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 فهرس 

 قرارات جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 2022 مارس/آذار 9-7القاهرة:  -( 157الدورة العادية )

 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م بنـــدال

 العمل العربي المشترك

 

تقريرر امير ا العرعم نرا  شرعا اميع رة الععيرة ت ترراذا  تنف ر   1

 .(157 – 156قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

8726 6 

يشررررتع تررردتل منمرررعل يجلرررس تعيعرررة الررردتل العرب رررة نلررر   2

 .(31ة )يستوى القمة في دترته الععدي

8727 7 

( لمجلس تعيعة الدتل 158تحديد يوند ا عقعد الدترة الععدية ) 3

 .العرب ة نل  المستوى الوزاري

8728 11 

 القض ة 

الفلسط ن ة تالصراع 

 اإلسرائ لي –العربي 

يتعبعرررة التطرررورا  الس عسررر ة للقضررر ة الفلسرررط ن ة تالصرررراع  1

 .رب ةالعربي اإلسرائ لي تتفع ل يبعدرة السالم الع

8729 12 

 18 8730 .التطورا  تاال تهعكع  اإلسرائ ل ة في يدينة القدس المحتلة 2

يتعبعررة تطررورا  )االسررـت طعـد الجررـدارد اال تفعضررةد امسرررىد  3

 .الالتئوـد امت رتاد التنم ة(

8731 24 

 34 8732 .دنم يواز ـة دتلـة فلسـط ا تصمـود الشعب الفلسط ني 4

ط ن  ا ــرـ ع  يؤتمر المشرف ا نلر  ؤرؤتـ الفلستقرير تتوص 5

 .(107)في الدتل العرب ة المض فة الدترة 

8733 36 

تقريررررر نررررا منمررررعل الموتررررب الرئ سرررري تالموعتررررب اإلقل م ررررة  6

س ــــــــررررـ ا دترترررري يجلـــــررررـرائ ل بــررررـة  ســـــــــــررررـلمقعاع

 .(157-156الجعيعة )

8734 37 

سرررقة  سرررائ ل للم ررعأل فرري امراضرري اميررا المررعئي العربرري ت 7

 .العرب ة المحتلة

8735 39 

 43 8736 .الجوالـ العربي السوري المحتل 8

الشؤتـ العرب ـة 

 تاميـا القويي

 49 8737 .التضعيا يع الجمهورية اللبنع  ة 1

 56 8738 .عتطورا  الوضع في سوري 2

 61 8739 .تطورا  الوضع في ل ب ع 3

 63 8740 .ضع في ال ماتطورا  الو 4

احرررتالل  يرررراـ للجرررةر العرب رررة الررروالن انرررب الوبررررى تانرررب  5

الصغرى تمبو يوسر  التعبعرة لدتلرة اإليرعرا  العرب رة المتحردة 

 .في الخل ج العربي

8741 70 

 73 8742 .الطعقة في ينطقة الخل ج العربي ت يدادا يا المالحة م 6
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م بنـــدال

ك القروا  الترك رة للسر عدة اتخعذ يوقف نربي يوحد  زاذ ا تهرع 7

 .العراق ة

8743 77 

 79 8744 التدخال  الترك ة في الشؤتـ الداخل ة للدتل العرب ة. 8

 82 8745 .دنم السالم تالتنم ة في تمهورية السوداـ 9

 84 8746 .دنم تمهورية الصويعل الف درال ة 10

 89 8747 .دنم تمهورية القمر المتحدة 11

 91 8748 اإلريتري –دتدي الج بوتي ــلمي للنةاع الحالحل الس 12

الشؤتـ الس عس ة 

 الدتل ة

 93 8749 .التدخـال  اإليرا  ة في الشـؤتـ الداخل ـة للدتل العرب ة 1

 :يخعار التسلح اإلسرائ لي نل  اميا القويي العربي تالسالم الدتلي 2

يا مسلحة   شعذ المنطقة الخعل ة يا امسلحة النوتية تغ رهع 

 .الديعر الشعيل في الشرق امتسط

 

 

8750 

 

 

99 

 :العالقع  العرب ة يع التجمعع  الدتل ة تاإلقل م ة 3

 امفريق ة: -العالقع  العرب ة 

 .امفريقي –يس رة التععتـ العربي   –م 

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

 

 

8751 

8752 

 

 

103 

107 

 امترتب ة: -ع  العرب ة العالق 4

 .امترتبي -الحوار العربي   –م 

 .المتوسط ة -الشراكة امترتب ة   -ب

 

8753 

8754 

 

108 

109 

 110 8755 .العالقع  العرب ة يع رتس ع االتحعدية 5

 111 8756 تعةية التععتـ يع دتل آس ع الوسط  تتمهورية مذرب جعـ. 6

 112 8757 .الص ا الشعب ة العالقع  العرب ة يع تمهورية 7

 114 8758 .العالقع  العرب ة يع تمهورية الهند 8

 115 8759 ال عبع  ة. –العالقع  العرب ة  9

 116 8760 .العالقع  العرب ة يع يجمونة دتل تةر البعس ف ك 10

ب ررعـ صررعدر نررا يجلررس تعيعررة الرردتل العرب ررة نلرر  المسررتوى  11

( بشرنـ اإلؤرعدة بجهرود دتلرة 157)الوزاري في دترته الععدية 

 9قطرررر تالررردتل العرب رررة فررري مفغع سرررتعـ )القرررعهرة: امربعرررعذ 

 .(2022يعرس/آذار 

247 117 

 119 8761 العالقع  العرب ة يع دتل ميريوع الجنوب ة. 12

الب تمهوريـة الدتي ن ــوعـ انتـــمعد سف رهع لردى تمهوريرة  13

 .تل العرب ةيصر العرب ة يفوضعً لدى تعيعة الد

8762 121 
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م بنـــدال

التععتـ ب ا تعيعرة الردتل العرب رة تاميرم المتحردة تيؤسسرع   14

 تينظمع  دتل ة مخرى:

 التعـعتـ ب ـا تعيعة الـدتل العرب ـة تيجلس اميا.  -م

الترؤرررررر حع  لمنعصرررررررب اميررررررـم المتحررررررردة تتكعالتهرررررررع  -ب

 المتخصصــــــة تينظــمع  تيؤسسـع  دتل ة مخرى.

 

 

8763 

 

8764 

 

 

122 

 

124 

دنم ترؤ ح يدينة الريعض نعصمة المملورة العرب رة السرعودية  15

 .2030الستضعفة يعرض  كسبو 

8765 127 

 128 8766 ." حو  سترات ج ة لأليا الغ ائي العربي"  االقتصعديةالشؤتـ 

الشؤتـ االتتمعن ة 

 تحقوق اإل سعـ

ا العررراق  ا دنررم النررعزح ا داخل ررعً فرري الرردتل العرب ررة تالنررعزح  1

 .بشول خعص

8767 129 

تقريررر تتوصرر ع  اللجنررة العرب ررة الدائمررة لحقرروق اإل سررعـ فرري  2

ررد  خررالل الفترررة يررا  (49الععديررـة )ع ـدترتهرر الرر   22الترري ِنقت

 .بمقر اميع ة الععية 24/2/2022

8768 132 

التقريررر السررنوي الوعلررل نشررر للجنررة حقرروق اإل سررعـ العرب ررة  3

 .)لجنة الم وعق(

8769 172 

 173 8770 التنظ م النعتح لبطولة كنس العرب. 4

ؤؤتـ اإلنالم 

 تاالتصعل

 
 175 8771 تع  ا رئ س اللجنة الدائمة لإلنالم العربي.

 الشؤتـ القع و  ة

صررر ع ة اميرررا القرررويي العربررري تيوعفحرررة اإلرهرررعب تتطررروير  1

 .المنظوية العرب ة لموعفحة اإلرهعب

8772 176 

معل اللجنة يفتوحة العضروية نلر  يسرتوى المنردتب ا  تعئج من 2

الرردائم ا إلصررالط تتطرروير تعيعررة الرردتل العرب ررة تفرررق العمررل 

 .المنبوقة ننهع

8773 180 

 181 8774 .بعوع  تيوعتب تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج 3

الشؤتـ اإلدارية 

 تالمعل ة

العرب رة  شعا اميع ة الععية بر ا دترتري يجلرس تعيعرة الردتل  1

( تاإلتراذا  المتخر ة لتنف ر  قررارا  المجلرس فري 156-157)

 .يجعل الشؤتـ اإلدارية تالمعل ة

8775 182 

المركررة المررعلي تيوقررف الرردتل امنضررعذ يررا تسررديد ام صرربة  2

 .تاالحت عاي الععم تالمتنخرا 

8776 183 

3 
 184 8777 .الدنم تالتبرنع  المقدية لأليع ة الععية
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م بنـــدال

4 
 27/2/2022  اتتمعع اللجنة يفتوحة العضوية بتعريخ توص ع

ب( تالمرعدة /9لمنعقشة التصرويب تالتصرح ح القرع و ي للمرعدة )

 .( يا النظعم امسعسي لموظفي اميع ة الععية59)

8778 185 

المعنررري  28/2/2022توصررر ع  اتتمرررعع فريرررت العمرررل بترررعريخ  5

اميع ة الععيرة  بمنعقشة تقرير اله ئة العل ع للرقعبة نا حسعبع 

 .ترد اميع ة الععية 2020ت 2019لععيي 

8779 186 

 188 8780 التمديد لبعض رؤسعذ بعوع  تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج. 6

الدراسة المقدية يا تمهورية العرراق حرول يقتررط تضرع حرد  7

للفئرررع  الرابعرررة تالخعيسرررة يرررا  ةمد ررر  لموعفرررنة  هعيرررة الخديررر

ية لجعيعة الردتل العرب رةد تيقتررط اميع رة يوظفي اميع ة العع

 .الععية

8781 189 

 190 8782 تع  ا مينعذ نعي ا يسعنديا لجعيعة الدتل العرب ة. 8

 يع يستجد يا منمعل

 نرررداد يلحرررت خرررعص بعلبعرررد الحقررروقي تالقرررع و ي تاإل سرررع ي  1

يضعف الر  "الخطرة الشرعيلة للحرد يرا نمل رع  تجن رد امافرعل 

 .مسلحة تاالرهعب ة"في الصرانع  ال

8783 191 

( لمجلررس الجعيعررة نلرر  يسررتوى 31يوان ررد الرردترة الععديررة ) 2

 .القمة بعلجةائر

8784 192 

يجلررس تعيعررة الرردتل العرب ررة نلرر  المسررتوى  ب ررعـ صررعدر نررا 3

القرعهرة: ) تطورا  االزية الجعرية فري متكرا  رع بشنـ الوزاري

9/3/ 2022). 

248 193 
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الععم نا  شعا اميع ة الععية ت تراذا  تقرير امي ا 

 (157 –156تنف   قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،(157-156) وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين ▪

 ،7/3/2022 بتاريخالمجلس على مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع  -

 

 ُيقــــر ر:

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

( للمجلرس فري كافرألة 156اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الردورة العاديرة )وب

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

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8726)ق: رقم 
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 مشروع قرار

يشرتع تدتل منمعل يجلس تعيعة الدتل العرب ة نل  

 (31يستوى القمة في دترته الععدية )

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 كرة األمانة العامة،على مذ ▪

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

( مررن المل ررخ الخرراع باالنعقرراد الرردورج لمجلررس الجامعررة علررى 6واسررتناداإ ىلررى نررد المررادة ) -

 مستوى القمة،

( بتررراريخ 143د.ع ) 8459وعمررربإ بقررررار مجلرررس الجامعرررة علرررى المسرررتوى الرررو ارج رقرررم  -

 الذج رحب بانعقاد القمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 4/3/2020

 وبعد استماعه ىلى مداخلة رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

 

 ر: ُيقــــر

 

(، 31قمرة د.ع )اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الردول العربيرة علرى مسرتوى ال

تمهيرررداإ لعرضررره علرررى اجتمررراع و راء الخارجيرررة الت مررريرج للقمرررة المزمررر  عقرررد  بالجمهوريرررة 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية )مرفخ(.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8727)ق: رقم 
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( لمجلس تعيعة 158تحديد يوند ا عقعد الدترة الععدية )

 وى الوزاريالدتل العرب ة نل  المست

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

واسررتناداإ ىلررى المررادة الخامسررة مررن النيررام الررداخلي لمجلررس جامعررة الرردول العربيررة فرري فقرتهررا  -

الخامسة التي تند على: "يجتم  المجلس على المستوى الرو ارج فري دورترين عراديتين فري 

 "،...س/ آذار وسبتمبر/ أيلول من كل عاممار جشهر

وعمبإ بالفقرة التاسعة مرن المرادة الخامسرة مرن النيرام الرداخلي لمجلرس الجامعرة والتري ترند  -

 على أن: "ي دد األمين العام تاريخ بدء الدورات كما يقترح موعد انتهائها"،

امعرة والتري ترند علرى ( من المادة السادسة من النيام الرداخلي لمجلرس الج1وعمبإ بالفقرة ) -

األعمراء بالتنراوب بيرنهم علرى  الردولأن: "تُسند رئاسة المجلس عند بدء كل دورة عادية ىلى 

 أساس الترتيب الهجائي ألسماء الدول..."،

 ،7/3/2022بتاريخ المندوبين الدائمين المجلس على مستوى وفي ضوء نتائج اجتماع  -

 

 ُيقــــر ر:

  

( لمجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى 158عاديررة )الموافقررة علررى عقررد الرردورة ال

دول ألة الررأللس جامعررأل، علررى أن يسرربقه اجتمرراع مجرر6/9/2022 الثبثألررألاء الموافررخالررو ارج يرروم 

 5/9/2022و  4األحررألد واالثنيررألن المرروافقين ي ألين يومررألة علررى مسررتوى المنرردوبين الدائمررألالعربيرر

 دولة ليبيا.ة ألبرئاس

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157)د.ع  - 8728)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

يتعبعة التطورا  الس عس ة للقض ة الفلسط ن ة تالصراع 

 العربي اإلسرائ لي تتفع ل يبعدرة السالم العرب ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بخصررروع متابعرررة التطرررورات السياسرررية للقمرررية وىذ يؤكرررد علرررى جميررر  قراراتررره السرررابقة  -

، وعلررى 2019( لعررام 30الفلسرطينية  علررى مسررتوى القمررة وآخرهررا قرررارات قمررة تررونس د.ع )

، 2021ي سررربتمبر/ أيلرررول ( فررر156مسرررتوى و راء الخارجيرررة وآخرهرررا قررررارات الررردورة )

 ،وقرارات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين

 ،7/3/2022بتاريخ  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين -

 ُيقــــر ر:

التأكيد مجدداإ على مركزية القمية الفلسطينية لألمة العربية جمعاء، وعلرى الهويرة العربيرة  -1

 بالسريادة المطلقرة تلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حرخ دولرة فلسرطينللقدس الشرقية الم 

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجروج والب ررج، 1967الم تلة عام  أرضهاعلى كافة 

 ومياهها اإلقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها م  دول الجوار.

الصرراع العربري اإلسررائيلي ىعادة التأكيد على التمسر  بالسربم كخيرار ىسرتراتيجي، وحرل  -2

 قررارات مجلرس األمرن بما فيها ،وفخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

، ومبرررررررادرة السررررررربم (2016) 2334( و2003) 1515و( 1973) 338و (1967) 242

الشرامل  الشرط المسربخ للسربم  بكافة عناصرها، والتي نصت على أن 2002العربية لعام 

احتبلهررا لألراضرري الفلسررطينية والعربيررة  ىنهرراءهررو ئيل وتطبيرر  العبقررات معهررا، مرر  ىسرررا

، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقرو  الشرعب 1967الم تلة منذ عام 

تقرير المصرير وحرخ العرودة والتعروي  ه في الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق

قميتهم بشكٍل عرادل وفرخ قررار الجمعيرة العامرة لألمرم المت ردة  لبجئين الفلسطينيين، وحل

 .1948لعام  194رقم 
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ال تنسرجم مر  المرجعيرات الدوليرة لعمليرة السربم فري الشرر   خطة سبمالتأكيد على أن أج  -3

ورف  أج ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على  األوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح.

 .بهدف فرض حلول غير عادلة للقمية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني وقيادته 

التأكيد على أن ىقدام حكومة االحتبل اإلسرائيلي على تنفيذ مخططاتهرا بمرم أج جرزء مرن  -4

جديرردة تمرراف ىلررى السررجل  يشرركل جريمررة حرررب، 1967األرض الفلسررطينية الم تلررة عررام 

ض ة لميثرا  وقررارات الشعب الفلسطيني واالنتهاكات الفاضد اإلسرائيلي ال افل بالجرائم 

ممارسرة ضرغوط وىجرراءات األمم المت ردة والقرانون الردولي. ودعروة المجتمر  الردولي ىلرى 

واالسرتيطان رادعة على حكومة االحتبل ل ملها على وقر  تنفيرذ مخططرات المرم عقابية 

 .األخرى العدوانيةوكافة ىجراءاتها االستعمارية 

طرحها فخامة الرئيس م مود عبّاس، رئيس دولرة دعم وتأييد خطة ت قيخ السبم التي أعاد  -5

اللجنررة والعمررل مرر   ،25/9/2020الجمعيررة العامررة لألمررم المت رردة بترراريخ فلسررطين، فرري 

األطرراف الدوليرة الفاعلرة، لتأسريس آليرة دوليرة متعرددة األطرراف لرعايرة الرباعية الدولية و

تفمرري ىلررى ىنهرراء ، م رردد ورقابررة دوليررة ىطررار  منرري ضررمنعمليررة سرربم ذات مصررداقية 

، وتجسرريد اسررتقبل دولرررة 1967عررام لررألرض الفلسررطينية الم تلررة االحررتبل اإلسرررائيلي 

فري ذلر  مرن بمرا وعاصمتها القردس الشررقية،  1967يونيو/حزيران  4فلسطين على حدود 

قررارات القرانون الردولي وعلرى أسراس  المفاوضراتإلعادة ىطب   ،عقد مؤتمر دوليخبل 

  .ومبدأ األرض مقابل السبم وحل الدولتين الشرعية الدولية

االسررتعمارية االسررتيطانية اإلسرررائيلية،  ات واإلجررراءاتىعررادة التأكيررد علررى ىدانررة السياسرر -6

 (2016لعررام ) 2334تنفيررذ قرررار  رقررم ت مررل مسررؤولياته ن ررو ومطالبررة مجلررس األمررن ب

المرم والتوسر ،  ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووق  بناء وتوسي  المستعمرات وجردار

. والتأكيد علرى أن مقاطعرة االحرتبل والتهجير القسرج للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم

الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وىنهائره  ىحدىاإلسرائيلي ونيامه االستعمارج، هي 

السرربم، ودعرروة جميرر  الرردول والمؤسسررات والشررركات واألفررراد ىلررى وقرر  جميرر  ت قيررخ و

ل التعامررل المباشررر وغيررر المباشررر مرر  منيومررة االحررتبل االسررتعمارج اإلسرررائيلي أشرركا

ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حير دخول المستوطنين اإلسررائيليين غيرر 

فوا  بذريعرة ، ورف  كافة الم اوالت لتجريم هذ  المقاطعة وتكميم األالشرعيين ىلى الدول

 "معاداة السامية".

، على عموية مراقرب (القوة القائمة باالحتبل)دة التأكيد على رف  حصول ىسرائيل، ىعا -7

فري االت رراد األفريقرري، األمرر الررذج يتعررارض مر  مبرراد  وقرريم االت راد األفريقرري المناهمررة 
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لبستعمار والتمييز والفصل العنصرج، وكرذل  مقرررات االت راد األفريقري الصرادرة علرى 

جيررة لرردعم القمرية الفلسررطينية وىدانررة الممارسررات اإلسرررائيلية مسرتوى القمررة وو راء الخار

ضرد الشررعب الفلسرطيني. وفرري هررذا السريا  التعبيررر عرن تقرردير ودعررم المجلرس للجهررود الترري 

بذلتها الدول األعماء: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصرر وليبيرا وموريتانيرا وترونس، 

(، والتري أدت ىلرى تعليرخ حصرول 2022ط لبت اد األفريقري )فبرايرر/ شربا 35في القمة الأل 

ىسرائيل على عموية مراقرب فري االت راد األفريقري. ودعروة الردول الشرقيقة والصرديقة فري 

االت اد األفريقي لبستمرار في جهودها الُمقدّرة لل يلولة دون حصول ىسرائيل علرى صرفة 

 ال تست قها في االت اد األفريقي.

جلرس الجامعرة علررى المسرتوى الرو ارج بشرأن مواجهررة ىعرادة التأكيرد علرى تنفيررذ قررارات م -8

االسررتهداف اإلسرررائيلي للقمررية الفلسررطينية واألمررن القررومي العربرري فرري أفريقيررا، وتعزيررز 

العمل م  االت اد األفريقي لدعم القمية الفلسطينية وقراراتها في الم افل الدولية. والطلرب 

 .اصلة العمل وفخ الخطة المعدة لهذا الغرضمن اللجنة الو ارية العربية الخاصة بهذا الشأن مو

اسرتمرار ال صرار  جرائم اإلسرائيلية واسعة النطا  ضد الشعب الفلسطيني، بما فيهاالدانة ى  -9

االعتررداءات عليرره، وكررذل   العرردوان اإلسرررائيلي اإلسرررائيلي اليررالم لقطرراع غررزة وتكرررار

، بمرا رض الفلسطينية الم تلرةالوحشية على المتياهرين الفلسطينيين السلميين في أن اء األ

بلرردتي بيتررا ويتمررا وجبررل صرربي  فرري المررفة الغربيررة الم تلررة، والخررط القرردس الشرررقية وفيهررا 

 الشرقي ل دود قطاع غزة الم تل.

إ فري ال الم كمة الجنائية الدوليةحث  -10 جنرائي فري جررائم ال ررب، الت قيرخ علرى الُممري قردما

، ىسرائيل ب خ الشرعب الفلسرطيني األعرزل رتكبهاارتكبتها وتية، التي اإلنسانوالجرائم ضد 

ودعروة بما فيها التهجير القصرج للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشررقية الم تلرة 

الم كمررة ىلررى ترروفير كررل اإلمكانيررات البشرررية والماديررة لهررذا الت قيررخ وىعطائرره األولويررة 

 الب مة.

ولررة يهوديررة، وىدانررة السياسررة اإلسرررائيلية ىعررادة التأكيررد علررى رفرر  االعتررراف ب سرررائيل كد -11

بمرا فري  تشريعات تقوض ال قو  التاريخية للشعب الفلسرطيني في سنالعنصرية الممنهجة 

ذلرر  حررخ البجئررين بررالعودة وتقريررر المصررير وتميررز ضرردهم بررال قو  علررى أسرراس الرردين 

 .1948، وتوجيه الت ية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام والعر 

علررى أهميررة تقررارير المؤسسررات ال قوقيررة الدوليررة، بمررا فيهررا منيمررة العفررو الدوليررة  التأكيررد -12

ومنيمررة هيررومن رايررتس ووتررت، الترري تفمرر  باألدلررة والبررراهين نيررام الفصررل العنصرررج 

)أبارتهايرررد( الرررذج تفرضررره وتمارسررره ىسررررائيل، القررروة القائمرررة بررراالحتبل، ضرررد الشرررعب 
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خطرط ىسررائيلية ممنهجرة تسرتهدف اضرطهاد الفلسرطيني، مرن خربل سياسرات وتشرريعات و

الشررعب الفلسررطيني وقمعرره والهيمنررة عليرره وتشررتيت شررمله، وتقرروي  حريررة التنقررل وعرقلررة 

ال يرراة األسرررية والتهجيررر القسرررج والقتررل غيررر المشررروع واالعتقررال اإلدارج والتعررذيب 

القتصراد وال رمان من ال ريات وال قو  األساسية، وتقروي  المشراركة السياسرية وكرب  ا

والتنمية البشرية ونزع ملكيرة األراضري والممتلكرات، وغيرهرا مرن الممارسرات العنصررية 

إ اإلنسراناإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة  ضد  إ فاضر ا ية وانتهاكرا

للقوانين الدوليرة ذات الصرلة، بمرا فيهرا االتفاقيرة الدوليرة للقمراء علرى جمير  أشركال التمييرز 

عنصرج، واالتفاقية الدولية لقم  جريمة الفصل العنصرج والمعاقبة عليهرا، ونيرام رومرا ال

 األساسي للم كمة الجنائية الدولية. 

للسياسات والتشرريعات التصدج بت مل مسؤولياتهم ومطالبة دول العالم والمنيمات الدولية  -13

لتري تسرعى مرن خبلهرا ىلرى ، )القوة القائمة باالحتبل(، واىسرائيل والممارسات التي تنفذها

الرردولتين السررلمي القررائم علررى  ررل تقرروي  ت قيررخ اسررتقبل دولررة فلسررطين والقمرراء علررى ال

 .ايد( ضد الشعب الفلسطينيتهنيام فصل عنصرج )أبارلوتؤسس 

دعروة تبني ودعم توجه دولة فلسطين لل صول على العموية الكاملرة فري األمرم المت ردة، و -14

. وتبني ودعم حخ دولة فلسرطين دولة فلسطين ىلى االعتراف بهاالدول التي لم تعترف بعد ب

باالنمررمام ىلررى المنيمررات والمواثيررخ الدوليررة بهرردف تعزيررز مكانتهررا القانونيررة والدوليررة، 

 وتجسيد استقبلها وسيادتها على أرضها الم تلة.

ادفة رف  أج تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية اله -15

ىلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولرة فلسرطين، ورفر  أج مشرروع لدولرة فلسرطينية 

 ذات حدود مؤقتة.

التأكيد على احترام شرعية منيمرة الت ريرر الفلسرطينية، الممثرل الشررعي والوحيرد للشرعب  -16

الفلسررطيني، برئاسررة فخامررة الرررئيس م مررود عبرراس، وتثمررين جهررود  فرري مجررال المصررال ة 

 ودعرروة الفصررائل والقرروى الفلسررطينية ىلررى ىتمررام المصررال ة الوطنيررة، سررطينيةالوطنيررة الفل

وااللتررزام بمنطلقررات وبنررود اتفاقررات ال رروار الرروطني الفلسررطيني فرري القرراهرة علررى مرردى 

السنوات الماضية. واإلشادة بالجهود ال ثيثة التي تبذلها الشرقيقتين مصرر والجزائرر لت قيرخ 

 ودعوتهما لبستمرار في تل  الجهود.المصال ة الوطنية الفلسطينية، 

عرردم مطالبررة المجتمرر  الرردولي بالمررغط علررى ىسرررائيل، القرروة القائمررة برراالحتبل، مررن أجررل  -17

، وبرراقي األرض االنتخابررات العامررة الفلسررطينية فرري مدينررة القرردس الشرررقية الم تلررةعرقلررة 

 .الفلسطينية الم تلة
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شرررترل علرررى مسرررتوى ال كومرررات الررردعوة ىلرررى اسرررتمرار العمرررل العربررري واإلسررربمي الم -18

والبرلمانات واالت ادات لدعم القمية الفلسرطينية. واسرتمرار تكلير  األمرين العرام للجامعرة 

مرر  األمررين العررام لمنيمررة التعرراون اإلسرربمي فرري مختلرر  المواضرري   والتنسرريخ بالتشرراور

سبمية فري واإلجراءات التي تخد القمية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإل

 هذا الشأن.

مؤسسات أهلية فلسطينية فاعلة  6اإلدانة الشديدة للقرار اإلسرائيلي غير الشرعي بتصني   -19

ومؤثرة على المستويين الم لي والدولي فري مجرال رصرد ومتابعرة االنتهاكرات اإلسررائيلية 

أدوات الفلسطيني، كمنيمات "ىرهابيرة"، واعتبرار هرذا القررار الباطرل أحرد  اإلنسانل قو  

القوة العسكرية اإلسرائيلية الغاشمة في م اولة طمرس ال قيقرة وىخفراء الجررائم اإلسررائيلية 

 ب خ الشعب الفلسطيني.

الترحيب باعتمراد القررارات الخاصرة بالقمرية الفلسرطينية وحقرو  الشرعب الفلسرطيني غيرر  -20

ة لألمرم المت ردة ( للجمعيرة العامر76القابلة للتصرف واالنتهاكات اإلسررائيلية، فري الردورة )

، واإلشرادة بردور جمهوريرة RES /A/12/76بمرا فيهرا القررار المعنرون: ب "القردس" رقرم 

إ عرن  مصر العربية في رعايتها وتقديمها لهرذا القررار تعبيرراإ عرن االجمراع العربري، ودفاعرا

إ على الوض  التاريخي والقانوني القرائم  المدينة المقدسة وحقو  الشعب الفلسطيني، وحفاظا

 في المدينة.

الترحيب ب دراج "فن التطريز الفلسرطيني: الممارسرات والمهرارات والعرادات" علرى الئ رة  -21

منيمة األمم المت دة للتربية والعلم والثفافرة )يونسركو( للتررال الثقرافي غيرر المرادج، وذلر  

 للجنة الدولية ال كومية لصون الترال الثقافي غير المرادج التري ُعقردت 16خبل االجتماع 

 .2021 كانون أول/في ديسمبر

الترحيب بتعيين أربعة قماة ُم ّكمين عرن دولرة فلسرطين فري الم كمرة الدائمرة للت كريم فري  -22

 الهاج، بناءإ على طلب وتسمية دولة فلسطين.

اإلشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية والمملكرة األردنيرة الهاشرمية فري ىطرار  -23

ن مر  دولتري فرنسرا وألمانيرا، والعمرل بالتنسريخ مر  مختلر  صيغة مجموعة ميرونخ بالتعراو

األطراف الدولية مرن أجرل اسرتئناف المفاوضرات فري اطرار عمليرة السربم علرى أسراس حرل 

 الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة.

اإلشررادة بررالجهود المتواصررلة الترري تقرروم بهررا جمهوريررة مصررر العربيررة لتشررجي  ال رروار بررين  -24

ينية بهدف ت قيخ المصال ة الوطنيرة الفلسرطينية، ودعوتهرا لبسرتمرار فري الفصائل الفلسط
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تل  الجهود. وكذل  باإلشادة بالجهود التي بذلتها مؤخراإ الجمهورية الجزائرية الديمقراطيرة 

 الشعبية لت قيخ المصال ة الوطنية الفلسطينية.

لعربيرة المت ردة، فري تثمين جهود العمو العربي غير الردائم فري مجلرس األمرن، اإلمرارات ا -25

 متابعة تطورات القمية الفلسطينية في مجلس األمن.

واليونسرركو، بررالت رل  اإلنسرراناسررتمرار تكليرر  المجمرروعتين العررربيتين فرري مجلررس حقررو   -26

 لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنيمتين.

 استمرار تكلي  المجموعة العربية في األمم المت دة: -27

دعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقمية الفلسطينية في الجمعيرة العامرة، ومتابعرة حشد ال -

الجهود داخل مجلس األمن لت مل مسؤولياته فري حفرا األمرن والسرلم الردوليين، وىنهراء 

 االحتبل، ووق  كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية.

مال قيام سرلطات االحرتبل بمرم ىجراء المشاورات واإلجراءات الب مة للتصدج الحت -

 غير قانوني ألجزاء من أراضي المفة الغربية الم تلة.

 .بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني( 2016) 2334 رقم متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن -

 متابعة حصول دولة فلسطين على العموية الكاملة في األمم المت دة. -

صدج لترشي  ىسرائيل للعمروية أو لمنصرب فري أجهرزة اتخاذ كافة التدابير الب مة للت -

 ولجان األمم المت دة.

 مواجهة م اوالت تقوي  القرارات المتعلقة بالقمية الفلسطينية والقدس الشرقية. -

الطلرب ىلرى األمررين العرام متابعررة تنفيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم  -28

 لمجلس.اتخاذها بشأنه ىلى الدورة المقبلة ل
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

 التطورا  تاال تهعكع  اإلسرائ ل ة في يدينة القدس المحتلة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكد على جمي  قراراته السابقة علرى مختلر  المسرتويات  القمرة والرو ارج والمنردوبون  -

 الدائمون، بخصوع متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس الم تلة،

إ بانعقرراد  - لررث للجنررة العربيررة الو اريررة المكلفررة بررالت رل الرردولي االجتمرراع الثاوىذ يأخررذ علمررا

 ،لمواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس الم تلة

 ،7/3/2022بتاريخ  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين -

 ُيقــــر ر:

ة دولررة فلسررطين، ورفرر  أج م اولررة التأكيررد مجرردداإ علررى أن القرردس الشرررقية هرري عاصررم -1

 لبنتقاع من ال خ بالسيادة الفلسطينية عليها.

اإلدانررة الشررديدة والرررف  القرراط  لجميرر  السياسررات والخطررط اإلسرررائيلية الممنهجررة وغيررر  -2

شرويه هويتهرا العربيرة، وتّم المدينرة المقدسرة مإلضفاء الشرعية علرى تهدف القانونية التي 

ية وتقرروي  االمتررداد السرركاني والعمرانرري ألهلهررا، وعزلهررا عررن وتغييررر تركيبتهررا السرركان

إ  م يطهررا الفلسررطيني، والتأكيررد علررى أن هررذ  السياسررات والخطررط والممارسررات تشرركل خرقررا

رقررم ( و1968) 252 رقررم للقرررارات الدوليررة ذات الصررلة، بمررا فيهررا قرررارات مجلررس األمررن

 (.1980) 478رقم و 476رقم ( و1969) 267

والمسرراندة لصررمود الشررعب الفلسررطيني ومؤسسرراته فرري مدينررة القرردس الم تلررة، تقررديم الت يررة  -3

بمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة ىلى تغيير الوض  الرديموجرافي والقرانوني 

 والتاريخي للمدينة ومقدساتها.

مرراكن رفرر  وىدانررة كافررة االنتهاكررات الترري تقرروم بهررا ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالحتبل( لأل -4

المقدسرة اإلسرربمية والمسري ية، وخاصررة الم رراوالت الراميرة ىلررى تغييرر الوضرر  الترراريخي 

إ، وتقروي  حريرة  إ ومكانيرا والقانوني القرائم فري المسرجد األقصرى المبرارل، وتقسريمه  مانيرا

صبة المسلمين فيه وىبعادهم عنه، وكذل  م اولة السريطرة علرى ىدارة األوقراف اإلسربمية 
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القدس الم تلة واالعتداء على موظفيها ومرنعهم مرن ممارسرة عملهرم وم اولرة  األردنية في

فرض القانون اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارل/ ال ررم القدسري الشرري ، والقيرام 

 .بهدف تزوير تاريخه وتقوي  أساساته بال فريات اإلسرائيلية ت ته

علررى مدينررة القرردس الم تلررة مررن خرربل اإلدانررة الشررديدة لتصرراعد وتيرررة العرردوان اإلسرررائيلي  -5

تكثي  سياسرة هردم المنرا ل والتهجيرر القسررج للمرواطنين فري أحيراء وبلردات مدينرة القردس 

الم تلة، وكذل  تصراعد المخططرات والمشراري  االسرتيطانية اإلسررائيلية فري المدينرة علرى 

السيليكون  ن و غير مسبو ، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع وادج

ومشررروع مدينررة داوود ومشررروع القطررار الهرروائي للمسررتوطنين ومشررروع واجهررة القرردس، 

مبل في المدينة والتي تهدف ىلى سلب المزيد من األراضي ومشروع تسوية العقارات واأل

والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمرة وم يطهرا، وهردم المنشرالت االقتصرادية الفلسرطينية، 

باهية على المواطنين المقدسيين، وم و اآلثار العربيرة فري مدينرة القردس  وفرض ضرائب

الم تلة. ودعوة المجتم  الدولي التخاذ ىجراءات عملية رادعة لهذ  المشراري  االسرتعمارية 

ض األمرن والسربم التي تنته  القرانون الردولي وقررارات األمرم المت ردة ذات الصرلة، وتعررّ 

 ر.واالستقرار في المنطقة للخط

اإلدانررة الشررديدة لبقت امررات المتكررررة مررن عصررابات المسررتوطنين المتطرررفين والمسررؤولين  -6

اإلسرائيليين للمسجد األقصى المبارل واالعتداء على حرمته، ت ت دعم وحماية ومشاركة 

حكومررة وقرروات االحررتبل اإلسررررائيلي، والت ررذير مررن توجرره مرررا يُسررمى بالم كمررة العليرررا 

مسررتوطنين والمقت مررين اليهررود بالصرربة فرري المسررجد األقصررى بعررد اإلسرررائيلية للسررماح لل

إ  إ باقت امه وتدنيسه، ضمن المخططرات اإلسررائيلية لتقسريم المسرجد  مانيرا سماحها لهم سابقا

إ، والت ذير من أن هذ  االعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على األمن  ومكانيا

 والسلم الدوليين.

، ومنيومتهرررا (القررروة القائمرررة بررراالحتبل)رارات وىجرررراءات ىسررررائيل، اإلدانرررة الشرررديدة لقررر -7

القمائية اليالمرة، وال مربت اإلرهابيرة المنيمرة للمسرتوطنين اإلسررائيليين المدعومرة مرن 

جرريت وشرررطة االحررتبل، والترري تسررتهدف تهجيررر أهررالي مدينررة القرردس الم تلررة، بمررن فرريهم 

المدينرة، ضرمن حملرة ىسررائيلية ممنهجرة  عائبت حي الشريخ جرراح وبراقي أحيراء ومنراطخ

للتطهير العرقي وتثبيت نيام الفصل العنصرج. ومطالبة األمم المت دة والمنيمات الدوليرة 

ية اإلنسانالمتخصصة، بما في ذل  مجلس األمن، بت مل المسؤوليات القانونية واألخبقية و

ال مايرة الدوليرة للشرعب  من أجل الوقر  الفرورج لهرذا العردوان والتهجيرر القسررج، وتروفير

 الفلسطيني.
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مريكية ىلى ىعادة فت  قنصليتها العامة فري مدينرة القردس الشررقية دعوة الواليات المت دة األ -8

الم تلرة، وىعرادة فرت  بعثرة منيمررة الت ريرر الفلسرطينية فري واشررنطن، وذلر  بأسررع وقرت ممكررن 

 .لفلسطيني على كافة المستوياتالستئناف تمثيل المصال  الثنائية بين الجانبين األمريكي وا

دعرروة الرردول األعمرراء ىلررى دعررم جهررود دولررة فلسررطين فرري اليونسرركو لل فرراظ علررى الترررال  -9

الثقررافي والترراريخي لفلسررطين خاصررة فرري القرردس الشررري ، وتعاونهررا علررى ن ررو وثيررخ مرر  

المملكررة األردنيررة الهاشررمية الستصرردار قرررارات مررن اليونسرركو وعلررى رأسررها التأكيررد علررى 

والتأكيرد  ،ية المسجد األقصى المبارل/ ال رم القدسي الشري  كمتررادفين لمعنرى واحردتسم

على أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصرى المبرارل، وحرخ ىدارة أوقراف 

القرردس وشررؤون المسررجد األقصررى المبررارل األردنيررة، باعتبارهررا الجهررة القانونيررة ال صرررية 

 ل رم في ىدارته وصيانته وال فاظ عليه وتنييم الدخول ىليه.والوحيدة المسؤولة عن ا

ىدانة ىسرائيل )القوة القائمرة براالحتبل( لمصرادرتها أراضري المرواطنين المقدسريين والهردم  -10

غير الشرعي لبيوتهم، بمرا فري ذلر  ال ملرة اإلسررائيلية المسرعورة التري قامرت بهرا سرلطات 

هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطخ وأحيراء حتبل في اآلونة األخيرة والتي طالت اإل

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

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

و  اسرتيطاني (، وبنراء طرE1بأل"القدس الكبرى"، بما فيها المشرروع االسرتيطاني الُمسرمى )

 يمز  التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف ىحكام السيطرة عليها.

التأكيررد علررى ىدانررة السياسررة اإلسرررائيلية الممنهجررة لتشررويه وتغييررر الثقافررة والهويررة العربيررة  -11

واإلسبمية لمدينة القدس، سواء من خبل ىغب  المؤسسات الثقافية الفلسطينية وم اوالت 

ني، أو من خبل م اوالت تغيير المناهج التعليمية فري مدينرة القردس، سرقة الترال الفلسطي

بردالإ مرن المنهراج الفلسرطيني فري المردارس العربيرة، بمرا فري ذلر   المزوروفرض المنهاج اإلسرائيلي 

 .تطبيخ عقوبات مالية وىدارية على المدارس الفلسطينية التي ال تنصاع لهذ  السياسة الخبيثة

رفرر  وىدانررة أج قرررار أحررادج يخررر  المكانررة القانونيررة لمدينررة القرردس ىعررادة التأكيررد علررى  -12

االعتراف بالقردس عاصرمة السابخ ب الشري ، بما في ذل  قرار الواليات المت دة األمريكية

كوسرروفو وجمهوريررة ج ، وقرررارإلسرررائيل )القرروة القائمررة برراالحتبل( ونقررل سررفارتها ىليهررا

بعثتين دبلوماسيتين لهمرا فري مدينرة القردس الشرري ،  التشي  المخالفين للقانون الدولي بفت 

إ على حقو  وبما يشمل  افتتاح أج مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل عدوانا

الشعب الفلسطيني، واستفزا اإ لمشراعر األمرة العربيرة اإلسربمية والمسري ية، واعتبرار هرذ  

إ خطيراإ للقانو لة، القرارات باطلة والغية، وخرقا ّ ن الدولي وقرارات األمم المت دة ذات الص 
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والفتوى القانونية لم كمة العدل الدولية في قمرية الجردار العرا ل، وتشركل سروابخ خطيررة 

تشج  على انتهال القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود ت قيرخ السربم، وتهردد 

 األمن والسلم الدوليين.

ل األعمراء اتخراذ جمير  اإلجرراءات العمليرة الب مرة، علرى ىعادة التأكيد على اعترزام الردو -13

المسررتويات السياسررية والدبلوماسررية واالقتصررادية، لمواجهررة أج قرررار مررن أج دولررة تعترررف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل )القوة القائمة باالحتبل(، أو تنقل سفارتها ىليها، أو تُخل بالمكانة 

متابعرة ات القمم والمجالس الو ارية العربية المتعاقبرة، والقانونية للمدينة، وذل  تنفيذاإ لقرار

تنفيررذ قرررارات مجلررس الجامعررة بشررأن انتهررال بعرر  الرردول للمكانررة القانونيررة لمدينررة القرردس الشررري ، 

 .وكذل  الخطة اإلعبمية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة في هذا الشأن

(، 1980لعرام ) 478رقرم و 476 رقرم تزام بقررارج مجلرس األمرنمطالبة جمي  الدول براالل -14

أكرد علرى أن  ، الرذجA/RES/ES-10/19  (2017)رقرم وقرار الجمعية العامرة لألمرم المت ردة 

أج قرررارات أو ىجررراءات تهرردف ىلررى تغييررر طرراب  مدينررة القرردس الشررري  أو مركزهررا أو 

الغيرة وباطلرة، ودعرا جمير  الردول  تركيبتها الديموجرافية، ليس لهرا أج أثرر قرانوني، وأنهرا

، وأكرد أن مسرألة القردس هري لبمتناع عن ىنشراء بعثرات دبلوماسرية فري مدينرة القردس الشرري 

إ لقررارات مجلرس  ىحدى قمرايا الوض  النهائي التي يجب حلها عرن طريرخ المفاوضرات وفقرا

 األمن ذات الصلة.

بالقردس عاصرمة تعترف دولة تأييد ودعم قرارات وىجراءات دولة فلسطين في مواجهة أج  -15

لدولررة االحررتبل، بمررا فيهررا رفرر  دعرروة أمررام م كمررة العرردل الدوليررة ضررد أج دولررة تنتهرر  

الدوليررة بمررا يمررس المكانررة القانونيررة لمدينررة القرردس، والعمررل مرر  دولررة  والقرروانين االتفاقيررات

 فلسطين على ت قيخ الهدف من تل  القرارات على كافة الُصعد.

اإلسرائيلية المتمثلة فري تطبيرخ قرانون عنصررج يسرتهدف حرخ المقدسريين ىدانة اإلجراءات  -16

الفلسطينيين في مردينتهم، والرذج بموجبره يرتم سر ب بطاقرات الهويرة مرن آالف الفلسرطينيين 

المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس الم تلة أو خارجها، وىدانة استئناف تطبيخ ما 

ذج يسرتهدف مصرادرة عقرارات المقدسريين، ومطالبرة يسمى بأل "قانون أمربل الغرائبين" والر

المجتم  الدولي بالمغط على ىسرائيل )القوة القائمة براالحتبل( لوقر  قراراتهرا وقوانينهرا 

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

 اخيد البناء.قسراإ، وفرض المرائب الباهية عليهم، وعدم من هم تر

مطالبة المجتم  الدولي بالمرغط علرى سرلطات االحرتبل اإلسررائيلي لوقر  سياسرة ال ربس  -17

المنزلي التي تمارسها بشكل واس  وممنهج ضد أطفرال مدينرة القردس الم تلرة، بهردف  رع 
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ىدانرة اإلجرراءات و الخوف والمرض النفسري فري وعري الطفرل الفلسرطيني لتردمير مسرتقبله.

تعسفية باعتقال وفرض اإلقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في اإلسرائيلية ال

مدينة القدس، واستمرار ىغرب  المؤسسرات الوطنيرة العاملرة فري القردس، والمطالبرة ب عرادة 

فت ها، وعلى رأسها بيت الشر  والغرفة التجارية، لتمكينها من تقرديم الخردمات للمرواطنين 

 فلسطيني في المدينة المقدسة.المقدسيين وحماية الوجود ال

لليونسركو مطالبة جمي  الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المت دة والمجلس التنفيذج  -18

بخصوع القمية الفلسطينية، بما في ذل  لجنة الترال العالمي التابعرة لليونسركو، والتري أكردت علرى 

ىسربمي مخصرد للعبرادة وجرزء ال أن المسجد األقصى المبارل/ ال ررم القدسري الشرري  هرو موقر  

 .يتجزأ من مواق  الترال العالمي الثقافي، وأدانت االعتداءات اإلسرائيلية غير القانونية عليه

التأكيررد علررى المسررؤولية العربيررة واإلسرربمية الجماعيررة تجررا  القرردس، ودعرروة جميرر  الرردول  -19

مر  المردني، ىلرى تروفير والمنيمات العربية واإلسبمية والصناديخ العربية ومنيمات المجت

التمويل الب م لتنفأليذ المشألروعات الواردة في الخطألة اإلستراتيجيألة للتنميألة القطاعيرألة فري 

(، التي قدّمألتها دولألة فلسطين، بهدف ىنقاذ المدينرة المقدسرة 2022-2018القألدس الشرقيألة )

إلسررائيلية لتهويرد والممارسرات اوحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، فري مواجهرة الخطرط 

الفلسطيني، الذج تبنتره الردورة  المدينة وتهجير أهلها. والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد

، والررذج تبنررى آليررة ترردخل 20/1/2019 بترراريخ الرابعررة للقمررة العربيررة التنمويررة فرري بيررروت

 عربي ىسبمي لتنفيذ الخطة بالتنسيخ م  دولة فلسطين.

لرة الملر  عبرد ل الثراني ابرن ال سرين، ملر  المملكرة األردنيرة الهاشرمية، اإلشادة بجهود جب -20

صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسبمية والمسي ية في القدس الشري  في الردفاع 

عرن المقدسرات وحمايتهرا وتجديرد رفر  كرل م راوالت ىسررائيل )القروة القائمرة براالحتبل( 

هاشررمية، وتثمررين الرردور األردنرري فرري رعايررة وحمايررة المسرراس بهررذ  الرعايررة والوصرراية ال

طرار الرعايرة والوصراية الهاشرمية ىوصيانة المقدسات اإلسبمية والمسي ية في القردس فري 

التاريخيررة، الترري أعرراد التأكيررد عليهررا االتفررا  الموقرر  بررين جبلررة الملرر  عبررد ل الثرراني ابررن 

لرررئيس م مررود عبرراس، رئرريس دولررة ال سررين ملرر  المملكررة األردنيررة الهاشررمية، وفخامررة ا

، والتعبيرررر عرررن دعرررم دور ىدارة أوقررراف القررردس والمسرررجد 31/3/2013فلسرررطين، بتررراريخ 

 األقصى األردنية في ال فاظ على ال رم ضد الخروقات واالعتداءات اإلسرائيلية.

 اإلشادة بالجهود التي يبذلها جبلة المل  م مد السادس مل  المملكة المغربيرة، رئريس لجنرة -21

القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صرمود الشرعب الفلسرطيني. واإلشرادة برالجهود 

 التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
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توجيرره التقرردير لجهررود خررادم ال رررمين الشررريفين، الملرر  سررلمان بررن عبررد العزيررز آل سررعود، والمملكررة  -22

 .الشري ، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود أهلها العربية السعودية في دعم مدينة القدس

إ للقمرية  -23 توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دعمرا

الفلسطينية، سواء من خبل المواق  السياسية التاريخية، أو من خبل التزامها بتقديم الدعم 

 عب الفلسطيني بما في ذل  تقديم المن  الدراسية.وصمود الش المالي لموا نة دولة فلسطين

ىعادة التأكيد على ىدانة ورف  اإلجراءات اإلسررائيلية الممنهجرة وغيرر القانونيرة لتقروي   -24

إ  إ فاضرر ا الكنرائس وىضرعاف الوجررود المسري ي فرري المدينرة المقدسرة، وهررو مرا يشرركل انتهاكرا

مخالفة خطيرة لبتفاقات وااللتزامات للوض  القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، و

 الدولية ذات الصلة.

التأكيرررد علرررى أن هررردف الررردعوة ىلرررى  يرررارة مدينرررة القررردس والمقدسرررات الدينيرررة اإلسررربمية  -25

والمسرري ية فيهررا، بمررا فرري ذلرر  المسررجد األقصررى المبررارل، هررو كسررر ال صررار اإلسرررائيلي 

 .لمتطرفةالمفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية ا

العربية مجدداإ للتوأمة م  مدينة القدس، ودعوة المؤسسات ال كوميرة وغيرر  العواصمدعوة  -26

ال كومية التعليمية والثقافيرة واالقتصرادية واالجتماعيرة والصر ية، للتوأمرة مر  المؤسسرات 

إ لمدينة القدس الم تلة وتعزيزاإ لصمود أهلها ومؤسساتها.  المقدسية المماثلة دعما

لتقدير لكل الجهود العربية الهادفة ىلى ال فاظ على مدينرة القردس الشررقية، عاصرمة توجيه ا -27

اإلسررربمية والمسررري ية، ومقدسررراتها وتراثهرررا الثقرررافي ودولرررة فلسرررطين، وهويتهرررا العربيرررة، 

 ي، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويد والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة.اإلنسانو

بي لدعم القمرية الفلسرطينية وحمايرة المكانرة القانونيرة والروحيرة تثمين جهود البرلمان العر -28

والتاريخيررة لمدينررة القرردس الم تلررة، ودعرروة البرلمانررات العربيررة ىلررى ت ركررات مماثلررة مرر  

 البرلمانات حول العالم. 

اسررتمرار تكليرر  المجموعررة العربيررة فرري نيويررورل بمواصررلة ت ركاتهررا لكشرر  خطررورة مررا  -29

صى المبارل من ىجراءات وممارسات ىسررائيلية تهويديرة خطيررة، يتعرض له المسجد األق

 وذات انعكاسات وخيمة على األمن والسلم الدوليين.

الطلرب ىلرى األمررين العرام متابعررة تنفيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم  -30

 المقبلة للمجلس.العادية اتخاذها بشأنه ىلى الدورة 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8730)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

يتعبعة تطورا  )االسـت طعـد الجـدارد اال تفعضةد امسرىد 

 الالتئوـد امت رتاد التنم ة(

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكد على جمي  قراراته السابقة علرى مختلر  المسرتويات  القمرة والرو ارج والمنردوبون  -

 الدائمون، بخصوع تطورات مختل  مكونات القمية الفلسطينية،

 ،7/3/2022بتاريخ  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين -

ستماعه ىلى كلمة وكيل األمين العام لألمم المت دة والمفوض العام لوكالة األونروا أمرام وبعد ا -

 ،9/3/2022الجلسة االفتتاحية للمجلس الو ارج بتاريخ 

 ُيقــــر ر:

 االست طـعـ: متالً:

اإلدانرررة الشرررديدة للسياسرررة االسرررتيطانية االسرررتعمارية اإلسررررائيلية التوسرررعية غيرررر القانونيرررة  -1

، بمرا فيهرا القردس 1967اهرها، علرى كامرل أرض دولرة فلسرطين الم تلرة عرام بمختل  مي

إ  الشرقية، والتأكيرد علرى أن المسرتوطنات اإلسررائيلية باطلرة والغيرة ولرن تشركل أمرراإ واقعرا

مقبرروالإ، وتمثررل انتهاكررا للقررانون الرردولي وقرررارات األمررم المت رردة واتفاقيررة جنيرر  الرابعررة، 

إ للرأج االستشارج لم كمة العردل الدوليرة وجريمة حرب وفخ نيام روما  األساسي، وت ديا

، وتهرردف ىلررى تقسرريم األرض الفلسررطينية وتقرروي  تواصررلها 9/7/2004الصررادر بترراريخ 

 الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وض  خطط عملية للتصدج لهذ  السياسة اإلسرائيلية.

(، الرذج أكرد علرى أن 2016) 2334مطالبة المجتم  الدولي بتنفيذ قرار مجلس األمرن رقرم  -2

إ للقررانون الرردولي وعقبررة فرري طريررخ السرربم،  إ صررارخا االسررتيطان اإلسرررائيلي يشرركل انتهاكررا

وطالررب ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالحتبل(، بررالوق  الفررورج والكامررل لجميرر  األنشررطة 

أن االسررتيطانية فرري األرض الفلسررطينية الم تلررة، بمررا فرري ذلرر  القرردس الشرررقية، وأكررد علررى 

، بمرا فري ذلر  مرا يتعلرخ 4/6/1967تغييررات فري خطروط  ةالمجتم  الدولي لن يعتررف بأير

بالقدس، سوى التغييرات التي يتفخ عليهرا الطرفران مرن خربل المفاوضرات. وكرذل  التأكيرد 
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على تنفيذ القرارات الدولية األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية االستيطان 

 (.1981) 497( ورقم 1980) 465فيها قرارج مجلس األمن رقم اإلسرائيلي، بما 

االستيطان االستعمارج اإلسررائيلي فري األرض  أج قرار من أج دولة، يعتبرىدانة ورف   -3

مخالفرة  ذا القررارهرمثرل ال يخال  القانون الردولي، واعتبرار  1967الفلسطينية الم تلة عام 

صررلة، بمررا فيهررا قرررار مجلررس األمررن رقررم صررري ة لميثررا  وقرررارات األمررم المت رردة ذات ال

، واتفاقية جنير  2004، والرأج االستشارج لم كمة العدل الدولية لعام 2016لعام  2334

، وغيرهرا 1998، وميثا  روما األساسي للم كمة الجنائية الدولية لعام 1949الرابعة لعام 

امعرة علرى المسرتوى من مباد  القانون الدولي ذات الصرلة. والتأكيرد علرى قررار مجلرس الج

 .25/11/2019د.غ.ع بتاريخ  8455الو ارج رقم 

وم كمررة العرردل التابعررة لرره االت رراد األوروبرري الصررادرة عررن مواقرر  القرارات والاإلشررادة برر -4

التي تُدين االستيطان وتعتبرر المسرتوطنات كيانرات غيرر قانونيرة، ، ووالبرلمانات األوروبية

اإلسررائيلية داخرل األرض الفلسرطينية الم تلرة، وت ير تمويرل المشراري  فري المسرتوطنات 

وتؤكرد علررى التمييرز بررين أراضري ىسرررائيل )القروة القائمررة براالحتبل( واألرض الفلسررطينية 

 .1967الم تلة عام 

استمرار دعوة جمي  الدول والمؤسسات والشركات واألفراد ىلى وق  كافة أشكال التعامرل  -5

ى األرض الفلسرطينية الم تلرة ومقاطعتهرا، بمرا فري م  المستوطنات اإلسرائيلية المقامرة علر

ذلرر  حيررر اسررتيراد منتجاتهررا أو االسررتثمار فيهررا، بشرركل مباشررر أو غيررر مباشررر لمخالفتهررا 

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

للشرركات لبيانات والمفوضة السامية، على متابعة ت ديث قاعدة ا اإلنسانحث مجلس حقو   -6

عام  التي تتعامل م  المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في األراضي الفلسطينية والعربية الم تلة

 ، ومتابعة ت ميل هذ  الشركات تبعات العمل غير القانوني الذج تقوم به.1967

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

وأمرراكن عبررادتهم، ت ررت حمايررة سررلطات االحررتبل، وت ميلهررا المسررؤولية الكاملررة عررن هررذ  

الجرائم واالعتداءات، ومطالبة المجتم  الدولي بالتصدج لهذ  الجرائم العنصررية التري تعرد 

إ للقانون الدولي  إ صارخا ي، واتفاقيات جني  األرب ، وغيرهرا مرن المعاهردات اإلنسانانتهاكا

لمواثيررخ الدوليررة الترري تكفررل سرربم وأمررن الشررعوب الواقعررة ت ررت االحررتبل. والرردعوة ىلررى وا

ىدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكرب هرذ  الجررائم علرى قروائم اإلرهراب، 

 واتخاذ التدابير القانونية ب قهم.
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تخلد مرن ىدانة الممارسات اإلسرائيلية في اسرتخدام األرض الفلسرطينية الم تلرة كمكرب للر -8

النفايررات الصررلبة والسررامة الناتجررة عررن اسررتخدام سرركان المسررتوطنات اإلسرررائيلية، ودعرروة 

 اإلنسرانالمنيمة الدوليرة للبيئرة للت قيرخ فري اآلثرار الصر ية والبيئيرة لرذل ، علرى األرض و

 الفلسطيني.

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

مررن مدينررة الخليررل وحرمرران السرركان الفلسررطينيين مررن الوصررول ىلررى ال رررم اإلبراهيمرري 

البردائل الفعالرة  ىيجادومنا لهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة سكرتير عام األمم المت دة ىلى 

 ل ماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل.

 تدار الفصل العنصري: ثع  عً:

ة القائمة باالحتبل( لبنائها جدار الفصل والمم العنصررج داخرل أرض ىدانة ىسرائيل )القو -10

، واعتبار هذا الجدار شكبإ مرن أشركال الفصرل العنصررج 1967دولة فلسطين الم تلة عام 

وجزءاإ من منيومة االحتبل االستعمارج االسرتيطاني، ومطالبرة جمير  الردول والمنيمرات 

الب مة إلرغام ىسرائيل )القوة القائمة براالحتبل( الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات 

إ  علررى ى الررة مررا تررم بنرراا  مررن هررذا الجرردار، والتعرروي  عررن األضرررار الناتجررة عنرره، التزامررا

، وتنفيررذاإ 9/7/2004ة العرردل الدوليررة بترراريخ ألألألألألررألبررالرأج االستشررارج الصررادر عررن م كم

، 20/7/2004( بترراريخ A/RES/ES-10/15لقرررار الجمعيررة العامررة لألمررم المت رردة رقررم )

إ للقواعد اآلمرة في القانون الدولي بما فيها حخ تقرير المصير  .والذج اعتبر ىقامة الجدار انتهاكا

مطالبررة الرردول األعمرراء االسررتمرار فرري دعررم عمررل لجنررة األمررم المت رردة المعنيررة بتسررجيل  -11

ة الم تلررة، األضرررار الناشررئة عررن تشررييد جرردار الفصررل العنصرررج فرري األرض الفلسررطيني

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

 توثيخ األضرار الناجمة عن بناء الجدار.

دعرروة المجتمرر  الرردولي لت مررل مسررؤولياته فرري التصرردج ألج عمليررة تهجيررر ألبنرراء الشررعب  -12

إ ىلررى  ت مررل مسررؤولياته فرري تفعيررل فترروى الفلسررطيني نتيجررة الممارسررات اإلسرررائيلية وأيمررا

الم كمرة م كمة العدل الدولية بشأن ىقامة جدار الفصل العنصرج، وىحالة مل  الجدار ىلرى 

 .الجنائية الدولية تمهيداإ إلدراجه ضمن جرائم ال رب المخالفة للقانون الدولي

 اال تفعضـة: ثعلوعً:

م لنمراله المشرروع ألألرأله، والدعل الصرامد علرى أرضرألألرألتقديم الت ية للشعب الفلسطيني البط -13

إ عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرفألألألألضد االحتبل اإلسرائيلي الغاشم، دفاع  .ا
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إ  -14 التأكيد على حرخ الشرعب الفلسرطيني فري ممارسرة كافرة أشركال النمرال ضرد االحرتبل وفقرا

ر الطاقرات العربيرة ألحكام القانون الدولي، بمرا فري ذلر  المقاومرة الشرعبية السرلمية، وتسرخي

 الممكنة لدعمها.

ىدانررة الجرررائم اإلسرررائيلية الممنهجررة واسررعة النطررا  ضررد أبنرراء الشررعب الفلسررطيني، والترري  -15

ي، والقرانون اإلنسرانية، بموجرب القرانون الردولي اإلنسرانتصن  جرائم حرب، وجرائم ضد 

، علرى قطراع غرزةالمتكررر الهمجري  ، بمرا فيهرا العردوان اإلسررائيلياإلنسرانالدولي ل قو  

حيراة أبنراء ، والذج يسرتهدف 2021والذج كان من جوالته األخيرة عدوان شهر مايو/ أيار 

ال صرار اإلسررائيلي الخرانخ الشعب الفلسطيني وبنيته الت تية المدنية واالقتصرادية، وىدانرة 

علررى القطرراع بررراإ وب ررراإ وجررواإ. وتثمررين الجهررود المخلصررة الترري تبررذلها جمهوريررة مصررر 

 ربية ل قن دماء الشعب الفلسطيني وتثبيت وق  ىطب  النار وىعادة ىعمار قطاع غزة.الع

الت ذير من تفاقم الوضر  الرراهن بالقردس الشررقية علرى ن رو مشرابه لليرروف التري سربقت  -16

والتأكيرد علرى ضررورة ت مرل ىسررائيل  ،2021العدوان اإلسررائيلي علرى قطراع غرزة عرام 

شررادة الترري تقرروم بهررا ظ علررى التهدئررة علررى األرض. واإللمسررؤولياتها كقرروة احررتبل لل فررا

جمهورية مصر العربية لتنفيذ المرحلرة الثانيرة مرن جهرود ىعرادة ىعمرار قطراع غرزة، والتري 

نقررراض والركرررام الرررذج خلفررره العررردوان جررراءت عقرررب قيرررام الشرررركات المصررررية ب  الرررة األ

دمرره فخامررة رئرريس اإلسرررائيلي علررى قطرراع غررزة، وذلرر  فرري ىطررار التعهررد الكررريم الررذج ق

مريكرري أمليررون دوالر  500جمهوريررة مصررر العربيررة السرريد عبررد الفترراح السيسرري، بقيمررة 

، وكذل  مبادرة صراحب السرمو الشريخ تمريم برن لصال  عملية ىعادة اإلعمار في قطاع غزة

مليرون دوالر لردعم ىعمرار قطراع  500حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتقديم مساعدات بقيمرة 

 لة فلسطين.عبر دو ،غزة

لجريت االحرتبل اإلسررائيلي وعصرابات المسرتوطنين اإلرهابيرة االعتداءات الوحشرية ىدانة  -17

المتيرراهرين السررلميين فرري أن رراء األرض الفلسررطينية المرردنيين الفلسررطينيين اآلمنررين وعلررى 

، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبل صبي  في المفة الغربية الم تلرة، والخرط الشررقي الم تلة

 .دود قطاع غزة الم تلل 

ىدانة قيام قوات االحتبل اإلسررائيلي باإلعردامات الميدانيرة واالعتقراالت لألطفرال والفتيرات  -18

والشررباب الفلسررطينيين، ومطالبررة الم كمررة الجنائيررة الدوليررة وبرراقي آليررات العدالررة الدوليررة 

سرلطات االحرتبل  بالت قيخ في هذ  الجرائم، وىحالة مرتكبيها ىلى الم اكمة. وىدانرة سياسرة

 باحتجا  جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.
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مطالبة المجتم  الدولي بتنفيرذ القررارات ذات الصرلة ب مايرة المردنيين الفلسرطينيين، السريما  -19

(، وقرار الجمعية العامة لألمم 1987) 605( ورقم 1994) 904قرارج مجلس األمن رقم 

(، وحث دول 2018) ES/RES/A-20/10لفلسطينيين رقم المت دة حول حماية المدنيين ا

ومؤسسات المجتم  الدولي للمشاركة في حمايرة المردنيين الفلسرطينيين وتشركيل آليرة عمليرة 

وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام لألمرم المت ردة، والرذج 

 لفلسطينيين.تممن خيارات قابلة للتطبيخ ل ماية المدنيين ا

دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة ىلى مسراءلة ىسررائيل )القروة القائمرة براالحتبل(،  -20

عن جرائمها ب خ الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية الب مة لهذ  المسراعي 

لتقرديم  الفلسطينية، وتفعيل تشركيل لجنرة قانونيرة استشرارية فري ىطرار جامعرة الردول العربيرة

المشورة والمقترحات حول رف  قمايا أمرام الم راكم الدوليرة بشرأن االنتهاكرات اإلسررائيلية 

ل قرو  الشررعب الفلسررطيني وأرضرره وممتلكاترره ومقدسراته، وكررذل  بشررأن الميررالم التاريخيررة 

 .1917التي ل قت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 

ت الدوليرة بممارسرة المرغط علرى ىسررائيل )القروة القائمرة مطالبة المجتم  الدولي والمنيما -21

باالحتبل(، لرف  حصارها المفروض على قطاع غزة بشكل فورج، من أجل ىنهاء المأساة 

 ية واالقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.اإلنسان

لخليررل الم تلررة، ىدانررة االعتررداءات اإلسرررائيلية علررى ال رررم اإلبراهيمرري الشررري  فرري مدينررة ا -22

والمتمثلة في استمرار تقسيمه وتقوي  حرية الوصرول ىليره ورفر  اآلذان فيره، وم راوالت 

تغييررر معالمرره وفصررله عررن م يطرره الفلسررطيني، ضررمن عمليررات تهويررد قلررب مدينررة الخليررل 

الم تلررة. وت ميررل حكومررة االحررتبل اإلسرررائيلي المسررؤولية الكاملررة عررن هررذ  االعتررداءات 

وحريررة العبررادة وقرررارات  اإلنسررانسررتفزا ات الخطيرررة، الترري تنتهرر  حقررو  والجرررائم واال

األمم المت دة ذات الصلة، بما فيها قرارات اليونسكو، ومطالبة المجتم  الدولي بالدفاع عن 

قراراترره ذات الصررلة بمدينرررة الخليررل الم تلرررة وال رررم اإلبراهيمررري، واتخرراذ مرررا يلررزم مرررن 

عادته ىلى واقعه التاريخي والقانوني الرذج شروهته سرلطات ىجراءات كفيلة ب ماية ال رم وى

 وقوات االحتبل. 

دعوة مجلس و راء الشؤون االجتماعية العرب ىلى مواصلة متابعرة توصريات ومخرجرات  -23

المررؤتمر الرردولي حررول معانرراة الطفررل الفلسررطيني فرري ظررل انتهررال ىسرررائيل )القرروة القائمررة 

ت يرومي ألرألذج ُعقرد باستمرافة كريمرة مرن دولرة الكويباالحتبل( التفاقيألة حقو  الطفل، وال

 .13/11/2017و 12
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 امســـرى: رابععً:

وىدانرة ، توجيه الت ية لنمال األسررى الفلسرطينيين والعررب األبطرال فري سرجون االحرتبل -24

إ بما في ذل  األطفال  مواصلة سلطات االحتبل اإلسرائيلي اعتقال آالف الفلسطينيين تعسفيا

ى والقررادة السياسرريين والنررواب، واحتجررا  جثررامين الشررهداء فرري الثبجررات والنسرراء والمرضرر

 ومقابر األرقام اإلسرائيلية.

ىدانة سياسة سلطات االحرتبل الممنهجرة لبسرتهتار ب يراة األسررى الفلسرطينيين، واإلهمرال  -25

دعروة المجتمر  الطبي المتعمد لص تهم، مما يؤدج ىلى ارتفاع عدد الشهداء مرن األسررى. و

لي ومنيمة الص ة العالميرة، واللجنرة الدوليرة للصرليب األحمرر، ىلرى مراقبرة ىجرراءات الدو

سلطات االحتبل بخصوع تفشي فيروس كورونا بين األسرى، وممارسرة المرغط عليهرا 

إلطررب  سررراح األسرررى الفلسررطينيين مررن السررجون اإلسرررائيلية، وخاصررة المرضررى وكبررار 

 ميررل سررلطات االحررتبل اإلسرررائيلي المسررؤولية السرن، حمايررةإ لهررم مررن تفشرري الفيررروس، وت

الكاملة عن أج تبعات تتعلخ ب ياة وصر ة األسررى الفلسرطينيين فري السرجون اإلسررائيلية، 

 بمن فيهم الذين يخوضون ىضرابات عن الطعام والمصابين بفيروس كورونا.

مئرات  رخ التري تمارسرها ىسررائيل ب غيرر الشررعية ىدانة سياسة االعتقرال اإلدارج التعسرفي -26

والتعبير عن التمامن والدعم لنمال األسرى الممربين عن الطعام  األسرى الفلسطينيين،

 بهدف ت قيخ حريتهم.

المعنيررة بت مررل  اإلنسررانمطالبررة الجهررات والمؤسسررات والهيئررات الدوليررة وهيئررات حقررو   -27

لقرروانين مسرؤولياتها بترردخلها الفررورج والعاجررل إللررزام ال كومرة اإلسرررائيلية، بتطبيررخ كافررة ا

والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة األسرى والمعتقلرين فري السرجون اإلسررائيلية، بمرا فيهرا 

، واتفاقية مناهمرة التعرذيب، واتفاقيرة 1949ي واتفاقيات جني  لعام اإلنسانالقانون الدولي 

 حقو  الطفل، والعهد الدولي الخاع بال قو  المدنية والسياسية.

االحتبل اإلسررائيلي  اتوالهيئات ال قوقية الدولية للمغط على سلطدعوة المجتم  الدولي  -28

لإلفراج الفورج عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة قُدامى األسرى، والمرضى واألطفرال 

والنواب والمعتقلين اإلداريين، وىجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردج 

. والرردعوة إلرسررال لجنررة ت قيررخ ىلررى 1949ة لعررام الررذج يتنررافى مرر  اتفاقيررة جنيرر  الرابعرر

 .االنتهاكات التي ترتكب ب خ األسرىالسجون اإلسرائيلية لبطبع على 

ىدانة عمليرة القرصرنة الممنهجرة التري تقروم بهرا ىسررائيل )القروة القائمرة براالحتبل( ألمروال  -29

م التصرديخ عليره الرذج ترالشعب الفلسطيني، من خبل تطبيخ القانون العنصرج اإلسرائيلي 

يسرم  ل كومرة االحرتبل بسررقة مخصصرات  2/7/2018من قبل الكنيست اإلسرائيلي في 
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ذوج الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائدات المرائب الفلسرطينية التري تسريطر عليهرا 

إ لسرررقة أمرروال  حكومررة االحررتبل. إ صررري ا واعتبررار ذلرر  ابتررزا اإ غيررر شرررعي وتشررريعا

إ للقرانون ومقدرات الشعب ال فلسرطيني، ومخالفرة لبتفاقيرات الموقعرة برين الجرانبين، وانتهاكرا

الرردولي، بمررا فيهررا اتفاقيررة جنيرر  الرابعررة. وتأييررد اإلجررراءات الترري تقرروم بهررا دولررة فلسررطين 

 لمواجهة هذ  القرصنة العلنية.

دعرروة الرردول العربيررة واإلسرربمية والمؤسسررات واألفررراد ىلررى دعررم الصررندو  العربرري لرردعم  -30

( 24األسرررى الررذج تشرررف عليرره جامعررة الرردول العربيررة، والررذج أقرترره قمررة الدوحررة د.ع )

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

 الالتئـوـ: خعيسعً:

التأكيد على أن قمية البجئين الفلسطينيين هي جوهر القمرية الفلسرطينية، وعلرى التمسر   -31

البجئرين الفلسرطينيين وذريرتهم، فري العرودة  بال خ األصيل وغير القابرل للتصررف ألجيرال

إ لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعيرة العامرة  ىلى ديارهم التي ُشردوا منها، وفقا

(، ومبررادرة السرربم العربيررة، وتأكيررد مسررؤولية ىسرررائيل )القرروة القائمررة 1948) 194رقررم 

 .ستمرار مشكلة البجئين الفلسطينيينباالحتبل( القانونية والسياسية واألخبقية عن نشوء وا

ىدانررة ورفرر  أج ت رررل مررن أج طرررف، إلسررقاط حررخ العررودة أو تشررويه قمررية البجئررين  -32

الفلسطينيين، من خبل م اوالت التوطين، أو تصفية وكالة األونروا ووق  تمويلها، أو ما 

بجئررين يُسررمى ب عررادة تعريرر  الوضرر  القررانوني لبجررب الفلسررطيني بهرردف حرمرران أجيررال ال

الفلسطينيين وذريتهم من حخ العودة. ودعوة الدول األعماء واألمانرة العامرة ىلرى مواصرلة 

وتكثي  جهودهم على الساحة الدولية، وفي األمرم المت ردة، للتصردج لمثرل هرذ  الم راوالت 

 غير القانونية. 

سرتمرار التعبير عن بالغ القلخ ى اء أوضاع مخيمرات البجئرين الفلسرطينيين فري سروريا، وا -33

المطالبررألة ب بقائهررا خاليررة مررن السررألبح والمسررل ين، وفرر  ال صررار عنهررا وىعررادة ىعمارهررا 

وعررودة سرركانها ىليهررا، وتقررديم كررل الخرردمات المرررورية لرردعم البجئررين الفلسررطينيين فيهررا، 

 .، وفي ىطار نطا  عملياتها بالمناطخ الخمسودعوة األونروا ىلى ت مل مسؤولياتها في هذا الشأن

ال فراظ وة لتوفير مقومات الصمود وال ياة الكريمة والتنرألقل لبجئرين الفلسرطينيين، مر  الدع -34

 .على وضعهم كبجئين فلسطينيين ىلى حين ممارستهم ل قهم في العودة والتعوي 

 سعدسعً:امت ـرتا:

التأكيد على التفوي  الممنوح لوكالة غول وتشغيل البجئين الفلسطينيين )األونرروا( وفرخ  -35

أج ىجرراءات تهردف  (، ورفر 1949لعرام  302ىنشائها )قررار الجمعيرة العامرة رقرم قرار 
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مسؤوليتها وعألألرألدم تغييرر أو نقرألل مسرألؤوليتها ىلرى تقوي  قيامها بالمساس بواليتها أو  ىلى

جهة أخرى، وكرذل  التأكيألألألألرألد علرى ضرألرورة اسرتمرار األونرروا بت مرل مسرألؤولياتها فري 

 فلسطينيين داخل المخيمات وخارجألألألألألها في كافة مناطخ عملياتهراتقديم الخدمات لبجئين ال

، بما فيها القردس الم تلرة، ىلرى أن يرتم حرل قمرية البجئرين الفلسرطينيين حربإ عرادالإ الخمس

 (.1948لعام ) 194وفخ قرار األمم المت دة رقم 

السررعي  رفرر  وىدانررة ال مرربت اإلسرررائيلية الممنهجررة ضررد وكالررة األونررروا، بمررا فرري ذلرر  -36

إلغب  كافة مراكألألألز ومدارس الوكألألألألألألالة فألألألألي مدينرة القردس الم تلرة وىحربل مؤسسرات 

احتبلية ىسرائيلية بدالإ منها. ورف  أج قرار بوق  تمويل األونروا أو تخفيمه والت رذير 

مررن خطررألورة ذلرر  بمررا يعرررض أجيرراالإ كاملررة مررن البجئررين الفلسررطينيين لخسررارة الخرردمات 

والتعليمألية والخدمألاتية، ويشألكل م اولة مرفوضة لطمرس قمرية البجئرين والتري  الص ألية

 تشكل جزءاإ ال يتجزأ من قمايا "ال ل النهائي".

دعوة الدول األعماء للعمل ال ثيث من أجل حشد أوس  تأييد لتجديد تفروي  وكالرة غرول  -37

(، وفرخ قررار 2026 – 2023وتشغيل البجئين الفلسطينيين )أونروا( لمدة ثربل سرنوات )

(، والذج من المقرر اعتماد  في الدورة 1949عام ل 302انشائها )قرار الجمعية العامة رقم 

. والطلرب مرن األمانرة العامرة وبعثاتهرا 2022( للجمعية العامة لألمم المت دة نهاية عام 77)

فرري الخررارج، ومجررالس السررفراء العرررب، بررذل أقصررى الجهررود ل ررث الرردول علررى التصررويت 

 ل  تجديد تفوي  وكالة األونروا.لصا

اإلعراب عن القلخ ى اء العجز السنوج في موا نة األونرروا، ودعروة المجتمر  الردولي ىلرى  -38

تررأمين المرروارد والمسرراهمات الماليررة الب مررة لموا نتهررا وأنشررطتها علررى ن ررو كرراٍف مسررتدام 

عثاتهرا فري الخرارج يمكنها من مواصلة القيام بتفويمها ودورهرا. ودعرألوة األمانرة العامرة وب

ومجررالس السررفراء العرررب ىلررى مواصررلة االتصررال مرر  الرردول المان ررة، ل ثهررا علررى الوفرراء 

 بالتزاماتها المالية تجا  الوكالة.

حث الدول األعماء على استكمال تسديد مساهمتها في الموا نة السرنوية لألونرروا، تفعريبإ  -39

التقدير وتوجيه  .1987 ارج منذ عام للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الو

 .لجهود الدول األعماء المستميفة لبجئين الفلسطينيين السيما لبنان واألردن وسوريا

دعرروة األونررروا ىلررى ىيجرراد الوسررائل الكافيررة لتوسرري  قاعرردة الرردول المان ررة و يررادة األمرروال  -40

التري تقردمها الوكالرة الملزمة بها وفخ احتياجرات الوكالرة مر  عردم تقلريد أجٍ مرن الخردمات 

إ لقرررار ىنشررائها رقررم  (، واالسررتمرار فرري ىعررداد موا نتهررا حسررب أولويررات 1949) 302وفقررا

ومتطلبات البجئين، والتنسريخ مر  الردول العربيرة الممريفة فري ىعرداد وتنفيرذ برامجهرا بمرا 
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يتوافخ م  سياسات تل  الدول، والعمل على ىشرال القطاع الخاع فري الردول المان رة فري 

علرى في مناطخ العمليرات الخمرس تمويل برامج ومشاري  ىضافية لت سين أحوال البجئين 

 أال يكون ذل  بديبإ اللتزامات الدول المان ة تجا  األونروا.

ت ميل حكومة االحتبل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التي تتكبدها األونروا نتيجة ىجراءات  -41

مساعدات لمست قيها، ومطالبتهرا برالتعوي  عرن اإلغب  وال صار وتقييد حركة ىيصال ال

 هذ  الخسائر.

دعوة الدول والجهات المان ة للوفاء بالتزاماتها المالية التري قردمتها فري المرؤتمرات الدوليرة  -42

ية وتفويمرها السياسري تجرا  اإلنسرانلدعم وكالة األونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامهرا 

، بمرا الصديقة التي تقدم الدعم لألونررواالشقيقة وكر للدول البجئين الفلسطينيين. وتقديم الش

مليرون دوالر كردعم ىضرافي لألونرروا خربل  23فيها دولة الكويت الشقيقة التي قدمت مبلغ 

 .2021و 2020عامي 

 التنمـ ة: سعبععً:

ىدانررة الترردابير اإلسرررائيلية الممنهجررة الهادفررة ىلررى اسررتمرار تقرروي  االقتصرراد الفلسررطيني،  -43

مان الشعب الفلسرطيني مرن حقره غيرر القابرل للتصررف فري التنميرة. ومطالبرة المجتمر  وحر

الدولي بالعمل علرى تمكرين الشرعب الفلسرطيني مرن السريطرة علرى كامرل مروارد  وممارسرة 

 ومياهه اإلقليمية. 1967حقه في التنمية على كامل أرضه الم تلة عام 

سرائيلية الهادفرة ىلرى اسرتنزاف أو تجرير  ىدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإل -44

أو ىهدار أو تهديرد المروارد والثرروات الطبيعيرة الفلسرطينية فري األرض الفلسرطينية الم تلرة 

 بما فيها المتواجدة في البر والب ر. 1967منذ عام 

 فري دوراتهرا المتعاقبرة والتري الجمعية العامة لألمرم المت ردة اتالتأكيد على تنفيذ قرارىعادة  -45

من مؤتمر األمم المت دة للتجارة والتنمية )األونكتاد( االسرتمرار بتقرديم تقرارير ىليهرا  تطلب

عن التكرالي  االقتصرادية لبحرتبل اإلسررائيلي، والترحيرب بجهرود أمانرة )األونكتراد( التري 

تقرردم تقررارير للجمعيررة العامررة لألمررم المت رردة لتوثيررخ تكلفررة االحررتبل وال قررو  االقتصررادية 

 .ب الفلسطيني. ودعوة الدول األعماء للمساهمة في تمويل هذ  العملية التوثيقية المهمةللشع

لتزامرره بتقررديم المسرراعدات لتعزيررز ىدعرروة المجتمرر  الرردولي لت مررل مسررؤولياته ومواصررلة  -46

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

 فلسطين. التنموية التي أعدتها دولة
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دعوة الدول العربية لبستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفرخ الترتيبرات الثنائيرة مر  دولرة  -47

فلسررطين، وفررت  أسررواقها أمررام الترردفخ ال ررر للمنتجررات فلسررطينية المنشررأ، عبررر ىعفائهررا مررن 

 الرسوم الجمركية، وذل  تنفيذاإ للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

ء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربيرة السرابقة الخاصرة ب نهراء ال صرار دعوة الدول األعما -48

اإلسرائيلي وىعادة ىعمار قطاع غزة، وت ويل األموال التي تعهدت بها فري مرؤتمر القراهرة 

 .المتكرر على القطاععدوان الإلعادة بناء ما دمر  االحتبل اإلسرائيلي خبل 

بية للمشاركة الفعالة في االستثمار فري فلسرطين دعوة مؤسسات القطاع الخاع بالدول العر -49

 ودعم القطاع الخاع الفلسطيني.

الطلرب ىلرى األمررين العرام متابعررة تنفيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم  -50

 المقبلة للمجلس.العادية اتخاذها بشأنه ىلى الدورة 

 
 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8731)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

 دنم يواز ـة دتلـة فلسـط ا تصمـود الشعب الفلسط ني

 
  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

علررى الرردول األعمرراء فرري دعررم  ةعلررى أهميررة االلتررزام بسررداد المسرراهمات المتوجبرروىذ يؤكررد  -

إ لقرارات القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيرروت ) ( ىلرى قمرة 2002موا نة دولة فلسطين وفقا

 (، 2019( وقمة العزم والتمامن في تونس )2018القدس في المملكة العربية السعودية )

ت المجلس على مختل  المستويات  القمرة والرو ارج والمنردوبون وىذ يؤكد على جمي  قرارا -

 الدائمون، الخاصة بدعم موا نة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،

 ،7/9/2022بتاريخ  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين -

 ُيقــــر ر:

معرة الردول العربيرة وبتفعيرل شربكة التأكيد علرى دعروة الردول العربيرة لبلترزام بمقرررات جا -1

إ لدولرة فلسرطين  إ دعما أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شهريا

لمواجهة المغوطات واأل مات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار ىسرائيل )القروة 

ها احتجا  أمروال المررائب القائمة باالحتبل( باتخاذ ىجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بين

 وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى م  القوانين والمواثيخ الدولية واالتفاقيات بين الجانبين.

 بالتزاماتهررا فرري دعررم موا نررة دولررة فلسررطين،تفرري  توجيرره الشرركر ىلررى الرردول العربيررة الترري -2

مليرون  100 وخاصة الجمهورية الجزائريرة الديمقراطيرة الشرقيقة التري قردمت مرؤخراإ مبلرغ

مليرون دوالر، كرأجزاء  5.17دوالر، وجمهورية العرا  الشرقيقة التري قردمت مرؤخراإ مبلرغ 

ودعوة الدول العربية ىلى الوفراء بالتزاماتهرا من مساهماتهما في دعم موا نة دولة فلسطين. 

في هذا الشأن وبالمتأخرات المست قة عليها بأقصى سررعة، والتأكيرد علرى أهميرة اسرتمرار 

 ل العربية في دعم موا نة دولة فلسطين.الدو

، 29/3/2017( بتراريخ 28د.ع ) 677دعوة الردول األعمراء لتنفيرذ قررار قمرة عمران رقرم  -3

مليرررون دوالر أمريكررري،  500بشررأن  يرررادة رأس مررال صرررندوقي األقصررى والقررردس بمبلررغ 

ة، بردف  أجررزاء مرن مسراهماتهم فرري هرذ  الزيررادلرردول األعمراء التري قامررت وتوجيره الشركر ل
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إ لقررارات  السرابقة التي أوفت بالتزاماتهاوالدول األعماء  فري دعرم مروارد الصرندوقين وفقرا

 ودعوة الدول العربية التي لم ت   بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها. القمم العربية ذات الصلة،

دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنيمات المجتم  المدني والجاليات العربية، ىلى بذل  -4

إ لنمال الشعب الفلسطيني.  الجهود لتعزيز موارد صندوقي األقصى والقدس، دعما

بتراريخ  749( رقرم 30الطلب مرن الردول األعمراء االلترزام بتنفيرذ قررار قمرة ترونس د. ع ) -5

إ للليرات التري  1/4/2019، لدعم موا نة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 31/3/2019 وفقرا

 .2002أقرتها قمة بيروت لعام 

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8732)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

تقرير تتوص ع  يؤتمر المشرف ا نل  ؤؤتـ 

 (107الفلسـط ن  ا في الدتل العرب ة المض فة الدترة )

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 عامة،على مذكرة األمانة ال ▪

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

وتوصرريات مررؤتمر المشرررفين علررى شررؤون الفلسررطينيين فرري الرردول العربيررة وعلررى تقريررر  ▪

 (،107المميفة الدورة )

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 

 ُيقــــرر:

بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المميفة العلم أخذ 

عبر تقنية  14/12/2021(، والذج عقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 107الدورة )

 الفيديو كونفرانس.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8733)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

تقرير نا منمعل الموتب الرئ سي تالموعتب اإلقل م ة 

 (157-156 سرائ ل ب ا دترتي يجلس الجعيعة )لمقعاعة 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

على تقرير نشاط المكتب الرئيسري للمقاطعرة والمكاترب اإلقليميرة لمقاطعرة ىسررائيل برين و ▪

 (،157-156دورتي المجلس )

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماعات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

إلقليمية لمقاطعة أخذ العلم بما ورد في تقرير نشاط المكتب الرئيسي للمقاطعة والمكاتب ا -1

( لمؤتمر ضباط اتصال 94وتوصيات الدورة ) (156 -157) ىسرائيل بين دورتي المجلس

المكاتب اإلقليمية للمقاطعة العربية إلسرائيل، وتقديم الشكر للمفوض العام ومعاونيه 

 ومديرج المكاتب اإلقليمية لمقاطعة ىسرائيل في الدول العربية على التقرير المقدم للمجلس.

، بتاريخ اإلنسانالترحيب بصدور تقرير مكتب مفوضية األمم المت دة السامية ل قو   -2

، والذج تممن قاعدة البيانات "القائمة السوداء" الخاصة بالشركات العالمية 12/2/2020

واإلسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي 

الغربية والجوالن العربي السورج(، والتأكيد على ضرورة التزام  العربية الم تلة )المفة

تل  الشركات بقواعد القانون الدولي والتوق  الفورج عن العمل والتعامل م  المستوطنات 

والمفوضة  اإلنساناالستعمارية في األرض الفلسطينية الم تلة، وحث مجلس حقو  

ل غير القانوني الذج تقوم به، وت ديث السامية على متابعة ت ميل الشركات تبعات العم

قاعدة البيانات بشكل دورج. وكذل  اإلشادة بقرار م كمة العدل التابعة لبت اد األوروبي، 

 القاضي بوجوب وسم منتجات البمائ  الصادرة من المستوطنات اإلسرائيلية.

فلسطين، رف  اإلجراء الذج اتخذته الشركتان األمريكيتان "جوجل" و"آبل" تجا  دولة  -3

سم "فلسطين" من خرائط الشركتين واستبدالها بأل"ىسرائيل" في مخالفة صري ة ىب خفاء 

للقانون الدولي، ومطالبة الشركتين بالتراج  عن هذا اإلجراء الذج يتجاهل ال قائخ 

 التاريخية الفلسطينية. 
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عاتها في نهاء مبيىمريكية الترحيب بالقرار األخبقي والقانوني لشركة "بن وجيرج" األ -4

المستوطنات االسرائيلية، في األرض الفلسطينية الم تلة، ودعوة الشركات العاملة بشكل 

مباشر أو غير مباشر م  منيومة االستيطان غير القانونية، التخاذ مواق  مشابهة، ووق  

، والقانون اإلنسانعمالها التجارية فورا، واالتسا  م  مباد  ومعايير حقو  أتعامبتها و

عمال م  الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات ألي، وعدم االنخراط في أج الدو

 .اإلسرائيلية المساهمة في انتهال حقو  الشعب الفلسطيني

الطلب من األمانة العامة االستمرار في ىعداد تقارير دورية لمتابعة حركة المقاطعة الدولية  -5

المغط على االحتبل  ( والتي تعد أداة مقاومة سلمية تهدف ىلىBDSإلسرائيل )

 اإلسرائيلي لبستجابة لمقررات الشرعية الدولية، وتثمين ىنجا اتها.

 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8734)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

اميا المعئي العربي تسرقة  سرائ ل 

 للم عأل في امراضي العرب ة المحتلة

 

 ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد 

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 156د.ع ) 8671وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القرار رقم  ▪

9/9/2021، 

خ األمن المائي العربي بالم افية على ال قو  العربية وىذ يؤكد مجدداإ على أهمية ت قي -

 ومواجهة الت ديات المائية في الوطن العربي،

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

راضي ىدانة ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في األ -1

السورج الم تل(، العربي العربية الم تلة )فلسطين، والجنوب اللبناني، والجوالن 

واستمرار استغبلها واستنزافها وت ويل مسارها بالقوة وبناء المشاري  لنهبها، مما يشكل 

ودعوة المجتم  الدولي لت مل  ،تهديداإ لألمن المائي العربي، ولألمن القومي العربي

 يذ قرارات الشرعية الدولية تجا  االنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع غزة.مسؤولياته لتنف

التأكيد على حقو  الشعب الفلسطيني وسيادته على موارد  الطبيعية، بما فيها األرض  -2

إ لقرار األمم المت دة الصادر بتاريخ  "السيادة الدائمة للشعب  20/12/2017والميا ، وفقا

ية الم تلة، بما فيها القدس الشري ، وللسكان العرب في الفلسطيني في األراضي الفلسطين

 الجوالن السورج الم تل على مواردهم الطبيعية". 

التأكيد على حخ الفلسطينيين في ال صول على حقوقهم التاريخية من مصادر الميا ، بما  -3

يشمل المصادر المائية المشتركة كافة، وحخ الوصول ىليها وحخ استخدامها، 

اقيات الدولية كلجنة األمم المت دة االقتصادية ألوروبا، واتفاقية األمم المت دة وفقا إلبتف

، (UNWC1997) بشأن استخدام المجارج المائية الدولية في األغراض غير المبحية

( بشأن المباد  الخاصة بالميا  11/12/2008)  A/RES/63/124وقرار األمم المت دة رقم

، التي أعدها برنامج األمم المت دة الدولي Principles  Article)الجوفية العابرة لل دود )

واليونسكو وبرنامج األمم المت دة للبيئة، واقترحتها لجنة األمم المت دة للقانون التجارج 
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الدولي، واالتفاقية الدولية الخاصة بال قو  االقتصادية واالجتماعية، واتفاقية جني ، 

جنة الشؤون السياسية بخصوع األمن المائي باإلضافة ىلى التوصية الصادرة عن ل

 العربي وسرقة ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( للميا  في األراضي العربية.

تكلي  شبكة خبراء الميا  العرب ب عداد دراسة حول انعكاسات ومخاطر انتهاكات ىسرائيل  -4

ة للشعوب العربية ت ت ية والبيئياإلنسانالمائية )القوة القائمة باالحتبل( على الجوانب 

االحتبل، ووض  توصيات وفخ مخرجات الدراسة، وبما ينسجم والمتغيرات السياسية 

إ للمغط على ىسرائيل لوق  سياساتها  إ ودبلوماسيا الدولية القائمة، بهدف الت رل سياسيا

المائية العنصرية في المناطخ العربية ت ت االحتبل، وتمكين حكومات هذ  الدول من 

ول على حقو  شعوبها المائية، وتقديم الدعم لها لتمكينها من توفير المتطلبات المائية ال ص

 األساسية لشعوبها.

مطالبة ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل(، بالتعوي  نتيجة الستغبل واستنزاف الموارد  -5

شكل من  الطبيعية وىتبف البنية الت تية واستنفاذ المصادر المائية وتعريمها للخطر بأج

األشكال بسبب السياسات واالنتهاكات غير المشروعة التي تتخذها في األراضي 

 الفلسطينية.

مطالبة المجتم  الدولي وخاصة منيمة األمم المت دة )الجمعية العامة، مجلس األمن،  -6

وكافة منيماتها ذات العبقة( باتخاذ اإلجراءات الب مة والكفيلة ب لزام ىسرائيل )القوة 

مة باالحتبل( وق  نهب وسرقة الميا  العربية والفلسطينية لصال  المستوطنات غير القائ

الشرعية المقامة على األراضي الفلسطينية الم تلة، والتأكيد على عدم شرعية أية 

م اوالت من قبل ىسرائيل لفرض سياسة األمر الواق  بشأن السيطرة على األحواض 

السيادة العسكرية أو مخططات المم أو التوس   المائية الجوفية )سواء من خبل فرض

 االستيطاني غير الشرعي أو أج سياسات مستقبلية(.

التأكيد على أن حقو  دولة فلسطين في الوصول واالستفادة من نهر األردن والب ر الميت  -7

مرجعيات القانون الدولي، وىلى  كدولة مشاطئة هي حقو  ثابتة وراسخة، تستند ىلى

ة الدولية ذات الصلة، والتمس  بمبدأ االستخدام العادل والمنص  للمجرى قرارات الشرعي

المائي الدولي، وحخ المشاركة في ىدارة حوض النهر بجزئيه العلوج والسفلي، والتشديد 

على رف  السياسات اإلسرائيلية بفرض سياسة األمر الواق  بشأن السيطرة على نهر 

يادة العسكرية أو مخططات المم أو أج األردن ومنابعه )سواء من خبل فرض الس

 سياسات مستقبلية(.

ىلزام ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( ب  الة ووق  كافة أنواع وأشكال الممارسات غير  -8

من خبل  1948القانونية في حوض نهر األردن، وت ويل ميا  ب يرة طبريا ىلى مناطخ 

تغيرات بيئية وفنية جسيمة للمجرى  الخط اإلسرائيلي الناقل، والتي أدت ىلى ىل ا 
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الطبيعي لنهر األردن وجفاف الب ر الميت، وأضرار ملموسة تجا  حقو  المشاطئة 

 الفلسطينية، واعتبارها ىجراءات بكاملها مخالفة لقانون الميا  الدولي. 

التأكيد على أن حخ دولة فلسطين في الوصول واالستفادة من ثروات وموارد الب ر الميت،  -9

مرجعيات القانون الدولي،  مته االقتصادية كدولة مشاطئة هي حقو  ثابتة، تستند ىلىوقي

وىلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتشمل حخ فلسطين في اتخاذ القرارات في 

وفي المجاالت كافة، والتشديد على رف  أية م اوالت  مختل  الجوانب القانونية والفنية

لقائمة باالحتبل(، لفرض سياسة األمر الواق  بشأن السيطرة على من قبل ىسرائيل )القوة ا

الب ر الميت. وت ميل ىسرائيل الجزء الكبير من المسؤولية عن االن سار المتزايد في ميا  

 الب ر، والتي أدت بمجملها ىلى ضرر ملموس تجا  حقو  المشاطئة الفلسطينية.

نير بجدوى قانونية العمل وفخ اآلليات دعم التوجه الفلسطيني القاضي بمرورة ىعادة ال -10

الخاع بقطاع الميا  والصرف الص ي من اتفاقية أوسلو المرحلية،  40الواردة في البند 

وضرورة البدء بمفاوضات الوض  النهائي حول الميا  المشتركة وفقا لمباد  القانون 

ركة وخاصة مبدأ الدولي الخاصة ب خ الدول المشاطئة باالستفادة من ميا  األحواض المشت

 التو ي  العادل والمنص  للثروات المائية بين الدول المشاطئة.  

المغط على ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( لوق  التعقيدات التي تفرضها على  -11

ال كومة الفلسطينية والتي ت ول دون ىنشاء م طات المعالجة، م  اإلدانة الشديدة في هذا 

ئيل من تصري  الميا  العادمة والسامة من بع  المستوطنات المجال لما تقوم به ىسرا

اإلسرائيلية غير الشرعية ىلى أودية المفة الغربية الم تلة، مما يؤدج لتلويث الميا  

 الفلسطينية واإلضرار البالغ بالبيئة الفلسطينية.

ل مطالبة ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( بوق  االقتطاع أحادج الجانب من أموا -12

المقاصة ب جة معالجة ميا  الصرف الص ي من مناطخ م ددة في المفة الغربية، دون 

وجود أج توافخ م  ال كومة الفلسطينية ودون وجود أية تفاصيل فنية واض ة حول آلية 

هذ  المعالجة بما يشمل الكميات واألسعار وكيفية استفادة ىسرائيل من هذ  الميا  دون وجه 

 حخ.

المجالس الو ارية بالتعاون م  شبكة خبراء الميا  العرب، والمنيمات  مواصلة الطلب من -13

العربية المتخصصة بفم  الممارسات اإلسرائيلية في الم افل الدولية واإلقليمية المعنية 

، لت قخ حشد الدعم والتأييد للمطالب العربية اإلنسانبشؤون البيئة والميا  وحقو  

ية في وق  نهب الموارد العربية المائية وم اسبتها، المشروعة لوق  السياسات اإلسرائيل

وفقا ما نصت عليه قرارات وقوانين الشرعية الدولية، وعرض ما يستجد على الدورات 

 المقبلة. 
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مطالبة الدول والصناديخ والمنيمات العربية والدولية بتقديم الدعم الفني والمالي الب م  -14

شكل فورج وعاجل، على أن تقوم الشبكة لتفعيل عمل شبكة خبراء الميا  العربية ب

بتزويدهم بمقترحات البرامج واألنشطة المتعلقة بقمايا الميا  العربية، بما في ذل  قمايا 

 الميا  العربية ت ت االحتبل والميا  المشتركة.

التأكيد على ما ورد في قرار المجلس الو ارج العربي للميا  في دورته الثالثة عشر،  -15

)البند السادس عشر: تطوير قطاع الميا  في فلسطين(،  18/11/2021اريخ والذج ُعقد بت

بخصوع دعوة الدول العربية باعتماد برنامج م طة الت لية المركزية في غزة كمشروع 

عربي بامتيا ، والدعوة بمرورة اإلسراع في ت ويل االلتزامات التي تم االلتزام بها خبل 

، ىلى الصندو  االئتماني 2018كسل في مارس/آذار مؤتمر المان ين والذج ُعقد في برو

لم طة الت لية الذج يدير  البن  اإلسبمي للتنمية، ودعوة البن  اإلسبمي للتنمية لتقديم 

 تقرير حول تطورات الموضوع ىلى المجلس في دورته القادمة.

إ  -16 إ وفنيا ( لتنفيذ دعوة المجتم  الدولي ومنيماته المتخصصة لتقديم الدعم العاجل )ماديا

البرامج والمشاري  المنبثقة عن الخطة االستراتيجية لسلطة الميا ، والهادفة ىلى تطوير 

خدمات الميا  والصرف الص ي لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة 

صناديخ وبنول الدعم العربي واإلسبمي ىلى رف  مساهماتها المالية لدعم قطاع الميا  في 

 ي الصعب الناتج عن قمايا الميا .اإلنسانلوض  فلسطين لتجاو  ا

دعوة اإلعبم العربي لمواصلة تسليط الموء على عدوان ىسرائيل )القوة القائمة  -17

باالحتبل( على الموارد الطبيعية في األراضي العربية الم تلة واستمرار نهبها 

 ومصادرتها للميا  العربية في األراضي العربية الم تلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8735)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القمية الفلسطينية والصراع العربي 

 الجوالـ العربي السوري المحتل

 
  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 133د.ع ) 7161ى قرارات مجلس الجامعرة علرى المسرتوى الرو ارج رقرم وعل ▪

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

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

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

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

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

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

 8041، ورقررررم 11/3/2016ريخ ( بتررررا145د.ع ) 7999، ورقررررم 13/9/2015بترررراريخ 

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

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

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

( بترررررراريخ 152د.ع ) 8406، ورقررررررم 6/3/2019ترررررراريخ ( ب151د.ع ) 8351ورقررررررم 

( 154د.ع ) 8535ورقرم  ،4/3/2020( بتراريخ 153د.ع ) 8468، ورقرم 10/9/2019

د.ع  8672ورقرررم  3/3/2021( بترراريخ 155د.ع ) 8606ورقررم ، 9/9/2020بترراريخ 

 ،9/9/2021( بتاريخ 156)

( 30د.ع ) 750ة تونس رقم وىذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قرار قم -

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

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

بتاريخ  4126التأكيد مجدداإ على قرار مجلس الجامعة على المستوى الو ارج رقم  -1

( بتاريخ 156د.ع ) 8672حقة وآخرها القرار ورقم ، وقراراته الب13/2/1982

( بتاريخ 30د.ع ) 750. وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة تونس رقم 9/9/2021

، التي نصت جميعها على رف  كل ما اتخذته سلطات االحتبل اإلسرائيلي 31/3/2019
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افي للجوالن العربي من ىجراءات تهدف ىلى تغيير الوض  القانوني والطبيعي والديموجر

السورج الم تل، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية 

إ لبتفاقيات الدولية ولميثا  األمم المت دة وقراراتها، والسيما  والغية وباطلة، وتشكل خرقا

لستين (، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة وا1981) 497قرار مجلس األمن رقم 

الذج أكد على أن قرار ىسرائيل )القوة القائمة  5/12/2008بتاريخ  A/RES/63/99رقم 

بمم الجوالن العربي السورج الم تل الغٍ وباطل وغير  14/12/1981باالحتبل( بتاريخ 

إ خطيراإ لقرار مجلس األمن رقم  ( وكذل  1981) 497ذج أثر قانوني ويشكل انتهاكا

بتاريألألخ  18/65، ورقألألم 2/12/2009بتاريخ  21/64رقألألم  قرارات الجمعية العامة

بتاريألألألخ  19/66، ورقألألم 10/12/2010بتاريألألخ  106/65، ورقم 30/11/2010

، وآخرها قرارج الجمعية العامة لألمم المت دة في دورتها السادسة 30/11/2011

في األرض  والسبعين بشأن "الجوالن السورج الم تل"، و"المستوطنات اإلسرائيلية

 الفلسطينية الم تلة، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن السورج الم تل". 

اإلعراب عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة  -2

، 1967كامل الجوالن العربي السورج الم تل ىلى خطوط الراب  من يونيو/حزيران 

بم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في ىطار استناداإ ىلى أسس عملية الس

 .1991مؤتمر مدريد للسبم عام 

يشكل  1967التأكيد من جديد على أن استمرار احتبل الجوالن العربي السورج منذ عام  -3

والتأكيد على التمس  بقرارات الشرعية ، تهديداإ مستمراإ للسلم واألمن في المنطقة والعالم

ة، وخاصة قرارات الجمعية العامة لألمم المت دة المتعاقبة، بشأن "الجوالن السورج الدولي

المتعلقة ب ماية المدنيين  1949الم تل" التي تؤكد جميعها على انطبا  اتفاقية جني  لعام 

وقت ال رب على الجوالن العربي السورج الم تل، واعتبار فرض ىسرائيل )القوة القائمة 

ينها وواليتها القمائية وىدارتها على الجوالن الغٍ وباطل وليس له أج باالحتبل( لقوان

 شرعية على اإلطب . 

ىدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السورج الم تل المتمثلة في االستيبء  -4

على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية 

النفط واستخراجه وتسخير  لصال  اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية  كالتنقيب عن

ب فر اآلبار، وىقامة السدود، وس ب ميا  الب يرات وت ويلها لصال  المستوطنين، 

وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر الميا  لرج مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، 

إ ألبناء  إ خالصا الجوالن العربي السورج الم تل وهو األمر الذج واعتبار تل  الثروات ملكا

 أقرته المواثيخ واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
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تأكيد الموق  العربي بالتمامن الكامل م  الجمهورية العربية السورية والجمهورية  -5

اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة 

 واعألتبار أج اعألتداء عليهألما اعتداء على األمة العربية. ضدهما،

باالعتراف بسيادة  2019مارس/آذار  25رف  وىدانة القرار األمريكي الصادر بتاريخ  -6

إ خطيراإ لميثا   إ، ويُمثُّل انتهاكا ىسرائيل على الجوالن، واعتبار  باطبإ، شكبإ ومممونا

لى أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن األمم المت دة الذج ال يُقُر االستيبء ع

(، 1981لعام ) 497(، و1967لعام ) 242الصادرة باإلجماع وعلى رأسها القرارين 

بصورة ال لبس فيها ىلى عدم االعتراف بمم ىسرائيل للجوالن العربي والتي تشير جميعها 

العربية السورية في استعادة  السورج الم تل، والتأكيد على الدعم العربي الكامل ل خ الجمهورية

 .كامل أراضي الجوالن الم تل

إ من الوضعية القانونية للجوالن العربي  -7 التأكيد على أن القرار األمريكي ال يُغير شيئا

إ احتلتها ىسرائيل عام  ، وليس له أج أثر قانوني، ىذ ال ينشب 1967السورج بوصفه أرضا

 أج حقو  أو يُرتب أج التزامات أو مزايا.

وجيه الدعوة مجدداإ ىلى ىدارة الرئيس األمريكي جو بايدن للتخلي عن قرار اإلدارة ت -8

األمريكية السابقة باالعتراف غير القانوني بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن ومطالبتها 

إ م  مسؤولية الواليات المت دة  بالتراج  عنه باعتبار  باطبإ شكب ومممونا، ومتناقما

جلس األمن باحترام ميثا  األمم المت دة وقرارات المجلس، وبما يمثله كعمو دائم في م

إ بمباد  القانون الدولي ويقوض  إ جوهريا من انتكاسة خطيرة في الموق  األمريكي ومساسا

جهود ت قيخ السبم الشامل والدائم والعادل في الشر  األوسط، وىنهاء االحتبل على 

 أساس األرض مقابل السبم. 

النتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة، وم اوالتها المتكررة لفرض سياسة األمر الواق  ىدانة ا -9

القسرج على أرض الجوالن العربي السورج الم تل، ومصادرتها آلالف الدونمات من 

األراضي الزراعية المملوكة ألهالي الجوالن إلقامة مشروع "المراوح المولدة للطاقة 

يرج الذج يق  على مقربة من القرى العربية في الجوالن مما الكهربائية" االستيطاني التدم

إ عليهم، ويقمي على مساحات كبيرة من أراضيهم  إ جسيما إ وبيئيا يشكل خطراإ ص يا

الزراعية ويعمل على خنخ قراهم وي د من توسعها العمراني الطبيعي، وىدانة الهجمات 

راتهم السلمية المعبرة عن رفمهم اإلسرائيلية المتكررة على أهالي الجوالن وقمعها لتياه

لذل  المشروع الذج يستهدف أرضهم وحاضرهم ومستقبل أجيالهم، ودعوة المجتم  

الدولي لرف  تل  اإلجراءات العدوانية والعمل بقوة على ىدانتها وممارسة المغط على 

 ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( لوق  تل  الممارسات غير القانونية.
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مجتم  الدولي بالمغط على ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( للتوق  عن مطالبة ال -10

انتهاكاتها ب خ أبناء الجوالن العربي السورج الم تل وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة 

، بشأن األحوال 20/5/2021بتاريخ   A74/22لمنيمة الص ة العالمية في تقريرها رقم

 تلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن العربي الص ية في األرض الفلسطينية الم

السورج الم تل، ومطالبتها ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( ب عادة النير في نيام 

ليها ىالتصاري  لممان وصول المرضى دون عائخ الى الخدمات التي ي تاجون 

قديم الخدمات ومصاحبة المرافقين للمرضى ووض  حد للرف  أو التأخير التعسفي، وت

الص ية المستقلة وال سنة التوقيت وت سين األوضاع في السجون اإلسرائيلية، وضمان 

" للسكان الم ميين 19-الوصول غير التمييزج والميسور والمنص  ىلى لقاحات "كوفيد

في األراضي الفلسطينية الم تلة، بما في ذل  القدس الشرقية والجوالن السورج الم تل 

 القانون الدولي. بما يتوافخ م 

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السورج الم تل والوقألوف ىلى جانبهألم  -11

فألي تصديهألم لبحألتبل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وىصرارهم على التمس  بأرضهم 

 1949وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيخ اتفاقية جني  الرابعة لعام 

لى مواطني الجوالن العربي السورج الم تل وىدانة سلطات االحتبل اإلسرائيلي ع

وانتهاكاتها الصارخة لجمي  حقو  كافة المواطنين السوريين الواقعين ت ت االحتبل في 

الجوالن كباراإ وصغاراإ بموجب مباد  القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم 

ح آلالف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال األسر عن هذا االحتبل من نزو

وانعكاس ذل  الوض  على حياة األطفال وتربيتهم ىضافة ىلى انتهاكات أخرى عديدة في 

مجال حقو  الطفل )والتي تتعارض م  االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية 

 ل قو  الطفل(.

ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( ىلى الك  عن مطالبة المجتم  الدولي بالمغط على  -12

فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في 

عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جمي   الجوالن العربي السألورج الم ألتل، والتوق  فوراإ 

حقوقهم المدنية والسياسية الممارسات األخرى التي تعو  تمتعهم ب قوقهم األساسية و

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ىدانة جمي  اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتبل اإلسرائيلي ومنها فرض انتخابات  -13

إ  م لية في الجوالن العربي السورج الم تل، وم اولة أسرلته، واعتبار ذل  استهدافا

لعربية السورية وىجبارهم على التخلي عن ألهالي الجوالن وم اولة النتزاع هويتهم ا

إ سافراإ ينته  قواعد القانون الدولي  ميراثهم وتاريخهم ووطنهم وهو ما يعد عمبإ عدوانيا

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وت ذير ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( من مغبة 
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كافة المشاري  والجهود الدولية مثل هذ  الخطوات التي من شأنها تأجيج الصراع وىجهاض 

 الهادفة ىلى ىحبل السبم واألمن في المنطقة.

، ضمان احترام ىسرائيل )القوة اإلنسانمطالبة األمم المت دة ومجلس األمن ومجلس حقو   -14

القائمة باالحتبل( التفاقية جني  الرابعة، والعهد الدولي لل قو  المدنية والسياسية والعمل 

سكان الجوالن العربي السورج الم تل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن  على تسهيل قيام

 األم سوريا عبر معبر القنيطرة وب شراف اللجنة الدولية للصليب األحمر.

مطالبة المجتم  الدولي بالمغط على ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( إلطب  سراح  -15

اإلسرائيلية الذين اعتُقل البع  منهم منذ األسرى السوريين فوراإ من السجون والمعتقبت 

إ وأن تعاملهم معاملة تتفخ م  القانون الدولي  29ما يزيد على  ي، ومطالبة اإلنسانعاما

كش  تل  االنتهاكات  اإلنسانالمجتم  الدولي والجهات الدولية ومنيمات حقو  

ت والمغط على اإلسرائيلية ل قو  األسرى السوريين في الجوالن وىدانة تل  الممارسا

ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة 

األسرى العرب السوريين في المعتقبت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على 

إ  سافراإ حالتهم الص ية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكا

 .اإلنساني وألبسط قواعد حقو  اإلنسانلقرارات األمم المت دة وللقانون الدولي 

ىعادة التأكيد على جمي  قرارات الشرعية الدولية بشأن الجوالن العربي السورج الم تل،  -16

التاب  لألمم المت دة المتعاقبة بما فيها قرار  األخير  اإلنسانخاصة قرارات مجلس حقو  

، بشأن "المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 24/3/2021تاريخ ب 26/46رقم 

الم تلة بما فيها القدس الشرقية، والجوالن السورج الم تل"، الذج أدان فيه استمرار 

لى ىاالستيطان اإلسرائيلي واألنشطة المرتبطة به بما في ذل  نقل مواطني ىسرائيل 

ضمها ب كم األمر الواق  وهدم المنا ل والهياكل األرض الم تلة، ونزع ملكية األراضي و

األساسية المجتمعية وتعطيل سبل العيت لألشخاع المشمولين بال ماية، وشخ طر  

التفافية تغير المعالم المادية والتركيبة السكانية في الجوالن السورج الم تل وبقية 

في الجوالن السورج  األراضي العربية الم تلة، وتأكيد  بأن المستوطنات اإلسرائيلية

من اتفاقية  49الم تل هي مستوطنات غير قانونية وتنته  القانون الدولي والسيما المادة 

، وتشكل عقبة كبيرة أمام ت قيخ حل اإلنسانجني  الرابعة والقانون الدولي ل قو  

، الدولتين وأمام ت قيخ سبم عادل ودائم وشامل وت قيخ التنمية االقتصادية واالجتماعية

ومطالبته ىسرائيل )القوة القائمة باالحتبل( بالوق  الفورج لجمي  أنشطتها االستيطانية 

والتنفيذ التام لجمي  قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وبوق  جمي  األعمال الممرة 

لقاء النفايات ىبالبيئة بما فيها تل  المرتكبة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين، ومن جملتها 

نواعها في األراضي الفلسطينية الم تلة وفي الجوالن السورج الم تل، وهو ما بجمي  أ
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يشكل خطراإ جسيما على مواردها الطبيعية والسيما موارد الميا  واألرض، ويهدد بيئة 

 السكان المدنيين وص تهم ومرافقهم الص ية.

ىلى التصعيد ىدانة سياسة حكومة االحتبل اإلسرائيلي التي دمرت عملية السبم، وأدت  -17

المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتم  الدولي ىلى حمل ىسرائيل )القوة القائمة 

باالحتبل( على تطبيخ قرارات األمم المت دة المتعلقة باالنس اب اإلسرائيلي التام من 

الجوالن العربي السورج الم تل ومن جمي  األراضي العربية الم تلة، ىلى خطوط الراب  

 .1967نيو/حزيران من يو

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8736)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 التضعيا يع الجمهورية اللبنع  ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 141د.ع ) 7738وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ارج رقررم  ▪

بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أ مة النا حين  9/3/2014

 السوريين،

د.ع  8673رقرم وعلى قرارات مجلس الجامعة علرى المسرتوى الرو ارج وآخرهرا القررار  ▪

 ،9/9/2021( بتاريخ 156)

 ،6/3/2022بتاريخ  4ج//246وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم  ▪

( 30د.ع ) 751وىذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قرار قمة ترونس رقرم  -

المتعلررخ  26/3/2014( بترراريخ 25د.ع ) 599، والسرريما القرررار رقررم 31/3/2019بترراريخ 

 بناني،بدعم الجيت الل

 وىذ يشير ىلى آخر التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بلبنان، -

واستناداإ ىلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بهرا حكومرة لبنران، والسريما القررار رقرم  -

 بكامل مندرجاته، 426ورقم  425المبني على القرارين رقم  1701

 ،7/3/2022 بتاريخمستوى المندوبين الدائمين  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على -

 ُيقــــر ر:

تجديد التمامن الكامل م  لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادج له ول كومته ولكافة  -1

مؤسساته الدسرتورية بمرا ي فرا الوحردة الوطنيرة اللبنانيرة وأمرن واسرتقرار لبنران وسريادته 

ت ريرر أو اسرترجاع مرزارع شربعا وتربل  على كامل أراضيه، وتأكيرد حرخ اللبنرانيين فري

كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أج اعتداء بالوسائل 

المشروعة، والتأكيد على أهميرة وضررورة التفريرخ برين اإلرهراب والمقاومرة المشرروعة 

د  القرانون الردولي، ضد االحتبل اإلسرائيلي التي هي حرخ أقرتره المواثيرخ الدوليرة ومبرا

إ.  وعدم اعتبار العمل المقاوم عمبإ ىرهابيا
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 1701دعررم موقرر  لبنرران فرري مطالبترره المجتمرر  الرردولي تنفيررذ قرررار مجلررس األمررن رقررم  -2

( عبرر وضر  حرد 1978) 426( ورقرم 1978) 425( المبني على القرارين رقم 2006)

 ه المدنية وبنيته الت تية.نهائي النتهاكات ىسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشالت

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

والترحيب بجهود المجتم  الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذ  

ي خاصررة المجموعررة والمررؤتمرات الترري هرردفت لرردعم االقتصرراد اللبنرراني والجرريت اللبنرران

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

ضوء الت ديات االقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وتقرديم الردعم العربري لره بمرا يسرهم 

إ لتداعياتها الخطيرة الم تملة على االستقرار واألمن  في تجاو  الصعوبات الداهمة، تفاديا

 جتماعي.اال

، ومرا ترترب 4/8/2020التأكيد على التمامن م  لبنان ومساندته بعد انفجار بيروت فري  -4

عنه من تدمير ضخم للمرفخ ال يوج واألبنية السكنية والبنرى الت تيرة واألمربل الخاصرة 

والعامة، وسقوط آالف الم ايا بين قتيل وجري ، باإلضافة ىلى عدد كبير من المفقرودين 

ا أدى ىلررى ىعرربن بيررروت مدينررة منكوبررة، فرري ظررل ت ررديات اجتماعيررة والمشررردين، مرر

إ   واقتصادية يواجهها لبنان أساسا

التأكيررد علررى ضرررورة كشرر  الت قيقررات الجاريررة لمببسرراته وم اسرربة المسررؤولين عررن 

حصررروله وعلرررى دعرررم لبنررران وعاصرررمته وشرررعبه إلعرررادة بنررراء مرررا تهررردم والتخفيررر  عرررن 

ة مرفرأ بيرروت ودور  التراريخي كصرلة وصرل تجاريرة المتمررين، والتأكيرد علرى أهمير

 ومدخل للبمائ  والسل  ىلى الدول العربية  وتكثي  الجهود إلعادة اعمار  وتجهيز .

كما واإلشادة بمشاعر التمامن التري عبررت عنهرا الردول العربيرة ومسرارعتها ىلرى تقرديم 

ُعقرد لهرذ  الغايرة بتراريخ  المساعدات للبنان، وبما تعهدت به في مؤتمر الدعم الدولي الذج

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

 والمسؤولين العرب ىلى بيروت.

اإلشادة بالدور الوطني الذج يقوم بره الجريت اللبنراني والقروى األمنيرة اللبنانيرة فري صرون  -5

لة من أجل بسط سيادة الدولرة اللبنانيرة حترى االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذو

إ، وتوجيره الت يرة للشرهداء والجرحرى وتثمرين التمر يات التري  ال دود المعترف بها دوليرا

يقدمها الجيت اللبناني فري مكاف رة اإلرهراب ومواجهرة التنييمرات اإلرهابيرة والتكفيريرة، 

القرارات البحقرة ( و2014) 2170وخاصةإ تل  التي وردت في قرار مجلس األمن رقم 

صررديقة للبنرران وفرري دول ذات الصررلة، والترحيررب بالمسرراعدات الترري قرردمتها دول شررقيقة و
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جررراء مررا تعرررض لرره الجرريت اللبنرراني مررن اعتررداءات  طليعتهررا المملكررة العربيررة السررعودية

، وحث جمي  الدول على تعزيز قدرات الجريت ىرهابية نكراء في اكثر من منطقة لبنانية 

تمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لممان األمن واالستقرار والسرلم اللبناني و

إ م  المائقة االقتصادية والمالية التي يعاني منها لبناناألهلي في لبنان  .، خصوصا

ىدانة جمي  األعمال اإلرهابية والت ركات المسل ة والتفجيرات اإلرهابية التري اسرتهدفت  -6

ناطخ اللبنانية وأوقعت عدداإ من المواطنين األبرياء، ورف  كرل الم راوالت عدداإ من الم

اآليلررة ىلررى بررث الفتنررة وتقرروي  أسررس العرريت المشررترل والسررلم األهلرري والوحرردة الوطنيررة 

و عزعة األمن واالسرتقرار، وضررورة م اربرة التطررف والتعصرب والتكفيرر والتردخل 

لترام والتنسريخ لمكاف رة اإلرهراب والقمراء عليره في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون ا

وتجفي  مصادر تمويله والتعاون في مجرال تبرادل المعلومرات والخبررات وبنراء القردرات 

وم اسبة مرتكبي األعمال اإلرهابية والجررائم ضرد اإلنسرانية والم رضرين علرى أعمرال 

نتهرراج ىجررراءات العنرر  والتخريررب الترري تهرردد السررلم واألمررن وتشررديد العقوبررات علرريهم وا

 احترا ية في هذا الشأن.

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

فرري ممارسررته ل قرره المشررروع فرري و، 2006الخصرروع عرردوان يوليررو/ تمررو  مررن العررام 

الردفاع عررن الررنفس ى اء تصراعد لهجررة التهديرردات اإلسررائيلية مصرر وبة بخرررو  متماديررة 

ة الوطنية، واعتبار تماسر  ووحردة الشرعب اللبنراني فري مواجهرة ومقاومرة العردوان للسياد

إ لمستقبل لبنان وأمنه واسرتقرار ، وتوصري  الجررائم اإلسررائيلية  اإلسرائيلي عليه ضمانا

بجرررائم حرررب تسررتوجب مبحقررة مرتكبيهررا وت ميررل ىسرررائيل المسررؤولية الكاملررة عررن 

والترحيررب  .مهوريررة اللبنانيررة وللمررواطنين اللبنررانييناعتررداءاتها، وىلزامهررا بررالتعوي  للج

بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المت دة حول "البقعرة النفطيرة علرى الشرواطب 

والسربعين بتراريخ  السادسرةالذج تبنته في دورتهرا  76/199اللبنانية" وآخرها القرار رقم 

تعويمرات ماليررة عرن األضررار الترري ، والرذج يُلرزم ىسرررائيل بردف  17/12/2021تراريخ 

 .2006ل قت بلبنان جراء قص  ىسرائيل لم طة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو/ تمو  

ة براإ وب رراإ وجرواإ، التري فرألا  عرددها ألألألىدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبناني -8

زايردة علرى ن رو مقلرخ يرهرب والمت عشرة الماضية الستةأل  انتهال في السنوات  20الأل 

 ومنها: اللبنانيين في المناطخ المأهولة كافة،

الخرو  اليومية والمتمادية لألجواء اللبنانية بواسطة الطيران ال ربي كمرا بواسرطة  ▪

فو  األراضري اللبنانيرة كافرة بمرا فري ذلر  العاصرمة بيرروت فري  الطائرات المسيرة
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ادة لبنران، وبعمرها شركل تهديرداإ اعترداء صرارو ومسرتمر علرى أمرن واسرتقرار وسري

 مباشراإ وخطيراإ ل ركة المبحة وسبمة الطيران المدني.

بناء جدار أسمنتي فاصرل علرى ال ردود اللبنانيرة مر  فلسرطين الم تلرة فري القطراعين  ▪

الغربي والشرقي، ليس فقط علرى طرول الخرط األ ر  الرذج ال يعتبرر  لبنران حردوداإ 

إ فرري منرراطخ لبنانيررة م تلررة، ممررا يُشرركل نهائيررة، بررل مجرررد خررط انسرر اب، ى نمررا أيمررا

إ لقررار مجلرس األمرن رقرم  إ على األراضي والسريادة اللبنانيرة وانتهاكرا اعتداءإ صارخا

، وخطرروة اسررتفزا ية تهرردف ىلررى تغييررر المعررالم وفرررض واقرر  جديررد، وتهرردد 1701

 بالتالي االستقرار في جنوب لبنان وتؤدج ىلى نتائج غير م مودة العواقب.

للمجتمرر  اللبنرراني عررن طريررخ  رع العمرربء ونشررر المتواصررل الخررر  اإلسرررائيلي  ▪

 اللبنانية.بهدف  عزعة األمن واالستقرار على األراضي شبكات التجسس 

االنتهاكررات اإلسرررائيلية ل قررو  لبنرران السرريادية واالقتصررادية فرري مياهرره اإلقليميررة  ▪

ا ية المتواجدة ضمن مناطقره ومنطقته االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغ

 الب رية.

ال رررب اإللكترونيررة الترري تشررنها ىسرررائيل ضررد الجمهوريررة اللبنانيررة عبررر الزيررادة  ▪

المل وظة في عردد األبرراج والهوائيرات وأجهرزة الرصرد والتجسرس والمراقبرة التري 

 تهدف ىلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات االتصاالت والمعلوماتية اللبنانية.

اع ىسرررائيل عررن تسرليم كامررل المعلومررات الصر ي ة والخرررائط المتعلقررة بمواقرر  امتنر ▪

الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل 

عشوائي على المناطخ المدنية اآلهلة بالسركان ىبران عردوانها علرى لبنران فري صري  

 .2006العام 

 تأكيد المجلس على: -9

ورة ال فاظ على الصريغة اللبنانيرة التعدديرة الفريردة القائمرة علرى المناصرفة برين ضر ▪

المسلمين والمسي يين وكذل  صيغة للتعرايت برين األديران وال روار بينهرا والتسرام  

وقبول اآلخر وىدانة نقيمرها ال مرارج الصرارو الرذج تمثلره التنييمرات اإلرهابيرة 

نسرانية والتري تُ راكي ىسررائيل فري سياسراتها اإللغائية بما ترتكبه من جرائم ب رخ اإل

اإلقصرررائية القائمرررة علرررى يهوديرررة الدولرررة وممارسررراتها العدوانيرررة تجرررا  المسرررلمين 

 والمسي يين.

مركزاإ لبنان ليكون الرامية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  دعم مبادرة ▪

إ لل رروار بررين مختلرر  ال مررارات والررديانات، عبررر ىنشرراء  كاديميررة اإلنسرران أ"دائمررا
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الذج اعتمدته الجمعيرة العامرة  344/73القرار رقم التي تممنها ، "للتبقي وال وار

والعمرل علرى تروفير الردعم  16/9/2019( بتراريخ 73لألمم المت دة في دورتها الأل )

 .الب م إلنشاء االكاديمية المنشودة ووض  المبادرة موض  التنفيذ

نية في تعزيز حمور لبنان العربري والردولي ونشرر دعم المؤسسات الدستورية اللبنا ▪

رسررالته ال مررارية وتنوعرره الثقررافي، السرريما فرري مواجهررة ىسرررائيل، وال فرراظ علررى 

االجتمراعي لردول المنطقرة وضررورة الجماعات األصيلة واألساسية المكونة للنسيج 

صررون حقوقهررا ومنرر  اسررتهدافها مررن ق بتررل الجماعررات اإلرهابيررة وتوصرري  الجرررائم 

 لمرتكبة ب قها بجرائم ضد اإلنسانية.ا

دعررم المؤسسررات الدسررتورية اللبنانيررة فرري الُممرري بررااللتزام بأحكررام الدسررتور لجهررة  ▪

رف  التوطين والتمس  ب خ البجئين الفلسطينيين في العودة ىلى ديرارهم، وتثمرين 

الموقرر  الواضرر  والثابررت للشررعب وللقيررادة الفلسررطينية الررراف  لترروطين البجئررين 

لسطينيين في الدول المميفة، خاصةإ فري لبنران، والتأكيرد علرى ضررورة أن تقروم الف

الرردول والمنيمررات الدوليررة بت مررل كامررل مسررؤولياتها والمسرراهمة بشرركٍل دائررم وغيررر 

منقطرر  بتمويررل وكالررة غررول وتشررغيل البجئررين الفلسررطينيين )األونررروا( واسررتكمال 

وجبرات الماليرة لصرال  خزينرة الدولرة تمويل ىعادة ىعمار مخيم نهر البارد ودف  المت

اللبنانية )من كهرباء واستهبل للبنى الت تية( ودفر  المسرت قات ألصر اب األمربل 

 الخاصة التي أُنشئت عليها المخيمات المؤقتة على األراضي اللبنانية.

مسرار ىحقرا  اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى السلطات حرع  ▪

جريمة اغتيال الرئيس الشرهيد رفيرألخ ال ريرألرج ورفاقرأله، بعيرداإ يختد ب العدالة بما

إ على اسألتقرار لبنألان ووحدته وسلمه األهلي  .عن أج تسييس أو انتألقام وبمألا ال ينعكس سأللبا

دعم جهود ال كومة اللبنانية في متابعة قمرية تغييرب سرماحة اإلمرام موسرى الصردر  ▪

عبراس بردر الردين، مرن أجرل التوصرل ىلرى  ورفيقيه الشيخ م مد يعقروب والصر افي

ت ريرررهم والعمررل علررى مسرراءلة مسررؤولي النيررام الليبرري السررابخ لوضرر  حررد لهررذ  

 الجريمة.

 ترحيب المجلس: -10

إ لإلنقراذ" برئاسرة الررئيس نجيرب ميقراتي وبرالجهود التري تبرذلها  ▪ بتألي  حكومة "معرا

ة والتأكيرد علرى مواكبرة لمواجهة الت ديات االقتصادية والمالية والنقديرة واالجتماعير

ودعررم خطتهررا للتعررافي االقتصررادج والمررالي مررن خرربل مسرراعدة الرردول والصررناديخ 

 العربية والدولية.
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المقررة في شرهر مايو/أيرار المقبرل  النيابيةبعزم ال كومة اللبنانية ىجراء االنتخابات  ▪

 فراظ وبالت ميرات الجاريرة فري هرذا الشرأن، لمرا لهرذا االسرت قا  مرن أهميرة فري ال

 على االستقرار السياسي وضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية.

وحردة موقر  الشررعب اللبنراني وتمسركه بسررلمه األهلري الرذج يبقيرره بمنرأى عرن النررار ب ▪

المشتعلة حوله في المنطقة، والتزامه براحترام ميثرا  جامعرة الردول العربيرة وبشركٍل 

علرى النرأج سياسة خارجيرة مسرتقلة تقروم عتماد لبنان لىم   ،خاع المادة الثامنة منه

إ، لصون مصال  لبنان العليا إ واحترام القانون الدولي، عموما  .بالنفس عربيا

بالمبادرة الكويتية التي تقدم بها معالي و ير الخارجية و ير الدولرة لشرؤون مجلرس  ▪

الو راء بدولة الكويرت الشرقيقة الشريخ د. احمرد ناصرر الم مرد الصرباح والتري نالرت 

عررم دول عربيررة شررقيقة ودول أجنبيررة صررديقة، كمررا وبانفترراح لبنرران عليهررا وتجاوبرره د

وتفاعله معهرا ورغبتره فري اسرتكمال مسرارها لت قيرخ مقاصردها انطبقرا مرن انتمائره 

العربي الراسخ وحرصه على دور  الفاعل ضرمن العائلرة العربيرة ومنيومرة العمرل 

 العربي المشترل بكافة تشعباته. 

إ حيال موضوع النا حين السوريين الوافدين  بالجهود التي ▪ يبذلها لبنان حكومةإ وشعبا

ىلررى أراضرريه لجهررة استمررافتهم رغررم ىمكاناترره الم رردودة، والتأكيررد علررى ضرررورة 

مؤا رة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووق  تزايد تلر  

إ فرري ظررل األعبرراء واألعررداد مررن النررا حين والتشررديد علررى أن ي كررون وجررودهم مؤقتررا

رفرر  لبنرران ألج شرركٍل مررن أشرركال انرردماجهم أو ىدمرراجهم فرري المجتمعررات الممرريفة 

وحرصررره علرررى أن تكرررون هرررذ  المسرررألة مطروحرررة علرررى رأس قائمرررة االقتراحرررات 

والسرعي  ،وال لول لأل مة السورية لما في األمر مرن تهديرد كيراني ووجرودج للبنران

منرة ىلرى ببدهرم فري أسررع وقرت ممكرن باعتبارهرا بكل ما أمكرن لترأمين عرودتهم اآل

واإلشرادة بالم راوالت ال ثيثرة  .ال ل الوحيد المستدام للنا حين من سوريا ىلى لبنران

التري تبررذلها ال كومررة اللبنانيررة لتقلرريد أعرداد النررا حين السرروريين الموجررودين علررى 

عبرراء عررن شررعب األراضرري اللبنانيررة وترروفير أمررن اللبنررانيين والسرروريين وتخفيرر  األ

إ في ظل األ مة االقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان لبنان واقتصاد ،  .خصوصا

بالخطوات المتخذة من قبرل السرلطات اللبنانيرة للبردء بالتنقيرب عرن الرنفط، وممارسرة  ▪

لبنان ل قه السيادج في استثمار موارد  الطبيعية ورف  وىدانرة التهديرد اإلسررائيلي 

 اولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن للبنان من خبل م

إ لل قيقرة التري وثقهرا لبنران 9القطاع رقم ) ( من مياهه الوطنية يعرود إلسررائيل خبفرا
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بالوثائخ والمستندات لدى المراج  الدولية المختصة والتي تثبت أن هرذا القطراع هرو 

 .جزء ال يتجزأ من مياهه اإلقليمية اللبنانية

باالتفا  اللبناني العراقي والذج قام العرا  بموجبره بتزويرد لبنران بقسرم أساسري مرن  ▪

إ له من مواجهة ا مة الكهرباء خصوصا.  احتياجاته النفطية تمكينا

بررالجهود المبذولررة مررن قبررل المملكررة األردنيررة الهاشررمية لتزويررد لبنرران بجررزء مررن   ▪

دنيرررة لتسرررهيل ىيصرررال الغرررا  االر -احتياجاتررره مرررن الكهربررراء وبرررالجهود المصررررية 

 المصرج ىلى لبنان.

إ  ▪ بالجهود الداوبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعرة الردول العربيرة دعمرا

وتأييررداإ للجمهوريررة اللبنانيررة بالتشرراور مرر  الرردول العربيررة والمؤسسررات الدسررتورية 

يرررز النمرررو اللبنانيرررة ومختلررر  القررروى السياسرررية مرررن أجرررل تكرررريس االسرررتقرار وتعز

إ لره مرن  إ علرى وحدتره وأمنره واسرتقرار  وتمكينرا االقتصادج المستدام في لبنان حفاظا

 مواجهة األخطار.

تكلي  المجالس الو ارية والمنيمات العربية المتخصصة، باتخاذ القرارات والتوصريات  -11

ي الب مررة بررالتمرير أو عبررر تقنيررة الفيررديو كررونفرانس، بمررا يرردعم الجمهوريررة اللبنانيررة فرر

جهودها لمواجهة ت ديات ا دياد نسب الفقر متعردد األبعراد، وذلر  بالشرراكة مر  وكراالت 

 األمم المت دة المتخصصة ومنيمات المجتم  المدني والقطاع الخاع.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8737)ق: رقم 
 

 

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

إ أن الفقرة ال الية المتعلل ب ــع ترى  - قة بقمية تغييب سماحة اإلمام موسى الصدر ورفيقيه فيها قفزاإ علرى نترائج الت قيقرات واسرتباقا

لما يمكن أن تتوصرل ىليره اللجنتران القمرائيتان الليبيرة واللبنانيرة بالخصروع، عليره ونيرراإ لعردم االسرتجابة لطلرب ليبيرا فري ىعرادة 

(، فرر ن دولررة ليبيررا تسررجل ت فيهررا فقررط علررى مررا ورد 3/3/2010 - 133د.ع  - 7162الفقرررة الررى مررا كانررت عليرره فرري القرررار ) 

 ( من ند القرار وتؤكد دعمها لجمي  الفقرات األخرى الواردة في ند القرار.6( النقطة )9بالخصوع في الفقرة رقم )
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في سوريع

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 عد ااالنه:ب -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

واستناداإ ىلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فري هرذا الشرأن وآخرهرا  -

لررى ، وكافررة قررارات المجلررس ع31/3/2019( فرري ترونس بترراريخ 30د.ع ) 752القررار رقررم 

( بترررراريخ 156د.ع ) 8674المسررررتوى الررررو ارج فرررري هررررذا الشررررأن وآخرهررررا القرررررار رقررررم 

بشرأن العردوان التركري علرى  12/10/2019د.غ.ع بتاريخ  8454، والقرار رقم 9/9/2021

، وقرررار المجلررس علررى مسررتوى 19/12/2016د.غ.ع بترراريخ  8106سرروريا والقرررار رقررم 

، وبيانرررات اللجنرررة الو اريرررة 15/12/2016يخ د.غ.ع بترررار 8105المنررردوبين الررردائمين رقرررم 

 العربية المعنية بالوض  في سوريا،

وىذ يعرب من جديد عن تمامنه التام م  الشعب السورج ى اء مرا يتعررض لره مرن انتهاكرات  -

 خطيرة تهدد وجود  وحياة المواطنين األبرياء،

ال ريرة والعدالرة  وىذ يجدد التزامه الكامل برالوقوف ىلرى جانرب تطلعرات الشرعب السرورج فري -

والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نيام ال كم الذج ي قخ آمالره ويلبري طموحاتره فري ىرسراء 

 األمن والسلم في مختل  أرجاء سوريا،

وىذ يرحب مجدداإ بالجهود الدولية المبذولة من أجل تهيئة اليروف المبئمة السرتئناف عمليرة  -

رية الهادفررة ىلررى تشرركيل هيئررة حكررم انتقررالي ذات المفاوضررات بررين المعارضررة وال كومررة السررو

إ لما جاء في بيان مؤتمر جني  ) وقرار ، 30/6/2012( بتاريخ 1صبحية تنفيذية كاملة، وفقا

وبيانررات مجموعرة الردعم الدوليرة لسرروريا، وبمرا يُلبّري تطلعررات (، 2015) 2254مجلرس األمرن رقرم 

 ،الشعب السورج بكافة فئاته وأطيافه

 ،7/3/2022ج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ وفي ضوء نتائ -

 :ُيقــــرر

التأكيد مجدداإ على االلتزام الثابت بال فاظ على سيادة سوريا ووحردة أراضريها واسرتقرارها  -1

 وسبمتها اإلقليمية، وذل  اسألتنادا لميثألا  جامعألة الدول العربية ومبادئه.
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أن ال ررل الوحيررد الممكررن لأل مررة السررورية يتمثررل فرري ال ررل التأكيررد علررى الموقرر  الثابررت برر -2

السياسي القائم على مشاركة جمي  األطراف السورية، بمرا يلبري تطلعرات الشرعب السرورج 

إ لمررا ورد فرري بيرران جنيرر  ) ، واسررتناداإ ىلررى مررا نصررت عليرره 30/6/2012( بترراريخ 1وفقررا

(، 2015) 2254لرس األمرن القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصردد وبراألخد قررار مج

ودعم جهود األمم المت ردة فري عقرد اجتماعرات جنير  وصروال ىلرى تسروية سياسرية لأل مرة 

اإلسهام في الجهود األمميرة إلنجراح بجامعة الدول العربية  استمرارالسورية، والتأكيد على 

 .في سورياالمفاوضات السورية التي تجرج برعايتها إلنهاء الصراع وىرساء السلم واالستقرار 

التأكيد على أهمية تكثي  الجهود الدولية من أجل الوصول ىلى وق  ىطب  النار في كامرل  -3

األراضي السرورية باعتبرار  خطروة هامرة علرى صرعيد ت قيرخ ال رل السياسري تنفيرذا لقررار 

(، وعلى ضرورة ىنهاء التدخبت العسكرية الخارجية في 2015) 2254مجلس األمن رقم 

 كافة القوات األجنبية ألراضيها.سوريا ومغادرة 

إ لمبراد  ميثرا  األمرم  -4 إ واضر ا ىدانة العدوان التركي على األراضي السورية باعتبرار  خرقرا

المت رردة وقرررارات مجلررس األمررن وتهديررداإ مباشررراإ لألمررن القررومي العربرري ولألمررن والسررلم 

ط مررن كافررة الرردوليين، ومطالبررة تركيررا بوقرر  العرردوان واالنسرر اب الفررورج وغيررر المشرررو

األراضي السورية، األمر الذج مرن شرأنه دعرم المسراعي الجاريرة للتوصرل ل لرول سياسرية 

 لأل مة السورية. 

الت رررذير مرررن العواقرررب الكارثيرررة المترتبرررة علرررى التصرررعيد العسررركرج فررري م افيرررة ىدلرررب،  -5

وتداعياته على أكثر من ثبثة مبيين مواطن سورج نصفهم من النا حين، واإلعراب عرن 

لخ ى اء مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خف  التصعيد في ىدلب، والت ذير من الق

تداعيات هذا التصعيد الذج من شأنه أن يقروض جهرود ت قيرخ التسروية السياسرية المنشرودة، 

والطلررب مررن األطررراف المعنيررة االلتررزام باتفررا  خفرر  التصررعيد فرري ىدلررب  مرر  ضرررورة 

ه كاملة من حيث التعامل  النراجز مر  الخطرر اإلرهرابي اضطبع المجتم  الدولي بمسؤوليت

القائم بم افية ىدلب وخاصة من  انتشار العناصر اإلرهابية سرواء فري األراضري السرورية 

 أو النفاذ ىلى أج من الدول العربية.

اإلعراب عن القلخ ى اء أج ترتيبات جديدة على األرض من شأنها أن تشركل تهديرداإ لوحردة  -6

إ لسريادة سروريا وسربمتها اإلقليميرة، وتفرت  المجرال أمرام المزيرد األراضي السور ية وانتهاكا

مررن الترردخبت فرري الشررأن السررورج وتعررز  تواجررد قرروات مررن دول ىقليميررة داخررل األراضرري 

السرورية، والتأكيرد فرري هرذا السرريا  علرى الرررف  القراط  لكررل الم راوالت الترري تهردف ىلررى 

  جديد علرى األرض السرورية، بمرا يشركل خرقرا فرض تغييرات ديموجرافية قد ترسخ لواق
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لبتفاقيات والقوانين الدولية، السريما فيمرا يتعلرخ بالعبقرات مر  دول الجروار، واعتبرار ذلر  

وتهديداإ  لألمرن واالسرتقرار فري  تهديداإ خطيراإ لوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها،

 المنطقة.

والت رذير  اع اإلنسانية فري شرمال غررب سروريااإلعراب عن القلخ البالغ من تدهور األوض -7

جراء مواصلة العمليرات العسركرية التري تسرتهدف المستشرفيات  من موجات نزوح مستقبلية

والمرافررخ المدنيررة والبنررى الت تيررة بشرركل متعمررد. وتقرردير دور حرراملي القلررم للملرر  اإلنسرراني 

إ )ىيرلندا و السورج إ )الكويت وبلجيكا وألمانيا( وحاليا النروج( وتونس العمو العربري سابقا

 تشرهدفي تسليط الموء على تدهور األوضاع اإلنسانية في المناطخ التري في مجلس األمن 

   .عسكرية في سوريا حمبت

( الرذج استمرافته المملكرة العربيرة السرعودية 2نترائج اجتمراع الريراض ) التأكيد على أهميرة -8

وحررد مررن المعارضررة السررورية ، والررذج نجرر  فرري تشرركيل وفررد م23/11/2017و 22يررومي 

بمنصاتها الثبل )الرياض والقاهرة وموسكو( للمشاركة في ىطار هيئة التفاوض السرورية 

األمم المت دة، وذل  بغررض  ت ت رعايةفي مباحثات جني  وفي أعمال اللجنة الدستورية 

التوصرررل لل رررل السياسررري المنشرررود لأل مرررة السرررورية مرررن خررربل عمليرررة سياسرررية يتوالهرررا 

( والبيانات الصادرة عن المجموعة 1وريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيخ بيان جني  )الس

 الدولية لدعم سوريا، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

التأكيد على دعم جهود السيد جير بيدرسون المبعول الخاع للسكرتير العام لألمم المت ردة  -9

أعمرال اللجنرة الدسرتورية فري جنير  ودعرم ىلى سوريا في سبيل استئناف العملية السياسية، 

وتشكيل اللجنة الدسرتورية المصرغرة، ودعروة كافرة األطرراف للتعراون مر  جهرود المبعرول 

 الخاع في هذا الصدد. 

والررذج  9/7/2021بترراريخ ( 2021) 2585 رقررم الترحيررب باعتمرراد مجلررس األمررن القرررار -10

( لمدة 2014) 2165رار  من ق 3و 2قرها في الفقرتين أتمديد اإلجراءات التي يند على 

، على أن يقتصر هذا التمديد علرى معبرر 2022كانون ثاني/ يناير  10، أج حتى رستة أشه

، 2022تمو / يوليره  10باب الهوى ال دودج، م  تمديد لمدة ستة أشهر ىضافية، أج حتى 

، علرى أن يركرز بوجره خراع علرى مسرألة بصدور التقرير الموضوعي لألمرين العرام رهنا

فية في العمليات والتقدم الم ر  فري الوصرول عبرر خطروط النرزاع لتلبيرة االحتياجرات الشفا

االنسانية. واإلشادة بالجهود التي بذلتها تونس العمو العربي في مجلس األمن عنرد اعتمراد 

 ، وحاملي القلم للمل  اإلنساني السورج ىيرلندا والنروج.2585القرار 
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نسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول برالقرب مرن اإلعراب عن القلخ ى اء األوضاع اإل -11

ال رردود السررورية العراقيررة، وتجمرر  الركبرران الواقرر  قرررب ال رردود مرر  المملكررة األردنيررة 

والطلب من األطرراف  .الهاشمية، األمر الذج من شأنه أن يفاقم األ مة اإلنسانية في سوريا

ممرررات آمنررة إليصررال المسرراعدات  الدوليررة والسررورية ت مررل مسررؤولياتها والسررماح بتررأمين

 أهمية عودة كرل قراطني الركبران ىلرى منراطقهمالتأكيد على اإلنسانية من الداخل السورج، و

، ودعرروة بمررا يفمرري ىلررى تفكيرر  تجمرر  الركبرران للنررا حين السرروريين وىخبئرره بشرركل تررام

لنرزوح ال رادة المجتم  الدولي لتقديم مزيد من المساعدات اإلنسانية العاجلة لمواجهة أ مة ا

التي تشهدها السراحة السرورية، واإلعرراب عرن القلرخ الشرديد ى اء ترداعيات ذلر  علرى أمرن 

إ  واستقرار الجوار العربي، والتأكيد على أهمية تثبيت االستقرار في الجنوب السورج تمكينا

واالقتصررادية األوضرراع األمنيررة  ووقرر  تفرراقملبجئررين مررن العررودة الطوعيررة ىلررى وطررنهم 

 في جنوب سوريا.انية واإلنس

التأكيد على أهمية الوصرول ىلرى وقر  شرامل إلطرب  النرار فري سروريا يمهرد ل رل سياسري  -12

( وقرررار 1ي فررا سرريادة واسررتقرار ووحرردة أراضرري سرروريا وسرربمتها وفقررا لبيرران جنيرر  )

( يقبله الشعب السورج، م  التأكيد على االلترزام بال فراظ 2015) 2254مجلس األمن رقم 

األراضرري السررورية ورفرر  أج ترتيبررات قررد تهرردد ذلرر ، واإلعررراب عررن القلررخ علررى وحرردة 

 البالغ ى اء عمليات التهجير والتغيير الديمجرافي التي تشهدها الساحة السورية.

اإلعراب عن القلخ البرالغ ى اء المعلومرات التري تشرير ىلرى اسرتخدام األسرل ة الكيميائيرة فري  -13

نة جمي  العمليرات التري تسرتهدف المردنيين األبريراء عدد من المناطخ والمدن السورية، وىدا

إ باسررتخدام األسررل ة الكيميائيررة فيمررا يمكررن أن يُشرركل جريمررة حرررب، ويُعررد عمرربإ  وخصوصررا

إ للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبرة بتقرديم مرن ارتكبروا أو  إ وانتهاكا وحشيا

 شاركوا في هذ  الجريمة ىلى العدالة الدولية.

ىدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختل  المناطخ السورية والتي ترتكبها  -14

التنييمات والجماعات اإلرهابيرة كرداعت وجبهرة النصررة المرتبطرة بالقاعردة وغيرهرا مرن 

 التنييمات اإلرهابية.

المت دة التنسيخ الوثيخ م  مفوضية األمم  مواصلة الطلب من المجموعة العربية في جني  -15

السررامية ل قررو  اإلنسرران، التخرراذ كافررألة اإلجررألراءات الكفيلررة ب يقررألاف االنتهاكررألات الدائمررة 

، بما في ذلر  تروفير ال مايرة الب مرة لألطفرال يرتكبها النيام السورجل قو  اإلنسان التي 

إ للقانون الدولي اإلنساني.  والنساء ومن  استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا
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لطلب من الدول المان ة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنرت عنهرا فري مرؤتمرات المران ين ا -16

( ولنردن 2015-2014-2013لدعم الوض  اإلنساني في سوريا والتي عقدت فري الكويرت )

(، والتأكيرررد علرررى أهميرررة دعرررم 2021-2020-2019-2018-2017( وبروكسرررل )2016)

مرن الردول العربيرة الممريفة لبجئرين والنرا حين الدول العربية المجاورة لسروريا وغيرهرا 

السوريين، وتوفير المجتم  الدولي الردعم لخطرط االسرتجابة الوطنيرة واألمميرة للتعامرل مر  

أ مة البجئين السوريين، بما يوفر الدعم لبجئين والمجتمعات المستميفة لهرم وبمرا يسرهم 

وذلر  لمسراندتها فري ت مرل األعبراء في ىدامة الخردمات والبنيرة الت تيرة للردول المستمريفة، 

الملقاة على عاتقها لتوفير اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم، تمهيرداإ لعرودتهم 

 الكريمة واآلمنة ىلى سوريا. 

الطلب ىلى األمين العرام للجامعرة مواصرلة مشراوراته واتصراالته مر  السركرتير العرام لألمرم  -17

سوريا، وكذل  م  مختل  األطراف المعنية من أجرل تكثير  المت دة ومبعوثه الخاع ىلى 

الجهررود المبذولررة لتهيئررة األجررواء المبئمررة لجرروالت مفاوضررات جنيرر  الهادفررة ىلررى ىقرررار 

إ لما جاء فري بيران مرؤتمر جنير  ) ( 1خطوات ال ل السياسي االنتقالي لأل مة السورية وفقا

 2254رقررم  لسرروريا وقرررار مجلررس األمررن ، وبيانررات مجموعررة الرردعم الدوليررة30/6/2012بترراريخ 

 .ذات الصلة ( وكافة قرارات مجلس األمن2015)

الطلررب مررن اللجنررة الو اريررة العربيررة المعنيررة بالوضرر  فرري سرروريا واألمررين العررام مواصررلة  -18

الجهود والمشاورات م  مختل  األطراف اإلقليمية والدوليألة المعنيرة بالوضر  فري سروريا، 

 على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الو ارج.وعرض نتائج تل  الجهود 

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8738)ق: رقم 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 ( من هذا القرار.4على فقرة ) تمهورية الصويعلتت فا  -

 يالين.على هذا القرار نيراإ ال دواجية المعايير والكيل بمك دتلة قطرتت فا  -

على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، م  الدعوة الى اعتماد حلول سياسية توافقية،  عــلبنيؤكد  -

 بما ي فا وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها.

 على موقفها الثابت بال فاظ على سيادة سوريا.( من ند القرار، وتأكيد دولة ليبيا 4على الفقرة ) دتلة ل ب عتت فا  -

 



 -61- 

 

 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في ل ب ع

 

ـّ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد   

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 رارات القمم العربية بشأن تطورات الوض  في ليبيا،وعلى ما جاء بق ▪

( لمجلرس الجامعرة علرى 30الصادر عن الدورة العاديرة ) 753القرار رقم وعلى ما جاء ب ▪

 31/3/2019مستوى القمة التي انعقدت بتونس بتاريخ 

( لمجلرس الجامعرة 156الصرادر عرن الردورة العاديرة ) 8675وعلى ما جراء برالقرار رقرم  ▪

 ،9/9/2021الو ارج بتاريخ  على المستوى

ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا وتأكيداإ على التمامن الكامل  -

 م  دولة ليبيا الشقيقة،

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 :ُيقــــرر

ة دولة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض كافة أنواع التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسياد .1

 .التدخل الخارجي

الرامية  -والحفاظ على استقاللية قرارها  – 5+5دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة  .2

إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس األمن بشأن خروج جميع 

 ى زمني محدد بما يحفظثناء، وفى مدالقوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا، بدون است

واإلشادة بما تم التوصل إليه من خطوات بما . وسالمتها اإلقليمية ليبيا ووحدتها سيادة

في ذلك اإلعالن عن فتح الطريق بما فيها اتفاق وقف إطالق النار وما تم التوصل إليه 

طالق سراح الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير األخرى بما فيها إ

المحتجزين وإزالة األلغام وتوحيد المؤسسات األمنية لضمان االستقرار السياسي 

 .واألمني في البالد
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عن دعمه لجهود األمم المتحدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية  اإلعراب .3

ً من االتفاق السياسي الليبي الموقعلألزمة الليبية   2015 عام في بالصخيرات انطالقا

بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين إطار عام للحل وك

 .وقمة باريس

اإلشادة بدور الدول العربية والدول المجاورة لليبيا وما تقوم به من جهود لدعم تحقيق  .4

أمن واستقرار ليبيا، واإلعراب عن الدعم لجهود المصالحة الوطنية الشاملة بين األشقاء 

 .ليبيا يف على أهمية عقد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لتأكيدوا، الليبيين

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8739)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في ال ما

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد 

  بعد ااالنه -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( 156د.ع ) 8676واذ يؤكد على القرارات السابقة فري هرذا الشرأن، وآخرهرا القررار رقرم  ▪

 ،9/9/2021 بتاريخ

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

ة اليمن وسيادته وأمنه واستقرار  وسبمة أراضيه، ورف  أج تدخل في االلتزام بوحد -1

  .شؤونه الداخلية

التأكيد على استمرار دعم ال كومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور   -2

  .هادج

تأييد موق  ال كومة اليمنية المتمس  بخيار السبم على أساس المرجعيات الثبل المتفخ  -3

درة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر ال وار الوطني الشامل، عليها: المبا

، والقرارات الدولية ذات الصلة. واإلشادة (2015) 2216 رقم وقرار مجلس األمن

بالتفاعل اإليجابي لل كومة اليمنية م  المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة ىلى وق  

  .في اليمن ال رب وىرساء دعائم السبم المستدام

 5اإلعراب عن دعم الجهود الرامية ىلى التنفيذ الكامل لبنود ىتفا  الرياض الموق  في  -4

، ودعم اإلجراءات التي تتخذها ال كومة اليمنية الرامية ىلى 2019نوفمبر/ تشرين الثاني 

رف  المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفي  من اآلثار والعواقب االقتصادية 

عية الكارثية لل رب، وت قيخ األمن واالستقرار والتنمية وىعادة اإلعمار والتعافي واالجتما

  .االقتصادج

اإلعراب عن مساندة جهود المبعول الخاع لألمين العام لألمم المت دة لليمن السيد هانس  -5

ىستئناف العملية السياسية، والوصول ىلى تسوية سياسية شاملة تؤدج  أجلجروندبرج من 

  .ال رب وىحبل السبم المستدام في اليمنىلى وق  

اإلعراب عن تأييد المبادرة السعودية للسبم في اليمن، التي أعلنتها المملكة العربية  -6

، والتي هدفت ىلى الدف  بجهود التوصل ل ل سياسي 2021السعودية في مارس/ آذار 



 -64- 

ليشيات ال وثية شامل في اليمن برعاية األمم المت دة. والتأكيد على ضرورة وق  الم

لممارساتها المدانة الرافمة للمبادرة السعودية، وعدم انصياعها لصوت العقل والمصال  

العليا لليمن، والت رر من التبعية للمشروع اإليراني في المنطقة. والتأكيد على أهمية 

بي التعامل م  المبادرة السعودية ك زمة واحدة وككل ال يتجزأ. واالشادة بالتجاوب اإليجا

  .لل كومة اليمنية م  المبادرة السعودية

مطالبة كافة الدول بتصني  جماعة ال وثي كمنيمة ىرهابية. ودعوة األمم المت دة ومجلس  -7

لياتهما االخبقية والقانونية في تصني  هذ  الجماعة كمنيمة مسؤواألمن ىلى ت مل 

رسها هذ  الجماعة ضد رهابية، وىتخاذ موق  حاسم ضد االنتهاكات اإلجرامية التي تماى

الشعب اليمني، واالعتداءات ال وثية اإلرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة 

  .اإلمارات العربية المت دة، وعلى خطوط المبحة الدولية

ىدانة الهجوم والتصعيد العسكرج الواس  والمستمر والقص  بالصواريخ الباليستية  -8

ليشيات ال وثية على األعيان المدنية داخل مدينة مأرب، والطيران المسير الذج تشنه الم

والذج تسبب في قتل وتشريد سكانها اآلمنين والمسالمين، وفي تفاقم األ مة اإلنسانية فيها، 

عمال العسكرية و يادة عدد النا حين من مواطنيها وتعري  حياتهم للخطر. واعتبار األ

م اليمن، والتي تسببت في استشهاد ال وثية في مأرب، وغيرها من المناطخ في عمو

وىعاقة وجرح آالف المواطنين المسالمين، بمثابة ىصرار على التقوي  المستمر لجهود 

ومبادرات السبم في اليمن. ودعوة المجتم  الدولي ىلى المغط الفعلي على المليشيات 

ة ان اء الوق  الفورج للعمليات العسكرية في م افية مأرب، وفي كاف أجلال وثية من 

اليمن، وكذل  الوق  الفورج إلطب  الطائرات المسيرة ن و أراضي المملكة العربية 

العربية المت دة، وت ميل هذ  المليشيات المسؤولية الكاملة عن  اإلماراتالسعودية ودولة 

تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من ىطالة أمد ال رب وتوسي  نطاقها، و يادة 

اليمني وتدهور أوضاعه اإلنسانية، وتعقيد الوض  السياسي والعسكرج في  معاناة الشعب

  .اليمن والمنطقة بأكملها

ىدانة االنتهاكات الجسيمة ل قو  اإلنسان التي تمارسها القوى اإلنقببية ال وثية، بما في  -9

ذل  أعمال القتل والخط  واإلخفاء القسرج، واالعتقال واالحتجا  التعسفي للنساء، 

عتداء الجنسي على المعارضين، وتفجير المنا ل، وىستهداف المستشفيات ودور واال

العبادة، وىستخدام األعيان المدنية ال سيما المدارس والمستشفيات لألغراض العسكرية، 

والقص  العشوائي للمناطخ السكنية وقتل المدنيين العزل، وىدانة قيام المليشيات ال وثية 

نقببين لوق  مجتم  الدولي واألمم المت دة للمغط على اإلبزراعة األلغام، ودعوة ال

مسلسل االعتقاالت واإلجراءات التعسفية القمعية، واإلطب  الفورج لسراح المعتقلين 
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واألسرى والم تجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأج والص فيين 

  .والنشطاء

لص ي في اليمن، والتمييخ على الكوادر الت ذير من خطورة تدهور الوض  اإلنساني وا -10

العاملة في المجالين اإلنساني والص ي في اليمن من قبل المليشيات ال وثية، مما أدى ىلى 

تفاقم انتشار األمراض واألوبئة، وحدول نقد حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية. 

القطاع الص ي في اليمن  والدعوة ىلى تكثي  تقديم المساعدات اإلنسانية والطبية، ودعم

ومد  بالمستلزمات والمعدات المرورية، ومجابهة مخاطر تفاقم انتشار األوبئة 

المستجد، ودعم جهود اإلص اح  19 -واألمراض، خصوصا في ظل تفشي جائ ة كوفيد 

البيئي في مختل  م افيات الجمهورية اليمنية، وعدم السماح لل وثيين بعرقلة تدفخ 

تاوات على مشاري  اإلغاثة اإلنسانية، ىوفرض المليشيات ال وثية  ،انيةالمساعدات اإلنس

  الجهود تجل تسهيل وصولها لمست قيها. والدعوة لتكاأوالتدخل الدولي للمغط من 

ت ت سيطرة تق  العربية والدولية لمواجهة تفشي مرض شلل االطفال في المناطخ التي 

التي تتبعها المليشيا لمن  وصول اللقاحات  المليشيات ال وثية، بسبب السياسة الممنهجة

  .للمواطنين

دعوة المجتم  الدولي ىلى عدم تجاهل األسباب ال قيقية لتفاقم الوض  اإلنساني في اليمن،  -11

وارتباط ذل  الوض  في المقام األول ب نقبب المليشيات ال وثية على ال كومة الشرعية 

ة البتزا  المجتم  الدولي والمنيمات الدولية، اليمنية، واستخدامها الوض  اإلنساني كوسيل

وتجييرها المساعدات الدولية لتمويل آلة ال رب ولتعزيز سلطتها غير الشرعية في 

 .المناطخ الخاضعة لسيطرتها

دعوة المجتم  الدولي ىلى المساعدة العاجلة في حل مأساة النا حين اليمنيين، ووق   -12

تأكيد على أهمية مماعفة المساعدات اإلنسانية استهداف جماعة ال وثي لمخيماتهم، وال

خصوصا في المناطخ شديدة المرر من ويبت ال رب ال وثية، وخصوصا م افية 

مأرب، وتكثي  الجهود العربية والدولية لتلبية االحتياجات اإلنسانية للنا حين في اليمن، 

يدة، خصوصا في ومواجهة ت ديات الوض  اإلنساني الخطير جراء عمليات النزوح المتزا

  .م افية مأرب

ىدانة االنتهاكات التي تواصل الميلشيات ال وثية ارتكابها ضد األطفال، وبشكل خاع  -13

دانة ىتجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدريب، والزج بهم في اتون العمليات ال ربية. و

عات الت ري  والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية، وخطورة ىذكاء النز

الطائفية ونشر االدعاءات التي تكرس التمييز العنصرج وادعاء التفو  وال خ في السلطة 

  .والثروة لشري ة معينة من المجتم  اليمني، مما يعود باليمن ىلى عصور التخل 
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التأكيد على ضرورة ىلزام المجتم  الدولي ومجلس األمن للمليشيات ال وثية بالتنفيذ الكامل  -14

س ألم، بما في ذل  االتفا  بشأن مدينة وموانب ال ديدة والصلي  ورالتفا  ستوكهو

عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفا  تبادل األسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز. 

ودعوة المجتم  الدولي ومجلس األمن ىلى توفير الممانات الدولية لل د من استمرار 

االتفاقات ورفمهم مبدأ االنس اب وعرقلة فت   مماطلة وعرقلة ال وثيين لتنفيذ تل 

الممرات اإلنسانية، وتعنتهم الذج أفشل مفاوضات تبادل األسرى، وىعاقتهم المستمرة لعمل 

دانة استخدام ال وثيين لمدينة ال ديدة وموانئها لتجهيز و راعة ىموظفي األمم المت دة. و

استخدام الزوار  ال ربية في نشطة القرصنة، وأسل ة واأللغام الب رية وتهريب األ

مهاجمة السفن التجارية، وتهديد المبحة الب رية الدولية، واحتجا  السفن التجارية عنوة 

في الممرات المبحية الدولية، كما حدل م  الباخرة اإلماراتية "روابي" في مطل  شهر 

قيل أمام عمل ىدانة فرض المليشيات ال وثية القيود والعراو. 2022كانون الثاني /يناير

بعثة األمم المت دة لدعم اتفا  ال ديدة )أونمها(، واإلعراب عن دعم مطالبة ال كومة 

اليمنية بمرورة نقل مقر البعثة ىلى منطقة ال تخم  لسيطرة ال وثيين، حتى تتمكن البعثة 

 .من القيام بمهامها وفخ الوالية المناطة بها

يشيات ال وثية اإلرهابية المدعومة من ىيران التي اإلدانة ال ا مة لكافة الهجمات للمل  -أ  -15

تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المت دة ضد األعيان 

إ  إ  المدنية والمنشالت ال يوية والنفطية، والتي تتطلب موقفا إ حا م دوليا إلدانتها ومن   ا

 .وقوعها

لتي ارتكبتها المليشيات ال وثية اإلرهابية ن هذ  الهجمات اإلرهابية اأالتأكيد على   -ب

إ  إ  تشكل ىنتهاكا إ  للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وتهديداإ  صارخا  حقيقيا

على خطوط  للمنشئات المدنية ال يوية وىمدادات الطاقة العالمية، وتشكل خطراإ 

صاد العالمي. وتقوض إلستقرار االقت خطيراإ  مباشراإ  المبحة التجارية الدولية، وتهديداإ 

  .األمن القومي العربي، وتمر باألمن والسلم الدوليين

ن الهجمات اإلرهابية التي قامت بها المليشيات ال وثية تعكس طبيعتها أالتشديد على  -ج

اإلرهابية وتكش  عن أهدافها ال قيقية في  عزعة أمن وىستقرار المنطقة، وت ديها 

  .الدولي اإلنساني لقواعد القانون الدولي والقانون

تأييد ودعم حخ المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المت دة في الدفاع  -د

وتثمين حرع المملكة ودولة  .فس ورد العدوان بموجب القانون الدولينعن ال

اإلمارات على اإللتزام بالقانون الدولي وىحترامه وىمتثالهما لقرارات األمم المت دة 

  .صلةذات ال
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، الذج وسم 28/2/2022بتاريخ  2624الترحيب بصدور قرار مجلس األمن رقم  -أ -16

من للهجمات العابرة لل دود المليشيات ال وثية "بالجماعة اإلرهابية"، وىدانة مجلس األ

الهجمات اإلرهابية على دولة اإلمارات العربية  التي تشنها هذ  الجماعة، وت ديداإ 

ستهدفت المدنيين والبنية الت تية المدنية، اة السعودية، التي المت دة والمملكة العربي

 اإ. والهجمات ال وثية على المبحة الدولية، وطالب القرار بوق  تل  الهجمات فور

من بتمديد نيام العقوبات في اليمن، وب دراج جماعة والترحيب بقرار مجلس األ

، رداإ على االنتهاكات ال وثي بموجب هذا القرار في قائمة عقوبات مجلس األمن

الصارخة واإلعتداءات اآلثمة التي ارتكبتها هذ  الميليشيات، وبما من شأنه ال د من 

القدرات العسكرية لهذ  الجماعة اإلرهابية، والعمل على وق  الدعم اإليراني لها، بما 

 في ذل  تهريب األسل ة الذج يؤدج ىلى ىطالة أمد ال رب ومفاقمة األ مة اإلنسانية،

ويمثل هذا القرار خطوة ىيجابية في سبيل المغط على الميلشيات ال وثية للتخلي عن 

  .خيار ال رب والعودة ىلى مسار السبم

 تشرين أول /كتوبرا   20الترحيب بالبيان الرسمي الصادر عن مجلس األمن بتاريخ -ب

مملكة ، والذج أدان فيه أعماء المجلس الهجمات ال وثية عبر ال دود ضد ال2021

على مطار المل  عبد  8/10/2021العربية السعودية، وأدان الهجوم الذج وق  بتاريخ 

ل، وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها المدني بالمملكة العربية 

  .السعودية

 كانون الثاني/يناير 21الترحيب بالبيان الص في الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  -ج

ج أدان الهجوم الذج دبرته ميلشيا ال وثي بالطائرات المسيرة على عدد ، والذ2022

من صهاريج الم روقات في مطار أبو ظبي، والتي تعكس طبيعتها اإلرهابية، 

وتكش  عن أهدافها ال قيقية في ىل ا  الدمار والخراب بالمنطقة ت قيقا ألجندات 

ء مجلس األمن في ىدانة هذ  ىيرانية. والترحيب بالموق  الموحد الذج عبر عنه أعما

  ت.الهجما

اإلعراب عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات في  -17

المجال اإلنساني واإلغاثي لليمن وحكومته الشرعية، واإلعراب عن التقدير للدور الذج 

دية ودولة اإلمارات يقوم به ت ال  دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعو

العربية المت دة في دعم ال كومة الشرعية في مواجهة ت ديات التنمية والخدمات، والتقدير 

للدور اإلنساني الذج يمطل  به مركز المل  سلمان لإلغاثة في اليمن، والبرنامج السعودج 

ج اإلغاثة لتنمية وىعمار اليمن، والهبل األحمر اإلماراتي، ودولة الكويت، في دعم برام

 .والمساعدات اإلنسانية، وىعادة تأهيل البنية الت تية والخدمات في المناطخ الم ررة
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دعوة الدول والجهات المان ة ىلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المان ين لليمن للعام  -18

على مستوى  – المت دة وحكومتي سويسرا والسويدم ، والذج ستستميفه األم2022

. ودعوة 2022 آذار/مارس 16م المت دة في جني  يوم األربعاء في مقر األم –و ارج 

في مؤتمر المان ين حول اليمن، الذج نيمته األمم  التي شاركتالدول والجهات المان ة 

، ىلى اإليفاء 2021 آذار/المت دة بالشراكة م  حكومتي السويد وسويسرا في مارس

من في ىطار خطة االستجابة اإلنسانية بتعهداتها لتلبية االحتياجات اإلنسانية الماسة للي

لليمن. ومساندة ال كومة اليمنية فيما ت قخ من اصبحات في البن  المركزج اليمني، ودعم 

مواجهة مشكبت عدم استقرار العملة، بما في ذل  ت ويل األموال  أجلبرامجها من 

هة تدهور المخصصة للمساعدات عبر البن  المركزج في العاصمة المؤقتة عدن، ومجاب

الخدمات العامة، وىعادة بناء المؤسسات ال كومية، وىعادة االعمار والتعافي االقتصادج، 

وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والتأكيد على أهمية دعم برامج ال كومة إلنقاذ العملية 

مال لى توا ج األعىوالدعوة  .التعليمية وبرامج التنمية البشرية من االستمرار في االنهيار

والمساعدات اإلغاثية م  التركيز على الدعم المباشر في المجال االقتصادج، وخصوصا 

  .مة في دعم مشاري  التنمية والقطاعات اإلنتاجيةهالمسا

اإلعراب عن الدعم لجهود ال كومة اليمنية في مكاف ة التطرف واإلرهاب، والتأكيد على  -19

ة لمجابهة ومعالجة األسباب واليروف التي أهمية تمافر الجهود اليمنية والعربية والدولي

وفرت البيئة المبئمة النتشار الفكر المتطرف والتنييمات اإلرهابية في اليمن، وفي 

نقبب على الدولة ومؤسساتها الشرعية، والذج ال يعد مجرد انقبب بمعنا  مقدمتها اإل

لقومي العربي، التقليدج، بل يعد مخطط خطير لتنفيذ مشروع توسعي يستهدف االمن ا

  .من واستقرار الم يط االقليمي المجاور لليمنأو

 -دعوة ىيران ىلى االلتزام بمباد  القانون الدولي وانتهاج سياسة حسن الجوار العربي   -20

يراني، والتوق  عن دعم الميليشيات ال وثية باألموال واألسل ة، بما في ذل  ىمدادها اإل

ة الصن ، التي تقوم بتهريبها ىلى اليمن، وكذل  بش نات الصواريخ الباليستية ىيراني

تشجيعها للمليشيات ال وثية على االستمرار في م اوالتها تقوي  مساعي العودة للعملية 

السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوق  ال رب والعن  واإلرهاب، وت ويل المناطخ التي 

ريخ الباليستية على البلدان يسيطر عليها ال وثيون في اليمن ىلى منصة إلطب  الصوا

المجاورة، وتهديد المبحة الب رية الدولية في مميخ باب المندب والب ر األحمر، وهو ما 

خطيرا لألمن اإلقليمي  ألمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وتهديداإ  خطيراإ  يشكل تهديداإ 

إ  إ  والدولي، ويعتبر خرقا . ودعوة 2216 لقرارات مجلس األمن ومنها القرار رقم واض ا

لوق  تدخلها في الشأن اليمني ووق   ىيرانالمجتم  الدولي ىلى مواصلة المغط على 
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دعهما للمليشيات االنقببية ال وثية، وخر  القرارات الدولية التي تند على حير تصدير 

  .السبح للمليشيات ال وثية

  لألمم المت دة بالوصول ىدانة ىستمرار رف  مليشيات ال وثيين السماح للفريخ الفني التاب -21

ىلى ناقلة النفط "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في ال ديدة )غرب اليمن(، 

والخاضعة لسيطرة ال وثيين، وذل  من أجل تقييمه وصيانته وتفريغ النفط منه، ومن  

ج وقوع كارثة بيئية ال ت مد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة الب ر األحمر وخلي

عدن وما يجاورهما، وتفادج مخاطر تدمير النيم البيئية في الب ر األحمر وضرب قطاع 

صيد األسمال في المنطقة، والتأثير على سبمة ممرات المبحة الب رية الدولية واالقتصاد 

 "العالمي، واالستمرار في التهديد االقتصادج والبيئي الخطير الذج يشكله خزان "صافر

موقوتة تهدد االقليم وممرات المبحة الدولية. ودعوة المجتم  الدولي  الذج يمثل قنبلة

ومجلس األمن ىلى ت مل مسؤولياتهما واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالمغط على ال وثيين 

للسماح للفريخ الفني التاب  لألمم المت دة بممارسة مهامه دون تأخير او شرط. وضرورة 

لية لت ييد مشكلة الخزان بعيداإ عن استخدام هذ  الت رل العاجل وتكثي  الجهود الدو

الكارثة لخدمة اجندات الجماعة ال وثية، وعدم السماح للميليشيات االنقببية بت ويلها ىلى 

  .ورقة ابتزا  وضغط سياسي

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8740)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

العرب ة الوالن انب الوبرى تانب احتالل  يراـ للجةر 

الصغرى تمبو يوس  التعبعة لدتلة اإليعرا  العرب ة 

 المتحدة في الخل ج العربي

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتاريخ 30د.ع ) 757بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة تونس رقم  واسترشادا -

بشأن احتبل ىيران للجزر العربية الثبل: طنب الكبرى وطنب الصألغرى  31/3/2019

 وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المت دة في الخليج العربي،

ى المستوى الو ارج وقراراته السابقة وىذ يؤكد على بيانات مجلس جامعة الدول العربية عل -

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8677وآخرها القرار رقم 

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 

 ُيقــــر ر:

التأكيرد المطلرخ علرى سرريادة دولرة اإلمرارات العربيرة المت رردة الكاملرة علرى جزرهرا الررثبل،  -1

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السرلمية التري  طنب

 الستعادة سيادتها على جزرها الم تلة.المت دة  العربية تتخذها دولة اإلمارات

استنكار استمرار ال كومة اإليرانية في تكريس احتبلها للجزر الثبل وانتهال سيادة دولرة  -2

بمررا يزعررزع األمررن واالسررتقرار فرري المنطقررة ويررؤدج ىلررى تهديررد  اإلمررارات العربيررة المت رردة

 األمن والسلم الدوليين.

ىدانة قيام ال كومة اإليرانية ببناء منشالت سركانية لتروطين اإليررانيين فري الجرزر اإلماراتيرة  -3

 الثبل الم تلة.

دة الثبل ىدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربية المت  -4

الم تلررة، طنررب الكبرررى وطنررب الصررغرى وأبررو موسررى، والميررا  اإلقليميررة واإلقلرريم الجرروج 

والجرف القارج والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثبل باعتبارها جزءاإ ال يتجزأ من 

دولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة، والطلررب مررن ىيررران الكرر  عررن مثررل هررذ  االنتهاكررات 
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تفزا ية التي تعد تردخبإ فري الشرؤون الداخليرة لدولرة مسرتقلة ذات سريادة، وال واألعمال االس

تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسبمة المبحة 

 اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

اإلمرارات العربيرة المت ردة  ىدانة ىيران الفتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة -5

ومطالبة ىيران ب  الة هذ  المنشالت غير المشروعة واحترام سريادة دولرة اإلمرارات العربيرة 

 المت دة على أراضيها.

اإلعررراب عررن اسررتنكار  وىدانترره للزيررارات الترري يقرروم بهررا كبررار المسررؤولين ىلررى الجررزر  -6

، والتري كران آخرهرا برو موسرىاإلماراتية الثبل الم تلة طنب الكبرى وطنرب الصرغرى وأ

لرى جزيررة ىقيام قائد القوة الب رية لل رس الثرورج اإليرانري علري رضرا تنكسريرج بزيرارة 

مررام علرري" عبنرره عررن افتترراح مطررار "اإلىو 2022فبراير/شررباط  15طنررب الكبرررى بترراريخ 

وتدشين أو خط طيران بين طهران والجزيرة وذل  فري تعردج وخرر  واضر  لسريادة دولرة 

إ  ،رات العربية المت دةاالما واستهجانه كل الخطروات اإليرانيرة العدائيرة معتبرراإ ذلر  انتهاكرا

لسيادة دولة اإلمارات العربية المت دة على أراضيها، وال يتماشى مر  الجهرود والم راوالت 

ودعروة ىيررران ىلرى الكر  عرن القيرام بمثرل هرذ  الخطرروات  ،التري تبرذل إليجراد تسروية سرلمية

تصرعيدية، وتبنري مواقر  بنراءة تعرز  الثقرة للتوصرل ىلرى حرل عرادل لقمرألية االستفزا ية ال

 الجزر اإلماراتية الثبل الم تلة.

اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المت دة التري تبرذلها إليجراد تسروية سرلمية وعادلرة  -7

ل ررل قمررية الجررزر الررثبل الم تلررة )طنررب الكبرررى، وطنررب الصررغرى، وأبررو موسررى( مرر  

 هورية اإلسبمية اإليرانية.الجم

دعوة ال كومة اإليرانية مجردداإ ىلرى ىنهراء احتبلهرا للجرزر اإلماراتيرة الرثبل، والكر  عرن  -8

فرررض األمررر الواقرر  بررالقوة، والتوقرر  عررن ىقامررة أج منشررالت فيهررا، بهرردف تغييررر تركيبتهررا 

ي سربخ أن نفرذتها السكانية والديموجرافية، وىلغاء كافة اإلجراءات وى الة كافة المنشرالت التر

ىيران من طرف واحد في الجزر العربيرة الرثبل باعتبرار أن تلر  اإلجرراءات واالدعراءات 

باطلة وليس لها أج أثر قانوني وال تنقد مرن حرخ دولرة اإلمرارات العربيرة المت ردة الثابرت 

، 1949في جزرها الثبل، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيرة جنير  لعرام 

إ لمبرراد  وقواعررد القررانون  ومطالبتهررا ىتبرراع الوسررائل السررلمية ل ررل النررزاع القررائم عليهررا وفقررا

 .بما في ذل  القبول ب حالة القمية ىلى م كمة العدل الدوليةالدولي، 
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اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسبمية اإليرانية النيرر فري موقفهرا الرراف   -9

دولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة الررثبل الم تلررة، ىمررا مررن  إليجرراد حررل سررلمي لقمررية جررزر

 خبل المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء ىلى م كمة العدل الدولية.

مطالبة ىيران بترجمة ما تعلنه عرن رغبتهرا فري ت سرين العبقرات مر  الردول العربيرة، وفري  -10

بإ، باالسررتجابة الصررادقة ال رروار وى الررة الترروتر، ىلررى خطرروات عمليررة وملموسررة، قرروالإ وعمرر

للدعوات الجرادة والمخلصرة الصرادرة عرن صراحب السرمو الشريخ خليفرة برن  ايرد آل نهيران 

رئيس دولة اإلمارات العربية المت دة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرن 

دة، العررام لألمررم المت رر والسرركرتيرالرردول العربيررة والمجموعررات الدوليررة والرردول الصررديقة، 

الداعيررة ىلررى حررل النررزاع حررول الجررزر الررثبل الم تلررة بررالطر  السررلمية، وفررخ األعررراف 

والمواثيخ وقواعد القرانون الردولي، مرن خربل المفاوضرات المباشررة الجرادة أو اللجروء ىلرى 

م كمررة العرردل الدوليررة، مررن أجررل بنرراء الثقررة وتعزيررز األمررن واالسررتقرار فرري منطقررة الخلرريج 

 العربي.

يرر  الرردول العربيررة فرري اتصرراالتها مرر  ىيررران ب ثررارة قمررية احررتبل ىيررران للجررزر التررزام جم -11

إ من أن الجزر الثبل هي أراٍض عربية م تلةالثبل للتأكيد على ضرورة   .ىنهائه انطبقا

العررام لألمررم المت رردة ورئرريس مجلررس األمررن بأهميررة ىبقرراء القمررية ضررمن  السرركرتيرىبرربغ  -12

من، ىلى أن تنهي ىيران احتبلها للجزر العربية الثبل، المسائل المعروضة على مجلس األ

 وتسترد دولة اإلمارات العربية المت دة سيادتها الكاملة عليها.

الطلب ىلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير ىلى المجلس في دورته العادية  -13

 المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8741)ق: رقم 
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 ن العربية واألمن القومي:الشؤو

 يدادا  الطعقة في ينطقة الخل ج العربي يا المالحة تم

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتاريخ 156( د.ع )8678توى الو ارج رقم )ىذ يستذكر قرار مجلس الجامعة على المسو -

9/9/2021 ، 

إ بالقرار رقم ) - ( الصادر عرن اجتمراع مجلرس جامعرة الردول العربيرة علرى 8725وىذ يأخذ علما

استهداف مليشيات ال روثي اإلرهابيرة  بشأنمستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية 

 ،23/1/2022بية المت دة والذج عقد بتاريخ مارات العرمواق  ومنشالت مدنية على دولة اإل

إ بمررا تمررمنته البيانررات واإلعبنررات الصررادرة عررن القمتررين الطررارئتين لكررل مررن  - وىذ يأخررذ علمررا

مجلس جامعة الدول العربية والمجلس األعلى لمجلس التعاون لردول الخلريج العربيرة فري مكرة 

دادات الطاقة في الخلريج العربري ، حول أمن المبحة وىم2019مايو/أيار  31المكرمة بتاريخ 

 والمنطقة، وكافة بيانات وقرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة ذات الصلة،

إ بما تممنه البيان الختامي و"ىعبن مكة" الصادرين عن الدورة الرابعة عشرة  - وىذ يأخذ علما

بشرررأن  2019مايو/أيرررار  31لمرررؤتمر القمرررة اإلسررربمي المنعقررردة فررري مكرررة المكرمرررة بتررراريخ 

االعتداءات اإلرهابية على المملكة العربية السعودية واألعمرال التخريبيرة فري الميرا  اإلقليميرة 

 لدولة اإلمارات العربية المت دة،

إ برالهجوم اإلرهرابي الرذج اسرتهدف منشرالت الرنفط التابعرة لشرركة "أرامكرو" فري  - وىذ يأخذ علما

 ، 2019سبتمبر /أيلول  14 بقيخ وخريد بالمملكة العربية السعودية بتاريخ

إ بقيام مليشيات ال وثي اإلرهابية في  - باحتجرا   2019نوفمبر/تشرين الثاني  18وىذ يأخذ علما

 ثبثة سفن على ساحل الب ر األحمر،

إ باإلعبن عن تأسيس "مجلس الدول العربية واإلفريقية المطلة على الب ر  - وىذ يأخذ علما

 ،2020كانون الثاني /يناير 6األحمر وخليج عدن" بتاريخ 

إ بنتررائج اجتمرراع مجلررس األ - مررن الترراب  لألمررم المت رردة رفيرر  المسررتوى الررذج عقررد وىذ يأخررذ علمررا

 حول "تعزيز االمن الب رج: ضرورة التعاون الدولي"،  9/8/2021بتاريخ 
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ألمرم واستناداإ ىلى قواعد القانون الدولي المتعلقة ب ماية أمن المبحة الب رية والسيما اتفاقيرة ا -

 ،1982المت دة لقانون الب ار لعام 

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ُيقــــر ر:

إ للقواعد المستقرة فري القرانون  -1 التأكيد على مبدأ حرية المبحة الب رية في الميا  الدولية وفقا

 الدولي واتفاقيات قانون الب ار.

مان أمررن وسرربمة المبحررة الب ريررة فرري الخلرريج العربرري وب ررر عمرران والب ررر المطالبررة بمرر -2

 األحمر وتأمين خطوط ىمدادات الطاقة.

ىدانررة جميرر  األعمررال الترري تسررتهدف أمررن وسرربمة المبحررة والمنشررالت الب ريررة وىمرردادات  -3

الطاقررة وأنابيررب الررنفط والمنشررالت النفطيررة فرري الخلرريج العربرري والممرررات المائيررة األخرررى، 

وذلرر  بوصررفها أعمرراالإ تهرردد أمررن الرردول العربيررة وتقرروض األمررن القررومي العربرري، وتمررر 

 باألمن والسلم الدوليين.

إ تجاريرة فري الخلريج العربري وب رر عمران،  -4 ىدانة الهجمات التي استهدفت ناقبت نفرط وسرفنا

نفرط على نراقلتي نفرط سرعوديتين وناقلرة  2019مايو/أيار  12ومنها الهجوم الذج تم بتاريخ 

نرويجيررة وسررفينة شرر ن ىماراتيررة داخررل الميررا  اإلقليميررة لدولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة، 

ىحداهما ت مرل علرم بنمرا واألخررى ت مرل علرم  –واالعتداء على ناقلتي نفط في ب ر عمان 

 29والناقلررة ميرسررر سررتريت يرروم ، 2019يونيررو/ حزيررران  13بترراريخ  –جررزر مارشررال 

أغسرررطس/ آب  4اولرررة خطررر  السرررفينة أسرررفالت برنيسرررس يررروم ، وم 2021يوليرررو/ تمرررو  

والنقرل  بوصفها أعماالإ ىجرامية تهدد أمن وسبمة حركرة المبحرة الب ريرة الدوليرة، 2021

 .الب رج التجارج

مررن هجرروم  2019مايو/أيررار  14ىدانررة مررا قامررت برره ميليشرريات ال رروثي اإلرهابيررة بترراريخ  -5

ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفير  فري المملكرة بالطائرات المسيرة المفخخة على م طتي 

 العربية السعودية، والذج استهدف ىمدادات النفط العالمية.

ىدانة ما قامت به السلطات اإليرانية من احتجا  سرفن فري ممريخ هرمرز والخلريج العربري،  -6

 في انتهال واض  للقانون الدولي، ودعوة ىيران ىلى االمتناع عن القيرام بمثرل هرذ  األعمرال

 العدائية، وااللتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية المبحة الب رية.

على منشالت النفط التابعة  2019سبتمبر/أيلول  14ىدانة الهجوم اإلرهابي التخريبي بتاريخ  -7

لشررركة "أرامكررو" فرري بقيررخ وخررريد فرري المملكررة العربيررة السررعودية باسررتخدام طررائرات 
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تصررعيداإ خطيررراإ يسررتهدف  عزعررة اسررتقرار المملكررة مسرريرة وصررواريخ كرررو ، مررا يعررد 

 والمنطقة ويهدد ىمدادات الطاقة العالمية واالقتصاد العالمي.

مررن  2019نوفمبر/تشرررين الثرراني  18ىدانررة مررا قامررت برره ميلشرريات ال رروثي اإلرهابيررة فرري  -8

"رابغ احتجا  لثبثة سفن على ساحل الب ر األحمر، ىحداها تاب  للمملكة العربية السعودية 

 "، ودعوتهم ىلى االمتناع عن مثل هذ  الممارسات التي تهدد أمن وحرية المبحة.3 –

قرررروارب ىيرانيررررة الميررررا  اإلقليميررررة للمملكررررة العربيررررة السررررعودية فرررري  ةدخررررول ثبثرررر ىدانررررة -9

، والتأكيد على أن المملكرة لرن تسرم  برأج تجراو ات فري مياههرا ممرا 2020يونيو/حزيران 

 العربي. األمنلمائية واالقتصاد للخطر، وبالتالي يعرض سبمة المعابر ا

ىدانة استهداف الميليشيات ال وثية لمنشالت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية  -10

، باإلضافة الستهداف ناقلة نفط بميناء جدة 2020نوفمبر/تشرين ثاني  23السعودية بتاريخ 

عتبار ذل  تهديداإ خطيراإ ، وا2020ديسمبر/كانون أول  14عبر  ور  مفخخ بتاريخ 

 للتجارة الدولية.

ىدانة قيام الميليشيات ال وثية اإلرهابيرة بقرصرنة سرفينة )الروابري( التابعرة لدولرة االمرارات  -11

العربية المت دة واحتجا  طاقمها وش نتها المدنية وتهديد خطروط المبحرة الب ريرة الدوليرة 

إ لمبردأ حريرة المبحرة تكل ان، مما يشر2/1/2022قبالة السواحل اليمنية بتاريخ  إ صرارخا هاكرا

إ للقرانون  والتجارة العالمية في القانون الدولي واتفاقية األمرم المت ردة لقرانون الب رار ومخالفرا

 ي.اإلنسانالدولي 

التمامن م  اإلجراءات التري اتخرذتها المملكرة العربيرة السرعودية ودولرة اإلمرارات العربيرة  -12

االعتررداءات الترري اسررتهدفت اإلضرررار بررأمن ممرررات المت رردة فرري مواجهررة الممارسررات و

المبحة وىمدادات الطاقرة فري منطقرة الخلريج العربري وحفرا أمرن وسربمة المنطقرة وشرعبها 

والمقيمين على أراضيها، ودعم الت قيقات لكش  المسؤولين عن هذ  االعتداءات وتقديمهم 

ة اإلمرارات العربيرة المت ردة مر  ىلى العدالة، وتأييد ما توصل ىليه الت قيخ الذج أجرتره دولر

داخررل الميررا  اإلقليميررة لدولررة  ةالشررركاء الرردوليين بشررأن حادثررة االعتررداء علررى السررفن األربعرر

اإلمارات العربية المت دة والذج رج  برأن تكرون هرذ  الهجمرات نفرذت مرن جهرة فاعلرة مرن 

 قبل دولة.

المطلة على الب ر األحمر  الترحيب باإلعبن عن تأسيس "مجلس الدول العربية واإلفريقية -13

ودخرول ميثاقره حيرز النفراذ اعتبراراإ مرن ، 2020يناير/كانون الثاني  6وخليج عدن" بتاريخ 

والررذج مررن شررأنه أن يسررهم فرري تعزيررز آليررات التنسرريخ ، 2020أكترروبر/ تشرررين أول  29

ل حرول سربخلريج عردن المطلة على الب ر األحمر والدول العربية واالفريقية والتشاور بين 
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وتعزيررز مسررتوى التعرراون الب ريررة،  الممررراتوتررأمين  هررامواجهررة الت ررديات الترري تواجه

االقتصررادج والتبررادل التجررارج واالسررتثمارج بينهررا وحمايررة البيئررة الب ريررة للب ررر األحمررر 

وتثمررين استمررافة وخلرريج عرردن، وغيرهررا مررن المجرراالت الترري تتفررخ عليهررا دول المجلررس، 

قر هذا المجلس، م  اإلشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيرام المملكة العربية السعودية لم

 هذا المجلس بما يدعم ترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة.

 9اإلشادة بنتائج اجتماع مجلس األمن التاب  لألمم المت دة رفي  المستوى الذج عقد بتراريخ  -14

، برئاسة رئيس من الب رج: ضرورة التعاون الدولي"حول "تعزيز األ 2021أغسطس/آب

 و راء جمهورية الهند، لب ث التهديدات المستمرة ألمن وسبمة النقل الب رج الدولي.

حث الدول على استمرار التنسيخ بينها ل ماية المبحة الدولية من أية تهديدات خارجيرة قرد  -15

دعروة مجلرس األمرن ىلرى ت مرل مسرؤولياته لمرمان تمس بأمن المبحرة وىمردادات الطاقرة و

لمبحة الب رية وأمنها وسبمتها، وضمان أمن المنطقة واستقرارها، واتخاذ موقر  حرية ا

حررا م للتصرردج لألنشررطة أو الم رراوالت الراميررة ىلررى تهديررد حريررة المبحررة أو اإلضرررار 

 ب مدادات الطاقة في المنطقة.

من الطلب ىلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أ -16

 المبحة وىمدادات الطاقة في المنطقة ىلى المجلس في دورته العادية المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8742)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

اتخعذ يوقف نربي يوحد  زاذ ا تهعك 

 القوا  الترك ة للس عدة العراق ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بترررراريخ  4/1049ج//3وعلررررى مررررذكرة المندوبيررررة الدائمررررة لجمهوريررررة العرررررا  رقررررم  ▪

28/2/2021، 

رقرم  وىذ يؤكد على كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قررار قمرة ترونس -

وقرررارات المجلررس علررى المسررتوى الررو ارج وآخرهررا  31/3/2019( بترراريخ 30د.ع ) 759

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8679قرار  رقم 

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ُيقــــر ر:

وى الرو ارج فري دورتره غيرر ىعادة التأكيد على مممون قررار مجلرس الجامعرة علرى المسرت -1

بشررأن ىدانررة توغررل القرروات التركيررة فرري  24/12/2015والمررؤرو فرري  7987العاديررة المرررقم 

األراضي العراقية ومطالبة ال كومة التركية بس ب قواتها فوراإ دون قيرٍد أو شررط باعتبرار  

 اعتداءإ على السيادة العراقية، وتهديداإ لألمن القومي العربي.

 ىلرىنة االعتداءات التركية المتكررة على األراضي العراقية مؤخراإ والتي أدت استنكار وىدا -2

ضرار بالقرى عدد من المباط والجنود والمدنيين العراقيين، فمبإ عن اإل وىصابةاستشهاد 

إ لسريادة العررا  وامنره ولميثرا   األعمرالوالمنشالت المدنية في المنطقة، واعتبرار هرذ   انتهاكرا

مباد  القانون الدولي وحسرن الجروار، والتأكيرد علرى دعرم جمهوريرة العررا  األمم المت دة و

 هذا الصدد لل فاظ على امنها وسيادتها.بفي جمي  ما تتخذ  من ىجراءات 

دعوة الدول األعمراء فري الجامعرة للطلرب مرن الجانرب التركري )بموجرب العبقرات الثنائيرة(  -3

د.غ.ع فرري  7987جلررس الجامعررة رقررم سرر ب قواترره مررن األراضرري العراقيررة تنفيررذاإ لقرررار م

 ، ودعوتها ىلى ىثارة هذ  المسائل في اتصاالتها م  الجانب التركي.24/12/2015
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دعوة الدول األعماء للطلب من ال كومة التركية عدم التدخل فري الشرؤون الداخليرة للعررا   -4

من واستقرار والك  عن هذ  األعمال االستفزا ية التي من شأنها تقوي  بناء الثقة وتهديد أ

 المنطقة.

ىعادة التأكيد على مساندة ال كومة العراقية في اإلجراءات التي تتخرذها وفرخ قواعرد القرانون  -5

الدولي ذات الصلة التي تهدف ىلى سر ب ال كومرة التركيرة لقواتهرا مرن األراضري العراقيرة، 

إ لسيادة حكومة العرا  على كافة أراضيه.  ترسيخا

 7987امعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقرم الطلب من األمين العام للج -6

، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من ق بله في هرذا الشرأن 24/12/2015د.غ.ع في 

 ىلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

ىعررادة التأكيررد علررى اسررتمرار متابعررة العمررو العربرري فرري مجلررس األمررن للمطلررب المتمررمن  -7

انس اب القوات التركية من األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات الب مة ل ين ت قيرخ 

 االنس اب الناجز لهذ  القوات.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8743)ق: رقم 
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 تحفظها على هذا القرار. دولة قطركد تؤ  -
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 التدخال  الترك ة في الشؤتـ الداخل ة للدتل العرب ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( د.ع 8518م )وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ارج، رق ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8543، ورقم )4/3/2020بتاريخ ( 153)

( بتاريخ 156( د.ع )8680ورقم ) ،3/3/2021بتاريخ ( 155)( د.ع 8614)

 بشأن التدخبت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، 9/9/2021

( د. ع 8413ى الو ارج رقم )وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستو ▪

، ورقم 4/3/2020( بتاريخ 153( د.ع )8475، ورقم )10/9/2019( بتاريخ 152)

( بتاريخ 155( د.ع )8613، ورقم )9/9/2020( بتاريخ 154( د.ع )8542)

بشأن اتخاذ موق  عربي  9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8679ورقم )، 3/3/2021

 ة للسيادة العراقية،موحد ا اء انتهال القوات التركي

( د. ع 8537وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ارج رقم ) ▪

 بشأن تطورات الوض  في سوريا، 9/9/2020( بتاريخ 154)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ارج في دورته غير العادية  ▪

( بتاريخ 155( د.ع )8608قم )، ور12/10/2019( د. غ.ع بتاريخ 8454رقم )

 بشأن العدوان التركي على سوريا، ،3/3/2021

( د. ع 8471مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ارج رقم ) اتوعلى قرار ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8538، ورقم )4/3/2020( بتاريخ 153)

( بتاريخ 156.ع )( د8675ورقم ) ،3/3/2021( بتاريخ 155( د.ع )8609)

 بشأن تطورات الوض  في ليبيا، 9/9/2021

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير  ▪

 بشأن تطورات الوض  في ليبيا، 31/12/2019( د. غ.ع بتاريخ 8456العادية رقم )
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إ بانعقاد االجتماع  - لو ارية المعنية بمتابعة التدخبت للجنة العربية ا الراب وىذ يأخذ علما

 ،9/3/2022التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية بتاريخ 

 وفي ضوء مداخبت السادة الو راء راساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

 ىدانة بشأن الو ارج المستوى على الجامعة مجلس قرارات مممون على التأكيد -1

 بين العبقات تكون بأن التمس و العربية، للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخبت

 في التدخل وعدم السيادة احترام مبدأ على قائمة التركية والجمهورية العربية الدول

 باألمن المساس شأنها من خطوات اتخاذ عن التركي الجانب وبامتناع الداخلية، ونؤالش

 العربي. القومي

 المقاتلين تواجد استمرار ورف  ليبيا، دولة في التركي العسكرج التدخل وىدانة رف  -3

 البالغ القلخ عن واإلعراب الليبية، األراضي ىلى تركيا نقلتهم الذين ذل  في بما األجانب

 آلثار  وخاصة ليبيا، على السبح حير فرض لقرارات المتكررة التركية االنتهاكات تجا 

 ليبية. ب رادة تنفيذ  الجارج دالجدي السياسي المسار على السلبية

إ  باعتبار  السورية األراضي على التركي العدوان وىدانة رف  -4 إ  خرقا  لمباد  واض ا

 واستقبل وحدة على ال فاظ ىلى تدعو التي األمن مجلس وقرارات المت دة األمم ميثا 

 ولألمن عربيال القومي لألمن مباشراإ  تهديداإ  واعتبار  ،2254 رقم القرار وخاصة سوريا،

 الدوليين. والسلم

 الجانب ومطالبة العربية الدول من عدد أراضي على التركي العسكرج الوجود ىدانة -5

 دعم عن والتوق  العربية، الدول أراضي على المتواجدة قواته كافة بس ب التركي

 العربية. الدول في المتطرفة والميليشيات التنييمات

 على لها آمن مبذ وتوفير المتطرفة للجماعات التابعة صرللعنا تركيا استمافة ىدانة -6

 استخدام على ت رض اعبمية لمنصات الدائم تركيا ودعم وتمويل التركية، األراضي

 العربية. الدول واستقرار أمن لزعزعة العن 

 امتناعها على عربية دول م  أجرتها التي اإليجابية االتصاالت تنعكس أن تركيا مطالبة -7

 م  ومتوا نة ص ية لعبقات يؤسس بما بعاليه، ىليها المشار السلبية ممارساتال عن

 األطراف. كافة مصال  وي قخ العربية الدول جمي 

 متابعة بشأن الو ارج المستوى على العربية للجنة الراب  االجتماع بانعقاد الترحيب -8

 الجامعة لمجلس اتهاتوصي ورف  العربية للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخبت

 الو ارج. المستوى على
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 اإلقليمية والمنيمات الدول م  األعماء العربية الدول بين الدبلوماسية الجهود تكثي   -9

 وخطرها العربية الدول بع  في العدوانية تركيا ممارسات على الموء لتسليط والدولية

 والدولي. اإلقليمي األمن على

 العادية دورته في المجلس على والعرض القرار تنفيذ متابعة العام األمين ىلى الطلب -10

 المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8744)ق: رقم 
 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 تت فا على هذا القرار. الصويعل -

 على هذا القرار نيراإ ال دواجية المعايير والكيل بمكيالين. رـة قطــدتلتت فا  -

 على ند هذا القرار، المعنون "التدخبت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية". دتلة ل ب عا تت ف -
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم السالم تالتنم ة في تمهورية السوداـ

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، ▪

وىذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة العربية السابقة الصادرة على مستوى القمة وعلى  -

 المستوى الو ارج بشأن دعم السبم والتنمية في جمهورية السودان، 

 ،7/3/2022 بتاريخاع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتم  -

 ُيقــــر ر:

التأكيررررد علررررى التمررررامن الكامررررل مرررر  جمهوريررررة السررررودان فرررري ال فرررراظ علررررى سرررريادتها  -1

 .واستقبلها ووحدة أراضيها ورف  التدخل في شؤونها الداخلية

الرررروطني الترحيررررب بالمسرررراعي ال ميرررردة المبذولررررة لتسررررهيل عمليررررة ال رررروار السرررروداني  -2

الشررامل بقيررادة سررودانية بمررا يمكررن مررن سرررعة تشرركيل حكومررة كفرراءات وطنيررة والتوافررخ 

 2019علررررى التعررررديبت الررررب م ىضررررافتها علررررى الوثيقررررة الدسررررتورية الموقعررررة فرررري عررررام 

وصررروالإ الرررى عقرررد انتخابرررات نزيهرررة فررري نهايرررة مرحلرررة انتقاليرررة متوافرررخ علرررى مررردتها، 

لتعررراون والتنسررريخ القرررائم مررر  المسررراعي ال ميررردة ودعررروة الجامعرررة العربيرررة ىلرررى تعميرررخ ا

الترررري تبررررذلها "بعثررررة األمررررم المت رررردة المتكاملررررة لرررردعم المرحلررررة االنتقاليررررة فرررري السررررودان 

 )يونيتامس(" لتسهيل ال وار الوطني الشامل السوداني.

دعررروة األمانررررة العامررررة والررردول العربيررررة األعمرررراء ىلررررى تقرررديم جميرررر  أشرررركال المسرررراندة  -3

يرررة والماليرررة إلسرررتكمال اسرررت قاقات المرحلرررة االنتقاليرررة، وتثمرررين الجهرررود السياسرررية والفن

العربيرررة المبذولرررة لررردعم ومسررراندة السرررودان، ودعررروة األمانرررة العامرررة ىلرررى المشررراركة فررري 

جميرررر  اآلليررررات الدوليررررة واإلقليميررررة ذات العبقررررة برررردعم األمررررن والسرررربم والتنميررررة فرررري 

 .السودان

، بالشررراكة مرر  حكومرررة جمهوريررة السررودان وجميررر  الطلررب مررن األمانررة العامرررة أن تقرروم -4

الجهرررررات الفاعلرررررة ذات الصرررررلة، بررررردعم جهرررررود السرررررودان لتلبيرررررة احتياجاتهرررررا التنمويرررررة 

الوطنيرررة، بمرررا فررري ذلررر  مرررن خررربل عقرررد سلسرررلة مرررن االجتماعرررات الفنيرررة وور  العمرررل 
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بمشرررراركة المنيمررررات العربيررررة المتخصصررررة وصررررناديخ ومؤسسررررات التمويررررل العربيررررة، 

إ لجهود بناء السبم والتنميةت فيزاإ   . لبقتصاد وترسيخا

تثمرررين الررردور الكبيرررر الرررذج قامرررت بررره اآلليرررة المشرررتركة المكونرررة مرررن حكومرررة السرررودان  -5

وجامعررة الرردول العربيرررة مررن أجرررل تنفيررذ برررامج الررردعم اإلنسرراني فررري دارفررور والمنررراطخ 

ا عررررام األخرررررى المتمررررررة مررررن ال رررررب، عبررررر المراحررررل األربعررررة الترررري تررررم اكتمالهرررر

، والترحيرررب بمشرررروعات المرحلررررة الخامسرررة للمشررررروعات اإلنسرررانية واإلنمائيررررة 2019

مليرررون دوالر مررر   100المقدمرررة مرررن حكومرررة جمهوريرررة السرررودان بتكلفرررة مبدئيرررة قررردرها 

الطلرررب مرررن اآلليرررة المشرررتركة اسرررتيفاء دراسرررات الجررردوى لهرررذ  المشرررروعات كررري يتسرررنى 

سررررات التمويررررل العربيررررة لتمويلهررررا  عرضررررها علررررى الرررردول العربيررررة ومنيمررررات ومؤس

والتأكيررررد علررررى أهميررررة اسررررتئناف الرررردول العربيررررة مسرررراهماتها الماليررررة لهررررذ  اآلليررررة عبررررر 

 .حساب السودان لدى الجامعة العربية

الطلرررب مرررن األمانرررة العامرررة لجامعرررة الررردول العربيرررة، بالشرررراكة مررر  حكومرررة جمهوريرررة  -6

فيهرررا المنيمرررة العربيرررة  لصرررلة، بمررراالسرررودان وجميررر  الجهرررات العربيرررة والسرررودانية ذات ا

للتنميرررة اإلداريرررة، تقرررديم الررردعم المرررالي والفنررري الرررب م لتأهيرررل وتررردريب كررروادر الخدمرررة 

المدنيرررة فررري مختلررر  مسرررتويات ال كرررم القرررومي والررروالئي فررري السرررودان، وكرررذل  تأهيرررل 

إ ىلرررى الخدمرررة المدنيرررة بموجرررب اتفرررا  السررربم الموقررر   وتررردريب الكررروادر المنمرررمة حرررديثا

إ لجهرررود تنفيرررذ اسرررت قاقات و ذلررر  مرررن حسررراب دعرررم السرررودان لررردى األمانرررة العامرررة، دعمرررا

 .المرحلة االنتقالية

تقرررديم الشررركر الرررى األمرررين العرررام علرررى المسررراعي ال ميررردة التررري برررذلتها األمانرررة العامرررة  -7

للمسرراهمة فرري تجرراو  ت ررديات الفترررة االنتقاليررة، ودعوترره ىلررى تقررديم تقريررر حررول تنفيررذ 

 للمجلس على المستوى الو ارج. المقبلةفي الدورة العادية هذا القرار 

 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8745)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم تمهورية الصويعل الف درال ة

     
  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريدد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، ▪

 وىذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ُيقــــر ر:

ر ووحدة وسيادة الصومال وسبمة أراضيه، ودعم ال كومة التأكيد على دعم أمن واستقرا -1

 الصومالية في جهودها لل فاظ على السيادة الصومالية براإ وب راإ وجواإ.

تثمين الجهود ال ثيثة المبذولة على صعيد حل القمايا العالقة أمام ىجراء االنتخابات  -2

إ لتطلعات  إ م  الدستور وت قيقا الشعب الصومالي، على أساس التشريعية والرئاسية  تماشيا

 2022 كانون الثاني/ويناير 2021 أيار/مايو 27و 2020 أيلول/سبتمبر 17نتائج اتفا  

بين القادة الصوماليين بما يفمي ىلى عقد االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها 

 وبالشكل المتوافخ عليه.

الفني الب مين ىلى اللجنة الوطنية دعوة الدول العربية األعماء ىلى تقديم الدعم المادج و -3

المستقلة لبنتخابات بشكل مباشر أو عبر حساب الصومال لدى األمانة العامة، والطلب 

من األمانة العامة لجامعة الدول العربية دعم القدرات الفنية الصومالية المعنية بالت مير 

 لبنتخابات بما يساعد على عقدها على أفمل وجه ممكن.

ن االرتياح التفا  حكومة جمهورية الصومال واالت اد األفريقي واألمم اإلعراب ع -4

ت ل م ل بعثة ( لد)اتميجديدة ال االت اد االفريقي االنتقاليةالمت دة على ىنشاء بعثة 

االت اد األفريقي ال الية في الصومال )أميصوم( تنفذ أهداف الخطة االنتقالية للصومال 

يم المهام األمنية ىلى القوات الصومالية بشكل لة بتسوتقوم بموجبها القوات اإلفريقي

تدريجي، وىدانة األعمال اإلرهابية التي تقوم بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي 

، واالشادة في هذا االطار، وحكومته وضد البعثات اإلقليمية والدولية العاملة في الصومال

فريقي برئاسة جمهورية مصر العربية بالزيارة التي قام بها وفد مجلس السلم واالمن اال

، والخلوة التي استمافها 2021نوفمبر/تشرين ثاني  10-8الى مقديشو في الفترة من 
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 2021ما بعد  "ترتيباتحول مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفا وبناء السبم 

يب ، واللتان ساهمتا في تقر2022يناير/ كانون ثاني  26و25في الصومال" يومي 

 وجهات النير في األطراف المعنية واستئناف المفاوضات على أسس واض ة.

دعوة الدول األعماء ىلى تقديم الدعم العاجل لل كومة الصومالية من أجل ىعادة بناء  -5

وتأهيل مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية ىلى النهوض بالقدرات 

بدء االنس اب التدريجي لقوات بعثة االت اد األمنية الصومالية  السيّما في ضوء 

األفريقي في الصومال، واإلعراب عن التقدير للجهود العربية على المستوى الثنائي في 

هذا الشأن، والتأكيد على أهمية تزويد األمانة العامة بمعلومات عن هذ  الجهود العربية 

 بما يساعد في تسجيلها وتنسيقها وتعييم االستفادة منها.

لتأكيد مجدداإ على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس )رقم ا -6

( والذج سبخ أن أكدت عليه قرارات قمة اليهران 31/3/2019بتاريخ  30د.ع  756

 28د.ع  684( وقمة عمان )قرار رقم 15/4/2018بتاريخ  29د.ع  718)قرار رقم 

(، 29/3/2015بتاريخ  26د.ع  626رقم  ( وقمة شرم الشيخ )قرار29/3/2017بتاريخ 

إ لمدة سنة من خبل  10بشأن " تقديم دعم مالي عاجل بقيمة  مليون دوالر أمريكي شهريا

إ في األمانة العامة، لدعم موا نة ال كومة الصومالية  حساب دعم الصومال المفتوح حاليا

ألمن واالستقرار، كي تتمكن من ىقامة وىدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في ا

 وم اربة الفساد والعن ، وتقديم الخدمات الهامة والمرورية".

توجيه الشكر ىلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الدول  -7

األعماء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال ىلى سرعة القيام بذل  تنفيذتاإ 

 وى القمة.لقرارات مجلس الجامعة على مست

حث الدول العربية على توجيه استثماراتها ىلى أولويات خطة التنمية الصومالية وفي  -8

طليعتها )تشغيل الشباب، ودعم قطاعات التعليم، والص ة، والماشية، والثروة السمكية، 

والطاقة(، بالتنسيخ م  المنيمات العربية المتخصصة، واالستفادة من الفرع 

إ في االقتصاد الصومالي، والترحيب بالتعاون الجارج بين االستثمارية المتاحة ح اليا

 .الجامعة العربية وال كومة الصومالية في مجال دعم ىدارة الموارد المائية الصومالية

الترحيب بجهود األمانة العامة في المساهمة السنوية بدعم النفقات الدراسية للطلبة  -9

عامة، والطلب من األمانة العامة، بالتنسيخ الصوماليين من حساب الصومال لدى األمانة ال

م  حكومة الصومال الفيدرالية، عقد ورشة عمل فنية في مجال تشغيل الشباب الجامعي، 

تشارل فيها الجهات ال كومية الصومالية المعنية، وممثلين للقطاع الخاع الصومالي، 

برنامج األمم  – منيمة العمل الدولية –والجهات الدولية ذات الصلة )البن  الدولي 

البن  األفريقي للتنمية( لوض  برنامج طويل األجل يعيم استفادة  -المت دة اإلنمائي 
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الصومال من خبرات وقدرات الشباب الصومالي ممن يتلقون تعليمهم الجامعي وفو  

الجامعي في الدول العربية في دعم خطط التنمية في الصومال، وبخاصة في التخصصات 

ندرة بسبب هجرة العقول الصومالية، والترحيب بالمبادرة الكريمة التي تعاني من 

من ة مجانية للطلبة الصوماليين بجمي  الجامعات  550لجمهورية مصر العربية بتقديم 

 المصرية واأل هر الشري  وفي مختل  التخصصات العلمية.

ات العربية الدعوة ىلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى، فيما بين الصومال والجه -10

الدائنة، إلعفاء الصومال من ديونه الخارجية، باالستفادة من شروط االتفاقات بين 

الصومال ومؤسسات التمويل الدولية، ونادج باريس، وىطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة 

بالديون، والبناء على نتائج االجتماع العربي لمعالجة الديون الخارجية الصومالية الذج 

بالتعاون بين جامعة الدول العربية وال كومة الصومالية  1/9/2020تاريخ ٌعقد ب

وبمشاركة ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العرا ، ودولة 

الكويت، والصندو  الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، والصندو  العربي لإلنماء 

مستوى عن البن  الدولي وصندو  النقد االقتصادج واالجتماعي، وممثلين رفيعي ال

 الدولي والبن  األفريقي للتنمية.

اإلعراب عن التقدير للدعم المقدم من مجلس و راء الص ة العرب ىلى القطاع الص ي  -11

الصوماليين وتأهيل  األطباءأل  دوالر أمريكي لرف  قدرات  200الصومالي بمبلغ 

لة هذا الدور الطليعي للمجالس العربية مستشفيات صومالية، والتأكيد على أهمية مواص

 المتخصصة.

دعوة ال كومة الصومالية ىلى توفير تقارير دورية ىلى األمانة العامة لجامعة الدول  -12

العربية، للتنوير ب جم الجهود التي يقوم بها الصومال لمعالجة الت ديات االقتصادية 

التنسيخ العربي والدولي لمعالجة والمالية التي يواجهها، والتأكيد على أهمية رف  مستوى 

أ مة المديونية الصومالية، بما في ذل  عبر تبادل التقارير والمشاركة في االجتماعات 

 ذات العبقة.

الترحيب بالتعاون الجارج بين األمانة العامة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية  -13

ىلى اللغة العربية  2019 نيسان/والذج أسفر عن ترجمة الدستور الصومالي في أبريل

أل  نسخة منه، ودعوة الدول العربية األعماء واألمانة العامة ىلى تقديم  50وطباعة 

المساندة الفنية والمالية الب مة ىلى الجهات المعنية في ال كومة الصومالية الستكمال 

 مشروع تعريب القوانين الصومالية ذات الصلة.

ية العربية، تقديم اإلنسانؤسسات وهيئات اإلغاثة الطلب من الدول العربية األعماء، وم -14

جمي  أشكال الدعم الممكنة ىلى ال كومة الصومالية لمواجهة كارثتي الجفاف والفيمان 

، وتوجيه الشكر ىلى الدول العربية 19-وكذل  مواجهة اآلثار السلبية النتشار وباء كوفيد
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ي للشعب الصومالي اإلنسانثي والتي ساعدت في دعم مسيرة التنمية وتقديم الدعم اإلغا

إ في مواجهة تداعيات الكوارل الطبيعية، ىضافة ىلى تقديم مساعدات طبية  وخصوصا

 .19 - عاجلة لدعم جهود مكاف ة جائ ة كوفيد

الترحيب بالجهود الجارية بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية وو ارة خارجية  -15

تقى األول للسفراء الصوماليين في الوطن العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية لعقد المل

وتدريب وبناء القدرات الدبلوماسية لشباب الدبلوماسيين الصوماليين بما في ذل  

 الدبلوماسيين الصوماليين بالمندوبية الدائمة لجامعة الدول العربية. 

والطلب الترحيب بمبادرة دولة الكويت استمافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي،  -16

من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الو ارات المعنية 

بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية ونشر اللغة العربية في المدارس 

والمناهج الصومالية، والطلب من المنيمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيخ م  

 مة في هذا المجال. األمانة العا

دعوة المنيمات والصناديخ العربية والمجالس الو ارية المتخصصة واألمانة العامة ىلى  -17

إ للمتطلبات الصومالية في المجاالت  تقديم أشكال الدعم المختلفة لل كومة الصومالية وفقا

مقديشيو المختلفة، واإلعراب عن التقدير للجهود التي يقوم بها مكتب الجامعة العربية في 

لإلشراف على المشروعات العربية من مستشفيات ومدارس وغيرها بدعم مقدر من 

 المجالس الو ارية العربية المتخصصة.

الترحيب ب نشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي و راء الشؤون االجتماعية  -18

، والص ة العرب لدعم الجوانب االجتماعية والص ية في خطة التنمية الصومالية

والمساعدة في بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين، والعمل على ت قيخ مزيد من 

 االستفادة من القدرات الصومالية في الوطن العربي لخدمة المجتم  الصومالي.  

تقديم الدعم لل كومة الصومالية في جهود م اربة الصيد غير المشروع لألسمال في  -19

ات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهددان الميا  الصومالية ودفن النفاي

ص ة المواطن الصومالي وت رمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في 

 سبمة سواحل عدد من الدول العربية المتشاطئة لخليج عدن والب ر األحمر.

، والدعوة ىلى ىدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطب الصومالية وخليج عدن -20

تعزيز التعاون العربي لمكاف تها وأهمية مشاركة الجامعة العربية في الجهود الدولية 

الجارية لم اربة القرصنة والصيد غير المشروع، والترحيب بالجهود العربية الجارية 

لتعزيز التعاون في الب ر األحمر وخليج عدن، أخذاإ باالعتبار مسؤولية الدول العربية 

 طئة على الب ر األحمر في تأمين سواحلها. المتشا
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الطلب من الدول األعماء المساهمة في ت مل نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية  -21

الصومالية المعتمدة لديها، ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو ىلى 

 فت  بعثات لها في الصومال.

التنسيخ م  الجهات الصومالية المعنية، المساهمة في الطلب من األمانة العامة بالتعاون و -22

توفير احتياجات قطاع الص ة وىطفاء ال رائخ وىص اح البيئة في جمي  أقاليم الصومال، 

مطافي ومعدات ىص اح بيئة ومعدات طبية  سيارتيوتمويل ىرسال أطباء ىليها، وشراء 

إ من حساب دعم الصومال لدى  تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، خصما

 جامعة الدول العربية.

توجيه الشكر ىلى األمين العام على جهود  ن و تأكيد المساهمة العربية في ت قيخ  -23

المصال ة الوطنية وتقديم المساعدات اإلنمائية واإلغاثية ومعالجة ديون الصومال 

ار، وتقديم تقرير الخارجية والطلب ىلى األمين العام مواصلة جهود  لمتابعة تنفيذ هذا القر

 .المقبلةفي هذا الشأن ىلى المجلس في دورته 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8746)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم تمهورية القمر المتحدة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى تقرير انجا ات اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جمهورية القمر المت دة، ▪

 وىذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

 ،7/3/2022 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ُيقــــر ر:

تأكيررد ال رررع الكامررل علررى الوحرردة الوطنيررة لجمهوريررة القمررر المت رردة وسرربمة أراضرريها  -1

 وسيادتها اإلقليمية.

ىعررادة التأكيررد علررى هويررة جزيرررة مررايوت القمريررة ورفرر  االحررتبل الفرنسرري لهررا، وعرردم  -2

، حررول انرردماج جزيرررة 29/3/2009االعتررراف بنتررائج االسررتفتاء الررذج أجرترره فرنسررا فرري 

يررة وت ويلهررا الررى مقاطعررة فرنسررية، واعتبررار االجررراءات الترري تتخررذها فرنسررا مررايوت القمر

إ. إ وال تنشب التزاما  بموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقا

دعوة األمانة العامة ىلرى اسرتمرار التنسريخ والتعراون مر  المنيمرات الدوليرة واإلقليميرة مرن  -3

 القمر بشأن جزيرة مايوت. أجل دعم مطالب ومواق  جمهورية

دعوة األمانة العامة ىلى مواصلة جهدها م  الجهات المعنية في جمهورية القمر المت دة  -4

لت قيخ أهداف النهمة والتطوير والتنمية التي تسعى الببد ىلى ت قيقها ب لول عام 

2030. 

س جمهوريرة دعم مبادرة ال وار الوطني التي دعا ىليها فخامرة الررئيس عثمران غزالري رئري -5

 . القمر المت دة بغية المساهمة في توفير االستقرار السياسي والتماس  االجتماعي والتنمية المستدامة

إ ىلى جمهورية القمر المت دة  -6 إ وتنمويا إ ماليا تقديم الشكر ىلى الدول األعماء التي قدمت دعما

سرداد مسراهماتها، من خبل حساب دعم القمر لدى األمانرة العامرة والطلرب مرن بقيرة الردول 

 ودعوة الدول األعماء لدعم جمهورية القمر المت دة ومساندتها في تطوير بنيتها الت تية.

والتكرروين الطبرري الررذج قدمترره اإلشررادة بالمسرراعدات الطبيررة وبالرردعم فرري المجررال الصرر ي  -7

 القمررالمملكة المغربية بتعليمات من صراحب الجبلرة الملر  م مرد السرادس الرى جمهوريرة 

  دة.المت
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دعوة األمانة العامة ىلى استمرارية التعاون والتنسيخ م  الجهات القمرية المعنية فري البنراء  -8

على نتائج مؤتمر المان ين الدوليين لردعم التنميرة واالسرتثمار فري جمهوريرة القمرر المت ردة 

 . 2019 كانون أول/الذج عقد في باريس في ديسمبر

ثقافررة والعلرروم وو ارات التعلرريم بالرردول العربيررة الطلررب مررن المنيمررة العربيررة للتربيررة وال -9

ومؤسسررات العمررل العربرري المشررترل ذات الصررلة، تقررديم المسرراعدات الماليررة والفنيررة لرردعم 

تطرروير الجامعررة الوطنيررة الوليرردة بجمهوريررة القمررر، ودعرروة األمانررة العامررة ىلررى مواصررلة 

 ذا الشأن.تنسيقها م  المنيمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في ه

دعوة الدول األعماء والمجالس العربية المتخصصة واألمانة العامة ىلى تقديم كافة أشركال  -10

الدعم المختلفة لدعم القطاع الص ي القمرج وتزويد  بما يلزم ال سيّما في ظل تفشي الوبراء 

 .19-العالمي كوفيد

ة صرندو  النقرد الطلب من الدول األعماء ومؤسسات التمويل واالسرتثمار العربيرة وخاصر -11

العربي والصندو  العربي لإلنماء االقتصادج واالجتماعي معالجة مسألة الديون الخارجية 

إ في مسيرة السبم والتنمية في الببد.  المترتبة على جمهورية القمر المت دة ىسهاما

توجيه الشكر ىلى الدول األعمراء التري تسراند البعثرات الدبلوماسرية القمريرة وبشركل خراع  -12

 المعتمدة لدى الدول العربية والمنيمات الدولية واإلقليمية.  تل 

اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصال ة واالستقرار والتنمية في جمهورية  -13

لمجلرس جامعرة الردول  المقبلرةالقمر المت دة وتقديم تقرير في هذا الشأن ىلى الردورة العاديرة 

 العربية على المستوى الو ارج.
 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8747)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 ريترياإل –الحل السلمي للنةاع الحــدتدي الج بوتي 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وىذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

د.ع  8684وتنفيررذاإ لقرررارات مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ارج وآخرهررا القرررار رقررم  -

 ،9/9/2021( بتاريخ 156)

 ،7/3/2022 بتاريخالدائمين  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين -

 

 :ر ُيقــــر

 
التأكيررد مجرردداإ علررى ضرررورة احترررام سرريادة جمهوريررة جيبرروتي ووحرردة وسرربمة أراضرريها  -1

 ورف  االعتداء على األراضي الجيبوتية.

الدعوة مجدداإ ىلى احترام مباد  حسن الجروار وعردم المسراس بال ردود القائمرة برين البلردين  -2

 عشية االستقبل.

مررن جمهوريررة جيبرروتي ودولررة ىريتريررا حررل الخرربف ال رردودج الناشررب بينهمررا فرري الطلررب  -3

في منطقة رأس دوميرا، عبر المفاوضات المباشرة أو آليرات الت كريم  2008فبراير/ شباط 

الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفرادى أج ترأثيرات علرى سريادة دولرة جيبروتي والسرلم 

إ على العبقة بين البلدين واألمن في منطقة القرن األفر يقي بصفة عامة، وبما ينعكس ىيجابيا

 الجارين.

 2018نرروفمبر/ تشرررين ثرراني  14( بترراريخ 2444التأكيررد علررى قرررار مجلررس األمررن رقررم ) -4

والذج تناول من جملة أمور موضوع النزاع ال دودج الجيبوتي اإلريترج، والذج حث في 

د لتسرروية نزاعهمررا علررى ال رردود بالوسررائل فقرترره السررابعة الطرررفين علررى مواصررلة الجهررو

السلمية بما يتسخ م  القانون الدولي عن طريخ التوفيخ أو الت كيم أو التسوية القمائية، أو 

مررن  33أج وسرريلة أخرررى يتفقرران عليهررا مررن وسررائل تسرروية المنا عررات الم ررددة فرري المررادة 

لتفاوض ب سن نية م  ىريتريا الميثا   والترحيب بتأكيد جيبوتي التزامها بتعميخ ال وار وا
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حتررى التوصررل ىلررى حررل ودج لجميرر  المسررائل العالقررة ومطالبتهررا بأهميررة اسررتمرار انخررراط 

 مجلس األمن وتوجيهه ورقابته. 

الترحيررب برراألجواء اإليجابيررة الناميررة باضررطراد فرري العبقررة بررين جمهوريررة جيبرروتي ودولررة  -5

بين البلدين الجارين، بما يؤدج ىلرى التطبير   ىريتريا، وتأييد الجهود المبذولة لترسيم ال دود

 الكامل للعبقات بينهما، ويرسخ أجواء السلم واألمن في القرن األفريقي.

الطلرررب مرررن الجانرررب اإلريتررررج اإلفرررراج الفرررورج وغيرررر المشرررروط عرررن بررراقي األسررررى  -6

 والمفقودين الجيبوتيين في سجون ىريتريا. 

عة الدول العربيرة )مجلرس السرلم واألمرن آنرذال( الترحيب بالبيان المشترل الصادر عن جام -7

حول النرزاع برين جيبروتي  19/12/2010واالت اد األفريقي )مجلس السلم واألمن( بتاريخ 

 وىريتريا.

الطلب من األمين العام متابعة المستجدات وتقديم تقرير ىلى الدورة العاديرة المقبلرة للمجلرس  -8

 على المستوى الو ارج.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157ع )د. - 8748)ق: رقم 
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 التدخـال  اإليرا  ة في الشـؤتـ الداخل ـة للدتل العرب ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 :بعد ااالنه -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

والقررارات الصرادرة عرن مجلرس الجامعرة علرى مسرتوى القمرة وعلرى وىذ يؤكد على البيانرات  -

( بترراريخ 30د.ع ) 758الررو ارج فرري هررذا الشررأن، وآخرهررا قرررار قمررة تررونس رقررم  المسررتوى

بشررأن  9/9/2021( بترراريخ 156د.ع ) 8685، وقرررار المجلررس الررو ارج رقررم 31/3/2019

والبيرران الختررامي الصررادر عررن  "الترردخبت االيرانيررة فرري الشررؤون الداخليررة للرردول العربيررة"،

الردورة غيرر العاديررة لمجلرس جامعرة الرردول العربيرة علرى مسررتوى القمرة التري عقرردت فري مكررة 

 ،30/5/2019المكرمة بتاريخ 

عشر للجنة الو ارية المعنية بمتابعة تطورات األ مرة  ب وىذ يأخذ علما بانعقاد االجتماع السا  -

 ؤون الداخلية للدول العربية،م  ىيران وسبل التصدج لتدخبتها في الش

 وبناء على مداخبت السادة راساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ر: ُيقــــر

التأكيد على أهمية أن تكون عبقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية االسبمية  -1

، وىدانة االيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها

التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبار  انتهاكا لقواعد القانون الدولي 

ومطالبة الجمهورية اإلسبمية اإليرانية بالك  عن  ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول،

األعمال االستفزا ية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في 

  .لمنطقةا

ىدانة سياسة ال كومة اإليرانية وتدخبتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها  -2

تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات 

التي تؤجج هذ  النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها ب يقاف دعم وتمويل 

 ليشيات واألحزاب المسل ة في الدول العربية.المي

اإلدانة الشديدة الستمرار عمليات ىطب  الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية  -3

ودولة وغيرها من أنواع الصواريخ ىيرانية الصن  على المملكة العربية السعودية 
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اإلرهابية  ال وثية  من األراضي اليمنية من ق بتل الميليشياتاإلمارات العربية المت دة 

إ ضد المملكة  إ صارخا ودولة اإلمارات العربية المت دة التابعة إليران، واعتبار ذل  عدوانا

ودولة  وتهديداإ لألمن القومي العربي، والتأكيد على حخ المملكة العربية السعودية

ة اإلمارات العربية المت دة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفخ ما نصت عليه الماد

( من ميثا  األمم المت دة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تل  51)

 االنتهاكات اإليرانية في ىطار الشرعية الدولية.

دانة بأشد العبارات للهجمات اإلرهابية على منشالت شركة أرامكو النفطية السعودية، اإل -4

هدفت كب من موق  "بقيخ" ، باستخدام أسل ة ىيرانية الصن ، است14/9/2019بتاريخ 

وحقل "خريد"، والترحيب في هذا الصدد بتقرير األمم المت دة الصادر بتاريخ 

والذج أكد على مسؤولية النيام اإليراني على هذ  الهجمات التخريبية.  30/6/2020

واإلعراب عن الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، وتأييد كافة اإلجراءات التي 

أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشالتها النفطية، والذج يعتبر  تتخذها من

مساسا باألمن القومي العربي. وكذل  ىدانة األعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية 

في الميا  اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المت دة، وفي ب ر ُعمان. والتأكيد على أهمية 

وة ضد أج م اوالت ىيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسبمة الوقوف بكل حزم وق

المنشالت الب رية في الخليج العربي والممرات الب رية األخرى، باعتبار أن ذل  يشكل 

تهديدا واض ا وصري ا لألمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار االقتصاد 

 العالمي.

بما في  ستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة الب رين،استنكار وىدانة التدخبت اإليرانية الم -5

مساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسل ة والمتفجرات وىثارة النعرات ذل  

الطائفية، ومواصلة التصري ات على مختل  المستويات لزعزعة األمن والنيام 

ال رس الثورج  واالستقرار، وتأسيسها جماعاٍت ىرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من

اإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل ال خ اإلرهابية وحزب ل اإلرهابي، والذج 

إ لمباد  ميثا  األمم  يتنافى م  مبدأ ُحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا

المت دة والقانون الدولي. والتأكيد على دعم مملكة الب رين في جمي  ما تتخذ  من 

خطوات لمكاف ة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية، لل فاظ على أمنها ىجراءات و

 واستقرارها.

اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة الب رين التي تمكنت  -6

من ىحباط العديد من المخططات اإلرهابية وىلقاء القب  على أعماء المنيمات 
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المخططات والمدعومة من ق بتل ال رس الثورج اإليراني  اإلرهابية الموكل ىليها تنفيذ تل 

 وحزب ل اللبناني اإلرهابي.

التأييد الكامل لجمي  الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية االرهابية ت ت ما  -7

يسمى بأل )خلية العبدلي(، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، ورف  التدخل 

الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها دولة اإليراني في 

الكويت م  أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلخ قنوات حوار م  

 ىيران لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

ت خطيرة على التنديد بالتدخل االيراني في األ مة السورية وما ي مله ذل  من تداعيا -8

مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسبمتها االقليمية وأن مثل 

هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األ مة السورية بالطر  السلمية وفقا 

 (. 1لممامين جني  )

من كافة الدول العربية، مطالبة ىيران ب خراج المليشيات والعناصر المسل ة التابعة لها  -9

والتوق  عن دعم المنيمات والمليشيات اإلرهابية في الدول العربية، وباألخد في 

 واليمن.  اسوري

مسؤولية دعم  –الشري  في ال كومة اللبنانية  –ت ميل حزب ل اللبناني اإلرهابي  -10

واريخ اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في الدول العربية باألسل ة المتطورة والص

الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ، وىدانة ما يصدر عن أمين عام ال زب من 

خطاب عدائي وت ريمي وىساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية المت دة ومملكة الب رين والجمهورية اليمنية، األمر الذج يشكل تدخب سافرا في 

الدول يقصد به ىثارة الفتنة وال   على الكراهية، والتأكيد على الشؤون الداخلية لهذ  

ضرورة توق  حزب ل عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول 

وعدم تقديم أج دعم لإلرهاب واإلرهابيين في م يطه اإلقليمي، ووق  خطابه الت ريمي 

 الطائفية والترويج للعن .الذج يستغل المشاعر الدينية إلثارة النعرات 

حير القنوات الفمائية الممولة من ىيران والتي تبث على األقمار الصناعية العربية  -11

باعتبارها تُشكل تهديداإ لألمن القومي العربي من خبل ىثارة النعرات الطائفية والمذهبية 

 ت الصلة.والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار م  الجهات ذا

تصري ات المسؤولين اإليرانيين الت ريمية والعدائية المستمرة ضد  واستنكارىدانة  -12

الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية االسبمية االيرانية بالك  عن التصري ات 
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العدائية واألعمال االستفزا ية، ووق  ال مبت اإلعبمية ضد الدول العربية باعتبارها 

 في الشؤون الداخلية لهذ  الدول. تدخب سافرا 

التأكيد على أهمية رصد الت ركات اإليرانية وم اوالتها  عزعة األمن واالستقرار في  -13

دول المنطقة، وال د من التدخبت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسيما 

إ لدول الخليج خا إ قوميا إ وأمنا إ خليجيا صة والمنطقة العربية المل  اليمني باعتبار  شأنا

الموالية لها والمناهمة اإلرهابية على التوق  عن دعمها للميليشيات كذل  ككل، و

ل كومة اليمن الشرعية ومدها باألسل ة، وت ويلها ىلى منصة إلطب  الصواريخ على 

جيران اليمن وتهديد المبحة الب رية في مميخ باب المندب والب ر األحمر، وهو ما 

إ  إ ينعكس سلبا  على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقا

إ لقرار مجلس األمن رقم   (.2015) 2216واض ا

بالتمرد على الدولة اإلرهابية ىدانة الدور اإليراني التخريبي في تشجي  المليشيات ال وثية  -14

عسكرية العدائية ضد ومؤسساتها وتدمير النسيج االجتماعي، واالستمرار في األعمال ال

األعيان المدنية والسكان اآلمنين، وتزويدها المليشيات ال وثية اإلرهابية باألسل ة 

المهربة وش نات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وباألموال والتدريب، والتي 

أدت ىلى ىطالة أمد ال رب وتفاقم معاناة الشعب اليمني، وتقوي  جمي  مبادرات السبم 

التي ترعاها األمم المت دة من خبل اتباع سياسة التصعيد وخلط األورا  م  كل ىنفراجة 

االنقببية وحاكما اإلرهابية  في األ مة اليمنية، ومنها تنصيبها "سفيرا" لدى المليشيات

عسكريا لصنعاء، هدفه نس  أية جهود للممي في ت قيخ التسوية السياسية في اليمن، 

ى مباني السفارة اليمنية في طهران واالستيبء على ممتلكاتها الثابتة وكذا استيبئها عل

والمنقولة، ما يؤسس لسابقة خطيرة في العبقات الدولية، وخرقا فاض ا لقواعد القانون 

الدولي، تستدعي من مجلس األمن ىدانة هذ  التصرفات حفاظا على القواعد المنيمة 

 للعبقات الدولية.

ل ىيران للجزر اإلماراتية الثبل الم تلة )طنب الكبرى وطنب ىدانة استمرار احتب -15

الصغرى وأبو موسى(، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة 

  .اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها الم تلة طبقا للقانون الدولي

ول والمنيمات اإلقليمية تكثي  الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعماء م  الد -16

والدولية لتسليط الموء على ممارسات النيام اإليراني ودعمه للعن  والطائفية 

 واإلرهاب وخطر  على األمن اإلقليمي والدولي. 
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العمل على ىعداد حمبت ىعبمية من خبل الوسائط المتعددة تكش  الوجه ال قيقي  -17

م في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، المتشدد للنيام اإليراني، واستمرار هذا النيا

 واستمرار  في دعم الطائفية والتطرف واإلرهاب. 

( وعلى ضرورة 2015) 2231ضرورة التزام ىيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  -18

تطبيخ آلية فعالة للت قخ من تنفيذ االتفا  والتفتيت والرقابة وىعادة فرض العقوبات على 

ل انتهال ىيران اللتزاماتها بموجب االتفا  وعلى أهمية انممام ن ٍو سري  وفعال حا

 .ىيران ىلى كافة مواثيخ السبمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة

االعراب عن القلخ البالغ من تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم من قبل ىيران بنسب  -19

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منت ىليه التقارير الصادرة مؤخراإ مرتفعة وفقا لما أشار

الجارية دولية المفاوضات الهموم وشواغل الدول العربية في  مراعاةالتأكيد على أهمية  -20

، وأن يكون أج اتفا  م  ىيران منطلقا ل ل القمايا ىيران النووج في فيينا بشأن برنامج

  اإلقليمية، بما يعز  األمن واالستقرار في المنطقة.

همية أن يشمل أج اتفا  م  ىيران بنوداإ أقوى تتعلخ ببرنامجها للصواريخ التأكيد على أ -21

الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تقوم بتزويد الميليشيات اإلرهابية بها وعلى 

 .، وأنشطتها المزعزعة لبستقراراالرهابية رأسها ميليشيا ال وثي

ى ىيران والتأكيد على أن رف  ال ير دعوة المجتم  الدولي الى تمديد حير السبح عل -22

 الدولي عن ىيران سيفمي ىلى مزيد من الخراب والدمار.

التأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دورية حول  -23

 التدخبت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

راء خارجية اللجنة العربية الرباعية )المشكلة األمين العام بمواصلة التنسيخ م  و تكلي   -24

من كل من: دولة االمارات العربية المت دة، ومملكة الب رين، والمملكة العربية السعودية 

)رئاسة اللجنة(، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام( لبستمرار في تطوير خطة 

ة العربية، وحشد التأييد ت رل عربية من أجل التصدج للتدخبت اإليرانية في المنطق

 والدعم الدولي للموق  العربي الراف  لهذ  التدخبت اإليرانية. 

مواصلة ىطبع األجهزة المعنية في األمم المت دة باالنتهاكات اإليرانية لقرارج مجلس  -25

 لما يمثله ذل  من تهديد داهم لألمن القومي العربي.  2231و 2216األمن رقم 

ند "التدخبت االيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" على االستمرار في ىدراج ب -26

 أجندة منتديات التعاون العربي م  الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية.
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األجهزة  تكلي  المجموعة العربية في نيويورل باتخاذ ما يلزم ن و ىحالة هذا القرار ىلى -27

من وثائقها، والطلب ىليها ىدراج هذا  المعنية في األمم المت دة إلصدار  كوثيقة رسمية

( من ميثا  األمم المت دة التي 7( الفقرة )2الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام المادة )

 ت رم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

تكلي  مجالس السفراء العرب في العواصم العالمية، وبعثات الجامعة العربية باتخاذ ما  -28

القرار وجمي  الوثائخ الصادرة عن الدورة بشأن التدخبت اإليرانية يلزم ن و ىحالة هذا 

في الشؤون الداخلية للدول العربية ىلى و ارات الخارجية واألجهزة المعنية في تل  الدول 

 والمنيمات وىيماح خطورة هذ  التدخبت على األمن اإلقليمي والدولي.

عرض على المجلس في دورته العادية الطلب ىلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار وال -29

 المقبلة.

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8749)ق: رقم 
 

 

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

إ على ما ورد في الفقرات ) تمهورية العراقتت فا  - ( من القرار المعنون التدخبت اإليرانية في الشؤون 10و   6و  5رسميا

دول العربية، ت ت البند الراب  من جدول االعمال، كما وتت فا جمهورية العرا  على البيان الص في الصادر عن الداخلية لل

 اللجنة الرباعية المعنية بتطورات اال مة م  ايران وسبل التصدج لتدخبتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 ر التدخبت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية:في مشروع قرا 10و  6و  5على الفقرات:  لبنـــعـيت فا  -

يعترض لبنان على ذكر "حزب ل" ووصفه باإلرهابي واالشارة الى وجود  في ال كومة، وال يمكن الموافقة على االمر كونه 

ييز بين المقاومة خارج تصني  األمم المت دة وغير متوافخ م  المعاهدة العربية لمكاف ة اإلرهاب، خاصة من حيث التم

واإلرهاب، كون حزب ل يمثل مكون أساسي في لبنان وشري ة واسعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية تمثيلية وا نة في مجلس 

ة النواب، وندين أج تدخبت بالشؤون الداخلية للدول العربية مجددين التزام لبنان بميثا  جامعة الدول العربية والسيما المادة الثامن

 منه، وقد طالبنا ب ذف كل ما يتعلخ "ب زب ل"، لكي تتم الموافقة على كافة بنود القرار دون ت فا.
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 مخاطر التسل  اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسبم الدولي:

  شعذ المنطقة الخعل ة يا امسلحة النوتية تغ رهع يا 

 مسلحة الديعر الشعيل في الشرق امتسط
 

 جلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد ـ ي

 بعد اطبعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 األسرل ة النوويرة بقمرايا "لجنة كبار المسؤولين العررب المعنيرةاجتماع توصيات وعلى  ▪

 المسؤولين العرب(، )لجنة كبار الشامل"، الدمار أسل ة من وغيرها

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــر ر:

 يؤتمر اماراف في يععهدة ندم ا تشعر امسلحة النوتيةالتحض ر للدترة الععؤرة لـ " متالً: 

 :(26/8/2022-1ض المععهدة" )  ويورك: الستعرا

مؤتمر األطراف فري معاهردة عردم انتشرار األسرل ة أخذ العلم بتأجيل عقد الدورة العاشرة لأل " -1

فرري ضرروء اليررروف االسررتثنائية واإلجررراءات االحترا يررة  النوويررة السررتعراض المعاهرردة"

 .26/8/2022-1، وت ديد موعد مبدئي لعقد  خبل الفترة 19-النتشار جائ ة كوفيد

تثمين مقترحات استمافة الردورة العاشررة لمرؤتمر المراجعرة خرارج مقرر األمرم المت ردة فري  -2

نيويورل، ومتابعة التطورات والمستجدات الخاصرة بمكران انعقراد ، مر  التأكيرد علرى أهميرة 

عقد الدورة العاشررة للمرؤتمر خربل العرام الجرارج وبال مرور الشخصري فري ىطرار يمرمن 

 عالة لكافة الدول األطراف. المشاركة الف

مرؤتمر الردورة العاشررة للدول العربيرة فري أعمرال لكافة ا التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة -3

مراجعة، وال فاظ على وحدة الموق  العربي وعلى ال قرو  التري اكتسربتها الردول العربيرة ال

متابعررة النرراء عليهررا، وخرربل المررؤتمرات السررابقة لمراجعررة المعاهرردة وعرردم التنررا ل عنهررا والب

 ها.والتصدج ألية م اوالت لبنتقاع من

التأكيد على أهمية احترام ال خ غير قابل للتصرف للدول األطراف في معاهدة عردم انتشرار  -4

األسل ة النووية في تطوير واالستفادة من التكنولوجيا النوويرة لألغرراض السرلمية، ورفر  

 أج دعاوى. أية م اوالت لتقييد حقو  هذ  الدول ت ت

إ حترى ي قرخ غايالخراع بالشرر  األوسرط"  1995"قرار عام التذكير بأن  -5 تره امرا ال سراريا

، 1995وأهدافه، ويشكل جرزءاإ ال يتجرزأ مرن نترائج مرؤتمر المراجعرة وتمديرد المعاهردة عرام 

https://www.un.org/ar/conferences/npt2020
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الموافقة دون تصويت على التمديد البنهرائي لمعاهردة  ،بناءإ عليها ،وأنه كان ضمن صفقة تم

 انتشار األسل ة النووية في هذا المؤتمر.عدم 

وغيرهرا التأكيد على أن أج مقترح مستقبلي حرول ىنشراء منطقرة خاليرة مرن األسرل ة النوويرة  -6

المرجعيرات المتفرخ عليهررا  أسرل ة الردمار الشرامل فري الشررر  األوسرط، يجرب أن يراعري مرن

رج المراجعرة الخاع بالشر  األوسرط" ومخرجرات مرؤتم 1995بالتوافخ وهي "قرار عام 

، ورف  أية م اوالت لمزيد من التسوي  في تنفيرذ هرذ  المرجعيرات 2010و 2000لعامي 

تداعيات سلبية علرى منيومرة نرزع السربح وعردم االنتشرار النرووج وعلرى نترائج من  اله لما

 .ةمعاهدالمؤتمر مراجعة الدورة العاشرة ل

 8481ها مجلس الجامعة في قررار  رقرم التأكيد على أهمية ىلقاء البيانات العربية التي اعتمد -7

بجانب تقديم ورقة العمل العربية حول "قمايا ىقليمية م ددة  4/3/2020بتاريخ  153د.ع. 

سرم المجموعرة العربيرة،  " ىلى سركرتارية المرؤتمر ب1995وتنفيذ قرار الشر  األوسط لعام 

ىنشراء ورة الثانية لأل "مرؤتمر م  األخذ في االعتبار أية ت ديثات فنية وىجرائية تتعلخ بعقد الد

 .منطقة خالية من األسل ة النووية وغيرها من أسل ة الدمار الشامل في الشر  األوسط"

حث الردول العربيرة علرى ىلقراء بيانرات وطنيرة حرول الركرائز الثبثرة للمعاهردة )نرزع السربح  -8

وضرروع ىنشرراء النررووج، عرردم االنتشررار النررووج، االسررتخدامات السررلمية للطاقررة النوويررة(، وم

 المنطقة الخالية من األسل ة النووية في الشر  األوسط.

دعرم الجهررود العربيررة للوصررول ىلرى موقرر  موحررد خرربل الردورة العاشرررة لمررؤتمر المراجعررة  -9

حيررال الجرردول الزمنرري للرردورة ال اديررة عشررر لمررؤتمر المراجعررة ولجانرره الت مرريرية نيرررا 

نتيررام الجرردول الزمنرري للرردورة القادمررة والترري أثرررت علررى ا 19 -لتررداعيات جائ ررة كوفيررد

 للمؤتمر.  

العربية في مقر انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر المراجعة ب عداد تقييم شامل تكلي  المجموعة  -10

فرري ضرروء نتررائج المررؤتمر، وعرضرره علررى االجتمرراع القررادم للجنررة تمهيررداإ لرفعرره ىلررى الرردورة 

 لمجلس جامعة الدول العربية. (158)العادية 

ً ثع    :لوكعلة الدتل ة للطعقة ال ريةالتنس ت العربي في  اعر ا : ع

للمؤتمر الععم  66"القدرا  النوتية اإلسرائ ل ة" تالتنس ت العربي خالل الدترة   -م

 :(30/9/2022-26للوكعلة الدتل ة للطعقة ال رية )ف  نع: 

وكالرة الدوليرة للطاقرة للمرؤتمر العرام لل 65اإلشادة بجهود دولة الكويت خبل رئاستها للدورة  -11

 الذرية.

تكلي  المجموعة العربية فري فيينرا بر دراج بنرد "القردرات النوويرة اإلسررائيلية" علرى جردول  -12

للمررؤتمر العررام للوكالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، وىرجرراء البررت فرري تقررديم  66أعمررال الرردورة 

إ.   مشروع القرار المعنون "القدرات النووية اإلسرائيلية" الحقا
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التطورا  تالمستجدا  الخعصة بتقعرير تيداتال  يجلس يحعفظي الوكعلة الدتل ة  -ب

 :للطعقة ال رية بشنـ تطب ت الضمع ع  في  يراـ

التأكيد على أهمية مواصلة متابعرة المجموعرة العربيرة فري فيينرا واألمانرة العامرة لبنرد "اتفرا   -13

ويررة"، وتزويررد لجنررة كبررار المررمانات مرر  ىيررران بموجررب معاهرردة عرردم انتشررار األسررل ة النو

المسؤولين العرب بالخر التطورات والمستجدات في هذا الشأن في ضوء تقارير المدير العام 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرارات الصادرة عن مجلس الم افيين.

التأكيد على أهمية متابعة التطورات حول المفاوضات الجارية في فيينا بشأن االتفا  النووج  -14

(، JCPOA، والمعروفرة باسرم "خطرة العمرل الشراملة المشرتركة" )1+4بين ىيرران والردول 

وضرررورة اسررتمرار التواصررل مرر  الرردول األطررراف فرري المفاوضررات، والتنسرريخ معهررا وأخررذ 

 الشواغل العربية في االعتبار بشأن أية مستجدات يتم االتفا  عليها مستقببإ.

يينرا وبعثرة جامعرة الردول العربيرة فري تنفيرذ قررارات اإلشادة بجهود المجموعرة العربيرة فري ف -15

 مجلس الجامعة على المستوى الو ارج.

تق  م منمعل الدترة الوع  ة لـ "يؤتمر   شعذ ينطقة خعل ة يا امسلحة النوتية تغ رهع  ثعلوعً: 

 :(3/12/2021 – 29/11يا مسلحة الديعر الشعيل في الشرق امتسط" )  ويورك: 

ىنشاء منطقة خالية من األسل ة النووية وغيرها مرن "مؤتمر الدورة الثانية ل دالترحيب بانعقا -16

" الررذج عقررد بمقررر األمررم المت رردة خرربل الفترررة أسررل ة الرردمار الشررامل فرري الشررر  األوسررط

، ونجاحهررا فرري اعتمرراد القواعررد اإلجرائيررة للمررؤتمر باعتبارهررا اإلطررار 29/11-3/12/2021

ر ختامي توافقي للمؤتمر، وكذل  اعتماد مقررر إلنشراء لجنرة القانوني المنيم ألعماله، وتقري

 عمل غير رسمية بهدف استمرار التشاور خبل الفترات البينية للمؤتمر.

توجيرره الشرركر لدولررة الكويررت علررى دورهررا الم ررورج فرري الت مررير وتررراس وىدارة الرردورة  -17

 الثانية للمؤتمر، وعلى جهودها المقدرة إلنجاح أعمالها. 

الرردور الفعررال لكافررة الوفررود العربيررة المشرراركة فرري المررؤتمر، والتأكيررد علررى أهميررة اإلشررادة ب -18

 مشاركة جمي  الدول العربية في الدورات القادمة للمؤتمر.

التأكيررد علررى أهميررة المشرراركة الفعالررة لكافررة األطررراف اإلقليميررة والدوليررة المعنيررة باعتبارهررا  -19

على حسراب المواقر  والثوابرت العربيرة  ضرورة حتمية إلنجاح المؤتمر دون أن يكون ذل 

 التي تم البناء عليها.

ىعررادة التأكيررد علررى أهميررة دعرروة جامعررة الرردول العربيررة والمنيمررات اإلقليميررة ذات الصررلة  -20

 ل مور أعمال المؤتمر.  

تكلي  المجموعة العربية في نيويورل بمواصرلة دعرم الرئاسرة ال اليرة، واسرتمرار التشراور  -21

خرربل الفترررات البينيررة للمررؤتمر، وذلرر  بالتنسرريخ مرر  برراقي األطررراف  بررين الرردول األعمرراء
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المعنيررة، وموافرراة لجنررة كبررار المسررؤولين العرررب واألمانررة العامررة بكافررة المسررتجدات فرري هررذا 

 الشأن.

 يخعار يفعنل بوؤهر النوتي اإليرا ي: رابععً: 

 المسرتوى علرى معرةمجلرس الجا قررارات تكلي  المجموعة العربية فري فيينرا بمواصرلة تنفيرذ -22

باإلضررافة ىلررى لقرراء  ،اإليرانرري" ذات الصررلة بررأل "مخرراطر مفاعررل بوشررهر النررووج الررو ارج

المدير العام للوكالرة الدوليرة للطاقرة الذريرة للتشراور ودعرم الجهرود المطالبرة بانمرمام ىيرران 

 التفاقية األمان النووج.

ل الجهود وتنسيخ المواق  العربية التأكيد على أهمية استمرار المجموعة العربية في فيينا بذ -23

والدوليررة فرري ىطررار الوكالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، لمواصررلة مطالبررة ىيررران باالنمررمام ىلررى 

اتفاقية األمران النرووج واالسرتفادة مرن بعثرات تقيريم الوكالرة الدوليرة لتعزيرز الثقرة فري أنشرطة 

 ىيران النووية.

موضرروع "مخرراطر مفاعررل بوشررهر النررووج التأكيررد علررى أهميررة اسررتمرار متابعررة تطررورات  -24

اإليراني"، والطلب من المجموعة العربية في فيينا تزويد لجنة كبار المسؤولين العررب بأيرة 

 مستجدات وتطورات تخد هذا الموضوع.

 ً  : خعيسع

الترحيب برئاسة المملكة المغربية للجنة األولى لنزع السبح واألمن الدولي التابعة للجمعيرة  -25

 م المت دة في دورتها السادسة والسبعين.العامة لألم

عرض الموضوع وتطوراته علرى مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى الطلب من األمانة العامة  -26

 الو ارج في دورته المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8750)ق: رقم 
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 األفريقية: –أوال: العبقات العربية 

 -أ  -

 يامفريق –يس رة التععتـ العربي 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

في هذا  9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8687وآخرها القرار رقم وعلى قراراته السابقة  ▪

 الشأن،

إ بالجهود التي  -  تقوم بها لجنة تنسيخ الشراكة العربية األفريقية،وىذ يأخذ علما

 .7/3/2022اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ وفي ضوء نتائج  -

 ُيقــــر ر:

تكلي  األمانة العامة بمواصلة التنسيخ م  الدول األعماء ومفوضية االت اد األفريقي مرن  -1

الرابعة التي عقدت في ماالبو، غينيرا االسرتوائية، أجل تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية 

 .23/11/2016ىلى  17خبل الفترة من 

فرري عررام  الترحيررب باستمررافة المملكررة العربيررة السررعودية للقمررة العربيررة األفريقيررة الخامسررة -2

ومفوضررية االت رراد ، وتكليرر  األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرريخ مرر  الدولررة الممرريفة 2022

موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية اإلعداد الجيد لها بالتنسيخ لت ديد االفريقي 

 بين األمانة العامة ومفوضية االت اد األفريقي والدولة المميفة بما يممن نجاحها.

الطلب من األمانة العامة ومفوضية االت اد األفريقي مواصلة التنسيخ من أجل تنفيذ بررامج  -3

القائمررة، والعمررل علررى ت مررير خطررة العمررل العربيررة األفريقيررة  التعرراون العربيررة األفريقيررة

( مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة 1المشررتركة، وذلرر  تنفيررذاإ للقرررار رقررم )

والمعنون: "بشأن تقرير األنشطة المشترل لرئيسة مفوضية االت اد األفريقي واألمين العام 

ية الشررراكة األفريقيررة العربيررة وخطررة العمررل لجامعررة الرردول العربيررة عررن تنفيررذ ىسررتراتيج

( مررن قرررارات القمررة 7"، والقرررار رقررم )2016-2014األفريقيررة العربيررة المشررتركة للفترررة 

عربيرة مشرتركة"،  –العربية األفريقية الرابعة والمعنون: "بشأن وضر  خطرة عمرل أفريقيرة

المعنررون" بشررأن مبرراد  ( مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة و10والقرررار رقررم )

الشراكة االفريقية العربية"، بما من شرانه تعزيرز  وأحدالومعايير المشاركة في اجتماعات 

 هذ  الشراكة.
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تكلي  األمانة العامة بمواصرلة التنسريخ والتعراون مر  مفوضرية االت راد األفريقري مرن أجرل  -4

ة والمعنرون: "بشرأن تنسريخ ( من قرارات القمة العربية األفريقية الرابعر2تنفيذ القرار رقم )

 تمويل المشاري  األفريقية العربية المشتركة".

التأكيررد علررى أهميررة مواصررلة الجهررود إل الررة العوائررخ الترري تعترررض سرربل تفعيررل وتطرروير  -5

التعاون العربي األفريقي وتنييم اجتماعات أجهزتره، وذلر  فري ضروء كافرة قررارات القمرم 

ت الصررادرة عنهررا، وبمررا يصررون العبقررات العربيررة العربيررة األفريقيررة السررابقة واإلعبنررا

 األفريقية ويدرأ عنها األخطار.

الترحيررب مجرردداإ برراإلعبن حررول فلسررطين الصررادر عررن القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة  -6

 على كافة الصعد. ، وتعزيز العمل م  االت اد األفريقي لدعم قمية فلسطين2016

ألفريقررري المؤيرررد للموقرر  العربررري تجرررا  القمرررية اإلعررراب عرررن التقررردير لموقرر  االت ررراد ا -7

الفلسررطينية المتمثررل فرري اإلعرربن الصررادر عررن قمررم االت رراد األفريقرري، وآخرهررا اإلعرربن 

والثبثرين التري عقردت يرومي الخامسة الصادر عن قمة االت اد األفريقي في دورتها العادية 

للنرزاع سرلمي عرادل  نرد علرى االلترزام بردعم حرل، والرذج  في أديرس أبابرا 6/2/2022و5

إ لمباد  القانون الدولي وجمي  قررارات األمرم المت ردة ذات الصرلة،  العربي اإلسرائيلي وفقا

الداعيررررة ىلررررى تجسرررريد دولررررة فلسررررطين المسررررتقلة وذات السرررريادة علررررى حرررردود الرابرررر  مررررن 

لجمي  الدول لل فراظ علرى  هدعوت ، مجدداإ وعاصمتها القدس الشرقية 1967 حزيران/يونيو

، مؤكرررداإ مرررن جديرررد علرررى أن جميررر  القرررانوني والتررراريخي القرررائم لمدينرررة القررردس  الوضررر 

وجمير  السياسرات االسرتعمارية فري أراضري دولرة فلسرطين، غيرر المستوطنات اإلسررائيلية 

إ خطيراإ للقانون  إ ي الدولياإلنسانقانونية وتشكل انتهاكا برايرة الررئيس الفلسرطيني  ، ومرحبرا

الرردول األعمرراء ىلررى ىنهرراء جميرر   هدعوتر ، مجرردداإ ه للسرربم م مررود عبرراس، ومبادرترر السريد

اشررركال التفاعرررل واالعمرررال التجاريرررة المباشررررة وغيرررر المباشررررة مررر  نيرررام االسرررتيطان 

إ االستعمارج اإلسرائيلي ىلرى ت رديث  اإلنسرانمفوض األمم المت ردة السرامي ل قرو   ، داعيا

ئيلية المقامررة علررى األراضرري قاعرردة بيانررات الشررركات التجاريررة فرري المسررتوطنات اإلسرررا

إ  مرةالفلسطينية على أساس سنوج العميخ ى اء تردهور األوضراع  القلخأخرى عن  ،  معربا

 .ية في قطاع غزة نتيجة ال صار اإلسرائيلي والعدوان العسكرج المتكرراإلنساناالقتصادية و

يل لجنرة خاصرة الترحيب بقرار قمة االت اد االفريقري فري دورتهرا الخامسرة والثبثرين بتشرك -8

علررى مسررتوى الراسرراء إلجررراء المزيررد مررن المشرراورات حررول مررن  ىسرررائيل صررفة مراقررب 

 االت اد االفريقي وتقديم تقريرها الى الدورة التالية لمجلس قمة االت اد االفريقي.ب

الترحيرب بعقرد االجتمرراع األول آلليرة التنسرريخ المشرتركة بررين األمانرة العامررة لجامعرة الرردول  -9

فري  12/12/2018مفوضية االت اد األفريقي ومنيمة التعاون اإلسربمي بتراريخ العربية و

مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيرة، والتأكيرد علرى أهميرة مواصرلة اجتماعرات اللجنرة 



 -105- 

واالنتهاء من الترتيبرات الب مرة إلنشراء آليرة خاصرة للتنسريخ فري هرذا الشرأن، بمرا فري ذلر  

 م وضعها. الخطوات التنفيذية الب 

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيخ بين جامعة الدول العربية واالت اد األفريقي فري مجرال  -10

مكاف ررة اإلرهرراب، والترحيررب بررالمقترح المقرردم مررن جمهوريررة مصررر العربيررة إلنشرراء آليررة 

 أفريقية عربية لمكاف ة اإلرهاب.

الثالث حول التنميرة الزراعيرة  الترحيب بنتائج المؤتمر الو ارج األفريقي العربي المشترل -11

ىلرى  31/10واألمن الغذائي الذج انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خربل الفتررة مرن 

، والطلرب مرن األمانرة العامرة التنسريخ مر  المنيمرة العربيرة للتنميرة الزراعيرة 2/11/2016

ج األفريقرري ومفوضرية االت راد األفريقري وجمهوريرة مصرر العربيرة لعقرد االجتمراع الرو ار

إ في جمهوريرة مصرر العربيرة واإلعرداد الجيرد  العربي المشترل الراب  في موعد يُ دد الحقا

إ للقرار رقم ) إ للمعايير التي سيتم وضعها تطبيقا  ( من قرارات قمة ماالبو.10له، وذل  طبقا

قررة الترحيررب بنتررائج االجتمرراع المشررترل األول لررو راء االقتصرراد والتجررارة والماليررة األفار -12

، بماالبو، غينيا االستوائية، والطلب مرن األمانرة 21/11/2016 والذج ُعقد بتاريخوالعرب 

( 3العامة ومفوضية االت اد األفريقي مواصلة التعاون والعمل من أجرل تنفيرذ القررار رقرم )

مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة، بشررأن عقررد اجتمرراع دورج عربرري أفريقرري 

المسررؤولين عررن االقتصرراد والتجررارة والماليررة علررى هررامت القمررم العربيررة  مشررترل للررو راء

 األفريقية.

التأكيد على أهمية دعرم الردول األعمراء للمعهرد الثقرافي العربري األفريقري حترى يرتمكن مرن  -13

بدولررة  ُعقرردتأداء الرردور المنرروط برره تنفيررذاإ لقرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الثالثررة الترري 

ُعقردت ( الصادر عن القمة العربيرة األفريقيرة الرابعرة التري 5لقرار رقم )، وا2013الكويت 

 ، بشأن المعهد الثقافي األفريقي العربي.2016في  غينيا االستوائية-ماالبوفي 

ت راد ة اإليالترحيب باإلطب  المشترل لو ارة خارجيرة جمهوريرة مصرر العربيرة ومفوضر -14

عمار والتنمية ما بعد النزاعات، الذج تستميفه ت اد االفريقي إلعادة االاالفريقي لمركز اإل

 من الدول العربية بالقارة االفريقية. اإ القاهرة، خاصة وأن برامج المركز تستهدف عدد

اإلعراب عن التقدير للجهود المبذولة من جانرب المصررف العربري للتنميرة االقتصرادية فري  -15

 ي وآلياته وبرامجه. أفريقيا لتقديم الدعم المتواصل للتعاون العربي األفريق

اإلشادة بتوجيه دولرة الكويرت الردعوة لمنيمرة الصر ة العالميرة للمشراركة فري مجلرس أمنراء  -16

السررميط للتنميررة االفريقيررة والترري تخررتد بمجرراالت الصرر ة  نجررائزة المرحرروم عبررد الرررحم

 واألمن الغذائي والتعليم، حيث قامت المنيمة بتسمية الدكتور جواد م جور مساعداإ للمردير

العام لمنيمة برنامج الطوار  واالسرتجابة لهرا ممرثبإ لمنيمرة الصر ة العالميرة فري مجلرس 

 األمناء.
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اإلشادة بتقديم دولة الكويت جائزة المرحوم الدكتور/ عبدالرحمن السميط، للتنمية األفريقيرة  -17

 ة أبونجروفي مجال التعليم لكل من منيم 2020في مجال األمن الغذائي، ولعام  2019لعام 

للغررررة وتعلرررريم القررررراءة والكتابررررة مولتينررررو ومعهررررد  Ubongo Learning)) التعليميررررة

(Molteno ) إ بأن جرائزة عرام فري مجرال الصر ة، وكرذل  بمبرادرة  2021بالمناصفة، علما

القروض الميسرة المليارية التي تقدمت بها دولة الكويت في القمرة العربيرة االفريقيرة الثالثرة 

بشأن تقديم مليار دوالر أمريكري كقرروض ميسررة  2013ت عام التي عقدت في دولة الكوي

كامل مبلرغ االلترزام  ى% منها، وبذل  يكون الصندو  قد غط99.56والتي تم تقديم حوالي 

المعلن وفي ىطرار  الزمنري الم ردد وتخصريد مليرار دوالر أمريكري لبسرتثمار فري القرارة 

 األفريقية.

مليرون دوالر أمريكري، لمشرروع  5ولرة الكويرت بمبلرغ اإلشادة بالمن ة المالية المقدمة من د -18

مليرون  1.6ت اد األفريقي، وكذل  تخصيد دولة الكويت مبلغ المركز الطبي لمفوضية اإل

 دوالر أمريكي، إلنشاء مركز معني باألوبئة في أفريقيا.

توجيه الشكر ىلى األمين العام على جهود  المبذولرة مرن أجرل دعرم مسريرة التعراون العربري  -19

 األفريقي.

الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -20

 .المقبلة
 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8751)ق: رقم 
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 العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية

 األفريقية: –العبقات العربية 

 -ب  -

 تل امفريق ةالصندتق العربي للمعو ة الفن ة للد

 
 
 

 د ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاري

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

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

إ  ▪  من تقدير دور الصندو  في دعم التعاون العربي اإلفريقي. وانطبقا

 ،7/3/2022توى المندوبين الدائمين بتاريخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مس ▪

 

 ُيقــــرر:

 

 يالتعراون العربروترقيرة كأداة فاعلة تساهم في تعزيز وتفعيل الصندو  وأهميته  دور التأكيد على

يم ما ي تاجره مرن مسراعدات لردعم دور  فري دواتخاذ ما يلزم من ىجراءات وتق ،في المجال الفني ياإلفريق

تنفيررذاإ لقرررارات مجلررس الجامعررة علررى  فريقيررة،التمررامن بررين الرردول العربيرة واإلة وخرروّ تمترين عبقررات األ

( 156د.ع ) 8688المستوى الو ارج وآخرهرا القررار رقرم مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعة على 

 .9/9/2021بتاريخ 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8752)ق: رقم  
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 واإلقليمية العبقات العربية م  التجمعات الدولية

 األوروبية: -العبقات العربية 

 -م  -

 امترتبي –الحوار العربي 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8689وعلى قرار  رقم  ▪

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  ▪

 

 ُيقــــرر:

الترحيب بعقد القمة العربية األوروبية الثانية في بروكسل خبل الرب  األخير من عام  -1

 أو في موعد يتفخ عليه الجانبان. 2022

السادس خبل الرب  األخير من عام األوروبي  -الترحيب بعقد االجتماع الو ارج العربي -2

 بمقر األمانة العامة. 2022

لمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة لالترحيب بعقد االجتماع التاس   -3

السياسية واألمنية لمجلس االت اد األوروبي، والخلوة الثانية المشتركة واجتماعات 

بمقر األمانة  9/6/2022و 8يومي قرر عقدها الممجموعات عمل التعاون االستراتيجي 

 العامة.

الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية  -4

 المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8753)ق: رقم 
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 واإلقليميةالعبقات العربية م  التجمعات الدولية 

 األوروبية: -العبقات العربية 

  -ب  -

 المتوسط ة -الشراكة امترتب ة 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8690وعلى قرار  رقم  ▪

 ،7/3/2022مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على -

 

 ُيقــــرر:

ردنية الهاشمية وجهودها خبل رئاستها المشتركة لبت اد من أجل تثمين دور المملكة األ -1

 .2012المتوسط م  االت اد األوروبي منذ العام 

ة كبار التأكيد على أهمية التنسيخ العربي الجيد في كافة االجتماعات واللجان، خاصةإ لجن -2

المسؤولين في ىطار االت اد من أجل المتوسط وفي ىطار مجلس م افيي مؤسسة آناليند 

 الثقافية.

تثمين دور جمهورية مصر العربية كمنسخ للمجموعة العربية في ىطار الشراكة  -3

 األورومتوسطية.

الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية  -4

 لة.المقب
 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8754)ق: رقم 
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 :العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية

 العالقع  العرب ة يع رتس ع االتحعدية

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8691وعلى قرار  رقم  ▪

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

الروسرري -الترحيرب باستمررافة المملكررة المغربيرة للرردورة السادسررة لمنتردى التعرراون العربرري -1

إ 2022خبل عام   لتطورات األوضاع الص ية العالمية.، وفقا

تكلي  األمانرة العامرة بمواصرلة التنسريخ مر  الجانرب الروسري ودراسرة الجوانرب المختلفرة  -2

 إلنشاء المركز الثقافي العربي في موسكو بهدف بناء التفاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين.

ي دورترره العاديررة الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرر -3

 المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8755)ق: رقم 
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 :العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية

 تعةية التععتـ يع دتل آس ع الوسط  تتمهورية مذرب جعـ

 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8692وعلى قرار  رقم  ▪

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

ول آسرريا الوسررطى الترحيررب بعقررد الرردورة الثالثررة لمنترردى االقتصرراد والتعرراون العربرري مرر  د -1

إ لتطورات األوضاع  وجمهورية أذربيجان في دولة قطر في موعد يتفخ عليه الجانبان، وفقا

 الص ية العالمية.

تكلي  األمانرة العامرة بمواصرلة التنسريخ مر  المملكرة األردنيرة الهاشرمية الستمرافة الردورة  -2

ى وجمهوريررة األولررى لمررؤتمر رجررال األعمررال والمسررتثمرين العرررب مرر  دول آسرريا الوسررط

إ لتطورات األوضاع الص ية العالمية.  أذربيجان في موعد يتفخ عليه الجانبان، وفقا

الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -3

 المقبلة.
 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8756)ق: رقم 
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 إلقليمية: واالعبقات العربية م  التجمعات الدولية 
 اآلسيوية –العبقات العربية 

 

 العالقع  العرب ة يع تمهورية الص ا الشعب ة

 
  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 156د.ع ) 8693هررذا الشررأن وآخرهررا القرررار  وىذ يؤكررد علررى قراراترره السررابقة فرري -

 بشأن العبقات العربية م  جمهورية الصين الشعبية، 9/9/2021

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــر ر:

لشرعبية اإلعراب عن حرع الدول األعماء على تعزيز عبقاتها مر  جمهوريرة الصرين ا -1

في مختل  المجاالت، وكرذل  فري ظرل "مبرادرة ال رزام والطريرخ"، والتأكيرد ُمجردداإ علرى 

 دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواحدة. 

تثمين الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصرينية لردعم القمرايا العربيرة إليجراد حلرول سرلمية  -2

 من على الصعيدين االقليمي والدولي.لأل مات القائمة في المنطقة، بما يُعز  السلم واأل

الترحيررب مجرردداإ باستمررافة المملكررة العربيررة السررعودية للقمررة العربيررة الصررينية األولررى،  -3

، بمررا يسرراهم فرري الرردف  بالشررراكة االسررتراتيجية العربيررة 2022خرربل عررام المزمرر  عقرردها 

مانررة العامررة الصرينية ىلررى آفررا  أرحررب، ويخرردم المصررل ة المشررتركة للجررانبين، وتكليرر  األ

بالتنسرريخ مرر  الجهررات المعنيررة فرري كررل مررن المملكررة العربيررة السررعودية وجمهوريررة الصررين 

 الشعبية لإلعداد لهذ  القمة الهامة وىنجاح أعمالها. 

الترحيب مجدداإ برغبة الجمهورية التونسية في استمافة الدورة ال اديرة عشررة لبجتمراع  -4

 .2024عام الو ارج لمنتدى التعاون العربي الصيني 

الترحيب بنتائج الدورة التاسعة لندوة العبقات العربية والصينية وال وار بين ال مارتين  -5

 الصين. -في بجين  14/9/2021العربية والصينية التي عقدت بتاريخ 

الترحيررب بنتررائج الرردورة الخامسررة لملتقررى التعرراون العربرري الصرريني فرري مجررال اإلذاعررة  -6

 الصين. -في مدينة هانغشو 6/12/2021ريخ والتليفزيون التي ُعقدت بتا

الترحيرب بنتررائج الردورة الثالثررة لمنتردى التعرراون العربرري الصريني فرري مجرال المبحررة عبررر  -7

 في الصين. 8/12/2021األقمار الصناعية "بايدو" التي ُعقدت بتاريخ 
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عراون التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالرة فري مختلر  أنشرطة وفعاليرات منتردى الت -8

العربي الصريني، ودعروة األمانرة العامرة لمواصرلة جهودهرا بالتنسريخ مر  الجهرات العربيرة 

والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المزم  عقردها فري ىطرار البرنرامج التنفيرذج 

المزمر  للمنتدى، بما في ذل  مرا يلري: الردورة السادسرة لمرؤتمر الصرداقة العربيرة الصرينية 

، والردورة الثالثرة لمنتردى التعراون العربري الصريني 2022دولة قطر خبل عرام عقدها في 

فري جمهوريرة مصرر  2022خبل الربر  الثراني مرن عرام المزم  عقدها في مجال الص ة 

فري  2022في عرام المزم  عقدها العربية، والدورة الثالثة لملتقى المدن العربية والصينية 

المزمر  عقردها عاون العربي الصيني في مجال اإلعربم الصين، والدورة الخامسة لندوة الت

في الصين، والدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني فري مجرال  2022عام خبل 

فرري الصررين، واالجتمرراع  2022المزمرر  عقرردها خرربل شررهر نوفمبر/تشرررين ثرراني  الطاقررة

جران الفنرون الصرينية الو ارج العربي الصيني في مجرال السرياحة، والردورة الرابعرة لمهر

في الدول العربية، والدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية في الصرين واجتمراع و راء 

 الثقافة العربي الصيني، والدورة الرابعة لمنتدى المرأة العربية والصينية في الصين.

اء الترحيب بمواصلة التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال مكاف ة تداعيات وب -9

 .19-كوفيد

تكلي  األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -10

 الو ارج في دورته العادية المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8757)ق: رقم 
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 واإلقليمية: العبقات العربية م  التجمعات الدولية 

 العالقع  العرب ة يع تمهورية الهند

 

 ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد 

 بعد ااالنهد -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بتراريخ  (156د.ع ) 8694القررار رقرم وىذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرهرا  -

 جمهورية الهند، بشأن العبقات العربية م   9/9/2021

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــر ر:

اإلعراب عن حرع الدول األعماء على تعزيز عبقاتها م  جمهورية الهنرد فري مختلر   -1

المجرراالت السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة مررن خرربل تفعيررل آليررات منترردى 

 تعاون العربي الهندج.ال

تكليرر  األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرريخ مرر  الجهررات الهنديررة المعنيررة لعقررد الرردورة الثانيررة  -2

لبجتماع الو ارج لمنتدى التعراون العربري الهنردج فري الهنرد فري موعرد مبئرم يرتم االتفرا  

 عليه بين الجانبين، والتأكيد على أهمية اإلعداد والت مير الجيد لها.  

ي  األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيخ م  الجهات العربية والهنديرة المعنيرة لتنيريم تكل -3

مختل  األنشطة والفعاليات في ىطار منتدى التعراون العربري الهنردج خربل الفتررة المقبلرة، 

بما في ذل : الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهنديرة، فري النصر  الثراني مرن عرام 

المزم  عقردها الهند، والدورة األولى لمؤتمر راساء الجامعات العربية والهندية في  2022

، والردورة الثالثرة لمهرجران في الهند عبر تقنية الفيرديو كرونفرانس 12/4/2022و11يومي 

الثقافة العربية الهنديرة فري الهنرد، والردورة الثانيرة لنردوة التعراون العربري الهنردج فري مجرال 

 ودعوة الدول األعماء ىلى المشاركة الفعالة في أنشطة المنتدى. اإلعبم في الهند.

تكلي  األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى  -4

 الو ارج في دورته العادية المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8758)ق: رقم 
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 :إلقليميةالعبقات العربية م  التجمعات الدولية وا

 ال عبع  ة -العالقع  العرب ة 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

ريخ ( بتررا156د.ع ) 8695وىذ يؤكررد علررى قراراترره السررابقة فرري هررذا الشررأن وآخرهررا القرررار  -

 اليابانية،-بشأن العبقات العربية 9/9/2021

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -
 
 

 ُيقــــرر:

اإلعراب عن حرع الدول األعماء على تعزيز وتطوير عبقاتها م  اليابان في مختل   -1

فيرة، واالسرتفادة مرن التقردم االقتصرادج المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

 والخبرات اليابانية للدف  بالجهود التنموية في الدول العربية. 

تكلي  األمانة العامة بمواصلة التنسيخ م  الجانرب اليابراني لعقرد الردورة الخامسرة للمنتردى  -2

 االقتصادج العربي الياباني في اليابان، وذل  في موعد يتفخ عليه الجانبان.

  األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى تكلي -3

 الو ارج في دورته العادية المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8759)ق: رقم 
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 :العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية

 العالقع  العرب ة يع يجمونة دتل تةر البعس ف ك

 

 الجعيعة نل  المستوى الوزاريد  ـ يجلس

 بعد ااالنهد -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 156د.ع ) 8696رقرم  وآخرهرا القررار في هذا الشأن ةه السابقاتوىذ يؤكد على قرار -

 دول جزر الباسيفي ، بشأن العبقات العربية م  مجموعة 9/9/2021

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

التأكيد على ما ورد في ىعبن أبوظبي الصادر عرن اجتمراع و راء الخارجيرة العررب مر   -1

وما تمرمنه مرن توصريات تصرب فري  24/6/2010مجموعة دول جزر الباسيفي  بتاريخ 

 عزيز التعاون م  دول جزر الباسيفي ، ووض  تل  التوصيات موض  التنفيذ.ىطار ت

دعرروة الرردول األعمرراء لمواصررلة موافرراة األمانررة العامررة بمرئياتهررا بشررأن التعرراون مرر  دول  -2

جررزر الباسرريفي  وُمقرردرات هررذ  األخيرررة ومواقفهررا مررن القمررايا العربيررة، مررن أجررل ىعررداد 

 استراتيجية عربية في هذا الشأن.

طلب ىلى األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضوع بالتشاور م  دولة اإلمارات ال -3

 ، وىعداد تقرير عن تطور العبقات العربية م  دول الباسيفي .العربية المت دة

تكلي  األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -4

 المقبلة.الو ارج في دورته العادية 
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 صعدر ناب عـ 

 يجلس تعيعة الدتل العرب ة نل  المستوى الوزاري 

 ( 157في دترته الععدية )

 مفغع ستعـبشنـ اإلؤعدة بجهود دتلة قطر تالدتل العرب ة في 

 2022يعرس/آذار  9القعهرة: امربععذ 

 ألألألألألألألألألألألأل

جامعرة الردول العربيرة عرن تقردير  للردور المشرهود لدولرة قطرر فري استمرافة مجلس  يعرب -

مريكيررة وحركررة طالبرران، وجهودهررا فرري الم ادثررات الترري جرررت بررين الواليررات المت رردة األ

لرى جانرب ىالسربم فري أفغانسرتان،  إلقررارلى توقير  اتفرا  تراريخي برين الجرانبين ىالتوصل 

 امل والنأج به عن أج حسابات سياسية.جهودها الخاصة في تعزيز توافخ سياسي ش

نفسه بالجهود المقدرة التي قامت بها دولة قطر ودول عربية شقيقة يشيد المجلس في الوقت  -

ف مرن الرعايرا األجانرب بصرورة آمنرة وعاجلرة عقرب الجبء عشررات اآلىفي في المساعدة 

  الجهود من نجاح سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، وبما تممنته تل

ج" فرري العاصررمة افررر  فنيررة قطريررة فرري عمليررات اإلصرربح الجزئرري لمطررار "حامررد كررر 

 األفغانية "كابل".

يعرب المجلرس عرن تقردير  للردعم المقردم مرن دولرة قطرر فري مجرال ىيرواء آالف األشرخاع  -

لرى مقصردهم النهرائي، فري عمليرة هري ىالذين ترم اجباهرم مرن داخرل أفغانسرتان حترى نقلهرم 

 األكبر من نوعها، ما جعلها م ل تقدير دولي كبير.

إ الجهود التي قامت بها المملكرة العربيرة السرعودية ومركرز الملر  سرلمان  - يقدر المجلس عاليا

فغراني، والردعوة لعقرد اجتمراع ية فري تقرديم المسراعدات للشرعب األاإلنسرانعمال لإلغاثة واأل

فغراني والرذج عقرد بتراريخ ل الشرعب األو ارج استثنائي لمنيمة التعاون اإلسربمي مرن أجر

 .في اسبم أباد، ويؤكد المجلس على أهمية مخرجات هذا االجتماع 19/12/2021

يررثمن المجلررس الرردور اإلنسرراني الررذج قامررت برره دولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة فرري ىجرربء  -

ن مررارات اإلنسررانية ل ررين تررأمييررواء أكثررر مررن عشرررة آالف شررخد فرري مدينررة اإلىاآلالف و

مارات في تقرديم لس في الوقت نفسه جهود اإلجلى مقصدهم األخير. كما يقدر المىوصولهم 

 .المساعدات اإلنسانية واالغاثية للشعب االفغاني

 األمانة العامة
 أمانة شؤون مجلس الجامعة

 ـــــــــ
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ثمن المجلس جهود مملكة الب رين ومساهمتها ىلى جانب شركائها الدوليين في دعم جهرود ي -

ىتاحررة المجررال أمررام الرررحبت  اإلغاثررة فرري أفغانسررتان، وتسررهيل عمليررة اإلجرربء مررن خرربل

الجوية االستفادة من موق  المملكة كنقطة مرور وصوالإ ىلى الوجهات النهائية المقررر لهرا، 

رحرربت ىجرربء جويررة مباشرررة للناقلررة الوطنيررة ىلررى الواليررات المت رردة األمريكيررة، وىرسررال وتسرريير 

شراف مرن المؤسسرة الملكيرة لألعمرال ش نات ىغاثية عاجلة من المواد الطبية واإلغاثية والعبجية، ب 

 .ةاإلنساني

االالف مرن الرعايرا  يشيد المجلس بالجهود المقردرة التري قامرت بهرا دولرة الكويرت فري تسرهيل عبرور -

األفغان الذين تم ىجبئهم من أفغانستان في طريقهم ىلى مقصردهم النهرائي، وذلر  اسرتمراراإ 

 يسير عمليات االجبء من أفغانستان.لدور دولة الكويت اإلنساني الداعي ىلى أهمية ت

 

 (9/3/2022 -2 ج -د.ع  - 247 رقم بيان)



 -119- 

 :العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية

 العالقع  العرب ة يع دتل ميريوع الجنوب ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،العام عن  األمينوعلى تقرير  ▪

اإلعبن الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية )ىعبن على و ▪

 ،(2015 الرياض

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8697وعلى قرار  رقم  ▪

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

التأكيد على أهمية تعزيرز التعراون برين اإلقليمرين فري شرتى المجراالت والمشراركة فري جمير   -1

 األنشطة واالجتماعات المقرر ىقامتها.

دعرررروة األمانررررة العامررررة ىلررررى مواصررررلة التنسرررريخ مرررر  المنسررررخ اإلقليمرررري لرررردول أمريكررررا  -2

اع مجلرس و راء الخارجيرة فري الجنوبية)البرا يل( بشأن استمافة جمهورية فنزويب اجتمر

 الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين.

التنسرريخ مر  الجانررب األمريكرري الجنروبي لت ديررد موعرد ومكرران بررديل بتكلير  األمانررة العامرة  -3

بيررة بعررد اعتررذار لبجتمرراع الثالررث لررو راء االقتصرراد فرري الرردول العربيررة ودول أمريكررا الجنو

 جمهورية بوليفيا.

التنسريخ مر  الجانرب األمريكري الجنروبي لت ديرد موعرد ومكران جديرد بتكلي  األمانرة العامرة  -4

لبجتمررراع الثررراني لرررو راء البيئرررة فررري الررردول العربيرررة ودول أمريكرررا الجنوبيرررة بعرررد اعترررذار 

 جمهورية اإلكوادور.

السرياحة بجمهوريرة مصرر العربيرة لعقرد تكلي  األمانة العامة بمواصرلة التنسريخ مر  و ارة  -5

 اجتماع و راء السياحة المشترل للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

للردول العربيرة االجتماع الثالث لرو راء التربيرة والتعلريم مانة العامة بالتنسيخ لعقد تكلي  األ -6

 ودول أمريكا الجنوبية في ىحدى الدول العربية.

السودان لبجتماع األول للخبراء في مجال التعاون الزراعري  الترحيب باستمافة جمهورية -7

 بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا االجتماع.
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جتماعيرة فري الردول العربيرة الترحيب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في و ارات الشرؤون اإل -8

لعامرألة، وذلر  للت مرير لبجتمراع الثالرث لرو راء ودول أمريكا الجنوبيألة فري مقرر األمانرة ا

 جتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.الشؤون اإل

تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا البتينية، يرحب المجلس بر عبن  ىطاروفي  -9

ان افريقيرا كعاصمة للتعاون ما برين بلردمدينة الرباط لمنتدى ال وار البرلماني جنوب جنوب 

والعالم العربي وأمريكا البتينيرة والكراريبي، واالشرادة بتدشرين مكتبرة الملر  م مرد السرادس 

 جمهورية بناما.لبالفماء المغربي بمقر برلمان أمريكا البتينية والكاريبي 

 .المقبلةالطلب من األمانة العامة العرض على المجلس في دورته العادية  -10
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 العبقات العربية م  التجمعات الدولية واإلقليمية:

الب تمهورية الدتي ن وعـ انتمعد سف رهع لدى 

 تمهورية يصر العرب ة 

 يفوضعً لدى تعيعة الدتل العرب ة

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

د و ير خارجية جمهورية الدومينيكان ىلرى السريد األمرين العرام بتراريخ وعلى خطاب السي ▪

بشررأن طلررب اعتمرراد سررفير جمهوريررة الرردومينيكان فرري جمهوريررة مصررر  14/11/2021

إ لدى جامعة الدول العربية  ،العربية مفوضا

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

إ لدى  الموافقة على اعتماد سفير جمهورية الدومينيكان في جمهورية مصر العربية مفوضا

 جامعة الدول العربية.
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 التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المت دة ومؤسسات ومنيمات دولية أخرى:

 -أ  -

 عرب ة تيجلس امياالتععتـ ب ا تعيعة الدتل ال

 

  ـ يجلس تعيعة الدتل العرب ة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 ،مذكرة األمانة العامةعلى  ▪

 ،تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى  ▪

( 147)د.ع  8140، ورقررم 8/9/2016( بترراريخ 146)د.ع  8078قراراترره رقررم وعلررى   ▪

)د.ع  8256، ورقرم 12/9/2017( بتراريخ 148)د.ع  8195، ورقم 7/3/2017بتاريخ 

 8493، ورقم 10/9/2019( بتاريخ 152)د.ع  8424، ورقم 7/3/2018( بتاريخ 149

، ورقرررم 9/9/2020( بتررراريخ 154)د.ع  8561، ورقرررم 4/3/2020( بترراريخ 153)د.ع 

 ،9/9/2021( بتاريخ 156)د.ع  8698، ورقم 3/3/2021( بتاريخ 155)د.ع  8632

التوصيات الواردة في البيانات الرئاسية الصادرة عن جلسات مجلس األمرن رفيعرة وعلى  ▪

 ،18/4/2021، وبتاريخ 18/1/2021، وبتاريخ 13/6/2019المستوى التي عقدت بتاريخ 

التوصيات الصادرة عن جلسة ال وار التفاعلي غير الرسمي لمجلس األمرن رفيعرة وعلى  ▪

قمرة العربيرة علرى المسرتوى الرو ارج، وأعمراء المجلرس، ت ررت المسرتوى برين ترويكرا ال

عنوان "تعزيز التعاون بين مجلس األمن وجامعة الدول العربية"، التي عقدت بنيويرورل 

 ،22/9/2021بتاريخ 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

بية وبعثة جامعة الدول العربية بنيويورل واألمانة العامة الطلب ىلى المجموعة العر -1

التشاور والتنسيخ م  العمو العربي غير الدائم بمجلس األمن، لمتابعة وتنفيذ ما تممنته 

 البيانات الرئاسية الصادرة عن جلسات مجلس األمن من توصيات، ومنها ما يلي:

ة بمشاركة قادة ترويكا القمة عقد جلسة لمجلس األمن، كلما أمكن، على مستوى القاد ▪

العربية على هامت اجتماعات الشخ رفي  الدول العربية واألمين العام لجامعة 

 .المستوى للدورات العادية للجمعية العامة لألمم المت دة لب ث مستجدات القمايا العربية

العربية الدول عقد اجتماع سنوج غير رسمي لمندوبي مجلس األمن ومجلس جامعة  ▪

األمانة العامة للتشاور بين المجموعتين حول أبر  المستجدات التي تشهدها  بمقر

 المنطقة العربية.
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عقد جلسة ىحاطة سنوية رفيعة المستوى بمجلس األمن ت ت عنوان "التعاون بين  ▪

جامعة الدول العربية ومجلس األمن" خبل رئاسة العمو العربي بمشاركة األمين 

من أجل توطيد التعاون بينهما بشأن المسائل المتعلقة العربية الدول العام لجامعة 

بصون السلم واألمن، والسيما على الصعيد اإلقليمي والنير في السبل الكفيلة بت سين 

 األمن الجماعي.

تعزيز التعاون والتنسيخ الثبثي بين األمم المت دة واالت اد األفريقي وجامعة الدول  ▪

إلقليمية وكذل  م  المنيمات اإلقليمية المعنية العربية بشأن قمايا السلم واألمن ا

 األخرى بشأن القمايا ذات االهتمام المشترل.

العمل على تعزيز التعاون والتنسيخ االستراتيجي بين جامعة الدول العربية واألمم  ▪

المت دة في مجال بناء القدرات لمن  نشوب النزاعات، وىدارة األ مات، وت قيخ 

النزاع، وال فاظ على السبم، واالستفادة الكاملة من ميزتها االستقرار بعد انتهاء 

النسبية المتمثلة في القرب من اآلليات القائمة لتعزيز بناء الثقة وال وار، بهدف ىرساء 

 دعائم األمن واالستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

م  المجموعة العربية وبعثة  الطلب ىلى العمو العربي غير الدائم بمجلس األمن بالتنسيخ -2

جامعة الدول العربية بنيويورل، لبستفادة من عقد االجتماعات عبر تقنية الفيديو 

كونفرانس من أجل تنييم اجتماع افتراضي بين جامعة الدول العربية وأعماء مجلس 

 . 19األمن خبل فترة تفشي وباء كوفيد 

من التنسيخ والتشاور م  المجموعة الطلب ىلى العمو العربي غير الدائم بمجلس األ -3

العربية بنيويورل، للعمل على وض  آلية لتفعيل مقترح المجموعة الخاع بتوحيد موق  

مجلس األمن، تجا  القمايا العربية م  ال د من استخدام حخ النق  وىيجاد حلول عربية 

 ناجعة للمشاكل العربية.

لعربية بنيويورل، وبعثة جامعة الدول الطلب ىلى العمو العربي بالتنسيخ م  المجموعة ا -4

العربية بنيويورل العمل على تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنيمين، بما يؤدج 

 ىلى مشاركة أكبر فاعلية لجامعة الدول العربية في مسارات حفا السلم واألمن الدوليين.

 .المقبلةدية تكلي  األمانة العامة بمتابعة الموضوع والعرض على الدورة العا -5
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 التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المت دة ومؤسسات ومنيمات دولية أخرى:

 -ب  -

الترؤ حع  لمنعصـب اميـم المتحدة تتكعالتهع 

 المتخصصـة تينظمع  تيؤسسـع  دتل ة مخرى

 

 ريد ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزا

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

 يم المتحدة: متالً: دنم الترؤ حع  غ ر المتععرضة التعل ة لمنعصب في ينظوية ام

)الفئة  (ICAO)لطيران المدني الدولية لمنيمة الترشي  دولة قطر لعموية مجلس  -

 .(2025-2022الثالثة( للفترة )

-2023للفترة ) (ITU)ترشي  دولة الكويت لعموية مجلس االت اد الدولي لبتصاالت  -

2026.) 

المدني  لطيرانل المنيمة الدولية ترشي  جمهورية مصر العربية لعموية مجلس -

(ICAO) ( للفترة )(.2025-2022)الفئة الثانية 

ترشي  جمهورية مصر العربية )الدكتورة/ مايا مرسي( لعموية لجنة القماء على كافة  -

 (.2026-2023للفترة ) (CEDAW)شكال التميز ضد المرأة أ

 (ITU)ترشي  جمهورية مصر العربية لعموية مجلس االت اد الدولي لبتصاالت  -

 (.2026-2023للفترة )

ترشي  جمهورية مصر العربية )الدكتور/ السيد عزو ( لعموية لجنة لوائ  الراديو  -

(RRB)  التابعة لبت اد الدولي لبتصاالت(ITU)  عن المجموعة األفريقية للفترة

(2023-2026.) 

ىعادة ترشي  الجمهورية التونسية لعموية المجلس التنفيذج لبت اد الدولي لبتصاالت  -

(ITU) ( 2026-2023للفترة.) 

ترشي  المملكة العربية السعودية لعموية المجلس التنفيذج لبت اد الدولي لبتصاالت  -

(ITU) ( 2026-2023للفترة.) 
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ىعادة ترشي  الجمهورية اليمنية )السيد/ أمجد الكميم( لعموية اللجنة االستشارية لشؤون  -

 (.2027-2025الموا نة واإلدارة باألمم المت دة للفترة )

ترشي  المملكة المغربية )البروفيسور/ ميلود لوكيلي( لعموية لجنة حدود الجرف  -

 (.2028-2023القارج التابعة لألمم المت دة للفترة )

ترشي  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعموية المجلس التنفيذج لبت اد  -

 (.2026-2023للفترة ) (ITU)الدولي لبتصاالت 

)المنطقة د(  (ITU)ملكة المغربية لعموية مجلس االت اد الدولي لبتصاالت ترشي  الم -

 (. 2026-2023للفترة )

)السيد/ حسن طالب(  (RBB)ترشي  المملكة المغربية لعموية لجنة لوائ  الراديو  -

 (.2026-2023للفترة ) (ITU)باالت اد الدولي لبتصاالت 

 (.2025-2023للفترة ) ساناإلنترشي  مملكة الب رين لعموية مجلس حقو   -

 (ECOSOC)ترشي  الجمهورية اللبنانية لعموية المجلس االقتصادج واالجتماعي  -

 (.2028-2026للفترة )

ىعادة ترشي  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )السيدة/ لويز  أوصديخ(  -

 .(2026-2023للفترة ) (CEDAW)لعموية لجنة القماء على التمييز ضد المرأة 

ترشي  دولة ليبيا )السيد/ علي كرير( لمنصب رئيس لجنة الخدمة المدنية باألمم المت دة  -

(ICSC) ( 2030-2026للفترة.) 

ترشي  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )السيد/ طيار عزالدين( لعموية لجنة  -

 (.2028-2023األمم المت دة ل دود الجرف القارج للفترة )

المغربية )السيدة/ هند أيوبي اإلدريسي( لعموية لجنة حقو  الطفل للفترة  ترشي  المملكة -

(2023-2027.) 

 ثع  عً: الترؤ حع  لمنعصب في ينظمة اميم المتحدة للترب ة تالعلم تالوقعفة )ال و سوو(:

-2023ىحالة ىعادة ترشي  المملكة العربية السعودية لعموية المجلس التنفيذج للفترة ) -

إ لقائمة األسس ( ىلى ا2027 لمجموعة العربية بالمنيمة التخاذ الب م ن و  طبقا

إ" من القرار رقم  إ للفقرة "ثامنا والمعايير التي أعدتها لتنسيخ الترشي ات، وذل  تنفيذا

( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى 120( الصادر عن الدورة )6346)

 .9/9/2003الو ارج بتاريخ 

( ىلى 2029-2025كة المغربية لعموية المجلس التنفيذج للفترة )ىحالة ترشي  الممل -

إ لقائمة األسس والمعايير التي  المجموعة العربية بالمنيمة التخاذ الب م ن و  طبقا

إ" من القرار رقم ) ( الصادر 6346أعدتها لتنسيخ الترشي ات، وذل  تنفيذاإ للفقرة "ثامنا
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ربية على المستوى الو ارج بتاريخ ( لمجلس جامعة الدول الع120عن الدورة )

9/9/2003. 

( ىلى المجموعة 2027-2023ىحالة ترشي  دولة قطر لعموية المجلس التنفيذج للفترة ) -

إ لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها لتنسيخ  العربية بالمنيمة التخاذ الب م ن و  طبقا

إ" من القرار رقم  ( الصادر عن الدورة 6346)الترشي ات، وذل  تنفيذاإ للفقرة "ثامنا

 .9/9/2003( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ارج بتاريخ 120)

( 2027-2023ىحالة ترشي  الجمهورية اللبنانية لعموية لجنة الترال العالمي للفترة ) -

إ لقائمة األسس والمعايير  ىلى المجموعة العربية لدى المنيمة التخاذ الب م ن و  طبقا

إ" من القرار رقم  التي أعدتها المجموعة لتنسيخ الترشي ات، وذل  تنفيذاإ للفقرة "خامسا

( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى 132( الصادر عن الدورة )7115)

 .9/9/2009الو ارج بتاريخ 

الطلب ىلى األمانة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند ترشي ات سبخ وأن نير فيها   ثعلوعً:

 مجلس.ال

الطلب ىلى األمانة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند ترشي ات لمناصب في منيمات أو   رابععً:

 هيئات أو مؤسسات حكومية ال تمم في عمويتها كافة الدول العربية.

الطلب ىلى األمانة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند ترشي ات لمناصب في منيمات أو  خعيسعً:

ل أو لجان عربية أو في منيمات المجتم  المدني أو غير هيئات أو مؤسسات عم

 حكومية.

( 15الطلب ىلى الدول األعماء موافاة األمانة العامة بترشي اتها للمناصب الدولية قبل ) سعدسعً:

يوم عمل على األقل من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية م  ذكر فترة 

 شغل المنصب.

األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أج ترشي  لمنصب دولي يرد ىليها  الطلب ىلى سعبععً:

 بعد الموعد الم دد أو بدون ذكر فترة شغله. 
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دنم ترؤ ح يدينة الريعض نعصمة المملوة العرب ة 

 2030السعودية الستضعفة يعرض  كسبو 

 

 

 نل  المستوى الوزاريد ـ يجلس الجعيعة 

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،2/1/2022بتاريخ  324/1867وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية رقم  ▪

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــر ر:

 .2030دية الستمافة مدينة الرياض معرض ىكسبو دعم ترشي  المملكة العربية السعو -1

الطلب من الدول العربية أعماء المكتب الردولي للمعرارض دعرم استمرافة مدينرة الريراض  -2

خرربل االنتخابررات  2030عاصررمة المملكررة العربيررة السررعودية استمررافة معرررض ىكسرربو 

 تشررين ثراني/المقرر اجرااها خبل الجمعية العامرة للمكترب الردولي للمعرارض فري نوفمبر

 بمدينة باريس. 2023

حث الدول األعماء على بذل كافة الجهود الممكنة في اتصاالتها م  الردول الصرديقة لردعم  -3

 هذا الترشي .

 لى األمين العام متابعة هذا الموضوع.ىالطلب  -4
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 "يا الغ ائي العربيألل سترات ج ة  حو "

 

 يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد ـ 

 بعد ااالنه: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

التوافخ الذج تم خبل االجتماع التشاورج لو راء خارجية الردول العربيرة بتراريخ  وبناءإ على -

 سرتراتيجيةىدولة الكويت، حول مقترح دولة الكويت بشرأن " -في قصر السبم  30/1/2022

 ،من الغذائي العربي"ألا

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــر ر:

توجيه الشكر ىلى دولة الكويت على اقتراحها الداعي ىلى ىعداد استراتيجية شاملة وتكامليرة  -1

إ مرن  لألمن الغذائي العربي، في هذ  اليروف التي أض ى فيها هذا الموضروع أكثرر ىل احرا

 قت ممى.أج و

مشروع استراتيجية عربية لألمن الغذائي، تعتمد على المبرادرات  تقديمباألمين العام  تكلي  -2

واآلليات التي سبخ تداولها حول هذا الموضروع ال يروج  الدراساتو والبرامج والم اوالت

ضررمن منيومررة العمررل العربرري المشررترل، ومررن ثررم عرررض مشررروع االسررتراتيجية علررى 

االجتمرراعي للنيررر فيرره قبررل عرضرره علررى الرردورة المقبلررة لمجلررس المجلررس االقتصررادج و

القمة العربية المقبلة بالجزائر أو الردورة الخامسرة للقمرة العربيرة ىلى الجامعة، تمهيدا لرفعه 

 .العتماد  موريتانيا مطل  العام المقبل ست تمنهاالتنموية: االقتصادية واالجتماعية التي 
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 دنم النعزح ا داخل عً في الدتل العرب ة 

 تالنعزح ا العراق  ا بشول خعص

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،5/1/2022بتاريخ  4/117ج//3لجمهورية العرا  رقم  وعلى مذكرة المندوبية الدائمة ▪

 ،5/2/2020( بتاريخ 54/2020وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويت رقم ) ▪

 ،12/2/2020( بتاريخ 63/2/2020وعلى مذكرة الجمهورية اليمنية رقم ) ▪

نس رقرم وىذ يؤكد على كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قررار قمرة ترو -

وقرررارات المجلررس علررى المسررتوى الررو ارج وآخرهررا  31/3/2019( بترراريخ 30د.ع ) 761

 ،9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8700قرار  رقم 

 وبعد استماعه ىلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية العرا ، -

 ،7/3/2022بتاريخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ــــرر:ُيق

من ظاهرة النزوح السيما ال كومة  يمساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعان -1

العراقية في ىطار تقديم الدعم للنا حين ودعوة الدول العربية ىلى المساهمة في ىعادة 

الخاع ىعمار المدن الم ررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذل  ىشرال القطاع 

 وتثمين، ية، وبما يؤمن عودة جمي  النا حين ىلى ديارهم األصليةاإلنسانالجهود العربي في هذ  

إ 147لى غلخ )ىالجهود التي بذلتها وال تزال تبذلها ال كومة العراقية والتي افمت  ( مخيما

 لى مناطخ سكناهم.ىوىعادة أعداد كبيرة من النا حين 

 .2021( لسنة 8ات رقم )تثمين جهود العرا  في تشري  قانون الناجيات اإل يدي -2

دعوة الدول العربية ىلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة من  تجديد -3

إ بالعرا ، السيما بعد بلوغهم أعداداإ ومستويات خطيرة تفو  ىمكانيات ال كومة  النا حين داخليا

 .تم ت ريرها من عصابات داعت اإلرهابية العراقية، والمساهمة في ىعادة ىعمار الم افيات التي

توجيه الشكر ىلى الدول العربية التي قدمت مساعدات لرف  معانراة النرا حين العرراقيين منرذ  -4

 .2003تغيير النيام عام 
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إ فرري  -5 عقررد مررؤتمر دولرري برعايررة جامعررة الرردول العربيررة لمناقشررة موضرروع النررا حين داخليررا

تهم وىيجرراد ال لررول لهررا بمشرراركة الرردول العربيررة المنطقرة العربيررة للوقرروف علررى واقرر  مأسررا

األعمرراء والمنيمررات اإلقليميررة والدوليررة والمرران ين مررن أجررل تقررديم المسرراعدات الب مررة 

 للنا حين.

اإلشادة بنجاح الزيارة التي قام بها مندوبي الدول األعماء في مجلس األمن لدولرة الكويرت  -6

ولة الكويت والواليات المت ردة األمريكيرة، وجمهورية العرا ، وذل  برئاسة مشتركة بين د

والترري صرردر عنهررا بيرران صرر في شرردد علررى دعررم أعمرراء مجلررس األمررن السررتمرار تعررافي 

العرا  في مرحلة مرا بعرد الصرراع، وأهميرة سريادة ووحردة أمرن العررا  وسربمة أراضريه، 

إ وتأكيرررد الوفرررد علرررى أهميرررة العرررودة اآلمنرررة والكريمرررة والطوعيرررة لجميررر  النرررا حين د اخليرررا

 المتمررين من الصراع بما في ذل  المناطخ الم ررة من تنييم داعت.

التأكيد على حث الدول واألطراف التي تعهردت بتقرديم مسراعدات ماليرة لإلسرهام فري الجهرد  -7

العرا ، الرذج عقرد  ىعمارالعرا  خبل مؤتمر الكويت الدولي إلعادة  ىعمارالدولي إلعادة 

 بالوفاء بتعهداتها.، 14/2/2018-12خبل الفترة 

التأكيد على دعم الدول التي عانت من ظروف عدم االسرتقرار، وحثهرا علرى تبنري مشراري   -8

عمار، والتمكين االقتصادج، والمصال ة الوطنية بما يممن بيئة آمنة تسم  بعودة ىعادة اإل

 لى ديارهم.ىالنا حين 

إلطب  حملة تربوية ترمي  دعوة الدول العربية والمنيمات الثقافية والتربوية المتخصصة -9

ىلى ى الة آثار الفكر التكفيررج المتشردد الرذج روجرت لره التنييمرات اإلرهابيرة فري المنراطخ 

سنة ممرن ال يزالرون فري مقاعرد  18-7التي سيطرت عليها والتركيز على الفئة العمرية من 

 الدراسة.

ر المردن الم رررة مرن دعوة الدول العربية لدراسة ىمكانية ىنشاء صندو  لردعم ىعرادة ىعمرا -10

التنييمرررات اإلرهابيرررة فررري الررردول العربيرررة التررري كانرررت بعررر  مررردنها ت رررت سررريطرة هرررذ  

التنييمات، وذل  تسهيبإ لعودة النا حين ىلى مدنهم كاللية فاعلرة وناجعرة وسرريعة للتخفير  

 من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخلي.

 تعانيالدعم الفني واللوجستي للدول العربية التي دعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم  -11

من ظاهرة النزوح الداخلي بشكٍل عام، والعررا  بشركٍل خراع، مرن خربل تردريب مروظفي 

 الو ارات المعنية بياهرة النزوح.

( الصرررادر عرررن مجلسررري و راء 4/12/2018(، 1)د. .ع 3الترحيرررب برررالقرار رقرررم )  -12

اء اللجنرررة مفتوحرررة العمررروية حرررول الررردعم الشرررؤون االجتماعيرررة والصررر ة العررررب، ب نشررر

إ في الدول العربية والنا حين العراقيين بشكل خاع.  االجتماعي والص ي للنا حين داخليا
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( الصادر عن مجلرس و راء العردل 21/11/2019 – 35د  -1811الترحيب بالقرار رقم ) -13

عررب لدراسرة العرب، بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي و ارتي العردل والداخليرة ال

إ  مقترح جمهورية العرا  بشأن ىعداد اتفاقية عربية خاصة ل ماية ومساعدة النا حين داخليا

 في المنطقة العربية، وعرض ما ستتوصل ىليه اللجنة على المجلس في دورته المقبلة.

دعوة الدول العربية ىلى مساندة جهود حكومة الجمهورية اليمنية لمواجهرة ت رديات ظراهرة  -14

 الداخلي التي تعاني منها الببد. النزوح
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في  اإل سعـتقرير تتوص ع  اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق 

التي نقد  بمقر اميع ة الععية خالل  (49الععديـة )ع ـدترته

 بمقر اميع ة الععية 24/2/2022ل    22الفترة يا 

 

 نل  المستوى الوزاريد  ـ يجلس الجعيعة

 بعد ااالنه: -

  العامة، األمانة مذكرة على ▪

( 49فري دورتهرا العاديرة ) اإلنسرانوعلى تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمرة ل قرو   ▪

 ،24/2/2022-22التي ُعقدت بمقر األمانة العامة خبل الفترة من 

 وبعد الدراسة والمناقشة، -

 ،7/3/2022بتاريخ مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على  -

 

 ُيقــــرر:

 

أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة ل قو  

، 24/2/2022-22( المنعقدة بمقر األمانة العامة خبل الفترة من 49في دورتها العادية ) اإلنسان

" 2026-2022 اإلنسانللتربية والتثقي  في مجال حقو   بما يشمل اعتماد "الخطة العربية

 و"اإلعبن العربي لمناهمة جمي  أشكال العن  ضد المرأة والفتاة"، بالصيغة المرفقة.
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 ) يرفت (

 

 

 

 اإلنسانللجنة العربية الدائمة لحقوق ا

 ( 49الدورة العادية )

 

 

 لتوصيات التقرير وا
 ــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 24/2/2022 الخميسإلى  22 الثالثاءمن 

 في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 تقرير   وتوصيات

  اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 ( 49الدورة العادية )

 24/2/2022ألربعاء اإلى  22/2/2022من االثنين 

 مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( خالل الفترة من 49في دورتها العادية ) اإلنسانعقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق ان

معة الدول العربية برئاسة دولة في مقر األمانة العامة لجا 24/2/2022إلى   22/2/2022

دولة اإلمارات  -اململكة األردنية الهاشمية التالية:  الدول األعضاء ممثلي الكويت ومشاركة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -الجمهورية التونسية  مملكة البحرين - العربية املتحدة

 -مهورية الصومال الفدرالية ج -اململكة العربية السعودية  -جمهورية جيبوتي  -الشعبية 

 -دولة ليبيا  - دولة الكويت -دولة قطر  -دولة فلسطين  -سلطنة عمان  -العراق  جمهورية

الجمهورية اإلسالمية -اململكة املغربية  -ة جمهورية مصر العربي - الجمهورية اللبنانية

العربية  اإلنسانعالوة على ممثلي كل من لجنة حقوق  ،الجمهورية اليمنية -املوريتانية 

واألمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب واألمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة 

إدارة املرأة واألسرة  - اإلنساناألمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق /اإلنسانحقوق 

ملتمتعة بصفة ومنظمات املجتمع املدني ا اإلنسانوالطفولة( واملؤسسات الوطنية لحقوق 

اقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق   .)مرفق قائمة املشاركين(. اإلنسانمر
 

ت أعمال الدورة معالي السفيرة د/هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد للشؤون افتتح

( 49االجتماعية، ودعت ممثلي الدول األعضاء إلى اختيار رئيس إلدارة أعمال الدورة العادية )

، نظرا لتعذر حضور رئيس اللجنة سعادة اإلنساننة العربية الدائمة لحقوق للج

األستاذ/أسامة سليمان الذويخ لظرف طارئ، وتم باإلجماع اختيار ممثل دولة الكويت، 

سعادة السفير/طالل خالد املطيري، إلدارة أعمال الدورة سيما وأن دولة الكويت تحظى 

(، وأن اللجنة 156ى املستوى الوزاري في دورته العادية )بالرئاسة الحالية ملجلس الجامعة عل

جهاز الجامعة تعتبر وفق املادة الثالثة من نظامها الداخلي  اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق 

في الوطن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة على  اإلنساناملختص بمواضيع حقوق 

  املستوى الوزاري.
 

د/هيفاء أبو غزالة بإلقاء بيان استهاللي رحبت فيه بالسادة  إثر ذلك قامت معالي السفيرة

الحضور ونقلت إليهم تحيات معالي األمين العام السيد/أحمد أبو الغيط، وتقدير سيادته 
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لتعزيز دعائم منظومة  اإلنسانللجهود املبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 العربية.  اإلنسانحقوق 

في تنسيق  اإلنسانسيادتها على أهمية دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق  هذا، وقد أكدت

املطروحة إقليميا ودوليا وفي مقدمتها  اإلنساناملواقف بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق 

 القضية الفلسطينية. 

لسرعة  اإلنسانودعت سيادتها الدول األعضاء غير املنضمة إلى امليثاق العربي لحقوق 

 اإلنسانإجراءات التصديق على هذا الصك املرجعي الهام في منظومة حقوق استكمال 

العربية، كما دعت الدول األطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة األولى من املادة 

العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي  اإلنسان( من امليثاق بشأن تغيير مسمى "لجنة حقوق 45)

ل هذا التعديل حيز النفاذ. وفي معرض كلمتها، طالبت سيادتها "، حتى يدخاإلنسانلحقوق 

 اإلنسانبمزيد من التنسيق والتعاون بين اآلليات األربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق 

 اإلنساناللجنة األم ولجنة حقوق  - اإلنسانالعربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

في البرملان العربي واملؤتمر السنوي  اإلنسانعنية بحقوق العربية )لجنة امليثاق( واللجنة امل

في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل  اإلنسانللمسؤولين عن حقوق 

في جنيف.  اإلنسانمنها. عالوة على ضرورة التنسيق مع املجموعة العربية لدى مجلس حقوق 

بمبادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة االحتفاء  واختتمت سيادتها كلمتها االفتتاحية باإلشادة

دبي  2022في إطار فعاليات إكسبو  اإلنسانباليوم العربي لحقوق  2022مارس/آذار  16بتاريخ 

 أنه سيكون حدثا مميزا، بحضور 
ً
بشراكة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤكدة

 ."مة مع تحديات التغير املناخيالحق في بيئة سلي"مميز وحول موضوع مميز وهو 
 

ثم تناول الكلمة رئيس الدورة سعادة السفير/طالل خالد املطيري، شاكرا ثقة ممثلي الدول 

(، ومعربا عن أمله في أن تخلص إلى توصيات 49األعضاء إلسناده رئاسة أعمال الدورة )

. وأكد اإلنسانمبتكرة تعطي دفعة جديدة ملسيرة العمل العربي املشترك في مجال حقوق 

سيادته أن جدول األعمال يتضمن بنودا نسعى إلى تعزيز جهودنا بشأنها وفي مقدمتها قضية 

العرب األولى وما تحمله في طياتها من انتهاكات من قبل القوة القائمة باالحتالل من املهم 

م إليه والذي نسعى إلى أن تنض اإلنسانالتصدي لها، إضافة إلى بند امليثاق العربي لحقوق 

العربية  اإلنسانكافة الدول األعضاء. وأضاف سيادته أن االجتماع يهم تعزيز منظومة حقوق 

بوثيقتين من شأنهما أن تشكال إطارا مرجعيا هاما، ويتعلق األمر بكل من  "الخطة العربية 

" و"اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف اإلنسانللتربية والتثقيف في مجال حقوق 

املرأة الفتاة"، موجها سيادته الشكر إلى فريقي العمل الذين عمال على إعداد الصيغة  ضد

 النهائية لكل من الخطة واإلعالن.
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تها دور في  اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق جدول أعمال إثر ذلك، اعتمد املشاركون 

  :( على النحو التالي49العادية )

انة العامة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة تقرير األم :  البند األول  •

-في دورتهـــــــا العـــــــــادية  اإلنسانعن اللجنة العربيـــــــة الدائمـــــــــة لحقـــــــــــــــــوق 

48- (30/8-1/9/2021). 

راض ي التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية واملمارسات العنصرية في األ  :  البند الثاني •

 العربية املحتلة.

األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء  :  البند الثالث •

املحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في الفلسطينيين والعرب 

 .مقابر األرقام

 .اإلنسانامليثاق العربي لحقوق  :  البند الرابع •

 ".اإلنسانربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق مشروع "الخطة الع البند الخامس:  •

مشروع "اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة  البند السادس:  •

 .والفتاة"

 املساواة واإلنصاف )مقترح اململكة املغربية(. :  البند السابع •

 التحوالت املناخية )مقترح اململكة املغربية(. :  البند الثامن •

بدولــــة الكويــــت التمتــــع بصــــفة  اإلنســــانطلــــب الــــديوان الــــوط ي لحقــــوق  :  اسعالبند الت •

اقــــب لــــدى اللجنـــــة العربيــــة الدائمــــة لحقـــــوق  )مقتــــرح دولـــــة  اإلنســــانمر

 الكويت(.
 

وفي خضم املناقشات، قدم رئيس وفد دولة فلسطين إحاطة بشأن ما استجد من انتهاكات في 

ة باالحتالل، بما يشمل املعتقلين واألسرى األراض ي العربية املحتلة على يد القوة القائم

وجثامين الشهداء، حيث تناول سيادته قضايا من قبيل تداعيات قانون اإلرهاب الذي سنته 

القوة القائمة باالحتالل، واإلجراءات التعسفية التي تشمل أموال املقاصة ومخصصات 

التزايد امللحوظ في االعتقال األسرى، ناهيك عن التنكيل باألسرى واالعتقاالت واالغتياالت، و 

اإلداري وما يصحبه من إضراب على الطعام من قبل املعتقلين، وحرمان الشعب الفلسطي ي 

 من ممارسة حقه في إجراء انتخابات.
\\ 

 

العربية بتقديم  اإلنسانوفي إطار البند الرابع من جدول األعمال، قام رئيس لجنة حقوق 

( للجنة العربية 49( و)48ة الفاصلة ما بين الدورتين )إحاطة عن عمل اللجنة خالل الفتر 

، والتي شملت مناقشة ثالث تقارير لكل من دولة قطر ودولة الكويت اإلنسانالدائمة لحقوق 
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وجمهورية العراق، على أن يتم مناقشة التقرير األول للجمهورية اإلسالمية املوريتانية خالل 

شار إليها تعديل النظام الداخلي للجنة حقوق ، كما شملت الفترة امل2022شهر ماي/أيار 

 العربية، وعقد اجتماع تشاوري مع ممثلي الدول األطراف. اإلنسان
 

فريق الخبراء أما فيما يتعلق بمناقشات البند الخامس من جدول األعمال، قام رئيس 

 نساناإلالحكوميين العرب املع ي بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق 

 بإحاطة اللجنة الدائمة بتنظيم أعمال فريق الخبراء وما خلص إليه من توصيات.
 

 (.1املرفق )مرفق  اعتمدت اللجنة توصيات على النحوهذا، وإثر مناقشة بنود جدول األعمال، 
 

 الخاتمة

و ممثلوجه (، 49في دورتها العادية ) اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق  في ختام أعمال 

لجامعة  وإلى األمانة العامة الدورة إلدارته الحكيمة،الشكر والتقدير إلى رئيس  الدول األعضاء

األمانة الفنية للجنة  - اإلنسانإدارة حقوق  -الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية 

 ساهم بشكل كبير في نجاحالش يء الذي  ،على اإلعداد الجيد (اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق 

 .الدورة أعمال
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 البند األول 

 تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

 ( 1/9/2021-30/8) -48-في دورتها العادية  اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 ألمانة العامةعلى تقرير ا ▪

( بتاريخ 151د.ع ) 8383وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

6/3/2019 

( بتاريخ 152د.ع ) 8435وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

10/9/2019 

( بتاريخ 153د.ع ) 8503وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

4/3/2020 

( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

 وبعد البحث واملناقشة -

 تـوصـي بـ:

تقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن اإلجراءات املتخذة أخذ العلم ب . 1

في دورتها  اإلنسانلتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 (.1/9/2021 - 30/8( بتاريخ )48السابقة )

توجيه الشكر لألمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن  .2

 في دوراتها املتعاقبة. اإلنسانللجنة العربية الدائمة لحقوق ا

خالل  اإلنسان( للجنة العربية الدائمة لحقوق 50تحديد موعد الدورة العادية ) .3

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  2022النصف الثاني من شهر يوليو/تموز 

 تضافة أعمال الدورة.ما لم تعبر إحدى الدول األعضاء عن رغبتها في اس

 

 (1 ـقـ)مرفـ
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 البند الثاني

 في األراض ي العربية املحتلة اإلسرائيلية واملمارسات العنصريةالتصدي لالنتهاكات 

 

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 151د.ع ) 8383وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

6/3/2019، 

( بتاريخ 152د.ع ) 8435وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

10/9/2019، 

( بتاريخ 153د.ع ) 8503وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

4/3/2020، 

( بتاريخ 155د.ع ) 8638ى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستو  ▪

3/3/2021، 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

 على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري السابقة املعنية  ▪
ً
وتأكيدا

واملمارسات العنصرية في األراض ي العربية املحتلة  ببند التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية

 وضرورة العمل على تنفيذها على املستويين اإلقليمي والدولي،
 

 وبعد االستماع إلى اإلحاطة التي قدمها وفد دولة فلسطين  -

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:

صري واعتماد ذلك التأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة باالحتالل تمثل نظام فصل عن .1

الوصف في جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية أينما وردت كلمة إسرائيل، 

، بشأن نظام الفصل اإلنسانوالترحيب بالتقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوق 

 ( وضرورة تفكيكه في أرض دولة فلسطين املحتلة.Apartheidالعنصري اإلسرائيلي )

سياسات املمنهجة واسعة النطاق الهادفة إلى ترسيخ واستدامة نظام جميع ال دانةإ .2

، القوة القائمة باالحتالل، إسرائيلالهيمنة، والقمع والفصل العنصري، الذي تقيمه 

ية، تحظرها االتفاقيات الدولية بما فيها اإلنسانوأدواتها املختلفة، باعتبارها جرائم ضد 
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 األساس ي روما ونظامواملعاقبة عليها، العنصري  الفصل التفاقية الدولية لقمع جريمةا

 للمحكمة الجنائية الدولية.

لدى األمم املتحدة للعمل مع الدول  املجموعة العربيةتكليف األمانة العامة بمخاطبة  .3

 واملؤسسات الدولية التخاذ ما يلزم ملواجهة ومعاقبة نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.

د دراسة قانونية حول اآلليات القانونية املتاحة للتصدي تكليف األمانة العامة بإعدا .4

 لالنتهاكات اإلسرائيلية بما فيها نظام الوالية القضائية العاملية. 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة ملطالبة املجتمع  .5

جميع القرارات األممية  الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، لتنفيذ

ذات الصلة باالنتهاكات اإلسرائيلية، الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس 

 . اإلنسانحقوق 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة للتأكيد على رفض  .6

جميع األطراف واستخدام الدول العربية للخطابات الدولية و/أو األممية التي تساوي بين 

 .في األرض الفلسطينية املحتلة اإلنسانازدواجية املعايير عندما يتعلق املوضوع بقضايا حقوق 

إعادة تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة في جنيف  .7

وفقا للقرار  ونيويورك من أجل حث الدول على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية املستمرة

(A/HRC/RES/S-30/1 الصادر عن مجلس حقوق )( 30في جلسته الخاصة ) اإلنسان

 .2021أيار

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة إلعادة التأكيد على  .8

العمل لدعم املسار القانوني لدولة فلسطين في التصدي للممارسات العنصرية 

ودعم الحركة الدولية ملقاطعة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بما فيها اإلسرائيلية، 

وقف جميع أشكال التعامل املباشر وغير املباشر مع منظومة االحتالل االستعماري 

 ومستوطناته املخالفة للقانون الدولي.

 السابع ملحاوالت إلغاء البندمانة العامة بالطلب من املجموعة العربية التصدي أل تكليف ا .9

على اجندة  في األرض الفلسطينية املحتلة، وهو بند دائم اإلنسانالذي يناقش حالة حقوق 

(، وما يمارس من ضغوط في هذا اإلطار من 2006منذ تأسسيه عام ) اإلنسانمجلس حقوق 

 .تالل إسرائيلــــقبل بعض الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، والقوة القائمة باالح
 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة للعمل مع الدول من  .10

وكالة غوث على  واملتزايدة املبررةتصدي والرد على الهجمات غير أجل ضرورة التحرك لل

، آخرها ما يتعلق باملناهج الفلسطينية التي يتم (األونرواوتشغيل الالجئين الفلسطينيين )
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مدارس الوكالة، أسوة بباقي املدارس الفلسطينية، في سياق املحاوالت املتواصلة  تدريسها في

 .األنظار عن االحتالل وممارساته ولصرفلتقويض والية وعمل الوكالة ووقف الدعم عنها، 
 

 البند الثالث

 األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية 

 وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب

 جزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقاماملحت

 

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،6/3/2019( بتاريخ 151د.ع ) 8383وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

( بتاريخ 152د.ع ) 8435بية على املستوى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس جامعة الدول العر  ▪

10/9/2019، 

( بتاريخ 153د.ع ) 8503وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

4/3/2020، 

 ،3/3/2021( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

 9/9/2021( بتاريخ 156د.ع ) 8701س جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم وعلى قرار مجل ▪

 على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري السابقة املعنية  ▪
ً
وتأكيدا

ببند األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين 

ين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقام والعمل على تنفيذها والعرب املحتجز 

 على املستوى الدولي واإلقليمي،

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:
 

القوة القائمة باالحتالل، ، سنتها اسرائيلالتي  والقوانين شاريع القوانينإدانة جميع م .1

سحب الجنسية من أسرى األراض ي املحتلة ها بحق األسرى في السجون اإلسرائيلية، بما في

كإجراء عقابي عنصرّي، باإلضافة إلى مشروع يهدف إلى التضييق على حق األسير  1948عام 

إلى  الهادفقانون البالزيارة من خالل تحديد الزيارة إلى زيارة واحدة كل عام، وكذلك مشروع 

وفي " ةيبعد عملية "نفق الحر  تشديد شروط الّسجن على األسرى، والذي خرج به االحتالل

 إطار نهج سياسة العقاب الجماعي. 
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تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة والبرملان العربي،  .2

للعمل الفوري مع البرملانات الدولية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، 

عذيب لوقف جميع سياسات
ّ
كاله التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بجميع أش الت

ضد األسرى واملعتقلين  والجسدية سياسة التعذيب النفسية باالحتالل، بما فيها

 الفلسطينيين.

املجموعة العربية لدى األمم املتحدة إلعادة التأكيد على  بمخاطبة العامة األمانة تكليف .3

ع املعتقلين بمن فيهم املعتقلون جميالعمل الفوري لضمان اإلفراج عن ضرورة التحرك و 

اإلداريون باعتبارهم يخضعون لالعتقال التعسفي غير القانوني، خاصة في ظل االضراب 

 عن الطعام الحالي في صفوف األسرى.

 إدانة سياسات االعتقال التعسفية بشكل كامل ال سيما اعتقال األطفال واملعاملة .4

الفلسطينيين املتكررة  لألسرى  االعتقاالت اءأثن التنكيل وعمليات واملهينة، الالإنسانية

 والتي تزداد جسامة.

بمخاطبة األمانة الفنية  اإلنسانتكليف األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق   .5

تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة ملجلس وزراء الصحة العرب التخاذ ما يراه مناسبا نحو 

لإلشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب  طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين،

 عائلته بذلك للوقوف على مالبسات الوفاة.

إعادة تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة والبرملان  .6

العربي، لحث الدول على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لإلفراج عن 

 ية.اإلنسانلعرب والفلسطينيين باعتباره جريمة وانتهاك مهين للكرامة جثامين الشهداء ا

إسرائيل، القوة مطالبة األمم املتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولي الضغط على ضرورة  .7

كافة جثامين الشهداء املحتجزة لدى االحتالل إلى عائالتهم دون  القائمة باالحتالل، لتسليم

  اإلنسانييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة تش لهمشروط مسبقة حتى يتس ى 
ً
 وميتا

ً
 .حيا

تكليف األمانة العامة، بالتنسيق مع دولة فلسطين، لتوثيق االنتهاكات تمهيدا ملخاطبة  .8

اآلليات القائمة تحت نظام اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة بمن فيهم املقررون الخواص 

في مواجهة االنتهاكات واملمارسات  إلعادة التأكيد على تنفيذ الوالية املنوطة بهم،

اإلسرائيلية بحق األسرى واألسيرات، ال سيما األطفال واملرض ى منهم، وإعدام األسرى، 

واإلهمال الطبي املتعمد الذي أفض ى في عدة حاالت إلى االستشهاد، وتركيزهم على جميع 

 التقارير الصادرة عن دولة فلسطين بهذا الخصوص.
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 البند الرابع

 اإلنساناق العربي لحقوق امليث

 

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

( بتاريخ 151د.ع ) 8383وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

6/3/2019، 

( بتاريخ 152د.ع ) 8435وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

10/9/2019، 

( بتاريخ 153د.ع ) 8503وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

4/3/2020، 

( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021، 

( بتاريخ 156)د.ع  8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول األعضاء التي لم تنضم بعد  .1

 وحثها على سرعة االنضمام. اإلنسانإلى امليثاق العربي لحقوق 
 

ل العربيـة التــي لـم تنضــم دعـوة البرملـان العربــي إلـى مواصــلة حـث البرملانــات الوطنيـة فـي الــدو  .2

 الستكمال اإلجراءات الالزمة للمصادقة عليه. اإلنسانبعد إلى امليثاق العربي لحقوق 
 

توجيه الشكر إلى الدول األطراف التي قدمت تقاريرها األولية والدورية إلى لجنة حقوق  .3

بعد إلى  العربية، ودعوة الدول األطراف التي لم تقدم تقريرها األول أو الدوري اإلنسان

في املوعد املحدد كما ورد  -لجنة امليثاق  -العربية  اإلنسانتقديم تقريرها إلى لجنة حقوق 

 .اإلنسان( من امليثاق العربي لحقوق 48( من املادة )3-2في الفقرتين )
 

تعديل التي لم تصادق بعد على  اإلنسانحث الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق  .4

بشأن  اإلنساناملادة الخامسة واألربعون من امليثاق العربي لحقوق ( من 1نص الفقرة )

" اإلنسانالعربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق  اإلنسانتعديل مسمى "لجنة حقوق 

( ملجلس الجامعة على 155الدورة العادية )الصادر عن قرار العلى النحو املبين في 

 ، إلى سرعة القيام بذلك.3/3/2021( بتاريخ 8640املستوى الوزاري رقم )
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 البند الخامس

 "2026 - 2022 اإلنسان"الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق 

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 155)د.ع  8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

فريخ الخبراء ال كوميين العرب المعني ب عداد الخطة العربية وعلى تقرير وتوصيات  ▪

 اإلنسانللتربية والتثقي  في مجال حقو  
 وبعد البحث واملناقشة، -

 :توص ي بــ

افقة على "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق  -1 " 2026-2022 اإلنساناملو

بالصيغة املرفقة ورفعها إلى مجلس الجامعة على املستوى الوزاري في دورته القادمة 

 ( مع التوصية باعتمادها.157)
 

وإلى  خطة،اململكة املغربية على صياغتها للمسودة األولى من مشروع التوجيه الشكر إلى  -2

فريق الخبراء الحكوميين العرب املع ي بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في "

" على الجهد املبذول، وإلى سعادة الدكتور/بدر بجاد املطيري على اإلنسانمجال حقوق 

 .رئاسته الحكيمة الجتماعات فريق الخبراء الحكوميين
 

ية للتربية والتثقيف في مجال حقوق تكليف األمانة العامة بتعميم "الخطة العرب -3

 " على الدول األعضاء، فور اعتمادها من قبل مجلس الجامعة. 2026-2022 اإلنسان
 

 اإلنساناألمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق  - اإلنسانتكليف إدارة حقوق  -4

اإلفادة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول األعضاء ودعوتها إلى 

بالتدابير املتخذة على املستوى الوط ي بشأن تنفيذ الخطة حتى يتس ى تعميم هذه 

 التدابير على الدول األعضاء لتعظيم االستفادة منها. 
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 ف ــوالتثقي ةـاخلطة العربية للرتبي

 اإلنسانوق ـــــــــال حقـــــــــي جمــف

2022 - 2026 
 ألألألألألألألألألأل

 

 ةاملسودة النهائي

 

 اميع ة الععية

 قطعع الشؤتـ االتتمعن ة

 اإل سعـ دارة حقوق 

 ألألألألألألأل
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 الديبعتة

يهدف ىلى المساعدة على  ىطارا عاما اإلنسانتشكل التربية والتثقي  في مجال حقو  

تنمية القدرات بما يمكن من ىدرال ماهية ال قو  واستشعار أهميتها وضرورة احترامها والدفاع 

عنها، ويشمل هذا اإلطار جل وسائل التعلم الرامية ىلى بناء ثقافة مجتمعية جديدة وفخ مقاربة 

نة والقيم ذات الصلة، بغرض حقوقية ترتكز على تطوير المعرفة والمهارات والتربية على المواط

تمكين كل األفراد والجماعات من المعارف األساسية الب مة لتنمية شعورهم بالمسؤولية تجا  

 حقوقهم وحقو  اآلخرين.

عملية متواصلة وشاملة  اإلنسانوفي هذا اإلطار، ييل التعليم والتدريب في مجال حقو  

ة، بما يشمل جمي  أوجه الممارسات الشخصية لجمي  أنماط وأوضاع ال ياة االجتماعية والعملي

والمهنية والثقافية واالجتماعية والسياسية والمدنية، وفقا لتعاليم الديانات السماوية، وفي التزام تام 

القائمة على الكرامة والتسام  وال رية والتعايت واالنفتاح  اإلنسانبمعايير ومباد  وقيم حقو  

 على الثقافات األخرى.  

من المجاالت التي توليها جامعة الدول  اإلنسانموضوع ترسيخ ثقافة حقو   ويعتبر

العربية عناية واهتماما كبيرين، بما يشمل جهود التربية والتعليم والتدريب التي تجعل من بين 

 أولوياتها كل ال قو  الفردية والجماعية، بما فيها حخ االختبف واحترام اآلخر والتمامن.

ونشر قيمها  اإلنسانوعي بأهمية التربية والتثقي  في مجال حقو  وسعيا ن و نشر ال

تروم  اإلنسانومبادئها، عملت جامعة الدول العربية على ىنشاء منيومة ىقليمية عربية ل قو  

والنهوض بها. وفي هذا السيا ، تم ىعداد "الخطة العربية للتربية والتثقي   اإلنسانحماية حقو  

"، تفعيب لمقترح المملكة المغربية الداعي ىلى دمج 2026-2022 اإلنسانفي مجال حقو  

" و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقو  2014-2009 اإلنسان"الخطة العربية للتربية على حقو  

" في خطة موحدة تولت المملكة المغربية ىعداد مسودتها األولية بناء على 2015-2011 اإلنسان

، وتم تنقي ها على مستوى "فريخ الخبراء اإلنسانمة ل قو  تكلي  من اللجنة العربية الدائ

" اإلنسانال كوميين العرب المعني ب عداد الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

المنعقدة أعماله برئاسة دولة الكويت ومساهمة خبراء من الدول األعماء في جامعة الدول 

 العربية. 

خطة موحدة في ىطار تسلسل تاريخي للجهود العربية  كما يأتي قرار دمج الخطتين في

والتربية على قيمها ومبادئها، وهي الجهود التي  اإلنسانالرامية ىلى تعزيز ونشر ثقافة حقو  

 اإلنسانحول "التربية على مباد  حقو   1997تتجلى في توصيات كل من ندوة بيروت لسنة 

في  اإلنسانحول "التربية على حقو   1999لسنة  في التعليم األساسي"، ومؤتمر الرباط اإلقليمي

بالتعليم الثانوج"،  اإلنسانحول "التربية على حقو   2003الدول العربية"، وندوة بيروت لسنة 

في المنهج الدراسي بدول مجلس  اإلنسانحول "التربية على حقو   2004وورشة الدوحة لسنة 

 التعاون لدول الخليج العربية". 



 -149- 

" اإلنسانالجهد في ىطار تنفيذ ممامين "االستراتيجية العربية ل قو   كما يندرج هذا

على مستوى القمة، والمتممنة في ىطار الهدف الراب  منها  2019المعتمدة في مارس/آذار 

وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول  اإلنسانوالمعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقو  

والخطة العربية  اإلنسانوتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقو   العربية" الدعوة ىلى "ت ديث

 الخاع بها على الصعيدين الوطني واإلقليمي". جسترشادوالدليل اإل اإلنسانللتربية على حقو  

" 2026-2022 اإلنسانوقد تم ىعداد "الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

 اإلنسانمون وثيقة "الخطوط االسترشادية العامة لتعليم حقو  انسجاما م  التوجهات الكبرى لمم

في الدول العربية" وكذا "المباد  التوجيهية لوض  خطط العمل الوطنية للتثقي  في مجال حقو  

في ىطار عقد األمم  اإلنسان" التي وضعها مكتب مفوض األمم المت دة السامي ل قو  اإلنسان

(، واسترشادا بما ورد في المواثيخ 2004-1995) إلنساناالمت دة للتثقي  في مجال حقو  

والعهود اإلقليمية والدولية المشار ىليها في الخطة، دون أن يترتب عن ذكرها أية التزامات 

 قانونية ىضافية على الدول األعماء في جامعة الدول العربية.

 

-I المدخل المنهجي تاإلاعر المع عري تالتوته االسترات جي للخطة 

القائمة ت ت ميلة جامعة الدول العربية تماع  الجهود  اإلنسانفتأت منيومة حقو   ما

وتطلخ المبادرات لتعزيز جهود انخراط الدول األعماء في مجال التربية والتثقي  على حقو  

، وذل  اعتبارا لدورها الم ورج في تأمين التغيير المنشود في سلوكيات وقناعات األفراد اإلنسان

 . اإلنسانت الكفيل بممان االنخراط الواعي والمسؤول في ىعمال مباد  وقيم حقو  والمؤسسا

باعتبار دورها في  اإلنسانىن هنال  ضرورة إليبء األهمية الب مة للتربية على حقو  

ت قيخ المقاصد األساسية للمواثيخ العربية واألممية ذات الصلة المتمثلة في تعزيز وت قيخ 

 سجمة بين المجتمعات وترسيخ التفاهم المتبادل والتسام  والسبم.عبقات مستقرة ومن

 المدخل المنهجي  -1

 تأتي هذ  الخطة استجابة للطموحات التالية:

بما يشمل  اإلنسانتوفير خطة عربية شاملة وموحدة للتربية والتثقي  في مجال حقو   -

كاهل الجهات المعنية في  التربية على المواطنة، يسهل تنفيذها وتتبعها وتقييمها، دون ىثقال

الدول العربية بعدد كبير من المرجعيات، على أن تأخذ بعين االعتبار تطورات ومستجدات 

الواق  التربوج واالجتماعي العربي، وتواكب التطور الكمي والكيفي لمنيومة القيم، وتلبي 

 والتعليم  ال اجة ىلى التجديد والت ديث لمواكبة التغير الذج تعرفه منيومة التربية 

 تممين الخطة العربية أولويات الت رل على جمي  المستويات  -

 غعيع  الخطة العرب ة 1-1

 االستجابة للغايات التالية: اإلنسانيتوخى اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

 التوفيخ بين العالمية والخصوصية باست مار سيا  الت ول الرقمي  •
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ة غايتها ىشرال الفاعلين ال كوميين وغير ال كوميين من أجل ترسيخ خلخ نماذج عربي •

، في ىطار تصور ي قخ اإلنسانوترصيد وتنسيخ الجهود ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقو  

 االنسجام والتكامل واالستدامة، ويوفر شروط اإلبداع والتكي  م  المتطلبات المتجددة 

وىنفاذ القانون بشكل خاع، لثقافة  اإلنسانحقو   تمل  المجتم  عموما، والمكلفين ب عمال •

حقوقية تترجمها مواق  وسلوكيات وممارسات، وتنعكس على ال ياة اليومية للمواطنات 

 والمواطنين 

ومن تطوير شخصيته في  اإلنسانتمكين المواطن العربي من تمل  قيم ومباد  حقو   •

  جوانبها الفكرية والوجدانية بصورة متوا نة ومتكاملة

 لدى الناشئة في جمي  مراحل التعليم  اإلنسانترسيخ مفهوم التشاركية وحقو   •

 م ور وأداة وغاية التربية والتنمية الشاملة  اإلنسانجعل  •

اعتبار المعرفة مجموعة من القواعد والمباد  والقيم واالتجاهات يستوعبها الفرد ويمتثل  •

 لها في سلوكه وشخصيته 

  اإلنسانربي في مجال التربية والتثقي  على حقو  تشجي  وتنمية التعاون الع •

 

 اإل سعـيبعدئ تيرتوةا  الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  1-2

 وأهمها: اإلنسانترتكز الخطة العربية على المباد  األساسية ل قو  

 م : فجمي  الناس يتمتعون بال قو  نفسها وال أساس للتمييز بينهالععلم ة تالوو  ة •

وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة وطبيعية وال  اإلنسان: ف قو  الشمول ة تالتوعيل ة •

 اإلنسانيجو  االنتقاع منها، وغير قابلة للتصرف، وفي حالة تطور مستمر ألنها مرتبطة ب

إ   بصفته ىنسانا

 حقو  يتمت  بها كل فرد دون أج شكل من أشكال اإلنسان: ف قو  المسعتاة تندم التم  ة •

 التمييز 

: فكل األفراد والشعوب لها ال خ في المشاركة الفعلية والفاعلة في تنمية اجتماعية المشعركة •

 واقتصادية 

الواردة في رسالة اإلسبم السم ة، والقيم  على المباد  والقيم األساسية الخطة العربيةكما تستند 

 ، ويمكن ىجمالها فيما يلي:ةالتي ترتكز عليها الديانات السماوية والقيم ال مارية العربي

  اإلنسانجعل بيئة مؤسسات التنشئة االجتماعية مجاالإ لتنمية ثقافة حقو   •

ت فيز جمي  مكونات المجتم  على اإلسهام في بلورة المعاني السامية للمسؤولية وروح  •

 التعاون والمشاركة اإليجابية 

 ىرساء دعائم التسام  واحترام التنوع  •

اصة المرأة والشباب، في المشاركة الفعلية والفاعلة في الشؤون العامة تعزيز حخ الفرد، خ •

 والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
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  اإل سعـمهم ة الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  1-3

استراتيجية شاملة ونواة مساعدة  اإلنسانتعتبر الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

في ىطار من  اإلنسانذ التدابير الب مة وطنيا وىقليميا للتربية والتثقي  في مجال حقو  التخا

التنسيخ والتكامل، بما يركز على األولويات واالحتياجات الوطنية ويست مر الواق  والسيا  

 الوطني الخاع بكل بلد.

  اإل سعـمهداف الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  1-4

باعتبارهما  اإلنساناعتماد هذ  الخطة ىلى تعزيز التربية والتثقي  في مجال حقو   يهدف

رافعتين أساسيتين لبلوغ التغيير المنشود ن و تنمية الدول العربية المبنية على أسس الكرامة 

ية والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الشأن العام، وتعزيز قيم التسام  والسلم والعيت اإلنسان

 رل، والتشبث بالقيم الوطنية، وذل  من خبل ت قيخ األهداف األساسية التالية:المشت

تعزيز المنيومة التربوية والتعليمية من أجل تمل  الناشئة من تبميذ وطبب مباد  وقيم  ●

، وتطوير شخصيتهم، بما يعز  ويرسخ لديهم القيم األساسية من قبيل اإلنسانحقو  

 التشاركية والمساواة  

   اإلنسانض بدور اإلعبم في التثقي  في مجال حقو  النهو ●

تشجي  وتنمية التعاون بين الدول األعماء في جامعة الدول العربية فيما يتعلخ بالتربية  ●

  اإلنسانوالتثقي  في مجال حقو  

ىلى تعزيز مساهمة  اإلنسانكما يهدف اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

البرنامج العالمي للتثقي  "ربية في الجهود والمبادرات األممية ذات الصلة وفي مقدمتها الدول الع

 .  "اإلنسانفي مجال حقو  

 

  اإل سعـمتلويع  تتحديع  الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  1-5

 تطوير تسعئل تآل ع  البريجة  •

 يتعلخ األمر بألألألألأل:

  اإلنسانبوية ذات الصل بالتربية والتثقي  في مجال حقو  توفير األدوات والوسائل التر ✓

ىعداد دالئل ىرشادية ونشرات توعوية وثقافية مصاحبة حول مختل  مجاالت ال قو   ✓

 وأنواعها خاصة بالنسبة للمرأة والطفل والمهاجر والبجب وذج اإلعاقة... 

 م واالتصال تطوير الوسائل التربوية من خبل االستفادة من تكنولوجيا اإلعب ✓

تسخير وسائل اإلعبم واالتصال من خبل ىعداد ال مبت التوعوية والتواصلية لتوعية  ✓

 وترسيخ قيمها  اإلنسانالرأج العام في مجال التربية والتثقي  على حقو  

 تشج ع المواكبة العلم ة  •

ال يمكن تصور برامج للتربية والتدريب والتوعية ووض  دعائم ىعبمية في مجال 

 ، بدون:اإلنسانتربية والتثقي  على حقو  ال
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 ال صول على راية واض ة عن متطلبات المجتم  وعن الفئات المستهدفة  ✓

مواكبة علمية وأكاديمية مستدامة عبر توفير مكتبات متخصصة على مستوى الجامعات  ✓

، تشمل المجبت المتخصصة باللغات ال ية، اإلنسانوالكليات في شتى مجاالت حقو  

يات الداعمة للدراسات والتدريبات، ومختل  المراج  المتعلقة بالتربية والتثقي  والدور

  اإلنسانفي مجال حقو  

عقد شراكات تتعلخ بالممارسات الفملى على المستوى العربي، واالنفتاح على تجارب  ✓

  اإلنسانالمؤسسات واآلليات الدولية ذات الصلة ب قو  

وض  برامج للتكوين والتخصد في مجاالت  رف  القدرات اللغوية، ب يث ال يمكن ✓

بدون ال صول على القدرات اللغوية الب مة، السيما اللغات ال ية،  اإلنسانحقو  

  اإلنسانعبوة على فهم واستيعاب التفسيرات في مجال القانون الدولي ل قو  

اعات الربط بين الب ث والتنمية، من خبل انفتاح الجامعات ومراكز األب ال على القط ✓

 والمؤسسات والهيئات التنموية 

 وض  برامج لتدريب المدربين، وعقد الشراكات المتعددة األطراف في هذا المجال   ✓

 

 للتنشئة االتتمعن ة تالتربوية  امسعل ب الحديوة •

بالنير لتطور المجتم  العربي وظهور أشكال جديدة للتربية والتنشئة االجتماعية، ف نه 

 ي المواضي  التالية:من المرورج التفكير ف

تدارل الخلل وتعزيز األساليب التقليدية للتنشئة االجتماعية، سيما دور العائلة والمدرسة  ✓

 والجمعية والنقابة... 

تنامي األساليب ال ديثة للتنشئة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في ترسيخ قيم التسام   ✓

فال والشباب، كما يمكن أن ، بين شرائ  واسعة من األطاإلنسانوالتشاركية وحقو  

 تكون سببا للتمييز والكراهية والعن  

 اإلاعر المع عري  -2

  اإل سعـالمرتع ع  العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  2-1

  اإل سعـالم وعق العربي لحقوق  •

ضألمن االهتمامألات  اإلنسانىلى وضأل  حقألو   اإلنسانيهدف الميثألا  العربألي ل قو  

مألثب سامية وأساسا لتوجيه ىرادة  اإلنسانألدول العربيألة، ما يجعألل مألن حقألو  الوطنيألة فألي ال

. وقد ية الساميةاإلنسانترتميه القيم  لما، وتمكنأله مألن االرتقألاء ن ألو األفمألل وفقألا اإلنسان

تعمل الدول األطراف على دمج على أن " اإلنسانمن الميثا  العربي ل قو   5-41نصت المادة 

وال ريات األساسية في المناهج واألنشطة التعليمية وبرامج التربية  اإلنسان  مباد  حقو

 والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية".

 اإل سعـاالسترات ج ة العرب ة لحقوق  •

على نشر وتعزيز ثقافة  اإلنسانيند الهدف الراب  من االستراتيجية العربية ل قو  

دولية بموجب التزامات الدول العربية، سيما من خبل تشجي  وتعميم المعايير ال اإلنسانحقو  
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الب ث العلمي، وتنسيخ الجهود الوطنية واإلقليمية، وعقد دورات تدريبية وطنية وشبه ىقليمية 

واآلليات الخاصة ب مايتها، وتشجي   اإلنسانوىقليمية للتعري  باالتفاقيات الدولية ل قو  

، وىنتاج اإلنساناالجتماعي في نشر وتعزيز ثقافة حقو   االستخدام األمثل لوسائل التواصل

 . اإلنسانبرامج ىعبمية متخصصة في مجال حقو  

 اإل سعـالمرتع ع  الدتل ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  2-2

 (1948) اإل سعـ لحقوق الععلمي اإلنالـ •

خير يجب على حخ كل شخد في التعليم وعلى أن هذا األ 26أكد هذا اإلعبن في مادته 

وال ريات األساسية،  اإلنسانوتعزيز احترام حقو   اإلنسانأن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية 

 فمب عن تعزيز التفاهم والتسام  والصداقة بين األمم.

 اإل سعـ لحقوق الدتل ة الصووك •

كانون  4تممنت "االتفاقية الدولية للقماء على جمي  أشكال التمييز العنصرج" )

منها أن تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة،  7( في المادة 1969يناير الثاني/

وال سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعبم، بغية مكاف ة النعرات المؤدية ىلى التمييز 

 األخرى. العنصرج وتعزيز التفاهم والتسام  والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أو االثنية

كانون  3وأشار "العهد الدولي الخاع بال قو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )

منه ىلى تعهد الدول األطراف بوجوب توجيه التربية والتعليم  13( في المادة 1976الثاني/يناير 

 ناإلنساية وال س بكرامتها، وىلى توطيد احترام حقو  اإلنسانىلى اإلنماء الكامل للشخصية 

وال ريات األساسية. كما تتفخ على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخد من 

اإلسهام بدور ناف  في مجتم  حر، وتوثيخ أواصر التفاهم والتسام  والصداقة بين األمم ومختل  

انة الفئات السبلية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المت دة من أجل صي

 السلم.

( 1981أيلول/سبتمبر  3ونصت "اتفاقية القماء على جمي  أشكال التمييز ضد المرأة" )

بمقتمى مادتها العاشرة على أن تتعهد الدول األطراف باتخاذ جمي  التدابير المناسبة للقماء 

من  على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية ل قو  الرجل في ميدان التربية، خاصة

 خبل: 

التساوج في المناهج الدراسية وفى االمت انات وفى مستويات مؤهبت المدرسين وفي  -

 نوعية المرافخ والمعدات الدراسية 

القماء على أج مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمي  مراحل التعليم  -

تساعد في ت قيخ بجمي  أشكاله، عن طريخ تشجي  التعليم، وغير  من أنواع التعليم التي 

هذا الهدف، وال سيما عن طريخ تنقي  كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكيي  أساليب 

 التعليم 

 التساوج في فرع المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية  -

المكرسة  29( بمقتمى مادتها 1990أيلول/سبتمبر  2ونصت "اتفاقية حقو  الطفل" )

 التعليم بأن تلتزم الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها ن و: ل خ الطفل في
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 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ىلى أقصى ىمكاناتها  (  أ )

وال ريات األساسية والمباد  المكرسة في ميثا  األمم  اإلنسانتنمية احترام حقو   )ب( 

 المت دة 

ج الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذج تنمية احترام ذو ( ج)

 يعيت فيه الطفل والبلد الذج نشأ فيه في األصل وال مارات المختلفة عن حمارته 

ىعداد الطفل ل ياة تستشعر المسؤولية في مجتم  حر، بروح من التفاهم والسلم والتسام   )د(  

داقة بين جمي  الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والمساواة بين الجنسين والص

 والدينية واألشخاع الذين ينتمون ىلى السكان األصليين 

 تنمية احترام البيئة الطبيعية  )هأل( 

 

( بموجب مادتها 2008أيار/مايو  3) "اتفاقية حقو  األشخاع ذوج اإلعاقة" ونصت

وال ريات  اإلنسانز ىعمال كافة حقو  الرابعة على أن تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزي

األساسية ىعماال تاما لجمي  األشخاع ذوج اإلعاقة دون أج تمييز من أج نوع على أساس 

اإلعاقة، خاصة من خبل تشجي  تدريب األخصائيين والموظفين العاملين م  األشخاع ذوج 

ر المساعدة والخدمات التي اإلعاقة في مجال ال قو  المعترف بها في هذ  االتفاقية لت سين توفي

 تكفلها تل  ال قو .

كما تند المادة الثامنة من ذات االتفاقية والمتعلقة ب ذكاء الوعي على أن تتعهد الدول 

 األطراف في االتفاقية سالفة الذكر باعتماد تدابير فورية وفعالة ومبئمة من أجل:

اإلعاقة، بما في ذل  على مستوى ىذكاء الوعي في المجتم  بأسر  بشأن األشخاع ذوج  (  أ )

 األسرة، وتعزيز احترام حقو  األشخاع ذوج اإلعاقة وكرامتهم 

مكاف ة القوالب النمطية وأشكال الت يز والممارسات المارة المتعلقة باألشخاع ذوج  )ب( 

 اإلعاقة، بما فيها تل  القائمة على الجنس والسن، في جمي  مجاالت ال ياة 

 بقدرات وىسهامات األشخاع ذوج اإلعاقة تعزيز الوعي  )ج( 

وتشمل هذ  التدابير تنييم حمبت فعالة للتوعية وتعزيز تبني موق  يتسم باحترام حقو  

األشخاع ذوج اإلعاقة في جمي  مستويات نيام التعليم، بما في ذل  لدى جمي  األطفال منذ 

خاع ذوج اإلعاقة تتفخ حداثة سنهم، فمب عن تشجي  وسائل اإلعبم على عرض صورة لألش

 وأهداف هذ  االتفاقية وتشجي  تنييم برامج تدريبية للتوعية باألشخاع ذوج اإلعاقة وحقوقهم.

أيار/مايو  22ونصت "اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكاف ة التمييز في مجال التعليم" )

يستهدف ( بمقتمى مادتها الخامسة بأن تقر الدول األطراف على أن التعليم يجب أن 1962

وحرياته األساسية، وأن  اإلنسانية وتعزيز احترام حقو  اإلنسانت قيخ التنمية الكاملة للشخصية 

ييسر التفاهم والتسام  والصداقة بين جمي  األمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند 

 جهود األمم المت دة في سبيل صون السبم.
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دت كذل  توصية بشأن التربية من أجل التفاهم ويجدر التأكيد على أن اليونسكو اعتم

وحرياته األساسية مند  اإلنسانوالتعاون والسبم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقو  

 .1974سنة 

  المؤتمرا  تاإلنال ع  الدتل ة •

ال كومات  1993" المنعقد سنة اإلنسانحث "ىعبن وبرنامج عمل مؤتمر فيينا ل قو  

لموارد الكافية للبرامج الهادفة ىلى تعزيز التشريعات الوطنية والمؤسسات على أن تخصد ا

من  اإلنسانالوطنية والهياكل األساسية المتعلقة بها والتي تدعم سيادة القانون، والتوعية ب قو  

 خبل التدريب والتعليم والتثقي  والمشاركة المدنية.

اف ة العنصرية والتمييألألألز العنصألألرج كما أكد "برنامج عمل وىعبن المؤتمر العالمي لمك

 31/8يتصل بذل  من تعصب" المنعقد بمدينة ديربان خبل الفترة من من  وكألر  األجانب وما

أن القماء على العنصرية والتمييز العنصرج وكر  األجانب وما  2001من العام  8/9ىلى 

وتكثي   اإلنساني  على حقو  يتصل بذل  من تعصب ال يتم دون اعتماد وتنفيذ تدابير تهم التثق

 التعاون م  اإلعبم والمجتم  المدني في هذا المجال بالنير لألدوار الهامة التي يلعبها كل منهما.  

ومن جهة أخرى اعتمدت الجمعية العامة لألمم المت دة البرنامج العالمي للتثقي  في 

يهدف هذا البرنامج ىلى . و10/12/2004بتاريخ  59/113بقرارها رقم  اإلنسانمجال حقو  

باعتبار  ركيزة أساسية إلعمال ال قو   اإلنسانترسيخ اإلعمال الدائم للتثقي  في مجال حقو  

وال ريات وتعزيز المساواة والتشاركية. وفي ذات السيا ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 

اليوم الدولي ، 2017كانون األول/ديسمبر  8بتاريخ  130/72المت دة، بموجب قرارها رقم 

للعيت معا في سبم، تدعو من خبله "جمي  الدول األعماء ومؤسسات منيومة األمم المت دة 

وغيرها من المنيمات الدولية واإلقليمية والمجتم  المدني، بما يشمل المنيمات غير ال كومية 

ة وغيرها من واألفراد، ىلى االحتفال باليوم الدولي للعيت معا في سبم، وفقا للثقافة السائد

اليروف واألعراف في مجتمعاتها الم لية والوطنية واإلقليمية، بطر  منها التثقي  واالضطبع 

 بأنشطة بهدف توعية الجمهور".  

-II المفهوم تيستويع  التدخلاإل سعـالترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق : 

 تعريف -1

ة للتربية على حقو  ، أشارت "الخطة العربياإلنسانفي تعريفها للتربية على حقو  

" أن هذ  األخيرة تمثل "عملية طويلة المدى ومستمرة مدى ال ياة تهدف 2014-2009 اإلنسان

أساسا ىلى تعزيز قيم التسام  والتمامن والتعاون بين البشر حتى يتسنى خلخ اليروف المبئمة 

الصراعات وانتهاكات ل ياة أفمل لبني البشر تسودها ال رية والعدالة والكرامة والمساواة ومن  

ودعم عمليات المشاركة الديمقراطية بقصد ىقامة مجتمعات ت يى فيها جمي   اإلنسانحقو  

 للناس كافة بالتقدير واالحترام". اإلنسانحقو  

 



 -156- 

 يستويع  تيجعال  الخطة العرب ة   -2

 اهتمامها على: "اإلنسانالخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  "تركز 

 وحمايتها وىعمالها على ن و فعال   اإلنساناحترام حقو  تعزيز  •

تمكين األفراد من حقهم في التعليم والذج يجب أن يشمل اطبعهم على المعلومات  •

 وطلبها وتلقيها   اإلنسانالمتعلقة ب قو  

   اإلنسانال صول على فرع التدريب في مجال حقو   •

كينه من المشاركة وتقوية قدراته ىنماء شخصية الفرد وتعزيز ىحساسه بالكرامة وتم •

 وتعزيز قناعاته وسلوكياته من أجل بناء مجتم  يسود  التفاهم والتسام  والمساواة والسلم 

بصفة عملية في تطبيقها على أرض الواق   اإلنسانتمكين األطفال من تمل  مباد  حقو   •

 في البيت والمدرسة والمجتم  عموما  

  عملية شاملة تستمر مدى ال ياة  ناإلنساوبذل  ف ن تعليم حقو   •

-2022للفترة  اإلنسانالخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  "وعليه ستركز 

 اهتمامها على المستويات التالية: "2026
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III  اإل سعـالتداب ر الالزية لتنف   الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق 

الخطوط "وفخ  "اإلنسانخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  ال"انطلخ مسار ىعداد 

المباد  التوجيهية "( و2006) "في الدول العربية اإلنساناالسترشادية العامة لتعليم حقو  

التي وضعها مكتب مفوض األمم  "اإلنسانلوض  خطط العمل الوطنية للتثقي  في مجال حقو  

 "اإلنسانعقد األمم المت دة للتثقي  في مجال حقو  "في ىطار  اإلنسانالمت دة السامي ل قو  

(، وتهدف هذ  الوثائخ ىلى مساعدة الدول على اتخاذ التدابير الب مة للتربية 1995-2004)

 .اإلنسانوالتثقي  في مجال حقو  

، 2006في الدول العربية المعتمدة سنة  اإلنسانفوفقا للخطط االسترشادية العامة لتعليم حقو  

 يتعين األخذ بعين االعتبار العناصر التالية:

في المواد الدراسية بهدف  اإلنسانىجراء دراسات مس ية تشخيصية لواق  حقو   •

 والمنهج المتب   اإلنسانمعرفة مدى تممين الكتب لمفاهيم وقيم حقو  

التي سيتم دمجها في المناهج والبرامج  اإلنسانىعداد مصفوفات لقيم ومباد  حقو   •

  اإلنساندراسية من طرف الخبراء والمتخصصين في المجال التربوج وحقو  ال

في المنيومة التربوية )الكتب المدرسية، طر  التدريس،  اإلنسانتممين مفاهيم حقو   •

 األنشطة المدرسية، البيئة المدرسية...( 

 بوية  التأهيل المعرفي لألطر التربوية بتمكينهم من المهارات والمعارف العلمية والتر •

 

 اإلنسانوانسجاما م  المباد  التوجيهية لوض  خطط العمل الوطنية للتثقي  في مجال حقو  

 العناصر التالية: (، يجب مراعاة1995-2004)

  اإلنسانت ديد الغايات أو األهداف العامة من أجل التثقي  في مجال حقو   •

 ة والفئات المستهدفة سن استراتيجيات تهدف الوصول ىلى العموم والقطاعات التعليمي •

 ىقرار برامج لت قيخ االستراتيجيات، تتأل  من أنشطة م ددة  •

 وض  نتائج م ددة بشكل واقعي ومعايير للرصد والتقييم  •

 

 اإل سعـتنف   يضعي ا الخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  -1

 وفخ المراحل التالية:  2026يمتد تنفيذ الخطة العربية ىلى سنة 

 اإلنسان: تمطل  خبلها الجهات ال كومية المختصة ب قو  حلة اإلنداد تالتخط طير •

 باتخاذ التدابير الب مة من خبل تقييم عمل ومتطلبات كافة األطراف 

تنخرط القطاعات ال كومية والمؤسسات الوطنية الجهع  المعن ة بتنف   الخطة:  •

ب في اتخاذ التدابير الب مة بشأن والجامعات ومعاهد التدري وفعاليات المجتم  المدني

في ىطار تتكامل فيه األدوار والجهود من أجل  اإلنسانالتربية والتثقي  في مجال حقو  

  اإلنسانت قيخ االهداف المنشودة في مجال التربية والتثقي  على حقو  
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 يتم خبلها: يرحلة التنف  د •

بية والتثقي  في مجال حقو  الخطة العربية للتر"اتخاذ التدابير الب مة لتنفيذ  -

 خبل الفترة الم ددة لها، وتوفير اإلمكانيات والوسائل الب مة لذل   "اإلنسان

وىطبع العموم على مختل  المبادرات والتدخبت  اإلنسانترسيخ ثقافة حقو   -

 باستثمار مختل  وسائل التواصل االجتماعي والتقنيات ال ديثة واإلعبم 

 :عماء العمل علىكما قد ترى الدول األ

في التدابير المتخذة الخاصة بالتربية  اإلنسانىشرال المؤسسات الوطنية ل قو   -

   اإلنسانوالتثقي  في مجال حقو  

  اإلنسانىبرا  دور الجامعة والتدريس والب ث العلمي في مجال حقو   -

ة اتخاذ التدابير التي من شأنها خلخ فماء ثقافي داخل الجامعة كفيل بنشر ثقاف -

   اإلنسانحقو  

فت  قنوات التواصل والتفاعل المستمر لتبادل الخبرات بين الجامعات وفعاليات  -

 بالجامعات   اإلنسانالمجتم  المدني وخلخ شبكة ألساتذة مادة حقو  

بين مؤسسات  اإلنسانتعزيز التعاون في مجال تبادل المنشورات التي تهم حقو   -

ات والتنسيخ بين مختل  الجامعات، وبينها وبين التعليم العالي وتوفير بن  للمعلوم

 ، من جهة أخرى اإلنسانالمؤسسات الوطنية المعنية ب قو  

: تتم متابعة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال يرحلة المتعبعة تالتق  م •

عبر تبادل أفمل  اإلنسان" على مستوى اللجنة العربية الدائمة ل قو  اإلنسانحقو  

 . لخبرات والممارسات حول الموضوعا

 الركعئة امسعس ة للتنف   الفععل للخطة العرب ة  -2

 الفئع  المستهدفة 2-1

  اإلنسانفي مجال التربية والتثقي  على حقو   الفاعلون •

األطر التربوية بمراكز ومعاهد تدريب وتأهيل األطر التربوية وبمؤسسات التدريب  •

 المهني والجامعي واإلعبمي 

 ة التدريس والهيئات اإلدارية والتربوية هيئ •

 بمؤسسات التنشئة االجتماعية  اإلنسانالعاملون في مجال التربية والتثقي  على حقو   •

 بمؤسسات المجتم  المدني  اإلنسانالعاملون في مجال التربية والتثقي  على حقو   •

 الشباب الفاعلين في األنشطة الطببية المختلفة  •

 وسائل األعبم  •

 البرايج التدريب ة   2-2

 واستثمارها  اإلنسانىنتاج الدالئل المرجعية للتربية والتثقي  على حقو   •

  اإلنسانالطر  والوسائط التربوية للتربية والتثقي  على حقو   •

 في المناهج الدراسية  اإلنسانتممين قيم ومباد  ومفاهيم حقو   •
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 ت التنشئة االجتماعية ية بين مختل  مكونات مؤسسااإلنسانتعزيز العبقات  •

  اإلنسانالتقنيات واألساليب الخاصة بالتربية والتثقي  في مجال حقو   •

 البرايج التونوية 3-2

  اإلنسانىيجاد برامج ىعبمية متنوعة للتربية والتثقي  على حقو   •

  اإلنسانىشرال المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات التوعية ب قو   •

  اإلنسانفي نشر ثقافة حقو   الدينية الرسمية تفعيل دور المؤسسات •

 يؤؤرا  تنف   مهداف خطط العمل 2-4

 ومعز ة لثقافتها  اإلنسانكتب مدرسية متممنة لقيم ومباد  ومفاهيم حقو   •

أطر تربوية وىدارية ذات خبرات وكفايات وقدرات متنوعة في مجال التربية والتثقي   •

  اإلنسانعلى حقو  

  اإلنساننية في مجال التربية والتثقي  على حقو  خبرات وتجارب ميدا •

  اإلنسانأساليب تربوية ذات صلة ب قو   •

 داخل التنشئة االجتماعية  اإلنسانأنشطة موا ية معز ة لثقافة حقو   •

  اإلنساندورات تدريبية في مجال التربية والتثقي  على حقو   •

 ئة االجتماعية داخل مؤسسات التنش اإلنسانحمبت توعوية في مجال حقو   •

 داخل مؤسسات التنشئة االجتماعية  اإلنسانتنامي ثقافة حقو   •

 شراكات وبرامج تعاون  •

 يتعبعة تنف   خطة العمل 5-2

تعمل الجهات المختصة في منيومة جامعة الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز  

ة للتربية والتثقي  في مجال حقو  الخطة العربي"قدرات مختل  الفاعلين المعنيين بتنفيذ 

 عبوة على: ،"اإلنسان

وعرض تجارب  اإلنسانالوقوف عند الممارسات الفملى في مجال التربية على حقو   •

ومواكبة التطور السري   الدول األعماء في ت ديث البرامج واألدوات التدريبية

   ثة وبرو  قمايا جديدة تميز المجتمعات ال دي اإلنسانلمجاالت حقو  

  اإلنسانتأمين التأطير العلمي واألكاديمي في مجال حقو   •

 عن طريخ التدريب  اإلنسانتأمين نشر ثقافة حقو   •

  اإلنسانىصدار مجلة متخصصة في مجال حقو   •

 يحددا  ينهج ة تيوتهع  استرؤعدية -3

 يحددا  ينهج ة 3-1 

 تشمل ما يلي: اإلنسانىن التربية والتثقي  في مجال حقو  

وال ريات األساسية وتعز ها، وتتي  الفرصة لجمي   اإلنسانتعلم ت ترم حقو  بيئة  -

، وتمكن الجمي  من المشاركة اإلنساناألطراف الفاعلة في المجال من ممارسة حقو  

 في ال ياة العامة 
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وتنشر قيمها  اإلنسانأن تكون جمي  عمليات التعليم والتعلم ووسائلهما ت ترم حقو   -

 ومبادئها 

الفاعلين التربويين والعاملين في المجال التربوج والمكلفين ب نفاذ القانون تدريب  -

واإلعبميين وجمي  الفاعلين في مؤسسات التنشئة االجتماعية، وتزويدهم بالمعارف 

 وممارستها  اإلنسانوالمهارات والكفايات الب مة لتيسير تعلم حقو  

 

 اخل المنيومة التربية أن ي قخ نتائج عدة منها:د اإلنسانومن شأن اتباع نهج التربية على حقو  

المساهمة في  يادة فعالية المنيومة التعليمية الوطنية، الشيء الذج سينعكس على التنمية  -

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ت سين نوعية النتائج الدراسية، وذل  عن طريخ تشجي  ممارسات وعمليات تدريس  -

 طفل وتعلم تشاركية م ورها ال

 يادة سبل الوصول ىلى التعليم والمشاركة فيه من خبل تهيئة بيئة تعلم تراعي ال قو    -

وتتسم بشموليتها وانفتاحها على الجمي ، وتدعو ىلى قيم عالمية وفرع متكافئة وىلى 

 التنوع وعدم التمييز وتبث روح المواطنة والقيم التشاركية 

 

 يوتهع  استرؤعدية 3-2

في المنيومة التربوية اتباع المراحل  اإلنسانتربية والتثقي  في مجال حقو  تستلزم عملية ال

 التالية:

 المرحلة امتل  •

اتخاذ التدابير المناسبة لها لت ديد األهداف والبرامج واألنشطة والتمويبت الب مة، 

 وتقييم البرامج واألنشطة المنجزة وتتبعها.

 المرحلة الوع  ة  •

سيما عن طريخ النير في  اإلنسانلتثقي  في مجال حقو  ت ليل وضعية التربية وا

ىن  اإلنسانىعداد دراسة وطنية تتممن مبادرات التربية والتثقي  في مجال حقو  

وجدت والممارسات الجيدة التي حققت أثرا مستداما وكذا الت ديات والعقبات التي تواجه 

سة بت ديد وطرح توصيات ، على أن تقوم الدرااإلنساننشر وترسيخ قيم ومباد  حقو  

وكذا تقديم  اإلنسانبشأن الفئات ذات األولوية التي ت تاج ىلى التثقي  في مجال حقو  

. ويتم نشر نتائج اإلنساناقتراحات من أجل ت سين التربية والتثقي  في مجال حقو  

على نطا  واس  من أجل  اإلنساندراسة وضعية التربية والتثقي  في مجال حقو  

 .اإلنسانوجهات االستراتيجية للتربية والتثقي  في مجال حقو  وض  الت

 المرحلة الوعلوة  •

 تتعلخ بما يلي:

 ت ديد األولويات على أساس نتائج دراسة الوضعية  -
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للتنفيذ تتناول جمي  المجاالت الواردة في  اتخاذ التدابير المناسبة على المستوى الوطني -

، وتتممن أهداف واض ة اإلنسانل حقو  الخطة العربية للتربية والتثقي  في مجا

 وتدابير وىجراءات من شأنها ت قيخ أثر مستدام 

 تخصيد الموارد المالية والبشرية الب مة  -

 المرحلة الرابعة •

 تخد التنفيذ والمتابعة، حيث يتم:

 البدء في تنفيذ األنشطة المبرمجة  -

 تقييم التقدم الم ر  فيما تم تنفيذ  ممن تدابير  -

 على نطا  واس   يمنشر التقي -

 بشكل دورج  اإلنسانمشاركة التجارب الوطنية م  اللجنة العربية الدائمة ل قو   -

  اإلنسانشروط أساسية لتفعيل ناج  للخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو   -4

توفير  اإلنسانيقتمي التفعيل الناج  للخطة العربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

األساسية الكفيلة بتنزيلها السليم والذج يمكن من االنخراط الواعي والمسؤول العناصر 

 للجهات المستهدفة. 

 وتشمل هذ  العناصر األمور األساسية التالية:      

  تطوير تسعئل تآل ع  البريجة تالتدب ر •

 ويتعلخ األمر بألألألألأل:

ط والبعيد، م  ت ديد ت ديد المجاالت التي يتطلب تفعيلها على المدى القريب والمتوس -

 الفئات المستهدفة من برامج التربية والتعليم 

 اإلنسانتوفير األدوات والوسائل التربوية في مجال التربية والتثقي  على حقو   -

ال خ في  –والدالئل المصاحبة، خاصة بالنسبة لمجاالت ال قو  )كال خ في التعليم 

األشخاع ذوج  -البجئون  -المهاجرون  -الص ة ....( وكذا بالنسبة للفئات )األطفال 

 اإلعاقة( 

استثمار التكنولوجيات ال ديثة لإلعبم واالتصال في تطوير الوسائل التربوية في مجال  -

  اإلنسانالتربية والتثقي  على حقو  

، اإلنسانتسخير وسائل اإلعبم واالتصال للنهوض بالتربية والتثقي  في مجال حقو   -

اصلية الهادفة لتوعية الرأج العام في مجال التربية والتثقي  خاصة في ال مبت التو

 وترسيخ قيمها  اإلنسانعلى حقو  

 تشج ع المواكبة العلم ة  •

  وذل  من خبل:  

والتقييم الدائم  اإلنسانىنجا  الدراسات المتعلقة بالتربية والتثقي  في مجال حقو   -

 للبرامج ذات الصلة 
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كاديمي ومختل  مراكز الب ث في النهوض بالتربية تعزيز دور الجامعات والب ث األ -

من خبل ىشراكها في التدابير المتخذة على المستوى  اإلنسانوالتثقي  في مجال حقو  

الوطني، والقيام بالدراسات واألب ال وتعزيز قدرات الفاعلين والنهوض بالب ث 

   اإلنسانوالتدريب في مجال حقو  

، اإلنسانات الصلة بالتربية والتثقي  في مجال حقو  تعزيز أعمال النشر والتوثيخ ذ -

 خاصة على مستوى الجامعات ومعاهد التدريب 

تعزيز الشراكات م  الجامعات ومعاهد الب ث لتفعيل الخطة العربية وتشجي  انفتاح  -

ومواكبة أعمالها  اإلنسانمؤسسات هذ  الجامعات والمعاهد على اآلليات الدولية ل قو  

 ات الصلة  واجتهاداتها ذ

  يالذ امهم ة الضرترية لألسعل ب الحديوة للتنشئة االتتمعن ة تالتربوية •

يشمل هذا العنصر تعزيز أدوار مختل  وسائل اإلعبم واالتصال في التنشئة، خاصة 

 تأثيرها على األطفال واليافعين والشباب. 

ساليب ال ديثة ولبلوغ األهداف المتوخاة من الخطة العربية، يتعين أن ت يى هذ  األ

للتنشئة االجتماعية باالهتمام المرورج على المستوى الوطني، سواء من خبل تتب  

بشكل عام وترسيخ مباد  وقيم  اإلنسانأثرها أو استثمارها في نشر وتعزيز ثقافة حقو  

الكرامة والمساواة والتسام  والتشاركية، عبوة على ىيبء األهمية لألشكال التقليدية 

ة االجتماعية، خاصة من خبل تعزيز دور األسرة وفماءات التربية والتعليم للتنشئ

 الجامعة...(. -)المدرسة 

 

 

-IV  اإل سعـالمحعتر االسترات ج ة للخطة العرب ة للترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق 

2022-2026 

الخطة "انسجاما م  اإلطار المعيارج والمرجعيات األممية واإلقليمية ذات الصلة، ت دد 

ثبثة م اور لتدخبت الفاعلين في مجال  "اإلنسانالعربية للتربية والتثقي  في مجال حقو  

 .اإلنسانالتربية والتثقي  في مجال حقو  

داخل فضعذا  الترب ة  اإل سعـالترب ة تالتوق ف في يجعل حقوق  المحور امتل: تعةية -1

 تالتعل م تالتنشئة االتتمعن ة

تنفيذ برامج خاصة بتعزيز التربية والتثقي  في مجال حقو  يهم هذا الم ور وض  و

في المنيومة التعليمية، تتم بلورتها انطبقا من تقييم وتشخيد للوضعية ال الية للتربية  اإلنسان

، خاصة فيما يهم مبئمة المناهج والبرامج وتعزيزها. كما اإلنسانوالتثقي  في مجال حقو  

  فماءات التنشئة االجتماعية من أسرة ومدرسة وجامعة يهدف هذا الم ور النهوض بمختل

في سلوكيات مدنية تعز   اإلنسانلتلعب األدوار المنوطة بها كمجاالت لترجمة قيم ومباد  حقو  

 قيم التشاركية والمساواة والسلم.   
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 الهدف الععم

  اإلنسانتعزيز ودعم مناو تربوج للنهوض بقيم حقو  

 والتنشئة االجتماعية التعليمداخل فماءات التربية و

 النت جة المنتظرة

 بيئة تربوية تساهم في تعليم الفرد وترسيخ قيم ومباد  المساواة والتسام  والتشاركية 

 اإلنسانواحترام حقو  

 

 المحور الفرني امتل: المنعهج التربوية تالمقررا  الدراس ة 1-1

 الخعص الهدف

في المناهج والبرامج والمقررات الدراسية والجامعية  اإلنسانتعزيز ىدماج مباد  وقيم حقو  

 والمهنية ب شرال الفاعلين المعنيين

 

المحور الفرني الوع ي: مدتار الح عة المدرس ة تالجعيع ة تيراكة التدريب تالتنشئة  1-2

 االتتمعن ة

 الخعص الهدف

 والمواطنة والتشاركية بفماءات  اإلنسانترسيخ قيم ومباد  حقو  

 مؤسسات التربية والتعليم والتنشئة االجتماعية ومشاري  وبرامج

 

 المحور الفرني الوعلل: تعةية قدرا  الفعنل ا التربوي ا 1-3

 الهدف الخعص

 تقوية قدرات الفاعلين التربويين لتمكينهم من االنخراط في مسار التربية والتثقي  

 اإلنسانفي مجال حقو  

  اإل سعـرا  في يجعل حقوق المحور الوع ي: التدريب تتعةية القد -2

يهم هذا الم ور وض  وتنفيذ برامج خاصة بتعزيز القدرات ذات الصلة بالتربية والتثقي  في 

، على أن تشمل هذ  البرامج فئات أبر ها الموظفون المدنيون والموظفون اإلنسانمجال حقو  

 المكلفون ب نفاذ القانون ومهنيو اإلعبم واالتصال. 

 الهدف الععم

 ومبادئها اإلنسانكين كافة الفاعلين المعنيين من تمل  قيم حقو  تم

 النت جة المنتظرة

 اإلنسانبرامج تدريب متكاملة وشاملة تتممن مباد  حقو  

 المحور الفرني امتل: تدريب تتعةية قدرا  الموظف ا تالمولف ا بإ فعذ القع وـ  2-1

 

 الهدف الخعص

 اإلنسانحقو   تعزيز قدرات مختل  الفاعلين في مجال
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 المحور الفرني الوع ي: تدريب الععيل ا في المجعل اإلناليي تالصحف  ا 2-2

 الهدف الخعص

 اإلنسانتعزيز قدرات العاملين في المجال اإلعبمي والص فيين للمساهمة في نشر ثقافة حقو  

 لفعئدة الشبعب  اإل سعـالمحور الفرني الوعلل: التوق ف نل  حقوق  2-3

 عصالهدف الخ

للمساهمة والمشاركة في بناء مجتم  متماس   اإلنسانتمكين الشباب من تمل  قيم ومباد  حقو  

  ومتسام 

  اإل سعـالمحور الوعلل: تفع ل دتر المجتمع المد ي في  شر ثقعفة حقوق  -3

يهم هذا الم ور تعزيز الشراكة والتعاون من أجل النهوض بدور جمعيات المجتم  المدني في 

 .  اإلنسانية والتثقي  على حقو  مجال الترب

 الهدف الععم

وتعزيز الشراكة والتعاون م  المجتم  المدني للنهوض بثقافة  تعزيز قدرات الفاعلين في المجتم 

 اإلنسانحقو  

 النت جة المنتظرة

 ونشر قيم المواطنة اإلنسانمجتم  مدني فاعل ومساهم في مجال التربية والتثقي  على حقو  

 

 الفرني امتل: الترب ة نل  المواانة تالتشعرك ة لدى الشبعب  المحور 3-1

 الهدف الخعص

 تعزيز قيم المواطنة والمشاركة وال وار لدى الشباب في المساهمة

 ال سيما من خبل المراكز الثقافية والجمعيات الرياضية والسينما والمسرح 

 وغيرها من المؤسسات الثقافية والفنية

 اإل سعـلوع ي: تفع ل دتر المجتمع المد ي لترس خ ثقعفة حقوق المحور الفرني ا 3-2

 تالمشعركة لدى الشبعب

 

 الهدف الخعص

 في أوساط الشباب اإلنسانىشرال كافة مكونات المجتم  لخلخ ثقافة حقو  
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 البند السادس

 "اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة" 

 ،اإلنسانائمة لحقوق إن اللجنة العربية الد

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

على تقرير وتوصيات فريق العمل مفتوح العضوية املنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق و  ▪

شروع اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة املخصص لدراسة م اإلنسان

 والفتاة
 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 توص ي بـــــــ:

افقة على " اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة"  -1 املو

بالصيغة املرفقة ورفعه إلى مجلس الجامعة على املستوى الوزاري في دورته القادمة 

 ، مع التوصية باعتماده.(157)
 

توجيه الشكر إلى "فريق العمل مفتوح العضوية املنبثق عن اللجنة العربية الدائمة  -2

املخصص لدراسة مشروع اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال  اإلنسانلحقوق 

" على الجهد املبذول، وإلى دولة الكويت على رئاستها الحكيمة  العنف ضد املرأة والفتاة

 .عات فريق العمل مفتوح العضويةالجتما

تكليف األمانة العامة بتعميم اإلعالن على الدول األعضاء فور اعتماده والعمل على  -3

 نشره والتعريف به على أوسع نطاق.
 

افاتها بالتدابير والسياسات  -4 تكليف األمانة العامة بمخاطبة الدول األعضاء وطلب مو

واد اإلعالن، وتعميمها لتعظيم االستفادة املتخذة على املستوى الوط ي ذات الصلة بم

 منها.
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 اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة

______ 

 

 جامعة الدول العربية، في األعضاء الدول  إن
 

 
ً
 بالتكريم اإللهي لإلنسان؛ إيمانها من انطالقا

 

 ؛وحرياته اإلنسانحقوق قيم العربية الرفيعة الراسخة التي تكرس كافة بال واعتزازا
 

 البشر؛وتعزيزا لقيم التسامح والتضامن والتعاون بين 
 

 العربي واالرتقاء به إلى املكانة الالئقة بتاريخه املجيد، اإلنسانوسعيا للنهوض ب
 

وترسيخا لقيم الحرية والكرامة والعدالة واملساواة ومنع الصراعات وانتهاكات حقوق 

املحورية للمرأة في املجتمع، وكونها على درجة واحدة مع الرجل في وتسليما باملكانة ، اإلنسان

في ظل اإلنصاف الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى التكريم، 

 والتشريعات واملواثيق النافذة لصالح املرأة؛
 

إقرارا بأن جميع األشخاص متساوون أمام القانون؛  و
 

 ياة كريمة آمنة خالية من العنف؛وإيمانا بحق كل إنسان في ح
 

وتأكيدا لثقافة الرفض املطلق لجميع أشكال التمييز والعنصرية والعنف واإلرهاب وما 

 ؛اإلنسانتجسده من انتهاك صارخ لحقوق 
 

وتعزيزا لجهودها الرامية إلى بناء أسرة عربية قوية وحماية أفرادها وتحصينهم من كافة 

 أشكال العنف واإلساءة؛
 

نا بخطورة ظاهرة العنف املمارس ضّد املرأة والفتاة وما ينجم عنها من أضرار صحية وإيما

اقع في ظل االحتالل والنزاعات املسلحة  ونفسية واجتماعية وأمنية، بما فيها العنف الو

 وشبكات الجريمة املنظمة والعابرة للحدود واإلرهاب؛
 

ات وآليات كفيلة بالقضاء على العنف وانطالقا من إيمانها بوجود حاجة ماسة العتماد إجراء

ضد املرأة والفتاة، والوقاية منه والتصدي له بإرادة سياسية ومجتمعية والتزام قانوني 

 صريح؛
 

 اإلنسانواستنادا إلى مقاصد ميثاق جامعة الدول العربية وامليثاق العربي لحقوق 

؛ السيما اتفاقية القضاء واالتفاقيات الدولية ذات الصلة كما صادقت عليها الدول العربية

(، واإلعالن 1989(، واتفاقية حقوق الطفل )1979على كافة أشكال التمييز ضّد املرأة )

(، وخطة عمل املؤتمر الدولي للسكان 1993العاملي بشأن القضاء على العنف ضّد املرأة )

ألمن (؛ وتماشيا مع قرارات مجلس ا1995(، وإعالن ومنهاج عمل بيجين )1994والتنمية )
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ق باملرأة والسالم واألمن  1325املعنية بحماية املرأة واألمن والسالم، ومنها القرار رقم 
ّ
املتعل

 ؛2000لعام 

وتعزيزا للتنسيق والتعاون العربي الهادف لدعم جهود الدول العربية ومساعيها للوفاء 

قت عليها، ال كما صاد اإلنسانبالتزاماتها بموجب االتفاقيات اإلقليمية والدولية لحقوق 

 سيما في إطار جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ومنظماتهما ووكاالتهما املتخصصة؛
 

 ومؤسسات املعنية، من هيئات حكومية وبرملانات، األطراف وإدراكا ألهمية إشراك جميع

املدني  املجتمع ومنظمات الخاص والقطاع ، وهيئات وطنية للمرأة،اإلنسان لحقوق  وطنية

اإلعالم، في العمل على رفع الوعي والتربية والتثقيف على حقوق  ووسائل لصلة،ذات ا

 ؛اإلنسان
 

وسعيا نحو إرساء دعائم مجتمع عربي خال من العنف ضد املرأة والفتاة يتمتع جميع أفراده 

 ية املكرسة في جميع الشرائع واألديان السماوية؛اإلنسانبالكرامة 
 

" 
ً
وتحث على  ناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة"اإلعالن العربي ملتصدر رسميا

 تعميمه على أوسع نطاق والعمل به:
 

 1املادة 

 اإلعالن، يقصد باملصطلحات التالية: هذا ألغراض

 عشر. الثامنة سّن  الفتاة: األنثى التي لم تتجاوز  -

 التيو  العنف على مستوى األسرة واملجتمع، العنف ضد املرأة والفتاة: كافة أعمال -

سبب أن من شأنها
ُ
مادية أو معنوية بما فيها  للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارا ت

 اإلكراه أو األعمال هذه بمثل بالقيام التهديد العنف الجسدي والجنس ي والنفس ي، أو

والحريات، ويشمل هذا العنف على سبيل املثال ال  من الحقوق  الحرمان التعسفي أو

 ملنزلي واملجتمعي والرقمي.الحصر العنف األسري وا

 2املادة 

وتعزيزا لجهود القضاء  العنف كافة أشكال والفتاة من املرأة حمايةيعد هذا اإلعالن التزاما ب

 على كل أشكال التمييز ضدهن.

 3املادة 

تعمل على تعزيز التدابير التشريعية واإلجراءات القانونية لحماية املرأة والفتاة وضمان وصولهما 

 .وضمان عدم إفالت مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب حال تعرضهما ألي عنف للعدالة
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 4املادة 

تلتزم باعتماد وتعزيز سياسات املساواة بين املرأة والرجل، وتطوير برامج وخطط عمل وطنية 

فاعلة وشاملة لتمكين املرأة وحمايتها، وخاصة خالل حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة وما 

على تضمين تدابير مناهضة العنف ضّد املرأة والفتاة في السياسات  تب عنها، مع العمليتر 

 التنموية الوطنية.
 

 5املادة 

تعزز التعاون فيما بينها، وفي إطار مؤسسات وأجهزة جامعة الدول العربية، وعلى أوسع نطاق 

كافة أشكال ممكن السيما من خالل تبادل املمارسات الفضلى ذات الصلة بالوقاية من 

العنف ضد املرأة والفتاة، وحماية الضحايا ومساعدتهن للوصول إلى العدالة والحصول على 

 املساعدة القانونية.
 

 6املادة 

تؤكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية ضمن األطر املؤسسية املناسبة خاصة بحاالت 

خاذ التدابير والسياسات املناهضة العنف ضد املرأة والفتاة تكون مرتكزا للجهود الرامية الت

ة ــــــــوث االكاديميـــــــــــر البحـــــــم ونشـــــــــما، عالوة على دعـــــــــف ضدهـــــــــــكال العنـــــــــع أشــــــــــلجمي

ضة ة واملجتمعية في املجاالت ذات الصلة حتى تساهم في رفع الوعي والتثقيف ملناهـــــــــوالعلمي

 العنف.
 

 7املادة 

تؤكد على أهمية تقديم الدعم الصحي والنفس ي واالجتماعي واملساعدة القانونية للمرأة 

والفتاة ضحايا العنف وتنش ئ وتدعم مراكز إيواء ورعاية وإعادة تأهيل متخصصة في هذا 

 املجال للضحايا ومساعدتهن على االندماج في املجتمع.
 

 8املادة 

عية من خالل البرامج واملناهج التعليمية في كافة مراحل التعليم تشدد على أهمية التو 

بما يرسخ قيم وثقافة  اإلنسانبحقوق املرأة والفتاة ومكانتهما في املجتمع وفق مبادئ حقوق 

 التسامح واالحترام املتبادل.
 

 9املادة 

جتماعي تؤكد على أهمية دعم وتطوير الخطاب اإلعالمي واالستفادة من منصات التواصل اال 

 في نشر ثقافة الحوار والتسامح ورفض جميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة.
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 10املادة 

 مناهضة مجال املدني، املعتمدة في الدول األعضاء، والعاملة في تدعم عمل منظمات املجتمع

 ، وتعزيز التعاون والشراكة بينها وبين الجهات الرسمية املعنية.العنف ضد املرأة والفتاة
 

 11املادة 

ليس في هذا اإلعالن أي مساس بما قد تتضمنه أية تشريعات وطنية سارية في دولة ما من 

 أحكام هي أكثر تيسيرا ملناهضة العنف ضد املرأة والفتاة.

 ***انتهى***
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 البند السابع

 املساواة واالنصاف

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 انة العامة،على مذكرة األم ▪

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملكة املغربية لدى جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:

"املساواة واإلنصاف"، وتكليف األمانة  توجيه الشكر إلى اململكة املغربية على مبادرتها بشأن

 العامة بمخاطبة الدول األعضاء لتزويدها بخبراتها وسياساتها وبرامجها في هذا الشأن.

 

 البند الثامن

 التحوالت املناخية

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 156د.ع ) 8701العربية على املستوى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس جامعة الدول  ▪

9/9/2021 

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملكة املغربية لدى جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:

توجيه الشكر إلى اململكة املغربية على مبادرتها بشأن "التحوالت املناخية"، وتكليف 

عامة بمخاطبة الدول األعضاء لطلب تزويدها بخبراتها وسياساتها وبرامجها في هذا األمانة ال

في مختلف مناطق  اإلنسانالشأن، وذلك انطالقا من تأثير التحوالت املناخية على حقوق 

  العالم بما في ذلك املنطقة العربية.
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 البند التاسع

 بدولة الكويت  اإلنسانطلب الديوان الوط ي لحقوق 

اقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق  التمتع   اإلنسانبصفة مر

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:
 

في دولة الكويت التمتع بصفة  اإلنسانن الوط ي لحقوق أخذ العلم بطلب الديوا .1

اقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق   .اإلنسانمر
 

تشكيل "فريق خبراء حكوميين عرب يع ى بوضع الضوابط واملعايير واإلجراءات  .2

اقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق  لدى اللجنة  اإلنسانالخاصة بمـنح صـفة مر

"، على أن تقوم األمانة العامة بإعداد نسخة محدثة اإلنسان العربية الدائمة لحقوق 

اقـب فـي اللجنـة  من الئحة "الضوابط واملعايير واإلجراءات الخاصة بمـنح صـفة مر

للمنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة الوطنيــة  اإلنسانالعربيـة الدائمـة لحقــوق 

واملنظمات الحكومية اإلقليمية  نساناإلوالقوميــة واملؤسســات الوطنيــة لحقوق 

" املعتمدة من قبل اللجنة العربية الدائمة اإلنسانوالدولية العاملة في مجال حقوق 

( لتضمينها معايير خاصة 30/6/2011-26) -31-في دورتها العادية  اإلنسانلحقوق 

 بطلبات املؤسسات الوطنية لحقوق ا إلنسان.

محدثة من الئحة "الضوابط واملعايير واإلجراءات"  قيام األمانة العامة بعرض النسخة .3

على "فريق خبراء حكوميين عرب يع ى بوضع الضوابط واملعايير واإلجراءات الخاصة 

اقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق  لدى اللجنة العربية الدائمة  اإلنسانبمـنح صـفة مر

ى اللجنة العربية " لدراستها، على أن يرفع الفريق ما توصل إليه إلاإلنسانلحقوق 

 في دورة قادمة. اإلنسانالدائمة لحقوق 
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 العرب ة اإل سعـنشر للجنة حقوق  الوعللالتقرير السنوي 

 )لجنة الم وعق(

 

 الوزاريد المستوى نل  الجعيعة يجلس  ـ

 :ااالنه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

  ،2021ية لعام العرب اإلنسانوعلى التقرير السنوج الثالث عشر للجنة حقو   ▪

والتي تند على الميثا  العربي ل قو  اإلنسان الفقرة الخامسة من  (48)لمادة لواستنادا  ▪

إ  "ت يل اللجنة تقريراإ  يتممن مبحياتها وتوصياتها ىلى مجلس الجامعة عن طريخ  سنويا

 ،األمين العام"

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

العربية المنبثقة عن الميثا   اإلنسانأخذ العلم بالتقرير السنوج الثالث عشر للجنة حقو  

 .2021، وما تممنه من أنشطة ومبحيات وتوصيات خبل عام اإلنسانالعربي ل قو  

 

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8769)ق: رقم 
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 التنظ م النعتح لبطولة كنس العرب

 

 جلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد ـ ي

 بعد ااالنه: -

 ،17/1/2022بتاريخ  5/4514/2022على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر رقم  ▪

، شكلت م طة رئيسية لبرتقاء بالت ميرات الجارية 2021وىذ يرى أن بطولة كأس العرب  -

لرى ى، 2022لعرام ال رالي في دولة قطر الستمافة كأس العالم، التي ستنطلخ منافساتها خبل ا

مسررؤولين والعبررين، والجمرراهير العربيررة، بمختلرر  انتماءاتهررا، مررن م بررين، جمرراع ىجانررب 

، التي أقيمت في العاصمة القطريرة "الدوحرة" ةرياضيين، على أن بطولة كأس العرب األخير

إ باهراإ  16بمشاركة  إ، حققت نجاحا إ،ومنتخبا  تاريخيا

 18و ر/تشررين ثرانينوفمب 30مرت مرا برين ي  نتخبرات التري نُ ويؤكد أن بطولة كرأس العررب للم -

إ لرردى كررل مررن تابعهررا، مررن  ،فرري دولررة قطررر 2021كانون أول /ديسررمبر تركررت صرردى ايجابيررا

نجر  فري تراريخ هرذ  مسؤولين، ىذ كان هنرال اجمراع علرى أنهرا األوجماهير م بة ورياضيين 

إ، ب كررم أنهرا كانررت م هتمرام الكثيررر مرن المنررابر ى رط البطولرة، خاصرة وأن صررداها كران عالميرا

اإلعبمية العربية والعالمية، باعتبارها المرة األولى التي تقام فيها البطولة ت ت ميلة االت اد 

 الدولي لكرة القدم )فيفا(،

وىذ يؤكد على أن نجاح البطولة يعود ل سن وجرودة تنييمهرا، اذ أن اللجنرة المنيمرة حرصرت  -

، ووفررت وسرائل نقرل حديثرة ومتطرورة ةإلنجراح التيراهرعلى توفير جمي  الشرروط الب مرة 

لنقل الجماهير، ومبعب مونديالية، مكيفة وفي أبهى حلة، ناهي  عن بنية ت تية متطرورة فري 

مررراهير جتسرررهيل الخررردمات أمرررام المرررواطنين والزائررررين والسرررياح وال ىطررراردولرررة قطرررر، فررري 

 الرياضية،

 ،7/3/2022بتاريخ ندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى الم -

 ُيقــــرر:

إ، للنجاح الكبير الذج حققته خبل ىالتهنئة  تقديم -1 لى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا

استمافتها للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي أقيمت فعالياتها خبل 

ود المبذولة ودقة التنييم ، واالشادة بالجه19/12/2021وحتى  30/11/2021الفترة من 

والزخم الجماهيرج واإلعبمي الذج حييت به البطولة وكرم الوفادة وحسن الميافة التي 

والتي سجلت حموراإ كبيراإ بالمبعب القطرية التي أجريت  ،القته الجماهير العربية كافة

 عليها مباريات البطولة.
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( الذج ساهمت رعايته للبطولة واشرافه لى االت اد الدولي لكرة القدم )فيفاىالشكر  توجيه -2

 عليها في توفير أسباب النجاح الكبير لها.

 الشكر لكافة الدول العربية على ىنجاح ال دل من خبل مشاركتها في البطولة. توجيه -3

لى استمرار ىقامة البطولة بشكل منتيم ت ت ميلة االت اديين العربي والدولي ىالدعوة  -4

المشاركة والمساهمة في نجاحها، واعطائها نفس بول العربية لكرة القدم، وحث جمي  الد

 الزخم التنييمي واإلعبمي.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8770)ق: رقم 
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 تع  ا رئ س اللجنة الدائمة لإلنالم العربي

 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ( من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة،1إلى نص المادة الخامسة فقرة )اسـتنادًا  -

 ،7/3/2022وفي ضوء نتيجة االقتراع السري الذي اجراه المجلس بتاريخ  -

 

 ر: ُيقــــر

ـــم جاســـ  محمـــدتعيـــين   ـــة العـــرا ، مرشـــ  ســـعادة الســـيد/ نسي ـــة الدائمـــة جمهوري ، رئيســـًا للجن
 لإلعالم العربي لمدة سنتين.

 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8771)ق: رقم  
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ص ع ة اميا القويي العربي تيوعفحة اإلرهعب تتطوير 

 المنظوية العرب ة لموعفحة اإلرهعب

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

واستناداإ ىلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلرى المسرتوى الرو ارج بشرأن  ▪

 الم افية على السبم واألمن بين الدول األعماء وصيانة األمن القومي العربي، 

وىذ يؤكررد مررن جديررد عزمرره الثابررت علررى تعزيررز األمررن القررومي العربرري ومكاف ررة التنييمررات  -

ع عررن اسررتقبل الرردول العربيررة وحمايررة سرريادتها الوطنيررة، والررذود عررن وحرردة اإلرهابيررة والرردفا

 ترابها الوطني وسبمة أراضيها ضد أج اعتداء،

أج اعتررداء علررى مجتمعاتهررا ومواطنيهررا أو  صرردوىذ يُشرردد علررى ال ررخ الثابررت للرردول األعمرراء فرري  -

ءات واستخدام كافة الوسرائل مؤسسات الدولة واألجهزة ال كومية، وكذل  حقها في اتخاذ جمي  اإلجرا

التي ت ول دون تعرضها ألج تهديدات واعتداءات تُشكل خطراإ على أمنها وسبمة مجتمعاتهرا، وذلر  

إ لميثا  جامعة الدول العربية، وميثا  األمم المت دة وقواعد القانون الدولي  ،وفقا

سراته وميراهر ، وىذ يُعرب عن ىدانته ال ا مة لكل أشكال اإلرهراب وبمختلر  صرور  وممار -

 ورفمه الثابت ألج توجه كان لربط اإلرهاب بأج دين أو حمارة أو أمة،

وىذ يؤكد من جديد رفمره الترام ألج شركل مرن أشركال الردعم الصرري  أو المرمني للمنيمرات  -

 اإلرهابية أو المنيمات المتطرفة، وىدانته ال ا مة للعمليات اإلرهابية بكل أشكالها وصورها،

كثي  الجهود وتعزيز التنسيخ م  المجتم  الدولي ومنيماته الدولية واإلقليميرة لى تىوىذ يدعو  -

في مواجهة اإلرهاب وعلى ن ٍو خاٍع في مجاالت تجفي  منراب  تمويرل اإلرهراب، وظراهرة 

سفر اإلرهابيين األجانب والعمل علرى ال رد مرن ترنقلهم برين الردول وىيجراد مربذاٍت آمنرة لهرم، 

ونيرررة الب مرررة التررري ت رررول دون اسرررتخدام اإلرهرررابيين لتكنولوجيرررا واتخررراذ اإلجرررراءات القان

 المعلومات واالتصاالت،

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

ىدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنييمات اإلرهابية في الدول العربية  -1

ول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تل  التنييمات المتطرفة والتي وفي كافة د
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ترف  شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على الت ري  على الفتنة 

 والعن  واإلرهاب.

وتنبذ  اإلنسانية السم اء للعقيدة االسبمية التي تصون كرامة اإلنسانالتأكيد على القيم  -2

 ساس العر  أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد.أيز على التمي

إ من حقو   -3 إ أساسيا لما لإلرهاب من آثار مدمرة على  اإلنساناعتبار مكاف ة اإلرهاب حقا

قدرة المواطنين على التمت  بال قو  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود 

مرير قرار آثار اإلرهاب على التمت  ب قو  العربية التي أدت في هذا السيا  ىلى ت

الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم  اإلنسانفي كل من مجلس حقو   اإلنسان

 المت دة.

حث الدول األعماء على تعزيز تعاونها في ىطار االتفاقية العربية لمكاف ة جرائم تقنية  -4

ييمات اإلرهابية من استخدام المعلومات، وذل  للعمل على ن و جماعي ل رمان التن

وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية 

والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكاف ة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل 

 اإلرهاب.

اب واالتفاقية حث الدول العربية التي لم تصاد  على االتفاقية العربية لمكاف ة اإلره -5

العربية لمكاف ة غسل االموال وتمويل االرهاب واالتفاقية العربية لمكاف ة جرائم تقنية 

المعلومات ىلى التصديخ عليها وايداع وثائخ التصديخ لدى األمانة العامة لجامعة الدول 

 العربية.

ات الصلة لم تصد  على االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذ يدعوة الدول العربية الت -6

بمكاف ة االرهاب للنير في ىتمام اجراءات التصديخ عليها، بما يتماشى م  نيمها 

 القانونية الوطنية.

مواصلة ت ديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة العربية  -7

مولي الموحدة للتنييمات والكيانات اإلرهابية )القائمة السوداء لمنفذج ومدبرج وم

 األعمال االرهابية( ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة. 

دعوة الدول األعماء ىلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  -8

الفكر المتطرف والتكفيرج لخطورته في تغذيته لإلرهاب وىثارة النزعات الطائفية، 

ة تعزيز التنسيخ م  الجهات العربية المعنية لمكاف ة اإلرهاب والطلب ىلى األمانة العام

 ومواصلة تعاونها م  المنيمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

حث الدول العربية على تجريم السفر لبلت ا  بالتنييمات اإلرهابية والمشاركة في  -9

ا واعتبار تزوير األعمال القتالية ووض  التشريعات الوطنية المبئمة لمبحقتهم قمائي

 وثائخ الهوية والسفر واستعمالها لبنتقال لمناطخ النزاع ظرفا مشددا في القوانين الوطنية.
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لى االمتناع عن تقديم أج شكل من أشكال الدعم الصري  أو الممني الى ىدعوة الدول  -10

الكيانات أو االشخاع المالعين في االعمال االرهابية، ورف  كل أشكال االبتزا  من 

 بل الجماعات االرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية.ق

مواصلة تنسيخ المواق  العربية في المنيمات والمؤتمرات الدولية التي تشارل فيها  -11

 الدول العربية بشأن مكاف ة االرهاب.

نيويورل  يمم المت دة لمكاف ة االرهاب المنشأ فمواصلة االستفادة من امكانيات مركز األ -12

 يبادرة من خادم ال رمين الشريفين، ومركز المل  عبد ل بن عبد العزيز العالمبم

 يللتميز لمكاف ة التطرف ف يفيينا والمركز الدول يلل وار بين اتباع الديانات والثقافات ف

مجال مكاف ة االرهاب بالجمهورية  يأبو ظبى، والمركز االفريقي للب ول والدراسات ف

ية الشعبية، ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العرا ، الجزائرية الديمقراط

ومنتدى النهمة للتواصل ال مارج بالسودان، ومركز م مد بن ناي  للمناص ة 

والرعاية بالمملكة العربية السعودية، وكل من مركز م مد السادس للعلماء األفارقة، 

بالمملكة المغربية، ومركز  ومعهد م مد السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات

رهاب الدوحة الدولي ل وار االديان في قطر، والمكتب العربي لمكاف ة التطرف واإل

التاب  لمجلس و راء الداخلية العرب، ومركز التمييز الدولي لمكاف ة التطرف العني  

األ هر  د)هداية(، ومركز صواب بدولة اإلمارات العربية المت دة، وكل من مرص

ة التطرف ومرصد دار اإلفتاء لدح  الفتاوى التكفيرية والمركز اإلقليمي لمكاف 

لمكاف ة اإلرهاب لتجم  دول الساحل والص راء بجمهورية مصر العربية، ومركز المل  

 حمد العالمي للتعايت السلمي بمملكة الب رين.

وكذا  الترحيب باستمافة المملكة المغربية لمكتب األمم المت دة لمكاف ة اإلرهاب، -13

 الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية للمنتدى العالمي لمكاف ة اإلرهاب م  كندا.

دعوة مكتب األمم المت دة المعني بالمخدرات والجريمة لمواصلة تقديم الدعم الفني في  -14

مجال التعاون القانوني والقمائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكاف ة اإلرهاب من 

ليمي للدول العربية لمن  ومكاف ة الجريمة واإلرهاب والتهديدات خبل البرنامج االق

 اإلنسانالص ية وتعزيز نيم العدالة الجنائية بما يتماشى م  المعايير الدولية ل قو  

(2016 – 2021.) 

دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون م  المنيمات والوكاالت الدولية لبستفادة من برامج  -15

متاحة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر حيا ة االرهابيين ألسل ة المساعدة الفنية ال

 الدمار الشامل ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانب وال دود.

الترحيب بوض  أسماء بع  األشخاع الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األشتر اإلرهابية  -16

لموق  يعكس ىصرار دول رهابين معتبرين أن هذا افي مملكة الب رين على قائمة اإل
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العالم على التصدج لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي وكل من يقوم 

بدعمه أو الت ري  عليه أو التعاط  معه ويمثل دعما لجهود مملكة الب رين 

 من واالستقرار والسلم فيها.  واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األ

تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقاريٍر شاملة حول دعوة الدول األعماء ىلى  -17

المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذل  نتائج أعمال المؤتمرات 

 والندوات التي تنيمها حول مكاف ة اإلرهاب، والمنيمات المتطرفة.

لجامعة الدول العربية بما يتوفر مانة العامة لى مواصلة موافاة األىدعوة الدول العربية  -18

عمال اإلرهابية لديها من صور وأفبم وثائقية ومطبوعات تبر  مالسي وآالم ض ايا األ

رهابية في لعرضها خبل فعاليات اليوم العربي للتوعية بالالم ومالسي ض ايا االعمال اإل

حياء هذا ىى لىالمنطقة العربية، ودعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترل 

 اليوم وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن.

( لفريخ الخبراء العرب المعني بمكاف ة 30أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع )  -19

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول  23/2/2022-22االرهاب والذج انعقد خبل الفترة من 

 العربية.

ألمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وىعداد تقارير الطلب ىلى ا -20

 .العادية المقبلةدورية بشأن ىجراءات تنفيذ ، وتقديمها للمجلس في دورته 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8772)ق: رقم 
 

 



 -180- 

 

 تعئج منمعل اللجنة يفتوحة العضوية نل  يستوى 

الط تتطوير تعيعة الدتل المندتب ا الدائم ا إلص

 العرب ة تفرق العمل المنبوقة ننهع

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 156) د.ع 8704وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ارج رقررم   ▪

9/9/2021، 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

دعوة اللجنة مفتوحة العموية على مستوى المندوبين الدائمين إلصبح وتطوير جامعة 

ج على دورة عادية الدول العربية وفر  العمل المنبثقة عنها ىلى مواصلة أعمالها وعرض النتائ

 مقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الو ارج.

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8773)ق: رقم 
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 بعوع  تيوعتب تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 156د.ع ) 8705وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ارج رقررم   ▪

9/9/2021، 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

ومراكز الجامعة في الخارج ىلى لة لمراجعة أوضاع بعثات ومكاتب كت شت دعوة اللجنة المُ 

 مواصلة أعمالها ورف  نتائجها ىلى دورة عادية مقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الو ارج.

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8774)ق: رقم 
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 شعا اميع ة الععية ب ا دترتي يجلس تعيعة الدتل العرب ة 

را  المجلس في ( تاإلتراذا  المتخ ة لتنف   قرا156-157)

 يجعل الشؤتـ اإلدارية تالمعل ة

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة ) شؤونعلى توصية اللجنة الدائمة لل بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022يخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتار -

 

 ُيقــــرر:

ون االدارية والمالية وقطاع ؤتوجيه الشكر لمعالي األمين العام ولرئيس وموظفي قطاع الش -1

 الرقابة المالية على جهودهم.

إ  -2 مانرة العامرة لتنفيرذ قررارات مجلرس الجامعرة باإلجراءات التري اتخرذتها األ أخذ المجلس علما

 في مجال الشؤون االدارية والمالية.

بيرران حررول تطررور  ،ب مررن األمانررة العامررة متابعررة تمررمين تقريررر نشرراط األمانررة العامررةالطلرر -3

نتهراء تقرديرج لإل ينتهاء منره وت ديرد سرق   منرأعمال ىنشاء مل خ مبنى الجامعة ل ين اإل

 نشائية.من االعمال اإل

ين شكر األمانة العامة على موافاة الدول العربية بنسخة م دثة من النيام األساسري للمروظف -4

 والئ ته التنفيذية المعمول بها في جامعة الدول العربية.

الطلررب مررن األمانررة العامررة موافرراة الرردول العربيررة بنسررخة م دثررة لبرراقي األنيمررة واللرروائ   -5

 المعمول بها في جامعة الدول العربية وأية ت ديثات تتم عليها.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8775)ق: رقم 
 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

لى وقتنا ال الي وعليه ىعلى أنها ليست عمو في الصندو  العربي للمعونة الفنية االفريقية منذ ىنشاا  و دتلة الوويتتؤكد  -

 .2022نؤكد على استمرار ت فيها على المساهمة في موا نة الصندو  لعام 

تفعيل الصندو  العربي للمعونة الفنية للدول االفريقية بما يممن  : تؤكد تونس على ضرورةالجمهورية التو س ةمبحية  -

 الصندو  لفائدة الجمهورية التونسية. بذمةىيجاد تسوية للمتأخرات 
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المركة المعلي تيوقف الدتل امنضعذ يا تسديد 

 تاالحت عاي الععم تالمتنخرا  ام صبة

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة ) شؤونى توصية اللجنة الدائمة للعل بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

ى من السنة عماء بسداد مساهماتها كاملة خبل األشهر الثبثة األولضرورة تقيد الدول األ -1

 ( من النيام المالي، وبعملة الموا نة.28المالية وفقا لند المادة )

 مرررارات العربيرررة المت ررردة علرررى سررردادهما لكامرررلالشررركر لدولرررة الكويرررت ودولرررة اإل هتوجيررر -2

 ، وشكر دولة قطر على سداد جزء من متأخراتها.2022مساهماتهما عن عام 

لتررتمكن األمانررة  2022انررة العامررة لعررام ضرررورة سررداد الرردول لمسرراهماتها فرري موا نررة األم -3

 .بالتزاماتهاالعامة من الوفاء 

% من هذ  المتأخرات سنويا تماف  10التزام الدول األعماء التي عليها متأخرات بسداد  -4

 لى حصة الدولة السنوية.ى

 اعتبراراإ االحتيراطي العرام لألمانرة العامرة  يالتأكيد على الدول األعماء بسداد مسراهماتها فر -5

 .2010حتى  2006موا نة  من

 .سنوات 4بدراسة نسب األعماء لمدة  ة( من النيام المالي الخاص17تفعيل العمل بالمادة ) -6

( 7.259.576ىلتزام األمانة العامة ب عادة المبالغ المقترضه من االحتياطي العام والبالغة )  -7

يرره المررادتين فررور سررداد الرردول لمسرراهماتها وذلرر  تأكيرردا علررى مررا نصررت عل أمريكرريدوالر 

  ي.( من النيام المال 23،24)

الطلب من األمانرة العامرة موافراة الردول العربيرة برالمركز المرالي لبحتيراطي العرام والمبرالغ  -8

 .المقترضة من قبلها على أن يقدم بشكل دائم ضمن بند المركز المالي

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8776)ق: رقم 
 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

، وذلر  علرى أج 2021و 2020و  2019على ت فيها على الزيادة التي تمت على موا نة األمانة العامة للسنوات  دتلة قطرتؤكد  -

 مليون. 60 يادة عن مبلغ 

السرنة السرابقة وهرذ   على استمرا كافرة ت فياتهرا السرابقة سرواء علرى المسراهمة فري موا نرة األمانرة العامرة للسرنوات دتلة ل ب عتؤكد  -

 .موا نة أخرى من ميزانيات الصناديخ والمنيمات والهيئات التابعة لجامعة الدول العربية أجأو أج ت فا سابخ على  2022



 -184- 

 الدنم تالتبرنع  المقدية لأليع ة الععية

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101رية والماليرة فري دورتهرا العاديرة )اإلدا شؤونعلى توصية اللجنة الدائمة لل بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

( مرن النيرام 20قبول التبرعات للغايألألألألألة والهردف الم ردد لكرل منهرا وفرخ أحكألألرألام المرادة ) -1

 كالتالي: يلجامعة م  توجيه الشكر للجهات المتبرعة وهلألمانة العامة ل يالمال

إ  5750ما يعادل  - إ  دوالر تقريبا بالريال البرا يلي وقدمتها الغرفة التجارية  شهريا

 .2021 كانون أول/العربية البرا يلية لدعم أنشطة البعثة بالبرا يل حتى ديسمبر

 .دامةلى ىدارة التنمية المستىمن مؤسسة فورد  $  13455مبلغ     -

 .لى ىدارة المرأةى   UN WOMANمن  $  23950   مبلغ  -

 يف لألمانة ةة فعاليألألألإلقام ممن االت اد النسائي العا  $   29917.27مبلغ   -

 .معرض اكسبو    

 ( من النيام المالي فيما يتعلخ بهذ  التبرعات. 21تطبيخ المادة ) -2

 ات األساسية للتبرعات.عمال بالبيانالطلب من األمانة العامة تممين جدول األ -3

 

 
 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8777)ق: رقم 
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 27/2/2022توص ع  اتتمعع اللجنة يفتوحة العضوية بتعريخ 

( 59ب( تالمعدة )/9لمنعقشة التصويب تالتصح ح القع و ي للمعدة )

 يا النظعم امسعسي لموظفي اميع ة الععية

 

 وزاريد ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى ال

 (101اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة ) شؤونعلى توصية اللجنة الدائمة لل بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 

 ُيقــــرر:

 

  كالتالي: 27/2/2022بتاريخ  عقد جالموافقة على توصيات اللجنة مفتوحة العموية الذ

( من النيام األساسي للموظفين كما هما 59ب(، والمادة )/9"اإلبقاء على ند المادتين )

 دون تعديل".

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8778)ق: رقم 
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 28/2/2022توص ع  اتتمعع فريت العمل بتعريخ 

حسعبع  المعني بمنعقشة تقرير اله ئة العل ع للرقعبة نا 

 ترد اميع ة الععية 2020ت 2019اميع ة الععية لععيي 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101ون اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة )ؤعلى توصية اللجنة الدائمة للش بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022الدائمين بتاريخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين  -

 ُيقــــرر:

المبن رررة نلررر   28/2/2022نقرررد بترررعريخ  يالموافقرررة نلررر  توصررر ع  فريرررت العمرررل الررر  ( 1) 

 تينهع: 2020ت  2019توص ع  اله ئة العل ع للرقعبة الععية لععيي 

التأكيد على أهمية انتهاء األمانة العامة من ت ديث المنيومة المالية المستخدمة   –1

 في المشاكل التقنية.لتب

ضرورة قيرام األمانرة العامرة بوضر  الئ رة مفصرله لتنيريم النفقرات الدراسرية ألبنراء  -2

 موظفي األمانة العامة على أن تتممن ما يلي:

 حد أقصى للمساهمة في النفقات الدراسية مهما بلغ عدد األبناء.  –أ 

 أن تؤيد النفقات الدراسية بمستندات رسمية.  -ب

 يد المراحل الدراسية التي تغطيها النفقات الدراسية.ت د  -ج

لررى تقريررر بكافررة البيانررات المتعلقررة ى باإلضررافة ،علررى أن تعرررض البئ ررة المقترحررة

ون ؤباألمانة العامة على اللجنة الدائمة للش ةبالوض  ال الي للنفقات الدراسية المطبق

 (.10اإلدارية والمالية في اجتماعها القادم )

ألمانة العامة بتنفيذ المبحيات الواردة في تقريرج الهيئة العليا للرقابرة العامرة قيام ا -3

 .2020و  2019للسنة المالية 

 جحررث الرردول األعمرراء بالهيئررة العليررا للرقابررة علررى اختيررار المتخصصررين مررن ذو  -4

 دارية واستبقائهم طوال فترة عمل الهيئة.الخبرة في مجال الرقابة المالية واإل

 ،اعتبررارا مررن التقريررر القررادم ،ميررة أن يتمررمن تقريررر الهيئررة العليررا للرقابررة العامررةأه -5

 لى تقريرها التالي:ىباإلضافة 

إ  فصبإ  -أ    بالمبحيات المتكررة للهيئة عرن السرنوات السرابقة والتري لرم يرتم  خاصا

 االلتزام أو العمل بها من قبل األمانة العامة.

إ  فصبإ   -ب     وما لم يتم تنفيذ  من قرارات وتوصيات.لما تم تنفيذ خاصا



 -187- 

قيام الهيئة العليا للرقابة العامرة بت ديرد موضروع يرتم دراسرته بشركل مفصرل ووضر   -6

 على أن يقدم لفريخ العمل خبل االجتماع القادم. ،حلول مناسبه له

برل ون اإلدارية والمالية قؤيعقد اجتماع فريخ العمل برئاسة رئيس اللجنة الدائمة للش -7

ون اإلدارية والمالية والمخصد لدراسرة ؤمن اجتماع اللجنة الدائمة للش يوقت كاف

ون اإلداريرة ؤتقرير الهيئرة العليرا للرقابرة العامرة ويرفر  توصرياته للجنرة الدائمرة للشر

 .والمالية

العامررة  لألمانررةالتأكيررد علررى حمررور ممثلرري الصررناديخ واألجهررزة الفرعيررة التابعررة   -8

 عمل المعنى بدراسة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة.اجتماع فريخ ال

التأكيد على األجهزة التابعة للجامعة العربية تقديم كافة البيانات الماليرة للهيئرة العليرا   -9

 للرقابة العامة قبل وقت كافي من بداية عمل الهيئة.

ألساسرري للمرروظفين لتررزام األمانررة العامررة بمررا ورد بالنيررام اىالتأكيررد علررى اسررتمرار  -10

وقررررارات مجلرررس الجامعرررة بشرررأن التعيينرررات بالوظرررائ  الشررراغرة باألمانرررة العامرررة 

وخاصة فيما يتعلخ ب صر التعيينات بالدول غير المستكملة ل صرتها عنرد فرت  براب 

 التعيينات.

توجيه الشكر لرئيس وأعماء الهيئة العليا للرقابة العامة على الجهود المبذولة في سبيل  (  2)

 ىنجا  عملها.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8779)ق: رقم 
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 التمديد لبعض رؤسعذ بعوع  تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101ون اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة )ؤعلى توصية اللجنة الدائمة للش بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

 لمدة عام لكل من السادة التالية اسمااهم بنفس شروط التعاقد ال الية:تمديد التعاقد  -1

  رئيس بعثة الجامعة في جني   السيد السفير/ علي حسين السمال  -

  رئيس بعثة الجامعة في بروكسل يد  هاني السيد السفير/ عبد ال م -

 رئيس مكتب الجامعة في جوبا السيد السفير/ خالد عبد الرحيم عبد الغفار -

 رئيس بعثة الجامعة في موسكو السيد السفير/ جابر حبيب جابر -

 رئيس بعثة الجامعة في فيينألا  السيد السفير/ م مد سمير قوبعه -

اءات الب مة لتعميم شغور منصب رئيس بعثة على التزام األمانة العامة باتخاذ اإلجر  -2

 وفخ األنيمة والقوانين ذات الصلة  مندوبيات الدول العربية بوقت كافٍ 

ت مجلس الجامعة  -3 را وقرا ألساسي  م بمواد النيام ا إللتزا ألمانة العامة با على ا كيد  التأ

 الخاصة بالتمديد لراساء البعثات.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8780)ق: رقم 
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الدراسة المقدية يا تمهورية العراق حول يقترط تضع حد 

للفئع  الرابعة تالخعيسة يا يوظفي  ةمد   لموعفنة  هعية الخدي

 اميع ة الععية لجعيعة الدتل العرب ةد تيقترط اميع ة الععية

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 (101ون اإلدارية والماليرة فري دورتهرا العاديرة )ؤللشعلى توصية اللجنة الدائمة  بعد اطبعه -

 ،2/3/2022و1التي عقدت يومي 

 ،7/3/2022وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ  -

 ُيقــــرر:

 

ون اإلدارية والماليرة فري اجتمراع قرادم ؤالطلب من األمانة العامة موافاة اللجنة الدائمة للش

لقررانوني بشررأن ىمكانيررة اسررتثناء مرروظفي الفئررة الرابعررة والخامسررة لمرروظفي األمانررة العامررة ا جبررالرأ

بهدف ت سين مكافأة نهاية الخدمة لهم بنسب معينة ىضرافية لمكافراتهم المقرررة أو وضر  حرد أدنرى 

 للمكافأة لهاتين الفئتين.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8781)ق: رقم 
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 يسعنديا لجعيعة الدتل العرب ةتع  ا مينعذ نعي ا 

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد ااالنه: -

 ( من ميثا  الجامعة،12على المادة ) ▪

 ( من النيام األساسي للموظفين،9وعلى المادة ) ▪

 1653/3رقررم و ،14/12/2021بترراريخ  1653/3األمانررة العامررة رقررم  اتوعلررى مررذكر ▪

علررى منرردوبيات الرردول  ،14/12/2021بترراريخ  1653/3رقررم ، و14/12/2021بترراريخ 

 صب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية،ااألعماء بشأن شغور ثبل من

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

 ُيقــــر ر:

الموافقة على تعيين السادة التالية أسمااهم أمناء عرامين مسراعدين لجامعرة الردول العربيرة   

 عتباراإ من تاريخ صدور القرار:لمدة خمس سنوات ا

 السفير م ند صال  لعجو ج.  -1

 السفير مبارل الهاجرج.  -2

 السفير عبد ال سين الهنداوج.  -3

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8782)ق: رقم 
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 نداد يلحت خعص بعلبعد الحقوقي تالقع و ي تاإل سع ي 

ن د يضعف ال  "الخطة الشعيلة للحد يا نمل ع  تج

 امافعل في الصرانع  المسلحة تاالرهعب ة"

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد اطبعه: -

 على المذكرة الشارحة للمندوبية الدائمة للمملكة المغربية، ▪

نوفمبر/تشررين  18وعلى البيان الصادر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتراريخ  ▪

 اليوم العالمي للطفل، ، بمناسبة تخليد2021ثاني 

( لمجلررس و راء الشررؤون االجتماعيررة 41الصررادر عررن الرردورة ) 960وعلررى القرررار رقررم  ▪

 ،23/12/2021العرب بتاريخ 

( للمجلس االقتصادج واالجتمراعي بتراريخ 109الصادر عن الدورة ) 2338والقرار رقم  ▪

10/2/2022، 

 ،7/3/2022ائمين بتاريخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الد -

 ُيقــــرر:

تكلي  األمانرة العامرة بالتنسريخ مر  المجرالس الو اريرة والهيئرات العربيرة المتخصصرة مرن  -1

أجررل ىعررداد مل ررخ يمرراف الررى "الخطررة الشرراملة لل ررد مررن عمليررات تجنيررد األطفررال فرري 

فرري  الصررراعات المسررل ة واالرهابيررة"، يركررز علررى البعررد ال قرروقي والقررانوني واإلنسرراني

إ مررن النررداء الررذج أطلقترره  لعمليرراتالتصرردج  تجنيررد األطفررال فرري النزاعررات المسررل ة، انطبقررا

، بمناسبة تخليد اليوم العالمي 2021نوفمبر/ تشرين ثاني  18جامعة الدول العربية، بتاريخ 

 للطفل.

 .المقبلةعرض مشروع المل خ على المجلس في دورته  -2

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8783)ق: رقم 
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( لمجلس الجعيعة نل  31يوان د الدترة الععدية )

 يستوى القمة بعلجةائر

 

  ـ يجلس الجعيعة نل  المستوى الوزاريد

 بعد اطبعه: -

على مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتممنة اقتراح  ▪

 مواعيد لهذ  القمة،

 ُيقــــرر:

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة برالجزائر يرومي 31لى عقد الدورة العادية )الموافقة ع

 ، تسبخ باالجتماعات الت ميرية على الن و التالي:2022ثاني  ننوفمبر/تشري 2و 1

أكتوبر/ تشرين أول  27و 26اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

2022. 

 .2022أكتوبر/تشرين أول  28الجتماعي يوم اجتماع المجلس االقتصادج وا -

أكتوبر/تشررين أول  30و 29اجتماع مجلس الجامعة على مسرتوى و راء الخارجيرة يرومي  -

2022. 

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8784)ق: رقم 
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 ب عـ صعدر نا

 يجلس تعيعة الدتل العرب ة نل  المستوى الوزاري

 (157في دترته الععدية )

 بشنـ

 زية الجعرية في متكرا  عرا  امتطو

 2022يعرس/آذار  9القعهرة: امربععذ 

 ــــــــــــــــــــ

نير مجلس الجامعة على مستوى و راء الخارجيرة خربل اجتماعره التشراورج اليروم فري 

تطررورات ال رررب الرردائرة فرري أوكرانيررا وتررداعياتها الم تملررة والمتوقعررة علررى األوضرراع الدوليررة 

إ.واإلقليمية سي إ وعلى الدول العربية عموما إ واقتصاديا إ وامنيا  اسيا

 ىلى ما يلي: وقد خلد المجلس

إعادة التأكيد على كافة ما ورد ببيان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين من مبادئ  -1

 زمة الكبرى.أساسية للموقف العربي الجماعي إزاء هذه األ

القدانون الددولي وميثداق األمدم المتحددة  إعادة التأكيدد علدى تمسدك الددول العربيدة بمبدادئ -2

 القائمة على صيانة سيادة الدول واستقاللها ووحدة أراضيها.

لى حل دبلوماسي يدرى المجلدس إالتأكيد على ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول  -3

زمة بما يحقن دماء األبرياء ويوقف تدهور الوضع أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه األ

 اوي.اإلنساني المأس

أن الدول العربية، وإذ تدرى خطدورة اسدتمرار التوجده نحدو تصدعيد األزمدة، تؤكدد علدى  -4

تمسكها بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصة ذات الطابع الفني في مختلف 

المجاالت، وتجندب المواجهدات السياسدية والدبلوماسدية المتزايددة، وتجندب أي ازدواجيدة 

 للمعايير الدولية.

 (9/3/2022 -2 ج -د.ع  - 248 قمر  بيان)

 

 األمانة العامة
 أمانة شؤون مجلس الجامعة

 ـــــــــ


