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( عن نشاط هيئة متابعة 30تقرير رئاسة القمة د.ع )

 تنفيذ القرارات وااللتزامات

 

 ،القمةمستوى  الجامعة علىإن مجلس 

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

المرفا  با   رئاسة القمة عن نشاا  ييةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماالوعلى تقرير  ▪

 التقرير الختامي لهيةة متابعة تذ يذ القرارال واملت امال،

ذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات   وإذ يأخ -

لمتابعاة تذ ياذ اارارال اماة   والت صايال الاااةرة عذابالج ائر  29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

 وعمالً بما جاء في الذظام األساسي للهيةة، -

 

 ُيقــــرر:

رئايس الجمه رياة الت ن اية، ورئايس  الارئيس اايس ساعيد ساياةةت جي  الشكر والتقدير إلاى  -1

( لمجلس جامعة الدول العربية على م ت   القمة، على رعايت  الكريماة 30الدورة العاةية )

 (.2019امة الع م والتضامن )لجه ة متابعة تذ يذ ارارال 

ن العاام علاى تقديم الشكر إلى الدول أعضاء ييةة متابعة تذ يذ القرارال واملت اماال واألماي -2

 ما بذل ه من جه ة ُمقدرة لمتابعة تذ يذ ارارال يذه القمة.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 778)ق.ق: 
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 عن العمل العربي المشترك العامتقرير األمين 

 

 ،القمة مستوى إن مجلس الجامعة على

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ذاول مختلف مجامل العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام الذي ت ▪

 وبعد امستماع إلى خطاب ال يد األمين العام في الجل ة امفتتاحية، ▪

 

 ُيقــــرر:

 

أخذ العلم بتقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك الذي تذاول مختلف مجامل العمل 

 يذا التقرير.العربي المشترك، وتقديم الشكر لألمين العام وم اعدي  على 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 779)ق.ق: 
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 اإلسرائيلي: –القضية ال ل طيذية والاراع العربي 

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع 

 وتفعيل مبادرة السالم العربيةومستجداته العربي اإلسرائيلي 

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 عه:بعد اطال -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

وإذ يأخذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات    -

بالج ائر والت صايال الاااةرة عذا  لمتابعاة تذ ياذ اارارال اماة  29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

 -بخااا ا القضااية ال ل ااطيذية والاااراع العربااي وإذ يؤكااد علااى جميااا اراراتاا  ال ااابقة  -

، وعلااى 2019( لعااام 30اإلساارائيليع علااى م اات   القمااة واخريااا ااارارال امااة تاا نس ة.ع )

، 2022( فاااي سااا تم ر/ أيلااا ل 158م ااات   وزراء الخارجياااة واخرياااا اااارارال الااادورة )

 ،بين الدائمينوارارال المجلس على م ت   المذدو

 ُيقــــرر:

التأكيد مجدةاً على مرك ية القضية ال ل طيذية لألمة العربياة جمعااء، وعلاى اله ياة العربياة  -1

 بال اياةة المطلقاة للقدس الشراية المحتلة، عاصمة ةولة فل اطين، وعلاى حا  ةولاة فل اطين

جا ي، وميايهاا ، بما فيهاا القادس الشاراية، ومجالهاا ال1967المحتلة عام  أرضهاعلى كافة 

 اإلاليمية، وم ارةيا الط يعية، وحدوةيا ما ةول الج ار.

وحاال إلنهاااء امحااتالل اإلساارائيلي إعاااةة التأكيااد علااى التم اا  بال ااالم كخيااار إسااتراتيجي،  -2

بماا  ،الاراع العربي اإلسرائيلي وف  القان ن الدولي وارارال الشرعية الدولية ذال الالة

 2334( و2003) 1515و( 1973) 338و (1967) 242 ااااارارال مجلااااس األماااان فيهااااا

 بكافااة عذاصااريا، والتااي نااا  علااى أن 2002، وم اااةرة ال ااالم العربيااة لعااام (2016)

احتاللهااا  إنهاااءياا  الشااامل مااا إساارائيل وتط يااا العالاااال معهااا،  الشاار  الم اا   لل ااالم

لشاراية، واعترافهاا ، بما فيها القدس ا1967لألراضي ال ل طيذية والعربية المحتلة مذذ عام 

تقريار   فاي بدولة فل اطين وحقا ا الشاعل ال ل اطيذي ايار القابلاة للتاارف، بماا فيهاا حقا

الماير وح  الع ةة والتع يض لالجةين ال ل طيذيين، وحل اضيتهم بشكٍل عاةل وف  ارار 

 .1948لعام  194الجمعية العامة لألمم المتحدة رام 
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ل الم العربية باعت اريا الم اف العربي التا افقي الم حاد التأكيد على التم   التام بم اةرة ا -3

وأساااس أي جهاا ة م ااتق لية إلعاااةة إحياااء م ااار ال ااالم فااي الشاارا األوساا  بهاادف إنهاااء 

سااتعاةة الحقاا ا المشااروعة إالعربيااة وال ل ااطيذية و ألراضاايلجميااا اامحااتالل اإلساارائيلي 

 خط  ت  الم تقلة كاملة ال ياةة على وعلى رأسها حق  في إاامة ةولكافة للشعل ال ل طيذي 

 الشراية. وعاصمتها القدس 1967الرابا من ي ني /ح يران 

م تذ اجم ماا المرجعياال الدولياة لعملياة ال االم فاي الشارا  خطاة ساالمالتأكيد على أن أي  -4

ورفض أي ضغ   سياسية أو مالية تُمارس علاى  األوس ، مرف ضة ولن يكتل لها الذجاح.

 .ذي واياةت  بهدف فرض حل ل اير عاةلة للقضية ال ل طيذيةالشعل ال ل طي

التأكيد على أن إادام حك مة امحتالل اإلسرائيلي علاى تذ ياذ مخططاتهاا بضام أي جا ء مان  -5

. وةعاا ة يشااكل جريمااة حاارب إساارائيلية جدياادة، 1967األرض ال ل ااطيذية المحتلااة عااام 

ةعة على حك مة امحتالل لحملها راممارسة ضغ   وإجراءال عقابية المجتما الدولي إلى 

وامستيطان امستعمارية اير القان نية التاي تقضاي الضم  وممارسال على واف مخططال

 .على فرا تحقي  ال الم وحل الدولتين

ةعاام وتأييااد خطااة تحقياا  ال ااالم التااي  رحهااا فخامااة الاارئيس محماا ة ع  اااس، رئاايس ةولااة  -6

عية العامة لألمام المتحادة، بماا فيهاا مضاامين في خطابات  أمام مجلس األمن والجم فل طين،

اللجذااة الرباعيااة والعماال مااا  ،23/9/2022للجمعيااة العامااة ياا م  77خطاباا  أمااام الاادورة 

األ ااراف الدوليااة ال اعلااة، لتأساايس اليااة ةوليااة متعاادةة األ ااراف لرعايااة عمليااة الدوليااة و

وم ادأ  الشرعية الدولياةارارال القان ن الدولي وسالم ذال مادااية على أساس م اوضال 

، ت ضاي إلاى محادة ورااباة ةولياة إ اار زمذاي ، ضامناألرض مقابل ال الم وحل الادولتين

لألرض ال ل طيذية المحتلة، وتج يد استقالل ةولة فل طين علاى إنهاء امحتالل اإلسرائيلي 

عقااد فااي ذلاا  مان خااالل بماا وعاصامتها القاادس الشااراية،  1967ي نياا /ح يران  4خطا   

 لهذه الغاية. ر ةوليمؤتم

ةع ة ال ميال المتحدة األمريكية للعمل بجد وإخاالا ماا األ اراف المعذياة لتذ ياذ املتا ام  -7

واساتحقاا الشاعل ال ل اطيذي  1967بحل  الدولتين على خط   الراباا مان ي نيا /ح يران 

عليا  رئايس  لدولة م تقلة ذال سياةة اابلة للحياة ومت اصلة جغرافياًع يذا املت ام الاذي أكاد

ال ميااال المتحاادة األمريكيااة خااالل لقائاا  رئاايس ةولااة فل ااطين فااي مديذااة بياا  لحاام بتاااري  

. وةع ة ال ميال المتحدة إلى الضاغ  علاى إسارائيل ل ااف أعمالهاا األحاةياة 15/7/2022

ر حل الدولتين. وكذل  ةع ة ال ميال المتحدة إلاى إعااةة فاتن اذااليتها العاماة فاي  التي تُدم 

وإلغاء تاذيف مذظماة التحريار ال ل اطيذية، الممثال الشارعي  المحتلة،يذة القدس الشراية مد

 . وإعاةة فتن بعثة المذظمة في واشذطنوال حيد للشعل ال ل طيذي، كمذظمة إريابية، 
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، وةعا ة ت ذي وةعم ت ج  ةولة فل طين للحا ل علاى العضا ية الكاملاة فاي األمام المتحادة -8

ةع ة الدول التي لم تعترف بعاد ، واألمن إلى ا  ل يذه العض ية الدول األعضاء في مجلس

. وت ذي وةعم ح  ةولة فل طين بامنضامام إلاى المذظماال بدولة فل طين إلى امعتراف بها

والم اثي  الدولية بهدف تع ي  مكانتها القان نية والدولية، وتج يد اساتقاللها وساياةتها علاى 

 أرضها المحتلة.

ياة عربياة م ت حاة العضا ية برئاساة الجمه رياة الج ائرياة الديمقرا ياة تأسيس لجذة وزار -9

(، للتحرك على الم ات   الادولي لم ااندة 31الشع ية، با تها رئيس القمة العربية الدورة )

جه ة ةولة فل طين في نيال الم ياد مان امعترافاال والحاا ل علاى العضا ية الكاملاة فاي 

 م وت فير الحماية الدولية للشعل ال ل طيذي.األمم المتحدة وعقد مؤتمر ةولي لل ال

(، ويا  1947لعاام ) 181تذكير المجتما الدولي بقرار الجمعياة العاماة لألمام المتحادة راام  -10

ساذة، والاذي كاان  75ارار تق يم فل طين الذي كان ل اماً على المجتما الدولي تط يقا  مذاذ 

متحدة، وةعا ة المجتماا الادولي إلاى ا  ل  وتذ يذه شر اً لق  ل عض ية إسرائيل في األمم ال

 رب  عض ية إسرائيل في األمم المتحدة بتذ يذ يذا القرار.

امسااتعمارية امسااتيطانية اإلسااارائيلية،  ال واإلجااراءالإعاااةة التأكيااد علااى إةانااة ال ياساا -11

 (2016لعام ) 2334قراره رام ال علي ل تذ يذتحمل م ؤوليات  نح  الومطال ة مجلس األمن ب

كت اااء بامسااتماع للتقااارير حاا ل امنتهاكااال اإلساارائيلية لاا ، والعماال علااى م اااءلة وعاادم ام

المخال ين للقرار، وم اجهة ووااف بذااء وت سايا الم ات  ذال ايار القان نياة وجادار الضام 

. والتأكياد علاى أن مقا عاة التهجير الق ري لل كان ال ل اطيذيين ويادم ممتلكااتهمووالت سا 

ال سائل الذاجعة والمشروعة لمقاومت    حدإونظام  امستعماري، يي امحتالل اإلسرائيلي 

ال ااالم، وةعاا ة جميااا الاادول والمؤس ااال والشااركال واألفااراة إلااى واااف تحقياا  وإنهائاا  و

جميا أشكال التعامل ماا مذظ ماة امحاتالل امساتعماري اإلسارائيلي وم ات  ذات  المخال اة 

،   ذين اإلسرائيليين اير الشارعيين إلاى الادولللقان ن الدولي بما يشمل حظر ةخ ل الم ت

 ورفض كافة المحاومل لتجريم يذه المقا عة وتكميم األف اه بذريعة "معاةاة ال امية".

التأكيد على إةانة نظام ال ال العذاري )أبارتهايد(  الذي ت رض  وتمارس  إسرائيل، الق ة  -12

اسال وتشريعال وخطا  إسارائيلية القائمة بامحتالل، ضد الشعل ال ل طيذي، من خالل سي

ممذهجة ت تهدف اضطهاة الشعل ال ل طيذي وامع  والهيمذة علي  وتشتي  شمل ، وتق يض 

حريااة التذقاال وعرالااة الحياااة األساارية والتهجياار الق ااري والقتاال اياار المشااروع وامعتقااال 

ال ياسية اإلةاري والتعذيل والحرمان من الحريال والحق ا األساسية، وتق يض المشاركة 

وكااا ن اماتاااااة والتذمياااة ال شااارية ونااا ع ملكياااة األراضاااي والممتلكاااال، وايرياااا مااان 

الممارسااال العذااارية اإلساارائيلية ضااد أبذاااء الشااعل ال ل ااطيذي، بمااا يشااكل جريمااة  ضااد 
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اإلن انية وانتهاكاً فاضحاً للق انين الدولية ذال الالة، بما فيها امت ااية الدولية للقضاء على 

شكال التميي  العذاري، وامت ااية الدولية لقما جريمة ال اال العذااري والمعاا اة جميا أ

التأكيد علاى أيمياة  ،عليها، ونظام روما األساسي للمحكمة الجذائية الدولية. وفي يذا ال ياا

تقارير وارارال المؤس ال الحق اياة المحلياة والدولياة وال رلماناال والكذاائس التاي ت ضان 

التااادي  نيااة نظااام ال ااال العذاااري اإلساارائيلي. ومطال ااة المجتمااا الاادولي بباألةلااة القان

 .ضد الشعل ال ل طيذي اإلسرائيليعذاري ال ال الذظام ل

فاي مختلاف المادن والقار   جرائم اإلسرائيلية واسعة الذطاا ضاد الشاعل ال ل اطيذيالةانة إ -13

سارائيلي الغاشام علاى اطااع استمرار الحاار والعدوان اإل بما فيها والمخيمال ال ل طيذية،

الاااذي راح ضاااحيت  العشااارال مااان الشاااهداء  2022اااا ة، واخاااره عااادوان أا اااطس/اب 

والجرحى، بيذهم أ  ال ون اء. والتع ير عن التضامن ما عائالل شهداء وضاحايا العادوان 

الظالم. وت جي  الشكر للجه ة التي بذلتها جمه رية ماار العربياة وةولاة اطار فاي وااف اإلسرائيلي 

 .يذا العدوان

إةانة جريمة ااتيال ا ال امحتالل اإلسارائيلي للااح ية ال ل اطيذية شايرين أبا  عاالاة فاي  -14

، وامعتااداء الهمجااي علااى جذازتهااا، بمااا يضاايف ضااحية 11/5/2022مخاايم جذااين بتاااري  

 صح ية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بامعتداء على الاح يين ال ل طيذيين.

جذاائي فاي جارائم الحارب، التحقيا  علاى الُمضاي اادماً فاي ال ة الدولياةالمحكمة الجذائياحث  -15

، إسارائيل بحا  الشاعل ال ل اطيذي األعا ل ارتك تها وترتك هاوالجرائم ضد اإلن انية، التي 

بماااا فيهاااا جااارائم امساااتيطان والضااام، والعااادوان علاااى اااا ة، واتااال المااادنيين والااااح يين 

مان بيا تهم وخاصاة فاي مديذاة القادس الشاراية  والم ع ين، والتهجيار الق اري لل ل اطيذيين

المحتلة وفي مذطقة م افر يط ا جذا ب الخليال، وةعا ة المحكماة إلاى تا فير كال اإلمكانياال 

 ال شرية والماةية لهذا التحقي  وإعطائ  األول ية الالزمة.

ةعاام الجهاا ة والم اااعي ال ل ااطيذية الهاةفااة إلااى إنااااف الشااعل ال ل ااطيذي جااراء الظلاام  -16

تجااه  لي والتاريخي الذي استهدف ، وتقديم الم اندة ال ذية والمالية الالزمة لهذه الم ااعيالحا

ت عيل تشكيل لجذة اان نية استشارية في إ اار جامعاة الادول العربياة و، اليال العدالة الدولية

الت جا  إلاى محكماة العادل  (1القان نية الالزمة في ياذا الشاأن، بماا يشامل: )لتقديم المش رة 

رفعع   (2) ،لدوليااة للحااا ل علااى رأي استشاااري بشااأن عاادم اان نيااة امحااتالل اإلساارائيليا

 ال ل ااطيذيالجععئا و الاتهاكيتععيس ائيععئا لحلل الويللعل الالايرا لععل شوعع  الأعع    قضعياي شأعع  

مذشوععل اربتهاكععي ال تععيشيس ائر يشلععل  50وأرضاا  وممتلكاتاا  ومقدسااات  بمااا فيهااا أكثاار ماان 

المظعيلو الايرا لعل الاعي رفع  قضعياي شأع   التعذل   (3، )1948ال 1947اللكودال شلن عيمي 

 .1917لوقت شيلأ   الفحسطلني، شمي فلكي "العد شحفور" ل يم 
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عاااةة التأكيااد علااى رفااض امعتااراف بوساارائيل كدولااة يه ةيااة، وإةانااة ال ياسااة اإلساارائيلية إ -17

 للشاعل ال ل اطيذي تق ض الحق ا التاريخياةتميي ية تشريعال  في سنالعذارية الممذهجة 

وت جياا  التحيااة والاادعم لااام ة  بمااا فااي ذلاا  حاا  تقرياار الماااير وحاا  الالجةااين بااالع ةة.

 .1948فل طيذيي الداخل عام 

رفض أي تج ئة لألرض ال ل طيذية، والتأكيد على م اجهة المخططال اإلسرائيلية الهاةفاة  -18

دولاة فل اطيذية إلى فال اطاع ا ة عان باااي أرض ةولاة فل اطين، ورفاض أي مشاروع ل

 ذال حدوة مؤاتة.

المااالحة باين لرعاياة الدؤوبة والم تمرة التاريخية وتثمين جه ة جمه رية مار العربية  -19

بم جال القارار بذاًء على الت  يض العربي الااةر عن مجلس الجامعة ال اائل ال ل طيذية 

م اااف ولحمااة ال وحاادةيااؤةي إلااى  بمااا ،فااي يااذا الشااأن 31/5/2011بتاااري   7365رااام 

ال ل طيذي وي ايم في تق ية وتع ي  م ا   الت اوضي وص ن مقدرات  والح اظ على حق ا  

 المشروعة التي تقريا الق انين والقرارال الدولية.

التأكيد على احتارام شارعية مذظماة التحريار ال ل اطيذية، الممثال الشارعي وال حياد للشاعل  -20

، وتثماين جها ةه فاي س ةولاة فل اطينرئاي ال ل طيذي، برئاسة فخامة الرئيس محم ة ع اس

وةعااا ة ال ااااائل والقااا   ال ل اااطيذية إلاااى إتماااام ، مجاااال المااااالحة ال  ذياااة ال ل اااطيذية

واملت ام بمذطلقال وبذ ة ات ااال الح ار ال  ذي ال ل طيذي في القاايرة  الماالحة ال  ذية

 على مد  ال ذ ال الماضية.

جمه ريااة مااار العربيااة لتشااجيا الحاا ار بااين  اإلشاااةة بااالجه ة المت اصاالة التااي تقاا م بهااا -21

ال اائل ال ل طيذية بهدف تحقيا  المااالحة ال  ذياة ال ل اطيذية، وةع تهاا لالساتمرار فاي 

 تل  الجه ة.

اإلشاةة بم اةرة رئيس الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشع ية، ال يد ع اد المجياد ت ا ن،  -22

إعالن الج ائار "على  13/10/2022بتاري   لت حيد الاف ال ل طيذي، والترحيل بالت ايا

المذ ث  عن مؤتمر لم الشمل من أجال تحقيا  ال حادة ال  ذياة ال ل اطيذية"، واإلعاراب عان 

امرتياااح إلعااالن األ ااراف ال ل ااطيذية ع مهااا التذ يااذ الكاماال ل ذاا ة اإلعااالن وفاا  ا جااال 

 .المحدةة

والادول العربياة المعذياة إلاى  والثالثين،با تها رئاسة القمة العربية الحاةية  ،ةع ة الج ائر -23

م اصاالة جه ةيااا، والتشاااور فيمااا بااين أعضاااء لجذااة فل ااطين حاا ل تشااكيل فرياا  عربااي 

لمتابعااة جهاا ة الماااالحة كافااة، بمااا فيهااا إعااالن الج ائاار، للعماال علااى تحقياا  الماااالحة 

 إ ارحقااال في ال ل طيذية وتذ يذ امستحقااال ال ارةة في إعالن الج ائر وما س ق  من است

 تل  الجه ة.
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عدم عرالة مطال ة المجتما الدولي بالضغ  على إسرائيل، الق ة القائمة بامحتالل، من أجل  -24

، وباااي األرض ال ل اطيذية امنتخابال العامة ال ل طيذية فاي مديذاة القادس الشاراية المحتلاة

 .المحتلة

ت   الاا زاري بشااأن م اجهااة إعاااةة التأكيااد علااى تذ يااذ ااارارال مجلااس الجامعااة علااى الم اا -25

إعاةة التأكياد وامستهداف اإلسرائيلي للقضية ال ل طيذية واألمن الق مي العربي في أفريقيا، 

على رفاض حاا ل إسارائيل، القا ة القائماة باامحتالل، علاى عضا ية مرااال فاي امتحااة 

جه ةيااا  األفريقااي، وةعاا ة الاادول الشااقيقة والاااديقة فااي امتحاااة األفريقااي لالسااتمرار فااي

تع يا  العمال ماا امتحااة التأكياد علاى وللحيل لة ةون حا ل إسرائيل على يذه العض ية. 

 األفريقي لدعم القضية ال ل طيذية واراراتها في المحافل الدولية.

اإلةانااة الشااديدة للقاارارال واإلجااراءال اإلساارائيلية اياار الشاارعية بحاا  مذظمااال أيليااة  -26

ابعة امنتهاكال اإلسرائيلية لحق ا اإلن اان ال ل اطيذي، فل طيذية فاعلة في مجال رصد ومت

بمااا فااي ذلاا  تاااذي ها كمذظمااال "إريابيااة" وامعتااداء عليهااا وإاااالا مكات هااا فااي األرض 

ال ل طيذية المحتلة، واعت ار يذه اإلجراءال ال ا لة مان أةوال القا ة الع اكرية اإلسارائيلية 

 رائم اإلسرائيلية بح  الشعل ال ل طيذي.الغاشمة في محاولة  مس الحقيقة وإخ اء الج

الترحيل باالجه ة الحثيثاة التاي ت اذلها كال مان جمه رياة ماار العربياة والمملكاة األرةنياة  -27

الهاشمية بهدف إعااةة القضاية ال ل اطيذية علاى رأس أول ياال المجتماا الادولي وحثا  علاى 

بم اوضاال ساالم جااةة ممارسة الضغ  على إسرائيل، القا ة القائماة باامحتالل، لالنخارا  

على أساس المرجعيال الدولية المت   عليها، وةعم تل  الجه ة من مذطل  مرك ية القضاية 

 ال ل طيذية بالذ  ة للدول العربية.

الااادع ة إلاااى اساااتمرار العمااال العرباااي واإلساااالمي المشاااترك علاااى م ااات   الحك ماااال  -28

ر تكلياف األماين العاام للجامعاة وال رلمانال وامتحاةال لادعم القضاية ال ل اطيذية. واساتمرا

ما األمين العام لمذظمة التعاون اإلسالمي في مختلف الم اضيا واإلجراءال التاي  والتذ ي  بالتشاور

 القضية ال ل طيذية، واليال تذ يذ القرارال العربية واإلسالمية في يذا الشأن. تخص

ماارال العربياة المتحادة، اإلةولاة تثمين جه ة العض  العربي اير الدائم في مجلاس األمان،  -29

، وفاي ةعاام  لال حاا ل ةولااة فاي متابعاة تطا رال القضااية ال ل اطيذية فاي مجلااس األمان

 فل طين على العض ية الكاملة في األمم المتحدة.

ةفاعاً عن القضية ال ل طيذية  الجمه رية الت ن يةاإلشاةة بالجه ة والم اعي التي اام  بها  -30

 .2021-2020ي مجلس األمن ل ذتي على مد  عض يتها اير الدائمة ف

استمرار تكليف المجم عتين العربيتين في مجلس حق ا اإلن ان والي ن ك ، بالتحرك لدعم  -31

 ومتابعة تذ يذ يذا القرار، وارارال فل طين في المذظمتين.
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 استمرار تكليف المجم عة العربية في األمم المتحدة: -32

ية ال ل طيذية فاي الجمعياة العاماة، ومتابعاة حشد الدعم والتأييد للقرارال المتعلقة بالقض -

الجه ة ةاخل مجلس األمن لتحمل م اؤوليات  فاي ح األ األمان وال الم الادوليين، وإنهااء 

 امحتالل، وواف كافة الممارسال اإلسرائيلية اير القان نية.

 .يبشأن امستيطان اإلسرائيلي اير القان ن( 2016) 2334 رام متابعة تذ يذ ارار مجلس األمن -

 متابعة حا ل ةولة فل طين على العض ية الكاملة في األمم المتحدة. -

اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتادي لترشاين إسارائيل للعضا ية أو لمذاال فاي أجها ة  -

 ولجان األمم المتحدة.

 م اجهة محاومل تق يض القرارال المتعلقة بالقضية ال ل طيذية والقدس الشراية. -

ام متابعااة تذ يااذ يااذا القاارار وتقااديم تقرياار حاا ل اإلجااراءال التااي تاام الطلاال إلااى األمااين العاا -33

 اتخاذيا بشأن  إلى الدورة المق لة للمجلس.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 780)ق.ق: 
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 اإلسرائيلي: –القضية ال ل طيذية والاراع العربي 

 التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

 

 ،مستوى القمة الجامعة على إن مجلس

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

وإذ يأخذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات    -

متابعاة تذ ياذ اارارال اماة بالج ائر والت صايال الاااةرة عذا  ل 29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

وإذ يؤكد على جميا اراراتا  ال اابقة علاى مختلاف الم ات يالع القماة والا زاري والمذادوب ن  -

 الدائم ن، بخا ا متابعة التط رال وامنتهاكال اإلسرائيلية في مديذة القدس المحتلة،

ريااة المكل ااة بااالتحرك الاادولي وإذ يأخااذ علماااً بانعقاااة امجتماااع الخااامس للجذااة العربيااة ال زا -

الاذي عقاد  لم اجهة ال ياسال واإلجراءال اإلسرائيلية اير القان نية في مديذاة القادس المحتلاة

 ،6/9/2022بتاري  

 ُيقــــرر:

التأكيااد مجاادةاً علااى أن القاادس الشااراية يااي عاصاامة ةولااة فل ااطين، ورفااض أي محاولااة  -1

 .لالنتقاا من الح  بال ياةة ال ل طيذية عليها

اإلةانااة الشااديدة والاارفض القااا ا لجميااا ال ياسااال والخطاا  اإلساارائيلية الممذهجااة واياار  -2

شا ي  ي يتهاا العربياة، وتم  المديذاة المقدساة ضإلضا اء الشارعية علاى تهةف القان نية التي 

وتغيير تركي تها ال كانية وتق يض اممتداة ال كاني والعمراني أليلها، وع لها عن محيطها 

والتأكياد علاى أن ياذه ال ياساال والخطا  والممارساال تشاكل خراااً للقاارارال  ال ل اطيذي،

( 1969) 267راام ( و1968) 252 رام الدولية ذال الالة، بما فيها ارارال مجلس األمن

 (.1980) 478رام و 476رام و

تقااديم التحيااة والم اااندة لااام ة الشااعل ال ل ااطيذي ومؤس ااات  فااي مديذااة القاادس المحتلااة،  -3

ال ياسال اإلسرائيلية الممذهجة الهاةفة إلى تغيير ال ضاا الاديم جرافي والقاان ني  بم اجهة

 والتاريخي للمديذة ومقدساتها.

الم افقة على عقد مؤتمر رفيا الم ت   لدعم مديذة القادس، فاي مقار جامعاة الادول العربياة  -4

لاة فل اطين، ، بهدف حماية وةعم مديذة القدس المحتلة، عاصامة ةو2023مطلا العام القاةم 
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علااى الم اات   ال ياسااي والقااان ني والتذماا ي، وةعاا ة األمانااة العامااة بالتذ ااي  مااا ةولااة 

فل ااطين بعماال كاال مااا يلاا م إلنجاااح عقااد يااذا المااؤتمر وحشااد المشاااركال الذ عيااة رفيعااة 

الم ت   في ، وتضميذ  وسائل واليال سياسية واان نية وتذم ية عملية لحماية مديذة القادس 

ةعاام صاام ة أيلهااا فااي م اجهااة ال ياسااال والممارسااال اإلساارائيلية العدوانيااة المحتلااة و

 الممذهجة التي ت تهدف المديذة وأيلها.

رفااض وإةانااة كافااة امنتهاكااال التااي تقاا م بهااا إساارائيل )القاا ة القائمااة بااامحتالل( لألماااكن  -5

التاااريخي المقدسااة اإلسااالمية والم اايحية، وخاصااة المحاااومل الراميااة إلااى تغيياار ال ضااا 

والقااان ني القااائم فااي الم ااجد األااااى الم ااارك، وتق اايم  زمانياااً ومكانياااً، وتقاا يض حريااة 

صالة الم لمين في  وإبعاةيم عذ ، وكذل  محاولاة ال ايطرة علاى إةارة األواااف اإلساالمية 

األرةنية في القدس المحتلة وامعتداء علاى م ظ يهاا وماذعهم مان ممارساة عملهام ومحاولاة 

قان ن اإلسرائيلي على الم جد األاااى الم اارك/ الحارم القدساي الشاريف، والقياام فرض ال

 .بهدف ت وير تاريخ  وتق يض أساسات  بالح ريال اإلسرائيلية تحت 

اإلةانااة الشااديدة لتااااعد وتياارة العاادوان اإلساارائيلي علااى مديذااة القاادس المحتلااة ماان خااالل  -6

ماا ا ذين فااي أحياااء وبلاادال مديذااة القاادس تكثيااف سياسااة ياادم المذااازل والتهجياار الق ااري لل

المحتلاة، وكااذل  تااااعد المخططااال والمشاااريا امسااتيطانية اإلساارائيلية فااي المديذااة علااى 

نح  اير م   ا، بما فيها ما يُ مى بمخط  مرك  مديذة القدس ومشروع واةي ال ايليك ن 

ة القاادس، ومشااروع مديذااة ةاووة ومشااروع القطااار الهاا ائي للم اات  ذين ومشااروع واجهاا

ومشروع ت  ية العقارال واألمالك في المديذة والتي تهدف إلى سلل الم يد من األراضاي 

والعقارال ال ل طيذية في ال لادة القديماة ومحيطهاا، ويادم المذشاقل اماتاااةية ال ل اطيذية، 

وفرض ضرائل بايظة على الم ا ذين المقدسيين، ومحا  ا ثاار العربياة فاي مديذاة القادس 

. وةع ة المجتما الدولي متخاذ إجراءال عملية راةعاة لهاذه المشااريا امساتعمارية المحتلة

ض األماان وال ااالم  التاي تذتهاا  القاان ن الاادولي واارارال األماام المتحادة ذال الااالة، وتعار 

 وامستقرار في المذطقة للخطر.

عااابال ل   اا  مان  والمتاااعدة بأعاداة ايار م ا  اة اإلةانة الشاديدة لالاتحاماال المتكاررة -7

الم ت  ذين المتطرفين والم ؤولين اإلسرائيليين للم جد األااى الم اارك وامعتاداء علاى 

حرمت ، تح  ةعام وحماياة ومشااركة حك ماة واا ال امحاتالل اإلسارائيلي، والتحاذير مان 

ت ج  ما يُ مى بالمحكمة العليا اإلسرائيلية لل ماح للم ت  ذين والمقتحمين اليها ة بالااالة 

لم جد األااى بعد سماحها لهم سابقاً بااتحام  وتدني  ، ضمن المخططال اإلسرائيلية في ا

لتق ااايم الم اااجد زمانيااااً ومكانيااااً، والتحاااذير مااان أن ياااذه امعتاااداءال سااايك ن لهاااا ت عاااال 

 وانعكاسال خطيرة على األمن وال لم الدوليين.
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باااامحتالل(، ومذظ متهاااا اإلةاناااة الشاااديدة لقااارارال وإجاااراءال إسااارائيل، )القااا ة القائماااة  -8

القضااائية الظالمااة، والحمااالل اإلريابيااة المذظمااة للم اات  ذين اإلساارائيليين المدع مااة ماان 

جيش وشر ة امحتالل، والتي ت تهدف تهجير أيالي مديذة القدس المحتلة، بمن فيهم أيالي 

ممذهجاة  بلدة سل ان وحي الشي  جراح وبااي أحياء ومذا   المديذة، ضمن حملة إسرائيلية

للتطهير العراي وتث ي  نظام ال ال العذاري. ومطال ة األمم المتحادة والمذظماال الدولياة 

المتخااة، بما في ذل  مجلس األمن، بتحمل الم ؤوليال القان نية واألخالاياة واإلن اانية 

مان أجال ال ااف ال اا ري لهاذا العادوان والتهجيار الق ااري، وتا فير الحماياة الدولياة للشااعل 

 طيذي.ال ل 

ةع ة الدول األعضاء إلى ةعم جه ة ةولة فل طين في الي ن ك  للح اظ على التراث الثقافي  -9

والتاااريخي ل ل ااطين خاصااة فااي القاادس الشااريف، وتعاونهااا علااى نحاا  وثياا  مااا المملكااة 

األرةنية الهاشمية مستادار ارارال من الي ن ك  وعلى رأسها التأكيد على ت مية الم جد 

والتأكيد على أن تلة بااب  ،ك/ الحرم القدسي الشريف كمتراةفين لمعذى واحداألااى الم ار

المغاربة ج ء م يتج أ مان الم اجد األاااى الم اارك، وحا  إةارة أواااف القادس وشاؤون 

الم جد األااى الم ارك األرةنية، باعت اريا الجهة القان نية الحارية وال حيادة الم اؤولة 

 والح اظ علي  وتذظيم الدخ ل إلي .عن الحرم في إةارت  وصيانت  

إةانة إسارائيل )القا ة القائماة باامحتالل( لماااةرتها أراضاي الما ا ذين المقدسايين والهادم  -10

اير الشارعي ل يا تهم، بماا فاي ذلا  الحملاة اإلسارائيلية الم اع رة التاي ااما  بهاا سالطال 

كذية فاي مذاا   وأحيااء في ا ونة األخيرة والتي  ال  يدم ومااةرة الم اني ال  امحتالل

مختل ة من مديذة القدس، خدمة لمشاريعها امستيطانية ةاخل أس ار ال لدة القديمة وخارجها، 

امف الااادونمال لااااالن إنشااااء مشاااروع ماااا يُ ااامى وماااااةرة وكاااذل  م اصااالة تجرياااف 

(، وبذااء  ا ا اساتيطاني E1بـ"القدس الك ر "، بما فيهاا المشاروع امساتيطاني الُم امى )

 ا الت اصل الجغرافي ال ل طيذي بهدف إحكام ال يطرة عليها.يم 

التأكيااد علااى إةانااة ال ياسااة اإلساارائيلية الممذهجااة لتشاا ي  وتغيياار الثقافااة واله يااة العربيااة  -11

واإلسالمية لمديذة القدس، س اء من خالل إاالا المؤس ال الثقافية ال ل اطيذية ومحااومل 

محاومل تغيير المذااي  التعليمياة فاي مديذاة القادس، سراة التراث ال ل طيذي، أو من خالل 

بادمً مان المذهااج ال ل اطيذي فاي المادارس العربياة، بماا فاي ذلا   الما وروفرض المذهاج اإلسارائيلي 

، تاال تط ي  عق بال مالية وإةارية على المدارس ال ل اطيذية التاي م تذاااع لهاذه ال ياساة الخ يثاة

 .اهاإلى حد سحل رخاة المدارس وإاال

إعاااةة التأكيااد علااى رفااض وإةانااة أي ااارار أحاااةي يخاارا المكانااة القان نيااة لمديذااة القاادس  -12

بمااا فااي ذلاا  ااارار  افتتاااح أي مكاتاال أو بعثااال ةبل ماسااية فااي المديذااة،بمااا يشاامل الشااريف 
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امعتراف بالقاادس عاصاامة إلساارائيل )القاا ة القائمااة ال اااب  باا ال ميااال المتحاادة األمريكيااة

، واارارال يذادوراس وك سا ف  والتشاي  المخال اة للقاان ن نقال سا ارتها إليهاابامحتالل( و

الاادولي ب ااتحهم بعثااال ةبل ماسااية فااي مديذااة القاادس الشااريف، وتحااذير بريطانيااا وأي ةولااة 

مما يشكل عدواناً على حق ا الشعل أخر  من اإلادام على مثل يذه الخط ة اير القان نية، 

األمة العربية اإلسالمية والم يحية، واعت اار ياذه القارارال  ال ل طيذي، واست  ازاً لمشاعر

الة، وال تا    با لة وماية، وخرااً خطيراً للقان ن الدولي وارارال األمام المتحادة ذال الا  

القان نية لمحكمة العدل الدولية في اضية الجدار العازل، وتشكل س اب  خطيرة تشجا علاى 

لدولية، وتق ض جه ة تحقي  ال الم، وتهدة األمن وال لم انتهاك القان ن الدولي والشرعية ا

 الدوليين.

إعاةة التأكياد علاى اعتا ام الادول األعضااء اتخااذ جمياا اإلجاراءال العملياة الالزماة، علاى  -13

الم اات يال ال ياسااية والدبل ماسااية واماتااااةية، لم اجهااة أي ااارار ماان أي ةولااة تعتاارف 

أو تذقل سا ارتها إليهاا، أو تُخال بالمكاناة  (ة بامحتاللالق ة القائم)بالقدس عاصمة إلسرائيل 

متابعاة القان نية للمديذة، وذل  تذ يذاً لقرارال القمم والمجالس ال زارياة العربياة المتعاا اة، و

تذ يذ ارارال مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القان نية لمديذة القدس الشريف، وكذل  

 .ولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة في يذا الشأنالخطة اإلعالمية الد

الترحيااال بقااارار الحك ماااة األساااترالية التراجاااا عااان اااارار الحك ماااة األساااترالية ال اااابقة  -14

بامعتراف بالقدس الغربية عاصامة لدولاة امحاتالل، واعت اار ذلا  تاا ي اً إيجابيااً لم ااف 

 لدولي وارارال الشرعية الدولية.أستراليا بما يذ جم ما القان ن ا

(، 1980لعاام ) 478راام و 476 راام مطال ة جمياا الادول بااملت ام بقاراري مجلاس األمان -15

أكد علاى أن أي  ، الاذيA/RES/ES-10/19 (2017)رام وارار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

و تركي تهاا ارارال أو إجراءال تهدف إلى تغيير  اابا مديذاة القادس الشاريف أو مرك ياا أ

الديم جرافية، ليس لها أي أثر اان ني، وأنها ماية وبا لة، وةعا جميا الدول لالمتذاع عن 

 ، وأكااد أن م ااألة القاادس يااي إحااد  اضاااياإنشاااء بعثااال ةبل ماسااية فااي مديذااة القاادس الشااريف

ال ضا الذهائي التاي يجال حلهاا عان  ريا  الم اوضاال وفقااً لقارارال مجلاس األمان ذال 

 الالة.

بالقادس عاصامة تعتارف تأييد وةعم ارارال وإجراءال ةولة فل طين في م اجهة أي ةولاة  -16

الدولية بما يمس المكانة القان نية لمديذة القادس،  والق انين ذته  امت اايالوت لدولة امحتالل

 والعمل ما ةولة فل طين على تحقي  الهدف من تل  القرارال على كافة الُاعد.

إلسارائيلية المتمثلاة فاي تط يا  ااان ن عذااري ي اتهدف حا  المقدسايين إةانة اإلجراءال ا -17

ال ل اطيذيين فاي ماديذتهم، والاذي بم ج ا  ياتم ساحل بطاااال اله ياة مان امف ال ل ااطيذيين 
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المقدسيين الذين يعيش ن في ض احي القدس المحتلة أو خارجها، وإةانة استةذاف تط يا  ماا 

ي ي اتهدف ماااةرة عقاارال المقدسايين، ومطال اة ي مى باـ "ااان ن أماالك الغاائ ين" والاذ

ل ااف اراراتهاا وا انيذهاا  (القا ة القائماة باامحتالل)المجتما الدولي بالضغ  على إسرائيل 

العذارية والتي تعمل على ت ريغ المديذة من سكانها األصاليين، ع ار إبعااةيم عان ماديذتهم 

 خيص ال ذاء.ا راً، وفرض الضرائل ال ايظة عليهم، وعدم مذحهم ترا

مطال ة المجتما الادولي بالضاغ  علاى سالطال امحاتالل اإلسارائيلي ل ااف سياساة الحا س  -18

المذ لي التي تمارسها بشكل واسا وممذه  ضاد أ  اال مديذاة القادس المحتلاة، بهادف زرع 

إةانااة اإلجااراءال و الخاا ف والماارض الذ  ااي فااي وعااي الط اال ال ل ااطيذي لتاادمير م ااتق ل .

ع  ية باعتقال وفرض اإلاامة الج رية على شخايال اعت ارية فل طيذية فاي اإلسرائيلية الت

مديذة القادس، واساتمرار إااالا المؤس اال ال  ذياة العاملاة فاي القادس، والمطال اة بوعااةة 

فتحها، وعلى رأسها بي  الشرا والغرفة التجارية، لتمكيذهاا مان تقاديم الخادمال للما ا ذين 

 ل طيذي في المديذة المقدسة.المقدسيين وحماية ال ج ة ال 

للي ن اك  مطال ة جميا الدول بتذ يذ القرارال الااةرة عن األمم المتحدة والمجلاس التذ ياذي  -19

بخا ا القضية ال ل طيذية، بما في ذل  لجذة التاراث العاالمي التابعاة للي ن اك ، والتاي أكادل علاى 

ساالمي مخااص للع ااةة وجا ء م أن الم جد األاااى الم اارك/ الحارم القدساي الشاريف يا  م ااا إ

 .يتج أ من م ااا التراث العالمي الثقافي، وأةان  امعتداءال اإلسرائيلية اير القان نية علي 

التأكيااد علااى الم ااؤولية العربيااة واإلسااالمية الجماعيااة تجاااه القاادس، وةعاا ة جميااا الاادول  -20

ا المادني، إلاى تا فير والمذظمال العربية واإلسالمية والاذاةي  العربياة ومذظماال المجتما

التم يل الالزم لتذ ـيذ المشـروعال ال ارةة في الخطـة اإلستراتيجياـة للتذمياـة القطاعياـة فاي 

(، التي اد مـتها ةولـة فل طين، بهدف إنقااذ المديذاة المقدساة 2022-2018القـدس الشرايـة )

سارائيلية لته ياد والممارساال اإلوحماية مقدساتها وتع ي  صام ة أيلهاا، فاي م اجهاة الخطا  

ال ل طيذي، الاذي ت ذتا  الادورة  المديذة وتهجير أيلها. والعمل على متابعة تذ يذ ارار ةعم اماتااة

، والااذي ت ذااى اليااة تاادخل 20/1/2019 بتاااري  الرابعااة للقمااة العربيااة التذم يااة فااي بياارول

 عربي إسالمي لتذ يذ الخطة بالتذ ي  ما ةولة فل طين.

 110اارار الادورة ( مان 7ال قارة ) تذ ياذوضاا ا لياال الالزماة لء إلى ةع ة الدول األعضا -21

 تع يا  صام ة مديذاة القادس مان خاالل بشأن، 2350رام  للمجلس اماتااةي وامجتماعي

تُضاااف علااى فااات رة الهاااتف الثاباا  والمحماا ل نقديااة محليااة  ُعملااةالت اارع بقيمااة أصااغر 

ذ  اإلسالمي للتذمية باوةارة ياذه الت رعاال لمشتركي الخدمة في الدول العربية، وت  يض ال 

 .بذ س الية عمل صذدواي األااى والقدس
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اإلشااةة بجها ة جاللاة الملا  ع اد ا الثااني ابان الح اين، ملا  المملكاة األرةنياة الهاشاامية،  -22

صاحل ال صاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والم يحية في القدس الشاريف فاي الادفاع 

يتهااا وتجديااد رفااض كاال محاااومل إساارائيل )القاا ة القائمااة بااامحتالل( عاان المقدسااال وحما

، تغيياار ال ضااا القااان ني والتاااريخي القااائم فااي المقدسااال اإلسااالمية والم اايحية فااي القاادس

وتثمين الدور األرةني في رعاية وحماية وصيانة المقدسال اإلسالمية والم يحية في القدس 

التاريخياة، التاي أعااة التأكياد عليهاا امت ااا الم ااا باين جاللاة  في إ اار الرعاياة وال صااية الهاشامية

الملاا  ع ااد ا الثاااني اباان الح ااين ملاا  المملكااة األرةنيااة الهاشاامية، وفخامااة الاارئيس محماا ة ع اااس، 

، والتع ياار عاان ةعاام ةور إةارة أوااااف القاادس والم ااجد 31/3/2013رئاايس ةولااة فل ااطين، بتاااري  

 .اظ على الحرم ضد الخرواال وامعتداءال اإلسرائيليةاألااى األرةنية في الح 

اإلشاةة بم اف المملكة األرةنية الهاشمية من تث ي  المقدسيين على أرضهم، والدور ال اارز  -23

ا   حي لع ت  المملكة في اضية أيالي الذي ح المهدةين بالتهجير الق ري من بيا تهم الشي  جر 

فل طين تث   ح  األيالي فاي بيا تهم وباذل  لدولةوثائ  وع ر تقديم كل ما لديها من أوراا 

 .كل جهد ممكن للحؤول ةون تهجيريم

اإلشاةة بالجه ة التي ي ذلها جاللة المل  محمد ال اةس ملا  المملكاة المغربياة، رئايس لجذاة  -24

القدس، في الدفاع عن المديذة المقدساة وةعام صام ة الشاعل ال ل اطيذي. واإلشااةة باالجه ة 

 ة بي  مال القدس التابعة للجذة القدس.التي ت ذلها وكال

ت جياا  التقاادير لجهاا ة خاااةم الحاارمين الشااري ين، الملاا  ساالمان باان ع ااد الع ياا  ال سااع ة، والمملكااة  -25

 .العربية ال ع ةية في ةعم مديذة القدس الشريف، عاصمة ةولة فل طين، وتع ي  صم ة أيلها

ية الديمقرا ية الشاع ية، ةعمااً للقضاية ت جي  التقدير للجه ة التي ت ذلها الجمه رية الج ائر -26

ال ل طيذية، س اء من خالل الم ااف ال ياسية التاريخية، أو من خالل الت امها بتقديم الادعم 

 المالي لم ازنة ةولة فل طين وصم ة الشعل ال ل طيذي بما في ذل  تقديم المذن الدراسية.

الجمعيااة العامااة لألماام ااارار  اوتقااديمهاإلشاااةة باادور جمه ريااة مااار العربيااة فااي رعايتهااا  -27

عاً عن اتع يراً عن امجماع العربي، وةف A/RES/12/76رام " القدس" بـ المعذ نالمتحدة 

 .المديذة المقدسة وحق ا الشعل ال ل طيذي، وح اظاً على ال ضا التاريخي والقان ني القائم في المديذة

علاى مديذاة القادس الشاراية، عاصامة ت جي  التقدير لكل الجه ة العربية الهاةفة إلى الح ااظ  -28

اإلساااالمية والم ااايحية، ومقدسااااتها وتراثهاااا الثقاااافي وةولاااة فل اااطين، وي يتهاااا العربياااة، 

 واإلن اني، في م اجهة سياسال امستيطان والته يد والت وير اإلسرائيلية الممذهجة.

ن نياة لتقا يض إعاةة التأكيد على إةانة ورفض اإلجاراءال اإلسارائيلية الممذهجاة وايار القا -29

الكذااائس وإضااعاف ال جاا ة الم اايحي فااي المديذااة المقدسااة، وياا  مااا يشااكل انتهاكاااً فاضااحاً 
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لل ضا القان ني والتاريخي القائم لمقدسال المديذة، ومخال ة خطيرة لالت اااال واملت اماال 

 الدولية ذال الالة.

حية فيها، والتشاديد علاى الدع ة إلى ةعم وزيارة مديذة القدس، والمقدسال اإلسالمية والم ي -30

زياارة الم اجد األاااى الم اارك/الحرم القدساي الشاريف لك ار الحااار الم اروض علياا ، 

 وشد الرحال إلي  لحمايت  من مخططال الجماعال اليه ةية المتطرفة.

ةع ة الدول والمذظمال والهيةال والمرجعيال الديذية، بما فيها األزيار الشاريف، إلاى عقاد  -31

م ال عاليااال الهاةفااة إلااى الح اااظ علااى الاا عي واإلنتماااء والااذاكرة العربيااة وتذظااي الالماؤتمر

 واإلسالمية واإلن انية لمديذة القدس ومقدساتها، وت جي  الشع ب للقيام ب اج اتها نح يا.

العربية مجدةاً للت أمة ما مديذة القدس، وةع ة المؤس اال الحك مياة وايار  الع اصمةع ة  -32

قافيااة واماتااااةية وامجتماعيااة والاااحية، للت أمااة مااا المؤس ااال الحك ميااة التعليميااة والث

 المقدسية المماثلة ةعماً لمديذة القدس المحتلة وتع ي اً لام ة أيلها ومؤس اتها.

تثمين جه ة ال رلمان العربي لادعم القضاية ال ل اطيذية وحماياة المكاناة القان نياة والروحياة  -33

 ة ال رلمانااال العربيااة إلااى تحركااال مماثلااة مااا والتاريخيااة لمديذااة القاادس المحتلااة، وةعاا

 ال رلمانال ح ل العالم. 

ال ياساال  ةهاجاالتأكيد على أيمية ةور اإلعالم في ةعم وحماية مديذة القدس المحتلة في م  -34

وامنتهاكال اإلسرائيلية الممذهجاة التاي ت اتهدف ته ياد المديذاة ومقدسااتها وتشا ي  ي يتهاا 

وةعااا ة الااا زارال والمؤس اااال المعذياااة بااااإلعالم فاااي الااادول  رافياااة،ج وتركي تهاااا الديم

األعضاء إلى ت لي  الض ء على الرواية العربية ال ل طيذية حا ل المديذاة المقدساة وثقافتهاا 

والممارسال اإلسارائيلية العدوانياة ضاديا، وتذ ياذ الخطاة اإلعالمياة الدولياة بشاأن  اوي يته

(، 149ة.ع ) 8228راام  لم ات   الا زاري فاي اارارهالقدس، والتي أاريا مجلاس الجامعاة علاى ا

قارار الواخريا  ال ل طيذيةوكذل  تذ يذ ارارال مجلس وزراء اإلعالم العرب بشأن القضية 

( وما تمخض عذ  مان تكلياف مجم عاة رفيعاة 52( الااةر عن الدورة العاةية )508رام )

 القدس.الم ت   م ت حة العض ية لدراسة الخطة اإلعالمية ح ل مديذة 

اسااتمرار تكليااف المجم عااة العربيااة فااي ني ياا رك بم اصاالة تحركاتهااا لكشااف خطاا رة مااا  -35

يتعرض ل  الم جد األااى الم ارك من إجاراءال وممارساال إسارائيلية ته يدياة خطيارة، 

 وذال انعكاسال وخيمة على األمن وال لم الدوليين.

تقرياار حاا ل اإلجااراءال التااي تاام  الطلاال إلااى األمااين العااام متابعااة تذ يااذ يااذا القاارار وتقااديم -36

 المق لة للمجلس.العاةية اتخاذيا بشأن  إلى الدورة 
 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 781)ق.ق: 
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 اإلسرائيلي: –القضية ال ل طيذية والاراع العربي 

متابعة تطورات )االسـتيطان، الجـدار، االنتفاضة، األسرى، 

 الالجئون، األونروا، التنمية(

 

 س الجامعة على مستوى القمة،إن مجل

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

وإذ يأخذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات    -

لمتابعاة تذ ياذ اارارال اماة بالج ائر والت صايال الاااةرة عذا   29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

وإذ يؤكد على جميا اراراتا  ال اابقة علاى مختلاف الم ات يالع القماة والا زاري والمذادوب ن  -

 الدائم ن، بخا ا تط رال مختلف مك نال القضية ال ل طيذية،

 ُيقــــرر:

 االستيطـان: أوالً:

رائيلية الت سعية اير القان نية بمختلف اإلةانة الشديدة لل ياسة امستيطانية امستعمارية اإلس -1

، بماا فيهاا القادس الشاراية، 1967مظايريا، على كامال أرض ةولاة فل اطين المحتلاة عاام 

والتأكيد على أن الم ت  ذال اإلسرائيلية با لة وماية ولن تشكل أمراً وااعاً مق  مً، وتمثل 

 ً ة جذيف الرابعاة، وجريماة حارب وفا  للقان ن الدولي وارارال األمم المتحدة وات ااي انتهاكا

الااااةر بتاااري  نظااام رومااا األساسااي، وتحاادياً للاارأي امستشاااري لمحكمااة العاادل الدوليااة 

 .، وتهدف إلى تق يم األرض ال ل طيذية وتق يض ت اصلها الجغرافي9/7/2004

، بمااا فااي ذلاا  مجلااس األماان واألجهاا ة والمذظمااال الدوليااة ذال مطال ااة المجتمااا الاادولي -2

(، الاااذي أكاااد علاااى أن 2016) 2334قااارار مجلاااس األمااان راااام ال علاااي ل تذ ياااذبال لة،الاااا

امسااتيطان اإلساارائيلي يشااكل انتهاكاااً صااارخاً للقااان ن الاادولي وعق ااة فااي  رياا  ال ااالم، 

القااا ة القائماااة باااامحتالل، باااال اف ال ااا ري والكامااال لجمياااا األنشاااطة ، و الااال إسااارائيل

المحتلااة، بمااا فااي ذلاا  القاادس الشااراية، وأكااد علااى أن  امسااتيطانية فااي األرض ال ل ااطيذية

، بماا فاي ذلا  ماا يتعلا  4/6/1967المجتما الادولي لان يعتارف باأي تغييارال فاي خطا   

بالقدس، س   التغييرال التاي يت ا  عليهاا الطرفاان مان خاالل الم اوضاال. وكاذل  التأكياد 



-20- 

دم شرعية واان نياة امساتيطان على تذ يذ القرارال الدولية األخر  ذال الالة، القاضية بع

 (.1981) 497( ورام 1980) 465اإلسرائيلي، بما فيها اراري مجلس األمن رام 

امساتيطان امساتعماري اإلسارائيلي فاي األرض  أي ارار من أي ةولة، يعت رإةانة ورفض  -3

 اة مخال ذا القاراريامثال م يخاالف القاان ن الادولي، واعت اار  1967ال ل طيذية المحتلة عام 

 2334صريحة لميثاا وارارال األمم المتحدة ذال الالة، بما فيها ارار مجلس األمن رام 

، وات ااية جذياف الرابعاة 2004، والرأي امستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2016لعام 

، وايريااا ماان 1998، وميثاااا رومااا األساسااي للمحكمااة الجذائيااة الدوليااة لعااام 1949لعااام 

 الدولي ذال الالة.م اةئ القان ن 

ومحكمااة العاادل التابعااة لاا  امتحاااة األوروبااي الااااةرة عاان م ااااف القرارال والاإلشاااةة باا -4

التي تُادين امساتيطان وتعت ار الم ات  ذال كياناال ايار اان نياة، ، ووال رلمانال األوروبية

، وتحظاار تم ياال المشاااريا فااي الم اات  ذال اإلساارائيلية ةاخاال األرض ال ل ااطيذية المحتلااة

وتؤكااد علااى التميياا  بااين أراضااي إساارائيل )القاا ة القائمااة بااامحتالل( واألرض ال ل ااطيذية 

، وفاااي ياااذا ال اااياا اإلشااااةة بقااارار حك ماااة الذاااروي  ب سااام مذتجاااال 1967المحتلاااة عاااام 

 .1967الم ت  ذال اإلسرائيلية اير القان نية المقامة في األرض العربية المحتلة عام 

ول والمؤس ال والشركال واألفراة إلى واف كافاة أشاكال التعامال استمرار ةع ة جميا الد -5

ما الم ات  ذال اإلسارائيلية المقاماة علاى األرض ال ل اطيذية المحتلاة ومقا عتهاا، بماا فاي 

ذلاا  حظاار اسااتيراة مذتجاتهااا أو امسااتثمار فيهااا، بشااكل م اشاار أو اياار م اشاار لمخال تهااا 

 . ذين اإلسرائيليين إلى الدولت للقان ن الدولي، وبما يشمل حظر ةخ ل الم 

للشاركال حث مجلس حق ا اإلن ان والم  ضة ال امية، على متابعة تحديث ااعادة ال ياناال  -6

عاام  التي تتعامل ما الم ت  ذال اإلسرائيلية اير القان نية في األراضي ال ل طيذية والعربية المحتلة

 ان ني الذي تق م ب .، ومتابعة تحميل يذه الشركال ت عال العمل اير الق1967

اإلةانة الشديدة لجرائم الم ت  ذين اإلريابية الم تمرة ضاد ال ل اطيذيين العا ل وممتلكااتهم  -7

وأماااكن ع اااةتهم، تحاا  حمايااة ساالطال امحااتالل، وتحميلهااا الم ااؤولية الكاملااة عاان يااذه 

لتاي تعاد الجرائم وامعتداءال، ومطال ة المجتما الدولي بالتادي لهاذه الجارائم العذاارية ا

انتهاكاً صارخاً للقان ن الدولي اإلن اني، وات اايال جذياف األرباا، وايرياا مان المعايادال 

والم اثي  الدولية التي تك ل سالم وأمن الشع ب ال ااعة تح  امحتالل. والدع ة إلى إةراج 

مجم عال وعاابال الم ت  ذين التي ترتكل ياذه الجارائم علاى اا ائم اإلريااب، واتخااذ 

 دابير القان نية بحقهم.الت
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إةانة الممارسال اإلسارائيلية فاي اساتخدام األرض ال ل اطيذية المحتلاة كمكال للاتخلص مان  -8

الذ ايااال الااال ة وال ااامة الذاتجااة عاان اسااتخدام سااكان الم اات  ذال اإلساارائيلية، وةعاا ة 

 .ن ان ال ل طيذيالمذظمة الدولية لل يةة للتحقي  في ا ثار الاحية وال يةية لذل ، على األرض واإل

إةانة كافة ممارسال امحتالل اإلسرائيلي والم ت  ذين الهاةفة لل يطرة على أجا اء ك يارة  -9

من مديذة الخليل وحرمان ال كان ال ل طيذيين من ال ص ل إلى الحرم اإلبراييمي ومذازلهم 

ة لحماياة ال ادائل ال عالا إيجااةومدارسهم وأعمالهم، وةعا ة ساكرتير عاام األمام المتحادة إلاى 

 المدنيين ال ل طيذيين في مديذة الخليل.

 جدار الفصل العنصري: ثانياً:

إةانة إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( ل ذائها جدار ال اال والضام العذااري ةاخال أرض  -10

، واعت ار يذا الجادار شاكالً مان أشاكال ال اال العذااري 1967ةولة فل طين المحتلة عام 

تالل امساتعماري امساتيطاني، ومطال اة جمياا الادول والمذظماال وج ءاً من مذظ مة امحا

الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءال الالزمة إلراام إسرائيل )القا ة القائماة باامحتالل( 

على إزالة ما تم بذاؤه من يذا الجدار، والتع يض عن األضرار الذاتجة عذ ، الت اماً بالرأي 

، وتذ يااذاً لقاارار 9/7/2004ة العاادل الدوليااة بتاااري  ــااــــامستشاااري الااااةر عاان محكم

والااذي ، 20/7/2004( بتاااري  A/RES/ES-10/15الجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة رااام )

 .اعت ر إاامة الجدار انتهاكاً للق اعد ا مرة في القان ن الدولي بما فيها ح  تقرير الماير

ذااة األماام المتحاادة المعذيااة بت ااجيل مطال ااة الاادول األعضاااء امسااتمرار فااي ةعاام عماال لج -11

األضاارار الذاشااةة عاان تشااييد جاادار ال ااال العذاااري فااي األرض ال ل ااطيذية المحتلااة، 

والم ايمة في سداة العج  المالي الذي تعاني مذ  اللجذة، وذل  أليمية اساتمرار عملهاا فاي 

 ت ثي  األضرار الذاجمة عن بذاء الجدار.

ليات  فااي التااادي ألي عمليااة تهجياار ألبذاااء الشااعل ةعاا ة المجتمااا الاادولي لتحماال م ااؤو -12

ال ل ااطيذي نتيجااة الممارسااال اإلساارائيلية وأيضاااً إلااى تحماال م ااؤوليات  فااي ت عياال فتاا   

المحكماة محكمة العدل الدولية بشأن إاامة جدار ال ال العذاري، وإحالة ملاف الجادار إلاى 

 .خال ة للقان ن الدوليالجذائية الدولية تمهيداً إلةراج  ضمن جرائم الحرب الم

 االنتفاضـة: ثالثاً:

م لذضاال  المشاروع ــاـل الااامد علاى أرضا ، والدعــاـتقديم التحية للشاعل ال ل اطيذي ال ط -13

 .اً عن أرض  ومقدسات  وحق ا  اير القابلة للتارفــــضد امحتالل اإلسرائيلي الغاشم، ةفاع
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كال الذضااال ضااد امحااتالل وفقاااً التأكياد علااى حاا  الشااعل ال ل ااطيذي فااي ممارساة كافااة أشاا -14

ألحكام القاان ن الادولي، بماا فاي ذلا  المقاوماة الشاع ية ال المية، وت اخير الطاااال العربياة 

 الممكذة لدعمها.

إةانااة الجاارائم اإلساارائيلية الممذهجااة واسااعة الذطاااا ضااد أبذاااء الشااعل ال ل ااطيذي، والتااي  -15

 ن الادولي اإلن ااني، والقاان ن تاذف جرائم حرب، وجارائم ضاد اإلن اانية، بم جال القاان

، المتكارر علااى اطااع ااا ةالهمجااي  الادولي لحقاا ا اإلن اان، بمااا فيهاا العاادوان اإلسارائيلي

حيااة ، والاذي ي اتهدف 2022والذي كان مان ج متا  األخيارة عادوان شاهر أا اطس/ اب 

رائيلي الحاااار اإلسااالشااعل ال ل ااطيذي وبذيتاا  التحتيااة المدنيااة واماتااااةية، وإةانااة أبذاااء 

الخان  على القطاع براً وبحراً وج اً. وتثمين الجه ة المخلاة التي ت ذلها جمه رياة ماار 

 العربية لحقن ةماء الشعل ال ل طيذي وتث ي  واف إ الا الذار وإعاةة إعمار اطاع ا ة.

التحذير مان ت ااام ال ضاا الاراين بالقادس الشاراية علاى نحا  مشااب  للظاروف التاي سا ق   -16

، والتأكيااد علااى ضاارورة تحماال إساارائيل 2021ساارائيلي علااى اطاااع ااا ة عااام العاادوان اإل

لم ؤولياتها كق ة احتالل للح اظ على التهدئة على األرض. واإلشاةة بالجه ة التي تق م بهاا 

جمه رية مار العربية لتذ ياذ المرحلاة الثانياة مان جها ة إعااةة إعماار اطااع اا ة، والتاي 

ة بوزالة األنقاض والركام الذي خل   العدوان اإلسرائيلي جاءل عقل ايام الشركال الماري

على اطاع ا ة، وذلا  فاي إ اار التعهاد الكاريم الاذي ادما  فخاماة رئايس جمه رياة ماار 

مليا ن ةومر أمريكاي لااالن عملياة إعااةة  500العربية ال ايد ع اد ال تااح ال ي اي، بقيماة 

ي  تمايم بان حماد ال ثااني أميار اإلعمار في اطاع اا ة، وكاذل  م ااةرة صااحل ال ام  الشا

مليا ن ةومر لادعم إعماار اطااع اا ة، ع ار ةولااة  500ةولاة اطار لتقاديم م ااعدال بقيماة 

 فل طين.

لجايش امحااتالل اإلسارائيلي وعااابال الم ات  ذين اإلريابيااة امعتاداءال ال حشاية إةاناة  -17

رض ال ل ااطيذية المتظااايرين ال االميين فااي أنحاااء األالماادنيين ال ل ااطيذيين ا مذااين وعلااى 

، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وج ل ص ين في الضا ة الغربياة المحتلاة، والخا  الشاراي المحتلة

 .لحدوة اطاع ا ة المحتل

إةانة ايام اا ال امحاتالل اإلسارائيلي باإلعادامال الميدانياة وامعتقاامل لأل  اال وال تياال  -18

دولياااة وبااااي الياااال العدالااة الدولياااة والشاا اب ال ل اااطيذيين، ومطال ااة المحكماااة الجذائيااة ال

بالتحقي  في يذه الجرائم، وإحالة مرتك يها إلاى المحاكماة. وإةاناة سياساة سالطال امحاتالل 

 باحتجاز جثامين الشهداء ال ل طيذيين ويدم بي ل ذويهم.

مطال ة المجتماا الادولي بتذ ياذ القارارال ذال الاالة بحماياة المادنيين ال ل اطيذيين، مسايما  -19

(، وارار الجمعية العامة لألمام 1987) 605( ورام 1994) 904ري مجلس األمن رام ارا
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(، وحاث ةول 2018) ES/RES/A-20/10المتحدة ح ل حماية المدنيين ال ل طيذيين رام 

ومؤس ال المجتما الدولي للمشااركة فاي حماياة المادنيين ال ل اطيذيين وتشاكيل الياة عملياة 

الجمعية العامة وتقرير ال اكرتير العاام لألمام المتحادة، والاذي وفعالة لتذ يذ ما جاء في ارار 

 تضمن خيارال اابلة للتط ي  لحماية المدنيين ال ل طيذيين.

مطال ة المجتما الادولي والمذظماال الدولياة بممارساة الضاغ  علاى إسارائيل )القا ة القائماة  -20

إنهاء المأسااة  بامحتالل(، لرفا حااريا الم روض على اطاع ا ة بشكل ف ري، من أجل

 اإلن انية واماتااةية التي يعيشها الشعل ال ل طيذي في القطاع.

إةاناة امعتااداءال اإلساارائيلية علااى الحاارم اإلبراييمااي الشااريف فااي مديذااة الخلياال المحتلااة،  -21

والمتمثلة في استمرار تق يم  وتقا يض حرياة ال صا ل إليا  ورفاا ا ذان فيا ، ومحااومل 

ن محيطاا  ال ل ااطيذي، ضاامن عمليااال ته يااد الاال مديذااة الخلياال تغيياار معالماا  وفااال  عاا

المحتلااة. وتحمياال حك مااة امحااتالل اإلساارائيلي الم ااؤولية الكاملااة عاان يااذه امعتااداءال 

والجرائم وامست  ازال الخطيرة، التي تذته  حق ا اإلن ان وحرية الع اةة وارارال األمام 

 ، ومطال ااة المجتمااا الاادولي بالاادفاع عاان المتحاادة ذال الااالة، بمااا فيهااا ااارارال الي ن ااك

ارارات  ذال الالة بمديذة الخليل المحتلة والحرم اإلبراييمي، واتخاذ ما يل م من إجراءال 

ك يلة بحماية الحارم وإعاةتا  إلاى وااعا  التااريخي والقاان ني الاذي شا يت  سالطال واا ال 

 امحتالل. 

م اصالة متابعاة ت صايال ومخرجاال ةع ة مجلس وزراء الشؤون امجتماعية العرب إلاى  -22

المااؤتمر الاادولي حاا ل معاناااة الط اال ال ل ااطيذي فااي ظاال انتهاااك إساارائيل )القاا ة القائمااة 

 12  يااااا مي ـاااااـةولاااااة الك ي فااااايباااااامحتالل( مت ااياااااـة حقااااا ا الط ااااال، والاااااذي ُعقاااااد 

 .13/11/2017و

 األســـرى: رابعاً:

وإةاناة ، بطاال فاي ساج ن امحاتاللت جي  التحياة لذضاال األسار  ال ل اطيذيين والعارب األ -23

عتقال امف ال ل طيذيين تع  ياً بما في ذلا  األ  اال إم اصلة سلطال امحتالل اإلسرائيلي 

 والقاةة ال ياسيين والذ اب. وك ار ال ن والذ اء والمرضى

إةانة سياساة سالطال امحاتالل الممذهجاة لالساتهتار بحيااة األسار  ال ل اطيذيين، واإليماال  -24

ةعا ة المجتماا لمتعمد لاحتهم، مما يؤةي إلى ارت اع عادة الشاهداء مان األسار . والط ي ا

الدولي ومذظماة الااحة العالمياة، واللجذاة الدولياة للااليل األحمار، إلاى مراا اة إجاراءال 

سلطال امحتالل بخا ا ت شي فيروس ك رونا باين األسار ، وممارساة الضاغ  عليهاا 

ال ااج ن اإلساارائيلية، وخاصااة المرضااى وك ااار  إل ااالا سااراح األساار  ال ل ااطيذيين ماان
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ال اان، حمايااةً لهاام ماان ت شااي ال يااروس، وتحمياال ساالطال امحااتالل اإلساارائيلي الم ااؤولية 

الكاملة عن أي ت عال تتعلا  بحيااة وصاحة األسار  ال ل اطيذيين فاي ال اج ن اإلسارائيلية، 

 ونا.بمن فيهم الذين يخ ض ن إضرابال عن الطعام والماابين ب يروس ك ر

مةااال التاي تمارساها إسارائيل بحا   ايار الشاارعية إةاناة سياساة امعتقاال اإلةاري التع ا ي -25

والتع ير عن التضامن والدعم لذضال األسر  المضربين عن الطعاام  األسر  ال ل طيذيين،

 بهدف تحقي  حريتهم.

 مطال ااة الجهااال والمؤس ااال والهيةااال الدوليااة وييةااال حقاا ا اإلن ااان المعذيااة بتحماال -26

م ااؤولياتها بتاادخلها ال اا ري والعاجاال إللاا ام الحك مااة اإلساارائيلية، بتط ياا  كافااة القاا انين 

والقرارال الدولية المتعلقة بمعاملاة األسار  والمعتقلاين فاي ال اج ن اإلسارائيلية، بماا فيهاا 

، وات ااياة مذايضاة التعاذيل، وات ااياة 1949القان ن الدولي اإلن اني وات اايال جذيف لعاام 

 ا الط ل، والعهد الدولي الخاا بالحق ا المدنية وال ياسية.حق 

إساارائيل، القاا ة القائمااة ةعاا ة المجتمااا الاادولي والهيةااال الحق ايااة الدوليااة للضااغ  علااى  -27

لإلفراج ال  ري عن كافة األسر  والمعتقلين خاصة اُدامى األسار  والمرضاى بامحتالل، 

فااي الُمحتجاا ة  جثااامين الشااهداءو ةاريااينوالذاا اب والمعتقلااين اإل وك ااار ال اان واأل  ااال

الثالجال ومقابر األراام اإلسارائيلية، وإج ارياا علاى التخلاي عان سياساة العقااب الجمااعي 

. والادع ة إلرساال لجذاة تحقيا  1949وال رةي الذي يتذافى ما ات ااية جذياف الرابعاة لعاام 

 .ح  األسر التي ترتكل ب امنتهاكالإلى ال ج ن اإلسرائيلية لال الع على 

إةانااة عمليااة القرصااذة الممذهجااة التااي تقاا م بهااا إساارائيل )القاا ة القائمااة بااامحتالل( ألماا ال  -28

الاذي تام التاادي  عليا  الشعل ال ل طيذي، من خالل تط ي  القان ن العذاري اإلسارائيلي 

ي ااامن لحك ماااة امحاااتالل ب اااراة والاااذي  2/7/2018مااان ا ااال الكذي ااا  اإلسااارائيلي فاااي 

الشااهداء واألسار  ال ل ااطيذيين، مان عائاادال الضارائل ال ل ااطيذية التااي مخاااال ذوي 

واعت ار ذل  ابت ازاً اير شارعي وتشاريعاً صاريحاً ل اراة  ت يطر عليها حك مة امحتالل.

أماا ال ومقاادرال الشااعل ال ل ااطيذي، ومخال ااة لالت اايااال الم اعااة بااين الجااان ين، وانتهاكاااً 

وةع ة المجتما الدولي للضغ  على إسرائيل ة جذيف الرابعة. للقان ن الدولي، بما فيها ات ااي

وتأييااد اإلجااراءال التااي تقاا م بهااا ةولااة فل ااطين لم اجهااة يااذه إلعاااةة يااذه األماا ال فاا راً، 

 القرصذة العلذية.

ةعاا ة الاادول العربيااة واإلسااالمية والمؤس ااال واألفااراة إلااى ةعاام الاااذدوا العربااي لاادعم  -29

( 24ة الاادول العربيااة، والااذي أارتاا  امااة الدوحااة ة.ع )األساار  الااذي تشاارف علياا  جامعاا

 .26/3/2013( بتاري  19فقرة ) 574بالقرار رام 
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 الالجئـون: خامساً:

التأكيد على أن اضية الالجةين ال ل طيذيين ياي جا ير القضاية ال ل اطيذية، وعلاى التم ا   -30

تهم، في الع ةة إلاى بالح  األصيل واير القابل للتارف ألجيال الالجةين ال ل طيذيين وذري

ةياريم التي ُشرةوا مذها، وفقاً لقرارال الشرعية الدولية وخاصة ارار الجمعياة العاماة راام 

، وتأكياد م اؤولية إسارائيل )القا ة القائماة (2002) (، وم اةرة ال الم العربية1948) 194

 .ين ال ل طيذيينبامحتالل( القان نية وال ياسية واألخالاية عن نش ء واستمرار مشكلة الالجة

ةع ة األمم المتحدة وأميذها العام وكافة أ راف المجتماا الادولي إلاى العمال بجاد وم اؤولية  -31

( والذي نص على ح  العا ةة والتعا يض 1948) 194على تذ يذ ارار الجمعية العامة رام 

إةانة ورفض أي تحرك من أي  رف، إلسقا  ح  الع ةة أو تش ي  لالجةين ال ل طيذيين، و

ال ل طيذيين، من خالل محاومل الت  ين، أو تا ية وكالة األونروا وواف تم يلها، ية الالجةين اض

تعريف ال ضا القان ني لالجئ ال ل طيذي بهادف حرماان أجياال الالجةاين  أو ما يُ مى بوعاةة

ف ال ل طيذيين وذريتهم مان حا  العا ةة. وةعا ة الادول األعضااء واألماناة العاماة إلاى م اصالة وتكثيا

ال اااحة الدوليااة، وفااي األماام المتحاادة، للتااادي لمثاال يااذه المحاااومل اياار  جهاا ةيم علااى

 القان نية. 

التع ير عن بالغ القلا  إزاء أوضااع مخيماال الالجةاين ال ل اطيذيين فاي سا ريا، واساتمرار  -32

المطال ـة بوبقائها خالية من ال ـالح والم لحين، وف  الحاار عذها وإعاةة إعماريا وعا ةة 

وةعاا ة انها إليهااا، وتقااديم كاال الخاادمال الضاارورية لاادعم الالجةااين ال ل ااطيذيين فيهااا، سااك

 .، وفي إ ار نطاا عملياتها بالمذا   الخمساألونروا إلى تحمل م ؤولياتها في يذا الشأن

الح ااظ الدع ة لت فير مق مال الام ة والحيااة الكريماة والتذاـقل لالجةاين ال ل اطيذيين، ماا  -33

التقادير وت جيا   .جةين فل طيذيين إلى حين ممارستهم لحقهم فاي العا ةة والتعا يضعلى وضعهم كال

 .لجه ة الدول األعضاء الم تضي ة لالجةين ال ل طيذيين مسيما ل ذان واألرةن وس ريا

 األونـروا: سادساً:

فاي  غ ث وتشغيل الالجةين ال ل طيذييناألمم المتحدة لالتأكيد على الت  يض الممذ ح ل كالة  -34

(، 1949لعاام  302)األونروا( وف  ارار إنشائها )ارار الجمعية العاماة راام  الشرا األةنى

ورفض أي تغيير على ومية ال كالة وصالحياتها أو أي انتقاا أو تجيير لخدماتها المقدماة 

لالجةين ال ل طيذيين، والتأكياد علاى أن تقاديم ياذه الخادمال ياي م اؤولية حاارية لل كالاة 

وكااذل  ا األمميااة وعلااى أن صااالحياتها وم ااؤوليتها اياار اابلااة للت اا يض، بم جاال وميتهاا

التأكيـــــد على ضـرورة استمرار األونروا بتحمل م ـؤولياتها في تقاديم الخادمال لالجةاين 

، بما فيهاا القادس الخمس ال ل طيذيين ةاخل المخيمال وخارجـــــها في كافة مذا   عملياتها
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ضية الالجةين ال ل طيذيين حالً عاةمً وف  ارار األمم المتحدة راام المحتلة، إلى أن يتم حل ا

 .(1948)لعام  194

رفااض وإةانااة الحمااالل اإلساارائيلية الممذهجااة ضااد وكالااة األونااروا، بمااا فااي ذلاا  ال ااعي  -35

إلاالا كافة مراكـــ  ومدارس ال كــــــالة فـــاـي مديذاة القادس المحتلاة وإحاالل مؤس اال 

ية بدمً مذها. ورفض أي ارار ب اف تم يل األوناروا أو تخ يضا  والتحاذير احتاللية إسرائيل

من خطـ رة ذل  بما يعارض أجياامً مان الالجةاين ال ل اطيذيين لخ اارة الخادمال الاحاـية 

والتعليمااـية والخدمااـاتية، ويشااـكل محاولااة مرف ضااة لطمااس اضااية الالجةااين والتااي تشااكل 

 ئي".ج ءاً م يتج أ من اضايا "الحل الذها

األمام ةع ة الدول األعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوساا تأيياد لتجدياد ت ا يض وكالاة  -36

( لماادة ثااالث األونااروا)فااي الشاارا األةنااى غاا ث وتشااغيل الالجةااين ال ل ااطيذيين المتحاادة ل

لعاااام  302(، وفااا  اااارار انشاااائها )اااارار الجمعياااة العاماااة راااام 2026 – 2023ساااذ ال )

( للجمعية العامة لألمم المتحدة نهاية عام 77اعتماةه في الدورة ) (، والذي من المقرر1949

. والطلاال ماان األمانااة العامااة وبعثاتهااا فااي الخااارج، ومجااالس ال اا راء العاارب، بااذل 2022

 أااى الجه ة لحث الدول على التا ي  لاالن تجديد ت  يض وكالة األونروا.

وناروا، وةعا ة المجتماا الادولي إلاى اإلعراب عن القل  إزاء العج  ال ذ ي فاي م ازناة األ -37

تااأمين الماا ارة والم ااايمال الماليااة الالزمااة لم ازنتهااا وأنشااطتها علااى نحاا  كاااٍف م ااتدام 

يمكذها من م اصلة القياام بت  يضاها وةورياا. وةعاـ ة األماناة العاماة وبعثاتهاا فاي الخاارج 

ا علااى ال فاااء ومجااالس ال اا راء العاارب إلااى م اصاالة امتاااال مااا الاادول المانحااة، لحثهاا

، ماا التأكياد علاى أن المطال اة باذل  م تعذاي باأي شاكل مان بالت اماتها المالياة تجااه ال كالاة

امشكال إع ااء إسارائيل، القا ة القائماة باامحتالل، مان تحمال م اؤولياتها بمقتضاى القاان ن 

ى حاين حال الدولي تجاه محذة كافة أبذاء الشعل ال ل طيذي بما فيهم الالجةين ال ل طيذيين إلا

 القضية ال ل طيذية بشكل عاةل وةائم وضمان ح  الع ةة والتع يض لالجةين ال ل طيذيين.

رة بذ اا ة حااث الاادول األعضاااء علااى  -38 عامااة ال ي انيااةالم% ماان 7.8ت ااديد م ااايماتها الُمقاار 

لألونااروا، ت عاايالً للقاارارال المتعاا ااة لمجلااس الجامعااة علااى الم اات   الاا زاري مذااذ عااام 

يا الدول األعضاء على عقد ات اايال ةعم وتم يل ثذائية متعدةة ال اذ ال ماا . وتشج1987

 .األونروا

الطلل إلى األمين العام لجامعة الدول العربية امستمرار بالتذ ي  ما الم  ض العاام ل كالاة  -39

األونروا لحشد الدعم المالي لمي انية ال كالة، بما في ذلا  مان خاالل إرساال رساائل والقياام 

 ل مشتركة لهذا الغرض.ب يارا
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ةعاا ة األونااروا إلااى إيجاااة ال سااائل الكافيااة لت ساايا ااعاادة الاادول المانحااة وزياااةة األماا ال  -40

المل مة بها وف  احتياجال ال كالة ما عدم تقليص أيٍ من الخدمال التي تقدمها ال كالة وفقاً 

لالجةاااين، لقااارار إنشاااائها، وامساااتمرار فاااي إعاااداة م ازنتهاااا ح ااال أول ياااال ومتطل اااال ا

وعداة وتذ يذ برامجها بماا ب في مذا   العمليال الخمس والتذ ي  ما الدول العربية المضي ة

يت اف  ما سياسال تل  الدول، والعمل على إشراك القطااع الخااا فاي الادول المانحاة فاي 

علاى فاي مذاا   العملياال الخماس تم يل برام  ومشاريا إضافية لتح ين أح ال الالجةين 

 ذل  بديالً ملت امال الدول المانحة تجاه األونروا. أم يك ن

ةع ة الدول والجهال المانحة لل فاء بالت اماتهاا المالياة التاي اادمتها فاي الماؤتمرال الدولياة  -41

لدعم وكالة األونروا، من أجل تمكيذهاا مان أةاء مهامهاا اإلن اانية وت  يضاها ال ياساي تجااه 

، بماا الاديقة التي تقادم الادعم لألونارواالشقيقة وللدول الالجةين ال ل طيذيين. وتقديم الشكر 

مليااا ن ةومر بتااااري   27لمملكاااة العربياااة ال اااع ةية لتقاااديمها م لاااغ ل، وفيهاااا ةولاااة اطااار

دولة الك ي  علاى م اايماتها ل، ولدعم عمل األونروا وبرامجها في المذطقة 23/10/2022

ر أمريكي، لي لاغ اجماالي م اايمال ملي ن ةوم 2بم لغ  2022لألونروا في شهر ماي /أيار 

 .2022-2019ملي ن ةومر أمريكي خالل ال ترة  30ةولة الك ي  

تثمين استمرار الجه ة التي ت اذلها المملكاة األرةنياة الهاشامية، بالشاراكة ماا مملكاة ال ا يد  -42

والمجتما الدولي وبتذ ي  ما امشقاء في ةولة فل طين، لضمان استمرار تدف  الادعم الاذي 

حتاجاا  ال كالااة، والعماال علااى وضااا سياسااال واسااتراتيجيال ماان شااأنها ضاامان اسااتدامة ت

تم ياال باارام  عماال ال كالااة لتمكيذهااا ماان تقااديم خاادماتها الحي يااة لالجةااين ال ل ااطيذيين فااي 

 .مذا   عملياتها الخمس

ال تحميل حك مة امحتالل اإلسرائيلي م ؤولية األع اء التي تتك ديا األونروا نتيجة إجاراء -43

اإلاالا والحاار وتقييد حركة إياال الم ااعدال لم اتحقيها، ومطال تهاا باالتع يض عان 

 يذه الخ ائر.

 التنمـية: سابعاً:

إةانااة التاادابير اإلساارائيلية الممذهجااة الهاةفااة إلااى اسااتمرار تقاا يض اماتااااة ال ل ااطيذي،  -44

ال ااة المجتمااا وحرماان الشااعل ال ل ااطيذي ماان حقاا  اياار القابال للتااارف فااي التذميااة. ومط

الدولي بالعمل على تمكين الشعل ال ل طيذي من ال يطرة على كامل م ارةه وممارسة حقا  

 ومياي  اإلاليمية. 1967في التذمية على كامل أرض  المحتلة عام 
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إةانة كافة الممارسال واإلجراءال والقا انين اإلسارائيلية الهاةفاة إلاى اساتذ اف أو تجرياف  -45

 ارة والثروال الط يعية ال ل طيذية في األرض ال ل طيذية المحتلة مذذ أو إيدار أو تهديد الم

 بما فيها المت اجدة في ال ر وال حر. 1967عام 

ةع ة المجتما الدولي إلى الضغ  على إسرائيل، القا ة القائماة باامحتالل، مان أجال إعطااء  -46

 ارةياا الط يعياة، الضمانال الالزمة وإزالة العراايل أمام جها ة ةولاة فل اطين مساتغالل م

ال اااا ا الاة  Gaza Marineبما فاي ذلا  اساتخراج الغااز الط يعاي مان حقال اا ة ماارين 

 ف في  الغاز مذذ أكثر من عشرين عاماً.تش  ش ا ئ اطاع ا ة، والذي اكُ 

فاي ةوراتهاا المتعاا اة والتاي  الجمعية العاماة لألمام المتحادة الالتأكيد على تذ يذ ارارإعاةة  -47

ر األمم المتحدة للتجارة والتذمياة )األونكتااة( امساتمرار بتقاديم تقاارير إليهاا من مؤتم تطلل

عن التكاليف اماتااةية لالحتالل اإلسرائيلي، والترحيل بجه ة أمانة )األونكتاة( التي تقدم 

للشااعل تقااارير للجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة لت ثياا  تكل ااة امحااتالل والحقاا ا اماتااااةية 

 .وةع ة الدول األعضاء للم ايمة في تم يل يذه العملية الت ثيقية المهمةال ل طيذي. 

لت ام  بتقديم الم اعدال لتع ي  وتمكين إةع ة المجتما الدولي لتحمل م ؤوليات  وم اصلة  -48

بذاء مؤس ال ةولة فل طين، وتذ يذ تعهدات  الخاصاة بادعم الخطا  وال ارام  التذم ياة التاي 

 أعدتها ةولة فل طين.

الدول العربية لالستمرار بدعم اماتاااة ال ل اطيذي وفا  الترتي اال الثذائياة ماا ةولاة  ةع ة -49

فل ااطين، وفااتن أساا ااها أمااام التاادف  الحاار للمذتجااال فل ااطيذية المذشااأ، ع اار إع ائهااا ماان 

 الرس م الجمركية، وذل  تذ يذاً للقرارال ال ابقة الااةرة بهذا الشأن.

تعاادةة التااي تقاادمها المملكااة األرةنيااة الهاشاامية للشااعل تثمااين الم اااعدال والم ااايمال الم -50

، 2005، والذي بادأ العمال با  مذاذ عاام ومذها الم تش ى الميداني في اطاع ا ة ،ال ل طيذي

لى ايام الق ال إوالمحطة الجراحية األرةنية في كل من محافظتي رام ا وجذين، باإلضافة 

اعدال اإلن اااانية بشاااكل ةوري إليااااالها وت ااايير ا افااال الم اااالم ااالحة األرةنياااة بت اااهيل 

 لمختلف محافظال الض ة الغربية واطاع ا ة.

ةع ة الدول األعضاء لمتابعة تذ يذ اارارال القمام العربياة ال اابقة الخاصاة بونهااء الحااار  -51

اإلسرائيلي وإعاةة إعمار اطاع ا ة، وتح يل األم ال التي تعهدل بهاا فاي ماؤتمر القاايرة 

 .المتكرر على القطاععدوان الره امحتالل اإلسرائيلي خالل إلعاةة بذاء ما ةم

ةع ة مؤس ال القطاع الخاا بالدول العربية للمشاركة ال عالة فاي امساتثمار فاي فل اطين  -52

 وةعم القطاع الخاا ال ل طيذي.

تثمين الم ايمال المارية والم اعدال الم تمرة الالزمة ل ذااء اادرال الشاعل ال ل اطيذي  -53

امل العلميااة والاااحية والتعليميااة وال ذيااة والطااااة والكهرباااء، واسااتق ال فااي شااتي المجاا
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الشاعل ال ل اطيذي لتلقاي التادريل الاالزم،  ألبذاءالمؤس ال والمعايد المارية ذال الالة 

ألف جرعة من اللقاحال المضاةة ل ياروس ك روناا المذتجاة  500وما وفرت  بما يقارب من 

 .يذيةلى وزارة الاحة ال ل طإمحلياً 

الطلاال إلااى األمااين العااام متابعااة تذ يااذ يااذا القاارار وتقااديم تقرياار حاا ل اإلجااراءال التااي تاام  -54

 المق لة للمجلس.العاةية اتخاذيا بشأن  إلى الدورة 

 
 
 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 782)ق.ق: 
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 اإلسرائيلي: –القضية ال ل طيذية والاراع العربي 

 سـطين وصمـود الشعب الفلسطينيدعم موازنـة دولـة فل

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

وإذ يأخذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات    -

بالج ائر والت صايال الاااةرة عذا  لمتابعاة تذ ياذ اارارال اماة  29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

على الدول األعضاء في ةعم م ازنة  ةوإذ يؤكد على أيمية املت ام ب داة الم ايمال المت ج  -

( إلاى اماة القادس 2002ةولة فل طين وفقاً لقرارال القمم العربية المتعاا اة مذاذ اماة بيارول )

 (، 2019( وامة الع م والتضامن في ت نس )2018العربية ال ع ةية )في المملكة 

وإذ يؤكد على جميا ارارال المجلس على مختلاف الم ات يالع القماة والا زاري والمذادوب ن  -

 الدائم ن، الخاصة بدعم م ازنة ةولة فل طين وصم ة الشعل ال ل طيذي،

 ُيقــــرر:

مقررال جامعة الدول العربية وبت عيل ش كة أمان التأكيد على ةع ة الدول العربية لاللت ام ب -1

ماليااة بأساارع وااا  ممكاان بم لااغ مائااة ملياا ن ةومر أمريكااي شااهرياً ةعماااً لدولااة فل ااطين 

لم اجهة الضغ  ال واألزمال المالية التي تتعرض لها، بما فيها اساتمرار إسارائيل )القا ة 

ابية، بيذها احتجااز أما ال الضارائل القائمة بامحتالل( باتخاذ إجراءال ااتااةية ومالية عق

 وسراة ج ء ك ير مذها بما يتذافى ما الق انين والم اثي  الدولية وامت اايال بين الجان ين.

، وخاصة بالت اماتها في ةعم م ازنة ةولة فل طينت ي  ت جي  الشكر إلى الدول العربية التي -2

مليا ن  152.8اادم  ماؤخراً م لاغ  الشاقيقة التايالشع ية الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية 

، وجمه رية مار العربية التي ت دة ج ء من م اايماتها فاي م ازناة ةولاة فل اطين ةومر

وةعاا ة الاادول العربيااة إلااى ال فاااء  ماان خااالل عااالج ال ل ااطيذيين فااي المشااافي المااارية،

تأكياد علاى ، والممكذة بالت اماتها في يذا الشأن وبالمتأخرال الم تحقة عليها بأااى سرعة

 أيمية استمرار الدول العربية في ةعم م ازنة ةولة فل طين.

، 29/3/2017( بتاااري  28ة.ع ) 677ةعاا ة الاادول األعضاااء لتذ يااذ ااارار امااة عمااان رااام  -3

ملي ن ةومر أمريكي، وت جي   500بشأن زياةة رأس مال صذدواي األااى والقدس بم لغ 
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بادفا أجا اء مان م اايماتهم فاي ياذه لتاي ااما  لادول األعضااء الللمملكة المغربية والشكر 

فاي ةعام ما ارة الااذدواين وفقااً  ال اابقة التاي أوفا  بالت اماتهااوالادول األعضااء ال ياةة، 

وةعا ة الادول العربياة التاي لام تاف  بالت اماتهاا ل ارعة  القمم العربياة ذال الاالة،لقرارال 

 ال فاء بها.

مال المجتما المدني والجاليال العربية، إلى باذل ةع ة ال رلمان العربي، وال رلمانال ومذظ -4

 الجه ة لتع ي  م ارة صذدواي األااى والقدس، ةعماً لذضال الشعل ال ل طيذي.

الطلل من الدول األعضاء ةعم م ازنة ةولة فل طين وفقاً لآلليال التاي أارتهاا اماة بيارول  -5

 للقمة العربية.  لةالمقالدورة  انعقاةوت تمر حتى  1/4/2022ولمدة ت دأ من  2002

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 783)ق.ق: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-32- 

 اإلسرائيلي: –القضية ال ل طيذية والاراع العربي 

 الجوالن العربي السوري المحتل

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 لعربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل ا ▪

( بتااري  133ة.ع ) 7161وعلى اارارال مجلاس الجامعاة علاى الم ات   الا زاري راام  ▪

( 135ة.ع ) 7306، ورااام 16/9/2010( بتاااري  134ة.ع ) 7230، ورااام 3/3/2010

ة.ع  7457، ورااام 13/9/2011( بتاااري  136ة.ع ) 7381، ورااام 2/3/2011بتاااري  

 7593، ورام 5/9/2012( بتاري  138ة.ع ) 7521، ورام 10/3/2012( بتاري  137)

، وراااام 1/9/2013( بتااااري  140ة.ع ) 7665، وراااام 6/3/2013( بتااااري  139ة.ع )

، 7/9/2014( بتااااري  142ة.ع ) 7802، وراااام 9/3/2014( بتااااري  141ة.ع ) 7735

( بتااااااااري  144ة.ع ) 7928، وراااااااام 9/3/2015( بتااااااااري  143ة.ع ) 7862وراااااااام 

ة.غ.ع  8041، وراااااام 11/3/2016( بتااااااري  145ة.ع ) 7999، وراااااام 13/9/2015

ة.ع  8116، راااام 8/9/2016( بتااااري  146ة.ع ) 8057، وراااام 21/4/2016بتااااري  

 8236، ورام 12/9/2017( بتاري  148ة.ع ) 8170، ورام 7/3/2017( بتاري  147)

م ، ورااا11/9/2018( بتاااري  150ة.ع ) 8289، ورااام 7/3/2018( بتاااري  149ة.ع )

، 10/9/2019( بتااري  152ة.ع ) 8406، وراام 6/3/2019( بتاري  151ة.ع ) 8351

( بتااااااااري  154ة.ع ) 8535وراااااااام  ،4/3/2020( بتااااااااري  153ة.ع ) 8468وراااااااام 

( 156ة.ع ) 8672وراااام  3/3/2021( بتااااري  155ة.ع ) 8606، وراااام 9/9/2020

ة.ع  8794وراااام ، 9/3/2022( بتااااري  157ة.ع ) 8736وراااام  ،9/9/2021بتااااري  

 ،6/9/2022( بتاري  158)

وإذ يأخذ علماً بعقد امجتماع الثااني لهيةاة متابعاة تذ ياذ القارارال واملت اماال علاى الم ات    -

بالج ائر والت صايال الاااةرة عذا  لمتابعاة تذ ياذ اارارال اماة  29/10/2022ال زاري ي م 

 (،2019ت نس )

( 30ة.ع ) 750، واخريا ارار امة ت نس رام وإذ ي تذكر ارارال مؤتمرال القمم العربية -

 ،2019، وال يان الااةر عن امة ت نس 31/3/2019بتاري  
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 ُيقــــرر:

بتاري   4126التأكيد مجدةاً على ارار مجلس الجامعة على الم ت   ال زاري رام  -1

( بتاري  158ة.ع ) 8794، وارارات  الالحقة واخريا القرار رام 13/2/1982

( بتاري  30ة.ع ) 750رارال القمم العربية واخريا ارار امة ت نس رام وا .6/9/2022

، التي نا  جميعها على رفض كل ما اتخذت  سلطال امحتالل اإلسرائيلي 31/3/2019

من إجراءال تهدف إلى تغيير ال ضا القان ني والط يعي والديم جرافي للج من العربي 

ئيلية لتكريس سيطرتها علي  اير اان نية ال  ري المحتل، واعت ار اإلجراءال اإلسرا

وماية وبا لة، وتشكل خرااً لالت اايال الدولية ولميثاا األمم المتحدة واراراتها، ومسيما 

(، وارار الجمعية العامة في ةورتها الثالثة وال تين 1981) 497ارار مجلس األمن رام 

ر إسرائيل )الق ة القائمة الذي أكد على أن ارا 5/12/2008بتاري   A/RES/63/99رام 

بضم الج من العربي ال  ري المحتل مغٍ وبا ل واير  14/12/1981بامحتالل( بتاري  

ً خطيراً لقرار مجلس األمن رام  ( وكذل  1981) 497ذي أثر اان ني ويشكل انتهاكا

بتاريــ   18/65، وراــم 2/12/2009بتاري   21/64ارارال الجمعية العامة راــم 

بتاريـــ   19/66، وراــم 10/12/2010بتاريــ   106/65، ورام 30/11/2010

، واخريا اراري الجمعية العامة لألمم المتحدة في ةروتها ال اةسة 30/11/2011

، بشأن 9/12/2021بتاري   81/76، ورام 1/12/2021بتاري   11/76وال  عين رام 

بتاري   225/76ألمم المتحدة رام الج من ال  ري المحتل، وكذل  ارار الجمعية العامة ل

بما بشأن "ال ياةة الدائمة للشعل ال ل طيذي في األرض ال ل طيذية المحتلة،  17/12/2021

 ".فيها القدس الشراية ولل كان العرب في الج من ال  ري المحتل على م ارةيم الط يعية

حقها في استعاةة اإلعراب عن ةعم وم اندة مطلل الجمه رية العربية ال  رية العاةل و -2

، 1967كامل الج من العربي ال  ري المحتل إلى خط   الرابا من ي ني /ح يران 

استذاةاً إلى أسس عملية ال الم، وارارال الشرعية الدولية، وال ذاء على ما أنج  في إ ار 

 .1991مؤتمر مدريد لل الم عام 

يشكل  1967  ري مذذ عام التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل الج من العربي ال -3

والتأكيد على التم   بقرارال الشرعية ، تهديداً م تمراً لل لم واألمن في المذطقة والعالم

الدولية، وخاصة ارارال الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعاا ة، بشأن "الج من ال  ري 

قة بحماية المدنيين المتعل 1949المحتل" التي تؤكد جميعها على انط اا ات ااية جذيف لعام 

وا  الحرب على الج من العربي ال  ري المحتل، واعت ار فرض إسرائيل )الق ة القائمة 
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بامحتالل( لق انيذها ووميتها القضائية وإةارتها على الج من مغٍ وبا ل وليس ل  أي 

 شرعية على اإل الا. 

حتل المتمثلة في امستيالء إةانة الممارسال اإلسرائيلية في الج من العربي ال  ري الم -4

على األراضي ال راعية ومااةرتها، ونهل الم ارة الط يعية ومذها الثروال ال ا ذية 

كالتذقيل عن الذ   واستخراج  وت خيره لاالن ااتااةيا، واستذ اف الم ارة المائية 

رمان بح ر ا بار، وإاامة ال دوة، وسحل مياه ال حيرال وتح يلها لاالن الم ت  ذين، وح

الم ارعين ال  ريين من أيم مااةر المياه لري م روعاتهم وسقاية م اشيهم، واعت ار 

ً ألبذاء الج من العربي ال  ري المحتل وي  األمر الذي أارت   ً خالاا تل  الثروال ملكا

 الم اثي  وامت اايال وارارال الشرعية الدولية.

ية العربية ال  رية والجمه رية تأكيد الم اف العربي بالتضامن الكامل ما الجمه ر -5

الل ذانية، وال ا ف معهما في م اجهة امعتداءال والتهديدال اإلسرائيلية الم تمرة ضديما، 

 واعـت ار أي اعـتداء عليهـما اعتداء على األمة العربية.

بامعتراف ب ياةة  2019مارس/اذار  25رفض وإةانة القرار األمريكي الااةر بتاري   -6

ً لميثاا  إسرائيل على ً خطيرا الج من، واعت اره با الً، شكالً ومضم ناً، ويُمث ُل انتهاكا

األمم المتحدة الذي م يُقُر امستيالء على أراضي الغير بالق ة، ولقرارال مجلس األمن 

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

ل س فيها إلى عدم امعتراف بضم إسرائيل للج من العربي تشير جميعها با رة م 

ال  ري المحتل، والتأكيد على الدعم العربي الكامل لح  الجمه رية العربية ال  رية في استعاةة 

 .كامل أراضي الج من المحتل

ً من ال ضعية القان نية للج من العربي  -7 التأكيد على أن القرار األمريكي م يُغير شيةا

ً احتلتها إسرائيل عام ال  ر ، وليس ل  أي أثر اان ني، إذ م يذشئ 1967ي ب ص   أرضا

 أي حق ا أو يُرتل أي الت امال أو م ايا.

ت جي  الدع ة مجدةاً إلى إةارة الرئيس األمريكي ج  بايدن للتخلي عن ارار اإلةارة  -8

الج من ومطال تها  األمريكية ال ابقة بامعتراف اير القان ني بال ياةة اإلسرائيلية على

ً ما م ؤولية ال ميال المتحدة  بالتراجا عذ  باعت اره با الً شكال ومضم نا، ومتذااضا

كعض  ةائم في مجلس األمن باحترام ميثاا األمم المتحدة وارارال المجلس، وبما يمثل  من 

ً بم اةئ القان ن الدولي ويق ً ج يريا  ض انتكاسة خطيرة في الم اف األمريكي وم اسا

جه ة تحقي  ال الم الشامل والدائم والعاةل في الشرا األوس ، وإنهاء امحتالل على 

 أساس األرض مقابل ال الم. 



-35- 

إةانة امنتهاكال اإلسرائيلية المت اصلة، ومحاومتها المتكررة ل رض سياسة األمر ال ااا  -9

نمال من الق ري على أرض الج من العربي ال  ري المحتل، ومااةرتها  مف الدو

األراضي ال راعية الممل كة أليالي الج من إلاامة مشروع "المراوح الم لدة للطااة 

الكهربائية" امستيطاني التدميري الذي يقا على مقربة من القر  العربية في الج من مما 

ً عليهم، ويقضي على م احال ك يرة من أراضيهم  ً ج يما ً وبيةيا يشكل خطراً صحيا

على خذ  ارايم ويحد من ت سعها العمراني الط يعي، وإةانة الهجمال  ال راعية ويعمل

اإلسرائيلية المتكررة على أيالي الج من وامعها لتظايراتهم ال لمية المع رة عن رفضهم 

لذل  المشروع الذي ي تهدف أرضهم وحاضريم وم تق ل أجيالهم، وةع ة المجتما الدولي 

ل بق ة على إةانتها وممارسة الضغ  على إسرائيل لرفض تل  اإلجراءال العدوانية والعم

 )الق ة القائمة بامحتالل( ل اف تل  الممارسال اير القان نية.

مطال ة المجتما الدولي بالضغ  على إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( للت اف عن  -10

ة العامة انتهاكاتها بح  أبذاء الج من العربي ال  ري المحتل واملت ام بت صيال الجمعي

، بشأن األح ال 19/5/2022  ــبتاري 26/75ريا رام ــلمذظمة الاحة العالمية في تقري

الاحية في األرض ال ل طيذية المحتلة، بما فيها القدس الشراية وفي الج من العربي 

ال  ري المحتل، ومطال تها إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( بوعاةة الذظر في نظام 

لى الخدمال التي يحتاج ن إليها ومااح ة إمان وص ل المرضى ةون عائ  التاارين لض

المرافقين للمرضى ووضا حد للرفض أو التأخير التع  ي، وتقديم الخدمال الاحية 

الم تقلة والح ذة الت اي  وتح ين األوضاع في ال ج ن اإلسرائيلية، وضمان ال ص ل 

" لل كان المحميين في 19- فيداير التميي ي والمي  ر والمذاف إلى لقاحال "ك

األراضي ال ل طيذية المحتلة، بما في ذل  القدس الشراية والج من ال  ري المحتل بما 

 يت اف  ما القان ن الدولي.

ةعم صم ة الم ا ذين العرب في الج من العربي ال  ري المحتل وال اـ ف إلى جان هـم  -11

لقمعية، وإصراريم على التم   بأرضهم فـي تاديهـم لالحـتالل اإلسرائيلي وممارسات  ا

 1949وي يتهم العربية ال  رية، والتأكيد على ضرورة تط ي  ات ااية جذيف الرابعة لعام 

على م ا ذي الج من العربي ال  ري المحتل وإةانة سلطال امحتالل اإلسرائيلي 

امحتالل في  وانتهاكاتها الاارخة لجميا حق ا كافة الم ا ذين ال  ريين ال ااعين تح 

الج من ك اراً وصغاراً بم جل م اةئ القان ن الدولي وا اعد الشرعية الدولية وما يذجم 

عن يذا امحتالل من ن وح  مف ال كان وتشريديم وسلل أراضيهم وان اال األسر 

وانعكاس ذل  ال ضا على حياة األ  ال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكال أخر  عديدة في 
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لط ل )والتي تتعارض ما املت امال الدولية الذاشةة عن امت ااية الدولية مجال حق ا ا

 لحق ا الط ل(.

لكف عن فرض لمطال ة المجتما الدولي بالضغ  على إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل(  -12

الم ا ذة اإلسرائيلية وبطااال اله ية اإلسرائيلية على الم ا ذين ال  ريين في الج من 

 ري المحـتل، والت اف ف راً عن تدابيريا القمعية ضديم وعن جميا العربي ال ـ

الممارسال األخر  التي تع ا تمتعهم بحق اهم األساسية وحق اهم المدنية وال ياسية 

 واماتااةية وامجتماعية والثقافية.

إةانة جميا اإلجراءال التي اام  بها سلطال امحتالل اإلسرائيلي ومذها فرض انتخابال  -13

ذل  استهدافاً أليالي  واعت ارية في الج من العربي ال  ري المحتل، ومحاولة أسرلت ، محل

الج من ومحاولة منت اع ي يتهم العربية ال  رية وإج اريم على التخلي عن ميراثهم 

وتاريخهم وو ذهم وي  ما يعد عمالً عدوانياً سافراً يذته  ا اعد القان ن الدولي وارارال 

ية ذال الالة، وتحذير إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( من مغ ة مثل يذه الشرعية الدول

الخط ال التي من شأنها تأجي  الاراع وإجهاض كافة المشاريا والجه ة الدولية الهاةفة 

 إلى إحالل ال الم واألمن في المذطقة.

ئيل )الق ة مطال ة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حق ا اإلن ان، ضمان احترام إسرا -14

والعمل  ،القائمة بامحتالل( مت ااية جذيف الرابعة، والعهد الدولي للحق ا المدنية وال ياسية

على ت هيل ايام سكان الج من العربي ال  ري المحتل ب يارة أيليهم وأااربهم في ال  ن 

 األم س ريا ع ر مع ر القذيطرة وبوشراف اللجذة الدولية للاليل األحمر.

لمجتما الدولي بالضغ  على إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( إل الا سراح مطال ة ا -15

األسر  ال  ريين ف راً من ال ج ن والمعتقالل اإلسرائيلية الذين اعتُقل ال عض مذهم مذذ 

ً وأن تعاملهم معاملة تت   ما القان ن الدولي اإلن اني، ومطال ة  29ما ي يد على  عاما

ل الدولية ومذظمال حق ا اإلن ان كشف تل  امنتهاكال المجتما الدولي والجها

اإلسرائيلية لحق ا األسر  ال  ريين في الج من وإةانة تل  الممارسال والضغ  على 

إسرائيل )الق ة القائمة بامحتالل( لل ماح لمذدوبي اللجذة الدولية للاليل األحمر ب يارة 

ية برفقة أ  اء متخااين لل ا ف على األسر  العرب ال  ريين في المعتقالل اإلسرائيل

ً سافراً  حالتهم الاحية ال دنية والعقلية وحماية أرواحهم واعت ار استمرار اعتقالهم انتهاكا

 لقرارال األمم المتحدة وللقان ن الدولي اإلن اني وألب   ا اعد حق ا اإلن ان.

عربي ال  ري المحتل، إعاةة التأكيد على جميا ارارال الشرعية الدولية بشأن الج من ال -16

خاصة ارارال مجلس حق ا اإلن ان التابا لألمم المتحدة المتعاا ة بما فيها اراره األخير 

، بشأن "الم ت  ذال اإلسرائيلية في األرض ال ل طيذية 1/4/2022بتاري   29/49رام 
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ر المحتلة بما فيها القدس الشراية، والج من ال  ري المحتل"، الذي أةان في  استمرا

امستيطان اإلسرائيلي واألنشطة المرت طة ب  بما في ذل  نقل م ا ذي إسرائيل إلى األرض 

المحتلة، ون ع ملكية األراضي وضمها بحكم األمر ال ااا ويدم المذازل والهياكل األساسية 

المجتمعية وتعطيل س ل العيش لألشخاا المشم لين بالحماية، وش   را الت افية تغير 

ةية والتركي ة ال كانية في الج من ال  ري المحتل وبقية األراضي العربية المعالم الما

المحتلة، وتأكيده بأن الم ت  ذال اإلسرائيلية في الج من ال  ري المحتل يي م ت  ذال 

من ات ااية جذيف الرابعة والقان ن  49اير اان نية وتذته  القان ن الدولي ومسيما الماةة 

، وتشكل عق ة ك يرة أمام تحقي  حل الدولتين وأمام تحقي  سالم الدولي لحق ا اإلن ان

عاةل وةائم وشامل وتحقي  التذمية اماتااةية وامجتماعية، ومطال ت  إسرائيل )الق ة 

القائمة بامحتالل( بال اف ال  ري لجميا أنشطتها امستيطانية والتذ يذ التام لجميا ارارال 

يا األعمال المضرة بال يةة بما فيها تل  المرتك ة من مجلس األمن ذال الالة، وب اف جم

ا ل الم ت  ذين اإلسرائيليين، ومن جملتها إلقاء الذ ايال بجميا أن اعها في األراضي 

 ً على  ال ل طيذية المحتلة وفي الج من ال  ري المحتل، وي  ما يشكل خطراً ج يما

ة بيةة ال كان المدنيين وصحتهم م ارةيا الط يعية ومسيما م ارة المياه واألرض، ويهد

 ومرافقهم الاحية.

إةانة سياسة حك مة امحتالل اإلسرائيلي التي ةمرل عملية ال الم، وأةل إلى التاعيد  -17

الم تمر للت تر في المذطقة، وةع ة المجتما الدولي إلى حمل إسرائيل )الق ة القائمة 

بامن حاب اإلسرائيلي التام من بامحتالل( على تط ي  ارارال األمم المتحدة المتعلقة 

الج من العربي ال  ري المحتل ومن جميا األراضي العربية المحتلة، إلى خط   الرابا 

 .1967من ي ني /ح يران 

 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 784)ق.ق: 
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القرارات ذات الصلة بالشؤون العربية 

 واألمن القومي 

 

 ،القمةستوى مإن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -

 على مذكرال األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

 ،المداومل والمذااشالفي ض ء  -

 

 ُيقــــرر:

اعتماة القرارال ذال الالة التي أاريا مجلس الجامعة فاي ةوراتا  العاةياة وايار العاةياة 

 ( حتى تاريخ .30مذذ انتهاء القمة ة. ع )

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 785: )ق.ق
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 صيانة األمن القومي العربي

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -

 ،عن العمل العربي المشتركعلى تقرير األمين العام  ▪

وعلى كافة القرارال ذال الالة بايانة األمن الق مي العربي التي أاريا مجلس الجامعة  ▪

 ( حتى تاريخ ،30اير العاةية مذذ انتهاء القمة ة.ع )في ةورات  العاةية و

واستذاةاً إلى ارارال مجلس الجامعة على م ت   القماة بشاأن المحافظاة علاى ال االم واألمان  -

 لدول األعضاء، ل

وبذاًء على المقترحاال المقدماة مان الادول األعضااء وماا ااترحا  األماين العاام فاي ياذا الشاأن  -

 ،جية التحضيري للقمةونتائ  اجتماع وزراء الخار

 :ُيقــــرر

جميا  تع ي  العمل العربي المشترك لحماية األمن العربي بم ه م  الشامل، وم اجهة -1

ةول عربية، ويح أل  التحديال المشتركة، وبما ي هم في حل األزمال التي تعاني مذها عديد

ا شع بها في وامستقرار ويل ي حق  سياةتها ووحدتها وسالمتها اإلاليمية، ويحق  األمن

  .العيش ا من الكريم

أجذ ية  رفض التدخالل الخارجية في شؤون الدول العربية والت اجد الالشرعي ألي ا ال -2

إلنهاء الت ترال  في أي مذها، والتم   بم اةئ احترام سياةة الدول وح ن الج ار، س يالً 

لى امحترام والتعاون اائمة ع اإلاليمية وتكريس امستقرار وال الم وبذاء عالاال إاليمية

  .اءال ذ  

والتضامن  المائي لجميا الدول العربية ي  ج ء من األمن الق مي العربي، والتكاتف األمن -3

وبما يضمن حا ل  في حماية الحق ا المائية لجميا الدول العربية وف  القان ن الدولي،

في مياه الذيل، مار وال  ةان  الدول العربية على حق اها المائية كاملة، خا صا حق ا

وةعم م اف مار وال  ةان الت صل  وعدم اتخاذ أي خط ال أحاةية لملء سد الذهضة

جميا األ راف وف   الذهضة، وبما يح أل حق ا مت اا اان ني مل م ح ل ملء وتشغيل سد

 .القان ن الدولي
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وتكليف األمانة  تع ي  األمن الغذائي والاحي وأمن الطااة، وم اجهة تحديال المذاخ، -4

عربية ت هم في مأس ة يذا التعاون  العامة تقديم المقترحال العملية لتط ير اليال تعاون

 .اماتااةي والتذم ي بشكل فاعل وتحقي  التكامل

 :وباألخذ بعين امعت ار ارارال الجامعة العربية ذال الالة، يؤكد على -5

المعتمدة،  يمذية وف  المرجعيالاستمرار العمل على الت صل لحل سياسي لألزمة ال  -أ

  .الخلي  العربي وبما يضمن أمن اليمن واستقراره وسياةت  وسالمة شع   وأمن ةول

تجديد الهدنة اإلن انية كخط ة أساسية نح  الت صل لحل سياسي شامل  ضرورة  -ب

 مليشيا الح ثي اإلريابية وعرالتها جه ة تمديد الهدنة امن انية وإةانة رفض لألزمة،

 ريابيخير من خالل يج مها اإلواستمرار حااريا للمدن، وتاعيديا الع كري األ

بالطائرال الم يرة على المذشقل الذ طية في محافظتي ش  ة وحضرم ل وايريا 

  .عيان المدنيةاأل من

الدولة،  استمرار ةعم الحك مة الشرعية اليمذية وجه ةيا إلنهاء امنقالب، واستعاةة -ج

القياةة الرئاسي  رار، والح اظ على وحدة اليمن، وم اركة تشكيل مجلسوتحقي  امستق

 .برئاسة فخامة الرئيس ة. رشاة محمد العليمي

ارارال  لي ي ووف  -ةعم جميا الجه ة الم تهدفة إنهاء األزمة اللي ية ع ر حل لي ي -ة

ال احد،  ال  ن األمم المتحدة وامت ااال ذال الالة، وبما يذهي الخالفال بين أبذاء

خروج المرت اة  ويح أل وحدة لي يا وسياةتها وأمذها وأمن ج اريا، وي ضي إلى

والمقاتلين األجانل والق ال األجذ ية من األراضي اللي ية، ويحق   م حال الشعل 

 اللي ي في ال ص ل منتخابال في أسرع وا  ممكن لتحقي  امستقرار ال ياسي الدائم،

جذ ية، األ ها اإلاليمية وأم الها وأص لها في ال ذ كويحمي مقدرال لي يا وماالح

 .ويتين تذميتها إلى حين رفا التدابير الدولية المرت طة بذل 

لي يا،  ضرورة تث ي  واف إ الا الذار، ورفض كل اإلجراءال التي تق ض ال لم في -يـ 

ارال مجلس بقر وةع ة جميا ال رااء اللي يين إلى تذ يذ امت ااال الم رمة، واإللت ام

 .األمن ذال الالة

 ايام الدول العربية بدور جماعي اياةي في جه ة الت صل لحل سياسي لألزمة -و

ارار  ال  رية ومعالجة كل ت عاتها ال ياسية واألمذية واإلن انية واماتااةية، وف 

 ، وعلى األسس التي تضمن وحدة س ريا وسياةتها ويحق 2254مجلس األمن 

 خلاها من اإلرياب، وي ضي إلى خروج الق ال األجذ ية مذها، م حال شع ها، وي

 ويهيء الظروف الالزمة للع ةة الط عية ا مذة لالجةين، ويعيد ل  ريا أمذها

  .واستقراريا وعافيتها وةوريا ومكانتها إاليميا وةوليا
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 العمل ما المجتما الدولي على استمرار تقديم الدعم الالزم والكافي للذازحين -ز

على  لالجةين والدول الم تضي ة، وبما يضمن حقهم في العيش الكريم، ما التشديدوا

وأن  أن اضية الالجةين م ؤولية جماعية ولي   م ؤولية الدول الم تضي ة فق ،

  .حلها يكمن في ع ةتهم إلى المذا   التي خرج ا مذها في بلديم

تريا فيما يتعل  بالخالف ريإجي  تي و استمرار العمل على الت صل لحل سياسي بين -ح

  .الحدوةي وم ض ع األسر  الجي  تيين

تكليف األمانة العامة للجامعة متابعة تذ يذ يذا القرار وتقديم تقرير لمجلس الجامعة ح ل  -6

 .ذل  في جل ت  القاةمة

 

 
 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 786)ق.ق: 
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تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي 

 التنموي العربي المشتركواالجتماعي 

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

التقرير الختامي لهيةة متابعة تذ يذ القرارال واملت امال بشأن متابعة تذ يذ ارارال القمة  ▪

الج انل اماتااةية  -( 2019( )الجمه رية الت ن ية: 30العربية في ةورتها العاةية )

 وامجتماعية،

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 اةي وامجتماعي التحضيري للقمة،نتائ  اجتماعال المجلس اماتا ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

اإلحا ة علما بتقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي  -1

 المشترك، وتقديم الشكر ل  ولم اعدي  على يذا التقرير.

ل التي اتخذتها الدول األعضاء واألمانة العامة للجامعة والمجالس اإلحا ة علماً باإلجراءا -2

ال زارية العربية المتخااة ومؤس ال العمل العربي المشترك لتذ يذ القرارال 

( )الجمه رية 30اماتااةية وامجتماعية الااةرة عن القمة العربية في ةورتها العاةية )

   اصلة متابعة تذ يذ يذه القرارال.(، والتأكيد على م2019الت ن ية: مارس/ اذار

 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 787)ق.ق: 
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تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربيــة التنموية: 

 (20/1/2019)الجمهورية اللبنانية:  االقتصادية االجتماعية

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 رة األمانة العامة،مذك ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

تقرير األمانة العامة ح ل متابعة تذ يذ ارارال الدورة الرابعة للقمة العربيــة التذم ية:  ▪

 ( 20/1/2019اماتااةية وامجتماعية )الجمه رية الل ذانية: 

( بتاري  30( ة.ع )765العربية على م ت   القمة رام ) ارار مجلس جامعة الدول ▪

31/3/2019، 

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

الترحيل باإلجراءال التي اتخذتها األمانة العامة والدول األعضاء والمجالس ال زارية  -1

المتخااة ومؤس ال العمل العربي المشترك لتذ يذ نتائ  وارارال القمة العربية 

ية في ةورتها الرابعة التي ُعقدل في مديذة بيرول التذم ية: اماتااةية وامجتماع

 .20/1/2019بالجمه رية الل ذانية بتاري  

الطلل من األمانة العامة تقديم تقرير كل عامين للقمة العربية العاةية ح ل التقدم الُمحرز  -2

 في تذ يذ ارارال القمة العربية التذم ية.

تذم ية: اماتااةية وامجتماعية في الترحيل بعقد الدورة الخام ة للقمة العربية ال -3

، واإلشاةة بالجه ة التي ت ذلها 2023الجمه رية اإلسالمية الم ريتانية العام القاةم 

 وامستعداةال التي تق م بها مستضافة يذه الدورة.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 788)ق.ق: 
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التقدم المحرز الستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة 

 عربية الكبرى وإقامة االتحاد الجمركي العربيال

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك،  ▪

وتحرير التجارة تقرير األمانة العامة ح ل تط رال مذطقة التجارة الحرة العربية الك ر   ▪

 في الخدمال وامتحاة الجمركي العربي، 

( 2341ااارارال المجلااس اماتااااةي وامجتماااعي ذال الااالة، واخريااا القاارارين رااام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 تماع الي ايضاحال األمانة العامة، وبعد امس -

 وفي ض ء المذااشال،  -

 :ُيقــــرر

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  أوالً:

 تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية: -1

لة لل رنام   .أ الترحيل باعتماة المجلس اماتااةي وامجتماعي للمالح  الُمكم 

ية الك ر ، وةخ لها حي  الذ اذ على ارار التذ يذي لمذطقة التجارة الحرة العرب

 .() 2024ال رنام  التذ يذي للمذطقة اعت اراً من س تم ر/ أيل ل 

حث الدول األعضاء على ت عيل الية الت ام الدول األعضاء بقرارال المجلس  .ب

 اماتااةي وامجتماعي ذال العالاة بمذطقة التجارة الحرة العربية الك ر .

مة والدول العربية أعضاء مذظمة التجارة العالمية إلى ت فير ةع ة األمانة العا .ج

الدعم ال ذي الالزم للدول أعضاء مذطقة التجارة الحرة العربية الك ر ، من اير 

األعضاء في مذظمة التجارة العالمية، لم اعدتها على تط ي  الية المعالجال 

لة لل رنام  التذ يذي للمذطقة.  التجارية والمالح  الُمكم 

                                                 

( )  تتحفظ المملكة العربية السعودية على اعتماد ملحق تسهيل التجارة إال بعد وضع اإلطار الزمني لتنفيذ كافة االلتزامات من قبل كافة
 .الدول األعضاء، خاصة االلتزامات الواردة في الفئة )ج( من الملحق
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تكليف اللجذة ال ذية لق اعد المذشأ بامنتهاء من مراجعة األحكام العامة لق اعد  .ة

المذشأ في إ ار مذطقة التجارة الحرة العربية ك ر ، وعرضها على القمة العربية 

التذم ية: اماتااةية وامجتماعية الخام ة، والمقرر عقديا بالجمه رية اإلسالمية 

 الم ريتانية العام المق ل.

 ؤون الجمركية:الش -2

حث الدول العربية على سرعة امنتهاء من إجراءال الت ايا والتادي  على  .أ

ات ااية تذظيم الذقل بالع  ر "تران ي " بين الدول العربية )الُمعد لة(ع حتى يت ذى 

 ةخ لها حي  الذ اذ.

، 28/7/2022الترحيل بدخ ل ات ااية التعاون الجمركي حي  الذ اذ اعت اراً من  .ب

ف األمانة العامة ب ضا خطة لت عيل امت ااية على الذح  الذي يحق  وتكلي

ة مذها.   األيداف المرج  

تكليف األمانة العامة بعرض موقف االتفاقيات التي أُبرمت في إطار منطقة التجارة  -3

الحرة العربية الكبرى على المجلس االقتصادي واالجتماعي، للوقوف على األسباب 

 بعض الدول العربية إليها.  التي حالت دون انضمام

 تحرير التجارة في الخدمات:  ثانياً:

تكليف األمانة العامة بالتعاون ما الدول األعضاء للعمل على ت عيل ات ااية تحرير  -1

التجارة في الخدمال بين الدول أعضاء امت ااية، من خالل ال عي إلارار الخطة 

ن أجل التعرف على ال را المتاحة التذ يذية لالت ااية، وتذظيم ورش عمل اطاعية م

 في كافة القطاعال الخدمية.  

ةع ة الدول األعضاء إلى ةعم جمه رية العراا في جه ةيا إلعداة جداول الت اماتها  -2

ال  ذية للقطاعال الخدمية، تمهيداً منضمامها مت ااية تحرير التجارة في الخدمال في 

 إ ار مذظمة التجارة العالمية.   

 االتحاد الجمركي العربي:  ثالثاً:

تكليف لجذة امتحاة الجمركي العربي بالعمل على امنتهاء من متطل ال إاامة امتحاة  .أ

الجمركي العربي، والخاصة بقلية ت زيا الحايلة الجمركية، والية تع يض الدول 

المتضررة من ت حيد التعري ة، وةعم الاذاعة ال  ذية، وحماية الاذاعة، وةع تها 

 اةة من الدراسال التي أعدتها األمانة العامة في يذا الشأن. لالست 
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تكليف اللجان المعذية بتكثيف اجتماعاتها بحض ر أعضاء لجذة التعري ة الجمركية،  .ب

مستكمال وضا مقترح لت حيد الرس م الجمركية، وعرضها على المجلس اماتااةي 

 (.111وامجتماعي في ةورت  القاةمة )

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 789)ق.ق: 
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دعم الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين للحّد من 

 األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على هذه االستضافة

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 عي التذم ي العربي المشترك،تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتما ▪

، 6/7/2022( بتاااري  1911مااذكرة المذدوبيااة الدائمااة للمملكااة األرةنيااة الهاشاامية رااام ) ▪

المرف  بها وراة معل مال تتضمن تكل ة األع ااء اماتاااةية وامجتماعياة المترت اة علاى 

ل ية ال ارةة استضافة الالجةين ال  ريين وأثريا على المملكة، واائمة بالمشاريا ذال األو

في خطة امستجابة األرةنية لألزمة ال  رية ضمن مك ناال ةعام المجتمعاال الم تضاي ة 

 وةعم ال ذية التحتية والقدرال المؤس ية ومشاريا امستجابة لجائحة ك رونا،

( بتاااااري  3607مااااذكرة وزارة التجااااارة والاااااذاعة بجمه ريااااة مااااار العربيااااة رااااام ) ▪

اييمياة تتضامن المشاروعال والم ااعدال التاي اادمتها المرف  بها وراة م  10/8/2022

 جمه رية مار العربية لالجةين/ الذازحين ال  ريين،

، المرفا  23/10/2022( بتاري  1016مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية الل ذانية رام ) ▪

بهاااا ورااااة حااا ل األع ااااء اماتاااااةية وامجتماعياااة المترت اااة علاااى استضاااافة الذاااازحين 

 ن في الجمه رية الل ذانية،ال  ريي

( 2341ااارارال المجلااس اماتااااةي وامجتماااعي ذال الااالة، واخريااا القاارارين رااام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 لعامة،وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة ا -

 وفي ض ء المذااشال، -

 ُيقــــرر:

تكليف األمانة العامة بتقديم تقرير ت ايلي إلى الدول األعضاء ح ل نتائ  ت اصلها ما  -1

الجهال المانحة الدولية واإلاليمية، بشأن ت فير التم يل الالزم للمشروعال التي تقدم  بها 

وجمه رية مار العربية والدول  كل من: المملكة األرةنية الهاشمية والجمه رية الل ذانية

 األخر  الم تضي ة لالجةين ال  ريين. 
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الطلل من الدول األعضاء الم تضي ة لالجةين ال  ريين م افاة األمانة العامة بأحدث  -2

اإلحااءال وال يانال الخاصة بهذه امستضافة، وتحديد امحتياجال المطل ب تقديمها 

 تضافة.للتخ يف من األع اء المترت ة على امس

تكليف األمانة العامة باستمرار الت اصل الذش  وال عال ما الجهال المانحة لحثها على  -3

تقديم الدعم الالزم للدول العربية الم تضي ة لالجةين ال  ريين، في ض ء امحتياجال 

التي ت ديها يذه الدول في يذا الخا ا، وما المجتما الدولي، لتأمين ع ةة الالجةين إلى 

 م وفقاً للمعايير الدولية.و ذهم األ

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 790)ق.ق: 
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وآلية  الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي

 معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 على: بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 جتماعي التذم ي العربي المشترك،تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وام ▪

 ال راة التي أعدتها ةولة اإلمارال العربية المتحدة ح ل "الرؤية العربية لالاتااة الرامي"،  ▪

ال راة التي أعدتها األمانة العامة ح ل "ضرائل اماتااة الرامي بين ال ااا والمأم ل"،  ▪

ديال الضري ية الذاشةة عن في ض ء مقترح المملكة العربية ال ع ةية بشأن معالجة التح

 اماتااة الرامي، 

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 إيضاحال األمانة العامة،وبعد امستماع إلى  -

 وفي ض ء المذااشال، -

 ُيقــــرر:

 :مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي : أوالً 

تقديم الشكر لقياةة ةولة اإلمارال العربية المتحدة، وصاحل ال م  الشي  محمد بن زايد ال نهيان  -1

تحدة، لرعاية سم ه لهذا المشروع العربي الطم ح، ةولة اممارال العربية المرئيس 

وكذل  إلى أخي  سم  الشي  سيف بن زايد ال نهيان نائل رئيس مجلس ال زراء بدولة 

 اإلمارال وفري  عمل ، على الجهد الم ذول في تذ يذ المشروع ومتابعت .

ً للدول  -2 ً استرشاةيا والمذظمال ت ذ ي "الرؤية العربية لالاتااة الرامي" لتا ن مرجعا

العربية لتط ير خططها امستراتيجية ال  ذية واإلاليمية، وكذل  إل الا مجم عة ك يرة 

 من المشاريا التي اد تجذب الم تثمرين والحك مال والقطاع الخاا.

تعميم "الرؤية العربية لالاتااة الرامي" على مذظمال ومؤس ال العمل العربي  -3

ً مختااا كل ٍ مذها،  لالست اةة من محت ايا وتضمين أيدافها في المشترك، وفقا

 استراتيجياتها.
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 ً مقترح المملكة العربية السعودية بشأن معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد  : ثانيا

 :الرقمي

الطلل من الدول العربية تذ ي  م اا ها في إ ار اللجان المعذية التابعة لمذظمة التعاون  -1

 اماتااةي والتذمية. 

حث الدول العربية التي تت اف  ما ت ج  المملكة العربية ال ع ةية باستثذاء اطاع  -2

الاذاعال امستخراجية من الركي ة األولى من الم اوضال الجارية في إ ار مذظمة 

التعاون اماتااةي والتذمية، على ةعم يذا الت ج  خالل الم اوضال الجارية ضمن 

ء الضري ي وتح يل األرباح بمذظمة التعاون اإل ار الشامل لمكافحة تقكل ال عا

 اماتااةي والتذمية.

 

 
 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 791)ق.ق: 
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 إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الدول العربية

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،15/8/2021( بتاري  567ج ائرية الديمقرا ية الشع ية رام )مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية ال ▪

 ،26/9/2022( بتاري  412مذكرة المذدوبية الدائمة لدولة الك ي  رام ) ▪

، 4/10/2022( بتاااااري  5179مااااذكرتي المذدوبيااااة الدائمااااة لجمه ريااااة العااااراا رااااام ) ▪

 ، 16/10/2022( بتاري  5421و)

، والمتضمذة مالحظال الجهال المعذية 12/10/2022( بتاري  4401025المذكرة رام ) ▪

 في المملكة العربية ال ع ةية،

( بتااري  2524مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية الج ائرياة الديمقرا ياة الشاع ية راام ) ▪

، والمرفاا  بهااا الدراسااة التااي أعاادتها وزارة العماال والتشااغيل والضاامان 24/10/2022

 "،  "إشكالية اماتااة اير الرسمي في الدول العربيةامجتماعي بالجمه رية الج ائرية ح ل 

( 2341ااارارال المجلااس اماتااااةي وامجتماااعي ذال الااالة، واخريااا القاارارين رااام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2348، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 اع إلى إيضاحال األمانة العامة،وبعد امستم -

 وفي ض ء المذااشال، -

 ُيقــــرر:

يذا  تقديم الشكر إلى الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشع ية على الم اةرة بطرح -1

 الم ض ع الذي يهم كل ال لدان العربية.

 تكليف األمانة العامة بوعداة ةراسة شاملة ح ل إشكالية اماتااة اير الرسمي في الدول -2

العربية، على ض ء الدراسة التي ادمتها الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشع ية في 

يذا الشأن، وذل  وف  مقاربة تشاركية واعتماةاً على التجارب المختل ة ذال الالة، بما 

فيها تجربة الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشع ية، وعرض يذه الدراسة على المجلس 

 جتماعي.اماتااةي وام

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 792)ق.ق: 
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التعافي االقتصادي واالجتماعي من جائحة 

 كورونا في الدول العربية

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

( بتاااري  567ماذكرة المذدوبياة الدائمااة للجمه رياة الج ائريااة الديمقرا ياة الشااع ية راام ) ▪

15/8/2021 ، 

 ، 20/7/2022( بتاري  2659مذكرة المذدوبية الدائمة للمملكة المغربية رام ) ▪

( بتاااري  629ماذكرة المذدوبياة الدائمااة للجمه رياة الج ائريااة الديمقرا ياة الشااع ية راام ) ▪

25/8/2022 ، 

الدراسة التي أعديا اتحاة رجال األعمال العرب حا ل "تاداعيال جائحاة فياروس ك روناا  ▪

(: رؤياااة م اااتق لية لل ياساااال اماتاااااةية الُمثلاااى للتعاااافي 2022-2019الااا  ن العرباااي )علاااى 

 "،وامزةيار

الدراسة التي أعدتها وزارة ال ريد والم صالل ال لكية والالسلكية بالجمه رية الج ائرياة  ▪

 مقرا ية الشع ية ح ل "تط ر الدفا اإللكتروني في الج ائر خالل جائحة ك رونا"،الدي

ال راة التي أعد يا ال ذ  المرك ي ال ع ةي ح ل "تجربة المملكة فيما يخص تط ر الدفا  ▪

 اإللكتروني ومد  م ايمتها في تع ي  الشم ل المالي والحد  من اثار جائحة ك رونا"،

( 2341وامجتماااعي ذال الااالة، واخريااا القاارارين رااام )ااارارال المجلااس اماتااااةي  ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

( بتااااااري  41( ة.ع )944ااااارار مجلاااااس وزراء الشاااااؤون امجتماعيااااة العااااارب راااااام ) ▪

23/12/2021، 

ال التعاافي فاي : رسم م ار19-وثيقة إعالن الرياض ح ل "ا ثار المت ايذة لجائحة ك فيد ▪

المذطقة العربية وةعم ال ةال الضعي ة والهشة في األوبةة واألزمال، الااةر عان ماؤتمر 

وزراء الشؤون امجتماعية والمجاالس ال زارياة العربياة المعذياة بالقطاعاال امجتماعياة، 

ومذتد  برنام  إةارة التح مل امجتماعية لا زراء الشاؤون امجتماعياة العارب، بتااري  

 في مديذة الرياض، 22/12/2021

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪
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 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

 : الوضع االقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد : أوالً 

جال األعمال العرب على الدراسة الممي ة التي تقدم بها تح  تقديم الشكر إلى اتحاة ر

ع رؤية 2022-2019عذ ان "تداعيال جائحة فيروس ك رونا على ال  ن العربي 

م تق لية لل ياسال اماتااةية الُمثلى للتعافي وامزةيار"، وةع ة الدول العربية 

 ارةة في يذه الدراسة.والمذظمال العربية المتخااة إلى امست اةة من الت صيال ال 

 ً مساهمة الدفع اإللكتروني في تعزيز الشمول المالي والوقاية من فيروس كورونا في : ثانيا

 : الدول العربية

تكليف المذظمال العربية المتخااة ذال الالة بالقيام بدراسة مقارنة لت اةل الخ رال 

ال تدري ية ل ائدة اإل ارال وأح ن الممارسال التقذية للدول العربية، إلى جانل تذظيم ةور

من الدول العربية ح ل الم ألة، لما لهذا الم ض ع من ةور يام في ةفا حركة الم اةمل 

 التجارية ال يذية العربية ع ر المذاال المالية الرامية.

 ً : رسم مسارات التعافي في 19-إعالن الرياض حول "اآلثار المتباينة لجائحة كوفيد  : ثالثا

 ": ربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في األوبئة واألزماتالمنطقة الع

: رسااام م ااااارال 19-اعتمااااة إعاااالن الرياااااض حااا ل "ا ثااااار المت ايذاااة لجائحاااة ك فيااااد -1

 التعافي في المذطقة العربية وةعم ال ةال الضعي ة والهشة في األوبةة واألزمال".

لمجاااالس ال زارياااة تكلياااف مجلاااس وزراء الشاااؤون امجتماعياااة العااارب، بالتذ اااي  ماااا ا -2

العربياااة األخااار  ذال الاااالة، ومذظماااال العمااال العرباااي المشاااترك، ووكاااامل األماااام 

المتحااادة المتخاااااة، بمتابعاااة تذ ياااذ إعاااالن الريااااض حااا ل "ا ثاااار المت ايذاااة لجائحاااة 

: رساااام م ااااارال التعااااافي فااااي المذطقااااة العربيااااة وةعاااام ال ةااااال الضااااعي ة 19-ك فيااااد

 والهشة في األوبةة واألزمال".

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 793)ق.ق: 
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االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 

(2021 – 2030) 

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،13/9/2022( بتاري  876مذكرة الهيةة العربية للطااة الذرية رام ) ▪

("، كما واف  2030-2021ستراتيجية العربية لالستخدامال ال لمية للطااة الذرية )وثيقة "اإل ▪

( في الدورة العاةية 6عليها المؤتمر العام للهيةة العربية للطااة الذرية بم جل اراره رام )

( في ال ترة 64ة )ــ  العاةيـــالل ةورتــذي خـــها التذ يـــومجل  14/6/2020( بتاري  32)

، وأخذاً في امعت ار التعديالل التي أةخلتها بعض الدول خالل الدورة اير 5-8/12/2019

ترة ـــالل ال ــة خـــالعاةية للمجلس اماتااةي وامجتماعي التي ُعقدل بمقر األمانة العام

19-21/7/2022، 

( ة.غ.ع 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ري  بتا

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

( 20( ة.ع )425، ورام )29/3/2007( بتاري  19( ة.ع )383وإذ يؤكد على ارارات  رام ) -

( 21( ة.ع )472، ورام )30/3/2009( بتاري  21( ة.ع )471، ورام )30/3/2008بتاري  

، بخا ا "تذمية 25/7/2016( بتاري  27( ة.ع )657، ورام )30/3/2009بتاري  

 امستخدامال ال لمية للطااة الذ وية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية"، 

وإذ ي تذكر ةع ة القاةة العرب خالل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على م ت   القمة ة.ع  -

 ،، بشأن تذمية امستخدامال ال لمية للطااة الذ وية بالدول العربية29/3/2006تاري  الخر  م ب( 18)

وإذ يؤكد كذل  على أن امستخدامال ال لمية للطااة الذ وية يي ح  أصيل للدول العربية تك ل   -

 الق انين الدولية من أجل تحقي  أيداف التذمية والرفاه امجتماعي واماتااةي،

 ى إيضاحال األمانة العامة،وبعد امستماع إل -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

( 2030 – 2021اعتماااااة امسااااتراتيجية العربيااااة لالسااااتخدامال ال اااالمية للطااااااة الذريااااة ) -1

 بايغتها المرفقة.
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الطلااال مااان الهيةاااة العربياااة للطاااااة الذرياااة وضاااا الخطااا  الك يلاااة بتذ ياااذ امساااتراتيجية مااان  -2

الااااحة  –ا الرئي اااية )المااا ارة المائياااة واألمااان الغاااذائي أجااال تحقيااا  أيااادافها فاااي مجامتهااا

الااااذاعة والتعااادين(، وذلااا  بالتعااااون ماااا الجهاااال المختااااة بالااادول  –الطاااااة  –ال يةاااة  –

 العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 794)ق.ق: 
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 التعاون الفضائي العربي

 ،مستوى القمةة على إن مجلس الجامع

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

( ة.غ.ع 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

يأخذ علماً بالتقرير الذي أعدت  وكالة اإلماارال لل ضااء حا ل م ااةرة ةولاة اإلماارال العربياة وإذ  -

المتحادة الخاصااة باو الا برنااام  "ن اباغ ال ضاااء العارب"، والتقرياار حا ل التقاادم المحارز بشااأن 

 المجم عة العربية للتعاون ال ضائي ومشروع القمر الاذاعي العربي،

للمجم عااة العربيااة للتعاااون "ضااافة مملكااة ال حاارين لالجتماااع المق اال وإذا يأخااذ علماااً كااذل  باست -

ال ضائي"، وكذل  تذظيمها ألول مذتد  ةولي متخاص في اطاع ال ضاء، علاى ياامش معارض 

 ال حرين الدولي للطيران، 

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

 مارات العربية المتحدة:مبادرة دولة اإل: أوالً 

اإلحا اااة علمااااً واإلشااااةة باااالجه ة التاااي ت اااذلها وكالاااة اإلماااارال لل ضااااء بدولاااة اإلماااارال  -1

العربيااة المتحاادة بشااأن ةعاام وتع ياا  العماال العربااي المشااترك فااي مجااال ال ضاااء مااا كافااة 

 الدول العربية أعضاء المجم عة.

ي ي فريااااا القماااار امصااااطذاعي حااااث  العلماااااء العاااارب علااااى امساااات اةة ماااان ال يانااااال التاااا -2

 "م  ار األمل" في أبحاثهم العلمية.

  مبادرات مملكة البحرين: ثانياً:

اإلشاةة بم ايمة مملكة ال حرين في ةعم وتع ي  العمل العربي الرامي ل ذاء اطاع عربي 

فضائي م تدام يع ز من التذ ع اماتااةي وي هم في تحقي  التقدم العلمي، من خالل ت ذيها 

تضافة امجتماع المق ل للمجم عة العربية للتعاون ال ضائي، وتذظيمها ألول مذتد  ةولي اس

، وحث الدول 2022متخاص في اطاع ال ضاء على يامش معرض ال حرين الدولي للطيران 

 على المشاركة فيهما ب اعلية.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 795)ق.ق: 
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 ةالتنمية الزراعية العربية المستدام

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

 "،2030-2020وثيقة "استراتيجية التذمية ال راعية العربية الم تدامة  ▪

 "،(2019وثيقة "الخطة التذ يذية إلعالن القايرة ) ▪

 وثيقة "الم اةئ الت جيهية لتحايص أفضل للمياه من أجل ال راعة"،  ▪

( ة.غ.ع 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022بتاري  

بشاأن  27/1/2022رب بتااري  ارار امجتماع الثاني المشاترك لا زراء الميااه وال راعاة العا ▪

( والم اةئ الت جيهياة لتحاايص أفضال للميااه 2019اعتماة الخطة التذ يذية إلعالن القايرة )

 من أجل ال راعة،

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

بالااااااايغة  2030 – 2020عتماااااااة اسااااااتراتيجية التذميااااااة ال راعيااااااة العربيااااااة الم ااااااتدامة ا -1

المرفقااااة، وتكليااااف المذظمااااة العربيااااة للتذميااااة ال راعيااااة بتذ يااااذ ال اااارام  الاااا ارةة فااااي يااااذه 

امسااااتراتيجية وحشااااد التم ياااال الااااالزم لهااااا، بالتعاااااون مااااا كافااااة األ ااااراف ذال العالاااااة، 

اتاااااةي وامجتمااااعي باإلنجاااازال المتحققاااة فاااي ياااذا وتقاااديم تقاااارير ةورياااة للمجلاااس ام

 الشأن. 

( الاااااااةرة عااااان المجلاااااس الااااا زاري 2019اعتمااااااة الخطاااااة التذ يذياااااة إلعاااااالن القاااااايرة ) -2

 العربي المشترك للمياه وال راعة، ةون أن تتحمل الدول األعضاء أية أع اء مالية.

 ال راعة.اعتماة الم اةئ الت جيهية بشأن تحايص أفضل للمياه من أجل  -3

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 796)ق.ق: 
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 نحو استراتيجية عربية لألمن الغذائي

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك،  ▪

( بتاااااري  565لجمه ريااااة الج ائريااااة الديمقرا يااااة الشااااع ية رااااام )مااااذكرة المذدوبيااااة الدائمااااة ل ▪

15/8/2021 ، 

 ،28/6/2022( بتاري  3283مذكرة المذدوبية الدائمة لجمه رية العراا رام ) ▪

 ، 20/7/2022( بتاري  2659مذكرة المذدوبية الدائمة للمملكة المغربية رام ) ▪

 ، 25/8/2022( بتاري  629مقرا ية الشع ية رام )مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية الج ائرية الدي ▪

وثيقة ال رنام  العربي مستدامة األمن الغاذائي، وال ثاائ  المتعلقاة باإل اار امساتراتيجي  ▪

، وةراسة اليال وأ ر تم يل التذمية 2033 – 2023لم اةرة األمن الغذائي العربي لل ترة 

األماان الغااذائي العربااي، والتااي  ال راعيااة واألماان الغااذائي العربااي، وبطااااة مشااروعال

 أعدتها المذظمة العربية للتذمية ال راعية، 

ماااذكرة المركااا  العرباااي لدراساااال المذاااا   الجافاااة واألراضاااي القاحلاااة )أك ااااة( راااام  ▪

المرفا  بهاا المشاروع الاذي أعاد ه المركا  حا ل "تح اين  26/9/2022( بتاري  1344)

 ذ عية التكذ ل جية للقمن المذت  محلياً"،ال

 الرؤية المتكاملة لجمه رية ال  ةان ح ل تأمين وتع ي  األمن الغذائي العربي، ▪

 ، 6/9/2022( بتاري  158( ة.ع )8823ارار مجلس الجامعة على الم ت   ال زاري رام ) ▪

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

 : أوالً 

ت جياا  الشااكر إلااى ةولااة الك ياا  علااى ااتراحهااا الااداعي إلااى إعااداة اسااتراتيجية شاااملة  -1

 من الغذائي العربي.وتكاملية لأل
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اعتمااااة ال رناااام  العرباااي مساااتدامة األمااان الغاااذائي، والاااذي تااام عرضااا  علاااى الااادورة  -2

 .2022اير العاةية للمجلس اماتااةي وامجتماعي في ي لي / تم ز 

 ً  تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً:: ثانيا

العربياااة مااان مااااةة القمااان، م سااايما التأكياااد علاااى أيمياااة رفاااا القااادرال اإلنتاجياااة لل لااادان  -1

فاااي ظااال الظاااروف الرايذاااة التاااي تشاااهديا ال ااا ا العالمياااة لهاااذه المااااةة امساااتراتيجية، 

 م سيما من خالل تح ين ن عية القمن المذت  محلياً.

حااااث ال لاااادان العربيااااة علااااى ت اااااةل الخ اااارال والتجااااارب فااااي يااااذا المجااااال وةعاااا ة  -2

اااااة وكااااذل  صااااذاةي  التم ياااال إلااااى تاااا فير المذظمااااال العربيااااة واإلاليميااااة ذال العال

 الدعم لهذا المشروع.

تكلياااف المذظماااال العربياااة المعذياااة بدراساااة ياااذا الم ضااا ع ومتابعاااة تذ ياااذه، وتقاااديم  -3

 تقرير متكامل إلى المجلس اماتااةي وامجتماعي في يذا الشأن.

 

 ً  رؤية جمهورية السودان بشأن األمن الغذائي العربي:: ثالثا

راةة ال ياساااية ال ااا ةانية مساااتكمال تذ ياااذ م ااااةرة امساااتثمار ال راعاااي الترحيااال بااااإل -1

ورا تاااا  فااااي اسااااتثمار ماااا ارةه ال راعيااااة وثرواتاااا   2013واألماااان الغااااذائي العربااااي 

الحي انياااااة إساااااهاماً فاااااي معالجاااااة أزماااااة الغاااااذاء وتطااااا ير سالسااااال القيماااااة والتجاااااارة 

 وامستخدام الم تدام للم ارة الط يعية.

لااااى كافااااة القاااارارال واإلسااااتراتيجيال وال اااارام  العربيااااة المشااااتركة التأكيااااد مجاااادةاً ع -2

ذال الااالة وت ساايا وتعمياا  التعاااون والعماال العربااي المشااترك بمااا ي ااهم فااي تع ياا  

 األمن الغذائي العربي.

اإلعااااراب عاااان الت اااااؤل وامرتياااااح علااااى الاااارام ماااان التحااااديال إزاء ال اااارا الهائلااااة  -3

ة المتاااا فرة فااااي القطاااااع ال راعااااي والحياااا اني واإلمكانيااااال الضااااخمة والم ايااااا الذ اااا ي

 في المذطقة العربية إذا ما تم استخدامها بطريقة تكاملية وشراكة ذكية.

ةعااا ة جمه رياااة ال ااا ةان لتع يااا  جه ةياااا لتهيةاااة مذااااخ امساااتثمار وتق ياااة وت سااايا  -4

وتعمياااا  سياسااااال اماتااااااة الكلااااي ومراجعاااااة وت  ااااي  إجااااراءال ونُظاااام واااااا انين 

اجعااااة نظااااام الحاااا اف  الماليااااة لتااااا ن أكثاااار جاذبيااااة، وإعمااااال م اااااةئ امسااااتثمار ومر

 الشراكة العاةلة المرضية والذكية تحقيقاً للمذافا المت اةلة.

تكلياااف األماناااة العاماااة بالعمااال ماااا حك ماااة ال ااا ةان لتحاااديث الدراساااال الضااارورية   -5

ب اساااطة مؤس اااال ومذظماااال العمااال العرباااي المشاااترك وتقيااايم نطااااا العمااال الخااااا 

مك نااااال األماااان الغااااذائي وتقياااايم وتحلياااال الماااا ارة المتاحااااة وتطاااا ير نماااااذج لألماااان ب
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الغاااذائي ولااادعم القااارار وإعاااداة خطااا  اطاعياااة متكاملاااة لمشااااريا األمااان الغاااذائي فاااي 

 جمه رية ال  ةان.

تكليااااف األمانااااة العامااااة ومؤس ااااال ومذظمااااال العماااال العربااااي المشااااترك اتخاااااذ كافااااة  -6

لت عيااال الم ااااةرة واساااتكمال بااارام  وخطااا  تذ ياااذيا فاااي اإلجاااراءال والتااادابير الالزماااة 

 إ ار ال ياا الحالي والت ج  العام بشأن حالة األمن الغذائي العربي.

ةعاااا ة القطاااااع العااااام والخاااااا العربااااي ومؤس ااااال التم ياااال والماااااارف والاااادول  -7

األعضااااااء لااااادعم المشااااااريا ال راعياااااة ذال امساااااتجابة العاجلاااااة وتأييااااال المشااااااريا 

تجابة عاجلااااة وكذماااا ذج للشااااراكة فااااي الح اااااظ علااااى األماااان الغااااذائي فااااي القائمااااة كاساااا

 المذطقة العربية.

تكلياااف األماناااة العاماااة بتشاااكيل لجذاااة علياااا والياااة تذ يذياااة للم ااااةرة مااان كافاااة الجهاااال  -8

 ذال الالة لتذ يذ المشاريا المت   عليها وف  جدول زمذي محدة.

 ً سااتراتيجية العربيااة لألماان الغااذائي، علااى أن : تكليااف األمانااة العامااة بوعااداة مشااروع امرابعااا

تتضااامن كافاااة الم ااااةرال والمخططاااال المشاااار إليهاااا فاااي ياااذا القااارار، وعرضاااها علاااى 

الاااادورة الخام ااااة للقمااااة العربيااااة التذم يااااة: اماتااااااةية وامجتماعيااااة، المقاااارر عقااااديا 

 .2023في الجمه رية اإلسالمية الم ريتانية عام 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 797)ق.ق: 
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االستعمال العقالني للمكننة في المحاصيل الكبرى وتنمية 

لتحسين اإلنتاج والمحافظة على  تقنيات تسيير األراضي

 الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحديثة

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،28/6/2022( بتاري  3283مة لجمه رية العراا رام )مذكرة المذدوبية الدائ ▪

 ، 20/7/2022( بتاري  2659مذكرة المذدوبية الدائمة للمملكة المغربية رام ) ▪

( بتااري  565مذكرتي المذدوبية الدائمة للجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشاع ية راام ) ▪

 ، 25/8/2022( بتاري  629، ورام )15/8/2021

لعرباااي لدراساااال المذاااا   الجافاااة واألراضاااي القاحلاااة )أك ااااة( راااام ماااذكرة المركااا  ا ▪

، المرفاااا  بهااااا المشااااروع الااااذي أعااااد ه المركاااا  حاااا ل 26/9/2022( بتاااااري  1344)

"امسااتعمال العقالنااي للمكذذااة فااي المحاصاايل الك اار  وتذميااة تقذيااال ت اايير األراضااي 

  راعة الحديثة"،لتح ين اإلنتاج والمحافظة على الم ارة الط يعية باستعمال ال

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 ض ء المذااشال، وفي -

 :ُيقــــرر

تكليف المركا  العرباي لدراساال المذاا   الجافاة واألراضاي القاحلاة "أك ااة" بالت ساا فاي نشار 

نظاام ال راعااة الحديثااة كذظااام زراعااي م ااتدام بادمً ماان نُظاام اإلنتاااج ال راعيااة التقليديااة، وزياااةة 

خية، والتخ يف مان التاأثيرال ال ال ية مقدرة الذظم ال يةية ال راعية على التكيف ما التغيرال المذا

 الذاجمة عذها في الدول العربية.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 798)ق.ق: 

 



62 

 

 استدامة المراعي العربية

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتااري  565ياة الشاع ية راام )مذكرة المذدوبية الدائماة للجمه رياة الج ائرياة الديمقرا  ▪

15/8/2021 ، 

 ،28/6/2022( بتاري  3283مذكرة المذدوبية الدائمة لجمه رية العراا رام ) ▪

 ، 20/7/2022( بتاري  2659مذكرة المذدوبية الدائمة للمملكة المغربية رام ) ▪

 ، 14/8/2022( بتاري  74مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية الت ن ية رام ) ▪

( بتااري  629المذدوبية الدائماة للجمه رياة الج ائرياة الديمقرا ياة الشاع ية راام ) مذكرة ▪

25/8/2022 ، 

، التااي 2040 – 2020وثيقااة امسااتراتيجية العربيااة لااإلةارة الم ااتدامة للماا ارة الرع يااة  ▪

 أعدتها المذظمة العربية للتذمية ال راعية،

اضاااي القاحلاااة )أك ااااة( راااام ماااذكرة المركااا  العرباااي لدراساااال المذاااا   الجافاااة واألر ▪

، المرفاا  بهااا المشااروعين الااذين أعااد يما المركاا  حاا ل 26/9/2022( بتاااري  1344)

"حماية وإعاةة تأييل المراعي الط يعية المتدي رة"، و"ت اةل الخ رال ما الدول العربية 

 في مجال تربية اإلبل"،

( 2341ارين راام )ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القار ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

ك ثيقة  2040-2020للم ارة الرع ية اعتماة امستراتيجية العربية لإلةارة الم تدامة  -1

استرشاةية، وتكليف المذظمة العربية للتذمية ال راعية بمتابعة تذ يذيا بالتعاون ما 

مؤس ال العمل العربي المشترك والمذظمال الدولية واإلاليمية ذال الالة، ورفا تقرير 

 ةوري بهذا الشأن إلى المجلس اماتااةي وامجتماعي.

م المرك  العربي لدراسال المذا   الجافة واألراضي القاحلة )أك اة( الم افقة على ايا -2
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بتذ يذ المشروعين التاليين، على أن ت ايم الدول الراا ة في تكل ة تذ يذ يذين المشروعين، 

وةع ة المذظمال ذال الالة ومؤس ال التم يل العربية واإلاليمية والدولية إلى تقديم 

 المشروعين:الم ارة الالزمة لتذ يذ يذين 

مشاااروع "حماياااة وإعااااةة تأييااال أراضاااي المراعاااي الط يعياااة المتااادي رة فاااي الااادول  ▪

 العربية".

 مشروع "ت اةل الخ رال ما الدول العربية في مجال تربية اإلبل". ▪

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 799)ق.ق: 
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تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مختبر 

 التشريعات التخصصية

 ،مستوى القمةن مجلس الجامعة على إ

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

ال راة التي أعدتها وزارة اماتاااة بدولاة اإلماارال العربياة المتحادة حا ل تجربتهاا فاي  ▪

 مخت ر التشريعال التخااية، 

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022بتاري  ة.غ.ع 

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

 

بتها بخا ا تقديم الشكر إلى ةولة اإلمارال العربية المتحدة على الم اةرة بطرح تجر -1

 مخت ر التشريعال التخااية.

حث الدول الراا ة في امست اةة من يذه التجربة على التذ ي  ما ةولة اإلمارال العربية  -2

 المتحدة مستعراض خ رتها في يذا المجال.

 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 800)ق.ق: 
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في مواجهة كارثة  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية

 آثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصوماليالجفاف و

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

، 4/8/2022( بتااري  796مذكرة المذدوبية الدائمة لجمه رية الا مال ال يدرالياة راام ) ▪

 ،والمرف  بها مذكرة شارحة أعدتها جمه رية الا مال ح ل يذا الم ض ع

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 ،وفي ض ء المذااشال -

 :ُيقــــرر

ةع ة الدول العربية األعضاء ومؤس ال العمل العربي المشترك والهيةال اإلااثية  -1

اإلن انية العربية إلى تقديم جميا أشكال الدعم امن اني والماةي ال  ري إلى حك مة 

جمه رية الا مال ال يدرالية لم اجهة كارثة الج اف التي يتعرض لها الا مال حالياً، 

مذا است حال اثاريا الخطيرة على الشعل الا مالي، والتي أةل حتى ا ن والعمل على 

إلى تهجير نح  ملي ن م ا ن ص مالي من مذازلهم، وتُهد ة نح  ناف الشعل الا مالي 

 .بامنهيار التام ألوضاع  الغذائية إلى حد ٍ اد يال إلى المجاعة وفقدان عشرال ا مف من األرواح

التذ ي  والتعاون ما حك مة جمه رية الا مال إلى عقد مؤتمر مشترك يضم ةع ة األمانة العامة ب -2

المذظمال اإلااثية العربية ومذظمال وييةال األمم المتحدة المعذية بالعمل اإلااثي واإلن اني، من 

 .أجل تذ ي  خط  عملها وتحركاتها لمعالجة ال ضا الغذائي المت اام في الا مال

مال العربية المتخااة والمجالس ال زارية وصذاةي  ةع ة الدول العربية والمذظ -3

التم يل العربية إلى وضا سياسال وخط  عربية شاملة ومتكاملة تشمل امستثمار في 

القطاعال امنتاجية الا مالية )الثروال الحي انية وال مكية وال راعية(، والعمل على فتن 

طاعال، وذل  لتمكين حك مة األس اا العربية أمام الااةرال الا مالية من يذه الق

 وشعل الا مال من إيجاة حل ل م تدامة في م اجهة األزمة الغذائية وك ارث الج اف.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 801)ق.ق: 
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يحمل شعار القمة  2022تصميم طابع عربي موحد لعام 

 ( 31العربية في دورتها العادية )

 قراطية الشعبيةالمنعقدة بالجمهورية الجزائرية الديم

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

 ( للجذة العربية الدائمة لل ريد،41ت صيال امجتماع ) ▪

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

ارارال الدورة امستثذائية لمجلس ال زراء العرب لالتاامل والمعل مال بتاري   ▪

( بشأن إصدار  ابا بريدي عربي م حد بمذاس ة 4، وخاصة )ال قرة أومً/ا14/9/2022

 تذظيم القمة العربية في الجمه رية الج ائرية الديمقرا ية الشع ية،

 اتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة،نتائ  اجتماعال المجلس ام ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

 

الم افقااااة علااااى التاااااميم الااااذي يحماااال شااااعار القمااااة العربيااااة المذعقاااادة بالجمه ريااااة 

، كتاااااميم للطااااابا 2022ن فم ر/تشاااارين ثااااان  2-1الج ائريااااة الديمقرا يااااة الشااااع ية ياااا مي 

، وإرساااال  إلاااى األماناااة العاماااة لجامعاااة الااادول العربياااة لتعميمااا  2022عرباااي الم حاااد لعاااام ال

 على اإلةارال ال ريدية العربية، على أن تق م اإلةارال ال ريدية العربية بوصداره.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 802)ق.ق: 
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لمهننة العمل  ياإلطار االستراتيجي االسترشاد

 (2027-2023بي )االجتماعي العر

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

( بتاااري  29( ة.ع )739ااارار مجلااس جامعااة الاادول العربيااة علااى م اات   القمااة رااام ) ▪

15/4/2018 ، 

( بتاااااري  39( ة.ع )880زراء الشااااؤون امجتماعيااااة العاااارب رااااام )ااااارار مجلااااس و ▪

17/12/2019، 

وثيقااة "اإل ااار اإلسااتراتيجي امسترشاااةي لمهذذااة العماال امجتماااعي العربااي لألعاا ام  ▪

2023 – 2027،" 

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343م )، ورا21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

وإةراكاً أليمية العمل امجتماعي، وضرورة ةعم العاملين في ، بما ي هم في تحقي  المالحة  -

 ال ُضلى للم ا ن العربي،

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة،  -

 لمذااشال، وفي ض ء ا  -

 :ُيقــــرر

ت جي  الشكر إلى المملكة األرةنية الهاشمية على جه ةيا إلعداة اإل ار امستراتيجي  -1

 (. 2027-2023امسترشاةي لمهذذة العمل امجتماعي العربي )

 (. 2027-2023) اعتماة اإل ار امستراتيجي امسترشاةي لمهذذة العمل امجتماعي العربي -2

شؤون امجتماعية العرب بمتابعة تذ يذ اإل ار امستراتيجي تكليف مجلس وزراء ال -3

(، وعرض تقرير ح ل 2027-2023امسترشاةي لمهذذة العمل امجتماعي العربي )

 اإلجراءال المتخذة في يذا الشأن على القمة العربية في ةورة ااةمة.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 803)ق.ق: 
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التمكين  إنشاء المركز العربي لدراسات

 االقتصادي واالجتماعي بدولة فلسطين

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 ،2/9/2019( بتاري  2511مذكرة المذدوبية الدائمة لدولة فل طين رام ) ▪

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022.غ.ع بتاري  ة

( بتاري  39( ة.ع )887ارار مجلس وزراء الشؤون امجتماعية العرب رام ) ▪

17/12/2019، 

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة،  -

 اشال،وفي ض ء المذا  -

 

 :ُيقــــرر

 

الم افقااااة علااااى إنشاااااء المركاااا  العربااااي لدراسااااال التمكااااين اماتااااااةي وامجتماااااعي 

 بدولة فل طين، ةون أن تتحمل الدول األعضاء أية أع اء مالية.

 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 804)ق.ق: 
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دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة 

 التحديات الصحية واإلنسانية

 

 ،مستوى القمةالجامعة على إن مجلس 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 ،10/2/2020( بتاري  58/2/2020مذكرة المذدوبية الدائمة للجمه رية اليمذية رام ) ▪

( 2341ارارال المجلس اماتااةي وامجتماعي ذال الالة، واخريا القرارين رام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

 ،27/2/2020( بتاري  53( ة.ع )20ارار مجلس وزراء الاحة العرب رام ) ▪

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

( 4( ة.ع )57وإذ يؤكد على ارار القمة العربية التذم ية: اماتااةية وامجتماعية رام ) -

الجمه رية اليمذية في إعاةة اإلعمار والتذمية، والذي  ، بشأن ةعم جه ة20/1/2019بتاري  

ةعا الدول األعضاء والمؤس ال المالية والاذاةي  العربية والمذظمال العربية المتخااة 

والجهال العربية والدولية المانحة، لتقديم الدعم للجمه رية اليمذية في مختلف المجامل ومن 

 ضمذها المجامل الاحية واإلن انية، 

 بعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، و -

 وفي ض ء المذااشال،  -

 :ُيقــــرر

اإلعراب عن التقدير للدول العربية التي سايم  وت ايم في تقديم الم اعدال في المجال  -1

 اإلن اني واإلااثي للجمه رية اليمذية.

ية لمجابهة ةع ة الدول األعضاء والمجتما الدولي إلى تكثيف الجه ة العربية والدول -2

 التحديال الاحية وامجتماعية واإلن انية في الجمه رية اليمذية.

ةع ة الدول والجهال المانحة التي شارك  في مؤتمر المانحين ح ل اليمن الذي نظمت   -3

إلى اإلي اء  2022األمم المتحدة بالشراكة ما حك متي ال  يد وس ي را خالل العام 

ن انية الماس ة لليمن في إ ار خطة امستجابة اإلن انية بتعهداتها لتل ية امحتياجال اإل

 للجمه رية اليمذية.

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 805)ق.ق: 
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االستراتيجية العربية لتعزيز العمل 

 (2030التطوعي )

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 "،2030لعربية لتع ي  العمل التط عي وثيقة "امستراتيجية ا ▪

( 2341ارارال المجلاس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

( بتاااااري  40( ة.ع )914ااااارار مجلااااس وزراء الشااااؤون امجتماعيااااة العاااارب رااااام ) ▪

17/12/2020، 

 جتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة،نتائ  ا ▪

 وإذ يؤكد على أيمية ةعم وتذظيم العمل التط عي في الدول العربية، -

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة،  -

 وفي ض ء المذااشال،  -

 :ُيقــــرر

 

 رشاةية.(، ك ثيقة است2030اعتماة امستراتيجية العربية لتع ي  العمل التط عي ) -1

تكليف مجلس وزراء الشؤون امجتماعية العرب باتخاذ اإلجراءال الالزمة بالتعاون ما  -2

 الشركاء من وكامل األمم المتحدة ومذظمال المجتما المدني لمتابعة تذ يذ امستراتيجية.

 

 
 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 806)ق.ق: 



في  االستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة

 2030ر أهداف التنمية المستدامة إطا

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك، ▪

 وثيقاة "امسااتراتيجية العربياة للذهاا ض بعماال المارأة فااي إ ااار أياداف التذميااة الم ااتدامة ▪

2030،" 

( 2341ارارال المجلس اماتاااةي وامجتمااعي ذال الاالة، واخرياا القارارين راام ) ▪

 ،1/9/2022( بتاري  110( ة.ع )2343، ورام )21/7/2022ة.غ.ع بتاري  

الت صية الااةرة عن مؤتمر العمل العربي والخاصة بتع ي  ةور المرأة في تذ يذ برام   ▪

 ، 2017إبريل/ ني ان  -( 44ورة )التذمية الم تدامة، الااةرة عن الد

 نتائ  اجتماعال المجلس اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة، ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة،  -

 وفي ض ء المذااشال،  -

 :ُيقــــرر

اعتماااااة "امسااااتراتيجية العربيااااة للذهاااا ض بعماااال الماااارأة فااااي إ ااااار أيااااداف التذميااااة  -1

 ".2030الم تدامة 

األماناااة العاماااة بالتذ اااي  ماااا مذظماااة العمااال العربياااة والااادول األعضااااء بمتابعاااة  تكلياااف -2

 تذ يذ امستراتيجية العربية للذه ض بعمل المرأة.   

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 807)ق.ق: 
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 اإلعالن الوزاري حول اإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين

 2028-2023من أجل استدامة تنموية وبيئية 

 ،مستوى القمةمجلس الجامعة على إن 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪

 تقرير األمين العام عن العمل اماتااةي وامجتماعي التذم ي العربي المشترك،  ▪

( بتاااري  28( ة.ع )701ااارار مجلااس جامعااة الاادول العربيااة علااى م اات   القمااة رااام ) ▪

29/3/2017، 

( بتاااااري  158( ة.ع )8825الااا زاري راااام )اااارار مجلاااس الجامعاااة علاااى الم ااات    ▪

6/9/2022، 

اإلعالن ال زاري ح ل اإلنااف والتكافؤ بين الجذ ين مان أجال اساتدامة تذم ياة وبيةياة  ▪

2023-2028، 

الت صية الااةرة عن لجذة المرأة العربية على الم ت   ال زاري في ةورتها امستثذائية  ▪

 ،28/8/2022بتاري  

 اماتااةي وامجتماعي التحضيري للقمة،نتائ  اجتماعال المجلس  ▪

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة،  -

 وفي ض ء المذااشال،  -

 :ُيقــــرر

اعتماة اإلعالن ال زاري ح ل "اإلنااف والتكافؤ بين الجذ ين من أجل استدامة تذم ية  -1

 ".2028-2023أجذدة تذمية المرأة العربية  وبيةية:

ة بوعداة المراجعة اإلاليمية الدورية لرصد التقدم المحرز في تذ يذ تكليف األمانة العام -2

 اإلعالن ال زاري ح ل "اإلنااف والتكافؤ بين الجذ ين من أجل استدامة تذم ية وبيةية:

 (".2028-2023أجذدة تذمية المرأة العربية )

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 808)ق.ق: 
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صون تعزيز التنوع الثقافي وحماية و

 مؤسسة األسرة والزواج

 

 ،مستوى القمةإن مجلس الجامعة على 

 :على بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتااري  162-أ-1/2/21مذكرة المذدوبية الدائمة لدولاة اإلماارال العربياة المتحادة راام ) ▪

 ،28/8/2022( بتاري  166-أ-1/2/21، ورام )25/8/2022

 اةي وامجتماعي التحضيري للقمة،نتائ  اجتماعال المجلس اماتا ▪

وإذ يؤكد على أيمية التذ ع الثقافي في إثراء الحضارة اإلن اانية وتطا ر األمام وبذااء ج ا ر  -

 الت اصل بين الشع ب المختل ة،

وإذ ياادرك أن احتاارام التذاا ع الثقااافي يعتمااد فااي أساساا  علااى احتاارام امخااتالف بااين الثقافااال  -

  ذايا الشع ب ةون إنكار لثقافة أو اعتراف بأخر ، واحترام القيم والم اةئ التي تت

وإذ يااؤمن بااأن الت ااامن ايمااة إن ااانية سااامية، يجاال ترساايخها وتع ي يااا بمااا يضاامن التعاااون  -

 والتعايش بين الثقافال والحضارال،

وإذ يؤكد أن ص ن حرية األفراة واحترام خا صياتهم وأم ريم الشخاية ح  لجميا أفراة  -

 المجتمعال،

ذكر ةي اجااة اإلعااالن العااالمي بشااأن التذاا ع الثقااافي، والتااي نااا  علااى أن: "الثقافااة وإذ ي اات -

يذ غي أن يذظر إليها ب ص ها مجمل ال مال الممي ة، الروحية والماةياة وال كرياة والعا  ياة، 

التي يتاف بها مجتما أو مجم عة اجتماعية، وعلى أنها تشامل إلاى جانال ال ذا ن وا ةاب، 

 ساليل العيش معاً، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدال"، رائ  الحياة، وأ

وإذ يؤكد أن لكل مجتما معتقدات  وايم  وم اةئ  التي يجال أم يذظار إليهاا باعت ارياا خروجااً  -

 عن الق اعد الدولية، بل ب ص ها عامالً يثري التذ ع الثقافي على الم ت   العالمي،

اإلعاالن العاالمي لحقا ا اإلن اان الاذي ناص علاى: ( مان 3( ال ذاد )16وإذ يشير إلاى المااةة ) -

"األساارة يااي الخليااة الط يعيااة واألساسااية فااي المجتمااا ولهااا حاا  التمتااا بحمايااة المجتمااا 

 والدولة"،
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( بشااأن حمايااة األساارة A/HRC/RES/26/11وإذ ي ااتذكر ااارار مجلااس حقاا ا اإلن ااان ) -

األساساية فاي المجتماا وال يةاة والذي ع  ار عان القذاعاة باأن: "األسارة، باعت ارياا المجم عاة 

الط يعية لذم  ورفاه جميا أفراةياا وبخاصاة األ  اال، يذ غاي أن تحظاى بالحماياة والم ااعدة 

 الضروريتين لتتمكن من امضطالع الكامل بم ؤولياتها ةاخل المجتما"،

وإذ يؤكد أن امسرة يي عمااة المجتمعاال، وياي الذا اة األساساية التاي يجال أن تحظاى بكال  -

 اع الرعاية والحماية في س يل حماية المجتما بشكل عام وتط ره،أن 

( مان ال ياان الختاامي للادورة الرابعاة عشار لماؤتمر القماة اإلساالمي 80وإذ يذ ه إلاى المااةة ) -

، والاذي أشااة بجها ة مذظماة التعااون 2019الذي عقد فاي مكاة المكرماة فاي شاهر ماي /أياار 

  واج واألسرة،اإلسالمي في الح اظ على ايم مؤس ة ال

وبعد مذااشة التحديال التاي باتا  األسارة العربياة ت اجههاا نتيجاة بعاض األفكاار والت جهاال  -

 التي تمس بكيذ نتها الط يعية المتعارف عليها،

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -

 :ُيقــــرر

لاااا واج، والتأكيااااد علااااى رفااااض أيااااة محاااااومل إلعاااااةة تعريااااف مؤس ااااة األساااارة وا -1

 المحافظة على مقاصديا المت افقة ما ال طرة ال ليمة.

الطلااال مااان الااادول العربياااة الح ااااظ علاااى مؤس اااة األسااارة والااا واج ضااامن الم ااااييم  -2

الط يعياااة المتماشاااية ماااا ال طااارة ال شااارية ال اااليمة، وضااامن سااايااال تعرياااف األسااارة 

 ."أ  الهماباعت اريا: "وحدة اجتماعية تتك ن من األب واألم و

ةعااا ة الااادول العربياااة إلاااى حماياااة حااا  الط ااال فاااي التمتاااا بحيااااة   يعياااة برعاياااة أب  -3

وأم، وذلاااا  ع اااار حمايااااة مؤس ااااة األساااارة وتحااااايذها ضااااد الم اااااييم اياااار ال اااا ية 

 المتعلقة بط يعة نش ء األسرة التي تمثل الذ اة األساسية للمجتمعال.

ى الم ااات   العرباااي والااا  ذي فاااي ةعااا ة كافاااة الااادول العربياااة والمذظماااال المعذياااة علااا -4

الااادول األعضااااء إلاااى تكثياااف جهااا ة تحااااين مؤس اااة الااا واج، بالشاااكل الاااذي يضااامن 

حقااا ا األ  اااال فاااي التربياااة والتذشاااةة فاااي بيةاااة ساااليمة مت افقاااة ماااا ال طااارة ال اااليمة 

 ومذظ مة القيم واألخالا الرفيعة.
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اب  األسااارية التاااي التأكياااد علاااى حااا  الط ااال فاااي التربياااة والتعلااايم فاااي جااا  يت ااام باااالرو -5

تقااا م علااااى م هاااا م الاااا واج التااااي تذشااااأ نتيجاااة اتحاااااة رجاااال واماااارأة ارت طااااا لتأساااايس 

 عائلة.

عااادم الم ااااس بقضاااايا األسااارة باعت ارياااا الذااا اة األساساااية فاااي المجتماااا والتاااي تقااا م  -6

علاااى مذظ ماااة راساااخة مااان القااايم والم ااااةئ ال اجااال احترامهاااا وتع ي ياااا فاااي مختلاااف 

 الدول األعضاء.

د علاااى أن التذااا ع الثقاااافي وامخاااتالف باااين المجتمعاااال سااامة أصااايلة مااان سااامال التأكيااا -7

اإلن اااانية، باعت اااار ذلااا  تذ عااااً حي يااااً وضااارورياً لتطااا ر وتقااادم ال شااارية، ومباااد مااان 

تشاااجيا الم ياااد مااان الق ااا ل الااادولي المت ااااةل للثقافاااال، وتع يااا  املتااا ام بثقافاااة التذااا ع 

باعت اريااا الثقافااة ال اجاال ت ذيهااا ماان جميااا  والشاام ل، وعاادم تميياا  ثقافااة ةون ساا ايا

ةول العااااالم، واحتاااارام خا صااااية كاااال ثقافاااااة وم اييمهااااا المتعلقااااة بأساااااليل الحيااااااة 

 وأنما ها ومذظ متها القيمية.

الطلااال مااان األماااين العاااام متابعاااة تذ ياااذ ياااذا القااارار ماااا الااا زراء المعذياااين بقطاعاااال  -8

 ااااااال المعذيااااااة باألساااااارة والاااااا واج التعلاااااايم والثقافااااااة والتذميااااااة امجتماعيااااااة والمؤس

 والط  لة في الدول األعضاء.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 809)ق.ق: 
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 جامعة الدول العربيةوتعزيز وتطوير  تحديث

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 :بعد اطالعه -

 ،العمل العربي المشترك بشأنتقرير األمين العام على  ▪

للجذة م ت حة العض ية إلصالح وتط ير جامعة الدول العربياة وعلى تقارير وت صيال ا ▪

 وفرا العمل األربعة المشكلة في إ اريا،

وإذ ي ااتذكر ااارارال مجلااس الجامعااة علااى م اات   القمااة ب غااداة والدوحااة والك ياا  وبشاارم  -

الشي  والظهران ون اكشا   وعماان وتا نس، وكاذا اارارال مجلاس الجامعاة علاى الم ات   

 تط ير جامعة الدول العربية،بلعالاة ال زاري ذال ا

 واستذاةا إلى ميثاا جامعة الدول العربية وأنظمتها، -

 ورا ة في م اصلة م ار تط ير العمل العربي المشترك وتحقي  أيداف ، -

 

 رر:ــــــقُي

 

ال يد ع د المجيد ت  ن، رئيس الجمه رية  سياةةالترحيل بالمقترحال القيمة التي تقدم بها  -1

وتط ير  تحديثللقمة العربية، بشأن  31الديمقرا ية الشع ية، إلى الدورة الج ائرية 

 جامعة الدول العربية، المرفقة بهذا القرار.وتع ي  

بدراسة تل  المقترحال بما ت تحق  من مجلس الجامعة على الم ت   ال زاري تكليف  -2

ةورة ااةمة لمجلس  عذاية وايتمام، وعرض تقرير بشأنها، بما في ذل  ت عاتها المالية، على

 الجامعة على الم ت   ال زاري ليت ذى ل  رفا تقرير بدوره إلى امة ااةمة. 

 تكليف األمين العام بمتابعة تذ يذ يذا القرار. -3

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 810)ق.ق: 
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 السيد عبد المجيد تبون،  سيادةمقترحات 

 ية،رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

 للقمة العربية 31المقدمة إلى الدورة 

 ـــــــــــ

 

استكمال إعداة المعايير الالزم ت فريا في مذظمال المجتما المدني والعالاة بيذها وبين  (1

 أجه ة الجامعة في ض ء مالحظال وااتراحال الدول األعضاء.

اة بيذ  وبين ، وتحديد العالمنتدى تواصل األجيال لدعم العمل العربي المشتركاستحداث  (2

 أجه ة جامعة الدول العربية.

اعتماة مقاربة عملية لل ااية من األزمال والم ايمة في حلها، في إ ار م دأ الحل ل  (3

لجنة الحكماء العربية للمشاكل العربية وت عيل ةور الجامعة في يذا المجال، ما استحداث 

 . العرب لهذا الغرض

لتعزيز مكانة الشباب واالبتكار في  شئةلدعم المؤسسات النا صندوق عربياستحداث  (4

ومرافقة وتم يل حاملي المشاريا والم تكرين من مختلف الدول العمل العربي المشترك، 

 العربية. 

تهدف إلى تعظيم امست اةة من ال سائل واإلمكانيال  شبكة عربية للحاضناتتشكيل  (5

جائزة االبتكار ، وتأسيس الم جهة لمرافقة حاملي األفكار والم تكرين في العالم العربي

بغية تشجيا الم اةرال الرامية إلى تحقي  أيداف التذمية الم تدامة، مسيما في  العربي

 مجال استخدام التقذيال الحديثة وخاصة الذكاء امصطذاعي.

 إعداة األ ر القان نية وتحديد اإلمكانيال المالية المذاس ة لآلليال ال الف ذكريا. (6

 

 ـــــــــ
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التنموية: ة تزامن انعقاد القمتين العادية وآلي

 االقتصادية واالجتماعية

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

( ة.ع 365اااارارال مجلاااس جامعاااة الااادول العربياااة علاااى م ااات   القماااة راااام )وعلاااى  ▪

، ورااااااام 30/3/2008( بتاااااااري  20( ة.ع )437، ورااااااام )29/3/2007( بتاااااااري  19)

 ،31/3/2019( بتاري  30( ة.ع )765، ورام )25/7/2016( بتاري  27( ة.ع )658)

التذم يااااااة: اماتااااااااةية و ليااااااة تاااااا امن انعقاااااااة القمتااااااين العاةيااااااةامشااااااروع وعلااااااى  ▪

هااا األمانااة العامااة ماان وامجتماعيااة، وذلاا  بعااد تضاامين عاادة ماان المالحظااال التااي تلقت

 الدول األعضاء، عدة من

واسااتذاةاً إلاااى م ااااةئ وأيااداف ميثااااا الجامعاااة، وعمااالً فاااي إ ااااره، وسااعياً نحااا  تطااا ير  -

 وتحديث أساليل واليال العمل العربي المشترك،

وإذ يؤكاااد علاااى عقاااد الااادورة الخام اااة للقماااة العربياااة التذم ياااة: اماتاااااةية وامجتماعياااة  -

، كااااقخر امااااة تذم يااااة تعقااااد بشااااكل 2023سااااالمية الم ريتانيااااة عااااام فااااي الجمه ريااااة اإل

مذ اااااال عااااان القماااااة العاةياااااة، ويشااااايد باااااالجه ة التاااااي ت اااااذلها الجمه رياااااة اإلساااااالمية 

 الم ريتانية مستضافة يذه القمة،

وإذ يأخاااذ علمااااً بعقاااد امجتمااااع الثااااني لهيةاااة متابعاااة تذ ياااذ القااارارال واملت اماااال علاااى  -

 (،2019بالج ائر لمتابعة تذ يذ ارارال امة ت نس ) 29/10/2022م الم ت   ال زاري ي 

وإذ يشاااايد بمااااا حققتاااا  القماااام العربيااااة التذم يااااة: اماتااااااةية وامجتماعيااااة فااااي ةوراتهااااا  -

(، 2019، بياااارول: 2013، الرياااااض: 2011، شاااارم الشااااي : 2009)الك ياااا :  العاةيااااة

والتذماااا ي العربااااي ماااان تقاااادم ملماااا س علااااى م اااات   العماااال اماتااااااةي وامجتماااااعي 

رياااا علاااى التذمياااة اماتاااااةية وامجتماعياااة فاااي مختلاااف اطاعاتهماااا، بماااا االمشاااترك، واث

 يذعكس إيجاباً على حياة الم ا ن ويُحق  ل  الرف عة والُراي  والعيش الكريم، 

 وبعد امستماع إلى إيضاحال األمانة العامة، -

 وفي ض ء المذااشال، -
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 وزراء الخارجية التحضيري للقمة،وفي ض ء نتائ  مداومل اجتماع  -

 

 ُيقــــرر:

النقمويةةةةىق اادنةةةةةلعيى واا نمل يةةةةى  آليةةةةى نةةةةقام  اقمقةةةةلع القمنةةةةي  الملعيةةةةى و الموافقةةةةى   ةةةة  -1

 المرفقى. بللةيغى

النأكيةةةع   ةةة   قةةةع الةةةعورق الالمرةةةى ل قمةةةى المربيةةةى النقمويةةةىق اادنةةةةلعيى واا نمل يةةةى فةةة   -2

 .2023لم ال مهوريى اإلرالميى المورينلقيى  

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 811)ق.ق: 
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 ) مرفق (

 االقتصادية واالجتماعية آلية تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية:

 ـــــــ

انطالااً من اإليمان بم اةئ وأيداف ميثاا جامعة الدول العربية ومعايدة الدفاع العربي المشاترك 

ة الاادول العربيااة، وااارارال القمااة العربيااة العاةيااة والقمااة والتعاااون اماتااااةي بااين ةول جامعاا

 العربية التذم ية: اماتااةية وامجتماعية، 

وسااعياً نحاا  تطاا ير وتحااديث أساااليل واليااال العماال العربااي المشااترك، وت عيلاا  فااي المجااامل 

 اماتااةية وامجتماعية والتذم ية،

 عربية العاةية والتذم ية، وحرصاً على تذظيم الية ت امن انعقاة القمتين ال

 تقرر ما يلي:

 :(1المادة )

تُعقد القمة العربية التذم ية: اماتااةية وامجتماعية باا ة مذتظماة فاي ةورة عاةياة مارة  -أ

كاال أربعااة أعاا ام، علااى م اات   ملاا ك ورؤساااء وأمااراء الاادول العربيااة أو ماان يُمااث لهم، 

أن تعقد ةورة اير عاةية عذاد الضارورة أو بالت امن ما انعقاة القمة العربية العاةية، ولها 

وج ة م تجدال تتطلل ذل ، ويكا ن امنعقااة بذااًء علاى  لال إحاد  الادول األعضااء أو 

 األمين العام لجامعة الدول العربية، وبم افقة ثلثي الدول األعضاء.

 تقتار رئاسة القمة على مل ك ورؤساء وأمراء الدول العربية. -ب

 :(2المادة )

 العربية التذم ية في الم ائل التالية:تذظر القمة 

الم ضاا عال والم اااةرال والمشااروعال المتعلقااة بالتذميااة اماتااااةية وامجتماعيااة فااي  -أ

الاا  ن العربااي، ماان خااالل اعتماااة وت عياال اسااتراتيجيال عربيااة تذم يااة وباارام  واليااال 

 التالية:عملية لتع ي  وت عيل العمل العربي التذم ي المشترك، وذل  وف  المعايير 

زة بالدراسال واابلة للتذ يذ في اجال ُمحد ةة. −  أن تك ن ُمع  

 أن تتضمن ةراسال الجدو  واليال التم يل والتذ يذ الالزمة. −

أن تراعي امحتياجال التذم ية وتاتالءم ماا الظاروف اماتاااةية وامجتماعياة للادول  −

 العربية.

 لى الم ا ن العربي.أن يك ن لها ع ائد ملم سة وم اشرة أو اير م اشرة ع −

 أن ت ايم في تع ي  التكامل وامندماج العربي. −

 أن تشمل مؤشرال لقياس األةاء ما مراعاة مشاركة القطاع الخاا. −
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أن تتم ةراستها والم افقة عليها من ا ل مجلس وزاري متخاص أو من جمعياة عاماة  −

 امجتماعي.إلحد  المذظمال العربية المتخااة، ثم من ا  ل المجلس اماتااةي و

أن تراعاااي ياااذه الم ض عال/المشاااروعال المقترحاااة عااادم امزةواجياااة بيذهاااا وباااين  −

 الم ض عال/المشروعال القائمة.

تذ ي  ال ياسال والم ااف العُليا للدول العربية تجاه القضايا العربية التذم ية: اماتاااةية  -ب

 وامجتماعية.

 :(3المادة )

ا بمقر  تُعقد الدورال العاةية للقمة العربية -أ التذم ية في مكان انعقاة القمة العربية العاةية، إم 

جامعااة الاادول العربيااة بالقااايرة أو فااي الدولااة التااي تاارأس القمااة العربيااة العاةيااة، وتتاا لى 

الدولة التي ترأس القمة العربية العاةية رئاسة القمة التذم ية، وفقاً لقاعدة الترتيل الهجائي 

 ل بها في الُملح  الخاا بامنعقاة الادوري لمجلاس جامعاة ألسماء الدول األعضاء المعم

 الدول العربية على م ت   القمة. 

يج ز عقد ةورال اير عاةياة للقماة العربياة التذم ياة خاارج مقار جامعاة الادول العربياة،  -ب

بم افقااة ثُلثااي الاادول األعضاااء، علااى أن تكاا ن الرئاسااة للدولااة التااي تاارأس القمااة العربيااة 

  التذم ية. 

 (:4لمادة )ا

تذعقد القمتان العربيتان العاةية والتذم ية علاى مادار يا مين، يُخا اص اليا م األول للقماة العربياة 

التذم ية، ويشتمل على جل ة افتتاحية مذ الة عن الجل ة امفتتاحية للقماة العربياة العاةياة، وياتم 

ام إلاى الدولااة التاي سااتت لى خاللهاا ت االيم رئاساة القمااة العربياة التذم يااة التاي سااتمتد ألربعاة أعاا 

 رئاسة القمة العربية العاةية. 

 :(5المادة )

يادر عن القمة العربية التذم ية ارارال وإعاالن مذ االين عان مقاررال ونتاائ  القماة العربياة 

 العاةية، وتادر اراراتها بت اف  ا راء.

 :(6المادة )

 ية التالية:ي    انعقاة القمة العربية التذم ية امجتماعال التحضير

اجتماااع اللجذااة المعذيااة بالمتابعااة واإلعااداة للقمااة علااى م اات   ك ااار الم ااؤولين للمجلااس  −

اماتااةي وامجتماعي، يلي  اجتماع لل جذة على م ت   ال زراء أعضاء المجلس، وذلا  

 العربية.  التذم ية تقرير إلى القمة ح ل متابعة التذ يذ وتقييم م ت   التقدم الُمحرز للمشاريالتقديم 

اجتماع ك ار الم ؤولين للمجلس اماتااةي وامجتماعي، لمذااشة مشروع جادول أعماال  −

 القمة العربية التذم ية.
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اجتماااع المذاادوبين الاادائمين، لمذااشااة مشااروعي جاادول أعمااال القمتااين العااربيتين العاةيااة  −

 والتذم ية.

شة مشروع جدول أعماال اجتماع ال زراء أعضاء المجلس اماتااةي وامجتماعي، لمذاا −

 القمة العربية التذم ية.

اجتماااع وزراء الخارجيااة، لمذااشااة مشااروعي جاادول أعمااال القمتااين العااربيتين العاةيااة  −

 والتذم ية.

 :(7المادة )

تتشكل اللجذة المعذية بالمتابعة واإلعداة للقمة العربية التذم ياة لمادة أرباا ساذ ال، وتضام  -أ

قمااة العربيااة التذم يااة وترويكااا المجلااس اماتااااةي فااي عضاا يتها كااالً ماان: ترويكااا ال

وامجتمااااعي واألماااين العاااام لجامعاااة الااادول العربياااةع ماااا مراعااااة أن تضااام اللجذاااة فاااي 

عضاا يتها ةولااة ماان المشاارا العربااي وةولااة ماان المغاارب العربااي، يُحااد ةيما المجلااس 

 لعربية التذم ية. اماتااةي وامجتماعي. وتك ن رئاسة اللجذة للدولة التي ترأس القمة ا

تعقد اللجذة اجتماعاتها علاى الم ات يين ك اار الم اؤولين والا زاري، بادع ة مان المجلاس  -ب

اماتااااةي وامجتماااعي أو األمااين العااام لجامعااة الاادول العربيااة، وتخااتص بمتابعااة تذ يااذ 

 القرارال الااةرة عن القمة العربية التذم ية، واإلعداة للقمة في ةورتها القاةمة.

د م اللجذااة تقريااراً ناااف مرحلاي حاا ل التقاادم الُمحاارز فاي تذ يااذ ااارارال القمااة العربيااة تُقا -ج

التذم ياة، إلاى القماة العربياة العاةياة مارة كال عاامين. وترفاا اللجذاة تقريرياا الذهاائي كال 

 أربعة أع ام إلى القمة العربية التذم ية.

 :(8المادة )

الا زاري، فااي الادورة التااي ت ا   تاا امن  يقا م المجلااس اماتاااةي وامجتماااعي علاى الم اات  

انعقاااة القمتااين العربيااة العاةيااة والتذم يااة، بالتحضااير لهمااا ماان حيااث إعااداة الملااف اماتااااةي 

وامجتماعي المرف ع للقماة العربياة العاةياة، وكاذل  اإلعاداة والتحضاير للقماة العربياة التذم ياة، 

ساتثذائية للتحضاير للقمتاين. كماا يُحاد ة المجلاس باإلضافة إلى مهام  األصلية، ول  أن يعقاد ةورة ا

اماتااةي وامجتماعي محا ر أعماال القماة العربياة التذم ياة والمذتاديال وال عالياال الُماااح ة 

 لها.  

 ـــــــــــــــــ
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 تعديل مواد من النظام األساسي للبرلمان العربي

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه: -

 ذكرة األمانة العامة،معلى  ▪

( بتاااااري  17ة.ع ) 292وعلااااى ااااارار مجلااااس الجامعااااة علااااى م اااات   القمااااة رااااام  ▪

 ،29/3/2012( بتاري  23ة.ع ) 559، ورام 23/3/2005

 ( من الذظام األساسي لل رلمان،25( و )16الماةتين )وعلى  ▪

مااا اة مااان بالم افقاااة علاااى مشاااروع تعاااديل ( 60راااام )اااارار ال رلماااان العرباااي وعلاااى  ▪

بمقاااار األمانااااة العامااااة  16/10/2021ذظااااام األساسااااي لل رلمااااان العربااااي، بجل ااااة ال

، فاااي ضااا ء الت صاااية الاااااةرة مااان لجذاااة الشاااؤون التشاااريعية لجامعاااة الااادول العربياااة

 ، 13/10/2021والقان نية وحق ا اإلن ان التابعة لل رلمان العربي بتاري  

 ُيقــــرر:

د من ـي لم يـــان العربــــى ال رلمــــإلاسي ـــألسام اـــالذظإحالة التعديالل المقترحة في 

 الدراسة.

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 812)ق.ق: 
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( لمجلس 32موعد ومكان عقد الدورة العادية )
 جامعة الدول العربية على مستوى القمـة

 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

اا بامنعقااة الادوري لمجلاس الجامعاة علاى م ات   استذاةاً إلى الماةة الثالثة من الملح  الخ -

القمااة والااذي يااذص علااى: "يذعقااد مجلااس جامعااة الاادول العربيااة علااى م اات   القمااة بااا ٍة 

 مذتظمة، في ةورةٍ عاةية مرة في ال ذة في شهر مارس/ اذار...."،

الجامعاة ( فقرة )أ( من الملح  الخاا بامنعقاة الدوري لمجلاس 4وعمالً بما جاء في الماةة ) -

على م ت   القمة والذي يذص على: "تُعقد الدورال العاةية للمجلس علاى م ات   القماة فاي 

مقر الجامعة بالقايرة ويج ز للدولة التي ترأس القمة أن تدع  إلاى استضاافتها إذا را ا  فاي 

ذلااا ، ويتذااااوب أعضااااء المجلاااس علاااى الرئاساااة ح ااال الترتيااال الهجاااائي ألساااماء الااادول 

 األعضاء"،

ض ء امت اا الاذي تام باين جمه رياة جي ا تي والمملكاة العربياة ال اع ةية بشاأن تذاازل  وفي -

( لمجلااس الجامعااة علااى م اات   القمااة 32جمه ريااة جي اا تي عاان رئاسااة الاادورة العاةيااة )

بتااااري   2022ن س//1459بم جااال ماااذكرة المذدوبياااة الدائماااة لجمه رياااة جي ااا تي راااام 

10/10/2022، 

 

 ُيقــــرر:

 

ع مجلس جامعة الدول العربية على م ت   القمة في ةورت  العاةية الثانية عقد اجتما

 .2023 عامالمملكة العربية ال ع ةية في والثالثين 

 

 (2/11/2022 – 3ج  –( 31د.ع ) 813)ق.ق: 
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 (000363ع)-08(/22/11)/31ق 

 إعــــــــــــــــــــــــــالن الجزائــــــــــــــر

 ــــــــــــــــ

 ـةـامعـة الدول العربيــة على مستوى القمـجمجلس 

 ( 31لدورة العادية )ا

 

 

ائر   الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ــــــ  الجز

افق 1444ربيع الثاني  7-8  م2022نوفمبر/تشرين ثاني  2و1هـ املو

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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نحن قادة الدول العربية املجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية 

ربيع  8-7، املوافق لـــــ 2022ي الفاتح والثاني من نوفمبر الديمقراطية الشعبية، يوم

( ملجلس جامعة الدول العربية 31في الدورة العادية الحادية والثالثين )ه،  1444الثاني 

على مستوى القمة، بدعوة كريمة من سيادة الرئيس عبد املجيد تبون، رئيس 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 

من تاريخنا املشترك ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره  استلهاما

خالل التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح 

من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات األشقاء العرب في نصرة إخوانهم 

 الجزائريين. 

تي اتخـذها القادة العرب في جميع القمم السابقة، بما واستذكارا للقرارات التاريخية ال

فيها تلك التي انعقدت بالجزائر في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناًء على 

املكتسبات التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك املحطات لصالح قضايا األمة 

 العربية والعمل العربي املشترك. 

لتطورات املتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به وإدراكا منا للظروف الدقيقة وا

حالة االستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى، مع كل ما يحمله هذا 

الوضع من مخاطر على أمننا القومي وكيانات أوطاننا واستقرارها وما يمليه علينا من 

والتموقع كفاعل مؤثر في حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا املشتركة 

 رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل واملساواة السيادية بين الدول. 

وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد 

عبد املجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا لقمتنا ونعرب في ذات السياق عن بالغ 

ملشاركة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، االحتفاالت املخلدة للذكرى الـــثامنة اعتزازنا 

( لثورة نوفمبر الخالدة، ونستذكر بخشوع وإجالل شهداءها األبرار الذين 68والستين )

 سقوا بدمائهم الزكية هذه األرض الطاهرة:   
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 نعلن

 أوال: فيما يخص القضية الفلسطينية. 

ضية الفلسطينية والدعم املطلق لحقوق الشعب التأكيد على مركزية الق -

الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير املصير وتجسيد 

، وعاصمتها 1967حزيران  4دولة فلسطين املستقلة كاملة السيادة على خطوط 

القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 

 .1948لعام  194العامة لألمم املتحدة رقم  الجمعية

بكافة عناصرها  2002التأكيد على تمسكنا بمبادرة السالم العربية لعام  -

وأولوياتها، والتزامنا بالسالم العادل والشامل كخيار استراتيجي إلنهاء االحتالل 

الل اإلسرائيلي لكافة األراض ي العربية، بما فيها الجوالن السوري ومزارع شبعا وت

اإلسرائيلي على أساس مبدأ األرض -كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي

 مقابل السالم والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.  

التشديد على ضرورة مواصلة الجهود واملساعي الرامية لحماية مدينة القدس  -

حتالل املرفوضة واملدانة املحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاوالت اال 

رافيتها وهويتها العربية اإلسالمية واملسيحية والوضع التاريخي جلتغيير ديم

والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية 

املقدسات اإلسالمية واملسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون األقص ى املبارك 

األوقاف واملقدسات اإلسالمية األردنية بصفتها صاحبة الصالحية التابعة لوزارة 

الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس 

 ودعم صمود أهلها. 

املطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل  -

، وجميع املمارسات الهمجية بما فيها السلطة القائمة باالحتالل ضد الفلسطينيين

االغتياالت واالعتقاالت التعسفية واملطالبة باإلفراج عن جميع األسرى واملعتقلين، 

 خاصة األطفال والنساء واملرض ى وكبار السن.
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التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في  -

م تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، األمم املتحدة، ودعوة الدول التي ل

مع ضرورة دعم الجهود واملساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة 

االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفها وال 

 يزال في حق الشعب الفلسطيني. 

توحيد الصف الفلسطيني والترحيب اإلشادة بالجهود العربية املبذولة في سبيل  -

بتوقيع األشقاء الفلسطينيين على "إعالن الجزائر" املنبثق عن "مؤتمر لّم الشمل 

 13-11من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، املنعقد بالجزائر بتاريخ 

، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في 2022أكتوبر 

الهدف النبيل، ال سيما عبر مرافقة األشقاء الفلسطينيين نحو تحقيق هذا 

 تجسيد الخطوات املتفق عليها ضمن اإلعالن املشار إليه.

 ثانيا: فيما يخص األوضاع في الوطن العربي. 

العمل على تعزيز العمل العربي املشترك لحماية األمن القومي العربي بمفهومه  -

تصادية والغذائية والطاقوية واملائية الشامل وبكل أبعاده السياسية واالق

التي تمر بها بعض الدول العربية، بما  والبيئية، واملساهمة في حل وإنهاء األزمات

يحفظ وحدة الدول األعضاء وسالمة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية 

 ويلبي تطلعات شعوبها في العيش اآلمن الكريم.

الها في الشؤون الداخلية للدول العربية رفض التدخالت الخارجية بجميع أشك -

والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول 

العربية في الوقاية من األزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز 

العربية. في هذا اإلطار، نثمن املساعي والجهود التي تبذلها -العالقات العربية

يد من الدول العربية، السيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي العد

 والخليجي. 

اإلعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة إلنهاء األزمة  -

ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن -الليبية من خالل حل ليبي
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صول إلى تنظيم االنتخابات في أسرع وقت جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الو 

 ممكن لتحقيق االستقرار السياس ي الدائم. 

التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة  -

الرئاس ي ودعم الجهود املبذولة للتوصل إلى حل سياس ي لألزمة اليمنية وفق 

ات الحوثي اإلرهابية لعدم إدانة مليشياملرجعيات املعتمدة مع التشديد على 

الهدنة تجديد الهدنة اإلنسانية واستمرار تصعيدها العسكري مع التأكيد على أن 

عد اإلنسانية 
ُ
خطوة أساسية نحو هذا املسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية ت

شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسالمة أراضيه وأمن دول الخليج 

 أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.   العربي ورفض جميع

قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل  -

سياس ي لألزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية واألمنية واإلنسانية 

وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها  اواالقتصادية، بما يضمن وحدة سوري

 واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.أمنها 

الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة  -

واالشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية وتجسيد 

آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر 

 اإلرهابية واالشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادة البالد وأمنها.  التنظيمات 

تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم  -

الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية واإلعراب عن 

الحات املطلوبة وأن يقوم مجلس بتنفيذ اإلص الحكومة الحاليةالتطلع ألن تقوم 

 النواب بانتخاب رئيس جديد للبالد.  

تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم األمن  -

واالستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في 

ابة للتحديات التي مجال مكافحة اإلرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من االستج

 يواجهها في املرحلة الراهنة، السيما من جراء أزمة الجفاف الحادة. 
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دعم الجهود املتواصلة لتحقيق حل سياس ي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق  -

 بالخالف الحدودي وموضوع األسرى الجيبوتيين. 

بظروف  التأكيد على ضرورة املساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر -

سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حاالت استثنائية من جراء 

الكوارث الطبيعية، من خالل تعبئة اإلمكانيات املتاحة وفق مختلف الصيغ 

 
ً
  املطروحة ثنائيا

ً
  وعربيا

ً
  وإقليميا

ً
 .ودوليا

ر التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدما -

الشامل في الشرق األوسط وفقا للمرجعيات املتفق عليها، ودعوة جميع األطراف 

املعنية إلى االنضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية التي تظل حجر 

 األساس للنظام الدولي ملنع انتشار هذه األسلحة.  

 

 ثالثا: فيما يخص تعزيز وعصرنة العمل العربي املشترك.

  االلتزام -
ً
في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي املشترك والرقي به إلى  باملض ي قدما

مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية، وفق نهج جديد يؤازر األطر 

 التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغاالت املواطن العربي.

زائرية تثمين املقترحات البناءة التي تقدم بها سيادة رئيس الجمهورية الج -

الديمقراطية الشعبية، السيد عبد املجيد تبون، والرامية إلى تفعيل دور جامعة 

الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة 

 الشباب واالبتكار في العمل العربي املشترك. 

ة الرسمية التأكيد على ضرورة إطالق حركية تفاعلية بين املؤسسات العربي -

وفعاليات املجتمع املدني بجميع أطيافه وقواه الحية، من خالل خلق فضاءات 

لتبادل األفكار والنقاش املثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات 

 املطروحة بمشاركة الجميع. 

االلتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل االقتصادي العربي وفق رؤية  -

لة تكفل االستغالل األمثل ملقومات االقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي شام
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تتيحها، بهدف التفعيل الكامل ملنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا إلقامة 

 االتحاد الجمركي العربي.

التأكيد على أهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في  -

جابة للتحديات املطروحة على األمن الغذائي والصحي والطاقوي مجال االست

ومواجهة التغيرات املناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون ملأسسة 

 العمل العربي في هذه املجاالت.

 رابعا: فيما يخص العالقات مع دول الجوار والشراكات. 

ين املجموعة العربية واملجتمع التأكيد على ضرورة بناء عالقات سليمة ومتوازنة ب -

متوسطي، على أسس احترام -الدولي، بما فيه محيطها اإلسالمي واالفريقي واألورو

قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون املثمر وااللتزام املتبادل باملبادئ املكرسة في 

ميثاق األمم املتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 

 اخلية. الد

التأكيد على أهمية منتديات التعاون والشراكة التي تجمع جامعة الدول العربية  -

بمختلف الشركاء الدوليين واإلقليميين باعتبارها فضاءات هامة للتشاور السياس ي 

 ومد جسور التواصل وبناء شراكات متوازنة قائمة على االحترام والنفع املتبادلين.

 لدولية.خامسا: فيما يخص األوضاع ا

التأكيد على أن التوترات املتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء أكثر من  -

أي وقت مض ى على االختالالت الهيكلية في آليات الحوكمة العاملية وعلى الحاجة 

امللحة ملعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ واملساواة بين جميع الدول وتضع حدا 

 لتهميش الدول النامية.

د على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم املنظومة الدولية التأكي -

الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة 

وموحدة وكطرف فاعل ال تعوزه اإلرادة واإلمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة 

 فعلية وإيجابية في هذا املجال. 
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النحياز وباملوقف العربي املشترك من الحرب في أوكرانيا االلتزام بمبادئ عدم ا -

الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السالم عبر االنخراط 

الفعلي ملجموعة االتصال الوزارية العربية )التي تضم الجزائر، مصر، األردن، 

دول العربية( في واألمين العام لجامعة الالسعودية،  ،السودان، اإلمارات، العراق

الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياس ي لألزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق األمم 

ض تسييس ــــــــــــــــع رفـــــــــــة، مـــــــــاملتحدة ويراعي الشواغل األمنية لألطراف املعني

ا الدول العربية ت بهـــــــاملنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق باملساعي التي قام

 األخرى. 

تثمين السياسة املتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبيك + " من أجل ضمان استقرار  -

األسواق العاملية للطاقة واستدامة االستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن 

 مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول املنتجة واملستهلكة على حد سواء.

ة توحيد الجهود ملكافحة اإلرهاب والتطرف بجميع أشكاله التأكيد على ضرور  -

وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة املجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة 

األبعاد تقوم على االلتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات 

دام أراضيهم الصلة، ال سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخ

 كمالذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

الترحيب بالتحركات واملبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول  -

العربية من أجل الحد من انتشار االسالموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية 

ان والثقافات والحضارات وإعالء قيم التسامح واحترام اآلخر والحوار بين األدي

قيم العيش معا في سالم التي كرستها األمم املتحدة بمبادرة من الجزائر. والترحيب 

في هذا السياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، 

ومشاركته وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف رئيس 

س حكماء املسلمين في "ملتقى البحرين ...حوار الشرق والغرب من أجل مجل

 التعايش اإلنساني". 
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تثمين الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي  -

تواجه البشرية على غرار التغيرات املناخية واإلشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق 

 طلقتها اململكة العربية السعودية. األوسط األخضر التي أ

التأكيد على أهمية اضطالع الدول العربية بدور بارز في تنظيم التظاهرات الدولية  -

الكبرى التي تشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعالقات الدولية، وفي هذا الصدد 

 نعرب عن: 

لدول ( ملؤتمر ا27دعمنا لجمهورية مصر العربية التي تستعد الحتضان الدورة ) •

 األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول تغير املناخ. 

مساندتنا لدولة قطر التي تتأهب الحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة  •

وثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة  2022القدم 

 تي تطالها.  العاملية ورفضنا لحمالت التشويه والتشكيك املغرضة ال

دعمنا الستضافة اململكة املغربية للمنتدى العاملي التاسع لتحالف األمم  •

 بمدينة فاس.  2022نوفمبر  23-22املتحدة للحضارات، يومي 

( 28دعمنا لدولة اإلمارات العربية املتحدة في التحضير الحتضان الدورة ) •

 حدة حول تغير املناخ. ملؤتمر الدول األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم املت

تأييدنا لترشيح مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية، الستضافة معرض  •

 . 2030إكسبو 

 

 وختاما:   

نعرب عن عميق امتناننا لسيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

جتماعات السيد عبد املجيد تبون، على ما بذله من جهود قيمة في تنظيم وتسيير ا

القمة بكل حكمة وتبصر ونظير دوره في تعميق التشاور وإحكام التنسيق وتوفير كافة 

الشروط لنجاح هذا االستحقاق العربي الهام الذي سادته روح أخوية وتوافقية 

مثالية، مع تقديرنا الكبير إلسهاماته ومبادراته التي جعلت من هذه القمة محطة 

 املشترك. متميزة في مسيرة العمل العربي


