
 

  �لس �امعة ا�ول العربیة)31(ا�ورة  الصادر عن ٕا�الن اجلزا�ر
 8-7، املوافق لـ 2022نومفرب  اجلزا�ر �مجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة، یويم الفاحت والثاين من حنن قادة ا�ول العربیة ا�متعون مبدینة   
�رمية من س�یادة الرئيس  ) �لس �امعة ا�ول العربیة �ىل مس�توى القمة، بدعوة31احلادیة والثالثني (  ه، يف ا�ورة العادیة1444الثاين .ربیع

 ا�ميقراطیة الشعبیة: عبد ا�ید تبون، رئيس امجلهوریة اجلزا�ریة

صوره �الل التفاف الشعوب وا�ول العربیة حول نضال  اس�تلهاما من �رخينا املشرتك ومن وشاجئ التضامن العريب ا�ي جتىل يف ٔأهبيى   
 ٕاخواهنم اجلزا�ریني. الفاحت من نومفرب اخلا�ة وما ختللها من تضحیات أ�شقاء العرب يف نرصة الشعب اجلزا�ري ٕا�ن ثورة

 السابقة، مبا فهيا ت� اليت انعقدت �جلزا�ر يف مرا�ل مفصلیة من �رخي واس�تذاكرا للقرارات التارخيیة اليت اخت�ذها القادة العرب يف مجیع القمم   
 لصاحل قضا� أ�مة العربیة والعمل العريب املشرتك. ٔأمتنا، وبناًء �ىل املكتس�بات اليت مت حتقيقها بصفة جامعیة يف ت� احملطات

تن� به �ا� �س�تقطاب الراهنة من بوادر ٕا�ادة �شكيل مواز�ن  وٕادرااك منا للظروف ا�قيقة والتطورات املتسار�ة �ىل السا�ة ا�ولیة وما   
وما ميلیه �لینا من حمتیة توحيد اجلهود بغیة احلفاظ  ما حيم� هذا الوضع من خماطر �ىل ٔأمننا القويم و�یا�ت ٔأوطاننا واس�تقرارها القوى، مع لك

 الس�یادیة بني ا�ول. وا�متوقع كفا�ل مؤ�ر يف رمس معامل نظام دويل �دید یقوم �ىل العدل واملساواة �ىل مصاحلنا املشرتكة

الس�ید عبد ا�ید تبون، �ختیار "مل الشمل" عنوا� لقمتنا ونعرب يف  وٕاذ نرحب مببادرة س�یادة رئيس امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة،   
) لثورة نومفرب اخلا�ة، 68ا��ة ل��رى الـثامنة والس�تني ( الس�یاق عن �لغ ا�زتاز� ملشاركة اجلزا�ر، رئيسا وحكومة وشعبا، �حتفاالت ذات

 .خبشوع وٕا�الل شهداءها أ��رار ا��ن سقوا بدماهئم الز�یة هذه أ�رض الطاهرة و�س�تذ�ر

 : نعلن

 ٔأوال: ف� خيص القضیة الفلسطینية.

 الفلسطیين �ري القاب� للترصف، مبا فهيا حقه يف احلریة وتقر�ر املصري - التأٔ�ید �ىل مركزیة القضیة الفلسطینية وا�مع املطلق حلقوق الشعب
و�امصهتا القدس الرشقية، وحق العودة والتعویض لالجئني  ،1967 حز�ران 4وجتس�ید دو� فلسطني املس�تق� اكم� الس�یادة �ىل خطوط 

 .1948 لعام 194لقرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق  الفلسطینيني وفقا

 ؤأولو�هتا، والزتامنا �لسالم العادل والشامل كخیار اسرتاتیجي ٕالهناء  �اكفة عنارصها2002- التأٔ�ید �ىل متسكنا مببادرة السالم العربیة لعام 
ومزارع ش�بعا وتالل كفر شو� اللبنانیة، و�ل الرصاع العريب-إالرسائیيل  �حتالل إالرسائیيل لاكفة أ�رايض العربیة، مبا فهيا اجلوالن السوري

 الص�. ٔأساس مبدٔأ أ�رض مقابل السالم والقانون ا�ويل وقرارات الرشعیة ا�ولیة ذات �ىل

احملت� ومقدساهتا، وا�فاع عهنا يف و�ه حماوالت �حتالل  - التشدید �ىل رضورة مواص� اجلهود واملساعي الرامية محلایة مدینة القدس
 التارخيي والقانوين القامئ فهيا، مبا يف ذ� �رب دمع الوصایة الهامشیة واملدانة لتغیري دميغرافيهتا وهو�هتا العربیة إالسالمية واملس�یحیة والوضع املرفوضة

أ�قىص املبارك التابعة لوزارة أ�وقاف واملقدسات إالسالمية  التارخيیة محلایة املقدسات إالسالمية واملس�یحیة وٕادارة ٔأوقاف القدس وشؤون
 ا�فاع عن مدینة القدس ودمع مصود ٔأهلها. بصفهتا صاحبة الصالحية احلرصیة وكذا دور جلنة القدس وبيت مال القدس يف أ�ردنیة



قبل السلطة القامئة �الحتالل ضد الفلسطینيني، ومجیع املامرسات  - املطالبة �رفع احلصار إالرسائیيل عن قطاع غزة وٕادانة اس�ت�دام القوة من
 واملعتقلني، �اصة أ�طفال والنساء واملرىض و�بار السن. فهيا �غتیاالت و�عتقاالت التعسفية واملطالبة �ٕالفراج عن مجیع أ�رسى اهلمجیة مبا

أ�مم املت�دة، ودعوة ا�ول اليت مل تعرتف بعد بدو� فلسطني ٕاىل  - التأٔ�ید �ىل تبين ودمع تو�ه دو� فلسطني للحصول �ىل العضویة الاكم� يف
حماس�بة �حتالل إالرسائیيل �ىل جرامئ احلرب واجلرامئ ضد  بذ�، مع رضورة دمع اجلهود واملساعي القانونیة الفلسطینية الرامية ٕاىل القيام

 اقرتفها وال �زال يف حق الشعب الفلسطیين. إال�سانیة اليت

بتوقيع أ�شقاء الفلسطینيني �ىل "ٕا�الن اجلزا�ر" املنبثق عن  - إالشادة �جلهود العربیة املبذو� يف سبيل توحيد الصف الفلسطیين والرتحيب
، مع التأٔ�ید �ىل رضورة توحيد 2022 ٔأكتو�ر 13-11 الشمل من ٔأ�ل حتقيق الو�دة الوطنیة الفلسطینية"، املنعقد �جلزا�ر بتارخي "مؤمتر ملّ 

جتس�ید اخلطوات املتفق �لهيا مضن  يف حتقيق هذا الهدف النبيل، ال س�� �رب مرافقة أ�شقاء الفلسطینيني حنو �ود ا�ول العربیة للترسیع
 إال�الن املشار ٕالیه.

 �نیا: ف� خيص أ�وضاع يف الوطن العريب.

 مبفهومه الشامل و�لك ٔأبعاده الس�یاس�یة و�قتصادیة والغذائیة والطاقویة - العمل �ىل تعز�ز العمل العريب املشرتك محلایة أ�من القويم العريب
العربیة، مبا حيفظ و�دة ا�ول أ�عضاء وسالمة ٔأراضهيا وس�یادهتا  واملائیة والبیئية، واملسامهة يف �ل وٕاهناء أ�زمات اليت متر هبا بعض ا�ول

 الطبیعیة ویليب تطلعات شعوهبا يف العيش ا�ٓمن الكرمي. �ىل مواردها

وا�متسك مببدٔأ احللول العربیة للمشالك العربیة �رب تقویة دور  - رفض التد�الت اخلارجية جبمیع ٔأشاكلها يف الشؤون ا�ا�لیة ل�ول العربیة
العالقات العربیة-العربیة. يف هذا إالطار، نمثن املساعي  العربیة يف الوقایة من أ�زمات و�لها �لطرق السلمیة، والعمل �ىل تعز�ز �امعة ا�ول
 العريب واخللیجي. تبذلها العدید من ا�ول العربیة، الس�� دو� الكویت، هبدف حتقيق التضامن واجلهود اليت

أ�زمة اللیبية من �الل �ل لیيب-لیيب حيفظ و�دة وس�یادة لیبيا  - إالعراب عن التضامن الاكمل مع الشعب اللیيب ودمع اجلهود الهادفة ٕالهناء
 وقت ممكن لتحقيق �س�تقرار الس�یايس ا�امئ. ؤأمن جوارها، وحيقق طمو�ات شعهبا يف الوصول ٕاىل تنظمي �نت�ا�ت يف ٔأرسع ویصون ٔأمهنا

الرئايس ودمع اجلهود املبذو� للتوصل ٕاىل �ل س�یايس لٔ�زمة ا�مينیة  - التأٔ�ید �ىل دمع احلكومة الرشعیة ا�مينیة ومباركة �شكيل جملس القيادة
ٔأساس�یة حنو هذا املسار الهادف ٕاىل حتقيق �سویة س�یاس�یة  املرجعیات املعمتدة مع التشدید �ىل رضورة جتدید الهدنة إال�سانیة كخطوة وفق

ٔأشاكل التد�ل اخلار� يف شؤونه  ا�مين وس�یادته واس�تقراره وسالمة ٔأراضیه ؤأمن دول اخللیج العريب ورفض مجیع شام� تضمن و�دة
 ا�ا�لیة.

س�یايس لٔ�زمة السوریة ومعاجلة لك تبعاهتا الس�یاس�یة وأ�منیة  - قيام ا�ول العربیة بدور جامعي قيادي للمسامهة يف �ود التوصل ٕاىل �ل
 ٔأمهنا واس�تقرارها وماكنهتا ٕاقلميیا ودولیا. و�قتصادیة، مبا یضمن و�دة سوریة وس�یادهتا وحيقق طمو�ات شعهبا ویعید لها وإال�سانیة

 جبهودها الرامية ٕاىل حتقيق �س�تقرار والتمنیة �قتصادیة وإالشادة - الرتحيب بتنش�یط احلیاة ا�س�توریة يف العراق مبا يف ذ� �شكيل احلكومة
 بتضحیات شعبه يف وإالشادةالتنظ�ت إالرهابیة  أٓمال وتطلعات الشعب العرايق، مع �مثني الن�ا�ات اليت حققها العراق يف دحر وجتس�ید

 ا�فاع عن س�یادة البالد ؤأمهنا.

اخلطوات اليت اختذهتا لبسط س�یادهتا �ىل ٔأقا�ميها الربیة والبحریة  - جتدید التضامن مع امجلهوریة اللبنانیة للحفاظ �ىل ٔأمهنا واس�تقرارها ودمع
 �نت�اب رئيس �دید للبالد. عن التطلع ٔ�ن تقوم لبنان بتنفيذ إالصال�ات املطلوبة ؤأن یقوم جملس النواب وإالعراب



و�س�تقرار �رب مسامهة ا�ول العربیة يف تعز�ز القدرات الوطنیة  - جتدید ا�مع مجلهوریة الصومال الفيدرالیة من ٔأ�ل توطید د�امئ أ�من
اليت یوا�ها يف املر�� الراهنة، الس�� من جراء ٔأزمة  يف جمال ماكحفة إالرهاب ومتكني هذا الب� الشقيق من �س�ت�ابة للت�د�ت الصومالیة

 اجلفاف احلادة.

 �خلالف احلدودي وموضوع أ�رسى اجلیبوتیني. - دمع اجلهود املتواص� لتحقيق �ل س�یايس بني جيبويت وٕاریرت� ف� یتعلق

س�یاس�یة ؤأمنیة واقتصادیة صعبة ٔأو ت� اليت توا�ه �االت  - التأٔ�ید �ىل رضورة املسامهة يف دمع ا�ول العربیة اليت مرت ٔأو متر بظروف
 املطرو�ة ثنائیا وعربیا وٕاقلميیا ودولیا. الكوارث الطبیعیة، من �الل تعبئة إالماكنیات املتا�ة وفق خمتلف الصیغ اس�تثنائیة من جراء

الشامل يف الرشق أ�وسط وفقا للمرجعیات املتفق �لهيا، ودعوة  - التأٔ�ید �ىل رضورة ٕا�شاء منطقة �الیة من أ�سل�ة النوویة ؤأسل�ة ا�مار
 جحر أ�ساس للنظام ا�ويل ملنع انتشار هذه أ�سل�ة. املعنیة ٕاىل �نضامم وتنفيذ معاهدة �دم انتشار أ�سل�ة النوویة اليت تظل مجیع أ�طراف

 �لثا: ف� خيص تعز�ز وعرصنة العمل العريب املشرتك.

به ٕاىل مس�توى تطلعات وطمو�ات الشعوب العربیة، وفق هنج  - �لزتام �مليض قدما يف مسار تعز�ز وعرصنة العمل العريب املشرتك والريق
 التقلیدیة لیضع يف صلب ٔأولو�ته مهوم وا�شغاالت املواطن العريب. �دید یؤازر أ�طر

ا�ميقراطیة الشعبیة، الس�ید عبد ا�ید تبون، والرامية ٕاىل تفعیل دور  - �مثني املقرت�ات البناءة اليت تقدم هبا س�یادة رئيس امجلهوریة اجلزا�ریة
 ماكنة الش�باب و�بتاكر يف العمل العريب املشرتك. ا�ول العربیة يف الوقایة من الزنا�ات و�لها و�كر�س البعد الشعيب وتعز�ز �امعة

وفعالیات ا�متع املدين جبمیع ٔأطیافه وقواه احلیة، من �الل �لق  - التأٔ�ید �ىل رضورة ٕاطالق حر�یة تفا�لیة بني املؤسسات العربیة الرمسیة
 الت�د�ت املطرو�ة مبشاركة امجلیع. لتبادل أ�فاكر والنقاش املمثر واحلوار البناء هبدف توحيد اجلهود لرفع فضاءات

شام� �كفل �س�تغالل أ�مثل ملقومات �قتصادات العربیة  - �لزتام مبضاعفة اجلهود لتجس�ید مرشوع التاكمل �قتصادي العريب وفق رؤیة
 متهیدا ٕالقامة �حتاد امجلريك العريب. اليت تتيحها، هبدف التفعیل الاكمل ملنطقة الت�ارة احلرة العربیة الكربى وللفرص ا�مثینة

يف جمال �س�ت�ابة للت�د�ت املطرو�ة �ىل أ�من الغذايئ والصحي   اجلهود من ٔأ�ل تعز�ز القدرات العربیة امجلاعیةتضافر- التأٔ�ید �ىل ٔأمهیة 
آلیات التعاون ملأٔسسة والطاقوي  العمل العريب يف هذه ا�االت. وموا�ة التغريات املناخية، مع التنویه برضورة تطو�ر أ

 رابعا: ف� خيص العالقات مع دول اجلوار والرشااكت.

  وأ�ورو-متوسطي، �ىلوإالفریقيوا�متع ا�ويل، مبا فيه حمیطها إالساليم  - التأٔ�ید �ىل رضورة بناء �القات سلمية ومتوازنة بني ا�مو�ة العربیة
�ملبادئ املكرسة يف ميثاق أ�مم املت�دة و�ىل رٔأسها ا�رتام س�یادة  ٔأسس ا�رتام قوا�د حسن اجلوار والثقة والتعاون املمثر و�لزتام املتبادل

 و�دم التد�ل يف شؤوهنا ا�ا�لیة. ا�ول

 العربیة مبختلف الرشاكء ا�ولیني وإالقلميیني �عتبارها فضاءات هامة - التأٔ�ید �ىل ٔأمهیة منتد�ت التعاون والرشاكة اليت جتمع �امعة ا�ول
 والنفع املتبادلني. للتشاور الس�یايس ومد جسور التواصل وبناء رشااكت متوازنة قامئة �ىل ��رتام

 �امسا: ف� خيص أ�وضاع ا�ولیة.

آلیات احلومكة  - التأٔ�ید �ىل ٔأن التو�رات املتصا�دة �ىل السا�ة ا�ولیة �سلط الضوء ٔأكرث من ٔأي وقت مىض �ىل �ختالالت الهیلكیة يف أ
 وتضع �دا �هتميش ا�ول النامية. احلا�ة املل�ة ملعاجلهتا مضن مقاربة �كفل التاكفؤ واملساواة بني مجیع ا�ول العاملیة و�ىل



اجلدیدة لعامل ما بعد و�ء �ورو� واحلرب يف ٔأو�رانیا، مكجمو�ة  - التأٔ�ید �ىل رضورة مشاركة ا�ول العربیة يف صیا�ة معامل املنظومة ا�ولیة
 فعلیة وٕاجيابیة يف هذا ا�ال. ومو�دة وكطرف فا�ل ال تعوزه إالرادة وإالماكنیات والكفاءات لتقدمي مسامهة منسجمة

ٔأو�رانیا ا�ي یقوم �ىل نبذ اس�تعامل القوة والسعي لتفعیل خيار السالم  - �لزتام مببادئ �دم �حنیاز و�ملوقف العريب املشرتك من احلرب يف
أ�ردن، إالمارات العربیة املت�دة، العراق والسودان وأ�مني  �خنراط الفعيل �مو�ة االتصال الوزاریة العربیة (اليت تضم اجلزا�ر، مرص، �رب

مع مبادئ ميثاق أ�مم املت�دة و�راعي الشوا�ل أ�منیة  ا�ول العربیة) يف اجلهود ا�ولیة الرامية لبلورة �ل س�یايس لٔ�زمة یتوافق العام جلامعة
هبا ا�ول العربیة أ�خرى مثل اململكة  رفض �س�یيس املنظامت ا�ولیة. والتنویه يف هذا الس�یاق �ملساعي اليت قامت لٔ�طراف املعنیة، مع

 العربیة السعودیة.

 اس�تقرار أ�سواق العاملیة للطاقة واس�تدامة �ست�رات يف هذا القطاع - �مثني الس�یاسة املتوازنة اليت انهتجها حتالف "ٔأوبیك+" من ٔأ�ل ضامن
 �د سواء. احلساس مضن مقاربة اقتصادیة تضمن حامیة مصاحل ا�ول املنت�ة واملس�هتلكة �ىل

وجتفيف منابع متوی� والعمل �ىل تعبئة ا�متع ا�ويل مضن مقاربة  - التأٔ�ید �ىل رضورة توحيد اجلهود ملاكحفة إالرهاب والتطرف جبمیع ٔأشاك�
ذات الص�، الس�� ف� یتعلق مبطالبة الرشاكء بعدم السامح  أ�بعاد تقوم �ىل �لزتام بقوا�د القانون ا�ويل وقرارات أ�مم املت�دة متاكم�

 ٔأراضهيم مكالذ ٔأو منصة للتحریض ٔأو �مع ٔأعامل ٕارهابیة ضد دول ٔأخرى. �س�ت�دام

وفوبیا وختفيف �دة إالسالما�ول العربیة من ٔأ�ل احلد من انتشار  - الرتحيب �لتحراكت واملبادرات امحلیدة اليت قامت وتقوم هبا العدید من
وٕا�الء قمي العيش معا يف سالم اليت �رس�هتا أ�مم املت�دة  و�رقية قمي التسامح وا�رتام ا�ٓخر واحلوار بني أ�د�ن والثقافات واحلضارات التو�رات

ٕاىل مملكة البحر�ن، ومشاركته وفضی� إالمام ا�ٔكرب ا�كتور  اجلزا�ر. والرتحيب يف هذا الس�یاق �لز�رة التارخيیة لقداسة �� الفاتیاكن مببادرة من
 والغرب من ٔأ�ل التعا�ش إال�ساين". حوار الرشق أ�زهر الرشیف رئيس جملس حكامء املسلمني يف "ملتقى البحر�ن... ٔأمحد الطیب ش�یخ

اليت توا�ه البرشیة �ىل غرار التغريات املناخية وإالشادة يف هذا  - �مثني ا�ور الهام ا�ي تقوم به ا�ول العربیة يف معاجلة الت�د�ت الكربى
 مببادرة الرشق أ�وسط أ�خرض اليت ٔأطلقهتا اململكة العربیة السعودیة. الصدد

ا�ولیة الكربى اليت �شلك حمطات رئيس�یة و�یلكة للعالقات  - التأٔ�ید �ىل ٔأمهیة اضطالع ا�ول العربیة بدور �رز يف تنظمي التظاهرات
 الصدد نعرب عن: ا�ولیة، ويف هذا

 أ�طراف يف االتفاقية إالطاریة لٔ�مم املت�دة حول تغري املناخ. ) ملؤمتر ا�ول27• دمعنا مجلهوریة مرص العربیة اليت �س�تعد الحتضان ا�ورة (
 وثقتنا التامة يف قدرهتا �ىل تنظمي طبعة ممتزية لهذه 2022القدم  • مساندتنا �و� قطر اليت تتأٔهب الحتضان هنائیات بطو� ٔ�س العامل لكرة

 العاملیة ورفضنا محلالت التشویه والتشكيك املغرضة اليت تطالها. التظاهرة
  مبدینة فاس.2022 نومفرب 23-22املت�دة للحضارات، یويم  • دمعنا الس�تضافة اململكة املغربیة للمنتدى العاملي التاسع لت�الف أ�مم
ملؤمتر ا�ول أ�طراف يف االتفاقية إالطاریة لٔ�مم املت�دة حول تغري  )28• دمعنا �و� إالمارات العربیة املت�دة يف التحضري الحتضان ا�ورة (

 املناخ.
 .2030ٕا�س�بو  • تأٔیید� لرتش�یح مدینة الر�ض، اململكة العربیة السعودیة، الس�تضافة معرض

  : وختاما

الشعبیة، الس�ید عبد ا�ید تبون، �ىل ما بذ� من �ود قمية يف  نعرب عن معیق امتناننا لس�یادة رئيس امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة
وتوفري اكفة الرشوط لن�اح هذا  اج��ات القمة �لك حمكة وتبرص ونظري دوره يف تعمیق التشاور وٕاحاكم التنس�یق تنظمي و�س�یري

القمة  وتوافقية مثالیة، مع تقد�ر� الكبري ٕالسهاماته ومبادراته اليت جعلت من هذه �س�تحقاق العريب الهام ا�ي سادته روح ٔأخویة
 حمطة ممتزية يف مسرية العمل العريب املشرتك.


