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  األمانة العامة

  قطاع مجلس الجامعة
  إدارة شؤون مجلس الجامعة

    .ـراراتالقـ �
    .اضالريـالن إعـــ �
    .خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود في الجلسة االفتتاحية �
    . السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة االفتتاحيةخطاب �
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هيئـة  نشاط  تقرير رئاسة القمة عن        -
 .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

362 11 
ــارير : أوالً التقـ

ــى  ــة إل المرفوع
العمـل العربـي    تقرير األمين العام عن        - :القمة

  .المشترك
363 12 

  12  364  .القمم العربية التشاورية    :ثانياً

عقد قمة عربية تخصص لمناقـشة        :ثالثاً
المسائل االقتـصادية واالجتماعيـة     

    .والتنموية

365  13  

  15  366  .األمن القومي العربي  :رابعاً

  17  367  .تفعيل مبادرة السالم العربية
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــم حكوم دع

  .الفلسطينية
368  19  

  20  369  .تطورات القضية الفلسطينية
برنامج عربـي السـتكمال ودعـم       
المؤسسات الفلسطينية المتخصـصة    
وتأهيل الكوادر الفنيـة الفلـسطينية      
تمهيداً إلقامة الدولـة الفلـسطينية      

  . المدنيةوتسيير شؤونها

370  23  

    :خامساً
ــضية  القــــ
الفلــــسطينية 
والصراع العربي  
اإلســـــرائيلي 

  :هومستجدات

ــسلطة الوطنيــة  ــة ال دعــم موازن
  .الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

371  24  
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إدراج إسرائيل موقع القـدس علـى       
قائمتها التمهيدية في قائمة التـراث      

  .العالمي في منظمة اليونسكو
372  26  

  26  373  .الجوالن العربي السوري المحتل

  

  30  374  .التضامن مع لبنان ودعمه

  36  375  .تطورات الوضع في العراق  :سادساً

احتالل إيران للجزر العربية الـثالث        :سـابعاً
طنب الكبـرى وطنـب الـصـغرى       
وأبـو موسى التابعة لدولة اإلمارات     

  .العربية المتحدة في الخليج العربي

376  40  

المترتبة معالجة األضرار واإلجراءات      :ثامنـاً
  .عن النزاع حول قضية لوكيربي

377  43  

رفض العقوبات األمريكيـة أحاديـة        :تاسعاً
الجانب المفروضة على الجمهوريـة     

  .العربية السورية

378  44  

دعم السالم والتنمية والوحـدة فـي         :عاشراً
  .جمهورية السودان

379  46  

  50  380  .دعم جمهورية الصومال  : عشرالحادي

  53  381  .دعم جمهورية القمر المتحدة  : عشرالثاني

بلورة موقف عربي موحـد التخـاذ         : عشرثالثال
خطوات عملية إلخالء منطقة الشرق     

  .األوسط من األسلحة النووية
382  56  

تنمية االستخدامات السلمية للطاقـة       : عشرالرابـع
النووية في الدول األعضاء بجامعـة      

  .الدول العربية
383  58  
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ــي   : عشرالخامس ــامج جمــاعي عرب وضــع برن
ــة ا ــي الســتخدام الطاق ــة ف لنووي

  .األغراض السلمية
384  61  

  62  385  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  : عشرالسادس

  64  386  .التعاون العربي االفريقي

  66  387  .التعاون العربي األوروبي

التعاون العربي مع جمهورية الصين     
  .الشعبية

388  67  

  : عشرالسـابع
العالقات العربيـة   
ــات  ــع التجمع م

  الدولية واإلقليمية

التعاون العربـي مـع دول أمريكـا        
  .الجنوبية

389  68  

  70  390  .دعم حوار الحضارات  : عشرالثامـن

  : عشرالتاسع
  

وضع خطة عربية نموذجية للتربية     
على مبادئ حقوق اإلنسان للفتـرة      

2009-2014.  
391  71  

�]{{{<Ù^êÂ^Ûjq÷]æ<ë�^’jÎ÷]:  

  72  392  .إقامة االتحاد الجمركي العربي  :العشرون
إستراتيجية التنمية الزراعية العربية      :الحادي والعشرون

  .المستدامة
393  73  

تطــوير التربيــة والتعلــيم العــالي   : والعشرونالثاني
  .والبحث العلمي في الوطن العربي

394  74  

المشروع العربي لتحـسين جـودة        : والعشرونالثالث
  .المرافق الصحية

395  75  

بعة تطبيق منطقة التجارة الحـرة      متا  : والعشرونالرابع
  .العربية الكبرى

396  76  
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  78  397  . بين الدول العربيةالخدماتتحرير تجارة   : والعشرونالخامس

  .79  .398  .لـــالنق  : والعشرونالسادس
  .80  .399  .الربط الكهربائي العربي  : والعشرونالسابع

  .81  .400  .السياحة العربية  : والعشرونالثامن
تطوير ودعم االقتـصاد الفلـسطيني        : والعشرونالتاسع

  .وإعادة تأهيله
401.  82.  

< <
�]{{{{{{{{<Ù^ë…]�ý]æ<êÖ^{{{{{{{{¹]V  

الوضع المالي لألمانة العامة لجامعة       :الثالثـــــون
  .الدول العربية

402  84  

 
توجيه الـشكر والتقـدير للمملكـة         :الحادي والثالثون

 القمة  العربية السعودية الستضافتها  
  .في مدينة الرياض) 19(العادية 

403  85  

) 20(موعد ومكان الدورة العاديـة        :الثاني والثالثون
لمجلس جامعة الدول العربية علـى      

  .مستوى القمة

404  85  

  87  .-  .الريــاضإعــالن   -

ادم الحـرمين الـشريفين     ـخخطاب    -
الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز آل         

فـي   حيـة سعود في الجلسة االفتتا   
  .الجلسة االفتتاحية

-.  93  

خطاب السيد عمرو موسى األمـين        -
العام لجامعة الـدول العربيـة فـي        

  .الجلسة االفتتاحية
-.  99  
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اء وفـود   ــماء رؤس ــقائمة أس   -
اركين في القمة   ـالدول العربية المش  

  ).19ع .د(
-.  113  

الصادر عن اجتمـاع  الصحفي  البيان    -
علـى  وليـة   المنظمات اإلقليمية والد  

 عمليـة   بـشأن هامش أعمال القمة    
  .السالم في دارفور

-.  119  

الصادر عن اجتمـاع  الصحفي  البيان    -
علـى  المنظمات اإلقليمية والدوليـة     

الوضع في  بشأن  هامش أعمال القمة    
  .الصومال

-.  121  
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التقارير المرفوعة إلى   
  :لقمةا

تقرير رئاسـة القمـة    
عن نشاط هيئة متابعة    
تنفيـــذ القـــرارات 

  .وااللتزامات

  ة،إن مجلس الجامعة على مستوى القم
بعد استماعه إلى خطاب فخامة الرئيس عمـر حـسن احمـد             -

) 18(البشير رئيس جمهورية السودان، ورئيس الدورة العادية 
  لمجلس الجامعة على مستوى القمة،

 :وبعد اطالعه -

على تقرير فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس          �
جمهورية السودان المقدم إلى أصحاب الجاللة والفخامـة        

ـ    ــاء وأم ـوك ورؤس والسمو مل  ة ـراء الـدول العربي
ـ      ) 18(ع  .ة الـسودان د   ـبشأن متابعة تنفيذ قرارات قم

 ،2006آذار / مارس

وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات           �
 وااللتزامات،

 وعلى مذكرة األمانة العامة، �

 وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -

…†{{{Ïè< <

الرئيس عمر حسن احمد البشير رئـيس       توجيه الشكر لفخامة    
لمجلس الجامعة على مستوى    ) 18(جمهورية السودان، ورئيس الدورة     

القمة، والى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيـذ القـرارات وااللتزامـات            
واألمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة            

 ).2006(الخرطوم 

  )29/3/2007 –) 19(ع .د 362: ق .ق(  
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التقارير المرفوعة إلى   
  :لقمةا

تقرير األمين العام عن    
ــي   ــل العربـ العمـ

  .المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

على تقرير األمين العام الذي تناول مختلف مجاالت العمـل      �
 العربي المشترك،

وعلى ملحق تقرير األمين العام الخاص بمتابعـة مـسيرة           �
 طوير والتحديث في الوطن العربي،الت

 وعلى مذكرة األمانة العامة، �

…†{{{Ïè< <

اإلشادة بتقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك خـالل           -1
 .الفترة ما بين القمتين

أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث           -2
على في الوطن العربي، وتوجيه الشكر لالمين العام، والتأكيد         

تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة علـى           
  .مستوى القمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 363: ق .ق( 

ــة   ــم العربيـ القمـ
  .التشاورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
، 29/3/2006 بتاريخ 329استناداً إلى قرار قمة الخرطوم رقم  -

ية للنظـر فـي     بشأن الدعوة إلى عقد قمـة عربيـة تـشاور         
الموضوعات المستجدة وتنسيق المواقف والـسياسات العليـا        

  للدول العربية،  
 : وبعد اطالعه -

 من آلية االنعقاد الدوري للقمة،) 3(على المادة  �

ع . د 6667وعلى قرار مجلس الجامعة الـوزاري رقـم          �
، وعلى أوراق العمل المقدمـة      6/9/2006بتاريخ  ) 126(

مصر العربية ومن األمانـة     في هذا الشأن من جمهورية      
 العامة للجامعة، 
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وعلى تقرير االجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض        �
 في هذا الشأن، 

…†{{{Ïè< <

ـ      ـة عربي ـتأييد عقد قم   -1 ة ـة تشاورية لمعالجة قـضية عربي
ـ  ـاجلة تـستدعي التـش    ـة أو ع  ـهام اذ مواقـف   ـاور التخ

 .متجانسة أو مشتركة إزاءها

رجية العرب واألمين العـام للجامعـة       يتولى مجلس وزراء الخا    -2
 .التحضير النعقاد القمة التشاورية

يحق ألي دولة عضو بالجامعة العربية ولالمين العام للجامعـة           -3
الدعوة إلى عقد القمة التشاورية وتنعقد القمة بموافقـة ثلثـي           

 .الدول األعضاء

أن يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضـوع الـذي            -4
 من أجله، وتكون جلساتها مغلقة وال تُلقـى فيهـا           دعيت القمة 
 .بيانات عامة

ال يحول عقد قمة تشاورية في أي وقت دون االلتزام بعقد القمة        -5
 . آذار من كل عام/ الدورية في شهر مارس

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 364: ق .ق( 

ــة  ــة عربي ــد قم عق
ــشة  ــصص لمناق تخ

ــسائل  ــصادية الم االقت
  .ة والتنمويواالجتماعية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
بعد إطالعه على المذكرة المقدمة من دولة الكويت وجمهورية          -

 مصر العربية،

ومواصلة لما أقرته القمم العربية بشأن تطوير وتفعيل منظومة          -
العمل العربي المشترك، وضرورات اإلصالح والتحـديث فـي         

ت بها الجامعـة    الدول العربية، مع تقدير كافة الجهود التي قام       
بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سـبيل وضـع         

 استراتيجيات متكاملة للتنمية والتطوير واإلصالح،
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وأخذاً في االعتبار  أهمية الجوانـب االقتـصادية والتنمويـة            -
  واالجتماعية بالنسبة لمفهوم األمن العربي الشامل،

Ïè{…†{{< <

صادية والتنموية عقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون االقت -1
واالجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل 

 .االستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها

تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة  -2
للجامعة العربية باإلعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات 

صصة، واتحاد الغرف العربية والمجالس الوزارية المتخ
التجارية العربية ومؤسسات رجال األعمال مع األخذ في 

 :االعتبار العناصر التالية

كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز    - أ 
  .األساسية للعمل االقتصادي والتنموي المشترك

المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات مراعاة    -ب
  .ثمارهاقبل أن تؤتي 

التدقيق في اختيار المشروعات االقتصادية والتنموية    -ج
المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة 
لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات 
التي تعزز التكامل واالندماج االقتصادي في العالم 

  .العربي
بما يصب االهتمام بتفعيل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية    -د 

  .في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك
إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات   - هـ

  .الطرق والطيران، والربط الكهربائي واالتصاالت
صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب   - و

  .ظروفها االقتصادية وقدراتها المؤسسية
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يراً إلى الدورة يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي تقر -3
العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري 
يتضمن المراحل التي تم انجازها في اإلعداد لهذه القمة بما في 
ذلك مشروع جدول أعمالها، والوثائق واألنشطة التحضيرية 

 .األخرى

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 365: ق .ق( 

ـــي  ـــن القوم األم
  .العـربي

  امعة على مستوى القمة،إن مجلس الج
  :بعد إطالعه -

  على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
 29/3/2006بتاريخ ) 18(ع . د331وعلى قراره رقم  �

بشأن إنشاء مجلس السلم واألمن العربي ونظامه 
 األساسي، 

من ميثاق ) 8 و6 و5(وإذ يأخذ في االعتبار أحكام المواد  -
من الملحق الخاص بدورية ) 2(مادة جامعة الدول العربية وال

من ميثاق منظمة األمم ) 52(انعقاد القمة، وكذلك المادة 
المتحدة وأحكام وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول 
العربية ووثيقة التطوير والتحديث الصادرتين عن قمة تونس 

من معاهدة الدفاع المشترك ) 3 و2 و1(والمواد ) 2004(
 6 و3( االقتصادي بين دول الجامعة العربية، والمواد والتعاون

 من النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي، ،) 7و

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على أمن الدول األعضاء  -
واستقاللها وسالمتها اإلقليمية واستتباب األمن واالستقرار في 

ألعضاء وتسوية المنطقة وتوطيد أواصر العالقات بين الدول ا
 ما قد ينشأ من خالفات بينها بالطرق السلمية، 

وإذ يدرك خطورة وتنوع مصادر التهديد التي تواجه العالم  -
العربي والتي لم تعد تقتصر على التهديدات الموجهة ألمن 
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وسالمة واستقالل الدول العربية وسيادتها ووحدة ترابها 
 .الوطني

 السعودية وجمهورية وإذ يرحب بمذكرتي المملكة العربية -
مصر العربية بشأن األمن القومي العربي، وما دار بشأنهما 

 من مناقشات،

…†{{{Ïè< <

التأكيد على أن قضايا األمن القومي العربي تستدعي المعالجة  -1
من خالل منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في االعتبار 
مصادر وأشكال التهديد السياسية واألمنية واالقتصادية 

قافية واالجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من والث
 .داخل البلدان العربية

تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء  -2
المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة األخطار والتحديات الراهنة 
والمستقبلية التي تواجه األمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق 

 القائمة في إطار جامعة الدول العربية بين مختلف اآلليات
المتعلقة باألمن القومي العربي ووسائل تطوير وتفعيل 
المعاهدات وتنفيذ االتفاقيات والقرارات ذات الصلة، وإعداد 
مقترحات عملية لتطوير أشكال التعاون والتكامل بين الدول 
العربية في الميادين ذات الصلة باألمن العربي واالعتماد على 

بكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات ش
  .اإلستراتيجية

تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس  -3
الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التخاذ القرار المناسب 

 ).128(بشأنه تمهيداً لعرضها على الدورة العادية 

 األساسي دعوة الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على النظام -4
 .لمجلس السلم واألمن العربي إلى اإلسراع في التصديق عليه
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دعوة األمين العام إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا   -5
القرار والتنسيق بين عمل هؤالء الخبراء واألنشطة األخرى 
الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم 

  .ة وتوصيتها إلى القمة القادمةتقرير بشأن نتائج الدراس

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 366: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
تفعيل مبادرة الـسالم    

  .العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
 : وبعد اطالعه -

 على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،   �

قرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات         وعلى الت  �
 وااللتزامات، 

 28/3/2002 بتـاريخ    221وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم        -
 الذي أطلق مبادرة السالم العربية، 

وإذ يؤكد مجدداً على االلتزام العربي بالسالم العادل والـشامل           -
كخيار استراتيجي وأن عملية السالم عملية شـاملة ال يمكـن           

تها، وأن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يمكـن أن           تجزئ
يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي         
الفلسـطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجـوالن العربـي          

حزيـران  / السوري المحتل وحتى خط الرابـع مـن يونيـو        
لبنـاني  ، واألراضي التي الزالت محتلة في الجنـوب ال        1967

والتوصل إلى حل عادل ومتفـق عليـه لمـشكلة الالجئـين            
الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم     

، ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيـد       1948لسنة  ) 194(
على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها        

 القدس الشرقية،

 العربية والدولية المبذولة إلحيـاء      وبعد أن استعرض الجهود    -
 عملية السالم،
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…†{{{Ïè< <

ك جميع الدول العربيـة بمبـادرة الـسالم         ــالتأكيد على تمس   -1
ـ ة بيـروت ع   ــالعربية كما أقرتها قم    بكافـة  ) 2002(ام  ــ

عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئهـا،        
ـ إلنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي وإقام  لـسالم الـشامل   ة اــ

ـ والعادل الذي يحقق األمن لجمي     ع دول المنطقـة ويمكـن      ــ
ة دولتـه المـستقلة وعاصـمتها       ـالشعب الفلسطيني من إقام   

 .القدس الشرقية

التأكيد مرة أخرى على دعوة حكومة إسـرائيل واإلسـرائيليين       -2
جميعاً إلى قبول مبادرة الـسالم العربيـة، واغتنـام الفرصـة            

ية المفاوضات المباشرة والجدية علـى      السانحة الستئناف عمل  
 .كافة المسارات

تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السالم العربية         -3
مواصلة جهودها، وتشكيل فرق عمل إلجراء االتصاالت الالزمة        

دة والدول األعضاء في مجلـس      ــمع األمين العام لألمم المتح    
الم ــة الس ــية بعملي األمن واللجنة الرباعية واألطراف المعن    

من أجل استئناف عملية السالم وحشد التأييد لهـذه المبـادرة           
ـ وبدء مفاوضات جادة على أسـاس المرجعي    ـ ــ فق ـات المت
ـ        لة ـدة ذات الـص   ـعليها والمتمثلة في قرارات األمـم المتح

دأ األرض مقابل السالم ومبدأ عدم جواز االستيالء علـى          ـومب
 .أراضي الغير بالقوة

توي الوزاري بمتابعة   ــة على المس  ــمجلس الجامع تكليف   -4
ـ ود الـسالم الحالي   ــتقييم الوضع بالنسبة لجه    ة ومـدى   ــ

ـ وات القادمة للتحرك في ض    ـــفعاليتها وإقرار الخط   وء ــ
  . هذا التقييم

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 367: ق .ق( 
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القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
 حكومة الوحـدة    دعم

  .الوطنية الفلسطينية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
 : وبعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،   �

وإذ يستذكر أن الدول العربية قررت إتباع إستراتيجية واضحة          -
 تقوم على مبادرة السالم العربية،

علماً بالتزام حكومة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية         وإذ يأخذ    -
 بقرارات القمم العربية، 

وفي ضوء مناقشات االجتماع الـوزاري التحـضيري لقمـة           -
 الرياض في هذا الشأن، 

…†{{Ïè< <

التأكيد على الدعم الكامل التفاق مكة الذي تـم التوصـل إليـه              -1
ق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، واإلعراب عن فائ        

التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود         
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والتي أسهمت فـي         
الوصول إلى هذا االتفاق والذي نتج عنه قيام حكومـة وحـدة            

والدعوة لمـساندة جميـع الـدول العربيـة للـرئيس           . وطنية
ـ –نيـة   حكومـة الوحـدة الوط    –الفلسطيني وحكومته    ى ـ حت

تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الـشعب الفلـسطيني          
 .وتحقيق مصالحه، وأهدافه الوطنية

دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة         -2
الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مـع إجـراءات الحـصار          

 .المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره

ار ــذا الحـص  ـع ه ـول والمنظمات الدولية إلى رف    دعوة الد  -3
فوراً، وتوفير الدعم لحكومة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية،          
واالعتراف بها والتعامل معها دون تمييز، وقيام الدول األعضاء         
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 الدولية المعنية فـي     فـرااألطع  ـبإجراء االتصاالت الالزمة م   
 .هذا الشأن

 والعـسكري، وكافـة     إدانة الحـصار الـسياسي واالقتـصادي       -4
االعتداءات واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي أدت إلـى         

 القوة  –خسائر فادحة في األرواح والممتلكات وتحميل إسرائيل        
 مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل       –القائمة باالحتالل   

هذه الخسائر، والضغط عليها لإلفراج عن المستحقات الضريبية        
 .ة الوطنية الفلسطينيةالعائدة للسلط

دعوة المجتمع الدولي إلى استئناف مساعدته للسلطة الوطنيـة          -5
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واحترام خيـاره الـديمقراطي        
والتأكيد على مسؤولية هذه االطراف الدولية تجاه دعم الـشعب          
الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبـي االحتياجـات التنمويـة       

ألراضي الفلسطينية المحتلة ويواكـب التحـديات       واإلغاثية في ا  
االقتــصادية واالجتماعيــة التــي تواجــه الــسلطة الوطنيــة 

 .الفلسطينية

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 368: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
ــضية   ــورات الق تط

  .الفلسطينية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : إطالعهبعد -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصـة قمـة بيـروت            -
، )2004(، وقمة تونس    )2003(، وقمة شرم الشيخ     )2002(

  ،)2006(، وقمة السودان )2005(وقمة الجزائر 
ئيل في تجاهـل المـساعي    وإذ ينبه إلى خطورة استمرار إسرا      -

السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الـشرعية الدوليـة،        
 واتخاذ إجراءات أحادية الجانب،
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وإذ يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد          -
 لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، 

…†{{{Ïè< <

شامل كخيار إعادة التأكيد على االلتزام العربي بالسالم العادل وال        -1
استراتيجي وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتهـا،          

ـ         ـ   ـوأن السالم العادل والـشامل فـي المنطق ن أن  ـة ال يمك
قق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي         ـيتح

الفلسـطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجـوالن العربـي          
، 1967حزيران / ـع من يونيوالسوري المحتل وحتى خط الراب   

واألراضي التي الزالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى         
حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار         

، ورفض  1948لسنة  ) 194(الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      
كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة         

عاصمتها القدس الشريف وفقا لما جاء في مبـادرة الـسالم           و
  .العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

إدانة أعمال الحفريات اإلسرائيلية أسفل ومحيط المسجد األقصى        -2
التي تهدد بانهياره، ودعوة المنظمات والمؤسـسات الدوليـة         

 فـي   المعنية والسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مـسؤولياتها       
الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتأكيـد علـى         
عروبة القدس، ورفض جميع اإلجـراءات اإلسـرائيلية غيـر          

 .الشـرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها

التأكيد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي         -3
لي وقرارات  الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدو      

األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد علـى ضـرورة          
التصدي لمحاوالت الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية       

 .الجانب وخلق وقائع جديدة على األرض
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الضغط على إسرائيل لإلفراج عن جميع األسـرى والمعتقلـين           -4
ر يقبعون  الفلسطينيين والذين زاد عددهم عن عشرة آالف أسي       

في سجون االحتالل بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض         
أعضائه وكذلك الوزراء المختطفين، ومطالبته بعدم تجاهل هذه        
القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقـدمتها         
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنـساني واتفاقيـات جنيـف          

 .1949الرابعة لعام 

ألمين العام لألمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخـاذ         مطالبة ا  -5
كافة اإلجراءات الالزمة للسعي نحو اإلفـراج العاجـل وغيـر           
المشروط عن النساء الفلسطينيات األسـيرات واألطفـال فـي          
السجون اإلسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعـيالً         

 2000 ن أول تشري/ أكتوبر في   1325لقرار مجلس األمن رقم     
 48/3وقرارات األمم المتحدة ذات الـصلة وخاصـة القـرار            

 فـي   48الصادر عن لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة دورة          
 .2004 آذار/ مارس

مطالبة مجلس األمن الدولي تحمل مسؤولياته تجـاه الـشعب           -6
الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايتـه مـن المجـازر          

ضغط على إسرائيل للتوقـف الكامـل       والعدوان المتواصل، وال  
والفوري عن اعتـداءاتها وعملياتهـا العـسكرية المـستمرة          
وانتهاكها ألحكام القانون الدولي ذات الصلة، وضرورة إلـزام         

بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
 وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل        1949لعام  

 .لدولية بشأن جدار الفصل العنصريا

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومـة          -7
العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجاد حـل سـريع          
لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين فـي         

 .العراق
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العـضو  التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس، والدولة         -8
العربي في مجلس األمن واألمين العام لجامعة الدول العربيـة،          
وأعضاء لجنة مبادرة الـسالم العربيـة بـإجراء المـشاورات         

 .الالزمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 369: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
مال برنامج عربي السـتك   

ــسـات   ــم المؤس ودع
الفلسطينية المتخصـصة   
وتأهيل الكـوادر الفنيـة     
ـــيداً   ــسطينية تمه الفل
إلقامـــة الدولــــة  
ــسيير   ــسطينية وت الفل

  .شـؤونها المدنيـة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتعزيـزاً         -

لياتها فـي إدارة الحيـاة      لقدراتها واستعداداتها للقيام بمـسؤو    
المدنية حالياً ومستقبالً في مرحلة ما بعد االسـتقالل وإنـشاء           
الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على األراضـي الفلـسطينية         

   وعاصمتها القدس الشريف،1967المحتلة عام 
وبعد اطالعه على خطاب فخامة الرئيس محمود عباس وبيان          -

ية عقب تـشكيلها واإلعـالن      حكومة الوحدة الوطنية الفلسطين   
، وما تضمنه هذا البرنـامج      2007آذار  /  مارس 16عنها يوم   

من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنميـة         
لالقتصاد والمجتمع الفلسطيني واستكمال الهياكـل التنظيميـة        
واإلدارية الالزمة لتصريف األمور الحيويـة لمختلـف فئـات          

 الشعب الفلسطيني،

 اطالعه على مذكرة جمهورية مصر العربيـة فـي هـذا            وبعد -
 الشأن،

…†{{{Ïè< <

الترحيب باإلعالن عـن تـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة          -1
 واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة 16/3/2007الفلسطينية في   

نحو استئناف عملية السالم وصوالً نحو االسـتقالل وإنـشاء          
  .الدولة الفلسطينية المنشودة
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عامـة والمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي        دعوة األمانة ال   -2
والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية       
الفلسطينية إلجراء دراسات شاملة بهـدف صـياغة بـرامج          
مناسبة الستكمال ودعم الهياكل التنظيمية واإلدارية والقدرات       
المؤسسية والفنية الالزمة لتـسيير الـشؤون المدنيـة فـي           

سطيني ورفع مستوى الخدمات العامـة، وزيـادة        المجتمع الفل 
قدرة اإلنتاج لدى المؤسسات االقتصادية الفلسطينية وذلك بما        
يتالءم مع أولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجاالت اإلنتاج         
والخدمات من خالل برامج ومـشروعات للتعـاون العربـي          
الفلسطيني تشارك فيها أجهزة التعاون الـدولي ومؤسـسات         

دريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع االهتمام بتلبيـة         الت
االحتياجات الفلسطينية في المجـاالت ذات األولويـة واألثـر          

 .المباشر في حياة المواطن الفلسطيني

عرض نتائج هذه الدراسات من خالل المجلـس االقتـصادي           -3
واالجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على        

 .لوزاريالمستوى ا

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 370: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
دعم  موازنة السلطة    
الوطنية الفلـسطينية   
وصــمود الــشعب  

  الفلسطيني

  ،القمة مستوى إن مجلس الجامعة على
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، ����

  العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن ����

يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبة على        وإذ   -
الدول األعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلـسطينية         

، وشرم الشيخ   )2002(بيروت  وفقًا لقرارات القمم العربية في      
والخرطـوم   ،)2005(، والجزائـر  )2004(، وتونس )2003(
)2006(،  
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جيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها        تو -1
كلياً أو جزئياً في دعم موارد صـندوقي األقـصى وانتفاضـة            

 2000اهرة غير العادية لعـام      ـالقدس وفق مقررات قمة الق    
وة الـدول   ــ، ودع 2002عام  ) 14ع  .د(وقرار قمة بيروت    

بهـذه  التي لم تف بالتزاماتها تجاه الـدعم، سـرعة الوفـاء            
االلتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضـافي لتعزيـز صـمود           

 .الشعب الفلسطيني

توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها فـي دعـم            -2
ـ  ــة الفلـس  ـموازنة السلطة الوطني   وة الـدول   ـطينية ودع

العربية األخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى        
ية االلتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية سرعة والتأكيد على أهم

بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنيـة الفلـسطينية         
تمرار في إصدار التقـارير     ــة االس ـة العام ـوتكليف األمان 

ف المالي لعملية السداد وتعميمهـا علـى        ـالتي توضح الموق  
 .الدول األعضاء

ـ تمرار في دع  ــدعوة الدول العربية إلى االس     -3 م موازنـة   ــ
السلطة الوطنية الفلسطينية وفـق لما أقرته القمـم العربيـة          

 .1/4/2007السابقة ولمدة سنة تبدأ من 

دول الصديقة والتـي شـكل      ـدير إلى ال  ـتوجيه الشكر والتق   -4
دعمها خالل الفترة السابقة عوناً بالغ األهمية لـدعم موازنـة        

مرار هـذا   السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أهمية است      
 .الدعم وزيادته

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 371: ق .ق( 
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القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
إدراج إسرائيل موقـع    
القدس على قائمتهـا    
التمهيدية في قائمـة    
التراث العـالمي فـي     

  .منظمة اليونسكو

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد إطالعه -

 كرة األمانة العامة،على مذ ����

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ����

…†{{{Ïè< <

إدانة ما قامت به إسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعـد            -1
 .القانون الدولي وأحكام القانون الدولي اإلنساني

قيام الدول العربية وخاصة األعضاء في لجنة التراث العـالمي     -2
في اللجنة لحثها على عـدم إدراج       باالتصال بالدول األعضاء    

موقع القدس على القائمة اإلسرائيلية التمهيدية فـي قائمـة          
التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية        

  .الدولية
تونس، (تشكيل مجموعة عمل من الدول األعضاء في اللجنة           -3

واألمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة         ) الكويت، المغرب 
ـ لمنظمة العربية للتربية والثقاف   وا ـ  ــ وم لمتابعـة   ـة والعل

ندا فـي   ـي نيوزيل ـنة ف ـاد اللج ـتطورات الوضع لحين انعق   
 .2007حزيران /  يونيو23

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 372: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
الجــوالن العربــي  

  .السوري المحتل

  ،مستوى القمةلجامعة على إن مجلس ا
  :بعد إطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرار يؤكد علىوإذ  -
  ،29/3/2006بتاريخ ) 18(ع .د 338قمة الخرطوم رقم 
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ا الحازمة لمطلب سورية تأكيد الدول العربية دعمها ومساندته -1
العادل وحقها في استعادة كامل الجوالن العربي السوري 

تنادا ـ، اس1967حزيران /المحتل إلى خط الرابع من يونيو
إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء 

أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد  على ما
 .1991ام ـع

 338م ـداً على كافة قراراته وآخرها قراره رقالتأكيد مجد -2
 الذي ينص على رفض كل ما ،29/3/2006بتاريخ ) 18(ع .د

اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى 
تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربي 
السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس 
سيطرتها عليه غير قانونية والغية وباطلة، وتشكل خرقًا 
لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، والسيما 

، وقرار الجمعية العامة )1981 (497قرارا مجلس األمن رقم 
 1/12/2006 بتاريخ 27/61الستين رقم الحادية وفي دورتها 

 بضم 14/12/1981والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 
الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني والغ وباطل 
وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكًا خطيرا لقرار مجلس 

 ).1981 (497األمن رقم 

التأكيد من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري  -3
 يشكل تهديدا مستمرا للسلم واألمن في 1967المحتل منذ عام 

 . والعالمالمنطقة

إدانة إسرائيل لممارساتها في الجوالن العربي السوري المحتل  -4
وإقامة المتمثلة في االستيالء على األراضي والموارد المائية 

سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان 
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المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم 
ات وتوسيعها ونقل وبناء المستوطنوسقاية مواشيهم، 

المستوطنين إليها واستغالل مواردها الطبيعية وبناء المشاريع 
عليها، وآخرها اإلعالن عن مناقصة لعرض وبيع عشرة 
مناطق في الجوالن العربي السوري المحتل إلنشاء مزارع 
للكرمة، وإقامة مصانع للخمور عليها، وفرض المقاطعة 

لسكان العرب ومنع االقتصادية على المنتجات الزراعية ل
 .تصديرها

لموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، اتأكيد  -5
ا في مواجهة االعتداءات والتهديدات م معهوالوقوف

ا معليهاإلسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء 
اعتداء على األمة العربية، وإدانة العقوبات االقتصادية المفروضة 

 .على سورية

مود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري دعم ص -6
المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي 
وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم 
وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق 

 على مواطني الجوالن 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
سوري المحتل وإدانة سلطات االحتالل اإلسرائيلي العربي ال

وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين 
الواقعين تحت االحتالل في الجوالن كبارا وصغارا بموجب 
مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن 
هذا االحتالل من نزوح آالف السكان وتشريدهم وسلب 

يهم وانفصال األسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة أراض
األطفال وتربيتهم إضافة على انتهاكات أخرى عديدة في مجال 
حقوق األطفال تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عن 

 .االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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ت التي تقوم بها قوات االحتالل اإدانة الممارسات واالستفزاز -7
  العربيبناء قرية الغجر السورية في الجوالناإلسرائيلي ضد أ

السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار 
واعتبار أن قيام إسرائيل . يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم

بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على االنتقال إلى القسم 
 وخاصة للقانون الدولي اإلنساني،الجنوبي منها، يشكل انتهاكًا 

 من النظام ةعاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر وفقًا للمادة الساب
" جريمة ضد اإلنسانية"األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
وكذلك اعتبار أن أي . تدخل في اختصاصها وتعاقب عليها

عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي 
ي بأن يتحمل لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدول

ولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ؤمس
ووقف المعاناة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية لسكانها 
الرازحين تحت االحتالل، ودعم سورية في االحتفاظ بحقها في 

 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية

 التي تقضي بعدم االعتراف التمسك بقرارات الشرعية الدولية -8
بأي أوضاع تنجم عن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في 

ير مشروع ـراء غـاره إجـاألراضي العربية المحتلة، باعتب
ال يرتب حقًا وال ينشئ التزاما، واعتبار أن إقامة مستوطنات، 
واستقدام مستوطنين إليها، يشكل خرقًا خطيرا التفاقيات 

 وفقًا للملحق األول لهذه االتفاقيات، جنيف، وجريمة حرب
وانتهاكًا ألسس عملية السالم، مما يحتم وقف كافة األنشطة 
االستيطانية اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل، 

 .واألراضي العربية المحتلة

حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية  -9
سرائيلي في الجوالن العربي الرافضة للنشاط االستيطاني اإل

السوري المحتل، وذلك من خالل إدانة ممارسات الحكومة 
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 31/12/2003اإلسرائيلية التي جرى اإلعالن عنها بتاريخ 
بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها 
ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد االعتمادات الالزمة 

ات السلمية العربية والدولية الرامية لتنفيذ ذلك، خالفًا للتوجيه
لتحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة استنادا لقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة 

 .2002بيروت عام 

إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي دمرت عملية السالم،  -10
، ودعوة وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة

المجتمع الدولي وبخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسالم، 
واالتحاد األوروبي، إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات 
األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام من الجوالن 
العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، 

  .1967حزيران / إلى خط الرابع من يونيو

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 373: ق .ق( 

القــضية الفلــسطينية 
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته
التضامن مـع لبنـان     

  .ودعمه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : بعد اطالعه-

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
ى قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقـم     وإذ يؤكد عل    -

  ،29/3/2006بتاريخ ) 18(ع . د339
  وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان،  -

…†{{{Ïè< <

توجيه التحية لصمود لبنـان ومقاومتـه الباسـلة للعـدوان            -1
اإلسرائيلي الغاشم، والترحم على أرواح الشهداء اللبنـانيين        
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اعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان،        و
 .ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره

تأكيد التضامن العربي الكامل مـع لبنـان وتـوفير الـدعم             -2
السياسي واالقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية        

 .اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه

دة بالدور الوطني الذي يقوم به الجـيش اللبنـاني فـي       اإلشا -3
الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومـة          
اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء         

. اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها       
 إسـهامها فـي     وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على     

تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس األمن رقـم      
1701) 2006.( 

التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطالق نار ثابـت ودائـم،            -4
وإدانة الخروقات واالنتهاكات اإلسرائيلية لقرار مجلس األمن       

وتحميل إسرائيل مـسؤولية هـذه االنتهاكـات،        ) 2006 (1701رقم  
 إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسـرائيل التقيـد         ودعوة مجلس األمن  

بوقف كامل إلطالق النار، ووقف انتهاكاتها للـسيادة اللبنانيـة بـراً            
وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان فـي مياهـه وفقـاً للقـانون               

 .الدولي وذلك بوجه األطماع اإلسرائيلية

الترحيب بخطة النقاط السبع التـي تقـدمت بهـا الحكومـة             -5
بنانية، ودعوة األمين العام لألمم المتحدة ومجلـس األمـن         الل

إلى أخذ االقتراح اللبناني بخصوص منطقـة مـزارع شـبعا           
الوارد في هذه الخطة في االعتبار لدى تقديم األمـين العـام            
لألمم المتحدة القتراحاته حول هذا الموضوع، وفقـاً لقـرار          

ف ، ودعوة كافـة االطـرا     )2006 (1701مجلس األمن رقم    
المعنية إلى التعاون مع األمم  المتحـدة إليجـاد حـل لهـذه          

 .القضية بما يضمن حقوق لبنان
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تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعـرض          -6
 ونتائجه وعن االستهداف المتعمد     2006له لبنان خالل صيف     

للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيـراً         
ولي والسيما للقانون الدولي اإلنساني والتفاقيـات       للقانون الد 
، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض      1949جنيف لعام   

للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنـانيين عـن الخـسائر         
الفادحة المباشرة وغير المباشرة التـي لحقـت باللبنـانيين          

 .وباالقتصاد اللبناني جراء العدوان اإلسرائيلي

ر أن ما قامت به إسرائيل خالل عدوانها علـى لبنـان            اعتبا -7
يشكل جرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها أمام المراجـع         
الدولية المختصة، والترحيب بالقرار الذي صدر باإلجماع عن        

 بالثنـاء علـى     8/12/2006مجلس حقوق اإلنسان بتـاريخ      
تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتـاريخ         

، والتي أدانت االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقـوق        11/8/2006
 .اإلنسان أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنان

تقديم الشكر إلى الدول األعضاء لمسارعتها إلـى مـساعدة           -8
لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة اإلعمار وللدعم الذي         

م لبنـان  أعلنت عن تقديمه خالل المؤتمر العربي والدولي لدع 
 .2007كانون الثاني /  يناير25المنعقد في ) 3باريس (

) 3بـاريس   (اإلشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنـان         -9
الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة        
التي صدرت عنه وبورقـة برنـامج اإلصـالح والنهـوض           

نانية لتحديث  االقتصادي واالجتماعي التي قدمتها الحكومة اللب     
االقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدالت النمـو المـستدام         

 .وتحسين األوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين

ـ         -10 اره وتطـوير   ـتبنى خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعم
ـ اقتصاده والتي وضعها المجلس االقتصادي واالجتم      اعي ــ
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خ تثنائية بتـاري  ــي دورة اس  ــع في بيروت ف   ـالذي اجتم 
، وحث الدول األعضاء المـسارعة إلـى        17/10/2006 و 16

تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه، وتوجيه الشكر إلى الدول          
األعضاء والصناديق العربية التي قدمت في الـسابق العـون          
والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية، والطلب إلى بـاقي         

ؤتمرات القمة  الدول األعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في م      
 .العربية، والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره

 :التأكيد على دعم لبنان في -11

حقه السيادي في ممارسة خياراته الـسياسية ضـمن            -أ
األصول والمؤسسات الدستورية آخذاً في االعتبار حقه       
في إقامة عالقات مع الدول الشقيقة والـصديقة علـى          

ادل للسيادة واالستقالل، ولمصالحه    أساس االحترام المتب  
  .الوطنية، وحسن الجوار والمساواة والندية

في مطالبته باإلفراج عن األسرى والمعتقلين اللبنانيين         -ب
الموجودين في السجون اإلسـرائيلية كرهـائن خالفـاً        
ألحكام القانون الدولي، واإلعـالن العـالمي لحقـوق         

اتفاقية الهاي  ، و 1949اإلنسان، واتفاقيات جنيف لعام     
، ومطالبة المجتمع الدولي بالـضغط علـى        1907لعام  

إسرائيل لإلفراج عنهم، وتمكين مندوبي اللجنة الدولية       
للصليب األحمر، والمنظمات اإلنـسانية األخـرى مـن        
زيارة جميع المعتقلين اللبنـانيين بـصورة مـستمرة،         

  .واالطالع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم
مطالبته بإزالة مئات آالف األلغـام التـي خلفهـا          في     -ج

االحتالل اإلسرائيلي والتي تتحمل إسـرائيل مـسؤولية        
زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، وتزويد         
إسرائيل األمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية لأللغـام        
األرضية في األراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابـل        
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ـ تي قصف بهـا لبن    العنقودية ال  ـ  ــ ي حـرب   ـان ف
  .2006تموز / وـيوليـ

في مطالبته المجتمـع الـدولي والهيئـات القـضائية            -د
والسياسية بالضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إلى  
لبنان عن األضرار والخسائر الناجمة عـن احتاللهـا         

 .واعتداءاتها المتكررة على األراضي اللبنانية

لبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع       في إطار التوافق ال     -12
الدولي، التأكيد على أن الكشف عن الحقيقـة فـي جريمـة            
االغتيال اإلرهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيـق         
الحريري ورفاقه وجرائم االغتيال اإلرهابيـة األخـرى منـذ          

ـ   ادة، ومثـول المتهمـين   ـمحاولة اغتيال الوزير مروان حم
ـ     أمـام المحك  ـ  ـمة ذات الطابع الدولي وفق ام الـذي   ـاً للنظ

سيعتمد للمحكمة وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظـام          
هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً إلى قراري مجلـس األمـن       

 وبناء على طلب الحكومـة اللبنانيـة وفقـاً          1664 و   1644
 لألنظمة واألصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن       

االنتقام والتسييس، يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمـان         
ـ       ـ  ـاللبنانيين بالحريـة فـي بلده م بنظـامهم   ـم والتزامه

الديمقراطي ويساهم أيضا في ترسيخ األمن واالستقرار فـي         
 .لبنان والمنطقة

التأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم،            -13
 قضية المقيمين منهم في لبنان على       والتحذير من أن عدم حل    

قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الـشرعية الدوليـة          
ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع األمـن         
واالستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السالم العـادل فيهـا،          
ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمـل مهمتـه          

ات مع ممثلـي الجانـب الفلـسطيني لمعالجـة          إجراء محادث 
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المسائل الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية واألمنية    
لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين مـنهم فـي         
لبنان بالتعاون مع وكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل            

  ".األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
إلرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية      التأكيد على إدانة ا     -14

في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضـرورة التفريـق بـين       
اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل اإلسـرائيلي، أي        
عدم اعتبار العمل المقاوم فعالً إرهابياً وبالتـالي عـدم إدراج    

  .المقاومين على لوائح اإلرهابيين
الدول العربية على الوحدة بين أبناء الشعب       انطالقاً من تأكيد      -15

اللبناني بكافة فئاته وطوائفه، وصوناً لسيادة لبنـان وأمنـه          
واستقالله، وحفاظاً على اللُحمة الوطنية بين جميـع أبنائـه،          
وحرصاً على استقراره البالغ األهمية بالنسبة ألمن المنطقـة         

ة، يـدعو   واستقرارها، وكونه جزءاً ال يتجزأ من أمته العربي       
المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحـوار الـوطني          
على أساس الجوامع بين اللبنانيين، وكذلك على أسـاس مـا           
تحقق على صعيد التوافق الوطني، بهدف التوصل إلى حلول         
تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره          

يين إلى بذل كـل     الوطني، وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنان     
الجهود للوصـول إلـى حـل لالزمـة الـسياسية الراهنـة             
واالضطرابات واالنقسامات مما يمكنهم مـن درء المخـاطر         
وإعمال القانون وسيادته علـى كامـل األراضـي اللبنانيـة           
وااللتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، مما يحفظ أمـن         

يـا، ويؤكـد    واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومـصالحه العل      
المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الـدعم      
والمساندة الممكنة إلى األشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما          

  .جاء في قرارات القمة العربية
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اإلشادة والدعم للجهود التي يقوم بها األمين العام والرئاسـة            -16
ل العربيـة ومـع     الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الـدو      

المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من       
أجل حل األزمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظـاً علـى            

  .وحدته وأمنه واستقالله

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 374: ق .ق( 

تطورات الوضع فـي    
  .العـراق

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 كرة األمانة العامة،على مذ �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

بتاريخ ) 16(ع  . د 264وإذ يؤكد على قرارات قمة تونس رقم         -
بتـاريخ  ) 17(ع  . د 299، وقمة الجزائـر رقـم       23/5/2004
بتـاريخ  ) 18(ع  . د 340، وقمة الخرطوم رقـم      23/3/2005
29/3/2006 ، 

رة عن المؤتمرين الدوليين بشأن  وإذ يستذكر التوصيات الصاد -
) 23/11/2004 و   22(العراق، واللذين عقدا بـشرم الـشيخ        

 ، )22/6/2005( وبروكسل 

 لعـام   1618وإذ يشير إلى قرار مجلس األمن الـدولي رقـم            -
 ، والذي يدين جميع األعمال اإلرهابية في العراق،2005

بيـان  وإذ ينوه بجهود اللجنة الوزارية الخاصـة بـالعراق وال          -
، وبنتائج اجتماعـات    5/12/2006الصادر عن اللجنة بتاريخ     

دول الجوار، وخاصة اجتماعات وزراء الخارجية واجتماعـات        
، والتي أكدت   10/3/2007وزراء الداخلية، واجتماع بغداد في      

على سيادة ووحدة العراق واستقالله السياسي وعدم التـدخل         
لعراق حكومـةً   في شؤونه الداخلية، وكذلك ضرورة مساعدة ا      
 وشعبا من أجل استتباب األمن واالستقرار فيه،
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وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي            -
 والثالثـين  الثالثـة بشأن الوضع في العراق المتخذ في دورته        

 التي عقدت في أذربيجان،

 ،االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراقوبعد  -

…†{{{Ïè< <
ي واألمنـي   ـل السياس ـور العربي للح  ـلتأكيد على أن التص   ا -1

ـ   ـلما يواجهه الع   ات يـستند إلـى العناصـر       ـراق من تحدي
 :الرئيسية التالية

احترام وحدة وسيادة واستقالل العراق وهويتـه العربيـة       �
اإلسالمية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد علـى         

 .عدم التدخل في شؤونه الداخلية

االستقرار في العراق وتجاوز األزمة الراهنـة       أن تحقيق    �
يتطلب حالً امنياً وسياسياً متوازياً يعالج أسـباب األزمـة          

 .ويقتلع جذور الفتنة الطائفية واإلرهاب

تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافـة مكوناتـه فـي            �
تقرير مستقبله السياسي وإن تحقيق األمـن واالسـتقرار         

حـدة الوطنيـة والمؤسـسات      يقع على عاتق حكومة الو    
الدستورية والقيادات الـسياسية العراقيـة وعلـى دعـم      
ومساندة الدول العربيـة ودول الجـوار لكافـة الجهـود           
المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها جهـود        

  : الحكومة العراقية وذلك النجاز ما يلي
العمل على توسيع العملية الـسياسية، بمـا يحقـق           -

 . لمختلف مكونات الشعب العراقيمشاركة أوسع

مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً         -
ونبذ الفئات التي تسعى إلشعال هذه الفتنة والتصدي        
لها، وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقـرب         

 .وقت ممكن ومناسب
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اإلسراع في إجراء المراجعة الدسـتورية للمــواد         -
ر وبما يحقق الوفاق الوطني     الخالفيـة فـي الدستو  

 .العراقي وفق اآلليات المقررة والمتفق عليها

مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهـود          -
 . المصالحة الوطنية

التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبنـاء         -
 .العراق الجديد

الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على         -
 .وفئات الشعب العراقي كافةكل مناطق العراق 

قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات فـي العـراق          -
 .والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية

تسريع بناء وتأهيـل القـوات العـسكرية واألمنيـة       -
العراقية على أسس وطنية ومهنيـة وصـوالً إلـى          

 .خروج القوات األجنبية كافة من العراق

م دول الجـوار للعـراق بـدور فاعـل          التأكيد على أهمية قيا    -2
لمساعدته في تعزيز األمن واالستقرار، وعـدم التـدخل فـي           
شؤونه الداخلية، والتصدي لإلرهاب ووقف أعمال العنف التي        
تهدد وحدته أرضاً وشعباً، ودعم الجهـود الراميـة لتحقيـق           
المصالحة والوفاق الوطني العراقـي، وكـذلك علـى أهميـة           

 أجهزتها األمنية لتعزيز إجراءات ضبط      التنسيق والتعاون بين  
 .الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق

اإلحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول          -3
الدائمة العضوية في مجلـس األمـن والمنظمـات اإلقليميـة           

 .10/3/2007والدولية الذي عقد بتاريخ 

 340من قرار قمة الخرطوم رقـم       ) 7(ة  االلتزام بوضع الفقر   -4
، موضع التنفيذ واالستجابة الفورية لمطلب العراق في    )2006(

إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق، وتـشجيع         
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القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية، كالزيـارات وتبـادل         
 .الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق

للعمليات اإلرهابية التـي تـستهدف الـشعب        اإلدانة الشديدة    -5
العراقي ومؤسساته، واعتبارها تهديداً للسالم واألمن كما جاء        

، والترحيـب   )2005 (1618في قرار مجلـس األمـن رقـم         
بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقيـة فـي تنفيـذ           
الخطة األمنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف واإلرهـاب         

لتهديد ألمن المواطنين والقـبض علـى المـسلحين        ومصادر ا 
القتلة من المنظمات اإلرهابية وبقايا النظام الـسابق وفـرق          
الموت ومن الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمـة، ودعـم      
إجراءات الحكومة في سحب السالح غير الـشرعي وتـوفير          
الخدمات وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيـق        

 .لمصالحة الوطنيةبرنامج ا

دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها األمنية          -6
على أسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفعالة في تلـك          
الجهود من خالل تدريب قوات الجيش والـشرطة العراقيـة،          
والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقيـة فـي          

 .مختلف المجاالت

 باألهداف والمبادئ األساسية التي تـضمنتها وثيقـة العهـد           الترحيب -7
مياً في االجتماع الـذي     ـا رس ـراق والتي تم اعتماده   ـالدولي مع الع  

 .2007آذار / مارس16خ ـد في مقر األمم المتحدة بتاريعق

التأكيد على سرعة قيام الدول األعضاء بإلغاء ديونها المترتبة          -8
من قرار قمة الخرطوم رقـم      ) 15(على العراق، تنفيذاً للفقرة     

 .29/3/2006بتاريخ ) 18(ع . د340

الترحيب بقرار األمين العام مواصلة عمل بعثة جامعة الـدول           -9
العربية في العراق من أجل استمرار العمـل والتواصـل مـع            
الحكومة والشعب العراقي، واإلسراع في تعيين سـفير جديـد          
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التـي تقــوم   د لرئاستها، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهو    
 .ة من أجل تحقيق الوفاق الوطني العراقيبها الجامعة العربي

دعوة الدول العربية التي لم تسدد مـساهماتها فـي تغطيـة النفقـات               -10
الخاصة بفتح بعثة الجامعة العربية في العراق إلى اإلسراع في القيـام            

 .بذلك، وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد مساهماتها

دداً لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي تمـت        اإلدانة مج  -11
أثناء احتالل دولة الكويت، وطمس الحقائق المتعلقة باألسرى        
والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول األخرى الذين تم العثـور         
على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، واإلعراب عن     

رف على رفاتهم   عميق التعازي ألسر الضحايا الذين جرى التع      
والقلق لمحنة أولئك الذين ال يزال مكان وجـودهم مجهـوالً،           
والمطالبة ببذل كافة الجهود من أجل كـشف مـصير جميـع            

 .المفقودين واألسرى الكويتيين ورعايا الدول األخرى

الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعـة جهودهـا        -12
قليمية والدولية من   وتعزيز االتصاالت مع مختلف األطراف اإل     

 .أجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة

الطلب إلى األمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بـشأنه           -13
 .إلى المجلس في دورته القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 375: ق .ق( 

احــتالل إيــران للجــزر 
العربيــة الــثالث طنــب 
الكبرى وطنب الـصغرى    

ــو موســى ا ــة وأب لتابع
لدولة اإلمارات العربيـة    
ــيج  ــي الخل ــدة ف المتح

  .العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

ة الخرطـوم   ــوإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قم        -
ــم ) 18(ع .د ــاريخ 341رق ــتالل 29/3/2006 بت ــشأن اح  ب

طنـب  : الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للجزر العربيـة الـثالث       
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الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعـة لدولـة اإلمـارات           
 العربية المتحدة في الخليج العربي،

…†{{{Ïè< <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة            -1
الكبرى وطنب الصغرى وأبو    الكاملة على جزرها الثالث، طنب      

موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخـذها         
  .دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر         -2
الثالث وانتهاك سيادة دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة بمـا           

واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد األمـن        يزعزع األمن   
 .والسلم الدوليين

إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منـشآت سـكنية لتـوطين            -3
 .اإليرانيين في الجزر العربية الثالث المحتلة

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تـشمل جـزر دولـة            -4
ب الكبرى وطنـب    اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، طن     

الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه اإلقليمية واإلقليم الجـوي          
والجرف القاري، والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الـثالث        
باعتبارها جـزءاً ال يتجـزأ مـن دولـة اإلمـارات العربيـة              
المتحدة،والطلب من إيران الكف عن مثـل هـذه االنتهاكـات           

تدخال فـي الـشؤون الداخليـة      واألعمال االستفزازية التي تعد     
لدولة مستقلة ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهـدد           
األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسالمة المالحـة         

 .اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطـر

دعوة الحكومة اإليرانية مجددا إلـى إنهـاء احتاللهـا للجـزر        -5
ــثالث، والكــ ــة ال ــع اإلماراتي ف عــن فــرض األمــر الواق

بالقوة،والتوقف عن إقامة أي منشآت فيهـا، بهـدف تغييـر           
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تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة       
كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فـي            
الجزر العربية الثالث باعتبار ان تلك اإلجـراءات واالدعـاءات          

ا أي أثر قانوني وال تنقص مـن حـق دولـة            باطلة وليس له  
اإلمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثالث وتعد أعماال         

، 1949منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام           
ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا         

ول بإحالة القضية إلـى     لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القب       
 .محكمة العدل الدولية

اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة           -6
النظر في موقفها الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولـة           
اإلمارات العربية المتحدة الـثالث المحتلـة، إمـا مـن خـالل         

 وء إلـى محكمـة    ــرة أو اللج  ــالمفاوضات الجادة والمباش  
 .العدل الدولية

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات           -7
مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلـى خطـوات           

ـ  ـعملية وملموسة، ق   ـ  ـوال وعم تجابة الـصادقة   ـال، باالس
للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الـشيخ         

ـ دولـة اإلم  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس        ارات العربيـة   ــ
المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومـن          

ة والدول الصديقة، ومـن   ــالدول العربية والمجموعات الدولي   
ية إلى حـل النـزاع حـول    ــاألمين العام لألمم المتحدة الداع 

الجزر الثالث المحتلـة بـالطرق الـسلمية، وفـق األعـراف            
انون الــدولي، مــن خــالل ــــالقد ــــوالمواثيــق وقواع

المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجـوء إلـى محكمـة العـدل           
الدولية، من اجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة   

 .الخليج العربي
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التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية           -8
ة إنهائه انطالقا مـن     الثالث للتأكيد على ضرور   احتالل إيران  للجزر     

 .أن الجزر الثالث هي أراضي عربية محتلة

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن الـدولي           -9
بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة علـى مجلـس          
األمن الدولي، إلى أن تنهي إيران احتاللهـا للجـزر العربيـة            

 المتحدة سيادتها الكاملة    الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية    
 .عليها

الطلب من األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى           -10
 .المجلــس في دورته العادية القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 376: ق .ق( 

ــرار   ــة األض معالج
واإلجراءات المترتبـة   
عن النزاع حول قضية    

  .لوكيربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

بتــاريخ ) 1506(وإذ يرحـب بقـرار مجلــس األمـن رقـم      -
، القاضــي بــالرفع الفــوري لتــدابير الحظــر 12/9/2003

  المفروضة على الجماهيرية العظمى،
ــم   - ــراره رق ــى ق ــد عل ــاريخ ) 14(ع . د220وإذ يؤك بت

بتـــاريخ ) 16(ع . د266، وقـــراره رقـــم 28/3/2002
بتـــاريخ ) 17(ع . د301، وقـــراره رقـــم 23/5/2004
بتـــاريخ ) 18(ع . د342، وقـــراره رقـــم 23/3/2005
، الذين أكدوا على حـق الجماهيريـة العظمـى          29/3/2006

المشروع في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار         
روضـة عليهـا    فت م مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كان     

وطالبوا باإلفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحـي،          
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طبقـاً لكـل القـوانين      ) رهينة(واعتبار حالة استمرار حجزه     
 واألعراف الدولية،

وإذ يشير إلى قراري مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري     -
ـ  6/9/2006بتاريخ  ) 126(ع  . د 6679رقم    6739م  ـ، ورق

 ،4/3/2007 بتاريخ) 127(ع .د

وإذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العظمى من          -
 جراء العقوبات التي فرضت عليها،

…†{{Ïè< <

التأكيد على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحـصول          -1
على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بـسبب         

  .العقوبات التي كانت مفروضة عليها
إلفراج عن المـواطن الليبـي عبـد الباسـط     تأكيد المطالبة با  -2

طبقـا لكـل   ) رهينـة (المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه  
 .القوانين واألعراف الدولية

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير فـي            -3
شأنه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمـة فـي دورتـه            

 .العادية القادمة

   )29/3/2007 – )19(ع .د 377: ق .ق( 

رفــض العقوبــات  
ــة   ــة أحادي األمريكي
ــة  ــب المفروض الجان
ــة   ــى الجمهوري عل

  .العربية السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

قـرار  وإذ يجدد اإلعـراب عـن االسـتغراب والقلـق إزاء إ            -
، )محاسبة سـورية  (الكونجـرس األمريكي قانـون ما يسمى      

 11/5/2004واألمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس األمريكي يوم 
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القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الـشرعية         
  الدولية،

وبعد أن أحيط علما بالبيانات واإلعالنات والقرارات الـصادرة          -
دولية والهيئات غير الحكومية    عن مختلف المحافل الحكومية ال    

والتي تعرب عن رفـض المجتمـع الـدولي لتغليـب دولـة             
لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس        

  بسيادة ومصالح الدول وشعوبها،
وإذ يالحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعارض          -

تي تمنع اتخـاذ    مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية ال      
  إجراءات من شأنها عرقلة حرية التجارة والمالحة الدوليتين،

وإذ يستغرب صدور هذا القانون األمريكي ضـد بلـد عربـي             -
أساسي في استقرار المنطقة وأمنها في وقـت تـسعى فيـه            
الواليات المتحدة إلقامة تعاون مع الدول العربية في مكافحـة          

الالزمـة لخلـق أوسـع      اإلرهاب الدولي وتحقيق اإلصالحات     
  شراكة ممكنة بين الجانبين،

بتـاريخ  ) 17(ع  . د 302والتزاماً بقراري قمة الجزائر رقـم        -
بتـاريخ  ) 18(ع  . د 343 وقمة الخرطوم  رقـم       23/3/2005
29/3/2006،  

…†{{Ïè< <

واعتبـاره تجـاوزاً    " محاسبة سورية   "رفض قانون ما يسمى       -1
تحدة وميثاق جامعـة    لمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم الم     

  .الدول العربية وتغليباً للقوانين األمريكية على القانون الدولي
التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفهـا           -2

الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسـلوب للتفـاهم          
بين الدول وحل الخالفات فيما بينها، ودعوة اإلدارة األمريكيـة          

لى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية إليجاد أنجـع            إ
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  .السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العالقات بين البلدين
الطلب من الواليات المتحدة إعادة النظر بهذا القـانون الـذي             -3

يشكل انحيازاً سافراً إلسرائيل تجنباً لزيادة تـدهور األوضـاع          
ادل والشامل في منطقة الـشرق      وتبديد فرص تحقيق السالم الع    

  .األوسط، كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية
التأكيد على العالقات األخوية التاريخية بين لبنان وسوريا على           -4

قاعدة االحترام المتبادل للسيادة واالستقالل، وبما يخدم مصالح        
  .البلدين

ر وتقديم تقرير في الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرا         -5
 .شأنه إلى المجلس في دورته القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 378: ق .ق( 

دعم السالم والتنميـة    
والوحدة في جمهورية   

  .السودان

  ، قمةإن مجلس الجامعة على مستوى ال
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير  �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

وإذ يؤكد على احتـرام سـيادة الـسودان ووحـدة أراضـيه              -
واستقالله ويطلب من جميع الدول تأكيد هذا االلتـزام عمليـاً           
ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السالم والوفـاق الـوطني          

 بين أبنائه،

ضاع في إقليم    إزاء تطورات األو   اهتمامه البالغ وإذ يعرب عن     -
دارفور، واألزمة اإلنسانية التي يواجهها النازحون من أبنـاء         

 اإلقليم والالجئون منهم في تشاد،  

وإذ يؤكد على تنفيذ اتفاق السالم الشامل الموقع بين الحكومة           -
السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بالعاصمة الكينية       

 ،9/1/2005نيروبي في 



  -47-

ى تنفيذ اتفاق سالم دارفـور الموقـع بـين         وإذ يؤكد كذلك عل    -
الحكومة الـسودانية وحركـة تحريـر الـسودان بالعاصـمة           

  ،5/5/2006النيجيرية أبوجا بتاريخ 

…†{{Ïè< <

  :أزمة دارفـور :أوال
تقدير الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بالتعـاون مـع            -1

جـة  االتحاد االفريقي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبـي لمعال       
أزمة دارفور، والتأكيد على أهمية مواصلة الحكومة السودانية        
واالتحاد االفريقي الجهود إلرساء األمن واالستقرار في دارفور،     
ودعوة االتحاد االفريقي بالتعاون مع األمم المتحدة والجامعـة         
العربية لرعاية الوساطة السياسية بين الحكومـة الـسودانية          

أبوجا بهدف التوصل إلـى تـسوية       وغير الموقعين على اتفاق     
 .سياسية شاملة

الترحيب بنتائج القمة الرباعية التي عقدت في طرابلس بتاريخ          -2
 بمبادرة من األخ القائد معمر القذافي والتي شارك         21/2/2007

فيها قادة كل مـن جمهوريـة الـسودان، ودولـة اريتريـا،             
وجمهورية تشاد، ودعى لحـضورها بعـض قـادة الحركـات           

 التي لم توقع على اتفاقية أبوجا، والتي كرست إليجاد          المسلحة
 .حل تفاوضي وسلمي للنزاع في دارفور

تقديم الشكر للدول التي أوفـت بمـساهماتها أو بجـزء مـن              -3
التزاماتها نحو دعم قوات االتحـاد االفريقـي ودعـوة الـدول           
األعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية إلى الوفاء بالتزاماتها         

 .ة المترتبة على قرار قمة الخرطومالمالي

دعوة المجموعات المسلحة التي لم توقع علـى اتفـاق سـالم             -4
دارفور إلى نبذ التصعيد العسكري، ومطالبة المجتمـع الـدولي      
بذل الجهود للحيلولة دون مناهضة االتفاق عـسكريا أو مـن           
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خالل إثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين والالجئين،         
برغبة الحكومـة الـسودانية فـي الحـوار مـع هـذه             يب  والترح

  .المجموعات دون التأثير على اتفاق أبوجا
مطالبة الدول العربية اإلفريقية بتعزيز مشاركتها فـي قـوات           -5

ومراقبي بعثة االتحاد اإلفريقي في دارفور، وذلك تأكيداً علـى          
أهمية جهود بعثة االتحاد اإلفريقي في معالجة األزمـة، وفقـا           

اق السالم الموقع، وتجديد التأكيد على أن إرسال أي قوات أخـرى             التف
 .إلى دارفور يتطلب تشاوراً وموافقةً مسبقة من حكومة السودان

دعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته نحو دعـم وإنفـاذ            -6
اتفاق سالم دارفور وتقديم الدعم الالزم بما في ذلك المادي إلى           

 .في دارفور النجاز مهامهابعثة االتحاد اإلفريقي 

دعوة الدول األعضاء، ومنظمـات وأجهـزة العمـل العربـي            -7
المشترك، وصناديق التمويل واالسـتثمار العربيـة، والغـرف         
التجارية العربية، والمنظمات األهلية العربية، والقطاع الخاص       

المؤتمر العربي لدعم ومعالجة األوضاع     "العربي، للمشاركة في    
المزمع عقده خالل الربع األول من هـذا        "رفور  اإلنسانية في دا  

العام في الخرطوم، بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في          
معالجة االحتياجات اإلنسانية التي خلفها الصراع في دارفـور،         
والمساعدة على العودة السريعة لالجئين والنازحين من أهـالي         

 .دارفور إلى ديارهم

والمنظمات األهلية العربيـة    توجيه الشكر إلى الدول األعضاء       -8
التي قدمت المساعدات اإلنسانية إلى إقلـيم دارفـور، ودعـوة     
المجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات األهلية العربية إلـى        
تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة والدعم الفني الالزم لتـأمين   
االحتياجات اإلنسانية بدارفور، وتأكيد وجود الـدول العربيـة         

باشر في إقلـيم دارفـور لتقـديم العـون اإلنـساني إلـى              الم
 .المتضررين، وإعادة اعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية
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  :األوضاع في جنوب السودان: ثانيا
الترحيب بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق السالم الـشامل بـين           -1

الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقـع        
لكينية نيروبي، والطلب إليهما اإلسراع في مواصلة       بالعاصمة ا 

  .جهودهما في تنفيذ االتفاق
تكليف اللجنة الوزارية للـسودان بمتابعـة موضـوع تقـديم            -2

مساهمات الدول العربية المالية إلى الصندوق العربـي لـدعم          
السودان لتنمية جنوبه والمناطق المتأثرة بـالحرب، ووضـع         

ت التـي تقترحهـا حكومـة       جدول زمني لذلك وفق األولويـا     
 .السودان

دعوة الدول والصناديق ومؤسـسات التمويـل العربيـة إلـى            -3
االجتمـاع التنـسيقي    "مواصلة الجهود والمشاركة الفاعلة في      

، خالل النـصف    "الرابع للتنمية واالستثمار في جنوب السودان     
 لتنسيق االستثمارات التنموية في جنـوب    2007األول من عام    
طق المتأثرة بالحرب وخاصة في مجاالت البنية       السودان والمنا 

 .األساسية والخدمات العامة واالجتماعية

دعوة الدول األعضاء وصندوق النقد العربي، وصناديق التمويل      -4
العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية مع جمهورية السودان لبحث         
الديون المترتبة على السودان تجاهها وذلك تنفيذاً لقرار قمـة          

 .م بشأن معالجة ديون السودانالخرطو

دعوة األمانة العامة إلى التنفيذ الفوري للقرار الخاص بافتتـاح           -5
مكتب الجامعة العربية في جوبا بجنوب السودان لتنسيق العون         

ودعـوة  . العربي والمساهمة في تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل        
 .لكالسلطات السودانية المختصة لتقديم التسهيالت الالزمة لتنفيذ ذ

ـ            :ثالثا ة ـالترحيب بتوقيع اتفاق سالم شرق الـسودان بـين حكوم
السودان وجبهة شرق السودان بالعاصمة االريترية اسمرا فـي         

، ودعـوة الـدول األعـضاء       2006تـشرين أول    /  أكتوبر 14
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ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصـناديق التمويـل         
  .ذ ودعم االتفاقواالستثمار العربية لدعم حكومة السودان لتنفي

تقدير جهود األمين العام، والطلب منه مواصـلة جهـوده مـع              :رابعاً
الحكومة واألطراف السودانية والجهات اإلقليمية والدولية لدعم        
مسيرة السالم والوفاق في السودان، وتقديم تقريـر فـي هـذا            

  .الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 379: ق .ق( 

دعـــم جمهوريـــة 
  .الصومال

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
على تقرير األمين العـام الـذي تنـاول مختلـف           بعد اطالعه    -

مجاالت العمل العربي المشترك، بما في ذلـك الجهـود التـي            
اضطلعت بها األمانة العامة لدعم عمليـة الحـوار والوفـاق           

 الوطني الصومالي،

حل الخالفات بالطرق السلمية في إطار      وإذ يؤكد على ضرورة      -
الحوار الوطني، والحرص الكامـل علـى سـيادة الـصومال           
وسيادته اإلقليمية ووحدته الترابية، واحترام المصالح الحيوية       

 لجميع أبناء الشعب الصومالي،

ـ      - ـ  ـوإذ يؤكد على أن التحدي ـ  ـات الهائل تي يواجههـا   ـة ال
ـ الصومال في مجال إعادة اإلعمار والبنـاء         ب تقـديم   ـتتطل

ـ المساعدات العاجلة مـن ال     ـ  ــ اء ـة األعـض  ـدول العربي
 والمجتمع الدولي،

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

…†{{{Ïè< <

الترحيب بقرار االتحاد االفريقي إرسال قوات افريقيـة لـدعم           -1
االستقرار في الصومال ودعوة األمانة العامة إلـى مواصـلة          

الفريقي واألمم المتحدة ومنظمة اإليجـاد      التنسيق مع االتحاد ا   
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لضمان سرعة تنفيذ القرار الخاص بنشر قوات حفظ سالم في          
الصومال للمساعدة في خلق االستقرار وتوفير األمن وإنـشاء         
أرضية للسالم تتيح الحوار والمصالحة الوطنية الـصومالية،        

  .والترحيب بقرار الحكومة االثيوبية سحب قواتها من الصومال
وة الدول األعضاء إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة         دع -2

الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق األمـن         
واالستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، وإجراء االنتخابـات       
الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي االنتقالي على        

 .المستوى المحلي واإلقليمي والقومي

الترحيب بقرار الحكومة االنتقالية الصومالية الدعوة إلى عقـد    -3
نيسان /  ابريل 16مؤتمر للمصالحة الوطنية في الصومال في       

، والتطلع ألن يشهد المؤتمر أوسع مشاركة ممكنة من         2007
ممثلي مختلف أطياف وفئات الشعب الـصومالي، وأن تتـاح          

طنيـة، وبمـا   الفرصة إلقامة حوار بناء حول كافة القضايا الو   
يمهد الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة واالستقرار والـسالم        

وقيام الدول األعضاء واألمانة العامـة بتقـديم         . في الصومال 
 .الدعم المالي واللوجستي إلى هذا المؤتمر

تقدير الدور الذي قامت به األمانـة العامـة بالتعـاون مـع              -4
في رعايـة   ) قةرئاسة القمة العربية الساب   (جمهورية السودان   

محادثات السالم الصومالية خالل الفترة الماضية، والطلب إلى        
األمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع كافة المنظمـات         
اإلقليمية والدولية ذات الصلة والحكومة الـصومالية لتحقيـق         

 .ظروف المصالحة واالستقرار في الصومال

لكـة العربيـة    الترحيب بالدعوة الكريمة الموجهـة مـن المم        -5
إلى اللجنة الوزاريـة    ) رئاسة القمة العربية الحالية   (السعودية  

الخاصة بالصومال بعقد اجتماعها القادم في جـدة، بمـشاركة          
الحكومة االنتقالية الصومالية، والقوى الـسياسية واألهليـة        
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والدينية والمدنية الصومالية، من أجـل النظـر فـي أفـضل            
يــة المـصالحة الوطنيــة  الوسـائل المناســبة إلسـراع عمل  

الصومالية، والطلب من األمانة العامة، بالتنسيق مع الجهـات         
المعنية بوزارة الخارجية السعودية، اتخـاذ مـا يلـزم مـن            
إجراءات، بما في ذلك إجراء المشاورات الالزمة مـع كافـة           
االطراف ذات العالقة، لضمان نجاح ترتيب عقد هذا االجتمـاع    

 .في أقرب وقت ممكن

 الـدول األعـضاء والمنظمـات والـصناديق العربيـة           دعوة -6
والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات األهليـة العربيـة        
إلى دعم التنمية في الصومال والمساهمة في مـسيرة إعـادة           

 .إعماره

دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة، ومجلس وزراء الصحة         -7
 العرب إلى   العرب والشؤون االجتماعية العرب، واتحاد األطباء     

تقديم معونات إنسانية عاجلة إلى المنـاطق المتـضررة مـن           
األوبئة في الصومال لرفع المعانـة اإلنـسانية عـن الـشعب         

 .الصومالي

الطلب من األمانة العامة مواصـلة جهودهـا مـع الحكومـة             -8
االنتقالية الصومالية ومنظمة الصحة العالمية إلعـادة تأهيـل         

م الصومال، وتسيير قوافـل     سبعة مستشفيات في مختلف أقالي    
طبية إلى جميع أنحاء الصومال لدعم قطاع الـصحة وتزويـد           

 .المستشفيات باألدوية الالزمة

دعوة الدول األعضاء إلى سرعة تسديد مساهماتها في الـدعم        -9
بموجب قرارهـا   ) 17ع  .د(الفوري الذي قررته قمة الجزائر      

 مليـون دوالر    26، وقـدره    23/3/2005 بتـاريخ    304رقم  
أمريكي عن طريق الصندوق باألمانة العامة، حيث يـتم دفـع           
المبلغ وفقاً لحصص الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة         
لمواجهة االحتياجات العاجلة للحكومة الـصومالية، وتوجيـه        
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الشكر للدول األعضاء التي قامت بسداد مساهمتها بالكامل في         
 .الصندوق

بالتنـسيق مـع الحكومـة      الترحيب بجهود األمانـة العامـة        -10
الصومالية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيـذ مـشروع         
تنمية قطاع الماشية الصومالية، ودعوة الدول العربيـة إلـى          
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع الحظر المفروض على صادرات        

 .الصومال من الماشية

مج الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع برنا         -11
األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ برنامج لنزع سالح الميليـشيات،     

 .والمساهمة بمبلغ مليون دوالر أمريكي في ذلك

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من اجـل            -12
تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المساعي المبذولـة مـن         

مكتب للجامعة  األمانة العامة في هذا اإلطار، الترحيب بافتتاح        
العربية في العاصمة الصومالية، والطلب مـن األمـين العـام           
مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا 

 .الشأن إلى المجلس في دورته القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 380: ق .ق( 

دعم جمهورية القمـر    
  .المتحدة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

…†{{Ïè< <

تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهوريـة القمـر           -1
 .المتحدة وسالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية
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كة للجامعة العربية واالتحـاد االفريقـي       تقدير الجهود المشتر    -2
واألمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ         

، 20/12/2003اتفاق موروني للمصالحة الوطنية الموقع في       
ودعوة األمانة العامة والمنظمات الدولية واإلقليميـة والـدول         
المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلـى مواصـلة          

ودها لتجاوز الصعوبات الناتجة عـن حــداثة تطــبيق          جه
الدستور الجديد في الـبالد، وتقـديم المـساعدات التنمويـة           
ولتمكين جمهورية القمر المتحدة من إحداث تنميـة متوازنـة      

 .بين جزرها

دعوة األطراف القمرية وخاصة رؤساء الجزر العمـل علـى           -3
ـ         صالحيات تجاوز خالفاتهم والتوصل إلى حلول بشأن تقاسم ال

بين سلطة االتحاد وسلطات الجزر في إطار احتـرام دسـتور           
والعمل على تهيئة األجواء إلجراء انتخابـات       . االتحاد القمري 

رؤساء الجزر في موعدها المقرر خالل منتصف العام، ودعوة         
الدول األعضاء واألمانة العامة لتقديم الدعم المـالي والفنـي          

ابية وإرسال مراقبين بعدد كاف     الالزمين إلجراء العملية االنتخ   
إلجراء االنتخابات في مناخ من االستقرار والشفافية في الجزر    

 .القمرية الثالث

توجيه الشكر إلى الدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية          -4
في حساب صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة تنفيذاً لقرار         

، 28/3/2002ج بتـاريخ    /230رقـم   ) 2002(قمة بيـروت    
ودعوة الدول التي لم تلتزم بتحويل حصـصها الماليـة فـي            
حساب الصندوق إلى اإلسراع بتحويل مساهماتها المالية، حتى       
تتمكن األمانة العامة من مواصلة تنفيذ مـشروعات تنمويـة          

 . اقتصادية في جمهورية القمر المتحدة

تكليف األمانة العامة بإعداد تصور حول احتياجات جمهوريـة          -5
مر المتحدة ووضع دراسات الجدوى بهذا الـشأن لتحديـد          الق
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الدعم الذي سيقدم لها وعرضه على مجلس الجامعـة علـى           
 .المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة

الطلب من الدول األعـضاء زيـادة الـدعم المـالي المقـدم              -6
لجمهورية القمر ومطالبة مؤسـسات التمويـل واالسـتثمار         

ق العربـي لإلنمـاء االقتـصادي       العربية وخاصـة الـصندو    
واالجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر في مختلف        
المجاالت وخاصة في مجال دعم الجامعـة الوطنيـة الوليـدة           

 .بجمهورية القمر المتحدة

دعوة الدول األعضاء لفتح بعثات دبلوماسية فـي جمهوريـة           -7
لـشعبية  القمر المتحدة أسوة بالجماهيرية العربيـة الليبيـة ا        

االشتراكية العظمى، وقيام األمانة العامة باإلسراع في افتتـاح         
مكتب الجامعة العربية في جمهورية القمر المتحدة لـدعم دور      
الجامعة في مواصلة تحقيق التسوية السياسية واإلشراف على        

 .تنفيذ المشروعات العربية فيها

تقـديم  الطلب إلى المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم     -8
الدعم الممكن في إطار دعـم التعلـيم باللغـة العربيـة فـي              

 .جمهورية القمر المتحدة

اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام في تنفيذ مـشروعات           -9
دة وعلى جهـوده التـي      ــتنموية في جمهورية القمر المتح    

اون مع المنظمات الدولية اإلقليميـة لتحقيـق        ــبذلها بالتع 
ب منـه مواصـلة تقـديم العـون         ـ والطل المصالحة القمرية، 

التنموي لجمهورية القمر في ضوء المبالغ التـي تـرد إلـى            
ـ صندوق دعم جمهورية القمر المتح     دة بجامعـة الـدول     ــ

ـ   القمة إلى   أنـ في هذا الش   وتقديم تقرير العربية    ا في دورته
 .العادية القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 381: ق .ق( 
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بلورة موقف عربـي    
حد التخاذ خطـوات   مو

عملية إلخالء منطقـة    
الشرق األوسط مـن    

  .األسلحة النووية

  إن مجلس الجامعة على المستوى القمة،  
 بعد إطالعه على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، −

وإذ يذكر بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة علـى مـستوى             −
، 29/3/2006بجمهورية الـسودان بتـاريخ      ) 18(ع  .القمة د 

بشأن جعل الشرق األوسط منطقة خالية مـن أسـلحة الـدمار            
 الشامل وعلى رأسها األسلحة النووية،

 الصادر عـن الـدورة العاديـة        6744ويأخذ علماً بالقرار رقم      −
 بـشأن   4/3/2007للمجلس الوزاري للجامعة بتـاريخ      ) 127(
مخاطر السالح النووي اإلسرائيلي وأسـلحة الـدمار الـشامل          "

" ئيلية األخرى على السلم الدولي واألمن القومي العربـي        اإلسرا
وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربـي فـي           
أعمال مؤتمر الدول االطراف في معاهدة عدم انتشار األسـلحة          

 ولجانهـا التحـضيرية،     2010النووية لمراجعة المعاهدة عام     
للوكالة الدولية  للمؤتمر العام   ) 51(والتنسيق العربي في الدورة     

 للطاقة الذرية،

وإذ يبدي قلقه الشديد إزاء التصريحات العلنية لرئيس الحكومة          −
 اإلسرائيلية بامتالك إسرائيل أسلحة نووية،

وإذ يعبر عن االنزعاج من المتغيرات السلبية علـى الـساحة            −
الدولية عامة وبالشرق األوسط خاصة في مجاالت ضبط التسلح         

 االسـتجابة بـشكل عملـي للمبـادرة      ونزع السالح وعن عدم   
العربية لجعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسـلحة الـدمار     
الشامل بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية في هـذا           

  الشأن،
…†{{{Ïè< <

عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري  -1
ربية  بالدول العنيسبقه اجتماع للجنة من كبار المسؤولي

لدراسة وتقييم الجهود العربية إلخالء منطقة الشرق األوسط 
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من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى، وأن 
 :يركز مجلس الجامعة على وجه الخصوص على

تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خالل العقود الماضية في  �
النجاح ضوء المتغيرات الدولية وإعادة النظر فيها، وجوانب 

وأسباب الفشل، وتحديد ما إذا كانت هذه السياسة تصلح 
اليوم في ظل األوضاع الدولية القائمة وهل تستمر الدول 
العربية في المطالبة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 

 ؟الشامل في الشرق األوسط

 آلية عملية إلخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار اقتراح �
الصادر عن " قرار الشرق األوسط"تنفيذ الشامل وخاصة ل

مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار األسلحة النووية لعام 
 .، تمهيداً لطرحها على الساحة الدولية1995

 البدائل المناسبة التي يمكن للدول العربية التحرك في اقتراح �
ي أي ـاذ المجتمع الدولـدم اتخـإطارها في حالة ع
مبادرة العربية إلخالء المنطقة يذ الـخطوات مناسبة لتنف

من هذه األسلحة وعدم تبني آلية لتنفيذ القرارات الدولية 
 . بهذا الشأن

في ضوء وضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف  �
التي النووي كسر سياسة الغموض التوجه اإلسرائيلي نحو 

 .تبعتها في السنوات السابقةا

ان الصادر عن القمة العربية التأكيد على االلتزام بما ورد بالبي -2
حول جعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة ) 18(ع .د

 . الدمار الشامل وعلى رأسها األسلحة النووية

اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة "تعليق أعمال  -3
لجعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

 1994والتي أنشأت عام " وفي مقدمتها السالح النووي
كمبادرة عربية، لحين إعادة تقييم السياسة العربية التي 
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اتبعتها خالل العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية 
 .وإعادة النظر فيها في ظل األوضاع الدولية القائمة

تأكيد أهمية االلتزام الكامل بكافة عناصر خطة التحرك  -4
 6744الكامل للقرار رقم والتنسيق العربي ودعم التنفيذ 

للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ ) 127(الصادر عن الدورة 
مخاطر السالح النووي اإلسرائيلي وأسلحة " بشأن 4/3/2007

الدمار الشامل اإلسرائيلية األخرى على السلم الدولي واألمن 
وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن " القومي العربي

ل مؤتمر الدول االطراف في معاهدة التنسيق العربي في أعما
 2010عدم انتشار األسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 

) 51(ولجانها التحضيرية، وكذلك التنسيق العربي في الدورة 
 .للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تقديم تقرير إلى الطلب من األمين العام متابعة الموضوع و -5
 .ورته القادمة يتضمن مقترحات محددةمجلس الجامعة في د

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 382: ق .ق( 

تنميــة االســتخدامات 
الـــسلمية للطاقـــة 
النووية فـي الـدول     
ــة   ــضاء بجامع األع

  .الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
إذ يستذكر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلـس الجامعـة            −

بجمهوريـة الـسودان بتـاريخ      ) 18(ع  .على مستوى القمة د   
، بشأن تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية       29/3/2006

 بالدول العربية، ويؤكد التزامه بما ورد فيها، 

ـ   ـد إطالع ـوبع − ـ  ـه على توص س الجامعـة علـى     ـية مجل
 126ع  . د 6688ي قراريه رقـم     ـالمستوى الوزاري الواردة ف   

خ ـ بتاريـــ127ع . د6748 ورقـــم 6/9/2006بتـــاريخ 
4/3/2007، 

وإذ يؤكد أن االستخدامات السلمية للطاقة النوويـة هـي حـق        −
أصيل للدول األعضاء في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،         
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وغيرها من المعاهدات واألنظمة ذات الصلة، وبـصفة خاصـة          
 النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 األعضاء بجامعة الدول العربيـة  وإذ يذكر بانضمام جميع الدول    −
إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية والتزامها بإحكامهـا،         
بما يؤكد استحقاقها للدعم الدولي الالزم لتنميـة االسـتخدامات       

 السلمية للطاقة النووية،

وإذ يشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة فـي    −
 تطويرها بـالجهود العربيـة      األغراض السلمية، والعمل على     

 المشتركة، 
…†{{{Ïè< <

دعوة الدول العربية إلى الشروع في والتوسـع باسـتخدام           -1
التقنيات النووية السلمية في كافة المجـاالت التـي تخـدم           
التنمية المستدامة واألخذ في االعتبار الحاجـات المتنوعـة         
لمختلف الدول العربيـة، مـع االلتـزام بكافـة المعاهـدات            

اقيات واألنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدول، ومـن         واالتف
  :أجل ذلك اتخاذ اإلجراءات التنفيذية التالية

إنشاء هيئات ومؤسسات تعنى باالستخدام الـسلمي للطاقـة           -أ  
  .النووية في كل دولة عربية

إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة تعنـى بمراقبـة           -ب 
اســتخدام الطاقــة النوويــة فــي الدولــة وواردات 

صادرات الدولة من المواد واألجهزة المشعة وذلـك        و
بهدف تأمين السالمة النووية في الدولة ومزيد مـن         

 .الشفافية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي

تدريس العلوم والتقنيـات النوويـة فـي الجامعـات          -ج  
العربية بغية تأمين الخبرات المتخصـصة فـي هـذا       

التعليم العالي أخذ   الميدان الحيوي والطلب من وزراء      
 .الخطوات التنفيذية لذلك
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إجراء البحـوث الـسلمية والتطبيقيـة الـضرورية           -د 
لالستفادة من التقنيات النووية فـي كافـة األنـشطة       
االقتصادية والـصحية والبيئيـة وتـأمين التمويـل         

والطلب من وزراء البحث العلمي أو مـن        الضروري لذلك   
 .كنظرائهم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذل

إنشاء المفاعالت النووية ألغراض البحـث العلمـي          -ه 
والتوسع في استخدامها في عملية التدريس والبحث        

 .العلمي واألنشطة االقتصادية والصحية

ة باسـتخدام التقنيـات     ـتنمية وإدارة الموارد المائي     -و 
 .النووية

التعاون العربي في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة         -ز 
 .في الطب

ت النووية المتاحـة فـي الطـب إلـى          إدخال التقنيا   -ح  
 .المؤسسات الصحية العربية

إنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي ووضع         -ط 
وارئ الوطنيــة لمجابهــة الحــوادث ـخطــط الطــ

 .اإلشعاعية والنووية

دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية كأداة للعمل العربي          - ي 
ـ         ي المشترك في هذا الميدان ودعوة الدول العربية الت

لم تنه إجراءات االنضمام إلى عضويتها إلى إنهـاء         
هذه اإلجراءات بالسرعة المطلوبة لما في ذلـك مـن      

مل العربي المـشترك فـي     ـذه الدول والع  ـم له ـدع
 .هذا الميدان

الطلب إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية وضـع إسـتراتيجية           -2
عربية خاصة بامتالك العلوم والتقنيات النوويـة لألغـراض         

 وعرضـها على االجتماع القادم     2020لسـلمية حتى العام    ا
 .لمجلس الوزراء
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تكليف األمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربيـة للطاقـة           -3
الذرية اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد          

 .االجتماعات واللجان الالزمة لتنفيذ هذا القرار

ة هذا الموضوع وتقديم تقريـر      الطلب إلى األمين العام متابع     -4
بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعـة علـى مـستوى           

 .القمة وعلى المستوى الوزاري

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 383: ق .ق( 

وضع برنامج جماعي   
عربي الستخدام الطاقة  
النووية في األغراض   

  .السلمية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
دة العرب موضوع االسـتخدامات الـسلمية       بعد أن تدارس القا    -

  للطاقة النووية،
وإذ يؤكد على أهمية التعاون الجماعي العربي فـي مجـاالت            -

 االستخدامات السلمية للطاقة النووية،

…†{{{{Ïè< <

إقامة تعاون عربي مشترك في مجاالت تطوير االسـتخدامات          -1
السلمية للطاقة النووية والتكنولوجية المتعلقة بهـا، وتنفيـذ         
برنامج عملي يشمل مشروعات مشتركة لتطوير استخدام هذه        
التكنولوجيا لخدمة مختلف مجـاالت التنميـة فـي المنطقـة           
العربية، وخاصة مجاالت الطاقة والمياه والطـب والزراعـة         

 .والصناعة

الطلـب مــن األمــين العــام تـشكيل فــرق مــن الخبــراء    -2
دراسة والمتخصصين، بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية ل      

سبل ومتطلبات إقامة هذا التعاون من خالل برنـامج عربـي           
 .متكامل

دعوة مجالس الوزراء العرب ذات العالقة للنظـر فـي هـذا             -3
البرنامج عند اكتماله وعرض مالحظاتها على مجلس الجامعة        
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على المستوى الوزاري تمهيداً لعرضه على أول قمة عربيـة          
 .قادمة للنظر في إقراره

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 384: ق .ق( 

اإلرهاب الدولي وسبل   
  .مكافحته

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بتاريخ         �
15/3/2007،  

…†{{{Ïè< <

جدداً على إدانة اإلرهاب بجميـع أشـكاله وصـوره          التأكيد م  -1
ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفض الخلط بـين اإلرهـاب          
والدين اإلسالمي الحنيف الذي يدعو إلى إعالء قيم التـسامح          

  .ونبذ اإلرهاب والتطرف
ضرورة العمل على معالجة جذور اإلرهاب وإزالـة العوامـل           -2

التـوتر وازدواجيـة    التي تغذيه من خالل القضاء على بـؤر         
المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضـع حـد لالحـتالل           

 .األجنبي والظلم واالعتداء على حقوق اإلنسان وكرامته

مواصلة التنسيق العربي فـي األمـم المتحـدة مـع الـدول              -3
والمجموعات اإلقليمية من أجل عقد دورة خاصـة للجمعيـة          

تنظمه األمم المتحدة   العامة لألمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي        
واإلسراع في إعداد اتفاقية األمـم المتحـدة الـشاملة حـول            
اإلرهاب تتضمن تعريفاً محدداً لإلرهاب متفق عليه دولياً يأخذ         
في االعتبار أن قتل المـدنيين األبريـاء ال تقـره الـشرائع             
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السماوية وال المواثيق الدولية مع التميز بين اإلرهاب والحق         
 . في مقاومة االحتالل والعدوانالمشروع للشعوب

مواصلة الجهود والمساعي العربية من أجل استصدار قـرار          -4
من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسـة          
سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعالن الرياض الصادر عن 
المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في مدينة الرياض         

، ومقتـرح خـادم الحـرمين       2005شـباط   / ايرفي شهر فبر  
الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز          
دولي لمكافحة اإلرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي         

 .في هذا المجال الهام

الترحيب بمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس          -5
عقد نـدوة دوليـة حـول       الجمهورية التونسية بالدعوة إلى     

مكافحة اإلرهاب واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظـاهرة         
 .تلتزم بها كل االطراف

دعم جهود األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب والتأكيـد           -6
على أهمية التوصيات الواردة في تقرير األمين العـام لألمـم           

 الـذي   "اإلستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب   "المتحدة حول   
  A/RES/60/288:اعتمدته الجمعية العامة بقرارهـا رقـم  

 .8/9/2006بتاريخ 

تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربيـة والمنظمـات           -7
الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة اإلرهاب، وخاصـة مـع          
لجنة مكافحة اإلرهاب المشكلة بموجب قرار مجلـس األمـن          

متحدة المعنـي بالمخـدرات     ، ومكتب األمم ال   )2001 (1373
 .والجريمة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا

تفعيل اآللية التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وحث         -8
الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على          
االستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ االتفاقية على إرسالها إلـى         
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ي للشرطة الجنائية تمهيداً لرفعها إلـى مجلـسي      المكتب العرب 
 .وزراء العدل والداخلية العرب

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 385: ق .ق( 

العالقات العربية مـع    
ــة  ــات الدولي التجمع

  :واإلقليمية
التعــاون العربـــي  

  .االفريقي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  و �

وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وبصفة خاصـة            -
  ،29/3/2006 بتاريخ 347قرار قمة الخرطوم رقم 

{Ïè{…†{< <

التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي  -1
يم تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي االفريقي وتنظ

اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة، 
والطلب إلى األمين العام متابعة اتصاالته في هذا الخصوص 
للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم على 
تشابك المصالح في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 

كزات التي والتجارية والثقافية ليكون تعاوناً يرسي المرت
 .تصون العالقات العربية االفريقية ويدرأ عنها األخطار

مواصلة الجهود بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -2
ومفوضية االتحاد االفريقي لعقد القمة لعربية االفريقية الثانية 
في اقرب وقت ممكن، وإزالة العوائق التي تعترض سبل 

 .تفعيل التعاون العربي االفريقي

التأكيد على دور صندوق المعونة الفنية للدول االفريقية في  -3
تقديم العون الفني للدول االفريقية تفعيالً للتعاون العربي 

 .االفريقي
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دعوة الدول األعضاء إلى النظر في رفع وتوسيع تمثيلها  -4
الدبلوماسي مع الدول االفريقية، وتوثيق عالقات التنسيق بين 

 . اإلقليمية والدوليةدول المجموعتين في المحافل

حث وتشجيع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات رجال  -5
األعمال في الدول العربية على تنشيط تواجدها في افريقيا 
وتوسيع دوائر عالقاتها بنظيراتها خاصة مع المنظمات 
الشبابية ومراكز األبحاث والدوائر العلمية، واتحادات الغرف 

دبلوماسية الشعبية بين التجارية بهدف مواصلة وتعزيز ال
 .أبناء ودول المجموعتين

تكثيف الجهود مابين األمانة العامة ومفوضية االتحاد  -6
كل االفريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التخاذ 

 االفريقي من مواصلة – ما من شأنه تمكين المعهد الثقافي العربي
لمشتركة جهوده وتنفيذ برامجه، خاصة في ظل جهودهم ا

لتطوير وتوسيع مهامه ليشمل برنامجا للدراسات اإلستراتيجية 
 .للشؤون العربية واالفريقية

مواصلة الجهود نحو تطوير المعرض التجاري العربي  -7
االفريقي وترقية أدائه ليكون له مردود فاعل على العالقات 

 .التجارية واالستثمارية بين الدول العربية والدول االفريقية

األمانة العامة بالتعاون مع مفوضية االتحاد االفريقي تكليف  -8
مواصلة دراسة إنشاء منتدى للتعاون العربي االفريقي يشارك 
فيه األكاديميين والخبراء ومنظمات رجال األعمال والمجتمع 
المدني والغرف التجارية ويعقد كل عامين بالتناوب بين 

 .الجانبين العربي واالفريقي

ء ومنظمات العمل العربي المشترك دعوة الدول األعضا -9
والجمعيات العربية والخيرية ذات الصلة، تقديم العون 
اإلنساني العاجل إلى المناطق االفريقية التي تواجه كوارث 
الجفاف والتصحر والفيضانات في جمهورية النيجر 
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وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية كينيا 
 .وجمهورية اثيوبيا

نة العامة إلى اإلسراع في افتتاح بعثة الجامعة دعوة األما -10
العربية في بريتوريا بجنوب افريقيا بما يدعم ويعزز آليات 

 .التعاون العربي االفريقي

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 386: ق .ق( 

العالقات العربية مـع    
ــة  ــات الدولي التجمع

  :واإلقليمية
التعــاون العربـــي  

  .األوروبي

  ستوى القمة،إن مجلس الجامعة على م
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

…†{{{Ïè< <

الطلب إلى األمين العام مواصلة جهوده واتصاالته مع رئاسة  -1
االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية من أجل تطوير 

لك الحوار العالقات الجماعية العربية األوروبية بما في ذ
العربي األوروبي المشترك وفق مقتضيات المصالح العربية 
العليا، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مبادرات بعض الدول 
األوروبية لتنشيط عالقات دول االتحاد األوروبي مع العالم 
العربي، وبخاصة المبادرة المالطية الرامية إلى عقد قمة 

  .أوروبية عربية
انة العامة لجهودها بالتعاون مع المفوضية أهمية مواصلة األم -2

األوروبية لتطوير وبلورة مجاالت التعاون المشترك في 
القضايا التي تهم الجانبين وتقنين التعاون بشكل مؤسسي 

 .ينسجم وواقع االتصاالت القائمة

استمرار األمانة العامة في جهودها واتصاالتها من أجل تعزيز  -3
مع الدول المنضمة حديثا لالتحاد العالقات وتكثيف المشاورات 
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األوروبي، وكذلك دول آسيا الوسطى بهدف دعم التعاون معها 
في كافة المجاالت، والترحيب برغبة العديد من الدول 

 .األوروبية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعة العربية

الترحيب بافتتاح البيت العربي في مدريد والتأكيد على أهمية  -4
اء العرب بالتعاون مع األمانة العامة على قيام مجلس السفر

متابعة التطورات المتعلقة بالمدرسة العربية األوروبية لإلدارة 
اسبانية للتقييم والتصفية / في غرناطة وإنشاء لجنة عربية

للوقوف على الوضع المالي والقانوني للمدرسة والممتلكات 
 .واألصول المتبقية في ذمتها

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 387: ق .ق( 

العالقات العربية مـع    
ــة  ــات الدولي التجمع

  :واإلقليمية
التعاون العربـي مـع     
ــصين   ــة ال جمهوري

  .الشعبية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

ع الـوزاري لمنتـدى     وعلى بيان الدورة الثانية لالجتمـا      �
التعاون العربي الصيني، وبرنامج عمل المنتـدى لعـامي         

2006 – 2008، 

داقة ـامة حـول مـؤتمر الـص      ـوعلى تقرير األمانة الع    �
  الصينية في دورته األولى،–العربية 

…†{{Ïè< <

التأكيد على قراراته السابقة في هذا الشأن واإلعراب مجـدداً           -1
القاتها مع جمهورية   عن حرص الدول األعضاء على تعزيز ع      

  .الصين الشعبية في مختلف المجاالت
اإلعراب عن التقدير لجمهورية السودان الستضافتها للـدورة         -2

األولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية، وتوجيه الشكر لكـل         
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 العربية واألمانة العامة علـى      –من جمعية الصداقة الصينية     
 .جهودهما إلنجاح هذا المؤتمر

مانة العامة متابعة التنسيق مع الجانب الـصيني        الطلب من األ   -3
من أجل اإلعداد الجتماع كبار المسؤولين لمنتـدى التعـاون          

، تمهيداً  2007العربي الصيني في مقر األمانة العامة في عام         
 في  2008لعقد الدورة الثالثة لالجتماع الوزاري للمنتدى عام        

لة التنـسيق   والطلب من األمانة العامة مواص    . مملكة البحرين 
مع الجهات المعنية من الجانبين العربي والـصيني لإلعـداد          

ـ    ـلع دى فـي  ـقد الدورة الثانية لمؤتمر رجال األعمـال للمنت
 .19/6/2007 و18 المملكة األردنية الهاشمية يومي -عمان 

الترحيب بعقد ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والـصينية        -4
، 2007سعودية خـالل عـام       المملكة العربية ال   –في الرياض   

وتكليف األمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الصينية والعربية        
المختصة لإلعداد لعقد هذه الندوة وفقاً لما تـضمنه برنـامج           

 .عمل منتدى التعاون العربي الصيني

توجيه الشكر للجمهورية التونسية علـى استـضافتها نـدوة           -5
 .2009 في دورتها لعام الحوار بين الحضارتين العربية والصينية،

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 388: ق .ق( 

العالقات العربية مـع    
ــة  ــات الدولي التجمع

  :واإلقليمية
التعاون العربـي مـع     

  .دول أمريكا الجنوبية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي �

وعلى اإلعالن الصادر عن قمـة الـدول العربيـة ودول            �
 ،)إعالن برازيليا(أمريكا الجنوبية 

بتـاريخ  ) 18(ع  . د 350وعلى قرار قمة السودان رقـم        �
29/3/2006، 
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وعلى قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         �
ع . د 6753 ورقم   6/9/2006بتاريخ  ) 126(ع  . د 6694

 ،4/3/2007بتاريخ ) 127(

…†{{{Ïè< <

الترحيب بانعقاد القمة الثانية للـدول العربيـة ودول أمريكـا            -1
، وتكليـف   2008الجنوبية في المملكة المغربية في مطلع عام        

األمانة العامة التنسيق مـع الـدول األعـضاء ودول أمريكـا            
 .الجنوبية بهدف التحضير الجيد لموضوعات ووثائق القمة

عـة التنـسيق مـع دول أمريكـا         الطلب من األمانة العامة متاب     -2
االتفاق الجنوبية لإلعداد لالجتماعات الوزارية المشتركة التي تم        

 : على عقدها في االجتماع الثالث لكبار المسؤولين والتي تشمل

االجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالشـؤون االقتصـادية       �
دول أمريكـا  لة في الدول العربية و    االت ذات الص  والمجـ
  .2007نيسان /  ابريل24 و23اط يومي ية في الربالجنوب

االجتماع األول للوزراء العرب ووزراء أمريكا الجنوبيـة         �
المسؤولين عن الشؤون االجتماعية في القـاهرة يـومي         

  .2007أيار /  مايو3و2
 2007تموز  / االجتماع القادم لكبار المسؤولين في يوليو      �

  .في بوليفيا
عربيـة ودول أمريكـا     اجتماع وزراء خارجيـة الـدول ال       �

تشرين ثاني  / الجنوبية باألرجنتين في السابع من نوفمبر     
 الذي يسبقه اجتماع تنسيقي فـي الـسادس مـن           2007
  .2007تشرين ثاني / نوفمبر

الطلب إلى األمانة العامة عرض الموضوع على المجلـس فـي        -3
 .الدورة العادية القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 389: ق .ق( 
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ـــ ـــم حـ وار دعـ
  .الحضـارات

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 ،18/3/2007وعلى مذكرة الجمهورية التونسية بتاريخ  �

…†{{{Ïè< <

التأكيد على أهمية إرساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه          -1
ر الموقف العربي الداعي إلى ضرورة تبنى ثقافة        وذلك في إطا  

عالقات الحوار والتحالف بين الحضارات واألديان بهدف تحقيق       
 .دولية أكثر توازناً وتضامناً وتكريساً لألمن والسلم الدوليين

دعم مقترح األمين العام للجامعة الداعي إلى أن تتولى منظمة           -2
تماع لمناقشة العالقـة    األمن الدولي لعقد اج   اليونسكو دعوة مجلس    

 .بين الثقافات وتأثيرها على السلم واألمن الدوليين

مجلس وزراء  (تكليف المجالس الوزارية العربية المتخصصة       -3
اإلعــالم العــرب، مجلــس وزراء االتــصاالت وتكنولوجيــا 

المنظمـة العربيـة    (والمنظمات العربية المختصة    ) المعلومات
اتحـاد إذاعـات الـدول      " االلكـسو "للتربية والثقافة والعلوم    

وكذلك مكاتب وبعثات الجامعة العربيـة بالخـارج        ...) العربية
بوضع خطط وبرامج عمل تهدف إلـى التعريـف بالحـضارة           
العربية وبما قدمته من اثراءات هامة لإلنسانية مـن جهـة،           
وتكريس مفاهيم الحوار واالنفتاح في التعامل مع اآلخر مـن          

 .ى وسائل وتقنيات االتصال الحديثةجهة أخرى، وذلك باالعتماد عل

دعوة األمانة العامة إلى رصد ومتابعة المبادرات التي تـصدر           -4
عن شخصيات ومؤسسات إقليمية ودولية والتي تهـدف إلـى          
دعم حوار الحضارات وإرساء قيم التسامح واالنفتاح وتقـديم         

 .مقترحات لتحقيق التجاوب المناسب مع هذه المبادرات
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امة إلى العمل على تنسيق جهودها في هـذا         دعوة األمانة الع   -5
 .المجال مع منظمة المؤتمر اإلسالمي

دعوة الدول العربية إلى تزويد األمانة العامة والدول األعضاء          -6
بنتائج نشاطها في مجال دعم حـوار الحـضارات والتعريـف           

 .بالحضارة العربية

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 390: ق .ق( 

وضع خطـة عربيـة     
للتربية على  نموذجية  

مبادئ حقوق اإلنسان   
  .2014-2009للفترة 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : بعد إطالعه-

 على مذكرة األمانة العامة، �

  تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
خ ــ بتاري15ية رقم ــة التونسـرة الجمهوريـوعلى مذك �

3/1/2007،  
…†{{{{Ïè 

ـ ـورية التونسالترحيب باقتراح الجمه   -1 ـ ـية الخ ع ـاص بوض
ان ـخطة عربية نموذجية للتربية على مبادئ حقـوق اإلنـس         

)2009 – 2014.(  
تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع المنظمـات والمؤسـسات          -2

العربية ذات العالقة بقضايا حقوق اإلنـسان وفـي مقـدمتها           
اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بإعداد الخطة وتحديـد         

 .ادئها وأهدافها وآلياتهامب

مطالبة الدول األعضاء بتزويد األمانة العامة بمقترحاتها فـي          -3
 .هذا الشأن

عرض الخطة في صيغتها النهائية على مجلس جامعة الـدول           -4
 .العتمادها) 20(العربية على مستوى القمة في دورته القادمة 

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 391: ق .ق( 
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ي إقامة االتحاد الجمرك  
  .العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، -

إذ يستذكر توجهات القادة العرب التي تضمنتها وثيقة عهـد          و -
ــضامن ــاق وت ــم  (ووف ــراره رق ــونس )16(ع . د255ق  ت

بإقامة الهياكـل الالزمـة وتهيئـة الظـروف         ) 23/5/2004
ادي بين الدول العربيـة،     ــالضرورية إلرساء التكامل االقتص   

وما تضمنته الفقرة السادسة منها باسـتكمال إنجـاز منطقـة           
ـ ة الك ــرة العربي ـالتجارة الح  ـ برى وإقام ــ ة اتحـاد   ــ

ـ جمركي عربي يساهم فـي تحقيـق التكام    ل االقتـصادي  ــ
 وتكليف المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي بتـذليل         ،العربي

ـ       وضـع الجـدول    دف و ـالعقبات التي تعترض بلوغ ذلك اله
  ،الزمني لذلك

 23/5/2004 تـونس    )16 (ع. د 272 رقموإذ يستذكر قراره     -
بتكليف المجلس االقتصادي واالجتمـاعي بـسرعة اسـتكمال         

عربـي  تصوره ومقترحاته المتعلقة بإقامـة اتحـاد جمركـي       
  ،2005وعرضها على القمة العربية في 

 29/3/2006 الخرطوم   )18(ع  . د 351وإذ يستذكر قراره رقم      -
بتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي بتقديم تقرير شـامل        

ـ          ة العربيـة   ـحول إقامة االتحاد الجمركي العربـي إلـى القم
  ،2007القادمة 

وإذ يثمن جهود المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي واألمانـة           -
العامة لوضع البرنـامج الزمنـي لتنفيـذ مرحليـة التكامـل            

  ،االقتصادي العربي

{Ïè{…†{< <

 يعلى الهيكل العام للبرنامج التنفيذي لالتحاد الجمركالموافقة  -1
 .العربي
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تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي لوضع اآلليات والبرامج  -2
 ،يلية لتطبيق هذا الهيكل وفق برنامج زمني محددصالتف

وعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته 
  .القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 392: ق .ق( 

 التنميــة إســتراتيجية
ــة   ــة العربي الزراعي

  .المستدامة

   ،إن مجلس الجامعة على مستوى القمة
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بـالجزائر        وعلى   �

  ،23/3/2005 بتاريخ 314رقم 
ـ قرار الجمعية العموميـة للمنظم    وعلى   � ـ  ــ ة ـة العربي

ـ   2ية رقم   ـللتنمية الزراع  : القـاهرة ( 29ا  ـ في دورته
20-24/5/2006(،  

  قراري المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
 بتــاريخ 1692 ورقــم 4/9/2006بتــاريخ  1646
15/2/2007،  

مشروع استراتيجة التنميـة الزراعيـة العربيـة        وعلى   �
  المستدامة للعقدين القادمين،

{Ïè{…†{< <

ـ اسالموافقة على    -1 ـ  ةيتراتيجــ ة الزراعيـة العربيـة      التنمي
ــستدامة  ــس  [ الم ــستقلة، م ــة م ــــوثيق : مـتند رق

  .)]0002( د– 05)/07/02(03/79ج
 التنمية الزراعية  العربية المستدامة جزءاً       ةياستراتيجاعتبار   -2

ــن  ــم ــشتراتيجيةـاإلس ـــ الم ــصادي ـتركة للع مل االقت
  .واالجتماعي العربي 
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شروع في تنفيذ   دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى ال       -3
 التنمية الزراعية العربية المـستدامة بالتنـسيق        ةياستراتيج

والتعاون مع كافة األطراف ذات العالقـة ، وتقـديم تقـارير            
  . دورية حول سير التنفيذ إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 393: ق .ق( 

تطوير التربية والتعليم   
ي العالي والبحث العلم  

  .في الوطن العربي

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  : بعد اطالعه-
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
 ،وعلى تقرير األمين العام حول تطوير التعليم في العالم العربي �

وعلى تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم          �
 تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمـي فـي          حول

 الوطن العربي، وخطة العمل التي يتضمنها،

وعلى مالحظات الدول األعضاء حول مـشروع تطـوير          �
  التعليم في الدول العربية،

وإذ يؤكد بأن التعليم يمثل الدعامة الرئيسية لتحقيق النهـضة           -
ي للوصول إلى   العربية في جميع المجاالت، وأنه الركن األساس      

التنمية الشاملة، وأنه العامل الرئيسي للسلم االجتماعي وتعزيز        
  األمنين الوطني والقومي العربي،

) 16(ع  . د 255قـراره رقـم     : وإذ يستذكر قراراته الـسابقة     -
) 17(ع  . د 289، وأيضاً قراره رقـم      23/5/2004 –بتونس  
 355 ورقم   354، وكذلك قراريه رقم     23/3/2005 –الجزائر  

 ،29/3/2006 –بالخرطوم ) 18(ع .د

وإذ يؤكد مجدداً دعوته لكافة الجهـات المعنيـة فـي الـدول              -
األعضاء ضرورة متابعة مسيرة اإلصـالح والتحـديث وفـي          

 مقدمتها تطوير التعليم،
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Ïè{{…† 

اإلشادة بتقرير األمين العام حول تطوير التعلـيم فـي العـالم             -1
امل فـي إعـداده     العربي، وبالجهود المبذولة على مدار عام ك      

تنفيذا لقرار قمة الخرطوم، وتقديم الشكر لألمين العام واألمانة         
العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولكـل مـن          

 .شارك في إعداد التقرير وخطة العمل الخاصة بتطوير التعليم

تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مـع          -2
لعامة لجامعة الدول العربيـة، بإحالـة التقريـر إلـى           األمانة ا 

حكومات الدول األعضاء لدراسته وإرسال مالحظاتها في موعد        
تموز القادم إلى األمانة العامة لجامعة الدول       /غايته شهر يوليو  

العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم، وعـرض         
ة للمؤتمر العـام    تقرير شامل في ضوء ذلك على دورة استثنائي       

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثـم عرضـه علـى           
ــي  ــدورة القادمــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي ف ال

 . تمهيدا لعرضه على القمة القادمة2007أيلول /سبتمبر

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 394: ق .ق( 

ــي   ــشروع العرب الم
لتحسين جودة المرافق   

  .الصحية

  امعة على مستوى القمة،الجإن مجلس 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

الصادر ) 17(قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم      على  و �
  ،16/3/2006-15 بتاريخ) 30(عن الدورة العادية 

الصادر ) 3(قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم       وعلى   �
  ،28/2/2007-27بتاريخ ) 31(عن الدورة العادية 

{Ïè{…†{< <

رحيب بتطبيق المشروع العربي لتحسين جـودة المرافـق         الت -1
الصحية في البلدان العربية باعتباره مشروعاً ريادياً يهدف إلى     
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ضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنـة،           
  .وصوالً لمجتمع عربي صحي سليم ومعافى

تكليف األمانة العامة برفع تقرير حول نتـائج تطبيـق هـذا             -2
 مجلس الجامعة على مستوى القمة  في دورتـه          المشروع إلى 

  . القادمة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 395: ق .ق( 

متابعة تطبيق منطقـة    
التجارة الحرة العربية   

  .الكبرى

    إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
إذ يستذكر قرارات القمة العربية المتعلقة بمنطقة التجارة   -

، )2002 (233، )2001 (212الحرة العربية الكبرى أرقام 
272) 2004( ،308) 2005( ،351) 2006(،  

بعد إطالعه على مذكرة المجلس االقتصادي واالجتماعي و  -
بشأن متابعة الجوانب المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية 

  الكبرى،
يوم نتائج االجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد وإذ يثمن   -

للمجلس  79ات الدورة اجتماععلى هامش  15/2/2007
 لمعالجة موضوع قواعد المنشأ االقتصادي واالجتماعي

 بتاريخ 79ع . د1687يلية للسلع العربية وقراره رقم ضالتف
15/2/2007،  

وإذ يؤكد مجدداً على ضرورة استكمال المنطقة بإزالة القيود   -
غير الجمركية اإلدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، 

يلية للسلع العربية على أسس ص قواعد المنشأ التفواستكمال
  تفضيلية،

وإذ يرحب بالخطوة المتخذة من قبل جمهورية مصر العربية   -
برفع تحفظها على ربط العمل باالستثناءات بإتمام قواعد 

  يلية للسلع العربية، ضالمنشأ التف
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{Ïè{…†{< <

لى حث الدول العربية التي لم تستكمل بعد إجراءات االنضمام إ          -1
  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى اإلسراع في ذلك

 على اتفاقيـة تيـسير      حث الدول العربية التي لم تصادق بعد       -2
 إلى المصادقة على    وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية     

نـضمام إلـى    التكمال إجراءات ا  ــم اس ــ، ومن ث  االتفاقية
 لالسـتفادة مـن     ،رة العربية الكبـرى   ــمنطقة التجارة الح  

التسهيالت التي أقرتها القمة العربية لتسهيل انـضمام الـدول          
  . العربية األقل نمواً

تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي بتكثيف جهوده نحـو         -3
 28/3/2001عمان  ) 13 (ع.د -212متابعة تنفيذ قراره رقم     

بإزالة القيود غير الجمركية التي تعترض االستفادة من اإلعفاء     
لكامل للسلع العربيـة مـن الرسـوم الجمركيـة والرسـوم            ا

والضرائب ذات األثر المماثل، بما فـي ذلـك طلـب اإلعفـاء            
  . الجمركي

تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي اعتماد مشروع قواعد        -4
يلية للسلع العربية على أسس تفضيلية قبل نهاية        صالمنشأ التف 

 .العام الحالي

ـ ـ االقتص سـالتأكيد على قرار المجل    -5 ماعي فـي   ـادي واالجت
 انيـاد اللبن ـم االقتص ــدعالمنعقدة ل تثنائية  ــدورته االس 

: بيروت(دوان اإلسرائيلي ــة للعـفي مواجهة اآلثار التدميري
16-17/10/2006.(  

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 396: ق .ق( 
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تحرير تجارة الخدمات   
  .بين الدول العربية

  ى القمة، إن مجلس الجامعة على مستو
على تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي        بعد إطالعه  -

وخاصة القرار رقـم    ) 15/2/2007( دورته التاسعة والسبعين  
الخاص بتحرير التجارة في    ) 15/2/2007-79ع  . د 1686ق  (

 الخدمات بين الدول العربية،

وإذ يؤكد على قراراتـه المتعلقـة بتعزيـز مـسيرة العمـل              -
ي واستكمال منطقة التجارة الحـرة العربيـة        االقتصادي العرب 

 الكبرى وإدماج تجارة الخدمات في إطارها،  

ـ       - ـ  ـوإذ يعبر عن ارتياحه لبدء المفاوض ـ  ـات الثنائي ن ـة بي
دد من الدول العربية بهـدف تحريـر تجـارة الخـدمات،            ـع

ـ  ـمن مش ـوإدراجها ض  ـ  ـموالت منطق ارة الحـرة   ـة التج
 العربية الكبرى،

رة األردنية المصرية الخاصة بتحرير كامـل       وإذ يرحب بالمباد   -
االتـصاالت، الحاسـب اآللـي،      (لعدد محدود من القطاعـات      

  ،)والتعليم

{Ïè{…†{< <

 لالنضمام إلى المبادرة األردنية     ، الراغبة ،دعوة الدول العربية   -1
االت والحاسـب اآللـي     ــاعات االتص ـ لتحرير قط  المصرية
إلـى قطاعـات    ، والعمل على توسيع نطاق التحريـر        والتعليم

  . خدمية أخرى
 إلى  ،دعوة الدول العربية المشاركة في مفاوضات جولة بيروت        -2

االنتهاء من المفاوضات الثنائية لتحرير التجارة في الخـدمات         
بين الدول العربية قبل دورة المجلس االقتصادي واالجتمـاعي         

  .2008شباط / في شهر فبراير

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 397: ق .ق( 
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  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،   .قــلالن
 ،)234(، )212(على تقرير المتابعة للقرارات أرقام  بعد اطالعه  -

، )14(، )13(الصادرة عن دوراته ) 351(، )309(، )275(
استكمال ربط الدول على الترتيب بشأن ) 18(، )17(، )16(

ورفع العربية براً وبحراً وجواً، وتطوير قطاع النقل العربي 
  كفاءته،

وإذ يثمن الجهود المبذولة من قبل الدول العربية والمجلس   -
االقتصادي واالجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب والمنظمات 

  العربية المعنية لتنفيذ القرارات المشار إليها بوتيرة متسارعة،
وإذ يعرب عن ارتياحه إلنجاز اتفاقية تنظيم نقل الركاب على   -

  ن الدول العربية وعبرها،الطرق فيما بي
وحرصاً على مواجهة المعوقات التي تحد من كفاءة حركة النقل   -

  العربي البيني، 
وأخذاً بعين االعتبار الدور الرئيسي للصناديق والمؤسسات   -

المالية العربية في تحقيق توجهات العمل العربي المشترك وعلى 
  ،األخص فيما يتعلق باستكمال البنية األساسية

è{Ï{…†{< <

  :دعوة الدول العربية إلى :أوالً
اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطـرق فيمـا         "المصادقة على      -1

، نظراً لدورها في تسهيل حركـة       "بين الدول العربية وعبرها   
  .األفراد فيما بين الدول العربية

اتخاذ الخطوات الالزمة لمواءمة مـسميات رسـوم وأجـور             -2
أنظمتها ، مـع المـسميات الـواردة        الموانئ في تشريعاتها و   

بالهيكل الموحد للرسوم واألجور بالموانئ البحريـة العربيـة         
الذي وافق عليه كل من المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي         

بموجـب قراريهمـا رقمـي      (ومجلس وزراء النقل العـرب      
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وكذلك إلدخال نظام النافـذة     على الترتيب   ،  )214(،  )1473(
هدف تسهيل ورفع كفـاءة التجـارة        وذلك ب  ،الواحدة بالمنافذ 

  .العربية 
  :دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية إلى بحث إمكانية :ثانياً
تمويل إعداد الدراسة الشاملة حول اسـتكمال الـربط البـري         -1

  .العربي بمحاور من الطرق والسكك الحديدية
منح تسهيالت خاصة للدول العربية األقل نمواً فـي عمليـات             -2

 مشاريع البنية األساسية لقطاع النقل لدى تلك الدول ،          تمويل
  .وذلك بهدف تهيئته للربط مع الدول المجاورة

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 398: ق .ق( 

ــائي   ــربط الكهرب ال
  .العربي

  ن مجلس الجامعة على مستوى القمة، إ
، )212(بعد إطالعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام  -

على ) 17(، )14(، )13(ادرة عن دوراته الص) 311(، )236(
بشأن استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته، التوالي 

 والعمل على إنشاء سوق عربية للطاقة، 

وإذ يبارك توجه مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون  -
لمشروعات الربط الكهربائي  الكهرباء إلعداد دراسة مستقبلية
 ذهـاري تنفيـل والجـ بالفعالعربي على ضوء القائم منها

اربي، ـمشروع الربط السباعي، مشروع الربط المغ(
دى توفر مصادر الطاقة ـ، وم)روع الربط الخليجيـمش

از ـاء والغـب على الكهربـات الطلـة، وتوقعـبالدول العربي
 الطبيعي بالمنطقة،

وبالنظر إلى الدور الرائد للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  -
وتنفيذ مشروعات قطاع  اعي في مجال دراساتواالجتم

ة وكذلك مشروعات الربط الكهربائي الكهرباء بالدول العربي
  العربي،
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{Ïè{…†{< <

تكليف مجلس الوزراء العرب المعنيـين بـشؤون الكهربـاء             -1
اإلسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات        

ة القادمـة،   الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين سـن       
نظراً ألهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقـة تـدار           

  .وفق األسس االقتصادية
 الـصندوق العربـي لإلنمـاء االقتـصادي         تقديم الشكر إلى     -2

على ما بذله من جهـود سـابقة فـي تمويـل            واالجتماعي  
إلى النظر فـي    مشروعات الربط الكهربائي العربي، ودعوته      

  .المشار إليهاالشاملة ة تمويل إعداد الدراس

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 399: ق .ق( 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،   .السياحة العربية
 امــأرقرارات ـة للقـر المتابعـه على تقريـد إطالعـبع -

، )17(، )14(الصادرة عن دوراته ) 352(،)310(،)237(
بي وتعزيز  بشأن دعم القطاع السياحي العرعلى التوالي) 18(

  الحركة السياحية العربية البينية،
وتأكيداً على أهمية تحقيق زيادة في حجم الحركة السياحية   -

العربية البينية، العتبارات اقتصادية على المستوى العربي 
  اإلجمالي،

وبناء على ما تبين له من خالل استعراض بعض الصعوبات   -
 السياحية فيما بين التي تؤثر سلباً على تسهيل وزيادة الحركة

  الدول العربية،

{Ïè{…†{< <

دعوة الدول العربية إلى النظر في سن التـشريعات والقـوانين        
تشجيع السياحة العربية البينية بما فـي ذلـك         واألنظمة التي من شأنها     
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  وتسهيل إجراءات حصول الـسائحين       المعاملة الوطنية للسائح العربي،   
  .العرب على تأشيرات الدخول

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 400 :ق .ق( 

تطوير ودعم االقتصاد   
ــادة  ــسطيني وإع الفل

  .تأهيله

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
إذ يدين العدوان اإلسرائيلي الذي يستهدف النيل من صمود   -

  الشعب الفلسطيني، 
وإذ يشير إلى حجم الخسائر البشرية والماديـة التـي لحقـت              -

ب العدوان اإلسرائيلي الذي تعرض لـه       بالشعب الفلسطيني بسب  
  قطاع غزة بشكل خاص وعموم األراضي الفلسطينية،

وإذ يشيد بما قدمته حكومات وشعوب الدول العربية من دعـم             -
ومساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العـدوان اإلسـرائيلي         
وإعادة البناء واإلعمار وتعزيـز القـدرات الذاتيـة لالقتـصاد           

  الفلسطيني،
ذ يقدر الجهود الكبيرة للهيئات والصناديق المالية واإلنمائية        وإ  -

العربية واإلسالمية وصندوقي األقصى والقدس في دعم وتمويل        
  مشاريع التنمية في فلسطين،

…†{{Ïè< <

دعوة الدول العربية لدعم إعادة إعمار ما دمره العدوان    -1
اء، طرق، جسور، كهرب(اإلسرائيلي من مباني سكنية وبنى تحتية 

  .جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية) مياه
دعوة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع    -2

التنمية في فلسطين من خالل صندوقي األقصى والقدس 
وتمكينهما من دعم جهود الحكومة الفلسطينية لخلق فرص 

ناء اقتصاد تنموية، وإرساء دعائم بيئة تنموية مواتية وب
عصري وفق األولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرة 
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الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة االستثمارية 
  . ومواجهة مشاكل البطالة والفقر

دعوة كافة الدول العربية واإلسالمية التي لـم تنضم بعد إلى    -3
بة الصندوقين، للمبادرة باالنضمام إلى عضويتهما، واإلها

بالمؤسسات الطوعية في العالم العربي واإلسالمي وسائر 
المتبرعين الستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي 
وضعها البنك اإلسالمي للتنمية، من أجل تمويل برامج ومشاريع 
شهد الجميع بحرص البنك على أن تستجيب ألولويات الحاجة 

وفق أفضل معايير لدى الشعب الفلسطيني، وبأنها تنفذ 
  .وممارسات الشفافية والترشيد والنجاعة

  غير العاديةتنفذ قرار قمة القاهرةلم دعوة  الدول العربية التي    -4
 بخصوص إعفاء السلع 22/10/2000 الصادر بتاريخ 200رقم 

الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر 
رار وإصدار تعليماتها بهذا الشأن المماثل، لإلسراع في تنفيذ الق

  .إلى المنافذ الجمركية
دعوة الهيئات والصناديق العربية واإلسالمية لالستمرار في تقديم   -5

الدعم المالي لمشاريع التنمية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال الدعم 
الفني للمؤسسات الفلسطينية، وخاصة في مجال توفير الخبراء وتطوير 

  .تية والبناء المؤسساتي للقطاعين العام والخاصالقدرات الذا
دعوة مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية ورجال    -6

األعمال العرب للمشاركة الفاعلة في االستثمار في فلسطين، 
وتشجيع المشاريع المشتركة بينها، وتوفير ما أمكن من دعم 
ومساعدة لمؤسسات القطاع الخاص ورجال األعمال في 

والدعوى إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح المنتدى . ينفلسط
االقتصادي الذي ستنظمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 .حول دعم عملية إعادة البناء واإلعمار لالقتصاد الفلسطيني

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 401: ق .ق( 
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الوضع المالي لألمانة   
العامة لجامعة الـدول    

  .العربية

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

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

واستناداً إلى كافة قراراته بشأن الوضع المالي وآخرها قـرار           -
  ،29/3/2006 بتاريخ 359قمة السودان رقم 

…†{{{Ïè< <

التـي لـم تـف      التأكيد على ضرورة التزام الدول األعـضاء         -1
بالتزاماتها بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمـة         

  :بشأن
ضرورة تقيد الدول األعضاء بسداد مساهماتها كاملة خالل       �

األشهر الثالث األولى من السنة المالية وفقاً لنص المـادة       
  .من النظام المالي، وبعملة الموازنة) 29(

% 10ات بـسداد    التزام الدول األعضاء التي عليها متأخر      �
من هذه المتأخرات سنوياً تـضاف إلـى حـصة الدولـة            

 .السنوية

الطلب من الدول األعضاء المتحفظة على نسب مساهماتها         �
 .الحالية في موازنة األمانة العامة سحب هذه التحفظات

سداد الدول األعضاء لمساهماتها فـي االحتيـاطي العـام      �
فقـاً لـنص     و 2006لألمانة العامة اعتباراً من موازنـة       

 من النظـام المـالي لألمانـة العامـة          24 ،   23المادتين  
 .بجامعة الدول العربية

معالجة موقف الدول غير القادرة على دفع مساهماتها المقررة          -2
في موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب إلـى          

  .2007 و 2006هذه الدول سداد حصتها في موازنتي عام 

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 402: ق .ق( 
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توجيه الشكر والتقدير   
للمملكــة العربيــة  

 الستضافتها  السـعودية
في ) 19(القمة العادية   
  .مدينة الرياض

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
تقديرا للمملكة العربية السعودية، الستضافتها الكريمة ألعمـال     -

مـة،  لمجلس الجامعة علـى مـستوى الق      ) 19(الدورة العادية   
 ولجهودها المقـدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

…†{{Ïè< <

توجيه خالص التحية ووافر االمتنان إلـى المملكـة العربيـة            -1
السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، على حفــاوة االســتقبال         
وكرم الضـيافة التي أحيط بها الوفـود المشـاركة في القمة         

 .العربية

لعرفـان لخادم الحرمين الشريفين    اإلعراب عن بالغ الشكر وا     -2
الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربيـة            
السعودية  للجهـد الكـبير الذي بذلــه لتوفير فرص انعقاد         

  .القمة وإنجاح أعمالها

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 403: ق .ق( 

موعد ومكان الـدورة    
لمجلس ) 20(العادية  

ـ    ة جامعة الدول العربي
  .على مستوى القمة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
استناداً إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآليـة االنعقـاد         -

 الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة،

…†{{{Ïè< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـدورة          
ية السورية في دمشق خالل شهر      برئاسة الجمهورية العرب  ) 20(العادية  
  .2008آذار /مارس

   )29/3/2007 –) 19(ع .د 404: ق .ق( 
 


