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، المجتمعين في الدورة التاسعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على           نحن قادة الدول العربية   
 ربيــع األول   10-9مستوى القمــة بالرياض عاصمة المملكة العربيـة السـعودية يومـي         

  .م2007آذار /  مارس29-28 هـ الموافق 1428
واثيـق  استناداً إلى األسس والمقاصد التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية والم            -

العربية األخرى، بما فيها وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين الدول العربية، ووثيقـة             
  التطوير والتحديث في الوطن العربي،

واستلهاماً للقيم الدينية والعربية التي تنبذ كل أشـكال الغلـو والتطـرف والعنـصرية،        -
رية والثقافيـة،   وحرصاً منا على تعزيز الهوية العربية، وترسـيخ مقوماتهـا الحـضا           

ومواصلة رسالتها اإلنسانية المنفتحة، في ظل ما تواجهه األمة من تحـديات ومخـاطر            
تهدد بإعادة رسم األوضاع في المنطقة، وتمييع الهوية العربية، وتقويض الروابط التي            

 تجمعنا،

وتأكيداً على الضرورة الملحة الستعادة روح التضامن العربي، وحماية األمـن العربـي              -
جماعي، والدفع بالعمل العربي في المجاالت االقتـصادية واالجتماعيـة والتنمويـة،            ال

وااللتزام بالجدية والمصداقية في العمل العربي المشترك، والوفاء بمتطلبات دعم جامعة           
 .الدول العربية ومؤسساتها

  :نعلن عزمنا على
 وترسـيخ االنتمـاء     العمل الجاد لتحصين الهوية العربية، ودعم مقوماتها ومرتكزاتها،        -

إليها في قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقولهم، باعتبار أن العروبة ليست مفهوماً            
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عرقياً عنصرياً، بل هي هوية ثقافية موحدة، تلعب اللغة العربيـة دور المعبـر عنهـا                
والحافظ لتراثها، وإطار حضاري مشترك قائم على القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية،           

ريه التنوع والتعدد، واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرى، ومواكبـة التطـورات            يث
  :العلمية والتقنية المتسارعة، دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز، ولذلك نقرر

إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق االنتماء             �
يب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسـخ  العربي المشترك، ويستج 

وق اإلنـسان والمـشاركة االيجابيـة       ـادئ حق ـقيم الحوار واإلبداع، ويكرس مب    
  .الفاعلة للمرأة

تطوير العمل العربي المشترك في المجاالت التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل            �
ا، والموارد المالية والبشرية التي     المؤسسات القائمة ومنحها األهمية التي تستحقه     

تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمـي، واإلنتـاج المـشترك للكتـب              
والبرامج والمواد المخصصة لألطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة مـن           
اللغة العربية واليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلـك              

 .ل االتصال واإلعالم واالنترنت، وفي مجاالت العلوم والتقنيةفي وسائ

نشر ثقافة االعتدال والتسامح والحوار واالنفتاح، ورفض كل أشكال اإلرهاب والغلو           �
والتطرف، وجميع التوجهات العنصرية االقصائية وحمـالت الكراهيـة والتـشويه           

ات والمقدسات الدينية،   ومحاوالت التشكيك في قيمنا اإلنسانية أو المساس بالمعتقد       
والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية ألغراض سياسية تستهدف تجزئة 

 .األمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات األهلية المدمرة فيها

ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي األزمات ويفض النزاعـات بـين الـدول               -
لمية، في إطار تفعيل مجلس السلم واألمن العربي الذي أقرته القمم           األعضاء بالطرق الس  

العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار اإلقليمي وفق مواقف عربيـة موحـدة              
ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية األمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تـنص            

  .ت الدفاعية، واألمنية العربيةعليها المواثيق العربية، والسعي لتلبية الحاجا

تأكيد خيار السالم العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً لألمـة العربيـة، وعلـى               -
المبادرة العربية للسالم التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصـراع           
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ـ          –العربي   دأ األرض   اإلسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتهـا، ومب
 .مقابل السالم

تأكيد أهمية خلو المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بعيداً عن ازدواجية المعـايير               -
وانتقائيتها، محذرين من إطالق سباق خطير ومدمر للتسلح النـووي فـي المنطقـة،              
ومؤكدين على حق جميع الدول في امتالك الطاقة النووية الـسلمية وفقـاً للمرجعيـات      

 .ة ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنهاالدولي

إن ما تجتازه منطقتنا من أوضاع خطيرة، تُستباح فيها األرض العربية، وتتبـدد بهـا الطاقـات                 
والموارد العربية، وتنحسر معها الهوية العربية واالنتماء العربي والثقافة العربية، يستوجب منا            

وإننا جميعـاً، قـادة ومـسؤولين       . اجعة شاملة جميعاً أن نقف مع النفس وقفة تأمل صادق ومر        
ومواطنين، آباء وأمهات وأبناء، شركاء في رسم مصيرنا بأنفسنا، وفي الحفـاظ علـى هويتنـا         

إن األمم األصيلة الحية تمر باألزمات الطاحنة فال تزيدها سوى إيمانـاً            . وثقافتنا وقيمنا وحقوقنا  
، حين توحد صفوفها، وتعزز عملهـا المـشترك، أن         وإن امتنا العربية قادرة بإذن اهللا     . وتصميماً

  .تحقق ما تستحقه من أمن وكرامة ورخاء وازدهار
  

  الرياض
  م29/3/2007 هـ   10/3/1428
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{  

  :والصالة والسالم على سيدنا محمد وبعد
  دة األمة العربية،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قا

  أيها االخوة الحضور،
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

يسعدني باسمي وباسم الشعب السعودي أن أرحب بكم، متمنيا لكم النجاح في أعمـالكم،              
البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، على مـا        حسن أحمد   واشكر فخامة األخ الرئيس عمر      

  .ة في السنة الماضيةبذله من جهد أثناء رئاسته القم

  أيها االخوة الكرام،
 الجامعة العربية، لتكون نواة للوحدة العربية الحقيقيـة،         أنشئتمنذ أكثر من ستين سنة      

وحدة الجيوش، ووحدة االقتصاد، ووحدة األهداف السياسية، وقبل ذلـك كلـه وحـدة القلـوب                
  .والعقول

قق من ذلك كلـه؟ إن الجـواب        ما الذي تح  : وال شك أن السؤال الذي يطرح نفسه علينا       
  .على هذا يكشفه واقعنا الذي يؤكد أننا اليوم أبعد عن الوحدة من يوم أنشئت الجامعة

  أيها االخوة الكرام،
في فلسطين الجريحة، مازال الشعب الصامد يعاني القهر واالحتالل محروما من حقه في             

ينيين اجتمعوا في مكة المكرمة بجوار      االستقالل والدولة، وكما تعلمون جميعا فإن األشقاء الفلسط       
بيت اهللا الحرام ونجحوا بفضل اهللا وتوفيقه في إنهاء خالفاتهم واالتفاق على حكومة وحدة وطنية               
تم اإلعالن عنها، وفي ضوء هذا التطور االيجابي فإنه أصبح من الضروري إنهاء الحصار الظالم               
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ممكنة، لكي تتـاح لعمليـة الـسالم أن          فرصة   بأقربالمفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق      
 على نحو يسمح بنجاحها في تحقيق هدفها المنشود فـي           واإلكراهتتحرك في جو بعيد عن القهر       

  .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وفي العراق الحبيب، تراق الدماء بين االخوة، في ظل احتالل أجنبـي غيـر مـشروع،                
يضرب به المثل في التعايش واالزدهار،      كان   لبنان الذي    وفي. وطائفية بغيضة تهدد بحرب أهلية    

  .أنيابهايقف الوطن مشلوالً عن الحركة، وتتحول شوارعه إلى فنادق وتوشك الفتنة أن تكشر عن 

وفي الصومال،  . ؤونهـي ش ـوفي السودان أدى التراخي العربي إلى التدخل الخارجي ف        
ـ  ـدث ونح ـلك يح كل ذ . ال تكاد حرب أهلية تنتهي حتى تبدأ أخرى        ـ    ـن عاج م ـزون عـن تقدي

  .ألشقائناون ـالع

ال أريد أن ألقى اللوم على الجامعـة        . والسؤال ماذا فعلنا طيلة هذه السنين لحل كل ذلك؟        
 التي يراها بدقة، ان اللوم الحقيقي يقع علينا نحن قـادة            أوضاعناالعربية، فالجامعة كيان يعكس     

 تفقد الثقة فـي   الوحدة، كل هذا جعل األمةبأسبابرفضنا األخذ العربية، فخالفاتنا الدائمة، و  األمة  
  . وتفقد األمل في يومها وغدها،مصداقيتنا

  أيها االخوة الكرام،
ان الفرقة ليست قدرنا، وان التخلف ليس مصيرنا المحتوم، فقد منحنا اهللا جلت قدرتـه               

تميز الخير من الـشر، وال      الكرامة، وخصنا بعقول تستطيع التفرقة بين الحق والباطل، وضمائر          
 سوى المحبة والمـودة  ألخيههر عقولنا من المخاوف والتوجس، فال يحمل األخ  نطينقصنا إال أن    

  .وال يتمنى له إال الخير الذي يتمناه لنفسه

، ورغم أسباب التشاؤم متمسك بالتفـاؤل، ورغـم         باألملإنني رغم دواعي اليأس مليء      
  . إلى اليسرأتطلعالعسر 

طوة في طريق الخالص هي أن نستعيد الثقة في أنفسنا، وفي بعضنا الـبعض،  ان أول خ  
. مصداقية هبت رياح األمـل علـى األمـة        فإذا عادت الثقة عادت معها المصداقية، وإذا عادت ال        
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ض مستقبل المنطقة، ولن يرتفـع علـى أر       وعندها لن نسمح لقوى من خارج المنطقة أن ترسم          
  .العرب سوى علم العروبة

وإني أدعوكم، وأبدأ بنفسي إلى بداية      ) هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم        إن ا ( 
جديدة، تتوحد فيها قلوبنا، وتلتحم صفوفنا، أدعوكم إلى مسيرة ال تتوقف إال وقد حققـت األمـة                 

 في الوحدة، والعزة، والرخاء، وما ذلك على قدرة العلي القدير، ثم علـى عـزائم الرجـال      آمالها
  .ين بعزيزالمؤمن

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
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  رئيس،سيد الال
  ،خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود

  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

 في رياض المملكة العربية الـسعودية وعلـى         ةيأتي انعقاد القمة العربية التاسعة عشر     
لعربية أصـبح    أن االنعقاد السنوي المنتظم للقمة ا      يأرضها المباركة، ليسجل رسالة ذات داللة، ه      

، وهو أيـضا مـا    2000آلية راسخة في إدارة العمل العربي المشترك، منذ إقرارها بالقاهرة عام            
تفرضه الضرورات من حتمية االحتكام إلى التنسيق والتضامن إزاء ما يواجه العرب من تحديات              

  . كبرى في منعطف توتر غير مسبوق في التاريخ المعاصر للشرق األوسط والعالم العربي

وأود أن أهنئ المملكة وخادم الحرمين الشريفين على تبوء رئاسة هذه القمة وهو، كما              
عرفناه ونعرفه، قادر بحكمته وأصالة خصاله وثبات مواقفه على الريادة الواعية للمسيرة، وعلى             

  . استنهاض الهمم وشحذ العزائم إزاء تحد واضح لكيان بل لكينونة هذه األمة

ر لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير علـى جهـوده المميـزة             كما أعبر عن التقدي   
 العربي المنصرم، وقـد     يوإدارته النشطة منذ تولي رئاسة أعمال القمة العربية في العام السياس          

ولية متابعة تنفيذ مقررات تلك القمة      ؤحملت الدبلوماسية السودانية تحت قيادته، بكل إخالص، مس       
مخاطر والتحديات في السودان نفسه، وفـى منطقـة القـرن           وسط ظروف صعبة اشتدت فيها ال     

  .  المتاخم له، وفى الشرق األوسط على اتساعهياإلفريق

  ن،خادم الحرمي: السيد الرئيس
  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

 ونحن في مستهل عمل الرئاسة الجديدة أن اعرض عليكم كشف حساب عن             ياسمحوا ل 
 وحتى  ي مضى بين قمة الخرطوم في مارس من العام الماض         يام الذ  المشترك في الع   يالعمل العرب 

  .هذا اليوم
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  : وكما تعلمون، فإن األجندة العربية تقوم على بنود رئيسية أربعة وهى
الوضع االستراتيجي والسياسي واألمني في المنطقة، وما يرتبط به مـن مـشاكل              −

راق ومأساته، ولبنـان    ، والع ي اإلسرائيل يكبرى على رأسها فلسطين والنزاع العرب     
 فـي   يوانقساماته، والسودان ومشاكله، والصومال وصعوباته، والوضـع النـوو        

  . وهويتهي يتعرض لها الكيان العربيالمنطقة، والهجمة العنيفة الت
 .  والعمل الجماعي العربي في أطره االقتصادية واالجتماعيةيالموقف التنمو −

 .حركة اإلصالح في المجتمعات العربية −

 .ح هياكل الجامعة العربية وتنشيط آلياتهاإصال −

 هذا كال من هذه البنود، باختصار أرجو أال يكون مخال، ولكن            يوسوف أتناول في تقرير   
  ..تفاصيله موجودة في تقاريري المعروضة أمام حضراتكم 

 ومـن حولـه     ييرى العالم العرب   ،االستراتيجي والسياسي في المنطقة   لوضع  فبالنسبة ل 
ـ         يالمالعالم اإلس   وجـوهره   ي اإلسـرائيل  ي، وحقيقةً العالم في معظمه، في استمرار النزاع العرب

القضية الفلسطينية لب االضطراب وأساس التوتر في هذه المنطقة على اتساعها، وهنـا يطـرح               
ماذا يتوجب علينا أن نفعل إزاء انحياز سياسات دولية مؤثرة هـذا االنحيـاز              : سؤال حاكم هو    
وهو االنحياز الذي تسبب    ...  فرص السالم العادل     ياسة إسرائيلية ممعنة في تحد    المعيب إلى سي  

هذا األمر يجعلنا نعمل ونطالب بإصرار بضرورة إعادة النظر فـي هـذه             . في شل عملية السالم   
إن غيبة الوساطة األمينة أضـرت      . السياسة إذا كان للشرق األوسط أن يستقر وللسالم أن يقوم         

رص المتاحة إلحداث نقلة نوعية في الموقف بالمنطقة، ومع ذلك فإننا نتابع حالياً             ضرراً بالغاً بالف  
حركة دبلوماسية نرجو أن تكون متوجهة إلى استئناف عملية السالم، ومن ثم نرجو لها النجـاح       

غييـر الوضـع   خاصة وأننا في سباق حاسم مع الزمن، مع استمرار الممارسات اإلسرائيلية في ت  
  .  في األراضي العربية المحتلةموجرافيالجغرافي والدي

إننا نرجو أال يكون األمر مجرد حركة دون بركة، وال تكون الدوائر المغلقة تطرح نفسها             
ـ            رائيلية ـمن جديد، لنجد أنفسنا بعد فترة في نفس المربع ونكون فقط قد أتحنـا للـسياسة اإلس

واء بالقدس  ـة ليحتج علينا به س    الوقت الذي تحتاجه لفرض أمر واقع جديد في األراضي المحتل         
  . أو ما حولها أو في األراضي المحتلة بشكل عام
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.. إن اليقظة مطلوبة اآلن أكثر من أي وقت مضى ومن ثم فعملية التقييم خالل األسابيع              
أو الشهور القادمة ضرورية حتى يمكننا التداول في الطريق الذي يجب اتخاذه إذا فشلت الجهـود           

  .  عدم فعاليتها، وهو أمر محتمل جداًالحالية أو اتضح

 النزاع العربي اإلسرائيلي، وتشهد     يلقد أعد العرب أنفسهم للدخول في عملية سالم تنه        
التطورات في األسابيع الماضية بذلك، وعلى رأس ما حققه العرب يأتي اتفاق مكـة الـذي تـم                  

. تعـرض لـه المنطقـة     برعاية كريمة منكم يا خادم الحرمين في إطار مواجهة موقف خطيـر ت            
 نحييها ونتمنى لهـا  يوإرتباطاً بذلك يأتي االتفاق الفلسطيني على قيام حكومة الوحدة الوطنية الت          

التوفيق في دفع العمل الفلسطيني نحو تحقيق السالم العادل طبقاً إلطار مبادرة الـسالم العربيـة،     
ئب والجرئ باالعتراف بالحكومـة     وبهذه المناسبة أحيي الدول األوروبية التي اتخذت القرار الصا        

 يمثلها اليـوم وزيـر خارجيتهـا،        يالفلسطينية الجديدة والتعامل معها وعلى رأسها النرويج الت       
وأطالب بوقف الحصار االقتصادي المضروب على شعب فلسطين فهو حصار غير عادل ال يخـدم               

  . إال أهداف االحتالل األجنبي

 تلزم كل العـرب وتـشكل   يالسالم هذه والتإن هدف العرب واضح، ومسجل في مبادرة       
إطار قبولهم، والشروط الالزمة للسالم الشامل معهم، بما يتطلب إنهاء االحتالل العـسكري فـي               

 وشبعا اللبنانية، وقيام العالقات المستقبلية مع إسـرائيل         ياألراضي الفلسطينية والجوالن السور   
  . ة الحقيقيةتحت ظروف السالم الشامل وقيام الدولة الفلسطيني

وإذا كانت السياسة اإلسرائيلية تريد من العرب أن يعدلوا مبادرتهم لتشكل فـي النهايـة      
تنازالت عربية دون مقابل، وترتب حقوقاً إلسرائيل دون التزامات، وذلك بعـد اقتـراح اسـتبعاد           

نما عنصري األرض والبشر، والتركيز على طلب التطبيع، فهو عرض ال يلغي المبادرة فحسب وإ             
  . يمنع قيام السالم

 لذلك،  ن بالمبادرة واستغالل الساسة اإلسرائيليي    ي العام اإلسرائيل  يوأما القول بجهل الرأ   
وأن علينا أن نبذل جهدا إضافيا إلعالمهم وإقناعهم هم وحلفاؤهم، فربمـا يكـون هـذا القـول                  

 ووضوح في خطابـه      ملك األردن هذا األمر بكل صراحة      يصحيحا، وقد شرح الملك عبد اهللا الثان      
ونقول لهم  .. عدلوها أوالً   : ي يأت ي اإلسرائيل ي وإذا بالرد السلب   ي أمام الكونجرس األمريك   يالضاف
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لعلنا نصل إلى حل عادل ومقبول من الجميع يتمـشى          .. اقبلوها أوالً، وتعالوا إلى مائدة التفاوض     
  . لسالممع صحيح القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ومبدأ األرض مقابل ا

 مقبول نحن جاهزون له، وامـا       يما أن نتحرك نحو سالم حقيق     اإننا في مفترق طرق، ف    
  . استمرار بل وتزايد في وضع التوتر األقصى، وكثيرون جاهزون له

 منها واضح منذ اللحظـات      يفإذا انتقلنا إلى العراق فالمأساة كبيرة ولكن الموقف العرب        
 كـان   ياعدة العراق الجديد على عبور األزمة الضخمة الت       األولى لسقوط النظام السابق، وهو مس     

، 2003آذار  / مـارس واضحا أنها في سبيلها إلى الظهور فور وقوع الحرب على العـراق فـي               
 صاحبت هذه الحرب بالنسبة لألهداف الحقيقة وراءها، فقد قبل النظام           يورغم الشكوك الكبيرة الت   

 أنشئ آنذاك مقعد العـراق فـي الجامعـة العربيـة     ي الذي أن يشغل مجلس الحكم االنتقال    يالعرب
 الشرعية على الوضع الجديد رغـم  ياحتضاناً للعراق وحفاظاً على كيانه ومستقبله، ومن ثم أضف      

 مسار المصالحة الوطنية كمخرج لالزمة الطاحنة       يأنه كان محل جدل كبير، ثم اقترح النظام العرب        
سلبية عملت على نسف كل فرص المصالحة ليبقـى         فيه، وهو ما بشر بتقدم في حينه لوال قوى          

  .  من االنفصام الوطني ومظاهره الدموية الطائفية والمذهبية ومن ثم يعانيالعراق يعانى

إن مسيرة الحل في العراق يمكن أن تنطلق إذا ما اعترفت كافـة القـوى ذات الـشأن                  
، فليست العبرة بعدد الجنود     وليس معالجات أمنية فقط    يوالعالقة بأن الوضع يحتاج إلى حل سياس      

  .وإنما بموضوعية المقاربة ونجاعتها

 تعمل على تأجيجه    يإن االنقسام والصدام بين الشيعة والسنة في العراق والسياسات الت         
 بإبعاده المأساوية يمكن أن تشعل حريقا إقليميا هائال لن يخـرج منـه   يأو استثماره، وعدم الوع 

  . ه أو فيما وراء البحارمنتصر واحد داخل العراق أو حول

ولية وطنية عراقية فـي     ؤومن هنا كان القرار العربي االستراتيجي بأن إنقاذ العراق مس         
المقام األول ونحن نتابع باهتمام السياسة التي تبدو بازغة للتواصل مع مختلف القوى الـسياسية    

لكنه فـي الوقـت نفـسه       ولية وطنية عراقية نعم، و    ؤالعراقية دون استثناء، إن إنقاذ العراق مس      
ولية على دول الجوار أن تساعد على عبوره إلى شاطئ السالم،           ؤولية عربية، مثلما هي مس    ؤمس

  . ولية دولية أن تُعاون على تحقيق ذلكؤومس
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 نفهم أن آلخرين غيرنا مصالح مع العراق، فيجـب أن يكـون        يوإذا كنا في العالم العرب    
 في العراق ومعه، وأن الحل يكمن في التوصل إلـى          مفهوما لدى هؤالء أن للعرب مصالح ضخمة      

 مستقبل العراق الواحد الحر، ويطلقه نحو آفـاق أرحـب علـى قاعـدة مـن                 يتفاهم عام يحم  
 يتوافـق عليـه   يالديمقراطية الحقيقية، والبعد عن الطائفية والمذهبية، وفي ظل الدسـتور الـذ     

  . به الجميعيويحتم

ح في قراراتها، وآخرها القرار المطروح أمام هذه        وفى هذا فموقف الجامعة العربية واض     
 يتطلبها حل الموقف، ومـن ناحيـة أخـرى،          يالقمة والمرفوع من مجلس الوزراء بالمعايير الت      

امع الذي عقد فـي رحابهـا فـي         فالجامعة العربية على استعداد الستئناف مؤتمر المصالحة الج       
تين اللتين تم االتفاق عليهما من قبل كافـة          وطبقا للوثيقتين األساسي   2005 تشرين ثاني / نوفمبر

، حيث انعقد فـي الجامعـة العربيـة         2006 ثم عام    2005الفرقاء العراقيين في القاهرة في عام       
اجتماع آخر للجنة مثلت مختلف التوجهات لمعاودة البحث في استئناف عملية المصالحة، وتـضم         

الفاعليات العراقية سياسية ودينية وحكوميـة      الوثيقتان النقاط األساسية التي توافق عليها ممثلو        
وهذه الوثائق وثائق رسمية وتاريخية     . ومعارضة، وتعتبر أساساً مهماً لعملية المصالحة العراقية      

 على أساسـها باعتبارهـا منطلقـاً        ي العرب يلجامعة الدول العربية، وسوف يستمر العمل السياس      
  .ر عن عرق أو مذهب أو دينلالتفاق بين مختلف الفئات العراقية بصرف النظ

وباإلضافة إلى ذلك فالعمل من اآلن فصاعداً يتطلب جهداً مشتركاً فـي إطـار الجامعـة                
ؤتمر اإلسالمي ودول الجوار وكافة الجهات الدولية المعنية        مالعربية بالتعاون مع األمم المتحدة وال     

سوف نعمل علـى تنفيـذ   األخرى، إن إعادة إطالق مسيرة الوفاق العراقي أصبح ضرورة ملحة و      
  . ذلك وفقاً لما تصدرونه من قرارات في هذا الشأن

وأما لبنان العزيز علينا جميعا فيبقى الوضع فيه رهنا للتوافق بين زعاماته وللتـوازن              
بين مطالبهم واستحقاقاتهم، وال شك أننا سوف نستمر في مساعينا العربية لتحقيق ذلـك علـى                

 تبـذلها   ي الت يها الجامعة العربية وإمكانيات تطويرها، والمساع      قدمت يأساس سلة المقترحات الت   
المملكة العربية السعودية والدول العربية المعنية، وذلك توصالً إلـى إقـرار المحكمـة وكـشف                

وهذا مطلب عادل،   ..  أودت بحياة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه      يالحقيقة في الجريمة الكبرى الت    
 يتعرض لها لبنـان حاليـاً،       يطنية لتقود البالد وسط العواصف الت     وكذلك إلى حكومة الوحدة الو    
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ق لالستحقاقات االنتخابية القادمة رئاسية     ــيد الطري ــافة إلى تمه  ـوهذا مطلب وطني، باإلض   
  . أو برلمانية

  :فإذا انتقلنا إلى السودان، وإلى دارفور خاصة، فيبقى األمر محكوما بالعناصر التالية
ي إطالق العملية السياسية، وتوسيع قاعدة اتفاق أبوجا للسالم فـي دارفـور             اإلسراع ف  :  أولها

  . ليلتحق به غير الموقعين عليه
 وحكومة السودان فيما يتعلق بالنهج       األمم المتحدة واالتحاد االفريقي    تحقيق التعاون بين   : وثانيها

  .الخاص بنشر قوة حفظ السالم طبقا لما تم االتفاق عليه في أديس أبابا
 في معالجة قضية دارفور والعمل على       ي مع الجانب السياس   يأهمية تضافر البعد التنمو    : وثالثها

سرعة عقد مؤتمر الحوار بين أهل دارفور، وتفعيـل صـناديق التنميـة والتعـويض،               
  .يواحتضان الدارفوريين في مؤسسات الحكم االتحاد

 استشرى نحو اتخاذ طريق العقوبات والقسر وسيلة لفرض حلـول إذ            يتجنب الميل الذ   : ورابعها
إن التفاهم بين أطراف    . تؤدي إلى إثارة األطراف ضد بعضها البعض وإلى تعقيد الموقف         

النزاع أساس مهم للوصول إلى حلول دائمة ومستقرة، وقد سرني كثيراً أن أرى األمين              
توفيق في مهامه الكبيـرة متفهمـاً ألعبـاء         العام الجديد لألمم المتحدة الذي أتمنى له ال       

األمـم  : قضية دارفور وألهمية الوصول إلى تفاهم بشأنها بين األطراف الثالثة الرئيسية          
  . المتحدة، واالتحاد األفريقي، وحكومة السودان

 المهم والمطلوب، وأهمية تركيز هذه يتمكين المنظمات اإلنسانية من أداء عملها اإلنسان     : وخامسها
  . يمنظمات على مهمتها العظيمة هذه دون تدخل في الموقف السياسال

وهنا لم يغب عن الجامعة العربية ضرورة المساهمة في تحسين األوضاع اإلنسانية فـي   
دارفور فأرسلت تباعاً العديد من البعثات الطبية والغذائية، وقد لمست خـالل زيـارتي لـدارفور                

ي معسكرات النازحين، غير أن هذا الحضور ال يزال يحتاج   حضوراً عربياً على الصعيد اإلنساني ف     
إلى تعزيز وإلى المزيد من الدعم وخاصة من قبل المجتمع المدني العربي حتى يضطلع بدور أكبر                

  . في رفع المعاناة اإلنسانية ألهل دارفور

 من موضوع السودان أجد لزاماً علي اإلشارة إلـى أن الـدول العربيـة         يوقبل أن أنته   
وصناديق التمويل واالستثمار العربية مدعوة بقوة للمساهمة في تنمية جنوب السودان، وفي هذا             
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الصدد شرعت الجامعة العربية في افتتاح مكتب لها في جوبا بجنوب السودان ليتولى المـساعدة               
 وتنسيق العون التنمـوي     2005كانون الثاني   / يناير 9في تنفيذ اتفاق السالم الشامل الموقع في        

  .العربي لجنوب السودان

إن انشغال الدول العربية بالتحديات والضغوط الخارجية وبتكاثر القـضايا اإلقليميـة ال             
 له أن يترك قضية وحدة السودان تواجه مصيرها بعيداً عـن دور عربـي فاعـل يعـزز                   يينبغ

  . وب السودانبمشروعات التنمية واالستثمار حتى تكون الوحدة السودانية خياراً جاذباً ألبناء جن

وأخيراً وليس آخراً فإن الوضع بالصومال يظل مدعاة لقلق كبير، وقد قامـت الجامعـة               
العربية تحت الرئاسة السودانية ببذل أقصى الجهد في تشجيع األطراف الصومالية للتوصل إلـى              

، حلول سلمية وقد شهدت الخرطوم عدة جوالت من المحادثات الصومالية برعاية الجامعة العربية            
غير أن حركة األحداث دفعت إلى اتجاه آخر ويتطلب األمر اليوم تضافر الجهود دوليـاً وإقليميـاً                 

  : وصومالياً للتعامل مع الوضع وفقاً لألسس التالية

  . يرأسه الرئيس عبد اهللا يوسفيدعم الشرعية الصومالية وتأييد النظام الذ  :  األول
ي من إرسال قوات لحفظ السالم لدعم الـشرعية والحركـة           تأييد ما قرره االتحاد األفريق     : والثاني

نحو تطبيع الحياة هناك، ونحو انسحاب القوات االثيوبية وتأكيد احترام سيادة الـصومال   
  .على أراضيه

أهمية الحوار والمصالحة بين القوى السياسية في الصومال ومساعدة الحكومـة علـى              : والثالث
  .  في مسيرة قيام الصومال الجديدقيادة األمور نحو ذلك الحدث األهم

عمار الـصومال،   إالدعوة تمهيدا لذلك وللمساعدة على حدوثه، إلى مؤتمر يعقد إلعادة            :الرابعو
    .وفى ذلك فأثق أن الدول العربية واستثماراتها لن تكون بعيدة وال مترددة

ـ              ة وبهذه المناسبة أرحب بالرئيس مواي كيباكي رئيس جمهورية كينيـا رئـيس منظم
اإليجاد والبروفسور ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية االتحاد األفريقـي وأؤكـد علـى الرغبـة             
المشتركة لدى الجانبين العربي واألفريقي لوضع التوصيات الالزمـة لتفعيـل التعـاون العربـي               
األفريقي وإزالة العوائق التي تعترض مسيرته على أسس جديدة ورؤية شاملة لمختلف مجـاالت              
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كي تعتمد في أقرب اآلجال على أعلى مستوى سياسي بين الطرفين الشقيقين والمتفاعلين         التعاون  
  . العربي واألفريقي

ـ         ـ  ـم العربـي لمـس    ـوفي إطار معالجة القضايا السياسية أشير إلى الدع ة ـاعي دول

اإلمارات العربية المتحدة الستعادة سيادتها على الجزر الثالثة المحتلة        
F

 وإيجاد حل سلمي لهـذا      

  . النزاع وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي

وفي نهاية تقريري عن الوضع األمني والسياسي أود أن أشير إلى أمرين أولهما  الملف             
النووي في الشرق األوسط وهنا فال يزال رأى الجامعة العربية كمـا قررتـه القمـة وقراراتهـا               

  :وقرارات المجالس الرسمية فيها يقوم على أساس
 .وجود أي برامج نووية عسكرية لدى أي من دول المنطقة وبال استثناءمعارضة  -

رفض الطرح الخاص بإمكان وجود برنامج عسكري نووي مقبـول أو مـسكوت عنـه          -
 . اإلدانة والعقابيوآخر مرفوض يقتض

حق كل الدول األعضاء في معاهدة منع االنتشار في الحصول على التكنولوجيا النووية              -
 . النووية وتدريس علومها والتعاون نحو تحقيق ذلكوالحق في المعرفة 

ضرورة إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط على أن تغطى كافة               -
 .انحائه دون استثناء، وإال ال يكون هناك داع لهذه المنطقة

أن الحوار والمفاوضات هي الطريق لمعالجة هذه الملفات، مثلما حـدث ويحـدث فـي                -
أخرى، بعيدا عن اإلجراءات القسرية التي ال تخدم بالضرورة أهدافا تتمشى مـع  مناطق  

 . متطلبات األمن اإلقليمي

وفي سياق المحور اإلستراتيجي واألمني في المنطقة، البد من اإلشارة أيضاً إلى الحملة             
ول حتميـة   المستعرة ضد الهوية الثقافية المميزة لهذه األمة، والتي تستند إلى مقولة عدوانية ح            

صراع الحضارات لتبذر بذور الشك في كل ما هو عربي أو مسلم، حتى أضحت مشكلة سياسـية                 
وأمنية، إقليمية ودولية، تهدد أمن هذه المنطقة واالستقرار العالمي، بدل أن تكون مجاالً مفتوحـاً               

  . للحوار مع اآلخر وللتفاعل البناء والحر معه

                                                
F

 .طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى 
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د أمن المنطقة تهديدا جديا، فقد قررتم فـي قمـة           في ضوء كافة هذه التحديات التي تهد      
الخرطوم إنشاء مجلس السلم واألمن في إطار جامعة الدول العربية، يهتم بمتابعة هـذه األمـور                
جميعا وغيرها، وتأثيراتها األمنية، والمجلس وهو يتأهب لدخول حيز النفاذ بعـد اكتمـال العـدد           

 حفظ السالم في العالم العربي مكانها ودورها، كما المقرر للتصديقات العربية سوف يعطى لعمليات     
سيتولى إدارة عملية فض المنازعات بين الدول العربية باإلضافة إلى كونه في حالة انعقاد دائـم،       

 لتنتقل هذه المنظمة    يووجود خاصية التنسيق مع مجلس األمن ومع مجلس السلم واألمن االفريق          
  .انع لتدهور المشاكل ووقوع الحروبإلى أسلوب آخر في التعامل الفوري الم

  السيد الرئيس خادم الحرمين الشريفين،
  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

يسرني فيما يتعلق بالمحور التنموي، أن أشير إلى الحركة االيجابية في إطـار منطقـة               
ل التجـاري   التجارة الحرة العربية الكبرى وإلى حقيقة أن هناك قفزة ال بأس بها في حركة التباد              

  . البيني بين الدول العربية

كما يسرني أن أشير إلى تقدم المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات بين عدد              
من الدول العربية، باإلضافة إلى النشاط الكبير الذي تقوده األمانة العامة لمعالجـة الموضـوعات          

بقطاعـات النقـل والـسياحة والـربط        المتعلقة بالقطاعات الخدمية العربية وبخاصة ذات الصلة        
الكهربائي والتنمية المستدامة وعملية تطوير المجاالت الزراعية والصناعية، وفي هذا فمعروض           

  . على القمة اإلستراتيجية العربية للتنمية الزراعية

وتجدون في التقرير التفصيلي المعروض على حـضراتكم خطـوات تفـصيلية تتـصل              
ي مجاالت البيئة والتنمية المستدامة واإلسـكان والتعميـر واألرصـاد           بمجاالت التعاون العربي ف   

الجوية والطاقة، بل أن النشاط امتد ليغطى قطاعات أخرى في المجال االقتصادي مثـل اإلحـصاء    
  .وقواعد المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

فعة كبيرة بالمبـادرة   وفى ذلك، فإن مجال التعاون االقتصادي واالجتماعي العربي تلقى د         
المصرية الكويتية المطروحة على هذه القمة، والتي تقتـرح عقـد قمـة عربيـــة تخـصص            
للمسـائل االقتصادية والتنموية واالجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيـل             
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، وتعـزز   ستراتيجيات التنموية العربية، ليكون لها عوائد سريعة ومباشرة للمـواطن العربـي           اال
التكامل واالندماج االقتصادي بين الدول العربية، وإنني إذ أرحب بهذه المبادرة أقترح أن يكلـف               

  . المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة بعملية اإلعداد لهذه القمة

ومن ناحية أخرى، فكم يسعدني أن ابلغ القادة العرب بأن ما قررتموه في قمة الخرطوم               
وقد أوليت هذا الموضوع اهتمامي الشخصي ويـشرفني أن         . ديثه قد تم تنفيذه   خاصا بالتعليم وتح  

أقدم في هذه الدورة تقريراً ضافياً يمثل محصلة لعمل دؤوب تم خالل العام الماضي شاركت فيـه                 
، )االليكـسو (منظمات عربية ودولية متخصصة مثل المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم             

ي لدول الخليج، واالسيسكو واليونسكو واليونيسيف باإلضافة إلـى األمانـة           ومكتب التربية العرب  
العامة للجامعة التي نظمت عددا من اللقاءات الفكرية لخبراء في مختلف التخصصات ذات الصلة              
بقضايا التعليم، وتم مراجعة تقارير عربية ودولية تضمنت تقييما ألوضاع التعلـيم فـي الـدول                

  . العربية

رير عدداً مهماً من التوصيات تهدف إلى تحديث منظومة التعليم فـي العـالم              ويرفع التق 
العربي، وإنشاء عدد من المؤسسات على رأسها إنشاء الهيئة العربية لـضمان جـودة التعلـيم                
واعتماده، وإقامة المرصد العربي لتطوير المنظومة العربية للتعليم، هذا باإلضافة إلـى دراسـات        

  .صة بالتعليم في مختلف مراحله تتعلق بتطويره وتحديثهتحليلية ومقترحات خا

  السيدات والسادة،
اق لتنفيذ  ـدم وس ـير على ق  ـباإلضافة إلى المبادرة الخاصة بتحديث التعليم فالعمل يس       

ما تناولته وثائق اإلصالح الصادرة في قمتي تونس والجزائر، وها نحن نُشيد ونحيي هذه الخطوة   
يتانيا نحو تحقيق وتوثيق المسار الديمقراطي، كما نتابع باهتمام حركـة           المهمة التي خطتها مور   

اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي الجارية في الوطن العربي وعلى رأسها قوانين تمكين            
  . المرأة والنمو في نشاط المجتمع المدني

ربيـة علـى    وأود أن أشير في مجال اإلصالح إلى أن الخطوات التي قطعتها الـدول الع             
طريق اإلصالح ستتكاثر ثمارها ليشعر بها المواطن العربي بشكل متزايد مـع تـضاعف جهـود                
محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، ونتوقع أن ترتفع مؤشرات مكافحة الفساد في الدول العربية              
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والتي ترصدها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية إلى مصاف الـدول التـي نجحـت فـي          
  . بة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على جهود التنميةمحار

نعم مازال هناك الكثير الذي ينتظره الناس في مجال التحديث واإلصالح، بل ويستحقونه،   
إننا في القرن الحادي والعشرين وهو قرن لـه         .. واآلمال معقودة على مسيرة مستدامة وجريئة       
 إلى التطور والتطوير وهو ما تنادي    خ عندما نأتي    سماته وتطلعاته، ولن يكون العرب خارج التاري      

به األغلبية الغالبة من المواطنين العرب، الذي انعكس في الوثائق التاريخية التي صدرت في هذا               
  . 2004أيار من عام /الشأن بقمة تونس في مايو

 إلى حركة إصالح هياكل الجامعة العربية حيث انطلقت عمليـة           وأخيرا وليس آخرا آتي   
تقـالي الـذي    تضمنت إقامة مؤسسات جديدة وفي مقدمتها البرلمان العربـي االن         . ح شاملة إصال

 الـذراع    بمرور عام على إنـشائه والـذي يبنـي         الماضيكانون أول   / احتفلنا في شهر ديسمبر   
التشريعي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك، باإلضافة إلى مجلس السلم واألمـن العربـي،              

االقتصادي واالجتماعي ودعم سلطاته اإلشرافية على مجمل األنشطة العربية         وإلى تمكين المجلس    
الجماعية في المجاالت التنموية، وفتح أبواب المشاركة أمام المجتمع المـدني، باإلضـافة إلـى               
تحديث األمانة العامة وتطوير أساليب عملها ورفع مستوى أدائها وتنشيط عدد من الملفات الهامة           

ندة الجامعة العربية مثل الموضوعات ذات الصلة باالستخدامات السلمية للطاقة          والجديدة ضمن أج  
النووية، وحوار الحضارات، وعرب المهجر، واالهتمام بالتنمية المـستدامة وقـضايا التغيـرات             

  . المناخية واالحتباس الحراري وأثرها على البيئة والثروات الطبيعية في العالم العربي

طر تنظيم عالقات التعاون العربي الجماعي مع مختلف التجمعـات     كما تم وضع وتعزيز أ    
والكيانات والدول النافذة في العالم ومن بينها االتحاد األفريقي ومنظمـة اإليجـاد، ودول أمريكـا     
الجنوبية، واالتحاد األوروبي والصين وروسيا والهند واليابان وتركيا وغيرهـا مـن األطـراف              

  .الدولية واإلقليمية الفاعلة

وختاماً أود أن أرحب بالضيوف الذين شاركونا اليوم في افتتاح أعمال هذه القمة وأخص              
 وزراء ماليزيـا    بالذكر الرئيس الباكستاني برويز مشرف والرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس         

بدوي ورئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان ونائب رئـيس اندونيـسيا             السيد عبد اهللا    
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يوسف كال إضافة إلى األمين العام لألمم المتحدة السيد بـان كـي مـون ورئـيس                 السيد محمد   
مفوضية االتحاد األفريقي الرئيس ألفا عمر كوناري والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلـو األمـين       
العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية المـشتركة لالتحـاد             

للجمعية العامـة  ) 61(د خافيير سوالنا والشيخة هيا راشد آل خليفة رئيسة الدورة        األوروبي السي 
لألمم المتحدة والسيدين وزيري خارجية إيران والنرويج وممثلي روسيا وأسبانيا والصين والهند            

  .واندونيسيا واليابان والبرتغال وسلوفينيا وكوبا

  .أتمنى للمؤتمر الموقر التوفيق
 .مة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورح

  
   



  -112-

 )0179(نث -08)/07/03(19/ق
 

< <

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<íÛñ^Î< <

‰_{{<�ç{Êæ<ð^{‰õ…<ð^Û{]<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]�¹{{…^Ò<°< <
íÛÏÖ]<»E<�J<Å19D< <



  -113-



  -114-

íÛñ^Î< <
<�çÊæ<ð^‰õ…<ð^�_<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]íÛÏÖ]<»<°Ò…^�¹]�<J<ÅE19D< <

ð^–Âù]<Ùæ‚Ö]<ð^�ù<íéñ^r�]<Íæ†£]<gŠu<ífi†Ú< <
{{{{{{{{{{{{{{{{< <

< <
< <

  ملك المملكة األردنية الهاشمية.............صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين -

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ........صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  -

  ملك مملكة البحرين...................حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  -
   الجمهورية التونسية -وزير األول  ال..........................معالي السيد محمد الغنوشي  -
   رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.......فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  -
   رئيس جمهورية جيبوتي ...............................فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله  -
 خادم الحرمين الشريفين -

  ة ملك المملكة العربية السعودي.......................  الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود 
   رئيس جمهورية السودان...........................فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير  -
   رئيس الجمهورية العربية السورية..............................فخامة الرئيس بشار األسد  -
  رئيس وزراء جمهورية الصومال ............................ معالي السيد علي محمد جيدي -
   رئيس جمهورية العراق.......................................فخامة الرئيس جالل طالباني  -
  نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ..صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد  -

  سلطنة عمان
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ............................فخامة الرئيس محمود عباس  -

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
   أمير دولة قطر................................ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب السمو الشيخ -
  جمهورية القمر المتحدة رئيس ..................فخامة الرئيس احمد عبد اهللا محمد سامبي  -
   أمير دولة الكويت.......................صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -
   رئيس الجمهورية اللبنانية ................................فخامة الرئيس العماد إميل لحود   -
   رئيس جمهورية مصر العربية..........................فخامة الرئيس محمد حسني مبارك  -
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   المملكة المغربية...............................صاحب السمو الملكي األمير موالي الرشيد  -
  رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ....فخامة الرئيس العقيد أعلى ولد محمد فال  -

  رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   رئيس الجمهورية اليمنية ................................فخامة الرئيس على عبد اهللا صالح  -
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 على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، عقـد              بناء
، ضم كل من فخامة     28/3/2007اجتماع حول قضية دارفور على هامش أعمال قمة الرياض في           

الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والسيد بان كي مون السكرتير العام لألمم              
ر ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية االتحاد االفريقي والسيد عمرو موسـى            المتحدة، والبروفيسو 

كما شارك في االجتماع سمو األمير سـعود الفيـصل وزيـر            . األمين العام لجامعة الدول العربية    
  .خارجية المملكة العربية السعودية والدكتور الم أكول وزير خارجية السودان

من جميع جوانبها، حيث حث خادم الحرمين       وقد ناقش االجتماع تطورات قضية دارفور       
الشريفين مختلف االطراف على ضرورة اإلسراع في تنفيذ اتفاقية أبوجا للـسالم فـي دارفـور                
والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين األمم المتحدة واالتحاد االفريقي والحكومة السودانية فـي              

تعاون بين كل من األمم المتحدة واالتحاد       كل من أديس أبابا وابوجا، وأكد على ضرورة تكثيف ال         
االفريقي والجامعة العربية بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعاجلة للنـزاع وإلنهـاء المعانـاة       

  .اإلنسانية في دارفور

وفي ضوء العرض الذي قدمه فخامة الرئيس السوداني ومداخالت كل من السكرتير العام             
االفريقي واألمين العام للجامعة العربية، خلُص االجتمـاع        لألمم المتحدة ورئيس مفوضية االتحاد      

إلى االتفاق على عدد من اإلجراءات العملية لتذليل العقبات التي تحول دون اإلسراع فـي تنفيـذ                 
اتفاقية السالم في أبوجا والتفاهمات التي تم التوصل إليها بعد ذلك في كل من أديس أبابا وابوجا،               

العمل على ضم الحركات غير الموقعة على اتفاق أبوجا إلى عمليـة            ومن ضمن هذه اإلجراءات،     
وكذلك دعوة اللجنة الثالثية بعضوية كل من األمم        . السالم بهدف تسريع جهود المصالحة الوطنية     

المتحدة واالتحاد االفريقي والحكومة السودانية، الجتماع عاجل على مستوى الخبراء المعنيـين             
ة الدعم الثقيل واإلسراع في االتفاق على اسم الممثل المشترك لألمم           للتوصل إلى اتفاق حول حزم    

المتحدة واالتحاد االفريقي لإلشراف على تنفيذ اتفاق السالم في دارفور، واالنتهاء مـن تحديـد               
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 والفني والمراقبة والتمويل وسـبل مـشاركة        فريقية وتسليحها والدعم اللوجستي   حجم القوات اال  
ه العملية في المرحلة الثالثة وفقاً للتفاهمات بين األمم المتحـدة واالتحـاد             األمم المتحدة لدعم هذ   

  .االفريقي والحكومة السودانية في هذا الشأن

كما رحب المجتمعون باالتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومـة الـسودانية واألمـم               
ت اإلنـسانية    بشأن تـسهيل دخـول المعونـا       2007آذار  /  مارس 28المتحدة في السودان يوم     

  .للمدنيين في دارفور وتيسـير عمـل المنظمات اإلنسانية هناك
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 وزير خارجية المملكة العربيـة الـسعودية        عقد صاحب السمو الملكي األمير سعود الفيصل      
اجتماعاً على هامش القمة حضره أصحاب المعالي األمين العام لألمم المتحـدة، واألمـين العـام                
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، واألمين العام للجامعـة العربيـة،             

سـبل  وبي، ووزير خارجية كينيا وذلك لبحـث        والممثل األعلى للسياسات الخارجية لالتحاد األور     
  . التحرك المشترك لتحقيق التقدم المطلوب في الملف

وبعد مناقشة مستفيضة للقضايا المطروحة في هذا اإلطار، توصلت المجموعة إلـى توافـق              
  :حول ما يلي

يكتسي الوضع في الصومال أهمية استثنائية، وإذا كانت مسؤولية الحل تقع أساسا على              -
 الصوماليين أنفسهم، فإن على المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب لتدارس  عاتق

  .العون المطلوب لتحقيق هذا الهدف
أمـر  )" AMISOM(بعثة االتحاد األفريقي في الصومال      "إن اإلسراع في زيادة قوات       -

حيوي لتوفير األمن بما يسمح بتحقيق انسحاب مبكر للقوات اإلثيوبيـة، ومـن المهـم        
 أال تحدث فجوة بين رحيل القوات اإلثيوبية وانتشار قوات بعثة االتحاد األفريقي             ضمان

 ).AMISOM(في الصومال 

إن المصالحة الوطنية هي مفتاح الحل لألزمة وينبغي أن تكون شاملة لتحقيق النجـاح،               -
ومن ثم يجب أن يتم التحضير الجيد لمؤتمر المصالحة الوطنية بحيـث يـشمل جميـع                

 .الية المعنيةالقوى الصوم

                                                
 .ترجمة للبيان األصلي الصادر باللغة االنجليزية *
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إن توفير األمن، واإلعداد الجيد للمؤتمر وشمولية التمثيل تظل متطلبات هامة لتحقيـق              -
 يجـب أن    2007نيسان  / إبريل 16إن الجهد الذي سيبدأ في      . تقدم في عملية المصالحة   

 .يكون بداية لعملية تعمل على تحقيق هذه األهداف

 بمقر جامعة الدول 2007نيسان /أبريل 3يمثل اجتماع مجموعة االتصال في القاهرة في         -
العربية والذي ستشارك فيه منظمة المؤتمر اإلسالمي فرصة لبدء النقاش حـول هـذا              
القضايا، بحيث يتم بلورة إستراتيجية لتشجيع مسيرة شاملة للمصالحة تتضمن جـدول            

 .زمني واضح لدفع المسيرة لإلمام وبسرعة

 األمن باتخاذ إجراء سريع إلنشاء قـوات        إن إحراز تقدم في الصومال سيسمح  لمجلس        -
، على أساس تفويض مصاغ بدقة لتالفي عثرات        )AMISOM(لحفظ السالم تحل محل     

 .الماضي في الصومال، والبدء في تدريب قوة أمنية وطنية لتحمل المسؤولية األمنية

وعند يتطلب حل األزمة الصومالية جهداً مستمراً من قبل الصوماليين والمجتمع الدولي،           -
التوصل إلى اتفاق يمكن ألعضاء المجموعة المشاركة في هذا االجتماع أن تساهم فـي              
  تــوفير األمــوال الالزمــة، وأن تــدعو المجتمــع الــدولي للمــساهمة أيــضا فــي 

 .هذا المجال

   

 


