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يذ قــرارات ـتقريــر رئاســة القمــة عــن تنفــ   -
آذار / مــارس) 17ع .د(قمــة الجـــزائر 

2005. 

326. 11. 

تقرير األمين العـام عـن العمـل العربـي    -
      :المشترك

-2001(ازات ـتحديــات واالنجـال �
2006.(  

التقــــــــــــــــــارير : ًأوال
المرفوعـــــــــة إلـــــــــى 

 :القمة

ـــر متابعـــة مـــسيرة التطـــوير  � تقري
  .والتحديث في الوطن العربي

327.  12.  

  .12  .328  . األمين العام لجامعة الدول العربيةتعيين  :ًثانيا

  .13  .329    .القمة العربية التشاورية  :ًثالثا

ائل ــائل الموضــــــــوعية والمــــــــسـالمــــــــس -
  .14  .330.  .اإلجرائية الخاصة بنظام التصويت

النظـام األساسي لمجلس الـسلم واألمـن  -
  .16  .331  .العربي

تطـــــوير عمـــــل المنظمـــــات والمجـــــالس  -
  .23  .332  .الوزارية العربية المتخصصة

تطوير العمل : ًرابعا
العربـــــي المـــــشترك 

  :ومنظومته

  
  

  .25  .333  .البرلمان العربي االنتقالي -
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ر التـــي عرضـــها مواصـــلة النظـــر فـــي األفكـــا  :ًخامسا
ــد م ــذافي فــي قمــة عمــان األخ القائ ّعمــر الق

)2001.(  
334.  25.  

��
  :7ـــــــ��9ـــ�ل ا
�ــــــــا
  .27  .335  .ةـــالم العربيـــادرة الســـيل مبـــتفع

  .30  .336  .تطورات القضية الفلسطينية

دعـــم موازنـــة الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية 
  .34  .337  .وصمود الشعب الفلسطيني

  .38  .338  ,الجوالن العربي السوري المحتل

القــــــضية   :ًسادسا
ـــــــــــــــــــــــسطينية  الفل
ـــــصراع العربـــــي  وال
اإلســـــــــــــــــــــــــرائيلي 

  :ومستجداته

  .41  .339  .التضامن مع لبنان ودعمه

  .45  .340  .تطورات الوضع في العراق  :ًسابعا

احــتالل إيــران للجــزر العربيــة الــثالث طنــب   :ًثامنا
بــو موسـى التابعـة الكبرى وطنب الـصـغرى وأ

لدولـة اإلمـارات العربيــة المتحـدة فـي الخلــيج 
  .العربي

341.  49.  

معالجــة األضــرار واإلجــراءات المترتبــة عــن   :ًتاسعا
  .51  .342  .النزاع حول قضية لوكيربي

رفـــــض العقوبـــــات األمريكيـــــة ُأحاديـــــة الجانـــــب   :ًعاشرا
  .52  .343  .المفروضة على الجمهورية العربية السورية
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دعم السالم والتنمية والوحـدة فـي جمهوريـة   :ادي عشرالح
  .54  .344  .السودان

بيان جعل الشرق األوسط منطقة خالية مـن   :الثاني عشر
أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها األسـلحة 

  .النووية
-.  58.  

  .59  .345  .دعم جمهورية الصومال  :الثالث عشر

  .62  .346  .دعم جمهورية القمر المتحدة  :الرابع عشر

  .64  .347  .التعاون العربي االفريقي  :الخامس عشر

  .67  .348  .التعاون العربي األوروبي  :السادس عشر

  .67  .349  . الصيني-التعاون العربي   :السابع عشر

  .68  .350  .مع األمريكتينالتعاون العربي   :الثامن عشر

��
  :ا�E�;6دي وا�7�����6ل ـــا

  :التاسع عشر

  

 منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة تقريـــر حـــول
الكبــــــــرى، وأداء القطاعــــــــات االقتــــــــصادية 

  .المرتبطة بها
351.  69.  

تقريـــر واقـــع الـــسياحة فـــي الـــدول العربيـــة   :  العشرون
  .72  .352  .ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها

  .73  .353  .إحداث مرفق البيئة العربي  :الحادي والعشرون
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  .74  .354  .تعليم في العالم العربيتطوير ال  :الثاني والعشرون

دعم وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في   :الثالث والعشرون
  .75  .355  .الدول العربية

المـــؤتمر الـــوزاري المـــشترك حـــول األهـــداف   :الرابع والعشرون
التنمويــة لأللفيــة واإلعــالن العربــي لألهــداف 

  .التنموية لأللفية
356.  76.  

  .77  .357  .ثاق أخالق وضوابط العمل االجتماعيمي  :الخامس والعشرون

  .77  .358  .وباء أنفلونزا الطيور  :السادس والعشرون

��
  :ا
�ــــــــ�
7 واGداري�ل ــــــــا

  :السابع والعشرون

  

الوضع المالي لألمانة العامة لجامعة الـدول 
  .78  .359  .العربية

يــة الــسودان توجيــه الــشكر والتقــدير لجمهور  :الثامن والعشرون
فـي مدينـة ) 18(الستضافتها القمـة العاديـة 

  .الخرطوم
360.  79.  

لمجلــس ) 19(موعــد ومكــان الــدورة العاديــة   :التاسع والعشرون
  .80  .361  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

  .81  .-  .الخرطومإعــالن   -

محكمـــة العـــدل بـــشأن تقريـــر األمـــين العـــام   -
  .العربية

-.  93.  
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اب فخامـــة الـــرئيس عمـــر حـــسن احمـــد خطـــ  -
البـــــشير رئـــــيس جمهوريـــــة الـــــسودان فـــــي 

  .الجلسة االفتتاحية
-.  95  

خطــاب الــسيد عمـــرو موســى األمــين العـــام   -
لجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة فــــــي الجلــــــسة 

  .االفتتاحية
-.  109.  

ــة   - ــدول العربي ــود ال قائمــة أســماء رؤســاء وف
  ).18ع .د(المشاركين في القمة 

-.  121.  
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  2006آذار / مارس29 و28هـ الموافق  1427 صفر 29 و28
  ــــــــــــــ

  

التقـــــــــارير المرفوعـــــــــة 
  :للقمة

تقرير رئاسة القمة عن 
ـــــــذ قـــــــرارات  قمـــــــة تنفي

ـــــــــــــــر ) 17ع .د( الجزائ
  .2005آذار / مارس

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
بعــد اســتماعه إلــى خطــاب فخامــة الــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة  -

رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية، ورئـيس الـدورة 
 ،)17(العادية 

 :وبعد اطالعه -

ئـــيس علـــى تقريـــر فخامـــة الـــرئيس عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة ر �
الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الــــشعبية المقــــدم إلــــى 
أصــحاب الجاللــة والفخامــة والــسمو ملــوك ورؤســاء وأمــراء 

ع .الدول العربية بـشأن متابعـة تنفيـذ قـرارات قمـة الجــزائر د
  ،2005آذار / مارس) 17(

  وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، �
  ألمانة العامة،وعلى مذكرة ا �

، 23/3/2005بتــــاريخ ) 17(ع . د293ٕواذ يــــستذكر قــــراره رقــــم  -
 بشأن إنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات،

  ًوعمال بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -
  �	ـــ�ر

ـــة رئـــيس  ـــد العزيـــز بوتفليق ـــة الـــرئيس عب ـــه الـــشكر لفخام توجي
، والــدول )17(ة، ورئــيس القمــة الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبي

أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات واألمين العام على ما بـذلوه 
آذار / مـارس) 17(ع .من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائـر د

2005.  
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  )29/3/2006 –) 18(ع .د 326: ق .ق( 

التقـــــــــارير المرفوعـــــــــة 
  :للقمة

تقرير األمين العام عـن 
  :العمل العربي المشترك

التحــــــــــــــــــــــــــــــــديات  �
واالنجــــــــــــــــــــــــــــازات 

)2001-2006.( 

تقرير متابعة مـسيرة  �
التطــــوير والتحــــديث 

  .في الوطن العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

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

التطـوير والتحـديث فـي وعلى التقرير الثـاني لمتابعـة مـسيرة  �
 الوطن العربي،

  �	ـــ�ر    
اإلشــادة بتقريــر األمــين العــام عــن العمــل العربــي المــشترك وعــن  -1

، 2006 إلــى 2001االنجــازات التــي تحققــت خــالل األعــوام مــن 
ـــى  ـــه إل ـــرارات القمـــة، ودعوت ـــذا لق ـــي اتخـــذها تنفي ًوللخطـــوات الت

 .االستمرار في جهوده في هذا الشأن

د فــي التقريــر الثــاني لمتابعــة مــسيرة التطــوير أخــذ العلــم بمــا ور -2
والتحـــديث فـــي الـــوطن العربـــي، وتوجيـــه الـــشكر لالمـــين العـــام، 
والتأكيــد علــى تقــديم تقــارير دوريــة فــي هــذا الــشأن إلــى مجلــس 

  .الجامعة على مستوى القمة
   )29/3/2006 –) 18(ع .د 327: ق .ق( 

    
ـــــام  ـــــين األمـــــين الع تعي

  .لجامعة الدول العربية
   مجلس الجامعة على مستوى القمة،إن

بعد إطالعـه علـى رسـالة وزيـر خارجيـة جمهوريـة مـصر العربيـة    -
ًبــشأن ترشــيح الــسيد عمــرو موســى أمينــا عامــا لجامعــة الــدول  ً

 ٍالعربية لفترة ثانية،

ًوأخذا في االعتبار ما أكـده فخامـة الـرئيس علـي عبـد اهللا صـالح    -
ح السيد عمرو موسـى رئيس الجمهورية اليمنية من اعتبار ترشي

 ًترشيحا باسم المجموعة العربية،

مـن ) 2(من ميثاق الجامعـة، والمـادة ) 12(ًوعمال بأحكام المادة    -
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 الملحق الخاص باالنعقاد الدوري للمجلس على مستوى القمة،

  ـ�رــ�	

ًتعيين السيد عمرو موسـى أمينـا عامـا لجامعـة الـدول العربيـة لمـدة  -1
 .نتهاء واليته األولىخمس سنوات تبدأ من تاريخ ا

تقديم الشكر والتقدير لألمـين العـام علـى إدارتـه الرشـيدة فـي تـسيير  -2
دفــة العمــل العربــي المــشترك، واإلشــادة باإلنجــازات التــي حققهــا فــي 
ٕمجــال تطــوير وتحــديث أنظمــة الجامعــة واصــالح أوضــاعها وترقيــة 
ٕأســاليب عملهــا، والنهــوض بــدورها فــي المجتمعــات العربيــة، وابــراز 

 .ضورها على المستوى اإلقليمي والدوليح

الطلب من األمين العـام مواصـلة خطـة التطـوير والتحـديث لمنظومـة  -3
ٕالعمــل العربــي المــشترك، وابــراز المواقــف والــسياسات العربيــة علــى 

 .المسرح الدولي

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 328: ق .ق( 
    

القمـــــــــــــــة العربيــــــــــــــة 
  .التشاورية

  وى القمة،إن مجلس الجامعة على مست
 ًاستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، -

ًواسترشـادا بآليـة االنعقـاد الـدوري لمجلـس جامعـة الـدول العربيــة  -
 على مستوى القمة،

ًوســـعيا نحـــو تطـــوير وتحـــديث أســـاليب وآليـــات العمـــل العربـــي  -
 المشترك،

ًوبناء على المشاورات التي أجراها فخامـة الـرئيس محمـد حـسني  -
 بارك رئيس جمهورية مصر العربية مع القادة العرب،م

  �	ــــ�ر

تكليــف مجلــس الجامعــة علــى المــستوى الــوزاري بدراســة مقتــرح 
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عقد قمة عربيـة تـشاورية بـين الـدورتين العـاديتين لمجلـس الجامعـة علـى 
مــــستوى القمــــة للنظــــر فــــي الموضــــوعات المــــستجدة وتنــــسيق المواقــــف 

ــدول العربيــة ــا لل ، ورفــع تقريــر بهــذا الــشأن إلــى مجلــس والــسياسات العلي
 .الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 329: ق .ق( 
    

تطــــوير العمــــل العربــــي 
  :المشترك ومنظومته

المـــــسائل الموضـــــوعية 
والمـــــــسائل اإلجرائيـــــــة 
الخاصـــــــــــــة بنظـــــــــــــام 

  .التصويت

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 لى مذكرة األمانة العامة،ع �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى  �
  ،29/12/2005بتاريخ ) ع.غ.د (6600الوزاري رقم 

بالجزائر ) 17(ع . د291 و 290ًواستنادا إلى قراريه رقمي  -
  ،23/3/2005بتاريخ 

  �	ـــ�ر
لمسائل الموضوعية التي يتطلب إقرارها ثلثا أصوات الدول يعد من ا  -1

األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت القضايا المتعلقة 
  -:باالتي

  :الموضوعات السياسية واألمنية وتشمل   - أ 
  .القضايا المتعلقة بحفظ السالم واألمن العربي -1
 .سيادة الدول األعضاء وأمنها ووحدتها -2

 .األمن القومي العربياستراتيجيات وتدابير  -3

تدابير دفع العدوان عن دولة عربية عضو بالجامعة  -4
من ) 6(من المادة ) 2(مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

 .الميثاق التي تتطلب اإلجماع

) 4(تسوية النزاعات العربية مع مراعاة أحكام الفقرة  -5
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من الميثاق التي تتطلب األغلبية ) 5(من المادة 
 .لقرارات التحكيم والوساطةالبسيطة بالنسبة 

 .استراتيجيات السياسات العربية العليا -6

مجاالت التكامل واالندماج االقتصادي بين الدول  -7
 .العربية

القرارات الخاصة بمقاطعة الدول سواء العربية منها أو  -8
 .األجنبية

الموضوعــات المؤسســاتية والهيكليــة وتشــمل القضايا    -ب
  :المتعلقة باالتي

  .ل الميثاق أو إضافة مالحق لهتعدي -1
  .إنشاء مؤسسات جديدة في إطار الجامعة العربية -2
  .قبول أعضاء جدد في الجامعة العربية -3
فصل أو تعليق عضوية دولة عضو بالجامعة مع عدم  -4

من ) 18(من المادة ) 2(اإلخـالل بأحكام الفقرة 
  .الميثاق التي تتطلب اإلجماع في حالة الفصل

م للجامعة واعتماد تعيين األمناء تعيين األمين العا -5
  .المساعدين

الموضوعات الخاصة بالميزانية مع مراعاة أحكام المادة  -6
من الميثاق التي تتطلب إقرار الميزانية باألغلبية ) 16(

 .البسيطة

المسائل التي يقرر المجلس بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة  -ج
 . موضوعيةأنهاوالمشاركة في التصويت 

أعاله، يعد من ) أ،ب،ج(ا ورد في الفقرة العاملة األولى عدا م    -2
المسائل التي يتطلب إقرارها األغلبية البسيطة للدول األعضاء 

  .الحاضرة والمشاركة في التصويت
ًيعتبر ما ورد في هذا القرار جزءا من النظام الداخلي لمجلس    -3
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  .جامعة الدول العربية
  ) 29/3/2006 –) 18(ع .د 330: ق .ق( 

تطــــوير العمــــل العربــــي 
  :المشترك ومنظومته

النظـــــــــــام األساســـــــــــي 
لمجلــس الــسلم واألمــن 

  .العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
  : بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
وعلـــى قــــرار الــــدورة غيــــر العاديــــة لمجلــــس الجامعــــة علــــى  �

 بـــشأن 13/1/2005 بتـــاريخ 6479وى الـــوزاري رقـــم المـــست
 تطوير منظومة العمل العربي المشترك،

ٕواذ يأخـذ فــي االعتبـار أحكــام المـواد الخامــسة والـسادسة والثامنــة مــن  -
ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، والمــادة الثانيــة والخمــسين مــن ميثــاق 

ن معاهــدة منظمــة األمــم المتحــدة، والمــواد األولــى والثانيــة والثالثــة مــ
 الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية،

ـــــم  - ـــــراره رق ـــــستذكر ق ـــــاريخ ) 17ع .د (294ٕواذ ي  23/3/2005بت
 الصادر عن القمة العربية بالجزائر،

ــــى أمــــن دول الجامعــــة وســــالمتها  - ــــة الحفــــاظ عل ٕواذ يؤكــــد أهمي
يـة بأسـرها، اإلقليمية واستتباب األمن واالستقرار في المنطقة العرب

وتوطيــد أواصــر العالقــات بــين دول الجامعــة وتــسوية مــا قــد ينــشأ 
 من خالفات بينها بالطرق السلمية،

ٕواذ يستشعر مدى الحاجة إلى إنشاء مجلس للسلم واألمن العربي  -
 كجهاز متخصص في إطار منظومة العمل العربي المشترك،

  �	ــ�ر
ونظامه األساسي الموافقة على إنشاء مجلس السلم واألمن العربي  -1

، وتحل أحكامه محل أحكام آلية جامعة الدول العربية المرفق
 .ٕللوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها

دعوة الدول العربية إلى سرعة استكمال إجراءات التصديق على  -2
  .ًالنظام األساسي وفقا ألنظمتها الدستورية
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   )29/3/2006 –) 18(ع .د 331: ق .ق( 
   ) I.��(  
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        املـــادة األوىلاملـــادة األوىلاملـــادة األوىلاملـــادة األوىل
  :تكون للمسميات اآلتية في هذا النظام الدالالت الواردة قرين كل منها

  ميثاق جامعة الدول العربية  :  الميثاق
  جامعة الدول العربية  :  الجامعة

  بيةمجلس جامعة الدول العر  :  مجلس الجامعة
ـــسلم النظـــام األساســـي   :  النظام األساسي ـــس ال ـــشاء مجل الخـــاص بإن

  واألمن العربي لجامعة الدول العربية
  مجلس السلم واألمن العربي لجامعة الدول العربية  :  المجلس 

  الدول األعضاء في جامعة الدول العربية  :  الدول األعضاء
   األمين العام لجامعة الدول العربية  :  األمين العام

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية  :  مانة العامة األ

         الثانية الثانية الثانية الثانيةاملـــادةاملـــادةاملـــادةاملـــادة
، ينــشأ مجلــس الــسلم واألمــن العربــي تحــت إشــراف مجلــس الجامعــة

ٕويحـــل محـــل آليـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة للوقايـــة مـــن النزاعـــات وادارتهـــا 
  .وتسويتها

        املـــادة الثالثةاملـــادة الثالثةاملـــادة الثالثةاملـــادة الثالثة
  :يهدف المجلس إلى

ٕي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، واداراتهـا الوقاية من النزاعات الت  -أ 
 .وتسويتها في حال وقوعها

متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلـس الجامعـة بـشأن التطـورات   -ب 
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 .التي تمس األمن القومي العربي

        الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
 ى مـــستوىيتكـــون المجلـــس مـــن خمـــسة ممثلـــين للـــدول األعـــضاء علـــ    - أ

 :الي على النحو التوزراء الخارجية

  على المستوى الوزاريالدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة .1

 الــدولتان اللتــان اضــطلعتا برئاســة الــدورتين الــسابقتين لمجلــس .2
 .الجامعة على المستوى الوزاري

ـــين  .3 ـــدورتين الالحقت ـــا رئاســـة ال ـــان ســـتؤول إليهم ـــدولتان اللت ال
  . الجامعة على المستوى الوزاريلمجلس

ــر خ     - ب ــس وزي ــرأس المجل ــي تباشــر رئاســة الــدورة ي ــة الت ــة الدول ارجي
 . على المستوى الوزاريالعادية لمجلس الجامعة

 وزراء الخارجية، ويجـوز لـه ى مستوىيعقد المجلس اجتماعاته عل   -ج
  . المندوبينىمستو عقد اجتماعاته على

  .يشارك األمين العام في اجتماعات المجلس   -د
ًيــراه مناســبا لحــضور مــن و للمجلــس دعــوة األجهــزة أو الخبــراء أ   -هـ

   .الضرورة لذلكدعت اجتماعاته إذا ما 

        اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
ً أطرافا فـي النـزاع ،إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر .1

 :تتبع اإلجراءات التاليةُ

  .توكل رئاسة المجلس إلي رئيس الدورة الالحقة ليترأس المجلس   •
 فــــي النــــزاع يعــــوض نقــــص العــــضو أو األعــــضاء األطــــراف   •

بعـــــضوية رئـــــيس أو رؤســـــاء الـــــدورات الالحقـــــة للـــــدورتين 
 . في دورته الحاليةالمجلسالالحقتين الممثلتين في 

، المجلـسيتم دعوة كل دولة طـرف فـي النـزاع لحـضور اجتماعـات  .2
ــأي مــن للمجلــس يجــوز ، كمــا لعــرض وجهــة نظرهــا أن يــستعين ب

أداء مهامـــــه وذلـــــك حـــــسب  الـــــدول األعـــــضاء لمـــــساعدته علـــــى
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 . مقتضيات كل حالة

 المـستوى الـوزاري، ىيعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة عل .3
تــسبق اجتماعــات مجلــس الجامعــة، أو كلمــا اقتــضت الحاجــة إلــي 
ذلك، بطلب من إحدى الدول األعضاء في الجامعة، أو مـن رئـيس 

 .المجلس، أو من األمين العام

        السادسةالسادسةالسادسةالسادسةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
احتــرام امعــة الــدول العربيــة ولمبــادئ طبقــا لميثــاق ج المجلــس ىيتــول

  :التاليةسيادة جميع الدول األعضاء وسالمة أراضيها، المهام 
 .األمن العربيالسلم و ىإعداد استراتيجيات الحفاظ عل .1

يقتــرح المجلــس المــادة الــسادسة مــن الميثــاق، أحكــام مــع مراعــاة  .2
و دولـة عربيـة، أأي اعتـداء علـى التدابير الجماعية المناسـبة إزاء 

ـــتهد ـــذلك ي ـــداء عليهـــا، وك ـــة إذا مـــا قامـــت د باالعت ـــة عربي أي دول
 .باالعتداء أو بالتهديد باالعتداء على دولة عربية أخرى

تعزيـز القـدرات العربيـة فــي مجـال العمـل الوقــائي مـن خـالل تطــوير  .3
وبــــذل المــــساعي الدبلوماســــية بمــــا فيهــــا نظــــام اإلنــــذار المبكــــر، 

ٕيـــة األجـــواء، وازالـــة أســـباب والمـــصالحة، والتوفيـــق، لتنقالوســـاطة 
 .التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية

التعــاون فــي مواجهــة التهديــدات والمخــاطر العــابرة للحــدود، تعزيــز  .4
 .كالجريمة المنظمة واإلرهاب

ٕدعـــم الجهـــود إلحـــالل الـــسالم واعـــادة اإلعمـــار فـــي فتـــرة مـــا بعـــد  .5
 .النزاعات للحيلولة دون تجددها

 .بية عندما تستدعي الحاجة ذلكاقتراح إنشاء قوة حفظ سالم عر .6

تيــسير جهــود العمــل اإلنــساني، والمــشاركة فــي إزالــة آثــار الكــوارث  .7
 .واألزمات والنزاعات

التنسيق والتعاون مـع المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة لتعزيـز الـسالم  .8
ــين أي  ــالم العربــي، وتــسوية النزاعــات ب ــي الع واألمــن واالســتقرار ف
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 .ىأخرودولة دولة عربية 

 للمجلـــس فـــي حالـــة تفـــاقم النـــزاع باإلضـــافة إلـــي توصـــياته يجـــوز .9
مجلـس الجامعـة عقـد دورة يطلـب مـن بالتدابير الكفيلـة بإيقافـه أن 

 .استثنائية التخاذ القرارات الالزمة بشأنه

يرفــع المجلــس إلــي مجلــس الجامعــة فــي أول دور النعقــاده أو فــي  .10
ـــضمن توصـــ ـــرا يت اته يـًاجتماعـــه االســـتثنائي حـــسب األحـــوال، تقري

واقتراحاته حول تحديد التدابير الالزمة لحفـظ الـسلم واألمـن العربـي 
ل القـــضايا المطروحـــة، ـراف المتنازعـــة، ومجمــــوالفـــصل بـــين األطـــ

ق التــي ـاطة والتوفيـــونتــائج المفاوضــات والمــساعي الحميــدة والوســ
 .أجراها بين األطراف المتنازعة

        السابعةالسابعةالسابعةالسابعةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
�: ةيكون للمجلس األجهزة التالي �

���א��	�و����−��: 

 فــي إطــار المــوارد القائمــة يتــولي األمــين العــام إنــشاء بنــك للمعلومــات
باألمانــة العامــة، لجمــع المعلومــات التــي تــزوده بهــا الــدول األعــضاء 

المجلــس مــن   قــصد تمكــينوالمنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة
  .الوجه األكمل تقويم األوضاع والقيام بمهامه على

�−����  :��מ�א��ذא��א��
، باالسـتعانة بفريـق "نظـام لإلنـذار المبكـر " يتولى األمين العام إعداد 

مــن الخبــراء المختــصين العــاملين باألمانــة العامــة، بمــا يكفــل تحليــل 
المعطيات والمعلومات المتوافرة أوال بأول، ورصد العوامل المؤدية إلـي 

، مـشفوعة بتقـويم شـامل جلـسالمأساسها إلي  وتقديم تقارير علىالنزاعات، 
  .االحتماالت النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع التقائه

����א�������−���:  
يــشكل المجلــس هيئــة للحكمــاء تــضم شخــصيات عربيــة بــارزة، تتمتــع 
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بالتقـــدير واالحتـــرام ويختـــار رئـــيس المجلـــس واألمـــين العـــام مـــن بـــين 
فيــق أو المــساعي أعــضاء الهيئــة مــن يكلــف بمهــام الوســاطة أو التو

ــين الطــرفين أو األطــراف المتنازعــة ــدة ب ــى أن يحــدد النظــام الحمي ، عل
  .الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء

كما يمكن، عند االقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع األمين العام، 
تكليف أحد أو بعض أعضاء هـذه الهيئـة بالتوجـه إلـي منـاطق النـزاع، 

 وبموافقتهـــا، لمعاينـــة األوضـــاع وتقويمهـــا بطلـــب مـــن الدولـــة المعنيـــة
  .هل عمل المجلس في كل األحوالــيات تسـوتقديم اقتراحات وتوص

        الثامنةالثامنةالثامنةالثامنةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
يحدد مجلس الجامعة المواضيع الـذي يخـول فيهـا المجلـس باتخـاذ   - أ

قــــرارات بــــشأنها والمواضــــيع األخــــرى التــــي يتخــــذ فيهــــا المجلــــس 
 .ارهاتوصيات ترفع إلي مجلس الجامعة إلقر

ــــف   - ب ــــة تكلي ــــس الجامع مجلــــس اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة اللمجل
مــراقبين ومنهــا إيفــاد بعثــات األمــن فــي منــاطق التــوتر، الســتتباب 

  .مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة

        التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعةاملـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
ــا داخليــا لتنظــيم إجــراءات عملــه،  ــضع المجلــس نظام وتــشكيل ي

ويتخـذ المـستوى الـوزاري،  من مجلس الجامعة علـى، يصدر به قرار هيئاته
  .وفقا آللية التصويت المنصوص عليها في الميثاقالمجلس توصياته 

        العاشرةالعاشرةالعاشرةالعاشرةاملادة املادة املادة املادة 
يقـــوم األمـــين العـــام بإشـــراف المجلـــس باتخـــاذ التـــدابير والمبـــادرات   - أ

والرامية إلـي المجلس تنفيذ التوصيات الصادرة عن  الكفيلة بةالالزم
 .ٕعات واداراتها وتسويتهاالوقاية من النزا

  .يمول المجلس من ميزانية األمانة العامة  - ب
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        ةةةةعشرعشرعشرعشراحلادية احلادية احلادية احلادية املادة املادة املادة املادة 
  .أعمال األمانة الفنية للمجلستتولي األمانة العامة 

        عشرةعشرةعشرةعشرةالثانية الثانية الثانية الثانية املادة املادة املادة املادة 
 علــىيقــوم األمــين العــام بنــاء علــى تكليــف مــن مجلــس الجامعــة 

 ورئيس مجلس األمن األمين العام لألمم المتحدة،بإبالغ  الوزاري ىالمستو
  .بما يتخذه المجلس من إجراءاتباألمم المتحدة 

        *عشرةعشرةعشرةعشرةالثالثة الثالثة الثالثة الثالثة املادة املادة املادة املادة 

يفــتح بــاب التوقيــع علــى هــذا النظــام األساســي بمجــرد اعتمــاده 
 وفقـــا إليـــهويعـــرض علـــى الـــدول األعـــضاء للتـــصديق عليـــه أو االنـــضمام 

  .ألنظمتها الدستورية

        عشرةعشرةعشرةعشرةالرابعة الرابعة الرابعة الرابعة املادة املادة املادة املادة 
ام بموافقـــة ثلثـــي الـــدول األطـــراف ويبـــدأ يجـــوز تعـــديل هـــذا النظـــ  

سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال إيداع وثـائق التـصديق عليـه مـن 
  .ثلث الدول األطراف

        عشرةعشرةعشرةعشرةاخلامسة اخلامسة اخلامسة اخلامسة املادة املادة املادة املادة 
يبدأ نفاذ هـذا النظـام بعـد انقـضاء خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ   

ل إيداع وثائق تصديق سـبع دول لـدى األمانـة العامـة، ويـسرى بـشأن الـدو
  .األخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها

                                                 
تـم التوقيـع علـى هـذا النظــام مـن قبـل الـدول األعــضاء كافـة خـالل الجلـسة الختاميــة لمجلـس جامعـة الـدول العربيــة    *

 .29/3/2006بالخرطوم بتاريخ ) 18(ع .على مستوى القمة د
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تطــــوير العمــــل العربــــي 
  :المشترك ومنظومته

تطوير عمـل المنظمـات 
ـــــــة  والمجـــــــالس الوزاري

  .ةالعربية المتخصص

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد إطالعه -

 279تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيـذ قـراره رقـم على  �
  ،23/5/2004بتاريخ بتونس ) 16(ع .د

التقـــــارير المعـــــدة مـــــن قبـــــل المجـــــالس التـــــشريعية وعلـــــى  �
للمنظمــات العربيــة المتخصــصة حــول تقيــيم هــذه المنظمــات 

 ،وخطط تطويرها

 ،مقترحات المجلس االقتصادي واالجتماعيوعلى  �

ٕواذ يؤكــد علـــى أهميـــة دور المنظمـــات العربيـــة المتخصـــصة فـــي  -
مــــشترك والتزامهــــا باتفاقيــــات إنــــشائها مــــسيرة العمــــل العربــــي ال

وأنظمتهــا الداخليـــة، وضـــرورة تطـــوير أدائهـــا وتفعيـــل دورهـــا فـــي 
ضــوء المــستجدات والمتغيــرات علــى الــساحتين العربيــة والدوليــة، 

  ،والتركيز على القضايا األساسية التي تهم الدول األعضاء
ـــساهماتها  - ـــر المـــسددة لم ـــدول األعـــضاء غي ـــه لل ـــد دعوت ٕواذ يؤك

أخرات التــي عليهــا، إلــي االلتــزام بتــسديد مــساهماتها ودفــع والمتــ
المتأخرات التي عليها في موازناتها ودعـوة الـدول العربيـة اعتمـاد 

  ،المنظمات العربية بيوت خبرة لتنفيذ المشاريع القطرية والقومية
ــصادي واالجتمــاعي باعتبــاره  - ــس االقت ــى دور المجل ــد عل ــا يؤك كم

عمل العربي المشترك فـي التخطـيط المرجعية القومية لمؤسسات ال
ــــة المتخصــــصة والمجــــالس  ــــة شــــؤون المنظمــــات العربي ومتابع

  ،الوزارية العربية

  �	ـــ�ر
ـــــة المتخصـــــصة بوضـــــع خطـــــط   -1  :ًأوال تكليـــــف المنظمـــــات العربي

ــــن برامــــتطويرهـــا، ضمـــ ة، تتـــضمن مـــا ـة تفـــصيليـج تنفيذي
  -:يلي
ـــتحــديث رؤاهــا واأله  - ـــوفقعى لتحقيقهــا ــداف التــي تــسـ ًا ـ
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  .ةـاحتين العربية والدوليــتجدات على الســللمس
ع برامج تنفيذيـة قابلـة للقيـاس وفـق جـداول زمنيـة ـوض  -

  .محددة
اســـــتخدام معـــــايير واضـــــحة لقيـــــاس أدائهـــــا والتقيـــــيم   -

  .المستمر لذلك األداء
  .جــطة والبرامـــلى األنشــاق عــيز اإلنفــترك  -
متاحــة، والــسعي لتنميــة االســتخدام األمثــل لمواردهــا ال  -

  .تلك الموارد
  :راءات عملها، ومن ذلكـٕة واجـر هياكلها التنظيميـتطوي  -

 .ٕ  تحديث األنظمة واجراءات العمل •

 .  تنمية القوى البشرية •

 .  تطوير فرق العمل •

  .  تطوير بناها اإللكترونية وتوجهها نحو الرقمية •

 التنفيذيـة قيام المنظمات العربية المتخصصة بعرض البرامج  -2  
والزمنيـــــة لخطــــــط التطــــــوير علــــــى المجلــــــس االقتــــــصادي 

 .واالجتماعي بصفة دورية

  
تكليف المجلس االقتصادي واالجتمـاعي بدراسـة التقـارير المعـدة   : ًثانيا

ــة العامــة  ــي تقــوم األمان ــة الت ــة العربي ــل المجــالس الوزاري مــن قب
ـــدورة  بمهـــام أماناتهـــا الفنيـــة وعـــرض مقترحاتـــه بـــشأنها إلـــى ال

  .لقادمة للقمة العربيةا

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 332: ق .ق( 
البرلمــــــــــــان العــــــــــــربي 

  .االنتقـالي
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد إطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
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 على النظام األساسي للبرلمان العربي االنتقالي،و �

  ،23/3/2005بتاريخ ) 17(ع . د292استنادا إلى قراره رقم و -

  �	ــــ�ر

الترحيب بانعقاد الدورة األولى العادية للبرلمان العربي االنتقالي ومـا  -1
  .صدر عنها، والتأكيد على دعمه في أداء المهام الموكلة إليه

التأكيــد علــى أن تكــون للبرلمــان االنتقــالي موازنــة مــستقلة، تتكــون  -2
 مرحلتــــه االنتقاليــــة مــــن مــــساهمات متــــساوية للــــدول مــــوارده فــــي

 .وارد األخرى التي يقرهاـافة إلى المـاألعضاء باإلض

للبرلمـــان الموافقــة علــى تخـــصيص موازنــة تــسيير عاجلـــة ومؤقتــة  -3
ــــــــالي  ــــــــي االنتق ــــــــى العرب ــــــــغ 31/12/2006مــــــــن اآلن وحت  بمبل

 . مليون دوالر، تدفعها الدول األعضاء بالتساوي1.813.000

ــ -4 ــارير دوريــة عــن نــشاط وأعمــال الطلــب م ــام تقــديم تق ن األمــين الع
 .البرلمان إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 333: ق .ق( 
    

مواصـــــلة النظـــــر فـــــي 
ـــار التـــي عرضـــها  األفك
األخ القائــــــــــد معمــــــــــر 
ّالقذافي في قمـة عمـان 

)2001(.  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :عهبعد اطال   -

 على مذكرة األمانة العامة،  �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 وعلى ما أوصت به اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الموضوع، �

-      ،23/3/2005&)%ر�' &%$#"ا!� ) 17(ع .د 297وإذ ���� ��� ��اره ر�
  �	ـــ�ر

  :في محور الصراع العربي اإلسرائيلي :أوال
 التـي تقـدم بهـا األخ القائـد المبـادرة األمانة العامـة بإحالـة تكليف .1
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بـشأن إقامـة دولـة ديمقراطيـة علـى ارض فلـسطين معمر القذافي 
، إلـــى الجانـــب الفلـــسطيني باعتبـــاره الجهـــة المعنيـــة التاريخيـــة

 .مباشرة بالموضوع، وذلك لتحديد موقفه منها

م الــدول فــي حالــة موافقــة الجانــب الفلــسطيني علــى المبــادرة تقــو .2
العربيـــة بـــالنظر فـــي تقـــديمها إلـــى المجتمـــع الـــدولي ومنظماتـــه 

 .المعنية باعتبارها مبادرة عربية

 .التأكيد على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم .3

 .ضرورة العمل على نزع أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية .4

  :في محور الفضاء العربي اإلفريقي :ثانيا
يــة المعنيــة بدراســة أفكــار األخ القائــد معمــر تكليـف اللجنــة الوزار

ـــإجراء االتـــصاالت والمـــشاورات الالزمـــة مـــع  االتحـــاد القـــذافي ب
ة ـ علـــى اآلليـــمعـــهاق ـادرة واالتفــــ علـــى المبـــاالفريقـــي الطالعـــه

 .المناسبة لتحقيق هذا الهدف

  :في محور ظاهرة اإلرهاب الدولي  :ثالثا
 . الحنيفرفض إلصاق تهمة اإلرهاب بالدين اإلسالمي .1

ٕضرورة العمل علـى معالجـة أسـباب اإلرهـاب وازالـة العوامـل التـي  .2
تتـــسبب فـــي انتـــشاره بمـــا فـــي ذلـــك القـــضاء علـــى بـــؤر التـــوتر، 
ووضــع حــد للظلــم والكيــل بمكيــالين فــي تطبيــق الــشرعية الدوليــة 

 .واالعتداء على حقوق الشعوب

التمــسك بــالمواثيق واالتفاقيــات الموقعــة فــي إطــار جامعــة الــدول  .3
االتحـــاد إلفريقـــي وتأييـــد االتفاقـــات الموقعـــة فـــي إطـــار العربيـــة 

 .منظمة المؤتمر اإلسالمي الخاصة بمكافحة اإلرهابو

ــي لوضــع تعريــف محــدد لإلرهــاب،  .4 ــد مــؤتمر دول ــى عق ــدعوة إل ال
وتحديد سـبل مواجهتـه دوليـا وتجنـب الخلـط بـين اإلرهـاب والحـق 

 .المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل
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  : محور إصالح األمم المتحدة والمنظمات التابعة لهافي  :رابعا
بتــــاريخ ) 17(ع .د 307التأكيـــد علـــى قــــرار قمـــة الجزائــــر رقـــم  .1

 دعـم الخاص بإصالح منظومة األمم المتحدة الذي 23/3/2005
 .ائد معمر القذافي في هذا الشأنـاألفكار التي طرحها األخ الق

 اإلسـالمي ودول التنسيق مع االتحاد اإلفريقـي ومنظمـة المـؤتمر .2
ألمــم اصــالح إعــدم االنحيــاز التخــاذ موقــف موحــد مــن عمليــة 

  .المتحدة ومؤسساتها

التـــزام الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الـــشعبية االشـــتراكية العظمـــى : ًخامـــسا
بسداد التكاليف المالية الالزمـة لتنفيـذ النـشاطات المرتبطـة بهـذا 

  .القرار

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 334: ق .ق( 
    

ــــــضية الفلــــــسطينية  الق
والـــــــــــصراع العربــــــــــــي 

 :اإلسرائيلي ومستجداته

تفعيــــل مبــــادرة الــــسالم 
  .العربية

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

ت وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارا �
 وااللتزامات،

ٕواذ يستذكر ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة  -
 من أن السالم العادل والشامل خيار 1996يونيو /في حزيران

استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية 
ًويستوجب التزاما مقابال تؤكده إسرائيل في هذا الصدد، ً 

بتاريخ ) 14(ع . د221روت رقم ـية بــرار قمـٕواذ يؤكد ق -
الم العربية والتي يتمسك ــادرة الســ الذي اعتمد مب28/3/2002

 ادل والشامل والدائم في المنطقة،ــل السلمي العــبها كأساس للح
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ٕواذ يشير إلى قرارات القمة العربية السابقة في هذا الشأن،  -
بتاريخ ) 17(ع . د298وبالخصوص قرار قمة الجزائر رقم 

23/3/2005، 

 وبعد أن استعرض الجهود الدولية المبذولة إلحياء عملية السالم، -

ًوبناء على النتائج التي توصل إليها اجتماع اللجنة الوزارية  -
 ،25/3/2006المعنية بمبادرة السالم العربية بتاريخ 

  �	ـــ�ر

ًالتأكيد مجددا على أن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن  -1
سالم العادل والشامل في المنطقة ال يمكن أن تجزئتها، وأن ال

يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجوالن العربي السوري 

، واألراضي 1967يونيو / المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران
إلى حل عادل التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل 

ًلمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية  ُ
، ورفض كل أشكال )1948 (194العامة لألمم المتحدة رقم 

التوطين، وقبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 
ًا لما جاء في مبادرة السالم ــوعاصمتها القدس الشرقية، وفق

تها قمة بيروت والتي أكدت بأنه عندئذ تقوم الدول العربية التي أقر
ًرائيلي منتهيا وتنشئ عالقات ـي اإلسـزاع العربـار النـالعربية باعتب

 .طبيعية مع إسرائيل في إطار السالم الشامل

دعوة اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق  -2
جعيات عملية السالم العادل والشامل في المنطقة على أساس مر

السالم المتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأي 
األرض مقابل السالم وعدم جواز االستيالء على أراضي الغير 

 .بالقوة، ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق
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تأكيد الموقف العربي الرافض للحلول الجزئية واإلجراءات  -3
ارها تهدف إلى االستيالء على اإلسرائيلية األحادية الجانب باعتب

ٕالمزيد من األراضي الفلسطينية المحتلة، والى منع قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة، وتقوض الجهود العربية والدولية المبذولة 
في إطار المبادرة العربية للسالم إليجاد التسوية الشاملة والدائمة 

 . في المنطقةللنزاع العربي اإلسرائيلي، وتهدد األمن واالستقرار

مطالبة الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم االعتراف بالحلول  -4
الجزئية واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب، أو التعامل مع أي 
ضمـانات أو وعود يترتب عليها االنتقاص من الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني، ومكافأة االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى إلى 

لول األحادية المجتزأة عبر إصراره على مواصلة توسيع فرض الح
المستوطنات وبناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة بما 
فيها القدس الشرقية وما حولها، األمر الذي يتعارض مع قواعد 
القانون الدولي والمرجعيات واألسس التي قامت عليها عملية 

 .السالم

ة الخاصة بمبادرة السالم مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربي -5
االتصاالت مع اللجنة الرباعية واألطراف الدولية المعنية بعملية 
السالم من أجل حشد التأييد لهذه المبادرة، واستصدار قرار من 
مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة لتبنيها كإطار للحل 

 .السلمي المنشود للنزاع العربي اإلسرائيلي

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 335: ق .ق( 
ــــــضية الفلــــــسطينية  الق
والـــــــــــصراع العربــــــــــــي 

 :اإلسرائيلي ومستجداته

ــــــــــضيـة  تطـــــــــــورات الق
  .الفلسطينية

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، ����

األمــــين العــــام عــــن العمــــل العربــــي وعلــــى تقريــــر  ����
 ،المشترك
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ئيل في رفض االنصياع لقـرارات الـشرعية وفى ضوء استمرار إسرا -
ٕالدولية، واصرارها على المضي في انتهاك قواعد القانون الـدولي 
والقــانون الــدولي اإلنــساني، وفــى تــصعيد عــدوانها علــى الــشعب 
الفلــسطيني وتكثيــف أعمالهــا االســتيطانية، واالســتمرار فــي بنــاء 

 جدار التوسع العنصري وفى تنفيذ مخططات تهويد القدس،

ٕواذ يؤكد تضامنه مع الـشعب الفلـسطيني ودعـم نـضاله مـن أجـل  -
 استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة  للتصرف،

 ٕواذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

 ٕواذ يأخذ بعين االعتبار التطورات السياسية منذ القمة األخيرة، -

ــي االنتقــالي، - ــصادر عــن البرلمــان العرب ــى البيــان ال ــشير إل  ٕواذ ي
بــشأن اقتحــام الجــيش اإلســرائيلي ســجن أريحــا، خــالل اجتماعــه 

 ، 17/3/2006 و16بمقر األمانة العامة يومي 

  �	ــ�ر

ـــق إال  -1 ـــن يتحق ـــة ل ـــي المنطق ـــدائم ف ـــشامل وال ـــادل وال ـــسالم الع أن ال
ــة إلــى خــط  بانــسحاب إســرائيل الكامــل مــن األراضــي العربيــة المحتل

 فلــسطينية مــستقلة ، وقيــام دولــة1967حزيــران / الرابــع مــن يونيــو
ذات ســـيادة فـــي الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وعاصـــمتها القـــدس 
الــشرقية، والتوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة الالجئــين الفلــسطينيين 

 194ًيتفــق عليــه وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 
 . ، وتحقيق األمن للجانبين)1948(

ــتم عبــر مفاو -2 ضــات مباشــرة بــين أن تحقيــق هــذا الــسالم يجــب أن ي
األطـــراف علـــى أســـاس المرجعيـــات المتفـــق عليهـــا لعمليـــة الـــسالم 

ـــة فـــي ـــل : والمتمثل ـــدأي األرض مقاب ـــة، ومب ـــشرعية الدولي ـــرارات ال ق
السالم وعدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، ومبـادرة الـسالم العربيـة 

 . وخطة خارطة الطريق

ة الجانـب التـي رفـض الحلـول الجزئيـة واإلجـراءات اإلسـرائيلية أحاديـ -3
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تقــوم بهـــا إســـرائيل أو تعتـــزم القيـــام بهـــا فـــي األراضـــي الفلـــسطينية 
ــة عــام  ــي تحــاول مــن خاللهــا 1967المحتل  بمــا فيهــا القــدس، والت

استباق نتائج المفاوضات على قضايا الوضـع النهـائي ورسـم حـدود 
إلســـرائيل مـــن جانـــب واحـــد تلبـــي أطماعهـــا التوســـعية وتجعـــل مـــن 

 . ة فلسطينية مستقلة ذات سيادةالمستحيل إقامة دول

اإلدانة الشديدة للمخططات اإلسرائيلية الساعية إلى االستيالء علـى  -4
ــشرقية  ــت، والمنحــدرات ال ــة البحــر المي منطقــة غــور األردن، ومنطق
لجبال الضفة الغربية، وتقسيم األراضي الباقيـة إلـى ثالثـة كانتونـات 

 مـستقلة ومتواصـلة معزولة لمنع أي إمكانية إلقامة دولة فلـسطينية
 . على األراضي الفلسطينية

دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى النهـوض بمـسؤولياتها فـي العمـل  -5
على تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة على أساس مبـادرة 
ــد علــى أن أي إجــراء  الــسالم العربيــة وخطــة خارطــة الطريق،والتأكي

 . على تنفيذهمامن أي طرف يجب أن يكون في سياق العمل 

ًاإلشادة بعملية االنتخابات التشريعية الفلـسطينية التـي تؤكـد مجـددا  -6
ٕقــدرة الــشعب الفلــسطيني وجدارتــه بحقــه فــي تقريــر مــصيره واقامــة 
ــدس الــشرقية،  ــوطني وعاصــمتها الق ــه ال ــى تراب ــه المــستقلة عل دولت
ـــديمقراطي للـــشعب  ـــدولي إلـــى احتـــرام الخيـــار ال ودعـــوة المجتمـــع ال

ـــــسطيني ـــــة الفل ـــــسلطة الوطني ـــــل لل ـــــدعم الكام ، واإلعـــــراب عـــــن ال
الفلـــــسطينية بقيـــــادة الـــــرئيس محمـــــود عبـــــاس وللحـــــوار الـــــوطني 
الفلــسطيني الهــادف لتأكيــد وحــدة الــصف الفلــسطيني وإليجــاد أنجــع 
الوســائل مــن اجــل تحقيــق إقامــة دولــة فلــسطينية مــستقلة وتحقيــق 

لــسالم الــسالم القــائم علــى أســاس الــدولتين وفــق مرجعيــات عمليــة ا
 . وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

ــــى عروبــــة القــــدس ورفــــض جميــــع اإلجــــراءات  -7 إعــــادة التأكيــــد عل
اإلســرائيلية غيــر الــشرعية التــي تــستهدف تهويــد المدينــة وضــمها، 
ٕوادانـــة الحفريـــات اإلســـرائيلية أســـفل المـــسجد األقـــصى التـــي تهـــدد 
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ؤســسات الدوليــة المعنيــة، والســيما بانهيــاره، ودعــوة المنظمــات والم
ــــى  ــــي الحفــــاظ عل ــــى تحمــــل مــــسؤولياتها ف ــــسكو، إل منظمــــة اليون

 . المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقية

إدانة مـشروع إقامـة متـرو يهـدف إلـى ربـط القـدس الغربيـة بمنـاطق  -8
فــي الــضفة الغربيــة المحتلــة عبــر القــدس الــشرقية المحتلــة والتأكيــد 

ًنونية ذلك ودعوة الشركتين الفرنـسيتين لالنـسحاب فـورا على عدم قا
ءات الالزمـة بحقهمـا فـي حالـة عـدم االسـتجابة وكـذلك اواتخاذ اإلجر

دعــوة الحكومــة الفرنــسية الــصديقة التخــاذ الموقــف الــالزم فــي هــذا 
ًالمجال انسجاما مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي ً. 

 بنـاء جـدار الفـصل العنـصري، اإلدانة الشديدة الستمرار إسرائيل فـي -9
بمــا فــي ذلــك فــي القــدس الــشرقية، ومطالبــة األمــم المتحــدة والــدول 
ــي  ــة كمــا ورد ف ــذ التزاماتهــا القانوني ــزم لتنفي األعــضاء باتخــاذ مــا يل
الفتوى القانونية الصادرة عن محكمـة العـدل الدوليـة وقـرار الجمعيـة 

 . العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري

ـــسطيني إزاء ث حـــ -10 ـــشعب الفل ـــة لل ـــوفير الحماي ـــى ت ـــدولي عل المجتمـــع ال
ـــة  ـــداءات اإلســـرائيلية المتواصـــلة وادانـــة إرهـــاب الدول ٕاالنتهاكـــات واالعت
الــذي تمارســه ســلطات االحــتالل اإلســرائيلية والعمــل علــى إلــزام إســرائيل 

 .باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي اإلنساني

سـرائيلي الفاضــح الـذي اســتهدف سـجن أريحــا مــن إدانـة العــدوان اإل - 11
اقتحام، وهدم، واختطاف عـدد مـن الشخـصيات الوطنيـة الفلـسطينية 
ًالمحتجـــزة فيـــه، وهـــو مـــا يمثـــل انتهاكـــا صـــارخا التفاقيـــات جنيـــف  ً
والقانون الدولي، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعيـة، 

وليات الكاملــة لــضمان إلدانــة هــذا العمــل اإلجرامــي، ولتحمــل المــسؤ
أمن وسالمة المختطفين وبذل الجهود للضغط على إسرائيل إلطالق 

 .سراحهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه االعتداءات واالنتهاكات

اإلعــراب عــن القلــق الــشديد مــن الظــروف المأســاوية التــي يعيــشها  -12
المعتقلــــــون الفلــــــسطينيون والعــــــرب فــــــي الــــــسجون والمعــــــتقالت 
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ًالبــــة المجتمــــع الــــدولي ممــــثال فــــي المنظمــــات اإلســــرائيلية، ومط
ح الممارســـات ــل علـــى فـــضـــــة بالعمـــــاإلنـــسانية والحقوقيـــة الدولي

اإلســـرائيلية الالإنـــسانية فـــي الـــسجون اإلســـرائيلية، والـــضغط علـــى 
 .ًم طبقا لالتفاقات والتفاهمات الموقعةـراج عنهـإسرائيل لإلف

ًين فــي العــودة وفقــا التأكيــد علــى التمــسك بحــق الالجئــين الفلــسطيني -13
 لعام 194لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 

ً ووفقا لمبـادرة الـسالم العربيـة ورفـض كـل محـاوالت التـوطين 1948
بكافــة أشــكاله والــذي يتنــافى والوضــع الخــاص فــي البلــدان العربيــة 

قيـة المضيفة وتأكيـد مـسؤولية إسـرائيل القانونيـة والـسياسية واألخال
عن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين وتأكيد تحمـل المجتمـع الـدولي 
مـــسؤوليته تجـــاه الالجئـــين الفلـــسطينيين حتـــى يـــتم حـــل قـــضيتهم، 
والتعبير في هذا اإلطـار عـن تقـدير جهـود الـدول المـضيفة لالجئـين 

 .في توفير الظروف المالئمة لهم بما في ذلك حمايتهم

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 336: ق .ق( 
    

ــــــضية الفلــــــسطينية  الق
والـــــــــــصراع العربــــــــــــي 

  :اإلسرائيلي ومستجداته
ــــسلطة  ــــة ال دعــــم موازن
 الوطنيــــــة الفلـــــسطينية

عب ــود الــــــــــشـوصمــــــــــ
  .يالفلسطين

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، ����

 ،األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير  ����

ع باهتمام التغيرات السياسية، علـى الـساحة الفلـسطينية، ٕواذ يتاب -
ويؤكد على أهمية استمرار الدعم لالقتـصاد الفلـسطيني، فـي ظـل 
الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سـنوات مـن العـدوان 

 اإلسرائيلي المتواصل،

ٕواذ يـــــدين الـــــسياسات والممارســـــات اإلســـــرائيلية ضـــــد الـــــشعب  -
ادفــة إلــى تقــويض الــدعائم االقتــصادية الفلــسطيني ومقدراتــه، اله

 ،لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
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يؤكد علـى أهميـة االلتـزام بـسداد المـساهمات المتوجبـة علـى ٕواذ  -
ــسطينية  ــة الفل ــسلطة الوطني ــي دعــم موازنــة ال ــدول األعــضاء ف ال
ًوصمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وفقا لقرارات القمـم 

، وتــونس )2003(، وشــرم الــشيخ )2002(بيــروت العربيــة فــي 
  ،)2005(، والجزائر )2004(

  �	ـــ�ر

دعوة الدول العربية إلى االستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية  -1
ً وفقا لألسس 1/4/2006الفلسطينية، لفترة أخرى ابتداء من 

 لدعم الموازنة، وااللتزام 2002واآلليات التي أقرتها قمة بيروت 
دول العربية وفق اآللية نفسها التي أقرتها قمة بتسديد حصص ال

 .31/3/2006 وحتى 1/10/2005 عن الفترة من 2002بيروت 

توجيه الشكر للدول العربية التي أتمت سداد التزاماتها أو جزء  -2
ًمنها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقا لمقررات 

وة الدول التي لم القمم السابقة في تقديم الدعم للموازنة، ودع
تسدد التزاماتها إلى اإلسراع بالوفاء بها، وتكليف األمانة العامة 
االستمرار في إصدار تقرير شهري يوضح الموقف المالي لعملية 

 .السداد وتعميمه على الدول األعضاء

ي تقديم المنح ـتمرار فـى االسـي إلـع الدولـوة المجتمـدع -3
للسلطة الوطنية الفلسطينية والمساعدات المالية واالقتصادية 

واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار 
المواقف الداعية إلى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد 
االنتخابات التشريعية األخيرة، ورفض الذرائع التي استندت إليها 

قتصادية والتنبيه إلى انعكاساتها السلبية الخطيرة على األوضاع اال
 .واالجتماعية للشعب الفلسطيني واالستقرار واألمن في المنطقة

الطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، إعداد دراسة عن حجم  -4
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ومقدار المنح والمساعدات التي يمكن أن تفقدها السلطة في حال 
ربطت بعض الدول أو الجهات المانحة استمرار تقديم هذه 

 تنسجم مع أهداف ومصالح الشعب المساعدات بشروط سياسية ال
الوزاري الفلسطيني وعرضها على مجلس الجامعة على المستوى 

 .للنظر فيها) 126(في دورته القادمة 

التنديد بالقرار اإلسرائيلي القاضي بوقف تحويل عائدات الضرائب  -5
والرسوم الجمركية المستحقة للجانب الفلسطيني، ودعوة اللجنة 

ولي للضغط على إسرائيل إللغاء هذا القرار، الرباعية والمجتمع الد
والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني 
ًمن هذه الموارد التي تقوم بتحصيلها نيابة عنه طبقا لالتفاقيات 

 .الموقعة بين الطرفين

التنديد باإلجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في  -6
ضفة الغربية منتهكة بذلك أحكام القانون مناطق قطاع غزة وال

الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاق المعابر الذي تم التوصل 
إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية، والتحذير من مغبة المضي في 
فرض مثل هذه اإلجراءات التعسفية والتي تمس مختلف شؤون 

قويض الجهود الحياة اليومية ألبناء الشعب الفلسطيني وتهدد بت
 .العربية والدولية المبذولة إلنعاش االقتصاد الفلسطيني وتأهيله

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها  -7
في دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وكذلك الدعم 
اإلضافي المقرر لهما، ومناشدة الدول التي لم تفي بالتزاماتها 

دعم اإلضافي، سرعة الوفاء بها، وذلك لتمكين الصندوقين تجاه ال
من استكمال مهامهما اإلغاثية والتنموية في األراضي الفلسطينية 
ًوفقا لما تضمنه قرار إنشاءهما الصادر عن القمة غير العادية 

 .2000بالقاهرة 

دعوة الصناديق المالية واالقتصادية العربية ومؤسسات العمل  -8
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إلى االضطالع بالمساهمة في تقديم كافة أشكال العربي المشترك 
الدعم للشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها 
لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات االقتصادية 

 .والمؤسساتية للشعب الفلسطيني

دعوة كافة الدول العربية واإلسالمية التي لم تنضم بعد إلى  -9
مبادرة باالنضمام إلى عضويتهما، س إلى الصندوقي األقصى والقد

ودعوة الدول التي ساهمت في الصندوقين إلى زيادة مساهماتها 
في مواردهما بما يخدم المتطلبات األساسية لالقتصاد الفلسطيني 

 .وعملية التنمية

مناشدة المؤسسات الطوعية في العالمين العربي واإلسالمي وسائر  -10
لفنية وآليات التعاقد والصرف التي المتبرعين الستخدام الطاقة ا

وضعها البنك اإلسالمي للتنمية ، من أجل تمويل برامج ومشاريع 
تستجيب ألولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني وتنفيذها وفق 

 .أفضل معايير وممارسات الشفافية والترشيد والنجاعة

توجيه الشكر للشعوب والمؤسسات والجمعيات األهلية العربية  - 11
عب الفلسطيني في ـود الشـقديم دعمها وتبرعاتها لدعم صمعلى ت

اإلسرائيلية،  فية والتدميريةــات التعسـات والممارسـمواجهة السياس
ودعوتها إلى مواصلة تقديم هذا الدعم، والطلب إلى األمانة العامة 
االستمرار في فتح حسابات لهذا الغرض لدى بنوك الدول العربية، 

لتبرعات من الشعوب العربية لدعم أنشطة وتنظيم حمالت لجمع ا
 .اإلغاثة والتنمية في األراضي الفلسطينية

التوجه بالشكر إلى الدول العربية التي أصدرت تعليماتها إلى  -12
منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات 
الفلسطينية المنشأ، وأعفتها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات 

ًالمماثل تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على األثر 
مستوى القمة بهذا الشأن، والتي أعادت التأكيد على ما تضمنه 



  
-37-

، 2000 الصادر عن القمة غير العادية بالقاهرة 200القرار رقم 
 .والطلب إلى باقي الدول التي لم تنفذ ذلك القرار اإلسراع بتنفيذه

فادت بإعفائها للسلع والمنتجات دعوة الدول العربية التي أ -13
الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل عند 
دخولها أسواقها إلى تزويد األمانة العامة بالبيانات والمعلومات 
التي توضح استفادة االقتصاد الفلسطيني من ذلك اإلعفاء حتى 

 تصدرها يمكن تضمين ذلك في التقارير الدورية للمتابعة التي
  .األمانة العامة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 337: ق .ق( 
    

ــــــضية الفلــــــسطينية  الق
والـــــــــــصراع العربــــــــــــي 

  :اإلسرائيلي ومستجداته
الجــــــــــــوالن العربــــــــــــي 

  .المحتلالسوري 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد إطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 .بي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن العمل العر �

ٕواذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرار قمة  -
، بشأن 23/3/2005هـ بتاريخ /298رقم ) 17(ع .الجزائر د

  الجوالن العربي السوري المحتل،
 ٕواذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

  
  �رـ�	ـ

طلبها تأكيد الدول العربية دعمها الثابت ومساندتها لحق سورية وم -1
العادل في استعادة كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط 

ً، استنادا إلى أسس عملية السالم، 1967حزيران / الرابع من يونيو
وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر 

 .1991السالم الذي انطلق في مدريد عام 

ه سلطات االحتالل اتخذت ًالتأكيد مجددا على رفض كل ما -2
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اإلسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي 
والديمغرافي للجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات 
اإلسرائيلية الهادفة إلى تكريس سيطرتها عليه غير قانونية والغية 

تحدة ًوباطلة، وتشكل خرقا لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم الم
 497وقرارات الشرعية الدولية، والسيما قرار مجلس األمن رقم 

 32/60، وقرار الجمعية العامة في دورتها الستين رقم )1981(
 والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 22/11/2005بتاريخ 

 بضم الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني 14/12/1981
ًشكل انتهاكا خطيرا لقرار والغ وباطل وغير ذي أثر قانوني وي ً

 ).1981 (497مجلس األمن رقم 

التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل إسرائيل للجوالن العربي  -3
ً يشكل تهديدا مستمرا للسلم واألمن 1967السوري المحتل منذ عام  ً

 .في المنطقة والعالم

إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل  -4
لمتمثلة خاصة في االستيالء على األراضي والموارد المائية وبناء ا

المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغالل مواردها 
الطبيعية وبناء المشاريع عليها وفرض المقاطعة االقتصادية على 

 .المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها

امل مع سورية ولبنان، والوقوف تأكيد الموقف العربي بالتضامن الك -5
معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة 
ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على األمة العربيـة، 

 .ٕوادانـة العقوبــات االقتصــادية المفروضة على سورية

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل  -6
والوقوف إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته 
ٕالقمعية، واصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، 

 على 1949والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ٕمواطني الجوالن العربي السوري المحتل وادانة سلطات االحتالل 
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اتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين اإلسرائيلي وانتهاك
ً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 أراضيهم وانفصال األسر 

 وتربيتهم إضافة على وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال
انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق األطفال تتعارض مع 

 .االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 التي تقوم بها قوات االحتالل تاواالستفزازإدانة الممارسات  -7
اإلسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجوالن العربي 

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

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

ابعة من النظام األساسي ًجنيف الرابعة، ويعتبر وفقا للمادة الس
تدخل في " جريمة ضد اإلنسانية"للمحكمة الجنائية الدولية 

وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم . اختصاصها وتعاقب عليها
للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها، 
ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على 

سيم القرية ووقف المعاناة اإلنسانية إسرائيل لمنعها من تق
واالجتماعية واالقتصادية لسكانها الرازحين تحت االحتالل، ودعم 
سورية في االحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة 

 .دون تقسيم القرية

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

ًالعربية المحتلة، باعتباره إجراء غير مشروع ال يرتب حقا وال ينشئ 
ًالتزاما، واعتبار أن إقامة مستوطنات، واستقدام مستوطنين إليها، 
ًيشكل خرقا خطيرا التفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقا للملحق  ً ً
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ية السالم، مما يحتم ًاألول لهذه االتفاقيات، وانتهاكا ألسس عمل
وقف كافة األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في الجوالن العربي 

 .السوري المحتل، واألراضي العربية المحتلة

حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة  -9
للنشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتل، 

إدانة ممارسات الحكومة اإلسرائيلية التي جرى وذلك من خالل 
 بقصد إقامة تسع مستوطنات 31/12/2003اإلعالن عنها بتاريخ 

جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد 
ًاالعتمادات الالزمة لتنفيذ ذلك، خالفا للتوجيهات السلمية العربية 

ًامل في المنطقة استنادا والدولية الرامية لتحقيق سالم عادل وش
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة 

 .2002بيروت عام 

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

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

حزيران / األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو
1967. 

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 338: ق .ق( 
    

ــــــضية الفلــــــ سطينية الق
والـــــــــــصراع العربــــــــــــي 

 :اإلسرائيلي ومستجداته

ـــــان  ــــضـامن مــــع لبن الت
  .ودعمه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه  -

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

ٕواذ يؤكــد علــى قراراتــه الــسابقة فــي هــذا الــشأن وآخرهــا قــرار قمــة    -
  ،23/3/2005و بتاريخ /298رقم ) 17(ع .زائر دالج
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  ٕواذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان،   -
  �	ـــ�ر

إدانــة إســرائيل بــشدة الســتمرارها فــي احــتالل أراض لبنانيــة ومواقــع    -1
على الحدود اللبنانية، والستمرارها في اعتقال لبنانيين في سجونها، 

لألمـم المتحـدة كامـل الخـرائط العائـدة لمواقـع األلغـام ولعدم تسليمها 
التي زرعتها قواتها المـسلحة أثنـاء احتاللهـا، ولخروقاتهـا المـستمرة 

ًللسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ً ً.  
التأكيد علـى مـساندة لبنـان فـي حقـه الـسيادي فـي ممارسـة خياراتـه    -2

 فـي االعتبـار السياسية ضمن األصول والمؤسسات الدستورية آخذا
حقه فـي إقامـة عالقـات مـع الـدول الـشقيقة والـصديقة علـى أسـاس 
االحترام المتبـادل للـسيادة واالسـتقالل، ولمـصالحه الوطنيـة، وحـسن 

  .الجوار والمساواة والندية
ــة التــي    -3 ــال اإلرهابي ــار الكــشف عــن الحقيقــة فــي جريمــة االغتي اعتب

اقـه، والجـرائم التـي ذهب ضحيتها رئيس الـوزراء رفيـق الحريـري ورف
ًسبقتها وتلتها اعتبارا من محاولة اغتيال الوزير مروان حماده حتى 
استشهاد النائب جبران تويني، ومعاقبـة المجـرمين أيـا كـانوا، وأينمـا 

  .كانوا يساهم في ترسيخ األمن واالستقرار في لبنان والمنطقة
ــــة لالســــتقرار الــــسياسي   -4 ــــدول العربي ــــى دعــــم ال ــــد حرصــــه عل  تأكي

واالقتـــصادي واألمنـــي فـــي لبنـــان الـــشقيق، ورفـــضه للـــضغوط التـــي 
  .ٕيتعرض لها، وادانة االعتداءات اإلسرائيلية على سيادته واستقالله

  :التأكيد على دعم لبنان   -5
فــي ســعيه الســتعادة مــزارع شــبعا وتــالل كفــر شــوبا اللبنانيــة    -أ

المحتلة من قبل إسرائيل، كما يقضي قرار مجلس األمـن رقـم 
، ودعم اتصاالت الحكومـة اللبنانيـة لتثبيـت 1978 لعام 425

لبنانيـــة مـــزارع شـــبعا، وتحديـــدها وفـــق اإلجـــراءات واألصـــول 
المتبعــــة والمقبولــــة لــــدى األمــــم المتحــــدة، مــــع التأكيــــد أن 
المقاومـــة اللبنانيـــة هـــي تعبيـــر صـــادق وطبيعـــي عـــن حـــق 
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الــشعب اللبنــاني فــي تحريــر أرضــه والــدفاع عــن كرامتــه فــي 
 . االعتداءات واألطماع اإلسرائيليةمواجهة

ـــانيين   -ب ـــين اللبن ـــاإلفراج عـــن األســـرى والمعتقل ـــه ب ـــي مطالبت ف
ـــا ألحكـــام  ـــسجون اإلســـرائيلية كرهـــائن خالف المتبقـــين فـــي ال
القـــــانون الـــــدولي، واإلعـــــالن العـــــالمي لحقـــــوق اإلنـــــسان، 

، 1907، واتفاقيــة الهــاي لعــام 1949واتفاقيــات جنيــف لعــام 
  .الدولي بالضغط على إسرائيل لإلفراج عنهمومطالبة المجتمع 

ل مــسؤولياته والتحــرك ـن إلــى تحمـــس األمـــفــي دعــوة مجلــ   -ج
الفــوري لمطالبــة إســرائيل بــالكف عــن تهديــداتها وانتهاكاتهــا 
لـــسيادة لبنـــان، وخرقهـــا لحرمـــة األراضـــي واألجـــواء والميـــاه 
اإلقليميـــة اللبنانيـــة، وتحملهــــا مـــسؤولية موقفهـــا هـــذا ومـــا 

  .ب عليه من عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقةيترت
في مطالبته بإزالـة مئـات آالف األلغـام التـي خلفهـا االحـتالل    -د

اإلســـرائيلي والتــــي تتحمــــل إســــرائيل مــــسؤولية زرعهــــا ومــــا 
 .ٕتتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين

في حقه في مياهه وفقا للقانون الدولي وذلك بوجه األطماع   -هـ
 .ليةاإلسرائي

في إدانة االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية المـستمرة علـى   - و
الخط األزرق، والسيما ما يطال المدنيين اللبنانيين مثل قيام 
قــوات االحــتالل بقــصف بعــض القــرى والبلــدات اللبنانيــة فــي 

  .الجنوب

يئات القـــضائية والـــسياسية بالعمـــل ـي والهــــع الدولــــمطالبـــة المجتمـــ   -6
  :على

لـــى إســـرائيل لتقـــديم التعويـــضات إلـــى لبنـــان عـــن الـــضغط ع    - أ
ــى  ــداءاتها المتكــررة عل األضــرار والخــسائر الناجمــة عــن اعت

  .أراضيه قبل فترة االحتالل وخاللها وبعدها
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تمكين منـدوبي اللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر، والمنظمـات   - ب
اإلنـــسانية األخـــرى، مـــن زيـــارة جميـــع المعتقلـــين اللبنـــانيين 

إلطــالع علــى أوضــاعهم وتــوفير الرعايــة بــصورة مــستمرة، وا
 .الصحية لهم

العمل على إصدار قرار من قبل لجنة األمـم المتحـدة لحقـوق   - ج
اإلنــسان يمكــن مــن إجــراء التحقيقــات حــول المعتقلــين الــذين 
توفوا فـي المعـتقالت اإلسـرائيلية، ودفـع التعويـضات المترتبـة 

  .ةعن ذلك للمتضررين وفقا للقوانين واالتفاقيات الدولي
 إلـى ديـارهم، والتحـذير نالتأكيد على حق عودة الالجئين الفلسطينيي   -7

مـــن أن عـــدم حـــل قـــضية المقيمـــين مـــنهم فـــي لبنـــان علـــى قاعـــدة 
عودتهم إلى ديـارهم وفقـا لقـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادئ القـانون 
الــدولي أو محاولــة تــوطينهم، يزعــزع األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة 

سالم العـادل فيهـا، ويرحـب بقـرار الحكومـة اللبنانيـة ويعيق تحقيق ال
تـــأليف فريـــق عمـــل مهمتـــه إجـــراء محادثـــات مـــع ممثلـــي الجانـــب 
الفلـــسطيني لمعالجـــة المـــسائل الحياتيـــة واالجتماعيـــة واالقتـــصادية 
والقانونية واألمنية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين 

مــم المتحــدة لغــوث وتــشغيل مــنهم فــي لبنــان بالتعــاون مــع وكالــة األ
  ".األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

توجيـه الـشكر إلـى الـدول األعــضاء والـصناديق العربيـة التـي قــدمت    -8
العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانيـة، والطلـب إلـى بـاقي 
ـــاء بالتزاماتهـــا المقـــررة فـــي مـــؤتمرات القمـــة  ـــدول األعـــضاء الوف ال

  .ٕقة بدعم لبنان وصمود شعبه واعادة إعمارهالعربية، والمتعل
التأكيد على إدانة اإلرهـاب الـدولي والـذي تـساهم الـدول العربيـة فـي    -9

مكافحتـه بفاعليـة ورفـض إدراج المقاومـة علـى لـوائح اإلرهـاب، مـن 
منطلــق ضــرورة التفريــق بــين اإلرهــاب والمقاومــة المــشروعة ضــد 

 عقــد مــؤتمر دولــي فــي االحــتالل اإلســرائيلي، وضــرورة الــدعوة إلــى
ــة  ــة دولي إطــار األمــم المتحــدة لبحــث ظــاهرة اإلرهــاب ووضــع اتفاقي
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لمكافحتـه تتــضمن تعريفـا محــددا لـه يميــز بينـه وبــين حـق الــشعوب 
  .المشروع في مقاومة االحتالل األجنبي

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 339: ق .ق( 
ي ـ فــــتطــــورات الوضـــــع

  .راقـالع
   القمة،إن مجلس الجامعة على مستوى

  :  بعد اطالعه-  
  على مذكرة األمانة العامة، �
وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، وتقريــره  �

  حول الوضـع في العراق،
وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وأخرهـا قـرار قمـة الجزائـر  �

 ،2005/ 23/3 بتاريخ 299رقم ) 17(ع .د

الوزاريـة الخاصـة بـالعراق بتـاريخ وفي ضوء نتـائج اجتمـاع اللجنـة   -
25/3/2006،  

  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق،    -
  وبعد المداوالت التي أجراها المجلس،  -

  �	ــ�ر
ــرام وحــدة وســيادة العــراق واســتقالله وعــدم   -1 ــد علــى احت إعــادة التأكي

العراقـي وخياراتـه التدخل في شؤونه الداخليـة، واحتـرام إرادة الـشعب 
  . في تقرير مستقبله بنفسه

، 7(ًالتأكيد مجددا على ضرورة التزام  الدول العربية بوضع الفقرات   -2
 بتـــاريخ 229رقـــم ) 17(ع .مـــن قـــرار قمـــة الجزائـــر د) 12، 11، 8

 الخــاص بتطــورات الوضــع فــي العــراق موضــع التنفيــذ 23/3/2005
وي مـع العـراق باعتبـاره الكامل وبما يعبر عن التضامن العربـي األخـ

  .دولة عضو مؤسس لجامعة الدول العربية
كـــانون األول /  ديـــسمبر15الترحيـــب باالنتخابـــات التـــي جـــرت فـــي   -3

ــف مكونــات 2005 ــل مختل ــزت بمــشاركة واســعة مــن قب ــي تمي ، والت
الــشعب العراقــي واعتبارهــا خطــوة أساســية علــى طريــق تــوفير األمــن 

  . ٕواالستقرار وبناء العراق واعماره
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التأكيد على ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة تـسهم   -4
ًفـــي تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار وتحفـــظ وحـــدة العـــراق شـــعبا وأرضـــا  ً

  .وتمهد الطريق لخروج القوات األجنبية من أراضيه
التأكيد على الـدور العربـي فـي أي مـشاورات حـول مـستقبل العـراق،   -5

عة العربيـة لتحقيـق الوفـاق الـوطني ودعم الدور الذي تقوم به الجام
العراقــي، وأن تكــون أي مــشاورات حــول العــراق هــي لخدمــة شــعبه 
ــى  ــالعراق إل ــة الوزاريــة الخاصــة ب ــة، ودعــوة اللجن ومــصالحه الوطني
اجتمــاع عاجــل يحــدد موعــده بعــد انتهــاء القمــة لمتابعــة التطــورات 

  .الجارية في هذا الصدد
ا االجتمــاع التحــضيري لمــؤتمر اإلشــادة بالنتــائج التــي تمخــض عنهــ  -6

الوفاق الوطني العراقـي الـذي عقـد فـي مقـر األمانـة العامـة بالقـاهرة 
 ودعوة كافة االطراف المشاركة إلى 21/11/2005-19خالل الفترة 

ــشكل  ــي نتجــت عــن هــذا االجتمــاع باعتبارهــا ت ــذ االلتزامــات الت تنفي
د علــى حجــر أســاس لبنــاء الثقــة وترســيخ الوحــدة الوطنيــة، والتأكيــ

حزيـران / أهمية عقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي فـي شـهر يونيـو
2006.  

ًدعوة الدول األعضاء مجـددا ألن يكـون لهـا حـضور دبلوماسـي فـي   -7
بغـــداد بأســـرع وقـــت ممكـــن أســـوة بالـــدول األجنبيـــة علـــى أن تقـــوم 
الحكومة العراقية بتوفير مستلزمات الحماية الكاملـة لـذلك، وضـرورة 

ًادرات عربيــة سياســية وشــعبية كالزيــارات تعزيــزا للتواصــل القيــام بمبــ
  .العربي مع العراق

 6615رقــــم ) 125(ع .التنفيــــذ الفــــوري لقــــرار المجلــــس الــــوزاري د  -8
 الخــاص بفــتح بعثــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي 4/3/2006بتــاريخ 

ًبغــداد وذلــك تفعــيال للــدور العربــي فــي العــراق واعتمـــاد مبلــغ أولـــي 
  .يون دوالر أمريكي لتغطية النفقات الخاصة بفتح البعثة مل2بقيمة 

ـــضافة مـــؤتمر   -9 ـــة الهاشـــمية الست ـــة األردني ـــادرة المملك ـــب بمب الترحي
ّللقيــادات والمرجعيــات الدينيــة العراقيــة بالعاصــمة عمــان، بالتنــسيق 
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مع الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية، من أجـل التوافـق حـول 
  .مان وحدة وأمن واستقرار العراقأنجع السبل الكفيلة بض

التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع األمم المتحدة في   -10
مختلـــف المجـــاالت بمـــا فـــي ذلـــك اإلعـــداد لمـــؤتمر الوفـــاق الـــوطني 

  .العراقي القادم
ــدي   -11 ــذي اســتهدف مرق ــشائن ال ــر اإلرهــابي ال ــشديدة للتفجي ــة ال اإلدان

 العسكري في سـامراء، وما تبعـه مـن اإلمامين علي الهادي والحسن
ـــادة،  اعــــتداءات نكـــراء علـــى عـــدد كبيـــر مـــن المـــساجد، ودور العب
وسقوط ضحايا أبرياء، والتأكيد على ضرورة احتـرام حرمـة المـساجد 
وقدسية أمـاكن العبـادة لكافـة الطوائـف واألديـان، ودعـوة كافـة أبنـاء 

 ومرجعياتـــه الـــشعب العراقـــي بمختلـــف مكوناتـــه وقياداتـــه الـــسياسية
الدينية إلى التـصدي ألعمـال العنـف واإلرهـاب وضـبط الـنفس وعــدم 
ـــه  ــة وأمن ـــه الوطني ـــل مــن وحدت ــة الني الــسماح لهــذه األعمــال الخبيث

  .واستقراره
وتقديم الشكر لدولة الكويت على الـدعم المـالي الـذي قدمتـه، وقـدره   

امين عشرة ماليين دوالر أمريكي، للمساهمة في إصالح مرقدي اإلم
علــــى الهــــادي والحــــسن العــــسكري ودور العبــــادة والمــــساجد التــــي 
تعرضت للتخريـب، ودعـوة الـدول العربيـة إلـى المـسـاهمة فـي إعـادة 

  . بناء المساجد ودور العبادة
اإلدانة الشديدة لما يقع فـي العـراق مـن هجمـات إرهابيـة ومـداهمات   -12

فــي العــراق، وعمليــات تــدمير، وتقــديم التعــازي لكــل ضــحايا اإلرهــاب 
ًواعتبار ذلك تهديدا للسالم واألمن كما جـاء فـي قـرار مجلـس األمـن 

ٕ، وادانــة كــل مــا يتعلــق باإلرهــاب مــن تحــريض )2005 (1618رقــم 
وتمويل والذي يسـتهدف الشعب العراقي، ودعوة الدول العربيـة كافـة 
ــي  ــأمين االســتقرار ف ــاء مــن أجــل ت ــداء التعــاون األخــوي البن ــى إب إل

  .دة إعمارهٕالعراق واعا
ًاإلدانة مجددا لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التـي تمـت أثنـاء   -13
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احتالل دولة الكويت، وطمس الحقائق المتعلقة باألسرى والمفقودين 
ــى عــدد مــن  ــور عل ــم العث ــذين ت ــدول األخــرى ال ــا ال الكــويتيين ورعاي
رفــاتهم قتلــى فــي المقــابر الجماعيــة، واإلعــراب عــن عميــق التعــازي 

سر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلـق لمحنـة أولئـك أل
ًالــذين ال يــزال مكــان وجــودهم مجهوال،والمطالبــة ببــذل كافــة الجهــود 
من أجل كشف مـصير جميـع المفقـودين واألسـرى الكـويتيين ورعايـا 

  .الدول األخرى
ًالتأكيــد مجــددا علــى دعــم جهــود الحكومــة العراقيــة وكافــة األطــراف   -14

نيــــة لتعزيــــز  االحتياطــــات األمنيــــة بــــالعراق وخاصــــة البعثــــات المع
ـــوثين  ـــة المبع ـــة كاف ـــأمين حماي ـــة، وت ـــة واألجنبي الدبلوماســـية العربي
ـــة  ـــة والدولي ـــشركات والمؤســـسات اإلقليمي ـــي ال الدبلوماســـيين وممثل
ورجال األعمال بطريقة فاعلة يكون من شأنها الحفاظ على الوجـود 

ي العـراق وتـشجيع تنـشيطه والتوسـع الدبلوماسي العربي واألجنبي ف
  .فيه

حــث الــدول العربيــة علــى إلغــاء ديونهــا علــى العــراق وكــذلك الــدول   -15
ــة، والتأكيــد علــى أهميــة  ــة المانحــة اإليفــاء بالتزاماتهــا المالي العربي
المـــــساهمة الفعالـــــة فـــــي إعـــــادة إعمـــــار العـــــراق، ودعـــــوة جميـــــع 

لمؤســسات الماليـــة ات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والــصناديق واالمؤســس
  .العربية إلى اإلسراع  في تقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال

تثمين الجهود التي قام بها األمين العام ومساعدوه في سبيل تعزيز   -16
التواصل مع كافة أبناء الشعب العراقي بمختلـف مكوناتـه، واإلعـراب 

ي سـبيل عن التقدير للدور الذي يقوم به ومبعوثه الخاص للعـراق فـ
ــد مــؤتمر شــامل  ــة لعق ــة الرامي ــادرة العربي ــوطني إنجــاح المب ــاق ال للوف

العراقي، والطلب مـن األمـين العـام مواصـلة هـذه الجهـود، واتخـاذ اإلجـراءات 
الالزمة لعقد مؤتمر الوفاق الـوطني العراقـي القـادم فـي موعـده المحـدد، بمـا 

اسية والدينيـة في ذلك تنظيم اجتماعات تمهيديـة تجمـع مختلـف القـوى الـسي
ــسياسية  ــي القــوى ال ــة وممثل ــك بالتنــسيق مــع الحكومــة العراقي العراقيــة، وذل
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  .العراقية
   )29/3/2006 –) 18(ع .د 340: ق .ق( 

احــــتالل إيـــــران للجــــزر 
العربيــــة الثـــــالث طنــــب 
الكبــرى وطنــب الــصغرى 
وأبـــــو موســـــى التابعـــــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــــدة فــــي الخلــــيج 

  .العربي

  جلس الجامعة على مستوى القمة،إن م
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

) 17(ع .دٕواذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الجزائـر  -
 بـــشأن احـــتالل جمهوريـــة إيـــران 23/3/2005 بتـــاريخ 300رقـــم 

طنــب الكبــرى وطنــب الــصغرى : الثاإلســالمية للجــزر العربيــة الــث
وأبــو موســى التابعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخلــيج 

 العربي،
  

  �	ـــ�ر

التأكيد المطلق على سـيادة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الكاملــة  -1
علــى جزرهــا الــثالث، طنــب الكبــرى وطنــب الــصغرى وأبــو موســى، 

ية التي تتخذها دولة اإلمارات وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلم
  .الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

اســتنكار اســتمرار الحكومــة اإليرانيــة فــي تكــريس احتاللهــا للجــزر  -2
الــثالث وانتهــاك ســيادة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يزعــزع 
األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ويـــؤدي إلـــى تهديـــد األمـــن والـــسلم 

 .الدوليين

 قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكنية لتـوطين اإليـرانيين إدانة -3
 .في الجزر العربية الثالث المحتلة

إدانة المناورات العسكرية اإليرانيـة التـي تـشمل جـزر دولـة اإلمـارات  -4
العربية المتحدة الثالث المحتلة، طنـب الكبـرى وطنـب الـصغرى وأبـو 

ـــيم الجــــ ـــة واإلقل ـــاه اإلقليمي ـــى المي ــــاري موســـى وعل وي والجـــرف الق
والمنطــــقة االقتـــصادية الخالـــصـة للجـــزر الـــثالث باعتبارهـــا جـــزء ال 
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يتجــزأ مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،والطلب مــن إيــران الكــف 
عن مثل هذه االنتهاكات واألعمـال االسـتفزازية التـي تعـد تـدخال فـي 

ء الشؤون الداخلية لدولـة مـستقلة ذات سـيادة، وال تـساعد علـى بنـا
الثقة، وتهدد األمن واالستقرار فـي المنطقـة، وتعـرض أمـن وسـالمة 

 .المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطـر

دعوة الحكومة اإليرانية مجددا إلى إنهـاء احتاللهـا للجـزر اإلماراتيـة  -5
الــثالث، والكــف عــن فــرض األمــر الواقــع بــالقوة،والتوقف عــن إقامــة 

تغييـــر تركيبتهـــا الـــسكانية والديمغرافيـــة، أي منـــشآت فيهـــا، بهـــدف 
ٕوالغاء كافـة اإلجـراءات وازالـة كافـة المنـشآت التـي سـبق أن نفـذتها  ٕ
ــك  إيــران مــن طــرف واحــد فــي الجــزر العربيــة الــثالث باعتبــار أن تل
اإلجراءات واالدعـاءات باطلـة ولـيس لهـا أي أثـر قـانوني وال تـنقص 

ت فــي جزرهــا الــثالث مــن حــق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الثابــ
ــام  ــة جنيــف لع ــدولي واتفاقي ــانون ال ــة ألحكــام الق وتعــد أعمــاال منافي

، ومطالبتها إتباع الوسائل الـسلمية لحـل النـزاع القـائم عليهـا 1949
وفقـا لمبــادئ وقواعـد القــانون الـدولي، بمــا فـي ذلــك القبــول بإحـــالة 

 .القضية إلى محكمة العدل الدولية

 تعيد جمهورية إيران اإلسالمية النظر في اإلعراب عن األمل في أن -6
موقفهـــا الـــرافض إليجـــاد حـــل ســـلمي لقـــضية جـــزر دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الثالث المحتلـة، إمـا مـن خـالل المفاوضـات الجـادة 

 .والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

ع مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقـات مـ -7
ٕالـــدول العربيـــة، وفـــي الحـــوار وازالـــة التـــوتر، إلـــى خطـــوات عمليـــة 
وملموســــة، قــــوال وعمــــال، باالســــتجابة الــــصادقة للــــدعوات الجــــادة 
والمخلــــصة الــــصادرة عــــن دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة ودول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربيـة، والمجموعـات 

األمين العام لألمم المتحـدة الداعيـة إلـى الدولية، والدول الصديقة، و
حــل النـــزاع حـــول الجـــزر الـــثالث المحتلـــة بـــالطرق الـــسلمية، وفـــق 
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األعـراف والمواثيـق وقواعـد القـانون الـدولي، مـن خـالل المفاوضـات 
المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من اجل بنـاء 

 .لخليج العربيالثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة ا

ية ـران بإثــارة قــضـالتــزام جميــع الــدول العربيــة فــي اتــصاالتها مــع إيــ -8
ران للجزر الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائـه انطالقـا مـن ـالل إيـاحت

 . أراضي عربية محتلةيأن الجزر الثالث ه

ــدولي  -9 ــس األمــن ال ــام لألمــم المتحــدة ورئــيس مجل إبــالغ األمــين الع
من المسائل المعروضة على مجلس األمـن بأهمية إبقاء القضية ض

الدولي، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجزر العربية الـثالث، وتـسترد 
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها

الطلــب مــن األمــين العــام متابعــة هــذا الموضــوع وتقــديم تقريــر إلــى  -10
 .المجلس في دورته القادمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 341: ق .ق( 
    

معالجـــــــــــة األضـــــــــــرار 
  واإلجــــــراءات المترتبــــــة 
عن النزاع حـول قـضية 

  .لوكيربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

بتـــــــاريخ ) 1506(ٕواذ يرحـــــــب بقـــــــرار مجلـــــــس األمـــــــن رقـــــــم  -
، القاضي بالرفع الفوري لتـدابير الحظـر المفروضـة 12/9/2003

 على الجماهيرية العظمى،

ــم  - ــى قــراره رق ــد عل ، وقــراره 28/3/2002) 14(ع . د229ٕواذ يؤك
) 17(ع . د301، وقــراره رقــم 23/5/2004) 16(ع . د266رقــم 
، الذي أكد على حق الجماهيرية العظمـى المـشروع 23/3/2005

ابها مــن أضــرار ماديــة فــي الحــصول علــى تعويــضات عمــا أصــ
وبشرية بسبب العقوبات التـي كنـت مفروضـة عليهـا وطالـب فيـه 
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باإلفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، واعتبار حالـة 
 طبقا لكل القوانين واألعراف الدولية،) رهينة(استمرار حجزه 

، الـــصادر 4/3/2006 بتـــاريخ 6617ٕواذ يـــشير إلـــى القـــرار رقـــم  -
عــة علــى المــستوى الــوزاري فــي الــدورة العاديــة عــن مجلــس الجام

)125(، 

ٕواذ يـذكر بفداحـة األضـرار التـي لحقـت بالجماهيريـة العظمـى مـن  -
 جراء العقوبات التي فرضت عليها،

  �	ـــ�ر

التأكيد على حـق الجماهيريـة العظمـى المـشروع فـي الحـصول علـى  -1
تعويضات عمـا أصـابها مـن أضـرار ماديـة وبـشرية بـسبب العقوبـات 

  .ي كانت مفروضة عليهاالت
تأكيـد المطالبـة بـاإلفراج عـن المــواطن الليبـي عبـد الباسـط المقرحــي  -2

ًطبقــا لكــل القــوانين واألعــراف ) رهينــة(واعتبــار حالــة اســتمرار حجــزه 
 .الدولية

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ القـرار وتقـديم تقريـر فـي شـأنه  -3
 . ه العادية القادمةإلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورت

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 342: ق .ق( 
    

ــــــــــــات  ــــــــــــض العقوب رف
األمريكيــــــــــة أحاديــــــــــة 
الجانــــــــب المفروضــــــــة 
علـــــــــــى الجمهوريـــــــــــة 

  .العربية السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : بعد إطالعه-    

 .على مذكرة األمانة العامة �

 شترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي الم �

ـــونجرس   - ـــرار الك ـــق إزاء إق ٕواذ يجـــدد اإلعـــراب عـــن االســـتغراب والقل
، واألمر التنفيذي الذي )محاسبة سورية(األمريكي قانون ما يسمى 

 القاضـي بفـرض عقوبـات 11/5/2004وقعه الرئيس األمريكـي يـوم 
  أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية،
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نــات والقــرارات الــصادرة عــن وبعــد أن أحــيط علمــا بالبيانــات واإلعال  -
مختلــف المحافــل الحكوميــة الدوليــة والهيئــات غيــر الحكوميــة والتــي 
تعرب عن رفض المجتمع الـدولي لتغليـب دولـة لتـشريعاتها الوطنيـة 
على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بـسيادة ومـصالح الـدول 

  وشعوبها،
انـب يتعـارض مـع ٕواذ يالحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الج  -

أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالميـة التـي تمنـع اتخـاذ إجـراءات 
  من شأنها عرقلة حرية التجارة والمالحة الدوليتين،

ٕواذ يستغرب صـدور هـذا القـانون األمريكـي ضـد بلـد عربـي أساسـي   -
في استقرار المنطقـة وأمنهـا فـي وقـت تـسعى فيـه الواليـات المتحـدة 

وتحقيـق لدول العربية في مكافحة اإلرهاب الدولي إلقامة تعاون مع ا
  اإلصالحات الالزمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين،

 بتـــــــاريخ 263رقـــــــم ) 16(ع .ًوالتزامـــــــا بقـــــــراري قمـــــــة تـــــــونس د  -
 بتــــــــاريخ 302رقـــــــم ) 17(ع . ، وقمـــــــة الجزائـــــــر د23/5/2004
23/3/2005،  

  �	ــ�ر

ًاعتبـاره تجـاوزا لمبـادئ و" محاسـبة سـورية "رفض قانون مـا يـسمى   -1
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وميثاق جامعة الـدول العربيـة 

  .ًوتغليبا للقوانين األمريكية على القانون الدولي
التــضامن التـــام مـــع الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية وتقـــدير موقفهـــا   -2

ن الـداعي إلـى تغليــب لغـة الحـوار والدبلوماســية كأسـلوب للتفـاهم بــي
، ودعـــوة اإلدارة األمريكيـــة إلـــى لـــدول وحـــل الخالفـــات فيمـــا بينهـــاا

الدخول بحسن نيـة فـي حـوار بنـاء مـع سـورية إليجـاد أنجـع الـسبل 
  .لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العالقات بين البلدين

الطلب  من الواليات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الـذي يـشكل   -3
ًانحيـازا سـافرا إلسـرائيل ً تجنبـا لزيـادة تـدهور األوضـاع وتبديـد فــرص ً
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تحقيــق الــسالم العــادل والــشامل فــي منطقــة الــشرق األوســط ، كمــا 
ًيشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية ً.  

الطلب من األمـين العـام متابعـة تنفيـذ هـذا القـرار وتقـديم تقريـر فـي   -4
  .شأنه إلى المجلس في دورته القادمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 343: ق .ق( 
    

دعـــم الـــسالم والتنميـــة 
والوحــدة فــي جمهوريــة 

  .السودان

  ، قمةإن مجلس الجامعة على مستوى ال
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير  �

 ٕواذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

ودان ووحـدة أراضـيه واسـتقالله ٕواذ يؤكد علـى احتـرام سـيادة الـس -
ًويطلب من جميع الدول تأكيد هذا االلتزام عمليا ودعم المـساعي 

 الرامية إلى تحقيق السالم والوفاق الوطني بين أبنائه،

ُواذ يعــرب عــن  -  إزاء تطــورات األوضــاع فــي إقلــيم اهتمامــه البــالغٕ
ــاء  ــازحون مــن أبن ــي يواجههــا الن ــسانية الت دارفــور، واألزمــة اإلن

 قليم والالجئون منهم في تشاد،  اإل

ٕواذ يرحـب بقـرار مجلـس األمـن والـسلم لالتحـاد االفريقـي الــصادر  -
  في أديس أبابا،10/3/2006بتاريخ 

ٕواذ يؤكد على تنفيذ اتفاق السالم الشامل في السودان بالعاصمة  -
 الموقـع بـين الحكومـة الـسودانية 9/1/2005الكينية نيروبي في 

  ر السودان،والحركة الشعبية لتحري
  �	ــ�ر

  :قضية دارفور: أوال
التأكيــد علــى مواصــلة االتحــاد االفريقــي جهــوده وانجــاز مهمتــه فــي  -1
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معالجــة أزمــة دارفــور، خاصــة رعايتــه للوســاطة الــسياسية ودعمــه 
والتأكيـــد علـــى أن إرســـال أي قـــوات . ومراقبتـــه لوقـــف إطـــالق النـــار

. دانأخـــرى إلـــى اإلقلـــيم يتطلـــب موافقـــة مـــسبقة مـــن حكومـــة الـــسو
ومطالبة الـدول العربيـة تقـديم الـدعم المـالي والمـادي لبعثـة االتحـاد 
ـــدول  ـــة ال االفريقـــي لتمكينهـــا مـــن االســـتمرار فـــي مهامهـــا، ومطالب
ـــي االتحـــاد  ـــوات ومراقب ـــز مـــشاركتها فـــي ق ـــة بتعزي ـــة االفريقي العربي

 .االفريقي في إقليم دارفور

ســتة أشــهر تحمــل تكلفــة قــوات االتحــاد االفريقــي فــي دارفــور لمــدة  -2
 .1/10/2006ًابتداء من 

العمل على التحرك السياسي والدبلوماسي الـسريع مـع كـل االطـراف  -3
 .ٕذات العالقة بمسألة دارفور واعطاء األولوية للحل السلمي الشامل

دعــوة االطــراف المتفاوضــة فــي محادثــات الــسالم الــسودانية حــول  -4
صــل إلــى دارفــور فــي أبوجــا إلــى العمــل بكــل عــزم واإلســراع فــي التو

اتفاق تسوية شاملة ونهائية بشأن أزمة دارفور فـي الجولـة الراهنـة 
 .من المفاوضات

تقــدير الــدور الــذي تقــوم بــه الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الــشعبية  -5
االشتراكية العظمى إلنهاء الوضـع المتـوتر بـين جمهوريـة الـسودان 

موقع وجمهورية تشاد، والتأكيد على ضرورة تنفيذ إعالن طرابلس ال
ً حرصـــا علـــى عـــودة العالقـــات إلـــى طبيعتهـــا بـــين 8/2/2006فـــي 

 .الجارتين الشقيقتين

تقـــديم الـــدعم العاجـــل إلـــى الـــسودان لتعـــضيد جهـــوده الراميـــة إلـــى  -6
معالجـة األزمـة اإلنـسانية، واســتعادة األمـن واالسـتقرار فـي دارفــور، 
وتوجيــــه الــــشكر إلــــى الــــدول األعــــضاء التــــي قــــدمت المــــساعدات 

ــسانية  ــدول األعــضاء والمنظمــات اإلن ــيم دارفــور، ودعــوة ال ــى إقل إل
العربية والمجالس الوزاريـة المتخصـصة والجمعيـات األهليـة العربيـة 
إلـــى تقـــديم المـــساعدات اإلنـــسانية العاجلـــة والـــدعم الفنـــي، وتأكيـــد 
ـــديم العـــون  ـــور لتق ـــيم دارف ـــي إقل ـــة المباشـــر ف ـــدول العربي وجـــود ال
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 .اإلنساني إلى المتضررين

ــ -7 ــه ال ــي قامــت توجي ــة الت ــات العربي ــدول والمؤســسات والجمعي شكر لل
باالســتجابة الفوريــة بتقــديم المــساعدات اإلنــسانية للمتــضررين مــن 
أبناء دارفور، ودعوة االطراف العربيـة كافـة بمـا فـي ذلـك المنظمـات 
العربيــة المتخصــصة، والمنظمــات األهليــة، إلــى تأكيــد تواجــدها فــي 

 واضـــطالعها بعمليـــات اإلغاثـــة إقلـــيم دارفـــور ومعـــسكرات الالجئـــين
 .اإلنسانية العاجلة إلى المتضررين

تقدير المشاركة االيجابية للجامعة العربية في محادثات الـسالم بـين  -8
الحكومــة الــسودانية، والحركــات المــسلحة فــي دارفــور، التــي تعقــد 

نيجيريـــا، والطلـــب إليهـــا /تحـــت رعايـــة االتحـــاد االفريقـــي فـــي ابوجـــا
الطراف المعنية حتى يتم التوصـل إلـى تـسوية مواصلة جهودها مع ا

 .نهائية لالزمة

  
  :قضية جنوب السودان :ثانيا

ـــشامل بـــين  -1 ـــسالم ال ـــاق ال ـــذ اتف ـــالخطوات المتخـــذة لتنفي ـــب ب الترحي
ـــشعبية لتحريـــر الـــسودان الموقـــع  ـــة الـــسودانية والحركـــة ال الحكوم
بالعاصــمة الكينيــة نيروبــي، والطلــب إليهمــا مواصــلة جهودهمــا فــي 

  . االتفاقتنفيذ
تكليـف اللجنـة الوزاريــة للـسودان بمتابعـة موضــوع تقـديم مــساهمات  -2

الدول العربيـة الماليـة إلـى الـصندوق العربـي لـدعم الـسودان لتنميـة 
جنوبــــه والمنــــاطق المتــــأثرة بــــالحرب، ووضــــع جــــدول زمنــــي وفــــق 

 .األولويات التي تقترحها حكومة السودان

عــضاء وصــندوق النقــد الطلــب مــن األمانــة العامــة دعــوة الــدول األ -3
العربــي وصــناديق التمويــل العربيــة المعنيــة إلــى عقــد اجتمــاع طــارئ 
ًلبحـــث معالجـــة الـــديون الـــسودانية تجاههـــا دعمـــا لمـــسيرة الـــسـالم 

ٕوحفـزا لمجهـودات التنمية واعادة   . في ربوع السودان كافةعماراإلً
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دعــوة الــدول والــصناديق ومؤســسات التمويــل العربيــة إلــى مواصــلة  -4
االجتمــاع التنــسيقي الرابــع للتنميــة "هــود والمــشاركة الفاعلــة فــي الج

، وذلـك خـالل العـام الجـاري لتنـسيق "واالستثمار في جنوب الـسودان
االستثمارات التنموية في جنوب السودان والمناطق المتـأثرة بـالحرب 
ــــــة األساســــــية والخــــــدمات العامــــــة  وخاصــــــة فــــــي مجــــــاالت البني

 .واالجتماعية

عامـة إلـى سـرعة افتتـاح مكتـب الجامعـة العربيـة فـي دعوة األمانة ال -5
جوبا بجنوب السودان لتنـسيق العـون العربـي والمـساهمة فـي تنفيـذ 

 .اتفاق السالم الشامل

دعوة مختلف االطراف في شرق السودان إلـى التوصـل لحـل سـلمي    :ثالثا
عاجـــل للمـــشكلة مـــن خـــالل مفاوضـــات ســـالم برعايـــة الجماهيريـــة 

ـــة الليبيـــة الـــ شعبية االشـــتراكية العظمـــى ومـــشاركة الجامعـــة العربي
 .العربية

تقدير جهود األمين العام، والطلب منه مواصلة جهوده مع الحكومـة : ًرابعا
واألطراف السودانية والجهات اإلقليمية والدولية لدعم مسيرة الـسالم 
والوفاق في السودان، وتقـديم تقريـر فـي هـذا الـشأن إلـى القمـة فـي 

 .لقادمةدورتها العادية ا

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 344: ق .ق( 
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جعــــــل الــــــشرق  بيـــــــان
األوســـط منطقـــة خاليـــة 
مــــــن أســــــلحة الــــــدمار 

وعلــــى رأســــها  الــــشامل
  .األسلحة النووية

  

يعرب القادة العرب عن القلق الشديد من التطورات الدوليـة الـسلبية ذات 
نظـام منـع االنتـشار الصلة بنـزع الـسالح النـووي، ومـن االنتكاسـات التـي يـشهدها 

 لمراجعـة معاهـدة منـع انتـشار األسـلحة النوويـة، وهـو 2005وخاصة فشل مؤتمر 
ــة  ــت فــي مــؤتمري مراجع ــي تحقق ــول عــن االنجــازات الت ــر مقب ــا غي ــل تراجع ًمــا يمث

ــــشرق 2000 و1995المعاهــــدة عــــامي  ، خاصــــة مــــا يتعلــــق منهمــــا بمنطقــــة ال
  . األوسط

اهــدة منــع انتــشار األســـلحة ٕواذ يعــرب القــادة العــرب عــن تمــسكهم بمع
النوويــة ودعمهــم لهــا بوصــفها الركيــزة األساســية لنظــام منــع االنتــشار النــووي، 
يطالبون المجتمع الدولي بدعم هـذه المعاهـدة مـن خـالل تحقيـق عالميتهـا وتفعيـل 
الركائز الثالث التي تقوم عليها المعاهدة بنفس القدر واالهتمـام وهـي نـزع الـسالح 

ول األعــضاء فــي الحــصول علــى التكنولوجيــا النوويــة وتطويرهــا النــووي، وحــق الــد
  . لألغراض السلمية، ومنع انتشار األسلحة النووية

ــام لوجــود أســلحة نوويــة أو أي أســلحة دمــار  ــدون رفــضهم الت ــا يؤك كم
شامل لدى أي دولة في منطقـة الـشرق األوسـط لمـا لهـا مـن تـأثيرات خطيـرة علـى 

ّويـذكرون المجتمــع . ليين وعلـى البيئـة فـي المنطقـةالـسلم واألمـن اإلقليميـين والـدو
الدولي أن الدول العربية بال استثناء قد انضمت طواعية إلـى معاهـدة منـع انتـشار 

، وأن األمـن واالسـتقرار فــي الـشرق األوسـط لــن 2000األسـلحة النوويـة قبـل عــام 
 والتزمـت يتحققا إال إذا انضمت إسرائيل، أسـوة ببـاقي دول المنطقـة، إلـى المعاهـدة

ـــابع  ـــشامل الت ـــضمانات ال ـــشآتها النوويـــة لنظـــام ال بأحكامهـــا، وأخـــضعت كافـــة من
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحذرون من أن استمرار هذا الوضـع سـيؤدي إلـى 
المزيــد مــن الخلــل فــي أمــن المنطقــة واســتقرارها بــل وســيدخل المنطقــة فــي ســباق 

  . للتسلح، وخيم العواقب
يعيد القادة العرب تأكيدهم على أن الحل األمثـل لمنـع ومن هذا المنطلق 

انتشار أسلحة الـدمار الـشامل فـي المنطقـة هـو إتبـاع المعالجـة اإلقليميـة الـشاملة 
مــن خــالل تبنــي المجتمــع الــدولي للمبــادرة العربيــة التــي تنــادي منــذ ســنوات بجعــل 

األسـلحة الشرق األوسط منطقة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل وفـي مقـدمتها  
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ويؤكـدون أن اسـتمرار معالجـة مخـاطر انتـشار هـذه األسـلحة فـي الـشرق . النووية
ً واضــحا فــي الــسياسات ًاألوســط مــع كــل دولــة بــشكل فــردي وانتقــائي يمثــل تناقــضا

  .الدولية في هذا المجال

ويطـــالبون األمـــين العـــام االســـتمرار فـــي متابعـــة هـــذا الموضـــوع وتقـــديم 
منطقة العربية في ضوء المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة تقرير حول حالة األمن في ال

  إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة

    
ـــــــــــــة  دعـــــــــــــم جمهوري

  .الصـومال
  ، قمةإن مجلس الجامعة على مستوى ال

  :بعد إطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير  �

ع .دًواستنادا إلى قرارات القمـم العربيـة وآخرهـا قـرار قمـة الجزائـر  -
  ،23/3/2005 بتاريخ 304رقم ) 17(

  �	ــ�ر
ـــة  -1 ـــي حققتهـــا عملي ـــة واإلنجـــازات الت ـــالتطورات اإليجابي الترحيـــب ب

 إعــالن عـدن برعايــة إلـىالمـصالحة الـصومالية، وخاصــة التوصـل 
يــة اليمنيــة، فخامــة الــرئيس علــى عبــد اهللا صــالح رئــيس الجمهور

ــك انعقــاد البرلمــان  ــا فــي ذل ــدير الخطــوات المتخــذة لتنفيــذه بم وتق
 إلـــــى التعـــــاون اإليجـــــابي مـــــع والـــــدعوةالــــصومالي فـــــي بيـــــدوا، 

الــصومالية بغيــة اســتكمال مؤســسات الدولــة الــشرعية المؤســسات 
ــــصومالية ــــسيرة المــــصالحةال ٕ وارســــاء دعــــائم األمــــن  وتعزيــــز م
 .واالستقرار

ومـة االنتقاليـة االتحاديـة بعودتهـا إلـى األراضـي  بقرار الحكاإلشادة -2
وتوجيه الشكر للدول األعـضاء التـي أوفـت بالتزاماتهـا الصومالية، 
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ودعوة الدول األعـضاء التـي المالية تجاه صندوق دعم الصومال، 
تقــديم الــدعم الفــوري الــذي اإلســراع فــي لــم تــسدد مــساهماتها إلــى 

ـــــر ـــــاريخ 304ار بموجـــــب القـــــر) 17(ع . دقررتـــــه قمـــــة الجزائ  بت
 مليــــــون دوالر أمريكـــــي عــــــن طريــــــق 26، وقـــــدره 23/3/2005
ً المبلـغ وفقـا لحـصص الـدول ويـتم دفـع ،صندوق باألمانة العامـةال

فــــي موازنــــة الجامعــــة لمواجهــــة االحتياجــــات العاجلــــة للحكومــــة 
 .الصومالية خاصة بعد انتقالها إلى داخل الصومال

 ي الـــصومال ليتـــولىالترحيـــب بافتتـــاح مكتـــب الجامعـــة العربيـــة فـــ -3
 عمــارإ فــي مجــال بنــاء المؤســسات وجهــود  الــدعم العربــيتنــسيق

 .الصومال

تقـــديم الـــدعم والجمعيـــات األهليـــة العربيـــة بقيــام الـــدول األعـــضاء  -4
اإلنــساني الفــوري لتجــاوز األزمــة اإلنــسانية الراهنــة فــي الــصومال 

 موجة الجفـاف والتـصحر وذلـك درأ لمخـاطر المجاعـة انتشارجراء 
 .تملةالمح

مناشدة المجتمـع الـدولي سـرعة تقـديم الـدعم للحكومـة الـصومالية  -5
ٕلتمكينهــا مــن اســتكمال وارســاء دعــائم األمــن واالســتقرار والحفــاظ 
على وحدة األراضي الصومالية، واستعادة الصومال لموقعه ضـمن 

 .أسرته العربية ومحيطه اإلقليمي والدولي

حظــر تــصدير الطلــب مــن مجلــس األمــن إعــادة النظــر فــي قــرار  -6
األسلحة للصومال بما يمكن من إعادة بناء قـوات الـشرطة واألمـن 
ودعوة المؤسسات المعنية في األمم المتحدة إعـداد برنـامج عاجـل 
ٕلنــــزع ســــالح المليــــشيات الــــصومالية واعــــادة دمــــج أفرادهــــا فــــي 

بالتعـــاون مـــع مؤســـسات المجتمـــع والدولـــة، وقيـــام األمانـــة العامـــة 
 .قي بتنسيق جهودها في هذا الشأنمفوضية االتحاد االفري

ــدا لحــل  -7 ــى اتخــاذ الحــوار ســبيال وحي ًدعــوة الفــصائل الــصومالية إل ً
ٕالخالفات، وادانة أعمال العنـف واالقتتـال وتحـذير مرتكبيهـا بفـرض 

 .عقوبات عليهم من مجلس األمن الدولي
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 األمانة العامـة بالتنـسيق مـع الحكومـة الـصومالية الترحيب بجهود -8
ـــامج األمـــم ـــة قطـــاع وبرن ـــذ مـــشروع تنمي  المتحـــدة اإلنمـــائي لتنفي

ـــع الحظـــر  ـــى رف ـــة إل ـــدول العربي ـــصومالية،  ودعـــوة ال الماشـــية ال
المفروض علـى صـادرات الـصومال، وذلـك فـي إطـار شـراكة تـسهم 

 لالسـتثمار ،فيها الدول العربية والمنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
 .واإلنماء الزراعي

 إسـتراتيجية عـن المجلـس إلـى طـرح دعوة لجنة الصومال المنبثقـة -9
لإلسراع في دعم الصومال في مختلف المجـاالت بمـا يخـدم تثبيـت 
مؤسسات الحكومة االنتقالية ويضمن إعادة األمن واالسـتقرار إلـى 

 بهدف تقديم ذلـك إلـى القمـة العربيـة عمارهإٕربوع الصومال واعادة 
ديون ومطالبــة الـــدول العربيــة بإعفــاء الـــصومال مــن الـــ. القادمــة

المستحقة عليه، نظرا لمـا تعـرض لـه مـن التـدمير نتيجـة الحـروب 
 .األهلية

مواصلة األمانة العامة جهودهـا مـع الحكومـة الـصومالية ومنظمـة  -10
 مستـــشفيات فـــي مختلـــف ســـبعة تأهيـــل إلعـــادةالـــصحة العالميـــة 

األقاليم الصومالية وتزويدها باألدوية واألجهـزة الطبيـة بكلفـة تقـدر 
 .والر من حساب دعم الصومال ألف د500بنحو 

توجيه الشكر للمنظمات العربية التي ساهمت فـي دعـم الـصومال،  - 11
ـــــة المتخصـــــصة  ودعـــــوة المنظمـــــات والمجـــــالس الوزاريـــــة العربي
بالتنــسيق مــع األمانــة العامــة وبالتعــاون مــع الحكومــة الــصومالية 

 إعادة اإلعمار وتنميـة الـصومال  برامجها التنموية بشأنإلى تنفيذ
ــة فــي خاصــة  ــة والمــشروعات اإلنمائي ــصحة والبيئ ــي مجــاالت ال ف

كافـــة المجـــاالت وخاصـــة المـــشروعات ذات الـــصلة بتنميـــة البنيـــة 
 .التحتية

مواصــلة التحــرك علــى الــساحة الدوليــة إلــى دعــوة األمانــة العامــة  -12
والتنــسيق مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة إلنقــاذ وتطهيــر المنطقــة 

 .ئية التي كشفت عنها كارثة تسوناميآثار الكارثة البيمن المتضررة 
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دعـــوة الـــدول األعـــضاء التخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لتنفيـــذ الفقـــرات  -13
 .الواردة في هذا القرار

 الــشكر إلــى األمــين العــام ومــساعديه علــى الجهــود المقــدرة توجيــه -14
لمتابعـة تنفيـذ هـذا القـرار،  مواصـلة جهـوده منهالتي بذلت والطلب 

 . العادية القادمةا في دورتهالقمة إلى ن في هذا الشأوتقديم تقرير

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 345: ق .ق( 
    

ــة القمـــر  دعـــم جمهوري
  .المتحدة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

  ة في هذا الشأن،ٕواذ يؤكد على قراراته السابق -
  �	ــ�ر

تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة  -1
 .وسالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية

دعم التطورات اإليجابية التي تشهدها الساحة القمرية وخاصة فيمـا  -2
يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق موروني للمصالحة الوطنية الموقع فـي 

ة المنظمات الدولية واإلقليمية والدول المعنية ، ودعو20/12/2003
بالوضع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون والتنـسيق مـع األمانـة 
العامــة للعمــل علــى تجــاوز أي صــعوبات تنتـــج عــن حـــداثة تطـــبيق 
ــبالد، وتقــديم المــساعدات التنمويــة وتمكــين  الدســتور الجديــد فــي ال

 . متوازنة بين جزرهاجمهورية القمر المتحدة من إحداث تنمية

دعم عملية االنتخابات الرئاسية بجمهوريـة القمـر المتحـدة والمقـرر  -3
 علــى الــصعيد الــوطني، والتــي يــسبقها 14/5/2006تنظيمهــا فــي 

ــــة فــــي  ــــات تمهيدي ــــف 16/4/2006انتخاب ــــرة انجــــوان، وتكلي  بجزي
األمانة العامة بالمـشاركة فـي اإلعـداد ومالحظـة العمليـة االنتخابيـة 
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 .ن مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنيةبالتعاو

ــة  -4 ــة لمــؤتمر المــانحين الخــاص بجمهوري ــائج االيجابي الترحيــب بالنت
القمـــــر المتحـــــدة الـــــذي عقـــــد فـــــي جمهوريـــــة موريـــــشيوس فـــــي 

 الماليــة الــضرورية د بهــدف التعجيــل فــي حــشد المــوار8/12/2005
للنهــوض االقتـــصادي واالجتمـــاعي فـــي جمهوريـــة القمـــر المتحـــدة، 

توجيه الشكر للدول العربية وصـناديق التمويـل واالسـتثمار العربيـة و
التـــي شـــاركت بفاعليــــة فـــي هـــذا المــــؤتمر، ودعــــوة كافــــة الــــدول 
األعــــضاء وصــــناديق التمويــــل واالســــتثمار العربيــــة إلــــى توجيـــــه 
ـــة إلـــى  ـــصادية واالجتماعي ــــة االقت ـــي مجــــاالت التنمي اســـتثماراتها ف

 .جمهورية القمر المتحدة

الشكر إلى الدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها الماليـة فـي توجيه  -5
ــذا لقــرار قمــة  ــة القمــر المتحــدة تنفي ًحــساب صــندوق دعــم جمهوري

، ودعـوة الـدول 28/3/2002ج بتاريخ /230رقم ) 14(ع .بيروت د
التـي لـم تلتـزم بتحويـل حصـصها الماليـة فـي حـساب الـصندوق إلـى 

حتى تتمكن األمانة العامـة مـن اإلسراع بتحويل مساهماتها المالية، 
ــة القمــر  ــصادية فــي جمهوري ــة اقت ــذ مــشروعات تنموي مواصــلة تنفي

 . المتحدة

الطلب من الـدول األعـضاء ومؤسـسات التمويـل واالسـتثمار العربيـة  -6
وخاصـــة الـــصندوق العربـــي لإلنمـــاء االقتـــصادي واالجتمـــاعي دعـــم 

 .الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة

راب عن التقدير للجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية االشـتراكية اإلع -7
العظمــى لقيامهــا بفــتح ســفارة لهــا فــي جمهوريــة القمــر المتحــدة، 

 .ودعوة الدول األعضاء لفتح بعثات دبلوماسية فيها

ـــة القمـــر  -8 ـــة فـــي جمهوري ـــب الجامعـــة العربي ـــتح مكت اإلســـراع فـــي ف
ية السياسية واإلشراف المتحدة لدعم دور الجامعة في تحقيق التسو

 .على تنفيذ المشروعات العربية فيها

الطلــب إلــى المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم تقــديم الــدعم  -9
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الممكــن فــي إطــار دعــم التعلــيم باللغــة العربيــة فــي جمهوريــة القمــر 
 .المتحدة

اإلعـــراب عـــن التقـــدير لجهـــود األمـــين العـــام فـــي تنفيـــذ مـــشروعات  -10
يـــة القمـــر المتحـــدة وعلـــى جهـــوده التـــي بـــذلها تنمويـــة فـــي جمهور

ــــة اإلقليميــــة لتحقيــــق المــــصالحة  بالتعــــاون مــــع المنظمــــات الدولي
القمريــة، والطلــب منــه مواصـــلة تقــديم العــون التنمــوي لجمهوريـــة 
القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جمهوريـة القمـر 

 إلــى  الــشأن فــي هــذاوتقــديم تقريــرالمتحــدة بجامعــة الــدول العربيــة 
 . العادية القادمةا في دورتهالقمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 346: ق .ق( 
    

ــــــــــــاون العربــــــــــــي  التع
  .األفريقي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :  بعد إطالعه-    

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

  ته السابقة في هذا الشأن،ٕ  واذ يؤكد على قرارا-
  �	ـــ�ر

  :التعاون العربي االفريقي :أوال
التأكيــد علــى أهميــة مواصــلة الجهــود إلزالــة العوائــق التــي تعتــرض  -1

ــي وتنظــيم اجتماعــات  ــي االفريق ــاون العرب ــل وتطــوير التع ســبل تفعي
ــى المــستوى  ــس الجامعــة عل ــرارات مجل ــك فــي ضــوء ق ــه، وذل أجهزت

ـــوزاري، والطلـــب إلـــى األمـــي ـــام متابعـــة اتـــصاالته فـــي هـــذا ال ن الع
الخصوص للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقـوم 
على تشابك المصالح في مختلـف المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية 
ًوالتجاريـــة والثقافيـــة ليكـــون تعاونـــا يرســـي المرتكـــزات التـــي تـــصون 

 .العالقات العربية األفريقية ويدرأ عنها األخطار

لجهود بين األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة ومفوضـية االتحـاد تكثيف ا -2
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 .االفريقي لعقد القمة العربية االفريقية الثانية في اقرب وقت ممكن

تجديــد دعــوة الــدول األعــضاء إلــى المــشاركة بفاعليــة فــي المعــرض  -3
التجـــاري العربـــي اإلفريقـــي الـــسابع المقــــرر عقــــده فـــي الخرطــــوم 

ـــــة الــــسـودا ، وتكليــــف 12/11/2006-4ن خــــالل الفتــــرة بجمهوري
األمانـــة العامـــة مواصـــلة الجهـــود مـــن أجـــل ضـــمان اإلعـــداد الجيـــد 
للمعرض، بالتعاون والتنسيق مع الدولة المضيفة والمصرف العربـي 

 .للتنمية االقتصادية في أفريقيا ومفوضية االتحاد اإلفريقي

ى أنـشطة دعوة الـدول األعـضاء إلـى تقـديم الـدعم المـالي والفنـي إلـ -4
المعهـــد الثقـــافي العربـــي األفريقـــي مـــن خـــالل استـــضافتها لبرامجـــه 

 .ومهرجاناته وندواته الثقافية

تكثيــف الجهــود مــا بــين األمانــة العامــة ومفوضــية االتحــاد اإلفريقــي  -5
والمنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم التخـاذ كـل مـا مـن شـأنه 

مـــن مواصـــلة جهـــوده  العربـــي –تمكـــين المعهـــد الثقـــافي اإلفريقـــي 
وتنفيـــذ برامجـــه، وقيـــام المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
بــــسداد متأخراتهــــا فــــي موازنــــة األعــــوام الماضــــية وســــرعة ســــداد 

، ودعــــــوة المــــــصرف العربــــــي للتنميــــــة 2005مــــــساهماتها لعــــــام 
 .االقتصادية في إفريقيا للنظر في دعم برامج التدريب للمعهد

ء ومنظمـــات العمـــل العربـــي المـــشترك ذات مناشـــدة الـــدول األعـــضا -6
الــــصلة، تقــــديم المعونــــة الغذائيــــة العاجلــــة لــــصالح ســــكان بعــــض 
المناطق التي تواجه كارثة الجفاف والتـصحر فـي جمهوريـة النيجــر 
وجمهوريـــــة جيبــــــوتي وجمهوريــــــة الــــــصومال وجمهوريــــــة كينيــــــا 

 .وجمهورية إثيوبيا

 المنتـــــدى دعــــوة رجـــــال األعمـــــال العـــــرب للمـــــشاركة الفعالـــــة فـــــي -7
االقتصادي العربي االفريقي المقرر عقده بمناسبة انعقاد قمة الدول 

خــالل ) الكوميــسا (أفريقيــااألعــضاء فــي الــسوق المــشتركة لــشرق وجنــوب 
 .، بجيبوتي2006تشرين ثاني /  نوفمبر12-7الفترة من 

دعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم اللوجيستي لجمهورية جيبـوتي  -8
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 .إلعداد الجيد لقمة الكوميسالتمكينها من ا

أخـــذ العلـــم بتوصـــيات نـــدوة آفـــاق التعـــاون العربـــي االفريقـــي التـــي  -9
نظمتهــا الحكومــة الــسودانية بالتعــاون مــع األمانــة العامــة للجامعــة 

ــالخرطوم يــومي  آذار /  مــارس19 و18العربيــة واالتحــاد االفريقــي ب
 .امعة على مستوى القمة بالجزائرً، تنفيذا لقرار مجلس الج2006

دعوة األمانة العامة لتعزيز بعثة الجامعـة فـي أديـس أبابـا واإلسـراع  -10
 ممـا يـدعم ويعـزز آليـات أفريقيافي افتتاح بعثة بريتوريا في جنوب 

 .التعاون العربي اإلفريقي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ القـرار وتقـديم تقريـر فـي شـأنه  - 11
 . معة على مستوى القمة في دورته العادية القادمةإلى مجلس الجا

 :الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول االفريقية: ثانيا

ًالتأكيــد علــى مواصــلة الجهــود واالهتمــام بــدعم الــصندوق وفقــا لمــا  -1
جــــاء فــــي خطــــاب فخامــــة الــــرئيس عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة رئــــيس 

القمــة العربيــة الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية ورئــيس 
، الموجــه إلــى أصــحاب الجاللــة والفخامــة والــسمو ملــوك )17(ع .د

 .ورؤساء وأمراء الدول العربية

التأكيــد علــى أهميــة دور الــصندوق فــي تقــديم العــون الفنــي للــدول  -2
 .ًاالفريقية تفعيال للتعاون العربي االفريقي

عـدادها التأكيد على أهمية الدراسة التي تم تكليـف األمانـة العامـة بإ -3
بالتنـــسيق مـــع المجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي عـــن الـــصندوق، 

، 2006أيلــول / وعرضــها علــى المجلــس الــوزاري فــي دورة ســبتمبر
 6597ًوذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة علـى المـستوى الـوزاري رقـم 

 .8/9/2005بتاريخ ) 124(ع .د

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 347: ق .ق( 
ــــــــــــاون العــــــــــــربي  التع

  .روبـياألو
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
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 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �

  �	ـــ�ر
  

التأكيد على أهمية تنشيط وتفعيـل الحـوار العربـي األوروبـي الـشامل  -1
وروبيــــة القائمــــة فــــي كافــــة المجــــاالت دعمــــا للــــروابط العربيــــة األ

ـــة وتحقيقـــا للمـــصالح  ًالـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافي
  .المشتركة بينهما

ـــدى للحـــوار العربـــي  -2 ـــى عقـــد منت ـــام إل ـــدعوة األمـــين الع ـــب ب الترحي
األوروبي برعاية الغرف التجارية العربية األوروبيـة المـشتركة تحـت 

المقـرر عقـده يـومي " بية أوروبيةنحو شراكة إستراتيجية عر"عنوان 
 بمقر معهـد العـالم العربـي فـي بـاريس، وتنظمـه 27/4/2006 و26

 الفرنـــسية بهـــدف دعـــم وتفعيـــل أطـــر –الغرفـــة التجاريـــة العربيـــة 
  .التعاون العربي األوروبي القائمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 348: ق .ق( 
    

ــــــــاون العــــــــربي   -التع
  .الصيـني

  على مستوى القمة،إن مجلس الجامعة 
  :بعد اطالعه -

 وعلى مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

  �	ــ�ر
  الـــصيني،-حققهــا منتــدى التعــاون العربــي الترحيــب باالنجــازات التــي  -1

والمبادرات التي قدمتها جمهورية الصين الـشعبية فـي هـذا المجـال، 
 –لة الجهـــود لتعزيـــز التعـــاون العربـــي والتأكيـــد علـــى أهميـــة مواصـــ

 .الصيني في إطار المنتدى
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 –الترحيــب بعقــد االجتمــاع الــوزاري الثــاني لمنتــدى التعــاون العـــربي  -2
 في بكين، 2006حزيران /  يونيو1أيار و /  مايو31الصيني يومي 

والتأكيــد علــى أهميــة المــشاركة العربيــة الفعالــة فــي هــذا االجتمــاع، 
 –ب الصيني ألن يسهم فـي إقامـة شـراكة عربيـة والذي يتطلع الجان

  .صينية متطورة
التأكيــد علــى دعــم الــدول العربيــة لمبــدأ الــصين الواحــدة، وحرصــها  -3

علــى تعزيــز عالقاتهــا مــع جمهوريــة الــصين الــشعبية فــي مختلــف 
 .المجاالت

 
   )29/3/2006 –) 18(ع .د 349: ق .ق( 

    
التعـــــاون العربــــي مــــع 

  .األمريكتين
  لجامعة على مستوى القمة،إن مجلس ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

  �	ــ�ر

  :متابعة نتائج قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية :أوال
الترحيب بالنتائج االيجابية التي تمخضت عنها القمـة األولـى للـدول  -1

-10كا الجنوبية التي انعقدت في البرازيـل يـومي العربية ودول أمري
ً، والتي تشكل تطورا بـارزا فـي توطيـد عالقـات 2005أيار /  مايو11 ً

التعـــاون بـــين الـــدول العربيـــة ودول أمريكـــا الجنوبيـــة فـــي مختلـــف 
  .المجاالت بما يخدم مصالح الجانبين

ــا  -2 ــذ م ــان لتنفي ــي اتخــذها الجانب ــاح للخطــوات الت اإلعــراب عــن االرتي
 .من مجاالت تعاون متعددة) إعالن برازيليا(منه تض

الطلــب مــن األمانــة العامــة مواصــلة الجهــود بالتنــسيق مــع الجانــب  -3
األمريكــــي الجنــــوبي لمتابعــــة تنفيــــذ نتــــائج قمــــة برازيليــــا وعــــرض 
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 .الموضوع على المجلس في الدورة العادية القادمة

ــدى االقتــصادي العربــي األمر   :ثانيا ــة للمنت ــدورة الثاني / هيوســتن (يكــي ال
  ):28/6/2006-26الواليات المتحدة األمريكية، 

الترحيــب بعقــد الــدورة الثانيــة للمنتــدى االقتــصادي العربــي األمريكــي  -1
في مدينة هيوسـتن بواليـة تكـساس فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

، ودعوة الدول األعـضاء إلـى 28/6/2006 إلى 26خالل الفترة من 
ــة فــي أ ــات المــشاركة بفاعلي ــز العالق ــدى مــن أجــل تعزي نــشطة المنت

 .االقتصادية العربية األمريكية

تكليف األمانة العامة بمتابعة الموضوع، وتقديم تقرير إلى المجلـس  -2
 .في دورته العادية القادمة

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 350: ق .ق( 
    

ـــــة  ـــــر حـــــول منطق تقري
التجـــارة الحـــرة العربيـــة 
الكبــــــــــــــــــــــــــــرى، وأداء 

ـــصادية القطاعـــات اال قت
  .المرتبطة بها

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 :بعد اطالعه -

منطقة " تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي حول على �
التجارة الحرة العربية الكبرى، وأداء القطاعات االقتصادية 

  ً وأحيط علما بما ورد فيه،،"المرتبطة بها
  بتاريخ287على مذكرة الجمهورية التونسية رقم و �

  حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات،14/3/2006

ٕواذ  يؤكد على قراراته المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل االقتصادي  -
 ،العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتفعيلها

ًواذ يقدر عاليا جهود المجلس االقتصادي واالجتماعي في متابعة  - ٕ
مسيرة التكامل االقتصادي العربي تنفيذ هذه القرارات، وفي دعم 

 ،واالرتقاء بمعدالت التنمية في الدول العربية

ًواذ يؤكد مجددا دعوته لكافة الجهات المعنية بالدول العربية أن  - ٕ
تضافر جهودها لإلسراع في خطوات تحقيق التكامل االقتصادي 



  
-69-

 ،العربي

جيا ً علما بدخول اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوٕواذ يأخذ -
 ،17/9/2005االتصال والمعلومات حيز النفاذ في 

 

 �	ــ�ر

ـــتزام بقــــرورة االلـيد علــى ضـــالتأكــ -1    :ًأوال   212ق.ق(ام ـراراته باألرقـــ
 ع. د234و، 233ق .ق(، )28/3/2001 –بعمــان  13ع.د

ــــــــــــــــــــروت14  ،273 و،272ق ق (، ) 28/3/2002 - ببي
ق  .ق ( ، )23/5/2004 – بتــــــونس 16ع. د280 و،275و

 –بـــــــــــــــــــــــالجزائر  17ع. د– 315 و،313 و،309 و،308
28/3/2005.( 

دعوة الـدول العربيـة إلـى المـشاركة فـي المفاوضـات الجاريـة  -2  
ــة، وفقــا لألحكــام  ــدول العربي ًلتحريــر تجــارة الخــدمات بــين ال
العامــــة لالتفاقيــــة المقــــرة مــــن قبــــل المجلــــس االقتــــصادي 

 .واالجتماعي

ًواالجتماعي تقريرا شامال حـول أن يقدم المجلس االقتصادي  -3   ً
إلـى القمـة العربيـة القادمـة " إقامة االتحاد الجمركـي العربـي"

2007. 

اتفاقيـــة "اإلســراع فـــي اســـتكمال اإلجــراءات المتعلقـــة بـــإقرار   -1  :ًثانيا 
تنظــيم نقــل الركــاب علــى الطــرق فيمــا بــين الــدول العربيــة 

ربيــة،  الجهــات المعنيــة بجامعــة الــدول العإطــارفــي " وعبرهــا
ـــدول  ـــين ال ـــسائحين ب ـــال المـــواطنين وال ـــة انتق ـــسهيل حرك لت

 .العربية

 –بــــــــالجزائر  17ع. د309ق .التأكيــــــــد علــــــــى القــــــــرار ق -2  
فيما يتعلق بدعوة الدول العربيـة إلـى اإلسـراع  28/3/2005

في المصادقة علـى اتفاقيـة تحريـر النقـل الجـوي بـين الـدول 
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حلة األخيـرة مـن العربية حتى يتسنى العمل بموجبها في المر
ًبرنامج إطالق حريات النقل الجـوي والمقـرر أن تبـدأ اعتبـارا 

ـــوفمبر ـــاني /مـــن ن ـــشرين الث ـــى . 2006ت ـــذلك دعوتهـــا إل وك
المـصادقة علـى اتفــاق آليـة التفـاوض الجمــاعي العربـي مــع 

 .التكتالت اإلقليمية ودون اإلقليمية في مجال النقل الجوي

إيجــــاد آليــــات وأطــــر تكليــــف مجلــــس وزراء النقــــل العــــرب ب  -3  
مناســبة لتفعيــل التعــاون العربــي فــي مجــال األمــن والــسالمة 

 .في مرافق النقل المختلفة

الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي متابعة سرعة   :ًثالثا
استكمال اإلستراتيجية المشتركة للعمل االقتصادي واالجتماعي 

 –بتونس  16ع . د280ق .ًالعربي، وفقا لقراره ق
23/5/2004 . 

دعوة الدول العربية إلى متابعـة قـرارات القمـة العالميـة حـول   -1  :ًرابعا
مجتمع المعلومات خاصة على المستوى الدولي، وبما يعـود 

 .بالفائدة على هذا القطاع في الدول العربية

ــــصاالت والمعلومــــات   -2   ــــوزراء العــــرب لالت ــــس ال ــــف مجل تكلي
 لمتابعـــة تنفيـــذ واألمانــة العامـــة للجامعـــة بمواصــلة الجهـــود

مقــررات القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات بتــونس خاصــة 
مــن " أجنــدة  تــونس"و" التــزام  تــونس"فيمــا يتعلــق بــوثيقتي 

ــدول  ــدول المتقدمــة وال ــين ال ــة ب ــيص الفجــوة الرقمي أجــل تقل
الناميـــــة، وعـــــرض نتـــــائج هـــــذه الجهـــــود علـــــى المجلـــــس 

 .االقتصادي واالجتماعي

لتي وقعت على اتفاقية إنشاء المنظمة دعوة الدول العربية ا  -3  
العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات إلى سرعة اسـتكمال 

 .إجراءات التصديق عليها
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   )29/3/2006 –) 18(ع .د 351: ق .ق( 
    

تقريــــر واقــــع الــــسياحة 
ــــــة  ــــــدول العربي ــــــي ال ف
ــــــشيطها  ــــــات تن ومتطلب

  .ومقترحات تطويرها

  ،إن مجلس الجامعة على مستوى القمة
بعد إطالعه على التقرير المقدم من رئاسة المجلس الوزاري  -

واقع السياحة في الدول العربية وتقييم الحركة "العربي للسياحة حول 
  ،"السياحية ومعوقاتها ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها

ٕواذ يشير باعتزاز إلى ما أوضحه التقرير من ارتفاع متوسط نمو  -
قدار ضعفي نظيره على المستوى السياحة بالدول العربية بم

 ،العالمي

وينوه بالجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية إلعداد  -
اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية "

لما يتوقع لها من تأثير إيجابي على حركة السياحة " وعبرها 
 بالمنطقة العربية،

ًوادراكا منه ألهمية تعزيز ال - قدرة التنافسية لصناعة السياحة العربية بما ٕ
 ،يتناسب مع ثراء المقومات السياحية بالمنطقة العربية

 ببـيروت 14 ع. د237ق.ٕواذ يستذكر ويؤكد قراريه السابقين ق -
 28/3/2005 - بالجزائر 17ع. د310 ق.وق، 28/3/2003 -

بخصوص دعم السياحة العربية البينية والقطاع السياحي العربي 
 ،كل عامبش

  �	ـــ�ر
تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة بوضع استراتيجية سياحية  -1

متكاملة، تهدف إلى تطوير السياحة بالدول العربية، وتأخذ بعين 
االعتبار األبعاد الوطنية والعربية والدولية والشراكة الفاعلة بين 
القطاعين العام والخاص، كما تشمل اإلجراءات والتسهيالت 

ًوبة لحفز الحركة السياحية، برا وجوا وبحرا، إلى المنطقة المطل ً ً
العربية وفيما بين أرجائها، وعرضها على القمة من خالل المجلس 
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 .االقتصادي واالجتماعي

) 423(التأكيد على  تنفيذ قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم  -2
، بشأن وسائل الحد من اشتراط تأشيرات الدخول بين 21/2004.د
وتكليفه بتقديم تقارير دورية إلى القمة حول متابعة . دول العربيةال

  .التنفيذ

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 352: ق .ق( 
    

ة ـداث مرفــــق البيئـــــإحــــ
  .ربيـالع

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : بعد إطالعه-

 ،مذكرة األمانة العامةعلى  �

ون البيئة قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤوعلى  �
 ،)21/12/2005-17ع . د227ق (

) 23/5/2004 –بتونس  16ع . د273: ق.ق(ٕواذ يستذكر قراره   -
بـــشأن اعتمـــاد مبـــادرة التنميـــة المـــستدامة فـــي المنطقـــة العربيـــة 

) 28/3/2005 - بـالجزائر17ع . د313: ق.ق(وكذلك قـراره رقـم 
يئـة بشأن اعتماد مخطط تنفيذ المبادرة المتضمن إحداث مرفق الب

  ،العربي
 الجمهوريــــة اللبنانيــــة الستــــضافة األمانــــة ٕواذ يرحــــب باســــتعداد  -

  ، في حال إحداثهالتأسيسية لمرفق البيئة العربي

 ر�	ـــ�

دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى 
التنسيق مع المجلس االقتصادي واالجتماعي لدراسة تمويل برامج البيئة 

 بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي وفقا لإلجراءات  الدول العربيةيف
 .النظامية المعمول بها

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 353: ق .ق( 
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ــــــي  ــــــيم ف تطــــــوير التعل

  .العالم العربي
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

بعد اطالعه على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  -
شأن تطــوير التعلــيم علــى المــستوى ومــا عرضــه علــى المجلــس بــ

 العربي،

 ٕواذ يؤكد الحاجة إلى تطوير التعليم في العالم العربي، -

  وبعد أن تدارس الموضوع، -
  

  �	ــــ�ر
  

الطلــب مــن األمــين العــام تــشكيل فريــق رفيــع المــستوى مــن الخبــراء  -1
للنظـــر فـــي وضـــع التعلـــيم فـــي العـــالم العربـــي فـــي مختلـــف درجاتـــه 

ة للنهــوض بــالتعليم فــي العــالم ـات الالزمــيـوجوانبــه، ووضــع التوصــ
  .العربي

الطلب من األمين العام التشاور مـع مـسؤولي أجهـزة العمـل العربـي  -2
المـــشترك المعنيـــة بمـــا فـــي ذلـــك االلكـــسو فـــي هـــذا الخـــصوص، 
واالستفادة من تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة فـي هـذا 

شـامل حـول مقترحاتـه الشأن، ومتابعة أعمال الفريق وتقـديم تقريـر 
فـي هــذا الـشأن إلــى الـدورة القادمــة لمجلـس الجامعــة علـى مــستوى 

 .القمة

  
   )29/3/2006 –) 18(ع .د 354: ق .ق(     

    
ث ـم وتطـــوير البحــــدعـــ

العلمــــــي والتكنولــــــوجي 
  .في الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوي القمة، 
أن دعـم التعـاون وبعد اطالعه على مقترح جمهورية السودان بـش   -

  ، مجال البحث العلمي والتكنولوجيايالعربي ف
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ًوايمانا منه بأهمية البحث العلمي ف   -  مختلـف ي عملية التنميـة فـيٕ
 الـدول يجوانبها وتعزيز دور مراكز البحوث العلمية والجامعـات فـ

   ،العربية

  �	ـــ�ر

دعــوة الــدول األعــضاء إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى البحــث والتطــوير  -1
مـــي والتقنـــي، والعمـــل علـــى رعايـــة ودعـــم مؤســـسات ووحـــدات العل

البحث العلمـي والتقنـي وتـوفير اإلمكانـات البـشرية والفنيـة لتمكينهـا 
 . من القيام بدورها في التطوير العلمي والتقني في الدول العربية

تعزيــز التواصــل مــع العلمــاء والتقــانيين العــرب فــي المغتــرب، وعقــد  -2
المتعلقــة باألبحــاث العلميــة والتطــوير مــع اتفاقيــات التعــاون العلمــي 

 . الجهات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية والتنسيق معها

العمــل علــى وضــع الــسياسات والتــشريعات واآلليــات الالزمــة التــي  -3
تشجع زيادة الطلب على مخرجات ومؤسسات العلـم والتقانـة، ودعـم 

اد حلول علميـة الدراسات والبحوث والمشروعات التي تركز على إيج
ة فـــي مؤســـسات التعلـــيم والعلـــم ـــــز المجـــاالت النوعيـوعمليـــة لتعزيـــ

 .والتقانة

التأكيد على أهميـة دور القطـاع الخـاص فـي تطـوير البحـث العلمـي  -4
اع ـراكة مــع القطـــالل شـــمــن خــ والتكنولــوجي واإلنفــاق عليــه وكــذلك

 .تمام بالنواحي التطبيقية للبحث العلميـي مع االهـالحكوم

ليف األمانـة العامـة بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة فـي جمهوريـة تك -5
 مجـال البحـث العلمـي يالتعـاون العربـي فـ"السودان لعقد ندوة حول 

 الخرطوم، تـشارك فيهـا الجامعـات العربيـة، ومراكـز يف" والتكنولوجي
 الـدول العربيـة والمنظمـات العربيـة ذات العالقـة يالبحوث العلمية فـ

ب المتعلقة بتطوير البحث العلمـي والتكنولـوجي لبحث مختلف الجوان
في الـدول العربيـة، ورفـع توصـيات النـدوة إلـى المجلـس االقتـصادي 
ًواالجتماعي ليعد تقريرا بهذا الشأن يتم عرضه علـى الـدورة القادمـة 
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 .للقمة العربية

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 355: ق .ق( 
    

ـــــــــــوزاري  ـــــــــــؤتمر ال الم
المشترك حول األهداف 

ـــــــــــةال ـــــــــــة لأللفي  تنموي
واإلعـــــــــــالن العربـــــــــــي 
لألهـــــــــداف التنمويـــــــــة 

  .لأللفية

  ،إن مجلس الجامعة على مستوي القمة
  : بعد إطالعه -

قـــراري مجلـــس وزراء الـــشؤون االجتماعيـــة العـــرب رقـــم علـــى  �
)473( ،)492(،  

ــــى  � ــــوزاري المــــشوعل ــــرار المــــؤتمر ال ــــشـق ــــوزراء ال ؤون ـترك ل
 االجتماعية ووزراء التخطيط العرب،

 اإلعالن العربي لمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية،على و �

ــام   - ــه باألرق ع . د)240(، )239(، )238(ق .قٕواذ يــستذكر قرارات
 ،28/3/2002ببيروت بتاريخ ) 14(

  �	ـــ�ر

ــذ األهــداف  -1 ــة تنفي ــي لمتابع ــى مــا ورد فــي اإلعــالن العرب ــد عل التأكي
 .التنموية لأللفية

مــات العربيــة المتخصــصة، للعمــل دعــوة المجــالس الوزاريــة والمنظ -2
علـى تنفيــذ مــا تــضمنه اإلعــالن العربــي لألهــداف التنمويــة لأللفيــة، 
ـــــشؤون  ـــــس وزراء ال ـــــع مجل ـــــصدد م ـــــسيق جهودهـــــا بهـــــذا ال وتن

  .االجتماعية العرب
   )29/3/2006 –) 18(ع .د 356: ق .ق( 

    
ميثــاق أخــالق وضــوابط 

  .العمل االجتماعي
  مة،إن مجلس الجامعة على مستوي الق

  : بعد إطالعه -
قــــرار مجلــــس وزراء الــــشؤون االجتماعيــــة العــــرب رقــــم علــــى  �

)495(،  
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 ميثاق أخالق وضوابط العمل االجتماعي،على و �

  �	ـــ�ر

ــ التأكيــد علــى -1 ــادئ ال ـــالمب ـــثاق أخـــ ميــيواردة ف ط العمــل ـالق وضواب
 . أقره مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربياالجتماعي الذ

اريـة العربيـة المعنيـة، لتنفيـذ مـا ورد فـي ميثـاق دعوة المجالس الوز -2
ًأخــــــالق وضــــــوابط العمــــــل االجتمــــــاعي وفقــــــا لمجــــــاالت عملهــــــا 

  .واختصاصاتها

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 357: ق .ق( 
    

  إن المجلس الجامعة على مستوي القمة،  .يورـونزا الطـاء أنفلـوب
 الطيـور إذ يعرب عن انشغاله بـالخطر الـذي يمثلـه وبـاء أنفلـونزا -

واآلثـــار المترتبـــة عليـــه  علـــى األصـــعدة الـــصحية واالجتماعيـــة 
واالقتـــصادية، وألهميـــة أن تقـــوم الجهـــات المعنيـــة فـــي الـــدول 
العربيــة باتخــاذ اإلجـــراءات الــضرورية الالزمـــة للوقايــة وحمايـــة 

  نفسها من انتقال وباء أنفلونزا الطيور،
ــ - ــائي وتب ادل الخبــرات ولتفعيــل نظــم اإلنــذار المبكــر، والرصــد الوب

 والمعلومات بين الدول األعضاء في مجال انتقال الوباء، 

ٕواذ يؤكد على ضـرورة وضـع الخطـط والبـرامج التـي تكفـل حمايـة  -
 ،اإلنسان والثروة الحيوانية، ووقايتها من الوباء

  
  �	ـــ�ر

تكليـــف األمـــين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة بتوجيـــه الـــدعوة إلـــى  -1
 وأعـضاء الجمعيـة العموميـة للمنظمـة مجلس وزراء الصحة العرب،
، لعقـــد اجتمـــاع )وزراء الزراعـــة العـــرب(العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة 



  
-77-

مــشترك فــي أقــرب اآلجــال التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة وبــاء 
ــــة  ــــة والدولي ــــات اإلقليمي ــــسيق مــــع المنظم ــــور، والتن ــــونزا الطي أنفل

 .المتخصصة بهذا الشأن

)  وشــركات الــدواءلــصيدالنية والطبيــةا(دعــوة مراكــز البحــث العلمــي  -2
الــدول العربيــة والعلمــاء العــرب إلـى تكثيــف جهــودهم للعمــل والمــساهمة  يفـ
 . إيجاد أمصال وعقاقير للوقاية والعالج من هذا الوباءيف

تكليـــف األمانــــة العامـــة بتقــــديم تقريـــر إلــــى المجلـــس االقتــــصادي  -3
اءات التـي واالجتماعي في دورتـه القادمـة يتـضمن التطـورات واإلجـر

تم اتخاذها لمكافحة الوبـاء واإلجـراءات التـي توصـل إليهـا االجتمـاع 
  .المشترك لوزراء الصحة ووزراء الزراعة العرب

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 358: ق .ق( 
    

الوضــع المــالي لألمانــة 
العامـــة لجامعـــة الـــدول 

  .العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد إطالعه، -

 رة األمانة العامة،على مذك �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 ،23/3/2005بتاريخ ) 17(ع . د321ًواستنادا إلى قراره رقم  -

  ـ�رـ�	
ًالتأكيد مجددا على التزام الـدول األعـضـاء بتنفــيذ قـرار قمــة الجزائـر  -1

ـــاريخ ) 17(ع . د321رقـــم   بـــشأن الوضـــع المـــالي 23/3/2005بت
  .  العامةلألمانة

مطالبـــة الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الـــشعبية االشـــتراكية العظمـــى  -2
ــة فــي موازنــة األمانــة العامــة عــن الــسنوات  بــسداد التزاماتهــا المالي

ــــر المعتــــرض 2006 – 2005 – 2004 – 2003 ــــأخرات غي  والمت
ــذا لقــرار قمــة الجزائــر رقــم  ع . د321ًعليهــا ونــسبة االحتيــاطي تنفي

ـــــة 23/3/2005بتــــاريخ ) 17( ، وكــــذلك توفـــــير االعتمــــادات المالي
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ــرار القمــة  ــذ ق ــة تنفي ــالخاصـــة بمتابع ــالجزائر ) 17(ع .د 297م ـرق ب
  .، بشأن دراسة أفكار األخ قائد الثورة الليبية23/3/2005بتاريخ 

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 359: ق .ق( 
    

توجيــه الــشكر والتقــدير 
ــــــسودان  ــــــة ال لجمهوري
الستــــــــضافتها القمــــــــة 

فـــــــــي ) 18(لعاديـــــــــة ا
  .مدينة الخرطوم

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
تقــديرا لجمهوريــة الــسودان، الستــضافتها الكريمــة ألعمــال الــدورة  -

لمجلــس الجامعــة علــى مــستوى القمــة، ولجهودهــا ) 18(العاديــة 
  المقـدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

  �	ــ�ر

ــان -1 ــر االمتن ــة وواف ــسودان توجيــه خــالص التحي ــة ال ــى جمهوري  إل
ًرئيــسا وحكومــة وشــعبا، علــى حفـــاوة االســـتقبال وكــرم الــضـيافة  ً

 .التي أحيط بها الوفـود المشـاركة في القمة العربية

اإلعراب عـن بـالغ الـشكر والعرفــان لفخــامة الرئيــس عمـر حـسن  -2
ـــاحمــد البــشير رئــيس جمهوري ودان للجهـــد الكـــبير الــذي ــة الــســ

 .ٕ فرص انعقاد القمة وانجاح أعمالهاه لتوفيرــبذل

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 360: ق .ق( 
    

موعد ومكان الدورة 
لمجلس ) 19(العادية 

جامعة الدول العربية 
  .ةـعلى مستوى القم

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
ًاســتنادا إلــى مــا جــاء فــي ملحــق الميثــاق الخــاص بآليــة االنعقــاد  -

 لس الجامعة على مستوى القمة،الدوري المنتظم لمج

مـــن ملحـــق الميثـــاق ) أ(فقـــرة ) 4(ًوعمـــال بمـــا جـــاء فـــي المـــادة  -
الخــاص باالنعقــاد الــدوري لمجلــس الجامعــة علــى مــستوى القمــة 

تعقد الدورات العادية للمجلس علـى مـستوى : " والذي ينص على
القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمـة 

 ،"و إلى استضافتها إذا رغبت في ذلكأن تدع
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 ًوبناء على ما عرضته حكومة المملكة العربية السعودية، -

  �	ـــ�ر

عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مــستوى القمــة فــي دورتــه 
العادية التاسعة عـشرة برئاسـة المملكـة العربيـة الـسعودية فـي دولـة المقـر 

  .2007آذار /خالل شهر مارس

   )29/3/2006 –) 18(ع .د 361: ق .ق( 
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  إ�ــــــ*ن ا
%�طــــم
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����  

ـ�ول ا
����ـ� �ـ�� ��ـ�ى ا
	�����ــ� ا�  

  )18(ا
�ورة ا
��د�� 
دان–ا
%�طم �
ر�� ا'��   

  2006آذار / مارس29 و28هـ الموافق  1427 صفر 29 و28
  ــــــــــــــ
  

مــــ*ن ا
%�طـــإ�  
  

  

ٍء وأمـراء الـدول العربيـة، المجتمعـون كمجلـس لجامعـة الـدول العربيـة علـى نحن ملوك ورؤسا
 28، فـي الخرطـوم عاصـمة جمهوريـة الـسودان، يـومي )الدورة العادية الثامنة عـشرة(مستوى القمة 

 ،2006آذار /  مارس29 و28هـ، الموافق 1427 صفر 29و
    

 والقمـم التـي سـبقتها 1967 عـام ًواستلهاما للقرارات الصادرة عـن القمـة العربيـة فـي الخرطـوم
وتلتها، وآخرها قمة الجزائر، التي عبرت عن االهتمام بوحدة الصف العربـي ووحـدة العمـل الجمـاعي 

  وتنسيقه وتنقيته من جميع الشوائب،

ٍوبعــد أن قمنــا بتقــويم شــامل ودراســة عميقــة، للظــروف المحيطــة بالوضــع العربــي، وللعالقــات  ٍ
ر بهـا األمـة، ومـا يواجهـه األمـن القـومي العربـي مـن تهديـدات، ومخـاطر العربية، واألوضاع التي تم

  جدية محدقة بأمن واستقرار الشرق األوسط،
وبالنظر إلى المتغيرات في النظام الدولي، وما تمثله التحوالت الجارية فيـه مـن تحـديات كبيـرة 

  أمام النظام اإلقليمي العربي،

ــدول العربيــة وميثــاق األمــم المتحــدة ًوتأكيــدا علــى التزامنــا بمبــادئ وأهــداف مي ثــاق جامعــة ال
  ومسؤوليتنا القومية في االرتقاء بالعالقات العربية وتمتين أواصرها،

ُواذ نشيد باألجواء االيجابية التـي جـرت فيهـا أعمـال القمـة بمـا يعـزز التـضامن العربـي ويـدفع  ٕ
  بمسيرة العمل العربي المشترك،
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  :��Kــ5 �� ��7

بوحـدة المـصير والهـدف لألمـة العربيـة، واعتزازنـا بقيمهـا وتقاليـدها الراسـخة التزامنا الكامـل  -
في التحرر واالستقالل، ودفاعنا عـن سـيادتها الوطنيـة وأمنهـا القـومي، وتمـسكنا بالتـضامن 

  .ًالعربي هدفا ووسيلة وغاية

يـز الـروابط ُنجدد التزامنا بميثاق جامعـة الـدول العربيـة، واالتفاقيـات العربيـة الراميـة إلـى تعز -
  .بين الدول والشعوب العربية، التي تقضى بفض المنازعات بالطرق السلمية

نــشيد بــالجهود الراميــة إلــى تطــوير العمــل العربــي المــشترك، ومــا تحقــق فــي مجــال تحــديث  -
منظومته، وتفعيل آلياتـه، بمـا يتـيح التعامـل مـع التطـورات فـي المجتمعـات العربيـة ومواكبـة 

  .لمتسارعةالمستجدات العالمية ا

ُونقــدر الفكــرة التــي طرحهــا فخامــة الــرئيس محمــد حــسني مبــارك رئــيس جمهوريــة مــصر  -
العربيــة، وقررنــا تكليــف مجلــس الجامعــة علــى المــستوى الــوزاري بدراســة مقتــرح عقــد قمــة 
عربيـة تــشاورية بــين الــدورتين العـاديتين لمجلــس الجامعــة علــى مـستوى القمــة، للنظــر فــي 

  .سيق المواقف والسياسات العليا للدول العربيةالموضوعات المستجدة وتن

نؤكد سعينا لتحقيق االندماج العربي، من خالل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتنفيـذ  -
مشروعات التكامل االقتصادي، وعلى وجه الخـصوص اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 

 .الكبرى

فـي مجـال الثـروة الزراعيـة والحيوانيـة واسـتغالل ًندعو إلى زيادة االستثمارات العربية خاصة  -
 .إمكانات وموارد السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي

نؤكد على ضرورة التعـاون والحـوار واالحتـرام المتبـادل بـين الـشعوب والثقافـات، وبنـاء عـالم  -
يسوده االنفتاح والتسامح، ونذكر بأن احترام المقدسات الدينية والمعتقدات عامل  حاسم فـي ُ

ٕبناء الثقة وجسور الصداقة بين األمم، ونعبـر عـن رفـضنا الحـازم وادانتنـا القاطعـة لإلسـاءة   ُ
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 وأي مــساس باألديــان أو رموزهــا أو بقــيم اإليمــان �والتطــاول علــى الرســول الكــريم محمــد
الروحيــة، ونـــدعو دول العـــالم واألمـــم المتحـــدة إلـــى ســـن القـــوانين والتـــشريعات التـــي تجـــرم  ُ

ُساس بالمقدسـات الدينيـة، ونـشدد علـى احتـرام حريـة الـرأي والتعبيـر دون إخـالل بثوابـت الم
 .اإليمان العقيدي للشعوب

ــان تكريــسا لألمــن  - ــين الحــضارات واألدي ــي ثقافــة الحــوار والتحــالف ب ــى ضــرورة تبن ًنؤكــد عل
ومـات ًوالسلم الدوليين وسعيا إلى ترسـيخ قـيم التـسامح والتعـايش الـسلمي، والعمـل مـع الحك

ــى ثقافــة اآلخــر  ــز آليــات التفاعــل للتعــرف عل ــة واإلقليميــة مــن أجــل تعزي والمنظمــات الدولي
 .واحترامها

ًنؤكــد مجــددا علــى مركزيــة قــضية فلــسطين وعلــى الخيــار العربــي لتحقيــق الــسالم العــادل  -
ونجــدد تمــسكنا بالمبـادرة العربيــة للــسالم، التـي أقرتهــا القمــة . والـشامل فــي الــشرق األوسـط

 اإلســرائيلي وعلــى أســاس قــرارات –، لحــل الــصراع العربــي 2002بيــة فــي بيــروت عــام العر
 .الشرعية الدولية ذات الصلة

م في الشرق األوسط، ال يمكن أن يتحقـق إال مـن ـادل والدائـالم العـًنؤكد مجددا على أن الس -
مـا فـي ذلـك خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربيـة المحتلـة، ب

، واألراضــي 1967حزيــران / الجــوالن العربــي الــسوري المحتــل، وحتــى خــط الرابــع مــن يونيــو
ٕالتي مازالت محتلة في جنوب لبنان واقامـة الدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس الـشرقية، 
ًوالتوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة الالجئــين الفلــسطينيين، يتفــق عليــه وفقــا لقــرار الجمعيــة  ُ ٍ

 .194لألمم المتحدة رقم العامة 

ُنشيد بالممارسة الديمقراطية في فلـسطين ونزاهـة االنتخابـات التـشريعية وشـفافيتها، ونعـرب  -
عن تأييدنا التام للسلطة الوطنية الفلسطينية وقياداتها ومؤسساتها في سـعيها للحفـاظ علـى 

ني فــي اختيــار الوحــدة الوطنيــة، ونــدعو المجتمــع الــدولي إلــى احتــرام إرادة الــشعب الفلــسطي
 .قيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب

نطالب بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، بـشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار  -
 .الفصل العنصري العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة
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ً الدعم المـالي للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية وفقـا لآلليـة المقـررة فـي قمـة بمواصلة تقديمنؤكد التزامنا  -
ـــا ) 2002(بيـــروت  ًومواصـــلة اإلســـهام فـــي دعـــم مـــوارد صـــندوقي األقـــصى وانتفاضـــة القـــدس، تمكين

 .ًلالقتصاد الفلسطيني وتعزيزا لقدراته الذاتية وفك ارتهانه باالقتصاد اإلسرائيلي

ُا الـشقيقة، إزاء العقوبـات األمريكيــة، ونعتبـر مـا يــسمى ُنعـرب عـن تــضامننا التـام مـع ســوري -
ُاألمــم المتحــدة، كمــا نقــدر  ًبقــانون محاســبة ســوريا تجــاوزا لمبــادئ القــانون الــدولي وقــرارات

موقف سوريا الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفـاهم بـين الـدول وحـل 
 .الخالفات فيما بينها

 لبنان الشقيق وحقه السيادي في ممارسة خياراتـه الـسياسية، ضـمن ُنعرب عن تضامننا مع -
المؤسسات الدستورية وتأييدنا للحوار الوطني اللبناني، وحقه الثابت والمشروع في اسـتعادة 
َِأراضــيه التـــي مازالـــت محتلـــة مـــن قبـــل إســرائيل، ونـــدعو لكـــشف ومعاقبـــة مرتكبـــي جريمـــة 

 .لحريري رئيس وزراء لبنان األسبق ورفاقهاالغتيال التي ذهب ضحيتها الشهيد رفيق ا

ُنجدد تضامننا مع الشعب العراقي، وندعو إلى احتـرام سـيادة العـراق ووحـدة أراضـيه وحريتـه  -
واستقالله وعدم التدخل في شؤونه الداخليـة واحترامنـا إلرادتـه فـي تقريـر مـستقبله وخياراتـه 

انتنــا التامــة لألعمــال التخريبيــة ٕالديمقراطيــة، ونــدعو إلــى اإلســراع فــي تــشكيل حكومتــه، واد
التــي اســتهدفت المقامــات واألضــرحة فــي ســامراء والمــساجد ودور العبــادة األخــرى، ونــدعو 
الــشعب العراقــي بكافــة مكوناتــه للتمــسك بالوحــدة الوطنيــة وعــدم الــسماح بالنيــل مــن أمنــه 

ُونعلن عن ارتياحنـا للجهـود المقـدرة لألمـين العـام لجامعـة الـدو. واستقراره ل العربيـة لتحقيـق ُ
الوفاق الوطني في العراق، ودعوته لمواصلة جهوده لعقد مؤتمر الوفاق الـوطني فـي بغـداد، 
ُونرحب بمبادرة المملكة األردنيـة الهاشـمية لعقـد لقـاء للقيـادات والمرجعيـات الدينيـة العراقيـة 

 .في عمان

هـا، نـدعو الحكومـة اإليرانيـة  اإليرانية، ودعمها وتطوير–ًحفاظا على عالقات األخوة العربية  -
ٕإلى االنسحاب من الجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب الـصغرى وأبـو موسـى واعادتهـا 
ُإلــى الــسيادة اإلماراتيــة، ونــثمن موقــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــداعي إلــى إتبــاع 

 .اإلجراءات والوسائل السلمية الستعادتها
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ًنرحــب مجــددا بتوقيــع اتفــاق الــ - سالم الــشامل فــي جمهوريــة الــسودان والخطــوات التــي تمــت ُ
لتنفيــذه، ونــدعو كافــة األطــراف اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة، إلــى العمــل علــى إعــادة األمــن 
واالستقرار في السودان، وتقديم الدعم والمساعدة إلعـادة إعمـار الجنـوب والمنـاطق المتـأثرة 

ة، على الوفاء بتعهداتها لدفع عملية التنميـة بالحرب، ونحث المجتمع الدولي والدول المانح
 .الشاملة في السودان

ندعو األطراف السودانية المـشاركة فـي محادثـات الـسالم حـول دارفـور، لمـضاعفة جهودهـا  -
لإلســراع فــي التوصــل إلــى اتفــاق شــامل ونهــائي لحــل األزمــة، ونؤكــد علــى مواصــلة دعمنــا 

لجتها، ومراقبته لوقف إطالق النـار، وان إرسـال وتعاوننا مع االتحاد األفريقي في سعيه لمعا
أي قــوات أخــرى لإلقلــيم، يتطلــب موافقــة مــسبقة مــن حكومــة الــسودان، وعزمنــا علــى زيــادة 
القـــوات العربيـــة األفريقيـــة المـــشاركة فـــي قـــوات االتحـــاد األفريقـــي، وتقـــديم الـــدعم المـــالي 

 .واللوجستي الالزم الستمرار مهمتها

بية التي حققتها المصالحة الوطنية الصومالية، ونـدعو األشـقاء فـي ُنرحب بالتطورات االيجا -
ٕالــصومال الســـتكمال مؤســسات الدولـــة وتعزيـــز مــسيرة المـــصالحة الوطنيــة وارســـاء دعـــائم 

وندعو إلى اإلسراع بتقديم الدعم العاجـل للحكومـة الـصومالية لتمكينهـا مـن أداء . االستقرار
 .مهامها

ُنعلن دعمنا للتقدم المحرز في -  عملية المصالحة الوطنية بجمهورية القمر المتحدة، ودعمنا ُ
ُونرحـــب . ٕالســـتمرار العمليـــة الـــسياسية واجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية وجهـــود التنميـــة فيهـــا

بالنتــائج االيجابيــة لمــؤتمر المــانحين الخــاص بــدعم التنميــة فــي جمهوريــة القمــر المتحــدة، 
 .تي ُأعلنت فيهوندعو إلى الوفاء بااللتزامات والتعهدات ال

ُنناشد الدول األعـضاء ومنظمـات العمـل العربـي المـشترك والـدول المانحـة وكافـة المنظمـات  -
الدولية تقديم المعونات اإلنسانية العاجلـة لـصالح سـكان بعـض المنـاطق التـي تواجـه كارثـة 
 ٕالجفــاف والتــصحر فــي جمهوريــة النيجــر، والــصومال، وكينيــا، واثيوبيــا، والمنــاطق األفريقيــة

 .األخرى المتضررة
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ٕنؤكد على أهمية التعاون العربي األفريقي وضرورة تنشيط هياكله واحيـاء مؤسـساته، وازالـة  - ٕ
ًالعقبات التي تعترض سبيله حتى يسهم إيجابـا فـي تعزيـز العالقـات العربيـة األفريقيـة، وفـي 

ة العامـة ووجهنـا بتكثيـف الجهـود بـين األمانـ. دفع التنمية فـي الفـضاءين العربـي واألفريقـي
لجامعة الدول العربية ومفوضـية االتحـاد األفريقـي لعقـد القمـة العربيـة األفريقيـة الثانيـة فـي 

 .أقرب وقت ممكن

 األوروبــي وتفعيلــه وتعزيــز الــروابط مــع –ُنعــرب عــن حرصــنا علــى اســتئناف الحــوار العربــي  -
 .الدول اآلسيوية

نــشدد علــى ضــرورة إصــالح النظــام الــدولي، بمــا يمكــن األ - ُ مــم المتحــدة مــن زيــادة فعاليتهــا ُ
وكفاءتهــا وقــدرتها علــى مواجهــة التحــديات التــي يواجههــا العــالم، بمــا يكفــل تحقيــق الــسلم 
ُواألمــن الــدوليين، ونطالــب بتوســيع العــضوية الدائمــة فــي مجلــس األمــن الــدولي، بمــا يتــيح 

ظـام الـدولي بكفـاءة م الجغرافيـة وثقافـات العـالم بأسـره المـشاركة فـي إدارة النـلمختلف األقاليـ
 .أكبر

ـــي ترتكبهـــا  - ـــي الجـــرائم الت ـــرى ف ـــع أشـــكاله ومظـــاهره، ون ـــا لإلرهـــاب بجمي ـــن عـــن إدانتن ُنعل
ًالمجموعـــات اإلرهابيـــة انتهاكـــات جـــسيمة للحقـــوق األساســـية لإلنـــسان، وتهديـــدا مـــستمرا  ً
 للـسالمة الوطنيــة للــدول وألمنهـا واســتقرارها، ونــدعو لعقـد مــؤتمر دولــي تحـت إشــراف األمــم

المتحدة ووضع تعريف لإلرهاب وعـدم الخلـط بـين اإلسـالم واإلرهـاب، والتمييـز بـين اإلرهـاب 
 .وحق الشعوب في مقاومة االحتالل

ُنعرب عن ارتياحنا الستمرار تحسن النمو االقتصادي فـي الـدول العربيـة ونؤكـد علـى أهميـة  -
يـة ومواصـلة سياسـات اإلسراع في رفع معدالت التنميـة وجـذب االسـتثمارات الوطنيـة واألجنب
 .اإلصالح االقتصادي آخذين في االعتبار الجوانب االجتماعية للتنمية

نؤكد حرصنا على تعزيز العالقات االقتصادية المتكافئة مع مختلـف المجموعـات االقتـصادية  -
 .في العالم، واستمرار السياسات الهادفة إلى تحقيق االستقرار في أسواق النفط العالمية
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األعــضاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة إلــى عــدم فــرض شــروط مــشددة لقبــول نــدعو الــدول  -
 .انضمام الدول العربية إليها، ومساندة طلب الجامعة العربية للحصول على صفة مراقب

نؤكد علـى ضـرورة إيـالء المزيـد مـن االهتمـام لألبعـاد التنمويـة فـي التجـارة الدوليـة ومراعـاة  -
 .احتياجات الدول النامية

ن ارتياحنــا لنتــائج اجتماعـات القمــة بــين الــدول العربيـة ودول أمريكــا الجنوبيــة فــي ُنعـرب عــ -
ُ، ونرحب بعقد االجتمـاع المـشترك لـوزراء االقتـصاد فـي دول المجمـوعتين 2005أيار / مايو

 .2006نيسان /  اإلكوادور في أبريل–بكيتو 

نثمن الجهود المتواصلة التـي تبـذلها الـدول العربيـة مـن أجـل تعم - يـق ممارسـات الديمقراطيـة ُ
المبادرات الوطنية في هذا الـصدد وتوسـيع مـشاركة ُواإلدارة الرشيدة وتعزيزها، ونعلن دعمنا لكافة 

 .قوى المجتمع المدني ومؤسساته في جهود التحديث والتطوير واإلصالح

أللفيـة ُنهيب بالمجتمع الدولي التعاون في تعزيـز الجهـود الراميـة لتنفيـذ األهـداف التنمويـة ل -
ًواستئـــصال الفقـــر، وضـــرورة تـــوفير المـــوارد وتوزيعهـــا توزيعـــا عـــادال لـــضمان بلـــوغ جميـــع  ً
ًاألهداف المتفق عليها دوليا لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، ومضاعفة الدعم المـالي، 
ٕوخاصــة للــدول األقــل نمــوا، واعمــال المبــادرات الدوليــة الخاصــة بإلغــاء الــديون أو خفــضها،  ً ً

 الفجــوة بـين مــستويات التنميـة االقتــصادية واالجتماعيـة بــين الـدول الغنيــة والــدول وتـضييق
 .الفقيرة

ــه  - نــدعو إلــى دعــم الــصندوق العــالمي للتــضامن ومكافحــة الفقــر، ورصــد المــوارد الالزمــة ل
 .لتفعيل دوره

ٕنؤكد على مواصلة الجهـود الراميـة إلـى القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، واطـالق مبـادرات  -
 .ل حقوق المرأة ودورها في المجتمع وسن التشريعات الالزمة لحماية المرأة وصيانة مكانتهاتكف

ندعو إلى اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تمتع األشخاص المعاقين بجميع الحقوق على قدم  -
 .ٕالمساواة مع غيرهم وانفاذ وتفعيل العقد العربي لألشخاص المعاقين
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االســتراتيجيات العربيــة الخاصــة بالعمــل االجتمــاعي العربــي نوجــه بمتابعــة تنفيــذ الخطــط و -
ٍالمــشترك، وعلــى نحــو خــاص اإلســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الفقــر واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
العربي، واإلسـتراتيجية العربيـة لألسـرة، وميثـاق أخـالق وضـوابط العمـل االجتمـاعي، وغيرهـا 

 .وتحقيق التقدم االجتماعيمن المواثيق األخرى، للنهوض بالمجتمع العربي 

 .ًندعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة األمراض الوبائية خاصة أنفلونزا الطيور -

 .نؤكد على الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز -

ٕنؤكد عزمنـا علـى تطـوير التعلـيم فـي العـالم العربـي، وانـشاء مجلـس عربـي أعلـى ينظـر فـي  -
درجاتــه، وجوانبــه المختلفــة، ويرفــع تقريــره وتوصــياته إلــى الــدورة وضـع التعلــيم فــي مختلــف 

 .لمجلس الجامعة على مستوى القمة) 19(العادية 

ُنقرر دعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتخصيص اإلمكانيات المالية الالزمة وزيادة الموارد  -
ونـدعو . ربيـةالمخصصة لـه، وتكثيـف التعـاون بـين المراكـز العلميـة والبحثيـة فـي الـدول الع

 بهدف زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتقوية المقـدرة علـى بنـاء العلميإلى اإلسراع بتطوير البحث 
مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية والعمل على تطوير برامج االستخدام الـسلمي للطاقـة 

 .النووية

نلتــزم بتقــديم كافــة أشــكال الــدعم للمؤســسات الثقافيــة وللمبــدعين والكتــاب -  العــرب لالرتقــاء ُ
ٕبالمستوى النوعي لإلبداع العربي في مختلف مجاالت الثقافة والفنون، واتاحـة الفـرص أمـام 

 .الثقافة العربية لإلسهام في إثراء الثقافة اإلنسانية

نــدعو إلــى تمكــين الــشباب مــن المــشاركة الفاعلــة فــي المجتمــع مــن خــالل المــساهمة فــي  -
  .لثقافية والسياسيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية وا

نثمن الجهود المبذولة لتوثيق الصالت مع الجاليات العربية في المهجـر، وضـرورة التواصـل  - ُ
ـــدى هيوســـتن،  ـــة فـــي منت ـــى المـــشاركة الفاعل ـــا ودعـــم ُأطرهـــا المؤســـسية، ونـــدعو إل ُمعه

  .ُوالمنتديات األخرى التي تنظم بالتعاون مع عرب المهجر
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ــدير ل - ــشكر والتق ــة نتوجــه بخــالص ال ــيس الجمهوري ــز بوتفليقــة رئ ــد العزي ــرئيس عب فخامــة ال
الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية، لجهــوده القيمــة ومبادراتــه ومــساهماته الكبيــرة إبــان توليــه 

  .أثمرت في دفع مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير منظومتهرئاسة القمة السابقة والتي 

ئيس عمـــر حـــسن أحمـــد البـــشير رئـــيس نتوجـــه بخـــالص الـــشكر والعرفـــان إلـــى فخامـــة الـــر -
جمهورية السودان، على إدارته الواعية ألعمال القمة، ونفاذ بصيرته في توجيـه مـداوالتها، 
ُونعرب عن ثقتنا التامة في أن العمل العربي المشترك، سيشهد في ظل رئاسته، المزيـد مـن 

ُاإلنجــازات والتطــوير لمــا فيــه خيــر األمــة العربيــة، بمــا عــرف عنــه مــن َ ٍ حكمــة ِ وخبــرة وكفــاءة، ِ
  .ُونقرر اعتماد الخطاب االفتتاحي لفخامته وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر

ُكما نعرب عن امتنانا العميق لجمهورية السودان وشعبها المضياف، على حفـاوة االسـتقبال  -
ُوكرم الضيافة، وعلى التنظيم المحكم الجتماعات مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى 

  .ة في دورته الثامنة عشرالقم

ُونعــرب عــن ترحيبنــا بعقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي دورتــه العاديــة التاســعة عــشرة  -
  .2007آذار / برئاسة المملكة العربية السعودية في دولة المقر خالل شهر مارس

ُكمـا نعـرب عــن اعتزازنـا وتقـديرنا للجهــود المتـصلة التــي بـذلها الـسيد عمــرو موسـى األمــين  -
ونثــق بأنــه سيواصــل هــذه الجهــود . عــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي طــرح القــضايا العربيــةال

ُالمقدرة خـالل فتـرة واليتـه الثانيـة وكـذلك فـي مجـال متابعـة مـسيرة تطـوير وتحـديث منظومـة 
 .العمل العربي المشترك

  ّواهللا ولى التوفيق،،      
   هـ1427 صفر 29 و28الخرطوم في 

  م 2006ذار آ/  مارس29 و28الموافق 
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  .من ميثاق جامعة الدول العربية على إنشاء محكمة عدل عربية) 19(نصت المادة  -

، تكليــف وزراء الخارجيــة 30/5/1990قــرر مــؤتمر القمــة فــي دورتــه غيــر العاديــة بتــاريخ  -
العــدل العربيــة ورفعهــا إلــى مــؤتمر القمــة بإنهــاء دراســة مــشروع النظــام األساســي لمحكمــة 

 .القادم

 مــن حيــث المبــدأ علــى إنــشاء محكمــة 1996وافــق مــؤتمر القمــة العربــي فــي القــاهرة ســنة  -
العــدل العربيــة وكلــف القــادة العــرب وزراء الخارجيــة باســتكمال الــصيغة النهائيــة لمــشروع 

 .النظام األساسي للمحكمة

 عـرض مـشروع النظـام –ته مـن اللجنـة القانونيـة  وبعـد اسـتكمال صـياغ–ومنذ ذلـك الحـين  -
األساسي للمحكمة دوريا على مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى المـستوى الـوزاري، وكـان 
المجلس يتخذ قرارات بتأجيل النظر في المشروع إلـى الـدورة التاليـة، وآخـر هـذه القـرارات مـا 

النظـر فـي المـشروع فـي ، حيـث قـرر المجلـس 13/9/1999بتاريخ ) 112(صدر في الدورة 
دورة قادمــة يــتم تحديــدها بالتــشاور والتوافــق بــين الــدول األعــضاء واألمانــة العامــة وتكليــف 

 .األمين العام بإجراء االتصاالت الالزمة بهذا الشأن

 294بالجزائر القرار رقـم ) 17(أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية  -
مين العـام تـشكيل لجـان متخصـصة تـضم ممثلـين مـن الـدول الذي ينص على الطلب من األ

 .األعضاء لمواصلة النظر في مشروعي محكمة العدل العربية ومجلس األمن العربي

قامـــت األمانـــة العامـــة بتوجيـــه الـــدعوة لعقـــد اللجنـــة الخاصـــة المـــشكلة مـــن جميـــع الـــدول  -
عربيـة لالجتمـاع بمقـر األعضاء والمعنية بدراسـة مـشروع النظـام األساسـي لمحكمـة العـدل ال

، حيـــث تمـــت مناقـــشة مـــشروع النظـــام 2005 تـــشرين ثـــاني / نـــوفمبراألمانـــة العامـــة فـــي 
األساســي لمحكمــة العــدل العربيــة، وكــان هنــاك بعــض التبــاين فــي وجهــات النظــر، ولكــن تــم 
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االتفاق على رفع المشروع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة فـي دورتـه 
 .ر للبت فيه، مع وجود ثالث مواد بين أقواسالثامنة عش
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لمجلـس ) 18(عند مناقشة الموضوع في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للـدورة العاديـة  -
ات النظــر لــيس فقــط الجامعــة علــى مــستوى القمــة بــالخرطوم ظهــر تبــاين أساســي فــي وجهــ

ٕحول بعض مواد النظام األساسي، وانما حول مـدى نجاعـة فكـرة المحكمـة ومـا إذا كـان لهـا 
احتياج حقيقي في النظام العربي الجديد، ومن هذا المنطلق دعـت سـلطنة عمـان للنظـر فـي 

 عـدم ةدراسة آلية نظام هيئة تحكيم أو غيرها كبديل للمحكمة، وقـد أيـدت الجمهوريـة اليمنيـ
نشاء المحكمة، بينما عرضت بعض الدول تأجيل النظـر فـي الموضـوع مثـل لبنـان والكويـت إ

إال أن الجزائر رأت أن الموضوع جاهز للبـت فيـه باسـتثناء ثـالث مـواد يمكـن االنتهـاء مـنهم 
مـن جــانبي، الحظـت نقــصا فـي التأييــد العـام لمقتــرح إنـشاء المحكمــة  و.فـي الجلـسة نفــسها

ن كانـــت ألســـباب مختلفـــة ومـــن عـــدد محـــدود مـــن وفـــود الـــدول ٕوعـــدم حمـــاس لفكرتهـــا، وا
 .األعضاء
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 ���� اهللا رسولالة والسالم على ــ والص،دانا اهللاـ وما كنا لنهتدي لوال أن ه،ِهللا الذي هدانا لهذاُالحمد 

  . ومن اعتصموا بحبلهم المتين إلى يوم الدين،جمعينوعلى رسل اهللا أ

  . .أصحاب الجاللة و الفخامة و السمو
   ..السيدات والسادة

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ؛؛؛؛

ًحاضرة السودان، بل أهل السودان جميعا تغمرهم غبطة بالغة إذ يستقبلونكم اليوم الخرطوم 
إخوة أعزاء، ورفاق درب ميامين على أرض السودان هذا الوطن الكبير الذي يرحب بقدومكم 
ويزدهي بلقائكم وأنتم تشرفون رحابه بهذا الحضور الكريم الذي تنظر إليه جماهير شعبنا باعتباركم 

ًرجاء وحداة يسيرون به نحو تحقيق آماله وبلوغ غايات أمتنا العربية إنتصارا لقضاياها موئل أمل و
ًوانتصافا لحقوقها ٕ..   

 صورة زاهية قبل عقود أربعة من الزمان عندما – بهذا الحضور الكريم –لقد أعددتم لنا 
من صمودها م والتي حملت بشريات ألمة العرب عززت 1967انعقدت فيه قمة الخرطوم األولي عام 

   ..ن في تالقيها وتكاملها وتضافرها عزة لها ومنعةاوزودتها بيقين ثابت 

ًلقد انعقدت تلك القمة في ظل ظروف تختلف تماما عن تلك التي نعيش اليوم، وأفلحت، 
واليوم يلتئم جمعنا في نفس المكان، وفي ظل . رغم هول تلك الظروف، في أن تعيد لألمة توازنها

ًال، بل في ظل أحوال أكثر التواءظروف ال تقل هو ٕي أن تفهم هذه الظروف، وادراك تلك ويقين. ً
وال سبيل لنا إال أن . األحوال يستدعى منا، أكثر ما يستدعي، إعمال العقل، حتى نعد لكل داء دواءه

نخرج من هذه القمة مصطلحين على خير، ومتوافقين على مصلحة مشتركة ولكن، قبل البدء في 
ًستميحكم عذرا ألداء واجبين، األول هو أضايا التي تحفل بها أجندة هذا االجتماع، استعراض الق

المغفور لهما بإذن اهللا خادم الحرمين : الترحم علي قائدين عظيمين فقدتهما األمة فيما بين القمتين
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العزيز، والشيخ جابر األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت  الشريفين الملك فهد بن عبد
ًبرحيلهم فقدت األمة العربية ثالثة من دعامات وحدتها، ولكن حمدا هللا فقد خلفوا من ورائهم قادة ف

  . ناضجين حكيمين عركتهم التجارب ومحصتهم النوازل

 اإلماراتئب رئيس دولة  نا   الشيخ مكتوم بن راشد كما ال يفوتني أن أترحم على روح
رئيس الجمهورية  فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقةوالثاني هو تهنئة .حاكم إمارة دبيالمتحدة و
تهنئتي له . ً الشعبية وشكره، تهنئة هو بها حقيق، وشكر هو به جديرالديمقراطيةالجزائرية 

وشكري له على الجهود المقدرة . ُباسترداد العافية بعد أن أبل من مرضه، فعوفي المجد بمعافاته
ربي، بحنكته وحكمته المعهودتين، والتي تمخضت عن التي بذلها خالل قيادته دفة العمل الع

وال يفوتني أن أرحب . انجازات ملموسة، خاصة من جهة مؤسسة منظومة العمل العربي المشترك
علي ولد محمد فال الذي يشارك ألول مرة ابفخامة رئيس جمهورية موريتانيا اإلسالمية األخ العقيد 

   .في أعمال القمة العربية

ان غًب باسمكم جميعا بضيفنا العزيز األخ رجب طيب أردوسمحوا لي أن أرحكما أرجو أن ت
   .رئيس وزراء تركيا وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية الشقيقة والصديقة

ُأهتبل الفرصة أيضا الزجي الشكر والتقدير إلي األخ عمرو موسي، األمين العام لجامعة  ً
َالمتواصلة إلعادة الرواء إلى بيتنا المشترك، فالجامعة الدول العربية لمساهمته القيمة و جهوده 

ُالعربية بيتنا، علينا أن نمتن بنيانه، ونقوي أركانه، حتى ال نأوي إلى ركن بال قواعد ُ .  

   ..أصحاب الجاللة و الفخامة و السمو
   ..السيدات والسادة

 ومتغيرات دولية ،ية دقيقةًتنعقد هذه القمة في الخرطوم وأمتنا العربيـــة تواجه ظروفا داخل
ُمتسارعة، واستهداف مضمر ومعلن لهويتها وتماسك أوطانها في مجابهة كل هذه التحديات لن . ُ

 واإلقبال على معالجتها بعقل رزين، فبالعقل وحده، يلزم ،نفلح إال بكشف أغطية الغفلة عن عيوننا
َالسداد، واهللا ـ من بعد ومن قبل ـ هو المعين، على درك الح نفعل كل هذا أيها األخوة، من . قَ

منطلق مسؤولياتنا القومية في تعزيز التضامن العربي بما يصون عزة األمة، ويحفظ أمنها القومي، 
   .والديمقراطيةويحقق التطلعات المشروعة ألوطانها في التقدم والتطور والرفاه، وألهلها في الحرية 
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 نستشعر الرضي لما أنجز منذ التقينا  هذه القمة ونحنانعقاديبعث على األمل أن يجئ 
أخر مرة على صعيد من بعد أن حققنا تطوير تحديث منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل 
آلياتها لمواكبة التطورات المتسارعة علي النطاق الدولي، إذ تم إنشاء البرلمان العربي االنتقالي 

تعديل قواعد التصويت، وحددت المسائل وهيئة متابعة تنفيذ القرارات، واكتملت المقترحات ب
الموضوعية واإلجرائية الخاصة بالقرارات، وأعد النظام األساسي لمحكمة العدل العربية ومجلس 

ًكل هذه الموضوعات ستنظر فيها قمتكم هذه بهدف إجازتها دفعا وتطويرا للعمل . السلم واألمن ً
التحديث والتطوير واإلصالح التي انتظمت ٕواذ نعبر عن بالغ ارتياحنا لمسيرة . العربي المشترك

ًعالمنا العربي في إطار وثيقة العهد والوفاق والتضامن، نثق أن ذلك اإلصالح لم يصدر عنا إبراء 
 من وعينا بحتمية اإلصالح وضروراته وأولوياته، انبعثللذمة، أو استجابة إلمالء من الخارج، بل 

م، لهذا توافقنا علي أن يكون التطوير والتحديث فنحن األدرى بطبائع أهلنا وعللهم وحاجاته
ًواإلصالح منسجما مع عقيدتنا ومورثاتنا الثقافية وفقا لظروف كل دولة، وأن يكون وقعه بالوتيرة  ً
التي تتناسب مع تلك الظروف، السياسي منها واالقتصادي واالجتماعي، كما ينبغي أن نكون نحن 

 للديمقراطيةإصالح في السياسة واإلدارة واالقتصاد وتوطيد األدرى بما يتجه إليه العالم كله من 
ًهذا مجال ندخله أيضا بجسارة حتى نحقق متطلبات مجتمعاتنا في المجاالت . وحقوق اإلنسان

 ضغوط خارجية ال تخدم أي عن ىنفعل كل ذلك بحر إرادتنا وبمنأ. السياسية واالقتصادية والثقافية
ُي، والذي يقبل أن يساق من خطامه خزُ فالذي يذل لغيره ي،نامصالحنا وتطلعاتنا ومكونات هويت ُ

  . يخسر نفسه

  . .اب الجاللة و الفخامة و السموأصح
   ..السيدات والسادة

ًستظل القضية الفلسطينية قضية محورية تمثل هما ألمتنا وشاغال باعتبار أن تحرير . .ً
ية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ٕ واعادة الالجئين وقيام الدولة الفلسطين،األراضي المحتلة

. .ًستظل هدفا ال نكوص عنه وال خالف وأن أمتنا تنشد السالم العادل والشامل والدائم في المنطقة
لقد عبرت أمتنا بجالء . .ًوهو أمر نادت به الشرعية الدولية طبقا لقراراتها المتعاقبة في هذا الشأن

، 338و ،242(ها الكامل بمقررات األمم المتحدة ووضوح وعلى مسمع من العالم ومشهد التزام

ٕواننا لنناشد اليوم المجتمع الدولي لالضطالع . .وقبولنا بمبدأ مقايضة األرض بالسالم) 194و
بواجبه في حمل إسرائيل لالنصياع للقرارات الدولية ذات الصلة واالستجابة لنداءات السالم العربية 
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 والكف عن ممارسة العنف ضد أبناء الشعب ،عية الدوليةومبادئ القانون الدولي وقرارات الشر
الفلسطيني بأسلوب عفي عليه الزمن باندثار عهود التفرقة العنصرية والتزام أساليب إرهاب الدولة 

ف األسرى إلى الآمما ينعكس في سياسة اغتياالت السياسيين وهدم البيوت وتجريف األرض والزج ب
لتزمتها إسرائيل والتي اإن السياسة التي . .ٕواقامة الجدار العازلأعماق السجون وبناء المستوطنات 

ًاضي عن تنفيذ كل القرارات الدولية تشهد تطورا خطيرا على أيامنا هذه يتمثل في غاتسمت بالت  التزامً
ًسياسة تستهدف ضبط الحدود وترسيمها من طرف واحد مما يشكل استخفافا بالمنظمات الدولية 

 إن الشعب الفلسطيني البطل أكد قدرته الفائقة على ممارسة إال ،جتمع الدوليًوتحديا إلرادة الم
ونحن إذ نقف . .نسانيةاًحقوقه الديمقراطية رغما عن صلف وقهر االحتالل وسائر ممارساته الال

ًإجالال لهذا الشعب المناضل نجدد دعمنا الكامل له ولسلطته الوطنية ومؤسساته التي اختارها 
ولياته تجاه ؤ إرادة هذا الشعب وخياراته وتحمل مساحترامندعو المجتمع الدولي بمحض إرادته و

   .دعم الحكومة الفلسطينية التي جاءت عبر انتخابات حـرة ونزيهة شهد بها المراقبون الدوليون

ٕهذا مقام البد أن نتوقف عنده لنعرب عن ترحيبنا واشادتنا باالنتخابات التشريعية 
ًمؤخرا، والتي أكد فيها الشعب الفلسطيني انه قادر علي ممارسة حقوقه الفلسطينية التي جرت 

وال ريب في أن الدرس األول الذي يجب أن تعيه إسرائيل . الديمقراطية في أسوا ظرف وأحلك لحظة
من نتائج تلك االنتخابات، هو رفض الفلسطينيين لبطء إيقاع المسار التفاوضي، ال لتعنت من 

وان كانت لنا كلمة . ٕانما الستهانة حكومة إسرائيل بكل عهد التزمت بهجانب حكومة فلسطين، و
َ أملنا الصادق في أن تلتئم الجراح، وتقلص الفروق حتى تتوحد كل القوي النضالية فهينضيف،  ُ

فالنضال لتحقيق . في فلسطين داخل بوتقة واحدة محددة األهداف الوطنية، إن لم يكن وعاء جامع
   . وواجباألهداف الوطنية شرف

عساي أدعو من هذا المنبر، المجتمع الدولي، وبخاصة اللجنة الرباعية لمضاعفة جهودها 
حتى تستجيب إسرائيل لنداءات السالم العربية المكررة، وعلى رأسها مقررات بيروت، وحتى تكف 

ها ُعن ممارساتها القمعية ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وتقلع عن ممارسات همجية ال يحل
دين وال تبيحها أعراف مثل االغتياالت، وهدم البيوت، وتجريف المزارع، واالستمرار في بناء جدار 

طة الطريق بوصفها المحدد الوحيد لمسيرة التفاوض، ال راالفصل والمستوطنات، وحتى تتعامل مع خ
   .ورقة تطوى عندما تريد إسرائيل، أو تقرأ بالصورة االصطفائية التي تهوى
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ًيضا باهتمام وقلق بالغين، تطورات األوضاع واألحوال في العراق الشقيق، ونسأل اهللا نتابع أ
أن يمكن القادة العراقيين من تجاوز تلك األوضاع،  َ ِ أوضاع ال تسر إال عدو، وأحوال ال تُ◌بهج فهيُ ُ

ُأهل العراق جديرون أن يستقر حالهم، ويخصب جنابهم، ويأنس ربعهم، وال . إال شامت َ َُ َ َ سبيل لهم ُ
َالحوار الذي ينقطع معه النفس، وال ينقطع الجدال حتى . إلى ذلك إال بالحوار والحوار ثم الحوار َ ُ

َيوفق اهللا الجميع ويشرح صدورهم للحق َ ُ وأكاد أرى وراء استهداف المدنيين األبرياء، وتدمير . َ
ًالمقامات والمراقد واألضرحة و المساجد، كيدا وغيلة من خارج العراق َ ، فما أحرى أهله أن يفوتوا ً

  . الفرص على الكائدين، وأن ينأوا بوطنهم عن التجاذبات اإلقليمية والدولية

في هذه المناسبة نؤكد من جديد ترحيبنا بمبادرة األمين العام لجامعة الدول العربية لعقد 
بنتائج تعيد األمن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي، متمنين له التوفيق، وآملين أن يخرج ذلك المؤتمر 

ِواالستقرار للعراق الشقيق حتى يعود إلى سربه العربي قويا مبادرا ألداء دوره المعهود بين أشقائه،  ِ ً ًُ ِ
   .فاألمة العربية بدون عراقها فقيرة

إن واجب التضامن يحتم علينا أن نتوجه بأعيننا إلي سوريا ولبنان، نقف معهما وقفة رجل 
 تتعرض لها سوريا من خالل قوانين جائرة مفتعلة مثل ما يسمي واحد في وجه الضغوط التي

ًفسائه السياسية والدينية البديعة، وحرا سيًلبنان محافظا على فبقانون محاسبة سوريا، ونقف مع 
ًفي إرادته، ومستقال في قراره، ونتضامن مع كليهما تضامنا كامال في وجه االعتداءات اإلسرائيلية  ً ً

   . استقرارهما السياسي واالقتصادي واألمنيالمتكررة، وفي دعم

وفي الخليج نؤكد من جديد دعمنا للموقف الحكيم الواعي الذي انتهجته دوله اإلمارات 
 الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، من أجل ،العربية الشقيقة منذ عهد حكيمها وحكيم العرب

ومن . ر المباشر أو التحكيم الدوليالوصول لحل سلمي لموضوع الجزر الثالث، كان ذلك عبر الحوا
خاء و التعاون بين الدول اإلسالمية نأمل أن تتفاعل جمهورية منطلق حرصنا علي استدامة اال

   .إيران اإلسالمية مع هذا الموقف بأسلوب ايجابي يساعد علي تحقيق األمن والسالم في المنطقة
   ..األخوة الملوك واألمراء والرؤساء
تطورات ايجابية في عملية المصالحة الصومالية، وعلي رأس تلك شهد العام الماضي 

ُالتطورات إعالن عدن الذي تم التوقيع عليه برعاية كريمة من فخامة األخ علي عبداهللا صالح 
ُونحن إذ نشكر الرئيس اليمني على جهده الموفق، ونعبر عن ترحيبنا . رئيس الجمهورية اليمنية ُ
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ى يديه، نأمل أن يتمكن األشقاء في الصومال من استكمال بناء بالتطور االيجابي الذي تم عل
ٕمؤسسات دولتهم، وتعزيز التصالح بين فصائلهم المختلفة، وارساء دعائم األمن واالستقرار في 
ًوطنهم حتى ينطلق الصومال في مضمار التنمية مودعا إلى غير رجعة، واحدة من ألعن الحروب 

ًال تتطلب موارد ضخمة تفوق كثيرا مقدرات الحكومة الصومالية، أن إعادة بناء الصوم. في منطقتنا
لذلك نناشد، من علي هذا المنبر، األشقاء العرب والمجتمع الدولي ليهبوا لنجدة ذلك الشعب 

   .الصابر

ًال يفوتنا أيضا أن نعلن دعمنا للتطورات االيجابية التي تشهدها جمهورية القمر المتحدة، 
صلة تنفيذ اتفاق موروني للمصالحة الوطنية، ونرحب بالنتائج االيجابية خاصة في ما يتعلق بموا

كانون / ر في ديسمبس الذي عقد في موريشالمتحدةلمؤتمر المانحين الخاص بجمهورية القمر 
ونحن كلنا أمل في أن يعجل المانحون بتوفير الموارد المالية الضرورية .  من العام الماضيأول

   .لمتحدةالتنمية جمهورية القمر 

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
   ..السيدات والسادة

ُعالمنا اليوم يقف في مفترق طرق، والطرق على ضروب ُفمنها ما قد يفضي بنا إلى ما . ُ
في بداية خطابي أومأت . َفيه خير أمتنا، ومنها ما سيقود بنا ال محالة إلى تمزق وتفتيت وخبال

ُكل هذا يلقى . ُقة، والفتن المصطنعة، والشرور التي تراد بأوطانناإلى التحوالت الدولية المتالح
ًبأعباء جسامٍ◌ علي كواهلنا، ويستوجب منا عمالً◌ خالقا دؤوبا، وسعيا رشيدا متصال للتكيف مع  ً ً ً ً َ ِ ِ ٍ
مستحقات التحول، كان ذلك فيما قادت إليه عولمة االقتصاد، أو تطلبته نظم ومؤسسات التجارة 

ضته ثورة االتصاالت والمعلومات بتجلياتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية الدولية، أو فر
ولخوض تلك المعركة ال سالح إال سالح العلم والمعرفة، . تلك معركة البد لنا أن نخوضها. واإلدارية

إن أكثر المعارك التي يخسرها . وتسخير كل طاقات وطننا العلمية والبشرية للوصول لذلك الهدف
ال . ، أيها األخوة، هي تلك التي يولون عنها عند الزحف، أو التي يخوضونها بسالح تالفالناس

 علي معركة التحديث والتطوير المعرفي، فبالمعرفة العلمية وحدها يءسبيل لنا، إذن، إال اإلقبال الجر
شكل َنسبر أغوار تلك المستجدات، وندرك تأثيراتها بعيدة المدى، ونضمن اندماجنا في عالم تت

   .مالمحه كل صباح جديد بوعي كامل منا
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إن حتمية التغيير التي نراها ماثلة أمامنا، بقدر ما تدعونا إلي تعزيز وحدتنا وتضامننا 
َوتجاوز خالفاتنا حماية لمصالحنا وأمننا القومي، تستوجب علينا أيضا ايالء أهمية قصوى لتسخير  ً

وفي هذا الخصوص تجئ أهمية . ق من ربقة التخلفمقدراتنا ومواردنا الطبيعية والبشرية لالنعتا
يحزننا، . اإلسراع بخطوات التكامل االقتصادي وفق إستراتيجية محكمة تستلهم احتياجاتنا وتطلعاتنا

ًمثال، أن تظل اغلب األفكار النيرة والبرامج الطموحة التي أعلنت في إطار جامعتنا العربية، خاصة 
تنفيذ تلك البرامج كان سيؤمن للوطن .  العربي، حبيسة األضابيرمنذ قمة عمان حول األمن الغذائي

تجه بكل قوانا لجعل نأولم يحن الوقت، أيها اإلخوة، ل. العربي ثمانين بالمائة من احتياجاته الغذائية
ًتلك الخطط واقعا ماثال علي األرض في مجاالت شتي مثل التجارة واالستثمار واالقتصاد والتنمية  ً

 مجتمعين إلزالة المعوقات التي تعترض نتصدىألمن الغذائي؟ أولم يجئ الوقت لكي المستدامة وا
، أو تطوير مشروعات الكبرىالتجارة العربية البينية، أو تحرير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة 

ٕالنقل والربط الكهربائي بين الدول؟ فالعمل الصالح، أيها اإلخوة، ال يشاع بالقول وانما يثب . ت بالفعلُ
لهذا نأمل مخلصين أن يخرج مؤتمرنا هذا بقرارات تدعم مشروعات التكامل االقتصادي العربي، 

  . وتزيل العقبات التي تعترض سبيله، من أجل تلبيه احتياجاتنا ومتطلبات مجتمعاتنا؟

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
ًلقد عرفت قمة الخرطوم التي انعقدت قبل أربعين عاما  بقمة الالءات الثالثة، وال أحسبنا ُ
ُتداعينا اليوم لتأكيد تلك الالءات أو استبدالها بنعمات تنقضها ُ َ َ فاألساسي في سياساتنا باق، . َ

نحن ال نجتمع اليوم إلعادة تدوير قراراتنا . والسبيل إلى تجاوز الءاتنا معروف منذ قمة بيروت
ينا أن نختزل نتائج قممنا في حروف نفي أو القديمة بعد صقلها وتلميعها، ولكن، إن كان عل

" ال"نقول .  أيها األخوة، أقول فلتكن هذه القمة هي قمة الءات ونعمات ثالث،حروف تأكيد دعوتي
إلنكار كائن من كان للخيار الديمقراطي ألهل فلسطين، ونقول ال لمعاقبة الشعب الفلسطيني على 

للرضوخ أو االستكانة لعبث إسرائيل بكل عهد قطعته " ال"ممارسة حقه في اختيار من يحكم، ونقول 
" نعم"ثم نقول من بعد، أيها األخوة، . إمام العالم، وكل وثيقة مهرتها بإرادتها، وكل التزام تعهدت به

ًأوال إلكمال بناء مؤسساتنا العربية، وتحديث مناهج عملنا من خاللها، ثم ترتيب أمورنا الداخلية 
ًوهي قمة نعم، ثانيا، للتكامل .  في الحكم أجمعت عليها اإلنسانيةبمحض إرادتنا، ووفق قيم

 اهللا بها األمة من أجل بناء أو إعادة بناء ارد الوفيرة التي حباالقتصادي العربي الذي يسخر الموا
ُأوطاننا، بتطوير زراعتنا حتى ال نرغم على استجالب القوت من أقاصي األرض، وتحديث صناعتنا 
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جاتها أمام صناعات دول ال تملك مواردنا الطبيعية والبشرية وأطلق على بعضها حتى ال تبور منت
ًاسم النمور، وتحرير تجارتنا بانفتاح أسواقنا علي بعضها البعض، وهي قمة نعم، ثالثاً، إلحالل 
البحث العلمي المكان الذي يستحق في مجتمعاتنا، كتوجه استراتيجي غايته توطين البحوث العلمية 

ًولئن كانت فوائض النفط في السبعينات واحدا من األسلحة . ٕتها، وتوليد المعرفة واشاعتهاواستدام
الناجعة في معركتنا السياسية، فليكن في الخير الذي ساقه اهللا لنا بارتفاع عائدات النفط مدخل 

يد نسبة ًلالرتقاء بالعلوم والتقانة والمعلوماتية في كل وطن من أوطاننا، وحافزا لكل منا علي تحد
أو ليس من المحزن أن ال يرتقي مجموع كل . مقدرة في موازناتنا السنوية لتطوير البحث العلمي

الموازنات الرسمية المخصصة للبحث العلمي في بالدنا إلي ما تخصصه جامعة أمريكية واحدة هي 
حث العلمي أوليس أكثر مدعاة للحزن أن يبلغ ما تخصصه إسرائيل للب. جامعة كاليفورنيا ببيركلي

ًيماننا باألهمية ٕاو. ًعشرة أضعاف الميزانية التي تفردها أكثر دولنا العربية إنفاقا في ذلك الميدان
البالغة للبحث العلمي في دفع عجلة التنمية والتطور، وأهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير 

 أجندة اجتماعكم هذا، وبين الصناعة واإلدارة والتنظيم، قادنا إلى الدعوة لتضمين هذا الموضوع في
يديكم توصيات حكيمة أعدها المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة حول الوسائل التي نبلغ بها 
تلك الغاية، والمراحل التي ينبغي أن نعبر حتى نصل إلي ما نتمناه للوطن العربي من تحديث 

   .قرار يعزز تلك التوصياتوكلنا أمل في أن تتمكن قمتكم هذه من إصدار . وتطوير عبر العلم

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
   ..السيدات والسادة

ّ نقدر لكم تشريفنا بمشاركة . بالدناالستقالليتزامن انعقاد هذه القمة مع الذكري الخمسين 
الشعب السوداني هذه المناسبة ونشكر للشقيقة جيبوتي إتاحتها الفرصة لنا الستضافة هذه القمة 

   .امن مع هذه المناسبة الوطنية الكبرىحتى تتز
كما يجئ انعقاد القمة العربية في الخرطوم وبالدنا تنعم، بفضل اهللا وتوفيقه، بسالم أنهى 

ًحربا ضروسا دامت عشرين عاما في جنوب البالد العزيز إلي نفوسنا جميعا ً ً وال شك أن السالم . ً
ًائه وأشقائه، يحفز الهمم علي المضي قدما الذي تحقق في السودان بفضل عزم أبنائه، ودعم أصدق

 الستشراف المستقبل الواعد الذي يتطلع إليه أبناء السودان حتى يتمكنوا من بناء وطن يسع
ِورغم إدراكي أنكم قومُ◌ يرغبون عن تكدير البذل . خاء والمساواةالجميع، قاعدته العدل وعماده اال ُ

ًا في توطيد أركان السالم بالبناء والتعمير، أمر واجب، باالمتنان، أري أن اإلشادة بإسهاماتكم جميع
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العرب ُكان ذلك لما بذل علي الصعيد الثنائي، أو عن طريق جامعة الدول العربية، أو من جانب 
فتطانها، قبل حلول السالم، إلي أهمية إعادة إعمار جنوب بالشكر الة ُوأخص الجامع. المستثمرين

ثرة بالحرب في السودان، خاصة ما صدر عنها في قراري قمة تونس  المتأخرىاألالسودان والمناطق 
ُيحدونا أمل كبير في أن يسرع األشقاء . وقمة الجزائر بشأن دعم السالم والتنمية والوحدة في بالدنا

العرب في تقديم مساهماتهم إلي الصندوق العربي لدعم السودان في تنمية جنوبه ومناطقه المتأثرة 
ث الجامعة علي عقد االجتماع التنسيقي الرابع للتنمية واالستثمار في جنوب بالحرب، كما نستح

السودان خالل هذا العام بمشاركة الدول، ومؤسسات التمويل العربية، بهدف تنسيق االستثمارات 
ُ كذلك أن تولي نتمنى. العربية في جنوب السودان، خاصة في مجاالت البنية التحتية والخدمات

ًات الشأن موضوع ديون السودان المستحقة لها، فالدين الخارجي يمثل واحدا من الدول العربية ذ
عمار في جنوب السودان، بل في ربوع السودان ٕاكبر المعوقات لجهودنا من أجل التنمية واعادة اإل

  . كافة

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
   ..السيدات والسادة

ُتضع الحرب أوزارها في جزء آخر حبيب من إن السالم في السودان ال يكتمل دون أن  َ َ
ويقع السالم في دارفور على رأس أولوياتنا من منظور مسؤولياتنا الوطنية، . دارفور: الوطن

. والتزاماتنا بشمول السالم كل أرجاء السودان، وحرصنا على بسط األمن واالستقرار في بالدنا
ونأمل صادقين أن .  بقلب وعقل مفتوحينفجوالت الحوار تتوالي مع حركات المعارضة المسلحة

ًيكون تجاوب حاملي السالح معنا تجاوبا فعاال حتي تؤدي جولة المفاوضات الحالية إلي تحقيق  ً
والشك أنكم تابعتم المحاوالت األخيرة إلرسال قوات دولية إلي . السالم العادل والشامل في دارفور

واآلن وقد .  عاجزة عن مواصلة مهمتها في اإلقليم أن قوات االتحاد األفريقيىإقليم دارفور بدعو
/ بتمبرـاية سـهي بنهـري تنتـتة أشهر أخـودان لسـأقر االتحاد األفريقي تمديد مهمة قواته في الس

إن قوات . ، نأمل في خالل تلك الفترة أن نضع مشكلة دارفور وراء ظهورنا، والى األبد2006 أيلول
الخبرة العملية التي اكتسبتها في حل قضايا النزاعات في أفريقيا، االتحاد األفريقي،بعد التجربة و

ًلهذا ندعو مجددا المجتمع الدولي . لقادرة علي القيام بواجبها علي الوجه األكمل دون تدخل دولي
واإلخوة العرب واألفارقة لتوفير التمويل الالزم لهذه القوات، وزيادة مشاركة جيوش الدول العربية 

وعلني في هذا المقام أشيد .  تتمكن من مواصلة مهامهاىها بالقدر المطلوب، حتفريقية فياأل
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بالجهد المقدر الذي يبذله األخوين الكريمين القائد معمر القذافي وفخامة الرئيس محمد حسني 
مبارك لتنسيق توفير الدعم للقوات األفريقية علي الصعيدين العربي واألفريقي ولجهودهما الكبيرة 

   .اللجنة األفريقية الخماسيةمن خالل 

كما نشيد بصورة خاصة بجهود األخ القائد معمر القذافي في تهدئة األوضاع بين تشاد 
   .والسودان ونؤكد التزامنا الصارم باتفاقية طرابلس والحرص على تنفيذ مقرراتها

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
   ..السيدات والسادة

 المميز، ومكوناته االثنية المختلفة، هو المركز التي يلتقي عنده السودان، بموقعه الجغرافي
وقد رأينا من المناسب أن يكون انعقاد القمة العربية في الخرطوم نقطة . فريقيالعالمان العربي واال

فريقي في ظل التحوالت الدولية التي يمسك بعضها بخناق  جديدة لمسيرة التعاون العربي االانطالق
ِالهيمنة األحادية الطاغية، خاصة من دولة تحسب أن األرض ال تقِ◌ل غيرها، وان بعض، وفي ظل  ُ

ُالسماء ال تظل سواها ِ ُ ُأمام هذه التحوالت التي تلقي بظلها الكثيف على العالم، خاصة دول العالم . َ
ونحمي ُالثالث، ال خيار لنا إال أن نتكاتف ونتعاضد في هذا العالم الثالث، لنثبت حقوقنا الشرعية، 

ًووعيا منا بحقيقة بدهية، أال وهى الصراع من أجل البقاء، تواصينا على . مصالحنا المشروعة
فهناك تنظيم لدول . التكاتف داخل منظومات عديدة تتجاوز اإلقليم الواحد، وتتعدي القارة الواحدة

عضاء فاعلون عدم االنحياز، وهناك تنظيم للدول اإلسالمية، وهناك ملتقى لدول الجنوب، وكلنا أ
سيوية يمثل التعاون العربي ـ األفريقي حجر الزاوية فريقية واالوفي قارتينا اال. ي هذه التنظيماتف

ستراتيجية للتعاون العربي ـ هكذا، ينبغي أن تكون نظرتنا اال. لذلك التعاون والتكاتف االممي الطابع
ٕمسيرة ذلك التعاون، وازالة لهذا فأن إنعاش . األفريقي كحجر زاوية في منظومة تعاون اشمل

العقبات التي تعترض سبيله، لن تسهم فقط في تطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 
ًأفريقيا، أو في المنطقتين العربية واألفريقية بما يعود بالمنفعة علي شعوبهما، بل يمثل أيضا دفعة 

نقل إليكم استضافة السودان للندوة التي ًويسعدني كثيرا أن أ. قوية للتعاون األممي بين دول الجنوب
ًأسعدني أيضا اتجاه . اقترحتم في اجتماعكم السابق للتداول في آفاق التعاون العربي ـ األفريقي

ستراتيجية وبرنامج فعال ينبثق عن تلك الخطة، ال ينحصر فقط االحوار في الندوة إلى وضع خطة 
باب، ـة، وأنشطة الشـترك، والثقافـن المشـ قضايا األمعلى أمور االقتصاد والتنمية، بل يتجاوزها إلى

   . وحماية البيئة،المـواإلع



  
-106-

   ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
   ..السيدات والسادة

ال يكتمل الحديث دون اإلشارة إلى خطرين يتهددان أوطاننا، أولهما هو اإلرهاب عبر الدول 
ًالي أمر يشغل بالنا جميعا كدول تريد أن تلعب دورها والقارات، والثاني هو أسلحة الدمار الشامل، و

اإلرهاب بجميع أشكاله، أيها األخوة، يهدف إلي تقويض بناء . ًالمؤهلة له كامال، غير منقوص
ًالمجتمعات وقدراتها ومكتسباتها، ويمثل تهديدا مستمرا ألمن واستقرار الدول، ويلحق إضرارا فادحة  ً ً

لذلك نعلن إدانتنا لإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وندعو . اعية بهابالتنمية االقتصادية واالجتم
ًإلي اتخاذ التدابير الضرورية لمحاربته والقضاء عليه، كل ذلك طبقا لما دعت إليه االتفاقية العربية 

في الوقت نفسه، نستذكر الدعوة التي وجهها . لمكافحة اإلرهاب، وما أكدتموه في إعالن الجزائر
ن لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف األمم المتحدة لوضع تعريف موضوعي لإلرهاب، ال يقع ذلك اإلعال

. فيه تخليط بين اإلسالم واإلرهاب، ويفرق بين هذا األخير وحق الشعوب في مقاومة االحتالل
فنحن، أيها األخوة، أمة وسط، وأوسط األمور أعدلها، وفي حديث الرسول الكريم صلى اهللا عليه 

ولعلني، ال أترك هذه الفرصة تمر دون أن أدين ". ر األمور أوسطها وشرها أطرافهاخي:" وسلم 
جمهورية مصر : شرور اإلرهاب التي تعرضت لها منذ اجتماعكم األخير، أو كادت، ثالث من دولنا

العربية في شرم الشيخ، والمملكة العربية السعودية في المنشآت النفطية الشرقية، والمملكة األردنية 
كل واحدة من تلك االعتداءات علي اآلمنين وعلي ممتلكاتهم دون ذنب جنوه، . هاشمية في عمانال

  . شر وعار، والشر ال يحيق إال بأهله، والعار ال يلصق إال بصانعيه

الخطر الثاني، أيها األخوة الملوك والرؤساء واألمراء، هو ضرورة جعل منطقة الشرق 
ًنووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل دعما ألمنها وسالمة األوسط منطقة خالية من األسلحة ال

ٌهذا موضوع ال ينبغي أن يكون فيه تمييز بين الدول، تحامل في . أهلها، وصحة بيئتها الطبيعية
لهذا، نهيب بالمجتمع الدولي ـ حتى تكون دوله صادقة مع نفسها ـ أن . ٌمكان، وتجاهل لمكان آخر

تها النووية آانتشار األسلحة النووية وفتح منش معاهدة عدم تحمل إسرائيل علي التوقيع علي
   .للتفتيش

أما األمر الذي يشغل البال، من بين هموم أخريات، فهو مكان العرب في المنظومة 
لهذا نلح في الدعوة إلي إصالح األمم المتحدة ليس فقط لكيما تكون أكثر كفاءة في أداء . الدولية

ًواجبها، وانما أيضا إلشاعة  في أجهزتها، ومن ذلك توسيع عضوية مجلس األمن بما الديمقراطية ٕ
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يتيح لمختلف األقاليم الجغرافية المشاركة في إدارة النظام الدولي ويحقق العدل واإلنصاف والشفافية 
ونثق في أن الشقيقة قطر العضو العربي في مجلس األمن تبذل قصارى . وينهي سياسة الهيمنة

   .ر العربية من خالل عضويتها في المجلسجهدها لعكس وجهة النظ

ُوحدة نتفيأ ظلها، ونلوذ بذراها، ونعتصم : ًفي الختام، أقول أن قوتنا تبقي دوما في وحدتنا َ َ َ
َيأمن سربنا ويحتل وطننا العربي مكانه تحت الشمسى بحبلها حت ُُ ُ أسال اهللا التوفيق لنا ولكم، وهو . ِ

  . نعم النصير

  هللا وبركاته،،والسالم عليكم ورحمة ا
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  ..السيد الرئيس عمر حسن البشير

  ..خامة والسموأصحاب الف

كم يسعدني أن تنعقد القمة العربية الثامنة عشر في السودان، إذ يحتفل بعيد استقالله 
الخمسين، وهو انعقاد له معنى خاص ومذاق مختلف، فهنا التقاء األعراق والثقافات وتفاعلها، وهنا 

ًاتفاقات السالم التي أنهت حربا أهلية ضروسا لصالح سودان جديد وخيار واثق  وهنا . نحو الوحدةً
ًمشاكل التنمية وآفاق الرفاهية، هنا أيضا تكمن مشاكل التمرد واالضطراب واألزمة ذات األبعاد مثلما 

  . هو الحال في دارفور

وفي الوقت نفسه فإن انعقاد القمة العربية في أكبر دول القرن األفريقي إشارة واضحة إلى 
إن المجالين العربي واإلفريقي . ول القرن وبأفريقيا كلهاعربي بدالعالم ال الروابط الخاصة التي تربط

ٕالن، صنوان، ال تعارض بينهما وانما تكامل وتعاون وتفاهم، فالمشاكل متشابهة، والتحديات متداخ
متقاربة والمسيرة نحو المستقبل واحدة، ومن هنا فإن مسيرة األخوة العربية األفريقية يجب أن تعتمد 

أفريقيا والعالم العربي، وهو ما : قيقين الكبيرين بل التوأمينـلمصلحة الشعلى أسس عملية متطورة 
  .ة ليبدأ برنامج واسع من التعاون بين االتحاد األفريقي والجامعة العربيةـذه القمـتطلقه ه

وبهذه المناسبة أرحب بالرئيس الفا عمر كوناري رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، تهنئة 
ولياتها في ؤذا اليوم المشهود، وثقة في رئاسته للقمة العربية وتحمله بمسإلى السودان كله في ه

ًالعام العربي الذي يبدأ اليوم، وشكرا لكرم الضيافة وحسن الوفادة ومرحبا بضيوف القمة جميعا ً ً.  

ًواذا كانت سعادتي بالغة بأن أرى السودان رئيسا للقمة العربية، فقد كانت سعادتي بالغة  ٕ
رس العمل مع الرئاسة الجزائرية للقمة السابعة عشر، قيادة واثقة مؤمنة بأهمية العمل ًأيضا بأن أما

 على تمثيل – وبقوة –العربي المشترك، عاملة في كل وقت ومجال على دعمه ومتابعته، قادرة 
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ًالعرب كلهم على المستوى الدولي، وفى هذا أحيي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متمنيا له كل 
  .ًفي قيادته للجزائر الفتية داعيا له بتمام الصحة والعافيةالتوفيق 

ًوفى غمار هذا الحدث الكبير دعوني احيي ذكرى زعماء كبارا فقدناهم خالل العام العربي 
المنقضي، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أمير دولة الكويت سمو الشيخ جابر 

ة اإلمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل األحمد الصباح، ورئيس وزراء دول
كما أحي ذكرى الدكتور جون جارانج ...  رحمهم اهللا وطيب ثراهم وأسكنهم فسيح جنانـه–مكتوم

قدنا بوفاته شخصية بارزة دان شريك السالم السوداني الذي فالنائب األول لرئيس جمهورية السو
ًلعبت دورا تاريخيا في صنع ال   .سالم في السودانً

  ..سالسيد الرئي
  ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

ًخمس سنوات مضت منذ تكليفكم لي أمينا عاما لجامعة الدول العربية في مثل هذا الشهر  ً
خمس سنوات مليئة باألحداث الجسام والتطورات العمالقة التي تركت .  في عمان2001من عام 

ٕآثار الكثير منها سلبي وان كانت .  وعلى العالم العربي بالذاتآثارها على منطقة الشرق األوسط،
قد أكدت أهمية توجهنا الثابت نحو التغيير والتطوير والتحديث، وهو ما قررتموه في قمتكم بتونس 

ً، وكذلك إلى أهمية الوقوف صفا واحدا في مواجهة الهجمة التي اتخذت من صدام 2004عام  ً
التهام، وتكئة لممارسة القوة واإلمعان في االستهانة واالستضعاف، ًالحضارات منطلقا لإلساءة وا

ُوالتالعب بالمعايير، وخرق حقوق اإلنسان التي أصبحت كالعملة، يدان أحد وجهيها لنجد الجانب 
ًاآلخر أشد وأنكى، وهو ما وعيتم حقيقته فكان موقفكم منها واضحا في مناقشاتكم الواسعة التي 

  .ي مثل هذا الوقت من العام الماضيأجريتموها بالجزائر ف

ًولقد قدمت إلى أصحاب الجاللة والفخامة والسمو تقريرا مفصال عن العمل العربي المشترك 
وما تحقق فيه من إنجازات أو قابله من تحديات وهو موجود بين أيديكم لتطلعوا على حال المسيرة 

ساب شامل ينطلق مما وجهتم به العربية الجماعية خالل السنوات الخمس الماضية، هو كشف ح
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد وتطوير أنظمة : في قراركم بعمان والذي طلبتم فيه من األمين العام 

الجامعة لتتالءم مع أهداف العمل العربي المشترك، وتمكين الجامعة وكافة مؤسسات العمل العربي 
  .ات على الساحتين اإلقليمية والدوليةمن االضطالع بالمتطلبات القومية ومواكبة المستجد
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ولقد قمت بذلك، بذلت أقصى الجهد بمعاونة جهاز به عدد من المتحمسين المخلصين، 
ٕوبعض من الخبراء المتخصصين مع قلة من مال أدهشت المتابعين والمراقبين، وانما بعزيمة 

ئدتها، ومن تكليف كريم استمدت من إيمان ورؤية ووعي بالمصلحة العربية المشتركة بقيمتها وبفا
  .بمقتضى قراراكم بوضع هذه المهمة الصعبة والمرهقة على كتفي في ظروف تعرفونها حق المعرفة

ًفقد أصبحت الجامعة شريكا كامال مع المنظمات الدولية واإلقليمية والتجمعات العالمية  ً
سم النظام العربي عن األخرى، تدعى إلى منتدياتها، وتشارك في مشاوراتها ودراساتها، وتعبر با

رؤيتها بالنسبة لمستقبل المنطقة، ولكيفية مواجهة المشاكل التي يطرحها الوضع الدولي وتحدياته، 
وتدلي بدلوها في المقترحات المتعلقة بمستقبله ومستقبل األمم المتحدة ونظامها، كما أصبحت 

 -  حول حوار الحضارات: أو إذا شئتم-الجامعة جزء من الحوار العالمي حول صراع الحضارات
ًومدافعا قويا عن الطرح العربي ومشاركا فاعال في صياغة الطرح اإلسالمي، وبهذه المناسبة يسرني  ً ً ً
أن أرحب باألخ العزيز رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وأحد صاحبي مبادرة تحالف 

  .ام للمؤتمر اإلسالميالحضارات، كما أرحب بأخي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو األمين الع

وقد أطلقت الجامعة مسارات جديدة لاللتقاء بالجاليات العربية بدأتها بالجالية العربية 
األمريكية في ظروف جد صعبة بالنسبة لهم ولنا، فكان مؤتمر ديترويت الذي حضره وتابعه األلوف 

ناه، ومن ثم بدأ حوار بناء من العرب واألمريكيين، كما قدرت اإلدارة األمريكية قيمته وفائدته ومع
ًبين الجامعة والجالية واإلدارة الزال قائما، وقد أثمر في الدعوة إلى دورة ثانية تعقد هذا العام في 

  .هيوستن بنفس المشاركة الثالثية

هد العالم العربي بباريس  هذا اإلطار ذاته دعونا إلى مؤتمر عربي أوروبي يعقد في معيف
، نطلق به مسيرة تفاهم تشارك فيها الجاليات األوروبية من أصل عربي،  القادمنيسان/ في ابريل

وهو جهد تقوم به الجامعة مع الغرف التجارية العربية األوروبية ومعهد العالم العربي، كما 
ًسنستقبل عددا كبيرا من ممثلي وأعضاء الجاليات العربية من أمريكا الالتينية  في مقر الجامعة ً

  . في مؤتمر شامل للجاليات في هذه القارة لمناقشة أوضاعها وعالقاتناحزيران/العربية في يونيو

وسوف يتلو ذلك جهد مماثل في مختلف القارات والمواقع األخرى على اتساع العالم وحيث 
  .تتداخل المصالح أو المشاكل العربية األجنبية



  
-113-

قدت القمة األولى بين فريقية، فانعوقد أردفنا ذلك بمبادرات طالت القارات اآلسيوية واال
ًالدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كما قام المنتدى العربي الصيني نشطا قويا، ويليه منتدى  ً

  .عربي ياباني باإلضافة إلى تواجد متزايد في القارة األفريقية

أما عن التطوير الهيكلي فقد كان إلطالق أعمال البرلمان العربي االنتقالي، الذي أصدرتم 
ًر قيامه في الجزائر، وقع شديد األهمية في بناء النظام العربي الجديد، تعبيرا عن تفعيل مسار قرا

ًالديمقراطية وتطبيقا لما أكدتم عليه في وثيقتي التطوير والتحديث والعهد والوفاق من التصميم على 
ز روح تعميق أسس الديمقراطية ومواصلة خطوات اإلصالح الشامل في مختلف المجاالت وتعزي

  .ولؤالمواطنة العربية وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المس

ًكما تأسست عالقة جديدة بين الجامعة والمجتمع المدني العربي وفقا لقراركم في تونس 
  .بفتح األبواب أمام المنظمات األهلية العربية لإلسهام في تنشيط وتطوير العمل العربي المشترك

هذا باإلضافة إلى تطوير نظم التصويت في أجهزة الجامعة العربية لتعمل على أساس قرار 
األغلبية إذا غاب توافق اآلراء ومعروض عليكم اآلن إنشاء مجلس الجامعة للسلم واألمن والذي 

  .نأمل إقراره في هذه الدورة

العربية الكبرى، شارك أما في المجال االقتصادي فقد انطلقت أعمال منطقة التجارة الحرة 
فيها سبعة عشر من الدول األعضاء، كما انطلقت مفاوضات تحرير تجارة الخدمات ويشارك فيها 
عشر من الدول األعضاء، وبدأت تباشير دراسة إقامة اتحاد جمركي عربي وهو ما يمكن أن يتم 

  .اإلقليمية والعالميةًخالل األعوام العشرة القادمة قد تقل أو تزيد وفقا للتطورات االقتصادية 

وفي المجال االجتماعي وكمثال واحد، أطلقتم في قمة الجزائر اإلستراتيجية العربية لألسرة 
وهي مشروع ناجح بكافة المقاييس الدولية، حيته المنظمات واعترفت به المنظمات الدولية 

 اإلنسان العربي التي واإلقليمية وعلى رأسها األمم المتحدة، كما أطلقتم في قمة تونس وثيقة حقوق
آمل أن يتم اإلسراع في التصديق عليها، المسيرة مستمرة سواء بالنسبة للمرأة أو الشباب أو الطفل 
أو ذوي االحتياجات الخاصة، أو في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية واإلنسانية أو في مواجهة 

  .اإلرهاب الدولي وآثاره
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قد الذي وجهته تقارير لألمم المتحدة بالنسبة وفي المجال الثقافي، وبعدما درسنا الن
للنواقص التي تعانيها المجتمعات العربية وبصفة خاصة النقص المتعلق بالمعرفة تحركت الجامعة 
ًفي أكثر من اتجاه ومجال، والشك أن هناك نقصا في بنية مجتمعاتنا العربية، أشرت إليه في 

التعليم، والنقص المتعلق بالمعرفة وأوضاع البحث ًتقاريري السابقة وخصوصا تلك المتعلقة بوضع 
  .العلمي

وقد آن األوان كي نتعامل مع حقيقة تخلف التعليم في العالم العربي وأنه في عمومه قاصر 
وقد أصبح خريجونا بعيدين عن القدرة على التعامل .. عن أن ينتج علماء بل عن أن ينتج متعلمين

على التعامل مع عالم الغد في هذا العصر سريع التطور دائم مع عالم اليوم، فما بالنا بالقدرة 
  .التحديث والتغيير

وفي هذا اقترح أن توافقوا على إنشاء هيئة عربية رفيعة المستوى محددة المدة إلعادة 
النظر في وضع التعليم في العالم العربي في مختلف درجاته وتطويره وتحديثه، وأن تكون مدتها، 

ًما واحدا يرفع تقريره إلى قمتكم القادمة، وأتشاور في شأنه ومتابعة أعماله مع مدة هذه الهيئة عا ً
  .أجهزة العمل العربي المعنية

وأما مجال البحث العلمي، وهو أحد المجاالت المهجورة من العمل العربي المشترك، 
موضوع فمعروض على قمتكم اقتراح مهم من المجلس االقتصادي واالجتماعي بالتعامل مع هذا ال
  .ًبناء على مبادرة من جمهورية السودان، كما تفضل السيد الرئيس عمر البشير اآلن بشرحه

 أن أطالب من فوق يوفي هذا اإلطار، إطار البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، يهمن
 هذا المنبر وأمام هذه القمة الكريمة، أطالب بدخول العالم العربي إلى عالم االستخدامات السلمية

وهو حق قانوني مكفول لكافة الدول األعضاء في معاهدة منع .. للطاقة النووية بكل سرعة وزخم
 استثماره على -  من جانبنا كما فعل غيرنا-االنتشار التي تدعم هذا الحق األساسي والذي يتوجب

ًأوسع نطاق دعما للقاعدة العلمية العربية وانطالقا نحو خدمة المجتمع ومقابلة احتياجات ه ًٕ
  .المتصاعدة من المياه والطاقة وغيرهما

  ..د الرئيسالسي
  ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
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يواجه العالم العربي اآلن عواصف هوجاء، في فلسطين كما في العراق، في الصومال كما 
إن المنطقة . ًفي السودان، وفيما بين سوريا ولبنان، وأيضا فيما يتعلق بالملف النووي في المنطقة

ًقف على سطح من صفيح ساخن كما يقولون، تموج بالتيارات والمطبات، تعاني اليأس أحيانا ت
األمل في مستقبل مختلف يضعها على ذات مستوى الشعوب .. كثيرة وتتعلق باألمل بعض األحيان

ًاألخرى التي حققت تقدما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا مرتفعا ً ً ً ً ً.  

مي، وما يخترقه من إرهاب متطرف الفكر، ويهترؤه من سياسات إن مشاكل األمن اإلقلي
ًتتسم بازدواجية المعايير تكاد تعصف بالمنطقة عصفا، األمر الذي يدعو هذه القمة الموقرة إلى أن 
تنظر في األمر لتقرر فيه ما تراه حيث ال يصح وال يمكن أن تدور الدوائر بالمنطقة التي نشكل 

لسياسية نشطة بما تشمله من مواجهات أو مفاوضات أو صفقات ربما غالبيتها بينما الحركة ا
وفي هذا أدعو إلى اجتماع لدول الجوار العربي في . مقصود أن نكون عنها مغيبين أو شبه مغيبين

  .مختلف لجانهم لدراسة هذا الموقف الجديد وتحديد الموقف العربي إزاءه

بي وهو يعاني من درجة عالية من العنف إن العراق بلد له دوره الرئيسي في العالم العر
دعم العملية  من هذه القمة،.. السياسي والديني أدى إلى حالة خطرة من الفوضى تقتضي منا

السياسية في العراق والتي ال تصح إال في إطار من التفاهم الوطني وعلى قاعدة أن العراق وطن 
ثم أنه ال يمكن . أو مذهبي أو عرقيالجميع وطن لجميع أبنائه دون تفرقة على أي أساس ديني 

ٕأن يقضى في أمر العراق دون توافق رأي شعبه، ودون إسهام ورأي العرب، واال كانت النتيجة 
ناقصة أو منقوصة، وسوف يتعين علينا في كل األحوال التصرف واتخاذ الموقف إزاء نتائج مثل 

وضع الحالي المهدد لالستقرار إن اشتراك الجانب العربي في مناقشة ال. هذه الصفقات إن تمت
ًاإلقليمي أمر ضروري، والشك أن مناقشاتكم وقراراتكم اليوم سوف تلقي ضوء مهما على الموقف  ً

  .العربي وتقرر إحياء ديناميكيته إزاء التطورات الجارية في العراق وما حوله

ي تهيئة وهنا فقد أصبح مؤتمر الوفاق الوطني العراقي على األبواب األمر الذي يستدع
األجواء واإلعداد له باجتماعات تحضيرية تسبقه تضم ممثلي مختلف القوى السياسية والدينية 
والعشائرية للتحرك نحو تحالف وطني بل وحدة وطنية نرجو أن تعكسها بحق تشكيلة الحكومة 
 العراقية الجديدة حتى تتمكن من حمل العراق إلى مرحلة جديدة من االستقرار واإلنطالق نحو
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سيكون أول هذه االجتماعات التحضيرية، اجتماع يعقد تحت الرعاية الملكية لجاللة ملك . المستقبل
  . القادمنيسان/ األردن، وبالتعاون مع الجامعة العربية في النصف الثاني من أبريل

أما استمرار القتل والقتال، واالنزالق أو الدفع نحو صراع المذاهب واألطياف فهي وصفة 
إن إنطالق .. سب منها طرف أو يخسر اآلخر، بل سوف تكون الضحية هي العراق كلهشر لن يك

ًالعراق نحو المستقبل يعتمد أوال على مراعاة المصالح الوطنية الجماعية للعراق وأن يكون العراق 
ًوطنا لجميع أهله، له هويته وارتباطاته والتزاماته نحو عالمه العربي ونحو المنطقة على اتساعها 

  .ٕولة رئيسية ذات سيادة وارادة مستقلةكد

وأما في فلسطين فالتطور يبدو نحو األسوأ، فعملية السالم متراجعة بل ضائعة واالحتالل 
وكم كنا نود لو أن فرصة قيام حكومتين جديدتين في كل من . ممعن في سياساته االستعمارية

ًفلسطين واسرائيل تشكل منطلقا لتفاهم نحو بعث عملية السالم  من مرقدها، وألن تقوم الرباعية ٕ
ولياتها التي من أجلها قامت، وأن تسرع الخطى نحو عملية تفاوضية تحرك ؤالدولية بتحمل مس

  .األمور نحو تسوية سياسية شاملة

إال أن األمر ال يبدو كذلك بعد ما رأيناه في أريحا منذ أيام وفي القدس منذ يومين في 
، بل يمكن قراءة التطورات على أساس تحركات إسرائيلية أحادية القدس الشرقية المحتلة وما حولها

الجانب تراعي مصلحة هذا الجانب وحده وتتجاهل التفاوض على القضايا األساسية مثل القدس 
  .والالجئين واالنسحاب والحدود الشرعية

ولعل في لقاء اليوم مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر على مستوى القمة في تداعيات 
  .ا الموقف واحتماالتههذ

وال يسعني في هذا المقام إال أن أحيي هذه الممارسة الديمقراطية المتميزة التي جرت في 
فلسطين وأن أتمنى للحكومة القادمة كل التوفيق، ونثق في أنها سوف تعمل على تحقيق الوحدة 

رة في المبادرة العربية الوطنية وتنضم إلى اإلطار العربي لحل النزاع مع إسرائيل على األسس المقر
للسالم، والتي تتعامل مع المشكلة برمتها سواء تعلقت بالمسار الفلسطيني أو بالجوالن العربي 

  .السوري المحتل أو باألراضي اللبنانية المتبقية تحت االحتالل
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ٕومن فلسطين إلى دارفور التي وان كانت تموج باالضطراب، إال أن المعلومات المبالغ فيها 
  .جرائم اإلبادة الجماعية أو التطهير العرقي أدت إلى نوع من االلتباسبشأن 

إن الجامعة العربية، ووفق ما قررتم من قبل، تحافظ على الدوام على عالقة التعاون 
والتفاهم والتنسيق مع االتحاد األفريقي سواء في محادثات أبوجا أو فيما يقرره مجلس األمن والسلم 

ًقراره األخير واضحا في ضرورة احترام سيادة السودان والحصول على األفريقي الذي كان في 
  .موافقته بالنسبة ألي خطوة قادمة تتعلق بوجود قوات غير سودانية على أرضه

وفي الوقت نفسه فإن تقديم الدعم الالزم الستمرار القوات األفريقية باإلضافة إلى األمل في 
، هو احتمال قائم إذا حسنت نوايا األطراف المشاركة نجاح مفاوضات أبوجا في األسابيع القادمة

ًجميعا، يمكن لهذا أن يغير الصورة بكاملها ويطور في عناصر التعامل مع المشكلة لصالح وضع 
  .ًهذا إذا كان االستقرار هو ما تريده هذه األطراف حقا.. ًأكثر استقرارا

ً شاهدا - به العرب وباركوه الذي رحب-ومن دارفور إلى لبنان حيث يقوم الحوار الوطني
على أن رسم مصير هذا البلد العربي والحفاظ على مصالحه إنما يتم في إطار نقاش حر ووطني 

وفي إطار مؤسساته الدستورية، وفي الوقت . بغية التوصل إلى توافق في الرأي حول مستقبله
 التوصل إلى عالقة إيجابية نفسه فإن هذا اإلطار العربي الذي تمثلونه لن يتهاون في المعاونة على

صحية بين لبنان وسوريا اللذين يرتبطان بعالقات تاريخية ذات جذور تسمح باحترام استقاللهما 
  .والحفاظ على عالقة مثمرة بينهما في آن واحد

ومن لبنان إلى جزر اإلمارات العربية المتحدة المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، 
ني بأن يتوافق مع المطلب العادل بإجراء مفاوضات أو اللجوء إلى التحكيم وأطالب الجانب اإليرا

ًالدولي وتسوية هذا النزاع وفقا لمبادئ القانون الدولي حفاظا على الروابط التاريخية والثقافية التي  ً
تربط بين شاطئي الخليج وما يحيط به وما يحيط بالخليج من عالقات التواصل العربي اإليراني 

ية الستقرار المنطقة في إطار تفاهم مشترك بيننا وبين إيران حان الوقت إلزاحة الكثير من الضرور
  .العقبات لتحقيق زخمه

  ..سالسيد الرئي
  ..أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
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هذا تقرير موجز عن العمل العربي المشترك، الذي آمل أن يظل على الدوام وبخاصة في 
ًالفترة القادمة مواجها فاعال ً للتحديات، مادا يد التواصل إلى مختلف الدول والتكتالت العالمية، ً

ًوالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية، مفيدا ومستفيدا، عامال على التوصل إلى سالم عادل  ً ً
ًومتوازن للنزاع العربي اإلسرائيلي، مسهما في إنهاء مأساة العراق، رافضا لشر الصدام بين  ً

ًراق داعيا لحوار وتحالف الحضارات، متعامال برصانة وفاعلية وحسم مع موجة العداء المذاهب واألع ً
ًلإلسالم، قائدا لعملية تغيير وتطوير وتحديث تحقق لمجتمعاتنا العربية نقلة نوعية إلى األمام كي 

  .ٕودورهم واسهامهم في النظام الدولي البازغ.. نواكب العصر ويكون للعرب مكانهم ومكانتهم

ة التي تمثلكم وتمثل المصالح ـة العربيـم الجامعـأدعوكم إلى دع.. مـذا أدعوكـل هـ كوفي
ع عن قضاياكم وتتفاعل مع العصر بفهم واع إليجابياته ـالعربية الجماعية وتتحدث باسمكم وتداف

  .وسلبياته

  ..ًشكـرا
  ..والسالم عليكم ورحمة اهللا
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  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
   أمير دولة قطر................................ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب السمو الشيخ -
   نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة............................معالي السيد بن مسعود راشد  -
   أمير دولة الكويت........................ السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح صاحب -
   رئيس الجمهورية اللبنانية .................................فخامة الرئيس العماد إميل لحود   -
  قائد ثورة الفاتح العظيم ............................................األخ القائد معمر القذافي  -
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  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى
   جمهورية مصر العربية-س الوزراء  رئيس مجل..................معالي الدكتور أحمد نظيف  -
 
   المملكة المغربية- وزير الشؤون الخارجية والتعاون ..........معالي السيد محمد بن عيسى  -
  رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية .............فخامة الرئيس اعلي ولد محمد فال  -

  رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  يس الجمهورية اليمنية  رئ................................فخامة الرئيس على عبد اهللا صالح  -
 
 


