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  تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملةتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملةتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملةتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة

  
نحن قادة الدول العربية، المجتمعـين فـي الـدورة الخامـسة            
والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فـي          

 1435 جمـادي األول     25 - 24دولة الكويت يـومي     / الكويت
لها ، التي كرست أعما   2014آذار  / مارس 26-25الموافق يومي   

  . لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة

نؤكد مجدداً التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية،     - 
والمعاهدات واالتفاقيات التي صادقت عليها الـدول العربيـة      

واصر  العربية وتمتين أ   -الرامية إلى توطيد العالقات العربية    

ن أجل االرتقاء بأوضاع    الدول العربية م  الصالت القائمة بين    
األمة العربية وتعزيز مكانتها وإعالء دورها علـى الـصعيد          

 . اإلنساني

نجدد تعهدنا بإيجاد الحلـول الالزمـة لألوضـاع الدقيقـة            - 
والحرجة التي يمر بها الوطن العربي، برؤية عميقة وبصيرة 

منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مـصالح دول وشـعوب          
حقوقها ويدعم مكاسبها، ويؤكد على الوطن العربي، ويصون 

قدرتها على تجاوز الصعوبات الـسياسية واألمنيـة التـي          

تعترضها، وبناء نموذج وطني تتعايش فيـه كـل مكونـات           
، على أسس العيش المشترك والمواطنة المتـساوية        عوبهاش

 .والعدالة االجتماعية
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نعلن عزمنا على إرساء أفضل العالقات بين دولنا الـشقيقة           - 

ر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين اآلراء المتباينة         عب
العربية قائمة في جوهرها    -والتأكيد على أن العالقات العربية    

وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل األمثل        

والطريق األقوم لتحقيق مصالح الشعوب والـدول العربيـة،         
لعربي عبـر   ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي لالنقسام ا       

الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظـاهر الخـالف عبـر           

 .المصارحة والشفافية في القول والفعل

نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التـي شـهدت           - 

عمليات االنتقال السياسي والتحول االجتمـاعي، مـن أجـل        
إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التـشريعية        

لتنفيذية، وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من         وا

إنجاز المرحلة االنتقالية على نحو آمن ومـضمون، لبنـاء          
مجتمع يسوده االستقرار على أسس قيم العدالة االجتماعيـة         

والمساواة واإلنصاف، وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكـون        
تمـاعي،  قادرة على تثبيت السلم األهلي وتحقيق التقدم االج       

وإحداث التحوالت العميقة في المجتمع التـي تـؤدي إلـى           

 .النهوض بالدولة وإضطراد عملية النمو االقتصادي

نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز األمن القومي العربي،          - 
بما يضمن سالمة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية، تمتـين         

 التـي   قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية      
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تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسالمتها، بما يمكـن         

من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء         
مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها االجتماعي، يكون       
حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع، خاصة الفئـات         

ن زيادة الرفاه   األكثر فقراً والمجموعات المهمشة، وبما يضم     
االجتماعي في المجتمعات العربيـة بكـل المقـاييس وفـي           

 .المجاالت كافة

وإذ نستذكر التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا نؤكـد           - 
مجدداً، أن القضية الفلـسطينية، تظـل القـضية المركزيـة        

لشعوب أمتنا، ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية        
ا القدس الشرقية في حدود الرابـع مـن         المستقلة وعاصمته 

حزيران، وذلك وفقاً لقـرارات الـشرعية الدوليـة،         / يونيو

، وفي إطار مبـادرة     1397 و 338 و 242وخاصة القرارات   
السالم العربية، وقرارات القمة العربية ذات الصلة، وبيانات        

وقرارات االتحاد األوروبي وعلى نحو خاص بيان بروكسيل،        
ا على حل الدولتين وإرساء السالم العـادل        التي تؤكد جميعه  

 .والدائم في الشرق األوسط

ندعو مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته والتحـرك التخـاذ           - 
الخطوات الالزمة ووضع اآلليات العمليـة لحـل الـصراع          

 اإلسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق الـسالم العـادل         -العربي

قاً لحدود عام الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وف
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، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتالل إسـرائيل         1967

لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة واالنـسحاب لخـط         
 . 1967حزيران /الرابع من يونيو

نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملـة لتعثـر عمليـة الـسالم            - 

واستمرار التوتر في الشرق األوسط، ونعبر عـن رفـضنا          
لقاطع لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واستمرار      المطلق وا 

االستيطان وتهويد القدس واالعتداء على مقدساتها اإلسالمية 

والمسيحية، وتغييـر وضـعها الـديموغرافي والجغرافـي،       
 بموجب القـانون الـدولي      والغيهونعتبرها إجراءات باطلة    

وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقيـة الهـاي         
 .اية الممتلكات الثقافيةلحم

نعبر عن إدانتنا الحازمة لالنتهاكات التي تمارسها سـلطات          - 

االحتالل اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك، ورفضنا       
لمحاوالت االحتالل اإلسـرائيلي انتـزاع الواليـة األردنيـة          

الهاشمية عنه، ونطالب المجتمع الـدولي ومجلـس األمـن          
نسكو بتحمل مسؤولياته في الحفاظ     واالتحاد األوروبي واليو  

على المسجد األقصى، وفقاً للقرارات الدولية الصادرة بهـذا         

 .الشأن

نشيد بالمجهودات والمبادرات التي يقوم بها صاحب الجاللة         - 
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيـة رئـيس لجنـة           

القدس، في الحفاظ على الوضع القـانوني لمدينـة القـدس           
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عها العربي واإلسالمي والمساهمة في تمكـين       الشريف وطاب 

 .المقدسيين من الصمود في مدينتهم

نؤكد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي         - 
الفلسطينية المحتلة وبطالنها القانوني، ونطالـب المجتمـع        

الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 
لمحتلة وتنفيذ القـرارات الدوليـة      في األراضي الفلسطينية ا   

 والقرار رقم  1980 لعام   465ذات الصلة وخاصة القرار رقم      

 اللذان يقضيان بعدم شـرعية االسـتيطان        1981 لعام   497
 . وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة

ندعو إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة         - 
ده فـي مجـال     األخ الرئيس محمود عباس وتثمـين جهـو       

المصالحة الوطنية، وضرورة احترام المؤسسات الـشرعية       

للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمـة التحريـر         
 .الفلسطينية، وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني

نؤكد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الـضمانة          - 
 الفلـسطيني فـي   الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الـشعب   

االستقالل الوطني، وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنيـة        

، ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر      4/5/2011الموقعة في   
العربية لرعايتها المتواصلة واسـتمرار جهودهـا الحثيثـة         
لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما نرحب بـإعالن        

ية وطنيـة مـستقلة،     الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقال    
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تعمل على التحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية       

 .والمجلس الوطني

نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سوريا العادلـة          - 
في حقها في استعادة أراضي الجـوالن العربـي الـسوري           

، 1967حزيـران   /المحتل كاملة إلى خط الرابع من يونيـو       
ولي بتنفيذ قراراته بهذا الـصدد، كمـا        ونطالب المجتمع الد  

نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي         

من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القـانوني والطبيعـي          
والديموغرافي للجوالن العربي السوري المحتل، ونعتبر أي       

استمرار احتالل إسرائيلي للجوالن العربي السوري، تهديـد        
 .م واألمن في المنطقة والعالممستمر للسل

نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتـوفير          - 

الدعم السياسي واالقتصادي لها، بما يحافظ علـى الوحـدة          
الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامـل         

أراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمـع الـدولي          
 القائم علـى القـرارين      1701األمن رقم   تنفيذ قرار مجلس    

، ووضـع حـد نهـائي لالنتهاكـات         426 ورقـم    425رقم

 .اإلسرائيلية ألراضيه

نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى األمنية اللبنانية         - 
في صون االستقرار والسلم األهلي، ونؤكد علـى ضـرورة          

ونوجه تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهم الوطنية،     
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التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان اإلسرائيلي المستمر        

تمـوز عـام    /عليه، وعلى وجه الخصوص عـدوان يوليـو       
2006 . 

نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري، ونعرب عـن       - 

تأكيدنا التام لمطالبه المـشروعة فـي حقـه فـي الحريـة             
 تتمتع فيه   والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة     

جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميـع         

مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العـرق أو الـدين أو            
الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت لالئتالف الوطني لقـوى          

 بوصفه ممثال شـرعيا للـشعب       ة والمعارضة السوري  ةالثور
 . السوري

ي لجميـع األعمـال     نطالب النظام السوري بالوقف الفـور      - 

العسكرية ضد المواطنين السوريين، ووضع حد نهائي لسفك        
الدماء وإزهاق األرواح، وندين بأقـصى عبـارات التنديـد          

المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري        
سـلحة  ضد الشعب األعزل، بما فـي ذلـك اسـتخدامها لأل          

ل العـالم، العمـل      العربية ودو  المحرمة دولياً، وندعو الدول   

على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتـشريد     
 .المواطنين السوريين من ديارهم

ندعو إلى إيجاد حل سياسي لألزمة السورية، وفقـاً لبيـان            - 

يتيح للشعب السوري االنتقال السلمي إلعادة بناء       ) 1(جنيف  
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ى الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يكفل المحافظة عل       

استقالل سورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسالمة ترابهـا        
الوطني، كما ندعو المجتمع الدولي إلى اإلسـهام بفاعليـة          
وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي لألزمـة الـسورية          

 .ووضع حد نهائي للحرب واالقتتال

ننوه عالياً بجهود صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر          - 

اني لالجئين والنازحين  لتقديم العون اإلنس الصباح، ومبادراته 

 وتخفيف معاناتهم، والدعم المادي السخي الـذي        السوريين،
قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع اإلنساني للشعب        

السوري، ونشيد بالحرص الذي يبديه سـموه فـي متابعـة           
 .الشأن اإلنساني ألشقائنا في سوريا

يبية، ومساندتنا لجهودهـا    نعرب عن تضامننا مع الدولة الل      - 

في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقاللها، ونرفض النيل        
من استقرارها ووحدة أراضيها، وندعم جهودها في إعـادة         

اإلعمار وبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك صياغة الدستور         
 .وتفعيل المصالحة الوطنية

 نرحب بنتائج و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في         - 

الجمهورية اليمنية، ونؤكد دعمنـا الكامـل لوحـدة الـيمن           
واحترام سيادته واستقالله، ورفض أي تدخل فـي شـؤونه          
الداخلية، وندعم تطلعات الشعب اليمني فـي وحـدة وطنـه           

ـ           ة ـوازدهاره واستقراره في ظـل دولـة مدنيـة ديمقراطي
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ة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكـم         ـحديث

 .الرشيد

 وضرورة التـزام    2140التأكيد على قرار مجلس األمن رقم        - 
 .كافة األطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه

دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي         - 
ألعمال العنف أو األضرار باستقرار وأمن ووحـدة الـيمن           

 .باإلضافة إلى دعم اليمن في حربها على اإلرهاب

مجدداً موقفنا الثابت إزاء سيادة دولة اإلمارات العربية        نؤكد   - 
طنب الكبرى وطنب الـصغرى     : المتحدة على جزرها الثالث   

وأبو موسى، وتأييد اإلجراءات والوسائل السلمية كافة التي        
تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة        

مارات العربيـة   وندعو إيران إلى االستجابة لمبادرة دولة اإل      

المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثالث، مـن خـالل           
المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمـة العـدل          

 .الدولية

نؤكد على تضامننا الكامل مع جمهورية الـسودان، ونـدعم           - 

سيادته الوطنية واستقالله ووحدة أراضيه، ورفضنا التـدخل        

لحكومة السودانية في جهودها    في شؤونه الداخلية، ونساند ا    
لتنفيذ كل االتفاقيات المبرمة بينها وبين جنـوب الـسودان،          
وندعو المجتمع الدولي إلنفاذ التعهدات الدولية بسد العجـز         
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في االقتصاد السوداني والعمل علـى إعفـاء ديونـه وفقـاً        

 .للمبادرات الدولية بهذا الشأن

ودانية وحركـة   نرحب بتوقيع اتفاق السالم بين الحكومة الس       - 
، 2013نيسان  / إبريل 6العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ      

ونؤكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمـردة إلـى          
اتفاقات السالم الموقعة حول دارفور واالنضمام إلى اتفـاق         

 .2011الدوحة لعام 

نرحب بالتحسن المضطرد في عملية االسـتقرار الـسياسي          - 
هورية الصومال ونعرب عن تقديرنا     واألمني الذي تشهده جم   

للدور الذي تقوم به بعثة االتحاد األفريقـي فـي الـصومال            
وتعاونها مع قوات الحكومة الـصومالية لتعزيـز الوضـع          
األمني، وندين األعمال اإلرهابية التي يمارسها تنظيم الشباب       

ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة االتحاد األفريقي،        
 العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والعون        وندعو جميع دول  

إلى لحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وإرسـاء         
 .األمن وبناء مؤسسات الدولة

نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمـر          - 

المتحدة وسالمة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما نؤكد على        
ا االحتالل الفرنسي لهـا،     هوية جزر مايوت القمرية، ورفضن    

وندعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة جزيـرة مـايوت إلـى           

السيادة القمرية، ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويـل        
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العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جـزر          

 .القمر

نرحب باالتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا         - 
قطر، وندعم تنفيذ هذا االتفاق مـن أجـل         تحت رعاية دولة    

معالجة جميع القضايا العالقة وتعزيز تطبيع العالقـات بـين          
البلدين، ونؤكد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية        

جيبوتي ووحدة وسالمة أراضيها ونرفض االعتـداء علـى         

 .األراضي الجيبوتية

ـ        -  ع دول نعرب مجدداً عن إيماننا الراسخ، بالعيش المشترك م

الجوار العربي وتعزيز األمن والسلم اإلقليمي، على أسـس         
حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التـدخل فـي الـشؤون           
الداخلية للدول العربية، وحل النزاعـات بـالطرق الـسلمية          

والحوار الجاد، وإعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ األمم        
 الوطنيـة  المتحدة ذات الصلة باسـتقالل الـدول وسـيادتها      

ووحدتها الترابية، ونؤكد على حرصنا على إقامة عالقـات         
وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى أسس االحتـرام          

المتبادل لحقوق جميع شـعوب دول المنطقـة ومـصالحها          

وحقها في االختيار الحر لنظم حكمها وطبيعـة مؤسـساتها          
 . وتشريعاتها الوطنية

تجمعـات  ن العربـي مـع ال     همية تعزيز التعـاو   نؤكد على أ   - 

اإلقليمية من خالل آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعـات،          
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التي بذلها صاحب السمو    وفي هذا اإلطار نقدر عالياً الجهود       

ح األحمد الجابر الصباح في إنجاح أعمال القمـة         الشيخ صبا 
 األفريقية الثالثة التي استـضافتها دولـة الكويـت        -العربية
، وندعو إلـى    2013تشرين الثاني   /  نوفمبر 20-19يومي  

تنفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى تمتين         
 اإلفريقية، وتوثيق الـصالت فـي كافـة         -العالقات العربية 

 .المجاالت مع األشقاء في الدول األفريقية

نجدد موقفنا الثابت من إخالء منطقة الشرق األوسـط مـن            - 
مار الشامل وعلى نحو عاجـل،      األسلحة النووية وأسلحة الد   

ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة، ونؤكد مجـدداً          
تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وندعو إلـى         
عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق األوسط خالية مـن          

األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فـي أقـرب وقـت           
لدولي إلى إلزام إسرائيل بتوقيـع  ممكن، كما ندعو المجتمع ا    

معاهدة انتشار األسلحة النوويـة، والعمـل علـى تفكيـك           
ترسانتها من األسلحة النووية، ونرحب باالتفاق التمهيـدي        

، 2013 مع إيران فـي نـوفمبر        1+5الذي وقعته مجموعة    

 شامل ودائم بشأن البرنامج     اتفاقباعتباره خطوة أولية نحو     
 إلى التنفيذ الدقيق والكامـل لهـذا        النووي اإليراني، وندعو  

 .االتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 أشـكاله نؤكد من جديد إدانتنا الحازمـة لإلرهـاب بجميـع            - 

وصوره وتجلياته، وأياً كان مصدره، ونعتبره عمالً إجراميـاً     
أيا كانت دوافعه ومبرراته، وندعو إلى العمل الجاد والحثيث         

هاب واقـتالع جـذوره وتجفيـف منابعـه       على مقاومة اإلر  

الفكرية والمادية، ونعلن رفضنا البات لكافة اشكال االبتـزاز         
من قبل الجماعات اإلرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهـائن          

أو طلب فدية لتمويل جرائمها اإلرهابية، ونطالب بوقف كافة         

أشكال النشر أو الترويج اإلعالمـي لألفكـار اإلرهابيـة أو           
ريض على الكراهيـة والتفرقـة والطائفيـة والتكفيـر          التح

 . وازدراء األديان والمعتقدات

نؤكد على دعمنا للتضامن العربي، واعتماد العمل االقتصادي         - 
االجتماعي المشترك بوصفه الركيـزة األساسـية للتعـاون         

العربي من خالل زيادة الترابط في الهياكـل اإلنتاجيـة فـي        
تحول التـدريجي لالقتـصادات     الوطن العربي، بما يضمن ال    

العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير        
 .االقتصادات العربية سيما اإلنتاجية منها واقتصادات المعرفة

نجدد التزامنا بالعمل على ضمان استدامة النمو االقتـصادي          - 

وتنويع مصادره، بما يحقق التقدم المـضطرد فـي التنميـة       
جتماعية على المدى الطويل، من خالل إعطاء االقتصادية واال

األولوية الستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق      

أهداف التنمية الشاملة، بما في ذلك توسيع مشاركة المـرأة          
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في القوة العاملة، وتوسيع قـدرة الـصناعات المتوسـطة          

والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنيـة        
 .اسية والسياحة والتعميراألس

نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربيـة، بالعمـل          - 

على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربيـة مـن خـالل            
 تالتكامل بين االقتصادات العربية، وااللتزام بتنفيذ االتفاقيـا       

المبرمة بين الدول العربية، وخاصة منطقة التجارة العربيـة         

االتحاد الجمركي، وصوالً إلى السوق العربية      الحرة الكبرى و  
المشتركة، وذلك من خالل إيجاد اآلليـات ذات المـصداقية          

لتسوية النزاعات، والعمل على إزالة الحواجز التجارية غير        
الجمركية، وخفض تكاليف المعامالت السيما تكاليف النقـل،        
وإنهاء البيروقراطية في التعامل التجاري، ووضع الحلـول        

 .مة البنية األساسية والقيود على القدراتألز

نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية،         - 

إلى االرتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجـل،         
وتأهيلها على نحو يكفل لها أداء رسالتها بكفـاءة ومهنيـة           

ص واقتدار، والتطوير النوعي لمناهج التعليم، وعلى نحو خا       

المناهج العلمية، بما يواكـب التطـورات التقنيـة الحديثـة           
واكتشافات العصر وفتوحاته العلميـة، وضـمان أن يتمتـع          
الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم اإلسهام 

 .في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة
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ني الـدول   نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمـواط        - 

العربية على نحو متـصل وبـشكل منهجـي، مـن خـالل             
المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يـسهم        

تنمية، في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات ال

ية وعلى نحو خاص فـي أوسـاط        وإيالء العناية بمحو األم   
 إلى  النساء، وفي المناطق الريفية في أقرب اآلجال، وصوالً       

 . مجتمع خال من األمية يتمتع بقوة العلم والمعرفة

نحث على متابعة اإلصالح المؤسسي والهيكلـي لمنظومـة          - 
العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعيل آلياتها وتطوير        

تشريعاتها وقوانينها، بما يكفل لها اإلسهام بفاعلية وكفـاءة         
 .في تحقيق النهضة العربية الشاملة

 تطوير آلية مجلس الجامعة على مـستوى القمـة          ندعو إلى  - 

لتشمل عقد قمم عربية نوعية، تعني بالقضايا ذات األولويـة   
الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم فـي تقـدمها           

واالرتقاء بمستوى الرفـاه اإلنـساني للمـواطنين العـرب،          
وتكريس أعمالها لمناقشة هذه القـضايا وبحثهـا ووضـع          

ة لها وخاصة في مجـاالت التعلـيم والثقافـة          الحلول الناجع 

 .والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق اإلنسان

إننا إذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هـذا اإلعـالن،              - 
لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة فـي         

جميع المسارات، فإننا نتوجه بخالص االمتنان والعرفان إلى        
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السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة        صاحب  

الكويت، على إدارته المتميزة ألعمال القمة ونفاذ بـصيرته         
في توجيه مداوالتها، وعلى حرصه على تفعيـل التـضامن          
العربي، وحدبه إلنجاز التقدم والتنمية الشاملة فـي الـوطن          

 . العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال

كرنا العميق لدولة الكويت وشـعبها المـضياف    نعرب عن ش   - 

على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، ولحكومة دولة الكويت        

ومؤسساتها على التنظيم المحكم ألعمـال القمـة العربيـة،          
وعلى دقة التحضير واإلدارة الجيدة ألعمالها، كمـا نتوجـه          

بالشكر لمعالي األمين العام وموظفي جامعة الدول العربيـة         
 . ما أبدوه من حرص لنجاح أعمال القمةعلى 

  


