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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
      :في مجال الشؤون السياسية  

      :التقارير المرفوعة إلى القمة  .1
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  .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات
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519.  96.  
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520.  100. 

بلورة موقف عربي موحد التخاذ خطوات        .19
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المطروحة على مؤتمر مراجعة معاهـدة      
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521.  102. 
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  .للطاقة الذرية
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 العربية  اإلمارات دولة   فيمحمود المبحوح   

  .المتحدة

 .118  )0274(ص- 42)/10/03/(22/ق

      :يميةواإلقلالعالقات العربية مع التجمعات الدولية   
 .119  .526  . األفريقي–التعاون العربي   .24

 .123  .527  .واإلقليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدولية   .25

     : والثقافيةفي مجال الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

متابعة تنفيـذ قـرارات القمـة العربيـة           .26
: الكويت(االقتصادية والتنموية واالجتماعية    
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528.  124 
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بشأن الموضـوعات   ) 2009آذار  / مارس

  .االقتصادية واالجتماعية

529.  128. 
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  .الوطن العربي

530.  129.  
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  .175  .532  .تغيــر المنــاخ  .30
إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منظمة         .31

  .التجارة العالمية
533.  179.  

دعم المشروعات االجتماعية التابعة لوزارة      .32
  .التنمية االجتماعية في دولة فلسطين

534.  179.  

  .181  .535  .الالبرلمان العربي لألطف  .33
  .182  .536  . مجال الشبابفيتطوير التعاون العربي   .34
 فـي  والتقنـي  العلميالدفع بجهود البحث      .35

  .الدول العربية
537.  183.  

مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه         .36
  .نحو مجتمع المعرفة

538.  184. 

اعتماد الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة          .37
رئيس الجمهورية التونـسية    لمبادرة سيادة   

 2010زين العابدين بن علي بإعالن سنة       
  .سنة دولية للشباب

539.  185. 

 .186  .540  .وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  .38

 .198  .541  .اقتراح عقد قمة عربية ثقافية  .39
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
     :في مجال الشؤون اإلدارية والمالية  

معـة الـدول    موازنة األمانة العامـة لجا      .40
  .العربية

542.  199. 

توجيه الشكر والتقدير للجماهيرية العظمى       .41
في مدينـة   ) 22(الستضافتها القمة العادية    

  .سرت

543.  200. 

لمجلس ) 22(موعد ومكان الدورة العادية       .42
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

544.  201. 

 .203  )0215(ع- 05)/10/03(22/ق  إعــالن ســرت

  .219  )0255(و- 23)/10/03(22/ق  وثيقـــة ســرت

األخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح       خطاب  
  .في الجلسة االفتتاحيةالعظيم 

 .223  )0259(خ- 27)/10/03(22/ق

خطاب السيد عمرو موسى األمين العام لجامعـة        
  .الدول العربية في الجلسة االفتتاحية

 .231  )0223(خ- 10)/10/03(22/ق

رؤساء وفود الـدول    القادة العرب و  قائمة أسماء   
  ).22ع .د(العربية المشاركين في القمة 

 .251  )0211(نث- 03)/10/03(22/ق
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  :المرفوعة إلى القمة  التقارير  

  

تقرير رئاسة القمة عن    

هيئة متابعة تنفيذ    نشاط
  زامـات القرارات وااللت 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفـة آل            �
ثاني أمير دولة قطر المقدم إلى أصحاب الجاللـة والفخامـة           
والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ         

 ،2009آذار / مارس) 21(ع .دقرارات قمة الدوحة 

 وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، �

 وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد           -1
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ورئـيس الـدورة العاديـة             

امعة الدول العربية على مستوى القمـة علـى         لمجلس ج ) 21(
 ).2009(رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة الدوحة 

تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيـذ القـرارات            -2
وااللتزامات واألمين العام على ما بذلوه مـن جهـود مقـدرة            

 .لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د495: ق.ق(

    

  :التقارير المرفوعة إلى القمة   

  

رير األمين العام عن    اتق

  العمل العربي المشترك  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �
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وعلى تقرير األمين العام الذي تناول مختلف مجاالت العمـل           �
 العربي المشترك،

الخـاص بمتابعـة مـسيرة      وعلى ملحق تقرير األمين العـام        �
 التطوير والتحديث في الوطن العربي،

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

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلشادة بتقارير األمين العام عن العمل العربي المشترك فـي           -1
  .مختلف مجاالت العمل العربي المشترك

بعة مسيرة التطوير والتحـديث  أخذ العلم بما ورد في تقرير متا      -2
في الوطن العربي، وتوجيه الشكر لألمين العام والتأكيد علـى          
تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعـة علـى            

  .مستوى القمة
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د496: ق.ق(

    

تطوير منظومة العمـل    

   المــشتركالعربــي

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 د اطالعه على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،بع -

وبناء على ما أبداه القادة العرب من رغبة جماعية فـي تطـوير              -
منظومة العمل العربي المشترك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة         
القادمة، ويواكب األحداث والتطورات علـى صـعيد العالقـات          

عـات اإلقليميـة والدوليـة      الدولية واالستفادة من تجـارب التجم     
  المماثلة،
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وبعد أن ناقش المبادرة التي تقدم بها فخامة الـرئيس علـي عبـد اهللا                -
صالح رئيس الجمهورية اليمنية بشأن إقامة اتحـاد الـدول العربيـة،            

، ورؤيـة األخ    )∗(واالقتراحات واألفكار المقدمة من الدول األعـضاء      
  ،ظيم بشأن إقامة االتحاد العربيالقائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح الع

وبناء على اقتراح من حضرة صاحب السمو األمير حمـد بـن             -
  خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

وفي ضوء ما يواجه الدول العربية من تحديات وما تتعرض لـه             -
  المنطقة من مخاطر تهدد مصالح الدول العربية،

†{{{{ÏŁè<…< <

فير اإلمكانات بما   تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتو      -1
يسمح لها بالقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وتحقيق المصالح        

 .العربية والتحرك نحو تحقيق اتحاد الدول العربية

الترحيب بالمبادرات والمقترحات واألفكار التي تقـدمت بهـا          -2
 .العديد من الدول األعضاء في هذا الشأن

ائد معمـر القـذافي     تشكيل لجنة خماسية عليا تتكون من األخ الق        -3
وفخامة الرئيس علي عبد اهللا صالح وفخامة الرئيس محمد حسنى 
مبارك وحضرة صاحب السمو األمير حمد بن خليفة آل ثـاني           
وفخامة الرئيس جالل طالباني، وبمشاركة األمين العام للجامعـة       
لإلشراف على إعداد وثيقة لتطوير منظومـة العمـل العربـي           

                                                
 - الجمهوريـة التونـسية      - مملكـة البحـرين      –حـدة    دولة اإلمارات العربيـة المت     –المملكة األردنية الهاشمية      )∗(

 الجمهورية العربيـة    – جمهورية السودان    – المملكة العربية السعودية     –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     
 الجماهيرية العربيـة الليبيـة الـشعبية االشـتراكية          – دولة قطر    – سلطنة عمان    – جمهورية العراق    –السورية  
 . الجمهورية اليمنية– الجمهورية اإلسالمية الموريتانية – المملكة المغربية –مهورية مصر العربية  ج–العظمى 
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األعضاء تمهيداً لمناقـشتها علـى      المشترك تعرض على الدول     
مستوى وزراء الخارجية قبل العرض على القمـة االسـتثنائية          

 .2010تشرين األول / المقرر عقدها في موعد غايته أكتوبر

تقوم اللجنة الخماسية العليا بالتشاور مـع الملـوك واألمـراء            -4
 .والرؤساء العرب لبلورة مشروع وثيقة التطوير المشار إليها

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د497: ق.ق(

    

المبادرة اليمنية لتفعيل   

  العمل العربي المشترك  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار البرلمان العربي االنتقالي في دورته العادية الثانية          �
 بالتأكيد علـى أهميـة      9/11/2008-7المستأنفة خالل الفترة    

المبادرة اليمنية وما تطرحه مـن أفكـار ومقترحـات جـادة            
وموضوعية تسهم في حماية األمن القومي العربي وتعمل على         

 العربيـة فـي ظـل التطـورات         –تعزيز العالقات العربية    
 والمتغيرات اإلقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة،

على توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ         و �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على الدول األعضاء التي لم تقم بتزويد األمانة العامـة            -1
 .بمالحظاتها ومقترحاتها على المبادرة اليمنية سرعة القيام بذلك
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 العامة لجامعة الدول العربية تشكيل فريـق        الطلب من األمانة   -2
من الخبراء القانونيين والمفكرين السياسيين والبرلمان العربـي      

 .االنتقالي لدراسة المبادرة ومقترحات الدول األعضاء بشأنها

الطلب من األمانة العامة إعداد التقرير الـالزم فـي ضـوء             -3
 مقترحات الدول األعضاء وتوصيات فريق الخبراء وعرضـه       
على الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة علـى المـستوى          
الوزاري تمهيداً لرفعه مع التوصيات الالزمـة إلـى مجلـس           

  .الجامعة على مستوى القمة
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د498: ق.ق(

    

ــة  ــادرة الجمهوري مب
العربية السورية لوضع   

 الخالفـات   إلدارةآلية  
ــة  ــة-العربي    العربي

  

  امعة على مستوى القمة،إن مجلس الج

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
المقدمة من الجمهورية العربية السورية بعنوان      مذكرة  العلى  و �

 ،"دعم آليات إدارة وتسوية الخالفات العربية"

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010خ القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاري

" عهد ووفاق وتضامن بين القادة الدول العربية      "واستناداً إلى وثيقة     -
التي ُأقرت وجرى التوقيع عليها في قمة تونس بموجـب القـرار      

تعزيز المـصالحة   "، وإلى وثيقة    23/5/2004 بتاريخ   255رقم  
التي أقرها ووقع عليها القادة العرب في قمـة         " والتضامن العربي 

إدراكاً منـا  : " والتي جاء في مقدمتها30/3/2009خ الدوحة بتاري 
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للتداعيات الخطيرة للخالفات العربية، وتأثيراتها الـسلبية علـى         
وانطالقاً من دعـوة    . مصالح األمة العربية، وقضاياها المصيرية    

خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود           
ـ      ة فـي القمـة االقتـصادية       التي أطلقت عملية المصالحة العربي

واالجتماعية والتنموية بالكويت، وأهمية بذل المزيد من الجهـود         
لتنقية األجواء وبناء الجسور بما يسمح بتجاوز الخالفات بعمـل          

 ،"جماعي تشارك فيه جميع الدول العربية

وبعد اإلشادة بالجهود الخيرة التي بذلها صاحب الـسمو األميـر            -
اح أمير دولة الكويت لتحقيق المصالحة      صباح األحمد الجابر الصب   

العربية خالل انعقاد القمة االقتـصادية والتنمويـة واالجتماعيـة          
 ،2009بالكويت في 

وبعد استماعه بالتقدير إلى العرض المقدم من رئيس وفد الجمهورية  -
العربية السورية حول سبل دفع جهود إدارة أي اختالفات وخالفات          

عربية داخل البيت العربي بما يسهم فـي        فيما بين مكونات األمة ال    
التوصل إلى تسويات مقبولة من األطراف العربيـة ذات العالقـة،           

 ،دعماً الستقرار وسالم وأمن الوطن العربي بأجمعه

تعزيز المصالحة والتضامن   "وإذ يشير إلى الفقرة سادساً من وثيقة         -
 بشأن تفعيل آليات العمل العربي المـشترك بمـا يحقـق       " العربي

المصالح العليا للعمل العربي، ويضمن إدارة الخالفـات بمـا ال           
 يؤدي إلى مضاعفات تضر بالعالقات العربية،

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب باألفكار المطروحة في ورقة الجمهوريـة العربيـة          -1
 .السورية



-15-  

التأكيد على المبادئ الخاصة بالتعـاطي العربـي فـي إدارة            -2
  :الخالف والتي تشمل

لى تقليص أو تجميد العالقات الثنائية علـى        عدم اللجوء إ    -أ
 العربيـة بكـل     –فالعالقات العربيـة    . مختلف األصعدة 

وجوهها وجوانبها هي في صالح األمة العربية وملك لها،         
وال يجوز تعطيلها أو تقليصها، فهذا من شأنه توسيع شقة          
الخالف بدال من إدارته أو حله، مع مراعـاة االحتـرام           

 .ل العربيةالمتبادل بين الدو

عدم اللجوء إلى أي نـوع مـن الحمـالت اإلعالميـة              -ب
الموجهة، والتي أثبتت نتائجها أن ما تخلقه من عوامـل          
سلبية مفرقة يعرقـل إمكـان إدارة الخالفـات وجهـود           

 .تسويتها لعودة األمور إلى حالتها الطبيعية

االلتزام بإبقاء الخالفات العربية داخل العائلـة العربيـة،           -ج
ول الخالفات خارج اإلطار العربـي يـدخل عليهـا          فتدا

عناصر سلبية توسعها وتعمقها وتمنع من إدارتها ايجابيا،        
 .وصوال إلى إمكان حلها

تعزيز روح االلتزام بميثاق جامعة الدول العربيـة فيمـا            -د
يتعلق بالعمل العربي المشترك وكذلك بجميـع المواثيـق       

 علـى منـع     والعهود المقرة عربياً بما يعزز الحـرص      
اإلضرار بالدول العربيـة ومواطنيهـا والحفـاظ علـى          
مصالحها في مواجهة التهديدات واألخطار التي تتعرض       
لها بما فيها العقوبات االقتصادية وجميع أنواع الحـصار         

 .الذي يمكن أن يفرض عليها
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تكريس لغة الحوار في العالقات العربية مهما بلغت درجة   -هـ
 . ووسيلة للوصول إلى التوافقاالختالفات وجعله نهجاً

المصادقة على اآللية التالية المقترحة لضمان نجاح المبادرات         -3
 :العربية المعنية بإدارة وتسوية الخالفات العربية

رح المبادرات قبل انعقاد القمة العربية بفترة زمنية كافيـة          أن تط  -
 .لغرض إعطاء الوقت الكافي لدراستها والتشاور والتوافق بشأنها

دم طرح مبادرات تتعلق بقضايا تخص دوالً دون موافقـة          ع -
تلك الدول مباشرةً، أخذاً بمبدأ الوقوف معاً وليس الحلـول          

 .محل بعضنا البعض

فيما يتعلق بالمبادرات التي تتناول قضايا خالفية بين دولتين أو           -
أكثر، البد من درس وتبني هذه المبادرات من قبل األطـراف           

تحقيق ذلك تنشأ لجنة من ممثلي الـدول        ول. المعنية قبل طرحها  
التي يقع الخالف فيما بينها تجاه قضية محددة، وثالث دول يتم           
اختيارها من قبل الدول األطراف في الخالف واألمـين العـام           

 .تتخذ تلك اللجنة توصياتها بالتوافق. لجامعة الدول العربية

ـ           - ع في حال عدم إمكان التوصل إلى توافق، تقوم اللجنة برف
اآلراء المختلفة إلى رئاسة القمة العربية للنظر في ما يمكن          

الدعوة لعقد لقاءات وزارية للـدول      : اتخاذه من إجراء مثل   
الممثلة في اللجنة أو إشراك دول عربية أخـرى يمكـن أن            
تلعب دوراً في إيجاد الحل بحكم طبيعة عالقاتها مع الـدول           

 .المعنية بما يضمن الوصول إلى الحل المنشود

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د499: ق.ق(
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  سياسة الجوار العربي  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

بعد أن ناقش الوضع في منطقة الشرق األوسط، والتطورات التي           -
 تؤثر على األمن واالستقرار فيها،

 ،وبعد أن استمع إلى طرح ومقترحات األمين العام للجامعة في هذا الصدد -

†{{{{ÏŁè<…< <

لترحيب بعرض األمين العام بشأن سياسة الجـوار العربـي،          ا
والطلب من األمين العام إعداد ورقة عمل عن دول جوار المنطقـة            
العربية في آسيا وأفريقيا وحوض البحر المتوسط وعالقاتهـا مـع           
الدول العربية، وعرض مذكرة بشأن المبادئ المقترحة لسياسة جوار         

 الروابط والتنسيق معها، بما في      عربية مع تلك الدول، وسبل تطوير     
ذلك إمكانية تشكيل رابطة جوار عربيـة، للمـساهمة فـي تعظـيم             
المصالح المشتركة، واقتراح اآللية المناسبة في هذا الشأن وعرضها         
على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته المقبلة         

ئية التي اتفـق    أيلول تمهيداً لعرضها على القمة االستثنا     / في سبتمبر 
 .2010تشرين األول / على عقدها في موعد غايته أكتوبر

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د500: ق.ق(

    

ــان  ــام البرلمـ   قيـ

ــدائم  ــي الـ   العربـ
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 لمادة الثامنة من النظام األساسي للبرلمان االنتقالي،وعلى ا �
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 وعلى مشروع النظام األساسي للبرلمان العربي الدائم، �

من ميثاق جامعة الدول العربيـة،  ) 19(واستناداً إلى أحكام المادة    -
 ،23/3/2005بتاريخ ) 17(ع . د292وقرار قمة الجزائر رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

 .لعربي الدائمالموافقة على قيام البرلمان ا -1

التمديد للبرلمان العربي االنتقالي لمدة سنتين الستكمال األطـر          -2
 .القانونية والنظام األساسي للبرلمان الدائم

إحالة مشروع النظام األساسي للبرلمان العربي الدائم بالصيغة         -3
المرفقة إلى مؤسسات الجامعة استناداً للمادة الثامنة من النظام         

ربي االنتقـالي السـتكماله فـي ضـوء         األساسي للبرلمان الع  
مالحظات ومرئيات الدول األعضاء، ووضعه فـي صـيغته         

 .النهائية تمهيداً العتماده من قبل القمة العربية القادمة

 .تقديم الشكر للبرلمان العربي االنتقالي على جهوده إلعداد هذا المشروع -4

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د501: ق.ق(

    

  EÐ{{Ê†ÚD< <

<Åæ†�Úêe†ÃÖ]<á^¹�×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]< <
{{{{{{{{{{{{{{{{< <

إيماناً بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيـز          -
مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسيرتها بما يحقـق المـصالح          

 .العليا لألمة العربية
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واستجابةً لتطلعاتها التواقة إلقامة نظـام عربـي يكـون فـضاء        -
رى والديمقراطية والحرية وحقوق اإلنـسان      لممارسة مبادئ الشو  

 .ويحقق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة

وتعزيزاً لدورها في صنع الحضارة اإلنسانية والمـساهمة فـي           -
صياغة قيمها المثلى القائمة على أساس مبادئ تكـريم اإلنـسان           

 .وحماية كافة حقوقه

القومي ومواجهة  وسعياً لتأمين حاضرها ومستقبلها وحماية أمنها        -
تحديات التحوالت العلمية والمعرفية والبيئية في عصر العولمـة         

 .والتكتالت اإلقليمية واالقتصادية

وانطالقاً من إيمانها باالنتماء إلى دائرة حضارية وثقافية واحـدة           -
وتطلعها لبناء آليات التعاون والتكامل والتضامن والحوار وتقوية        

ادئ الشورى والديمقراطية وصوالً    الروابط بين مكوناتها وفق مب    
 .إلى الوحدة العربية الشاملة

واعتباراً لمستلزمات إرادتها في المساهمة في اتخـاذ القـرارات           -
التي تهم مصيرها وحاجتها لمؤسسة برلمانيـة تعتمـد الـشورى       
والديمقراطية اختياراً ومنهجاً وتكون أداة للحوار والقرار وقـوة         

لعربي وشـريكاً فـاعالً فـي رسـم         دفع شعبية لمنظومة العمل ا    
 .السياسة العربية المشتركة خدمةً للمصالح العليا لألمة العربية

 . من ميثاق جامعة الدول العربية19واستناداً إلى أحكام المادة  -

وبموجب أحكام المادة الثامنة من النظام األساسي للبرلمان العربي االنتقالي  -
 .النظام األساسي للبرلمان العربيلية إعداد ؤوالتي أناطت بالبرلمان مس

  )1(مـادة 
 .يحدد هذا النظام تشكيل ومهام واختصاصات البرلمان العربي
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  )2(مـادة 
  :يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها

 .البرلمان العربي  :    البرلمـــان -

 .جامعة الدول العربية  : الجامعـــــة -

 .عضاء في جامعة الدول العربيةالدول األ  : الدول األعضـاء -

مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى         : مجلس الجامعـة -
 .القمة

مجالس جامعة الدول العربية على مـستوى         : المجالس الوزارية -
 .الوزراء

 .النظام الداخلي للبرلمان العربي  :  يـالنظام الداخل -

 .رئيس البرلمان العربي  : الرئيـــــس -

 .البرلمان العربيمكتب   : المكتـــــب -

 .األمين العام للبرلمان العربي  : األميـن العــام -

المنظمات العربية العاملة في إطار جامعـة         : المنظمات العربية المتخصصة -
 .الدول العربية

  )3(مـادة 
يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ويراعى في     

  .ذلك تمثيل المرأة

  )4(مـادة 
لبرلمان باالقتراع السري المباشر أو مـن       يتم انتخاب أعضاء ا   

  .قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو
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  )5(مـادة 
يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك  
ويحقق التكامل والتنمية الشاملة وصوالً إلى تحقيق الوحدة العربيـة          

  :وعلى وجه الخصوص
 العربية وتطوير أشكال    –عالقات العربية   العمل على تعزيز ال     -أ 

العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمـل علـى ضـمان      
األمن القومي العربي وتدعيم حقـوق اإلنـسان، ولـه تقـديم            

 .التوصيات واالقتراحات التي يراها مناسبة لذلك

متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع           -ب 
معة الوزارية أو األمين العام للجامعـة أو        رؤساء مجالس الجا  

 .رؤساء المنظمات العربية المتخصصة

مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجـالس            -ج 
الوزارية أو األمين العام للجامعة أو رؤساء المنظمات العربية         
المتخصصة، وإبداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بـشأنها         

ند إصدار المجـالس المعنيـة للقـرارات ذات         لتكون أساساً ع  
 .العالقة

توجيه األسئلة كتابةً إلى رؤساء المجالس الوزاريـة واألمـين            - د 
العام للجامعة وإلى رؤساء المنظمات العربيـة المتخصـصة         
وذلك في أي موضوع يدخل في اختـصاصاتهم وعلـى هـذه        
الجهات اإلجابة عن أسئلة األعضاء خالل مدة يحددها النظـام          

 .داخليال

الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة واالتفاقيات الجماعية         -هـ
 .العربية المحالة إليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة
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النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للجامعـة          - و 
والمنظمات العربية المتخصصة والتي يجب عرضـها علـى         

 .هات المختصةالبرلمان قبل إقرارها من الج

العمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة في الـدول            - ز 
األعضاء تمهيداً لتوحيدها وتبادل التجـارب التـشريعية بـين          

 .البرلمانات العربية أو ما يماثلها في كل دولة عضو

التعاون مع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية اإلقليمية         -ح 
لح األمـة العربيـة والـسلم واألمـن         والدولية بما يخدم مصا   

 .الدوليين

 .إقرار نظامه الداخلي وتعديله  -ط  

 .إقرار ميزانيته وحسابه الختامي  -ي 

 .إقرار أنظمته ولوائحه المالية واإلدارية وتعديلها  -ك 

  )6(مـادة 
يكون المقر الدائم للبرلمان بدمـشق فـي الجمهوريـة العربيـة             -

 .السورية

 .ة عضوللبرلمان إنشاء مكاتب له في أي دول -

يتمتع مقر البرلمان ومكاتبه بالحصانات واالمتيازات المنصوص        -
 .عليها باتفاقيات المقر

 .لجانه االنعقاد في أي دولة عضو أو بمقر الجامعةلللبرلمان أو  -

  )7(مـادة 
عضو البرلمان يمثل األمة العربية بأسرها ويمـارس مهامـه          

  .بحرية واستقالل
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  )8(مـادة 
ُأقـسم  : " مباشرة مهامه اليمين التالية    يؤدى عضو البرلمان قبل   

باهللا العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف األمة العربية وأن أرعـى            
  ".مصالحها وأن أؤدي مهامي باألمانة والصدق

  )9(مـادة 
ال يساءل عضو البرلمان عما يبديه مـن آراء أثنـاء قيامـه             

  .بمهامه أو بسببها

  )10(مـادة 
زائية ضد عضو البرلمان ما لم تُرفع ال يجوز اتخاذ أي إجراءات ج 

  .عنه الحصانة طبقاً ألحكام النظام الداخلي إال في حالة التلبس بالجريمة

  )11(مـادة 
يتمتع عضو البرلمان أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه في كل دولـة عـضو              

  .باالمتيازات التي تُمنح لممثلي الدول األعضاء بمقتضى ميثاق الجامعة واتفاقياتها

  )12(مـادة 
  .تتحمل البرلمانات الوطنية نفقات ممثليها

  .ويتحمل البرلمان نفقات أعضائه أثناء تكليفهم بمهام

  )13(مـادة 
تنتهي العضوية في البرلمان بوفاة العضو أو بفقدانه األهلية القانونية          
أو بقبول استقالته أو إسقاط العضوية عنه أو بانتهـاء الفـصل التـشريعي              

  .بعدم تجديد انتخابه أو تعيينه أو بتوليه منصباً تنفيذياً أو قضائياًللبرلمان أو 
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  )14(مـادة 
مدة الفصل التشريعي للبرلمان أربـع سـنوات وتبـدأ دورة           

وتنتهـي خـالل شـهر    . أيلول/ البرلمان العادية خالل شهر سبتمبر 
  .حزيران للسنة التالية/ يونيو

ضت الضرورة  ويجوز للبرلمان عقد دورة غير عادية كلما اقت       
  .ذلك وفقاً للنظام الداخلي

  )15(مـادة 
  .تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر غير ذلك

  )16(مـادة 
ينتخب البرلمان الرئيس لمدة أربعة سنوات، وينتخـب نـواب          

  .الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين وفقاً ألحكام النظام الداخلي

  )17(مـادة 
  .ته بالغير وأمام القضاءيمثل الرئيس البرلمان في عالقا

  .يحدد النظام الداخلي اختصاصات وصالحيات الرئيس

  )18(مـادة 
  .يتكون المكتب من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة

  )19(مـادة 
يجوز للبرلمان تشكيل لجان أخرى مؤقتـة أو فرعيـة عنـد            

  .الضرورة وذلك وفقاً للنظام الداخلي
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  )20(مـادة 
مانة عامة يرأسها أمين عام وتقـوم بالمهـام         يكون للبرلمان أ  
  .اإلدارية والمالية والفنية

يعين األمين العام واألمناء المساعدون بقـرار مـن المكتـب           
  .وباقتراح من الرئيس وموافقة البرلمان

  )21(مـادة 
تكون للبرلمان ميزانية سنوية مستقلة تعدها أمانته العامة وفقـاً      

مكتب مراجعتها تمهيداً إلحالتهـا إلـى       لألصول المحاسبية ويتولى ال   
  .اللجنة المختصة لفحصها وعرضها على البرلمان إلقرارها

  )22(مـادة 
  :تتكون موارد البرلمان من

اشتراكات سنوية متساوية وملزمة تقدمها الدول األعـضاء وفقـاً           -
 .لألسس والضوابط المعتمدة والمعمول بها في الجامعة

 ويـشترط لقبـول األجنبيـة أو        –التبرعات والهبات والوصـايا      -
 .الخاصة منها موافقة البرلمان

 .األموال التي آلت إليه من البرلمان العربي االنتقالي -

 .عوائد استثمار أموال البرلمان -

  )23(مـادة 
يحدد مجلس الجامعة تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمـان بعـد           

  .تسمية ثلثي أعضائه
  



-26-  

لي دعوة أعضاء البرلمان    ويتولى رئيس البرلمان العربي االنتقا    
  .لحضور جلسته األولى

  )24(مـادة 
يستمر البرلمان العربي االنتقالي في مهامه حتى تاريخ انعقـاد        

  .أول دورة للبرلمان
  .تنتقل حقوق والتزامات البرلمان العربي االنتقالي إلى البرلمان

  )25(مـادة 
ـ          ان يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلم

  .وإقرار مجلس الجامعة

  )26(مـادة 
  .يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة

  يعتمـد
  هدى فتحي بن عامر

  رئيس البرلمان العربي االنتقالي

    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  مبادرة السالم العربيـة   
  

  لقمة،إن مجلس الجامعة على مستوى ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 
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، وقمة شرم )2002(وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت  -
، وقمـة   )2005(، وقمـة الجزائـر      )2004(، وقمة تونس    )2003(الشيخ  

وقمـة  ) 2008(، وقمـة دمـشق      )2007(وقمة الرياض   ) 2006(السودان  
، والبيانات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوزارية لمبادرة        )2009(الدوحة  

  ،10/3/2010 و2/3/2010 و12/11/2009السالم العربية بتاريخ 
يشير إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلـسطين         وإذ   -

والصراع العربي اإلسرائيلي وبخاصة قرارات مجلس األمن ذات        
الصلة والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها         

 القدس وعملية السالم الدائم والشامل،

  وإذ يؤكد على قرارات مجلس الجامعة علـى المـستوى الـوزاري            -
 2 ج–ع .غ. د – 6996 ، ورقم 3/3/2010-133ع  . د - 7153قم  ر
 ،31/12/2008 – 2 ج–ع .غ. د– 6998ورقم ، 26/11/2008 –

وإذ ينبه إلى خطورة استمرار إسرائيل فـي تجاهـل المـساعي             -
السلمية الدولية والعربية وتحدي قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ        

 إجراءات أحادية الجانب،

تصاعد العدوان الوحـشي اإلسـرائيلي ضـد        وإذ يدين استمرار     -
 الشعب الفلسطيني،

وإذ يؤكد على أهمية احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية ووحـدة           -
 القرار واألراضي الفلسطينية،

 وأن فلسطين شريك كامل في عملية السالم، -

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على أن السالم العادل والـشامل هـو الخيـار             -1
ن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها،        االستراتيجي وأ 
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والتأكيد على أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقـق           
إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامـل مـن األراضـي           
الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلـك الجـوالن العربـي           

حزيـران  / السوري المحتل وحتى الخط الرابع مـن يونيـو        
، واألراضي التي الزالت محتلة في الجنـوب اللبنـاني          1967

والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين اسـتنادا         
إلى مبادرة السالم العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمـم          

، ورفض كافة أشكال التوطين     1948لسنة  ) 194(المتحدة رقم   
وعاصـمتها القـدس    وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة       

الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في           
وأعادت التأكيد عليهـا القمـم العربيـة        ) 2002(قمة بيروت   

المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدوليـة ومرجعيتهـا ذات         
  .الصلة

إدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي         -2
لمحتلة بما فيها القدس الشرقية وبيت لحم والخليـل         الفلسطينية ا 

وقطاع غزة وهو ما يشير إلى نوايا إسرائيل المبيتة لنسف أي           
جهد تفاوضي وتعويق الوصول إلى تسوية عادلة، واإلمعان في         
تغيير التركيبة السكانية والشكل الجغرافي لألراضي المحتلـة        

ادة من خالل   بما يجعل من الصعب قيام دولة فلسطينية ذات سي        
فرض األمر الواقع على األرض، والتي كان آخرها اإلعـالن          
عن عدم نية إسرائيل االنسحاب من منطقة غور األردن وبناء          
آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وقرار        
الحكومة اإلسرائيلية األخير بالعمـل علـى تـسجيل الحـرم           
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 بن رباح في بيت لحم على       اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل    
  .قائمة المواقع التراثية اإلسرائيلية

اإلعراب عن الرفض القاطع لسياسة االستيطان المستمرة التي         -3
تمارسها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلـة، ودعـوة         
الرئيس أوباما للتمسك بموقفه المبدئي واألساسي الذي دعا فيه         

طان فـي كافـة األراضـي       إلى الوقف الكامل لسياسة االستي    
المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار          
االستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيـق الـسالم العـادل           
والشامل، ومطالبة اإلدارة األمريكية واللجنة الرباعيـة بعـدم         
قبول الحجج اإلسرائيلية الستمرار االسـتيطان واالعتـداءات        

لقدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف      المستمرة على ا  
 .الكامل والفوري لالستيطان

التأكيد على الرفض القاطع ألي اقتراحات لحلـول جزئيـة أو            -4
مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو على       

 .أي جزء من األراضي الفلسطينية

ضـات  تأكيد االلتزام بالموقف العربـي بـأن اسـتئناف المفاو          -5
الفلسطينية اإلسرائيلية يتطلب قيام إسـرائيل بتنفيـذ التزامهـا          
القانوني بالوقف الكامل لالستيطان اإلسرائيلي فـي األراضـي         
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ورفض كافة الذرائع 
والتبريرات اإلسرائيلية تحت أي مسمى لالستمرار في نشاطها        

 وكذلك التأكيد على ضرورة االلتزام االستيطاني غير المشروع،
بسقف زمني محدد لهذه المفاوضات وأن تستأنف مـن حيـث           

 .توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السالم
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طرح اإلجراءات اإلسرائيلية غير المـشروعة فـي القـدس           -6
واألراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلـى مجلـس    

ة العامة لألمم المتحدة والدول األطراف      حقوق اإلنسان والجمعي  
في اتفاقيات جنيف، والطلب من األمـين العـام بـدأ اتخـاذ             
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك، كما تطلب من كافـة وزارات          
الخارجية والسفراء العرب في العواصم التي تعمل بهـا هـذه           
المنظمات التنسيق الفوري مع األمانة العامة نحو تحقيق هـذا          

ف، وتكليف المجموعة العربيـة فـي اليونـسكو بطـرح           الهد
موضوع الضم غير المشروع للحرم اإلبراهيمي فـي الخليـل          
ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع األثريـة            

 .اإلسرائيلية على اليونسكو

المطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطـاع غـزة بـشكل            -7
ة اتخاذ موقف واضح مـن      فوري، والطلب من الواليات المتحد    

 .هذا الحصار الظالم والالإنساني

توجيه الشكر لألطراف الدولية التي دعمـت مبـادرة الـسالم            -8
العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق       
العربية والدفع بجهود السالم والتأكيد على أن استمرار رفض         

ند إلى الشرعية الدولية    إسرائيل لمبادرة السالم العربية التي تست     
ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسـرائيل فـي تحقيـق           

 .السالم

التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنـة مبـادرة الـسالم      -9
العربية، وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطـر خـالل          

للقمة العربية، وفقا لإلطار السياسي الذي يقـوم        ) 22(الدورة  
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ادرة السالم العربية المطروحة اليوم لن تبقى علـى         على أن مب  
 .)∗(الطاولة طويال

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د502: ق.ق(

   

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

 عربـي وضع خطة تحرك    
   القــــدسإلنقــــاذ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 امة،على مذكرة األمانة الع �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

وإذ يؤكد على كافة قراراته في هذا الشأن والقـرارات الدوليـة             -
 لة،وعلى رأسها قرارات مجلس األمن ذات الص

وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايـدة التـي تواجههـا القـضية            -
الفلسطينية جراء استمرار السياسات اإلسرائيلية العدوانية وبشكٍل       
خاص تلك الهادفة إلى تغييـر البنيـة الجغرافيـة والديمغرافيـة            
والثقافية لمدينة القدس، بما في ذلـك إجـراءات توسـيع بنـاء             

مة والتشريعات الراميـة لطـرد      المستوطنات فيها وفرض األنظ   
سكانها، وتهويدها وطمس هويتها العربية، واستهداف المقدسـات        

                                                
انطالقاً من موقف الجماهيرية العظمى تجاه الشروط الضرورية إلقامة سالم عادل ودائـم فـي                 )∗(

بادرة الـسالم   المنطقة، فإنها تود أن تُسجل مجدداً تحفظها على اإلشارات الواردة بالقرار بشأن م            
العربية، ما لم يتم النص صراحةً في المبادرة على حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض               
 .ونزع أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على أرض فلسطين
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اإلسالمية والمسيحية وبخاصة المسجد األقصى، ومحاولة تغييـر        
معالم البلدة القديمة في القدس، وهو مـا أظهرتـه اإلجـراءات            

 والممارسات اإلسرائيلية األخيرة بصورة واضحة،

يل المتواصل االنصياع لقرارات الشرعية     وفي ضوء رفض إسرائ    -
الدولية وإمعانها في انتهاك القانون الدولي اإلنساني بحق الـشعب          
الفلسطيني من خالل إجراءات الحصار االقتصادي الخانق وسياسة 
العقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال األرض الفلسطينية، واالعتداء       

 ،طنية الفلسطينيةالمستمر على المرافق الحيوية والمؤسسات الو

وتأكيداً للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلـسطينية         -
القضية المركزية للعرب جميعاً، وتعنى جميع أبناء األمة العربية         
وأقطارها، وتشكل جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي بما يمثلـه         
من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مـصير         

 ة بكاملها،األمة العربي

وانطالقاً من الحرص العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني          -
في كفاحه من أجل استعادة حقوقه، وتقديم كافـة أشـكال الـدعم           

 والمساندة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية،

وإذ يحيي صمود وثبات أهل القدس في وجه العدوان اإلسرائيلي           -
ة تهويد مـدينتهم،    المتواصل عليهم وعلى أرضهم ومقدساتهم بغي     

يؤكد أهمية دور المملكة األردنية الهاشمية والمملكـة المغربيـة          
والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر     ) رئاسة لجنة القدس  (

العربية والجمهورية العربية السورية وغيرها من الدول العربيـة         
واإلسالمية في الحفاظ على الهوية العربية والمقدسات اإلسـالمية     

 مسيحية في القدس ودعم صمود المقدسيين،وال
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وإيماناً بضرورة تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الـصلة           -
بالقضية الفلسطينية بما في ذلك العمل على وضع آليات عمليـة            

 وتنفيذية لها،

†{{{{ÏŁè<…< <

 ".دعم صمود القدس"انعقاد قمة سرت تحت نداء  -1

رسات اإلسرائيلية مـن   التأكيد على أن جميع اإلجراءات والمما      -2
أجل تغيير معالم مدينة القدس المحتلة ووضـعها الجغرافـي           
والبشرى والتاريخي بمـا فـي ذلـك مـصادرة األراضـي            
والممتلكات وتهجير السكان هي إجراءات باطلة وفقاً لقواعـد         
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وال يمكـن          

 .االعتراف بها

دس الـشرقية أرض محتلـة وبـأن جميـع        التأكيد على أن الق    -3
اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسـرائيلي فيهـا          
باطلة بطالناً مطلقاً ومنعدمة قانوناً وحكماً وال يترتـب عليهـا           
إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة وال          
على وضعها السياسي باعتبارها عاصـمة لدولـة فلـسطين،          

ارة إلى الموقف الدولي الجماعي إزاء عدم قانونية وجود         واإلش
  .المستوطنات في األراضي المحتلة

مطالبة الدول والمنظمات الدولية كافة باالستمرار فـي عـدم           -4
االعتراف أو التعامل مع أي من المشاريع واإلجراءات التـي          
تستهدف األرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين       

ر شرعية وتتجاهـل الحقـوق الثابتـة للـشعب          باعتبارها غي 
 .الفلسطيني
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وضع خطة تحرك عربي لـدعم صـمود القـدس تتـضمن             -5
 .اإلجراءات والخطوات المشار إليها في هذا القرار

مطالبة منظمة اليونسكو تعيين بعثة دائمة فـي القـدس لرفـع             -6
تقارير دورية حول االعتداءات اإلسرائيلية علـى المقدسـات         

سيحية في األراضي الفلسطينية المحتلـة حتـى        اإلسالمية والم 
يتسنى وقفها وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو باتخـاذ         

  .اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن
تكليف المجموعة العربية في نيويورك طلب عقد جلسة خاصة          -7

للجمعية العامة لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس والتـي         
الدولي وقيـام إسـرائيل بإعاقـة تنفيـذ         تخالف قواعد القانون    

قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وتقييم إمكانيـة استـصدار          
قرار عن الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية النظر          
في وقف اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس وتفـويض األمـين          
العام للجامعة بإجراء المشاورات حول الموضوع وفي حـال         

 .فع دعوى مباشرة أمام المحكمةثبت تعذر ر

الدعوة إلى التنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي خاصةً لجنة القدس           -8
 .لتحقيق التكامل الالزم من أجل بلوغ النتائج المتوخاة من هذه الخطة

 لصندوقي  2002زيادة الدعم اإلضافي المقرر في قمة بيروت         -9
عب  مليون دوالر لدعم صمود الـش      500األقصى والقدس إلى    

الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططـات         
 .اإلسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس المحتلة

عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة          - 10
جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمـع        
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لدفاع عـن القـدس     المدني المعنية خالل الثالثة أشهر القادمة ل      
وحمايتها على كافة األصعدة، والترحيب باستضافة دولة قطر        

  .لهذا المؤتمر
دعوة الدول والمنظمات العربية واإلسـالمية والـصناديق العربيـة           - 11

ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيـذ المـشروعات التنمويـة          
اع الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه االجتماعي والقط       
 .االقتصادي واإلسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها

دعوة الفعاليات الشعبية والمؤسسات واألفراد للتبـرع دعمـاً          - 12
لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من األمانة العامة         
االستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهـذا           

معة آليات اسـتخدام هـذه      الغرض، على أن يحدد مجلس الجا     
 .التبرعات

تكليف وزراء اإلعالم العرب بالتركيز على ما تتعـرض لـه            - 13
القدس من أخطار التهويد، ودعوة وسـائل اإلعـالم العربيـة           

اإلسرائيلية فـي    االهتمام بأوضاع القدس وعرض اإلجراءات    
 .المدينة، ودعم سبل التمسك بعروبتها

راف الـسامية المتعاقـدة     الدعوة الستئناف انعقاد اجتماع األط     - 14
 لعقد مؤتمر لبحـث سـبل تطبيـق         1949التفاقية جنيف لعام    

االتفاقية على األراضي الفلسطينية المحتلة، وتـوفير الحمايـة         
للشعب الفلسطيني تحت االحتالل بما في ذلك القدس المحتلـة          
مستفيدين من النتائج االيجابية التي أوجدها تقرير جولدسـتون،         

 العربية فـي جنيـف باتخـاذ اإلجـراءات       وتكليف المجموعة 
 .الالزمة في هذا الشأن
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تكليف دولة فلسطين والمملكة األردنيـة الهاشـمية والمملكـة           - 15
المغربية بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة          
لبحث أي خطوات أو إجراءات إضـافية مطلوبـة لمواجهـة           

 .مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريـر            - 16
حول اإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت           

 .ممكن

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د503: ق.ق(

   

ــسطينية  ــضية الفل الق

ــي   ــصراع العرب وال
  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  تطورات القضية الفلسطينية  
  

  على مستوى القمة،إن مجلس الجامعة 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

، )2002( بيروت   وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وخاصةً قمة       -
، وقمة الجزائر   )2004(، وقمة تونس    )2003(وقمة شرم الشيخ    

، )2007(، وقمـة الريـاض      )2006(، وقمة الخرطوم    )2005(
 ،)2009(، وقمة الدوحة )2008(وقمة دمشق 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجددا على أن السالم العادل والـشامل هـو الخيـار             -1
املة ال يمكن تجزئتها،    االستراتيجي وأن عملية السالم عملية ش     
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والتأكيد على أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقـق           
إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامـل مـن األراضـي           
الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلـك الجـوالن العربـي           

حزيـران  / السوري المحتل وحتى الخط الرابع مـن يونيـو        
لت محتلة في الجنـوب اللبنـاني       ، واألراضي التي الزا   1967

والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين اسـتنادا         
إلى مبادرة السالم العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمـم          

، ورفض كافة أشكال التوطين     1948لسنة  ) 194(المتحدة رقم   
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصـمتها القـدس          

 وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في           الشرقية
وأعادت التأكيد عليهـا القمـم العربيـة        ) 2002(قمة بيروت   

المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدوليـة ومرجعيتهـا ذات         
 .الصلة

التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عمليـة الـسالم             -2
طينية فـي   وضرورة استمرار دعم منظمـة التحريـر الفلـس        

مطالبتها إلسرائيل بالوقف الكامل لالستيطان قبـل اسـتئناف         
المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها وتحديـد مرجعيـة          
واضحة لعملية السالم ووضـع إطـار زمنـي للمفاوضـات،       
والشروع في قـضايا التـسوية النهائيـة للـصراع العربـي            

 والحدود  اإلسرائيلي وعلى رأسها االستيطان والقدس والالجئين     
والمياه، واالنسحاب من كافة األراضي العربية المحتلة والتأكيد        
على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيهـا القـدس            
الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة ال تتجـزأ لقيـام الدولـة            



-38-  

الفلسطينية المستقلة على كافة األراضي التـي احتلـت عـام           
 ورفض كافة المحـاوالت      وعاصمتها القدس الشرقية،   1967

الرامية إلى تفتيت وحدة األراضي الفلسطينية وكافة اإلجراءات        
 .أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل

رفض المواقف اإلسرائيلية الخاصـة بمطالبـة الفلـسطينيين          -3
باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافـة اإلجـراءات         

غيير الواقع الديمغرافي   اإلسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى ت     
والجغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
وفرض وقائع جديدة على األرض، واستباق نتائج مفاوضـات         
الوضع النهائي ومحاوالت االلتفاف على أسس عملية الـسالم         
ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقـضاء         

 .ولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياةعلى فرص إقامة د

توجيه تحية إكبار وإجالل للشعب الفلـسطيني فـي مقاومتـه            -4
الباسلة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطـاع غـزة      
ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان، واإلدانة الشديدة للعدوان        
اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع اآلالف مـن          

داء والجرحى الفلسطينيين، خاصة بـين المـدنيين مـن          الشه
األطفال والنساء وأحدث دمارا هائال وشامال للبنيـة التحتيـة          
والمؤسسات العامة والخاصـة، والمطالبـة بوقـف العـدوان          
اإلسرائيلي، ورفع الحصار الجائر وتحميـل إسـرائيل القـوة          

تكبت من  القائمة باالحتالل المسؤولية القانونية والمادية عما ار      
جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الـدولي والقـانون الـدولي          

 .اإلنساني
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دعوة الرئيس أوباما للتمسك بموقفه المبدئي واألساسي الذي دعـا           -5
فيه إلى الوقف الكامل لسياسة االستيطان فـي كافـة األراضـي            
المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الـشرقية باعتبـار            

ل عائقا خطيرا أمام تحقيق السالم العادل والشامل،        االستيطان يشك 
ومطالبة اإلدارة األمريكية بعدم قبول الحجج اإلسرائيلية الستمرار        
االستيطان واالعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والـضغط    

 .على إسرائيل للوقف الكامل والفوري لالستيطان

 األراضـي   التأكيد أن استمرار الممارسات اإلسـرائيلية فـي        -6
الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشـرة         
مما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقـد اجتمـاعٍ     
عاجل لمجلس األمن إلعادة عرض النزاع العربي اإلسرائيلي        
من مختلف أبعاده، والطلب من الواليات المتحدة عدم استخدام         

باحثـات وتـدهور األوضـاع فـي        الفيتو باعتبار أن فشل الم    
 .األراضي المحتلة يبرر ذلك

التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية         -7
غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضـمها وتهجيـر          
سكانها، وإدانة مصادرة األراضي وبناء وحدات استيطانية في        

ئيلية أسفل وفي   القدس الشرقية، وإدانة أعمال الحفريات اإلسرا     
محيط المسجد األقصى التي تهدد بانهياره ودعـوة المنظمـات    
والمؤسسات الدولية المعنية والسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل        
مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمـسيحية،        
ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجـل          

 .إحباط مخططات إسرائيل
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انة مواصلة إسـرائيل النتهاكاتهـا الجـسيمة وممارسـاتها          إد -8
العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المبـاني فـي القـدس          
لخدمة مشاريعها االستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصـلتها        
بتجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى،        

لجغرافي وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل ا       
الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها، واستكمال عزل مدينـة         

 .القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها

التأكيد على أن الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليـل ومـسجد            -9
بالل بن رباح في بيت لحـم وكافـة المقدسـات اإلسـالمية             

األراضي والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء ال يتجزأ من          
/ الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل فـي الخـامس مـن يونيـو           

، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية       1967حزيران  
، والتي تؤكد أنه ال يجوز      1949واالتفاقية الرابعة لجنيف عام     

لسلطة االحتالل المساس بها أو تغيير معالمهـا، لـذلك فـان            
يل بـضم الحـرم اإلبراهيمـي       اإلجراءات التي اتخذتها إسرائ   

ومسجد بالل بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهـودي هـي            
إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية وال يعتد بهـا بـأي           

 .حال من األحوال

اإلدانة الشديدة لقرار الحكومة اإلسرائيلية األخير بإضافة الحرم      - 10
اإلبراهيمي الشريف ومسجد بالل بن رباح فـي بيـت لحـم            

 القدس إلى قائمة المواقع األثرية والتاريخية إلسرائيل،        وأسوار
ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والدول اإلسالمية       
والمجتمع الدولي للتصدي لهذه اإلجراءات التي تهـدف إلـى          
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تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على األرض ومزيد من         
إلنقاذ الموقف من    والقيام بخطوات ملموسة وحازمة      تاالمالءا

دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء ألن ذلك يـشكل إعـالن     
 .حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة

دعوة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في          - 11
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة األلكـسو واإلسيـسكو         

سالمي لالستمرار فـي جهودهـا للتـصدي        ومنظمة المؤتمر اإل  
لمحاوالت إسرائيل إلدراج الموقعين على قائمة التراث اليهـودي،         

 .وتثمين جهود السيد األمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الشأن

احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الـرئيس محمـود          - 12
حتـرام  عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنيـة وا        

المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقـة عـن         
منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلـس التـشريعي          
الفلسطيني المنتخب، وااللتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل        
الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلـسطيني المعرضـة         

وطنية الفلسطينية تـشكل    للخطر، والتأكيد على أن المصالحة ال     
الضمانة الحقيقية الستعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية التـي         
تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للـشعب         

 .الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفـع           - 13
لى قطـاع غـزة     الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وا       

 15/11/2005وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في         
وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتنـاع           
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إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعـادة          
بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية،          

اء إلعادة إعمار ما دمرتـه الحـرب        ورفضها إدخال مواد البن   
 .اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة

أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكٍل فوري وبمـا يحقـق           - 14
المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهوريـة مـصر         
العربية لالستمرار في جهودها لتأمين التوصـل إلـى اتفـاق           

 .طراف الفلسطينيةالمصالحة ليتم التوقيع عليه من كل األ

التأكيد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي         - 15
الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات        
األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد علـى ضـرورة          
إعالن إسرائيل الوقف الفوري والكامل لـسياسة االسـتيطان         

ت الدولية ذات الصلة السيما قرار مجلس األمن        وتنفيذ القرارا 
، اللـذان   1981لعـام   ) 497(، ورقم   1980لعام  ) 465(رقم  

يؤكدان على عدم شـرعية االسـتيطان، وضـرورة تفكيـك           
المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار     
الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد اإلسرائيلية في        

، وإنهاء الحصار االقتـصادي والعـسكري وتحميلهـا         القدس
مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحـة         
التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العـسكرية          

 .بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة

مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما لالستيطان بالعمـل          - 16
جفيف موارد االستيطان باعتباره خرقا للقانون الـدولي        على ت 
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وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقـوض عمليـة          
السالم، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي         
تساهم في تمويل ودعم عمليات االسـتيطان فـي األراضـي           

ة الـدول   الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالب     
التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها          
عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النـشاط االسـتيطاني         

 .بوقف كافة هذه االستثمارات أو المشاريع

الترحيب بتبني مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لتقريـر          - 17
ة للقانون الدولي   جولدستون حول االنتهاكات اإلسرائيلية الخطير    

والقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان خالل الحرب        
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، واالستمرار في مالحقـة          
إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتهـا لمحاسـبة          
مرتكبيها وتعويض الضحايا ومالحقة المـسؤولين عـن تلـك          

 .م الدوليةالجرائم وإحالتهم إلى المحاك

بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الـدولي للـضغط علـى            - 18
إسرائيل لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلـين الفلـسطينيين         
الذين يقبعون في سجون االحتالل بما فيهم القيادات الـسياسية          
والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعـد         

مقدمتها القانون الدولي والقانون    وقوانين الشرعية الدولية وفي     
 .1949الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف الرابعة عام 

مطالبة األمين العام لألمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة           - 19
اإلجراءات الالزمة للسعي نحو اإلفراج العاجل والغير المـشروط         

ائيلية للنساء الفلسطينيات األسيرات واألطفال في السجون اإلسـر       
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وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيالً لقرار مجلس األمن رقـم           
 وقرارات األمم المتحـدة     2000تشرين األول   /  في أكتوبر  1325

 الصادر عن لجنة وضع المرأة      48/3ذات الصلة وخاصة القرار     
 .2004آذار /  في مارس48في األمم المتحدة دورة 

دول العربيـة لتوضـيح     الدعوة لعقد مؤتمر دولي في جامعة ال       - 20
، بالتنـسيق مـع     2011قضية األسرى وأبعادها في مطلع عام       

 .وزارة شؤون األسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مـسؤولياته والتحـرك التخـاذ            - 21
الخطوات واآلليات الالزمة لحل الصراع العربي اإلسـرائيلي        

والشامل في المنطقة علـى     بكافة جوانبه وتحقيق السالم العادل      
، وأحكام القانون الدولي    1967أساس حل الدولتين وفقا لحدود      

 .وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

المطالبة بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار األمم المتحدة للتأكد           - 22
من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليـات سـرقة األعـضاء           

ديد من المواطنين العرب، وتقـديم الـدعم العربـي          البشرية للع 
 .والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم

مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسـرائيل بـدفع التعويـضات           - 23
المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جـراء الخـسائر     

ـ         ابقة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي المستمر مستفيدين من س
قيام إسرائيل بدفع تعويضات لألمم المتحدة عن الضرر الالحق         
بمنشآت األونروا خالل عدوانها األخير علـى قطـاع غـزة،           
وتحميلها المسؤولية القانونية عـن األضـرار التـي ألحقتهـا           

 .بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية
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 :تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 24

المتحدة إرسال بعثة تقصي حقـائق لتحـري        مطالبة األمم    •
أوضاع أمالك وأراضي الالجئين الفلسطينيين في أراضـي        

 والعمل على الحصول علـى      1948فلسطين التاريخية عام    
نسخ كاملة من جميع الوثائق والخـرائط الموجـودة لـدى           

، والطلب من األمـين العـام       )إدارة األراضي في إسرائيل   (
ر بهذا الشأن التخـاذ اإلجـراءات       لألمم المتحدة إعداد تقري   

 .الالزمة للحفاظ على أمالك الالجئين

مطالبة األمم المتحدة القيام بتحمـل مـسؤولياتها واتخـاذ           •
اإلجراءات الالزمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف        
بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضـي فلـسطين عـام          

 .، باعتبارها الغية وباطلة1948

ن األمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلـزم          الطلب م  - 25
  .من اتصاالت ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د504: ق.ق(

    
ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

ــسلطة  ــة ال دعــم موازن
الوطنيــة الفلــسطينية  

  وصمود الشعب الفلسطيني  

  

   الجامعة على مستوى القمة،إن مجلس

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 
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المساهمات المتوجبة على الدول    وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد        -
األعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات         

، وتونس  )2003(، وشرم الشيخ    )2002(القمم العربية، في بيروت     
، والريـاض   )2006(، والخرطـوم    )2005(، والجزائر   )2004(
 ،)2009(، والدوحة )2008(، ودمشق )2007(

†{{{{ÏŁè<…< <

كر للدول العربية التـي أوفـت بكامـل التزاماتهـا       توجيه الش  -1
ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صـندوقي األقـصى           
وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعـام          

 وفي تقديم الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقررات قمة        2000
ي لـم    ودعوة الدول العربية الت    2002لعام  ) 14ع  .د(بيروت  

تف بالتزاماتها تجاه الدعم اإلضـافي سـرعة الوفـاء بهـذه            
  .التزامات

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم           -2
موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعـوة الـدول العربيـة          
األخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة        

تمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية      والتأكيد على أهمية االس   
 .الفلسطينية

دعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلـسطينية          -3
 وفق اآللية التي أقرتها قمـة       1/4/2010لفترة جديدة بدءا من     

  .2002بيروت 
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د505: ق.ق(
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ــسطينية  ــضية الفل الق

ــي   ــصراع العرب وال
  :هاتاإلسرائيلي ومستجد

  

الجـــوالن العربـــي 
  الــسوري المحتــل  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2010بتاريخ ) 133(ع . د7161

مرات القمة العربية، وآخرها قرار قمـة       وإذ يستذكر قرارات مؤت    -
  ،30/3/2009بتاريخ ) 21(ع . د457الدوحة رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سـورية           -1
العادل وحقها في استعادة كامل الجوالن العربي السوري المحتل         

 ، استناداً إلـى أسـس   1967حزيران  / إلى خط الرابع من يونيو    
أنجـز   عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما       

  .1991في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 
التأكيد مجدداً على كافة قراراته وآخرها قرار قمة الدوحة رقم           -2

 وعلى قرارات مجلـس     30/3/2009بتاريخ  ) 21(ع  . د 457
ـ  4126الجامعة علـى المـستوى الـوزاري رقـم           اريخ  بت

 7161 وقراراته الالحقة وآخرها القـرار رقـم         13/2/1982
 التي تنص على رفض كل ما       3/3/2010بتاريخ  ) 133(ع  .د

اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلـى         
تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربي       

لية لتكـريس   السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات اإلسـرائي     
سيطرتها عليه غير قانونية والغيه وباطلـة، وتـشكل خرقـاً           
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لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، والسـيما        
، وقرار الجمعية العامة    )1981 (497قرار مجلس األمن رقم     

 5/12/2008 بتـاريخ    99/63في دورتها الثالثة والستين رقم      
 بـضم   14/12/1981يل فـي    والذي أكد على أن قرار إسرائ     

الجوالن العربي السوري المحتل غير قـانوني والغ وباطـل          
وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيـراً لقـرار مجلـس         

وكذلك قرار الجمعية العامـة فـي       ) 1981 (497األمن رقم   
، 2/12/2009 بتـاريخ    21/64دورتها الرابعة والستين رقـم      

 95/64 ورقـم    93/64وكذلك قراري الجمعية العامـة رقـم        
 . في هذا الشأن10/12/2009بتاريخ 

التأكيد من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري          -3
 يشكل تهديداً مستمراً للسلم واألمن في       1967المحتل منذ عام    
 .المنطقة والعالم

إدانة إسرائيل لممارساتها في الجوالن العربي السوري المحتـل          -4
ء على األراضي والموارد المائية، وإقامـة       المتمثلة في االستيال  

سد ركامي قرب مدينـة القنيطـرة لـسرقة الميـاه وحرمـان             
المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعـاتهم         
وسقاية مواشيهم، وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين       

ها إليها واستغالل مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وآخر       
اإلعالن عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجـوالن          
العربي السوري المحتل إلنشاء مزارع للكرمة، وإقامة مـصانع         
للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادية علـى المنتجـات          

 .الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها
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تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سـورية ولبنـان،           -5
 معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية       والوقوف

المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتـداء علـى          
 .األمة العربية

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربـي الـسوري           -6
المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسـرائيلي         

التمسك بأرضهم وهـويتهم  وممارساته القمعية، وإصرارهم على  
العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقيـة جنيـف          

 على مواطني الجوالن العربـي الـسوري        1949الرابعة لعام   
المحتل وإدانة سلطات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة       
لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت االحتالل فـي         

 وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعـد        الجوالن كباراً 
الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا االحتالل مـن نـزوح آالف            
السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال األسـر وانعكـاس         
ذلك الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضافة إلـى انتهاكـات           

والتـي تتعـارض مـع      (أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل       
 .)زامات الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفلااللت

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنـسان،          -7
ضمان احترام إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الـدولي         
للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تـسهيل قيـام سـكان           

هليهم وأقاربهم فـي    الجوالن العربي السوري المحتل بزيارة أ     
الوطن األم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية         

 .للصليب األحمر
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 التي تقوم بها قوات االحـتالل       تإدانة الممارسات واالستفزازا   -8
اإلسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجوالن العربي         

ر السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جـدا        
واعتبار أن قيـام إسـرائيل      . يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم   

بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على االنتقال إلـى القـسم           
الجنوبي منها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة        

". جريمـة ضـد اإلنـسانية     "اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر      
لقرية من شـأنها المـساس      وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم ل      

بالوضع السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بـأن         
يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية         
ووقف المعاناة اإلنسانية واالجتماعية واالقتـصادية لـسكانها        
الرازحين تحت االحتالل، ودعم سورية في االحتفاظ بحقها في         

 .لزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القريةاتخاذ ما ي

مطالبة األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمـن ومجلـس           -9
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة فـي مجـال          
حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بالضغط على إسرائيل        

ن لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين السوريين في الـسجو        
اإلسرائيلية من أبناء الجـوالن العربـي الـسوري المحتـل،           
ومطالبة الهيئات اإلنسانية الدولية بحمل إسرائيل على الـسماح         
لمندوبي الصليب األحمر بزيارة هؤالء األسـرى والمعتقلـين         
برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفـسية         

مارسـات القمعيـة    وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم من جراء الم      
اإلسرائيلية وظروف االعتقال الالإنسانية التي يعيشونها داخـل        
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السجون اإلسرائيلية وسياسة القهر المـادي والمعنـوي التـي          
تمارسها السلطات اإلسرائيلية وحرمانهم من أبـسط حقـوقهم         
اإلنسانية واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إلى تـدهور حـالتهم          

 .لخطرالصحية، وتعرض حياتهم ل

التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم االعتـراف          - 10
بأي أوضاع تنجم عن النشاط االسـتيطاني اإلسـرائيلي فـي           
األراضي العربية المحتلة، باعتباره إجراء غيـر مـشروع ال          
يرتب حقاً وال ينشئ التزاماً، واعتبار أن إقامـة مـستوطنات،           

خطيراً التفاقيات جنيف،   واستقدام مستوطنين إليها، يشكل خرقاً      
وجريمة حرب وفقاً للملحق األول لهذه االتفاقيـات، وانتهاكـاً          
ألسس عملية السالم، مما يحتم وقف كافة األنشطة االستيطانية         
اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل، واألراضـي        

 .العربية المحتلة

وليـة  حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الد        - 11
الرافضة للنشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الجوالن العربـي        
السوري المحتل، وذلك من خالل إدانة ممارسـات الحكومـة          

 31/12/2003اإلسرائيلية التي جرى اإلعالن عنها بتـاريخ        
بقصد إقامة تسع مستوطنات جديـدة وتوسـيع القـائم منهـا            

لالزمـة  ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد االعتمادات ا      
لتنفيذ ذلك، خالفاً للتوجهات السلمية العربية والدولية الراميـة         
لتحقيق سالم عادل وشامل فـي المنطقـة اسـتناداً لقـرارات            
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التـي أقرتهـا قمـة           

 .2002بيروت عام 
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إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي دمرت عمليـة الـسالم،          - 12
لتصعيد المستمر للتـوتر فـي المنطقـة، ودعـوة          وأدت إلى ا  

المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات األمـم          
المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التـام مـن الجـوالن          
العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة،        

 .1967حزيران / إلى خط الرابع من يونيو

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د506: ق.ق(

    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  لتضامن مع لبنان ودعمه   ا

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

عربية وآخرها قمة الدوحة    وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة ال      -
)2009(،  
 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، -

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي          -1
واالقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنيـة اللبنانيـة     

  .أراضيهوأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل 
توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه العـدوان           -2

تمـوز  / اإلسرائيلي عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو      
، والترحم علـى أرواح الـشهداء اللبنـانيين،         2006من العام   
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واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العـدوان،         
  .رهضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقرا

اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم بـه الجـيش اللبنـاني فـي              -3
الجنوب اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية، ودعم مهمة هـذا          
الجيش لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامـل أراضـيها           

والتأكيد على ضرورة تعزيـز قـدرات       . وصون السلم األهلي  
نهما مـن القيـام بالمهـام       الجيش والقوى األمنية اللبنانية لتمكي    

 .الوطنية الملقاة على عاتقهما

دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى مطالبة المجتمـع           -4
 ووضع حد نهـائي النتهاكـات       1701الدولي بتطبيق القرار    

إسرائيل له وتهديداتها الدائمة وألعمال التجسس التي تمارسها،        
اس هذا القـرار،    والذي يؤكد على استمرار المطالبة، على أس      

بوقف دائم إلطالق النار والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء          
فضالً عن مطالبة إسرائيل بالتعويض علـى       . في اتفاق الطائف  

لبنان عن األضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وباإلفراج         
 .عن األسرى وإعادة جثامين الشهداء

البحريـة والبريـة   إدانة الخروقـات واالنتهاكـات الجويـة و     -5
اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي وصل عددها منـذ صـدور          

ـ     1701القرار    خرقـاً، علـى     6500 حتى اليوم إلى حوالي ال
اعتبار أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقـرار المـذكور ولجميـع           

 الصادر  425قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار        
وتحميل إسرائيل مسؤولية هـذه      1978آذار  / في شهر مارس  

االنتهاكات، ودعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام      
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 بكـل مندرجاتـه، ووقـف       1701إسرائيل التقيد بتنفيذ القرار     
االنتهاكات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر          
شبكات التجسس اإلسرائيلية، وإدانـة التهديـدات اإلسـرائيلية         

لبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والتي يتواصل التعبيـر         ل
كما يؤكد علـى    . عنها على لسان كبار المسؤولين اإلسرائيليين     

حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه األطمـاع           
اإلسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالتعويض عن الخـسائر التـي         

 االحـتالل والعـدوان      بميـاه لبنـان جـراء      للحقت وما تزا  
 .اإلسرائيليين

  :كما يؤكد المجلس على -6
ضرورة انسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية كافة بمـا          -

فيها مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة         
انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى مـا           

 الدوليـة   وراء الخط األزرق، وذلك استناداً إلى القـرارات       
  .1701ذات الصلة والسيما القرار 

حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع          -
مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني مـن          
قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهـة أي اعتـداء،           

والتأكيـد علـى    . وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة    
 بمندرجاتـه   1701كومته بقرار مجلس األمن رقم      التزام ح 

 .كلها

مطالبة إسرائيل باستكمال تسليم كامل المعلومات الصحيحة        -
والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المنفجرة كافة، بمـا         
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فيها القنابل العنقودية التي ألقتهـا بـشكٍل عـشوائي علـى            
ه في صيف   المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها علي      

 357، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر مـن          2006العام  
 شـاباً وشـابة،     70 طفـالً وطفلـة و     34شخصاً من بينهم    

ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ إلقـاء القنابـل         
العنقودية التي استخدمت خالل الغارات اإلسرائيلية وكميتها       

ولي واألمم المتحدة   فضالً عن مطالبة المجتمع الد    . وأنواعها
باالستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان ألجل رفع         
القنابل العنقودية ونزع األلغام التي زرعتها إسرائيل خـالل         

 .احتاللها لألراضي اللبنانية

دعم رغبة كل من لبنان وسورية لالرتقاء بالعالقات األخوية          -
الـروابط  اللبنانية السورية إلى المـستوى الـذي تفرضـه          

التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد       
 .الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقاللهما

دعم التعاون الوثيق بين القوى األمنية واليونيفل بغية توطيد          -
، 1701األمن واالستقرار في جنوب لبنان وفـق القـرار          

  .وتثمين مساهمة الدول في اليونيفل
حميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له         ت -7

 ونتائجه، وعن االستهداف المتعمـد      2006لبنان خالل صيف    
للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صـارخاً وخطيـراً          
للقانون الدولي والسيما القانون الدولي اإلنـساني والتفاقيـات         

 مسؤولية التعويض   ، وتحميل إسرائيل أيضاً   1949جنيف لعام   
للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحـة        
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المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنـانيين وباالقتـصاد         
اللبناني جراء العدوان اإلسرائيلي، واعتبـار مـا قامـت بـه            

     شكل جرائم حرب تستوجب    إسرائيل خالل عدوانها على لبنان ي
وباإلشـارة  .  أمام المراجع الدولية المختـصة     مالحقة مرتكبيها 

 تاريخ  194/61 الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       اتإلى قرار 
 ورقـم   19/12/2007 تاريخ   188/62 ورقم   20/12/2006
حول التلـوث البيئـي فـي       ،  19/12/2008 تاريخ   211/63

تحميـل إسـرائيل    والقاضـية ب  ،  2006تمـوز   / عدوان يوليو 
اجمة عنه والطلب إليها دفع تعويـضات       األضرار الن مسؤولية  

فورية وكافية إلى لبنان والدول األخرى التي تـضررت مـن           
  .هذا التلوثجراء 

دعم عمل الحكومة الهادف إلـى تعزيـز دور لبنـان العربـي              -8
والدولي، السيما من خالل الحضور الفاعل في منظمـة األمـم           
ة المتحدة، وفي مجلس األمن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوي        

لبنان فيه مسؤولية كبيرة عليه في الدفاع عن حقوقـه الوطنيـة،            
وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسالم في العـالم، وفـي           
مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المـشروعة فـي          
مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتالل       

الـسورية، وانتهاكهـا القـانون      األراضي الفلسطينية واللبنانية و   
 .الدولي بما فيه القانون الدولي اإلنساني

دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بااللتزام بأحكام الدستور         -9
لجهة رفض التوطين والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين فـي         
العودة إلى ديارهم، وتثمين ودعم الموقف الواضـح والثابـت          
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ة والرافض لفكرة تـوطين الالجئـين       للشعب وللقيادة الفلسطيني  
 في الدول المضيفة والسيما في لبنان، وفقـاً لمـا           نالفلسطينيي

نصت عليه الفقرة الثالثة من المبادرة العربية للـسالم والتـي           
ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي       "تنص على   

، والتحذير  "يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة      
أن عدم حل قضيتهم على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقـاً           من  

لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولـة         
توطينهم، يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق        
السالم العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانيـة فـي          

 معالجة كافة المسائل    تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل     
الحياتية واالجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين داخـل       
المخيمات بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغـوث وتـشغيل          

، وكذلك في معالجـة القـضايا       "األونروا"الالجئين الفلسطينيين   
األمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبنـاني،         

 الخاصة بقضايا السالح الفلسطيني في لبنان، كمـا         السيما تلك 
يثني على جهود الحكومة اللبنانية إلعادة إعمار مخـيم نهـر           
البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بااللتزامات المعبر        
عنها في مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخيم نهر البـارد، وإلـى            

 .تقديم العون بغية انجاز هذا األمر

علماً بالتزام الحكومة التعاون مـع المحكمـة الخاصـة          األخذ   - 10
 1757بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس األمـن رقـم           

لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري         
 .ورفاقه، إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً ألمن اللبنانيين



-58-  

حة دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سـما          - 11
اإلمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والـصحافي         

 .عباس بدر الدين

دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى الـسير فـي تطبيـق             - 12
وتطوير سياسة اإلصالح االقتصادي التي تقدم بها لبنان إلـى          

، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ       3مؤتمر باريس   
ص نموه، فضالً عن المساعدة فـي       على استقراره وتعزيز فر   

تحرير باقي الهبات والقـروض التـي تعهـدت بهـا الـدول             
والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد مـن مـشاريع البنـي           

 .التحتية

التأكيد على إدانة اإلرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية          - 13
بمكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب        

قاومة المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حـق         والم
أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الـدولي، وعـدم          
اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً، وبالتـالي رفـض إدراج          

  .المقاومين على لوائح اإلرهابيين
الترحيب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتثمين الدور الهـام          - 14

 به فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهوريـة،         الذي يقوم 
وذلك في رعاية وترؤس جلسات الحوار الـوطني واسـتكمال          
وتنفيذ مقرراته السابقة، ويعرب المجلس عن استعداده لتقـديم         

 .أي مساعدة في هذا المجال دعماً لحكومة الوحدة الوطنية

ة للقمـة   اإلشادة والدعم بالجهود التي تقوم بها الرئاسة الـسابق         - 15
واألمين العام بالتشاور مـع الـدول العربيـة والمؤسـسات            
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الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكـريس         
االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان حفاظـاً         

 .على وحدته وأمنه واستقراره

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د507: ق.ق(

    

ــسطينية  ــضية الفل الق

ــي  وا ــصراع العرب ل
  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  ســــوريةدعــــم 

ــان  ــسطين ولبن   وفل

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 إذ يقدر غالياً التضحيات الغالية التي قدمتها الدول العربية، -

وبعد المناقشات المستفيضة التي أجراها القـادة العـرب خـالل            -
 ومواصلة  تناولهم لموضوع تطورات الصراع العربي اإلسرائيلي     

 االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية،

  وفي ضوء التعنت اإلسرائيلي واحتماالت فشل المساعي السلمية، -
†{{{{ÏŁè<…< <

دعم جهود الشعب السوري والفلسطيني واللبناني في تحريـر          -1
  .أراضيهم المحتلة

  .االلتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل -2
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د508: ق.ق(

    

   العراق فيتطورات الوضع   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
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وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

واستناداً إلى قرارات القمة العربية وآخرها قرار قمة الدوحة رقم           -
   بشأن الوضع في العراق،30/3/2009بتاريخ ) 21(ع . د459

وإذ يرحب بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوزاري الدولي          -
للدول المجاورة للعراق، ومـصر والبحـرين والـدول الدائمـة           

ة الدول الثمانية والذي عقـد      العضوية في مجلس األمن ومجموع    
في جمهورية مصر العربيـة فـي مدينـة شـرم الـشيخ فـي               

، وكذلك نتائج مؤتمر العهد الدولي مع العراق الـذي          4/5/2007
عقد في جمهورية مصر العربية في مدينـة شـرم الـشيخ فـي              

، والبيان الصادر عن االجتماع الموسع الثاني لوزراء        3/5/2007
 للعراق ومصر والبحرين والدول الدائمة      خارجية الدول المجاورة  

العضوية في مجلس األمن ومجموعة دول الثمانية الذي عقد فـي           
 في اسطنبول، والبيان الـصادر عـن االجتمـاع          3/11/2007

الموسع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق الذي عقد         
، واإلعالن الصادر عـن مـؤتمر       22/4/2008في الكويت في    

ة السنوية األول للعهد الدولي مع العراق الذي عقد فـي           المراجع
  ،29/5/2008ستوكهولم في 

وإذ يستذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الـدوليين بـشأن           -
) 23/11/2004 و 22(العراق، واللـذين عقـدا بـشرم الـشيخ          

  ،)22/6/2005(وبروكسل 
، والذي  2005 لعام   1618وإذ يشير إلى قرار مجلس األمن رقم         -

  ين جميع األعمال اإلرهابية في العراق،يد
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وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي بـشأن           -
المتخذ في دورته الرابعة والثالثين     " الوضع في جمهورية العراق   "

-15التي عقدت في جمهورية باكستان اإلسالمية خالل الفتـرة          
17/5/2007،  

ء الخارجية العرب   وإذ يذكر بقرارات مجلس األمن ومجلس وزرا       -
والبيانات الصادرة عن اجتماعات دول الجوار للعراق الخاصـة         
باحترام سيادة العراق وسالمة أراضيه وعدم المـساس بحـدوده          

  المعترف بها دولياً،
وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئـيس وفـد جمهوريـة             -

  العراق،
†{{{{ÏŁè<…< <

ي واألمنـي لمـا     التأكيد على أن التصور العربي للحل السياس       -1
يواجهه العراق من تحديات يستند إلـى العناصـر الرئيـسية           

  :التالية
احترام وحدة وسيادة واستقالل العـراق وهويتـه العربيـة           -

اإلسالمية، ورفض أي دعاوي لتقسيمه، مع التأكيـد علـى          
  .عدم التدخل في شؤونه الداخلية

إن تعزيز االستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات الراهنة         -
يتطلب تعزيز العمليـة الـسياسية الديمقراطيـة وتحقيـق          
المصالحة الوطنية لمعالجة التحديات األمنية والسياسية وفي       

  .مقدمتها قلع جذور الفتنة الطائفية واإلرهاب
تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير          -

مستقبله السياسي وأن تحقيق األمن واالستقرار يقـع علـى          
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تق حكومة الوحدة الوطنيـة والمؤسـسات الدسـتورية         عا
والقيادات السياسية العراقية وعلى دعـم ومـساندة الـدول          
العربية ودول الجوار لكافـة الجهـود المبذولـة لمكافحـة          
اإلرهاب والمتسللين واإلشادة بإصـدار قـانون انتخابـات         
مجلس النواب العراقي، والترحيب باالنتخابات البرلمانيـة       

 في العراق تعزيـزاً     2010آذار  /  مارس 7 في   التي جرت 
للعملية السياسية الجارية واإلشادة بموقف الشعب العراقـي        
في إقباله الكبير على صناديق االقتراع متحدياً اإلرهـاب،         
وتثمين دور الجامعة العربية في مراقبة هذه االنتخابات عبر         

  .وفد رفيع المستوى
للعـراق بـدور فاعـل      التأكيد على أهمية قيام دول الجـوار         -2

لمساعدته في تعزيز األمن واالستقرار، وعـدم التـدخل فـي           
شؤونه الداخلية، والتصدي لإلرهاب ووقف أعمال العنف التي        
تهدد وحدته أرضاً وشعباً، وتجسيد ذلـك فعليـاً مـن خـالل             
المشاركة الجدية والفعالة لدول الجوار فـي مراقبـة الحـدود           

رهابيين إلى داخـل األراضـي   الدولية المشتركة لمنع تسلل اإل  
العراقية، ودعم جهود الحكومة العراقيـة المـستمرة لتحقيـق          

  .المصالحة الوطنية
أخذ العلم بتوقيع العراق اتفاقية انسحاب القوات األمريكية مـن           -3

 باإلضافة إلـى االتفاقيـة اإلطاريـة        2011العراق نهاية عام    
الواليـات  اإلستراتيجية لعالقة صداقة بين جمهورية العراق و      

دول انـسحابها مـن     ) 6(المتحدة األمريكية، وقد أتمت قوات      
 بنـاء علـى توقيـع       2009تموز  / المدن العراقية نهاية يوليو   
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اتفاقيات مع قياداتها المتواجدة في العراق، واستعادته لـسيادته         
كاملة على جميع أراضيه، وكذلك الترحيب بقرار مجلس األمن         

، 2009 لعـام    1905لقـرار   وا. 2008 لعام   1859ذي الرقم   
حيث اكتمل انسحاب قوات الواليات المتحدة المقاتلة من المدن         

 2009حزيـران   /  يونيـو  30والقرى والقصبات العراقية في     
وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن        
والقرى تمهيداً لالنسحاب من جميع األراضي والمياه واألجواء        

  .31/12/2011ا المقرر العراقية في موعده
اإلشادة بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العـراق ودور     -4

الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية، والتي تكللـت بالنجـاح          
، 31/1/2009الكبير إلجراء انتخابات مجالس المحافظات في       

وإجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كوردستان في        
 ومشاركة وفد من الجامعة العربية فـي فـرق          25/7/2009

  .المراقبة
متابعة نتائج مبادرة العهد الدولي مع العراق، والتي تم إطالقها           -5

في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربيـة         
، ودعوة كافة األطراف المعنية     3/5/2007بشرم الشيخ بتاريخ    

يقة العهد الـدولي    بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في وث     
مع العراق، ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجـوار الموسـعة          
ونتائج اجتماعات مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات        
في مجاالت الوقود والطاقة، ومساعدة النـازحين، والتعـاون         
والتنسيق األمني، والتأكيد على أهمية مواصلة هـذه الجهـود          

  .دولي لمساعدة العراقتعزيزا للدعم اإلقليمي وال
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حـول  ) 2007 (1770الترحيب بقرار مجلس األمن ذي الرقم      -6
توسيع دور األمم المتحدة في العـراق فـي مجـاالت الـدعم          
والمساعدة، والتعاون االيجابي نحو تحقيق تقدم فـي الحـوار          
السياسي والمصالحة الوطنية، والمطالبة بتعزيز دورهـا فـي         

همية مواصلة التعاون بين األمم     مساعدة العراق والتأكيد على أ    
  .المتحدة والجامعة العربية في سبيل إنجاح تلك الجهود

 375رقـم   ) 19(ع  .االلتزام بوضع قراري قمـة الريـاض د        -7
 415رقـم   ) 20(ع  . وقرار قمة دمشق د    29/3/2007بتاريخ  
 459رقم  ) 21(ع  . وقرار قمة الدوحة د    30/3/2008بتاريخ  
يذ واالستجابة الفورية لمطلب     موضع التنف  30/3/2009بتاريخ  

العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق،         
واإلشادة بمبادرة المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمـارات        
العربية المتحدة، ومملكـة البحـرين، والجمهوريـة العربيـة          
السورية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، بإعادة فتح        

ثاتها الدبلوماسية في بغداد، ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية        بع
إلى درجة سفير تعزيزا لعالقاتها الثنائية مع العراق وإعـالن          

  .الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها في بغداد
اإلدانة الشديدة للعمليات اإلرهابية التي تستهدف الشعب العراقي         -8

واألمن كما جاء في قرار     ومؤسساته، واعتبار ذلك تهديدا للسالم      
، وعلـى وجـه الخـصوص    )2005 (1618مجلس األمن رقم   

 25/10/2009 و 19/8/2009االعتداءات اإلرهابية األخيرة في     
 والتي استهدفت مؤسسات الدولة     25/1/2010 و 8/12/2009و

السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعـدل والبلـديات،         
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دة التي تتخذها الحكومة العراقية     وكذلك الترحيب بالخطوات الجا   
في تنفيذ الخطة األمنية لفرض القانون وبالنتائج االيجابية التـي          
حققتها الخطة على طريق خفـض العنـف واسـتتباب األمـن            
ومطاردة بؤر العنـف واإلرهـاب ومـصادر التهديـد ألمـن            
المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات اإلرهابية        

ا النظام السابق وفرق الموت والميليـشيات الطائفيـة         أو من بقاي  
وعصابات الجريمة المنظمة، ودعم إجراءات الحكومة في سحب        
السالح غير الشرعي وتوفير الخدمات وإعادة المهجـرين إلـى          

  .مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية
نيـة  دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها األم         -9

على أسس وطنية ومهنية وخصوصا بعد تسلمها للملف األمني         
لعموم العراق، ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلـك          
الجهود من خالل تدريب قوات الجـيش والـشرطة العراقيـة           
وتطويرها وتحديثها في الوسائل واألساليب لتمكينها من مجابهة        

اقـي ومؤسـسات    المخططات اإلرهابية ضد أبناء الشعب العر     
حكومته الوطنية، والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية        

  .العراقية في مختلف المجاالت
اإلشادة بموقف دولة اإلمارات العربية المتحدة بإلغائها الـديون          - 10

ع .المترتبة على العراق، وإعادة التأكيد على قرار قمة دمشق د         
 علـى الـدول     ، والتأكيد 30/3/2008 بتاريخ   415رقم  ) 20(

العربية إلى مراجعة ديونها مع العـراق لغـرض إلغائهـا أو            
تخفيضها أسوة بالمبادرة األخوية لـدول اإلمـارات العربيـة          

ع . د 375من قرار قمة الرياض رقم      ) 8(المتحدة تنفيذا للفقرة    
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، وأسوة بدول نادي باريس والدول      29/3/2007بتاريخ  ) 19(
  .األجنبية األخرى

عل لمساعدة العراق في الـدفع بعمليـة التنميـة          القيام بدور فا   - 11
االقتصادية والمشاركة الفعالة في إعادة بناء وتأهيـل مختلـف        
القطاعات، وتعزيز االستثمارات العربية في العراق، ودعـوة        
منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالـة        

بـة  في إعادة إعمار وتنمية العراق وفقا لالحتياجـات المطلو        
والخبرات واإلمكانيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات، واإلشادة       
بدور جمهورية مصر العربية في التعاون االسـتراتيجي فـي          

  .مجال االستثمار والتنمية والدخول بقوة إلى األسواق العراقية
اإلدانة مجدداً لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي تمـت          - 12

س الحقائق المتعلقة باألسـرى     أثناء احتالل دولة الكويت، وطم    
والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول األخرى الذين تم العثـور         
على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، واإلعراب عن          
عميق التعازي ألسر الضحايا الذي جرى التعرف على رفاتهم         
والقلق لمحنة أولئك الذين ال يزال مكان وجـودهم مجهـوالً،           

بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي       واإلشادة  
تُبذل من أجل كشف مـصير جميـع المفقـودين واألسـرى            

ويعبر العراق عـن شـكره      . الكويتيين ورعايا الدول األخرى   
لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دوالر لوزارة حقوق اإلنسان         

 .العراقية لدعم جهودها في هذا المجال

أهمية مواصلة الجهود التي تقـوم بهـا الجامعـة          التأكيد على    - 13
العربية وبعثتها في العراق، في سبيل دعم ومساندة العراق في          
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مختلف المجاالت، ودعوة الدول التي لم تسدد أنـصبتها فـي           
  .موازنة فتح البعثة واستمرار عملها إلى اإلسراع في السداد

دعم الموقف القانوني للعراق بخـصوص حقوقـه التاريخيـة           - 14
والمكتسبة في المياه، والتأكيد على االلتزام بأسس قسمة الميـاه       
واالنتفاع المنصف التي تستند إلى القانون والعرف الـدوليين،         
وكذلك ضرورة تقـسيم الميـاه وتحديـد الحـصص العادلـة            
والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة، وأهمية عقد اتفاقيات         

والـشركات الممولـة    للشراكة في هذا الصدد، ودعوة الدول       
  .لمشاريع السدود والري إلى وقف هذا التمويل

التأكيد على احترام الحدود الدولية للعراق مـع دول الجـوار            - 15
وعدم انتهاك سيادته الوطنية وااللتزام بالقوانين الدولية واللجوء        
إلى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مـشكلة          

وااللتزام بالعمل المـشترك ضـد      بين العراق ودول الجوار،     
جميع األنشطة اإلرهابية بما فيها إثـارة النعـرات الطائفيـة           
واإلثنية والفتاوى المحرضة على اإلرهاب والفتنة الداخلية التي        

  .تمس أمن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة
الطلب من األمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بـشأنه           - 16

 .س في دورته القادمةإلى المجل

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د509: ق.ق(
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ــران للجــزر  احــتالل إي

ــثالث ــة ال ــب  العربي طن
الكبرى وطنب الـصغرى    

التابعة لدولة   وأبو موسى 
 ةاإلمارات العربية المتحد  

ــي  ــيج العرب ــي الخل   ف
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وع �

 460وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الدوحة رقـم             -
 بشأن احتالل الجمهوريـة اإلسـالمية       30/3/2009 بتاريخ   21ع  .د

طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو     : اإليرانية للجزر العربية الثالث   
 ،ية المتحدة في الخليج العربيموسى التابعة لدولة اإلمارات العرب

وفي ضوء اقتراح األخ القائد معمر القذافي قائـد ثـورة الفـاتح              -
 العظيم بشأن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية،

†{{{{ÏŁè<…< <

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

موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل الـسلمية التـي         وأبو  
  .تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

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

ؤدي إلى تهديد األمن    يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة وي     
 .والسلم الدوليين

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

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جـزر دولـة           -4
اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب        
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و موسى، وعلى المياه اإلقليمية واإلقليم الجـوي        الصغرى وأب 
والجرف القاري، والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث       
 باعتبارها جزء ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحـدة،         
والطلب من إيران الكف عن مثل هذه االنتهاكـات واألعمـال           

 لدولة مـستقلة  االستفزازية التي تعد تدخال في الشؤون الداخلية  
ذات سيادة، وال تساعد علـى بنـاء الثقـة، وتهـدد األمـن              
واالستقرار في المنطقة، وتعـرض أمـن وسـالمة المالحـة           

  .اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر
إدانة إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبـو موسـى التابعـة لدولـة               -5

زالـة هـذه المنـشآت غيـر        اإلمارات العربية المتحدة مطالباً إيران بإ     
 .المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على أراضيها

دعوة الحكومة اإليرانية مجددا إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتيـة           -6
الثالث، والكف عن فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي           

الديمغرافية، وإلغاء كافة   منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية و      
اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف           
واحد في الجزر العربيـة الـثالث باعتبـار أن تلـك اإلجـراءات              
واالدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولـة          

ماال منافية اإلمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثالث وتعد أع      
، ومطالبتهـا إتبـاع   1949ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام    

الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القـانون           
 .الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية

إليرانيـة  اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسـالمية ا          -7
النظر في موقفها الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جـزر دولـة            
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اإلمارات العربية المتحدة الـثالث المحتلـة، إمـا مـن خـالل             
 .المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات           -8
الحوار وإزالة التوتر، إلـى خطـوات       مع الدول العربية، وفي     

عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الصادقة للـدعوات        
الجادة والمخلصة والصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن         
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول          
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومـن الـدول العربيـة           

عات الدولية والدول الصديقة، واألمين العـام لألمـم         والمجمو
المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الـثالث المحتلـة           
بالطرق السلمية، وفق األعراف والمواثيق وقواعـد القـانون         
الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلـى          

ـ           ز األمـن   محكمة العدل الدولية، من اجل بنـاء الثقـة وتعزي
 .واالستقرار في منطقة الخليج العربي

الطلب مجدداً إلى األخ القائد معمر القذافي قائد ثـورة الفـاتح             -9
العظيم االستمرار في بذل مساعيه الحميدة لـدى الجمهوريـة          
اإلسالمية اإليرانية ودولة اإلمارات العربية المتحدة من أجـل         

 .ةالقبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولي

التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مـع إيـران بإثـارة             - 10
قضية احتالل إيران للجزر الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائه         

 .انطالقا من أن الجزر الثالث هي أراضي عربية محتلة

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بأهميـة           - 11
ى مجلس األمن، إلى   إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة عل     
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أن تنهي إيران احتاللها للجزر العربية الثالث، وتسترد دولـة          
 .اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها

الطلب من األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى           - 12
 .المجلس في دورته العادية القادمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د510: ق.ق(

    

ة األضــرار معالجــ
 المترتبـة   واإلجراءات

ــول ــزاع ح ــن الن   ع
ــوكيرب ــضية لـ   يقـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

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

وإذ يؤكد على قراراته ذات الصلة، وآخرها قرار قمـة الدوحـة             -
 ،30/3/2009 بتاريخ) 21(ع . د461رقم 

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ذات           -
 ،3/3/2010بتاريخ ) 133(ع . د7166الصلة وآخرها القرار رقم 

وإذ يذكِّر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العربية الليبية          -
 الشعبية االشتراكية العظمى من جراء العقوبات المفروضة عليها،

{{{{ÏŁè†<… 

التأكيد على حق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية        
العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما أصـابها مـن           

  .أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د511: ق.ق(
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رفـــض العقوبـــات 

األمريكيــة أحاديــة  
ــة ــب المفروض   الجان

 الجمهوريــة علــى
  العربيــة الــسورية 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وإذ يجدد اإلعراب عن االستغراب والقلق إزاء إقرار الكونجرس          -
يـذي  ، واألمـر التنف   )محاسبة سورية (األمريكي قانون ما يسمى     

 القاضي بفـرض    11/5/2004الذي وقعه الرئيس األمريكي يوم      
  عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية،

وبعد أن أحيط علما بالبيانات واإلعالنات والقرارات الصادرة عن          -
مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية والتـي         

 دولة لتشريعاتها الوطنية    تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب     
على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول         

  وشعوبها،
وإذ يالحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعـارض           -

مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التـي تمنـع اتخـاذ            
  ن،إجراءات من شأنها عرقلة حرية التجارة والمالحة الدوليتي

وإذ يستغرب صدور هذا القانون األمريكي ضد بلد عربي أساسـي            -
في استقرار المنطقة وأمنها في وقت تسعى فيه الواليات المتحـدة           
إلقامة تعاون مع الدول العربية في مكافحة اإلرهاب الدولي وتحقيق          

  ،اإلصالحات الالزمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين
بتـاريخ  ) 20(ع  . د 420ق رقـم    والتزاماً بقـرار قمـة دمـش       -

بتـاريخ  ) 21(ع  . د 463 وقرار قمة الدوحة رقـم       30/3/2008
30/3/2009،  
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†{{{{ÏŁè<…< <

واعتبـاره تجـاوزاً    " محاسبة سـورية  "رفض قانون ما يسمى      -1
لمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وميثاق جامعـة         

  .نون الدوليالدول العربية وتغليباً للقوانين األمريكية على القا
التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفهـا          -2

الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين       
الدول وحل الخالفات فيما بينها، ودعـوة اإلدارة األمريكيـة          
الحالية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية إليجاد           

ية المسائل التي تعيق تحسين العالقـات بـين         أنجع السبل لتسو  
  .البلدين

الطلب من اإلدارة األمريكية الحالية إعادة النظر بهذا القـانون           -3
وإلغاءه باعتباره يشكل انحيازا سافراً إلسرائيل وبنفس الوقـت         
يؤدي إلى زيادة تدهور األوضاع وتبديد فرص تحقيق الـسالم          

، كما يشكل مـساساً     العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط     
  .خطيراً بالمصالح العربية

التأكيد على أن قيام اإلدارة األمريكية الحالية بإلغاء هذا القانون           -4
يمثل بادرة إيجابية وانتهاجا لـسياسة تخلـو مـن المعـايير            

  .المزدوجة
الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريـر            -5

  . القادمةفي شأنه إلى المجلس في دورته
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د512: ق.ق(
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الحصار الجائر المفروض   

على سورية والـسودان    
الواليات المتحدة   من قبل 

ــراء أو   ــصوص ش بخ
استئجار الطائرات وقطع   

ــار ــذا  الغي ــائج ه ونت
الحصار التي تهدد سالمة    

  وأمن الطيـران المـدني    

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 لى مذكرة األمانة العامة،ع �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العـرب          �
  ،12/4/2006بتاريخ ) 36(بدورته 

 351في الخرطوم رقـم     ) 18(وإذ يؤكد على قرار القمة العربية        -
، وقرار قمـة  )3 و2 الفقرتين –البند ثانياً   (،  29/3/2006بتاريخ  

  ،30/3/2009بتاريخ ) 21(ع . د464الدوحة رقم 
†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على حق جميع الدول العربية فـي تطـوير أسـطولها             -1
الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشـتراطات          

  .وحظر سياسي يعيق ذلك
رفض الحظر المفروض على سورية والسودان فـي شـراء           -2

طع غيارها واعتباره تجـاوزاً لمبـادئ       واستئجار الطائرات وق  
القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وميثـاق جامعـة الـدول           
العربية وانتهاكاً لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدوليـة الخاصـة       

 .بالطيران المدني

دعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الـدول المعنيـة            -3
المعنية بشؤون الطيران   ولدى كافة المنظمات الدولية واإلقليمية      

المدني والسيما سالمة الطيران المدني للعمل على رفـع هـذا          
الحظر المفروض على الطيران المدني الـسوري والـسوداني         
وشركات الطيران السورية والسودانية مما يتيح لهـا شـراء          
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واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيـزات للـتمكن مـن          
مـدني لكافـة الركـاب الـذين     تحقيق امن وسالمة الطيران ال   

يستخدمون الطائرات والمطارات الـسورية والـسودانية مـن         
 .مختلف الجنسيات

الطلب من األمانة العامة متابعة هذا الموضوع وتقديم تقريـر           -4
  .عن نتائج اتصاالتها إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د513: ق.ق(

    

رفض قـرار الـدائرة     
ة األولــى التمهيديــ

ــة   ــة الجنائي للمحكم
الدولية في حق فخامة    

الرئيس عمـر حـسن     
رئـيس   أحمد البـشير  

ــسودان ــة ال   جمهوري

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 جمهوريـة   وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئـيس وفـد          -
  السودان،

وإذ يؤكد على قرار الدورة االستثنائية لوزراء الخارجية العـرب           -
 لمجلـس الجامعـة علـى       133، وقرار الدورة    4/3/2010في  

، وعلى قـرارات القمـم      2010آذار  / المستوى الوزاري مارس  
العربية السابقة حول دعم السالم والتنمية والوحدة في الـسودان          

 ،2009آذار / ة مارسوآخرها قرار قمة الدوح

وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات           -
اإلقليمية والدولية الداعية إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة 

 ،أراضيه واستقالله، ودعم تحقيق مساعي السالم بين أبنائه
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ئيـة  وإذ يحذر من أن قرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنا         -
الدولية سيؤدى إلى اإلخالل بمبدأ سيادة الدول، وعمليـة الـسالم           

 الجارية في السودان تحت ستار العدالة الجنائية،

وإذ يشير إلى أن قرار الدائرة التمهيدية األولى لـم يـضع فـي               -
حسبانه جهود حكومة السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حـسن          

ستعرت نصف قرن من    احمد البشير في إطفاء نار الحرب التي ا       
الزمان بجنوب السودان، وجهوده لترسيخ أسس اتفـاق الـسالم          
الشامل في الجنوب ومساعيه إلحالل السالم في السودان عامـة          
وفي دارفور بصفة خاصة، كما أنه تجاهل أيضاً الجهود العربية          

 األفريقية لحل أزمة دارفور،

اإلطـاري بـين    وإذ يشيد بجهود دولة قطر في إتمام توقيع االتفاق           -
الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحـة بتـاريخ          

 برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد         23/2/2010
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وكذلك توقيع االتفاق اإلطـاري            
واتفاق وقف إطالق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحريـر          

، برعاية كريمة مـن سـمو       18/3/2010 بتاريخ   والعدالة بالدوحة 
 ،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب األمير وولي عهد دولة قطر

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية ودول جوار الـسودان            -
وخاصة جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربيـة الليبيـة         

 الشعبية االشتراكية العظمى إلنهاء أزمة دارفور،

†{{{{ÏŁè<…< <

التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية          -1
األولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن         
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أحمد البشير الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة،          
ويؤثر سـلباً علـى     . ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته    

إلحالل السالم وخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء       الجهود الحثيثة   
، واتفاقيات السالم   17/2/2009الثقة الموقع في الدوحة بتاريخ      

األخرى والدعوة إلى دعم الحوار الـسوداني طبقـاً للمبـادرة           
 .العربية األفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن

ـ           -2 ذي التأكيد على أن إحالة مجلس األمن للوضع في دارفور، ال
يعد نزاعاً داخلياً، إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ال يتـسق          

 .وأغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

تكثيف زيارات القادة والمسؤولين العرب للسودان تعبيراً عـن          -3
 .تضامنهم معه

اعتبار قرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدوليـة          -4
 البشير، سـابقة خطيـرة      بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد     

تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقاً          
، ولقواعد القانون   1961التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة      

 .الدولي العرفي، ورفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار

الطعـن  لمحكمة الجنائية الدولية    دائرة االستئناف با   رفض إحالة  -5
 المدعى العام للدائرة التمهيدية إلعادة النظر في إضافة         المقدم من 

الجهود العربية  ضارة ب خطوة   واعتبارها   تهمة اإلبادة الجماعية،  
واإلفريقية المبذولة حالياً لدفع عملية السالم بشأن دارفور، والتي         

 .، ورفض كل ما يترتب عليهاتجري حالياً في الدوحة

ة من قبل الـدائرة التمهيديـة       المطالبة بإلغاء اإلجراءات المتخذ    -6
األولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصـةً وأن الـسودان لـيس      
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عضواً في هذه المحكمة، ودعوة مجلس األمـن إلـى تحمـل            
 .مسؤولياته في إقرار السالم واالستقرار في السودان

رفض محاوالت تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في          -7
ل ووحدتها واستقرارها، تحت سـتار      االنتقاص من سيادة الدو   

 .العدالة الجنائية الدولية

الدعوة إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية،          -8
والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مـع إجـراءات           
المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمـر حـسن           

 .أحمد البشير رئيس جمهورية السودان

عوة مجلس األمن والمنظمات الدولية واإلقليمية لدعم الجهود الجاريـة          د -9
إلقرار السالم في دارفور، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس األمن           
للتوصل لموقف موحد لحماية السالم واالستقرار في السودان، وإتاحـة          

 .الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية ألزمة دارفور

همية المطلوبة لتحقيق السالم بين األطراف الـسودانية        إيالء األ  - 10
المعنية بأزمة دارفور، ودعم الجهود الحثيثة التي تقـوم بهـا           
حكومة الوحدة الوطنية لتحقيـق الـسالم الـشامل بـدارفور،           
والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سـيؤثر سـلباً           

رى، وتقدير مـا    على هذه الجهود خاصة واتفاقيات السالم األخ      
قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعالج         
أزمة دارفور والتأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء         

 .السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة

دعوة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسالم          - 11
لية السياسية والتجاوب مع الجهود العربيـة       لالنضمام إلى العم  
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األفريقية المبذولة إلحالل السالم وتحمل مسؤولياتها لتعزيـز         
 .فرص تحقيق السالم واالستقرار بالسودان

اإلشادة بصمود الشعب السوداني وتماسك جبهته الداخلية فـي          - 12
 .مواجهة قرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية

ادة بجهود األمين العام ومساعيه المتواصلة إلحالل السالم        اإلش - 13
في السودان، ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف مع االتحاد         
األفريقي ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي ومجموعـة دول عـدم          
االنحياز لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار الـسودان،         

 .وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمة

 .ء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقفإبقا - 14

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د514: ق.ق(

    

  دعــــم الــــسالم
والتنمية والوحدة فـي    
ــسودان ــة ال   جمهوري

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئـيس وفـد جمهوريـة             -
 الجارية إلحالل السالم في دارفور، وجهود       جهودالالسودان حول   

 إجراء االنتخابات العامة في السودان،

  
 



-80-  

 على احترام سيادة الـسودان ووحـدة أراضـيه           مجدداً وإذ يؤكد  -
هـذا االلتـزام،   ل  العمليتأكيدالواستقالله ويطلب من جميع الدول  

 في ربوع السودان، تحقيق السالم إلىودعم المساعي الرامية 

 السابقة فـي هـذا الـشأن،         القمم العربية  وإذ يؤكد على قرارات    -
دعم السالم والوحـدة    "ل   حو 2009وآخرها قراري قمة الدوحة     

رفض قرار الدائرة التمهيدية للمحكمـة      "، و "والتنمية في السودان  
 ،"الجنائية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير

، حول دعـم    132، والدورة   131وإذ يؤكد على قرارات الدورة       -
السالم والوحدة والتنمية في جمهورية السودان وقـرار الـدورة          

اإلنسانية في دارفـور، وإعـالن الفاشـر         حول األوضاع    132
المندوبين بمدينة  مستوى  على   الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة    

 الصادر  133، وقرار الدورة    2010شباط  /  فبراير 14الفاشر في   
آذار / عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مارس       

2010، 

 وإقليميـة   وإذ يأخذ علماً بالتقارير الصادرة من منظمات دوليـة         -
تشير إلى تحسن األوضاع اإلنسانية واألمنية في دارفور، وخاصة         

كانون الثـاني   /  يناير 31ما صدر عن قمة اإلتحاد األفريقي في        
2010، 

وإذ يرحب بالبيان الذي صدر عن اجتماع المبعـوثين الخاصـين         -
 – كيجالي   –بالسالم في السودان والذي عقد بالعاصمة الرواندية        

، والذي أكد ضـمن أشـياء       2010شباط  /  فبراير 27يوم السبت   
على التطورات االيجابية وتحسن األوضاع األمنيـة واإلنـسانية         
بدارفور، ودعا إلى قيام االنتخابات في موعـدها فـي الـسودان            
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واالنتقال إلى عملية إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور، والحـظ          
عادة اإلعمـار   تأثر مخرجات هذا االجتماع وخاصة االنتقال إلى إ       

بدارفور بمشروعات الدول العربية التي نفذتها األمانـة العامـة          
  وحكومة السودان على األرض في دارفور،

مؤتمر التنمية واالسـتثمار    "وإذ يشيد بجهود األمانة العامة في عقد         -
، 23/2/2010، في مدينة جوبـا بتـاريخ        "لصالح جنوب السودان  

الجمهوريـة ورئـيس حكومـة      برئاسة السيد النائب األول لرئيس      
الجنوب الفريق سلفاكير مايارديت وحضور السيد األمـين العـام،          
ومشاركة نحو مائة ممثل لمنظمات العمل العربي المشترك والقطاع         
الخاص، ويؤكد على البيان المشترك الصادر عن هـذا المـؤتمر           

  ،تشجيعاً لمناخ السالم والتنمية واالستقرار والوحدة في السودان
ÏŁè†{{{{<…< <

 :األوضاع في دارفور   :أوالً

تأكيد التضامن مع السودان والرفض التام ألي محاولة تستهدف          -1
االنتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته        

 .الوطنية

الترحيب باالتفاق اإلطاري الذي تـم توقيعـه بالدوحـة بـين             -2
الحكومــة الــسودانية وحركــة العــدل والمــساواة بتــاريخ 

 برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ        23/2/2010
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ودعوة المجموعـات           

 إلى سرعة االنضمام لجهود التسوية السلمية النهائية        ةالدارفوري
في أسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم واالستقرار بـدارفور          
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سموه لجهـود   ودفع عملية التنمية واألعمار، واإلشادة برعاية       
اللجنة الوزارية العربية األفريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور،        
واإلعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي إلنـشاء         

 ر مليـار دوال   2بنك للتنمية في دارفور بـرأس مـال قـدره           
ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف إعادة بنـاء           

 .ة التنمية الدائمة في دارفورما دمره النزاع ودفع عجل

الترحيب باالتفاق اإلطاري واتفاق وقف إطالق النار الموقـع          -3
/ 18/3بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بتاريخ        

 بالدوحة برعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد          2010في
 .آل ثاني نائب األمير وولي عهد دولة قطر

لة من حكومتي السودان وتـشاد علـى        اإلشادة بالجهود المبذو   -4
صعيد تطبيع عالقاتهما األخوية وتعزيزها وتمتينها على كافـة         
األصعدة، واإلشادة بمبادرة الرئيس التشادي إدريس دبي لتوقيع        
االتفاق اإلطاري بين الحكومـة الـسودانية وحركـة العـدل           

 .والمساواة

دولـة  دعم جهود اللجنة الوزارية العربية األفريقيـة برئاسـة           -5
رئيس وزراء قطر واألمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس         
مفوضية اإلتحاد األفريقي بالتعاون مـع الوسـيط المـشترك          
لإلتحاد األفريقي واألمم المتحدة، للوصول إلى اتفـاق سـالم          
شامل ونهائي في دارفور في إطار مفاوضات السالم الجاريـة          

 .حالياً بالدوحة

 التي تقوم بها دولة قطـر لرعايـة هـذه           تقدير الجهود الحثيثة   -6
المفاوضات، والجهود التي تبذلها كل من الجماهيريـة العربيـة          
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الليبية الشعبية االشتراكية العظمى وجمهورية مـصر العربيـة         
للمساهمة في توحيد المواقـف التفاوضـية لحركـات التمـرد           
الدارفورية المسلحة بغية الوصول إلى اتفاق سالم شامل ونهائي         

 . دارفور وتقدير جهود الدول العربية الداعمة للمفاوضاتفي

اإلعراب عن التقدير للجهود واالتصاالت التي يقوم بها الـسيد           -7
األمين العام في إطار متابعة قراري القمـة العربيـة بالدوحـة            

دعم السالم والتنمية والوحـدة فـي       " بشأن   2009آذار  / مارس
ـ    "، و "السودان ة األولـى للمحكمـة     رفض قرار الدائرة التمهيدي

 .، والطلب منه مواصلة هذه الجهود واالتصاالت"الجنائية الدولية

اإلشادة بجهود الجامعة العربية وأمينها العام وتحركها من أجل          -8
إحالل السالم في السودان، ودعوتـه إلـى مواصـلة تنـسيق          
المواقف بين الجامعة العربية واالتحـاد األفريقـي ومنظمـة          

مجموعة عدم االنحياز الرامية إلى دعـم       المؤتمر اإلسالمي و  
مفاوضات السالم بالدوحة وتعزيز األوضاع األمنية واإلنسانية       
في دارفور، ومواجهة أي تـداعيات سـلبية علـى اسـتقرار            
السودان، والطلب إليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها         

 .إلى المجلس في دورته القادمة

  :في دارفوراألوضاع اإلنسانية     :ثانياً

الترحيب بزيارة مجلس الجامعة العربيـة لواليـات دارفـور           -1
الثالث وافتتاح مشروعات قرى العودة الطوعية التي تنفـذها          
الجامعة العربية، وعقد االجتماع التاريخي لمجلـس الجامعـة         
على مستوى المندوبين بدارفور تنفيذا لقرار مجلس الجامعـة         

بتـاريخ  ) 132(ع  . د – 7093الوزاري رقـم    مستوى  على ال 
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، واإلشادة بجهود الحكومة السودانية فـي تحمـل         9/9/2009
التكلفة اإلدارية في مشروعات العودة الطوعية التـي نفـذتها          

 .الجامعة العربية في دارفور

التنويه بتنامي الدور العربي اإلنمائي المباشـر فـي دارفـور            -2
 بالجهود المبذولة سواء على صعيد جامعـة الـدول          ةواإلشاد

العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربـي لـدعم           
األوضاع اإلنسانية في دارفور ثنائياً بـين الـسودان والـدول           
العربية والصناديق العربية، واإلعراب عن التقدير للدول التي        
أوفت بتعهداتها في هذا الشأن ودعوة الـدول األعـضاء إلـى        

 .بدارفورمواصلة جهودها لدعم األوضاع اإلنسانية 

تقدير جهود اآللية المشتركة بـين جامعـة الـدول العربيـة             -3
والحكومة السودانية والطلب إليها مواصلة عملها فـي تنفيـذ          
مشروعات دعم وتعزيز األوضاع اإلنسانية ومشروعات العودة       
الطوعية بما في ذلك إرسال عيادات متنقلة لواليـات دارفـور     

ه اآللية لعملهـا ودعـم      الثالث والتأكيد على أهمية مواصلة هذ     
مبادرة الجامعة العربية الرامية إلـى تأهيـل قـرى دارفـور            
بالخدمات األساسية المختلفة جنباً إلى جنب مع توفير المعونات         

 .اإلنسانية المباشرة تشجيعاً للعودة الطوعية

الترحيب بالتحسن المضطرد الذي تشهده األوضـاع األمنيـة          -4
ر، وتقدير الجهـود الحثيثـة      واإلنسانية في مجمل أنحاء دارفو    

المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية، بالتعاون مـع          
الدول العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئـات         

 .الدولية واإلقليمية
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دعم جهود الحكومة السودانية في تحسين األوضاع اإلنـسانية          -5
ـ        ازحين إلـى   في دارفور ودعم مشروعات العودة الطوعية للن

 .قراهم األصلية

شكر الدول العربية التي سددت مساهماتها في صندوق دعـم           -6
قوات اإلتحاد األفريقي والذي تم تحويله بقرار قمة دمشق لدعم          
األوضاع اإلنسانية، بما أدى إلى تأهيل قرى العودة الطوعيـة          
التي تم افتتاحها بالخدمات األساسية الالزمة، ودعـوة الـدول          

ي بالتزاماتها اإلسراع بذلك لمواصـلة مـشروعات        التي لم تف  
 .العودة الطوعية

تقديم الشكر إلى كافة الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها فـي            -7
إنفاذ قرار قمة الدوحة بتقديم دعم شهري لتخفيف األعباء عـن           
المتضررين في دارفور، وحث بقية الدول العربية على سـداد          

 مليون دوالر   8ي المقدر بقيمة    نسب مساهماتها في الدعم المال    
 ).2009(أمريكي شهرياً لمدة عام الذي أقرته قمة الدوحة 

توجيه الشكر إلى األمين العام لجامعة الـدول العربيـة علـى             -8
جهوده الفاعلة وغير المسبوقة لمعالجة األوضاع اإلنسانية في        
دارفور والطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها على هـذا          

 .وتقديم تقرير عن ذلك إلى القمة العربية القادمةالصعيد، 

  :االنتخابات في السودان    :ثالثاً

دعوة األمانة العامة إلى مواصـلة جهودهـا مـع الحكومـة             -1
السودانية من أجل دعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل بما في ذلـك            
ما دعا إليه من ضرورة العمل على جعل الوحدة خياراً جاذباً،           

وبات تواجه تنفيذه، والتأكيد على ضـرورة       ومواجهة أي صع  



-86-  

دعم الجهود الجارية لضمان إجراء االنتخابـات العامـة فـي           
 .2010نيسان / مواعيدها المقررة في أبريل

دعم جهود الحكومة السودانية في إجراء االنتخابات العامة في          -2
 .، وإرساء دعائم االستقرار في السودان2010نيسان / أبريل

األمانة العامة لجامعة الدول العربية ببعثـة       الترحيب بمشاركة    -3
 .فنية لمراقبة االنتخابات في السودان

  :جنوب السودان    :رابعاً

دعوة شريكي السالم في السودان والقوى السياسية الـسودانية          -1
كافة إلى العمل من أجل أن تكون الوحدة السودانية خياراً جاذباً           

 .عمالً بأحكام اتفاقية السالم الشامل

رحيب باإلرادة السياسية لشريكي السالم السودانيين من أجل        الت -2
تنفيذ بنود اتفاق السالم الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية لعقـد          

 .2010نيسان / االنتخابات العامة في البالد في شهر أبريل

الترحيب بنتائج المؤتمر العربي لالستثمار والتنمية في جنـوب          -3
، 2010شـباط   /  فبراير 23في  السودان الذي عقد بمدينة جوبا      

منظمـات العمـل العربـي المـشترك         إلـى    وتوجيه الـشكر  
والمستثمرين ورجال األعمال العرب الذين شاركوا في المؤتمر،        
ودعوة اآللية المشتركة المكونة من الحكومة السودانية وحكومة        

 .جنوب السودان واألمانة العامة لمتابعة إنفاذ توصيات المؤتمر

ئج قمة منظمة اإليجاد الراعية التفاقيـة الـسالم فـي           الترحيب بنتا  -4
/  مارس9السودان والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ      

، والتي أكدت على متابعة تنفيذ اتفاقية السالم الـشامل          2010آذار  
 .واالستفتاء على تقرير مصير الجنوب وإجراء االنتخابات العامة
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لعربية والقطاعات الرياضـية    دعوة منظمات المجتمع المدني ا     -5
والثقافية إلى إقامة نشاطات وفعاليات أدبية وثقافية ورياضـية         
بجنوب السودان دفعا لجهود االستقرار والـسالم فـي ربـوع           

 .السودان

الطلب من األمانة العامة دعوة الدول األعضاء وصندوق النقد          -6
العربي وصناديق التمويل العربية المعنية إلى عقـد اجتمـاع          

حث معالجة الديون السودانية تجاهها دعماً لمـسيرة الـسالم          لب
 .وحفزاً لجهود التنمية وإعادة اإلعمار في ربوع السودان كافة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د515: ق.ق(

    

  خيــــار  دعــــم  
  الوحــدة الـــسودانية 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

بشير رئيس  بعد استماعه إلى مداخلة فخامة الرئيس عمر حسن ال         -
 جمهورية السودان في الجلسة المغلقة،

وتضامناً مع السودان ورفضاً ألي محاولة تستهدف االنتقاص من          -
  سيادته ووحدته وأمنه واستقراره،
†{{{{ÏŁè<…< <

أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحـدة خيـاراً            -1
 .جاذباً وذلك عمالً بأحكام االتفاق الشامل

الذي ينفذ مشروعات   " دعم الوحدة "الي لصندوق   تقديم الدعم الم   -2
اقتصادية وخدمية في جنوب السودان ويكرس عمله لدفع عجلة         
التنمية في الجنوب بهدف تمتين الترابط بين الشمال والجنـوب          

 .وتعزيز التواصل االجتماعي والثقافي
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قيام الدول األعضاء ببـذل جهودهـا لـدعم خيـار الوحـدة              -3
اً لخيار الوحدة السودانية وخاصـةً مـع        السودانية، وتقديم دعم  

الدول الغربية والدول األفريقية لتوضيح خطـورة االنفـصال،         
على السودان، وعلى إقليم القرن األفريقي برمته فـضالً عـن           

  .آثاره السلبية على وحدة القارة األفريقية واستقرارها
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د516: ق.ق(

    

  دعم جمهورية الصومال  

  

   مجلس الجامعة على مستوى القمة،إن

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

  في هذا الشأن،وإذ يؤكد على قراراته السابقة  -
†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال والحكومة الـصومالية         -1
الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مـع جميـع مكونـات المجتمـع            
الصومالي في الداخل والخارج، انطالقا من اتفاق جيبوتي، واالتفاقات         
األخرى ذات الصلة، وحث جميع األطـراف الـصومالية بمختلـف           

  .اتها على دعم هذا االتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنيةتوجه
الترحيب باالتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة الـصومالية وجماعـة            -2

 .13/2/2010أهل السنة والجماعة والذي وقع في أديس أبابا بتاريخ 
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إدانة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المـصالحة، ودعـوة           -3
رة المصالحة أن تعيد النظـر      األطراف التي لم تنضم إلى مسي     

في موقفها، وان تتخلى عن العنف لتحقيـق الوفـاق الـوطني            
ونشر األمن واالستقرار في ربوع الـصومال كافـة، وقيـام           
األمانة العامة مواصلة تقديم الدعم المالي واإلنـساني لعمليـة          

 .المصالحة الصومالية

كة، وإدانة  دعم بعثة االتحاد األفريقي في الصومال والقوات المشتر        -4
أي عمليات عسكرية تستهدف إيذاء قوة االتحاد األفريقي هنـاك،          
ودعوة الدول األفريقية إلى المساهمة بقوات الستكمال نشر القـوة          
األفريقية، ودعوة الدول األعضاء إلى مواصلة تقـديم المـساهمة          
المالية واللوجيستية في نشر هذه القوة، وحث الدول التي لم تـسدد            

 .ي صندوق دعم الصومال إلى المبادرة بذلكمساهمتها ف

دعم طلب االتحاد األفريقي نشر قوات األمم المتحدة لتحل محـل            -5
القوات األفريقية في اقرب اآلجال، والطلب من األمم المتحدة اتخاذ         

 .اإلجراءات والخطوات الضرورية الكفيلة بسرعة نشر هذه القوة

جابيـة فـي    دعوة الدول األعضاء إلى دعـم التطـورات االي         -6
الصومال وتوفير وتقديم مختلف أشكال الدعم الالزم للمؤسسات        
الدستورية المنبثقة عن اتفاق جيبوتي للسالم لتمكينها من بنـاء          
مؤسسات الدولة وتحقيق األمن واالستقرار والمصالحة الوطنية       
الشاملة، وتوفير سـبل الـدعم إلنـشاء القـوات الـصومالية            

يبوتي للسالم لتتولى مهام حفظ     المنصوص عليها في اتفاقات ج    
األمن واالستقرار في البالد ضـمانا السـتمرار المؤسـسات          

 .الصومالية القائمة
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رفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحـر األحمـر،           -7
وتعزيز التعاون العربي لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج         

ة على  عدن، أخذا في االعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئ       
  .البحر األحمر في تأمين سواحلها

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم كافة سبل الدعم المالي والمادي           -8
إلى الحكومة الصومالية الجديدة لتمكينها من تشغيل مؤسـسات         
الدولة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار والمصالحة وتقديم        

 .الخدمات العامة للشعب الصومالي

 467ضاء إلى تنفيذ قرار قمة الدوحـة رقـم          دعوة الدول األع   -9
 مليون دوالر أمريكـي     3الخاص بتقديم دعم مالي فوري قيمته       

لمدة ستة أشهر شهريا لدعم موازنة الحكومة الصومالية، وتوجيه         
  .الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها تجاه تنفيذ هذا القرار

ة والمجالس  دعوة الدول األعضاء والمنظمات والصناديق العربي      - 10
الوزارية المتخصصة والجمعيات األهلية العربية إلى تقديم الدعم        

 .اإلنساني للشعب الصومالي والمساهمة في رفع المعاناة عنه

الطلب من األمانة العامة مواصـلة جهودهـا مـع الحكومـة             - 11
الصومالية الجديدة ومنظمة الصحة العالمية إلعادة تأهيل سبعة        

م الصومال، وتسيير قوافل طبية إلى      مستشفيات في مختلف أقالي   
جميع أنحاء الصومال لدعم قطاع الصحة وتزويد المستشفيات        

 .باألدوية الالزمة

الترحيب بجهود األمانة العامـة وبالتنـسيق مـع الحكومـة            - 12
الصومالية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ برنامج لنزع        

الـصومالية،  سالح الميليشيات ومشروع تنمية قطاع الماشـية        
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ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لرفـع           
 .الحظر المفروض على صادرات الصومال من الماشية

الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثـات           - 13
الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجـالس        

فة البعثات الدبلوماسـية    السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كل     
الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية في        

 .الخارج

الطلب من اللجنة الوزاريـة الخاصـة بالـصومال مواصـلة            - 14
جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفي جهود إعـادة         

 .إعمار وبناء الصومال

ؤتمر إلعادة إعمـار    تكليف األمانة العامة باإلعداد الجيد لعقد م       - 15
، يعقد بالتنسيق مع االتحـاد      2010وبناء الصومال خالل عام     

األفريقي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة، تعـرض        
فيها الحكومة الصومالية خطتها التنموية ومشروعات الجدوى        

 وتشارك فيه الـدول األعـضاء وصـناديق التمويـل           ةالالزم
 .واالستثمار العربية

لشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من اجـل          توجيه ا  - 16
تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المـساعي المبذولـة مـن          
األمانة العامة في هذا اإلطار، والطلـب مـن األمـين العـام             
مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا          

 .الشأن إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع .د 517: ق.ق(



-92-  

ــة ــم جمهوريـ   دعـ

ــدة ــر المتحـ   :القمـ

  

دعم جمهوريـة     -أ
  القمر المتحـدة  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية القمر المتحدة لـدى         �
ــم   ــة رق ــدول العربي ــة ال ــاريخ 10/م ع ج/17جامع  بت

16/3/2010، 

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

لجمهوريـة القمـر    تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية        -1
 .المتحدة وسالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية

تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية واالتحـاد األفريقـي          -2
واألمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ         
اتفاق المصالحة الوطنية، ودعوة األمانة العامـة والمنظمـات         

نية بالوضع في جمهورية القمـر      الدولية واإلقليمية والدول المع   
 .المتحدة إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن

الترحيب بنتائج االنتخابات التشريعية التي أجريت فـي شـهر           -3
، في جمهورية القمـر المتحـدة       2009كانون األول   / ديسمبر

والتي اتسمت بالشفافية والنزاهة، ولما لها من نتـائج ايجابيـة           
قمرية، وتقدير مـشاركة األمانـة      على بناء مؤسسات الدولة ال    

 .العامة في مراقبتها وتمويلها بالتنسيق مع االتحاد األفريقي
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المكـون مـن نـواب االتحـاد        " الكونجرس"الترحيب بإنشاء    -4
ومستشاري الجزر، ويكون من صالحياته الحسم بتحديد موعد        
بدء تنسيق جدول انتخابات رئيس االتحاد وحكام الجزر وفقـاً          

 القمري الذي عقد    –نويه بانطالق الحوار القمري     للدستور، والت 
بدعم وإشراف من المجتمـع الـدولي       ) 7/3/2009-3بتاريخ  

ومشاركة جامعة الدول العربية، بهدف جمع األطراف القمرية        
المعنية إلعادة النظر في الدستور وتعديل بعض بنوده وذلـك          
 لتحسين أداء المؤسسات القمرية وحسن توزيع الصالحيات بين       
السلطات المركزية وسلطات الجزر ذات الحكم الذاتي ولتخفيف        
األعباء الناتجة عن تعدد االنتخابات وتعقد البنيـة المؤسـسية          
واإلدارية للبالد، والترحيب أيضاً بإصدار المرسوم الرئاسـي        

ـ  26/2/2010بتاريخ   المذكور والذي بدأ   " كونجرس" لدعوة ال
ر في جلـسته األولـى      ، وأق 1/3/2010أعماله بالفعل بتاريخ    

ــة وحكــام الجــزر فــي   ــيس الدول ــات رئ إجــراء انتخاب
27/11/2011. 

 468دعوة الدول األعضاء إلى تنفيذ قرار قمة الدوحـة رقـم             -5
 مليون دوالر   2القاضي بتقديم دعم مالي فوري قيمته       ) 2009(

شهريا لمدة عام للحكومة القمرية وتقديم الشكر للـدول التـي           
 . تنفيذ هذا القرارأوفت بالتزاماتها تجاه

التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفـض االحـتالل           -6
الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا بمواصلة الحوار مـع الحكومـة          
القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة          

 .القمرية
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عدم االعتراف بنتائج االستفتاء الـذي أجرتـه فرنـسا فـي             -7
ماج جزيرة مايوت القمرية وتحويلهـا      ، حول اند  29/3/2009

إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار اإلجراءات التي تتخذها فرنـسا         
بموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقا          

 .وال تنشئ التزاما

تأييد خطة العمل التي أقرتها قمة االتحاد األفريقي االسـتثنائية           -8
-30طـرابلس   (أفريقيا  الخاصة ببحث وتسوية النزاعات في      

والتي أكدت على الحرص على وحدة وسـالمة      ) 31/8/2009
األراضي القمرية وفقا لقرارات االتحـاد األفريقـي المتعلقـة          
بجزيرة مايوت القمرية، والدعوة إلعادة تفعيل مجموعة الدول        
السبعة المعنية بجزيرة مايوت، وضرورة عقد اجتماع لها على         

ألمم المتحدة، وتأكيد أنـه ال يجـوز        هامش الجمعية العمومية ل   
قانونيا المس بسالمة أراضي القـارة األفريقيـة مـن خـالل            

 .استفتاءات تنظمها قوى أجنبية على األراضي األفريقية

الترحيب بالخطوات المتخذة والمجهودات التي بذلت مـن قبـل           -9
دولة قطر واألمانة العامة لجامعة الدول العربية التي أدت إلـى           

مر دعم التنمية واالستثمار في جمهورية القمر المتحدة        إنجاح مؤت 
/  مـارس  10 – 9الذي عقد في مدينة الدوحة دولة قطر يومي         

 مليـون دوالر،    540 والتي بلغت التعهـدات فيـه        2010آذار  
وتوجيه الشكر إلى الدول األعـضاء والمنظمـات والجمعيـات          

مـؤتمر  الخيرية واإلنسانية على مشاركتها الفعالة في أعمـال ال        
 مالمذكور، ودعوة الدول المانحة المسارعة إلى الوفاء بتعهـداته        

 .لتتمكن الحكومة القمرية من تنفيذ المشاريع المعروضة
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دعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مـساهماتها الماليـة فـي             - 10
حساب دعم جمهورية القمر المتحدة إلى سداد التزاماتها تنفيذا         

 .2009لقرار قمة الدوحة 

لدول األعضاء ومؤسسات التمويل العربية المساهمة فـي        دعوة ا  - 11
 مليون دوالر لمساعدة جمهورية القمر المتحدة       10.7توفير مبلغ   

" برنامج ما بعد األزمة السياسية والدسـتورية   "على االستفادة من    
 .الذي تتفاوض عليه حاليا الحكومة القمرية وصندوق النقد الدولي

 التي قدمت دعمـا ماليـا وتنمويـا         تقديم الشكر إلى الدول األعضاء     - 12
إضافيا والطلب من باقي الدول زيادة الـدعم المـالي المقـدم إلـى              
جمهورية القمر المتحدة ومطالبة مؤسسات التمويل واالستثمار العربية        
وخاصة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي تقديم الدعم        

مجاالت وخاصة فـي    التنموي لجمهورية القمر المتحدة في مختلف ال      
 .مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة

الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويـل واألطـراف          - 13
العربية معالجة الديون المترتبة على جمهورية القمر إسهاما في 

 .مسيرة السالم والتنمية في البالد

العلوم تقديم الدعم الممكن    الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة و       - 14
 .في إطار دعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة

توجيه الشكر إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية         - 15
العظمى لمبادرتها بفتح سفارة في موروني عاصمة جمهوريـة         

فـي  القمر المتحدة، وكذلك إلى األمانة العامة الفتتاحها بعثـة          
جمهورية القمر، ودعوة الدول األعضاء إلـى فـتح بعثـات           

 .دبلوماسية لها في جمهورية القمر المتحدة
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مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقـات البعثـات           - 16
الدبلوماسية القمرية، وحث مجـالس الـسفراء العـرب فـي           
المساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمريـة، وتلـك          

 . لدى المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجيةالمعتمدة

اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام في تنفيذ مـشروعات           - 17
تنموية في جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التـي بـذلها           
بالتعاون مع المنظمات الدولية اإلقليميـة لتحقيـق المـصالحة          

لجمهورية القمرية، والطلب إليه مواصلة تقديم العون التنموي        
القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جمهوريـة           

 فـي هـذا     وتقديم تقريـر  القمر المتحدة بجامعة الدول العربية      
 . العادية القادمةا في دورتهالقمة إلى الشأن

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د518: ق.ق(

    
ــة ــم جمهوريـ   دعـ
ــدة ــر المتحـ   :القمـ

  

ــائج   -ب ــة نت متابع
مـؤتمر  "أعمال  

ــم ــة دع  التنمي
واالســــتثمار 

ــة   بجمهوريــ
  "القمر المتحـدة  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

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

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010بتاريخ القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت 

وإذ يرحب بالبيان الختامي الصادر حول نتائج أعمـال مـؤتمر            -
، الذي عقد فـي   "دعم التنمية واالستثمار بجمهورية القمر المتحدة     "

، وبالتعهدات التي تم إعالنها فـي  10/3/2010 و 9الدوحة يومي   
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هذا المؤتمر، من قبل الدول العربية واإلسالمية والغربية، ومـن          
ع الخاص العربي ومنظمات وجمعيـات المجتمـع المـدني          القطا

العربي واإلسالمي، في ضوء الخطـط التنمويـة ومـشروعات          
 الجدوى المقدمة للمشاركين،

وإذ يرحب بالخطوات المتخذة من قبل جمهورية القمر المتحـدة           -
ودولة قطر واألمانة العامة لجامعة الدول العربية لإلعداد الجيـد          

دعم التنمية واالستثمار بجمهوريـة القمـر       "ر  لعقد وإنجاح مؤتم  
 تنفيذاً لقرارات القمم العربية ذات الصلة،" المتحدة

واستجابةً القتراح فخامة الرئيس أحمد عبد اهللا سـامبي رئـيس            -
جمهورية القمر المتحدة بإنشاء آلية عمليـة لتمكـين االقتـصاد           

ت المعلنة  القمري من تطوير قدراته الذاتية، واالستفادة من التعهدا       
 من المانحين الدوليين،

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<… 

تشكيل لجنة عليا تضم أكبر المانحين وجامعة الدول العربيـة           -1
لمتابعة تنفيذ تعهدات المانحين، وإدارة مشروعات التنمية فـي         
جزر القمر وإدارة صندوق التنمية واالستثمار في جمهوريـة         

 المتحدة المخصص لهذا الغرض وتتبعها لجنـة تنـسيقية       القمر
 .فنية يكون مقر عملها العاصمة القمرية موروني

إنشاء آلية على شكل صندوق استئماني متعدد األطراف يسمى          -2
، تتكون مـوارده    "صندوق التنمية واالستثمار في جزر القمر     "

من المساهمات الطوعية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع       
دعـم التنميـة واالسـتثمار      "دني المعلن عنها في مـؤتمر       الم
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، أو بعد ذلك، والتي تهدف إلى دعـم         "بجمهورية القمر المتحدة  
  .مسيرة التنمية في جزر القمر

االستفادة من الخبرات الفنية للبنك اإلسالمي للتنمية فـي إدارة           -3
 .الصندوق واإلشراف الفني والمالي عليه

 . عمله وفقاً للورقة المرفقةاعتماد نظام الصندوق وآليات -4

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د519: ق.ق(

    

  EÐ{{Ê†ÚD  

  نظام الصندوق وآليات عمله
  ــــ

 

تتشكل الترتيبات المؤسسية إلدارة صندوق التنمية واالسـتثمار فـي          
  :جمهورية القمر المتحدة كما يلي

 مدتها خمس سنوات، وهى بمثابة مجلـس إدارة       : لجنة تنفيذية  :أوالً
صندوق التنمية في جزر القمر، وتجتمع مرتين في الـسنة أو           

  .كلما اقتضت الضرورة
  :المهام  - أ

  .فحص الحسابات -1
 .اعتماد الميزانية وبرنامج العمل السنوي -2

 .اعتماد المشاريع -3

 .اعتماد السياسات العامة -4
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تقديم تقارير عن أعمالها إلى مجلس الجامعـة علـى           -5
معة علـى   المستوى الوزاري الذي يسبق مجلس الجا     

 .آذار/ مستوى القمة الدورية في شهر مارس

  :تتكون من: تشكيل اللجنة - ب
دعـم التنميـة    "ممثلي أكبر أربعة مانحين في مؤتمر        -1

وهى حالياً دورة   " واالستثمار بجمهورية القمر المتحدة   
قطر ودولة اإلمارات العربية المتحـدة والجماهيريـة        

 ودولـة   العربية الليبية الشعبية االشـتراكية العظمـى      
الكويت، وتكون اجتماعاتها على مستوى وكالء وزارة       

  .المالية
 .ممثل عن حكومة جمهورية القمر المتحدة -2

 .ممثل عن جامعة الدول العربية -3

 .ممثل عن البنك اإلسالمي للتنمية -4

 .ممثل عن منظمات المجتمع المدني -5

 .ممثل عن قطاع األعمال -6

لتنسيقية الفنيـة فـي مقـر       تتمركز اللجنة ا  : لجنة تنسيقية فنية   :ثانياً
مقر مكتب جامعة الدول العربية في العاصـمة القمريـة          (الشراكة  
إلى حين توفير وتجهيز مقر منفصل مجهز، يتم فيه أيضاً          ) موروني

  .توفير مستلزمات عمل ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني
 :المهام  - أ

  .إعداد البرمجة العامة للمشاريع التي سيمولها الصندوق -1
التي سيجرى  (ص الملفات المعدة من قبل األمانة الفنية        فح -2

 .)تشكيلها بالتشاور مع حكومة جمهورية القمر المتحدة
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 .عرض الملفات على اللجنة التنفيذية التخاذ القرار -3

 .القيام بمراجعة األوراق المالية -4

 .إعداد التقارير الدورية لألنشطة -5

  :تشكيل اللجنة - ب
ول للجنة، بعد التشاور بين     يجرى تشكيلها في االجتماع األ    

األجهزة المعنية بالحكومة القمرية، وجامعة الدول العربية،   
راعية مؤتمر دعم   (والبنك اإلسالمي للتنمية، ودولة قطر      

التنمية واالستثمار بجمهورية القمر المتحدة ممثلـة عـن         
، وبالتعاون الوثيق مع مكتـب برنـامج األمـم          )المانحين

ورية القمـر المتحـدة، واألجهـزة       المتحدة اإلنمائي بجمه  
  .األممية األخرى ذات الصلة

    
الوضع المتوتر علـى    

ــة   ــدود الجيبوتي الح
في منطقـة    اإلريترية

  وميرا الجيبوتية درأس  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 علـى   7172على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم         و �
 ،3/3/2010 بتاريخ 133المستوى الوزاري في دورته العادية 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة          -1
  .وسالمة أراضيها ورفض االعتداء على األراضي الجيبوتية

ن الجوار وعدم المـساس     الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حس      -2
 .بالحدود القائمة بين البلدين عشية االستقالل
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، 14/1/2009 بتاريخ  1862الترحيب بقرار مجلس األمن رقم       -3
الذي يدعو فيه دولة اريتريا إلى سحب قواتها على الفور وفي           

 .مدة ال تتجاوز خمسة أسابيع من صدور القرار

 بغية إنهـاء    1862م  مطالبة اريتريا بتنفيذ كافة بنود القرار رق       -4
حالة التوتر الناجمة من النزاع الحدودي بين جيبوتي واريتريا         
بالطرق السلمية وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل الرابـع           

 .2008شباط / من فبراير

دعوة اريتريا لتسليم األسرى والمفقودين إلى الصليب األحمـر          -5
 . النيةالدولي أسوة بما قامت به جيبوتي وذلك إبداء لحسن

الترحيب بقرار جمهورية جيبوتي بسحب قواتها إلى مواقعهـا          -6
 .السابقة استجابة لقرار مجلس األمن

الـصادر  ) 2009 (1907الترحيب بقرار مجلس األمن رقـم        -7
 . بشأن فرض عقوبات على إريتريا23/12/2009بتاريخ 

الطلب من األمين العام ومجلس الـسلم واألمـن العربـي مواصـلة              -8
الجة القضية بما يحفظ حقوق جيبوتي وتقديم تقرير بشأن         جهودهما لمع 

 .هذه الجهود إلى مجلس جامعة الدول العربية في أول انعقاد قادم

تكليف األمانة العامة إجراء االتصاالت الالزمة بهدف معالجة الموقف          -9
 .وإنهاء التوتر ووقف المواجهة على الحدود الجيبوتية االريترية

ن العام على جهوده فـي متابعـة هـذا       توجيه الشكر إلى األمي    - 10
الموضوع وإرساله في توقيت مبكر بعثة لتقصي الحقائق فـي          

 .11/5/2008 إلى 9منطقة رأس دوميرا خالل الفترة من 

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د520: ق.ق(
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بلورة موقـف عربـي     

موحد التخاذ خطـوات    
عملية إلخالء منطقـة    
الشرق األوسـط مـن     

ــة  ــلحة النووي   :األس

  

المواقف العربيـة     -أ
ــن  ــة م الجماعي

 المطروحة القضايا

ــؤتمر   ــى م عل
مراجعة معاهـدة   
ــدم انتــشار   ع
األسلحة النوويـة   

ــام    .2010لعــ
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
ار المسؤولين العرب في وزارات الخارجية      وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر كب     �

 ،2010لإلعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد أن األسلحة النووية واالستمرار في حيازتها وتطويرهـا          -1
تمثل تهديداً للسلم واألمن الدوليين، وتتناقض مع األهداف التـي          

ار األسلحة النووية لتحقيقها، وأن استمرار تسعى معاهدة منع انتش
السياسات األمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السالح        
النووي ضد الدول غير النووية ألغراض الردع تنـتقص مـن           

 .مصداقية نظام منع انتشار األسلحة النووية ومشروعيته

لم مـن   لترحيب باألفكار والمبادرات التي تدعو إلى إخالء العا       ا -2
 لمراجعة معاهدة منـع     2010األسلحة النووية، ويدعو مؤتمر     

انتشار األسلحة النووية إلى ضرورة ترجمة هذه المبادرات إلى         
خطط عملية وبرنامج زمني محدد ملزم للدول النووية لنـزع          
السالح النووي دون شروط وذلك تنفيذاً اللتزاماتهـا بموجـب          

وتنفيذاً للخطوات العمليـة    أحكام المادة السادسة من المعاهدة،      
 .2000الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 

 لمراجعة معاهدة منع انتـشار األسـلحة        2010دعوة مؤتمر    -3
النووية إلى اتخاذ قرار بحظر تطوير وإنتاج أي أسلحة نوويـة   

 .جديدة تمهيداً إلخالء العالم من هذه األسلحة
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ار األسلحة النووية تمثـل ركيـزة       التأكيد أن معاهدة عدم انتش     -4
أساسية لنظام منع االنتشار النووي، ويطالب الدول األطـراف         
بسرعة العمل على تحقيق عالميتها، وبإحراز تقدم نحو نـزع          
السالح النووي، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز جهود منع           

 .االنتشار النووي

وصـيانة كافـة    تأكيد أهمية االمتثال الكامل لكافة االلتزامات        -5
الحقوق التي انضمت الدول على أساسها إلى المعاهدة، ورفض         

 .أي محاوالت إلعادة تفسير مواد المعاهدة

التأكيد على أهمية احترام الحق األصيل للدول األطراف فـي           -6
المعاهدة في تطوير وإنتاج التكنولوجيـا النوويـة لألغـراض          

 . دعاوىالسلمية، ورفضها لتقييد حقوق هذه الدول تحت أي

أن تدعيم معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة يتطلـب تنفيـذ             -7
االلتزامات السابق التعهد بها في إطار المعاهدة وفي مـؤتمرات          
المراجعة السابقة وخاصة االلتزامات المتعلقـة بنـزع الـسالح          
النووي، وتنفيذ قرار الشرق األوسط الصادر عن مـؤتمر عـام           

ة، وذلك قبل النظر في إضافة أي        لمراجعة وتمديد المعاهد   1995
 .التزامات جديدة على الدول غير النووية األطراف في المعاهدة

 إلى خطة عمـل     2010ضرورة توصل مؤتمر المراجعة لعام       -8
عملية لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، من         
خالل انضمام الدول غير األطراف إلى المعاهدة فوراً كـدول          

ة ودون قيد أو شـرط، ووضـع جميـع منـشآتها            غير نووي 
وبرامجها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالـة         

 .الدولية للطاقة الذرية
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 لمراجعة المعاهدة أن يصدر قراراً يتعلق       2010دعوة مؤتمر    -9
بحظر استخدام األسلحة النووية ضد الـدول غيـر النوويـة           

عالة إلعطاء الدول غيـر     األطراف بالمعاهدة ويتبني ترتيبات ف    
النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استعمال األسـلحة         

 .النووية أو التهديد باستعمالها

التأكيد أن اتفاق الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدوليـة للطاقـة            - 10
الذرية يمثل االلتزام القانوني بمقتضى المعاهدة، والتأكيـد علـى          

كول النموذجي اإلضافي، وعدم الموافقة     الطابع االختياري للبروتو  
على تحويله إلى وثيقة إلزامية وعدم جواز اعتبارها معياراً تتلقى          

 .الدول على أساسه التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية

التأكيد على الحق السيادي للدول في االنسحاب من المعاهـدة           - 11
دة تفسير  طبقاً للمادة العاشرة ورفض أي محاولة لتعديل أو إلعا        

 .أحكام المادة العاشرة أو تقييدها بإجراءات جديدة

 وإنشاء المنطقة الخاليـة  1995تنفيذ قرار الشرق األوسط لعام      - 12
 :من األسلحة النووية في الشرق األوسط

التذكير بما اتفقت عليه الدول األطراف فـي المعاهـدة            -أ 
 من  1995خالل مؤتمر المراجعة والتمديد للمعاهدة عام       

لعمل على تحقيق عالمية المعاهدة فـي الـشرق         أهمية ا 
األوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية والبرامج النووية       
فيه للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما        
طالبت به الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام        

 من اعتبار قرار الشرق األوسط جزءا من عملية         2000
 .ة إلى حين تنفيذهالمراجع
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مطالبة الدول األطراف في المعاهدة خاصة الدول النووية          -ب 
، بتأكيـد   1995التي تبنت قرار الشرق األوسـط لعـام         

التزامها الكامل بمضمون وأهداف ذلك القرار كجـزء ال         
يتجزأ من صفقة التمديد الالنهائي للمعاهدة التـي أقرهـا          

النوويـة  مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتـشار األسـلحة         
 . وذلك تحقيقاً لمصداقية المعاهدة1995

 2010ضرورة أن يطالـب مـؤتمر االسـتعراض لعـام             -ج 
إسرائيل، تنفيذاً لما تم تبنيه في وثيقة مؤتمر المراجعة عـام           

، باالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        2000
دون قيد أو شرط وكدولة غير نوويـة، وأن تعمـل علـى             

نشآتها النووية للضمانات الـشاملة للوكالـة       إخضاع جميع م  
الدولية للطاقة الذرية، واعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنشاء         

  .المنطقة الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط
 2010تأكيد الدول العربيـة علـى أن نجـاح مـؤتمر              - د 

لمراجعة المعاهدة يرتهن بإحراز تقدم نحو تنفيـذ قـرار          
لصادر عن مؤتمر مراجعـة المعاهـدة       الشرق األوسط ا  

 .1995وتمديدها عام 

دعوة مؤتمر الدول األطراف لمراجعـة معاهـدة عـام            -هـ
 إلى بحث وإقرار آليات عملية لتنفيذ قرار الشرق         2010

األوسط، وتبني اإلجـراءات العمليـة التـي اقترحتهـا          
  .المجموعة العربية في ورقة العمل المقدمة إلى المؤتمر

مم المتحدة لعقد مؤتمر يهـدف وبـشكل جـاد          دعوة األ   -و
وضمن برنامج زمني محدد، إلنشاء منطقة خاليـة مـن          
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األسلحة النووية في الـشرق األوسـط، وذلـك تنفيـذاً           
للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة ذات الصلة، ومنها        

إنـشاء  "قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة المعنونـة        
، "لنووية في الشرق األوسـط    منطقة خالية من األسلحة ا    

ودعوة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة إلعـداد الوثـائق          
المرجعية الالزمة الناجمة عن خبرتها في اإلعداد إلنشاء        

  .المناطق األخرى الخالية من األسلحة النووية في العالم
إنشاء لجنة دائمة مؤلفة مـن أعـضاء مكتـب مـؤتمر              -ز

كون واليتها متابعة تنفيذ    ت 2010استعراض المعاهدة لعام    
 المتعلق بالشرق األوسط، إضافة إلى ما       1995قرار عام   

نصت عليه الوثيقة الختامية لمـؤتمر اسـتعراض عـام          
 من مطالبة إسرائيل باالنضمام الفوري لمعاهـدة        2000

عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع جميـع مرافقهـا         
دولية للطاقـة   النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ال     

الذرية، واالضطالع بمتابعة تنفيـذ مـا يقـره مـؤتمر           
، وتقديم تقرير شامل عن ذلك إلى       2010استعراض عام   

 والجتماعـات   2015مؤتمر استعراض المعاهدة عـام      
  .التقدم المحرزعلى لجانه التحضيرية، واطالعهم 

 2010مطالبة الدول النووية في مؤتمر االستعراض لعام          -ح
زامها الكامل بموجب أحكام المادة األولـى مـن         تأكيد الت 

المعاهدة، وأن تتعهد وتتقيد بعدم تزويد إسرائيل بـصورة       
مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل من أشكال المساعدات         
على نحو يساهم في تعزيز قدرتها على صـنع أسـلحة           
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نووية أو أجهزة نووية متفجرة أو اقتنائها أو اكتسابها أو          
أي طريقـة وتحـت أي ظـرف مـن          السيطرة عليها ب  

الظروف أو أي تسمية كانت، لما يمثله ذلك مـن تهديـد            
لألمن والسلم اإلقليمي والدولي، ويعرض كامل منظومـة     

  .عدم االنتشار للخطر البالغ
مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة          -ط

/ تمبرالصادر في سب  ) القدرات النووية اإلسرائيلية  (قرار  
 وتقـديم   GC(53)/RES/17 بالوثيقـة رقـم      2009أيلول  

تقارير مرحلية لتنفيذه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية        
  .للطاقة الذرية

دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقـف البـرامج            -ي
الفنية التي تقدم إلى إسرائيل وتعليق تعاونها معهـا فـي           

ئيل إلى معاهـدة عـدم      الميدان النووي ما لم تنضم إسرا     
انتشار األسلحة النووية بوصفها غيـر حـائزة ألسـلحة          
نووية، وتخضع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة       
للوكالة الدولية كشرط مسبق وضروري لتعزيز عالميـة        

  .المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها
التأكيد على أن إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية           -ك

 الشرق األوسط يساعد على بناء الثقة ويـسهم فـي            في
وريثما يتحقق إنشاء المنطقـة     . تحقيق السالم في المنطقة   

الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسـط، يؤكـد          
ضرورة العمل على أال تحوز أي دولة في منطقة الشرق          
األوسط أو تسمح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة         



-108-  

ها أو على األراضي الواقعـة تحـت        نووية على أراضي  
واليتها أو تحت سيطرتها، وعلى كل دولة أن تمتنع عن          
أي عمل يتعارض مع نص وروح معاهدة عدم انتـشار          
األسلحة النووية وسائر القرارات والوثائق الدولية التـي        
تتعلق بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق         

 .األوسط

لعربية التالية التي أعدها مـؤتمر كبـار        اعتماد أوراق العمل ا    - 13
المسؤولين في وزارات الخارجية العرب وسرعة تقديمها إلـى         

 : باسم المجموعة العربية2010مؤتمر 

تنفيذ القرار المتعلق بالشرق األوسط الذي اعتمـده مـؤتمر         -
األطراف في معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة            

 ونتـائج مـؤتمر    1995الستعراض المعاهدة وتمديدها عام     
  . المتعلقة بالشرق األوسط2000عام 

 .نزع السالح -

 .االستخدامات السلمية للطاقة النووية -

اعتماد التقارير والتوصيات وخطة التحـرك المرفوعـة مـن           - 14
مؤتمر كبار المسؤولين العرب في وزارات الخارجية للتحضير        

 لمراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة،        2010لمؤتمر  
الطلب من الدول العربية االلتزام الكامل بها خـالل مـؤتمر           و

األطراف في معاهدة عدم االنتشار الستعراض المعاهدة عـام         
2010. 

التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          - 15
، ويدعو مجلس الجامعة 5/9/2007بتاريخ ) 128(ع . د6810
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لمواقف العربيـة  على المستوى الوزاري إلى مراجعة مختلف ا     
من قضايا نزع السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل األخرى         

 لمراجعة معاهـدة عـدم      2010وذلك في ضوء نتائج مؤتمر      
 .انتشار األسلحة النووية، وتأثيراتها على المصالح العربية

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د521: ق.ق(

    

بلورة موقـف عربـي     
موحد التخاذ خطـوات    

ء منطقـة   عملية إلخال 
الشرق األوسـط مـن     

ــة  ــلحة النووي   :األس

  

التنسيق العربـي     -ب
في الوكالة الدولية   

ــة ــة الذري   للطاق

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
ن للجنـة   وعلى تقرير وتوصيات االجتماع الـسابع والعـشري        �

متابعة النشاط النووي اإلسرائيلي المخـالف لمعاهـدة عـدم          "
الذي عقد بمقر األمانة العامة خـالل       " انتشار األسلحة النووية  

 ،26/1/2010 -24الفترة 

مـستوى  العلى  قرار مجلس جامعة الدول العربية      على  وإذ يؤكد    -
 في هـذا    3/3/2010 بتاريخ   7172رقم  ) 133(ع  . الوزاري د 

 الشأن،

Łè†{{{{Ï<…< <

الترحيب بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في          -1
، والطلب من   "القدرات النووية اإلسرائيلية  "بعنوان   )53(دورته  

واألمانة العامة متابعة تنفيذ القرار مـع المـدير          الدول العربية 
 .العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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مانة العامـة لجامعـة الـدول       التأكيد على الدول العربية واأل     -2
العربية، االستمرار في استصدار القرار العربي حول القدرات        
النووية اإلسرائيلية، بهدف إبراز مخاطر تلك القدرات النووية        
التي ال تخضع لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدوليـة          

 .على األمن والسلم في الشرق األوسط

للمؤتمر ) 54(ة المشاركة في الدورة     التأكيد على الدول العربي    -3
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأهمية االلتزام الكامل بقرار         

 7172مجلس الجامعة العربية على المستوى الـوزاري رقـم          
الملحق به  ) 5( وبالمقرر رقم    3/3/2010بتاريخ  ) 133(ع  .د

وبذل أقصى الجهود لحشد الدعم له مع المجموعات الجغرافية         
 .والسياسية في إطار الوكالة الدولية

الطلب من األمين العام متابعة جهوده المتميزة لحـشد الـدعم            -4
للقرار العربي حول القدرات النووية اإلسرائيلية المزمع تقديمه        

للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة،       ) 54(إلى الدورة   
ي يتم تحقيقهـا    وتقديم تقرير حول الجهود المبذولة والنتائج الت      

 .إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د522: ق.ق(

    

ــتخدامات  ــة االس تنمي
السلمية للطاقة النووية   

في الـدول األعـضاء     
  بجامعة الدول العربيـة   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

  على مذكرة األمانة العامة، �
  تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى �
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وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2010بتاريخ ) 133(ع . د7175

وإذ يستذكر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلس الجامعة على           -
ــة د ــستوى القم ــاريخ  ) 18(ع .م ــسودان بت ــة ال بجمهوري

مات السلمية للطاقة النوويـة     ، بشأن تنمية االستخدا   29/3/2006
 بالدول العربية،

الريـاض بتـاريخ    ) 19(ع  . د 383ويؤكد علـى قـراره رقـم         -
ــم 29/3/2007 ــاريخ ) 20(ع . د425، ورقـ ــشق بتـ دمـ
ــم 30/3/2008 ــاريخ ) 21(ع . د471، ورقـ ــة بتـ الدوحـ
تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النوويـة      " بعنوان   30/3/2009

 ،" الدول العربيةفي الدول األعضاء بجامعة

الريـاض بتـاريخ    ) 19(ع  . د 384كما يؤكد على قراره رقـم        -
ــم 29/3/2007 ــاريخ ) 20(ع . د426، ورقـ ــشق بتـ دمـ
ــم 30/3/2008 ــاريخ ) 21(ع . د472، ورقـ ــة بتـ الدوحـ
وضع برنامج جماعي عربـي السـتخدام       " بعنوان   30/3/2009

 ،"الطاقة النووية في األغراض السلمية

†{{{{ÏŁè<… 

الدول العربية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعـة     الطلب من    -1
على مستوى القمة ذات الصلة آخذة في االعتبـار الحاجـات           
المتنوعة لمختلف الدول العربية وموافاة األمانة العامة بالتقـدم         

 .الحاصل في الموضوع

ويعيد التأكيد مجدداً على الحق األصيل للدول األطـراف فـي            -2
 والتي انضمت لها جميع     –حة النووية   معاهدة عدم انتشار األسل   



-112-  

 في امتالك وتطـوير     –الدول األعضاء بجامعة الدول العربية      
التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية، وعلى استحقاقها للدعم       
الدولي الالزم لتنمية االستخدامات الـسلمية للطاقـة النوويـة          

 هذه  السيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى رفض تقييد        
 .الحقوق تحت أي مبرر

الترحيب بإعالن بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية          -3
الستخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجاالت التي تخدم         

 .التنمية المستدامة وخاصةً توليد الكهرباء وتحلية المياه

دعوة الدول العربية المعنية باستخدام الطاقة النووية ألغراض         -4
 الكهرباء إلى عقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث         توليد

مجاالت التعاون وتنسيق المواقف العربية في هـذا المجـال،          
 .وذلك في أقرب وقت ممكن

لطلب من األمانة العامة والهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة،            ا -5
وبالتنسيق مع الدول العربية، مواصلة الجهود في مجال تعزيز         

ل العربية لتطوير برامجها فـي االسـتخدام        البنية التحتية للدو  
السلمي للطاقة النووية بما فيها الموارد البشرية وبناء القـدرات      
والمساعدة في تأسيس اُألطـر التـشريعية والرقابيـة وعقـد           
االجتماعات والمؤتمرات المتخصصة، وبلورة موقف عربي في      

 .ةمجاالت األمن واألمان النوويين بالتنسيق مع الدول العربي

الهيئة العربيـة للطاقـة      إلى   حث الدول العربية التي لم تنضم      -6
االنضمام في أسرع وقت ممكـن لـدعم الجهـود          على  الذرية  

 السلمية  تالعربية في مجاالت التعاون التكنولوجي لالستخداما     
 .للطاقة النووية
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الطلب من األمين العام متابعة هذا الموضوع، وتقـديم تقريـر         -7
 . لمجلس الجامعة على مستوى القمةبشأنه إلى دورة قادمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د523: ق.ق(

    

تنمية استخدامات الطاقة  
ــة  ــددة والبديل   المتج

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 العربية المتحدة،وعلى مذكرة دولة اإلمارات  �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على الدول العربية سرعة االنضمام والتـصديق          -1
) إيرينـا (على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة        

 .التي تتخذ من مدينة أبو ظبي مقراً لها

دعوة الدول العربية إلى تبادل خبراتها ودراساتها فـي مجـال            -2
متجددة والبديلة لالستفادة منها من خـالل       استخدامات الطاقة ال  

  .تحويلها إلى نطاق التطبيق العملي
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د524: ق.ق(

    

   الـــدولياإلرهـــاب

ــه ــبل مكافحتـ   وسـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

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

وعلى مالبسات الجريمة التي ارتُكبـت فـي حـق الـشهيد             �
 الفلسطيني محمود المبحوح،

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبـراء        -1
القـاهرة  (العرب المعني بمكافحة اإلرهاب في اجتماعه الثامن        

16-18/2/2010.(  
 وصوره ومهما   التأكيد مجدداً على إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله       -2

  :كانت دوافعه ومبرراته
ضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل         �

وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً مع األخذ باالعتبـار أن           
  .قتل األبرياء ال تقره الشرائع السماوية وال المواثيق الدولية

نيف الـذي   رفض الخلط بين اإلرهاب والدين اإلسالمي الح       �
  .يدعو إلى إعالء قيم التسامح ونبذ اإلرهاب والتطرف

ضرورة العمل على معالجة جذور اإلرهاب وإزالة العوامـل          -3
التي تغذيه من خالل القضاء على بـؤر التـوتر وازدواجيـة            
المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضـع حـد لالحـتالل           

 .امتهاألجنبي والظلم واالعتداء على حقوق اإلنسان وكر

دعوة كافة دول العالم وباألخص المملكة المتحدة ودول االتحاد          -4
األوروبي إلى التعامـل بجديـة مـع المجـاميع اإلرهابيـة            
واألشخاص الداعمين لإلرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم       
منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باسـتغالل منـاخ           

 .يةالحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العرب
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إدانة جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة           -5
 2010كانون الثاني /  يناير19اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

والتي تمثل انتهاكاً لسيادتها وأمنها، وتأييد كافة جهـود دولـة           
اإلمارات العربية المتحدة في التحقيقات التي تجريهـا لكـشف          

 كافة الدول للتعاون مـع األجهـزة        ودعوة. مالبسات الجريمة 
  .المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة

دعوة الدول العربية التي لم تصادق علـى االتفاقيـة العربيـة            -6
  .لمكافحة اإلرهاب إلى المصادقة عليها

دعوة الدول العربية التي لم تصادق على تعديل الفقـرة الثالثـة مـن               -7
ة لمكافحة اإلرهاب التي وافق عليه مجلس وزراء العدل         االتفاقية العربي 

 ومجلـس وزراء    29/11/2006 -22 د -648العرب بـالقرار رقـم      
 . إلى المصادقة عليه2008 – 25 د-529الداخلية العرب بالقرار رقم 

اإلحاطة باإلجراءات التي اتخذتها أمانتا مجلسي وزراء العدل         -8
ك للمجلسين لبحث سبل    والداخلية العرب لعقد االجتماع المشتر    

تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وتعزيز التعاون بـين         
 .المجلسين والنظر في مشاريع االتفاقيات المشتركة

تفعيل اآللية التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وحـث          -9
الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها علـى          

 الخاصة بمتابعة تنفيذ االتفاقية على إرسـالها إلـى          االستبيانات
المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيداً لرفعها إلـى مجلـسي          

 .وزراء العدل والداخلية العرب

اإلحاطة بالجهود التي بذلتها المجموعة العربية في األمم المتحـدة           - 10
ودعوتها إلى استمرار التنسيق مع المجموعات اإلقليمية من أجـل          
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دورة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة أو عقـد مـؤتمر           عقد  
دولي تنظمه األمم المتحدة واإلسراع فـي إعـداد اتفاقيـة األمـم      
المتحدة الشاملة حول اإلرهاب تتضمن تعريفاً محـدداً لإلرهـاب          
متفق عليه دولياً يأخذ في االعتبار أن قتل المدنيين األبرياء ال تقره            

مواثيق الدولية مع التمييز بـين اإلرهـاب        الشرائع السماوية وال ال   
 .والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل والعدوان

مواصلة الجهود والمساعي لدعم التحرك العربي فـي األمـم           - 11
المتحدة من أجل استصدار قرار من الجمعيـة العامـة لألمـم            
المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سـبل تنفيـذ التوصـيات           

ن الرياض الصادر عن المـؤتمر الـدولي        المتضمنة في إعال  
/ لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في مدينة الرياض قي شهر فبراير         

، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد اهللا         2005شباط  
 المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهـاب        زبن عبد العزي  

 .والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام

الترحيب بمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئـيس           - 12
الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية تحت رعايـة          
األمم المتحدة حول مكافحة اإلرهاب ومعالجة أسبابه واعتمـاد         
مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كـل األطـراف،           

ي الصادر عن المؤتمر    وذلك باالستئناس بمضمون البيان الختام    
" األبعاد والمخاطر وآليـات المعالجـة     : اإلرهاب"الدولي حول   

الذي نظمته الحكومة التونسية باالشتراك مع األمـم المتحـدة          
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم       

 .17/11/2007 إلى 15والثقافة بمدينة تونس خالل الفترة من 
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ير وتوصيات ورشة العمل حول مكافحة استخدام       اإلحاطة بتقر  - 13
وتكليـف  ) 19/10/2009-18القـاهرة   (اإلرهابيين لالنترنت   

 .األمانة العامة بمتابعة جهود الدول العربية في هذا المجال

دعوة الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات الالزمة لحظـر           - 14
تفادة من  ومكافحة استخدام مواقع االنترنت ألغراض إرهابية واالس      

القانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات        
 .)وثيقة دولة اإلمارات العربية المتحدة(أو ما في حكمها 

اإلحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول منع اإلرهابيين من     - 15
-20القـاهرة   (حيازة أسـلحة الـدمار الـشامل أو مكوناتهـا           

ة الفنية بمتابعـة جهـود الـدول        وتكليف األمان ) 21/10/2009
 .في هذا الشأن) 2004 (1540العربية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربيـة والمنظمـات           - 16
الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة اإلرهـاب وخاصـة مـع           

شـعبة  (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة         
ومواصلة التعاون والحوار مع لجان مكافحة      ) مكافحة اإلرهاب 

 1267اإلرهاب المشكلة بموجـب قـرارات مجلـس األمـن       
 ).2004 (1540و) 2001 (1373و) 1999(

تجريم دفع الفدية إلى أشخاص أو مجموعات أو مؤسـسات أو            - 17
 بتـاريخ   1904تنظيمات إرهابية وفق قرار مجلس األمن رقم        

جلس وزراء الداخلية    لم 27 وكذا قرار الدورة     17/12/2009
 .16/3/2010العرب المنعقدة بتونس في 

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د525: ق.ق(



-118-  

بيــان بــشأن الجريمــة 

 الغتيال محمود   اإلرهابية
ــة  ــي دول ــوح ف المبح

   العربية المتحدة  اإلمارات

  

  )0274( ص-42)/10/03/(22/ق

…�^‘<á^ée< <
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يدين مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة جريمة اغتيال         
محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة          

 والتي تمثل انتهاكـاً لـسيادة       2010كانون الثاني   /  يناير 19بتاريخ  
وأمن دولة اإلمارات العربية المتحدة ولألعراف والقانون الـدولي،         
كما يدين المجلس استغالل المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول          

ويؤيد المجلـس   . التي استخدمت جوازات سفرها في عملية االغتيال      
رات العربية المتحدة الراميـة إلـى أن يمثُـل          كافة جهود دولة اإلما   

هؤالء المجرمين أمام العدالة ويرى المجلس أن هذا العمل اإلجرامي          
اإلرهابي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة األمن في دولة           
اإلمارات العربية المتحدة للتصدي ومالحقة هذه العصابة اإلجرامية        

ات الدولية والقوانين التي يجب أن تسري       ومحاسبتها في إطار االتفاقي   
  .على كافة الدول
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  العالقــات العربيــة 

ــات  ــع التجمعـ   مـ
ــة  ــةالدولي   :واإلقليمي

  

  األفريقي -التعاون العربي   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

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

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على أهمية مواصلة الجهـود إلزالـة العوائـق التـي             -1
ألفريقي وتنظـيم   تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي ا      

اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعـة         
والطلب من األمين العام متابعة اتصاالته في هذا الخـصوص          
للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم علـى          
تشابك المصالح في مختلف المجاالت الـسياسية واالقتـصادية     

رسي المرتكزات التي تصون    والتجارية والثقافية ليكون تعاونا ي    
  .العالقات العربية األفريقية ويدرأ عنها األخطار

الترحيب بعقد القمة العربية األفريقية الثانية خالل الربع األخير          -2
من هذه السنة واإلعراب عن التقدير للجماهيرية العربية الليبية         

 .الشعبية االشتراكية العظمى الستضافتها

كة العربية الواسعة في هـذه القمـة        التأكيد على أهمية المشار    -3
 .وعلى أعلى المستويات

الطلب من األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة مواصـلة            -4
التنسيق مع مفوضية االتحاد األفريقي لتوفير كافة األسباب التي         
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تؤدى إلى انعقاد القمة في موعدها وتحقيق الغايات المرجـوة          
 .منها

لدورة الخامسة عشر في مقـر      الترحيب بعقد االجتماع القادم ل     -5
، 2010حزيران / األمانة العامة لجامعة الدول العربية في يونيو

مع مناشدة الدول األعضاء على أهمية الحرص على المشاركة         
 .في أعمال اللجنة القادمة على مستوى السادة الوزراء

دعوة كل من األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضـية           -6
قي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى إعداد       االتحاد األفري 

مقترح مفصل بشأن هيكل وتفويض وحدة التيسير ليتم عرضه         
 العربية الثانيـة المقـرر عقـدها فـي          –على القمة األفريقية    

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى في نهاية        
2010. 

ول العربية ومفوضـية    دعوة كل من األمانة العامة لجامعة الد       -7
االتحاد األفريقي والمصرف العربي للتنمية االقتـصادية فـي         
أفريقيا والبنك األفريقي للتنمية والـصندوق العربـي لإلنمـاء          
االقتصادي واالجتماعي والبنك األفريقي لالستيراد والتـصدير       
والبنك اإلسالمي للتنمية والهيئة العربية لالسـتثمار واإلنمـاء         

نظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى إعداد مقترح       الزراعي والم 
يتعلق بوسائل وآليات تمويل خطة العمل المشتركة حول التنمية         
الزراعية واألمن الغذائي في أفريقيا والمنطقة العربيـة ليـتم          

 العربية الثانية المقرر    –عرضه للبحث من قبل القمة األفريقية       
الـشعبية االشـتراكية    عقدها في الجماهيرية العربية الليبيـة       

 .2010العظمى في نهاية 



-121-  

التأكيد على أهمية مشاريع التعاون االقتصادي الثنـائي بـين           -8
الدول العربية والدول األفريقية والـدور الـذي تلعبـه تلـك            
المشاريع في تنمية أفريقيا ومساعدتها على تـسخير مواردهـا         

 .الطبيعية والبشرية لصالح شعوب القارة

 جمهورية السودان للدورة األولى للمنتـدى       الترحيب باستضافة  -9
 2011العربي األفريقي للتنمية خالل الربع األخير مـن عـام          

، مع التأكيد على    "نحو إستراتيجية عربية أفريقية   "تحت عنوان   
 .أهمية اإلعداد الجيد النعقاد هذه الدورة

  األفريقي إلى المعهد الثقافي    –الترحيب بتحويل المعهد الثقافي العربي       - 10
العربي األفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية والتأكيـد مجـدداً أن          
الميزانية السنوية للمعهد المتمثلة في واحـد مليـون دوالر أمريكـي            

 .تغطي مناصفة بين الجامعة العربية واالتحاد األفريقي) 1.000.000(

مطالبة المعهد الثقافي العربي األفريقـي للثقافـة والدراسـات           - 11
جية بالعمل على إقامة مهرجـان للـسينما األفريقيـة          اإلستراتي

 .العربية، بالتعاون مع المهرجانات السينمائية القائمة

دعوة الدول األعضاء إلى المشاركة االقتـصادية والتجاريـة          - 12
الفاعلة في الدورة السابعة للمعرض التجاري العربي األفريقي،        

 2010الذي ستستضيف فعالياتـه جمهوريـة جيبـوتي عـام           
التعاون مع الجامعة العربية واالتحاد األفريقـي والمـصرف         ب

العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، والدعوة لسرعة انعقـاد         
 .االجتماع التحضيري الخاص بالمعرض التجاري

الدعوة إلى تنفيذ نتائج االجتماع العربـي األفريقـي الـوزاري            - 13
د بشرم الشيخ   المشترك للتنمية الزراعية واألمن الغذائي الذي عق      
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، بما فـي ذلـك      2010شباط  /  فبراير 16-14خالل الفترة من    
خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي في         
المنطقتين األفريقية والعربية؛ وإنشاء وحدة تيسير في المنظمـة         
العربية للتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، والطلب مـن          

لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد األفريقـي  األمانة العامة   
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى إعداد مقتـرح مفـصل          
بشأن هيكل وتفويض وحدة التيسير ليتم عرضـه علـى القمـة            

 العربية الثانية المقرر عقدها في الجماهيرية العربية        –األفريقية  
 .2010 الليبية الشعبية االشتراكية العظمى في نهاية

 العربـي   –عقد االجتمـاع الـوزاري األفريقـي         إلى   الدعوة - 14
المشترك للتنمية الزراعية واألمن الغذائي بصفة منتظمة مـرة         
كل سنتين في كل من أفريقيا والمنطقة العربية بالتناوب للنظر          

  .فيما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ خطة العمل المشتركة
األفريقي المؤيد للموقـف    اإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد       - 15

العربي تجاه القضية الفلسطينية والداعم لمبادرة السالم العربية        
والمتمثل في القرار الخاص الذي تصدره دوريا قمة االتحـاد          

 .األفريقي، بشأن القضية الفلسطينية

توجيه الشكر إلى األمانة العامة لمواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء           - 16
جهزة واإلدارات المتناظرة فـي كـل مـن         عالقات تعاون بين األ   

الجامعة العربية واالتحاد األفريقي وخاصة بين كل من مجلس السلم          
واألمن العربي ومجلس السلم واألمن األفريقـي، وبـين البرلمـان       
األفريقي والبرلمان العربي االنتقالي، وتعزيـز االتـصاالت بـين          

 .وق اإلنسانالمنظمتين في المجاالت االقتصادية والتجارية وحق
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تنسيق المواقف العربية مع االتحاد األفريقي تجاه القضايا ذات          - 17
 .االهتمام المشترك تعزيزا لمسيرة التعاون العربي األفريقي

 :الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية

التأكيد على أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول         
 الفني للدول األفريقية واتخاذ ما يلزم لدعمه        األفريقية في تقديم العون   

بهدف زيادة نشاطه وتطويره بما يساهم في تعزيز العالقات العربية          
األفريقية، والدعوة إلى إصالح أوضاعه قبل انعقاد المجلس الوزاري         

من خالل لجنة تُشكل لهذا الغـرض مـن         ) 134(في دورته العادية    
  .تحفظة على أداء الصندوقاألمانة العامة والدول العربية الم

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د526: ق.ق(

    

ــات  ــةالعالقـ   العربيـ

  مــــع التجمعــــات
  واإلقليميـــةالدوليـــة 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

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

ري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ      وعلى توصيات االجتماع الوزا    �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن التقدير لجهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية          -1
في تعميق العالقات العربية مع التجمعات اإلقليميـة والدوليـة          

راكة  الـش  -وبشكٍل خاصٍ في التعـاون العربـي األوروبـي          



-124-  

 التعـاون   - التعاون العربي الروسي     - )∗(األوروبية المتوسطية 
 التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية       -العربي التركي   

 وكـذلك   - التعاون العربي الياباني     - التعاون العربي الهندي     -
 .التعاون مع دول أمريكا الجنوبية

عاون كافة، من   يؤكد على ضرورة متابعة اإلعداد الجيد لمنتديات الت        -2
 .أجل تفعيل وتطوير العالقات مع هذه التجمعات في كافة المجاالت

الترحيب بتحديد جمهورية بيرو موعداً لعقد القمة الثالثة للـدول           -3
/ العربية ودول أمريكا الجنوبية في العاصمة ليما فـي فبرايـر          

 .2011شباط 

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د527: ق.ق(

    

ت متابعة تنفيـذ قـرارا    

القمة العربية االقتصادية   
والتنموية واالجتماعيـة   

/  يناير 20-19: الكويت(
  )2009كــانون الثــاني 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

الذي أعدته األمانة العامة حول متابعـة       وإذ أحيط علماً بالتقرير      -
تنفيذ نتائج وقـرارات القمـة العربيـة االقتـصادية والتنمويـة            

                                                
كة األوروبية المتوسـطية    تتحفظ الجماهيرية العظمى على اإلشارة الواردة في القرار بشأن الشرا           )∗(

وذلك انطالقاً من موقفها القائم على أن عالقات من هذا النوع يجب أن تكون جماعية بين الدول                 
األعضاء في جامعة الدول العربية والدول األوروبية األعضاء في االتحاد األوروبي، فعالقـات             

 .من هذا النوع قد تؤدي إلى تقسيم العرب وال تخدم مصالحهم
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، والتقـدم   )2009كـانون الثـاني     / يناير: الكويت(واالجتماعية  
 :المحرز في تنفيذ هذه النتائج والقرارات في المجاالت التالية

مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمـد الجـابر           �
 أمير دولة الكويت بشأن تـوفير المـوارد الماليـة           –لصباح  ا

الالزمة لدعم وتمويل مـشاريع القطـاع الخـاص الـصغيرة       
 ،والمتوسطة في الوطن العربي

 ،األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات العربية �

  ،مشروعات الربط الكهربائي العربي �
  ،مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية �
  ،دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك �
 ،البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي �

  ،االتحاد الجمركي العربي �
 ،األمن المائي العربي �

 ،األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة �

 ،بطالة في الدول العربيةالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من ال �

 ،البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية �

 ،البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية األلفية �

 ،تطوير التعليم في الوطن العربي �

 ،تحسين مستوى الرعاية الصحية �

 ،تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية �

ية فـي مبـادرة حـضرة       وإذ أحيط علماً بمساهمات الدول العرب      -
 أمير دولـة    –صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح        

الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشاريع         
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القطاع الخاص الـصغيرة والمتوسـطة فـي الـوطن العربـي            
الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،      (

ية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية      المملكة العرب 
السورية، جمهورية العراق، سـلطنة عمـان، دولـة الكويـت،           

 ،)جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية

وإذ يشكر الدول العربية التي ساهمت في المبادرة، كمـا يـشكر             -
المملكة (الدول التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في المبادرة         

ألردنية الهاشمية، جمهوريـة جيبـوتي، المملكـة المغربيـة،          ا
 ،)الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

وإذ يشكر الدول العربية على جهودها في إطار تنفيـذ قـرارات             -
  القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

{{{ÏŁè†{<…< <

دعوة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي إلـى         -1
مبادرة صـاحب الـسمو     إلطالق  استكمال اإلجراءات الالزمة    

 أمير دولة الكويت بشأن     –الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح      
توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مـشاريع القطـاع          

عربي واإلعالن عن   الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن ال     
  .تلك اإلجراءات

دعوة صندوق النقد العربي إلى موافاة األمانة العامة بتقريـر           -2
شامل حول تداعيات األزمة المالية العالمية على الدول العربية         

 .واإلجراءات التي اتخذت لمواجهتها
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دعم التعاون القائم بين المجلس الوزاري العربـي للكهربـاء           -3
اء االقتـصادي واالجتمـاعي لتنفيـذ       والصندوق العربي لإلنم  

دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغالل الغـاز         "
، ودعوتهما إلى اإلسراع في تنفيـذ       "الطبيعي لتصدير الكهرباء  

 .هذه الدراسة

تثمين الجهود التي بذلها مجلس وزراء النقل العرب لتيسير تنفيذ           -4
ة، وعلى األخـص    مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدي     

في مجال التعريف بآليات وأنظمة تمويل مشاريع البنى األساسية         
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توفير المتطلبـات         

 .الالزمة بالدول العربية لالستفادة من تلك اآلليات واألنظمة

دعوة الدول العربية األعضاء إلى إنجاز باقي متطلبات منطقة          -5
 . العربية الكبرىالتجارة الحرة

دعوة الدول العربية إلى اإلسراع فـي اسـتكمال المتطلبـات            -6
الالزمة إلقامة االتحاد الجمركي العربي تنفيذاً لقرارات القمـم         
العربية بهذا الخصوص، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـة        

لمواءمة القوانين والتشريعات والـسياسات     ) في الدول العربية  (
 .التجارية

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب إلى مواصـلة         دعوة -7
جهوده بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية، لتنفيذ البرنامج        
العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، والبرنامج العربي للحد        

 .من الفقر

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم المادي والفنـي الـالزم            -8
 .نمواًللدول العربية األقل 



-128-  

دعوة مجلس وزراء الصحة العرب إلى مواصلة جهوده فـي           -9
مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية في الـدول العربيـة،          

 .وبخاصة في الدول العربية األقل نمواً

الطلب من الدول األعضاء دعم جهود منظمة العمل العربيـة           - 10
لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالـة فـي           

 .ل العربيةالدو

الطلب من الدول األعضاء دعم جهود المنظمة العربية للتربية          - 11
 .لتطوير التعليم في الوطن العربي) األلكسو(والثقافة والعلوم 

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د528: ق.ق(

    

متابعة تنفيذ قـرارات    
 القمة العربية العاديـة   

في دورتهـا الحاديـة     
: الدوحـة ( والعشرين
ــارس  )2009آذار  /م

ــشأن الموضــوعات  ب

  االقتصادية واالجتماعية 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وإذ أحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمـة العربيـة             -
آذار / مـارس : الدوحـة (تها الحادية والعـشرين     العادية في دور  

  :بشأن الموضوعات االقتصادية واالجتماعية التالية) 2009
مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمـد الجـابر           �

الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة         
لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في        

  ،وطن العربيال
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  ،تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وفتح األجواء �
  ،مشروع نظام أقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب األرض �
  ،مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة �
  ،وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان �
ـ    � ة بالـدول  المؤتمر العربي األول للمنظمات اإلنسانية والتنموي

  ،األعضاء في جامعة الدول العربية
مبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية          �

  ، سنة دولية للشباب2010التونسية حول إعالن سنة 
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

لقمة العربية العادية   اإلحاطة علماً بتقرير متابعة تنفيذ قرارات ا      
بـشأن  ) 2009آذار   /مارس: الدوحة(في دورتها الحادية والعشرين     

  .الموضوعات االقتصادية واالجتماعية
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د529: ق.ق(

    

ــشروع  ــة م األحزم
 أقـاليم   فـي الخضراء  

ــي  ــوطن العربـ   الـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 نة العامة،على مذكرة األما �

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

 ،)1809(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �
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قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن شـؤون         على  و �
 ،)23(البيئة رقم 

وثيقة مشروع األحزمة الخضراء فـي إقلـيم الـوطن          على  و �
المركز العربي لدراسـات المنـاطق      :  من قبل  العربي المعدة 

الجافة واألراضي القاحلة والجماهيرية العربية الليبية الـشعبية        
 االشتراكية العظمى،

وإذ يشكر الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمـى          -
والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة على    

لت في إعداد وثيقة مشروع األحزمة الخضراء       المجهودات التي بذ  
 في أقاليم الوطن العربي،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة من حيث المبدأ على وثيقة مشروع األحزمة الخضراء          -1
 .في أقاليم الوطن العربي بالصيغة المرفقة

ات المناطق الجافـة واألراضـي      تكليف المركز العربي لدراس    -2
القاحلة بإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية        
للمرحلة األولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنيـة فـي          
الدول العربية، وإعادة عـرض المـشروع علـى المجلـس           

 .2011شباط / االقتصادي واالجتماعي في دورة فبراير

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د530: ق.ق(
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  المشروع العربي لألحزمة الخضراء في األقاليم العربية
  

  المحتويات

 المقدمـة .1

  الخلفية والمبررات  .2

 شروعالقضايا التي يعالجها الم .3

 وصف المشروع .4

  :أهداف المشروع .5

 .األهداف العامة  1.5

  . األهداف المباشرة  2.5
  : مكونات المشروع وأنشطته .6

 وإجراء  للمشروع تحديد مسار األحزمة الخضراء ووضع الخطط التنفيذية        1.6
  :الدراسات االجتماعية واالقتصادية

اقـع  تحديد مسار األحزمة الخضراء وتوصـيفه واختيـار مو          1.1.6
  .المشاريع الرائدة

العامـة  (وضع وثائق الخطط التنفيذية التفـصيلية للمـشروع           2.1.6
بما فيها الميزانية التفصيلية لتنفيذ األعمال في كـل         ) والسنوية

  .دولة مشاركة
  .إجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية  3.1.6

ـ             2.6 سار األحزمـة   تنمية الغطاء النباتي في مواقع المشاريع الرائدة علـى م
الخضراء ودعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتنميـة المجتمعـات          

  .البشرية القاطنة في المناطق المتأثرة
  .تنفيذ مشاريع رائدة في مجال تنمية الغطاء النباتي  1.2.6



-134-  

  .مشاريع رائدة في التشجير �
  .مشاريع رائدة في إعادة تأهيل األراضي الرعوية �
 زحف الرمال وتثبيـت الكثبـان       مشاريع رائدة في مقاومة    �

  .الرملية
  .دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية  2.2.6

  تطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التصحر �
  تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل قومية �
  تنفيذ دورات تدريبية وطنية متخصصة �
  التدريب أثناء تنفيذ المشاريع �
  إنشاء شبكة غرضية للمشروع �

 المجتمعات البشرية القاطنة في المنـاطق المتـأثرة فـي      تنمية  3.2.6
  .مسار األحزمة الخضراء

توعية السكان المحليين تجاه التـصحر والمحافظـة علـى           �
  .الموارد الطبيعية

تحسين معيشة السكان المحليين ورفع قدراتهم على التكيـف      �
  .مع البيئة التي يعيشون فيها

الـنهج  (مـشروع   توسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ أنشطة ال       �
  .)التشاركي

  .ل وتقييمهانقل التقنيات ومتابعة األعما  3.6
نشر التقانات والمنهجيات التي اختبرت بنجاح في المشروع في           1.3.6

  .مناطق بيئية مماثلة في على مسار الحزام األخضر
متابعة األعمال واألشراف على مواصلة التنفيذ علـى مـسار            2.3.6

 .الحزام األخضر
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 .لتنفيذآلية ا .7

 .النتائج المتوقعة .8

 .المستفيدون من المشروع .9

 .مدة المشروع .10

 .الجهات المشاركة .11

 .تنظيم وإدارة المشروع .12

 .اإلشراف والمراقبة والتقييم .13

 .الموازنة المقترحة للمشروع .14
  

  :المقدمـة .1

التصحر بأنه تدهور األراضي في المناطق الجافة وشبه الجافـة والجافـة             عرف
كمـا عـرف تـدهور      .  الناتج عن األنشطة البشرية واالختالفات المناخية      شبه الرطبة 

 والمراعي والغابـات  الزراعيةألراضي انتاجية إلاألراضي بأنه ما يحدث من انخفاض       
  .تنوع الحيويللأو فقدان 

وفي نظرة سريعة على واقع تدهور األراضي والتصحر في الـوطن العربـي،             
 بجفافها ومحدودية مواردها الطبيعية، بما فـي ذلـك          المنطقة العربية تتصف     يالحظ أن

وتعد مستويات شح المياه في معظم بلدان المنطقة مـن          . المياه والتربة والغطاء النباتي   
      معدالت هطول األمطـار منخفـضة وغيـر         بين المستويات األعلى في العالم، كما أن 

رع تدهور التربـة    منتظمة، لذلك تشهد المنطقة حاالت جفاف متكررة ما يسهم في تسا          
وهذا يؤثر فـي اإلنتـاج       والتنوع الحيوي،    ،)مراعي وغابات (والغطاء النباتي الطبيعي    

 إلى  الزراعي في الدول العربية بشقيه النباتي والحيواني، ويهدد أمنها الغذائي، باإلضافة          
  .بيئياً و واقتصادياًاً قد تخلفها هذه الظاهرة اجتماعياآلثار السلبية التي
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إلى أن التصحر من المشاكل     ) أكساد(دراسات التي نفذها المركز العربي      تشير ال 
) 2009(الخطيرة التي تهدد الوطن العربي، حيث أظهرت نتائج دراسة حديثة ألكـساد             

لحساب مساحات المناطق المتغيرة فـي      ) SPOT(حول تحليل أرشيف الصور الفضائية      
من مساحة الوطن   % 47أن حوالي   ) 2007-1999(الغطاء النباتي في األقاليم العربية      

العربي، تعتبر مناطق متدهورة بدرجات مختلفة، وأن أكثر األقاليم تـأثراً هـو إقلـيم               
المغرب العربي وأكثر الدول العربية تأثراً بالتصحر هي مصر، موريتانيا، الجزائـر،            

ربيـة  الـدول الع  وإن  . الجماهيرية العظمى، سورية، المغرب والسودان، على الترتيب      
 .قطر، اإلمارات، الكويـت، سـلطنة عمـان       :  هي  األخيرة  عاماً 21 خالل   اًاألقل تأثر 

 مليون عربياً يقطنون في هذه المناطق المتدهورة، كما تشير بيانـات            80أن   إلى   إضافة
             التوزيع النسبي للمساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في الوطن العربـي إلـى أن

حت درجتي التصحر المتوسط والشديد، وتحتـاج إلـى         معظم هذه المساحات تصنف ت    
  .إجراءات فورية وفعالة لمقاومة التصحر

يشير التحليل الدقيق ألسباب ظاهرة التصحر في الوطن العربي إلى انتشار أشكال            
متعددة للتصحر في مختلف البيئات، وأن بعض هذه األشكال ناجمة عـن سـوء إدارة               

 الجفاف يؤدي دوراً كبيـراً مـساعداً فـي انتـشار            اإلنسان للموارد الطبيعية، مع أن    
تدهور الغطاء  : ويمكن حصر أهم أشكال التصحر في الدول العربية في اآلتي         . التصحر
، والتعرية الريحية، وزحف الرمال، واالنجـراف       )الغابات والمراعي الطبيعية  (النباتي  

 .المائي، والغدق والملوحة

المتكاملة للتنمية المـستدامة، وتـشمل      وتعد مكافحة التصحر جزء من األنشطة       
إجراءات مختلفة ووسائل متنوعة، منها إقامة األحزمـة الخـضراء وزيـادة الرقعـة              

 .الخضراء في المناطق المتصحرة أو المعرضة للتصحر
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  :الخلفية والمبررات .2

رغم اتساع رقعة الوطن العربي وامتالكه العديد من الموارد الطبيعية، وتـسارع            
صادي في عدد من األقطار العربية، فإنه يمكن القـول أن األمـن الغـذائي               النمو االقت 

وأن مستقبل األمة العربية متوقف على مدى نجاحها فـي          . العربي يواجه تحدياً حقيقياً   
ويكفي للداللة على خطورة الموقف أن نـذكر أن معـدل النمـو             . تحقيق أمنها الغذائي  

، وتتراوح  %2.5على رأسها القمح لم يتعد      السنوي لإلنتاج الزراعي المروي للحبوب و     
، في الوقت الذي يصل فيـه االسـتهالك         %1.7 إلى   0.4النسبة للخضار والفاكهة بين     

أن متوسط نـصيب الفـرد مـن     إلى وتشير اإلحصائيات. سنويا% 5نحو  إلى   الغذائي
 دوالراً للفـرد فـي      263الناتج الزراعي في انخفاضٍ مستمر، حيث تناقص من نحـو         

 دوالرا للفرد في المتوسط خـالل       216نحو   إلى   1994-1990وسط خالل الفترة    المت
% 50وأن الدول العربية تستورد على األقـل        ). AOA  ،2007 (2004-2000الفترة  

% 64 إلـى    ، وتشير التوقعات بأنها ستصل    )FAO، 2008(من األغذية التي تستهلكها     
  ).IFAD ،2009(خالل العشرين سنة القادمة 

راسات أيضاً أنه، الرعي الجائر واإلدارة غير السليمة للموارد الرعوية          وتشير الد 
في معظم الدول العربية سبب تدهوراً في الغطاء النباتي الرعوي المستساغ، وخرجـت             
مساحات كبيرة من دائرة اإلنتاج وأصبحت غير كافية لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية            

ديد من األنواع النباتية غيـر الـصالحة للرعـي          من األعالف، باإلضافة إلى سيادة الع     
، وأنواع نباتية ذات كفاءة إنتاجية متدنية، األمر الذي أدى إلى تـدهور   )شوكية، وسامة (

. النظم البيئية الرعوية، واختالل توازنها، وانهيار نظم اإلنتاج الحيواني المعتمدة عليهـا          
طبيعية فـي الـوطن العربـي       وتوضح اإلحصائيات الحديثة إلى أن مساحة المراعي ال       

 مليون هكتاراً في عام     312 إلى   1986 مليون هكتاراً في عام      510انخفضت من نحو    
وتبعاً لذلكُ تعد عملية إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة عـن طريـق             . 2007
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االستزراع بالنباتات الرعوية المناسبة من حيث اإلنتاجية واالستساغة والقيمة العلفيـة           
  .يدة من القضايا المهمة لوقف التدهور المستمر في مثل هذه النظم البيئية الهشةالج

ويؤدي سوء استغالل الغابات في الوطن العربي واستنزافها، إلى انحسار وتراجع           
العديد من األغطية النباتية الشجرية، ما أثر سلباً في بيئـة هـذه المنـاطق وتنوعهـا                 

 موائل األنواع النباتية والحيوانية، وزاد من عملية        الحيوي، وساعد في تدمير العديد من     
االنجرافين الريحي والمائي وانعكس سلباً على مستوى التنمية الريفية، بسبب ندرة هذه            

لذلك كان البـد مـن تحقيـق التنميـة          . الموارد التي تشكل المصدر األساسي لدخلهم     
. غطيـة النباتيـة الحراجيـة     المستدامة لهذه النظم البيئية والحفاظ على ما تبقى من األ         

 مليـون  93وتوضح اإلحصائيات الحديثة أن مساحة الغابات قد انخفضت أيـضاً مـن       
وإعادة تأهيل المنـاطق المتـدهورة      .  مليون هكتاراً حالياً   61هكتارا في السبعينات إلى     

عن طريق تشجيرها بأنواع شجرية وشجيرية حراجية ومثمرة محلية ومدخلة مناسـبة            
طقة البيئية ستساعد هذه المناطق حيويتها في استعادة وتقوم بدورها البيئي           لظروف المن 

  .واالقتصادي على أكمل وجه

أصبحت منذ بداية السبعينات أزمة الغذاء والعجز الغذائي العربي محور اهتمـام            
كل القادة والباحثين والمخططين العرب، ورغم العديد من الدراسـات والمـشروعات            

المجاالت لتطوير الزراعة وزيـادة إنتـاج الغـذاء، إال أن النتـائج             التنموية في جميع    
المتحصل عليها لم تكن في مستوى الطموحات المخطط لها، وال يتسع المجال هنا لذكر              
األسباب والمعوقات، ويكفي القول أن هناك تدهور خطير برز خالل العقـود األخيـرة              

رد الزراعية والنظم البيئية، مـا أدى       نتيجة االستغالل غير الرشيد وغير المتوازن للموا      
إلى تدهور اإلنتاجية والنوعية لمساحات كبيرة، وفسح المجال أمام التغيرات المناخيـة            

وكانت النتائج  . غير المالئمة في الوطن العربي لتزيد من حجم التصحر وتسرع وثيرته          
فـي المنـاطق    المباشرة تدهور معظم الموارد الطبيعية القائمة على نظامٍ  بيئي هـش             
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. التي تستدعي اإلسراع في اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة هذه العمليات والحـد منهـا             
التي هددت وتهدد المجتمعات     ومع األخذ بعين االعتبار أن التصحر من أخطر الظواهر        

المنطقـة    في العالم عامةً وفي أفريقيا بصفة خاصـةً، إال أن          والتشردالبشرية بالجوع   
  .العربية بأقاليمها األربعة تعد من أكثر المناطق في العالم تعرضاً لمخاطره

وبالرغم من أن المجتمع الدولي قد أعطى الكثير من االهتمام لمراقبة التـصحر             
، )UNCCD(ولية لمكافحة التـصحر  ومكافحته من خالل تبني األمم المتحدة لالتفاقية الد 

التي وافقت معظم دول العالم على تنفيذها من خالل خطط عمل وطنية وبرامج إقليمية              
وشبه إقليمية تهدف إلى مراقبة وتقييم عمليات التـصحر واتخـاذ التـدابير الالزمـة               

ال لمكافحته، إال أن المشاريع المنفذة على أرض الواقع في الدول األكثر تضرراً ال تـز   
عـن شـؤون     األمانة العامة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين     وقد دعت   . غير كافية 

 إلى تكثيف كافة الجهود الوطنية والعربية لوقف أسباب التدهور والمحافظة            كذلك البيئة
 منها بما يحقق الربط األمثل بين متطلبات التنمية         لمتدهورعلى األراضي وإعادة تأهيل ا    

 فـي نفذت الدول العربية     ولقد   .فقر والهجرة ودواعي حماية البيئة    المستدامة ومحاربة ال  
 لمكافحة التـصحر،    واإلقليمية  والسياسات القطرية  اإلجراءات العديد من    األخيرةالعقود  
حده، ولكن يمكن حصر التقدم المحرز      كل دولة على     في هاسع المجال هنا لحصر   توال ي 

  :للدول العربية فيما يلي
 .ية األمم المتحدة لمكافحة التصحر من قبل غالبية الدول العربيةالتصديق على اتفاق �

صياغة برامج عملها الوطنية لتنفيذ االتفاقية وفقاً لمبادئها التوجيهية ولقرارات مؤتمر            �
 .األطراف ومقرراته

 .إدراج تدابير لمكافحة التصحر في خططها اإلنمائية الوطنية �

ر وتـأمين حفـظ البيئـة وسـالمتها          بمكافحة التصح  إنشاء مؤسسات ومجالس تعنى    �
 .بالتعاون بين وزارات البيئة وبالتنسيق مع أنشطة الوزارات المعنية

 . الحد من تدهور المواردسن تشريعات لتنفيذ التدابير واألنشطة الرامية إلى �
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 نجاح عدد كبير من الدول العربية في تأمين قسم كبير من االحتياجات المالية الالزمة              �
 .من التصحر على الصعيد الوطنيلمشاريع الحد 

 عدد كبير من مشاريع إعادة التأهيل وتحسين المستوى المعيـشي فـي الـدول               تنفيذ �
 .العربية

 عدة برامج لبناء القدرات وزيادة الوعي بقضايا التصحر على مختلف األصـعدة        تنفيذ �
 .في الدول العربية

حة التصحر فـي البلـدان   رعاية عدة مبادرات لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكاف     �
  .العربية

سعت بعض الدول العربية منفردةً أو بالتعاون مع جيرانها من الـدول العربيـة              
األخرى في اإلقليم الواحد إلى مقاومة التصحر والزحف الصحراوي عن طريق إنشاء            
األحزمة الخضراء، ولعل من أهم هذه المحاوالت ما اتفقت عليه دول المغرب العربـي     

لحزام األخضر لدول شمال إفريقيا أو مشروع الحزام األخضر في سورية، أو            إلنشاء ا 
ورغم اإلقالع بهذه المـشاريع     . حماية مشروع الجزيرة من زحف الرمال في السودان       

وتنفيذ بعض أنشطتها فإنه لم تتحقق استمراريتها بسبب بعض المعوقات الفنية واإلدارية            
ر إيجابي، ومن أهم هذه المعوقات عدم اكتمـال         التي واجهت استمرارية التنفيذ في توات     

الدراسات العلمية والتقنية وضعف الموارد المالية ونقص التنسيق بين األجهزة المعنية،           
لذلك البد من استدراك الوضع الحالي لهذه المشاريع وإعادة إحيائها والقيام باإلجراءات            

ع األخذ بعين االعتبار مستجدات     المؤدية إلى معالجة وتقويم مسيرتها وتفادي معوقاتها م       
األمور والتطوير التقني والعلمي الذي يخدم تنفيذ المشاريع بالطريقة المناسبة وذلك عن            

  :طريق ما يلي
 .إعادة هيكلية وتنظيم إدارة المشاريع ودعمها بالكفاءات العلمية �

 .تحديد المسؤوليات التخطيطية والتنفيذية �

 .مل الوطنيةتشكيل اللجان اإلقليمية وفرق الع �
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 .توفير المصادر التمويلية �

 .توظيف التقانات الحديثة وتكاملها مع المعارف التقليدية �

وبذلك تتحقق أهداف هذه المشاريع من حيث تنمية الثـروة الغابويـة والرعويـة           
والخامات النباتية والحفاظ على المجموعات الـشجرية والـشجيرية ووقـف تـدهور             

 .ل الوراثيةاألراضي والمحافظة على األصو

 التـي ال تـزال      التحديات والمعوقات أن هناك مجموعة من      إلى   وتجدر اإلشارة 
  :تعاني منها الدول العربية يمكن إجمالها فيما يلي

 مليـون نـسمة فـي       77 أزداد العـدد مـن       :)االنفجار الديموغرافي (النمو السكاني    �
 :هذا أثر علىو%) 2.3المعدل (، 2007 مليون نسمة في عام 350الخمسينات إلى 

  .تغيير نمط النظام االجتماعي -
 .تغيير نظم االستغالل واإلنتاج -

 .األمن الغذائي والتكثيف الزراعي -

 .التوسع العمراني -

 .الصناعة والتلوث -

 .الخدمات والبنية التحتية -

 . بين الدول العربيةتبادل المعلومات والخبراتضعف  �

لواحدة وبين المؤسسات الوطنية     داخل الدولة ا   التنسيق بين المؤسسات الوطنية   ضعف   �
 . العاملة في المجاالت ذات العالقة والدوليةوالمؤسسات اإلقليمية

الة للتنفيذ،   اآلليات الالزمة والفع   تفتقر معظم التشريعات القائمة في الدول العربية إلى        �
 .فهي غير كافية أو غير مطبقة

لحروب والنزاعات السياسية   حيث شهد العقد الماضي عدداً من ا       ،انعدام السلم واألمن   �
 .التي أعاقت عملية التنمية في المنطقة العربية

 . بوجه عام في الدول العربية متواضعاًمستوى الخدماتما زال  �



-142-  

 لنـشر الـوعي     حمالت التوعية أثناء تنفيذ األنشطة المختلفة على الصعيد المحلـي          �
 المطبقة في مكافحة     التي تقف في وجه تنفيذ الوسائل      معوقات وال والتعريف بالمشاكل 

 .التصحر والسيما في أوساط السكان المحليين غير كافية

مشاركة السكان المحليـين  ( النهج التشاركي في تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر   اعتماد �
 .، غير مطبق أو غير كاف)في تخطيط مختلف األنشطة وتنفيذها وتقييم آثارها

ن قبل دول المنطقة للحد من تدهور       على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت م       و
األراضي ومكافحة التصحر على المستوى الوطني، فـإن مـشكلة اسـتمرار تـدهور             
األراضي وتصحرها ال تزال تمثل تهديداً كبيراً لحياة الناس في المنطقة العربية، كمـا              

قـد  أن لهذه المشكلة تداعيات خطيرة من النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية، ما            
  .يكون له أثراً سلبياً في االستقرار االجتماعي والسياسي في المنطقة

أقصى درجة   إلى   مضاعفة الجهود المبذولة   إلى   يتضح مما تقدم بأن الحاجة ماسة     
للحد من القيود والتصدي للعقبات التي تواجه البلدان العربية لدى تنفيذ برامج مكافحـة              

  منهج متكامـل    إتباعوإن  . د محلية وإقليمية   قضية التصحر ذات أبعا    التصحر، حيث أن 
للتغلب على المشكالت المحلية الناتجة عنها البد أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية             

 اإلقليمي، كما أنه سيساعد على المحافظة على األنظمة البيئية المتميـزة            المستوىعلى  
سـسات الوطنيـة    وهناك حاجة ماسة لبناء القـدرات لـدى المؤ        . في المنطقة العربية  

واإلقليمية عبر نقل وتوطين التقانات المناسبة، واألكثر مالئمة لبيئات المنطقة، وتطبيق           
  .اإلجراءات الفعالة بغية الحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر

، بعد  "أكساد"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة        وقد قام   
 عامة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن شـؤون البيئـة          األمانة ال تكليفه من قبل    

لمتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في الدول العربية، بجمع أكبر قدر ممكن             
من المعلومات المتاحة عن هذه الظاهرة ووسائل مكافحتها في الدول العربية، وذلك إلى             
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 التـصحر وإعـادة تأهيـل المنـاطق         جانب تنفيذ العديد من األنشطة في مجال مراقبة       
المتدهورة ومقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية في عدد من الـدول العربيـة              

وأسفرت هذه األنشطة   . التي تعتمد على المعارف التقليدية وتكاملها مع التقنيات الحديثة        
  .روعالستفادة منها في تنفيذ المشعن نتائج ومنعكسات إيجابية وقصص نجاح يمكن ا

  :القضايا التي يعالجها المشروع  .3

 :التصحر وتدهور األراضي  1.3

لقد أصبح جلياً أن قضية تدهور األراضي وتصحرها ذات أبعـاد إقليميـة             
ودولية اتفقت المؤسسات الدولية على أنها قضايا بيئية تقلق الكثير من المجتمعات            

. لجافـة وشـبه الجافـة   التي تسكن المناطق المتأثرة خاصة الواقعة في المناطق ا    
وأتفق دولياً على معالجة هذه القضية على مختلف المـستويات الوطنيـة وشـبه              

وبالرغم من الجهود التي بذلت من قبل كافة المعنيـين بهـذه           . اإلقليمية واإلقليمية 
توظيف الكثير من اإلمكانيات وتطوير التعـاون        إلى   القضية فإنها ال تزال تحتاج    
وال شك أن مشروع األحزمـة      .  وإعادة ما تدهور منها    للحد من تصحر األراضي   

الخضراء يقدم مساهمة مميزة وإيجابية في معالجة هذه القضية عن طريق وقـف             
زحف الصحراء وانجراف التربة وتثبيت الكثبان الرملية وزيادة الرقعة الخضراء          

  .في مختلف أقاليم الوطن العربي

 :التغيرات المناخية  2.3

لتصحر والتنوع الحيوي هـي قـضايا العقـود الماضـية           إذا كانت قضايا ا   
والحاضرة، فإن قضية التغير المناخي هي قضية الحاضـر القريـب والمـستقبل      
البعيد، وستترك انعكاساتها السلبية بصمتها على المنطقة العربية خالل الخمـسين           
سنة القادمة من خالل تدني المعدالت المطرية وارتفاع درجات الحرارة، يضاف           
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لى ذلك تكرار ظاهرة الجفاف، والشك أن تنفيذ مشروع نتاجـه الماليـين مـن               إ
األشجار والشجيرات واألعشاب المعمرة وزيادة للرقعة الخضراء فـي المنـاطق           
الجافة وشبه الجافة سيكون له دوراً إيجابياً في معالجة قضايا التغير المناخي عن             

تخفيف من أثـار الجفـاف      طريق تلطيف المناخ وتشجيع الهطوالت المطرية وال      
وزيادة االستفادة من حصاد المياه، إضافة إلى أنشطة توعية وتثقيف المجتمعـات            
المحلية التي تقطن المناطق الرائدة في المشروع ما سيدعم قدراتها على التكييـف             
والتأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من أثار موجات الجفاف التـي تـصيب             

  .المنطقة العربية

 :األمن الغذائي العربي  3.3

تعد قضية األمن الغذائي العربي بأبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية         
من أبرز القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً على كافة المـستويات العربيـة وقـد               
تصدرت اهتمامات القادة العرب في بداية األلفية الثالثة نظراً للـدور المحـوري             

التفاعل مع التطورات الدولية ما يقتضي تعبئة الطاقات والمـوارد          الذي تؤديه في    
العربية لزيادة اإلنتاج وردم هوة الغذاء واالرتقاء بالفرد العربـي إلـى مـصاف              

ولقد ثبت من النتائج اإليجابية التـي حـصل عليهـا           , أقرانه في بقية دول العالم    
 الغطـاء النبـاتي     أن مشاريع مكافحة التـصحر وزيـادة      ) أكساد)المركز العربي 

وتحسين نوعيته تسهم في تحسين اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية، ومـشروع األحزمـة            
الخضراء هو من هذه المشاريع التي تدفع مسيرة التنمية الزراعية، وتـسهم فـي              
تحقيق األمن الغذائي بما يرافق منعكساته البيئية من منعكسات اقتصادية تتـضمن            

العسل ومنتجات الثروة الحيوانية األخـرى مـن        زيادة إنتاج األعالف والخشب و    
إضافةً إلى ما قد يوفره المشروع مـن فـرص          . اللحم والحليب والصوف والوبر   

عمل للسكان المحليين، وهذا كله يساعد على بلوغ أهداف التنمية ويسهم في توفير             
  .الغذاء والرخاء االقتصادي للمواطن العربي
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 :األمن المائي العربي  4.3

شارة إلى أن المشروع يسهم أيضاً في األمن المائي العربي إن لم            وتجدر اإل 
يكن بشكلٍ  مباشر فبطريقة غير مباشرة من خالل تنظيم استثمار الموارد المائية             
وتوفير األدوات الفعالة لتحقيق اإلدارة السلمية المتكاملة لهذه الموارد في منـاطق            

ة لتكامل موارد الميـاه مـع بقيـة         العمل مع األخذ بعين االعتبار النظرة الشمولي      
الموارد الطبيعية ووضع السيناريوهات المناسبة لذلك، ما يسهل علـى متخـذي            

  .القرار استشراف المستقبل ووضع خطط التنمية المتكاملة للموارد المائية

 :تنمية المجتمعات المحلية  5.3

 إذا كانت التنمية هي إحداث تغير ارتقائي مخطـط للنهـوض بالمجتمعـات            
المحلية، فإن مفهوم التنمية المكانية ألهالي الصحراء والبدو الرحل يعتبر من أهم            
مكونات مشروع األحزمة الخضراء من خالل التكامـل بـين األنـشطة البيئيـة              
واالقتصادية واالجتماعية، وتقديم خدمات متكاملة تمكن الـسكان المحليـين مـن            

وهذا يسهم بدوره   .  الحيوانية المتاحة  االستخدام األمثل للموارد الطبيعية والثروات    
  .في الحد من الفقر عن طريق زيادة الدخل وتوليد مصادر إضافية له

 :المحافظة على البنية التحتية  6.3

تعاني غالبية الدول العربية من مشاكل زحف الرمال، وتعمل منـذ عقـود             
صحر من لمعالجة هذه الظاهرة ومع استمرار تدهور األراضي وتسارع عمليات الت

ويسهم العمل في مـشروع الحـزام       . المتوقع تزايد حركة الرمال والكثبان الرملية     
األخضر بشكل فعال في الحد من حركة الرمال وتثبيت الكثبان الرملية والحد من             
أضرارها على البيئة والبنى التحتية، ويحول مواقعهـا إلـى منـاطق خـضراء              

  .الطاقات الكامنة للبيئات الرمليةومنتزهات عامة، ويساعد على االستفادة من 
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 :االستثمارات والسياحة البيئية  7.3

أشار إعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة إلى أهمية ضمان رفاهيـة           
األجيال القادمة عن طريق استئصال الفقر وتدهور البيئة والسعي لتلبية الحاجـة            

رية، ويأتي ذلك عـن  إلى وضع خطة عملية وواضحة من أجل تحقيق التنمية البش   
طريق تطوير استثمار مختلف النظم البيئية ومنها النظم القائمة في المناطق الجافة            

من مساحة اليابسة ويقطنها نحو مليـاري       % 41.3وشبه الجافة التي تغطي نحو      
نسمة ومن ضمنها المناطق الجافة وشبه الجافة والصحاري في الـوطن العربـي             

خضر فيها للمحافظة على النظم البيئية، ويفتح أبوابـاً         التي يقترح إنشاء الحزام األ    
كثيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلنة في جوهانسبرغ عن طريق فـرص    

 :متنوعة لمختلف االستثمارات التي تتلخص بما يلي
  .استثمار المراعي الطبيعية وتطوير إنتاجها •
  .استثمار الموارد النباتية بمختلف أنواعها •
  . في تربية المواشي وإنتاج اللحم والحليبالتوسع •
  .انتشار تربية النحل وإنتاج العسل •
  .تشجيع استثمار الموارد المعدنية الكامنة في أعماق الصحراء •

ولعل من أهم االستثمارات المتوقعة بعد إنشاء المشروع هي تلك الخاصـة            
ح هذا النـوع  بالسياحة البيئية لما تؤمنه مكونات المشروع من شروط أساسية لنجا       

              من السياحة التي بدأت تنتشر لدى الكثيرين من ممارسي الـسياحة، خاصـة وأن
الصحاري العربية متاحف طبيعية مفتوحة على الهواء الطلق، وهي ميراث غني           

  .ببيئتها الفريدة وجمالها وتراثها وتاريخها وقيمتها الثقافية

  



-147-  

  :وصف المشروع  .4

قبة التـصحر ومكافحتـه مـن خـالل          تأسيس مشروع عربي لمرا    فكرةبرزت  
المناقشات والمشاورات التي تمت في السنوات األخيرة مع الخبراء الوطنيين في البلدان            
العربية أثناء اجتماعات الفريق العربي المعني بمتابعة االتفاقيات الدولية للبيئـة ومـن             

لى خالل التوصيات التي صدرت عن عدد من المؤتمرات وورش العمل التي عقدت ع            
2009 و 2008هامش هذه االجتماعات في عامي      

 وبناء على طلب األمانة العامـة     *. ∗
 والمندوبية المقيمـة للجماهيريـة      مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة      ل

العظمى لدى جامعة الدول العربية بإحياء مشروع األحزمة الخـضراء فـي األقـاليم              
 ولم يرى النور، حيث أن      1996عام  ) أكساد(ربي  العربية الذي أعد من قبل المركز الع      

هذا المشروع أصبح قديم وغير مناسب في الوقت الحاضر ويحتاج إلى تحديث يـتالءم              
مع التقدم المحرز في الدول العربية ومع المعرفة الحديثة المكتسبة التي تراكمت لـدى              

  .منذ تاريخ إعداد ذلك المشروع) أكساد(المركز العربي 

لذكر أن مثل هذا المشروع المقترح إحياؤه يدخل ضمن برامج العمـل            والجدير با 
 الدولية  شجعت االتفاقية التي   )RAPs(وبرامج العمل اإلقليمية    ) SRAPs(تحت اإلقليمية   

األطراف ضمن اإلقليم أو تحت اإلقليم الواحد إلـى التـشاور            الدوللمكافحة التصحر   
ة تكملة وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنيـة        بغيها  والتعاون حسبما كان مناسباً في تنفيذ     

)NAPs(.  

وقـت طويـل    إلـى  وحيث أن تنفيذ مثل هذا المشروع اإلقليمي بالكامل يحتـاج     
وتمويل كبير، وعليه أعد هذا المشروع ليحمل نفس الفكرة وليركز بصفة أساسية على              

:  وهـي  دعم الدول العربية في مساعيها نحو مكافحة التصحر في ثالث جوانب رئيسة           
تنمية الغطاء النباتي في مواقع مختارة على مسار األحزمة الخـضراء، التـي سـيتم               
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المجال، وتنمية المجتمعات البشرية القاطنة في المناطق المتأثرة على مسار األحزمـة            
عزيز حالة المعرفة وتعميم المعلومات والخبرة المكتسبة في الخضراء، وذلك من خالل ت 

 إلـى   هذا المجال ومن ثم يتم نقل ونشر التقانات والمنهجيات التـي اختبـرت بنجـاح              
المناطق البيئية المماثلة على مسار األحزمة الخضراء عاماً بعد عام في األقاليم العربية             

ة في الدول العربية وتحت إشـراف       األربعة بمجهودات المؤسسات الوطنية ذات العالق     
ويتم ضمان استدامة المشروع من خالل تخطيط المشروع وتنفيذه على          . إدارة المشروع 

  :النحو التالي
تحديد مسار الحزام األخضر في كل دولة وفي كل إقليم، بناء على أسـس علميـة           �

  .وتقانات حديثة وعملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع
ن من المؤسسات الوطنية بشكلٍ  فاعل في وضع خطط العمل           ويشارك خبراء محلي   �

  .التفصيلية
  .ينفذ المشروع بالتكامل مع مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة �
  .بناء كوادر فنية وطنية تواصل العمل بعد االنتهاء من المشروع �
 مشاركة صناع السياسات ومتخذي القرار في اللجنة التوجيهية يدعم المشروع مالياً           �

  .ومعنوياً
  .توسيع قاعدة المشاركة وأتباع النهج التشاركي �

  :أهداف المشروع  .5

  :األهداف العامة  1.5

 .تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في الدول العربية 

األراضـي   تأهيـل    إعـادة  الغذائي مـن خـالل       األمنالمساهمة في تحقيق     
 .اإلنتاجية وزيادة المتدهورة

برامج تنميـة اجتماعيـة     المعيشية للسكان المحليين من خالل      تحسين الحالة    
 .واقتصادية مستدامة
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 .المحافظة على التوازن البيئي بما يضمن إيقاف عمليات التدهور 

تعزيز وتنسيق التعاون مع المرجعيات الوطنية األخـرى التفاقيـات األمـم             
والتنميـة  المتحدة للبيئة، خاصة اتفاقية التنوع الحيـوي والتغيـر المنـاخي            

 .المستدامة

  :األهداف المباشرة  2.5

 تأهيـل   وإعـادة  لمكافحة التـصحر      العمل الوطنية  تنفيذ خطط وبرامج  دعم   
 .الدول العربيةالمناطق المتدهورة في 

وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة التصحر على مسار األحزمة الخضراء في           
 إليهـا  التوصـل    لتي تم تستند على الحلول المناسبة والتقنيات ا     الدول العربية   

 وذلك بالتعاون بـين     ،)رائدة طقامن(متدهورة محددة    طقا من وإدارةلمعالجة  
 وبمـشاركة   العربيـة المعنية في الدول    الوطنية  كساد من جهة والمؤسسات     أ

 .السكان المحليين

 العاملة في مجال مكافحة التصحر وصيانة التربـة         دعم المؤسسات الوطنية   
 . ووقف زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرمليةالنباتي تأهيل الغطاء وإعادة

مراقبة تدريب وتأهيل العناصر الوطنية القادرة على تنفيذ األنشطة الخاصة ب          
ته وتحسين حالة المراعي الطبيعية وزيادة مساحة األراضي        مكافحوالتصحر  

  . واستخدام التقانات المالئمة في هذا المجالالمشجرة صناعياً
القطـاع غيـر    (بين القطاعات الرسمية والمؤسسات األهلية      تعزيز التعاون    

 .والمجتمعات المحلية) الحكومي

تنمية المجتمعات البشرية القاطنة في المناطق المتأثرة على مسار األحزمـة            
 .الخضراء

المـوارد  توعية السكان المحليين بمخاطر الممارسات الخاطئة في اسـتثمار           
 .، ومخاطر التصحرالطبيعية
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 والدولية والجهات المانحة وسـكرتارية االتفاقيـة        اإلقليميةمنظمات   ال دعوة 
فـي تقـديم المـساعدات      بحجم أكبر    المساهمة   إلىالدولية لمكافحة التصحر    

  . في الدول العربية الالزمة لمكافحة التصحر الماليةوالخبرات والمنح

  : وأنشطته المشروعمكونات  .6

  : وفق المكونات واألنشطة التاليةسيةثالثة مراحل أساصمم المشروع لينفذ على 

تحديد مسار األحزمة الخضراء ووضع الخطط      : مكونات وأنشطة المرحلة األولى     1.6

  : وإجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية، وتشملالتنفيذية للمشروع

  :تحديد مسار األحزمة الخضراء وتوصيفه واختيار مواقع المشاريع الرائدة  1.1.6

  :األنشطة

المـستوى  (اقبة تدهور األراضي وتقديره في المنطقـة العربيـة          مر 
باستخدام تقنيات االستشعار عـن بعـد ونظـم         ) اإلقليمي أو الوطني  

  ). أكساد-منهجيات المركز العربي (المعلومات الجغرافية 
  .اختيار مسار األحزمة بالتكامل بين االستشعار عن بعد واألعمال الحقلية 
 اسـتعماالت   –عن طريق دراسة التربـة      التوصيف الحقلي للمسار     

  . الموارد المائية– الغطاء النباتي – تدهور األراضي –األراضي 
اختيار مواقع المشاريع الرائدة علـى مـسار األحزمـة والدراسـة             

التفصيلية للموارد الطبيعية في تلك المواقع مع األخذ بعين االعتبـار           
 .المشاريع القائمة

بما ) العامة والسنوية (تنفيذية التفصيلية للمشروع    وضع وثائق الخطط ال     2.1.6

فيها الميزانية التفصيلية لتنفيذ األعمال في كل دولـة مـشاركة وذلـك             

  .بالتعاون مع المنسقين الوطنيين

  :إجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية  3.1.6
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  :األنشطة

  .دراسة السكان وخصائصهم الديموغرافية 
  .وامل اإلنتاجدراسة الموارد المتاحة وع 
  .تقييم المستوى االقتصادي لألسرة 
  .دراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحلية 
  .دراسة واقع الخدمات والحيازات 
 .دراسة اآلثار البيئية في المجتمعات المحلية قبل وبعد تنفيذ المشروع 

 مواقـع المـشاريع     تنمية الغطاء النباتي فـي    : مكونات وأنشطة المرحلة الثانية     2.6

 ودعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنيـة       الرائدة على مسار األحزمة الخضراء    

  : وتشملوتنمية المجتمعات البشرية القاطنة في المناطق المتأثرة،

 .تنفيذ مشاريع رائدة في مجال تنمية الغطاء النباتي  1.2.6

  :مشاريع رائدة في التشجير   . أ 

  :األنشطة

خرى لألشـجار المثمـرة أو تطـوير        إنشاء مشاتل حراجية وأ    
  .المشاتل القائمة في مواقع العمل

تقييم األنواع النباتية الغابوية المتوافرة في المنطقـة واختيـار           
  .المناسب منها

 .تنمية األنواع الحراجية المالئمة للبيئة في مناطق العمل 

  .إدخال أنواع من األشجار المثمرة مالئمة لبيئة مناطق العمل 
  .عمال التحضيرية للتشجيرتنفيذ األ 
تنظيم حمالت تشجير جماعية بمشاركة الـسكان والمنظمـات          

  .الحكومية وغير الحكومية
  .تأمين مصادر الري اإلرسائي للغراس 
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  :مشاريع رائدة في إعادة تأهيل األراضي الرعوية  . ب 

  :األنشطة

  .مسح الموارد الرعوية في المناطق الرائدة 
  .ة في مناطق المشروعإنشاء أو تطوير المشاتل الرعوي 
تطبيق إجراءات الحمايـة وإحيـاء مفهـوم الحمـى وإنـشاء             

 .المسيجات

  .تطبيق أساليب حصاد المياه المالئمة لكل منطقة 
  .البذر الصناعي وزراعة الشتول الرعوية 
  .تحسين األنواع واألصناف النباتية 
  .تحسين أساليب إدارة المراعي 
  .توزيع نقاط الشرب 
  .ي الرعويةمنع فالحة األراض 

  :مشاريع رائدة في مقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية  . ج 

  :األنشطة

تحديد مناطق زحف الرمال واتجاهاتها على مـسار األحزمـة           
 سـكك   – طرق   –عمرانية  (التي تؤثر في المنشآت االقتصادية      

  ). مشاريع زراعية الخ–حديد 
  .دراسة الوسط البيئي للكثبان الرملية 
مل المؤثرة في حركـة الرمـال وتـشكل الكثبـان           تحديد العوا  

  .الرملية
  .اختيار النباتات المحلية والمدخلة الصالحة للبيئات الرملية 
تطبيق إجراءات التثبيت الميكانيكي والحيوي للكثبـان الرمليـة          

 .والرمال الزاحفة
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  :دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ويشمل  2.2.6

  :لعاملة في مجال المشروعتطوير المؤسسات الوطنية ا  .أ

  :األنشطة

دعم المؤسسات الوطنية المعنية فـي تطـوير خطـط عملهـا             
الخاصة بمراقبة التصحر ومكافحته وتنميـة الغطـاء النبـاتي          

  .الرعوي والحراجي والمثمر
مساعدة الكوادر الوطنية على تحسين المعارف الخاصة بمراقبة         

  .التصحر ومكافحته وتنمية المراعي والغابات
مساعدة المؤسسات الوطنية على بناء قواعد البيانات الخاصـة          

باألحزمة الخضراء وتحليلها وتنفيذ أعمال المراقبـة والتقيـيم         
  .وتبادل المعلومات

العمل على تحقيق التكامل بين التقانـات الحديثـة والمعـارف            
  .التقليدية

  :تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل قومية  .ب

  :األنشطة

ل حول التصحر وأشكاله وطرق ووسائل الحـد        تنفيذ ورشة عم   
 .منه

تنفيذ دورة تدريبية حول مراقبة التصحر وإعداد خرائط تدهور          
 .األراضي

  .تنفيذ دورة تدريبية حول إعادة تأهيل األراضي المتدهورة 
 .تنفيذ دورة تدريبية حول تنمية المراعي وتحسين إدارتها 

راعة األشـجار   تنفيذ دورة تدريبية حول التحريج الصناعي وز       
 .المثمرة
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تنفيذ دورة تدريبية حول النباتـات المالئمـة للبيئـات الجافـة             
  .والرملية وكيفية إكثارها

 .تنفيذ دورة تدريبية حول إدارة المشاتل ومشاريع إعادة التأهيل 

  :تنفيذ دورات تدريبية وطنية متخصصة  .ج

  :األنشطة

  .دهورةتنفيذ دورة تدريبية حول إعادة تأهيل األراضي المت 
تنفيذ دورة تدريبية متقدمة حول تنمية المراعي وطرق استزراع          

  .النباتات الرعوية
  .تنفيذ دورة تدريبية حول التشجير الغابوي والمثمر 

  :التدريب أثناء تنفيذ المشاريع  .د

  :األنشطة

  .التدريب الحقلي على تقييم تدهور األراضي 
 وعمليـات   التدريب الحقلي على صيانة التربة وحصاد الميـاه        

  .االستزراع
  .التدريب الحقلي على تثبيت الكثبان الرملية والرمال الزاحفة 
التدريب الحقلي على جمع المعلومات االجتماعية واالقتـصادية         

  .عن المجتمعات المحلية
  :إنشاء شبكة غرضية للمشروع  .هـ

 :األنشطة

  .جرد الشبكات اإلقليمية ذات العالقة 
ة لمراقبة وتقدير تدهور األراضي     تحديث وتفعيل الشبكة العربي    
)ADMAnet.(  
  .ربط الشبكات اإلقليمية مع بعضها بالشبكة العربية 
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  .ربط الشبكة العربية مع الشبكات العالمية المماثلة 
االستمرار في تحديث بيانات الشبكة العربية على ضوء نتـائج           

  .العمل في المشاريع
منـاطق المتـأثرة فـي مـسار        تنمية المجتمعات البشرية القاطنة في ال       3.2.6

  :األحزمة الخضراء، ويشمل

توعية السكان المحليين تجاه التصحر والمحافظة علـى المـوارد            .أ

  :الطبيعية

  :األنشطة

تنظيم حمالت توعية عن طريق المؤسسات الحكوميـة وغيـر           
  .الحكومية

  .تنظيم أيام حقلية إرشادية 
  .األخرىتبادل زيارات بين دول اإلقليم الواحد واألقاليم  
  .إعداد وتوزيع مطبوعات وأفالم وثائقية 

تحسين معيشة السكان المحليين ورفع قدراتهم على التكيـف مـع             .ب

  :البيئة التي يعيشون فيها

  :األنشطة

  .إعادة تأهيل الواحات وتحسين إدارتها 
تنفيذ أنشطة وفعاليات مولدة للدخل وتشجيع الصناعات الريفيـة          

  .والتقليدية
  .طاقة ومصادر لمياه الشرب وسقاية الحيوانتأمين بدائل لل 
  .تأمين الخدمات البيطرية 
  .إدخال أنواع نباتية جديدة 
 .دعم أنشطة تحسين البني التحتية 
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تطبيق النهج التشاركي وتوسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ أنـشطة            .ج

  :عالمشرو

  :األنشطة

  .تنظيم ورش عمل بمشاركة مختلف شرائح المجتمع 
  .السكان المحليين في أنشطة المشاريعتفعيل مشاركة  
 .تشكيل جمعيات تعاونية غرضية للتعامل مع قضايا المشروع 

نقل التقنيـات ومتابعـة األعمـال وتقييمهـا         : مكونات وأنشطة المرحلة الثالثة     3.6

  :وتشمل

نشر التقانات والمنهجيات التي اختبرت بنجاح في المشروع في منـاطق             1.3.6

 :مسار الحزام األخضرماثلة في على بيئية م

  :األنشطة

  .تحديد المواصفات البيئية المناسبة للنشر 
 التنسيق مع المؤسسات الوطنية في اختيار المواقـع المالئمـة لهـذه            

 .التقانات والمنهجيات

تطبيق إجراءات إعادة تأهيل األراضي بمـا يتناسـب مـع طبيعـة              
  .المواقع

تنفيـذ علـى مـسار الحـزام        متابعة األعمال واإلشراف على مواصلة ال       2.3.6

  :األخضر

 :األنشطة

متابعة األعمال وإجراء المراقبة الدورية والتقيـيم للمواقـع المعـاد            
 .تأهيلها

تنفيذ ورش عمل لعرض نتائج المشاريع وتبادل الخبرات بين الـدول            
 .العربية بمشاركة المنظمات اإلقليمية والدولية والجهات المانحة
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  :آلية التنفيذ  .7

شروع من خالل أنشطة قطرية وإقليمية لمراقبـة التـصحر ومكافحتـه            ينفذ الم 
وتحسين حالة المراعي الطبيعية وزيادة مساحات األراضي المـشجرة صـناعياً، بمـا             

، وذلـك   )NAPs(يتناسب مع احتياجات الدول العربية ويتوافق مع خطط عملها الوطنية           
  :في األقاليم العربية األربعة وهي

  .الجماهيرية العظمى، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا: ، ويشمليإقليم المغرب العرب �
  .مصر، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر: ، ويشملاإلقليم األوسط �
  .، لبنان، األردن، فلسطين، العراقسورية: ، ويشملإقليم المشرق العربي �
طر، البحـرين،   اليمن، السعودية، اإلمارات، ق   : ، ويشمل إقليم شبه الجزيرة العربية    �

 .الكويت، وسلطنة عمان

 وفق المكونات واألنـشطة المـذكورة       ثالث مراحل أساسية،  ينفذ المشروع على    
  :سابقا، وذلك كما يلي

  :المرحلة األولي  1.7

تبدأ المرحلة األولى، وعلى مدار سنتين، يقوم خاللهـا المركـز العربـي             
  :بما يلي) أكساد(

طه جغرافياً علـى خـرائط غرضـية        إجراء دراسة المشروع بالكامل وإسقا     �
تحديد مسار األحزمة الخضراء ومواقع المشاريع الرائـدة ذات األغـراض           (

، وذلك بالتعاون مع الخبراء المحليين      )المتباينة على مسار األحزمة الخضراء    
 .الذين تسميهم حكومة كل دولة معنية بهذا المشروع

 وفي   في كل دولة مشاركة    )العامة والسنوية (للمشروع   إعداد الخطط التنفيذية   �
كل إقليم، وذلك بالتعاون والتنسيق التام والفعال مع الخبراء المحليـين مـن             
خالل الزيارات الميدانية لجميع الدول العربية المشاركة في المشروع، حيث          
سيكون للدولة الخيار في الدراسات واألنشطة التي ترغب في تنفيـذها فـي             
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اتها ولمبدأ التمايز والخبرات التي تتمتع بهـا        إطار هذا المشروع وفقا ألولوي    
 .كل دولة في مختلف مجاالت األنشطة المقترحة

تقدير تكاليف جميع األعمال الالزمة لتنفيذ أنشطة مكونات المرحلتين الثانيـة            �
 .في كل دولة عربية مشاركة) خمس سنوات(والثالثة ) ثالث سنوات(

 :المرحلة الثانية  2.7

، وبعد وضع الخطـة التنفيذيـة       )على مدار ثالث سنوات    (ةالمرحلة الثاني وفي  
التفصيلية للمشروع في كل دولة عربية مشاركة، يتطلب أن تسعى كل دولة من الدول              
العربية في األقاليم األربعة وبمجهوداتها الوطنية وتمويلها الذاتي إلى تنفيذ ما يخـصها             

المرحلـة األولـى عبـر      من مشاريع رائدة حسب مخطط الحزام األخضر الناتج عن          
  .ترابها الوطني وباإلجراءات التنسيقية التي يتم االتفاق عليها من خالل المشروع

  :في المرحلة الثانية ما يلي) أكساد(ويقع على عاتق المركز العربي 
اإلشراف على تنفيذ المشاريع الرائدة ذات األغراض المتباينة علـى مـسار             �

ها نقل التقانات والمنهجيـات المالئمـة       األحزمة الخضراء التي يتم من خالل     
 .وتدريب العاملين المحليين بمختلف مستوياتهم أثناء التنفيذ

القيام بإجراء الدراسات االقتصادية واالجتماعية بهـدف تنميـة المجتمعـات            �
 تهـا توعيالبشرية القاطنة في المناطق المتأثرة على مسار األحزمة الخضراء و         

  . ومخاطر التصحرالموارد الطبيعيةي استثمار بمخاطر الممارسات الخاطئة ف
تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وطنية وقومية لرفـع كفـاءة             �

  .القدرات البشرية العربية العاملة في هذا المجال
 .تقديم الخدمات االستشارية الفنية تباعاً كلما لزم األمر �

 :المرحلة الثالثة  3.7

، تعمل الدول على نشر التقانات      )ار خمس سنوات  وعلى مد  (المرحلة الثالثة أما في   
والمنهجيات التي اختبرت بنجاح في المشروع في مناطق بيئية مماثلة على مسار الحـزام              
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األخضر، ويتطلب أن تسعى كل دولة من الدول العربية في األقاليم األربعة وبمجهوداتهـا              
طط الحزام األخـضر عبـر      الوطنية وتمويلها الذاتي إلى مواصلة تنفيذ ما يخصها من مخ         

  .ترابها الوطني وباإلجراءات التنسيقية التي يتم االتفاق عليها من خالل المشروع
  :ويقع على عاتق أكساد ما يلي

 .متابعة األعمال واإلشراف على التنفيذ على مسار األحزمة الخضراء �

 .تنفيذ ورش عمل متخصصة قومية لتبادل الخبرات بين الدول العربية �

 .مشروع ونشر نتائجه في مراحل متقدمة من عمر المشروعتقييم ال �

للمـشروع وفقـاً    ) أكـساد (وتتم تغطية تكاليف التزامات المركز العربـي        
  ).14فقرة (للموازنة المقترحة المذكورة في هذه الوثيقة 

  :النتائج المتوقعة  .8

يعد مشروع األحزمة الخضراء من مشاريع حماية وتحسين الظـروف البيئيـة،            
مشاريع التنمية المستدامة وله نتائج مباشرة ومنعكسات غير مباشرة لعـل أهمهـا   ومن  

تحسين المناخ المحلي وحماية التربة من االنجراف خاصة إذا ما نفذت على المـستوى              
اإلقليمي، حيث يتيح توثيق وتهيئة الظروف المناسـبة لتبـادل المعلومـات الخاصـة              

حسين إدارة الموارد الطبيعية فـي المنـاطق        باألنشطة الهادفة إلى مكافحة التصحر وت     
  :عموماً، تتلخص النتائج المتوقعة من المشروع بما يلي. الجافة وشبه الجافة

دعم أنشطة التنمية المستدامة ومساهمته في تحقيقها، مثل تطـوير إدارة المـوارد              
  .الطبيعية وتلبية احتياجات السكان المعنيين جغرافياً بمناطق األحزمة الخضراء

تهيئة الظروف المناسبة لتبادل المعومات والتقانات والخبرات الخاصـة بمكافحـة            
التصحر وإعادة تأهيل األراضي الغابوية والرعوية ومناطق الكثبان الرمليـة بمـا            

  .يعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات جامعة الدول العربية
حد من حركـة الكثبـان الرمليـة     التخفيف من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية وال       

وهبوب العواصف الغبارية، ومن ثم التقليل من ضياع التربـة وزيـادة الرقعـة              
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الخضراء في المناطق الجافة وشبه الجافة من الوطن العربـي وتنـسيق الجهـود              
الهادفة إلى التعاون مع المجتمع الدولي الخاصة بتنفيذ البـرامج اإلقليميـة وشـبه              

  . التصحراإلقليمية لمكافحة
حماية األراضي الزراعية والمنشآت العمرانية والمناطق السكنية والمرافق العامـة    

  .القريبة من مواقع المشاريع الرائدة من الزحف الصحراوي وتعدي الكثبان الرملية
توليد مصادر الدخل وزيادة اإلنتاج ودعم استقرار السكان وتحسين البيئة المحيطة            

  .لعامة ومعيشة المجتمعات المحليةوبالتالي تحسين الصحة ا
استعادة الغطاء الشجري والشجيري والعـشبي المعمـر فـي المنـاطق الرائـدة               

  .والمحافظة على التنوع الحيوي وتنمية المحميات الطبيعية وحفظ األصول الوراثية
توجيه استثمار المناطق المعاد تأهيلها ألغراض الرعي والسياحة البيئيـة وتربيـة             

  .روة الحيوانية بأساليب علمية مرشدةالنحل والث
تأمين وتوفير كوادر عربية مدربة ومؤهلة قادرة على نقل التقانات المطبقـة إلـى               

  .مواقع أخرى مشابهة بيئياً للمناطق المشمولة بالحزام األخضر

  :المستفيدون من المشروع  .9

  :أهم الفئات المستفيدة من المشروع هي
ناطق الحزام، خاصة تلـك المنـاطق المعرضـة         السكان المحليون المجاورون لم    ) 1

لزحف الرمال والعواصف الغبارية وحدوث السيول الفيضية، مـا يـساعد علـى             
  .استقرارهم وتوفير ظروف الحياة األفضل لهم

فئة العمالة الزراعية التي تعمل في تهيئة األعمال التنفيذية ومن ثم جمع الخامـات               ) 2
  .انية في مناطق المشروعالنباتية وتربية النحل والثروة الحيو

 والتطبيقيـون فـي     نمراكز البحث العلمي في الدول العربية والباحثون األكاديميو        ) 3
الجامعات العربية المهتمون بتطوير الثروات الزراعية بمختلف مكوناتها خاصـة          

  .الرعوية والغابوية وتنمية الحياة البرية والمحافظة على التنوع الحيوي
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ة في الصناعات الريفية الزراعية والفئة المـستهلكة لمنتجـات      الفئة السكانية العامل   ) 4
  .هذه الصناعات من ثمار ولحوم وعسل ومنتجات خشبية وأحطاب وقود

  .الرعاة ومربو القطعان الذين يستفيدون من الرعي المرشد في المناطق الرعوية أو الغابوية ) 5
ت الهـواء الطلـق،     الفئة االجتماعية الراغبة في ممارسة السياحة البيئية ورياضا        ) 6

حيث تتيح المناطق الرائدة المواقع والبيئات المالئمة للتخيـيم واإلقامـة والجـري       
  .والسير والتنزه

أجيال الغد عن طريق توريثها موارد      : ولعل أهم فئة مستفيدة من هذا المشروع هي        ) 7
طبيعية منتجة وبيئية نظيفة وأرض معطاءة تساعدها علـى االسـتقرار وتـأمين             

  .معيشية األفضلالظروف ال

  :لمشروعمدة ا. 10

  :، مدة كل منها كما يليعشر سنواتينفذ المشروع على ثالث مراحل ولمدة 
  سنتان: المرحلة األولى
  ثالث سنوات: المرحلة الثانية
  خمس سنوات: المرحلة الثالثة
 من المشروع على تحديد مسار األحزمة الخـضراء فـي           المرحلة األولى تركز  

مشاركة وفي كل إقليم، ووضع الخطـط التنفيذيـة العامـة والـسنوية             الدول العربية ال  
للمشروع وتقدير تكاليف تنفيذ جميع األعمال الالزمة لتنفيذ أنشطة مكونات المـرحلتين            

 فيتم التركيز فيها علـى      المرحلة الثانية أما  . الثانية والثالثة في كل دولة عربية مشاركة      
رفع مستوى القدرات الذاتية على التنفيذ وإجراء       تنفيذ مشاريع رائدة متعددة األغراض و     

دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية بهدف تحـسين الحالـة المعيـشية للـسكان             
 فيتم فيها مواصلة تنفيذ ما يخص الدول العربية المشاركة          المرحلة الثالثة أما  . نالمتأثري

سيقية التي يتم االتفاق    من مخطط الحزام األخضر عبر ترابها الوطني وباإلجراءات التن        
ويكون التركيز فيها على نقل ونشر التقانـات والمنهجيـات          . عليها من خالل المشروع   
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المناطق البيئية المماثلة على مسار      إلى   التي اختبرت بنجاح في األقاليم العربية األربعة      
  .األحزمة الخضراء في الوطن العربي

  :الجهات المشاركة. 11

 - أكـساد  -دراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلـة       يعمل المركز العربي ل   
كجهة استشارية وإشرافية وتنسيقية للمشروع بمشاركة المؤسسات الوطنية المعنية فـي           
الدول العربية المسؤولة على التنفيذ، وبمشاركة المنظمات والمؤسسات التمويلية إذا لزم           

  .دعم مادي للتنفيذ إلى األمر في أي دولة عربية تحتاج

  :مشروعتنظيم وإدارة ال   .12

 للمـشروع  مشاريع عديدة مماثلة إدارة في )أكساد( لتجربة المركز العربي   نظراً
 ويعتبـر  المشروع وإدارته  استيعاب عمل هذا      المركز يمتلك المقدرة على    نإالمقترح ف 

  : من قبلالمشروع حد كبير في هذا المجال حيث سينفذ هذا إلى  ذاتياًمكتفياً
المنسق  ويضم المشروعممول من ميزانية من قبل أكساد و   معين    وإداري  فني كادر 

 .والمحاسب والسكرتاريةللمشروع والمنسقين اإلقليميين والخبراء  العام

محددة ويتم  وفقا للحاجة للمساعدة في مواضيع      يتم التعاقد معهم     ون عرب مستشار 
  .المشروعمن ميزانية تمويلهم 

من حيث العـدد واالختـصاصات       همكة يتم تحديد   في الدول المشار   كوادر وطنية  
  .قبل الدول المشاركةمن المشاركة ويتم تمويلهم  والدول أكسادباالتفاق بين 

قبل الدول  من  المشروع ويتم تمويلها     وطنية متخصصة في مجال عمل       فرق عمل  
  .المشاركة

  :للمشروع المنسق العام   1.12

مـن ذوي الخبـرة العاليـة        للمـشروع  منسقاً عاماً يعين المركز العربي    
  : ويقوم بالمهام التاليةأكساد ويكون مقره اإلداريةوالكفاءة 
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 ا العامة والسنوية في كل دولة مشاركة وعرضه       المشروع خطة عمل    اقتراح  -
  .لة في الدولةؤو من الجهة المسا وتصديقهإلقرارها التوجيهيةعلى اللجنة 

  .مع المنسقين اإلقليميين  ومتابعة التنفيذالمشروع عمل أنشطةتنسيق   -
  .المنسقين اإلقليميينتحديد مستلزمات العمل بالتنسيق مع   -
  .تنظيم استشارات الخبراء  -
واالجتماع السنوي للجنـة    القومية للدورات التدريبية والندوات العلمية   اإلعداد  -

  .التوجيهية واللجنة التقنية
 في المشروع وعرضه على     مل عن سير تقدم الع     السنوية  التقارير الفنية  إعداد  -

  .اللجنة التوجيهية
  .للمشروع وعرضها على اللجنة التوجيهية التقارير المالية السنوية إعداد  -

  :للمشروع يالمنسق اإلقليم   2.12

 من ذوي الخبرة العالية     أربعة منسقين إقليمين للمشروع   يعين المركز العربي    
  : ويقوم بالمهام التاليةدول كل إقليم،في أحد   كل منهم ويكون مقراإلداريةوالكفاءة 

 في اإلقليم    العامة والسنوية في كل دولة مشاركة      المشروع خطة عمل    اقتراح  -
المنـسق العـام     على   ا وعرضه وذلك بالتعاون مع المنسق الوطني للمشروع     

  .للمشروع
  . مع المنسقين الوطنيين ومتابعة التنفيذالمشروع عمل أنشطةتنسيق   -
  .المنسقين الوطنيينمات العمل بالتنسيق مع تحديد مستلز  -
  . في دول اإلقليم الخبراءزيارةتنظيم   -
  .الوطنية في دول اإلقليم للدورات التدريبية اإلعداد  -
  .اإلعالمية الوطنية في دول اإلقليم الحقلية والحمالت لأليام اإلعداد  -
المشروع بـدول    في    عن سير تقدم العمل     نصف السنوية   التقارير الفنية  إعداد  -

  .اإلقليم وعرضها على المنسق العام للمشروع
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 وعرضها على المنسق العـام      مللمشروع لإلقلي  التقارير المالية السنوية     إعداد  -
  .للمشروع

  :للمشروع المنسق الوطني   3.12

 من ذوي الخبرة العاليـة والكفـاءة        تسمي كل دولة مشاركة منسقا وطنيا     
ا لمؤسسة وطنية تعمل فـي تنفيـذ مـشاريع          اإلدارية ويفضل أن يكون مترئس    

  :، ويقوم بالمهام التاليةمكافحة التصحر
 العامة  المشروع خطة عمل    يتعاون بشكل فعال مع المنسق اإلقليمي في وضع         -

  .قطرهوالسنوية في 
  .تعيين فرق العمل الوطنية التي ستقوم بتنفيذ أعمال المشروع  -
 وفقا لخطـة العمـل      المشروع في   ةاملالعفرق العمل الوطنية    توجيه ومتابعة     -

  .المقررة
  .بين فرق العمل الوطنية المشروع عمل أنشطةتنسيق   -
، ومتابعة تأمينها في    فرق العمل الوطنية  تحديد مستلزمات العمل بالتنسيق مع        -

  . المحددةاألوقات
  . المشروع وتسهيل مهامهم خبراءزيارةتنظيم   -
 الحقليـة   واأليـام لدورات التدريبيـة    ا نظيم في ت  يالتعاون مع المنسق اإلقليم     -

  .اإلعالمية الوطنيةوالحمالت 
  في المشروع ورفعه    عن سير تقدم العمل     نصف السنوية   التقارير الفنية  إعداد  -

  .المنسق اإلقليمي للمشروعإلى 

  :فرق العمل الوطنية   4.12

 مـن   ات من مجموع  ة مؤلف فرق عمل وطنية  تشكل في كل دولة مشاركة      ي
  :كلف بالمهام التاليةتوذات العالقة اصين في المجاالت االختص

  .للمشروع الخطة السنوية إعداد في المنسق الوطني والمنسق اإلقليميالتعاون مع   -
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  .تنفيذ الخطة السنويةب القيام  -
، ومتابعـة   برنـامج  ال أعمـال تحديد االحتياجات والمستلزمات المتعلقة بتنفيذ        -

  . المحددةاألوقاتتأمينها في 
  .المنسق الوطني إلى ا ورفعهأشهر عن تقدم سير العمل كل ثالثة ةير الفنيار التقإعداد  -

  :للمشروع) Committee Technical(اللجنة الفنية    5.12

يترأس هذه اللجنة المنسق العام للمشروع وتتألف اللجنة مـن المنـسقين            
  .اإلقليميين والوطنيين والخبراء المعنيين

ية في اجتماع سنوي لمناقـشة وإقـرار التقريـر الـسنوي            تجتمع اللجنة الفن  
 إلى  للمشروع ولتبادل الخبرات والنجاحات واستعراض الدروس المستفادة، باإلضافة       

مناطق  إلى   تسهيل نشر التقانات في البلدان العربية التي اختبرت ونشرت فيها بنجاح          
مكـن أن يـتم     ومن خـالل هـذا االجتمـاع ي       . بيئية مماثلة في بلدان عربية آخري     

استكشاف الميزات النسبية للدول العربية وتحديد الرائد في المجاالت المختلفة لوضع           
  .مزيد من الخطط للزيارات المتبادلة بين خبراء الدول وبذلك يتعزز التعاون اإلقليمي

  :للمشروع )Committee Steering(اللجنة التوجيهية    6.12

وتتألف اللجنة مـن    ) أكساد(عربي  يترأس هذه اللجنة مدير عام المركز ال      
  ).مقرراًً(ممثلي رفيعي المستوى من البلدان العربية والمنسق العام للمشروع 

تجتمع اللجنة التوجيهية في نهاية االجتماع التقني الـسنوي السـتعراض           
التقرير السنوي للمشروع، ولمناقشة القـضايا الرئيـسية التـي          على  والتصديق  

  . خطة العمل والموازنة للعام المقبلتواجه المشروع، وإلقرار

  :اإلشراف والمراقبة والتقييم   .13

) أكـساد ( المركز العربي     من قبل  المشروع على    والتقييم  والمراقبة اإلشرافيتم  
 لكل دولة مـشاركة   لخبراء المشروعميدانيةالزيارات من خالل المنسقين اإلقليمين وال  
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وتقييم العمل سـنويا باتجـاه      نشطة المنفذة   األ أعمالوذلك للتأكد من حسن تنفيذ وسير       
  .المشروع أهدافتحقيق 

  :الموازنة المقترحة للمشروع. 14

واحـد  (دوالراً أمريكيـاً     21,230,000بـتقدر الميزانية العامة للمشروع     
، موزعة على المكونات واألنشطة الـواردة       )وعشرون مليوناَ  ومائتان وثالثون ألف     

ميزانية عن طريق دول عربية أو مؤسسات تمويلية عربية         تمول هذه ال   ،1في الملحق   
، )أكـساد (يفتح حساب خاص للمشروع ويحرك من قبل المركز العربـي           . أو إقليمية 

ويدقق من قبل األجهزة الرقابية وفق النظام المالي والمحاسبي الموحد لجامعة الـدول             
  .العربية
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����ه���� ا����� ا������    ����� ا��ول ا����  ا�
 ��  ا�%���� ا$#"�اآ�� ا�� 

  

  

  المشروع العربي لألحزمة الخضراء في

  األقاليم العربية

  

  )1ملحق (

  موازنة المشروع

  إعداد

  

  

  

  

  

  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة

  )أكساد (

  

  2010 كانون الثاني/ يناير
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  موازنة المشروع

  

واحد وعـشرون   (دوالراً أمريكياًَ    21,230,000تقدر موازنة المشروع بمبلغ وقدره      
  :موزعة على عشرة سنوات وفق المراحل التالية) مليوناً ومائتان وثالثون ألف

  4,180,000  :  )سنتان(المرحلة األولى 
  12,210,000  : )ثالث سنوات(المرحلة الثانية 

  4,840,000  : )خمس سنوات (المرحلة الثالثة

  21,230,000  :  يــــوع الكلـــالمجم

ات وأنـشطة المراحـل الـثالث       مكونوتبين الجداول التالية الموازنة المقترحة لتنفيذ       
  .للمشروع
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 تحديـد مـسار     :ات وأنشطة المرحلة األولى للمـشروع     مكونالموازنة المقترحة لتنفيذ     - 1
 وإجراء الدراسـات االجتماعيـة      تنفيذية للمشروع األحزمة الخضراء ووضع الخطط ال    

  ):ألف دوالر األمريكي( واالقتصادية
اسم المكون 

  الفرعي
  السنة  األنشطة

  األولى
  السنة
  الثانية

المجموع 
للدولة 
  الواحدة

المجموع 
للدول 
العربية 

)22(  
راضي وتقـديره فـي     مراقبة تدهور األ  
المستوى اإلقليمـي أو    (المنطقة العربية   

باستخدام تقنيـات االستـشعار    ) الوطني
عن بعد ونظم المعلومـات الجغرافيـة       

  ).  أكساد-منهجيات المركز العربي (

30.  --  30.  660.  

اختيار مسار األحزمة بالتكامل بين االستشعار      
عن بعد واألعمال الحقلية والتوصيف الحقلـي       

ــة  ل ــة الترب ــق دراس ــن طري ــسار ع  –لم
 – تدهور األراضـي     –استعماالت األراضي   

  . الموارد المائية–الغطاء النباتي 

50.  --  50.  1100.  

تحديـــد مـــسار 

األحزمة الخضراء  

وتوصيفه واختيار  

  المشاريع الرائدة

اختيار مواقع المشاريع الرائـدة علـى       
مسار األحزمة والدراسـة التفـصيلية      
للموارد الطبيعية في تلك المواقـع مـع       

  .األخذ بعين االعتبار المشاريع القائمة

--  20.  20.  440.  

وضع وثائق الخطط     .440  .20  --  .20  الزيارات الميدانية للدول المشاركة

التنفيذية التفصيلية  

العامـة  (للمشروع  

بما فيها  ) والسنوية

الميزانية التفصيلية  

لتنفيذ األعمال فـي    

 كل دولة مشاركة

  .440  .20  .20  -- إعداد الخطط التنفيذية
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إجراء الدراسـات   

ــة االجتماع يـــ

 واالقتصادية

. دراسة السكان وخصائصهم الديموغرافية   
  .والموارد المتاحة وعوامل اإلنتاج

دراسة الخصائص االجتماعية واالقتـصادية     
ــدمات   ــع الخ ــة وواق ــات المحلي للمجتمع
والحيــازات دراســة اآلثــار البيئيــة فــي 

  .المجتمعات المحلية قبل وبعد تنفيذ المشروع

--  50.  50.  1100.  

  .4180  .190  .90  .100  لمجموعا  المجموع

تنمية الغطاء النباتي في مواقع : مكونات وأنشطة المرحلة الثانية الموازنة المقترحة لتنفيذ     - 2
 ودعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشاريع الرائدة على مسار األحزمة الخضراء

  :)ألمريكيألف دوالر ا(وتنمية المجتمعات البشرية القاطنة في المناطق المتأثرة 
 السنة  األنشطة  اسم المكون الفرعي

  الثالثة
  السنة
  الرابعة

  السنة
  الخامسة

 المجموع
للدولة 
  الواحدة

المجموع 
للدول 
  العربية

)22(  

  .1650  .75 .25 .25  .25  أنشطة مشاريع رائدة في التشجير 
ادة تأهيل أنشطة مشاريع رائدة في إع

  األراضي الرعوية
25. 25. 25. 75. 1650. 

 في  تنفيذ مشاريع رائدة  
مجال تنميـة الغطـاء     

  النباتي

أنشطة مشاريع رائدة فـي مقاومـة       
  .زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية

25. 25. 25. 75. 1650. 

تطوير المؤسسات الوطنية العاملـة     
  في مجال المشروع

.10.  10.  --  20.  440.  

يبية وورش عمـل    تنفيذ دورات تدر  
  قومية ووطنية

80.  80.  80.  240.  5280.  

دعم وتعزيـز قـدرات     
  المؤسسات الوطنية

  .220  .10  --  --  .10  إنشاء شبكة غرضية للمشروع
توعيــة الــسكان المحليــين تجــاه 
التصحر والمحافظة على المـوارد     

 اركيالطبيعية وتطبيق النهج التش

ــات    .660  .30 .10 .10 .10 ــة المجتمع تنمي
البشرية القاطنـة فـي     
المناطق المتأثرة فـي    
ــة  ــسار األحزمـ مـ

  الخضراء،
تحسين معيشة السكان المحليين ورفع قدراتهم      

 على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها

10. 10. 10. 30.  660.  

  .1221  .555  .175  .185  .195  وعـــالمجم  وعــالمجم
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عمال نقل التقنيات ومتابعة األ   : مكونات وأنشطة المرحلة الثالثة   الموازنة المقترحة لتنفيذ     - 3
  :)ألف دوالر األمريكي(وتقييمها 

  السنة  األنشطة  اسم المكون الفرعي
  السادسة

  السنة
  السابعة

  السنة
   الثامنة

  السنة
  التاسعة

  السنة
  العاشرة

 المجموع
للدولة 
  الواحدة

المجموع 
للدول 
العربية 

)22(  

تحديد المواصـفات   
ــبة  ــة المناس البيئي
لنشر هذه التقانـات   

  .. والمنهجيات

ــات    .440  .20  --  --  --  --  .20 ــشر التقانـ نـ
ــي  ــات الت والمنهجي
اختبرت بنجـاح فـي     

مناطق  إلى   المشروع
ــة مم ــي بيئي ــة ف اثل

مشاريع رائدة جديـدة    
على مـسار الحـزام     

  األخضر

التنـــسيق مـــع 
المؤسسات الوطنية  
في اختيار المواقع   
المالئمــة لتطبيــق 
إجــراءات إعــادة 
تأهيل األراضي بما   
يتناسب مع طبيعة   

  . اقع الجديدةالمو

20.  --  --  --  --  20.  440.  

ــال  ــة األعم متابع
وإجراء المراقبـة   
الدوريــة والتقيــيم 
ــاد   ــع المع للمواق

  .تأهيلها

متابعـــة األعمـــال   .2200  .100 .20 .20 .20 .20  .20
واإلشــراف علــى  
مواصلة التنفيذ علـى    

  مسار الحزام األخضر

تنفيذ ورش عمـل    
ــائج   ــرض نت لع
المشاريع وتبـادل   

رات بين الدول   الخب
 العربية

--  40.  --  40.  --  80.  1760.  

    .4840  .220  .20  .60  .20  .60  .60  وعــالمجم  وعــالمجم
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 الـربط البـري     مخطط
ــالطرق ــي بـ   العربـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

جتمـاعي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واال        �
 العربي المشترك،

" دار الهندسة "دراسة محاور الطريق العربي التي أعدتها       وعلى   �
  ،بتكليف من األمانة العامة وتمويل من مجموعة بن الدن

 ونظراً ألهمية النقل الطرقي للتجارة العربية البينية، -

الصادر عـن القمـة العربيـة       ) 5(وأخذاً في االعتبار القرار رقم       -
كـانون  / يناير(تنموية واالجتماعية المنعقدة بالكويت     االقتصادية وال 

 ،بشأن مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية) 2009ثاني ال

وإيماناً بأهمية تكامل شبكة النقل البيني العربـي وبـذل جهـود             -
متوازية فيما يتعلق بتطوير وتقوية الربط البري العربي بمختلـف       

ة العربية ورفع تنافسية البضائع     وسائط النقل، لتيسير حركة التجار    
 العربية في األسواق،

وتوافقاً مع التزامات بعض الدول العربية ضمن اتفـاق الطـرق            -
الدولية في المشرق العربي المنعقد في إطار لجنة األمم المتحـدة           
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وكذلك مشاريع ومخططات       

 بي،الربط البري لدول اتحاد المغرب العر

وفي ضوء قرار مجلس وزراء النقل العرب الصادر بهذا الـشأن            -
 ،24/2/2010خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -
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†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربـي          -1
محاور "نية الموحدة الواردة في دراسة      بالطرق والمواصفات الف  

  ."الطريق العربي
  :دعوة الدول العربية إلى -2

إلسراع في تنفيذ مشروعات المخطط بمراعاة المـدى الزمنـي          ا   -أ
  .المقرر في الدراسة المذكورة

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في تنفيذ وتـشغيل          -ب
  .مشروعات المخطط

 العربيـة واإلقليميـة إلـى       دعوة مؤسسات وصناديق التمويل    -3
إعطاء األولوية للمساهمة في تمويل مشروعات مخطط الربط        

 .البري العربي بالطرق

تطوير العمل في المنافذ البرية للدول العربية من خالل تبسيط           -4
 االهتمـام   إبالءوتوحيد وميكنة إجراءات الدخول والعبور، مع       

ية العاملـة   بتطوير ورفع مستوى األداء المهني للكوادر البشر      
بتلك المنافذ، بما يؤدى إلى تسهيل تـدفق البـضائع وعبـور            

  .المسافرين بين الدول العربية
تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيـذ مـشروعات           -5

مخطط الربط البري العربي بالطرق، وتقديم تقـارير دوريـة          
حول التقدم المحرز في التنفيـذ إلـى المجلـس االقتـصادي            

  .لرفعها إلى القمةواالجتماعي 
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د531: ق.ق(
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  تغيــــر المنــــاخ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى اإلعالن الوزاري العربي بشأن تغير المناخ الصادر عن          �
لعرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورتـه        مجلس الوزراء ا  

 ،)6/12/2007 – 19ع . د– 275ق(بموجب قراره رقم ) 19(

 تغيـر المنـاخ     مفاوضات بشأن العربي الوزاري البيانوعلى   �
 شـؤون  عـن الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين       

 21 ع.د - 331ق( رقم قراره بموجب) 21 (دورته في البيئة
- 11/11/2009(، 

- 21ع  . د – 320ق(من القرار رقم    ) 23(على الفقرة ثانياً    و �
 العــرب الــوزراء مجلــس عــن الــصادر) 11/11/2009

 بشأن اسـتمرار    )21 (دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين
 المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ المشكلة مـن         لعم

 الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس،

 الصادر  3/3/2010بتاريخ  ) 133(ع  . د 7195 رقم   وعلى القرار  �
عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن دعـم وتأييـد           
طلب دولة قطر استضافة المؤتمر الثامن عشر للدول األطـراف          

 ،)COP18 2012(في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

وعلى قرار المكتـب التنفيـذي لمجلـس الـوزراء العـرب             �
مقـر  (المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعـه االسـتثنائي      

 إ م ت    – 301ق  (رقم  ) 16/3/2010: األمانة العامة للجامعة  
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بشأن التحرك العربـي خـالل المرحلـة        ) 16/3/2010 –إ  
 القادمة من مفاوضات تغير المناخ،

وإذ يشيد بالجهود التي بذلتها جمهورية السودان خـالل ترأسـها            -
ـ  ، وبجهـود الجمهوريـة     2009والصين خالل    77لمجموعة ال

الجزائرية الديمقراطية الشعبية بـصفتها الدولـة التـي ترأسـت       
  ،2009المجموعة اإلفريقية على المستوى الوزاري خالل 

 وفي ضوء المناقشات، -
†{{{{ÏŁè<…< <

أن يكون التحرك العربـي خـالل المرحلـة القادمـة مـن              :أوالً
  :تيمفاوضات تغير المناخ على النحو اآل

 الـوزاري  البيـان  في جاء بما العمل باستمرار االلتزام -1
 مجلس عن الصادر المناخ تغير مفاوضات بشأن العربي
 دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء

ــب) 21( ــراره بموج ــم ق   - 21/ع.د - 331ق (رق
 بشأنالموحد   العربي الموقف باعتباره) 11/11/2009

 .المناخ تغير مفاوضات

 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقيةاعتبار   -2
 القانونيـة  المظلـة  هيبما تشمله من مبادئ ونصوص      

 .لمفاوضات تغير المناخ والوحيدة

 األطراف الدول جميع وإشراك الشفافية مبدأ على التأكيد -3
مؤتمر األطراف القادم في     وحتى اآلن من التفاوض في

 صـغيرة  مجموعات في التفاوض مبدأ المكسيك ورفض 
 .االتفاقية إطار خارج
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الرسميين فـي إطـار      مسارينال في بالتفاوض لتزاماال -4
 المرفـق  دول على اإلضافية االلتزامات مسار(االتفاقية  

 طويـل  التعاون مساروكيوتو   بروتوكول بموجب األول
 تقـدم  تحقيـق  يـتم  وأن)  طبقاً لخطة عمل بالي    األجل

 فـي  متوازنـة  تـائج ن يـضمن  بما كليهما في متوازن
 أو كيوتو بروتوكول عن بديل إيجاد ورفض المسارين،

 .جديدة اتفاقية أي في دمجه

 عـن  صـادرة  رسمية وثيقة ليس كوبنهاجنإن إعالن    -5
 تحديـد  دولة ولكلوغير ملزم قانوناً،     ،األطراف مؤتمر
وسيتم متابعة المستجدات في هذا     . تشاء كما منه موقفها
 .الشأن

المتابعـة   فـي  العربـي  التفاوض فريقدعم   استمرار -6
 .المفاوضات من المقبلة المرحلة خالل التنسيقو

التنسيق والتشاور مع المجموعات اإلقليميـة األخـرى         -7
ـ    والصين ومن بينها المجموعة     77وخاصة مجموعة ال

األفريقية وكذلك مع دول االقتصاديات الناشئة والـدول        
 .الجزرية

ة الجمهورية اليمنية   دعوة الدول العربية إلى دعم ومساند      -8
 . والصين77في رئاستها لمجموعة الـ

  :دعوة الدول العربية إلى  :ثانياً
إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كافـة           -1

المجاالت ضمن السياسات الوطنية واإلقليميـة للتنميـة        
  .المستدامة
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تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغيـر            -2
 للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتنـسيق        المناخ يكون 

 .والتعاون مع كافة األطراف المعنية

استكمال إعداد خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع         -3
 .قضايا تغير المناخ

التعجيل بالتصديق على النظام األساسي للمركز العربي        -4
للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى       

 .كز تنفيذ المهام المنوطة بهليتسنى للمر

دعم وتأييد مطلب دولة قطر استضافة الـدورة الثامنـة            -1  :ثالثاً
عشرة لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة           
اإلطارية بشأن تغير المناخ والـدورة الثامنـة عـشرة          
لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماعـاً لبروتوكـول       

  .2012كيوتو وذلك عام 
لب من الدول العربية إجراء التنـسيق الـالزم مـع           الط  -2  

المجموعات اإلقليمية األخرى لحـشد التأييـد الـالزم         
لمطلب دولة قطر وذلك أثناء انعقـاد الـدورة القادمـة           

  .2010للمؤتمر المقرر عقدها بالمكسيك عام 

تكليف األمانـة العامـة للجامعـة بإحاطـة القمـة دوريـاً               :رابعاً
 .عة تنفيذ هذا القراربالمستجدات بشأن متاب

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د532: ق.ق(
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إدخال اللغـة العربيـة     

كلغة عمل في منظمـة     
  التجـــارة العالميـــة

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،)1816(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �

وعلى تصور األمانة العامة للجامعة العربية حول إدخال اللغة          �
 العربية كلغة عمل في منظمة التجارة العالمية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

ربية كلغة عمل في منظمـة      التأكيد على أهمية إدخال اللغة الع      -1
  .التجارة العالمية

مواصلة رؤساء البعثات العربية الدائمة في جنيف جهودهم لدى          -2
المنظمة وبالتنسيق مع الدول األخرى من أجـل وضـع اللغـة            

  .العربية على قدم المساواة مع اللغات األخرى المعمول بها لديها
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د533: ق.ق(
    

ــشرو  ــم الم عات دع

ــة ــة التاب االجتماعي ع
ــة  ــوزارة التنميـ لـ

ــي ــة فـ   االجتماعيـ
ــسطين  ــة فلـ   دولـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين،على و �
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 كرة وزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين،مذعلى و �

 ،)595(ورقم ) 583(قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم على و �

وإذ يؤكد على توجيهات القادة العرب بـشأن التـضامن ودعـم             -
الشعب الفلسطيني الواردة في البيانات الصادرة عن القمم العربية،         

/ الكويت يناير (نموية واالجتماعية   وآخرهما القمة االقتصادية والت   
 ،)2009آذار / مارس(، وقمة الدوحة )2009ثاني الكانون 

وإذ يؤكد مجدداً على قرارات القمم العربية، بـشأن دعـم دولـة        -
 فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

عضاء إلى دعم برنامج المـساعدات النقديـة،        دعوة الدول األ   -1
، ومراكـز المعـاقين     )الشبيبة والفتيات (والمراكز االجتماعية   

 .التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين

دعوة الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية   -2
طار ذاته  وخاصة الهيئات التابعة لألمم المتحدة التي تعمل في اإل        

  .لتقديم الدعم الالزم للمشروعات الواردة في الفقرة واحد أعاله
تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، بمتابعة تنفيذ         -3

القرار بالتنـسيق مـع الـدول األعـضاء ووزارة الـشؤون            
االجتماعية في دولة فلسطين، وتقديم تقرير عن مـدى التقـدم           

  .ربية القادمةالمحرز في هذا الشأن للقمة الع
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د534: ق.ق(
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  البرلمان العربي لألطفال  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

عربيـة الليبيـة    مذكرة المندوبية المقيمة للجماهيريـة ال     على  و �
 الشعبية االشتراكية العظمى،

 ،)1670(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �

 ،)554(قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم على و �

 ،)1726(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �

 ،)1803(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب رقـم         قرارعلى  و �
)612(، 

 ،)1826(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم على و �

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

  ".البرلمان العربي لألطفال"الترحيب بإنشاء  -1
 لتنظيم أعمـال    تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة      -2

، وفقاً لما ورد من أحكام في الئحته        "البرلمان العربي لألطفال  "
 .الداخلية المعتمدة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د535: ق.ق(
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تطوير التعاون العربي   

ــشباب   فــي مجــال ال

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

ام عن العمل االقتصادي واالجتمـاعي      وعلى تقرير األمين الع    �
 العربي المشترك،

مـذكرة المندوبيـة الدائمـة للجمهوريـة الجزائريـة          على  و �
 الديمقراطية الشعبية،

قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقـم        على  و �
، ورقـم   )651(، ورقـم    )650(، ورقم   )432(، ورقم   )223(
)693(، 

، بـشأن   2006لخرطـوم   وإذ يؤكد على ما ورد في بيان قمـة ا          -
 تمكين الشباب،

وإذ يؤكد على توجيهات القادة العرب الواردة في بيان وبرنـامج            -
العمل الصادرين عـن القمـة العربيـة االقتـصادية والتنمويـة       

 ،)2009ثاني الكانون / الكويت يناير(واالجتماعية 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

{{ÏŁè†{{<…< <

الترحيب بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية،        -1
  .بشأن تطوير التعاون العربي في مجال الشباب

الطلب من األمانة العامة التنسيق مـع مجلـس وزراء الـشباب             -2
والرياضة العرب، ووزارة الشباب والرياضـة فـي الجمهوريـة          

رى تنفيذه مما   الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لوضع تصور لما ي      
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ورد في المبادرة، وعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي        
 .تمهيداً لعرضه على القمة العربية في الدورة القادمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د536: ق.ق(

    
الدفع بجهـود البحـث     

العلمي والتقنـي فـي     
ــة  ــدول العربيـ   الـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على �

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

حول الدفع بجهود البحـث العلمـي       وعلى تقرير األمين العام      �
 والتقني في الدول العربية،

، 2006الخرطوم  ) 355(رقم  : وإذ يستذكر قرارات القمم العربية السابقة      -
، وقرار القمـة    2008دمشق  ) 443(، ورقم   2007الرياض) 394(ورقم  

  ،2009الكويت ) 12(العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية رقم 
وإذ يؤكد مجدداً على إيالء أهمية أكبر لتطوير البحـث العلمـي             -

 والتقني في الدول العربية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلشادة بتقرير األمين العام حول الدفع بجهود البحث العلمـي           -1
والتقني في الدول العربيـة، وبـالجهود المبذولـة مـن قبـل           

  .المنظمات العربية المتخصصة المشاركة في إعداد التقرير
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تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بالتنـسيق مـع            -2
خاذ اإلجـراءات  المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بات  

الالزمة لوضع إستراتيجية للبحث العلمي والتقني فـي الـدول          
العربية، وعرضها على اجتماع استثنائي لوزراء التعليم العالي        
والبحث العلمي أو من في حكمهم، ومن ثـم علـى المجلـس             
االقتصادي واالجتماعي، تمهيداً للعرض على القمـة العربيـة         

  .القادمة
  

  )28/3/2010 – )22(ع . د537: ق.ق(
    

ــوض   ــشروع النه م

باللغة العربية للتوجـه    
  نحو مجتمع المعرفـة   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 ،والعلوموعلى التقرير الدوري المقدم من المنظمة العربية للتربية والثقافة  �

†{{{{ÏŁè<…< <

اعتماد ما تضمنه التقرير الدوري الصادر عن المنظمة العربية          -1
بشأن مشروع النهوض باللغة    ) األلكسو(للتربية والثقافة والعلوم    

  .العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة
الطلب من الدول األعضاء إنشاء لجان وطنية متخصصة لتنفيذ          -2

 .ر الدوري لأللكسوالمشروع في ضوء ما جاء في التقري

تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعـة تنفيـذ           -3
المشروع بالتنسيق مع األمانة العامـة للجامعـة والـوزارات          
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والمؤسسات المعنية في الدول األعضاء، على أن تقوم المنظمة         
بإعداد تقرير دوري حول مستجدات المشروع للعـرض علـى          

  .ربية على مستوى القمةمجلس جامعة الدول الع
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د538: ق.ق(

    

اعتماد الجمعية العامة   

المتحدة لمبـادرة    لألمم
ــيس   ــيادة رئـ سـ
الجمهورية التونـسية   

زين العابدين بن علـي     
ــإعالن ســنة   2010ب

  سنة دوليـة للـشباب    

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 ،على مذكرة األمانة العامة �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية، �

بتـاريخ  ) 21(ع  . د 489وعلى قـرار قمـة الدوحـة رقـم           �
، بشأن تأييد وتثمين مبادرة سيادة الرئيس زيـن         30/3/2009

إعالن سنة  "العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية حول        
 ،" سنة دولية للشباب2010

ـ    �  للجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم       64وعلى قرار الدورة ال
الحـوار والفهـم    " سنة دولية للشباب     2010 بعنوان   64/134

 ،"المتبادل

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،24/3/2010القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن بالغ ارتياحه وترحيبه باعتماد الجمعيـة العامـة           -1
لألمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين لمبادرة سيادة رئـيس          
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الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي الداعية إلى إعـالن          
  . سنة دولية للشباب2010سنة 

دعوة الدول العربية إلى مواصلة دعم هـذه المبـادرة مـن خـالل            -2
المشاركة النشطة في مسار المشاورات التي سيجريها رئيس الجمعية         

 .العامة لألمم المتحدة حول سبل تنظيم المؤتمر العالمي للشباب

حث الدول العربية على المشاركة في االحتفال بالسنة الدوليـة           -3
للشباب وذلك عبر تنظيم أنشطة وطنية والمشاركة الفاعلة فـي          

 .ذي سيعقد برعاية األمم المتحدةالمؤتمر العالمي للشباب ال

دعوة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى وضع برامج          -4
وأنشطة متنوعة تفتح أمام الشباب العربي فـرص االستـشارة          
والحوار واإلبداع وذلك في إطار إحياء السنة الدولية للـشباب           

  ".حوار وفهم متبادل: "وإبراز محورها
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د539: ق.ق(

    

وضع خطة عربية لتعزيز    
  ثقافة حقـوق اإلنـسان    

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،9/9/2009بتاريخ ) 132(ع . د7125

ار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم          وعلى قر  �
 ،3/3/2010بتاريخ ) 133(ع . د7202
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واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة           -
 ،30/3/2009بتاريخ ) 21(ع . د486بالدوحة رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على الخطة العربية لتعزيز ثقافـة حقـوق اإلنـسان           
  .بالصيغة المرفقة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د540: ق.ق(

    

  EÐ{{Ê†ÚD< <

  الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

  ـــ

  :الديباجة

أصبح االهتمام بحقوق اإلنسان من أهم السمات التي تميز عصرنا          
الراهن، وقد ترجم هذا االهتمام من خالل جملة من المبادرات الدولية           

ق اإلنسان ممارسة واقعية في الحياة      واإلقليمية والوطنية لجعل قيم حقو    
اليومية، وهو اإلطار الذي تندرج في سياقه هذه الخطة العربية لتكون           
أرضية عربية مشتركة تساهم في تعزيز ثقافة حقـوق اإلنـسان فـي             
األقطار العربية وفق إستراتيجية شاملة لمختلف وسائل تعزيـز هـذه           

  .ات ومؤسساتالثقافة لما يساعد فئات المجتمع فرادى وجماع

وقد جاءت عملية إعداد هذه الخطة تفعيال لمقتـرح المملكـة           
خطة عربية لتعزيـز ثقافـة لحقـوق        "المغربية الداعي إلى اعتماد     
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مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى         وتنفيذا لقرار " اإلنسان
  .القمة

وقد أعدت هذه الخطة االسترشادية وفـق طريقـة تـشاركية           
 العرب وممثلي الدول العربية األعضاء في       جمعت عددا من الخبراء   

ورشة علمية عقدت بالرباط عاصمة المملكة المغربية خالل الفتـرة          
 بإشراف من األمانة العامـة      2009كانون األول   /  ديسمبر 16-17

والمملكـة المغربيـة   ) إدارة حقوق اإلنـسان  (لجامعة الدول العربية    
الـسامية لحقـوق    وبدعم تقني من مكتب المفوضية      ) وزارة العدل (

  .اإلنسان التابع لألمم المتحدة

اإلطار العـام   : وتتضمن هذه الخطة ستة عناصر أساسية هي      
 – المبادئ العامـة للخطـة       – الرؤية واألهداف    –المرجعي للخطة   
  . منهجية العمل والبرنامج التنفيذي–مجاالت الخطة 

ا وال تمثل هذه الخطة بديال عن الخطط الوطنية وال تقوم مقامه          
وإنما تمثل معها إطارا موحدا وخطوطا استرشادية بقواسم وأهـداف          

  .مشتركة، تكمل وتعزز مختلف الجهود العربية وتدفع بها إلى األمام

  :اإلطار المرجعي العام للخطة  :أوال

قـرار مجلـس    يتمثل اإلطار المرجعي العام لهذه الخطة في        
) 21(ع .فـي د  486 جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقـم     

، الذي رحب باقتراح المملكة المغربية بـشأن        30/3/2009بتاريخ  
وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان وتكليـف األمانـة            
العامة بالتنسيق مع الدول األعضاء والمنظمات والمؤسسات العربية        
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ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة        
سان بإعداد مشروع خطة عربية لتعزيز ثقافـة حقـوق          لحقوق اإلن 

اإلنسان وتحديد مبادئها وأهدافها وآلياتها، وعـرض الخطـة فـي           
صيغتها النهائية بعد إقرارها من اللجنة العربيـة الدائمـة لحقـوق            
اإلنسان، على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري          

لعربية على مستوى القمـة     تمهيداً لرفعها إلى مجلس جامعة الدول ا      
  .العتمادها) 22(في دورته العادية القادمة 

 فـي دورتـه     7125وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم       
 الذي أقر توصـيات اللجنـة       9/9/2009بتاريخ  ) 132(العادية رقم   

 – 29/6في الفترة   ) 27(العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها       
خطـة  "بشان وضـع    ) د السابع عشر  البن( ومن ضمنها    2/7/2009

  :والتي نصت على" عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
تتولى إدارة حقوق اإلنسان إعداد الخطة بالتعاون مع المملكـة          "

المغربية ومن يرغب من الدول العربية في المشاركة في إعداد          
الخطة مع العمل على االسـتعانة بـبعض الخبـراء العـرب            

لشأن وعرض الخطة على اللجنة العربية     المتخصصين في هذا ا   
/ الدائمة لحقوق اإلنسان في اجتماعها القادم في شـهر ينـاير          

  ".2010كانون الثاني 

 :واستنادا إلى اإلعالنات والتوصيات اإلقليمية المصادق عليها

 .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان .1

 .الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .2

 .1990حقوق اإلنسان في اإلسالم إعالن القاهرة حول  .3

 .1999إعالن الرباط من أجل خطة عربية للتربية على حقوق اإلنسان  .4
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الخطوط االسترشادية العامة لتعليم حقوق اإلنسان فـي الـدول           .5
 .2006العربية 

 .الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان .6

اإلنسان واستنادا إلى اإلعالنات واالتفاقيات الدولية في مجال حقوق         

  :المصادق عليها

 .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .1

  .1948التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ا .2
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        .3

1966. 

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .4

  .1949 ةبعاتفاقيات جنيف األر .5
 .1979يز ضد المرأة ياتفاقية القضاء على جميع أشكال التم .6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة          .7
 .1984القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة 

 والبروتوكـوالن   1989االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل       .8
 .2000الملحقان بها الصادران عام 

 .اقيات األساسية في مجال العمل وحرية التنظيم النقابياالتف .9

 .االتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .10

 .1993إعالن وبرنامج عمل فينا لعام  .11

 .1984إعالن الحق في التنمية  .12

 .إعالن األهداف اإلنمائية لأللفية .13

التوصية الخاصة بشأن التربية مـن أجـل التفـاهم والتعـاون             .14
لصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنـسان      والسالم على ا  
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والحريات األساسية الصادرة عن المؤتمر العام لليونسكو فـي         
 .1974دورته الثامنة عشر 

اإلعالن المتعلـق بالتربيـة علـى الـسلم وحقـوق اإلنـسان              .15
تبناه الذي والديمقراطية المعتمد من قبل المؤتمر الدولي للتربية و      

 .1995 في دورته الثامنة والعشرين المؤتمر العام لليونسكو

 التي أعلنت بموجبها الجمعية العامة لألمـم        49/184التوصية   .16
, المتحدة عشرية األمم المتحدة للتربية علـى حقـوق اإلنـسان          

1995-2004. 

البرنامج العالمي المفتوح لألمم المتحدة للتربية علـى حقـوق            .17
 .2007-2005اإلنسان 

  :الرؤية واألهداف :ثانيا

ز ثقافة حقوق اإلنسان في الوطن العربي وضمان التمتـع          تعزي
 عـن هـذه الرؤيـة       بها لكافة األفراد والجماعات والفئات، وتنبثق     

  :األهداف التالية

  :األهداف

تنمية الوعي بحقوق اإلنسان بين أفراد المجتمع والـسعي إلـى            .1
 .تمكينهم من هذه الحقوق والدفاع عنها

 .ي تحمي حقوق اإلنسانالتعريف باألنظمة واإلجراءات الت .2

 .تفعيل حقوق اإلنسان في جميع مجاالت العمل .3

تعريف الموظفين في كافة مجاالت العمل بواجباتهم تجاه حقوق          .4
 .اإلنسان لكافة أفراد المجتمع وتدريبهم في مجال حقوق اإلنسان

تفعيل ما تضمنته أنظمة القضاء واإلجراءات الجزائية ولوائحها         .5
 .فيما يخص حقوق اإلنسان
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التدريب على األساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق          .6
 .اإلنسان

 .غرس قيم ومبادئ حقوق اإلنسان في أذهان األطفال والشباب .7

تفعيل الجهود العربية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهـا ألجـل           .8
التصدي لالنتهاكات التي يعاني منها اإلخـوة المـواطنين فـي           

 .األراضي العربية المحتلة

ضع مؤشرات لتحديد أولويات العمل العربي المـشترك فـي          و .9
 .مجال حقوق اإلنسان

تعزيز مقتضيات االلتزام اإليجابي بالمعايير الدولية واإلقليميـة         .10
لحقوق اإلنسان، والعمل على نشر الـوعي والتثقيـف بحقـوق        

 .اإلنسان على كافّة المستويات بالتعاون مع الدول األعضاء

ديات العامة التي تحـول دون التمتـع        العمل على مواجهة التح    .11
الفعلي والتام بحقوق اإلنسان والحريـات األساسـية لألفـراد          

الفقـر، والجـوع    : والجماعات والفئات في الدول العربية مثل     
والنزاعات المـسلحة الدوليـة والداخليـة،        واألمية، والبطالة، 

  .المديونية

  :المبادئ العامة للخطة  :ثالثا

ة والقيم التي ترتكز عليها الديانات السماوية       رسالة اإلسالم السمح   -
 .وقيم الحضارة العربية

الحريـة والعـدل    (منظومة قيم حقوق اإلنسان ومبادئها األساسية        -
 ).والمساواة وعدم التمييز

 .أسس الديمقراطية والشورى والمشاركة الوطنية -

 .الحكم الرشيد -
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 . التنمية القائمة على حقوق اإلنسان -

  .طنيةأسس المرجعية الو -

  :مجاالت الخطة :رابعا

  .تأسيس ودعم الهياكل والبنيات لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وحمايتها .1
مواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقـوق اإلنـسان          .2

 .والميثاق العربي لحقوق اإلنسان

نشر ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها عبر المداخل الخمـسة           .3
 :التالية

  .ق اإلنسانالتربية على حقو -
 .التدريب في مجال حقوق اإلنسان -

 .التوعية بحقوق اإلنسان -

 .التواصل واإلعالم في مجال حقوق اإلنسان -

  .االهتمام بحقوق المرأة والطفل واألشخاص ذوى اإلعاقة -

  :منهجية العمل وتشمل :خامسا

  :وفق األسس والضوابط التالية: تحديد األولويات -أ

 يتجزأ وعلى ذات الدرجـة مـن        اعتبار حقوق اإلنسان كالً ال     .1
  .األهمية

إعطاء األولوية للحقوق التي تتصل بأوسع قطاع من الناس مع           .2
  .مراعاة األشخاص ذوى اإلعاقة

  .رفع القيود عن الحقوق المعترف بها .3
إعطاء حقوق اإلنسان األولوية التي يستحقها في كافة جهـود           .4

  .الدولة
  .مين على تنفيذ الخطةاعتماد قواعد المسؤولية في تقييم أداء القائ .5
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  :طريقة العمل -ب
اعتماد أطر مؤسسية واضحة وفعالة لتنفيذ الخطـة علـى           .1

  .المستويين الوطني والقومي
استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيـق األهـداف          .2

 .المرجوة

 .رصد التمويل الكافي .3

  .توزيع األدوار بين الشركاء .4
 من أنشطة   وضع برامج تنفيذية خاصة ومفصلة لكل نشاط       .5

 .الخطة

تعميم التجارب والتطبيقات الناجحة على القطاعات األخرى        .6
 .داخل الدولة

 .اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تحقق األهداف .7

  :البرنامج التنفيذي: سادسا

يقوم البرنامج التنفيذي على ستة عناصر يتم تنفيذها من خالل          
  :ثالث مراحل

 :اإلطار الزمني للخطة •

 ويمتد تنفيـذها حتـى      2011فيذ الخطة اعتبارا من عام      يبدأ تن 
  .2015 عام ةنهاي

 :األدوار •

يتم تنفيذ الخطة بأوسع طيف من الشركاء والـداعمين الـذين           
تنسجم أهدافهم مع األهداف الواردة فيهـا، ومـن ذلـك شـراكات             

  :وتحالفات ودعم مالي، تقني، فني من الجهات التالية
  .دول العربيةالدول األعضاء في الجامعة ال .1
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األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية واللجان      .2
  .المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية

 .الدول الصديقة .3

 .االتحادات والمنظمات والتحالفات الوطنية واإلقليمية والدولية .4

 .منظمة األمم المتحدة بكافة هيئاتها وبرامجها ووكاالتها .5

نية والدولية غير الحكومية المـشتغلة بحقـول        المنظمات الوط  .6
 .التنمية وحقوق اإلنسان

 .اللجان والمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها .7

 .الصناديق والوكاالت العربية والدولية .8

  .بيوت الخبرة ومراكز البحث والتطوير .9
  .القطاع الخاص العربي .10
 .الجهات القادرة والراغبة من الفئات المستهدفة .11

  :األنشطة •

تحرص الخطة على تحقيق أهدافها من خالل أنشطة مدروسة         
  :بعناية خالل المراحل الثالث ومنها

 :مرحلة اإلعداد •

  .اعتماد خطط عمل تفصيلية لتحقيق أهداف الخطة .1
  .التدريب والتوعية بنهج التنمية القائم على حقوق اإلنسان .2
السعي إلى وضع دليل استرشادي لقواعد سلوك المـوظفين    .3

) األشخاص المكلفين بتطبيـق القـانون     (في الدول العربية    
  .لمراعاة مقتضيات حقوق اإلنسان في عملهم

 .تعزيز الروابط اإلقليمية للعمل في مجال حقوق اإلنسان .4
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إطالق برنامج عربي لدعم قدرات المنظمات غير الحكومية        / إعداد .5
 .ئمةالعاملة في مجاالت حقوق اإلنسان والتعاون مع البرامج القا

التشجيع على إنشاء وتقوية المؤسسات واللجـان الوطنيـة          .6
  .المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

إعداد مشاريع قوانين نموذجية فـي موضـوعات حقـوق           .7
  .اإلنسان ذات األولوية

  .دعم إعداد وتبني خطط وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان .8
  .ناعتماد خطوط استرشادية لوضع خطة وطنية لحقوق اإلنسا .9
تفعيل ودعم دور اللجـان والهيئـات العربيـة الخاصـة            .10

  .باألراضي العربية المحتلة
 :مرحلة التنفيذ والمتابعة •

إيجاد آليات واعتماد معايير إلعداد وتقديم التقارير للهيئات         .1
  .التعاهدية

  .إعداد دراسات تتضمن حقوق اإلنسان في اإلسالم .2
إلنـسان  تعزيز الروابط اإلقليمية للعمل في مجال حقـوق ا         .3

  .ورديفا إلطار العمل العربي
استثمار المناسبات الدولية واإلقليمية ذات الصلة للتعريـف         .4

  ....)األيام، السنوات، العقود،(بحقوق اإلنسان والترويج لها 
إيجاد صيغ عمل وتنسيق دائمة بين المؤسـسات الوطنيـة           .5

  .العربية المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
وق اإلنسان فـي األراضـي العربيـة        رصد انتهاكات حق   .6

المحتلة ومعالجتها وفق القانون الدولي لحقـوق اإلنـسان         
  .والقانون الدولي اإلنساني
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-CSR(تفعيل المسؤولية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص          .7

corporate Social responsibility ( العربي في مجال حماية
  .حقوق اإلنسان وتعزيزها

 :مرحلة التقييم  •

 لتقارير دورية لقياس التقدم المحرز فـي تطبيـق          إعداد الدول 
 .الخطة وتقديمها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 :األدوات •

  .التشريعات الوطنية  .1
  .االتفاقيات الدولية .2
  .االتفاقيات العربية البينية .3
  .القوانين النموذجية .4
  .ورش العمل والدورات التدريبية .5
  .األدلة التدريبية .6
  .وطنيةالخطط ال .7
  .المنشورات والمطبوعات .8
 .الدراسات والمسوح .9

  .بناء المؤسسات .10
  .اإلعالم .11
  .التمويل .12
  .المسابقات والجوائز والمكافآت .13
  .آليات وفرق الرصد والمراقبة .14
 .التقارير الوطنية والدولية .15
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  :التمويل •
تنويع مصادر تمويل الخطة حسب تقدير وحاجة كـل دولـة           

  :لتشمل
  . الموازنة العامة للدولةرصدها فيالمخصصات التي يتم  .1
  .الدعم المقدم من المنظمات الدولية واإلقليمية .2
الدعم المقدم من القطاع الخـاص الـوطني علـى قاعـدة             .3

  .المسؤولية المجتمعية
  .عوائد االستثمارات الخاصة بالبيئة وحقوق اإلنسان .4
  .التبرعات والمساعدات المقدمة من األفراد .5

 :مؤشرات قياس تحقق األهداف •

  :ؤشرات كمية ونوعية من مثلوهي م
مؤشر االنضمام إلى االتفاقيات الدوليـة واإلقليميـة فـي           .1

  .مجاالت حقوق اإلنسان المختلفة
 .مؤشر االلتزام بتقديم التقارير إلى الهيئات العربية والدولية .2

 .مؤشر عدد المستفيدين من أنشطة الخطة .3

  .مؤشر مدى تحقيق أهداف الخطة .4
    

ــة ــد قم ــراح عق   اقت
ــة  ــةعربيـ   ثقافيـ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، ومبادرة مؤسسة الفكر العربي، �

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة من حيث المبدأ على عقد قمة ثقافية عربية في الوقـت             -1
 .المناسب إلعداد هذه القمة
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ـ            -2 ة أن تقوم األمانة العامة بالطلب من المنظمـة العربيـة للتربي
والثقافة والعلوم عقد اجتماع غير عادي لوزراء الثقافة العـرب          

 .لإلعداد لهذه القمة

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د541: ق.ق(

    

ألمانة العامـة   موازنة ا 

  لجامعة الدول العربيـة   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،21ع . د30/3/2009 بتاريخ 492وعلى قرار قمة قطر رقم  �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،9/9/2009 بتاريخ 132ع . د7133

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2010 بتاريخ 133ع . د7213

وبناء على توصية هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى           -
 ،24/3/2010في سرت بتاريخ المستوى الوزاري 

وبناء على مداوالت القادة العرب خالل جلـسة العمـل المغلقـة             -
  ،28/3/2010بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

اعتماد موازنة سنوية لألمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة           -1
 51295221 مليون دوالر أمريكي بدالً من 61295221بمبلغ 

) ر أمريكـي   مليـون دوال   10بزيادة قـدرها    (دوالر أمريكي   
  .2011اعتباراً من موازنة العام القادم 
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الطلب إلى اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية إعادة النظر          -2
في أنصبة الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة لجامعـة          

 .الدول العربية على وجه السرعة

التزام الدول بدفع أنصبتها في موازنة األمانة العامة لجامعـة           -3
 .دول العربية وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بهاال

  .تحمل الدول القادرة مساهمات الدول غير القادرة على السداد -4
  

  )28/3/2010 –) 22(ع . د542: ق.ق(

    

توجيه الشكر والتقدير   
للجماهيريــة العظمــى 

ــة   ــضافتها القم الست
ــة    )22(العاديــــ

ــة  ــي مدين ــرتف   س
  

  

  ة،إن مجلس الجامعة على مستوى القم

تقديراً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشـتراكية العظمـى          -
لمجلس الجامعة  ) 22(الستضافتها الكريمة ألعمال الدورة العادية      

على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمـال          
  هذه الدورة،

†{{{{ÏŁè<…< <

ي قائـد   توجيه الشكر وبالغ التقدير إلى األخ القائد معمر القـذاف          -1
ثورة الفاتح العظيم على ما بذله من جهود فـي إنجـاح القمـة              
وإدارته الحكيمة ألعمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته لدفـة          
العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطـوير مـسيرته وآفاقـه           

 .وترسيخ التضامن العربي لما فيه مصلحة األمة العربية

العربيـة الليبيـة الـشعبية      التعبير عن االمتنـان للجماهيريـة        -2
االشتراكية العظمى وللشعب الليبي الشقيق على حفاوة االستقبال        
وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لمجلـس الجامعـة علـى           
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مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وكذلك تـوفير         
كافة اإلمكانيات والترتيبات الالزمة إلنجاح انعقادها في أفـضل         

 .الظروف

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د543: ق.ق(

    

موعد ومكان الـدورة    

لمجلـس  ) 23(العادية  
جامعة الدول العربيـة    
  على مـستوى القمـة    

  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

استناداً إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخـاص بآليـة االنعقـاد              -
 الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة،

مـن الملحـق الخـاص      ) أ(فقرة  ) 4(مالً بما جاء في المادة      وع -
باالنعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص         

تُعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقـر          : "على
الجامعة بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تـدعو إلـى            

 ،"استضافتها إذا رغبت في ذلك

  اء على ما عرضته حكومة جمهورية العراق،وبن -
†{{{{ÏŁè<…< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة الـدورة         
/ في جمهورية العراق وبرئاستها خالل شهر مـارس       ) 23(العادية  

 .2011آذار 

  
  )28/3/2010 –) 22(ع . د544: ق.ق(
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{{{{‰<áø{{{Âcl†< <

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعـة            
الدول العربية على مستوى القمة في مدينة الرباط األمامي، سرت بالجماهيرية العربية            

  .28/3/2010 إلى 27الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، في الفترة من 

وانطالقاً من التزامنا بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وإيمانـا منـا             
بضرورة السعي إلى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، وتمسكاً بالهوية العربيـة وأسـسها             
الثقافية والتاريخية في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية وتهـدد    

  استقرارها،بزعزعة أمنها وتقويض 

ووعياً بأهمية استنهاض روح التضامن العربي، وتطوير وتحديث آليات العمـل           
العربي بما يضمن بناء شراكة عربية فاعلة تحقق الرفاه واالستقرار لشعوبنا وتحمـي             

  األمن العربي الجماعي،

وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات معمقة في أجواء ايجابية لألوضـاع العربيـة            
روف المحيطة، والتحديات التي تواجه األمة والمخاطر التي تهدد األمـن           الراهنة والظ 

  .القومي العربي

وانطالقاً من مسؤوليتنا القومية لالرتقاء بالعالقات العربية آلفاق أرحب والعمـل           
على تمتين أواصرها بما يحقق المصالح العليا لألمة وتطلعاتها ويحفظ أمنها ويـصون             

  كرامتها وعزتها،

 لمجابهـة الممارسـات     "قمـة دعـم صـمود القـدس       "ع اليوم فـي     وإذ نجتم 
واالنتهاكات اإلسرائيلية لمدينة القدس ولمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية ولحقـوق أهلنـا           

  الصامدين فيها أمام محاوالت تهويدها،

  :نعلن ما يلي
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تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ونهجاً، والسعي إلنهـاء أي خالفـات             *  :أوال
 وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجـا إلزالـة أسـباب             عربية،

الخالف والفرقة، ولمواجهة التدخالت األجنبية فـي شـؤونها الداخليـة،      
ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون األمن القومي العربـي           
وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها، وتطوير عالقاتها          

  . الجوار اإلقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركةمع دول
مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعـة الـدول العربيـة              *

ومؤسساتها ودعمها بوصفها األداة الرئيسية للعمـل العربـي المـشترك           
وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبـة            

  .احتين العربية والدوليةالمستجدات على الس
ناقشنا المبادرة التي تقدم بها فخامة الرئيس علي عبد اهللا صـالح رئـيس                *

الجمهورية اليمنية بشأن إقامة اتحاد الدول العربية، واالقتراحات واألفكار         
المقدمة من الدول األعضاء، ورؤية األخ القائد معمر القذافي قائد ثـورة            

التحاد العربي، وقررنا آلية محددة لمتابعة هذا       الفاتح العظيم بشأن إقامة ا    
الموضوع بأبعاده المختلفة وذلك من خالل لجنة خماسية عليا تتكون مـن            
األخ القائد معمر القذافي وفخامة الرئيس علي عبد اهللا صـالح وفخامـة             

 صاحب السمو األمير حمد بن خليفة     ةالرئيس محمد حسني مبارك وحضر    
الل طالباني، وبمشاركة األمين العام للجامعـة       آل ثاني وفخامة الرئيس ج    

لإلشراف على إعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، على          
أن تعرض على الدول األعضاء تمهيداً لمناقشتها علـى مـستوى وزراء            
الخارجية قبل العرض على القمة االستثنائية المقرر عقدها فـي موعـد            

وستقوم هذه اللجنة بالتـشاور مـع       . 2010تشرين األول   / غايته أكتوبر 
  .الملوك واألمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع الوثيقة المشار إليها



-207-  

الموافقة على دراسة مقترح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية           *
العظمى بشأن عقد القمة العربية كل ستة أشهر مداورة في مقر األمانـة             

 الرئاسة وذلك خالل القمة االستثنائية المقرر عقدها        العامة وفي مقر دولة   
  .2010تشرين األول / في أكتوبر

تطوير مجلس السلم واألمن العربي وآليات عمله بمـا يمكنـه مـن أداء                *
مهامه على النحو األكمل، واعتمدنا نهجاً لمعالجة الخالفات العربية وفقاً          

  .للمقترح المقدم من الجمهورية العربية السورية
التعبير عن التقدير للجهود المبذولة من أجل تعزيز العالقـات العربيـة              *

الجماعية مع التجمعات اإلقليمية والدولية، والتنويه بما تـم تنفيـذه مـن             
أنشطة وانجازات على مستوى العالقات العربية األفريقيـة، والعالقـات          

 منتـديات   العربية األوروبية، والعالقات مع دول أمريكا الجنوبية، وكذلك       
  .التعاون العربي مع كل من الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا

وفي إطار متابعة ما طرحه األمين العام لجامعة الدول العربيـة بـشأن               *
سياسة الجوار العربي، طلبنا من األمين العام إعداد ورقة عمـل حـول             

الـشأن،  المبادئ المقترحة لسياسة جوار عربية واآللية المناسبة في هذا          
تضمن تطوير الروابط والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية، على أن            
يتم عرضها على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة الـوزاري فـي            

أيلول تمهيداً لعرضها على القمة االستثنائية العربية التي اتفـق          / سبتمبر
  .2010تشرين األول / على عقدها في موعد غايته أكتوبر

توجيه تحية إكبار وإجالل للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان            *  :ثانيا
اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، وندعم صموده         
حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس         

دة علـى   الشرقية، وندين بشدة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة والمتصاع      
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الشعب الفلسطيني وعلى األراضـي الفلـسطينية المحتلـة، واسـتمرار           
إسرائيل في نشاطاتها االستيطانية بالرغم من اإلدانـات الدوليـة لهـذه            
الممارسات غير الشرعية ولهذه االنتهاكات للقـانون الـدولي اإلنـساني           

  .ولمواثيق حقوق اإلنسان
هلها الصامدين والمـرابطين    اإلعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأ        *

على أرضهم في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المتواصل علـيهم وعلـى           
ونعلن عن خطة عمل    . مقدساتهم وخاصة على المسجد األقصى المبارك     

تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحـاوالت تهويـد القـدس           
  .واالعتداءات المتوالية على مقدساتها

قدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي الفلـسطينية         التأكيد على أن ال     *
 وأن جميع اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل         1967المحتلة عام   

اإلسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانوناً وحكماً وال يترتب عليها إحداث أي           
تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينـة محتلـة وال علـى وضـعها              

  .ا عاصمة لدولة فلسطينالسياسي باعتباره
عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمـشاركة جميـع              *

الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المـدني المعنيـة          
  .خالل هذا العام للدفاع عن القدس وحمايتها على كافة األصعدة

طنيـة الفلـسطينية،   دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق المصالحة الو       *
ودعوة جمهورية مصر العربية إلى االستمرار فـي جهودهـا لتـأمين            
التوصل إلى اتفاق للمصالحة يتم التوقيـع عليـه مـن كـل األطـراف               
الفلسطينية، ونحذر من أن استمرار االنقسام الفلسطيني يـشكل خطـراً            
حقيقياً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، ونطالب جميع الفـصائل          
باتخاذ الخطوات الالزمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربيـة          



-209-  

بما يكفل تحقيق المصالحة الوطنيـة المنـشودة، وبمـا يـضمن وحـدة           
  .األراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً

المطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري ودعـوة             *
تخاذ موقف واضح من هـذا      المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس األمن ال      

  .الحصار الظالم والالإنساني

التأكيد مجدداً على أن السالم العادل والدائم في الشرق األوسط ال يمكـن               *  :ثالثا
أن يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامـل مـن األراضـي             
الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجـوالن العربـي الـسوري            

  .المناطق المحتلة في جنوب لبنان منالمحتل و
إدانة االنتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل واعتـداءاتها المـستمرة       *

على الدول العربية، والتأكيد أن العـدوان اإلسـرائيلي علـى الموقـع             
يمثـل انتهاكـاً لـسيادة      " دير الزور "العسكري الذي كان قيد اإلنشاء في       

ستخدمت فيه إسـرائيل ذرائـع مـصطنعة        الجمهورية العربية السورية ا   
ومزورة لالعتداء على دولة عضو في الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة          
وطرف في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وندعو المجتمع الـدولي      

  .إلى إدانة هذه االعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرارها

برلمانية في العراق، وبما أظهره العراقيون      الترحيب بإجراء االنتخابات ال     *  :رابعاً
من تمسك بالعملية السياسية الديمقراطية، وبمسيرة تعزيـز االسـتقرار          
األمني والسياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبما يضمن تحقيق         
المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب العراقي فـي تقريـر مـستقبله            

ادته الكاملة على جميع أراضيه وصـيانة       السياسي وتحركه الستعادة سي   
  .وحدته واستقالله وهويته العربية واإلسالمية
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دعوة القيادات العراقية كافة بمختلـف انتماءاتهـا الطائفيـة والعرقيـة              *
والحزبية إلى تغليب المصلحة الوطنية ووضـعها فـوق كـل اعتبـار،             

شـعباً  واإلسراع في تشكيل حكومة عراقية وطنية تحفظ وحدة العـراق           
وأرضاً، فور مصادقة المحكمـة الدسـتورية علـى النتـائج النهائيـة             

  .لالنتخابات، وبما يسهم في تعزيز األمن واالستقرار في العراق

 اإليرانية، ندعو الحكومة اإليرانية     -حفاظاً على عالقات األخوة العربية        *  :خامساً
ى وطنـب   مجدداً إلى االنسحاب من الجزر العربية الثالث، طنب الكبـر         

الصغرى وأبو موسى، وإعادتها إلى السيادة اإلماراتية، ونـثمن موقـف           
دولة اإلمارات العربية المتحدة الداعي إلى إتباع اإلجـراءات والوسـائل        
السلمية الستعادتها، ونطلب من األخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح           

سالمية اإليرانية  العظيم استمرار بذل مساعيه الحميدة لدى الجمهورية اإل       
ودولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل القبول بإحالـة القـضية إلـى             

  .محكمة العدل الدولية

التأكيد على تضامننا مع السودان في مواجهة أي محاوالت للتدخل فـي              *  :سادساً
شؤونه الداخلية وأي محاولة تستهدف النيل من سيادته ووحدتـه وأمنـه            

 المحكمة الجنائية الدولية بشأن فخامة الـرئيس        واستقراره ونرفض قرار  
  .عمر حسن البشير

الترحيب بالخطوات التي تم التوصل إليها فيما يخص تسوية األزمة فـي              *
دارفور بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة ودعوة كافة         
األطراف إلى تبني الحوار كوسيلة لتحقيق األمن واالستقرار فـي كافـة            

  . السودانربوع
تقدير الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية مفاوضات الـسالم              *

بشأن دارفور، والجهود التي تبذلها كل من الجماهيرية العربيـة الليبيـة            
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الشعبية االشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للمساهمة في توحيد 
رفـور بغيـة    المواقف التفاوضية لحركات المعارضة المـسلحة فـي دا        

الوصول إلى اتفاق سالم شامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود الـدول            
  .العربية الداعمة لهذه المفاوضات

اإلشادة بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع             *
  .عالقاتهما وتعزيزها وتمتينها على كافة األصعدة

ة إلى العمل من أجل أن تكون       دعوة شريكي السالم والقوى السودانية كاف       *
  .الوحدة السودانية خياراً جاذباً عمالً بأحكام اتفاق السالم الشامل

تأكيد دعمنا الكامل لجمهورية القمر المتحدة والحـرص علـى وحـدتها              *  :سابعاً
الوطنية وسالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية، كما نؤكد على هوية جزيرة          

ح بعثات دبلوماسية عربية بجمهورية القمر      مايوت القمرية، وندعو إلى فت    
. المتحدة أسوة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشـتراكية العظمـى         

ونعبر عن ارتياحنا لنتائج مؤتمر التنمية واالستثمار لجمهوريـة القمـر           
 وندعو إلى االلتزام    10/3/2010 و 9المتحدة الذي عقد في الدوحة يومي       

  .لنة فيهبتنفيذ التعهدات المع

الترحيب بتوجهات الحكومة الصومالية بتفعيل المصالحة الوطنيـة مـع            *  :ثامناً
كافة مكونات المجتمع الصومالي وحث جميع األطراف الصومالية علـى     
نبذ العنف واالقتتال، واعتماد أسلوب الحوار ودعم بـرامج المـصالحة           

لدعم لجمهورية  الوطنية، والتأكيد على تضافر الجهود لتقديم كافة أشكال ا        
  .الصومال بالتعاون مع حكومته الشرعية

التأكيد أن الدول العربية المنضمة جميعها إلـى معاهـدة منـع انتـشار                *  :تاسعاً
األسلحة النووية، تطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إخالء العالم        
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من السالح النووي، وتؤكد ضرورة ترجمة المبادرات الدولية التي تدعو          
لى إخالء العالم من األسلحة النووية، إلى خطط عملية ذات برامج زمنية            إ

محددة وملزمة، وتؤكد أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يتطلب كخطـوة            
  .أولى تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

التأكيد على أهمية احترام الحقوق األصيلة للدول األطراف في معاهـدة             *
ر األسلحة النووية في امتالك وتطـوير التكنولوجيـا النوويـة           منع انتشا 

  .لالستخدامات السلمية، ورفض تقييد هذه الحقوق تحت أي دعاوى
 لمراجعة معاهدة منع انتشار األسلحة النووية باتخاذ        2010مطالبة مؤتمر     *

قرارات واضحة وتبنى خطوات عملية لجعل الشرق األوسط منطقة خالية      
ووية، ونحذر من أن إصـرار إسـرائيل علـى رفـض            من األسلحة الن  

االنضمام إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النوويـة وإخـضاع منـشآتها          
النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقـة النوويـة،           
سيؤدي إلى مزيد من الخلل في أمن المنطقـة واسـتقرارها وسـيدخل             

  .لعواقبالمنطقة في سباق تسلح وخيم ا

التأكيد على أهمية التعاون العربي األفريقي وندعو إلى أن تكون القمـة              *  :عاشراً
العربية األفريقية الثانية المزمع عقدها في الجماهيرية العربيـة الليبيـة           

، منطلقاً جديداً للتعاون العربـي      2010الشعبية االشتراكية العظمى نهاية     
ـ       شعوب العربيـة واألفريقيـة،     األفريقي الفعال، مما يحقق طموحات ال

ووجهنا بتكثيف الجهود بين األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة             
  .ومفوضية االتحاد األفريقي لضمان اإلعداد الجيد لنجاح هذه القمة

التعبير عن التضامن مع الدول العربية المعنية باإلجراءات التي اتخـذت             * :حادي عشر
ة بخـصوص تـشديد إجـراءات       مؤخراً من طرف بعض الدول الغربي     

الدخول إلى أراضيها، وأكدنا على الطابع التمييزي لهذه اإلجراءات التي          
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مست بصفة انتقائية مجموعة من الدول من بينها ثمانية دول أعضاء في            
جامعة الدول العربية، ودعونا الدول التي اتخذت هذه اإلجـراءات إلـى            

  . األطرافإلغائها حفاظاً على المصالح المشتركة لجميع
كما أكدنا على التضامن العربي مع الجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية      *

االشتراكية العظمى إزاء اإلجراءات التي اتخذت ضد رعايا الجماهيريـة      
من قبل سويسرا ودول من االتحاد األوروبي، وأكـدنا علـى المخـاطر             

لدول العربية  الناجمة عن تطبيق مثل هذه اإلجراءات، والتي تهدد بلجوء ا         
  .إلى المعاملة بالمثل مع هذه الدول

التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربيـة إلحـداث إصـالح شـامل               *  :ثاني عشر
وجوهري لألمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات وتطلعات الشعوب العربية         
ولتتمكن المنظمة الدولية من التعامل الفعال مع التحديات الدولية الجديـدة       

رن الواحد والعشرين، وبحيث تصبح مؤسسة أكثـر ديمقراطيـة          في الق 
وقدرة على تحقيق العدالة واألمن والسالم والتنمية في العـالم، ونطالـب       
بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس األمن بما يتـيح لمختلـف األقـاليم             

  .الجغرافية وثقافات العالم المشاركة في إدارة النظام الدولي
ة المجموعة العربية في الحصول على مقعد دائـم فـي           التأكيد على أحقي    *

مجلس األمن نظراً لما تمثله هذه المجموعة من ثقل ووزن على سـاحة             
العمل اإلقليمي والدولي وأهمية ما يدور فيها من أحداث مـؤثرة علـى             
مستقبل السلم واألمن الدوليين، وفي هذا اإلطار نـثمن األفكـار التـي             

لقذافي في الجلسة االفتتاحية للجمعيـة العامـة        طرحها األخ القائد معمر ا    
  .حول هذا الموضوع) 64(لألمم المتحدة في دورتها العادية 

نُعلن عن إدانتنا لإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ونرى فـي الجـرائم              *  :ثالث عشر
التي ترتكبها المجموعات اإلرهابية انتهاكات جسيمة للحقوق األساسـية         
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تمراً للسالمة الوطنية للدول وألمنهـا واسـتقرارها،   لإلنسان، وتهديداً مس  
وندعو لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف األمم المتحدة، لوضـع تعريـف            
لإلرهاب وعدم الربط بين اإلسالم واإلرهاب، والتمييز بـين اإلرهـاب           

 .وحق الشعوب في مقاومة االحتالل

رات واألديـان تكريـساً     تأكيد تمسكنا بثقافة الحوار والتحالف بين الحضا        *  :رابع عشر
لألمن والسلم بين الشعوب، وسعياً إلى ترسيخ قيم التـسامح والتعـايش            
السلمي والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية علـى تعزيـز آليـات            

  .التعامل مع ثقافة اآلخر واحترامها
التأكيد على ضرورة التعاون والحوار واالحترام المتبادل بين الـشعوب            *

ناء عالم يسوده االنفتاح والتـسامح، والتـذكير أن احتـرام           والثقافات وب 
المقدسات الدينية والمعتقدات يمثل عامالً حاسماً في بناء الثقة وجـسور            

  .الصداقة بين األمم
التعبير عن رفضنا الحازم وإدانتنا القاطعة لإلساءة والتطاول والمـساس            *

  .باألديان أو رموزها أو قيمها الروحية
ن القلق البالغ تجاه اإلجراءات التعسفية التي أثرت سلباً علـى           والتعبير ع   *

أوضاع الجاليات المسلمة في بعض الدول الغربية، ورفض اإلجـراءات          
السويسرية القاضية بحظر إقامة المآذن األمر الذي يتناقض مـع حريـة            

  .المعتقدات ومواثيق حقوق اإلنسان بما في ذلك األوروبي منها
عقد قمة ثقافية عربية لصياغة رؤية ثقافية مستقبلية للدول         وجهنا باإلعداد ل    *

العربية ولتوفير كافة أشكال الدعم للمؤسسات الثقافية والمبدعين والكتاب         
  .العرب لالرتقاء باإلبداع العربي في مختلف المجاالت

التأكيد على تبني سياسات فعالة للتعامل مع قضايا تغير المناخ والحفـاظ              * :خامس عشر
 البيئة في كافة المجاالت الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة واتخاذ          على



-215-  

موقف موحد من مفاوضات تغير المناخ بما يكفل حقوق شعوبنا في تأمين            
مواردنا الوطنية وقدراتنا على تحقيق التنمية وبما يصون كوكبنا وحيـاة           

  .اإلنسان عليه

ل العربية من قفـزات فـي معـدالت         اإلشادة بما حققته العديد من الدو       * :سادس عشر
التنمية، والتأكيد مجدداً على عزمنا على االستمرار في تنـسيق جهودنـا            
وتكثيف التعاون من أجل تصحيح مسارات التنمية واتجاهاتها لتكون أكثر          
تركيزاً على اإلنسان العربي وأشد انحيازاً للفقراء والـشباب واألطفـال           

، وتنفيذ أهداف األلفيـة فـي الـدول         وبما يحقق الرفاه للمواطن العربي    
  .العربية

التعاون والتنسيق في مختلف مجاالت التنمية، وخاصة في مجاالت الربط            *
البري والربط الكهربائي العربي واستخدامات الطاقة المتجددة ومشروع         
األحزمة الخضراء، وغيرها من المشروعات التي حققت فيهـا الـدول           

  .طلب البناء والتقدم على ما تم انجازهالعربية تقدماً وانجازاً وتت

تأكيد سعينا المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية االقتصادية والتنمويـة            * :سابع عشر
، بما يخدم   20/1/2009 و 19واالجتماعية التي عقدت في الكويت يومي       

العمل العربي االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك، ويسهم في الحد         
  .بطالة، وتحقيق التنمية الشاملةمن الفقر وال

الدعوة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المجتمع مـن خـالل               * :ثامن عشر
المساهمة في التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والـسياسية           
والترحيب باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لمبادرة سـيادة رئـيس           

 2010ين بن علي الداعية إلى إعالن سنة        د العاب الجمهورية التونسية زين  
سنة دولية للشباب، ونؤكد على دعم هذه المبادرة من خالل تنظيم أنشطة            
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وطنية ومشاركة فاعلة في المؤتمر العالمي للشباب الذي سيعقد برعايـة           
األمم المتحدة، كما نرحب بمبادرة الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة          

اون العربي في مجال الشباب، ونعرب عن عزمنـا         الشعبية لتطوير التع  
إعطاء األولوية لموضوعات الشباب ضـمن مـسعى العمـل العربـي            

  .المشترك

اإلعراب عن ارتياحنا لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان،             * :تاسع عشر
ونؤكد عزمنا على تعزيز وتنمية الوعي بثقافة حقوق اإلنسان بين أفـراد            

قطار العربية، وإرساء ثقافة االنفتاح وقبول اآلخر ودعـم         المجتمع في األ  
مبادئ التآخي والتسامح واحترام القيم اإلنسانية التي تؤكد علـى حقـوق            

  .اإلنسان وتعلي كرامته وتصون حريته

نؤكد على مواصلة تطوير التربية والتعليم واالرتقاء بالمؤسسات التعليمية           * :عشـرون
سالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار، ومواصلة تنفيـذ       وتأهيلها بما يكفل أداء ر    

خطة تطوير التعليم في الـوطن العربـي، واالهتمـام باللغـة العربيـة              
وترسيخها باعتبارها وعاء الفكر والثقافة العربيـة والحاضـنة للتـراث           
والثقافة والهوية، كما نعرب عن عزمنا زيادة اإلنفاق على البحث العلمي           

ة الحديثة وتشجيع ورعايـة البـاحثين والعلمـاء،         والتقني وتوطين التقني  
وتطوير القدرات العربية العلمية والتكنولوجيـة والنهـوض بمؤسـسات          

  .البحث العلمي

نؤكد مجدداً على أهمية تمكين المرأة واالرتقاء بأوضـاعها االقتـصادية             * :حادي وعشرون
 أوسـع   واالجتماعية والقانونية، وعلى توفير العمل للنساء، وإتاحة فرص       

لهن في مسار المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ونؤكد على         
مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المـرأة وإطـالق            
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مبادرات تكفل حقوقها وتعزز دورها وسن التشريعات الالزمة لحمايتهـا          
  .وصيانة مكانتها في المجتمع

وبالغ التقدير إلى األخ القائد معمر القـذافي قائـد          نتوجه بخالص الشكر      * :ثاني وعشرون
ثورة الفاتح العظيم على ما بذله من جهود في إنجـاح القمـة وإدارتـه               
المقتدرة الواعية ألعمالها، ونؤكد ثقتنا الكاملة فـي أن رئاسـته للعمـل             
العربي المشترك ستشهد المزيد من االنجازات للعمل العربي الجمـاعي          

ربي بما يحقق مصلحة األمة العربية بما عرف عنه         وترسيخ التضامن الع  
  .من حكمة ومثابرة وحرص

نعرب عن امتناننا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى           * :ثالث وعشرون
وللشعب الليبي الشقيق على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم          

 على مستوى القمـة وكافـة       المحكم الجتماعات مجلس الجامعة العربية    
اجتماعات المجالس التحضيرية السابقة له، ونقـدر عاليـاً المـشاورات           
المكثفة التي تم إجراؤها مع الدول العربية لتأمين نجاح القمة وعقدها في            

  .أفضل الظروف وأحسنها
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  .بسم اهللا

 كل الليبيين والليبيات، نرحب بكم أحر ترحيب أشقاءنا وأصدقاءنا، في هذه            وباسم
المدينة التاريخية التي تقع في قلب الوطن العربي، مدينة سرت التي يشرفها وجـودكم              

  .أيما تشريف
هذه المدينة التي المسافة منها إلى أي نقطة في شرق الوطن العربي، هي نفس المسافة               

  .منها إلى آخر نقطة في غرب الوطن العربي، فهي تقع في قلب الوطن العربي بالتمام
  .وهي مدينة بناها أجدادنا الفينيقيون، وتحمل إرثا تاريخيا عظيما

ينيقية واإلمبراطورية اإلغريقية؛ بـين     وعندما كان الصراع بين اإلمبراطورية الف     
منطقـة سـرت لحـدود      .. قرطاجنة وقورينا، كان الصراع يجري على هذه المنطقـة        

  .اإلمبراطوريتين
 بأن ينطلـق عـداؤون مـن قرطاجنـة          اقتراحوحسماً لهذا الصراع، كان هناك      

وعداؤون من قورينا، وأن يكـون المكـان الـذي يلتقـون فيـه هـو الحـدود بـين              
  .وريتيناإلمبراط

 مـن   انطلقـوا  اإلغريق على أن العـدائين الـذين         فاحتجوقد وصلوا إلى سرت     
قرطاجنة يبدو أنهم خرجوا قبل الوقت، وبالتالي أخذوا مسافة كبيرة لمصلحة قرطاجنة،            

الحدود في هذا المكان في مـسافة        إذا كان القرطاجنيون يريدون   "، وقال الحكَم    فاختلفوا
  ".في هذا المكان حتى يكون حدود إمبراطوريتهكبيرة، من يدفن نفسه حيا 

 من قرطاجنـة،    انطلقا" إخوان فيليني "وهما شقيقان اسمهما    " إخوان فيليني "فأعلن  
  .أنهما يقبالن أن يدفنا حيين في هذا المكان

وفعال دفنا حيين في هذا المكان، وهما مخلدان فـي التـاريخ بالـصراع بـين                
اطورية اإلغريقية، ولهما تمثاالن من البرونز موجـودان        اإلمبراطورية الفينيقية واإلمبر  

  .في المتحف الليبي
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هذه فـي شـرق المدينـة،       .. التي تسجلها مدينة سرت    "إخوان فيليني "هذه قصة   
  .التي بناها الفينيقيون" سلطان"المدينة القديمة 

، الفـاتح  "حسان بني نعمان األزدي الغـساني     "وغرب مدينة سرت، هناك قصور      
 لشمال إفريقيا، وهو الذي قاتل المرتدة الكاهنة وهزمته، وقتل عقبة بـن نـافع،               العظيم

في ذلك الوقت هذه المنطقة، إلى سـرت         "الجزائر"وتراجع من منطقة المغرب العربي      
حيث عسكر هنا لمدة أربع سنوات، وأتته اإلمدادات من دمشق من الخليفة األموي أظنه              

 بعين ألف جندي، وزحف بهم مـرة أخـرى علـى          ، وجهزه بأر  "عبد الملك بن مروان   "
 األخوة العربية البربرية مع العربية مـا        والتحمتالمغرب العربي، وفتحه فتحا كامال،      

  .بعد اإلسالم
 بإخوانهم  والتحموا أن البربر أو األمازيغ هم عرب أقحاح،         اتضحفي ذلك الوقت    

 الروماني من   ستعماراالفي عهد حسان بن النعمان، وتمكن من قتل الكاهنة ومن طرد            
 قديم، وهذه   االستعمار، ألن هذا    "برلسكوني" وليسمح لي صديقي العزيز      -شمال إفريقيا   
  .-القصة قديمة 

 العرب البربر   والتحمتمكن حسان من طرد الحاميات الرومانية من شمال إفريقيا،          
  .والعرب ما بعد اإلسالم، في جبهة واحدة، وتم فتح شمال إفريقيا نهائيا

لك مدينة سرت هذه، تحمل ذكرى معركة القرضابية الشهيرة التي وقعت فـي             كذ
، حيث كان القائـد     1915أبريل عام   /  الطير الذي هو نيسان    29مثل الشهر القادم يوم     

يدين هـذا الغـزو، وإيطاليـا       ".. برلسكوني" الذي يدينه اآلن صديقي   " مياني"اإليطالي  
، وتدين غزو ليبيا، وتعتبر معنا أن مـشروع         راالستعماالحديثة اآلن الصديقة تدين هذا      

الشعوب   مشروع ظالم وفاشل أيضا، وحلت محله اآلن الصداقة والتعاون بين          االستعمار
  .التي كانت يستعمر بعضها بعضا
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 فيها  واستشهدمعركة القرضابية كانت فاصلة،، وقاتل فيها والدي،        .. هذه المعركة 
  .جدي الثاني

  .كما تعلمون، وكما يقولونومدينة سرت هي مسقط رأسي 
  .فمرحبا بكم في هذه المدينة التاريخية، التي عرفتكم بشيء قليل من تاريخها

بأخينـا   :القادة العرب، بـضيوف الـشرف     ..  اإلخوة العرب  باسم باسمكمنرحب  
رئـيس وزراء   " برلـسكوني "رئيس وزراء تركيا، وصـديقنا      " رجب الطيب أردوغان  "

أمـين عـام    " إحسان أوغلـو  " مفوضية االتحاد اإلفريقي، و    رئيس" جان بينغ "إيطاليا، و 
األمين العـام   " بان كي مون  "أيضا من تركيا، والصديق      منظمة المؤتمر اإلسالمي وهو   
رئيس الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة،       " علي التريكي "لألمم المتحدة، وحتى الدكتور     

  .نعتبره ضيفا اآلن
ألمين العام ألنه الوحيـد الـذي بـاق فـي            قمة، نحيي عادة ا    التئامدائما في كل    

 القمة األخرى، وتقع عليه أعباء كـل إدارة         انعقاد القمة إلى    انعقادالميدان، ويشتغل من    
والتقـدير لألمـين العـام       الجامعة العربية وأمانة الجامعة العربية، فنوجه دائما الشكر       

  ".عمرو موسى"
 نـستطيع أن نـسائله عليـه أو         ، فليس لدينا شيء   "حمد"أما بالنسبة ألخي العزيز     

نحاسبه، ألننا لم نعطه صالحية حتى نقول له ماذا عملت خالل السنة التي كنت فيهـا                
حق أن نحاسبه ماذا فعل خالل       رئيس القمة؟ فنحن لم نعطه صالحية، وبالتالي ليس لنا        

  .هذه السنة
  .باوعلى أي حال هو مأل الفراغ من القمة إلى القمة، وأنا سأكون مثله تقري

لك الشكر والتقدير، ونثني على الكلمة التي تفضلت بها، ومن نـاحيتي     " حمد"فأخ  
  . التي وردت في الكلمةاقتراحاتكأنا أزكي ما قلته أنت، وأؤيد 
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عفوا  -أما بالنسبة لهذه القمة، العرب ينتظرون؛ المواطن العربي ينتظر األفعال           
  .-نحييه أيضا ..  وصلاآلن قالوا لي إن وزير خارجية إسبانيا الصديقة،

يعني الشارع العربي؛ المواطن العربي؛ الجماهير العربية، الـشعوب العربيـة،           
  .شبعت من الكالم، وسمعت كالما كثيرا

  . عاما في كل شيء40وأنا شخصيا تحدثت خالل 
من قادة العرب، األفعـال ولـيس األقـوال، ولـيس      .. وأعتقد أنهم ينتظرون منا   

  .الخطب
األمين العام، الضيوف للحديث، ننتقل بعد      " عمرو موسى "قدم األخ   وعليه بعد أن ي   

نبدأ في الجلسات المغلقة اليوم وغدا، لكـي ننـاقش جـدول األعمـال        .. ذلك للجلسات 
  .ونقرره

والمالحظة التي عندي هي أن أي شيء نقرره ال نطمع بأن المـواطن العربـي               
  .اطن يرضى عنه، أن المو- إذا فعلنا -يقره، وال حتى أي شيء نفعله 

ممكن زمان كنا عندما نقرر شيئا، يمشي علـى المـواطن العربـي، أمـا اآلن                
فالمواطن العربي تخطانا، والنظام الرسمي اآلن أصبح يواجه تحديات شعبية متزايـدة،            

  .ولن تتراجع هذه التحديات حتى تصل إلى هدفها النهائي
عربي، أو نقرر شيئا يقره     فال نطمع نحن القادة، بأن نفرض شيئا على المواطن ال         

  .المواطن العربي
  .ال نطمع بهذا

قررنا شيئا وعملنا شـيئا     .. إذا نحن عملنا شيئا   .. المواطن اآلن متمرد ومتربص   
يلبي طلباته، يمشي معنا، وإذا رأى أن ما نقوله أو ما نقرره ال يرضى عنه المـواطن                 

  .العربي فهو ال يتقيد به، وال يلتزم به
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ال نستطيع أن نحتمي بعـد      .. ده قراره، الجماهير عندها قرارها    المواطن اآلن عن  
اآلن وراء الصولجانات ألنها أصبحت واهية أمام زحف الجمـاهير، وأمـام غـضبة              

  .الجماهير، وأمام التمردات الفردية والجماعية
وال الحدود اإلقليمية نحتمي وراءها بعد اآلن، فهي غير محترمة، ومداس عليهـا             

ين والمتمردين بكل األيديولوجيات المختلفة سواء أيديولوجيـة دينيـة أو           من قبل الثائر  
  .إلخ... قومية

  .فالحكام عموما في وضع ال يحسدون عليه، ألنهم يواجهون تحديات غير مسبوقة
  .إذن نحاول نحن أن نعمل ما تريده الجماهير، أو نقرر ما تنتظره منا الجماهير

جماهير، لن يكتب له النجاح، ولن يحتـرم،        وإذا قررنا أي شيء ال ترضى عنه ال       
  .والجماهير ماضية في طريقها؛ طريق التحدي للنظام الرسمي

  .لألسف هذا الشيء الذي أريد أن أقوله
إذا أي مجموعة من الـدول      .. لم نعد بعد اآلن ملزمين باإلجماع     : النقطة األخيرة 

ي بـالطريق الـصحيح،     العربية وافقت على أي شيء، تستطيع أن تمضي فيه إذا ماش          
  .ويلبي مطالب الجماهير

وإذا مجموعة أخرى ال تقبل، عليها أن تبقى تراوح في مكانها، وقد تلحـق فـي                
  .المستقبل

نحن نتقدم، والذي يريـد أن      .. وبالتالي نحن غير ملزمين بالمراوحة وال بالتراجع      
  .يراوح هو حر، والذي يريد أن يتراجع هو حر

  .سات المغلقة، ونبدأ في العمل وليس بالكالمسننتقل على أي حال للجل
األمين العام، يتفضل بتقديم الضيوف للحديث، وقبـل        " عمرو موسى "واآلن األخ   

  .تقديم الضيوف، سيلقي تقريره أو خطابه المعتاد
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  األخ قائد الثورة الليبية ورئيس القمة العربية الثانية والعشرين،

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

  المواطنون العرب في كل مكان،

  السيدات والسادة،

وإن وجب الشكر للجماهيرية الليبية     . هذه القمة العربية تتم في ظروف دقيقة حقاً       
، والـذي يحملهـا     2010/2011وليهـا رئاسـتها للعـام       الستضافتها المقدرة للقمة وت   

مسؤوليات جساماً غاية في الجدية، يسرني أن أعرب عن التقدير لدولـة قطـر التـي                
أظهرت جدية كبيرة، وقادت نشاطاً فعاالً في مواجهة عدد مـن التحـديات الوجوديـة               

لـسياسية  ألجزاء مهمة في الوطن العربي، وحققت نتائج إيجابية عديدة في مـساعيها ا            
لقد أظهرت قطر جدية كبيرة في رئاستها وتحملت بالتزاماتها وأثق فـي            . والدبلوماسية

  .أن ذلك سوف يكون ديدن الرئاسة الليبية أيضاً

إن احترام االلتزامات العربية وأداء الواجبات التي تمليها المـصلحة والتعهـدات            
اراتها والسير نحـو التطـوير      العربية المشتركة طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية وقر       

والتحديث في مجتمعاتنا شرط الزم لفعالية المسيرة ونجاحها، وهو البوابة الحقيقية ألي            
هـذا العـالم الـذي      . عمل ناجح ذي مصداقية في أعين المواطنين العرب وأمام العالم         

أصبحت بعض أوساطه تشكك في قدرات العرب، ويتوقع هزيمتهم في معركة المدنيـة             
  .ية والديمقراطية كما في معتركات العلم والتعليم والحضارةوالحر

  قائد الثورة الليبية

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

لقد مضى على تكليفكم لي كأمين عام لجامعة الدول العربية دورتان، تسع سنوات             
القرن منها تكتمل عشراً في مثل هذا الموعد من العام القادم، ينتهي بها العقد األول من                

الحادي والعشرين، ولقد باشرت خالل هذه الفترة قيادة العمل الجماعي العربي، والسهر            
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قدر إمكاني للحفاظ على أطر العمل العربي المشترك، ورعايـة المـصالح الجماعيـة              
ووحدة الموقف العربي، ورسم ومحاولة تنفيذ جدول أعمال عربـي نـضمن التوافـق              

ت التقدم على هذا الطريق، إال أنه تقدم بطـيء ال           ورغم عدد من مؤشرا   . الشامل حوله 
يزال هشاً يستلزم إعادة نظر في مسار النظام العربي الذي يجـدر أن يرسـم مـساراً                 
عصرياً يتمشى مع التطورات والمتطلبات المعاصرة والمستقبلية، الوطنية منها والعربية          

 تحقق انطالقاً إلـى آفـاق       وهذا، في رأيي يتطلب آلية جديدة     . واإلقليمية منها والدولية  
أرحب للعمل العربي المشترك في العقد الثاني من القرن، وقد ترون أن األمر يتطلـب               
من اآلن، وفي هذه القمة أن تناقشوا إستراتيجية العرب في السنوات القادمة في مواجهة              

  .المشاكل الكبرى والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم العربي

مكم تقريراً مفصالً قدمته عن إنجاز العام المنصرم فـي المجـاالت            وتجدون أما 
السياسية والتنموية والثقافية، وفي معالجة التحديات الخارجيـة، والوضـع اإلقليمـي،            

  .والقضايا العربية المختلفة

  :ويهمني في هذا المقام أن أعرض ما يلي

 انه شبكة أمان تربط     أن الشعور القومي ليس سبة وال هو ردة إلى ماض سلف،            :أوالً
الشعوب العربية وتوثق عرى التواصل والتشابك، والشعور القومي ال يتعارض          

  . مع العصر ومتطلباته، وال يعوق إمكانات التجاوب معها-في رأيي-

إن العمل العربي المشترك ليس بدعة وال شعارات بال مضمون، بل هو الخـط                :ثانياً
في كافة األقاليم والمناطق أسـوةٌ وتجربـة        الذي يجب أن نستمر في تبنيه، ولنا        

إن الدول األوروبية   . واضحة، ولسنا استثناء على هذه القاعدة وال يجب أن نكون         
حققت منفردة درجات عالية من التقدم، ولم يمنع هذا من أن تتجمع سوياً تحقيقـاً               

في إطار  ألمنها المشترك ورفاهيتها العامة، كما أن الدول الالتينية التي ال تزال            
الدول النامية حققت بتجمعها الكثير من أسباب التقـدم المـستند إلـى التعـاون               
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المشترك، واستطاعوا سويا التغلب على الكثير من السياسات العقيمة التي خلقها           
. التدخل الخارجي وأثرت في نموهم وفي أمنهم وفي رفـاهيتهم ردحـاً طـويالً             

أفريقيا التي نشاركها فضاء متواصالً، إذ      بل ما بالنا ب   ... واألمر متشابه في آسيا   
ومـن  . يمثل تجمعهم حكمةً وتميزاً أنتجت مسيرة جادة ومصلحة مشتركة مؤكدة         

ثم، فإن أي تشكيك في جدوى التجمع العربي في إطار جامعة الدول العربية إنما              
هو حديث سطحي متهافت ال يخلو من أفكار ملتبسة أومـن تـأثيرات خارجيـة       

 تنزعج أيما انزعاج من احتماالت تجمع العرب، ومن مواقفهم          مشبوهة أصبحت 
  .حين تصح وتتوحد فتنجز

إن المسيرة العربية المشتركة تحت علم الجامعة، لم تكن كلها مـسيرة فـشل أو                 :ثالثاً
اضطراب، بل حققت عدداً من مؤشرات الحركة والتقدم كما سـبق أن ذكـرت،             

ل لهذه االنجازات اإليجابيـة، إال      وإنني وإن كنت لست في مجال العرض المفص       
إن الربط الكهربائي العربي الذي     ... أن هناك أمثلة يجدر ذكرها في هذا السياق       

بدأ يتحقق على أرض الواقع إنما هو نتاج وصورة واضـحة للعمـل العربـي               
المشترك والمسؤول، وكذلك ربط شبكات الغاز، وبدء الدراسة العمليـة إلقامـة            

 األقطار العربية، وانطالق دراسات الجدوى لربط السكك        الطرق التي تربط بين   
الحديدية، والتوسع في تجارة الخدمات في مجاالت السياحة والعمالة واالتصاالت          
وغيرها، وتطور منطقة التجارة الحرة وبدء الحركة نحو طرح مشروع التحـاد            
جمركي عربي، والنشاط الواضح في مجاالت التعاون االجتماعي والمجتمعـي          
العربي والذي يهتم بالمرأة واألسرة والطفل، وفتح األبـواب للمجتمـع المـدني             
العربي للدخول إلى حلبة المناقشات والدراسات وصياغة القرارات فـي إطـار            
العمل العربي المشترك، والتجمعات المتعددة لغرف التجارة واتحـادات رجـال           

ح مجاالت التعاون مع    األعمال والمصرفيين وفي مجاالت التأمين والتصدير، وفت      
دول وتجمعات عديدة في إطار المنتديات الشاملة التي أقيمت مع الصين واليابان            
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والهند، ومع روسيا وتركيا، ومع أمريكا الجنوبية، والتنسيق والتعـاون العربـي            
كلها مؤشرات إيجابية وصل فيها العمل والتمثيل العربي المـشترك          ... األفريقي

  .ير مسبوقةإلى درجة متقدمة بل غ

إن المصالحة العربية، ومواجهة النزاعات والخالفات التي تنشب بـين الـدول             :رابعاً
العربية أصبحت من المطالب الرئيسية للمواطنين العرب الـذين سـئموا هـذه             
الخالفات وطريقة إدارتها، ولكن لدينا مبادرات متتالية وهامة في هذا الشأن أذكر            

س والكويت والدوحة، والتي أصبحت كلها جـزءا        منها وثائق ومبادرات قمم تون    
مهماً من أسس إصالح العمل العربي المشترك التي تحتاج إلـى المزيـد مـن               

  .الجهود لتفعيلها

إن هناك تحديات تطالنا جميعاً، تتعدى األوضاع المتأزمـة بالنـسبة لمـشاكلنا              :خامساً
ن والـصومال   السياسية، مثل فلسطين والوضع في العراق وفي اليمن والـسودا         

إنها تحديات وجودية للمجتمع العربي في مجموعه، ثم هناك التحـدي           . وغيرها
الحضاري وما سمي بصراع الحضارات الذي أصبح العالم اإلسالمي وجهتـه،           
والعالم العربي بؤرته، ومواجهتنا لذلك وعالجنا ألسبابه ال يمكـن أن تكـون إال       

نة المبنى، وقد قررتم فـي قمتـي        جماعية عبر برامج إصالح عميقة المعنى متي      
تونس والجزائر وثائق التطوير والتحديث، وهي وإن كانت قد بثت نوعـاً مـن              

هذا . الحركة في هذا االتجاه، إال أنها بحاجة إلى تفعيل مستمر ومراجعة ومتابعة           
أمر حيوي يستدعي أن يكون البند الخاص باإلصالح بنداً دائمـاً علـى جـدول               

 أن تقدم الدول تقارير سنوية عن حالة التقدم في المجتمعات           أعمال القمة ويتطلب  
  .العربية ينظر بدرجة عالية من األولوية أمام القمة السنوية

إن التحدي األعظم أمامنا هو كيفية تربية األجيال القادمـة وتعليمهـا وإعـدادها      :سادساً
 قرن يلي   إن القرن الحادي والعشرين ليس مجرد     . للتالحم مع العصر ومتطلباته   
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ومفتاحه هو العلم والقدرة    . قرناً سبقه، وإنما هو عصر جديد يطرح طرحاً مختلفاً        
  .على المنافسة

إننا نحتاج إلى تطور تعليمي، كثر الحديث عنه دون ترجمة عملية حقيقيـة             
كما نحتاج إلى إعطاء البحث العلمي أولوية لم يتبوأهـا بعـد بـالرغم مـن                . له

اتخذت في إطار الجامعة واالهتمام الكبير الـذي يتطلبـه         القرارات المتعددة التي    
  .إصالح التعليم واالهتمام بالعلوم بفروعها المختلفة السيما العلوم النووية

وهنا، فقد انضمت الدول العربية كافة إلى معاهدة منـع انتـشار الـسالح              
النووي، وهي التي تسمح بل وتقـرر مـساعدة الـدول الراغبـة فـي تحقيـق                 

مات السلمية، وما تحتاجه من تقدم في العلوم النوويـة المرتبطـة بهـا              االستخدا
  .هذا سؤال ذو مغزى... وغيرها فلماذا التردد ولماذا البطء؟

  :األمن اإلقليمي :سابعاً

يتعرض العالم العربي لتهديدات أمنية بعضها مرحلي واآلخر اسـتراتيجي،          
ركات عمالئه في أكثر من     فأما عن المرحلي فيتمثل أساساً في بؤر اإلرهاب وتح        

بلد عربي، كما في بذر بذور الفتنة وإطالق المصادمات أو الحـروب األهليـة،              
وهنـا،  . وفي محاوالت اإلبقاء على االضطراب والقلق في المجتمعات العربيـة         
إال أنـه   . دعونا ال نبرئ أنفسنا من بعض أسباب هذا االضطراب وهي ال تخفى           

 سوف يأخذ وقته ويزول، خاصـة إذا أجمعنـا          في كل األحوال عرض أؤمن أنه     
  .أمرنا وجمعنا قوانا لمواجهته سوياً

أما البعد االستراتيجي للتهديدات األمنية للعالم العربي، فأقترح أنه قد جـاء            
  .وقت بحثه بكل صراحة ورصانة وحكمة

  :وتحليل هذا البعد االستراتيجي يتعرض إلى عدد من النقاط
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نووي اإلقليمي الذي يشي بوجود قوة نووية عـسكرية      يأتي على رأسها البعد ال     •
قائمة هي القوة اإلسرائيلية؛ وقوة أخرى محتملة هي القـوة اإليرانيـة؛ ومـا              
يطرحه ذلك من إمكانات سباق نووي، وما يتطلبه عالجه من إقامـة منطقـة              

  .خالية من السالح النووي في الشرق األوسط تشمل الجميع
إلقليمية القائمة أو المتوقعـة أو المتـصورة، والتـي          ثم تأتي أبعاد التهديدات ا     •

عبأت زخما سياسيا وعسكريا دوليا في المنطقة العربية أدى إلى تداخل بـين             
األمن العربي ومتطلباته واألمن اإلقليمي واحتياجاته واألمن الدولي ومنطقـه          

 .االستراتيجي الذي ال يتفق بالضرورة مع أمن المنطقة العربية

خرى يالحظ دخول استراتيجي قوي لتركيا على خريطة السياسة         ومن ناحية أ   •
الشرق أوسطية باعتبارها جاراً وشقيقا للعالم العربي يستند في حركتـه إلـى             
عوامل التاريخ والجغرافيا، ولكنه يستند كذلك إلى دبلوماسـية حديثـة عاليـة             

ومن . رياتهاالكفاءة تتميز بالدقة في قراءة األحداث والفاعلية في التأثير في مج          
ناحية أخرى، نالحظ دخول إيران تكتيكياً واستراتيجياً على نفـس الخريطـة،            
ومن منطلقات تاريخية وجغرافية أيضاً، وان بـسياسة جريئـة وبدبلوماسـية            

وفـي  . عاصفة ذات تأثير ال يخفى على مجمل الوضع األمني فـي المنطقـة            
إلى اإلمـساك بخنـاق     الوقت نفسه، ال تخلو الصورة من دور إسرائيلي يستند          

الحقوق الفلسطينية والتمسك باحتالل األراضي العربية، والتلويح بمـا تـسميه           
بالخطر اإليراني استغالالً لما أشرت إليه من تهديدات متصورة أو متوقعة أو            
حتى قائمة، وهو استغالل تُبنى عليه مصلحة إسرائيلية ال عالقـة لهـا بـأي               

 كان هناك تهديد إيراني، فيجـب أن نبحثـه        وهنا أقول أنه إذا   . مصلحة عربية 
ونعالجه مستندين إلى مصالحنا منظوراً إليها من زاويتنا، وأن نعزل تماماً أي            
تصور أو توجه إسرائيلي إزاء إيران هو في ذاته وعمقه منبت الصلة تمامـاً              

 .بأي مصلحة عربية
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يخ وفي الوقت نفسه نالحظ إخراج الصراع السني الشيعي مـن قمقـم التـار              •
ليشكل بالء تُبلى به المجتمعات اإلسالمية، ومقصود بـه أن يمـزق النـسيج              

لقد جئ به من أعماق التاريخ وبعد ما يزيد عن          . المجتمعي العربي واإلقليمي  
ألف سنة من مسيرة العرب القديمة والوسيطة والحديثة ليشكل عنصراً إضافياً           

 .من عناصر االضطراب والفرقة

الصراع المتجدد والمستمر إنما يشكل أكبـر تهديـد         إنني أعتقد أن هذا     
استراتيجي الستقرار المنطقة، بل وأضعه في منزلة ال تقـل خطـورة عـن              
التهديد النووي أو الوجود األجنبي، ومن ثم يجب مواجهتـه بكـل صـراحة              

والمسألة هنا ليست مجرد خالف مـذهبي  . وصرامة والعمل السريع على وأده    
ثله في الديانات والمذاهب والمجتمعـات األخـرى،        أو تنافس فكري موجود م    

ولكن في درجة التهديد الذي يمثله، وفي الهدف من إيقاظه، والمخططات التي            
تقف وراءه، والجهل الفظيع الذي يرعى في حقوله في ظـل الهـشاشة التـي        

 .تعتري أوضاع العلم والثقافة في مجتمعاتنا

دا من الدول العربية، وتأثيرها في      وأخيراً أشير إلى تدخالت إقليمية طالت عد       •
استقرار ووحدة األراضي العربية، ومعها أبعاد لتدخالت خارجية يزداد موقفها          

  .غموضاً حين تطرح أمور تتعلق بوحدة األراضي واحتماالت تقسيم الدول

  :هذه التهديدات كلها تدفعني إلى أن أقترح عليكم ما يلي  :ثامناًً

 وموحد إزاء اعتبارات األمن اإلقليمـي، وأن        أن نبدأ في بلورة موقف واضح      •
/ نبدأ بالعاجل وهو تنسيق المواقف في إطار مؤتمر المراجعة القادم في مـايو            

أيار لمعاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وأن نصر هنا على ضرورة مطالبة            
المؤتمر إلسرائيل باالنضمام إلى معاهدة منـع االنتـشار وأن تقبـل بوضـع       

لنووي تحت اإلشراف الدولي، ويمكن أن نقبل أن يتم ذلك في إطار            برنامجها ا 
زمني محدد ومتدرج، ولكن من المهم أن يتحقق قبل مؤتمر المراجعة القـادم             
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، ويتم ذلك في إطار ثالثي من رفض التعامـل مـع أو قبـول أي                2015في  
برنامج نووي عسكري في المنطقة، وإقرار حق الدول األعضاء في المعاهدة           

إقامة البرامج السلمية والتعهد الرسمي بمساعدتها في ذلك، وفـي العمـل            في  
  .على إقامة المنطقة الخالية من األسلحة النووية على اتساع المنطقة

وكذلك أن نبدأ منذ اآلن بتعديل هيكل مجلس السلم واألمن العربـي وتفعيلـه               •
ج العربـي   دول الخلـي  : ليضم عدداً مناسباًً ولكن فاعالً من الـدول العربيـة         

والمشرق العربي والمغرب العربي والقرن اإلفريقي، وأن يكلـف بالمتابعـة           
المستمرة للموقف األمني في المنطقة وإعداد التصور العربي لألمن اإلقليمـي           
من مختلف زواياه بما في ذلك اقتراح تشكيل قوة حفظ سالم عربية تتشكل في              

ى استعداد للتحـرك فـي      كل من الدول األعضاء الراغبة في ذلك وتكون عل        
األزمات العربية بقرار من القمة في إطار مسؤوليتنا العربية والتزاماتنا طبقـا            

إننا سوف نحتاج إلى هذه القوة فالتحديات فـي الـوطن           . لميثاق األمم المتحدة  
ومرةً أخرى، فإن عدداً من التجمعات      . العربي متصاعدة واالحتياجات واضحة   

جأت إلى ذلك بل ونجحـت فيـه نجاحـاً مـشهوداً،            والمنظمات اإلقليمية قد ل   
واألمثلة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والالتينية أمثلة قائمة ومتجددة وفاعلـة،           

  .وليكن لنا في ذلك أسوة ومثال

  :التطورات اإلقليمية :تاسعاً
أشرت في مستهل كلمتي هذه أمام جمعكم الموقر إلى التحركات اإلقليميـة            

ركنا في المنطقة، وإلى المصالح المشتركة التي تجمعنا وتلك         النشطة من دول تشا   
المتعارضة التي نختلف بشأنها، وأشرت في ذلك بصفة خاصـة إلـى الـدولتين              

وأشير أيضاً إلى المجال اإلفريقي الذي يتداخل . الشقيقتين والجارتين تركيا وإيران
إريتريـا وهمـا    معنا ويتطلب نظرة مواكبة، ففي القرن اإلفريقي تقع إثيوبيـا و          

جارتان لنا معهما عالقات حيوية ومصالح تتعلق أساساً باألمن في تلك المنطقـة             
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وعالقات غاية في الحساسية مع دول عربية، مثل المشكلة القائمة مع جيبوتي من             
قبل ارتريا، والتزامنا التام بالحفاظ على سالمة أراضي جيبوتي، أو مع الصومال            

وفي نفس هذا الـسياق     . عضوا في جامعة الدول العربية    والتزامنا إزاءه باعتباره    
الـسنغال وغينيـا    : أشير إلى مجموعة الدول المجاورة في جنوب الصحراء، أي        

ومالي والنيجر وتشاد، وكلها دول مجاورة لدول المغرب العربـي، وكلهـا ذات             
مصالح متداخلة مع مصالحنا جميعا، وترتبط معنا بروابط ثقافيـة وتاريخيـة ال             

ى، هذا باإلضافة إلى الدول األفريقية األخرى في جوار السودان، وغير ذلك            تخف
  .مجموعة الدول المجاورة لنا على البحر المتوسط وجنوب أوروبا

وفي هذا، أقترح أن تقرروا إطالق إقامة منطقة جوار عربي تـضم هـذه              
ـ              ن الدول جميعاً في رابطة إقليمية مع جامعة الدول العربية يتحدد أعـضاؤها م

الدول التي أشرت إليها وتُدعى إليها في مبادرة تُطلق من هذه القمة، وأقترح أن              
نبدأ بدعوة تركيا لتشكل النواة األولى لهذا التجمع مع دول الجامعـة العربيـة،              
وأقترح أيضاً أن ننظر في دعوة تشاد التي ينص دستورها على أن اللغة العربية              

دول األخرى المشار إليها علـى أسـاس        لغة رسمية لها، وأن ننظر في دعوة ال       
فإذا وافقتم، أقترح   . قاعدة توافق اآلراء آراء الدول األعضاء في الجامعة العربية        

أن يجتمع مجلس وزراء الخارجية في اجتماع خاص لوضع هذه المبادرة موضع            
التنفيذ، وسيكون قراركم في هذا الشأن قرارا تاريخيا يغير من طبيعـة الحركـة            

  . ويسهم في ترشيدها وتفعيلهااإلقليمية

أن األمر يتطلب   . وربما يحتاج األمر هنا إلى توضيح واجب يتعلق بإيران        
أكثر من أي وقت مضى أن نقترح إطالق حوار عربي إيراني للنظر في معالجة              
القضايا العالقة، أقترح أن يكلف به األمين العام في مرحلته األولى، لالتفاق على             

إنني أعلم وأتفهم مدى قلق البعض منا إزاء عدد مـن           . حوارجدول أعمال لهذا ال   
المواقف اإليرانية، إال أن هذا ال ينفي بل ربما يؤكد ضرورة الحـوار كمرحلـة          
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أساسية في تحديد العالقات المستقبلة مع إيران التي نختلف معها في عـدد مـن               
  .شتركة عديدةالقضايا ولكنها تشاركنا في الجغرافيا والتاريخ ولنا معها مصالح م

هذا الحوار ونتائجه هو الذي يمكن أن يبلـور خطـوات دعـوة إيـران               
أن الحـوار   . للمشاركة في الرابطة اإلقليمية الذي تدعو إليها الجامعة العربيـة         

والكل يعلم حدة الخالفات بين الـدول الغربيـة         . ضروري مع من نختلف معهم    
  ر، فماذا يمنعنا؟وإيران، هذا لم يمنعهم من الحوار واستمرار الحوا

أما إسرائيل فال مكان لها في محافلنا طالما بقيت متمسكة بتصورها أنهـا             
دولة فوق القانون وظل قطارها يسير معاكسا لقطار السالم فال تقبل بقيام دولـة              
فلسطينية ذات سيادة وال باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة وال بـاحترام            

  . ال مكان إلسرائيل في الرابطة اإلقليمية المقترحةنعم... الهوية العربية للقدس

  :عملية السالم في الشرق األوسط :عاشراً

دخلت جهود تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي، بفرعيه القضية الفلـسطينية          
واألراضي السورية واللبنانية المحتلة مرحلة جديدة، وربما أخيرة بالشكل الـذي           

فقد اعتمدنا لسنوات طويلـة علـى جهـود         . نجرت عليه خالل العقدين الماضيي    
الوسطاء بدالً من اإلشراف الكامل لألمم المتحدة على عملية التفاوض التي أطلقها         

، وغيرها من قـرارات     1968 و 1967 لعامي   338،  242مجلس األمن بقراريه    
 عملية سالم مفتوحة النهاية أي ال       - لألسف -األمم المتحدة ذات الصلة، كما قبلنا     

 لها، األمر الذي أدى إلى إهدار الوقت وتمكين إسـرائيل فـي األراضـي               نهاية
المحتلة، وفشلنا لألسف في وقف الممارسات اإلسرائيلية طوال عـشرين عامـاً            
وعلى رأسها سياسة االستيطان وجرائم الحرب وعمليات التغيير المـستمر فـي            

تلك األراضـي   التركيبة السكانية والتشكيل الجغرافي وعمليات طمس الهوية في         
  .العربية وعلى رأسها القدس، والنتيجة هي ما نعيشه اليوم من إحباط وخسارة
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بالرغم من ذلك، ومن الموقف اإلسرائيلي المغالي في صـلفه وغـروره،            
والذي يكرس االستفادة القصوى من سياسات ازدواجيـة المعـايير واالنحيـاز            

ى اآلن من تحـدي األسـس       المطلق لها والتي مكنتها طوال العقود الماضية وحت       
  .التي قامت عليها العالقات الدولية

إال أن تطورات مهمة حدثت يجدر أن نضعها في االعتبار ونبني عليهـا،             
  :ويأتي على رأس تلك التطورات التي يمكن وصفها بااليجابية العناصر التالية

، هناك موقف عالمي يقترب حثيثا من اإلجماع برفض سياسة االستيطان          : األول
وهنا يجدر تسجيل موقف الرئيس أوبامـا المطالـب بـالوقف الكامـل             
لالستيطان في األراضي المحتلة بصرف النظر عن مدى القـدرة علـى            

نشهد إصراراً متصاعدا علـى     ... نعم. تحقيق ذلك على األقل حتى اآلن     
  .ستيطان يكاد يصبح سياسة عالميةرفض اال

وحه ويترجم في عبارات ومواقف     هناك أيضا موقف عالمي يتصاعد وض      : الثاني
وإدانات غير مسبوقة معارضةً لإلجراءات اإلسرائيلية في القدس سـواء          
فيما يتعلق بعدم شرعية اإلجراءات أو من حيث اعتبارها عقبة خطيـرة            

  .في طريق السالم

اإلجماع العالمي على حل الدولتين، وان الدولة الفلسطينية يجـب أن             : الثالث
  . ذات سيادة كاملةتكون دولة حقيقية

التجاوب مع المبادرة العربية التي تطرح الموقف العربي المفصل من            : الرابع
االلتزامات والحقوق المتقابلة التي يمكن إذا التزمت بهـا األطـراف أن            

  .تدفع نحو حل شامل ينهي النزاع العربي اإلسرائيلي
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 ال يمكن أن تكون     القبول الواضح للموقف العربي بأن أي عملية سالم         : الخامس
مفتوحة النهاية بل يجب وضع أطر زمنية لها وكذلك فيما يتعلق بالمتابعة            
والمراقبة لمثل هذه العملية، وبمعنى آخر لم يصبح ممكنا القبول بعمليـة            
السالم إذا استؤنفت كمجرد مسرحية تلهي الناس أو تضحك على عقولهم           

 الطبيعـة الجغرافيـة     أو حيلة لتمكين إسرائيل من االنتهاء مـن تغييـر         
  .والتركيبة السكانية لألراضي المحتلة وتهويد القدس

إذن فرغم الظالم الذي تحاول إسرائيل فرضه على جهود السالم، ورغـم            
المحاوالت اإلسرائيلية للتهرب من التزامات السالم، إال أن هناك تقدما ما تجري            

علـى رأسـها بـزوغ    اآلن صناعته، ولم يأت هذا من فراغ، وإنما أتى ألسباب       
موقف عربي متضامن في رفض السياسة اإلسرائيلية، وفي التعبيـر الـصريح            
للوسطاء بأن لكل شيء حدودا، وكذلك بسبب وصول التعنت اإلسـرائيلي إلـى             
درجة من التبجح والغرور والصالفة جعلت الجميع بمن فيهم أصدقاء إلسـرائيل   

  .ياسة اإلسرائيليةيجفلون من درجة االفتراء التي وصلت إليها الس

إننا ونحن نشهد السياسة اإلسرائيلية ترتكب الخطأ تلو الخطأ نشهد أيـضا            
. رفضا دوليا أكبر لهذه األخطاء وتصاعدا في نبرة الغضب إزاء هذه الـسياسات     

مسؤوليتنا اآلن هي في المتابعة الدقيقة للتطورات على المسرح العالمي واستثمار           
ع في تمسكنا القاطع بحقـوق الـشعب الفلـسطيني          بال تراج  الفرص التي تتيحها  

، 1967حزيران  /  ولبنان في استعادة أراضيها المحتلة منذ يونيو       سوريةوحقوق  
وفي استمرار االلتزام بالموقف العربي كما تم التعبير عنه في المبادرة العربيـة             

  .2002التي صدرت في قمة بيروت عام 

 تترك فرصة لتحقيق الـسالم فـي        إن السياسة اإلسرائيلية الخرقاء التي ال     
المنطقة إال وتهدرها، أو مناسبة لخرق القانون الدولي اإلنساني كما حـدث فـي              



-245-  

وقد درست لجنة المبادرة العربية     . غزة إال وترتكبها، قد آن األوان للتصدي لها       
بدائل وخطوات في هذا الشأن، وهي في سبيلها إلى االنتهاء من بلـورة خطـط               

طورات الموقف سوف يصير اقتراحها التخاذ القرارات الالزمة        بديلة لمواجهة ت  
  .بشأنها

إن السياسات اإلسرائيلية المنطلقة من شعور إسرائيلي بأنها دولـة فـوق            
فالتهديدات التي تأتينا بين    . القانون من شأنها أن تعرض أمن المنطقة إلى الخطر        

ا تـسميه الـردع   حين وآخر بقدرة إسرائيل على شن حروب جديدة تارة بدافع م         
. وتارة بحجة الدفاع عن النفس هي تهديدات غير مقبولة ال يمكن السكوت عنهـا      

أن دول العالم بأسره التي تلتزم بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني            
كـانون  / ال يجب أن تقبل مجرد التهديد بتكرار ما حدث في غزة في ديـسمبر             

ا ولن نتنازل عن حقوق ضحاياها، وما يحـدث          من جرائم لم ننساه    2009األول  
يوميا في القدس وفي الضفة الغربية من انتهاكات لحقوق اإلنسان في ظل احتالل             

وال يفوتني هنا أن أشير إلـى الوضـع اإلنـساني           . مهين ال يمكن السكوت عنه    
المتدهور في قطاع غزة التي يعاني أهلها آثار الحرب والحـصار اإلسـرائيلي،             

المجتمع الدولي للقيام بواجبه في رفع الحصار عن مليـون ونـصف            وان أدعو   
  .منهم تحت خط الفقر% 80مليون فلسطيني يعيش 

انه حقاً منعطف غير مسبوق، ونحن في غاية اليقظة لكل ما يجـري مـن         
جهود، ولسنا على استعداد ألن نكون طرفاً في عملية مماطلة أو مناورة إلضاعة             

يير طبيعتها وديمغرافيتها وجغرافيتها لتجعل قيام دولة       الوقت بينما األرض يتم تغ    
فلسطينية حقيقية أمراً مستحيالً، أو أن تضيع القدس الشرقية في خضم االدعاءات            

  .المزورة التي تروجها إسرائيل عن القدس التي ال يمكن إال أن تكون لفلسطين



-246-  

تحـسب  وفي هذا، أصحاب الجاللة والفخامة والسمو أعتقد أنه علينـا أن ن           
اآلن مما هو قادم، وأن ندرس مختلف االحتماالت وعلى رأسها االحتمال القـائم             

ته في جلـستكم  الفشل عملية السالم كلية، وأرجو أن تناقشوا هذا االحتمال وتداعي      
  .المغلقة مساء اليوم

  :العراق والسودان واليمن والصومال :الحادي عشر

ن والصومال ال تزال تثيـر      إن األوضاع في العراق كما في السودان واليم       
القلق وتدعو إلى المتابعة والدعم حفاظاً علـى وحـدتها الترابيـة واسـتقرارها              

ويهمني هنا أن أشير إلى االنتخابات األخيرة في العـراق          . السياسي واالجتماعي 
والتي نهنئ الشعب العراقي بمناسبتها، والى التقدم الحادث في السودان والـذي            

ع مجلس الجامعة في دارفور، وأثناء المؤتمر الذي عقد برعاية          لمسناه أثناء اجتما  
أن التحديات التي تواجهها تلـك      . الجامعة في جوبا ومن خالل مباحثات الدوحة      

المـصالحة الوطنيـة الـشاملة، وبـرامج        : األقطار العربية مفتاحيها هي أساساً    
 حقيقـي   اإلعمار، وإتاحة فرص التنمية واالستثمار بشكل يؤدي إلـى اسـتقرار          

. لألوضاع السياسية واالقتصادية دون أن يشعر بـالغبن ذلـك الطـرف أو ذاك             
وإنني آمل أن يستمر العمل من خالل الجامعة العربية لتحقيق هـذين الهـدفين،              
وان يستمر االلتزام العربي تجاه حل األزمات التي تهدد أمننا الجماعي كما تهدد             

  .سالمة تلك الدول منفردة

  :ـالح الجامعـةإص :الثاني عشر

لقد تقدمت كل من اليمن وليبيا بأفكار لتطوير منظومـة العمـل العربـي              
واألمر فعالً يتطلب إعادة نظر دورية في مدى فعالية المنظمة والنظر في دعمها             

قمـم  : لقد أضفنا إلى عمل الجامعة الكثير مما لم يكن موجوداً من قبل           . وتمكينها
الي في طريقـه ألن يكـون دائمـاً، مجلـس           اقتصادية واجتماعية، برلمان انتق   
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اقتصادي واجتماعي له دور حاكم في مجاالت التنمية على المـستوى العربـي،             
مجلس السلم واألمن العربي يختص بمتابعة المشاكل السياسية واألمنية ومن بين           
مسؤولياته دراسة واقتراح إقامة قوات حفظ سالم عربية، ولجان سيادية تنظر في        

 الحساسية بخاصة مثل لجنة متابعة جهود السالم التي تقرر في أمور            األمور ذات 
النزاع العربي اإلسرائيلي، ومجالس وزارية نشطة، ومنظمات عربية بدأت تنشط          
وتبعد عن الروتين والنمطية التي طبعت العمل العربي لعشرات السنين، وهـي            

حديات، ولمـا   اآلن تتوارى بالنظر إلى جدية الموقف وضغط العمل وجسامة الت         
استجد في عمل الجامعة من نشاط في مختلف نواحي الحياة العربية واإلقليميـة،             

  .وفي كثير من األحيان أيضا النواحي الدولية ذات الصلة

. إال أن ذلك كله يضعفه تردي مستوى كثير من المرشحين لمختلف المناصـب         
رب، وال يمكـن أن     أن الجامعة ليست مرآباً لسيارات قديمة أكل عليها الدهر وش         

تتقدم أو حتى تؤدي ما عليها بموظفين تنقصهم الكفاءة والخبرة وروح المبـادرة             
  .المطلوبة

كما يضعفه تقاعس بعض الدول األعضاء عن أداء التزامهم، هناك عجـز            
كبير في ميزانية الجامعة العربية وفي الصناديق التي تُسهم في حـل المـشاكل              

وجزر القمر بدعوى المعونات الثنائيـة، وقـد        السياسية مثل صندوق الصومال     
ثبتت بالدليل القاطع أن أمواالً عربية كثيرة بددت تبديداً في المعونات التي قدمت             
سابقا للصومال مثال، بينما األموال التي خصصت له من خالل الجامعة العربية            
ال تزال قائمة ألن الحساب الذي تطلبه الجامعة عـسير والمعونـات بحـساب               

  .راجعةوم

إن الحديث عن إصالح الجامعة وتطويرها ال يمكن أن يتم دون االلتـزام             
القاطع بالدعم المالي المقرر، وال يمكن أيضا الحديث عن تنفيذ القـرارات دون             
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وسوف أطرح هذا األمر بتفاصيله     . ضمان تنفيذ االلتزامات المالية في مواعيدها     
  .وأرقامه في الجلسة المغلقة

  :مين العاماأل :الثالث عشر

خالل األعوام التسعة المنقضية، حاولـت جهـدي أن أنهـض بالجامعـة             
العربية، وأن أكون المتحدث باسمها وباسم مجموع العرب، وفي طرح جـدول            

السياسية، التنموية، والثقافية، وأخيرا وليس     : أعمال واسع يقوم على أركان أربعة     
  .آخرا اإلصالح والتطوير والتحديث

نجحت، ولكن أقول حاولت، وبكل مـا أمكننـي أن أجمعـه            ال أقول أنني    
ولكن ال تستطيع الجامعـة العربيـة أن        . واعتمد عليه من إخالص وكفاءة وتفان     

إن انتخاب األمين العام للمرحلة المقبلة قـادم فـي القمـة الثالثـة         . تستمر هكذا 
ة والوفاء  والعشرين، وهي مناسبة إلعادة تأكيد التزام الجميع بدعم الجامعة العربي         

هذه واحدة، ومن ناحية أخرى فال يمكن أن        ... بالتزاماتها بقرار سيادي من القمة    
تعمل األمانة العامة للجامعة عمالً يرتفع إلى مستوى األداء العالمي للمنظمـات            
الدولية واإلقليمية بميزانية قليلة يضيع أكثر من ربعها في التمنع أو عدم القـدرة              

ا مسؤولة عن التراجع العربي والفـشل الـسياسي، بينمـا           ثم تُتهم الجامعة بأنه   
المسؤولية تعود على اإلرادة السياسية للدول األعضاء التي يفتـرض أن يكـون             
حماسها للعمل العربي والتزامها به هو المحرك لعمل األمانة العامـة للجامعـة،        

  .وليس العكس

الجامعـة  إنني أتوجه إليكم بطلب رسمي أن تعيدوا النظر فـي ميزانيـة             
ومضاعفتها حتى نرفع من مستوى الخبرة التي تلجأ إليها كجامعة فـي خدمـة              
العمل العربي المشترك، ويوسع من الحضور العربي في مختلف المنابر العالمية           
سياسيةً وأمنية وتنمويةً وبيئيةً وثقافيةً، ومردود هذا ال يحتاج إلـى توضـيح وال              
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لعربية قادرة على التحرك في المجـاالت  يحتمل الشك، كما أنه سيجعل الجامعة ا 
هذا مطلب مشروع أرجو النظر فيه بكل       ... الحيوية للمصلحة العربية المشتركة   

موضوعية وسرعة وبما يستحق من اهتمام باعتباركم حريصين علـى مـستقبل            
  .العمل العربي المشترك وفعاليته ونجاحه

نتخبتموني لهـا فـي     إنني أطالب بذلك وأنا على وشك إنهاء الوالية التي ا         
، وهو ما اعتقده بالنسبة لي كافياً كفترة خدمة للعرب وعـالمهم والعنايـة              2005

  .بمصالحهم والعمل على عالج مشاكلهم

لقد قدمت إليكم عدداً من األفكار والمقترحات التي أرجو أن تنظـروا فيهـا              
بكل ما عرف عنكم من حكمة وحنكة وحدب على المـصالح العربيـة العليـا،               

اصة وأن هذه القمة تختتم العقد األول من القرن الحادي والعشرين لنبـدأ مـع               خ
القمة القادمة عقدا جديداً أرجو أن يأتي بالخير لنا ولبالدنا ولشعوبنا فـي العـالم               

  .العربي على اتساعه
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