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

      :التقارير المرفوعة إلى القمة  .1
تقرير رئاسة القمة عـن نـشاط هيئـة          -  

  .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات
450.  9.  

 .9  .451  .تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك -  

 .10  .)0193( ن- 10)/09/03(21/ق  .ز المصالحة والتضامن العربيوثيقة تعزي  .2

 .13  .452  .المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك  .3

 .13  .453  .األمن القومي العربي  .4

القضية الفلـسطينية والـصراع العربـي         .5
  :هومستجداتاإلسرائيلي 

    

 .14  .454  .مبادرة السالم العربية -  

 .16  .455  .قضية الفلسطينيةتطورات ال -  

بيان بشأن الصراع العربي اإلسـرائيلي     -  
  .هومستجدات

 .22  )0194( ص– 11)/09/03(21/ق

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية      -  
  .وصمود الشعب الفلسطيني

456.  26. 

 .27  .457  .الجوالن العربي السوري المحتل -  

 .31  .458  .التضامن مع لبنان ودعمه -  

 .36  .459  .ورات الوضع في العراقتط  .6

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى         .7
وطنب الصغرى وأبـو موسـى التابعـة لدولـة          

  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

460.  43. 
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
معالجة األضرار واإلجراءات المترتبة عن       .8

  .يلوكيربالنزاع حول قضية 
461.  46. 

 الليبية االيطالية للصداقة والشراكة     المعاهدة  .9
  .والتعاون

462.  47. 

رفض العقوبات األمريكية ُأحاديـة الجانـب         .10
  .المفروضة على الجمهورية العربية السورية

463.  48. 

الحصار الجائر المفروض علـى سـورية         .11
والسودان مـن قبـل الواليـات المتحـدة         
بخصوص شراء أو اسـتئجار الطـائرات       

يار ونتائج هذا الحصار التي تهدد      وقطع الغ 
  .سالمة وأمن الطيران المدني

464.  50. 

     :التضامن مع السودان  .12

ـ     -    األولـى   ةرفض قرار الدائرة التمهيدي
للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة      
الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس      

  .جمهورية السودان

465.  51. 

 مـع  بيان قمة الدوحة بـشأن التـضامن      -  
جمهورية السودان فـي رفـض قـرار        
الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية     
الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن      

  .أحمد البشير رئيس جمهورية السودان

 .55  )0192( ص- 09)/09/03(21/ق

دعم الـسالم والتنميـة والوحـدة فـي          -  
  .جمهورية السودان

466.  57. 

 .63  .467  .دعم جمهورية الصومال  .13

 .68  .468  .دعم جمهورية القمر المتحدة  .14
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
الوضع المتوتر علـى الحـدود الجيبوتيـة          .15

  . الجيبوتيةوميراداإلريترية في منطقة رأس 
469.  71. 

بلورة موقف عربي موحد التخاذ خطوات        .16
 الشرق األوسط مـن     ةعملية إلخالء منطق  

  .األسلحة النووية

470.  72. 

خدامات السلمية للطاقة النوويـة  تنمية االست   .17
  .في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية

471.  74. 

وضع برنامج جماعي عربـي السـتخدام         .18
  .الطاقة النووية في األغراض السلمية

472.  76. 

طلب دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة          .19
الوكالـة الدوليـة للطاقـة       استضافة مقر 

  .نة أبو ظبيفي مدي) اايرين(المتجددة 

473.  78. 

     :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية  .20

 .79  .474  .التعاون العربي األفريقي �  

     :األوروبي -التعاون العربي  �  

 .82  .475  .األوروبي –الحوار العربي  -  

 .83  .476  . المتوسطية–الشراكة األوروبية  -  

 بحث رفع مستوى العالقـات بـين       -  
  .حاد األوروبي وإسرائيلاالت

477.  84. 

     : اآلسيوي-التعاون العربي  �  

 .85  .478  .تعزيز التعاون مع آسيا الوسطى -  

التعاون العربي مع جمهورية الصين      -  
  .الشعبية

479.  86. 

 .88  .480  . التركي-منتدى التعاون العربي  �  
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
     :التعاون العربي مع األمريكتين �  

 .90  .481  .مريكا الجنوبيةالتعاون العربي مع دول أ -  

دعم وتأييد ترشيح السيد فـاروق حـسنى          .21
وزير الثقافة بجمهورية مـصر العربيـة       
لمنصب مدير عام منظمة األمـم المتحـدة       

  ).اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

482.  91. 

     :في مجال الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

باح مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ ص       .22
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويـت       
بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لـدعم       
وتمويل مشاريع القطاع الخاص الـصغيرة      

  .والمتوسطة في الوطن العربي

483.  92 

تحرير النقل الجوي بين الـدول العربيـة          .23
  .وفتح األجواء

484.  94. 

مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه         .24
  .نحو مجتمع المعرفة

485.  95. 

 .102  .486  .وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  .25

المؤتمر العربي األول للمنظمات اإلنسانية والتنموية        .26
  .بالدول األعضاء في جامعة الدول العربية

487.  103. 

متابعة تنفيذ مشروع نظام أقمار اصطناعية        .27
  .عربي لمراقبة كوكب األرض

488.  103. 

مبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي         .28
رئيس الجمهورية التونسية حـول إعـالن       

  . سنة دولية للشباب2010سنة 

489.  104. 
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــــوع  البند
     :في مجال شؤون اإلعالم  

نحــو تكامــل بــين اإلعــالم "بيــان دمــشق   .29
  ."واالتصاالت من أجل التنمية اإلنسانية العربية

490.  105. 

     : الشؤون اإلدارية والماليةفي مجال  

الوضع المالي لألمانة العامة لجامعة الدول        .30
  .العربية

491.  112. 

موازنة األمانة العامـة لجامعـة الـدول          .31
  .العربية

492.  113. 

توجيــه الــشكر والتقــدير لدولــة قطــر   .32
في مدينـة   ) 21(الستضافتها القمة العادية    

  .الدوحة

493.  114. 

لمجلس ) 22(ومكان الدورة العادية    موعد    .33
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

494.  114. 

 .117  .)0199(ع- 16)/09/03(21/ق  إعــالن الدوحــة

خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 
  .آل ثاني أمير دولة قطر في الجلسة االفتتاحية

 .127  .)0200(خ- 17)/09/03(21/ق

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

 .135  .)0198(خ- 15)/09/03(21/ق

قائمة أسماء رؤسـاء وفـود الـدول العربيـة           
  ).21ع .د(المشاركين في القمة 

 .149  .)0195( نث- 12)/09/03(21/ق
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ــــــــــ�تــ�ارات وا���ــا��ـــــــــــ� 

  )0239(ق -32)/09/03(21/ق
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  :التقارير المرفوعة إلى القمة   

  

تقرير رئاسة القمة عن    
هيئة متابعة تنفيذ    نشاط

  القرارات وااللتزامات

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير فخامة الرئيس بشار األسد رئـيس الجمهوريـة           �
 والفخامة والسمو   العربية السورية المقدم إلى أصحاب الجاللة     

ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربيـة بـشأن متابعـة تنفيـذ            
 ،2008آذار / مارس) 20(ع .قرارات قمة دمشق د

 ،وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات �

 وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

لرئيس بشار األسد رئـيس     توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة ا      -1
) 20(الجمهورية العربية السورية، ورئيس الـدورة العاديـة         

لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على رعايتـه          
  ).2008(جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق 

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

 .لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د450: ق.ق(
    

  :التقارير المرفوعة إلى القمة   

  

تقرير األمين العام عن    
  العمل العربي المشترك  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

عام الذي تناول مختلف مجاالت العمـل       وعلى تقرير األمين ال    �
 العربي المشترك،
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وعلى ملحق تقرير األمين العـام الخـاص بمتابعـة مـسيرة             �
 التطوير والتحديث في الوطن العربي،

†{{{{ÏŁè<…< <

  .اإلشادة بتقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك -1
أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحـديث        -2

 الوطن العربي، وتوجيه الشكر لألمين العام، والتأكيد على          في
تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعـة علـى            

  .مستوى القمة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د451: ق.ق(
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المبادرة اليمنية لتفعيل   
  لعمل العربي المشترك  ا

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،28/3/2009وعلى مذكرة سفارة الجمهورية اليمنية بتاريخ  �

†{{{{ÏŁè<…< <

تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بدراسة مبـادرة         
تقديم تقرير في هذا    الجمهورية اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك و      

  ).22(الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د452: ق.ق(

    
  األمن القومي العربـي   

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ك، وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتر �

وعلى التوصية الصادرة عن هيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات            �
 وااللتزامات بهذا الشأن،

وعلى المقترحات والتوصيات التي توصلت إليهـا مجموعـة          �
العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المكلفة بدراسـة         
التحديات التي تواجه األمن القومي العربـي فـي اجتماعهـا           

 ،27/1/2009-26بتاريخ 

بتـاريخ  ) 19(ع  . د 366على قرار قمـة الريـاض رقـم         و �
بتاريخ ) 20(ع  . د 407، وقرار قمة دمشق رقم      29/3/2007
  الخاص باألمن القومي العربي،30/3/2008
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وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى           �
، ورقـم   5/9/2007بتاريخ  ) 128(ع  . د 6790الوزاري رقم   

ع . د6926، ورقــم 5/3/2008بتــاريخ ) 129(ع . د6855
بتاريخ ) 131(ع  . د 7004، ورقم   8/9/2008بتاريخ  ) 130(
3/3/2009، 

†{{{{ÏŁè<…< <

قيام أجهزة العمل العربي المشترك كل في مجال اختـصاصه           -1
بمتابعة العمل ووضع الخطط والبرامج التنفيذية فـي مجـال          
األمن القومي العربي في ضوء المقترحات والتوصيات المقدمة        

ل مجموعة العمل مفتوحـة العـضوية علـى مـستوى           من قب 
الخبراء، ومن خالل اآلليات واألجهزة المنصوص عليها فـي         
ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون        

 .االقتصادي والنظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي

تكليف مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري        -2
راسة المقترحات المقدمة من األمين العـام بـشأن تعزيـز           بد

 .وتطوير مجلس السلم واألمن العربي
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د453: ق.ق(

    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  مبادرة السالم العربيـة   
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مانة العامة،على مذكرة األ �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،16/3/2009القرارات وااللتزامات الذي عقد بدمشق بتاريخ 
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 28/3/2002 بتـاريخ    221وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقـم         -
والتـي أكـدت عليهـا قمتـا        الذي أطلق مبادرة السالم العربية،      

 ،)2008(، ودمشق )2007(الرياض 

وإذ ينبه إلى خطورة استمرار إسرائيل فـي تجاهـل المـساعي             -
السلمية العربية والدولية وتحدي قـرارات الـشرعية الدوليـة،          
ورفض مبادرة السالم العربية واتخاذ اإلجراءات أحادية الجانب،        

 النهـائي   التي تضر بشكل خطير بنتـائج مفاوضـات الوضـع         
ومحاوالتها تهويد مدينة القـدس وتغييـر معالمهـا التاريخيـة           
والديموغرافية وبناء وتوسيع المستوطنات واستمرار بناء جـدار        
الفصل العنصري وفرض الحصار على قطـاع غـزة وإغـالق           

 المعابر واالجتياحات اليومية لمدن الضفة الغربية،

رائيلي الوحشي على قطاع    وبعد أن استعرض اآلثار المدمرة للعدوان اإلس       -
 ، غزة وتداعياته السلبية الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها

وإذ يؤكد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية شرط ال غنـى عنـه لتحقيـق               -
األهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الـشريف،         

 ،ة السالم العربيةونجاح التحرك العربي في هذا الشأن طبقًا لمبادر
†{{{{ÏŁè<…  

التأكيد على التمسك بمبادرة السالم العربية كخيارٍ اسـتراتيجي          -1
عربي لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة وفقاً لإلطـار      
السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السالم المطروحة اليوم لن          
 تبقى على الطاولة طويالً، وأن استمرار الجانب العربـي فـي          
طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيلي لهـا، وأن تفعيلهـا           
مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل اللتزاماتها في إطـار المرجعيـات          
األساسية لتحقيق السالم العـادل والـشامل، وبأنـه ال يمكـن            
الوصول إلى هذا السالم طالما استمرت إسرائيل فـي تعنتهـا           

 .ورفضها لمبادرة السالم العربية
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على استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصـة        التأكيد   -2
بمبادرة السالم العربية واألمين العام بـإجراء تقيـيم شـامل           
ومراجعة لخطة التحرك العربي إزاء جهود إحياء عملية السالم        
في المنطقة في ضوء المستجدات والتطورات اإلقليمية والدولية        

أعقـاب العـدوان    والتحديات التي تواجهها المنطقة خاصة في       
 .اإلسرائيلي العسكري على قطاع غزة

  
  ))30/3/2009 –) 21(ع . د454: ق.ق(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

  تطورات القضية الفلسطينية  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 رير األمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى تق �

وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ          �
 ،16/3/2009القرارات وااللتزامات الذي عقد بدمشق بتاريخ 

، وقمة  )2002(وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وخاصة قمة بيروت          -
، )2005(لجزائـر   ، وقمـة ا   )2004(، وقمة تونس    )2003(شرم الشيخ   

 ،)2008(، وقمة دمشق )2007(، وقمة الرياض )2006(وقمة السودان 

وإذ يشير إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلـسطين           -
والصراع العربي اإلسرائيلي وبخاصة قرارات مجلس األمن ذات        
الصلة والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها         

  السالم الدائم والشامل،القدس وعملية

  
مبدئي تجـاه   انطالقاً من موقف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى الثابت وال            -   

المتطلبات الحقيقية إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، فإن الجماهيرية العربية الليبية الـشعبية            
االشتراكية العظمى تؤكد تحفظها على مبادرة السالم العربية وغيرها من المرجعيات، والتي ال             

 .ئين الفلسطينيينتحقق إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، وعودة الالج
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وإذ يحذر من التداعيات الخطيرة للعدوان اإلسرائيلي على قطـاع    -
غزة وخطورة استمرار إسرائيل في تجاهل المـساعي الـسلمية          
العربية والدولية وتحدي قـرارات الـشرعية الدوليـة، واتخـاذ           
إجراءات أحاديـة الجانـب، كتهويـد القـدس وبنـاء وتوسـيع           

 صار وإغالق المعابر واالغتياالت،المستوطنات وفرض الح

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

وإذ يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كـسبيل وحيـد            -
لحماية المشروع الوطني الفلـسطيني، وعلـى أهميـة احتـرام           

 نية،الشرعية الوطنية الفلسطينية ووحدة األراضي الفلسطي

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه تحية إكبار وإجالل للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة   -1
لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غـزة ودعـم          

 الـشديدة للعـدوان     واإلدانـة . صموده ومقاومته لهذا العدوان   
 الهمجي على قطاع غزة، والذي أوقع اآلالف مـن          اإلسرائيلي

ينيين، خاصة بين المدنيين من األطفال الشهداء والجرحى الفلسط
والنساء، وأحدث دمارا هائال وشامال للبنية التحتية والمؤسسات        

، وتثبيت  اإلسرائيليالعامة والخاصة، والمطالبة بوقف العدوان      
 إسـرائيل  النار، ورفع الحصار الجائر، وتحميـل        إطالقوقف  

ة عما ارتكبت   ولية القانونية والمادي  ؤالقوة القائمة باالحتالل المس   
من جرائم حرب، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الـدولي         

، والطلب من مؤسسات األمم المتحـدة ذات العالقـة،          اإلنساني
 التي ارتكبت بحق الـشعب      اإلسرائيليةالتحقيق بجرائم الحرب    

الفلسطيني في قطاع غزة جراء هذا العدوان الغاشم، ومالحقـة          
 . المحاكم الدوليةإلى وإحالتهمئم ولين عن تلك الجراؤالمس
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دعم الجهود التي تقوم بها األمانة العامة للتحقيق فـي جـرائم             -2
الحرب اإلسرائيلية التي ارتكبت في حق الـشعب الفلـسطيني          
إبان العدوان اإلسرائيلي على غزة ودعوتها إلى التحرك نحـو          

 .عرض هذه الجرائم على المحاكم الدولية المختصة

المفروض علـى قطـاع     في حصارها   إسرائيل  إدانة استمرار    -3
وغير مسبوق في األوضاع     غزة، الذي أدى إلى تدهور خطير     

اإلنسانية والمعيشية للمـدنيين الفلـسطينيين ومطالبتهـا بفـك          
فورا وفتح كافة المعـابر، ودعـوة مختلـف الـدول         الحصار

المدني إلـى    والمؤسسات العربية والدولية ومنظمات المجتمع    
 تقديم الـدعم والمـساعدة اإلنـسانية للـشعب          االستمرار في 

 .الفلسطيني

تثمين الجهود العربية والجهود التي تبذلها جمهوريـة مـصر           -4
العربية لتثبيت وقف إطالق النار في قطاع غـزة والمـساعي           
التي تبذلها لبلوغ اتفاق بشأن التهدئـة، والترحيـب بـإعالن           

ع القاهرة لبدء المصالحة الوطنية الـذي صـدر عـن اجتمـا           
 ومطالبة كافـة األطـراف   26/2/2009الفصائل بالقاهرة يوم  

الفلسطينية التجاوب مع هذا الجهد المصري، والترحيب بنتائج        
المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد فـي شـرم الـشيخ فـي             

 بدعوة من جمهورية مصر العربية بهدف تـوفير         2/3/2009
 .التمويل الالزم إلعادة إعمار قطاع غزة

ئيل مسؤولية وضع العراقيل في طريـق الجهـود         تحميل إسرا  -5
المبذولة لتثبيت التهدئة وما يترتب على ذلك من زيادة معانـاة           

 . الشعب الفلسطيني

جميع الـدول العربيـة     لجمهورية مصر العربية و   تقديم الشكر    -6
 عاجلة لقطـاع    إنسانيةحكومة وشعبا لما قدمته من مساعدات       

الدوليـة  وكالة الغـوث    ى  المقدمة إل غزة ومساهماتها المختلفة    
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 .وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن

إعادة التأكيد على أن السالم العـادل والـشامل هـو الخيـار              -7
االستراتيجي وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها،         
والتأكيد على أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقـق           

من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامـل مـن األراضـي           إال
الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلـك الجـوالن العربـي           

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

والتوصل إلى حل عادل ومتفـق عليـه لمـشكلة الالجئـين            
ين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم           الفلسطيني

، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة       1948لسنة  ) 194(
فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما         

بيـروت  قمـة  جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت فـي    
قا لقـرارات   ، ووف القمم العربية وأعادت التأكيد عليها    ) 2002(

 .الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة

التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية         -8
غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضـمها وتهجيـر          

 منـزال   88 األخيـر بهـدم      إسرائيلسكانها خاصة بعد قرار     
مه  مقدسي من حي البستان في سلوان تمهيدا لهد  1500وتشريد  

وبناء متنزه عام، وإدانة مصادرة األراضـي وبنـاء وحـدات      
استيطانية في محيط القدس، وإدانة أعمال الحفريات اإلسرائيلية        
أسفل ومحيط المسجد األقصى التي تهـدد بانهيـاره، ودعـوة           
المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية والسيما منظمة اليونسكو       

المقدسـات اإلسـالمية    إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على       
 ضرورة التحرك السريع    إلىوالمسيحية، ودعوة الدول العربية     

 .إسرائيل مخططات إحباطمن أجل 
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التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عمليـة الـسالم             -9
أي وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلـسطينية فـي          

 على  حول قضايا الوضع النهائي، والتأكيد    مستقبلية  مفاوضات  
أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،          

تتجزأ لقيـام الدولـة الفلـسطينية      هي وحدة جغرافية واحدة ال    
 1967المستقلة على كافـة األراضـي التـي احتلـت عـام             

وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاوالت الراميـة        
 اإلجراءات أحادية   إلى تفتيت وحدة األراضي الفلسطينية وكافة     

 وعلى رأسها ممارسات االستيطان     الجانب التي تتخذها إسرائيل   
 .في األراضي العربية المحتلة ومحاوالت تهويد القدس

احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الـرئيس محمـود          - 10
في مع كافة األطراف الفلسطينية والعربية    عباس وتثمين جهوده    

واحترام المؤسـسات   وإنجاح الحوار   مجال المصالحة الوطنية    
الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير 
الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب،        
وااللتزام بوحدة القرار الفلسطيني مـن أجـل الحفـاظ علـى            
مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد       

ى أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقيـة         عل
 .الوحيدة في سبيل الحفاظ على األراضي الفلسطينية

التأكيد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضـي          - 11
الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقـرارات         

والتأكيـد علـى ضـرورة      األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة      
إعالن إسرائيل الوقف الفوري والكامل وتنفيذ القرارات الدوليـة         

، 1980لعام  ) 465(ذات الصلة السيما قرار مجلس األمن رقم        
علـى عـدم شـرعية       ن يؤكدان ا، اللذ 1981لعام  ) 497(ورقم  

االستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحـت رقابـة         



-21-  

الستيطانية الهادفة لتغيير التركيبة السكانية     دولية لكافة األنشطة ا   
 والعمل على إزالـة   والتشكيل الجغرافي في األراضي المحتلة،      

  ووقف كافة إجراءات التهويد اإلسرائيلية     جدار الفصل العنصري  
 الحصار االقتصادي والعـسكري وتحميلهـا       وإنهاءفي القدس،   

دحـة  ولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخـسائر الفا        ؤمس
 الحواجز العـسكرية    هاالتي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع      

 . كافة معابر قطاع غزةهابين مدن الضفة الغربية وفتح

بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الـدولي للـضغط علـى            - 12
 عن جميع األسرى والمعتقلـين الفلـسطينيين        لإلفراج إسرائيل

ـ            جون والذين بلغ عددهم أحد عشر ألف أسير يقبعون فـي س
االحتالل بما فيهم القيادات السياسية والتـشريعية، ومطالبتهـا         
بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية         

 اإلنـساني وفي مقدمتها القانون الـدولي والقـانون الـدولي          
 .1949واتفاقيات جنيف الرابعة عام 

يثة واتخاذ كافة   مطالبة األمين العام لألمم المتحدة بذل الجهود الحث        - 13
 العاجل وغير المـشروط     اإلفراج نحو   للسعياإلجراءات الالزمة   

لنساء الفلـسطينيات األسـيرات واألطفـال فـي الـسجون           اعن  
اإلسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيالً لقرار مجلـس          

 وقرارات األمم   2000تشرين أول   /  في أكتوبر  1325األمن رقم   
 الصادر عن لجنة وضع     48/3ة وخاصة القرار    المتحدة ذات الصل  

 . 2004 آذار/ مارس في 48المرأة في األمم المتحدة دورة 

ولياته والتحـرك التخـاذ     ؤدعوة مجلس األمن إلى تحمل مـس       - 14
 العربي اإلسـرائيلي    الصراعالخطوات واآلليات الالزمة لحل     

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

 . ذات الصلة وقرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص
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ولياته تجاه الشعب الفلـسطيني     ؤمطالبة مجلس األمن تحمل مس     - 15
وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني        

ل بـالتوقف   من المجازر والعدوان المتواصل ومطالبة إسـرائي      
الكامل عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها       
ألحكام القانون الدولي ذات الصلة، وضرورة إلزام إسـرائيل         

 وكذلك  1949بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام      ) قوة االحتالل (
 .بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د455: ق.ق(

    

    

  بيــان
  هبشأن الصراع العربي اإلسرائيلي ومستجدات

  م2009آذار /  مارس30هـ الموافق 1430 ربيع الثاني 3: الدوحة
  ــ

ــسطينية   ــضية الفل ــورات الق ــرب تط ــادة الع ــدارس الق ت
والصراع العربي اإلسرائيلي، وما آلـت إليـه الجهـود العربيـة            

امل في المنطقـة، وذلـك فـي        والدولية لتحقيق السالم العادل والش    
ضوء تعنـت إسـرائيل ورفـضها لقـرارات الـشرعية الدوليـة             
لتحقيق السالم، ومـا شـهدته المنطقـة مـؤخراً مـن تـداعيات              

 .خطيرة نتيجة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

وانطالقاً من ضرورة التوصـل إلـى حـل عـادل وشـامل             
وليـة، أكـد    للصراع العربي اإلسرائيلي فـي إطـار الـشرعية الد         

القادة على أن السالم العادل والشامل فـي المنطقـة لـن يتحقـق              
إال من خالل إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي واالنـسحاب مـن كافـة             

 )0194( ص – 11)/09/03(21/ق
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األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بمـا فـي ذلـك الجـوالن            
حزيـران  / العربي السوري المحتل حتى خط الرابـع مـن يونيـو          

ــان، ، ومــا تبقــى مــن أراض محت1967 ــوب لبن ــة فــي جن ل
والتوصــل إلــى حــل عــادل متفــق عليــه لمــشكلة الالجئــين 
الفلسطينيين، ورفـض كافـة أشـكال التـوطين، وإقامـة دولـة             

  .فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

كما أكد القادة عدم قبـول التعطيـل والمماطلـة اإلسـرائيلية            
لية متعاقبـة، كمـا     وهو األمر الذي استمر عبر حكومـات إسـرائي        

أكدوا ضرورة تحديد إطار زمني محـدد لقيـام إسـرائيل بالوفـاء             
بالتزاماتها تجاه عملية الـسالم وعلـى رأسـها الوقـف الفـوري             
لعمليات االستيطان والتحرك بخطـوات واضـحة ومحـددة نحـو           
تنفيذ استحقاقات عملية السالم القائمة علـى المرجعيـات المتمثلـة           

حـدة ذات الـصلة ومبـدأ األرض مقابـل          في قرارات األمـم المت    
 .السالم وكذلك مبادرة السالم العربية

كما أكد القادة العرب إدانتهم بأشـد العبـارات اسـتمرار االسـتيطان             
اإلسرائيلي وتكثيفه في األراضي الفلـسطينية المحتلـة، وكـذلك إدانـتهم            
الشديدة لقرارات الحكومة اإلسـرائيلية بهـدم المنـازل الفلـسطينية فـي             
القدس الشرقية وما أعلن عنه مؤخراً مـن إقامـة مـشروعات اسـتيطانية              
جديدة فـي القـدس بهـدف تغييـر وضـعها الجغرافـي والـديمغرافي               
وهويتها العربية وفصلها عن باقي األراضـي المحتلـة وفـرض وقـائع             
جديدة على األرض تـستبق مفاوضـات الوضـع النهـائي فـي خـرق               

عـد القـانون الـدولي، ورحبـوا        واضح لقرارات الشرعية الدوليـة وقوا     
بموقف االتحاد األوروبـي فـي هـذا الـصدد، ودعـوا مجلـس األمـن                

ولياته واتخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة       ؤوالمجتمع الدولي إلـى تحمـل مـس       
 .بوقف عمليات االستيطان اإلسرائيلي
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وحمل القادة إسرائيل المسؤولية القانونية عمـا ارتكبتـه مـن           
ية تجـاه الـشعب الفلـسطيني،       جرائم حرب وجرائم ضد اإلنـسان     

وتأكيد العزم على مالحقة مرتكبي هـذه الجـرائم وضـمان عـدم             
 .إفالتهم من العقاب

ورفض القادة التوجهـات اإلسـرائيلية الهادفـة إلـى تحويـل       
مسار عملية السالم واستحقاقاتها الـسياسية إلـى مـسار يقتـصر            

قـة  على مقاربة اقتصادية وأمنية تكـرس االحـتالل وتـدفع بالمنط     
 .إلى المزيد من التوتر وعدم االستقرار

واعتبــر القــادة العــرب اســتمرار هــذه الممارســات مــن 
الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة بمختلــف توجهاتهــا بمثابــة 
رفض لمساعي الـسالم وحـل الـدولتين الـذي يتبنـاه المجتمـع              
الدولي، بمـا يـؤدي إلـى تقـويض الجهـود العربيـة والدوليـة               

 السالم واألمن واالسـتقرار فـي المنطقـة، كمـا           المبذولة لتحقيق 
يؤدي بالضرورة إلى عدم اعتبار إسـرائيل شـريكاً فـي عمليـة             
السالم وتغيير النهج العربـي لتحقيـق الـسالم العـادل والـشامل             

 .للنزاع العربي اإلسرائيلي

أعرب القادة عن أملهم في قيـام اإلدارة األمريكيـة الجديـدة بـدور              
ار إستراتيجية جديدة لتحقيـق الـسالم فـي المنطقـة           الوسيط النزيه في إط   

ودعوها إلى اتخاذ موقف حازم فـي مواجهـة اسـتمرار إسـرائيل فـي               
حصار غزة وفي ممارساتها غيـر القانونيـة وبـشكل خـاص إجـراءات         
تهويد القدس وتوسيع أنشطتها االسـتيطانية وانتهاكاتهـا لحقـوق الـشعب            

قيـق الـسالم، كمـا عبـروا        الفلسطيني وعدم تحركها بشكل جدي نحو تح      
عن ارتياحهم للتوجهات اإليجابيـة األوليـة التـي عبـرت عنهـا اإلدارة              

 .األمريكية الجديدة تجاه عملية السالم
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أكد القادة االلتزام العربي بتـوفير التمويـل والـدعم الـالزم            
ــدولي    ــع ال ــة المجتم ــزة، ومطالب ــاع غ ــار قط ــادة إعم إلع

وضـاع اإلنـسانية فـي      االضطالع بمـسؤولياته إزاء تـدهور األ      
غزة، حيث ال تحتمل عملية إعادة إعمـار غـزة التعطيـل تحـت              
أية ذرائع إسرائيلية، كما طالبوا إسـرائيل بفـتح المعـابر وإنهـاء             
الحصار على قطاع غزة، ورفع الحـواجز ونقـاط التفتـيش فـي             
الضفة الغربية وإلزام إسرائيل بوقـف االعتـداءات واالجتياحـات          

  .ة المحتلةلألراضي الفلسطيني

دعا القادة الفصائل الفلسطينية المشاركة فـي مـؤتمر الحـوار           
الفلسطيني برعايـة جمهوريـة مـصر العربيـة إلـى اإلسـراع             
بتحقيق المصالحة الوطنية الفلـسطينية السـتعادة وحـدة الموقـف           
الفلسطيني بمـا يحقـق مـصلحة القـضية الفلـسطينية والـشعب             

ألطـراف المعنيـة بـاحترام      الفلسطيني وطالبوا المجتمع الدولي وا    
 .ما يتفق عليه الفلسطينيون وعدم فرض أية شروط على ذلك

كلف القـادة اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بمبـادرة الـسالم             
العربية واألمـين العـام بمواصـلة الجهـود واالتـصاالت مـع             
األطراف المعنية الدولية بمجريات جهـود الـسالم، واتخـاذ مـا            

المجلـس الـوزاري لالتحـاد      يلزم لعقد اجتمـاع مـشترك مـع         
األوروبــي، وكــذلك مــع اللجنــة الرباعيــة لتوضــيح الموقــف 

 . العربي في هذا الشأن

كما قرر القادة تكليف مجلـس الجامعـة الـوزاري بـإجراء            
اء جهـود تحقيـق     تقييم ومراجعـة لخطـة التحـرك العربـي إز         

  .السالم في المنطقة
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ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هلي ومستجداتاإلسرائي

  

ــسلطة  ــة ال دعــم موازن
الوطنيــة الفلــسطينية  
  وصمود الشعب الفلسطيني  

  

  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          �
 ،16/3/2009ات وااللتزامات الذي عقد بدمشق بتاريخ القرار

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبـة علـى            -
الدول األعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقـاً          

، وشـرم الـشيخ     )2002(لقرارات القمم العربية فـي بيـروت        
لخرطــوم ، وا)2005(، والجزائــر )2004(، وتــونس )2003(
  ،)2008(، ودمشق )2007(، والرياض )2006(

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه الشكر للدول العربية التـي أوفـت بكامـل التزاماتهـا             -1
ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم مـوارد صـندوقي األقـصى       

 لقرارات قمة القاهرة غير العاديـة لعـام         اًوانتفاضة القدس وفق  
ين وفق مقررات قمة     للصندوق اإلضافي وفي تقديم الدعم     2000

 ودعوة الدول العربية التي لم تف ،2002لعام ) 14ع .د(بيروت 
 .لتزاماتاال سرعة الوفاء بهذه اإلضافيبالتزاماتها تجاه الدعم 

 الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها فـي دعـم          إلىتوجيه الشكر    -2
 ودعوة الدول العربية األخرى     ،موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية   

 الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سـرعة والتأكيـد          لىإ
 .على أهمية االستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية

دعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلـسطينية لفتـرة             -3
 .2002 وفق اآللية التي أقرتها قمة بيروت 1/4/2009جديدة بدءا من 

  
  )30/3/2009 –) 21 (ع. د456: ق.ق(
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ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هاإلسرائيلي ومستجدات

  

الجـــوالن العربـــي 
  السوري المحتل

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى  �

مة العربية، وآخرها قرار قمة وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات الق -
  ،30/3/2008بتاريخ ) 20(ع . د412دمشق رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

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

، استنادا إلـى أسـس    1967حزيران  / إلى خط الرابع من يونيو    
أنجـز   الم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما      عملية الس 

 .1991في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 

ع . د 412التأكيد مجددا على كافة قراراته وآخرها قراره رقم          -2
 الذي ينص على رفض كـل مـا         30/3/2008بتاريخ  ) 20(

 اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلـى        
تغيير الوضع القانوني والطبيعـي والـديموغرافي للجـوالن         
العربي السوري المحتل، واعتبـار اإلجـراءات اإلسـرائيلية         
لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية والغيه وباطلة، وتـشكل         
خرقًا لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمـم المتحـدة وقراراتهـا،          

قـرار  ، و )1981 (497والسيما قرار مجلـس األمـن رقـم         
 بتاريخ  99/63الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم        

 والـذي أكـد علـى أن قـرار إسـرائيل فــي      5/12/2008
 بضم الجوالن العربي السوري المحتـل غيـر         14/12/1981

قانوني والغ وباطل وغير ذي أثر قـانوني ويـشكل انتهاكًـا            
 ).1981 (497خطيرا لقرار مجلس األمن رقم 
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 جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري        التأكيد من  -3
 يشكل تهديدا مستمرا للسلم واألمن في       1967المحتل منذ عام    
 .المنطقة والعالم

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

لقنيطـرة لـسرقة الميـاه وحرمـان        سد ركامي قرب مدينـة ا     
المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعـاتهم         
وسقاية مواشيهم، وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين       
إليها واستغالل مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وآخرها        
اإلعالن عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجـوالن          

 السوري المحتل إلنشاء مزارع للكرمة، وإقامة مـصانع         العربي
للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادية علـى المنتجـات          

 .الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها

تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سـورية ولبنـان،           -5
والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية       

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

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربـي الـسوري           -6
المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي        
وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم       

طبيق اتفاقية جنيـف    العربية السورية، والتأكيد على ضرورة ت     
 على مواطني الجوالن العربـي الـسوري        1949الرابعة لعام   

المحتل وإدانة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي وانتهاكاتهـا          
الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الـواقعين تحـت         
االحتالل في الجوالن كبارا وصغارا بموجب مبادئ القـانون         

 وما ينجم عن هذا االحتالل من       الدولي وقواعد الشرعية الدولية   
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نزوح آالف السكان وتشريدهم وسـلب أراضـيهم وانفـصال          
األسر وانعكاس ذلك الوضع على حيـاة األطفـال وتـربيتهم           
إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقـوق الطفـل،           
والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عـن االتفاقيـة          

 .الدولية لحقوق الطفل

لبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنـسان،         مطا -7
ضمان احترام إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الـدولي         
للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تـسهيل قيـام سـكان           
الجوالن العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم فـي         

 اللجنة الدولية   الوطن األم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف      
 .للصليب األحمر

 التي تقوم بها قوات االحـتالل       تإدانة الممارسات واالستفزازا   -8
اإلسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجوالن العربي         
السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جـدار         

واعتبار أن قيـام إسـرائيل      . يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم   
 إجبار سكان القرية المدنيين على االنتقال إلـى القـسم           بعملية

الجنوبي منها، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة        
". جريمـة ضـد اإلنـسانية     "اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر      

وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم للقرية من شـأنها المـساس            
لمجتمع الدولي بـأن    بالوضع السيادي لسورية عليها، ومطالبة ا     

يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية         
ووقف المعاناة اإلنسانية واالجتماعية واالقتـصادية لـسكانها        
الرازحين تحت االحتالل، ودعم سورية في االحتفاظ بحقها في         

 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية

امة لألمم المتحدة ومجلس األمـن ومجلـس        مطالبة األمانة الع   -9
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة فـي مجـال          
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حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بالضغط على إسرائيل        
لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين السوريين في الـسجون         
اإلسرائيلية من أبناء الجـوالن العربـي الـسوري المحتـل،           

 الهيئات اإلنسانية الدولية بحمل إسرائيل على الـسماح         ومطالبة
لمندوبي الصليب األحمر بزيارة هؤالء األسـرى والمعتقلـين         
برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفـسية         
وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم من جراء الممارسـات القمعيـة          

عيشونها داخـل   اإلسرائيلية وظروف االعتقال الالإنسانية التي ي     
السجون اإلسرائيلية وسياسة القهر المـادي والمعنـوي التـي          
تمارسها السلطات اإلسرائيلية وحرمانهم من أبـسط حقـوقهم         
اإلنسانية واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إلى تـدهور حـالتهم          

 .الصحية، وتعرض حياتهم للخطر

 بأي  التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم االعتراف        - 10
أوضاع تنجم عن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي فـي األراضـي          
العربية المحتلة، باعتباره إجراء غير مشروع ال يرتب حقًـا وال           
ينشئ التزاما، واعتبار أن إقامة مستوطنات، واستقدام مـستوطنين         
إليها، يشكل خرقًا خطيرا التفاقيات جنيف، وجريمة حـرب وفقًـا         

تفاقيات، وانتهاكًا ألسس عملية السالم، ممـا       للملحق األول لهذه اال   
يحتم وقف كافة األنشطة االستيطانية اإلسـرائيلية فـي الجـوالن           

 .العربي السوري المحتل، واألراضي العربية المحتلة

حث المجتمع الدولي على التمسك بقـرارات الـشرعية الدوليـة            - 11
الرافضة للنشاط االستيطاني اإلسرائيلي فـي الجـوالن العربـي          
السوري المحتل، وذلك من خـالل إدانـة ممارسـات الحكومـة            

 بقصد  31/12/2003اإلسرائيلية التي جرى اإلعالن عنها بتاريخ       
إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عـدد          
المستوطنين فيها ورصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ ذلـك، خالفًـا          
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الرامية لتحقيق سـالم عـادل      للتوجهات السلمية العربية والدولية     
وشامل في المنطقة استنادا لقرارات الشرعية الدوليـة ومبـادرة          

 .2002السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 

إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي دمرت عمليـة الـسالم،          - 12
وأدت إلى التصعيد المستمر للتـوتر فـي المنطقـة، ودعـوة            

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

 .1967حزيران / إلى خط الرابع من يونيو
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د457: ق.ق(

    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال

  :هائيلي ومستجداتاإلسر

  

  لتضامن مع لبنان ودعمه   ا

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى  �

وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرار قمة  -
 ،30/3/2008بتاريخ ) 20(ع . د413دمشق رقم

 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، -

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه التحية لـصمود لبنـان ومقاومتـه الباسـلة للعـدوان             -1
/ اإلسرائيلي الغاشم وعلى وجه الخصوص ما جرى في يوليـو      

، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين،      2006تموز من العام    
لشعب اللبناني في مواجهة العـدوان،      واعتبار تماسك ووحدة ا   

  .ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره
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تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي          -2
واالقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنيـة اللبنانيـة     

 .من واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيهأو

ي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب       اإلشادة بالدور الوطني الذ    -3
اللبناني وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم مهمة هذا الجيش كما          
قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية         

والتأكيـد علـى    . على كامل أراضيها وصون السلم األهلـي      
مكينهما ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى األمنية اللبنانية لت       

 .من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما

إدانة الخروقات واالنتهاكات اإلسرائيلية لقرار مجلس األمـن         -4
 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه االنتهاكات، ودعوة       1701رقم  

مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسـرائيل التقيـد           
نتهاكـات للـسيادة    بوقف كامل وثابت إلطالق النار، ووقف اال      

اللبنانية براً وبحراً وجواً، وإدانة التهديدات اإلسرائيلية للبنـان         
ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والتي تم التعبير عنهـا علـى           
لسان كبار المسؤولين اإلسرائيليين، كما يؤكد على حق لبنـان          

  .في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه األطماع اإلسرائيلية
  :كما يؤكد المجلس على -5

ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتـالل كفـر           �
شوبا اللبنانية مع الترحيب بخطة النقاط السبع التي تقـدمت          
بها الحكومة اللبنانية، وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من        
الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى ما وراء الخـط األزرق،           

الدولية ذات الـصلة والسـيما      وذلك استناداً إلى القرارات     
 .1701القرار 

مطالبة إسرائيل بتسليم كامل المعلومات حول مواقع القنابل         �
العنقودية التي أمطرت لبنان بها خـالل عـدوان صـيف           
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، واستمرار توفير الدعم للبنان ألجل نـزع القنابـل          2006
العنقودية واأللغام التي زرعتها إسرائيل خـالل احتاللهـا         

 .نانيةلألراضي اللب

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

  .وتثمين مساهمة الدول في اليونيفل
تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له          -6

 ونتائجه، وعن االستهداف المتعمـد      2006لبنان خالل صيف    
دنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صـارخاً وخطيـراً          للم

للقانون الدولي والسيما القانون الدولي اإلنـساني والتفاقيـات         
، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض      1949جنيف لعام   

للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحـة        
ت باللبنـانيين وباالقتـصاد     المباشرة وغير المباشرة التي لحق    

اللبناني جراء العدوان اإلسرائيلي، واعتبـار مـا قامـت بـه            
إسرائيل خالل عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب         

إلى واستناداً  . مالحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة     
 تـاريخ   62/188قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم         

تمـوز  / ل التلوث البيئي في عدوان يوليو     ، حو 19/12/2007
دفـع  ومطالبتها  ، تحمل إسرائيل األضرار الناجمة عنه       2006

تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والـدول األخـرى التـي           
  .تضررت من هذا التلوث

 اللبنانية في ترسـيخ االسـتقرار األمنـي         دعم جهود الحكومة   -7
جيـه تحيـة    والسياسي واالقتصادي وفي مكافحة اإلرهاب وتو     

لشهداء الجيش اللبناني والقوى األمنية الذين سقطوا دفاعاً عـن     
سيادة لبنان ووحدته، وتأكيد استمرار الدعم للحكومة اللبنانيـة         
في جهودها لتحديث االقتصاد اللبناني ونهوضه، كما عبـرت         
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، )3بـاريس   (عنها في المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنـان         
اركة علـى اسـتكمال تنفيـذ       وحث الدول والـصناديق المـش     

  .التزاماتها
التأكيد على دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراتـه            -8

السياسية ضمن األصول والمؤسسات الدسـتورية آخـذاً فـي          
االعتبار حقه في إقامة عالقات مع الدول الـشقيقة والـصديقة           
على أساس االحترام المتبادل للسيادة واالستقالل، ولمـصالحه        

ة، وحسن الجوار والمساواة والندية، كما يؤكـد مجـدداً          الوطني
على حق الدولة اللبنانية في حماية حدودها ومراقبتها من كـل           

  .االختراقات والتعديات، بما في ذلك تسريب السالح
األخذ علماً بانطالق عمـل المحكمـة ذات الطـابع الـدولي             -9

 واإلعراب عن الترحيب بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقـة        
في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بما يضمن إحقـاق          

  .العدالة وترسيخ األمن واالستقرار في لبنان
التأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديـارهم،           - 10

مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال التوطين، وتثمـين           
ض ودعم الموقف الواضح والثابت للقيادة الفلـسطينية والـراف        

لفكرة توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والسيما        
في لبنان، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم فـي            
لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الـشرعية          
الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة تـوطينهم، يزعـزع          

يق تحقيق السالم العادل فيها،     األمن واالستقرار في المنطقة ويع    
والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبنـاني         
الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية واالجتماعية        
واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع       
وكالة األمم المتحدة لغوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين          
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، وكذلك في معالجة القضايا األمنية العالقـة وفـق          "األونروا"
قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، كما يثني على جهـود          

عمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول      إالحكومة اللبنانية إلعادة    
والمنظمات إلى الوفاء بااللتزامات المعبر عنها في مؤتمر فيينا         

ارد، وإلى تقديم العون بغية إنجـاز       إلعادة إعمار مخيم نهر الب    
هذا األمر، ويرحب بالقرار المبدئي لمجلس الوزراء اللبنـاني         

  .بإقامة عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين
التأكيد على إدانة اإلرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية          - 11

بمكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب        
شروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وعدم اعتبـار       والمقاومة الم 

العمل المقاوم عمالً إرهابياً، وبالتالي رفض إدراج المقـاومين         
  .على لوائح اإلرهابيين

الترحيب مجدداً باتفاق الدوحة الذي تم برعايـة كريمـة مـن             - 12
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة           

العربية برئاسة معـالي الـشيخ      قطر، وجهود اللجنة الوزارية     
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطـر، والـسيد             
عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربيـة، والـوزراء      
أعضاء اللجنة الوزارية، والتعبير عن التثمين والتقدير للـدور         
الهام الذي يقوم به فخامـة العمـاد ميـشال سـليمان رئـيس       

ي رعاية وترؤس جلسات الحوار الـوطني       الجمهورية، وذلك ف  
واستكمال وتنفيذ مقرراته السابقة، وفي اسـتكمال المـصالحة         
الوطنية وتفعيل عالقات لبنان الخارجية وذلك تأكيداً على دوره         
كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن، ويعـرب المجلـس عـن           
استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال دعماً لجهود رئيس          

ورية بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولـة         الجمه
كما يعرب المجلس عن ترحيبه بقـرار       . الرئيس فؤاد السنيورة  
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لبنان وسوريا إقامة عالقات دبلوماسية بينهما علـى مـستوى          
السفراء والذي اتخذ خالل الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة          

لسفارتين في كـل    الرئيس ميشال سليمان إلى دمشق، وبافتتاح ا      
من بيروت ودمشق، كما يرحب باسـتكمال الخطـوات بـين           
البلدين في المرحلة المقبلة لناحية العمل على وضع العالقـات          
اللبنانية السورية على المسار الذي يحقـق مـصالح البلـدين           

  .الشقيقين
اإلشادة والدعم للجهود التي تقوم بها الرئاسة الحالية والـسابقة           - 13

العام بالتشاور مع الدول العربيـة والمؤسـسات        للقمة واألمين   
الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكـريس         
االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان حفاظـاً         

 .على وحدته وأمنه واستقراره
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د458: ق.ق(
    

   العراق فيتطورات الوضع   

  

  عة على مستوى القمة،إن مجلس الجام
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

واستناداً إلى قرارات القمة العربية وآخرها قرار قمة دمشق رقم           -
  بشأن الوضع في العراق،30/3/2008بتاريخ ) 20(ع . د415

لمؤتمر الوزاري الـدولي    وإذ يرحب بالبيان الختامي الصادر عن ا       -
للدول المجاورة للعراق، ومصر والبحرين والدول الدائمة العضوية        
في مجلس األمن ومجموعة دول الثمانية والذي عقد في جمهوريـة       

، وكذلك نتائج   4/5/2007مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في        
مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي عقد فـي جمهوريـة مـصر     
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، والبيان الصادر عن    3/5/2007ي مدينة شرم الشيخ في      العربية ف 
االجتماع الموسع الثاني لوزراء خارجية الدول المجاورة للعـراق         
ومصر والبحرين والدول الدائمة العـضوية فـي مجلـس األمـن            

 فـي اسـطنبول،     3/11/2007ومجموعة الثمانية الذي عقد فـي       
ء خارجية الدول   والبيان الصادر عن االجتماع الموسع الثالث لوزرا      

، 22/4/2008المجاورة للعراق الذي عقـد فـي الكويـت فـي            
واإلعالن الصادر عن مؤتمر المراجعة السنوية األول للعهد الدولي         

 ،29/5/2008مع العراق الذي عقد في ستوكهولم 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         -
 يدين جميع األعمال اإلرهابية في العراق،

وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي بـشأن              -
المتخذ في دورته الرابعة والثالثين التي      " الوضع في جمهورية العراق   "

 ،17/5/2007-15دت في جمهورية باكستان اإلسالمية خالل الفترة عق

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

 المعترف بها دولياً،

س علماً بانتهاء العمليات العسكرية التركية داخـل        وإذ يأخذ المجل   -
 األراضي العراقية مؤخراً وانسحاب القوات التركية منها،

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على أن التصور العربي للحل السياسي واألمنـي لمـا            -1
  :يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية
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ـ      - راق وهويتـه العربيـة     احترام وحدة وسيادة واستقالل الع
اإلسالمية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيـد علـى          

  .عدم التدخل في شؤونه الداخلية
أن تحقيق االستقرار في العراق وتجاوز األزمـة الراهنـة           -

يتطلب حالً امنياً وسياسياً متوازياً يعالج أسـباب األزمـة          
 .ويقتلع جذور الفتنة الطائفية واإلرهاب

رادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير       تأكيد احترام إ   -
مستقبله السياسي وان تحقيق األمن واالستقرار يقـع علـى          
عاتق حكومة الوحدة الوطنيـة والمؤسـسات الدسـتورية         
والقيادات السياسية العراقية وعلى دعـم ومـساندة الـدول          
العربية ودول الجوار لكافـة الجهـود المبذولـة لتحقيـق           

ومن ضمنها جهود الحكومـة العراقيـة       المصالحة الوطنية   
 :وذلك النجاز ما يلي

تحقيق العملية السياسية بما يـضمن مـشاركة كاملـة           �
  .لمختلف مكونات الشعب العراقي

مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتهـا نهائيـاً ونبـذ            �
الفئات التي تسعى إلشعال هذه الفتنة والتصدي لهـا، وعقـد           

 .الشامل في أقرب وقت ممكن ومناسبمؤتمر الوفاق العراقي 

اإلسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخالفية        �
في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقـي وفـق          

 .اآلليات المقررة والمتفق عليها

 .التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد �

رة عادلة علـى    الحرص على توزيع ثروة العراق بصو      �
 .كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة

قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العـراق دون          �
 .استثناء وإنهاء المظاهر المسلحة العدوانية
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تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية واألمنية العراقيـة         �
على أسس وطنية ومهنية وصوالً إلى خـروج القـوات          

 .ن العراقاألجنبية كافة م

التأكيد على أهمية قيام دول الجـوار للعـراق بـدور فاعـل              -2
لمساعدته في تعزيز األمن واالستقرار، وعـدم التـدخل فـي           
شؤونه الداخلية، والتصدي لإلرهاب ووقف أعمال العنف التي        
تهدد وحدته أرضاً وشعباً، ودعم الجهـود الراميـة لتحقيـق           

 على أهمية التنسيق    المصالحة والوفاق الوطني العراقي، وكذلك    
والتعاون بين أجهزتها األمنية لتعزيز إجراءات ضبط الحـدود         

  .ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق
اإلشادة بجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحقيق المـصالحة       -3

الوطنية واستتباب األمن واالستقرار عن طريق إصدار قانوني        
ءلة والعدالة بما أدى إلى إطـالق سـراح         العفو العام، والمسا  

الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم تثبت إدانتهم، وكذلك إلى          
 .إعادة الكثير من المفصولين إلى وظائفهم السابقة

أخذ العلم بتوقيع العراق اتفاقية انسحاب القوات األمريكية مـن           -4
 باإلضافة إلـى االتفاقيـة اإلطاريـة        2011العراق نهاية عام    

اإلستراتيجية لعالقة صداقة بين جمهورية العراق والواليـات        
اتفاقيات مع دول مازالت لديها     ) 6(المتحدة األمريكية، وتوقيعه    

/ قوات في العراق تنسحب في فترة ال تتجاوز نهايـة يوليـو           
، واستعادته لسيادته كاملة على جميـع أراضـيه         2009تموز  

 1859ذي الـرقم    وكذلك الترحيب بقرار مجلس األمن الدولي       
 ).2008(لعام 

اإلشادة بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العـراق ودور     -5
الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية، والتي تكللـت بالنجـاح          

 .31/1/2009الكبير إلجراء انتخابات مجالس المحافظات في 
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متابعة نتائج مبادرة العهد الدولي مع العراق، والتي تم إطالقها           -6
 المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربيـة         في

، ودعوة كافة األطراف المعنية     3/5/2007بشرم الشيخ بتاريخ    
بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الـدولي         
مع العراق، ومتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الموسـع لـدول           

عربية بتاريخ  الجوار للعراق الذي استضافته جمهورية مصر ال      
 ونتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عنـه        4/5/2007

في مجاالت الوقود والطاقة، ومساعدة النـازحين، والتعـاون         
والتنسيق األمني، والتأكيد على أهمية مواصلة هـذه الجهـود          

 .تعزيزاً للدعم اإلقليمي والدولي لمساعدة العراق

) 2007 (1770رقم  الترحيب بقرار مجلس األمن الدولي ذي ال       -7
حول توسيع دور األمم المتحدة في العراق في مجاالت الـدعم           
والمساعدة، والتعاون االيجابي نحو تحقيق تقدم فـي الحـوار          
السياسي والمصالحة الوطنية، والمطالبة بتعزيز دورهـا فـي         
مساعدة العراق والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين األمم         

 .بية في سبيل إنجاح تلك الجهودالمتحدة والجامعة العر

اإلشادة بدور القيادات السياسية والدينية والعشائرية العراقيـة         -8
ونجاحها في وضع حـد لالحتقانـات الطائفيـة والتنـاحرات           
السياسية وتفعيل مبدأ المصالحة الوطنية، بما يسهم في تحقيـق          

 .االستقرار في العراق وتأمين وحدته واحترام سيادته

 بتاريخ  375رقم  ) 19(ع  .ضع قراري قمة الرياض د    االلتزام بو  -9
 بتـاريخ   415رقـم   ) 20(ع  . وقرار قمة دمشق د    29/3/2007
 موضع التنفيذ واالستجابة الفورية لمطلب العراق       30/3/2008

في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق، واإلشـادة          
ات العربيـة  دولـة اإلمـار  وبمبادرة المملكة األردنية الهاشمية،     

دولة والجمهورية العربية السورية،    ومملكة البحرين،   والمتحدة،  
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الكويت، بإعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، وتشجيع القيام         
بمبادرات عربية سياسية وشعبية تعبيـراً عـن أهميـة تعزيـز            
التواصل العربي مع العراق، وفي هذا اإلطار ينـوه المجلـس           

-16م بها األمين العام إلى العراق خالل الفترة         بالزيارة التي قا  
 .، تعزيزاً للتواصل والدعم العربي للعراق19/3/2009

اإلدانة الشديدة للعمليات اإلرهابيـة التـي تـستهدف الـشعب            - 10
العراقي ومؤسساته، واعتبارها تهديداً للسالم واألمن كما جـاء         

، والترحيـب   )2005 (1618في قرار مجلس األمـن رقـم        
ات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقيـة فـي تنفيـذ           بالخطو

الخطة األمنية لفرض القانون وبالنتائج االيجابية التي حققتهـا         
الخطة على طريق خفض العنف واستتباب األمـن ومطـاردة          
بؤر العنف واإلرهاب ومـصادر التهديـد ألمـن المـواطنين           

مـن  والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات اإلرهابية أو         
بقايا النظام الـسابق وفـرق المـوت والميليـشيات الطائفيـة       
وعصابات الجريمة المنظمة، ودعم إجراءات الحكومـة فـي         
سحب السالح غير الشرعي وتوفير الخدمات وإعادة المهجرين        

 .إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية

ها األمنيـة   دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسسات        - 11
على أسس وطنية ومهنية استعداداً لتهيئة الظروف السـتكمال         
استالمها الملف األمني لعموم العراق إضافة إلى تسلمها للملف         
األمني إلحدى عشرة محافظة في الوقت الحالي، ورفع حجـم          
المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خـالل تـدريب           

المساهمة الفعالة في تأهيـل     قوات الجيش والشرطة العراقية و    
 .الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجاالت

اإلشادة بموقف دولة اإلمارات العربية المتحدة بإلغائها الـديون          - 12
  المترتبة على العراق، وإعادة التأكيد على قرار قمـة دمـشق          
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، والتأكيد على قيـام   30/3/2008 بتاريخ   415رقم  ) 20(ع  .د
عة ديونها مع العراق لغرض إلغائهـا أو        الدول العربية بمراج  

تخفيضها أسوة بالمبادرة األخوية لدولـة اإلمـارات العربيـة          
ع . د 375من قرار قمة الرياض رقم      ) 8(المتحدة تنفيذاً للفقرة    

 .29/3/2007بتاريخ ) 19(

القيام بدور فاعل لمساعدة العراق في الـدفع بعمليـة التنميـة             - 13
في إعادة بناء وتأهيـل مختلـف     االقتصادية والمشاركة الفعالة    

القطاعات، وتعزيز االستثمارات العربية في العراق، ودعـوة        
منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالـة        
في إعادة إعمار وتنمية العراق وفقـاً لالحتياجـات العراقيـة           

 .المطلوبة والخبرات واإلمكانيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات

دداً لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي تمت أثنـاء         اإلدانة مج  - 14
احتالل دولة الكويت، وطمس الحقائق المتعلقة باألسرى والمفقودين        
الكويتيين ورعايا الدول األخرى الذين تم العثور على عـدد مـن            
رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، واإلعراب عن عميق التعـازي          

رف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك      ألسر الضحايا الذين جرى التع    
الذين ال يزال مكان وجودهم مجهوالً، واإلشادة بتعـاون الحكومـة           
العراقية وجهودها التي تبذلها من أجـل كـشف مـصير جميـع             

 .المفقودين واألسرى الكويتيين ورعايا الدول األخرى

الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعة جهودهـا          - 15
تصاالت مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية من       وتعزيز اال 

 .أجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة

في الوقت الذي يرحب فيه المجلس بانسحاب القوات التركية من  - 16
داخل األراضي العراقية وانتهاء العمليات العسكرية التركيـة،        

 وعدم  يؤكد موقفه على ضرورة احترام الحدود الدولية العراقية       
انتهاك السيادة الوطنية وااللتزام بالقوانين الدولية، واللجوء إلى        
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الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشـر وااللتـزام بالعمـل          
المشترك ضد جميع األنشطة اإلرهابية التي تمس أمن واستقرار 

 .البلدين ومصالحهما المشتركة وامن المنطقة

تي تقـوم بهـا الجامعـة       التأكيد على أهمية مواصلة الجهود ال      - 17
العربية وبعثتها في العراق، في سبيل دعم ومساندة العراق في          
مختلف المجاالت، واعتماد مبلغ مليون دوالر إضافي خـارج         
موازنة األمانة العامة لتغطية نفقات بعثة الجامعة العربية فـي          
العراق، يتم توزيعه على الدول األعضاء وفق نسب مساهماتها         

امعة، ودعوة الدول التي لم تسدد أنصبتها فـي         في موازنة الج  
 .موازنة فتح البعثة واستمرار عملها إلى اإلسراع في السداد

الطلب من األمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بـشأنه           - 18
 .إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د459: ق.ق(

    
ــران للجــزر  احــتالل إي

ــثالث ــة ال ــ العربي ب طن
الكبرى وطنب الـصغرى    

التابعة لدولة   وأبو موسى 
 ةاإلمارات العربية المتحد  

  في الخليج العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

 418ق رقم   وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة دمش         -
 بــشأن احــتالل الجمهوريــة 30/3/2008بتــاريخ ) 20(ع .د

طنب الكبرى وطنـب    : اإلسالمية اإليرانية للجزر العربية الثالث    
الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في         

 الخليج العربي،

وفي ضوء اقتراح األخ القائد معمر القذافي قائـد ثـورة الفـاتح              -
 أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية،العظيم بش
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†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة            -1
الكاملة على جزرها الثالث، طنب الكبرى وطنب الـصغرى          
وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل الـسلمية التـي          

  .ها المحتلةتتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزر
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر         -2

الثالث وانتهاك سيادة دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة بمـا           
يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد األمن         

 .والسلم الدوليين

إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منـشآت سـكنية لتـوطين            -3
 .رانيين في الجزر العربية الثالث المحتلةاإلي

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جـزر دولـة           -4
اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب        
الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه اإلقليمية واإلقليم الجـوي         

لثالث والجرف القاري، والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر ا      
باعتبارها جزءاً ال يتجـزأ مـن دولـة اإلمـارات العربيـة             
المتحدة،والطلب من إيران الكف عن مثـل هـذه االنتهاكـات           
واألعمال االستفزازية التي تعد تدخال في الـشؤون الداخليـة          
لدولة مستقلة ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقـة، وتهـدد            

 وسالمة المالحة   األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمن     
 .اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر

إدانة إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة           -5
اإلمارات العربية المتحدة مطالباً إيران بإزالة هـذه المنـشآت          
غير المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة        

 .على أراضيها
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كومة اإليرانية مجددا إلى إنهـاء احتاللهـا للجـزر          دعوة الح  -6
اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمـر الواقـع بـالقوة،           
والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغييـر تركيبتهـا           
السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافـة        

 الجزر  المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في         
العربية الثالث باعتبار أن تلك اإلجراءات واالدعاءات باطلـة         
وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولـة اإلمـارات           
العربية المتحدة الثابت في جزرها الثالث وتعد أعماال منافيـة          

، ومطالبتهـا   1949ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام       
 النزاع القائم عليها وفقـا لمبـادئ        إتباع الوسائل السلمية لحل   

وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلـى       
 .محكمة العدل الدولية

اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة            -7
النظر في موقفها الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جـزر دولـة            

المحتلـة، إمـا مـن خـالل        اإلمارات العربية المتحدة الـثالث      
 .المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات           -8
مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلـى خطـوات           
عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الصادقة للـدعوات        

المخلصة والصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن        الجادة و 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول          
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومـن الـدول العربيـة           
والمجموعات الدولية والدول الصديقة، ومن األمين العام لألمم        

الث المحتلـة   المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الـث        
بالطرق السلمية، وفق األعراف والمواثيق وقواعـد القـانون         
الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلـى          
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محكمة العدل الدولية، من اجل بنـاء الثقـة وتعزيـز األمـن             
 .واالستقرار في منطقة الخليج العربي

ـ       -9 اتح العظـيم  الطلب إلى األخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الف
االستمرار في بذل مساعيه الحميدة لدى الجمهورية اإلسـالمية   
اإليرانية ودولة اإلمارات العربية المتحدة مـن أجـل القبـول           

 .بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية

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

 .انطالقا من أن الجزر الثالث هي أراضي عربية محتلة

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمـن الـدولي     - 11
بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس األمن 
الدولي، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجزر العربيـة الـثالث،           

 .العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليهاوتسترد دولة اإلمارات 

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

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د460: ق.ق(

    
معالجــة األضــرار  

 المترتبـة   واإلجراءات
عن النزاع حول قضية    

  يلوكيرب

  لقمة،إن مجلس الجامعة على مستوى ا
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وإذ يؤكد على قراراته ذات الصلة، وآخرها قرار قمة دمشق رقم            -
  ،30/3/2008بتاريخ ) 20(ع . د419

وإذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العظمى مـن           -
 وضة عليها،العقوبات المفرجراء 



-47-  

†{{{{ÏŁè<…< <

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

 .العقوبات التي كانت مفروضة عليها

تأكيد المطالبة باإلفراج عن المـواطن الليبـي عبـد الباسـط             -2
لكـل  طبقـا  ) رهينـة (المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه  

 .القوانين واألعراف الدولية

مطالبة الحكومة البريطانية باإلفراج عن كافة الوثـائق التـي           -3
تطالب بها هيئة الدفاع عن المـواطن الليبـي عبـد الباسـط             
المقرحي أمام لجنة مراجعة األحكـام الجنائيـة االسـكتلندية،          
ويمثل عدم اإلفراج عن هذه المـستندات إجهـاض للعدالـة،           

 .مام براءتهويشكل عائقا أ

مناشدة الحكومة البريطانية باإلفراج اإلنساني عن المواطن الليبي         -4
عبد الباسط المقرحي، نظراً للتدهور الخطير في حالته الـصحية          
نتيجة إلصابته بالسرطان وبلوغه مرحلة متقدمة وفقـاً ألحـدث          

 .التقارير الطبية مما يستوجب سرعة نقله ليكون بجانب أسرته

ن العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه          الطلب من األمي   -5
 .إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة العادية القادمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د461: ق.ق(

    
المعاهـــدة الليبيـــة 
ــصداقة   ــة لل االيطالي
ــاون ــشراكة والتع   وال

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
ج االتصاالت بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية       بعد اطالعه على نتائ    -

 ،االشتراكية العظمى وجمهورية ايطاليا بشأن المعاهدة بين الطرفين

  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع، -
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الترحيب بدخول المعاهدة الليبية االيطالية للصداقة والـشراكة         -1
دل وثائق التصديق عليها فـي مدينـة        والتعاون حيز النفاذ بتبا   

 بين األخ القائد معمر القذافي ورئيس       2/3/2009سرت بتاريخ   
  .وزراء ايطاليا سيلفيو بيرلسكوني

تهنئة الشعب الليبي بعقد هذه المعاهدة التي تضمنت اعترافاً واعتذاراً           -2
رسمياً وعلنياً وتعويضاً للشعب الليبي عن األضرار المعنوية والبشرية   

 .ادية التي لحقت بالشعب الليبي عن حقبة االستعمار االيطاليوالم

اعتبار هذه المعاهدة سابقة تاريخية تفتح الطريـق إلنـصاف           -3
الشعوب التي عانت من ويالت االستعمار، كما أنهـا تُـشكل           
تطوراً ايجابياً يخدم فرص تعزيز التعاون والصداقة بين الدول         

  .العربية ودول االتحاد األوروبي
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د462: ق.ق(

    
رفـــض العقوبـــات 
األمريكيــة ُأحاديــة  
الجانب المفروضة على   
ــة  ــة العربي الجمهوري

  السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

راب والقلق إزاء إقرار الكونجرس     وإذ يجدد اإلعراب عن االستغ     -
، واألمـر التنفيـذي     )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 الـصادرة عـن            -
افل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية والتي تعرب        مختلف المح 
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عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد  
  ،القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها

وإذ يالحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعـارض           -
ارة العالمية التـي تمنـع اتخـاذ        مع أحكام وتوجهات منظمة التج    

  إجراءات من شأنها عرقلة حرية التجارة والمالحة الدوليتين،
وإذ يستغرب صدور هذا القانون األمريكي ضد بلد عربي أساسي في            -

استقرار المنطقة وأمنها في وقت تسعى فيه الواليات المتحدة إلقامـة           
حقيـق  تعاون مع الدول العربية في مكافحـة اإلرهـاب الـدولي وت           

  ،اإلصالحات الالزمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين
 378رقـم   ) 19(ع  .والتزاماً بقراري قمتي الريـاض ودمـشق د        -

  ،30/3/2008 بتاريخ 420رقم ) 20(ع .، ود29/3/2007بتاريخ 
†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين       
يكية إلى  الدول وحل الخالفات فيما بينها، ودعوة اإلدارة األمر       

الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية إليجاد أنجع السبل           
  .لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العالقات بين البلدين

الطلب من اإلدارة األمريكية الجديدة إعادة النظر بهذا القـانون           -3
وإلغائه باعتباره يشكل انحيازاً سافراً إلسرائيل وبنفس الوقـت         

ر األوضاع وتبديد فرص تحقيق الـسالم       يؤدي إلى زيادة تدهو   
العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط، كما يشكل مـساساً          

  .خطيراً بالمصالح العربية
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التأكيد على أن قيام اإلدارة األمريكية الجديدة بإلغاء هذا القـانون            -4
  .يمثل بادرة ايجابية وانتهاجاً لسياسة تخلو من المعايير المزدوجة

 العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريـر         الطلب من األمين   -5
  .بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د463: ق.ق(

    
الحصار الجائر المفروض   
على سورية والـسودان    

الواليات المتحدة   من قبل 
ــراء أو   ــصوص ش بخ
استئجار الطائرات وقطع   

ــار ــذا  الغي ــائج ه ونت
ة الحصار التي تهدد سالم   

  وأمن الطيـران المـدني    

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  العامة، األمانة مذكرة على �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

لعربية على المستوى الوزاري    وعلى قرارات مجلس جامعة الدول ا      �
 ،3/3/2009بتاريخ ) 131(ع . د7020وآخرها القرار رقم 

 بتاريخ 351 رقم الخرطوم في) 18 (العربية القمة لقرار وتأكيدا -
 ،)3و 2 الفقرتين – ثانيا البند(، 29/3/2006

†{{{{ÏŁè<…< <

 الجوي أسطولها تطوير في العربية الدول جميع حق على التأكيد -1

 وحظـر  اشـتراطات  أي عن بعيدة حرة وتنافسية أجواء ضمن

 . ذلك يعيق سياسي

 شـراء  فـي  والـسودان  سـورية  على المفروض الحظر رفض -2

 القانون لمبادئ تجاوزا واعتباره وقطع غيارها الطائرات واستئجار

 وانتهاكًا العربية جامعة الدول وميثاق المتحدة األمم وميثاق الدولي

 .المدني بالطيران الخاصة لدوليةا واالتفاقيات اإلنسان لحقوق
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 ولدى المعنية الدول جميع لدى للسعي العربية الدول جميع دعوة -3

 المدني الطيران بشؤون المعنية واإلقليمية المنظمات الدولية كافة

 الحظـر  هـذا  رفع على المدني للعمل الطيران سالمة والسيما

 والسوداني وشـركات  السوري المدني الطيران على المفروض

 واسـتئجار  شـراء  لهـا  يتيح مما والسودانية السورية لطيرانا

 امـن  تحقيـق  مـن  للتمكن والتجهيزات وقطع الغيار الطائرات

 الـذين يـستخدمون   الركـاب  لكافـة  المدني الطيران وسالمة

 .الجنسيات مختلف من والسودانية السورية والمطارات الطائرات

 عن تقرير تقديمو الموضوع هذا متابعة العامة األمانة من الطلب -4

 .القادمة دورته في إلى المجلس اتصاالتها نتائج
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د464: ق.ق(

    
  :التضامن مع السودان  

  

رفض قـرار الـدائرة     
التمهيديــة األولــى  
ــة   ــة الجنائي للمحكم
الدولية في حق فخامة    
الرئيس عمـر حـسن     

رئـيس   أحمد البـشير  
ــسودان ــة ال   جمهوري

  

  ى مستوى القمة،إن مجلس الجامعة عل
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصيات الواردة في تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات          �
وااللتزامات على المستوى الوزاري فـي اجتماعهـا الثـاني          

بإلغـاء  ، في هذا الشأن والتي طالبت       16/3/2009بدمشق في   
 إجراءات المحكمة الجنائية الدولية،

  ،وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان -
وإذ يؤكد على قرار الدورة االستثنائية لوزراء الخارجية العـرب           -

 وعلى قرارات القمم العربية السابقة حول دعـم         4/3/2009في  
رار قمة دمشق في    السالم والتنمية والوحدة في السودان وآخرها ق      

 ،2008آذار / مارس
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وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الـصادرة عـن عـدد مـن              -
المنظمات اإلقليمية الدولية الداعية إلى ضرورة احتـرام سـيادة          
السودان ووحدة أراضيه واستقالله، ودعم تحقيق مساعي الـسالم         

 بين أبنائه،

للمحكمة الجنائيـة  وإذ يحذر من أن قرار الدائرة التمهيدية األولى          -
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          

 الحرب التي استعرت نصف قرن من       احمد البشير في إطفاء نار    
الزمان بجنوب السودان، وجهوده لترسيخ أسس اتفـاق الـسالم          

حالل السالم في السودان عامـة      الشامل في الجنوب ومساعيه إل    
 دارفور بصفة خاصة، كما أنه تجاهل أيضاً الجهود العربية          وفي

 األفريقية لحل أزمة دارفور،

 دولة قطر للتوقيـع علـى       وإذ يرحب بالدور الهام الذي قامت به       -
اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحة          

، وبجهود الوسيط المشترك لالتحاد األفريقي      17/2/2009بتاريخ  
واألمم المتحدة، وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية ودول          
 جوار السودان وخاصة جمهورية مصر العربيـة والجماهيريـة        

 العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى إلنهاء أزمة دارفور،

†{{{ÏŁè<…< <

التضامن مع السودان ودعمه فـي مواجهـة قـرار الـدائرة             -1
التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الـرئيس         
عمر حسن أحمد البشير الذي يهدف إلى النيـل مـن قيادتـه             

 .سودان وأمنه واستقراره وسيادته   الشرعية المنتخبة، ووحدة ال   
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ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة إلحالل السالم وخاصة اتفـاق          
حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحـة          

، واتفاقيات السالم األخرى والدعوة إلـى       17/2/2009بتاريخ  
اعي دعم الحوار السوداني طبقاً للمبادرة العربية األفريقية ومس       

 .دولة قطر في هذا الشأن

التأكيد على أن إحالة مجلس األمن للوضع في دارفور، الـذي            -2
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

لدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدوليـة       اعتبار قرار ا   -4
بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، سـابقة خطيـرة           
تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقاً          

، ولقواعد القانون   1961التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة      
 .ه من آثارالدولي العرفي، ورفضه مع كل ما يترتب علي

المطالبة بإلغاء اإلجراءات المتخذة من قبل الـدائرة التمهيديـة           -5
األولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصـةً وأن الـسودان لـيس      
عضواً في هذه المحكمة، ودعوة مجلس األمـن إلـى تحمـل            

 .مسؤولياته في إقرار السالم واالستقرار في السودان

لدولية واستخدامها في   رفض محاوالت تسييس مبادئ العدالة ا      -6
االنتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، تحت سـتار         

 .العدالة الجنائية الدولية

الدعوة إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية،          -7
والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مـع إجـراءات           

عمـر حـسن    المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس        
 .أحمد البشير رئيس جمهورية السودان
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دعوة مجلس األمن والمنظمات الدولية واإلقليمية لدعم الجهـود الجاريـة         -8
إلقرار السالم في دارفور، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس األمن           
للتوصل لموقف موحد لحماية السالم واالستقرار في الـسودان، وإتاحـة           

 .سار التسوية السياسية ألزمة دارفورالفرصة لتحقيق تقدم على م

إيالء األهمية المطلوبة لتحقيق السالم بين األطراف الـسودانية          -9
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          
على هذه الجهود خاصة واتفاقيات السالم األخرى، وتقدير مـا          
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

عة على اتفاق أبوجا للسالم     دعوة الحركات المسلحة غير الموق     - 10
لالنضمام إلى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربيـة         
األفريقية المبذولة إلحالل السالم وتحمل مسؤولياتها لتعزيـز         

 .فرص تحقيق السالم واالستقرار بالسودان

اإلشادة بصمود الشعب السوداني وتماسك جبهته الداخلية فـي          - 11
 .هيدية األولى للمحكمة الجنائية الدوليةمواجهة قرار الدائرة التم

اإلشادة بجهود األمين العام ومساعيه المتواصلة إلحالل السالم في السودان،           - 12
ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف مع االتحاد األفريقي ومنظمة المـؤتمر           
اإلسالمي ومجموعة دول عدم االنحياز لمواجهة أي تداعيات سـلبية علـى            

 . وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمةاستقرار السودان،

 .إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف - 13
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د465: ق.ق(

    



-55-  

>)0192( ص -09)/09/03(21/ق   <
  

  بيان قمة الدوحة
  بشأن التضامن مع جمهورية السودان في رفض قرار

  نائية الدوليةالدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الج
في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية 

  السودان
  م2009آذار /  مارس30هـ الموافق 1430 ربيع الثاني 3: الدوحة

  ـــ

عبر القادة العـرب عـن دعمهـم وتـضامنهم الكامـل مـع              
السودان في رفض قـرار الـدائرة التمهيديـة األولـى للمحكمـة             

فخامـة الـرئيس عمـر حـسن احمـد          الجنائية الدولية في حـق      
البشير رئيس جمهورية السودان، الـذي يهـدف إلـى النيـل مـن           
قيادته الشرعية المنتخبة، وأكدوا رفـضهم القـاطع التعامـل مـع            
هذا القرار الذي من شأنه أن يؤثر سـلباً علـى وحـدة الـسودان               
وأمنه واستقراره وسيادته وكذلك علـى جهـود إحـالل الـسالم،            

التـي تبـذلها دولـة قطـر فـي إطـار اللجنـة              وخاصةً الجهود   
الوزارية العربية األفريقيـة وبالتنـسيق مـع الوسـيط المـشترك            
لألمم المتحـدة واالتحـاد األفريقـي مـن أجـل الـدفع بالعمليـة               

  .السلمية في دارفور إلحالل سالمٍ دائم وشامل

واعتبر القادة العـرب أن قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة             
س عمر حسن أحمد البـشير، رئـيس جمهوريـة          بحق فخامة الرئي  

السودان، يعد سـابقة خطيـرة تـستهدف رئـيس دولـة مـازال              
يمارس مهام منـصبه، ويعـد خرقـاً التفاقيـة فيينـا للعالقـات               

  . ولقواعد القانون الدولي العرفي1961الدبلوماسية لسنة 
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ودعا القادة مجلس األمن إلى تحمـل مـسؤولياته فـي إقـرار             
قرار في السودان، ودعم الجهـود المبذولـة لتحقيـق          السالم واالست 

  .تقدم على مسار التسوية السياسية ألزمة دارفور

وأكد القادة المـساندة الكاملـة لتحقيـق الـسالم بـين األطـراف              
السودانية المعنية بأزمـة دارفـور، ودعـم جهـود حكومـة الوحـدة              
ـ               ة الوطنية السودانية في هذا الـشأن، وحـذروا مـن أن قـرار المحكم

الجنائية الدولية سيؤثر سلبا علـى تلـك الجهـود، ودعـوا الحركـات              
المسلحة غير الموقعة علـى اتفـاق أبوجـا لالنـضمام إلـى العمليـة               
ــن   ــق األم ــرص تحقي ــز ف ــسؤولياتها لتعزي ــل م ــسياسية، وتحم ال

وأكد القادة على أهمية استمرار التعـاون والتنـسيق بـين           . واالستقرار
  .ألفريقي إلحالل السالم في دارفورالجامعة العربية واالتحاد ا

ورفــض القــادة محــاوالت االنتقــاص مــن ســيادة الــدول 
ــة،   ــيادتها الوطني ــوز س ــتقرارها ورم ــا واس ــدتها وأمنه ووح
وتسييس مبادئ العدالـة الدوليـة، وطـالبوا بإلغـاء اإلجـراءات            
المتخذة من قبل الـدائرة التمهيديـة األولـى للمحكمـة الجنائيـة             

ن ليس عضواً فيهـا، وقـرروا تقيـيم الموقـف     الدولية كون السودا  
العربــي مــن المحكمــة وعــدم تجــاوب الــدول العربيــة مــع 
إجراءاتها في حق فخامة الـرئيس عمـر حـسن احمـد البـشير              
رئيس جمهورية السودان، ورفـضهم للقـرار وكـل مـا يترتـب             

وأكـدوا علـى ضـرورة إتاحـة الفرصـة أمـام            . عليه من آثار  
المؤهـل والراغـب فـي تحقيـق        القضاء الـسوداني المـستقل و     

العدالة الناجزة في دارفور، ونوهـوا بـالخطوات التـي اتخـذتها            
الحكومة السودانية بشأن اإلجـراءات المطلـوب تنفيـذها إلنفـاذ           

 بـين   2008تمـوز   / حزمة الحل التي تم االتفاق عليها في يوليـو        
  .جامعة الدول العربية وجمهورية السودان
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لـسوداني وتماسـك جبهتـه      وأشاد القادة بـصمود الـشعب ا      
  .الداخلية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية

أكد القادة تقديرهم للدول العربيـة واألجنبيـة التـي سـاهمت            
في تقديم العون اإلنساني إلى المتـضررين فـي دارفـور وحثـوا             
منظمــات اإلغاثــة والمجتمــع المــدني العربيــة علــى تكثيــف 

وتعزيز إسـهاماتها فـي تقـديم       تواجدها على األرض في دارفور      
 مليـون   8العون اإلنساني، وتعهدوا بتقديم معونات فوريـة بقيمـة          

دوالر أمريكي شهرياً لمدة عام كمـساهمة فـي تخفيـف األعبـاء             
عن المتضررين في دارفور وللتعامل مع نتـائج إنهـاء نـشاطات            
بعض المنظمات الدولية فـي مجـال المـساعدات اإلنـسانية فـي             

 .السودان

بوا من األمانة العامة عقـد اجتمـاع لجمعيـات الهـالل            وطل
األحمر العربي ومنظمات اإلغاثـة اإلنـسانية العربيـة بالتـشاور           
مع الحكومة السودانية واألمم المتحـدة والتحـرك العاجـل لتلبيـة            
االحتياجات اإلنـسانية بـدارفور، وتـأمين اسـتعادة مـستلزمات           

لنـازحين إلـى ديـارهم،      الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية ل      
وقرر القادة إبقـاء المجلـس فـي حالـة انعقـاد دائـم لمتابعـة                

  .تطورات الموقف
    

  :التضامن مع السودان  

  

دعم السالم والتنميـة    
والوحدة في جمهورية   

  السودان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام  �

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئـيس وفـد جمهوريـة             -
 السودان حول جهود دفع السالم واالستقرار في ربوع السودان، 
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 : وإذ يؤكد -

على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعـم المـساعي           �
 الرامية لتحقيق السلم والوفاق الوطني بين أبنائه،

قمم العربية بشأن دعم السالم والوحدة والتنمية       وعلى قرارات ال   �
 ،في السودان

وعلى قرارات مجلس الجامعة في دورتيـه غيـر العـاديتين            �
، بـشأن مـذكرة     4/3/2009، وبتاريخ   19/7/2008بتاريخ  

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الـرئيس          
ألولـى  عمر حسن أحمد البشير، وقرار الـدائرة التمهيديـة ا         

 للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس السوداني، 

 حـول دعـم     131 و 130وعلى قراري الدورتين العـاديتين       �
 السالم والتنمية والوحدة في جمهورية السودان،

وإذ يأخذ علماً بالبيانات والقرارات الصادرة من عدد من المنظمات           -
ريقي ومنظمة المـؤتمر    الدولية واإلقليمية وعلى رأسها االتحاد األف     

اإلسالمي وحركة عدم االنحياز الداعية إلى ضرورة احترام سيادة         
السودان ووحدة أراضيه واستقالله ومطالبة جميع الدول تأكيد هـذا          

 ،االلتزام عملياً ودعم مساعي تحقيق السالم بين أبنائه

†{{{{ÏŁè<…< <

ه وأمنه  التضامن مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادت          -1
 .واستقراره ووحدة أراضيه، وكل ما يهدد جهود السالم الجارية

التأكيد على الرفض التام لجميع محاوالت تسييس مبادئ العدالة          -2
الدولية، وكذلك رفض أي معايير مزدوجة في تطبيق القواعـد          
القانونية الدولية الراسخة والمستمدة من القانون الـدولي، وأي         

ـ      يادة الـدول ووحـدتها وأمنهـا       محاوالت لالنتقاص مـن س
 .واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية
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التحذير من اآلثار الخطيرة التي تهدد عملية السالم الجارية في           -3
السودان جراء صدور قرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمـة         
الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمـر حـسن أحمـد            

ق حسن النوايا وبناء الثقة الذي      البشير، وآثاره السلبية على اتفا    
وقع في العاصمة القطرية بين الحكومـة الـسودانية وحركـة           

ميثاق طرابلس  " وكذلك على    17/2/2008العدل والمساواة في    
الذي وقع برعايـة ليبيـة      " بين حركات المعارضة في دارفور    

 بطرابلس للمشاركة بوفـد تفاوضـي       15/3/2009قطرية في   
 .حد بالدوحةواحد وموقف تفاوضي مو

تقدير ما قام به السودان من إجـراءات قانونيـة وتـشريعية             -4
وقضائية لعالج أزمة دارفور، ومن بينها تعديل قانون القـوات          
المسلحة، والجهود الجارية للتصديق علـى مـشروع تعـديل          
القانون الجنائي السوداني استرشادا بالقانون العربي النموذجي       

المحكمة الجنائيـة الدوليـة،     للجرائم التي تدخل في اختصاص      
ودعوته إلى مواصلة هذه اإلجراءات دعماً إلنفاذ حزمة الحـل          

 بين جامعة الدول    2008تموز  / التي تم االتفاق عليها في يوليو     
العربية وجمهورية السودان، والتأكيد علـى ضـرورة إتاحـة     
الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق        

 .الناجزةالعدالة 

التأكيد على االتساق بين جهود تحقيق السالم وتحقيق العدالـة،           -5
وضرورة إيالء األهمية المطلقة لتحقيق السالم بين األطـراف         

 .السودانية المعنية بأزمة دارفور

فـي  " حسن النوايا وبنـاء الثقـة     "الترحيب بالتوقيع على اتفاق      -6
حكومـة   بين ال  17/2/2009العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ     

السودانية وحركة العدل والمساواة، وذلك في إطـار المبـادرة          
العربية اإلفريقية إلحالل السالم في دارفور، كخطوة هامة في         
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جهود إحالل السالم بشكل شامل في دارفور، واإلشادة بالدور         
الهام والرئيسي الذي قامت به دولة قطر للتوقيـع علـى هـذا          

 لالتحاد األفريقـي واألمـم      االتفاق، وبجهود الوسيط المشترك   
المتحدة لدارفور، وتقدير الجهود الحثيثة التي تبـذلها الـدول          
العربية ودول جوار السودان وخاصة جمهورية مصر العربية        

 .والجماهيرية العربية الليبية إلنهاء األزمة في دارفور

دعم جهود اللجنة الوزارية العربية اإلفريقية برئاسة رئيس وزراء          -7
 واألمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضـية         دولة قطر 

االتحاد األفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعها األخير الذي عقد في         
، ودعوتها إلى مواصلة مساعيها لعقد      14/1/2009الدوحة بتاريخ   

مباحثات السالم بشأن دارفور، بالتعـاون مـع الوسـيط الـدولي            
 .متحدة لدارفورالمشترك لالتحاد األفريقي واألمم ال

دعوة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسالم          -8
إلى االنضمام إلى العملية السياسية، والتجاوب مـع الجهـود          
العربية اإلفريقية المبذولة إلحالل السالم، وتحمل مـسؤولياتها        
لتعزيز فرص تحقيق السالم األهلي بالسودان وفـتح الطريـق          

 .اء واإلعمارأمام جهود إعادة البن

العمل على توثيق وتنسيق الجهود اإلقليميـة والدوليـة لتـشجيع            -9
الحركات المسلحة إلى االنضمام إلى مـساعي الـسالم، صـوناً           
لمصلحة الوطن واستقراره ووحدة أراضيه، ولسرعة تهيئة المناخ        

 .المناسب لمعالجة األزمة اإلنسانية التي يعاني منها أهل دارفور

ل القادرة بدعم القدرات العـسكرية والفنيـة        مطالبة كافة الدو   - 10
واللوجيستية للبعثة المشتركة لقوات حفظ السالم في دارفـور         

وتوفير الطائرات المطلوبة لتأمين وتـسهيل مهمـة        " اليوناميد"
انتشارها في دارفور، واإلعـراب عـن التقـدير لمـساهمة           

 .جمهورية مصر العربية في البعثة المشتركة
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بذلها مجموعة االتصال المنبثقة عن منظمة      دعم الجهود التي ت    - 11
المؤتمر اإلسالمي والمعنية بتنفيذ اتفاق داكار لتطبيع العالقات        

 .السودانية التشادية

 مليون دوالر أمريكي شـهرياً      8تقديم دعم مالي فوري بقيمة       - 12
لمدة عام من خالل حساب دعم السودان في األمانـة العامـة            

لمتضررين فـي دارفـور     للمساهمة في تخفيف األعباء عن ا     
وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية فـي          
مجال المساعدات اإلنسانية في السودان، ويتم توزيع هذا الدعم         
المالي على الدول األعضاء وفق نسب مساهماتها في موازنـة          

 )*(األمانة العامة، وتوزع نسب مساهمات الدول األقـل يـسراً         
 .األعضاءعلى بقية الدول 

توجيه الشكر للدول العربية التي سددت مساهماتها في تمويـل           - 13
قوات االتحاد اإلفريقي أثناء قيامها بمهامهـا فـي دارفـور،           
والطلب إلى بقية الدول العربيـة تـسديد مـساهماتها، التـي            

 .  اإلنسانية في دارفورعخصصت لدعم وعالج األوضا

ون اإلنـساني إلـى     قيام الدول األعضاء باإلسراع في تقديم الع       - 14
المتضررين في دارفور، وحث الجمعيات الخيرية، ومنظمات       
المجتمع المدني العربية على تواجدها المباشر، فـي دارفـور          

 .وتعزيز إسهاماتها في تقديم العون اإلنساني

دعوة األمانة العامة لعقد اجتماع بالخرطوم لجمعيات الهـالل          - 15
انية العربية بالتـشاور    األحمر العربي، ومنظمات اإلغاثة اإلنس    

والتنسيق مع الحكومة السودانية من أجل تأمين تحرك عاجـل          
  لتلبية االحتياجـات اإلنـسانية بـدارفور، وتـأمين اسـتعادة          

 
  
  

  
: وافق القادة خالل الجلسة المغلقة على اقتراح رئيس القمـة بإعفـاء الـدول التاليـة                 )∗(   

وجمهورية الصومال، وجمهورية القمـر المتحـدة، والجمهوريـة         جمهورية جيبوتي،   
 .اللبنانية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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مستلزمات الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين إلى         
قراهم وأماكن سكنهم األصلية، وذلك في ضوء التقريـر الـذي           

 .المشتركة بين حكومة السودان واألمم المتحدةأعدته اآللية 

دعوة اآللية المشتركة المكونة من الجامعة العربيـة وحكومـة       - 16
الوحدة الوطنية السودانية إلى متابعة تنفيذ تعهـدات المـؤتمر          
العربي لدعم ومعالجة األوضاع اإلنسانية في دارفور، ودعـوة   

تها المعلنـة   الدول والمنظمات العربية المانحة بالوفاء بتعهـدا      
 .خالل المؤتمر

الطلب إلى األمانة العامة بالتـشاور والتنـسيق مـع حكومـة           - 17
السودان اتخاذ الخطوات الالزمة لتأهيل قرى بواليات دارفور        
الثالث في إطار تنفيذ قرار قمة دمشق بشأن تحويل مساهمات          
الدول العربية لدعم قوات االتحاد األفريقي إلى دعم األوضـاع          

 .ي دارفوراإلنسانية ف

الطلب من األمين العام مواصلة جهوده إلنشاء مركز صـحي           - 18
في إحدى واليات دارفور يكون قاعدة لتحرك القوافل الطبيـة          

 .العربية في دارفور

الطلب من األمانة العامة بالتعاون مـع الحكومـة الـسودانية            - 19
مواصلة إرسال القوافل الطبية المزودة باألجهزة الفنية واألدوية    

 .ناطق المتأثرة باألزمة في دارفورإلى الم

التصميم على دعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل والجهود الجاريـة     - 20
تمـوز  /إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية خـالل يوليـو       

، والترحيب بالحكمة التي أبداها شـريكا الـسالم فـي           2009
 . معالجة مسألة أبيي باللجوء إلى التحكيم الدولي

 العامة إلى مواصلة جهودها مع حكومة الوحدة الوطنية         دعوة األمانة  - 21
للتحضير للمؤتمر العربي لالستثمار والتنمية في جنـوب الـسودان          

 . 2009والمناطق المتأثرة بالحرب في النصف الثاني من عام 
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الترحيب بمبادرة األمانة العامة بالقيام ببرنامج تـدريبي وتـأهيلي           - 22
ى اإلدارة األهليـة والحكـم      لكوادر من حكومة جنوب السودان عل     

، وإرسال قوافل طبية    2009كانون ثاني   / المحلي خالل شهر يناير   
إلى عدد من واليات جنوب السودان، والطلب إليها االستمرار في          

 . اإلنسانيةعمجاالت التدريب والتأهيل ودعم األوضا

اإلشادة بجهود الجامعة العربية وأمينها العام وتحركها من اجل          - 23
سالم في السودان ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف        إحالل ال 

مع االتحاد األفريقي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة عدم        
االنحياز لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار الـسودان،         
والطلب إليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقريـر بـشأنها إلـى            

 .المجلس في دورته القادمة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د466: ق.ق(

    
  دعم جمهورية الصومال  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

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

ـ         -1 اق جيبـوتي   الترحيب بالخطوات المتخذة من اجل تنفيـذ اتف
، وأهمهـا   18/8/2008للمصالحة الصومالية الموقع بتـاريخ      

تشكيل حكومة انتقالية صومالية وبرلمان صـومالي انتقـالي          
وانتخاب الرئيس شيخ شريف شيخ احمد رئيـسا لجمهوريـة          

 .31/1/2009الصومال بتاريخ 
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الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال والحكومة الـصومالية         -2
ل المصالحة الوطنية مـع جميـع مكونـات المجتمـع           الجديدة بتفعي 

الصومالي في الداخل والخارج، انطالقا من اتفاق جيبوتي، واالتفاقات         
األخرى ذات الصلة، وحث جميع األطـراف الـصومالية بمختلـف           

 .توجهاتها على دعم هذه االتفاقات وجميع برامج المصالحة الوطنية

ر أمريكي شهرياً لمـدة      مليون دوال  3تقديم دعم مالي فوري بقيمة       -3
ستة أشهر من خالل حساب دعم الصومال في األمانة العامة لدعم           
موازنة الحكومة الصومالية وتُدفع بالتوازي مع التقدم في عمليـة          
المصالحة الصومالية، ويتم توزيع هذا الدعم المالي علـى الـدول           

        ع األعضاء وفق نسبة مساهماتها في موازنة األمانة العامة، وتوز
 . على بقية الدول األعضاء)*(نسب مساهمات الدول األقل يسراً

 مليـون   5تقديم الشكر لجمهورية العراق على تبرعها بمبلـغ          -4
 .دوالر أمريكي لدعم الصومال

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم كافة سبل الدعم المادي واللوجيستي           -5
من إقامـة   العاجل والفوري إلى الحكومة الصومالية الجديدة لتمكينها        

وإدارة مؤسسات فاعلة للدولة وتنفيذ برامجها في األمن واالسـتقرار          
 .والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي

إدانة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المـصالحة الوطنيـة           -6
الشاملة، ودعوة األطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة         

تتخلى عـن العنـف لتحقيـق       أن تعيد النظر في موقفها، وان       
الوفاق الوطني ونشر األمن واالستقرار في ربوع الـصومال         
كافة، وقيام األمانة العامة بمواصـلة تقـديم الـدعم المـالي            

 .واإلنساني لعملية المصالحة الصومالية

  
  
 

  
: وافق القادة خالل الجلسة المغلقة على اقتراح رئيس القمـة بإعفـاء الـدول التاليـة                 )∗(   

جمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، وجمهورية القمـر المتحـدة، والجمهوريـة           
 .اللبنانية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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دعم بعثة االتحاد األفريقي في الصومال والقوات المشتركة، وإدانة          -7
ذاء قوة االتحاد األفريقي هنـاك،      أي عمليات عسكرية تستهدف إي    

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            

 .مساهمتها في صندوق دعم الصومال إلى المبادرة بذلك

دعم طلب االتحاد األفريقي نشر قوات األمم المتحدة لتحل محل           -8
القوات األفريقية في اقرب اآلجال، والطلب من األمم المتحـدة          
اتخاذ اإلجراءات والخطوات الضرورية الكفيلة بسرعة نـشر        

 .هذه القوة

دعوة الدول األعضاء إلى دعـم التطـورات االيجابيـة فـي             -9
أشكال الدعم الالزم للمؤسسات    الصومال وتوفير وتقديم مختلف     

الدستورية المنبثقة عن اتفاق جيبوتي للسالم لتمكينها من بنـاء          
مؤسسات الدولة وتحقيق األمن واالستقرار والمصالحة الوطنية       
الشاملة، وإجراء االنتخابات الديمقراطية التـي يـنص عليهـا          
الدستور الفيدرالي على المستوى المحلي واإلقليمي والقـومي،        

فير سبل الدعم إلنشاء القوات الصومالية المنصوص عليها        وتو
في اتفاقات جيبوتي للسالم والمكونة من عشرة آالف عنـصر          
تتولى حفظ األمن واالستقرار في الـبالد ضـمانا السـتمرار           

 .المؤسسات الصومالية القائمة

اعتماد البيان الصادر عن مجلس السلم واألمن العربي بـشأن           - 10
سلح قبالة السواحل الـصومالية بتـاريخ       القرصنة والسطو الم  

، وتقدير المبادرات العربية المختلفة التي قامـت        4/11/2008
بها الدول العربية المتشاطئة على البحر األحمـر، بمـشاركة          
الجامعة العربية، للتشاور حول ظاهرة القرصـنة مـن كافـة           
جوانبها السياسية واالقتصادية والقانونية واألمنية ورفـض أي        
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الت تستهدف تدويل منطقة البحـر األحمـر، وتعزيـز          محاو
التعاون العربي لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عـدن،          
أخذاً في االعتبار أن أمن مياه البحر األحمر مسؤولية الـدول           

 .العربية المتشاطئة له

الترحيب بالمشاركة الفاعلة لكل من دولة اإلمـارات العربيـة           - 11
 – المملكة العربيـة الـسعودية       - جمهورية جيبوتي  -المتحدة

 جمهورية مصر   - سلطنة عمان    -الحكومة الصومالية االنتقالية  
 الجمهورية اليمنية، واألمانة العامة في مجموعـات        –العربية  

االتصال الدولية المعنية بمواجهة القرصنة والـسطو المـسلح         
قبالة السواحل الصومالية، والطلب إلى األمانة العامة تعزيـز         

لية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات في هذا الـشأن         سبل آ 
بين الدول العربية، واألجهزة العربيـة الفنيـة المتخصـصة،          
بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية واالتحاد األفريقي واألمم        
المتحدة، وفي ضوء االتفاقات الدوليـة واإلقليميـة والقواعـد          

 .المنظمة ألعمال مكافحة القرصنة

الدول األعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس      دعوة   - 12
الوزارية المتخصصة والجمعيات األهلية العربية إلى تقديم الدعم        

 .اإلنساني للشعب الصومالي والمساهمة في رفع المعاناة عنه

الطلب من األمانة العامة مواصـلة جهودهـا مـع الحكومـة             - 13
عادة تأهيل سبعة   الصومالية الجديدة ومنظمة الصحة العالمية إل     

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

 .باألدوية الالزمة

الترحيب بجهود األمانة العامـة وبالتنـسيق مـع الحكومـة            - 14
الصومالية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ برنامج لنزع        

ح الميليشيات ومشروع تنمية قطاع الماشـية الـصومالية،         سال
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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           - 15
مجـالس  الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها وقيام       

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

 .الخارج

الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال عقـد اجتمـاع           - 16
عاجل لدراسة تطورات الوضـع فـي الـصومال ومواصـلة      

صالحة الوطنية الشاملة وفـي     جهودها للمساهمة في تحقيق الم    
 .جهود إعادة إعمار وبناء الصومال

تكليف األمانة العامة باإلعداد الجيد لعقد مؤتمر إلعادة إعمـار           - 17
، يعقد بالتنسيق مع االتحـاد      2009وبناء الصومال خالل عام     

األفريقي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة، تعـرض        
تنموية ومشروعات الجـدوى    فيه الحكومة الصومالية خطتها ال    

الالزمة وتشارك فيه الـدول األعـضاء وصـناديق التمويـل           
 .واالستثمار العربية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من اجـل            - 18
تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المـساعي المبذولـة مـن          
 األمانة العامة في هذا اإلطار، والترحيب بافتتاح مكتب للجامعة        
العربية في العاصمة الصومالية، والطلب من األمـين العـام          
مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا          

 .الشأن إلى المجلس في دورته القادمة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د467: ق.ق(
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ــة ــم جمهوريـ   دعـ
  القمر المتحدة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

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

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

زمة في جزيرة انجوان ونجـاح      التعبير عن االرتياح إلنهاء األ     -2
االنتخابات الرئاسية التي أجريت في جزيرة انجوان بجمهورية        

، والتـي اتـسمت     29/6/2008 و 15القمر المتحـدة يـومي      
بالشفافية، بإشراف ومراقبة الجامعة العربية واالتحاد األفريقي       

 . وبالتنسيق مع المجتمع الدولي

احة القمرية خاصـة    دعم التطورات االيجابية التي تشهدها الس      -3
فيما يتعلق بمواصلة جهود المصالحة الوطنية وإطالق الحوار        
القمري بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وبناء مؤسـسات الدولـة          

 .القمرية

 مليون دوالر أمريكي شـهرياً      2تقديم دعم مالي فوري قيمته       -4
لمدة عام للحكومة القمرية، من خالل حساب دعم جمهوريـة          

علـى الـدول    يتم توزيع هذا الـدعم المـالي        القمر المتحدة، و  
األعضاء وفق نسب مساهماتها في موازنة األمانـة العامـة،          

 على بقية الـدول     )*(وتوزع نسب مساهمات الدول األقل يسراً     
 .األعضاء

  
  
 

  
: ة على اقتراح رئيس القمـة بإعفـاء الـدول التاليـة           وافق القادة خالل الجلسة المغلق      )∗(    

جمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، وجمهورية القمـر المتحـدة، والجمهوريـة           
 .اللبنانية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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التأكيد على هوية جزيرة مـايوت القمريـة ورفـض االحـتالل             -5
كومة القمرية  الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا بمواصلة الحوار مع الح       

 .للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية

 29/3/2009عدم االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا في          -6
حول اندماج جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنـسية،          
واعتبار اإلجراءات التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا االسـتفتاء          

 .انونية وباطلة وال تُرتب حقاً وال تُنشئ التزاماًغير ق

تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية واالتحـاد األفريقـي          -7
واألمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ         
اتفاق المصالحة الوطنية، ودعوة األمانة العامـة والمنظمـات         

ع في جمهورية القمـر     الدولية واإلقليمية والدول المعنية بالوض    
 . المتحدة إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن

الترحيب بالخطوات المتخذة من قبـل جمهوريـة القمـر المتحـدة             -8
واألمانة العامة لعقد المؤتمر العربي لالستثمار والتنمية فـي جـزر           

، تعرض فيـه الحكومـة القمريـة خطتهـا          2009القمر خالل عام    
الزمة، وتشارك فيه الدول األعضاء     التنموية، ومشروعات الجدوى ال   

وصناديق التمويل واالستثمار العربية، وان يتم اإلعداد الجيـد لعقـد    
، 2009هذا المؤتمر في الدوحة عاصمة دولة قطـر خـالل عـام             

 .بالتعاون بين الحكومة القمرية والحكومة القطرية واألمانة العامة

لية إلى حساب   دعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها الما        -9
 .2002دعم جمهورية القمر المتحدة تنفيذا لقرار قمة بيروت 

دعوة الدول األعضاء ومؤسسات التمويل العربية المساهمة في         - 10
 مليون دوالر لمـساعدة جمهوريـة القمـر         10.7توفير مبلغ   

برنامج ما بعد األزمـة الـسياسية       "المتحدة على االستفادة من     
ـ   " والدستورية ه حاليـا الحكومـة القمريـة       الذي تتفاوض علي

 .وصندوق النقد الدولي
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تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعما ماليا وتنمويا           - 11
إضافيا والطلب إلى باقي الدول زيادة الدعم المالي المقدم إلـى           
جمهورية القمر المتحدة ومطالبة مؤسسات التمويل واالستثمار       

االقتـصادي  العربية وخاصـة الـصندوق العربـي لإلنمـاء          
واالجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحدة فـي         
مختلف المجاالت وخاصة في مجال دعم الجامعـة الوطنيـة          

 .الوليدة بجمهورية القمر المتحدة

الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويـل واألطـراف          - 12
العربية معالجة الديون المترتبة على جمهورية القمر المتحـدة         

 .اما في مسيرة السالم والتنمية في البالدإسه

الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن           - 13
 .في إطار دعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة

توجيه الشكر إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية         - 14
ارة في موروني عاصمة جمهوريـة      العظمى لمبادرتها بفتح سف   

القمر المتحدة، ودعوة الدول األعضاء فتح بعثات دبلوماسـية         
 .لها في جمهورية القمر المتحدة

توجيه الشكر إلى األمانة العامة على افتتاح مكتـب الجامعـة            - 15
العربية في جمهورية القمر المتحدة، ودعوة الحكومة القمريـة         

تمكينه من القيـام بالمهـام      والدول األعضاء إلى تقديم الدعم ل     
 .المناطة به

مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقـات البعثـات           - 16
الدبلوماسية القمرية، وحث مجـالس الـسفراء العـرب فـي           
المساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمريـة، وتلـك          

 . المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجية

 التقدير لجهود األمين العام في تنفيذ مـشروعات         اإلعراب عن  - 17
تنموية في جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التـي بـذلها           
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بالتعاون مع المنظمات الدولية اإلقليميـة لتحقيـق المـصالحة          
القمرية، والطلب منه مواصلة تقديم العون التنموي لجمهورية        

هوريـة  القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جم         
 فـي هـذا     وتقديم تقريـر  القمر المتحدة بجامعة الدول العربية      

 . العادية القادمةا في دورتهالقمة إلى الشأن
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د468: ق.ق(

    
الوضع المتوتر علـى    
ــة   ــدود الجيبوتي الح

في منطقـة    اإلريترية
  وميرا الجيبوتية درأس  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :العهبعد اط -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،  �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبـوتي          -1
ووحدة وسالمة أراضيها، ورفض االعتداء علـى األراضـي         

 .الجيبوتية

 الدعوة مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المـساس          -2
 .بالحدود القائمة بين البلدين عشية االستقالل

، 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 إنهاء حالـة     1862مطالبة اريتريا بتنفيذ كافة بنود القرار        -4
لتوتر الناجمة عن النزاع الحدودي بـين جيبـوتي واريتريـا           ا

بالطرق السلمية وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل الرابـع           
 .2008شباط / من فبراير
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دعوة اريتريا لتسليم األسرى والمفقودين إلى الصليب األحمـر          -5
 .الدولي أسوة بما قامت به جيبوتي وذلك إبداء لحسن النية

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

الطلب إلى األمين العام ومجلس الـسلم واألمـن العربـي مواصـلة              -7
جهودهما لمعالجة القضية بما يحفظ حقوق جيبوتي وتقديم تقرير بشأن          

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

ألمانة العامة إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومـة        تكليف ا  -8
االريترية واالتحاد األفريقي بهدف معالجة الموقـف وإنهـاء         

 .التوتر ووقف المواجهة على الحدود الجيبوتية االريترية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده فـي متابعـة هـذا           -9
ق فـي   الموضوع وإرساله في توقيت مبكر بعثة لتقصي الحقائ       

  .11/5/2008 إلى 9وميرا خالل الفترة من دمنطقة رأس 
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د469: ق.ق(
بلورة موقـف عربـي     
موحد التخاذ خطـوات    
عملية إلخالء منطقـة    
الشرق األوسـط مـن     

  األسلحة النووية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  المشترك، على تقرير األمين العام عن العمل العربي �

مجموعـة عمـل الخبـراء      "وعلى تقرير وتوصيات اجتمـاع       �
االستراتيجيين الحكوميين في إطار جامعة الدول العربية المعنية        
بوضع التصورات واآلليات المناسبة في حال توجه إسرائيل نحو      
" كسر سياسة الغموض النووي التي اتبعتها في السنوات الماضية        

 ، بمقر األمانة العامة12/2/2008-11 عقد يومي يالذ

متابعة "وعلى تقرير وتوصيات االجتماع الخامس والعشرين للجنة         �
النشاط النووي اإلسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار األسـلحة         

 ، بمقر األمانة العامة27/1/2009-25 عقد يومي يالذ" النووية
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†{{{{ÏŁè<…< <

معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة       "عراب عن القلق من أن      اإل -1
لم تحقق حتى اآلن األهداف التي كانت متوخـاة مـن           " النووية

االنضمام إليها، وخاصة ما يتـصل فيهـا بمتطلبـات األمـن            
اإلقليمي في الشرق األوسط في ضوء عـدم تحقيـق عالميـة            

 . المعاهدة واستمرار رفض إسرائيل االنضمام إلى المعاهدة

لموافقة على عقد مؤتمر عربي على مستوى كبار المسؤولين         ا -2
في وزارات الخارجية لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على        

 لمراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة،        2010مؤتمر  
ولتحديد مواقف وسياسات عربية مشتركة مـن مجمـل هـذه           

صيات القضايا خاصة ما يتعلق منها بالشرق األوسط، ورفع تو        
محددة بشأنها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة التالية في          

 . التخاذ التوجهات المناسبة2010آذار / دورة مارس

التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم           -3
 وأخذ العلم بتوصيات لجنـة الخبـراء االسـتراتيجيين          6810

ي بالنظر في   والطلب إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزار      
 لمراجعـة   2010هذه التوصيات في ضـوء نتـائج مـؤتمر          

المعاهدة، ورفع التوصيات المناسبة إلى القمة التالية، والتأكيـد         
أن الدول العربية ستنظر في هذه التوجهات في ضـوء مـدى            

 والمجتمع الدولي للمطلب    2010استجابة مؤتمر المراجعة لعام     
 . الية من األسلحة النوويةالعربي بجعل الشرق األوسط منطقة خ

التأكيد على أهمية االستمرار في تقـديم مـشروع القـرار العربـي              -4
في الدورات العاديـة للمـؤتمر العـام        " القدرات النووية اإلسرائيلية  "

للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبذل كافة الجهود إلنجاح هذا القـرار           
  منطقـة بهدف إبراز المخاطر مـن وجـود قـدرات نوويـة فـي ال             
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ال تخضع لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية          
 .وما تمثله من تهديد على األمن والسلم في منطقة الشرق األوسط

المطالبة بوقف مشروعات التعاون الفني القائمة بـين الوكالـة           -5
الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل إلى حين انضمام إسرائيل إلـى       

 االنتشار النووي كدولة غيـر نوويـة وإخـضاع          معاهدة منع 
 .منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة

التأكيد أن نجاح مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النـووي           -6
 يتطلب تنفيذ قرار الشرق األوسط الـصادر عـن          2010لعام  

 لتمديد ومراجعة معاهدة منع االنتشار النـووي،        1995مؤتمر  
ار الذي تم اعتماده في إطار صفقة سمحت بتحقيـق          وهو القر 

المد الال نهائي لمعاهدة منع االنتـشار النـووي، وضـرورة           
االتفاق على خطوات عملية محددة نحو إنشاء المنطقة الخاليـة          
من السالح النووي في الشرق األوسط، وانضمام إسرائيل إلى         

لنظـام  معاهدة منع االنتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية        
 .الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د470: 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، �
 مين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األ �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2009بتاريخ ) 131(ع . د7027

اإلستراتيجية العربية لالسـتخدامات الـسلمية للطاقـة        "وعلى   �
 ،"2020الذرية حتى العام 
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وإذ يستذكر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلس الجامعة على           -
، بـشأن   29/3/2006الخرطوم بتاريخ   ) 18(ع  .لقمة د مستوى ا 

 تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدول العربية،

الريـاض بتـاريخ    ) 19(ع  . د 383ويؤكد علـى قـراره رقـم         -
 30/3/2008دمشق بتاريخ   ) 20(ع  . د 425، ورقم   29/3/2007

لـدول  تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية في ا      "المعنونان  
 ،"األعضاء بجامعة الدول العربية

ويعيد التأكيد على أن االستخدامات السلمية للطاقة النوويـة هـي            -
حق أصيل للدول األطراف في معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة            
النووية، والتي انضمت لها جميع الدول األعضاء بجامعة الـدول          

الستخدامات العربية، ويؤكد استحقاقها للدعم الدولي الالزم لتنمية ا       
 السلمية للطاقة النووية السيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

†{{{{ÏŁè<… 

الطلب من الدول العربية متابعة تنفيذ قرار مجلـس الجامعـة            -1
الريـاض بتـاريخ    ) 19(ع  . د 383على مستوى القمة رقـم      

، مع األخذ في االعتبـار الحاجـات المتنوعـة          29/3/2007
 وموافاة األمانة العامة بالتقدم الحاصـل       لمختلف الدول العربية  

 .في الموضوع

الترحيب بإعالن بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية          -2
الستخدام التقنيات الذرية السلمية في كافة المجاالت التي تخدم         

 .التنمية المستديمة

الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية تقديم المساعدة الفنيـة           -3
في مجـاالت تنميـة البنـى التحتيـة لبـرامج           للدول العربية   

االستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتأسيس األجهزة الرقابية،       
ووضع اُألطُر القانونية والتشريعية، وتخطيط الطاقة، وتدريب       
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الكوادر البشرية والتنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبـرات         
 .في هذا الخصوص

 إلى عضوية الهيئة العربيـة      الترحيب بانضمام مملكة البحرين    -4
للطاقة الذرية، وحث الدول التي لم تنضم بعد على االنـضمام           
إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية ألهمية عملها فـي المرحلـة           

 .المقبلة في تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال

الطلب من األمين العام متابعة هذا الموضوع، وتقـديم تقريـر         -5
 .دورة قادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمةبشأنه إلى 

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د471: ق.ق(

    
وضع برنامج جمـاعي    
عربي الستخدام الطاقة   
النووية في األغـراض    

  السلمية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

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

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2009بتاريخ ) 131(ع . د7027

اإلستراتيجية العربية لالسـتخدامات الـسلمية للطاقـة        "وعلى   �
 ،"2020الذرية حتى العام 

الريـاض  ) 19(ع  . الـصادر د   384وإذ يؤكد على قراره رقـم        -
بتـاريخ  دمـشق   ) 20(ع  . د 426، ورقـم    29/3/2007بتاريخ  
وضع برنامج جماعي عربي السـتخدام      " المعنونان   30/3/2008

 ،"الطاقة النووية في األغراض السلمية

ويؤكد على أهمية التعـاون الجمـاعي العربـي فـي مجـاالت              -
 االستخدامات السلمية للطاقة النووية،

< <
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†{{{{ÏŁè<…< <

اإلستراتيجية العربية لالسـتخدامات الـسلمية للطاقـة        "اعتماد   -1
، والطلب مـن الجهـات المختـصة        "2020تى العام   الذرية ح 

بالدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذريـة وضـع خطـط           
  .وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها

الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي دراسـة اعتمـاد          -2
 .ميزانية إضافية للهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ هذه الخطط

 العامة مواصلة الجهود بالتعاون مع الهيئـة        الطلب من األمانة   -3
العربية للطاقة الذرية لتعزيز التعاون العربي المـشترك فـي          
مجاالت تطوير االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك وفقاً        

 . والتكليفات السابقة للقمم العربية426لقرار قمة دمشق رقم 

 مشاريع إقليمية   الطلب إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية اقتراح       -4
في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة النووية بـين الـدول          
العربية التي تشترك أو تتكامل في االحتياجـات واإلمكانـات          

 .االقتصادية

دعوة مجالس الوزراء العرب ذات العالقة والمنظمات العربية         -5
المتخصصة للتعاون في تنفيـذ مـشاريع البرنـامج العربـي           

 .لمية للطاقة الذريةلالستخدامات الس

الطلب من األمين العام متابعة هذا الموضوع، وتقـديم تقريـر         -6
  .بشأنه إلى دورة قادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د472: ق.ق(
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طلــب دولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة استضافة   
مقــر الوكالــة الدوليــة 

) إيرينا(للطاقة المتجددة   
   مدينـة أبـو ظبـي      في

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

-2/21/ع.ج(على مذكرة دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم         �
  ،)449-أ
 وعلى مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى توصيات المجموعة العربية باألمم المتحدة، �
وإذ يؤكد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           -

ــاريخ ) 131(ع . د7028 ــاع 3/3/2009بت ــرار االجتم ، وق
المشترك لوزراء خارجية كل من الدول العربيـة ودول أمريكـا           

 الجنوبية،

†{{{{ÏŁè<…< <

تعزيز طلب دولة اإلمارات العربية المتحدة باستـضافة مقـر           -1
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومواصلة تقديم الدعم العربـي         

 للدول األطراف فـي الوكالـة       المطلوب، خالل المؤتمر الثاني   
الدولية للطاقة المتجددة والذي سيعقد فـي جمهوريـة مـصر           

 والذي سـيتم فيـه      2009حزيران  / العربية خالل شهر يونيو   
 .التصويت على استضافة المقر

الطلب من الدول األعضاء واألمانة العامة مواصلة دعم هـذا           -2
 .الطلب في كافة المحافل الدولية واإلقليمية

 إلى الدول األعضاء اإلسراع باالنضمام للوكالة الدولية        الطلب -3
  ).إيرينا(للطاقة المتجددة 

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د473: ق.ق(

  

    



-79-  

  التعاون العربي األفريقي  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 شترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي الم �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

وعمال بقرارات القمة العربية وبصفة خاصة قرار قمة دمشق رقم  -
  ،30/3/2008 بتاريخ 428

†{{{{ÏŁè<…< <

 :مسيرة التعاون العربي األفريقي  :أوالً

التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سـبل            -1
اون العربي األفريقي وتنظيم اجتماعـات أجهزتـه،        تفعيل وتطوير التع  

وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة والطلب إلى األمين العام متابعة 
اتصاالته في هذا الخصوص للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة          
مشتركة تقوم على تشابك المصالح في مختلـف المجـاالت الـسياسية          

يكون تعاونا يرسي المرتكزات التـي      واالقتصادية والتجارية والثقافية ل   
  .تصون العالقات العربية األفريقية ويدرأ عنها األخطار

مواصلة الجهود بين األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة            -2
 –ومفوضية االتحاد األفريقي لعقد القمـة العربيـة األفريقيـة         

الثانية في أقرب اآلجال، والترحيب بقرار قمة االتحاد األفريقي         
، الداعي باالستمرار فـي     2009شباط  /  فبراير –ديس أبابا   بأ

المشاورات من قبل األمين العام للجامعة ورئـيس مفوضـية          
 .االتحاد األفريقي حول مكان انعقاد القمة

الترحيب باختيار األخ القائد معمر القذافي قائد الثورة الليبيـة           -3
ده فـي   رئيساً لالتحاد األفريقي ويأمل أن يسهم بمبادراته وجهو       

  .دعم التضامن والتعاون بين الدول العربية واألفريقية
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الترحيب مجدداً بعرض الجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية          -4
االشتراكية العظمى استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة        
للتعاون العربي األفريقي، والطلب من األمانة العامة ومفوضية        

ع الدولة المضيفة لتحديـد موعـد       االتحاد األفريقي التنسيق م   
 . انعقاد الدورة

الموافقة على ما خلص إليه االجتمـاع األول للجنـة التيـسير             -5
 األفريقـي للتنميـة، والترحيـب       –الخاصة بالمنتدى العربي    

باستضافة العراق للدورة األولى للمنتدى خالل الربع األخير من 
 .)قية افري–نحو إستراتيجية عربية ( تحت شعار 2010عام 

اعتماد تقرير فريق العمل والمكون مـن مفوضـية االتحـاد            -6
األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية والخاص بمسألة        

 األفريقي إلى المعهد الثقـافي      –تحويل المعهد الثقافي العربي     
 .العربي األفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية

قتـصادية والتجاريـة    دعوة الدول األعضاء إلى المشاركة اال      -7
الفاعلة في الدورة السابعة للمعرض التجاري العربي األفريقي،        
التي سوف تستضيف فاعلياتها جمهورية جيبـوتي فـي عـام           

2009. 

الترحيب بخطة العمل الخاصة بالتنميـة الزراعيـة واألمـن           -8
الغذائي التي اعتمدها االجتماع رفيع المستوى للخبراء العرب         

د في الرياض بالمملكة العربيـة الـسعودية        واألفارقة الذي عق  
، وما تم االتفاق عليه بشأن تنظـيم        2008تشرين ثاني   / نوفمبر

اجتماع مشترك لوزراء الزراعة العرب واألفارقة فـي عـام          
2009. 

حث القطاع الخاص على االستثمار في الدول األفريقية خاصة          -9
لعوائـق  في المجال الزراعي وأن تقوم الدول األفريقية بإزالة ا        

 .التي تحول دون تحقيق ذلك
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تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بـن عبـد             - 10
العزيز ملك المملكة العربية السعودية على دعمه السخي لدعم         
برنامج الغداء العالمي بمبلغ نصف مليار دوالر لمساعدة الدول         
النامية خاصة في أفريقيا على مواجهة االرتفاع فـي أسـعار           

 .الوقود والغداء

تقدير دور جمهورية مصر العربية في تقديم العون الفني مـن            - 11
خالل الصندوق المصري للتعـاون الفنـي باإلضـافة إلـى           

 .المساعدات اإلنسانية للدول األفريقية

اإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األفريقي المؤيد للموقـف          - 12
السالم العربية  العربي تجاه القضية الفلسطينية والداعم لمبادرة       

والمتمثل في القرار الخاص الذي تصدره دوريا قمة االتحـاد          
 . األفريقي، بشأن القضية الفلسطينية

اإلسراع بإنشاء لجان السفراء العرب واألفارقة في العواصـم          - 13
والمدن التي توجد فيها بعثات لكـل مـن االتحـاد األفريقـي             

ان في كل من    وجامعة الدول العربية والبدء في تشكيل هذه اللج       
أديس أبابا وبروكسل والقاهرة وجنيف ونيويـورك وواشـنطن     
بهدف تعزيز التعاون وتوحيد المواقـف تجـاه القـضايا ذات           

 .االهتمام المشترك على الساحة اإلقليمية والدولية

توجيه الشكر إلى األمانة العامة لمواصلة جهودها الرامية إلى          - 14
ارات المتناظرة في كل    إنشاء عالقات تعاون بين األجهزة واإلد     

من الجامعة العربية واالتحاد األفريقي وخاصة بين كـل مـن           
مجلس السلم واألمن العربي ومجلس السلم واألمن األفريقـي،         
وبين البرلمان األفريقي والبرلمان العربي، وتعزيز االتصاالت       
بين المنظمتين في المجاالت االقتصادية والتجاريـة وحقـوق         

 على تذليل العقبات التـي تعتـرض مـسيرة      اإلنسان، والتأكيد 
 .التعاون العربي األفريقي
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الطلب من األمانة العامة اإلسراع في افتتاح بعثة الجامعة العربيـة فـي              - 15
. بريتوريا بجنوب أفريقيا، بما يدعم ويعزز آليات التعاون العربي األفريقي

 تنسيق المواقف العربية مع االتحاد األفريقي تجاه القضايا ذات         - 16
 .االهتمام المشترك تعزيزا لمسيرة التعاون العربي األفريقي

 :الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية :ثانياً

التأكيد على أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية          
في تقديم العون الفني للدول األفريقية واتخاذ ما يلزم لدعمه بهدف زيـادة             

  .تطويره بما يساهم في تعزيز العالقات العربية األفريقيةنشاطه و
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د474: ق.ق(

    
   األوروبي –الحوار العربي   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

†{{{{ÏŁè<…< <

أوروبا والعالم العربي، الذي عقد : ماً بنتائج المؤتمر الوزاري  األخذ عل  -1
، تحت الرئاسة المشتركة لكل 19/12/2008-17في النمسا في الفترة    

من جامعة الدول العربية وحكومة النمسا والذي شـاركت فيـه دول            
االتحاد األوروبي، والتأكيد على حرص الجانب العربي على تعزيـز          

بي الجماعي والحفاظ على خـصوصية نـسق        الحوار العربي األورو  
  .الحوار الجديد بين الجامعة العربية واالتحاد األوروبي

تجديد دعم طلب جمهورية مصر العربية باستضافة االجتمـاع          -2
الوزاري العربي األوروبي الثاني للحوار بين جامعـة الـدول          

، والتأكيـد علـى   2009العربية واالتحاد األوروبي خالل عام   
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صلة الجهود لإلعداد الجيد لذلك االجتماع من خـالل     أهمية موا 
عقد اجتماع تمهيدي لكبار المسؤولين الممثلين للترويكا العربية        

المفوضـية األوروبيـة    + مالطـا   + الترويكا األوروبيـة    + 
 .وبمشاركة مصر بوصفها الدولة المضيفة لالجتماع الوزاري

 األوروبية والمفوضية   أهمية مواصلة األمانة العامة لجهودها مع الرئاسة       -3
األوروبية وجمهورية مالطا من اجل تنفيذ مقاصد ومضمون بيان مالطا          

 .الوزاري بشأن تعزيز التعاون المشترك وفقاً ألولويات الجانبين

 .مواصلة األمانة العامة لجهودها لتطوير العالقات مع روسيا االتحادية -4

ا من اجل   الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها واتصاالته       -5
تعزيز العالقات مع دول القوقاز وآسـيا الوسـطى والـدول           
المنضمة حديثاً لالتحاد األوروبي باإلضافة إلـى المنظمـات         

 .األوروبية، خاصة منظمة األمن والتعاون األوروبي
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د475: ق.ق(

    
 -الشراكة األوروبيـة    

  المتوسطية

  مة،إن مجلس الجامعة على مستوى الق
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

†{{{{ÏŁè<…(< <

اإلشادة بجهود المنسق العربي لعملية برشلونة جمهورية مصر         -1
العربية، وكذلك جهود األمانة العامة في إطـار االجتماعـات          

 

  

  

  
تتحفظ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى على هذا القـرار وذلـك               )∗(   

انطالقاً من موقفها القائم على أن عالقات من هذا النوع يتوجب أن تكون جماعية بـين                
بية األعضاء في الجامعة العربية والدول األوروبية األعضاء فـي االتحـاد            الدول العر 

 .األوروبي، ألن عالقات من هذا النوع تقسم العرب وال تخدم مصالحهم
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تنسيق العربي علـى    التنسيقية على المستوى الوزاري، وآلية ال     
مستوى لجنة كبار المـوظفين التـي عقـدت فـي القـاهرة،             
وبروكسل، ومرسيليا، ومهدت لعقد االجتماع الوزاري العاشر       

االتحـاد مـن اجـل      : لوزراء خارجية دول مسار برشـلونة     
تشرين /  نوفمبر 4 و 3المتوسط والذي عقد في مرسيليا يومي       

 .2008ثاني 

يليا الوزاري الذي أكـد علـى       الترحيب بما ورد في بيان مرس      -2
أهمية مبادرة السالم العربية ضمن مرجعيات حـل الـصراع          
العربي اإلسرائيلي، وكذلك التأكيد بشكل قاطع على مـشاركة         
الجامعة العربية ومؤسساتها المتخصصة والعمل مع المنـسق        
العربي ضمن كافة آليات المسار األورومتوسطي الجديد وفـي        

 .افة المستوياتكافة اجتماعاته وعلى ك

دعم مرشح المملكة األردنية الهاشـمية سـفير المملكـة فـي             -3
بروكسل لتولي منصب رئيس سكرتارية االتحـاد مـن اجـل           
. المتوسط، المزمع إنشاءها فـي مدينـة برشـلونة االسـبانية          

واإلشادة بموقف المملكة األردنية الهاشمية بتأجيـل االجتمـاع       
اً عقـده يـوم     الوزاري لشؤون الميـاه الـذي كـان مقـرر         

 تضامناً مع ضرورة مشاركة الجامعة العربيـة        29/10/2008
  .في كافة االجتماعات

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د476: ق.ق(

    
مـستوى  بحث رفـع    

بين االتحـاد   العالقات  
  األوروبــي وإســرائيل

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير  �
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†{{{{ÏŁè<…< <

اعتبار قرار المجلس الوزاري األوروبي بتعزيز عالقاته مـع          -1
 رغم استمرارها في حصار األراضـي الفلـسطينية         ،إسرائيل

 يشكل انتهاكـاً صـارخاً لمبـادئ      ،وعدوانها الغاشم على غزة   
  .سياسة الجوار وحقوق اإلنسان

ي إعادة النظر في قراره بتعزيز العالقـات        مطالبة االتحاد األوروب   -2
 .مع إسرائيل الذي سيؤثر على تطوير العالقات العربية األوروبية

قيام وفد وزاري عربي من الترويكا العربيـة علـى مـستوى          -3
واألمانـة  ) المنسق العربي (القمة، مع جمهورية مصر العربية      

 على  العامة لزيارة االتحاد األوروبي لبحث خطورة هذا القرار       
 .العالقات العربية األوروبية

االتحـاد البرلمـاني العربـي    (قيام وفد من البرلمانيين العرب      -4
بزيارة مقر البرلمـان األوروبـي      ) والبرلمان العربي االنتقالي  

 .لبحث هذا الموضوع مع البرلمان األوروبي
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د477: ق.ق(

    
  تعزيــز التعــاون مــع

  آسيا الوسطى

  لس الجامعة على مستوى القمة،إن مج
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

†{{{{ÏŁè<…< <

مواصلة األمانة العامة لجهودها في إطار تفعيل مذكرات التفاهم          -1
الموقعة بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى اإلسالمية         

  .ة المتزايدة لهذه الدول على الساحة الدوليةنظراً لألهمي
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تجديد التأكيد على دعوة الدول العربية التي ليس لهـا بعثـات             -2
دبلوماسية في هذه المنطقة الهامة للعالمين العربي واإلسالمي،        

 .أن تبادر بفتح سفارات لديها

التأكيد على ضرورة تعزيز مستوى التعاون االقتـصادي مـع           -3
ي أصبحت تحظى باهتمام الدول الكبرى      دول آسيا الوسطى الت   

بسبب االكتشافات الضخمة للطاقة فيها وزيادة فرص االستثمار        
 .بها

أهمية إسراع األمانة العامة في جهودها مع دول آسيا الوسطى           -4
اإلسالمية من اجل إنشاء منتدى عربي اقتصادي مع دول آسيا          

 .الوسطى

لموضوع وعرض  تكليف األمانة العامة باالستمرار في متابعة ا       -5
 .ما يستجد على دورات المجلس القادمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د478: ق.ق(

    
التعــاون العربــي مــع 
  جمهورية الصين الشعبية  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

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

مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم        وعلى قراري    �
ــاريخ ) 130(ع . د6956 ــم 8/9/2008بت ع . د7036 ورق

 بـشأن العالقـات العربيـة مـع         3/3/2009بتاريخ  ) 131(
 جمهورية الصين الشعبية، 

وإذا يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، وآخرها قرار قمة            -
 ، 30/3/2008بتاريخ ) 20(ع . د430دمشق رقم 

< <
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Łè†{{{{Ï<…< <

التأكيد على قراراته السابقة في هذا الـشأن واإلعـراب عـن             -1
حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مـع جمهوريـة          
الصين الشعبية في مختلف المجـاالت بمـا يخـدم المـصالح      
المتبادلة، والتأكيد مجدداً على دعم الدول العربية لمبدأ الصين         

  .الواحدة
مؤتمر الثاني لجمعيـات الـصداقة      الترحيب بالبيان الختامي لل    -2

العربية الصينية الذي استضافته الجمهورية العربية الـسورية        
، وبمقترح جمعيـة الـصداقة      30/10/2008-27خالل الفترة   

الليبية الصينية باستضافة الدورة الثالثة للمؤتمر في الجماهيرية        
 .2010العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى عام 

بعقد ندوة التعاون العربي الصيني في مجال التعلـيم         الترحيب   -3
العالي والبحث العلمي في إطار منتدى التعاون العربي الصيني         
والمقترح استضافتها في جمهورية السودان في األسبوع الثاني        

، وتكليف األمانة العامـة     2009تشرين ثاني   / من شهر نوفمبر  
ة المعنية لإلعـداد    بمتابعة التنسيق مع الجهات العربية والصيني     

 .لهذه الندوة

دعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنسيق مـع الجهـات           -4
العربية والصينية المعنية لإلعداد وتنظيم األنشطة والفعاليـات        
المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى بـين عـامي          

، بما في ذلك عقد الدورة الثالثة لندوة الحوار         2010 – 2008
الحضارتين العربية والصينية في الجمهوريـة التونـسية        بين  

، والدورة الثالثـة لمـؤتمر      2009أيار  / مايو 12 و 11يومي  
رجال األعمال العرب والصينيين ونـدوة االسـتثمار األولـى         

، والدورة الـسادسة الجتمـاع      22/4/2009-21خالل الفترة   
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كبار المسؤولين العرب والصينيين في بكين المزمـع عقـدها          
، والدورة األولـى لمـؤتمر المـدن        24/6/2009 و 23ومي  ي

والحكومات المحلية العربية والصينية ذات عالقـات التوأمـة         
، والتأكيد على أهمية المشاركة     2/8/2009المزمع عقدها يوم    

 . العربية الفعالة في هذه األنشطة

التأكيد على المشاركة العربية الفعالة في معـرض شـنغهاي           -5
 وتكليـف األمانـة العامـة    The World Expo 2010العالمي 

بمواصلة اإلعداد للمعرض والندوات التي ستعقد على هامـشه         
بما في ذلك إعداد دراسة بالتكلفة التقديرية للمعرض والندوات         

 2010وسوف تدرج التكلفة في موازنة األمانة العامـة لعـام           
  .وفق اإلجراءات المتبعة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د479: ق.ق(

    
ــاون ــدى التعـ   منتـ

ــي  ــي–العرب    الترك

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

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

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بنتائج االجتماع الوزاري األول الذي عقد في إطـار           -1
ول بتـاريخ   منتدى التعـاون العربـي التركـي فـي اسـطنب          

، والذي شارك فيه أصـحاب المعـالي وزراء         11/10/2008
األمـين العـام   + رئاسـة القمـة    + خارجية الترويكا العربية    

للجامعة بجانب وزير خارجيـة تركيـا، واإلشـادة بمقاصـد           
  .ومضمون البيان الصادر عن المؤتمر الوزاري
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 الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها من اجل تنفيذ مضمون          -2
بيان اسطنبول الوزاري، واإلعداد الجيد للمؤتمر الوزاري المقبـل         

، وأهمية قيام الدول    2009أيار  / المقرر عقده في أوائل شهر مايو     
األعضاء بالتعبير عن رغبتها باستضافة الدورة المقبلة للمـؤتمر          

 .الوزاري وكذلك اجتماعات آليات تنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل

ة استمرار التعاون مـع تركيـا فـي كافـة           التأكيد على أهمي   -3
 .المجاالت وعلى جميع المستويات الثنائية والجماعية

التأكيد على اإلسراع في إنشاء بعثة الجامعة في أنقرة، تنفيـذاً            -4
لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية      

، وكذلك بيان اسطنبول الـوزاري،      3/3/2009بتاريخ  ) 131(
 .قية مقر البعثة الموقعة بين األمانة العامة وتركياواتفا

مواصلة المجلس االقتصادي واالجتماعي لجهوده من اجل تفعيل         -5
العالقات العربية التركية وفق بيان اسطنبول الوزاري، بجانـب         
قيام المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بالمساهمة فـي         

 سيتم بلورتها مـن     فعاليات هذا المنتدى ضمن خطة العمل التي      
 .قبل فريق العمل الذي أوصى بيان اسطنبول الوزاري بتشكيله

الموافقة على انضمام العراق إلى جانـب أعـضاء الرباعيـة            -6
 .العربية ضمن آليات منتدى التعاون العربي التركي

الموافقة على تنظيم ورشة عمل حول المسائل المتعلقة بـاألمن       -7
 على مـستوى    2009من عام   اإلقليمي تعقد في الربع األخير      

  .كبار الموظفين والخبراء
تكليف األمانة العامة بتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلـس            -8

 .في دورته المقبلة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د480: ق.ق(
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التعاون العربـي مـع     
  دول أمريكا الجنوبيـة   

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مانة العامة،على مذكرة األ �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى اإلعالن الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكـا           �
 ،)إعالن برازيليا(الجنوبية 

بتـاريخ  ) 20(ع  . د 431وعلى قـرار قمـة دمـشق رقـم           �
30/3/2008، 

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،8/9/2008بتاريخ ) 130(ع . د6961

وعلى قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم            �
 ،3/3/2009بتاريخ ) 131(ع . د7039

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بانعقاد القمة الثانية للـدول العربيـة ودول أمريكـا            -1
 بالدوحة عاصمة دولـة     2009آذار  /  مارس 31الجنوبية في   

ن والتشاور بين   قطر والتي تُشكل مرحلة جديدة لتطوير التعاو      
الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة فـي كافـة المجـاالت            

والتأكيـد علـى    . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 . أهمية مشاركة كال الطرفين في جميع األنشطة المقرر إقامتها

الطلب من األمانة العامة إعداد تقرير حول االنجازات في هذا           -2
مجلس الجامعة على المستوى الوزاري     المجال وعرضه على    

 .في دورته العادية القادمة
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د481: ق.ق(
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دعم وتأييـد ترشـيح     
السيد فاروق حـسنى    
وزير الثقافة بجمهورية  
مصر العربية لمنـصب    
مدير عام منظمة األمم    
المتحدة للتربية والعلم   

  )اليونـسكو (والثقافة  
  

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

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى الطلب المقدم من جمهورية مصر العربية بتأييد واعتماد          �
فاروق حسني وزير الثقافة لمنصب مدير عـام        / ترشيح السيد 

  ،)نسكواليو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى            �

آذار /  مــارس3فــي ) 131(ع . د-7040الــوزاري رقــم 
2009، 

وعلى قرار وزراء خارجية الدول العربيـة فـي اجتمـاعهم            �
 بـشأن   2008أيلول  /  سبتمبر 24التشاوري في نيويورك في     

تأييد ترشيح السيد فاروق حسني، وزير الثقافـة بجمهوريـة          
صر العربية بوصفه مرشحاً لتولي منصب مدير عام منظمة         م

 ،)اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وإذ يدرك أن الدول العربية لم تحظ بعد بـشغل هـذا المنـصب               -
الدولي الهام رغم اإلسهامات الكبيرة للثقافة في مسيرة الحضارات      

ر بين الحـضارات،    اإلنسانية، ودور الدول العربية في دفع الحوا      
 وتعزيز التفاعل بين الثقافات،

وإذ يشيد بجهد المجموعة العربية في اليونـسكو لحـشد التأييـد             -
 الدولي للمرشح العربي،

†{{{{ÏŁè<…< <

فاروق حسني وزيـر الثقافـة بجمهوريـة        / تأييد ترشيح السيد   -1
مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربيـة          

  ).اليونسكو (والعلم والثقافة
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فاروق حسني المرشح الرسمي والوحيد للـدول       / اعتبار السيد  -2
 .العربية

التأكيد على أهمية العمل على انتخاب مرشح عربي للفوز في            -3
 .االنتخابات وتبؤ هذا المنصب الدولي الرفيع

اإلعراب عن التقدير لقادة االتحاد األفريقـي علـى قـرارهم            -4
    1 أبابا خالل الفترة من      قدت بأديس الصادر عن قمتهم التي ع-

بدعم السيد فـاروق حـسنى كمرشـح أفريقـي          ،  3/2/2009
لمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة         

 .، وكذلك جميع الدول التي دعمت ترشيحه)اليونسكو(

تكليف المجموعة العربية في اليونسكو وسفراء الدول العربيـة          -5
ء في المجلس التنفيذي لليونـسكو      المعتمدة لدى الدول األعضا   

وغيرها من الدول بتكثيف اتصاالتهم لحشد أكبر قدر من التأييد          
الدولي للمرشح العربي لمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة         

 ).اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د482: ق.ق(

    
مبادرة حضرة صـاحب    
السمو الـشيخ صـباح     

د الجابر الـصباح    األحم
أمير دولة الكويت بشأن    
توفير الموارد الماليـة    
الالزمة لدعم وتمويـل    
مشاريع القطاع الخاص   
الصغيرة والمتوسـطة   
  فــي الــوطن العربــي

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 على مذكرة دولة الكويت،و �

وعلى مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من دولة الكويت بشأن          �
مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمـد الجـابر          
الصباح أمير دولة الكويت التنموية لتـوفير المـوارد الماليـة     
الالزمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخـاص فـي الـدول           
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 خطابه في الجلسة االفتتاحية للقمة      العربية، التي أعلن عنها في    
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي عقدت في دولة        

 ،20/1/2009-19الكويت بتاريخ 

وعلى تقرير وقرارات المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي          �
 ،27/3/2009بتاريخ ) 21(ع .التحضيري للقمة د

جمهوريـة  وإذ يرحب بما أعلنته كل من جمهورية جيبـوتي، وال          -
 اإلسالمية الموريتانية بمساهماتهما في دعم وتمويل المبادرة،

 وفي ضوء المناقشات، -
†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن التقدير للمبادرة التنموية لحضرة صاحب الـسمو     -1
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي         

 مشاريع  تهدف إلى توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم       
القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليـاري        
دوالر، تدار من قبل الصندوق العربي لإلنمـاء االقتـصادي          
واالجتماعي، من خالل آلية وضوابط ومعايير تقرهـا الـدول          
المساهمة في هذه المبادرة، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق         

  .أهدافها المرجوة
عضاء تقديم مساهمتها في دعـم وتمويـل        الطلب من الدول األ    -2

 .هذه المبادرة

 مليـون   500توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ         -3
 . دوالر في رأس المال لتفعيل انطالقة هذه المبادرة التنموية

الطلب من األمين العام متابعة الموضـوع وإخطـار الـدول            -4
 .األعضاء بتطوراته

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د483: ق.ق(
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تحرير النقـل الجـوى     
بـين الــدول العربيــة  

  وفتح األجواء

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

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

  وعلى مذكرة دولة اإلمارات العربية المتحدة، �
  لمدني،وعلى مذكرة الهيئة العربية للطيران ا �
  وعلى مذكرة االتحاد العربي للنقل الجوي،  �
وعلى تقرير وقرارات المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي          �

 ،27/3/2009بتاريخ ) 21(ع .التحضيري للقمة د

 309، ورقم   28/3/2002بتاريخ  ) 14(ع  . د 235وإذ يستذكر قرارات القمة رقم       -
  ،23/3/2006بتاريخ ) 18(ع . د351، ورقم 23/3/2005بتاريخ ) 17(ع .د
 ضوء إعالن الكويت وبرنامج العمـل الـصادرين عـن القمـة             وفي -

  ، 20/1/2009-19االقتصادية والتنموية واالجتماعية المنعقدة بالكويت 
وسعياً لحسن تطبيق اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية           -

  وتوسيع نطاقها، وتحقيق أهدافها،
  وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <
  :أوالً
دعوة الدول العربية الموقعة على اتفاقية تحرير النقل الجـوي           -1

  .بين الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى سرعة التصديق
دعوة الدول العربية األخرى إلى اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة           -2

 .لالنضمام إلى االتفاقية

  :تكليف مجلس وزراء النقل العرب بما يلي: ثانياً
نظيم االقتصادي للنقل الجوي العربي التـي       مراجعة قواعد الت   -1

أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني كالئحة تنفيذية لالتفاقية،        
  .واالجتماعي وعرضها على المجلس االقتصادي
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 .بحث سبل تعزيز وتفعيل تطبيق االتفاقية لدى الدول األعضاء المنضمة إليها -2

تفاقية إلى القمة   تقديم تقرير حول التقدم المحرز بشأن تطبيق اال        -3
 .العربية القادمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د484: 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، �

األمانة العامة بشأن مـشروع النهـوض باللغـة         وعلى تقرير    �
 العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة،

 وعلى وثيقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، �

وعلى وثيقة مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه نحـو            �
 مجتمع المعرفة،

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوي            �
 ،3/3/2009بتاريخ ) 131(ع .د) 7042(الوزاري رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

اعتماد وثيقة مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه نحـو            -1
  .مجتمع المعرفة، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار

الطلب من الدول األعضاء االسترشاد بما ورد في الوثيقة، في           -2
 .كافة برامجها ذات الصلة بالنهوض باللغة العربية

ة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنـسيق مـع         تكليف المنظم  -3
األمانة العامة والوزارات والمؤسسات المعنيـة فـي الـدول          
األعضاء، بمتابعة تنفيذ القرار، وإعداد تقريـر دوري حـول          
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التقدم المحرز في هذا الشأن للعرض على مجلس جامعة الدول          
  .العربية على مستوى القمة

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د485: ق.ق(

    

  )مرفـق(  
  مشروع

  )النهوض باللغة العربية للتوجه حنو جمتمع املعرفة(
  "21/8/2008-19"دمشق 

استناداً إلى إعالن الرياض الصادر عن القمة العربيـة التـي           
العمل الجاد  " والذي دعا إلى     2007 آذار عام    29 و 28عقدت يومي   

وترسـيخ  لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتهـا ومرتكزاتهـا         
االنتماء إليها في قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقولهم باعتبار         
أن العروبة ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً بل هـي هويـة ثقافيـة             

تلعب اللغة العربية دور المعبر عنها والحـافظ لتراثهـا،          ... موحدة
وإطار حضاري مشترك قائم علـى القـيم الروحيـة واألخالقيـة            

واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية    . ريه التنوع والتعدد  يث... اإلنسانية
دون ... ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتـسارعة     .. األخرى

  ...."الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز

وانطالقاً من قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمـة          
لموافقـة  ، المتضمن ا  30/3/2008بتاريخ  ) 435(بدمشق ذي الرقم    

على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفـة،          
وتقديم الشكر للجمهورية العربية السورية على مبادرتها إلطالق هذا         

إن مجلس الجامعة على مـستوى      ": المشروع، وقد جاء في حيثياته    
القمة بعد إطالعه على مذكرة األمانة العامة وعلى تقريـر األمـين            
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عمل العربي المشترك، وانطالقاً من اإلرث الثقافي ألمتنا        العام عن ال  
العربية، ومتابعة لجهودنا للنهوض باللغة العربية المرتبطة بثقافتنا        

  ."وتاريخنا وهويتنا

وتأكيداً لما أعلناه في قمة الرياض حل دور اللغة العربية فـي            
التعبير عن إرثنا والحفاظ عليه ودورها في تطوير العمـل العربـي            

  .لمشترك من خالل تعزيز حضورها في جميع المجاالتا

وانطالقاً من دور اللغة العربية في الحفاظ على هويتنا العربية،      
وتوحيد األمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبالً، وتحقيق التواصـل         
والتفاعل بين أبناء األمة العربية باعتبارها أساس القوميـة العربيـة           

وذاتيتها الثقافية ودورها في دعم التنميـة       وعنوان الشخصية العربية    
المستدامة وكونها سبيل األمة نحو التوجه إلـى مجتمـع المعرفـة            

  .والتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي

وتأكيداً ألهمية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية من لغات األمم المتحـدة            
ازاً هاماً وإقراراً بأهميـة     وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية، باعتباره إنج      

  .اللغة العربية كلغة عالمية مما ساهم في الحفاظ على خصائصها وتطويرها

وتداركاً لتأثير الضعف اللغوي على عملية التنميـة االقتـصادية           −
 واالجتماعية والثقافية،

وتأكيداً لضرورة وضع الخطط والسياسات اللغوية لتمكـين اللغـة           −
 التحديات التي تواجهها في ظل العولمة،       العربية والحفاظ عليها من   

مع تأكيد أن اكتساب لغات أجنبية أخرى يشكل إغناء لثقافتنا ولغتنا           
  :العربية وتوظيفاً لها في مجاالت التنمية الشاملة والمستدامة، يقرر

الموافقة على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحـو          -1
 العربية السورية   مجتمع المعرفة، وتقديم الشكر للجمهورية    

  .على مبادرتها إلطالق هذا المشروع
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الطلب من األمانة العامة إحالة المشروع إلى كافة الجهات          -2
المعنية والمؤسسات ذات الـصلة فـي الـدول األعـضاء           

 .لدراسته من جميع جوانبه واقتراح آليات تنفيذه

تكليف األمانة العامة بتقديم تقرير عن مدى التقدم المحرز في           -3
لمجلس الجامعة على   ) 130(روعات إلى الدورة العادية     المش

مستوى الوزراء للنظر فيه ورفع تقرير إلى الدورة العاديـة          
 .الحادية والعشرين لمجلس الجامعة على مستوى القمة

  :هدف المشروع: أوالً
النهوض باللغة العربية للتوجه نحـو مجتمـع        "يهدف مشروع   

  :إلي" المعرفة
  ".اللغة العربية"عربية متمثلة في لغتنا األم الحفاظ على الهوية ال -1
االهتمام باللغة العربية على أنها وعاء للمعرفة وسبيل األمـة           -2

 .نحو التوجه إلى مجتمع المعرفة

دعم التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة فـي الـدول            -3
 .العربية، استنادا إلى دور اللغة األم في هذه المجاالت

  :لمشروعمنطلقات ا: ثانياً
  .تنفيذ قرار مؤتمري قمة الرياض ودمشق -
 .تثبيت الهوية العربية وتعميقها -

معالجة القضايا المعاصرة للغة العربية المهمـة لتوجـه الـدول            -
العربية نحو مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم عليها والتعامل مع         

 .الفرص والتحديات التي يطرحها هذا التوجه

على عمليـة التنميـة االقتـصادية       تدارك تأثر الضعف اللغوي      -
 .واالجتماعية والثقافية

معالجة مسائل التنمية البشرية ذات العالقة باللغة كالتعليم، والتعلُّم          -
 .مدى الحياة، والتواصل
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  :بنود القرار: ثالثاً
وضع سياسة لغوية قومية، وسياسات وطنية متناسـقة معهـا،           -1

  .ووطنيةوإستراتيجيات لتنفيذها من خالل برامج قومية 
، )األلكسو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      : الجهات المنفذة (

وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمـي والماليـة،          
  .)ومجامع اللغة العربية، وإتحاد الكتاب العرب، والجهات المتخصصة

ت وضع برامج قومية ووطنية لمعالجة قضايا اللغة العربيـة ذا      -2
األولوية في التوجه نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة في         

  :المجاالت التالية
تحديث مناهج تعليم اللغة العربية واستخدام تقانة المعلومات         −

واالتصاالت، وزيادة عدد مؤسساتها، واعتماد مبدأ الـتعلُّم        
  .مدى الحياة في ذلك، والعناية بمدرسيها وأساتذتها

  .)التعليم العالي والبحث العلمي ورات التربيةوزا: الجهات المنفذة(
تعريب العلوم والتقانات وتوطينها لـدى القـوى العاملـة           −

العربية في جميع القطاعات، تعليماً وتأليفاً وترجمـة، مـع          
االهتمام باللغات األجنبية اهتماما كبيراً، وفصل مسألة إتقان        

اريخ تقدم  اللغات األجنبية عن مسألة التعليم بها،إذ لم ير الت        
 .أمة من األمم بغير لغتها

  ).وزارات التعليم العالي: الجهات المنفذة(
تعزيز استعمال اللغة العربية في اإلعالم واإلعالن، والرقـي         −

  .في هذا االستخدام، ووضع سياسات وإجراءات تنفيذيه لذلك
  ).وزارت اإلعالم: الجهات المنفذة(

 عدد المؤسسات العاملة    وضع برامج لتعزيز البحث والتطوير وزيادة      -3
في مجال بحوث اللغة العربية كي تجاري متطلبـات التوجـه نحـو             
مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وتنسيق البرامج علـى المـستوى          
القومي،وتنفيذها في الجامعات ومعاهد البحوث العربية، وإنشاء هيئـة        
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 تنسيقية عليا من وزارات التعليم العـالي والبحـث العلمـي لتعـالج            
مسائل المصطلحات، والذخيرة اللغوية، والمعاجم،     : البحوث، وخاصة 

وتعليم اللغة، وتقيس استعمال اللغة العربية فـي تقنيـة المعلومـات            
واالتصاالت وتطبيقاتها في اللغة العربية،والترجمة اآلليـة، ومـسألة         
اعتماد التشكيل في الكتابة، وتعرف الحرف العربي، ومعالجة الكـالم          

  .رفاً وتوليداً، وإدارة المعرفة باللغة العربيةالعربي تع
  ).وزارات التعليم العالي والبحث العلمي: الجهات المنفذة(

إصدار تشريعات وطنية لحماية اللغة العربية وترقيـة اسـتخدامها،           -4
وتطوير استعماالتها في اإلعالم، واإلعالن بكل أشكاله، وفي المواقع         

  .وزيادة المحتوى العربي، )اإلنترنت(العربية على الشابكة 
وزارات اإلعـالم، والثقافـة، واالتـصاالت       : الجهات المنفذة (

  ).وتقانة المعلومات
وضع برامج للتوعية بأهمية اللغة العربية في التوجـه نحـو            -5

مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة كونها وعاء المعرفة الوحيـد         
  .للغالبية العظمي من المجتمع العربي

  ). وزارات اإلعالم، والثقافة:الجهات المنفذة(
تأكيد استعمال اللغة العربية رسمياً فـي المحافـل اإلقليميـة            -6

 .والدولية، والنشاطات العلمية والثقافية، كالمؤتمرات والندوات

  ).وزارات الخارجية: الجهات المنفذة(

  :آليات التنفيذ: بعاًار
ريع تعتمد المبادئ واآلليات التالية في تنفيذ البـرامج والمـشا         

  :الالزمة لتحقيق البنود المذكورة آنفاً
تقوم الوزارات المعنية في الدول العربية، ومن خالل المجالس          -1

الوزارية أو من يمثلها، بوضع السياسات والخطط واإلجراءات        
الالزمة لتنفيذ بنود القرار، آخذين باالعتبار، الجهود العربيـة         

  .وطنيالتي بذلت وتُبذل، على الصعيدين القومي وال
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تحدد النتائج المرجوة لكل برنامج، ومراحـل ومـدد تنفيـذه،            -2
 .والمؤشرات الرقمية لقياس تحقيق هذه النتائج

في تمويل بـرامج القـرار      ) الربح للجميع (يعتمد مبدأ الترابح     -3
 .وتحقيق مشاركة واستفادة كل الدول العربية منها

ـ "يشجع القطاع الخاص والمجتمع المـدني، ويـدعمان إلقامـة            -4 دن م
مثل صناعة المحتـوى وصـناعات البرمجيـات        " للصناعات اللغوية 

اللغوية العربية، وصناعات تعرف الحروف وتعرف الكالم، وصناعات        
الجيل القادم للحواسيب واالتصاالت القائمة على الداللـة، ويـشجعان          

 .على القيام بالتعليم والبحث والتطوير واالبتكار في هذه المجاالت

ؤشرات األداء الخاصة بهذا المشروع علـى       تعرض النتائج وم   -5
 .مؤتمرات القمة الالحقة

  :النتائج المرجوة من المشروع: خامساً
سيحقق المشروع العديد من النتائج الهامة علـى الـصعيدين          

  :القومي والوطني، أهمها
  .توطين المعرفة بلغة المجتمع وإتاحتها له -1
 اللغـة العربيـة     حماية الهوية العربية والثقافة العربية، وترقية      -2

 .والحفاظ على مكانتها بين اللغات العالمية الحية

ربط مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي العربي بـالقوى          -3
 .العاملة العربية ونقل المعرفة لها

تسهيل تداول المعرفة المتخصصة ضمن كل قطاع بلغة العاملين          -4
 .كارفيه، ومن ثم رفع اإلنتاجية والقدرات المعرفية، واالبت

 .تعزيز قيام الصناعات والخدمات القائمة على المعرفة -5

الرقي بالتداول باللغة العربية في األنشطة اإلعالمية واإلعالنية والوسائط          -6
  .المتعددة، والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وضع خطة عربية لتعزيز    
  ثقافة حقوق اإلنسان

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

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

ج بتــاريخ /159وعلــى مــذكرة المملكــة المغربيــة رقــم  �
20/1/2009، 

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب باقتراح المملكة المغربية بشأن وضع خطـة عربيـة           -1
  .لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

نة العامة بالتنسيق مع الدول األعضاء والمنظمـات        تكليف األما  -2
والمؤسسات العربية ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان وفـي         
مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بإعداد مـشروع         
خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان وتحديـد مبادئهـا           

 .وأهدافها وآلياتها

ألمانة العامة بمقترحاتها في    دعوة الدول األعضاء إلى تزويد ا      -3
 .هذا الشأن

عرض الخطة في صيغتها النهائية بعد إقرارها مـن اللجنـة            -4
العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، على مجلـس جامعـة الـدول       
العربية على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعهـا إلـى مجلـس           
جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتـه العاديـة           

  .العتمادها) 22(القادمة 
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د486: ق.ق(
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المؤتمر العربـي األول    
للمنظمــات اإلنــسانية 
ــدول   ــة بال والتنموي
األعضاء فـي جامعـة     

  الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

ألول وعلى إعالن الدوحة الصادر عـن المـؤتمر العربـي ا           �
للمنظمات اإلنسانية والتنموية بالدول األعـضاء فـي جامعـة         

 ،4/3/2009 و3الدول العربية الذي انعقد بالدوحة يومي 

 وإذ يؤكد على أهمية تسيير عمليات اإلغاثة والعمل اإلنساني، -

وإذ يشيد بجهود الدول األعضاء في تعزيز قـدرات المنظمـات            -
 الطوعية والخيرية،

†{{{{ÏŁè<…< <

شكر للهيئة القطرية لألعمال الخيرية لمبادرتها بعقد المؤتمر        توجيه ال  -1
 .العربي األول للمنظمات اإلنسانية والتنموية في الدول العربية

أخذ العلم بما ورد في إعالن الدوحة الصادر عـن المـؤتمر             -2
العربي األول للمنظمات اإلنسانية والتنموية في الدول األعضاء        

 .بجامعة الدول العربية
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د487: ق.ق(

    
متابعة تنفيذ مشروع نظام    
أقمار اصطناعية عربـي    
  لمراقبــة كوكــب األرض

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

بتـاريخ  ) 17(ع  . د 320وعلى قرار قمـة الجزائـر رقـم          �
23/3/2005(، 

بتـاريخ  ) 20(ع  . د 439وعلى قـرار قمـة دمـشق رقـم           �
30/3/2008، 
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 –1742: ق(وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم        �
 ،)28/8/2008–82دع

وعلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن شـؤون           �
 ،)22/12/2008–20دع–298ق(البيئة رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

تشكيل لجنة على مستوى وزراء الخارجية تتكون من ترويكـا         
هوريـة التونـسية والجمهوريـة الجزائريـة        القمة العربيـة والجم   

الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر       
العربية والسيد األمين العام للجامعة لوضع األسلوب األفضل لتفعيل         

  .تنفيذ مشروع نظام أقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب األرض
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د488: ق.ق(
  

  

    
مبادرة سـيادة الـرئيس     
زين العابدين بـن علـي      
ــة  ــيس الجمهوريـ رئـ
التونسية حول إعالن سنة    

   سنة دولية للشباب   2010

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

†{{{{ÏŁè<…< <

ة الرئيس زين العابدين بـن علـي رئـيس          تأييد وتثمين مبادرة سياد   
الـسنة  " تحـت شـعار      2010الجمهورية التونسية، الداعية إلى وضع سنة       

 .، وإلى عقد مؤتمر عالمي للشباب تحت رعاية األمم المتحدة"الدولية للشباب
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د489: ق.ق(

  
 تحفظت كل من المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحـرين،              )∗(   

 .والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت على المشروع
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نحو تكامل  "بيان دمشق   
بين اإلعالم واالتصاالت   

ــ  ــل التنمي ــن أج ة م
  "اإلنسانية العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة،  �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى بيان دمشق الصادر عن االجتماع المـشترك لمجلـسي           �
وزراء اإلعالم واالتصاالت والمعلومـات العـرب بتـاريخ         

التكامل بين اإلعالم واالتصاالت مـن       "، بشأن 17/11/2008
 ،"أجل التنمية اإلنسانية العربية

 الصادر عـن    17/11/2008بتاريخ  ) 1(وبناء على القرار رقم      -
االجتمـاع المــشترك لمجلـسي وزراء اإلعــالم واالتــصاالت   

 والمعلومات العرب،

†{{{{ÏŁè<…< <

عـشرية التنميـة    "اعتماد بيان دمشق المشار إليه والمتضمن        -1
، بالصيغة  "تشاركية لإلعالم واالتصاالت في المنطقة العربية     ال

 .المرفقة، كوثيقة من وثائق العمل العربي المشترك

الطلب من مجلسي وزراء اإلعالم واالتصاالت والمعلومـات         -2
العرب متابعة تنفيذ مـشروعات هـذه العـشرية وبرامجهـا،          
وإحاطة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري         

 .لماً بما يتم في هذا الخصوصع
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د490: ق.ق(
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  األمانة العامة

  

    

  
 

>)مرفــق( << << << <
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  بيان دمشق
  الصادر عن االجتماع المشترك

  لمجلسي وزراء اإلعالم واالتصاالت والمعلومات العرب
   ]2008تشرين ثاني / فمبر نو17: دمشق[ 

*******  
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�����         

ومـن  من ميثاق جامعة الدول العربيـة، بنـصه وروحـه،            انطالقاً
القرارات والوثائق الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علـى          

  مستوى القمة بشأن تحديث العمل العربي المشترك وتطويره،

 للمقصد الذي توخاه المجلسان من عقد اجتماع مشترك لهما          اًوتحقيق
وهو تعزيز التكامل بين اإلعالم واالتصاالت واالستفادة المتبادلة من         

  خبراتهما،

ً منهما للدور المتعاظم والمشترك لإلعالم واالتصاالت فـي         وإدراكا
حياة اإلنسان العربي المعاصر وتمكينه من التفاعل البناء مع مجتمعه          

  مع العالم،و
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 بأن التكامل واالندماج بين االتصاالت واإلعـالم يـشكالن          واقتناعاً
  المسار العام لتطور هذين المجالين في المستقبل المنظور،

ً على إتاحة أوسع الفرص أمام اإلنسان العربي لالستفادة من          حرصاو
تطبيقات االندماج بين وسائل اإلعالم واالتصاالت وتقانة المعلومات،        

عي الحثيث إلى رأب الفجوة الرقمية سواء على مستوى الدولـة           والس
الواحدة أم بين الدول العربية بعضها بعضاً، أم بين الدول العربيـة            
وباقي العالم بما يثرى مجاالت المعرفة والفكر والتعلـيم والـصحة           

  والخدمات المجتمعية العامة وغيرها،

خدمات المتطورة   لحق اإلنسان العربي في الحصول على ال       تعزيزاًو
  في اإلعالم واالتصاالت،

 لوطننا العربي من اإلسهام بفاعلية مع المجتمع الدولي في وتمكيناً
بناء مجتمع معلومات جامع، ذي توجه تنموي يضع اإلنسان في 

  صميم اهتماماته،

في تفعيل نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها         وإسهاماً
، وخاصة ما يتعلـق بالقـضايا ذات        )2005 تونس   – 2003جنيف  (

االهتمام المشترك لقطاع اإلعالم وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات      
  ، من خالل التعاون والتشارك والتكامل بين هذين القطاعين

        ::::يعلنـانيعلنـانيعلنـانيعلنـان

العــشرية العربيــة للتنميــة التــشاركية لإلعــالم "إطــالق   :أوالً
  :ف التاليةتحقيقاً لألهدا" )2018 -2009(واالتصاالت 

نــشر وتعمــيم اســتخدام تطبيقــات انــدماج اإلعــالم  -1
واالتصاالت لما في ذلك مـن تعزيـز لجهـود التنميـة          

  .االجتماعية واالقتصادية



-108-  

تقليص الفجوة الرقمية والمعرفية وتحقيق أوسع معدالت        -2
  .النفاذ الشامل والعادل

تنمية الموارد والمهـارات البـشرية الالزمـة لتحقيـق           -3
  .جتمع المعرفة واقتصادهمتطلبات بناء م

تعزيز التواصل اإلعالمي واالتصاالتي محليـاً وعربيـا         -4
ودولياً تمكيناً للمحتوى الرقمي العربي ومكوناته اإلبداعية       

  .من التواجد على مستوى اإلعالم الدولي
إنشاء آلية للتعاون والتنسيق الدائمين بـين المجلـسين عبـر            :ثانياً

  .تكامل بين سياساتهما وخططهماأمانتيهما الفنيتين، دعماً لل

        ،،،،""""العشرية العربية للتنمية التشاركية لإلعالم واالتصاالتالعشرية العربية للتنمية التشاركية لإلعالم واالتصاالتالعشرية العربية للتنمية التشاركية لإلعالم واالتصاالتالعشرية العربية للتنمية التشاركية لإلعالم واالتصاالت""""وتحقيقاً ألهداف وتحقيقاً ألهداف وتحقيقاً ألهداف وتحقيقاً ألهداف 

        ::::اتفق المجلسان على محاور العمل التاليةاتفق المجلسان على محاور العمل التاليةاتفق المجلسان على محاور العمل التاليةاتفق المجلسان على محاور العمل التالية

 التنسيق والتكامل  :المحور األول

التنسيق بين قطاع اإلعالم وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات         -1
 المـشروعات والمبـادرات     في وضع االستراتيجيات وتخطيط   

  .والفعاليات بمجاالت ذات االهتمام المشترك بين القطاعين
وضع برنامج مشترك للتحول من أنظمة البث التمـاثلي إلـى            -2

الرقمنة الكاملة للوسائط المشتركة لإلعالم واالتـصاالت لمـا         
ينطوي عليه ذلك من تشجيع االستثمار في هذا المجال وبالتالي          

 .نيات األساس القائمةاالستفادة من الب

التعاون والتنسيق بين قطاع اإلعالم وقطاع االتصاالت وتقنيـة        -3
المعلومات في مجال تقديم الخدمات المجتمعية غير الربحيـة،         

 .وخاصة منها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية

توسيع نطاق التعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية المعنية بشؤون التكامـل            -4
ندماج بين االتصاالت واإلعالم، مع إيالء موضوع تنظيم فعاليات حول           واال

 .التطور العالمي لمجاالت التكامل بين االتصاالت واإلعالم االهتمام المناسب
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حث الدول األعضاء على تـشجيع التكامـل بـين اإلعـالم             -5
 .واالتصاالت حسب القوانين والتشريعات المتبعة لديها

اذ كافة الترتيبات واإلجـراءات     حث الدول األعضاء على اتخ     -6
اإلدارية والمؤسسية والتنظيمية التي من شأنها تيسير التكامـل         

 . واالندماج بين االتصاالت واإلعالم

دعوة مراكز البحوث والمعاهد والكليات المعنية فـي الـوطن           -7
العربي بدراسة المجاالت المـشتركة لإلعـالم واالتـصاالت         

 .جالوالتعاون فيما بينها في هذا الم

  تعزيز القدرات  :المحور الثاني
تشجيع انتشار تطبيقات اندماج اإلعالم واالتصاالت، وخاصـة         -8

منها ما يتيح لإلنسان العربي تنمية معارفـه، وإثـراء فكـره            
ووجدانه، ومواكبة التقدم المعرفي العالمي، بما يقتضيه ذلك من         
تيسير حصوله على األجهزة والبرمجيات وفـرص اكتـساب         

 .باستخداماتها والتحديث المستمر لهذه الدرايةالدراية 

تنمية البنية األساس للتكامل واالندماج بين اإلعالم واالتصاالت         -9
من خالل إقامة نواة محورية لشبكة اتـصاالت عربيـة ذات           
سعات فائقة بدءاً بما هو متاح بالفعل لدى بعض الدول العربية           

 .من شبكة لأللياف الضوئية

رية في مجاالت التكامل بـين االتـصاالت        تنمية الموارد البش   - 10
وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم، وخاصة من هذه التطبيقـات        
شبكات الجيل القادم وخدمات النطاق عـريض الحزمـة لمـا           
يترتب على ذلك من تحديث وتطوير مجمل األداء المجتمعـي          
واإلسهام في إتاحة أعداد متزايدة من فرص الكـسب لألفـراد           

 .ساتواألسر والمؤس

تعزيز قدرة المؤسسات والهيئات، العامة والخاصـة، المعنيـة          - 11
بمكونات مجتمع المعلومات على اإلسهام النـشيط فـي بنـاء           
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مجتمع المعلومات العربي ومن بعده مجتمع المعرفة العربـي،         
وخاصة من حيث التطـوير المتواصـل لمهاراتهـا التقنيـة           

 .واألفكاروالبشرية وتنظيم ملتقيات دورية لتبادل الخبرة 

رصد أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال التكنولوجيـا          - 12
المشتركة لالتصاالت واإلعالم، وتقييم جدوى تطبيقها وفرص       
استثمارها في المنطقة العربية، وكذلك التعرف على النمـاذج         
التجارية العالمية لالندماج بين خدمات االتـصاالت واإلعـالم         

 .وتكنولوجيا المعلومات

ع الجامعات ومراكز البحوث في الدول العربية إلجـراء         تشجي - 13
 .البحوث المتعلقة بتكنولوجيا اندماج االتصاالت واإلعالم

  المعاييـر  : المحور الثالث
صون حقوق الملكية الفكرية واحترامها فـي جميـع أشـكال            - 14

ومراحل استخدام المنصات المشتركة لإلعالم واالتـصاالت،       
مـي عبـر مختلـف وسـائل        ومكافحة قرصنة المحتوى الرق   

 .االتصاالت

وضع مجموعة متكاملة من المعايير ومؤشرات القياس الالزمة         - 15
 .لمتابعة وتقييم مدى التقدم في بناء مجتمع المعلومات العربي

في إطار التقييس التقني، السعي من خالل الجهـات اإلداريـة            - 16
والتنظيمية لقطاع اإلعالم ولقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات       

حماية وتطبيق مبدأ التقييس للنظم واألجهزة والمعـدات وفقـا          ل
للمعايير العالمية، سواء كان ذلك للخدمات التي تقدم للجمهـور         
أو االســتخدامات الخاصــة بالمــشغلين ومــزودي الخدمــة 

 . والشركات

حث الدول العربية على المشاركة في فرق العمل واألنـشطة           - 17
دولي لالتصاالت والجهات   الخاصة بقطاع التقييس في االتحاد ال     

 .الدولية المعنية األخرى



-111-  

 االستثمار  :المحور الرابع

وضع خطة، بالتعاون مـع المنظمـة العربيـة لتكنولوجيـات          - 18
االتصال والمعلومات، واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة       
العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من مؤسسات العمـل         

دات المهنية العربية المعنية، لتـوفير      العربي المشترك واالتحا  
وتشجيع إنتاج أجهزة المنصات المشتركة لإلعالم واالتصاالت       
في األسواق العربية بالحجم والسعر اللذين يلبيـان احتياجـات          
الشرائح األشد احتياجاً لهذه األجهزة، وخاصة تالميذ المدارس        

 .وطالب الجامعات والشباب الباحثين والمهنيين

  الفجوة الرقمية والمحتوى الرقمي: لخامسالمحور ا
إذا كان التكامل بين اإلعالم واالتصاالت أمرا ضروريا، فإنه يـصبح            - 19

أكثر تأثيرا وحيويا مع تحقيق أهداف المحتوى، ومن ثم العمل علـى            
زيادة االستثمار في صناعة المحتوى الرقمي العربي، والذي أصـبح          

 .لى االقتصاديات الوطنيةصناعة قائمة بذاتها وذات تأثير متنام ع

الطلب من المنظمة العربية لتكنولوجيات االتـصال والمعلومـات          - 20
واتحاد إذاعات الدول العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية         
االستمرار في الدراسات الفنية واالقتـصادية الالزمـة إلطـالق          

 .الخدمات الرقمية عبر مختلف الوسائل في المنطقة العربية

قمنة األرشيفات التليفزيونية واإلذاعية واألرشيفات والمكتبات      ر - 21
 .والمتاحف لدى الدول العربية من خالل الجهات المعنية

تعميم الخدمة الشاملة بما يلبي احتياجات اإلعـالم واالتـصاالت           - 22
وتقنية المعلومات والمحتوى عالي الجودة، وتسهيل الحصول على        

 تتمكن بعد من االندماج فـي       الخدمات، وخصوصاً الفئات التي لم    
عالم االتصاالت، وذوي االحتياجات الخاصة والنساء واألطفـال،        

 .وفي المناطق النائية بغية تعزيز اندماجهم في المجتمع
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تناط بآلية التنسيق الدائم بين المجلسين، عبر أمانتيهما الفنيتين، مهمة متابعة            -1

:  العربية للتنمية التـشاركية لإلعـالم واالتـصاالت        العشرية"تحقيق أهداف   
 وتنفيذ محاوره، وفق المقتربات والصيغ التـي يحتويهـا          "2018 – 2009

  .الصادر عن هذا االجتماع الوزاري المشترك) 2(القرار رقم 
العشرية العربيـة للتنميـة     "تقييم ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ        -2

ــصاالت ــالم واالت ــشاركية لإلع ــي " 2018 – 2009: الت ف
االجتماعات المـشتركة للمجلـسين الـوزاريين وللجنتيهمـا         
الدائمتين، أو متى دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى نحو ما ينص           

  .الصادران عن هذا االجتماع المشترك) 2(و) 1(عليه القراران 
    

الوضع المالي لألمانـة    
العامة لجامعة الـدول    

  العربية

  مة،إن مجلس الجامعة على مستوى الق
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

واستنادا إلى كافة قراراته بشأن الوضع المالي وآخرها قرار قمة           -
  ،30/3/2008 بتاريخ 446دمشق رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

دعوة الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الجامعـة           :أوالً
لى مستوى القمة وآخرها قرار قمة دمشق بـشأن الوضـع           ع

  :المالي لألمانة العامة خاصة فيما يتعلق باالتي
ضرورة تقيد الدول األعضاء بسداد مـساهماتها كاملـة          -1

خالل األشهر الثالثة األولى من السنة المالية وفقا لـنص          
  .من النظام المالي، وبعملة الموازنة) 29(المادة 
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من % 10عضاء التي عليها متأخرات بسداد      التزام الدول األ   -2
  .هذه المتأخرات سنويا تضاف إلى حصة الدولة السنوية

الطلب من الدول األعضاء المتحفظة على نسب مساهماتها         -3
  .الحالية في موازنة األمانة العامة سحب هذه التحفظات

سداد الدول األعضاء لمساهماتها في االحتياطي العام لألمانة         -4
، 23 وفقا لنص المـادتين      2006را من موازنة    العامة اعتبا 

  . من النظام المالي لألمانة العامة بجامعة الدول العربية24
معالجة موقف الدول غير القادرة على دفع مساهماتها المقـررة           -5

في موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب إلى هذه 
  .2008، 2007، 2006الدول سداد حصتها في موازنات عام 

الطلب من الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها في االعتماد  :ثانياً
واالعتمـاد  )  مليـون دوالر   2(المخصص لفتح بعثة العـراق      

  .اإلسراع بتسديدها) مليون دوالر(المخصص الستمرار عملها 
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د491: ق.ق(

    
موازنة األمانة العامـة    

  يةلجامعة الدول العرب
  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه على تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، -

وبناء على مداوالت القادة العرب خالل جلـسة العمـل المغلقـة             -
  ،30/3/2009بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

ــغ    ــة بمبل ــدول العربي ــة ال ــنوية لجامع ــة س ــاد موازن اعتم
ــي 51.295.221,00 ــن  دوالر أمريك ــدالً م  دوالر 46.295.221,00ب

  ).2010(اعتباراً من موازنة العام القادم )  مليون دوالر5بزيادة مقدارها (
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د492: ق.ق(
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توجيه الشكر والتقدير   
لدولة قطر الستضافتها   

ــة  ــة العادي   )21(القم
  في مدينة الدوحة

  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
ولة قطر، الستضافتها الكريمة ألعمال الـدورة العاديـة         تقديراً لد  -

لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في        ) 21(
 إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه خالص التحية ووافر االمتنان إلى دولـة قطـر أميـراً             -1
وحكومةً وشعباً، على حفاوة االستقبال وكرم الـضيافة التـي          

  . بها الوفود المشاركة في القمة العربيةتحيطأ
اإلعراب عن بالغ الشكر والعرفان لحضرة صـاحب الـسمو           -2

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للجهـد الكبيـر             
 .الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وإنجاح أعمالها

  
  )30/3/2009 –) 21(ع . د493: ق.ق(

    

موعد ومكان الـدورة    
لمجلـس  ) 22(ة  العادي

جامعة الدول العربيـة    
  على مستوى القمة

  
  

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

 الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 
وبناء على مداخلة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن طلب           -

رية العراق استبدال حقها في استضافة مجلس الجامعة على         جمهو
آذار / فـي مـارس  ) 22(مستوى القمة في دورته العادية القادمة     

 ،2011آذار / في مارس) 23(، بالدورة العادية 2010

وفي ضوء الدعوة المقدمة من األخ القائد معمر القذافي قائد ثورة            -
ة باستضافة الدورة العادية    الفاتح العظيم إلخوانه قادة الدول العربي     

 القادمة في الجلسة الختامية للقمة بالدوحة، 

< <
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†{{{{ÏŁè<…< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة الـدورة         
في الجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية االشـتراكية         ) 22(العادية  

  .2010آذار / العظمى وبرئاستها خالل شهر مارس
  

  )30/3/2009 –) 21(ع . د494: ق.ق(
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نحن قادة الدول العربية المجتمعون فـي الـدورة الحاديـة والعـشرين لمجلـس               
 3جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدوحـة عاصـمة دولـة قطـر يـوم                  

  م،2009آذار / مارس30 هجرية الموافق 1430ربيع اآلخر 

بعـد الدراســة العميقـة للوضــع العربـي الــراهن والظـروف المحيطــة بــه،     
قات العربية، والتحديات التي تواجـه األمـة، والمخـاطر التـي تحيـق بـاألمن                والعال

  القومي العربي، والتهديدات الجدية التي تواجه عملية السالم في الشرق األوسط،

وأخذاً في االعتبار التحوالت الجارية فـي النظـام الـدولي وانعكاسـاتها علـى               
ـ        ن تحـديات جـسيمة علـى النظـام      المنطقة العربية، وما تمثله المتغيرات الجارية م

  .اإلقليمي العربي، ومن بينها األزمة االقتصادية العالمية

وتأكيداً منا على التزامنا باألهداف والغايات الواردة في ميثاق جامعة الدول العربية            
والمعاهدات واالتفاقيات المكملة له، وعزمنا على تنفيذها بما يـضمن تماسـك األمـة،      

 وتأكيداً لتمسكنا بالمبادئ النبيلة التي تضمنها ميثاق منظمة األمـم           ويحقق رفاه شعوبها،  
  المتحدة من أجل عالم يسوده السلم واألمن، ويتسم بالحرية والعدل والمساواة،

وانطالقاً من مسؤوليتنا القومية فـي االرتقـاء بالعالقـات العربيـة نحـو أفـق                
ليـا لألمـة، وتطلعاتهـا      أرحب والعمل على تمتين أواصرها بما يحقق المـصالح الع         

  ويحفظ أمنها القومي، ويصون كرامتها وعزتها،
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  نُعلـن مـا يلـي،،

التزامنا بالتضامن العربي، وتمسكنا بـالقيم والتقاليـد العربيـة النبيلـة، وصـون               -
سالمة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقهـا المـشروع فـي الـدفاع عـن                

ومراعــاة نظمهــا الــسياسية وفقــاً . اســتقاللها الــوطني ومواردهــا وقــدراتها
  .لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

نشدد على تسوية الخالفات العربيـة بـالحوار الهـادف والبنـاء ونعمـل علـى                 -
تعزيز العالقات العربية وتمتين عراهـا ووشـائجها، والحفـاظ علـى المـصالح              

 .القومية العليا لألمة العربية

اصلة الجهـود الراميـة إلـى تطـوير وتحـديث منظومـة العمـل               ندعو إلى مو   -
العربي المشترك وتفعيل آلياتهـا واالرتقـاء بأدائهـا، بمـا يمكننـا مـن إيجـاد                 
سياسات فاعلة إلعادة بناء المجتمـع العربـي المتكامـل فـي مـوارده وقدراتـه                
وبما يتالءم والتحديات الجديـدة فـي المرحلـة المقبلـة، ومواكبـة المـستجدات               

 .تي قد تطرأ على المستويين اإلقليمي والدوليال

نتوجه بتحية إكبار وإجالل للشعب الفلـسطيني فـي مقاومتـه الباسـلة لمواجهـة                -
العدوان اإلسرائيلي الغاشم علـى قطـاع غـزة، ونؤكـد علـى دعـم صـموده                 
ومقاومته لهذا العدوان، وإدانتنا الحازمـة للعـدوان اإلسـرائيلي الهمجـي علـى              

بتنا بوقـف االعتـداءات اإلسـرائيلية وتثبيـت وقـف إطـالق             قطاع غزة، ومطال  
النار، ورفع الحصار الجائر عن قطـاع غـزة وفـتح المعـابر كافـة، والتأكيـد                 

ولية القانونيـة والماديـة عمـا ارتكبتـه مـن جـرائم             ؤعلى تحميل إسرائيل المس   
حــرب وانتهاكــات للقــانون الــدولي والقــانون الــدولي اإلنــساني، ومطالبتنــا 

 الدولي بمالحقة المسؤولين عن تلـك الجـرائم وإحـالتهم إلـى المحـاكم               المجتمع
 .الدولية
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نعرب عن دعمنا الكامل للجهود العربيـة إلنهـاء حالـة االنقـسام فـي الـصف                  -
الوطني الفلسطيني وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية، ومطالبتنـا لجميـع              

يـق المـصالحة    الفصائل الفلسطينية التجاوب مع هـذه الجهـود بمـا يكفـل تحق            
الوطنية المنشودة، وبما يضمن وحدة األراضـي الفلـسطينية جغرافيـاً وسياسـياً،             
ونجدد دعمنـا للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية، واحتـرام المؤسـسات الـشرعية               
للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمـة التحريـر الفلـسطينية، بمـا فـي               

 .ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب

نطالب بوقف السياسات اإلسرائيلية أحادية الجانـب، وإجـراءات فـرض األمـر              -
الواقع على األرض، بما في ذلك الوقف الفـوري لكافـة النـشاطات االسـتيطانية               
وإزالة جدار الفـصل العنـصري، وعـدم المـساس بوضـع القـدس الـشريف                

 .والمحافظة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

بول التعطيل والمماطلة اإلسرائيلية وهـو األمـر الـذي اسـتمر            نؤكد على عدم ق    -
عبر حكومات إسرائيلية متعاقبة، كما نؤكد على ضـرورة تحديـد إطـار زمنـي               
محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عمليـة الـسالم والتحـرك بخطـوات              

يـات  واضحة ومحددة نحو تنفيذ استحقاقات عملية الـسالم القائمـة علـى المرجع            
المتمثلة في قرارات األمم المتحـدة ذات الـصلة ومبـدأ األرض مقابـل الـسالم                

 .وكذلك مبادرة السالم العربية

نؤكد على ضرورة التوصل إلى حـلٍ  عـادلٍ  للـصراع العربـي اإلسـرائيلي                  -
في إطار الشرعية الدولية، وعلى إن السالم العادل والـشامل فـي المنطقـة لـن                

 االحـتالل اإلسـرائيلي واالنـسحاب مـن كافـة           يتحقق إال مـن خـالل إنهـاء       
األراضي الفلـسطينية والعربيـة المحتلـة، بمـا فـي ذلـك الجـوالن العربـي                 

، ومـا تبقـى مـن    1967حزيـران  / السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيـو      
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أراض محتلة في جنـوب لبنـان، مـزارع شـبعا وتـالل كفـر شـوبا والقـسم                   
لـى حـل عـادل ومتفـق عليـه لمـشكلة            الشمالي من بلدة الغجر، والتوصـل إ      

الالجئين الفلسطينيين، ورفض كافة أشـكال التـوطين، وإقامـة دولـة فلـسطينية              
 .مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

نؤكد على تضامننا مع الـسودان، ورفـضنا لقـرار الـدائرة التمهيديـة األولـى                 -
أحمـد البـشير،    للمحكمة الجنائية الدولية بـشأن فخامـة الـرئيس عمـر حـسن              

ودعمنا للسودان الشقيق في مواجهة كل ما يـستهدف النيـل مـن سـيادته وأمنـه            
واستقراره ووحدة أراضيه، ورفضنا لكل اإلجراءات التـي تهـدد جهـود الـسالم              
التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنـة الوزاريـة العربيـة األفريقيـة وبالتنـسيق              

تحـاد األفريقـي والتـي نؤكـد دعمنـا          مع الوسيط المشترك لألمم المتحـدة واال      
 . وتأييدنا لها من أجل إحالل السالم في دارفور

يشيد مؤتمر القمة العربية بالخطوات التـي تحققـت فـي العـراق علـى طريـق                  -
األمن واالستقرار والوحدة الوطنية ونبذ الطائفيـة واسـتقرار العمليـة الـسياسية             

 .بمشاركة كل مكونات الشعب العراقي

حيبنا باالتفاق الذي تم بين األخوة فـي الـصومال وانتخـاب شـيخ              نعرب عن تر   -
شريف أحمد رئيساً لجمهورية الـصومال وتـشكيل حكومـة انتقاليـة صـومالية              
وبرلمان صومالي انتقالي، ونؤكد على تـضافر الجهـود العربيـة لتقـديم كافـة               

 .أشكال الدعم لجمهورية الصومال

 حـول   29/3/2009تـه فرنـسا فـي       عدم االعتراف بنتائج االستفتاء الـذي أجر       -
اندماج جزيرة مـايوت القمريـة وتحويلهـا إلـى مقاطعـة فرنـسية، واعتبـار                
اإلجراءات التي تتخذها فرنـسا بموجـب نتـائج هـذا االسـتفتاء غيـر قانونيـة                 

 .وباطلة وال تُرتب حقاً وال تُنشئ التزاماً
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 مبـادرة   نعرب عن األمل في أن تتجاوب الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة مـع              -
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمساعي العربية إليجـاد حـل لقـضية الجـزر              
اإلماراتية الثالث طنب الكبـرى وطنـب الـصغرى وأبـو موسـى مـن خـالل           

 .المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

ـ             - ان مـصدره  نؤكد مجدداً على إدانتنا لإلرهاب بكافـة أشـكاله وصـوره وأيـا ك
ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وعلى ضـرورة العمـل علـى معالجـة جـذوره               

 .وإزالة العوامل التي تُغذيه

نطالب المجتمع الدولي العمل على إخالء منطقـة الـشرق األوسـط مـن جميـع                 -
أسلحة الدمار الشامل، وخاصة األسلحة النووية، واتخـاذ خطـوات نحـو إنـشاء              

ووية في الشرق األوسط بمـا يـدعم الـسالم واألمـن            منطقة خالية من األسلحة الن    
الدوليين، وإلزام إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة،              
وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النوويـة لـضمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة              

 .الذرية

نؤكد علـى الحـق المـشروع للـدول العربيـة فـي الـسعي للحـصول علـى                    -
وجيا النووية لألغراض السلمية في كافة المجـاالت التـي تخـدم برامجهـا              التكنول

 .التنموية وتدعم اقتصاداتها وتنوع مصادر الطاقة لديها

نشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية مـن أجـل تعميـق ممارسـات                -
اإلدارة الرشيدة، وتطبيق مبـدأ الـشفافية والمـسؤولية، والمـساءلة والمـشاركة             
الشعبية، كما نؤكد عزمنا على متابعة اإلصـالحات الـسياسية واالجتماعيـة فـي              
المجتمعات العربية بما يـضمن تحقيـق التكافـل االجتمـاعي والوئـام الـوطني               

 .والسلم األهلي
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ندعو إلى تكثيف الحوار بين الثقافات والشعوب وإرسـاء ثقافـة االنفتـاح وقبـول                -
حترام القيم اإلنـسانية التـي تؤكـد علـى          اآلخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح وا     

 .حقوق اإلنسان، وتعلي كرامته وتصون حريته

نرحب بنتائج وقرارات القمة العربية االقتـصادية والتنمويـة واالجتماعيـة التـي              -
م، 2009كـانون ثـاني     /  ينـاير  20 – 19عقدت في الكويت خالل الفتـرة مـن         

م العمـل العربـي االقتـصادي       ونؤكد عزمنا على متابعة وتنفيذ نتائجها بما يخـد        
  .المشترك، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية

نؤكد سعينا المتواصل إلنجاز االتحاد الجمركـي، تمهيـداً إلقامـة سـوق عربيـة                -
مشتركة وتأمين المصالح االقتـصادية العربيـة المـشتركة وصـيانة المكتـسبات             

 االقتـصادات   العربية على المـستويين االجتمـاعي واالقتـصادي، بمـا يعـزز           
العربية، ويسهم في التخفيـف مـن اآلثـار الـسلبية لألزمـة الماليـة العالميـة،                 
وتنمية الشراكة وزيـادة االسـتثمار المتبـادل وإقامـة المـشروعات اإلنتاجيـة              

 .المشتركة

نطالب المجتمع الدولي العمل على تـضافر الجهـود وتعزيـز التعـاون الوثيـق                -
لجهود العالميـة الراميـة إلـى تنفيـذ األهـداف           بين دوله والمشاركة الفاعلة في ا     

التنموية لأللفية واستئصال الجـوع والفقـر، ومـضاعفة الـدعم المـالي للـدول               
األقل نمواً، لتضييق الفجـوة فـي مـستويات التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة               

 .بين الدول الغنية والدول الفقيرة

ـ         - ل العربـي، وإبـراز هويتـه       نؤكد على أهمية التنشئة االجتماعية القويمـة للطف
الوطنية عبر تطوير منظومة قيمية تنشئ الطفل العربـي علـى الـوعي بهويتـه،               
وتغرس فيه اعتزازه بوطنيتـه وانتمائـه إلـى عروبتـه وفخـره بهـا وبتراثهـا                 

 .وأمجادها وإسهامها في تطوير الحضارة اإلنسانية
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لفاعلـة فـي حيـاة      ندعو إلى إتاحة الفرص أمام الشباب لتمكينهم من المـشاركة ا           -
المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، وإذكاء الـشعور الـوطني وتعزيـز انتمـائهم              

 .للحضارة والهوية العربية

نشدد على إيالء اللغة العربية اهتماماً خاصـاً باعتبارهـا وعـاء الفكـر والثقافـة                 -
العربية ولكونها الحاضنة للتراث والثقافـة والهويـة، والعمـل علـى ترسـيخها              

 مناهج تعليمهـا لتواكـب التطـور العلمـي والمعرفـي المتـسارع فـي                وتطوير
 .العالم

نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير إلى حـضرة صـاحب الـسمو الـشيخ حمـد                 -
بن خليفة آل ثاني، أمير دولـة قطـر علـى إدارتـه الواعيـة ألعمـال القمـة،                   

ـ                 ي وتوجيه مداوالتها، ونعرب عن ثقتنـا التامـة فـي أن رئاسـته للعمـل العرب
المشترك ستشهد المزيد من اإلنجـازات والتطـوير وترسـيخ التـضامن العربـي             
لما فيه خير األمة العربية وصالح أمرها، وذلك بمـا عـرف عنـه مـن حكمـة                  

 .وخبرة وحرص على التضامن العربي

كما نعرب عن امتناننا العميق لدولـة قطـر وشـعبها المـضياف علـى حفـاوة                  -
تنظـيم المحكـم الجتماعـات مجلـس جامعـة          االستقبال وكرم الضيافة، وعلى ال    

. الدول العربية على مـستوى القمـة فـي دورتـه العاديـة الحاديـة والعـشرين                
ونقدر عالياً المشاورات المكثفة التي تم إجراؤهـا مـع الـدول العربيـة لتـأمين                

 .نجاح القمة وعقدها في أفضل الظروف وأيسرها

ـ             - / ذلها معـالي الـسيد    ونعرب عن خالص الـشكر للجهـود المتواصـلة التـي يب
عمرو موسى األمين العام لجامعـة الـدول العربيـة للنهـوض بالعمـل العربـي                

 .المشترك
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  هللا الرحمن الرحيمبسم ا
  

ø¢]<h^v‘_Hì�^ÃŠÖ]æ<êÖ^Ã¹]<h^v‘_<HçÛŠÖ]æ<íÚ^~ËÖ]æ<íÖ< <

أحييكم وأرحب بكم في اجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى               
  .القمة في دورته العادية الحادية والعشرين وأعلن بدء أعمال القمة

أهال بكم في وطن عربي يحـاول جهـده أن يكـون سـاحة مفتوحـة لحـوار                  
للخطـأ والـصواب بمـسؤولية المـشاركين فيـه          حر ال شرط عليه وال قيد، قابـل         

  .وتلك طبائع الحرية
< <

çÛŠÖ]æ<íÚ^~ËÖ]æ<íÖø¢]<h^v‘_<êÞ]ç}cJJ< <
ì‚vj¹]<ÜÚúÖ<Ý^ÃÖ]<°Úù]<êÖ^ÃÚJJ< <

íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^¢<Ý^ÃÖ]<°Úù]<êÖ^ÃÚJJ< <
Ý]†ÓÖ]<…ç–£]JJ< <

< <

  .امأهال بكم ومرحباً في هذا البلد الذي يلقاكم بالمودة والتقدير واالحتر

أهال بكم ومرحباً في هذا البلد الذي يلقاكم فاتحاً قلبـه وعقلـه، مقـدماً أصـدق                 
  .أمانيه لكم بتوفيق من اهللا ونعمة

أهال بكم في بلـد يطمـح إلـى أداء دور نـافع فـي العمـل العربـي العـام،                
  .متعاون بصفاء نية وحسن قصد مع أشقائه، مقدر لكل منهم قيمته ومكانته

تطلب رأيكم وقـراركم، وتنتظـر األمـة رجاحـة عقلكـم            أهالً بكم في وقت ي    
وحكمتكم، وترجو خيراً وتأمل اطمئنانـاً يعيـد إليهـا بعـض األمـل فـي ظـروف           

  .تتحشد فيها دواعي االضطراب والقلق
< <
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Hð]ˆÂù]<ìç}ý]<^ãè_< <
< <

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى أخي فخامـة الـرئيس بـشار األسـد، رئـيس                  
سورية، ببالغ الشكر والتقدير علـى مـا بذلـه مـن جهـد مخلـص                الجمهورية العربية ال  

  .خالل رئاسته للقمة الماضية، مما أسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك
< <

<^ãè_ìç}ý]Hð]ˆÂù]<< <
< <

أمام هذا االجتمـاع جـدول أعمـال أعـده وزراء الخارجيـة بالتعـاون مـع                 
مـا يقولـه فـي بنـود هـذا          األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولدى كـل منـا           

الجدول الحافل، ولكني اسـتأذنكم اليـوم فـي موضـوع أراه مهمـاً وحيويـاً، إلـى          
  .جانب جدول األعمال المعد لهذا االجتماع الدوري

اً بحكـم مبـدأ الدوريـة       رأريد أن أقول إنه لو لم يكـن هـذا االجتمـاع مقـر             
عالمنـا ولـيس    السنوية للقمم العربية لوجب أن يكون ذلك بحكـم طـوارئ دهمـت              

بالدنا وحدها، وكانت نتائجها ما نراه جميعاً ونشعر بوطأتـه مـن تقلبـات ومـشاكل                
وأزمات في كل النواحي وعلى كافة المستويات، ومـا يزيـد مـن خطورتهـا أنهـا                 
تزاحمت، وألقـت بأثقالهـا فـي نفـس اللحظـة، وتفاعلـت ظواهرهـا وتـداخلت،                 

أكبـر مـن طاقـة الجهـات المكلفـة          وتجمعت بآثارها وتعقدت، بحيث بدا أن حجمها        
بالتصدي لها، نقول هذا واعتقادنا ثابت ويقيننـا راسـخ، بـأن كـل هـذه التقلبـات                  
والمشاكل واألزمات مقدور عليها فـي النهايـة باإلصـرار الـدولي علـى تجـاوز                

  .عاصفة ال يستطيع طرف واحد تحمل تكاليفها اإلنسانية قبل تكاليفها المادية

ين أكثر أقـاليم األرض تعرضـاً لهبـوب العاصـفة، وإذا            كان عالمنا العربي ب   
كانت األزمة المالية االقتصادية التي تعرض لهـا العـالم وال يـزال يتعـرض لهـا                 
هي المشهد الالفت لألنظار، فإن هذه العاصفة لم تـؤثر فقـط علـى مـوارد العـالم                  
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العربي وعلى مدخراته، لكنها كشفت عـن هـشاشة خطـرة أصـابت الـنظم التـي                 
وهـذا تطـور    .  العالم يعتمد عليها في ضبط أوضاعه والحفـاظ علـى توازنـه            كان

  .استراتيجي إسقاطاته بعيدة المدى

لقد أصيب النظام المـالي العـالمي، وأصـيب النظـام االقتـصادي العـالمي،               
  .وأصيب النظام القانوني العالمي

، كل هذا أدى إلى اهتزاز القاعدة التي ال يقوم بغيرهـا نظـام فـي أي مجـال                 
وأعني قاعدة الثقة، فكانت الضربة التي أصابتها هي فـي الواقـع أول مـا يهـددنا،                 
ألن الثقة العامة والمتبادلة، هي في حد ذاتها أهـم أسـس الـشرعية العالميـة التـي                  
تطمئن الكل إلى سالمة التصرفات والتعامالت، وتـسمح بـصياغة التوقعـات علـى              

جتماعيـة والفكريـة، فتجـارب البـشرية        كل المستويات  السياسية واالقتصادية واال     
من أول التاريخ تعملنا أنه ال يمكن رسـم سياسـة، أو اسـتقرار سياسـة، أو نجـاح                   
سياسة، إال إذا توافر عنصر الثقة في النفس والغيـر، وفـي الـنظم والقـوانين لكـي          

  .يعرف اإلنسان ماذا يمكنه أن يتوقع كي يحسب خطواته

ه األزمة فـي الثقـة أصـابت العـالم العربـي            وبالتأكيد فإننا نرى أن آثار هذ     
أكثر من غيره، فهو بموقعه ومـوارده، وهـو بقـضاياه ومـشاكله، وهـو بالـسابق                 

  .والالحق من أحواله، موجود في مهب الرياح وفي بؤرة العاصفة

وأخطر ما في أزمة الثقة أنها تخلق أجـواء يـصعب فيهـا التأكـد مـن مواقـع                   
. ن سالمة التقـديرات، ومـن حـساب االحتمـاالت         القوى، ومن مقاصد السياسات، وم    

  .والظاهر أمامنا أن ما قبلناه ألزمنة طويلة أمور مسلم بها يحتاج إلى مراجعة

وأن سياسات اعتمـدناها وسـعينا لهـا تحتـاج إلـى مراجعـة، وأن منـاهج                 
  .عتدناها تحتاج إلى مراجعة أيضاوأساليب ا
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راجعـة ولـيس تراجعـاً، ألن       وبمسؤولية كاملة فإننا نقول إننا نحتـاج إلـى م         
ما جرى يفرض علينا إطالة الفكر وإمعان النظر وحـسن التقـدير، والبـد أن نقبـل                 

  .على ذلك بأعصاب ثابتة وفكر مستنير وثقة باهللا عز وجل
< <
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لقد أصيب نظام البيئة العالمي من قبـل، وكـان أهـل االختـصاص يعرفـون                
 وقفـوا عـاجزين حتـى اآلن عـن اتخـاذ اإلجـراءات              األسباب، لكن صناع القرار   

الالزمة لدرء مخاطر تواجـه المـستقبل اإلنـساني، والـسبب أن بعـضهم يتـصور            
المخاطر على نظام البيئة مخـاطر مؤجلـة، وهـو تـصور غيـر صـحيح، واآلن                 
فإننا مع اهتزاز النظام المالي العالمي نجد أنفسنا أمـام معـضلة حـادة ومحـسوسة                

دى كل فرد، ومع ذلك فقد رأينا بـأم العـين أن اكبـر خبـراء العـالم                  في كل بلد، ول   
وقفوا أمام األزمة المالية واالقتصادية في حالة ذهـول وعجـز، فـال هـم توقعوهـا                 
وال توصلوا إلى أسبابها، وال شخصوا المطلوب بدقـة فـي عالجهـا، وهـذا يعنـي                 

 يحتـاج إلـى درس      أن ما جرى من تغيرات األفكار والعلوم والتكنولوجيـا ال يـزال           
لى مراجعـة واسـعة النطـاق وشـاملة، وهـذه           إلى رصد لألسباب أدق، و    إأعمق، و 

  . مراجعة البد للعرب أن يشاركوا فيها مع العالم ال أن يقفوا حيالها متفرجين

 .وفي الواقع فإن لدى العالم العربي أسباباً تدعوه إلـى ضـرورة الفهـم أكثـر               
أن األزمـة اسـتولت علـى       : ، وهنـاك ثانيـا    انعكاسات األزمة نفـسها   : فهناك أوال 

اهتمام العالم، وأبعدته عـن قـضايانا، خـصوصاً مـع متغيـرات سياسـية تمـسنا                 
  :مباشرة يجيء ضمنها أن

هناك رئاسة أمريكية ليست جديدة فقط، ولكنها أيضا مختلفـة، فقـد جـاءت إلـى                 -
  .القرار األمريكي بدم جديد قادر عن التجديد
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في إسـرائيل علينـا أن نراقـب توجهاتهـا وتأثيراتهـا            وأن هناك انتخابات جرت      -
 .على أوضاع األمن في المنطقة

وأن هناك تطورات في الجوار البـد لنـا أن نحـسن التعامـل معهـا بحيـث ال                    -
 .تواجه المنطقة توترات زائدة تضيف إلى قلقها واضطرابها

فإننا نلمح على اتـساع العـالم تغيـرات فـي مواقـع القـوة ومراكـز                 : وثالثا
  .التأثير

تقوم حولنـا مـشاريع وطنيـة ودول قوميـة وتجمعـات دول تـدعو               : ورابعا
  مواطنينا للتساؤل أين هو المشروع العربي؟

تلح علينا حتى خالفاتنا الداخلية أن نتوصل علـى األقـل إلـى آليـة               : وخامسا
  .إلدارة الخالفات بشكل ال يفسد فيه خالف للود قضية

جهنـا بطريـق مباشـر وغيـر مباشـر          وأن تلك األسباب جميعـاً سـوف توا       
بتداعيات سياسية واجتماعيـة تحتـاج إلـى اسـتعداد وتنبـه، فالتـاريخ يعلمنـا أن                 

  .العواصف تمر، لكن توابعها تظل ضاغطة إلى زمن طويل

وأبسط ما نستطيع أن نتوقعه أن هذه األزمة سـوف تخلـف وراءهـا عواقـب                
وإدارة حركتهـا، إن لـم      وتعقيدات في منطقتنا البد أن نكـون جـاهزين لحـصرها            

نكن نستطيع التوصل إلى حلول لها، وسـوف تتـرك وراءهـا مـشاكل اقتـصادية                 
واجتماعية وسياسية، فهنـاك احتمـاالت تبـاطؤ فـي النمـو، واحتمـاالت كـساد،                
واحتماالت بطالة، ومـع تآكـل جـزء مـن مـدخراتنا نتيجـة تهـاوي األسـواق                  

ط، فـإن الـسالمة االقتـصادية       العالمية، وتناقص مواردنا مـع تـدني أسـعار الـنف          
  .واالجتماعية في بالدنا هي استحقاق يترتب عليه مسؤوليات ومهمات جسام

< <
< <
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واإلشـادة  والتأييـد  البد لي قبل أن اختـتم كلمتـي مـن أن أكـرر الترحيـب       
بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقهـا أخـي خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك                

هللا بن عبد العزيز آل سعود في قمة الكويـت مـن أجـل المـصالحة العربيـة                  عبد ا 
والتي عبرت عن مـدى حرصـه علـى لـم الـشمل وتحقيـق التـضامن العربـي                   
وتجاوز أي اختالف في الرأي بين دولنا، الذي يبقـى فـي النهايـة حـول الوسـيلة                  

  .هاوليس الهدف، فهدفنا جميعاً واحد، هو مصلحة شعوبنا وامتنا ورفعة شأن

كما أود فـي هـذه المناسـبة أن أعبـر عـن اعتـزازي واعتزازنـا جميعـاً               
بمشاركة أخي خادم الحرمين الشريفين ممثالً للمملكة العربيـة الـسعودية فـي قمـة               

وال أغالي إذ أقـول إننـا نـشعر أنـه يمثلنـا جميعـاً        . العشرين االقتصادية في لندن   
يها، وإننـا علـى ثقـة أنـه سـيمثل           في هذه المهمة التي نتمنى له التوفيق والنجاح ف        

مصالح أمتنا وعالمنا العربي، وحتى الدول الناميـة المتـضررة وطموحهـا بعالقـة              
  .أكثر توازناً مع الدول الصناعية المتقدمة

< <
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إن األمة تتطلـع إلـيكم، ومجتمـع الـدول ينتظـر إسـهامكم، فمـع أهميـة                  
 الـود فـي العالقـات، أصـبح المطلـوب           المصالحات الجارية ومع ضرورة عودة    

ـ منا التوافق والتعاون في األفكار واألهداف والوسـائل بيننـا، وبيننـا و             ين العـالم   ب
  .بأسره

< <
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يسرني أن أعبر لكم عن خالص التهاني بانعقاد القمة العربية في رحابكم، وتحت             
، وأن أتمنى أن تكون هذه القمة فاتحة صلح ووئام، ومنطلق تـضامن وتفـاهم               رئاستكم

تطورات دوليـة وإقليميـة ال      وسالم، وأن يتجذر في إطارها توافق عربي في مواجهة          
  .تخفى حساسياتها ومزالقها ومخاطرها

كما أتقدم إلى فخامة الرئيس بشار األسد بتعبيرات التقدير لرئاسة أنجزت مهمتها            
وقد انطلقت خاللها مسيرة المصالحة العربية والفلسطينية، وهبت نسمات من التوافـق            

حيي مبادرة خادم الحرمين الشريفين     وفي هذا أود أن أ    . والهدوء على العالقات العربية   
إلعادة األمور إلى نصابها داخل البيت العربـي،  آل سعود الملك عبداهللا بن عبد العزيز  

وكذلك جهود الرئيس حسني مبارك في إعادة األمـور إلـى نـصابها داخـل البيـت                 
،  الجابر الصباح  وإلى المساعي المقدرة ألمير الكويت الشيخ صباح األحمد       . الفلسطيني

  .رئيس القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية، في لم الشمل وجمع الكلمة

وأنتهز الفرصة ألرحب بالرئيس الشيخ شريف شيخ أحمـد رئـيس جمهوريـة             
الصومال في حضوره األول للقمة العربية متمنياً له ولبالده الشقيقة كل التوفيـق فـي               

  .إعادة بناء الدولة
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نجتمع اليوم على ضفاف الخليج العربي في أحد المفاصل الدقيقة التي يمر بهـا               
العالم العربي والمنطقة على اتساعها، إذ لم تعد التحديات تقتصر على مشاكل سياسـية              
أو أمنية فقط، وإنما أصبحت مشاكل المال واالقتصاد، وتأثير األزمة العالمية المتعلقـة             

 أبواب الجميع، ولكن األهم واألخطر هو ذلك التحدي الذي فرضته           بهما تدق بشدة على   
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سياسات عالمية كانت شديدة المحافظة والحدة في عنتها وكبرهـا والتبـاس نظرياتهـا              
ذلك التحدي الذي أنتج أزمة غير مسبوقة في العالقات         ... السياسية ومنطلقاتها العقائدية  

ن حقاً ألن نوقف أو أن تتوقف األصـابع         وقد آن األوا  . بين الغرب واإلسالم والعروبة   
ول في الفضاء العربي، وتجاهلها للمـصالح والقـضايا         ؤاألجنبية عن عبثها غير المس    

  .العربية المشروعة
< <
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هناك أسباب وجيهة ألن نحذر من سياسات خارجية عانينـا كثيـراً مـن              .. نعم
األسباب النابعة من مجتمعاتنا، ومـن      تدخالتها، ولكن يتوجب علينا أن نحذر أيضاً من         

بعض سياساتنا وممارساتنا والتي تعتبر هي األخرى من أسباب تراجع إسـهامنا فـي              
  . المسيرة العالمية المعاصرة

وهنا يكمن التحدي الذي يتطلب أن نرتفع إلى مستواه، بل وأن نتفوق عليه بإثبات              
ليمية والدولية، وبأن نقبل تحـدي أن       وجودنا اإليجابي، وتطوير إسهاماتنا في الحياة اإلق      

نكون أو ال نكون، بأن نحقق التقدم والتطور نحو أن نكون جزء من العصر بل وضمن                
  .رواده

نعم لقد تحركت اآللية العربية لتدفع نحو التحديث واإلصالح، وتقدم وثائق قمـة             
ر وان كان    في ذلك دليالً على وعي عربي متزايد بأن علينا فعل الكثي           2004تونس عام   

ولكن أن نعترف بالقصور والعطل شيء، وأن نجلد أنفسنا شـيء           . أمامنا طريق طويل  
  .آخر

وفي صدد ما أقدمنا عليه كدليل على صحوة ال أقول إنها صحوة كبرى وإنما خطـوة                
  :هامة، أود أن أسرد اإليجابيات النسبية اآلتية
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ف الدول العربية، حتى وإن     موضوع التطوير والتحديث وقد بدأ بالفعل في مختل         :أوالً
  .اعتراه بطء وبعض تردد

موضوع التكامل العربي، وقد قطع النظام الجماعي العربي شوطاً ال بأس بـه               :ثانياً
في توجيه العمل العربي المشترك في اإلطار االجتماعي واالقتصادي، ويمكـن           

  .أن نشير هنا إلى مراحل التقدم االقتصادي الذي حققته دول عربية عديدة
االتفاق في قمة الكويت على خطة عمل طموحة وعملية وممكنـة فـي مجـال            :ثالثاً

  .وقد بدأت خطوات التنفيذ فور انتهاء القمة... التنمية االقتصادية واالجتماعية
موضوع المصالحة والتوصل إلى توافق عربي، وإن كان اليزال في مراحلـه              :رابعاً

ثباته، إال أن توجه البوصلة أصبح أكثـر        األولى وال نستطيع القول باكتماله أو ب      
  .وضوحاً

وفي مجال النزاع العربي اإلسرائيلي اتفقت الدول العربية على مبادرة سلمية ال             :خامساً
تزال مطروحة، ثم اتفقوا في ضوء امتناع إسرائيل عن التجاوب على أال تبقـى            

  .المبادرة على الطاولة طويالً
ركة عربية دبلوماسية فاعلة، مثلما تم في لبنان، ومـا  أتيحت إمكانيات لتحقيق ح   :سادساً

يجري اآلن بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية، ومثلما حاولنا المـساعدة علـى            
 في العراق، وما شاركنا فيه من إقامة الـسالم بـين   من مصالحة وطنية إتمامه

شمال السودان وجنوبه وفي دارفور، وما حاولناه في الصومال، وفي دعم جزر            
القمر، وفي موقفنا الموحد في دعم استعادة اإلمارات العربية لجزرها الثالثـة،            
وكذلك في جهودنا بشأن الموقف في موريتانيـا ودعـم اسـتقرارها وصـيانة              

  .تجربتها الديمقراطية
وفي مجال صراع الحضارات واالتهامات التي وجهت إلينا وإلى ثقافتنا توحـد              :سابعاً

... ياغة الموقف في مواجهة هذا التيـار العـاتي        العرب في الرد والطرح وص    
وبالتالي وفي أحيان كثيرة تراجع الهجوم، ويعود ذلك إلى السياسة التي توافقنـا             
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عليها، وإلى التنسيق النشط مع الدول والتجمعات األخرى التي لم تقبـل طـرح    
  .المحافظين الجدد ضد العرب والمسلمين

اإلقليمية جامعة الدول العربية أصبحت جـاهزة       وحين رأى العرب أن منظمتهم        :ثامناً
وقادرة على العمل اإلقليمي وعلى تولي الدفاع عن الحقوق والمصالح العربيـة            
في المحافل الدولية لم يتوانوا عن تفعيل اقتراحات إصـالحها، فأضـيف إلـى              
الميثاق بنود دعمت عمل الجامعة، وتصاعدت معدالت تنفيذ القرارات وزيـدت           

  .وزاد االلتزام بالوفاء بهاالميزانية 
بدأ الطرح الصريح للمشاكل التي تواجهنا، ولم تعد مناقـشتها مقتـصرة علـى         :تاسعاً

فأصبح الموقف من   ... الغرف المغلقة أو سراً تختص به القيادات دون الشعوب        
العالقات العربية اإليرانية مثالً جزء من النقاش العربي العام بآرائه المختلفـة،            

لعالقات مع الواليات المتحدة شأناً يؤرق الجميع، في أعلى مستويات          وأصبحت ا 
وفي ... الحكم، كما في الشارع السياسي بل في الشارع العام ومنتدياته ومقاهيه          

هذا ذاته تقدم نحو الديمقراطية الحقيقية، وأصبح واضحاً أن حسن إدارة األمور            
 الناس ويرتاحون إليه في     يتطلب أال تسير السياسة العربية على عكس ما يريده        

ضميرهم الجماعي، وأصبح المطلوب هو أن تتماهى السياسات لتتوحـد حـول            
  .عقول الحكم ومشاعر الناس

هناك اآلن حركة إعالمية غير مسبوقة في الوطن العربي، وإن كانـت غيـر               :عاشراً
يـوم،  كاملة، وأحياناً ملتبسة، ولكن فلنقارن العالم العربي ومؤسساته التعبيرية ال         

أنه فرق كبير لصالح حريـة التعبيـر،        ... بما كان عليه الحال في ماض قريب      
  .حتى وإن لم تكتمل، أو لم تصل بعض تعبيراتها إلى مرحلة النضوج بعد

إال أنه في مقابـل     . هذا موجز ألمثلة ألهم التطورات العربية في جانبها اإليجابي        
يـة فـي االنطـالق نحـو مـستقبل          هذه اإليجابيات، فالسلبيات كثيرة وتشكل عقبة جد      

  :وأهم هذه السلبيات تكمن فيما يلي... مختلف
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ميل في النفسية السياسية العربية إلى االنهزامية آن أوان عالجه، باإلضافة إلى              :أوالً
وهذه لهـا معـايير     .. األجنبية آن أوان إنهائه   " النصيحة"ميل سياسي نحو قبول     

 المصلحة العربية جماعيـة كانـت أو        كثيرة، ليس من بينها بالضرورة معايير     
  .فردية

رغم وضوح الحاجة إلى موقف     ... الفهم الملتبس للعمل الدولي في إطار السالم        :ثانياً
جماعي حقيقي، فالسياسة ال تقوم على مجامالت كتلـك التـي كانـت بعـض               
السياسات الدولية تسعى للحصول عليها لصالح إسرائيل بدعوى تمهيد الجو لما           

يه بتنازالت إسرائيلية، وهو ما يثبت أنه وهـم  وخـداع، فلـم تقـم                كانت تسم 
 1991إسرائيل أبداً بإجراء واحد خالل ما سمي بعملية السالم ومنذ مدريد عام             

يمكن اعتباره تقدماً أو موحياً بتقدم، وكانت الخطة هي جـر العـرب خطـوة               
مـا يجـب   بخطوة نحو التطبيع مع المصالح اإلسرائيلية دون أي مقابل، وهـو   

تظر التوجهات المحددة لـإلدارة األمريكيـة   نوالزلنا ن. التيقظ له حتى ال يتكرر    
  .الجديدة، وان رأينا منها بعض إرهاصات ايجابية يهمنا أن نبدي الترحيب بها

التباس العمل نحو الديمقراطية، وبطء تنفيذ وثائق التطوير التي تم إصدارها في              :ثالثاً
  .تونس

التعليم، إذ ال يزال العالم العربي بعيداً في مخرجات مدارسه وجامعاتـه            . ..التعليم  :رابعاً
عن المستوى المطلوب عالمياً، والفجوة هنا واسعة حقاً، والقرارات التي اتخـذت            
في منظومة العمل العربي المشترك لم تنطلق عملية تنفيذها على المستوى المأمول            

تدني مستوى التعلـيم الـذي تتهـاوى        وطالما استمر هذا الواقع الخطير، أي       . بعد
بسببه األجيال وتضعف به األمم، فال يمكن توقع تطور حقيقـي لمجتمعاتنـا فـي               
المستقبل المنظور، إال بما تتيحه الحياة الحديثة من تطورات شكلية ال تعني شـيئاً              

  .في موازين التحديث، كما ال تشكل قيمة مضافة إلى وزن األمم
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العلمي، وهنا تخلف واضح للمجتمعات العربية في تلمس آفـاق          العلوم والبحث    :خامساً
العلم المتقدم وفـتح أبـواب المعرفـة الحديثـة، وتـشجيع اإلبـداع العلمـي                
واالختراعات، فال يمكن أن يكون إسهام العالم العربي في هذا المجال قريباً من             
م الصفر على المستوى العالمي، وأن تكون الجامعات العربية فـي ذيـل قـوائ             

إن بالداً نامية وجـارة بـدأت   ... الجامعات التي تخرج العلماء وتنمي إمكاناتهم   
تغزو الفضاء وترسل األقمار الصناعية وتدعم أمنها بمنعة أساسها فهم وتطبيق           

  .العلوم الحديثة وتطويعها، وبأيدي أبنائها
دائمـاً  وعليه فأقترح أن يكون بند حالة العلم والتعليم في العالم العربي بنداً               

ورئيسياً على جدول أعمال القمم العربية، وأن تقدم الجامعة العربيـة تقريـراً             
  .إلى القمم وإلى الناسسنوياً عن تلك الحالة 

المعرفة، يجب أن نعترف بتراجع في أدوات المعرفة في المجتمعات العربيـة،             :سادساً
لمي العام فـي    وأن األوان آن ألن نضع حداً لالنفصام مع المسار المعرفي العا          

اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون والكتابة ومختلـف أداوت الطـرح واإلبـداع            
  .الثقافي
يجب أال نترك معرض كتاب إال ونشارك فيه، وال فنـاً إال ونـساهم فـي                  

إثرائه، وال أدباً إال ونترجم أمهاته إلى لغتنا، وأن نسعى إلـى ترجمـة كتبنـا                
هو ما تحاوله الجامعة العربيـة ومؤسـساتها،        وأشعارنا إلى اللغات األخرى، و    

أن  هـذا المجـال      فيولكن دون حماس من عدد من الدول األعضاء، ويهمني          
  .أهنئ قطر على المسيرة الثقافية التي أطلقتها

إن اقتراحي بتركيز القمم القادمة على العلم والتعليم والمعرفـة واإلبـداع              
ة نحو فضاء عربي معرفي علمي      وتشجيعها جميعاً يمكن أن يطلق عنان الحرك      

ثقافي أوسع وأبلغ أثراً في إعادة تعريف العالم بنا، بل وفـي تعريفنـا بأنفـسنا                
  .وقدراتنا
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وفي هذا فإن عدداً من الدول العربية قد وعت الفائدة المحققـة مـن هـذه                  
المقاربة، وقامت بعض منتديات ومؤسسات الفكر المعروفة، ولكن اللحظة حانت     

ك روافد لخطة مكتملة األركان تعيد إلى الواجهة ثقافـة المعرفـة            ليكون كل ذل  
، وأرجو أال يكون لألزمة االقتصادية الراهنة تأثير سـلبي كبيـر            اواقتصادياته

  .على األنشطة العربية في هذا المجال
التنمية االقتصادية، لقد تقدمت الجامعة العربية بالكثير من المبادرات في هـذا              : سابعاً

وكان آخرها عقد قمة الكويت، ولكن األمر يتطلب ثورة فـي التنميـة             اإلطار،  
إن تنمية بلد واحد، أو التنمية في كل بلد لوحده لن تـشكل             . الجماعية المتكاملة 

تنمية إقليمية شاملة إال إذا كانت وفق خطة تتكامل منذ بدايتها ومنطلقها، وسوف             
ى فـي هـذا الـصدد،       يكون في تنفيذ مختلف مقررات قمة الكويت فائدة كبـر         

  :وخاصة القرارات الثالثة اآلتية
 .2015قرار إنشاء االتحاد الجمركي العربي في غضون عام  -1

المبادرة التي أعلنها أمير الكويت لدفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في           -2
 مليار دوالر، تحملـت الكويـت       2العالم العربي بإنشاء صندوق لها بقيمة       

 .األولى مليون دوالر 500منها الـ

القرار الخاص بمشروعات الربط المشتركة، من طرق وسـكك حديديـة            -3
 .ووسائل التواصل البري والجوي وربط شبكات الكهرباء والغاز

ويهمني في إطار تقريري عن التنمية االقتصادية هذا أن أشير إلى ضرورة              
ي بمتابعة  المتابعة الجماعية لألزمة االقتصادية العالمية وقيام صندوق النقد العرب        

تأثيراتها على االقتصاديات العربية وأن يقدم تقارير دورية إلى الدول األعضاء           
  .عن مسار األزمة وتداعياتها علينا

التنمية االجتماعية، رغم التقدم بعض الشيء في مجاالت اجتماعية متعـددة، إال              :ثامناً
مية والبطالة،  ون األسرة والمرأة، والطفل، والشباب، وتزايد السكان، واأل       ؤأن ش 
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والبيئة وغيرها، ال تزال تحتاج إلى الكثير، وهي أيضاً مرتبطة بمستوى التعليم،            
وبضرورة إحكام العمل في مجال التنمية االجتماعية بنظرة مستقبلية جريئة، مع           

  .حفاظ رصين في نفس الوقت على التراث واألسس الثقافية لمجتمعاتنا
< <
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أسمحوا لي بعد هذا العرض العام أن أعود إلى الوضع الـسياسي اإلقليمـي، وأن               
  :أشير إلى عدد من القضايا الهامة التي تتناولها هذه القمة

إن العدوان اإلسرائيلي على غزة جعلنا نواجه سياسة إسرائيلية وصلت إلـى مرحلـة                : أوالً
 سمتها النزق والغرور، وما استهداف المـدنيين        أقرب إلى الهوس، وعمليات عسكرية    

استهدافاً إال دليالً على وصول الفكر العسكري اإلسرائيلي إلى مرحلـة تقتـرب مـن               
الجنون، وما اقتراف جرائم الحرب مع الشعور بالحـصانة إزاء القـانون الـدولي إال               

وكيـف ال وقـد     .. تطوراً سلبياً خطيراً ال يجب السكوت عليه أو الوقوف بسلبية إزاءه          
سمعنا جنود االحتالل اإلسرائيلي أنفسهم يتحدثون عن األوامر التي أعطيت لهم بقتـل             

ولقـد طلبـت    . النساء واألطفال وإشاعة الذعر واالضطراب لدى المدنيين وأسـرهم        
الجامعة العربية من لجنة قانونية دولية مستقلة مشكّلة من عدد من كبار رجال القـانون               

فريقيا وأستراليا ومعهم خبراء طب شـرعي دوليـين أن تحقـق            من أوروبا وجنوب أ   
وتتحقق مما جرى في غزة، وأنتظر تقريرها خالل أسابيع قليلة بعد أن قامت بزيـارة               
ميدانية لتقصي الحقائق في القطاع، وسوف أدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الـوزراء             

إننا . الدولية المختصة فور وصول التقرير إعداداً لعرض األمر على الجهات القضائية          
وفي ذلك فإنني آمل أن تبرهن الجهات الدولية        . لن نتساهل في محاسبة مجرمي الحرب     

المختصة على حيادها، وحرصها على العدالة، وأن تنأى بنفسها عن ازدواجية المعايير            
  .حين نضع أمامها ما توصلت إليه لجان التحقيق الدولية حول ما حدث في غزة
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ولو إلى حين، ولكـن     ... أننا قد تمسكنا والزلنا نطرح مبادرتنا السلمية      صحيح    :ثانياً
 قد جعلت لتحترم ويتم التعامل معها،       – عربية أم غير عربية      –مبادرات السالم   

وأن تُقدم على موائد التفاوض الحقيقي، وليس التفاوض الصوري أو المسرحي           
أن يكون هناك تفاوض جدي     مثل الذي شهدناه في العام الفائت، كما انه ال يمكن           

بينما االستيطان اإلسرائيلي تتصاعد وتيرته ويلتهم األراضي المحتلة، ويجعـل          
من المستحيل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، بل ويجعل من المستحيل التوصل            

وعلى إسرائيل أياً كانت حكومتها، ال فرق بين هذه أو تلك، أن            . إلى حل سلمي  
السالم مقابل األرض، وال بديل عن ذلك       : ل من أن الخيار هو    تنتبه لجدية ما نقو   

وأن هذا يسرى على القدس، مثلما يسرى على غيرها من األراضـي العربيـة              
  .المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان

أن الوطن العربي لن يلقي بنفسه إلى تهلُكة االبتزاز النووي بصرف النظر عن               :ثالثاً
صـبح لـدينا للمـرة األولـى إسـتراتيجية عربيـة            الشكل الذي يتخذه، فلقد أ    

إن .  يتوجـب تنفيـذها    2020لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتـى عـام         
التقارير الدولية المتتابعة عبر السنوات، عن قدرات إسرائيل النووية، تدعو إلى           

كما أن اإلقدام على أي برنامج نووي عسكري من دول المنطقة           . االنزعاج فعالً 
أن يشكل قلقاً كبيراً للجميع، ومع أن االتهامات أصبحت تترى موجهة إلى            يمكن  

إيران، إال أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية ال تشي بتطور محدد في هذا              
  :االتجاه من جانب إيران، هذا ال يمنع من أن أقترح

ـ              - ي أن نطالب جماعياً بمعالجة مختلف الملفات النووية التي تثيـر القلـق ف
المنطقة من خالل مقاربة إقليمية شاملة تؤدي إلى إقامة منطقة خاليـة مـن              

 .السالح النووي في الشرق األوسط تشمل الجميع بما فيهم إسرائيل

كما أقترح إطالق حوار عربي يمهد لحوار إقليمي إلعداد العـدة لمعاهـدة              -
تقضي بتمكين دول المنطقة من إقامة تعاون نـووي سـلمي يكـون شـرط         
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ضمام إليه التخلي عن البرامج النووية العسكرية واالنضمام إلى معاهـدة           االن
منع االنتشار وذلك كله كخطوة نحو إقرار نظام لألمن الجماعي اإلقليمـي،            

إلى هذا النظام اإلقليمي إال في إطـار        .. وال يسمح إلسرائيل باالنضمام إليه    
 . العربيالشروط السابق اإلشارة إليها وإنهاء النزاع اإلسرائيلي

إنني أقترح أن تطلقوا شرارة البدء بدراسة خطوات قيام نظام أمن إقليمـي             
  .يحمي المنطقة من سباق تسلح نووي، وتحديد المتطلبات الرئيسية لذلك

أن آليات األمن القومي العربي تبقى صمام األمان الذي سوف نلوذ بـه إذا مـا            :رابعاً
ع فيه التعويل علـى اآلليـات       طرأت مستجدات خطرة، في زمن لم نعد نستطي       

  . الدولية القائمة وحدها، حتى وإن كان علينا أال نعمل بمعزل عنها
إن إنشاء مجلس السلم واألمن العربي كان محصلة إلرادة سياسية واضحة             

من جانب القمة ألن يكون تحت تصرف الدول العربية جهاز عـصري قـادر              
 تداعياتها المتالحقة، وقد اسـتجبتم      على الوفاء بمتطلبات األمن العربي ومتابعة     

في قمم سابقة، للحاجة إلى تطوير وتعديل النظم الالزمة لوضع اختـصاصات             
هذا الجهاز موضع التنفيذ والفاعلية، إال أن الضرورة تقتضي أن تنظـر هـذه              
القمة في إصدار التفويض الالزم لتحقيق المـشاركة المالئمـة فـي عـضوية              

ته، وفي قيامه بأعمال الدبلوماسية الوقائية، بما فـي         المجلس، وفي اتخاذ قرارا   
ذلك بحث ودراسة إقامة إطار عربي لعمليات حفظ السالم، والظـروف التـي             
يمكن أن تفعل فيها بالتنسيق مع األمم المتحدة، وذلك أسوة بما يتم في عدد مـن               

  .المنظمات واالتحادات اإلقليمية، وعلى رأسها االتحاد األفريقي
 في أن هناك حاجة إلـى  – ربما أكثر من غيرنا –ننا، في الوطن العربي، نثق      إ :خامساً

قضاء جنائي دولي عادل ونزيه، كما نقف إلى جانب العدالة وتطبيقهـا، ولكـن         
على القضاء الدولي أن يقف بمنأى عن أي شبهة الزدواجيـة المعـايير، أو أن               

ن يأتي السعي للعدالـة     يسبب مخاطر تؤثر سلباً على حياة المزيد من البشر الذي         
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تلك هي المبادئ التي أرشدت عملنا المتواصل في مواجهة         .  باألساس لحمايتهم 
القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن البشير            
رئيس جمهورية السودان، وفي هذا فمعروض أمامكم مشروع بيان مرفوع من           

  .ماعياً محدداً إزاء قرار االتهاموزراء الخارجية يقترح موقفاً ج
وسوف نستمر في العمل بالتعاون والتنسيق مع االتحاد األفريقـي لوقـف              

قرار االتهام الموجه إلى الرئيس البشير ونرجو أن يدعم العالم هـذا الموقـف              
ويقدر ضرورته وأن يراعي متطلبات األمن واالستقرار وإحالل الـسالم فـي            

  .رن األفريقي بأكملهالسودان بل في منطقة الق
أن العمل العربي المشترك لم يعد يجري بمعزل عن التجمعات والكيانات الدولية   :سادساً

ذات الدور والتأثير، ويأتي على رأسها االتحاد األفريقي والمؤتمر اإلسـالمي،           
 بناء مؤسسياً لحوار متكامل األطراف مع االتحاد        – للمرة األولى  –وكذلك أنجزنا 
االتحاد مـن أجـل     "يعمل إلى جانب    . شارك فيه الدول العربية كلها    األوروبي ت 

كما أننا  . ، الذي تشارك فيه كل أوروبا دون أن يشارك فيه كل العرب           "المتوسط
أنجزنا تعاوناً وثيقاً، ذا أطر تنظيمية محددة، مع الصين والهند وتركيا، وسـوف   

يابـان وكـذلك مـع      نعمل على االنتهاء من عقد اتفاقات مماثلة مع روسيا وال         
التجمعات والكيانات الدولية األخرى، حيث نلمس اهتماماً متزايـداً بمنظومـة           

وفي هـذا نرحـب بانعقـاد القمـة الثانيـة العربيـة       . العمل العربي المشترك 
  .أمريكية غداً والتي تعكس تطوراً فعلياً في العالقات العربية الدولية/جنوب

< <
çÛŠÖ]æ<íÚ^~ËÖ]æ<íÖø¢]<h^v‘_JJJ< <

< <

، لم يكـن هـذا      2000حين استحدثتم مؤسسة القمة العربية في قمة القاهرة عام          
مجرد استجابة لمطلب عصري لتطوير الجامعة بوصفها المؤسسة األم للعمل العربـي            

وإنما انعكاس واع لمصالح الوطن العربي ومطالب مواطنيه بتحقيق تضامن          . المشترك
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د، وبكل طاقاتها وإمكاناتها، نحو تحقيـق       عربي واسع يتيح لألمة أن تتوجه، ككيان واح       
  .ال طالما تعلقت بها ضمائر الناسآم

وبالتالي يرتبط ذلك بمسار المصالحة العربية التي تتطلب مواجهة المفاهيم السلبية           
للعالقات العربية، التي تكمن وراء مختلف مشاكلنا في المشرق والمغـرب والجنـوب             

:  نناقش المفـاهيم الثالثـة المترابطـة، وهـي         العربي، وفي الحقيقة األمر يتطلب أن     
المصالحة، والتضامن العربي في مواجهة المشاكل الخارجيـة، والقـدرة علـى إدارة             

وقد قدمت بذلك ورقة    . الخالفات والحيلولة دون وصولها إلى مراحل الصدام والخصام       
  .لخارجية وبدأنا بالفعل في بحثهاعمل إلى وزراء ا

إن الخالف على الغايات يمكـن أن يطـيح         . يات واألهداف إننا ال نختلف على الغا    
بالغايات والوسائل معاً، أما الخالف على الوسائل، فإنه قد يفتح الباب إلثـراء النقـاش               
وابتكار الوسائل للمضي قدماً نحو تحقيق المصالح العربية المتفق عليها وهو ما يتطلب             

 حتى ال تتوقف أو تتعوق مـسيرة        المضي في تحقيق المصالحة الشاملة، والتعجيل بها،      
  .العمل العربي المشترك، أو يخبو تأثيرها

 مون أمين عام األمم المتحدة،      كيالسيد بان    إلىكلمتي بتوجيه التحية    تم  تأود أن أخ  
 أوغلو  إحسان، والدكتور أكمل الدين     األفريقيوالسيد جون بينج رئيس مفوضية االتحاد       

  .، وأكرر الشكر والتحية لسمو أمير دولة قطرالمياإلساألمين العام لمنظمة المؤتمر 

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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