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�� ا������� وا�"ول ا������ وزراء #�ر�� ـ�ن ـإ���  دول أ�
-----  
  

 أيرس  بيونسن في   يدول أمريكا الجنوبية ، المجتمع    و الدول العربية إن وزراء خارجية    
عرضـوا  وفقا لما تقرر في إعالن برازيليا، وبعد أن است        ،   2008 شباط/ فبراير 21 و   20في  

رازه في مجاالت التعاون المختلفة بين دول اإلقليمين منذ إنعقاد قمة برازيليا            حالتقدم الذي تم إ   
  ، 2005آيار /مايوفي 

  :ةـمقدم
لتـزام  إل ليس فحسب مـن ا     والذي مكنهم ،   يرحبون بالحوار المكثف الدائر بين اإلقليمين      -1

قليمـي  إلاالتعـاون  امكانيات ة ، بل سمح أيضا بزياد اإلعالنبالجدول الذي تم إقراره في   
 .الثنائي

، 2005 ايـار /يعبرون عن ارتياحهم بانعقاد أثنى عشر اجتماعا منذ قمة برازيليا في مايو            -2
خمسة منها على المستوى الوزاري حول االقتصاد والثقافة والبيئة والشؤون االجتماعيـة،    

االتفاقيات التـي تـم     يرحبون ب كذلك  . اجتماعين فنيين و ، وخمسة أخرى لكبار المسؤولين   
بالتقدم الذي تم إحرازه في سبيل      والتوصل إليها في مختلف المجاالت الواردة في اإلعالن         

 .وضعها موضع التنفيذ

 اإلقليمينبهدف تحويل كل من   مكثفة  ة  دينامي بضرورة إقامة عالقات     يعربون عن اقتناعهم   -3
  .خربالنسبة لآل الواحد ، محاورين متميزينإلى 

وجه توافقهما  أوتنمية  المشتركة  حيال القضايا الدولية    التقائهما  نقاط  تشديد على   باليتعهدون   -4
  .بينهماأوثق يشكل القاعدة المثلى لتوطيد وتنويع عالقات الذي حوار الالناجمة عن 

 التنمية  من أجل تحقيق  التماسك  االجتماعي والجهود الرامية لبلوغ     ندماج  إليقرون بأهمية ا   -5
 تنـوع   واحترام  وتحسين نوعية حياة سكانها    دولهمفي  سات الدولة    مؤس وتقويةالمستدامة  
 .الشعوب

  
  طرافألالتنسيق السياسي والعالقات المتعددة ا

 السالم واألمن الدوليين وفقـا لميثـاق        وتعزيز وصيانة   لتحقيقبالعمل  يؤكدون إلتزامهم    -6
ليمين يقـوم   ويرون ضرورة بناء فضاء مشترك بين اإلق       األمم المتحدة والشرعية الدولية   

 .واحترام المبادئ والقواعد التي تحكم التعايش بين األممواالنصاف على التكافؤ والعدل 
طراف المعنيـة بنـزع   ألهمية التنسيق في اطار المحافل المتعددة ا      أ  على يؤكدون مجددا  -7

تحقيق النزع الكامل اتجاه تقدم المجتمع الدولي في لمشتركة مواقف  تطويربهدف السالح 
 .ة النوويةسلحألل

ربط اإلرهاب بشعب أو دين أو عرق ومظاهره ويرفضون شكاله أبكافة رهاب إلايدينون  -8
 . معينةأو ثقافة

بكافـة اشـكاله    مكافحـة اإلرهـاب     الوقاية و في مجال    اإلقليمين نبيالتعاون  يقررون تعزيز   
  .ةدول تبادل المعلومات بين السلطات والهيئات المختصة في كل ومظاهره عبر
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ن عن تأييدهم القوي لتعددية األطراف وللمبادئ المحددة في ميثاق األمم المتحدة،            يعربو -9
م واألمن الـدوليين، عـالوة      مؤكدين على االلتزام بالقانون الدولي كوسيلة لضمان السال       

 .لدولهمعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية 
يهـا الجمعيـة العامـة    إجراء إصالح شامل لمنظمة األمم المتحدة، بما فينوهون بأهمية    -10

ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة من أجل جعلهـم أكثـر             
 الصدد يعربـون عـن دعمهـم لمـسيرة          وفي هذا . اعلية وديمقراطية وتمثيل وشفافية   ف

 . في االمم المتحدة حيال اصالح مجلس األمنحثيثةمفاوضات 
 لـصدوره  الستين ىالذي تصادف الذكر" نساناالعالن العالمي لحقوق اال"همية أ ب يقرون -11

 تعزيز مشترك لضمان بعمل للشروعبالحاجة في هذا االطار يقرون و ،2008عام خالل 
وانطالقا من قناعتهم بأن النظـام العـالمي        . حقوق اإلنسان والحريات األساسية   وحماية  
ون أن التعاون    وحماية حقوق اإلنسان يتطلب مساندة المجتمع الدولي، فإنهم يقدر         لتعزيز

الديمقراطيـة  الحفاظ على   حقوق اإلنسان و  احترام  الدولي يلعب دوراً أساسيا في ضمان       
 .، وفقا لميثاق األمم المتحدة والقرارات ذات الصلة ستدامةالقابلة لال التنمية وتعزيز

والـذي  ) UNASUR(يشيدون بالعملية التأسيسية الجارية التحاد دول أمريكا الجنوبية          -12
 .نشاؤه إلى اإلسهام في تعزيز عملية التكامل بين اإلقليمينسيؤدي إ

يدعون جمهورية األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية إلـى     -13
استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل وسلمي ودائم للنزاع حول الـسيادة فـي               

 األمم المتحدة المتعددة في هذا      قضية جزر مالفيناس في أقرب وقت ممكن وفقا لقرارات        
الجنوبيـة  ش  يساندوومالفيناس وجورجيا الجنوبية    جزر   كما يعلنون أن تضمين      .الشأن

رابطة "الفصل الرابع تحت عنوان     الملحق الثاني المتعلق ب    في   ،كأراض مرتبطة بأوروبا  
تحـاد  الالدسـتورية ل  الثالث من المعاهـدة      من الباب    " وأراضي ما وراء البحار    انبلدال

 .ق مع حقيقة وجود نزاع على السيادة في الجزر المذكورةفتياألوروبي، ال 
يدعون جمهورية إيران اإلسالمية إلى االستجابة لمبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة            -14

طنـب  (  الـثالث  دولة اإلمارات العربية المتحـدة     جزرللتوصل إلى حل سلمي لقضية      
، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة وطبقاً       ) الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى    

 .القانون الدوليومبادئ لميثاق األمم المتحدة 
ويعترفون بحق الدول والشعوب    غير الشرعي   يؤكدون مجددا رفضهم لالحتالل االجنبي       -15

 .في مقاومة االحتالل االجنبي وفقا لمبادئ الشرعية الدولية والقانون االنساني الدولي
 على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة الستئناف عمليـة الـسالم بغيـة             يؤكدون مجدداً  -16

 للنزاع العربي اإلسرائيلي على جميع المـسارات         وشامل عادل ودائم سالم  التوصل إلى   
وكـذلك  قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الـصلة،           ساس  أعلى  

وخارطـة الطريـق    ،  "مقابل السالم مبدأ األرض   "اتفاقية مدريد االطارية وبشكل خاص      
 والتي 2002 التي اعتمدها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام        "ومبادرة السالم العربية  "

إلـى انـسحاب     تؤديومؤتمر انابوليس، التي    ،  2007أعيد تفعيلها في قمة الرياض في       
ما في   ب ،1967حزيران  / يونيو 4إسرائيل من كافة األراضي العربية المحتلة حتى حدود         

 تتعايش سلميا الـى جانـب    وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ،ذلك الجوالن السوري المحتل   
 وتفكيك الجدار وجميع المستوطنات بما فيها تلك التي أقيمت في القـدس             ، دولة اسرائيل 

المـساعدة للـسلطة الفلـسطينية      استئناف تقديم    ويدعون المجتمع الدولي إلى      ، الشرقية
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 للوقـف الفـوري لكافـة       ويدعون ،   كافة أنواع العقوبات  والى رفع   وللشعب الفلسطيني   
 .عمال العنفأ

فورا بين غزة   فتح المعابر   عادة  إ عن القلق العميق للوضع في غزة ويدعون الى          يعربون -17
، بما فيهـا الوقـود،      ساسيةألامرور السلع والخدمات    حركة  تسهيل  جل  أمن  واسرائيل  

تفاقم األزمة اإلنسانية فـي األراضـي       منع  جل تحاشي و  أوكذلك من   ،   بشكل متواصل 
ويؤكدون مجدداً أيضاً دعمهم للتطبيق الكامل التفاقية جنيف الرابعـة فـي             .الفلسطينية

 .فيها غزةاألراضي المحتلة بما 
حكومة الواليات التي فرضتها حادية الطرف أليعربون عن قلقهم العميق حيال العقوبات ا  -18

ينتهك " قانون محاسبة سوريا  "رون بان القانون المسمى     ويعلى سوريا   األمريكية  المتحدة  
، بهذا  مسجالاألمم المتحدة   هداف ومبادئ ميثاق    ألتجاوزاً  مبادئ القانون الدولي ويشكل     

 .الدول المستقلة التعامل معفي خطيرة سابقة الشكل 
الم واستئناف الحوار وضمان الستوحيد صفوفهم انية لبنحزاب السياسية اللألا كافة ندعوي -19

والديمقراطيـة  الدولية  تطبيق الشرعية   وواالستقرار في لبنان من خالل الحوار الوطني        
، المبـادرة العربيـة   والتزامه ب على وحدة لبنان وسيادته وهويته المستقلة       بهدف الحفاظ   

  .األمين العام لجامعة الدول العربية لتنفيذ هذه المبادرةالتي يقوم بها جهود الويدعمون 
ويعيدون تأكيد الحاجة إلى    ) 2006 (1701اللتزام بقرار مجلس األمن     إلى ا  كذلك يدعون 

توفير الدعم السياسي واالقتصادي إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبنـاني بمـا يحفـظ              
كمـا  . استقالل لبنان وسيادته ووحدة أراضيه وأمنه ووحدته الوطنية في كافة أراضـيه             

يونيفيل واألهداف اللبنانية ويعربون عن شجبهم لكل       يدينون االعتداءات اإلرهابية ضد ال    
 .المحاوالت التي تمس أمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية

احترام وحدة وحرية وسيادة العـراق واسـتقالله، وعـدم      ضرورة  يؤكدون مجدداً على     -20
التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته في تقرير مـستقبله             

كما يؤكـدون   . ، ويدينون بشدة كافة أعمال اإلرهاب والعنف ضد الشعب العراقي          سهبنف
 ويدعمون الجهود التي تبذلها     ،كذلك على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية في العراق       

، وكـذلك جهـود     واسـتتبابه تحقيق األمـن    وفي  الحكومة العراقية في هذا الخصوص      
عربون عن دعمهم للجهود التي تبذلها جامعـة        ، وي األطراف السياسية الوطنية العراقية     

ـ إللغاء  المجتمع الدولي   الدول العربية لتحقيق ذلك، ويناشدون         ديون المترتبـة علـى    ال
إعادة إعمـار مؤسـساته وبنيتـه       لمواجهة مسيرة   ، وتقديم المساعدة الالزمة له       العراق

 .التحتيـة
عاون مع االتحاد األفريقي واألمـم      يرحبون بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بالت        -21

واالستقرار في دارفـور    السالم  أزمة دارفور، ومواصلة جهودهم إلرساء      حل  المتحدة ل 
الوساطة السياسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شـاملة فـي           ودعم  وفي المنطقة،   

يرحبون بالخطوات التي اتخذتها حكومة الـسودان       وفي هذا االطار،    .  ممكن اقرب وقت 
 والجهود التي تبذلها بالتعاون مع االتحـاد        1769لموافقة على قرار مجلس األمن رقم       با
فريقي واألمم المتحدة لنشر العملية المختلطة، كما يرحبون بالخطوات التي تم اتخاذها            إلا

التي لتنفيذ اتفاقية السالم الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان            
مواصلة جهودهما   الطرفين على    نويحثوالعاصمة الكينية نيروبي،    يها في   تم التوقيع عل  

 .يةاالتفاقهذه تنفيذ ل
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المصالحة الوطنية بين   الطالق حوار واسع وعاجل لتحقيق      يؤكدون على الحاجة الملحة      -22
ويؤكدون ان السالم الناجم عن هذا الحوار هو الوسيلة الوحيدة          الصومالية  كافة االحزاب   
الحكومـة االنتقاليـة    مـساعدة    و لمزيد من االقتتال الداخلي   ا الصومالي   لتجنيب الشعب 

لقوات االتحاد  المساعدة  أهمية تقديم   ويؤكدون  ،    فعليا الصومالية لالضطالع بمسؤوليتها  
 .األمنالسالم والقيام بمهامها في تحقيق األفريقي العاملة في الصومال لتتمكن من 

كل  إخالءيتطلبان الشرق األوسط في االقليمي ار من واالستقرأل ا تحقيقانيؤكدون على    -23
 يدعون  في هذا اإلطار  و. سلحة الدمار الشامل  أغيرها من   وألسلحة النووية   ا المنطقة من 

قامة منطقة خاليـة    إل التدابير العملية والعاجلة     ذالمجتمع الدولي التخا  وطراف المعنية   ألا
 المنطقة  دولكافة  انضمام  اهمية  ويؤكدون على   . سلحة النووية في الشرق األوسط    ألمن ا 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النوويـة          بدون استثناء الى    
تمهيذا لالنضمام الشامل الى    لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية         

القامة المؤيدة  ربية  عن دعمهم للمبادرة الع   كذلك  يعربون  و. معاهدة في الشرق األوسط   ال
 .سلحة الدمار الشامل في الشرق األوسطأ من خاليةمنطقة 

القات التعاون بين البرلمانات العربية ومنها االتحاد البرلماني العربي         عيرحبون بتعزيز    -24
 علـى   اهنويحثووالبرلمان العربي االنتقالي، وبرلمانات واتحادات دول أمريكا الجنوبية         

في دعم أوجـه التعـاون      غير الحكومية   توسيع المشاركة   ل ينهابعقد اجتماعات مشتركة    
سـيادة  احتـرام   وكذلك  المختلفة واإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية        

 .اإلقليمينالقانون وتعزيز حقوق اإلنسان بما يحقق مصالح 
زمـة  يؤكدون على استعدادهم لتوحيد الجهود وتبـادل المعلومـات حـول األدوات الال             -25

 .آثار الكوارث الطبيعيةو لتخفيف أحاالت الجوع والفقر سواء في للمساعدات اإلنسانية 
  

 التعاون االقتصادي
في تنمية اإلقليمين ويبرزون المبادرات التـي        مجدداً أهمية التجارة واالستثمار   يؤكدون   -26

، بهدف تـسهيل حركـة       اقترحت أبان اجتماعي كيتو والرباط على المستوى الوزاري       
، وتعضيد العالقات االقتصادية والتجارية وإيجاد إطار مؤسسي قـوي           التبادل التجاري 

 .لتطوير هذه العالقات
 لتعزيز التعاون بين المجموعـة      ييرحبون بدعوة قرار القمة العربية في الرياض الداع        -27

د عقيأخذون علما ب  األخرى بما فيها أمريكا الجنوبية، كما       االقليمية  العربية والمجموعات   
 .اإلقليمين بين هم في زيادة التعاوناوالتي ستس  تنمويةاجتماعيةقتصادية اعربية قمة 

 الحواجز الجمركية بينهمـا مـن   خفضيدعون دول كال اإلقليمين إلى النظر في إمكانية    -28
اإلقليميـة  وفقا لمكوناتها   من التكامل   وتحقيق المزيد   أجل تعزيز وزيادة التبادل التجاري      

 .ومتعددة األطراف
 .يعبرون عن رضائهم للنمو المتزايد الذي تشهده الحركة التجارية اإلجمالية بين اإلقليمين -29
النمو والتنوع، مع مراعاة اتخاذ إجراءات امكانيات  وتطوير كافة تحديدمواصلة ون ريقر -30

غيرها مـن   للمعاملة التفضيلية التجارية في ظل اختالف مستويات التنمية االقتصادية و         
 .ينة بالطرفالظروف الخاص

يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تكثيف المفاوضات بغـرض إنهـاء جولـة               -31
 بهدف التوصل إلى مجموعة من النتائج       ، الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة األطراف    
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 . ، مع األخذ بعين االعتبار أهداف التنميةالمتوازنة والطموحة
 .لالنضمام إلى منظمة التجارة العالميةفي جهودهما  اإلقليميندول يعربون عن دعمهم ل -32
الخاص في زيادة التجارة واالسـتثمار      العام و  ينيبرزون أهمية المشاركة الفعالة للقطاع     -33

فـي مجـاالت التجـارة      بالتقدم الـذي تحقـق      ينوهون  هذا السياق   وفي  . اإلقليمينبين  
تلك وبالدعم المتواصل للجنوبية واالستثمار منذ القمة األولى للدول العربية ودول أمريكا ا

 .األعمال
ينوهون باهمية تشجيع االستثمارات المشتركة في مجاالت البنيـة التحتيـة والمعـادن              -34

 .والطاقة وغيرها
يتفقون على الحاجة إلى التقدم في المجاالت حيث إمكانيات التعاون والتبـادل التجـاري     -35

كافـة األطـراف    الوزراء ينشادون   إن   وبالتالي ف  .القائمة بين اإلقليمين يمكن أن تتحقق     
ـ       ودول العربية  الدول المعنية بمتابعة قمة   بهـدف   اأمريكا الجنوبية على تكثيف جهوده

 .تعميق التقارب بين االقليمين
 المختـصة للعمـل بـشكل       الهيئات ويدعون   دول اإلقليمين السياحة في   أهمية  يبرزون   -36

رة البرازيل في تنظيم الندوات في       يثمنون مباد  الصددوفي هذا   . مشترك في هذا المجال   
 .2007الكويت في ديسمبر عام دولة قطر ودولة دولة االمارات العربية المتحدة و

يعتبرون أن الحاجة لتعزيز التجارة بين اإلقليمين تستدعي اتخاذ المبادرات إلدماج القيمة             -37
 .المضافة والمكونات التكنولوجية في العالقة بينهما لمصلحة شعوبهم

مم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، تتمتع الدول بحق سيادي         األنه وفقا لميثاق    إون  يذكر -38
ي عمل أطار يدينون إلوفي هذا ا.  التنمويةوسياساتها  لقوانينهافي استغالل مواردها وفقا 

ن يلحق الضرر بنمـوه  أي بلد آخر يمكن أو أالبوليفارية  فنزويال    جمهورية  ضد ترهيبي
 .عي وتعاونه مع دول الجنوباالقتصادي واالجتما

مم المتحدة حول التغييـر     ألالتفاقية االطارية ل  ل المرجوةيؤكدون التزامهم بتحقيق الغاية      -39
على ضوء مبادئها وبشكل خاص المتعلق بـأن        ،  المناخي وبروتوكول كيوتو التابع لها      

ي والنتـائج    القيادة في مكافحة التغير المناخ      في المعاهدة  طرافأل ا المتقدمةتتولى الدول   
 المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الذاتية والحاجات       أومبدالسلبية الناجمة عنه،    

طراف، وخاصة تلك الدول القابلـة      أل النامية ا  الدولالمحددة والظروف الخاصة لكل من      
تناسـبة او    وعليهم تحمل اعباء غير م     ،  ر المناخي للتعرض لالضرار الناجمة عن التغي    

ن التدابير المتخـذة لمكافحـة التغيـر        أ، فضال عن    المعاهدة    هذه ية بموجب غير طبيع 
و غيـر   أن تشكل وسيلة للتمييز التعـسفي       أ بما فيها االحادية الطرف، ال يجب        يالمناخ
 .عاقة مموهة للتجارة الدوليةإو أالمبرر 

جـال  مثل فـي م   أل ا باالستخداميؤكدون على اهمية تطوير التدابير والسياسات المتعلقة         -40
 .المستدامالطاقة التي يمكن ان تساهم في الحفاظ على مصادر الطاقة واستخدامها الرشيد 

 مصادر الطاقة المتجددة، القابلة لالستدامة بيئيـا،  بمـا فيهـا             اتهمية وامكاني أيقرون ب  -41
، وكـذلك   لـدولنا المحروقات الحيوية، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة         

 . الطاقةمصادري تنويع مساهمتها ف
قامة آلية   إوفي هذا االطار يرحبون باقتراح      . همية الطاقة للتنمية المستدامة   أ على   يقرون -42

 حول الطاقة لتبادل الخبرات وتشجيع اعتماد خيارات جديدة للتعاون       نياإلقليمللحوار بين   
، لـدولي همية منتدى الطاقة ا   أحظون  ال كما ي  .ن تصب في مصلحة مجتمعاتنا    أمن شأنها   
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  .، كآلية حوار وتعاونمانته الدائمة في الرياضأمقر الذي تتواجد 
وبيـك  ألعالن عنها في قمة منظمة ا     إليثمنون مبادرة المملكة العربية السعودية التي تم ا        -43

 بتشكيل صندوق لالبحاث الخاصة في مجال الطاقة والذي         2007الثالثة في نوفمبر عام     
دولـة  قطر و دولة  مارات العربية المتحدة و   إلة ودولة ا  قدمت له المملكة العربية السعودي    

عضاء من اجل استخدام موارده     ألكافة الدول ا  ويرحبون بدعوة   الكويت مساهمات مالية،    
 . فيهوالمشاركة

 العربية  الدول بارتياح كبير المبادرات الرامية النجاز االتفاقيات التجارية بين          يالحظون -44
 علما بالتقدم الـذي تـم انجـازه فـي           يأخذونالطار  وفي هذا ا  .  الجنوبية دول أمريكا و

 حول اتفاقية للتجارة الحرة بـين        الخليجي المفاوضات بين المركوسور ومجلس التعاون    
 يـة المغربالمملكـة    بين المركوسـور و    الجاريةاالتصاالت  يالحظون  كذلك  . اإلقليمين

طارية الموقعة عـام    شهر القادمة بناء على االتفاقية اال     ألطالق مفاوضات تجارية في ا    إل
 الموقعة  وجمهورية مصر العربية  بين المركوسور    وكذلك على االتفاقية االطارية      2004
 العالقات بين   تعزيزالمبادرات تساهم بشكل ملحوظ في       ن هذه أ  ، ويعتبرون  2004عام  
 .مريكية الجنوبيةأل العربية واالدول

  :التعاون االجتماعي
تحقق من خـالل المـؤتمر األول لـوزراء التنميـة           يعبرون عن ارتياحهم للتقدم الذي       -45

، والذي انعكس في    2007 ايار/ مايو 3 و   2والشؤون االجتماعية الذي عقد بالقاهرة في       
البيان الختامي للمؤتمر ويحثون القطاعات المختصة على تنفيذ آليات التعاون التي انشئت 

 .بموجب هذا البيان
والمتحـدرين مـن    متصلة بالسكان األصليين    يعربون عن الحاجة إلى إدراج المسائل ال       -46

بـين  في الحـوار    عاقة  إلوالبرامج المتعلقة با  والسياسات المتعلقة بالنوع    صول افريقية   أ
 .مريكية الجنوبية والدول العربيةألالدول ا

يقرون بأن المخدرات والجرائم المرتبطة بها تمثل مشكلة عالميـة ويبـرزون الـدور               -47
 محاربة هذه اآلفة ، ويعبرون عن تصميمهم على مواجهـة           الرئيسي للتعاون الدولي في   

لية ؤوهذه المشكلة بأسلوب متوازن وشامل ومتعدد األطراف انطالقاً مـن مبـدأ المـس             
 .المشتركة واحترام التشريعات الوطنية

  .الشاملةلتنمية المساهمة في افي يدعمون دور المجتمع المدني  -48
  

  :التعاون الثقافي وحوار الحضارات
  

مريكا الجنوبيـة تـشكل     أ لدولان المساهمة الهامة للهجرة العربية      على  ون مجدداً   يؤكد -49
 .األوجهعلى كافة  اإلقليمين بين  الثقافية العالقاتتوثيقمجال  في حيوياًعامال مساندا 

يعربون عن استعدادهم لمواصلة النقاش حول السياسات الثقافية واألنشطة الرامية إلـى             -50
لة بالثقافة العربية واألمريكية الجنوبية ، كما يقرون أن هذا المنتدى تعزيز المعرفة المتباد

 لمد الجسور بين  شعوب اإلقليمين وإلقامة فضاء مـشترك للحـوار             نادرةيتيح فرصه   
 .والتبادل والتفاعل
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 الجنوب  -بقرار اعتماد الهيكل التنظيمي والمالي واإلداري للمكتبة العربية        علما   يأخذون -51
 مـن تخـصيص     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    بما قدمته    أمريكية ويشيدون 

نجـاز  إوالتزامها بالتكفل كلية بنفقات لهذا الغرض   هكتارات   خمسةقطعة أرض بمساحة    
ويدعون . الجنوب أمريكية وإقامات الكتاب واألدباء الملحقة بها       - مبنى المكتبة العربية  

 2008نيـسان   /  ابريـل    30ون الثقافي قبل    اجتماع عاجل في الجزائر للجنة التعا     إلى  
 مـن جانـب     المدعو إليـه  وفي حال عدم حضور االجتماع        . العتماد بنيتها التنظيمية  

 .ساسية تعتبر موافق عليها وتعرض على قمة قطرألالجزائر فان مشاريع اللوائح ا
 الثقافة مجال الثنائي في اإلقليمي موقع على شبكة االنترنت حول التعاون بإنشاءيرحبون   -52

www.bibliaspa.com.br  رصيد شبكة االنترنت بإثراء ، ويشيدون بمبادرة الجزائر 
ماع لإلسـهام   بعشرة عناوين من الكتب، ويحثون الدول المشاركة في االجت         االفتراضية

شكل شبكة افتراضية متميـزة      بحيث ت  مواقع أخرى  وإنشاء الموقع   بفعالية في إثراء هذا   
 الجنوب أمريكية فـي تفعيـل       - جانب المكتبة العربية   إلى، تساهم   اإلقليمينلتعاون بين   ل

 .مريكية الجنوبيةألالعربية ا ة المشتركالجهود
يؤكدون على أن ترجمة الكتب ومعرفة ونشر اللغات وتطوير البحث في مجاالت التاريخ  -53

معهـد  االسـتحداث المقبـل ل    مشروع المذكور وفي    والثقافة تشكل ركائز أساسية في ال     
في تشجيع وصـول  اهم سحيث انها ت يةالمغربالمملكة أمريكا الجنوبية في   حول  بحوث  ال

 .ى المصنفات األدبية واألكاديميةإلبشكل عام ور الباحثين والجمه
 بمدينـة طنجـة    إنشاء معهد الدراسات واألبحاث حول أمريكا الجنوبية          أن يؤكدون على  -54

 من شأنه أن يدعم البحث في مختلـف مجـاالت العلـوم اإلنـسانية               ،مملكة المغربية بال
، وأن يشكل جسراً متيناً يلعب دوراً حيويـاً فـي التقـارب             اإلقليمين  واالجتماعية في   

كما سيكون هذا المعهد منبعاً إلنتاج علمي رفيع     . اإلقليمينوالتواصل بين األكاديميين في     
مرجعـاً  الوطني والدولي وسيشكل     وتغذية التراث المعرفي     المستوى سيساهم في إغناء   

 .لباحثينلكافة الدارسين وا
العربية في  -يرحبون بشكل خاص بصدور الكتاب األول عن المكتبة األمريكية الجنوبية          -55

كـل مـن الجزائـر      التي قامت بها المكتبة الوطنية في       طبعة مشتركة من ثالث لغات      
"  مسلية الغريب لكل أمـر عجيـب      "من كتاب   نزويال،  ففي  شو  تاكوجوالبرازيل ومكتبة أ  

 .إلقليمينلويشجعون على نشر المزيد من الكتب الهامة . لإلمام البغدادي
 تشجيعا للحوار بين الثقافات،     ،يشيرون إلى أهمية تناول مسألة التنوع الثقافي ويرون أنه         -56

د ومناقـشة األفكـار      تبادل التجارب الثقافية والسياسات الرامية إلى تجدي       ويعتبرون أن 
 . تشكل عامالً إيجابياًحول الموضوعوالنظريات والمفاهيم 

تحالف "في هذا الصدد، أن هذا المسعى يسهم في تغذية مضمون وعمل            ويرى الوزراء،    -57
 للجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي عـام          60الذي انشئ أبان الدورة الـ      " الحضارات
عملية التنفيذ للتقريـب بـين      في  ها  تم احراز  التيالتقدم  جوانب  يبرزون  كذلك   .2005

الصالت التي تلعب فيها المكونـات الثقافيـة دوراً         عبر تعزيز   الغرب والعالم العربي،    
ممثال ساميا  ،  رئيس البرتغال السابق  ،  جورج سامبايو السيد  أساسيا، كما يرحبون بتعيين     

 .لألمم المتحدة لتحالف الحضارات
تحالف الحضارات الذي انعقـد فـي       لالمم المتحدة حول    ل  األوالمنتدى  يرحبون بنتائج    -58

 الـدول مسؤولين من   البمشاركة كبار    2008كانون الثاني   / يناير 16 و   15مدريد يومي   
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وغيـر الحكوميـة، كمـا      المجاالت السياسية والثقافية    العربية واالمريكية الجنوبية في     
بية والممثل األعلـى لالمـم      جامعة الدول العر  التفاهم بين   يرحبون بالتوقيع على مذكرة     
 ندوة اقليمية في شهر ستضافةارجنتين  أليرحبون باقتراح ا  و. المتحدة لتحالف الحضارات  

 .السياسات المتعلقة بالنوع لمناقشة موضوع 2008نيسان /ابريل
يعربون عن ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الـذي يميـز التـراث               -59

التي يجب حد الحقوق االساسية أتشكل أن حرية المعتقد على ويشددون  البشري المشترك   
 .عنصريةاليز أو يقة أو التم للتفراأن تحترم وال يجب أن تكون سبب

 :التعاون العلمي والتقني والبيئي
 ويعربون عن   ،يدعون إلى تطوير عمليات التعاون العلمي والتقني الجارية بين اإلقليمين          -60

التي يمكـن ان     بين اإلقليمين في المجاالت ذات األولوية        استعدادهم إلقامة برامج تعاون   
 –جنـوب   مجـال التعـاون     في  تكون مثاال يحتذى به في األعمال المشتركة المستقبلية         

 .جنوب
قليمـين فـي    إلبـين ا  لتعاون  على شبكة االنترنت حول ا    بالمواقع التي انشئت    يرحبون   -61

في القمة على اإلسهام بفعالية فـي  العلوم والتكنولوجيا ويحثون الدول المشاركة  مجاالت  
تشكل شبكة افتراضية متميـزة     اضافية يمكن ان     مواقع أخرى وإنشاء  ه المواقع   إثراء هذ 

 .للتعاون بين اإلقليمين
االجتماع األول لوزراء البيئة    المعتمد في   البيان المشترك حول التعاون البيئي      يرحبون ب  -62

 شـباط / فبرايـر  6 عقد في نيروبي فـي       الذيفي الدول العربية ودول امريكا الجنوبية       
القابلة لالسـتدامة   آخذين  في االعتبار أن التعاون بين اإلقليمين من أجل التنمية          ،2007

 .يفيد الجانبين ويدعم عالقات الصداقة بينهما
يتعهدون بمتابعة وتنفيذ البيان المشترك وتعزيز اآلليات التي نص عليها، وبصفة خاصة             -63

 االجتماعات  تشجيع عقد إضافة إلى    2008 عام   ل خال  كل عامين  تطوير برنامج تنفيذي  
 .على المستوى الوزاري أو الفني

بين الدول العربية  يرالعقد اجتماع وزللدعوة  المملكة العربية السعودية    بمبادرة  يرحبون   -64
وذلك خالل الفتـرة مـن      المائية ومكافحة التصحر    د  ارودول امريكا الجنوبية حول المو    

 في إطار سعي اإلقليمـين لتحقيـق         في الرياض    2008تشرين الثاني   / نوفمبر 16-17
 .أهدافهما اإلنمائية في نطاق بيئي قابل لالستدامة

  : والمتابعةالتعـاونات ـآلي
قمـة  الالشكر والتقدير إلى دولة قطر على دعوتها الكريمة الستضافتها          بوجه الوزراء   تي -65

، 2008 الربع األخير من عـام     في   الدوحةبأمريكا الجنوبية   الثانية للدول العربية ودول     
  .خارجيةالعقد اجتماع تحضيري لوزراء والتي سيسبقها 

العرب  لرجال األعمال    الثاني المؤتمرباستضافة  قطـر   ةدول مبادرةويدعمون  يرحبون   -66
للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة      القمة الثانية   على هامش    األمريكيين الجنوبيين ،  و
 .، وفقا لخطة عمل الرباط 2008 في لدوحةاب

ومـن  دول الترويكـا    يقررون انشاء مجموعة عمل يكون تشكيلها مفتوحا ومكونا مـن            -67
 .الثانية بالدوحةقمة الطرح على ت لتحضير خطة عمل مانتين والدول األخرى المهتمةألا

  2008شباط / فبراير21في  أيرس يونسبصدر في 


