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	 ا���������	��� ��� ا��ول ا������ ودول أ 

 ا ��	ع آ�	ر ا������

  30303030/11111111/2005200520052005-29292929: القاهرة 
  التقرير النهائي
-------  

  

في إطار متابعة تنفيذ ما جاء في اعالن برازيليا الصادر عن قمة الـدول العربيـة                  
 ، عقد كبار المسؤولين 11111111/5555/2005200520052005 بتاريخ  التي عقدت في برازيليا ودول أمريكا الجنوبية

الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة بمـشاركة     ووزارات أخرى في    خارجية  الفي وزارات   
 ، اجتماعاً  لدى جامعة الدول العربية وسفراء دول أمريكا الجنوبيةالسادة المندوبين الدائمين

 ،  30303030/11111111/2005200520052005-29292929بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة مـن            

  المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      عبد القادر حجار  برئاسة السفير   
 األمـين العـام   Pedro MottPedro MottPedro MottPedro Motta Pinto Coelhoa Pinto Coelhoa Pinto Coelhoa Pinto Coelho والـسفير  ، ) رئاسة القمة العربية(

  رئاسـة قمـة دول     (المساعد للشؤون السياسية بوزارة العالقـات الخارجيـة البرازيليـة         

   ، ومشاركة السفير أحمد بن حلـي األمـين العـام المـساعد للـشؤون               )ية أمريكا الجنوب 
  ....  السياسية ومجلس الجامعة

 اآلراء حول مجمل محاور إعـالن برازيليـا     كبار المسئولين من الجانبين   وقد تبادل     

 والخطوات التنفيذية التي اتخذها كال الجانبين ، وأبديا ارتياحهما لما تم تنفيذه بهذا الشأن ،              
بحث الجانبان مرئياتهما حول سبل تفعيل التعاون المشترك واالرتقاء به فـي مختلـف              كما  

  .المجاالت وفقا لإلرادة المشتركة التي تجسدت في مضمون إعالن برازيليا 

كما استعرض الجانبان تطورات القضايا السياسية ذات االهتمام المشترك وأكدا على             
  .يا مواقفهما وفقا لما جاء في اعالن برازيل

 الذي قدمه وفد البرازيل  لنتائج أعمـال         بالتقريرومن جانب آخر رحب المجتمعون        
  ، 27272727/11111111/2005200520052005-26262626المملكة العربية الـسعودية يـومي       /االجتماع الذي عقد في الرياض    

 ، ومجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة ،          )السوق الجنوبية المشتركة   (بين الميركوسور 
، ى اتفاق بين الجانبين ببدء مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة           والذي تم خالله التوصل إل    
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وفي هذا اإلطار شجع الجانبان إبرام اتفاقيات في مختلف المجاالت بين تجمعـات إقليميـة               
  .أخرى مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة اإلنديز

 كبار في الجلسة العامة واللجان الفنية ، اتفقوفي ضوء مناقشات ومداخالت الوفود   
  :المسئولين من الجانبين على ما يلي

 :� ا��ل ا�
	���   :أو�

لـشعب   تقديم الدعم االقتـصادي والفنـي ل       دعوة جميع الدول والفعاليات الدولية إلى      .1111
الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من أجل إعادة تأهيل البنية األساسية في قطاع غزة،            

ينية المستقبلية ، وأيضا تشجيع المنظمـات       والتعاون الفعال في تطوير الدولة الفلسط     
    .الخاصة ورجال األعمال على المشاركة في هذه الجهود

تلبية احتياجات السودان من خالل تقديم      إلى  دعوة جميع الدول والفعاليات االقتصادية       .2222

الدعم الفاعل لجهوده الرامية إلى تدعيم السالم الشامل في ربوعه وإعادة اإلعمـار              
    .تصادية واالجتماعيةوالتنمية االق

الترحيب بالبيان الختامي الصادر عن االجتماع التحضيري لمؤتمر الوفـاق الـوطني             .3333

العراقي الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القـاهرة خـالل               
 ، والذي من شأنه تعزيـز العمليـة         2005200520052005تشرين ثاني   / نوفمبر 21212121-19191919الفترة من   

ة في العراق واإلسهام فـي إعـادة إعمـاره وتحقيـق الـسلم              السياسية والدستوري 

    .واالستقرار في ربوعه
النظر في أن يكون هناك نشاط مشترك بين الجانبين لوضع االلتزام بحظـر انتـشار                .4444

األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل موضع التنفيذ والمتابعـة علـى             
    .النحو الوارد في إعالن برازيليا

ضا في عقد ورش عمل مشتركة من خبـراء الجـانبين لدراسـة الجوانـب               النظر أي  .5555

والخبرات الخاصة بمشكلة األلغام وتنفيذ المتابعة الالزمة لها في المحافل الدوليـة ،             
والطلب من الدول االستعمارية السابقة وقوات االحتالل ، تقـديم الخـرائط الخاصـة          

  لمـستعمرة والمحتلـة سـابقا ،    بمواقع حقول األلغام التي زرعتهـا فـي البلـدان ا          

    .والمساعدة في إزالتها
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 على  إلى التعرف قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية       المشاركة في   لدول  دعوة ا  .6666
    .، واالستفادة منهابرامج مركز التدريب على عمليات حفظ السالم الموجود في القاهرة

 :ا�����دي� ا��ل  ون�ا���  :���	�

 26262626 – 25252525مشترك للوزراء المعنيين بالـشؤون االقتـصادية يـومي          عقد االجتماع ال   .1111
   بمدينة كيتو باإلكوادور على أن يسبقه اجتماع تحضيري يـومي  2006200620062006نيسان  /أبريل

    ). على مستوى كبار المسئولين ( 2006200620062006نيسان / أبريل23232323-24242424 

    : الموضوعات التاليةجدول أعمال االجتماع  أن يشمل مشروع .2222
  :االستثمار •

النقدية أو المؤسسات المالية و/التنمية ولتنسيق بين مؤسسات التعاون وا -
  .في كال الجانبين اإلقليمية أو/والوطنية 

    .المجموعتيندول دور القطاع الخاص في مجال االستثمار بين  -
    . والقوانين االستثمارية  حول فرص االستثمار  والبياناتتبادل المعلومات -
    .السياحة -
جديدة لتمويل البرامج االجتماعية لمحاربة الفقر دراسة إمكانية إيجاد مصادر  -

    .كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية االقتصادية
  :التجارة •

  .دور القطاع الخاص -
    .اتفاقيات التجارة الثنائية -
    . األعماللرجالإنشاء لجنة  -
    .التجارة الخارجيةبخاصة ال  البيانات تبادلووسائلالبيانات تنسيق  -
    . االتصاالت والنقليية لقطاعتقييم وتحسين البنية التحت -
    . إنشاء منطقة تجارة حرةاتدراسة إمكاني -
، والدول التي تحمل صفة مراقب،      لدول األعضاء    تنسيق خاصة ل   إنشاء آلية    -

 العالميـة في منظمـة التجـارة      من الجانبين   وكذلك الدول الراغبة لالنضمام     
    .وصندوق النقد الدولي

    .تمويل التجارة -
  .آلية للمتابعة  •
 :( ا)	ل ا' ��	&%ا���	ون  :  	"	�!
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 جنوب، وعلـى وجـه الخـصوص علـى          –دعوة الجانبين، فى إطار التعاون جنوب          -1
المستويين اإلقليمى ودون اإلقليمى ، لتفعيل برامج وآليات القضاء على الفقر والجوع            

ــات الخاصــة   ــار االحتياج ــى االعتب ــذ ف ــع األخ ــة، م ــق التنمي ــدولباوتحقي   ل
  . األقل نمواً

 رفع التوصية لحكوماتهما للنظر فى عقد اجتماع مشترك لوزراء الشئون االجتماعية فى     -2222

  .أقرب وقت ممكن لمتابعة تنفيذ ما ورد فى إعالن برازيليا بهذا الخصوص

الذي "  لدعم التنمية والشؤون اإلنسانية    صندوق الجنوب   " الدول لإلسهام فى     كافة دعوة   -3333
 جنـوب  – قطر رئيس قمة جنـوب   دولة من سمو أمير  تم اإلعالن عنه بمبادرة ودعم    

واإلعـراب عـن التقـدير      ،  2005200520052005 حزيران/الثانية التى عقدت فى الدوحة فى يونيو      
  .للمساهمة التي قدمتها دولة قطر لهذا الصندوق

��ا��  ا����ون: را������� :�ل ا��! � وا���

شبكة اإلنترنت فـى    موقع على   إلنشاء  الترحيب بالعرض الذى تقدمت به البرازيل        -1111
بـين الـدول العربيـة ودول أمريكـا         إطار التعاون العلمى والفنى والتكنولوجى      

الجنوبية، وعليه فإن الدعوة موجهة إلى دولة البرازيل إلعداد نمـوذج للموقـع             
المقترح وتقديم بيانات تفصيلية عن الجوانب الفنية والميزانيـة الخاصـة بهـذا             

جهات التنسيق الوطنية لتكون    كما توجه الدعوة إلى الحكومات لتسمية       . المشروع

  .لتنفيذ هذا المشروع المحوريةط بمثابة النقا
دعوة الوزراء المختصين بالشؤون البيئية لبحث إمكانية عقـد اجتمـاع لوضـع              -2222

 القضايا  بشأناآلليات الممكنة لتنفيذ التعاون في مجال البيئة بين دول المجموعتين 
التصحر وإدارة المحميات الطبيعيـة       وعلى سبيل المثال   البيئية في كافة المجاالت   

    . باإلضافة إلى الكوارث الطبيعيةالمخلفاتدام مياه واستخ

التصحر ) 1111( في مجاالت ، كأولوية أولى،الخبراتو  الخبراءتشجيع التدريب وتبادل -3333
التكنولوجيا الحيويـة   ) 3333(وإدارة الموارد المائية،    ) 2222(و،  القاحلةواألراضي شبه   

   مـن   2222-9999الفقـرة    كمـا ورد فـي       ،تهيئـة التربـة   ) 4444(ووالهندسة الوراثية،   

   . ، والنظر في إيجاد آلية للتعاون في هذه المجاالتإعالن برازيليا
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�
 : ا��ل ا�%$���ا����ون :  #�"

 نهايـة شـهر   مشترك لوزراء الثقافة فى الجزائـر فـى         الجتماع  الالترحيب بعقد ا   -1111

حسب ،   2006200620062006 شباط/ فبراير  شهر أو األسبوع األول من   ،   2006200620062006 كانون ثاني /يناير
مقدم من الجانب العربى، والطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية           االقتراح ال 

 بشأن  دول أمريكا الجنوبية  مع  التنسيق   والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   
، على أن يتم البت في أمر    والموعد المحدد له      االجتماع جدول أعمال مشروع  إعداد  

 خالل اجتماع وزراء الثقافة القـادم       ة الجنوبية  العربية األمريكي  اختيار مقر المكتبة  

  .المقرر في الجزائر

الترحيب بالتوصيات الصادرة عن ندوة الجزائر للخبراء حول مشروع إنشاء المكتبة            -2222
 فـي   20202020/11111111/2005200520052005-19191919 الجنوبية والتي انعقدت خالل الفتـرة        األمريكيةالعربية  

 أمريكا الجنوبية والمتضمن    بمشروع المكتبة المقدم من قبل دول       والترحيب .الجزائر
الخطوط الهيكلية إلنشاء مكتبات ورقية وافتراضية للدراسات والنشرات والترجمـة          

 وقد أبدت كـل  . على أن ينفذ ذلك فى أقرب وقت ممكن   وغيرها من األنشطة الثقافية   

    .من الجزائر وسوريا الرغبة في استضافة مقر المكتبة
 األمريكيـة العربيـة    في حلب إلنشاء المكتبة   أن يتم تحديد موعد الندوة التأسيسية        -3333

التنسيق بين األمانة العامة لجامعة الـدول        جدول أعمالها ب    مشروع وإعدادالجنوبية  

    .العربية والجمهورية العربية السورية ودول أمريكا الجنوبية
نتاج الفنـي بـين الجـانبين العربـي         إلفيما يتعلق بتعزيز آليات التبادل الثقافي وا       -4444

    :ي الجنوبي اتفق على ما يليواألمريك

إقامة المهرجانات السينمائية بالتبادل بين الجانبين وتنظيم عروض خاصة      4444-1111
 بالسينما األمريكية الجنوبية على هامش المهرجانات السينمائية العربيـة        

فـي تـونس     السينما األمريكية الجنوبية  بتكريم  والترحيب فى هذا الصدد     
  .2006200620062006  عامفىقرطاج السينمائى خالل مؤتمر 

إبرام اتفاقيات انتاج سينمائي مشترك بين الجانبين العربـي واألمريكـي              4444-2222
الجنوبي ودعم العالقات بين المهنيين والمـوزعين فـي مجـال االنتـاج      

  .والتوزيع السينمائي
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إقامة مهرجانات الفنون الشعبية والموسيقية بين الجانبين على أن تتضمن    4444-3333
  .ي هذه المجاالتتنظيم معارض وندوات ف

دعم مجاالت النشر والتأليف والترجمـة باللغـات العربيـة واألسـبانية               4444-4444
  .والبرتغالية في الموضوعات المختلفة

تبـادل   مع المنظمات الدولية المعنيـة، علـى         التعاونالجانبين، ب تشجيع     4444-5555
الخبرات في مجاالت البحث والتنقيب عن التراث الثقافي والتاريخي بهدف          

حافظة عليه وترميمه كأساس للتعبير عن الهوية الثقافية مـع العمـل            الم
على مكافحة عمليات تهريب اآلثار من خالل إبرام االتفاقيات ذات الـصلة           

  .بين الجانبين وإقامة المعارض والمتاحف التراثية
 دراسـة وسـائل     فيللتعاون  دعوة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية          4444-6666

للقدس راث العربي والهوية العربية المسيحية واإلسالمية       الحفاظ على الت  
  .الشرقية

حكايـة  (بعنـوان   إلقامة معرض   برازيل  المشروع المقدم من ال   الترحيب ب    4444-7777
  .والذي يعبر عن حضارتي الجانبين) األمازون والنيل: نهرين

ما طبقا ل فى المملكة المغربية     الجنوبية   حول أمريكا إنشاء معهد للبحوث       4444-8888
  .ورد في إعالن برازيليا

تنظيم معرض للكتاب العربي بأمريكا الجنوبية تحت إشراف دراسة إمكانية    4444-9999
  .جامعة الدول العربية

  .تأسيس جائزة مشتركة للفكر واإلبداع األدبي 4444-10101010
 ،  "الرواية في أمريكا الجنوبيـة    "ستضافة مؤتمر   الالترحيب بدعوة مصر     4444-11111111

    .2007200720072007ام بمدينة القاهرة في نهاية ع
بناء قاعدة للمعلومات عن الهيئات والمؤسسات المعنية بالثقافة في العالم           4444-12121212

العربي وأمريكا الجنوبية تتضمن معلومات عـن المهرجانـات الدوليـة           
والمؤتمرات الثقافية واألحداث الدورية في كافة مجاالت الثقافـة وكـذلك           

    .اإلبداعية  األعمال مسابقات 
 التشكيليين من دول أمريكا الجنوبية للمشاركة بأعمالهم في دعوة الفنانين 4444-13131313

حضور بينالي القاهرة الدولي ودعوة نحات من كل دولة أمريكية جنوبية ل          
  . 2006200620062006  عامندوة النحت التى ستعقد فى أسوان خالل
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فى دول أمريكا الجنوبية ليكونـوا بمثابـة        االستفادة من الجاليات العربية      4444-14141414
    .أجل فهم أفضل لثقافة كل من المنطقتينلتواصل من لجسر 

    .لغات التبادل تقديم المنح الدراسية في مجال دراسة 4444-15151515
  . بين دول المنطقتينالبرامج الثقافيةالنظر في إيجاد آلية لتمويل  4444-16161616
بمهرجـان   "ريـة بوليفاالفنزويال   الترحيب باالحتفال األخير فى جمهورية     4444-17171717

ى حضره وفـود مـن الـوزراء والفنـانين          الذ" لشعوب اإلفريقية ا ثقافة
نيين والمثقفين وأعضاء المجامع العلمية والكتاب و والمحافظين        اوالبرلم

والعمد من ثالثين دولة إفريقية من بينها خمس دول أعضاء فى جامعـة             
  .   والسودان،  الصومال ،المغرب،  ليبيا ،الدول العربية، وهى مصر

  5 ا�34ـ�ق 1!ـ0 "ـ�         ،����- �* ا,��+*  ا(وح�ل '�	�ت   
 �!6: 

 كبار المسؤولين ، وأن يعقد االجتماع القادم فـي         مشتركة ل  دوريةعقد اجتماعات     -1111
  . إحدى دول أمريكا الجنوبية فى غضون ستة أشهر

بـين رئاسـة القمـة العربيـة        ) مرتين في العام  (عقد اجتماعات تشاورية دورية       -2222
واألمانة العامة   )الجزائر (قمة برازيليا  عن الجانب العربي في      مشاركةرئاسة ال الو

 والرئاسة المـشاركة  العربية ، ورئاسة تجمع دول أمريكا الجنوبية،        الدول  لجامعة  

، مع إمكانيـة إجـراء      ) البرازيل(عن الجانب األمريكي الجنوبي في قمة برازيليا        
  .الضرورة ذلك مشاورات عاجلة كلما استدعت

    .ول جوانب التعاون الواردة في إعالن برازيليـاعقد ندوات ومؤتمرات متخصصة تتنا  -3333
المعنيـة  فى الدول العربية ودول أمريكـا الجنوبيـة         تحديد نقاط االتصال الوطنية       -4444

  .متابعة القمةأعمال بتنسيق 

  
  . المشاركينمرفق قائمة 


