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  كبار المسئولين في لمجلس االجتماع السابع 
   الجنوبيةيكاوزارات خارجية الدول العربية و دول أمر

  ) 22/7/2010-21 مقر األمانة العامة ـ القاهرة( 
__________  
  التقرير النهائي

______  
 في  في الدوحةانعقدتفي إطار متابعة القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي 

، عقد كبار المسئولين اجتماعهم السابع في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 31/3/2009
21 -22/7/2010،  

و السفير ) ، رئاسة القمة العربيةالجماهيرية العظمى(  احمد بن خيال السفيركل من  االجتماعترأس   
الفونسو لوبيز مدير ؛ السفير ) العربياإلقليميالمنسق ( عربية عام لجامعة الدول اللأحمد بن حلي نائب األمين ا

اتحاد دول أمريكا رئاسة (وحدة متابعة القمة في وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتكامل في اإلكوادور، 
 إدارةمدير ، والسفير جيلبيرتو موررا )بيرو،الدولة المستضيفة للقمة الثالثة(السفيرة ماريتا الندافيري  و)الجنوبية

  ).المنسق اإلقليمي األمريكي الجنوبي(اآلليات اإلقليمية بوزارة العالقات الخارجية في البرازيل 
 منذ انعقاد القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا إحرازهاستعرض كبار المسئولين التقدم الذي تم 

جة الدول العربية و دول ولين في وزارات خاركبار المسئلمجلس  السادس االجتماع  نتائجالجنوبية، بما في ذلك
وتبادلوا المعلومات حول األنشطة التي تم القيام بها ، ) 27/2/2010- 26 اإلكوادوركيتو، ( أمريكا الجنوبية 

  .لتنفيذ االلتزامات المتفق عليها في تلك االجتماعات
كبار بع لمجلس الجتماع الساوقد الحظوا بارتياح المشاركة الواسعة لوفود الدول من اإلقليمين في ا

  .المسئولين

  : ىو اتفقوا عل

  : اسيـسيق السيـالتن .1
الـصراع   والفلـسطينية القـضية  و خاصة ذات الصلة ب 2009"  الدوحةإعالن" التأكيد مجدداً على قرارات  1.1 

طقـة   سالم شامل وعادل ودائـم فـي من  الوصول إلى مجددا على الحاجة إلى أكد و الذي اإلسرائيليالعربي  
الشرق األوسط على أساس مبدأ األرض مقابل السالم ووفقا لقرارات مجلس األمن والجمعية العامـة لألمـم                 

 فضالً عن   1973 لسنة   338، ورقم   1967 لسنة   242، خاصة قراري مجلس األمن رقم        ذات الصلة    المتحدة
وأكدتها قمـة الريـاض فـي        (2002)التي أقرتها قمة بيروت في      " مبادرة السالم العربية  "مرجعية مدريد و  

إبراز أهمية التطبيق   أيضا  و. ، التي تكفل تحقيق األمن لجميع دول المنطقة       (2008) وقمة دمشق في     (2007)
والتأكيد على الحاجة إلى تجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للـشعب الفلـسطيني،            ". لخريطة الطريق "الكامل  
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إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة علـى أسـاس حـدود          ، و 2003 لسنة   1515وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم      
، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية المحتلة حتـى                 1967
 بما في ذلك الجوالن السوري المحتل وما تبقـى مـن األراضـي اللبنانيـة، وإزالـة                  1967/ 6 /4حدود  

واألخذ في االعتبار الرأي االستشاري الذي أصـدرته        . ت القدس الشرقية  المستوطنات ومن ضمنها مستوطنا   
العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصـل فـي األراضـي       " بشأن   9/7/2004محكمة العدل الدوليـة بتاريـخ     

 .، ومطالبة كافة األطراف المعنية بااللتزام بـالرأي االستشاري"الفلسطينية المحتلة

يشكل  ، وين مدنيوفاة ، األمر الذي أدي الي "قافلة الحرية"لعسكري الذي ارتكبته إسرائيل ضد العدوان اإدانة  1.2 
القـانون   مبادئ االتفاقيات الدولية و    إلىخرقاً للقانون الدولي الذي يحمي المالحة في المياه الدولية، باإلضافة           
إمكانية الوصـول   يض المتوسط و يعيق     الدولي اإلنساني، و اعتباره تهديد لالستقرار و األمن في البحر األب          

  . حل سلمي للنزاعات في الشرق األوسط ل

أن الحـصار   الذي يعتبـر  و 1/6/2010على ما جاء في البيان الرئاسي لمجلس األمن بتاريخ مجدداً التأكيد  1.3 
الطبيـة   رفع الحصار وااللتزام بإيصال المعونـات        إلىو الدعوة   ،  غير قابل لالستدامة  غزة  على  المفروض  

واألغذية ومواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار وغيرها من االحتياجات الضرورية للـشعب الفلـسطيني فـي        
  .القطاع 

وعلى ضرورة مرور الـسلع واألشـخاص       ،   1860 و   1850الكامل لقراري مجلس األمن      التنفيذ   إلىالدعوة  1.4 
 فـي كافـة المنـاطق       ية وتوزيعها دون إعاقـة     اإلنسان اتبصورة دائمة ومنتظمة إلى غزة، وتقديم المساعد      

  . المحاصرة

 الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقـائق مـستقلة   (A/HRC/RES/14/1 )الترحيب بقرار مجلس حقوق اإلنسان   1.5 
القانون الدولي ،  لالنتهاكـات اإلسـرائيلية أثنـاء          القانون الدولي اإلنساني و     للتوضيح الكامل، بما يتفق مع      

  .افلة الحريةاالعتداء على ق

 في تأكيد و صول المعونات اإلنسانية واالحتياجـات الـضرورية            الدولية بمسئولياتها ممطالبة إسرائيل بااللتزا  1.6 
 .فتح جميع المعابر أمام حركة األفراد والبضائعوإلعادة اإلعمار، 

سورية مـن   العربية ال  الجمهورية   اإلعراب عن القلق الشديد بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على          1.7 
ينتهـك مبـادئ    " قانون محاسبة سـورية    "أن و اعتبار    ،و تجديدها مؤخرا   حكومة الواليات المتحدة األمريكية   

  . القانون الدولي ويشكل خرقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

لترحيـب بمبـادرة    ا.  حل شامل لالزمة في دارفـور      إلى الوصول   إلىلتعبير عن دعمهم للجهود التي تهدف        ا 1.8
التأييد للجهود التي    لحل أزمة دارفور واإلعراب عن        المتحدة األمم و   جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي    

 عن دعمهم الستكمال المفاوضات فـي  أيضاالتعبير  . د في هذا الصدى الجماهيرية العظمبذلتها دولة قطر و
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 التجـاوب ، ودعوة كافة الفصائل السودانية إلـى         ليمي والدولي للدعم اإلق  التأكيد على تقديرهم     إعادة .الدوحة
. 2010 التعبير عن دعمهم لنتائج االنتخابـات الوطنيـة فـي ابريـل           . المبادرة لضمان نجاحها   االيجابي مع 

بين حكومة السودان و الفصائل السودانية المختلفة تحت رعاية سـمو            األخيرةالترحيب باتفاقيات المصالحة    
  .ثاني أمير دولة قطر لآن خليفة الشيخ حمد ب

عـدم التـدخل فـي      لى   و أيضا الحاجة إ    ،وسالمة أراضيه  العراق وسيادته  استقالل احترام   ىالتأكيد مجددا عل  1.9 
 تـستهدف  أعمال اإلرهاب التـي  إدانة كل احترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله، و        .شئونه الداخلية 
ـ   . السياسي، مهددة استقراره و نظامه      ه التحتي هتبنيو ه و مؤسسات  الشعب العراقي  الـدعم   ىوالتأكيد مجددا عل

و ومحـاوالت تخريـب     لمجهودات الحكومة العراقية للحفاظ على األمن و الوقوف ضد الهجمات اإلرهابية            
المـصالحة الوطنيـة     تفعيل عمليـات     إلىو التأكيد مجددا على الحاجة      . زعزعة استقرار العملية السياسية   و
 و الدور   2010 مارس    العراق في   البرلمانية التي انعقدت في    تباالنتخاباالترحيب  .  البناء االقتصادي  دةإعاو

    . االيجابي للمجتمع الدولي في دعم و مساعدة هذا البلد و شعبه

ليـة   تكون المنطقة برمتها خا    أن في الشرق األوسط يتطلب      اإلقليمي األمن و االستقرار     أن التأكيد على    إعادة1.10 
تأييد نتائج المؤتمر الثامن لمراجعـة      السياق  ، و في هذا     األخرى النووية و أسلحة الدمار الشامل       األسلحةمن  

، الدولة الوحيدة في    إلسرائيل الذي كرر دعوته  و) 2010مايو  /نيويورك (ة النووي  األسلحة  عدم انتشار  معاهدة
 خطـوات  الـذي تبنـي  ، وللمعاهدة تنضم أن ،ةوويالناألسلحة  معاهدة عدم انتشار إلىالمنطقة التي لم تنضم    

  . األخرى النووية و أسلحة الدمار الشامل األسلحة منطقة خالية من إلىلتحويل منطقة الشرق األوسط  عملية

مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة للتوصـل إلـى   على  الرد االيجابي جمهورية إيران اإلسالمية إلى دعوة 1.11 
 وذلك عبر الحـوار     ،)موسىطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو       (اإلماراتية الثالث  الجزرة  حل سلمي لقضي  

  *.القانون الدوليومبادئ ميثاق األمم المتحدة بما يتوافق مع والمفاوضات المباشرة 

 في ،ضاتدعوة جمهورية األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاو 1.12 
مـسألة جـزر    " والمشار إليه بــ      السيادة، حل سلمي ونهائي للنزاع على       إيجاد من أجل    ممكن،أسرع وقت   
والتأكيد مجددا علي أن الدعوة إلى اعتبار جزر        .  قرارات األمم المتحدة ذات الصلة     مع، بما يتفق    " المالفيناس
ان أو أراضي يمكن أن يطبـق عليهـا الجـزء      وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية كبلد      المالفيناس،

 البحـار،  األوروبي وكذلك قرارات االتحاد األوروبي عن الروابط فيمـا وراء  االتحاد عملالرابع من معاهدة  
  .أمراً ال يتفق وحقيقة أن هناك نزاعاً على السيادة على هذه الجزر

بيعية التي تجرى حاليا في منطقة الجرف القاري         نشاطات االستغالل والتنقيب عن المصادر الط      أنكما أقروا   1.13 
 . للجمعية العامة لألمم المتحدة49/31 ال تتماشى مع أحكام القرار رقم ، حول جزر المالفيناساألرجنتيني

                                         
 . وفنزوياليتتحفظ كل من اإلكوادور واروجوا *
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، والترحيـب بتعيـين الـرئيس    )اليوناسـور ( أمريكا الجنوبية لالتعبير عن االرتياح لتعزيز مؤسساتية دو 1.14 
 .شنر كأول أمين عام للمنظمة األمريكية الجنوبيةر السيد نستور كياألرجنتيني السابق

 

  : تصاديـاون االقــالتع. 2
   السياحة: أوال

 سيتم تحديد الموعـد قبـل نهايـة    .ة حول السياح مشتركاستضافة اجتماع وزاريب األردنالترحيب بمقترح  2.1 
2010 .  

لمتابعة حول السياحة حتى يتم لمتخصصة الندوة الضيري و  علما بقرار مصر تأجيل عقد االجتماع التحاألخذ 2.2 
   . المشتركجتماع الوزارياال تحديد موعد

جامعـة الـدول   ن بين دول اليوناسور و للتعاوإطار "إلىالترحيب بمقترح تغير مذكرة التفاهم حول السياحة  2.3 
 رؤيـة ،  الجانب األمريكي الجنوبي   عن   اإلقليمي المنسق   ،و سوف تعد البرازيل   . " ةالعربية في مجال السياح   

  . 2010أكتوبر  الجنوبية قبل أمريكامالحظات دول  لموحدة

  النقل  :ثانيا
الروابط البحرية والجوية بين المنطقتين العربية  "لالدراسة حو إعداد في إحرازهالذي تم الترحيب بالتقدم  2.4

التي تم ي لخطة الدراسة ئبالعرض المبد اًعلم األخذ.  من قبل جامعة الدول العربية"واألمريكية الجنوبية
 العربية و دول أمريكا الجنوبية لدول لاسة رسوف يتم تقديم النسخة النهائية من الدو  ، االجتماعأثناءتقديمها 

)ASPA(هذا الموضوع وفي هذا الصدد، تطلب جامعة الدول العربية معلومات حول 2010ة عام ي قبل نها 
  . ASPAمن دول الـ

سوف يتم تحديد موعد و ، 2011قل في باراجواي في النصف الثاني من ن الترحيب باستضافة ندوة حول ال2.5
الروابط البحرية والجوية بين المنطقتين العربية واألمريكية " حول ةالدراستسليم موعد  على بناءاًاالجتماع 
  .  للندوةاألساسيةن الوثيقة وو التي ستك "الجنوبية

   التعدين الطاقة و: ثالثا
 أثناءالتعدين افة اجتماع وزاري مشترك للطاقة و العربية المتحدة الستضماراتاإل  دولة الترحيب بمبادرة2.6

  . ASPAالـمنسقي التنسيق مع ب األعمال سيتم تحضير مسودة لجدول و ، 2011النصف الثاني من يناير 

  رأس المالأسواق التمويل و : رابعاَ

  انعقاد  قبل2011ي الستضافة حلقة دراسية حول التمويل و أسواق رأس المال في ح شيلرقتالترحيب بم 2.7
    .ة الثالثة للدول العربية و دول أمريكا الجنوبيةمالق
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  الملكية الفكرية: خامسا
 23/11/2010- 22 الملكية الفكرية في إدارة الترحيب بمبادرة البرازيل الستضافة اجتماع لمؤسسات 2.8

من قبل الدولة االنعقاد مكان يتم التأكيد على  أن، على ي جانيرو دو برازيليا أو ريالمزمع عقده في
  . ع مسودة جدول األعمال الحقا توزسالمستضيفة و 

  التعاون الصناعي : سادسا

 و التعدين لعقد اجتماع حول التعاون الصناعي في يناير للتنمية الصناعية الترحيب بمقترح المنظمة العربية 2.9
 سيعقد االجتماع على مستوى الوزراء مع مشاركة القطاعين الخاص و العام من كال الدوحة، في 2011

  .ASPAللـ اإلقليمينسيتم تحديد االجتماعات التحضيرية بالتنسيق مع المنسقين . المنطقتين

  . ل العربية و دول أمريكا الجنوبيةاالجتماع الثالث لوزراء االقتصاد في الدو: سابعاً 

 بالتشاور  االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد في الدول العربية و دول أمريكا الجنوبيةحديد موعد و مكانت 2.10
  .نوبيةأمريكا الجدول بين 

  الزراعة : ثامنا
  .نشطة لجنة التعاون االقتصاديأ ضمن  التعاون الزراعيإضافة على ASPAـ منسقي الإقرار عمل 2.11

  :الترويج التجاري: تاسعاً

   . ASPAمع الـ لتعاونفي ا) CAF(   مؤسسة تنمية االنديز باهتمام الترحيب 2.12

 على هامش إطالقهسوف يتم  االتحاد األمريكي الجنوبي للغرف التجارية العربية و الذي بإنشاء الترحيب 2.13
  . القمة الثالثة للدول العربية و دول أمريكا الجنوبية 

  البلدان الحبيسة: عاشرا

 خاصةملة اعادلة، من أجل ضمان معالشاملة و وال المتكاملةاإلقليميةالتأكيد على التزامهم بالتنمية  إعادة 2.14
  . الهشة و خاصة الدول الحبيسةلالقتصاديات الصغيرة و

 إلى باإلضافة و تنظيم مواردهم الطبيعية، وفقا لتشريعاتهم الداخلية إدارة االعتراف بالحق السيادي للدول في 2.15
  . ن الدوليالقانو

  :ئيــاون البيــالتع. 3

  التعاون البيئيأنشطةمتابعة تنفيذ : أوال

-17  الفترة منخالل" تقنيات تحلية المياة" السعودية لندوة المملكة العربية الترحيب باستضافة  3.1
20/4/2011.  
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واآلليات النظيفة  نظيف الاإلنتاجحول تقنيات  " استضافة ندوة حول العربية مصرح جمهوريةبمقترب الترحي 3.2
  .2011 في النصف الثاني من و ذلك "للتنمية

 افيما بينهم الجنوبية التنسيق ألمريكا المنسق اإلقليميجامعة الدول العربية و العامة لمانة األ منالطلب  3.3
 .أعالهرتين وندوتين المذكلل الجيد لإلعدادالمعنية ضيفة ستالدول المو

اتفاقية وري على هامش اجتماعات دمكافحة التصحر بشكل لفرعية اللجنة  التماعاتالموافقة على عقد اج 3.4
جتماعات بين األمانة العامة ن الترجمة الفورية لهذه االأالتنسيق بشيتم ، و لمكافحة التصحرالمتحدةاألمم 

   .مريكا الجنوبية أ لدولاإلقليميق سلجامعة الدول العربية و المن

تطوير التعاون العلمي لوبية اجتماع خبراء الدول العربية ودول أمريكا الجنائج تنفيذ نتمتابعة : ثانيا

  . 6/5/2010-4 تغير المناخ في دمشق قضاياالتكنولوجي في و

الجتماع خبراء الدول العربية و دول أمريكا الجنوبية حول الجمهورية العربية السورية  باستضافةالترحيب  3.5
 نتائجه و كذلك، 6/5/2010-4 تغير المناخ في دمشق قضايانولوجي في تطوير التعاون العلمي و التك

  . الجيدة

 األقماربيانات  استقبال بينهما بشأنو البرازيل تفعيل البروتوكول الموقع العربية مصر جمهورية  منالطلب  3.6
قيام البرازيل بتوفير البرمجيات و تعديالت النظم المطلوبة وفق اطر  من خالل ة البرازيليةناعيطصاال

  .زمنية محددة و االتفاق على الصيغة التي يتم بموجبها توفير الصور للدول العربية

 من األقمار استقبال بيانات بشأن في إمكانية توقيع بروتوكول للنظر والبرازيل يةالمغربالمملكة  دعوة 3.7
 ليبياو هي  المصرية؛االستقبال  تغطيها محطة  المنطقة العربية، التي اللتغطية بقية ةزيلي البراةناعيطصاال
   .موريتانيا المغرب و  و الجزائر و تونسو

 البرازيل بتوفير المعلومات الخاصة بالدورات التدريبية المقدمة من قبل  المعهد البرازيليبعرض  الترحيب 3.8
لتنبؤ بسيناريوهات تغير المناخ افي مجال استخدام نماذج و المتاحة  )INSA(الجافة لمناطق شبه لدراسة ا
 و الفئات، و مواعيدها، ا لغته درجة عدم اليقين و تحديد بيان بالدورات التدريبية المتاحة وللحد من
  . استفادة منه الدول العربية لإلعلىليتم تعميمها لمشاركة، ا وترتيبات ة منهاالمستهدف

ت تغير المناخ، القابلية  تأثيرا البرازيل في مجال قبل المقدمة منمذكرة التفاهممسمى تعديل على الموافقة  3.9
  ".التعاون إطار " إلى الحد من المخاطر يف و التكوضرر تلل

 نقطة االتصال )االكساد( القاحلة األراضي يكون المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و أنالموافقة على  3.10
) INSA(المعهد البرازيلي لدراسة المناطق شبه الجافة   و"إطار التعاون" بعة تنفيذ انب العربي لمتاعن الج
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 تغير متابعة تأثيرات تسهيلو ذلك ل، التشاور مع المعهدعن الجانب األمريكي الجنوبي ، بعد نقطة االتصال 
 . الحد من المخاطر والتكيفوضرر تالمناخ و القابلية لل

  

 - فورتاليزا -مر الدولي الثاني حول المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلة المؤت: ثالثا

  .8/2010 /20-16البرازيل 
دعوة الدول العربية للمشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي الثاني حول المناخ واالستدامة والتنمية في  3.11

 .8/2010 /20- 16ي البرازيل خالل الفترة من المناطق شبه القاحلة المزمع عقده في مدينة فورتاليزا ف

 على هامش  أمريكي جنوبي- توجيه الدعوة و اإلعداد المناسب الجتماع عربي الطلب من البرازيل   3.12
 حول المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلة المزمع عقده في مدينة المؤتمر الدولي الثاني

 .فورتاليزا

تدهور األراضي في دول أمريكا الجنوبية الخاص بفصل ال استكمال األرجنتينيل و الترحيب بعرض البراز  3.13
مراقبة " مشروع فيتضمينه   ليتم8/2010 /20- 16خالل اجتماع فورتاليزا للجانب العربي و تسليمه 

 .LAMAARSA"وتقييم تدهور األراضي في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

  الثاني على هامش المؤتمر الدوليالمنعقداألمريكي الجنوبي،  - العربي  جتماعاال أعمالجدول تضمين   3.14
 من تم توزيعهماورقتي المفاهيم المحدثتين التين  القاحلة،حول المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه 

 : حول االجتماع السادس لكبار المسئولين أثناءجامعة الدول العربية قبل 

(a" ي و االجتماعي والبيئي للمناطق األكثر قابلية للتضرر من حركة الرمالالتطوير االقتصاد "  
(b "  المستدامة و التخفيف من التأثيرات السلبية للجفاف في المناطق الجافةاإلدارة نهج إتباع "  

  .اتمشروعثائق و ابلورة ورقتي المفاهيم لتصبح آلية و ةقيطرو االتفاق على و ذلك لمناقشتهما 

الحد من  وو التكييفضرر تحول تأثيرات تغير المناخ، القابلية للالمقترح  التعاون إطار أنى التأكيد عل 3.15
 البرازيل من الممكن أن تكون أساس جيد لتوسيع التعاون بين دول المنطقتين في هذه و المقدم منالمخاطر 
 الجنوبي المنعقد على ه و اعتماده خالل االجتماع العربي األمريكي االنتهاء منالعمل على و ،المجاالت

 .هامش المؤتمر الدولي الثاني حول المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلة

 مبادرات تغير المناخ: رابعا

 مشكلة إجراءا طوعياً فعاال لمعالجةمثل ت التي  YASUNI ITT بتعزيز مبادرة اإلكوادورالترحيب بقرار  3.16
 . في العالمتنوع البيئي مواقع الاحد من أهم ظ على وضمن الحفاتتغيير المناخ و 
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  :التعاون العلمي و التكنولوجي. 4
  : الفعاليات القادمة: أوال

 االليكترونيةلحكومة ا" استضافة ندوة للجنة التعاون العلمي و التكنولوجي حول األرجنتين الترحيب بعرض 4.1
   .2011 في مارس آيريسفي بيونس " و برمجيات المصدر المفتوح

 الترحيب بجدول األعمال المقترح من قبل الجانب األمريكي الجنوبي لتنظيم و تطوير أنشطة تهدف الي 4.2
  :تعزيز 

(aمبادرات لإلدماج االجتماعي و massive alphabatizationدول أمريكا  في الدول العربية و
صدر المفتوح جيات المالجنوبية من خالل تبادل الخبرات و المعلومات حول التطوير و تطبيق برم

  حكومة اليكترونية تحت معايير مفتوحة و
(b تطوير  تعزيز بحث ووكذلك استخدام و تطوير برمجيات النظام المفتوح والمعايير المفتوحة

 إلىالوصول و المتكيفة مع احتياجات دولنا بهدف تقوية قدراتنا التكنولوجية، تكنولوجيا المعلومات
 .  جنوب–ا المعلومات لصالح التعاون الجنوب استخدام و تطبيق تكنولوجي

  تنسيق المواقف فيما يخص مؤتمر االتحاد الدولي لالتصاالت: ثانيا

خالل الفترة من تحاد الدولي لالتصاالت السعودية لعضوية مجلس االالمملكة العربية   األخذ علماً بترشيح 4.3
- 4المكسيك (ن المفوضين ، التصويت سيكون أثناء مؤتمر المندوبي)جنيف (2014- 2010
منصب مدير قطاع تطوير تكنولوجيا المعلومات، ل، باإلضافة إلى تجديد الترشيح السعودي )22/10/2010

  .)22/10/2010- 4المكسيك (التصويت سيكون أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين 

- 2010صاالت في الفترة  لمجلس االتحاد الدولي لالتالجمهورية العربية السورية األخذ علماً بترشيح 4.4
2014.  

  .2014- 2010 بترشيح فنزويال لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت في الفترة  علماًاألخذ 4.5

    ."مدير مكتب االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت"  علما بترشيح البرازيل لمنصب األخذ 4.6
 

  :ليميـافي و التعـعاون الثقـالت. 5
  : التعليم

 الترحيب بعرض الكويت الستضافة االجتماع األول لوزراء التعليم في الدول العربية و دول أمريكا الجنوبية 5.1
  .2011في 
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  : الثقافة

   الفعاليات المنجزة : أوال

جان األمريكي الجنوبي األول ر المهإقامةعلى  BibliASPA  تهنئة المكتبة العربية األمريكية الجنوبية5.2
حفالت موسيقية  وعشرة معارضو مهرجانات أفالم مي نظذو ال) 31/3/2010- 18( ية للثقافة العرب

 مكان 28 في و مناظراتمحاضرات  القصص وةح و قراءة الشعر و قراءرعروض للرقص و المسو
 واليونسكو ةالبرازيلي بتشجيع كل من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ة مدن برازيليأربعمختلف في 

   . البرازيليةبية في برازيليا و جامعة الدول العربية و الغرفة التجارية العربية السفارات العرو

 بحوث وثقافة زمركفي ساو باولو و الذي يعد مكتبة ولجديد  على افتتاح مقرها اBibliASPAالـ  تهنئة 5.3
 ،ةدراسلشر و غرف للرسم و انالت عرض و دار للامتحف وصو  غرفة 18 جنوبي يشمل أمريكيعربي 
 في التعاون األعضاءحث الدول . الموسيقى والمسرحاألدب والتاريخ و و اللغةفي دروس يقدمو التي 
  .لمكتبةإلى امعارض  ومعلمين وإصدارات إرساللجنوبي على لاألمريكي العربي 

 في قطر  وبين المكتبة الوطنيةBibliASPAالـ بتوقيع اتفاقيات بين كل من اليونسكو و اإلشادة 5.4
في طرابلس   إقامة المهرجان الثقافي البرازيلي الليبي األول الذي عقدإلى باإلضافة ، BibliASPAالـو
ية جنوبية ك كتب حول مواضيع عربية أمريبإطالق أيضا اإلشادة . 11/5/2010 إلى 30/4غازي من بنو

الموسيقي "و " بيين الجنوناألمريكييالنحو العربي للطالب " ، و"الوجود العربي في أمريكا الجنوبية"مثل 
  و طبعات جديدة من مجلة فكر للدراسات العربية و األمريكية الجنوبية " العربية

 من خالل ورش عمل اإلسالمية  ولنشر معلومات حول الثقافة العربية يةفنزويلالمبادرة الالترحيب ب 5.5 
في هذا الصدد، و. اإلقليمين من قبل الخبراء في المنطقة كتعبير عن القرب و كتبادل تعليمي بين ندواتو

  .17/6/2010- 14 في كاركاسالذي عقد في " في الفنزويلي المصريااللقاء الثق" ـ ب علماًاألخذ

  الفعاليات القادمة: ثانياً

 فنانينلمقترحات طلب  و 2011للثقافة العربية المزمع عقده في  دعم المهرجان األمريكي الجنوبي الثاني 5.6
توجيه الشكر لمصر لعرضها االشتراك في المهرجان األمريكي الجنوبي الثاني و .  في المهرجانللمشاركة

  .لثقافة العربية ل

لتعاون العربي  في ااألعضاء المهرجان األمريكي الجنوبي للثقافة العربية لمختلف الدول أنشطة نقل تشجيع 5.7
  .األمريكي الجنوبي

 2010 أكتوبر (اإلسالميلتنظيم معرض الفن  BibliASPAالـ الترحيب بمبادرة البرازيل، بالتعاون مع 5.8
  .ساو باولو و برازيليا ريو دي جانيرو و كل من في،فنانين عرب ةكمشار ب،)2011حتى يوليو 
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دول  القمة الثالثة للدول العربية وبمناسبة ثقافية أحداث و البرازيل لتنظيم اإلكوادور الترحيب بعرض كل من 5.9
   . أيضا الجنوبي للمشاركة األمريكي في التعاون العربي األعضاء األخرى الدول وةدعأمريكا الجنوبية و 

  )ASPA-UNESCO(لدول العربية و دول أمريكا الجنوبية في اليونسكوا مجموعة اتصال: ثالثا
  .أنشطتها عملها و أسلوب لتعريف UNESCO   ASPA - تشجيع مجموعة اتصال5.10

 للطبعات 2010 في التعاون العربي األمريكي الجنوبي قبل نهاية األعضاء  مرشحين من الدولة طلب تسمي5.11
 القمة الثالثة للدول أثناء توزيعها و السينما و الموسيقي حتى يمكن األدب في ASPAاألولي لجوائز الـ 

 مع  ASPA-UNESCO هذه المبادرة مجموعة اتصاليقود أن اقتراح و ،العربية و دول أمريكا الجنوبية
  لجنوبي ا للتعاون العربي األمريكي اإلقليمينم من المنسقين الدع

ليونسكو في حماية التراث العالمي و دعم مبادراتها في القدس الحيوي لدور ال التأكيد على أهمية إعادة 5.12
دير تق.  الموحدةاألديان و الثقافية و الروحانية لتابعي اإلنسانيةفي االعتبار مكانة المدينة أخذاً قية رالش

 في البند ضم هذا و اقتراح مقر دائم لليونسكو في القدس الشرقية، إنشاءالجهود العربية الجماعية حول 
  .على هامش المؤتمر العام لليونسكو  ASPA-UNESCO جدول أعمال االجتماع القادم لمجموعة اتصال

  التنوع الثقافي: رابعا
 لدى الشعب تعبير ثقافي قديمعلما بأن مضغ نبات الكوكا هو ، األخذ الوطنيةات التشريعو  احترام القوانين 5.13

 المورثة من معرفة و الالذاكرةالمحافظة على و  التنوع الثقافيأهميةالبوليفي ، واضعين في االعتبار 
    .القديمةشعوب ال

  : التعــاون االجتــماعي. 6

   التنميةماعية و متابعة االجتماع الثاني للوزراء المسئولين عن الشئون االجت: أوال
 عقد اجتماع لنقاط االتصال في الدول العربية و دول أمريكا الجنوبية بهدف اقتراح مواعيد لألنشطة المدرجة 6.1

هيئة رصد التنمية  من اجل إعداد مخطط لتأسيس التنمية و االجتماعيةحول الشئون "  بيان برازيليا" في 
إنشاء قاعدة و كذلك ، مريكا الجنوبية وجامعة الدول العربية إلتحاد دول أ االندماج االجتماعيالبشرية و

 والدراسات والتقارير حول سياسات التنمية واإلحصاءاتبيانات لإلقليمين حول أفضل الممارسات 
يجب على .  االندماج االجتماعياالجتماعية، التي ستكون تحت مسؤولية هيئة رصد التنمية البشرية و

األمريكي الجنوبي من أجل ل نتائج اجتماعهم للدول األعضاء في التعاون العربي المنسقين اإلقليميين إرسا
   ."خطة عمل برازيليا"تنفيذ 

، سوف يحدد موعد مية، بالتنسيق مع األمانة الفنية لمجلس الشئون االجتماعية و التن الجانب البرازيلي6.2
  . اعية و مكافحة الجوع البرازيلية التنمية االجتموزارة بعد التشاور مع أعالهلالجتماع المذكور 
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  : الهجرة : ثانيا
 المعاهدة"  تصدق علىأو الجنوبية لحث حكومات الدول المتقدمة و التي لم توقع األمريكية تقدير الجهود 6.3

و التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ، قرار "  و أسرهمينالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجر
A/RES/45/158 التوقيع ، على 2003 يوليو 1، و التي دخلت حيز التنفيذ في 1990 ديسمبر 18 ، في 

 كل العمال المهاجرين و أسرهم من الممكن أن أن للقانون الدولي تضمن أداة ، معتبرين أنها المعاهدةعلى 
 أو دين أوة  لغأو عرق و لون أو، دون تميز بين جنس المعاهدة حقوقهم المنصوص عليها في ايمارسو

 أو وضع اقتصادي،  أوجنسية ، أو   اجتماعية، أو عرقية أصول أو ،أخر أورأي سياسي  أومعتقدات 
  . غيرهاأو ةظروف الوالدأو  اجتماعية ،الة  حأو ،ميراث

  :ابعة ــت المتــاآلي. 7

القمة الثالثة عقاد ان يشمل جميع التواريخ و األماكن قبل ASPA للـة رسمينتيجة إعداد الترحيب بمقترح 7.1
  .للدول العربية و دول أمريكا الجنوبية

شيلي لرئاسة  و اللجان القطاعية؛ و الترحيب بقرار البرازيل و اإلكوادورآليات تحليل مقترح حول هيكل و 7.2
ي التعاون العلملجنة التعاون البيئي و لجنة التعاون الثقافي و التعليمي، و لجنة التعاون االجتماعي و لجنة 

سوف يقرر الجانب العربي رؤساء اللجان  و. من الجانب األمريكي الجنوبيعلى التواليالتكنولوجي و
  . نظام هيكل العمل في جامعة الدول العربية أساسالقطاعية السابق ذكرها على 

أمريكا دول لدول العربية والتقرير الذي قدمته بيرو حول التحضيرات الحالية للقمة الثالثة لالترحيب ب  7.3
  "إعالن ليما"الجنوبية، و عرض مسودة أولية من 

 المقدم من قبل جامعة الدول العربية لالجتماع الثاني لمجلس وزراء األعمال مناقشة مشروع جدول 7.4
الجانب العربي سوف يقوم و .للجمعية العامة لألمم المتحدة) 65(الخارجية المزمع عقده على هامش الدورة 

  .ي ستكون مسئولة عن تنظيم االجتماعبتحديد الدولة الت

وزارات خارجية الدول ار المسئولين في  الترحيب بمقترح بيرو باستضافة االجتماع الثامن لمجلس كب7.5
  )2010 نوفمبر 9- 7 أو 8- 6( في ليما العربية و دول أمريكا الجنوبية 

  . لتنظيم هذا االجتماعجهودهالى يتقدم كبار المسئولين بالشكر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية ع

   22/7/2010 في ،                                                                    القاهرة

  

  

  علي/نةم


