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  ) 14(��ورة ا���د�� ا
   ا��	'ـ�ر�� ا��&%�$�ــ�-�ــ��وت 

  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13

  

  )0098(و- 11)/02/03(14/ق
  األمانة العامة  

     إدارة شؤون مجلس الجامعة

 ا�
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�  
  

 ا�	�Oـــــ�ع ا�	�ــــ�ل
 PMر
 ا�
�ار

�*QF�ا  

  9  221  مبادرة السالم العربية  -1  المجال السياسي
  11 222  تقرير لجنة المتابعة والتحرك -2 
دراســة أفكــار األخ العقيــد معمــر القــذافي  -3 

ــاتح العظــيم التــي عرضــها  ــد ثــورة الف قائ
  2001على قمة عمان 

223  12  

ـــي  -4   ـــسطينية، والـــصراع العرب القـــضية الفل
 :اإلسرائيلي ومستجداتها

ـــدعم المـــالي لموازنـــة الـــسلطة    -أ ال
ـــسطينية وصـــندوقي  ـــة الفل الوطني

  األقصى وانتفاضة القدس 
  دعـــــــــــم انتفاضـــــــــــة الـــــــــــشعب -ب

  الفلسطيني وصموده 

  
  
  

  أ/ 224  
  
  

 ب/224  

  
  
  
12  
  
  
  
14  

  16 225    التضامن مع لبنان ودعمه-5

  19 226    الجوالن العربي السوري المحتل-6

  20 227    الحالة بين العراق والكويت-7

  

 احتالل إيران للجـزر العربيـة الـثالث طــنب -8
ـــرى وطنـــب الـــصغـرى وأبــــو موســـى  الكب
التابعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

  في الخليج العربي

228 21  
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 ا�	�Oـــــ�ع ا�	�ــــ�ل
 PMر
 ا�
�ار

�*QF�ا  

اإلجــــراءات القــــسرية والتهديــــدات التــــي  -7
عــرض لهــا الجماهيريــة العربيــة الليبيــة تت

الـــــشعبية االشـــــتراكية العظمـــــى بـــــسبب 
  النزاع حول قضية لوكيربي

229 24  

التــضامن وتقــديم الــدعم للــدول العربيــة  -8
 :التالية

    جمهورية الســودان-أ 
    جمهورية الصـومال-ب
  جمهوريـــــــــة القمـــــــــر االتحاديـــــــــة -ج

  اإلسالمية

  
  
  

  أ/ 230  
  ب/ 230   
 ج/ 230   

  

27  
28  
29  
  

  30 231  مكافحة اإلرهـاب  -9  

  32 232  نهـرا الفـرات ودجـلة -10  
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 ا�	�Oـــــ�ع ا�	�ــــ�ل
 PMر
 ا�
�ار

�*QF�ا  

  34  233  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - 11  المجال االقتصادي

  37  234  تطوير قطاع النقل في الدول العربية -12  

  38  235  تحرير النقل الجوي بين الدول العربية -13  

ـــدول  -14   ـــربط الكهربـــائي بـــين ال اســـتكمال ال
  بية وتقويتهالعر

236  39  

  41  237  دعم السياحة العربية البينية -15  

  42 238  توفير الحماية الدولية ألطفال فلسطين -16  المجال االجتماعي

  43 239  حقوق الطفل العربي  -17  

  45 240  معالجة ظاهرة الفقر في الوطن العربي -18  

قــرار مجلـــس وزراء اإلعـــالم العـــرب فـــي  -19  المجال اإلعالمي
بــــشأن ) 15/8/2001(دورتــــه الطارئــــة 

تنفيـــــذ خطـــــة إعالميـــــة عاجلـــــة لـــــدعم 
  القضية الفلسطينية

241 46  

موعد ومكان 
انعقاد الدورة 

  )15(العادية 

موعـــــد ومكــــان انعقــــاد الــــدورة العاديـــــة  -20
لمجلــــس جامعــــة الــــدول العربيــــة ) 15(

  على مستوى القمة

242 46  

البيان الختامي لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة   البيان الختامي
  )14الدورة العادية (  مستوى القمة على

-  47  

إعــالن بيــروت لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة   اعالن بيروت
  )14الدورة العادية ( على مستوى القمة 

-  73  
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 ا�	�Oـــــ�ع ا�	�ــــ�ل
 PMر
 ا�
�ار

�*QF�ا  

بيان بشأن طلب حماية المـدنيين األبريـاء مـن   بيـــــان
أخطــار المواجهــة المتــصاعدة بــسبب الــسياسة 

  العدوانية اإلسرائيلية 

-  83  

 فخامة الرئيس العماد إميل لحود رئيس خطاب  
  الجمهورية اللبنانية 

-  87  

ــــة إلــــى    ــــود الــــدول العربي أســــماء رؤســــاء وف
المــــؤتمر مرتبــــة حــــسب الحــــروف الهجائيــــة 

  السماء الدول األعضاء 

-  93  
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  )0097( ق-10)/02/03(14/ق
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ا�
ــــــــ�ارات 
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� ���  

	ـ����� ا��ول ا������ ��� ����ى ا��  

  ) 14(��ورة ا���د�� ا
   ا��	'ـ�ر�� ا��&%�$�ــ�-�ــ��وت 

  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13

  

  

  ا�
ــ�ارات
  

مبـــــــــــــــادرة الــــــــــــــسـالم 
  العربيــــــــة

   على مستوى القمة ،جامعة الدول العربيةإن مجلس 
قــاهرة فــي إذ يؤكــد مــا أقــره مــؤتمر القمــة العربــي غيــر العــادي فــي ال -

 مـــــن أن الـــــسالم العـــــادل والـــــشامل خيـــــار 1996حزيـــــران / يونيـــــو
ــــشرعية الدوليــــة،  ــــي ظــــل ال ــــق ف ــــة يتحق ــــدول العربي اســــتراتيجي لل

  ويستوجب التزاما مقابال تؤكده إسرائيل في هذا الصدد،
وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي األميـر عبـد اهللا بـن  -

ربيــة الــسعودية، التــي أعلــن مــن عبــد العزيــز، ولــي عهــد المملكــة الع
خاللهـــا مبادرتـــه، داعيـــا إلـــى انـــسحاب إســـرائيل الكامـــل مـــن جميـــع 

، تنفـــيذا لقــراري مجلــس األمــن 1967األراضــي العربيــة المحتلــة منــذ 
 1991، واللـذين عززتهما قــرارات مـؤتمر مدريـد عـام )338 و 242(

ـــسطي ـــة فل ـــام دول ـــى قبولهـــا قي ـــسالم، وال ـــل ال ـــدأ األرض مقاب نية ومب
وذلـك مقابـل قيـام . مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الـشرقية 

ــدول العربيــة بإنــشاء عالقــات طبيعيــة فــي إطــار ســالم شــامل مــع  ال
 إسرائيل،

وانطالقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق  -
 السالم أو األمن ألي من األطراف،
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نظـر فـي سياسـاتها، وان تجـنح يطلب المجلس من إسرائيل إعـادة ال -1
  .للسلم معلنة أن السالم العادل هو خيارها االستراتيجي أيضا 

  -:كما يطالبها القيام بما يلي  -2
 االنــسحاب الكامـــل مـــن األراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فــي ذلــك –أ 

، 1967حزيـران / الجوالن السـوري وحتى خط الرابـع مـن يونيـو
  .في جنوب لبنان واألراضي التي مازالت محتلة 

 التوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة الالجئــين الفلــسطينيين يتفــق -ب
   .194ًعليه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 قبــول قيــام دولــة فلــسطينية مــستقلة ذات ســيادة علــى األراضــي -ج
 فــي 1967حزيــران /الفلــسطينية المحتلــة منــذ الرابــع مــن يونيــو

  . غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقيةالضفة الغربية وقطاع
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي  -3

 اعتبــار النــزاع العربــي اإلســرائيلي منتهيــا، والــدخول فــي اتفاقيــة –أ 
ـــع تحقيـــق األمـــن لجميـــع دول  ســـالم بينهـــا وبـــين إســـرائيل م

  .المنطقة 
 إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل -ب

.  
ن رفض كل أشـكال التـوطين الفلـسطيني الـذي يتنـافى والوضـع ضما -4

  .الخاص في البلدان العربية المضيفة 
ًيدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسـرائيليين جميعـا إلـى قبـول هـذه  -5

ــادرة المبينــة أعــاله حمايــة لفــرص الــسالم وحقنــا للــدماء، بمــا  ًالمب
ًيمكن الدول العربية واسرائيل من العيش في سـالم جنبـا  إلـى جنـب، ٕ

ًويوفر لألجيال القادمة مستقبال آمنا يسوده الرخاء واالستقرار  ً. 

يدعو المجلس المجتمع الدولي بكـل دولـه ومنظماتـه إلـى دعـم هـذه  -6
 .المبادرة 

يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عـدد مـن الـدول  -7
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 األعــضاء المعنيــة واالمــين العــام، إلجــراء االتــصاالت الالزمــة بهــذه
المبـــادرة والعمـــل علـــى تأكيـــد دعمهـــا علـــى كافـــة المـــستويات وفـــي 
مقـدمتها األمــم المتحـدة ومجلــس األمـن والواليــات المتحـدة واالتحــاد 

  .الروسي والدول اإلسالمية واالتحاد األوروبي 
  

  )28/3/2002 –) 14(ع . د221: ق .ق( 

 
  

  
  

ة ـالمتابعتقريـــر لجنــة 
  ركـوالتح

  

  
  
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  : بعد اطالعه -

لـى رئاسـة القمـة، ومـا إعلى تقرير لجنـة المتابعـة والتحـرك المرفـوع  �
  تضمنه من توصيات،

  


ـــ�ر�  
  

اإلشادة بما حققتـه لجنـة المتابعـة والتحـرك، وتوجيـه الـشكر لـرئيس  -1
ُوأعـــضاء اللجنـــة واألمـــين العـــام علـــى مـــا بـــذلوه مـــن جهـــود مقـــدرة 

  ).)2001ة عمان ــت قملمتابعة تنفيذ قرارا

إجـراء المـشاورات مـع ) الجمهورية اللبنانيـة(ُأن يعهد لرئاسة القمة  -2
وأســـلوب األمـــين العــام لتـــشكيلها وتحديــد آليـــة ومــع القــادة العـــرب 

آلية  من آراء لتطوير  االعضاءًعملها، استرشادا بما اقترحته الدول
  . أسلوب عملهاو

لــى رئاســة إها وتوصــياتها  حــول أنــشطت دوريــةريراترفــع اللجنــة تقــ -3
 . على القمة العربية القادمةاًالقمة تمهيدا لعرضه
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   )28/3/2002 –) 14(ع . د222: ق .ق( 

  
  

ـــــــــار األخ  دراســـــــــة أفك
العقيـــد معمـــر القـــذافي 
قائد ثورة الفاتح العظيم 
التي عرضها على قمـة 

   2001عمان 
  

  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
  : بعد اطالعه -

 تقريــر لجنــة المتابعــة والتحــرك حــول تنفيــذ قــرارات قمــة عمــان علــى �
  بشأن البند الخاص بهذا الموضوع،) 13(الدورة العادية 

ًوبعد أن أخـذ المجلـس علمـا بـالخطوات التـي اتخـذتها اللجنـة الوزاريـة  -
ـــــخ  ــــي اجتماعهــــا بتاري ـــــة بدراســــة الموضــــوع، وبتوصياتهـــــا ف المكلف

   في هذا الشأن،9/3/2002
ستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجماهيرية العظمـى وبعد اال -

 بشأن الموضوع ،
 


ـــ�ر�  

  
اســتمرار اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بدراســة أفكــار األخ العقيــد معمــر  -1

ــى قمــة عمــان  ــي عرضــها عل ــاتح العظــيم الت ــورة الف ــد ث ــذافي قائ الق
  .، في عملها واإلسراع في إنجاز مهمتها 2001

ــاهرة أو فــي أي عقــد قمــة عربيــة اســت -2 ثنائية فــي مقــر الجامعــة بالق
  .دولة عربية لعرض نتائج أعمال اللجنة عليها 

  
   )28/3/2002 –) 14(ع . د223: ق .ق( 

  
  
  
  

ـــــــــــــسطينية  ـــــــــــــضية الفل الق
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والــصراع العربــي اإلســرائيلي 
  :ومستجداتها 

 الــــــــــدعم المــــــــــالي -أ
لموازنــــــــــــة الــــــــــــسلطة 
ــــــسطينية  الوطنيــــــة الفل
وصـــــــندوقي األقـــــــصى 

  لقدسوانتفاضة ا
  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، 
  :  بعد إطالعه -

على توصية مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الواردة في  �
 ،10/3/2002 بتاريخ 6153قراره رقم 

 وعلى مقترح األمين العام للجامعة، �

  


ـــ�ر�  

غ دعوة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبل   – 1
 مليون دوالر 55 مليون دوالر أمريكي، بواقع 330إجمالي قدره 

ًشهريا ولمدة ستة أشهر، ابتداء من أول إبريل ، 2002نيسان /ً
قابلة للتجديد التلقائي لمدة ستة أشهر أخرى، طالما استمر العدوان 
اإلسرائيلي، واستمر احتياج السلطة الوطنية الفلسطينية لهذا 

هذه المبالغ على شكل منح غير مستردة، وأن تكون جملة . الدعم
وتكون المساهمات إلزامية على جميع الدول األعضاء حسب نسبة 

وللدول الراغبة في تقديم . أنصبتها في ميزانية األمانة العامة 
. مساهمات إضافية على نسبة مساهمتها، أن تقوم بذلك مشكورة 
ح وتسدد مساهمات الدول األعضاء في حساب جديد خاص يفت

  . لهذا الغرض لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 مليون 150دعوة الدول األعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره    - 2
دوالر، توجه لصندوقي األقصى وانتفاضة القدس تخصص لدعم 

  . مجاالت التنمية في فلسطين 

 الترحيب بما قدمته الدول األعضاء من دعم مالي وعيني، حكومي   -   3
  .وشعبي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية 

دعوة الشعوب العربية إلى المبادرة بالتبرع لحساب دعم صمود    - 4
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 الذي أنشأته جامعة الدول 124448الشعب الفلسطيني رقم 
ًالعربية لدى فروع البنك العربي، تدعيما للمساهمات الشعبية في 

 .ة مساندة صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسل

  
  )28/3/2002 –) 14(ع .أ د/224: ق .ق( 

  
  

ـــــــــــــسطينية  ـــــــــــــضية الفل الق
والــصراع العربــي اإلســرائيلي 

  :ومستجداتها 

 دعــــــــم انتفاضــــــــة -ب
الــــــــشعب الفلــــــــسطيني 

  وصموده
  
  

  
 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

إذ يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب الـشعب الفلـسطيني وقيادتـه الـسياسية  -
الحقــوق الوطنيــة المــشروعة، ودعمــه المطلــق فــي النــضال مــن أجــل 

النتفاضة الشعب الفلسطيني المباركة وصموده حتى يـصل إلـى غايتـه 
ٕفـــي الحريـــة واالســـتقالل واقامـــة دولتـــه المـــستقلة وعاصـــمتها القـــدس 

 الشريف،

ٕواذ يــدين بكــل شــدة حملــة القمــع العــسكرية الدمويــة، التــي تقــوم بهــا  -
ي الـصامد، وتـدمير المؤسـسات حكومة إسرائيل تجاه الشعب الفلـسطين

ٕالفلـسطينية واعــادة احـتالل المــدن والقــرى والمخيمـات، وقتــل المــدنيين 
الفلـــسطينيين والتنكيـــل بهـــم واعتقـــال المئـــات مـــنهم وفـــرض الحـــصار 

 العسكري واالقتصادي الخانق عليهم، 

ٕواذ يأخـذ فـي االعتبــار توصـيات لجنـة المتابعــة والتحـرك المنبثقـة عــن  -
ــي العــادي مــؤتمر القمــة ال ــة األردنيــة الهاشــمية –عمــان (عرب  المملك

 ، )2001آذار / مارس

  


ـــ�ر�  

  
التأكيد على مواصلة وتعزيز الدعم السياسي والمادي للشعب    – 1

الفلسطيني وقيادته الوطنية في انتفاضتهم البطولية وتصديهم 
الشجاع لحملة القمع واإلرهاب والتنكيل اإلسرائيلية، وفي نضالهم 
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وع من أجل الحصول على حقوقهم الوطنية في تقرير المشر
ٕالمصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تمكنهم من 

  . العيش في حرية وكرامة أسوة بباقي الشعوب 
إعادة التأكيد على أن خيار السالم الشامل والعادل هو موقف ثابت    - 2

 الدولية ويقتضي للدول العربية يتحقق في ظل تنفيذ قرارات الشرعية
  : التزام الطرف اإلسرائيلي بالمباديء التالية 

انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من كامل األراضي   - أ 
ً، وفقا لقرارات 1967الفلسطينية والعربية المحتلة عام 

وتفكيك  ) 425، 338 ، 242( الشرعية الدولية ذات الصلة 
عية ومخالفة ألحكام المستوطنات القائمة، باعتبارها غير شر

   . 1949القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 
 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف -ب

 .  
ً اإلقـرار بحق العودة لالجئين الفلسطينيين طبقا لقرار األمم -ج

  . 194المتحدة رقم 
لي، إدانة انتهاكات إسرائيل التفاقية الصليب األحمر الدو   -3

واعتداءاتها المستمرة على األطقم الطبية، وعربات اإلسعاف 
الخاصة بالصليب األحمر الدولي، والهالل األحمر الدولي، ومنع 
إسرائيل هذه المؤسسات اإلنسانية من أداء مهماتها، وفقا للقانون 

  .اإلنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 
لة لعدوانها وممارساتها ونتائجه، تحميل إسرائيل المسؤولية الكام  -4

بما في ذلك مسؤولية التعويض عن األضرار والخسائر المادية 
واالقتصادية، التي أحدثها في البنية التحتية الفلسطينية للمدن 
والقرى والمخيمات والمؤسسات واالقتصاد الوطني الفلسطيني، 

طيرة وتحذيرها من مغبة االبتزاز والتمادي في هذه السياسات الخ
  .ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية 

إدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة اإلسرائيلية والمؤسسة    -5
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العسكرية اإلسرائيلية، وعمليات قتل المدنيين وتدمير مؤسسات 
ٕالسلطة الفلسطينية وبنيتها األساسية، واقتحام واعادة احتالل 

يمات الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي، المدن والقرى والمخ
وبشكل خاص مجلس األمن وأعضائه الدائمين، العمل الفوري 
لوقف العدوان اإلسرائيلي والمجازر البشعة التي ترتكب بحق 
المدنيين، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب 

نود اإلعالن والتأكيد على تنفيذ ب. الفلسطيني تحت االحتالل
الصادر عن مؤتمر الدول األطراف الساميـة المتعاقدة في اتفاقية 

   .5/12/2001 الصادر في 1949جنيف الرابعة لعام 
تمكين الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بما يدعم صمودهم    -6

طالما استمر االحتالل والعدوان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
  . المحتلة 

 . لى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار الطلب إ   –7

  
  )28/3/2002 –) 14(ع .ب د/224: ق .ق( 

  
  
  

ـــــــــــــسطينية  ـــــــــــــضية الفل الق
والــصراع العربــي اإلســرائيلي 

  ومستجداتها

ـــــالتــــضامن م لبنـــــان ع ـ
  ودعمــــه

  
  

  على مستوى القمة،الجامعة إن مجلس 
الس الوزارية إذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية وقرارات المج -

  حول التضامن مع لبنان وتقديم الدعم له ،
آذار / مــارس ( ٕواذ يــشير خاصــة إلــى قــرار القمــة العربيــة فــي عمــان  -

  ،28/3/2001 تاريخ 205رقم ) 2001
  


ـــ�ر�  

  

ــ -1  لبنانيــة ومواقــع ٍاحــتالل أراضي إدانــة إســرائيل بــشدة الســتمرارها ف
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 لبنانيين في سجونها، على الحدود اللبنانية، والستمرارها في اعتقال
ولعدم تـسليمها األمـم المتحـدة كامـل الخـرائط العائـدة لمواقـع األلغـام 
ــــسيادة  ــــة، والنتهاكاتهــــا المــــستمرة لل التــــي زرعتهــــا قواتهــــا المحتل
ـــدات  ـــداءات والتهدي ـــة االعت ـــرا وبحـــرا وجـــوا، وكـــذلك إدان ـــة ب ًاللبناني ً ً

تـداء عليهمـا  اعيلبنان وسورية واعتبار أإلى اإلسرائيلية الموجهة 
  .ًعدوانا على الدول العربية جمعاء

  :التأكيد على دعم لبنان -2
 حتـــى يفـــي اســـتكمال تحريـــر أراضـــيه مـــن االحـــتالل اإلســـرائيل  -أ 

ًالحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك مزارع شبعا، وفقا لقرار  ً ُ
، مع احتفاظ لبنان بحقـه 1978ام ـلع) 425(مجلس األمن رقم 

  .ل بشتى الوسائل المشروعةفي مقاومة هذا االحتال
ــين اللبنــانيين فــي   -ب  ــاإلفراج عــن األســرى والمعتقل ــي مطالبتــه ب ف

 يً خالفـــا ألحكـــام القـــانون الـــدول،الـــسجون اإلســـرائيلية كرهـــائن
 واتفاقيـــات جنيـــف لعـــام ، لحقـــوق اإلنـــساني العـــالمنواإلعـــال
، وتأييـــد حـــق لبنـــان فـــي 1907 واتفاقيـــة الهـــاى لعـــام 1949

  .ائل المشروعةتحريرهم بشتى الوس
 خلفهـــا ياأللغـــام التـــمـــن  اآلالففـــي مطالبتـــه بإزالـــة مئـــات   -ج 

 تتحمل إسرائيل مـسئولية زرعهـا ومـا ي والتياالحتالل اإلسرائيل
  . ٕتسببه من قتل وايذاء للمدنيين

 وذلـك بوجـه األطمـاع يًفي حقه في مياهـه وفقـا للقـانون الـدول  -د 
 . اإلسرائيلية

الدوليـة القـضائية والـسياسية مـن  والهيئات يع الدولـمطالبة المجتم -3
  :أجل

لبنان عن األضـرار إلى الضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات   -أ 
والخـسائر الناجمــة عــن اعتــداءاتها المتكــررة علــى أراضــيه قبــل 

  .فترة االحتالل وخاللها وبعدها
 اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب األحمـــر والمنظمـــات يتمكـــين منـــدوب  -ب 
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يـع المعتقلـين اللبنـانيين بـصورة اإلنسانية األخرى من زيـارة جم
  .مستمرة واالطالع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم

َِالعمـل علـى إصـدار قـرار مـن قبـل لجنـة األمـم المتحـدة لحقـوق   -ج 
اإلنــسان يمكــ ن مــن إجــراء التحقيقــات حــول المعتقلــين الــذين ُ

توفوا في المعتقالت اإلسرائيلية، ودفع التعويضات المترتبة عن 
  .ًك للمتضررين وفقا للقوانين واالتفاقيات الدوليةذل

ديـارهم، والتحـذير إلـى التأكيد على حق عودة الالجئين الفلسطينيين  -4
ُمـــن أن عـــدم حـــل قـــضية المقيمـــين مـــنهم فـــي لبنـــان علـــى قاعـــدة 

ـــى ديـــارهم ـــة ومبـــ،عـــودتهم إل ـــرارات الـــشرعية الدولي ـــا لق  يءادـً وفق
ُيزعـزع األمـن واالسـتقرار فـي  أو محاولـة تـوطينهم، ،ون الدوليـالقان

  .ق السالم العادل والشامل فيهاـيق تحقيـقة ويعـالمنط

 قـدمت ي التـ،توجيه الشكر إلى الـدول األعـضاء والـصناديق العربيـة -5
 يالمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانيـة، والطلـب إلـى بـاقوالعون 

بيــــة، الـــدول الوفـــاء بالتزاماتهـــا المقــــررة فـــي مـــؤتمرات القمـــة العر
ـــان وصـــمود شـــعبه واعـــادة إعمـــاره ـــدعم لبن ـــل  .ٕوالمتعلقـــة ب  وتفعي

ًصندوق دعم لبنان وفقا آللية إنشائه، ومـساعدة الحكومـة اللبنانيـة 
فــي إعــادة البنــاء واإلعمــار والتنميــة والســيما فــي المنــاطق المحــررة 

، وتأييــد دعــوة لبنــان للــدول األعــضاء إلــى اإلســرائيليمــن االحــتالل 
  أيـضاعينية وتمويل المـشاريع التنمويـة بمـا فـي ذلـك مشاريع يّتبن

 . الطرق الثنائية

 الــصادر عــن الـــدورة 6156مــن القــرار رقــم ) 6(متابعــة تنفيــذ البنــد  -6
 الخــاص بتمويــل مــشاريع إنمائيــة فــي 10/3/2002بتاريــــخ ) 117(

  .جنوب لبنان وبقاعه الغربي 

 المقاومـةاج رفـض محـاوالت إدرالتأكيد على إدانة اإلرهـاب الـدولي و -7
ُ مـــن منطلـــق ضـــرورة التفريـــق بـــين اإلرهـــاب ،علـــى لـــوائح اإلرهـــاب

، وضرورة الدعوة إلـى اإلسرائيليوالمقاومة المشروعة ضد االحتالل 
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 ،عقــد مــؤتمر دولــي لبحــث ظــاهرة اإلرهــاب فــي إطــار األمــم المتحــدة
ًووضع اتفاقية دولية لمكافحته تتضمن تعريفا محـددا لـه يميـز بينـه  ًُ ُ

  .يحق الشعوب المشروع في مقاومة االحتالل األجنبوبين 
  

  )28/3/2002 –) 14(ع . د225: ق .ق( 

  
ـــــــــــــسطينية  ـــــــــــــضية الفل الق
والــصراع العربــي اإلســرائيلي 

  ومستجداتها

الجــــــــــــوالن العربــــــــــــي 
  السوري المحتل

  

  على مستوى القمة،الجامعة إن مجلس 
  


ـــ�ر�  

  
. ي الــسوري العربــإدانــة إســرائيل بــشدة الســتمرارها احــتالل الجــوالن -1

ــي اســتعادة كامــل  ــضامن مــع ســورية، ومــساندة حقهــا ف ــد الت وتأكي
حزيـران /  المحتل إلـى خـط الرابـع مـن يونيـوي السوريالجوالن العرب

  .ً، استنادا إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية1967
 بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف يتأكيد الموقف العرب -2

ــدات اإلســرائيلية المــستمرة معه ــداءات والتهدي ــي مواجهــة االعت مــا ف
  . اعتداء عليهما هو اعتداء على األمة العربيةيضدهما، واعتبار أ

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن السوري المحتل، والوقوف  -3
 وممارسـاته القمعيـة، يإلى جـانبهم فـي تـصديهم لالحـتالل اإلسـرائيل

بأرضهم وهويتهم العربيـة الـسورية، والتأكيـد ٕواصرارهم على التمسك 
ـــام  ـــة لع ـــف الرابع ـــة جني ـــق اتفاقي ـــى ضـــرورة تطبي ـــى 1949عل ، عل

  . السوري المحتلي الجوالن العربيمواطن
 ي تقــضي بعــدم االعتــراف بــأيالتمــسك بقــرارات الــشرعية الدوليــة التــ -4

 ي فـــي األراضـــي اإلســـرائيليأوضـــاع تـــنجم عـــن النـــشاط االســـتيطان
ً إجـــراء غيـــر مـــشروع ال يرتـــب حقـــا وال الـــة، باعتبارهـــالعربيــة المحت ُ ً

ً التزاما، واعتبار أن إقامة مستوطنات، واسـتقدام مـستوطنين يءنشُي
ًإليهــا، يــشكل خرقــا خطيــرا التفاقيــات جنيــف، وجريمــة حــرب وفقــا  ً ً  ُ
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ًاكا ألسس عملية السالم، مما ـيات، وانتهـللملحق األول لهذه االتفاق
شطة االســـتيطانية اإلســـرائيلية فـــي الجـــوالن ُيحـــتم وقـــف كافـــة األنـــ

  . العربية المحتلةي المحتل واألراضي السوريالعرب
 دمـرت عمليـة الـسالم، وأدت يإدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الت -5

 ي، ودعوة المجتمع الـدول.إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة
وبـى، إلـى حمـل  مؤتمر مدريد للسالم، واالتحـاد األوريًوخاصة راعي

إســرائيل علـــى تطبيـــق قـــرارات األمـــم المتحـــدة المتعلقـــة باالنـــسحاب 
 ـيع األراضــ ومـن جميـي، السورياإلسرائيلي التام من الجوالن العرب

  .1967حزيران / ن يونيوـع مـالعربية المحتلة، إلي خط الراب
  )28/3/2002 –) 14(ع . د226: ق .ق( 

  
  
  

الحالــــــة بــــــين العــــــراق 
  والكويت

  
  
  
  

  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
  بعد التداول في موضوع الحالة بين العراق والكويت ، -
  


ـــ�ر�  
 
يرحب القادة بتأكيدات جمهورية العراق على احترام استقالل  -1

وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان سالمة ووحدة أراضيها بما 
 1990يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 

ويدعون إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار من 
وفي هذا اإلطار يدعو . النوايا الحسنة وعالقات حسن الجوار 

القادة إلى أهمية وقف الحمالت اإلعالمية والتصريحات السلبية 
تمهيدا لخلق أجواء إيجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن 

 . الداخلية الجوار وعدم التدخل في الشؤون

ويطالب القادة باحترام استقالل وسيادة العراق وامنه ووحدة أراضيه     -2
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  .وسالمته اإلقليمية
كما يطالبون العراق بالتعاون إليجاد حل سريع ونهائي لقضية    -3

األسرى والمرتهنين الكويتيين واعادة الممتلكات وفقا لقرارات 
ت فيما يقدمه العراق وتعاون الكوي.الشرعية الدولية ذات الصلة 

 .عن مفقوديه من خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر

ويرحب القادة باستئناف الحوار بين العراق واألمم المتحدة الذي بدأ    -4
في جو إيجابي وبناء استكماال لتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات 

 .الصلة 

 الشقيق ٕويطالبون برفع العقوبات عن العراق وانهاء معاناة شعبه  -5
 .بما يؤمن االستقرار واألمن في المنطقة 

تدارس القادة التهديد بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة  -6
خاصة العراق وأكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق أو تهديد أمن 
ًوسالمة أية دولة عربية باعتباره تهديدا لألمن القومي لجميع 

 .الدول العربية 

  
  )28/3/2002 –) 14(ع . د227: ق .ق( 

  
  
  

ــــران للجــــزر  احــــتالل إي
ب ـالعربيــــة الــــثالث طنــــ

وطنــب الــصغرى  الكبــرى
التابعـــــة  وأبـــــو موســـــى

لدولــة اإلمــارات العربيــة 
ـــــ الخلييالمتحــــدة فــــ  جـ

  العــربي

  

  
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  

ًانطالقــا مــن التأكيــد علــى القــرارات العربيــة واإلســالمية بــشأن احــتالل    -
ـــثالثإيـــر  طنـــب الكبـــرى وطنـــب الـــصغرى وأبـــو ،ان للجـــزر العربيـــة ال

، ي التابعـة لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي الخلـيج العربـ،موسى
  وحيث أن الجزر الثالث أرض عربية محتلة،

  


ـــ�ر�  



  
-22-

  
لتأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الكاملة ا -1

طنب الصغرى وأبو موسى، لثالث، طنب الكبرى واعلى جزرها 
وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة اإلمارات 

  .الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة 
ستنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر ا -2

زعزع ُالثالث وانتهاك سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة بما ي
قرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد األمن والسلم األمن واالست

  .الدوليين 
دانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين اإليرانيين إ -3

  .في الجزر العربية الثالث المحتلة 
إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات  -4

كبرى وطنب الصغرى وأبو  المحتلة، طنب الثالعربية المتحدة الثال
موسى وعلى المياه اإلقليمية واإلقليم الجوي والجرف القاري 
أ والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها جزء ال يتجز
من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الكف عن مثل هذه االنتهاكات واألعمال 

ًتفزازية التي تعد تدخال في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة االس ُ
ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار 
في المنطقة، وتعرض أمن وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في  ُ

  .الخليج العربي للخطر 
 ةاإلماراتيًعوة الحكومة اإليرانية مجددا إلى إنهاء احتاللها للجزر د -5

الثالث، والكف عن فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة 
أية منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، 
ٕوالغاء كافة اإلجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها  ٕ
إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلك 

ص  واالدعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانوني وال تنقاإلجراءات
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من حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثالث 
ًوتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام  ُ

، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها 1949
انون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة ًوفقا لمبادئ وقواعد الق

  .القضية إلى محكمة العدل الدولية 
ُإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ا -6

 موقفها الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة فيالنظر 
اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، إما من خالل المفاوضات 

  .إلى محكمة العدل الدولية مباشرة أو اللجوءالجادة وال
ُطالبة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بترجمة ما تعلنه عن رغبتها م -7

ٕفي تحسين العالقات مع الدول العربية، وفى الحوار وازالة التوتر، 
ًإلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الصادقة  ً

ة من صاحب السمو الشيخ زايد للدعوات الجادة والمخلصة الصادر
يان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول هبن سلطان آل ن

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول إعالن دمشق، والدول 
العربية، والمجموعات الدولية، والدول الصديقة، واألمين العام لألمم 

ارات العربية المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول جزر دولة اإلم
المتحدة الثالث المحتلة، بالطرق السلمية، وفق األعراف والمواثيق 
وقواعد القانون الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن 

  .واالستقرار في منطقة الخليج العربي
ية في اتصاالتها مع الجمهورية اإلسالمية لتزام جميع الدول العربا -8

لها للجزر الثالث للتأكيد على ضرورة الاإليرانية بإثارة قضية احت
  .ًإنهائه انطالقا من أن الجزر الثالث هي أراضي عربية محتلة 

بالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن الدولي إ -9
 على مجلس األمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة

ُالدولي، إلى أن تنهي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية احتاللها 
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بية الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة رللجزر الع
  .سيادتها الكاملة عليها 

الطلب إلى األمين العام متابعة هـذا الموضـوع وتقـديم تقـرير إلى  -10
  .المجلس في دورته القادمة 

  
   )28/3/2002 –) 14(ع . د228 :ق .ق( 

  
ـــــــسرية  اإلجـــــــراءات الق
والتهديـــــــــــدات التـــــــــــي 
تتعـــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــا 
الجماهيريـــــــة العربيـــــــة 
ــــــــــــشعبية  ــــــــــــة ال الليبي
ـــــــي  االشـــــــتراكية العظم
بـــــسبب النـــــزاع حــــــول 

  قضــية لوكــيربي

  
   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 

ادرة إذ يؤكد على قراراته السابقة ذات الـصلة، والبيانـات والقـرارات الـص -
ــة  ــاز، ومنظمــة الوحــدة االفريقي ــة عــدم االنحي عــن مــؤتمرات دول حرك

 ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وتجمع دول الساحل والصحراء ،

ٕواذ يقــدر للجماهيريــة العظمـــى مرونــة موقفهـــا، ومبادراتهــا اإليجابيـــة  -
 للتوصل إلى حل سلمي للنزاع ،

ــت ب - ــي لحق ــشاملة الت ــذكر مجــددا بفداحــة األضــرار ال ًواذ ي الجماهيريــة ٕ
العظمى جراء العقوبات التي فرضت عليها وما سببته من آثـار سـلبية 

 على اقتصاديات الدول المجاورة ،

ٕواذ يؤكد أن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة أوفـت بكامـل متطلبـات قـرارات  -
ــــــــــــس األمــــــــــــن  ) 1993 (883، )1992 (748، )1992 (731مجل

 ،)1998 (1192و

دار مجلس األمن حتى اآلن قرارا برفـع ٕواذ يجدد اسفه الشديد لعدم إص -
العقوبــات عــن الجماهيريــة العظمــى بــصفة كاملــة ونهائيــة رغــم تلقيــه 
ــضمنا إيفاءهــا بــصورة شــاملة  ــام لألمــم المتحــدة مت ــر األمــين الع تقري

 بمتطلبات قرارات مجلس األمن المشار إليها ،

  ٕواذ يسترشد بمباديء ميثاق جامعة الدول العربية ، -


ـــ�ر�  
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 اســفه إلدانــة أحــد المــواطنين الليبيــين، والتعبيــر عــن اقتناعــه إبــداء -1
بان براءة أي منهما تعنى براءة اآلخر، مـا دام االشـتباه فـي كليهمـا 

كمــا يعــرب عــن أســفه الــشديد لحكــم . قائمــا علــى افتراضــات واحــدة 
 14/3/2002محكمـــــة االســـــتئناف االســـــكتلندية الـــــصادر بتـــــاريخ 

لمقــدم مــن المــواطن الليبــي عبــد والقاضــي بــرفض طلــب االســتئناف ا
الباسط المقرحي والتعبير عن استغرابه بان هذا الحكم، مثل سابقه، 
ــة  ًأملتــه دوافــع سياســية معروفــة فــضال عــن تجاهــل المحكمــة األدل

 .والقرائن الجديدة التي قدمها الدفاع والتي تثبت براءة المتهم 

ية التــي وقفــت لفــت انتبــاه الــرأي العــام العــالمي إلــى الــدوافع الــسياس -2
ــانونيون  ــراء الق وراء خــضوع المــواطن الليبــي لحكــم أخــذ عليــه الخب
عدة عيوب، والمطالبة باإلفراج الفوري عنه، واعتبار حالـة اسـتمرار 

 .طبقا لكل القوانين واألعراف ذات الصلة ) رهينة ( حجزه 

تجديــد رفــضه القــاطع ألســلوب اإلصــرار علــى عرقلــة رفــع العقوبــات  -3
مـن ) 16( العظمـى وتجاهـل مـا نـصت عليـه الفقـرة عـن الجماهيريـة

، ومحتوى تقرير األمـين العـام )1993 (883قرار مجلس األمن رقم 
لألمم المتحـدة إلـى مجلـس األمـن فـي هـذا الـشأن لمـا فـي ذلـك مـن 
مخالفة للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمـن 

 .ناته واالتفاق الذي ارتضته أطراف األزمة وضما

مطالبة مجلس األمن برفع العقوبـات عـن الجماهيريـة العظمـى رفعـا  -4
فوريا ونهائيا وذلك تأسيسا على إيفائهـا بمـا تطلبتـه قـرارات مجلـس 

، ومواصلة )1998 (1192األمن في هذا الشأن بما فيها القرار رقم 
األمـــين العـــام للجامعـــة مـــساعيه مـــع كـــل مـــن األمـــين العـــام لألمـــم 

مجلس األمـن ، التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحقيـق المتحدة ورئيس 
ذلك، واتصاالته بمختلف المجموعات اإلقليميـة كـي تـضغط فـي هـذا 

 .االتجاه 
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قيام الدول العربية مجتمعة بإلغاء هـذه العقوبـات واعتبارهـا فـي حـل  -5
مــن االلتــزام بهــا، وذلــك تمــشيا مــع قــرارات مجلــس الجامعــة علــى 

نها فقـدت مبـررات اسـتمرارها تحـت أي المستوى الوزاري والقمة ولكو
 .غطاء 

اإلعـــــراب عــــن اســــــفه لقيـــــام الواليـــــات المتحــــدة األمريكيــــة فــــي  -6
 بتجديــد إجــراءات المقاطعــة االقتــصادية المفروضــة مــن 7/1/2002

جانبها على الجماهيرية العظمى لمدة عام، وذلك تنفيـذا لمـا يـسمى 
زمة مع ليبيا الـذي بـدأ الناتج عن األ" قانون الطواريء القومية " بـ 

  .1986تطبيقه منذ عام 

دعــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى الــدخول فــي حــوار مباشــر  -7
ومتكافيء مع الجماهيرية العظمى لبحث وتسوية ما قد يكون حائال 

 .دون تطبيع العالقات الثنائية معها 

ــــى  -8 تأييــــد حــــق الجماهيريــــة العظمــــى المــــشروع فــــي الحــــصول عل
ــ ــضات عادل ــشرية بــسبب تعوي ــة وب ــا أصــابها مــن أضــرار مادي ة عم

 .العقوبات التي فرضت عليها 

استمرار اللجنة القانونية المشكلة بموجب قرار مجلس الجامعـة رقـم  -9
 . في متابعة تطورات القضية 10/9/2001 بتاريـخ 6119

استمرار هذا الموضوع بندا دائما على جـدول أعمـال المجلـس، إلـى  -10
 .هائيا أن يتم إقفال القضية ن

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيـذ هـذا القـرار، وتقـديم تقريـر فـي  - 11
  .شأنه إلى المجلس في دورته القادمة 

  
  )28/3/2002 –) 14(ع . د229: ق .ق( 



  
-27-

  
التضامن وتقديم الدعــم 

  :للدول العربية التاليـة 

  جمهورية السودان -أ
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  


ـــ�ر�  

كيــد حرصــه علــى وحــدة الــسودان وســيادته وســالمته اإلقليميـــة، تأ -1
ُورفــــضه أي محــــاوالت تعرضــــه للتجزئــــة، وتقــــدير جهــــود حكومــــة 
السودان لتحقيق الـسالم الـشامل والوفـاق الـوطني بـين جميـع أبنـاء 

  .السودان

 الليبية المشتركة لتحقيق الـسالم -دعم ومساندة المبادرة المصرية  -2
دان، وتأييــد التنــسيق بينهــا وبــين مبــادرة والوفــاق الــوطني فــي الــسو

اإليجــاد والجهــود األخــرى، بهــدف التعجيــل بتحقيــق الوقــف الــشامل 
  .الوطنيإلطالق النار وتحقيق السالم والوفاق 

الترحيب بتوقيع اتفاقية وقـف إطـالق النـار فـي منطقـة جبـال النوبـة  -3
وتقـــدير جهـــود الحكومـــة الـــسودانية فـــي االلتـــزام بتنفيـــذها، ودعـــم 

ُهودها للتوصـل إلـى وقـف شـامل إلطـالق النـار بمـا يحقـق الـسالم ج ٍ
  .الوطنيوالوفاق 

دعــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى رفــع العقوبــات االقتــصادية  -4
األحاديــة التــي فرضــتها علــى الــسودان بمــا يمكنهــا مــن المــساهمة  َ ُ

  .بجدية في إنجاح عملية السالم في السودان

ة والدوليـــة بـــدعم المـــساعي الراميـــة إلـــى مطالبـــة األطـــراف اإلقليميـــ -5
تحقيــــق الــــسالم والوفــــاق الــــوطني فــــي الــــسودان، واالمتنــــاع عــــن 
التــدخالت التــي مــن شــأنها عرقلــة الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق هــذا 

  .الهدف المنشود

إنشاء الصندوق العربـي لـدعم الـسودان لتنميـة جنوبـه، تـساهم فيـه  -6
والطلــب إلــى األمــين العــام ًالــدول األعــضاء وفقــا لنظامــه األساســي، 
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  .إجراء االتصاالت الالزمة لحشد الموارد الالزمة لهذا الصندوق 
ـــىالطلـــب  -7 ـــسالم إل ـــدعم مـــسيرة ال  األمـــين العـــام مواصـــلة جهـــوده ل

  .يوالوفاق السودان
  

  )28/3/2002 –) 14(ع .أ د/230: ق .ق( 

  
  

  

جمهوريـــــــــــــــــــــــــة  -ب
  الـــــــالصوم

  

  
  

  مة، على مستوى القالجامعةإن مجلس 
  


ـــ�ر�  

  
الترحيـب بجهـود الحكومـة االنتقاليـة الـصومالية الراميـة إلـى تحقيـق  -1

المصالحة الشاملة، واستعادة األمن واالستقرار فـي ربـوع الـصومال، 
والتأكيــد علــى أهميــة انــضمام الفــصائل الــصومالية كافــة إلــى جهــود 

  .المصالحة الراهنة
ــدره  -2 ــى الحكو56تقــديم دعــم مــالي ق مــة الــصومالية  مليــون دوالر إل

لتمكينهــا مــن تنفيــذ برنامجهــا العاجــل الســتعادة األمــن واالســـتقرار 
ٕواســـتكمال المـــصالحة الـــصومالية واعـــادة بنـــاء مؤســـسات الدولـــة، 
ـــسبة  ـــة وفقـــا لن ـــدول األعـــضاء بتحويـــل مـــساهماتها المالي ًوقيـــام ال
حصصها في موازنة األمانة العامـة إلـى حـساب دعـم الـصومال رقـم 

 .لقاهرة لدى بنك ا91165

قيام الدول األعضاء فـي عالقاتهـا الثنائيـة مـع دول الجـوار بالتأكيـد  -3
 القـــائم علـــى الحفـــاظ علـــى وحـــدة يعلـــى الموقـــف العربـــي الجمـــاع

 الــصومال وســالمته اإلقليميــة ورفــض التــدخل فــي شــؤونه يأراضــ
ٕالداخليـــة، وابـــراز رغبـــة الحكومـــة االنتقاليـــة الـــصومالية فـــي إقامـــة 
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  .عهاعالقات حسن الجوار م
 األمـــين العـــام مواصـــلة اتـــصاالته ومـــشاوراته مـــع دول إلـــىب لــالط -4

الجوار حول المسألة الصومالية لشرح وجهة النظر العربيـة إزاءهـا، 
وتأكيــد اســتعداد الجامعــة العربيــة للتعــاون والتنــسيق مــع كافــة هــذه 
األطــراف بهــدف تحقيــق المــصالح المــشتركة فــي المنطقــة، والعمــل 

ة إقليميـة تـضم المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة على إنـشاء آليـة دوليـ
ـــــدفع جهـــــود المـــــصالحة  ـــــة باألزمـــــة الـــــصومالية ل والـــــدول المعني
ـــف الجهـــود  ـــين مختل ـــافس ب ـــضارب والتن ـــدرأ الت ـــا ي ـــصومالية وبم ال

  .واألدوار
األمين العام متابعة الموضوع ومواصلة اتصاالته لتعيين إلى الطلب  -5

زارية الخاصة بالصومال مبعوث خاص بالصومال، ودعوة اللجنة الو
 .إلى عقد اجتماع لالتفاق على برنامج عملها

  
  

   )28/3/2002 –) 14(ع .ب د/230: ق .ق( 
  
 

  
جمهوريـــــة القمـــــر  -ج

  الميةـاالتحادية اإلس
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  


ـــ�ر�  

ــشهدها الــساحة القمريــة وخاصــة يدعــم التطــورات اإليجابيــة التــ -1 ً ت
ــذ اتفــاق المــصالحة الموقــع فــي التــزام كافــة  األطــراف القمريــة بتنفي َ ُ

17/2/2001.  
ُتوجيــه الــشكر إلــى دولــة قطــر وســلطنة عمــان والجماهيريــة العربيــة  -2

ُالليبيــة الــشعبية االشــتراكية العظمــى علــى مــساهماتها فــي صــندوق 
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وتوجيه الشكر إلى باقي الدول األعـضاء التـي دعم جمهورية القمر 
والتأكيـد علـى التـزام الـدول مـساعدات الثنائيـة، ساهمت فـي تقـديم ال

 ودعوتهـا إلـىاألعضاء بتقديم الدعم لجمهورية القمر بكافة صوره، 
تحويل مساهماتها المالية في صندوق دعم جمهوريـة القمـر، وذلـك 

تنفيذا لقرار قمة عمان    . بهذا الشأن2001ً
ا ديـون دعوة الدول األعضاء والمصارف والصناديق العربية التي له -3

  .لدى جمهورية القمر إلى إسقاطها أو إعادة جدولتها
لــى تمكــين إ للتنميــة االقتــصادية فــي أفريقيــا يدعــوة المــصرف العربــ -4

جمهورية القمـر مـن االسـتفادة مـن قروضـه ومعوناتـه بعـدما قـررت 
 تعــديل أنظمتــه لتمكــين الــدول العربيــة األفريقيــة 2001قمــة عمــان 

  .ن قروضه ومعوناتهًاألقل نموا من االستفادة م
 األمين العام مواصلة جهوده ومباشـرة تنفيـذ المـشروعات إلىالطلب  -5

التنمويـة فـي جمهوريــة القمـر فــي ضـوء المبــالغ المتـوفرة بــصندوق 
  .دعم جمهورية القمر وبالتنسيق مع الدول المساهمة

  
  )28/3/2002 –) 14(ع .ج د/230: ق .ق( 

  
  

   على مستوى القمة، ةالجامعإن مجلس   ابــة اإلرهـمكافح
  ُيعرب عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال اإلرهاب ، إذ   -
 إطـار ي لمواجهة هذه الظـاهرة فـييؤكد على ضرورة التعاون الدولٕاذ و   -

  األمم المتحدة،
  ٕواذ يأخذ في االعتبار أحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ،   -
س الجامعـة علـى المـستوى  اجتمـاع مجلـيًوبناء على ما تم عرضه فـ   -

  ،10/3/2002تاريخ ب) 117( دورته العادية رقم يالوزاري ف
  


ـــ�ر�  
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، 6170اعتماد قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 

 : على النحو التالي10/3/2002بتاريخ ) 117(المتخذ في دورته العادية 

لمكلـف بدراسـة الموافقة على تقرير وتوصيات فريق الخبراء العـرب ا   -1
  ) .2001 (1373قرار مجلس األمن 

ـــد رفـــضه القـــاطع وادانتـــه الحاســـمة لإلرهـــاب بكافـــة أشـــكاله    -2 ٕتجدي
ًوصـــوره، وأيـــا كانـــت دوافعـــه ومبرراتـــه، والتمييـــز بينـــه وبـــين حـــق 

  . الشعوب في مقاومة االحتالل والعدوان األجنبي 
 األمـم المتحـدة تأييد الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي فـي إطـار   -3

لمناقشة ظاهرة اإلرهاب بكافة صـوره، ووضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة 
ًلمكافحـــة هـــذه الظـــاهرة والقـــضاء عليهـــا، تتـــضمن تعريفـــا لإلرهـــاب 
وتمييزه عن الحق المشروع للشعوب في مكافحـة االحـتالل والعـدوان 

  . األجنبي 
م المنظمـة التـي تأكيد العالقة القائمة بين األعمال اإلرهابيـة والجـرائ   -4

تتخطى الحدود اإلقليمية للـدول وتـتم بواسـطة شـبكات دوليـة تتـولى 
  . تنظيمها 

ـــستويين الثنـــائي    -5 ـــى الم ـــي عل ـــسيق العرب ـــة التن ـــى أهمي ـــد عل التأكي
ــد  ــة لمكافحــة اإلرهــاب بع ــة العربي ــام االتفاقي ــل أحك والجمــاعي لتفعي

نيــة ، ودراســة إمكا1999أيــار /  مــايو 7دخولهــا حيــز النفــاذ فــي 
إدراج جــرائم التحــريض واإلشــادة باألعمــال اإلرهابيــة وطبــع ونــشر 
وتوزيع المنشورات ذات الصلة باإلرهاب وجمع األمـوال تحـت سـتار 
جمعيـــات خيريـــة لـــصالح اإلرهـــاب واكتـــساب واســـتعمال ممتلكـــات 
ألغـــراض إرهابيـــة ضـــمن مجـــال الجـــرائم اإلرهابيـــة المعاقـــب عليهـــا 

  .فحة اإلرهاب بموجب االتفاقية العربية لمكا
حث الدول العربيـة التـي لـم تـصادق علـى االتفاقيـة اإلسـراع بإتمـام    -6

  .إجراءات التصديق واالنضمام 
رفــض محاولــة إلــصاق تهمــة اإلرهــاب بــالعرب والمــسلمين، والتأكيــد    -7
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على ما يدعو إليه اإلسالم من مبادئ سـمحة، ونبـذه لكافـة أشـكال 
  .العنف 

لتــــي يتعــــرض لهــــا بعــــض الرعايــــا العــــرب اســــتنكار المــــضايقات ا   -8
والمــسلمين فــي بعــض الــدول، بالمخالفــة لقواعــد القــانون الــدولي 

  .وحقوق اإلنسان 
ــدول فــي إطــار -9 ــع ال ــين جمي ــافئ ب ــاء ومتك ــاون بن ــام تع    ضــرورة قي

مكافحة ومعالجـة ظـاهرة اإلرهـاب والحـرص علـى تطبيـق الـشرعية 
  .ير الدولية دون انتقاء أو ازدواجية في المعاي

رفــض أي محاولــة الســتغالل الحملــة ضــد اإلرهــاب، لتوجيــه أي   -10
ًتهديــدات باســتخدام القــوة ضــد أي دولــة عربيــة، ويعتبرهــا عــدوانا 
ـــافى مـــع أهـــداف  ـــة واســـتقرارها، ممـــا يتن ـــأمن المنطق ًومـــساسا ب

  .ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي 
ذ ما جاء في تقرير وتوصيات الطلب إلى األمين العام متابعة تنفي   -11

مــن هــذا ) 1(فريــق الخبــراء المــشار إليــه فــي الفقــرة العاملــة رقـــم 
القرار وتقـديم تقـارير دوريـة إلـى مجلـس الجامعـة علـى المـستوى 

  .الوزاري وعلى مستوى القمة عن مدى التقدم في هذا المجال 
  

  )28/3/2002 –) 14(ع . د231: ق .ق ( 
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  ،  على مستوى القمةالجامعةإن مجلس   ةـنهرا الفرات ودجل
  : بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، ����
، وآخرهـا القـرار وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الـوزارى ����

  ،10/3/2002 بتاريخ 6171رقم 
  


ـــ�ر�  

 يالتأكيــد علــى دعــم حقــوق كــل مــن العــراق وســورية فــي ميــاه نهــر -1
تركيـة إلـى الـدخول فـي مفاوضـات الفرات ودجلة، ودعـوة الحكومـة ال

 يثالثيـة وفـي أقــرب وقـت ممكــن مـن أجــل التوصـل إلــى اتفـاق نهــائ
ً يــضمن حقــوق البلــدان الثالثــة وفقــا ،لتقــسيم عــادل ومعقــول للميــاه

ً، وأخذا فـي االعتبـار التوصـيات الـصادرة عـن يألحكام القانون الدول
ــــذي العربــــيمــــؤتمر األمــــن المــــائ ــــاريي ال خ ُ عقــــد فــــي القــــاهرة بت

  . دجلة والفراتي، بشأن نهر21/2/2000
اإلعــراب عــن قلقـــه الســتمرار تركيـــا فــي إقامـــة الــسدود والمـــشاريع  -2

ُ الفــــرات ودجلــــة دون التــــشاور المــــسبق مــــع ياألخــــرى علــــى نهــــر
 ،الدولتين المتـشاطئتين معهـا فـي اسـتخدام هـذين النهـرين الـدوليين

يــــة،  والمعاهــــدات الدوليوفــــق مــــا تفرضــــه أحكــــام القــــانون الــــدول
  .والمعاهدات والبروتوكوالت المعقودة بين الدول الثالث

ـــدور اإلســـرائيل -3 ـــة " جـــاب" فـــي مـــشاريع ي المتنـــاميمتابعـــة ال التركي
  .ي العربيوخطورته على األمن المائ

الترحيــب بقــرار الحكومــة البريطانيــة باالمتنــاع عــن تقــديم ضــمانات  -4
  ".اليسو"سد لتمويل 

تــزام الحكومــة السويــسرية مــنح اإلعــراب عــن القلــق إزاء اســتمرار اع -5
 على نهـر دجلـة، ودعوتهـا إلـى يالترك" اليسو "سدضمانات لتمويل 

أن تحـــذو حـــذو الحكومـــة البريطانيـــة باالمتنـــاع عـــن تقـــديم ضـــمان 
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  .لتمويل هذا السد
دعوة الدول األعضاء إلى إعادة النظـر فـي تعامالتهـا مـع الـشركات  -6

 ، الفـرات ودجلـةيلـى نهـر لها عالقة بتنفيذ المشاريع التركيـة عيالت
ُ تـساهم أو يواستخدام عالقاتهـا مـع الـدول والمؤسـسات الدوليـة التـ

 هذه المشاريع إلقناعها  أو ضمان تمويلتزمع المساهمة في تمويل
، يـــضمن ي التوصـــل إلــى اتفـــاق ثالثــإلـــى حــينبالعــدول عـــن ذلــك 

  .المصالح المشتركة للدول الثالث المتشاطئة
ــدول األعــضاء التــي  -7 ــم تــصدق بعــد علــى اتفاقيــة اســتخدام حــث ال ُل

 ولــم تــودع ، المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــةيالمجــار
 علـى اإلسـراع فـي ،وثائق التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة

القيام بذلك، وبذل الجهد لدى الدول الـصديقة التخـاذ اإلجـراء نفـسه 
  .للتعجيل بدخول االتفاقية حيز النفاذ

 األمــين العــام االســتمرار فــي بــذل مــساعيه مــع الجانــب إلــىالطلــب  -8
ومتابعــــة .  ٍ، لتوصــــل األطــــراف إلــــى حــــل عــــادل للمــــشكلةالتركــــي

 تعتــزم اإلســهام فــي ضــمان ياالتــصاالت مــع الجهــات األجنبيــة التــ
ــل وتنفيــذ مــشروع ســد  ــل أو تموي إلقناعهــا بالتــأثيرات " اليــسو"تموي
  .عدول عن ذلكالسلبية الخطيرة لمثل هذه المشاريع وال

  
   )28/3/2002 –) 14(ع . د232: ق .ق( 

  
  

منطقــــة التجــــارة الحــــرة 
  العربيــة الكــبرى

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  : بعد اطالعه -

علــى تقريــر المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي حــول منطقــة التجــارة  �
 الحرة العربية الكبـرى ، ومـا تـم إنجـازه مـن خطـوات لتفعيـل اسـتكمال

  هذه المنطقة،
وعلـــى اإلجـــراءات التـــي اتخـــذها المجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  �
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، والمتعلـق 28/3/2001 بتـاريخ 212لتنفيذ قرار القمة العربية رقـم 
ـــة  بتقلـــيص الفتـــرة الزمنيـــة الســـتكمال منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربي

، وتعــــديل تخفــــيض معــــدالت الرســــوم 2005الكبــــرى بحلــــول عــــام 
 ذات األثــر المماثــل ســنويا وفقــا لــذلك، بجانــب الجمركيــة والــضرائب

تقلــيص ســلع الرزنامــة الزراعيــة العربيــة ، والحــد مــن االســتثناءات، 
 وتفعيل آلية فض المنازعات،

ٕواذ يثمن جهود المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي هـذا الخـصوص،    -
ويثنـــي علـــى التـــزام الـــدول العربيـــة أطـــراف المنطقـــة الحـــرة بالبرنـــامج 

 ي المتفق عليه،التنفيذ

ٕواذ يؤكــد مجــددا علــى ضــرورة إزالــة القيــود غيــر الجمركيــة ، اإلداريــة    -
ٕوالفنيــة والماليــة والنقديــة والكميــة ، واخــضاع كافــة الرســوم والــضرائب 
ذات األثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفـق عليـه، وتعـديل األحكـام 

ميــة التبــادل والتــشريعات التــي تتعــارض مــع أحكــام اتفاقيــة تيــسير وتن
 التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي،

وحيث تواجه التجارة العربية البينية في األدوية والمستحـضرات الطبيـة    -
بصفة خاصة معوقات عديدة ، ونظرا لالعتبارات اإلنسانية إضافة إلـى 
األبعاد االقتصادية لتلك التجـارة ، وانـسجاما مـع قـرار مجلـس الجامعـة 

 ،على المستوى الوزاري) 6179 رقم(
  


ـــ�ر�  

 تحــصيل رســوم وأجــور الخــدمات علــى الــسلع المــستوردة مــن -1   :أوال 
الــدول العربيــة وفقــا للتكلفــة الفعليــة للخدمــة وبمبلــغ مقطــوع 
 مــع مراعــاة عــدم المبالغــة فــي ذلــك  بــدال مــن تطبيــق نــسب

  .حسب القيمة أو الكمية  
والنمــاذج  الخــدمات جــورأوتوحيــد هياكــل رســوم العمــل علــى  -2

والعمــل الــورقي فــي كافــة الــدول العربيــة ، وذلــك فيمــا يتعلــق 
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 بـــين الـــدول العربيـــة ، وتكليـــف المجلـــس بانـــسياب الـــسلع
االقتصادي واالجتماعي باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلـك، 

التعـاون بوتوجيه الجهات المعنية األخرى فـي الـدول العربيـة 
 .واالجتماعي في هذا الصدد مع المجلس االقتصادي 

عــدم مــنح أيــة اســتثناءات جديــدة بعــد انتهــاء الفتــرة الزمنيــة  -3
  فــي أضــيق الحــدودّ إال،المحــددة لالســتثناءات القائمــة حاليــا

مــن ) 15(ووفــق معــايير مــشددة انــسجاما مــع نـــص المــادة 
، اتفاقيــة تيــسير وتنميــة التبــادل التجــاري بــين الــدول العربيــة

ــا، ويعهــد وذلــك بالنــسبة ل ــدول األعــضاء فــي المنطقــة حالي ًل
للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي تقـــدير الموقـــف بالنـــسبة 

 .للدول التي ستنضم بعد ذلك

الترحيب بمبادرة الجمهوريـة اللبنانيـة بإنـشاء الهيئـة العربيـة    :اـثاني
ـــدواء ـــسجيل ال ـــصحة . الموحـــدة لت ـــس وزراء ال وتكليـــف مجل

قترحـــاتهم إلـــى المجلـــس ٕالعـــرب بدراســـة الموضـــوع واحالـــة م
 .االقتصادي واالجتماعي للبت فيه  

ة اللبنانية إليجاد الصيغة العمليـة ـادرة الجمهوريـ بمب  الترحيـب : ثالثا
لالســراع فـــي إدمــاج تحريـــر تجـــارة الخــدمات ضـــمن منطقـــة 
التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار اتفاقية عربية وبرنـامج 

ــذي ــرار ،تنفي ــذا لق ــك تنفي ــة عــشرة وذل ــة الثالث   .القمــة العربي
ــد  ــة اللبنانيــة لعق والترحيــب بالــدعوة الموجهــة مــن الجمهوري
اجتمــاع للخبــراء مــن الــدول العربيــة للبــدء بمناقــشة مــشروع 

ــر التجــارة فــي الخــدمات التــي أعــدها لبنــان  ،االتفاقيــة لتحري
  .وعقد االجتماع في بيروت خالل شهرين من تاريخه

سرعة اســـتكمال بـــالقتـــصادي واالجتمـــاعي تكليـــف المجلـــس ا :  رابعـــا
دراســـة إقامـــة اتحـــاد جمركـــي بتـــصوره ومقترحاتـــه المتعلقـــة 

ــدول لعرضــهاعربــي ،   علــى القمــة العربيــة ، والطلــب مــن ال
العربية توفير البيانات والمعلومات الالزمـة لمـساعدة األمانـة 
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  .العامة في إعداد الدراسات المطلوبة 
قـل نمـوا فتـرة انتقاليـة تبـدأ مـن تـاريخ مـنح الـدول العربيـة األ  :خامسا

ــــضمامها ــــساوية ،إن ــــسب مت ــــدريجي بن ــــيض الت ــــتم التخف  وي
لرســومها الجمركيــة والرســوم والــضرائب ذات األثــر المماثــل 

ـــداء مـــن عـــام  ـــسلع العربيـــة ابت  ،2004المفروضـــة علـــى ال
 كانون الثاني/ ليصار إلى إزالتها كليا بحلول األول من يناير

الدول خالل تلك الفترة بكافة ما تتيحـه وتتمتع هذه  . 2010
 .ٕالمنطقة من تسهيالت واعفاءات 

  )28/3/2002 –) 14(ع . د233: ق .ق( 

  
تطوير قطـاع النقـل فـي 

  الدول العربية
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،

ً  تأكيدا منه للدور المؤثر لقطاع النقل في التكامل االقتصادي العربي  -
همية تحديث هذا القطاع في الدول العربية وتنميته، ٕوادراكا منه أل

بهدف ربط مناطق اإلنتاج واالستهالك في مختلف أرجاء الوطن 
  العربي ،

  :   وبعد إطالعه -
كات بعلى قرارات مجلس وزراء النقل العرب المتعلقة باستكمال ش �

 النقل العربية البرية والبحرية ،

 الهادفة لغربي أسياعية وعلى جهود اللجنة االقتصادية واالجتما �
، إلى إقامة شبكة طرق برية سريعة تربط بين الدول العربية 

 دولة عربية في هذا 12واالتفاقية التي أعدتها وصادقت عليها 
 ،الشأن 

وعلى جهود الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في  �
 العربية إعادة تأهـيل وتنفيذ محاور الربط البري الرئيسية بين الدول

، 

 والمتعلق 28/3/2001ً فقرة ثانيا بتاريخ 212ٕواذ يؤكد على قراره رقم  -
بتكليف الجهات العربية المعنية ببحث مشكلة النقل بمختلف جوانبها 
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ًوأبعادها وسبل تقوية ربط  الدول العربية برا وبحرا وجوا ، ً ً 


ـــ�ر�  

راسات تكليف مجلس وزراء النقل العرب بالعمل على استكمال الد -1
ًالالزمة لبحث سبل تقوية الربط بين الدول العربية برا وبحرا وجوا  ً ً
ورفع كفاءة النقل، وتضافر وتنسيق كافة جهود المؤسسات العربية 
المعنية بهذا القطاع مع مجلس وزراء النقل العرب  واألمانة العامة 
لجامعة الدول العربية  ليتم بحث الموضوع من مختلف جوانبه 

بمشاركة الجهات ذات العالقة في القطاعين  العام وأبعاده 
 المجلس االقتصادي بشأنه على مقترحات محددة وعرضوالخاص، 

 .تمهيدا لرفعها إلى القمة العربيةواالجتماعي 

لترحيب بمبادرة الجمهورية اللبنانية بإعداد مشروع اتفاقية لتسهيل ا    -2
فة العقبات التي  تهدف إلى معالجة كا،النقل بين الدول العربية
قبل المجلس االقتصادي تتم مناقشتها من يواجهها هذا القطاع، 

وبعد استكمالها يتم . واالجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب 
عرضها على مؤتمر القمة العربية القادم للمصادقة عليها من قبل 

  .الدول العربية 
  

   )28/3/2002 –)14(ع . د234: ق .ق( 
  
 

  
لجــــوي تحريــــر النقــــل ا

  بين الدول العربية
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،

  إدراكــا منـــه للتحـــديات التـــي يواجههـــا قطـــاع النقـــل الجـــوي فـــي الـــدول -
  العربية،

ٕ  وايمانــا منــه بأهميــة تعزيــز دور هــذا القطــاع وتنميتــه لتنــشيط الحركــة -
 السياحية واالقتصادية في الدول العربية ،
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 يل حركة األفراد والبضائع بين الدول العربية،ٕ  وايمانا بدوره في تسه-

  واليجاد مزيد من فرص التنافس بين شركات الطيران العربية بمـا يخـدم -
 مصالح مستخدمي النقل الجوي في الوطن العربي ،

  :  وبعد إطالعه -
ـــم  � ـــل العـــرب رق ـــس وزراء النق ـــرار مجل ـــى ق ـــي ) 197(عل ـــصادر ف ال

ــدرج  والمتعلــق بالمو1998 أيلــول/ ســبتمبر افقــة علــى التحريــر المت
  لحريات النقـل الجوي بين الدول العربية،

وعلى البرنامج الذي أعدته الهيئة العربية للطيران المـدني والمتعلـق  �
 بمراحل تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ،


ـــ�ر�  

، وفقـا طالق حريات النقل الجوي بين الدول العربيـة الموافقة على إ -1
  .وزراء النقل العرب والهيئة العربية للطيران المدني لقرارات مجلس 

الــوزراء المعنيــين بــالطيران المــدني فــي (تكليــف وزراء النقــل العــرب  -2
رفــع تقريــر مرحلــي إلــى القمــة وتنفيــذ هــذا القــرار، ب) الــدول العربيــة

مــن خــالل المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي حــول مــستوى التنفيــذ 
ر النقل الجوي بـين الـدول العربيـة وذلك لحين استكمال برنامج تحري

.  
  )28/3/2002 –) 14(ع . د235: ق .ق( 

  
  

ـــــــــــــربط  اســـــــــــــتكمال ال
ـــدول  ـــين ال ـــائي ب الكهرب

  العربيـة وتقويتــه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
  : بعد اطالعه -

علـى التقريـر الـشامل حـول الـربط الكهربـائي العربـي الــذي  �
بـــشؤون الكهربـــاء أعـــده مجلـــس الـــوزراء العـــرب المعنـــي 

 فقـــرة ثالثـــا بتـــاريخ 212تنفيـــذا لقـــرار القمـــة العربيـــة رقـــم 
28/3/2001،   
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ٕ واذ يــــثمن جهــــود مجلــــس الــــوزراء العــــرب المعنــــي بــــشؤون -
الكهربـاء فــي مجــال الـربط الكهربــائي بــين الـدول العربيــة وفــي 
ـــاء ، وجهـــود  ـــي قطـــاع الكهرب ـــا ف ـــق بينه ـــاون أوث ـــق تع تحقي

قتــصادي واالجتمــاعي فــي مجــال الــصندوق العربــي لإلنمــاء اال
 .تمويل مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية 

  


ـــ�ر�  

ـــوزراء العـــرب -1  :أوال  ـــن مجلـــس ال ـــدم م ـــى التقريـــر المق ـــة عل  الموافق
المعنيــين بــشؤون الكهربــاء حــول اإلســراع فــي اســتكمال الــربط 

  .الكهربائي بين الدول العربية والتوصــيات الواردة فيه
عــوة الــدول العربيــة غيــر المرتبطــة بــأي مــن مــشاريع الــربط  د-2

الكهربــائي القائمــــة أو التــي تحــت التنفيــذ ، العمــل علــى تنميــة 
قطــاع الكهربــاء فيهــا وزيـــادة قدراتــه واســتكمال ربــط شـــبكاتها 
ـــة الداخليـــة بمـــا يؤهلهـــا لالنـــضمام لمـــشاريع الـــربط  الكهربائي

 .الكهربائي العربية

لعـــرب المعنيـــين بـــشؤون الكهربـــاء تكليـــف مجلـــس الـــوزراء ا -3
عـــداد الدراســـات تـــوفير التمويـــل الـــالزم إلبالعمـــل علـــى ترتيـــب 

 .المطلوبة والواردة بتقرير المجلس 

دعوة مؤسسات التمويل العربيـة والدوليـة للمـساهمة فـي تـوفير  -4
  .التمويل الالزم لمشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية 

اء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء بتقـديم تكليف مجلس الوزر  : ثانيا 
مـــؤتمر القمـــة العربيـــة مـــن خـــالل المجلـــس تقريـــر دوري إلـــى 

 حول التقدم المحـرز فـي تنفيـذ مـشروع االقتصادي واالجتماعي
  .الربط الكهربائي بين الدول العربية 

العمــل علــى إنــشاء ســوق عربيــة للطاقــة، واســتغالل مــصادر   :ثالثا 
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فـــي تـــصدير الطاقـــة ) الـــنفط والغـــاز(ها الطاقـــة المتـــوفرة لـــدي
ــك  ــة مــن ذل ــة لالســتفادة مــن القيمــة المــضافة المتأتي الكهربائي
ـــين  ـــسيق ب ـــتم التن ـــة، وأن ي ـــصديرها كمـــواد أولي عوضـــا عـــن ت
المجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي ، ومجلـــس الـــوزراء العـــرب 
المعنيين بشؤون الكهربـاء والـشركات والمؤسـسات العاملـة فـي 

غــاز لتحقيــق ذلــك، وتقــديم تقريــر مرحلــي للقمــة قطــاع الــنفط وال
  .العربية

  
   )28/3/2002 –) 14(ع . د236: ق .ق( 

ـــة  دعـــم الــسياحة العربي
  البينيـــة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
  : بعد اطالعه -

على تقرير المجلس الوزاري العربي للسياحة ومقترحاته لدعم حركـة  �
زيز اقتصاديات القطاع السياحي العربـي السياحة العربية البينية وتع

.  
ٕ وادراكــا للــدور الهــام والمتنــامي لقطــاع الــسياحة فــي اقتــصاديات الــدول -

  العربية ،
ٕ واذ يتحمل القطاع الخاص العربي العبء األكبر في االستثمارات -

السياحية، مع قدرته على االضطالع بدور أكثر فعالية إذا ما أزيلت 
 مله،المعوقات التي تعترض ع

ــإجراءات وممارســات عــدة جهــات - ــسياحي ب ــأثر أداء القطــاع ال  ونظــرا لت
 حكومية ،

 وبالنظر إلمكان التخفيف من اآلثار السلبية الخارجية علـى هـذا القطـاع -
 من خالل إيجاد الحلول على المستوى اإلقليمي العربي ،

ٕ واذ يـــثمن جهـــود المجلـــس الـــوزاري العربـــي للـــسياحة وكافـــة المجـــالس -
 جهات العربية في مجال تحقيق تكامل سياحي عربي ،وال


ـــ�ر�  
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تكليـــف المجلـــس الـــوزاري العربـــي للـــسياحة ببلـــورة المـــشروعات   :   أوال
المطلوبـة لتحقيـق التكامـل الـسياحي العربـي، وبحـث سـبل تــوفير 
ٕدراســـــات الجـــــدوى االقتـــــصادية لتلـــــك المـــــشروعات، واتاحتهـــــا 

صارف ومؤســـسات  المـــحـــثللمــستثمرين ورجـــال األعمـــال، مــع 
  .التمويل العربية لتقديم التسهيالت المشجعة إلقامتها 

وعدم التمييز إرساء مبدأ مساواة السائح العربي بالمواطن    :ثانيا
ورسوم المواقع والمزارات في أسعار الفنادق والطيران بينهما 

بالعمل ، وتكليف الوزارات والهيئات العربية المعنية السياحية 
  .على تنفيذ ذلك

تكليف مجلس وزراء النقل العرب باإلسراع في وضع اتفاقية : ثالثـا
عربية لنقل الركاب برا بين األقطار العربية ،  تراعى تسهيل 

على أن يرفع تقريرا حول . حركة السياحة البينية فيما بينها 
جهوده السابقة في هذا المجال إلنجاز مثل تلك االتفاقية  

  . ومقترحاته والصعوبات التي اعترضت ذلك
 تكليف مجلس وزراء الداخلية العرب ببحث الوسائل الممكنة   :رابعـا

من اشتراط تأشيرات الدخول للمواطنين العرب، وتقديم  للحد
تسهيالت ملموسة في منح التأشيرات وفي مدتها، من خالل 

على أن يقوم ، اإلسراع في إدخال أنظمة الربط اآللي الالزمة
العرب بترتيب رفع تقرير حول ما يتم مجلس وزراء الداخلية 

   .2003بشأن ذلك إلى القمة العربية القادمة 
تكليف وزراء السياحة واإلعالم العرب بالتنسيق فيما بينهم   :خامسا

للقيام بحمالت مشتركة، إلبراز الصورة الحضارية واإلنسانية 
للعرب والمسلمين عالميا، وتنشيط وتطوير حركة السياحة إلى 

  . العربية وزيادة فعاليتها المنطقة
  

   )28/3/2002 –) 14(ع . د237: ق .ق( 
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تــوفير الحمايــة الدوليــة 
  طينـال فلســألطف

  
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  : بعد اطالعه  -

  على مذكرة األمانة العامة، ����
 منهـــا الطفـــل يُ يعـــانيوبعـــد أن تـــدارس األوضـــاع الخطيـــرة التـــ  -

  ،يالفلسطين


ـــ�ر�  

التأكيــــد علــــى قــــراره الــــسابق بتقــــديم كــــل الرعايــــة والــــدعم للطفــــل   -1
  .، وتلبية احتياجاته الصحية والتعليميةيالفلسطين

ُالطلــب إلـــى المجـــالس العربيـــة العليــا للطفولـــة، بـــذل كافـــة الجهـــود  -2
ــــدوليوالمــــساع ــــى المــــستوى ال ــــال ي، عل ــــة لألطف ــــوفير الحماي ، لت

ل المؤسـسات الدوليـة الفلسطينيين، والعمـل علـى نحـو حثيـث مـع كـ
  .ي للطفل الفلسطينيلتوفير األمن الحيات

تكليــف األمانــة العامــة، بتــشكيل لجنــة خبــراء مــن القــانونيين العــرب  -3
َلدراسة وضـع األطفـال الفلـسطينيين وفقـا لمـا هـو وارد فـي المواثيـق  ِ ً

 ي وصـياغة اإلجــراءات الالزمــة التــ،والمعاهـدات واالتفاقيــات الدوليــة
 اعتـــداء يقـــع علـــيهم وتـــوفير الحمايـــة ي أليلجنـــائتكفـــل التجـــريم ا

  .الدولية لهم
ُ تــشارك فيــه المنظمـــات يتكليــف األمانــة العامــة بعقــد مــؤتمر دولــ -4

ـــة فـــي مجـــال حقـــوق  ـــة القانونيـــة والعامل الدوليـــة والهيئـــات العالمي
 تمنـع االعتـداءات ضـد أطفـال ياإلنسان والطفل، لوضع البـرامج التـ

ســات تنتهــك المعاهــدات والمواثيــق فلــسطين وحمــايتهم مــن أي ممار
 .الدولية

دعــوة الــدول األعــضاء للمــشاركة الفاعلــة فــي أعمــال دورة الجمعيــة  -5
ايـار / العامة لألمم المتحدة الخاصة بالطفولة التي ستنعقد في مايو
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2002.   
  

   )28/3/2002 –) 14(ع . د238: ق .ق( 
  
  
  

  حقوق الطفل العـربي
  

  
  
  

 عــن مجلــس 2001مــارس / در فــي آذار الــصا216فــي إطــار القــرار    -
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، واإلعالن الختــامي للمـؤتمر 

نحــو عــالم : إعــالن القــاهرة ( العـــربي رفيــع المــستوى لحقــوق الطفــل 
، واإلعــداد الجــاري 4/7/2001، الــصادر فــي )عربــي جــدير باألطفــال 

-8( معنية باألطفال  للدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة ال
10/ 5/2002( ،  

  :ًوأخذا في االعتبار التوصيات الصادرة عن    -
ـــة األردنيـــة  � ـــي استـــضافتها المملك ـــافع الت ـــي الـــنشء الي ـــدوة ممثل ن

  ،2000نوفمبر / الهاشمية في تشرين ثاني

نـدوة المجتمع المدني التي استضافتها المملكـة المغربيـة فـي شـباط  �
  ،2001فبراير/ 

ـــة الـــذي استـــضافته المملكـــة مـــؤتمر وز � راء الماليـــة العـــرب واألفارق
  ،2001مايو / المغربية في أيار 

  


ـــ�ر�  

  
ً معـا جـزءا 216اعتماد إعالن القاهرة، واعتبار هذا اإلعالن والقـرار  -1

  .من إطار العمل العربي من أجل الطفولة 

ــة  -2 ــدول األعــضاء البــدء مبكــرا فــي إعــداد خطــط عمــل وطني ًدعــوة ال
عة تنفيذ اإلعالنات واالتفاقيات العربية والدولية الخاصـة لضمان سر

 .بالطفولة المصادق عليهما 
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تكليــف األمانــة العامــة، بالتعــاون مــع الحكومــة التونــسية والوكــاالت  -3
المتخصــصة العربيــة والدوليــة، بالتحــضير للمــؤتمر العربــي الثالــث 

 .رفيع المستوى، الذي تستضيفه تونس 

الكاملة للمجتمع المدني والنشء اليـافع فـي السعي لتأكيد المشاركة  -4
المشاورات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة حـول العمـل المـستقبلي مـن 
أجل الطفولة، بما في ذلك الـدورة الخاصـة لألمـم المتحـدة والمـؤتمر 

 .العربي الثالث رفيع المستوى حول حقوق الطفل 

قيـة الدوليـة تبني دعم إجراءات حماية األطفـال، بمـا يتماشـى واالتفا -5
  .لحقوق الطفل، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي 

  
  

   )28/3/2002 –) 14(ع . د239: ق .ق( 
  

معالجــــة ظــــاهرة الفقــــر 
  ين العربــفي الوط

  
   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 

ـــا مـــن المـــوروث الحـــضار - ـــيًانطالق ـــدل ي العرب ـــق المـــساواة والع ، بتحقي
  ،ياالجتماع

ع مــسيرة التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة فــي الــوطن ًوحرصــا علــى دفــ -
  ،يالعرب

  ه،ــه ورفاهيتــق تقدمـ وتحقييًانا الستقرار المجتمع العربـوضم -
  

  

ـــ�ر�  

 
إعطاء األولوية القصوى لسياسات معالجة ظاهرة الفقر فـي البـرامج  -1

  .التنموية في الدول األعضاء
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لعــرب، والمجلـــس  مجلـــس وزراء الــشئون االجتماعيـــة امــنالطلــب  -2
، إيـــالء القـــضايا المتـــصلة بظـــاهرة الفقـــر، ياالقتـــصادي واالجتمـــاع

ًأهمية قصوى، واعتبارهـا بنـدا دائمـا فـي جـد تكليـف ، وامـول أعمالهاً
وضـــع  المتابعـــة والتنـــسيق مـــع الـــدول األعـــضاء لاألمانـــة العامـــة،

عالجـة ظـاهرة ي، لماستراتيجيات وبرامج عملية علـى المـستوى العربـ
   .الفقر

المنظمــات الــدول األعــضاء وتكليــف األمانــة العامــة، بالتنــسيق مــع  -3
ــة،  ــة والدولي ــات العربي ــيوالهيئ ــرامج المتعلقــة للمــشاركة ف ــذ الب  تنفي

  .يبمعالجة ظاهرة الفقر في الوطن العرب
  
  

   )28/3/2002 –) 14(ع . د240: ق .ق( 
  
  

قــــــــرار مجلــــــــس وزراء 
 يفــــــ اإلعــــــالم العــــــرب

ـــــــــــــدورت ـــــــــــــه الطارئـ ة ـ
بـــــشأن ) 15/8/2001(

ــــة  ــــذ خطــــة اعالمي تنفي
ــدعم القــضية  ــة  ل عاجل

  الفلســــــطينية
  

  
  

   على مستوى القمة،الجامعةإن مجلس 
  : بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، ����
ــــة  ���� ــــه الطارئ ــــي دورت ــــس وزراء اإلعــــالم العــــرب ف ــــى قــــرار مجل   وعل

  ،15/8/2001بتاريـخ 
  


ـــ�ر�  

  
 ة اإلعالميــة لتنفيــذ الخطــزمــةالموافقــة علــى تــوفير االعتمــادات الال

بتــاريخ الــواردة فــي قــرار مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب فــي دورتــه الطارئــة 
15/8/2001.  
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   )28/3/2002 –) 14(ع . د241: ق .ق( 
  
  

موعــــد ومكــــان انعقــــاد 
) 15(الـــــدورة العاديـــــة 

ــس جامعــة الــدول  لمجل
ـــى مـــستوى  ـــة عل العربي

  القمة

  

  
  

   إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
ً استنادا إلى ما جـاء فـي ملحـق الميثـاق الخـاص بآليـة االنعقـاد الـدوري -

 المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة،  

 الصادر عـن مجلـس الجامعـة علـى 220ً وتنفيذا لما جاء في القرار رقم -
تـــولي "  ، والمتـــضمن 28/3/2001مـــستوى القمـــة فـــي عمـــان بتـــاريخ 

مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة مملكة البحرين رئاسة 
 ، "في دورته العادية الخامسة عشرة


ـــ�ر�  

لمجلس جامعة الدول العربية على ) 15(عقـد الـدورة العـادية 
/ مستوى القمة في المنامة عاصمة مملكة البحرين خـالل شـهر مارس

   . 2003آذار 
  

  )28/3/2002 –) 14(ع . د242: ق .ق( 

  
  
  

  )0099(ص -12)/02/03(14/ق
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  ا�&�ــ�ن ا�7ـ���6
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����  
  ���� ا��ول ا������ ��� ����ى ا�
	ـ��

  ) 14(��ورة ا���د�� ا
   ا��	'ـ�ر�� ا��&%�$�ــ�-�ــ��وت 

  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13
  

  ا�&��ن ا�6���7
  

نعقــــاد مجلــــس جامعــــة  ا
ربيــــــة علــــــى عالــــــدول ال
القمة في مدينة مستوى 

ـــــــــــــروت عاصـــــــــــــمة  بي
ـــــــة  الجمهوريـــــــة اللبناني

/  مــارس28 و27يــومي 
   2002آذار 

دعوة كريمــة مــن فخامــة رئــيس الجمهوريــة اللبنانيــة العمــاد اميــل لحــود، بــ -1
ًوتنفيذا لقرار مؤتمر القمـة العربـي غيـر العـادي المنعقـد فـي القـاهرة بتـاريخ 

س جامعـــة الـــدول بعقـــد مجلـــ 2000تـــشرين األول لعـــام /  أكتـــوبر22 و21
 في دورة عادية مرة كل عام،، القمة، بصفة منتظمة العربية على مستوى

ـــروت عاصـــمة  ـــة بي ـــي مدين ـــى مـــستوى القمـــة ف ـــس عل ـــد المجل  انعق
  .2002آذار لعام /  من شهر مارس28 و27الجمهورية اللبنانية، يومي 

  

اإلعـــــراب عـــــن التقـــــدير 
للجمهـــــــورية اللبنانيـــــــة 

عتبـــار خطـــاب فخامـــة او
ـــــ ـــــل ال رئيس العمـــــاد امي

لحود وثيقـة رسـمية مـن 
  وثائق المؤتمر 

ًرئاسـة وحكومـة : عرب القادة العرب عن تقديرهم البالغ للجمهورية اللبنانيةُي -2 ً
ٕوبرلمانــا وشــعبا، لمــا قدمتــه مــن رعايــة وعنايــة، واعــداد  َ ِ ً لهــذه القمــة،  ميــزمً

د رئـيس وقرروا اعتبار الخطاب االفتتـاحي لفخامـة الـرئيس العمـاد اميـل لحـو
 .القمة، وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر

  
إلعـــــراب عـــــن الـــــشكر ا

لجاللــة الملــك عبــد اهللا 
علــــــى جهــــــوده خــــــالل ُالثـــــاني ابـــــن الحـــــسين 

ـــة ؤســـتر ه للقمـــة العربي
) 13(العــــــــــــــــــــــــــــــادية 

  2001آذار /مارس

اطلع القـادة علـى الرسـالة الملكيـة الـسامية لحـضرة صـاحب الجاللـة الملـك  -3
عبـــد اهللا الثـــاني ابـــن الحـــسين المعظـــم ملـــك المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
ُوالمرفق بها تقرير رئاسة القمـة، وتقريـر لجنـة المتابعـة والتحـرك، ويعربـون  ُ
ــرة  ــذلها خــالل فت ــي ب ــى جهــوده القيمــة الت ــه، عل ــالغ لجاللت عــن شــكرهم الب

  .2001آذار / مارس) 13(ترؤسه للقمة العربية العادية 
 حـــضرة صــــاحب تهنئـــة

الـــــسمو الـــــشيخ جـــــابر 
االحمــد الجــابر الــصباح 
ــــــت  ــــــة الكوي ــــــر دول أمي

 اهللا تعـــالى علـــى حـــضرة مـــن يعبـــر القـــادة عـــن ســـرورهم البـــالغ، بعـــد أن  -4
ــة الكويــت،  صــاحب الــسمو الــشيخ جــابر االحمــد الجــابر الــصباح أميــر دول

ٕافى إلـى أرض الـوطن والـى شـعبه العزيـز، ًبالشفاء، وعودة سموه سالما معـ
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بالشفاء وسالمة العودة 
متمنيين لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة السير في تحقيق المزيد مـن   إلى أرض الوطن 

التقدم والرخاء واألمن للشعب الكـويتي الـشقيق، واإلسـهام فـي مـسيرة األمـة 
 .العربية مع إخوانه القادة 

  

اإلشـــــادة باإلصـــــالحات 
الدســـتورية فـــي مملكـــة 

ـــ ى البحـــرين والتحـــول إل
النظـــــــــــــــام الملكـــــــــــــــي 

  الدستوري  

يعبر القادة عن تهانيهم األخوية الـصادقة، لحـضرة صـاحب العظمـة الـشيخ  -5
ــشعبها الــشقيق، بمــا  حمــد بــن عيــسى آل خليفــة ملــك مملكــة البحــرين، ول
انتهى إليه ميثاق العمل الوطني الذي أجمـع عليـه شـعب البحـرين، بـإعالن 

تكمال مؤسساتها الدستورية، البحرين مملكة دستورية عربية إسالمية، واس
متمنيـين لــشعب مملكــة البحــرين، فــي ظـل قيادتــه الحكيمـــة، تحقيـــق المزيــد 
من التقدم واالزدهار، ومواصلة اإلسهام مع أشقائه العرب في مسيرة العمـل 

 .العربي المشترك، وتحقيق أهداف األمة العربية 
  

عزيز التضامن العربي، ت
فعيل مؤسسات العمل تو

  لمشترك العربي ا

، والتحـديات ةٍتدارس القادة في جو من التفاهم واإلخاء والصراحة حال األمـ -6
ًالتـــي تواجههـــا، واألوضـــاع فـــي المنطقـــة العربيـــة، وأجـــروا تقويمـــا شـــامال  ً
للظروف اإلقليمية والدولية، واضعين نصب أعينهم تعزيز التضامن العربي، 

ـــدفاع عـــن مـــ ـــي المـــشترك، لل ـــل مؤســـسات العمـــل العرب صالح األمـــة وتفعي
وحقوقها وصيانة األمن القومي العربي، واعتبـروا انعقـاد هـذا المـؤتمر علـى 
ًأرض لبنـان حــدثا ذا داللــة خاصــة  للتعبيــر عـن تــضامن األمــة العربيــة مــع 
لبنان ودعمه، ومناسبة للتأكيد على االلتزام بالقواعد والمرتكـزات التـي يقـوم 

 .عليها العمل العربي المشترك 

  
ــــه الــــش ــــى رئــــيس لجنــــة توجي كر إل

المتابعة والتحرك وأعضائها المنبثقة 
  2001 عمانعن قمة 

  

ّيوجه القادة الشكر إلى رئيس وأعـضاء لجنـة المتابعـة والتحـرك    -7
مــا قــاموا بــه مــن ل، )2001 (المنبثقــة عــن قمــة عمــان العاديــة

القمـــة لرئاســـة  ونلتنفيـــذ قـــرارات القمـــة، ويعهـــدمقـــدرة جهـــود 
األمــين العــام مــع ورات مــع القــادة العــرب والحاليــة إجــراء المــشا

  . وتحديد آلية وأسلوب عملهالتشكيلها
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    اطلــع القــادة علــى تقريــر األمــين العــام الــذي تنــاول مختلــف مجــاالت العمــل -8  تقـرير األمين العـام
العربــي المــشترك، بمــا فــي ذلــك عمليــة تحــديث وتطــوير منظومــة الجامعــة 

 من االضطالع بالمتطلبات القومية العربيـة، العربية لتمكين كافة مؤسساتها
ُبغية مواكبة المستجدات على الساحتين اإلقليميـة والدوليـة،  ويعربـون عـن 
ًالتقدير للخطوات التي اتخذها األمين العام تنفيذا لقرارات القمة الـسابقة فـي 

  .هذا الشأن

ـــــي ا ـــــر ف لوضـــــع الخطي
 الفلــــــسطينيةاألراضــــــي 

  المحتلة

ــالغ الخطــورة الــذي يعيــشه الــشعب الفلــسطيني   اســتعرض القــادة ال -9 وضــع الب
جراء الحرب التدميرية المبرمجة والشاملة التي تشنها عليـه قـوات االحـتالل 
ــــة تــــدمير مؤســــساته  اإلســــرائيلية بــــشتى األســــاليب وكافــــة األســــلحة، بغي
ــه، إلــى جانــب  ٕواخــضاعه واخمــاد جــذوة مقاومــة االحــتالل فــي نفــوس أبنائ ٕ

ٕالستيطان، واالغتياالت، وهدم المنازل واقامة مناطق استمرارها في سياسة ا
ٕعازلة، وتـدمير البيئـة، واحكـام الحـصار االقتـصادي واإلبعـاد والتهجيـر، فـي 

 .خرق صارخ للقانون الدولي ولالتفاقات واألعراف والمواثيق الدولية 

ويحملــون إســرائيل المــسؤولية الكاملــة لعــدوانها ولممارســاتها الوحــشية 
فلـسطيني وسـلطته الوطنيـة، ومـا أحدثتـه مـن دمـار وخـسائر على الشعب ال

فـــي البنيـــة األساســـية للمــــدن والقــــرى والمخيمـــات والمؤســـسات واالقتـــصاد 
الــــوطني الفلــــسطيني، ويؤكــــدون علــــى ضــــرورة إلــــزام إســــرائيل بمــــسؤولية 

 .التعويض عن جميع هذه األضرار والخسائر 

عــن مــؤتمر الــدول ويطــالبون فــي هــذا الــشأن بتنفيــذ اإلعــالن الــصادر 
، الــذي 1949األطــراف الــسامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 

 الذي طالب إسرائيل باالحترام الكامل لبنود 5/12/2001عقد في جنيف في 
االتفاقيـــة فـــي األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية، 

 .حتالل وباحترام التزاماتها بصفتها القوة القائمة باال

  
ـــة لـــصمود  ـــه التحي توجي
الـــــــــشعب الفلـــــــــسطيني 

يحيي القادة العرب باعتزاز كبير الصمود الرائع للشعب العربي الفلسطيني،  -10
وانتفاضته الباسلة، وقيادته الشرعية والوطنية وعلى رأسها الرئيس ياسر 
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ٕعرفات، ويوجهون تحية إكبار واجالل لشهداء هذه االنتفاضة، ويشيدون   وانتفاضته
وح الفداء والصمود والتضحية ألسرهم وللشعب الفلسطيني، الذي بر

ٕاستطاع التصدي آللة الحرب اإلسرائيلية، واجهاض سياسة األمر الواقع 
 .التي حاولت سلطات االحتالل فرضها 

  
دعـــــــــــــــم االقتـــــــــــــــصاد 
ـــــــــدعم  ـــــــــسطيني وال الفل
ــسلطة  المــالي لموازنــة ال

  الوطنية الفلسطينية

 الذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني استعرض القادة الوضع المأساوي - 11
جراء استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في تدمير بنيته التحتية، وفرض 
الحصار عليه وعلى قيادته الوطنية، وتصعيد مختلف أشكال العدوان على 
أرواح وكرامة الشعب الفلسطيني، ويؤكد القادة استمرار دعمهم لالقتصاد 

 لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، الفلسطيني وبنيته التحتية
 330ويقررون دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدره 

ً مليـون دوالر شهريا، ولمدة ستة أشهر، ابتداء من 55مليون دوالر بواقع 
، قابلة للتجديد التلقائي كل ستة أشهر أخرى، طالما استمر 1/4/2002

  واستمر احتياج السلطة الوطنية الفلسطينية لهذا العدوان اإلسرائيلي
الدعم، على أن تكون جملة هذه المبالغ منحة ال ترد، وتكون المساهمات 

 في موازنة األمانة العامة، حصصهاإلزامية على جميع الدول العربية بنسب 
وتسدد هذه المساهمات في حساب جديد خاص يفتح لدى األمانة العامة 

 150ً يقررون أن تقدم الدول العربية دعما إضافيا قدره كما. لهذا الغرض
  .مليون دوالر توجه لصندوقي األقصى واالنتفاضة

ويكلف القادة األمانة العامة مواصلة التحرك لتنسيق وتنشيط جهود   
المؤسسات والمنظمات األهلية العربية والدولية، الهادفة إلى دعم صمود 

يم حملة لتبرع أبناء األمة العربية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تنظ
بمرتب يوم عمل لصالح حساب دعم صمود الشعب الفلسطيني رقم 

 .  الذي أنشأته األمانة العامة لدى فروع البنك العربي 124448

  
ــــة  ــــدول العربي تمــــسك ال
بالسالم العـادل والـشامل 
ــــــــــــــــار  كهــــــــــــــــدف وخي

علقة بتمـسكهم  بالـسالم العـادل ًيؤكد القادة مجددا على قراراتهم السابقة المت -12
والشامل، كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق في ظـل تنفيـذ الـشرعية الدوليـة، 
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ًويطالبون إسرائيل استئناف مفاوضات السالم على جميـع المـسارات اسـتنادا   إستراتيجي
، وقــرار 425  و 338 و 242لقــرارات مجلــس األمــن بمــا فــي ذلــك القــرارات 

تمر مدريد، ومبـدأ األرض مقابـل الـسالم ، ولمرجعية مؤ194الجمعية العامة 
 . 

ويؤكـدون ان الــسالم الــشامل والعــادل ال يمكــن أن يتحقــق إال بانــسحاب 
 العربيــة التــي تحتلهــا، وال ســيما مــن األراضــيإســرائيل الكامــل مــن جميــع 

، 1967حزيران / الجوالن العربى السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 
ــة ال ــك مــزارع ومــن األراضــي اللبناني ــت تحــت االحــتالل  بمــا فــي ذل تــي مازال

شــبعا، وتمكــين الــشعب الفلــسطيني مــن التمتــع بجميــع حقوقــه غيــر القابلــة 
للتــصرف، بمــا فيهــا حقــه فــي تقريــر المــصير، واقامــة دولتــه المــستقلة علــى 
ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتأمين حق العـودة لالجئـين الفلـسطينيين، 

ــرار ًاســتنادا لقــرارات الــشر ــدولي بمــا فيهــا ق ــانون ال ــة ولمبــادئ الق عية الدولي
، واإلفـــراج عـــن المعتقلـــين والمخطـــوفين العـــرب مـــن 194الجمعيـــة العامـــة 

  .السجون اإلسرائيلية كافة 
  

إقرار حق العودة ورفض 
الخطـــــــــط والمحـــــــــاوالت 
ــــــوطين  ــــــى ت ــــــة إل الرامي
ــــسطينيين  ــــين الفل الالجئ

  خارج ديارهم 

ـــة عـــن وجـــود مـــشكلة  يحمـــل القـــادة إســـرائيل المـــسؤو -13 لية القانونيـــة الكامل
الالجئـين الفلـسطينيين وتهجيـرهم، ويؤكـدون رفـضهم التـام لمـشاريع الحلـول 

ـــارهم ـــوطينهم خـــارج دي ـــى ت ـــة إل ـــدون  . والمخططـــات والمحـــاوالت الرامي ويؤك
  252تمسكهم بقرارات مجلس األمن المتعلقة بمدينة القدس خاصـة القـرارات 

ـــــي تؤكـــــد ) 1980 (478و) 1980 (465و )  1969 (267و)  1968( الت
بطالن كافة اإلجـراءات التـي اتخـذتها، وتتخـذها  إسـرائيل لتغييـر معـالم هـذه 

وفــي هــذا اإلطــار، يجــدد القــادة  التأكيــد علــى مــا جــاء فــي قــرارات . المدينــة 
ــة فــي عمــان عــام  ــاهرة عــام 1990، وبغــداد عــام 1980القمــة العربي ، والق

ات مـــع الـــدول التـــي تنقـــل ســـفاراتها إلـــى  بـــشأن قطـــع جميـــع العالقـــ2000
 .القدس، أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل 
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توجيـــــــه التحيـــــــة إلـــــــى 
المواطنين السوريين في 
الجوالن العربـي الـسوري 

  المحتل 

احتالل الجوالن العربي   يؤكد القادة إدانتهم إسرائيل بشدة الستمرارها في -14
 في استعادة كامل السوري وتضامنهم التام مع سورية ومساندة حقها

، 1967حزيران / الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 
كما يؤكد القادة . ًاستنادا إلى أسس عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية 

على دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن السوري المحتل، والوقوف 
ٕيلي وممارساته القمعية، واصرارهم إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسرائ

على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويؤكدون ضرورة تطبيق 
 . على مواطني الجوالن السوري المحتل 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

كما يؤكد القادة على التمسك  بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي 
لنشاط االستيطاني اإلسرائيلي في بعدم االعتراف بأي أوضاع تنجم عن ا

 ويعتبرون أن هذه النشاطات إجراءات غير ،األراضي العربية المحتلة
ًمشروعة وال ترتب حقا وال تنشيء التزاما وتشكل خرقا التفاقيات جنيف  ً ً
ًوجريمة حرب وفقا للملحق األول لهذه االتفاقيات، وانتهاكا السـس عملية  ُ

  .السالم 
  

 التــــــضامن مــــــع لبنــــــان
ــــــــة  واإلشــــــــادة بالمقاوم

  الوطنية اللبنانية 

يؤكد القادة على دعم لبنان الستكمال تحرير أراضيه من االحتالل  -15
ًاإلسرائيلي حتى حدوده المعترف بها دوليا  بما في ذلك مزارع شبعا، وذلك 
بشتى الوسائل المشروعة، ويشيدون بدور المقاومة اللبنانية الباسلة 

الذي أدى إلى اندحار القوات اإلسرائيلية من وبالصمود اللبناني الرائع 
  .جنوب لبنان وبقاعه الغربي 

ويطالبون باإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية، 
وبتسليم األمم المتحدة جميع الخرائط المبينة لمواقع األلغام التي خلفها 

للبنان جراء االحتالل اإلسرائيلي، ويطالبون إسرائيل بدفع التعويضات 
عدوانها المتمادي عليه وعن الضحايا الذين سقطوا جراء قصفها مركز 

  .األمم المتحدة في جنوب لبنان وتسببها بمجزرة قانا 
كما يحذرون من أن استمرار العدوان اإلسرائيلي على سيادة لبنان 
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المتمثل في خرق الطائرات والبوارج اإلسرائيلية لألجواء والمياه اإلقليمية 
للبنانية سيؤدي إلى تفجير الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، كما ا

ينذر بعواقب وخيمة لما يشكله من تحرش واستفزاز تتحمل إسرائيل 
  مسئوليته الكاملة

ويعرب القادة  عن تضامنهم التام مع لبنان وسورية ويرفضون 
دوان  ويعتبرون  أن أي عدوان عليهما ع،التهديدات اإلسرائيلية ضدهما

  .على الدول العربية جمعاء 
  

التأكيــــــد علــــــى قــــــرارات 
ــة  مــؤتمرات القمــة العربي
ــدعم لبنــان ومــساعدته  ل

  في جهود إعماره 

 يؤكد القادة على قرارات مؤتمرات القمة العربية المتعلقة بضرورة دعم  -16
لبنان، ومساعدته في جهود اعماره، ويشيدون بالمساعدات التي قدمتها 

 لهذا الغرض، ويحثون الدول األعضاء التي أعربت بعض الدول العربية
عن استعدادها لتقديم الدعم على تقديمه،  ويدعون إلى تفعيل صندوق 
دعم لبنان لتمكينه من إعادة اعمار البنية التحتية اللبنانية، ال سيما في 

 .المناطق المحررة من االحتالل اإلسرائيلي 
  

تفعيـــل مكتـــب المقاطعـــة 
   العربية إلسرائيل

  
  

يؤكد القادة، في ضوء انتكاسة عملية السالم، التزامهم بالتوقف عن إقامة  -17
أية عالقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل، 
حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد 

ط الرابع من للسالم، واالنسحاب من كافة األراضي العربية المحتلة حتى خ
  .1967حزيران  / يونيو

  

إخــضاع كافــة المنــشآت 
النوويــــــــة اإلســــــــرائيلية 
لنظام الضمانات الدوليـة 
والمطالبــــــــة بانـــــــــضمام 
إســـــرائيل إلـــــى معاهـــــدة 
عــــدم انتــــشار األســــلحة 

  النووية 

يؤكــد القـــادة أن الـــسالم واألمـــن الـــدائمين فـــي المنطقـــة يـــستلزمان انـــضمام  -18
ٕألســلحة النوويــة واخــضاع كافــة منــشآتها إســرائيل لمعاهــدة عــدم انتــشار ا

النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكـالة الدوليــة للطــاقة الذريـة، ويؤكـدون 
في هذا المجال األهمية البالغة الخـالء منطقـة الـشرق األوسـط مـن الـسالح 
ًالنووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبـاره شـرطا ضـروريا والزمـا إلرسـاء  ً

  .ًلألمن اإلقليمي في المنطقة مستقبال أية ترتيبات 
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مــــــــــــــــــــــــــسؤولية ودور 
المجتمع الدولي في دفع 

 عملية السالم 

يرحب القادة  بما صدر عن االتحاد األوروبي من مواقف ومبادرات تهدف  -19
إلى المساهمة في التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لقضية الشرق 

 األرض مقابل السالم، األوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ
ويؤكدون على ضرورة مواصلة أوروبا االضطالع بدورها الفاعل في هذا 

  .المجال، وكذلك جهود الدول الصديقة األخرى 
كمــــا يهيبــــون بالواليــــات المتحــــدة إعــــادة تقيــــيم قراءاتهــــا وحــــساباتها 

قفها حيال الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة والخـروج مـن عقــدة اومو
 في مجـال - التي أدانها العرب - أيلول / سبتمبرت الحادي عشر منهجما

  .ها مع الشرق األوسط ملتعا
ـــس ـــل م ـــى تحم ـــات المتحـــدة إل ـــدعون الوالي ـــا ئولياوي ـــى تها ويحثونه عل

 وعــدم إعطــاء ، بــدون تــأخير ســتئناف عمليــة الــسالم علــى المــسارات كافــةا
 وممارسـة ،ينيإسرائيل المزيـد مـن الفـرص للـسعي إلخـضاع الـشعب الفلـسط

  .سياسة القتل والتدمير بحقه بذريعة محاربة اإلرهاب 
 

 11اســـتعرض القـــادة  تطـــور األوضـــاع علـــى الـــساحة الدوليـــة بعـــد أحـــداث  -20  مكافحـة اإلرهــاب 
ً، وتبلور حملة عالمية لمحاربة اإلرهـاب انطالقـا مـن 2001أيلول / سبتمبر 

   .28/9/2002تاريخ ب 1373قرار مجلس األمن رقم 
وجــددوا إدانــتهم الكاملــة للهجــوم الــذي تعرضــت لــه الواليــات المتحــدة 

 ورفـــضهم وادانـــتهم لإلرهـــاب بكـــل أشـــكاله واســـتعدادهم الكامـــل ،األمريكيـــة
 ،للتعــاون والمــساهمة فــي كــل جهـــد لمحاربتــه تحــت مظلــة األمــم المتحـــدة

 بضرورة عقد مؤتمر دولي في إطار األمم المتحدة لبحـث موضـوع نطالبويو
  .ب ووضع تعريف دقيق له اإلرها

 على ضرورة التمييز بوضوح بين اإلرهاب الذي يدينونه وبـين ويؤكدون
ًحق الشعوب المشروع في مقاومة االحتالل األجنبي، رفـضا لـه ودفاعـا عـن 

 ،قــرارات األمــم المتحــدة ذات الــصلة الدوليــة وةعيشرلمبــادئ الــً وفقــا ،الــنفس
 الخـــاص 19/1/1991 تـــاريخ 46/51وال ســيما قـــرار الجمعيــة العامـــة رقــم 
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  .بمحاربة اإلرهاب 
ويؤكدون حق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري في 
ــا مــشروعا تكفلــه  ًمقاومــة االحــتالل والعــدوان اإلســرائيلي، باعتبــار ذلــك حق ً
الــشرائع والمواثيــق الدوليــة، ويرفــضون الخلــط بــين هــذا الحــق المــشروع فــي 

إرهــاب الدولــة الــذي تمارســه إســرائيل فــي األراضــي مقاومــة االحــتالل وبــين 
  .الفلسطينية 

ــف فــي مفهــوم اإلرهــاب ليــشمل المقاومــة و ــدون علــى أن أي تحري يؤك
   غيــر شــرعي الســتمرار االحــتاللًءالعربيــة لالحــتالل اإلســرائيلي  يــشكل غطــا

 وقـرارات ،ٕوارهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل علـى حـساب الحقـوق العربيـة
   . ومبادئ القانون الدولىمتحدةاألمم ال

ٕواذ يعتبرون أن اإلرهاب ظاهرة عالمية ال ترتبط بجنس أو دين أو 
وطن، يؤكدون رفضهم التام لمحاوالت بعض األوساط ربط ظاهرة اإلرهاب 

  .باإلسالم والعرب 
ستغالل الحملة ضد اإلرهاب في توجيه اويؤكدون رفضهم محاولة 

ً دولة عربية ويعتبرونها عدوانا ومساسا تهديدات باستخدام القوة ضد أية ً
بأمن المنطقة واستقرارها مما يتنافى مع أهداف ومبادئ األمم المتحدة 

  .والقانون الدولي 
  

الحالـــــــة بـــــــين العـــــــراق 
  والكويت 

  
  

يرحب القادة بتأكيدات جمهورية العراق على احترام استقالل وسيادة وأمن  -21
ا بما يؤدي إلى تجنب كل ما دولة الكويت وضمان سالمة ووحدة أراضيه

 ويدعون إلى تبني سياسات تؤدي 1990من شأنه تكرار ما حدث في عام 
وفي . إلى ضمان ذلك في إطار من النوايا الحسنة وعالقات حسن الجوار 

هذا اإلطار يدعو القادة إلى أهمية وقف الحمالت اإلعالمية والتصريحات 
 البلدين بالتمسك بمبادئ حسن السلبية تمهيدا لخلق أجواء إيجابية تطمئن
 .الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
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ويطالب القادة باحترام استقالل وسيادة العراق وامنه ووحدة أراضيه 
  .وسالمته اإلقليمية 

كما يطالبون العراق بالتعاون إليجاد حل سريع ونهائي لقضية األسرى 
 لقرارات الشرعية الدولية ذات والمرتهنين الكويتيين واعادة الممتلكات وفقا

وتعاون الكويت فيما يقدمه العراق عن مفقوديه من خالل اللجنة .الصلة 
 .الدولية للصليب األحمر

ويرحب القادة باستئناف الحوار بين العراق واألمم المتحدة الذي بدأ في 
 .جو إيجابي وبناء استكماال لتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة 

ٕرفع العقوبات عن العراق وانهاء معاناة شعبه الشقيق بما ويطالبون ب
  .يؤمن االستقرار واألمن في المنطقة 

  
ـــى  ـــدوان عل ـــد بالع التهدي

    بعض الـدول العربيـة
  
  

  

تدارس القادة التهديد بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة خاصة  -22
ة أية دولة العراق وأكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق أو تهديد أمن وسالم

 .ًعربية باعتباره تهديدا لألمن القومي لجميع الدول العربية 

  
التأكيد على سيادة دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة على جزرها 
الثالث ودعوة 

  اإلسالميةجمهوريةال
 إلى إنهاء اإليرانية

احتاللها والكف عن 
ممارسة سياسة فرض 

  األمر الواقع
  

جزرهـا  على سيادة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـىًيؤكد القادة  مجددا    -23
ــدهم ومــساندتهم  ــو موســى، وتأيي ــب الــصغرى وأب ــرى وطن ــثالث، طنــب الكب ال

ــى التــيلكافــة اإلجــراءات والوســائل الــسلمية   تتخــذها الســتعادة ســيادتها عل
 إلــى اإليرانيــةجمهوريــة اإلســالمية الويــدعو القــادة . جزرهــا العربيــة الــثالث

ّلهــا للجــزر العربيــة الــثالث، والكــف عــن ممارســة سياســة فــرض إنهــاء احتال
 ذلك إقامة منشآت لتوطين في هذه الجزر الثالث بما فياألمر الواقع بالقوة 

ــرانيين فيهــا ــة اإلســالمية الويطــالبون . اإلي ــة جمهوري ــاع الوســائل اإليراني اتب
قواعـد السلمية لحل النـزاع القـائم علـى الجـزر العربيـة الـثالث وفـق مبـادئ و

ويكلــف . القـانون الــدولي، والقبـول بإحالــة النــزاع إلـى محكمــة العـدل الدوليــة
القادة األمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، متابعـة قـضية االحـتالل اإليرانـي 
لجزر دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقديم تقريـر عنهـا إلـى مـؤتمر القمـة 

  .العربى المقبل
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مـــــــساندة الجماهيريــــــــة 
ربيــة الليبيــة الــشعبية الع

ــياالشــتراكية العظمــى   ف
مطالبتهــا مجلــس األمــن 
برفـــــــــــــــع العقوبـــــــــــــــات 
المفروضة عليهـا بـشكل 

  فوري ونهائي
  

ّيجــدد القــادة مــساندتهم وتــضامنهم مــع الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الــشعبية    -24
االشــتراكية العظمــى فــى مطالبتهــا مجلــس األمــن برفــع العقوبــات المفروضــة 

ل فوري ونهائي، وذلك بعد أن قامت الجماهيرية العظمـى بالوفـاء عليها بشك
 قـرارات المجلـس ذات الـصلة، وسـيقوم فـيّبكل التزاماتهـا المنـصوص عليهـا 

ّ حـل مـن االلتـزام بهـا فـيالعرب بإلغـاء هـذه العقوبـات، وسـيعتبرون أنفـسهم 
  . حال استمرارهافي

ول علـى تعويـضات  الحـصفـيّويعبر القادة عن دعمهم للجماهيرية العظمـى 
 ،ُ فرضـت عليهـاالتـيّعما أصابها من أضرار بشرية ومادية بسبب العقوبات 

 الـذيويطالبون باإلفراج الفـوري عـن المـواطن الليبـي عبـد الباسـط المقرحـي 
  .ّتمت إدانته بموجب أسباب سياسية ال تمت إلى القانون بأية صلة

ـــــــــــــب بجهـــــــــــــود  الترحي
 فــيالحكومــة االنتقاليــة 
ومال جمهوريــــــــة الــــــــص

الســــــتكمال المــــــصالحة 
ـــــــــــــق الوحـــــــــــــدة  وتحقي

  .الوطنية
  

يؤكـــد القـــادة الحفـــاظ علـــى وحـــدة وســـيادة جمهوريـــة الـــصومال وســـالمتها   -25
اإلقليميــة، ورفــض التــدخل فــي شــئونها الداخليــة ويرحبــون بجهــود الحكومــة 
االنتقالية الصومالية الستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنيـة، 

ن واالســتقرار فــي الــبالد، ويؤكــدون أهميــة العمــل علــى تقــديم ٕواعــادة األمــ
العون المادي والفني وسـرعة تـسديد الحـصص فـي صـندوق دعـم الـصومال 

 مليـون دوالر إلـى الحكومـة الــصومالية 56ويقـررون تقـديم دعـم مـالي قـدره 
االنتقاليــة لتمكينهــا مــن تنفيــذ برنامجهــا العاجــل المتعلــق باســتعادة األمــن 

  .ٕ واستكمال المصالحة الوطنية واعادة بناء مؤسسات الدولةواالستقرار
  

الحـــــرص علـــــى وحـــــدة 
ــــــــــة  وســــــــــيادة جمهوري
الــسودان ودعــم المبــادرة 

ــــــــة -المــــــــصرية   الليبي
 فـيالمشتركة للمساعدة 

 الـــوطنيتحقيــق الوفـــاق 
   السودانفي

يعـــرب القـــادة عـــن تقـــديرهم لجهـــود حكومـــة الـــسودان  فـــى تحقيـــق الـــسالم   -26
يـــصال اإلغاثـــة ٕاق الـــوطني بـــين جميـــع أبنـــاء الـــسودان، والـــشامل والوفـــا

للمتـــضررين، ويؤكـــدون الحـــرص علـــى وحـــدة وســـيادة جمهوريـــة الـــسودان 
ــــادرة المــــصرية ــــة، ودعمهــــم للمب ــــة المــــشتركة - وســــالمتها اإلقليمي  الليبي

  . السودانفي الوطني تحقيق الوفاق فيللمساعدة 
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 األساســــــــــــيالنظــــــــــــام 

لــدعم للــصندوق العربــي 
   لتنمية جنوبهالسودان

 العربـي لـدعم الـسودان للـصندوق األساسـياطلع القادة على مشروع النظام    -27
ـــام إجـــراء  ـــين الع ـــف األم ـــه، وتكلي ـــة علي ـــررون الموافق ـــه، ويق ـــة جنوب لتنمي

يحثـون الـدول األعـضاء ، ولهـذا الـصندوقاالتصاالت لحشد المـوارد الماليـة 
ضــحة للــشعب الــسوداني علــى تقــديم المــساهمات الالزمــة إليــصال رســالة وا

تؤكـــد وقـــوف الـــدول العربيـــة مـــع الجهـــود المبذولـــة العـــادة اعمـــار جنـــوب 
  .السودان 

  
 دعــــم جمهوريــــة القمــــر 
االتحاديـــــــة اإلســـــــالمية 

 إعـــادة فـــيومـــساعدتها 
  البناء واإلعمار

  

ــة القمــر    -28 ــة لجمهوري ــى الوحــدة الوطني ــادة عــن حرصــهم الكامــل عل ــر الق يعب
سالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية، ويرحبون بـإجراء االتحادية اإلسالمية، و

 تقـوم بهـا التـياالنتخابات الديمقراطية، ويباركون جهود المـصالحة الوطنيـة 
 بالتعـاون مـع جامعـة الـدول العربيـة، الحكومة القمرية مـع مختلـف األطـراف

ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، واألمــم المتحــدة، مــن أجــل صــيانة وحــدة الــبالد، 
ــــ ــــالزم وتحقي ــــدعم ال ــــديم ال ــــررون تق ــــشاملة، ويق ــــة ال ق المــــصالحة الوطني

 التقدير عنوفى هذا السياق يعربون .  إعادة البناء واإلعمارفيلمساعدتها 
 االتحاديـة ساهمت فـي دعـم صـندوق جمهوريـة القمـر األعضاء التيللدول 

 دعــم هــذا فــيون الــدعوة للــدول العربيــة األخـرى لإلســهام دجــدياإلسـالمية، و
  .دوقالصن

  
دجلـــــة،  ونهـــــرا الفـــــرات

ــــدخول ـودعــــ ــــا لل وة تركي
ة ـفــــي مفاوضــــات ثالثيــــ
 ةمـــــع العـــــراق وســـــوري

  حول تقسيم المياه 

يؤكد القادة دعمهم لحقوق كل من العراق وسورية في مياه نهري الفرات   -29
ودجلة، ويعتبر القادة أن قضية المياه في أبعادها القانونية واالقتصادية 

غاية الحيوية لالمة العربية، ويدعون تركيا إلى واألمنية، مسألة في 
ً وفقا الحكام ةالدخول في مفاوضات ثالثية مع كل من العراق وسوري

القانون الدولي، واالتفاقات المعقودة بينها، للتوصل إلى اتفاق عادل 
ومنصف لتقاسم المياه يضمن حقوق البلدان الثالثة في المياه، كما 
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ار تركيا في إقامة السدود والمشاريع األخرى يعربون عن قلقهم من استمر
  .ةعلى النهرين دون تشاور مع العراق وسوري

التعــاون مــع الحــوار وتعزيــز عالقــات 
  المحيطة بالدول العربية دول ال

  

     يؤكد القادة علـى أهميـة عالقـات الحـوار والتعـاون مـع الـدول -30
قــومي الــصديقة المحيطــة بالــدول العربيــة بمــا يعــزز األمــن ال

العربي، ويحفظ الحقوق العربية، خاصـة مـع تلـك الـدول التـي 
ـــة وحـــضارية ومـــصالح مـــشتركة مـــع  ـــات تاريخي ـــرتبط بعالق ت

  .الوطن العربي 

ــز التعــاون   العربــيالعمــل علــى تعزي
  األفريقي

  

يؤكد القادة على أهميـة مواصـلة الجهـود إلزالـة العوائـق التـي    -31
قــي وانتظــام اجتماعــات تعتــرض تفعيــل التعــاون العربــي األفري

أجهزتــــه، وذلــــك فــــي ضــــوء قــــرارات مجلــــس الجامعــــة علــــى 
المـــستوى الـــوزاري فـــي هـــذا الـــشأن، ويكلفـــون األمـــين العـــام 
متابعة اتصاالته في هذا الخصوص ، بما في ذلك مع األمين 

  .العام لمنظمة الوحدة األفريقية 
  

 األوروبــي بمــا العربــيإحيــاء الحــوار 
ة يحقـــــــــــق المـــــــــــصالح المتوازنـــــــــــ

  .والمتكافئة
  

ــة يؤكــد    -32 ــة األوروبي ــة العالقــات العربي ــة تنمي ــى أهمي ــادة عل الق
  بمـا،وفق خطوات محـددة يتفـق عليهـا مـع الجانـب األوروبـي

 ذلـــك توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون بـــين جامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي
يـــؤدى إلـــى تطـــوير هـــذه العالقـــات وبمـــا  واالتحـــاد األوروبـــي

 لنظــرة شــاملة، تعــالج كافــة ويخــدم المــصالح المــشتركة، وفقــا
ــام المــشترك  ــق المــصالح المتوازنــة القــضايا ذات االهتم وتحق

  . والمتكافئة للجانبين
  

تطـــــــــوير المجلـــــــــس االقتــــــــــصادي 
  واالجتماعي 

ً    أخــذ القــادة علمــا بتقريــر األمــين العــام بــشأن تطــوير األمانــة -33
العامة لجامعة الدول العربيـة وتحـديث وتطـوير العمـل العربـي 

وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتطوير المجلس . لمشترك ا
ــــى وزراء  االقتــــصادي واالجتمــــاعي، قــــرر القــــادة إحالتهــــا إل
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خارجيــــة الــــدول األعــــضاء إلبــــداء المالحظــــات واالقتراحــــات 
الالزمة فـي هـذا الـصدد، وعرضـها علـى مجلـس الجامعـة فـي 

  . التخاذ القرار الالزم118دورته القادمة 
  

المي الــــــــــصندوق العــــــــــ
للتـــــــــضامن ومكافحـــــــــة 

  الفقر 

  

تخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة ا    يجدد القادة دعوتهم األمم المتحـدة وجميـع الـدول -34
 وذلـك ،بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر وانطالق عملـه

هــذا  فــيالــصادرة فــي إطــار تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
  .الشأن 

ــــــصادات ال ــــــرات االقت ــــــة والمتغي عربي
   االقتصادية الدولية

ــة -35 ــاء باإلقتــصادات العربي ــة لإلرتق ــالجهود المبذول ــادة ب    يرحــب الق
ــة انــدماجها فــي  ــسمح بمزيــد مــن فعالي ــادة كفاءتهــا، بمــا ي وزي
االقتـصاد العـالمي مــن خـالل إقامــة بنيـة اقتــصادية تتـسم بمزيــد 

ومساع لرفع من الكفاءة تدعمها إجراءات اإلصالحات الهيكلية، 
حجــم ودرجــة تنــوع الــصادرات واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة، 

  . وتسريع نقل التقنيات ووسائل اإلدارة والتسويق الحديثة 
ــــــاوية /  ســـــبتمبر11     ويـــــدرك القـــــادة أن أحـــــداث  أيلـــــول المأسـ

ٕوانعكاساتها السلبية على مختلف مناطق العالم، ومنها المنطقة 
 ضعف نمو االقتـصاد العـالمي الـذي كانـت العربية أدت إلى تزايد

بــوادر ضــعفه قــد ظهــرت قبــل تلــك األحــداث، وفاقمــت مــن حجــم 
التأثير، مما يتطلب مـن مختلـف الجهـات المختـصة فـي البلـدان 

  .العربية مضاعفة الجهود 
  

  العــربي االقتصادي التكامل تعزيز
  

 ادياالقتــصيؤكــد القــادة حرصــهم علــى تعزيــز وتفعيــل التكامــل     -36
 تراعـى الـربط بـين ، ومراحـل متدرجـة،ً وفقا لخطة شـاملةالعربي

ــــافع المتبادلــــة ــــصالح المــــشتركة، والمن ــــز القــــدرات ،الم  وتعزي
 وتمكــن مــن تحقيــق ،االقتــصادية لكــل دولــة مــن الــدول العربيــة

 ويؤكدون حرصهم على تعزيـز  .تنمية عربية شاملة ومستدامة
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هـداف ويكلفـون كافـة  لبلـوغ هـذه األالعربـي االقتـصاديالتعاون 
العمـل علـى تحقيـق ذلـك كـل ب المـشترك العربيمؤسسات العمل 

  .اختصاصه  مجال في
ــد    ــذ يويب ــم فــي تنفي ــذي ت ــاحهم لمــستوى اإلنجــاز ال ــادة ارتي  الق

وض بالعمــــل االقتــــصادي ـقــــرارات قمــــة عمــــان المتعلقــــة بالنهــــ
ادي واالجتمــــاعي علــــى ــالعربــــي، ويحثــــون المجلــــس االقتــــص

اإلجراءات والخطـوات الالزمـة فيذ تلك القرارات واتخاذ تناستكمال 
   .بالتعاون مع الدول األعضاء

  
 تنفيذ منطقة التجارة فييعرب القادة عن تقديرهم لسير العمل    -37  برىــة الكــمنطقة التجارة الحرة العربي

الحرة العربية الكبرى، ويثنون على ما تم إنجازه خالل الفترة 
هذه المنطقة، ويباركون جهود المجلس الماضية إلقامة 

 القرار هذا الصدد وفى متابعة تنفيذ فياالقتصادي واالجتماعي 
خاصة فيما ، 28/3/2001بتاريخ الصادر عن القمة  212رقم 

 اتخذها الستكمال إقامة المنطقة مع التييتعلق  بالخطوات  
  .2005ام ــمطلع ع

لقيود غير ا ةزالإتعلقة ب فقراته المفي لقرار قمة عمانًوتفعيال    
وأجور توحيد هياكل رسوم العمل على  يقررون ،الجمركية
فيما دول العربية كافة ل افي الورقي والنماذج والعمل الخدمات

، ويكلفون المجلس فيما بينها بانسياب السلع يتعلق
 ،تخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلكا واالجتماعي باالقتصادي

 التعاون الدول األعضاء فية األخرى ويوجهون الجهات المعني
  .ذا الصدد ـ هفياعي ـ واالجتماالقتصاديمع المجلس 

ويعرب القادة عن ارتياحهم لإلجراءات التي اتخذها 
المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الحد من االستثناءات 



  
-64-

، وذلك بالنسبة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ًالمنطقة حاليا، ويعهـد للمجلس االقتصادي للدول األعضاء في 

واالجتماعي تقدير الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم بعد 
  .ذلك

وســعيا لتــذليل العقبــات التــي تواجــه التجــارة العربيــة البينيــة فــي    
قطاع األدويـة والمستحـضرات الطبيـة بـصفة خاصـة لالعتبـارات 

ارك القـادة التوجـه اإلنسانية إضافة إلى األبعاد االقتصادية ، يبـ
إلنـــشاء الهيئـــة العربيـــة الموحـــدة لتـــسجيل الـــدواء ، ويكلفـــون 
وزراء الصحة العرب بدراسة االقتـراح اللبنـاني ورفـع مقترحـاتهم 
المتعلقــــة بــــإجراءات تنفيــــذ ذلــــك إلــــى المجلــــس االقتــــصادي 

  . واالجتماعي
   وحرصا من القادة على تسهيل انضمام الدول العربية األقل 

طقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يباركون ما توصل نموا لمن
 بشأن تقديم معاملة يإليه المجلس االقتصادي واالجتماع

  .خاصة لتلك الدول تشجعها على االنضمام
 إدماج تجارة الخدمات ضمن سرعةيؤكد القادة على أهمية    

ويرحبون بمبادرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
لبنانية الخاصة ببدء مناقشة مشروع االتفاقية الجمهورية ال

 وعرض ما يتم في هذا ،التي أعدتها لتحرير تجارة الخدمات
الشأن على المجلس االقتصادي واالجتماعي تمهيدا لرفعه إلى  

نتقال أهمية األعداد لإلكما يؤكد القادة . القمة العربية القادمة 
ربي من خالل  مرحلة متقدمة في التكامل االقتصادي العإلى
بون من المجلس ـويطلي، عربالي جمركاد الـامة االتحــإق

 هذا في عرض مقترحاته وتصوره االقتصادي واالجتماعي
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  .الشأن على مؤتمر القمة العربية القادم 
 فيًنظرا ألهمية تنظيم المنافسة والسيطرة على االحتكارات    و

بين الدول عليها  اقــد يتم االتفـق قواعـالدول العربية وف
 واالرتباط الوثيق لذلك بموضوع تحرير التجارة األعضاء
 واالجتماعي االقتصادييدعم القادة جهود المجلس  العربية،

والسيطرة على  لتوصل إلى قواعد عربية موحدة للمنافسة ل
    .حتكاراتاال

ــــصادي  ــــس االقت ــــولي المجل ــــى ضــــرورة أن ي ــــادة عل    يؤكــــد الق
لمعنيــة أهميــة لموضــوع التجــارة واالجتمــاعي وكافــة الجهــات ا

تـشريعات  من خالل اإللكترونية وتسهيل إيجاد الوسائل الالزمة
ــة  ــة حرك ــدول األعــضاء تــساهم فــي تنمي ــين ال متناســقة فيمــا ب

ـــدول العربيـــة للعمـــل علـــى . التبـــادل التجـــاري بينهـــا  ودعـــوة ال
مــن خــالل ربطهــا بــشبكات  تطــوير البنيــة التحتيــة لالتــصاالت

ة ودعم جهود القطـاع الخـاص فـي هـذا المجـال اآللياف الضوئي
.  

  
النقـــــل وســـــبل تقويـــــة ربـــــط الـــــدول 

ًالعربية برا وبحرا وجواً◌ً◌ ًً  
يؤكــد القــادة علــى الــدور المــؤثر لقطــاع النقــل علــى مختلــف   -38

 ، ويكلفــــون العربــــي االقتــــصاديمجــــاالت التكامــــل والتعــــاون 
  ومجلـس وزراء النقـل العـربواالجتماعي، االقتصاديالمجلس 

وكافة الجهـات العربيـة ذات العالقـة سـرعة اسـتكمال الدراسـات 
المتعلقـة بمعالجــة مـشاكل النقــل بـين الــدول العربيـة واســتكمال 

ليـه بـشكل إ، ورفـع مـا يـتم التوصـل بينهـا والبحـريالربط البرى 
 ويبــــــاركون توجــــــه المجلــــــس .ي إلــــــى القمــــــة العربيــــــة دور

 تعـالج العقبـات االقتصادي واالجتماعي إلعداد اتفاقية جماعية
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ــــدمتها  ــــي ق ــــا للمقترحــــات الت ــــل وفق ــــة النق ــــي تواجــــه حرك الت
  .  الجمهورية اللبنانية 

ـــين  ـــل الجـــوى ب ـــات النق إطـــالق حري
  الدول العربية

 في يواجهها قطاع النقل الجوى التيإدراكا من القادة للتحديات     -39
، ولتمكــين الــشركات العربيــة للنقــل الجــوى مــن األعــضاءالــدول 

 وتقـديم خـدمات أفـضل والـدولي العربيفسة على المستوى المنا
بـــين الـــدول العربيـــة، وبمـــا تنقلـــه  وتـــسهيل العــــربي،ن ـللمواطـــ
 الدول العربية، يقـررون في تنمية وتشجيع السياحة فييساهم 

 ،إطالق حريـات النقـل الجـوى بـين الـدول العربيـةالموافقة على 
يران ـالعربيـة للطـ والهيئـة ،قرار مجلـس وزراء النقـل العـربوفق 
ون مجلــس وزراء النقــل العــرب بمتابعــة ذلــك ـويكلفــ. دني ـالمــ

ورفـــع تقريـــر دوري إلـــى القمـــة العربيـــة حـــول مـــسـتوى التنفيـــذ 
   .رير الشامل للنقل الجوي ـتكمال التحـلحين اس

  دعم االستثمار البيني العربي 
  

ينيـــة يؤكـــد القـــادة علـــى أهميـــة تـــشجيع االســـتثمارات العربيـــة الب  -40
والمــشتركة ودعــوة مؤســسات التمويــل العربيــة وقطــاع التمويــل 
الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع االقتصادية التي ينفذها 
القطاعـان العـام والخــاص والتـي تــسهم فـي التنميــة فـي البلــدان 
العربيــة خاصــة المتعلقــة منهــا بالبنيــة التحتيــة ، كمــا يؤكــدون 

 للتعريف بمنـاخ االسـتثمار على ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة
ٕفـــي الـــدول العربيـــة وايجـــاد قنـــوات اتـــصال دائمـــة للمـــستثمرين 

  .لمتابعة برامجهم واهتماماتهم االستثمارية 
  

 العربـــي الكهربـــائياســـتكمال الـــربط 
  وتقويته

 بـــشئون  ينيـــثمن القـــادة جهـــود مجلـــس الـــوزراء العـــرب المعنيـــ   -41
ل بــين الــدول العربيــة  الــشامالكهربــائيالكهربــاء لتحقيــق الــربط 

 هــذا الخــصوص، وكــذلك جهــود الــصندوق فــي الــشامل وتقريــره
 تمويـــل مـــشاريع فـــي واالجتمـــاعي االقتـــصادي لإلنمـــاء العربـــي
 ويقــررون الموافقــة علــى ، بــين الــدول العربيــةالكهربــائيالــربط 
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 بــــشئون ينالتقريــــر الــــشامل لمجلــــس الــــوزراء العــــرب المعنيــــ
 ،هفيـ والتوصـيات الـواردة العربي الكهربائيالكهرباء حول الربط 

من مجلس الوزراء العرب المعنيين بـشؤون الكهربـاء ويطلبون 
ترتيــب تــوفير التمويــل الــالزم إلعــداد الدراســات المطلوبــة مــن 

  .مختلف مصادر التمويل المتاحة 
  

 مجـــال فـــيتطـــوير القـــدرات العربيـــة 
  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

 أصبح يحتلها قطـاع المعلومـات واالتـصاالت تيالًإدراكا لألهمية    -42
ــة  ــورة الهائل ــيبعــد الث ــسنوات الت  شــهدها هــذا القطــاع خــالل ال

األخيــــرة ، وتأثيراتــــه علــــى زيــــادة اإلنتاجيــــة والمنافــــسة علــــى 
جانــب تــوفير التــرابط بــين مختلــف أرجــاء إلــى  الــدوليالمــستوى 

ن يعــرب القــادة عــالخــارجي، العــالم وبــين  وبينــه العربــيالــوطن 
تطــوير وتنميــة قطــاع المعلومــات ل  المبذولــةارتيــاحهم للجهــود

 ويثمنــون جهــود مجلــس وزراء االتــصاالت العــرب ،واالتــصاالت
المنظمــــة العربيــــة إنــــشاء  ويبــــاركون ، هــــذا الخــــصوصفــــي
ومقرهــا تــونس، كمــا يبــاركون لوجيــا االتــصال والمعلومــات ولتكن

  . القاهرة ومقرهلتكنولوجيا المعلومات إنشاء المنتدى العربي 
ويؤكد القادة على أهمية المـشاركة الفاعلـة للـدول العربيـة 

 2005في القمة العالمية لمجتمع المعلومـات واالتـصاالت عـام 
تحـــت رعايـــة بـــدعوة كريمـــة مـــن الحكومـــة التونـــسية وبتـــونس 

ًذلــك اعتبــارا للــدور اإليجــابي لهــذا االتحــاد الــدولي لالتــصاالت و
  .الدول العربية القطاع في تطوير التعاون بين 
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الوضــع البيئــي بفلــسطين واألراضــي 
  المحتلة 

فلـسطين واألراضـي  القادة قلقهم من تردي الوضع البيئـي بييبد   -43
تلــوث مــصادر الميــاه والــسواحل واختفــاء المحتلــة والمتمثــل فــي 

الغطـــاء النبـــاتي الطبيعـــي وتـــراكم النفايـــات الخطـــرة إلـــى جانـــب 
ــة ا ــد مــن المخــاطر البيئي ــد مــن العدي ــى مزي ــا أدى إل ألخــرى مم

يرحـــب والــضغوط علـــى المـــواطنين وســوء أحـــوالهم المعيـــشية، 
القادة بقرار المجلـس الحـاكم لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة فـي 
دورتــه االســتثنائية الــسابعة والمتعلــق بتكليــف المــدير التنفيــذي 
للبرنــامج بزيــارة المنطقــة كخطــوة أولــى نحــو تكليــف فريــق مــن 

عــداد دراســة وافيــه وموضــوعية للوضــع البيئــي فــي الخبــراء بإ
األراضي الفلـسطينية المحتلـة لتحديـد المواقـع التـي تحتـاج إلـى 

ات واألجهــزة المعنيــة ــــتــدابير عاجلــة، ويطلبــون مــن كافــة الجه
امج األمــم المتحــدة ــــتقــديم المعلومــات والتــسهيالت الالزمــة لبرن

  .المطلوبة للبيئة لمساعدته في إجراء واستكمال الدراسة 

 للتنميــــــة العــــــالميمــــــؤتمر القمــــــة 
  المستدامة

 للتنميـــة المـــستدامة العـــالمييتطلـــع القـــادة إلـــى مـــؤتمر القمـــة    -44
تعـــاون لتحقيـــق ،  )4/9/2002إلـــى  26/8  مـــنجوهانـــسبرج(

تنميـــة والوصـــول إلـــى أوثـــق بـــين دول العـــالم لمحاربـــة الفقـــر 
ن وتحـــسشـــاملة تـــنعكس أثارهـــا علـــى مختلـــف شـــعوب العـــالم 

 فيااللتزام بالعمل  حرصهم على ويؤكدون . مستوى معيشتهم 
مـع قـادة الـدول المتقدمـة والمتباينـة إطار المسئولية المـشتركة 

ــدول ،والــدول الناميــة لتحقيــق التنميــة المــستدامة  ويطــالبون ال
الوفاء بالتزاماتها لمـساعدة الـدول الناميـة تنفــيذا لمــا المتقدمة 

مـا و األرض فـي ريـو دي جـانيرو، عـن قمـة 1992صــدر عـام 
، وعـــدم اتخـــاذ مـــن قـــراراتجوهانـــسبرج عـــن مـــؤتمر  يـــصدرس

  .ًالمعايير البيئية عائقا أمام الدول النامية
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 فـي لألغذيـة برومـا العـالمي مؤتمر القمـة بانعقاديرحب القادة   -45   لألغذية العالميالقمة مؤتمر
ن ، ويطـــالبون بحـــشد المزيـــد مـــ13/6/2002-10الفتـــرة مـــن 

توفير الـدعم لمنظمـة النجاح عقد هذا المؤتمر و الدوليالجهد 
ـــشاكل ـــز جهودهـــا لمواجهـــة م ـــة والزراعـــة لتعزي الفقـــر  األغذي

  . الدول النامية فيوالغذاء خاصة 
  

  
المتنامية لقطاع السياحة على المـستوى النسبية ًنظرا لألهمية   -46  م السياحة العربية ـدع

مــن خــسائر نتيجــة األحــداث هــذا القطــاع شهده يــ ومــا العربــي
 تمـر بـه الـسياحة علـى الـذيالعالمية األخيرة، والكساد والركود 

 علـى التقريـر اطـالع القـادة، وبعـد والعربـي العالميالمستويين 
 حـول ترجمـة اري العربي للسياحةوزصدر عن المجلس ال الذي

ٕ إلـــى خطـــوات واجـــراءات تـــدعم  2001توجيهـــات قمـــة عمـــان 
 ،  والحركة السياحية بين الدول العربيـةبيالعر السياحيالقطاع 

ــــى مــــايقــــررون  ــــالتقرير مــــن توصــــيات  الموافقــــة عل  ،ورد ب
لتنفيـذها  األعـضاء الـدول فـيويوجهون كافة الجهات المعنيـة 

وتكليـــف .   للـــسياحةالعربـــيالتعـــاون مـــع المجلـــس الـــوزاري ب
مجلس وزراء السياحة ومجلس وزراء اإلعالم العـرب التنـسيق 

رية ا للقيــام بحمــالت مــشتركة البــراز الــصورة الحــضفيمــا بيــنهم
واإلنسانية للعرب والمـسلمين وتنـشيط وتطـوير حركـة الـسياحة 

  .إلى المنطقة العربية 
  

 تلعبـــه المؤســـسات الـــذي للـــدور ارتيـــاحهميعـــرب القـــادة عـــن    -47  المؤسسات المالية العربية
 ودعــــم ،العربيــــةاالقتــــصادية  التنميــــة فــــيالماليــــة العربيــــة 

 ، ويؤكـدون علـى أهميـة العربي االقتصاديشروعات التكامل م
إقامــة تعــاون أوثــق بــين هــذه المؤســسات والمجــالس الوزاريــة 

 تنفيـذ إطار جامعة الدول العربية بهدف فيالعاملة والمنظمات 
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 تلـك إطـار فـي يـتم إقرارهـا التـي االقتـصاديمشروعات التكامل 
  . والمنظمات المجالس

  
ـــــــــش ركات دعـــــــــوة المؤســـــــــسات وال

االقتـــصادية والماليـــة للمـــشاركة فـــي 
  المؤتمر االقتصادي العربي األول

 العربيـة  الـدوليرحب القادة بجهود الحكومة المـصرية وجامعـة  -48
للتحضير لعقد المـؤتمر االقتـصادي العربـي األول الـذي سـيعقد 

ـــن  ـــرة م ـــي الفت ـــاهرة ف ـــي الق ـــو18-16ف  2002حزيـــران / يوني
ؤســـسات االقتـــصادية والماليـــة بمـــشاركة الـــدول األعـــضاء والم

 المعنيـة إلـى  العربية كافة الجهاتنويدعو. العربية والعالمية 
  .المشاركة في هذا المؤتمر لتحقيق األهداف المرجوة منه

  
عقــد الــدورة العاديــة الخامــسة عــشرة 
لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى 

 المنامــة عاصــمة فــيمــستوى القمــة 
  مملكة البحرين

  

 آلية االنعقاد الدوري لمجلس جامعة الـدول فيبما جاء ًعمال    -49
 قـرار قمـة فـي لمـا جـاء ًواسـتناداالعربية على مستوى القمـة، 

 والــداعي إلــى تـــولى ،28/3/2001 بتـــاريخ 220عمــان رقــم 
ــة علــى  ــدول العربي ــة ال ــة البحــرين رئاســة مجلــس جامع مملك

قـرر القـادة مستوى القمة في دورته العادية الخامـسة عـشرة، 
ــدورة العاديــة الخامــسة عــشر ــدول ةعقــد ال  لمجلــس جامعــة ال

مملكـــة  عاصـــمة  المنامـــةفـــيالعربيـــة علـــى مـــستوى القمـــة، 
  .2003آذار عام /البحرين، خالل شهر مارس

  
اإلعــــــراب عــــــن االمتنــــــان للــــــشعب 

  العمــــاد ولفخامــــة الــــرئيساللبنــــاني
إميـــل لحـــود علـــى الـــضيافة وحـــسن 
اإلعــــداد والتنظــــيم إلنجــــاح أعمــــال 

  ةالقم
  

ّتوجه القادة بخالص التحية ووافر االمتنان إلى لبنـان رئاسـة ي   -50
ًوحكومة وبرلمانا وشعبا على حفاوة االستقبال وكرم الـضيافة،  ً

ميـــل ا  العمــادويعربــون عــن تقـــديرهم البــالغ لفخامــة الـــرئيس
 حـسن اإلعـداد والتنظـيم فـي ا بـذلهالـذي ةد الكبيـرولحود للجهـ

 وأشـاد القـادة بالحكمـة والمثـابرة إلنجاح أعمال مؤتمر القمـة،
 كـان لهـا والتـي أدار بها فخامته جلسات العمـل التيوالكفاءة 

ــغ األثــر  ــائج فــيأبل  إنجــاح أعمــال القمــة، والتوصــل إلــى النت
  . توجت اجتماعاتهاالتيالهامة 
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  ��� ����ى ا�
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  ) 14(��ورة ا���د�� ا
    ا��	'ـ�ر�� ا��&%�$�ــ�-�ــ��وت 

  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13

  

  إ�ـ9ن �ـ��وت
  
  
  

  

  
  

نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية المجتمعين 
الدورة العادية (كمجلس لجامعة الدول العربية على مستوى القمة 

 13في بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية يومي ) بعة عشرةالرا
، 2002آذار / مارس28 و27 الموافق ه ه1423 محرم 14و

ّتدارسنا المتغيرات اإلقليمية والدولية الخطيرة التي أدت إلى تداعيات  ّ
ّمقلقة والتحديات المفروضة على األمة العربية والتهديدات التي 

ّوأجرينا تقييما شامال لهذه المتغيرات تواجه األمن القومي العربي،  ً ً
ّوالتحديات وبخاصة تلك المتعلقة بالمنطقة العربية وال سيما  ّ ّ
ّاألراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام إسرائيل بشن حرب تدميرية 
شاملة بذريعة محاربة اإلرهاب، مستغلة أحداث أيلول المأساوية 

بما آلت إليه عملية وتباحثنا . واإلدانة العالمية لهذه األحداث
ٕالسالم وممارسات إسرائيل الرامية إلى تدميرها واغراق الشرق 
األوسط بالفوضى وعدم االستقرار، وتابعنا باعتزاز كبير انتفاضة 
الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وناقشنا المبادرات العربية 
الهادفة إلى تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتنفيذ 

اإلسرائيلي، -رارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربيق
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  . والقضية الفلسطينية
  

ًوانطالقا من المسؤولية القومية، وايمانا بمبادئ وأهداف    ًٕ
  :ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة، نعلن ما يلي

متابعة العمل على تعزيز التضامن العربي في جميع  -
ًا لألمن القومي العربي ودفعا للمخططات المجاالت صون ً

  .األجنبية الرامية إلى النيل من السالمة اإلقليمية العربية
  

توجيه تحية االعتزاز واإلكبار إلى صمود الشعب الفلسطيني  -  
وانتفاضته الباسلة في وجه االحتالل اإلسرائيلي وآلته 

بها العسكرية التدميرية، وقمعه المنهجي والمجازر التي يرتك
باستهداف األطفال والنساء والشيوخ دون تمييز أو رادع 

 .إنساني

  
ٕالوقوف بإجالل واكبار أمام شهداء االنتفاضة البواسل،  -  

وتأكيد الدعم الثابت للشعب الفلسطيني بمختلف األشكال 
ًتأييدا لنضاله البطولي المشروع في وجه االحتالل، حتى 

لعودة وتقرير المصير ّتتحقق مطالبه العادلة المتمثلة بحق ا
 .وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  
التضامن مع لبنان الستكمال تحرير أراضيه وتقديم الدعم له  -  

 .ٕإلنمائه واعادة إعماره
  

االعتزاز بالمقاومة اللبنانية وبالصمود اللبناني الرائع الذي  -  
ّأدى إلى اندحار القوات اإلسرائيلية من معظم جنوب لبنان 

قاعه الغربي، والمطالبة باإلفراج الفوري عن المعتقلين وب
ًاللبنانيين في السجون اإلسرائيلية خالفا للقوانين والمواثيق 
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ّالدولية، وادانة العدوان اإلسرائيلي المتكرر على سيادة لبنان  ٕ
المتمثل بخرق الطائرات والبوارج اإلسرائيلية لألجواء والمياه 

ّينذر بعواقب وخيمة لما يشكله من ّاإلقليمية اللبنانية، مما 
ّتحرش واستفزاز وعدوان قد يؤدي إلى تفجير الوضع على 

 .ّالحدود الجنوبية اللبنانية تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة
  

توجيه التحية إلى صمود المواطنين العرب السوريين في  -  
ّالجوالن السوري المحتل، مشيدين بتمسكهم بهويتهم الوطنية  ّ

تهم لالحتالل اإلسرائيلي ومؤكدين التضامن مع ومقاوم
ديدات العدوانية اإلسرائيلية التي ـسورية ولبنان في وجه الته

ّتقوض األمن واالستقرار في المنطقة واعتبار أي اع تداء ـّ
 .ًعليهما اعتداء على الدول العربية جمعاء

  
يؤكد القادة، في ضوء انتكاسة عملية السالم، التزامهم  -  

 عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط بالتوقف
مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل، حتى تستجيب لتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم، واالنسـحاب 
من كافـة األراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من 

  .1967حزيران  / يونيو

  
لـــه  ُفــي الــشرق األوســـط لــن يكتــبّالتأكيــد علــى أن الـــسالم  -  

ًالنجاح إن لم يكن عادال وشامال تنفيذا لقـرارات مجلـس األمـن  ً ً
ــــــم  ــــــسالم، 425 و338 و242رق ــــــل ال ــــــدأ األرض مقاب  ولمب

والتأكيــد علــى تــالزم المــسارين الــسوري واللبنــاني وارتباطهمــا 
ًعـضويا مـع المـسار الفلـسطيني تحقيقـا لألهـداف العربيـة فــي  ً

 .ّشمولية الحل 
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ــادرة ســالم  -   ــسعودية كمب ــادرة ال ــى المجلــس للمب وفــي إطــار تبن
ــــن إســــرائيل إعــــادة النظــــر فــــي  ــــب المجلــــس م ــــة يطل عربي
سياســـاتها، وان تجـــنح للـــسلم معلنـــة أن الـــسالم العـــادل هـــو 

  .خيارها االستراتيجي أيضا
  

 -:كما يطالبها القيام بما يلي   
بمـا فـي  االنسحاب الكامـل مـن األراضـي العربيـة المحتلـة –أ 

ـــو ـــى خـــط الرابـــع مـــن يوني / ذلـــك الجـــوالن الـــسوري وحت
، واألراضي التي مازالت محتلة فـي جنـوب 1967حزيران 

  .لبنان
 التوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة الالجئــين الفلــسطينيين -ب

ًيتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم 
194.  

ادة علـــى  قبـــول قيـــام دولـــة فلـــسطينية مـــستقلة ذات ســـي-ج
/ األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة منـــذ الرابـــع مـــن يونيـــو

 فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة وتكــون 1967حزيــران 
  .عاصمتها القدس الشرقية 

  
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي  -  

ــار النــزاع العربــي اإلســرائيلي منتهيــا، والــدخول فــي –أ   اعتب
يـــق األمـــن اتفاقيـــة ســـالم بينهـــا وبـــين إســـرائيل مـــع تحق

  .لجميع دول المنطقة 
 إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطـار هـذا الـسالم -ب

  .الشامل 
  

ــافى  -   ــذى يتن ــسطيني ال ــوطين الفل ضــمان رفــض كــل أشــكال الت
  .والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة 
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ًيدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعا إلى قبـول  -  

ـــا هـــذه المبـــادرة  ًالمبينـــة أعـــاله حمايـــة لفـــرص الـــسالم وحقن
ــدول العربيــة واســرائيل مــن العــيش فــي  ٕللــدماء، بمــا يمكــن ال
ًســالم جنبــا إلــى جنــب، ويــوفر لألجيــال القادمــة مــستقبال آمنــا  ً

  .يسوده الرخاء واالستقرار
  

يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعـم  -  
  .هذه المبادرة

  
س من رئاسته تشكيل لجنة خاصة مـن عـدد مـن يطلب المجلـ -  

الـــدول األعـــضاء المعنيـــة واألمـــين العـــام إلجـــراء االتـــصاالت 
الالزمــة بهــذه المبــادرة والعمــل علــى تأكيــد دعمهــا علــى كافــة 
ـــس األمـــن  ـــدمتها األمـــم المتحـــدة ومجل ـــي مق ـــستويات وف الم
والواليــــات المتحــــدة واالتحــــاد الروســــي والــــدول اإلســــالمية 

  .وروبيواالتحاد األ
  

الترحيب بتأكيدات جمهورية العراق على احترام استقالل  -  
وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان سالمة ووحدة أراضيها 
بما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 

 ويدعون إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في 1990
وفي هذا . إطار من النوايا الحسنة وعالقات حسن الجوار 

اإلطار يدعو القادة إلى أهمية وقف الحمالت اإلعالمية 
والتصريحات السلبية تمهيدا لخلق أجواء إيجابية تطمئن 
البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في 

 .الشؤون الداخلية 
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المطالبة باحترام استقالل وسيادة العراق وامنه ووحدة أراضيه  -  
  .وسالمته اإلقليمية

  
مطالبة العراق بالتعاون إليجاد حل سريع ونهائي لقضية  -  

األسرى والمرتهنين الكويتيين واعادة الممتلكات وفقا لقرارات 
وتعاون الكويت فيما يقدمه .الشرعية الدولية ذات الصلة 

العراق عن مفقوديه من خالل اللجنة الدولية للصليب 
 .األحمر

  
اق واألمم المتحدة الذي الترحيب باستئناف الحوار بين العر -  

بدأ في جو إيجابي وبناء استكماال لتنفيذ قرارات مجلس 
 .األمن ذات الصلة 

  
ٕالمطالبة برفع العقوبات عن العراق وانهاء معاناة شعبه  -  

 .الشقيق بما يؤمن االستقرار واألمن في المنطقة 

  
رفض التهديد بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة  -  

ق وتأكيد الرفض المطلق ضرب العراق أو تهديد خاصة العرا
ًأمن وسالمة أية دولة عربية باعتباره تهديدا لألمن القومي 

 .لجميع الدول العربية 
  

التأكيد على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها  -  
الثالث وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية الكفيلة 

ًا وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي باستعادة سيادتها عليه
 .والقبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية 

  

إدانة اإلرهاب الدولي، بما في ذلك الهجوم اإلرهابي الذي  -  
ّتعرضت له الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر من 
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 واستغالل الحكومة اإلسرائيلية لهذا 2001أيلول / سبتمبر
ّمن أجل استمرارها في ممارسة إرهاب الدولة وشن الهجوم 

 .حرب عدوانية تدميرية شاملة على الشعب الفلسطيني
  

ّالتشديد على التمييز ما بين اإلرهاب الدولي وبين الحق  -  
المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل األجنبي وعلى 
ّضرورة التوصل إلى اتفاق دولي في إطار األمم المتحدة 

ُُ دقيقا لإلرهاب الدولي ويحدد أسبابه وسبل ًيضع تعريفا ّ ً
 .معالجته

      
التأكيد على أهمية التفاعل ما بين الثقافات والحضارات،  -  

ّانطالقا مما تدعو إليه األديان السماوية والقيم اإلنسانية من  ً
ّنبذ جميع أشكال التفرقة العنصرية، والحض على التسامح 

تبادل وصيانة الحقوق والتعايش على أساس االحترام الم
المشروعة، وتثمين الجهود العربية واإلسالمية وغيرها الرامية 
إلى توضيح الحقائق عن الثقافة والحضارة العربية 

 .واإلسالمية، وتفنيد المزاعم الباطلة حولها
   

اإلسراع بإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء  -  
ية العالمية وقرب انتهاء تنامي ظاهرة التكتالت االقتصاد

 .ّالفترة المحددة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية
       

اإلعراب عن التقدير البالغ للجمهورية اللبنانية وفخامة  -  
الرئيس إميل لحود رئيس الجمهورية، على الرعاية والعناية 
ّواإلعداد المميز النعقاد هذه القمة والشكر العميق لفخامة 

 إميل لحود على قيادته الناجحة إلدارة أعمال القمة الرئيس
العربية بأعلى درجات الحنكة السياسية والحكمة الناضجة 
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  .والمسؤولية الواعية
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  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13

  

  
  

بيــان  بــشأن طلــب حمايــة 
ــــــن  ــــــاء م ــــــدنيين األبري الم
أخطــــــــــــــــار المواجهــــــــــــــــة 
المتــــــــــــــصاعدة بــــــــــــــسبب 

لـــــــــــــسياسة العدوانيـــــــــــــة ا
  اإلسرائيلية

  

في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن السالم كخيار 
استراتيجي، تمضي إسرائيل فـي عدوانها واحتاللها وتصفياتها 
الموجهة إلى الشعب الفلسطيني أرضا ومؤسسات وجماعات 
وأفراد، وهو موقف ال مناص من أن تواجهه مقاومة وطنية تقف 

  .شروعية على أرض صلبة من الم

وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار، ورغـــــم الغـــــضب الـــــشديد واإلحبـــــاط 
ـــدوان العـــسكري لقـــوات االحـــتالل  ـــسبب اســـتمرار الع المتـــصاعد ب
ــة  ــة بحماي ــب القمــة العربي ــة تطال اإلســرائيلي فــي األراضــي المحتل
المــــدنيين األبريــــاء مــــن أخطــــار المواجهــــة المتــــصاعدة بــــسبب 

  .السياسة العدوانية اإلسرائيلية 
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	ـ��
  ) 14(��ورة ا���د�� ا

   ا��	'ـ�ر�� ا��&%�$�ــ�-�ــ��وت 
  م 2002آذار / ��رس 28و 27ھـ ا�	�ا-,  �1423*�م  14و 13

  

  
  

بيــان  بــشأن طلــب حمايــة 
ــــــن  ــــــاء م ــــــدنيين األبري الم
أخطــــــــــــــــار المواجهــــــــــــــــة 
المتــــــــــــــصاعدة بــــــــــــــسبب 
الـــــــــــــسياسة العدوانيـــــــــــــة 

  اإلسرائيلية
  

ت الذي يتحدث فيه الجميع عن السالم كخيار في الوق
استراتيجي، تمضي إسرائيل فـي عدوانها واحتاللها وتصفياتها 
الموجهة إلى الشعب الفلسطيني أرضا ومؤسسات وجماعات 
وأفراد، وهو موقف ال مناص من أن تواجهه مقاومة وطنية تقف 

  .على أرض صلبة من المشروعية 

لـــــشديد واإلحبـــــاط وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار، ورغـــــم الغـــــضب ا
ـــدوان العـــسكري لقـــوات االحـــتالل  ـــسبب اســـتمرار الع المتـــصاعد ب
ــة  ــة بحماي ــب القمــة العربي ــة تطال اإلســرائيلي فــي األراضــي المحتل
المــــدنيين األبريــــاء مــــن أخطــــار المواجهــــة المتــــصاعدة بــــسبب 

  .السياسة العدوانية اإلسرائيلية 
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  �ABب
  -���7 ا����G ا��	ــ�د إ��ــI �*ـــ�د

  ر��G ا��	'�ر�� ا��&%�$��
  
  

  أشقائي ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
. ًيسعدني ويشرفني، أن أرحب بكم أجمـل ترحيـب، فـي بلـدكم لبنـان، تحلـون فيـه أهـال وأخـوة 

 أن أنقل إليكم، مشاعر الغبطة والسعادة، التي تغمر الشعب اللبناني كلـه، لوجـودكم اليـوم ويطيب لي
هــذا الــشعب، الــذي يكــن لبلــدانكم العزيــزة، كــل الخيــر، والــذي تربطــه بــشعوبكم الــشقيقة، كــل . بيننــا 

ه ٕفباســمه واســمى، أدعــو اهللا تعــالى، أن يوفقنــا فــي هــذ. المحبــة، وأواصــر القربــي، وعمـــق التــاريخ 
  .القمة، لما فيه خير أمتنا، وصالح أمورنا، واسترداد حقوقنا 

  أيها االخوة األعزاء،
ًأبدأ كلمتي، بتوجيه أعمق الشكر، باسمكم جميعا، إلى أخي صاحب الجاللة، الملـك عبـد اهللا 

ة الثاني، عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، للجهود التي بذلها، خالل رئاسته للـدورة الـسابق
كما أشـكره علـى حـسن الـضيافة والرعايـة، التـي أكرمنـا بهـا، خـالل انعقـاد قمـة عمـان، . لهذه القمة 

  .وندعو لجاللته، وللشعب األردني الشقيق، بدوام التوفيق والتقدم واالستقرار 

كمــا يــسعدني أن أشــكر أخــي صــاحب الــسمو الــشيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان علــى مبــادرة 
ًيـة المتحـدة الـشقيقة لجهـة تجييـر دورهـا لعقـد هـذه القمـة فـي لبنـان تقـديرا منهـا دولة اإلمـارات العرب

  .لملحمة التحرير التي خاضها الشعب اللبناني ضد االحتالل اإلسرائيلي 

  أيها االخوة األعزاء ،
وهـم . في هذه اللحظة بالذات، تتجـه أنظـار العـالم إلينـا وبـاألخص العـالم العربـي واإلسـالمي 

ــا ــة ينتظــرون من ــات الدولي ــدت خاللهــا المعطي ــي تعق ــي ظــل هــذه الظــروف المــصيرية، الت ــر، ف  الكثي
واإلقليمية، بحيث بات من الضروري، وضعها علـى بـساط البحـث السـتخراج رؤيـة واضـحة، واعتمـاد 

  .مواقف مسؤولة، تخدم أهدافنا، وتلبي طموحات أمتنا 
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مـان، وقبلهـا فـي القـاهرة، فيمـا تنعقد قمة بيروت اليوم، بعد مرور سنة على اجتماعنا فـي ع
ًمسلــسل اإلجــرام اإلســرائيلي، يحــصد يوميــا، مئــات القتلــى والجرحــى، مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيني 

كمــا يــشرد آالف العــائالت، ويهــدم مئــات المنــازل والمؤســسات والمنــشآت، ويقــتحم القــرى . الباســل 
  .ر خجول ًوالمخيمات، بينما العالم كله تقريبا، في صمت مشين، واستنكا

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
ــة إلســرائيل،  ــة، الداعي ــشرعية الدولي ــرارات ال ــى ق ــا، عل ــين عام ــد عــن ثالث ــا يزي ــد مــضى م ًلق
لالنسحاب الكامل من األراضي العربيـة المحتلـة، كمـا مـضى مـا يزيـد عـن نـصف قـرن، علـى قـرارات 

منـذ ذلـك الحـين، إلـى مـؤتمر مدريـد، و. أخرى، تلـزم إسـرائيل بإعـادة الـشعب الفلـسطيني إلـى أرضـه 
ًمـرورا بمنـاورات أوســلو، وصـوال إلــى مـا يــسمى توصـيات ميتـشل وتقريــر تينيـت، ســارت األمـور مــن  ً
ًسـيء إلــى أســوأ، فأصـبحت سياســة إســرائيل أكثـر إجرامــا وتوســعا، وأصـبح الــشعب الفلــسطيني أكثــر 

ًتــشردا وألمــا  مــة واالنتفاضــة، وأصــبحنا أمــام فجــر لكــن، مــن رحــم هــذا الظلــم واأللــم، خرجــت المقاو. ً
  .جديد، يبشر بعودة الحق، وقرب الخالص 

  أيها االخوة األعزاء ،
اليوم، وبعد ما بزغ فجر المقاومة واالنتفاضة، جاؤوا يتحدثون عن وقف العنف في األراضـي 

ذا ومـا. المحتلة، متجـاهلين أي مـضمون سياسـي يـرتبط بمفاوضـات لتنفيـذ قـرارات الـشرعية الدوليـة 
ًيعني وقف العنف فقط، بين المحتل وبين المقاوم لالحتالل، غير بقاء االحتالل مستقرا وآمنا إلى مـا  ً

  ال نهاية ؟ 

ًاليــوم، ودعمــا إلســرائيل فــي حربهــا ضــد المقاومــة واالنتفاضــة، تحمــل بعــض الــدول ضــدنا، 
تالل هــو اإلرهــاب عنــاوين اإلرهــاب، وكنــا نحــن العــرب أول مــن اســتنكره وأدانــه، ويتناســون أن االحــ

األكبر، ويتناسون انهم في أميركا كما في أوروبا وغيرها حرروا أرضهم في الماضي بالمقاومـة، كمـا 
أمـا نحـن، . ًيتناسون أيضا بأن جماعات اإلرهاب التي يتهموننا بها، إنما نشأ معظمها علـى أيـديهم 

 ومرة أخرى بعدما اصـبحوا أعـدائها، مرة عندما كانوا أصدقائها،: ّفيطلبون منا أن ندفع الثمن مرتين 
ومن هذا المنطلق بالذات، فإن التضامن العربي، يحتم علينا، اعتبار أي اسـتغالل لهـذا الوضـع ضـد 

  .ًأي دولة عربية، هو اعتداء علينا جميعا 
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  أيها االخوة األعزاء ،
لطريـق يقولون أن األمور في المنطقة قـد وصـلت إلـى طريـق مـسدود، أمـا نحـن فنقـول، أن ا

نعم أيهـا . ًكان مسدودا منذ البداية، من قبل إسرائيل، وهذا ما أوصل األمور إلى ما هي عليه اليوم 
ًاالخــوة، كــان ال بــد لهــذا االنفجــار أن يحــصل، كمــا ال بــد لــه أن يتطــور مــستقبال، طالمــا أن إســرائيل 

 و 242 و 194الدوليــة ســدت منــذ البدايــة، وال تــزال تــسد، كــل الطــرق، أمــام تنفيــذ قــرارات الــشرعية 
، والكــل يعــرف أنهــا لــم تنــسحب مــن معظــم الجنــوب اللبنــاني إال تحــت وطــأة المقاومــة، 425 و 338

وهــي لــن تــستجيب لحــق الــشعب الفلــسطيني إال تحــت وطــأة االنتفاضــة، ال ســيما حقــه بــالعودة التــي 
بنـاني لجهـة رفـض أي  والذي اسـتند إليـه اتفـاق الطـائف والدسـتور الل194كرسها القرار الدولي رقم 

  .شكل من أشكال التوطين في لبنان 

  أيها االخوة األعزاء ،
إن الخطر الكبير الذي يداهمنا، ليس السياسة اإلجرامية اإلسرائيلية، ألن التـاريخ علمنـا، أن 

إن الخطــر الكبيــر يكمــن فــي أن نقبــل . هكــذا سياســة ســتكون حتمــا خاســرة، فــي نهايــة المطــاف 
لتــي تريــد منــا أن نبـــادل وقــف المقاومــة واالنتفاضــة بوقــف العنــف، ال بـــزوال بالــضغوط الدوليــة، ا

ونحـن، إذا قبلنـا بمثـل هـذه المقايـضة، نكـون قـد تنكرنـا لتـضحيات اآلف . االحتالل وعـودة الحقـوق 
  .الشهداء الذين سقطوا، ونكون قد خسرنا القضية 

ًخيــا، يجــب أن تكــون بمقابــل ًأيهــا االخــوة، إن المقايــضة الوحيــدة المــسموح بهــا قوميــا وتاري
تنفيــذ إســرائيل لقــرارات الــشرعية الدوليــة، وعلــى رأســها االنــسحاب الكامــل مــن كــل األراضــي العربيــة 

  . وحق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه 1967المحتلة، إلى حدود الرابع من حزيران 

  أيها االخوة األعزاء ،
ن تـضحيات المقاومـة واالنتفاضـة وبـين إن المقايضة، إذا ما حـصلت، يجـب أن تكـون مـا بـي

إن قمـة بيـروت هـي . السالم العادل والشامل، وهذا وحده الـسبيل إلـى اسـتقرار حقيقـي فـي المنطقـة 
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محطــة تاريخيــة، ليوجــه العــرب إلــى العــالم رســالة واضــحة عنوانهــا الــسالم، كــل الــسالم مقابــل كــل 
ًالحقوق، أرضا وعودة، واال وجدنا أنفسنا مجددا، أمام   . المزيد من المآسي والفرص الضائعة ًٕ

  اخوتي، أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ــة وشــعوبكم  ــدانكم الحبيب ــى بل ــل إل ــان، وأنق ــدكم لبن ــي بل ــا، ف ــم جميع ــي بك ًأكــرر مجــددا ترحيب ً
ًالــشقيقة، تحيــات ومحبــة الــشعب اللبنــاني كلــه، داعيــا أن يوفقنــا اهللا فــي هــذه القمــة لمــا فيــه الخيــر 

  .والصواب 

  
  ..             والسالم عليكم  
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�	G�M  
  أEـ	�ء رؤEــ�ء و-ـــ�د ا�ــ�ول ا������
  ��W&� >�= ا�*�وف ا�'��EU ��G	�ء ا��ول ا�T�Rء

  

  

  المملكة األردنية الهاشمية رئيس وزراء......................دولة المهندس علي أبو الراغب �

  ..............................................صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم �

   نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ..................  
  ملك مملكة البحرين ........................صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة  �

 ية رئيس الجمهورية التونس............................فخامة الرئيس زين العابدين بن علي  �

  رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.........فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  �

  رئيس جمهورية جيبوتي ...............................فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله  �

  ..............................صاحب السمو الملكي األمير عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود  �

   العربية السعوديةالمملكة/ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 
 جمهورية السودان/ النائب األول لرئيس الجمهورية .........األستاذ علي عثمان محمد طه  �

  رئيس الجمهورية العربية السورية...............................فخامة الرئيس بشــار األسـد �

  رئيس جمهورية الصومال ...........................فخامة الرئيس عبد القاسم صالد حسن  �

 جمهورية العراق / رة  نائب رئيس مجلس قيادة الثو......................األستاذ عـزة إبراهيم  �

  نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس...........صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد  �

 سلطنه عمان / الوزراء 

 دولة فلسطين/  وزير الخارجية رئيس الدائرة السياسية ..........معالي السيد فاروق قدومي  �

 ة قطر دول/  رئيس مجلس الوزراء .........صاحب السمو الشيخ عبد اهللا بن خليفة آل ثاني  �

 وزير الخارجية والتعاون وممثل عن ...............................معالي العقيد خالد شـريف  �

 جمهورية القمر االتحادية اإلسالمية/  رئيس الحكومة رئيس الجمهورية باإلنابة 

  النائب األول لرئيس مجلس الوزراء .............معالي الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  �

 دولة الكويت / ووزير الخارجية 
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 رئيس الجمهورية اللبنانية.................................لعماد إميل لحود فخامة الرئيس ا �

  أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة .................معالي الدكتور علي عبد السالم التريكي  �

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى/ االفريقية 

 جمهورية مصر العربية/  رئيس مجلس الوزراء .................معالي الدكتور عاطف عبيد  �

  ملك المملكة المغربية..................................لة الملك محمد السادسصاحب الجال �

  الوزير األول ..........................................معالي الشيخ العافية ولد محمد خونا  �

 )رئيس الوزراء في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ( 

  رئيس الجمهورية اليمنية.......................فخامة الرئيس الفريق علي عبد اهللا صالح  �

  

  


