
   

  "اضـالن الريـإع"
  ـــــــ

  
 12-11 ي يوم في قمتهم الرابعة بالرياضالجنوبيةقادة الدول العربية ودول أمريكا اجتمع 

، ملك العزيز آل سعود  الملك سلمان بن عبد،خادم الحرمين الشريفين بدعوة كريمة من 2015نوفمبر 
 في مجاالت التعاون المختلفة بين دول دمما تم إحرازه من تق المملكة العربية السعودية، وبعد استعراض

  .والصادر عنها اعالن ليما 2012االقليمين منذ انعقاد القمة الثالثة في بيرو في أكتوبر 

  :تم االتفاق على ما يلي

  :  المقدمة
 ليس كن م بين كال اإلقليمين، والذياألطراف بالحوار الجاري المكثف وبالتعاون متعدد الترحيب -1

ام بالجدول الذي تم إقراره في القمم السابقة، بل سمح أيضاً بتعزيز إمكانيات فقط من االلتز
التعاون كوسيلة للتعزيز الفعال للتنمية والحد من الفقر، وذلك من خالل بناء القدرات، واالبتكار، 

   .والتبادل التقني والثقافي

ستراتيجية بين االقليمين، أهمية بذل جهود جديدة وممنهجة لتطوير شراكة اب األخذ في االعتبار  -2
واالتفاق على انتهاج وتعزيز ومتابعة خطة عمل لتسهيل عملية تنسيق الرؤى اإلقليمية للقضايا 

 . الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجاالت القطاعية

تمت الموافقة على تعزيز الحوار السياسي الدائر الرامي إلى تنسيق وإعادة تأكيد المواقف  ،كذلك
 واحترام مبادئ القانون اإلقليمين  ذات الصلة بهدف حماية مصالحالمشتركة في جميع المحافل

، وتعزيز وتقوية السلم واألمن الدوليينعات وصون ازنمالدولي، ودور األمم المتحدة في فض ال
م كما تم التأكيد مجدداً على التزامهم بتعزيز واحترا. التنمية المستدامة لصالح البشرية قاطبة

أهمية سية والقانون الدولي اإلنساني وأخذهم باالعتبار حقوق اإلنسان والحريات األسا
 مراعاة أهمية ت التاريخية والثقافية والدينية، وكذا الخلفياوتنوعالخصوصيات الوطنية واإلقليمية 

  . تنفيذ كافة الدول األعضاء لقرارات األمم المتحدة واحترام

 والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيسي الذي  لألحداثوأخذا في االعتبار -3
التأكيد مجدداً على االلتزام باالستمرار في تعزيز ه التكتالت والتجمعات اإلقليمية، وتضطلع ب

 انعقاد قمم الدول العربية ودول نوبي لتحقيق االستفادة القصوى من األمريكي الج-التعاون العربي
بين  ةاالقتصاديو ة االجتماعيبالنشاطاتكل ثالث سنوات في االرتقاء يا دورأمريكا الجنوبية 
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 إلى مرحلة بناء شراكة جديدة من خالل وضع برامج وسياسات للتعاون االقتصادي اإلقليمين
بين  التكامل المنشود تعتبر قاعدة لتحقيقالمشترك مع تنفيذ مشروعات تنموية  واالجتماعي

 .  االقليمينشعوب

 االجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية اإلدماجهمية أب التنويه -4
كذلك في تحسين نوعية المستدامة والقضاء على الفقر، وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم و

حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب، والتأكيد على الدور األساسي الذي يضطلع به التعاون 
اإلسهام  في سياسات توسيع عملية النمو والتنمية في الدول النامية، من خالل جنوب في -جنوب

 والتدريب ونقل التكنولوجيا في المجاالت ذات ةرفالتنمية الوطنية عبر تبادل الخبرة والمع
 كمكمل جنوب سيحظى بدعم المجتمع الدولي -إن التعاون جنوب. األولوية التي تحددها الدول

  . شمال وجنوب للتعاونوليس كبديل 
مبادئ احترام السيادة الوطنية، يسترشد بجنوب -التأكيد مجددا على أن التعاون جنوبكذلك، 

 واالستقالل، والمساواة، وعدم فرض الشروط، والتضامن والتكامل وعدم التدخل والملكية الوطنية
  .في الشؤون الداخلية، والمنفعة المتبادلة

جنوب -عاون شمالز التعاون الثالثي كوسيلة لتعظيم نتائج التوالدعوة، في هذا الصدد، إلى تعزي  
  .جنوب المشار إليها أعاله-جنوبال في االعتبار مبادئ التعاون جنوب، آخذا-وجنوب

العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية، وهو أمر جميع الشعوب بالمساواة في حق  على التأكيد -5
 لهذا الغرض الموجودة .ترسانات النووية رجعة لجميع الاإلزالة التامة دونإال بلن يتسنى تحقيقه 

دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ االلتزامات 

دعوة المجتمع الدولي  كذلك .يها في المادة السادسةلالخاصة بنزع السالح المنصوص ع
لالنخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة األسلحة النووية تحت إشراف دولي صارم 

 ي أوالتأكيد مجددا على القلق البالغ إزاء العواقب اإلنسانية الكارثية التي قد تنجم عن. وفعال
 . استخدام مثل تلك األسلحة

على أن استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية هو حق غير قابل للتصرف  مجدداالتأكيد  -6
للدول األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية 

    . بمصداقية المعاهدةيضرأو انتقائية سوف 

  :متعددة األطرافالتنسيق السياسي والعالقات : أوالً
 وإعالن ليما) 2009(إعالن الدوحة و )2005(إعالن برازيليا   على قراراتجدداًمد التأكي    -1

التأكيد مجددا على والفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، القضية الخاصة ب ،)2012(
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مبدأ األرض على أساس   إلى سالم عادل ودائم وشامل في الشرق األوسط ضرورة التوصل
، خاصة الفوري لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة، والتنفيذ مقابل السالم

على  و،)2003 (1515 ورقم ،)1973( 338، ورقم )1967( 242 مجلس األمن رقم اتقرار
إضافة إلى  ،)2002( في قمة بيروت تم إقرارهامرجعية مدريد ومبادرة السالم العربية التي 

  .الستقرار والسلم واألمن لجميع دول المنطقة، لضمان تحقيق االالحقةالقمم العربية 
 التي وضعتها اللجنة لسالملخارطة الطريق لالتطبيق الكامل والتأكيد مجددا على ضرورة   

  قيام الحاجة إلىالتشديد علىمع الرباعية، والدعوة إلى اضطالعها بدور متجدد واستباقي، 
 على والتأكيد جهودها، ا يستجد منبم الرباعية بإحاطة مجلس األمن والمجتمع الدولي اللجنة

ضرورة اضطالع مجلس األمن الدولي بمسؤولياته بموجب ميثاق األمم المتحدة، ودعمه 
  . وتوجيهه الفعال لعملية السالم

 بما في ذلك ، الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيضرورة إحقاق على جدداًموالتأكيد 
 1967 قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام  يضمنالذي، حقه في تقرير المصير

 ضمن حدود آمنة ،جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلتعيش في سالم القدس الشرقية، عاصمتها و
  وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة،ومعترف بها

   .ومبادرة السالم العربية (III) 194رقم 

/  حزيران5  فياحتلتها من جميع األراضي العربية التي الفوريدعوة إسرائيل إلى االنسحاب    -2
 وتفكيك جميع ،األراضي اللبنانية وما تبقى من  بما فيها الجوالن السوري المحتل1967يونيو 

 ر شرعية غير قانونية وغيباعتبارها  بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلةتالمستوطنا
االحتالل المستمر لألراضي الفلسطينية والنشاط االستيطاني المتزايد الذي ف .وفقا للقانون الدولي

فرص تحقيق من ويقلل ، يقوض حل الدولتينتقوم به الحكومة اإلسرائيلية يعيق عملية السالم و
  . الدائم السالم

ة العدل  الذي أصدرته محكمالرأي االستشاريبضرورة مراعاة مطالبة كافة األطراف المعنية 
العواقب القانونية لبناء جدار في األرض الفلسطينية " ، والمتعلق ب9/7/2004الدولية بتاريخ 

  .وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات" المحتلة

جميع األسرى والمعتقلين عن  الفوري وغير المشروط فراجعلى ضرورة اإل جدداًمالتأكيد    -3
 الجهود الراميةكافة سجون اإلسرائيلية، ودعم السطينيين والعرب المحتجزين في السياسيين الفل

 في الجمعية العامة لألمم المتحدة وغيرها من األجهزة ذات الحرجة القضية هذه معالجةإلى 
 االعتقال التعسفي جميع أشكال التوقف عنب إسرائيل مطالبة و، األمم المتحدة منظومةفي الصلة 
 وأعضاء المجلس  فيهم األطفال والنساءن بملمعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين وسوء اوالظلم
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 ، األمر الذي يخالف األعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي اإلنسانيالتشريعي الفلسطيني؛
  .نيفي جاتبما في ذلك اتفاقي

 والذي لمدنيين في قطاع غزة اعلىغير المتكافئ المفرط ولعدوان العسكري اإلسرائيلي اإدانة    -4 
 ، المدنيينوالجرحىالضحايا الف من اآل مخلفاً يوماً) 50(استمر و 2014يونيو /بدأ في حزيران
،  القانون الدوليانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن ،األحداث  في تلك مستقلتحقيقينبغي إجراء 

قد التي و ة للشعب الفلسطيني، التحتيالسكنية والبنىمجمعات المنازل وال تدميرالتي أدت إلى 
القوة (تحميل إسرائيل و ،تسقط بالتقادموجرائم ضد اإلنسانية التي ال   جرائم حرب إلىترقى

 والمادية التي لحقت بالشعب اإلنسانية األضرار جميعالمسؤولية الكاملة عن ) القائمة باالحتالل
 .عملهاالفلسطيني في قطاع غزة جراء 

 على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزةللهجمات العسكرية اإلدانة الشديدة     -5
 انتهاكاً صارخاًاألفعال تشكل هذه حيث  ،التي أدت إلى خسائر بين المدنيين، و)األونروا(

  . يتعين علينا إدانتها بأشد العباراتالتي اعد القانون الدولي والتفاقيات جنيف وغيرها من قو

 االستخدام  إزاءالعدوان اإلسرائيلي األخير على غزةل أمريكا الجنوبية من موقف دواإلشادة ب   -6
اءات التي اإلجروب فيهم النساء واألطفال، ن خلفه من الضحايا المدنيين بمماالمفرط للقوة و

لترحيب بالمساعدات اإلنسانية المقدمة من قبل دول أمريكا الجنوبية وااتخذتها في هذا الصدد، 
 للشعب  المقدمة والتأكيد على أهمية المساعدات اإلنسانيةعم الضحايا وعائالتهم، دل نللفلسطينيي

  .  بما في ذلك إعادة إعمار غزة، المجتمع الدوليسطيني منالفل
 إسرائيل على قطاع غزة والذي يمثل الذي تفرضهالدعوة إلى الرفع الكامل والفوري للحصار   -7

،  اإلنسانللقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق خطيرة  لسكان القطاع في مخالفةاً جماعياًعقاب
وإليها من غزة التي تشرف عليها إسرائيل والتشديد على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر 

طارئة ومرور العاملين في المجال الطبي وإغاثة النسانية اإلمساعدات البغرض السماح بدخول 
   .المحتاجين

 إطالق النار في القاهرة بناءاً على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر الترحيب بإعالن وقف   -8
 المفاوضات، لمواصلة توفير البيئة المواتيةالعربية، ودعوة جميع األطراف المعنية إلى 

واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى إنهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل 
بنتائج والترحيب  ،معترف بها دولياًوإسرائيل ضمن حدود آمنة تعيش فلسطين ول ،الدولتين

 حول إعادة إعمار غزة 2014جمهورية مصر العربية في أكتوبر المؤتمر الذي استضافته 
بتلك التعهدات التي أعلنت لوفاء ا إلى ا المانحة، ودعوتهالجهاتعنها  أعلنتبالتعهدات التي و

   . المؤتمرخاللعنها 
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غيرها من الدول واقف دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعوة اإلشادة بم   -9 
  .تحذو حذوهاأن األخرى إلى 

مساعي القيادة الفلسطينية في التوجه لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى والدعم لالترحيب    -10
   واالنضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية

 للشعب حماية دولي نظام تبني إلىالدولي متحدة وخاصة مجلس األمن دعوة منظمة األمم ال   -11
 واالنتهاكات الهجمات أشكال جميع من ولألماكن المقدسةممتلكاته لالفلسطيني األعزل و

االتفاقيات المعاهدات ووالدولي لقانون اإلنساني ل وفقاك وذلالمتواصلة و المتصاعدة اإلسرائيلية
   .الدولية ذات الصلة

منتجات المستوطنات  في تجاراال لالمتناع عن العربية ودول أمريكا الجنوبيةعوة جميع الدول د   -12
 التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من االحتالل وتجنب  األراضي الفلسطينيةعلى اإلسرائيلية
 تشجيع االستثمار في المستوطنات إلى عدم الدول األعضاء في األسبا دعوة. اإلسرائيلي

ائيلية من قبل القطاع الخاص، والعمل بدالً من ذلك على تشجيع الشراكات التجارية مع اإلسر
  . دولة فلسطين

قراراتها السابقة وفقا لاألساسية المرجعية القانونية ب االستمرار في التمسكإلى  اليونسكو دعوة    -13
 بناء على 1981عام  بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي الخاصة

الطلب الذي تقدمت به المملكة األردنية الهاشمية بتأييد عربي وإسالمي شامل وفقا لقرار المجلس 
 عام الصادرالقرار كذلك ب، و1981سبتمبر /  أيلول انعقادها بشهرةالتنفيذي للمنظمة في دور

 أن الوضع حيث في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر،  القدسجأدر الذي 1982
الملك جاللة  والترحيب باالتفاق الهام الموقع بين .القانوني للقدس كأرض محتلة ما زال قائما

صاحب الوصاية على المقدسات في ) ملك المملكة األردنية الهاشمية(عبد اهللا الثاني بن الحسين 
 بهدف ،31/3/2013بتاريخ ) طينرئيس دولة فلس(والرئيس محمود عباس القدس الشريف 

 وحمايتها  والمواقع الدينيةالدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
   .قانونيا بكل السبل الممكنة

 اتخاذ أي تدابير سواء كانت فردية أو خالف ذلك تؤثر على أصالة تجنبعلى  جدداًمالتأكيد    –14
نة القدس واألماكن المسيحية واإلسالمية وسالمة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدي

اتفاقية الهاي  و1972 فيها وفقا التفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام الموجودة 
 بالدور الذي تلعبه لجنة اإلشادة و.1954لحماية الممتلكات الثقافية في الصراع المسلح لعام 

في حماية وضع القدس  المملكة المغربية ملك السادسرئاسة جاللة الملك محمد بالقدس 
   .الشريف
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الترحيب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة جمهورية فنزويال البوليفارية والقدس    -15
  .2015 مايو 20فنزويال في  –الشرقية عاصمة دولة فلسطين في كراكاس 

ات ـــثقافرهاب وأية أديان أو إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين اإل   -16
 ومنع التزويد تأكيد االلتزام بجهود األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب إعادة  بعينها وأو أعراق
 أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد أو كيانات  باألسلحةمباشرالو غير المباشر 

  .  الصلةمتورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات

بما في التأكيد على الحاجة إلى مكافحة اإلرهاب من خالل التعاون الدولي الفعال والكفء إعادة        
القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وفقا لالمتحدة والمنظمات اإلقليمية المعنية، ذلك مع األمم 

 .ن الدولي اإلنسانيالجئين والقانو من قوانين حقوق اإلنسان والوكذلك مع ما هو مطبق

بما في ذلك االلتزام بجميع بنوده ) 2014 (2170رقم التأكيد على االلتزام بقرار مجلس األمن 
نواع المواد ذات كذلك لكافة أ، أو بيعها، أو نقلها وألسلحةالمباشر لمباشر أو غير التوريد البمنع 
لق باألعمال العسكرية لما يسمي  أو التدريب المتعوتقديم المشورة الفنية أو المساعدة العالقة

المرتبطة بتنظيم القاعدة  وجبهة النصرة وغيرهما من األفراد والجماعات اإلرهابيش تنظيم داع
ومنع اإلرهابيين من االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازالت 

  . السياسية مقابل إطالق سراح الرهائن
للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات   التامداالستعدااإلعراب عن 

، خاصة عليه على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة اإلرهاب والقضاء والجهود
 الضروريةفي مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات، وكذلك اتخاذ التدابير 

 . لالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابيةبهم اصة األطفال والشباب واجتذابهمخوعناصر اللمنع تجنيد 
 إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها في مجال المعنيةوالقضائية  ودعوة األجهزة األمنية

  . مكافحة اإلرهاب في إطار الشرعية الدولية

 23 -22يومي افته الجزائر الذي استضالمؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الترحيب بنتائج     -17
  .2015يوليو 

 فيالترحيب بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل اإلرهاب الذي استضافته مملكة البحرين    -18
التوصيات التي تضمنها بيان المنامة وخاصة ما يتعلق بالتطبيق الكامل ب و2014نوفمبر 

صلة، جب قرارات مجلس األمن ذات ال بمولهيئاتاألفراد أو ا قوبات المالية المقررة علىللع
، باإلضافة إلى إشراك  اإلرهاب  تمويلفيالمساعدين ب وبالمسئولين أ يةوالتعريف بصورة علن

القطاع الخاص بصورة ايجابية في جهود مكافحة تمويل اإلرهاب، وضمان أن خدمات تحويل 
   .مخالفة للعقوبة في حال الهي محط أو األصول مرخصة وتحت الرقابة واألموال
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لمؤتمر حماية المؤسسات األهلية من خطر قريبا الترحيب أيضاً باستضافة مملكة البحرين    -19
 . استغاللها في تمويل اإلرهاب

األمم المتحدة مركز بإنشاء والذي يرحب ) 10/66(قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ب التذكير   –20
اإلشادة بتقديم المملكة كذلك لتعاون معه وعلى اء  وتشجيع جميع الدول االعضااإلرهابلمكافحة 

   . هذا المركزة مليون دوالر دعما ألنشط100العربية السعودية لمبلغ 

الترحيب بانتخاب المملكة المغربية باإلجماع لتولي الرئاسة المشتركة إلي جانب مملكة هولندا    –21
  .للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

   . ومقره الجزائرحول اإلرهاب لبحوثمركز اإلفريقي للدراسات وا البعملاإلشادة    -22

وما تكلف به من مشتركة  مبدأ إنشاء قوه عربية بتبني ةبقرار القمة العربية األخير علماً األخذ   - 23
 ، األمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات اإلرهابيةتواجه التي هديداتمهام لمواجهة الت

قانون  وفق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات االعتبارل كامأخذ مع 
   .حقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين والقانون الدولي اإلنساني

لشديدة لجميع األعمال اإلرهابية التي تستهدف العراق والتي يقترفها تنظيم داعش ااإلدانة    -24
 في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات المتورطة األخرى ابيةاإلرهاإلرهابي والمنظمات 

اآلثار واألضرحة والكنائس  على أساس ديني أو عرقي، وتدمير واالستهدافالشعب العراقي 
 بما في ذلك تدمير والمساجد وأماكن العبادة األخرى والمواقع األثرية ومواقع التراث الثقافي

الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم و.  التاريخيالحضرمتحف الموصل واآلثار في موقع 
 الترحيبو. " التراث الثقافي في العراقالحفاظ على" بعنوان  A/Res/69/281رقم المتحدة 

ورفض كل أشكال  اإلرهابية في مكافحة الجماعات القوات العراقية بالجهود التي بذلتها أيضاً
 تهدد السالمة اإلقليمية كافة الممارسات التي  إدانة ىالتدخل الخارجي في العراق مع التأكيد عل

للعراق ووئامه المجتمعي ودعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء 
  .الشعب العراقي

توصل  بالوااللتزامبسيادة واستقالل سوريا ووحدتها وسالمة أراضيها  همعلى التزاممجدداً  التأكيد – 25
  .2012 يونيو 30 الصادر في 1نيف  وفقا لمبادئ إعالن ج لألزمةاسيسيحل إلى 

في مهمته ولجهود السيد ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص لألمم المتحدة في سوريا دعم   
لوصول لحل سياسي مأمول لألزمة السورية وفقا إلعالن  الهادفة لاستئناف المفاوضاتتشجيع 
  . 30/6/2012 في  الصادر1جنيف

 صول إلى حل سياسي لألزمة السوريةخارجية للوالوزراء ل بنتائج مؤتمر فيينا الدولي الترحيب
 واإلصرار على ايجاد حل يضع حداً لمعاناة الشعب ة الدولياتبما يعكس الجدية في التحرك
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 . السوري

 اأدان اللذان) 2015 (2235ورقم ) 2015 (2209ات مجلس األمن رقم  قرارىإعادة التأكيد عل
بعدم  األطراف المتنازعة  أهمية قيام جميعى علاكيماوية في سوريا وشددال األسلحة م استخدا
و نقلها باإلضافة إلى تأسيس آلية أها و االحتفاظ بأو تخزينها أو إنتاجها أو تطويرها أ هااستخدام
  .  في سوريا األسلحةتلك مشتركة لتحديد ومحاسبة المسئولين عن استخدام تحقيق 

 ، وتفكيك كافة األسلحة الكيماويةيةاومعاهدة حظر األسلحة الكيمإلى  سوريا مامبانضالترحيب 
المعلن عنها على أراضيها، والتأكيد على أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازي جهود في 

  . المجاالت األخرى
علـى  زة لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية للقـضاء        لألعمال الممي الواسع  اإلعراب عن التقدير    

 رئيسي للتسوية الـسلمية للنزاعـات       ي نفس الوقت تقوية التعددية كنهج     ، وف األسلحة الكيماوية 
دة ومنظمـة    المتح لألمموكذلك االعتراف بالدور األساسي التي تلعبه البعثة المشتركة         . الدولية

مثـال  والترحيب بهذا ال  . تفكيك األسلحة الكيماوية السورية    في برنامج    حظر األسلحة الكيماوية  
  . لتعاون العملي بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نزع السالحعلى االهام 

اإلعراب عن و). 2014 (2191، 2165، 2139 قرارات مجلس األمن رقم بأحكامالتذكير 
وارتفاع أعداد النازحين والالجئين إلى  االقلق البالغ إزاء تدهور الوضع اإلنساني في سوري

 مليون 4.5 وفي الدول المجاورة، إضافةً إلى أكثر من ا داخل سوريصيون شخمل 12أكثر من 
و تلك  التي يصعب الوصول إليهابحاجة إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة في المناطق شخص 

  كافةه ينبغي على التذكير بأنو مبادئ المساعدات اإلنسانية، آخذين في االعتبار .المحاصرة
  للمساعدات اإلنسانيةودون إعاقة بالوصول الفوري أن تسمحيجب أطراف النزاع في سوريا 

والدعوة أيضا ) 2014 (2165وفقاً لقرار مجلس األمن رقم  ، سوريا جميع أنحاء للشعب في
دول الجوار لمساعدتها في تحمل أعباء استضافتها لالجئين السوريين وتخفيف الوضع إلى دعم 

بيان رئيس مجلس األمن رقم  التذكير بدد أيضا، وفي هذا الصاإلنساني للنازحين السوريين
S/PRST/2015/10  24/4/2015 الصادر في    

العربية واألوروبية دول ال  بذلتها التيلإلعجابوالمثيرة  عن تقديرهم للجهود الهامة اإلعراب
 ا األزمة في سوريأن بقلق بالغ ويالحظون. يعاب الالجئين السوريين الستواألمريكية الجنوبية

الدول األخرى المضيفة و دول الجوار ى علاقتصادي ووسكاني وبيئي تأثير اجتماعي  لهاكان
مواردها المحدودة وخدماتها االجتماعية فاقت التي وخاصة لبنان واالردن والعراق ومصر، 

 إلىالتعليم، وأدت الطاقة و واإلسكان الصرف الصحي وقدراتالمياه والصحة و كاألساسية
 على أهمية تمويل ويؤكدون . األمنى علترأثكما   واالستثمارالتجارةاؤل تضو تفاقم البطالة،
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توفير الدعم لخطط االستجابة الوطنية، على اإلنسانية والتنموية ألزمة الالجئين، واالستجابة 
  . الدول والمجتمعات المضيفةتكيفالحتياجات اإلنسانية لالجئين وتقوية المتصلة با
/ رعاية صاحب الـسمو الـشيخ       باألول والثاني والثالث    مانحين    انعقاد مؤتمرات ال  الترحيب ب 

 وذلك لرفع المعاناة عـن الـشعب الـسوري،    أمير دولة الكويتصباح األحمد الجابر الصباح  
  .  الكويت في2015، و2014، 2013األعوام في والتي عقدت 

 إسرائيلاللبنانية، ودعوة  األراضي المةسيادة واستقالل وسالوحدة الوطنية و التأكيد على إعادة   -26
 اًأرض انتهاكاتها للسيادة اللبنانية إنهاء، و ط شروبدونجمله و م ب1701للتنفيذ الفوري لقرار 

هود الحكومة اللبنانية للدفاع عن لبنان ضد جميع التهديدات ألمنها دعم جو. اًوبحر اًجوو
، ورات في المنطقة العربيةواإلعراب عن تفهمهم للسياسة المتبعة من قبل الحكومة حيال التط

  .خاصة سياستها بالنأي عن النفس تجاه األزمة في سوريا

 ة والعسكرية األمنيت في المجاالحكومة الليبية المعترف بها من األمم المتحدة الجهوددعم   –27
دة وسالمة وحدة وسيااحترام إعادة التأكيد على االلتزام بو . لمواجهة التنظيمات اإلرهابية

تمدد ل البالغ القلق ناإلعراب ع.  الداخليةالشؤونمبدأ عدم التدخل في وفق  ، الليبيةاألراضي
ى دعم الحوار السياسي القائم  عل مجدداًالتأكيدو .ةالدولهذه أعمال الجماعات اإلرهابية في 

الصخيرات حول باتفاق والترحيب . رعاية الممثل الخاص لالمين العام لألمم المتحدة في ليبياب
 الليبية في يوليو األطرافحل سياسي لألزمة في ليبيا والذي بادرت به أغلب صل إلى التو

 الليبية األطراف، ودعوة جميع مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا االتفاقالماضي 
 واالستمرار في االلتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الخالفات لتضييق هاجهودلمضاعفة 
  .الوطني

لتنويه بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربية لليبيا، الجزائر وتونس والسودان ومصر  ا -28
   الليبي -لتسهيل الحوار الليبي

العربية المتحدة  اإلمارات دولة مبادرة على االيجابي الرد إلى اإلسالمية إيران جمهورية دعوة   -29
 وذلك ،)موسى وأبو وطنب الصغرى رىالكب طنب(الثالث  الجزر لقضية سلمي حل إلى للتوصل

  .الدولي القانون ومبادئ المتحدة األمم  ميثاق وفق المباشرة والمفاوضات الحوار عبر

والذي يشكل خارجية القوى ال عن رفضهم ألي تدخل في شؤونهم الداخلية من قبل اإلعراب  -30
  .األمم المتحدة ومبدأ حسن الجوارانتهاكاً لميثاق 

في العاشر من اكتوبر كومة السودانية  بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقتها الحالترحيب   - 31
)  AUHIP(في السودان بدعم من لجنة االتحاد اإلفريقي التنفيذية رفيعة المستوى 2015

على االنضمام العربية لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات واألحزاب السياسية الدول وجامعة 
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الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية الحالية للسودان، ودعوة المجتمع  من أجل لها
الدولي والمؤسسات المالية الدولية لدعم السودان في جهوده للحد من اآلثار الناجمة عن انفصال 
جنوب السودان من خالل تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات االقتصادية أحادية الجانب 

   .لسودانالمفروضة على ا

وكذلك ، الجمهورية اليمنيةأراضي وسالمة  بوحدة وسيادة واستقالل  التزامهمإعادة التأكيد على   -32
  إلىوصولال، وتنمية والعدالة االجتماعية واللحرية والديمقراطية نحو ا الشعب اليمنيبتطلعات

الجمهورية ئيس التأكيد على دعمهم لشرعية فخامة رو.  دون عوائقلسلع األساسية والخدماتا
 الدولة لحماية للجهود المبذولة من مختلف األطراف عبد ربه منصور هادي، واليمنية

  .مؤسساتها وأمالكها وبنيتها التحتيةو
 حل فوري، سلمي، تفاوضي لألزمة اليمنية فيوجود الدور الحيوي الذي قد يلعبه التأكيد على 

  .طقتي الشرق األوسط والقرن األفريقي في منواألمنية برمتها العملية السياسية استقرار
المشهد ب المعنية الشرعية طراف  بين جميع األةعملية السياسيلا استئناف التأكيد على أهمية إعادة

 مسودة وإجراء  استفتاء علىتنفيذ إصالح انتخابي، والسياسي اليمني، بغية إعداد دستور جديد، 
 في مزيد من التدهورالتجنب ل فاعلة قد تكون الدستور واالنتخابات العامة، والمبادرات التي

  .ألوضاع اإلنسانية واألمنية في اليمن
تمكين لاالقتصادي والمادي الالزم واألمني، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي، 

بشكل عاجل  ةتلبيال منها، واإلنسانيةخاصة وات، مواجهة التحديالجمهورية اليمنية من 
 الخاصة باستكمال مرحلة الترتيبات الوضع واستئناف استقرار لضمان نموية التحتياجاتهاال

  .االنتقال الديمقراطي
 جميع ومطالبة) 2015 (2216التأكيد على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم 

 مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قبل المتبناة القرارات إلى احتراماألحزاب الشرعية في اليمن 
  .جميع قرارات مجلس األمن ذات الصلةكذلك ووفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي 

الترحيب بإعالن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملـك المملكـة                
وكـذا   ،عمال اإلغاثة اإلنسانية فـي الـيمن       مليون دوالر أل   274مبلغ  ب التبرعالعربية السعودية   

" مركز الملك سلمان لإلغاثة اإلنـسانية واألعمـال الخيريـة         "نشاء  ادرة الكريمة إل  الترحيب بالمب 
والتأكيد علـى   . لمركز العاجلة ل   مليون دوالر إضافي لتمويل االحتياجات     266وتخصيص مبلغ   

 .     اليمنفيأهمية وضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة لمعالجة الوضع اإلنساني الصعب والخطير 

السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث خاص لألمين العام لألمم المتحدة باليمن دعم جهود 
  .للوصول إلى حل سياسي لألزمة اليمنية
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 بأهمية إنشاء مؤسسات واإلقرار .2016دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية    -33 
،  اإلرهابيةا من جماعة الشبابالمناطق التي تم استعادتهلدولة الصومالية الفيدرالية، واستقرار ا

  . المحررةالجديدة  إلى المناطق مين وصولها وتأ المساعدات اإلنسانيةتوفيروالحاجة الماسة إلى 
في بناء  المتزامن  مع االحتياجات اإلنسانية الملحة واالستثمار االستجابةالتأكيد على أهمية   

  .دراليةي أولويات الحكومة الففق معلول طويلة األمد وبما يتوتعزيز الح القدرات البشرية
 الدائم بالصومال واإلشادة م على التزامه وجامعة الدول العربيةفريقياألتحاد إلتوجيه الشكر لو        

تحاد اإلفريقي في إلاقوات بعثة  و SNA)  (بتضحيات وشجاعة الجيش الوطني الصومالي
  . من أجل تحقيق السالم)AMISOM(الصومال 

رالية في الصومال ديالف لدعم الحكومة (UNSOM)  مهمةديد مجلس األمن تفويضالترحيب بتم
  .AMISOM)(كذلك بعثة و
وتحقيق تقدم سياسي ملموس بغية " 2016رؤية "التأكيد على أهمية تنفيذ إطار العمل الحكومي و

 . 2016، وإجراء انتخابات عامة في 2015 تبني الدستور الفيدرالي في

مل لبناء السالم في  الشاالنهجقدم السياسي يجب أن يستمر كجزء من التأكيد على أن الت
 بما في ذلك ضعفاحماية الفئات األكثر كذلك  حقوق اإلنسان و وحمايةتعزيز الصومال، وأن

  . النزاع المسلح يجب أن تكون أولوية لناالنساء واألطفال المتضررين من
اون بين ممثلي ومبعوثي األمم المتحدة  المشاورات والتعتعزيزوإعادة التأكيد على أهمية 

 . اإلعمارإعادة  في المجاالت السياسية واألمنية واإلنسانية و للصومالوجامعة الدول العربية

 وأيرلندا الشمالية إلى استئناف  لبريطانيا العظمىدعوة جمهورية األرجنتين والمملكة المتحدة   -34
إلى حل سلمي نهائي للنزاع على السيادة  ، في أسرع وقت ممكن،التوصلالمفاوضات بغية 

وإعادة . وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة" مسألة جزر مالفيناس"المشار إليه بوصفه 
 االتأكيد على أن االدعاء بأن جزر مالفيناس وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش تعتبر بالد

كذلك  و، أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل االتحاد األوروبيوأقاليم يمكن
ما وراء البحار، ال يتفق مع حقيقة أن هناك نزاعا مع  الترابط حول قرارات االتحاد األوروبي 

واإلقرار أيضا أن األنشطة األحادية الستكشاف الموارد الطبيعية . حول السيادة على هذه الجزر
مع  عارضفي الجرف القاري األرجنتيني حول جزر مالفيناس تت الجارية حاليا المتجددة غير

 بحق جمهورية اإلقراروفي هذا الصدد، . 49/31أحكام قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 القانونية مع االحترام الكامل للقانون الدولي والقرارات ذات اإلجراءاتاألرجنتين في اتخاذ 

واألعمال االستغاللية , الهيدروكاربون غير المصرح بها، واستغاللأعمال التنقيب الصلة ضد 
 وأيرلندا الشمالية إلى  لبريطانيا العظمىودعوة حكومة المملكة المتحدة. في الجرف القاري
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  نزاع على السيادة معترف بهطي مناورات عسكرية على أراض هي محاإلحجام عن القيام بأ
  . دة األمم المتحمن قبل

الذكرى الخمسين لتبني الجمعية العامة يوافق  16/12/2015أن يوم ب التذكير السياقفي هذا    -35
، القرار األول الذي أشار بشكل خاص إلى قضية جزر (XX) 2065لألمم المتحدة لقرارها رقم 

لجنتها المالفيناس، والذي تم تجديده من خالل القرارات الالحقة التي تبنتها الجمعية العامة و
  . إنهاء االستعمار حتى اآلنبالخاصة 

القلق البالغ حول حقيقة أنه رغم الوقت الذي مضى منذ تبني الجمعية العامة اإلعراب عن و        
تم تسوية هذا النزاع الذي طال أمده، إن قادة ورؤساء الدول  لم ت(XX) 2065لقرار رقم 
  جهوده فيبتجديد األمين العام ةبمطالفي ى خراألقليمية اإلمحافل ال  إلىينضمونوالحكومات 

 القرارات  من الجمعية العامة عبره الحالية لبذل المساعي الحميدة الموكلة إليمهمته إطار
 سلمي للنزاع ليجاد حوضات الثنائية في أقرب وقت ممكن إلالمتعاقبة، لضمان استئناف المفا

   .المشار إليه أعاله

 لمراجعة معاهدة عدم االنتشار النووي المؤتمر التاسع إلخفاق االسف واإلعراب عن خيبة األمل   -36
، رغم الجهود التي بذلتها الجمهورية موضوعيةختامية وثيقة على   اجماع التوصل إلىفي

   .مراجعة المعاهدة لمؤتمر الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الدورة التاسعة 

خالية من األسلحة  إلنشاء منطقة "األوسط حول الشرق رقراال"التأكيد على أهمية تنفيذ  إعادة  
 عام  األطرافمؤتمر في والذي تم تبنيه في الشرق األوسطوأسلحة الدمار الشامل النووية 
والتذكير بأن هذا القرار هو جزء أساسي من . دة منع االنتشار النووي لمد ومراجعة معاه1995

   .كامالإلى حين تنفيذه يبقى ساري المفعول وباقة تمديد االتفاقية 
 اكملهبأ أن تكون المنطقة الستقرار في الشرق االوسط يتطلبإعادة التأكيد على أن األمن واو  

في هذا السياق، تأييد ما صدر عن و. خرىألسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األمن ا خالية
والذي أعاد التذكير ) 2010و ماي/نيويورك، أيار(مؤتمر المراجعة الثامن لمعاهدة عدم االنتشار 

لمعاهدة ووضع كل ل أهمية انضمام إسرائيل  حيث من2000على ما أكده مؤتمر المراجعة عام 
   .منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 البحرين لك مملكةمالترحيب بمبادرة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة    -37
مبدأ أكيداً على  استجابة لتطلعات الشعوب العربية وت العربية لحقوق اإلنسانبإنشاء المحكمة

، وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على 2013عام  أقرت في قمة الدوحة سيادة القانون التي
. ه المحكمة على النظام األساسي لهذ2014مستوى القمة المعقود بدولة الكويت في مارس 
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 إقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين المحكمة ىعلأيضا التأكيد كذلك و
  . األمريكية لحقوق اإلنسان والمحكمة العربية لحقوق اإلنسان

 مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشئون تتعارض مع خطوات أحادية ألي همرفض اإلعراب عن   -38
البوليفارية فنزويال ة ـجمهورية ـتشجيع الحوار الجاري بين حكوموفي هذا الصدد، . الداخلية
فيما يخص األمر التنفيذي لحكومة الواليات المتحدة ة الواليات المتحدة األمريكية ـوحكوم

  .األمريكية

 بر تبنيي تونس في انتقالها الديمقراطي عاإلعراب عن التقدير للخطوات االيجابية التي تحققت ف   -39
منح  اإلجماع الوطني، والترحيب بد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في إطار مندستور جدي

ها في ت تقديرا للجهود التي بذل للحوار الوطنية الراعيةلرباعيل 2015جائزة نوبل للسالم لعام 
تأمين المرحلة االنتقالية في إطار من التوافق الوطني والتأكيد على الحاجة لدعم تونس في هذه 

    .لة الهامة من تاريخهاالمرح

 دولة الكويت صباح األحمد الجابر الصباح أمير/ الترحيب بمنح حضرة صاحب السمو الشيخ    -40
   . بتسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً من قبل األمم المتحدةواإلشادة " اإلنسانيالقائد"لقب 

 الجاللة الملك حمد بن عيسى آل  لحضرة صاحبالتفاهم العرقيالترحيب بمنح جائزة منظمة    -41
خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديراً إلسهامات جاللته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين 

بناء الثقة والتفاهم في األديان والثقافات واالحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، و
  الحضارات ر حوارالستضافتها لمؤتمواإلعراب عن التقدير لمملكة البحرين . ونبذ الكراهية

  ."إعالن البحرين "التي تضمنهاجه ، والترحيب بنتائ2014 مايو 7-5الثقافات في الفترة من و

، وتأييد توجيه الدعوة للدول 2016 فنزويال رئاسة حركة عدم االنحياز في عام الترحيب بتولي   -42
 بنتائج اجتماع حركة والترحيبياز،  لحركة عدم االنح17األعضاء والمراقبين لحضور القمة 

   .29/5/2014-28الجزائر في عدم االنحياز الذي استضافته 

 والصين من قبل جمهورية بوليفيا متعددة القوميات 77الترحيب بالرئاسة البناءة لمجموعة الـ     –43
صين  وال77حكومات ودول المجموعة الـ دول والنجاح في استضافة القمة التذكارية لقادة بو

 ى بمناسبة الذكر15/6/2014-14 بوليفيا يومي -التي عقدت في سانتا كروز دي السيرا
  .G 77 الـ  مجموعةالخمسين لتأسيس

استضافتها لجوالت الحوار  الذي لعبته الجزائر عبربالدور األساسي االيجابي والفعال اإلشادة    -44
 األطراف فاقية السالم والمصالحة بينات إلىلوصول مهدت الطريق لبين األطراف المالية والتي 

   . في باماكو15/5/2015يوم في جمهورية مالي 
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  األمنتحقيق السلم و  والهادفة إلىهورية اإلسالمية الموريتانيةالجمبذلتها التنويه بالجهود التي    -45
  .الوساطة الدوليةإطار في جمهورية مالي ضمن 

 للدول النامية في العقود الماضية ا هاماموضوعدوما  تن كامالحظة أن إدارة الديون السيادية   -46
ياسية واقتصادية  سمتكررة تتضمن عواقب الديون السيادية مشكلة أزمةوالسنوات األخيرة وأن 

  . على التنمية المستدامةواجتماعية خطيرة تأثر سلبا
 المالي العالمي، مالحظة أن عملية إعادة هيكلة الديون السيادية تعد ظاهرة متكررة في النظام  

المخاطر عالية   عن مضارباتتوأن أعمال صناديق الديون المتعثرة في المحاكم الدولية كشف
مالحظة مع . تفرض خطورة على جميع عمليات إعادة الهيكلة المستقبليةفي طبيعتها بحيث 

ات في أيضاً أن أنشطة صناديق الديون المتعثرة لها تأثيرات سلبية مباشرة على قدرة الحكوم
  . 27/30 قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ه أكدوفق ماحقوق اإلنسان، ها بتحقيق التزامات

إعادة عثرة بعرقلة جهود الدول النامية في التأكيد على أهمية عدم السماح لصناديق الديون المت   
 ها وفقل حق الدولة في حماية شعب أن ال تحل محينبغيهيكلة الديون، والتأكيد على أن أعمالها 

القانون الدولي، والتأكيد على الحق السيادي ألي دولة في إعادة هيكلة ديونها السيادية، والذي ال 
  .يجب  إحباطه أو إعاقته بأي إجراء صادر من دولة أخرى

إعادة التأكيد على الدعم السياسي الكامل والشامل الممنوح من الدول العربية ودول أمريكا   
 العتماد المبادئ األساسية 69/319  الجمعية العامة لألمم المتحدة رقمالجنوبية من خالل قرار

زيادة الكفاءة واالستقرار إلى عدة  ضمن أمور، والذي يهدف ةملية إعادة هيكلة الديون السياديلع
 يتماشى نمو اقتصادي مستمر وشامل وعادلوالقدرة على التنبؤ بالنظام المالي العالمي وتحقيق 

  .األساسيةكي تدعم وتعزز هذه  المبادئ   الدولجميعالوطنية ودعوة لويات مع الظروف واألو

، والتعاون واألعمال المشتركة، حيثما أمكن، بين والفنيتقوية الحوار السياسي الموافقة على    -47
دول األسبا للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خالل مقاربة تكاملية تلتزم بمبادئ المسؤولية 

  . المشتركة، وباحترام القانون الدوليالعامة و

لمجلس محافظي  2015لعام لتحضير لالجتماعات السنوية الثناء على جهود جمهورية بيرو في ا   -48
-5يما خالل الفترة من  في لتمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والذي عقد

12/10/2015.  

 تغير حولاف في االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة  للدول األطر20التهنئة بنجاح المؤتمر ال    -49
 الذي عقد في ليما، بيرو، حيث حققت الدول األطراف تقدماً جوهرياً نحو UNFCCCالمناخ 

اعتماد بروتوكوالً، صك قانوني آخر أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب االتفاقية 



 -15- 

لتي من شأنها تعزيز نظام من القواعد متعدد  واCBDRمبادئها وأحكامها، بما في ذلك ل اووفق
   .إلدارة الناجحة لالجتماع تهنئة حكومة بيرو على الصددوفي هذا . األطراف

 منظمة وة ـالترحيب بالتقدم المحرز في عملية السالم في كولومبيا وتشجيع الحكومة الكولومبي   -50
FARC-EPعراب رع وقت ممكن، واإلأسنتهاء من هذه المفاوضات بال لاذل أقصى جهوده لب

   .عن االستعداد لتقديم المساعدة لدعم تنفيذ اتفاق سالم شامل

 التابع التحاد دول أمريكا الجنوبية األميركي الجنوبي بالعمل المستمر لمجلس الدفاع اإلشادة   -51
 كاملة االستقرار الديمقراطي والتنمية المتلجعل أمريكا الجنوبية منطقة سالم، وقاعدة )يوناسور(

الوطنية التي تقوي ودون اإلقليمية  والمساهمة في السالم العالمي، وتضمين الخصائص ،لشعوبها
 التعاون اإلقليمي في مجال يقويإجماع خلق الكاريبي ومنطقة الوحدة بين أمريكا الالتينية و

  . الدفاع

وار بين أتباع األديان اإلشادة بدور مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود العالمي للح  -52
  .  ، و دعوة جميع الدول للتعاون مع هذا المركز26/11/2012والثقافات في فيينا في 

  :التعاون في المجاالت القطاعية: ثانيا

 وكذلك على أهمية ةمجاالت القطاعيالتنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في التأكيد على أهمية   -1
منوط بها ترجمة ما صدر عن االجتماعات الوزارية المشتركة  عمل اللجان القطاعية التنشيط 

 خطط التعاون في 1مرفق. (القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون
  ).ة والقانونيةالمجاالت االقتصادية واالجتماعية و اإلعالمي

ادات النسائية التي الترحيب بنتائج االجتماعات القطاعية في مجاالت التعليم والصحة، والقي   -2
وكذلك االجتماعات التي عقدت في مجاالت الطاقة، . 2014 و2013عقدت في بيرو في عام 

 اإلمارات العربية المتحدة، والبرازيل  دولة في2013والملكية الفكرية، والمؤسسات الدبلوماسية 
كة العربية وكولومبيا على الترتيب، واالجتماع الوزاري حول الثقافة والذي عقد في الممل

 ساهمت تلك االجتماعات في تطوير مبادرات هامة حيث ، في إطار إعالن ليما2014السعودية 
  . للتعاون

 ذات األولوية القصوى تمجاالالوضع أهداف محددة للتعاون اإلقليمي الثنائي في الدعوة إلى    – 3
 وإدارة الموارد المائية والبيئة وتغير المناخ والطاقة،  الفقرالحد منالتعليم، وو الصحة، مثل

 التنمية المستدامة ولتأسيس آلية لتعزيز التعاون لتقويةوذلك واألمن الغذائي والبطالة 
   .ومشروعات من شأنها أن تسهم بشكل فعال في إنجاز تلك األهداف



 -16- 

التأكيد مجدداً على أن الطاقة يجب أن تصبح واحدة من محاور العالقات اإلقليمية الثنائية في    -4
السنوات القادمة، خاصة موضوعات إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة االستهالك، وتطوير 

، وكذلك استحداث استراتيجيات أخرى للتعامل مع التغير  والنظيفةاستخدامات الطاقات المتجددة
  .المناخي مع األخذ في االعتبار أهمية الطاقة في التنمية المستدامة ألعضاء األسبا

، ية في مجاالت مجتمع المعلوماتوعلى األخصزيز التنسيق والتعاون العلمي، تعالدعوة إلى     -5
  . ، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وإدارة موارد المياه والزراعةوالتكيف

الترحيب باستضافة جمهورية السودان لالجتماع األول للجنة الفرعية للتعاون الزراعي في الدول    -6
ث جميع دول األسبا علي المشاركة ، و ح2016كا الجنوبية في فبراير دول أمريالعربية و

  . الفعالة لضمان نجاح االجتماع

  هامةآليةأن االستثمار هو أحد أعمدة التنمية االقتصادية واالجتماعية ويمثل على التأكيد مجدداً    -7
د العامة والخاصة دعم الجهوو. تسهم بشكل فاعل في خفض معدالت الفقر وعدم المساواة

 على الصعيدين الوطني واإلقليمي لتسهيل خلق فرص متنوعةللترويج لالستثمارات في مناطق 
  . عمل، وزيادة المعرفة العلمية والتعليم، والترويج للتنمية المستدامة

 للتنمية المستدامة وحث الدول من اإلقليمين على تكثيف 2030دعم أجندة على إعادة التأكيد     -8
 ودعوة المجتمع الدولي إلى  المقررة في األجندةتنفيذ أهداف التنمية المستدامةمن أجل التعاون 

 .الصددالوفاء بتعهداته في هذا 

الترحيب باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ األهداف التنموية في الدول    -9
 في العالم يعقد بعد اعتماد خطة ، كأول مؤتمر إقليمي7/12/2015-6العربية خالل يومي 

  .التنمية المستدامة

  .2013 عامالرياض التي عقدت في االجتماعية التنموية تائج القمة العربية االقتصادية والترحيب بن   -10

 التكنولوجيا، وتدفق االستثمار والتبادل  نقلتبنى إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيفالدعوة إلى    -11
، والبنية التحتية،  واالبتكاراالت الغذاء والصناعات الزراعية، والطاقةالتجاري خاصة في مج

  . ، وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيعوالسياحة

 ومركز إعادة التأكيد على دعم األعمال التي قامت بها المكتبة العربية األمريكية الجنوبية   -12
 حول البحوثمعهد  و في الجزائرنوبيةكتبة العربية األمريكية الج والم(BibliASPA)الدراسات 

بالمغرب ودعوة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية للمساهمة في دعم دول أمريكا الجنوبية 
   .استمراريتهاضمان بغية هذه المبادرات 
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 بارتياح النتائج االيجابية للمنتدى الرابع لرجال األعمال العرب واألمريكيين الجنوبيين، المالحظة   -13
الذي عقد في مدينة الرياض على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية و

   .اإلقليمينبهدف تعزيز التعاون االقتصادي بين 

 "اإلقليمين العربي واألمريكي الجنوبيالروابط البحرية بين "نتائج دراسة ل بارتياح المالحظة   -14
 لتشجيععوة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  جامعة الدول العربية، ودوالتي أعدتها

أن يتم متابعة هذا األمر من التعاون على الخاصة لالستثمار في هذا المجال قطاعاتهم العامة و
   .اإلقليميينمن قبل المنسقين 

 في مختلف المجاالت السياحة والتراث العربية واألمريكية الجنوبية تبادل الخبرات دول    -15
 وتنظيم الرحالت والفعاليات السياحية والتنقيب عن اآلثار وإقامة أسابيع إعالمية العمراني
  .سياحية

 م منذ انعقاد القماإلقليمين في التجارة العالمية واالستثمار بين دول ةالترحيب بالزيادة الـملحوظ   -16
فرص لم يتم اكتشافها أن هناك على العربية األمريكية الجنوبية األولي والثانية والثالثة، مؤكدين 

  . اإلقليميناالستثمار بين التنوع في التجارة وبعد، مما سيسمح بزيادة النمو و

الميركوسور منظمة الترحيب بتوقيع االتفاقية اإلطارية للتجارة والتعاون االقتصادي بين    -17
 نظمة موالجمهورية التونسية ومذكرة التفاهم في مجال التجارة والتعاون االقتصادي بين

 بتوقيع اتفاقيات تجارة ت الميركوسور قام منظمةالميركوسور والجمهورية اللبنانية والتذكير بأن
  إطارية مع المملكة األردنيةاتولة فلسطين وكذلك اتفاقيحرة مع جمهورية مصر العربية ود

تأكيد ، والةسوريالجمهورية العربية ال ومجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وهاشميةال
على رغبتهم في تقوية العالقات التجارية والتعاون االقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا 

   .الجنوبية

اإلشادة بالتقدم المحرز في مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،    -18
مشتركة لوزراء الثقافة التي عقدت والتأكيد على أهمية تنفيذ ما تم االتفاق عليه في االجتماعات ال

باتخاذ  والتوصية ، )2014( العربية السعودية ، المملكة)2009(، البرازيل )2009(في الجزائر 
خطوات عملية لتنفيذ الفعاليات واألنشطة الثقافية تضمن مساحة أكبر للتفاعل بين شعوب 

   .المنطقتين وتعزز التعاون الثقافي والتنوع الثقافي

حدرين من أصول عربية ن المالجنوبيةمريكا أتأكيد مجدداً على الدور اإليجابي لمواطني دول ال    -19
نقل والتذكير بأن  اإلقليمينلتواصل بين وتشكيلهم  جسرا لأوطانهم األصلية، من في نقل معارفهم وثقافتهم 

   . جديد مميزثقافي ، ومزيج  كلتا الثقافتينمنقد خلق هجيناً ثقافة المنطقة العربية إلى أوطانهم الجديدة، 
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في " يوم المغترب العربي"قيام جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج باالحتفال بـ بالترحيب     -20
الرابع من ديسمبر من كل عام، وكذلك تثمين المبادرات التي تقوم بها دول أمريكا الجنوبية 

اليوم "بـ  البرازيل احتفاء األخصحدرين من أصول عربية، وعلى نلالحتفاء بمواطنيها الم
 مارس من كل عام، والتشجيع على إقامة فعاليات ثقافية تتبع 25يوم " الوطني للجالية العربية

  .نفس النهج

  :آليات المتابعة وهيكل القمة العربية األمريكية الجنوبية
ليه في البند  والمنصوص عتطوير الهيكل التنظيمي لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

 وذلك على  جعله أكثر ديناميةبغية لثانية  الصادر عن القمة ا" 2009 إعالن الدوحة"من ) 119(رقم 

  :النحو التالي
  .أعوامالقمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثالث  )المستوى األعلى(  )أ  

  .مينعا مجلس وزراء الخارجية، ويجتمع كل )المستوى الثاني(  )ب 

 مجلس كبار المسئولين في وزارات الخارجية، ويشكل من المنسقين )المستوى الثالث(  )ج 
  .عامويجتمع كل ) نقاط االتصال الوطنية(الوطنيين 

نقاط االتـصال   ( اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجاالت          )1-المستوى الرابع (  )د 
على أن يتم تفعيل عمل هذه اللجان القطاعيـة         ،  السنةوتجتمع على األقل مرتين في      ) القطاعية

  : المشتركة على النحو التالي
 . لدولة المضيفة آلخر اجتماع وزاري قطاعي في مجال التعاون الخاص بهاتكون رئاسة اللجنة لأن     -

جدول  الدعوات وتحديد مكان وموعد انعقاد اجتماعاتها وبإرسالأن تقوم رئاسة اللجنة     -
والبرازيل ) منسق الدول العربية( بالتعاون مع األمانة العامة هاوبرنامج عملأعمالها 

  ). منسق دول أمريكا الجنوبية(
رئاسة القمة العربية واألمانة وعة التنسيق التنفيذي وتتكون من  مجم)2-المستوى الخامس (  )هـ

دول أمريكا الجنوبية العامة لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية، ورئاسة اتحاد 
ستنضم البرازيل مؤقتا إلى هذه اللجنة إلى أن تتم هيكلة االمانة العامة إلتحاد دول (والبرازيل 

المكونة  )ترويكا(ثالثية ال باإلضافة إلى ،كممثلين عن دول أمريكا الجنوبية) أمريكا الجنوبية
السابقة والدولة المضيفة للقمة الدولة المضيفة للقمة (القمة العربية األمريكية الجنوبية من 

  : بما يلين لديها الصالحيات للقيام وأن يكو) الحالية والدولة المضيفة للقمة القادمة
 . متابعة تنفيذ ما صدر عن القمم العربية األمريكية الجنوبية واالجتماعات القطاعية   - 1

  .مين بين االقلي الثنائيةاقتراح مبادرات جديدة لتعزيز العالقات    -2
االجتماع قبل اجتماعات كبار المسؤولين لتنسيق المواقف بين المجموعتين بشأن جدول     -3
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  . والموضوعات األخرى ذات الصلةاألعمال
  . حول الموضوعات ذات االهتمام المشتركللتشاوراالجتماع على هامش االجتماعات الدولية     -4
سؤولين أو على المستوى الوزاري إذا على مستوى كبار المللتشاور عقد اجتماعاتها     -5

  .مر على هامش الجمعية العامة لالمم المتحدةألاستدعى ا
العربيـة ودول   استضافة القمة الخامسة للـدول       جمهورية فنزويال البوليفارية   بعرضالترحيب  

  .2018 عامأمريكا الجنوبية في 
 قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة  عن بالغ التقدير واالمتنان للمملكة العربية السعوديةاإلعراب

 .القمةاالستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم واالعداد الجيد ألعمال هذه 
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            728 #2J� @� ا�2[ي	�2ع ا0ول ��2زراء ا�2�

�ST ا�/.  
  4/4/2014-��2�و  

   ���HI�W�� ن_���Eء �9�*ب       ����� K9W/  إ� "/���ون ��_ل ا!�a "� ب   -ك*�9�
  . �" أ�H�W c/" ا!�0أة �;M آ�5� ا!��E*#�ت

�/" ا%2;/E9�!ا"/� 
 

����

�ST ا���
2#ى ا�2#و�7 ا0ول ��2�J3دات ا����T�+2 �2#ول           . 
 9/4/2014-7ا��5U ا�[ي �J# 78 ���و  

��45 ا!�4 k!ون ا�� K9W/  �<�ر#C ا!������G9�nW "ن ا!0#�ض_��/" ا2%;/�/" "إE9�!ا 
 

����

�ST ا�/
��ع      . P��Q728  ا� #J�.�8 ا�[ي ا�JQزراء ا��� 
 30/4/2014-28  ا�+��د��ا���3�� ا������

    C��� D/E��9�!�� ������� ا!��*م ا,�����W   ع����� ا�����! ���/9��ت ا!��G:!0يا#����!  
   ا!:9*�/� أ��H#0 ا!��B�Hت 45 ا!�ول ا!�0/� ودول و0Baاء 

�/" ا%2;/�/"E9�!�22ع     ا�
�22 �  #22��يا/��W�225ت ا��
���22#ول ا������22  و�225�اء ا��
 �������� ا��  ودول أ �

�;M ا!:��L ا,�4H#0 ا!:9*��4��0ح ���م �"  \N0! ����/" اcB%   "/�/;%2 ا,���� ا!E9�!ا     "���� 4�����k!ا C���ا!�0
2016  

دور ا���&��2ت 2�e� ا�@�� ��2 728 دول     "ور�2d ���2 '�2ل    
��22�G�g� �22 وا��ؤ��22 '�22ل  ���
اR22�J@A 7228 �522U0 ا0ه22#اف ا�

 #�� �  ��� ?��2015   
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  مجال في المقترحات لخطة العمل المستقبلية للتعاون

  اإلعالمي  بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
 

  ا/
����ت وأ.-�� ا����# وا����ن ا��(� ا��+*��� �$ ا��-�ط  )'&�ت

��Eت   -�Jt� "/����ون ���*#0 ا!��&W"/���<0  ا%2;/���_م وا!9����ل ا2�:� 4��5 
�_ل          a "�� c�bا!�*ا Q�#QW M;�وC/:>W ا!��;/" 45 وc��J ا2�_م 

��را���#Q!دل ا�����BW   ت_/GE������#P ا!�����Wرض و������4 ا!�����<�رآ� 5���ت وا!�
 "//K.F;!"#��� .ا!�

-        ،������ ا!:9*�/��H#04 أ����5 ����/�0��ول ا!��;! ����/�_��L ا2��W�H�!ا c���/KW
             ������! ��/�0وا!�LW�H ا2�_�/� !�ول أ��H#0 ا!:9*�/� 5�4 ا!��ول ا!

4�_� ا!�v&/�ت ا2�_�/� وu/>9W ا!��ون ا2

�/P ا!��Bد�ت ا0�H!2و�/� !; -W "/� D��l*!ت وا��*; ا%2;/�/"�

Q#Q ا!�v&/�ت ا�Ba2ر#� ,و�\ ا!��ون �/" ا%2;/�/" -W 

  

�/" ا%2;/�/"E9�!ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     *!*mE��� ��G/5 رك�>���_م #���ل ا2�:� 4���وة 5�� ����
 ����� ا!:9*�/�H#0ودول أ� ���/�0��ول ا!��4 ا!��_م 5��ا2
      "��� �/E��_م ا!�0/����c ا2�Jو "�� "/!*mE�وآ� ا ا!�

  2%;/�/"دول ا
 

    
�/" ا%2;/�/"E9�!ا  

   
    D���/l*�! �0آ�>���� �/S�/���J ����/�_����/C إ��Jأ ����إ%��

 "/� uدول ا2%;/�/"ا!0وا� 
 

�/" ا%2;/�/"E9�!ا 
   

     45 "/;���� دورات �Wر#B/� !��ر#L ا!�9G//" وا!�
  �:�ل ا2�_م
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  القانونيمجال الفي للتعاون مقترحات لخطة العمل المستقبلية 
  ول العربية ودول أمريكا الجنوبيةبين الد

 

  ا/
����ت وأ.-�� ا����# وا����ن ا��(� ا��+*��� �$ ا��-�ط  )'&�ت

 
�/" ا%2;/�/"E9�!ا 

    ���ون �/" �:;A وزراء ا!�ل ا!0ب وآA;:� "� c أ��H#0 ا!:9*�/W ���%إ
 ����*اZ" وا!�ا!��`�" ا!����ص ���0 ا!]�B� ����U9�!ا ����� ا!:�#0�N c����D/E ا!�9Wو

9Z*!ا ����/)CES(   رات�����<H;� ا!�]��� ����Gا�*�! ������ ا!:9*�/��H#0أ� A���، و�:;
 �/�!�  ) CSPMD(ا!

 
�/" ا%2;/�/"E9�!ا 

   
��ون              �Q ا!�#QWو D/E�9�;! "/��� ا������ت �<�0آ� �/" ا!���U9/" ا%2;/�/��

 "/���"/����  ا%2;/���U9�!ا �����ب وا!:�#0��� ا2ره�.5�H�� �;F�����ت ا!����4 ا!�:�5 
�0B ا!*9Z/�  وا�W:�ر �          0�Wtا!��.�ة و� P�,ل !:9� ا����;M ه��y أ 0>B!�

��ة ��P ا!��.��� !ا,���� ا!:��9/��� و;�ا!��C ا!:�#0�9�)  4��9��ة ا!���P ا!��.��L ا,���H�
 ���9//K� �����رات وا!:�#0��_ل    ) ��!�]�a �Jد�E���� وا!�k!�k!ا "/����ت ا!;:�9��وا����

 دورات ا!:�/� ا!��� !P�z ا!��.�ة
  

�/" ا%2;/�/"E9�!ا 
  

ل أ��H#0 ا!:9*�/� !;�<�رآ� �KF� �0ا%L 45 ا������ت D#05    د�*ة اW.�د دو  
            ����ت ا!�و!/�� وا%2;/�/�U9�!ا "�N 5.� ا2ره�ب�H�� 49ا!]0Bاء ا!0ب ا!�

)D#0K;! 4;aم ا!�ا�U9;! ��  )و5
  

�/" ا%2;/�/"E9�!ا 
 

       �/�0�ون �/" ���� ا!�ول ا!W ���%0ب       (إ��� ا!/;aوزراء ا!�ا A�;:�-  PE�% 
 �.5�H� ونtI 4�0–ا2ره�بدرا�Jت    و�0آQ  ،) و%&�ع ا,�" ا!�*�4 ا!

 4:/W0ا���J�5ع ا������و!CEED ( ،4(ا!��4 وا!��" ا%2;/����ل ا,��:� 4��5 ���b�a
 و45 �:�ل ا!��n#� ا0�J2اW/:/� ذات ا�ه���م ا!�<�0ك

 

   


