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 املراقـب  مـن  األمن جملس رئيس إىل موجهة ٢٠٠٩مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة    
  املتحدة األمم لدى العربية الدول جلامعة الدائم

ــار ٥ مؤرخــة رســالة أحيــل بــأن أتــشرف   ــيكم موجهــة ٢٠٠٩ مــايو/أي  الــسيد مــن إل
 للبلــدان ينالثــا القمــة مــؤمتر بنتــائج وتتعلــق العربيــة، الــدول جلامعــة العــام األمــني موســى عمــرو
ــة ــدان العربي ــة، أمريكــا وبل  نظــرا( ٢٠٠٩ مــارس/آذار ٣١ يف الدوحــة يف عقــد الــذي اجلنوبي
 القمـة  مـؤمتر  عـن  الـصادر  الدوحـة  إعالن من نسخة طيه، جتدون ذلك، إىل وباإلضافة ).املرفق

  ).الضميمة نظرا(
 هـذه  تعمـيم  بترتيب تفضلتم لو ممتنا أكون املتحدة، األمم ميثاق من ٥٤ للمادة ووفقا  
   .األمن وثائق من كوثيقة هايومرفق الرسالة

  حممصاين حيىي )توقيع(
  السفري
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 مـن  األمـن  جملـس  رئيس إىل موجهة ٢٠٠٩مايو/أيار ١١ ؤرخةامل رسالةال مرفق    
  املتحدة األمم لدى العربية الدول جلامعة الدائم املراقب

  ]بالعربية :األصل[
  

 “الدوحـة  إعـالن ” مـن  ممغنطـة  وأخـرى  قيـة ور نـسخة  هذا مع لكم أرفق بأن شرفتأ  
ــة( ــم الوثيق ــصادر )M141/(09/03)06-D(0177) رق ــة القمــة عــن ال ــدول الثنائي ــة لل  ودول العربي

 انعقــــاد بعــــد ٢٠٠٩مــــارس /آذار ٣١ يــــوم الدوحــــة يف انعقــــدت والــــيت اجلنوبيــــة أمريكــــا
  .العربية القمة

 املوقـف  تتنـاول  اليت اهلامة القرارات من عددا تتضمن الوثيقة تلك فإن تعلمون، وكما  
 وخاصـة  اجلنوبيـة،  أمريكـا  ودول العـريب  العـامل  يف القـضايا  أبـراز  إزاء اجلنـويب  األمريكي العريب
ــة ــضايا املتعلق ــسطينية بالق ــرتاع الفل ــسودان يف األوضــاع وتطــورات اإلســرائيلي، العــري وال  ال
 ذات القــرارات مــن آخــر وعــددا الــشامل، الــدمار أســلحة ونــزع ولبنــان، والــصومال والعــراق
ــة ــاالت يف األمهيــ ــسياسية اجملــ ــصادية الــ ــة واالقتــ ــة واالجتماعيــ ــستدامة والتنميــ ــة املــ  والعلميــ

  .والتكنولوجية
 بـني  كثيفـة  عالقـات  لبنـاء  العمـل  مواصـلة  أمهيـة  علـى  القمـة  أكـدت  اإلطـار،  هذا ويف  
 إطــار إنــشاءو وإنــصاف، عدالــة أكثــر دوليــة عالقــات هيكلــة يف املــسامهة شــأهنا مــن املنطقــتني
 الــسلم حتقيــق أن علــى أيــضا أكــدت كمــا واملــساواة، التكــافؤ أساســه الــدويل للتعــاون جديــد
 األطـراف،  متعـددة  بالـصكوك  االلتـزام  أسس على التعاون يتطلب العامل يف واالستقرار واألمن
 كامـل ال وااللتزام الدويل، اإلنساين والقانون اإلنسان، حقوق ومراعاة الدويل، القانون واحترام
ــة الرتاعــات لكافــة الــسلمية والتــسوية أراضــيها ووحــدة الــدول ســيادة مبــادئ بــاحترام  الدولي
 املتحــدة، األمــم وميثــاق الــدويل للقــانون وفقــا والثنائيــة اإلقليميــة والقــضايا الرتاعــات وخاصــة
  .انتقاء دون املتحدة األمم قرارات لكل الكامل بالتطبيق وااللتزام
 حـول  معكـم  والتنـسيق  التشاور مواصلة على حرصي لكم ؤكدأل املناسبة هذه وأنتهز  
 وثـائق  مـن  كوثيقـة  اإلعـالن  بتوزيع التفضل أرجو كما املشترك، االهتمام ذات القضايا خمتلف
  .املتحدة األمم

 والتنميـة  واألمن السلم لتحقيق املخلصة جلهودكم البالغ تقديري عن لكم أعرب كما  
  .العامل يف

  موسى عمرو )توقيع(
  العام منياأل
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  الضميمة    
  ]واإلنكليزية بالعربية :األصل[

  الدوحة إعـالن    
 يف املنعقـدة  الثانيـة  قمتنـا  يف اجملتمعـون  اجلنوبيــة  أمريكــا  ودول العربيـة الدول قادة حنن  
 بـن  محـد  الـشيخ  الـسمو  صـاحب  حـضرة  مـن  كرميـة  بـدعوة  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٣١ الدوحة
 يف برازيليـا  يف انعقـدت  الـيت  األوىل قمتنـا  يف تقـرر  ملـا  فيـذا وتن ،قطـر  دولـة  أمـري  ثـاين  آل خليفة
 رئـيس  سـيلفا  دا لـوال  ايناسـيو  لـويس  الـسيد  فخامـة  مـن  بـدعوة  ،٢٠٠٥ مـايو /أيار ١١ و ١٠

 العزيــز عبــد الــسيد فخامــة مــع القمــة رئاســة يف شــارك الــذي االحتاديــة الربازيــل مجهوريــة
ــو ــة، ب ــيس تفليق ــة رئ ــة اجلمهوري ــةالدميقرا اجلزائري ــشعبية طي ــاره ال ــيس باعتب ــة، القمــة رئ  العربي

 مـن  واالستفادة اجلنوبية األمريكية العربية العالقات تعزيز على العمل مواصلة على منا اوحرص
 تبــادل خاللــه مـن  ميكــن قـوي  جتمــع إلقامـة  اجملمــوعتني بـني  للجهــود وتنـسيقا  املتاحــة، فرصـها 
   :يلي ما على نتفق متينة بناءة عالقات إطار يف املشتركة املصاحل ومحاية املنافع

  
  :متهيــد  - أوال  

 منـذ  حتقـق  الـذي  املكثف واحلوار اإلقليمني بني العالقات لتطور ارتياحنا عن اإلعراب  - ١
 للتعـاون  راسـخاً  إطـاراً  شـكل  والـذي  اجلنوبيـة  أمريكـا  ودول العربيـة  للدول األول القمة مؤمتر
 أمريكـا  ودول العربيـة  الدول يف للوزراء املشتركة االجتماعات سيما الو الرئيسية، اجملاالت يف

 االجتماعيـة،  والـشئون  البيئيـة،  والـشئون  االقتـصادية،  والـشئون  الثقافـة،  عـن  املسئولني اجلنوبية
 تـشكل  الـيت  العمـل  خلطـط  العريـضة  اخلطـوط  وضعت واليت التصحر، ومكافحة املائية واملوارد
  .اإلقليمني بني فيما للتعاون أساساً

 القـدرات  بنـاء  لتعزيز فعالة كآلية جنوب - جنوب التعاون بأمهية قناعتنا عن عراباإل  - ٢
 واإلعــراب الفقــر، ومكافحــة واالبتكــار التنميــة مثــل الــصلة ذات اجملــاالت يف اخلــربات وتبــادل
 بـرامج  بتعزيـز  للمـاحنني  يـسمح  الـذي  األطـراف  ثالثـي  التعـاون  تعزيـز  بأمهيـة  قناعتنـا  عـن  أيضا

  .جنوب - اجلنوب ونالتعا ومبادرات

 شــأهنا مــن اإلقلــيمني بــني وديناميــة كثيفــة عالقــات بنــاء ضــرورة علــي التأكيــد إعــادة  - ٣
 الـدويل  للتعـاون  جديـد  إطـار  وإنـشاء  وإنـصاف،  عدالـة  أكثر دولية عالقات هيكلة يف املسامهة
 يـوفر  مبـا  عليهـا  املتفـق  املبـادرات  مـن  االسـتفادة  ألطرافـه  يـسمح  مبـا  واملـساواة،  التكـافؤ  أساسه
 .اإلقليمني بني للشراكة فضاء إلجياد أساسا
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 بـني  التعـاون  فـإن  العـامل  يف واالسـتقرار  واألمـن  السلم حتقيق أجل من أنه على التأكيد  - ٤
 القـانون  واحتـرام  األطـراف،  متعـددة  بالـصكوك  االلتـزام  أسـاس  علـى  يقـوم  أن ينبغي اإلقليمني
 التزامنــا علــي التأكيــد وإعــادة الــدويل، إلنــساينا والقــانون اإلنــسان، حقــوق ومراعــاة الــدويل،
 الرتاعــات لكافــة الــسلمية والتــسوية أراضــيها ووحــدة الــدول ســيادة مبــادئ بــاحترام الكامــل
ــة ــة والقــضايا الرتاعــات وخاصــة الدولي ــة اإلقليمي  األمــم وميثــاق الــدويل للقــانون وفقــا والثنائي
  .انتقاء دون املتحدة مماأل قرارات لكل الكامل بالتطبيق والتزامنا املتحدة،

  
   :السياسي اجملال يف التنسيق  - ثانيا  

 الــشرق منطقــة يف ودائــم وعــادل شــامل ســالم حتقيــق إىل احلاجــة علــى جمــدداً التأكيــد  - ٥
 أصــدرها الـيت  الـصلة  ذات للقــرارات ووفقـا  الـسالم  مقابـل  األرض مبــدأ أسـاس  علـى  األوسـط 
 لــسنة ٢٤٢ رقــم األمــن جملــس قــراري خاصــة ة،املتحــد لألمــم العامــة واجلمعيــة األمــن جملــس
 الـيت  “العربيـة  السالم مبادرة” و مدريد مرجعية عن فضالً ١٩٧٣ لسنة ٣٣٨ ورقم ،١٩٦٧
 ،)٢٠٠٨( يف دمـشق  وقمـة  )٢٠٠٧( يف الرياض قمة وأكدهتا )٢٠٠٢( يف بريوت قمة أقرهتا
 .“الطريـق  خلريطـة ” لكامـل ا التطبيـق  أمهيـة  وإبراز .املنطقة دول جلميع األمن حتقيق تكفل اليت

 قـرار  وتنفيـذ  الفلـسطيين،  للـشعب  املـشروعة  الوطنيـة  احلقـوق  جتـسيد  إىل احلاجة على والتأكيد
 حـدود  أسـاس  على املستقلة الفلسطينية الدولة وإنشاء ،٢٠٠٣ لسنة ١٥١٥ رقم األمن جملس
 ضــياألرا كافــة مــن إســرائيل وانــسحاب إســرائيل، دولــة مــع جنــب إىل جنبــاً تعــيش ،١٩٦٧
ــة ــة العربي ــران ٤ حــدود حــىت احملتل ــه/حزي ــا ١٩٦٧ يوني ــك يف مب ــسوري اجلــوالن ذل ــل ال  احملت

 .الـشرقية  القـدس  مـستوطنات  ضمنها ومن املستوطنات وإزالة اللبنانية، األراضي من تبقى وما
ــذ ــار يف واألخـ ــرأي االعتبـ ــشاري الـ ــذي االستـ ــدرته الـ ــة أصـ ــدل حمكمـ ـــة العـ ـــخ الدوليـ  بتاريـ

 الفلـسطينية  األراضـي  يف الفاصـل  اجلـدار  لبنـاء  القانونيـة  العواقـب ” بشأن ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٩
 .االستشاري بـالرأي بااللتزام املعنية األطراف كافة ومطالبة ،“احملتلة

 كافـة  مع جهوده وتثمني عباس حممود الرئيس برئاسة الفلسطينية الشرعية احترام عن اإلعراب
 الفلـسطيين  احلـوار  إجنـاح  علـى  التأكيـد  الوطنية، صاحلةامل لتحقيق والعربية الفلسطينية األطراف
 منظمـة  عـن  املنبثقـة  الفلـسطينية  الوطنيـة  للـسلطة  الـشرعية  املؤسـسات  احتـرام  عن التعبري وأيضا
  .املنتخب التشريعي اجمللس ذلك يف مبا الفلسطينية، التحرير
 غـزة،  قطـاع  يف النـار  إلطـالق  لوقـف  للتوصـل  العربيـة  مصر مجهورية بذلتها اليت اجلهود تثمني

ــسعي ــق وال ــة املــصاحلة لتحقي ــسطينية الوطني ــائج الترحيــب وكــذا .الفل ــشيخ شــرم مــؤمتر بنت  ال
 ٢٠٠٩ مـارس /آزار ٢ يف النـرويج  مملكـة  و العربيـة  مـصر  مجهوريـة  من كل عقدته الذي للماحنني
 للـسلطة  الدوليـة  املـساعدات  واسـتئناف  غـزة،  قطـاع  إعمار إلعادة الالزم التمويل توفري هبدف

   .الفلسطيين والشعب الفلسطينية
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 املـدنيني  الـضحايا  آالف عنـها  نـتج  والـيت  غزة قطاع يف اإلسرائيلية العسكرية العمليات شجب
 إعــادة إيل الــدعوةو .والعامــة اخلاصــة املؤســسات وكــذلك التحتيــة البنيــة وتــدمري الفلــسطينيني

ــة الفــوري الفــتح ــ كــي ار،احلــص ورفــع وإســرائيل غــزة بــني ملعــابرا لكاف  املــواد إدخــال ىنسيت
 تــدهور مــن مزيــد منــع هبــدف متواصــل، بــشكل الوقــود، ضــمنها ومــن األساســية، واخلــدمات
 الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  تطبيـق  علـى  التأكيـد  وإعـادة  الفلسطينية األراضي يف اإلنسانية األوضاع

  .احملتلة الفلسطينية األراضي يف
 وعـدم  واسـتقالله  العـراق  وسـيادة  وحريـة  وحدة احترام إيل احلاجة علي جمددا التأكيد  - ٦

 واإلدانـة  حبريـة،  مـستقبله  تقريـر  يف العراقـي  الـشعب  إرادة واحترام الداخلية، شئونه يف التدخل
 جمـددا  والتأكيـد  .العراقـي  الـشعب  علـي  خاصـة  تـؤثر  الـيت  والعنف اإلرهاب أعمال لكل بشدة
 يف العراقيـة  احلكومة تبذهلا اليت اجلهود عمود العراق يف الوطنية املصاحلة حتقيق إىل احلاجة علي
 األمــم وبعثــة املتحــدة األمــم جهــود تأييــد وأيــضا .واالســتقرار األمــن حتقيــق ويف الــصدد، هــذا

 هبـذا  امللتزمـة  العراقيـة  الوطنيـة  الـسياسية  طرافاأل وجهود UNAMI) ( العراق ملساعدة املتحدة
 لتنفيـذ  الـدويل  اجملتمـع  ودعـوة  الغـرض  اهلـذ  العربيـة  الـدول  جامعة جهود دعم وكذلك .املسار

 مؤســساته بنــاء إعــادة لعمليــة الالزمــة املــساعدات وتقــدمي العــراق، ديــون خيــص فيمــا التزاماتــه
ــه ــة، وبنيت ــدما خاصــة التحتي ــراق شــهده بع ــدم مــن الع ــى تق ــصعيدين عل ــسياسي ال  واألمــين ال

 .قراطيةالدمي العملية يف احلاصل والتقدم األمنية اخلطة تطبيق منذ خصوصا

 سـورية  علـى  واحـد  طـرف  مـن  املفروضة العقوبات بسبب الشديد القلق عن اإلعراب  - ٧
 القـانون  مبـادئ  ينتـهك  “سورية حماسبة قانون” وأن األمريكية، املتحدة الواليات حكومة من

 يف خطـرية  سـابقة  بـذلك  وميثـل  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  ومبـادئ  ألهـداف  خرقـا  ويشكل الدويل
 فاعليـة  األكثـر  الطريقـة  هـي  العزلـة  ولـيس  التفاعـل  أن علي التأكيد .املستقلة لالدو مع التعامل
 قــانون مــن ةاملــستوحا اجلانــب األحاديــة اإلجــراءات وأن الــدول بــني والتفــاهم احلــوار لتعزيــز
 .السوري والشعب االقتصاد علي مربر غري ئاعب متثل سوريا، حماسبة

 العربيـة  اإلمـارات  دولـة  مبـادرة  علـى  االجيـايب  الـرد  إىل اإلسالمية إيران مجهورية دعوة  - ٨
ــضية ســلمي حــل إىل للتوصــل املتحــدة ــة اجلــزر لق ــثالث اإلماراتي ــب( ال ــب الكــربى طن  وطن
 األمـم  ميثـاق  مـع  يتوافـق  مبـا  املباشـرة  واملفاوضـات  احلـوار  عـرب  وذلـك  ،)موسـى  وأبو الصغرى
  .)١(الدويل القانون ومبادئ املتحدة

__________ 
  .الفقرة هذه على واإلكوادور فرتويال تتحفظ  )١(  



S/2009/241
 

6 09-33546 
 

 واإلعـراب  دارفـور  أزمـة  حلـل  األفريقي واالحتاد العربية الدول عةجام مببادرة الترحيب  - ٩
 الـوزراء  رئـيس  ثـاين  آل جـرب  بـن  جاسـم  بن محد الشيخ معايل برئاسة دارفور للجنة التأييد عن

 معـايل و العربيـة  الـدول  جلامعـة  العـام  األمـني  موسـى  عمـرو  الـسيد  ومعـايل  قطر خارجية ووزير
 التقــدير عــن اإلعــراب الــصدد هــذا ويف ،اإلفريقــي اداالحتــ مفوضــية رئــيس بيــنج جــون الــسيد
 مـع  االجيـايب  التجـاوب  إىل الـسودانية  الفـصائل  كافة ودعوة لمبادرة،ل والدويل اإلقليمي للدعم
 احلكومــة وقعتــه الــذي الثقــة وبنــاء النوايــا حــسن باتفــاق والترحيــب .جناحهــا لــضمان املبــادرة

 صــاحب رعايــة حتــت ٢٠٠٩ فربايــر/باطشــ ١٧ يــوم واملــساواة العــدل حركــة مــع الــسودانية
 يف الـصراع  إلهنـاء  عمليـة  بدايـة  لتحقيـق  قطـر  دولـة  أمـري  ثـاين  آل خليفـة  بن محد الشيخ السمو
 .الــسالم بنــاء أولويــة علــى والتــشديد دارفــور ألزمــة عاجــل حــل إىل والــدعوة .دارفــور إقلــيم

 يف ) UNAMID( دارفـور  يف ةاملتحد واألمم اإلفريقي لالحتاد اهلجني العملية دور أمهية إدراكو
 األطــراف مجيــع ودعــوة .دارفــور يف اإلنــسان حقــوق احتــرام أمهيــة أيــضا وإبــراز .الــصدد هــذا

  .الدويل اإلنساين القانون احترام علي التأكيد أجل من الدويل اجملتمع مع للتعاون

ــ صــاحب حــضرة برعايــة لبنــان بــشأن الدوحــة قباتفــا الترحيــب  - ١٠  محــد الــشيخ سموال
 جملـس  قـرار  مبوجـب  أنـشئت  الـيت  العربيـة  اللجنـة  وجبهـود  قطـر،  دولـة  أمـري  ثاين، آل خليفة بن

 اجلمهوريـة  رئـيس  سـليمان  ميـشال  الـرئيس  لفخامـة  دعمنـا  عـن  والتعـبري  العربية، الدول جامعة
 الـدور  إدراك والتوافـق،و  احلـوار  عـرب  لبنـان  يف االسـتقرار  تعزيـز  إىل اآليلـة  جهـوده  يف اللبنانية،

 جملـس  لقرار الكامل التطبيق إىل دعوةالو UNIFIL)( لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم لقوات اهلام
 لــسيادة الكامــل الــدعم تأكيــد وإعــادة للقــرار، اإلســرائيلية االنتــهاكات وإدانــة ،١٧٠١ األمــن
ــان ــه لبنـ ــة ووحدتـ ــدة الوطنيـ ــيه ووحـ ــاً أراضـ ــرارات وفقـ ــس لقـ ــة جملـ ــدول جامعـ ــة الـ  العربيـ
  .املتحدة واألمم

 الـدعم  وجتديد واستقراره أراضيه ووحدة وسيادته الصومال وحدة على جمددا التأكيد  - ١١
 وجامعـة  املتحـدة  األمـم  رعايـة  حتـت  جيبويت يف انعقدت اليت الصومالية الوطنية املصاحلة لعملية
 جلمهوريــة رئيــساً أمحــد شــريف شــيخ بانتخــاب الترحيــبو .اإلفريقــي واالحتــاد العربيــة الــدول

 ملــساندة الــدويل اجملتمــع ودعــوة الــصومايل، الربملــان أمــام الدســتورية الــيمني وأدائــه الــصومال
 لبعثــة الــدعم عــن واإلعــراب الوطنيــة املــصاحلة لتحقيــق هجهــود يف املنتخــب الــصومايل الــرئيس
  .(AMISOM) الصومال يف اإلفريقي االحتاد
 املنطقـة  إخـالء  يتطلـب  طاألوس الشرق يف اإلقليمي واالستقرار األمن أن علي التأكيد  - ١٢

 كــل دعــوة اإلطــار هــذا ويف األخــرى الــشامل الــدمار وأســلحة النوويــة األســلحة مــن برمتــها
 خاليـة  منطقة إلقامة وعاجلة عملية إجراءات اختاذ إىل الدويل اجملتمع من بتأييد املعنية األطراف
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 بـدون  املنطقـة  ولد كـل  انـضمام  أمهية على والتأكيد .األوسط الشرق يف النووية األسلحة من
ــشار حظــر معاهــدة إىل اســتثناء ــة األســلحة انت ــشآهتا وإخــضاع النووي ــة من ــة النووي  لنظــام كاف

 باملعاهـدة  العـاملي  االلتـزام  حتقيـق  هبـدف  الذرية للطاقة الدولية للوكالة التابع الشاملة الضمانات
 منطقـة  إقامـة  ىلإ تدعو اليت العربية للمبادرة دعمهم عن اإلعراب وكذلك .األوسط الشرق يف

  .األوسط الشرق يف النووية األسلحة من خالية

ــد  - ١٣ ــي التأكي ــة عل ــاون أمهي ــدويلو اإلقليمــي التع ــز ال ــب مكافحــة لتعزي  املخــدرات هتري
 واخلفيفـة،  الـصغرية  األسـلحة  يف املـشروع  غـري  واالجتـار  البـشر،  يف واالجتـار  عليها، يترتب وما

 .الشامل الدمار أسلحة من وغريها النووية ألسلحةا وانتشار املنظمة، الدولية واجلرمية

 عـرق   أو دين  أو بشعب اإلرهاب ربط ورفض ومظاهره أشكاله بكافة اإلرهاب إدانة  - ١٤
 دويل تعــاون خــالل مــن وذلــك لإلرهــاب، التــصدي ضــرورة علــى والتــشديد معينــة، ثقافــة أو

ــة واملنظمــات املتحــدة األمــم منظمــة ضــمن وكــفء نــشط ــ اإلقليمي ــى ة،املعني  مــن أســاس عل
 ومبـادئ  الـدويل  بالقـانون  الـصارم  وااللتـزام  املتحـدة،  األمـم  ميثـاق  ومبـادئ  ألهـداف  االحترام
 اخلــربات تبــادل يف والتنــسيق التعــاون تعزيــز أمهيــة علــى جمــددا والتأكيــد .اإلنــسان حقــوق

 رمـؤمت  عقـد  إىل والـدعوة  اإلرهـاب،  مبكافحـة  املختـصة  لألجهـزة  القدرات وتطوير واملعلومات
 .اإلرهــاب لظــاهرة تعريــف ووضــع الظــاهرة، هــذه لدراســة املتحــدة األمــم مظلــة حتــت دويل

 استـضافتـه  الـذي  اإلرهـاب  ملكافحـة  الـدويل  املؤمتر عن الصادرة التوصيات االعتبار يف واألخذ
 ٢٠٠٥ فربايــر/شــباط ٨ إىل ٥ مــن الفتـــرة خــالل الريـــاض مبدينـــة الــسعوديـة العربيـــة اململكـــة
 احلــرمني خــادم اقتــراح ويــدعمون اإلرهــاب، لظــاهرة للتــصدي شــاملة منهجيــة كلتــش والــيت

 بإنـشاء  الـسعودية  العربيـة  اململكة ملك سعود آل العزيز عبد بن اهللا عبد امللك جاللة الشريفني
 .اإلرهاب ملكافحة دويل مركز

 يف بوالـشعو  الـدول  حبـق  االعتـراف و ،األجـنيب  لالحتالل رفضهم على جمدداً دالتأكي  - ١٥
  .الدويل القانون ملبادئ وفقاً مقاومته،

 بــرتع يتعلــق فيمــا بالتزاماهتــا بــصدق تفــي أن نوويــة أســلحة متتلــك الــيت الــدول دعــوة  - ١٦
 والتأكيــد النــووي، االنتــشار حظــر اتفاقيــة مــن الــسادسة املــادة يف ورد كمــا النــووي، الــسالح
 االنتـشار  حظر اتفاقية من متوافقني أساسني ميثالن السالح ونزع االنتشار حظر أن علي جمددا

 واالسـتقرار  واألمـن  الـسالم  علـى  احلفـاظ  علـى  تطبيقهـا  يف الـدويل  اجملتمـع  يعتمد اليت النووي،
 أمريكـا  ودول العربيـة  الـدول  بـني  التعـاون  أمهيـة  إيل الـصدد،  هذا يف اإلشارة و .دائمة بصورة
 .السالح برتع املتعلقة للقضايا بالنسبة الدولية احملافل يف اجلنوبية
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 دول احتـاد  علـى  املؤسـسي  الطـابع  إضفاء يف األخرية للتطورات االرتياح عن اإلعراب  - ١٧
 اجلنوبيـة  األمريكية العربية القمة سياق يف هاما فاعال هنعترب الذي (UNASUR) اجلنوبية أمريكا
 شـعوب  لـع تط عـن  تعـبريا  بوصـفها  لالحتـاد  التأسيـسية  االتفاقيـة  علـى  الدول رؤساء موافقة بعد

   .للوحدة اجلنوبية أمريكا
 اإلنـسان  حقـوق  وتعزيـز  حلمايـة  حكوماتنـا  متنحهـا  الـيت  اجلوهريـة  األمهية علي التأكيد  - ١٨

 وعناصــر للدميقراطيــة الزاويــة حجــر يــشكل ممــا وتوافقيتــها للتجزئــة قابليتــها وعــدم ومشوليتــها
  .عدالة أكثر جمتمعات لبناء رئيسية
 وهـــو اجلنوبيـــة أمريكـــا دول الســـتقالل الثـــاين املئـــوي لعيـــدبا باالحتفـــال الترحيـــب  - ١٩

   .عاما عشر مخسة ملدة يستمر وسوف ٢٠٠٨ يف بدأ الذي االحتفال
 إىل الــشمالية وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة واململكــة األرجنــتني مجهوريــة دعــوة  - ٢٠

 علـى  للـرتاع  ائيوهنـ  سـلمي  حـل  إجيـاد  أجـل  من ممكن، وقت أسرع يف ، املفاوضات استئناف
 قـرارات  مـن  والكـثري  يتفـق  مبـا  ،“الفولكالنـد /املالفينـاس  جـزر  مسألة” بـ إليه واملشار السيادة،
 املالفينــاس،  جــزر  اعتبــار إىل الــدعوة  أن علــي جمــددا  والتأكيــد  .الــصلة ذات املتحــدة  األمــم

 اجلـزء  اعليهـ  يطبـق  أن ميكـن  أراضـي   أو كبلـدان  اجلنوبيـة  ساندويتش وجزر اجلنوبية وجورجيا
 االحتــاد عمــل معاهــدة إىل أمسهــا ســيتغري الــيت - األوروبيــة اجلماعــة إنــشاء معاهــدة مــن الرابــع

 يتفــق  الأمــراً البحــار، وراء فيمــا الــروابط عــن األورويب االحتــاد قــرارات وكــذلك - األورويب
   .اجلزر هذه على السيادة على نزاعاً هناك أن وحقيقة

 شـامل  إصـالح  إىل حباجـة  هبـا،  املنـوط  بالـدور  تقـوم  كـي  ،املتحـدة  األمـم  بـأن  التذكري  - ٢١
 االقتـصادي  واجمللـس  األمـن  وجملـس  العامـة  باجلمعيـة  يتعلـق  فيمـا  خـاص  وبوجـه  النطاق، واسع

 تتطلبـه  ملـا  وفقـا  متثـيال  وأكثر وشفافية ودميقراطية كفاءة أكثر األجهزة هذه جلعل واالجتماعي
  .إنشائها من والغاية ووظائفها طبيعتها
 مـشكلة  حـل  يف للمـسامهة  فاعلة كوسيلة األطراف املتعدد للنظام التزامنا علي التأكيد  - ٢٢

 هبـا  املتعهـد  مواردهـا  لتعبئـة  بالتزاماهتـا  للوفـاء  املتقدمـة  الدول دعوة املعين، وهبذا والفقر، اجلوع
 هيونيــ/حزيــران العامليــة الغــذاء منظمــة مقــر يف املنعقــد الغــذائي لألمــن املــستوي رفيــع املــؤمتر يف

 متعــدد كمنتــدى العــاملي الغــذائي األمــن جلنــة بتقويــة التزامنــا علــي التــشديد كــذلك ،٢٠٠٨
  .الغذائي األمن مشكلة حلل بدائل جتد أن الدول جلميع ميكن حيث األطراف

 اإليرانيـة  اإلسـالمية  واجلمهوريـة  البحـرين  مملكـة  بـني  ما التفاهم سوء بانتهاء الترحيب  - ٢٣
 بارتياح علماً واألخذ البحرين، أراضي ووحدة واستقالل سيادة على تؤثر اليت االدعاءات حول

 البحـرين،  مملكـة  وسـيادة  الستقالل احترامها خيص فيما اإليرانية احلكومة قدمتها اليت الضمانات
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 أمريكـا  ودول العربيـة  الـدول  وتأكيـد  الداخليـة،  شـئوهنا  يف اإليـراين  التـدخل  عدم على مؤكدة
  .البحرين مملكة وسيادة لالستقال الداعم اموقفه على اجلنوبية

  
  :الثقايف اجملال يف التعاون  - ثالثاً  

 بالتعـاون  يتعلـق  فيما - برازيليا إعالن منذ - اختذت اليت اخلطوات بارتياح، املالحظة  - ٢٤
 الـدول  يف الثقافـة  لـوزراء  األول االجتمـاع  أمهيـة  علي الصدد، هذا يف التأكيد، وإعادة .الثقايف
 اخلطــوط وضــع والــذي ،٢٠٠٦ عــام اجلزائــر يف انعقــد الــذي اجلنوبيــة، أمريكــا ودول يــةالعرب

 الــدول مجيــع ودعــوة الثقــايف، التعــاون أجــل مــن واألولويــات للــسياسات املــشتركة العريــضة
 الثقافــة، لــوزراء الثــاين االجتمــاع يف للمــشاركة اجلنوبيــة األمريكيــة العربيــة الـــقمة يف األعــضاء
  .٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١ و ٢٠ يومي جانريو دي يور يف سيعقد الذي
 ميكـن  والـيت  اإلقلـيمني،  بني فيما الثقايف للتعاون األوىل النتائج خاص بارتياح املالحظة  - ٢٥
  :يلي ما على فيها الضوء نلقي أن

 عـن  أيـضاً  ونعـرب  .اجلزائـر  يف اجلنوبيـة  األمريكيـة  العربيـة  املكتبة إنشاء تطور  )أ(  
 مـن  قطعة لبنائه خصصت حيث املشروع، هلذا اجلزائر وفرهتا اليت الكبرية عايةللر ارتياحنا بالغ

 الـصائبة  املقترحـات  أيـضاً،  املقـام  هـذا  يف ونؤيـد  .هكتـارات  ثالثـة  عـن  مـساحتها  تزيد األرض
ــاع ــود اخلــرباء الجتم ــرة خــالل الدوحــة يف املعق ــن الفت ــشرين ٢٣ إىل ٢٠ م ــوبر/األول ت  أكت
 اهلـام،  الثقـايف  االجنـاز  هـذا  تـسيري  يف الـدول  مـسامهات  مبوضـوع  يتعلـق  فيمـا سيما    ال ،٢٠٠٨
 علـى  للموقـع  الربازيـل /اجلنوبيـة  األمريكيـة  - العربيـة  للمكتبـة  احمللـي  الفـرع  إنشاء إىل باإلضافة
ــدم الـــذي www.bibliaspa.com.br اإلنترنـــت ــا حمتـــوى يقـ ــا بـــصريا أدبيـ  ثقافـــات عـــن ومسعيـ

 ينبغـي  الـذي  النـشاط  ومركـز  اجلمهـور  على التعرف ىلإ احلاجة عن واإلعراب اإلقليمني، كال
ــه توجــه أن ــة، ل ــد املكتب ــي والتأكي ــة أن عل ــى املوافق ــام عل ــة األساســي النظ ــة للمكتب  - العربي

 بـأن  واإلميـان  األطراف، مجيع بني فيما اآلراء لتوافق مستمر لبناء نتيجة جاء اجلنوبية األمريكية
 والتبـادل  التعـاون  وتعـزز  األعـضاء،  الدول يف يمنياإلقل كال ثقافات تعزز سوف املؤسسة هذه

 اإلقلـيمني،  كـال  تـراث  ومحايـة  وعلميـة،  ثقافيـة  أنـشطة  لتنظـيم  الـسبل  إتاحة عن فضال الثقايف،
 والـذي  والوثائق، املعامل لصناديق مكتيب أساس ووضع الفكري، اإلنتاج وتبادل ومنح وامتياز
 األهـداف  هـذه  حتقيـق  أجـل  مـن  بأنـه  أيـضا  واإلميـان  الـشعوب،  بـني  فيمـا  واقعيـا  جسرا يشكل
 مــن احملــتملني املــستفيدين حتديــد جيــرى أن ذلــك علــى تــساعد الــيت األمــور مــن يكــون اهلامــة،
  اللغات؛ متعدد طابعها لتعزيز اجلنوبية األمريكية العربية املكتبة



S/2009/241
 

10 09-33546 
 

 معهــد إحــداث مــشروع بــشأن برازيليــا، إعــالن منــذ اختــذت، الــيت اخلطــوات  )ب(  
 والـذي  باستـضافته  املغربيـة  اململكـة  تعهـدت  الـذي  اجلنوبيـة  أمريكـا  حول األحباثو الدراسات

 املغربيـة  اململكـة  أولتـها  الـيت  العنايـة  بارتيـاح  يـسجلون  كمـا  .طنجة مبدينة مقره يكون أن تقرر
 يوضـح  أوليـا  تـصميما  وأعـدت  هكتـاران  مـساحتها  أرض قطعة لبنائه خصصت إذ للمشروع،

 كبــار اجتمــاع يف عليــه واملــصادقة تقدميــه مت التــصميم هــذا أن مــاعل وأجهزتــه، مرافقــه خمتلــف
 قطـر،  بالدوحـة،  انعقـد  الـذي  أمريكيـة،  واجلنوب العربية الدول خارجية وزارات يف املسئولني
 احليــوي الــدور علــى والتأكيــد ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٣ إىل ٢٠ مــن الفتــرة خــالل
 الدراسـات  تنمية عرب اإلقليمني بني احلضاري التفاعل رتطوي تعزيز يف املعهد به يقوم أن املنتظر

 املـشتركة  األكادميية اتاإلنتاج وتشجيع املختلطة البحث وحدات وكذلك اجملاالت خمتلف يف
 مـن  املتوخـاة  األهـداف  بتحقيـق  يـسمح  بـشكل  الطوعيـة  مـسامهاهتا  تقدمي على الدول حث مع
  املعهد؛ هذا

 لكـل  الغريـب  مـسلية ” كتـاب  الربازيـل /اجلنوبية األمريكية العربية املكتبة نشر  )ج(  
 العربيـة  باللغـة  فـرح،  بـاولو  لألسـتاذ  “البغـدادي  اإلمـام  رحلـة  عـن  حتليليـة  دراسـة  عجيب، أمر

 تــضاف وســوف وفرتويــال، والربازيــل للجزائــر الوطنيــة املكتبــات مــن وبــدعم أخــرى، ولغــات
  شرها؛ون ترمجتها سيجرى واليت اإلقليميني أعمال لقائمة أخرى كتب

 ،)“أمريـك ”( اجلنوبيـة  أمريكـا  يف العـرب  لتأثري متنقل تصويري معرض إقامة  )د(  
 يف جنوبيـــة أمريكيـــة وأفـــالم اجلنوبيـــة أمريكـــا دول يف العربيـــة لألفـــالم عـــروض عـــن فـــضال
  العربية؛ الدول

 دي ريـو  يف عقـدت  الـيت  “األمريكية الثقافة على العريب التأثري” ندوة نظمت  )هـ(  
ــة قبــل مــن ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين تــشرين هرشــ يف جــانريو ــة املكتب ــة العربي ــة األمريكي  /اجلنوبي
  .العربية والدار االيربوأمريكية املنظمة أمانة مع باالشتراك الربازيل

ــد  - ٢٦ ــي التأكي ــة عل ــل أمهي ــايف التفاع ــا الثق ــني فيم ــشعوب ب ــراء ال ــشرية احلــضارة إلث  .الب
 علـى  التعـرف  لتعزيـز  الثقافيـة  واألعمـال  سياساتالـ  مناقـشة  ملواصـلة  االسـتعداد  عن واإلعراب
 األمريكيــة العربيــة القمــة أن إدراك ذلــك، علــى وعــالوة اجلنوبيــة واألمريكيــة العربيــة الثقافــات
 مـشتركة  مـساحة  وخلـق  اإلقلـيمني  كـال  شـعوب  بـني  اجلـسور  لبنـاء  فريـدة  فرصة تتيح اجلنوبية
  .والتفاعل والتبادل للحوار
 املتحـدرين  اجلنوبية أمريكا ملواطين اإلجيايب للدور خاصة، بصفة ر،التقدي عن اإلعراب  - ٢٧
 العالقـات  تعزيـز  يف اجلنوبيـة  أمريكيـة  أصـول  من املتحدرين العرب واملواطنني عربية أصول من
   .اإلقليمني بني
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 بـني  حلـوار ا تـشجيع  اجـل  مـن  الثقـايف  التنـوع  مـسألة  حـول  احلـوار  أمهيـة  علـى  التأكيد  - ٢٨
 األفكـار  ومناقـشة  جتديـد  إىل الراميـة  والـسياسات  الثقافية التجارب تبادل أن بارواعت الثقافات،
 .إجيابياً تطوراً تشكل املوضوع حول واملفاهيم والنظريات

 الـسياسات  وتنفيذ لفهمها الالزم األمر هو إقليم، لكل الثقافية املظاهر حتليل أن اعتبار  - ٢٩
ــا ــها، لتعزيزه ــها يف ســواء ومحايت ــةاملاد جوانب ــة، غــري  أوي ــي  الاملادي ــصله ينبغ  الظــواهر عــن ف

  .االجتماعية
 أمريكـا  ودول العربيـة  الدول ثقافة لوزراء الثاين االجتماع يف الفعالة املشاركة تشجيع  - ٣٠

 الثقافيـة  الـروابط  تعزيـز  أجـل  من ،)٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١ و ٢٠( جانريو دي ريو يف اجلنوبية،
   .تنفيذها ارياجل املشروعات مجيع متابعة وضمان

 لورقـة  والتقليديـة  التارخيية االستخدامات عن املعلومات لتبادل ندوة بعقد علماً األخذ  - ٣١
  .٢٠٠٩ عام بوليفيا، كوتشابامبا، يف الكوكا،

 علــى التعــرف هبــدف الثقافــة، اقتــصاد جمــال يف املعلومــات تبــادل أمهيــة علــي التأكيــد  - ٣٢
ــأثريات ــصادية التـ ــة االقتـ ــشطةلأل واالجتماعيـ ــة نـ ــة يف الثقافيـ ــستدامة التنميـ ــع املـ ــدول جلميـ  الـ
 املـادي  املـشترك  التـراث  جمـاالت  يف التعـاون  تقويـة  مـن  اهلـدف  علـي  التأكيد وإعادة .املشاركة
 التـــراث ومحايـــة والطبيعـــي الثقـــايف التـــراث علـــى احلفـــاظ علـــى التركيـــز مـــع املـــادي، وغـــري
  .املادي غري
 عـام  مـدير  ملنـصب  املـصري  الثقافـة  وزير حسين روقفا السيد ترشيح بأن علماً األخذ  - ٣٣

  .اإلفريقي واالحتاد العربية الدول جامعة بدعم حظي قد اليونسكو

 الكتــب بنــشر املــشترك الثقــايف التعــاون تعزيــز يف بــريو مجهوريــة بإســهامات الترحيــب  - ٣٤
  .رنسيةالف باللغة “بريو يف األندلس” و األسبانية باللغة“ األمازون أصول” :التالية

  
  :احلضارات حوار جمال يف التعاون  - رابعاً  

 التــراث مييــز الــذي واحلــضاري والــديين الثقــايف التنــوع حتــرامال احلاجــة عــن اإلعــراب  - ٣٥
 أن جيـب  الـيت  األساسـية  احلقـوق  أحـد  تشكل املعتقد حرية أن على والتشديد املشترك البشري
 .نوع أي من للتفرقة عرضة تكون أن جيب وال حتترم

 ورموزهـــا األديـــان ضـــد املتعمـــدة اإلســـاءة أشـــكال تـــصاعد إزاء القلـــق عـــن التعـــبري  - ٣٦
 حلقـوق  الـدويل  القـانون  ملبـادئ  وفقـا  واجبـاهتم  لتنفيـذ  الدويل اجملتمع أعضاء ودعوة ومعتنقيها،
 يف فـرد  كـل  حـق  علـى  احلفـاظ  مـع  الدينيـة،  العقيدة على املبنية للكراهية التصدي خباصة اإلنسان،
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 مجيـع  احتـرام  أن علـى  والتأكيـد  .نـوع  أي مـن  متييز دون والديانة واملعتقد والرأي فكرال حرية
  .األساسية واحلريات اإلنسان حلقوق الكامل التطبيق تتيح بيئة خللق أساسي عنصر هو األديان
 طبقـاً  الثقـايف  للحـوار  جديدة دولية فضاءات بدعم الواضح االلتزام على جمددا التأكيد  - ٣٧

 سـلمي  تعـايش  أجـل  مـن  املتبـادل  والتفـاهم  الثقـة  بتعزيـز  مبوجبه نتعهد والذي ازيليا،بر إلعالن
 واعتبـار  .العوملـة  تـسوده  عـامل  يف الوطنيـة  اهلويـة  على احلفاظ ألمهية منا إدراكا األمم، بني فيما
 اإلقلـيمني  كـال  شـعوب  بـني  التفـاهم  تعزيـز  اجـل  مـن  العمـل  اإلجيابيـة  شـديدة  اخليارات من أنه

 القائمـة  بوصـفها  األرجنـتني  مجهورية مبسامهة الترحيب الصدد هذا ويف .الثقايف التنوع وإدراك
 والــيت ،“والتحــديات الفــرص احلــضارات، وحتــالف املــرأة” عــن اإلقليميــة النــدوة تنظــيم علــى

  .احلضارات حتالف إطار يف ،٢٠٠٨ بريلأ/نيسان شهر يف أيريس بيونس يف عقدت
 بــني احلــوار إلقامــة الراميــة املبــادرات كافــة دعــم علــى اجلــانبني حــرص علــى التأكيــد  - ٣٨

 التابعـة  احلـضارات  حتالف مبادرة مع نوالتعاو عامة، والشعوب واألديان والثقافات احلضارات
 والفهـم  املعلومـات  وتبـادل  البنـاء  لالتـصال  جـسور  خللـق  خـاص  بـشكل  وذلـك  املتحـدة  لألمم
 أمريكـا  ودول العربيـة  الدول جامعة ترحب ق،السيا هذا ويف .العاملية القضايا ملختلف األعمق
 /نيـسان  ٧ و ٦ يـومي  عقـده  املزمـع  احلـضارات  لتحـالف  الثـاين  العـاملي  املنتـدى  بإقامة اجلنوبية
 الستــضافة الربازيــل حكومــة بطلــب ترحــب كمــا بتركيــا، اســطنبول مدينــة يف ٢٠٠٩ أبريــل
  .بالربازيل ٢٠١٠ عام من األول النصف خالل الثالث املنتدى

 عبـد  بـن  اهللا عبـد  امللـك  جاللـة  الـشريفني  احلـرمني  خـادم  ملبـادرة  التقدير عن اإلعراب  - ٣٩
ــز ــة اململكــة ملــك ســعود آل العزي ــسعودية العربي ــة يف ال ــان بــني احلــوار رعاي ــات األدي  والثقاف
 “األديـان  حلـوار  مكة نداء” ضمنها ومن الشأن هذا يف اهلامة املبادرات على والتأكيد العاملية،

ــ ٦ ــه/رانحزي ــالن” و ٢٠٠٨ يوني ــدإع ــصادر “ مدري ــن ال ــؤمتر ع ــاملي امل  إىل ١٦ للحــوار الع
 املتحـــدة لألمـــم العموميـــة للجمعيـــة املـــستوى رفيـــع واالجتمـــاع ٢٠٠٨ يوليـــه/متـــوز ١٨
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ و ١٢
ــاق  - ٤٠ ــى االتف ــة عل ــد أمهي ــدوة عق ــوار” حــول ن ــني احل ــدول ب ــة ال  أمريكــا ودول العربي
 .“وبيةاجلن

 واملبــادرات الثقافــات حتــالف عــن املتحــدة لألمــم األول املنتــدى نتيجــة وحتليــل تقيــيم  - ٤١
ــة، ذات األخــرى ــل العالق ــة مث ــة علــى القــضاء حــول االتفاقي ــز أشــكال كاف ــرأة ضــد التميي  امل

CEDAW)( املرأة وضع عن واللجنة (CSW)، مالئمة وسياسات برامج وضع أجل من وذلك.  
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   :االقتصادي اجملال يف عاونالت  - خامساً 
 الـــشئون عـــن املـــسئولني للـــوزراء املــشتركني  االجتمـــاعني انعقـــاد إىل بارتيـــاح النظــر   - ٤٢

 أبريـــل/نيــسان  ٢٦ و ٢٥ يف كيتـــو يف اجلنوبيــة  أمريكــا  ودول العربيـــة الــدول  يف االقتــصادية 
 “لربـاط ا عمـل  خطـة ” عـن  أسـفر  والـذي  ،٢٠٠٧ مـايو /أيار ٢٤ و ٢٣ يف والرباط ،٢٠٠٦
 عـن  واإلعـراب  .والتعـاون  التكامـل  مـن  مزيـد  حتقيـق  هبـدف  لإلقلـيمني  طريق خريطة باعتبارها
 الطاقـة،  جمـاالت  يف وخاصـة  استكماهلا، إىل والدعوة الرباط خطة من تنفيذه جرى ملا ارتياحنا

  .املال وأسواق والتمويل والنقل، والسياحة، والتعدين،
 الركيــزة  يــشكالن  منطقتينــا يف واالســتقرار  نواألمــ الــسلم  أن علــى جمــدداً  التأكيــد  - ٤٣

  .املستدامة التنمية وحتقيق االقتصادي االزدهار لدفع األساسية
 دولـة  يف عقـدت  الـيت  واالجتماعيـة  اإلمنائيـة  االقتـصادية  العربيـة  القمـة  بنتائج الترحيب  - ٤٤

 التعـاون  يـز تعز شأهنا من واليت ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٠ و ١٩ من الفترة خالل الكويت
 اجلـابر  األمحد صباح الشيخ السمو لصاحب اإلمنائية باملبادرة الترحيب وكذلك ،اإلقليمني بني

 والـــصغرية، املتوســـطة املـــشاريع لتمويـــل ماليـــة مـــوارد بتـــوفري الكويـــت، دولـــة أمـــري الـــصباح
 مـن  دوالر مليـون  خبمـسمائة  باملـسامهة  الكويـت  دولـة  وتعهـد  دوالر مليـاري  قـدره  مـال  برأس

  .املال أسر
 العربيـة  الدول اقتصاديات على وتأثرياهتا العاملية املالية األزمة بشأن القلق عن اإلعراب  - ٤٥

ــة، أمريكــا ودول ــة اجلنوبي ــذهلا الــيت اجلهــود إطــار يف مــصاحلنا علــى احلفــاظ وكيفي  اجملتمــع يب
ــة مــن الــصدد، هــذا ويف.الــدويل ــار إيل اإلشــارة األمهي  الــدول لــىع األزمــة لتلــك الــسلبية اآلث
 .احلبيـــسة الـــدول علـــى وبـــاألخص تقـــدما األقـــل  أووالـــصغرية الـــضعيفة االقتـــصاديات ذات

 االعتبـار  يف يـضع  و املاليـة  املـضاربات  مينـع  دويل، مـايل  نظـام  إنـشاء  إيل احلاجـة  علـي  والتأكيد
 متوافقـا  اجلديـدة  املاليـة  املنظومة هذه إنشاء يكون أن ينبغي السياق، هذا ويف .املالئمة القواعد

 إىل باإلضـافة  املـايل،  التعـاون  أدوات اسـتخدام  جانـب  إىل واالقتـصادية،  االجتماعية التنمية مع
 يف والفقــر لألزمــات درءا اجلنــوب دول بــني التعــاون آليــات تقويــة وكــذلك الدوليــة، اجلهــود
  .الفقر وختفيض االجتماعي الدمج ضوء
ــام احلاجــة و جديــد دويل مــايل نظــام اســتحداث علــى التأكيــد  - ٤٦ ــة املؤســسات لقي  املالي

 خاصـة  الناميـة،  الـدول  لـدعم  العامليـة  املاليـة  األزمة تداعيات جتاه بدور املتقدمة والدول الدولية
 الـسياسية  سـيادهتا  واحتـرام  اقتـصادياهتا،  علـى  األزمـة  تـأثري  مواجهـة  من لتمكينها منها، الفقرية

 .االقتصادي واستقالهلا
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 إطـار  يف فرصـة  أقـرب  يف دويل مـؤمتر  عقـد  أمهيـة  علـى  الصدد، ذاه يف جمدداً، التأكيد  - ٤٧
 الدوحـة  قمـة  يف عليـه  االتفـاق  مت ملـا  وفقـاً  وحلوهلـا  الدوليـة  املاليـة  األزمـة  ملناقشة املتحدة األمم
 .املتحدة لألمم العامة اجلمعية ويف التنمية أجل من التمويل حول

 التجاريـة  للمفاوضـات  الدوحة جولة إكمال عدم عن تتمخض قد اليت املخاطر إدراك  - ٤٨
 تبـاطؤ  وتـسبب  املتحولـة،  والـدول  الناميـة  الدول صادرات توسع هتدد واليت األطراف، متعددة
 وخيـدم  ومبكـر  نـاجح  بـشكل  الدوحـة  جولة استكمال على والتأكيد العاملي، االقتصادي النمو

 إىل باإلضـافة  .ومتساو ومتوازن، عادل، بشكل األسواق فتح تتضمن واليت اإلمنائية التوجهات
 ميــزة فيهــا تتــوفر الــيت للقطاعــات خاصــة أمهيــة إيــالء مــع أساســيا، هــدفا التنمــوي البعــد جعــل
  .العاملية املالية األزمة ضوء يف الزراعية غري  أوالزراعية باملنتجات يتعلق فيما سواء تنافسية
 اإلقلــيمني بــني بــارز جتــاري نــشاط إجيــاد أن إىل اإلشــارة املناســب مــن أنــه اعتبــار  - ٤٩
 أن شـأنه  مـن  اجملـاالت  خمتلـف  يف املتزايـد  التقين والتعاون والصناعية الزراعية بالسلع يتعلق فيما
  .اإلقليمني كال بني املتبادلة للمنتجات قيمة إلضافة جديدة أساليب استخدام يتيح
 للــدول وىلاأل القمــة انعقــاد منــذ اإلقلـيمني  بــني التجــارة يف الكــبرية بالزيــادة الترحيـب   - ٥٠

 مــن بعــد تكتــشف  ملفــرص هنــاك تــزال  الأنــه علــي والتأكيــد اجلنوبيــة، أمريكــا ودول العربيــة
  .اإلقليمني بني فيما التجارة وتنويع بنمو تسمح أن شأهنا
 أمريكــا دول بــني جتاريــة اتفاقيــات عقــد مــن االنتــهاء إىل اهلادفــة باملبــادرات الترحيــب  - ٥١

 بـني  جتاريـة  مفاوضـات  لبـدء  بارتيـاح  علمـاً  اإلحاطة الصدد، هذا ويف .العربية والدول اجلنوبية
 والترحيـب  .٢٠٠٨ عـام  واملغـرب  واألردن، ومـصر،  )مريكوسـور ( اجلنوبيـة  املـشتركة  السوق
 هبــدف العربيــة اخللــيج لــدول التعــاون وجملــس املريكوســور بــني املفاوضــات باســتئناف كــذلك
 العالقـات  تعزيـز  يف ملحـوظ  بـشكل  تـساهم  اتاملبادر هذه أن باعتبار حرة، جتارة منطقة خلق
  .اجلنوبية األمريكية - العربية
 التنميــة أجــل مــن للتمويــل الــدويل املتابعــة مــؤمتر عنــها متخــض الــيت بالنتــائج الترحيــب  - ٥٢
 كـانون  ٢ إىل نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٩مـن    الفترة خالل قطر دولة من باستضافة انعقد الذي
  .مونتريي توافق من تنفيذه مت ما ةملتابع ٢٠٠٨ ديسمرب/األول
 نظـام  تقوية خالل من اإلقليمني بني والشراكة التجارية املبادالت تنمية سياسات دعم  - ٥٣

  .النامية الدول بني التجارية األفضليات
 طلبـت  واليت القمة، هذه يف املشاركة الدول مجيع النضمام املشترك دعمهم عن اإلعراب  - ٥٤

 لقـوانني  وفقـا  وقـت  أقـرب  ويف مرضـي،  حنـو  علـى  وذلـك  العامليـة،  التجـارة  منظمـة  إىل االنضمام،
 صــفة علــى للحــصول منطقتيهمــا، يف اإلقليميــة املنظمــات طلبــات دعــم وكــذلك. املنظمــة
 منظمـة  يف هبـا  املعمـول  واإلجـراءات  للقواعـد  وفقـا  العامليـة،  التجـارة  منظمـة  أجهزة يف املراقب
   .العاملية التجارة
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 وذلـك  والتجاريـة،  االقتـصادية  احملافـل  يف مواقفنـا  تنسيق بتكثيف االلتزام نع اإلعراب  - ٥٥
 التأكيـد  الـصدد،  هـذا  ويف .اإلعـالن  هـذا  يف الـواردة  لألهـداف  طبقـا  املشتركة القضايا ملناقشة
 العمـل  أجـل  مـن  املتحـدة،  لألمـم  واالجتماعية االقتصادية املؤسسات بتقوية التزامنا على جمددا
 واالجتماعيــة، االقتــصادية للتنميــة النطــاق واســع و طمــوح دويل مــالأع جــدول وضــع علــى
   .املتحدة لألمم الرئيسية املؤمترات يف تبنيها مت اليت الصلة ذات القرارات وتنفيذ
 االقتــصادية التنميـة  لتعزيــز ومـستمرة  مـستقرة  ماليــة مـوارد  ضـمان  أمهيــة علـى  التأكيـد   - ٥٦

 علـى  والتـشديد  واجلـوع،  الفقـر  علـى  والقـضاء  ساسـية األ البنية جماالت يف خاصة واالجتماعية
 يف العـام  اإلنفـاق  أن األطـراف  متعـددة  املاليـة  املؤسـسات  تعـي  أن إىل احلاجـة  علـى  خـاص  حنو

 التعامــل يــتم أن جيــب التحيــة البنيــة ومــشروعات بــشري مــال رأس إلنــشاء االجتمــاعي اجملــال
  .عامة استثمارات أنه على بشأنه
ــر  - ٥٧ ــاح النظـ ــائج إىل بارتيـ ــة النتـ ــيت االجيابيـ ــل الـ ــا توصـ ــى إليهـ ــاين امللتقـ ــحاب الثـ  ألصـ

 مـــن الفتـــرة خـــالل الدوحـــة يف ُعقـــد والـــذي اجلنـــوبيني، واألمـــريكيني العـــرب األعمـــال
  .واالستثمار التجاري التبادل تعزيز إىل يهدف والذي ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ و ٢٩
 العزيـز  عبـد  بـن  اهللا عبـد  امللـك  جاللـة  الشريفني احلرمني خادم مببادرة واإلشادة الترحيب  - ٥٨
 خـالل  أطلقهـا  والـيت  الفقـراء  أجـل  مـن  الطاقـة  بـشأن  الـسعودية  العربية اململكة ملك سعود آل

 الناميـة  الـدول  متكـني  إىل واهلـادف  ،٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٢٢ يف جبـدة  للطاقة أوبك اجتماع
 .املتزايدة الطاقة تكاليف مواجهة من

 تعزيــز إىل هتــدف والــيت اجلنوبيــة أمريكــا يف الطاقــة جمــال يف بــادراتوامل اجلهــود إدراك  - ٥٩
 (PETROSUR) بتروسـور  مبادرة أمهها ومن النامية، الدول يف واالقتصادي االجتماعي الوضع
  .فرتويال تدعمهما واللتان (PETROCARIBE) بتروكارييب ومبادرة

 بعــنوان  احليــوي  الوقــود  حـول  الـدويل  املـؤمتر  حققـه  الـذي  النجاح على الربازيل هتنئة  - ٦٠
 تـشرين  ٢١ إىل١٧ مـن  الفتـرة  يف انعقـد  الذي “املستدامة للتنمية قائدة كقوة احليوي الوقود”

 بــالوقود املتعلقــة القــضايا حــول وقيمــة مفتوحــة مناقــشة وفــر والــذي ، ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين
  .الدولية لسوقوا واالبتكار املناخي التغري و الطاقة وأمن االستدامة مثل احليوي
 للطاقـة  لاألمثـ  لالسـتخدام  والـسياسات  واخلـربات  اإلجـراءات  حـول  املعلومـات  تبادل  - ٦١
 للطاقـة  املـستدام  اإلنتـاج  يف أيـضا  بـل  الطاقـة،  كفاءة زيادة يف فقط ليس تساهم أن ميكن واليت

ــشكل ــام، بـ ــك إن عـ ــادرات تلـ ــب املبـ ــذ أن جيـ ــار يف تأخـ ــة االعتبـ ــوير إىل احلاجـ ــشر تطـ  ونـ
  .النامية الدول يف بفعالية تطبيقها ميكـن واليت التكلفة قليلة ولوجياالتكن
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ــزام  - ٦٢ ــز االلت ــاء بتعزي ــات بن ــاون آلي ــادل للتع ــات وتب ــات يف املعلوم ــنفط قطاع ــاز ال  والغ
ــة، األخــرى واملــصادر الطبيعــي ــا للطاق ــادل ذلــك يف مب ــة، اخلــربة تب ــا، ونقــل التقني  التكنولوجي
  .البشرية املوارد وتدريب

 للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مقر باستضافة املتحدة العربية اإلمارات دولة مبقترح الترحيب  - ٦٣
   .ظيب أبو يف املتجددة

 للـسياحة  العـريب  الـوزاري  اجمللـس  اختذها اليت العملية للخطوات االرتياح عن اإلعراب  - ٦٤
 حركــة لتنــشيط اجلنوبيــة أمريكــا ودول العربيــة الــدول جامعــة بــني تفــاهم مــذكرة إعــداد حنــو

ــسياحة ــتثمار ال ــسياحي واالس ــني ال ــيمني ب ــذا يف اإلقل ــال، ه ــز اجمل ــى والتركي ــاع دور عل  القط
  .اخلاص
 خيــص فيمــا اإلقلــيمني، يف منــهجي بــشكل ثــةحدَّاملُ البيانــات نــشر حنــو اجلهــود زيــادة  - ٦٥

 اتفاقيــات وعقــد دائمــة، شــبه معــارض إقامــة خــالل مــن والــسياحة واالســتثمار التجــارة فــرص
 البعثـات  دعـم   أو وتأسـيس  واالسـتثمار،  الـصادرات  ترويج عن املسئولة الوكاالت بني للتعاون
ــل مــن ــدوات وتنظــيم املــشروعات أصــحاب قب ــادل االهتمــام عــن واإلعــراب مــشتركة، ن  بتب

 العربيـة  الـدول  مؤسـسات  يف حاليـا  القائمـة  اخلـربات  تنميـة  يف تـسهم  الـيت  والتجـارب  املعارف
  .اجلنوبية أمريكا ودول
 التقـدم،  معوقـات  علـى  للتغلـب  فرصـة  تتـيح  واالتصال املعلومات تكنولوجيا أن اعتبار  - ٦٦
 األهـداف  لبلـوغ  عنـها  غـىن   ال أدوات واعتبارهـا  .عالية اجتماعية آثار له سيكون تطبيقها وأن

   .الدولية احملافل يف التنسيق حتقيق حنو إضافية جهود وبذل لأللفية، اإلمنائية
 االتـصاالت،  وتكنولوجيـا  املعلومـات  جمـال  يف اإلقلـيمني  مؤسـسات  بني اونالتع تعزيز  - ٦٧

 املعلومـات  جمـال  يف جنوب - جنوب التعــاون لتعزيـز السبل كأحد التحتية بنيتها تقوية هبدف
  .اجملال هذا يف واالختالالت املساواة من واحلد
 للـدول  أصـيل  حـق  هـو  ةسلمي ألغراض النووية الطاقة استخدام أن على جمدداً التأكيد  - ٦٨

ــشار عــدم معاهــدة يف األطــراف ــة، األســلحة انت ــصورة احلــق هــذا تطبيــق وأن النووي ــة ب  متييزي
 التأكيـد  مـع  .مـصداقيتها  علـى  يؤثر سوف باملعاهدة، األطراف الدول جتاه وخاصة انتقائية، أو

 تبــادل يـف وتكث والفنيــة، االقتـصادية  البحــوث ودعـم  اجملـال  هــذا يف التعـاون  أمهيــة علـى  جمـددا 
  .اجلنوبية أمريكا ودول العربية الدول يف البحوث مراكز بني اخلرباء
 يف جـاء  ملـا  وفقاً للتنمية، موجه شامل معلومايت جمتمع ببناء التزامنا على جمدداً التأكيد  - ٦٩

 املعلومـات  جمتمـع  بـشأن  العـاملي  القمـة  ملـؤمتر  ٢٠٠٥ تـونس  مرحلة عمل خطة ويف املبادئ إعالن
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 االتــصال وتكنولوجيــا املعلومــات جمــال يف اجملمــوعتني دول بــني التعــاون أمهيــة علــى والتأكيــد
  .الرقمية الفجوة وتقليص

 واللــوائح القــوانني حتــديث عــن املعلومــات ذلــك ويــشمل والوثــائق املعلومــات تبــادل  - ٧٠
 تبـراءا  عـدد  عـن  واإلحـصائيات  األساسـية  واملعلومات الفكرية، امللكية حقوق حبماية املتعلقة

ـــة حقــــوق علــى التعــــدي وحــاالت االختــراع،  اجلامعــة لــدور تعزيــزا وذلــك الفكريــة، امللكيـ
 العربيـة  الـدول  يف الفكريـة  بامللكيـة  املتعلقـة  للمعلومـات  كمصدر اجلنوبية أمريكا ودول العربية
 املؤلـف  حقـوق  جمـال  يف والتعـاون  املعلومـات  تبـادل  أمهيـة  علي التأكيد اجلنوبية، أمريكا ودول

 واحلقـوق  املؤلـف  حبقـوق  االلتـزام  أجـل  مـن  والتدابري السبل توفري عن فضال اجملاورة، واحلقوق
  .عليها املوقعة الصلة ذات الدولية واالتفاقيات بلد لكل الوطنية للقوانني طبقا اجملاورة
ــز  - ٧١  تبــادل أجــل مــن األنــشطة وتعزيــز الفكريــة امللكيــة مكاتــب بــني فيمــا التعــاون تعزي

 الكامـــل بالتنفيـــذ التزامنـــا علـــى جمـــدداً التأكيـــد الفكريـــة، امللكيـــة حقـــوق إدارة يف اخلـــربات
 بـني  العالقـة  بفحـص  يتعلـق  فيمـا  الدوحـة،  تنميـة  مدونـة  مـن  ١٩ الفقرة يف الوارد لالختصاص

 ومحايـة  البيولـوجي،  التنـوع  واتفاقيـة  )TRIPS( الفكريـة  امللكيـة  حبقـوق  املرتبطة التجارة اتفاقية
  .الشعيب واألدب يديةالتقل املعارف

 يف التدريبيـة  والـربامج  الدراسـية  واحللقـات  والنـدوات  املشتركة املؤمترات وعقد تنظيم  - ٧٢
  .الفكرية امللكية موضوعات خمتلف
 املنظمـة  باعتمـاد  والترحيـب  الفكريـة  للملكيـة  املتوازنـة  الـنظم  أمهية علي جمدداً التأكيد  - ٧٣

 املنظمـة،  يف التنميـة  جمـال  لتعزيـز  توصـية  وأربعـني  خلمـسة  ٢٠٠٧ عـام  الفكرية للملكية العاملية
ــصحة منظمــة واعتمــاد ــة ال ــامليتني العمــل وخطــة لإلســتراتيجية العاملي ــصحة عــن الع ــة، ال  العام
 حقـوق  أهـداف  بتنفيـذ  التزامنـا  علـي  جمـددا  والتأكيـد  ،٢٠٠٨ عـام  الفكرية وامللكية واالبتكار
 .العاملية التجارة ملنظمة الدوحة إعالن يف الواردة العامة والصحة الفكرية امللكية

 جتـاه  الناميـة  الـدول  علـى  املترتبـة  والفوائـد  الـديون  حتويـل  وضـرورة  أمهيـة  على التأكيد  - ٧٤
 .املستدامة التنمية جمال يف استثمارات إىل الدولية، التمويلية املؤسسات وجتاه املتقدمة الدول

 متويـل  جمـال  يف بـاإلقليمني  التمويلية ملؤسساتوا القادرة الدول مشاركة بأمهية اإلقرار  - ٧٥
 احملليـة  املـشاريع  لتمويـل  الـصغرى  القروض مؤسسات تشجيع وخباصة املستدامة، التنمية مشاريع
 الطبيعيـة  املـوارد  علـى  الضغوط وختفيف البيئة محاية يف ملسامهتها نظرا للدخل واملدرة الصغرى
 .اجلهود هذه يف اإلقليمني من اخلاص لقطاعوا املدين اجملتمع إشراك أمهية على والتأكيد
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  :املستدامة والتنمية البيئة جمال يف التعاون    
 عـن  املـسئولني  للـوزراء  املشترك االجتماع إليها توصل اليت النتائج إىل بارتياح، النظر،  - ٧٦

 املائيـــة املـــوارد عـــن املـــسئولني وللـــوزراء ،٢٠٠٧ فربايـــر/شـــباط ٦ نـــريويب يف البيئـــة، شـــئون
 االرتيـاح  عـن  واإلعـراب  .٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ١٧ و١٦ الرياض يف التصحر، كافحةوم
 إىل األعـضاء  الـدول  مجيـع  وتـدعو  اجملـاالت  هـذه  يف اإلقلـيمني  بـني  للتعـاون  الراهنـة  الدفع لقوة
 للــدول املــشترك البيــان” يف الــواردة األعمــال جــداول تنفيــذ الســتكمال إضــافية تــدابري اختــاذ
  .“التصحر ومكافحة املائية املوارد عن الرياض بيان” و “البيئة عن اجلنوبية أمريكا ولود العربية
 التنميـة  وحتقيـق  البيئـة  علـى  باحملافظـة  اإلقليمـان  يقـوم  بـأن  املشترك اهلدف علي التأكيد  - ٧٧

 يف التقليديـة  واملمارسـات  والتقنيـات  باملعرفة النهوض يف التعاون تعزيز على واملوافقة املستدامة
 وحتـسني  باسـتخدام  املتعلقـة  املـشروعات  تنفيـذ  يف وكـذلك  واجلفـاف،  التـصحر  مكافحـة  جمال
 الطبيعيــة، واحملميــات البيئيــة، الــنظم علــى واحلفــاظ امليــاه، ملوحــة وإزالــة ،وامليــاه التربــة نوعيــة

  .الري نظم حتسني أو/و للري املياه موارد وإدارة البيئية، بالسياحة والنهوض
 نوعيـة  وحتـسني  الـشرب،  مبيـاه  الريفيـة  اجملتمعـات  إمـداد  يف اخلـربة  تبادل تعزيزب اإلقرار  - ٧٨
 يف التكنولوجيـا  وتطبيـق  الـصحي  الـصرف  ومعاجلـة  اهلامـشية،  احلضرية املناطق يف الشرب مياه
 .اجلوفية املياه استخالص جمال

 التنميـة،  متويـل  بـشأن  بالتزاماهتـا  بالوفـاء  املتقدمـة  الـدول  قيـام  إىل احلاجـة  علـي  التأكيد  - ٧٩
 تلـك  سـيما  الو األسـواق،  إىل الناميـة  الدول من الصادرات وصول وتوسيع التكنولوجيا ونقل

ــواردة ــصل يف الـ ــن ٣٤ الفـ ــدول مـ ــال جـ ــرن أعمـ ــادي القـ ــشرين، احلـ ــة والعـ ــوع واتفاقيـ  التنـ
 األخــرى، الدوليــة والــصكوك املنــاخ تغــري بــشأن اإلطاريــة املتحــدة األمــم واتفاقيــة البيولــوجي،

   .الدويل اجملتمع قبل من عليها املتفق واألهداف املستدامة التنمية حتقيق يف تسهم يقةبطر
 عناصـر  تـشكل  املخاطر من واحلد الكوارث مكافحة وتدابري استراتيجيات بأن االعتراف  - ٨٠
  .املعريف والتكيف اخلربات وتبادل التعاون تعزيز على واالتفاق املناخ، تغري مع للتكيف هامة
 هبـدف  اإلقلـيمني  دول يف األنظـف  لإلنتاج الوطنية املراكز بني والروابط التعاون عزيزت  - ٨١

  .التلوث وخفض للموارد األمثل االستخدام حتقيق
 اخلطـرة  والنفايـات  الكيماويات يف املشروع غري االجتار لوقف والتنسيق التعاون تعزيز  - ٨٢

 النفايـات  نقـل  يف الـتحكم  بـشأن  بـازل  ةاتفاقيـ ب اخلاص احلظر قرار على التصديق أمهية وإدراك
  .النفاذ حيز دخوله يف لإلسراع وذلك احلدود عرب منها والتخلص اخلطرة
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 والتكنولـوجي  والبحثـي  العلمـي  التعـاون  وتعزيز املمارسات أفضل تبادل بأمهية اإلقرار  - ٨٣
 األمـن  لتحقيـق  كوذلـ  واإلنتـاج  اإلنتاجيـة  لرفـع  الزراعيـة  والنظم التقنيات لتطوير اإلقليمني بني

 مـصادر  يف الغنيـة  اإلقلـيمني  دول يف الزراعـة  يف االستثمار وتشجيع اإلقليمني، دول يف الغذائي
 األســواق إىل الناميــة الــدول صــادرات لوصــول الفــرص لتوســيع املتقدمــة الــدول ودعــوة امليــاه،
 .لدويلا اجملتمع أقرها اليت األلفية أهداف وبلوغ التنمية جهود يف كمسامهة العاملية

 يف واحلـق  الغـذائي  األمـن  تكفـل  الـيت  الـسياسات  لتنـسيق  امللحـة  باحلاجـة  أيـضاً  اإلقرار  - ٨٤
 املناسـبة  األوقـات  ويف ومـستقرة  مـستمرة  بـصورة  الغـذاء  تـوفري  وكـذلك  الـسكان،  لكل الغذاء

  .الغذاء إنتاج يف اإلنتاجية لرفع الريفية التنمية يف التعاون تعزيز وكذلك
 تنميــة و التحــديات ملواجهــة التقنيــات وتطــوير التعــاون تعزيــز بأمهيــة لككــذ اإلقــرار  - ٨٥

 املـستدامة  والتنميـة  الغـذائي  األمن وحتقيق يتفق مبا املتجددة الطاقة مصادر تطرحها اليت الفرص
  .اإلقليمني دول يف
 بــدأمل وفقــاً املنــاخ، لــتغري للتــصدي العامليــة اجلهــود يف باملــشاركة التزامنــا علــي التأكيــد  - ٨٦

 اتفاقيـة  أحكـام  مبوجـب  األطـراف،  مـن  طـرف  كـل  وقـدرات  املتباينة ولكن املشتركة املسئولية
 أمـر  االقتصادية التنمية بأن الصدد، هذا يف والتذكري، .املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم

 قـصوى  أولويـة  ميثـل  الفقـر  علـى  للقضاء الكفاح وأن املناخ تغري ملواجهة تدابري الختاذ جوهري
   .النامية للدول
 دعمـاً  تـوفر  وأن املنـاخ  تغـري  يفرضـها  الـيت  للتحـديات  لالستجابة املتقدمة الدول دعوة  - ٨٧
  .كيوتو بروتوكول آلليات قوياً
 املنــاخ، لــتغري للتــصدي الدوليــة اجلهــود يف بالتزاماهتــا الوفــاء إىل املتقدمــة الــدول دعــوة  - ٨٨

 مـن  انبعاثاهتـا  لتقليـل  طموحـة  جديـدة  أهـدافاً  تعتمـد  وأن التارخييـة،  ومسئولياهتا يتفق مبا وذلك
 أن االلتزامـات  هلـذه  ينبغـي  كمـا  .كيوتـو  بروتوكـول  مـن  الثانيـة  االلتـزام  لفتـرة  الدفيئة الغازات
 قابلـة  بطريقـة  الناميـة  الـدول  يف للجهـود  وإضـايف  جديـد  وتكنولـوجي  مـايل  دعم تقدمي تتضمن
 .منها والتحقق والتقدير للقياس

 جهودهـا  يف الدوليـة،  املالية اآلليات خالل من النامية الدول لدعم الدويل اجملتمع حث  - ٨٩
  .مستدام أساس على وإدارهتا غاباهتا على للحفاظ

 يف دولـيني  وتـضامناً  عمـالً  يتطلـب  املنـاخ  لـتغري  احملتملـة  اآلثـار  مع التعامل بأن التذكري  - ٩٠
 طـرف  كـل  وقـدرات  املتباينـة  ولكن املشتركة سئوليةامل مبدأ إىل استناداً املستدامة، التنمية إطار
 التــأثريات عــن الناشــئة ومــشاغلها الناميــة للــدول احملــددة االحتياجــات وإدراك .األطــراف مــن

 األمــم اتفاقيــة مــن ٤-٨ املــادة مراعــاة مــع مواجهتــها تــدابري تنفيــذ وأثــر املنــاخ لــتغري الــضارة
 .املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة
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 :والتعليمي والتقين العلمي اجملال يف التعاون    

 تقويــة أجــل مــن خاصــة والبحثــي والــتقين العلمــي التعــاون تطــوير أمهيــة علــى التأكيــد  - ٩١
ــا العــايل التعلــيم جمــاالت يف اإلقلــيمني بــني التعــاون  مــع عامــة، العلمــي والبحــث والتكنولوجي
 الطلبـة،  تبـادل  برامج( امللحة يةالتنم مشاكل حل إىل هتدف اليت التطبيقية األحباث علي التأكيد

 وتنميــة تقيــيم جمــال يف اخلــربات تبــادل خاصــة وبــصفة )واألحبــاث الدراســات مــنح التــدريب،
  .الري يف وخاصة املياه استخدام كفاءة ورفع وحتسني استخدامها وترشيد املائية، املوارد
 مـن  اإلقليمـيني  يف بحثيـة وال العلميـة  املراكـز  بـني  التعاون دعم أمهية على جمدداً التأكيد  - ٩٢
 لألغـراض  استخدامها يف التوسع من ميكن مبا املياه لتحلية الكلفة منخفضة تقنيات تطوير أجل

  .الزراعة ذلك يف مبا اإلمنائية
ــاق  - ٩٣ ــى االتف ــة عل ــز تطــوير أمهي ــاون وتعزي ــن باالســتفادة التع ــات م ــة التقني ــل احلديث  مث

 كتطـوير  املناخيـة  بـالتغريات  املرتبطـة  اجملـاالت  يف يةاجلغراف املعلومات ونظم بعد عن االستشعار
 نظـم  وتطـوير  وإنـشاء  الزراعيـة  الـنظم  مـستوى  علـى  املنـاخ  بدراسـات  اخلاصة النماذج وإعداد
 واملواقـع،  والـدول  البيئيـة  الـنظم  مستوى على والتنبؤ واجلفاف التصحر مراقبة يف املبكر اإلنذار
  .األراضي استعماالت يف والتغري
 وإعـادة  التـصحر  مكافحـة  جمـال  يف اخلـربات  وتبـادل  التعـاون  تعزيـز  أمهية على تأكيدال  - ٩٤

   .التصحر ملكافحة الوطنية اخلطط تنفيذ ويف املتدهورة املناطق تأهيل
 سياســة يــشكل والتكنولوجيــا العلــوم يف جنــوب - جنــوب التعــاون أن علــى التأكيــد  - ٩٥

 االقتــصادي والتقــدم التنميــة تعميــق ديحتــ ملواجهــة تنفــذها أن الــدول عــل يــتعني للتعــاون
  .لشعوبنا واالجتماعي

 الـدول  مـن  ماليـة  ملـوارد  الـدخل  متوسطة الدول تلقي مواصلة إىل احلاجة على التأكيد  - ٩٦
  .ثالثي تعاون يف مشاركتها يف التفكري عن فضالً املتقدمة،

 االهتمــام االتجمــ يف والتكنولــوجي العلمــي التعــاون يف حتــسن مــن طــرأ مبــا الترحيــب  - ٩٧
 القيــام أجــل مــن اقتراحــات تقــدمي مواصــلة علــى الــدول وحــث اإلقلــيمني لكــال األولويــة ذات

  .مشتركة بأعمال
 ومـن  واملراسـالت  االنترنـت  شـبكة  عـرب  اإلقلـيمني  دول بـني  التعليمية املعلومات تبادل  - ٩٨

ــالل ــتفادة خـــ ــن االســـ ــع مـــ ــروين املوقـــ ــة االلكتـــ ــاون للجنـــ ــي التعـــ ــوج العلمـــ  يوالتكنولـــ
www.aspa_science.org، ــادة وذلــك ــة لزي ــدول هــذه بتجــارب املعرف ــق فيمــا ال ــاهيم يتعل  باملف

 اإلنتاجيــة، الكفــاءة ورفــع املهنيــة التنميــة جمــال يف التدريبيــة والــربامج املعلمــني لرعايــة احلديثــة

http://www.aspa_science.org/�
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 والــتعلم، التعلــيم لطــرق احلديثــة واالســتراتيجيات هجواملنــا للمعلمــني، الــوظيفي األداء وتقــومي
  .كليهما يف التقنية وتوظيف

 امليدانيــة الزيــارات خــالل مــن وذلــك التعلــيم بتكنولوجيــا يتعلــق فيمــا اخلــربات تبــادل  - ٩٩
 التعلـيم،  تقنيـة  وإنتـاج  بتـصميم  املهتمـة  واملؤسـسات  للمراكز اإلقليمني دول خرباء بني املتبادلة

ــذلك ــال وكـ ــا يمتخصـــص إرسـ ــيم تكنولوجيـ ــا دول إىل التعلـ ــة أمريكـ ــشاركة اجلنوبيـ  يف للمـ
 وذلـك  التعلـيم  تقنيـة  جمـال  يف العلميـة  التجارب تعرض اليت املعارض وزيارة التدريبية الدورات
 التعلـــيم تكنولوجيـــا توظيـــف طـــرق يف اجلنوبيـــة أمريكـــا دول بتجربـــة املعرفـــة تعزيـــز بغـــرض

 وتوظيـف  السـتخدام  املناسبة األطر لوضع اإلقليمني بني مشتركة حبوث جلنة أنشاء .واالتصال
 .التعليم تكنولوجيا

ــادل  - ١٠٠ ــتعلم مــصادر ومراكــز املدرســية املكتبــات جمــال يف أيــضاً اخلــربات تب ــشاء ال  وإن
 جمـال  يف وخـصوصاً  التعليميـة  العمليـة  تطـوير  أجـل  مـن  مشتركة وتقنية تربوية دراسات معاهد

 امليدانيــة  الزيــارات  خــالل  مــن  التربــوي  للتعــاون  مــشتركة  انجلــ  وتكــوين  التعلــيم،  تقنيــات 
 تربويـة  شبكة وتأسيس الصلة، ذات الدول كل يف التربوية التجارب على كثب عن واإلطالع
 جمــال يف احلديثــة التربويــة املفــاهيم إلرســاء عمــل ورش وتنظــيم التعلــيم، بتقنيــات هتــتم وعلميــة
  .اإلقليمني دول بني عدب عن للتعلم مركز وتأسيس التعليم، تقنيات

ــة ومــؤمترات ودورات نــدوات عقــد  - ١٠١ ــة قطــاع يف اخلــربة لتبــادل مــشتركة تربوي  التربي
 واجمللــدات املطبوعــات تبــادل خاصــة، بــصورة التربــوي اإلشــراف جمــال ويف عامــة بــصورة

 واإلشـــراف التقـــومي جمـــايل يف التربويـــة واألحبـــاث العلميـــة والرســـائل والـــدوريات والنـــشرات
  .تربويال

 والتعليمـــي التربـــوي اجملـــال اءإلثـــر مـــشتركة ميدانيـــة دراســـات إجـــراء يف التعـــاون  - ١٠٢
 املعلومـــات تكنولوجيـــا باســـتخدام املرتبطـــة تلـــك خاصـــة الـــصلة ذات اجلديـــدة تبـــداعاباإل

 علـى  اهلامـة  التربويـة  القـضايا  مـن  عـدد  ومناقشة والبحثية، التعليمية املؤسسات يف واالتصاالت
 وتكنولوجيـا  التعلـيم  بـني  العالقـة  والـتعلم،  التعلـيم  اسـتراتيجيات  الـشاملة،  اجلـودة  :ثالامل سبيل

 مــن  واالســتفادة  اســتخدام  تــشجيع  مــن بــد    الالــصدد،  هــذا  ويف .واالتــصاالت  املعلومــات
 .دولة كل لسياسات وفقا املساعدة األدوات وكذلك واملتاحة اجملانية الربجميات

 عــلى  للحـصول  والتوجيــهية  واخلدمــاتيه  الالصفـية األنشـطة جمال يف كذلك التعاون  - ١٠٣
 اجلنوبيـة،  أمريكـا  دول مـدارس  يف واإلبداعيـة  الرياضيــة  والـربامج  البدنيـة الـتربية عن معلومات
 الـدورات  جمـال  يف العمـل  وتنسيق املدرسية، الرياضة جمال يف جديد هو ما كل على والوقوف

  .اجملاالت هذه يف والـوفود الـخربات وتـبادل نطقتـني،امل يف واملرشدات الكـشافة لقادة
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 وتبــادل الــشباب مــن واملبــدعني املوهــوبني لرعايــة مــشتركة وبــرامج مــشاريع تنفيــذ  - ١٠٤
  .اجملال هذا يف املتطورة التدريبية والربامج واملعلومات األدبيات

 اجلـامعيني  لطـالب ا مـستوى  علـى  آخـر  إىل إقلـيم  مـن  الطالب حركة لزيادة الترويج  - ١٠٥
 تـدريب  خـالل  من اآلخر لإلقليم االقتصادية التنمية يف للتعاون وسيلة باعتباره اجلامعيني وفوق
 .اجلامعي املستوى على البشرية املوارد

ــاق  - ١٠٦ ــى االتف ــام عل ــال القي ــة بأعم ــذ وضــع إىل موجه ــامج وتنفي ــاون برن ــي للتع  العلم
 بـني  الـروابط  توثيـق  هبـدف  والتدريب، املوهبة بادلت أجل من اإلقليمني بني فيما والتكنولوجي
 .التكنولوجيا نقل حفز على تعمل حبثية لفرق مشروعات تطوير خالل من العلمية اجلماعات

 خاصــة بــرامج وضــع طريــق عــن اإلقلــيمني مــن الفنيــة اخلــربات تبــادل علــى العمــل  - ١٠٧
 بــصرية إعاقــة مــن عــانوني الــذين والطــالب الــتعلم، يف صــعوبات مــن يعــانون الــذين للطــالب
 .وعقلية ومسعية

 أمريكــا ودول العربيــة الــدول يف التعلــيم لــوزراء اجتمــاع عقــد مبقتــرح الترحيــب  - ١٠٨
  .اإلقليمني دول تطبقها اليت التعليم تبسياسيا املتعلقة املعلومات نشر تعزيز اجل من اجلنوبية

  
   :االجتماعي اجملال يف التعاون    

 للـــوزراء األول االجتمـــاع يف اختـــذت الـــيت االجيابيـــة اخلطـــوات إىل بارتيـــاح النظـــر  - ١٠٩
 أعمـال  جـدول  لتطـوير  )٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٣ و ٢ القـاهرة ( االجتماعية الشئون عن املسئولني
 لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهداف وتنفيذ اجلوع، ومكافحة املدقع الفقر استئصال على للعمل مشترك
 اإلقلـيمني  بـني  والتعـاون  التنميـة  ومتويل االجتماعية، والتنمية البشرية التنمية مستويات وتنشيط

   .واإلمنائية االجتماعية اجملاالت يف
 الثـاين  االجتمـاع  الستـضافة  الربازيـل  دعـوة  الـصدد،  هـذا  يف بـالغ،  بارتياح املالحظة  - ١١٠
 مـن  اينالثـ  النـصف  خـالل  برازيليـا  يف عقـده  املزمـع  االجتماعيـة  الـشئون  عـن  املسئولني للوزراء

  .٢٠٠٩ عام
ــضرورة اإلدراك  - ١١١ ــق بـ ــة خلـ ــة بيئـ ــذ مواتيـ ــرامج لتنفيـ ــة بـ ــوير التنميـ ــسياسات وتطـ  الـ

 الدوليـة،  واملواثيق اإلقليميني دول ملواثيق وفقاً الثقايف االندماج ضرورة الستيعاب االجتماعية،
ــة ــالن وخاصـــ ــاملي اإلعـــ ــداف العـــ ــة لألهـــ ــة، اإلمنائيـــ ــدول لأللفيـــ ــال وجـــ ــرن األعمـــ  للقـــ

 هــدافاأل تنفيــذ ملتابعــة الدوحــة وإعــالن للتنميــة، العامليــة القمــة وقــرارات والعــشرين، ادياحلــ
 الدوليــة االتفاقيــات وكافــة التنميــة، يف بــاحلق اخلــاص املتحــدة األمــم وإعــالن لأللفيــة، اإلمنائيــة
 اعياالجتمـ  التغـيري  إلحـداث  ذاهتا، يف قادرة تعد  مل العوملة أن االعتبار يف واألخذ الصلة، ذات
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 أمريكـا  ودول العربيـة  الـدول  وأن جمتمعاتنـا،  يف واجلـوع  املـدقع  الفقـر  مظاهر إلهناء الضروري
ــة ــا اجلنوبيـ ــاء بإمكاهنـ ــات الوفـ ــة بااللتزامـ ــديات ومواجهـ ــول التحـ ــات إىل للوصـ ــة غايـ  التنميـ

  .اإلقليمني دول خربات من واالستفادة أهدافها وحتقيق الشاملة االجتماعية

ــلت علــى العمــل  - ١١٢ ــة اإلســتراتيجيات فعي ــيمني دول يف الوطني  مــن الفقــر، خلفــض اإلقل
 والفقـر  باحلرمـان  اخلاصـة  املؤشـرات  بتـضمني  املـستخدمة،  الفقر مؤشرات منظومة إثراء خالل
 الـيت  الالزمـة  الـسياسات  ووضـع  .النقديـة  املؤشـرات  جانـب  إىل االجتمـاعي  واإلقصاء البشري
 يف االسـتثمار  منـاخ  بتحـسني  االهتمـام  خـالل  مـن  ،للفقـراء  منحـاز  اقتـصادي  منـو  حتقيق تكفل
 تتـــضمن الـــيت الواضـــحة األولويـــات ذات الـــسائدة والـــسياسات والـــربامج اجملمـــوعتني، دول

 هتـدف  للمـساعدات،  وطنية نظماً االستراتيجيات هذه تشمل وأن الفقر، خلفض استراتيجيات
 بـالتوازي  و العمـل،  على القادرين غريو عوزاً واألشد الفقراء إىل املباشر املايل الدعم تقدمي إىل
ــراض سياســات مــع ــصغري اإلق ــل ال ــشاريع لتأســيس والتموي ــدرة م ــدخل م ــساعدة لل  األســر مل

 .والسياسات الربامج تلك تنفيذ ملتابعة خاصة أمهية يالءإو الفقرية،

 االجتماعيـــة، العدالـــة لتحقيـــق ســـعيا االجتماعيـــة األطيـــاف مجيـــع مـــشاركة تعزيـــز  - ١١٣
 وخفـــض املتكاملـــة التنميـــة عمليـــة يف املـــسامهة بغيـــة الوطنيـــة، التـــشريعات مـــع افـــقيتو ومبـــا
 .الفقر نسبة

 بــصورة لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف بتــبين اجملمــوعتني دول التــزام علــى جمــدداً التأكيــد  - ١١٤
 الـسنوية  اخلطـط  يف واحتياجاهتـا  ومتطلباهتـا  األهداف هبذه املتعلقة النشاطات وإدراج واضحة،

 تنميــةال اتسياســ مــن جــزءاً تكــون أن علــى األهــداف تتنــاول الــيت القطاعيــة لمؤســساتل
 دول واتفـــاق اإلقليميـــة النـــشاطات صـــعيد علـــي تكاملـــها وأيـــضا واالجتماعيـــة، قتـــصاديةاال

 املــؤمترات بأهــداف MDGs لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف تنفيــذ ربــط إىل احلاجــة علــى اإلقلــيمني
 األهـداف،  هبـذه  اإلقليمني دول التزام يعزز متسق إطار يف البشرية، ميةبالتن الصلة ذات الدولية
 .واإلقليمية الوطنية املستويات على وتقدمها متابعتها آليات ويدعم

 بلـوغ  مـن  اجملمـوعتني  دول تمكنلتـ  االتاجملـ  خمتلـف  يف املعـارف  تطـوير  على العمل  - ١١٥
 وتـشمل  االجتماعيـة،  باجملـاالت  اخلاصـة  ليةالدو االلتزامات وكذلك ،أللفيةل اإلمنائية هدافاأل

ــدخل مــصادر اجملــاالت، هــذه ــشرا وقــدرة ال ــة ءال  والتباينــات وهــشاشته العمــل وســوق الفعلي
 العدالــة حتقيــقو الفقــر خفــض سياســات تعتمــد وأن .االجتماعيــة واحلمايــة واإلقليمــي اجلهويــة

 .جديدة معايري وعلى صالبة أكثر روافع على االجتماعية
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 مثـل  موضـوعات  يف اخلـربة  تبـادل  أجـل  مـن  اجلهـود  توحيـد  املناسـب  مـن  أنـه  عتبارا  - ١١٦
 العمـل  جمـال  يف العامـة  اخلدمـة  وتوظيـف  والبيئـة  العمل وظروف والتفتيش االجتماعي الضمان

 .الشعوب بني فيما والتكامل والتبادل التضامن من أساس على ذلك وكل االجتماعي،

 التونـسية  اجلمهوريـة  رئيس علي بن العابدين زين الرئيس سيادة مبادرة وتثمني تأييد  - ١١٧
 عــاملي مــؤمتر” عقــد وإىل للــشباب الدوليــة الــسنة شــعار حتــت ٢٠١٠ ســنة وضــع إىل الداعيــة
 .املتحدة األمم منظمة برعاية “للشباب

 واجلـرائم  املخـدرات  مـشكلة  ملواجهـة  املقترحـة  الـربامج  وتفعيـل  تقييم عملية تشجيع  - ١١٨
 اآلفـة  هـذه  حماربة يف الدويل للتعاون الرئيسي الدور وإبراز عاملية، مشكلة باعتبارها اهب املرتبطة

  .الدراسية املناهج يف لتضمينها البند هبذا العالقة ذات املقترحات دراسة مع
  

  :املتابعة آليات    
  :اجلنوبية األمريكية العربية القمة هيكل  - ١١٩

 جعلـه  أجـل  من اجلنوبية أمريكا ودول العربية لالدو لقمة تنظيمي هيكل إنشاء اقتراح  
  :التايل النحو على وذلك .ديناميه أكثر

 كـل  وجتتمـع  واحلكومـات  الـدول  رؤساء من املكونة القمة )األعلى املستوى(  )أ(  
  .سنوات ثالث

  .سنتني كل وجيتمع اخلارجية، وزراء جملس )الثاين املستوى(  )ب(  
 مـن  ويـشكل  اخلارجيـة،  وزارات يف ملـسئولني ا كبـار  جملس )الثالث املستوى(  )ج(  
  .أشهر ستة كل وجيتمع )الوطنية االتصال نقاط( للدول الوطنيني املنسقني
 اجملـاالت  كـل  يف اخلـرباء  مـن  املكونـة  القطاعيـة  اللجان )١ - الرابع املستوى(  )د(  

  .السنة يف مرتني األقل على وجتتمع )القطاعية االتصال نقاط(
 القمـة  رئاسـة  مـن،  وتتكـون  التنفيـذي  التنسيق جمموعة )٢ - ابعالر املستوى(  )هـ(  
 دول احتـاد  ورئاسـة  العربيـة،  الـدول  عـن  كممـثلني  العربيـة  الدول جلامعة العامة واألمانة العربية
 األمانـة  هيكلـة  تـتم  أن إىل اللجنـة  هـذه  إىل مؤقتـا  الربازيـل  ستنـضم ( والربازيـل  اجلنوبيـة  أمريكا
 اجملموعـة  هـذه  وجتتمـع  اجلنوبيـة،  أمريكا دول عن كممثلني )اجلنوبية أمريكا دول إلحتاد العامة
  .السنة يف مرتني
 ودول العربيـة  للـدول  الثالثـة  القمـة  الستـضافة  بريو مجهورية مببادرة بشدة والترحيب  - ١٢٠
 .٢٠١١ عام من األول النصف خالل ليما يف اجلنوبية أمريكا
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 :القادمة االجتماعات  - ١٢١

 جبمهوريــة ليمــا مدينــة يف اجلنوبيــة أمريكــا ودول العربيــة للــدول الثالثــة قمــةال ســتنعقد  •  
  .٢٠١١ عام من األول النصف يف بريو

 املوعـد  حتديـد  سـيتم،  العربيـة  الـدول  إحـدى  يف القـادم  اخلارجية وزراء اجتماع انعقاد  •  
 .٢٠١١ عام خالل

  .اإلقليمني بني يقبالتنس حتديدها سيتم القطاعية الوزارية االجتماعات انعقاد  •  

 ودول العربيـة  الـدول  خارجيـة  وزارات يف املـسئولني  لكبـار  الـسادس  االجتماع انعقاد  •  
 الثـاين  النـصف  يف املوعـد  حتديد سيتم اجلنوبية، أمريكا دول إحدى يف اجلنوبية أمريكا
  .٢٠٠٩ عام من

  


