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  ـــ

 قمتنـا الثانيـة     ن في ة المجتمعو ـا الجنوبي ـة ودول أمريك  ـنحن قادة الدول العربي     
 بن حمد الشيخ، بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو 2009 /31/3 الدوحةفي  المنعقدة
تي انعقدت في برازيليا في  وتنفيذا لما تقرر في قمتنا األولى ال،قطر دولة أمير آل ثاني خليفة
 رئيس جمهوريـة     لويس ايناسيو لوال دا سيلفا     ، بدعوة من فخامة السيد    5/2005/ 10-11

البرازيل االتحادية الذي شارك في رئاسة القمة مع فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس              
 منا علـى    احرصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعتباره رئيس القمة العربية، و        

مواصلة العمل على تعزيز العالقات العربية األمريكية الجنوبيـة واالسـتفادة مـن فرصـها           
المتاحة، وتنسيقا للجهود بين المجموعتين إلقامة تجمع قوي يمكن من خالله تبادل المنـافع          

      : نتفق على مايليمتينةوحماية المصالح المشتركة في إطار عالقات بناءة 

  :دــتمهي :أوال
اإلعراب عن ارتياحنا لتطور العالقات بين اإلقليمين والحوار المكثف الذي تحقق منذ             -1

 للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والذي شكل إطـاراً          األولالقمة  مؤتمر  
راسخاً للتعاون في المجاالت الرئيسية، والسيما االجتماعـات المـشتركة          

 ،لجنوبية المسئولين عن الثقافـة    في الدول العربية ودول أمريكا ا      للوزراء
 والمـوارد   ، والشئون االجتماعيـة   ، والشئون البيئية  ،والشئون االقتصادية 

 والتي وضعت الخطوط العريضة لخطط العمـل        ،المائية ومكافحة التصحر  
  . اإلقليمينالتي تشكل أساساً للتعاون فيما بين

الة لتعزيز بناء القدرات     فع كآلية جنوب   -اإلعراب عن قناعتنا بأهمية التعاون جنوب        -2
 ومكافحـة الفقـر،     االبتكـار والتنمية  وتبادل الخبرات في المجاالت ذات الصلة مثل        

 الـذي يـسمح      األطـراف  واإلعراب أيضا عن قناعتنا بأهمية تعزيز التعاون ثالثـي        
 . جنوب - للمانحين بتعزيز برامج ومبادرات التعاون الجنوب

 مـن شـأنها     اإلقليمـين دينامية بين   وكثيفة  ات  إعادة التأكيد علي ضرورة بناء عالق      -3
، وإنشاء إطار جديد للتعـاون   عالقات دولية أكثر عدالة وإنصاف  المساهمة في هيكلة  

 المبادرات المتفق   منبما يسمح ألطرافه االستفادة      التكافؤ والمساواة،    أساسهالدولي  
 .يوفرأساسا اليجاد فضاء للشراكة بين اإلقليمين ابمعليها 

د على أنه من أجل تحقيق السلم واألمن واالستقرار في العالم فإن التعاون بـين       التأكي -4
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اإلقليمين ينبغي أن يقوم على أساس االلتزام بالصكوك متعددة األطـراف، واحتـرام             
القانون الدولي، ومراعاة حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، وإعادة التأكيـد           

ادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية الـسلمية        علي التزامنا الكامل باحترام مب    
لكافة النزاعات الدولية وخاصة النزاعات والقضايا اإلقليمية والثنائية وفقا للقـانون           
الدولي وميثاق األمم المتحدة، والتزامنا بالتطبيق الكامل لكل قرارات األمم المتحـدة            

 . دون انتقاء

  
   :التنسيق في المجال السياسي :ثانيا
التأكيد مجدداً على الحاجة إلى تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في منطقـة الـشرق                -5

األوسط على أساس مبدأ األرض مقابل السالم ووفقا للقـرارات ذات الـصلة التـي               
أصدرها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، خاصة قراري مجلـس األمـن    

مبـادرة  " عن مرجعية مدريد و     فضالً 1973 لسنة   338، ورقم   1967 لسنة   242رقم  
 وأكـدتها قمـة الريـاض فـي         (2002)التي أقرتها قمة بيروت في      " السالم العربية 

. ، التي تكفل تحقيق األمن لجميـع دول المنطقـة         (2008) وقمة دمشق في     (2007)
تجـسيد  والتأكيد  على الحاجة إلـى       ". لخريطة الطريق " أهمية التطبيق الكامل     وإبراز

 1515 المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم          الحقوق الوطنية 
، تعـيش   1967، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود         2003لسنة  

جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من كافـة األراضـي العربيـة               
محتل وما تبقى من     بما في ذلك الجوالن السوري ال      1967 /6/ 4المحتلة حتى حدود    
.  وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القـدس الـشرقية         ،األراضي اللبنانية 

 خـة بتاري ـ في االعتبار الرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولي         واألخذ
العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في األراضي الفلـسطينية         " بشأن   9/7/2004

    .االستشاري الرأي بـ كافة األطراف المعنية بااللتزام، ومطالبة"المحتلة

لشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين ا احترامعن اإلعراب 
المصالحة الوطنية، التأكيد لتحقيق جهوده مع كافة األطراف الفلسطينية والعربية 

لشرعية للسلطة  التعبير عن احترام المؤسسات اوأيضاعلى إنجاح الحوار الفلسطيني 
الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس 

  .التشريعي المنتخب
وقف إلطالق النار في تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل ل
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وكذا الترحيب بنتائج . السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينيةقطاع غزة، و
 و مملكة جمهورية مصر العربية عقدته كل منالذي مر شرم الشيخ للمانحين مؤت

 بهدف توفير التمويل الالزم إلعادة إعمار قطاع غزة، 2/3/2009 في النرويج
  . واستئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني
عنها آالف الضحايا شجب العمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج 

. المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة
 بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار،لمعابر لكافة االدعوة إلي إعادة الفتح الفوري و

نى إدخال المواد والخدمات األساسية، ومن ضمنها الوقود، بشكل متواصل، سكي يت
 وإعادة تدهور األوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية  مزيد منبهدف منع

  .الفلسطينية المحتلة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في األراضي
التأكيد مجددا علي الحاجة إلي احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقالله وعدم  -6

تقرير مستقبله بحرية، التدخل في شئونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي في 
. واإلدانة بشدة لكل أعمال اإلرهاب والعنف التي تؤثر خاصة علي الشعب العراقي
والتأكيد مجددا علي الحاجة إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ودعم الجهود 

وأيضا . التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد، وفي تحقيق األمن واالستقرار
وجهود UNAMI) ( األمم المتحدة وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تأييد جهود

وكذلك دعم جهود جامعة . طراف السياسية الوطنية العراقية الملتزمة بهذا المساراأل
لهذا الغرض ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته فيما يخص ديون الدول العربية 

ة إعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية،  وتقديم المساعدات الالزمة لعمليالعراق،
خاصة بعدما شهده العراق من تقدم على الصعيدين السياسي واألمني خصوصا منذ 

    .تطبيق الخطة األمنية والتقدم الحاصل في العملية الديمقراطية

اإلعراب عن القلق الشديد بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سورية  -7
ينتهك مبادئ " قانون محاسبة سورية "وأن تحدة األمريكية،حكومة الواليات الممن 

القانون الدولي ويشكل خرقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ويمثل بذلك سابقة 
وليس العزلة هي  التفاعلالتأكيد علي أن . خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة

جراءات األحادية ول وأن اإلالطريقة األكثر فاعلية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الد
 غير مبرر علي االقتصاد ئا من قانون محاسبة سوريا، تمثل عبةالجانب المستوحا
 .والشعب السوري

مبادرة دولة اإلمارات العربية على  الرد االيجابي جمهورية إيران اإلسالمية إلى    دعوة -8
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لكبرى وطنـب  طنب ا ( الثالث اإلماراتية الجزرالمتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية       
بما يتوافـق مـع      وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة       ،)موسىالصغرى وأبو   

        �.القانون الدوليومبادئ ميثاق األمم المتحدة 
الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي لحل أزمة دارفور واإلعراب            -9

سم بن جبر آل ثاني رئيس       الشيخ حمد بن جا    معالي دارفور برئاسة    للجنةالتأييد  عن  
الوزراء ووزير خارجية قطر ومعالي السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول            

وفي هـذا     ،رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي   جون بينج   السيد  معالي السيد   العربية و 
 كافة الفـصائل    لمبادرة، ودعوة  ل  اإلعراب عن التقدير للدعم اإلقليمي والدولي      الصدد
 والترحيب باتفاق حسن    . المبادرة لضمان نجاحها   االيجابي مع  التجاوبية إلى   السودان

النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة العدل والمـساواة يـوم              
 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولـة              17/2/2009

والدعوة إلى حل عاجـل     . قليم دارفور قطر لتحقيق بداية عملية إلنهاء الصراع في إ       
إدراك أهمية دور العملية الهجين     و. ألزمة دارفور والتشديد على أولوية بناء السالم      
وإبـراز  . في هذا الصدد)  UNAMID(لالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة في دارفور 

 للتعاون مـع    االطرافودعوة جميع   .  أهمية احترام حقوق اإلنسان في دارفور      أيضا
     .يالمجتمع الدولي من أجل التأكيد علي احترام القانون اإلنساني الدول

سمو الشيخ حمـد بـن      صاحب ال  الدوحة بشأن لبنان برعاية حضرة       قالترحيب باتفا  -10
 وبجهود اللجنة العربية التي أنشئت بموجـب قـرار    ،خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر     

فخامة الرئيس ميـشال سـليمان       والتعبير عن دعمنا  ل     ،العربيةالدول  جامعة  مجلس  
 االستقرار في لبنـان عبـر       تعزيزفي جهوده اآليلة إلى     رئيس الجمهورية اللبنانية،    

و إدراك  الدور الهام  لقوات األمم المتحـدة المؤقتـة فـي لبنـان          ،الحوار والتوافق 
)(UNIFIL وإدانـة  ،1701دعوة إلى التطبيق الكامل لقـرار مجلـس األمـن           ال و 

 الدعم الكامل لـسيادة لبنـان ووحدتـه         وإعادة تأكيد  ،سرائيلية للقرار االنتهاكات اإل 
 .  واألمم المتحدة وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية ووحدة أراضيهالوطنية

 واستقراره وتجديد الدعم    أراضيهالتأكيد مجددا على وحدة الصومال وسيادته ووحدة         -11
عقدت في جيبوتي تحـت رعايـة األمـم         لعملية المصالحة الوطنية الصومالية التي ان     

الترحيب بانتخاب شـيخ شـريف     و. المتحدة وجامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي     
 الـصومالي، أحمد رئيساً لجمهورية الصومال وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان          

                                      
        ى هذه الفقرةتتحفظ فنزويال واإلكوادور عل   �
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 لتحقيـق   هودعوة المجتمع الدولي لمساندة الرئيس الصومالي المنتخب فـي جهـود          
واإلعراب عن الدعم لبعثـة االتحـاد اإلفريقـي فـي الـصومال             لحة الوطنية   المصا

(AMISOM).  
علي أن األمن واالستقرار اإلقليمي في الشرق األوسط يتطلب إخالء المنطقـة             التأكيد -12

كل  وفي هذا االطار دعوة      برمتها من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى       
مجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة إلقامة        األطراف المعنية بتأييد من ال    

والتأكيد على أهمية انـضمام     . منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط       
 انتشار األسلحة النووية وإخـضاع      حظركل دول المنطقة بدون استثناء إلى معاهدة        

 الدولية للطاقة الذريـة      للوكالة  التابع  الشاملة لنظام الضمانات منشآتها النووية كافة    
وكذلك اإلعـراب عـن     . بهدف تحقيق االلتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق األوسط       

دعمهم للمبادرة العربية التي تدعو إلى إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية فـي              
 . الشرق األوسط

ات ومـا   الدولي لتعزيز مكافحة تهريب المخدر    اإلقليمي و التأكيد علي أهمية التعاون      -13
 واالتجار في البشر، واالتجار غير المشروع في األسـلحة الـصغيرة            عليها،يترتب  

والخفيفة، والجريمة الدولية المنظمة، وانتشار األسلحة النووية وغيرها من أسـلحة           
 .الدمار الشامل

إدانة اإلرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ورفض ربط اإلرهاب بشعب أو دين أو عرق أو          -14
 دولـي    وذلك من خالل تعاون    ، والتشديد على ضرورة التصدي لإلرهاب     ،ثقافة معينة 

ط وكفء ضمن منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية المعنية، على أساس من نش
االحترام ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، وااللتزام الصارم بالقـانون الـدولي            

ة تعزيز التعاون والتنـسيق فـي       والتأكيد مجددا على أهمي   .  ومبادئ حقوق اإلنسان  
تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات لألجهزة المختصة بمكافحـة اإلرهـاب،           
والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة األمم المتحدة لدراسـة هـذه الظـاهرة،               

 في االعتبار التوصيات الصادرة عن المؤتمر       واألخذ.  اإلرهاب لظاهرةووضع تعريف   
فحة اإلرهاب الذي استضافتـه المملكـة العربيـة السعوديـة بمدينــة         الدولي لمكا 

م والتي تشكل منهجية شاملة للتـصدي       2005/ 8/2-5الريـاض خالل الفتـرة من     
 عبد اهللا بن    الملك خادم الحرمين الشريفين جاللة   لظاهرة اإلرهاب، ويدعمون اقتراح     

 .اإلرهاببإنشاء مركز دولي لمكافحة   سعود ملك المملكة العربية السعوديةآل عبد العزيز

االعتراف بحق الدول والشعوب فـي       و ،األجنبيرفضهم لالحتالل     على مجدداً   دالتأكي -15
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  .لمبادئ القانون الدولي وفقاً مقاومته،
دعوة الدول التي تمتلك أسلحة نووية أن تفي بصدق بالتزاماتها فيما يتعلـق بنـزع                -16

 النـووي،  االنتـشار سادسة من اتفاقية حظـر   كما ورد في المادة ال    النووي،السالح  
 مـن  متـواقفين والتأكيد مجددا علي أن حظر االنتشار ونزع السالح يمثالن أساسين           

اتفاقية حظر االنتشار النووي، التي يعتمد المجتمع الدولي في تطبيقها على الحفـاظ             
 أهميـة  يالصدد، إل في هذا و اإلشارة. على السالم واألمن واالستقرار بصورة دائمة     

التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في المحافل الدولية بالنسبة للقضايا            
 .المتعلقة بنزع السالح

اتحاد دول   للتطورات األخيرة في إضفاء الطابع المؤسسي على         االرتياحاإلعراب عن    -17
ـ    فاعال هاما في سياق      ه نعتبر الذي (UNASUR)أمريكا الجنوبية      ة القمـة العربي
 لالتحاد بوصفها بعد موافقة رؤساء الدول على االتفاقية التأسيسية األمريكية الجنوبية

  . عن تطلع شعوب أمريكا الجنوبية للوحدةتعبيرا 
التأكيد علي األهمية الجوهرية التي تمنحها حكوماتنا لحماية وتعزيز حقوق اإلنـسان             -18

 حجر الزاويـة للديمقراطيـة    مما يشكلقابليتها للتجزئة وتواقفيتهاوشموليتها وعدم   
  .وعناصر رئيسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة

الترحيب باالحتفال بالعيد المئوي الثاني الستقالل دول أمريكا الجنوبية وهو االحتفال            -19
   . وسوف يستمر لمدة خمسة عشر عاما2008الذي بدأ في 

لندا الشمالية إلى   دعوة جمهورية األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير        -20
حـل سـلمي ونهـائي       إيجادمن أجل    ممكن، في أسرع وقت     ،استئناف المفاوضات   

، بما يتفق   "الفولكالند/مسألة جزر المالفيناس  " والمشار إليه بـ     السيادة،للنزاع على   
والتأكيد مجددا علي أن الـدعوة إلـى        .  من قرارات األمم المتحدة ذات الصلة      والكثير

 وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبيـة كبلـدان أو          فيناس،المالاعتبار جزر   
 –أراضي يمكن أن يطبق عليها الجزء الرابع من معاهدة إنشاء الجماعة األوروبيـة              

 وكـذلك قـرارات االتحـاد       –التي سيتغير أسمها إلى معاهدة عمل االتحاد األوروبي         
وحقيقة أن هناك نزاعاً علـى       أمراً ال يتفق     البحار،األوروبي عن الروابط فيما وراء      

   .السيادة على هذه الجزر
 بأن األمم المتحدة، كي تقوم بالدور المنوط بها، بحاجة إلى إصـالح شـامل               رالتذكي -21

واسع النطاق، وبوجه خاص فيما يتعلق بالجمعية العامة ومجلس األمـن والمجلـس          
شفافية وأكثـر   قراطية و جعل هذه األجهزة أكثر كفاءة وديم     االقتصادي واالجتماعي ل  
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  .تمثيال وفقا لما تتطلبه طبيعتها ووظائفها والغاية من إنشائها
التأكيد علي التزامنا للنظام المتعدد األطراف كوسيلة فاعلة للمساهمة في حل مشكلة             -22

 دعوة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لتعبئة مواردها        المعني،الجوع والفقر، وبهذا    
رفيع المستوي لألمن الغذائي المنعقد في مقر منظمة الغذاء         المتعهد بها في المؤتمر     

 كذلك التشديد علي التزامنا بتقوية لجنة األمن الغذائي العالمي          ،2008العالمية يونيو   
كمنتدى متعدد األطراف حيث يمكن لجميع الدول أن تجد بدائل لحل مـشكلة األمـن               

  .الغذائي
 اإليرانية اإلسالمية البحرين والجمهورية    الترحيب بانتهاء سوء التفاهم ما بين مملكة       -23

واألخـذ   التي تؤثر على سيادة واستقالل ووحدة  أراضي البحـرين،            االدعاءاتحول  
 الستقالل   فيما يخص احترامها   اإليرانية بارتياح الضمانات التي قدمتها الحكومة       علماً

 ،لداخليـة ا فـي شـئونها      اإليرانيو سيادة مملكة البحرين، مؤكدة على عدم التدخل         
الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على موقفها الـداعم السـتقلل وسـيادة             وتأكيد  

  .مملكة البحرين

  : الثقافيفي المجال    التعاون :ثالثاً
 فيما يتعلق بالتعاون – منذ إعالن برازيليا    – الخطوات التي اتخذت     ،المالحظة بارتياح  -24

 أهمية االجتماع األول لوزراء الثقافـة        علي ، في هذا الصدد   ،وإعادة التأكيد . الثقافي
 والذي وضـع    ،2006 الذي انعقد في الجزائر عام       ،ودول أمريكا الجنوبية  في الدول العربية    

 ودعـوة جميـع     ،الخطوط العريضة المشتركة للسياسات واألولويات من أجل التعاون الثقـافي         
ة في االجتماع الثاني لـوزراء      الدول األعضاء في الـقمة العربية األمريكية الجنوبية  للمشارك        

  .2009آيار /  مايو 21-20 يومي جانيرو  الذي سيعقد في ريو دي،الثقافة
المالحظة بارتياح خاص النتائج األولى للتعاون الثقافي فيما بين اإلقليمـين، والتـي              -25

  :يمكن أن نلقي الضوء فيها على ما يلي
ونعرب أيضاً عن   .  الجزائر تطور إنشاء المكتبة العربية األمريكية الجنوبية في        - أ

بالغ ارتياحنا للرعاية الكبيرة التي وفرتها الجزائـر لهـذا المـشروع، حيـث              
ونؤيد في  . خصصت لبنائه قطعة من األرض تزيد مساحتها عن ثالثة هكتارات         

 في الدوحة خالل    هذا المقام أيضاً، المقترحات الصائبة الجتماع الخبراء المعقود       
، السيما فيما يتعلق بموضوع مساهمات الـدول        23/10/2008-20الفترة من   

 باإلضافة إلى إنشاء الفرع المحلي للمكتبة       ،في تسيير هذا االنجاز الثقافي الهام     
ــة الع ــة-ربي ــة الجنوبي ــل / األمريكي ــت  البرازي ــى اإلنترن ــع عل  للموق
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www.bibliaspa.com.br     وسـمعيا عـن      الذي يقدم محتوى أدبيا بصريا 
اإلعراب عن الحاجة إلى التعرف على الجمهور ومركز        و ،ثقافات كال اإلقليمين  

التأكيد علي أن الموافقة على النظام      ، و النشاط الذي ينبغي أن توجه له المكتبة      
 األمريكية الجنوبية جاء نتيجة لبناء مستمر لتوافق        –األساسي للمكتبة العربية    

 تعـزز    واإليمان بأن هذه المؤسـسة سـوف       ،اآلراء فيما بين جميع األطراف    
 فضال ، وتعزز التعاون والتبادل الثقافي    ،ثقافات كال اإلقليمين في الدول األعضاء     

 ، وحماية تراث كـال اإلقليمـين      ،عن إتاحة السبل لتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية      
 ووضع أساس مكتبي لصناديق المعامـل       ،وامتياز ومنح وتبادل اإلنتاج الفكري    

 وااليمان ايضا بأنه من     ،ا بين الشعوب   والذي يشكل جسرا واقعيا فيم     ،والوثائق
 يكون من األمور التي تساعد علـى ذلـك أن           ،أجل تحقيق هذه األهداف الهامة    

يجرى تحديد المستفيدين المحتملين من المكتبة العربية األمريكيـة الجنوبيـة           
  .لتعزيز طابعها متعدد اللغات

إحداث معهد   مشروع    بشأن ، منذ إعالن برازيليا،   اتخذتالخطوات التي     -ب
الدراسات واألبحاث حول أمريكا الجنوبية الذي تعهدت المملكة المغربية         

كمـا يـسجلون    .  مقره بمدينة طنجة   يكونباستضافته والذي تقرر أن     
بارتياح العناية التي أولتها المملكة المغربية للمـشروع، إذ خصـصت           

 مساحتها هكتاران وأعدت تـصميما أوليـا يوضـح          قطعة أرض لبنائه  
لف مرافقه وأجهزته، علما أن هذا التصميم تم تقديمه والمـصادقة           مخت

عليه في اجتماع كبار المسئولين في وزارات خارجية الـدول العربيـة            
- 20 خالل الفترة مـن   والجنوب أمريكية، الذي انعقد بالدوحة، قطر،       

  المنتظـر أن يقـوم بـه       التأكيد على الدور الحيوي     ، و 23/10/2008
 عبـر تنميـة     اإلقليمينطوير التفاعل الحضاري بين     المعهد في تعزيز ت   

 وحدات البحث المختلطة وتشجيع     لكالدراسات في مختلف المجاالت وكذ    
االنتاجات األكاديمية المشتركة مع حث الدول على تقـديم مـساهماتها           

  .الطوعية بشكل يسمح بتحقيق األهداف المتوخاة من هذا المعهد
مسلية الغريب لكـل    "كتاب   البرازيل/ ية الجنوبية   المكتبة العربية األمريك  نشر     -ج

 ،لألستاذ بـاولو فـرح    " إلمام البغدادي ، دراسة تحليلية عن رحلة ا     أمر عجيب 
، وبدعم من المكتبات الوطنية للجزائر والبرازيـل        ولغات أخرى  باللغة العربية 

 وسوف تضاف كتب أخرى لقائمة أعمال اإلقليميين والتي سـيجرى           ،وفنزويال
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  ا ونشرها؛ترجمته
، ")أمريـك ("إقامة معرض تصويري متنقل لتأثير العرب في أمريكا الجنوبيـة             -د

فضال عن عروض لألفالم العربية في دول أمريكا الجنوبية وأفـالم أمريكيـة             
  جنوبية في الدول العربية؛ 

التي عقدت في ريـو دي      " التأثير العربي على الثقافة األمريكية      " ندوة  نظمت   -هـ
 األمريكيـة  مـن قبـل المكتبـة العربيـة          2008ي شـهر نـوفمبر      جانيرو ف 
  . باالشتراك مع أمانة المنظمة االيبروأمريكية والدار العربيةبرازيللا/الجنوبية

. التأكيد علي أهمية التفاعل الثقافي فيما بين الشعوب إلثـراء الحـضارة البـشرية              -26
الثقافية لتعزيز التعرف   واإلعراب عن االستعداد لمواصلة مناقشة السياسات واألعمال        

على الثقافات العربية واألمريكية الجنوبية وعالوة على ذلك، إدراك أن القمة العربية            
األمريكية الجنوبية تتيح فرصة فريدة لبناء الجسور بين شعوب كال اإلقليمين وخلـق         

  .مساحة مشتركة للحوار والتبادل والتفاعل
إليجـابي لمـواطني أمريكـا الجنوبيـة        اإلعراب عن التقدير، بصفة خاصة، للدور ا       -27

المتحدرين من أصول عربية والمواطنين العرب المتحدرين مـن  أصـول أمريكيـة              
  .  الجنوبية في تعزيز العالقات بين اإلقليمين

لحـوار بـين    من اجل تشجيع ا    مسألة التنوع الثقافي     حول  الحوار أهميةالتأكيد على    -28
قافية والسياسات الرامية إلى تجديد ومناقشة       تبادل التجارب الث   واعتبار أن الثقافات،  

 .حول الموضوع تشكل تطوراً إيجابياًاألفكار والنظريات والمفاهيم 

 هو األمر الالزم لفهمها وتنفيذ السياسات       ،اعتبار أن تحليل المظاهر الثقافية لكل إقليم       -29
صله عـن    ال ينبغي ف   ،لتعزيزها وحمايتها، سواء في جوانبها المادية أو غير المادية        

  .الظواهر االجتماعية
تشجيع المشاركة الفعالة في االجتماع الثاني لوزراء ثقافة الدول العربية ودول أمريكا   -30

، من أجل تعزيز الروابط الثقافيـة    )21/5/2009-20(الجنوبية، في ريو دي جانيرو      
  . وضمان متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها

لمعلومات عن االستخدامات التاريخية والتقليدية لورقة      األخذ علماً بعقد ندوة لتبادل ا      -31
  .2009الكوكا، في كوتشابامبا، بوليفيا، عام 

التأكيد علي أهمية تبادل المعلومات في مجال اقتصاد الثقافة، بهدف التعرف علـى التـأثيرات                -32
وإعادة . كةاالقتصادية واالجتماعية لألنشطة الثقافية في التنمية المستدامة لجميع الدول المشار         

 التأكيد علي الهدف من تقوية التعاون في مجاالت التراث المشترك المادي وغير المـادي، مـع    
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  .التركيز على الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وحماية التراث غير المادي
األخذ علماً بأن ترشيح السيد فاروق حسني وزير الثقافة المصري لمنصب مدير عام              -33

 .  بدعم جامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقياليونسكو قد حظي

الترحيب باسهامات جمهورية بيرو في تعزيز التعاون الثقافي المشترك بنشر الكتـب             -34
  .باللغة الفرنسية" األندلس في بيرو"باللغة األسبانية و " أصول األمازون: "التالية

  : الحضاراتالتعاون في مجال حوار :رابعاً
حترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التـراث         الالحاجة   عن   اإلعراب -35

التـي  تشكل أحد الحقوق األساسية     أن حرية المعتقد    والتشديد على   البشري المشترك   
 . نوعأي من  للتفرقةعرضةيجب أن تحترم وال يجب أن تكون 

التعبير عن القلق إزاء تصاعد أشكال اإلساءة المتعمـدة ضـد األديـان ورموزهـا                -36
عتنقيها، ودعوة أعضاء المجتمع الدولي لتنفيذ واجباتهم وفقـا لمبـادئ القـانون       وم

الدولي لحقوق اإلنسان، بخاصة التصدي للكراهية المبنية على العقيدة الدينية، مـع            
الحفاظ على حق كل فرد في حرية الفكر والرأي والمعتقد والديانة دون تمييز من أي               

 األديان هو عنصر أساسي لخلـق بيئـة تتـيح           والتأكيد على أن احترام جميع    . نوع
  . والحريات األساسيةاإلنسانالتطبيق الكامل لحقوق 

 الواضح بدعم فضاءات دولية جديدة للحوار الثقافي طبقـاً          االلتزامالتأكيد مجددا على     -37
 والذي نتعهد بموجبه بتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل من أجل تعايش           ،إلعالن برازيليا 
ين األمم، إدراكا منا ألهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في عالم تسوده            سلمي فيما ب  

واعتبار أنه من الخيارات شديدة اإليجابية العمل من اجل تعزيز التفاهم بين            . العولمة
وفي هذا الـصدد الترحيـب بمـساهمة        . شعوب كال اإلقليمين وإدراك التنوع الثقافي     
المرأة وتحالف  " تنظيم الندوة اإلقليمية عن      جمهورية األرجنتين بوصفها القائمة على    

 يس في شـهر إبريـل      والتي عقدت في بيونس أير     ،"الحضارات، الفرص والتحديات  
  . في إطار تحالف الحضارات،2008

التأكيد على حرص الجانبين على دعم كافة المبادرات الرامية القامة الحـوار بـين                -38
 مع مبادرة تحالف الحضارات التابعـة       نالتعاوالحضارات والثقافات واالديان والشعوب عامة، و     

لألمم المتحدة وذلك بشكل خاص لخلق جسور لالتصال البناء وتبادل المعلومات والفهم األعمق             
وفي هذا السياق، ترحب جامعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية          . لمختلف القضايا العالمية  

 فـي   4/2009/ 7-6 يـومي ت المزمع عقـده      الحضارا لتحالفبإقامة المنتدى العالمي الثاني     
مدينة اسطنبول بتركيا، كما ترحب بطلب حكومة البرازيل الستضافة المنتدى الثالـث            
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 .  بالبرازيل2010خالل النصف األول من عام 

اإلعراب عن التقدير لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك عبد اهللا بن عبـد               -39
عربية السعودية في رعايـة الحـوار بـين األديـان           العزيز آل سعود ملك المملكة ال     

نـداء  "والثقافات العالمية، والتأكيد على المبادرات الهامة في هذا الشأن ومن ضمنها         
الصادر عـن المـؤتمر العـالمي       ” اعالن مدريد   " و   6/6/2008" مكة لحوار األديان  

مم المتحدة   واالجتماع رفيع المستوى للجمعية العمومية لأل      18/7/2008-16للحوار  
12-13/11/2008.  

 ".الحوار بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية" االتفاق على أهمية عقد ندوة حول -40

  تقييم وتحليل نتيجة المنتدى األول لألمم المتحدة عن تحالف الثقافات والمبـادرات             -41
لمـرأة  األخرى ذات العالقة، مثل االتفاقية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد ا   

CEDAW) (     واللجنة عن وضع المرأة(CSW)         وذلك من أجـل وضـع بـرامج ،
 . وسياسات مالئمة

  : التعاون في المجال االقتصادي :خامساً
 االجتماعين المشتركين للوزراء المسئولين عـن الـشئون         انعقاد إلى بارتياح   النظر -42

 ،2006/ 4/   26-25 االقتصادية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  في كيتو في
باعتبارهـا  " خطة عمل الربـاط     "الذي أسفر عن    و ،2007 /5/ 24-23والرباط في   

واإلعـراب عـن    . خريطة طريق لإلقليمين بهدف تحقيق مزيد من التكامل والتعاون        
 وخاصـة فـي   ،ارتياحنا لما جرى تنفيذه من خطة الرباط والدعوة إلـى اسـتكمالها       

  . المال وأسواقوالتمويل،  والنقل، والسياحة، والتعدين،مجاالت الطاقة
 منطقتينـا يـشكالن الركيـزة       فـي  على أن السلم واألمن واالستقرار        مجدداً التأكيد -43

  .األساسية لدفع االزدهار االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
الترحيب بنتائج القمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعية التي عقدت في دولة             -44

 والتي من شأنها تعزيـز التعـاون بـين          20/1/2009-19الفترة من   الكويت خالل   
االقليمين، وكذلك الترحيب بالمبادرة التنموية لصاحب السمو الشيخ صـباح األحمـد            

المتوسـطة   بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع       ،الجابر الصباح أمير دولة الكويت    
كويت بالمساهمة بخمسمائة    برأس مال قدره ملياري دوالر وتعهد دولة ال        ،والصغيرة

  .المالمليون دوالر من رأس 
 المالية العالمية وتأثيراتها على اقتـصاديات الـدول         األزمةالقلق بشأن   عن  اإلعراب   -45

 في إطار الجهود التـي      وكيفية الحفاظ على مصالحنا   العربية ودول أمريكا الجنوبية،     
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 السلبية لتلـك  اآلثارلي رة إ صدد، من األهمية اإلشا   وفي هذا ال  .يبذلها المجتمع الدولي  
األزمة على الدول ذات االقتصاديات الضعيفة والصغيرة أو األقل تقدما وباألخص على         

  والتأكيد علي الحاجة إلي إنشاء نظام مالي دولي، يمنع المضاربات            .الدول الحبيسة 
، ينبغـي أن يكـون      الـسياق وفي هذا   . المالية و يضع في االعتبار القواعد المالئمة      

نشاء هذه المنظومة المالية الجديدة متوافقا مع التنمية االجتماعية واالقتصادية، الى           إ
الجهود الدولية، وكـذلك تقويـة      باالضافة الى   جانب استخدام أدوات التعاون المالي،      

الـدمج االجتمـاعي   في ضوء  آليات التعاون بين دول الجنوب درءا لألزمات والفقر   
  .وتخفيض الفقر

 مالي دولي جديد و الحاجة لقيـام المؤسـسات الماليـة            نظاماستحداث  التأكيد على    -46
الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات األزمة المالية العالميـة لـدعم الـدول              

 ،زمة علـى اقتـصادياتها   لتمكينها من مواجهة تأثير األ    ، خاصة الفقيرة منها   ،النامية
 .اديواحترام سيادتها السياسية واستقاللها االقتص

 على أهمية عقد مؤتمر دولي في أقرب فرصة في إطار ، في هذا الصدد،التأكيد مجدداً -47
األمم المتحدة لمناقشة األزمة المالية الدولية وحلولها وفقاً لما تم االتفاق عليه فـي              

 .الجمعية العامة لألمم المتحدةفي  التنمية و من أجلتمويلحول القمة الدوحة 

يـة   تتمخض عن عدم إكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجار        إدراك المخاطر التي قد    -48
وتسبب ،  لدول النامية والدول المتحولة   اتوسع صادرات   متعددة األطراف، والتي تهدد     
 والتأكيد على استكمال جولة الدوحة بـشكل نـاجح          تباطؤ النمو االقتصادي العالمي،   

متوازن، وتح األسواق بشكل عادل،     ومبكر ويخدم التوجهات التنموية والتي تتضمن ف      
 مع إيـالء أهميـة خاصـة    ،باإلضافة إلى جعل البعد التنموي هدفا أساسيا .ومتساو

للقطاعات التي تتوفر فيها ميزة تنافسية سواء فيما يتعلق بالمنتجـات الزراعيـة أو              
  .غير الزراعية في ضوء األزمة المالية العالمية

ى أن إيجاد نشاط تجاري بارز بين اإلقليمين فيمـا          اعتبار أنه من المناسب اإلشارة إل      -49
يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية والتعاون التقني المتزايد في مختلف المجاالت من           

  . بين كال اإلقليمينالمتبادلةضافة قيمة للمنتجات إل  جديدةيتيح استخدام أساليبشأنه أن 
ولـى للـدول    ن منذ انعقاد القمة األ    ن اإلقليمي الترحيب بالزيادة الكبيرة في التجارة بي      -50

 والتأكيد علي أنه ال تزال هناك فرص لم تكتشف بعـد       ،العربية ودول أمريكا الجنوبية   
  .من شأنها أن تسمح بنمو وتنويع التجارة فيما بين اإلقليمين

الترحيب بالمبادرات الهادفة إلى االنتهاء من عقد اتفاقيات تجارية بين دول أمريكـا              -51
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وفي هذا الصدد، اإلحاطة علماً بارتياح لبـدء مفاوضـات          . دول العربية الجنوبية وال 
 والمغرب عام   ، واألردن ،ومصر) ميركوسور(تجارية بين السوق المشتركة الجنوبية      

المفاوضات بين الميركوسور ومجلـس التعـاون        والترحيب كذلك باستئناف  . 2008
أن هذه المبادرات تساهم ر باعتبا بهدف خلق منطقة تجارة حرة،       لدول الخليج العربية  

  . األمريكية الجنوبية–بشكل ملحوظ في تعزيز العالقات العربية 
التنميـة  من أجل   تمويل  للالترحيب بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر المتابعة الدولي          -52

 ماتم   لمتابعة 2/12/2008-29/11الذي انعقد باستضافة من دولة قطر خالل الفترة         
  .يتنفيذه من توافق مونتير

 من خالل تقوية نظام     االقليميندعم سياسات تنمية المبادالت التجارية والشراكة بين         -53
  .األفضليات التجارية بين الدول النامية

 جميع الدول المشاركة في هذه القمة، والتـي         النضمام المشترك دعمهماإلعراب عن    -54
  أقـرب يوف، وذلك على نحو مرضي إلى منظمة التجارة العالمية، ،طلبت االنضمام

 وكذلك دعم طلبات المنظمات اإلقليمية فـي منطقتيهمـا،     . وفقا لقوانين المنظمة   وقت
للحصول على صفة المراقب في أجهزة منظمة التجـارة العالميـة، وفقـا للقواعـد               

  . واإلجراءات المعمول بها في منظمة التجارة العالمية
قتصادية والتجارية، وذلك    االلتزام بتكثيف تنسيق مواقفنا في المحافل اال       االعراب عن  -55

وفي هذا الـصدد،    . لمناقشة القضايا المشتركة طبقا لألهداف الواردة في هذا اإلعالن        
التأكيد مجددا على التزامنا بتقوية المؤسسات االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة،          
من أجل العمل على وضع جدول أعمال دولي طمـوح و واسـع النطـاق للتنميـة                 

ة واالجتماعية، وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تم تبنيها في المـؤتمرات            االقتصادي
  . الرئيسية لألمم المتحدة

 التأكيد على أهمية ضمان موارد مالية مستقرة ومستمرة لتعزيز التنمية االقتصادية            -56
واالجتماعية خاصة في مجاالت البنية األساسية والقـضاء علـى الفقـر والجـوع،              

 خاص على الحاجة إلى أن تعـي المؤسـسات الماليـة متعـددة              والتشديد على نحو  
األطراف أن اإلنفاق العام في المجال االجتماعي إلنشاء رأس مال بشري ومشروعات            

  . استثمارات عامة أنهبشأنه علىالتعامل البنية التحية يجب أن يتم 
  األعمالألصحاب الثاني الملتقىإليها  االيجابية التي توصل     النتائج  إلى بارتياح النظر  -57

، 2009/ 3 /30-29 ، والذي عقد في الدوحة خالل الفترة من       واالمريكين الجنوبيين العرب  
  .إلى تعزيز التبادل التجاري واالستثمار والذي يهدف
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شادة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك عبد اهللا بـن عبـد             الترحيب واإل  -58
سعودية بشأن الطاقة من أجل الفقراء والتـي        العزيز آل سعود ملك المملكة العربية ال      

 إلى تمكين الدول     والهادف ،22/6/2008  في اجتماع اوبك للطاقة بجدة    أطلقها خالل 
 .النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة

إدراك الجهود والمبادرات في مجال الطاقة في أمريكا الجنوبية والتي تهدف إلى تعزيز الوضـع        -59
 (PETROSUR) قتصادي في الدول النامية، ومن أهمها مبادرة بتروسـور االجتماعي واال

  . فنزويالواللتان تدعمهما  (PETROCARIBE)ومبادرة بتروكاريبي 
ـ            -60 ـ  ـتهنئة البرازيل على النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حـول الوق وي ـود الحي

الفتـرة مـن    ي  الذي انعقد ف  " الوقود الحيوي كقوة قائدة للتنمية المستدامة     "نوان  ـبع
 مناقشة مفتوحة وقيمة حـول القـضايا المتعلقـة          وفر والذي   ، 17-21/11/2008

  .بالوقود الحيوي مثل االستدامة  وأمن الطاقة و التغير المناخي  واالبتكار والسوق الدولية
ـ      تبادل المعلومات حول اإل    -61  للطاقـة   لجراءات والخبرات والسياسات لالسـتخدام األمث

نتـاج   بـل أيـضا فـي اإل       ،كفاءة الطاقة  زيادةم ليس فقط في     والتي يمكن أن تساه   
المستدام للطاقة بشكل عام، إن تلك المبادرات يجب أن تأخذ في االعتبار الحاجة إلى              

  .ن تطبيقها بفعالية في الدول الناميةـتطوير ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة والتي يمك
لمعلومات فـي قطاعـات الـنفط والغـاز     االلتزام بتعزيز بناء آليات للتعاون وتبادل ا     -62

 ونقـل   ،الطبيعي والمصادر األخرى للطاقة، بما في ذلـك تبـادل الخبـرة التقنيـة             
  .التكنولوجيا، وتدريب الموارد البشرية

الترحيب بمقترح دولة اإلمارات العربية المتحدة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة    -63
   .المتجددة في أبو ظبي

لخطوات العملية التي اتخـذها المجلـس الـوزاري العربـي           رتياح ل اإلعراب عن اال   -64
للسياحة نحو إعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ودول أمريكـا الجنوبيـة              

 والتركيـز   ،لتنشيط حركة السياحة واالستثمار السياحي بين اإلقليمين في هذا المجال         
  .على دور القطاع الخاص

 فيمـا يخـص     ،اإلقليميننات المحدثة بشكل منهجي في      زيادة الجهود نحو نشر البيا     -65
فرص التجارة واالستثمار والسياحة من خالل إقامة معارض شـبه دائمـة، وعقـد              
اتفاقيات للتعاون بين الوكاالت المسئولة عن ترويج الصادرات واالستثمار، وتأسيس          

ب عن  أو دعم البعثات من قبل أصحاب المشروعات وتنظيم ندوات مشتركة، واإلعرا          
 بتبادل المعارف والتجارب التي تسهم في تنمية الخبرات القائمة حاليـا فـي      االهتمام
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  .مؤسسات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
اعتبار أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تتيح فرصة للتغلب على معوقات التقـدم،             -66

ت ال غنى عنها لبلـوغ      واعتبارها أدوا . وأن تطبيقها سيكون له آثار اجتماعية عالية      
  . األهداف التنموية لأللفية، وبذل جهود إضافية نحو تحقيق التنسيق في المحافل الدولية

 المعلومات وتكنولوجيا االتـصاالت،      في مجال  االقليمينتعزيز التعاون بين مؤسسات      -67
جنـوب فـي     - اون جنوب ــز التع ـ بنيتها التحتية كأحد السبل لتعزي      تقوية بهدف
  . واالختالالت في هذا المجال المساواةوالحد منلومات المعمجال 

التأكيد مجدداً على أن استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية هو حق أصيل للـدول            -68
ن تطبيق هذا الحـق بـصورة       أ و ،األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية      

مـع  . ف يؤثر على مصداقيتها    سو ، وخاصة تجاه الدول األطراف بالمعاهدة     ،تمييزية أو انتقائية  
، وتكثيـف   التأكيد مجددا على أهمية التعاون في هذا المجال ودعم البحوث االقتصادية والفنية           
  .تبادل الخبراء بين مراكز البحوث في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

ا جاء  التأكيد مجدداً على التزامنا ببناء مجتمع معلوماتي شامل موجه للتنمية، وفقاً لم            -69
 لمؤتمر القمة العالمي بشأن     2005في إعالن المبادئ وفي خطة عمل مرحلة تونس         

مجتمع المعلومات والتأكيد على أهمية التعاون بين دول المجمـوعتين فـي مجـال              
  .المعلومات وتكنولوجيا االتصال وتقليص الفجوة الرقمية

وانين واللـوائح   المعلومات والوثائق ويشمل ذلك المعلومات عن تحديث الق       تبادل   -70
 والمعلومات األساسية واإلحصائيات عن     ،المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية    

 ،ة الفكريـة  ــوق الملكي ــدي على حق  ــوحاالت التع ختراع،  عدد براءات اال  
وذلك تعزيزا لدور الجامعة العربية ودول أمريكا الجنوبية كمـصدر للمعلومـات            

دول العربية و دول أمريكا الجنوبية، التأكيد علـي      لمتعلقة بالملكية الفكرية في ال    ا
أهمية تبادل المعلومات والتعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة،           
فضال عن توفير السبل والتدابير من أجل االلتزام بحقـوق المؤلـف والحقـوق              

قعـة  المجاورة طبقا للقوانين الوطنية لكل بلد واالتفاقيات الدولية ذات الصلة المو          
  .عليها

تعزيز التعاون فيما بين مكاتب الملكية الفكرية وتعزيز األنـشطة مـن أجـل تبـادل                 -71
الخبرات في إدارة حقوق الملكية الفكرية، التأكيد مجدداً على التزامنا بالتنفيذ الكامـل        

 من مدونة تنمية الدوحة، فيما يتعلق بفحص العالقة 19لالختصاص الوارد في الفقرة 
تفاقيـة التنـوع   وإ)  TRIPS(لتجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية      بين اتفاقية ا  



 -16-

  .البيولوجي، وحماية المعارف التقليدية واألدب الشعبي
تنظيم وعقد المؤتمرات المشتركة والندوات والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في  -72

  .مختلف موضوعات الملكية الفكرية
لمتوازنة للملكية الفكرية والترحيب باعتماد المنظمة      التأكيد مجدداً علي أهمية النظم ا      -73

 لخمسة وأربعين توصية لتعزيز مجال التنمية في        2007العالمية للملكية الفكرية عام     
 وخطة العمل العالميتين عـن      لإلستراتيجية واعتماد منظمة الصحة العالمية      ،المنظمة

لتأكيد مجددا علي التزامنـا     ، وا 2008الصحة العامة، واالبتكار والملكية الفكرية عام       
بتنفيذ أهداف حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة الواردة فـي إعـالن الدوحـة              

 . العالميةالتجارةلمنظمة 

الدول النامية تجـاه الـدول      الديون والفوائد المترتبة على     التأكيد على أهمية وضرورة تحويل       -74
 .ستثمارات في مجال التنمية المستدامةالمتقدمة وتجاه المؤسسات التمويلية الدولية، إلى ا

اإلقرار بأهمية مشاركة الدول القادرة والمؤسسات التمويلية باإلقليمين فـي مجـال             -75
 وبخاصة تشجيع مؤسسات القـروض الـصغرى        ،تمويل مشاريع التنمية المستدامة   

لتمويل المشاريع المحلية الصغرى والمدرة للدخل نظرا لمساهمتها في حماية البيئـة            
فيف الضغوط على الموارد الطبيعية والتأكيد على أهمية إشراك المجتمع المـدني    وتخ

 .والقطاع الخاص من اإلقليمين في هذه الجهود

  :التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة: سادسا
 التي توصل إليها االجتماع المشترك للوزراء المسئولين        النتائج  الى    ، بارتياح ،النظر -76

 وللوزراء المسئولين عن الموارد المائية    ،2/2007/ 6 في نيروبي    ،ئةعن شئون البي  
 واإلعراب عن االرتياح لقـوة      .2008 /17/11-16 في الرياض    ،ومكافحة التصحر 

الدفع الراهنة للتعاون بين اإلقليمين في هذه المجاالت وتدعو جميع الدول األعـضاء             
البيان المشترك  " عمال الواردة في    إلى اتخاذ تدابير إضافية الستكمال تنفيذ جداول األ       
بيان الرياض عن الموارد المائية   " و  " للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عن البيئة      

  ".ومكافحة التصحر
قليمان بالمحافظة علـى البيئـة وتحقيـق        التأكيد علي الهدف المشترك بأن يقوم اإل       -77

هوض بالمعرفـة والتقنيـات     التنمية المستدامة والموافقة على تعزيز التعاون في الن       
والممارسات التقليدية في مجال مكافحة التصحر والجفـاف،  وكـذلك فـي تنفيـذ               
المشروعات المتعلقة باستخدام وتحسين نوعية التربة والمياة، وإزالة ملوحة المياه،          

 وإدارة  ، والمحميات الطبيعية، والنهوض بالسياحة البيئية     ،والحفاظ على النظم البيئية   
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  .أو تحسين نظم الري/لمياه للرى وموارد ا
االقرار بتعزيز تبادل الخبرة في إمداد المجتمعات الريفية بمياه الـشرب، وتحـسين              -78

 ومعالجـة الـصرف الـصحي       ،نوعية مياه الشرب في المناطق الحضرية الهامشية      
 .وتطبيق التكنولوجيا في مجال استخالص المياه الجوفية

 المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بشأن تمويل التنمية،       ل قيام الدو  لى الحاجة إ  التأكيد علي  -79
الصادرات من الدول النامية إلى األسواق، والسيما        وصولونقل التكنولوجيا وتوسيع    
 واتفاقيـة   ، من جدول أعمال القرن الحـادي والعـشرين        34تلك الواردة في الفصل     

 المنـاخ والـصكوك     طارية بشأن تغيـر   لوجي، واتفاقية األمم المتحدة اإل    التنوع البيو 
هداف المتفق عليها   األ، بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة و       األخرىالدولية  

  . من قبل المجتمع الدولي
ن استراتيجيات وتدابير مكافحة الكوارث والحد مـن المخـاطر تـشكل            أاالعتراف ب  -80

لخبـرات  عناصر هامة للتكيف مع تغير المناخ، واالتفاق على تعزيز التعاون وتبادل ا           
  .التكيف المعرفيو

 بهدف دول اإلقليمين في األنظفتعزيز التعاون والروابط بين المراكز الوطنية لإلنتاج      -81
  .تحقيق االستخدام األمثل للموارد وخفض التلوث

تعزيز التعاون والتنسيق لوقف االتجار غير المشروع فـي الكيماويـات والنفايـات              -82
 بشأن التحكم اتفاقية بازلر الحظر الخاص بالخطرة وإدراك أهمية التصديق على  قرا

  . في دخوله حيز النفاذلإلسراعوذلك  الحدود نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر يف
اإلقرار بأهمية تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي           -83

جية واإلنتاج وذلك لتحقيق    بين اإلقليمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرفع اإلنتا       
 اإلقليمين، وتشجيع االستثمار في الزراعة في دول اإلقليمـين          الغذائي في دول  األمن  

الغنية في مصادر المياه، ودعوة الدول المتقدمة لتوسيع الفرص لوصول صـادرات            
الدول النامية إلى األسواق العالمية كمساهمة في جهود التنمية وبلوغ أهداف األلفية            

 . أقرها المجتمع الدوليالتي

والحق فـي   الغذائي  يضاً بالحاجة الملحة لتنسيق السياسات التي تكفل األمن         أ اإلقرار -84
ـ  وكذلك توفير الغذاء بصورة مستمرة ومـستقرة وفـي          ، لكل السكان  الغذاء  اتاألوق

  . الغذاءإنتاج في اإلنتاجيةالمناسبة وكذلك تعزيز التعاون في التنمية الريفية لرفع 
  تنميـة  رار كذلك بأهمية تعزيز التعاون وتطوير التقنيات لمواجهـة التحـديات و           اإلق -85

الفرص التي تطرحها مصادر الطاقة المتجددة بما يتفـق وتحقيـق األمـن الغـذائي               



 -18-

  . اإلقليمينالمستدامة في دولوالتنمية 
مبدأ ر المناخ، وفقاً ل   التأكيد علي التزامنا بالمشاركة في الجهود العالمية للتصدي لتغي         -86

، بموجب أحكـام  األطراف ولكن المتباينة وقدرات كل طرف من       المشتركة المسئولية  
والتذكير، في هـذا الـصدد، بـأن        . اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ      

التنمية االقتصادية أمر جوهري التخاذ تدابير لمواجهة تغيـر المنـاخ وأن الكفـاح              
  . ة قصوى للدول الناميةللقضاء على الفقر يمثل أولوي

دعماً ن توفر   وأحديات التي يفرضها تغير المناخ       للت لالستجابةدعوة الدول المتقدمة       -87
  .يوتوكول كو آلليات بروتقوياً

دعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ،   -88
تمد أهدافاً جديـدة طموحـة لتقليـل         وأن تع  ،وذلك بما يتفق ومسئولياتها التاريخية    

كما ينبغي  .  تواللتزام الثانية من بروتوكول كيو    ا لفترة   انبعاثاتها من الغازات الدفيئة     
لهذه االلتزامات أن تتضمن تقديم دعم مالي وتكنولوجي جديد وإضافي للجهود فـي             

 . منها والتحققوالتقديرللقياس الدول النامية بطريقة قابلة 

 في جهودها ،ليات المالية الدوليةي لدعم الدول النامية من خالل اآللدولحث المجتمع ا  -89
  .للحفاظ على غاباتها وإدارتها على أساس مستدام

 دوليين في   اً وتضامن التذكير بأن التعامل مع اآلثار المحتملة لتغير المناخ يتطلب عمالً          -90
 ولكـن المتباينـة   ة المـشترك المـسئولية إلى مبدأ إطار التنمية المستدامة،  استناداً  
وإدراك االحتياجات المحددة للدول النامية ومشاغلها      . وقدرات كل طرف من االطراف    

 مع مراعـاة    تدابير مواجهتها الناشئة عن التأثيرات الضارة لتغير المناخ وأثر تنفيذ         
 . من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ4.8المادة 

    : العلمي والتقني والتعليميالتعاون في المجال:سابعا
التأكيد على أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي خاصة من أجـل تقويـة               -91

 في مجاالت التعليم العالي والتكنولوجيا والبحث العلمي عامـة،          اإلقليمينالتعاون بين   
ج برام( حل مشاكل التنمية الملحة      األبحاث التطبيقية التي تهدف إلى    مع التأكيد علي    

وبصفة خاصة تبادل الخبرات فـي      ) تبادل الطلبة، التدريب، منح الدراسات واألبحاث     
مجال تقييم وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتحسين ورفع كفاءة استخدام 

  .المياه وخاصة في الري
من  مجدداً على أهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في اإلقليميين التأكيد -92

أجل تطوير تقنيات منخفضة الكلفة لتحلية المياه بما يمكن من التوسع في استخدامها             
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  .لألغراض التنموية بما في ذلك الزراعة
االتفاق على أهمية تطوير وتعزيز التعاون باالستفادة من التقنيـات الحديثـة مثـل               -93

لتغيرات ونظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المرتبطة بااالستشعار عن بعد 
المناخية كتطوير وإعداد النماذج الخاصة بدراسات المناخ على مستوى النظم          

المبكر في مراقبة التـصحر والجفـاف    الزراعية وإنشاء وتطوير نظم اإلنذار   
 والتنبؤ على مستوى النظم البيئية والدول والمواقع، والتغير في اسـتعماالت          

  .األراضي
تبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر وإعـادة        التأكيد على أهمية تعزيز التعاون و      -94

  .     تأهيل المناطق المتدهورة وفي تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر
 جنوب في العلـوم والتكنولوجيـا يـشكل سياسـة           - على أن التعاون جنوب      التأكيد -95

دي للتعاون يتعين عل الدول أن تنفذها لمواجهة تحدي تعميق التنمية والتقدم االقتصا           
  .واالجتماعي لشعوبنا

 من الـدول   مالية التأكيد على الحاجة إلى مواصلة تلقي الدول متوسطة الدخل لموارد          -96
    . المتقدمة، فضالً عن التفكير في مشاركتها في تعاون ثالثي

الترحيب  بما طرأ من تحسن في التعاون العلمي والتكنولوجي في مجاالت االهتمـام               -97
 وحث الدول على مواصلة تقديم اقتراحات من أجل القيام          ذات األولوية لكال اإلقليمين   

  .بأعمال مشتركة
 عبر شبكة االنترنت والمراسالت ومـن       اإلقليمينتبادل المعلومات التعليمية بين دول       -98

خالل االستفادة من الموقـع االلكترونـي للجنـة التعـاون العلمـي والتكنولـوجي               
orgorgorgorg....sciencesciencesciencescience____aspaaspaaspaaspa....wwwwwwwwwwww وذلك لزيادة المعرفة بتجارب هذه الدول فيما يتعلق ،

بالمفاهيم الحديثة لرعاية المعلمين والبرامج التدريبية في مجال التنمية المهنية ورفع           
الكفاءة اإلنتاجية، وتقويم األداء الوظيفي للمعلمـين،  والمنـاهج واالسـتراتيجيات            

  .م، وتوظيف التقنية في كليهماالحديثة لطرق التعليم والتعل
تبادل الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم وذلك من خـالل الزيـارات الميدانيـة               -99

 وإنتـاج  للمراكز والمؤسسات المهتمة بتـصميم       اإلقليمينالمتبادلة بين خبراء دول     
 تكنولوجيا التعليم إلى دول أمريكا الجنوبيـة        ي وكذلك إرسال متخصص   ،تقنية التعليم 

لمشاركة في الدورات التدريبية وزيارة المعارض التي تعرض التجارب العلمية فـي            ل
مجال تقنية التعليم  وذلك بغرض تعزيز المعرفة بتجربة دول أمريكا الجنوبيـة فـي               

أنشاء لجنة بحوث مشتركة بين اإلقليمين      . طرق توظيف تكنولوجيا التعليم واالتصال    
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    .ف تكنولوجيا التعليم المناسبة الستخدام وتوظياألطرلوضع 
 تبادل الخبرات أيضاً في مجال المكتبات المدرسية ومراكز مصادر الـتعلم وإنـشاء              -100

معاهد دراسات تربوية وتقنية مشتركة من أجل تطوير العملية التعليمية وخـصوصاً            
في مجال تقنيات التعليم، وتكوين لجان مشتركة للتعاون التربوي من خالل الزيارات            

، ةإلطالع عن كثب على التجارب التربوية فـي كـل الـدول ذات الـصل              الميدانية وا 
وتأسيس شبكة تربوية وعلمية تهتم بتقنيات التعليم، وتنظيم ورش عمـل إلرسـاء             
المفاهيم التربوية الحديثة في مجال تقنيات التعليم، وتأسيس مركز للتعلم عن بعد بين            

    . دول اإلقليمين
 مشتركة لتبادل الخبرة فـي قطـاع التربيـة          عقد ندوات ودورات ومؤتمرات تربوية     -101

بصورة عامة وفي مجال اإلشراف التربوي بـصورة خاصـة، تبـادل المطبوعـات              
والمجلدات والنشرات والدوريات والرسائل العلمية واألبحاث التربوية فـي مجـالي           

    . التقويم واإلشراف التربوي
لتربـوي والتعليمـي     المجـال ا   إلثـراء التعاون في إجراء دراسات ميدانية مشتركة        -102

ستخدام تكنولوجيا المعلومـات    ا خاصة تلك المرتبطة ب    ةباألبدعات الجديدة ذات الصل   
واالتصاالت في المؤسسات التعليمية والبحثية، ومناقشة عدد من القضايا التربويـة           

الجودة الشاملة، استراتيجيات التعليم والتعلم، العالقة بـين        : الهامة على سبيل المثال   
بـد مـن تـشجيع اسـتخدام        وفي هذا الـصدد، ال    . ت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما التعليم  

    . وفقا لسياسات كل دولةواالستفادة من البرمجيات المجانية والمتاحة وكذلك األدوات المساعدة
التعاون كذلك في مجال األنشـطة الالصفـية والخدمـاتيه والتوجيـهية للحـصول            -103

 في مدارس   واإلبداعيةبدنيـة والبرامج الرياضيـة    عـلى معلومات عن الـتربية ال    
دول أمريكا الجنوبية، والوقوف على كل ما هو جديد في مجال الرياضة المدرسـية،              
وتنسيق العمل في مجال الدورات لقادة الكـشافة والمرشـدات فـي المنطقتــين،             

  .وتـبادل الـخبرات والـوفود في هذه المجاالت
كة لرعاية الموهوبين والمبدعين من الـشباب وتبـادل          تنفيذ مشاريع وبرامج مشتر    -104

     .األدبيات والمعلومات والبرامج التدريبية المتطورة في هذا المجال
الترويج لزيادة حركة الطالب من إقليم إلى آخر على مـستوى الطـالب الجـامعيين                -105

مـن  وفوق الجامعيين باعتباره وسيلة للتعاون في التنمية االقتصادية لالقليم اآلخـر            
    .خالل تدريب الموارد البشرية على المستوى الجامعي

االتفاق على القيام بأعمال موجهة إلى وضـع وتنفيـذ برنـامج للتعـاون العلمـي                 -106
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 بهـدف توثيـق   ،والتكنولوجي فيما بين اإلقليمين من أجل تبادل الموهبة والتـدريب      
عمل علـى   الروابط بين الجماعات العلمية من خالل تطوير مشروعات لفرق بحثية ت          

    .حفز نقل التكنولوجيا
العمل على تبادل الخبرات الفنية من اإلقليمين عن طريق وضع برامج خاصة للطالب              -107

الذين يعانون من صعوبات في التعلم، والطالب الذين يعانون مـن إعاقـة بـصرية               
    .وسمعية وعقلية

الجنوبية كا   الترحيب بمقترح عقد اجتماع لوزراء التعليم في الدول العربية ودول أمري           -108
    .  التعليم التي تطبقها دول اإلقليمينتمن اجل تعزيز نشر المعلومات المتعلقة بسياسيا

  : التعاون في المجال االجتماعي: ثامنا
الخطوات االيجابية التي اتخـذت فـي االجتمـاع األول للـوزراء            النظر بارتياح الى     -109

تطوير جـدول أعمـال     ل) 3/5/2007-2 القاهرة(المسئولين عن الشئون االجتماعية     
مشترك للعمل على استئصال الفقر المدقع ومكافحة الجوع، وتنفيذ األهداف التنموية           

 وتمويـل التنميـة   ، وتنشيط مستويات التنمية البشرية والتنمية االجتماعيـة  ،لأللفية
  . والتعاون بين اإلقليمين في المجاالت االجتماعية واإلنمائية

 دعوة البرازيل الستضافة االجتمـاع الثـاني        ،ا الصدد في هذ  ،المالحظة بارتياح بالغ   -110
خالل النـصف   للوزراء المسئولين عن الشئون االجتماعية المزمع عقده في برازيليا          

  .2009 الثاني من عام
 بضرورة خلق بيئة مواتية لتنفيـذ بـرامج التنميـة وتطـوير الـسياسات               االدراك -111

قـاً لمواثيـق دول اإلقليميـين       االجتماعية، الستيعاب ضرورة االندماج الثقـافي وف      
والمواثيق الدولية، وخاصة اإلعالن العالمي لألهداف التنمويـة لأللفيـة، وجـدول             
األعمال للقرن الحادي والعشرين، وقرارات القمة العالمية للتنمية، وإعالن الدوحـة           
لمتابعة تنفيذ أهداف التنموية لأللفية، وإعالن األمم المتحدة الخـاص بـالحق فـي              

 أن العولمة لم تعـد      االعتبار في   واألخذالصلة،   وكافة االتفاقيات الدولية ذات      ،يةالتنم
قادرة في ذاتها، إلحداث التغيير االجتماعي الضروري إلنهاء مظاهر الفقـر المـدقع             
والجوع في مجتمعاتنا، وأن الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بإمكانهـا الوفـاء             

 للوصول إلى غايات التنميـة االجتماعيـة الـشاملة          بااللتزامات ومواجهة التحديات  
 . قليمينول اإلداالستفادة من خبرات ووتحقيق أهدافها 

 لخفض الفقر، من خـالل      قليمينإلاالعمل على تفعيل اإلستراتيجيات الوطنية في دول         -112
إثراء منظومة مؤشرات الفقر المستخدمة، بتضمين المؤشرات الخاصـة بالحرمـان           
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ووضع السياسات  . إلقصاء االجتماعي إلى جانب المؤشرات النقدية     والفقر البشري وا  
الالزمة التي تكفل تحقيق نمو اقتصادي منحاز للفقراء، من خالل االهتمام بتحـسين             
مناخ االستثمار في دول المجموعتين،  والبرامج والسياسات السائدة ذات االولويات           

تشمل هـذه االسـتراتيجيات     الواضحة التي تتضمن استراتيجيات لخفض الفقر، وأن        
نظماً وطنية للمساعدات، تهدف إلى تقديم الدعم المالي المباشر إلى الفقراء واألشـد             
عوزاً وغير القادرين على العمل، و بالتوازي مع سياسات اإلقراض الصغير والتمويل         
لتأسيس مشاريع مدرة للدخل لمساعدة األسر الفقيرة، وايالء أهمية خاصة لمتابعـة            

 . تلك البرامج والسياساتتنفيذ

تعزيز مشاركة جميع األطياف االجتماعية سعيا لتحقيق العدالة االجتماعية، وبما يتوافـق مـع               -113
 .التشريعات الوطنية، بغية المساهمة في عملية التنمية المتكاملة و خفض نسبة الفقر

 بـصورة   ةلأللفي التنموية   األهداف بتبني التأكيد مجدداً على التزام دول المجموعتين      -114
 الخطط  في األهداف ومتطلباتها واحتياجاتها   النشاطات المتعلقة بهذه     وإدراجواضحة،  

 ات تكون جزءاً من سياس    أن على   األهداف تتناول   التيالسنوية للمؤسسات القطاعية    
واالجتماعية، وأيضا تكاملها علي صـعيد النـشاطات اإلقليميـة          قتصادية  االتنمية  ال

 MDGsى الحاجة إلى ربط  تنفيذ األهداف التنموية لأللفية           عل اإلقليمينواتفاق دول   
بأهداف المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالتنمية البشرية، في إطار متـسق يعـزز التـزام دول                

 . بهذه األهداف، ويدعم آليات متابعتها وتقدمها على المستويات الوطنية واإلقليميةقليمينإلا

 من بلـوغ   دول المجموعتينتمكنلتمجاالت ال  مختلف في المعارف تطوير   العمل على  -115
 ، وكذلك االلتزامات الدولية الخاصة بالمجاالت االجتماعيـة،       أللفيةالتنموية ل هداف  األ

 الفعلية وسوق العمل وهـشاشته      ءوتشمل هذه المجاالت، مصادر الدخل وقدرة الشرا      
 الفقر ت خفضوأن تعتمد سياسا. والحماية االجتماعية والتباينات الجهوية واإلقليمي

 .جديدةالعدالة االجتماعية على روافع أكثر صالبة وعلى معايير تحقيق و

 أنه من المناسب توحيد الجهود من أجل تبادل الخبرة في موضـوعات مثـل               اعتبار -116
الضمان االجتماعي والتفتيش وظروف العمل والبيئة وتوظيف الخدمة العامة في مجال العمـل             

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

 الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية       سيادةتأييد وتثمين مبادرة     -117
مـؤتمر  " تحت شعار السنة الدولية للشباب وإلى عقد         2010الداعية إلى وضع سنة     

 .برعاية منظمة األمم المتحدة" عالمي للشباب

تفعيل البرامج المقترحة لمواجهة مشكلة المخدرات والجـرائم        تشجيع عملية تقييم و    -118
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المرتبطة بها باعتبارها مشكلة عالمية، وإبراز الدور الرئيسي للتعاون الـدولي فـي             
محاربة هذه اآلفة مع دراسة المقترحات ذات العالقة بهذا البند لتضمينها في المناهج             

  .الدراسية

  :آليات المتابعة: تاسعا
  :لعربية األمريكية الجنوبيةلقمة اهيكل ا -119

اقتراح إنشاء هيكل تنظيمي لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من أجل جعله 
  :وذلك على النحو التالي. أكثر ديناميه

  .القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثالث سنوات) المستوى األعلى(  )أ  

  . الخارجية، ويجتمع كل سنتينمجلس وزراء) المستوى الثاني(  ) ب

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

  اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجاالت ) 1-المستوى الرابع (  )د 
  .وتجتمع على األقل مرتين في السنة) القطاعيةنقاط االتصال (

مجموعة التنسيق التنفيذي وتتكون من، رئاسة القمة ) 2-المستوى الرابع (  )هـ
العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية، 

ذه ستنضم البرازيل مؤقتا إلى ه(ورئاسة اتحاد دول أمريكا الجنوبية والبرازيل 
كممثلين ) تحاد دول أمريكا الجنوبيةإل  االمانة العامةاللجنة إلى أن تتم هيكلة

  .عن دول أمريكا الجنوبية، وتجتمع هذه المجموعة مرتين في السنة
والترحيب بشدة بمبادرة جمهورية بيرو الستضافة القمة الثالثة للدول العربية ودول            -120

 .2011 من عام أمريكا الجنوبية في ليما خالل النصف األول

 :االجتماعات القادمة -121

 ليمـا    مدينـة   فـي   القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة        ستنعقد -
  .2011بجمهورية بيرو في النصف االول من عام 

 تحديـد  ، في إحدى الدول العربيـة سـيتم    انعقاد اجتماع وزراء الخارجية القادم     -
 .2011الموعد خالل عام 

 .    اإلقليمينالوزارية القطاعية سيتم تحديدها بالتنسيق بين انعقاد االجتماعات  -

االجتماع السادس لكبار المسئولين في وزارات خارجية الـدول العربيـة           انعقاد   -
سيتم تحديد الموعد فـي      ،ية في إحدى دول امريكا الجنوبية     ودول امريكا الجنوب  
 .2009عام  النصف الثاني من


