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 رئيس جمهورية البرازيل االتحاديـة،       لويس ايناسيو لوال دا سيلفا     السيدبدعوة من   

 أمريكـا  دول وحكومـات اجتمع رؤساء ودول أمريكا الجنوبية، ، وبترحيب من الدول العربية 
، بهدف  2005 أيار/  مايو 11 إلى   10خالل الفترة من      في برازيليا،  الدول العربية  و الجنوبية

وإقامة شراكة سعيا لتحقيـق التنميـة    بينهما،   وزيادة التعاون    بين اإلقليمين، تعزيز العالقات   

  :وفقاً لألسس التاليةالسالم العالمي والعدالة و

 :  ����ــ�-1

تحقيـق  ل  السعي ضع جدول أعمال من أجل    يعلن المجتمعون، أنهم متفقون على و       1-1
من خالل التنـسيق    و  إقليميا  تتم متابعته  المستدامةالتنمية االقتصادية واالجتماعية    

  .في المحافل اإلقليمية والدولية ذات الصلة

ن التعـاون  فإ  أنه من أجل تحقيق السلم واألمن واالستقرار في العالم      على يؤكدون   1-2
 االلتزام بالعالقات المتعددة األطـراف،       أساس يقوم على بين اإلقليمين، ينبغي أن     

واحترام القانون الدولي، ومراعاة حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، ونزع 
األخـرى،    أسلحة الدمار الـشامل  األسلحة النووية وأيضاالسالح وحظر انتشار

وعلـى  جتماعية  مة، جنبا إلى جنب مع تحقيق العدالة اال       اومواصلة التنمية المستد  
  .الجوع؛ والحفاظ على البيئةو الفقر القضاء على وجه الخصوص

على التزامهم الكامل، باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها         مجددا   يؤكدون   1-3
بقا للقانون  ط  والقضايا الدولية واإلقليمية والثنائية    لنزاعاتلكافة ا والتسوية السلمية   

تحدة وعبر الطرق الدبلوماسية المتبعة ومنها المفاوضات       المالدولي، وميثاق األمم    
 . عند االقتضاءوالتحكيم المباشرين واللجوء إلى محكمة العدل الدولية

األمـم المتحـدة دون انتقـاء ويعلنـون          قـرارات    نفيذتبالتزامهم  مجددا  يؤكدون     1-4
. لدولمعارضتهم لالجراءات أحادية الجانب وفرض المقاطعة غير القانونية ضد ا         

 هذا الصدد تمسكهم بأهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، وعلى وجه        فيويؤكدون  
  . العالقات الدوليةيالخصوص منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ف
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التعايش الـسلمي بـين     من أجل   يؤكدون على أهمية، بناء الثقة والتفاهم المتبادل            1-5
 العولمة وأهمية المحافظـة علـى       ادــبعأ ياق،ــاألمم، مدركين، في هذا الس    

ـ   ــوال الهوية الوطنية واحترام التعددية الثقافية     ـ  ـدور الذي يق ه التبـادل   ـوم ب
 امحـــوده التـس  ــ في بناء عـالم واحـد يـس        وحوار الحضارات ي  ـالثقاف

اندون أيضا المبادرات األخيرة مثل مبـادرة       ـذا الصدد يس  ــواالندماج، وفى ه  
ـ المقترحة من أج  " تحالف الحضارات " ـ ل تدعي ــ ـ م الح ــ  يوار الثقـاف ـــ

ـ وار بي ـــ، ومبادرات دولة قطر بشأن الح      بين الحضارات  يياســوالس ن ــ
  .الحضارات واألديان

يؤيدون الجهود واآلليات الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع وتعزيـز               1-6
ة العامـة   ــه الجمعي ــالتنمية، وخاصة الصندوق العالمي للتضامن الذي أقرت      

" د الجـوع والفقـر  ــل ضــالعم" ومبادرة 265/56لألمم المتحدة في قرارها   
ـ الن نيوي ــ تمخض عنها إع   التي . 2004أيلـول   /  سـبتمبر  20 فـي ورك  ــ

ة والمجتمع المدني على بذل     ــويحثون الحكومات والمؤسسات الدولية واإلقليمي    
ادر تمويل إضافية ممكنـة     ــجاد مص  كافة أرجاء العالم، من أجل إي      فيالجهود  

 .لتحقيق التنمية

يؤكدون أهمية توسيع نطاق المشاركة على أعلى المـستويات لكافـة األطـراف               1-7
المعنية في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد فـي             

 مية دور  اعتباراً أله  2005تشرين ثاني   /  نوفمبر 18-16تونس خالل الفترة من     
 فـي    اإليجـابي  المعلومات في عالمنا المعاصر، وأثرهـا      االتصاالت و  كنولوجيات

 بينها بما يسهم في     ة الرقمية  التعاون بين الدول والمساهمة في تقليص الفجو       تعزيز
  .دعم استقرارها

 في  عليهيؤكدون الحق الثابت للدول في التحكم في مواردها الطبيعية المنصوص              1-8
 مواردها للتصرف في    للدول األمم المتحدة، وأيضا الحق السيادي       مختلف قرارات 

، وفي هذا المجال يعترفون بحق الدول في وضع المـساهمات           ابما يخدم مصالحه  
 دفاعاً عن أسعار عادلـة      اكثر مالءمة، وأيضا تنسيق سياساته    التي يعتقدون أنها أ   

  .مائية الزراعية، ويرفضون كل اإلجراءات التمييزية والحالصادراته
  
�ــ� ا���ــ�ون �ــ� ا���ــ��� وا����ــ�ت ا��ــ�دة  -2���
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وعلى نحـو   يبرزون أهمية احترام القانون الدولي وااللتزام بميثاق األمم المتحدة              2-1
، وتعزيز دور األمم المتحـدة ومجلـس        سيادة الدول احترام  مبدأ   ما يتعلق ب   خاص

يتفقون على أن الدبلوماسية كما .  على السلم واألمن الدوليينلحفاظأجل ااألمن من 
  . هذا الهدفتحقيق من أجل  المالئمة الوسائلأكثرهي 

 على الحاجة إلى وقف التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمـن            يؤكدون مجددا   2-2
   .فيهان طبقا لميثاق األمم المتحدة والمعاهدات القانونية التي هم أطراف االدولي

 ييرحبون بدخول معاهدة منع األسلحة النووية في أمريكـا الالتينيـة والكـاريب               2-3
 دول أمريكا الجنوبية، ويؤكدون علـى أهميـة         يحيز النفاذ ف  ) معاهدة تالتيلوكو (

 تسعى إلى إنشاء مناطق يمعاهدات تالتيلوكو، وراروتونجا، وبانكوك، وبليندابا الت   
 تهدف، ضـمن أمـور      يوكذلك معاهدة انتركتيكا الت   خالية من األسلحة النووية،     

  . أخرى، إلى إيجاد عالم يخلو تماما من األسلحة النووية

األسلحة يؤكدون مجددا، على مواقفهم المبدئية، بشأن نزع السالح وحظر انتشار             2-4
 عن قلقهـم العميـق،       أيضا يعبرونو النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل،       

ويؤكدون مجددا على عدم شـرعية      . قدم في نزع األسلحة النووية     الت ؤ تباط بشأن
استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها من قبل أي دولة، وضرورة توفير            

 بمعاهدة  يلتزام عالم االضمانات األمنية للدول غير النووية، والتحرك بفاعلية نحو         
التفاقيات ذات الـصلة التـي      منع انتشار األسلحة النووية، والسعي تجاه عالمية ا       

أجريت بشأنها مفاوضات متعددة األطراف في مجـاالت نـزع الـسالح وعـدم              
  .انتشارها

 المحافل الدولية المعنية بنزع الـسالح، بهـدف          إطار يؤكدون أهمية التنسيق في      2-5
 يتعلق بضرورة تقدم المجتمع الدولي نحـو تحقيـق       فيماتحقيق مواقفهم المشتركة    

  . لألسلحة النوويةالنزع الشامل

يتطلب إخـالء     واالستقرار اإلقليمي في الشرق األوسط،     األمنيؤكدون أن تحقيق      2-6
وفـي هـذا   .  الدمار الـشامل أسلحة النووية وغيرها من   األسلحةكل المنطقة من    

 العملية  اإلجراءاتاتخاذ  ب المعنية كافة والمجتمع الدولي      األطراف يطالبون   اإلطار
ويشددون .  الشرق األوسط نطقة خالية من األسلحة النووية في        م إلنشاءوالعاجلة  

 دول المنطقة كافة دون استثناء إلى معاهـدة حظـر انتـشار             على أهمية انضمام  
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األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للرقابة الشاملة للوكالـة الدوليـة            
.  الشرق األوسـط   ية ف  بالمعاهد يللطاقة الذرية، سعيا لتحقيق هدف االلتزام العالم      

كما يعربون عن مساندتهم للمبادرة العربية التي تدعو إلى جعل الشرق األوسـط             
 . منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

يذكرون بأن األمم المتحدة، كي تقوم بالدور المنوط بها، بحاجة إلى إصالح شامل                2-7
ومجلس األمن والمجلس   واسع النطاق، وبوجه خاص فيما يتعلق بالجمعية العامة         

االقتصادي واالجتماعي لجعل هذه األجهزة أكثر كفاءة وديموقراطيـة وشـفافية           
  .وأكثر تمثيال وفقا لما تتطلبه طبيعتها ووظائفها والغاية من إنشائها

يؤكدون مجدداً على ضرورة تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في منطقة الـشرق                 2-8
قابل السالم ووفقا للقرارات ذات الصلة التـي        األوسط على أساس مبدأ األرض م     

أصدرها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، خاصة قراري مجلس األمن           
 فـضالً عـن مرجعيـة مدريـد     1973 لسنة  338، ورقم   1967 لسنة   242رقم  

كما أبرزوا  . التي تكفل تحقيق األمن لجميع دول المنطقة      " مبادرة السالم العربية  "و
ويؤكدون الحاجة إلى تحقيـق الحقـوق       ". لخريطة الطريق "التطبيق الكامل   أهمية  

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

ألراضي العربية المحتلة   إلى جنب مع دولة إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من كافة ا         
، وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات      1967حزيران  / يونيو 4حتى حدود   

كما يأخذون في االعتبار الرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة         . القدس الشرقية 
العواقب القانونية لبناء الجـدار  " بشأن   2004تموز  /  يوليو 9العدل الدولية بتاريخ    
، ويطالبون كافـة األطـراف المعنيـة        " الفلسطينية المحتلة  الفاصل في األراضي  

  . بااللتزام بهذا الرأي االستشاري

من استمرار التوتر والعنف والعمليات العـسكرية واألعمـال          عن قلقهم،    يعبرون   2-9
الم اإلقليمـي   ـرق األوسط، والتي تعرض الس    ـ الش  تجتاح حاليا  يالت اإلرهابية،
عمهم للجهود التي يبذلها األمين العام لألمم المتحـدة،         ويؤكدون د . لخطرلوالدولي  

واألطراف األخرى في المجتمع الدولي التي تعمل من أجل استئناف عملية السالم، 
ويدعون األطراف المعنية للقيام بالجهود الالزمة لدعم مسار التفاوض الذي يقـوم      

  .على أساس المبادئ والمعايير األساسية للقانون الدولي
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 على أهمية احترام وحدة وسيادة العراق واستقالله وعـدم التـدخل فـي              يؤكدون  2-10
شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته في تقرير مستقبله بنفسه، 

كانون ثاني  / يناير 30في   التي جرت     العامة  تم التعبير عنها في االنتخابات     يوالت
 طريق االنتقال السلمي للسلطة إلقامة نظـام         كبيراً على  إنجازاً، والتي تٌعد    2005

 واستكمال العمليـة    )ذلكالشعب العراقي   إذا ما قرر    ( اتحادي   دستوري ديمقراطي 
 دعم الحكومة العراقية االنتقالية المنتخبـة ويحثـون         كما يؤكدون على  . السياسية

 فـي   األسرة الدولية على توفير الدعم للحكومة لعملية االستقرار والبناء الجاريـة          
  .البالد

ن العمليات اإلرهابية التي تستهدف المدنيين ومؤسـسات البنيـة التحتيـة            نوديوي  
  .وعملية بناء الديمقراطية

كما يؤكدون على الدور المحوري لألمم المتحدة وكذلك لدور اكبر لجامعة الـدول           
  .العربية في إعادة اعمار العراق وبناء مؤسساته

 سـوريا   المفروضة على  العقوبات أحادية الجانب     شأنب العميق   قلقهم عن   يعربون  2-11
يرون فى القانون المزعوم لمحاسبة     من قبل حكومة الواليات المتحدة األمريكية و      

مما أهداف ومبادئ األمم المتحدة    تعديا على   لقانون الدولي و  مبادئ ا  ل سوريا انتهاكا 
 . في التعامل مع الدول المستقلةة خطيرسابقةيشكل 

ويـدعون كافـة    على وحدة السودان أرضا وشعبا وسـالمته اإلقليميـة          يؤكدون    2-12
األطراف المعنية لدعم جهود تحقيق السالم الشامل وجهود إعادة االعمار والتنمية           

 لتسهيل عمليـة     التي اتخذتها حكومة السودان    في السودان ويرحبون باإلجراءات   
ويعربون عـن اهتمـامهم      دارفور، في   ة اإلنساني زمةاأل لمعالجة   المساعدة الدولية 

الشديد بالدور الذى تقوم به كل من جامعة الدول العربية واالتحاد االفريقى فى هذا 
  .الصدد

يرحبون بإنجازات عملية المصالحة الوطنية الصومالية، ويعبرون عن مـساندتهم           13-2  
تورية التي انبثقت عنها ، باإلضافة للجهود المبذولـة إلعـادة   ــللمؤسسات الدس 

من واالستقرار إلى الصومال تمهيداً لتمكنيه مـن إعـادة األعمـار والتحـول            األ
  .الديمقراطي السلمي

 العربيـة   اإلمـارات  االستجابة لمبادرة دولة     إلى اإلسالمية إيراندعوة جمهورية     2-14
 حل سلمي لقضية الجزر الـثالث طنـب الكبـرى وطنـب             إلىالمتحدة للتوصل   
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 العربية المتحدة، وذلك عبر الحـوار       اإلماراتة   موسى التابعة لدول   وأبوالصغرى  
  . المتحدة وقواعد القانون الدولياألمموالمفاوضات المباشرة وطبقا لميثاق 

يدعو قادة ورؤساء الحكومات في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، جمهورية             2-15
 اسـتئناف   لـى إاألرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،        

 حـل سـلمي     ادـإيج إلىرع وقت ممكن،    ـول بأس ــالمفاوضات وذلك للوص  
 األمـم وعادل ودائم للخالف حول السيادة على جزر المالويين، وفقا لقـرارات             

 .المتحدة ذات الصلة

كما يعتبرون أن إلحاق جزر المالويين وجورجيا الجنوبيـة وجـزر سـاندوتش             
فقاً لما ورد في الملحـق الثـاني المتعلـق          ، و أوروباالجنوبية بوصفها جزء من     

الواردة فـي الجـزء     "  لما وراء البحار   األراضيإلحاق البلدان و  "بالعنوان الرابع   
، ال يتفق والخالف القائم حالياً حـول        األوروبيالثالث من اتفاقية الدستور لالتحاد      

  .السيادة على هذه الجزر

وره وجميع أشكاله، وذلك مـن       على ضرورة التصدي لإلرهاب بكل ص      يشددون  2-16
منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية     ضمن  ط وكفء   يخالل تعاون دولي نش   

 وااللتـزام  المتحدة،حترام ألهداف ومبادئ ميثاق األمم الالمعنية، على أساس من ا  
كما يؤكدون مجددا على أهميـة      .  حقوق اإلنسان ومبادئ   بالقانون الدولي    صارمال

 والتنسيق في تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات لألجهزة         تعزيز التعاون 
 األمـم   مظلـة ؤتمر دولي تحت     عقد م  إلىالمختصة بمكافحة اإلرهاب، ويدعون     

ويأخـذون فـي   . لجريمة اإلرهابالظاهرة،  ووضع تعريف   هذه   لدراسةالمتحدة  
ـ           ذي االعتبار التوصيات الصادرة عن المـؤتمر الـدولي لمكافحـة اإلرهـاب ال

استضافتـه المملكـة العربيـة السعوديـة بمدينـة الريـاض خالل الفتـرة من         
م والتي تـشكل منهجيـة شـاملة للتـصدي لظـاهرة       2005شباط  /فبراير/5-8

اإلرهاب، ويدعمون اقتراح صاحب السمو الملكي األمير عبد اهللا بن عبد العزيـز   
  .مكافحة اإلرهابولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي ل

ويعترفون بحق الدول والشعوب فـي   ،رفضهم لالحتالل األجنبيمجدداً يؤكدون   2-17
مقاومة االحتالل األجنبي، طبقا لمبادئ الشرعية الدوليـة، وااللتـزام بالقـانون            

  .اإلنساني الدولي
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 بشأن استـضافة    اإلنسانالترحيب بمبادرة دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق          2-18
 لجنـوب غربـي آسـيا       اإلنـسان وق  ـدة لحق ـ المتح مـاألمز  ـولة قطر مرك  د

 .والمنطقة العربية

 في  العالمية المتمثلة قرون بالدور الجوهري، للتعاون الدولي في تناول المشكالت         ي  2-19
 اتباع ويعلنون عزمهم على ضمان      . بها  والجرائم المتعلقة  العقاقير غير المشروعة  
طراف، وشامل، وغير انتقائي في معالجة هذه القـضايا،         نهج متوازن، ومتعدد األ   

  .على أساس مبدأ المسئولية المشتركة وطبقا للقانون الوطني

 المحافل متعددة األطراف من أجل تعزيـز األعمـال          ييتفقون على العمل معا ف      2-20
 ي بهدف تحقيق األهداف التنموية لأللفية الت      ي يقوم بها المجتمع الدول    يالمنسقة الت 

ـ    .  قمة األمم المتحدة لأللفية    يتم االتفاق عليها ف    تنـسيق  ي  ويعلنون عن إرادتهم ف
 جدول أعمال الدوحة وتـدعيم نظـام        يالجهود لتحقيق التطبيق الكامل لما جاء ف      

ي أن يتصف بالعدل وأن يكون مبنيـا        ـ ينبغ يراف الذ ـددة األط ــالتجارة متع 
ـ       اجــ من شأنها تسهيل االندم    يعلى القواعد الت    ي المنصف للـدول الناميـة ف

  .ي العالماالقتصاد

بمناسبة انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في برازيليا، أتفقت الـدول              2-21
 الجنوبية على تأييد ترشيحي بيرو وقطر للعـضوية غيـر           أمريكاالعربية ودول   

 .2007 – 2006 الدولي عن الفترة األمنالدائمة في مجلس 

  
  : �'��&ا����ون ا -3

يقـرون بأهمية التفاعـل الثقافي بين الشعوب إلثراء الحضارة اإلنسانية، ويرون            3-1
أن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تمثل فرصة لتعزيـز التفـاهم بـين               
شعوب اإلقليمين، وثقافاتهم، وفي هذا الصدد يعربون عن تقديرهم للدور اإليجابي           

بية المتحدرين من أصول عربية في توثيق الـصالت         لمواطني دول أمريكا الجنو   
  .بين اإلقليمين

، وبوصفها   على األهمية المتزايدة لدور الثقافة كجسر بين الشعوب        مجدداً، يؤكدون   3-2
  . وتعزيز التعاون المشترك لحفز التنميةاً اقتصادياًنشاط
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ذات الـصلة   الحفاظ على هوياتهم الثقافية ونشر أهم الجوانـب         بضرورة   يقرون   3-3
الثقافي،  يقررون تعزيز آليات التبادل       فيما بينهم، وفي هذا الصدد،     بتراثهم الثقافي 

 مثل مهرجانات الـسينما، ومعـارض الفنـون،         الفني،لتشمل كل جوانب اإلنتاج     
أشكال التعبير األخرى عـن     الكالسيكية، إلى جانب    الشعبية و وحفالت الموسيقى   

  .قاليد شعوبهمالمظاهر الثقافية المتأصلة في ت

يرحبون بالنتائج الصادرة عن توصيات الندوة الثقافية التي تم عقدها في مراكش،              3-4
 الجنوبيـة، كمـا     أمريكاعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول         
 . الجنوبيةأمريكايرحبون باستضافة المملكة المغربية لمعهد البحوث حول 

مراجـع  براء من اإلقليمـين، الختيـار       ـد اجتماع لخ  يقررون في هذا اإلطار عق       3-5
ـ         ة،  ــ العربي ةــغمكتوبة بالل  ا ـوأخـرى باللغـات الرسـمية لبلـدان أمريك

ة أمريكيـة   ــيس مكتب ــل تأس ــة لتبادل ترجمتها، وذلك من أج     ــالجنوبي
  .في المستقبل عربية –جنوبية 

لمحور الثقافي ومتابعة   يرحبون بدعوة الجزائر استضافة اجتماع وزاري لدراسة ا         3-6
 الجنوبيـة   أمريكـا  العربية ودول    الدولالتوصيات الخاصة بالتعاون الثقافي بين      

 .الواردة في إعالن القمة

ـ  ـد الندوة التأسيـس   ـوريا لعق ـوة س ــيرحبون بدع   3-7 ـ ة العربي ـية للمكتب ة ــ
 يـة حلب ف  ــة في مدين  ــ القم النــإع في   إليها الجنوبية المشار    األمريكية

 .2005 تشرين أول/  أكتوبر3 ،2

  لنشر البصري،و على أهمية تعزيز التعاون والتبادل في المجال السمعي          يؤكدون   3-8
  .ثقافاتهم ولغاتهم بطريقة أكثر فاعلية

الثقافية، والتفاعل بين المثقفين في كـال اإلقليمـين         برامج  ال تعزيز تبادل    يقررون   3-9
ال االستثمار الثقـافي، لكـي      ـي مج اع الخاص ف  ـات القط ــوتشجيع مشروع 

ع مجتمعاتهمـا عبـر القنـوات       ــ على واق  العـاإلطتتمكن كلتا المنطقتين من     
 .المناسبة والمباشرة

من خالل تقديم المنح    والمجال األكاديمي    التعليم   في مجال  تعزيز التعاون    يقررون  3-10
 وغيـر   ،م اللغات  وتبادل زيارة أساتذة الجامعات وخاصة في مجال تعلي        الدراسية،
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النـدوات حـول الموضـوعات ذات       المؤتمرات و ، مثل تنظيم    األنشطةذلك من   
 .االهتمام المشترك

وتحقيقـا  . عليه والحاجة إلى الحفاظ     أهمية تنوع التراث الثقافي لبلدانهم،     يقدرون  3-11
التنقيـب عـن اآلثـار      لهذه الغاية، يقررون تعزيز التعاون التقني في مجـاالت          

 والتراث المعماري واألعمال الفنية وترميمها، وكذلك دعم سبل التعاون          التاريخية
 .والتنسيق المشترك في مكافحة تهريب اآلثار والتراث

يتفقون على ضرورة تشجيع اإلنتاج الثقافي المشترك، والعمل على تبادل الخبراء             3-12
اسع النطـاق   بين بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان العربية من أجل إقامة مشروع و          

 . لحماية التراث اإلنساني ونشر ثقافة السالم

يتفقون على دعم تبادل البرامج في مجال الرياضة باعتبارها وسيلة للتقريب بـين            3-13
  .األجيال الشابة في كال اإلقليمين

  

  : ا����ون ا*��(�دي -4
ن الركيـزة   يؤكد الجانبان على أن السالم واألمن واالستقرار في منطقتيهما يشكال           4-1

 االقتصادي والتنمية االجتماعية، ويعلنون عن عزمهم على االزدهاراألساسية لدفع 
التعاون فيما بينهم في جميع المجاالت، ومن بينها تسوية النزاعات التـي تـؤثر              
بشكل مباشر على ذلك، والتعاون مع األطراف الدولية األخرى من أجـل زيـادة              

مريكا الجنوبية فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات          إسهام المنطقة العربية ومنطقة أ    
  .االقتصادية على المستوى الدولي

يلتزمون بتكثيف عملية تنسيق مواقفهم في المحافل االقتصادية والتجارية، وذلـك             4-2
وفـي هـذا    . لمناقشة القضايا المشتركة طبقا لألهداف الواردة في هذا اإلعـالن         

ؤسسات االقتصادية واالجتماعية لألمـم     الصدد، يؤكدون مجددا التزامهم بتقوية الم     
المتحدة، من أجل العمل على وضع جدول أعمال دولي طموح وواسـع النطـاق              
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تم تبنيهـا فـي             

  .المؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة

 ويقرون أن حماية الملكية الفكريـة       يؤكدون على التزامهم بحماية الملكية الفكرية،       4-3
يجب أال تحرم البلدان النامية من الوصول إلى االكتشافات العلمية والتكنولوجيـة            
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األساسية، ومن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التنمية الوطنية، وعلـى نحـو            
  .خاص ما يتعلق منها بسياسات الصحة العامة

  
   :ا��,�رة ا��و��� -5

أن التجارة الدولية وسيلة لتعزيز التنمية االقتصادية،  وتوفير فـرص  يتفقون على     5-1
وإدراكـاً لحقيقـة    . العمل وزيادة الدخل وخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة       

توسع التدفقات التجارية وقوتها على امتداد العقود الماضية، ونتيجة لالخـتالالت           
ا، فإن هذا التوسع لم يـؤد إلـى         التجارية الدولية ولعدم اتساق القواعد المعمول به      

وبنفس القدر لالقتصاديات الصغيرة والهشة، األمر الذي أدى إلى  عادلة ���,++++*
  . توسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية

يؤكدون على أن إنشاء نظام تجاري متعدد األطراف، يعتمد على قواعـد محـددة      5-2
مر حيوي لتعميم فوائد العولمـة علـى        يتسم بالشفافية وعدم التمييز واإلنصاف، أ     

البلدان النامية، ويعربون مجددا عن دعمهم لمنظمة التجـارة العالميـة وتعزيـز             
ات الرامية إلى تنفيذ جدول أعمـال       ــاح المفاوض ــدورها، والعمل على إنج   

تعـون فيهـا    الدوحة للتنمية بما يفيد الدول النامية بما في ذلك القطاعات التي يتم           
  .بالميزة التنافسية

، في أن تتمكن جميع الدول المشاركة في هذه القمة، المشترك دعمهميعربون عن   5-3
والتي طلبت االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن تتمكن من ذلـك بطريقـة              

  .وقت  أقربوفيمرضية 

 الجنوبية ، يؤكـدون     وإذ يدركون أهمية التفاعل بين البلدان العربية وبلدان أمريكا         4-5
أن لهذا التفاعل دوراً أساسيا في جولة المفاوضات التجارية متعددة األطراف من            
أجل التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها ضمان مراعاة تأثير التجارة الدولية على 
التنمية وأن تصبح أداة فاعلة للتقليل من أوجه عدم المساواة بين البلدان المتقدمـة              

. النامية ، وأن تكون كذلك عنصراً جوهرياً لتقدم مجتمعـاتهم ورفاههـا           والبلدان  
كذلك يشددون على الحاجة إلى التخفيف من التشوهات الراهنة في النظام التجاري            
متعدد األطراف، وبصفة خاصة في مجال الزراعة، األمر الذي يحول بين البلدان            

  .تع بهاالنامية واالستفادة مـن المزايا النسبيـة التي تتم
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يقررون دعم طلبات المنظمات اإلقليمية في منطقتيهما ، للحصول علـى صـفة               5-5
 المعمـول   واإلجراءاتالمراقب في أجهزة منظمة التجارة العالمية ، وفقا للقواعد          

  .بها في منظمة التجارة العالمية

م يعلنون دعمهم الخاص للدور الذي تضطلع به األونكتاد كجهة اتصال داخل األم             5-6
المتحدة، من أجل المعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية والقـضايا المتداخلـة فـي             
مجاالت المال والتكنولوجيا واالستثمارات والتنمية المستدامة على نحو ما أكـده            
إجماع ساو باولو، والبيان الوزاري لمجموعة السبع والسبعين، وهمـا الوثيقتـان            

تاد الحادي عشر في ساو باولو، فـي شـهر          اللتان اتفق عليهما في مؤتمر األونك     
  .2004حزيران الماضي /يونيو

  

  : ا�0/�م ا�- ا��و- -6
يؤكدون مجددا، على ضرورة تعزيز اإلصالحات في هيكل النظام المالي الـدولي     6-1

من أجل دعم جهود البلدان النامية، لتحقيق نمـو اقتـصادي يتـسم باإلنـصاف               
إلصالحات البد أن تتضمن أدوات أكثر مالءمـة        ويدركون أن هذه ا   .  االجتماعي

لمنع األزمات المالية وإدارتها، وتحديد آليات جديدة وتنفيذها لـضمان التـدفقات            
المالية، وإعطاء البلدان النامية دوراً أكبر في عملية صنع القرار في المنظمـات             

  . المالية متعددة األطراف

واق المالية الدولية، ويدركون أن جهوداً      يعربون عن قلقهم إزاء عدم استقرار األس        6-2
إصالحية إضافية يجب أن تبذل في المحافل الدولية بهدف تعـاون أفـضل بـين               
البلدان المتقدمة والنامية لتعزيز التفاهم المشترك حول القـضايا الماليـة الدوليـة           

ت الرئيسية، ويتفقون على أن إحراز مزيد من التقدم، خاصة فيما يتعلق بإنشاء آليا        
مالية مبتكرة لدعم مشروعات التنمية والسياسات والبرامج التي تتبناهـا البلـدان            

  . النامية أمر حيوي، وذلك دون أن يضر باقتصاداتهم

يؤكدون على أهمية ضمان موارد ماليـة مـستقرة ومـستمرة لتعزيـز التنميـة                 6-3
ى الفقـر   االقتصادية واالجتماعية خاصة في مجاالت البنية األساسية والقضاء عل        

والجوع، ويشددون على نحو خاص على الحاجة إلى أن تعي المؤسسات الماليـة             
متعددة األطراف أن اإلنفاق العام في المجال االجتماعي ومشروعات البنية التحتية        

  .يجب أن يتم التعامل معها على أنها استثمارات وليست ديوناً عامة
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   :ا�����0 ا"��ا�� -7
لى التزامهم بالمبادئ واألهداف الواردة في الوثـائق األساسـية          يؤكدون مجدداً ع    7-1

متعددة األطراف بشأن التنمية المستدامة ، مثل إعالن ريو عن البيئـة والتنميـة              
 ، وكـذلك تنفيـذ      1992 اللذين تم إقرارهما في مؤتمر ريو عام         ،)21(واألجندة  

عقد في جوهانـسبرج    خطة مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة ، الذي ان         
 . 2002عام 

يرحبون بالنجاح الذي حققته الدورة الثانية عشرة للجنة األمـم المتحـدة للتنميـة                7-2
المستدامة، التي نوقشت خاللها القضايا ذات الصلة بكال اإلقليمين، مثـل مـوارد             
المياه، والصرف الصحي، والمستوطنات البشرية، وآثارها على الرعاية الصحية،         

  .لفقر، والتغيرات في أنماط االستهالك واإلنتاجوخفض ا

يشيرون إلى ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها، فيما يتعلق بتمويل التنمية              7-3
ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الفرص لوصول صادرات البلدان النامية إلى األسواق،          

  . ها المجتمع الدوليبما يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي وافق علي

يالحظون بتقدير وجود مبادرات في كال اإلقليمين، تتناول القضايا البيئية والتنمية              7-4
المستدامة ويعبرون عن مصالحهم المشتركة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في          

ويبرزون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة علـى مـستوى           تنفيذ هذه المبادرات،  
  .ولي لخفض تعرض البلدان للكوارث الطبيعية في أوطانهمالتعاون الد

يقرون أيضا بأهمية االتفاقيات متعددة األطراف واإلجراءات التي اتفـق عليهـا              7-5
المجتمع الدولي، لحماية النظام المناخي، وطبقة األوزون والتنـوع البيولـوجي،           

خصصة ليشاركوا  ويدعون كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة، والوكاالت المت        
    .بفاعلية في هذه المساعي

يعربون عن قلقهم الشديد إزاء عمليات دفن النفايات الكيماوية لما تؤديه من تلوث               6-7
للبيئة وإتالف للثروات وما تشكله من خطورة بالغة على حياة الـسكان وخرقـاً              

 .لالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة

طويل من العناية بالقضايا المتعلقة بجدول األعمال الـدولي         لكال اإلقليمين تاريخ      7-7
المتزايد البنود في شؤون البيئة والسيما العمل الدؤوب من أجل دعـم األعمـال              
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المبينة في االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وفقاً لمبدأ المسؤوليات المـشتركة            
 كيوتو مؤخراً إلى    وإن كانت متباينة، ويرحبون في ضوء ذلك بدخول بروتوكول        

  .حيز التنفيذ
  

  : 203ب–����0 ا����ون 203ب   -8
 جنوب ويدركون حاجة كال اإلقليمين إلـى        –يؤكدون على أهمية التعاون جنوب        8-1

االستفادة من فرص التعاون العديدة المتاحة لبلدان أمريكا الجنوبية والبلدان العربية    
 علـى   ننية والعلمية والثقافية، ويشددو   في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتق    

  .أن ثروات مجتمعاتهم وتنوعها، تساعد على تعزيز العالقات فيما بينهم

 16-12( فـي الدوحـة   باستضافة قمة الجنوب الثانيةيرحبون بمبادرة دولة قطر       8-2
، ويؤكدون على أهمية المشاركة الفاعلة للقادة فـي هـذه           )2005حزيران  /يونيو

  .جنوب في مختلف المجاالت-الذي من شأنه تعزيز تعاون جنوب القمة، األمر 

يدركون أن ترسيخ التكامل بين اقتصاداتهم واالستفادة من اإلمكانيـات الواسـعة              8-3
المتاحة لزيادة التدفقات التجارية فيما بين اإلقليمين من شأنها أن تخـدم مـصلحة              

. التجارة بـين اإلقليمـين    شعوبهم، ويقررون دراسة كافة الوسائل الكفيلة بتعزيز        
ويبرزون أهمية التقدم في عمليات التكامل داخل كال اإلقليمين، مـع األخـذ فـي        
االعتبار أوجه عدم اإلتساق في االقتصادات الوطنية وكذلك االحتياجات الخاصـة           
لإلقتصادات الصغيرة واالقتصادات الهشة وما تعانيه من قيود خاصة ما يتعلـق            

  . ال سواحل لهابالدول النامية التي 

يعترفون أن من المصلحة المشتركة االعتماد على آليـات مـشتركة لالسـتثمار               8-4
والشراكة في اإلقليمين في القطاعات االستراتيجية مثل الطاقة واالتصاالت والنقل          

  .باعتبارها رافعة للتنمية

ة يعربون عن ضرورة اتخاذ التدابير المالئمـة لتعزيـز العالقـات االقتـصادي               8-5
والتجارية بين اإلقليمين وبما فيها تحديد آليات للتعاون بين الوكاالت ذات الكفاءة            
في مجاالت النقل النهري والبحري والجوي وذلك مثل مذكرة التفاهم بين الهيئـة             
العربية للطيران المدني واللجنة األمريكية الالتينية للطيران المدني، وأهمية تفعيل          

 على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الـضرورية لتعزيـز          كما يؤكدون . هذه اآلليات 
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في اإلقليمين، بما فيها زيادة المشاركة /التعاون في مجال السياحة والترويج لها بين
  .  في المعارض وتنظيم مناسبات الترويج المشتركة

يتفقون على زيادة الجهود نحو نشر البيانات المحدثة بشكل منهجي فـي بلـدانهم                 8-6
 بفرص التجارة واالستثمار والسياحة من خالل إقامـة معـارض شـبه             والمتعلقة

دائمة، وعقد اتفاقيات للتعاون بين الوكاالت المسؤولة عـن تـرويج الـصادرات             
واالستثمار، والقيام بإيفاد البعثات من أصـحاب المـشروعات وتنظـيم نـدوات             

في تنميـة  مشتركة، ويعبرون عن اهتمامهم بتبادل المعارف والتجارب التي تسهم    
  .الخبرات القائمة حاليا في مؤسسات البلدان العربية وبلدان أمريكا الجنوبية

 جنوب، باعتباره فعاالً في تكامل النظام –يدركون األهمية العظمى للتعاون جنوب   8-7
التجاري متعدد األطراف وفي دعم القدرة التنافسية والنمو القتـصادات البلـدان            

جولة األخيرة الثالثة للمفاوضات التجارية، فـي إطـار         النامية، ويرحبون ببدء ال   
اتفاقية النظام العالمي لألفضليات التجارية، ويدعون كافة المشاركين إلـى تقـديم            
تنازالت تجارية كبيرة أثناء هذه الجولة، بهدف إضفاء مزيد من الدعم والتوسع في 

  . جنوب–التجـارة جنوب 

ع األعمال، يجب أن يقوما بدور رئيسي في        يؤكدون على أن القطاع الخاص وقطا       8-8
التنفيذ الفعال لفقرات اإلعالن في القطاعات ذات الصلة بالتجارة واالستثمار، كما           
يؤكدون على أن حكوماتهم سوف تتخذ كل اإلجراءات الممكنة لتسهيل وتعزيز هذا 

  .الدور
  
  :ا����ون ا����5 وا���4   -9

 جنوب له تكلفة قليلـة وآليـة       –ن تعاون جنوب    هم أ ـيؤكدون مجدداً،  على تفهم      9-1
عالية الفاعلية، والتي ربما تسهم بكفاءة في تنمية القدرات فـي البلـدان العربيـة               

  .وأمريكا الجنوبية

يعبرون عن هدفهم المشترك من أجل زيادة التعاون العلمي والتقني بين اإلقليمين،              9-2
مة في كال اإلقليمين، وما بينهما من       آخذين بعين االعتبار المعرفة والخبرة المتراك     

تكامل وقدرة على االبتكار، ويؤكدون على الحاجة الماسة لتنسيق برامج التعـاون        
في الجامعات ومراكز البحث الهامة في إقليميهما، وكذلك تشجيع تبادل الخبـراء            

ذ كما يعلنون عن استعدادهم إليجاد آليات مالية لتنفي       . والباحثين وأساتذة الجامعات  
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برنامج تطوير التعاون العلمي والتقني فيما بينهم، ويحددون المجاالت التالية لبدء           
مدينة (هذا البرنامج والتي تمخضت عنها ندوة األراضي القاحلة والموارد المائية           

التصحر واألراضـي شبه القاحلة ) 1): (2004أيلول /البرازيل سبتمبر/فورتا ليزا
الهندسـة الوراثيـة    ) 4(الزراعـة المرويـة،     ) 3(إدارة الموارد المائيـة،     ) 2(

) 7(تجهيـز التربـة،     ) 6(التنبؤ بالمناخ،   ) 5(،  )البيولوجية(والتكنولوجيا الحيوية   
  . تربية الماشية

يقرون اهتمامهم المشترك، بتكثيف تبادل المعلومات والخبرة في مجال الزراعـة             9-3
لتي تسمح باسـتخدام أفـضل      المروية من أجل زيادة المعرفة بنظم الري الكفؤة ا        

لالستثمـار، ويعربون عن عزمهم على توسيع نطاق تبادل المعلومات والخبـرة،           
  .في استخدام النماذج الهيدرومناخية للتنبؤ بالمتغيرات المائية، مثل مصبات األنهار

يؤكدون على أهمية المبادرات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا المبتكـرة واإلدارة             9-4
ومن هذا المنطق يحددون برنامج العمل الـذي يـشكل          . ملة للموارد المائية  المتكا

) 2(تطوير معدات ري تتسم بالكفاءة،      ) 1: (إطارا للتعاون بيـن اإلقليميـن منها    
) 3(تعزيز الصرف الصحي الحضري ومعالجته بما يناسب احتياجات كل بلـد،            

تطـوير األدوات   ) 4(السيطرة على الهدر والتسربات في نظم اإلمـداد العامـة،           
استخدام أدوات صحية من أجـل االسـتخدام        ) 5(المنزلية لتقليل استهالك المياه،     
  .الرشيد للمياه وإعـادة استخدامها

يعربون عن اهتمامهم بعملية اإلمداد المستديم والالمركزي للمياه التي تمت تحليتها          9-5
ويؤكـدون علـى    . حيث أنها ضرورية لمعيشة السكان في المجتمعات المنعزلـة        

عزمهم على قيام تعاون في مجال تكنولوجيا الضغط األسموزي العكـسي، التـي             
  .تنتج مياها عالية الجودة من منظور صحي وعضوي

يؤكدون مجدداً على أهمية تنمية الثروة الحيوانية في تعزيز األمن الغذائي، كمـا               9-6
نية وكيفيـة اسـتخدام     يؤكدون على الحاجة إلى نشر المعرفة بين المجتمعات المع        

  . التكنولوجيا المالئمة للتحسين الوراثي للقطعان وإنتاجيتها

يؤكدون على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجاالت التصحر واألراضـي شـبه               9-7
ن أجـل تقيـيم     ـناعية، م ـار الص ــالقاحلة، وكذلك االستفادة من صور األقم     

ل المالئمة  ــر، واقتراح البدائ  الوضع الراهن للمناطق التي يزحف عليها التصح      
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ية المستديمة التي تأخذ فـي االعتبـار الجوانـب البيئيـة            ــل التنم ــمن أج 
  .واالجتماعية واالقتصادية

يؤكدون على أهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في اإلقليمين مـن               9-8
ه والتي تؤمن التوسـع     أجل توفير التكنولوجيا المتاحة التي تستخدم في تحلية الميا        

  .في استخدامها لألغراض التنموية بما فيها الزراعة

اون بين اإلقليمـين فـي مجـاالت    ـــز التعــيؤكدون على الحاجة إلى تعزي     9-9
ا في كافة المجاالت المتعلقـة      ــالطاقة، وتحديد قنوات االتصال والتعاون بينهم     

قـة للتنميـة االقتـصادية    بها، بما يجعل التعاون يسهم فـي تعظـيم فوائـد الطا           
  . واالجتماعية في بلدانهم

يعربون عن التزامهم بتكثيف الجهود لإلسراع بتطوير ونقل واستخدام التكنولوجيا            9-10
  . الطاقةإنتاجوذلك بقصد تحقيق مزيد من الكفاءة في 

  

  : 7��6 ا����2ت -10
 مكرس للتنمية، وفقـاً     يؤكدون مجدداً على التزامهم ببناء مجتمع شامل للمعلومات         10-1

لما جاء في إعالن المبادئ وفي خطة عمل مرحلة جنيف لمؤتمر القمة العـالمي              
  .بشأن مجتمع المعلومات

يعتبرون أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تتيح فرصة للتغلب علـى معوقـات              10-2
هـا  التقدم، وأن تطبيقها سيكون له آثار اجتماعية عالية، وتشكل أدوات ال غنى عن            

وإذ يأخذون هذا األمر في اعتبارهم، يقررون بذل        . لبلوغ األهداف التنموية لأللفية   
جهود إضافية نحو تحقيق التنسيق في المحافل الدولية، وبصفة خاصة في المرحلة            

من أجل سد الفجوة ) 18/11/2005-16(الثانية لقمة مجتمع المعلومات في تونس 
ية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية، ويدعون     الرقمية في أبعادها المختلفة السياس    

  .إلى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة فيه
  
   : وا=2ع ��;�را���: 8�9 ا��(�ي  -11

، حيث أن الفقر والجـوع   في العالميعبرون عن قلقهم العميق بشأن الفقر والجوع        11-1
 قـدرة    مـن  نيحدا، و يفاقمان من انتشار األمراض، ويضعفان القدرة على العمل       
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الطفل على اإلدراك، ويعمالن على تفكيك المجتمعات، ويعززان العوامـل التـي            
  .تحول دون تحقيق النمو االقتصادي المقترن بالعدالة في البلدان النامية

يؤكدون مجددا على أن التنفيذ الكامل والفوري لألهداف التنموية لأللفية، ينبغي أن          11-2
بة لكل البلدان المتقدمة والنامية، ويعبرون عن تـصميمهم         تكون له األولوية بالنس   

السياسي القاطع على العمل معا نحو توسيع التعاون الدولي، وكذلك حشد الـدعم             
السياسي من أجل توفير المزيد من التمويل، باإلضافة إلى ما تمت الموافقة عليـه              

على دعمهـم   وتحقيقا لهذه الغاية، يؤكدون     . في مؤتمري مونتيري وجوهانسبرج   
  . لتمويل التنمية مبتكرةللمبادرات الجارية إليجاد مصادر جديدة

يؤكدون على الحاجة الماسة، إلى أهمية العمل على إيجاد مصادر جديدة للتمويـل              11-3
، والسيما فيما يتعلـق     2015من أجل تحقيق األهداف التنموية لأللفية بحلول عام         

و االقتصادي المـستدام فـي البلـدان        بضرورة خفض الفقر والجوع وتعزيز النم     
  .  النامية

 على نحو خاص، أهمية مواجهة الفقر والجوع في العالم، ليس بوصـفه             يدركون  11-4
 ولكن أيضا بوصفه طريقاً لتعزيز األمن واالستقرار فـي البلـدان            ذاته،هدفاً في   

جـة  ويشددون في هذا الصدد علـى الحا      النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء،       
الملحة لتحديد مصادر جديدة لتمويل التنمية ويكررون دعمهم لكافـة المبـادرات            

  .الرامية لتحقيق هذا الهدف

يؤكدون على ضرورة توفير الدعم المالي للصندوق العالمي للتضامن ومكافحـة             11-5
  .  بوصفه آلية مناسبة لخفض الفقر في الدول الناميةوتفعيله،الفقر 

لسياسي الذي برز في اجتماع قادة العالم، لمناقشة آليات مبتكـرة     يرحبون بالزخم ا    11-6
لتمويل القضاء على الجوع وخفض الفقر، التي قدمها رئـيس البرازيـل لـويس              

، ويدعون الحكومات   2004 أيلول/اسيو لوال دا سيلفا، في نيويورك في سبتمبر       ينا
   .التي لم تقم بعد بذلك، لاللتحاق بهذا المسعى

 من أجل الحصول على زيادة ملموسـة        ، لتوحيد جهودهم  لى استعدادهم عيؤكدون    11-7
نمـو اقتـصادي     المقدمة للمساعدة في تحقيق      والخاصة،في حجم الموارد العامة     
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، المكـرس لمراجعـة     2005 وذلك في مـؤتمر عـام        مستدام في البلدان النامية،   
  .األهداف التنموية لأللفية

ني دولي، مع مراعاة األفكار التي تم اإلعراب يرحبون باقتراح انشاء صندوق إنسا  11-8
عنها في هذا الشأن خالل المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمـة العـالمي         

  .بشأن التنمية المستدامة

يؤكدون على أهمية المزيد من التنسيق بين مختلف المبادرات التي سبق ذكرهـا               11-9
  .لتفادي االزدواجية في الجهود

  
12- �  :� ا��2�0�� وا*3�����9ا��<�

، من حيث النوع، وجعلها أكثر      التنمية الدول المانحة على زيادة مساعدات       يحثون  12-1
 لتمويـل هـذه األهـداف        وتنفيذ تعهداتها  فعالية إلنجاز األهداف التنموية لأللفية،    

  . وغاياتها

بالنسبة للبلدان   إللغاء الديون كل ما كان ذلك مناسباً،      يؤكدون مجددا، على تأييدهم       12-2
 من  ك، وذل  على نحو كبير للبلدان متوسطة الدخل      ا، وخفضه ذات الدخل المنخفض  

ة الضرورية التي تستجيب لألهداف التنموية المتفـق        ــأجل حشد الموارد المالي   
  . دولياعليها 

يدركون الحاجة إلى العمل المشترك للتعامل مع ظاهرة الهجرة، من أجل إتبـاع               12-3
 ويقـرون  التنميـة، لتدفقات الهجرة، آخذين بعين االعتبار أثرها على   نهج إيجابي   

، بما باألهمية القصوى للتعاون الدولي لحماية الحقوق اإلنسانية للمهاجرين وأسرهم
  .ينسجم مع أنظمة الدول وقوانينها ذات الصلة

 ويالحظون أيضا أن التهديدات للصحة العامة على الصعيد الدولي، التـي يمثلهـا         12-4
والمالريا والدرن، واألوبئة   ) اإليدز(على نحو خاص وباء نقص المناعة المكتسبة        

األخرى، تتطلب دعماً فاعالً وسخياً من المجتمع الدولي، يتجاوز الحدود والقيـود            
  . المنبثقة عن المصالح الصناعية والتجارية الخاصة
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واإلنساني لمكافحـة   يحثون على حشد موارد مالية أكبر من أجل التعاون العلمي             12-5
، وبوجه خاص لدى شـعوب بلـدان        )اإليدز(بة  ــمرض نقص المناعة المكتس   

  .القارة اإلفريقية

يقرون أن الفساد، يؤدي إلى إضعاف المؤسسات العامة والخاصة، وتآكـل القـيم               12-6
االجتماعية، ويضعف من دور القانون، ويصيب االقتصادات بالخلل، ويؤثر على          

وبالتالي فإنهم يتعهدون بتكثيف الجهود لمواجهة الفساد       . لتنميةتخصيص الموارد ل  
والممارسات الالأخالقية األخرى، في القطاعين العام والخاص،  وتعزيـز ثقافـة            

  . الشفافية، وضمان إدارة عامة أكثر كفاءة

يقرون أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمثل آلية مناسبة، للتصدي لظاهرة         12-7
لفساد، ويدعون كافة الدول للتوقيع أو المصادقة عليها، وذلك لوضـعها موضـع             ا

ويؤكدون مجدداً على ضرورة أن يقوم المجتمـع        . التطبيق في أقرب وقت ممكن    
الدولي بجهود مشتركة ضد الفساد واجتثاثه، من خالل تعاون شامل فـي إطـار              

  . تطبيق االتفاقيات والتشريعات الدولية

تقديم دعم دولي أكبر، من أجل التعاون لتوفير المساعدات الالزمـة           يحثون على     12-8
لتقديم القروض الصغيرة، ألصحاب األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسـطة         

  .في بالدهم، التي ستسهم في إنجاز عملية التنمية الشاملة
 


 ا���ــ�ون -13���: 

  : اإلعالن يقررونضماناً لمتابعة ما تم االتفاق عليه والوارد في هذا  1.13
 عام  المملكة المغربية  عقد القمة الثانية لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية في           -

2008.  
 لوزراء خارجية دول أمريكا الجنوبية والدول العربية فـي   القادمعقد االجتماع     -

  .2007بيونس أيرس في األرجنتين في عام 
  .رجية ، كلما كان ذلك ضرورياًيمكن  عقد اجتماعات استثنائية لوزراء الخا  -
عقد اجتماع لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية  في مقر األمانة العامـة               -

  .2005تشرين ثاني /لجامعة الدول العربية في القاهرة في نوفمبر

إمكانية عقد اجتماعات قطاعية على المستوى الوزاري فـي مجـاالت التجـارة               2.13
 والطاقة والثقافة والعلوم والتكنولوجيـا  مـن بـين           واالستثمار والنقل والسياحة  
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، ولهذا الغرض يتم التشاور بـين رئاسـة          برامج التعاون  قطاعات أخرى لمتابعة  
القمة العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ورئاسة تجمـع دول أمريكـا             

  .الجنوبية

بين الجتماع الذي سينعقد    يرحبون بدعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في ا         3.13
  .2005، في الرياض في الربع األخير من عام المستهلكين والمنتجين للطاقة

ي اإلقليمين لمتابعة   ـيقررون عقد اجتماع للوزراء المعنيين بالشؤون االقتصادية ف         4.13
الموضوعات االقتصادية الواردة في هذا اإلعالن، ويقدمون الـشكر لجمهوريـة           

    .، في وقت يتم تحديده الحقاًي كيتوـاع فافتها االجتماإلكوادور الستض
 


