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جامعـة  مجلـس   نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الـدورة الحاديـة والعـشرين ل            
  ربيـع اآلخـر    3في الدوحة عاصـمة دولـة قطـر يـومي           بية على مستوى القمة     الدول العر 
  ،م2009آذار/مارس 30 الموافق هـجرية 1430

 والعالقـات   ،وبعد الدراسة العميقة للوضع العربـي الـراهن والظـروف المحيطـة بـه             
 ، والمخـاطر التـي تحيـق بـاألمن القـومي العربـي            ، والتحديات التي تواجه األمـة     ،العربية
  ،ديدات الجدية التي تواجه عملية السالم في الشرق األوسـطوالته

وأخذاً في االعتبار التحوالت الجارية في النظـام الـدولي وانعكاسـاتها علـى المنطقـة                
 ، وما تمثله المتغيرات الجارية من تحديات جـسيمة علـى النظـام اإلقليمـي العربـي                ،العربية

  .ومن بينها األزمة االقتصادية العالمية

جامعـة الـدول العربيـة      هداف والغايات الواردة في ميثـاق       داً منا على التزامنا باأل    وتأكي
، ويحقق رفـاه  لى تنفيذها بما يضمن تماسك األمة، وعزمنا ع  كملة له والمعاهدات واالتفاقيات الم  

 وتأكيداً لتمسكنا بالمبادئ النبيلة التي تضمنها ميثاق منظمة األمم المتحدة من أجل عالم        ،شعوبها
  . ويتسم بالحرية والعدل والمساواة،سوده السلم واألمني

وانطالقاً من مسؤوليتنا القومية في االرتقـاء بالعالقـات العربيـة نحـو أفـق أرحـب                 
 وتطلعاتهـا ويحفـظ أمنهـا       ،والعمل على تمتين أواصرها بما يحقق المـصالح العليـا لألمـة           

  ، ويصون كرامتها وعزتها،القومي

  نُعلـن مـا يلـي،،
منا بالتضامن العربـي، وتمـسكنا بـالقيم والتقاليـد العربيـة النبيلـة، وصـون                التزا -

سالمة الدول العربية كافة واحتـرام سـيادتها وحقهـا المـشروع فـي الـدفاع عـن                  
ومراعاة نظمهـا الـسياسية وفقـاً لدسـاتيرها         . استقاللها الوطني ومواردها وقدراتها   

  .وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
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د على تسوية الخالفات العربية بالحوار الهـادف والبنـاء ونعمـل علـى تعزيـز                نشد -
العالقات العربية وتمتين عراها ووشائجها، والحفاظ علـى المـصالح القوميـة العليـا              

 .لألمة العربية

ــة      - ــديث منظوم ــوير وتح ــى تط ــة إل ــود الرامي ــلة الجه ــى مواص ــدعو إل   ن
تقـاء بأدائهـا، بمـا يمكننـا مـن إيجـاد            العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها واالر     

سياسات فاعلة إلعادة بناء المجتمع العربي المتكامـل فـي مـوارده وقدراتـه وبمـا                
يتالءم والتحديات الجديدة فـي المرحلـة المقبلـة، ومواكبـة المـستجدات التـي قـد                 

 .تطرأ على المستويين اإلقليمي والدولي

ـ           - ي مقاومتـه الباسـلة لمواجهـة       نتوجه بتحية إكبار وإجـالل للـشعب الفلـسطيني ف
العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ونؤكـد علـى دعـم صـموده ومقاومتـه                
  لهــذا العــدوان، وإدانتنــا الحازمــة للعــدوان اإلســرائيلي الهمجــي علــى قطــاع  
غزة، ومطالبتنا بوقف اإلعتداءات اإلسرائيلية وتثبيـت وقـف إطـالق النـار، ورفـع               

غــزة وفـتح المعـابر كافـة، والتأكيـد علـى تحميـل              الحصار الجائر عن قطـاع      
إسرائيل المسئولية القانونية والمادية عمـا ارتكبتـه مـن جـرائم حـرب وانتهاكـات             
للقانون الدولي والقانون الـدولي اإلنـساني، ومطالبتنـا المجتمـع الـدولي بمالحقـة               

 .المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية

ــ - ــن دعمن ــرب ع ــي   نع ــسام ف ــة االنق ــاء حال ــة إلنه ــود العربي ــل للجه   ا الكام
الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية، ومطالبتنـا لجميـع           
الفصائل الفلسطينية التجاوب مع هذه الجهود بما يكفـل تحقيـق المـصالحة الوطنيـة               

 ونجـدد  المنشودة، وبما يـضمن وحـدة األراضـي الفلـسطينية جغرافيـاً وسياسـياً،             
دعمنــا للــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية، واحتــرام المؤســسات الــشرعية للــسلطة 
الوطنية الفلسطينية المنبثقـة عـن منظمـة التحريـر الفلـسطينية، بمـا فـي ذلـك                  

 .المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب

نطالب بوقف الـسياسات اإلسـرائيلية أحاديـة الجانـب، وإجـراءات فـرض األمـر                 -
  ض، بما في ذلـك الوقـف الفـوري لكافـة النـشاطات االسـتيطانية               الواقع على األر  

وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم المساس بوضـع القـدس الـشريف والمحافظـة              
 .على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها



-3-

نؤكد على عدم قبول التعطيل والمماطلة اإلسرائيلية وهو األمـر الـذي اسـتمر عبـر                 -
بة، كما نؤكـد علـى ضـرورة تحديـد إطـار زمنـي محـدد                حكومات إسرائيلية متعاق  

لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عمليـة الـسالم والتحـرك بخطـوات واضـحة               
المتمثلـة فـي    ومحددة نحو تنفيذ استحقاقات عملية السالم القائمة علـى المرجعيـات            

درة قرارات األمم المتحـدة ذات الـصلة ومبـدأ األرض مقابـل الـسالم وكـذلك مبـا                 
 .السالم العربية

نؤكد على ضرورة التوصل إلى حــلٍ  عـادلٍ  للـصراع العربـي اإلسـرائيلي فـي                    -
  إطار الشرعية الدولية، وعلى إن السالم العادل والـشامل فـي المنطقـة لـن يتحقـق                 
إال من خالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب مـن كافـة األراضـي الفلـسطينية               

   فـي ذلـك الجـوالن العربـي الـسوري المحتـل حتـى خـط                 والعربية المحتلة، بما  
ــران  ــن حزي ــع م ــو / الراب ــي  1967يوني ــة ف ــن أراض محتل ــى م ــا تبق   ، وم

 بلـدة الغجـر،  القـسم الـشمالي مـن     مزارع شبعا وتالل كفـر شـوبا و      جنوب لبنان، 
والتوصل إلى حـل عادل ومتفـق عليـه لمـشكلة الالجئـين الفلـسطينيين، ورفـض                

وإقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة ذات سـيادة وعاصـمتها             كافة أشكال التـوطين،     
 .القدس الشرقية

نؤكد علـى تـضامننا مـع الـسودان، ورفـضنا لقـرار الـدائرة التمهيديـة األولـى                  -
للمحكمة الجنائية الدولية بشأن فخامة الرئيس عمر حـسن أحمـد البـشير، ودعمنـا               

منـه واسـتقراره    للسودان الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف النيل مـن سـيادته وأ            
ووحدة أراضيه، ورفضنا لكل اإلجراءات التـي تهـدد جهـود الـسالم التـي تبـذلها                 
دولة قطر في إطار اللجنـة الوزاريـة العربيـة األفريقيـة وبالتنـسيق مـع الوسـيط             
المشترك لألمم المتحدة واالتحاد األفريقي والتي نؤكد دعمنا وتأييـدنا لهـا مـن أجـل                

 . إحالل السالم في دارفور

يشيد مؤتمر القمة العربية بالخطوات التي تحققت فـي العـراق علـى طريـق األمـن                  -
واالستقرار والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية واسـتقرار العمليـة الـسياسية بمـشاركة             

 .كل مكونات الشعب العراقي

نعرب عن ترحيبنا باالتفاق الذي تـم بـين األخـوة فـي الـصومال وانتخـاب شـيخ                    -
مهوريـة الـصومال وتـشكيل حكومـة انتقاليـة صـومالية       شريف أحمـد رئيـساً لج     
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وبرلمان صومالي انتقالي، ونؤكد على تضافر الجهود العربيـة لتقـديم كافـة أشـكال               
 .الدعم لجمهورية الصومال

ـ      م االعتـراف بنتـائج االسـتفتاء الـذي        عد -  حـول   29/3/2009 ي أجرتـه فرنـسا ف
ـ    إلىاندماج جزيرة مايوت القمرية وتحويلها       سية، واعتبـار اإلجـراءات      مقاطعـة فرن

 تتخذها فرنسا بموجب نتائج هـذا االسـتفتاء غيـر قانونيـة وباطلـة وال تُرتـب            يالت
 .حقاً وال تُنشئ التزاماً

نعرب عن األمل في أن تتجاوب الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة مـع مبـادرة دولـة                  -
ر اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمــساعي العربيــة إليجــاد حـــل لقــضية الجــز

وأبو موسـى مـن خـالل المفاوضـات          طنب الكبرى وطنب الصغرى      اإلماراتية الثالث 
 .الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

 أشكاله وصـوره وأيـا كـان مـصدره ومهمـا            بكافةنؤكد مجدداً على إدانتنا لإلرهاب       -
لـة  كانت دوافعه ومبرراتـه، وعلـى ضـرورة العمـل علـى معالجـة جـذوره وإزا                

 .العوامل التي تُغذيه

  نطالب المجتمع الدولي العمـل علـى إخـالء منطقـة الـشرق األوسـط مـن جميـع                    -
أسلحة الدمار الشامل، وخاصة األسـلحة النوويـة، واتخـاذ خطـوات نحـو إنـشاء                
  منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة فـي الـشرق األوسـط بمـا يـدعم الـسالم                     

وقيع علـى معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة           واألمن الدوليين، وإلزام إسـرائيل بـالت      
 جميع منـشآتها وأنـشطتها النوويـة لـضمانات الوكالـة الدوليـة              وإخضاعالنووية،  

 .للطاقة الذرية

نؤكد على الحق المشروع للدول العربيـة فـي الـسعي للحـصول علـى التكنولوجيـا          -
وتـدعم  النووية لألغراض السلمية في كافة المجاالت التي تخـدم برامجهـا التنمويـة              

 .اقتصاداتها وتنوع مصادر الطاقة لديها

نشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الـدول العربيـة مـن أجـل تعميـق ممارسـات                  -
اإلدارة الرشــيدة، وتطبيــق مبــدأ الــشفافية والمــسؤولية، والمــساءلة والمــشاركة 
الشعبية، كما نؤكد عزمنا علـى متابعـة اإلصـالحات الـسياسية واالجتماعيـة فـي                

  تمعــات العربيــة بمــا يــضمن تحقيــق التكافــل االجتمــاعي والوئــام الــوطني المج
 .والسلم األهلي
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ندعو إلى تكثيف الحوار بين الثقافـات والـشعوب وإرسـاء ثقافـة االنفتـاح وقبـول                  -
اآلخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح واحتـرام القـيم اإلنـسانية التـي تؤكـد علـى                 

 .تهحقوق اإلنسان، وتعلي كرامته وتصون حري

  واالجتماعيـة نرحب بنتائج  وقـرارات  القمـة العربيـة  االقتـصادية  والتنمويـة                    -
م، ونؤكـد عزمنـا     2009 ينـاير    20 – 19التي عقدت في الكويت خالل الفتـرة مـن          

على متابعة وتنفيذ نتائجها بما يخدم العمـل العربـي االقتـصادي المـشترك، ويـسهم           
  .في تنمية المجتمعات العربية

، تمهيـداً إلقامـة سـوق عربيـة         االتحـاد الجمركـي    المتواصل إلنجـاز     نؤكد سعينا  -
مشتركة وتـأمين المـصالح االقتـصادية العربيـة المـشتركة وصـيانة المكتـسبات               
العربية على المستويين االجتماعي واالقتـصادي، بمـا يعـزز االقتـصادات العربيـة،              

ـ            ة، وتنميـة الـشراكة     ويسهم في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمـة الماليـة العالمي
 .وزيادة االستثمار المتبادل وإقامة المشروعات اإلنتاجية المشتركة

نطالب المجتمع الدولي العمل على تـضافر الجهـود وتعزيـز التعـاون الوثيـق بـين                  -
تنفيـذ األهـداف التنمويـة       في الجهود العالمية الرامية إلـى        دوله والمشاركة الفاعلة  

ـ لأللفية واستئصال الجوع وال    الـدعم المـالي للـدول األقـل نمـواً،          ر، ومـضاعفة    فق
لتضييق الفجوة في مستويات التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة بـين الـدول الغنيـة               

 .والدول الفقيرة

نؤكد على أهميـة التنـشئة االجتماعيـة القويمـة للطفـل العربـي، وإبـراز هويتـه                 -
لـوعي بهويتـه،    الوطنية عبر تطوير منظومة قيميه تنشيء الطفـل العربـي علـى ا            

وتغرس فيـه اعتـزازه بوطنيتـه وانتمائـه إلـى عروبتـه وفخـره بهـا وبتراثهـا                   
 .وأمجادها وإسهامها في تطوير الحضارة اإلنسانية

ندعو إلى إتاحة الفرص أمام الشباب لتمكيـنهم مـن المـشاركة الفاعلـة فـي حيـاة                   -
مـائهم  المجتمع، وتوفير فرص العمل لهـم، وإذكـاء الـشعور الـوطني وتعزيـز انت               

 .للحضارة والهوية العربية

نشدد على إيالء اللغة العربيـة اهتمامـاً خاصـاً بإعتبارهـا وعـاء الفكـر والثقافـة                   -
العربية ولكونهـا الحاضـنة للتـراث والثقافـة والهويـة، والعمـل علـى ترسـيخها                 

 .وتطوير مناهج تعليمها لتواكب التطور العلمي والمعرفي المتسارع في العالم
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الـشيخ حمـد بـن      الغ التقدير إلى حـضرة صـاحب الـسمو          الشكر وب نتوجه بخالص    -
تـه الواعيـة ألعمـال القمـة، وتوجيـه          خليفة آل ثاني، أمير دولة قطـر علـى إدار         

فـي أن رئاسـته للعمـل العربـي المـشترك           داوالتها، ونعرب عـن ثقتنـا التامـة         م
ـ  ستشهد المزيد من اإلنجازات والتطوير وترسـيخ التـضامن العربـي لمـا ف              ر يـه خي

وصالح أمرها، وذلك بما عـرف عنـه مـن حكمـة وخبـرة وحـرص                األمة العربية   
 .على التضامن العربي

كما نعرب عن امتناننـا العميـق لدولـة قطـر وشـعبها  المـضياف علـى حفـاوة                     -
االستقبال وكرم الضيافة، وعلى التنظيم المحكـم الجتماعـات مجلـس جامعـة الـدول               

ونقـدر عاليـاً    . اديـة الحاديـة والعـشرين     العربية على مستوى القمة في دورتـه الع       
المشاورات المكثفة التي تـم إجراؤهـا مـع الـدول العربيـة لتـأمين نجـاح القمـة                   

 .وعقدها في أفضل الظروف وأيسرها

ـ هـود المتواص  ونعرب عن خالص الـشكر للج      - / الـسيد  لة التـي يبـذلها معـالي      ــ
ـ                ل العربـي   عمرو موسى األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة للنهـوض بالعم

 .المشترك
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