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  قرارات مؤتمر القمة العربي
  ]مقتطفات[ .القاهرة

  
  

  جلنة املتابعة
ـ  'جلنة املتابعة والتحرك' قرر القادة العرب إنشاء جلنة مصغرة على مستوى وزراء اخلارجية تسمى" [....]  

تطورات  يعهد لرئاسة القمة بإجراء املشاورات حول تشكيلها ـ ملتابعة تنفيذ نتائج ومقررات القمة وما يستجد من
على املستويين اإلقليمي والدويل بشأنها، وتنسيق التشاور والتحرك يف هذا الصدد مع وزراء اخلارجية العرب 

وترفع اللجنة الوزارية تقريرها إىل رئاسة القمة احلالية تمهيداً إلخطار مؤتمر القمة العادية القادمة . وغيرهم
  ."بأنشطتها وتوصياتها

  
  لالنتفاضة دعم مايل نص قرار تقديم

  [.......]  
  :يقرر"  
بموارد تبلغ مئتي مليون دوالر أميركي يخصص لإلنفاق على  'انتفاضة القدس'ـ إنشاء صندوق باسم 1  

 .عوائل وأسر شهداء االنتفاضة ولتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم ولتأهيل اجلرحى واملصابين

ثمانمئة مليون دوالر أميركي تخصص لتمويل  بموارد تبلغ 'صندوق األقصى'ـ إنشاء صندوق باسم 2  
مشاريع حتافظ على الهوية العربية واإلسالمية للقدس وتمكين االقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك 

  .االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي وملواجهة سياسة العزل واحلصار
عربية خالل فترة أقصاها شهر من تاريخه ـ عقد اجتماع لوزراء املالية العرب يف جامعة الدول ال3  

  :لالتفاق على ما يلي
  .أـ املساهمات يف الصندوقين  
  .ب ـ استخدامات موارد الصندوقين  
  .جـ ـ إدارة الصندوقين وآلية اإلشراف عليهما بما يضمن فعاليتهما واستمراريتهما  
  ."مي للتنمية يف عمل الصندوقينـ االستفادة من اخلبرة الفنية للصناديق العربية والبنك اإلسال د  

  
  نص قرار دعم االقتصاد الفلسطيني

  [.......]  
  :يقرر"  
  :تكليف احلكومات باتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتحقيق ما يلي  
  .ـ السماح باستيراد السلع واملنتجات الفلسطينية من دون قيود كمية أو نوعية1  
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واجلمارك وتعتمد شهادات املنشأ الفلسطينية الصادرة  ـ تعفى السلع واملنتجات الفلسطينية من الرسوم2  
  .من غرف التجارة والصناعة واملقرة من وزارة االقتصاد والتجارة الفلسطينية

ـ تعمل الوزارات العربية اخملتصة على توجيه شكوى ملنظمة التجارة العاملية وللمؤسسات الدولية 3  
  ."ة حلرية مرور السلع واملنتجات الفلسطينية إىل األسواق العربيةاملعنية إلزالة اإلجراءات اإلسرائيلية املعرقل

  
  نص امللحق اخلاص باالنعقاد الدوري للقمة

  إن القادة العرب،"  
أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول االنعقاد الدوري املنتظم جمللس اجلامعة على [....]   

  :ايلمستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالت
  : ينعقد جملس جامعة الدول العربية على املستويات التالية): 1(مادة  
  .أ ـ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة  
  .ب ـ وزراء اخلارجية أو من ينوب عنهم  
  .جـ ـ املندوبون الدائمون  
يقوم جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر يف القضايا املتعلقة ): 2(مادة   

العربية جتاه القضايا ذات  للدول باستراتيجيات األمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا
اريع املشتركة التي يرفعها األهمية اإلقليمية والدولية، وعلى وجه اخلصوص النظر يف التوصيات والتقارير واملش

إليه جملس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء اخلارجية، وتعيين األمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول 
  .العربية

ينعقد جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، يف دورة عادية مرة يف ): 3(مادة   
ه عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسالمة األمن القومي العربي، عقد دورات آذار، ول/ ي شهر مارسـالسنة ف

  .غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول األعضاء، أو األمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول األعضاء
  [.......]  
  .تصدر قرارات اجمللس على مستوى القمة بتوافق اآلراء): 5(مادة   
  [.......]  
  .ب ـ يعتبر هذا امللحق جزءاً مكمالً مليثاق جامعة الدول العربية  
تشرين األول / أكتوبر 22هـ املوافق  1421رجب  24حرر هذا امللحق بمدينة القاهرة يف يوم األحد   

م من أصل واحد يحفظ لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة لألصل لكل دولة  2000
  ."لدول املوقعة على هذا امللحق أو املنضمة إليهمن ا

  [.......]  
  

  املشاركون يف القمة
  :يف اآلتي قائمة برؤساء الوفود العربية املشاركة  يف القمة العربية  
  .الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة: اجلزائر  
  .أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة: البحرين  
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  .ئيس غزايل عثماينالر: جزر القمر  
  .الرئيس إسماعيل عمر جيلي: جيبوتي  
  .الرئيس املصري حسني مبارك: مصر  
  .نائب رئيس جملس قيادة الثورة عزة إبراهيم: العراق  
  .امللك عبد الله: األردن  
  .النائب األول لرئيس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح: الكويت  
  .إميل حلود الرئيس: لبنان  
  .مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبد املنعم الهوين، وقد انسحب يف اجللسة املسائية: ليبيا  
  .رئيس الوزراء شيخ العافية ولد حممد خونا: موريتانيا  
  .امللك حممد السادس: املغرب  
  .نائب رئيس الوزراء فهد بن حممود آل سعيد: عمان  
  .آل ثاين الشيخ حمد بن خليفة: قطر  
  .ويل العهد األمير عبد الله: السعودية  
  .الرئيس الصومايل عبدي قاسم صالد حسن: الصومال  
  .الرئيس عمر حسن البشير: السودان  
  .الرئيس بشار األسد: سورية  
  .الرئيس زين العابدين بن علي: تونس  
  .ل مكتومنائب رئيس اإلمارات الشيخ مكتوم بن راشد آ: اإلمارات العربية املتحدة  
  .الرئيس علي عبد الله صالح: اليمن  
  .الرئيس ياسر عرفات: فلسطين  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


