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القمة العربية الـ 22: قرارات بدون تحفظات.. وال مفاوضات قبل وقف االستيطان

بسقف زمني محدد لهذه املفاوضات 
وان تستأنف من حيث توقفت وعلى 
اس����اس املرجعيات املتفق عليها 
لعملية الس����ام. من جهة أخرى 
دعا الق����ادة العرب أمس الرئيس 
االميركي باراك اوباما الى »التمسك 
مبوقفه املبدئي واالساس����ي الذي 
دعا فيه الى الوقف الكامل لسياسة 
االستيطان في كل االراضي احملتلة 
مبا ف����ي ذلك النمو الطبيعي وفي 

القدس الشرقية«.
واكد قرار القادة العرب »الرفض 
القاطع لسياسة االستيطان املستمرة 
التي متارسها اسرائيل في االراضي 
الفلسطينية احملتلة ودعوة الرئيس 
املبدئي  اوباما للتمس����ك مبوقفه 
الى  الذي دع����ا فيه  واالساس����ي 
الوقف الكامل لسياسة االستيطان 
في جميع االراضي احملتلة مبا في 
القدس  الطبيعي وفي  النمو  ذلك 
الشرقية باعتبار االستيطان يشكل 
عائقا خطيرا امام حتقيق السام 

العادل والشامل«.
كما اك����د على »مطالبة اللجنة 
الرباعي����ة بعدم قب����ول احلجج 
االسرائيلية الستمرار االستيطان 
واالعتداءات املستمرة على القدس 
لتهويدها والضغط على اسرائيل 

للوقف الكامل لاستيطان«.

احملتلة مبا فيها القدس الشرقية 
ورفض كل الذرائ����ع والتبريرات 
االس����رائيلية حتت اي مس����مى 
لاستمرار في نشاطها االستيطاني 

غير املشروع«.
كم����ا اكد قرار القم����ة العربية 
»التأكي����د على ض����رورة االلتزام 

وقال القادة العرب في قرارهم 
انهم »يؤك����دون االلتزام باملوقف 
العربي بأن استئناف املفاوضات 
الفلسطينية-االسرائيلية يتطلب 
قيام اس����رائيل بتنفي����ذ التزامها 
القانوني بالوقف الكامل لاستيطان 
االسرائيلي في االراضي الفلسطينية 

لبلورة مش����روع وثيقة التطوير 
املشار إليها.

كم����ا اكد الق����ادة الع����رب ان 
»استئناف املفاوضات يتطلب الوقف 
الكامل لاستيطان االسرائيلي في 
االراضي الفلسطينية احملتلة مبا 

فيها القدس الشرقية«.

ملناقش����تها على مس����توى وزراء 
اخلارجية قبل العرض على القمة 
االستثنائية املقرر عقدها في موعد 

غايته أكتوبر 2010.
كما قرر القادة أن تقوم اللجنة 
العليا بالتشاور مع  اخلماس����ية 
العرب  امللوك واألمراء والرؤساء 

عبداهلل صالح وأمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس 
العراقي جال طالباني ومبشاركة 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
لإلشراف على إعداد وثيقة لتطوير 
منظومة العمل العربي املش����ترك 
تعرض على الدول األعضاء متهيدا 

صادرة عن مجلس اجلامعة العربية 
القمة في دورتها  على مس����توى 
الثانية والعشرين باسم »وثيقة 
سرت« تشكيل جلنة خماسية عليا 
تتكون من قائد الث����ورة الليبية 
معمر القذافي والرئيس حس����ني 
اليمنى على  مب����ارك والرئي����س 

سرت ـ هدى العبود
انفضت القمة العربية الثانية 
والعشرون التي انعقدت في مدينة 
س����رت الليبية حتت شعار »دعم 
القدس« بع����د يومني من  صمود 
االجتماعات لن يتخللها ما يتخلل 
كل قم����ة عربية عادة من خافات 
وانتقادات حادة وتبادل لاتهامات، 
وقد اش����اد معظم القادة ورؤساء 
الوفود باألج����واء االيجابية التي 
سادت احملادثات واكدوا أنها قمة 
ناجحة وأن كل القرارات مرت بدون 

حتفظات.
والاف����ت أن القم����ة اختتمت 
أعمالها أمس بجلسة علنية قصيرة 
دون القاء كلمات، حيث أعلن االمني 
العام للجامعة العربية عمرو موسى 
في اجللس����ة انه تقرر عقد »قمة 
عربية استثنائية في سبتمبر هذا 
العام« لبحث مشروع انشاء رابطة 
اجلوار العربي وتطوير اجلامعة 

العربية.
وقال موسى، في كلمة مقتضبة 
في ختام اعمال القمة العربية في 
س����رت، إن الق����ادة العرب بحثوا 
ست موضوعات تتعلق بالقدس 
وتطوير العمل العربي املش����ترك 
ومكان انعقاد القمة املقبلة وزيادة 

موازنة اجلامعة العربية.
وأضاف: »هناك قرارات صدرت 
فيم����ا يتعلق بآلي����ة دول اجلوار 
واللجنة الثاثية حلل أزمة العمل 
العربي ومبادرة السام«، مشيرا 
الى أن القمة كان يسودها التفاهم 
دون وج����ود خافات في وجهات 
النظر إمن����ا مت التعرض بالبحث 

للنزاع العربي االسرائيلى.
واوضح موسى ان القادة العرب 
طلبوا من����ه »تقدمي تقرير« حول 
اقتراحه سيتم تدارسه خال القمة 

االستثنائية.
ولعل أهم ما خرجت به القمة 
العربية التي حملت ش����عار دعم 
صمود القدس، هو اعتبار القادة 
الع����رب ان القدس الش����رقية هي 

مدينة محتلة.
وقد اتف����ق قادة الدول   
العربية على تطوير منظومة العمل 
العربي املشترك والتعهد بتوفير 
امل����وارد واإلمكانات مبا يس����مح 
له����ا بالقي����ام بواجباتها وحتمل 
مس����ؤولياتها وحتقيق املصالح 

العربية.
وقرر القادة العرب � في وثيقة 

اختتام قمة دعم القدس باتفاق على اجتماع استثنائي في سبتمبر

)رويترز( جانب من اجللسة اخلتامية العمال القمة العربية الـ 22 في سرت أمس 

سرت: رفضت القمة العربية العادية الثانية 
ــرون التي اختتمت أمس بـ »سرت«  والعش
برئاسة األخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية 
قانون ما يسمى )محاسبة سورية( واعتبرته 
جتاوزا ملبادئ القانون الدولي وقرارات األمم 
املتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا 

للقوانني األميركية على القانون الدولي.
ــا التام مع  ــن تضامنه ــت القمة ع وأعرب
اجلمهورية العربية السورية وتقدير موقفها 
الداعي إلى تغليب لغة احلوار والديبلوماسية 
ــلوب للتفاهم بني الدول وحل اخلالفات  كأس
ــوة اإلدارة األميركية احلالية  فيما بينها ودع
ــوار بناء مع  ــن نية في ح إلى الدخول بحس
سورية إليجاد أجنع السبل لتسوية املسائل 

التي تعوق حتسني العالقات بني البلدين.

ــة من اإلدارة األميركية  وطالب قرار للقم
ــذا القانون  ــي ه ــر ف ــادة النظ ــة بإع احلالي
ــافرا  ــكل انحيازا س ــاره يش ــه باعتب وإلغائ
إلسرائيل وفي نفس الوقت يؤدي الى زيادة 
ــرص حتقيق  ــد ف ــاع وتبدي ــور األوض تده
ــامل في منطقه الشرق  السالم العادل والش

األوسط كما يشكل مساسا خطيرا باملصالح 
العربية.

ــام اإلدارة األميركية  ــد القرار أن قي  وأك
ــل مبادرة  ــذا القانون ميث ــة بإلغاء ه احلالي
ــة تخلو من املعايير  إيجابية وانتهاجا لسياس

املزدوجة.
ــام متابعة  ــن األمني الع ــب القرار م وطل
تنفيذ هذا القرار وتقدمي تقرير في شأنه إلى 

املجلس في دورته القادمة.

ــني نتنياهو رئيس  ــزة ـ أ.ش.أ: قال بنيام غ
الوزراء اإلسرائيلي »سنرد بكل صرامة على كل 
مس مبواطنينا وجنودنا، وهذه السياسة معلومة 
وستستمر، وان سياسة الرد اإلسرائيلية قاسية 
ــة  ــو خالل اجللس ــاول نتنياه ــة«. وتن وحازم
ــرائيلية امس العملية  االسبوعية للحكومة اإلس
التي قتل خاللها نائب قائد كتيبة جوالني )النخبة( 
ــع عناصر  ــلح م ــتباك مس وجندي آخر في اش
املقاومة الفلسطينية أول من أمس شرق محافظة 
ــرق قطاع غزة، وقال »إن  خان يونس جنوب ش
حركة حماس والتنظيمات املسلحة الفلسطينية 

األخرى يتحملون مسؤولية أفعالهم«.
ــلمية مع  ــو الى العملية الس ــل نتنياه وانتق
الفلسطينيني، فقال »ال يوجد أي مؤشر على أن 
الفلسطينيني يبذلون أي جهد من أجل الوصول 

ــرى أي اعتدال في  ــى مائدة املفاوضات، وال ن إل
ــاف »ال أرى أي بصيص من  ــتهم«. وأض سياس
ــة املفاوضات  ــأنه أن يقرب عملي ــن ش األمل م
ــة العربية في ليبيا،  ــينجم من اجتماع اجلامع س
ونحن بدورنا سنستمر في اتصاالتنا مع اإلدارة 
ــك احملادثات  ــل الوصول لتل ــة من أج األميركي

املنشودة«.
وتطرق نتنياهو إلى األزمة السياسية احلالية 
ــال »إنها خالفات بني  ــع االدارة األميركية، فق م
ــع اإلدارة األميركية كما  ــاء، والعالقات م أصدق
هي«. وحذر من أن تنسب له أقوال غير منطقية 
ــس األميركي باراك أوباما بأنه معاد  تصف الرئي
إلسرائيل، وطالب بأن يتوخى اجلميع مبن فيهم 
ــون واالعالميون  احليطة واحلذر في  الصحافي

أقوالهم وكتاباتهم.

قمة سرت ترفض قانون »محاسبة سورية«نتنياهو: لن تسفر نتائج القمة عن قرارات تدفع عملية السالم

ــرت الذي اعتمده  ــاء في إعالن س ج
القادة العرب ما يلي:

ـ متسكنا بالتضامن العربي ممارسة 
ــاء أي خالفات  ــعي إلنه ــا، والس ونهج
ــس لغة احلوار بني الدول  عربية، وتكري
ــباب اخلالف  ــا الزالة اس ــة نهج العربي
ــة التدخالت االجنبية  والفرقة، وملواجه
في شؤونها الداخلية، ولتحقيق التنمية 
والتطور لشعوبها مبا يكفل صون األمن 
القومي العربي ومتكينها من الدفاع عن 
نفسها واحملافظة على سيادتها، وتطوير 
ــوار االقليمي مبا  عالقاتها مع دول اجل

يحقق املصالح العربية املشتركة.
ــى  ــة ال ــود الرامي ــة اجله ـ مواصل
ــة الدول العربية  تطوير وحتديث جامع
االداة  ــا  ــاتها ودعمها بوصفه ومؤسس

الرئيسية للعمل العربي املشترك.
ــي تقدم بها  ــنا املبادرة الت ـ وناقش
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
ــأن اقامة احتاد  اجلمهورية اليمنية بش
ــة، واالقتراحات واالفكار  ــدول العربي ال
ــة من الدول االعضاء، ورؤية االخ  املقدم
ــد ثورة الفاحت  ــد معمر القذافي قائ القائ
ــاد العربي،  ــأن اقامة االحت ــم بش العظي
وقررنا آلية محددة ملتابعة هذا املوضوع 
ــك من خالل جلنة  بأبعاده املختلفة وذل
ــن االخ القائد  ــا تتكون م ــية علي خماس
ــة الرئيس علي  ــي وفخام ــر القذاف معم
ــة الرئيس محمد  ــداهلل صالح وفخام عب
حسني مبارك وحضرة صاحب السمو 
ــن خليفة آل ثاني وفخامة  األمير حمد ب
ــاركة  ــالل طالباني، ومبش ــس ج الرئي
ــراف على  ــام للجامعة لالش ــني الع األم
ــة العمل  ــة تطوير منظوم ــداد وثيق اع
ــترك، على أن تعرض على  العربي املش
ــتها على  الدول األعضاء متهيدا ملناقش
ــتوى وزراء اخلارجية قبل العرض  مس
ــرر عقدها  ــتثنائية املق على القمة االس
ــتقوم  في موعد غايته اكتوبر 2010. وس
هذه اللجنة بالتشاور مع امللوك واالمراء 
والرؤساء العرب لبلورة مشروع الوثيقة 

املشار إليها.
ــار متابعة ما طرحه األمني  ـ وفي اط
ــأن  ــدول العربية بش ــة ال ــام جلامع الع
سياسة اجلوار العربي، طلبنا من االمني 
ــول املبادئ  ــداد ورقة عمل ح ــام اع الع
ــة جوار عربية واآللية  املقترحة لسياس
ــبة في هذا الشأن، تضمن تطوير  املناس
الروابط والتنسيق في اطار رابطة جوار 
عربية، على أن يتم عرضها على الدورة 

ــة املقبلة ملجلس اجلامعة الوزاري  العادي
ــبتمبر متهيدا لعرضها على القمة  في س
ــي اتفق على  ــة الت ــتثنائية العربي االس

عقدها في موعد غايته اكتوبر 2010.
ـ توجيه حتية اكبار واجالل للشعب 
الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان 
ــتمر عليه وعلى أرضه  االسرائيلي املس
ــم صموده  ــه، وندع ــاته وتراث ومقدس
ــطينية  حتى تتحقق اقامة الدولة الفلس
القدس  ــتقلة واملتصلة وعاصمتها  املس
ــدة االنتهاكات  ــن بش ــرقية، وندي الش
على  واملتصاعدة  املستمرة  االسرائيلية 
ــى األراضي  ــطيني وعل ــعب الفلس الش
الفلسطينية احملتلة، واستمرار اسرائيل 
ــتيطانية على الرغم  في نشاطاتها االس
ــات  ــات الدولية لهذه املمارس من االدان
غير الشرعية ولهذه االنتهاكات للقانون 
ــوق  ــق حق ــاني وملواثي ــي االنس الدول

االنسان.
ــا الكامل ملدينة  ـ االعراب عن دعمن
القدس وأهلها الصامدين واملرابطني على 
ارضهم في مواجهة العدوان االسرائيلي 
ــاتهم  ــى مقدس ــم وعل ــل عليه املتواص
ــجد األقصى املبارك.  وخاصة على املس
ونعلن عن خطة عمل تتضمن اجراءات 
ــية وقانونية للتصدي حملاوالت  سياس
تهويد القدس واالعتداءات املتوالية على 

مقدساتها.
ــرقية  ــد على أن القدس الش ـ التأكي
جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 
ــام 1967 وان جميع االجراءات  احملتلة ع
ــالل  ــلطات االحت ــا س ــوم به ــي تق الت
ــرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانونا  االس
ــداث اي  ــب عليها اح ــا وال يترت وحكم
ــة القانوني  ــع املدين ــى وض ــر عل تغيي
كمدينة محتلة وال على وضعها السياسي 

باعتبارها عاصمة لدولة فلسطني.
ــت رعاية  ــر دولي حت ــد مؤمت ـ عق
ــاركة جميع  جامعة الدول العربية ومبش
ــات والنقابات  ــدول العربية واملؤسس ال
وهيئات املجتمع املدني املعنية خالل هذا 
ــاع عن القدس وحمايتها على  العام للدف

جميع االصعدة.
ــة الرامية الى  ــم اجلهود العربي ـ دع
الفلسطينية،  الوطنية  املصاحلة  حتقيق 
ــر العربية الى  ــة مص ــوة جمهوري ودع
ــتمرار في جهودها لتأمني التوصل  االس
ــاق للمصاحلة يتم التوقيع عليه  الى اتف

من كل االطراف الفلسطينية.
ـ املطالبة برفع احلصار االسرائيلي 

ــوري ودعوة  ــكل ف عن قطاع غزة بش
ــه مجلس  ــي وعلى رأس ــع الدول املجتم
ــح من هذا  ــاذ موقف واض ــن التخ األم

احلصار الظالم والالانساني.
ــالم  ــددا على أن الس ــد مج ـ التأكي
ــط ال  ــرق األوس العادل والدائم في الش
ميكن أن يتحقق اال من خالل االنسحاب 
ــي  االراض ــن  م ــل  الكام ــرائيلي  االس
ــة احملتلة، مبا في  ــطينية والعربي الفلس
ــوري احملتل  ــك اجلوالن العربي الس ذل

ومن املناطق احملتلة في جنوب لبنان.
ــرة التي  ــة االنتهاكات اخلطي ـ إدان
متارسها اسرائيل واعتداءاتها املستمرة 
على الدول العربية، والتأكيد أن العدوان 
ــرائيلي على املوقع العسكري الذي  االس
ــاء في »دير الزور« ميثل  كان قيد االنش
ــة العربية  ــيادة اجلمهوري ــاكا لس انته
السورية استخدمت فيه اسرائيل ذرائع 
ــداء على دولة  مصطنعة ومزورة لالعت
ــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  عضو ف
وطرف في معاهدة منع انتشار االسلحة 
النووية، وندعو املجتمع الدولي الى إدانة 
هذه االعتداءات واتخاذ اجراءات حازمة 

ملنع تكرارها.
ــات  االنتخاب ــراء  باج ــب  الترحي ـ 
ــا اظهره  ــراق، ومب ــي الع ــة ف البرملاني
العراقيون من متسك بالعملية السياسية 
ــز  تعزي ــيرة  ومبس ــة،  الدميوقراطي
ــتقرار االمني والسياسي وحتقيق  االس
املصاحلة الوطنية الشاملة، ومبا يضمن 
حتقيق املشاركة الفعالة جلميع مكونات 
ــتقبله  ــعب العراقي في تقرير مس الش
ــتعادة سيادته  ــي وحتركه الس السياس
ــه وصيانة  ــى جميع اراضي ــة عل الكامل
العربية  ــه  وهويت ــتقالله  واس ــه  وحدت

واإلسالمية.
ــة كافة  العراقي ــادات  القي ــوة  ـ دع
الطائفية والعرقية  ــا  انتماءاته مبختلف 
ــب املصلحة الوطنية  واحلزبية الى تغلي
ووضعها فوق كل اعتبار، واالسراع في 
ــة وطنية حتفظ  ــكيل حكومة عراقي تش
وحدة العراق شعبا وأرضا، فور مصادقة 
احملكمة الدستورية على النتائج النهائية 
لالنتخابات، ومبا يسهم في تعزيز األمن 

واالستقرار في العراق.
ــات األخوة  ــى عالق ــا عل 5- حفاظ
ــو احلكومة  ــة، ندع ــة ـ اإليراني العربي
ــحاب من  ــددا الى االنس ــة مج اإليراني
ــب الكبرى  ــة الثالث، طن اجلزر العربي
ــى، وإعادتها  وطنب الصغرى وأبوموس

ــيادة اإلماراتية، ونثمن موقف  الى الس
ــة املتحدة الداعي  ــة اإلمارات العربي دول
ــائل السلمية  الى اتباع اإلجراءات والوس

الستعادتها.
6- التأكيد على تضامننا مع السودان 
ــاوالت للتدخل في  ــي مواجهة أي مح ف
شؤونه الداخلية وأي محاولة تستهدف 
ــه  ــه وأمن ــيادته ووحدت ــن س ــل م الني
ــرار احملكمة  ــض ق ــتقراره ونرف واس
ــأن الرئيس عمر  ــة الدولية بش اجلنائي

حسن البشير.
الترحيب باخلطوات التي مت التوصل 
ــوية األزمة في  ــص تس ــا فيما يخ اليه
دارفور بني احلكومة السودانية وفصائل 

املعارضة املسلحة.
ــة التي تقوم  ــر اجلهود احلثيث تقدي
بها دولة قطر لرعاية مفاوضات السالم 
بشأن دارفور، واجلهود التي تبذلها كل 
من اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية 
ــتراكية العظمى وجمهورية مصر  االش
ــاهمة في توحيد املواقف  العربية للمس
ــلحة  التفاوضية حلركات املعارضة املس
ــول الى اتفاق  ــور بغية الوص في دارف
سالم شامل ونهائي في دارفور وتقدير 
ــة لهذه  ــة الداعم ــدول العربي ــود ال جه

املفاوضات.
ــا الكامل جلمهورية  ــد دعمن 7- تأكي
ــرص على  ــدة واحل ــزر القمر املتح ج
أراضيها  ــالمة  وس ــة  الوطني ــا  وحدته

وسيادتها اإلقليمية.
ــة  ــات احلكوم ــب بتوجه 8- الترحي
ــة الوطنية  ــة لتفعيل املصاحل الصومالي
ــع الصومالي  ــة مكونات املجتم مع كاف
ــراف الصومالية على  وحث جميع األط
ــلوب  نبذ العنف واالقتتال، واعتماد أس
احلوار ودعم برامج املصاحلة الوطنية، 
ــود لتقدمي  ــد على تضافر اجله والتأكي
كافة أشكال الدعم جلمهورية الصومال 

بالتعاون مع حكومته الشرعية.
ــدول العربية  ــد على أن ال 9- التأكي
املنضمة جميعها الى معاهدة منع انتشار 
األسلحة النووية، تطالب املجتمع الدولي 
ــالء العالم من  ــل الفوري على إخ بالعم
السالح النووي، وتؤكد ضرورة ترجمة 
ــي تدعو الى إخالء  املبادرات الدولية الت
ــلحة النووية، الى خطط  العالم من األس
عملية ذات برامج زمنية محددة وملزمة، 
وتؤكد ان التقدم نحو حتقيق هذا الهدف 
ــق عاملية  ــوة أولى حتقي ــب كخط يتطل

معاهدة منع انتشار األسلحة النووية.

مطالبة مؤمتر 2010 ملراجعة معاهدة 
ــلحة النووية باتخاذ  ــار األس منع انتش
ــة وتبني خطوات عملية  قرارات واضح
جلعل الشرق األوسط منطقة خالية من 
األسلحة النووية، ونحذر من أن إصرار 
ــام الى  ــى رفض االنضم ــرائيل عل إس
ــلحة النووية  ــار األس معاهدة منع انتش
ــام  ــة لنظ ــآتها النووي ــاع منش وإخض
الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية 
ــيؤدي الى مزيد من  للطاقة النووية، س
ــتقرارها  ــن املنطقة واس ــل في أم اخلل
ــلح  ــباق تس ــيدخل املنطقة في س وس

وخيم العواقب.
ــة التعاون  ــى أهمي ــد عل 10- التأكي
العربي ـ األفريقي وندعو الى أن تكون 
ــة العربية ـ األفريقية الثانية املزمع  القم
ــة العربية الليبية  عقدها في اجلماهيري
ــى نهاية  ــتراكية العظم ــعبية االش الش
ــدا للتعاون العربي ـ  2010 منطلقا جدي
ــا يحقق طموحات  األفريقي الفعال، مم

الشعوب العربية واألفريقية.
ــن التضامن مع الدول  11- التعبير ع
ــة باإلجراءات التي اتخذت  العربية املعني
ــض الدول الغربية  مؤخرا من طرف بع
بخصوص تشديد إجراءات الدخول الى 
أراضيها.كما أكدنا على التضامن العربي 
مع اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية 
االشتراكية العظمى إزاء اإلجراءات التي 
ــد رعايا اجلماهيرية من قبل  اتخذت ض

سويسرا ودول االحتاد األوروبي.
ــة تضافر  ــى أهمي ــد عل التأكي  -12
ــامل  اجلهود العربية إلحداث إصالح ش
ــتجيب  وجوهري لألمم املتحدة مبا يس
العربية  ــعوب  الش ــات وتطلعات  ملتطلب
ــن التعامل  ــن املنظمة الدولية م ولتتمك
الفعال مع التحديات الدولية اجلديدة في 
القرن الواحد والعشرين، وبحيث تصبح 
ــة اكثر دميوقراطية وقدرة على  مؤسس
حتقيق العدالة واألمن والسالم والتنمية 
ــيع العضوية  في العالم، ونطالب بتوس
ــا يتيح  ــس األمن مب ــي مجل ــة ف الدائم
وثقافات  ــة  اجلغرافي ــم  األقالي ملختلف 
العالم املشاركة في إدارة النظام الدولي.

التأكيد على أحقية املجموعة العربية 
في احلصول على مقعد دائم في مجلس 
ــا متثله هذه املجموعة من  األمن نظرا مل
ــاحة العمل اإلقليمي  ثقل ووزن على س

والدولي.
13- نعلن عن إدانتنا لإلرهاب بجميع 
ــرى في اجلرائم  ــكاله ومظاهره، ون أش

ــات اإلرهابية  ــا املجموع ــي ترتكبه الت
ــية  ــيمة للحقوق األساس انتهاكات جس

لإلنسان.
ــتمرا للسالمة الوطنية  وتهديدا مس
وندعو  ــتقرارها،  واس ــا  وألمنه للدول 
ــراف االمم  لعقد مؤمتر دولي حتت اش
ــدة، لوضع تعريف لالرهاب وعدم  املتح

الربط بني االسالم واالرهاب.
ــكنا بثقافة احلوار  ــد متس 14- تأكي
ــارات واالديان  ــني احلض ــف ب والتحال
ــلم بني الشعوب،  ــا لألمن والس تكريس
ــامح  ــيخ قيم التس ــى ترس ــعيا ال وس
والتعايش السلمي والعمل مع احلكومات 
ــى تعزيز آليات  ــات الدولية عل واملنظم

التعامل مع ثقافة االخر واحترامها.
15- التأكيد على تبني سياسات فعالة 
للتعامل مع قضايا تغير املناخ واحلفاظ 
ــي جميع املجاالت الوطنية  على البيئة ف
ــتدامة واتخاذ  ــة للتنمية املس واالقليمي
موقف موحد من مفاوضات تغير املناخ 
ــي تأمني  ــعوبنا ف ــا يكفل حقوق ش مب
ــة وقدراتنا على حتقيق  مواردنا الوطني
ــا وحياة  ــون كوكبن ــة ومبا يص التنمي

االنسان عليه.
ــه العديد من  ــادة مبا حققت 16- االش
ــزات في معدالت  ــدول العربية من قف ال
التنمية والتأكيد مجددا على عزمنا على 
االستمرار في تنسيق جهودنا وتكثيف 
ــارات  ــل تصحيح مس ــاون من اج التع
ــا لتكون اكثر تركيزا  التنمية واجتاهاته
ــد انحيازا  ــان العربي واش ــى االنس عل
ــباب واالطفال ومبا يحقق  للفقراء والش
ــاه للمواطن العربي، وتنفيذ اهداف  الرف

االلفية في الدول العربية.
ــعينا املتواصل لتنفيذ  17- تأكيد س
ــة  ــة االقتصادي ــة العربي ــرارات القم ق
ــي عقدت  ــة الت ــة واالجتماعي والتنموي
ــل العربي  ــت، مبا يخدم العم في الكوي
ــي  العرب ــي  واالجتماع ــادي  االقتص
ــهم في احلد من الفقر  ــترك، ويس املش

والبطالة وحتقيق التنمية الشاملة.
ــباب من  ــوة الى متكني الش 18- الدع
ــاركة الفعالة في املجتمع من خالل  املش
ــة  ــة االقتصادي ــي التنمي ــاهمة ف املس
ــية  والسياس ــة  والثقافي ــة  واالجتماعي
والترحيب باعتماد اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة ملبادرة سيادة رئيس اجلمهورية 
التونسية زين العابدين بن علي الداعية 
الى اعالن سنة 2010 سنة دولية للشباب، 
ــد على دعم هذه املبادرة من خالل  ونؤك

ــطة وطنية ومشاركة فاعلة  تنظيم انش
في املؤمتر العاملي للشباب الذي سيعقد 

برعاية االمم املتحدة.
ــن ارتياحنا لوضع  19- االعراب ع
ــة حقوق  ــة لتعزيز ثقاف ــة عربي خط
ــا على تعزيز  ــان، ونؤكد عزمن االنس
ــان  وتنمية الوعي بثقافة حقوق االنس
بني افراد املجتمع في االقطار العربية، 
ــاء ثقافة االنفتاح وقبول اآلخر  وارس
ــامح  ــي والتس ــادئ التآخ ــم مب ودع
ــانية التي تؤكد  ــرام القيم االنس واحت
ــان وتعلي كرامته  ــى حقوق االنس عل

وتصون حريته.
ــة تطوير  ــد على مواصل 20- نؤك
التربية والتعليم واالرتقاء باملؤسسات 
ــا يكفل اداء  ــا مب ــة وتأهيله التعليمي
ــة واقتدار،  ــاءة وفاعلي ــالتها بكف رس
ــة تنفيذ خطة تطوير التعليم  ومواصل
ــي، واالهتمام باللغة  في الوطن العرب
ــيخها باعتبارها وعاء  ــة وترس العربي
ــة واحلاضنة  ــة العربي ــر والثقاف الفك

للتراث والثقافة والهوية.
ــددا على اهمية متكني  21- نؤكد مج
ــاء بأوضاعها االقتصادية  املرأة واالرتق
ــة، وعلى توفير  واالجتماعية والقانوني
ــع  ــاء، واتاحة فرص اوس ــل للنس العم
ــاركة االقتصادية  ــار املش لهن في مس

واالجتماعية والسياسية.
ــكر وبالغ  ــه بخالص الش 22- نتوج
ــد معمر القذافي  ــر الى االخ القائ التقدي
قائد ثورة الفاحت العظيم على ما بذله من 
ــود في اجناح القمة وادارته املقتدرة  جه
ــد ثقتنا الكاملة  ــة العمالها، ونؤك الواعي
ــته للعمل العربي املشترك  في ان رئاس
ــازات للعمل  ــهد املزيد من االجن ستش
التضامن  ــيخ  وترس اجلماعي  ــي  العرب
العربي مبا يحقق مصلحة االمة العربية 
ــة ومثابرة  ــن حكم ــه م ــرف عن مبا ع

وحرص.
ــرب عن امتناننا للجماهيرية  23- نع
ــتراكية  ــعبية االش ــة الليبية الش العربي
ــعب الليبي الشقيق على  العظمى وللش
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وعلى 
ــات مجلس  ــم الجتماع ــم احملك التنظي
ــتوى القمة  ــة على مس ــة العربي اجلامع
وجميع اجتماعات املجالس التحضيرية 
ــاورات  ــدر عاليا املش ــابقة له، ونق الس
ــع الدول  ــا م ــي مت اجراؤه ــة الت املكثف
ــاح القمة وعقدها في  العربية لتأمني جن

افضل الظروف واحسنها.

إعالن سرت


