دليـل المعلـومــات

اجتماع مجل�س جامعة الدول العربية
علـى م�ستـوى القمــة
الـــدورة العـــادية الرابعــة والع�شــرين
دولـة قطـــر ــ الدوحــة مــار�س 2013م

المقــــــدمة

نرحب ب�أ�صحاب الجاللة والفخامة وال�سمو قادة الدول العرب ّية ال�شقيقة وال�سادة الم�س�ؤولين
ُي�سعدنا جميع ًا �أن ّ
العرب والوفود ال ُم�شاركة في الق ّمة العرب ّية العاد ّية الرابعة والع�شرين.
ون�أمل �أن تجمع هذه الق ّمة كافة قادة الدول العرب ّية و�أن تع ّبر القرارات التي ت�صدر عنها عن �إرادة ال�شعوب
العرب ّي ��ة وت�ستجي ��ب لآمال الأمة العرب ّية ف ��ي تق ّدمها وتح ّررها على مختلف الأ�صع ��دة ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية
واالجتماع ّي ��ة والثقاف ّي ��ة ،و�أن تك ّر�س الطاقات للإ�سهام ف ��ي ح ّل كل الق�ضايا العرب ّي ��ة وتمكين الأ ّمة من �صنع
قرارها وتقرير حا�ضرها و ُم�ستقبلها بنف�سها كقطب فاعل في نطاق الإقليم وفي المجتمع الدولي.
قام ��ت حكومة دولة قطر بتوفير �إمكان ّياتها الإدار ّي ��ة والفنية والتنظيم ّية ل�ضمان نجاح �أعمال الق ّمة وتقديم
الت�سهيالت �إلى الوفود ال ُم�شاركة في �أعمالها ،و�ستتولى اللجنة الوطن ّية ال ُمنظمة للم�ؤتمر بالتن�سيق مع الأمانة
العام ��ة لجامع ��ة الدول العرب ّية بت�أمين كافة الل ��وازم والتجهيزات الإدار ّية والفني ��ة والإعالم ّية لخدمة الوفود
وت�سهي ��ل عمله ��ا ليخرج الم�ؤتمر بالم�ستوى المطل ��وب وبال�صورة التي ت�ش ّرف الأ ّم ��ة العرب ّية ومجل�س جامعتها
ال ُموقر.
تتك� � ّون اللجن ��ة الوطن ّية من ع ّدة لجان هامة ،من بينه ��ا اللجنة الأمن ّية لجنة المرا�س ��م والت�شريفات ،لجنة
الخدم ��ات الفني ��ة واللجنة الإعالم ّية� ،ستعم ��ل اللجان المعن ّية با�ستقب ��ال الوفود و�إقامته ��ا وتنقالتها و�أمنها
و�سالمتها وتقديم الت�سهيالت الالزمة لل ُم�شاركين في اجتماع الق ّمة العرب ّية بالدوحة.
وبمنا�سب ��ة انعق ��اد الق ّمة العرب ّية ف�إن دول ��ة قطر تتطلع �إلى تقديم ُمبادرات جدي ��دة من �أجل دعم الجامعة
العرب ّي ��ة وم� ّؤ�س�سات العم ��ل العربي ال ُم�شترك وتفعيل الق ��رارات ال�صادرة عنها ورفع ُم�ست ��وى �أدائها وتحقيق
�أهدافها وتطلعاتها من �أجل تعزيز الت�ضامن العربي في �سبيل رفعة وعزة الأ ّمة العرب ّية و�س�ؤددها.
�إننا �إذ نتمنى لجميع ال ُم�شاركين في �أعمال الق ّمة العرب ّية الرابعة والع�شرين في الدوحة النجاح في �أعمالهم
والو�صول �إلى الغايات التي ي�صبون �إليها ف�إننا نرجو لهم طيب الإقامة ،وحللتم �أه ًال ونزلتم �سه ًال.

اللجنة الوطن ّية ال ُمنظمة
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المــوقع:
تق ��ع دولة قطر في منت�صف ال�ساحل الغربي من الخليج العربي
�شرق ��ي �شب ��ه الجزي ��رة بين خط ��ي عر� ��ض ( 24 - 27و26 - 10
�شما ًال) وخطي طول (  50 - 45و� 51 - 40شرقي جرينت�ش) وهي
عب ��ارة عن �شبه جزيرة تمتد باتجاه ال�شمال في مياه الخليج على
م�ساحة  11.521كيلومتر ًامربع ًا.
الت�ضاري�س:
تتك ��ون �أرا�ضي �شبه جزي ��رة قطر من �سط ��ح �صخري منب�سط
بوج ��ه عام ،با�ستثناء بع�ض اله�ضاب والت�ل�ال الكل�سية المتناثرة
في منطقة (دخان) والتي تعلو ( )40متر ًا عن �سطح البحر وتقع
ف ��ي الطرف الغربي للب�ل�اد ،كما يتميز �سطح قط ��ر بالعديد من
الظواه ��ر الجغرافية ،منها كث ��رة الأخوار والخلج ��ان المنت�شرة
عل ��ى �شواطئ البالد المختلفة ،بالإ�ضافة �إلى ظاه ��رة الأحوا�ض والمنخف�ضات التي يغلب وجودها في مناطق
ال�شم ��ال والو�سط وتعتبر الأرا�ضي ال�شمالية والو�سطى في البالد من �أخ�صب المواقع التي تكثر فيها النباتات
الطبيعية.
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المناخ:
ي�س ��ود قطر من ��اخ �صحرواي ،ف�صيفها حار يت ��راوح معدله ال�سنوي بي ��ن ( )°50 -° 30درجة مئوية خالل
�أ�شه ��ر ال�صي ��ف ،و�شتا�ؤها داف ��ئ (بين  )°22-°8قليل المط ��ر .وال يتجاوز معدل هط ��ول الأمطار في العادة
( )75.2مليمتر ًا في ال�سنة.
ال�سكــان:
ينح ��در �سكان قطر الحاليين من القبائل العربية القديمة التي
هاجرت من المناطق النائية في �أوقات مختلفة ابتداء من القرن
ال�سابع وحتى مطلع القرن التا�سع ع�شر الميالدي.
عدد ال�سكان:
يبلغ عدد �سكان قطر نحو ( )1.7مليون ن�سمة مع زيادة �سنوية متوقعة بن�سبة  ،٪ 10وي�سكن ما ن�سبته ٪83
من ال�سكان في العا�صمة الدوحة و�ضواحيها وبالمناطق ال�صناعية.
الديانة واللغة:
الإ�س�ل�ام هو الدين الر�سمي للدولة� ،أم ��ا اللغة الر�سمية للدولة
فهي اللغة العربية وت�ستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق وا�سع.

دليل المعلومات
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علم دولة قطر:
العل ��م الوطن ��ي لدولة قطر له ل ��ون �أحمر قاني (عنابي) يخترق ��ه لون �أبي�ض ،وبه ت�سع ��ة ت�ضاري�س تنفذ في
الجزء العنابي اللون.
الن�شيد الوطني:
ق�سم� � ًا بم ��ن رف ��ع ال�سماء
ق�سم ًا بم ��ن ن�ش ��ر ال�ضياء
قطــ ��ر �ستبق ��ى حـــــ ��رة
ت�سـمـ ��و ب ��روح الأوفيــ ��اء
�سي ��روا عل ��ى نه ��ج الألـ ��ى
وعل ��ى �ضيــ ��اء الأنبيــ ��اء
قطـــ ��ر بقلـب ��ي �ســــي ��رة
ع�ـ�ـ��ز و�أم �ج �ـ �ـ �ـ��اد الإبـــاء
قطـر ال��رج �ـ��ال الأولـين
حماتنـــ ��ا يـ ��وم النــ ��داء
وح �م��ائ��م ي ��وم ال�ســـالم
ج �ـ �ـ �ـ��وارح ي���وم الفــداء
14
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�أ�ســـرة �آل ثاني:
اكت�سبت �أ�سرة �آل ثاني ا�سمها من عميدها ثاني بن محمد الذي تولى مقاليد الحكم في البالد ،وهم فرع من
بني تميم الذين يت�صل ن�سبهم بم�ضر بن نزار.
ويعود تاريخ قدوم �آل ثاني �إلى قطر �إلى القرن الثامن ع�شر ،حيث كانوا قد عا�شوا في بلدة ( �أ�شيقر) من
�إقليم الو�شم ،ثم ا�ستقروا في واحة الروي�س ،ثم �إلى الزبارة ،وفي منت�صف القرن التا�سع ع�شر ا�ستقروا في
الدوحة بزعامة ال�شيخ محمد بن ثاني ،ويعتبر نظام الحكم وراثي في �أ�سرة �آل ثاني.
حكام �آل ثاني:
ال�شيخ محمد بن ثاني
ال�شيخ جا�سم بن محمد �آل ثاني
ال�شيخ عبد اهلل بن جا�سم �آل ثاني
ال�شيخ حمد بن عبد اهلل �آل ثاني
ال�شيخ عبد اهلل بن جا�سم �آل ثاني
ال�شيخ علي بن عبد اهلل �آل ثاني
ال�شيخ �أحمد بن على �آل ثاني
ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاني
ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاني

(1850م 1878 -م)
(1878م 1913 -م)
(1913م 1940 -م)
(1940م 1948 -م)
(1948م 1949 -م)
(1949م 1960 -م)
(1960م 1972 -م)
(1972م 1995 -م)
(1995م حتى تاريخه)

٭ مالحظة على الرغم من تنازل ال�شيخ عبد اهلل بن جا�سم عن العر�ش �إلى ابنه ال�شيخ حمد بن عبد اهلل� ،إال �أنه عاد �إلى الحكم مرة
�أخرى في عام  1948بعد وفاة ابنه عبد اهلل ا�ستمر لمدة عام واحد حتى وفاته في عام 1949م.
دليل المعلومات
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نبذة عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاني �أمير البالد المفدى:
ت�سلم �سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاني مقاليد الحكم في البالد في يوم  27من �شهر
يونيو عام 1995م بعد مبايعة من �أ�سرة �آل ثاني وال�شعب القطري.
ولد �سم ّوه في الدوحة في عام 1952م ،ثم التحق بكلية �ساند هير�ست الع�سكرية الملكية
البريطاني ��ة وتخرج منها ع ��ام 1971م وتدرج في المنا�صب والرت ��ب الع�سكرية حتى رتبة
وع ّين قائد ًا عام ًا للقوات الم�سلحة القطرية.
لواءُ ،
لعب �سم ّوه دور ًا رئي�س ًا في تطوير القوات الم�سلحة القطرية.
ُع ��رف عن �سم ّوه تفانيه في العم ��ل الوطني وا�ستقاللية ال�شخ�صية و�سعة الفك ��ر والت�شاور في الر�أي و�سعيه
الد�ؤوب نحو تطوير المجتمع ،كما اعتنى �سموه عناية كبيرة بالأن�شطة الريا�ضية وال�شبابية وا�ست�ضافة الدورة
الأولمبية الآ�سيوية.
كما �شمل اهتمام �سم ّوه ورعايته كافة حقول العمل الوطني وطور التعليم وال�صناعة والبنية التحتية والإنتاج
الغازي والبتروكيميائي ودعم �أ�س�س ال�صناعة واالقت�صاد الوطني.
كم ��ا رعى العديد من الم�ؤتمرات مثل الم�ؤتمر االقت�ص ��ادي العالمي  -م�ؤتمر الق ّمة الإ�سالمي  -م�ؤتمر ق ّمة
 77وال�صين وم�ؤتمر الديمقراطيات الحديثة وال ُم�ستعادة.
�سجل ��ت دول ��ة قطر في عهد �سم ��وه ح�ضور ًا متميز ًا عل ��ى ال�ساحة الدولية ،فبعد توثيق ع ��رى الأخ ّوة مع دول
مجل� ��س التع ��اون وعلى ال�صعيد العربي لتعزي ��ز �أوا�صر روابطها القومية مع ال ��دول العربية وم�ضت قدم ًا نحو
تثبي ��ت �أركان �صداقتها مع مختلف ال ��دول الأجنبية من خالل الم�شاورات المتبادل ��ة والم�ساهمة في الق�ضايا
تهم حركة التع ��اون وال�سلم الإقليم ��ي والدولي .وخا�صة في مجموعة دول ع ��دم االنحياز كما
والم�سائ ��ل الت ��ي ّ
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تر�أ�س ��ت منظمة التعاون الإ�سالم ��ي ومجموعة ال�سبعة وال�سبعين وال�صين وح�صلت على الع�ضوية غير الدائمة
لمجل� ��س الأم ��ن ومجل�س حق ��وق الإن�سان والمجل� ��س االقت�صادي واالجتماع ��ي ،وتر�أ�ست �أي�ض� � ًا مجموعة دول
الديمقراطيات الجديدة وال ُم�ستعادة (الفترة 2006م 2009 -م).
وتم ّي ��زت �سيا�ساته ��ا الخارجية بالديناميكية والمرونة والتوازن وبالعالق ��ات الإيجابية الفاعلة كما �ساهمت
ف ��ي ح ��ل الأزم ��ة ال�سيا�سية اللبناني ��ة ب�صورة مبا�ش ��رة ودعمت ال�سالم في ال�ش ��رق الأو�س ��ط وا�ستقرار و�أمن
المنطقة وخا�صة �إقليم الخليج ،وا�ست�ضافت قطر المفاو�ضات التي �ساهمت في حل م�شكلة دارفور بجمهورية
ال�سودان.
و�شاركت في العمليات الإن�سانية وقوات حفظ ال�سالم.
وق ��د ح�ص ��ل �سم ّوه على عديد من الأو�سمة ،من دول عربية و�إ�سالمي ��ة و�أجنبية تقدير ًا لجهوده المتم ّيزة في
تقوية العالقات الثنائية وتطوير مجاالت التعاون مع هذه الدول.
�أهــم المــدن والقـــرى:
مدينة الدوحــة:
وه ��ي العا�صم ��ة .وتقع ف ��ي منت�ص ��ف ال�ساحل ال�شرق ��ي ل�شبه
جزي ��رة قطر ،وت�شكل مرك ��ز ًا ثقافي ًا وتجاري ًا مهم� � ًا وفيها ميناء
تج ��اري كبير ،ومطار دولي حديث يربطها بمختلف �أنحاء العالم
ويعي� ��ش فيه ��ا �أكثر من ملي ��ون ن�سمة .وتذخر الدوح ��ة بالحدائق
العامة والفنادق الفخمة وال ُمج ّمعات التجارية الكبرى و�أهم المعالم الح�ضارية البارزة.
دليل المعلومات
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مدينة م�سيعيد:
المدين ��ة ال�صناعي ��ة الأول ��ى في قطر ،وق ��د ارتبط ��ت ن�ش�أتها
بظهور النف ��ط في البالد ،وتقع على ال�ساح ��ل ال�شرقي الجنوبي
من الب�ل�اد ،ويوجد بها ميناء رئي�سي لت�صدير النفط �إ�ضافة �إلى
وت�ضم م�سيعي ��د م�صانع الحديد وال�صلب وت�سييل
ميناء تجاري.
ّ
الغ ��از الطبيع ��ي والبتروكيمائي ��ات والأ�سم ��دة وم�صاف ��ي تكرير
البترول .وتعتبر �شواطئها ذات الكثبان الرملية من المناطق ال�سياحية الخالبة في دولة قطر.
مدينة ر�أ�س لفان:
المدينة ال�صناعية الثانية في الدولة وتقع على ُبعد ( )80كيلو متر ًا �شمال الدوحة على م�ساحة تبلغ ()106
كيلو مت ��ر ًا مربع� � ًا .وتع� � ّد واحدة من �أكبر الم ��دن ال�صناعية في العال ��م ،وفيها �أكبر مين ��اء لت�صدير الغاز في
منطق ��ة الخلي ��ج العربي وم�صانع لت�سييل الغ ��از الطبيعي .وتقع على احتياطي عالمي م ��ن الغاز الطبيعي في
الجزء البحري.
الخـــور:
تبع ��د مدينة الخور ع ��ن الدوحة حوال ��ي ( )57كيلومتر ًا ،وبها
مرف� ��أ تر�سو فيه �سفن �صيد الأ�سم ��اك والمراكب ال�صغيرة ،كما
ت�شته ��ر المدينة ب�شاطئها وم�ساجده ��ا القديمة و�أبراجها الأثرية
ي�ضم ُمقتنيات مدين ��ة الخور الأثرية
�إ�ضاف ��ة �إلى متح ��ف �إقليمي ّ
والتاريخية.
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الوكــــرة:
تق ��ع مدينة الوكرة في منت�صف الطريق بين الدوحة وم�سيعي ��د ،وتبعد عن الدوحة حوالي ( )15كيلو متر ًا،
وه ��ي مدين ��ة مزدهرة وبها مرف�أ ل�صيد الأ�سماك ،وعدد من الأماكن الأثري ��ة مثل البيوت التقليدية التي تمثل
العمارة القديمة وكذلك الم�ساجد .وفيها متحف �إقليمي لعر�ض الموجودات الأثرية والبيئية.
دخــــان:
تق ��ع مدينة دخان على ال�ساحل الغربي لدولة قطر ،وقد حظيت
باهتم ��ام كبير منذ اكت�ش ��اف النفط في الحق ��ول المحيطة بها.
وتمت ��از ب�شاطئها الجميل الذي يق�صده الز ّوار والمواطنون وتبعد
عن الدوحة العا�صمة حوالي ( )84كيلو متر ًا وتحولت �إلى مدينة
�صناعية ُمتط ّورة.
مدينة ال�شمــال:
مدينة تقع على ال�ساحل في �أق�صى �شمال البالد بنيت لتكون مركز ًا �إداري ًا لعدد من القرى ال�ساحلية في تلك
المنطقة وتبعد عن الدوحة حوالي ( )107كيلو مترات.
الزبـارة:
م ��ن �أهم مدن قط ��ر الأثرية .تقع ف ��ي �شمال الب�ل�اد ،وت�شتهر
بقلعتها التاريخية وتبعد عن الدوحة حوالي ( )105كيلو مترات.
دليل المعلومات
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قطر عبر التاريخ:
الع�صـــور القديمـــة:
دلت الحفري ��ات والنقو�ش ور�ؤو�س الرم ��اح الحجرية ومجموعة
الفخاريات المتقنة ال�صنع التي ُعثر عليها في مناطق متف ّرقة من
البالد بوا�سطة البعثة الدانماركية عام 1965م ،والبعثة الإنجليزية
ع ��ام 1973م والبعثة الفرن�سية ع ��ام 1976م ،على �أن �أر�ض قطر
كان ��ت م�أهول ��ة بال�س ��كان من ��ذ الألف الراب ��ع قبل المي�ل�اد حيث
ا�ستوطنها �أقوام عدة تركوا �آثار ًا في �شبه الجزيرة القطرية.
وقد تم اكت�شاف حوالي مائتي موقع لآثار ما قبل التاريخ خالل الأعوام الثمانية التي ا�ضطلعت خاللها البعثة
الدانماركية الأثرية بالعمل في قطر فيما بين 1956م 1965 -م.
واكت�شف ��ت ع ��دة مواقع ترجع �إلى فترات مختلفة م ��ن الع�صر الحجري في �ش ��رق (�أم باب) وكذلك وجدت
مواق ��ع �أخ ��رى في الجن ��وب الأق�صى ق ��رب (�سودانثيل) و�إلى الجن ��وب الغربي من (دخان) وج ��د موقع كبير
ل�صناع ��ة الأدوات ال�صوانية عن ��د (�أم طاقة) من المحتمل �أنها ترجع �إلى مرحل ��ة الع�صر الحجري الو�سيط
الميزوليت ��ي ،و�إل ��ى الجن ��وب الغربي من م�سيعي ��د تم اكت�شاف ع ��دة مواقع جديدة .كما دل ��ت الحفريات على
امت ��داد الح�ض ��ارة العبيدية ،التي قامت ف ��ي جنوبي العراق و�شمال ��ي الخليج العربي �إلى �شب ��ه جزيرة قطر.
�أم ��ا ف ��ي ع�صر قدماء اليون ��ان (الإغريق) فيذكر م�ؤرخه ��م هيرودت�س (في القرن الخام� ��س قبل الميالد)
�أن �أول م ��ن �سك ��ن قط ��ر هم القبائ ��ل الكنعانية التي ا�شته ��رت بفنون المالح ��ة والتجارة البحري ��ة ،كما ذكر
الجغراف ��ي الإغريق ��ي بطليمو� ��س ف ��ي خريطت ��ه ال ُم�س ّم ��اة بالد الع ��رب .ا�س ��م « قط ��را » .حيث يعتق ��د �أنها
�إ�ش ��ارة ل�شه ��رة مدين ��ة الزبارة القطري ��ة التي كانت قديم� � ًا بين �أهم الموان ��ئ التجارية ف ��ي منطقة الخليج.
20
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قطـــر في التاريخ الإ�سالمي:
ف ��ي التاريخ الإ�سالمي ف ��ي �أوا�سط الق ��رن ال�سابع للميالد،
كانت �أر�ض قطر والمناطق المجاورة لها تابعة لحكم المناذرة
الع ��رب ،حي ��ث ا�ستج ��اب ملكهم المن ��ذر بن �س ��اوي التميمي
للدع ��وة الإ�سالمية ومنذ ذلك التاري ��خ دخلت قطر في موكب
الح�ضارة الإ�سالمية ،في مراحلها وعهودها المتعاقبة.
وكان ح�ضور قطر قوي ًا في الم�صادر العربية الإ�سالمية ،فقد تغنى ال�شعراء بقطر ،ونجائبها (�إبلها الجياد)،
ون�سيجه ��ا ،وذاع ��ت �شهرة برودها حتىذكرت الم�صادر �أن الر�س ��ول  لب�س الثوب القطـري وكذلك لب�ست
�أم الم�ؤمنين عائ�شة (ر�ضي اهلل عنها) درع ًا من ن�سيج قطر .وكان لعمر بن الخطاب (ر�ضي اهلل عنه) �إزار
قطري مرقوع من الجلد.
وت ��روي م�صادر التاريخ العربي الإ�سالمي �شواهد متع ّددة على ح�ضور �أهل قطر وبراعتهم في ركوب البحر
وم�شاركته ��م ف ��ي تجهيز �أول �أ�سطول بح ��ري لنقل الجي�ش الإ�سالم ��ي بغر�ض الجهاد تحت قي ��ادة �أبي العالء
الح�ضرمي.
وين�سب الم�ؤرخون والرحالة العرب �شهرة وا�سعة �إلى �شاعر قطر وفار�سها قطري بن الفجاءة ،وذلك �إعجاب ًا
ب�شجاعت ��ه وثبات مواقفه.كم ��ا ين�سب الجغرافي العربي ياقوت الحموي في م�ؤلف ��ه معجم البلدان ميزة رفيعة
�إلى قطر ب�سبب اتقانها ن�سج الثياب والبرود التي كانت ت�س ّمى بالبرود القطرية ،ومهارة القطريين الالفتة في
�صنع الرماح وتقويمها وكانت تعرف قديم ًا بالرماح الخطية.
دليل المعلومات

21

وف ��ي ظل الدولة العبا�سية� ،إبان الق ��رن الثامن الهجري (الرابع
ع�شر للميالد) �شهدت قطر مرحلة من الرخاء االقت�صادي ،هي�أت
لها رفد دار الخالفة في بغداد بقدر ال ُي�ستهان به من الثروة وي�ستدل
على ذلك من المدونات المكتوبة في قلعة (مروب) الموجودة على
ال�ساحل الغربي ،والتي تمثل الطابع المعماري العبا�سي.
وف ��ي الق ��رن العا�شر الهجري (ال�ساد�س ع�ش ��ر الميالدي) تحالف القطريون والأت ��راك لطرد البرتغاليين،
ث ��م دخلت قطر بعد ذلك دائرة النفوذ العثماني� ،ش�أنه ��ا في ذلك �سائر البالد العربية عام  ،1871عبر حقبة
امت ��دت قراب ��ة �أربعة ق ��رون مت�صلة بيد �أن �سي ��ادة العثمانيين عل ��ى المنطقة كلها كانت ا�سمي ��ة ،بينما كانت
ال�سلطة الفعلية بيد �شيوخ القبائل العربية المحلية و�أمرائها.
وف ��ي ع ��ام 1983م قام الأتراك بالهج ��وم على مقر ال�شيخ جا�سم بن محمد ال ��ذي انت�صر عليهم في معركة
الوجبة حيث قاومهم القطريون ب�شجاعة فان�سحبوا �إلى قلعة الدوحة.
قطـــر في القـــرن الع�شــرين:
حافظ ��ت قطر حت ��ى ال�سنوات الأولى من الق ��رن الع�شرين على
�صالته ��ا بدولة الخالفة الإ�سالمي ��ة واعترافها ب�سيادتها اال�سمية
عليه ��ا بالرغ ��م م ��ن �أن النف ��وذ العثماني ف ��ي الخلي ��ج والجزيرة
العربي ��ة كان ف ��ي حال ��ة انح�س ��ار متوا�صل وفي تل ��ك الظروف لم
ترتب ��ط قطر ببريطانيا م ��ن خالل معاهدة حماي ��ة واكتفت قطر
باتفاقية 1868م التي وقعه ��ا ال�شيخ محمد بن ثاني مع بريطانيا.
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وتم الت�صديق النهائي عليها
بيد �أن بريطانيا نجحت فيما بعد في عقد معاهدتها مع قطر في عام 1916م ّ
في  23مار�س 1918م بعد �أن و ّقع ال�شيخ عبد اهلل بن جا�سم على الن�سخ والترجمة.
وانتقلت بريطانيا �إلى مرحلة التواجد الفعلي في قطر بعد المعاهدة المعدلة في عام 1935م و�ضمنت بذلك
�إلغ ��اء «الن�صو�ص المجمدة» ف ��ي المعاهدة القديمة المتعلقة بالتمثيل ال�سيا�س ��ي البريطاني في قطر ،و�إن�شاء
مكت ��ب للبريد والبرق و�إن�شاء المط ��ارات وغير ذلك بالرغم من �أن معتمد ًا �سيا�سي ًا لم ي�أت �إلى الدوحة �إال في
عام 1949م.
�أم ��ا عمليات التنقيب عن النفط فقد ا�ستغرقت نحو �أربعة ع�ش ��ر �سنة (1935م 1949 -م) وبالرغم من �أن
ب�شائر الزيت بد�أت تتدفق من حقل دخان في نهاية عام 1939م �إال �أنها توقفت ل�سنوات �أربع (1942م 1946 -م)
ب�سب ��ب ظروف الحرب العالمي ��ة الثانية وانعكا�ساتها وبد�أ تدفق النفط بكمي ��ات تجارية في عام 1949م حين
�أبحرت �أول باخرة تحمل نفط قطر �إلى �أ�سواق العالم في دي�سمبر من العام نف�سه.
وق ��د �سبقت عمليات اكت�شاف النف ��ط وت�صديره بكميات تجارية� ،سنوات ع�ش ��ر عجاف ( 193م1949 -م)
حمل ��ت في طياته ��ا االنعكا�سات ال�سلبي ��ة للحرب العالمية الثاني ��ة على المجتمع القط ��ري وتدهورت الأو�ضاع
االقت�صادية بعد توقف عمليات التنقيب عن النفط عام  1942م ف�ض ًال عن تدهور �صناعة الغو�ص وبوار �أ�سواق
الل�ؤل�ؤ وك�ساد تجارته و�ساءت �أو�ضاع البالد التموينية فعم الغالء و�شحت المواد الأ�سا�سية.
وبالرغ ��م من عدم ح�ص ��ول قطر على ا�ستقاللها �إال �أنه ��ا �شاركت منذ ال�ستينيات في بع� ��ض �ألوان الن�شاط
الدول ��ي وذل ��ك باالن�ضمام �إلى منظمات فنية تابع ��ة لهيئة الأمم المتحدة (كهيئ ��ة اليون�سكو ومنظمة ال�صحة
العالمي ��ة) كم ��ا ا�شتركت كذلك في م�ؤتم ��رات الدول المنتجة للنفط ،كما ا�شتركت ف ��ي الدورة الرابعة ع�شرة
للجنة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة في  21يناير 1961م.
دليل المعلومات
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وبع ��د �أن قررت بريطانيا االن�سح ��اب من المنطقة ب�أ�سرها عام 1968م �ص ��در المر�سوم بقانون رقم ()11
لعام  1969المتعلق ب�إن�شاء �إدارة لل�ش�ؤون الخارجية وهي التي �أ�صبحت نواة لوزارة الخارجية الحالية.
الخدمات ال�صحية:
تغط ��ي مظل ��ة الرعاية ال�صحية كاف ��ة �أنحاء البالد على �أ�سا� ��س مجاني لجميع المواطني ��ن وب�أ�سعار رمزية
للمقيمين في البالد ويطبق نظام الت�أمين ال�صحي للراغبين ،وينه�ض الهيكل الهرمي للخدمات ال�صحية على
خدمات متكاملة من الوقاية والعالج والت�أهيل والإدارة العامة ويمر عبر �سل�سلة مترابطة الحلقات من مراكز
الرعاية الأولية وحتى الم�ست�شفيات الكبرى.
م�ؤ�س�سة حمد الطبية:
التخ�ص�ص
وت�ضم �سبعة م�ست�شفيات تتم ّي ��ز ب�أعلى م�ستوى من
ّ
ّ
هي:
م�ست�شف ��ى حمد الع ��ام ،م�ست�شفى الخ ��ور ،م�ست�شف ��ى الوكرة،
الم�ست�شفى الكوبي بدخان ،م�ست�شفى الن�ساء والوالدة ،وم�ست�شفى
الرميل ��ة الع ��ام ،وم�ست�شف ��ى الأمرا� ��ض النف�سي ��ة بالإ�ضافة �إلى
المراك ��ز ال�صحية الأولية وتبل ��غ ( )21مركز ًا �صحي ًا موزع ًا على
كافة المناطق في قطر.
ويوج ��د في دولة قطر العديد م ��ن ال ُمج ّمعات ال�صحية والعيادات الخا�صة و�ص ��ل عددها �إلى ( )23مجمع ًا
و( )171عيادة وم�ست�شفى متع ّددة االخت�صا�صات.
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المنا�سبات الوطنية:
 العيد الوطني :في الثامن ع�شر من دي�سمبر. الثالث من �سبتمبر :ح�صلت دولة قطر على ا�ستقاللها الوطني في الثالث من �سبتمبر عام 1971م. ف ��ي  27يونيو ع ��ام 1995م تولى ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليف ��ة �آل ثاني مقاليد الحكم فيالبالد.
 عيد الفطر المبارك في �أول �شهر �شوال من العام الهجري وم ّدته �أربعة �أيام. عيد الأ�ضحى المبارك في العا�شر من �شهر ذي الحجة من العام الهجري وم ّدته خم�سة �أيام.التوقيت المحلي ب�إ�ضافة ثالث �ساعات �إلى توقيت غرينت�ش.
التيار الكهربائي  240ڤولت  6 +بذبذبة قدرها  50هيرتز.
منافذ البالد:
بـــراً عن طريق نقطة الحدود الرئي�سية �أبو �سمرة.
جـواً عن طريق مطار الدوحة الدولي.
بحراً عن طريق مينائي الدوحة وم�سيعيد.
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إلى �أن هناك �ضرائب ت�ستوفى من قبل ق�سم الجمارك على الب�ضائع في نقاط الحدود عدا
تلك الم�ستوردة من دول مجل�س التعاون العربية.
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�صرف العمالت:
العمل ��ة المتداول ��ة في قطر ه ��ي الريال القط ��ري الذي ي�س ��اوي  100درهم قطري وي�ص ��دره م�صرف قطر
المركزي .وتق�سم فئات الريال على النحو التالي:
ريال واحد 5 ،رياالت 10 ،رياالت 50 ،ريا ًال 100 ،ريال 500 ،ريال.
�أما فئات الدرهم فهي  25درهم ًا ،و 50درهم ًا.
وكل دوالر �أمريكي ي�ساوي  3.65ريال قطري.
يمك ��ن �صرف العم�ل�ات الأجنبية دون �أي قيود حكومية ف ��ي كافة البنوك �إ�ضافة �إلى مط ��ار الدوحة الدولي
وعدد من مراكز ال�صرافة في الدولة.
�إجراءات الدخول �إلى دولة قطر:
يتطلب الدخول لدولة قط ��ر الح�صول على ت�أ�شيرة دخول
م�سبق ��ة ،و�ستق ��وم اللجن ��ة الوطنية المنظم ��ة للقمة بتوفير
ت�أ�شي ��رات الدخول �إلى دولة قطر ع ��ن طريق �سفارات دولة
قط ��ر في الخ ��ارج� .أو عن طريق الحكوم ��ة الإلكترونية على
موقع ال�شبكة .http://www.E-Gov.qa
�أو عن طريق �إ�صدارها في مطار الدوحة الدولي �أو عن طريق الخطوط الجوية القطرية.
وعل ��ى الوفود الم�شاركة تعبئ ��ة النموذج المرفق الخا�ص بالت�أ�شيرات و�إرفاق �ص ��ورة من جواز ال�سفر للوفود
الم�شاركة.
http://www.moi.gov.qa
ولال�ستزادة الرجاء الدخول �إلى موقع وزارة الداخلية
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�أرقام هواتف هامة
الطوارئ  -ال�شرطة  -الإ�سعاف – الإطفاء

999

احلوادث والطوارئ  -م�ست�شفى حمد

)+974( 44392111
)+974( 44391001
)+974(44393333
)+974( 44392222

م�ؤ�س�سة حمد الطبية

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
وكالة الأنباء القطرية
الإعالم اخلارجي

)+974( 44894444
- 44450333
)+974( 44450205
)+974( 44847777

م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنميه املجتمع )+974( 44927000
اللجنة االوملبية الأهلية القطرية

)+974( 44944444

قطر للبرتول

)+974( 44491491

م�صرف قطر املركزي

)+974( 44456456

وزارة اخلارجية

)+974( 40111111

هيئة متاحف قطر

)+974( 44525555

وزارة الثقافة

)+974( 44022222

الهيئة العامة لل�سياحة

)+974( 44997499

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

)+974( 44470777

املجل�س الأعلى للإت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزارة الطاقة وال�صناعة

)+974( 44846444

قناة اجلزيرة

جمل�س ال�شورى

)+974( 44413222

مركز اجلزيرة للدرا�سات

)+974( 44995333
– 44896046
)+974( 44896666
)+974( 44663454

جامعة قطر

مركز بروكنغز – الدوحة

)+974( 44227819

الأمانة العامة للتخطيط التنموي

)+974( 44852222
- 44044444
)+974( 44559555
)+974( 44958888

مركز الدوحة الدويل حلوار الأديان

)+974( 44865554

اللجنة الوطن ّية حلقوق الإن�سان

)+974( 55558133

غرفة جتارة و�صناعة قطر

)+974( 44559111

امل� ّؤ�س�سة العرب ّية للدميقراط ّية

)+974( 66636315

180

دليل الهاتف
الوزارات

رئا�سة جمل�س الوزراء  -الأمانة العامة )+974( 44388888

املجل�س الأعلى للتعليم
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مركز الدوحة حلر ّية الإعالم

)+974( 44727857

املجل�س الأعلى للق�ضاء

)+974( 44859111

مركز الدرا�سات اال�سرتاتيج ّية

)+974( 44870601

املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة

)+974( 44628444

املتاحف والآثار

)+974( 44859888

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

/1138/1245
1340/1959
)+974( 44841137/

امل�ؤ�س�سة العامة للربيد

)+974( 44464209

وزارة ال�صحة

)+974( 44473111

�شرياتون الدوحة

)+974( 44854444

وزارة البيئة

)+974( 44207777

الريتز كارلتون

)+974( 44848000

وزارة املالية

)+974( 44461444

ماريوت اخلليج

)+974( 44432432

وزارة العدل

)+974( 44842222

�أنرتكونتيننتال

)+974( 44203800

وزارة الأعمال والتجارة

)+974( 44945555

هيلتون

)+974( 44466677

هيئة الأ�شغال العامة

)+974( 44950000

رمادا

)+974( 44417417

املجل�س البلدي املركزي

)+974( 44436177

�شرق

)+974( 44256666

جهاز قطر لال�ستثمار

)+974( 44995900

ريتاج الريان

()+974

احلكومة الإلكرتونية

)+974( 44657666

موڤنبيك تاور

()+974

معهد التنمية الإدارية

)+974( 44406666

الفور�سيزونز

)+974( 44948888

ديوان املحا�سبة

)+974( 44077777

غراند حياة

)+974( 44481234

املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات )+974( 44199748
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الفنادق

المعتمدة لدى دولة قطر
هواتف ال�سفارات العربية والمنظمات ُ
الرقم

هاتف البعثة

ا�سم الدولة

فاك�س البعثة

دول جمل�س التعاون
44839360/1

44831018

1

مملكة البحرين

44832720

2

اململكة العربية ال�سعودية

44832030

3

دولة الإمارات العربية املتحدة

44838880

44836186

4

دولة الكويت

44832111/2

44832042/1

5

�سلطنة ُعمان

44931910/514

44932278

الدول العربية
6

اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية

44836003

44836015

7

اجلمهورية التون�سية

44128188

44128938

8

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

44835880/1

44836923

9

جمهورية ال�سودان

44831473/4

44833031

44832771

44935751

44216146/730

44216152

 10جمهورية ال�صومال
 11جمهورية العراق
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44831844
44933330
44432555/720
44934657
44832115/6
44832203/2
44692228
44831231
44831885/4

12
13
14
15
16
17
18
19
20

اجلمهورية العربية ال�سورية
اجلمهورية اللبنانية
اجلمهورية اليمنية
جمهورية جيبوتي
جمهورية م�صر العربية
اململكة الأردنية الها�شمية
دولة فل�سطني
ليبيا
اململكة املغربية

1
2
3
4
5
6

منظمة اليون�سكو (الأمم املتحدة)
منظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة (الفاو)
املف ّو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
منتدى الدول املُ�ص ّدرة للغاز
املركز العربي للتدريب الرتبوي لدول اخلليج
مركز الأمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال
حقوق الإن�سان جلنوب غرب �آ�سيا واملنطقة العربية

44832139
44933331
44429400
44839245
44832196
44832173
44688949
44839407
44833416

املنظمات

7
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44113290/3
44858888
44431847/1
44932544
44491654
44675274

44113015
44831723
44431832
44935791
44048416
44675291

44932544

44935790

 2ــ نبذة عن َن�شــ�أة وتطــور جَ امعـة الدول العربيــة
وم�ؤتمراتها المنعقـدة على م�سـتوى القمـة ( 1946ــ 2012م)

 1 – 2جامعة الدول العرب ّية:

ت�أ�سي�س جامعة الدول العرب ّية:

ب ��د�أ العم ��ل العرب ��ي ال ُمنظم ف ��ي �أوائل القرن الما�ض ��ي عام 1908م ،حي ��ث توالى ت�أ�سي� ��س التنظيمات
والجمع ّيات العرب ّية وعقد الم�ؤتمر العربي الأول (1913م) ،وبعد ذلك تع ّددت االت�صاالت وال ُم�ؤتمرات التي
تو�صل �إل ��ى ع ّدة قرارات �شكلت
دع ��ت �إل ��ى عقد اجتماع تح�ضيري لم�ؤتم ��ر عربي ُعقد في �سبتمبر 1944م ّ
الوثيقة الأولى للجامعة العرب ّية ،ووقع البروتوكول في � 7أكتوبر 1944م.
الم�شترك وتكوين هيكل الجامعة:
بدايات العمل العربي ُ

جامع ��ة الدول العرب ّي ��ة ُمنظمة �إقليم ّية تعمل على توثيق ال�صالت بين ال ��دول الأع�ضاء وتن�سيق خططها
ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية والأمن ّية.
يت�أل ��ف ميث ��اق الجامعة م ��ن �إحدى وع�شري ��ن مادة و�أرب ��ع مالحق تتعل ��ق ب�أهداف الجامع ��ة و�أجهزتها
والعالقات بين الدول الأع�ضاء ،ومن ثم ت� ّأ�س�ست جامعة الدول العرب ّية في  22مار�س 1945م.
�أع�ضاء الجامعة العربية:

ن ���ص الميثاق عل ��ى �أن تكون لكل دولة عربية م�ستقل ��ة الحق في االن�ضمام للجامع ��ة و�أ�صبح عدد الدول
الأع�ضاء في الجامعة ( )22دولة هي :المملكة الأردن ّية الها�شم ّية ،دولة الإمارات العرب ّية ال ُمتحدة ،مملكة
البحرين ،الجمهور ّي ��ة التون�س ّية ،الجمهور ّية الجزائر ّية الدي ُمقراط ّية ال�شعب ّية ،جمهور ّية جيبوتي ،المملكة
العرب ّية ال�سعود ّية ،جمهور ّية ال�سودان ،الجمهور ّية العرب ّية ال�سور ّية ،جمهور ّية ال�صومال ،جمهور ّية العراق،
�سلطنة ُعمان ،دولة فل�سطين ،دولة قطر ،جمهور ّية القمر ال ُمتحدة ،دولة الكويت ،الجمهور ّية اللبنان ّية ،دولة
ليبيا ،جمهور ّية م�صر العرب ّية ،المملكة المغرب ّية ،الجمهور ّية الإ�سالم ّية الموريتان ّية والجمهور ّية اليمن ّية.
دليل المعلومات
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الم� ّؤ�س�سي لجامعة الدول العرب ّية:
الهيكل ُ

يتك� � ّون هيكل الجامعة من :مجل�س الجامعة ب ُم�ستوياته الثالث واللج ��ان الدائمة والأمانة العامة ،ت�شمل
ُع�ضو ّية مجل�س الجامعة جميع الدول الأع�ضاء ،يعقد مجل�س الجامعة على ال ُم�ستوى الوزاري دورتين عاد ّيتين
في العام ويجوز عقد دورة ا�ستثنائ ّية كلما دعت الحاجة �إلى ذلك .وللمجل�س اخت�صا�صات ت�شريع ّية و�إدار ّية
ومال ّية منها قبول الأع�ضاء الجدد وتعديل الميثاق ،و�إقرار الميزان ّية وتعيين الأمين العام و ُم�ساعديه.
الأمانة العامة:

ه ��ي الهيئة الإدار ّي ��ة الرئي�س ّية للجامعة وتتك ّون من الأمين العام والأمن ��اء ال ُم�ساعدين و ُموظفي الأمانة
ويتم تعيينه والتجديد له من خالل مجل�س الجامعة
العام ��ة .والأمين العام هو الم�س�ؤول الأعلى في الأمانةّ ،
على ُم�ستوى الق ّمة �أو على ُم�ستوى وزراء الخارج ّية على �أن يحظى بثلثي �أ�صوات �أع�ضاء المجل�س.
الأجهزة الرئي�س ّية:

�أن�شئ ��ت الأجهزة الرئي�سية بموجب ُمعاه ��دة الدفاع ال ُم�شترك وهي مجل�س الدفاع ال ُم�شترك ويت�ألف من
وزراء الخارج ّي ��ة ووزارة الدفاع الوطن ��ي ،والهيئة اال�ست�شار ّية الع�سكر ّية ،واللجنة الع�سكر ّية الدائمة و ُيعنى
المجل�س بتنظيم خطط الدفاع ال ُم�شترك.
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي:

تخ�ص�صة في
ويت�ش ��كل من لجنتين ،هما اللجن ��ة االقت�صاد ّية واللجنة االجتماع ّية ،وتنبثق عن ��ه لجان ُم ّ
ال�ش�ؤون الزراع ّية وال�صناع ّية والموا�صالت وال�سياحة.
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تخ�ص�صة:
المنظمات ُ
ُ
الم ّ

�أن�شئت بموجب اتفاق ّيات ُم�ستقلة بموافقة المجل�س من بين �أهمها:
ُمنظمات وم� ّؤ�س�سات العمل العربي الم�شترك

تخ�ص�صة:
�أو ًال :املنظمات العرب ّية امل ُ ّ
 -1احتاد �إذاعات الدول العربية
 -2املُنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو)
 -3املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�إك�ساد)
 -4املُنظمة العرب ّية للتنمية الزراع ّية
 -5املُنظمة العرب ّية للتنمية ال�صناع ّية والتعدين
 -6املُنظمة العرب ّية للتنمية الإدار ّية
ُ -7منظمة العمل العرب ّية
 -8الهيئة العرب ّية للطاقة الذ ّرية
 -9الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخل ّية العرب
 -10امل�ؤ�س�سة العرب ّية لالت�صاالت الف�ضائ ّية
 -11الهيئة العرب ّية للطريان املدين
 -12جمل�س الوحدة االقت�صاد ّية العرب ّية
ُ -13منظمة الأقطار العرب ّية املُ�ص ّدرة للبرتول (�أوابك)
 -14الأكادمي ّية العرب ّية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
ُ -15منظمة املر�أة العرب ّية
دليل المعلومات
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 -16املُنظمة العرب ّية لتكنولوجيات االت�صال واملعلومات ()Aicto
ُ -17منظمة املُدن العرب ّية
 -18املُنظمة العرب ّية لل�سياحة
ثانياً :م� ّؤ�س�سات التمويل العرب ّية:
� -1صندوق النقد العربي
 -2امل�صرف العربي للتنمية االقت�صاد ّية يف �أفريقيا
 -3امل� ّؤ�س�سة العرب ّية ل�ضمان اال�ستثمار
 -4ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
 -5الهيئة العرب ّية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
ثالثاً :االحتادات العرب ّية:
 -1االحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد العرب ّية
 -2االحتاد العام العربي للت�أمني
 -3الأكادمي ّية العرب ّية للعلوم املال ّية وامل�صرف ّية
 -4احتاد امل�صارف العرب ّية
 -5احتاد املُ�ستثمرين العرب
 -6احتاد رجال الأعمال العرب
 -7احتاد املُهند�سني الزراعيني العرب
 -8احتاد جمال�س البحث العلمي
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 2ــ  2مـيثاق جامعــة الدول العربيـة:

�إن ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الجمهورية ال�سورية،
وح�ضرة �صاحب ال�سمو الملكي �أمير �شرق الأردن،
وح�ضرة �صاحب الجاللة ملك العراق،
وح�ضرة �صاحب الجاللة ملك المملكة العربية ال�سعودية،
وح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الجمهورية اللبنانية،
وح�ضرة �صاحب الجاللة ملك م�صر،
وح�ضرة �صاحب الجاللة ملك اليمن،

تثبيت ًا للعالقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية ،وحر�ص ًا على دعم هذه الروابط
وتوطيده ��ا على �أ�سا�س احت ��رام ا�ستقالل تلك الدول و�سيادتها ،وتوجيه ًا لجهوده ��ا �إلى ما فيه خير البالد
العربي ��ة قاطبة و�صالح �أحوالها وت�أمين م�ستقبلها وتحقي ��ق �أمانيها و�آمالها ،وا�ستجابة للر�أي العربي العام
في جميع الأقطار العربية.
قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية ،و�أنابوا عنهم المفو�ضين الآتية �أ�سما�ؤهم:
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الجمهورية ال�سورية،
 lقد �أناب عن �سوريا:

ح�ضرة �صاحب الدولة ال�سيد فار�س الخوري ،رئي�س مجل�س الوزراء.
ح�ضرة �صاحب الدولة جميل مردم بك ،وزير الخارجية.
دليل المعلومات
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ح�ضرة �صاحب ال�سمو الملكي �أمير �شرق الأردن،
 lقد �أناب عن �شرق الأردن:

ح�ضرة �صاحب الفخامة �سمير الرفاعي با�شا ،رئي�س الوزراء.
ح�ضرة �صاحب المعالي �سعيد المفتي با�شا ،وزير الداخلية.
ح�ضرة �صاحب العزة �سليمان النابل�سي بك ،نائب �سر الحكومة.
ح�ضرة �صاحب الجاللة ملك العراق،
 lقد �أناب عن العراق:

ح�ضرة �صاحب المعالي ال�سيد ار�شد العمري ،وزير الخارجية.
ح�ضرة �صاحب الفخامة ال�سيد علي جودة الأيوبي ،وزير العراق المفو�ض بوا�شنطن.
ح�ضرة �صاحب المعالي ال�سيد تح�سين الع�سكري ،وزير العراق المفـو�ض بالقاهرة.
ح�ضرة �صاحب الجاللة ملك المملكة العربية ال�سعودية،
 lقد �أناب عن المملكة العربية ال�سعودية:

�سعادة ال�شيخ يو�سف يا�سين ،نائب وزير خارجية المملكة العربية ال�سعودية.
�سعادة ال�سيد خير الدين الزركلي ،م�ست�شار مفو�ضية المملكة العربية ال�سعودية بالقاهرة.
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الجمهورية اللبنانية،
 lقد �أناب عن لبنـان:

ح�ضرة �صاحب الدولة ال�سيد عبد الحميد كرامي ،رئي�س الوزراء.
�سعادة ال�سيد يو�سف �سالم ،وزير لبنان المفو�ض بالقاهرة.
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ح�ضرة �صاحب الجاللة ملك م�صر،
 lقد �أناب عن م�صـر:

ح�ضرة �صاحب الدولة محمود فهمي النقرا�شي با�شا،رئي�س مجل�س الوزراء.
ح�ضرة �صاحب ال�سعادة محمد ح�سين هيكل با�شا ،رئي�س مجل�س ال�شيوخ.
ح�ضرة �صاحب المعالي عبد الحميد بدوي با�شا ،وزير الخارجية.
ح�ضرة �صاحب المعالي مكرم عبيد با�شا ،وزير المالية.
ح�ضرة �صاحب المعالي محمد حافظ رم�ضان با�شا ،وزير العدل.
ح�ضرة �صاحب المعالي عبد الرازق �أحمد ال�سنهوري بك ،وزير المعارف العمومية.
ح�ضرة �صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك ،الوزير المفو�ض بوزارة الخارجية.
ح�ضرة �صاحب الجاللة ملك اليمن،
 lقد �أناب عن اليمن:

ح�ضرة �صاحب الدولة القا�ضي عبد اهلل بن ح�سين العمري ،رئي�س الوزراء.
ح�ضرة �صاحب المعالي القا�ضي محمد راغب ،وزير الخارجية.
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الذين بعد تبادل وثائق تفوي�ضهم التي تخولهم �سلطة كاملة ،والتي وجدت �صحيحة وم�سـتوفاة
ال�شكل قد اتفقوا على ما ي�أتي:
مــادة (: )1

تت�ألف جامعة الدول العربية من الدول العربية الم�ستقلة الموقعة على هذا الميثاق  .ولكل دولة عربية
م�ستقل ��ة الح ��ق في �أن تن�ضم �إلى الجامعة ،ف�إذا رغبت في االن�ضم ��ام ،ق ّدمت طلب ًا بذلك يودع لدى الأمانة
العامة الدائمة ،ويعر�ض على المجل�س في �أول اجتماع ُيعقد بعد تقديم الطلب.
)*(

مــادة (: )2

الغر� ��ض من الجامعة توثيق ال�ص�ل�ات بين الدول الم�شتركة فيها ،وتن�سيق خططه ��ا ال�سيا�سية ،تحقيق ًا
للتعاون بينها و�صيانة ال�ستقاللها و�سيادتها ،والنظر ب�صفة عامة في �ش�ؤون البالد العربية وم�صالحها.
كذلك من �أغرا�ضها تعاون الدول الم�شتركة فيها تعاون ًا وثيق ًا بح�سب نظم كل دولة منها و�أحوالها في ال�ش�ؤون الآتية:
)*( ان�ضمت �إىل امليثاق تطبيقاً لهذه املادة الدول العربية الآتية بيانها:
( )1اململكة الليبية املتحدة يف .1953/3/28
( )2جمهورية ال�سودان يف .1956/1/19
( )3اجلمهورية التون�سية يف .1958/10/1
( )4اململكة املغربية يف .1958/10/1
( )5دولة الكويت يف .1961/7/20
( )6اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية يف .1962/8/16
( )7جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية يف .1967/12/12
( )8مملكة البحرين يف .1971/9/11
( )9دولة قطر يف .1971/9/11
(� )10سلطنة عمان يف .1971/9/29
( )11دولة الإمارات العربية املتحدة يف .1971/12/6
( )12اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية يف .1973/11/26
( )13جمهورية ال�صومال يف .1974/2/14
( )14فل�سطني يف .1976/9/9
( )15جمهورية جيبوتي يف .1977/9/4
( )16جمهورية القمر املتحدة يف .1993/11/20
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( �أ ) ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة والمالي ��ة ،ويدخل في ذل ��ك التبادل التجاري والجم ��ارك ،والعملة ،و�أمور
الزراعة وال�صناعة.
( ب ) �ش� ��ؤون الموا�صالت ويدخل في ذلك ال�سكك الحديدية ،والطرق ،والطيران ،والمالحة ،والبرق،
والبريد.
( ج ) �ش�ؤون الثقافة.
( د ) �ش�ؤون الجن�سية ،والجوازات ،والت�أ�شيرات ،وتنفيذ الأحكام وت�سليم المجرمين.
(هـ) ال�ش�ؤون االجتماعية.
( و ) ال�ش�ؤون ال�صحية.
مــادة (: )3

يكون للجامعة مجل�س يت�ألف من ممثلي الدول الم�شتركة في الجامعة ،ويكـون لكل منها �صوت واحد مهما
يكن عدد ممثليها.
وتك ��ون مهمته القي ��ام على تحقيق �أغرا�ض الجامعة ،ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الم�شتركة فيها من
اتفاقات في ال�ش�ؤون ال ُم�شار �إليها في المادة ال�سابقة ،وفي غيرها.
ويدخـل في مهمة المجل�س كذلك تقرير و�سائل التعاون مع الهيئـات الدوليـة التي قد تن�ش�أ في الم�ستقبل،
لكفالة الأمن وال�سالم ،ولتنظيـم العالقات االقت�صادية واالجتماعيـة.
مــادة (: )4

ت�ؤل ��ف لكل من ال�ش�ؤون المب ّينة في المادة الثانية لجن ��ة خا�صة تمثل فيها الدول الم�شتركة في الجامعة.
وتتولى هذه اللجان و�ضع قواعد التعاون ومداه ،و�صياغتها في �شكل م�شروعات اتفاقات تعر�ض على المجل�س
للنظر فيهـا ،تمهيد ًا لعر�ضها على الدول المذكورة.
ويجـوز �أن ي�شـترك فـي اللجان ال ُمتـقدم ذكرها �أع�ضاء يمثلون البــالد العــربية الأخرى ،و ُيح ّدد المجـــل�س
الأحوال التي يجـوز فـيها ا�شـتراك �أولئك الممثلين ،وقواعـد التمثيل.
دليل المعلومات
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مــادة (: )5

ال يج ��وز االلتج ��اء �إلى القوة لف� �ّ�ض ال ُمنازعات بين دولتين �أو �أكثر م ��ن دول الجامعة ،ف�إذا ن�شب بينهما
لف�ض هذا
خالف ال يتعـــلق با�ستقالل الدولة �أو �سيادتها �أو �سالمة �أرا�ضيها ،ولج�أ ال ُمتنازعـون �إلى المجل�س ّ
الخالف ،كان قراره عندئذ نافـذ ًا و ُملزم ًا.
وفي هذه الحالة ال يكون للدول التي وقع بينها الخالف اال�شتراك في مـداوالت المجل�س وقراراته.
ويتو�س ��ط المجل� ��س في الخالف الذي يخ�شى منه وقوع حرب بي ��ن دولة من دول الجامعة ،وبين �أي دولة
ّ
�أخرى من دول الجامعة �أو غيرها ،للتوفيق بينهما.
وت�صدر قرارات التحكيم والقـرارات الخا�صـة بالتو�سط ب�أغلبية الآراء.
مــادة (: )6

�إذا وق ��ع اعت ��داء من دول ��ة على دولة م ��ن �أع�ضاء الجامع ��ة� ،أو خ�شي وقوع ��ه فللدولة ال ُمعت ��دى عليها،
�أو ال ُمه ّددة باالعتداء� ،أن تطلب دعوة المجل�س لالنعقاد فور ًا.
و ُيق� � ّرر المجل�س التدابير الالزمة لدفع هذا االعتداء وي�صدر القرار بتوافق الآراء ،وفي حالة تعذر ذلك
ي�ص ��در القرار بموافقة ثلث ��ي الدول الأع�ضاء الحا�ض ��رة والم�شاركة في الت�صويت ف� ��إذا كان االعتداء من
�إحدى دول الجامعة ،ال يدخل في ح�ساب الأغلبية �صوت الدولة المعتدية .
و�إذا وق ��ع االعت ��داء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة ع ��ن االت�صال بالمجل�س ،فلممثل
تلك الدولة فيه �أن يطلب انعقاده للغاية المب ّينة في الفقرة ال�سابقة ،و�إذا تعذر على الممثل االت�صال بمجل�س
الجامعة ،حق لأي دولة من �أع�ضائها �أن تطلب انعقاده.
)*(

)*( مت تعديل الفقرة الثانية من املادة ( )6مبوجب قرار قمة اجلزائر رقم ( )290د.ع ( )17بتاريخ  ،2005/3/23والتي كانت يف ال�سابق تن�ص على" :ويقرر املجل�س التدابري
الالزمة لدفع هذا االعتداء ،وي�صدر القرار بالإجماع ،ف�إذا كان االعتداء من �إحدى دول اجلامعة ،ال يدخل يف ح�ساب الإجماع ر�أي الدولة املعتدية".
42

دليل المعلومات

مــادة (: )7

)*(

ُ -1يمثل ح�ضور ثلثي عدد الدول الأع�ضاء الن�صاب القانوني الالزم ل�صحة انعقاد �أي دورة لمجل�س الجامعة،
والمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،والمجال�س الوزارية الأخرى العاملة في �إطار الجامعة.
 -2مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة الثانية من المادة ال�ساد�سة والفقرة الثانية من المادة الثامنة ع�شرة،
يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما �أمكن ذلك.
ّ
يتم اتخاذ الآتي:
 -3في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبق ًا للفقرة ( )2من هذه المادةّ ،
�أ– ُي�ؤجـل اتخـاذ القـرار �إلى الدورة الالحقة.
ب� -إذا كان المو�ضوع ذا �صبغة ا�ستعجالية ،تُعقد له دورة ا�ستثنائية في غ�ضون �شهر واحد.
يتم التوافق ُيحال �إلى الت�صويت ويكون القرار نافذ ًا بح�صوله على ن�سبة ثلثي الدول الحا�ضرة
ج� -إذا لم ّ
وذلك بالن�سبة للقرارات الخا�صة بالم�سائل المو�ضوعية.
د -موافق ��ة الأغلبي ��ة الب�سـيطة لل ��دول الأع�ضاء الحا�ض ��رة وال ُم�شاركة في الت�صوي ��ت ،وذلك بالن�سبة
للق ��رارات الأخ ��رى الت ��ي ال ينطبق عليها الفقرة (ج) م ��ن هذه المادة ،مع مراع ��اة �أحكام الفقرة
الرابعة من المادة الخام�سة و�أحكام المادة ال�ساد�سة ع�شرة من الميثاق.
هـ -تُبي ��ن الأنظمة الداخلية للمجال�س المذكورة في الفق ��رة ( )1من هذه المادة �إجراءات اللجوء �إلى
عملية الت�صويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء.
مــادة (: )8

تحترم كل دولة من الدول الم�شتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى ،وتعتبره
حق ًا من حقوق تلك الدول ،وتتعـ ّهد ب�أن ال تقوم بعمل يرمي �إلى تغيير ذلك النظام فيها.
)*( َّ
تن�ص على:
مت تعديل هذه املادة مبوجب قرار قمة اجلزائر رقم ( )290د.ع ( )17بتاريخ  ،2005/3/23والتي كانت يف ال�سابق ّ
"ما يُق ّرره املجل�س بالإجماع يكون ملزماً جلميع الدول امل�شرتكة يف اجلامعة ،وما يُق ّرره املجل�س بالأكرثية يكون ملزماً ملن يقبله.
ويف احلالتني تنفـذ قرارات املجل�س فـي كـل دولة وفقـاً لنظمها الأ�سا�سية".
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مــادة (: )9

ل ��دول الجامعـة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون �أوثق وروابط �أقوى مما ن�ص عليه هذا الميثاق� ،أن
تعقد بينـها من االتفـاقات ما ت�شاء لتحقيق هذه الأغرا�ض .والمعاهدات واالتفاقات التي �سـبق �أن عقدتها،
�أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع �أي دولة �أخرى ،ال تلزم وال تق ّيد الأع�ضاء الآخرين.
مــادة (: )10

تك ��ون القاهرة المق ��ر الدائم لجامعة ال ��دول العربية ،ولمجل� ��س الجامعة �أن يجتمع ف ��ي �أي مكان �آخر
ُيع ّينه.
مــادة (: )11

ينعق ��د مجل� ��س الجامعة انعقاد ًا عادي ًا مرتين في العام في كل من �شه ��ري مار�س و�سبتمبر  ،وينعقـد
ب�صفة غير عادية كلما دعت الحاجـة �إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
)*(

مــادة (: )12

يكون للجـامعة �أمـانة عامة دائمة تت�ألف من �أمين عام ،و�أمناء م�ساعدين ،وعدد ٍ
كاف من الموظفين.
و ُيع ّي ��ن مجل�س الجامعة ب�أكثري ��ة ثلثي دول الجامعة الأمين العام ،و ُيع ّين الأمين العام بموافقة المجل�س،
الأمناء الم�ساعدين والموظفين الرئي�سيين في الجامعة.
وي�ض ��ع مجل�س الجامعة نظام ًا داخلي� � ًا لأعمال الأمانة العامة و�ش�ؤون الموظفين ،ويكون الأمين العام في
درج ��ة �سفير ،والأمناء الم�ساعدون في درجة وزراء مفو�ضين ،و ُيع ّين في ملحق لهذا الميثاق �أول �أمين عام
للجامعة.
)*( عـدل موعد االجتماع من �أكتوبر �إىل �سبتمرب بقرار جمل�س اجلامعة رقم  1508بتاريخ  1958/10/17يف دور االنعقاد العادي الثالثني.
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مــادة (: )13

يع ��د الأمين الع ��ام م�شروع ميزاني ��ة الجامعة ،ويعر�ضه عل ��ى المجل�س للموافقة عليه قب ��ل بدء كل �سنة
مالية.
و ُيح� � ّدد المجل� ��س ن�صي ��ب كل دول ��ة م ��ن دول الجامع ��ة في النفق ��ات ،ويج ��وز �أن يعيد النظ ��ر فيه عند
االقت�ضاء.
مــادة (: )14

يتمت ��ع �أع�ضاء مجل� ��س الجامعة ،و�أع�ضاء لجانها ،وموظفوها الذين ين� ��ص عليهم في النظام الداخلي،
باالمتي ��ازات وبالح�صان ��ة الدبلوما�سية �أثن ��اء قيامهم بعملهم ،وتكون م�صونة حرم ��ة المباني التي ت�شغلها
هيئات الجامعة.
مــادة (: )15

ينعـق ��د المجـل�س فـي المرة الأولى بدعوة من رئي� ��س الحـكومة الم�صرية ،وبعـد ذلك بدعـوة مـن الأمين
العام .ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئا�سـة المجل�س في كل انعقـاد عادي.
مــادة (: )16

فيم ��ا ع ��دا الأحوال المن�صو�ص عليها في ه ��ذا الميثاق ،يكتفي ب�أغلبي ��ة الآراء التخـاذ المجل�س قرارات
نافذة في ال�ش�ؤون الآتية:
�أ � -ش�ؤون الموظفين.
ب� -إقرار ميزانية الجامعة.
ج -و�ضع نظام داخلي لكل من المجل�س ،واللجان ،والأمانة العامة.
د -تقرير ف�ض �أدوار االجتماع.
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مــادة (: )17

تودع الدول الم�شتركة في الجامعة ،الأمانة العامة ن�سخ ًا من جميع المعاهدات واالتفاقات التي عقدتها
�أو تعقدها مع �أي دولة �أخرى من دول الجامعة �أو غيرها.
مــادة (: )18

�إذا ر�أت �إح ��دى دول الجامع ��ة �أن تن�سح ��ب منه ��ا� ،أبلغت المجل� ��س عزمها على االن�سح ��اب قبل تنفيذه
ب�سنة.
ولمجل� ��س الجامعة �أن يعتبر �أي دولة ال تقوم بواجب ��ات هذا الميثاق منف�صلة عن الجامعة ،وذلك بقرار
ي�صدره ب�إجماع الدول عدا الدولة ال ُم�شار �إليها.
مــادة (: )19

ين�ش� ��أ ف ��ي �إط ��ار الجامع ��ة العربي ��ة برلمـ ��ان عـرب ��ي و ُيح� � ّدد نظام ��ه الأ�سا�س ��ي ت�شكيل ��ه ومهام ��ه
واخت�صا�صاته .
)*(

مــادة (: )20

يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق ،وعلى الخ�صو�ص لجعل الروابط بينها �أمتن و�أوثق
ولإن�شاء محكمة عدل عربية ولتنظيم �صالت الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تن�ش�أ في الم�ستقبل لكفالة
الأمن وال�سالم.
بت في التعديل �إال في دور االنعقاد التالي للدور الذي ُيق ّدم فيه الطلب .وللدولة التي ال تقبل التعديل
وال ُي ّ
�أن تن�سحب عند تنفيذه ،دون التق ّيد ب�أحكام المادة (.)18
)*( مت �إ�ضافة هذه املادة اجلديدة مبوجب قرار قمة اجلزائر رقم ( )290د.ع ( )17بتاريخ .2005/3/23
46

دليل المعلومات

مــادة (: )21

ُي�ص� � ّدق على هذا الميثاق ومالحقه وفق ًا للنظم الأ�سا�سي ��ة المرع ّية في كل من الدول المتعاقدة ،وتودع
وثائ ��ق الت�صدي ��ق لدى الأمانة العامة ،وي�صب ��ح الميثاق نافذ ًا من قبل من �ص َّدق علي ��ه بعد انق�ضاء خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ا�ستالم الأمين العام وثائق الت�صديق من �أربع دول.
ُح� � ّرر هذا الميثاق باللغ ��ة العربية في القاهرة بتاريخ  8ربيع الثاني �سن ��ة  22( 1364مار�س� /آذار �سنة
 )1945من ن�سخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة.
وتُ�سلم �صورة منها ُمطابقة للأ�صل لكل دولة من دول الجامعة.
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ملحق خا�ص بفل�سطين

منذ نهاية الحرب العظمى الما�ضية� ،سقطت عن البالد العربية المن�سلخة من الدولة العثمانية ،ومنها
فل�سطي ��ن ،والية تلك الدولة ،و�أ�صبحت م�ستقلة بنف�سها ،غير تابعة لأي دولة �أخرى ،و�أعلنت معاهدة لوزان
�أن �أمرها لأ�صحاب ال�ش�أن فيها ،و�إذا لم تكن قد مكنت من تولي �أمورها ،فان ميثاق الع�صبة في �سنة 1919
ل ��م ُيق ّرر النظـام الذي و�ضعـه لها �إال عل ��ى �أ�سا�س االعتراف با�ستقاللها ،فوجودها وا�ستقاللها الدولي من
الناحية ال�شرعية �أمر ال �شك فيه .كما �أنه ال �شك في ا�ستقالل البالد العربية الأخرى ،و�إذا كانت المظاهر
الخارجي ��ة لذل ��ك اال�ستقالل ظلت محجوبة لأ�سباب قاهرة ،فال ي�س ��وغ �أن يكون ذلك حائ ًال دون ا�شتراكها
في �أعمال مجل�س الجامعة.
ولذل ��ك ت ��رى الدول الموقعة على ميثاق الجامع ��ة العربية �أنه نظر ًا لظروف فل�سطي ��ن الخا�صة و�إلى �أن
يتمت ��ع ه ��ذا القطر بممار�سة ا�ستقالله فع ًال يتولى مجل�س الجامع ��ة �أمر اختيار مندوب عربي من فل�سطين
لال�شتراك في �أعماله .
)*(

)*( اتخذ جمل�س اجلامعة بتاريخ  1976/9/9القرار رقم  3462الآتي ن�صه والذي يق�ضي بقبول فل�سطني ،متثلها منظمة التحرير الفل�سطينية ع�ضواً كامل الع�ضوية بجامعة
الدول العربية:
" يُق ّرر املجل�س املوافقة على تو�صية جلنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الآتية:
" نظرت جلنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف مذكرة وزارة خارجية جمهورية م�صر العربية ب�ش�أن قبول فل�سطني ،متثلها منظمة التحرير الفل�سطينية ،ع�ضواً كامل الع�ضوية
باجلامعة.
" و�أحاطت علماً مبا َت�ض ّمنته مذكرة منظمة التحرير الفل�سطينية يف املو�ضوع.
ن�ص على �شرعية ا�ستقالل فل�سطني ،وعلى ا�شرتاكها يف �أعمال جمل�س اجلامعة،
" وملا كان ميثاق اجلامعة قد ّ
" وملا كانت قرارات م�ؤمترات القمة العربية منذ م�ؤمتر الإ�سكندرية عام  ،1964ثم م�ؤمتر اجلزائر عام  ،1973وم�ؤمتر الرباط عام  ،1974قد �أكدت �أن منظمة التحرير
الفل�سطينية هي املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني،
" وملا كان العمل يف اجلامعة قد جرى منذ عام  1964على م�شاركة فل�سطني ،ممثلة مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف جميع �أعمال اجلامعة مبجال�سها وجلانها ومنظماتها
وم�ؤ�س�ساتها املختلفة،
ً
" ف�إن اللجنة تو�صي بقبول فل�سطني ،متثلها منظمة التحرير الفل�سطينية ،ع�ضوا كامل الع�ضوية بجامعة الدول العربية".
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ملحـــق خـــا�ص
بالتعاون مع البالد العربيــة غير الم�شتركة في مجل�س الجامــعة

نظر ًا لأن الدول الم�شتركة في الجامعة �ستبا�شر في مجل�سها وفي لجانها �ش�ؤون ًا يعود خيرها و�أثرها على
العال ��م العربي كله ،ولأن �أماني البالد العربية غير الم�شترك ��ة في المجل�س ينبغي له �أن يرعاها ،و�أن يعمل
على تحقيقها.
ف� ��إن ال ��دول الموقعة على ميثاق الجامع ��ة العربية ،يعنيها بوجه خا�ص �أن تو�ص ��ي مجل�س الجامعة ،عند
النظ ��ر في ا�شتراك تلك البالد في اللجان ال ُم�ش ��ار �إليها في الميثاق ،ب�أن يذهب في التعاون معها �إلى �أبعد
م ��دى م�ستطاع ،وفيما ع ��دا ذلك ب�أال يدخر جهد ًا لتعرف حاجاتها وتفهم �أمانيه ��ا و�آمالها ،وب�أن يعمل بعد
ذلك على �صالح �أحوالها وت�أمين م�ستقبلها بكل ما تهيئة الو�سائل ال�سيا�سية من �أ�سباب.
ملحـــق خـــا�ص
بتعيين الأمين العام للجامعة

اتفق ��ت الدول ال ُمو ّقعة على هذا الميثـ ��اق على تعـيين �سـعادة عبد الرحمن عزام بك �أمين ًا عام ًا لجامعة
الدول العربية.
ويكون تعيينه لمدة �سنتين ،و ُيح ّدد مجل�س الجامعـة فيـما بعـد النـظام الم�سـتقبل للأمانة العامـة .
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الملحـــق الخــــا�ص باالنعقــــاد الـــدوري
لمجلــ�س جامعـــة الدول العربيــــة
عـلى م�ســـــتوى القمــــــــة
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الملحق الخا�ص

)*(

باالنعقاد الدوري لمجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة

�إن القادة العرب ،

انطالق� � ًا من الإيمان بمبادئ و�أهداف ميثاق جامعة ال ��دول العربية وقرارات القمة العربية ،و�سعي ًا نحو
تطوير وتحديث �أ�ساليب �آليات العمل العربي الم�شتـرك ،فقد �أقروا ملحق ًا �ضمن ميثاق جامعة الدول العربية
حول االنعقاد الدوري المنتظم لمجل�س الجامعة على م�ستوى القمة ب�صفته �أعلى �سلطة فيها ،كالتالي:
مادة (: )1

ينعقـد مجلـ�س جامعـة الـدول العربيـة على الم�ستويات التالية:
�أ  -ملوك ور�ؤ�ساء و�أمراء الدول العربية� ،أو مـن يمثلهم على م�ستوى القمة.
ب -وزراء الخارجية �أو من ينوب عنهم.
ج -المندوبون الدائمون.
مادة (: )2

يقوم مجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة بالنظر في الق�ضايا المتعلقة با�ستـراتيجيات الأمن
القومي العربي بكافة جوانبه ،وتن�سيق ال�سيا�سات العليا للدول العربية تجاه الق�ضايا ذات الأهمية الإقليمية
والدولي ��ة ،وعلى وجه الخ�صو�ص النظر ف ��ي التو�صيـات والتقــارير والم�شاري ��ع الم�شتركة التي يرفعها �إليه
مجل� ��س جامع ��ة الدول العربية عل ��ى م�ستوى وزراء الخارجي ��ة ،وتعيين الأمين العام وتعدي ��ل ميثاق جامعة
الدول العربية.
)*( مت اعتماده واعتباره جزءاً مكم ً
ال مليثاق جامعة الدول العربية مبوجب قرار م�ؤمتر القمة العربي غري العادي (القاهرة) رقم  198بتاريخ .2000/10/22
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مادة (: )3

ينعق ��د مجل� ��س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة ب�صف ��ة منتظمة ،في دورة عادية مرة في ال�سنة في �شهر
مار� ��س� /آذار ،ول ��ه عند ال�ضرورة �أو بروز م�ستجدات تت�صل ب�سالم ��ة الأمن القومي العربي ،عقد دورات غير عادية
�إذا تق ّدمت �إحدى الدول الأع�ضاء� ،أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأع�ضاء.
مادة (: )4

�أ -تعق ��د الدورات العادية للمجل�س على م�ستوى القمة ف ��ي مقر الجامعة بالقاهرة ،ويجوز للدولة التي تر�أ�س
القمة �أن تدعو �إلى ا�ست�ضافتها �إذا رغبت في ذلك ،ويتناوب �أع�ضاء المجل�س على الرئا�سة ح�سب الترتيب
الهجائي لأ�سماء الدول الأع�ضاء.
ب -يج ��وز عق ��د الدورات غي ��ر العادية للمجل�س خارج مق ��ر الجامعة بموافقة ال ��دول الأع�ضاء،على �أن تكون
الرئا�سة للدولة التي تر�أ�س القمة.
ج  -تقت�صر رئا�سة المجل�س على ملوك ور�ؤ�ساء و�أمراء الدول العربية.
مادة (: )5

ت�صدر قرارات المجل�س على م�ستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (: )6

يقـ ��وم مجل�س جامعـة ال ��دول العربية على م�ست ��وى وزراء الخارجية ،في دورة مار� ��س �/آذار بالتح�ضير
لمجل�س الجامعة على م�ستوى القمة ،بالإ�ضافة �إلى مهامه الأ�صلية.
مادة (: )7

يق ��وم المجل� ��س على م�ست ��وى وزراء الخارجية والأمين الع ��ام للجامعة بالتن�سيق مع الدول ��ة التي تر�أ�س
مجل� ��س جامعـة الدول العربية على م�ست ��وى القمة ،بمتابعة تنفيذ قرارات القم ��ة و�إعداد التقارير الدورية
ب�شـ�أنها ،والتح�ضير للقمـة التالية.
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مادة (: )8

�أ -يعتبر هذا الملحق نافذ ًا بعد �إقراره من قبل القادة العرب ،وي�صدق عليه ب�صفة نهائية من الدول الأع�ضاء
وفق �أنظمتها الد�ستورية .
بُ -يعتبر هذا الملحق جزء ًا ُمك ّم ًال لميثاق جامعة الدول العربية.
ُح� � ّرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحـد  24رجـ ��ب 1421هـ الموافق � 22أكتوبر /ت�شرين الأول
2000م من �أ�صل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وت�سلم �صورة ُمطابقة للأ�صل لكل
دولة من الدول ال ُمو ّقعة على هذا ال ُملحق �أو ال ُمن�ض ّمة �إليه.
)*(

)*( مت �إيداع وثائق الت�صديق لدى الأمانة العامة من قبل:
 -1اجلمهورية اليمنية
 -2جمهورية ال�سودان
� -3سلطنة عمان
 -4جمهورية م�صر العربية
 -5اململكة الأردنية الها�شمية
 -6اجلمهورية التون�سية
 -7جمهورية ال�صومال
 -8مملكة البحرين
 -9اجلمهورية العربية ال�سورية
 -10اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 -11جمهورية العراق
 -12دولة قطر
 -13اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
 -14دولة الإمارات العربية املتحدة
 -15اجلمهورية اللبنانية
 -16اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى
 -17اململكة العربية ال�سعودية
 -18جمهورية جيبوتي
 -19اململكة املغربية
 -20دولة الكويت
 -21دولة فل�سطني

بتاريخ 2000/12/4
بتاريخ 2000/12/13
بتاريخ 2001/2/22
بتاريخ 2001/2/28
بتاريخ 2001/3/1
بتاريخ 2001/3/20
بتاريخ 2001/4/9
بتاريخ 2001/5/2
بتاريخ 2001/5/21
بتاريخ 2001/6/14
بتاريخ 2001/6/14
بتاريخ 2001/6/19
بتاريخ 2001/6/26
بتاريخ 2001/6/27
بتاريخ 2001/7/9
بتاريخ 2001/7/19
بتاريخ 2001/7/26
بتاريخ 2001/8/9
بتاريخ 2001/10/1
بتاريخ 2002/4/2
بتاريخ 2003/3/18
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عن المملـكة الأردنية الها�شـمية:

�إم�ضــــاءات

معالي ال�سيد /عبد الإله الخطـيب

عن دولة الإمارات العربية المتـحـدة:

معالي ال�سيد /را�شد عبد اهلل النعـيمي

عن مملكة البحـــرين:

معالي ال�شيخ /محمد بن مبارك �آل خليفة

عن الجمهـورية التون�سـية:

معالي ال�سيد /الحبيـب بـن يحــيى

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطـية ال�شعبية:

معالي ال�سيد /عبد العـزيز بلخـادم

عن جمهــورية جــيبوتي:

معالي ال�سيد /علي عـبدي فــرح

عن المملكــة العربية ال�سعودية:

�صاحب ال�سمو الملكي /الأمير �سـعود الفي�صل

عن جمهـورية ال�سـودان:

معالي ال�سيد الدكتور /م�صطفى عثمان ا�سماعيل

عن الجمهورية العربيـة ال�سورية:

معالي ال�سيد /فـاروق ال�شرع

عن جمهـورية ال�صـومال:

معالي ال�سيد الدكتور /ا�سماعيل محمود هـ ّرة

عن جمهــورية العـراق:

معالي ال�سيد /محمــد �سـعيد ال�صـحاف
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عن �ســلطنة عــمان:

معالي ال�سيد /يو�سف بن علوي بن عـبد اهلل

عن دولــة فل�ســطين:

معالي ال�سيد /فــاروق قـــــدومي

عن دولــة قطــــر:

معالي ال�شيخ /حمد بن جا�سم بن جبر �آل ثاني

عن جمهورية القمر المتحدة:

معالي ال�سيد� /صـيف محمـد الأمين

عن دولــة الكـــويت:

معالي ال�سيد� /سـليمان ماجد ال�شاهين

عن الجمهـورية اللبنانيــة:

الحـــ�ص
دولة الرئي�س� /سـلـيم ُ

عن الجماهيرية العربية الليبية ال�شعبية اال�شتـراكية العظمى:

معالي ال�سيد /عبد المنعــم الهــوني

عن جمهورية م�صـر العربيـة:

معالي ال�سيد /عمــرو مو�ســـى

عن المملكـة المغربيـــة:

معالي ال�سيد /محــمد بنعيـــ�سى

عن الجمهورية الإ�سالمية الموريتانية:

معالي ال�سيد� /أحمد ولد �سيدي �أحمـد

عن الجمهـورية اليمـنية:

معالي ال�سيد /عـبد القـادر باجمـال
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 2ــ  3م�ؤتمــرات القمــة العربيــة (2012 - 1946م ):

َعق ��دت جامع ��ة الدول العربية خم�س وثالثون م�ؤتمر ًا للقمة العربي ��ة ،كان �أولها م�ؤتمر قمة �أن�شا�ص في 28
مايو�/أيار 1946م ،و�آخرها م�ؤتمر قمة بغداد الذي عقد في  29مار�س� /آذار 2012م ،ولكن �سجالت الجامعة
العربية تعتبر م�ؤتمر القمة العربي الأول هو م�ؤتمر القاهرة الذي عقد في  13يناير/كانون الثاني 1964م.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نوع القمة
القمة الت�أ�سي�سية
قمة الت�ضامن العربي
الأوىل/عادية
الثانية/عادية
الثالثة/عادية
الرابعة/عادية
اخلام�سة/عادية
غري عادية
ال�ساد�سة/عادية
ال�سابعة/عادية
حمدودة
الثامنة /عادية
التا�سعة/عادية

 14العا�شرة/عادية
 15احلادية ع�شرة/ع
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مكانـــها
�إن�شا�ص
بريوت  -لبنان
القاهرة
الإ�سكندرية
الدار البي�ضاء
اخلرطوم
الرباط
القاهرة
اجلزائر
الرباط
الريا�ض
القاهرة
بغداد

تاريخـــها
1946/5/29-28
1956/11/14-13
1964/1/17-13
1964/9/11-5
1965/9/17-13
1967/9/1-8/29
1969/12/23
1970/9/27
1973/11/28-26
1974/11/29-26
1976/10/18-16
1976/10/26-25
1978/11/5-2

تون�س
عمان

1979/11/22-20
1980/11/27-25

مالحظـــــــــــــــات
ح�ضرتها الدول ال�سبع امل�ؤ�س�سة جلامعة الدول العربية
عقدت القمة للت�ضامن مع م�صر يف �أعقاب العدوان الثالثي
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
ح�ضرتها �ست دول فقط ،واعتمدت قراراتها يف القمة التالية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
تولت العراق الدعوة لهذه الدورة ومل يعقد يف نطاق اجلامعة
وح�ضرها الأمني العام ب�صفة �شخ�صية ثم قدم ا�ستقالته
فيما بعد من القاهرة �إىل امللوك والر�ؤ�ساء العرب
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية

م
16

نوع القمة
الثانية ع�شرة/ع

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

غري عادية
غري عادية
غري عادية
غري عادية
غري عادية
غري عادية
غري عادية
غري عادية
( )13عادية
( )14عادية
( )15عادية
( )16عادية
( )17عادية
( )18عادية
( )19عادية
( )20عادية
()21
()22
()23

تاريخـــها
مكانـــها
1981/11/25
فا�س 1
1982/9/9-6
فا�س 2
1985/8/9-7
الدار البي�ضاء
1987/11/11-8
عمان
1988/6/9-7
اجلزائر
الدار البي�ضاء 1989/5/26-23
1990/5/30-28
بغداد
1990/8/10-9
القاهرة
1996/6/23-21
القاهرة
2000/10/22-21
القاهرة
27و2001/3/28
ع ّمان
2002/3/28-27
بريوت
 1مار�س 2003
�شرم ال�شيخ
 23-22مايو2004
تون�س
 23-22مار�س2005
اجلزائر
 29-28مار�س2006
اخلرطوم
 29-28مار�س2007
الريا�ض
 30-29مار�س 2008
دم�شق
 30مار�س 2009
الدوحة
 28-27مار�س 2010
�سرت
 29مار�س 2012
بغداد

مالحظـــــــــــــــات
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
دورة م�ســت�أنفه لأعمال قمـة فـا�س الأوىل
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
()1
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
()2
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
()3
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية
مت عقد هذا االجتماع يف نطاق اجلامعة العربية

( )1مل يُ�شارك العراق.
( )2مل ت�شارك اجلماهريية العظمى.
( )3مل يُ�شارك لبنان.
دليل المعلومات

59

 1ــ م�ؤتمر �أن�شا�ص (1946م):

عق ��د ف ��ي  28مايو�/أيار 1946م ،بدعوة من الملك فاروق في ق ���صر �أن�شا�ص ،وح�ضرته الدول ال�سبع
الم� ��ؤ�س�سة للجامع ��ة ،وهي :م ���صر ،و�شرق الأردن ،وال�سعودي ��ة ،واليمن ،والعراق ،ولبن ��ان ،و�سوريا ،لم
ي�صدر عن م�ؤتمر القمة بيان ختامي ،و�إنما مجموعة من القرارات �أهمها:
 م�ساعدة ال�شعوب العربية الم�ستعمرة على نيل ا�ستقاللها. ق�ضية فل�سطين قلب الق�ضايا القومية ،باعتبارها قطر ال ينف�صل عن باقي الأقطار العربية. �ضرورة الوق ��وف �أم ��ام ال�صهيوني ��ة ،باعتبارها خطر ال يداه ��م فل�سطين وح�سب و�إنم ��ا جميع البالدالعربية والإ�سالمية.
 الدع ��وة �إلى وقف الهج ��رة وقف ًا تام ًا ،ومنع ت�س ّرب الأرا�ضي العربية �إلى �أيدي ال�صهاينة ،والعمل علىتحقيق ا�ستقالل فل�سطين.
موجهة �ضد فل�سطين ت�أخذ به ��ا حكومتا �أمري ��كا وبريطانيا هي �سيا�سة
 اعتب ��ار �أي �سي ��ا�سة عدواني ��ة ّعدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية.
 الدفاع عن كيان فل�سطين في حالة االعتداء عليه. م�ساعدة عرب فل�سطين بالمال وبكل الو�سائل الممكنة. �ضرورة ح�صول طرابل�س المغرب على اال�ستقالل. العمل على �إنها�ض ال�شعوب العربية وترقية م�ستواها الثقافي والمادي ،لتمكنها من مواجهة �أي اعتداء�صهيوني داهم.
 2ــ م�ؤتمر بيـروت (1956م):

ُعقد في  31نوفمبر /ت�شرين الثاني 1956م ،بدعوة من الرئي�س اللبناني كميل �شمعون� ،إثر االعتداء الثالثي
على م�صر وقطاع غزة� ،شارك في القمة ت�سعة ر�ؤ�ساء عرب .و�صدر عنها بيان ختامي �أجمع فيه القادة على:
60
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 منا�صرة م�صر �ضد العدوان الثالثي ،وفي حالة عدم امتثال الدول ال ُمعتدية لقرارات الأمم المتحدةوامتنعت عن �سحب قواتها ،ف�إن الدول العربية المجتمعة �ستلج�أ �إلى حق الدفاع الم�شروع عن النف�س،
واعتبار �سيادة م�صر هي �أ�سا�س ح ّل ق�ضية ال�سوي�س.
 ت�أييد ن�ضال ال�شعب الجزائري من �أجل اال�ستقالل. 3ــ م�ؤتمر القاهرة الأول (1964م):

عق ��د في  13يناير /كانون الثان ��ي 1964م ،في مقر الجامعة العربية في القاه ��رة بناء ًا على اقتراح
الرئي ���س الم�صري جمال عبد النا�صر .وقد �صدر عن الم�ؤتم ��ر بيان ختامي ت�ض ّمن �أهمية الإجماع على
�إنهاء الخالفات ،وت�صفية الجو العربي ،وتحقيق الم�صالح العربية العادلة الم�شتركة ،ودعوة دول العالم
و�شعوبه ��ا �إلى الوقوف �إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإ�سرائيلي .كما ت�ضمن البيان مجموعة
من القرارات �أهمها:
 قيام �إ�سرائيل خطر �أ�سا�سي يجب دفعه �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا و�إعالمي ًا. �إن�شاء قيادة عربية موحدة لجيو�ش الدول العربية ،يبد�أ ت�شكيلها في كنف الجامعة العربية بالقاهرة. رد ًا عل ��ى م ��ا قامت به �إ�سرائيل م ��ن تحويل خطير لمجرى نه ��ر الأردن ،تق ّرر �إن ���شاء «هيئة ا�ستغاللمي ��اه نه ��ر الأردن» لها �شخ�صية اعتبارية ف ��ي �إطار جامعة الدول العربي ��ة .مهمتها تخطيط وتن�سيق
ومالحظة الم�شاريع الخا�صة با�ستغالل مياه نهر الأردن.
 �إقام ��ة قواع ��د �سليمة لتنظيم ال�شع ��ب الفل�سطيني لتمكينه من تحرير وطن ��ه وتقرير م�صيره .وتوكيل�أحمد ال�شقيري �أمر تنظيم ال�شعب الفل�سطيني.
 يجتمع الملوك والر�ؤ�ساء العرب مرة في ال�سنة على الأقل ،على �أن يكون االجتماع المقبل في الإ�سكندريةفي �أغ�سط�س� /آب 1964م.
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 4ــ م�ؤتمر الإ�سكندرية (1964م):

ُعق ��د ف ��ي � 5سبتمبر�/أيلول 1964م ،بق�صر المنتزه بالإ�سكندرية ،بح ���ضور �أربعة ع�شر قائد ًا عربي ًا،
و�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي ت�ض ّمن مجموعة من القرارات �أهمها:
 خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فل�سطين عاج ًال �أو �آج ًال. البدء بتنفيذ م�شروعات ا�ستغالل مياه نهر الأردن ،وحمايتها ع�سكري ًا. الترحيب بمنظمة التحرير الفل�سطينية ،ودعم قرارها ب�إن�شاء جي�ش التحرير الفل�سطيني. مواجه ��ة القوى المناوئة للعرب في مق ّدمتها بريطانيا ،ال�ستعمارها بع�ض المناطق العربية وا�ستغاللثرواتها ،وتق ّرر مكافحة اال�ستعمار البريطاني في جنوب �شبه جزيرة العرب.
 م�ضاعفة التعاون وزيادة الإ�سناد االقت�صادي لدول المغرب العربي. الإيمان بالت�ضامن الأفريقي  -الآ�سيوي ،واال�ستب�شار بنمو الوحدة الأفريقية. �إن�شاء مجل�س عربي م�شترك ال�ستخدام الطاقة الذرية للأغرا�ض ال�سلمية. التوجيه بو�ضع خطة �إعالمية عربية. ت�صفية القواعد اال�ستعمارية التي ته ّدد �أمن المنطقة العربية و�سالمتها ،وخا�صة في قبر�ص وعدن. الترحيب بدعوة الملك الح�سن الثاني في عقد لقاء القمة القادم في �شهر �سبتمبر�/أيلول لعام 1965م،بالمملكة المغربية.
 5ــ م�ؤتمر الدار البي�ضاء (1965م):

عقد في � 13سبتمبر�/أيلول 1965م في الدار البي�ضاء ،بدعوة من الملك الح�سن الثاني ،و�شارك فيه
 12دول ��ة عربية بالإ�ضافة �إلى منظم ��ة التحرير الفل�سطينية ،وقاطعتها تون�س التي كانت على خالف مع
م�صر .و�صدر عن القمة بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات �أهمها:
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القمــة العربيــة الثالثـة ــ الــدار البي�ضــاء (1965/9/17-13م)
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��ص ميث ��اق الت�ضام ��ن العرب ��ي وتوقيع ��ه م ��ن قب ��ل مل ��وك ور�ؤ�ساء ال ��دول العربية
 الموافق ��ة عل ��ى ن � ّالمجتمعين.
 م�ؤازرة الدول العربية ،وم�ساندة الجنوب المحتل والخليج العربي. المطالبة بت�صفية القواعد الأجنبية وت�أييد نزع ال�سالح ومنع انت�شار الأ�سلحة النووية. دعم منظمة التحرير الفل�سطينية وجي�ش التحرير ،ودرا�سة مطلب �إن�شاء المجل�س الوطني الفل�سطيني،وحدة للدفاع عن ق�ضية فل�سطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
و�إقرار الخطة العربية ال ُم ّ
 موا�صلة ا�ستثمار مياه نهر الأردن وروافده طبق ًا للخطة المر�سومة. التخلي عن �سيا�سة الق ّوة وح ّل الم�شاكل الدولية بالطرق ال�سلمية. 6ــ م�ؤتمر الخرطوم (1967م):

عق ��د في الخرطوم ف ��ي � 29أغ�سط�س�/آب 1967م ،بعد الهزيمة العربية في حرب حزيران ،وح�ضرت
جميع الدول العربية با�ستثناء �سوريا التي دعت �إلى حرب تحرير �شعبية �ضد �إ�سرائيل ،و�صدر عن القمة
مجموعة من القرارات� ،أهمها:
 الالءات العربية الثالث (ال لالعتراف ،ال للتفاو�ض ،ال لل�صلح). ت�أكيد وحدة ال�صف العربي ،وااللتزام بميثاق الت�ضامن العربي. التع ��اون العرب ��ي ف ��ي �إزالة �آثار الع ��دوان ع ��ن الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة ،والعمل على ان�سح ��اب القواتالإ�سرائيلية من الأرا�ضي العربية.
 ا�ستئناف �ضخ البترول �إلى الواليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و�ألمانيا الغربية.64
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 �إقرار م�شروع �إن�شاء �صندوق الإنماء االقت�صادي العربي. �سرعة ت�صفية القواعد الأجنبية في البالد العربية. 7ــ م�ؤتمر الرباط (1969م):

عق ��د ف ��ي  21دي�سمبر/كانون الأول 1969م في الرباط ،و�شاركت فيه �أربع ع�شرة دولة عربية ،بهدف
و�ضع ا�ستراتيجي ��ة عربية لمواجه ��ة �إ�سرائيل ،ولكن قادة الدول العربية افترقوا قبل �أن ي�صدر عنهم �أي
قرار �أو بيان ختامي.
 8ــ م�ؤتمر القاهــرة (1970م):

عق ��د هذا الم�ؤتم ��ر غير العادي ف ��ي � 23سبتمبر�/أيل ��ول 1970م في القاهرة ،على �أث ��ر اال�شتباكات
العنيف ��ة في الأردن بين الأردنيين والفل�سطينيين ،وقاطعته �سوري ��ا والعراق والجزائر والمغرب ،و�صدر
عنه بيان ختامي ،و�أهم قراراته:
 الإنه ��اء الف ��وري لجمي ��ع العمليات الع�سكرية م ��ن جانب الق ��وات الم�سلحة الأردنية وق ��وات المقاومةالفل�سطينية.
 ال�سحب ال�سريع لكال القوتين من عمان ،و�إرجاعها �إلى قواعدها الطبيعية والمنا�سبة. �إطالق المعتقلين من كال الجانبين. تكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذا االتفاق. وانته ��ت م ���شاورات الم�ؤتمر �إلى م�صالحة كل م ��ن يا�سر عرفات رئي�س منظم ��ة التحرير الفل�سطينيةوالملك ح�سين.
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 9ــ م�ؤتمر الجزائر (1973م):

عق ��د في  26نوفمبر/ت�شرين الثاني 1973م في الجزائ ��ر ،وح�ضرته �ست ع�شرة دولة عربية بمبادرة
م ��ن �سوري ��ا وم�صر بعد ح ��رب �أكتوبر/ت�شرين الأول ،وقاطعت ��ه العراق وليبيا� .صدر ع ��ن الم�ؤتمر بيان
ختامي ومجموعة من القرارات �أهمها:
 �إقرار �شرطان لل�سالم مع �إ�سرائيل:الأول	�إن�سحاب �إ�سرائيل من جيمع الأرا�ضي العربية المحتلة وفي مق ّدمتها القد�س.
الثاني ا�ستعادة ال�شعب الفل�سطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.
 تقديم جميع �أنواع الدعم المالي والع�سكري للجبهتين ال�سورية والم�صرية من �أجل ا�ستمرار ن�ضالهما�ضدالعدو ال�صهيوني.
 ا�ستم ��رار ا�ستخ ��دام �سالح النف ��ط العرب ��ي ورفع حظ ��ر ت�صدير النفط لل ��دول التي تلت ��زم بت�أييدهاللق�ضية العربية العادلة ،وتوجيه تحية تقدير للدول الأفريقية التي اتخذت قرارات بقطع عالقتها مع
�إ�سرائيل.
 القيام ب�إعادة تعمير ما د ّمرته الحرب من �أجل رفع الروح الن�ضالية لدى ال�شعوب العربية. ان�ضمام الجمهورية الموريتانية �إلى الجامعة العربية. 10ــ م�ؤتمر الرباط (1974م):

66

ُعق ��د في � 26أكتوبر /ت�شرين الأول 1974م في الرباط ،و�شاركت فيه جميع الدول العربية ومن بينها
ال�صومال التي ت�شارك لأول مرة في م�ؤتمر قمة عربي ،ومن قراراته:
 التحري ��ر الكامل لجميع الأرا�ضي العربي ��ة المحتلة في عدوان يونيو/حزيران 1967م ،وتحرير مدينةالقد�س ،وعدم التنازل عن ذلك.
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القمــة العربيــة ال�ساد�سة ــ الجزائر (1973/11/28-26م)
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 تعزي ��ز القوى الذاتية للدول العربي ��ة :ع�سكري ًا ،واقت�صادي ًا ،و�سيا�سي� � ًا ،وتجنب المعارك والخالفاتالهام�شية.
 اعتماد منظمة التحرير الفل�سطينية ممث ًال �شرعي ًا ووحدوي ًا لل�شعب الفل�سطيني. توثيق ال�صلة والتعاون مع المنظمات والمحافل الدولية. تقدير االحتياجات ال�سنوية لدعم دول المواجهة ع�سكري ًا. �إن�شاء �صندوق خا�ص للإعالم العربي. توحيد الموقف العربي من ق�ضية ال�صحراء العربية ،وتقديم معونات لل�صومال وموريتانيا. الموافقة على تلبية دعوة الرئي�س ال�صومالي محمد �سياد بري في ا�ست�ضافة القمة العربية القادمة فيالعا�صمة ال�صومالية مقدي�شو ،وتحديد �شهر يونيو/حزيران 1975م موعد ًا لذلك.
 11ــ م�ؤتمر الريا�ض (1976م):

ُعقد في الريا�ض في � 16أكتوبر/ت�شرين الأول 1976م ،بمبادرة من ال�سعودية والكويت ،لبحث الأزمة
�ضم �ست دول عربي ��ة فقـط ،هـي :ال�سعــودية ،م�صـر،
ف ��ي لبن ��ان درا�ســـة �سـبل حلها .وهو م�ؤتمر طارئ ّ
�سوري ��ا ،الكـوي ��ت ،لبنـ ��ان ومنظمة التحري ��ر الفل�سطينية ،ولم ي ���صدر عن الم�ؤتمر بي ��ان ختامي ،ومن
قراراته:
 وقف �إطالق النار واالقتتال نهائي ًا في كافة الأرا�ضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك. تعزي ��ز ق ��وات الأمن العربي ��ة الحالية لت�صبح ق ��وات ردع داخل لبن ��ان ،و�إعادة الحي ��اة الطبيعية �إلىلبنان.
 التعهد العربي ،وت�أكيد منظمة التحرير الفل�سطينية على احترام �سيادة لبنان ووحدته.68
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القمــة العربيــة ال�سـدا�سـية المحدودة ــ الريا�ض (1976/10/18-16م)
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 توجي ��ه الحمالت الإعالمية بما يك ّر�س وقف القتال وتحقي ��ق ال�سالم وتنمية روح التعاون والإخاء بينجميع الأطراف ،والعمل على توحيد الإعالم الر�سمي.
 12ــ م�ؤتمر القاهرة (1976م):

عق ��د في القاهرة ف ��ي � 25أكتوبر /ت�شرين الأول 1976م وح�ضرت ��ه �أربع ع�شرة دولة ال�ستكمال بحث
الأزمة اللبنانية التي بد�أت في الم�ؤتمر ال�سدا�سي في الريا�ض.
وقد �صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي وردت فيه مجموعة من القرارات �أهمها:
 الترحيب بنتائج �أعمال م�ؤتمر الريا�ض ال�سدا�سي ،والم�صادقة على قراراته. �أن ت�ساهم الدول العربية كل ح�سب �إمكانياتها في �إعادة �إعمار لبنان. تعهد متبادل في عدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية لأي بلد عربي. �إن�شاء �صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان. منا�شدة دول العالم �إدانة العدوان الإ�سرائيلي. 13ــ م�ؤتمر بغــداد (1978م):

ُعقد في  3نوفمبر /ت�شرين الثاني 1978م في بغداد على طلب من العراق� ،إثر توقيع م�صر اتفاقيات
كامب ديفيد لل�سالم مع �إ�سرائيل ،و�شارك في الم�ؤتمر ع�شر دول مع منظمة التحرير الفل�سطينية.
لم ي�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي� ،أما �أهم قراراته فهي:
 عدم موافقته الم�ؤتمر على اتفاقيتي كامب ديفيد. توحيد الجهود العربية من �أجل معالجة الخلل اال�ستراتيجي العربي.70
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 دعوة م�صر �إلى العودة عن اتفاقيتي كامب ديفيد. حظر عقد �صلح منفرد. دعم الجبهة ال�شمالية وال�شرقية ومنظمة التحرير الفل�سطينية مادي ًا. نقل مقر الجامعة العربية وتعليق ع�ضوية م�صر. تطبي ��ق قواني ��ن المقاطعة على ال�شركات والأف ��راد المتعاملين في م�صر م ��ع �إ�سرائيل ،والتمييز بينالحكومة وال�شعب في م�صر.
 �إلغاء القرارات التي اتخذها مجل�س الجامعة العربية بمقاطعة اليمن. 14ــ م�ؤتمر تون�س (1979م):

ُعقد في تون�س في  20نوفمبر /ت�شرين الثاني 1979م ،بدعوة من الرئي�س حبيب بورقيبة ،و�صدر عن
الم�ؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات ،منها:
 ال�صراع مع �إ�سرائيل طويل الأمد ،وهو ع�سكري و�سيا�سي واقت�صادي وح�ضاري. تجديد الإدانة العربية التفاقيتي كامب ديفيد. الت ���ص ّدي لم�ؤامرة الحكم الذاتي ،وتو�سيع نطاق الت�ضامن العالمي مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،من�أجل �إف�شال مخططات االحتالل ال�صهيوني وهزيمته.
 الت�ص ّدي لنقل العا�صمة الإ�سرائيلية �إلى القد�س. �إدان ��ة �سيا�سة الواليات المتحدة الأمريكية ،واعتبارها ت�ؤثر �سلب ًا على العالقات والم�صالح بين الدولالعربية والواليات المتحدة الأمريكية.
دليل المعلومات
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 �إدان ��ة الع ��دوان الإ�سرائيل ��ي على الجن ��وب اللبناني ،والت�أكيد عل ��ى �سيادة لبن ��ان وا�ستقالله ووحدتهالوطنية.
 �إدانة قرار النظام الم�صري بتزويد �إ�سرائيل من مياه النيل. ا�ستمرار �أحكام المقاطعة للنظام الم�صري. تعمير لبنان ،وم�ساعدة الفل�سطينيين في الجنوب اللبناني. 15ــ م�ؤتمر عمان (1980م):

ُعق ��د في عمان في  25نوفمبر /ت�شرين الثاني 1980م ،بح�ضور خم�سة ع�شر دولة عربية ،و�صدر عن
الم�ؤتمر بيان ختامي ت�ض ّمن مجموعة من القرارات �أهمها:
 عزم القادة العرب على �إ�سقاط اتفاقيتي كامب ديفيد لل�سالم مع �إ�سرائيل. الت�أكي ��د �أن ق ��رار مجل�س الأمن رق ��م  242ال يتفق مع الحقوق العربية ،وال ُي ���شكل �أ�سا�س ًا �صالح ًا لحل�أزمة الق�ضية الفل�سطينية.
 الدعوة �إلى وقف �إطالق النار بين العراق و�إيران ،وت�أييد حقوق العراق الم�شروعة في �أر�ضه ومياهه. �إدانة االعتداء الإ�سرائيلي على لبنان ،ودعم وحدة و�سالمة �أرا�ضي لبنان. �إدان ��ة ا�ستم ��رار حكوم ��ة وا�شنط ��ن ف ��ي ت�أيي ��د �إ�سرائيل و�إل ���صاق �صف ��ة الإرهاب بمنظم ��ة التحريرالفل�سطينية.
 الم�صادقة على وثيقة ا�ستراتيجية العمل االقت�صادي العربي الم�شترك حتى عام 2000م. الموافقة على ا�ستمرار مقاطعة م�صر.72
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 16ــ م�ؤتمر فا�س (1981م):

ُعق ��د ف ��ي فا�س في  25نوفمبر/ت�شرين الثان ��ي 1981م ،و�شاركت فيه جميع ال ��دول العربية با�ستثناء
م ���صر ،وانتهت �أعمال الم�ؤتمر بعد خم�س �ساع ��ات ،عندما رف�ضت �سوريا ُم�سبق ًا خطة الملك فهد لح ّل
�أزمة ال�شرق الأو�سط ،وتق ّرر �إرجاء �أعمال الم�ؤتمر �إلى وقت الحق في فا�س �أي�ض ًا.
 17ــ م�ؤتمر فا�س (1982م):

ُعق ��د ف ��ي فا�س ف ��ي � 6سبتمبر�/أيلول 1982م ،و�شاركت في ��ه ت�سعة ع�شر دولة وتغ ّيب ��ت ليبيا وم�صر.
واعترف ��ت فيه ال ��دول العربية �ضمني ًا بوج ��ود �إ�سرائي ��ل .و�صدر عنه بيان ختامي ت�ض ّم ��ن مجموعة من
القرارات �أهمها:
أهم ما ت�ض ّمنه :ان�سح ��اب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي
 �إق ��رار م ���شروع ال�سالم العربي مع �إ�سرائي ��لّ � ،العربية التي احتلتها عام 1967م ،و�إزالة الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في الأرا�ضي التي احتلت بعد عام
1967م ،وقيام الدول ��ة الفل�سطينية الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،وت�أكيد حق ال�شعب الفل�سطيني في
تقرير م�صيره ،وتعوي�ض من ال يرغب بالعودة.
 الإدانة ال�شديدة للعدوان الإ�سرائيلي على ال�شعبين اللبناني والفل�سطيني. بخ ���صو�ص الحرب العراقي ��ة الإيرانية ،دعا الم�ؤتمر �إل ��ى �ضرورة �إلتزام الطرفي ��ن لقرارات مجل�سالأمن ،و�أعلن �أن �أي اعتداء على �أي ُقطر عربي اعتداء على البالد العربية جميع ًا.
 م�ساندة ال�صومال في مواجهة و�إخراج القوة الأثيوبية من �أرا�ضيها.دليل المعلومات
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 18ــ م�ؤتمر الدار البي�ضاء (1985م):

ُعق ��د ف ��ي الدار البي ���ضاء في � 20أغ�سط ���س� /آب 1985م ،بن ��اء ًا على دعوة من الح ���سن الثاني ملك
المملكة المغربية ،و�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي ت�ض ّمن مجموعة من القرارات� ،أهمها:
 ت�أليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية وحل الخالفات بين الأ�شقاء العرب. اال�ستنكار والأ�سف ال�شديد لإ�صرار �إيران على موا�صلة الحرب ،و�إعالن الم�ؤتمر تعبيئه جميع الجهودلو�ضع ح ّد �سريع للقتال.
 التندي ��د بالإره ��اب بجمي ��ع �أ�شكاله و�أنواعه وم ���صادره ،وفي مقدمته الإره ��اب الإ�سرائيلي داخل فيفل�سطين.
 المطالبة برفع الح�صار الذي تفر�ضه ميلي�شيات حركة �أمل ال�شيعية على المخيمات الفل�سطينية. 19ــ م�ؤتمر عمــان (الأردن) (1987م):

ُعقد في عمان في  8نوفمبر/ت�شرين الثاني 1987م� ،شاركت فيه ع�شرين دولة عربية ومنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،صدر عنه بيان ختامي ومجموعة من القرارات �أهمها:
 �إدانة �إيران الحتاللها جزء ًا من الأرا�ضي العراقية والت�ضامن مع العراق. ت�ضام ��ن الم�ؤتم ��ر مع ال�سعودية والكوي ��ت والتنديد بالأح ��داث التي اقترفها الإيراني ��ون في الم�سجدالحرام بمكة المك ّرمة.
 التم � ّ��سك با�سترجاع كافة الأرا�ضي العربية المحتلة والقد�س ال�شريف ك�أ�سا�س لل�سالم ،و�ضرورة بناءالقوة الذاتية للعرب.
74
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 �إدانة الإرهاب الدولي. العالق ��ات الدبلوما�سية بين �أي دولة ع�ضو في الجامع ��ة العربية وبين م�صر عمل من �أعمال ال�سيادةتق ّررها كل دولة بموجب د�ستورها وقانونها.
 تكثيف الحوار مع حا�ضرة الفاتيكان ،ودعوة الملك ح�سين �إلى �إجراء ات�صاالت معها. 20ــ م�ؤتمر الجزائر (1988م):

ُعق ��د في الجزائر بمبادرة م ��ن الرئي�س الجزائري ال�شاذلي بن جديد في  7يونيو /حزيران 1988م،
و�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي ،ومن قراراته:
 دعم االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية ،وتعزيز فعاليتها و�ضمان ا�ستمراريتها. المطالبة بعقد م�ؤتمر دولي لل�سالم في ال�شرق الأو�سط تحت �إ�شراف الأمم المتحدة. تجديد �إلتزام الم�ؤتمر بتطبيق �أحكام مقاطعة �إ�سرائيل.�شجعة لإ�سرائيل في موا�صلة عدوانها وانتهاكاتها.
 �إدارة ال�سيا�سة الأمريكية ال ُم ّ الوقوف �إلى جانب لبنان في �إزالة االحتالل الإ�سرائيلي من جنوب لبنان. تجديد الت�ضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حريته �ضد �إيران. �إدانة االعتداء الأمريكي على ليبيا ،وت�أييده ل�سيادة ليبيا على خليج �سرت. �إدانة الإرهاب الدولي والممار�سات العن�صرية. االهتمام باالنفراج الدولي في البدء بالنزع التدريجي للأ�سلحة النووية.دليل المعلومات
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 21ــ م�ؤتمر الدار البي�ضاء (1989م):

ُعقد في الدار البي�ضاء في  23مايو� /أيار 1989م ،بح�ضور م�صر التي ا�ستعادت ع�ضويتها في الجامعة
العربية ،وتغ ّيب لبنان الذي كانت تتنازع ال�سلطة فيه حكومتان.
لم ي�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي ،و�أ�صدر مجموعة من القرارات ،من بينها:
 تقديم الدعم والم�ساعدة المعنوية والمادية لالنتفا�ضة الفل�سطينية. ت�أييد عقد الم�ؤتمر الدولي لل�سالم في ال�شرق الأو�سط. ت�أييد قيام دولة فل�سطين الم�ستقلة والعمل لتو�سيع االعتراف بها.تتم بعد االن�سح ��اب الإ�سرائيلي من الأرا�ضي
 دع ��م الموق ��ف الفل�سطيني في م ��و�ضوع االنتخابات و�أن ّالفل�سطينية ،وب�إ�شراف دولي ،وفي �إطار عملية ال�سالم ال�شاملة.
 22ــ م�ؤتمر بغـداد (1990م):

ُعق ��د ف ��ي  28مايو� /أيار 1990م بدعوة من الرئي ���س العراقي �صدام ح�سين في بغ ��داد ،وغابت عنه
لبنان و�سوريا ،وبحث الم�ؤتمر كمو�ضوع رئي�سي التهديدات التي يتع ّر�ض لها الأمن القومي العربي واتخاذ
التدابير الالزمة حيالها� ،صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي ت�ض ّمن مجموعة من القرارات �أهمها:
 الترحيب بوحدة اليمنيين ال�شمالي والجنوبي بعدما كانا دولتين م�ستقلتين. ت�أييد ا�ستمرار االنتفا�ضة الفل�سطينية ،والت�أكيد على دعمها مادي ًا ومعنوي ًا. �إدانة تهجير اليهود وعدم �شرعية الم�ستوطنات. �إدانة قرار الكونغر�س الأمريكي اعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل.76
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 توفير الحماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني. معار�ضة للمحاوالت الأمريكية �إلغاء قرار اعتبار ال�صهيونية �شك ًال من �أ�شكال ال�صهيونية. دعم العراق في حقها امتالك جميع �أنواع التكنولوجيا الحديثة. �إدانة التهديدات الأمريكية لليبيا ،والت�ضامن مع ليبيا �ضد الح�صار االقت�صادي. �إطالق �سراح �أ�سرى الحرب بين الجانبين العراقي والإيراني. انتظام عقد م�ؤتمرات القمة العربية ،وتقرير عقد القمة المقبلة في م�صر. 23ــ م�ؤتمر القاهرة (1990م):

ُعق ��د في القاهرة في � 15أغ�سط ���س� /آب 1990م في القاهرة على �أثر الغزو العراقي للكويت ،وتغ ّيب
ع ��ن الم�ؤتمر تون�س التي كانت تدعو �إلى ت�أجيلها .ولم يح�ضر القمة قادة الدول الخليجية با�ستثناء �أمير
البحري ��ن .ومث ��ل الكويت ولي عهدها �سعد العبد اهلل ال�صباح .ل ��م ي�صدر عن الم�ؤتمر بيان ختامي� ،أما
�أهم القرارات التي اتخذها الم�ؤتمر فهي:
�ضم الكويت �إليه ،ومطالبة
 �إدان ��ة العدوان العراقي على دولة الكويت ،وعدم االعت ��راف بقرار العراق ّالعراق ب�سحب قواته فور ًا �إلى مواقعها الطبيعية.
 بناء ًا على طلب من الريا�ض ،تقرر �إر�سال قوة عربية م�شتركة �إلى الخليج. 24ــ م�ؤتمر القاهرة (1996م):

بع ��د انقطاع دام حوال ��ي �ست �سنوات ،عقد م�ؤتمر القاهرة الطارئ ف ��ي  21يونيو/جزيران 1996م،
بدع ��وة من الرئي�س الم�صري ح�سن ��ي مبارك ،ح�ضرته كافة الدول العربية با�ستثناء العراق ،و�صدر عن
دليل المعلومات

77

الم�ؤتمر بيان ختامي ت�ض ّمن مجموعة من القرارات ،من بينها:
 الموافق ��ة المبدئي ��ة على �إن�شاء محكمة العدل العربية ،وميثاق ال ���شرق للأمن والتعاون العربي ،و�آليةجامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات و�إدارتها وت�سويتها.
 الإ�سراع في �إقامة منظمة التجارة الح ّرة العربية الكبرى. الت�أكي ��د م ��ن جديد على �شروط ال ���سالم ال�شامل م ��ع �إ�سرائيل وهي االن�سحاب الكام ��ل من الأرا�ضيالفل�سطينية بما فيها القد�س ،ومن الجوالن والجنوب اللبناني ،والتوقف عن الن�شاط اال�ستيطاني.
 الت�ضامن العربي مع دولتي البحرين والإمارات �ضد التهديد الإيراني. الحفاظ على وحدة و�سالمة العراق ،ودعوته �إلى تنفيذ قرارات مجل�س الأمن. 25ــ م�ؤتمر القاهرة (2000م):

تفجرت �ضد الفل�سطينيين
ُعق ��د في القاهرة في � 21أكتوب ��ر /ت�شرين الأول �إثر �أحداث العنف الت ��ي ّ
و�س ّمي بم�ؤتمر قمة الأق�صى .ح�ضر الم�ؤتمر جميع الدول العربية
بع ��د �أن دخل �شارون الحرم الق ��د�سيُ ،
با�ستثناء ليبيا التي مثلها وفد دبلوما�سي ان�سحب في اليوم الثاني من القمة .وقد ت�ض ّمن البيان الختامي
الذي �أ�صدره الم�ؤتمر ع ّدة قرارات �أهمها:
 �إن ���شاء �صن ��دوق با�سم انتف ��ا�ضة القد�س بر�أ�س م ��ال  200مليون دوالر �أمريكي لدع ��م �أ�سر ال�شهداء،وت�أهيل الجرحى وال ُم�صابين.
 �إن�شاء �صندوق با�سم �صندوق الأق�صى بر�أ�س مال  800مليون دوالر لدعم االقت�صاد الفل�سطيني. ال�سماح با�ستيراد ال�سلع الفل�سطينية بدون قيود كمية �أو نوعية.78
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القمــة العربيــة غير العادية ــ القـاهـــرة (2000/10/22-21م)
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 26ــ م�ؤتمر قمة عمــان (2001م):

ُعق ��د في مدين ��ة عمان عا�صمة المملكة الأردنية الها�شمية ُعقدت يوم  27مار�س� /آذار 2001م ،ومن
�أهم قراراتها:
�إدان ��ة العدوان الإ�سرائيلي المتوا�صل على ال�شعب الفل�سطين ��ي وانتهاكات �إ�سرائيل الج�سيمة لحقوق
الإن ���سان .كما ع ّبرت عن اال�ستياء البالغ ال�ستخ ��دام الواليات المتحدة حق النق�ض (الفيتو) في مجل�س
الأم ��ن �ضد م ���شروع قرار ح ��ول حماية ال�شع ��ب الفل�سطيني ف ��ي الأر�ض الفل�سطينية و�إن ���شاء قوة الأمم
المتحدة للمراقبة في تلك الأرا�ضي.
 27ــ م�ؤتمر قمة بيروت (2002م):

ُعق ��دت ف ��ي بيروت في  27م ��ار�س�/آذار 2002م ،وكانت �إحدى القمم الأكث ��ر �أهمية في تاريخ القمم
العربي ��ة �إذتبن ��ت مبادرة خ ��ادم الحرمين ال�شريفين المل ��ك عبد اهلل بن عبد العزي ��ز (كان ولي ًا للعهد
ال�سعودي يومذاك) ب�ش�أن تطبيع العالقات الإ�سرائيلية العربية �شريطة االن�سحاب �إلى حدود الرابع من
يونيو /حزيران .1967
كم ��ا �شهدت القم ��ة انفراج ًا ن�سبي ًا ف ��ي العالقات الم�أزومة بي ��ن الكويت والع ��راق وانفراج ًا �آخر في
العالقات ال�سعودية العراقية.
 28ــ م�ؤتمر قمة �شرم ال�شيخ (2003م):

ُعقدت في غزة مار�س� /آذار 2003م في �شرم ال�شيخ بم�صر و�سط ظروف بالغة ال�سوء �إذ كان قد بد أ�
غ ��زو العراق من ِق َبل القوات الأمريكية والبريطانية .و�ش ّدد البيان الختامي على �ضرورة احترام �سيادة
�شع ��ب العراق على �أرا�ضي ��ه .و�أحدثت المبادرة الإماراتية التي اقترحت تنح ��ي الرئي�س العراقي �صدام
ح�سي ��ن م ��ن ال�سلطة ردود فعل مختلفة بي ��ن القادة العرب ،وكانت �سبب ًا بعد ذل ��ك في �أزمة عميقة بين
الإمارات والأمين العام للجامعة عمرو مو�سى.
80
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القمــة العربيــة الخام�سة ع�شر ــ �شـرم ال�شـيخ ( 1مار�س 2003م)
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 29ــ م�ؤتمر قمة تون�س (2004م):

ُعق ��دت يومي 29و 30مار�س 2004م ،و�أكد القادة العرب فيها تم�سكهم بالإ�صالح باعتمادهم «وثيقة
الإ�صالح» وبالعم ��ل العرب ��ي الم�شترك باعتم ��اد «وثيقة العهد والوفاق» التي قدمته ��ا ال�سعودية و«�إعالن
تون�س» .كما اتفقوا على �إدخال تعديالت على ميثاق الجامعة العربية للمرة الأولى منذ عام 1945م.
 30ــ م�ؤتمر قمة الجزائر (2005م):

ُعق ��دت يوم ��ي  22و 23م ��ار�س 2005م ،وكان ��ت �أول قمة عربية تعق ��د بعد وفاة الرئي ���س الفل�سطيني
ي ��ا�سر عرفات ،كما جاءت بعد جريمة اغتيال رئي ���س وزراء لبنان رفيق الحريري .وخاللها ج ّدد القادة
االلت ��زام بمبادرة ال�سالم العربية باعتبارها الم ���شروع العربي لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل والدائم
في المنطقة ،م�ؤكدين �أن عملية ال�سالم ُكل ال يتجز�أ وتقوم على �أ�سا�س ال�شرعية الدولية وقرارات الأمم
المتح ��دة ذات ال�صل ��ة ،وال �سيم ��ا القرارين  242و 338ومب ��د�أ الأر�ض مقابل ال ���سالم ومرجعية م�ؤتمر
مدريد ،وب�ش�أن العراق �أكد القادة مجدد ًا على احترام وحدة و�سيادة العراق وا�ستقالله وعدم التدخل في
�ش�ؤونه الداخلي ��ة .وحول ال�سودان رحبوا بتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل بين الحكومة ال�سودانية والحركة
ال�شعبي ��ة لتحرير ال�سودان ف ��ي 2005/1/9م ،بالعا�صمة الكينية نيروبي ،لكنه ��م �أعربوا عن بالغ القلق
�إزاء تطورات الأو�ضاع في �إقليم دارفور.
 31ــ م�ؤتمر قمة الخرطوم (2006م):

ُعقدت في �أواخر مار�س� /آذار 2006م في العا�صمة ال�سودانية الخرطوم ،وفي هذه القمة جدد القادة
العرب طرح مبادرة ال�سالم العربية مع �إ�سرائيل التي تقوم على مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم وفق مقررات
قم ��ة بيروت عام 2002م ،راف�ضي ��ن الحلول المنفردة من الجانب الإ�سرائيل ��ي ،كما انتقدوا التهديدات
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القمــة العربيــة ال�سابعة ع�شر ــ الجزائر (2005/3/23-22م)
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بقط ��ع الم�ساعدات المالية عن ال�سلطة الفل�سطينية .وبالن�سب ��ة للو�ضع الأمني المتدهور في العراق �أكد
الق ��ادة الع ��رب ت�ضامنهم مع ال�شعب العراقي ودعوا �إلى احترام �سي ��ادة العراق ووحدة �أرا�ضيه وحريته
وا�ستقالل ��ه ،كما دع ��وا ال�شعب العراقي �إلى التم�سك بالوحدة الوطنية .وفي هذه القمة ظهر الت�شقق في
القيادة اللبنانية التي تمثلت بوفدين على ر�أ�س �أحدهما رئي�س الجمهورية �إميل لحود؛ بينما تر�أ�س الثاني
رئي�س الحكومة ف�ؤاد ال�سنيورة.
 32ــ م�ؤتمر قمة الريا�ض (2007م):

ُعقدت القمة العربية يوم الأربعاء في الريا�ض بح�ضور وفود من كل الدول العربية با�ستثناء ليبيا.
قررت هذه القمة تفعيل مبادرة ال�سالم العربية بعد خم�س �سنوات من �إطالقها ودعت «�إ�سرائيل» �إلى
القبول بها...
 33ــ م�ؤتمر قمة دمـ�شق (2008م):

ُعق ��دت في العا�صم ��ة ال�سورية دم�شق بتاريخ  30-29مار� ��س � /آذار 2008م وهي القمة الأولى التي
تعقد في �سوريا منذ قيام الجامعة العربية �سنة 1945م .وقد جاءت هذه القمة في ظروف عربية ودولية
�صعبة ،و�سط مقاطعة العديد من الدول العربية لها النعقادها في العا�صمة ال�سورية دم�شق.
وكان الملف اللبناني �أحد الملفات ال�شائكة التي واجهت دم�شق وقمتها ،فلبنان منذ حرب يوليو/تموز
2006م كان يعاني من انق�سام حاد بين بع�ض مك ّوناته وحول عدد من الق�ضايا �أحدها العالقة مع �سوريا،
فقوى الرابع ع�شر من �آذار والتي تو�صف بالأكثرية �أو بالمواالة وعلى ر�أ�سها تيار الم�ستقبل ،تتهم �سوريا
ب�أنه ��ا م�س�ؤولة عن الفراغ في رئا�سة الجمهورية اللبنانية و�سب ��ق لها �أن اتهمتها باغتيال الحريري و�أنها
وراء التفجيرات التي ا�ستهدفت العديد من ال�شخ�صيات اللبنانية.
والملف الفل�سطيني والأزمة المتعددة الأوجه ،منها الخالف الداخلي الفل�سطيني ،بين حركة التحرير
الوطني الفل�سطيني فتح ومن معها من جهة ،وبين حركة المقاومة الإ�سالمية حما�س ومن معها من جهة
�أخ ��رى وما ا�ستتبع ��ه من تداعي ��ات حيث انق�سمت الحكوم ��ة �إلى �شطرين ،في ال�ضف ��ة وغزة ،وكل منها
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دليل المعلومات

85

يخ�ضع لمعادلة مختلفة بكل ما للكلمة من معنى.
وقد �صدر عن القمة العربية العادية الع�شرين في ختام �أعمالها بدم�شق عدد من القرارات التي تتعلق
بق�ضايا العمل العربي الم�شترك ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية:
 دعم حق �سوريا في ا�ستعادة الجوالن. الت�ضامن مع �سوريا ولبنان في مواجهة �إ�سرائيل. ال�سالم العادل وال�شامل خيار ا�ستراتيجي. �إدانة الجرائم الإ�سرائيلية بحق الفل�سطينيين. رف�ض العقوبات الأمريكية �ضد �سوريا. احترام وحدة و�سيادة وا�ستقالل العراق. �إقرار ورقة النهو�ض باللغة العربية. �إدانة الإرهاب بكل �أ�شكاله و�صوره. دعم ال�سالم والتنمية والوحدة في ال�سودان. - 34م�ؤتمر ق ّمة الدوحة (2009م):

اختتمت الق ّمة العربية في الدوحة �أعمالها بت�أكيد رف�ض قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئي�س
ال�سودان ��ي عمر الب�شير ،بح�سب البي ��ان الختامي الذي تاله الأمين العام للجامعة العربية عمرو مو�سى.
و�أك ��د �إعالن الدوحة «رف�ض» ال ��دول الأع�ضاء لق ��رار المحكمة الجنائية الدولية الت ��ي �أ�صدرت مذكرة
توقيف بحق الرئي�س الب�شير على خلف ّية النزاع في �إقليم دارفور بغرب ال�سودان.
86

دليل المعلومات

القمة العربية الإحدى والع�شرين  -الدوحة (2009/3/30م)

دليل المعلومات

87

و�ش� � ّدد �إع�ل�ان الدوحة على «الت�ضام ��ن مع ال�سودان ودعمه ف ��ي مواجهة كل ما ي�سته ��دف النيل من
�سيادته و�أمنه وا�ستقراره ووحدة �أرا�ضيه».
كم ��ا �أك ��د القادة الع ��رب «رف�ض كل الإجراءات التي ته� � ّدد جهود ال�سالم (في دارف ��ور) التي تبذلها
دول ��ة قطر في �إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية وبالتن�سيق مع الو�سيط ال ُم�شترك للأمم المتحدة
واالتحاد الأفريقي».
وقد �صدر عن الق ّمة العربية العادية الواحد والع�شرين في ختام �أعمالها بالدوحة عدد من القرارات
التي تتعلق بق�ضايا العمل العربي ال ُم�شترك ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ما يلي:
 االلتزام التام بالت�ضامن العربي و�صون �سالمة الدول العربية. الت�شديد على �ضرورة ت�سوية الخالفات العربية بالحوار الهادف والبنّاء. الدعوة �إلى موا�صلة الجهود لتحديث منظومة العمل العربي ال ُم�شترك وتفعيل �آلياتها. الإعراب عن الدعم الكامل للجهود العربية لإنهاء حالة االنق�سام في ال�صف الفل�سطيني. ال ُمطالب ��ة بوقف ال�سيا�س ��ات الإ�سرائيلية �أحادية الجانب ،بما في ذلك وقف اال�ستيطان و�إزالة جدارالف�صل العن�صري ،وعدم الم�سا�س بو�ضع القد�س ال�شريف.
التو�صل �إل ��ى ح ّل عادل لل�ص ��راع العرب ��ي – الإ�سرائيلي في �إط ��ار ال�شرعية
 الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ّالدولية.
 الت�أكيد على الت�ضامن مع ال�سودان ،ورف�ض قرار المحكمة الجنائية الدولية ب�ش�أن رئي�سه. تجديد االلتزام بوحدة العراق و�سيادته وا�ستقالله وهو ّيته العربية والإ�سالمية. الت�أكيد على �إدانة الإرهاب بجميع �أ�شكاله و�صوره.88
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 الت�أكي ��د عل ��ى الح ��ق الم�ش ��روع لل ��دول العربية في الح�ص ��ول عل ��ى التكنولوجيا النووي ��ة للأغرا�ضال�سلمية.
 الترحي ��ب بق ��رارات الق ّم ��ة العربي ��ة االقت�صادية والتنموي ��ة واالجتماعية (الكوي ��ت  20 – 19يناير2009م).
 ت�أكيد ال�سعي لإنجاز منطقة التجارة الح ّرة العربية الكبرى. – 35م�ؤتمر ق ّمة �سرت (2010م)

اختتم ��ت ق ّم ��ة �سرت �أعمالها ب�إعالن الق ��ادة العرب و�ضع خطة تح ّرك عرب ّي ��ة لإنقاذ القد�س بدعوة
المجتم ��ع الدولي خا�صة مجل�س الأمن واالتحاد الأوروب ��ي و «اليوني�سكو» لتح ّمل الم�س�ؤولية في الحفاظ
على الم�سجد الأق�صى.
وق� � ّرر الق ��ادة ا�ستم ��رار تكليف المجموع ��ة العرب ّية في نيوي ��ورك بطلب عقد جل�سة خا�ص ��ة للجمع ّية
العام ��ة للأمم المتحدة لإدانة الإج ��راءات الإ�سرائيلية بالقد�س وت�شكيل لجن ��ة قانون ّية في �إطار جامعة
ال ��دول العرب ّية لمتابعة توثي ��ق عمليات التهويد و ُم�صادرة الممتلكات العرب ّية ،بالإ�ضافة �إلى ق�ضايا �أمام
المحاك ��م الوطن ّية والدول ّية ذات االخت�صا� ��ص ل ُمقا�ضاة �إ�سرائيل قانوني ًا ودعوة و�سائل الإعالم العرب ّية
وتخ�صي�ص �أ�سبوع ل�شرح خطة التح ّرك العربي لإنقاذ القد�س.
ودان الق ��ادة في البيان الختامي ال�ص ��ادر عن ق ّمة �سرت الإرهاب بجمي ��ع �أ�شكاله و�صوره ،و�ضرورة
التفريق بين الإرهاب وال ُمقاومة الم�شروعة �ضد االحتالل ،ورف�ض الخلط بين الإرهاب والدين الإ�سالمي،
والعم ��ل على ُمعالجة جذور الإرهاب ،ودعوة دول العالم خا�صة بريطانيا واالتحاد الأوروبي �إلى التعامل
بج ّدية مع الأ�شخا�ص الداعمين للإرهاب و�إبعادهم عن �أرا�ضيها وعدم منحهم حق اللجوء ال�سيا�سي �أو
ال�سماح لهم با�ستغالل مناخ الحر ّية لإلحاق ال�ضرر ب�أمن وا�ستقرار الدول العرب ّية.
دليل المعلومات

89

كما دان بيان �سرت الختامي للق ّمة العربية الثانية والع�شرين ،اغتيال القيادي في حركة حما�س محمود
المبحوح في دولة الإمارات واعتبار هذه الجريمة تمثل انتهاك ًا ل�سيادة و�أمن الإمارات مع �إدانة ا�ستغالل
المزايا القن�صل ّية التي ُمنحت لرعايا الدول التي ا�ستخدمت جوازات �سفرها في عملية االغتيال.
 – 36م�ؤتمر ق ّمة بغداد (2012م)

عق ��د مجل�س جامعة ال ��دول العرب ّية على م�ستوى الق ّمة دورته العاد ّي ��ة الثالثة والع�شرين في بغداد –
جمهور ّية العراق في  29مار�س� /آذار  2012وفي �إطار االجتماعات التح�ضير ّية للق ّمة العرب ّية التي ان ُعقدت
ف ��ي مق ّر الأمانة العامة ،انعق ��د اجتماع كبار الم�س�ؤولين للمجل�س االقت�ص ��ادي واالجتماعي التح�ضيري
للق ّمة في 2012/3/12م ،كما انعقد اجتماع المندوبين الدائمين وكبار الم�س�ؤولين التح�ضيري لمجل�س
وزراء الخارج ّي ��ة للق ّم ��ة في 2012/3/22م و2012/3/24م ،وذلك تمهي ��د ًا لعقد اجتماع مجل�س وزراء
الخارج ّية التح�ضيري للق ّمة في 2012/3/28م في بغداد.
وقد انعقد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الم�ستوى الوزاري في بغداد في 2012/3/27م� ،أما
اجتماع ال�سادة وزراء الخارجية التح�ضيري للق ّمة فقد انعقد بتاريخ 2012/3/28م.
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القمة العربية الثالثة والع�شرين  -بغداد (2012/3/29م)
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 3ــ اللجنة الوطنية المنظمة الجتماع مجل�س َجامعة الدول العربية على م�سـتوى القمــة
الدورة العاديـة الرابعـــة والع�شـرين

اللجنة الوطن ّية المنظمة الجتماع مجل�س الدول العرب ّية على م�ستوى الق ّمة:

 – 1اللجنة الوطن ّية المنظمة الجتماع الق ّمة:

ُيعق ��د االجتماع (الرابع والع�شرين) لمجل�س الجامعة العرب ّية على م�ستوى الق ّمة في الدوحة بمركز قطر
الدول ��ي للم�ؤتمرات بالتعاون مع اللجنة الوطن ّية ،وتعتبر اللجنة الوطن ّية للم�ؤتمر هي �أعلى �سلطة للتح�ضير
للق ّم ��ة داخل دولة قطر وهي م�س�ؤولة عن الإعداد والتنظيم لالجتم ��اع بالتن�سيق مع الأمانة العامة لجامعة
الدول العرب ّية ،وذلك وفق ًا للم�س�ؤوليات التالية:
الم�ضيفة:
�أعمال الدولة ُ

– تنظي ��م االجتم ��اع ،وت�أمين مرا�س ��م اال�ستقبال ،ال�ضياف ��ة ،الموا�صالت ،الإقام ��ة ،ال ُمرافقين ،الأمن
والحماية.
– تن�سيق عمل الأمانة العامة للجامعة العرب ّية ،وتنظيم العمل داخل مركز الم�ؤتمرات بفندق ال�شيراتون
ف ��ي نواح ��ي :التنظيم – ال�سكرتاريا – الترجمة – الإعالم – الخدمات الفنية واللوج�ست ّية عن طريق
تقديم الخدمات ال ُمبا�شرة �أو �إمدادها.

 – 2اللجنة التنظيم ّية للأمانة العامة لجامعة الدول العرب ّية:

تق ��وم اللجنة التنظيمية لجامعة الدول العربية بالتح�ضير لأعمال االجتماعات الخا�صة بمجل�س الجامعة
العرب ّية بالتعاون مع اللجنة الوطن ّية المنظمة.
�إدارة وتنظيم ومتابعة �أعمال الم�ؤتمر داخل مركز الم�ؤتمرات بفندق ال�شيراتون في مدينة الدوحة.
لمزيد من المعلومات ُيرجى �إر�سال ر�سالة عبر البريد الإلكتروني للجامعة العرب ّية في القاهرة.
www.lasportal.org

�أو على فاك�س رقم � +974 44435836أو +974 44431539
دليل المعلومات
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�أع�ضاء اللجنة الوطنية املنظمة للقمة العربية
يف الدوحة خالل الفرتة من 2013/3/27-20م
الأ�سم

م

اللجنة

ال�صفة

رقم
الهاتف

اللجنة الرئي�سية
 -1الدكتور/خالد بن حممد العطية

رئي�س اللجنة الوطنية
املنظمة

 -2ال�شيخ�/أحمد بن حممد بن جرب �آل ثاين

نائب رئي�س اللجنة
الوطنية املنظمة

 -3ال�سفري/عبد اهلل عبد الرحمن فخرو

املن�سق العام

وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية

40113333

م�ساعد الوزير ل�ش�ؤون التعاون 40111811
الدويل بوزارة اخلارجية 55520855
املدير التنفيذي للجنة
الدائمة لتنظيم امل�ؤمترات

44431258
55525282

جلنة ال�صياغة
 -4ال�سفري/ابراهيم عبد العزيز ال�سهالوي
 -5ال�سيد�/أ�سامة يو�سف القر�ضاوي
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رئي�س جلنة
ال�صياغة

مدير �إدارة ال�ش�ؤون
40113000
العربية بوزارة اخلارجية 55560268

ع�ضو جلنة ال�صياغة
020233360242
نائب املندوب الدائم �سفارة دولة قطر – القاهرة 00201006666692
55855566
باجلامعة العربية

اللجنة الأمنية
 -6العميد/خالد عبد اهلل احلوطي

رئي�س اللجنة الأمنية

وزارة الداخلية – قوة
الأمن الداخلي

55895352

 -7العقيد الركن/حمد ح�سن الأحبابي

ع�ضو اللجنة الأمنية

احلر�س الأمريي

55566220

44779335

جلنة الت�شريفات
 -8ال�سيد/غامن �سيف اخل ّيارين

رئي�س جلنة
الت�شريفات واملرا�سم

 -9ال�سيد/علي يو�سف املال

م�ساعد مدير �إدارة
نائب رئي�س جلنة
40111911
الت�شريفات واملرا�سم املرا�سم بوزارة اخلارجية 55055553

الديوان الأمريي

55000244

اللجنة املالية
 -10ال�سيد�/سعد حممد التميمي
 -11ال�سيد/خالد حمد الهاجري
 -12ال�سيد/علي �أحمد فالمرزي

مدير �إدارة
40111555
رئي�س اللجنة املالية
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية،
55505100
والإدارية
وزارة اخلارجية
55579090
ع�ضو اللجنة املالية
وزارة االقت�صاد واملالية
44461429
والإدارية
ع�ضو اللجنة املالية اللجنة الدائمة لتنظيم 40111515
والإدارية
امل�ؤمترات  -وزارة اخلارجية 55535777
دليل المعلومات
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اللجنة الإعالمية
 -13ال�شيخ�/أحمد بن في�صل �آل ثاين

رئي�س اللجنة
الإعالمية

وكالة الأنباء القطرية

44450122
55503531

 -14ال�سيد/جا�سم حممد بوكربل

نائب رئي�س اللجنة
الإعالمية

اللجنة الدائمة لتنظيم
امل�ؤمترات

44443560
55504257

اللجنة الطبية
 -15الدكتور/عبد الوهاب امل�صلح رئي�س اللجنة الطبية

وزارة ال�صحة العامة

44391050
55847695

اللجنة الفنية و تقنية املعلومات
 -16ال�سيد/حممد �أحمد ال�سيد

رئي�س اللجنة الفنية مدير بلدية الدوحة -وزارة 55521618
وتقنية املعلومات البلدية والتخطيط العمراين 44347333

نائب رئي�س اللجنة
 -17املهند�س/عبد اهلل م�سعد القحطاين
الفنية وتقنية املعلومات
 -18ال�سيد�/أجمد �أحمد ابراهيم

ع�ضو اللجنة الفنية
وتقنية املعلومات

ع�ضو اللجنة الفنية
 -19ال�سيد/عبد العزيز حممد النعيمي
وتقنية املعلومات
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وزارة اخلارجية

40111313
55505080

اللجنة الدائمة لتنظيم
امل�ؤمترات

44435602
55748298

وزارة اخلارجية

40111770
55002353

جلنة الت�سكني و املوا�صالت
 -20ال�سيد/مالك �أ�سفوجي

م�س�ؤول جلنة
احلجوزات والت�سكني

وزارة اخلارجية

40111919
55003342

 -21ال�سيد/ابراهيم علي

م�س�ؤول جلنة
املوا�صالت

اللجنة الدائمة لتنظيم
امل�ؤمترات

66660328

جلنة املرافقني
 -22العميد/عبداهلل ابراهيم حممد املريزة

رئي�س جلنة
املرافقني

55050014
القوات امل�سلحة القطرية 55501478
44614650

 -23ال�سيد /فهد عبد اهلل فخرو

ع�ضو جلنة املرافقني

اللجنة الدائمة لتنظيم 44435602
55570088
امل�ؤمترات

جلنة ال�سكرتارية
 -24ال�سيد/خالد حمد ال�سليطي
 -25ال�سيد/عثمان عبد املجيد

رئي�س جلنة
ال�سكرتارية
ع�ضو جلنة
ال�سكرتارية

اللجنة الدائمة لتنظيم
امل�ؤمترات
اللجنة الدائمة لتنظيم
امل�ؤمترات

4443560
55500357
44435602
55291848
دليل المعلومات
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�سفارة دولة قطر – القاهرة-:

 -26ال�سفري�/سيف مُق ّدم البوعينني

املندوب الدائم لدى
اجلامعة العربية

�سفري دولة قطر –
القاهرة

0020233360422
00201060777677
55007700

0020233360242
امل�ست�شار ب�سفارة دولة �سفارة دولة قطر –
00201006666692
 -27ال�سيد�/أ�سامة يو�سف القر�ضاوي
القاهرة
قطر
55855566
جامعة الدول العربية-:

الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون
ال�سفري/
الإدارية واملالية
1
عدنـان عي�سى اخل�ضري
بجامعة الدول
العربية
ال�سيد/
2
�إبراهيـم جعفـر ال�سوري
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مدير �إدارة
الإعالم
الإلكرتوين

املن�سق العام
ورئي�س اللجنة
التنظيمية للقمة

نائب رئي�س
اللجنة التنظيمية

هاتف 0020225743013 :
فاك�س 0020225752978 :
الربيد الإلكرتوين :

boessa2003@hotmail.
com

هاتف 0020225795703 :
فاك�س 0020225779546 :
الربيد الإلكرتوين :

ielsouri.socialdev.dept@las.int

ال�سيد� /أمين عـوف

مدير �إدارة
املرا�سـم

ال�سيدة /عائ�شة عفيفي

مدير �أمانة
املجل�س
االقت�صادي
واالجتماعي

التن�سيق مع اللجنة
التنظيمية الوطنية
ب�ش�أن كافة الإجراءات
اللوجي�ستية وجتهيز
القاعات
التن�سيق مع اللجنة
التنظيمية الوطنية
ب�ش�أن الإجراءات ذات
ال�صلة باملرا�سم
�إعداد وثائق
امللف االقت�صادي
واالجتماعي
اخلا�ص بالقمة

مدير �أمانة
�ش�ؤون جمل�س
اجلامعة

�إعداد الوثائق
ذات ال�صلة
ب�أعمال القمة

 3ال�سيد� /أ�سامة ر�ضوان

4

5

 6ال�سيدة� /سميحة فهمي

مدير �إدارة
امل�ؤمتـرات

هاتف 00201222202202 :
فاك�س 0020225761017 :

هاتف 002025750511 :
فاك�س 002025740331 :
هاتف 002025750511 :
فاك�س 002025740331 :
الربيد الإلكرتوين :

ecosocial.dept@las.int

هاتف 002025750511 :
فاك�س 0020227738101 :
الربيد الإلكرتوين :

sfahmy@las.int

ملحوظة :لالطالع على البيانات المعدلة وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة المواقع التالية:
www.lasportal.org
ــ جامعة الدول العربية:
ــ اللجنة الدائمة لتنظيم الم�ؤتمرات (وزارة الخارجية قطر):
www.qatarconferences.org
دليل المعلومات
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 3ــ  1معلومــات عامــة حـــول الإعــداد:

معلومات �أ�سا�سية:

مركز الم�ؤتمرات:

�سيعقد اجتماع مجل�س الجامعة العربية على م�ستوى القمة بمركز قطر الدولي للم�ؤتمرات الواقع بمدينة
الدوح ��ة المجاور لفندق �شيرات ��ون الدوحة خالل الفترة من  27 - 26مار�س 2013م ،و�ستكون االجتماعات
التح�ضيرية للقمة على النحو التالي:
 21مار�س
اجتماع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على م�ستوى كبار الم�س�ؤولين
 22مار�س
اجتماع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الم�ستوى الوزاري
 23مار�س
اجتماع مجل�س الجامعة على م�ستوى المندوبين وكبار الم�س�ؤولين
 24مار�س
اجتماع مجل�س الجامعة على الم�ستوى الوزاري
 25مار�س
ا�ستقبال القادة العرب
 27-26مار�س
اجتماع مجل�س الجامعة على م�ستوى القمة
 28مار�س
مغادرة الوفود الم�شاركة
يق ��ع مركز الم�ؤتمرات على بعد 5كم من مرك ��ز مدينة الدوحة ،ولدولة قطر �سجل ا�ستثنائي نالته طوال
�أكث ��ر من عقدين من تقديم التنظيم الممتاز والخدمات الجيدة والأمن الهاديء في ا�ست�ضافة المنا�سبات
العالمية ،ف�ض ًال عن تقديم خدمات الترجمة والتوثيق والإعالم والموا�صالت.
يتكون مركز الم�ؤتمرات من ثالث قاعات رئي�سية لالجتماعات وبهوين ومركز للإعالم ومركز للأعمال
و 12مكتب� � ًا و�سي�شمل قاعة الم�ؤتم ��ر الرئي�سية وقاعتين لالجتماعات وعدة قاع ��ات لقاءات ثنائية وقاعات
اجتماعات فرعية  -مطعم ومكاتب لل�سكرتارية بالإ�ضافة �إلى مركز �إعالمي ومركز �أعمال للم�شاركين.
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و�صول الوفود الر�سمية وال�ضيوف:
اال�ستقبال في المطار:

ت�صل الوفود الم�شاركة في الم�ؤتمر �إلى مطار الدوحة الدولي الواقع على م�سافة  7كيلومترات عن مركز
قطر الدولي للم�ؤتمرات في مدينة الدوحة.
�سيك ��ون ح ���ضرة �صاحب ال�سمو ال�شي ��خ /حمد بن خليفة �آل ثان ��ي �أمير دولة قطر ف ��ي ا�ستقبال �إخوانه
�أ�صح ��اب الجاللة الفخام ��ة وال�سمو وال�سعادة ر�ؤ�ساء الدول والحكوم ��ات ووزراء الخارجية الم�شاركين من
القاعة الأميرية.
و�سيت ��م ا�ستقب ��ال �أ�صحاب وال�سمو والمعالي ووزراء الخارجية واالقت ���صاد وال�سادة كبار الم�س�ؤولين عبر
ال�صالة الوزارية.
ي�ستقبل المرافقون المدنيون وممثلو �إدارة المرا�سم �أع�ضاء الوفود الآخرين وال�صحفيين الم�شاركين في
االجتماع في قاعة الو�صول العامة في مطار الدوحة الدولي.
�ستفت ��ح مكات ��ب لت�سهيل �إجراءات الج ��وازات والجمارك بجان ��ب �آليات ل�ضمان الت�سلي ��م ال�سريع لأمتعة
الم�شاركي ��ن ف ��ي الم�ؤتمر ،وينبغ ��ي �أن تَبلغ �سفارات ال ��دول العربية التي لها بعث ��ات دبلوما�سية في الدوحة
اللجن ��ة الوطني ��ة المنظمة للم�ؤتمر ب�أ�سماء الموظفين المكلفين بمتابعة ه ��ذه الأمور لغر�ض �ضمان �إ�صدار
الت�صاريح المطلوبة للدخول �إلى المطار.
وف ��ي حالة الدول الأع�ضاء في الجامعة العربية التي لي�ست لها �سفارات في الدوحة ف�إنها �ستتلقى الدعم
من مجموعة عمل خا�صة لهذا الغر�ض.
و�سيك ��ون هناك مكتب مرا�سم ر�سمي للتعامل مع ا�ستف ���سارات �أو اهتمامات الم�شتركين في القمة ب�ش�أن
كافة الإجراءات قبل و�أثناء وبعد القمة.
دليل المعلومات
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وللح ���صول على المزيد م ��ن التفا�صيل حول اال�ستقبال في المكتب وتفا�صي ��ل االت�صال بمكتب المرا�سم
يرجى االت�صال بالمواقع التالية:
pcoc@mofa.gov.qa :
 اللجنة المنظمـةpcoc@mofa.gov.qa :
 لجنة المرا�ســــمwww.lasportal.org :
 الجامعة العربيةالحقائب والأمتعة:

�ستق ��وم اللجنة الوطني ��ة المنظمة لالجتماع بتوفي ��ر مل�صقات ت�سهل تحديد الأمتع ��ة التي يجلبها معهم
خ�ص�صت �ألوان لتحديد الفنادق لنقل �أمتعة ر�ؤ�ساء الدول والحكومات ووزراء
الم�شاركين في االجتماع .وقد ّ
الخارجية والمندوبون وال�صحافة.
ت�ضم ممثلي الجمارك والم� ��ؤ�س�سات الأخرى مع الممثلين الذين
�ستعم ��ل لجنة ف ��ي مطار الدوحة الدولي ّ
تع ّينه ��م �سفارات الدول الأع�ضاء في الجامعة العربية المعتم ��دة في الدوحة لت�سريع ت�سلم الأمتعة و�ستقوم
مجموعة من الموظفين القطريين بم�ساعدة الوفود الر�سمية التي لي�ست لها �سفارات في قطر.
المعلومات ال�سياحية و�إيجار ال�سيارات والخدمات:

��ص�ص مكتب لهيئة ال�سياحة القطرية في فن ��دق �شيراتون الدوحة للوفود الر�سمية وال�صحافة للرد
�س ُيخ � ّ
على الأ�سئلة والطلبات التي تتعلق بال�سياحة من الم�شاركين في االجتماع.
خ�ص�صة الجتماع القمة عن مراكز الت�س ّوق القريبة المفتوحة من العا�شرة �صباح ًا
و�ستعلن كل الفنادق ال ُم ّ
�إل ��ى العا�ش ��رة م�سا ًء .كما �أنها �ستق ّدم لأع�ض ��اء الوفود ال ُمقيمين فيها الخدمات مث ��ل المطاعم والمقاهي
والت�سهيالت الأخرى.
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ت�سهيالت عمل الوفود:

�ستُهي�أ قاعات مكاتب عمل في مقر القمة للوفود الر�سمية ُمج ّهزة بالت�سهيالت من �سكرتاريا و�أجهزة الكمبيوتر
مع المودم (لالت�صال بالأنترنت والبريد الإلكتروني) والطابعات ولوحات المفاتيح بلغات العمل الر�سمية المختلفة
للقمة ف�ض ًال عن �أجهزة الفاك�س والهواتف و�آالت الن�سخ الفوتوغرافي وال ُمع ّدات الأخرى ال�ستخدامها كمكاتب.
المق ّدمة:
اجتماعات التن�سيق مع فرق ُ

�ستعق ��د اللجنة الوطنية المنظمة لالجتماع اجتماعات لإبالغ ممثلي البعثات الدبلوما�سية ال ُمعتمدة لدى
دول ��ة قط ��ر بالتفا�صيل التنظيمي ��ة واللوجي�ستية وبرنامج القمــ ��ة الر�سم ��ي ,و�س ُيعقد �أول اجتماع في �شهر
مار�س2013/م في الدوحة.
�ستعقد اجتماعات لوفود المق ّدمة للوفود الر�سمية خالل الفترة  7- 3مار�س 2013م لجميع وفود المقدمة
و�سفارات الدول التي �سير�أ�س وفودها ر�ؤ�ساء الدول والحكومات.
 3ــ  2برنامج العمل الجتماع مجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة ــ الدورة العادية الرابعة والع�شــرين:

برنامج االجتماعات التح�ضيرية للقمة ومجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة
الدورة العادية الرابعة والع�شرين
فندق �شيراتون – الدوحة – 2013/3/27-21م
اجتماع كبار امل�س�ؤولني والوزراء
االجتماع

القاعة

اخلمي�س 2013/3/21م
اجتماع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على ُم�ستوى كبار امل�س�ؤولني .قاعة �سلوى 3+2
اجلمعة 2013/3/22م
اجتماع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على امل�ستوى الوزاري .قاعة �سلوى 3+2

التوقيت

� 10:00صباح ًا
 05:00م�سا ًء
دليل المعلومات
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اجتماع كبار امل�س�ؤولني والوزراء
االجتماع

القاعة

ال�سبت 2013/3/23م
اجتماع جمل�س اجلامعة على ُم�ستوى املندوبني وكبار امل�س�ؤولني قاعة �سلوى 3+2
الأحد 2013/3/24م
قاعة �سلوى 3+2
اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية على املُ�ستوى الوزاري.
االثنني 2013/3/25م
ال�صالة الأمرييّة
و�صول �أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة الدول العرب ّية
مطار الدوحة الدويل

التوقيت

� 10:00صباح ًا
� 11:00صباح ًا
مفتوح

اجتماع جمل�س اجلامعة على م�ستوى القمة

الثالثاء 2013/3/ 26م
فندق ال�شرياتون
ا�ستقبال القادة العرب يف مقر انعقاد م�ؤمتر القمة
قاعة الدفنة
اجلل�سة االفتتاح ّية لأعمال جمل�س اجلامعة على م�ستوى القمة
ال�صورة التذكاريّة لأ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة الدول العربية فندق ال�شرياتون
حفل غداء ُيقيمه ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املُف ّدى
فندق ال�شرياتون
"حفظه اهلل" على �شرف �أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو.
الأربعاء 2013/3/27م
قاعة الدفنة
ا�ستكمال مناق�شة جدول �أعمال القمة
قاعة الدفنة
اعتماد �إعالن الدوحة
قاعة الدفنة
اجلل�سة اخلتامية للقمة
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� 10:50صباح ًا
� 11:00صباح ًا
2:00
2:30
11:00
2:00
3:00

 4ــ المـرا�سم والت�شريفــات

 1 - 4الإقامــة والفنادق:

الوفود الر�سم ّية:

�ست�ؤ ّمن حكومة دولة قطر ( )9مقار �إقامة ر�سمية للوفود في فنادق خم�س نجوم.
و�ستغطي حكومة دولة قطر تكاليف الإقامة.
ح�سب النظام التالي وبنا ًء على م�ستوى التمثيل:
)45+4+1( – 50
رئي�س دولة
)20+4+1( – 25
رئي�س وزراء
)8+1+1( - 10
وزير
وكيل �أو �سفير �أو مدير )2+1( – 3
والوجبات وخدمة التنظيف الجاف للعدد المذكور �أعاله فقط.
خ�ص�صة للوفود الر�سم ّية:
الفنادق ُ
الم ّ

 ال�شيراتون. ريتز كارلتون الدوحة. فور�سيزونز. �أنتركونتيننتال. رتاج الر ّيان. �سانت ريج�سدليل المعلومات
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 موفنبيك تاور. غراند حياة. هيلتون.خ�ص�صة لل�صحافة والإعالم:
الفنادق ُ
الم ّ

 -دبليو �أو رمادا.

خ�ص�صة لأطقم الطائرات:
الفنادق ُ
الم ّ

 ماريوت. غلوريا.للمزي ��د من المعلومات عن الإقام ��ة والمواعيد النهائية للت�سجيل والتفا�صيل ُيرج ��ى الرجوع �إلى الموقع
التالي:
www.pcoc.mofa.gov.qa

 -اللجنة المنظمة:
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 2 - 4التنقل والموا�صالت:

معلومات عامة:

�ستق ��وم حكومة دولة قطر بتنظيم النقل ل�ضمان ح�ض ��ور كل ال ُم�شاركين للن�شاطات المختلفة الواردة في
و�ستخ�ص�ص �س ّي ��ارة خا�صة لر�ؤ�ساء الدول والحكوم ��ات والوزراء ور�ؤ�ساء
برنام ��ج االجتماع ��ات الر�سم ّية.
ّ
الوفود والمنظمات وتو�ضع تحت ت�ص ّرفهم من وقت و�صولهم �إلى قطر �إلى موعد ُمغادرتهم .و�ستغطي دولة
قطر تكاليف التنقل لر�ؤ�ساء الوفود ح�سب التخ�صي�ص التالي:
 1 – 1رئي ���س دول ��ة �أو حكوم ��ة  3 +لل ��وزراء  2 +للأم ��ن � 15 +س ّي ��ارة للوف ��د الر�سمي وال ُمراف ��ق الإجمالي
(� )21سيارة.
 1 – 2وزير � 1 +أمن  5 +للوفد الر�سمي وال ُمرافق مجموع (� )7سيارات.
 1رئي�س منظمة � 1 +أمن � 2 +سيارة وفد ُمرافق مجموع (� )4سيارات.
 1 – 3وكيل وزارة �أو �سفير  1 +خا�صة  1 +وفد ر�سمي مجموع (� )3سيارات.
الم�شاركين:
تنقل ُ

خ�ص�ص ��ة ال�ستقبال �أع�ضاء الوف ��ود وال ُم�شاركين
ع ��دد � 150س ّي ��ارة ليموزين �إ�ضاف ّي ��ة و 30با�ص وفان ُم ّ
ف ��ي مطار الدوحة الدولي ،و�سيت � ّ�م ا�ستخدامها لتنقل �أع�ضاء الوفود لح�ضور ن�شاط ��ات البرنامج الر�سمي
لالجتماعات والتنقل بين الفنادق ومركز الم�ؤتمرات بنظام الحافالت (.)shuttle
دليل المعلومات
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التنقل لل�صحفيين والإعالميين:

�ستنظ ��م خدم ��ة ُمنتظمة لنق ��ل الإعالميين من فنادقهم �إل ��ى المركز الإعالمي للم�ؤتمر ف ��ي مق ّر الق ّمة
للقي ��ام بتغطي ��ة الن�شاطات الر�سم ّي ��ة وتتك ّون من  10با�ص ��ات .و�ستكون هذه الخدمة م�ستم� � ّرة طوال فترة
انعقاد االجتماعات الر�سم ّية للقمة بين فنادق الإقامة ومركز الم�ؤتمرات.
وللمزيد من المعلومات عن النقل ُيرجى الرجوع �إلى المواقع التالية:
 اللجنة المنظمة: -جامعة الدول العربية:
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 3 - 4المرافقون وموظفو االت�صال:

المرافقون الع�سكريون:

�ستع ّي ��ن حكومة قطر المرافقين الع�سكريين الر�سميين ل ��ر�ؤ�ساء الوفود من مختلف الرتب الع�سكرية من
�ضب ��اط الق ��وات الم�سلحة القطري ��ة و�سيرافقون ر�ؤ�ساء ال ��دول والحكومات طوال فت ��رة الإقامة و�سيكونوا
م�س�ؤولين عن تن�سيق البرامج واللقاءات وتحرك وتنقل ر�ؤو�ساء الدول والحكومات.
المرافقون الدبلوما�سيون:

�ستق ��وم حكوم ��ة دولة قط ��ر بتعيين مراف ��ق دبلوما�سي ل ��كل رئي�س وفد م ���شارك في القم ��ة .المرافقون
الدبلوما�سي ��ون هم موظف ��ون من وزراة الخارجية والهيئ ��ات الحكومية الأخرى ،الذي ��ن �سيرافقون ر�ؤ�ساء
الوفود الم�شاركة طوال فترة البرنامج الر�سمي لالجتماعات.
وهم م�س�ؤولون عن حل كافة الق�ضايا وتقديم الت�سهيالت الالزمة لمن يرغب فيها من قبل ر�ؤ�ساء الوفود
الم�شاركة �إلى الجهات المعن ّية.
المرافقون المدنيون والمتطوعون:

�سيتم تخ�صي�ص مجموعة من الموظفين المدنيين والمتطوعين لخدمة الوفود في �سبيل ت�سهيل عمليات
التنقل والإقامة والمغادرة لأع�ضاء الوفود والمرافقين ورجال الأمن وطاقم الطائرات.
موظفو االت�صال من �سفارات الدول الم�شاركة:

تُع ّي ��ن ال ��دول الأع�ضاء الم�شاركة ف ��ي االجتماعات والتي لديها �سفارات معتم ��دة لدى دولة قطر موظف
ات�صاالت متبادلة مع لجنة المرا�سم لالجتماعات والعمل كمن�سق دائم قبيل انعقاد االجتماع� ،أما بالن�سبة
دليل المعلومات
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لل ��دول الأع�ضاء في الجامع ��ة العربية التي لي�س لها �سفراء ُمعتمدين في دول ��ة قطر ،ف�إن االت�صال �سيكون
مبا�شرة مع اللجنة المنظمة �أو عن طريق الجامعة العربية في القاهرة.
ينبغي عل ��ى البعثات الدبلوما�سية للدول العربية تزويد اللجنة الوطنية المنظمة للقمة ب�أ�سماء �شخ�صين
م ��ن وفود �أو �أع�ضاء �سفاراتها في الدوحة ،وتحدي ��د و�سيلة االت�صال بهم عبر الفاك�س ،البريد الإلكتروني،
والهات ��ف ،وال�سف ��ارة المعن ّية في دول ��ة قطر �أو من ِقبل وفد البل ��د ،يتح ّملون م�س�ؤولية الج ��وازات والأمتعة
الواردة على الرحالت الخا�صة بر�ؤ�ساء الدول والحكومات.
ف ��ي حال الدول الت ��ي لي�ست لديها �سفارات في قطر ،ف�إن اللجنة المنظم ��ة �ستقوم بتعيين مجموعة عمل
لكي تتكفل بجوازات و�أمتعة وفودها.
ملحوظة:

لمزيد من المعلومات والتعديالت:
 -اللجنة الدائمة لتنظيم الم�ؤتمراتwww.qatarconferences.org :

114

دليل المعلومات

 5ــ الأمـــن

 5ــ  1معلــومات عامــة:

ا�ستعداد ًا ال�ست�ضافة اجتماع مجل�س جامعة الدول العرب ّية على ُم�ستوى الق ّمة كلفت قطر الحر�س الأميري
ووزارة الداخل ّي ��ة ف ��ي دولة قطر وق ��وات الأمن الداخلي (لخوي ��ا) ب�ضمان �أمن ر�ؤ�ساء ال ��دول والحكومات
والوف ��ود ال ُم�شاركة في اجتماع الق ّمة .و�ستنفذ الترتيب ��ات الأمن ّية الالزمة من موعد الو�صول وتبقى �سارية
ط ��وال فترة انعقاد �أعمال القمة .و�سي ��ز ّود ر�ؤ�ساء الدول ور�ؤ�ساء الوفود بالحماية �أثناء الن�شاطات ال ُمق ّررة
في البرنامج وفي �أماكن �إقامتهم و�أثناء التنقل والن�شاطات ذات االهتمام الخا�ص للوفود.
و�سيت � ّ�م التن�سيق حول م�سائ ��ل الحماية مع وفود ال ُمق ّدم ��ة حول التفا�صيل وال ُمتطلب ��ات الأمن ّية لر�ؤ�ساء
الدول والحكومات اعتبار ًا من 2013/3/7 – 3/3م.
 5ــ  2المواكــب والحمايــة:

خ�ص�صة للأمن:
ال�سيارات ُ
الم ّ
رئي�س دولة �أو حكومة:

�سيارة للأمن ال ُمرافق و�سيارة للأمن الوطني.

وزير (رئي�س وفد):

�سيارة �أمن ُمرافق.
رئي�س منظمة
�سيارة �أمن مرافق

دليل المعلومات
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�أماكن الإقامة:

�سيت � ّ�م �ضمان الأمن ف ��ي �أماكن الإقامة من خالل ال�سيطرة على �أماك ��ن الدخول و�ضمان عدم ال�سماح
بالدخول لغير الأ�شخا�ص ال ُمخ ّولين بت�صاريح وال�سيارات ال ُم�ص ّرح لها بالدخول.
و�ستقوم قوات خا�صة ُمد ّربة بتفتي�ش كل الفنادق والغرف والت�أكد من �سالمة الأمتعة والهدايا �أو الأ�شياء
الأخرى قبل تو�صيلها �إلى ر�ؤ�ساء الدول والحكومات ور�ؤ�ساء الوفود.
و�سيت � ّ�م �إن�شاء مرك ��ز �سيطرة بالقرب من موقع مرك ��ز الم�ؤتمرات لخدمة اجتم ��اع القمة وي�شمل جميع
الخدمات.
مطار الدوحة الدولي:

�سيتم �ضمان �أمن ال�شخ�صيات
 �سيجري ا�ستقبال ر�ؤ�ساء الدول والحكومات في مطار الدوحة الدولي حيث ّوطائراتهم ب ُمراقبة مداخل المنطقة با�ستخدام نظام التحقق من �أوراق االعتماد.
 ي�سم ��ح بالدخ ��ول �إلى المنطقة الداخلية من المطار لمركبة رئي�س الدول ��ة والحكومة �أو الفريق ال ُمتق ّدمو�أمتعتهم.
 �سيتول ��ى �ضباط من وزارة الداخلية بالتن�سيق مع لجنة الت�شريفات والمرا�سم باللجنة المنظمة م�س�ؤوليةالتعامل مع كل الوثائق والإجراءات المتعلقة بو�صول الوفود �إلى البالد ومغادرتهم �إياها.
 كم ��ا �سيتم التن�سي ��ق مع اللجنة الأمنية لالجتماع ومكتب الجمارك بدول ��ة قطر المعنيين بدخول معداتاالت�صاالت �إلى البالد ف�ض ًال عن �أي احتياجات �أخرى للوفود.
مركز الم�ؤتمرات الدولي:

�سيك ��ون الدخول �إلى قاعة االجتماع (الدفنة) مقت�صر ًا على حاملي بطاقات الوفود الر�سمية ال ُم�شاركة
118

دليل المعلومات

في القمة التي �ستح ّدد �أع�ضاء الوفد ال ُم�ص ّرح لهم بالدخول �إلى قاعة الم�ؤتمر(� )8 + 1أو ح�سب عدد الوفد
الر�سم ��ي للوفود الأقل تمثي ًال وتُ�صرف لهم �شارة ذهبي ��ة لر�ؤ�ساء الدول والحكومات ،و�شارات ف�ضية للوفد
الر�سمي �إ�ضافة �إلى بطاقة الوفود الر�سمية.
الإجراءات الأخرى:

تتول ��ى وزارة الداخلي ��ة تطبي ��ق التدابير التي م ��ن �ش�أنها كفالة �أم ��ن ال�شخ�صيات الهام ��ة وال ُم�شاركين
الآخرين في كل الأماكن المخ�ص�صة لال�ستعمال كجزء من البرنامج الر�سمي و�أماكن �أن�شطة ر�ؤ�ساء الدول
والحكومات.
الأمن �أثناء التنقل:

�ست�ؤم ��ن الحماي ��ة لر�ؤ�س ��اء الدول والحكوم ��ات والوفود من خالل نظ ��م �أمنية للحر� ��س الأميري ووزارة
الداخلية وقوات الأمن الداخلي (لخويا).
 5ــ � 3أمن القمــة والفنادق:

عدات االت�صاالت والحماية والك�شف �إلى البالد:
دخول الأفراد الأمنيين والأ�سلحة و ُم ّ

ُي�شت ��رط �أن ُيق� � ّدم �أفراد الأمن الذي يدخلون البالد في الموعد المبي ��ن طلب ًا العتمادهم وعند الحاجة
ا�ستم ��ارة الت�صريح بحيازة الأ�سلحة النارية والذخائر (المرفقة) بعد ا�ستيفائها بكل المعلومات المطلوبة
�إلى �سلطات دولة قطر والجامعة العربية.
�سجل ��ون حي ��ازة �سالح ن ��اري وذخي ��رة �ست�ؤ�شر وثائ ��ق اعتماده ��م لبيان هذه
كم ��ا �أن الأف ��راد الذي ��ن ُي ّ
الحقيقة.
دليل المعلومات
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الأ�سلحة:

�سي�سمح بالم�سد�سات فقط مع ح ّد �أق�صى من الذخيرة.
وللح�ص ��ول على الرخ�ص ال�ضرورية لحمل �سالح ينبغي �أن ترفق ا�ستمارات الت�صريح بالأ�سلحة النارية
بقائم ��ة تب ّي ��ن ا�سم فرد الأمن الذي �سيحم ��ل ال�سالح ونوعه وعالمته التجارية ومن�ش� ��أه وعياره �إ�ضافة �إلى
ك ّمية الذخيرة و�أم�شاط الذخيرة و�س ُي�سمح بدخول ُمرافق �أمني واحد �إلى قاعة الم�ؤتمر بدون �سالح.
عدات االت�صال:
ُم ّ

ُي�سم ��ح للوفود ب�أن تدخل �إلى البالد �أجهزة ا�ستقبال راديو محمولة وثابتة و ُمع ّدات تقوية نقالة ينبغي �أن
تب ّين تفا�صيلها في ا�ستمارة الت�صريح ال ُمرفقة .ولل�سماح با�ستخدام ترددات الت�شغيل  VHFو � UHFسيجري
اتخاذ القرار ب�ش�أنها وتبلغ الوفود بنطاق ومدى تر ّددات الت�شغيل عن طريق �سفاراتها �أو في االجتماع الذي
�سيتم مع وفود المق ّدمة.
ّ
�أجهزة الحماية والك�شف:

المتفجرات التي ينبغي
ثمة تخويل ب�إدخال �أجهزة الحماية والك�شف من مثل الأجهزة اليدو ّية للك�شف عن
ّ
بي ��ان �أو�صافها بالتف�صيل في قائمة الأ�سلحة النارية ف�ض ًال عن المع ّدات الأخرى التي ينبغي الت�صريح بها
مق ّدم ًا لدى الأمن القطري.
الأمتعة:

�ستخ�ض ��ع الأمتعة التي يجلبها ر�ؤ�ساء الدول والحكوم ��ات لحماية الأمن �أثناء النقل من المطار �إلى مقر
الإقامة وبالعك�س.
120

دليل المعلومات

مركز الم�ؤتمرات:

�ستك ��ون م�س�ؤولية الأمن داخل مركز الم�ؤتمرات من اخت�صا� ��ص وم�س�ؤولية رجال الحر�س الأميري وقوة
الأمن الداخلي (لخويا).
 5ــ  4االعتمــادات والبطــاقات:

مكتب �إ�صدار بطاقات الوفود الر�سمية:

�ستفت ��ح اللجن ��ة الوطنية المنظمة لالجتماع ��ات بالإ�شتراك مع مرا�سم الجامعة العربي ��ة مكتب ًا لإ�صدار
بطاق ��ات الوف ��ود الر�سمية لكافة ال ُم�شاركين في موقف �سيارات مرك ��ز الم�ؤتمرات العتماد الوفود و�إ�صدار
البطاقات اعتبار ًا من تاريخ 2013/3/18م.
يهدف هذا المكتب �إلى ت�سهيل التع ّرف التام على هوية ال ُم�شاركين ،ولهذه الغاية فقد �أن�ش�أ نظام ُمتكامل
للبطاق ��ات ي�شم ��ل الجوانب الأمنية ليت�سن ��ى �ضمان الحماية الق�ص ��وى للوفود الر�سمية .وه ��ذه البطاقات
يتم �إبرازها بنح ٍو وا�ضح طوال الوقت في
�شخ�صية فيها �صور حاملها وغير قابلة للنقل ،وبال�صور ينبغي �أن ّ
قاعات االجتماعات ومركز الم�ؤتمرات وعند جميع نقاط التفتي�ش والبوابات.
كما �ستمنح بطاقات خا�صة لدخول القاعة الرئي�سية العامة واالجتماعات.
مقر القمــة:
موقع ودخول ّ

�سيتم بيانها على الموقع بال�شبكة:
تفا�صيل الدخول �إلى القاعة الرئي�سية ّ
www.qatarconferences.org

ا�ستمارات طلبات الت�سجيل لإ�صدار بطاقات الوفود الر�سمية:

�سي�شرع مكتب �إ�صدار بطاقات الوفود الر�سمية لدول الجامعة العربية في منحها للم�شاركين لدى ت�سلمه
ا�ستم ��ارات الطلب ��ات المكتملة التعبئة على النح ��و المطلوب (مرفقة) من �سفارات ال ��دول التي لها بعثات
دليل المعلومات
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دبلوما�سي ��ة في الدوحة .وفي حالة ال ��دول الأع�ضاء التي لي�ست لها �سفارات ،يمكن القيام بتلك الإجراءات
م ��ن خ�ل�ال الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة �أو من خالل �سفارة دولة قطر في القاهرة �أو �سفارات
دولة قطر ال ُمعتمدة لدى الدول.
يرجى �أن يكون ا�ستالم طلبات �صرف البطاقات قبل يوم 2013/3/10م.
مالحظة:

يمك ��ن عمل بع ���ض البطاقات لأع�ضاء الوفود حال و�صولهم �إلى الدوحة ف ��ي فندق ال�شيراتون .يتع ّين �أن
يتم �إل�صاق
ُيرف ��ق مع ا�ستمارة التقديم �صورة عن جواز ال�سفر و�صورتين فوتوغرافيتين بحجم � 2 * 2سمّ ،
�إحداها باال�ستمارة ،والأخرى مع اال�سم الكامل لل�شخ�ص والمكتوب على ظهر ال�صورة.
عل ��ى �سف ��ارات الدول المعتم ��دة بالدوح ��ة تقديم اال�ستم ��ارة المعب� ��أة بالكامل (مرفقة) م ��ع البيانات
ال�شخ�صية للجنة المرا�سم الم�س�ؤولة عن �إجراءات ا�ستقبال رئي�س الدولة �أو رئي�س الحكومة �أو الوفد بمطار
الدوحة الدولي ،وكذلك حتى عدد �أربعة من الم�س�ؤولين (بمن فيهم ال�سفير لدى دولة قطر) والتي �ست�ضطلع
و�سيتم �إ�صدار الت�صاريح على �أ�سا�س هذه المعلومات.
ب�إجراءات الجمارك ،والجوازات والأمتعة.
ّ
�سيتم �إن�شاء مجموعة دعم تعمل مع الموظفين
�أما في حالة الدول التي لي�ست لديها �سفارات في الدوحةّ ،
القطريي ��ن للإ�ش ��راف على الإجراءات المذكورة �أعاله في �سبيل �إ�ص ��دار البطاقات لهم و ُين�صح بت�سليمها
قبل يوم 2013/3/10م.
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ا�ستمارات الطلبات الخا�صة بال�صحافة الوطنية والأجنبية:

ينبغ ��ي لأع�ضاء ال�صحاف ��ة الأجنبية المعتمدة للعمل ف ��ي قطر ،و�أولئك الذي ��ن �سيتواجدون هنا ب�صفة
م�ؤقتة� ،إكمال تعبئة ا�ستمارة الطلب المعن ّية وتقديمهاُ ،مرفقة مع �صورتين فوتوغرافيتين بحجم � 2 * 2سم
�إلى اللجنة الإعالمية التابعة للجنة المنظمة على فاك�س رقم (� )44435836أو (.)44431539
❋( ُين�صح �أن يكون موعد ا�ستالم طلبات �صرف البطاقات قبل 2013 / 3/ 10م).
و�سيت � ّ�م اعتماد ال�صحافة الوطنية من خالل وكالة الأنباء القطرية باتباع نف�س الإجراءات المعمول بها
مع ال�صحافة الأجنبية.
❋

�سيتم بيان ا�ستمارات التقديم هذه �أي�ض ًا على المواقع التالية ب�شبكة الإنترنت:
ّ
www.qatarconferences.org
 -اللجنة الدائمة لتنظيم الم�ؤتمرات:

ال�شارات الم ّميزة:

و�سيتم �إ�صدار هذه ال�شارات لدى و�صولهم �إلى
�سيت � ّ�م ارتداء ال�ش ��ارات الم ّميزة فقط من قبل ر�ؤ�ساء الوفود
ّ
مقر الإقامة.
بطاقات الوفود:

�سيرتدي كافة الم�شاركين ،با�ستثناء ر�ؤ�ساء الدول والحكومات والوزراء ،بطاقات الوفود التي تب ّين فئتهم
(انظر ا�ستمارة الطلب) وبالتالي يتمكنون من الدخول �إلى الأماكن التي تخولها لهم فئتهم وهي كالآتي:
 بطاقات دخول مق ّر الإقامة الر�سمي للرئي�س لجميع �أع�ضاء الوفد. بطاقات ال ُم�شاركة في الم�ؤتمر لجميع �أع�ضاء الوفود.دليل المعلومات
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تمييز المركبات:

�سيتم تمييز ال�سيارات الم�ستخدمة �أثناء اجتماع الق ّمة على النحو التالي:
ّ
 مركبات ر�ؤ�ساء الدول والحكومات مر�سيد�س مل�صق عليها علم الدولة. مركبات لمرافقي الرئي�س من الوزراء .BMW 7S �سيارات �أمن الرئي�س (رئي�س الوفد) �أودي �أو . BMW 5S مركبات نقل لأع�ضاء الوفود يل�صق عليها علم الدولة.  150مركبة نقل دون تخ�صي�ص �ستقوم بنظام التجوال (.)Roaming�ستخ�ص�ص �سيارات (ميني فان) لنقل الإعالميين.
ّ
�ستخ�ص ���ص با�صات لنقل �أع�ضاء الوفود ال ُم�شاركين في االجتماع من الفنادق �إلى مركز الم�ؤتمرات.
ّ
دون تخ�صي� ��ص وعدده ��ا  20با�ص� � ًا لنقل �أع�ضاء الوف ��ود والمرافقين �إلى الفنادق وم ��ن الفنادق �إلى
مركز الم�ؤتمرات وهكذا.
ويمكن الرجوع �إلى التفا�صيل بهذا ال�صدد �إلى المواقع التالية ب�شبكة الإنترنت:
 -اللجنة الدائمة لتنظيم الم�ؤتمراتwww.qatarconferences.org :
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 6ــ الإعــالم وال�صــحافة

 6ــ  1المركــز الإعــالمـي:

�سيق ��ام المرك ��ز الإعالمي ف ��ي قاعة (المجل ���س) بمركز الم�ؤتم ��رات ،على بعــد  50مت ��ر ًا من القـاعة
الرئي�سيـة (الدفنة) ،حيث تنعقد جل�سات القمة العربية.
�سي�ض � ّ�م المرك ��ز الإعالمي ا�ستوديوهات الإذاع ��ة الر�سمية وتلفزيون قطر .ويمك ��ن م�شاهدة البث عبر
ال�شا�ش ��ات الموجودة في غرف ��ة الأخبار ،ومكاتب لوكاالت الأنباء ،بالإ�ضافة �إل ��ى القناة الداخلية الخا�صة
باالجتماع وموقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتب الإنترنت ووكاالت الأنباء وال�صحافة المقروءة.
ُ�سيغط ��ي الب ��ث التلفزيون ��ي الأن�شطة العام ��ة الرئي�سية وبع�ض الأن�شط ��ة الأخرى الهام ��ة بالإ�ضافة �إلى
ت�سهيالت البث الإ�ضافي.
 6ــ  2الت�ســجيل لأع�ضـــاء ال�صـــحافة:

للتغطي ��ة ال�صحفي ��ة لالجتماع ��ات عل ��ى الأع�ضاء طل ��ب اعتم ��اد بتعبئة وتقدي ��م ا�ستم ��ارات الطلبات
ذات ال�صل ��ة (ال ُمرفق ��ة) .وال ب� � ّد �أن يرف ��ق م ��ع الطل ��ب كت ��اب ر�سم ��ي م ��ن الجهة الت ��ي يتبع له ��ا مق ّدم
الطل ��ب� ،أو الت ��ي يعم ��ل فيها ،والتي عينت ��ه للقيام بهذه المهمة ،م ��ع �صورتين فوتوغرافيتي ��ن ملونة مقا�س
� 2 * 2س ��م .يك ��ون االعتم ��اد للتغطي ��ة ال�صحفي ��ة للم�ؤتم ��ر خا�ضع� � ًا للوائح المعم ��ول بها ف ��ي دولة قطر.
تر�سل الطلبات �إلى اللجنة الإعالمية ،فاك�س رقم 44450122
�أو تر�سل مبا�شرة بالفاك�س على ،فاك�س رقم � 44435836أو 44431539
�أوراق اعتماد ال�صحافة ينبغي �إبرازها في كافة الأوقات حيثما كانت هناك �أن�شطة قائمة لالجتماعات.
�سيك ��ون لأع�ضاء ال�صحافة ال ُمعتمدي ��ن للتغطية حق الدخول �إلى المرك ��ز الإعالمي خالل �ساعات العمل.
دليل المعلومات
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الدخ ��ول �إلى فن ��دق �شيراتون �سيكون مح ��دد ًا و�س ُيمنح وفق ًا لطبيعة التغطي ��ة للأن�شطة المقامة هناك.
�سيتم تو�ضيح التفا�صيل عن ذلك الحق ًا.
�سيتم تزويد ال�صحافيي ��ن ببطاقات هوية خا�صة
عندم ��ا تكون هن ��اك �أن�شطة معينة في برنامج العم ��ل ّ
بالمنا�سبة ،بالإ�ضافة �إلى �أوراق اعتماد �صحفية عامة.
�ستق ��وم اللجن ��ة الإعالمي ��ة بتزوي ��د ممثل ��ي ال�صحاف ��ة الر�سمي ��ة �أي�ض ًا ببطاق ��ات هوية بحي ��ث ت�سمح
له ��م بالدخ ��ول �إلى كاف ��ة الأن�شطة حي ��ث يكونون ف ��ي �صحبة ر�ؤ�س ��اء ال ��دول �أو الحكوم ��ات التابعين لها.
�ستخ�ض ��ع ال ُمع ّدات والحقائب والأغرا�ض ال�شخ�صية الخا�صة بال�صحافة �إلى فح�ص �أمني قبل الدخول
�إلى المواقع التي تقام فيها �أن�شطة االجتماعات.
توزيع �أوراق االعتماد:

�سيتم �إ�صدار �أوراق االعتماد وبطاقات الهوية الخا�صة بال�صحفيين من اللجنة الإعالمية �إلى الأ�شخا�ص
ّ
الذين لهم ارتباط بالمركز.
الإقامة:

تقوم اللجنة المنظمة ب�إ�صدار قائمة ب�أ�سماء الفنادق المو�صى بها لإقامة �أع�ضاء ال�صحافة.
على �أع�ضاء ال�صحافة الراغبين في عمل حجز بالفنادق اتباع التعليمات الواردة بباب الإقامة.
�ستك ��ون مواقف ال�سيارات الخا�صة والت�سجيل بمواقف نادي قطر الريا�ضي لأع�ضاء ال�صحافة الراغبين في
و�سيتم نقلهم لقاعة الم�ؤتمرات بفندق �شيراتون بنظام الحافالت (.)Shuttle
ا�ستخدام �سياراتهم الخا�صة،
ّ
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 6ــ  3البـث التلفزيوني واالت�صاالت:

غرفة الأخبار العامة:

المنطق ��ة المعين ��ة لل�صحاف ��ة المكتوبة �ستُوفر محط ��ات عمل �شخ�صي ��ة ُمز ّودة بالهوات ��ف وتو�صيالت
ال�ستخ ��دام �أجهزة الكمبيوتر والإنترن ��ت والخدمات الفنية الأخرى� .إلى جان ��ب ذلك ،ف�إن محطات العمل
�ستز ّود ب�أجهزة كمبيوتر �شخ�صية مو�صلة بال�شبكة المحلية لل�سماح بالدخول �إلى الإنترنت والطابعات.
�سيت � ّ�م معالجة الدخول �إى ال�شبكة للمكالم ��ات الداخلية والدولية عن طريق نظام بطاقات هواتف تعمل
يتم الح�صول عليها م�سبق ًا من �شرك ��ة ات�صاالت قطر المتواجدة في
بالرق ��م ال�سري ،با�ستخ ��دام بطاقات ّ
المركز الإعالمي� .ست�ضطلع غرفة الأخبار كذلك بتزويد الخدمات التالية:
خ�ص�صة لخدمات الهاتف
 �إر�سال وا�ستقبال الفاك�سات با�ستخدام نف�س نظام بطاقة الرقم ال�شخ�صي ال ُم ّالأ�سا�سية.
 �إر�سال ال�صور الفوتوغرافية. كبائ ��ن الهوات ��ف العام ��ة الت ��ي تعم ��ل ببطاقات هات ��ف تب ��اع بوا�سطة �شرك ��ة ات�صاالت قط ��ر ووكالءهاالمعتمدين.
 خدمة ت�صوير الم�ستندات. �أي�ض� � ًا �ست ��ز ّود غرفة الأخبار ب�شا�شات مت�صل ��ة بالدائرة الداخلية للتغطي ��ة التلفزيونية للحدث و�شبكاتالتلفزيون الرئي�سية.
خ�ص�صة للتغطية الإذاعي ��ة والتلفزيونية ُم ��ز ّودة بالخدمات ال�ضرورية
 �ستك ��ون هنال ��ك �أي�ض ًا مناط ��ق ُم ّللوفود ال ُم�شاركة.
دليل المعلومات
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معلومات عامة:

 �ستت � ّ�م الخدم ��ات الفنية والحجوزات لمناطق الإذاع ��ة والتلفزيون في المركز الإعالم ��ي بوا�سطة وكالةالأنباء القطرية.
خ�ص�ص لعقد الم�ؤتمرات ال�صحفية.
 �س ُيز ّود المركز ال�صحفي بمكان ُم ّ �سيت � ّ�م حجز منطقة خا�ص ��ة لإقامة ا�ستديوهات تلفزيونية والمقابالت و�سيت � ّ�م احت�ساب المقابل الماديللقنوات الدولية ال ُم�شاركة بالكامل وجزئي ًا.
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 7ــ الخـــدمات ال�صــحية

 7ــ  1اال�ســتعدادات الطــارئة:

من حيث اال�ستعدادات لأي طارئ ال ق ّدر اهلل ف�ستكون على النحو التالي:
و�سيتم
 �سيت � ّ�م التن�سي ��ق مع لجنة الطوارئ التابع ��ة لم�ؤ�س�سة حمد الطبية تح�سب ًا لأي ط ��ارئ ال ق ّدر اهلل،ّ
التن�سيق مع اللجنة الطبية بهذا الخ�صو�ص.
�سيتم تخ�صي�ص غ ��رف في الم�ست�شفيات ال�ستقبال المر�ضى الذين ت�ستدعي حاالتهم دخول الم�ست�شفى
 ّخ�ص�ص لل�شخ�صيات
من ز ّوار الب�ل�اد ومن الوفود الذين يح�ضرون االجتماعات �إحدى هذه الأجنحة �س ُي ّ
الهامة.
 �ستك ��ون �إدارة الحوادث والطوارئ وخدمات الإ�سع ��اف الط ّبية بكامل طاقمها الط ّبي والإ�سعاف في حالةا�ستنفار تام �أثناء االجتماعات ا�ستعداد ًا ال�ستقبال �أي حاالت طارئة.
 7ــ  2الخـــدمات الطـ ّبـيـة والإ�ســـعافات:

 - 1من ناحية العيادات:

�سيت � ّ�م توفير عيادات ط ّبية على مدار ال�ساعة في كل مق ��ار �إقامة الوفود (وقت انعقاد االجتماعات)
عيادة في كل فندق.
و�سيكون ترتيب كل عيادة على النحو التالي:

�سيتم توفير طبيب في كل عيادة من العيادات المزمع �إقامتها على النحو التالي:
٭ ّ
 طبيب و ُمم ّر�ض في كل عيادة على مدار ال�ساعة. عدد  2م�سعفين مع �سيارة �إ�سعاف �أمام كل مق ّر من مقار الإقامة على مدار ال�ساعة.�سيتم توفير الأدوية المطلوبة من مخازن م� ّؤ�س�سة حمد الطبية.
 ّدليل المعلومات
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� - 2سيارات الإ�سعاف:

�سيتم توفير التالي:
ّ
 �إ�سعاف في المطار (جاهز) مع وجود طبيب ا�ست�شاري في المطار �أثناء ا�ستقبال الوفود. �إ�سع ��اف ف ��ي الطري ��ق (مراف ��ق للمواك ��ب الرئا�سية) من المط ��ار �إلى م ��كان الإقام ��ة و�إلى مركزالم�ؤتمرات.
 �إ�سعاف في مختلف المقار الرئي�سية والمقار الأخرى. �إ�سع ��اف في قاعة الم�ؤتمرات مع طبيب ا�ست�شاري مع كافة اللوازم ال�ضرورية للطورائ جاهز لتلقي�أي نداء (� 24ساعة).
 رقم الإ�سعاف999 : -طوارئ م�ست�شفى حمد العام44392111 :
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 8ــ خدمــات الكمـبيوتر والمعلـــومـات

مركز الم�ؤتمرات الدولي:

�سيك ��ون الدخ ��ول �إلى قاعة االجتم ��اع بمركز الم�ؤتمرات (الدفن ��ة) ُمقت�صر ًا على حامل ��ي بطاقات الوفود
الر�سم ّي ��ة ال ُم�شاركة في الق ّم ��ة التي �ستح ّدد �أع�ضاء الوفد ال ُم�ص ّرح لهم بالدخ ��ول �إلى قاعة الم�ؤتمر ()8+1
�أو ح�س ��ب ع ��دد الوف ��د الر�سمي للوفود الأق ��ل تمثي ًال وت�صرف لهم �ش ��ارة ذهب ّية لر�ؤ�ساء ال ��دول والحكومات،
ف�ضية للوفد الر�سمي �إ�ضافة �إلى بطاقة الوفود الر�سم ّية.
و�شارات ّ
الأمتعة:

�ستخ�ض ��ع الأمتع ��ة التي يجلبه ��ا ر�ؤ�ساء الدول والحكوم ��ات لحماية الأمن �أثناء النقل م ��ن المطار �إلى مق ّر
الإقامة وبالعك�س.
االعتمادات والبطاقات:

مكتب �إ�صدار بطاقات الوفود الر�سم ّية:

ُخ�ص�ص اللجنة الوطن ّية ال ُمنظمة لالجتماعات باال�شتراك مع مرا�سم الجامعة العرب ّية مكتب ًا لإ�صدار بطاقات
�ست ّ
الوفود الر�سم ّية لكافة ال ُم�شاركين العتماد الوفود و�إ�صدار البطاقات اعتبار ًا من تاريخ 2013/3/18م.
يه ��دف هذا المكتب �إلى ت�سهيل التع ّرف التام عل ��ى هو ّية ال ُم�شاركين ،ولهذه الغاية فقد �أن�ش�أ نظام ُمتكامل
للبطاقات ي�شمل الجوانب الأمن ّية ليت�سنى �ضمان الحماية الق�صوى للوفود الر�سم ّية .وهذه البطاقات �شخ�صية
دليل المعلومات
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فيه ��ا �ص ��ورة حامله ��ا وغير قابلة للنقل ل�شخ� ��ص �آخر ،وينبغي �أن يت � ّ�م �إبرازها بنح ٍو وا�ضح ط ��وال الوقت في
قاعات االجتماعات ومركز الم�ؤتمرات وعند جميع نقاط التفتي�ش والبوابات.
كما �ستمنح بطاقات خا�صة لدخول القاعة الرئي�س ّية العامة واالجتماعات.
مقر الق ّمة:
موقع ودخول ّ

�سيتم بيانها على الموقع بال�شبكة:
تفا�صيل الدخول �إلى القاعة الرئي�س ّية ّ
www.qatarconferences.org

ا�ستمارات طلبات الت�سجيل لإ�صدار بطاقات الوفود الر�سم ّية:

�سي�ش ��رع مكتب �إ�صدار بطاقات الوفود الر�سم ّية لدول الجامعة العرب ّي ��ة في منحها لل ُم�شاركين لدى ت�سلمه
ا�ستم ��ارات الطلب ��ات ال ُمكتمل ��ة التعبئ ��ة على النحو المطل ��وب ( ُمرفقة) م ��ن �سفارات الدول الت ��ي لها بعثات
دبلوما�س ّي ��ة في الدوحة .وفي حالة الدول الأع�ضاء التي لي�ست لها �سفاراتُ ،يمكن القيام بتلك الإجراءات من
خالل �سفارة دولة قطر في القاهرة �أو �سفارات دولة قطر ال ُمعتمدة لدى الدول.
ُيرجى �أن يكون ا�ستالم طلبات �صرف البطاقات قبل يوم 2013/3/10م.
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خدمات الكمبيوتر والمعلومات
مركز الم�ؤتمرات (مق ّر الق ّمة):

مركز الأعمال:

�س ُيج ّهز مركز �أعمال كامل بالقرب من قاعة انعقاد الق ّمة و ُيز ّود بالأنترنت وو�سائل االت�صال الدول ّية وخدمة
�سكرتاريا.
ا�ستئجار الهواتف الخلو ّية (الج ّوال):

كيوتل وفودافون هما ال�شركتان اللتان تز ّودان بخدمات الهواتف الخلوية في قطر ،وتق ّدمان لعمالئها �أف�ضل
خدمات ات�صال ذات كفاءة عالية .و�س ُيفتح لهما مكاتب في بهو المركز الإعالمي.
�إذا رغبت في الح�صول على خدمات الهواتف الخلوية خالل اجتماعات الق ّمة ،عليك بكل ب�ساطة االت�صال
ب�شركة كيوتل �أو فودافون من المكتب ال ُمعتمد لبيع الهواتف ال�شخ�ص ّية والبطاقات في المركز الإعالمي.
للح�ص ��ول عل ��ى خدمة هاتف خل ��وي في قطرُ ،يمكن ��ك �إح�ضار هاتف ��ك الخا�ص ،طالم ��ا كان ُمتطابق ًا مع
ال ُم�ستويات العالم ّية.
خت�ص في الموقع التالي:
لمزيد من المعلومات وبيانات االت�صال ،راجع الق�سم ال ُم ّ
� -www.qtel.com.qaشركة ات�صاالت قطر (كيوتل)
 �شركة فودافون44096666 : البريد الإلكترونيwww.vodafone.com :دليل المعلومات

139

140

دليل المعلومات

 9ــ كروكي مقـر اجتماعـات مجلـ�س جامعـة الدول العربيـة
على م�ســتوى القمـــة

اجتماع مجل�س الجامعة على م�ستوى القمة ( -قاعة الدفنة)
دليل المعلومات
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اجتماع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والوزاري
قاعة �سلوى )3 + 2(-
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قاعة اجتماعات مغلقة لر�ؤ�ساء الوفود على م�ستوى كبار الم�س�ؤولين
قاعة المها
دليل المعلومات
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المركز الإعالمي ( -قاعة المجل�س)
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 10ــ اال�ســتمارات ونمــاذج الطلـبات الر�ســمية المطلــوبة
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..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

�أنثى

		
رئي�س الأمن
		
رئي�س المرا�سم
			
الأمـــن
		
�سكرتير تنفيذي
			
م�ســـاعـد

..........................
..........................
..........................
..........................

فاك�س:
البلد  /المنظمة الدولية:
تاريخ ومكان الإ�صـــدار:
تر�سل الطلبات قبل  10مار�س لمكتب الت�سجيل واالعتماد:
الدوحة ،قطر
هـاتف 974 -44431539
فاك�س 974 -44435836

�صورة �شخ�صية

اجتماع مجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة الدورة العادية ( 2013 )24م
طلب الت�سجيل للوفود الر�سمية

يمكن ن�سخ هذا الطلب عند الحاجة:
الرجاء �إتمام جميع الأق�سام وطباعتها بو�ضوح:

........

/

 2013 /م

..........................

�أرفق �صورة من جواز �سفرك �أو بطاقتك ال�شخ�صية وال�صق �صورة �شخ�صية ملونة حجم � 2 * 2سم.

التاريخ
التوقيع
............................................

........

اال�سم الأول:
ا�سـم العائلـة:
ذكر
			
تاريخ ومكان الميالد:
الجن�سية:
الفئة (الت�أ�شير بعالمة )X
رئيــ�س الوفــد		
		
وزير الخارجيــة
		
كبار الم�س�ؤولين
الوفــــــــد 		
�ضيف مدعــــو		
لجـنة �إعــــداد		
			
هاتف:
			
اللقب:
		
رقــــم الجــواز :
دليل المعلومات
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كبار موظفين
		
�أمن

رقم الهـاتف:
رقم الهـاتف:
رقم الهـاتف:
رقم الفاك�س:

�صورة �شخ�صية

الجن�س:
مكان الميالد:
ذكـر
نثـى
ا�سم �شركة الطيران القادم عليها:
جهة الإ�صدار:

طلب الت�أ�شيرة للوفود الر�سمية

ير�سل على الفاك�س رقم 974 -44435836 :

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................................

الجن�سية:
رقم رحلة الخطوط الجوية القادم عليها:
تاريخ الإ�صدار:
رقم الجواز:
العنوان في الخــارج:
العنوان في دولة قطر:
الجهة الر�سمية في الدولة:
العنوان:
المن�صب والمهمة:
وزير خارجية
رئي�س وفد
مرا�سم لرئي�س الوفد
ع�ضـو وفد
تاريخ �آخر زيارة لدولة قطر
التاريخ المحتمل للو�صول لدولة قطر:
التاريخ المحتمل للمغادرة:

ا�سـم العائلـة:
اال�سم الأول:
			
تاريخ الميالد:
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البلد:

الجهـــة

............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................

............................................................

........................................................

......................................................

الوقت

الوقت

طلب ت�سجيل الرحالت الجوية (الطائرات الخا�صة)

ير�سل على الفاك�س رقم 974 -44435836 :

معلومــات �أخــرى
..............................................................................

......................................................

........................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن المعلومات المقدمة
اللقب  /المن�صب
التاريخ
التوقيع

..........................................................................................................................................................................................................................

تاريخ المغادرة

تاريخ الو�صول

نوع الطائرة:
عــدد طاقــم الطائرة:
		
عدد الركاب
م�سار الرحلة
		
نوع الوفـــود
�سعة احتياطي الوقود
نوع الخدمات المطلوبة عند الهبوط
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ال�سجل الطبي
( جميع المعلومات المقدمة �سرية )

.............................

.............................

.............................

.............................

......................

.........................

.........................

..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

رقم ال�سجل الطبي :
:
البلـد
اال�ســم الأول :
ا�ســم العائلــة :
تاريخ الميـالد :
ف�صيلة الـــدم :
الإقامة خالل فترة القمة:
 1ــ تاريخ الم�شاكل ال�صحية (�ضع عالمة  Xفي المكان المنا�سب مع تو�ضيح التفا�صيل):

� 1/1ضغط دم مرتفع.
� 1/2ضغط دم منخف�ض.
 1/3غدد دهنية.
 1/4جلطة قلبية.
 1/5ذبحة �صدرية.
� 1/6أزمة (ربـــو ).
 1/7مر�ض بالقلب.
 1/8ارتفاع الكول�سترول �أو م�ستوى الدهون بالدم.
 1/9جلطة بالمخ.
 1/10فقر دم مو�ضعي بالدماغ.
 1/11مر�ض مزمن بالجهاز التنف�سي.
 1/12داء ال�صرع.
� 1/13أية ا�ضطرابات ع�صبية �أو نف�سية �أخرى.
 1/14مر�ض بالعين� ،أو الأنف �أو الأذن.
 1/15داء ال�سكري.
 1/16الح�سا�سية �ضد الدواء.
 1/17الح�سا�سية �ضد الأطعمة.
 1/18التهاب الكبد الوبائي.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
) ما هو ؟
)
)
)
) ما هو ؟
)
) ما هو ؟
) ما هو ؟
) هل ت�ستخدم الأن�سولين ؟
) �أي دواء � /أية �أدوية ؟
) �أي طعام � /أطعمة ؟
) كم عدد المرات ؟
........................

........................

.........................

........................

.........................

 2/1هل تدخن ؟
 2/2هل تتعاطى الم�شروبات الكحولية ؟
 2/3يوم ًيا ( )
� 2/4أحيا ًنا ( )
الرقم
 3ــ الأدوية الم�ستخدمة بانتظام:
1
2
 4ــ هل �سي�صحبك طاقم ؟ نعم ال 3
4
ا�سم العائلة واال�سم الأول:
5
مكان ال�سكن:
6
7
8
9

 2ــ عادات م�ضرة:

الدواء

� 1/19أمرا�ض �أخرى بالكبد.
 1/20ا�ضطرابات بالجهاز اله�ضمي.
 1/21عمليات جراحية.
 1/22ا�ضطرابات بالأوعية الدموية.
 1/23ح�صوات بالمرارة.
 1/24ح�صوات بالكلية.
 1/25ا�ضطرابات بالكلية ،بالم�سالك البولية� ،أو بالبرو�ستاتا.
 1/26مر�ض ن�سوي.
 1/27فقر دم.
 1/28نزف غير طبيعي.
 1/29عدم كفاءة ال�شرايين.
 1/30دوالي الأوردة.
 1/31ا�ضطرابات الغدة الدرقية.
 1/32ا�ضطرابات البنكريا�س.
 1/33مر�ض نق�ص المناعة الب�شرية  /الإيدز.
� 1/34أمرا�ض �أخرى.

الجرعة

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

عدد المرات

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

دائما
ً

.......................

) ما هي ؟
) ما هي ؟
) ما نوعها � /أنواعها ؟
) ما هي ؟
)
)
) ما هي ؟
) ما هــو ؟
)
)
)
)
)
)
) منذ متى ؟
)
.........................

�أحيانًا
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( الرجاء الطباعة )
الحاجة
البلـد:
اال�سم الأول:
ا�سم العائلة:

الإعالن عن الأ�سلحة النارية
الرقابة الأمنية

رقم الجواز:
ال�سالح:
الماركة /ال�صنع:

يجب ت�صوير هذا الطلب عند

جهة الإ�صدار:
الرقم المت�سل�سل:
العيــار:

اللقب /المن�صب:
تاريخ الإ�صدار:
م�شبك الطلقات:
الذخيرة:

ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن تزويد هذه المعلومات:
اللقب /المن�صب:
التاريخ:
التوقيع:
ير�سل على فاك�س اللجنة الإعالمية رقم 974 -44435687 :

دليل المعلومات
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�إعالن ترددات ال

ال
نعم
مكان احتياج الذبذبة:

هذه اال�ستمارة م�صممة لتزويد معلومات حول ات�صاالت الراديو الم�ستخدمة من قبل الوفود:
البلد:
نوع المعدات:
يعمل مع معيد البث
القوة:
عدد مرات الت�شغيل:
عدد �أجهزة الراديو المحمولة:
فترة اال�ستعمال:
مكان الت�شغيل:
معلومات �أخرى ذات ال�صلة:

ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن تزويد المعلومات:
التوقيع:
ال�صفة  /المن�صب:
التاريخ:
الهاتف:
الفاك�س:
ير�سل على فاك�س اللجنة الإعالمية رقم 974 -44435687 :

طلب الت�أ�شيرة والت�سجيل للإعالميين

............................................................................................

�صورة �شخ�صية

ا�سـم العائلـة:
اال�سم الأول:
مكان الميالد:
			
تاريخ الميالد:
الجن�س:
ذكـر
نثـى
الجن�سية:
ما هي ؟
هل لديك جن�سية �أخرى ؟
جهة الإ�صدار:
تاريخ الإ�صدار:
رقم الجواز:
 :رقم الهـاتف:
العنوان في الخــارج
 :رقم الهـاتف:
العنوان في دولة قطر
رقم الهـاتف:
الجهة الإعالمية:
رقم الفاك�س:
العنوان:
المن�صب والمهمة:
مذيع
م�صور تلفزيوني
�صحافة ر�سمية
	�أخرى
م�صور فوتوغرافي
�صحافة مقروءة
تاريخ �آخر زيارة لدولة قطر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:
التاريخ المحتمل للو�صول لدولة قطر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:
التاريخ المحتمل للمغادرة.:
دليل المعلومات
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٭ ملحـوظة هامـة:
 - 1على من يرغب بالم�شاركة تقديم:

 الطلب مع المعلومات المطلوبة. ورقة ر�سمية من جهة التمثيل موقعة من م�س�ؤولي تلك الجهة. - 2عدد � 3صورة �شخ�صية حديثة حجم .2 * 2

 -هاتف974 -44431539 :

لال�ستف�سار:

 -فاك�س رقم974 -44435687 :

 -فاك�س رقم974 -44435687 :

تُر�سل الطلبات �إلى:

اللجنة الإعالمية

٭٭٭٭٭

 - 3تفا�صيل بقائمة المعدات التي �سوف يح�ضرها �إلى قطر للأغرا�ض الإعالمية.

٭

٭

٭
مالحظة

الت�أخير في تقديم الطلب والوثائق الأخرى �سيقود �إلى ت�أخير الت�سجيل.
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دليـل المعلـومــات

اجتماع مجل�س جامعة الدول العربية
علـى م�ستـوى القمــة
الـــدورة العـــادية الرابعــة والع�شــرين
دولـة قطـــر ــ الدوحــة مــار�س 2013م

