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محضر اجتماع  
بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية  

  واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

، اٌزي أوذ 1989في ئطاس لشاس اٌمّت اٌعشبيت غيش اٌعاديت إٌّعمذة في اٌذاس اٌبيضاء عاَ 

أهّيت حعضيض اٌخىاًِ واٌخشابط بيٓ اٌّإعغت اٌمىِيت األَ جاِعت اٌذوي اٌعشبيت واٌخجّعاث اٌعشبيت 

عمذ وفذا األِأت اٌعاِت ٌجاِعت اٌذوي اٌعشبيت واألِأت اٌعاِت ٌّجٍظ اٌخعاوْ ٌذوي اٌخٍيج اٌعشبيت 

، اجخّاعا في ِمش األِأت اٌعاِت ٌٍجاِعت بهذف حعضيض 199/2/1992 – 17في اٌفخشة ِا بيٓ 

اٌخضآِ اٌعشبي وئعادة اٌثمت واٌطّأٔيٕت بيٓ اٌذوي اٌعشبيت وفك أعظ ِخذيٕت وساعخت حمىَ عٍي 

االدخشاَ اٌىاًِ ٌّبادئ وأدىاَ ِيثاق اٌجاِعت، واٌمشاساث اٌصادسة عٕها، وِٓ اجً حعّيك اٌشؤيت 

اٌّشخشوت ئصاء اٌّغخجذاث واٌخطىساث اٌعاٌّيت، وحىفيش ألصي اٌذعُ ٌٍّصاٌخ واٌمضايا اٌعشبيت 

.  وفي ِمذِخها اٌمضيت اٌفٍغطيٕيت

اعخعشض اٌىفذاْ اٌذسوط اٌّغخفادة ِٓ اٌعذواْ اٌعشالي عٍي دوٌت اٌىىيج اٌزي ئدأخه جاِعت 

اٌذوي اٌعشبيت واٌّجخّع اٌذوٌي وأعىاعاث رٌه عٍي اٌعاللاث بيٓ اٌذوي اٌعشبيت وِغيشة اٌعًّ 

اٌعشبي اٌّشخشن، ووزا دشص األِأخيٓ اٌعاِخيٓ عٍي ضشوسة ادخشاَ اٌششعيت اٌعشبيت اٌّخّثٍت 

.  بّيثاق اٌجاِعت ولشاساحها

وّا اعخعشض اٌىفذاْ اٌّخغيشاث اٌعاٌّيت واالحجاهاث اٌذوٌيت بعذ أخهاء اٌذشب اٌباسدة ودخىي 

ِشدٍت اٌىفاق اٌخي حخّيض بخضايذ اٌخشويض عٍي لضايا اٌخّٕيت واٌخىجه إلٔهاء إٌضاعاث اإللٍيّيت 

وفي هزا اإلطاس حذاسط اٌىفذاْ اٌجهىد واٌّغاعي . وبإس اٌخىحش في اٌعاٌُ ودً اٌّشاوً باٌذىاس

اٌذوٌيت اٌّبزوٌت ِٓ اجً حذميك اٌغالَ اٌشاًِ واٌعادي واٌذائُ في اٌششق األوعط وفك لشاسي 

 واٌمشاساث األِّيت راث اٌصٍت اٌششعيت اٌذوٌيت، وطاٌبا باْ يخذًّ 338 و 242ِجٍظ األِٓ 

اٌّجخّع اٌذوٌي ِغإوٌياحه اٌىاٍِت إلٔجاح جهىد اٌغالَ بخٕفيز لشاساث األُِ اٌّخذذة وئٔهاء 

االدخالي اإلعشائيٍي وولف بٕاء اٌّغخىطٕاث ووضع دذ ٌٍّّاسعاث اٌمّعيت اإلعشائيٍيت ضذ 

اٌغىاْ في األساضي اٌعشبيت واعخٕادا ئٌي ِا حمذَ، احفك اٌىفذاْ عٍي ِىاصٍت وحعضيض اٌخعاوْ 

:  واٌخٕغيك بيٓ األِأخيٓ اٌعاِخيٓ وفما ٌٍّبادئ واآلٌياث اٌخاٌي

:  المبادئ: أوال

اٌخأويذ عٍي أهّيت االٌخضاَ بّيثاق جاِعت اٌذوي اٌعشبيت واٌششعيت اٌعشبيت إٌّبثمت عٕه، - 

وباٌششعيت اٌذوٌيت وِبادئ اٌمأىْ اٌذوٌي، واٌخي حإوذ جّيعها ضشوسة لياَ اٌعاللاث بيٓ اٌذوي 
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اٌعشبيت عٍي أعاط االعخمالي وعذَ اٌخذخً في اٌشإوْ اٌذاخٍيت وادخشاَ اٌغيادة اٌىطٕيت ودك وً 

.  دوٌت في ثشواحها اٌطبيعيت

اٌخأويذ عٍي أهّيت االٌخضاَ باألدىاَ واٌّىاثيك اٌخي حشبط بيٓ اٌذوي اٌعشبيت وبخاصت ِيثاق - 

جاِعت اٌذوي اٌعشبيت وِعاهذة اٌذفاع اٌّشخشن واٌخعاوْ االلخصادي وئدسان اٌخأثيشاث اٌخي يذذثها 

.  حهذيذ األِٓ في أي ِٕطمت ِٓ اٌعاٌُ عٍي األِٓ واٌغٍُ اٌذوٌييٓ

اٌخأويذ عٍي أهّيت حطىيش األهذاف اٌّشخشوت وحعّيمها وأعاط ٌٍعًّ اٌعشبي اٌّشخشن، - 

.  وٌخذميك اٌّصاٌخ وإٌّافع اٌّخبادٌت بيٓ اٌذوي اٌعشبيت

اعخباس اٌّبادئ اٌّخضّٕت في ئعالْ دِشك واٌّغخٕذة ئٌي ِيثاق جاِعت اٌذوي اٌعشبيت، خطىة - 

.  ايجابيت في اٌعاللاث بيٓ اٌذوي اٌعشبيت وحعضيض اٌعًّ اٌعشبي اٌّشخشن

اٌخأويذ عٍي أهّيت اٌخٕغيك بيٓ األِأخيٓ في جّيع اٌّجاالث اٌعشبيت واٌذوٌيت، وحىفيش اوبش - 

.  اٌذعُ واٌخٕغيك ٌذّايت األهذاف واٌّصاٌخ اٌّشخشوت وحعضيض جهىد اٌخّٕيت

:  اآلليات: ثانيا

حعضيضًا ٌٍخٕغيك واٌخعاوْ بيٓ األِأخيٓ اٌعاِخيٓ يعمذ األِيٕاْ اٌعاِاْ ٌماءاث دوسيت دغبّا 

.  يمشساْ، وحعمذ األجهضة اٌّعٕيت في األِأخيٓ ٌماءيٓ دوسييٓ عٕىيا باٌخٕاوب في ِمشيهّا

 . 19/2/1992دشس في اٌماهشة بخاسيخ 

 

األِيٓ اٌعاَ  

ٌّجٍظ اٌخعاوْ ٌذوي اٌخٍيج اٌعشبيت  

 

عبذ اهلل يعمىب بشاسة  

األِيٓ اٌعاَ  

ٌجاِعت اٌذوي اٌعشبيت  

 

أدّذ عصّج عبذ اٌّجيذ  / د

 
 


