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  عالن دمشق بشأن التنسيق والتعاونإ
  بين الدول العربية الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية

  دول جملس التعاون اخلليجي ومصر وسوريا
  *.6/3/1991دمشق، 

  
ان الدول العربية األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية مصر العربية واجلمهورية   

مارس /آذار 6 – 5هـ املوافق  1411شعبان  20 – 19العربية السورية املشاركة يف اجتماع دمشق يومي 
  .م1991

ث عريق من التساند والتكاتف انطالقا من مشاعر األخوة والتضامن التي تربط بينها والتي صقلها ترا  
  .والنضال املشترك واالحساس العميق بوحدة اآلمال والتحديات وتطابق الغايات ووحدة املصير

وتعزيزا لقدراتها على االضطالع بمسؤولياتها القومية يف إعالء شأن األمة العربية وخدمة قضاياها   
  .وصيانة أمنها وحتقيق مصاحلها املشتركة

تمسك القوي باألهداف واملبادئ التي كرستها املواثيق وقرارات جامعة الدول العربية ويف إطار من ال  
  .ومنظمة املؤتمر االسالمي واألمم املتحدة

وإدراكا للتحوالت العميقة اجلارية على املسرح الدويل والتي تطرح أمام األمة العربية حتديات جسيمة   
  .بين الدول العربية تتطلب ملواجهتها أعلى درجات التنسيق والتعاون

وإذ تؤكد من جديد موقفها الرافض للنهج العدواين واالنحياز له كالذي حصل خالل العدوان احتالل   
قوات النظام العراقي لدولة الكويت الذي جاء خروجا سافرا على كل ما استقر من قواعد وأعراف عربية وإسالمية 

بي املشترك يف وقت كانت األمة العربية حتتاج فيه أكثر من عرودولية وأطاح بكثير من مفاهيم ومنجزات العمل ال
  .أي وقت مضى إىل جمع شملها وحشد طاقاتها لرد العديد من اخملاطر التي ال سابق لها

كما تعلن ترحيبها بتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية اليها وتعبّر عن أملها العميق وبالغ حزنها ملا   
قيق من جراء عدوان النظام العراقي عليه كذلك تعبّر عن أسفها الشديد ملا يتعرض له تعرض له الشعب الكويتي الش

الشعب العراقي من ابشع صور املعاناة نتيجة عدم اكتراث القيادة العراقية بمصاحله وتؤكد يف هذا الصدد وقوفها 
  .متها االقليميةإىل جانب الشعب العراقي يف حمنته وحرصها الكامل على وحدة األراضي العراقية وسال

تؤكد األطراف املشاركة عزمها على السعي إلِعطاء روح جديدة للعمل العربي املشترك وإرساء التعاون   
  ..األخوي بين أعضاء األسرة العربية على قواعد صلبة ترتكز على املبادئ التالية

    
 ..مبادئ التنسيق والتعاون.. أوال  

  
  ..التاليةيقوم التنسيق والتعاون على األسس   

العمل بموجب ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم املتحدة واملواثيق العربية والدولية  - 1
األخرى واحترام وتعزيز الروابط التاريخية واألخوية وعالقات حسن اجلوار وااللتزام باحترام وحدة 

اضي بالقوة وعدم التدخل يف األراضي والسالمة االقليمية واملساواة يف السيادة وعدم جواز اكتساب األر
 .الشؤون الداخلية وااللتزام بتسوية املنازعات بالطرق السلمية

العمل على بناء نظام عربي جديد من أجل تعزيز العمل العربي املشترك واعتبار الترتيبات التي  - 2
قيق ذلك وترك يتم االتفاق عليها بين األطراف املشاركة بمثابة األساس الذي يمكن البناء عليه من أجل حت

 .اجملال مفتوحا أمام الدول العربية األخرى للمشاركة يف هذا االعالن يف ضوء اتفاق املصالح واألهداف
العمل على تمكين األمة العربية من توجيه كافة إمكاناتها ملواجهة التحديات التي يتعرض لها  - 3

ي ـ االسرائيلي وقضية فلسطين على االستقرار واألمن يف املنطقة ولتحقيق حل عادل وشامل للصراع العرب
 .أساس ميثاق األمم املتحدة وقراراتها ذات صلة

                                                 
 7/3/1991، )دمشق" (البعث" *
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تعزيز التعاون االقتصادي بين األطراف املشاركة وصوال إىل جتمع اقتصادي فيما بينها بهدف  - 4
 .حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .واالقتصاديةاحترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية  - 5
  

  ..أهداف التنسيق والتعاون.. ثانيا
 ..يف اجملالين السياسي واألمني - 1
تعتبر األطراف املشاركة ان املرحلة احلالية التي اعقبت حترير الكويت من احتالل قوات النظام   -  أ 

العراقي توفر افضل الظروف ملواجهة التحديات والتهديدات األخرى التي تتعرض لها املنطقة ويف 
تها التحديات الناجمة عن استمرار االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية وتوطين اليهود فيها وتعتقد مقدم

األطراف املشاركة بأن عقد مؤتمر دويل للسالم حتت رعاية األمم املتحدة هو إطار مناسب إلِنهاء االحتالل 
على أساس قرارات األمم املتحدة االسرائيلي لألراضي العربية وضمان احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 

 .ذات الصلة
تؤكد األطراف املشاركة احترامها ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية والتزامها بمعاهدة   - ب 

الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بين دول اجلامعة العربية وعزمها على العمل املشترك لضمان امن 
صوص إىل املادة التاسعة من ميثاق اجلامعة العربية تعتبر وسالمة الدول العربية وإذ تشير على وجه اخل

ان وجود القوات املصرية والسورية على ارض اململكة العربية السعودية ودول عربية اخرى يف منطقة 
اخلليج تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها يمثل نواة لقوة سالم عربية تعد لضمان امن 

يف منطقة اخلليج ونموذجا يحقق ضمان فعالية النظام األمني العربي الدفاعي  وسالمة الدول العربية
 .الشامل

كما تؤكد األطراف املشاركة على ان التنسيق والتعاون بينها لن يكون موجها ضد اي طرف بل   
عربية وتلتزم يمكن ان يكون مقدمة لفتح حوار مع األطراف االسالمية والدولية التي حتترم املصالح العليا لألمة ال

بمبادئ الشرعية الدولية املستقرة خاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
  .وتسوية املنازعات بالطرق السلمية

تسعى األطراف املشاركة إىل جعل الشرق األوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل   - ج 
 .ل على حتقيق ذلك من خالل األجهزة الدولية املعنيةخاصة األسلحة النووية وتعم

انسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع .. يف اجملال االقتصادي والثقايف - 2
املشترك والتعاون االقتصادي بين دول اجلامعة العربية وغيرها من اتفاقيات العمل العربي املشترك تسعى 

 ...األطراف املشاركة إىل
كخطوة أوىل يمكن البناء عليها مع .. ز قواعد التعاون االقتصادي فيما بين األطراف املؤسسةتعزي  -  أ 

 .دول عربية اخرى بغية توسيع جماالت التعاون ونطاقه
تبني سياسيات اقتصادية من شأنها حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة تمهيدا   - ب 

حديات ومواكبة التطورات الناجتة عن إقامة جتمعات اقتصادية إلِقامة جتمع اقتصادي عربي ملواجهة الت
 .كبرى يف العامل

تشجيع القطاع اخلاص يف الدول العربية على املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية   - ج 
واالجتماعية بما يف ذلك دعم الصالت بين غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وإفساح اجملال 

 .واملتوسطة لالستفادة من ثمرات التعاون املشترك بصورة سهلة وملموسة ةللمؤسسات الصغير
دعم دور مراكز البحث العلمي وتسهيل االتصاالت فيما بينها وصوال إىل تمكينها من إعداد   - د 

 .األبحاث املشتركة التي حتقق التكامل يف جماالته اخملتلفة
تبادل الثقايف واإلِعالمي مع مراعاة احترام االستفادة من اخلبرات واملوارد البشرية يف جمال ال - هـ 

 .قيم الدول املشاركة وتقاليدها وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية
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 ..يف جمال مؤسسات العمل العربي املشترك - 3
دعم اجلامعة العربية والتصدي لكافة احملاوالت التي تستهدف إضعافها او تفتيتها وإعادة   

باألهداف واملبادئ التي تضمنها ميثاق اجلامعة مع إمكانية تطويره عن طريق التأكيد على االلتزام والتمسك 
  .إضافة مالحق اليه باالستفادة من نتائج أعمال جلنة تعديل امليثاق بما يف ذلك وضع نظام لتسوية املنازعات

  
  االطار التنظيمي للتنسيق والتعاون.. ثالثا

أجل حتقيق األهداف املشار اليها من خالل اجتماعات  يتم التنسيق والتعاون بين األطراف املؤسسة من  
تستضيفها بالتناوب كل من الدول املشاركة على مستوى وزراء اخلارجية واالستعانة باخلبراء واخملتصين 
لدراسة اوجه التعاون من أجل التوصل إىل صيغة تعاقدية جديدة للتعاون العربي فيما بينها تكون مفتوحة جلميع 

  .ةالدول العربي
  

  ..أحكام عامة.. رابعا
لكل  *جرى التوقيع على هذا االعالن باألحرف األوىل يف دمشق على ثماين نسخ أصلية باللغة العربية  

م ويصبح هذا اإلِعالن نافذ املفعول 1991مارس /آذار 6هـ املوافق 1411شعبان  20منها نفس احلجية بتاريخ 
 .بعد إقراره أصوال وتودع وثائق اإلِقرار لدى وزارة خارجية اجلمهورية العربية السورية

  

                                                 
وزير اخلارجية السوري، والدكتور عصمت عبد اجمليد نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية فاروق الشرع : وقّع اإلِعالن كل من السادة *

املصري، ومبارك علي اخلاطر وزير خارجية قطر، واألمير سعود الفيصل وزير اخلارجية السعودي، وراشد عبد الله النعيمي وزير خارجية 
وزير الدولة للشؤون  هوزير خارجية البحرين، ويوسف بن علوي بن عبد اللاالمارات العربية املتحدة، والشيخ حممد بن مبارك آل خليفة 

 .اخلارجية العماين، والشيخ صباح األحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت



 

 
 

  

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

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

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


