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  الرابع العربية القمة قرارات مؤتمر
  )قمة اخلرطوم(

  
  1/9/1967 – 29/8 اخلرطوم،

  
 الصف وحدة تأكيد -أوالً 

  :العربى
  

 اجلماعى العمل ووحدة العربى الصف وحدة املؤتمر أكد
 وممثلوهم امللوك أكد كما. الشوائب جميع من وتصفيته وتنسيقه

 القمة مؤتمر فى وقع الذى العربى، التضامن بميثاق بالدهم التزام
  .وتطبيقه البيضاء، الدار فى الثالث العربى

  )1/9/1967-/4د/38 ق ق(
  

  :العدوان آثار إزالة - ثانياً 
  

 العدوان، آثار إلزالة اجلهود جميع تضافر ضرورة املؤتمر قرر
 استردادها عبء يقع عربية أراض احملتلة األراضى أن أساس على
  .جمعاء العربية الدول على

  )1/9/1967-/4د/39 ق ق(
  

 تفاوض وال صلح ال -ثالثاً 
  :بها اعتراف وال إسرائيل مع

  

 السياسى العمل فى جهودهم توحيد على والرؤساء امللوك اتفق
 وتأمين العدوان آثار إلزالة والدبلوماسى الدوىل الصعيد على

 احملتلة العربية األراضى من املعتدية اإلسرائيلية القوات انسحاب
 املبادئ نطاق فى وذلك جوان،/ حزيران/ يونيو 5 عدوان بعد

 مع الصلح عدم وهى العربية، الدول بها تلتزم التى األساسية
 بحق والتمسك معها التفاوض وعدم بها االعتراف أو إسرائيل
  .وطنه فى الفلسطينى الشعب

  )1/9/1967-/4د/40 ق ق(
  

 ضخ فى االستمرار - رابعاً 
  :البترول

  

 أوصى قد العرب والبترول واالقتصاد املال وزراء مؤتمر كان
 ولكن املعركة، فى كسالح البترول ضخ وقف استخدام بإمكانية

 أن يمكن نفسه الضخ أن ملياً  األمر دراسة بعد رأى القمة مؤتمر

                                                            

  إعداد مكتب األمين العام، مركز التوثيق "1985-1946قراراتها وبياناتها،  :مؤتمرات القمة العربية"  :املصدر ،
  .47 – 46، ص )1987ية، األمانة العامة، تونس، جامعة الدول العرب. (واملعلومات



2 
 

 أن يمكن عربية طاقة البترول باعتبار ،يإيجاب كسالح يستخدم
 بالعدوان، مباشرة تأثرت التى العربية الدول اقتصاد لدعم هتوجّ

  .املعركة فى الصمود من ولتمكينها
 عربية طاقة باعتباره البترول ضخ استئناف املؤتمر قرر
 اإلسهام وفى الغربية، األهداف خدمة فى تسخيرها يمكن إيجابية

 نتيجة وفقدت للعدوان تعرضت التى - العربية الدول تمكين فى
  .العدوان آثار إلزالة الصمود من - اقتصادية موارد لذلك
 الدول تمكين فى للبترول املنتجة الدول بالفعل أسهمت وقد 
  .اقتصادي ضغط يأ أمام الصمود من بالعدوان تأثرت التى

 )1/9/1967-/4د/41 ق ق(
 صندوق إنشاء - خامساً 
 االقتصادى اإلنماء

  :واالجتماعى

 إلنشاء الكويت به تقدمت الذى املشروع اجملتمعون أقر
 لتوصية طبقاً العربى، واالجتماعى االقتصادى اإلنماء صندوق

  .ببغداد انعقد الذى والنفط واالقتصاد املال وزراء مؤتمر
 )1/9/1967-/4د/42 ق ق(

 اإلعداد دعم -سادساً 
  :العسكرى

 اإلعداد لدعم الالزمة اخلطوات اتخاذ ضرورة اجملتمعون قرر
  .املوقف احتماالت كافة ملواجهة العسكرى،

 )1/9/1967-/4د/43 ق ق(
 تصفية سرعة - سابعاً 

  :األجنبية القواعد
  .العربية الدول فى األجنبية القواعد تصفية سرعة املؤتمر قرر

 )1/9/1967-/4د/44 ق ق(
 إىل بمبالغ االلتزام - ثامناً 
  :العدوان آثار إزالة حين

  

 واململكة والكويت السعودية العربية اململكة من كل قررت
 سنوياً  بيانها التايل املبالغ بدفع منها كل تلتزم أن الليبية

 حين إىل أكتوبر، منتصف من ابتداء أشهر، ثالثة كل عن ومقدماً،
  .العدوان آثار إزالة

  .إسترلينى جنيه مليون 50 - السعودية العربية اململكة
  .إسترلينى جنيه مليون 55 - الكويت
  .إسترلينى جنيه مليون 30 - الليبية اململكة

 )1/9/1967-/4د/45 ق ق(
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