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شكر وتقدير
اللجنــة  أعضــاء  العربيــة  الــدول  العامــة جلامعــة  األمانــة  كــوادر  إلــى  والتقديــر  بالشــكر  أتوجــه 
التنظيميــة  علــى جهودهــم احلثيثــة  التــي بذلوهــا يف إجنــاز هــذا العمــل الثقــايف املهــم بشــكل متميــز 
بهــدف إجنــاح مشــاركة جامعــة الــدول العربيــة ضيــف الشــرف يف اليوبيــل الذهبــي ملعــرض القاهــرة 

الدولــي للكتــاب 2019.

                                                             أحمد أبو الغيط                                                

                                                                األمني العام 
                                                         جلامعة الدول العربية



كلمة ترحيبية
الذهبــي  اليوبيــل  يف  الشــرف  العربيــة ضيــف  الــدول  جامعــة  اختيــار  مبناســبة 
ملعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 9102، يســعدني أن أقــدم للزائــر هــذا الكتيــب الــذي 
يتضمــن معلومــاٍت تعريفيــة عــن »جنــاح ضيــف الشــرف«، وكذلــك معلومــاٍت أساســية 
عــن جامعــة الــدول العربيــة التــي اســتطاعت عــن حــق أن تكــون مبثابــة بيــت للعــرب 
فيــه يلتقــون ويتحــاورون مــن أجــل مســتقبل األمــة العربيــة، وتعزيــزًا للعمــل العربــي 

املشــترك.

التظاهــرة  هــذه  الشــرف يف  العربيــة ضيــف  الــدول  اختيــار جامعــة  جــاء  ولقــد 
الثقافيــة املهمــة يف إطــار االهتمــام البالــغ الــذي توليــه جامعــة الــدول العربيــة لدعــم 
اجملــال الثقــايف يف ضــوء مــا ميثلــه مــن أهميــة محوريــة يف حيــاة ومســتقبل الشــعوب 
العربيــة، وإلبــراز إجنــازات العمــل العربــي املشــترك بقيــادة جامعــة الــدول العربيــة 
التــي جتمــع يف خزائنهــا مــوادًا ثريــة ترســم بالصــور احليــة الناطقــة شــخصياٍت 
وأحداٍث تاريخية كان من شــأنها أن غيرت مجرى التاريخ االجتماعي واالقتصادي 

والسياســي للــدول العربيــة.

وأود يف هــذا الســياق، اإلشــادة بجهــود أعضــاء اللجنــة التنظيميــة مــن موظفــي 
األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة، الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مهمــة تنظيــم 
وتنفيــذ مشــاركة جامعــة الــدول العربيــة ضيــف الشــرف يف اليوبيــل الذهبــي ملعــرض 
القاهــرة الدولــي للكتــاب 9102، هــذه اجلهــود التــي جنحــت يف إبــراز مشــاركة جامعــة 

الــدول العربيــة علــى أكمــل وجــه، ممــا يليــق مبكانتهــا التاريخيــة العريقــة.

                                     السفيرة د. هيفاء أبو غزالة

                                     األمني العام املساعد 
                                رئيس اللجنة التنظيمية املعنية  مبلف املشاركة

                            العربية يف اليوبيل الذهبي ملعرض القاهرة الدولي للكتاب
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مدخل

يحتفــل معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب يف ينايــر عــام 2019 مبــرور 50 عامــًا علــى 
إطــاق أولــى دوراتــه )اليوبيــل الذهبــي(. وتأكيــدًا مــن وزارة الثقافــة املصريــة علــى أهميــة 
هــو  الــدورة  لهــذه  الشــرف  يكــون ضيــف  أن  تقــرر  هــذه االحتفاليــة ومســتوى احلــدث، 
جامعــة الــدول العربيــة، وذلــك يف إطــار االهتمــام الكبيــر الــذى توليــه جامعــة الــدول 
العربيــة لدعــم اجملــال الثقــايف يف ضــوء مــا ميثلــه مــن أهميــة محوريــة يف حياة ومســتقبل 

الشــعوب العربيــة.

ولقــد رحــب مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري يف دورتــه العاديــة 
)149( بتاريــخ 2018/3/7 باختيــار جامعــة الــدول العربيــة ضيــف الشــرف يف اليوبيــل 
املعــارض  الــذي يعــد واحــدًا مــن أهــم  الــدول للكتــاب 2019  الذهبــي ملعــرض القاهــرة 
املثقفــني  مــن  العديــد  يســتقطب  مهمــًا  وفكريــًا  ثقافيــًا  وملتقــى  للكتــاب  الدوليــة 

والناشــرين.  واملفكريــن 

وتتزامــن هــذه الفعاليــة مــع قــرب الذكــرى الرابعــة والســبعني علــى تأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة، تلــك املنظمــة اإلقليميــة األولــى التــي جــاءت نشــأتها يف شــهر مــارس مــن 
عــام 1945 تتويجــًا حلركــة القوميــة العربيــة والفكــر القومــي العربــي لتصبح أول منظمة 
عربية جامعة ُتنشأ يف تاريخ العرب احلديث واملعاصر، وأول اطار مؤسسي يجسد حلم 
الوحــدة العربيــة، والتــي كان تأسيســها جتاوبــًا مــع نــداءات وتطلعــات الشــعوب العربيــة 
ووعيــًا منهــا بأهميــة الوحــدة يف ســبيل حتقيــق اســتقال الــدول العربيــة واحلفــاظ علــى 

الهويــة العربيــة.

ولقــد جــاء اختيــار جامعــة الــدول العربيــة ضيــف الشــرف يف اليوبيــل الذهبــي ملعــرض 
القاهــرة الــدول للكتــاب ليبــرز إجنــازات العمــل العربــي املشــترك وليتــوج لهــذا الصــرح 
العربــي الــذي يجمــع يف خزائنــه مــواد ثريــة ترســم بالصــور احليــة الناطقــة شــخصيات 
وأحــداث تاريخيــة كان مــن شــأنها أن غيــرت مجــرى التاريــخ االجتماعــي واالقتصــادي 

والسياســي للــدول العربيــة. 
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الرعاة الرسميون والشركاء واملساهمون
 يف جناح ضيف الشرف

انطاقــًا مــن أهميــة معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب كأحــد أهــم التظاهــرات الثقافيــة 
الذهبــي  اليوبيــل  العربيــة يف  الــدول  العربيــة، وخصوصيــة مشــاركة جامعــة  يف املنطقــة 
للمعــرض، حرصــت األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة علــى أن يكــون جنــاح جامعــة 
الــدول العربيــة )ضيــف الشــرف( متميــزًا ومتنوعــًا وشــامًا ألكبــر قــدر ممكــن مــن إســهامات 
العربيــة  والهيئــات  املشــترك  العربــي  العمــل  ومؤسســات  املتخصصــة  العربيــة  املنظمــات 
احلكوميــة ذات الصلــة، وبالشــكل الــذي يبــرز إجنــازات مســيرة العمــل العربــي املشــترك 

مبجاالتــه اخملتلفــة. ويف هــذا اإلطــار يشــارك يف اجلنــاح كل مــن:

 أواًل: الرعاة الرسميون

 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. *

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. *

املنظمة العربية للسياحة. *

 ثانيًا: الشركاء

احتاد الناشرين العرب. *
مركز الطفل للحضارة واإلبداع - جمهورية مصر العربية. *

 ثالثًا: المساهمون بمجموعات اإلصدارات والمنشورات

- الوزارات الحكومية في الدول العربية
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة  - دولة اإلمارات العربية املتحدة. *

هيئة البحرين للثقافة واآلثار - مملكة البحرين. *

وزارة اإلعام - اململكة العربية السعودية. *

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار - جمهورية السودان.  *

وزارة الثقافة   - دولة فلسطني. *

وزارة الثقافة والرياضة - دولة قطر. *

وزارة اإلعام - دولة الكويت. *
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- مؤسسات العمل العربي المشترك
صندوق النقد العربي. *

احتاد املصارف العربية. *

املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )أكساد( *

األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب. *

منظمة املرأة العربية. *

احتاد إذاعات الدول العربية )األسبو( *

املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا. *

الصندوق العربي لألمناء االقتصادي واالجتماعي. *

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. *

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية. *

معهد البحوث والدراسات العربية. *

املنظمة العربية للطيران املدني. *

الهيئة العربية للطاقة الذرية. *

جناح جامعة الدول العربية .. ضيف الشرف
معروضات .. مبادرات
  أنشطة .. فعاليات
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بتاريــخ  والتعريــف  املشــترك،  العربــي  العمــل  اســتعراض مســيرة  إلــى  يهــدف اجلنــاح   
جامعــة الــدول العربيــة، وإبــراز أنشــطة وإجنــازات جامعــة الــدول العربيــة ومؤسســات العمــل 
العربــي املشــترك يف اجملــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة، وذلــك مــن 

خــال:

أواًل: المعروضات
تتنــوع املعروضــات داخــل اجلنــاح بــني مطبوعــات وإصــدارات ورقيــة ورقميــة، ومجموعــات 
وعــروض  فوتوغرافيــة،  ومجموعــات  بريديــة،  طوابــع  ومجموعــات  تاريخيــة،  وثائقيــة 

يتضمــن: حيــث  ســمعية-بصرية. 

ركــن العمــل العربــي المشــترك: يشــمل اصــدارات ومنشــورات األمانــة العامــة جلامعــة 
الــدول العربيــة يف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة، باإلضافــة 
إلــى منشــورات واصــدارات املنظمــات العربيــة املتخصصــة يف نطــاق جامعــة الــدول العربيــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اجملــاالت  يف  العاملــة  املشــترك  العربــي  العمــل  ومؤسســات 

والتعليميــة، وذلــك للتعريــف بإجنــازات العمــل العربــي املشــترك علــى نطــاق أوســع.

منطقة ذاكرة جامعة الدول العربية: مت تخصيص هذه املنطقة يف إطار مشروع توثيق 
ذاكــرة جامعــة الــدول العربيــة، الــذي اعتبرتــه الــدول األعضــاء مبثابــة مشــروع قومــي عربــي، 
والــذي يهــدف إلــى توثيــق تاريــخ جامعــة الــدول العربيــة التــي متثــل حقبــة زمنيــة هامــة 
يف منظومــة العمــل العربــي املشــترك. وتســتعرض املنطقــة ذاكــرة جامعــة الــدول العربيــة 
ومســيرة العمــل العربــي املشــترك مــن خــال عــروض تقليديــة وأخــرى غيــر تقليديــة ألول 
منظمــة إقليميــة تنشــأ بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وذلــك مــن خــال اتاحــة معــارض حيــة 
جملموعــة منتقــاة مــن الوثائــق الرســمية وطوابــع البريــد والصــور الفوتوغرافيــة واألرشــيف 

الصحفــي التاريخــي.

ثانيًا: المبادرات التثقيفية والمعرفية
- مبــادرة كتــاب لــكل زائــر: تتضمــن املبــادرة مجموعــة مــن اإلصدارات التي تتعلق بأنشــطة 
وإجنــازات جامعــة الــدول العربيــة يف مجــاالت العمــل العربــي املشــترك وكذلــك املنظمــات 
العربيــة املتخصصــة ومؤسســات العمــل العربــي املشــترك بهــدف نشــر املعرفــة حــول جامعــة 
الــدول العربيــة علــى نطــاق أوســع مــن خــال توفيرهــا لصالــح زائــري جنــاح ضيــف الشــرف. 

- مبــادرة مكتبــة لــكل جهــة نائيــة: تتضمــن املبــادرة مجموعــة كتــب ومــواد مرجعيــة حــول 
ثقافــة وتاريــخ وحضــارة الــدول العربيــة، تلــك اجملموعــات ُمهــداة مــن الهيئــات احلكوميــة 
يف الــدول العربيــة األعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة، ومــن املقــرر أن يتــم االســتفادة بتلــك 
الــدول  النائيــة يف  او متنقلــة يف اجلهــات  ثابتــة  انشــاء مكتبــات  مــن خــال  اجملموعــات 
العربيــة ســنويًا وفقــًا لدراســة مســحية للجهــات النائيــة يف الــدول العربيــة دون مكتبــات 
أو مراكــز معرفــة وذلــك مبشــاركة ثريــة مــن احتــاد الناشــرين العــرب ودور النشــر العربيــة 

األعضــاء باالحتــاد.

ثالثًا: األنشطة والفعاليات داخل الجناح
تعــد مشــاركة جامعــة الــدول العربيــة كضيــف شــرف يف اليوبيــل الذهبــي ملعــرض القاهــرة 
الدولــي للكتــاب حدثــًا خاصــًا ومتميــزًا مــن شــأنه إبــراز املكانــة العريقــة التــي تتمتــع بهــا 
الثقافــة واحلضــارة العربيــة. ومــن هــذا املنطلــق، ارتــأت األمانــة العامــة جلامعــة الــدول 
العربيــة أال تقتصــر مشــاركتها علــى املعروضــات يف اجلنــاح اخملصــص لذلــك، وأنــه ال بــد 
مــن إثــراء مشــاركتها وحتقيــق أكبــر قــدر مــن التفاعــل مــع رواد املعــرض، وذلــك مــن خــال:

النــدوات الثقافيــة: يتــم تنظيمهــا خــال فتــرة املعــرض بهــدف تســليط الضــوء علــى 
بالعمــل  الصلــة  والثقافيــة وغيرهــا ذات  املواضيــع والقضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة 
العامــة  األمانــة  وإجنــازات  بجهــود  العربــي  املواطــن  تعريــف  وكذلــك  املشــترك،  العربــي 
جلامعــة الــدول العربيــة يف شــتى اجملــاالت التــي تهمــه. وُتعقــد كافــة النــدوات الثقافيــة 

اخلاصــة بضيــف الشــرف يف » القاعــة الشــرفية ».
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التوقيتعنوان الندوةيوم االنعقاد
12:00 - 14:00مستقبل العرب يف عالم متغير2019/01/24

اإلرهاب السيبراني ومستقبله وآليات 
مكافحته

19:00 - 17:30 

15:00 - 17:00علم اآلثار الثوراتي يثبت أن القدس عربية2019/01/25

حول ترسيخ حقوق امللكية الفكرية يف 
الدول العربية

19:30 - 18:00

دور الناشر العربي يف حماية اجملتمع 2019/01/26
العربي من التطرف واإلرهاب

16:30 - 15:00

دور األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري يف مسيرة العمل العربي 

املشترك

14:00 - 12:00 

مواجهة إقصاء املرأة والطفلة يف املنطقة 2019/01/27
العربية

18:30 - 17:00

15:00 - 16:30منشورات املوسيقى  العربية2019/01/28

17:30 - 19:00التكامل االقتصادي اآلفاق والتحديات

15:00 - 16:30بوابة الشبكة العربية للمعلومات2019/01/29

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف اجلانب 2019/01/30
الثقايف يف إطار العقد العربي للحق الثقايف

16:30 - 15:00

16:00 - 17:30دور القوة الناعمة يف مكافحة اإلرهاب2019/01/31

16:00 - 17:30منوذج محاكاة جامعة الدول العربية2019/02/01

16:00 - 17:30احلماية االجتماعية يف الدول العربية2019/02/02

16:00 - 17:30جامعة  الدول العربية والشباب العربي 2019/02/04

أنشطة وفعالياتجدول الندوات الثقافية
منطقــة القــراءة احلــرة: تهــدف هــذه املنطقــة إلــى توفيــر مســاحة مخصصــة لزائــري 
اجلنــاح ويتــاح بهــا مكتبــة صغيــرة تتكــون مــن بعــض العناويــن )كتــب أو مراجــع( العربيــة 
أو األجنبيــة حــول جامعــة الــدول العربيــة والعمــل العربــي املشــترك منتقــاة مــن مقتنيــات 
مكتبــة األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة ومكتبــة معهــد البحوث والدراســات العربية، 
بهــدف االطــاع والقــراءة احلــرة يف تلــك العناويــن لنشــر الثقافــة املعلوماتيــة حــول أقــدم 

منظمــة إقليميــة »جامعــة الــدول العربيــة«.

برنامــج ركــن الطفــل: توفيــر مجموعــة مــن االنشــطة وورش العمــل التــي تعكــس رســالة 
تنميــة االبــداع احلســى وتأصيــل القيــم الثقافيــة املصريــة والعربيــة التــي تناســب فئــات 
عمريــة مختلفــة وتأخــذ يف االعتبــار التنــوع الثقــايف بــني الزائريــن جلنــاح جامعــة الــدول 
العربيــة ضيــف الشــرف، كمــا تلقــي الضــوء علــى دور جامعــة الــدول العربيــة وأنشــطتها 
اخملتلفــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن االنشــطة الفنيــة املبســطة للفئــة العمريــة مــن 
7 ســنوات حتــى 21 ســنة طــوال فتــرة املعــرض، وذلــك بالتعــاون مــع مركــز الطفــل للحضــارة 

واإلبــداع بجمهوريــة مصــر العربيــة.

ركــن الصالــون العربــي واملنطقــة اإلعاميــة: تشــهد املنطقــة اإلعاميــة والصالــون العربي 
بــث إعامــي تقليــدي وغيــر تقليــدي علــى مــدار الســاعة طــوال فتــرة املعــرض، مــن حيــث 
عقــد لقــاءات تليفزيونيــة وحــوارات صحفيــة مــع الرعــاة الرســميون جلنــاح ضيــف الشــرف 
وكذلــك حفــات تدشــني اجملموعــات الوثائقيــة وتوقيــع الكتــب حديثــة النشــر لنخبــة مــن 

السياســيني واملثقفــني العــرب.
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جامعة الدول العربية
معلومات أساسية

التأسيس
تأسســت » جامعــة الــدول العربيــة » يف الثانــي والعشــرين مــن مــارس / آذار 1945، أي 
قبــل قيــام » منظمــة األمم املتحــدة » بحوالــي ســتة أشــهر. وجــاء قيــام اجلامعــة، يف ســياقه 
التاريخــي » اســتجابة للــرأي العربــي العــام يف جميــع األقطــار العربيــة ». فقــد كان قيــام 
والفكــر  العربيــة  القوميــة  تتويجــا حلركــة   1945 مــارس   22 العربيــة يف  الــدول  جامعــة 
القومــي العربــي علــى امتــداد التاريــخ، وبالــذات منــذ نهايــات القــرن التاســع وبدايــات القــرن 

العشــرين. 

العربيــة  اململكــة  العــراق،  األردن،  شــرق  ســوريا،   - املؤسســة  الســبع  الــدول  وبتصديــق 
الســعودية، لبنــان، مصــر، اليمــن - علــى هــذا امليثــاق ظهــرت جامعــة الــدول العربيــة إلــى 
الوجــود ابتــداء مــن يــوم 11 مايــو 1945 لتصبــح أول منظمــة عربيــة جامعــة تنشــأ يف تاريــخ 

العــرب احلديــث واملعاصــر.

ميثاق الجامعة
 ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة هــو الوثيقــة املؤسســة للجامعــة ودســتورها، والتــي حتــدد 
أهدافهــا ومجــاالت عملهــا، واختصاصــات أجهزتهــا الرئيســة، وآليــات ونظــم صناعــة القــرار 
فيهــا، واملبــادئ األساســية للعاقــات بــني الــدول األعضــاء، وقواعــد العضويــة واالنســحاب 

منهــا. 

ويتألــف امليثــاق مــن واحــد وعشــرين مــادة وأربعــة ماحــق تتعلــق بأغــراض اجلامعــة، 
ويتصــف امليثــاق بالشــمولية والتنــوع الواســع يف حتديــد مجــاالت العمــل العربــي املشــترك، 
ويفتــح البــاب أمــام الــدول الراغبــة فيمــا بينهــا يف تعــاون أوثــق وروابــط أقــوى ممــا نــص عليــه 

امليثــاق، أن تعقــد بينهــا مــن االتفاقــات مــا تشــاء لتحقيــق هــذه األغــراض.

العضوية
الــدول  مــن  تتألــف   « العربيــة  الــدول  جامعــة   « أن  علــى  امليثــاق  مــن   )1( املــادة  تنــص 
العربيــة املســتقلة املوقعــة علــى امليثــاق. ولــكل دولــة عربيــة مســتقلة احلــق يف أن تنضــم الــى 
اجلامعــة. وقــد كان عــدد الــدول العربيــة االعضــاء عنــد تأســيس اجلامعــة عــام 1945 ســبعًا، 

واآلن وصــل عــدد الــدول االعضــاء الــى اثنــني وعشــرين دولــة.
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قائمة الدول األعضاء

تاريخ االنضمامالدولةم

1945/03/22اململكة االردنية الهاشمية **1

1971/12/06دولة االمارات العربية املتحدة2

1971/09/11مملكة البحرين3

1958/10/01اجلمهورية التونسية 4

1962/08/16اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 5

جمهورية جيبوتي 6
1977/09/04

1945/03/22اململكة العربية السعودية **7

1956/01/19جمهورية السودان 8

1945/03/22اجلمهورية العربية السورية **9

1974/02/14جمهورية الصومال الدميقراطية 10

1945/03/22جمهورية العراق **11

1971/09/29سلطنة عمان12

1976/09/09دولة فلسطني13

تاريخ االنضمامالدولةم
1971/09/11دولة قطر14

1993/11/20جمهورية القمر االحتادية االسامية15

1961/07/20دولة الكويت16

1945/03/22اجلمهورية اللبنانية **17

اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية 18
1953/03/28االشتراكية العظمى 

1945/03/22جمهورية مصر العربية **19

1958/01/01اململكة املغربية 20
1973/11/26اجلمهورية االسامية املوريتانية 21

1945/05/05اجلمهورية اليمنية **22

* القائمة مرتبة وفقًا للتسلسل الهجائي ألسماء الدول األعضاء.

* * دول مؤسسة.
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مقر الجامعة وعلمها
ووســطه  اللــون،  أخضــر  اجلامعــة  وعلــم  للجامعــة.  الدائــم  املقــر  هــي  القاهــرة  مدينــة 
الــدول العربيــة«، محاطــًا بهــال وسلســلة  الــذي يضــم يف داخلــه اســم »جامعــة  شــعارها 
بــني اعضائهــا، كمــا حتيطــه أغصــان  والتضامــن  الترابــط  عــن  متصــل احللقــات تعبيــرًا 

تعزيــزه. علــى  والعمــل  للســام  رمــزًا  املتعانقــة  الزيتــون 

أهداف جامعة الدول العربية
جامعــة الــدول العربيــة منظمــة قوميــة، اقليميــة، تعمــل علــى توثيــق الصــات بــني الــدول 
االعضــاء، وتنســيق خططهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألمنيــة مــن 
أجــل حتقيــق التعــاون اجلماعــي وحمايــة األمــن القومــي العربــي، وصــون اســتقال الــدول 

االعضــاء وســيادتها، وتعزيــز العمــل العربــي املشــترك يف مختلــف اجملــاالت.

األجهزة الرئيسة لجامعة الدول العربية
1- مجلس الجامعة:

هــو الســلطة العليــا يف اجلامعــة – طبقــًا للميثــاق – وتتفــرع عنــه عــدة جلــان تعاونــه يف 
أداء مهامــه، وقــد حــدد امليثــاق تكوينــه واختصاصاتــه وطريقــة عملــه وطريقــة التصويــت 

فيــه.

يتألــف اجمللــس مــن مندوبــني عــن جميــع الــدول األعضــاء: وزراء اخلارجيــة واملندوبــون 
الدائمــون ورؤســاء الــدول أو احلكومــات. يعقــد اجمللــس علــى مســتوى القمــة بشــكل غيــر 

منتظــم )ابتــداء مــن 1964( بشــكل مؤقــت ولكنــه يعقــد ســنويا منــذ عــام 2000.

ينعقــد اجمللــس يف دوراتــه العاديــة مرتــني ســنويا يف شــهري مــارس وســبتمبر وميكــن عقــد 
دورة غيــر عاديــة بنــاء علــي طلــب اثنــني مــن الــدول االعضــاء.

مــن مهــام اجمللــس، العمــل علــى حتقيــق أهــداف اجلامعــة، ومتابعــة مــا تقــرره الــدول 
وقبــول  العضويــة  طلبــات  يف  والبــت  املشــترك،  العربــي  العمــل  شــؤون  يف  األعضــاء 
االنســحاب، والتوســط يف تســوية النزاعــات يف جميــع اخلافــات التــي تهــدد بالدخــول يف 

حــرب بــني دولتــني  مــن الــدول األعضــاء أو بــني دولــة عضــو ودولــة ثالثــة.

اجمللــس هــو الــذي يضــع قوانــني للهيئــات الفرعيــة واملؤسســات التابعــة للجامعــة، كمــا 
أن مــن اختصاصاتــه تعيــني األمــني العــام.

2- المجلس االقتصادي واالجتماعي:
»اجمللــس  انشــاء  علــى  االقتصــادي«  والتعــاون  املشــترك  الدفــاع  »معاهــدة  نصــت 
االقتصــادي  »اجمللــس  ليصبــح   1977 عــام  يف  اجلامعــة  مجلــس  وطــوره  االقتصــادي«، 

واالجتماعــي«.

ينــوب عنهــم، ويعمــل علــى حتقيــق  مــن  أو  الــوزراء اخملتصــني  مــن  يتألــف اجمللــس 
أغــراض اجلامعــة يف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومــا يتصــل بهــا ممــا نــص عليه 
امليثــاق واملعاهــدة، ويتولــى مهمــة املوافقــة علــى إنشــاء أيــة منظمــة عربيــة متخصصــة، 
كمــا يشــرف علــى حســن قيــام املنظمــات احلاليــة مبهامهــا املبينــة يف مواثيقهــا وذلــك 

وفــق األحــكام التــي يقررهــا لذلــك.

ينعقــد اجمللــس يف دورتــني تعقــد علــى مســتوى كبــار املســؤولني وعلــى املســتوى الــوزاري، 
للقمــة  التحضيريــة  واالجتماعــات  العربيــة  للقمــم  التحضيــر  يف  اجمللــس  ويشــارك 

التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

إميانــًا مــن اجلامعــة العربيــة بأهميــة اجلوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة 
العمــل  إطــار تطويــر وتفعيــل منظومــة  الشــامل، ويف  العربــي  بالنســبة ملفهــوم األمــن 
بتاريــخ  القمــة  علــى مســتوى  العربيــة  الــدول  أقــر مجلــس جامعــة  املشــترك،  العربــي 
والتنمويــة  االقتصاديــة  للشــؤون  فقــط  تخصــص  عربيــة  قمــة  »عقــد   2007/03/29
االســتراتيجيات  وتفعيــل  لتعزيــز  عمليــة  واليــات  برامــج  بلــورة  بهــدف  واالجتماعيــة« 

واملتفــق عليهــا.  الشــاملة  التنمويــة 
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3- األمانة العامة:
العربيــة  الــدول  جامعــة  جمللــس  التنفيــذي  واجلهــاز  للجامعــة  اإلداريــة  الهيئــة  هــي 
واجملالــس الوزاريــة املتخصصــة، وتتولــى معاجلــة الشــؤون املنوطــة بهــا يف امليثــاق والتنســيق 
بــني املنظمــات واملؤسســات واألجهــزة التــي تعمــل يف مجــاالت متخصصــة يف إطــار العمــل 

العربــي املشــترك. 

يأتــي علــى رأس األمانــة العامــة األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة، ويعاونــه مجموعــة 
مــن األمنــاء العامــني املســاعدين حيــث يــرأس كل منهــم قطــاع متخصــص يف أحــد مجــاالت 

العمــل العربــي املشــترك. 

4- األمين العام
هــو الرئيــس األعلــى املســئول عــن أعمــال األمانــة العامــة والهيئــات امللحقــة بهــا. وينتخــب 
ملــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، ويضطلــع مبهــام  العــام مــن قبــل اجمللــس  األمــني 
االشــراف علــى تســيير أعمــال االمانــة العامــة، والتنســيق بــني وحداتهــا وأجهزتهــا، ومتابعــة 

تنفيــذ قــرارات مجلــس اجلامعــة.

مت  الــذي  الغيــط،  ابــو  أحمــد   / الســيد  العــام  األمــني  منصــب  حاليــًا  ويشــغل 
.2016 مايــو  مــن  عشــر  اخلامــس  يف  الــوزاري  اجلامعــة  مجلــس  قبــل  مــن   تعيينــه 

وتولى منصب األمني العام للجامعة منذ انشائها كل من السادة:

السيد عبد الرحمن عزام   )1945 – 1952(
السيد عبد اخلالق حسونة )1952 – 1972(
السيد محمود رياض         )1972 – 1979(
السيد الشاذلي القليبي     )1979 – 1990(
الدكتور عصمت عبداجمليد )1991 – 2001(
السيد / عمرو موسي         )2001 – 2011(
الدكتور نبيل العربي          )2011 – 2016( 

وضمانــًا لتفعيــل أداء جهــاز األمانــة العامــة، مت تقســيم العمــل علــى النحــو الــذي يكفــل 
أعلــى قــدر ممكــن مــن مهنيــة األداء وســرعة اإلجنــاز، وتنقســم األمانــة العامــة إلــى قطاعــات 

كمــا يلــي:

- مكتب األمني العام

- قطاع الشؤون السياسية الدولية

- قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة

- قطاع الشؤون العربية واألمن القومي 

- قطاع الشؤون االقتصادية

- قطاع الشؤون االجتماعية

- قطاع اإلعام واالتصال

- قطاع الشؤون القانونية

- قطاع الشؤون اإلدارية واملالية

- قطاع الرقابة املالية

باإلضافة الي عدة مكاتب ومراكز للجامعة يف الدول االعضاء وغير االعضاء.

5- المجالس الوزارية المتخصصة
أنشــئت مبوجــب ميثــاق مجالــس وزاريــة متخصصــة، مهمتهــا وضــع السياســات املشــتركة، 
لتنظيــم وتطويــر التعــاون يف مختلــف اجملــاالت بــني الــدول العربيــة، وجتتمــع بصفــة دوريــة 

علــى مســتوى الــوزراء املعنيــني، وهــذه اجملالــس هــي: 

- مجلس وزراء اإلعام العرب )1964(

- مجلس وزراء الصحة العرب )1975(
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- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب )1978(

- مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب )1980(

- مجلس وزراء العدل العرب )1982(

- مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب )1982(

- مجلس وزراء النقل العرب )1985(

- مجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة )1987(

- مجلس الوزراء العرب لاتصاالت واملعلومات )1989(

- اجمللس الوزاري العربي للكهرباء )1994(

- اجمللس الوزاري العربي للسياحة )1997(

- اجمللس الوزاري العربي للمياه )2008(

- الوزراء العرب املعنيني بشؤون األرصاد اجلوية واملناخ

شــؤون  متخصصــة  عربيــة  منظمــات  تتولــى  التــي  الوزاريــة  اجملالــس  إلــى  باإلضافــة 
: تنظيمهــا

- مجلس وزراء الثقافة العرب )املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(

- مجلس وزراء الداخلية العرب )األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب(

6- المنظمات العربية المتخصصة
تســاعد  متخصصــة،  ومنظمــات  تنفيذيــة،  أجهــزة  عــدة  اجلامعــة  ميثــاق  عــن  انبثــق 
علــى حتقيــق االهــداف، التــي أقيمــت اجلامعــة مــن أجلهــا، وتخضــع ألشــراف »اجمللــس 

وهــي: واالجتماعــي«،  االقتصــادي 

- احتاد اذاعات الدول العربية )1955- تونس(

- املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )1961- القاهرة(

- املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )1964 – تونس(

- مجلس الوحدة االقتصادية العربية )1964- القاهرة(

- منظمة العمل العربية )1965- القاهرة(

- املركز العربي لدراسة املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )1968- دمشق(

- منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )1968- الكويت(

- الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي )1968- الكويت(

- املنظمة العربية للتنمية الزراعية )1970- اخلرطوم(

- املؤسسة العربية لضمان االستثمار )1970- الكويت(

- الهيئة العربية لاستثمار واإلمناء الزراعي )1971- اخلرطوم(

- املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف افريقيا )1973- اخلرطوم(

-   صندوق النقد العربي )1975- أبو ظبي(

- األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا )1975- االسكندرية(

- املؤسسة العربية لاتصاالت الفضائية )1976- الرياض(

- املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )1978- الرباط(

- الهيئة العربية للطاقة الذرية )1982- تونس(

- األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب )1982- تونس(

- املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات )2003- تونس(

- منظمة املرأة العربية )2004- القاهرة( 



3031

7- البرلمان العربي
يعتبــر البرملــان العربــي الدائــم تطــورًا نســبيًا جديــدًا يف التشــكيل املؤسســي جلامعــة 
الــدول العربيــة. ومقــره احلالــي يف القاهــرة، فمنــذ منتصــف عــام 1950 تناقــش جامعــة 
الــدول العربيــة فكــرة وجــود هيئــة متثــل إرادة الشــعب العربــي  مــع ان امليثــاق ال يتضمــن اي 

ذكــر لهــذه الفكــرة.

املؤسســي  اإلطــار  يقــع خــارج  وكان  عــام 1977،  العربــي  البرملانــي  تأســيس االحتــاد  مت 
جلامعــة الــدول العربيــة، وخــال عــام 1980 قــام كل مــن االمانــة العامــة جلامعــة الــدول 
العربيــة واالحتــاد البرملانــي العربــي بعمــل صياغــة قانونيــة جديــدة إلــى األمانــة العامــة 

لتســهيل إنشــاء البرملــان العربــي يف إطــار عمــل جامعــة الــدول العربيــة.

اتخــذ مجلــس اجلامعــة خــال املؤمتــر العــام الســابع عشــر يف اجلزائــر يف مــارس 2005 
لتعديــل ميثاقهــا ليشــمل البرملــان العربــي املؤقــت كمؤسســة رســمية لفتــرة انتقاليــة مــن 

ســبع ســنوات، تنتهــي بإنشــاء البرملــان العربــي الدائــم يف ديســمبر 2012.

يكمــل  صــوت  العربــي  العالــم  يف  املواطنــني  اعطــاء  هــو  للبرملــان  الرئيســي  الهــدف 
احلكومــات العربيــة وبالتالــي تعزيــز عمليــة صنــع القــرار الدميقراطــي، حيــث أن اعضــاء 
أنهــم  بــل   ، البرملــان العربــي ال ميثلــون البرملانــات الوطنيــة اخلاصــة بهــا أو حكوماتهــم 
ميثلــون األمــة العربيــة كاملــة  وهــو شــرط يهــدف إلــى متكينهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم 

بحريــة. البرملانيــة  املناقشــات  يف  واملشــاركة 

أجندة جامعة الدول العربية
تقوم االجندة العربية على بنود رئيسة أربعة وهى: 

مــن                 بــه  يرتبــط  ومــا  املنطقــة،  يف  واألمنــي  والسياســي  االســتراتيجي   1-الوضــع 
اإلســرائيلي،والوضع   العربــي  والنــزاع  فلســطني  رأســها  علــى  كبــرى  مشــاكل     

      النووي يف املنطقة، والهجمة العنيفة التي يتعرض لها الكيان العربي وهويته.

2-املوقف التنموي والعمل اجلماعي العربي يف أطره االقتصادية واالجتماعية. 

3-حركة التغيير يف اجملتمعات العربية.

4-إصاح هياكل اجلامعة العربية وتنشيط آلياتها.

 أهم إجنازات جامعة الدول العربية
1- تأييد االستقال الوطني للشعوب العربية

التــي  االســتقال  معــارك  وخــال  أقطارهــا -  امتــداد  علــى  العربيــة  الشــعوب  نظــرت 
خاضتهــا- إلــى اجلامعــة باعتبارهــا رمــزا قوميــا مــن الناحيتــني النفســية والفكريــة، حيــث 
اضطلعت جامعة الدول العربية بدور كبير ومهم يف مجال تقدمي كل عون ممكن ملساعدة 
الباد العربية يف صراعها ضد االستعمار، وذلك على امتداد الوطن العربي. ومن ثم فلم 
يكــن غريبــًا أن يحفــل تاريــخ اجلامعــة بنشــاط واســع ســواء علــى صعيــد املنطقــة العربيــة أو 
يف أروقــة املنظمــات الدوليــة األخــرى كمنظمــة األمم املتحــدة لدعــم نضــال الشــعوب العربيــة 
التــي كانــت تــرزح حتــت نيــر االســتعمار، ومنهــا علــى وجــه اخلصــوص الشــعب العربــي يف كل 

مــن تونــس واملغــرب واجلزائــر واليمــن وفلســطني.

2-القضية الفلسطينية
متثــل القضيــة الفلســطينية القضيــة املركزيــة للــدول العربيــة، وهــي يف صلــب اهتمــام 
العمــل العربــي املشــترك، وبنــد دائــم علــى جــدول أعمــال مجلــس اجلامعــة علــى مختلــف 
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مســتوياته، اذ تؤكــد كافــة القــرارات الصــادرة عنــه التمســك بثوابــت القضيــة الفلســطينية 
املتمثلــة بإنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشــرقية وضمــان حــق العــودة والتعويــض لاجئــني الفلســطينيني. 

وعلــى مــدار ســنوات الصــراع العربــي اإلســرائيلي، لــم تتوانــى جامعــة الــدول العربيــة 
عــن بــذل كافــة اجلهــود املمكنــة لدعــم القضيــة الفلســطينية، واتخــاذ كافــة القــرارات التــي 
مــن شــأنها تأكيــد موقفهــا الداعــم لفلســطني. كمــا تدعــم اجلامعــة العربيــة أيضــًا كافــة 

املســاعي والتحــركات العربيــة والدوليــة املؤيــدة للقضيــة الفلســطينية بكافــة جوانبهــا.

ويعــود اهتمــام اجلامعــة العربيــة بقضيــة فلســطني إلــى مــا قبــل اإلعــان عــن قيــام 
واملنتجــات  البضائــع  بشــأن مقاطعــة   61 رقــم  القــرار  أصــدرت  »إســرائيل« 1948، حيــث 
جمهوريــة  يف  أنشــاص  قمــة  اجلامعــة  عقــدت  ثــم   ،1945/12/02 بتاريــخ  الصهيونيــة 
مصــر العربيــة بتاريــخ 1946/05/29، ليصــدر عنهــا مجموعــة مــن القــرارات الداعمــة 

. لفلســطني

ويف 265أكتوبر/تشــرين األول 1974 عقــد مؤمتــر القمــة العربيــة الســابع يف الربــاط، 
يونيو/حزيــران  عــدوان  يف  احملتلــة  العربيــة  األراضــي  جلميــع  الكامــل  التحريــر  وأقــر 
التنــازل عــن ذلــك، واعتمــاد منظمــة التحريــر  القــدس، وعــدم  1967، وحتريــر مدينــة 

الفلســطيني. للشــعب  الفلســطينية ممثــا شــرعيا ووحيــدا 

غيــر  دورة  يف  العربيــة  القمــة  مؤمتــر  عقــد  األقصــى،  انتفاضــة  انــدالع  أعقــاب  ويف 
عاديــة يف 22  أكتوبر/تشــرين األول 2000 يف القاهــرة، وســمي مبؤمتــر قمــة األقصــى، 
وقــرر إنشــاء صنــدوق باســم »انتفاضــة القــدس« لدعــم أســر الشــهداء وتأهيــل اجلرحــى 
واملصابــني، وإنشــاء صنــدوق باســم »صنــدوق األقصــى« لدعــم االقتصــاد الفلســطيني، 

بــدون قيــود. والســماح باســتيراد الســلع الفلســطينية 

ويف 2002/03/28، عقــد مؤمتــر القمــة العربيــة يف دورتهــا العاديــة الـــ )14( يف مدينــة 
بيــروت، وتبنــى املؤمتــر مبــادرة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز 
علــى  تؤكــد  والتــي  العربيــة«،  الســام  »مبــادرة  لتصبــح  األوســط،  الشــرق  يف  للســام 
التمســك بالســام كخيار اســتراتيجي، ومتثل اخلطة السياســية جلامعة الدول العربية 
ومرجعيتهــا األساســية لتســوية الصــراع العربي-اإلســرائيلي، وإحــال الســام يف منطقــة 

الشــرق االوســط.

املســتوى  علــى  الفلســطينية جناحــات عديــدة  للدبلوماســية  العربــي  الدعــم  وقــد حقــق 
الدولــي بتجســيد حــق الشــعب الفلســطيني الثابــت يف أرضــه ووطنــه وُمقّدســاته وحريتــه 
واســتقاله وإقامــة دولتــه الفلســطينية امُلســتقلة ذات الســيادة، حيــث بلــغ عــدد الــدول التــي 
اعترفــت بدولــة فلســطني حتــى اآلن 137 دولــة. وتكّللــت جناحــات وانتصــارات الدبلوماســية 
الفلســطينية والنشــاط العربــي ممثــًا يف جامعــة الــدول العربيــة وجهــود معالــي األمــني العــام 
امُلتحــدة قرارهــا  لــألمم  والــدول العربيــة األعضــاء مــن خــال اســتصدار اجلمعيــة العامــة 
التاريخــي رقــم 67/19 بتاريــخ 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 2012 بترقيــة مركــز فلســطني 
إلــى دولــة غيــر عضــو لهــا صفــة ُمراقــب يف األمم امُلتحــدة بتصويــت 31 دولــة لصالــح القــرار.

وجنــح أيضــًا الدعــم العربــي للدبلوماســية الفلســطينية يف حصــول دولــة فلســطني علــى 
العضويــة الكاملــة يف منظمــة األمم امُلتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( عــام 
2011، واحلصــول علــى العضويــة الكاملــة يف منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة )االنتربــول( 

عــام 2017.

3- تعزيز السلم واألمن العربيين والتسوية السلمية للمنازعات في نطاق 
العاقات العربية – العربية

ال شك يف أن جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة سياسية بالدرجة األولى تهدف 
إلى احملافظة على صيانة أمن واستقال الدول األعضاء وحل ما قد ينشب بينها من 

منازعات بالطرق السلمية.

والواقــع أنــه يف حــدود اإلمكانــات املتاحــة والصاحيــات املمنوحــة جنحــت اجلامعــة يف ذلــك 
إلــى حــد مــا. ونشــير يف هــذا الشــأن -وعلى ســبيل املثــال- إلــى النــزاع العراقــي الكويتــي عــام 
1961 حيــث جنــح العمــل العربــي اجلماعــي يف إطــار اجلامعــة يف احتوائــه وضمــان انســحاب 

القــوات البريطانيــة مــن الكويــت.

4- إبرام االتفاقات والمعاهدات المشتركة، أن تبرم العديد من االتفاقات التي 
استهدفت مـن خالها وضع قواعد عامـة تنطبق على الدول العربية كافة. ولعل من أبرز 

هذه االتفاقات االتفاقية التي تناولت موضوع إنشاء سوق عربية مشتركة، وكذلك اتفاقية 
الدفاع العربي املشترك.
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5- إنشاء الوكاالت أوالمنظمات المتخصصة، والتي وافق مجلس اجلامعة 
عليها أو دعا الدول األعضاء إلى االنضمام إليها.

6- عاقات التعاون االقليمية والدولية، فثمة جهود حثيثة قامت بها جامعة 
الدول العربية يف هذا اخلصوص: فعلى سبيل املثال وليس احلصر، مت تأسيس 

منتديات التعاون مع الصني والهند واليابان وتركيا وروسيا دول الباسيفيك، اضافة 
الى التعاون العربي األوروبي، والتعاون العربي األفريقي، والتعاون العربي مع دول 

أمريكا اجلنوبية.
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