
  التقرير النهائي

  الجتماع لجنة التعاون الثقافي للدول العربية 

  ودول أمريكا الجنوبية 
 

  
  

على دعوة كريمة من وزارة الثقافة الجزائرية لعقد اجتماع للجنة التعاون الثقافي العربي األمريكي الجنوبي، وتنفيذا  بناء

 21 و 20 أمريكا الجنوبية الذي إنعقد في بوينس أيريس يومي للقرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية و دول

، وذلك لمناقشة و إقرار 2008، و الذي دعا إلى عقد اجتماع لجنة التعاون الثقافي قبل نهاية شهر أبريل نيسان 2008فبراير شباط 

 . األمريكية الجنوبية-مشروع النظام األساسي للمكتبة العربية
   

 بالجزائر العاصمة  و ترأست الجلسة االفتتاحية معالي 2008 أبريل 28 – 26ل الفترة من إنعقد اجتماع اللجنة خال

 -خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية و شارك في االجتماع وفود كل من جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية / السيدة

 جامعة الدول العربية  - المملكة المغربية – لفنزويلية البوليفارية  الجمهورية ا-  جمهورية األرجنتين–جمهورية البرازيل االتحادية 

 ).مرفق قائمة بأسماء الوفود المشاركة( 
   

وقد اطلعت اللجنة على مشروع النظام األساسي للمكتبة المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و أشادت 

  .شروع من خالل تخصيصها لقطعة أرض، وإلتزامها بالتكفل بنفقات تشييد المكتبةاللجنة بالمبادرة الجزائرية وتبنيها لهذا الم
  

كما أكد المشاركون على أهمية إقامة هذا المشروع بإعتباره جسرا لتبادل الثقافات و صرحا حضاريا يمثل نموذجا فريدا 

انبين، و الذي أقره إعالن برازيليا الصادر عن للحوار بين الثقافات و الحضارات في إطار منظومة العمل الثقافي المشترك بين الج

  .2005القمة العربية األمريكية الجنوبية في مايو 
  

و بعد مناقشة وتداول ما ورد في النظام األساسي من مواد و أحكام فنية و إدارية و مالية لتوضيح أهداف  ومهام 

  . و المالحظات على المشروع التي تم أخدها في االعتبارالمشروع و نظام تسييره و إدارته، تقدم المشاركون ببعض التعديالت
  

 وفي ضوء هذه المناقشات تم التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا المشروع التي أقرتها اللجنة بكامل تشكيلها، ما عدا المادة 

تين التخاذ قرار بشأنها، و الخاصة بالمساهمات المالية للدول األعضاء و التي تقرر رفعها إلى حكومات دول المجموع) 16(رقم 

مرفق نص النظام األساسي ( موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية و الحكومة الجزائرية بالرأي في خالل شهرين من تاريخه 

اإلنجليزية في وقت للمكتبة بعد إقراره، و الذي تم اعتماده باللغتين العربية و اإلسبانية،  و سوف يتم ترجمته إلى اللغتين البرتغالية و 

  ).الحق
  

 كما أوصى المجتمعون بعقد االجتماع القادم لوزراء الثقافة المشترك، في إحدى دول أمريكا الجنوبية خالل النصف الثاني 

  .2006عام  ، وذلك وفقا لما تقرر في اجتماع وزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر في شهر فبراير2008من عام 
  

ماع أوصى المشاركون بأهمية تنظيم ورشة عمل يشارك فيها مديرو المكتبات وعدد من أمناؤها في دول و في نهاية االجت

المجموعتين لمناقشة آفاق و مجاالت التعاون المرتقبة فيما بينها، وكذلك اإلطالع على الخبرات المتبادلة فيما يتعلق بنظم اإلدارة 

 . المكتبية الحديثة وأساليب تطويرها



  قانون األساسي مشـروع ال

  للمكتبة العربية اجلنوب أمريكيـة

  ديبـــاجة

ي  ما10اجلنوبية خالل قمة برازيليا يف  بناء على تصريح رؤساء الدول و احلكومات لبلدان اجلامعة العربية و أمريكا  -

2005،  

امعة العربية و أمريكا  بناء على توصيات املسئولني السامني لوزارات الشؤون اخلارجية وقطاعات أخرى لبلدان اجل-

  ،2005 نوفمرب 30 و29 بالقاهرة يومي ةاجلنوبية خالل القمة املنعقد

   بناء على األحكام الصادرة عن مؤمتر وزراء الثقافة لبلدان اجلامعة العربية -

  ،2006ي  فيفر3 و2    و أمريكا اجلنوبية املنعقدة باجلزائر يومي 

بلدان اجلامعة العربية و أمريكا اجلنوبية خالل القمة املنعقدة بكاركاس يف بناء على توصيات املسئولني السامني ل -

  ،2006 يوليو 20و 19 و 18

 بناء على توصيات املسئولني السامني لبلدان اجلامعة العربية و أمريكا اجلنوبية خالل القمة املنعقدة بالقاهرة  -

  ،2007 يناير 31بتاريخ 

مني لبلدان اجلامعة العربية و أمريكا اجلنوبية خالل القمة املنعقدة بسانتا كروز  بناء على توصيات املسئولني السا-

  دي السيارا ،

بناء على األحكام الصادرة عن مؤمتر وزراء الشؤون اخلارجية لبلدان اجلامعة العربية و أمريكا اجلنوبية املنعقد ببوينوس _ 

  ، 2008 فرباير 3 و 2أيريس يومي 

  .مت االتفاق على إنشاء مكتبة مشتركة تعاون الثقايف بني بلدان اجلامعة العربية و دول جنوب أمريكا، و يف إطار تعزيز ال-

 

 

 

 

 



 

  ل األولل األولــالفصالفص

  ::ررــققــاإلنشاء والتسمية واملاإلنشاء والتسمية وامل

    "املكتبة العربية اجلنوب أمريكية  " تسمى مكتبة نشأ ت  ::11املادة املادة 

  . واإلداريةة املالييةصية املعنوية وباالستقاللاملكتبة العربية اجلنوب أمريكية بالشخ تمتعت :22املادة املادة 

  .          اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةعاصمةباجلزائر، دائم  للمكتبة العربية اجلنوب أمريكية مقر  :3املادة 

   التوقيع على اتفاقية مقر بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية م يت  :44املادة املادة 

   .اإلجراءات املتعلقة بااللتزامات املتبادلة  بغية حتديد كافة ،املكتبة العربية اجلنوب أمريكيةو الشعبية الدميقراطية           

اليت  تنفيذيةباحلصانة القضائية والاالمتيازات و باجلزائر لمكتبة العربية اجلنوب أمريكية ل الدائمون ونوظفامل تمتع ي:55املادة املادة 

                       . باجلزائرةمتنح للبعثات الدبلوماسي

  . احملاكم اجلزائرية  للموظفني اجلزائريني الذين حيملون اجلنسية اجلزائرية التمسك باحلصانة القضائية لدىز ال جيو          

ة لدى  متنح للبعثات الدبلوماسياليت أموال املكتبة و ممتلكاا ثابتة كانت أو منقولة، باجلزائر، باحلصانة تمتعت       ::66املادة املادة 

  احلكومة اجلزائرية

  ييــل الثانل الثانــالفصالفص

  امامــداف واملهداف واملهــاألهاأله

  : ني أساسيني و مها هلذه املكتبة هدف: 77املادة املادة 

  ترقية و نشر و محاية التراث املادي و غري املادي  للثقافات العربية و اجلنوب أمريكية ،  -

 . ترقية و تعزيز البحث العلمي-

  :يةتالال حتقيق األهدافعليها يتوجب هلذا و    

  ،جلنوبيةا العربية ودول أمريكا تعزيز التعاون واملبادالت الثقافية والعلمية بني البلدان  ·



 ،علميةالوثقافية النشاطات التظاهرات والترقية الثقافات العربية واجلنوب أمريكية من خالل تنظيم   ·

 ، الثقايفاحترام التنوع   ·

  لبلدان اجلامعة العربية و اجلنوب أمريكية،عاصر التارخيي و املاإلنتاج الفكري تشجيع ·

 ، قواعد معطيات ببليوغرافية مشتركة  إنشاء�

 ،نشرهاضمان  املنشورات املتخصصة وفهرسة  �

 و منظمات أخرىكتبات البلدان األعضاء م بني  مابادالتاملتطوير    �    

 ،عضاءالبلدان األيف بحث ال مع اجلامعات ومراكز ترقية البحث     .  

 ، إنشاء ورشات لألشغال املتعلقة باملكتبة.  

 ، و شبكاااالفتراضيةكتبة امل توسيع �   

 الدول األعضاء، أعمال نشر  �   

 ،ظاهرات الدوليةتاملشاركة يف ال  � 

  ،املماثل التعاون الدويل مع اهليئات ذات اهلدف رقيةت  � 

  تكوينية،ضمان تربصات   � 

  . ما بني املكتبات بني الدول األعضاءعارة الدولية اإلتسهيل عملية  �  

  

تندمج املكتبة العربية اجلنوب أمريكية و كذا املكتبات العربية اجلنوب أمريكية املستقلة الوطنية منها و  : 8املادة 

  .اجلهوية و احمللية  ضمن شبكة مكتبات تعمل بالتعاون فيما بينها

نوب أمريكية الوطنية و اجلهوية و احمللية باستقاللية تامة يف جمال التسيري و النشر تتمتع املكتبات العربية اجل: 9املادة 

  .تعمل هذه املكتبات بالتعاون فيما بينها و بني املكتبة العربية اجلنوب أمريكية باجلزائر. و املالية و اإلدارة 

 ترقية التبادل الثقايف بني الدول تسهل هذه املكتبات نشر املعومات و هبات الكتب كما تعمل على : 10املادة 

  .األعضاء و تساهم يف تطوير نشاطات املكتبة العربية اجلنوب أمريكية



  :إضافة إىل باقي الصالحيات، تتوىل هذه املكتبات ما يأيت: 11املادة 

  مع خمتلف املراكز و املعاهد العربية و اجلنوب أمريكية ،لترقية البحث باالتصا -

 ملكتبة االفتراضية و شبكاا،تشجيع عملية توسيع ا -

  ترقية تبادل املعلومات حول نشاطاا و رصيدها  دف حتفيز إنتاج املعرفة،-

  ترقية تنظيم املؤمترات و الندوات و الطاوالت املستديرة و الزيارات األكادميية و املعارض،-

  أهم األعمال من أجل التعرف على كال املنطقتني،  ترقية الترمجة و نشر-

   تطوير الدراسات التخصصية و املقارنة،-

  .  تشجيع  التبادل و التعاون يف جمال اإلنتاج األكادميي و الثقايف-

  لثـالثلثـالثل ال اــالفصالفص

  يميمــري والتنظري والتنظــييسستتالال

 وجملس علمي مساعد مدير عاممبساعدة املكتبة العربية اجلنوب أمريكية جملس إدارة ويسريها مدير عام    يدير::1212املادة املادة 

  قنية و مديرية ت

  . مديرية أخرى للبحث العلمي و االتصال و مديرية اإلدارة و الوسائلو                    

 اإلدارةجملس   :1313املادة املادة   

  .سنوات 4مدا  لفترةينتخب جملس اإلدارة املدير العام للمكتبة  -

  : من جملس اإلدارةشكلت ي  -            

  ممثلي البلدان األعضاء  � 

  .نهم اجلامعة العربيةيتعثالثة أعضاء  .

  . أعضاء من احتاد دول أمريكا اجلنوبية ةثالث. 

  .واجبة التنفيذ ا قرارا للمكتبة ويئة العليااهل  يعترب جملس اإلدارة،  --  

  أن  و ميكنهيف السنة، ) 02(يف دورة عادية مرتني اإلدارة   جملسجيتمع .      



     املدير العام منأعضائه  أو  3/2يثلثجيتمع يف دورة استثنائية بطلب من          

  .أمريكيةللمكتبة العربية اجلنوب     

جملس  دعىستيبلغ النصاب، ي  من أعضائه، و يف حالة ما إذا مل3/2 ثلثيال ميكن أن جيري مداوالته إال حبضور  .     

 .نافذة احلالة تكون قراراته يف هذه ،تقرر مسبقا إىل دورة ثانيةاإلدارة 

  . القرارات باألغلبية اختاذم يت .     

  .، يرجح صوت الرئيسالتساوييف حالة     .  

  .يوما بعد انعقاد الدورة  ) 15( تتخذ قرارات جملس اإلدارة مخسة عشر. 

  يوما30يستدعي املدير العام للمكتبة العربية اجلنوب أمريكية جملس اإلدارة و يكون مرفقا جبدول األعمال ثالثني    . 

  .يخ انعقاد االجتماعقبل تار

  :: جملس اإلدارة جملس اإلدارةاتاتــصالحيصالحي .  

هلذا  و ،أمريكيةاجلنوب  العربية  املتعلقة بتنظيم وبرامج ونشاطات املكتبةعواضيجيري مداوالته حول كافة امل  �

  :الغرض

  سنوات،) 04(جملس اإلدارة ملدة أربع ينتخب رئيس   �

 ،كية املدير العام للمكتبة العربية اجلنوب أمرييعني  �

 ، املدير العام من باقتراحاملساعد املدير العام عنيي  �

 استقالةعزل أو  جسدي أو عقلي أو     أو عجز ة، على إثر مرض أو وفاذكورة أعالهاملناصب امليف حالة شغور   �

   التعيني،جراءاتإل اق االستخالف وفيتم

وكذا التعديالت والتغيريات اليت  اجلنوب أمريكية ة اهليكل التنظيمي والنظام الداخلي للمكتبة العربي علىصادقي. 

 ا،تطرأ عليه

  صادق على النقاط احملددة يف جدول األعمال،ي    .  

 ، البلدان األعضاءمع  املربمة على العقود واالتفاقياتصادقي �    



 ، على العقود واالتفاقيات الدوليةصادقي  �    

 ،عربية اجلنوب أمريكية على الربامج السنوية للمكتبة ال  يصادق�

 ، للمكتبة العربية اجلنوب أمريكية السنويةصيلةاحل صادق علىي  �

  السنوية،ا ونشاطاا تسيريهتقرير يدرس  �

 ،اليت يقدمها املدير العام السنوية امليزانية صادق علىي  �

  املقترحة من املدير العام، تشكيلة الس العلميصادق علىي  �    

 كاتبو جملس اإلدارة  رئيس و يوقع عليها  يف سجل مرقم  و يدوا مداوالت جملس اإلدارةاضر   حيرر حم�

  ،اجللسة

  يصادق على اهلبات و الوصايا،. 

يعني خبري لإلشراف على إدارة ميزانية املكتبة العربية اجلنوب أمريكية و حيضر احلصيلة املالية السنوية و يعرضها .

 على املدير العام، 

  امـاملدير الع: 1144ة ة املاداملاد

  . سنوات قابلة للتجديد4يعني جملس اإلدارة املدير العام ملدة أربع    �

  : املدير العـامصالحيات

  يف عمله، ديوان و مدير عام  يسري املكتبة العربية اجلنوب أمريكية ويساعده �

   ،         )02(يرين ومد) 01(وجملس علمي  )01(مساعد   

  ،ايل و اإلداري للمكتبة العربية اجلنوب أمريكية بالتسيري املقومي �

 ، تطبيق تعليمات وقرارات جملس اإلدارةضمني �    

 ،أمريكية  النظام الداخلي والقانون األساسي للمكتبة العربية اجلنوبضمن تطبيقي �

  ،لعقد اجتماعاتجملس اإلدارة والس العلمي  ستدعيي �

 نوي الجتماعات جملس اإلدارة،يعد مسئوال بالتنظيم املادي واملع. 



 ، الدولية اهليئات واملنظمات مأما باجلزائر ميثل املكتبة العربية اجلنوب أمريكية .    

 ، اإلدارةجملس   أنشطةتقرير عنوصيلة املالية النهائية يقدم احل �

 السنوية و يعرضه على جملس اإلدارة،يقوم بإعداد امليزانية  �

 ، اإلداريةالتفاقياتيقوم بإبرام العقود وا �

  ، للمكتبة العربية اجلنوب أمريكية والثقافية النشاطات العلمية والتقنيةيدعم  �

  . من املدير العامباقتراح جملس اإلدارة يعينه � ::ام املساعدام املساعدــاملدير العاملدير الع

 

  :و تتمثل صالحياته فيما يأيت

  كافة بني ينسق و املدير العام يف تسيري املكتبة العربية اجلنوب أمريكيةلف خي �

 ،ياكلها يف حالة غيابه و ميكن أن يفوضه املدير العامه  

     ، الشؤونبإدارة دراء املكلفني امل  أمام السامي املباشراملسئولوهو   �   

 . العربية اجلنوب أمريكيةاملالية للمكتبةة و و اإلداري  التقنية والعلمية  

  ::الس العلميالس العلمي: : 1155املادة املادة     

 ، سنوات4) أربع(  لفترة االختصاصات يعني تشكيلتها جملس اإلدارة  تشارية متعددة هو هيئة اس �

  : اآلتيةضاغرألل  وميكن أن جيتمع بطلب من املدير العام،، مرتني يف السنة الس العلميجيتمع  �

 قضايا العلمية و الثقافية و مناقشتها،الاقتراح   

   ،ها و نشرها و قبوهلا و رفضاقتراحات البحث   تقييم �

    تقييم أعمال البحوث العلمية ونتائجها،�

 الفصل يف برامج نشاطات املكتبة العربية اجلنوب أمريكية،.  

  .إعداد الربامج العلمية القصرية و املتوسطة والطويلة املدى وحتديد طرق تطبيقها.  



  :األحكام املاليةاألحكام املالية

  :تتكون ميزانية املكتبة من::1616   املادة    املادة 

  1]مسامهات تطوعية للدول األعضاء[ أو ] مالية للدول األعضاء مسامهات[ �

   مداخيل نشاطاا،�

  اهلبات والوصايا بعد املصادقة املسبقة جللس اإلدارة،�

  :ختصص ميزانية املكتبة ملا يأيت

  .  متويل نشاطات املكتبة العربية اجلنوب أمريكية�

  .نة البناية والتجهيزات التجهيزات الالزمة لسري املكتبة و صياتوفري �   

 

  أحكـــام ائيـــةأحكـــام ائيـــة

خيضـع كل مامل ينص عليه هذا القانون األساسي و كذا كل مراجعة أو تغيري أو تعديـل  يف أحكام هذا القانون ::1717  املادةاملادة      

   .األساسي إىل  مصادقـة جملس اإلدارة

  . الربتغالية و االجنليزية حيرر هذا القانون األساسي باللغة العربية و االسبانية و::1818  املادةاملادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 الثانية مع اقتراح بلدان أمريكا اجلنوبية، و ستتخذ  تتطابق  الصيغة األوىل مع اقتراح البلدان العربية وتتطابق الصيغة 1

 .  احلكومات قرارا يف هذا الشأن الحقا
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  البريد االلكتروني  الفاكس/الهاتف  الصفة  االسم اللقب  البلد

  0021237217635  مدير العلوم  أحمد الحطاب 
0021237217634  

ellhatab@enssup.gov.com  

  عزيز نحيا
  مدير التعاون 

  وزارة التربية الوطنية
0021237777303  
0021237680900  

Aziz-nahya@men.cov.ma  المغرب  

  

  علوي بلغيتي عبداهللا 
ديوان السيدة كاتبة الدولة 

  لتعليم المدرسي
  

  

  أحمد بن فليس 
سفير مستشار وزارة 

  الشؤون الخارجية
  

  

 

 

 

 

  الجزائر

  

  لحسن بسيكري

نائب مدبر اإلدارة العامة 

ألمريكا وزارة الشؤون 

  الخارجية

  
  



  

  بن حمادي زواوي

وطنية مدير عام للمؤسسة ال

لإلنجاز المشاريع الثقافية 

  الكبرى

021276625  
021276675    

  بلحسين شافية
نائب مدير التعاون الثنائي 

  بوزارة الثقافة
021292098  
021293515  

fr.yahoo@chafiabelhocine  

  مسعودة بوطابة
أستاذة في جامعة الجزار 

  لمكتباتقسم علم ا
056612642  fr.yahoo@Boutatiba   

  عبد الكريم ترار
  أستاذ في جامعة الجزار

   قسم علم المكتبات والتوثيق
0778018095  fr.yahoo@terabk  

  fr.yahoo@zmmerhoum  504302/0021321  نائب مدير الجامعة العربية مرحوم احمد مراد

 fr.yahoo@princeloubissi  504247/0021321  نائب مدر الدراسات القانونية  محمد الصالح لوبيسي

 محي فؤادابراهيم 

  الدين 
  int.las@mahyeldin.Ibrahim  25750511/25740331  إدارة األمريكتينير مد

  محمد غنيم
مستشار األمين العام للجامعة 

  العربية للشؤون الثقافية

 3103331)002012( :النقال

  37417264)00202:( الهاتف

  33764604)00202:(الفاكس

com.hotmail@38_8Mohamedghaneim  

  

جامعة الدول 

  العربية

  

  com.hotmail@drmosly  0020127810100  مدير اإلدارة الثقافية   ممدوح موصليد

 


