
 

 

 
 

 
 

 

1  

 وصاسج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ    

 جاٍعح دَاىً           

 ميُح اىقاّىُ واىعيىً اىسُاسُح    

 قسٌ اىعيىً اىسُاسُح     
 

 ٍرُاصاخحصاّاخ وا
 جاٍعح اىذوه اىعشتُح

 

 بحث حقذيج به 

 سهً جَعح خيفانطانبت/ 

 

 جايعت دٌانى وهى –انى/ يجهص كهٍت انقاَىٌ وانعهىو انطٍاضٍت           

 جسء يٍ يخطهباث ٍَم شهادة انبكانىرٌىش فً انعهىو انطٍاضٍت          

 
 اشراف االضخار

 ً.ً إسَاعُو رَاب خيُو

 

 6172ًهـ                                                      7341
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 تأييد المشرف

 
بان هذا البحث الموسوم )الحصانات واالمتيازات جامعة الدول العربية ( قد  أؤيد    

 جرى تحت اشرافي في كمية القانون والعموم السياسية / جامعة ديالى .
 . متطمبات نيل شهادة البكالوريوسوهو جزء من 

 

 

 

 

 

 

 اىَششف                                                                 

 ً . ً . إسَاعُو رَاب خيُو                                                         

                                                                      /   /6172  
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 االهذاء

 

 ( إىً اىْثٍ االٍٍ اىزٌ أسسيه هللا سحَح ىيعاىَُِ ٍحَذ ) 

اىً ٍعًْ اىحة واىحْاُ واىرفاٍّ ... اىً تسَح اىحُاج وسش 

 اىىجىد ...

تيسٌ جشاحٍ اىغاىُح اىً ٍِ ماُ وعائها سش ّجاحها وحْاّهٌ 

 )أٍٍ(

اىً ٍِ أحَو أسَل تنو فخش ... َا ٍِ افرقذذل ٍْز اىصغش ... 

 َا ٍِ َشذعش قيثٍ ىزمشك 

 )أتٍ سحَه هللا ( 

اىً اىشَىع اىرٍ أضاءخ ىٍ طشَق اىعيٌ .... اساذزذٍ أهذٌ 

 جهذٌ هزا 

 حثاً ... واعرضاصاً ...ووفاءً 

 

 اىثاحثح
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 شنش وذقذَش

االّثُاء اىحَذ هلل سب اىعاىَُِ واىصالج واىسالً عيً خاذٌ     

 واىَشسيُِ وعيً آىه وصحثه أجَعُِ .

ٍّ إُ اذقذً تاىشنش     اعرشافا تاىجَُو أسي ٍِ اىىاجة عي

واىعشفاُ اىً مو ٍِ وقد تجاّثٍ وساعذٍّ عيً اذَاً هزا 

 اىثحث .

ٍّ ٍِ واجثٍ اىىفاء اُ اذقذً تشنشٌ اىخاىص      أجذ ىضاٍا عي

واٍرْاٍّ اىثاىغ اىً أسرارٌ اسَاعُو رَاب اىزٌ ماُ ىهزا 

قُقح ، ِ ذىجُهاذه اىسذَذج وٍالحظاذه اىذاىثحث عيً ٍ

وسعاَره اىَسرَشج فيىالها ىَا وصو هزا اىثحث اىً صىسذه 

 اىحاىُح .

ً اساذزذٍ اىنشاً فٍ قسٌ مَا اذىجه تاىشنش واىرقذَش اى    

اىقاّىُ عَىٍا وفٍ قسٌ اىعيىً اىسُاسُح خصىصا . وٍِ هللا 

 ّسرَذ اىعىُ واىرىفُق . 

 

 

 اىثاحثح

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

5  

 

 اىَحرىَاخ

 رقى انصفحت انًىضىع

 ج انقرآٍَت اٌَت

 د حأٌٍذ انًشرف

 هـ االهذاء

 و شكر وحقذٌر

 ي قائًت انًحخىٌاث

 2-1 انًقذيت

 3 حُظٍى وهٍكهٍت جايعت انذول انعربٍتانًبحث االول : 

 4 انًطهب االول : حأضٍص جايعت انذول انعربٍت واهذافها وشروط انعضىٌت فٍها

 6-5 انفرع االول : حأضٍص جايعت انذول انعربٍت

 8-7 انفرع انثاًَ : اهذاف جايعت انذول انعربٍت وشروط انعضىٌت فٍها

 9 انعربٍتانًطهب انثاًَ : هٍكهٍت جايعت انذول 

 11-11 انفرع االول : يجهص جايعت انذول انعربٍت

 12 انفرع انثاًَ : االياَت انعايت نجايعت انذول انعربٍت 

 14-13 انفرع انثانث: انهجاٌ انخاصت بجايعت انذول انعربٍت 

 15 انًبحث انثاًَ: حصاَاث وايخٍازاث جايعت انذول انعربٍت

 16 انًطهب االول : انحصاَاث وااليخٍازاث انخاصت بجايعت انذول انعربٍت 

 19-17 انفرع االول : انحصاَاث وااليخٍازاث انخاصت بجايعت انذول انعربٍت

 22-21 انفرع انثاًَ : انحصاَاث وااليخٍازاث انخاصت بًىظفً جايعت انذول انعربٍت

انًطهب انثاًَ: انحصاَاث وااليخٍازاث انخاصت بًجهص انذول االعضاء ويًثهً 

 انذول االجُبٍت 

23 

 26-24 انفرع االول: انحصاَاث وااليخٍازاث انخاصت بًًثهً انذول االعضاء 

انفرع انثاًَ: حصاَاث وايخٍازاث يًثهً انذول االجُبٍت فً اجخًاعاث جايعت 

 انذول انعربٍت

27-28 

 29 انخاحًت

 31-31 انًصادر
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 المقدمة:

ممتقى يجسد وتعتبر  ,تعد الجامعة العربية من أوائل المنظمات الدولية واالقميمية      
الصالت الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع الدول العربية حيث تضم جميع الدول 
العربية في عضويتيا وىي تعمل وفق مبادئ واىداف محددة حددىا ميثاقيا الصادر 

وبذلك فان جامعة الدول العربية تمتمك الشخصية  5491ية عام بإجماع الدول العرب
القانونية الدولية وبالتالي تتمتع بحصانات وامتيازات عديدة ابرزىا حصانات المقر 
وحصانة موظفييا والعاممين فييا ويرى البعض ان ىذه الحصانات واالمتيازات المفتوحة 

المرسومة ليا واىدافيا  بأعماليامعة لجامعة الدول العربية  ىي ضرورية لكي تقوم الجا
المتمثمة في تحقيق التعاون العربي المشترك وفي المجاالت السياسية واالقتصادية 
والعسكرية من اجل توفير جو مالئم لمعيش ضمن اطار ىذه الجامعة بسالم وحل جميع 

لعالمية الخالفات والنزاعات العربية عن طريق ىذه المنظمة دون المجوء الى المنظمات ا
 وذلك ألنو بسبب التقارب الجغرافي وتفيم الوضع القائم فيما بينيم .

 أهمية البحث :

تتمثل اىمية البحث في كون الحصانات واالمتيازات المتعمقة بجامعة الدول العربية     
ضرورية حيث تمكنيا من العمل باستقاللية وحرية تامة في الدفاع عن مصالح 

 دولية .اعضاءىا في العالقات ال

 اشكالية البحث :

تتمثل اشكالية البحث في االجابة عن التساؤالت المطروحة حول مدى استفادة     
موظفي جامعة الدول العربية من حصانات وامتيازاتيا في اداء ميام عمميم وما مدى 
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الحصانات واالمتيازات الممنوحة لوفود الدول االعضاء وما مدى تأثرىا عمى السيادة 
 ة بدولة المقر .المتعمق

 فرضية البحث:

اقميمية ليا شخصية  معة الدول العربية منظمة دولية تنطمق فرضية البحث من ان جا   
قانونية وليا حصانات وامتيازات وبنفس الوقت تعمل عمى ارض دولة مستقمة ذات سيادة 

 وبحرية تامة في اداء ميام اعماليا واىدافيا .

 منهجية البحث :

حث عمى المنيجين الوصفي والتحميمي حيث اعتمد المنيج الوصفي من اعتمد البا   
خالل توصيف وتوضيح حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية من حيث تعريفيا 

من معمومات وتحميميا  التحميمي وذلك بتحميل ما تم جمعوواىميتيا واعتمد المنيج 
 والتوصل الى استنتاجات معينة 

 هيكمية البحث:

سيم البحث الى مبحثين اساسين فضال عن مقدمة وخاتمة حيث تناول المبحث تم تق   
االول تنظيم وىيكمية جامعة الدول العربية . اما المبحث الثاني فقد تضمن حصانات 
وامتيازات جامعة الدول العربية . ىذا واتمنى ان اكون قد وفقت في اعداد ىذا البحث 

 قصرت فمن نفسي وما الكمال اال هلل وحده .فيذا ما فضل اهلل عمّي بو من عمم وان 
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 المبحث االول

  تنظيم وهيكمية جامعة الدول العربية

 :تمهيد

ان فكرة انشاء جامعة تضم الدول العربية في تنظيم وحدوي واحد ىو فكرة تتجاوب    
مع رغبات العرب وترتبط بفكرة التالحم الطبيعي والعضوي الذي يجب ان تقوم بين 

في وطن مشترك وتنتمي الى قومية واحدة وتتحدث لغة واحدة وتمتمك تاريخ  الدول تعيش
 مشترك ومصالح مشتركة وتواجو مصير مشترك .

وفي نياية المطاف اتفق قادة الدول العربية آنذاك عمى انشاء جامعة تضم جميع   
واصبحت ىذه الجامعة ليا شخصية  5491الدول العربية المستقمة وذلك في عام 

ة دولية مستقمة وليا اجيزتيا واقساميا وميثاقيا الذي ينظم عمميا وليا االىمية قانوني
الكاممة في عقد االتفاقيات الدولية وتبادل المبعوثين الدبموماسيين مع كافة الدول 
والمنظمات الدولية االخرى ويحدد ىذا الموضوع ال بد من التصرف لكيفية انشاء جامعة 

 فيا وشروط العضوية فييا وذلك في المطمبين التاليين :الدول العربية ومعرفة اىدا

 المطمب االول : تأسيس جامعة الدول العربية واىدافيا وشروط العضوية فييا .

 المطمب الثاني : ىيكمية جامعة الدول العربية .
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 المطمب االول

 تأسيس جامعة الدول العربية واىدافيا وشروط العضوية فييا

: ىي احدى المنظمات االقميمية وفي اطار ذلك تعتبر ظاىرة  جامعة الدول العربية
اتحادية تنشأ بين دول ذات سيادة رضيت الدخول الى المنظمة بمحض ارادتيا واختيارىا 

 .(5)بغية تحقيق نوع من التعاون المشترك في جانب او جوانب من العالقات الدولية 

 : وبصدد ذلك سنبحث ىذا الموضوع في الفرعين التاليين

 الفرع االول : تأسيس الجامعة العربية .

 الفرع الثاني : اىداف جامعة الدول العربية وشروط العضوية فييا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، دار الثقافة ، جامعة بغداد ،  5د . اسماعيل خميل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ، ط (5)

 . 15، ص 5445
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 الفرع االول

 تأسيس جامعة الدول العربية

وجيت مصر الدعوة الى الدول العربية التي سبق ان عقدت معيا مشاورات ثنائية      
تمر عربي عام يعقد في مصر واجتمعت المجنة اختيار لجنة تحضيرية لمؤ  الييا

في االسكندرية بحضور ممثمي مصر والعراق وسوريا  5499أيمول  51التحضيرية في 
 .(5)وشرق االردن ولبنان والسعودية واليمن وممثل عن عرب فمسطين 

استعيد مشروع وحدة سوريا الكبرى واليالل الخصيب كما  وفي أولى االجتماعات   
حكومة العربية المركزية وانتيى المؤتمرون الى تحديد المبادئ االساسية التي استعيدت ال

يجب ان يتضمنيا ميثاق المنظمة المزمع انشاؤىا والتي اتفق عمى تسميتيا جامعة الدول 
 العربية وىي :

 االعتراف بسيادة الدول االعضاء واستقالليم بحدودىا القائمة فعال . . أ

ين دول االعضاء بغض النظر عن حجم الدولة االعتراف بالمساوات التامة ب . ب
 ووزنيا السياسي .

االعتراف لكل دولة بحق ابرام المعاىدات واالتفاقات بشرط ان ال تتعارض مع  . ت
 احكام ميثاق جامعة الدول العربية .

                                                 
 . 115مصدر سبق ذكره ، صد . اسماعيل خميل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ،  (5)
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 .(1)ال تمتزم الدول االعضاء باتباع سياسة خارجية موحدة  . ث

حيث عقد في القاىرة مؤتمر  5491سيس الجامعة في شير آذار مارس تأوجاء       
ضم ممثمين عن الدول السبع المؤسسة لمجامعة ، مصر ، سوريا ، لبنان ، وشرق 

ادخال بعض التعديالت عمى البروتوكول  االردن ، العراق ، والسعودية ، واليمن ، وبعد
آذار )مارس( تأسيس جامعة  55وفي غمرة من االبتياج واالمل أعمن المؤتمرين في 

 : الحقمادة ويتضمن ثالثة م 52ل العربية ووقعوا ميثاقيا والميثاق يقع في الدو 

 االول: خاص بفمسطين .

 الثاني : خاص بالتعاون مع البالد العربية غير المشتركة في الجامعة .

 الثالث : بتعيين امين عام الجامعة .

انضم الييا عدد تكونت الجامعة في البداية من الدول السبعة التي وقعت الميثاق و     
 . دولة بعد اضافة اييا عضوية فمسطين 55آخر من الدول العربية وىي التي تتكون من 

 

 

 

 

 
                                                 

اريخية لجامعة الدول العربية ، جامعة الدول العربية واقع وطموح ، عمي محافظة ، النشأة التد .  (5)
 . 13، ص 5491مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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 الفرع الثاني

 أهداف جامعة الدول العربية وشروط العضوية فيها

ىا ليا أىداف من اعضاء أن جامعة الدول العربية كمنظمة دولية اقميمية مستقمة     
 تي يمكن ايجازىا:لمام أي عضو فييا واشروط النض تسعى لتحقيقيا وكذلك فييا

 أواًل: تحقيق الوحدة بين الدول العربية .

 تحقيق الوحدة بين الدول العربية . .5

عانت الدعوة الى اقامة نوع من الوحدة او االتحاديين الدول العربية او اتفاق من 
 .(1)مجرد ىيئة او تنظيم لمتعاون االختياري بينيا 

 االعضاء: الدولاستغالل  .5

ورد ىذا اليدف في المادة الثانية في مقدمة الميثاق وكان الغرض من ىذا    
 .(2)ىو تنسيق المواقف والسياسات العربية امام المشكالت الدولية  اليدف

 حفظ االمن والسمم العربيين: .1

                                                 
،  5252بيروت ،  5خميل حسن ، المنظمات القارية واالقميمية ، دار المنيل المبناني ، طد .  (5)

 . 31ص
، بيروت ،  515الشرق االوسط ، العدد خميل حسين ، اصالح الجامعة العربية ، مجمةد .  (5)

 . 552ص،  5229
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فرضت المادتان الخامسة والسادسة عمى الدول اعضاء الجامعة الدول العربية   
الى القوة لفض المنازعات بين الدول واوجب المجوء الى مجمس  عدم المجوء

 الجامعة وفض الخالف اما بالتحكيم او بالوساطة .  

 تحقيق التعاون العربي وتوحيده : .9

اشار ميثاق جامعة الدول العربية ان الغرض من اىداف الجامعة ىو توثيق 
 الصالت بين الدول المشتركة .

 ات الدوليةالتعاون مع الييئات والمنظم .1

جاء ميثاق الجامعة العربية في المادة الثالثة ان من ميمات مجمس الجامعة     
 تقرير وسائل التعاون مع الييئات الدولية .

  ثانيًا: شروط العضوية في الجامعة الدول العربية :

)قرار بقبول فمسطين تمثميا منظمة  4/4/5433أتخذ مجمس الجامعة العربية في      
استند ىذا القرار الى قرار   الفمسطينية عضوا كامل العضوية في الجامعة ( التحرير

ميثاق الجامعة الذي )نص عمى شركة استقالل فمسطين وعمى اشتراكيا في اعمال 
 مجمس الجامعة .

 ان تكون دولة عربية )دون ان يرد في الميثاق أي تحديد او تعريف لمعروبة( .5

دولة مستقمة قادرة عمى تحمل االلتزامات التي تنص عمييا الميثاق  ان تكون .5
 وتعزيزىا .

   ان تقدم طمبا باالنضمام الى االمانة العامة التي تعرضو عمى المجمس .  .1
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 المطمب الثاني

  هيكمية جامعة الدول العربية

مس بمقتضى ميثاق جامعة الدول العربية تتكون الجامعة من ثالث ىيئات وىي مج     
انشأت بمقتضى نصوص الميثاق وتمك مجمس  الجامعة والمجان الدائمة واالمانة العامة

الجامعة والمجان الدائمة واالمانة العامة . وىذا بخالف االجيزة التي انشأتيا معاىدة 
وىي االجيزة التي سبقت االشارة  5412الدفاع العربي المشترك التي أبرمت في عام 

تم انشاؤىا بمقتضى قرارات صادرة عن مجمس جامعة الدول  ا ، واالجيزة التياليي
العربية من قبل ىيئة استقالل المياه ومثال نير االردن وروافده ، ومركز التنمية 
الصناعية لمدول العربية وكما انشأت الجامعة او شجعت عمى انشاء منظمات 

وتخميصيا  عمى اسس فنية متخصصة بيدف تجميع االنشطة االقتصادية واالجتماعية
من المتغيرات السياسية ىذا بخالف المجالس الوزارية المعنية بشؤون الصحة والسياسة 

 واالمن الداخمي .

 وبصدد ىذا الموضوع سنبحث ىذا الموضوع في الفروع الثالثة التالية :

 الفرع االول: مجمس الجامعة العربية .

 .الفرع الثاني : االمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 الفرع الثالث: المجان الخاصة بجامعة الدول العربية .
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 الفرع االول

 مجمس جامعة الدول العربية

مجمس الجامعة : ىو الجياز الرئيس في الجامعة العربية وىو اعمى سمطة داخل 
الجامعة ويضم ممثمي الدول االعضاء جميعيا ، وميمتو ىي القيام عمى تحقيق اغراض 

 ت بين دول المجمس بالوسائل السممية ودفع العداوات عنيا .الجامعة وفض النزاعا

 لم يحدد الميثاق مستوى معنويا لمتمثيل لدى المجمس وال عدد مندوبي كل دولة .    

كما نص الميثاق من المادة الثالثة ) يكون لمجامعة مجمس يتألف من ممثمي الدول    
 .(1) المشتركة في الجامعة ويكون لكل دولة صوت واحد (

ويشترط الميثاق كقاعدة عامة صدور قرارات المجمس باالجماع لكي تكون ممزمة    
لجميع االعضاء ، اما القرارات التي يتخذىا المجمس باالكثرية فال تكون ممزمة اال لمدول 
التي تعنييا ، ىناك حاالت ال يمكن لممجمس اال ان يصدر قراراتو باالجماع مثل اتخاذ 

وقع عمى دولة عضو واعتبار أي دولة عضو ال تقوم بواجبات  داءالتدابير لرفع اعت
 .(2)الميثاق منفصمة عن الجامعة 

قد أقر خاصا  55/5222-55كان مؤتمر القمة غير العادي عقد في القاىرة في      
ضمن ميثاق الجامعة حول انعقاد )الدوري لمجمس الجامعة عمى مستوى القمة بصفة 

                                                 
 . 139خميل اسماعيل الحديثي ، الوسط في التنظيم الدولي ، مصدر سبق ذكره ، صد .  (5)
أبي الممع االمين العام المساعد في جامعة الدول العربية ، دراسات في الدبموماسية العربية ،  (5)

 .  139مصدر سبق ذكره ، ص
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مجمس يجتمع بشكل منتظم في كل عام اعتبار من العام اعمى سمطة فييا فاصبح ال
 واكثر القادة العرب ىذا الممحق جزءا مكمال لميثاق الجامعة . 5225

واتفق عمى  5225عقدت القمة العربية االولى في عمان )االردن( في آذار مارس     
انجازا كبيرا العربية الثانية في بيروت في العام الثاني واعتبار ىذا التطور  عقد القمة

  .(1)عمى الصعيد العمل المشترك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  515-595، ص 5222،  5، ك 529شؤون العربية ، العدد مجمة ال (5)
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 اىفشع اىثاٍّ

 اىيجاُ اىخاصح تجاٍعح اىذوه اىعشتُح

ينص الميثاق عمى ان تؤلف لكل من الشؤون التي تدخل في نشاط الجامعة لجنة     
خاصة تمثل فييا الدول العربية وتتولى ىذه وضع قواعد التعاون وصياغتيا في شكل 

 .(1) شروعات اتفاقيات تفرض عمى المجمس النظر فييام

والمجان المشار الييا في المادة الثانية ىي لجنة الشؤون االقتصادية الميتمة في    
شؤون الدول العربية الخاصة بالجامعة العربية من اقتصاد الدول والمجنة المالية الخاصة 

دول الجامعة العربية( ولجنة المواصالت ومالية دولة تابعة لجامعة لبمالية الدول العربية 
الخاصة بتطوير الدول المجاورة لمدول العربية ولجنة الثقافة الخاصة بالثقافة )لدول 
وكيفية التعامل مع الدول االخرى في جامعة )الدول العربية(ولجنة الجنسية والجوازات 

لجنة ولة االخرى واالخاصة بمعرفة جنسية وجوازات السفر كل دولة لدخول ىذه الدول لمد
. ىذه المجنة مختصة بالتحقيق ومعرفة حقائق الدول لعدم ارتكاب خطأ او  ةالقانوني

 حدث او قضية تخص دولة اخرى .

ولجنة االعالم المختص بالدور الخاص في دول الجامعة العربية وخاصة جامعة      
التي تختص بشؤون  )الدول العربية ولجنة حقوق االنسان وىي من اىم المجان الموجودة

. وكيفية مساعدة في (2) المواطنين وكيفية مساعدة الدول وىي تيتم بحقوق المواطنين (
 .(3)الدول لتييئة وسائمو واساليبو 

                                                 
 . 14محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، مصدر سبق ذكره ، ص.د  (5)
 . 132نفس المصدر ، ص (5)
 . 529-521خميل حسين ، المنظمات القارية واالقميمية ، مصدر سبق ذكره ، ص د .  (1)
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 الفرع الثالث

 االمانة العامة لجامعة الدول العربية

وىي الييئة االدارية الدائمية لمجامعة وتتكون من امين عام لدرجة سفير وامناء    
موظفين  122مساعدين بدرجة وزراء مفوضين ومن عدد كاف من الموظفين )تقريبا 

ويقوم االمين بتعيين االمناء المساعدين  آخرين يعممون بموجب عقود مؤقتة ( 112و
 .(1)والموظفين الرئيسيين بموافقة المجمس 

لعربية ومدة والية االمين العام ىي خمس سنوات قابمة لمتجديد ، لجامعة الدول ا    
كمنظمة اقميمية امانة عامة وظيفتيا تصريف االمور االدارية والمالية والسياسية لمجامعة 
وتعد االمانة العامة بمثابة الجياز االداري لمجامعة وتضم االمين العام لمجامعة وامناء 

( ، تتألف 55مساعدين ومجموعة من الموظفين والمشاورين وفقا لما جاء في المادة )
العامة من امين عام وامناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين ويضع االمين االمانة 

 .(2)العام نظاما داخميا ألعمال االمانة العامة وشؤون الموظفين 

ويتم تعيين االمين العام لمجامعة بقرار يصدر من مجمس جامعة الدول بأغمبية ثمثي     
 اعضائو (

دول العربية عبد الرحمن عزام وآخرون ايار وتولى منصب االمانة العامة لجامعة ال    
كان قومي االتجاه شارك في حركات التحرير العربية وكان  5415، ايمول  5491مايوا 

حتى االن  5225عمرو موسى انتخب وتولى منصب االمانة العامة في آذار مارس 

                                                 
 . 145-142در سبق ذكره ، ص محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، مصد .  (5)
 . 43خميل حسين ، المنظمات القارية واالقميمية ، مصدر سبق ذكره ، صد .  (5)
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الية من وزير لمخارجية المصرية فيو يتمتع بمزايا لم تتوفر باآلخرين بمنصبو بدرجة ع
 .(1)الكفاءة والحيوية 
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 المبحث الثاني
 حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية

يرتبط تطور حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية بتطور االشكال الممارسة     
الدبموماسية التي تعني اساسًا بإدارة الشؤون والعالقات الخارجية لمدول والشعوب ومع 

ل ليس الدول فقط بل تطور المجتمع الدولي اصبحت الحصانات واالمتيازات تشم
االشخاص دولتين اخرين كالمنظمات الدولية والمنظمات االقمية واصبحت لكل دولة 
ممن ليا الممثمين الدبموماسيين ليم الحق بالتمتع بالحصانات واالمتيازات ضمن نطاق 
عمميم الرسمي ويكون لكل رئيس الدولة من اعضاء ممثمو جامعة الدول العربية منذ 

لممثل الدبموماسي يكون لُو حصانات وامتيازات يتمتع بيا وموظفي توليو منصب ا
 جامعة الدول العربية التابعين ليا ضمن نطاق عمميم الرسمي والقانون الدولي . 

  -وبعد ذلك سنبحث هذا الموضوع في الطمبين التاليين :
 ا .الحصانات واالمتيازات الخاصة بجامعة الدول العربية وموظفيي المطمب األول :
الحصانات واالمتيازات الخاصة بممثمي الدول االعضاء وممثمي الدول  المطمب الثاني :

 االجنبية . 
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 المطمب األول
 الحصانات واالمتيازات الخاصة بجامعة الدول العربية وموظفيها

 تمهيد :
( من ميثاق جامعة الدول العربية عمى ان تكون لمبانييا التي 10نصت المادة )     

( عمى ان يكون لموظفييا وممثمي الدول 14تشغميا حرمة مصونة كما نصت المادة )
االعضاء لدييا الحق في التمتع بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية أثناء قياميم 
بأعماليم عمى الوجو الذي تبنتو االتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات جامعة الدول العربية 

افق عمييا مجمس الجامعة في العاشر من أيار/مايو عام وقد ابرمت ىذه االتفاقية وو 
الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا ممثمو  18إلى  11وحددت المواد من  1953

امتيازات وحصانات موظفي جامعة  24إلى  19الدول االعضاء وكما حددت المواد من 
افق عميو مجمس الدول العربية ثم أبرم ممخص لتنظيم بعض احكام تمك االتفاقية وو 

 .  5435الجامعة في أول نيسان/ابريل عام 
 ويحدد ذلك سنبحث هذا الموضوع في الفرعين التاليين :

 الحصانات واالمتيازات الخاصة بجامعة الدول العربية  الفرع األول :
 الحصانات واالمتيازات الخاصة بموظفي جامعة الدول العربية الفرع الثاني :
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 الفرع األول
 لحصانات واالمتيازات الخاصة بجامعة الدول العربيةا

  -تشمل الحصانات والمزايا الخاصة بجامعة الدول العربية :
 أواًل : الحصانة القضائية 

استنادًا لممادة الثانية من اتفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية ))تتمتع      
ة وموجوداتيا أينما تكون وأيًا كان حائزىا أموال جامعة الدول العربية ثانية كانت أو منقول

بالحصانة القضائية مالم يقرر األمين العام التنازل عنيا بصراحة عمى اال يتناول ىذا 
التنازل اجراءات التنفيذ(( . ويالحظ عمى ىذا النص أنو حدد التمتع بالحصانة القضائية 

من سمطة األمين العام .  واغفل ذكر الجامعة ذاتيا كما أنو جعل التنازل عن الحصانة
ولم يمتزم ان تقره ذات الييئة المتمثمة لمجامعة كما ىو الحال بالنسبة لمنصوص الخاصة 

    (5)بمنظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة .
 ثانيًا : حرمة األماكن الخاصة بالجامعة وموجوداتها 

ة الدول العربية عمى أن نصت المادة الثالثة من اتفاقية حصانات ومزايا جامع     
))حرمة المباني التي تشغميا جامعة الدول العربية مصونة وال تخضع أمواليا أو 
موجوداتيا أينما تكون أي كان حائزىا لمتفتيش أو الحجز أو االستيالء عمى االموال أو 

 المحاورة وما يماثل من االجراءات الجبرية(( .
 
 
 
 

                                                 
،  5251د. خميل حسين ، )التنظيم الدبموماسي ، الطبعة األولى ، منشورات الحمبي ، بيروت ،  (5)

 .  139ص
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  ثالثًا : حرمة المحفوظات والوثائق
من اتفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية تكون مصونة حرمة  4وفقًا لممادة     

المحفوظات والوثائق بكافة انواعيا أينما وجدت سواء كانت خاصة بجامعة الدول العربية 
 أم في حيازتيا . 

 رابعًا : التسهيالت الخاصة باالتصاالت 
تيازات جامعة الدول العربية عمى ان تعامل من اتفاقية حصانات وام 9تنص المادة      

الرسائل الرسمية الخاصة بالجامعة في أقاليم كل دولة من الدول االعضاء معاممة ال 
تقل امتيازًا عن معاممة تمك الدول لرسائل أية دولة وبعثتيا الدبموماسية بكافة أنواعيا 

وز لمجامعة استعمال الرمز سمكية أم السمكية والمخابرات الياتفية وغيرىا . عمى أنو يج
 في رسائميا عما يجوز ارسال وتسمم مكانياتيا برسول خاص أو بحقائب ليا . 

 خامسًا : االمتيازات المالية 
من اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية عمى تمتع  7نصت المادة 

  -الجامعة وموجوداتها واموالها باإلعفاء من :
 رة ماعدا ما يختص منيا بالمرافق العامة .جميع الضرائب المتأخ .1
جميع الرسوم الجمركية واألوامر الصادرة بحظر أو تقيد االستيراد والتصدير لكافة  .2

ما تستوردُه أو تصدرُه فيما يتعمق باألعمال الرسمية مع عدم جواز التصرف 
 بالبيع . 

 ًا النصت المادة الثامنة صراحة عمى عدم اعفاء ما تشتريو الجامعة محمي .3
   أعماليا الرسمية من ضريبة االنتاج أو رسم نقل الممكية .   
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كما نصت المادة الخامسة والسادسة عمى انو يجوز لمجامعة ان تجوز عممُو ما  .4
لدييا من عممة دون تقيد أو دون وجود رقابة مالية أو تأجيل جبري من أي نوع . 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  159خميل حسين ، التنظيم الدبموماسي ، مصدر سبق ذكره ، ص (5)
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 الفرع الثاني
 المتيازات الخاصة بموظفي جامعة الدول العربيةالحصانات وا

( من اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول 14( إلى )19حددت المواد من )      
العربية . الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا موضوا الجامعة ان ىنالك قدرًا من 

فئة من الحصانات  الحصانات واالمتيازات تتمتع بيا كافة موظفي الجامعة وثمة ايضاً 
واالمتيازات ال يتصور ان يتمتع بيا سوى الموظفين الذين ال يحممون جنسية دولة المقر 

 (5)عمى ان ىنالك بعض الحصانات واالمتيازات تفتقر عمى كبار موظفي الجامعة . 
 ( الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الجامعة  .1
عامة فيما يصدر عنيم من اعمال بصفتيم الرسمية بما  الحصانة القضائية بصفة -أ

 في ذلك ما يصدر عنيم شفويًا أو كتابة . 
 االعفاء من أي ضريبة عمى رواتبيم التي يتقاضونيا من الجامعة .  -ب
 االعفاء من االلتزامات الخدمية الوطنية من رعايا دولة المقر .  -ج
 لموظفين من غير رعايا دولة المقر . ( الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها ا2
االعفاء بالنسبة ليم ولزوجاتيم وألفراد عائمتيم الذين تحت إعالتيم من جميع قيود  -أ

 اليجرة ومن االجراءات الخاصة تفيد االجانب . 
التمتع بالمزايا التي تمتع لمموظفين في درجاتيم من اعضاء السمك الدبموماسي  -ب

 احبة الشأن . المعتمدين لدى الدولة ص
التسييالت بالنسبة ليم ولزوجاتيم وألفراد اسرىم الذين تحت اعالتيم التي تمنح  -ج

 لممبعوثين الدبموماسيين في وقت االزمات الدولية وفيما يتعمق بعودتيم إلى وطنيم . 

                                                 
،  5434،  5435محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية ، الطبعة األولى ،  (5)

 .   193ص
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االعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونو من أثاث ومتاع المناسبة أول توصف  -د
العفاء قاصر عمى ما يستورده ىؤالء الموظفين من أثاث خالل سنة من تاريخ ليم وىذا ا

تسمميم العمل بحيث إذا انقضت مدة السنة ولم يتسنى ليم استيراد امتعتيم زوال االعفاء 
بالنسبة ليم واستحقت بالتالي الرسوم الجمركية عمى أي متاع أو أثاث قد يستوردونو بعد 

    (5)ذلك . 
 االمتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين . ( الحصانات و 3

يقصد بكبار أمين عام الجامعة واالمناء المساعدين والموظفين الرئيسين ىم      
وزوجاتيم واوالدىم القصر وىؤالء يستمتعون عالوة عمى المزايا والحصانات السابقة سواء 

ت واالعفاءات فيما تختص بيم أو بزوجاتيم وأوالدىم القصر بالمزايا والحصانا
والتسييالت الممنوحة طبقًا لممبادئ المقررة في القانون الدولي لممبعوثين الدبموماسيين 

.(5)  
وفيما يتعمق بحصانات ومزايا موظفين الجامعة العربية واالمتيازات المالية فقد      

اكفت االتفاقية موظفي جامعة الدول العربية من غير رعايا دولة المقر من الرسوم 
الجمركية عما يستوردونُو من أثاث ومتاع بمناسبة أول توظف ليم في الدول صاحبة 
الشأن . وقيدت ىذا االعفاء بأن يكون مقتصرًا عمى ما يستورده ىؤالء الموظفين الكبار 
في جامعة الدول من متاع وأثاث خالل سنة من تاريخ تسمميم العمل وفقًا لممادة 

ت وامتيازات جامعة الدول العربية بحيث اذا انقضت مدة العشرين فقرة من اتفاقية حصانا

                                                 
 .  559غسان يوسف مزاحم ، المرجع السابق ، ص (5)
 .  412د. خميل حسين ، التنظيم الدبموماسي ، مصدر سبق ذكره ، ص (5)
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من  22السنة ولم يتبين ليم االستيراد أمتعتيم زال االعفاء بالنسبة ليم . حسب المادة 
       (5)اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عمي حسين الشامي ، الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات واالمتيازات  (5)

 .  399الدبموماسية ، مصدر سبق ذكره ، ص
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 المطمب الثاني
  الدول األجنبية  لدول األعضاء وممثميالحصانات واالمتيازات الخاصة بممثمي ا

 تمهيد:
( 18( إلى )11تناولت اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية من )    

ويقصد ىنا بالحصانات واالمتيازات التي تتحقق بمجموعة من الدول عمى عقدىا لمنظر 
 في شأن من الشؤون الدولية والدول المشتركة وتوجو الدعوة الييا . 

  -وبصدد ذلك سنبحث هذا الموضوع في الفرعين التاليين :
 الحصانات واالمتيازات الخاصة بممثمي الدول االعضاء .  الفرع األول :

حصانات وامتيازات ممثمي الدول األجنبية في اجتماعات جامعة الدول  الفرع الثاني :
 العربية .  
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 الفرع األول
 ة بممثمي الدول االعضاءالحصانات واالمتيازات الخاص

يتمتع ممثمو الدول االعضاء في الييئات الرئيسية والفرعية في جامعة الدول العربية      
والمؤتمرات التي تعقدىا اثناء قياميم بأعماليم الرسمية وسفرىم إلى مقر اجتماعيم 

  -وعودتيم منُو بالحصانات واالمتيازات اآلتية :
جزىم او حجز امتعتيم الشخصية بالحصانة عدم الجواز القبض عمييم او ح .1

   (5)القضائية بشكل عام .
 حرمة جميع المحررات والوثائق الخاصة بيم .  .2
حق استعمال الرمز في رسائميم وتسمم مكاناتيم برسول خاص أو بحقائب  .3

 مختومة . 
حق اعفائيم وزوجاتيم من كافة القيود الخاصة باليجرة والتزامات الخدمة الوطنية  .4

  (5)لبالد التي يدخمونيا أو التي يمرون بيا في قياميم بأعماليم .في ا
تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثمي الدول االعضاء خاصًا بأقواليم  .5

وكتاباتيم أو بسبب قياميم باألعمال الرسمية حتى بعد زوال حقيم التمثيمية 
( من اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية ال تعتبر 12حسب المادة )

المدة التي يقضييا ممثمو الدول االعضاء في اقميم احدى ىذه الدول اثناء قياميم 
بأعماليم الرسمية ))مدة اقامة(( تفرض عمييم بسببيا أية ضريبة حسب المادة 

 .  ( من اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية13)

                                                 
 .  593فاضل زكي حمد ، الدبموماسية في عمم متغير ، مصدر سبق ذكره ، صد.  (5)
 .   91محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية ، مصدر سبق ذكره ، ص (5)
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في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة حيث تنص المادة الثانية عشرة عمى  .6
أن يتمتع المندوبون الدائمون لمدول مدة تمثيميم لدوليم في ىيئات جامعة الدول 
العربية بما يتمتع بو الممثمون الدبموماسيين . أما المادة الثامنة عشرة فتنص ))أن 

مات الدول االعضاء بأسماء ممثمي الدول لدى يقوم األمين العام بإبالغ حكو 
 مجمس الجامعة ومندوبييا الدائمين واعضاء المجان الدائمة . 

 ثانيًا : االشخاص المستفيدون من الحصانات واالمتيازات ممثمي الدول االعضاء 
يتمتع بالحصانات واالمتيازات ممثمو الدول االعضاء في الييئات الرئيسية أو      

 لتالية لجامعة الدول العربية التي تعقدىا مع الدول العربية . الفرعية ا
وتشمل عبارة ممثمي الدول االعضاء المندوبين المساعدين والمستشارين والخبراء 

  -الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم :
جميع المزايا والحصانات والتسييالت االخرى التي ال تتعارض مع االعضاء من  (1

عمى االشياء المستوردة التي ال تخص استعماليم الشخصي أو  الرسوم الجمركية
      (5)من ضريبة االنتاج أو البيع .

يتمتع بيذه الحصانات واالمتيازات اشخاص الممثمين دون افراد اسرىم الذين قد  (2
يكونون في صحبتيم عدا االعفاء الخاص بالزوجة من قيود اليجرة أو من 

   (5). اإلجراءات الواجبة عمى االجانب

                                                 
ة المعارف ، أم الدولي ، الطبعة الثانية ، منشد. محمد طمعت الغينمي ، الوجيز في التنظي (5)

 .  595، ص 5433االسكندرية ، 
من االتفاقية عمى ان ))يتمتع األمين العام لمجامعة سواء ما يتعمق  18حيث نصت المادة  (5)

بالزوجة أو باألوالد القصر بالمزايا والحصانات والتسييالت الممنوحة ليم وفقًا التفاقية فينا لمعالقات 
الرسمية جميورية مصر وفقًا لممبادئ المقررة من القانون الدولي ، الجريدة  5433الدبموماسية لعام 
 .    5449،  1، العدد  13العربية ، السنة 
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ال يحق لممثمي الدول االعضاء االحتجاج بالحصانات واالمتيازات المقررة ليم  (3
اال في مواجية الحكومة االجنبية وليس ليم ان يتمسكوا بيا في مواجية حكومات 

( من 15الدول التي يكونون من رعاياىا أو التي يمثمونيا ذلك حسب المادة )
  (5)العربية . اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  559غسان يوسف مزاحم ، مصدر سبق ذكره ، ص (5)
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 الفرع الثاني
 حصانات وامتيازات ممثمي الدول االجنبية في اجتماعات الجامعة

يتمتع ممثمي الدول االجنبية في اجتماعات جامعة الدول العربية بحصانات      
وامتيازات في االجتماعات التي يحضرونيا بالدول العربية في فروعيا الرئيسية 

 الدولية ومن ىذه الحصانات ىي : والمنظمات 
وتشمل عدم القبض عميو وحماية الشخص رئيس الدولة في  أواًل : الحصانة الشخصية :

اقميم الدولة المضيفة بحيث ال يجوز اىانتُو أو مضايقتُو أو اتخاذ أي اجراء قسري ضدُه 
ة المضيفة ىذا ما يخص االتجاه أو الجانب االيجابي أما السمبي فيو يترتب عمى الدول

اتخاذ كل الحظر اذا حصل أي اعتداء عميو بالسالح أو التيجم عميو فأنو عمى الدول 
  (5)المضيفة فرض عقوبات صارمة عمى مرتكبييا .

  (1)بحيث ال يجوز تفتيش الحقائب او االستيالء عمى المنزل او االستيالء عمى الممكية.
 ثانيًا : الحصانة القانونية وتشمل : 

ن القانون الجنائي ال يجوز لمدولة المضيفة مقاضاة االحكام رئيس الحصانة م .1
الدولة او اخضاعو لألحكام المدنية او الجزائية بين العمل الرسمي والعمل 

 الشخصي الذي يتعمق بتممك بالعقار والزواج واالرث . 
الحصانة من القانون المدني بما يتعمق بالسوق وبما يتعمق باالمتيازات التكريمية  .2

او الضيافة يسمح لرئيس الدولة باإلعفاء من الرسوم المباشر لمشترياتو الخاصة 
 في البمد الضيف عمى أساس المجاممة . 

                                                 
د. فاضل زكي حمد ، الدبموماسية في عمم متغير ، دار الطبع بال ، بغداد ، جامعة بغداد ، دار  (5)

 .  591، ص 5445الحكمة ، 
قات الدبموماسية بين النظرية والتطبيق ، دار الطبع بال ، دار د. سعيد بن سممان العبري ، العال (1)

 .  139ش عبد الخالق ثروت ، القاىرة ، ص 15النيضة العربية ، 
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االعفاء من االداء بالشيادة أمام المحاكم يتمتع ممثمي الدول االجنبية في جامعة  .3
الدول العربية بحياتو الشخصية من أي اجراءات اخرى فال يجوز حضوره امام 

       (5)يات التحقيقية أو الجيات القضائية وال يجوز وضع االحتياط عمى أموالو .الج

  (5)وتكون مصونة ومحفوظة في كل وقت . ثالثًا : حرمة المحفوظات والوثائق :
االعفاء من الضرائب المباشرة واالعفاء من الرسوم  االعفاءات المالية : رابعًا :

 (1)الجمركية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،  5223د. سييل حسين الفتالوي ، الدبموماسية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة األولى ،  (5)

 .   542، دار الثقافة ، عمان ، ص 5224الطبعة الثانية 
عمي حسين الشامي ، الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات واالمتيازات  (5)

 .  393، ص 5255الدبموماسية ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة ، عمان ، 
د. عالء ابو عامر ، الوظيفة الدبموماسية ، الطبعة األولى ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان  (1)

 .  559، ص
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 الخاتمة
ان جامعة الدول العربية ىي منظمة اقميمية دولية تقوم بجمع الدول العربية لحل        

المشاكل العالقة بين مختمف الدول او بين الدولتين وتقوم بتشكيل لجنة من الخبراء 
لمعرفة االسباب والحقائق لتقوم بحل ىذا النزاع أو مشكمة الدولة وىدف جامعة الدول 

من السالم واألمن بين الدول العربية ولتحقيق التعاون وتوطيدُه  العربية ىو تحقيق نوع
 والسالم في جميع الدول العربية . 

وتكون ليذه الجامعة من الدول العربية كل عضو في تمثيل دولتُو ممثل دبموماسي ينوب 
عن دولتُو لُو حصانات وامتيازات منذ توليو منصب عممُو ومن ىذه الحصانات 

اءه من الضرائب الجمركية ومن الممكن من حرمة المباني والمحفوظات واالمتيازات اعف
واالستيالء عمى الممكية وعدم القبض عميو او السجن أو عدم معاقبتو ألي جريمة اال 

وتكون لمجامعة حصانات وامتيازات خاصة بيا من التسييالت  طارئةوفق قوانين 
التي يتمتع بيا كبار موظفين الخاصة بالجامعة واعفاءىم من الضرائب والتسييالت 

الجامعة وكبارىا من يتمتعون بو من رعايا الدول او من غير رعايا الدول ىم وازواجيم 
والحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا ممثمين من الدول العربية واالجنبية ويكون لكل 

ين عضو في الدول االعضاء من الدول العربية حصانة بو ووضع اتفاقية بينيما وب
الدول أو بين الدولتين بشأن خالف وقع بينيما مثاًل مشكمة حدود أو حرب وغيرىا . أو 

 عقد مؤتمر طارئ خالل اربع وعشرون ساعة أو خالل مدة قصيرة .  
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 المصادر
  الكتباواًل: 
، دار الثقافة ،  5د. خميل اسماعيل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ، ط .5

 . 5445جامعة بغداد ، 
عمي محافظة ، النشأة التاريخية لجامعة الدول العربية ، جامعة الدول العربية  .5

 .5491الواقع والطموح ، النشأة مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 . 5223د. محمد المجذوب ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ،  .1
 . 5252يل المبناني ، د. خميل حسين ، المنظمات القارية واالقميمية ، دار المن .9
ابي الممع ، االمين العام المساعد لمجامعة العربية ، جامعة الدول العربية  .1

والنزاعات العربية ، دراسات في الدبموماسية العربية ، منشورات مجمس الخدمة 
 . 5431المدنية في بيروت ، ط بال ، 

بيروت ، ، منشورات الحمبي ،  5د. خميل حسين ، التنظيم الدبموماسي ، ط .3
5255 . 

 . 5435،  5محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية ، ط .3
 . 5444 5غسان يوسف ، قانون الدبموماسية ، ط .9
عمي حسين الشامي ، الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات  .4

 . 5255، دار الثقافة ، عمان  1واالمتيازات الدبموماسية ، ط
مان العبري ، العالقات الدبموماسية بين النظرية والتطبيق د. سعيد بن سم .52

 ، دار الطبع بال ، دار النيضة العربية ،  عبد الخالق ثروت ، القاىرة .
 5د. سييل حسين الفتالوي ، الدبموماسية بين النظرية والتطبيق ، ط .55

 ،  دار الثقافة ، عمان . 5224 5، ط5223
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، دار الشرق لمنشر  5ماسية ، طد. عالء ابو عامر ، الوظيفة الدبمو  .55
 والتوزيع ، عمان .

، منشأة  5د. محمد طمعت الغنيمي ، الوجيز في التنظيم الدولي ، ط .51
 . 5433المعارف ، االسكندرونة ، 

 ثانيا: المجالت والصحف 
 . 5449،  1، العدد  13الجريدة الرسمية ، جميورية مصر العربية ، السنة  .5
 . 5222، كانون االول )ديسمبر( ،  529مجمة شؤون عربية ، العدد  .5
 .5221، كانون االول ، ، بيروت  515مجمة الشرق االوسط ، العدد  .1

 : ثالثا: االنترنيت
 الموسوعة الحرة:

http://www.arableagueonline.org/wps/portu./lus orlinner/:ut/p/c5/ 
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