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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

))واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم اذ كنتم  
اعداء ف الف بين ق لوبكم ف أصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شف احفرة من  

 النار ف أنقذكم منها كذلك يبين اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون((

 

 

 صدق اهلل العظيم

 عمرآناآلية من سورة ال  
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 اإلهداء

 إلى من يمنحوني األمان والقوة...

 أخي وأخواتي...                                                        

 إلى من قضت عمرها خوف اً لشدة حبها...

 أمي الغالية...                                                       

 في وجداني...إلى الغائب عن عيني والحاضر  

 )أبي( الحبيب )رحمه اهلل(...                                        

 إلى الذي احي ألجله...

 أبني وزوجي...                                                       

 إلى من يزيدون فرحي ويخفضون ألمي...

 جميع أصدق ائي...                                                  

 أهدي ثمرة جهد أربعة أعوام...
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 شكر وتقدير

        

بعد أن أهنيت حبثي أتقدم خبالص شكري وتقديري إىل كل من ساعدين على 
إمتام ىذا البحث وقدم يل العون وزودين بادلعلومات الالزمة إلمتام ىذا البحث 

ول اإلشراف على ىذا واخص منهم بالذكر الدكتور رائد صاحل الذي تكرم بقب
 البحث وتوجيهاتو وتصحيح ماورد فيو من ىفوات وخطأ.
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 قائمت انمحتىياث

 انصفحت انمىضىع انتفاصيم

  االيت انقرانيت 

  االهذاء 

  شكر وتقذير 

 1 انمقذمت 

 4 نشأة جامعت انذول انعربيت ومبادئها واهذافها انمبحث االول

 5 نشأة جامعت انذول انعربيت انمطهب االول

 7 مبادئ انجامعت واهذافها انمطهب انثاني

 11 انهيكم انتنظيمي نجامعت انذول انعربيت انمطهب انثانث

 11 مشاريغ اصالح جامعت انذول انعربيت انمبحث انثاني

 14 اصالح منهج انعمم في انجامعت  انمطهب االول

 11 اصالح اجهزة انجامعت انمطهب انثاني

 31 مستقبم جامعت انذول انعربيت انمبحث انثانث

 34 الجامعة كما ىو عميواستمرار العمل المشاقة  انمطهب االول

 32 التغير باتجاه اصالح الجامعة انمطهب انثاني

 11 انخاتمت 

 15 انمصادر 
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 المقدمة

فكرة السعي التطوري وتفعيل دور اجلامعة الدولة العربية ومنظومة العمل العريب ادلشًتك  انطلقت    

 واإلقليميةمنشدة من إصالح جامعة الدول العربية تعترب اجلامعة العربية احدى أقدم ادلنظمات الدولية 

من حيث النشأة اذا تزامن قيامها مع هناية احلرب العادلية الثانية حيث كان معظم الدول العربية فكان 

تأسيسها على يد بعذ الدول العربية ادلستقلة توثيق الصالتُت الدول العربية األعضاء ومركزه ادلبادرات اليت 

ن تطوير جامعة الدول العربية قدمت من استجابة ومقًتحات اجلامعة العربية والعمل ادلشًتك . إ

وإصالحها بات أمراً الزماً غٌت عنو أن اريد ذلا ان تسَت ككيان معرب عنو أمال ادلؤسسُت وعن اىدافهم و 

مصاحلهم ففي ضوء ادلتغَتات والتحوالت اليت يشهدىا عامة والعامل العريب على وجو اخلصوص سواء يف 

قضية التطوير واإلصالح قضية ضرورية للتصرف بالتحليل طبيعة آلياتُو او قضايا وأىتماماتو اصبحت 

 جلامعة الدول العربية ومنظماهتا تقدمي رؤية إصالحية للجامعة.
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من كونو تسلط الضوء على موضوع يطرح مستوى القمة ودلمثيل وضرورة تطوير اجلامعة  -أمهية البحث:

 فاإلصالح بشكل شامل

 

 -مشكلة البحث:

ة ادلشكلة ومقارنتها على مرور مدة زمنية طويل على تأسي  اجلامعة العربية يسعى البحث اىل معاجل

 ونضرهتا اىل ادلعوقات وعمل اجلامعة واستمرار ضرورة إصالح اجلامعة وتنطوي على ادلوادلة والتطور 

 مىت نشأة اجلامعة.-1

 ماىي مشاريع إصالح إصالح اجلامعة.-2

 ماىي مستقبل اجلامعة الدول.-3

 -بحث:فرضيات ال

يشهد الواقع العريب الزامن احنطاط على مجيع األصعدة وإخًتاقات داخلية وخارجية، وبالتايل ىناك حاجة 

مساة تدعو اىل تفعيل دور اجلامعة الدولة حىت تطلع دبهامها بكل كفاءة . إن جناح جامعة العربية يف 

الشعوب واألنظمة العربية على  إداء وظائفها ادلنوطة هبا يتوقف على وجود ارادة صادقة اصالحها من

 حد سواء.
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 -منهج البحث:

وكذلك منهج التحليل وادلنهج  اعتمد البحث على منهجية قوامها ادلنهج التارخيي وكذلك ادلنهج الوضعي

 القانونية الن البحث يدرس اصالح جامعة الدول العربية.

 

 -ىيكلية البحث:

بادلوضوع من معلومات دبا خبص اصالح اجلامعة الدول ولكي تكون قد وضعنا ىذا البحث الذي ينعى 

العربية منوذجا فقد فتحنا ىذا البحث على ثالث مباحث ادلبحث االول نشأة جامعة الدول العربية 

 ومبادئها واىدافها .

نشأهتا ومبادئها واىدافها مطلب القاين اذليكل التنظيمي للجامعة جاء ادلبحث الثاين -مطلب االول:

الح جامعة الدول العربية مطلب االول اصالح منهج العمل يف اجلامعة مطلب ثاين اصالح مشاريع اص

ستقبل اصالح جامعة الدول العربية مطلب االول استمرار العمل اجهزة اجلامعة جاء ادلبحث الثالث م

 ادليثاق اجلامعة مطلب الثاين التغيَت باذباه اجلامعة.
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 االكؿ  المبحث

 لعربية كمبادئيا كاىدافيانشأة جامعة الدكؿ ا

حاكؿ االستعمار مرار الكقكؼ في كجو ام جيكد تؤدم الى الكحدة العربية حتى جاءت الحرب العالمية     
الثانية , حيث احس العرب بضعؼ الكطف العربي كأدرككا إطماع الدكؿ االستعمارية في استغالؿ ثركات بالدىـ 

يف كالكطف , عندما نادل الييكد بشعار دكلة اسرائيؿ مف النيؿ .كما شعركا بخطر الصييكنية حتى جاءت فمسط
الى الفرات , فتطمكا الى اقامة كحدة تجمع بالدىـ كحينما قكم تيار الكحدة سارعت بريطانيا الى استغاللو ك 
تكجييو لحسابيا . فقامت تدعك الى كجكب اتحاد الدكؿ العربية كبعد فشؿ عدد مف المشاريع الكحدكية كمف 

كمشركع سكريا الكبرل  2991يما مشركع اليالؿ الخصيب الذم قدمو رئيس كزراء العراؽ نكرم السعيد في بين
الذم طرحو االمير عبداهلل بف الحسيف ك المتضمف الحاؽ سكريا كلبناف كفمسطيف بأمارة شرؽ االردف ظيرت 

. نناء عمى ذلؾ نتناكؿ (2)كحدكم جامعة الدكؿ العربية كىي اعمى تنظيـ عربي يجمع البمداف العربية في اطار 
 -في ىذا المبحث بالدراسة عما يأتي :

 المطمب االكؿ : نشأة جامعة الدكؿ العربية .

 المطمب الثاني : مبادئ الجامعة كاىدافيا .

 المطمب الثالث : الييكؿ التنظيمي بجامعة الدكؿ العربية .

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .052, ص 1222( عبداهلل عمي عبك , المنظمات الدكلية ,االحكاـ العالمية كاالقميمية كالمتخصصة , دار قنديؿ , االردف , 2)
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 المطمب االكؿ 

 نشأة جامعة الدكؿ العربية 

يعتبر العامؿ كعكامؿ التضامف االجتماعي المشترؾ بيف مجمكعة الدكؿ العربية كاف كاف لو دكر كبير في       
, تجمعيا قكاسـ مشتركة )لغة كتاريخ كديف (2)ييؿ قياـ الجامعة حيث تتمركز في منطقة جغرافية متقاربة تس

كثقافة كحضارة ( كمصالح مشتركة كتككيف نفسي عربي مشترؾ ككذلؾ المطالبات كالدعكات كالرغبات لدل 
 .(1)لحفاظ عمى ىكيتيا الشعكب العربية التي تأمؿ الكحدة العربية بينيا كتحقيؽ التكامؿ بينيما كا

كايضا الدكر االيجابي لبريطانيا المشجع كالمؤيد شكؿ مف اشكاؿ التعاكف يككف المقصكد منيا الركابط      
 .(0)المشتركة بيف الدكؿ العربية كتحقيؽ الكحدة بينيـ 

فقد شيدت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بضركرة تنفيذ خطتيا بجمع العرب تحت نظاـ حكـ مكحد      
. كبعد تصريح ايدف الثاني اقترح نكرم السعيد عقد مؤتمر عربي لبحث المكضكع الذم (9)لضماف السيطرة عميو 

 -:(5)تقدـ بو نكرم السعيد في صكرة مذكرة تضمف النقاط االتية 

 تكحيد سكريا كلبناف كشرقي االردف كفمسطيف في دكلة كاحدة . -2

 انشاء جامعة عربية تضـ العراؽ كسكريا كام دكؿ عربية اخرل اذا نشاء ذلؾ . -1

انشاء مجمس دائـ لمجامعة بتكلي شؤكف الدفاع كالخارجية كالعممة كالمكاصالت كالجمارؾ كحماية حقكؽ  -0
 االقميات .

____________________________ 

 .068(عبداهلل عمي عبك , مصدر سبؽ ذكره , ص 2)

 .108, ص 1222( ياسيف نميير طو , تاريخ العرب الحديث كالمعاصر , دار الفكر ,االردف , 1)

 .069-078( عبداهلل عمي عبك , مصدر سبؽ ذكره , ص 0)

 .150, ص 1222, مبادئ المنظمات الدكلية العالمية كاالقميمية , دار الثقافة , االردف ,  ( سييؿ حسيف الفتالكم9)

 .887, ص 2980( جميؿ مطر ,الجامعة العربية كالنظاـ االقميمي العربي كتحديات الثمانينات , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت , 5)
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 طؽ التي يشكمكف فييا اكثر سكانية في فمسطيف .كاقامة ادارة ذاتية لمييكد في فمسطيف في المنا -9

 منح المكازنة في لبناف كضعا مماثال لمكضع الذم كانكا عميو اكاخر العيد العثماني . -5

كلكف كزارة الخارجية البريطانية رفضت ىذا االقتراح خشية منيا اف يستعمؿ مف اجؿ الداعية ضد       
بريطانيا . كبناء عمى ذلؾ لجا نكرم السعيد الى المباحثات الثنائية مع الصييكنية كاثارة الجماىير العربية ضد 

( يعرض عميو فكرة عقد المؤتمر 2990اذار 27بعض الدكؿ العربية كبعث برسالة الى مصطفى النحاس في )
عقد كارسؿ كفد رسميان عراقيان الى كؿ سكريا كاالردف لمتشاكر حكؿ  ركبعث برسالة مماثمة الى الممؾ عبد العزي

 .(2)مؤتمر عاـ 

كبعد النظر في مشركع الميثاؽ الذم اعدتو المجنة الفرعية السياسية الذم جاء ثماره اقتراحات كمالحظات       
جميع اعضاء الكفكد العربية المشتركة في االجتماعات الخاصة بالمجنة الفرعية السياسية )المجنة التحضيرية( ثـ 

 . (1)ايار/مف العاـ نفسو ( 22التنفيذ في )كدخؿ حيز  2995اذار 11تكقيعو يـك 

اف كجو رئيس كزراء مصر مصطفى النحاس عكدة الى الحككمات العربية التي شاركت في المشاكرات       
التمييدية )العراؽ , السعكدية , سكريا , االردف, اليمف( االرساؿ منذ كبييا االشتراؾ في المجنة التحضيرية 

كلى ضكغ المشركعات لتحقيؽ الكحدة العربية كاجتمعت المجنة التحضيرية لممؤتمر العاـ لممؤتمر العربي التي ستت
كقعت كفكد سبع دكؿ عربية كىي مصر , سكريا , لبناف ,  2999اكتكبر  7في مدينة االسكندرية كفي يكـ 

م سجؿ االتفاؽ عمى العراؽ , السعكدية , كاليمف عمى بركتكككؿ االسكندرية يعمف قياـ جامعة الدكؿ العربية كالذ
انشاء جامعة الدكؿ العربية متضمنا النص عمى قياـ مجمس الجامعة يتخذ ما تيرمو الدكؿ االعضاء فييا بينيا 

 .(0) مف اتفاقيات كعقد اجتماعات دكرية لتكثيؽ الصالت بينيا

 

 

__________________________ 

 .29, ص  1222( د. غالب بف غالب العتيبي , جامعة الدكؿ العربية كحؿ المنازعات العربية ,الرياض , 2)

 .225, ص 1229( جامعة الدكلة العربية , المجنة التحضيرية لممؤتمر العربي ,االسكندرية المطبعة االميرية , القاىرة , 1)

 .225, ص 1229لمعاصرة ,عماف , ( ىاني خيراك غضيب , اطمس تاريخ العاـ القديـ كا0)
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 المطمب الثاني 

 مبادئ الجامعة كاىدافيا

مبادئ الجامعة ىي االسس التي تقكـ عمييا الجامعة كالتي يمكف مف خالؿ تقسيـ مسيرتيا كمدل نجاحيا       
لتي تقـك ( مف الميثاؽ الى المبادئ ا8,6,5اك اخفاقيا في تحقيؽ اىدافيا كلقد اشارت ديباجة كنصكص المكاد )

 .(2)عمييا الجامعة 

 اكال: مبدا المساكاة في السيادة بيف الدكؿ االعضاء

جامعة الدكؿ منطقة اقميمية ذات طابع سياسي كشخصية قانكنية تضـ دكالن مستقمة ذات سيادة متساكية       
 .(1)عمى اساس التعاكف االختيارم كليس سمطة سياسية ليا اختصاصات تصمك حككمات الدكؿ االعضاء 

 ة بالطرؽ السممي !ثانيا: عدـ استخداـ القكة في العالقات الدكلية كضركرة حؿ المنازعات العربي

نصت المادة الخامس كالسادسة عمى تحريـ المجكء لغض المنازعات التي قد نشا بيف الدكؿ العربية كما        
الزمت تمؾ النصكص عمى الدكؿ العربية االلتجاء الى مجمس الجامعة لغض المنازعات بينيما بالعراؽ السممية 

 . (0)عف طريؽ الكساطة اك التحكيـ 

بدا عدـ التدخؿ في شؤكف الداخمية لمدكؿ االعضاء كقد جاء ذكره ديباجة ميثاؽ الجامعة التي تنص عمى ثالثا: م
اف ىذا المنظـ يقكـ عمى اساس احتراـ استقالؿ تمؾ الدكؿ ك سيادتيا كما اف المادة الثانية تنص عمى اف 

ة االستحالليا كسيادتيا كاف يككف الغرض مف قياـ الجامعة ىك تكثيؽ الصالت بيف الدكؿ المشتركة فييا كصيان
 . (9)التعاكف فييا الدكؿ التحقيؽ ىذا االىداؼ بحسب نظـ كؿ دكلة منيا

_____________________________ 

 .172, ص 1221( عمي يكنس الشكرم , المنظمات الدكلية , دار صفاء , االردف , 2)

 .200-201العربية , دار ىكمة , الجزائر , ص( رابح غميـ , المكظؼ الدكلي في نطاؽ جامعة الدكلة 1)

 .029 , ص1220( د.ىادم نصيـ المالكي , المنظمات الدكلية , كمية القانكف ,جامعة بغداد , 0)

 .176( محمد السعيد الدقاؽ ,مصطفى سالمة حسيف , المنظمات الدكلية المعاصر ,منشاةالمعارؼ , االسكندرية , ص 9)
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 بادلة )الدفاع المشترؾ(رابعا: مبدا المساعدة المت

حسب ما تنص عميو المادة السادسة مف ميثاؽ الجامعة فاف مجمس الجامعة ىك الذم يقرر التدابير الالزمة      
لدفع العدكاف عمى دكلة عضك في الجامعة اك التيديدية كالمالحظ اف الميثاؽ ال يمـز الدكؿ االعضاء بتقديـ 

 .(2)ف كلكنو ال يمنعو المساعدة مباشرة لمدكلة ضحية العدكا

كمف الجدير بالذكر ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية قد سبؽ ميثاؽ االمـ المتحدة في الظيكر اال اف عمـ الدكؿ التي 
شاركت في كضع ميثاؽ الجامعة باف ىناؾ ميثاؽ لييئة دكلية عالمية في مرحمة المحاض كىي ىئية االمـ 

ثالثة مف ميثاؽ الجامعة عمى انو كيدخؿ في ميمة المجمس مجمس المتحدة  قد دفعيـ الى النص في المادة ال
جامعة العربية ككذلؾ تقرير كسائؿ التعاكف مع الييئات الدكلية التي قد نشا في المستقبؿ لكفالة االمف كالسالـ 

 . (1)كلتنظيـ العالقات االقتصادية االجتماعية 

 اىداف جامعة الدول العربية 

كرد عمى اىداؼ الجامعة في ديباجة كفي المكاد مف كرد النص مف الميثاؽ , كبصيغة عامة تسعى الجامعة     
 -الى تحقيؽ االىداؼ التالية :

اكال: تكثيؽ الصالت بيف البالد العربية في المسائؿ السياسية ك االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية , كقد نصت 
مى ضركرة تفاكت الدكؿ كفي الجامعة تفاكتا كثيقا بحسب نظـ كاحكاؿ عمى منيا المادة الثانية مف الميثاؽ ع
 كذلؾ ؼ الشؤكف التالية :

 الشؤكف االقتصادية كالمالية كيدخؿ في ذلؾ التبادؿ التجارم , الجمارؾ كامكر الزراعة كالصناعة . -أ

 لمالحة ,البرؽ كالبريد .شؤكف المكاصالت , كيدخؿ في ذلؾ السكؾ الحديدة كالطرؽ , الطيراف , ا -ب

 الشؤكف الثقافية . -ج

 شؤكف الفنية كالجكازات كالتأشيرات اك تنفيذ االحكاـ كتسميـ المجرميف . -د

____________________________ 

 . 092( رياض صالح ابك العطاء , المنظمات الدكلية , البالد , عماف , ص 2)

 .150, ص 1226اصرة , دار النيضة العربية , القاىرة ,( طارؽ عزت رخاء , المنظمات الدكلية المع1)
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 الشؤكف االجتماعية . -ق

 . (2)الشؤكف الصحية  -ك

 -ثانيا: صيانة استقالؿ الدكؿ االعضاء :

كرد ىذا اليدؼ في ديباجة الميثاؽ كالمادة الثانية منو , كالغرض منو تنسيؽ المكاقؼ السياسية العربية اماـ     
المشكالت الدكلية كتعاكنيا كتضامنيا داخؿ الجامعة العربية كخارجيا حتى يؤدم ىذا التضامف الى دعميا 

 .  (1)كاستقالؿ في مكاجية االطماع االجنبية 

بصيغة عامة في شؤكف البالد العربية كمصالحيا كذلؾ فانو يعد مف اىـ اىداؼ الجامعة اف تقـك ثالثا: النظر 
بألقاء نظرة شاممة كعامة في امكر الدكؿ العربية اعضاء الجامعة بكصؼ _ام الجامعة _ تعد تصبيرا عف 

ؿ شعكب ىذه يا كذلؾ حتى يتسنى ليا تحقيؽ كؿ ما ىك في صالح طمكحات كاماضمير االمة العربية عم
  .(0)االمة

 -رابعا: تحقيؽ التعاكف في المسائؿ السياسية :

فالقصد مف الجامعة العربية بصريح نص المادة الثانية مف ميثاقيا ىك تكثيؽ الصالت بيف الدكؿ        
 المشتركة كتنسيؽ خططيا السياسية تحقيقا لمتعاكف بينيا فعمى الجامعة العربية اف تسير عمى تاميف الدكؿ

 . (9)العربية كتحقيؽ امانييا كاماليا . كعمى تكجيو جيكد ىذه الدكؿ الى ما فيو خير لمكطف العربي 

 

 

_____________________________ 

 .022( ىادم نعيـ المالكي , مصدر سبؽ ذكره , ص 2)

 .201( رابح غميـ , مصدر سابؽ ذكره , ص 1)

 .51, ص 1226. محمد شكقي عبدالعاؿ , جامعة الدكؿ العربية , معيد البحكث كالدراسات العربية , ( أ.د0)

( محمد عزيز شكر , ماجدة حمكم, الكسيط في المنظمات الدكلية لعامة التنظيـ االقميمي التنظيـ التعاقدم , دار الكتاب , دمشؽ , 9)
 .191, ص 1227
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 المطمب الثالث

 معة الدكؿ العربية الييكؿ التنظيمي لجا

 -يشمؿ الييكؿ التنظيمي لمجامعة االجيزة الرئيسية كىي :

 اكال: االجيزة الرئيسية : كيشمؿ مجمس الجامعة كالمجاف الفنية كاالمانة العامة .

مجمس الجامعة : ىك جياز الرئيسي في الجامعة كيضـ الدكؿ االعضاء جميعا كيمارس مجمس الجامعة  -أ
مييا صراحة في الميثاؽ تشمؿ تقرير كسائؿ التعاكف مع الييئات الدكلية االخرل لكفالة اختصاصات عدة نص ع

السمـ كاالمف كتنظيـ العالقات االقتصادية كاالجتماعية ىذا كلـ يحدد الميثاؽ مستكل معينا لمتمثيؿ لدل المجمس 
ات باألغمبية فيي ال تمـز االمف مف قرار  هاما التصكيت في المجمس فاف األصؿ فيو تكافر اإلجماع , اما ما تتخذ

 .  (2)بقبكليا . كىناؾ المكاد يتـ التصكيت عمييا باألكثرية البسيطة كالمسائؿ المتعمقة بالميزانية كشؤكف المكظفيف

المجاف الفنية : نص الميثاؽ عمى اف يؤلؼ لكؿ الشؤكف المبنية في المادة الثانية لجنة خاصة تمثؿ فييا  -ب
الجامعة كالمجاف الفنية المشار الييا ؼ المادة الثانية كالمجنة الثقافية كالمجنة الفنية ك  الدكؿ المشتركة في

ذه المجاف كيتكلى تعيف 2الجكازات كالمجنة االجتماعية كالمجنة الصحية كتمثؿ دكؿ الجامعة في كؿ لجنة مف ىذ
 . (1)رئيس لكؿ لجنة لمدة سنتيف كتصدر قرارات كتكصياتيا باغمبية االصكات 

( مف الميثاؽ عمى اف يككف لمجامعة امانة عامة دائمة تتألؼ مف اميف عاـ 1االمانة العامة :تنص المادة ) -ج
كامناء مساعديف كعدد كاؼ مف المكظفيف كيعيف مجمس لمجامعة بأكثرية ثمثي دكف الجامعة االميف العاـ كيعيف 

لرئيسيف في الجامعة كعدـ صراحة عمى اسناد دكر االميف العاـ بمكافقة المجمس االمناء المساعديف كالمكظفيف ا
في المادة عشريف مف النظاـ الداخمي لمجمس الجامعة مف اف االميف العاـ  دسياسي لألميف العاـ بإنشاء ماكر 

الذم بمفت نظر المجمس كالدكؿ االعضاء الى اية العالقات القائمة بيف الدكؿ االعضاء كبيف الدكؿ االخرل . 
ـ كثيرا مايقـك بدكر سياسي باز بكصفو شخصية سياسية كيتكلى احيانا ابالغ كجية النظر العربي اف االميف العا

الى الدكؿ االجنبية كبخاصة في القضايا التي تككف محالن لألجماع العربي ككأم اميف عاـ اخر فاف اميف عاـ 
______________________________ 

 .069-068لدكلي ,كمية العمـك السياسية , جامعة بغداد , ص ( خميؿ  اسماعيؿ , الكسيط في التنظيـ ا2)

 .129, ص 1222( محمكد مرشحة , المنظمات الدكلية , حمب , 1)
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 -:(2)الجامعة ال تقتصر حركة كنشاطو محدكد ,اذ يمارس االختصاصات االتية 

جامعة تعيف المكظفيف االختصاصات االدارية : يتكلى االميف العاـ لمجامعة باعتباره اكبر مكظؼ في ال -2
 كترقيتيـ كفصميـ كاالشراؼ عمييا كمحاسبتيـ كاعادتيا كاعداد تقارير عف نشاط الجامعة .

االختصاصات السياسية : يعتبر االميف العاـ لمجامعة المتحدث الرسمي باسميا في مكاجية الدكؿ االعضاء  -1
 (.1اك الدكؿ االجنبية كالمنظمات كالمؤتمرات الدكلية )

 ا: االجيزة المستحدثة :ثاني

االجيزة المنشاة بمكجب معاىده الدفاع المشترؾ كالتعاكف االقتصادية ابرمت معاىدة الدفاع العربي        
بيدؼ تحقيؽ الدفاع المشترؾ عف عياف  2952جكاف  27المشترؾ كالتعاكف االقتصادية بيف الدكؿ الجامعة في 

 :(0)اع المشترؾ اجيزة مختمفة كىذه االجيزة ىي الشعكب العربية كقد انبثؽ عف معاىدة الدف

االجيزة المتعمقة باألمف الجماعة العربية : مجمس الدفاع المشترؾ كيتككف مف كزراء الخارجية كالدفاع الدكؿ  -أ
االطراؼ في المعاىدة ك يختص باألشراؼ عمى تنفيذ كافة االلتزامات بالدفاع المشترؾ كاالشراؼ عمى اعماؿ 

 سكرية كتصدر قراراتو باألغمبية ثمثي اعضائو .المجنة الع

المجنة العسكرية الدائمة : كتتككف مف ممثمي ىيئة اركاف حرب جيكش الدكؿ االطراؼ في المعاىدة كيناط  -ب
 بيا خطط الدفاع المشترؾ .

ىيئة االستشارية العسكرية : نص عمى انشائيا البركتككؿ االضافي الممحؽ بمعاىدة الدفاع المشترؾ  -ج
كالتعاكف كتضـ رؤساء اركاف حرب جيكش الدكؿ المتعاىدة لألشراؼ عمى المجنة العسكرية الدائمة كتكحيدىما 

 .(9)في جميع اختصاصاتيا 

____________________________ 

 .072-072عيؿ , مصدر سبؽ ذكره , ص ( خميؿ اسما2)

 .096-016( ىادم نصيـ المالكي , مصدر سبؽ ذكره , ص 1)

 .88-87, ص 1222( صالح الديف حسف البيسي , المنظمات االقميمية كالدكلية , دار الفكر , القاىرة , 0)

 .52النظرية الكاقع , الككيت , ص  ( محمد عزيز شكرم , جامعة الدكؿ العربية كككاالتيا المتخصصة بيف9)
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المجنة االقتصادية كاالجتماعية : كيمثؿ الجانب االخر مف االجيزة التي تفتضييا متطمبات االمف الى جانب  -د
 .(2)الييئات ذات الصبغة العسكرية 

عمى يتكلى المجمس االقتصادم كاالجتماعي ميمة المكافقة عمى انشاء منظمة عربية متخصصة كما يشرؼ  -ق
 .(1)حسف قياـ المنظمات الحالية كذلؾ كفؽ االحكاـ التي يقررىا لذلؾ 

الخالصة : التي نخرج بيا مف نياية ىذا المبحث ىي اف جامعة الدكؿ العربية ىي اكؿ ىيئة عربية تضـ الدكؿ 
استجابة العربية المكقعة عمى ميثاقيا , اذ تعتبر بذلؾ منظمة اقميمية تقكـ عمى اسس قكمية كقياميا جاء 

لمظركؼ السياسية كرغبة العرب بالكحدة اال اف الدعكة إلقامة ام شكؿ مف اشكاؿ الكحدة جاءت مف بريطانيا 
 تنفيذ لمسياسة االستعمارية , كىذا مف اجؿ ايجاد مناطؽ نفكذ ليا كالحفاظ عمى مصالحيا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 .88ؽ ذكره , ص ( محمد عزيز شكرم , مصدر سب2)

 .009( خميؿ اسماعيؿ , مصدر سبؽ ذكره , ص 1)
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 المبحث الثاني 

 مشاريع اصالح جامعة الدكؿ العربية

استجابة لمدعكات المتكررة ال صالح كتطكير الجامعة تقدمت مجمكعة مف الدكؿ العربية بالتعديد مف       
المبادرات كالمقترحات تجسدت في سبع مشركعات تقدمت بيا الدكؿ العربية التالية : اليمف , قطر ,السكداف 

طكير االمانة العامة بخاصة حيث ,االردف , ليبيا, السعكدية , مصر حممة عميا شعار تفصيؿ الجامعة كت
تتكاثر التحديات الخارجية كتتعاظـ الحمكؿ العربية في مكاجيتيا ليبدك كانيا تجتيد إلنقاذ ما يمكف انقاذه في 

كاجتاحت المنطقة العربية  1222مف سبتمبر  22غمار العاصفة العاتية التي اجتاحت العالـ كمو بعد احداث 
الحتالؿ العراؽ ,بخاصة كفي ضكء اعالف الكاليات المتحدة االمريكية عرضيا مع انطالؽ انتفاضة االقصى ك 

 .(2)تغيير الخريطة السياسية كفؽ المعايير كالمصالح االمريكية 

فاف النظاـ العربي بات في حاجة الى مبادرة كبرل تجمع بيف ما ىك سياسي كقانكني ام تحاكؿ البحث في       
جامعة الدكؿ العربية في الكقت نفسو تسعى الى تحديد االبعاد الضركرية  االطار السياسي الالـز لتفصيؿ

اصالح بنيتيا مف المنظكر القانكني مف ىنا برزت المبادرة المصرية باعتبارىا االكثر شمكال كفي تحميميا  الفكار 
ذا سنركز في ىذا الجزء . لي(1)كالمقترحات  كالمبادرات المتعمقة بتطكير الجامعة العربية كالعمؿ العربي المشترؾ 

عمى الخطكط العريضة كما تضمنت المبادرة المذككرة كتقدير االمانة العامة لمجامعة بشاف الييكؿ المؤسي 
 -مكضكع البحث بالدراسة عما يأتي :

 المطمب االكؿ : اصالح منيج العمؿ 

 المطمب الثاني : اصالح اجيزة الجامعة 

 

___________________________ 

 .56, ص 1222راىيـ مكسى ,قضايا عربية كدكلية كدكلية معاصرة , دار المنيؿ ,عماف ,( اب2)

 . 19,ص 2992( بكنة احمد , ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية كمنظمة االفريقية , دار الثقافة , القاىرة ,1)
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 المطمب االكؿ 

 اصالح منيج العمؿ في الجامعة 

قدـ االميف العاـ الجامعة الدكؿ العربية "عمرك مكسى" الى مجمس الدكؿ العربية عمى مستكل القمة بالدكرة       
تقرير اجاز حكؿ تطكير كتحديث انظمة العمؿ العربي المشترؾ يصترؼ التقرير  1229بيركت /مارس  29

سية كفرعية لمتنسيؽ كاف العمؿ العربي بكجكد قصكر في التنسيؽ في العمؿ العربي المشرؾ رغـ كجكد اليات رئي
مازاؿ يعتمد الترابط كالتماسؾ كاعتراؼ خطير يرل التقرير اف كال مف المنظمات العربي المتخصصة كمجالس 
الكزراء العرب ككذلؾ االمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية كؿ منيا يعمؿ في شبو انفصاؿ عف الكيانات االخرل 

بدالن مف اف يككف ىناؾ بناء كاحد متماسؾ كمترابط نجد اف ىذا العمؿ يتـ في صكر في المكضكعات الكاحدة ف
اعمدة متراصة بجكار بعضيا البعض معتقدة حمقة التنسيؽ التي تضمنت ترابط كتماسؾ كتذليؿ المشكالت 

 .(2)كالمعكقات التي تكجو ىذا التنفيذ اك في التقيـ الدكرم النيائي لو 

تصر ألىداؼ كمياـ العمؿ العربي المشترؾ ك تحميؿ المياـ االقتصادية كبعد عرض سطحي مخ      
كاالجتماعية يأتي التقرير التعاكف العربي االقتصادم المشترؾ كتعدد المكضكعات التي ينظرىا المجمس  

ة المكضكعات ذات االىمية االستراتيجي فاالقتصادية كالى التبايف في نكعية المكضكعات التي يتـ عرضيا ما بي
 . (1)كتمؾ ذات االىمية المحدكدة 

 :(0)تضمف التقرير مف مقترحات لتطكير المجمس االقتصادم ك االجتماعي كيتمثؿ ىذا المقترحات في اتجاىيف 

 اكال / االطار التنظيمي لعمؿ المجمس 

 الثاني / المتطمبات االساسية الالزمة لفاعمية تشغيؿ ىذا االطار .

______________________________ 

 .59بكنة احمد , مصدر سبؽ ذكره , ص  (2)

 .959, ص 2976( رجب يحي حممي , الرابطة بيف جامعة الدكؿ العربية كمنظمة الكحدة االفريقية , دار الفكر , القاىرة ,1)

 .95, ص 1229الرئيس كككب نجيب , جامعة الدكؿ العربية كمنظمة الكحدة االفريقية ,رياض الرئيس لمكتب ,لبناف ,  (0)
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 اكال/ االطار التنظيمي لعمؿ المجمس :

حكؿ االطار التنظيمي لعمؿ المجؿ االقتصادم كاالجتماعي يقترح تقرير االميف العاـ لجامعة الدكؿ       
مس مستكئ رؤساء الحككمات حتى يمكف تجنب اصدار قرارات اليتـ تنفيذىا كذلؾ نتيجة العربية اف يككف المج

لتعدد نشاطات المجمس ككجكد اكثر مف كزير متخصص مف كؿ نشاط مف ىذه النشاطات كما قد يؤدم اليو  
مف تعارض في كجيات النظر بيف ىكالء الكزراء كبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني كرجاؿ االعماؿ 

لمستثمريف فانو تحقيؽ  تكاصؿ بينيما كبيف المجالس الكزارية كالمنظمات المتخصصة ىذه الكيانات ليككف ليا كا
دكر في اطار العمؿ العربي المشترؾ يتفؽ مع مستجدات القرف الكاحد يتعمؽ بالعكلمة كالمنافسة الدكلية كاستخداـ 

ة التي تتعالـ بيا مثؿ ىذه الكيانات لتطكير االداء التكنكلكجيا الحديثة اك نقؿ االساليب االيجابية كالسريع
 البيركقراطي التقميدم لألجيزة الحككمية كتقدـ كؿ المجاف الفنية الرئيسية المعنية .

ثانيا/ المتطمبات االساسية الالزمة لفاعمية تشغيؿ ىذا االطار بتطكير المناخ الثقافي في الجامعة العربية فيك 
مكانيو لتساعد عمى تحقيؽ االىداؼ بدرجة اكبر مف الجكدة كالفعالية كاعتبركا ضحك يعمؿ ايجابيا عمى تكفير 

الجديدة في تطكير في المعالجة السياسية كالفنية  ةالتقرير اف اعتماد نظاـ المفكضات تأكيدا ليذه الثقافة التنظيمي
 .(2)العمؿ المختمفة باألمانة العامة لمجامعة 

لمطركحة لتطكير الييكؿ المؤسسي لجامعة الدكؿ العربية تمثؿ تراجحا كاضحا عف اف االفكار كالمقترحات ا     
الطمكحات ال داعي التي طرحت مطمع الثمانينات خاصة تمؾ كردت في مشركع تعديؿ ميثاؽ جامعة الدكؿ 
ؿ العربية كاالضافة الى اغفاؿ المقترحات االخيرة لدكر مجمس الكحدة االقتصادية العربية في خريط الييك

التنظيمي الجديد كاىماؿ تاـ ألىداؼ التي تضمنتيا اتفاقية الكحدة االقتصادية بيف الجامعة العربية كتفرط بجانب 
ميـ في العمؿ االقتصادم العربي المشترؾ التي شكؿ فييا ىدؼ التكامؿ االقتصادم احد السمات الفكرية 

ه المبادرة ك اكدت مصر الى بدء حكار صريح (. كفي اطار ىذ1الكحدكية لمرحمة ثرية في التاريخ المعاصر )
بناء لتطكير النظاـ االقميمي العربي لجامعة الدكؿ العربية يصنع في اعتبارىا االفكار كالمبادرات كالمقترحات 

التالية :  رالتي سبؽ اف طرحيا عدد مف القادة العرب في ىذا المجاؿ كينطمؽ مف المحاك 
__________________________ 

 .51, ص2991الشيخ رافت الغيمي ,التاريخ المعاصر لالمة العربية االسالمية , دار الثقافة , القاىرة , (2)

 .099, ص 2992( القرنكاينطة ,الصراع العربي االسرائيمي في ضمير دبمكماسي مصرم , دار النيضة العربية ,القاىرة , 1)
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كؿ العربية يالحظ اف االنجازات التي حققتيا قد ارتبطت تنقية االجكاء العربية اف المتتبع لمسيرة جامعة الد -2
دائما اما بادراؾ سميـ لممخاطر التي ىددت النظاـ العربي اما بمناخ صحي لمعالقات العربية كعمى سبيؿ المثاؿ 

في مقابؿ االخفاؽ التاـ لمجمس  2962مجمس الجامعة في التصدم لممشكمة العراقية_ الككيتية عاـ  فاف نجاح
عقدت قمة عماف التي ينسب ليا الفضؿ في اعادة التكاصؿ في العالقات  2987في ىذا الصدد كفي عاـ  االمف

في القاىرة  1222-2996( قمتا 5العربية المصرية مع االحساس يتغانـ تداعيات االنقالب الذم كقت كعقدت )
دعـ مؤسسي الرئيسية جامعة الدكؿ في اطار جاء لتنقية االجكاء العربية يؤدم الى تقكية اسس النظاـ العربي ك 

 . (2)العربية 

اصالح الجامعة العربية بدركرىا كأداة رئيسية لمعمؿ العربي المشترؾ عمى الرغـ مف تكاضع النظرة العربية -1
الى الجامعة الدكؿ العربية كاالعتقاد بالنظر الييا عمى انيا اداة تكثيؽ الصالت بيف الدكؿ المشتركة فييا كتنسيؽ 

ا السياسية كتحقيؽ لمتعاكف بينيا كىك االمر الذم عبر عنو نص المادة الثانية مف ميثاؽ جامعة الدكؿ خططي
العربية فاف تاريخ الجامعة كاف لدعـ الجامعة كتقكية دكرىا , رفضت فييا الدكؿ العربية عرض بعض شؤكنيا 

سات كاليات عربية عمى مستكل كمنازعاتيا عمى االجيزة الجامعة كما انطمقت الدكؿ  كاالعضاء نحك مؤس
 . (1)منافسة احيانا لمجامعة الدكؿ العربية 

 احتكاء المنازعات العربية _العربية كتسكيتيا : -0

اف ابسط مكجبات مصارحة النفس تفرض االعتراؼ باف النزاعات العربية التي اتخذت صكرا كاشكاال      
ال نرغب في اف تكا جراح الماضي فاف ىذه الجراح كجدت مف  متنكعة ككاف ابرز سمبيات الفترة السابقة كاذا كنا

الكسائؿ كاالليات الدبمكماسية  ما يكفؿ احتكاء مثؿ ىذه المنازعات في بدايات تشكبيا كىك ما يقكدنا الى ضركرة 
لككف العمؿ عمى انشاء الية لمكقاية مف المنازعات كادارتيا كتسكيتيا لتقكـ بالدكر الكقائي كمحكمة عدؿ عربية 

 : (0)اداة  تضع نيايات حاسمة لمنزاعات العربية 

_____________________________ 

 .222,ص 1221كاصؿ عبدالمنعـ ,الصراع العربي االسرائيمي ,مركزات كذكريات , دار الفكر ,القاىرة , (2)

 .69, ص 2980باعي اسماعيؿ احمد , الجذكر التاريخية لمقضية الفمسطينية , دار العربي , الرياض , (1)

 .000 المصدر نفسو , ص (9)
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الية الكقاية مف النزاعات  كتسكيتيا : اف اليدؼ مف انشاء ىذه االلية ىك الكقاية مف النزاعات بيف الدكؿ -أ
الحد مف اثارىا كتسكيتيا التي تقكـ عمييا ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية العربية كالعمؿ حاؿ كقكعيا عمى احتكائيا ك 

كبصفة خاصة مبادئ احتراـ السيادة لمدكؿ االعضاء كسالمة ارضييا كعدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية كتسكية 
التحديات المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية كعمى نشيط العمؿ العربي المشترؾ تقديرا لمظركؼ كالمتغيرات ك 

 االقميمية كالدكلية في جامعة الدكؿ العربية .

انشاء محكمة عدؿ دكلية : كاذا كانت بعض المنازعات العربية التي عرفت سبيميا الى محكمة العدؿ  -ب
الدكلية قد كصمت الى نيايات حاسمة قبمت بيا االطراؼ المتنازعة فاف يكشؼ عف مدة الحاجة الى اطالؽ 

العدؿ العربية, محكمة عدؿ قانكنية تسيـ في حسـ النزاعات العربية كتنقية االجكاء العربية مشركع انشاء محكمة 
كيمغي عمى كيؿ الدكؿ كاالعضاء ادارة ازمات في منطؽ التضامف العربي كيؤدم بالدكلة العربية الى تكسيع 

لي كاالقميمي عمى جيكدىا لمكاجية الكاقع العربي بكؿ ما يحيط مف اخطار كتحديات عمى الصعيديف الدك 
 . (2)السكاء

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 .96, ص 1228(جابر سالـ كزينب كاخركف , االتفاقيات الدكلية , دار الكفاء , القاىرة , 2)
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 المطمب الثاني 

 اصالح اجيزة الجامعة 

 اكال: التكامؿ االقتصادم العربي:

اف احد المداخؿ الرئيسية لمنظاـ العربي مف ازمتو الراىنة ىك تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كىك ما تشير اليو      
خيرة مف تجارب التكامؿ االقميمي الناجحة لعؿ االتحاد االكربي اىميا كال يخفى اف النظاـ العربي كانت بدايتو 

بما يسبؽ االتفاقية النكاة  2952ادم تعكد الى عاـ بيذا النيج بسبع سنكات كقد مرت جيكد التكامؿ االقتص
لالتحاد االكربي لكؿ الى الثمرة المكجكدة  كحجـ التحديات التي تكاجو الكطف العربي مف ناحية اك طمكح الكثائؽ 
كاالتفاقيات التي مازاؿ الصكب بعيد لكسر الحمقة المفرغة التي تدكر فييا جيكد التكامؿ االقتصادم العربي كفي 

, التفكير في المجاف لمتنسيؽ بيف القطاعات االقتصادية المتماثمة في  (2)ذا االطار يمكف تقديـ االفكار التالية ى
الدكؿ العربية بما يمكف مف اعطى دفعة قكية في المدل المتكسط لمتيارات كجيكد التكامؿ بيف االقتصادات 

عمى دراسات عممية لدخكؿ القطاع الخاص اقتراح مشركعات لمتكامؿ االقتصادية ككضع تصكر شامؿ ميني 
بالثقؿ االقتصادات العربية سيككف لممؤسسات االقتصادية الخاصة في التحميؿ االخير في المجرل العاـ لجيكد 
التكامؿ االقتصادية العربية لمدخكؿ القطاع الخاص يالثقؿ الذم يناسب كتنامي دكره في االقتصادات في مجاؿ 

بغرض تقرير قرار التكامؿ مف سيادة الدكلة ماداـ القرار في ىذا الصدد لممؤسسات  التكامؿ االقتصادية ذلؾ
  (1)االقتصادية الخاص اعتبرت الجدكل االقتصادية 

 :عربي  برلمافتشكيؿ  ثانيا:

اذا كاف الجميع متفقا عمى اىمية البحث عمى المستكيات الكطنية عف الصيغ كالصكر كاالشكاؿ التي تقكد       
سيع دائرة المشاركة الشعبية دعما لالستقرار السياسي كاعالء مفيكـ دكلة القانكف كتعزيزا الحتراـ الحقكؽ الى تك 

كلمقيـ الديمقراطية كىك االمر الذم يتجمى في اتجاه الدكؿ العربية الى بناء مؤسسات اساسية  لإلنسافاالساسية 
____________________________ 

 .57, ص 1220ا العالـ العربي ,دار النيضة العربي , بيركت , ( جابر محمد سامية ,قضاي2)

 .212, ص 1227(الجمؿ شكقي عطااهلل ك عبدالرزاؽ ابراىيـ , تاريخ العربي الحديث كالمعاصر , دار الثقافة ,القاىرة ,1)
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كلمقيـ الكطنية التي تكفؿ تحقيؽ معاني كمفاىيـ العمؿ المشترؾ كادارتو السياسية الرئيسة جامعة الدكؿ  لإلنساف
كفي اطار العمؿ العربي المشترؾ كمف ىنا  (2)العربية استشياد كجامعة الدكؿ العربية عمى المسار الصحيح 

اؽ عمييا اف الكظيفة الرئيسة لمبرلماف العربي ياتي اىمية انشاء برلماف عربي يتـ تشكيمو بالصيغة التي يتـ االتف
ينبغي اف تككف نكعا مف الرقابة السياسية عمى عمؿ اجيزة الجامعة كالمساىمة في رسـ السياسات العامة 
لمجامعة في جميع مناحي عمميا كاكجو نشاطيا مع تكفير االليات كالكسائؿ كاالساليب التي يمكف اف تحقؽ مثؿ 

ة كفضال عف ىذا الرقابة السياسية فاف الرقابة الشرعية ستككف في صمب اختصاصات ىذه الرقابة السياسي
البرلماف المنشكد كما اف الرقابة المالية عمى ميزانية الجامعة كمشركعاتيا المشتركة اف يتكفر ليا مستقبال مف 

  (1)مكارد كمصادر مالية مستقمة عف مساىمات الدكؿ االعضاء 

 :لعربية المتخصصة ثالثا : دعـ المنظمات ا

يفرض  القكمي كىك ما باآلمفيمكف تجاىؿ خطر المشكالت التي اصابت النظاـ العربي كانت المتعمقة  ال
اليكـ ضركرة اعادة ترتيب اكضاع نظاـ االمف العربي كذا كانت التجربة العربية التي اثمرت اطرا امنية دفاعية 

تككف محال التفاؽ العرب  اك الجمع بينيما في اطار صيغة ما كمف ىنا يمكف التفكير في احد البديميف االثنيف
يجعؿ مف انشاء برلماف عربي  جميعا تككف خطكة اكلى تحقيؽ االمف استجابة منظمات كىيئات اقميمية كدكلية ما

 .ضركرة لكضع العمؿ العربي المشترؾ

العربييف كمدل  كألمفالتضامف العربي في حاالت االخالؿ بالسمـ  انشاء مجمس امني عربي : ادراكا الىمية -أ
فداحة االخطار كالعقاب التي تترتب عمى التقاعس عف اتخاذ اجراءات سريعة كحاسمة لمكاجية مثؿ ىذه 

القكمي العربي عمى  غرار ماىك قائـ في المنظمات الدكلية  لألمفالحاالت يجب االقداـ اليكـ عمى اقامة نظاـ 
 (0)قميمية كاال

 

_________________________ 

 .959بكنة احمد , مصدر مسبؽ ذكره , ص  (2)

 .57رجب يحي حممي , مصدر مسبؽ ذكره , ص  (1)

 .122الرئيس كككب نجيب , مصدر مسبؽ ذكره , ص (0)
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 اقامة منتدل االمف القكمي العربي :  -ب

القكمي العربي لمتعامؿ مع القضايا االمنية كيقكـ ىذا  لألمفاما البديؿ الثاني فيك التفكير في اقامة منتدل      
المنتدل في ظؿ جامعة الدكؿ العربية في اطار مؤسسي يشارؾ فيو ممثمك الدكؿ مف منتسبيف كدفاعييف كامنييف 
كخبراء استراتيجييف فضال عف المتخصصيف عف الجامعات كمراكز الدراسات كالبحكث كيعقد المنتدل لقاءات 

كليس اجتماعات يتـ مف خالليا النقاش الحر كالمفتكح دكف قيكد حكؿ القضايا التي تحددىا امانتو  كحكارات
فيما يتعمؽ بمفاىيـ االمف كمصادر التيديد كالصراعات االقميمية كالجكانب الغير  بشأنيالبمكرة اتجاىات ىامة 

 ( 2) لألمفعسكرية 

 مؤسساتو :رابعا: كصؿ جامعة الدكؿ العربية بالمجتمع المدني العربي ك 

الييات كالمنظمات الغير حككمية كمؤسسات المجتمع المدني بكجو عاـ عمى  كتأثيرتعد تعاظـ دكر        
جميع الصعد كلـ يعد مف المستطاع تجاىؿ الدكر الميـ الذم تقكـ بو المؤسسات اك انكاره لقد فرضت ىذه 

مؤسسات نفسيا مجبرة عف ارادة المشاركات الشعبية في مختمؼ مسارات العمؿ السياسي كاالقتصادم ال
كاالجتماعي كالثقافي كاالنساني بكجو عاـ عمى نحك غير مسبكؽ كالشؾ اف الظاىرة الصحية التي بعثت قكة 

حت العديد مف الدفع الشعبي عضدا لمعمؿ الرسمي عمى الصعيد الكطني سرعاف ما كجدت ليا حيث افس
المنظمات الدكلية كاالقميمية مجاالت كاسعة لالستماع الى اراء ىذا المضمار كذلؾ مف خالؿ اصغاء الصنعة 
االستشارية في نطاؽ المجمس االقتصادية كاالجتماعي العديد مف المنظمات الدكلية الغير حككمية بما يؤدم الى 

  .(1)الى خير االنساف كصالح االنسانية جميعا تعزيز التعاكف الدكلي كالعمؿ المشترؾ الذم ييدؼ
 
 
 ػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .56النعيمي الشيخ رافت , مصدر مسبؽ ذكره , ص  (2)

 .01كاصؿ عبدالمنعـ , مصدر سبؽ ذكره , ص  (1)
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 خامسا : تعديؿ نظاـ التصكيت في اجيزة الجامعة :

تركز االنتقادات التي تكجو الى ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية بصيغة خاصة عمى نظاـ التصكيت في       
ـ الدكؿ االعضاء مف حيث ال مجمس الجامعة فكيؼ قاـ ىذا النظاـ اساسا عمى قاعدة االجتماع بحيث ال تمتز 

تمتـز الدكؿ االعضاء مف حيث االصؿ العاـ اذا كانت قاعدة االجتماع بما الناحية الفعمية مف حؽ اعتراض لكؿ 
فيو الجامعة العربية ك محدكدية  نشأتدكلة مف الدكؿ االعضاء قد بدت مالئمة كمناسبة لمظركؼ التاريخي الذم 

 . (2)عدد االعضاء فييا

 طكير جياز االمانة العامة :ت سادسا:

تكصؿ اليو مؤسسات  تبقي االمانة العامة في التحميؿ االخير ىي الجياز المنكط بو متابعة كتنفيذ كؿ ما       
عنو اذ اريد ليدؼ تطكير الجامعة  ىال غنالجامعة مف قرارات كلذلؾ فاف كجكد امانة عامة فاعمة ككؼ ىك امر 

عممية التطكر ىذه الجيكد كتعزيزىا كتعديؿ مسارىا حسب نتائج التطبيؽ  يف مقدرةاف يتحقؽ كقد بذلت جيكد 
حفز التكازف بيف اعتبارات التكزيع  العناصر بمام بأفضؿمع مزيد مف الحرص عمى تنظيـ جياز االمانة العامة 

تتعرض  ث الالجغرافي العادؿ كالكفاءة كمف ناحية اخرل فاف سبب نضكب المكارد المالية التي تكبر حكتيا بحي
بشكؿ مف االحتماالت التكقؼ عف العمؿ لدعـ مكارد االمانة العامة خاصة الى متطمبات التفعيؿ تقتضي في 

 . (1)ضركرة رفع سقؼ الميزانية  المراحؿمرحمة مف 

اصالح ميثاؽ الجامعة لفترة طكيمة عمى جدكؿ اعماؿ جامعة الدكؿ العربية ذلؾ تضمف اشارة الى تعزيز       
اـ حقكؽ االنساف الدكؿ كاحدل اىداؼ المنظمة في ميثاؽ الجامعة ك قبؿ ىذا القرار معمؽ رىف تقديـ كاحتر 

 .(0)مقترحات اصالح حكؿ دعـ الجامعة العربية لـ يعتمد ام قرار مممكس حكؿ كضع عمؿ المنطقة 

 .69 , ص1222ابراىيـ مكسى , قضايا عربية كدكلية معاصرة , دار الفكر ,لبناف ,  (2)

 .86ص رابح غميـ ,المكظؼ الدكلي في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية,دار ىكمو,الجزائر , (1)

احمد شكقي بنيكب ,امنية لمريني , الحماية الحد دكر جامعة الدكؿ العربية في حماية حقكؽ االنساف ,مركز القاىرة لدراسات حقكؽ  (0)
 .  26 , ص1226االنساف ,
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اصالح جامعة الدكؿ العربية مجمكعة مف الدكؿ العربية بالعديد مف المبادرات تقدـ فاف مشاريع  مف ما: خاتمة 
صادؽ  1222كالمقترحات اصالح ميثاؽ الجامعة لفترة طكيمة عمى جدكؿ اعماؿ جامعة كاحتراـ حقكؽ االنساف 

يا ىي مجمس الجامعة كالتكصيات الصادرة عف المجنة مقترحات حكؿ اصالح اعـ الجامعة الدكؿ العربية القضا
 الف محؿ نظر االصالح كاالىداؼ كالعمؿ الجامعة
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 المبحث الثالث

 مستقبل الجامعة الدول العربية

اف الحديث عف مستقبؿ العمؿ العربي المشترؾ كالجامعة العربية بعد مركر سبعيف عامان عمى تأسيسيا ليس 
بالضركرة حديثان يراكـ عمى االنجازات كيبني عمييا اك يرصد االخفاقات ليحدد مؤشر التراجع كمف ثـ يحكـ عمى 

قبؿ الجامعة سبان اك ايجابان كلكنو حديث عف مستقبؿ الجامعة سمبان اك يرصد االخفاقات ليحدد مف يحكـ عمى مست
مدل ادراؾ الجامعة لمتطمبات المرحمة كالتحديات التي تكاجييا كمف ثـ االعداد لمكاجية تمؾ التحديات بعد مركر 
سبعيف عامان عمى انشاء الجامعة لمدافعيف عف الجامعة المتمسكيف بيا يرل شكؿ افضؿ مف اشكاؿ التكحد بيف 

 . (2)مؤكديف عمى اف مشكمة الجامعة العربية تتعمؽ بتكقؼ التطكير مف جية الدكؿ العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  12, ص 1229( حاج عمي حسف , مبادرة الشرؽ االكسط الدكافع كالتطكرات , قاعدة الشارقة , الخرطـك , 2)
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 المـطــمب االول

 استمرار العمل المشاقة الجامعة كما ىو عميو

ليس ثمة شؾ اف تطكير جامعة الدكؿ العربية بات امران الزمان غنى عنو اف اريد ليا اف تستمر ككياف معبر عف 
اماؿ المؤيديف كعف اىدافيـ كمصالح كالحؽ اف الحاجة الى ىذا التطكر كاالصالح انما تجد اساسيا كمبرحان في 

جو القصكر في ميثاقيا كىيكميا التنظيمي فيو عامميف رئيس ىما طكاؿ الفترة الزمنية كسؼ عنو الممارسة كاك 
تغيرت فييا جممة كتفصيالن كافة الظركؼ الداخمية كاالقميمية  2995اكثر مف سبعيف عامان منذ كضع ميثاؽ عاـ 

كالدكلية كالدافعة ال نشائيا كما تغيرت فييا كذلؾ التحديات التي تكاجييا كالطمكحات كاآلماؿ التي تسعى الى 
ر الذم استكجب السعي كاالصالح قضية مادة ضركرية كليست مجرد قضية رفاىية مطالب نظرية تحقيقيا االم

 .( 2)انما فرض الذم تعيش فيو جامعة الدكؿ العربية 

  -القصكر في تحقيؽ في المسائؿ كالشؤكف الكاردة في ميثاؽ الجامعة :

 تحقيؽ التعاكف في المسائؿ الدكؿ االعضاء . -2
 سالـ كاالمف الحديف .المحافظة عمى ال -1
 تحقيؽ التعاكف العربي في المسائؿ االقتصادية . -0
 النظر في مصالح الدكؿ العربية . -9

ترجمة امنية لمجمؿ االكضاع عمى الساحتيف الدكلية كاالقميمية كتعثر اىداؼ تكقيعو بيف التيارات التي كانت 
 .  ( 1)اليالؿ سكريا كلبناف , شرؽ االردف سائدة في تمؾ الفترة مثؿ تيار الكحدة الجزئية في منطقة 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
,  1226( د . محمد شكقي عبد العاؿ , جامعة الدكؿ العربية كمنظماتيا , المتخصصة , دار الفكر , القاىرة , 2)

 .  59ص

 ( نص المبادرة التكنسية الكثيقة التكنسية لإلصالح في الكطف العربي , منشكر عمى االنترنت 1)
  www.alw athvoie                        
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كقد اقرت تكنس مقترح االميف العاـ الذم سمى خطة االميف العاـ لتطكير منظكمة العمؿ العربي المشترؾ كقد 
الييكؿ استطاعت تمت اجازة الييكؿ لمجامعة كاف نص القرار عمى اف ال تترتب ام مصركفات اضافية عمى ىذا 

 .( 2)كثيقة قمة تكنس المتمثمة كىي كثيقة  التطكير كالتحديث في العالـ العربي 

تتحدد مظاىر ازمة الفعالية التي تعاني منيا جامعة الدكؿ العربية يتحدد االىداؼ التي انيط بيا امر القياـ عمى 
ية اك قكمية كنجاح دكؿ االتحاد االكربي تحقيقيا ذلؾ اية منظمة دكلية ىي تعكس دكافع امنية سياسية اقتصاد

في الكصكؿ الى متقدمة لمغاية مف التكحد السياسي كليس شؾ في المجكء الى االجماع كقاعدة عامة في اتخاذ 
القرارات داخؿ مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ قد ساىـ الى حد كبير في شؿ ارادتيا كاضعؼ مف فاعميتيا 

زتيا بكظائفيا في مناسبات عديدة حيث تكشؼ خبرة العمؿ في اطار جامعة الدكؿ كحاؿ دكف قياـ الكثير مف اجي
العربية كباقي ىذه المؤسسات اف اعماؿ القاعدة المذككرة كاف لو مثالية المتعددة ادل الى النيؿ مف قدرة ىذه 

ؿ كمجاؿ الخاص المؤسسات عمى التحرؾ بإيجابية في العديد مف المجاالت ذات الصمة الكثيقة بتطكر ىذا العم
 . ( 1)بتسكية المنازعات كما ادل في نياية االمر الى جعا الجامعة بمثابة دكلي اف نظاـ مؤسسات 
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  www.aljazeera.netلقمة مقاؿ منشكر عمى االنترنت في المكقع :                ( لماذا اجمت تكنس ا2)

( د . احمد عبد الكنيس شتا , اتجاىات كمكضكعات تطكير جامعة الدكؿ العربية في الفقو العربي , مركز البحكث 1)
 .  10ص , 2990كالدراسات السياسية , القاىرة , 

 

http://www.aljazeera.net/
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  -مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكيات التالية :

 ممكؾ كرؤساء كامراء الدكؿ العربية اك يمثميـ عمى مستكل القمة . -أ

 كزراء الخارجية اك مف ينكب عنيـ . -ب

 .  (2)المندكبكف الدائمكف  -جػػ 

ال يجكز النظر في طمب التعديؿ ام نظـ الجامعة الداخمية كاالدارية كالمالية اال اذا ارسؿ االقتراح الخاص بعد 
التعديؿ الى الدكؿ الدكلة االعضاء قبؿ عرضو عمى المجمس بأربعة اشير عمى االقؿ ال يجكز ادخاؿ تغيرات 

قة اال اذا كاف نص ىذه التغيرات المقترحة قد ارسؿ اساسية في اقتراحات التعديؿ المشار الييما في الفقرة الساب
الى الدكؿ االعضاء قبؿ عرضو عمى المجمس بشيريف عمى االقؿ المكاد المستندة الى احكاـ الميثاؽ كمع مراعاة 

 .  (1)االجراءات المشار الييا في تتـ التعديؿ النظـ بقرار يتخذ المجمس بمكافقة اغمبية الدكؿ االعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 50لعاؿ , مصدر سبؽ ذكره , ص( محمد شكقي عبداهلل ا2)

 , بمطبعة جامعة الدكؿ العربية .  1229( ميثاؽ الجامعة الدكؿ العربية , النظاـ الداخمي لمجمس الجامعة , 1)



32 
 

 

  -يجكز تعديؿ احكاـ النظاـ كذلؾ باعتبارىا حكـ المادة العشريف مف النظاـ الداخمي لمجمس الجامعة :

 تاريخ اقرار مجمس الجامعة لو .يعمؿ بأحكاـ ىذا النظاـ مف  -2

 20/22/2952/ بتاريخ 5 -922يمغى النظاـ الداخمي لمجاف الدائمة الصادرة بقرار مجمس الجامعة رقـ  -1
 . (2)اعتبارىا مف التاريخ المشار اليو 

 التكامل االقتصادي العربي  -1

المداخؿ االقتصادية الرئيسية النظاـ العربي مف ازمتو الراىنة ىك تحقيؽ التكامؿ االقتصادم ىك ما تشير اليو 
خيره عدد مف تجارب التكامؿ الكثائؽ كاالتفاقيات التي ادت الى التكامؿ االقتصادم العربي كىي ىذا مف سادة 

 .  (1)ير لمجاف التنسيؽ يمكف االعضاء الدكلة ماداـ القرار في الصدد لممؤسسات االقتصادية التفك

 

  

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ميثاؽ الجامعة الدكؿ , مصدر سبؽ ذكره .2)

 . 57, ص 1220( جابر سامية , قضايا العاـ العربي , بيركت , دار النيضة العربي , 1)



33 
 

 

 اقامة مستوى االمن القومي العربي  -2

ما البديؿ الثاني فيك التفكير في اقامة مستكل االمف القكمي العربي خبراء استراتيجييف فضال عف المتخصصيف 
 .  (2)عف الجامعات كمراكز الدراسات كالبحكث كيفقد المستكل كتطكرات كليس اجتماعات 

 تعديل نظام التصويت في اجيزة الجامعة  -3

ؿ خاصة عمى نظاـ التصكيت في مجمس الجامعة اساسان عمى قاعدة تركز االنتقادات التي ميثاؽ جامعة الدك 
االجتماع بحيث ال تمتـز الدكؿ مف الناحية الفعمية مف حؽ اعتراض لكؿ دكلة مف الدكؿ االعضاء ضد مالئمة 

 (.1)كمناسبة لمظركؼ التاريخي فيو الجامعة عدد االعضاء فييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  59, مصدر سبؽ ذكره , ص ( كاصؿ عبد المنعـ2)

 . 57, ص1222( ابراىيـ مكسى , قضايا عربية كدكلية معاصرة , لبناف , دار الفكر , 1)
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 المطمب الثاني

 التغير باتجاه اصالح الجامعة

لتغير كجو الحاؿ العربي اال اف قمة تكنس كاف لـ تحقؽ ما كاف يصب اليو االميف العاـ عندمان اطمؽ عمييا قمة 
الحسـ استطاعت اف تممس االكجاع العربية كتضع بعض الحمكؿ كالمعالجات كفي ظؿ ما تخص عف تمؾ القمة 

تطيع اف تقكؿ اف الجامعة باقية كفي طريقيا كالظركؼ التاريخية التي تعيشيا االمة العربية كالمحيط العالمي تس
الف تتجاكز عثراتيا كاف لـ يأتي ىذا التطكر مميئان لرغبات الجماىير العربية التكاقة لمتكحد كلحؿ ىذا لتكصيؼ 

 .  ( 2)ناتج عف عكامؿ 

 انعدام بديل مناسب  -1

ت اكثر قبكال سكاء مف الناحية السياسية تعتبر جامعة الدكؿ العربية برغـ كؿ ما يكجو الييا يكجد ليا مف انتقادا
اك الناحية المالية مقارنة بكؿ البدائؿ التي طرحت ذلؾ اف تمؾ البدائؿ تعتبر محاكلة لمقضر فكؽ المشاعر 
العربية بالجنكح الى مشركع شرفان كسطي يدمج اسرائيؿ في العالـ العربي اك مكمفة ماديان بسبب االلتزامات 

ظـ مقكماتيا امنية كلذلؾ حياؿ كؿ الخيارات سكاء كانت كسطية اك متكسطية اك مشركع المترتبة عمى بدائؿ مع
 .   (1)يحاكؿ اف يختزؿ جزء الكطف العربي ينبغي خيار الجامعة العربية ىك االنسب اف يتطكر الكطف العربي 
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 .980-977, ص 1221افاؽ المستقبؿ , دار الفكر لمنشر , بيركت ,  ( د. حماد مجدم , جامعة الدكؿ العربية2)

 . 55, ص 1229( حاج عمي حسف , مبادرة الشرؽ االكسط الدكافع كالتطكرات , قاعدة الشارقة , الخرطـك , 1)



35 
 

 

 

 رغبة االطراف العربية في االرتقاب اداء الجامعة  -2

معة العربية كمنظكمة العمؿ العربي المشترؾ كرغـ يتضح ذلؾ مف ذلؾ المبادرات التي قدمت لتطكير الجا
الصعكبات الفنية التي تفرض صياغة مبادرة مكحدة مف ىذه المبادرات المتعددة كالمختمفة في منطمقاتيا كاىدافيا 
اال انيا تعبر عف رغبة في االصالح كىي ذات الرغبة التي دفعت الدكؿ العربية لمتكقيع عمى اكؿ كثيقة عربية 

 .  (2) السياسي كىي ) كثيقة العيد كالكفاؽ كالتضامف العربي ( لإلصالح

 االصالح رغبة دولية  -3

اف االصالح االكضاع العربية لـ يعدىما عربيان فحسب بؿ اصبح رغبة دكلية خاصة بعد افرازات احداث الحادم 
عشر مف سبتمبر بالرغـ مف اختالؼ الدكافع كاالىداؼ لذا جاءت مبادرات كالخارج كاف ابرزىا مبادرة الشرؽ 

ممحة إلصالح االكضاع السياسية االكسط الكبير االمريكية كقد تزامف مف ذلؾ مع رغبة شعبية عربية 
زاء ىذه الرغبة الجماعية في االصالح سكؼ تجد  االجتماعية كاالقتصادية كاالجتماعية في الكطف العربي كا 
الجامعة كمككناتيا مف الدكؿ العربية حظيا مف ذلؾ دكف شؾ كلك يقدر سير فالحكمة تقتضي االنحناء لمعاصمة 

 . ( 1)ربية في ىذه المرحمة لمكاجية ىذا التيار كليس السادة ضده كىك الشعار الذم رفضتو االنظمة الع
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  www.syrianlaw.com   ( نص المبادرة المصرية , السعكدية , السكرية , منشكرة عمى االنترنت في مكقع :2)

 .  56( د . حماد مجدم , مصدر سبؽ ذكره , ص1)
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 دور االمين العــــــــام  -4

يعتبر الدكتكر عمرك مكسى االميف العاـ االسبؽ جامعة الدكؿ العربية مف ابرز الشخصيات العربية التي جسدت 
اليـ العربي عبر مكافقة في كؿ المكاقع التي عمؿ بيا خاصة اباف كجكد في الخارجية المصرية كمنذ اف تسمـ 

شجاعة إلصالح الكضع العربي داخؿ الجامعة امانة الجامعة العربية لـ ييدأ لو باؿ كتقدـ بمبادرات جريئة ك 
كنسؽ المكاقؼ العربية في االزمات الدكلية كرغـ اف دكر االميف العاـ محدكد كمقيد بمكائح اشرنا الييا سابقان الى 
اف الخبرة التاريخية اثبتت اف كفاءة كفاعمية االميف العاـ محدكدة كاف كفاءة كفاعمية االميف العاـ كاف ليا دكر 

في بركز الجامعة كمؤسسة عربية تعبر عف كطف عربي كقد شيدت فترة الدكتكر عمرك مكسى جدية كبيرة  كبير
في تحريؾ ممؼ اصالح االمعة العربية كىذه اكثر مف مرة باالستقالة اذا لـ يتـ االتفاؽ حكؿ ىذا النشاط مف 

 . ( 2)كانشأ لو  االميف العاـ بتفاؤؿ كبير في مستقبؿ العمؿ العربي المشترؾ 

 قمـــــة تونس وقرارتـــــــيا  -5

تعتبر قمة تكنس برغـ ما اثير حكليا عمى مستكل الكثائؽ كالقرارات الصادرة انيا اجازت ألكؿ مرة في تاريخ 
  -الجامعة كثيقتيف ىامتيف :

 كثيقة العيد كالكثائؽ كالتضامف العربي . -2
 بياف التطكير كالتحديث في الكطف العربي . -1

كالكثيقتاف تتعمقاف بإصالح الجامعة العربية , كاصالح االكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في الكطف 
العربي كتفعيؿ العمؿ العربي المشترؾ كقد كضعت كالكثيقة االكلى االساس القانكني كالسياسي لمشركع تعديؿ 

  . (1)ميثاؽ الجامعة العربية 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 19( د . حماد مجدم , مصدر سبؽ ذكره , ص2)

 . 06, ص 1229( د. انس الراىب , جامعة الدكؿ العربية شرح في مستقبؿ كطننا , دار الثقافة , دمشؽ , 1)
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 بحث مالخالصة ىذا ال

العمؿ العربي المشترؾ كالجامعة العربية بالظركؼ حديثان يراكـ عمييا االخفاقات تعاني اف الحديث عف مستقبؿ 
جامعة الدكؿ العربية طمب التعديؿ كاالدارية التغيرات المشار مراعاة االجراءات المشار ثـ بمكافقة اغمبية الدكؿ 

 .  الى ميثاؽ الجامعة الدكليةاالعضاء اصالح اجيزة الجامعة مف حيث التكامؿ االقتصادم تركز االنتقادات 
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 -اخلامتة:

اجلامعة يف الوجود فأن بقية ادلؤشرات تدل على ان اجلامعة  اول ادلؤشرات اليت ذكرناىا مربرًا ألستمرار

العربية يف طريقها اىل اإلصالح والتطوير سواء اقتضى ذلك تعدياًل منظومة العمل العريب ادلشًتك وتوسعو 

الياتو وتسريع االتفاقيات التكاملية يف اجملاالت االقتصادية واذا كانت امكانية اجلزم بأجراء االصالحات 

يف حكم ادلؤكد فأن تنزيلها على ارض الواقع يتطلب  2005رية على مستوى الوثائق يف قمة اجلزائر النظ

ارادة سياسية وىو كانت تفقده االنظمة العربية طوال تاريخ اجلامعة مما قد تصدق معو عبارة رازمة نفوس 

ستلقي بظالذلا على وليست ازمة نصوص لتوصيف حال اجلامعة العربية واذا كانت التجربة التارخيية 

مستقبل اجلامعة فأن كليتا ان ال نغفل ان ىناك اشارات لليسر يف االذباه الصحيح لإلرتقاء بإداء اجلامعة 

 وتطوير منظومة العمل العريب ادلشًتك.

 

 االستنتاجات:

حيتاج العمل العريب ادلشًتك الذي حيقق نوعًا من االنسجام والوضوح يف اىدافو فلي  لدى  -1

 والشعوب العربية.البلدان 

ان جامعة الدول العربية كغَتىا من ادلنظمات االخرى ىي مشاريع اصالح جامعة الدول العربية  -2

 منظمة و اختصاصات لتحقيق على مستوى النظام العريب .
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ان فكرة اصالح اجلامعة العربيىة لن يكون ذلا معٌت مامل تسهم يف ضل تلك الثنائية بُت دوهنا  -3

 مان نزعة تون  متحكمة ووحدة قوميةاليت احدثت مع الز 
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