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 مذكرة بشأن التعاون واالتصال
 بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة

 ـــــــــــــــــــــــ

 : مقدمة 

طشص اثذشكضح رزضذز ئجذاب  ثذجابرب اثزؼابعر ثاـز ااداخ اثذزجازح عجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ           - 1       
اثزؼابعر     كذاب رجاـز أؿضاب ئجاضاماد دؼـشاخ ماز رشذاؾ       . ػجؼ دسزغػ أدبسزـظذب اثؼابدزـز  

عدثاات رجااج اءجااضاماد مااز راااجم أنبنااب ثجذؼغسااخ اثذجبرثااخ ألااؾ اثذسااب ت ساد ااطذـااخ        
 . اثذشزضكخ 

عدز اثذفظغح أر أؽ رؼبعر   عدؼغسخ دزجبرثخ أع ؿـض سثج دز رضرـجبد   رزؼجق ثبثذشظذاخ   - 2       
ذاب اثؼابدزـز     سارظب أع ثأجظظح اادخ اثذزجزح عجبدؼخ اثزعة اثؼضثـاخ   ثؼـازا ػاز أدبسزـظ   

 . ؿشجـؾ أر رزخ ثذغاألقخ رجج ااجظظح 

عاثزؼبعر اثذضرقت دز طشص اثذشكضح   دضغػب ثذب نجق   ؿذكز أر ؿزذش أشكب  دزؼزرح    - 3       
داااز اثزشااابعص اثذزجااابرة   عاثؼذااات اثذشااازضل   عرجااابرة اثذؼجغدااابد عاثغ اااب ق   عرجااابرة 

 . اثزذثـت عؿـض سثج دز رضرـجبد ا رابة 

 : شاور المتبادل الت

ؿازخ اثزشابعص ح ثـثذاب كابر سثاج دشبناجب ح داز أجات أؿاضاق دؼـشاخ ثقااز رشساـق عجاغص                     - 4       
اثششاابا اثذشاازضل   عرجقـااق ااطاازاف اثذشاازضكخ   عاثذؼغسااخ اثذزجبرثااخ ألااؾ دشااضعػبد   

 . ثؼـشظب 

 :العمل المشترك 

بدؼخ اثازعة اثؼضثـاخ   ثاازر دساب ت     ؿجضؽ اثؼذت اثذشزضل ثـز أدبسزؾ اادخ اثذزجزح عج - 5       
ثؼـشظب   دبصاخ اثذشاضعػبد ساد اثيجـؼاخ ا مزاابرؿخ   أع ا جزذبػـاخ أع اءسسابسـخ         
 . عاثزؾ رسزظزف ا صرقبم ثأثغاة جذـغ اثشؼغة اثغامؼخ ألؾ ئمجـخ جبدؼخ اثزعة اثؼضثـخ 

ااداخ اثذزجازح عجبدؼاخ اثازعة     ؿجغط ئثضاح رضرـجبد عمزـخ ح طجقب ثإلجضاماد اثزادجـخ ألاؾ    - 6       
دثات  )               اثؼضثـخ ح ثزجزؿاز شاضعا اثؼذات اثذشازضل   ثبثشساجخ ثذساب ت دجازرح         

 ( . اثذؼغسخ اثفشـخ أع دشبكت اثالجئـز

 : تبادل المعلومات والوثائق  

رزذاااش اثزضرـجااابد ثزجااابرة اثذؼجغدااابد عاثغ اااب ق عسثاااج داااغ دضاػااابح ااداااز عؿـاااضص داااز       - 7       
 . ػزجبصاد اثذزؼجقخ ثض ألؾ اثذسب ت اثزؾ ؿزفق ػجؼ أسظب ساد أطذـخ دشزضكخ ا 
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عاثذؼجغدبد عاثغ ب ق اثذزجبرثخ ثـز اادخ اثذزجازح عجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ ؿجاغط ح ئسا داب         - 8       
صؤػ دشبنجب داز جبسات اثياضف اثذزجقاؾ ثظاب ح أر رغجاض ئثاؼ ػشبؿاخ ااجظاظح اثذذزااخ            

 . كت دز اثذشظذزـز عاثزعة ااػضبم ألؾ 

 : التمثيل واالتصال 

اثااابرص دااز   1951ثزاابصؿخ أعة سااغألذجض  ( 5رعصح ) 477ثذغجاات سااق اثقااضاص صمااخ     - 9       
اثجذؼـااخ اثؼبدااخ ثادااخ اثذزجاازح   ألاسااض ثادااـز اثؼاابح ثجبدؼااخ اثاازعة اثؼضثـااخ أر ؿجضااض   

اد دذب جاخ داز   رعصاد اثجذؼـخ اثؼبدخ ثادخ اثذزجزح ثافخ دضامت عئسا دب عجظذ رػاغ 
أجظظح أدضػ ثادخ اثذزجزح   ألزذثت جبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ طجقاب ثجاافخ اثذزضاذشخ ألاؾ        

عثاداخ اثذزجازح أر رذثات ألاؾ اجزذبػابد أجظاظح جبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ          . رجج اثازػغاد  
 . طجقب ثجافخ اثذزضذشخ ألؾ اثزػغػ اثذغجظخ ئثـظب دز رجج ااجظظح 

دخ اثذزجازح   ألاؾ ااثاغاة اثذشبناجخ   أر ؿازػغ داغنفـز داز جبدؼاخ         ثجسكضرـض اثؼبح ثا - 11       
عثاداـز اثؼابح ثجبدؼاخ    . اثزعة اثؼضثـخ   ثزصانخ اثؼذت ألاؾ ناكضربصؿخ ااداخ اثذزجازح     

اناخ  اثزعة اثؼضثـخ   ألؾ ااثغاة اثذشبنجخ   أر ؿزػغ داغنفـز داز ااداخ اثذزجازح ثزص    
عأر كاال داز ا رااب د اثضناذـخ     . اثؼذت ألؾ اادبساخ اثؼبداخ ثجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ      

عؿـض اثضناذـخ ثاـز داغنفؾ ااداخ اثذزجازح   عجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ   رؼزجاض عناـجخ           
 . ثزشذـخ اثزؼبعر 

ب أؽ ثجسااكضرـض اثؼاابح ثادااخ اثذزجاازح عاادااـز اثؼاابح ثجبدؼااخ اثاازعة اثؼضثـااخ   أر ؿضااؼ      - 11       
رضرـجبد أدضػ مز ركغر دضؿغثخ   ػجؼ ضاغم اثزجضثاخ   داز أجات ضاذبر ا راابة       

 . اثفؼبة ثـز اثذشظذزـز 
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  1961رؿسذجض  22

 

   ػظؿظؽ اثسكضرـض اثؼبح 

   

  اثذزضاذز داشكضح ثشاأر     1961دز رؿساذجض   21رسؼزسؾ ئثبطزكخ ثبنزالح كزبثكخ اثذإصح         
ادخ اثذزجزح عجبدؼخ اثازعة اثؼضثـاخ   عأػاضة ػاز داغاألقزؾ ػجاؼ عجظابد        اثزؼبعر عا رابة ثـز ا
 . اثشظض اثزؾ عضجذ ألـظب 

        

عأسؾ أريجغ ئثؼ ػظز دز اثزؼبعر اثذثذض ثـز اثذشظذزـز   داز أجات مضاـخ اثساالح ألاؾ دشيقزشاب عألاؾ        
 . اثؼبثخ أجذغ 

 

  ناؼبرح اثذسازض راه طذضشاجز   
  اثسكضرـض اثؼبح ثادخ اثذزجزح

  سـغؿغصل 17
 

  اثذذجااااااااق
  ػجز اثذبثق ثسغسخ

  اادـز اثؼبح
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  1961ألجضاؿض نشخ  21

 

 ػظؿظؽ اثسكضرـض اثؼبح 

        

ؿسؼزسؾ أر أشـض ئثؼ دشكضركخ ثشأر اثزؼابعر ثاـز ااداخ اثذزجازح عجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ                    
ثالؽ نؼبرركخ أسؾ مز داااذ جظابطا دشاش افر ثـكاغر     عطجقب ثجفقضح اثؼبشضح دز رجج اثذشكضح أعر ئ

عطااشا . أراح ارااابة ثااـز اادااخ اثذزجاازح عجبدؼااخ اثاازعة اثؼضثـااخ ثزشفـااش دياال اثزؼاابعر اثذزفااق ػجـظااب  
اثجظبط ثض بنخ اثزكزغص نـز سغألت اادـز اثؼبح اثذسبػز ثججبدؼخ ثجشإعر اثسـبناـخ   عؿضاخ دازؿضؽ    

 . ئراصاد اادبسخ اثؼبدخ 

        

 . أنت   ػظؿظؽ   اثسكضرـض اثؼبح          

 

  نااااااؼبرح اثذساااااازض راه طذضشااااااجز 
  اثسااااكضرـض اثؼاااابح ثادااااخ اثذزجاااازح   

  سـغؿغصل ح اثغ ؿبد اثذزجزح اادضؿكـخ
 

  اثذذجااااااااق
  ااداااااـز اثؼااااابح

  اثذبثق ثسغسخ ػجز
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  1961دبصع نشخ  2 

 

 ػظؿظؽ اادـز اثؼبح 

        

اثاشؽ أشاضرخ    1961داز ألجضاؿاض ناشخ     21ثزابصؿخ   35طزكخ ثبنزالح كزبثكخ صماخ  ؿشضألشؾ ئثب        
عمااز رجـشااذ أسكااخ  . ألـااض ئثااؼ دااشكضح اثزؼاابعر عا رااابة ثااـز اادااخ اثذزجاازح عجبدؼااخ اثاازعة اثؼضثـااخ     

داااازخ جظاابطا ثض بنااخ اثاازكزغص نااـز سغألاات اادااـز اثؼاابح اثذساابػز ثججبدؼااخ ثجشااإعر اثسـبنااـخ        
ادبسخ اثؼبدخ   ثـكغر جظبط ثـز اادخ اثذزجزح عجبدؼاخ اثازعة اثؼضثـاخ طجقاب     عؿضخ دزؿضؽ ئراصاد ا

 . ثجفقضح اثؼبشضح دز رجج اثذشكضح 

        

عثذغجت اثفقاضح اثذشابص ئثـظاب أعر أر أثجاؾ ناؼبرركخ أساؾ ماز داااذ اثذسازض ألـجـات رؽ                      
ذبػـخ ثـكغر أراح ارابة ثاؿاضاق  نـز اثسكضرـض اثؼبح اثذسبػز ءراصح اثشإعر ا مزابرؿخ عا جز

 . اثذشغص ػشظب 

 

 عأنت   ػظؿظؽ   اادـز اثؼبح 

 

 

 اثؼاابح عأناات   ػظؿااظؽ   اادااـز 
 نؼبرح اانازبس ػجاز اثذابثق ثساغسخ    
  اادـز اثؼبح ثجبدؼخ اثزعة اثؼضثـخ

  ح. ع . اثقبطضح ح ه 
 

  اثذذجااااق
 طذضشغثز راه

 

 


