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A Liga 
 

A Liga Árabe é uma organização de Estados Árabes funda- 
da em 1945, na cidade do Cairo, por 7 países, com o objeti- 
vo de reformar e coordenar os laços econômicos, sociais, 
político e culturais entre seus membros, assim como medi- 
ar disputas entre eles. Com a adesão de mais 15 países, a 
Liga possui uma população de aproximadamente 200 mi- 
lhões de habitantes falantes da língua oficial, o árabe.  Em 
1950, foi assinado o Tratado de Cooperação Econômico 
Defensivo, que exerceu a existência de um comando militar 
árabe. A Liga ainda dispõe de um vasto número de organi- 
zações especializadas, entre elas a Organização para o De- 
senvolvimento Industrial, o Conselho da Aviação Civil e o 
Conselho para o Desenvolvimento Agrícola. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
Todos os países membros da Liga Árabe são signatários do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). A 
liga se mantém muito coesa com esse tratado e critica o 
que considera a desatenção da comunidade internacional 
para esse assunto. Em consequência dessa desatenção, a 
Liga Árabe firmou acordo nuclear com o Irã, o qual a ajuda- 
rá a se desvencilhar de quaisquer armas de destruição em 
massa que venham a surgir em seu território, sob inspeções 
frequentes. Ainda esperançosa de que o acordo tenha re- 
sultados positivos para o mundo árabe e abra as portas para 
que a região fique livre dessas armas. 

 
Política Internacional 

 
O objetivo principal da Liga é aproximar as relações entre 
os Estados membros, coordenar a colaboração entre eles 
para proteger sua independência e soberania, e considerar 
os negócios e os interesses dos países árabes. A liga tam- 
bém  possui  um  conselho de  defesa  conjunta constituído 
pelos ministros dos negócios estrangeiros e da defesa dos 
Estados que pode adotar medidas que entenda como ne- 
cessárias à manutenção de defesa dos Estados membros, 

 

 

 
inclusive o uso da força contra insurgências que atacarem 
um outro membro. Nesse argumento, a Liga é contrária ao 
grupo terrorista Estado Islâmico e busca derrubar jihadistas 
com o apoio de outros países, inclusive cogita participação 
na  coalizão  liderada  pelos  Estados  Unidos  da  América 
(EUA). Além  disso, a  Liga  almeja criar  uma  força militar 
conjunta em luta contra os terroristas. 


