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 و  العربية يف اللانةقققاء الو قذا رؤساملوصعوا على ه

 :التحضريية للمؤمتر العربي العام وأعضاؤها وهم

 :رئيم اللانة التحضريية -

 حضرع صاحب امل ام الر يع مدط ى النحاس باشا

رئيم جملم وزراء مدر ووزير خارجيتها 

 ورئيم الو د املدرجمل

 :الو ققد السقورجمل -

 رجمل حضرع صاحب الدولة السيد سعد اهلل اجلاب

 رئيم جملم وزراء سوريا ورئيم الو د السورجمل 

 حضرع صاحب الدولة السيد مجيل مر م بك

 وزيققر االارجقية 

 سعا ع الدكتور جنيب ا رمنازجمل

 أمق  السر العام لرئاسة اجلمهورية 
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 سعا ع األستاذ صربجمل العسلي

  ائقققب  م ققق 

 :األر  يالو ققد  -

 باشاحضرع صاحب الدولة تو ي  أبو اهلدى 

 رئيم جملم وزراء شرق األر ا 

 ووزير خارجيته ورئيم الو د األر  ي 

 بك سعا ع سليماا سكر

 سكرتري مقالي وزارع االارجية 

 :قراصيقالو ققد العق -

 حضرع صاحب الدولة السيد محدجمل الباجه جي

 رئيم جملم وزراء العراق 

 ورئيم الو د العراصي 

 حضرع صاحب املعالي السيد ارشد العمرجمل 

 وزيقر االقارجية 
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 حضرع صاحب الدولة  ورجمل السعيد 

 رئيم جملم وزراء العققراق سقاب ًا

 حضرع صاحب السعا ع السيد حتس  العسكرجمل

 وزير العقراق امل وض مبدر

 :الو قققد اللبنقققا ي -

 حضرع صاحب الدولة رياض الدلح بك 

 رئيم جملم وزراء لبناا ورئيم الو د اللبنا ي 

 الي سليم ت ال بكحضرع صاحب املع

 وزير االارجية 

 سعا ع السيد موسى مبار 

 احب ال خامة رئيم اجلمهورية قرع صقر ة حضقر غقمدي

 :الو قققد املدققرجمل -

 حضرع صاحب املعالي امحد جنيب اهلاللي باشا

 وزير املعارف العمومية 
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 حضرع صاحب املعالي حممد صربجمل أبو علم باشا 

 وزيقر العقدل 

 ع حممد صالح الدين بكحضرع صاحب العز

 وكيل وزارع االارجية 

 

ثباتًا للدالت الوثي ة والروابط العديدع إ

اليت تربط ب  البال  العربية مجعاء، وحرصًا 

على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها 

إىل ما  يه خري البال  العربية صاطبة وصالح 

أحواهلا وتأم  مست بلها وحت ي  أما يها 

ام يف قربي العقواستاابة للرأجمل الع ا،قوآماهل

 .العربية األصطقارع قمجي

ب  يوم ا ثن   باإلسكندريةوا قد اجتمعقص

بتمرب ققس 25) املوا    1363نة قوال سقش 8
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شوال سنة  20( ويوم السبت  1944نة ققس

( يف  1944أكتوبر سنة  7) املوا    1363

 ، ومتهيئة جلنة حتضريية للمؤمتر العربي العام

 :ا ت اق بينهم على ما يأتي
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" من الدول تؤلف "جامعة الدول العربية

 .ست لة اليت ت بل ا  ضمام إليهاالعربية امل

ويكوا هلذه اجلامعة جملم يسمى "جملم 

 يه الدول " متثل يةقجامعة الدول العرب

 .امل  كة يف "اجلامعة" على صدم املساواع

همته مراعاع تن يذ ما تربمه هذه وتكوا م

الدول  يما بينها من ا ت اصات وع د اجتماعات 

  ورية لتوثي  الدالت بينها وتنسي  خططها

يا ة ققوص ا.ققاوا  يهقققية، حت ي ًا للتعققققالسياس

 ست الهلا وسيا تها من كل اعتداء بالوسائل 

يف شؤوا البال  املمكنة، وللنظر بد ة عامة 

 .مداحلهاالعربية و
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" ملزمة ملن مققققذا "اسلققرارات هقققوتكوا ص

اليت ي ع  يها خالف  ألحوالي بلها،  يما عدا ا

 اويلاأ  يه ،ب   ولت  من أعضاء اجلامعة

الطر اا إىل اسلم ل ض هذا االالف،   ي 

وا صرارات "جملم اجلامعة" هذه األحوال تك

 . ا ذع ملزمة

ء إىل ال وع و  جيوز على كل حال ا لتاا

ل ض املنازعات ب   ولت  من  ول اجلامعة، 

ولكل  ولة أا تع د مع  ولة أخرى من  ول 

اجلامعة أو غريها ات اصات خاصة   تتعارض مع 

 .ذه األحكام أو روحهاق دو  ه

 سياسة خارجية إتبا حال  يف أجمل و  جيوز

ة. أو أجمل قققة الدول العربيقققتضر بسياسة جامع

 .ة منهاقق ول
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ويتوسط اسلم يف االالف الذجمل خي ى 

ب   ولة من  ول اجلامعة وب  منه وصو  حرب 

امعة، أو غريها،  ولة أخرى من  ول اجل أجمل

 .للتو ي  بينهما

وتؤلف منذ اآلا جلنة  رعية من أعضاء 

  م رو  لنظام "جملم اللانة التحضريية إلعدا

ميكن  ولبحث املسائل السياسية اليت اجلامعة"،

 .ات اصات  يها ب  الدول العربية مإبرا
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تتققعاوا الدول العربية املمثلة يف اللانة  -1

 : ققي ال ؤوا اآلتية وثي قًاتعاو ًا 

ال ؤوا ا صتدا ية واملالية، مبا يف ذلك  )أ( 

لعملة، وأمور التبا ل التاارجمل واجلمار ، وا

 .الزراعة والدناعة

احلديدية،  ؤوا املواصالت، مبا يف ذلك السككش )ب(

 .، والربق والربيدوالطرق، والطرياا واملالحة

 .شؤوا الث ا ة )ج( 

شؤوا اجلنسية، واجلوازات والتأشريات، وتن يذ  ) (

 .، وتسليم اسرم ، وما إىل ذلكاألحكام

 .ال ؤوا ا جتماعية )هق(

 .ةيال ؤوا الدح (  و )
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تؤلف جلنة  رعية من االرباء لكل طائ ة  -2

من هذه ال ؤوا، متثل  يها احلكومات 

امل  كة يف اللانة التحضريية، وتكوا 

اوا يف قد التعقمهمتها إعقدا  م رو  صواع

 .مداه وأ اتهؤوا املذكورع وقال 

تؤلف جلنة للتنسي  والتحرير، تكوا  -3

ال رعية  مهمتها مراصبة عمل اللااا

األخرى، وتنسي  ما يتم من أعماهلا أوً  

 أول، وصياغته يف شكل م روعات 

 .ات، وعرضه على احلكومات املختل ةات اص

عندما تنتهي مجيع اللااا ال رعية من  -4

، لتعرض أعماهلا، جتتمع اللانة التحضريية

عليها  تائج حبث هذه اللااا، متهيدًا 

 .لع د املؤمتر العربي العام
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مع ا غتباط بهذه االطوع املباركة، ترجو 

اللانة أا تو   البال  العربية يف املست بل إىل 

 أس رتتدعيمها خبطوات أخرى، وخباصة إذا 

األوضا  العاملية بعد احلرب ال ائمة عن  ظم 

 تربط ب  الدول العربية بروابط أمنت وأوث .

تؤيد الدول العربية املمثلة يف اللانة 

التحضريية جمتمعة اح امها  ست الل لبناا 

وسيا ته حبدو ه احلاضرع، وهو ما سب  

حلكومات هذه الدول أا اع  ت به بعد أا 

ا تهج سياسة است اللية أعلنتها حكومته يف 

بيا ها الوزارجمل الذجمل  الت عليه موا  ة اسلم 

 .1943أكتوبر سنة  7ي اللبنا ي باإلمجا  يف النياب
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ترى اللانة أا  لسط  ركن مهم من  -1

أركاا البال  العربية، وأا ح وق العرب 

ميكن املساس بها من غري إضرار   

 .بالسلم وا ست رار يف العامل العربي

كما ترى اللانة أا التعهدات اليت 

ة الربيطا ية، واليت ارتبطت بها الدول

ت ضي بوصف اهلارع اليهو ية واحملا ظة 

على األراضي العربية، والوصول إىل 

است الل  لسط ، هي من ح وق العرب 

الثابتة اليت تكوا املبا رع إىل تن يذها 

 خطوع حنو اهلدف املطلوب، وحنو استتباب

 .السلم، وحت ي  ا ست رار



 

20 

، سط وتعلن اللانة تأييدها ل ضية عرب  ل

بالعمل على حت ي  أما يهم امل روعة، 

 .وصوا ح وصهم العا لة

وتدرح اللانة بأ ها ليست أصل تأملًا من 

أحد ملا أصاب اليهو  يف أوروبا من 

الويالت واآل م على يد بعض الدول 

ولكن جيب أا    .األوروبية الدكتاتورية

خيلط ب  مسألة هؤ ء اليهو  وب  

شد ظلمًا وعدوا ًا الدهيو ية، إذ ليم أ

من أا حتل مسألة يهو  أوروبا بظلم آخر 

ي ع على عرب  لسط  على اختالف 

 .ومذاهبهم أ يا هم

  اح االقا  مبساهمة احلكوماتقحيال ا ص -2

" العربية ةققصندوق األمعوب العربية يف "قوال 
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العرب يف  لسط  إىل جلنة  أراضيإل  اذ 

لبحققثه من مجيع  ال قؤوا ا صتدقا ية واملالية،

وجوهه، وعرض  تياة البحث على اللانة 

 .امل بل التحقضريية يف اجتماعها

توكول وملا ت دم، وصقع هقذا الرب وإثباتًا

وم يف ي باإلسكندرية األولبإ ارع جامعة  اروق 

أكتوبر  7)املوا    1363شوال سنة  20السبت 

 .(1944سنة 

 إمضقققاءات

 قليماا سققكرققققققس   قاسققققققمدط ى النحق

 دجمل الباجه جققيققمح  يامحد جنيقب اهلقالل

 رجملققققققد العمققققققأرش  حممد صربجمل أبو علم 

 قعيدقققققورجمل السقققققق قق  الح الديقن قققحممد ص

 كرجملقحتسق  العس   رجملقعد اللقه اجلابقققققس
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 لحقققققاض الدققققققريق   ر مقققققققققيل مققققققمج

 القققققققققققليم ت ققققققققسق   زجملناقجنيقب ا رمق

 قبار ققققى مقققققموسق   ليققربجمل العسققققصقق

 دى قتو ي  أبقو اهلق
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 إا حضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية السورية،

 ،وحضرع صاحب السمو امللكي أمري شرق األر ا

 وحضرع صاحب اجلاللة ملك العراق،

 ،صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعو يةوحضرع 

 وحضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية اللبنا ية،

 وحضرع صاحب اجلاللة ملك مدر،

 ،حب اجلاللة ملك اليمنوحضرع صا

تثبيتًا للعالصات الوثي ة والروابط العديدع اليت 

وحرصًا على  عم هذه تربط ب  الدول العربية، 

الروابط وتوطيدها على أساس اح ام است الل تلك 

الدول وسيا تها، وتوجيهًا جلهو ها إىل ما  يه خري 

البال  العربية صاطبة وصالح أحواهلا وتأم  
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مست بلها وحت ي  أما يها وأماهلا، واستاابة للرأجمل 

 العربي العام يف مجيع األصطار العربية.

د ميثاق هلذه الغاية، صد ات  وا على ع 

 :أمساؤهموأ ابوا عنهم امل وض  اآلتية 

 حضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية السورية،

 :صد أ اب عن سوريا ▪

حضرع صاحب الدولة السيد  قارس 

 .االقورجمل، رئيم جملم الوزراء

 ،حضرع صاحب الدولة مجيل مر م بك

 .وزير االارجية

 ر ا،حضرع صاحب السمو امللكي أمري شرق األ

 :صد ا اب عن شرق األر ا ▪

حضرع صاحب ال خامة مسري الر اعي 

 .باشا، رئيم الوزراء
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حضرع صاحب املعالي سعيد امل يت باشا، 

 .وزير الداخلية

حضرع صاحب العققزع سليماا النابلسي 

 .بققك،  ائب سر احلكومة

 ،حضرع صاحب اجلاللة ملك العراق

 :صد ا اب عن العققراق ▪

السيد ارشد  حضرع صاحب املعالي

 .العمرجمل، وزير االارجية

حضرع صاحب ال خامة السيد علي جو ع 

  .األيوبي، وزير العراق امل وض بواشنطن

يد حتس  ققحضرع صاحب املعالي الس

 .وض بال اهرعقالعسكرجمل، وزير العراق امل 

 ،حضرع صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعو ية

 :و يةصد أ اب عن اململكة العربية السع ▪
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سعا ع ال يخ يوسف ياس ،  ائب وزير 

 .خارجية اململكة العربية السعو ية

مست ار سعا ع السيد خري الدين الزركلي، 

 .م وضية اململكة العربية السعو ية بال اهرع

 ،حضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية اللبنا ية

 :صد أ اب عن لبنقاا ▪

 الدولة السيد عبد احلميد صاحب حضرع

 .رئيم الوزراءكرامي،

سعا ع السيد يوسف سامل، وزير لبناا 

 .امل وض بال اهرع

 ،حضرع صاحب اجلاللة ملك مدر

 :صد أ اب عن مدقر ▪

حممو   همي  حضرع صاحب الدولة

 .الن راشي باشا،رئيم جملم الوزراء
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  قققققمد حسقققعا ع حمققاحب السقققحضرع ص

 .هيكل باشا، رئيم جملم ال يوخ

ي عبد احلميد بدوجمل حضرع صاحب املعال

 .باشا، وزير االارجية

حضرع صاحب املعالي مكرم عبيد باشا، 

 .وزير املالية

حضرع صاحب املعالي حممد حا ظ 

 .رمضاا باشا، وزير العدل

حضرع صاحب املعالي عبد الرازق امحد 

  .السنهورجمل بك، وزير املعارف العمومية

حضرع صاحب العزع عبد الرمحن عزام 

 . وض بوزارع االارجيةبك، الوزير امل

 ،حضرع صاحب اجلاللة ملك اليمن

 :صد أ اب عن اليمن ▪
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حضرع صاحب الدولة ال اضي عبد اهلل بن 

 .حس  العمرجمل، رئيم الوزراء

حضرع صاحب املعالي ال اضي حممد 

 .راغب، وزير االارجية

الذين بعد تبا ل وثائ  ت ويضهم اليت 

ختوهلم سلطة كاملة، واليت وجدت صحيحة 

 :قتو اع ال كل صقد ات  وا على مقا يقأتيومس

 :1مققا ع 

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية 

ولكل  ولة  .املست لة املوصعة على هذا امليثاق 
                                           



12831953

21911956

31101958

41101958

52071961

61681962
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عربية مست لة احل  يف أا تنضم إىل اجلامعة، 

بذلك يو   رغبت يف ا  ضمام، صدمت طلبًا   إذا

ض على اسلم يف العامة الدائمة، ويعر األما ةلدى 

 أول اجتما  يع د بعد ت ديم الطلب.

 :2مققا ع 

الغرض من اجلامعة توثي  الدالت ب  الدول 

امل  كة  يها، وتنسي  خططها السياسية، حت ي ًا 

للتعاوا بينها وصيا ة  ست الهلا وسيا تها، والنظر 

 .بد ة عامة يف شؤوا البال  العربية ومداحلها
                                                                                                                         

712121967

81191971

91191971

102991971

116121971

1226111973

131421974

14991976

15491977

1620111993
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وا الدول امل  كة تعا أغراضهاكذلك من 

 يها تعاو ًا وثي ًا حبسب  ظم كل  ولة منها 

 :وأحواهلا يف ال ؤوا اآلتية

ال ؤوا ا صتدا ية واملالية، ويدخل يف  )أ( 

ذلك التبا ل التاارجمل واجلمار ، والعملة، 

 .وأمور الزراعة والدناعة

شؤوا املواصالت ويدخل يف ذلك السكك  )ب( 

ا، واملالحة، احلديدية، والطرق، والطريا

 .والربق، والربيد

 .شؤوا الث ا ة ( ج )

، والتأشريات، شؤوا اجلنسية، واجلوازات (   )

 .وتن يذ ا حكام وتسليم اسرم 

 .ال ؤوا ا جتماعية ( ق)ه

 .ال ؤوا الدحية ( و )
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 :3مققا ع 

يكوا للاامعة جملم يتألف من ممثلي الدول 

 وا لكل منهاقامل  كة يف اجلامعة، ويك

 .صوت واحد مهما يكن عد  ممثليها

وتكوا مهمته ال يام على حت ي  اغراض 

اجلامعة، ومراعاع تن يذ ما تربمه الدول 

ات يف قققققققققامل  كة  يها من ات اص

ؤوا امل ار إليها يف املا ع الساب ة، قققققال 

 ويف غريها.

ويدخقل  ققي مهمة اسلم كذلك ت قرير 

ة اليت صد ققات الدوليوسائل التعاوا مع اهليئق

ن قاألم لك قالةتن أ يف املست بل، 

الصات ا صتدا ية قققم العققالم، ولتنظيقوالس

 ة.قوا جتماعي
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 :4مققا ع 

تؤلف لكل من ال ؤوا املبينة يف املا ع الثا ية جلنة خاصة 

متثل  يها الدول امل  كة يف اجلامعة. وتتوىل هذه اللااا 

وصياغتها يف شكل وضع صواعد التعاوا ومداه، 

ا، متهيدًا قم روعات ات اصات تعرض على اسلم للنظر  يه

 .لعرضها على الدول املذكورع

وجيقوز أا ي ق    قي اللااا املتق دم ذكرها 

، وحيد  األخرىربية ققال  العققميثلوا الب أعضاء

اليت جيقوز  قيها اشق ا   األحوالاسقققلم 

 .ثيلد التمقاملمثل ، وصواع أولئك

 :5مققا ع 

جيوز ا لتااء إىل ال وع ل ض املنازعات ب   ولت    

أو أكثر من  ول اجلامعة،  إذا   ب بينهما خالف 

  يتعقققل  باست الل الدولة أو سيا تها أو سالمة 
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وا إىل اسلم ل ض هذا ق، وجلأ املتنازعأراضيها

 .ذًا وملزمًاقاالالف، كاا صراره عندئذ  ا 

دول اليت وصقع بينقها قاحلقالة   يكوا لل و قي هققذه

 .االقالف ا شق ا   قي مقداو ت اسقلم وصراراته

ويتوسط اسلم يف االالف الذجمل خي ى منه 

 ولة     ولة من  ول اجلامعة، وب  أجملوصو  حرب ب

 .من  ول اجلامعة أو غريها، للتو ي  بينهما أخرى

ة قاصرارات االقت التحكيم وال اوتددر صرار

 .اآلراءبالتوسط بأغلبية 

 :6مققا ع 

إذا وصع اعتداء من  ولة على  ولة من أعضاء 

اجلامعة، أو خ ي وصوعه  للدولة املعتدجمل 

عليها، أو املهد ع با عتداء، أا تطلب  عوع 

 اسلم لال ع ا   ورًا.
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ي رر اسلم التدابري الالزمة لد ع هذا ا عتداء و

ء، ويف حالة تعذر ذلك ويددر ال رار بتوا   اآلرا

احلاضرع  األعضاءيددر ال رار مبوا  ة ثلثي الدول 

كاا ا عتداء من   إذاوامل اركة يف التدويت 

إحدى  ول اجلامعة،   يدخل يف حساب األغلبية 

 . صوت الدولة املعتدية

وإذا وصع ا عتداء حبيث جيعل حكومة الدولة 

 لممثل  املعتدى عليها عاجزع عن ا تدال باسلم،

تلك الدولة  يه أا يطلب ا ع ا ه للغاية املبينة يف 

ال  رع الساب ة، وإذا تعذر على املمثل ا تدال 

مبالم اجلامعة، ح  ألجمل  ولة من أعضائها أا 

 تطلب ا ع ا ه.

                                           


629017

2332005

. 
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  :7مققا ع 

 األعضققققاءميثققققل حضققققور ثلثققققي عققققد  الققققدول   -1

الندقققاب ال قققا و ي القققالزم لدقققحة ا ع قققا  أجمل 

عققة، واسلققم ا صتدققا جمل    ورع سلققم اجلام

 األخققققرىوا جتمققققاعي، واسققققالم الوزاريققققة  

 اجلامعة. إطارالعاملة يف 

بأحكام ال  قرع الثا يقة مقن املقا ع      اإلخاللمع عدم  -2

السا سة وال  رع الثا يقة مقن املقا ع الثامنقة ع قرع،      

 .ما أمكن ذلك اآلراءيتم اعتما  ال رارات بتوا   

ء طب ا لل  رع يف حالة تعذر حت ي  توا   اآلرا -3

 :اآلتي( من هذه املا ع، يتم اختاذ 2)

                                           


29017

2332005
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الققققققدورع  إىليؤجققققققققل اختققققققققاذ ال ققققققققرار  – أ

 الالح ة.

كققققققققققققاا املوضققققققققققققو  ذا صقققققققققققبغة  إذا- ب

استعااليه، تع د له  ورع اسققتثنائية  قي 

 غضققوا شققهر واحقد.

ا مل يققتم التوا قق  يدققار إىل التدققويت  إذ- ج

 سبة  ويكوا ال رار  ا ذًا حبدوله على

ثلثقققي القققدول احلاضقققرع وذلقققك بالنسقققبة    

 لل رارات االاصة باملسائل املوضوعية.

موا  ققققققة األغلبيققققققة البسقققققققيطة للققققققدول -  

األعضققققققاء احلاضققققققرع وامل ققققققاركة يف   

التدققققويت، وذلققققك بالنسققققبة لل ققققرارات   

اليت   ينطب  عليها ال  رع )ج( من  األخرى

هققذه املققا ع، مققع مراعققاع أحكققام ال  ققرع      
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ملقا ع االامسقة وأحكقام املقا ع     الرابعة من ا

 من امليثاق. السا سة ع رع

ُتقققققب  األ ظمقققققة الداخليقققققة للماالققققققم   - هق

( مقن هقذه املا ع 1املذكقورع يف ال  ققرع )

عمليقققة التدقققويت   إىلاللاقققوء  إجقققراءات

 .اآلراء ققي حالقة تعذر حت ي  توا   

 :8مققا ع 

حت م كل  ولة من الدول امل  كة يف اجلامعة 

ام احلكم ال ائم يف  ول اجلامعة األخرى،  ظ

هد بأا   عقوتعتربه ح ًا من ح وق تلك الدول، وتت

  يها.ت وم بعمل يرمي إىل تغيري ذلك النظام 

 :9مققا ع 

وا اة العربية الراغبة  يما بينها يف تعقلدول اجلامع

مما  ص عليه هذا امليثاق، أا تع د  أصوىأوث  وروابط 
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 ات ما ت اء لتح ي  هذه األغراض.اصقها من ا ت قبين

ب  أا ع دتها، أو اليت قواملعاهدات وا ت اصات اليت س

تع دها  يما بعد  ولة من  ول اجلامعة مع أجمل  ولة 

 ت يد األعضاء اآلخرين.  ،   تلزم وأخرى

 :10مققا ع 

تكوا ال اهرع امل ر الدائم جلامعة الدول العربية، 

 .جمل مكاا آخر يعينهجيتمع يف أ أاوسلم اجلامعة 

 :11مققا ع 

ينع د جملم اجلامعة ا ع ا ًا عا يًا مرت  يف 

، العام يف كل من شهرجمل مارس وسبتمرب 

ة ققوينع د بد ة غري عا ية كلما  عت احلاج

 .اء على طلب  ولت  من  ول اجلامعةقإىل ذلك بن

                                           
1508

17101958
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 :12مققا ع 

ا ة عامة  ائمة تتألف من قامعة أمقيكوا للا

وأمناء مساعدين، وعد  كاف من  ،أم  عام

  .املوظ  

ويع  جملم اجلامعة بأكثرية ثلثي  ول 

اجلامعة األم  العام، ويع  األم  العام 

املساعدين واملوظ    اءمبوا  ة اسلم، األمن

 . يف اجلامعة الرئيسي

ويضع جملم اجلامعة  ظامًا  اخليًا ألعمال 

 ، ويكوا ققققؤوا املوظ ققققققاألما ة العامة وش

اء ققق ري، واألمنققققة سقققققام يف  رجققققاألم  الع

  ققة وزراء م وض ، ويعققققاعدوا يف  رجققققاملس

ام ققققق  عققققاق أول أمققققذا امليثققققق  هلقققققيف ملح

 .للاامعة
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 :13مققا ع 

يعد األم  العام م رو  ميزا ية اجلامعة، 

عليه صبل بدء  ويعرضه على اسلم للموا  ة

 .كل سنة مالية

وحيد  اسلم  ديب كل  ولة من  ول 

اجلامعة يف الن  ات، وجيوز أا يعيد النظر  يه 

 .عند ا صتضاء

 :14مققا ع 

يتمتع أعضاء جملم اجلامعة، وأعضاء 

جلا ها، وموظ وها الذين ينص عليهم يف 

النظام الداخلي، با متيازات وباحلدا ة 

يامهم بعملهم، وتكوا الدبلوماسية أثناء ص

مدو ة حرمة املبا ي اليت ت غلها هيئات 

 اجلامعة.
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 :15مققا ع 

بدعوع من رئيم  األوىلينعق د اسقلم  قي املرع 

ن قوع مقد ذلك بدعقاحلقكومة املدرية، وبع

ويتناوب ممثلو  ول اجلامعة رئاسقة  .العام األم 

 .اسلم يف كل ا ع قا  عا جمل

 :16مققا ع 

ا األحوال املندو  عليها يف هذا  يقما عقد

اق، يكت ي بأغلبية اآلراء  ختقاذ اسلم قامليث

 :صرارات  ا ذع يف ال ؤوا اآلتية

 .شؤوا املوظ   - أ

 .إصرار ميزا ية اجلامعة-ب

وضع  ظام  اخلي لكل من اسلم،  -ج

 .واللااا، واألما ة العامة

 .ت رير  ض ا وار ا جتما  -  
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 :17مققا ع 

الدول امل  كة يف اجلامعة، األما ة تو   

العامة  سخًا من مجيع املعاهدات وا ت اصات 

من  أخرىاليت ع دتها أو تع دها مع أجمل  ولة 

 . ول اجلامعة أو غريها

 

 :18مققا ع 

تنسحب منها،  أاإذا رأت إحدى،  ول اجلامعة 

اسلم عزمها على ا  سحاب صبل تن يذه  أبلغت

 بسنة.

 ولة   ت وم  أا يعترب أجمل وسلم اجلامعة

بواجبات هذا امليثاق من دلة عن اجلامعة، 

وذلك ب رار يددره بإمجا  الدول عدا الدولة 

 .امل ار إليها
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 :19مققا ع 

اجلامعة العربية برملاا عربي  إطارين أ يف 

ت كيله ومهامه  األساسيوحيد   ظامه 

 . واختداصاته

 :20مققا ع 

امعة تعديل هذا جيوز مبوا  ة ثلثي  ول اجل

 اامليثاق، وعلى االدو  جلعل الروابط بينه

أمنت وأوث  وإل  اء حمكمة عدل عربية 

ولتنظيم صالت اجلامعة باهليئات الدولية اليت 

 .صد تن أ يف املست بل لك الة األمن والسالم

و  يبت يف التعديل إ  يف  ور ا  ع ا  التالي 

اليت   وللدولة  .للدور الذجمل ي دم  يه الطلب

                                           


29017

2332005 
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ت بل التعديل أا تنسحب عند تن يذه،  وا 

 .(18)الت يد بأحكام املا ع 

 :21مققا ع 

يددق على هذا امليثاق ومالح ه و  ًا للنظم 

األساسية املرعية يف كل من الدول املتعاصدع، 

وتو   وثائ  التددي  لدى األما ة العامة، 

ويدبح امليثاق  ا ذًا من صبل من صدق عليه بعد 

 استالماء مخسة ع ر يومًا من تاريخ ا  ض

 .العام وثائ  التددي  من أربع  ول األم 

حرر هذا امليثاق باللغة العربية يف ال اهرع بتاريخ 

سنة  آذار /مارس 22) 1364ربيع الثا ي سنة  8

 .( من  سخة واحدع حت ظ يف األما ة العامة1945

وتسلم صورع منها مطاب ة لألصل لكل  ولة 

 .امعةمن  ول اجل
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منذ  هاية احلرب العظمى املاضية، س طت 

عن البال  العربية املنسلخة من الدولة العثما ية، 

حت ومنها  لسط ، و ية تلك الدولة، وأصب

 ولة أخرى،  مست لة بن سها، غري تابعة ألجمل

وأعلنت معاهدع لوزاا أا أمرها ألصحاب ال أا 

، أمورهات من تولي  يها، وإذا مل تكن صد مكن

ام قققمل ي رر النظ 1919 اا ميثاق العدبة يف سنة 

ه هلا إ  علي أساس ا ع اف قققالذجمل وضع

باست الهلا،  وجو ها واست الهلا الدولي من 

الناحية ال رعية أمر  شك  يه. كما أ ه  شك 

كا ت  وإذا، األخرىيف است الل البال  العربية 

ست الل ظلت حماوبة املظاهر االارجية لذلك ا 

يكوا ذلك حائاًل  أا غألسباب صاهرع،  ال يسو

  وا اش اكها يف أعمال جملم اجلامعة.
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ولذلك ترى الدول املوصعة على ميثاق 

العربية ا ه  ظرًا لظروف  لسط  االاصة اجلامعة 

است الله  عاًل يتمتع هذا ال طر مبمارسة  وإىل أا

من  دوب عربييتوىل جملم اجلامعة أمر اختيار من

 .  لسط  لالش ا  يف أعماله

                                           
9919763462

1964

19731974

1964

1397585

632013

A/Res/67/194122012
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 ظرًا ألا الدول امل  كة يف اجلامعة 

ستباشر يف جملسها ويف جلا ها شؤو ًا يعو  

خريها وأثرها على العامل العربي كله، وألا 

كة يف اسلم أما ي البال  العربية غري امل  

 .ينبغي له أا يرعاها، وأا يعمل على حت ي ها

 اا الدول املوصعة على ميثاق اجلامعة العربية، 

توصي جملم اجلامعة، عند  أايعنيها بوجه خا  

النظر يف اش ا  تلك البال  يف اللااا امل ار إليها 

يف امليثاق، بأا يذهب يف التعاوا معها إىل ابعد مدى 

عدا ذلك بأ  يدخر جهدًا لتعرف مستطا ، و يما 

وآماهلا، وباا يعمل بعد ذلك  أما يهاحاجاتها وت هم 

وتأم  مست بلها بكل ما تهيئة  أحواهلاعلى صالح 

 الوسائل السياسية من أسباب.
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اق على قالدول املوصعة على هذا امليث ات  ت

ن عزام بك أمينًا عامًا عا ع عبد الرمحقي  سقتع

 .جلامعة الدول العربية

سنت ، وحيد  جملم  عويكوا تعيينه ملد

ت بل قققققققظام املسقققد النققققما بعقققة  يققققاجلامع

 .لألما ة العامة
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 ،ال ا ع العرب إا

من اإلمياا مببا ئ وأهداف ميثاق  ا طالصًا

جامعة الدول العربية وصرارات ال مة العربية، 

وسعيا حنو تطوير وحتديث أساليب آليات العمل 

العربي امل تقر ،   د اصروا ملح ا ضمن ميثاق 

عة الدول العربية حول ا  ع ا  الدورجمل جام

املنتظم سلم اجلامعة على مستوى ال مة 

 :كالتاليبد ته أعلى سلطة  يها، 

                                           



19822102000
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 :(1ما ع )

على  ةققدول العربيققة الققم جامعققد جملققينع 

 :املستويات التالية

ملو  ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو  -أ 

 .مقن ميثلهم على مستوى  ال مة

 .اء االارجية أو من ينوب عنهموزر -ب

 .املندوبوا  الدائموا  -ج 

 :(2ما ع )

ي وم جملم جامعة الدول العربية على مستوى 

ال مة بالنظر يف ال ضايا املتعل ة باستقراتيايات 

األمن ال ومي العربي بكا ة جوا به، وتنسي  

السياسات العليا للدول العربية جتاه ال ضايا 

وعلى وجه  ة والدولية،ذات األهمية اإلصليمي

وامل اريع  اريرققات والت قيف التوصي االدو  النظر
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امل  كة اليت ير عها إليه جملم جامعة الدول 

العربية على مستوى وزراء االارجية، وتعي  

 .األم  العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية

 :(3ما ع )

 ينع د جملم جامعة الدول العربية على مستوى ال مة

بد ة منتظمة، يف  ورع عا ية مرع يف السنة يف شهر 

مارس/ آذار، وله عند الضرورع أو بروز مستادات 

تتدل بسالمة األمن ال ومي العربي، ع د  ورات غري 

عا ية إذا ت دمت إحدى الدول األعضاء، أو األم  العام 

 .بطلب ذلك ووا   على ع دها ثلثا الدول األعضاء

 :(4ما ع )

مستوى  لدورات العا ية للمالم علىتع د ا  -أ

ال مة يف م ر اجلامعة بال اهرع، وجيوز 

للدولة اليت ترأس ال مة أا تدعو إىل 
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استضا تها إذا رغبت يف ذلك، ويتناوب 

أعضاء اسلم على الرئاسة حسب 

 .ال تيب اهلاائي ألمساء الدول األعضاء

جيوز ع د الدورات غري العا ية للمالم خارج  -ب

امعة مبوا  ة الدول األعضاء،على أا م ر اجل

 .تكوا الرئاسة للدولة اليت ترأس  ال مة

ت تدر رئاسة اسلم على ملو  ورؤساء  -ج 

 .وأمراء الدول العربية

 :(5ما ع )

تددر صرارات اسلم على مستوى ال مة 

 .بتوا   اآلراء

 (:6) ما ع

ة الدول العربية على مستوى قوم جملم جامعقي 

 رجية، يف  ورع مارس /آذار بالتحضريوزراء االا
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باإلضا ة  ،سلم اجلامعة على مستوى ال مة

 .إىل مهامه األصلية

 :(7ما ع )

ي وم اسلم على مستوى وزراء االارجية 

واألم  العام للاامعة بالتنسي  مع الدولة اليت 

ة الدول العربية على مستوى قترأس جملم جامع

ل مة وإعدا  الت ارير ال مة، مبتابعة تن يذ صرارات ا

 .ة التاليةقوالتحضري لل م أ ها،قالدورية ب 

 :(8ما ع )

يعترب هذا امللح   ا ذا بعد إصراره من صبل  -أ

ال ا ع العرب، ويددق عليه بد ة  هائية 

 . من الدول األعضاء و   أ ظمتها الدستورية

                                           

 


14122000

213122000
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يعترب هذا امللح  جزءا مكمال مليثاق  -ب

 .جامعة الدول العربية

رر هذا امللح  مبدينة ال اهرع يف يوم ح

 /أكتوبر 22هق املوا   1421ب قرج 24 األحقد

                                                                                                                         

32222001

42822001

5132001

62032001

7942001

8252001

92152001

101462001

111462001

121962001

132662001

142762001

15972001

161972001

172672001

18982001

191102001

20242002

211832003
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م من أصل واحد حي ظ 2000 األولت رين 

العامة جلامعة الدول العربية،  األما ةلدى 

لكل  ولة من  لألصلوتسلم صورع مطاب ة 

 .الدول املوصعة على هذا امللح  أو املنضمة إليه

 

 إمضاءات

 اهلاشقمية  األر  ية اململقكة عن

 االطقيب  اإللهمعالي السيد / عبد 

 العربية املتقحقدع   اإلماراتعن   ولة 

 يميقمعالي السيد / راشد عبد اهلل النع

 رينققالبحق مملكةعن  

 معالي ال يخ/ حممد بن مبار  آل خلي ة

 عن  اجلمهقورية التو سقية 

 قيىقن حيقمعالي السيد / احلبيقب ب
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 ة اجلزائرية الدمي راطقية ال عبيةعن  اجلمهوري

 معالي السيد / عبد العقزيز بلخقا م

 يبوتي قعن  مجهققورية جق

 رحقبدجمل  ققمعالي السيد / علي ع

 عن  اململكققة العربية السعو ية

 عو  ال يدلقس األمريصاحب السمو امللكي/ 

 و ااسقورية الهقعن  مج

 إمساعيلمعالي السيد الدكتور/ مدط ى عثماا 

 اجلمهورية العربيقة السورية  عن

 معالي السيد /  قاروق ال ر 

 عن  مجهقورية الدقومال

 رعقحممو  ه إمساعيلمعالي السيد الدكتور / 

 عن  مجهققورية العقراق

 د سقعيد الدقحافققمعالي السيد / حمم
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 مااقعن  سققلطنة عق

 بد اهلل قمعالي السيد / يوسف بن علوجمل بن ع

 ط قعن   ولققة  لسق

 دوميقققققاروق صققمعالي السيد /  

 رققعن   ولققة صطقق

 معالي ال يخ / محد بن جاسم بن جرب آل ثا ي

   املتحدععن  مجهورية ال مر 

 األم د قيف حممقمعالي السيد / ص

 ويت ققعن   ولققة الكق

 معالي السيد / سقليماا ماجد ال اه 

 ةققعن  اجلمهقورية اللبنا ي

 م احُلقققصيق ولة الرئيم / سقل

 العربية الليبية ال عبية ا شتقراكية العظمى اجلماهريية  عن

 م اهلققو يقمعالي السيد / عبد املنعق
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 ةقعن  مجهورية مدقر العربي

 قىققمعالي السيد / عمققرو موس

 ة قققة املغربيقعن  اململك

 قسىققمد بنعيقمعالي السيد / حمق

 املوريتا ية اإلسالميةعن  اجلمهورية 

 دقلي السيد / أمحد ولد سيدجمل أمحمعا

 عن  اجلمهقورية اليمقنية

 بد ال قا ر بامجقالقمعالي السيد / ع
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 :حكوماتإا 

 .حضرع صاحب اجلاللة ملك اململكة ا ر  ية اهلامشية

 .حضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية السورية

 .حضرع صاحب اجلاللة ملك اململكة العراصية

 .حضرع صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعو ية

 .حضرع صاحب ال خامة رئيم اجلمهورية اللبنا ية

 .احب اجلاللة ملك اململكة املدريةحضرع ص

 .حضرع صاحب اجلاللة ملك اململكة املتوكلية اليمنية

                                           
13

1950

1761950

221951

1621952
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- 

                                           

31101951

22111951

3131952

781952

1981952

24121952

11101953

1361961

1281961

1191964

14111971

23111971

2051974

3111976

2721978

1
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رغبة منها يف ت وية الروابط وتوثي  التعاوا 

ب   ول اجلامعة العربية، حرصًا على 

 .است الهلا وحما ظة على تراثها امل   

لرغبة شعوبها يف ضم الد وف  واستاابة

عن كيا ها وصيا ة لتح ي  الد ا  امل    

                                                                                                                         

2



 

69 

والسالم و  ًا ملبا ئ ميثاق جامعة الدول  األمن

املتحدع وألهدا هما  األممالعربية وميثاق 

وتعزيزًا لالست رار والطمأ ينة وتو ري أسباب 

 .الر اهية والعمراا يف بال ها

صد ات  ت على ع د معاهدع هلذه الغاية 

 :أمساؤهمبت عنها امل وض  اآلتية اوأ 

 :ة األر  ية اهلامشيةعن اململك

 حضرع صاحب السعا ع عو ي عبد اهلا جمل بك

 امل وض مبدراهلامشية وزير اململكة األر  ية 

 :عن اجلمهورية السورية

 حضرع صاحب الدولة الدكتور  اظم ال دسي بك

 رئيم جملم الوزراء ووزير االارجية

 :عن اململكة العراصية

 حضرع صاحب ال خامة السيد  ورجمل السعيد 

 يم جملم الوزراء رئ
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 :عن اململكة العربية السعو ية

 حضرع صاحب املعالي ال يخ يوسف ياس 

 وزير الدولة ووزير االارجية بالنيابة

 :عن اجلمهورية اللبنا ية

 حضرع صاحب الدولة رياض بك الدلح

 رئيم جملم الوزراء

 :عن اململكة املدرية

 حضرع صاحب امل ام الر يع مدط ى النحاس باشا

 جملم الوزراء رئيم

 وحضرع صاحب املعالي الدكتور حممد صالح الدين بك

 وزيققر االقارجية

 :عن اململكة املتوكلية اليمنية

 حضرع صاحب السعا ع السيد علي املؤيد

 املندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
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الذين بعد تبا ل وثائ  الت ويض اليت ختوهلم سلطة 

 .و اع ال كلكاملة واليت وجدت صحيحة ومست

 :صد ات  وا على ما يأتي

 :املا ع األوىل

تؤكد الدول املتعاصدع، حرصًا منها على  وام 

األمن والسالم واست رارهما، عزمها على  ض 

مجيع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء 

ها قأو يف عالصات اهقيف عالصاتها املتبا لة  يما بين

 .مع الدول األخرى

 :ةاملا ع الثا ي

عاصدع كل اعتداء مسلح ي ع تعترب الدول املت

 ولة أو أكثر منها، أو على صواتها،  على أجمل

، عماًل حب   إ هااعتداء عليها مجيعًا، ولذلك 

عن -ال ر جمل واجلماعي-الد ا  ال رعي 
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كيا ها، تلتزم بأا تبا ر إىل معو ة الدولة أو الدول 

املعتدجمل عليها، وبأا تتخذ على ال ور من ر ع 

جمتمعة مجيع التدابري وتستخدم مجيع ما لديها من و

وسائل مبا يف ذلك استخدام ال وع املسلحة لر  

 .األمن والسالم إىل  دابهما وإلعا عا عتداء 

وتطبي ًا ألحكام املا ع السا سة من ميثاق 

جامعة الدول العربية واملا ع احلا ية واالمس  

جملم من ميثاق األمم املتحدع خيطر على ال ور 

اجلامعة وجملم األمن بوصو  ا عتداء وما اختذ 

 .يف صد ه من تدابري وإجراءات

 :املا ع الثالثة

تت اور الدول املتعاصدع  يما بينها، بناء على 

طلب إحداها كلما هد ت سالمة أراضي أجمل 

 .واحدع منها أو است الهلا أو أمنها
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ة يويف حالة خطر حرب  اهم أو صيام حالة  ول

 ى خطرها تبا ر الدول املتعاصدع م اجئة خي

 اختاذتوحيد خططها ومساعيها يف  على ال ور إىل

 .التدابري الوصائية والد اعية اليت ي تضيها املوصف

 :املا ع الرابعة

ال ة الذكر على قرغبة يف تن يذ ا لتزامات الس

أكمل وجه تتعاوا الدول املتعاصدع  يما بينها 

وت   ، حبسب  .زهالدعم م وماتها العسكرية وتعزي

موار ها وحاجاتها، يف تهيئة وسائلها الد اعية االاصة 

 .واجلماعية مل اومة أجمل اعتداء مسلح

 :املا ع االامسة

تؤلف جلنة عسكرية  ائمة من ممثلي هيئة 

حرب جيوش الدول املتعاصدع لتنقظيم  أركاا

 .ائله وأساليبهقخطط الد ا  امل    وتهيئة وس
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املعاهدع اختداصات هذه  وحتد  يف ملح  هذه

اللانة الدائمة مبا يف ذلك وضع الت ارير 

الالزمة املتضمنة عناصر التعاوا وا ش ا  

 .يف املا ع الرابعة إليهماامل ار 

ل خوتر ع هذه اللانة الدائمة ت اريرها مما يد

يف  ائرع أعماهلا إىل جملم الد ا  امل    

 .املندو  عنه يف املا ع التالية

 :ع السا سةاملا 

يؤلف، حتت إشراف جملم اجلامعة، جملم 

للد ا  امل    خيتص جبميع ال ؤوا املتعل ة 

من هذه  5، 4، 3، 2املوا   أحكامبتن يذ 

املعاهدع ويستع  على ذلك باللانة العسكرية 

 .الدائمة امل ار إليها يف املا ع الساب ة
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امل ار إليه من  امل    ويتكوا جملم الد ا 

االارجية والد ا  الوطين للدول املتعاصدع  وزراء

 .أو من ينوبوا عنهم

وما ي رره اسلم بأكثرية ثلثي الدول يكوا 

 .ملزمًا جلميع الدول املتعاصدع

 :املا ع السابعة

ستكماً  ألغراض هذه املعاهدع وما ترمي ا

مأ ينة وتو ري الر اهية يف قإليه من إشاعة الط

توى املعي ة  يها، قمسع ققة ور ققال  العربيققالب

تتعاوا الدول املتعاصدع على النهوض 

ا واستثمار مرا  ها ققباصتدا يات بال ه

الطبيعية وتسهيل تبا ل منتااتها الوطنية، 

الزراعية والدناعية، وبوجه عام على تنظيم 

  اطها ا صتدا جمل وتنسي ه وإبرام ما ت تضيه 
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ذه قققه  ققة لتح يققققخاص اتققققات اصال من ققققاحل

 .األهداف

 

 

 

 

  :املا ع الثامنة

                                           
35522931977

 .

2761977

591977

15101977

1521978

 

 :املا ع الثامنة

ين قققأ يف جامعقققة القققدول العربيقققة " اسلقققم -1

ا صتدقققققا جمل وا جتمقققققاعي " يضقققققم وزراء  

الدول العربية األعضاء املختد  بال ؤوا 

 د همققققة والذين حتقققققا صتدا ية واملالي
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حكومات الدول األعضاء آخذين يف 

ا عتبار طبيعة مهام اسلم وأهمية 

استمرارية التمثيل و عاليته، وتكوا مهمة 

اسلم حت ي  أغراض اجلامعة 

ا صتدا ية وا جتماعية وما يتدل بها مما 

 ص عليه يف ميثاق جامعة الدول العربية أو 

                                                                                                                         

1521978

2721978

2741978

1461978

3171978

1321979

951980

1461980

2461980

1351981

361981

2361981
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 اصات املع و ع يف إطار ملعاهدع أو ا تهذه ا

 .اجلامعة 

ماعي يتوىل اسلم ا صتدا جمل وا جت-2 

منظمة  مهمة املوا  ة على إ  اء أجمل

عربية متخددة كما ي رف على 

حسن صيام املنظمات احلالية مبهامها 

ة يف مواثي ها وذلك و   قققاملبين

 .اليت ي ررها لذلك األحكام

 :املا ع التاسعة

زءًا قققققدع جقققذه املعاهققق  بهقققق  املر ققققترب امللحقققيع

 .منها أ  يتاز

                                           


28016

2352004
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 :املا ع العاشرع

تتعقهد كل من الدول املتعاصدع بأ  تع د أجمل 

 ولي يناصض هذه املعاهدع وبأ  تسلك يف  ات اق

مسلكًا  األخرىعالصاتها الدولية مع الدول 

 .يتنا ى مع أغققراض هذه املعاهدع

 :حلا ية ع رعاملا ع ا

دع ما قققاهعذه املقققام هققليم يف أحك

م بأجمل حال ققد به أا ميقم، أو ي دققققمي

ات ققققققققوق وا لتزامقققققققوال، احل ققققمن األح

دول ققققققة، أو اليت صد ت تب للققققققققققامل تب

ى ميثاق هيئة األمم ققققققاألطراف  يها مب تض

يضطلع بها  املتحدع أو املسؤوليات اليت

جملم األمن يف احملا ظة على السالم 

 .واألمن الدولي
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 :املا ع الثا ية ع رع

 ولة من الدول املتعاصدع، بعد مرور  جيوز ألجمل

تنسحب  أاع ر سنوات من   اذ هذه املعاهدع، 

منها يف  هاية سنة من تاريخ إعالا ا سحابها إىل 

 .األما ة العامة جلامعة الدول العربية

ألما ة العامة إبالغ هذا اإلعالا إىل وتتوىل ا

 .الدول املتعاصدع األخرى

 : رعاملا ع الثالثة ع

ا  قققققًا لألوضقققدع و  ققققذه املعاهقققدق على هقققيد

 .الدستورية املرعية يف كل من الدول املتعاصدع

امة جلامعة الدول قا ة العقوتو   وثائ  التددي  لدى األم

 ا ذع من صبل من صدق عليها العربية وتدبح املعاهدع 

 األمقا ةتالم قبعد ا  ضاء مخسة ع ر يومًا من تاريخ اس

 .  تددي  أربع  ول على األصلقالعامة وثائ
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حررت هذه املعاهدع باللغة العربية يف ال اهرع 

املوا    1369خر سنة مجا جمل اآل 25بتاريخ 

من  سخة واحدع  1950سنة   يساا /إبريل 13

العامة جلامعة الدول العربية،  حت ظ يف األما ة

وتسلم صورع منها مطاب ة لألصل لكل  ولة 

 .من الدول املتعاصدع
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 إمضاءات

 د اهلا جمل (ققعو ي عب) اهلامشية  األر  يةعن اململكة 

 قي (قم ال دسققققققق اظ )   عن اجلمهورية السورية 

 ورجمل السققعيد (ققققققققق)     عن اململكة العراصية 

   (قققققف ياسقققققق) يوس ة العربية السعو ية عن اململك

 قلح (ققققاض الدققققق) ريق    عن اجلمهورية اللبنا ية

 مدط ى النحاس ( )   عن اململكة املدرية 

 ()حممد صالح الدين       

   :عن اململكة املتوكلية اليمنية

ذه املعاهدع مع ملح ها على ما يف كتابي قعلى ه أوا ق 

  .العام املوضح يف احملضر اليوم  األملسعا ع 

 ) السيد على املؤيد (       
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 :البند األول

ختتص اللانة العسكرية الدائمة املندو  

عليها يف املا ع االامسة من معاهدع الد ا  

امل    والتعاوا ا صتدا جمل ب   ول اجلامعة 

 :اآلتية باألمورالعربية 

لعسكرية ملواجهة مجيع إعدا  االطط ا )أ( 

، أو أجمل اعتداء مسلح املتوصعةاألخطار 

ميكن أا ي ع على  ولة أو أكثر من 

الدول املتعاصدع أو على صواتها وتستند يف 

إعدا  هذه االطط على األسم اليت 

 .ي ررها جملم الد ا  امل   

ت ديم امل  حات لتنظيم صوات الدول  )ب(

ل وات كل  األ  ىاملتعاصدع ولتعي  احلد 



 

84 

منها حسبما متليه امل تضيات احلربية 

 .وتساعد عليه إمكا يات كل  ولة

ت ديم امل  حات لزيا ع ك اية صوات  )ج( 

الدول املتعاصدع من حيث تسليحها وتنظيمها 

 األساليبوتدريبها لتتم ى مع احدث 

العسكرية وتنسي  كل ذلك  والتطورات

 .وتوحيده

ر موار  الدول ت ديم امل  حات  ستثما ) ( 

املتعاصدع الطبيعية والدناعية والزراعية 

وغريها وتنسي ها لداحل اسهو  احلربي 

 .والد ا  امل   

تنظيم تبا ل البعثات التدريبية وتهيئة  )هق(

ارين واملناورات امل  كة ب  قاالطط للتم

التمارين  صوات الدول املتعاصدع وحضور هذه
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 دد اص اح واملناورات و راسة  تائاها ب

ما يلزم لتحس  وسائل التعاوا يف امليداا 

 إىلب  هذه ال وات والبلوغ بك ايتها 

 . رجة أعلى

الالزمة عن  واإلحدائياتإعدا  املعلومات  )و( 

 اقققققوإمكا ياتهدع ققققدول املتعاصققققوار  القققققم

احلربية وم درع صواتها يف اسهو  احلربي 

 .امل   

هيالت واملساعدات املختل ة حبث التس )ز( 

ب إىل كل من الدول قققققيطل أااليت ميكن 

ت احلرب إىل ققققققققا وصققققققققاملتعاصدع أا ت دمه

العاملة  رىققققققاألخجيوش الدول املتعاصدع 

ذه ققققه امقققققألحكذًا ققققققتن ي هاقققققأراضييف 

 .املعاهدع
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 :البند الثا ي

مة ت كيل جلاا جيوز للانة العسكرية الدائ

ائها لبحث ق رعية  ائمة أو مؤصتقة من بق  أعض

أجمل موضو  من املوضوعات الداخلة يف  طاق 

يف  باألخدائي اختداصاتها وهلا أا تستع  

ات ترى ضرورع قأجمل موضو  من هقذه املوضوع

 .ا ستعا ة خبرباتهم أو برأيهم  يه

 

 :البند الثالث

 ارير م دققلة تر قع اللانة العسقكرية الدائمة ت

عن  تياقة حبقوثها وأعقماهلا إلقى جملقم الد ا  

امل    املندو  عقليه  قي املا ع السا سة من 

هذه املعاهدع كما تر قع إليه ت ققققارير سنوية 

خالل العام من هذه البحوث  أجنزتهعما 

 .واألعمال
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 :البند الرابع

تكوا ال اهرع م رًا للانة العسكرية الدائمة، 

تع د اجتماعاتها يف أجمل  أانة مع ذلك وللا

 .مكاا آخر تعينه

 عملد أعضائهانتخب اللانة رئيسها من ب  تو

عام  وميكن جتديد ا تخابه وي  ط يف 

باط قمن الض األصلالرئيم أا يكوا على 

 .ا ع " من الضباط العظام "قال 

ومن املت   عليه أا يكوا مجيع أعضاء هذه 

ألصلية ألحدى الدول اللانة من ذوجمل اجلنسية ا

 .املتعاصدع

 :البند االامم

تكوا ال يا ع العامة جلميع ال وات العاملة يف 

امليداا من ح  الدولة اليت تكوا صواتها 
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امل  كة يف العمليات أكثر عد ًا وعدع من 

، إ  إذا مت اختيار األخرىكل من صوات الدول 

ال ائد العام على وجه آخر بإمجا  آراء 

 .ول املتعاصدعحكومات الد

ويعاوا ال ائد العام يف إ ارع العمليات احلربية 

 .هيئة أركاا م  كة

 :إمضقققاءات

 ا جمل (قق) عو ي عبد اهلق اهلامشية  األر  يةعن اململكة 

 ي (ققم ال دسققققققققق)  اظق   عن اجلمهورية السورية 

 قعيد (قققققورجمل السققققققق)  ق   عن اململكة العراصية 

   (ققققف ياسقققققققق) يوسق لكة العربية السعو ية عن املم

 قلح (ققققاض الدققققققق) ريق   عن اجلمهورية اللبنا ية 

 ) مدط ى النحقاس (   عن اململكة املدرية 

 (نق)حممد صالح الدي       

 د (قق) السيد علي املؤي   عن اململكة اليمنية 
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من رؤساء  عسكرية تؤلف هيئة است ارية

حرب جيوش الدول املتعاصدع لإلشراف  أركاا

على اللانة العسكرية الدائمة املندو  عليها 

يف املا ع االامسة من املعاهدع ولتوجيهها يف 

من  ولاألمجيع اختداصاتها املبينة يف البند 

 .امللح  العسكرجمل

                                           
221951

2219511621952
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وتعرض عليها ت ارير اللانة العسكرية 

صبل ر عها إىل  إلصرارهاالدائمة وم  حاتها 

جملم الد ا  امل    املندو  عليه يف املا ع 

 .السا سة من املعاهدع

وت وم اهليئة ا ست ارية العسكرية بر ع 

ت اريرها وم  حاتها عن مجيع وظائ ها إىل 

 وإصرارا ققققر  يهقققق   للنظقققق جملم الد ا  امل

 .منها إصرارهما ي تضي احلال 

توكول صبل الدول وويكوا هلذا الرب

اللذين للمعاهدع  واألثراملوصعة عليه   م ال وع 

 أحكاموملح ها وخاصة  يما يتعل  بتن يذ 

املا ت  االامسة والسا سة من املعاهدع والبند 

 .الثالث من ملح ها العسكرجمل
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 قققاءاتإمض

 د اهلا جمل (ق) عو ي عب  اهلامشية  األر  يةاململكة 

 قي (ققم ال دسققققققق)  اظ    اجلمهورية السورية 

 عيد (ققققققورجمل السقققققق)      اململكة العراصققية

 ققدل (قققققققققققققققققققق) ال يققق  اململكة العربية السعو ية 

 قلح (ققققالدقاض قققققق) ري    اجلمهورية اللبنا ية 

 ) مدقط ى النحاس (    اململكة املدرية 

 (نقحممد صالح الدي)       

 د (قق) السيد على املؤي  اململكة املتوكلية اليمنية 
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 اريفقققققققققققققققققققتعقق

 :األوىلاملا ع 

داخلي سلم النظام اليسمى هذا النظام " -1

جامعة الدول العربية" ويتضمن ال واعد املنظمة 

 .اسلم وممارسة مهامه ا ع ا  إلجراءات

تكوا للمسميات اآلتية يف هذا النظام  -2

 الد  ت الوار ع صرين كل منها:

 جامعة الدول العربية  :اجلامعة

 ميثاق جامعة الدول العربية  : امليثاق

 جملم جامعة الدول العربية  : اسلم
                                           



6894129

532008
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  العام جلامعة الدول العربية األم  : العام األم 

  األما ة العامة جلامعة الدول العربية: العامة األما ة

 املنظمات العربية املنبث ة عن اجلامعة : املنظمات املتخددة

  يف اجلامعة عضاءاألالدول العربية  األعضاء:الدول 

 

 عضوية اسلم ومهامه

 املا ع الثا ية:

 اسلم  من املستويات التالية:يتألف  -1

ملو  ورؤساء وأمراء الدول األعضاء  : أ

 أو من ميثلهم على مستوى ال مة.

 وزراء االارجية أو من ينوب عنهم. :ب

 املندوبوا الدائموا. : ج

  ققققبوثائ ا هقققققاء مندوبيقققالدول األعض تزو  -2

 .اعتما هم ووثائ  ت ويضهم عند ا صتضاء
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تددر وثائ  ا عتما  والت ويض عن رئيم  -3

الدولة أو رئيم احلكومة أو وزيقر االارجية 

 .العام األم وتسلم الوثائ  إىل 

حيت ظ املندوبوا بد تهم التمثيلية يف  -4

العام،  األم مل ختطر الدولة،  اسلم ما

ى هيئة متثيلها من تغيري ويف مبا تدخله عل

هذه احلالة يزو  املندوب اجلديد بوثي ة 

 اعتما ه وت ويضه.

 أمساءالعام،  األم يبلغ كل مندوب معتمد  -5

اجتما   إىلالو د ومست اريه وسكرترييه  أعضاء

 .األصلعلى  بأسبو اسلم صبل موعد ا تتاحه 

 املا ع الثالثة:

 أغراض وم اسلم يف سبيل حت ي  ي -1

 و  ًا ألحكام امليثاق مبا يأتي: اجلامعة
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وضع السياسة العامة للاامعة وخطة  : أ

 عمل اسلم.

 األعضاءتوثي  الدالت ب  الدول  :ب

 وتنسي  خططها حت ي ًا للتعاوا بينها.

البت يف املسائل اليت يعرضها عليه  : ج

واختاذ  األعضاءالعام أو الدول  األم 

 ال رارات الالزمة.

راراته وكذلك ما تربمه قيذ صقمراعاع تن  :  

بينها من ات اصات يف  األعضاء الدول

  طاق اجلامعة.

اسالم  تعرضها عليه حبث الت ارير اليت :هق

 وإصداراملتخددة العربية واملنظمات 

 .ال رارات الالزمة يف شأا تلك الت ارير

 .ت رير وسائل التعاوا مع املنظمات الدولية :و 
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 .واملالية للاامعة اإل اريةال ؤوا حبث  : ز

 :ي وم اسلم على مستوى ال مة  باملهام التالية -2

النظر يف ال ضايا املتعل ة باس اتيايات  :أ 

 .األمن ال ومي العربي بكل جوا به

تنسي  السياسات العليا للدول العربية  :ب

جتاه ال ضايا ذات األهمية اإلصليمية 

  النظر يف والدولية، وعلى وجه االدو

التوصيات والت ارير وامل اريع امل  كة  

 .اليت ير عها إليه اسلم على املستوى الوزارجمل

 تعي  األم  العام. :ج

 تعديل امليثاق. :  

 ي وم مبا يأتي: للمالم أا -3

إ  اء جلاا است ارية و نية يراها  :أ 

ضرورية لنهوض اجلامعة مبهامها 
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اا ققققققذه اللاققققه اءققققأعضار ققققواختي

حي قققققن مرشققققرجمل مققق ا  السققققققبا ص

املختد  يف جما ت  األعضاءالدول 

 عملها.

يعهد إىل واحد أو أكثر من  أا :ب

  وت ديم قبدراسة موضو  مع أعضائه

صبل  األعضاءرير عنه يوز  على قت 

اجللسة اليت يبحث  يها املوضو  بيوم 

 .األصلعلى 

 :املا ع الرابعة

ي قة  داملتخدالعربية  ت    املنظمات -1

م وجلا قه و  قًا لل تيبات اليت قاسل اجتماعات
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 األم يتم ا ت اق عليها يف هذا ال أا بق  

 املنظمات. العام والرؤساء التن يذي  هلذه

 واإلصليميةجيوز  عوع املنظمات الدولية  -2

مع اهتمامات  أ  طتهااليت تتالءم 

حلضور جلسات معينة للمالم اجلامعة 

وجلا ه بد ة مراصب وذلك بناء على 

صرارات يتخذها اسلم بأغلبية ثلثي 

 .األعضاءالدول 

تتل ى املنظمات املتخددة وغريها من اجلهات  -3

امل بولة بد ة مراصب يف اجتماعات اسلم 

الوثائ  والت ارير املتعل ة باملوضوعات اليت يرى 

دل بأ  طة هذه تت أ هاالعام  األم 

 اجلهات.
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 اسلقم  ا ع قا 

 املا ع االامسة:

ينع د اسلم على مستوى ال مة بد ة  -1

منتظمة يف  ورع عا ية مرع يف السنة يف 

شهر مارس/آذار، وله عند الضرورع أو بروز 

مستادات تتدل بسالمة األمن ال ومي 

العربي، ع د  ورات غري عا ية إذا ت دمت 

ضاء أو األم  العام بطلب إحدى الدول األع

 .ذلك ووا   على ع دها ثلثا الدول األعضاء

يع د اسلم  على مستوى ال مة  وراته  -2

العا ية يف م ر اجلامعة بال اهرع، وجيوز 

للدولة اليت ترأس ال مة أا تدعو إىل 

 استضا تها إذا رغبت يف ذلك. 
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تبدأ أعمال الدورع العا ية سلم اجلامعة  -3

وى ال مة باجتما  اسلم على على مست

مستوى املندوب  يتبعه اجتما  اسلم 

 على املستوى الوزارجمل.

جيوز ع د الدورات غري العا ية للمالم  -4

على مستوى ال مة خارج م ر اجلامعة 

مبوا  ة الدول األعضاء على أا تكوا 

 الرئاسة للدولة اليت ترأس ال مة.

يف رجمل على املستوى الوزاتمع اسلم جي -5

 ورت  عا يت  يف شهرجمل مارس )آذار( 

وسبتمرب )أيلول( من كل عام، وله عند 

 ا صتضاء أا جيتمع يف  ورع غري عا ية:

على بناء على صقرار صا ر عن اسلم  :أ 

 يف  ورع عا ية ساب ة.املستوى الوزارجمل 
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بناء على طلب  ولت  من الدول  :ب

األعضاء أو بطلب من األم  العام 

ويف   ة  ولت  من الدول األعضاء وموا

هذه احلالة ينع د اسلم خالل شهر من 

 .العام األم تاريخ وصول الطلب إىل 

يف حا ت ا عتداء امل ار إليها يف  : ج

املا ع السا سة من امليثاق، ينع د 

اسلم يف أصرب وصت ممكن خالل 

طلب إىل لثالثة أيام من تاريخ وصول ا

 العام. األم 

 اسلم يف  وراته  تدرج يف جدول أعمال  -6

غري العا ية مسائل غري اليت ع دت الدورع 

اسلم  مل ي رر من أجل النظر  يها ما

 .األعضاءخالف ذلك بأغلبية ثلثي الدول 
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 وراته  على املستوى الوزارجمل يع د اسلم -7

يف م ر اجلامعة وله أا يع دها يف أجمل 

 مكاا آخر ب رار منه

 علىمال الدورع العا ية للمالم تبدأ أع -8

جتما  سلم اجلامعة باالوزارجمل  املستوى

املندوب  الدائم  ملدع يوم ،  على مستوى

ي ار   يه كبار املوظ   واملختد  يف 

الدول العربية األعضاء، وتت ر  عنه 

( من هذا 9اللااا ذاتها الوار ع باملا ع )

 النظام وذلك من أجل:

                                           

 118

62425920021
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بنو  جدول األعمال الت اور يف  : أ

املعروض على جملم اجلامعة على 

 املستوى الوزارجمل.

حبث املوضوعات املعروضة على  :ب

اسلم على املستوى الوزارجمل، ومراجعة 

م اريع ال رارات املتعل ة بها، سواء املعدع 

من صبل األما ة العامة أو امل دمة من الدول 

األعضاء،  ختاذ صرارات يف املوضوعات 

رى البت  يها، وإعدا  توصيات اليت ي

األخرى اليت يرى  ب أا املوضوعات

أهمية عرضها على اسلم على 

 لبت  يهالاملستوى الوزارجمل، 

دء الدورات، قام تاريخ بقالع األم حيد   -9

 كما ي  ح موعد ا تهائها.
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العام الدعوع حلضور الدورع  األم يوجه -10

 يعأسابالعا ية صبل موعد ا جتما  بستة 

، وللدورع الطارئة صبل موعد األصلعلى 

 ا جتما  خبمسة أيام على األصل.

امللح ة  األجهزعالعام  األم خيطر -11

واملنظمات املتخددة واجلهات اليت 

يت رر حضورها اجتماعات اسلم بد ة 

 مراصب، مبوعد ا جتماعات.
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 لم ققققة اسقققققرئاسق

 السا سة:املا ع 

يف املا ت  االامسة  مع مراعاع ما ور 

 والسا سة من امليثاق:

تسند رئاسة اسلم عند بدء كل  ورع  -1

بالتناوب بينهم  الدول األعضاء عا ية إىل 

 ألمساءعلى أساس ال تيب اهلاائي 

دول. ويظل الرئيم ميارس أعمال قال

الرئاسة إىل أا تسند الل ه يف مستهل 

 أعمال الدورع العا ية التالية. كما يتوىل

رئاسقة كل  ورع غري عا ية تنع د صبل 

مل تكن هذه  ا تقهاء مقدع رئاسته ما

دورع صد ع دت تن يذًا ملا  دت عليه قال
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املا تاا االامسة والسا سة من امليثاق 

وكا ت الدولة اليت ينتمي إليها الرئيم 

الة قطر ًا  قي املوضو ، ويف هذه احل

 ينتخب اسلم رئيسًا للدورع.

اسة اسلم على مستوى ال مة ت تدر رئ -2

 على ملو  ورؤساء وأمراء الدول األعضاء.

إذا تعذر على رئيم اسلم على مستوى  -3

ال مة مباشرع أعمال الرئاسة، أسندت 

الرئاسة  الوصتية للدولة اليت هلا رئاسة 

 الدورع التالية.

رئيم اسلم على املستوى إذا تعذر على  -4

ئاسة، تو ها مباشرع أعمال الرالوزارجمل 

و د  ولته إىل  أعضاءأحد  ه يابة عن

مل يكن لدولته ممثل غريه،   إذاالدورع، 
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الرئاسة الوصتية ملندوب الدولة اليت  أسندت

 هلا رئاسة الدورع التالية.

إىل املهام والدالحيات املخولة  باإلضا ة -5

وار ع يف  أخرى أحكامللرئيم مبوجب 

ح واختتام هذا النظام، يعلن الرئيم ا تتا

الدورات واجللسات ووصف اجللسات 

باب املناص ات، ويك ل مراعاع  وإص ال

امليثاق وهذا النظام. ويعطي  أحكام

الكلمة حبسب ترتيب طلبها ويطرح 

املوضوعات للمداولة، ويطرح ا ص احات 

ألخذ الرأجمل  يها ويدير التدويت ويبت يف 

ام ويعلن ال رارات ويتابع ققققق  اط النظ

اللااا ويبلغ اسلم الرسائل  لأعما

 الوار ع إليه.
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للرئيم ح  ا ش ا  يف مداو ت اسلم 

مل  اليت ميثلها ما ةوا ص ا   يابة عن الدول

 .و ده إىل الدورع أعضاءينب عنه يف ذلك أحد 

 

 مققال اسلققدول أعمققج

 :السابعةاملا ع 

العام م رو  جدول أعمال  األم يعد  -1

غه مع املذكرات الت سريية والوثائ  اسلم ويبل

وغريها من اجلهات املعنية مع كتاب  األعضاءللدول 

 .بستة أسابيع على األصل ا ع ا هالدعوع لالجتما  صبل 

 يتضمن م رو  جدول األعمال: -2

العام عن أعمال اجلامعة األم  ت رير  :أ 

املتخذع  واإلجراءاتب  الدورت  

 لتن يذ صرارات اسلم.
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الت ارير واملسائل الوار ع من اسالم  :ب

 املختدة واملنظمات املتخددة.

صقرر  أااملسائل اليت سب  للمالم  : ج

 إ راجها يف جدول أعماله.

املسائل والت ارير والبيا ات اليت  :  

م قيتع  عرضها على اسل

مب تضى  ظم اجلامعة الداخلية 

 واملالية. واإل ارية

حها  ولة عضو أو املسائل اليت ت   :هق

العام ضرورع عرضها على  األم يرى 

 اسلم.

 إ راجلكل  ولة عضو ولألم  العام طلب  -3

مسائل إضا ية يف م رو  جدول أعمال 
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اسلم وذلك صبل التاريخ احملد  لبدء 

 .األصلالدورع بثالثة أسابيع على 

هذه املسائل يف جدول إضايف  إ راجويتم  

 األعضاءالدول يرسل مع وثائ ه إىل 

وغريها من اجلهات املعنية صبل ع رع أيام 

 من موعد الدورع. األصلعلى 

العام طلب إ راج  واألم  ولة عضو  ألجمل -4

مسائل إضا ية يف م رو  جدول أعمال الدورع 

تى حلول املوعد احملد    تتاحها إذا كا ت قح

 .وا ستعاال األهميةهلذه املسائل ص ة 

لى جدول أعماله يف بداية كل يدا ق اسلم ع -5

يف إىل اجلدول مسائل غري ق ورع عا ية وله أا يض

وبعد  األعضاءة أغلبية الدول قاملدرجة  يه مبوا  

 .اخذ رأجمل مكتب اسلم يف ذلك
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الدورع تعديل بعض املسائل  أثناءللمالم  -6

أو حذ ها أو  األعمالاملدرجة يف جدول 

، االا ستعإضا ة مسائل جديدع هلا ص ة 

 .األعضاءوذلك مبوا  ة ثلثي الدول 

، األعمالعندما يتضمن م رو  جدول  -7

موضوعًا له عالصة مباشرع بأوجه   اط 

 األم إحدى املنظمات املتخددة، يت اور 

العام مع هذه املنظمة حول املوضو  وي دم 

 .متضمنًا رأيه وم  حاتهعنه للمالم ت ريرًا 

ال راغ من حبث تنتهي الدورع العا ية بعد  -8

وللمالم  األعمالاملوا  املدرجة يف جدول 

ي رر وصف جلسات الدورع مؤصتًا صبل  أا

ا  تهاء من حبث اجلدول واستئناف 

 اجللسات يف موعد  ح .



 

114 

 ا ه قققمكتب اسلم وجل

 :الثامنةاملا ع 

يت كل مكتب اسلم يف كل  ورع  -1

عا ية من رئيم اسلم ورؤساء اللااا 

رئيم اسلم رئاسة املكتب. ويف ويتوىل 

حالة غيابه ينوب عنه يف أعمال الرئاسة 

 و ده إىل الدورع. أعضاءأحد 

العام أو من  األم حيضر جلسات املكتب  -2

املساعدين أو مست ارجمل  األمناءينيبه من 

العام. كما جيوز ملن يرغب من مندوبي  األم 

 .الدول أا حيضر اجتماعات املكتب

 كتب باملهام التالية:ي وم امل -3

 تنسي  أعمال اسلم واللااا. :أ 



 

115 

مراجعة صياغة ال رارات اليت يعتمدها  :ب

 .اسلم  وا املساس مبضمو ها

مساعدع رئيم اسلم يف إ ارع  : ج

 أعمال الدورع بد ة عامقة.

غري ذلك من املهام الوار ع يف هذا  :  

 .اليت يكل ه بها اسلم األعمالالنظام أو 

 :التاسعةا ع امل

يف  على املستوى الوزارجمل تت ر  عن اسلم-1

 مستهل كل  ورع عا ية اللااا التالية:

 (ىقققاألولاللانة )  جلنة ال ؤوا السياسية 

 (قةقق)اللانة الثا ي ا يةقققجلنة ال ؤوا ا صتد

 (قةقق)اللانة الثالث ال ؤوا ا جتماعية والث ا ية جلنة

 ()اللانة الرابعقة ة ققؤوا ال ا و يجلنة ال 

 (اللانة االامسة)  ةقواملالي اإل اريةجلنة ال ؤوا 
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وغري ذلك من اللااا اليت يرى اسلم أ ها  

ضرورية لسري أعمال الدورع على حنو يتيح 

 راسة وا ية للمسائل املدرجة يف جدول 

 .األعمال

ت    كل  ولة عضو يف كل من هذه  -2

ب  اللااا مبندوب خيتاره و دها من 

، ويكوا له أو من ينيبه ح  أعضائه

 ا ش ا  يف املناص ة.

اللااا صحيحًا، إذا حضره  ا ع ا يكوا  -3

 .األعضاءالدول  أغلبيةمندوبوا عن 

تتدل اجتماعات اللااا  جناز أعماهلا  -4

آخذع يف ا عتبار املوعد احملد    تهاء 

الدورع، وتددر توصياتها بأغلبية آراء 

 ضرين.احلا األعضاء
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اب رئيم ختستهل كل جلنة أعماهلا با ت -5

. ويف حال غياب أعضائهاوم رر من ب  

الرئيم ينوب عنه م رر اللانة يف إ ارع 

جلساتها وللرئيم أو امل رر يف حالة غياب 

دم للمالم كل ما يطلبه منه قم أا ي قالرئي

حول ما ور  يف ت رير اللانة  اإليضاحاتمن 

أا ي    يف املداولة  كما له مبوا  ة الرئيم

 . وا ا ص ا  ما مل يكن عضوًا يف اسلم

حييل اسلم املسائل املدرجة يف جدول  -6

إىل اللااا حبسب اختداصها  األعمال

لدراسة هذه املسائل وت ديم ت ارير عنها 

وجيوز إحالة مسألة واحدع إىل أكثر من 

جلنة. وللمالم أا ي رر مناص ة مسألة 

 ىل اللانة املختدة. وا إحالتها إ
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  جيوز للااا أا تبحث مسائل مل ي رر  -7

ا كما   جيوز هلا أا هاسلم إحالتها إلي

تتخذ أية توصية يف شأا أية مسألة مدرجة 

على جدول أعماهلا ي تب على اعتما ها 

من اسلم التزام مالي صبل أا يدلها 

العام عن اآلثار املالية  األم ت رير من 

 امل تبة على اختاذ التوصية. واإل ارية

 أعضائهاجيوز للااا أا ت كل من ب   -8

جلا ًا  رعية لدراسة موضو  أو أكثر من 

 ها.قاملوضوعات املعروضة علي

وا  قاملندو  عليها يف امل اإلجراءاتتطب   -9

 17و 15و 14و 10و ال  رع الثا ية 6/5

من هذا النظام  يما خيص اجتماعات 

 ا.اللااا ومداو ته
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 م ققققلا ة اسققققأمق

 :العاشرعاملا ع 

العام يف اجتماعات اسلم  األم ي     -1

وجلا ه وجيوز أا يعاو ه أو حيل حمله  يها 

من خيتارهم من مساعديه. ولألم  العام 

أو ملساعديه مبوا  ة الرئيم أا يعرضوا 

بيا ات  أو كل وصت ت ارير على اسلم يف

 اسلم.عن أية مسألة يبحثها 

يس عي  ظر اسلم أو  أالألم  العام  -2

إىل أية مسألة يرى أ ها صد  األعضاءالدول 

تسيء إىل العالصات ال ائمة ب  الدول 

 .األخرىالعربية أو بينها وب  الدول 
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العام تنظيم سكرتارية  األم يتوىل  -3

اسلم وجلا ه. كما ي رف على 

وضع حماضر يدوا  يها ما  ار من 

من ال رارات وتعد  ملناص ات وما اختذا

( جلميع حماضر حر ية )مضابط

 .جلسات اسلم وجلا ه

يوز  م رو  احملاضر على الو و  بأسر   -4

 األما ةوصت ممكن حتى يتسنى هلا موا اع 

الل مثاٍا وأربع  خالعامة بتدحيحاتها يف 

ساعة. وتوز  احملاضر احلر ية بديغتها 

بعد  األعضاءول النهائية على مجيع الد

العام وذلك خالل أسبو   األم اعتما ها من 

 .من  هاية ا جتما 
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العامة ملخدًا ألعمال اسلم  األما ةتعد  -5

 األعمالاليوم الساب  وجدول يف واللااا 

لليوم الذجمل يليه وتوزعهما على مجيع 

 الو و  يف   رع يومية.

 ارير العامة تل ي وتوزيع وثائ  وت األما ةتتوىل  -6

وصرارات اسلم وجلا ه وحترير وتوزيع احملاضر 

والن رات اليومية، وح ظ الوثائ  وال يام جبميع 

 .اليت تتطلبها أعمال اسلم األخرىاملهام 

ترسل ال رارات اليت يتخذها اسلم والوثائ  املتعل ة  -7

وغريها من اجلهات املعنية خالل  األعضاءبها للدول 

 .ا تهاء ا جتما  ع رع أيام من تاريخ
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تكوا ال رارات الدا رع عن اسلم  

عال ية ما عدا ما يت   على سريته 

 .مبوا  ة أغلبية الدول األعضاء

 

صحة ا  ع ا  وصواعد التدويت 

 وإجراءاته

 :احلا ية ع رعاملا ع 

ميثل حضور ثلثي الدول األعضاء النداب  -1

ال ا و ي الالزم لدحة ا ع ا  أجمل  ورع 

 للمالم.
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مع عدم اإلخالل بأحكام ال  رع الثا ية  -2

من املا ع السا سة وال  رع الثا ية من املا ع 

الثامنة ع رع من امليثاق، يتم اعتما  

 ال رارات بتوا   اآلراء ما أمكن ذلك.

يف حالة تعذر حت ي  توا   اآلراء طب ا  -3

 :( من هذه املا ع، يتم اختاذ اآلتي2لل  رع )

دورع ققققى القققرار إلقققاذ ال قققل اختقققيؤج :أ 

 الالح ة.

، إذا كاا املوضو  ذا صبغة استعااليه :ب

تع د له  ورع استثنائية يف غضوا 

 شهر واحد.

التدويت إذا مل يتم التوا   يدار إىل  :ج

ويكوا ال رار  ا ذًا حبدوله على  سبة 

ثلثي الدول احلاضرع وامل اركة يف 



 

124 

ت االاصة التدويت وذلك بالنسبة لل رارا

 .باملسائل املوضوعية

موا  ة األغلبية البسيطة للدول  : 

األعضاء احلاضرع وامل اركة يف 

التدويت، وذلك بالنسبة لل رارات 

األخرى اليت   تنطب  عليها ال  رع 

)ج( من هذه املا ع، مع مراعاع 

أحكام ال  رع الرابعة من املا ع 

االامسة وأحكام املا ع السا سة 

 يثاق.ع رع من امل

 املا ع الثا ية ع رع:

يعد من املسائل املوضوعية اليت يتطلب  -1

إصرارها ثلثا أصوات الدول األعضاء 
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احلاضرع وامل اركة يف التدويت ال ضايا 

 املتعل ة باآلتي:

 :املوضوعات السياسية واألمنية وت مل :أ 

ال ضايا املتعل ة حب ظ السالم  -1

 واألمن العربي.

 .وأمنها ووحدتها سيا ع الدول األعضاء -2

ن قققققر األمققق اتيايات وتدابيققققاس -3

 ال ومي العربي.

تدابري   ع العدواا عن  ولة  -4

 عربية عضو باجلامعة.

تسوية النزاعات العربية مع  -5

 الرابعةمراعاع أحكام ال  رع 

 ( من امليثاق.5من املا ع )

 .اس اتيايات السياسات العربية العليا -6
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اج قققوا  دمل قققا ت التكامققققجم -7

 ا صتدا جمل ب  الدول العربية.

ال رارات االاصة مب اطعة الدول  -8

 .سواء العربية منها أو األجنبية

 املوضوعات املؤسساتية واهليكلية وت مل: :ب

 له. تعديل امليثاق أو إضا ة مالح  -1

إ  اء مؤسسات جديدع يف إطار  -2

 اجلامعة العربية.

صبول أعضاء جد  يف اجلامعة  -3

 العربية.

 دل أو تعلي  عضوية  ولة  -4

باجلامعة مع عدم اإلخالل 

من املا ع  الثا يةبأحكام ال  رع 

 ( من امليثاق.18)



 

127 

ة قققام للاامعققققق  العقققققتعي  األم -5

اء قققققق  األمنقققققققا  تعيققققققواعتم

 املساعدين.

املوضوعات االاصة بامليزا ية  -6

( 16مع مراعاع أحكام املا ع )

 .من امليثاق

املسائل اليت ي رر اسلم بأغلبية  :ج

ثلثي الدول احلاضرع وامل اركة يف 

 التدويت أ ها موضوعية. 

ماعدا ما ور  يف ال  رع األوىل )أ، ب،ج(  -2

ب قققققائل اليت يتطلققققققد من املسققققأعاله، يع

دول قققققيطة للقققققة البسقققققققرارها األغلبيققققققإص

اركة يف ققققققرع وامل قققققاء احلاضقققققاألعض

 التدويت.
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 ع رع:الثالثة املا ع 

ا ع السا سة من قامل أحكاممع مراعقاع  -1

 ةقامليثاق، لكل  ولقة عضو  قي اجلامع

قوز قققق ا ، و  جيقققققصوت واحد يف ا صق

أو  رىققققققأخة قققققل  ولققققققمتث أا ةققققققققأليقة  ول

 تدوت عنها.

ت    يف ا ص ا  إذا  أاة العضو جيوز للدول   -2

كاا جممو  املبالغ املستح ة عليها يف مواز ة 

عن السنة املالية  أ دبتهااجلامعة ي وق م دار 

ه قاجلارية والسنت  اللت  تسب ا ها مباشرع. على أ 

 األعضاء  بأغلبية ثلثي الدول قأا يوا  وز للمالمقجي

إذا رأى ال رط  أية  ولة عضو من هذا إع اءعلى 

ختل ت عن سدا  التزاماتها بسبب  أ ها

 ظروف استثنائية.
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 ع رع: الرابعةاملا ع 

يكوا التدويت  داء با سم و  قًا لل تيب اهلاائي  -1

ألمساء الدول أو بر ع اليد ويتم التدويت با ص ا  

السرجمل، إذا طلبه عضو ووا   اسلم بأغلبية الدول 

احملضر . ويدوا صوت كل عضو يف األعضاء

احلريف للالسة إذا كاا ا ص ا  باملنا اع، وتدرج 

 .باحملضر  تياة ا ص ا  إذا كاا سريًا أو بر ع اليد

ميتنع عن التدويت أو أا يتح ظ على  أالكل عضو  -2

 إعالاصرار أو على جزء منه، ويتلى التح ظ عند 

ال رار ويثبت كتابة، ولألعضاء أا ي دموا 

 .)*( التدويت بعد ا تهائهص هم يفاعن مو إيضاحات

                                           

*6976130

892008

13102008

2

14
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الرئيم بدء التدويت  ال جيوز  أعلن إذا -3

مل يكن ذلك لن طة  ظام  م اطعته ما

 تتعل  بالتدويت.

                                                                                                                         

6976130892008
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  احاتققري املداو ت وا صقققس

 ع رع: االامسةاملا ع 

ي رر اسلم يف بداية كل  ورع سرية  -1

 اجللسات أو عال يتها 

مسة من املا ع االا أحكاممع مراعاع  -2

امليثاق، لكل  ولة عضو، أا ت    يف 

مداو ت اسلم وجلا ه على النحو املب  

 يف هذا النظام.

م املداو ت يف املسائل املعروضة قيدير الرئي -3

للبحث، حبسب ترتيبها يف جقدول أعمال 

 األم و قيدع أاند ا صتضاء قاجللسة، وله ع

 .ما يراه إليضاحام أو من ميثله يف ا جتما  قالع

ب ققب ترتيقققة حبسققم الكلمقي الرئيققيعط -4

يف  األسب يةطلبها وجيوز أا تعطى 
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الكالم لرئيم أو م رر جلنة ما لت ديم 

   اط وار ع  يه. إيضاحت ريرها أو 

املداولة   طة  أثناءيثري  أالكل عضو  -5

 ظام يبت الرئيم  يها  ورًا. ويكوا صرار 

اسلم بأغلبية  الرئيم  ا ذًا مامل ين ضه

 احلاضرين. األعضاء

 ع رع:السا سة املا ع 

مناص ة أجمل  أثناءلكل عضو أا ي  ح  -1

موضو  وصف اجللسة أو تأجيلها أو تأجيل 

املناص ة يف املوضو  املطروح للبحث أو 

إص ال باب املناص ة، و  جتوز مناص ة هذه 

ا ص احات بل يطرحها الرئيم للتدويت 

احلاضرين إذا ثنَّى عليها  األعضاءبأغلبية 

 عضو آخر.
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( من املا ع 5مع مراعاع ما ور  يف ال  رع ) -2

الساب ة، تعطى ا ص احات املبينة يف 

على كل ما  األسب ية( من هذه املا ع 1ال  رع )

 :عداها، وذلك حسب ال تيب اآلتي

 وصف اجللسة. :أ 

 تأجيل اجللسة. :ب

 .البحث تأجيل املناص ة يف املوضو  صيد : ج

 .باب املناص ة يف املوضو  صيد البحث إص ال :  

 يما عدا ا ص احات املتعل ة بالدياغة أو بأمور  -3

، ت دم م روعات ال رارات والتعديالت إجرائية

العام أو من ميثله ليتوىل  األم اجلوهرية كتابة إىل 

توزيعها على الو و  بأسر  وصت ممكن. و  جتوز 

ر أو طرحه على التدويت صبل مناص ة م رو  صرا

 توزيع  ده على مجيع الو و .
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  جتوز إعا ع النظر يف اص اح سب  البت  -4

 يه يف   م الدورع ما مل ي رر اسلم 

 .األعضاءالدول  أغلبيةخالف ذلك مبوا  ة 

املا ع الثالثة من النظام  أحكاممع مراعاع  -5

ر يف قققققظوز النقققققة،   جيقققققي للاامعقققققاملال

اص احات ي تب على تن يذها زيا ع يف 

املواز ة مامل يكن ا ص اح صد صدم إىل 

العام صبل ا تتاح الدورع ب هر على  األم 

صبل  األعضاءالدول  إىل إبالغه، ومت األصل

 .األصلعلى  بأسبوع ا تتاح الدورع 

 املا ع السابعة ع رع:

، يتم اص احإذا طلب عضو تعديل  -1

كاا   إذادويت على التعديل أوً ، الت

هنا  أكثر من تعديل، يبدأ التدويت 
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من  أ هعلى التعديل الذجمل يرى الرئيم 

حيث املوضو  أكثر التعديالت بعدًا عن 

، ثم يدوت على التعديل األصليا ص اح 

الذجمل يليه يف البعد، وهكذا حتى يتم 

التدويت على مجيع التعديالت امل  حة 

يل أو أكثر جيرجمل التدويت صر تعدأ  إذا

 املعدل. األصليبعد ذلك على ا ص اح 

يعترب أجمل اص اح جديد مبثابة تعديل  -2

تضمن جمر  إضا ة  اإذ األصليلالص اح 

ا ص اح  أجزاءأو حذف أو تغيري يف أحد 

 .األصلي
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 ة ققققارية وال نيقققاا ا ست ققاللا

 املا ع الثامنة ع رع:

ا ققًا است ارية يعهد للمالم أا ين ئ جل -1

إليها ت ديم امل ورع يف إعقدا  وتن يذ 

 أايف جمقال مع  على اجلامعة برامج 

إىل اللااا الدائمة  هات دم  تقائج  راسات

 متهقيدًا لعرضها على اسلم.

اللااا  أعضاءيع  اسلم املختص  -2

ا ست ارية بد تهم ال خدية من ب  

  د  وملدموظ ي الدول العربية املتخد

ثالث سنوات صابلة  أصداهاحمد ع 

 أا  جيوز  األحوالللتاديد، ويف مجيع 

تضم جلنة است ارية واحدع أكثر من 

 عضو من كل  ولة.
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 األم جتتمع اللااا ا ست ارية بدعوع من  -3

 .العام وتضع بالت اور معه خطة عملها

اللااا  أعمالالعام جدول  األم يضع  -4

الت اور مع رئيم اللانة املعنية ا ست ارية بعد 

 .على اللااا الدائمة أعماهلاويعرض  تائج 

تتحمل مواز ة اجلامعة أجور س ر و   ات  -5

اللااا ا ست ارية طب ًا  أعضاءإصامة 

 املالي للاامعة. األساسيألحكام النظام 

حيد  يف صرارات إ  اء اللااا ا ست ارية  -6

مبوا  ة  العام األم ويضع  أعضائهاعد  

 اسلم  ظامًا  اخليًا هلا.

 املا ع التاسعة ع رع:

للمالم أا ي كل جلا ًا  نية مؤصتة من  -1

االرباء العرب تكوا مهمتها ت ديم 
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الرأجمل للمالم  يما  إبداءامل  حات أو 

 يتعل  مباال مع  أو موضو  حمد .

حتد  مهام اللااا ال نية يف الربامج  -2

ا اسلم ويتم اختيار واملواز ة اليت يعتمده

بد تهم ال خدية من صبل  أعضائها

العام ومبعر ة حكوماتهم أو  األم 

 مندوب  عنها.

ا ال نية من مواطين االلا أعضاءيكوا  -3

  جيوز  األحوالالدول العربية. ويف كل 

ي    يف اللانة ال نية الواحدع أكثر  أا

 من عضو من كل  ولة.

ًا  اخليا للااا العام  ظام األم يضع  -4

 ال نية.

 



 

139 

  مةقققاأل ظل ققققتعدي إجراءات

 املا ع الع روا:

  جيوز النظر يف طلب تعديل أجمل من  ظم اجلامعة  -1

ا ص اح  أرسلواملالية، إ  إذا  واإل اريةالداخلية 

، صبل األعضاءاالا  بهذا التعديل إىل الدول 

 .األصلعرضه على اسلم بأربعة أشهر على 

يف اص احات التعديل  يةققأساسيريات قوز إ خال تغقجي   -2

امل ار إليها يف ال  رع الساب ة إ  إذا كاا  ص هذه 

صبل  األعضاءالدول  إىل أرسلالتغيريات امل  حة صد 

 .األصلعرضه على اسلم ب هرين على 

باستثناء املوا  املستندع إىل أحكام امليثاق ومع  -3

ر إليها يف ال  رت  امل ا اإلجراءاتمراعاع 

الساب ت  يتم تعديل النظم ب رار يتخذه 

 .األعضاءالدول  أغلبيةاسلم مبوا  ة 
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 عقامة أحكام

 املا ع احلا ية والع روا:

يسرجمل هذا النظام من تاريخ موا  ة  -1

اسلم عليه و  جيوز تعديله إ  و  ًا 

املندو  عليها يف املا ع  لإلجراءات

 الع رين منه.

يلغى النظام الداخلي للمالم الدا ر  -2

، 24/7/1973بتاريخ  3058 رصمبال رار 

هذا  أحكاموكل  ص أو صرار خيالف 

 النظام.

 

ظام مبوجب صرار جملم اعتمد هذا الن

 .   6894على املستوى الوزارجمل رصم  اجلامعة

 .5/3/2008بتاريخ ( 129)
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 النظام الداخلي

 العربية للااا ال نية الدائمة جلامعة الدول

 :: تعريفأوىلما ع 

اللااا ال نية الدائمة هي تلك املن أع استنا ًا 

لنص املا ع الرابعة من ميثاق جامعة الدول 

 .العربية

 :ا ختدا  :ما ع ثا ية

ضع صواعد ختتص اللااا ال نية الدائمة بو

التعاوا ب  الدول العربية ومداه وصياغتها يف 

 .شكل م روعات تعرض على جملم اجلامعة

العامة  األما ةكما ت وم بدراسة ما حييله اسلم أو 

إليها من موضوعات تتدل  األعضاءأو إحدى الدول 

 .بطبيعة   اطها وت دم توصياتها ب أ ها إليه
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 :العضوية :ما ع ثالثة

جلنة من ممثل، أو أكثر،  تتألف كل -1

 .لكل  ولة عضو يف اجلامعة

أ  ميثل الدولة ممثل  ،ما أمكن ،يراعى -2

 .واحد يف أكثر من جلنة واحدع يف آا واحد

  جيوز ملمثل  ولة يف جلنة أا ميثل  ولة  -3

 .أخرى يف ذات اللانة

العام بأمساء ممثليها يف  األم تبلغ الدول  -4

 .كل جلنة

ة قققه التمثيليقققل الدولة بد تقققممث ظقققحيت  -5

 .   ولته غريهقمل تع اقم

 :ا  ع ا  :ما ع رابعة

د اللااا ال نية الدائمة اجتماعاتها ققتع  -1

ة وجيوز هلا قامة للاامعقالع األما ةمب قر 
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 د اجتماعاتهاقع  – امقالع األمق مبوا  ة -

يف بلد عربي آخر إذا اصتضت ضرورع 

 .العمل ذلك

اللااا  ا ع ا العام موعد  األم حيد   -2

ال نية الدائمة، وتوجه الدعوع صبل املوعد 

 .األصلعلى  أسابيعاحملد  بستة 

يكوا ا ع ا  كل جلنة صحيحًا حبضور  -3

 .األعضاءالدول  أغلبيةممثلي 

العام، أو من ينيبه عنه،  األم حيضر  -4

 .اجتماعات اللااا

امللح ة واملنظمات العربية  األجهزعالعام  األم يدعو  -5

اا قققققققققاعات اللاققققققق ا  يف اجتمقققاملتخددة لالش

شؤو ًا  هذه اللااا أعمالكلما تناولت -كمراصب -

 .واملنظمات زعققققققاألجهلك ققا  تققققل يف اختدققتدخ
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العام، أا  األم لكل جلنة بعد الت اور مع  -6

موضو   تدعو حلضور اجتماعاتها عند مناص ة

املي أو قع العقة ذات الطابققات الدوليققققما، اهليئ

وغري حكومية وا حتا ات  يةقحكوم ،اإلصليمي

ن يزاولوا يالطبيعي  الذ واألشخا املهنية 

   اطًا من  و  ذلك الذجمل تباشره هذه اللانة.

 خامسة: الرئاسة:ما ع 

رئيسًا، من  نية  ائمة يعق  اسلم لكل جلنة  -1

حي الدول من ذوجمل االربع والتخدص ب  مرش

نت  صابلة ققققدع سققققا، ملقققال عملهقققيف جم

د ملرع واحدع   ط مع مراعاع مبدأ للتادي

 .*التداول

يف حالة غياب الرئيم، تنتخب اللانة من ي وم  -2

 غيابه. أثناءم امه 

                                           
*1407698

1920131
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جلسات اجتماعات  إ ارعيتوىل الرئيم  -3

 امأحكاللانة، ويعمل يف هذا ال أا 

من النظام  17، 16، 15 ،14املوا  

وذلك  يما  )املعدل( الداخلي سلم اجلامعة

مل ير  به  ص يف هذا النظام، ومبا   

 .يتعارض معه

 :التدويت :ما ع سا سة

 .لكل  ولة عضو يف اجلامعة صوت واحد -1

ينوب عن ممثل  ولة  أا  جيوز ملمثل  ولة  -2

 .يف التدويت أخرى

 :توصياتال :ما ع سابعة

أا قققققياتها ب قققققة توصقققققدر كل جلنققققققتد

 اءققققاألعضة ققققاملوضوعات املطروحة عليها بأغلبي

 .احلاضرين
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 :السكرتارية ال نية :ما ع ثامنة

مال قققة أعقققامة للاامعقققالع ا ةققاألمتتقوىل  -1

 .السكرتارية ال نيقة للااا

ات ققرض توصيققامة عقققالع ا ةقققاألمتتقوىل  -2

للااا وما تقراه من مالحظات حوهلا، ا

اذ صراراته قققعلى اسلم وذلك  خت

 .ب أ ها

 :األعمالجدول  :ما ع تاسعة

العقام جدول أعمال كل  األم يضع  -1

اص اح إضا ة  األعضاءجلنة، وللدول 

 .إليه أخرىموضوعات 

اا جبدول ققققاللا أعضاءالعام  األم يوايف  -2

ى ققققوع إلققع الدعقققققه مقققققووثائ  اهلاققققققأعم

 .اجتماعاتها
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 :اللااا ال رعية :ما ع عاشرع

جلنة  أعضائهالكل جلنة أا تؤلف من ب  

 رعية، أو أكثر، ختدص ل أا من ال ؤوا 

 .األصليةال نية املنوطة بها اللانة 

 :التنسي  ب  اللااا :ما ع حا ية ع ر

كثر من اللااا جتتمع جلنتاا أو أ أاجيوز  -1

 .ال نية الدائمة ل حص موضو  مع 

 ، أو قققلانتل   قققا  امل ققققققيرأس ا جتم -2

 أكثر، أصدم الرؤساء.

 ةققأغلبيور قق   حبضقققا  امل قققح ا  ع قققيد -3

 .األعضاءالدول 

تددر التوصيات يف ا جتما  امل     -4

 .احلاضرين األعضاءبأغلبية 
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 :تعديل هذا النظام : رما ع ثا ية ع

النظام وذلك باعتبار حكم  أحكامجيقوز تعديل 

 .ملا ع الع رين من النظام الداخلي سلم اجلامعةا

 :سرياا هذا النظام :ما ع ثالثة ع ر

ام من تاريخ قذا النظقيعمل بأحكام ه -1

 .إصرار جملم اجلامعة له

يلغى النظام الداخلي للااا الدائمة  -2

م قققة رصقققم اجلامعققجمل رارقالدا ر ب 

اعتبارًا  13/10/1951بتاريخ  10 - 410

 .من التاريخ امل ار إليه بال  رع الساب ة

 

 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

34386532131976
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 النظام الداخلي

 الدول العربية قةللااا ا سقت ارية جلامع

 :تعريف :ما ع أوىل

اللااا ا ست ارية هي تلك املن أع استنا ًا 

من النظام الداخلي  الثامنة ع رعلنص املا ع 

 .سلم اجلامعة

 :ا ختدا  :ما ع ثا ية

رية بت ديم امل ورع يف ت وم اللااا ا ست ا

إعدا  وتن يذ برامج اجلامعة يف جمال 

مع ، حيد  يف صرار اسلم الدا ر 

بإ  ائها، وت دم  تائج  راساتها إىل اللااا 

ال نية الدائمة متهيدًا لعرضها على جملم 

 .اجلامعة
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 :العضوية :ما ع ثالثة

ت ارية قاللااا ا س أعضاءيع  اسلم  -1

من ب  مرشحي  بد تهم ال خدية،

 .الدول العربية املتخدد 

اللااا ا ست ارية ملد   أعضاءيع   -2

ثالث سنوات صابلة  أصداهاحمد ع 

 .للتاديد

ت ارية قققة ا سققققم اللانقققتض أاوز ققق  جي -3

 .الواحدع أكثر من عضو من  ولة واحدع

 :ا  ع ا  :ما ع رابعة

ا مب ر تع د اللااا ا ست ارية اجتماعاته -1

 أاالعامة للاامعة، وجيوز لالم  العام  األما ة

ي رر ع دها يف أجمل  ولة عربية أخرى بناء على 

 .ضرورع العمل ذلك  عوع منها أو إذا اصتضت
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العام موعد ا ع ا  اللااا  األم حيد   -2

ا ست ارية ويوجه الدعوع إليه صبل املوعد 

 .احملد  ب  ع مالئمة

نة صحيحًا حبضور يكوا ا ع ا  كل جل -3

ولألم  العام، يف حالة  .أعضائها أغلبية

هذا النداب، أا ي قرر يف اليوم  اكتمالعدم 

 .ا  بعضوية احلاضرينققالتالي، صحة ا  ع 

العام أو من ينيبه عنه،  األم حيضر  -4

 .اجتماعات اللااا ا ست ارية

 :الرئاسة :ما ع خامسة

اب تستهل كل جلنة اجتماعاتها با تخ -1

 .أعضائهارئيم وم رر هلا من ب  

يف حالة غياب الرئيم، تنتخب اللانة من  -2

 .غيابه أثناءي وم م امه 
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 اجتماعاتيتوىل الرئيم إ ارع جلسات  -3

 .اللانة

 ا  يف قققا ا شققة وم ررهقققم اللانققلرئي -4

 .املناص ة والتدويت

 :التدويت :ما ع سا سة

 .حدلكل عضو يف اللانة صوت وا -1

  .  جيوز لعضو أا ينوب عن آخر يف التدويت -2

 :التوصيات :ما ع سابعة

تددر اللانة توصياتها ب أا املوضوعات 

 .احلاضرين أعضائهااملطروحة عليها بأغلبية 

 :جدول األعمال :ما ع ثامنة

اا قققال اللاققدول أعمققام جقققالع  قققاألميعد 

 ه مع ا ست ارية، ويوايف اعضائها به ووثائ

 .الدعوع إىل اجتماعاتها
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 :خطة عمل اللانة :ما ع تاسعة

ها وذلك قة لعملقنة خطقتضع كل جل -1

 .العام األم اور مع قبالت 

 يما مل ير  به  ص يف صرار إ  اء اللانة،  -2

من  17و16و15و14يعمل حبكم املوا  

 ةقققم اجلامعقققلي سلقققالنظام الداخ

ع قققه ومقققارض معقققا   يتعققق، ومب)املعدل(

 .ذا النظامقققققققه امقققأحك

 :السكرتارية ال نية :ما ع عاشرع

امة أعمال السكرتارية قالع األمققا ةتتوىل  -1

 .ال نية للااا ا ست ارية

امة بعرض  تائج  راسات قالع األمققا ةت وم  -2

اللااا ا ست ارية وتوصياتها على اللااا 

 .اسلم الدائمة متهيدًا للعرض على
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 :   ات اللااا :ما ع حا ية ع رع

اللااا ا ست ارية  أعضقاءتكوا أجور س ر  -1

 .مدع ا ع ا ها على    ة اجلامعة إصامتهمو   ات 

حتد  الن  ات امل ار إليها يف ال  رع الساب ة  -2

 .للاامعة األساسيطب ًا ألحكام النظام 

 :تعديل هذا النظام :ما ع ثا ية ع ر

احكام هذا النظام وذلك طب ًا حلكم  جيوز تعديل

 .املا ع الع رين من النظام الداخلي سلم اجلامعة

 :ما ع ثالثة ع ر: سرياا هذا النظام

يعمل بهذا النظام من تاريخ إصرار جملم 

 .اجلامعة له

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

3438

2131976

 


