The Charter of the League of Arab States
His Excellency the President of the Syrian Republic
His Royal Highness the Amir of Transjordan
His Majesty the King of Iraq
His Majesty the King of Saudi Arabia
His Excellency the President of the Lebanese Republic
His Majesty the King of Egypt
His Majesty the King of Yemen

With a view to strengthen the close relations and numerous ties which
bind the Arab States,
And out of concern for the cementing and reinforcing of these bonds
on the basis of respect for the independence and sovereignty of these states,
And in order to direct their efforts towards the goal of welfare of all
the Arab States, their common weal, the guarantee of their future and the
realization of their aspirations,
And in response to Arab public opinion in all the Arab countries,
Have agreed to conclude a pact to this effect and have delegated as
their plenipotentiaries those whose named are given below:
H.M The king of Yemen has delegated for Yemen:
Who after the exchange of the credentials granting them full authority,
which were found valid and in proper, have agreed upon the following:-

Article 1.
The League of Arab States shall be composed of the independent
Arab States that have signed this pact.
Every independent Arab State shall have the right to adhere to the
League. Should it desire to adhere, it shall present an application to this
effect which shall be filed with the permanent General Secretariat and
submitted to the Council at its first meeting following the presentation of the
application.
Article 2.
The purpose of the League is to draw closer the relations between
Member States and co-ordinate their political activities with the aim of
realizing a closer collaboration between them, to safeguard their
independence and sovereignty, and to consider in a general way the affairs
and interests of the Arab countries.
It also has among its purposes a closer co-operation of the Member
States with due regard to the structure of each of these States and the
conditions
prevailing
therein,
in
the
following
matters:
(a) Economic and financial matters, including trade, customs, currency,
agriculture and industry.
(b) Communications, including railways, roads, aviation, navigation, and
posts and telegraphs.
(c) Cultural matters
(d) matters connected with nationality, passports, visas, execution of
judgment and extradition.
(e) Social welfare matters
(f) Health matters.

Article 3.
The league shall have a Council composed of the representatives of
the Member States. Each State shall have one vote, regardless of the number
of its representatives.
The Council shall be entrusted with the function of realizing the
purpose of the League and of supervising the execution of the agreements
concluded between referred to in the preceding article or on other matters.
It shall also have the function of determining the means whereby the
League will collaborate with the international organizations which may be
created in the future to guarantee peace and security and organize economic
and social relations.
Article 4.
A special committee shall be formed for each of the categories
enumerated in Article 2, on which the Member State shall be represented.
These committees shall be entrusted with establishing the basis and scope of
co-operation in the form of draft agreements which shall be submitted to the
Council for its consideration preparatory to their being submitted to the
States referred to.
Delegates representing the other Arab countries may participate in
these Committees as members. The Council shall determine the
circumstances in which the participation of these representatives shall be
allowed as well as the basis of the representation.
Article 5.
The recourse to force for the settlement of disputes between two or
more Member States shall not be allowed, should there arise among them a
dispute that does not involve the independence of a State, its sovereignty or
its territorial integrity, and should the two contending parties apply to the
Council for the settlement of this dispute, the decision of the Council shall
then be effective and obligatory.

In this case, the States among them the dispute has arisen, shall not
participate in the deliberations and decisions of the Council.
The Council shall mediate in a dispute which may lead to war
between two member States or between a Member State and another State in
order to conciliate them.
The decisions relating to arbitration and mediation shall be taken by a
majority vote.
Article 6.
In case of aggression or threat of aggression by a State against a
Member State, the attacked or threatened with attack my request an
immediate meeting of the Council.
The Council shall determine the necessary measures to repel this
aggression. Its decision shall be taken unanimously. If the aggression is
committed by a member State the vote of that State will not be counted in
determining unanimity.
Is the aggression is committed in such a way as to render the
Government of the State attacked unable communicate with the Council, the
representative of the State in the Council may request the Council to
convene for the purpose set forth in the preceding paragraph. If the
representative is unable to communicate with the Council, it shall be the
right of any Member State to request a meeting of the Council.
Article 7.
The decisions of the Council taken by a unanimous vote shall be
binding on all the Member States of the League; those that are reached by a
majority vote shall bind only those that accept them.
In both cases the decisions of the Council shall be executed in each
State in accordance with the fundamental structure of that State.
Article 8.

Every Member State of the League shall respect the form of
government obtaining in the other States of the League, and shall recognize
the form of government obtaining as one of the rights of those States, and
shall pledge itself not to take any action tending to change that form.
Article 9.
The States of the Arab League that are desirous of establishing among
themselves closer collaboration and stronger bonds than those provided for
in the present pact, may conclude among themselves whatever they wish for
this purpose.
The treaties and agreements already concluded or that may be
concluded in the future between a Member State and any other State, shall
not be binding on the other Members.
Article 10.
The permanent seat of the League of Arab States shall be Cairo. The
Council of the League may meet at any other place it designates.
Article 11.
The Council of the League shall meet in Ordinary Session twice a
year, during the months of March and October. It shall meet in
Extraordinary Session at the request of two Member States whenever the
need arises.
Article 12.
The League shall have a permanent General Secretariat, composed of
a Secretary-General, Assistant Secretaries and an adequate number officials.
The Secretary-General shall ne appointed by the Council upon the
vote of two-thirds of the States of the League. The Assistant Secretaries and
the principal officials shall be appointed by the Secretary-General with the
approval of the Council.
The Council shall establish an internal organization for the General
Secretariat as well as the conditions of service of the officials.

The Secretary-General shall have the rank of Ambassador and the
Assistant Secretaries the rank of Ministers plenipotentiary.
The first Secretary-General of the League is designated in an annex to
the present pact.
Article 13.
The Secretary-General shall prepare the draft of the budget of the
League and submit it for approval to the Council before bingeing of each
fiscal year.
The Secretary-General shall determine the share of each of the States
of the League in the expenses. It shall be allowed to revise the share if
necessary.
Article 14.
The members of the Council of the League, the members of its
Committees and such of its officials as shall be designated in the internal
organization, shall enjoy, in the exercises of their duties, diplomatic
privileges and immunities.
The premises occupied by the institutions of the League shall be
inviolable.
Article 15.
The Council shall meet the first time at the invitation of the head of
the Egyptian Government. Later meetings shall be convoked by the
Secretary-General.
In each Ordinary Session the representatives of the States of the
League shall assume the chairmanship of the Council in rotation.
Article 16.
Except for the cases provided for in the present pact, a majority shall
suffice for decisions by the Council effective in the following matters:
(a) Matters concerning the officials

(b) The approval of the budget of the League
(c) The internal organizations of the Council, the Committees and the
General Secretariat.
(d) The termination of the Sessions.
Article 17.
The Member State of the League shall file with the General
Secretariat copies of all treaties and agreements which they have concluded
or will conclude with any other State, whether a member of the League or
otherwise.
Article 18.
If one of the Member States intends to withdraw from the League, the
Council shall be informed of its intention one year before the withdrawal
takes effect.
The Council of the League may consider any State that is not fulfilling
the obligations resulting from the pact as excluded from the League, by a
decision taken by a unanimous vote of all the States except the State referred
to.
Article 19
The present pact may be amended with the approval of two-thirds of
the members of the League in particular for the purpose of strengthening the
ties between them, of creating an Arab Court of Justice, and of regulating the
relations of the League with the international organizations that may be
created in the future to guarantee security and peace.
No decision shall be taken as regards an amendment except in the
session following that in which it is proposed.
Any State that does not approve an amendment may withdraw from
the League when the amendment becomes effective, without being bound by
the provisions of the preceding article.

Article 20.
The present pact and its annexes shall be ratified in accordance with
the fundamental form of government in each of the contracting States.
The instruments of ratification shall be filed with the General
Secretariat and the present pact shall become binding on the States that ratify
in fifteen days after the Secretary-General receives instruments of
ratifications from four States.
The present pact has been drawn up in the Arabic language in Cairo
and dated 8 Rabi al Thani 1364 ( March 22, 1945), in a single text which
shall be deposited with the General Secretariat.
A certified copy shall be sent to each of the States of the League.

Annex on Palestine

At the end of the last great war, Palestine together with the other Arab
States, was separated from the Ottoman Empire, she became independent,
not belonging to any other State.
The Treaty of Lausanne proclaimed that her safe should be decided by the
parties concerned in Palestine.
Even though Palestine was not able to control its own destiny, it was on the
basis of the recognition of her independence that the Covenant of the League
of Nations determined a system of government of her.
Her existence and her independence among the nations can, therefore, no
more be questioned (de Jure) than the independence of any of the other Arab
States.
Even though the outward sign of this independence have remained veiled as
a result of ( force majeure) it is not fitting that this should be an obstacle to
the participation of Palestine in the work of the League.
Therefore, the State signatory to the Pact of the Arab League consider that in
view of Palestine’s social circumstances, the Council of the League should
designate an Arab delegate from Palestine to participate in its work until this
country enjoys actual independence.

Annex on Co-operation with Arab countries not members of the Council of
the League
Whereas the Member States of the League will have to deal either in the
Council or in the Committees with questions affecting the interests of the
entire Arab world,
And whereas the Council cannot fail to take into account the aspirations of
the Arab countries not members of the Council and to work toward their
realization, the States signatory to the Pact of the Arab League strongly urge
that the Council of the League should cooperate with them as far as possible
in having them participate in the Committees referred to in the Pact, and in
other matters should not spare any effort to learn their needs and understand
their aspirations and should moreover work for their common weal and the
guarantee of their future by whatever political means available.

Annex on the Appointment of the Secretary-General of the League
The States signatory to the present Pact have agreed to appoint Abd Al
Rahman Azzam Bey Secretary-General of the League of Arab States.
His appointment shall be for a term of two years. The Council of the League
shall later determine the future organization of the General Secretariat.

ميثاق جامعة الدول العربية

إن حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية السورية،
وحضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق األردن،
وحضرة صاحب الجاللة ملك العراق،
وحضرة صاحب الجاللة ملك المملكة العربية السعودية،
وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية اللبنانية،
وحضرة صاحب الجاللة ملك مصر،
وحضرة صاحب الجاللة ملك اليمن،
تثبيتا ً للعالقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية ،وحرصا ً على دعم ھذه الروابط
وتوطيدھا على أساس احترام استقالل تلك الدول وسيادتھا ،وتوجيھا ً لجھودھا إلى ما فيه خير البالد العربية
قاطبة وصالح أحوالھا وتأمين مستقبلھا وتحقيق أمانيھا وأمالھا ،واستجابة للرأي العربي العام في جميع
األقطار العربية.
قد اتفقوا على عقد ميثاق لھذه الغاية ،وأنابوا عنھم المفوضين اآلتية أسماؤھم:
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية السورية،
 قد أناب عن سوريا:
حضرة صاحب الدولة السيد فـارس الخـوري ،رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك ،وزير الخارجية.
حضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق األردن،
 قد اناب عن شرق األردن:

حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعي باشا ،رئيس الوزراء.
حضرة صاحب المعالي سعيد المفتي باشا ،وزير الداخلية.

حضرة صاحب العــزة سليمان النابلسي بــك ،نائب سر الحكومة.
حضرة صاحب الجاللة ملك العراق،

 قد اناب عن العــراق:

حضرة صاحب المعالي السيد ارشد العمري ،وزير الخارجية.

حضرة صاحب الفخامة السيد علي جودة األيوبي ،وزير العراق المفوض بواشنطن.
حضرة صاحب المعالي الســيد تحسين العسكري ،وزير العراق المفـوض بالقاھرة.
حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة العربية السعودية،
 قد أناب عن المملكة العربية السعودية:
سعادة الشيخ يوسف ياسين ،نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
سعادة السيد خير الدين الزركلي ،مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية بالقاھرة.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية اللبنانية،
 قد أناب عن لبنـان:

حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامي،رئيس الوزراء.
سعادة السيد يوسف سالم ،وزير لبنان المفوض بالقاھرة.
حضرة صاحب الجاللة ملك مصر،

 قد أناب عن مصـر:
حضرة صاحب الدولة محمود فھمي النقراشي باشا،رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صـــاحب الســعادة محـــمد حســـــين ھيكل باشا ،رئيس مجلس الشيوخ.
حضرة صاحب المعالي عبد الحميد بدوي باشا ،وزير الخارجية.
حضرة صاحب المعالي مكرم عبيد باشا ،وزير المالية.
حضرة صاحب المعالي محمد حافظ رمضان باشا ،وزير العدل.
حضرة صاحب المعالي عبد الرازق احمد السنھوري بك ،وزير المعارف العمومية.
حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك ،الوزير المفوض بوزارة الخارجية.
حضرة صاحب الجاللة ملك اليمن،
 قد أناب عن اليمن:
حضرة صاحب الدولة القاضي عبد ﷲ بن حسين العمري ،رئيس الوزراء.
حضرة صاحب المعالي القاضي محمد راغب ،وزير الخارجية.

الذين بعد تبادل وثائق تفويضھم التي تخولھم سلطة كاملة ،والتي وجدت صحيحة
ومسـتوفاة الشكل قـد اتفقوا على مـا يـأتي:
مــادة :1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على ھذا الميثاق
 .ولكل دولة 
عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة ،فإذا رغبت في االنضمام ،قدمت طلبا ً بذلك يودع لدى
األمانة العامة الدائمة ،ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مــادة :2
الغرض من الجامعة توثيق الصالت بين الدول المشتركة فيھا ،وتنسيق خططھا السياسية ،تحقيقا ً للتعاون
بينھا وصيانة الستقاللھا وسيادتھا ،والنظر بصفة عامة في شؤون البالد العربية ومصالحھا.



اﻨﻀﻤت إﻝﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺘطﺒﻴﻘﺎً ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ:
) (1اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ .1953/3/28
) (2ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺴودان ﻓﻲ .1956/1/19
) (3اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ .1958/10/1
) (4اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ .1958/10/1
) (5دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﻓﻲ .1961/7/20
) (6اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ .1962/8/16
) (7ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻴﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ .1967/12/12
) (8ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﻓﻲ .1971/9/11
) (9دوﻝﺔ ﻗطر ﻓﻲ .1971/9/11
) (10ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ .1971/9/29
) (11دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ .1971/12/6
) (12اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ .1973/11/26
) (13ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺼوﻤﺎل ﻓﻲ .1974/2/14
) (14ﻓﻠﺴطﻴن ﻓﻲ .1976/9/9
) (15ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺠﻴﺒوﺘﻲ ﻓﻲ .1977/9/4
) (16ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻘﻤر اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ 1993/11/20

كذلك من أغراضھا تعاون الدول المشتركة فيھا تعاونا ً وثيقا ً بحسب نظم كل دولة منھا وأحوالھا في
الشؤون اآلتية:
الشؤون االقتصادية والمالية ،ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك ،والعملة،
وأمور الزراعة والصناعة.

)أ(

شؤون المواصالت ويدخل في ذلك السكك الحديدية ،والطرق ،والطيران ،والمالحة،
والبرق ،والبريد.

)ب(

شؤون الثقافة.

)ج(

شؤون الجنسية ،والجوازات ،والتأشيرات ،وتنفيذ االحكام وتسليم المجرمين.

)د(

الشؤون االجتماعية.

)ھـ(

الشؤون الصحية.

)و(
مــادة :3

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة ،ويكـون لكل منھا صوت واحد
مھما يكن عدد ممثليھا.
وتكون مھمته القيام على تحقيق اغراض الجامعة ،ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول
المشتركة فيھا من اتفاقـــــــــات في الشـــــؤون المشار إليھا في المادة السابقة ،وفي
غيرھا.
ويدخـل فــي مھمة المجلس كذلك تقـرير وسائل التعاون مع الھيئـات الدوليــة التي قد تنشأ
في المستقبل ،لكفـالة األمـن والسـالم ،ولتنظيــم العـــالقات االقتصادية واالجتماعيـة.
مــادة :4
تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيھا الدول المشتركة في الجامعة .وتتولى ھذه اللجان
وضع قواعد التعاون ومداه ،وصياغتھا في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيھـا ،تمھيداً لعرضھا على
الدول المذكورة.
ويجـوز أن يشـترك فـي اللجان المتـقدم ذكرھا أعضاء يمثلون البــالد العــربية األخرى ،ويحدد
المجـــلس األحوال التي يجـوز فـيھا اشـتراك أولئك الممثلين ،وقواعـد التمثيل.
مــادة :5

ال يجوز االلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ،فإذا نشب بينھما خالف ال
يتعـــلق باستقالل الدولة أو سيادتھا أو سالمة أراضيھا ،ولجأ المتنازعـون إلى المجلس لفض ھذا الخالف،
كان قراره عندئذ نافـذاً وملزما ً.
وفـي ھــذه الحـالة ال يكون للـدول التي وقـع بينـھا الخـالف االشـتراك فـي مـداوالت المجـلس وقراراته.
ويتوسط المجلس في الخالف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة ،وبين أي دولة
أخرى من دول الجامعة أو غيرھا ،للتوفيق بينھما.
وتصدر قرارات التحكيم والقـرارات الخاصـة بالتوسط بأغلبية اآلراء.
مــادة :6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة ،أو خشي وقوعه فللدولة المعتدي عليھا،
أو المھددة باالعتداء ،أن تطلب دعوة المجلس لالنعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير الالزمة لدفع ھذا االعتداء ويصدر القرار بتوافق اآلراء ،وفي حالة تعذر ذلك يصدر
القرار بموافقة ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فإذا كان االعتداء من إحدى دول
.الجامعة ،ال يدخل في حساب األغلبية صوت الدولة المعتدية
وإذا وقع االعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليھا عاجزة عن االتصال بالمجلس ،فلممثل تلك الدولة
فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة ،وإذا تعذر على الممثل االتصال بمجلس الجامعة ،حق
ألي دولة من أعضائھا أن تطلب انعقاده.
مــادة :7

تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ) (6بموجب قرار قمة الجزائر رقم ) (290د.ع ) (17بتاريخ  ،2005/3/23والتي كانت
في السابق تنص على" :ويقرر المجلس التدابير الالزمة لدفع ھذا االعتداء ،ويصدر القرار باإلجماع ،فإذا كان االعتداء

تم تعديل ھذه المادة بموجب قرار قمة الجزائر رقم ) (290د.ع ) (17بتاريخ  ،2005/3/23والتي كانت في السابق
تنص على:
"ما يقرره المجلس باإلجماع يكون ملزما ً لجميع الدول المشتركة في الجامعة ،وما يقرره المجلس باألكثرية يكون
ملزما ً لمن يقبله.
وفي الحالتين تنفـذ قرارات المجلس فـي كـل دولة وفقـا ً لنظمھا األساسية".
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يمثل حضور ثلثي عدد الدول األعضاء النصاب القانوني الالزم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس
الجامعة ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي ،والمجالس الوزارية األخرى العاملة في إطار
الجامعة.
مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة ،يتم
اعتماد القرارات بتوافق اآلراء ما أمكن ذلك.
في حالة تعذر تحقيق توافق اآلراء طبقا للفقرة ) (2من ھذه المادة ،يتم اتخاذ اآلتي:
–

أ

يؤجــل اتخــاذ القــرار إلى الدورة الالحقة.

إذا كـان الموضـوع ذا صبغة استعجاليه ،تعقد له دورة اســتثنائية فـي غضــون شــھرواحـد.

ب

إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدولالحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية.

ج

موافقة األغلبية البسـيطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت ،وذلكبالنسبة للقرارات األخرى التي ال ينطبق عليھا الفقرة )ج( من ھذه المادة ،مع مراعاة
أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق.

د

تُبين األنظمة الداخلية للمجالـس المذكـورة في الفقــرة ) (1مـن ھـذه المادة إجراءات
اللجوء إلى عملية التصويت فــي حالـة تعذر تحقيق توافق اآلراء.

 ھـمــادة :8

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة األخرى ،وتعتبره حقا ً من
حقوق تلك الدول ،وتتعـھد بأن ال تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيھا.
مــادة :9
لدول الجامعـة العربية الراغبة فيما بينھا في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه ھذا الميثاق ،أن تعقد
بينـھا من االتفـاقات ما تشاء لتحقيق ھذه األغراض .والمعاھدات واالتفاقات التي سـبق أن عقدتھا ،أو التي
تعقدھا فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أي دولة أخرى ،ال تلزم وال تقيد األعضاء اآلخرين.
مــادة :10
تكون القاھرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ،ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
مــادة :11

ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عاديا ً مرتين في العام في كل من شھري مارس وسبتمبر
 ،وينعقد 
بصفة غير عادية كلما دعت الحاجــة إلى ذلك بنـاء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مــادة :12
يكون للجـامعة أمـانة عامة دائمة تتألف من أمين عام ،وأمناء مساعدين ،وعدد كاف من
الموظفين.
ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة األمين العام ،ويعين األمين العام بموافقة
المجلس ،األمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاما ً داخليا ً ألعمال األمانة العامة وشــــــؤون الموظفــــين ،ويكون األمين
العــــام في درجـــــة ســــفير ،واألمنـــاء المســــاعدون في درجــــة وزراء مفوضين ،ويعــين في
ملحـــــق لھـــــذا الميثــــاق أول أمــــين عـــــام للجامعة.
مــادة :13
يعد األمين العام مشروع ميزانية الجامعة ،ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة
مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات ،ويجوز أن يعيد النظر فيه عند
االقتضاء.
مــادة :14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة ،وأعضاء لجانھا ،وموظفوھا الذين ينص عليھم في النظام
الداخلي ،باالمتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامھم بعملھم ،وتكون مصونة حرمة
المباني التي تشغلھا ھيئات الجامعة.
مــادة :15
ينعـقد المجـلس فـي المرة األولى بدعوة من رئيس الحـكومة المصرية ،وبعـد ذلك بدعـوة مـن
األمين العام .ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسـة المجلس في كل انعقـاد عادي.
مــادة :16



ﻋــــدل ﻤوﻋـــد اﻻﺠﺘﻤـــﺎع ﻤـــن أﻜﺘـــوﺒر إﻝـــﻰ ﺴـــﺒﺘﻤﺒر ﺒﻘـــرار ﻤﺠﻠـــس اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ رﻗـــم  1508ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ
 1958/10/17ﻓﻲ دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﺎدي اﻝﺜﻼﺜﻴن.

فيـما عـدا األحوال المنصوص عليھا في ھذا الميثـاق ،يكتفي بأغلبية اآلراء التخـاذ المجلس
قرارات نافذة في الشؤون اآلتية:
شؤون الموظفين.

أ-

ب-إقرار ميزانية الجامعة.
وضع نظام داخلي لكل من المجلس ،واللجان ،واألمانة العامة.

ج-

تقرير فض ادوار االجتماع.

د-

مــادة :17
تودع الدول المشتركة في الجامعة ،األمانة العامة نسخا ً من جميع المعاھدات واالتفاقات التي
عقدتھا أو تعقدھا مع أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرھا.

مــادة :18
إذا رأت إحدى ،دول الجامعة أن تنسحب منھا ،أبلغت المجلس عزمھا على االنسحاب قبل تنفيذه
بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة ال تقوم بواجبات ھذا الميثاق منفصلة عن الجامعة ،وذلك بقرار
يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليھا.
مــادة :19
ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه األساسي تشكيله ومھامه واختصاصاته
.



مــادة :20
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل ھذا الميثاق ،وعلى الخصوص لجعل الروابط بينھا أمتن
وأوثق وإلنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صالت الجامعة بالھيئات الدولية التي قد تنشأ في
المستقبل لكفالة األمن والسالم.



ﺘـــم إﻀـــﺎﻓﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة اﻝﺠدﻴـــدة ﺒﻤوﺠـــب ﻗـــرار ﻗﻤـــﺔ اﻝﺠزاﺌـــر رﻗـــم ) (290د.ع ) (17ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ
.2005/3/23

وال يبت في التعديل إال في دور االنعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب .وللدولة التي ال تقبل
التعديل أن تنسحب عند تنفيذه ،دون التقيد بأحكام المادة ).(18
مــادة :21
يصدق على ھذا الميثاق ومالحقه وفقا ً للنظم األساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة ،وتودع
وثائق التصديق لدى األمانة العامة ،ويصبح الميثاق نافذاً من قبل من صدق عليه بعد انقضاء
خمسة عشر يوما ً من تاريخ استالم األمين العام وثائق التصديق من أربع دول.
حرر ھذا الميثاق باللغة العربية في القاھرة بتاريخ  8ربيع الثاني سنة  22) 1364مارس /آذار سنة
 (1945من نسخة واحدة تحفظ في األمانة العامة.
وتسلم صورة منھا مطابقة لألصل لكل دولة من دول الجامعة.

ملحق خاص بفلسطين
منذ نھاية الحرب العظمى الماضية ،سقطت عن البالد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية،
ومنھا فلسطين ،والية تلك الدولة ،وأصبحت مستقلة بنفسھا ،غير تابعة ألي دولة أخرى ،وأعلنت
معاھدة لوزان أن أمرھا ألصحاب الشأن فيھا ،وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورھا ،فان ميثاق العصبة
في سنة  1919لم يقرر النظـــام الذي وضعـــه لھا إال علي أساس االعتراف باستقاللھا ،فوجودھا
واستقاللھا الدولي من الناحية الشرعية أمر الشك فيه .كما أنه الشك في استقالل البالد العربية األخرى،
وإذا كانت المظاھر الخارجية لذلك االستقالل ظلت محجوبة ألسباب قاھرة ،فال يسوغ أن يكون ذلك حائالً
دون اشتراكھا في أعمال مجلس الجامعة.
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية انه نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى
أن يتمتع ھذا القطر بممارسة استقالله فعالً يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين
لالشتراك في أعماله
.



اﺘﺨذ ﻤﺠﻠس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1976/9/9اﻝﻘرار رﻗم  3462اﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ واﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻘﺒول
ﻓﻠﺴطﻴن ،ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋﻀوا ﻜﺎﻤل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
" ﻴﻘرر اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
" ﻨظرت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤذﻜرة وزارة ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄن ﻗﺒول
ﻓﻠﺴطﻴن ،ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻀواً ﻜﺎﻤل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.
" وأﺤﺎطت ﻋﻠﻤﺎً ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤذﻜرة ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع.
" وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼل ﻓﻠﺴطﻴن ،وﻋﻠﻰ اﺸﺘراﻜﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﻤﺠﻠس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،
" وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗ اررات ﻤؤﺘﻤرات اﻝﻘﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻋﺎم  ،1964ﺜم ﻤؤﺘﻤر اﻝﺠزاﺌر
ﻋﺎم  ،1973وﻤؤﺘﻤر اﻝرﺒﺎط ﻋﺎم  ،1974ﻗد أﻜدت أن ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻤﺜل
اﻝﺸرﻋﻲ اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ،
" وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗد ﺠرى ﻤﻨذ ﻋﺎم  1964ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ،ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﻨظﻤﺔ
اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺠﺎﻝﺴﻬﺎ وﻝﺠﺎﻨﻬﺎ وﻤﻨظﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
" ﻓﺎن اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘوﺼﻲ ﺒﻘﺒول ﻓﻠﺴطﻴن ،ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻀوا ﻜﺎﻤل اﻝﻌﻀوﻴﺔ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ".

ملحق خاص بالتعاون مع البالد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة
نظراً ألن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسھا وفي لجانھا شؤونا ً يعود خيرھا
وأثرھا على العالم العربي كله ،وألن أماني البالد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن
يرعاھا ،وأن يعمل على تحقيقھا.
فان الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية ،يعنيھا بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة ،عند
النظر في اشتراك تلك البالد في اللجان المشار إليھا في الميثاق ،بأن يذھب في التعاون معھا إلى ابعد مدى
مستطاع ،وفيما عدا ذلك بأال يدخر جھداً لتعرف حاجاتھا وتفھم أمانيھا وآمالھا ،وبان يعمل بعد ذلك على
صالح أحوالھا وتأمين مستقبلھا بكل ما تھيئة الوسائل السياسية من أسباب.

ملحق خاص
بتعيين األمين العام للجامعة

اتفقت الدول الموقعة على ھذا الميثـاق على تعـيين سـعادة عبد الرحمن عزام بك أمينا ً
عاما ً لجامعة الدول العربية.
ويكون تعيينه لمدة سنتين ،ويحدد مجلس الجامعــــة فيـــما بعــــد النـــظام المســـــــتقبل
لألمانة العامة.

