
 بروتوكول ا�سكندرية

العربي العام  عون على ھذا رؤساء الوفود العربية في اللجنة التحضيرية للمؤتمرالموقّ 

  :وھم ،وأعضاؤھا

   التحضيرية رئيس اللجنة

رئيس مجلس وزراء مصر  حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا

  .ووزير خارجيتھا ورئيس الوفد المصري

   الوفد السوري

سعدهللا الجابري رئيس مجلس وزراء سوريا ورئيس  حضرة صاحب الدولة السيد

   .الوفد السوري

   .حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك وزير الخارجية

   .سعادة الدكتور نجيب اDرمنازي أمين السر العام لرياسة الجمھورية

   .سعادة اDستاذ صبري العسلي نائب دمشق

   الوفد ا!ردني

أبو الھدى باشا رئيس مجلس وزراء شرق اKردن  لدولة توفيقحضرة صاحب ا

   .ووزير خارجيته ورئيس الوفد اDردني

   .الخارجية سعادة سليمان سكر بك سكرتير مالي وزارة

   الوفد العراقي

 حضرة صاحب الدولة السيد حمدي الباجه جي رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس

   .الوفد العراقي

  .وزير الخارجية لسيد راشد العمريحضرة صاحب المعالي ا

   .رئيس مجلس وزراء العراق سابقا حضرة صاحب الدولة السيد نوري السعيد



   .السيد تحسين العسكري وزير العراق المفوض بمصر حضرة صاحب السعادة

   الوفد اللبناني

الصلح بك رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الوفد  حضرة صاحب الدولة رياض

   .اللبناني

   .حضرة صاحب المعالي سليم تقR بك وزير الخارجية

   .الجمھورية سعادة السيد موسى مبارك مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس

   الوفد المصري

   .العمومية حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الھRلي باشا وزير المعارف

  .وزير العدل حضرة صاحب المعالي محمد صبري أبو علم باشا

  .وزارة الخارجية العزة محمد صRح الدين بك وكيل حضرة صاحب

العديدة التي تربط بين البRد العربية جمعاء، وحرصا  إثباتا للصRت الوثيقة والروابط

وتوجيھھا إلى ما فيه خير البRد العربية قاطبة وصRح  على توطيد ھذه الروابط وتدعيمھا

، واستجابة للرأي العربي العام في جميع وتحقيق أمانيھا وآمالھا أحوالھا وتأمين مستقبلھا

  .العربية اDقطار

سبتمبر سنة  25الموافق ( 1363شوال سنة  8بين يوم اKثنين  باaسكندريةقد اجتمعوا 

في ھيئة لجنة ) 1944أكتوبر سنة  7 الموافق( 1363شوال سنة  20ويوم السبت ) 1944

   :لى ما يأتيع تحضيرية للمؤتمر العربي العام وتم اKتفاق بينھم

   :جامعة الدول العربية: أو(ً 

   .المستقلة التي تقبل اKنضمام اليھا من الدول العربية" جامعة الدول العربية"تؤلف 

تمثل فيه الدول " مجلس جامعة الدول العربية"الجامعة مجلس يسمى  يكون لھذه

  .على قدم المساواة" الجامعة" المشتركة في

ما تبرمه ھذه الدول فيما بينھا من اKتفاقات وعقد اجتماعات  تكون مھمته مراعاة تنفيذ

بينھا وتنسيق خططھا السياسية تحقيقا للتعاون بينھا وصيانة  دورية لتوثيق الصRت



اعتداء بالوسائل الممكنة وللنظر بصفة عامة في شؤون البRد  KستقRلھا وسيادتھا من كل

   .العربية ومصالحھا

اDحوال التي يقع فيھا خRف  ملزمة لمن يقبلھا فيما عدا" جلسالم"تكون قرارات ھذا 

المجلس لفض ھذا الخRف، ففي  بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ فيھا الطرفان إلى

   .نافذة ملزمة" مجلس الجامعة"ھذه اDحوال تكون قرارات 

دول  النزاعات بين دولتين من K يجوز على كل حال اKلتجاء إلى القوة لفض

الجامعة أو غيرھا اتفاقات خاصة K  الجامعة، ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول

   .تتعارض مع نصوص ھذه اKحكام أو روحھا

الدول العربية أو أية  K يجوز في أية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة

بين دولة من دول  وقوع حربويتوسط المجلس في الخRف الذي يخشى منه . دولة منھا

   .بينھما الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرھا للتوفيق

حرب بين دولة من دول الجامعة  يتوسط المجلس في الخRف الذي يخشى منه وقوع

   .بينھما وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرھا للتوفيق

   :والثقافية وا(جتماعية وغيرھا ديةالتعاون في الشؤون ا(قتصا: ثانياً 

  :العربية الممثلة في اللجنة تعاونا وثيقا في الشؤون اyتية تتعاون الدول -1

والعملة  الشؤون اKقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك -

  .وأمور الزراعة والصناعة

الحديدية والطرق والطيران والمRحة في ذلك السكك  شؤون المواصRت بما -

  .والبرق والبريد

  .شؤون الثقافة -

والتأشيرات وتنفيذ اDحكام وتسليم المجرمين وما إلى  شؤون الجنسية والجوازات -

  .ذلك

  .الشؤون اKجتماعية -



   .الصحية الشؤون -

ت ھذه الشؤون تمثل فيھا الحكوما تؤلف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفة من -2

مشروع قواعد التعاون في الشؤون  المشتركة في اللجنة التحضيرية وتكون مھمتھا إعداد

   .المذكورة ومداه وأداته

اKخرى  تؤلف لجنة للتنسيق والتحرير تكون مھمتھا مراقبة عمل اللجان الفرعية -3

على  وتنسيق ما يتم من أعمالھا أوK فأول وصياغته في شكل مشروعات اتفاقات وعرضه

  .لحكومات المختلفةا

الفرعية من أعمالھا تجتمع اللجنة التحضيرية لتعرض  عندما تنتھي جميع اللجان -4

  .تمھيدا لعقد المؤتمر العربي العام عليھا نتائج بحث ھذه اللجان

   :ھذه الروابط في المستقبل تدعيم: ثالثاً 

ربية في المستقبل المباركة ترجو اللجنة أن توفق البRد الع مع اKغتباط بھذه الخطوة

وبخاصة إذا أسفرت اKوضاع العالمية بعد الحرب القائمة  إلى تدعيمھا بخطوات أخرى

   .العربية بروابط أمتن وأوثق عن نظم تربط بين الدول

   :بلبنان قرار خاص: رابعاً 

التحضيرية مجتمعة احترامھا KستقRل لبنان  تؤيد الدول العربية الممثلة في اللجنة

لحكومات ھذه الدول أن اعترفت به بعد أن انتھج  وسيادته بحدوده الحاضرة وھو ما سبق

بيانھا الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي  سياسة استقRلية أعلنتھا حكومته في

  .1943أكتوبر سنة  7في  باaجماعاللبناني 

   :خاص بفلسطين قرار: خامساً 

ترى اللجنة أن فلسطين ركن مھم من أركان البRد العربية وأن حقوق العرب K يمكن 

  .المساس بھا من غير إضرار بالسلم واKستقرار في العالم العربي

 


