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  ميثاق جامعة الدول العربية

  ة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية السورية، إن حضر

  وحضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق ا�ردن، 

  وحضرة صاحب الج#لة ملك العراق، 

  وحضرة صاحب الج#لة ملك المملكة العربية السعودية، 

  وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية اللبنانية، 

  وحضرة صاحب الج#لة ملك مصر، 

  ة ملك اليمن، وحضرة صاحب الج#ل

تثبيتا للع#قات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين الدول العربية، وحرصا على دعم ھذه 
الروابط وتوطيدھا على أساس احترام استق#ل تلك الدول وسيادتھا، وتوجيھاً لجھودھا إلى ما فيه 

نيھا وآمالھا، واستجابة للرأى خير الب#د العربية قاطبة وص#ح أحوالھا وتأمين مستقبلھا وتحقيق أما
  . العربى العام فى جميع ا�قطار العربية

  : قد اتفقوا على عقد ميثاق لھذه الغاية، وأنابوا عنھم المفوضين ا>تية أسماؤھم

  . قد أناب عن سوريا حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية السورية،

  . اءحضرة صاحب الدولة السيد فارس الخورى، رئيس مجلس الوزر

  حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك، وزير الخارجية، 

  : حضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق ا�ردن، قد أناب عن شرق ا�ردن

  حضرة صاحب الفخامة سميرالرفاعى باشا رئيس الوزراء 

  . حضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا، وزير الداخلية



  2

  . ب سر الحكومةحضرة صاحب العزة سليمان النابلسى بك، نائ

  : حضرة صاحب الج#لة ملك العراق، قد أناب عن العراق

  . حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى، وزير الخارجية

  . حضرة صاحب الفخامة السيد علي جودة ا�يوبي، وزير العدل المفوض بواشنطن

  . حضرة صاحب المعالى السيد تحسين العسكرى، وزير العراق المفوض بالقاھرة

  . حضرة صاحب الج#لة ملك المملكة العربية السعودية، قد أناب عن المملكة العربية السعودية

  . سعادة الشيخ يوسف ياسين، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية

  . سعادة السيد خير الدين الزركلى، مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية بالقاھرة

  : يس الجمھورية اللبنانية قد أناب عن لبنانحضرة صاحب الفخامة رئ

  حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامي، رئيس الوزراء 

 . سعادة السيد يوسف سالم، وزير لبنان المفوض بالقاھرة

  : حضرة صاحب الج#لة ملك مصر، قد أناب عن مصر

  . حضرة صاحب الدولة محمود فھمي النقراشى باشا، رئيس مجلس الوزراء

  . حضرة صاحب السعادة محمد حسنين ھيكل باشا، رئيس مجلس الشيوخ

  . حضرة صاحب المعالى عبد الحميد بدوى باشا، وزير الخارجية

  . حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا وزير المالية

  . حضرة صاحب المعالى محمد حافظ رمضان باشا، وزير العدل

  . رى بك، وزير المعارف العموميةحضرة صاحب المعالى عبد الرزاق أحمد السنھو

  . حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك، الوزير المفوض بوزارة الخارجية

  : حضرة صاحب الج#لة ملك اليمن، قد أناب عن اليمن

الذين بعد تبادل وثائق تفويضھم التى تخولھم سلطة كاملة، والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل 
  : قد اتفقوا على ما يأتى
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   :1111مادة 

ولكل دولة عربية .  تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على ھذا الميثاق
مستقلة الحق فى أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت فى اHنضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى 

 . الطلب ا�مانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم

   :2222مادة 

الغرض من الجامعة توثيق الص#ت بين الدول المشتركة فيھا، وتنسيق خططھا السياسية، تحقيقا 
 .للتعاون بينھا وصيانة Hستق#لھا وسيادتھا، والنظر بصفة عامة فى شؤون الب#د العربية ومصالحھا

نظم كل دولة منھا وأحوالھا فى  كذلك من أغراضھا تعاون الدول المشتركة فيھا تعاوناً وثيقاً بحسب
  : الشؤون ا>تية

الشؤون اHقتصادية والمالية، ويدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور ) أ(
 . الزراعة والصناعة

شؤون المواص#ت ويدخل في ذلك السكك الحديدية، والطرق، والطيران، والم#حة، والبرق، ) ب(
  . والبريد

  .ثقافة شؤون ال) ج(

  . شؤون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ ا�حكام وتسليم المجرمين) د(

  . الشؤون اHجتماعية) ھـ(

  . الشؤون الصحية) و(

   :3333مادة 

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة، ويكون لكل منھا صوت واحد 
قيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه وتكون مھمته ال. مھما يكن عدد ممثليھا

ويدخل في . الدول المشتركة فيھا من اتفاقات فى الشؤون المشار إليھا فى المادة السابقة، وفى غيرھا
مھمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الھيئات الدولية التى قد تنشأ في المستقبل، لكفالة ا�من 

  . الع#قات اHقتصادية واHجتماعية والس#م، لتنظيم

   :4444مادة 

. تؤلف لكل من الشؤون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيھا الدول المشتركة فى الجامعة
وتتولى ھذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتھا فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض 

ويجوز أن يشترك فى اللجان . ى الدول المذكورةعلى المجلس للنظر فيھا، تمھيًدا لعرضھا عل
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المتقدم ذكرھا أعضاء يمثلون الب#د العربية ا�خرى، ويحدد المجلس ا�حوال التى يجيز فيھا 
  . اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل

   :5555مادة 

ذا نشب بينھما H يجوز اHلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإ
خ#ف H يتعلق باستق#ل الدولة أو سيادتھا أو س#مة أراضيھا، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض 

وفى ھذه الحالة H يكون للدول التى وقع بينھا الخ#ف . ھذا الخ#ف، كان قراره عندئذ نافًذا وملزماً 
#ف الذى يخشى منه وقوع ويتوسط المجلس فى الخ .اHشتراك فى مداوHت المجلس وقراراته

. حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرھا، للتوفيق بينھما
  . وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية ا>راء

   :6666مادة 

لمعتدى عليھا، أو إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة ا
ويقرر المجلس التدابير ال#زمة لدفع ھذا . المھددة باHعتداء، أن تطلب دعوة المجلس ل#نعقاد فوراً 

اHعتداء، ويصدر القرار باOجماع، فاذا كان اHعتداء من إحدى دول الجامعة، H يدخل فى حساب 
كومة الدولة المعتدى عليھا عاجزة إذا وقع اHعتداء بحيث يجعل ح. اOجماع رأى الدولة المعتدية

عن اHتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فى الفقرة السابقة، وإذا 
  . تعذر على الممثل اHتصال بمجلس الجامعة، حق �ى دولة من أعضائھا أن تطلب انعقاده

   :7777مادة 

جميع الدول المشتركة فى الجامعة، وما يقرره المجلس ما يقرره المجلس باOجماع يكون ملزماً ل
با�كثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمھا 

  . ا�ساسية

   :8888مادة 

تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة ا�خرى، 
  . حقوق تلك الدول، وتتعھد بأن H تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيھاوتعتبره حقاً من 

   :9999مادة 

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينھا فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه ھذا الميثاق، 
بق أن والمعاھدات واHتفاقات التى س. أن تعقد بينھا من اHتفاقات ما تشاء لتحقيق ھذه ا�غراض

عقدتھا، أو التى تعقدھا فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، H تلزم وH تقيد 
  . ا�عضاء ا>خرين
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  : 10101010مادة 

 . تكون القاھرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه

   :11111111مادة 

يا مرتين فى العام فى كل من شھـرى مارس وسبتمبر، وينعقد ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاد
  . بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة

   :12121212مادة 

. يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين
ى دول الجامعة ا�مين العام، ويعين ا�مين العام بموافقة المجلس، ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلث

ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا �عمال . ا�مناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة
ا�مانة العامة وشؤون الموظفين، ويكون ا�مين العام فى درجة سفير، وا�مناء المساعدون فى 

  . ويعين فى ملحق لھذا الميثاق أول أمين عام للجامعةدرجة وزراء مفوضين، 

   :13131313مادة 

يعد ا�مين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة 
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند . مالية

  . اHقتضاء

  :14141414مادة 

يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، أعضاء لجانھا وموظفوھا الذين ينص عليھم فى النظام الداخلى، 
باHمتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامھم بعملھم، وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلھا 

  . ھيئات الجامعة

   :15151515مادة 

رية، وبعد ذلك بدعوة من ا�مين ينعقد المجلس فى المرة ا�ولى بدعوة من رئيس الحكومة المص
  . ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى. العام

   :16161616مادة 

فيما عدا ا�حوال المنصوص عليھا فى ھذا الميثاق، يكتفى بأغلبية ا>راء Hتخاذ المجلس قرارات 
  : نافذة فى الشؤون ا>تية

  . شؤون الموظفين -أ           
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  . إقرار ميزانية الجامعة -ب            

  . وضع نظام داخلى لكل من المجلس واللجان، وا�مانة العامة -ج           

  . تقرير فض أدوار اHجتماع - د           

   :17171717مادة 

تودع الدول المشتركة فى الجامعة، ا�مانة العامة نسخا من جميع المعاھدات واHتفاقات التى عقدتھا 
  . ة دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرھاأو تعقدھا مع أي

   :18181818مادة 

إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منھا، أبلغت المجلس عزمھا على اHنسحاب قبل تنفيذه 
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة H تقوم بواجبات ھذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك . بسنة

  . ة المشار إليھابقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدول

   :19191919مادة 

يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل ھذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينھا أمتن 
وأوثق وOنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم ص#ت الجامعة بالھيئات الدولية التى قد تنشأ فى 

اHنعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه  وH يبت فى التعديل إH فى دور. المستقبل لكفالة ا�من والس#م
  . وللدولة التي H تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة. الطلب

   :20202020مادة 

يصدق على ھذا الميثاق وم#حقة وفًقا للنظم ا�ساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع 
لعامة، ويصبح الميثاق نافًذا من قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة وثائق التصديق لدى ا�مانة ا

  . عشر يوما من تاريخ است#م ا�مين العام وثائق التصديق من أربع دول

  1364136413641364ربيع الثانى سنة  8888حرر ھذا الميثاق باللغة العربية فى القاھرة بتاريخ          

  1941941941945555مارس سنة  22222222                                

  من نسخة واحدة تحفظ فى ا!مانة العامة                       

   وتسلم صورة منھا مطابقة ل)صل لكل دولة من دول الجامعة            
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  ملحق خاص بفلسطين

منذ نھاية الحرب العظمى الماضية، سقطت عن الب#د العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنھا 
الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسھا، غير تابعة �ية دولة أخرى، وأعلنت معاھدة فلسطين، وHية تلك 

لوزان أن أمورھا �صحاب الشأن فيھا، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورھا، فإن ميثاق العصبة 
لم يقرر النظام الذى وضعه لھا إH على أساس اHعتراف باستق#لھا، فوجودھا  1919فى سنة 

كما أنه H شك فى استق#ل الب#د العربية . لى من الناحية الشرعية أمر H شك فيهواستق#لھا الدو
ا�خرى، وإذا كانت المظاھر الخارجية لذلك اHستق#ل ظلت محجوبة �سباب قاھرة، ف# يسوغ أن 

  . يكون ذلك حائ# دون اشتراكھا فى أعمال مجلس الجامعة

ة العربية أن نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامع
يتمتع ھذا القطر بممارسة استق#له فع#ً يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربى من فلسطين 

  .  ل#شتراك فى أعماله

  

ا>تى نصه والذى يقضى بقبول  3462القرار رقم  9/9/1976اتخذ مجلس الجامعة بتاريخ  *
  . ظمة التحريرالفلسطينية عضوا كامل العضوية بجامعة الدول العربيةفلسطين، تمثلھا من

نظرت لجنة الشؤون : "  يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية ا.تية "
السياسية في مذكرة وزارة خارجية جمھورية مصر العربية بشأن قبول فلسطين، تمثلھا منظمة 

وأحاطت علماً بما تضمنته مذكرة منظمة ,  لعضوية بالجامعةالتحرير الفلسطينية عضو كامل ا
ولما كان ميثاق الجامعة قد نص على شرعية استق<ل ,  التحرير الفلسطينية فى الموضوع

ولما كانت قرارات مؤتمرات القمة العربية  ، فلسطين، وعلى اشتراكھا في أعمال مجلس الجامعة
، 1974197419741974، ومؤتمر الرباط عام 1973197319731973ر الجزائر عام ، ثم مؤتم1964196419641964منذ مؤتمر ا?سكندرية عام 

ولما كان ,  قد أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية ھى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى
على مشاركة فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير  1964196419641964العمل في الجامعة قد جرى منذ عام 

فإن  ا ومنظماتھا ومؤسساتھا المختلفةالفلسطينية، فى جميع أعمال الجامعة بمجالسھا ولجانھ
اللجنة توصى بقبول فلسطين، تمثلھا منظمة التحرير الفلسطينية، عضوا كامل العضوية بجامعة 

   ". الدول العربية
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  ملحق خاص
  بالتعاون مع الب<د العربية غير المشتركة فى

  مجلس الجامعة

مجلسھا وفى لجانھا شؤونا يعود خيرھا وأثرھا نظراً �ن الدولة المشتركة فى الجامعة ستباشر فى 
على العالم العربى كله، و�ن أمانى الب#د العربية غير المشتركة فى المجلس ينبغى له أن يرعاھا، 

  . وأن يعمل على تحقيقھا

فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية، يعنيھا بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة، عند 
راك تلك الب#د فى اللجان المشار إليھا فى الميثاق، بأن يذھب فى التعاون معھا إلى النظر فى اشت

أبعد مدى مستطاع، وفيما عدا ذلك بأH يدخر جھدا لتعرف حاجاتھا وتفھم امانيھا وآمالھا، وبأن 
  . يعمل بعد ذلك على ص#ح أحوالھا وتأمين مستقبلھا بكل ما تھيئه الوسائل السياسية من أسباب

  

  لحق خاصم
  بتعيين ا!مين العام للجامعة

أميناً عاماً لجامعة  عبد الرحمن عزام بكاتفقت الدول الموقعة على ھذا الميثاق على تعيين سعادة 
ويكون تعيينه لمدة سنتين، ويحدد مجلس الجامعة فيما بعد النظام المستقبل لXمانة ,  الدول العربية

  . العامة

 


