معاھدة الدفاع العربي المشترك
والتعاون االقتصادي الملحق العسكري
البند األول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليھا في المادة الخامسة من معاھدة
الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية باألمور اآلتية:
أ  -إعداد الخطط العسكرية لمواجھة جميع األخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح
يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتھا وتستند في إعداد ھذه
الخطط على األسس التى يقررھا مجلس الدفاع المشترك.
ب  -تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد األدنى لقوات كل
منھا حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
ج  -تقديم المقترحات الستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية
والزراعية وغيرھا وتنسيقھا لصالح المجھود الحربي والدفاع المشترك.
ھـ  -تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتھيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة
بين قوات الدول المتعاقدة وحضور ھذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجھا بقصد
اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين ھذه القوات والبلوغ بكفايتھا إلى
أعلى درجة.
و  -إعداد المعلومات واإلحصائيات الالزمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتھا
الحربية ومقدرة قواتھا في المجھود الحربي المشترك.
ز  -بحث التسھيالت والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول
المتعاقدة أن تقدمھا وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة األخرى العاملة في أراضيھا
تنفيذاً الحكام ھذه المعاھدة.
البند الثاني

يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائھا
لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتھا ولھا ان تستعين
باألخصائيين في اي موضوع من ھذه الموضوعات ترى ضرورة االستعانة بخبراتھم أو
برأيھم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثھا وأعمالھا الى مجلس
الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من ھذه المعاھدة كما ترفع إليه تقارير
سنوية ما أنجزته خالل العام من ھذه البحوث واألعمال.
البند الرابع
تكون القاھرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتھا في اي
مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسھا من بين أعضائھا لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه
ويشترط في الرئيس ان يكون على األصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء ھذه اللجنة من ذوي الجنسية األصلية الحدى
الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتھا
المشتركة في العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول األخرى إال إذا تم اختيار
القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية ھيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة األردنية الھاشمية :عونى عبد الھادي.
عن الجمھورية السورية :ناظم القدسي.
عن المملكة العراقية :نوري السعيد.

عن المملكة العربية السعودية :يوسف ياسين.
عن الجمھورية اللبنانية :رياض الصلح.
عن المملكة المصرية :مصطفى النحاس .محمد صالح الدين.
عن المملكة اليمنية :السيد علي المؤيد.

بروتوكول اضافي  1لمعاھدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي
بين دول الجامعة العربية وملحقھا العسكري
تؤلف ھيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة
لإلشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليھا في المادة الخامسة من المعاھدة
ولتوجيھھا في جميع اختصاصاتھا المبينة في البند االول من الملحق العسكري.
وتعرض عليھا تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتھا القرارھا قبل رفعھا الى
مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاھدة.
وتقوم الھيئة االستشارية العسكرية برفع تقاريرھا ومقترحاتھا عن جميع وظائفھا الى
مجلس الدفاع المشترك للنظر فيھا واقرارھا ما يقتضي الحال اقراره منھا.
ويكون لھذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة واالثر اللذين للمعاھدة
وملحقھا وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاھدة والبند
الثالث من ملحقھا العسكري.
امضاءات
المملكة االردنية الھاشمية :عوني عبدالھادي.
الجمھورية السورية :ناظم القدسي.
المملكة العراقية :نوري السعيد.
المملكة العربية السعودية :الفيصل.
الجمھورية اللبنانية :رياض الصلح.

المملكة المصرية :مصطفى النحاس .محمد صالح الدين.
المملكة المتوكلية اليمنية :السيد علي المؤيد.

