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النظام الداخلً لمجلس 
 جامعة الدول العربٌة

 ـــــــــــــــــ
 

تعــــارٌؾ 
 

: المادة األولى 
وٌتضمن القواعد " النظام الداخلً لمجلس جامعة الدول العربٌة " ٌسمى هذا النظام - 1

. المنظمة إلجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه 
: تكون للمسمٌات اآلتٌة فً هذا النظام الدالالت الواردة قرٌن كل منها -  2

جامعة الدول العربٌة   الجامعـة  
المٌثــاق   مٌثاق جامعة الدول العربٌة  

مجلس جامعة الدول العربٌة   المجلـس   
األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة   األمٌن العــام 

األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة   األمانة العامة  
المنظمات المتخصصة   المنظمات العربٌة المنبثقة عن الجامعة  

الدول العربٌة األعضاء فً الجامعة   الدول األعضاء  
 

عضوٌة المجلس ومهامه 
: المادة الثانٌة 

: ٌتألؾ المجلس  من المستوٌات التالٌة - 1
. ملوك ورؤساء وأمراء الدول األعضاء أو من ٌمثلهم على مستوى القمة - أ

. وزراء الخارجٌة أو من ٌنوب عنهم - ب
. المندوبون الدائمون - ج

تزود الدول األعضاء مندوبٌها  بوثائق اعتمادهم ووثائق تفوٌضهم عند االقتضاء - 2

تصدر وثائق االعتماد والتفوٌض عن رئٌس الدولة أو رئٌس الحكومة أو وزٌـر - 3
. الخارجٌة وتسلم الوثائق إلى األمٌن العـام 

لم تخطر الدولة، األمٌن العام، بما  ٌحتفظ المندوبون بصفتهم التمثٌلٌة فً المجلس ما- 4
تدخله على هٌئة تمثٌلها من تؽٌٌر وفً هذه الحالة ٌزود المندوب الجدٌد بوثٌقة اعتماده 

. وتفوٌضه 
ٌبلػ كل مندوب معتمد األمٌن العام، أسماء أعضاء الوفد ومستشارٌه وسكرتٌرٌه إلى - 5

. اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بأسبوع على األقل 
 

: المادة الثالثة 
: ٌقوم المجلس فً سبٌل تحقٌق أؼراض الجامعة وفقاً ألحكام المٌثاق بما ٌأتً  -1

. وضع السٌاسة العامة للجامعة وخطة عمل المجلس  (أ  )

. توثٌق الصالت بٌن الدول األعضاء وتنسٌق خططها تحقٌقاً للتعاون بٌنها  (ب)

البت فً المسائل التً ٌعرضها علٌه األمٌن العام أو الدول األعضاء واتخاذ  (جـ)
. القرارات الالزمة 
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مراعاة تنفـٌذ قـراراته وكذلك ما تبرمه الدول األعضاء بٌنها من اتفاقات فً  (د  )
. نطاق الجامعة

بحث التقارٌر التً تعرضها علٌه المجالس والمنظمات العربٌة المتخصصة  (هـ)
. وإصدار القرارات الالزمة فً شأن تلك التقارٌر 

. تقرٌر وسائل التعاون مع المنظمات الدولٌة  (و  )

 .بحث الشؤون اإلدارٌة والمالٌة للجامعة  (ز  )

 
 :ٌقوم المجلس على مستوى القمة  بالمهام التالٌة  -2

. النظر فً القضاٌا المتعلقة باستراتٌجٌات األمن القومً العربً بكل جوانبه  -أ 
تنسٌق السٌاسات العلٌا للدول العربٌة تجاه القضاٌا ذات األهمٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة  -ب 

، وعلى وجه الخصوص النظر فً التوصٌات والتقارٌر والمشارٌع المشتركة  
 .التً ٌرفعها إلٌه المجلس على المستوى الوزاري 

 .تعٌٌن األمٌن العام  -ج 
 تعدٌل المٌثاق  -د 

 
: للمجلس أن ٌقوم بما ٌأتً - 3 

إنشاء لجان استشارٌة وفنٌة ٌراها ضرورٌة لنهوض الجامعة بمهامها واختٌار  (أ  )
أعضاء هذه اللجان باالقتراع السري من مرشحً الدول األعضاء المختصٌن فً 

. مجاالت عملها 
أن ٌعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معـٌن وتقدٌم تقـرٌر عنه  (ب)

. ٌوزع على األعضاء قبل الجلسة التً ٌبحث فٌها الموضوع بٌوم على األقل 
: المادة الرابعة 

تشترك المنظمات العربٌة المتخصصة فـً اجتماعات المجلـس ولجانـه وفقـاً للترتٌبات - 1
الـتً ٌتم االتفاق علٌها فً هذا الشأن بـٌن األمٌن العام والرؤساء التنفٌذٌٌن لهذه 

. المنظمات 

ٌجوز دعوة المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة التً تتالءم أنشطتها مع اهتمامات الجامعة -  2
لحضور جلسات معٌنة للمجلس ولجانه بصفة مراقب وذلك بناء على قرارات ٌتخذها 

. المجلس بأؼلبٌة ثلثً الدول األعضاء 

تتلقى المنظمات المتخصصة وؼٌرها من الجهات المقبولة بصفة مراقب فً اجتماعات -  3
المجلس الوثائق والتقارٌر المتعلقة بالموضوعات التً ٌرى األمٌن العام أنها تتصل 

. بأنشطة هذه الجهات 
 

انعقـاد المجلـس  
 

: المادة الخامسة 
ٌنعقد المجلس على مستوى القمة بصفة منتظمة فً دورة عادٌة مرة فً السنة فً شهر  -1

آذار ، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسالمة األمن القومً العربً /مارس
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، عقد دورات ؼٌر عادٌة إذا تقدمت إحدى الدول األعضاء أو األمٌن العام بطلب ذلك 
 .ووافق على عقدها ثلثا الدول األعضاء

ٌعقد المجلس  على مستوى القمة دوراته العادٌة فً مقر الجامعة بالقاهرة ، وٌجوز للدولة  -2
 . التً ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رؼبت فً ذلك 

تبدأ أعمال الدورة العادٌة لمجلس الجامعة على مستوى القمة باجتماع المجلس على  -3
 مستوى المندوبٌن ٌتبعه اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 

ٌجوز عقد الدورات ؼٌر العادٌة للمجلس على مستوى القمة خارج مقر الجامعة بموافقة  -4
 .الدول األعضاء  على أن تكون الرئاسة للدولة التً ترأس القمة 

 (آذار) ٌجتمع المجلس على المستوى الوزاري فً دورتٌن عادٌتٌن فً شهري مارس  -5
 :من كل عام، وله عند االقتضاء أن ٌجتمع فً دورة ؼٌر عادٌة  (أٌلول)وسبتمبر 

. بناء على قرار صادر عن المجلس على المستوى الوزاري فً دورة عادٌة سابقة  (أ  ) 
بناء على طلب دولتٌن من الدول األعضاء وفً هذه الحالة ٌنعقد المجلس خالل شهر  (ب)

. من تارٌخ وصول الطلب إلى األمٌن العام 
فً حـاالت االعـتداء المشار إلٌها فً المادة السادسة من المٌثاق، ٌنعقد المجلس فً   (ج) 

. أقرب وقت ممكن خالل ثالثة أٌام من تارٌخ وصول الطلب إلى األمٌن العام 
ال تدرج فً جدول أعمال المجلس فً دوراته ؼٌر العادٌة مسائل ؼٌر التً عقدت الدورة  -6

 .من أجل النظر فٌها ما لم ٌقرر المجلس خالؾ ذلك بأؼلبٌة ثلثً الدول األعضاء 
ٌعقد المجلس على المستوى الوزاري دوراته فً مقر الجامعة وله أن ٌعقدها فً أي مكان  -7

 آخر بقرار منه
 الوزاري باجتماع لمجلس الجامعة تبدأ أعمال الدورة العادٌة للمجلس على المستوى -8

على مستوى المندوبٌن الدائمٌن لمدة ٌومٌن، ٌشارك فٌه كبار الموظفٌن والمختصٌن فً 
من هذا النظام  (9)الدول العربٌة األعضاء، وتتفرع عنه اللجان ذاتها الواردة بالمادة 

 :وذلك من أجل 
التشاور فً بنود جدول األعمال المعروض على مجلس الجامعة على المستوى -  أ

. الوزاري
بحث الموضوعات المعروضة على المجلس على المستوى الوزاري، ومراجعة - ب

مشارٌع القرارات المتعلقة بها ، سواء المعدة من قبل األمانة العامة أو المقدمة من 
الدول األعضاء، التخاذ قرارات فً الموضوعات التً ٌرى البت فٌها، وإعداد 

توصٌات بشأن الموضوعات األخرى التً ٌرى أهمٌة عرضها على المجلس على 
 المستوى الوزاري، للبت فٌها

. ٌحدد األمٌن العـام تارٌخ بـدء الدورات، كما ٌقترح موعد انتهائها -  9
ٌوجه األمٌن العام الدعوة لحضور الدورة العادٌة قبل موعد االجتماع بستة أسابٌع على - 10

. األقل، وللدورة الطارئة قبل موعد االجتماع بخمسة أٌام على األقل 
ٌخطر األمٌن العام األجهزة الملحقة والمنظمات المتخصصة والجهات التً ٌتقرر -  11

. حضورها اجتماعات المجلس بصفة مراقب، بموعد االجتماعات 
 
 

                                                           

  من املادة اخلامسة من النظام الداخلي جمللس جامعة  (د/1 )تعديل الفقرة باملوافقة على 5/9/2002 بتاريخ 6242على املستوى الوزاري قرار رقم  (118) أصدر جملس جامعة الدول العربية يف دورتو العادية
 املتعلقة بأعمال دورة األمور من أجل التشاور يف األعضاءاجمللس إىل اجتماع حيضره املندوبون الدائمون للدول   انعقاد= = العام قبيل األمنييدعو  :"واليت كانت تنص قبل التعديل على ما يلي ،الدول العربية

. " اجمللس 
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رئاسـة المجـلس 

: المادة السادسة 
: مع مراعاة ما ورد فً المادتٌن الخامسة والسادسة من المٌثاق 

تسند رئاسة المجلس عند بدء كل دورة عادٌة إلى الدول األعضاء  بالتناوب بٌنهم على -  1
وٌظل الرئٌس ٌمارس أعمال الرئاسة إلى أن . أساس الترتٌب الهجائً ألسماء الـدول 

كما ٌتولى رئاسـة كل دورة ؼٌر . تسند لخلفه فً مستهل أعمال الدورة العادٌة التالٌة 
عادٌة تنعقد قبل انتـهاء مـدة رئاسته ما لم تكن هذه الـدورة قد عقدت تنفٌذاً لما نصت 
علٌه المادتان الخامسة والسادسة من المٌثاق وكانت الدولة التً ٌنتمً إلٌها الرئٌس 

. طرفاً فـً الموضوع، وفً هذه الحـالة ٌنتخب المجلس رئٌساً للدورة 
إذا تعذر على رئٌس المجلس على المستوى الوزاري  مباشرة أعمال الرئاسة، توالها -  2

نٌابة عنه أحد أعضاء وفد دولته إلى الدورة، فإذا لم ٌكن لدولته ممثل ؼٌره، أسندت 
. الرئاسة الوقتٌة لمندوب الدولة التً لها رئاسة الدورة التالٌة 

إذا تعذر على رئٌس المجلس على مستوى القمة مباشرة أعمال الرئاسة ، أسندت الرئاسة  - 3
. الوقتٌة للدولة التً لها رئاسة الدورة التالٌة 

. تقتصر رئاسة المجلس على مستوى القمة على ملوك ورؤساء وأمراء الدول األعضاء - 4 

باإلضافة إلى المهام والصالحٌات المخولة للرئٌس بموجب أحكام أخرى واردة فً هذا - 5
النظام، ٌعلن الرئٌس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقؾ الجلسات وإقفال باب 

وٌعطً الكلمة بحسب ترتٌب . المناقشات، وٌكفل مراعاة أحكام المٌثاق وهذا النظام 
طلبها وٌطرح الموضوعات للمداولة، وٌطرح االقتراحات ألخذ الرأي فٌها وٌدٌر 

التصوٌت وٌبت فً نقاط النظام وٌعلن القرارات وٌتابع أعمال اللجان وٌبلػ المجلس 
. الرسائل الواردة إلٌه 

للرئٌس حق االشتراك فً مداوالت المجلس واالقتراع نٌابة عن الدولة التً ٌمثلها 
. ما لم ٌنب عنه فً ذلك أحد أعضاء وفده إلى الدورة 

جدول أعمال المجلس  
 

: المادة السابعة 
ٌعد األمٌن العام مشروع جدول أعمال المجلس وٌبلؽه مع المذكرات التفسٌرٌة والوثائق - 1

للدول األعضاء وؼٌرها من الجهات المعنٌة مع كتاب الدعوة لالجتماع قبل انعقاده بستة 
. أسابٌع على األقل 

: ٌتضمن مشروع جدول األعمال - 2
تقرٌر األمٌن العام عن أعمال الجامعة بٌن الدورتٌن واإلجراءات المتخذة لتنفٌذ  (أ  )

. قرارات المجلس
. التقارٌر والمسائل الواردة من المجالس المختصة والمنظمات المتخصصة  (ب)
. المسائل التً سبق للمجلس أن قـرر إدراجها فً جدول أعماله  (ج)
المسائل والتقارٌر والبٌانات التً ٌتعٌن عرضها على المجلـس بمقتضى نظم  (د )

. الجامعة الداخلٌة واإلدارٌة والمالٌة 
المسائل التً تقترحها دولة عضو أو ٌرى األمٌن العام ضرورة عرضها على  (هـ)

. المجلس 
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لكل دولة عضو ولألمٌن العام طلب إدراج مسائل إضافٌة فً مشروع جدول أعمال - 3
. المجلس وذلك قبل التارٌخ المحدد لبدء الدورة بثالثة أسابٌع على األقل 

وٌتم إدراج هذه المسائل فً جدول إضافً ٌرسل مع وثائقه إلى الدول األعضاء 
. وؼٌرها من الجهات المعنٌة قبل عشرة أٌام على األقل من موعد الدورة 

ألٌة دولة عضو واألمٌن العام طلب إدراج مسائل إضافٌة فً مشروع جدول أعمال - 4
الدورة حـتى حلول الموعد المحدد الفتتاحها إذا كانت لهذه المسائل صفة األهمٌة 

. واالستعجال 
ٌصادق المجلس على جدول أعماله فً بداٌة كل دورة عادٌة وله أن ٌضـٌؾ إلى الجدول - 5

مسائل ؼٌر المدرجة فٌه بموافقـة أؼلبٌة الدول األعضاء وبعد اخذ رأي مكتب المجلس 
. فً ذلك 

للمجلس أثناء الدورة تعدٌل بعض المسائل المدرجة فً جدول األعمال أو حذفها أو - 6
. إضافة مسائل جدٌدة لها صفة االستعجال، وذلك بموافقة ثلثً الدول األعضاء 

عندما ٌتضمن مشروع جدول األعمال، موضوعاً له عالقة مباشرة بأوجه نشاط إحدى - 7
المنظمات المتخصصة، ٌتشاور األمٌن العام مع هذه المنظمة حول الموضوع وٌقدم 

. للمجلس تقرٌراً عنه متضمناً رأٌه ومقترحاته 
تنتهً الدورة العادٌة بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة فً جدول األعمال وللمجلس - 8

أن ٌقرر وقؾ جلسات الدورة مؤقتاً قبل االنتهاء من بحث الجدول واستئناؾ الجلسات 
. فً موعد الحق 
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مكتب المجلس ولجـانه  

: المادة الثامنة  
ٌتشكل مكتب المجلس فً كل دورة عادٌة من رئٌس المجلس ورؤساء اللجان وٌتولى -  1

وفً حالة ؼٌابه ٌنوب عنه فً أعمال الرئاسة أحد . رئٌس المجلــس رئاسة المكتب 
. أعضاء وفده إلى الدورة 

ٌحضر جلسات المكتب األمٌن العام أو من ٌنٌبه من األمناء المساعدٌن أو مستشاري -  2
. كما ٌجوز لمن ٌرؼب من مندوبً الدول أن ٌحضر اجتماعات المكتب . األمٌن العام 

: ٌقـوم المكتب بالمهام التالٌة -  3
. تنسٌق أعمال المجلس واللجان  (أ  )
. مراجعة صٌاؼة القرارات التً ٌعتمدها المجلس دون المساس بمضمونها  (ب)
. مساعدة رئٌس المجلس فً إدارة أعمال الدورة بصفة عامـة  (ج)
. ؼٌر ذلك من المهام الواردة فً هذا النظام أو األعمال التً ٌكلفه بها المجلس  (د )

: المادة التاسعة  
تتفـرع عن المجلـس على المستوى الوزاري  فً مستهل كـل دورة عـادٌة اللجان التالٌة - 1

 :
 (اللجنة األولى  )لجنة الشؤون السٌاسٌة   

 (اللجنة الثانٌـة  )لجنة الشؤون االقتصادٌة   
 (اللجنة الثالثـة  )لجنة الشؤون االجتماعٌة والثقافٌة  

 (اللجنة الرابعـة  )لجنة الشؤون القانونٌة   
 (اللجنة الخامسة  )         لجنة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة  

وؼٌر ذلك من اللجان التً ٌرى المجلس أنها ضرورٌة لسٌر أعمال الدورة على 
. نحو ٌتٌح دراسة وافٌة للمسائل المدرجة فً جدول األعمال 

تشترك كل دولة عضو فً كل من هذه اللجان بمندوب ٌختاره وفدها من بٌن أعضائه، -  2
. وٌكون له أو من ٌنٌبه حق االشتراك فً المناقشة 

. ٌكون انعقاد اللجان صحٌحاً، إذا حضره مندوبون عن أؼلبٌة الدول األعضاء - 3
تتصل اجتماعات اللجان النجاز أعمالها آخذة فً االعتبار الموعد المحدد النتهاء -  4

. الدورة، وتصدر توصٌاتها بأؼلبٌة آراء األعضاء الحاضرٌن 
وفً حال ؼٌاب . تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئٌس ومقرر من بٌن أعضائها - 5

الرئٌس ٌنوب عنه مقرر اللجنة فً إدارة جلساتها وللرئٌس أو المقرر فً حالة ؼٌاب 
الرئٌس أن ٌقدم للمجلس كل ما ٌطلبه منه من اإلٌضاحات حول ما ورد فً تقرٌر اللجنة 

كما له بموافقة الرئٌس أن ٌشترك فً المداولة دون االقتراع ما لم ٌكن عضواً فً 
. المجلس 

ٌحٌل المجلس المسائل المدرجة فً جدول األعمال إلى اللجان بحسب اختصاصها - 6
. لدراسة هذه المسائل وتقدٌم تقارٌر عنها وٌجوز إحالة مسألة واحدة إلى أكثر من لجنة 

. وللمجلس أن ٌقرر مناقشة مسألة دون إحالتها إلى اللجنة المختصة 
ال ٌجوز للجان أن تبحث مسائل لم ٌقرر المجلس إحالتها إلٌها كما ال ٌجوز لها أن تتخذ -  7

أٌة توصٌة فً شأن أٌة مسألة مدرجة على جدول أعمالها ٌترتب على اعتمادها من 
المجلس التزام مالً قبل أن ٌصلها تقرٌر من األمٌن العام عن اآلثار المالٌة واإلدارٌة 

. المترتبة على اتخاذ التوصٌة 
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ٌجوز للجان أن تشكل من بٌن أعضائها لجاناً فرعٌة لدراسة موضوع أو أكثر من -  8
. الموضوعات المعروضة علٌها 

 17 و 16 و 13 و 12 و8/4 و 6/1تطبق اإلجراءات المنصوص علٌها فً المـواد -  9
. من هذا النظام فٌما ٌخص اجتماعات اللجان ومداوالتها 

 
أمـانة المجـلس  

: المادة العاشرة  
ٌشترك األمٌن العام فً اجتماعات المجلس ولجانه وٌجوز أن ٌعاونه أو ٌحل محله فٌها - 1

ولألمٌن العام أو لمساعدٌه بموافقة الرئٌس أن ٌعرضوا . من ٌختارهم من مساعدٌه 
. كل وقت تقارٌر أو بٌانات عن أٌة مسألة ٌبحثها المجلس على المجلس فً

لألمٌن العام أن ٌسترعً نظر المجلس أو الدول األعضاء إلى أٌة مسألة ٌرى أنها قد - 2
. تسًء إلى العالقات القائمة بٌن الدول العربٌة أو بٌنها وبٌن الدول األخرى 

كما ٌشرؾ على وضع محاضر . ٌتولى األمٌن العام تنظٌم سكرتارٌة المجلس ولجانه - 3
مضابط  )ٌدون فٌها ما دار من المناقشات وما اتخذ من القرارات وتعد محاضر حرفٌة 

. لجمٌع جلسات المجلس ولجانه  (
ٌوزع مشروع المحاضر على الوفود بأسرع وقت ممكن حتى ٌتسنى لها موافاة األمانة - 4

وتوزع المحاضر الحرفٌة بصٌؽتها . العامة بتصحٌحاتها فً خالل ثماٍن وأربعٌن ساعة 
النهائٌة على جمٌع الدول األعضاء بعد اعتمادها من األمٌن العام وذلك خالل أسبوع 

. من نهاٌة االجتماع 
تعد األمانة العامة ملخصاً ألعمال المجلس واللجان فً الٌوم السابق وجدول األعمال - 5

. للٌوم الذي ٌلٌه وتوزعهما على جمٌع الوفود فً نشرة ٌومٌة 
تتولى األمانة العامة تلقً وتوزٌع وثائق وتقارٌر وقرارات المجلس ولجانه وتحرٌر - 6

وتوزٌع المحاضر والنشرات الٌومٌة، وحفظ الوثائق والقٌام بجمٌع المهام األخرى التً 
. تتطلبها أعمال المجلس 

ترسل القرارات التً ٌتخذها المجلس والوثائق المتعلقة بها للدول األعضاء وؼٌرها من - 7
. الجهات المعنٌة خالل عشرة أٌام من تارٌخ انتهاء االجتماع 

 تكون القرارات الصادرة عن المجلس عالنٌة ما عدا ما ٌتفق على سرٌته بموافقة أؼلبٌة 
. *الدول األعضاء

صحة االنعقاد وقواعد التصوٌت وإجراءاته 
: المادة الحادٌة عشرة  

ٌمثل حضور ثلثً الدول األعضاء النصاب القانونً الالزم لصحة انعقاد أي دورة - 1
. للمجلس

مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الثانٌة من المادة السادسة والفقرة الثانٌة من المادة الثامنة - 2
. عشرة من المٌثاق ، ٌتم اعتماد القرارات بتوافق اآلراء ما أمكن ذلك 

: من هذه المادة ، ٌتم اتخاذ اآلتً  (2)فً حالة تعذر تحقٌق توافق اآلراء طبقا للفقرة - 3
. ٌؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة الالحقة - أ

إذا كان الموضوع ذا صبؽة استعجالٌه ، تعقد له دورة استثنائٌة فً ؼضون شهر - ب
. واحد 

                                                           
بالموافقة على تعديل البند الثاني من  4/3/2004بتاريخ  6403على المستوى الوزاري قرار رقم  (121)أصدر مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية   *

: من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، والذي كان ينص قبل التعديل على ما يلي (12)من المادة  (7)الفقرة 
 ".األعضاء  الدول أغلبية أو نشر نصوص القرارات التي يتخذها المجلس أو لجانه إال بموافقة إعالنال يجوز " 
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إذا لم ٌتم التوافق ٌصار إلى التصوٌت وٌكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثً - ج
الدول الحاضرة والمشاركة فً التصوٌت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل 

. الموضوعٌة
موافقة األؼلبٌة البسٌطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة فً التصوٌت، وذلك - د

من هذه المادة، مع  (ج)بالنسبة للقرارات األخرى التً ال تنطبق علٌها الفقرة 
مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من 

. المٌثاق 
 

:    المادة الثانٌة عشرة 
ٌعد من المسائل الموضوعٌة التً ٌتطلب إقرارها ثلثا أصوات الدول األعضاء الحاضرة - 1

: والمشاركة فً التصوٌت القضاٌا المتعلقة باآلتً
: الموضوعات السٌاسٌة واألمنٌة وتشمل– أ 

 .القضاٌا المتعلقة بحفظ السالم واألمن العربً -1
 .سٌادة الدول األعضاء وأمنها ووحدتها -2
 .استراتٌجٌات وتدابٌر األمن القومً العربً -3
 .تدابٌر دفع العدوان عن دولة عربٌة عضو بالجامعة  -4
 .من المٌثاق  (5)من المادة  (4)تسوٌة النزاعات العربٌة مع مراعاة أحكام الفقرة  -5
 .استراتٌجٌات السٌاسات العربٌة العلٌا -6
 .مجاالت التكامل واالندماج االقتصادي بٌن الدول العربٌة -7
 .القرارات الخاصة بمقاطعة الدول سواء العربٌة منها أو األجنبٌة -8

 :الموضوعات المؤسساتٌة والهٌكلٌة وتشمل- ب

 .تعدٌل المٌثاق أو إضافة مالحق له -1
 .إنشاء مؤسسات جدٌدة فً إطار الجامعة العربٌة  -2
 .قبول أعضاء جدد فً الجامعة العربٌة -3
من المادة  (2)فصل أو تعلٌق عضوٌة دولة بالجامعة مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة  -4

 .من المٌثاق  (18)
 .تعٌٌن األمٌن العام للجامعة واعتماد تعٌٌن األمناء المساعدٌن -5
 .من المٌثاق  (16)الموضوعات الخاصة بالمٌزانٌة مع مراعاة أحكام المادة  -6

المسائل التً ٌقرر المجلس بأؼلبٌة ثلثً الدول الحاضرة والمشاركة فً التصوٌت أنها – ج 
.  موضوعٌة

أعاله ، ٌعد من المسائل التً ٌتطلب إقرارها  (أ، ب،ج)ماعدا ما ورد فً الفقرة األولى - 2
 .األؼلبٌة البسٌطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة فً التصوٌت

: المادة الثالثة عشرة 

مع مراعـاة أحكام المـادة السادسة من المٌثاق، لكل دولـة عضو فـً الجامعـة صوت -  1
. واحد فً االقـتراع، وال ٌجـوز ألٌـة دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها 

ال ٌجوز للدولة العضو أن تشترك فً االقتراع إذا كان مجموع المبالػ المستحقة علٌها - 2
فً موازنة الجامعة ٌفوق مقدار أنصبتها عن السنة المالٌة الجارٌة والسنتٌن اللتٌن 

على أنـه ٌجـوز للمجلس أن ٌوافـق بأؼلبٌة ثلثً الدول األعضاء على . تسبقانها مباشرة 
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إعفاء أٌة دولة عضو من هذا الشرط إذا رأى أنها تخلفت عن سداد التزاماتها بسبب 
. ظروؾ استثنائٌة 

: المادة الرابعة عشرة 

ٌكون التصوٌت نداء باالسم وفقـاً للترتٌب الهجائً ألسماء الدول أو برفع الٌد وٌتم - 1
. التصوٌت باالقتراع السري، إذا طلبه عضو ووافق المجلس بأؼلبٌة الدول األعضاء 

وٌدون صوت كل عضو فً المحضر الحرفً للجلسة إذا كان االقتراع بالمناداة، 
. وتدرج بالمحضر نتٌجة االقتراع إذا كان سرٌاً أو برفع الٌد 

لكل عضو أن ٌمتنع عن التصوٌت أو أن ٌتحفظ على قرار أو على جزء منه، وٌتلى  )- 2
التحفظ عند إعالن القرار وٌثبت كتابة، ولألعضاء أن ٌقدموا إٌضاحات عن موقفهم فً 

 (.التصوٌت بعد انتهائه 

 . )*((صٌؽة بدٌلة  )- 2

إذا أعلن الرئٌس بدء التصوٌت فال ٌجوز مقاطعته ما لم ٌكن ذلك لنقطة نظام تتعلق - 3
. بالتصوٌت 

                                                           

لكل عضو أن يمتنع عن التصويت ، ولألعضاء أن يقدموا إيضاحات حول  ) :وهي  (14)من المادة  (2)صيغة بديلة للفقرة  )*(
. (موقفهم في التصويت بعد انتهائه ، ويثبت اإليضاح كتابة 
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سٌر المداوالت واالقتراحات  
: المادة الخامسة عشرة 

ٌقرر المجلس فً بداٌة كل دورة سرٌة الجلسات أو عالنٌتها   -1
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المٌثاق، لكل دولة عضو، أن تشترك فً مداوالت  -2

 .المجلس ولجانه على النحو المبٌن فً هذا النظام 
ٌدٌر الرئٌس المداوالت فً المسائل المعروضة للبحث، بحسب ترتٌبها فً جـدول  -3

أعمال الجلسة، وله عند االقتضاء أن ٌدعو األمٌن العـام أو من ٌمثله فً االجتماع 
 .إلٌضاح ما ٌراه 

ٌعطً الرئٌس الكلمة بحسب ترتٌب طلبها وٌجوز أن تعطى األسبقٌة فً الكالم لرئٌس  -4
 .أو مقرر لجنة ما لتقدٌم تقرٌرها أو إٌضاح نقاط واردة فٌه 

وٌكون قرار . لكل عضو أن ٌثٌر أثناء المداولة نقطة نظام ٌبت الرئٌس فٌها فوراً  -5
. الرئٌس نافذاً ما لم ٌنقضه المجلس بأؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن 

: المادة السادسة عشرة 

لكل عضو أن ٌقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقؾ الجلسة أو تأجٌلها أو تأجٌل -  1
المناقشة فً الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة، وال تجوز مناقشة هذه 
االقتراحات بل ٌطرحها الرئٌس للتصوٌت بأؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن إذا ثنَّى علٌها 

. عضو آخر 

من المادة السابقة، تعطى االقتراحات المبٌنة فً  (4)مع مراعاة ما ورد فً الفقرة -  2
: من هذه المادة األسبقٌة على كل ما عداها، وذلك حسب الترتٌب اآلتً  (1)الفقرة 

. وقؾ الجلسة  (أ  )

. تأجٌل الجلسة  (ب)

. تأجٌل المناقشة فً الموضوع قٌد البحث  (ج)
. إقفال باب المناقشة فً الموضوع قٌد البحث  (د)

فٌما عدا االقتراحات المتعلقة بالصٌاؼة أو بأمور إجرائٌة، تقدم مشروعات القرارات -  3
والتعدٌالت الجوهرٌة كتابة إلى األمٌن العام أو من ٌمثله لٌتولى توزٌعها على الوفود 

وال تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصوٌت قبل . بأسرع وقت ممكن 
. توزٌع نصه على جمٌع الوفود 

ال تجوز إعادة النظر فً اقتراح سبق البت فٌه فً نفس الدورة ما لم ٌقرر المجلس - 4
. خالؾ ذلك بموافقة أؼلبٌة الدول األعضاء 

مع مراعـاة أحكام المـادة الثالثة من النظام المالً للجامعة، ال ٌجوز النظر فً اقـتراحات - 5
ٌترتب على تنفٌذها زٌادة فً الموازنـة مـا لم ٌكن االقتراح قد قـدم إلى األمٌن العـام 

قـبل افتتاح الدورة بشهر على األقل، وتـم إبالؼه إلى الدول األعضاء قبل افتتاح الدورة 
. بأسبوعٌن على األقل
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: المادة السابعة عشرة 

إذا طلب عضو تعدٌل اقتراح، ٌتم التصوٌت على التعدٌل أوالً، فإذا كان هناك أكثر من - 1
تعدٌل، ٌبدأ التصوٌت على التعدٌل الذي ٌرى الرئٌس أنه من حٌث الموضوع أكثر 
التعدٌالت بعداً عن االقتراح األصلً، ثم ٌصوت على التعدٌل الذي ٌلٌه فً البعد، 

وهكذا حتى ٌتم التصوٌت على جمٌع التعدٌالت المقترحة فإذا أقر تعدٌل أو أكثر ٌجري 
. التصوٌت بعد ذلك على االقتراح األصلً المعدل 

ٌعتبر أي اقتراح جدٌد بمثابة تعدٌل لالقتراح األصلً إذا تضمن مجرد إضافة أو حذؾ - 2
. أو تؽٌٌر فً أحد أجزاء االقتراح األصلً 

 
اللجان االستشارٌة والفنٌة  

: المادة الثامنة عشرة 

للمجلس أن ٌنشئ لجانــاً استشارٌة ٌعهد إلٌها تقدٌم المشورة فً إعـداد وتنفٌذ برامج - 1
الجامعة فً مجـال معٌن على أن تقدم نتـائج دراساتها إلى اللجان الدائمة تمهـٌداً 

. لعرضها على المجلس 

ٌعـٌن المجـلس المختص أعضاء اللجان االستشارٌة بصفتهم الشخصٌة من بٌن موظفً -  2
الدول العربٌة المتخصصٌن ولمدد محددة أقصاها ثالث سنوات قابلة للتجدٌد، وفً 

. جمٌع األحوال ال ٌجوز أن تضم لجنة استشارٌة واحدة أكثر من عضو من كل دولة 

. تجتمع اللجان االستشارٌة بدعوة من األمٌن العام وتضع بالتشاور معه خطة عملها - 3
ٌضع األمٌن العام جدول أعمال اللجان االستشارٌة بعد التشاور مع رئٌس اللجنة المعنٌة - 4

. وٌعرض نتائج أعمالها على اللجان الدائمة 
تتحمل موازنة الجامعة أجور سفر ونفقات إقامة أعضاء اللجان االستشارٌة طبقاً ألحكام - 5

. النظام األساسً المالً للجامعة 
ٌحدد فً قرارات إنشاء اللجان االستشارٌة عدد أعضائها وٌضع األمٌن العام بموافقة - 6

. المجلس نظاماً داخلٌاً لها 

: المادة التاسعة عشرة 
للمجلس أن ٌشكل لجاناً فنٌة مؤقتة من الخبراء العرب تكون مهمتها تقدٌم المقترحات أو -  1

. إبداء الرأي للمجلس فٌما ٌتعلق بمجال معٌن أو موضوع محدد 
تحدد مهام اللجان الفنٌة فً البرامج والموازنة التً ٌعتمدها المجلس وٌتم اختٌار - 2

. أعضائها بصفتهم الشخصٌة من قبل األمٌن العام وبمعرفة حكوماتهم أو مندوبٌن عنها 
وفً كل األحوال ال ٌجوز أن . ٌكون أعضاء اللجان الفنٌة من مواطنً الدول العربٌة - 3

. ٌشترك فً اللجنة الفنٌة الواحدة أكثر من عضو من كل دولة 
. ٌضع األمٌن العام نظاماً داخلٌا للجان الفنٌة - 4

 
إجراءات تعدٌل األنظمة  

: المادة العشرون 
ال ٌجوز النظر فً طلب تعدٌل أي من نظم الجامعة الداخلٌة واإلدارٌة والمالٌة، إال إذا - 1

أرسل االقتراح الخاص بهذا التعدٌل إلى الدول األعضاء، قبل عرضه على المجلس 
. بأربعة أشهر على األقل 
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ال ٌجوز إدخال تؽٌٌرات أساسٌة فً اقتراحات التعدٌل المشار إلٌها فً الفقرة السابقة إال - 2
إذا كان نص هذه التؽٌٌرات المقترحة قد أرسل إلى الدول األعضاء قبل عرضه على 

. المجلس بشهرٌن على األقل 
باستثناء المواد المستندة إلى أحكام المٌثاق ومع مراعاة اإلجراءات المشار إلٌها فً - 3

. الفقرتٌن السابقتٌن ٌتم تعدٌل النظم بقرار ٌتخذه المجلس بموافقة أؼلبٌة الدول األعضاء 
 

أحكام عـامة  

: المادة الحادٌة والعشرون 
ٌسري هذا النظام من تارٌخ موافقة المجلس علٌه وال ٌجوز تعدٌله إال وفقاً لإلجراءات - 1

. المنصوص علٌها فً المادة العشرٌن منه 
 ، وكل 24/7/1973 بتارٌخ 3058ٌلؽى النظام الداخلً للمجلس الصادر بالقرار رقم - 2

. نص أو قرار ٌخالؾ أحكام هذا النظام 
 

 – 5/3/2008بتارٌخ  ( 6894)اعتمد هذا النظام بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 
( 129)ع .د

 
 
 


