جدول بأبرز التعديالت املقحة عى امليثاق ٔالاسا!  للجامعة
امليثاق العربي

١

التعديالت املقحة
الفصل ٔالاول :العضوية

املادة ):(١
عن ٔالاعضاء وآلية الانضمام

املادة ):(٢
الغرض من الجامعة العربية وأهدافها

١

املادة ) :(١تم إضافة شرط لالنضمام ينص عى
" الالام بأهداف ومبادئ وأحكام الجامعة" ع(ى أن يتم البت !ي الطلب من "مجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة"
الفصل الثاني :املبادئ ؤالاهداف
املادة ) :(٢تم استحداQVا عن املبادئ ٔالاساسية ال UتلSم QRا الدول ٔالاعضاء:
 .١احLام سيادة الدول ٔالاعضاء واستقاللها ووحد7Dا وسالمة أرا@?> ها وأنظمة الحكم القائمة ف78ا ،والحفاظ
ع(ى املصالح العربية املشLكة بما يتفق مع مبادئ وأهداف هذا امليثاق.
 .٢عدم تدخل أي دولة !ي الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى.
 .٣الالام بمبادئ ميثاق ٔالامم املتحدة واحLام املعاهدات والاتفاقيات واملواثيق الدولية.
 .٤احLام مبدأ املساواة بfن الدول ٔالاعضاء !ي الحقوق والواجبات.
 .٥عدم استخدام القوة أو ال7mديد 7lا ،وتسوية الخالفات بالطرق السلمية.
 .٦احLام املبادئ الديمقراطية وقيم العدل واملساواة وضمان حماية حقوق ٕالانسان وتعزيز الحكم الرشيد

تم توضيح املواد املضافة واملستحدثة عى ميثاق جامعة الدول العربية عن طريق وضع خط أسفلها.

وسيادة القانون.
املادة ) :(٣املقابلة للمادة ) (٢من امليثاق عن أهداف الجامعة تم تعديلها:
 .١تحقيق السلم ؤالامن العربي بأبعادﻩ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،واملساهمة !ي تعزيز
السلم ؤالامن الدوليfن.
 .٢ضمان استقالل الدول ٔالاعضاء ،وسياد7Dا ،وسالمة أراض78ا؛ بما يحقق أم7yا واستقرارها.
ً
 .٣تحقيق التكامل السيا~?> والاقتصادي والاجتما}ي والثقا!ي والتكنولو{ي بfن الدول ٔالاعضاء وصوال إى الوحدة
ً
العربية ،من خالل توثيق التعاون !ي كافة املجاالت ،خاصة !ي الشئون ٓالاتية:
أ -السياسية.
ب -الاقتصادية واملالية.
ج -الاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.
د -القانونية والقضائية.
هٔ -الامنية والعسكرية.
 .٤تعزيز التنمية املستدامة ع(ى كافة املستويات الاقتصادية والاجتماعية.
 .٥السي لتحسfن مستوى معيشة املواطن العربي بما يل> متطلبات الحياة الكريمة.
 .٦تعزيز الديمقراطية واملشاركة الشعبية والشفافية والحكم الرشيد ،وتأكيد قيم الانتماء واملواطنة كأساس
للحقوق والواجبات.
 .٧احLام حقوق ٕالانسان وحرياته ٔالاساسية.
 .٨نبذ العنف والتطرف ،ونشر قيم التسامح والوسطية ،ومكافحة جميع أشكال ٕالارهاب ومظاهرﻩ وتجفيف
منابعه ومصادر تمويله ،دون ٕالاخالل بحق الشعوب !ي مقاومة الاحتالل.
 .٩تعزيز الهوية العربية !ي الدول العربية.
 .١٠إضفاء البعد الشع> ع(ى العمل العربي املشLك من خالل تنمية عالقات التعاون والشراكة مع مؤسسات
املجتمع املدني والقطاع الخاص.

 .١١الارتقاء باللغة والثقافة العربية والتعريف بالتاريخ والحضارة العربية وتعزيز الحوار بfن الديانات والثقافات
والحضارات.
 .١٢تب> مواقف موحدة حول القضايا ٕالاقليمية والدولية والدفاع عن املصالح العربية املشLكة.
 .١٣تعزيز الدور العربي ع(ى املستوى الدوي من خالل توثيق التعاون وبناء شراكات مع الدول واملنظمات والهيئات
الدولية وٕالاقليمية.
الفصل الثالث :املقر
املادة ) :(٤املقابلة للمادة )h (١٠ى امليثاق لم يتم تغيgها أو ٕالاضافة لها.
املادة ):(١٠

املادة ) :(٥مستحدثة:

مقر الجامعة

"تحدد اتفاقيات املقر ،بfن الجامعة والدول املستضيفة ملقرات ومكاتب الجامعة ومراكزها !ي الدول العربية وبعثا7Dا !ي
الدول ٔالاجنبية ولدى منظمات دولية وإقليمية ،كل من هذﻩ املقرات واملكاتب واملراكز والبعثات امتيازا7Dا وحصانا7Dا،
وكذلك امتيازات وحصانات موظف78ا".
الفصل الرابعٔ :الاجهزة واملؤسسات
املادة ) :(٦تم استحداQVا عن ٔالاجهزة واملؤسسات والهيئات للجامعة العربية:
.١

املادة ):(٤) – (٣
عن مجلس الجامعة )تكوينه ،مهامه(

.٢
.٣
.٤
.٥

مجلس الجامعة ،وينعقد ع(ى املستويات التالية:
أ -القمة.
ب -وزراء الخارجية.
ج -املندوبون الدائمون.
ٔالامانة العامة.
املجلس الاقتصادي والاجتما}ي.
املنظمات العربية واملجالس الوزارية العربية املتخصصة.
اللجان الفنية الدائمة.

 .٦مجلس السلم ؤالامن.
 .٧هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالامات.
 .٨الL£ملان العربي.
 .٩محكمة العدل العربية.
 .١٠املحكمة العربية لحقوق ٕالانسان.
 .١١املحكمة ٕالادارية لجامعة الدول العربية
املادة ) :(٧املقابلة للمادة ) (٣و) (٤من امليثاق وامللحق الخاص باالنعقاد الدوري للمجلس تم تعديلها
عن مجلس الجامعة عى مستوى القمة تكوينه ومهامه ومواعيد ومكان الانعقاد:
.١
.٢

.٣
.٤

يعد مجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة أع(ى سلطة !ي الجامعة ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول
ٔالاعضاء.
يتوى مجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة املهام التالية:
أ -وضع السياسة العامة لجامعة الدول العربية.
ب -تنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاﻩ القضايا ٕالاقليمية والدولية.
ج -النظر !ي القضايا املتعلقة باسLاتيجيات ٔالامن القومي العربي بكل جوانبه.
د -النظر !ي التوصيات والتقارير ال©> يرفعها إليه املجلس الوزاري التخاذ القرارات الالزمة بشأ§7ا.
ه -تعيfن ٔالامfن العام.
و -تعديل امليثاق.
ز -قبول ٔالاعضاء الجدد.
ح -فصل دولة عضو أو تعليق عضوي7mا.
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية ع(ى مستوى القمة بصفة منتظمة !ي دورة عادية مرة !ي السنة !ي شهر
مارس /آذار.
تنعقد الدورات العادية للمجلس ع(ى مستوى القمة !ي مقر الجامعة بالقاهرة ،ويجوز للدولة ال©> ترأس

القمة أن تدعو إى استضاف7mا إذا رغبت !ي ذلك ،ويتناوب أعضاء املجلس ع(ى الرئاسة حسب الLتيب
الهجائي ألسماء الدول ٔالاعضاء ،و!ي حال اعتذار الدولة ال©> لها الرئاسة عن ترأس تلك الدورة تؤول الرئاسة
إى الدولة ال©> تل78ا !ي الLتيب الهجائي ثم ال©> تل78ا .ويحق للدولة ال©> اعتذرت عن الرئاسة اسLدادها فيما ال
يتجاوز السنة التالية لحقها !ي الرئاسة حسب الLتيب ٔالابجدي.
 .٥ملجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة أن يعقد دورات غ Lfعادية إذا تقدمت إحدى الدول ٔالاعضاء أو ٔالامfن
العام بطلب ذلك ووافق ع(ى عقدها غالبية الدول ٔالاعضاء .وله أن يعقدها خارج دولة املقر بموافقة ثل>±
الدول ٔالاعضاء ،ع(ى أن تكون رئاس7mا لدولة الرئاسة.
 .٦تعقد قمة تنموية اقتصادية واجتماعية كل سنتfن ،تستضيفها إحدى الدول ٔالاعضاء الراغبة !ي ذلك
وترأسها ،و!ي حالة عدم استضاف7mا من إحدى الدول ٔالاعضاء تعقد !ي دولة مقر الجامعة بالقاهرة وتكون
الرئاسة !ي هذﻩ الحالة لرئاسة القمة العادية ،ويسبقها اجتماعات تحضLfية لوزراء الخارجية والاقتصاد،
وال©> يسبقها اجتماعات للمندوبfن الدائمfن وكبار املسئولfن ،ويجوز عقد قمم نوعية أخرى.
ً
 .٧يسبق عقد دورات مجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة مباشرة ،اجتماع لوزراء الخارجية للتحض Lfللقمة،
يسبقه اجتماع للمندوبfن الدائمfن.
املادة ):(٦) – (٥
عن فض املنازعات )يرى العلم أن نصوص
املواد تم تضميQا hي التعديالت املقحةداخل
مادة  ٨فقرة )د ،س(  /بند  ٦و مادة  ٩فقرة )و(
و مادة (٢١

يرأس دورات املجلس ع(ى مستوى القمة ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
املادة ) :(٨تم استحداQVا عن مجلس الجامعة عى املستوى الوزاري تكوينه ومهامه ومواعيد ومكان الانعقاد:
 .١يتشكل مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري من وزراء خارجية الدول ٔالاعضاء.
 .٢يقوم مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري باملهام التالية:
أ -تنفيذ السياسة العامة للجامعة وخطة عمل املجلس.
ب -توثيق الصالت بfن الدول ٔالاعضاء وتنسيق خططها.
ّ
البت !ي املسائل ال©> يعرضها عليه مجلس الجامعة ع(ى مستوى املندوبfن أو الدول ٔالاعضاء أو ٔالامfن
ج-
ً
العام واتخاذ القرارات الالزمة وفقا لألحكام وٕالاجراءات املنصوص عل78ا !ي النظام الداخ(ي للمجلس.
د -العمل ع(ى تسوية الخالفات ال©> تنشب بfن دولتfن أو أك Lµمن الدول ٔالاعضاء بموافقة ٔالاطراف

املادة ):(١٣
تم تضمgن نصوصها hي املادة  ٨فقرة )ن(
واملادة  ١٠فقرة )ن(

املعنية.
ه -متابعة تنفيذ ما تL£مه الدول ٔالاعضاء فيما بي7yا من اتفاقات !ي نطاق الجامعة.
و -متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ع ى مستوى القمة وإعداد تقارير دورية 7lذا الشأن بالتنسيق
مع رئاسة القمة ؤالامfن العام وهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالامات.
ز -إنشاء اللجان الفنية والاستشارية ال©> يراها ضرورية ل7yوض الجامعة بمهامها.
ح -املوافقة ع(ى اتفاقيات ٕالانشاء ؤالانظمة ٔالاساسية للم نظمات العربية املتخصصة وللمجالس
الوزارية العربية.
ط -إنشاء مكاتب ومراكز متخصصة !ي دول عربية وبعثات !ي دول أجنبية ولدى منظمات دولية
وإقليمية.
ي -بحث التقارير ال©> تعرضها عليه أجهزة الجامعة ومؤسسا7Dا.
ك -اعتماد موازنة الجامعة وإقرار كل ما يتعلق بالشؤون ٕالادارية واملالية بعد دراس7mا من قبل مجلس
الجامعة ع(ى مستوى املندوبfن وعرض التوصيات بشأ§7ا.
ل -وضع النظام الداخ(ي ملجلس الجامعة ع(ى مستويات انعقادﻩ كافة.
م -إقرار وسائل التعاون مع الدول واملنظمات ٕالاقليمية والدولية .ويجوز له أن يوجه الدعوة لحضور
اجتماعات للجامعة ملمث(ي دول أعضاء !ي ٔالامم املتحدة ،وكذا ملمث(ي منظمات إقليمية ودولية ،وذلك
ً
وفقا ملعاي Lfوضوابط يحددها النظام الداخ(ي للمجلس.
ن -تحديد أنصبة الدول ٔالاعضاء !ي املوازنة ،ويجوز إعادة النظر ف78ا عند الاقتضاء.
س -اتخاذ التداب Lfالالزمة لدفع أي اعتداء من دولة ع(ى دولة من أعضاء الجامعة ،أو إذا خ >?ºوقوعه.
 .٣يعقد مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري دوراته العادية وغ Lfالعادية !ي دولة املقر ،ويجوز له الاجتماع
خارج دولة املقر بموافقة ثل >±الدول ٔالاعضاء .كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات تشاورية.
 .٤تبدأ أعمال مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري باجتماع للمجلس ع(ى مستوى املندوبfن الدائمfن.
 .٥يعقد مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري دورتfن عاديتfن !ي شهري مارس )آذار( وسبتم) L£أيلول( من كل

بناء ع(ى قرار صادر عنه !ي دورة عادية سابقة ،أو ً
عام ،وله عند الضرورة أن يجتمع !ي دورة غ Lfعادية ً
بناء
ع(ى طلب دولتfن من الدول ٔالاعضاء أو ٔالامfن العام وموافقة دولتfن من الدول ٔالاعضاء .و!ي هذﻩ الحالة تتوى
دولة الرئاسة رئاسة اجتماعاته.
 .٦ينعقد مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري ً
فورا إذا وقع اعتداء من دولة ع(ى دولة من أعضاء الجامعة أو
خ >?ºوقوعه التخاذ التداب Lfالالزمة لدفع الاعتداء ،وللدولة املعتدي عل78ا أو املهددة باالعتداء أن تطلب دعوة
املجلس لالنعقاد .إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة املعتدى عل78ا عاجزة عن الاتصال باملجلس
فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقادﻩ ،وإذا تعذر ع(ى املمثل الاتصال بمجلس الجامعة حق ألي دولة من
أعضا½7ا أن تطلب انعقادﻩ.
 .٧يقوم مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري !ي دورة مار س /آذار بإعداد مشروع جدول أعمال مجلس
الجامعة ع(ى مستوى القمة.
املادة ) :(٩تم استحداQVا عن مجلس الجامعة عى مستوى املندوبgن الدائمgن تكوينه ومهامه ومواعيد ومكان
الانعقاد
املادة ) :(١٠املقابلة للمادة ) (١٢من امليثاق تم تعديلها عن ٔالامانة العامة للجامعة) :يالحظ تضمgن جزء من نظام
التصويت hي الفقرة (٢
.١
.٢
.٣
.٤

تكون لجامعة الدول العربية أمانة عامة دائمة يرأسها أمfن عام.
يعfن مجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة ٔالامfن العام بموافقة ثل >±الدول ٔالاعضاء )ترفع إضافة عبارة "من
ضمن ترشيحات الدول ٔالاعضاء" للمجلس الوزاري للبت ف78ا(
يكون تعيfن ٔالامfن العام لفLة خمس سنوات قابلة للتجديد لفLة واحدة فقط) .يرفع تحديد فLة والية ٔالامfن
العام "خمس أو أربع سنوات" للمجلس الوزاري للبت ف78ا(.
يقوم ٔالامfن العام باملهام التالية:
إٔ -الاشراف ع(ى أعمال منظمات العمل العربي املشLك التابعة للجامعة ومتابعة أعمالها.
ب -متابعة وتنسيق أعمال مؤسسات العمل العربي املشLك.

املادة ):(١٣
تم تضمgن نصوصها hى املادة  ٨فقرة )ن( و
املادة  ١٠فقرة )ن(.

ج -تعيfن نائب ٔالامfن العام ؤالامناء العامfن املساعدين ،بناء ع(ى ترشيحات الدول ٔالاعضاء ،وبموافقة
مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري.
د -تعيfن با¿ي موظفي الجامعة وتحديد اختصاصا7Dم ومهامهم.
ه -اسLعاء انتباﻩ مجلس الجامعة أو الدول ٔالاعضاء إى أي مسألة يرى أ§7ا قد تؤثر سلبا ع(ى املصالح
املشLكة أو ت>?Àء إى العالقات القائمة بfن دولتfن أو أك Lµمن الدول ٔالاعضاء أو بي7yا وبfن الدول
ٔالاخرى ،وإى أي مسألة يرى أ§7ا قد 7Dدد ٔالامن القومي العربي.
و -طرح مبادرات لتحقيق مصالح الدول ٔالاعضاء ،ولتيس Lfسبل تسوية الخالفات ال©> يخ Á?ºأن تنشأ
أو تلك ال©> نشأت بfن الدول ٔالاعضاء أو بfن دولة عضو ودولة غ Lfعضو بالجامعة.
ز -توجيه ٔالاجهزة والهيئات واملنظمات املعنية !ي الجامعة إى املسائل ال©> تدخل !ي اختصاصها.
ح -متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الجامعة.
ط -تقديم تقرير إى مجلس الجامعة عند انعقادﻩ !ي كل دورة من دوراته العادية.
ي -اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة النعقاد اجتماعات أجهزة الجامعة.
ك -طلب عقد دورات غ Lfعادية ملجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة أو الوزاري.
ل -تمثيل الجامعة أمام الهيئات واللجان ومراكز التحكيم العربية والدولية.
م -تمثيل الجامعة !ي املؤتمرات واملنظمات ٕالاقليمية والدولية !ي ٔالامور ذات الصلة بأنشطة الجامعة.
ن -إعداد مشروع مfانية الجامعة وعرضه ع(ى مجلس الجامعة ع(ى مستوى املندوبfن الدائمfن تمهيداً
لرفعه ملجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري العتمادﻩ قبل بدء كل سنة مالية.
س -القيام بأية مهام أخرى يكلفه 7lا مجلس الجامعة.
ع -وضع اللوائح ٕالادارية والتنظيمية لألمانة العامة.
 .٥ال يجوز لألمfن العام أو للموظفfن! ،ي تأدية واجبا7Dم ،أن يتلقوا أي تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج
إطار الجامعة أو القيام بأي عمل قد ي>?Àء إى مراكزهم بوصفهم مسئولfن أمام الجامعة وحدها.
 .٦يعتمد مجلس الجامعة ٔالانظمة ٕالادارية واملالية لألمانة العامة.

املادة ) :(١١تم استحداQVا عن املجلس الاقتصادي والاجتماي من حيث تكوينه ومهامه باإلضافة إى إنشاء
املنظمات العربية املتخصصة بعد الرجوع ملجلس الجامعة عى املستوى الوزاري
املادة ) :(١٢تم استحداQVا عن املنظمات العربية املتخصصة واللجان الفنية الدائمة واملجالس العربية الوزارية
مع إحالة التفاصيل لالتفاقيات املنشئة لها ونظامها ٔالاسا! 
املادة ) :(١٣تم استحداQVا عن مجلس ٔالامن والسلم
ً
مجلسا للسلم ؤالامن كجهاز دائم يتكون من وزراء خارجية الدول ٔالاعضاء،
 .١يكون لجامعة الدول العربية،
ويتوى مهمة درء الÂاعات بfن الدول ٔالاعضاء وتسوي7mا واتخاذ التداب Lfاملناسبة إزاء أي اعتداء ع(ى أي دولة
عربية أو ال7mديد به ووضع ترتيبات ٔالامن الجما}ي وٕالانذار املبكر !ي إطار التعامل الفاعل والعاجل إزاء
الÂاعات ؤالازمات !ي املنطقة العربية.
 .٢يحدد النظام ٔالاسا~?> للمجلس مهامه وتشكيله وطريقة عمله.
املادة ) :(١٤تم استحداQVا عن هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالSامات
 .١تكون لجامعة الدول العربية هيئة ملتابعة تنفيذ القرارات والالامات ،تتوى مراقبة تنفيذ الدول ٔالاعضاء
ً
مناسبا.
اللاما7Dا ،ولها أن تو >?Ãمجلس الجامعة ع(ى مستوى القمة وع(ى املستوى الوزاري بما تراﻩ
 .٢يبfن النظام ٔالاسا~?> للهيئة تشكيلها ومهامها وأسلوب عملها وٕالاجراءات ال©> يمكن أن تو7l >?Ãا.
املادة ) :(١٥املقابلة للمادة ) (١٩من امليثاق :لم يتم تغيgها أو ٕالاضافة لها
املادة ):(١٩
عن إنشاء الملان العربى مع إحالة التفاصيل
لنظامه ٔالاسا! .

املادة ) :(١٦تم استحداQVا عن محكمة العدل العربية )يرجأ النقاش حول هذﻩ املادة إى حgن صدور قرار من
مجلس الجامعة بشأن محكمة العدل العربية(
 .١تنشأ !ي إطار جامعة الدول العربية محكمة عدل العربية ،تشمل والي7mا النظر !ي الÂاعات ال©> تنشأ بfن
الدول ٔالاعضاء ،ويبfن نظامها ٔالاسا~?> تشكيلها واختصاصها وإجراءات اللجوء إل78ا وأسلوب عملها.
ً
 .٢الدول ٔالاطراف !ي املحكمة Äي الدول ٔالاعضاء ال©> تصادق ع(ى أو تنضم إى نظامها ٔالاسا~?> وفقا لنظامها

الدستوري وتودع وثائق تصديقها أو انضمامها لدى ٔالامانة العامة.
املادة ) :(١٧تم استحداQVا عن املحكمة العربية لحقوق ٕالانسان
 .١تنشأ !ي إطار جامعة الدول العربية املحكمة العربية لحقوق ٕالانسان تتوى النظر !ي الدعاوي املتعلقة بتطبيق
امليثاق العربي لحقوق ٕالانسان واملواثيق والاتفاقيات العربية ٔالاخرى !ي مجال حقوق ٕالانسان ال©> تكون
ً
الدول ٔالاعضاء طرفا ف78ا ،ويبfن النظام ٔالاسا~?> للمحكمة تشكيلها واختصاصها وإجراءات اللجوء إل78ا
وأسلوب عملها.
ً
 .٢الدول ٔالاطراف !ي املحكمة Äي الدول ال©> تصادق ع(ى أو تنضم إى نظامها ٔالاسا~?> وفقا لنظامها الدستوري
وتودع وثائق تصديقها أو انضمامها لدى ٔالامانة العامة.
املادة ) :(١٨تم استحداQVا عن املحكمة العربية ٕالادارية تختص بالفصل hي املنازعات املتعلقة بشئون موظفي
الجامعة وهيئاQا ومنظماQا املتخصصة وعقود العمل مع إحالة التفاصيل لنظامها ٔالاسا! .

املادة ):(٧
نظام التصويت

الفصل الخامس :التصويت
املادة ) :(١٩املقابلة للمادة ) (٧من امليثاق تم تعديلها عن نظام التصويت
ً
 .١تصدر قرارات املجلس ع(ى مستوى القمة بتوافق ٓالاراء ،آخذا !ي الاعتبار أحكام املادة  ١٠فقرة  ٢واملادة ٢٠
من هذا امليثاق.
 .٢تصدر قرارات املجلس ع(ى مستوى وزراء الخارجية واملندوبfن الدائمfن بتوافق ٓالاراء ،و!ي حالة تعذر تحقيق
توافق ٓالاراء ،يتم اتخاذ ٓالاتي:
أ -يؤجل اتخاذ القرار إى الدورة الالحقة.
ب -إذا كان املوضوع ذا صبغة استعجالية ،تعقد له دورة استثنائية خالل أجل ال يقل عن أسبوع وال
يزيد عن شهر.
ً
ج -إذا لم يتم التوافق يصار إى التصويت ويكون القرار نافذا بحصوله ع(ى نسبة ثل >±الدول الحاضرة

واملشاركة !ي التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة باملسائل املوضوعية.
دُ -يكتفى بموافقة ٔالاغلبية البسيطة للدول ٔالاعضاء الحاضرة واملشاركة !ي التصويت وذلك بالنسبة
للقرارات الخاصة باملسائل ٕالاجرائية ،وقرارات شئون املوظفfن ،وإقرار مfانية الجامعة ،وتقرير فض
أدوار الاجتماع ،وقرارات مجلس الجامعة بشأن التوسط !ي الخالفات ال©> قد تنشأ بfن الدول
ٔالاعضاء.
 .٣يصدر مجلس الجامعة ع(ى املستوى الوزاري قراراته بشأن التداب Lfالالزمة لدفع اعتداء دولة ع(ى دولة عضو
!ي الجامعة بتوافق ا آلراء ،و!ي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثل >±الدول ٔالاعضاء الحاضرة واملشاركة
!ي التصويت .فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة ،ال يدخل !ي حساب ٔالاغلبية صوت الدولة املعتدية.
 .٤يمثل حضور ثل >±الدول ٔالاعضاء النصاب القانوني الالزم لصحة انعقاد أي دورة ملجلس الجامعة ،واملجلس
الاقتصادي والاجتما}ي واملجالس الوزارية ٔالاخرى العاملة !ي إطار الجامعة.
املادة ) :(٢٠تم استحداQVا ضمن نظام التصويت
يتم اعتماد القرارات بإجماع الدول ٔالاعضاء !ي الحاالت ٓالاتية:
أ -قبول عضو جديد !ي الجامعة.
ب -فصل دولة عضو من الجامعة ،أو اعتبار أي دولة ال تقوم بواجبات هذا امليثاق منفصلة عن
الجامعة ،دون احتساب صوت الدولة املعنية.
الفصل السادس :تسوية الخالفات والSاعات
املادة ) :(٢١تم استحداQVا عن الهيئات املعنية بتسوية الSاعات بgن الدول ٔالاعضاء لتكون ى :مجلس الجامعة
)إعادة للتوضيح(
ً
عن فض املنازعات ) يرى العلم أن نصوص عى مستوى القمة واملستوى الوزارى كما تبgن سابقا ،باإلضافة إى مجلس السلم ؤالامن ومحكمة العدل العربية
املواد تم تضميQا hي التعديالت املقحةداخل ووساطة ٔالامgن العام.
مادة  ٨فقرة )د ،س(  /بند  ٦و مادة  ٩فقرة )و(
و مادة (٢١

الفصل السابع :املزايا والحصانات
املادة ) :(١٤عن املزايا والحصانات العضاء
مجلس الجامعة واللجان واملوظفgن

املادة ):(٢٢املقابلة للمادة ) (١٤من امليثاق تم إضافة الاستناد التفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاقات املقر
الفصل الثامن :أحكام عامة

املادة ) :(٩من ٔالاحكام العامة

املادة ) :(٢٣املقابلة للمادة ) (٩من امليثاق لم تتغ gولم يتم إضافة لها

"لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بي7yا !ي
تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا
امليثاق ،أن تعقد بي7yا من الاتفاقات ما تشاء
لتحقيق هذﻩ ٔالاغراض .املعاهدات والاتفاقات ال©>
سبق أن عقد7Dا أو ال©> تعقدها فيما بعد دولة
من دول الجامعة مع أية دولة أخرى ال تلزم وال
املادة ) :(٢٤املقابلة للمادة ) (١٧من امليثاق ،تم إضافة وتكملة البند بأال يعتد أمام أجهزة الجامعة العربية أو
تقيد ٔالاعضاء ٓالاخرين"
منظماQا أو الهيئات ال Uتنشأ hي إطارها بأي اتفاق أو معاهدة لم تودع لدى ٔالامانة العامة
املادة ) :(١٧من ٔالاحكام العامة
"تودع الدول ٔالاعضاء !ي الجا معة لدى ٔالامانة
ً
العامة نسخا من جميع املعاهدات والاتفاقيات
ال©> عقد7Dا أو تعقدها مع أي دولة أخرى من دول
الجامعة أو غLfها ،إذا رغبت !ي ذلك"
الفصل التاسع :األحكام الختامية

املادة ) :(١٨عن الانسحاب من الجامعة
املادة ) :(٢٠عن تعديل امليثاق

املادة ) :(٢٥املقابلة للمادة ) (١٨من امليثاق تم تعديلها.
 .١يجوز ألي دولة عضو !ي جامعة الدول العربية الانسحاب من امليثاق ،ع(ى أن تقوم بتوجيه إخطار كتابي

املادة ) :(٢١عن التصديق عى امليثاق

ً
بذلك للمجلس ،ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي ٕالاخطار من قبل املجلس.
 .٢يبقى امليثاق ً
ملزما للدولة الراغبة !ي الانسحاب ح© Áانقضاء ٔالاجل املحدد بالفقرة ٔالاوى.
املادة ) :(٢٦املقابلة للمادة ) (٢٠من امليثاق عن الية تعديل امليثاق ،تم تعديلها
يجوز بموافقة ثل >±دول الجامعة تعديل هذا امليثاق ،وال ُي َبت !ي التعديل إال !ي دور الانعقاد التاي للدور الذي يقدم
فيه الطلب ،وتصبح التعديالت نافذة ً
طبقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة ) (٢٧من هذا امليثاق.
املادة ) :(٢٧املقابلة للمادة ) (٢١من امليثاق عن التصديق عى امليثاق ،تم تعديلها
 .١يظل ميثاق الجامعة ً
ساريا إى حfن استيفاء شروط دخول هذﻩ التعديالت ح fالتنفيذ .يصدق ع(ى هذﻩ
التعديالت ً
وفقا للنظم الدستورية املعمول 7lا !ي كل من الدول ٔالاعضاء وتودع وثائق التصديق عل78ا لدى
ٔالامانة العامة ،وتصبح نافذة بعد انقضاء خمسة عشر ً
يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق غالبية الدول
ٔالاعضاء.
تم إلغاء املادة ) (٨و) (١٥و) (١٦من امليثاق hي التعديالت املقحة

