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 قرار 
من العربي ألنشاء مجلس السلم واإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ، 
: بعد إطالعه  -

  ، على مذكرة األمانة العامة

  ، وعلى تقرٌر األمٌن العام عن العمل العربً المشترك

  6479وعلى قرار الدورة غٌر العادٌة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 
  بشأن تطوٌر منظومة العمل العربً المشترك ،13/1/2005بتارٌخ 

 
وإذ ٌأخذ فً االعتبار أحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من مٌثاق جامعة الدول العربٌة  -

، والمادة الثانٌة والخمسٌن من مٌثاق منظمة األمم المتحدة والمواد األولى والثانٌة والثالثة من 
 معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بٌن دول الجامعة العربٌة ،

 
 الصادر عن القمة العربٌة 23/3/2005بتارٌخ  (17ع .د ) 294وإذ ٌستذكر قراره رقم  -

 بالجزائر ،
 

 
وإذ ٌؤكد أهمٌة الحفاظ على أمن دول الجامعة وسالمتها اإلقلٌمٌة واستتباب األمن واالستقرار  -

فً المنطقة العربٌة بأسرها ، وتوطٌد أواصر العالقات بٌن دول الجامعة وتسوٌة ما قد ٌنشأ 
 من خالفات بٌنها بالطرق السلمٌة ،

 
وإذ ٌستشعر مدى الحاجة إلى إنشاء مجلس للسلم واألمن العربً كجهاز متخصص فً إطار  -

 منظومة العمل العربً المشترك ،
 

 
 ٌقــــــرر

، وتحل أحكامه محل المرفقاألساسً .الموافقة على إنشاء مجلس السلم واألمن العربً ونظامه -1
. أحكام آلٌة جامعة الدول العربٌة للوقاٌة من النزاعات وإدارتها وتسوٌتها 

دعوة الدول العربٌة إلى سرعة استكمال إجراءات التصدٌق على النظام األساسً وفقا  -2
 .ألنظمتها الدستورٌة

                                                           

تم التوقيع عمى هذا النظام من قبل الدول األعضاء كافة خالل الجمسة الختامية لمجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى القمة  -
  (29/3/2006 –(  18)ع . د331: ق . ق )بالخرطوم 
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 المــــادة األولى
 

: تكون للمسمٌات اآلتٌة فً هذا النظام الدالالت الواردة قرٌن كل منها 
مٌثـاق جامعة الدول العربٌة :  المٌثاق  
جامعـة الـدول العربٌــة : الجامعة  

مجلس جامعة الدول العربٌة : مجلس الجامعة 
النظام األساسً بمجلس السلم واألمن العربً لجامعة الدول العربٌة : النظام األساسً

مجلس السلم واألمن العربً لجامعة الدول العربٌة : المجلس  
الدول األعضاء فً جامعة الدول العربٌة : الدول األعضاء 

األمٌن العام لجامعـة الـدول العربٌـة  : األمٌن العام 
األمانة العامة لجامعة الـدول العربٌـة : األمانة العامة 

  
المــــادة الثانٌة 

من العربً تحت إشراف مجلس الجامعة، وٌحل محل آلٌة جامعة الدول ألٌنشأ مجلس السلم وا
. العربٌة للوقاٌة من النزاعات وإدارتها وتسوٌتها

 
المــــادة الثالثة 

: ٌهدف المجلس إلى
الوقاٌة من النزاعات التً ٌمكن أن تنشأ بٌن الدول العربٌة، وإدارتها وتسوٌتها فً حال  - أ

. وقوعها
متابعة ودراسة وتقدٌم توصٌات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التً تمس األمن  - ب

. القومً العربً
 

المــــادة الرابعة 
ٌتكون المجلس من خمسة ممثلٌن للدول األعضاء على مستوى وزراء الخارجٌة على النحو  - أ

: التالً
الدولة التً تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري  .1
الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتٌن السابقتٌن لمجلس الجامعة على المستوى  .2

 .الوزاري
الدولتان اللتان ستؤول إلٌهما رئاسة الدورتٌن الالحقتٌن لمجس الجامعة على المستوى  .3

 .الوزاري 
 ٌرأس المجلس وزٌر خارجٌة الدولة التً تباشر رئاسة الدورة العادٌة  لمجلس الجامعة  –ب  

. على المستوى الوزاري
ٌعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجٌة، وٌجوز له عقد اجتماعاته على  ج   –    

. مستوى المندوبٌن
.  ٌشارك األمٌن العام فً اجتماعات المجلس –د   

 النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي
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للمجلس دعوة األجهزة أو الخبراء أو من ٌراه مناسباً لحضور اجتماعاته إذا ما دعت - ه  
. الضرورة لذلك

 
المــــادة الخامسة 

إذا كان رئٌس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافاً فً النزاع ُتتبع   .1
: اإلجراءات التالٌة

 توكل رئاسة المجلس إلى رئٌس الدورة الالحقة لٌترأس المجلس .

  ٌعوض نقص العضو أو األعضاء األطراف فً النزاع بعضوٌة رئٌس أو رؤساء الدورات
. الالحقة للدورتٌن الالحقتٌن الممثلتٌن فً المجلس فً دورته الحالٌة

، كما  ، لعرض وجهة نظرها ٌتم دعوة كل دولة طرف فً النزاع لحضور اجتماعات المجلس .2
ٌجوز للمجلس أن ٌستعٌن بأي من الدول األعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب 

. مقتضٌات كل حالة
ٌعقد المجلس اجتماعاته مرتٌن فً السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس  .3

الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول األعضاء فً الجامعة، أو 
 . من رئٌس المجلس، أو من األمٌن العام

 
المــــادة السادسة 

ٌتولى المجلس طبقاً لمٌثاق جامعة الدول العربٌة ولمبادئ احترام سٌادة جمٌع الدول األعضاء 
: وسالمة أراضٌها، المهام التالٌة

. إعداد استراتٌجٌات الحفاظ على السلم واألمن العربً .1
مع مراعاة أحكام المادة السادسة من المٌثاق، ٌقترح المجلس التدابٌر الجماعٌة المناسبة إزاء  .2

أي اعتداء على دولة عربٌة، أو تهدٌد باالعتداء علٌها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربٌة 
 .عتداء على دولة عربٌة أخرىالعتداء أو بالتهدٌد باالبا

تعزٌز القدرات العربٌة فً مجال العمل الوقائً من خالل تطوٌر نظام اإلنذار المبكر، وبذل  .3
المساعً الدبلوماسٌة بما فٌها الوساطة والمصالحة، والتوفٌق، لتنقٌة األجواء، وإزالة أسباب 

 .التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلٌة
تعزٌز التعاون فً مواجهة التهدٌدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجرٌمة   .4

 .المنظمة واإلرهاب
دعم الجهود إلحالل السالم وإعادة اإلعمار فً فترة ما بعد النزاعات للحٌلولة   .5

 .دون تجددها
 .اقتراح إنشاء قوة حفظ سالم عربٌة عندما تستدعً الحاجة ذلك .6
 .تٌسٌر جهود العمل اإلنسانً، والمشاركة فً إزالة آثار الكوارث واألزمات والنزاعات .7
التنسٌق والتعاون مع المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة لتعزٌز السالم واألمن واالستقرار فً العالم  .8

 .العربً، وتسوٌة النزاعات بٌن أي دولة عربٌة ودولة أخرى
ٌجوز للمجلس فً حالة تفاقم النزاع ، باإلضافة إلى توصٌاته بالتدابٌر الكفٌلة بإٌقافه أن ٌطلب  .9

 .من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائٌة التخاذ القرارات الالزمة بشأنه
ٌرفع المجلس إلً مجلس الجامعة فً أول دور النعقاده أو فً اجتماعه االستثنائً حسب  .10

األحوال، تقرٌراً ٌتضمن توصٌاته واقتراحاته حول تحدٌد التدابٌر الالزمة لحفظ السلم 
واألمن العربً والفصل بٌن األطراف المتنازعة، ومجمل القضاٌا المطروحة، ونتائج 

المفاوضات والمساعً الحمٌدة والوساطة والتوفٌق التً أجراها بٌن  
 .األطراف المتنازعة
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المــــادة السابعة 

:  ٌكون للمجلس األجهزة التالٌة

 :بنـك المعلومــات - أ
ٌتولى األمٌن العام إنشاء بنك للمعلومات فً إطار الموارد القائمة باألمانة العامة، لجمع 
المعلومات التً تزوده بها الدول األعضاء والمنظمات والهٌئات اإلقلٌمٌة والدولٌة قصد 

. تمكٌن المجلس من تقوٌم األوضاع والقٌام بمهامه على الوجه األكمل

 :نظــام اإلنـذار المبكـر- ب
، باالستعانة بفرٌق من الخبراء المختصٌن "نظام لإلنذار المبكر "  ٌتولى األمٌن العام إعداد 

العاملٌن باألمانة العامة، بما ٌكفل تحلٌل المعطٌات والمعلومات المتوافرة أوالً بأول، ورصد 
العوامل المؤدٌة إلى النزاعات، وتقدٌم تقارٌر على أساسها إلى المجلس، مشفوعة بتقوٌم شامل 

 .الحتماالت النزاعات، بغٌة اتخاذ ما ٌستلزمه الوضع التقائها

: هٌئــة الحكمــاء- ج 
ٌشكل المجلس هٌئة للحكماء تضم شخصٌات عربٌة بارزة، تتمتع بالتقدٌر واالحترام 

وٌختار رئٌس المجلس واألمٌن العام من بٌن أعضاء الهٌئة من ٌكلف بمهام الوساطة أو 
التوفٌق أو المساعً الحمٌدة بٌن الطرفٌن أو األطراف المتنازعة، على أن ٌحدد النظام 

. الداخلً طرٌقة اختٌار هٌئة الحكماء
كما ٌمكن، عند االقتضاء، لرئٌس المجلس بالتنسٌق مع األمٌن العام، تكلٌف أحد أو بعض 

أعضاء هذه الهٌئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنٌة وبموافقتها، 
لمعاٌنة األوضاع وتقوٌمها وتقدٌم اقتراحات وتوصٌات تسهل عمل المجلس فً كل 

. األحوال

المــــادة الثامنة 
ٌحدد مجلس الجامعة المواضٌع الذي ٌخول فٌها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضٌع  - أ

. األخرى التً ٌتخذ فٌها المجلس توصٌات ترفع إلً مجلس الجامعة إلقرارها
 لمجلس الجامعة تكلٌف المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن فً مناطق التوتر،  - ب

ومنها إٌفاد بعثات مراقبٌن مدنٌٌن أو عسكرٌٌن لمناطق النزاعات فً  
 .مهمات محددة

 
المــــادة التاسعة 

ٌضع المجلس نظاماً داخلٌاً لتنظٌم إجراءات عمله، وتشكٌل هٌئاته، ٌصدر به قرار من مجلس 
الجامعة على المستوى الوزاري، وٌتخذ المجلس توصٌاته وفقاً آللٌة التصوٌت المنصوص علٌها 

. فً المٌثاق
 

المــــادة العاشرة 
ٌقوم األمٌن العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابٌر والمبادرات الالزمة الكفٌلة بتنفٌذ التوصٌات  - أ

. الصادرة عن المجلس والرامٌة إلى الوقاٌة من النزاعات وإدارتها وتسوٌتها
 . ٌمول المجلس من مٌزانٌة األمانة العامة - ب
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المــــادة الحادٌة عشرة 
. تتولً األمانة العامة أعمال األمانة الفنٌة للمجلس

 
 

المــــادة الثانٌة عشرة 
ة على المستوى الوزاري بإبالغ األمٌن ـف من مجلس الجامعـٌن العام بناًء على تكلًـوم األمـٌق

ذه المجلس  ـدة بما ٌتخـدة، ورئٌس مجلس األمن باألمم المتحـالعام لألمم المتح
. راءاتـمن إج

 
 

المــــادة الثالثة عشرة 
دول األعضاء ـرد اعتماده وٌعرض على الـاسً بمجـع على هذا النظام األسـٌفتح باب التوقً

. تورٌةـام إلٌه وفقاً ألنظمتها الدسـدٌق علٌه أو االنضمـللتص
 

 
المــــادة الرابعة عشرة 

ٌجوز تعدٌل هذا النظام بموافقة ثلثً الدول األطراف وٌبدأ سرٌان هذا التعدٌل بعد شهر من اكتمال 
. إٌداع وثائق التصدٌق علٌه من ثلث الدول األطراف

 
 

المــــادة الخامسة عشرة 
ٌبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إٌداع وثائق تصدٌق سبع دول لدى 

األمانة العامة، وٌسرى بشأن الدول األخرى بعد شهر من تارٌخ إٌداع وثٌقة تصدٌقها أو 
. انضمامها




