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	אم א��ص א����م��� و���� 

�� و����� א����� א�	ول ����� א��� و! ����� و���

 الوزاري، المستوى على الجامعة مجلس إن -

 -:اطالعه بعد -

  89 ع.د - (1912) رقــم واالجتمــاعي االقتصــادي المجلس قرار على 

 غيــر واالتحــادات المنظمــات حصــر بشــأن 2) (الفقــرة ،9/2/2012

 الــدول جامعــة اســم تســتخدم والتــي العربيــة الــدول جامعــة عن المنبثقة

 الالزمة، القانونية اإلجراءات واتخاذ وشعارها العربية

 تــاريخب اجتماعهــا فــي القانونيــة للشــؤون الدائمة اللجنة توصية وعلى 

27-29/8/2013.  

  المناقشة، وبعد -

��"�# #


	אم#א�$�ص### א���$�م# "علــى الموافقــة .1�$�� ����$�# א�$�# و���$�# 

�� א����� א�	ول���(�)�#א'�&"�#�"و! ���� و�����#و���. 

 أحكــام تطبيــق يكفــل مــا تشــريعاتها تضــمين إلــى العربيــة الدول دعوة .2

 .النظام هذا

 دول في المعنية الجهات لدى هاشعار  بتسجيل العامة األمانة تكليف .3

 .العالم

 )1/9/2013 – 2ج –) 140د.ع ( – 7699(ق: رقم  
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  إدارة المنظمات وا�تحادات العربية
  
  
  
  
  

  ا�مانة العامة لجامعة الدول العربية
  جمھورية مصر العربية -القاھرة   -ميدان التحرير 

  العربية إدارة المنظمات وا*تحادات -القطاع ا*قتصادي 
  العربية تحاداتبإدارة المنظمات وا* البريد ا4لكتروني الخاص

Aou.dept@las.int  
  الموقع ا*لكتروني لجامعة الدول العربية

www.leagueofarabstates.net 



 ا�ستخدام حظر

 -:عشرة الخامسة المادة
 -:اآلتية األحوال في شعارها أو اسمها أو الجامعة علم استخدام يحظر      

 .سلعة أي مع رتباطباال  أو التجارية األغراض في  . أ

 الــدول لجامعــة التابعــة غيــر االلكترونيــة والصــفحات المواقــع فــي  . ب

 المتخصصــة العربيــة الوزاريــة للمنظمــات والمجــالس أو العربيــة

 .عنها المنبثقة

 أو الكتــب أو األدوات علــى لصــقه أو نقشــه أو طبعــه أو ختمــه  . ت

 الدوريات أو المجالت

  .تجارية لسلع ةالدعاي بغرض أخرى مواد أي أو والمطبوعات

 أو صــورة أو تصــميم أو رمــز أو كلمــة أو حــرف أو عالمــة أي وضــع  . ث

 .شعار الجامعة على مخطط

 .لألفراد الشخصية البطاقات في  . ج

 أو صــورة أو تصــميم أو رمــز أو كلمــة أو حــرف أو عالمــة أي وضــع  . ح

 .علم الجامعة على مخطط

 العقوبات

  -:عشرة السادسة المادة
 التــي اللــوائح أو النظــام لهــذا مخالفــةبال فعــال ارتكــب مــن كــل يعاقــب

 فيهــا يرتكــب التــي للدولــة الوطني للقانون وفقاً  الجامعة بموجبه مجلس يقرها

  .الفعل هذا
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 الخاص النظام

 وأختامھا وشعارھا وعلمھا العربية الدول جامعة اسم وحماية باستخدام

بتــاريخ  (1074) رقــم الجامعــة مجلــس قــرار علــى اإلطــالع وبعــد

 لعلــم العامــة األمانــة مــن المقــدم النموذج على ةالموافق بشأن 14/10/1955

 .العربية الدول جامعة

 بشــأن1956 /12/4بتــاريخ  (1197) رقــم الجامعــة مجلــس وقــرار

 الجامعة لعلم يكفل نصاً  تشريعاتها بتضمين الدول األعضاء حكومات توصية

 .الوطني لعلمها المقررة الحماية

 -89  ع.د -)1912(  رقــم واالجتمــاعي االقتصادي المجلس وقرار

 عن المنبثقة غير واالتحادات المنظمات حصر ) بشأن2(الفقرة  9/2/2012

 واتخاذ وشعارها العربية الدول جامعة اسم تستخدم والتي العربية الدول جامعة

 .الالزمة القانونية اإلجراءات

 واتفــاق 1953 لعــام العربيــة الــدول جامعــة وحصــانات مزايا واتفاقية

  ،1993 لعام العربية مصر وجمهورية العربية الدول جامعة بين المقر

 الصناعية الملكية لحماية باريس اتفاقية من ثالثاً  (6)  المادة وعلى

 وشــعارات الرســمية الرقابــة وعالمــات الدولــة الخــاص بشــعارات الحظــر بشــأن

  .الحكومية الدولية المنظمات

 اســم اســتخدام لتقنيــين نظــام وضــع الضــروري مــن أصــبح وحيــث

 مــن لحمايتهــا القانونيــة اإلجــراءات واتخاذ وأختامها وعلمها وشعارها امعةالج

 .تجاوزات أو مخالفات أي

  -:يلي ما على االتفاق تم
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  -:ا$ولى المادة
  -:لها المقابلة التعريفات التالية بالمصطلحات يقصد
��� ����Sא# #?� ���� و��?�V;?� �W ! VX א�����، א�	ول ����� ��� ����Sא.## #

#الجامعة شعار #?� �� V�	
�K: Sא���� Y �Z���! ��"G�[وو ،������E و�(?� و�& 

##�A$�#P$� #$?ن�א�\� Y #/�$Gدא �$���# دא #��$K�� #�$;?<� #P$� #E�$[א 

P��>���W^ א�	ول ��א^#�	د [�"� وCل# -�_ א`$� #VX$�?�: 

��?م ����= ���S ����� ��#.א�	ول#א��� #

a�  ����Sא# #aא�� Fbא�� ����A�� Lcא� �?)� ������# #

#��א��S א�� #.���� אCوD وא�eوd :��7:��، !و "א����� א�	ول �����"#��7# #

E�Cא���م א# #E�Cא���م א ����S ول	א� ��#.א��� #

 الجامعة علم استخدام

  -:الثانية المادة
 األعضــاء الــدول وتتعهــد لــه، الالزمــة الكرامــة الجامعــة لعلــم يضــمن

 فيــذ تــن يكفــل مــا عاتهاتشــري وتضــمن اإلهانة، أنواع من نوع أي من بحمايته

 مــن يســتخدمه مــن تجــاه تصــدر بموجبــه التــي واللــوائح النظــام هــذا أحكــام

 لعلمهــا أو العــرف بالقــانون المقــررة الحماية له تكفل وأن األفراد أو المنظمات

 .الوطني

 -:الثالثة المادة
 بــأي أو خلفــه، أو أخــر، علــم أي تحــت الجامعــة علــم يدرج أال يتعين

 .له تبعيته يظهر شكل

 -:الرابعة المادة
 آخــر، علــم أي مــع الجامعــة علــم عليــه يرفع الذي المستوى يتساوى

 .نفس الحجم لهما ويكون
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 وحظره وأختامھا وشعارھا الجامعة اسم استخدام تنظيم

 - :عشرة الثالثة المادة
 -:التالية الحاالت في وشعارها الجامعة اسم يستخدم

 الرســمية والــدوريات والمطبوعــات الكتــب وعلــى والمــذكرات الوثــائق فــي  . أ

 عن المنبثقة المتخصصة العربية الوزارية والمجالس للجامعة والمنظمات

 المنظمــة شــعار يســار علــى الشــعار يوضــع الحالــة األخيــرة وفي الجامعة،

 .المستوى نفس وعلى

 ألحــد أو لجامعــةل التابعــة المواصــالت ووســائل الرســمية الموجــودات على  . ب

 .يفوضه من أو العام األمين من موظفيها بتصريح

 .بالجامعة الخاصة االلكترونية المواقع على  . ت

 الحالــة وفــي تنظيمهــا، فــي تشــارك أو الجامعــة تنظمها التي الفعاليات في  . ث

 مــع تشــارك التــي الجهة شعار يسار وشعارها الجامعة يوضع اسم األخيرة

 .الوثيقة أعلى في المستوى نفس وعلى الفعالية تنظيم في الجامعة

 لمعــايير العــام األمــين مــن المعتمــدة الالئحــة الحالــة هــذه فــي وتراعى

 منظمــات تنظمهــا التــي لألنشــطة العربيــة الــدول رعايــة جامعــة مــنح وضــوابط

 .القطاع الخاص ومؤسسات المدني المجتمع

  - :عشرة الرابعة المادة
 الشأن هذا في العام ألمينا يكلفه من قبل من الجامعة خاتم يستخدم

 .يحددها التي األغراض وفي التي يضعها، للوائح وفقاً 
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 -:العاشرة مادةال
 الــدول رؤســاء أحــد وفاة حالة في حداداً  المرفوع الجامعة علم ينكس

 .الجنازة يوم وفي للوفاة األول اليوم خالل والحكومات العربية،

 العربيــة الشخصــيات أحــد وفــاة حالــة فــي العلم تنكيس العام ولألمين

 .العربية الدول جامعة في التأثير المباشر صاحبة

ة الفرعيــ المقــار وعلــى للجامعــة الرئيســي المقــر علــى ذلــك ويســري

 هــذه فيها تقع التي الدول مع المقر اتفاقيات في االعتبار وتؤخذ لها، التابعة

 .المقار

 -:عشرة الحادية المادة
 .العام األمين من بتصريح إال الجامعة علم تصنيع يتم ال

 -:عشرة الثانية المادة
 وفــق العربيــة الــدول امعــةبج األعضــاء الدول أعالم وضع ترتيب يتم

  -:يلي كما ألسمائها األولى الهجائي للحروف الترتيب
 

  المتحدة العربية اإلمارات دولة �  الهاشمية األردنية المملكة �
  التونسية الجمهورية �  البحرين مملكة �
  جيبوتي جمهورية �  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية �
  ودانالس جمهورية �  السعودية العربية المملكة �
  الصومال جمهورية �  السورية العربية الجمهورية �

  عمان سلطنة �  العراق جمهورية �
  قطر دولة �  فلسطين دولة �

  الكويت دولة �  المتحدة القمر جمهورية �
  ليبيا دولة �  اللبنانية الجمهورية �

  المغربية المملكة �  العربية مصر جمهورية �
  اليمنية الجمهورية �  الموريتانية اإلسالمية الجمهورية �
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 -:الخامسة المادة
 وضــع يــتم العربيــة، الــدول أعــالم من غيره مع الجامعة علم رفع عند

 مــن أي دايــةب فــي الجامعــة علــم ويــدرج األبجــدي، وفقــًا للترتيــب األعــالم هــذه

 أن الحدث ترعى التي وللدولة ى،الترتيب الدائر  حالة في يتوسطهم أو الجهتين

 .الجامعة لعلم مماثل مكان في علمها تدرج

 -:السادسة المادة
 التابعــة والبعثــات والمكاتــب والمبــاني المقــار علــى الجامعــة علم يرفع

 .تشغله عقار أي أو لجانها، أو من وحداتها أي وعلى لها،

 .البعثات لرؤساء الرسمي السكن مقر على يرفع اكم

 - :السابعة المادة
 رؤســاء وســيارات العــام، األمــين ســيارات علــى الجامعــة علــم يرفــع

 .فقط البعثات

 -:الثامنة المادة
 -:التالية المناسبات في الجامعة علم يستخدم

 .الرسمية أو الوطنية األعياد في  . أ

 .مارس 22 الجامعة يوم في  . ب

 .للجامعة تكريماً  تقام التي الرسمية المناسبات في  . ت

 .بالجامعة المرتبطة المناسبات في  . ث

 - :التاسعة المادة
 ومجــاالت مناســبات في الجامعة علم استخدام يحظر أن العام لألمين

 رســمية أغــراض فــي اســتخدامه يحصــر أن الخاصــة فــي الظــروف وله محددة،

  .الجامعة الرئيسية في األجهزة قبل من محددة
 

# #
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