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 الوزاري، المستوى على الجامعة مجلس إن -

 -:اطالعه بعد -

 89 ع. د- (1912) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ىعل 

 غيـر  واالتحادات المنظمات حصر بشأن 2) الفقرة( ،9/2/2012 

 الـدول  جامعة اسم تستخدم والتي العربية الدول جامعة عن المنبثقة

 الالزمة، القانونية اإلجراءات واتخاذ وشعارها العربية

 بتاريخ اجتماعها في القانونية للشؤون الدائمة اللجنة توصية وعلى 

27-29/8/2013.  

  المناقشة، وبعد -
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ŠÄyŠÄyŠÄyŠÄy âa†‚n�üaâa†‚n�üaâa†‚n�üaâa†‚n�üa 

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a ò�ßb¨aò�ßb¨aò�ßb¨aò�ßb¨a ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM 
 -:اآلتية األحوال في شعارها أو اسمها أو الجامعة علم استخدام يحظر     

 .سلعة أي مع باالرتباط أو التجارية األغراض في  .  أ

 الـدول  لجامعـة  التابعة غير االلكترونية والصفحات المواقع في  .  ب

 المتخصـصة  العربيـة  الوزارية جالسللمنظمات والم أو العربية

 .عنها المنبثقة

 أو الكتـب  أو األدوات علـى  لـصقه  أو نقـشه  أو طبعه أو ختمه  .  ت

 الدوريات أو المجالت

  .تجارية لسلع الدعاية بغرض أخرى مواد أي أو والمطبوعات

 أو صورة أو تصميم أو رمز أو كلمة أو حرف أو عالمة أي وضع  .  ث

 .شعار الجامعة على مخطط

 .لألفراد الشخصية طاقاتالب في  .  ج

 أو صورة أو تصميم أو رمز أو كلمة أو حرف أو عالمة أي وضع  .  ح

 .علم الجامعة على مخطط

pbiìÔÈÛapbiìÔÈÛapbiìÔÈÛapbiìÔÈÛa 

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a ò�…b�Ûaò�…b�Ûaò�…b�Ûaò�…b�Ûa ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM@@@@@@@@
 التـي  اللـوائح  أو النظام لهذا بالمخالفة فعال ارتكب من كل يعاقب

 فيها يرتكب التي للدولة الوطني للقانون وفقاً الجامعة بموجبه مجلس يقرها

  .الفعل هذا
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âbÄäÛaâbÄäÛaâbÄäÛaâbÄäÛa ˜b¨a˜b¨a˜b¨a˜b¨a 

âa†‚n�biâa†‚n�biâa†‚n�biâa†‚n�bi òíb»ëòíb»ëòíb»ëòíb»ë á�aá�aá�aá�a òÈßbuòÈßbuòÈßbuòÈßbu Þë†ÛaÞë†ÛaÞë†ÛaÞë†Ûa òîiŠÈÛaòîiŠÈÛaòîiŠÈÛaòîiŠÈÛa bèàÜÇëbèàÜÇëbèàÜÇëbèàÜÇë bç‰bÈ‘ëbç‰bÈ‘ëbç‰bÈ‘ëbç‰bÈ‘ë bèßbn�cëbèßbn�cëbèßbn�cëbèßbn�cë 

بتـاريخ   (1074) رقـم  الجامعـة  مجلس قرار على اإلطالع وبعد

 لعلـم  العامة األمانة من المقدم النموذج على الموافقة بشأن 14/10/1955

 .العربية الدول جامعة

 بشأن1956 /12/4بتاريخ  (1197) رقم الجامعة مجلس وقرار

 الجامعة لعلم يكفل نصاً تشريعاتها بتضمين الدول األعضاء حكومات توصية

 .الوطني لعلمها المقررة الحماية

  ع. د-)1912(  رقـم  واالجتمـاعي  االقتصادي المجلس وقرار

 غيـر  واالتحـادات  المنظمات حصر بشأن) 2الفقرة  (9/2/2012 -89

 العربية الدول جامعة اسم تستخدم والتي العربية الدول جامعة عن المنبثقة

 .الالزمة القانونية اإلجراءات واتخاذ وشعارها

 واتفاق 1953 لعام العربية الدول جامعة وحصانات مزايا واتفاقية

  ،1993 لعام العربية مصر وجمهورية العربية لدولا جامعة بين المقر

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

 وشعارات الرسمية الرقابة وعالمات الدولة الخاص بشعارات الحظر بشأن

  .الحكومية الدولية المنظمات

 اسـم  اسـتخدام  لتقنيـين  نظام وضع الضروري من أصبح وحيث

 لحمايتهـا  القانونية اإلجراءات واتخاذ وأختامها وعلمها وشعارها عةالجام

 .تجاوزات أو مخالفات أي من

  -:يلي ما على االتفاق تم
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ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a µëþaµëþaµëþaµëþa:MMMM@@@@@@@@
  -: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 

��W^ א�	ول ��א^#�	د [�"� �<��PوCل# -�_ 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 ولא�	 ��#.א��� #

: âa†‚n�aâa†‚n�aâa†‚n�aâa†‚n�a áÜÇáÜÇáÜÇáÜÇ òÈßb¦aòÈßb¦aòÈßb¦aòÈßb¦a 

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òîãbrÛaòîãbrÛaòîãbrÛaòîãbrÛa:MMMM@@@@@@@@
 األعـضاء  الدول وتتعهد له، الالزمة الكرامة الجامعة لعلم يضمن

 فيذ تن يكفل ما تشريعاتها وتضمن اإلهانة، أنواع من نوع أي من بحمايته

 مـن  يـستخدمه  مـن  تجاه تصدر بموجبه التي واللوائح النظام هذا أحكام

 لعلمها أو العرف بالقانون المقررة الحماية له تكفل وأن فراداأل أو المنظمات

 .الوطني

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òrÛbrÛaòrÛbrÛaòrÛbrÛaòrÛbrÛa:MMMM 
 بـأي  أو خلفه، أو أخر، علم أي تحت الجامعة علم يدرج أال يتعين

 .له تبعيته يظهر شكل
ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òÈiaŠÛaòÈiaŠÛaòÈiaŠÛaòÈiaŠÛa:MMMM 

 آخر، علم أي مع الجامعة علم عليه يرفع الذي المستوى يتساوى

 .نفس الحجم لهما ويكون
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ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òrÛbrÛaòrÛbrÛaòrÛbrÛaòrÛbrÛa ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM 
 -:التالية الحاالت في وشعارها الجامعة اسم يستخدم

 الرسـمية  والدوريات والمطبوعات الكتب وعلى والمذكرات الوثائق في  .  أ

 المنبثقـة  المتخصصة العربية الوزارية والمجالس للجامعة والمنظمات

 شـعار  يـسار  علـى  الشعار يوضع الحالة األخيرة وفي الجامعة، عن

 .المستوى نفس وعلى المنظمة

 ألحد أو للجامعة التابعة المواصالت ووسائل الرسمية الموجودات على  .  ب

 .يفوضه من أو العام األمين من موظفيها بتصريح

 .بالجامعة الخاصة االلكترونية المواقع على  .  ت

 الحالـة  وفي تنظيمها، في تشارك أو الجامعة تنظمها التي الفعاليات في  .  ث

 مع تشارك التي الجهة شعار يسار وشعارها الجامعة يوضع اسم األخيرة

 .الوثيقة أعلى في المستوى نفس وعلى الفعالية تنظيم في الجامعة

 لمعـايير  العام األمين من المعتمدة الالئحة الحالة هذه في وتراعى

 منظمـات  تنظمها التي لألنشطة العربية الدول رعاية جامعة منح بطوضوا

 .القطاع الخاص ومؤسسات المدني المجتمع

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òÈiaŠÛaòÈiaŠÛaòÈiaŠÛaòÈiaŠÛa ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM@@@@@@@@
 الشأن هذا في العام األمين يكلفه من قبل من الجامعة خاتم يستخدم

 .يحددها التي األغراض وفي التي يضعها، للوائح وفقاً
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ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a ñŠ‘bÈÛañŠ‘bÈÛañŠ‘bÈÛañŠ‘bÈÛa:MMMM 
 الدول رؤساء أحد وفاة حالة في حداداً المرفوع الجامعة علم ينكس

 .الجنازة يوم وفي للوفاة األول اليوم خالل والحكومات العربية،

 العربيـة  الشخصيات أحد وفاة حالة في العلم تنكيس العام ولألمين

 .العربية الدول جامعة في التأثير المباشر صاحبة

ـ  المقـار  وعلى للجامعة الرئيسي المقر على ذلك ويسري ة الفرعي

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

 .المقار

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òí…b§aòí…b§aòí…b§aòí…b§a ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM 
 .العام األمين من بتصريح إال الجامعة علم تصنيع يتم ال

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òîãbrÛaòîãbrÛaòîãbrÛaòîãbrÛa ñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’ÇñŠ’Ç:MMMM 
 وفق العربية الدول بجامعة اءاألعض 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 �
  السودان ةجمهوري �  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 �
  ةاليمني الجمهورية �  الموريتانية اإلسالمية الجمهورية �
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ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a ò�ßb¨aò�ßb¨aò�ßb¨aò�ßb¨a:MMMM 
 وضع يتم العربية، الدول أعالم من غيره مع الجامعة علم رفع عند

 مـن  أي بداية في الجامعة علم ويدرج األبجدي، وفقاً للترتيب األعالم هذه

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

 .الجامعة لعلم مماثل مكان في علمها تدرج أن

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a ò�…b�Ûaò�…b�Ûaò�…b�Ûaò�…b�Ûa:MMMM 
 التابعة والبعثات والمكاتب والمباني المقار على الجامعة علم يرفع

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

 .البعثات لرؤساء الرسمي السكن مقر على يرفع كما

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òÈib�ÛaòÈib�ÛaòÈib�ÛaòÈib�Ûa:MMMM 
 رؤسـاء  وسـيارات  العام، األمين سيارات على الجامعة علم يرفع

 .فقط البعثات

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òäßbrÛaòäßbrÛaòäßbrÛaòäßbrÛa:MMMM 
 -:التالية المناسبات في الجامعة علم يستخدم

 .الرسمية أو الوطنية األعياد في  . أ

 .مارس 22 الجامعة يوم في  . ب

 .للجامعة تكريماً تقام التي الرسمية اسباتالمن في  . ت

 .بالجامعة المرتبطة المناسبات في  . ث

ñ…b½añ…b½añ…b½añ…b½a òÈ�bnÛaòÈ�bnÛaòÈ�bnÛaòÈ�bnÛa:MMMM 
 ومجاالت مناسبات في الجامعة علم استخدام يحظر أن العام لألمين

 رسمية أغراض في استخدامه يحصر أن الخاصة في الظروف وله محددة،

  .الجامعة الرئيسية في األجهزة قبل من محددة
 

# #
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