
 مراسم رفع األعالم:

يعتبر علم الدولة هو الشعار المميز لها، والذي يرمز إلى استقالها وسيادتها،      

وتصدر كل دولة قانون خاص بإنشاء العلم الوطني لها، تحدد فيه أبعاد العلم وألوانه 

وتنظم أغلبية القوانين التي تصدرها  بما يتفق وما تراه مميزاً لفكرة وطنية معينة.

الدول بشأن مراسم رفع العلم والمناسبات التي يرفع فيها، والمناسبات التي ينكس فيها 

العلم عند حدوث بعض المناسبات الوطنية المؤلمة أو مجاملة لدولة أجنبية صديقة كما 

 تحدد هذه القوانين العقوبات التي توقع على األشخاص عند إهانة العلم.

 

 جنبية.رفع العلم الوطني مع األعالم األ

 تطبق القواعد العامة التالية في حالة رفع العلم الوطني مع أعالم أجنبية:     

إذا رفع العلم الوطني مع أعالم دولة أجنبية أخرى يكون له مكان الصدارة في -1

 الوسط إذا كان عدد األعالم مفرداً، وفي اتجاه اليمين إذا كان عددها زوجياً.

طني سوى علم واحد أجنبي يرفع العلم الوطني على إذا لم يكن بجانب العلم الو-2

 يمين المبنى )أي يسار الناظر إلى المبنى(.

ال يجوز رفع علم أو راية في مكان يعلو فيه على العلم الوطني الذي يحتل -3

 دائماً مكان الصدارة.

ال يحق لألفراد أو الهيئات األجنبية رفع اعالم دولهم إال في األعياد والمناسبات -4

 الرسمية، ويشترط أن يكون العلم الوطني إلى جانبها وفي مكان الصدارة.
 

 

 ترتيب األعالم على طاولة االجتماعات.

 إذا كانت الطاولة مستديرة. -1

 إذا كان هناك أكثر من وفد والطاولة مستطيلة. -2

 إذا كانت الطاولة مربعة الشكل. -3

 إذا كانت الطاولة مستديرة أو مضلعة على شكل دائرة. -4

 إذا كانت الطاولة مضلعة على شكل طولي.-5

 

 رفع األعالم على المباني.

إذا كان علم الدولة هو العلم الوحيد المرفوع يكون في وسططططططط المبنى أو على -1

قادم، ويكون تثبيته في جهة  أبرز مكان فيه بحيث يمكن رؤيته بسطططططططهولة لل

 المدخل الرئيسي للمبنى.

 



العلم الوطني للدولة، تكون طريقة  إذا كان هناك علمان على المبنى أحدهما-2

 رفع األعالم على النحو التالي:

بة زيارة  -أ ناسططططططط ية مرفوع بم ية أو أجنب لة عرب كان العلم اآلخر علم دو إذا 

رسططمية لرئيس الدولة التابع لها العلم، فيكون علم دولة الضططيف مرفوع إلى 

لى يسططار يمين المبنى )يسططار الناظر للمبنى(، ويكون العلم الوطني مرفوع إ

المبنى )يمين الناظر للمبنى(، فإذا كان في المبنى شرفة يطل منها الرئيسان 

فالواقف في مواجهتهم سطططيرى أن كل رئيس يقف تحت علمه ألن الضطططيف 

 يقف دائما على يمين رئيس الدولة.

إذا كان علم الدولة العربية أو األجنبية مرفوع إلى جوار علم الدولة لوجود  -ب

مناسططبة خاصططة، يرفع علم الدولة إلى يمين المبنى )يسططار  مناسططبة وطنية أو

الناضطططططططر للمبنى( وعلم الدولة األخرى )العربية أو األجنبية( مرفوع إلى 

يسطططططار )يمين الناظر إلى المبنى(. ألن القاعدة العامة ال يجوز أن يرفع علم 

 ن علم الدولة على أرضها.مأجنبي في موقع أفضل 

فوع على المبنى هو علم خاص بشركة أو مؤسسة إذا كان العلم األخر المر -ت

أو فرد، فيرفع علم الدولة إلى المبنى )يسططار الناظر(، والعلم الخاص اآلخر 

 مرفوع إلى يسار المبنى )يمين الناظر(.

إذا كان هناك علمان مرفوعان على المبنى إضطططططططافة إلى علم الدولة يكون  -ث

قدم على يمين الدولة العلم الوطني للدولة في الوسطططططططط، وعلم الضطططططططيف األ

 )يسار الناظر(، وعلم الضيف اآلخر على يسار علم الدولة )يمين الناظر(.

 إذا كان هناك مجموعة من أعالم الدول فهناك طريقتين لرفع األعالم. -ج

 

 الطريقة األولى:

يبدأ وضع األعالم من اليمين إلى اليسار )يسار الناظر( حسب الترتيب الهجائي      

جامعة الدول العربية، أو الترتيب األبجدي باللغة اإلنجليزية، بالنسطططبة للدول أعضطططاء 

لدول األعضططططاء باألمم المتحدة، وذلك حسططططب ما إذا كان المؤتمر يضططططم دوالً عربية 

 فقط أو أن المؤتمر يضم دوالً عربية وأجنبية أو أجنبية فقط.

 

 الطريقة الثانية:

برفع علم الدولة في الوسطططططططط، ثم إلى  يبدأ رفع األعالم من وسطططططططط المبنى فيبدأ     

يسطططططططاره أول علم، ثم إلى يمين علم الدولة العلم التالي وهكذا.  والمتبع في المحافل 

الدولية رفع األعالم بدأ من اليسططططططار إلى اليمين حسططططططب الحروف األبجدية )يسططططططار 

 الناظر(.



 

 ترتيب وضع األعالم داخل المبنى.

فيها رفع األعالم داخل المبنى، وأهم هذه المناسططبات توجد مناسططبات متنوعة يتم      

المؤتمرات الدولية، واالجتماعات الدورية للمنظمات والهيئات الدولية. ويكون وضع 

األعالم في هذه المناسططبات مالصططقاً للحائط في مواجهة الداخل لقاعة االجتماع، ويتم 

 - وضع أعالم الدول المشاركة بأحد الطريقتين التاليتين:

 

 الطريقة األولى:

يتم وضطططع األعالم بدءاً من اليمين )يسطططار الناظر لألعالم( متجهين إلى اليسطططار،      

فإذا كان المجتمعون يمثلون دوالً عربية فيكون ترتيب األعالم حسطب الترتيب الوارد 

في ميثاق جامعة الدول العربية، وإذا كان االجتماع مشططترك بين دول عربية وأخرى 

 ون ترتيب األعالم وفق الترتيب المتبع في ميثاق األم المتحدة.أجنبية فيك

 

 الطريقة الثانية:

يوضع شعار المؤتمر في وسط الحائط المواجه للداخل إلى القاعة، ثم يبدأ وضع      

األعالم بدأً من الوسططط تحت الشططعار يميناً ويسططاراً بمعنى أن يكون هناك مجموعتان 

عة منها على يمين الشططططعار ومجموعة أخرى على يسططططار كاملتان من األعالم مجمو

 الشعار.

ويمكن وضطططططططع أعالم الططدول المشططططططططاركططة داخططل الممرات المؤديططة إلى قططاعططة     

 االجتماعات كشكل من أشكال االحتفال بالمناسبة.

 القواعد العامة عند وجود أكثر من علم.

فارتها، يكون إذا كانت المناسطططططبة عيد وطني تحتفل به دولة أجنبية داخل سططططط -1

 علم هذه الدولة في المكان األول من حيث أسبقية األعالم.

إذا كانت المناسطططططبة التي تقيمها السطططططفارة في أحد الفنادق فتعتبر القاعة المقام  -2

فيها الحفل جزء من الدولة التي تقيم الحفل ولحين االنتهاء منه، ويكون لعلم 

)أي تثبيت علم الدولة التي تقيم تلك الدولة األسبقية ويوضع في المكان األول 

االحتفال يسططار الناظر، وعلم الدولة التي يقام على أرضططها االحتفال إلى يمين 

 الناظر(.

إذا كان هناك احتفال تقيمه إحدى الهيئات الرسمية بالدولة لمناسبة معينة فإن  -3

 علم الدولة يكون في المكان األسبق )يسار الناظر(.

 



فال مشطططططططترك -4 ئة  إذا أقيم احت لة أو هي لدو بين أكثر من وزارة من وزارات ا

حكومية، وبين سططططفارة من السططططفارات الممثلة في الدولة، تكون األسططططبقية في 

رفع األعالم لعلم الدولة، فيرفع علم الدولة إلى اليمين )يسطططططار الناظر( ويرفع 

 علم الدولة المشاركة في االحتفال إلى اليسار )يمين الناظر(.

أكثر من دولة مشططططططططاركة في االحتفال، يكون علم الدولة في إذا كان هناك  -5

الوسططططططط وأعالم الدول األخرى على اليمين واليسططططططار وفق القاعدة السططططططابقة 

 اإلشارة إليها.

إذا عقد مؤتمر على أرض دولة من الدول ال يعطيها أسطططططططبقية في الترتيب  -6

مدها على الدول األخرى في وضطططططع األعالم، واألسطططططبقية الوحيدة التي تسطططططت

الدولة من عقد المؤتمر على أرضططططها هو رئاسططططة الدولة المضططططيفة للمؤتمر، 

وهذه األسطططططططبقية متبعة في كافة المؤتمرات الدولية، وأصطططططططبحت عرفاً دولياً 

واجب اإلتباع، وتسطططططططري تلك القاعدة على رؤسطططططططاء الحكومات، ورؤسطططططططاء 

 الوزراء.

 


