
 (  العربي)  القومي االقتصاديميثاق العمل 
ا صااهي م المرااتي   الحضاام   لأل ااا البية ااا اةتيا  اام  القااي  بمالنتماام   اإليماام انطالقاام  اا   -1

 اجه التحديمت دفمعم ع  اجيد م ا ستقبل م .  ف احتم ا تضم ن م 
االتحااااي   القااااي    اااا ااألاتببهااايا عاااا  المسااااييل ا القي  ااااا لتحقهاااام اتااا  ه  التنم ااااا المتيا نااااا  -2

 .  البية كم ل اليط   ف  ااألصملا
المرتي  اقمعدة  اساةا  البية البمل  ف يمثل عنصيا  ئ س م  االقتصمد ااعتيافم ب   البمل   -3

بملتنم اااا المساااتقلا  بتبااا   الااا   القاااي  الصاااللا لأل ااا   األ ضااا اا نطلقااام  مديااام لاااه اة ناااه يرااا ل 
 . القطي  للبمل  اآلل تجما  الجمع الرم لا اة   جداى البمل المرتي  ت

بحهااي ي ااي    هياام للمبيكااا المصااهيلا ضااد التةلاا   البيةاا لضاايا ة ت هيااا االقتصاامد  اإد اكاام -4
 االقيى المسمندة له .  الص هين  ياج ا البداا   ف االتلع ا اأ  يعل  

 على ال ات.  الجممع ااالعتممد  القي   االقتصمد االت ا م بملمدئ التكم ل  -5
البية اا برا ل  األقطام  فا تنساهم الس مسامت االقتصامديا االممل اا   الضيا   اةمعتلم  أ        -6

التج ئا ف مم بهن م ا   أجل تيس خ سبل التضم   بهن م اةاه    أسلمب فبمل    أجل القضم  على  
نظاام   إقم ااا إلااىساا ما الج اايد اليا  ااا  فاا اةق ااا بلاادا  البااملل الثملااي  ااإلفيلق ااا اإلسااال  االاادال 

 جديد .  عملم  اقتصمد 
أصاالحم  بيضااا للبديااد  التاا احفمظاام علااى الثااياات البية ااا القمبلااا للنضاايب اعلااى عيائااد م  -7

 البيةاا الاايط   أ اادا تحقهاام  فاا  اا  المةاامطي اةااملنظي للاادا  االسمسااى ل اا ع الثااياات البيائااد م 
 االن ضا البلم ا االتكنيليج ا .  ااأل  التحيلي  ف 
ي ااي   اادف م ا اا  أجاال  أ  النلغاا  ااي صاامنع التنم ااا البية ااا  البيةاا   البمنساام   باا اإيممناام -8

تنم اااا اتااايفهي فاااي  التبلااا ل االتاااد لت لاااه احيصااام علاااى تسااا هل انتقااامل البمملاااا االكفااام ات دا ااال 
 أا البيةا الايط   ىغاملالةام ج  فا اضلط  جيت م للةم ج ااستبمدة الميجايد  ن ام   البية اليط   

  يقبه.  ف  نه تبظ ل االستفمدة 
 قي اا  

الت ا  ل الكم ل ب  ا المهثما احرد ج يد ل اطمقمت ل ا يا د ل لتنفه ع اقتنمعام  ان ل با    لا   اي 
حيلته اكيا ته ا ل   البيى تكفل لليط  االمياط    الت ضيا ة حتم ا لتب ل  القد ة البية ا ال ات ا 

 : التمل على النحي 
 ية العالقات العرب في: األولالباب 

 : االقتصاديأوال : تحييد العمل 
عا   اإببامدعالمراتي  عا  الةالفامت البية اا   البيةا   االقتصامد تلت   الدال البية ا بتحههد البمال  

عا  طيلام  البية المرتيكا لبنم  التضم    األ ض اال  ات االةالفمت الس مس ا الطم ئا بمعتلم ع 



تحقم المنمفع المتيا نا , اتتب د جم اع  الت ئج المصملح المتلمدلا انسج الصالت البضيلا االيشم
لتحقهم أقصاى حاد  ا  االساتقيا  االتطايلي للبالقامت االقتصامديا البية اا   بملسب البية ا    األقطم 

اعناااد الضااايا ات القصااايى  البيةااا  ااالجتمااامع  االقتصااامد بقااايا   ااا  المجلااا   إالتقل صااا م  أا
 الميتلطا بملمصملح القي  ا البل م المرتيكا. 

 المتبادل:  التفضيليثانيا: التعامل 
تلتااا   الااادال البية اااا ب اليلاااا عالقمت ااام ا بم الت ااام االقتصااامديا بملنسااالا لبالقمت ااام  اااع الباااملل  -أ

 . الةم ج 
البية ا  ات ال يلا  اإلنتمجالكم ل للسلع االةد مت اعنمصي  التفضهل اتتكفل بمبدأ التبم ل  -ب 

 اإدا ة اعمال" . ماإنتمجالبية ا المؤكدة " لك ا 
 اإلنتمج ااااا اااانح المبم لااااا التفضااااهل ا التم ااااا للمرااااياعمت البية ااااا المرااااتيكا  ات الطب بااااا  -جااااا 

 االتكم ل ا.
 ثالثا: االلتزام بمبدأ المواطنة االقتصادية العربية: 

كاال  فاا  اطناا بماام اليقاال عاا   بم لااا  ثهله ماام  اا  أصاال  البيةاا  بم لااا  أا الماامل االبماال  -أ
 اةمم يحقم الضممنمت الال  ا االحياف  المنمسلا ل مم.  عية قطي 

البية اااا  اإلنتااامجتمااانح لبنمصاااي  التااا الحقااايا ااال ت ااام ات االتسااا هالت  فااا تحقهااام التااايا    -ب 
 التنم ا البية ا .  ف المسم ما 

البم لا البية ا اضمم  حقيق م اإعطمئ م التس هالت الال  ا االمسمعدات   األيد تحيلي تنقل    -جا
 لتطيلي م. 

البية اا  األقطام ف مام باه   االد هلااالبمل    أجل التقل ص السيلع االفبامل للفجاية التنميلاا   رابعا:
االبدالاااا  ااالجتمااامع  االقتصااامد ادا ااال كااال قطاااي  ن ااام بمااام ي فااال تحقهااام االساااتقيا  ااالنساااجم  
تنم اااا البية اااا لتب لااا  عمل ااا ال فااا االجتممع ااا القي  اااا اتيسااا ع قمعااادة المراام كا الرااابب ا الفبملاااا 

 اتصح ح  سهيت م. 
للمرم لع البية ا المرتيكا ك سليب لتيج اه اتنظا ل اتطايلي  القي  اعتممد  بدأ التةط ط    خامسا:
  -:التمل المرتي  على النحي  البية البمل 

المرااااتي  اعقاااايد التنم ااااا البية ااااا المرااااتيكا  االقتصاااامد  البيةاااا البماااال  بإسااااتيات ج ا االلتاااا ا  -أ
 لةطط القي  ا المنبثقا عن م. اا
 فا عنمصي م القطيلا تيج ام قي  ام يتمثال  إلى بمإلضمفاب   تضم  كل  طا قطيلا   االلت ا   -ب 

 تةص ص نسلا  بهنا    الميا د لتميلل  رياعمت الةطا القي  ا . 
 
 



 : ينبغي القومي االقتصاديسادسا: التزاما بمبدأ التكافل 
 البيةا  ااالجتمامع  االقتصامد تكمفل الدال البية ا كل بقد  طمقت م اافقم لمم يقاي ع المجلا    -أ

اتنم اا  القاي  تميلل الحمجمت البية ا المراتيكا الرامل  لا  برا ل  ام  احت مجامت األ ا    ف 
 . األسمس ا البن الميا د االطمقمت اللريلا ا رياعمت 

إلجاايا ات  أا أجنباا يتباايل لبااداا   عيةاا قطااي  أل م اال التاا ا  األقطاام  البية ااا بملاادعل الك -ب 
لكااايا ب طب ع اااا افقااام لمااام يقاااي ع  آااقتصااامديا  ضااامدة بسااابت  مم ساااته حقااايا السااا مدة اليطن اااا 

 . البيى  ااالجتممع  االقتصمد المجل  
 سابعا: االتفاقيات الجماعية: 

ال البية اااا ب اااد  تقه م ااام جم باااا الاااد  إطااام  فااا االتفمق ااامت الجممع اااا المنبقااادة  فااا النظاااي  إعااامدة
يحقااام الم لاااد  ااا   الااا  ضاااي  المتغهااايات البية اااا االدال اااا المساااتجدة علاااى النحاااي  فااا اتطيلي ااام 

 القي  ا افى ضي  تجم ب تطب قمت م.  أ داف مالفمعل ا ل م لتحقهم 
 المال والنقد  فيثامنا: 

اتفمق اا  أح ام  لا البية ا افام الكفهلا بإطالا حيلا المبم الت الجم اإلجيا ات التبجهل بمتةم     -أ
 . البية صنداا النقد 

ات هياا الظايا  االقتصامديا لةلام  الحسامب  البيةا اساتةدا  الادينم   فا  التد لج التيض ح   -ب 
  نطقا نقديا عية ا. 

 .  التكم ل  التنمي  بمل د   البية دا ل اليط   البية  ةط  أا الممل  -جا
 : التجاري التبادل  فيتاسعا:  

 تنماي  إطام  ج اد  فا الملمشاي باه  الادال البية اا علاى أ  ي اي   لا    التجام   تحيلي التلامدل    -أ
 يب   القمعدة اإلنتمج ا النيع م.  تكم ل 

 فا  نح المرياعمت البية ا التكم ل اا المراتيكا  بم لاا تفضاهل ا تجامع المراياعمت األجنب اا   -ب 
 االقتصااامد افااام قياعاااد يضاااب م المجلااا   البية اااا االسااا مم  ااا  حهاااي التميلااال االتسااايلم األقطااام 

 .  البية  ااالجتممع 
الدال ااا لضاامم  الحصاايل علااى أفضاال الباايال للساالع  األساايااد اايل  فاا التنسااهم المساابم  -جااا

عية ااا جممع ااا  إسااتيات ج اافاام  البيةاا  ااالجتماامع  االقتصاامد يقي  اام المجلاا   التاا األسمساا ا 
 للتفمال. 

بملنسااالا لمجميعاااا  ااا  السااالع اليئ سااا ا  السااالب  ساااتيات ج االاضاااع س مساااا عية اااا للتةااا ل   -د 
 . البية  ااالجتممع  االقتصمد يحدد م المجل   الت المنتجا االمستي دة 

 
 



 عاشرا: المنظمات العربية المتخصصة: 
المرااتي  اأج  تااه الرااميل ا  ن اام  االقتصاامد  البيةاا لمؤسساامت البماال  التنظ ماا تطاايلي ال   اال 

دائ م ب د   لمدة فمعلهت م اتب ل  التبما  اأح م  التنسهم ف مام بهن ام اإ الاا أياا االقطمع ا اتقه ل أ
المرااتي   االقتصاامد  البيةاا البماال  إسااتيات ج اإطاام   فاا ا دااج ااا ضاام ة اتحديااد دا  كاال  ن اام 

تحقهام الم ام  الميكلاا  فا تيضع لتنفه  م ااتةام  كمفاا اليسامئل لادعل دا  ام  الت االةطط القي  ا 
 .  إله م

 اقتصاامد تبااما  اتكم اال  أل  الن اامئ ي ااي  ال ااد   أ البية ااا علااى  األقطاام تبماال  أحددد ع:ددر:
 احدة اقتصمديا عية ا.  إلىاليصيل بمقتصمديمت األقطم  البية ا  عية 
 العالقات الدولية في:  الثانيالباب 
  د ا القضميم القي  ا.  ف اضع المصملح االقتصمديا  ع:ر: ثاني

بمسااتثمم  القااية االقتصاامديا البية ااا لصااملح قضااميمنم القي  ااا البية ااا اعلااى  البيةاا لتاا ا  ضاايا ة اال
يقي  اام  جلاا  الجم بااا  التاا األ ااص  ن اام القضاا ا الفلسااطهن ا ا لاا  افقاام للس مساامت ااإلجاايا ات 

 . البية  ااالجتممع  االقتصمد البية ا االمجل  
 ثالث ع:ر : التعاون مع الدول النامية 

 اااع الااادال النم  اااا علاااى أسااا   ااا  التضااام   اعلاااى نحاااي يااادعل  البيةااا تب لااا  التباااما   ضااايا ة
 . االقتصمد  ج يدات م التنميلا الب   استقالل م 

 الجديد  الدولي االقتصاديرابع ع:ر: النظام 
جدياااد ب اااد  إقم اااا عالقااامت  دالااا  اقتصااامد نظااام   إقم ااااالفبااامل  ااا  أجااال  البيةااا اإلسااا م   -أ

 يا اعمدلا ا بمقا به  أطيافه اإلقم  التلع ا ااق  استن ا   يا د البملل الثملي. اقتصمديا  تكمف
 االقتصمديمت البية ا.  إلى اإلسيائهل اتةم  كمفا اإلجيا ات الفبملا لمنع التسلل  -ب 
 . الص هين  ياج ا الدال المسمندة للبدا  ف اليقي  بح    -جا
 األ اضاا  فاا  البيةاا سااطهن ا ادعاال صااميد الراابت دعاال دال المياج ااا ا نظمااا التحيلااي الفل -د 

 المحتلا. 
 1401ياااي  األ ةبااام  الثااام   عراااي  ااا  شااا ي  حاااي  سااانا  فااا )حاااي   ااا ا المهثاااما بمديناااا عمااام  

 أصال هالدياا  ا   1980نايفمبي سانا   امن , الميافم للسامدا االبرايل   ا  شا ي ترايل   جيلا
ة ا اتسالل صاي ة  طمبقاا لألصال لكال دالاا  ا  البم ا لجم با الدال البي   األ مناااحد يحفظ لدى  

 .( إل هالمنظما  أاالدال الميقبا على المهثما 
 


