
 اتفاقية الوحدة االقتصادية بين دول الجامعة العربية 
 

الهاشممية   الممهورةمة النونةمية   ومهورةمة الةمودان   الممهورةمة  األردنيةحكومات : المملكة   إن
العراقيممة   المملكممة العرايممة الةممعودمة   الممهورةممة العرايممة الةممورةة   الممهورةممة العرايممة المن مم     

المملكة الليبية المن      المملكة المنوكلية اليمنية   المملكة المغراية   دولة الممهورةة اللبنانية   
الكوةمم. ر رة ممة منهمما يمما عنقمميا العادممات ا دنلممادمة ةمميع دوة المامعممة العرايممة وعو يمم  ا  لمم  

الشمرو   دد مار ادنلماد ا  أيضم عائا اللات الطبيعية والنارةخية القائمة ةينها وع قيق   أسس
ة ثرواعهمما ولنمماميع ريابيممة ةاد مما ر دمم  اعاقمم.  لمم  قيمماه وحمم   كاملممة ةينهمما و لمم  ع  يقهمما ولننميمم

الوعما  إلم بلور  ع رةمية واما ممكع مع الةر ة النا عضمع اننقاة ةاد ا ممع الوعما المرا ع 
 : اآلعية لألحكاهوذلك ويقا  األساسيةبملال ها  اإلعرارالمقب  ة ون 

 األهداف 
1 

والوسممائ  عقمموه ةمميع دوة المامعممة العرايممة وحمم   ادنلممادمة كاملممة عضمممع   مم ا األ األوةالالمم  
 بلور  خاصة لنلك ال وة ولر اما ا  ل  د ه المةاوا  :

 ر األمواةورؤوس  األشخاص ر حرةة اننقاة 1 
 ر واألونبيةر حرةة ع ادة ال ضائا والمننمات الو نية 2 
 النشا  ا دنلادي روالعم  وا سنخ اه وممارسة  اإلدامةر حرةة 3 
 ر حرةة النق  والنرانزة. واسنعماة وسائ  النق  والمرايئ والمطارات الم نية ر4 
 ر واإلرث ر حقوق النملك وا ملاء 5 

 األهداف وسائل تحقيق 
2 

 :  األعاالمنعاد    ل   األ را ع قيق الوح   المبينة يا الماد  الةابقة ععم   إل للوصوة 
 واألنقمممةموحمم   وعوحيمم  النعرةاممة والنشممرةا  إلدار قممة ومركيممة واحمم   عخضمما ر وعمم  ةاد مما منط1

 الممركية المط قة يا ك  منها ر
 المنعلقة ةها ر واألنقمةر عوحي  سياسة ا سنيراد والنل ير 2 
 النق  والنرانزة. ر أنقمةر عوحي  3 
 بلور  مشنركة ر األخرى ر  ق  ا عاادات النمارةة واعاادات الم يو ات ما البل ان 4 
ر عنةممميق الةياسمممة المنعلقمممة بالزرا مممة واللمممنا ة والنممممار  ال اخليمممة وعوحيممم  النشمممرةا ا دنلمممادي 5 

 بشك  مكا  لمع معم  مع ر اما الباد المنعاد   يا الزرا ة واللنا ة والمهع شرو ا منكايئة ر
 ر عنةيق عشرةا العم  والضمان ا ونما ا ر 6 



 األخمممرى رائب والرسممموه ال كوميمممة والبل ممممة وسمممائر الضمممرائب والرسممموه ر أ ر عنةممميق عشمممرةا الضممم7
عكممماي   مبممم أبمممما مكاممم   األممممواةالمنعلقمممة بالزرا مممة واللمممنا ة والنممممار  والعقمممارات وعو يممم  رؤوس 

 الارص ر بر عايا اددواج الضرائب والرسوه  ل  المكلايع مع ر اما ال وة المنعاد   ر 
المنعادمم   عمهيمم   األ ممرا المنعلقممة ةهمما يمما ةلمم ان  واألنقمممةماليممة ر عنةمميق الةياسممات النق مممة وال8

 لنوحي  النق  ةها ر
 ر اإلحلائيةالنلني  والنبوةب  أساليب ر عوحي  9 
والثانيمة ر  لم   األولم المبينمة يما الممادعيع  األ م ا علمزه لن قيمق  ا رى   إوراءات   أمةر اعخاذ  10 

خاصمة بموايقمة مملمس الوحم   ا دنلمادمة  وأدطمارت النوحي  يا حا   مب أانه ممكع النماود  ع  
 العراية المنلوص  ليه يا الماد  الثالثة مع  ذه ا عااقية ر

 مجلس الوحدة 
3 

عنشا  يئة دائمة ع    ) مملمس الوحم   ا دنلمادمة العرايمة ح وع م د مهاممه  اإلدار الال  الثانا 
  ذه ا عااقية ر ألحكاهوصاحياعه ويقا 

 اإلدارة 
4 

ر عكمون القما ر  المقمر 2المنعاد   ر  األ را لك  مع  أكثر  أوالمملس مع ممث  منارغ    ينألفر  1
ر عكون 3معينه ر  أخرممنما يا أي مكان  أنال ائا لمملس الوح   ا دنلادمة العراية وللمملس 

 أغلبيممةبر ينخممذ المملممس دراراعممه 4المنعادمم   ر  األ ممرا رئاسممة المملممس لممم   سممنة واالننمماوب ةمميع 
 المنعاد   ولك  دولة صوت واح  ر لأل را  األصوات ثلثا 

 اللجان المؤازرة 
5 

لممم    أوبلممور  دائمممة  إشممرايهععممم  ع مم.  وإدارةممةيمم ادر المملممس يمما مهمنممه لمممان ادنلممادمة ر 1
مب ئيا اللمان ال ائمة النالية : أ ر اللمنة الممركيمة  عنألفر 2م دنة وة  د المملس اخنلاصها ر 

ر بر اللمنمممة النق ممممة والماليمممة لمعالممممة شممم ون النقممم   واإلدارةمممةالممممة الشممم ون الممركيمممة الانيمممة لمع
ر جر اللمنممة ا دنلممادمة لمعالمممة الشمم ون  األخممرى واللممراية والضممرائب والرسمموه والشمم ون الماليممة 

 نأالزراعيممة واللممناعية والنمارةممة والنقمم  والمواصممات والعممم  والضمممان ا ونممما ا ر وللمملممس 
 األ مرا ر ععميع كم  ممع حكوممات 3 ن  الضرور  حةب مقنضميات ال اومة ر  أخرى ي لف لمانا 

 المنعاد   ممثليها يا اللمان ال ائمة المذكور  وةكون لك   ر  صوت واح  ييها ر
 
 



 المكتب الفني االستشاري 
6 

ملممس مممع ر ينشمما لمم ى مملممس الوحمم   ا دنلممادمة العرايممة مكنممب ينمما اسنشمماري دائمما معينممه الم1
ر ينمول  المكنمب الانما الم ائا دراسمة وا ما المةمائ  النما 2ر  إشرايهالانييع والخبراء وةعم  ع . 

ممع دبم  لمانمه و مرب ال  موث والمقنرحمات النما عم مع ا نةمماه   أوممع دبم  المملمس    إليهع اة  
 لماءلإلحر ينشئ المملمس مكن ما مركزةما 3ال اخلة يا اخنلاص المملس ر   األموروالننةيق يا  

 وع ليلها ونشر ا  ن  ا دنضاء ر اإلحلاءات مقوه بمما 
 الشخصية االعتبارية للمجلس

7 
المرع طممة بممه وحمم   عنمنمما باسممنقاة مممالا  واألوهممز ر ي لممف مملممس الوحمم   ا دنلممادمة العرايممة 1

 بمماألوهز ر مضمما المملممس نقامممه المم اخلا والممنقا الخاصممة 2وةكممون لهمما ميزانيممة خاصممة ر  وإداري 
 ابعة له رالن

 ممثلو الدول 
8 

 األ ممرا خمماة ممم     عنممماود شممهرا واحمم ا مممع عممارةف نامماذ  ممذه ا عااقيممة ينعمميع  لمم  حكومممات 
ح مممع الممماد  2المنعادمم   عةمممية ممثليهمما يمما المملممس ويمما اللمممان المنلمموص  ليهمما يمما الاقممر  )

كممما معممم  المملممس يممور ي اشممر  ملممه يممور عشممكيله  أنالخامةممة مممع  ممذه ا عااقيممة و لمم  المملممس 
 المرع طة به ر األوهز م اشر  العم   ل  عكوةع 

 مباشرة المهام
9 

ي اشر مملس الوح   ا دنلادمة العراية بلور   اممة وميما المهماه والةملطات المنلموص  ليهما 
 الادمة لناميع عنايذ ا كما ممارس بلور  خاصة ر أويا  ذه ا عااقية وماحقها 

 : اإلدارةةر يا الناحية 1 
والنلمموص اللممادر  عنايممذا  األنقممة مذه ا عااقيممة وماحقهمما ووميمما  أحكمماهأ ر العمم   لمم  عنايممذ  

 لماحقها ر أولها 
المرع طممة ةهمما ر جر ععيمميع المممو ايع والخبممراء النممابعيع  واألوهممز اللمممان  إدار  لمم   اإلشممرا بر  

 قنض   ذه ا عااقية رالمقرر  بم لألحكاهالمرع طة به ويقا  واألوهز للمملس 
 ر يا الناحينيع الننقيمية والنشرةعية :2 
 وإدخماةمنطقمة ومركيمة موحم    إنشماء إلم والنشرةعات النا عه     واألنقمةأ ر وعا النعرةاات   

 النع يات الادمة  ن  ا دنضاء ر



العمالما  بر عنةيق سياسات النمار  الخاروية بمما مكام  عنةميق ادنلماد المنطقمة حيماة ا دنلماد  
الوح   ا دنلادمة المنلموص  ليهما يما  مذه ا عااقيمة وةكمون  قم  ا عااقيمات   أ  ا واما م قق  

 بموايقة مملس الوح   ا دنلادمة العراية ر جر األخرى النمارةة واعاادات الم يو ات ما البل ان 
 ركة رالعراية المشن اإلنماءا دنلادي ووعا ةرامج لن قيق مشارةا  اإلنماءعنةيق  
د ر عنةيق الةياسات المنعلقة بالزرا ة واللنا ة والنمار  ال اخلية ر  م عنةميق الةياسمات الماليمة  

 والنق مة عنةيقا يه   للوح   النق مة ر
النرانزةممم. وعنةممميق  أنقممممةالنقممم  الموحممم   يممما البلممم ان المنعادممم   وكمممذلك وعممما  أنقممممةور وعممما  

 الةياسة المنعلقة ةهما ر
 ات العم  والضمان ا ونما ا الموح   وعع ياعها ردر وعا عشرةع 
 حر عنةيق النشرةعات الضرةبية والرسوه ر 
المبينمممة يممما  مممذه ا عااقيمممة وماحقهممما والادممممة  بممماألمورالمنعلقمممة  األخمممرى  ر وعممما النشمممرةعات  

 لن  يقها وعنايذ ا ر
 ر وإدرار االمرع طة به  واألوهز ير وعا ميزانية المملس  

 نفقات تغطية ال
10 

المشممنركة ر وخمماة الانممر  النمما عةممبق  اإليممرادات المرع طممة بممه مممع  واألوهممز عغطمم  ناقممات المملممس 
 عةا ا ال كومات ةنغطية علك الناقات ةنةب م  د ا المملس ر اإليرادات ع قيق علك 

 اإليرادات تقسيم 
11 

 أسماسااق فيما ةينهما  لم  المنعاد   با ع األ را المملس المشنركة ةيع حكومات  إيرادات عقنةا  
 ينا ذلك دب  عنايذ الوح   الممركية ر أنال راسة النا مقوه ةها مملس الوح   ا دنلادمة  ل  

 ممارسة المهام 
12 

بموومب  ممذه ا عااقيممة وماحقهمما  إليممهالموكولممة  األخممرى مممارس المملممس  ممذه الةمملطات والةملطات 
 ال سنورةة المرعية ل يها ر لألصوة ويقا األ ضاءبقرارات مل ر ا وعناذ ا ال وة 

 قوانين متعارضة مع االتفاقية  إصدارالتعهد بعدم 
13 

دممرارات  أو أنقمممة أودمموانيع  أمممة أراعمميهاالمنعادمم   بممان   علمم ر يمما  األ ممرا عنعهمم  حكومممات 
 ماحقها ر أوما  ذه ا عااقية  أحكامهاعنعارب يا  إدارةة

 
 



 تنفيذ االتفاقية 
14 

 اننقالية أحكاها الال  الثال
 مع الةر ة ر أمكعر ينا عنايذ  ذه ا عااقية  ل  مراح  بما 1 
مضا يور عشكيله خطة  ملية لمراح  الننايمذ وان  أنر  ل  مملس الوح   ا دنلادمة العراية  2 

 والانية لك  مرحلة ما مرا ا  المل ق الخاص  واإلدارةةالنشرةعية  اإلوراءات م  د 
ة لن قيمممق الوحمم   ا دنلمممادمة العرايممة ح المريمممق ةهممذه ا عااقيمممة والممذي مشمممك  ) بممالخطوات الادممم 

 منها ر ينمزأوزءا   
ر يرا مممما المملممممس  نمممم  م اشممممرعه اخنلاصمممماعه المنلمممموص  ليهمممما يمممما  ممممذه ا عااقيممممة بعمممم  3 

الوحمم   ا دنلممادمة  بأ مم ا   مخمم  ذلممك  أنال مما ت الخاصممة يمما بعمم  البلمم ان المنعادمم    لمم  
 رالعراية 

المبينممة يمما الاقممر  الثانيممة مممع  ممذه  اإلوممراءات المنعادمم   ةننايممذ  األ ممرا ر مقمموه المملممس وكممذلك 4 
  ذه ا عااقية ر ألحكاهالماد  ويقا 

 أوسع عقد اتفاقيات 
15 

 أوسمماالمنعادمم    قمم  اعاادمات ادنلممادمة عةممنه   وحمم    األ ممرا مممع ةلم ان  أكثممر أومممود لبلمم يع 
 رم ى مع  ذه ا عااقية 

 التصديق 
16 
وا نة اب منها مل ق  ل   ذه ا عااقية   إليهاالال  الرابا النل يق  ل  ا عااقية وا نضماه  

مممع المم وة المودعممة  ليهمما   قمما لنقمهمما ال سممنورةة يمما ادممرب ودمم. ممكممع وعممود  وثممائق النلمم يق 
 يق كم  دولمة وعبلغمه وثيقمة علم بإيم ا العامة لمامعة ال وة العراية النا ععم  م ضمرا   األمانةل ى  

 ر األخرى لل وة المنعاد   
 االنضمام 
17 

يرسم  منهما  بمإ ان إليهماعنضما  أنممود ل وة المامعمة العرايمة غيمر المودعمة  لم   مذه ا عااقيمة 
 المرع طة ةها ر األخرى ال وة  إل العاه لمامعة ال وة العراية الذي يبلغ انضمامها  األميع إل 

 
 
 
 



 ي الجامعةف  األعضاءانضمام غير 
18 

 ذه ا عااقيمة بموايقمة  إل يا وامعة ال وة العراية ا نضماه   األ ضاءممود للبل ان العراية غير  
 إلمم العمماه لمامعممة المم وة العرايممة الممذي يبلغممه  األممميع إلمم يرسمم   بممإ اهالمم وة المرع طممة ةهمما وذلممك 

 موايقنها ر ألخذ ال وة المنعاد   
 االنسحاب
19 

المنعادممم   ا نةممم اب ممممع  مممذه ا عااقيمممة بعممم  ممممرور خممممس سمممنوات ممممع  را األ مممممممع  أليمممممود 
الرة مة يما  إ مانمل ح ا نة اب نايذا بع  مرور سنة ممع عمارةف   أنانقضاء ينر  ا ننقاة  ل   

 العامة لمامعة ال وة العراية ر األمانة إل ا نة اب 
 النفاذ
20 

وثائق عل يق ثاث مع ال وة المودعة  ليها    ا إيمع  أشهرعل ح  ذه ا عااقية نايذ  بع  ثاثة  
انضممامها ر  أووثيقمة علم مقها  إيم ا بع  شمهر ممع عمارةف  األخرى وعةري يا شان ك  مع ال وة 

بعمم  ا عااقيممة نيابممة  ممع حكوممماعها وااسمممها ر  أسممماؤ الممما عقمم ه دمم  ودمما المنمم واون المبينممة  وإث اعمما
الموايمق  1376القا ر  يوه ا ثنميع الخمامس ممع ذي القعم    مل.  ذه ا عااقية باللغة العراية يا 

العامة لمامعة ال وة العرايمة وعةملا صمور   باألمانةواح  م اظ  أص مع  1957الثالا مع يونيو 
ر  ممع المملكممة  إليهمماالمنضمممة  أولكمم  دولممة مممع المم وة المودعممة  لمم   ممذه ا عااقيممة  األصمم  بممق 

عراية الةورةة  ع الممهورةة النونةية  ع الممهورةمة اللبنانيمة الهاشمية  ع الممهورةة ال  األردنية
 ع ومهورةة الةودان  ع المملكة الليبية المن م    مع الممهورةمة العراقيمة  مع المملكمة المنوكليمة 
اليمنيممة  ممع المملكممة العرايممة الةممعودمة  ممع المملكممة المغرايممة  ممع الممهورةممة العرايممة المن مم    ممع 

 دولة الكوة. 
 


