
  الميثاق العربي للعمل
  

الوطن العربي على استقاللها وتخلصها من نير االستعمار وانضمامها  أقطاراعتزازا بحصول 
المقدسـة فـي فلسـطين     أراضيهمبان العرب سيستعيدون  وإيمانا. جامعة الدولة العربية  إلى

ازا بمـا  واعتـز . وطنهم التي ال تزال تحت نير االستعمار  أجزاءالمغتصبة وسيحررون كل 
حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجاالت واسعة 

 إحـدى بان تكاتف القوى العاملة في الـوطن العربـي يمثـل     وإيمانا. العربية  األمةمن حياة 
بما يحققه التعاون في ميدان العمل مـن ضـمان    وإيمانا. للوحدة العربية  األساسيةالدعامات 

 إليـه بمـا يـؤدي    وإيمانا. العدالة االجتماعية  أساسهاالعربي في حياة كريمة  اإلنسانق حقو
 وإيمانـا . متينة سليمة  أسسالتعاون في ميدان العمل من تطور المجتمع العربي وتقدمه على 

توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربـي  . العدالة االجتماعية  أساسهبان السالم العالمي 
  .مل للع
  

١  
هدفها هو تحقيق العدالة االجتماعية ورفع مستوى القوى العاملـة   أنتوافق الدول العربية على 

  .فيها 
  
  

٢  
 إرسـاء تتعاون تعاونا كامال في الشؤون العمالية وتعمـل علـى    أنتوافق الدول العربية على 

لحكوميـة  ا األجهـزة من التكامل وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بـين   أساسدعائمها على 
  .المختصة بالشؤون العمالية 

٣  
الحكومية المختصة بالشؤون العمالية فيها بما يتالءم  األجهزةتوافق الدول العربية على تطوير 

  .والتطور االجتماعي واالقتصادي للدول العربية 
  

٤  
تعمل على بلوغ مستويات متماثلـة فـي التشـريعات العماليـة      أنتوافق الدول العربية على 

  .االجتماعية  أميناتوالت



٥  
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة فـي مجـال تخطـيط القـوى العاملـة      

  .وتشغيلها
  

٦  
في التشغيل لعمال البالد العربية من غير مواطنيهـا   األولوية إعطاءتوافق الدول العربية على 

  .بما يتفق وحاجاتها 
  

٧  
 أهـداف لتدريب المهني تتفق واحتياجاتها وتتماشى مع توافق الدول العربية على وضع خطة ل

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها 
  

٨  
فيهـا   األجورلمستويات  أدنىتوافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع حد 

  .وتقريب تلك المستويات بقدر المستطاع 
  

٩  
بغيـة   واإلدارةدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال عالقات العمـل  توافق ال

  .مستقرة عادلة  أسسهذه العالقات على  إقامة
  

١٠  
  .ذلك  أمكنتوافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما 

  
١١  

العمالية والتوسع فيها بغية خلـق جيـل   معاهد للثقافة  إنشاءتوافق الدول العربية على تشجيع 
ايجابيا في تنفيذ برامج التنمية االقتصـادية   إسهامامثقف من العمال ، يؤمن بعروبته ، ويسهم 

المثقـف العمـالي العربـي     بإعدادكما ترى وجوب العناية . واالجتماعية في الوطن العربي 
تؤهله لتنشئة جيل من العمـال العـرب   التي  األصيلةوتزويده بالمبادئ والقيم والثقافة العربية 

  .يؤمن بقوميته العربية 
  



  
١٢  

والمعونات الفنية في مجـاالت العمـل    واألخصائيينتوافق الدول العربية على تبادل الخبراء 
  .المختلفة 

  
١٣  

يجتمع وزراء العرب مرة كل عام لتبادل وجهـات النظـر فـي     إنتوافق الدول العربية على 
  .ربية وتنسيق سياسة الدول العربية في المؤتمرات العالمية الدولية الشؤون العمالية الع

  
١٤  

العامة لجامعة الـدول   باألمانةالشؤون االجتماعية والعمل  إدارةتتولى  إنترى الدول العربية 
السكرتارية المؤقتة لمؤتمر وزراء العرب ، حتى قيام منظمة العمـل العربيـة    أعمالالعربية 

  .لمادة الخامسة عشر من هذا الميثاق المنصوص عليها في ا
  

١٥  
منظمة عربية للعمل ، تطبق نظام التمثيل الثالثي ، الذي يقوم  إنشاءتوافق الدول العربية على 

والعمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة وذلك وفقـا   األعمال أصحاباشتراك  ساسعلى 
  .للدستور الملحق بهذا الميثاق 

  
١٦  

ة على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية ، وتودع وثائق التصديق فـي  تصدق الدول العربي
الـدول   إلـى وثائق التصديق كل دولة وتبلغـه   بإيداعجامعة الدول العربية التي تعد محضرا 

  . األخرىالعربية 
  
 


