
  ميثاق العمل االقتصادي القومي
  

 العربـي العمل  فييمثل ميثاق العمل االقتصادي القومي لجامعة الدول العربية عنصرا رئيسيا 
 الـذي  القوميالصلبة لألمن  األرضيةالمشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له باعتباره يشكل 

  بالتنمية المستقلة الشاملة  بتعزز
  
ومصيرها المشـترك   الحضاريلألمة العربية وبتراثها  القوميالنتماء با اإليمانانطالقا من -١

  .وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها  فيوحتمية تضامنها 
  
والتحـرر   القـومي  واألمنوتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة -٢ 

  . العربيكامل الوطن  في واألصالة
  
المشـترك وقاعـدة    العربيالعمل  فييمثل عنصرا رئيسيا  االقتصاديالعمل  واعترافا بأن-٣ 

بالتنميـة   بتعـزز  الـذي  القوميالصلبة لألمن  األرضيةراسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل 
  .للعمل القمطرى اآلليالمستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع 

  
بحيث يكون مهيئا للمعركـة المصـيرية ضـد     العربي لضرورة تهيئة االقتصاد وإدراكا-٤ 

  .والقوى المساندة له  الصهيونيمواجهة العدوان  فيالتخلف والتبعية وأن يعبأ 
  
  .على الذات الجماعيواالعتماد  القومي االقتصاديوالتزاما بمبادئ التكامل -٥ 
  
العربيـة   األقطـار  فـي تنسيق السياسات االقتصادية والمالية  الضروريوباعتبار أن من -٦ 

التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سـبل التضـامن    أسباببشكل فعال من أجل القضاء على 
 إلـى سياق الجهود الرامية  فيوبقية بلدان العالم الثالث  واإلفريقية اإلسالميةبينها وبين الدول 

  .جديد  عالمي اقتصادينظام  إقامة
  
أصـبحت معرضـة    التـي للنضوب وعلى عوائدها  وحفاظا على الثروات العربية القابلة-٧ 

الـوطن   أهدافتحقيق  فيللعديد من المخاطر وبالنظر للدور االساسى لهذه الثروات ولعوائدها 
  .والنهضة العلمية والتكنولوجية  واألمنالتحرير  في العربي

  



ـ  أن وينبغيهو صانع التنمية العربية  العربي اإلنسانبأن  وإيمانا-٨  ن أجـل  يكون هدفها وم
تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخـل  

 العربـي الوطن  إلىالخارج  فيوضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها  العربيالوطن 
قرروا التزامهم الكامل بهـذا الميثـاق وحشـد جهـودهم     . موقعه فيتعظيم االستفادة منه  أو

هم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القـدرة العربيـة   وطاقات
البـاب  : التـالي حريته وكرامته وذلك على النحـو   العربيتكفل للوطن والمواطن  التيالذاتية 
تلتزم الدول العربية بتحييد العمـل  : االقتصاديتحييد العمل : العالقات العربية أوال  في: األول
عن الهزات والخالفـات السياسـية    وأبعادهالمشترك عن الخالفات العربية  العربي صادياالقت

عن طريق المصالح المتبادلة ونسج  العرىالمشتركة لبناء التضامن  الراضيةالطارئة باعتباره 
العربيـة   األقطـار وتتعهد جميع ، تحقق المنافع المتوازنة  ىالتحالصالت العضوية والوشائج 

 أالتقليصها  آويق أقصى حد من االستقرار والتطوير للعالقات االقتصادية العربية لتحق بالسعي
وعنـد الضـرورات القصـوى المرتبطـة      العـرى  واالجتماعي االقتصادبقرار من المجلس 

تلتـزم الـدول العربيـة    -أ: المتبادل التفضيلالتعامل : ثانيا. بالمصالح القومية العليا المشتركة
وتتكفـل   -ب. الخـارجي عامالتها االقتصادية بالنسبة لعالقاتها مع العـالم  بأولوية عالقاتها وم

العربية ذات الهوية العربيـة   اإلنتاجالكامل للسلع والخدمات وعناصر  التفضيليبمبدأ التعامل 
منح المعاملـة التفضـيلية التامـة للمشـروعات      -جـ " وإدارة وعمال وإنتاجاملكية "المؤكدة 

االلتزام بمبدأ المواطنة االقتصـادية  : ثالثا. والتكاملية اإلنتاجيةالطبيعة  العربية المشتركة ذات
 في وطنابما اليقل عن معاملة مثيليهما من أصل  العربيمعاملة رأس المال والعمل -أ: العربية

 فيتحقيق التوازن  -ب. وبما يحقق الضمانات الالزمة والحوافز المناسبة لهما عربيكل قطر 
التنميـة   فـي العربية المسـاهمة   اإلنتاجتمنح لعناصر  التيازات والتسهيالت الحقوق واالمتي

العاملة العربية وضمان حقوقهـا وإعطائهـا التسـهيالت     األيديتحرير تنقل  -جـ. العربية 
العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية : رابعا. الالزمة والمساعدات لتطويرها

العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق االستقرار واالنسـجام   األقطارفيما بين  ةوالداخلي
والعدالة االجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشـعبية الفعالـة    واالجتماعي االقتصادي

 القـومي اعتماد مبـدأ التخطـيط   : خامسا. عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها في
المشـترك علـى    العربـي لمشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل للمشاريع العربية ا

المشـترك وعقـود التنميـة     االقتصـادي  العربيالعمل  بإستراتيجية االلتزام-أ -:التاليالنحو 
بأن تضمن كـل خطـة قطريـة     االلتزام-ب. العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها

تخصيص نسبة معينة مـن المـوارد    فيعناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل  إلى باإلضافة
-أ: ينبغي القومي االقتصاديالتزاما بمبدأ التكافل : سادسا. لتمويل مشروعات الخطة القومية 



 العربـي  واالجتماعي االقتصاديتكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس 
وتنمية  القوميلعربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات األمن تمويل الحاجات ا فئ

التزام األقطـار العربيـة بالـدعم    -ب. األساسية البنيالموارد والطاقات البشرية ومشروعات 
إلجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته  آو أجنبييتعرض لعدوان  عربيقطر  أليالكامل 

 واالجتمـاعي  االقتصـادي طبيعية وفقا لما يقرره المجلـس  لكوارث  أوحقوق السيادة الوطنية 
 أطـار  فـي االتفاقيات الجماعية المنعقدة  فيالنظر  إعادة: االتفاقيات الجماعية: سابعا. العربي

ضوء المتغيرات العربية والدولية المسـتجدة   فيجامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها 
القوميـة وفـى ضـوء تجـارب      هدافهااعلية لها لتحقيق يحقق المزيد من الف الذيعلى النحو 

الكفيلة بإطالق حرية المعامالت  اإلجراءاتالتعجيل باتخاذ -المال والنقد أ في: ثامنا. تطبيقاتها
اسـتخدام   في التدريجيالتوضيح -ب. العرىاتفاقية صندوق النقد  أحكامالجارية العربية وفق 

ـ . االقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية وتهيئة الظروف الحسابي العربيالدينار  ربـط   -جـ
التبـادل   فـي : تاسـعا .  التكـاملي  التنمويبالهدف  العربيداخل الوطن  العربيرأس المال 

إطار جهد  فيالمباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك  التجارتحرير التبادل -أ: التجاري
مـنح المشـروعات العربيـة التكامليـة     -ب. يعزز القاعدة اإلنتاجية وينوعهـا  تكامال تنموي

العربية والسيما مـن حيـث    األقطار فيالمشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات األجنبية 
التنسيق  -جـ.  العربي واالجتماعي االقتصاديالتمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس 

للسـلع األساسـية   الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض  األسواقدخول  فيالمسبق 
عربيـة جماعيـة    إسـتراتيجية وفـق   العربي واالجتماعي االقتصادييقررها المجلس  ىالتح

بالنسبة لمجموعة من السـلع   السلعي االستراتيجيوضع سياسة عربية للتخزين  -د. للتفاوض
: عاشـرا . العربي واالجتماعي االقتصادييحددها المجلس  التيالرئيسية المنتجة والمستوردة 

 االقتصـادي  العربيلمؤسسات العمل  التنظيميتطوير الهيكل : منظمات العربية المتخصصةال
المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون 

إطـار   فـي وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديـد دور كـل منهـا    
توضع لتنفيـذها واتخـاذ    التيالمشترك والخطط القومية  االقتصادي العرىالعمل  إستراتيجية

العربيـة   األقطارتعمل : أحد عشر.  إليهاتحقيق المهام الموكلة  فيكافة الوسائل لدعم دورها 
الوصول باقتصاديات األقطار  عربا اقتصاديتعاون وتكامل  ألي النهائييكون الهدف  أنعلى 

وضـع  : عشـر  ثـاني العالقات الدولية  في:  الثانيالباب . اقتصادية عربيةوحدة  إلىالعربية 
باسـتثمار القـوة    العربـي ضرورة االلتـزام  . خدمة القضايا القومية فيالمصالح االقتصادية 

االقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى األخص منهـا القضـية الفلسـطينية    
 االقتصـادي يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلـس   التيات وذلك وفقا للسياسات واإلجراء



 العربـي التعاون مع الدول النامية ضرورة تعزيز التعـاون  : ثالث عشر . العربي واالجتماعي
مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقاللها 

الفعال مـن أجـل    العربياإلسهام -الجديد أ الدولي دياالقتصاالنظام : رابع عشر. االقتصادي
جديد بهدف إقامة عالقات اقتصادية متكافئة وعادلـة ومعمقـة بـين     دولي اقتصادانظام  إقامة

اتخاذ كافة اإلجراءات الفعالـة  -ب. أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث
مواجهـة الـدول    فـي الوقوف بحزم  -جـ. العربيةاالقتصاديات  إلى اإلسرائيليلمنع التسلل 

دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صـمود   -د. الصهيونيالمساندة للعدو 
يوم األربعاء الثـامن   فيحرر هذا الميثاق بمدينة عمان . (المحتلة األراضي في العربيالشعب 

 ثـاني العشرين من شهر تشرين الموافق للسادس و، هجرية  ١٤٠١عشر من شهر محرم سنة 
العامة لجامعة الـدول العربيـة    األمانةواحد يحفظ لدى  أصلميالدية من  ١٩٨٠نوفمبر سنة 

  .)إليهالمنضمة  أووتسلم صورة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق 
   
  
   
  
 
  


