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 .كبرى النسخة محطثة من نقاط اتصاي منطقة التجارة الحرة العربية ال • :1 ات البندمرفق

 قائمة المناطق الحرة  ا الطبي العربية. •
 ال ي لط مر قاا • :2 ات البندمرفق
 .التقرير الطبري المجمع لمتابعة اداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  •  :3 ات البندمرفق
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 مقترح دبلة االماراا العربية المتحطة • :4 ات البندمرفق
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 البرنامج التنفيذي.
 النسخ النهائية. –الماللق المتلمة للبرنامج التنفيذي  • :7 ات البندمرفق

 مذكراا الس ادن بالعراق بشأن الماللق •
ين بالمنا سة بمنع المختصلفريق بت صياا االلتماع السابع عشر  قريرت • :8 ات البندمرفق

 .اااللتكارا

 الطليل االسترشادى •
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 {االجتماعرئاسة }
 

 
اسااتناد الااى التاااة النداااة الااطا لا للمجلااا االقتصااادي بااللتماااعا  المااادة الثالثااة عشاار بالتااا  -

 تنص  ا  قرتها الثانية على ما يلا:
   بمقررا تنتخب كل لجنة  ا ابي التماع لها من بين اعضائها رئيسا  -2 -

 

ب قاااا الندااااة  يطباااق اسااال ئ االنتخاااائ ة النتخاااائ رئااايا لياااثن لجناااتكل المااا قرة ماااطع  إبعلياااة  ااا -
دبلااة  للجنااة التنفيااذ بالمتابعااة (53) االلتماااع السااابق تاارا المعماا ي باال  ااا االمانااة العامااة  بقااط 

 .الك يت
 

 
  

 ،ترونه مناسبا  النتخاب من واألمر معروض على اجتماعكم الموقر 
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 البند األول
 

 عامةمذكرة األمانة ال
 بشأن 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىتطبيق متابعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموضوع{}عرض 
 

 

 المتابعة الدورية لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  :اوالا 
 نص الذي 15/2/2007-79د.ع  -1682قرارا المجلا االقتصادي بااللتماعا رقل لتنفيذ  -

" تكليف االمانة العامة بإعطاد لطبي تنفيذ بمتابعة  اصة بالتزاماا الطبي تجاه منطقة  على
" ية بالمجلا االقتصادي بااللتماعاالعرب لالتجارة الحرة العربية الكبرى  ا ض ء قراراا القم

قة استعراض االلراءاا المتخذة من قبل الطبي العربية االعضاء  ا المنطب متابعة بذلك بهطف 
 .بألتاة المنطقة االلتزاة الكامل تحقيق المست ى االمثل من نح 

- 11 0عد.  – 2346) رقل:قرار الب  للمجلا االقتصادي بااللتماعا باإللاطة بقرار -
 :بالذي نص على  ذاا العالقة بمنطقة التجارة الحرة العربة الكبرى (1/9/2022
 

 التنفيذ بالمتابعة للجنة بالخمس ن ث الثال ت صياا االلتماعب " ا. الم ا قة على تقرير 
 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

ئ. الطلب من الطبي األعضاء االلتزاة بقرار المجلا االقتصادي بااللتماعا رقل 
الغاء -2بالذي يتضمن  ا الفقرة  امسا: ) 18/9/2003( بتاريخ 72( د.ع)1482)

صالبة لشهاداا المنشأ من قبل السفاراا الف اتير بال ثائق بالمستنطاا الم علىتصطيق 
 بالقنصلياا(.

المنطقة التجارة الحرة  إطاراعتماد الماللق المتملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة  ا   ج.
  ملحق تطابير الصحة بالصحة النباتية  التجارة علىالعربية الكبرى )ملحق القي د الفنية 

ان  علىاسترشادي لمطة عامين  ل(  بشتكريةبملحق الملكية الف (1) التجارةمحلق تسهيل 
 .1/9/2024تطبق بشتل الزاما اعتبار من 

                                           
تحفظ المملكة العربية السعودية على ملحق تسهيل التجارة إال بعد وضع اإلطار الزمني لاللتزامات من قبل الدول األعضاء خاصة   (1)

 االلتزامات الواردة في الفئة )ج( من الملحق.
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د.  الطلب من لمه رية العراق إعادة الندر  ا التحفظ ال ارد  ا التقرير الثانا عشر 
لفريق الخبراء بالمختصين  ا مجاي لماية المستهلك  ليث تعط صياغة التحفظ بمثابة 

 .(2) الكبرى ة التجارة الحرة العربية تجميط لعض ية العراق بمنطق
ه.  اعتماد "الطليل االرشادي اإلقليما  ا الطست ر الغذائا" بصيغتل المر قة  بدع ة الطبي 

 .1/3/2023بضعل م ضع التنفيذ  ا م عط اقصاه  علىاألعضاء 
ب.  إعادة بثيقة "استراتيجية عمل الفريق العربا لسالمة الغذاء  العادة صياغتهما  ا 

  ء ماللداا الطبي األعضاء.ض
ز.  دع ة الطبي العربية الا المشاركة بفعالية  ا "الشبتة العربية للمنا سة"لتحقيق االهطاف 

 المرل ة منها.  
 

 {المتخذة اإلجراءات}
 

على  لراءاا الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مانة العامة كا ة اإلتابعت األ -
 .النح  المطل ئ

األ تاة المستخطمة عنط التصطيق على  نماذج بتعميل ما برد إليها من العامة األمانة قامت -
 . ا إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  2022لعاة  شهاداا المنشأ

بياناا نقاط اتصاي بتحطيث  ةعطد من الطبي األعضاء الخاصمذكراا من تلقت األمانة العامة  -
 .عربية الكبرى منطقة التجارة الحرة ال

بدبلة  قطرتلقت األمانة العامة مذكراا من كل من لمه رية العراق بدبلة الك يت بدبلة  -
تحطيث قائمة المناطق الحرة دا ل اراضا الطبي بشأن بسلطنة عمان اإلماراا العربية المتحطة 

الصادرة  5/660  بذلك ردا على مذكرتها رقل التجارة الحرة العربية الكبرى   ا منطقةاألعضاء 
 .30/5/2022بتاريخ 

لمناطق الحرة دا ل اراضا الطبي األعضاء  ا منطقة ااعطا األمانة العامة قائمة محطثة  -
 مر ق القائمة()التجارة الحرة العربية الكبرى  بذلك ب قًا لما برد إليها من الطبي األعضاء. 

 

 }المطلوب{
 

 األ تاة  قط تتربنية من نماذجيعربية بنسخة الاألمانة العامة لجامعة الطبي الم ا اة التأكيط على  -
دبن  (CDعلى قرص مطمج ) 2023لعاة  ة عنط التصطيق على شهاداا المنشأالمستخطم
 .الت اقيع

                                           
 اإلبقاء على صفة االسترشادية للملفات التي توافقت عليها الدول األعضاء. العراق:رد جمهورية  (2)



 

- 3 - 

 

التأكيط على التحطيث الطبري على بياناا نقاط االتصاي الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية  -
 الكبرى.

امة بقائمة المناطق الحرة  لتى يتسنا لالمانة العامة تعميل األمانة الع التأكيط على سرعة م ا اة -
 على الطبي األعضاء.متتملة قائمة 

 
 

 .معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا األمر
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 الثانيالبند 

 
 مذكرة األمانة العامة

 بشأن 

 العقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 ـــــ

 ]عرض الموضوع[

 ـــــ
إتساقا مع المهاة الم كلة للجنتكل الم قرة  ا لل اي نزاعاا قط تنشأ عن تطبيق منطقة التجارة  -

 الحرة العربية الكبرى  بذلك ب قا لما برد  ا البرنامج التنفيذي للمنطقة.
( الذي 6/9/2018 –102د.ع  -2190)ق قرار المجلا االقتصادي بااللتماعا رقل ل تنفيذاً  -

استحطاث بنط دائل ضمن لطبي اعماي التماعاا لجنة التنفيذ بالمتابعة لمناقشة  "نص على
  بذلك قة التجارة الحرة العربية الكبرى العقباا التا ت الل الطبي االعضاء  ا تطبيق التاة منط

 ".لتطبيق التاة المنطقة اكثرلضمان لل المشتالا العالقة بمتابعة 
 

 {ذةالمتخ اإلجراءات}
 

 12/9/2022الصادرة بتاريخ  22/1080/5/2/7قامت األمانة العامة بم لب المذكرة رقل  -
 ا إطار  تجاراتها العربيةبأية عقباا قط ت الل  ب من الطبي العربية األعضاء م ا اتهاطلالب

اإللراءاا المتخذة لياي التخلص من العقباا التا ت الل الصادراا العربية  المنطقة  بكذلك
لل تتلقا األمانة العامة اية ردبد بهذا ب   الم قرةسبق ان اثيرا  ا التماعاا لجنتكل  التا

 .الشأن
برد بعض المع قاا  ا التقارير القطرية ل ي اداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  بلكن  -

لتنفيذ  ا هذا البنط  ليث ال تعرض اية مع قاا على لجنة ا لن يتل مناقشتها ندرا لنداة المتبع
 بالمتابعة اإل بعط إستيفاء التشابر الثنائا بين نقاط االتصاي.

 

 }المطلوب{
 

 ا إطار  عربيةال تجاراتهاعقباا ت الل  أيةب م ا اة األمانة العامةالطلب من الطبي األعضاء  -
 .  بذلك بعط إستيفاء التشابر على مست ى نقاط األتصايمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 

 .معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا راألم
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 البند الثالث
 

 مذكرة األمانة العامة
 

 بشأن 
 

 التقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 ـــــ
 ]عرض الموضوع[

 ـــــ
 ة الـدولالمجلس االقتصادي واالجتماعي العديد مـن القـرارات التـي مـن شـمناا مطالبـ أصدر -

 إعتمـاد فـيأحـدهاا  داء المنطقة والتي جـاءبموافاة االمانة العامة بتقرير دوري أل األعضاء
 :لىي نص علتوا 53التنفيذ والمتابعة في اجتماعاا  توصية لجنة

الطلب من الطبي األعضاء م ا اة األمانة العامة بالتقرير الطبري الخاص بمتابعة منطقة " •
كبرى ب قا للنسخة المحطثة  بذلك لتضمين التقارير القطرية  ا التجارة الحرة العربية ال

 ."التقرير المجمع ألداء المنطقة بالذي يعرض على اعماي االلتماع القادة

إعطاء نبذة عن مطى التقطة  ا مختلف الم ض عاا الخاصة  بقط تضمنت النسخة المحطثة  -
لتى يغطا التقرير  2022ب 2021بالمنطقة  بكذلك اهل التط راا التا لطثت  الي عاما 

اكبر قطر ممتن من المعل ماا ل ي مستجطاا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  بيتضمن 
 ا إطار المنطقة  الي  للطبي األعضاء إلصاءاا شاملة عن التجارة العربية البينية تقرير
بكذلك مطي   المنطقة التاة  ا تطبيق الطبي عرض العقباا التا ت الل بكذلك  2021 عاة

 .مشاركة الطبي األعضاء  ا االلتماعاا الخاصة بالمنطقة

 المتخذة{ }اإلجراءات
 

 22/1140/5/2/7 رقل:بم لب المذكرة  عضاءقامت باالمانة العامة بمخاطبة الطبي األ -
لم ا اتها بالتقرير القطري الطبري لمتابعة اداء منطقة التجارة الحرة  12/9/2022 بتاريخ

 53الذي قط تل تعميمل مع تقرير ت صياا االلتماع  ى ب قا لنم ذج المحطثالعربية الكبر 
 للجنة التنفيذ بالمتابعة.

 لمتابعة لتطبيق التاة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القطرية  ريراتقالتلقت األمانة العامة  -
 :ب قا لنم ذج المحطث من كل من
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 18/10/2022الصادرة بتاريخ  5/0088771/2022 :دبلة قطر: بم لب المذكرة رقل •

 .25/10/2022بتاريخ الصادرة  6/23/5704ة/ :لمه رية العراق: بم لب المذكرة رقل •

 187/2022بم لب المذكرة رقل: ة ب ز/ ة ن ط/ دبلة االماراا العربية المتحطة: •
 .25/10/2022الصادرة بتاريخ 

 .2022ن  مبر 6بتاريخ الصادرة  16581لمه رية مصر العربية: بم لب المذكرة رقل  •

الصادرة  16332المنطببية الطائمة لسلطنة عمان رقل سلطنة عمان: بم لب مذكرة  •
 .16/11/2022بتاريخ 

 متابعةل قطريةقامت األمانة العامة بإعطاد تقرير مجمع  ا ض ء ما برد إليها من تقارير  -
 (3منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. )مر ق  داءا تط ر

 
 لوب{}المط
 

منطقة التجارة الحرة  ل ي تط ر اداءاستعراض األمانة العامة مخلص ل ي التقرير المجمع  -
 العربية الكبرى  ا ض ء ما برد إليها من تقارير قطرية.

مانة العامة بالتقرير الطبري ألداء المنطقة الطلب من الطبي العربية ضربرة االلتزاة بم ا اة األ -
الطبري المجمع ل ي تط ر التقرير تسنى لألمانة العامة إعطاد لتى يب قا النم ذج المحطث  

التزاة الطبي بتطبيق التاة  ى  لل ق ف على مطاداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 المنطقة.

 
 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 لرابعالبند ا
 

 مذكرة األمانة العامة
  بشأن 

 في  ربة دولة اإلماراتتج
 التحول الرقمى في الخدمات الحكومية

 

 ]عرض الموضوع[ 

 ـــــ
لاء  ا مفاداها لرص بالتا مذكرة بزارة االقتصاد بطبلة االماراا العربية  تلقت األمانة العامة -

تجارة الحرة العربية الكبرى دبلة االماراا على التنسيق مع الطبي األعضاء  ا إطار منطقة ال
ا تق ة بها  ا التبادي التجاري  ا إطار المنطقة  بعلية طلبت تل ي اإللراءاا بالتحطثياا ال

 ا الخطماا الحت مية ل زارة  المتحطة االماراا العربيةإدراج م ض ع " التح ي الرقما لطبلة 
 االقتصاد" 

 

 الستيضاح األمر  ليث ابطا رغبتها ة المتحطةاألمانة العامة مع دبلة االماراا العربيت ت اصل -
 ا التح ي الرقما  تعميل تجربتها  ا التح ي الرقما على الطبي األعضاء  باقتراح الشربع ا 

الت اصل بين نقاط بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  من  صلةذاا المالا ا ا كا ة المع
تسهل لركة التبادي التجاري  التامجاالا  بكذلك تبادي شهاداا المنشأ  بغيرها مناالتصاي 
 ة.األعضاء بالمنطقبين الطبي 

 
 

 {المتخذة اإلجراءات}
 
 

مذكرة بزارة االقتصاد بطبلة االماراا العربية المتحطة رقل ة ب ز/ة ن  تلقت األمانة العامة -
  بشأن طلب إدراج م ض ع التح ي الرقما لطبلة 8/9/2022الصادرة بتاريخ  170/2022ظ/
 ماراا العربية المتحطة  ا الخطماا الحت مية على النطة التماع لجنة التنفيذ بالمتابعة.اال
 

 }المطلوب{
 

الطلب من دبلة االماراا العربية المتحطة استعراض مقترلها ل ي تجربتها  ا التح ي الرقما  -
 .بكيفية االستفادة منها  ا إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 
 

 روض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبااألمر مع
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 البند الخامس
 

 
 مذكرة األمانة العامة

  بشأن 
معوقات منطقة التجارة الحرة المملكة العربية السعودية إلنشاء منصة  مقترح

 العربية الكبرى
 

 ]عرض الموضوع[ 

 ــــ
ية المتضمنة مبادرة بعن ان تلقت األمانة العامة مذكرة المنطببية الطائمة للمملكة العربية السع د -

"منصة مع قاا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" بتص ر لهيتل المنصل التا تستهطف 
 معالجة اية مع قاا قط تح ي دبن إنسيائ التجارة العربية البينية.

العربية  ا إطار منكق  تهطف المنصة إلى اتمتة عملية معالجة العقباا التا ت الل الصادراا  -
مة مع االع باألمانةشفا ية  ا تعامل الطبي األعضاء التجارة الحرة العربية الكبرى  بر ع مست ي ال

قشة تلك العقباا  الي   بت  ير ال قت بالجهط للمناية البينيةاية عقباا ت الل التجارة العرب
 اللتماعاا.ا

 
 {المتخذة اإلجراءات}

 

الصادرة بتاريخ  324ية رقل تلقت األمانة العامة مذكرة المنطببية الطائمة للمملكة العربية السع د -
 بالمتضمنة مبادرة " منصة مع قاا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". 27/9/2022

 

 }المطلوب{
 

الطلب من المملكة العربية السع دية استعراض مقترلها ل ي "منصة مع قاا منطقة التجارة  -
 رة الحرة العربية الكبرى.الحرة العربية الكبرى"  بكيفية تفعيلها  ا إطار منطقة االتجا

 
 

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 البند السادس

 
 

 مذكرة األمانة العامة
  بشأن 

مناقشة قائمة السلع التي ال تسري عليها أحكام منطقة التجارة الحرة العربية 

 ألسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئيةالكبرى 

 ـــــ
 ]عرض الموضوع[

 ـــــ
الجمه رية اللبنانية بكذلك مذكرة على مذكرة  لجنتكل الم قرة  ا إلتماعها السابقاطلعت  -

تسري ال القائمة السلع التا لمه رية العراق بشأن رغبتها  ا تقليص عطد السلع ال اردة  ا 
بقط   يةبيئاب امنية  باصحية  باعليها التاة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية 

 لاءا الت صياا على النح  التالا" 

الطلب من الطبي العربية األعضاء م ا اة األمانة العامة بمذكراا رسمية بمرئياتها ل ي مقترح كل من  •
قائمة السلع التا ال تسري عليها التاة منطقة التجارة الجمه رية اللبنانية بلمه رية العراق لتقليص 

 دينية اب صحية اب امنية اب بيئية.الحرة العربية الكبرى ألسبائ 
السلع التا ال تسري عليها التاة منطقة التجارة الحرة العربية الطلب من األمانة العامة تعميل قائمة  •

 .الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب بيئية على الطبي األعضاء
 

 (اإلجراءات المتخذة) 
تا ال تسري عليها التاة البرنامج التنفيذي لمنطقة قائمة السلع التعميل ب قامت األمانة العامة -

مع  لى الطبي األعضاءعالتجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب بيئية 
 .53تقرير ت صياا االلتماع 

ائمة المنطببية الطمن  4/8/2022الصادرة بتاريخ  339/2022مذكرة رقل األمانة العامة  تلقت -
 القائمةلطبلة الك يت لطي لامعة الطبي المتضمنة عطة الم ا قة على تقليص عطد من السلع من 

السلع التا ال تسري عليها التاة البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ 
 .دينية اب صحية اب امنية اب بيئية

عبر البريط اإللكتربنا ما يفيط رغبتها  ا سع دية تلقت األمانة العامة من المملكة العربية ال -
السلع التا ال تسري عليها التاة البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة  القائمةلى اإلبقاء ع

 دبن اي تعطيل. العربية الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب بيئية
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 12/3/22/1193البحرين رقل ص/ئ ة ق /تلقت األمانة العامة مذكرة المنطببية الطائمة لمملكة  -
السلع  بالتا تتضمن رغبتها  ا اإلبقاء على السلع من القائمة 11/9/2022الصادرة بتاريخ 

التا ال تسري عليها التاة البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية 
 دبن اي تعطيل. اب صحية اب امنية اب بيئية

رقل: ة ب ز/ ة ن  طبلة االماراا العربية المتحطةب بزارة االقتصادمانة العامة مذكرة تلقت األ -
التا تفيط بعطة الم ا قة على لذف تلك السلع  25/10/2022الصادرة بتاريخ  187/2022ط/

برنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قائمة السلع التا ال تسري عليها التاة 
  ليث انها سلع تطبق عليها رس ة لمركية عالية ئ دينية اب صحية اب امنية اب بيئيةألسبا

 الكها.بهطف الحط من إست
الصادرة بتاريخ  16332مذكرة المنطببية الطائمة لسلطنة عمان رقل تلقت األمانة العامة  -

برنامج اة فيط الم ا قة على مقترح تقليص قائمة السلع التا ال تسري عليها التت 16/11/2022
 .التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب بيئية

 2/3366ج ع /رقل  لمملكة األردنية الهاشميةمذكرة المنطببية الطائمة لتلقت األمانة العامة  -
ري عليها تفيط رغبتها  ا اإلبقاء على قائمة السلع التا ال تس 23/11/2022الصادرة بتاريخ 

برنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب التاة 
 .دبن تعطيل بيئية

الصادرة  5/0100275/2022رقل  لطبلة قطرمذكرة المنطببية الطائمة تلقت األمانة العامة  -
لتا ال تسري عليها التاة تفيط رغبتها  ا اإلبقاء على قائمة السلع ا 23/11/2022بتاريخ 

 برنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية اب صحية اب امنية اب بيئية
 دبن تعطيل.

 

 (المطلوب)
 

السلع التا ال  مناقشة مرئياا الطبي األعضاء ل ي مقترح تقليص عطد من السلع من القائمة -
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ألسبائ دينية اب تسري عليها التاة البرنامج التنفيذي ل

 .صحية اب امنية اب بيئية
 
 

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 بع ساالبند ال

 
 مذكرة األمانة العامة 

 بشأن
 المستحدثة في تطبيق المالحقمتابعة 

 طار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىإ في 

 ـــــ
 عرض الموضوع[]

 ـــــ
 ا  1/9/2022-110د.ع  -2346رقل ق لمجلا االقتصادي بااللتماعا ا إشارة إلى قرار -

الذي نص على " اعتماد الماللق ب  يما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   110دبرتل 
فنية على التجارة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )ملحق القي د ال ذيالمتملة للبرنامج التنفي

بملحق تطابير الصحة بالصحة النباتية بملحق تسهيل التجارة بملحق الملكية الفكرية( بشتل 
 .1/9/2024استرشادي لمطة عامين على ان تطبق بشتل إلزاما اعتبارًا من 

العامة لجامعة الطبي العربية علاى  ة  تقترح األمانوفي إطار أستكمال مستادفات تطوير المنطقة -
 لإنشاء لجنتاا القيا د الفنياة علاى التجاارة بلجناة الصاحة بالصاحة النباتياة لتباطا عملها ربع  االش

 الفتارة االسترشاادية  االي على ان تك ن ابل ياا عملهاا  2023 الي النصف الثانا من العاة 
ها بضع الشربط المرلعية لعملها بإنشاء نقاط االتصاي المعنياة بم ضا عاا القيا د  )عامين( 

  بان تعقاط التماعاتهاا بعاط ذلاك لساب بم ض عاا الصحة بالصاحة النباتياة ة على التجارةالفني
  بذلاك إساتنادًا علاى الما اد ك ن المحلق إلزاميا  تبطا اللجنة  اا اعمالهاا مباشارةتالحالة  إلى ان 

 التا نصت على ذلك  ا الماللق التالية:

 ا  تلثة عشر من الملحق بالتا نصإلى المادة الثا إشارة النباتية،الصحة والصحة  ملحق -
 -على ما يلا:  2ب 1الفقرتين 

يتل إنشااء لجناة تاطابير الصاحة بالصاحة النباتياة  اا إطاار منطقاة التجاارة الحارة العربياة الكبارى مان  " -1
الااطبي األطاااراف  لبتعتلبعاااع لجناااة التنفياااذ بالمتابعاااة  ببمشااااركة المندماااة العربياااة للتنمياااة الزراعياااة كعضااا  

 ".مراقب
 تق ة اللجنة ب ضع الشربط المرلعية بآلية عملها  ا بطاية التماعاتها." " -2
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المادة الحادية عشر مان الملحاق بالتاا تانص  اا الفقارتين   القيود الفنية على التجارةملحق  -

 -على ما يلا:  2ب 1
ارة الحارة لقيا د الفنياة علاى التجاارة مان الاطبي األطاراف  اا منطقاة التجاتسامى لجناة ايتل إنشااء لجناة "

بالتعااطين  بتقاا ة اللجنااة بااطع ة  بالتقياايا العربيااة الكباارى ببمشاااركة المندمااة العربيااة للتنميااة الصااناعية
 ".  بتتخذ اللجنة ت صياتها بت ا ق اآلراءمن تراه مناسًبا للمشاركة  ا التماعاتها

 المتابعة.""تق ة اللجنة بإعطاد بثيقة الشربط المرلعية لعملها  بتر عها للجنة التنفيذ ب 
 

بندااارا   ملحـــق تســـايل التجـــارة فـــي إطـــار منكقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى  يماااا يخاااص  -
لخص صااية هااذا الملحااق ليااث تعااط لااطابي االلتزاماااا لاازء ال يتجاازا ماان االتفاااق  لااذا البااط ماان 
اسااااتمرار اللجنااااة  ااااا عقااااط التماعتهااااا لحااااين االنتهاااااء ماااان إعااااطاد لااااطبي التزاماااااا كاقااااة الااااطبي 

 اء.االعض
نشاااء لجنااة معنيااة إل لاال ياارد  ااا الملحااق ايااة إشاااراا   فيمــا صخــص ملحــق الملكيــة الفكريــةأمــا  -

الفكرياة تحااي الاى    لذا نقترح ان اية م ضا عاا ذاا عالقاة بالملكياةهذا الملحقتطبيق بمتابعة 
 .بالتنا سية لملكية الفكرية التابعة إلدارة الملكية الفكريةل الفنية لجنةال

 المتخذة{ }اإلجراءات
 

للمجلا  108قامت األمانة العامة بعرض تقرير ل ي ملحق الملكية الفكرية على الطبرة  -
 .االقتصادي بااللتماعا  ليث انتهت اللجنة المعنية من عملها

لطي لامعة الطبي العربية رقل:  عراقتلقت األمانة العامة مذكرة المنطببية الطائمة لجمه رية ال -
عراق ال يمتن تنفيذ لمه رية الاإل طار بأن   بالمتضمنة 2022 اكت بر 27بتاريخ  5769

ملحقا القي د الفنية على التجارة بملحق تسهيل التجارة ندرًا لحالتها الا اكتماي إقرار الق انين 
تلل تطبيق ل زمنية ترة  بالتشريعاا غير المنجزه بذاا الصلة بتلك الملحقاا  الذا اليمتن تحطيط

 تهيئة البنية التشريعية الالزمة لذلك. )مر ق المذكرة( ك ن استرشادية لحينانها ستالماللق  ب 

تلقت األمانة العامة مذكرة المنطببية الطائمة لجمه رية الس دان لطي لامعة الطبي العربية رقل:  -
  بالمتضمنة طلب منح الجمه رية 2022اكت بر  30بتاريخ  17/12    ة/ اقتصادي/
تقطر بخما سن اا لت ا يق ابضاعها  يما يتعلق بتطبيق الماللق المتملة  الس دانية  ترة انتقالية

للبرنامج التنفيذي  بذلك لتهيئة البنية التحتية بالتشريعية الالزمة لذلك   اصة  ا ظل الدربف 
 غير االعتيادية التا تمر بها الس دان. )مر ق المذكرة(
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 }المطلوب{
 

لقي د الفنية على التجارة  ا إطار منطقة التجارة الحرة ا مناقشة مقترح البطء  ا إنشاء لجنة -
 .العربية الكبرى 

للجنة الصحة بالصحة النباتية  ا إطار منطقة التجارة  مناقشة مقترح البطء  ا إنشاء لجنة -
 .الحرة العربية الكبرى 

للجنة تسهيل التجارة  ا إطار منطقة التجارة الحرة العربية  مناقشة مقترح استكماي لجنة -
 عملها للتفابض على لطابي االلتزاماا الخاصة بالملحق. الكبرى 

 .ل ي آلية تطبيق ملحق الملكية الفكرية  ا إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مناقشة  -
على  ترة انتقالية تقطر بخما الطلب من لمه رية الس دان استعراض مبرراتها للحص ي  -

 طبيق الماللق المتملة للبرنامج التنفيذي.سن اا لت  يق ابضاعها  يما يتعلق بت
 

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 ثامنالالبند 
 

 مذكرة األمانة العامة
 بشأن 

 الخبراء والمختصين  فريقأعمال متابعة 
 في مجال المنافسة ومراقبة االحتكار في الدول العربية 

 ـــــ
 ضوع[]عرض المو

 ـــــ
الطبرة الثالثة  ا الرياض  –استنادًا إلى قرار القمة العربية التنم ية: االقتصادية بااللتماعية  -

بالذي نص على ))ت ليط الندل بالتشريعاا بالسياساا التجارية  يما بين   2013/ 21-22
ن  ا مجاي  ريق الخبراء المختصي (  عقطالطبي العربية المتعلقة بالمنا سة بمنع االلتكار(

 .اداء مهامل التماعاتل لم اصلةالمنا سة بمراقبة االلتكار  ا الطبي العربية 
عبر  اصية الت اصل المرئا   2022اغسطا  25بقط عقط الفريق  التماعل السابع عشر ي ة  -

الم ا قة على انتخائ لهاز لماية المنا سة بمنع الممارساا ليث لاءا اهل ت صيتل  
  2024-2022العربية لرئاسة شبتة المنا سة العربية للعامين  ة مصرااللتكارية بجمه ري

كما تل   اآللية التنفيذية لشبتة المنا سة العربيةالم ا قة على التعطيالا التا تمت على بكذلك 
سياساا مجم عاا العمل الثالث المقطمة من كال من لمه رية مصر اإللاطة علمًا بمقترح 

(  المملكة العربية السع دية رفع الكفاءة المؤسسيةمجم عة العمل )تت لى رئاسة التا العربية 
تت لى رئاسة التا ( بالمملكة المغربية إنفاذ قوانين المنافسةتت لى رئاسة مجم عة العمل )التا 

 .(االندماجات واالستحواذاتمجم عة العمل )

 بقط تل منا سة كما تل مناقشة مقترح لمه رية مصر العربية ل ي نم ذج محاكاة سلطاا ال -
الطلب من سلطاا لماية المنا سة بالطبي األعضاء التنسيق مع لهاز لماية المنا سة بمنع 
الممارساا االلتكارية بجمه رية مصر العربية لالتخاذ اإللراءاا الالزمة نح  اإلعطاد الجيط 

 لنم ذج المحاكاة. 

سة  ليث تل اد اي بعض التعطيالا باستكماي الفريق مناقشة القان ن االسترشادي العربا للمنا   -
بمن ثل الم ا قة بشتل نهائا على صيغة القان ن االسترشادي العربا للمنا سة  بالطلب ر عل 

 إلى لجنتكل الم قرة تمهيطًا العتماده من قبل المجلا االقتصادي بااللتماعا.
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 المتخذة{ اإلجراءات}
 

الخبراء المختصين  ا مجاي المنا سة  فريقلااللتماع السابع عشر عقط قامت األمانة العاة ب -
عبر  اصية الت اصل  2022ن  مبر  اغسطا 25 ي ة بمراقبة االلتكار  ا الطبي العربية

 تقرير الت صياا( 7)مر ق  .بقط اتخذا اإللراءاا األزمة نح  تعميل تقرير ت صياا  مرئاال
 

 }المطلوب{
 
 

فريااق الخبااراء بالمختصااين  ااا مجاااي عشاار ل عابسااالبتقرياار بت صااياا االلتماااع  اإللاطااة علماااً  -
 المنا سة بمراقبة االلتكار  ا الطبي العربية. 

مناقشة مرئياا الطبي ل ي الم ا قة على الصايغة النهائياة للقاان ن االسترشاادي العرباا للمنا ساة   -
 تمهيطًا العتماده من قبل المجلا االقتصادي بااللتماعا.

 

 

 اذ ما ترونه مناسبااألمر معروض على اجتماعكم التخ
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 تاسعالالبند 
 

 مذكرة األمانة العامة  
 

 بشأن 
 فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك متابعة أعمال

 ـــــ
 ]عرض الموضوع[

 ـــــ
عقط ب عقط التماعتل   المستهلك لماية ا مجاي  بالمختصين للخبراء عرباال فريقال باصل -

عطد من  االلتماع ناقش  ليث 2022سبتمبر  14ب 13ي ما  الثالث عشر اللتماعا
الم ض عاا اهمها متابعة تنفيذ  طة عمل الفريق  ا المرللة المقبلة  بالطليل الم لط للق انين 

برت كل التعابن بين كما تل استكماي المناقشاا ل ي   بالتشريعاا الخاصة بحماية المستهلك
تل استعراض تجارئ عطد من الطبي  ا مجاي  كماالطبي العربية  ا مجاي لماية المستهلك  

 لماية المستهلك.

إنشاء منصة بقاعطة بياناا لم ض عاا لماية المستهلك بال طن  مبادرة االلتماعبتنابي  -
ليث تل الم ا قة على ان يت ن شهر العربا  بكذلك إلتفالية األسب ع العربا لحماية المستهلك 

الطلب من األمانة العامة تل الما لحماية المستهلك  ب مار  من كل عاة ببالتزامن مع الي ة الع
 إعطاد ثالث مقترلاا لتك ن م ض ع االلتفاي باالسب ع العربا لحماية المستهلك.

 

 المتخذة{ }اإلجراءات
 

 عاا لمايااة العربااا المختصاين بم ضااعشار للفريااق  الثالااثااللتماااع عقاط قامات األمانااة العامااة ب -
األمانااة العامااة  بقااط تاال تعماايل تقرياار الت صااياا  بمقاار 2022ساابتمبر  14ب 13ياا ما المسااتهلك 

 تقرير الت صياا( 8 )مر ق

العرباا المختصاين بم ضاا عاا راباع عشار للفرياق الااللتماااع عقاط قامات األماناة العاماة بالاطع ة ل -
بمقر األمانة العامة  بقط تل تعميل تقرير الت صياا  2022سبتمبر  5ب 4ي ما لماية المستهلك 

 لقًا()ي زع ال

 

 }المطلوب{ 
 

ن يخبراء بالمختصلل لفريقبالرابع عشر  عشرلثالث اااللتماع تقرير بت صياا ب االلاطة علماً  -
  المستهلك. ا مجاي لماية 

 

 سبااألمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه منا
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 البند العاشر
 

 مذكرة األمانة العامة
 بشأن 

  غذاءالفريق العربي لسالمة ال

 ـــــ
 عرض الموضوع[]

 ـــــ
للفريق العربا  عشر ثالثال االلتماع عقط اداء مهامل ليث مة الغذاءالعربا لسال باصل الفريق -

من  الي  ما   عبر  اصية االتصاي المرئا 2021ر سبتمب 21ب 20 اي م لسالمة الغذاء
تراتيجية عمل لبن د المرلعية باسل الصيغة النهائية مناقشة تل  اعملطبي اعماي االلتعلى بن د 

للسياسة العربية لسالمة الغذاء  كما تل استعراض مقترح مبادرة المملكة المس دة النهائية ب الفريق  
العربية السع دية إلنشاء الشبتة العربية اإلقليمية التصاالا المخاطر  بكذلك تل االطالع على 

عا من قبل طرف ثالث  ا نتائج المنتطى اإلقليما العربا ل ي منهجية بآلياا االعتماد التط  
 المنطقة العربية

ر ع بثيقة الخط ط الت ليهية إلصطار شهادة ب رج االلتماع بعطد من الت صياا كان اهمها "  -
باإللراءاا التابعة لها  كمخرج ثانا من مخرلاا  ةعربية مشتركة للصادراا بال ارداا الغذائي

ادة التخاذ ما يلزة بشأنها  تمهيطًا إللالتها إلى الفريق إلى لجنة التنفيذ بالمتابعة  ا التماعها الق
 ".المجلا االقتصادي بااللتماعا للندر  ا اعتمادها

 

 المتخذة{ اإلجراءات}
 

عبر  اصية االتصاي  2022سبتمبر  21-20عشر ي ة  ثالثاألمانة العامة االلتماع ال اعقط -
 تقرير ت صياا( 9. )مر ق بقط تل تعميل تقرير ت صياا المرئا

من المملكة العربية السع دية يتضمن  31/8/2022قت األمانة العامة بريط إلكتربنا بتاريخ تل -
 .الطليل االرشادي اإلقليما  ا الطست ر الغذائاماللداتها ل ي 

 

 }المطلوب{
 

 .لفريق العربا لسالمة الغذاءلااللتماع الثالث عشر  ت صياا اإللاطة علما بتقرير -

بثيقة الخط ط الت ليهية إلصطار شهادة عربية )اء مرئياتها ل ي الطلب من الطبي األعضاء ابط -
 مشتركة للصادراا بال راداا( تمهيطا لر ع للمجلا االقتصادي بااللتماعا لالعتماد.

 

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 عشرحادى الالبند 

 
 
 
 

 

 أعمالما يستجد من 
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 عشر يثانال البند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (55عقد االجتماع )ومكان موعد 

 للجنة تنفيذ ومتابعة منطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى



 
 
 
 
 

 
 

 
 مرفقات البند األول

  



 

 

 

 

 

 

 صورة شخصية كترونيااللبريد ال هاتف االتصال المباشر مسئول نقطة االتصال الدولة/ الوزارة المعنية

 المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة  الوزارة المعنية/

 والتموين والتجارة
 تليفون:
 فاكس:

 عنوان بريدي:
  الموقع اإللكتروني:

 دانا الزعبي المسئول األول:

مين عام المسمى الوظيفي: أ

وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين

 00962777252512جوال: 
 

ana.z@mit.gov.joD 

 
 

وفاء  المسئول الثاني:

 جريس
مدير المسمى الوظيفي: 

مديرية السياسات التجارية 

 الخارجية

 00962799312356جوال: 
 0096265629030:ت

 201فرعي 
 0096265607640ف:

@mit.gov.joWafa.jiries  

محمد أبو  المسئول الثالث:

 الراغب
رئيس المسمى الوظيفي: 

قسم المنظمات اإلقليمية 
 واالقتصادية

 00962788874440جوال:
 

Mohammed.r@mit.gov.jo  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .وزارة االقتصاد الوزارة المعنية/

 تليفون:
 فاكس:

 عنوان بريدي:
  :اإللكترونيالموقع 

جمعه محمد  المسئول األول:

 الكيت
وكيللل  الالمسممممى الممموظيفي: 

المسللللللاعد لؤوللللللا   لللللل و  

   التجارة الدولية

 0097126131284جوال:
 

juma.alkait@economy.ae  

شيماء  المسئول الثاني:

 شريف العيدروس
 ديرمالمسمى الوظيفي: 

 0097143141632 جوال:
 

e@economy.aalaydarouss  

 األمانة العامة
 القطاع االقتصادي

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 نقاط أتصالقائمة 
 منطقة التجارة احلرة العربية الكربي

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
mailto:Dana.z@mit.gov.jo
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
mailto:الكترونيjuma.alkait@economy.ae
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إدارة المفاوضات التجارية 

 والمنظمات الدولية

أحمد عبد  المسئول الثالث:

 ن سليما هللا ب
رئيس المسمى الوظيفي: 

المفاوضات  دارةإ قسم

  التجارية والمنظمات الدولية

 0097126131157 جوال:
 

AaBinsulaiman@economy.ae  

 مملكة البحرين
وزارة المالية  الوزارة المعنية/

    واالقتصاد الوطني
 تليفون:
 فاكس:

 المنامة 333ص. ب  عنوان بريدي:
 :اإللكترونيالموقع 

www.mofne.gov.bh 

سعادة  المسئول األول:

  حمود يوسف عبد هللا
  وكيالالمسمى الوظيفي: 

التعاو   ا لش و  المساعد

وزارة  –المالية  الدولي

 المالية واالقتصاد الوطني

 جوال:
 

.gov.bhneyusufh@mof  

سعادة  المسئول الثاني:

فراس بن عبد  /الشيخ

 ةفيلآل خ نالرحم

مدير المسمى الوظيفي: 

 -إدارة العالقات الدولية 

وزارة المالية واالقتصاد 

 الوطني

   gov.bhne@moferasf. 0097339439393جوال:

وليد  المسئول الثالث:

   يوسف أجور
مدير المسمى الوظيفي: 

 – الجمركيليص التخ إدارة

وزارة  - ئو  الجمارك

 الداخلية

 0097339604848جوال:
 

waleedajoor@customs.gov.bh  

  gov.bhmofne@adiraa. 009333335757جوال: عبدهللا المسئول الرابع: 

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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   عبدالحميد العرادي
رئيس المسمى الوظيفي: 

 -ول العربيةعالقات الد

وزراة المالية واالقتصاد 

 الوطني

 

 الجمهورية التونسية
  وزارة التجارة   الوزارة المعنية/

تؤاطع نهج غانا ونهج  عنوان بريدي:

 -تونس–1002-الهادي نويره 

 تليفون:
 فاكس:
  :اإللكترونيالموقع 

محمد جمال  المسئول األول:

 العيفة
 مدير المسمى الوظيفي:

درجة استثنائية /إدارة 

التعاو  مع المنظمات 

 والدولية  اإلقليمية

العامة للتعاو   اإلدارة

 االقتصادي والتجاري

 0021671354450 جوال:
 

Elifa_med@yahoo.fr 

mohamedjamel.elifa@tunisia.gov.tn 

 

 

محمد المسئول الثاني: 
 دلدول 

رئيس : المسمى الوظيفي 

مع و  مصلحة بإدارة التعا

 المنظمات اإلقليمية والدولية

العامة للتعاو   اإلدارة

 االقتصادي والتجاري

 جوال:
 

mohammeddaldoul@gmail.com  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 الشعبية

عنوان  وزارة التجارة الوزارة المعنية/
 حي، األبراج الثالثةي/ العنوان البريد

 المحمدية، الجزائر زرهوني مختار،
 تليفون:

عليلي  المسئول األول:

 رضوا 
رئيس  المسمى الوظيفي:

  ديوا  السيد وزير التجارة

 جوال:
 

ralllili@yahoo.fr  

عبد العزيز  المسئول الثاني:

 بو ة
مدير  المسمى الوظيفي:

 جوال:
 

Azizboucha10@gmail.com  

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
mailto:mohamedjamel.elifa@tunisia.gov.tn
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 فاكس:
  :اإللكترونيالموقع 

 فرعي بوزارة التجارة

 المسئول الثالث:
 المسمى الوظيفي: 

 جوال:
 

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة المالية   الوزارة المعنية/

 تليفون:
 فاكس:

 11177–الرياض  عنوان بريدي:
  الموقع اإللكتروني:

سعود أبو ئول األول: المس
 ملحة

المسمى الوظيفي: مدير 
إدارة المؤسسات عام 

بوزارة  المالية الدولية
 المالية

 00966506468211جوال: 
  

s.abumelha@mof.gov.sa  

: حمد بن المسئول الثاني
 ماجد الحمّيد

المسمى الوظيفي: باحث 
 اقتصادي

 00966505259872جوال: 
 

h.alhumaid@mof.gov.sa  

محمد  : د.المسئول الثالث
 بن سيف القحطاني

المسمى الوظيفي: اخصائي 
 اقتصادي

 00966554494303جوال: 
 

m.sialqahtani@mof.gov.sa  

 المسئول األول: الجمهورية العربية السورية
 المسمى الوظيفي: 

 جوال:
 

  

 جمهورية السودان
التجارة والتموين وزارة الوزارة المعنية/

  

صالح أمال  :ولالمسئول األ 

 سعد
وكي  المسمى الوظيفي: 

 وزارة التجارة والتموين

 00249922623422 جوال:
 

Amalsalh83@gmai.com 

@gmail.comSudangafta 
 

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
mailto:Amalsalh83@gmai.com
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 تليفون:
 فاكس:

 عنوان بريدي:

@gmail.comSudangafta 
  :اإللكترونيالموقع 

صباح  المسئول الثاني:

 حسن عبد اللطيف
 مديرالمسمى الوظيفي: 

وحدة منوؤة التجارة الحرة 

 ريالعربية الكب

 00249991705238جوال:
 

@gmail.comSudangafta  

 جمهورية العراق
 .وزارة التجارة الوزارة المعنية/

 تليفون:
 فاكس:

 عنوان بريدي:
  :اإللكترونيالموقع 

عادل  المسئول األول:

 خضير عباس
 مدير عامالمسمى الوظيفي: 

 دائرة العالقات االقتصادية

 009647901948237جوال: 
 

@yahoo.comaqferd_motir  

ثروت  المسئول الثاني:

 أكرم سلما 
مدير المسمى الوظيفي: 

 مات الدوليةقسم المنظ

  rgs@yahoo.comarabo 009647901165466جوال: 

 سلطنة ُعمان
  االقتصاد وزارة عنية/الوزارة الم

 0096824297000تليفون:
 0096824297367فاكس:

 100ر ب  /881ص ب  عنوان بريدي:
 :اإللكترونيالموقع 

media@scp.gov.om 

عماد بن المسئول األول: 
 طالب العجمي

مدير المسمى الوظيفي: 
عام العالقات االقتصادية 

 الخارجية

 0096899456718جوال: 
 

.omeconomy.goveajmi@ 

 

جاسم بن المسئول الثاني: 
 سالم العلوي 

أخصائي المسمى الوظيفي: 
 اتفاقيات اقتصادية أول.

 0096999607979جوال: 
 

jalawi@economy.gov.om 

 

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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علي بن المسئول الثالث: 
 سعيد الجابري 

أخصائي الوظيفي: المسمى 
 اتفاقيات اقتصادية

 0096898077662جوال: 
 

alijabri@economy.gov.om 

 
المسئول الرابع: سيف بن  

 هالل المعلولي
المسمي الوظيفي: مدير 
التعاون الجمركي إلدارة 

 العامة للجمارك

 0096824511007مكتب:
 0096899443136جوال: 

aif.almawali@rop.gov.omS  

 دولة فلسطين
 وزارة االقتصاد الوطني الوزارة المعنية/

 00970229977010تليفون: 
 0097022981207فاكس:

 –رام هللا  1629ص.ب  عنوان بريدي:
 فلسطين
 :اإللكترونيالموقع 

www.mne.gov.ps   

منال  :المسئول األول
 الدسوقي

: مدير المسمى الوظيفي
  التجارة عام

 00970598818630جوال:
 

manald@mne.gov.ps 

 
إسراء : المسئول الثاني

 ملحم
رئيس ى الوظيفي: المسم

قسم جامعة الدول العربية 
 واإلسالمي ومنظمة التعاون 

  00970599934763جوال:
 

@mne.gov.psisra’am  

 دولة قطر
التجارة وزارة  الوزارة المعنية/

  والصناعة
 الدوحة 1968ص. ب  /عنوان بريدي

صالح المسئول األول: 
 عبدهللا المانع

مدير المسمى الوظيفي: 
 الدوليإدارة التعاون 

 0097477767761جوال: 
 

salmana@moci.gov.qa   

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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http://www.mne.gov.ps/
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 تليفون:
 0097444931309فاكس:

0097444931309 

00974444933054 
 الموقع اإللكتروني:

سعيد المسئول الثاني: 
 محمد البريدي

رئيس المسمى الوظيفي: 
قسم المنظمات اإلقليمية 

 والدولية

 0097455800307جوال:
 

moci.gov.qasalbraidi@  

 

حسن علي المسئول الثالث: 
 النجار

باحث المسمى الوظيفي: 
 تعاون دولي أول

  halnajar@moci.gov.qa 0097455818550جوال:

 
 دولة الكويت

قوا  –وزارة المالية  الوزارة المعنية/

  .الشئو  االقتصادية
 0096522404025 :فاكس

–مجمع الوزارات  عنوان بريدي:

   13001 )الصفاة( الكويت9ص.ب.

 :ونياإللكتر الموقع 
   

طالل نمش  المسئول األول:

   النمش
مدير المسمى الوظيفي: 

التعاو  االقتصادي  إدارة

ومدير  العربي والخليجي

المفاوضات االقتصادية 

باإلنابة والوكي  المساعد 

 للش و  االقتصادية بالتكليف

 0096599686779 جوال:

-0096522482313ت:
0096522482317 

tnamash@mof.gov.kw  

أروى  المسئول الثاني:

 حمود المسلم

 بمراقالمسمى الوظيفي: 

 الشئو  العربية

 0096599333698جوال: 
 0096522482315ت:

amusallam@mog.gov.kw  

 الجمهورية اللبنانية
وزارة االقتصاد  الوزارة المعنية/

  .والتجارة

محمد أبو  المسئول األول:

 حيدر
مدير عام الوظيفي: المسمى 

 االقتصاد والتجارة

 009613880428جوال: 
 

mahaidar@economy.gov.lb  

mailto:salbraidi@moci.gov.qa
mailto:halnajar@moci.gov.qa
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سنتر  –رياض الصلح  :عنوان بريدي

  A2بلوك  –العازارين 

 تليفو :

 فاكس:

 :اإللكترونيالموقع 
 

سيمو   المسئول الثاني:

 جبور
رئيس المسمى الوظيفي: 

 ة باإلنابة.التجار مصلحة

 009613736465جوال:
 

sjabbour@economy.gov.lb  

زينه  المسئول الثالث:

 الحركة
رئيس المسمى الوظيفي: 

التجارة الخارجية دائرة 

 باإلنابة.

 009613265536جوال:
 

zharakeh@economy.gov.lb  

 ليبيا لةدو
االقتصاد  ةوزار  المعنية/ الجهة

 ليبيا والتجارة
ميدان الجزائر ص. ب -عنوان: طرابلس 

4779 
 

 

عزالدين  المسئول األول:

 مبروك مصدق
مدير المسمى الوظيفي: 

إدارة التجارة الخارجية 

والتعاو  الدولي بوزارة 

  االقتصاد والتجارة

 00218913100219:ت
 00218926509080ت:
 00218214832351ف:
 

eiz1972@yahoo.com 

e.musadik@economy.gov.ly 
 

محمود  المسئول الثاني:

 أحمد ميالد رمضا 
مكلف المسمى الوظيفي: 

بمتابعة ملف منوؤة التجارة 

  الحرة العربية الكبرى

 00218214835097ت:
 00218214831394ف:
 

Mahmod20202003@yahoo.com 

Mahmoud.ramadan@ecnomy.gov.ly 
 

 جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة  الوزارة المعنية/

قطاع االتفاقيات والتجارة  – والصناعة
 الخارجية
 0223420494 تليفون:

 دينا /د ألولالمسئول ا

 محمد محمود
 المسمى الوظيفي: 

رئيس اإلدارة المركزية 
 لالتفاقيات التجارية

 01001532564 جوال:
 

d.mohamed@tas.gov.eg  

 n.mahfouz@tas.gov.eg 01006408508 جوال:السيدة /  المسئول الثاني
Noha78@gmail.com 

 

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
mailto:eiz1972@yahoo.com
mailto:Mahmod20202003@yahoo.com
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 0020223420497 فاكس:
 –عنوان بريدي: شارع امتداد رمسيس 

 –( 5برج رقم ) -ابراج وزارة المالية 
 الدور الثامن 

 الموقع االلكتروني:

 نهى نوفل
مدير  المسمى الوظيفي:
 اإلقليميةعام االتفاقيات 

 االطراف ومتعددة

  

محمد  المسئول الثالث:

 سليمان
 مسؤولالمسمى الوظيفي: 

 جامعة الدول العربيةملف 

 
  01004454420الجوال:

 

moh.soliman@tas.gov.eg  

 المملكة المغربية
وزارة الصناعة والتجارة  الوزارة المعنية/

 والرقمي األخضرواالقتصاد 
مركز  ،14قوعة *عنوان بريدي: 

 -، الجناح الشمالي،  ار  الرياضاألعمال

 -الرباط  اله 60حي الرياض ص.ب 

 .المغرب

 212.537706249 تليفون:
 212537735143 فاكس:

 :اإللكترونيالموقع 

احد عبد الو المسئول األول:

 رحال
المدير  المسمى الوظيفي:

  العام للمديرية العامة للتجارة

 جوال:
 

@mcinet.gov.maRAHALA  

محمد  المسئول الثاني:

 بنجلو 
مدير المسمى الوظيفي: 

 العالقات التجارية الدولية

 جوال:
 

mbenjelloun@mcinet.gov.ma  

موكي   مسئول الثالث:ال

 موالي امحمد
 فمكل الوظيفي:المسمى 

العالقات التجارية  ؤسمب

 خارج أوربا

 جوال:
 

@mcinet.gov.mammaoukil  

 الجمهورية اليمنية
وزارة الصناعة  الوزارة المعنية/

-صنعاء عنوان بريدي/ والتجارة

سالم محمد  المسئول األول:

 أحمد سلما 
نائب المسمى الوظيفي: 

 الصناعة والتجارةوزير 

 00967733664455جوال:
 

salemsalman@hotmail.com  

mailto:moh.soliman@tas.gov.eg
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 ار  جامعة الدول العربية، -الحصبة

 .1867ص.ب رقم:
 تليفون:
 فاكس:

 الموقع اإللكتروني:

وليد عبد  المسئول الثاني:

 العزيز عبد الغني
المستشار المسمى الوظيفي: 

 االقتصادي بالمندوبية

 00201228471499جوال:
 

waleedabdulghani@gmail.com  

غرام على المسئول الثالث: 
 أمان

المسمى الوظيفي: مدير 
عام العالقات التجارية 

 والدولية.

 00967772394547جوال:
 

Gharamaman3@gmail.com  

 ميادة هاديالمسئول الرابع: 
مديرة مكتب المندوب  –

 الدائم

  asser.mayada338@gmail.comN 00201224776880جوال:

 

 

mailto:waleedabdulghani@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية  ةاألمان التكامل االقتصادي العربي( إدارةالقطاع االقتصادي )

 الكبرى

 مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي –النصر  أبو: الدكتور/ بهجت محمد األولالمسؤول 

 3617داخلي  -002025750511رقم التلفون:  00201005671499رقم المحمول: 
Email: mba_bahgat@yahoo.com - bahgat.abounasr@las.int 

Website: las-aeid.org 

 

 (11643القاهرة ميدان التحرير )ص.ب: العنوان البريدي:
 

mailto:mba_bahgat@yahoo.com
mailto:bahgat.abounasr@las.int


 قائمة المناطق الحرة في الدول العربية األعضاء بمطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

بمنطقة التجارة الحرة  الدولة/ الوزارة المعنية
 العربية الكبرى 

 إضافية بيانات  المناطق الحرة

 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة الصناعة والتجارة الوزارة المعنية/

  والتموين

  

  
  المتحدةدولة اإلمارات العربية 

 .وزارة االقتصاد الوزارة المعنية/
 أبو ظبي

 المنطقة الحرة لمدينة مصدر .1
 المنطقة الحرة لمطارات أبوظ ب .2
 أبوظ ب "تو فور .3
 54المنطقة اإلعالمية ف  .4

 

 دبي
 )المنطقة الحرة بجبل على )جافزا .1
 مدينة دبي المالحية .2
 دبي الجنوب .3
 مركز د بي التجاري العالمي .4
 حي دبي للتصميم .5
 مجمع دبي للعلوم . .6
 المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية . .7
 المتعددةمركز د بي للسلع  . .8

 

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 مدينة د بي للتعهيد .9
 واحة د بي للسيلكون  .10
 مدينة د بي لإلن رتنت .11
 مدينة د بي الطبية .12
 مدينة د بي األكاديمية العالمية . .13
 مدينة د بي لإلنتاج . .14
 مدينة د بي لالستوديوهات . .15
 مدينة د بي لإلعالم . .16
 المنطقة الحرة بمطار د بي . .17
 مجمع د بي للمعرفة . .18
 دبي كوميرسيتي .19
 ميدان الحرةمنطقة  .20

 عجمان
 منطقة عجمان الحرة .1
 مديبة عجمان اإلعالمية الحرة .2

 

 الفجيرة
 الفجيرة –مدينة اإلبداع  .1
 المنطقة الحرة في الفجيرة .2
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 رأس الخيمة
 هيئة مناطق رأس الخيمة األقتصادية )راكز( .1
 ميناء المنطقة الحرة صقر .2

 

 مملكة البحرين
وزارة المالية واالقتصاد  الوزارة المعنية/

    الوطني
 www.mofne.gov.bh الموقع اإللكتروني:

  
  
  

 الجمهورية التونسية
  وزارة التجارة   الوزارة المعنية/

  
  
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
العنوان عنوان  وزارة التجارة الوزارة المعنية/

زرهوني  حي، األبراج الثالثةالبريدي/ 

 مختار، المحمدية، الجزائر
 

  
  
  

 المملكة العربية السعودية
 وزارة المالية   الوزارة المعنية/

  
  
  

   الجمهورية العربية السورية

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 جمهورية السودان
  التجارة والتموين وزارة الوزارة المعنية/

  
  
  

 العراقجمهورية 
 .وزارة التجارة الوزارة المعنية/

 

 4/7/2022بتاريخ  6/23/3378وفقا للمذكرة: م/
 أسماء المناطق الحرة:

المنطقة الحرة في خور الزبير/ محافظة البصرة/  .أ

 حدودها مشرفة على قناة خور الزبير.

المنطقة الحرة في القائم/ محافظة االنبار/ ناحية  .ب

 حصيبه/ حدودها المنفذ الحدودي العراقي/ القائم

المنطقة الحرة في نينوى/ محافظة نينوى/ ناحية  .ت

 فايدة.فليفل/ قضاء 

 :اهم المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة في خور الزبير

شركة هالل البصرة للمقاوالت والتجارة العامة  •

والخدمات البحرية والنقل العام وخدمات اإلطعام 

 المحدودة.

 شركة موارد خور الزبير لتجارة وتجهيز األسمنت. •

شركة لؤلؤة الدر للتجارة العامة والنقل العام  •

 النفطية محدودة المسؤولية. والخدمات

شركة ارض الحرة الدولية للتجارة العامة  •

 واالستثمارات العقارية محدودة المسؤولية.

 شركة اورن هيدروكربونز ميدل إيست •

 :اهم المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة في نينوى

 معمل طحين الحرة. •

 معمل إنترناشيونال إلنتاج وتعبئة المشروبات. •

 إلنتاج المشروبات الكحولية والغازيةمصنع ولما 

 سلطنة ُعمان
  االقتصاد وزارة الوزارة المعنية/

 الموقع اإللكتروني:
media@scp.gov.om 

  المنطقة الحرة بصحار
  المنطقة الحرة بصاللة

  المنطقة الحرة بالمزيونه

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
 دولة فلسطين

 وزارة االقتصاد الوطني الوزارة المعنية/
 الموقع اإللكتروني:

www.mne.gov.ps   

  

 دولة قطر
  وزارة التجارة والصناعة المعنية/الوزارة 

 إقليم الدوحة
منطقة رأس فنطاس )شرق الدوحةبجانب مطار حمد 

 الدولي وحدودها(

منطقة أم الحول )بجانب ميناء حمد الواقعة في جنوب 
 شرق الدوحه وحدودها(

 

المستثمرين التي تصدر للدول األعضاء من تلك 
 المناطق:

 االمارات وسلطنة عمان 
 تلك المناطق تعمل بالقطاعات التالية:شركات في 

التجارة، الخدمات اللوجيستية، التصنيع ومعدات 
عزل االنابيب،  –تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع 

تجارة الصلب، التقنيات الناشئة وإدارة تكنولوجيا 
 البتروكيماويات. 

 دولة الكويت
قطاع الشئون –وزارة المالية  الوزارة المعنية/

 .االقتصادية

الصادرة بتاريخ  443/2022بموجب المذكرة رقم 
، توجد منطقة النويصيب الحرة 23/10/2022

كلبو متر مربع جنوب البالد، التي تشرف  12بمساحة 
 عليها هيئة تشجيع االستثمار

الصادرة بتاريخ  339/2022بموجب المذكرة رقم 
 دولة الكويت مناطق حره. ، ال يوجد لدي4/8/2022

. 

   الجمهورية اللبنانية
  

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.mne.gov.ps/
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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    .وزارة االقتصاد والتجارة الوزارة المعنية/

 ليبيا لةدو
 ة االقتصاد والتجارة ليبياوزار  الجهة المعنية/
 4779ميدان الجزائر ص. ب -عنوان: طرابلس 

  
  
  

 جمهورية مصر العربية
 –وزارة التجارة والصناعة  الوزارة المعنية/

 قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية

القاهرة  -طريق اإلسكندرية 29اإلسكندرية: الكيلو -1
 األسكندرية -العامرية  -الصحرواي

الصادرة بتاريخ   6125بموجب المذكرة رقم 
10/11/2022 

-حي السفارات  –الوفاء واألمل  –مدينة نصر -2
 مدينة القاهرة –مدينة نصر 

 

  إمتداد شارع النصربورسعيد: -3
  طريق السويس السخنة –السويس: ميناء األدبية -4
  دمياط: ميناء دمياط -5
  اإلسماعيلية: طريق مصر اإلسماعيلية الصحرواي-6
شبين  –شبين الكوم: شارع عاطف السادات -7

 محافظة المنوفية -الكوم
 

  محافظة الجيزة –أكتوبر  6اإلعالمية: مدينة -8
المنطقة  -طريق فقط القصير 7فقط: الكيلو -9

 محافظة قنا -الصناعية بقفط
 

  

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
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 المملكة المغربية
وزارة الصناعة والتجارة  الوزارة المعنية/

 واالقتصاد األخضر والرقمي
، مركز األعمال، الجناح 14قطعة عنوان بريدي: 

 60حي الرياض ص.ب  -الشمالي، شارع الرياض

 المغرب -الرباط شاله

 

  
  

 الجمهورية اليمنية
 وزارة الصناعة والتجارة الوزارة المعنية/

شارع جامعة -الحصبة-صنعاء عنوان بريدي/

 .1867الدول العربية، ص.ب رقم:

  
  
  

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0tjQztTQ2MTfQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLDLL0twrzdDQ0sPNwtDDy9DIzMfM2djA1CzfSDE4v0c6McFQFqKLTc/#open-panel


 
 
 
 

 
 

 
 

 مرفقات 
 البند الثالث 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 تقرير جممع 
أداء منطقة التجارة احلرة العربية  متابعة حول

 2021الكربى لعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2202ديسمبر 1األمانة العامة: 

 

 
 األمانة العامة

 القطاع االقتصادي

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -إدارة التكامل االقتصادي العربي - 1 -

 حولمجمع  تقرير
 2021لعام  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  أداءمتابعة 

 
 

 :مقدمة
منصوص عليها في البند تاسعًا من البرنامج لجنة التنفيذ والمتابعة الل الموكلة مهامالبناًء على 

والتي تتضمن أن تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى  ،التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
التقديم المحرز في تطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة، وبناًء على توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة بهذا 

 والتي نصت على: للجنة 53آخرها، التوصية الصادرة عن االجتماع التي كان الخصوص، و 
 

الطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بالتقرير الدوري الخاص بمتابعة منطقة التجارة الحرة -" 
الكبرى وفقا للنسخة المحدثة، وذلك لتضمين التقارير القطرية في التقرير المجمع ألداء المنطقة  العربية

حيث تلقت األمانة العامة تقارير قطرية من كل مصر دولة  ."الذي يعرض على أعمال االجتماع القادمو 
 ة وسلطنة عمان.يبوجمهورية مصر العر  قطر، وجمهورية العراق، ودولة االمارات العربية المتحدة،

 

تقريرها في  يةمن تقارير قطر  األعضاء الدولمن  العامة بعكس ما ورد قامت األمانة وفي هذا السياق،
، وكذلك أهم التطورات مع إعطاء نبذة عن مدى التقدم في مختلف الموضوعات الخاصة بالمنطقة المجمع

يغطي التقرير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول  حتى 2022و 2021ي التي حدثت خالل عام
 مة األقسام التالية:يتضمن تقرير األمانة العابحيث الكبرى، منطقة التجارة الحرة العربية  مستجدات
 

 في سبيل تنفيذ متطلبات المنطقة. اإلنجازاتأهم   أواًل:
 .2021 العربية لعامتطور التجارة البينية   ثانيًا:
 .ةرير القطرياالتق ملخص  ثالثًا:

 .التي وردت إلى األمانة العامةالقطرية التقارير   :مرفقات
 

  لمنطقةفي سبيل تنفيذ متطلبات ا اإلنجازاتهم أ: أوالً 
 

دارة التكامل إالبيني، عملت  لمسيرة التكامل االقتصادي العربي ولتعزيز التبادل التجاري العربي استكماال
نة االموكل إليها كأم العمل جامعة الدول العربية على متابعةببالقطاع االقتصادي  -االقتصادي العربي

ركان منطقة التجارة الحرة العربية أاستكمال مها فنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي يعد أه
اتحاد  إلىوصول للتمهيد الو تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية السعي نحو كذلك الكبرى و 
 على النحو التالي:تأتي محاور رئيسية  ةثالث يتضمن التقريرعربي،  جمركي
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ةة بين الدول العربيالمحور األول: تحرير التجارة السلعية وتسهيل التجار   
األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة التكامل االقتصادي العربي( أداء مهامها كأمانة فنية معنية لمنطقة  استكملت

، وفيما ذات العالقة جان والفرق الفنيةلال في الدعوة لعقد اجتماعات استمرت في هذا السياق، و التجارة الحرة العربية الكبرى 
 .2022عام  نهاية حتىو  2021 يعامخص اإلنجازات التي تمت خالل يلي مل

 على مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
خالل  دوري  اجتماعين بشكلالمعنية بمتابعة تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  لجنة التنفيذ والمتابعة عقدت

حيث تم خالل تلك االجتماعات متابعة تطبيق أحكام المنطقة، ، (52و 51عقد اجتماعين ) 2021شهد عام فقد العام، 
 في إطار المنطقة، كما تم متابعة اللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذالبينية العربية  تجارةالعقبات التي تواجه ال مناقشةو 

  على النحو التالي:جاءت  في عمل تلك الفرق واللجانوكانت أهم المستجدات ، والمتابعة
 :اللجان المستحدثة للتفاوض على المالحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة

الصحة والصحة النباتية  "المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة  الفنية المعنية بالتفاوض على مالحق قانونية اللجان واصلت
تم االنتهاء من التفاوض  2021ع نهاية عام مو ، بشكل مكثف ااجتماعاته " عقدوالقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة

خالل النصف  ملحق تسهيل التجارةعلى ملحق الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، بينما تم االنتهاء من 
المجلس االقتصادي واالجتماعي  لرفعها إلى إلى لجنة التنفيذ والمتابعة المالحقيلت أحعليه و  ،2022األول من عام 

، حيث 1/9/2022- 11 0عد.  – 2346بموجب القرار رقم المكملة لبرنامج التنفيذي اعتمدت المالحق  وقد، لالعتماد
اعتماد المالحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في إطار المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )ملحق “على: نص القرار 

 ل( وملحق الملكية الفكرية(، بشك1)الصحة والصحة النباتية، محلق تسهيل التجارة  القيود الفنية على التجارة، ملحق تدابير
 ."1/9/2024استرشادي لمدة عامين على ان تطبق بشكل الزامي اعتبار من 
 حماية المنافسة ومراقبة االحتكارات في الدول العربية

أربعة عقد  2021، خالل عام هاجتماعاتالعربية عقد الفريق المختصين بحماية المنافسة ومراقبة االحتكارات في الدول 
ه أعتمدو النتهاء من إعداد بروتوكول للتعاون في مجال المنافسة بالدول العربية ا ( حيث تم16-15-14-13جتماعات )ا

 تلي ذلك الشروع في، (4/2/2021-107 د. ع-2289 بموجب القرار رقم )قالمجلس االقتصادي واالجتماعي  من قبل
بمقر  حتفالية كبرى امن خالل  طالق المنصة العربية للمنافسةتم إ 2022بداية عام  ومعبرتوكول المنافسة،  التفاوض حول
 قانون استرشادي عربي للمنافسةتم االنتهاء من إعداد ( حيث 17)جتماع العقد ا 2022شهد عام كما  ،األمانة العامة

 .لالعتماد 111 تمهيدا لرفعه الي المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته
 المستهلكحماية 

خالل عام  الفريق العربي للخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  تابع 
 منطقة،السترشادي لحماية المستهلك في إطار إعداد المسودة األولية للدليل اال ( حيث تم10-9عقد اجتماعين ) 2021
شكيل فريق مفتوح العضوية من الدول األعضاء لمناقشة الدليل بشكل تفصيلي وعرض ما يتم التوصل إليه على تم تفقد 

رفعة للفريق  ثم تم ،أنهى فيه المهام الموكلة له اجتماعات خمس وبالفعل عقد الفريق الفريق العربي لحماية المستهلك
  2022خالل عام  جتماعها عقد كثفت  الذى، و التنفيذ والمتابعةلجنة  الى رفعهللموافقة عليه و  العربي لحماية المستهلك

                                                           
ت تحفظ المملكة العربية السعودية على ملحق تسهيل التجارة إال بعد وضع اإلطار الزمني لاللتزامات من قبل الدول األعضاء خاصة االلتزاما  (1)

 الواردة في الفئة )ج( من الملحق.
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أهمها متابعة تنفيذ خطة عمل الفريق في ( التي تناولت عدة محاور 14-13-12-11) جتماعاتاحيث عقد أربعة 
ل و ول برتوكالمرحلة المقبلة، والدليل الموحد للقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تم استكمال المناقشات ح

مبادرة إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك و التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك، 
حتفالية األسبوع العربي لحماية المستهلك حيث تم الموافقة على أن يكون شهر مارس من ا إطالق بالوطن العربي، وكذلك

 ي لحماية المستهلك.كل عام وبالتزامن مع اليوم العالم
 سالمة الغذاء

عقااد  ، حيااث2021ففااي عااام  تااابع الفريااق العربااي لسااالمة الغااذاء فااي إطااار منطقااة التجااارة الحاارة العربيااة الكباارى اجتماعاتااه
واالستراتيجية العربية لساالمة الغاذاء، وقاد رفاع إلاى لجناة التنفياذ  فريقستكمال مناقشة خطة العمل الال( 11-10اجتماعين )

بداء الرأي في مخرجات المنبثقة عن المبادرات الخمس التي قدمها الفريق والتاي تهادل لتساهيل التجاارة باين إمتابعة طلب وال
"الاادليل االرشااادي اإلقليمااي فااي الدسااتور  رفااعتاام  حيااث ( 13-12عقااد اجتماااعين ) 2022فااي عااام بينمااا  ،الادول األعضاااء

، وذلاك وبموجاب قارار 1/3/2023ضعه موضاع التنفياذ فاي موعاد أقصااه ، ودعوة الدول األعضاء على و لالعتمادالغذائي" 
، بينماا تام إعاادة وثيقاة "اساتراتيجية عمال الفرياق 1/9/2022- 11 0عد.  – 2346المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي رقام 

الخطااو   وثيقااة، وتاام رفااع عااادة صاايااتهما فااي ضااوء مالحلااات الاادول األعضاااء للفريااق المعناايالعربااي لسااالمة الغااذاء، إل
تمهيادا لرفاع للمجلاس  للجناة التنفياذ والمتابعاة للموافقاة عليهاا، داتر االتوجيهية إلصادار شاهادة عربياة مشاتركة للصاادرات والاو 

 .االقتصادي واالجتماعي لالعتماد
 قواعد المنشأ العربية

دورته  قتصادي واالجتماعي  فيالاالمجلس  حيث وافق الفنية لقواعد المنشأ العربية،اللجنة  جتماعينا عقد 2021شهد عام 
باانفس المواصاافات التااي أقرهااا المجلااس باسااتثناء أن تكااون الخلفيااة  ةعلااى أن تكااون شااهادة المنشااأ الصااادرة اإللكترونياا 108

شااهادة المنشااأ الصااادرة  علااى أن تتضاامن رابااق التحقااق ماان صااحة 1/1/2022بيضاااء عوضااا عاان الخضااراء اعتبااارا ماان 
كمااا تاام اعتماااد دلياال المسااتخدم لقواعااد المنشااأ ( ماان قباال الاادول العربيااة، اإللكتروناايخااتم والتوقيااع )الماادرب بهااا ال اإللكترونيااة

العربيااة ماان قباال المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي وقاماات األمانااة العامااة بطباعتااه وتعميمااه علااى الاادول العربيااة األعضاااء 
، كمااا فااي إطااار المنطقااة كااام العامااة لقواعااد المنشااأاالحتحااديث  علااى  سااتكمال التفاااوضاتاام  كمااا ، لتعلاايم االسااتفادة منااه

اطلعت اللجنة على تحليال االساتبيان التاي قامات باه األماناة العاماة لنتاائج االساتبيان الاذي أعدتاه األماناة العاماة بشاأن تقيايم 
للنلار  إلكترونياًا، الوضع الحالي للدول العربية من حياث الجاهزياة التشاريعية واإللكترونياة إلصادار شاهادات المنشاأ وتبادلهاا

فاي إصادار شااهادات المنشاأ وتبادلهااا إلكترونياًا، وماان ثام اوصات باادعوة المجلاس االقتصااادي واالجتمااعي للطلااب مان الاادول 
األعضاء اإلسراع في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية الالزمة إلصدار وتبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا للمضي قدمًا في هذا 

 الخصوص.
حيث تم استكمال مراجعة بعض بنود األحكام  الثامن (، في االجتماع9-8عين )اجتمااللجنة عقدت  2022 وفي عام

العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناًء على مالحلات ومرئيات الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة 
التي لم تصدر شهادات المنشأ الكترونيا حتى االن البدء في اتخاذ العربية الكبرى، كما طلبت اللجنة  من الدول األعضاء 

أفضل  على هامش أعمال االجتماع تحت عنوان "  عقدت ورشة عملكما ، 2022اإلجراءات الالزمة إلصدارها قبل نهاية 
قبل الدول التي قامت رسات العالمية لتعارل على الجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ االلكترونية من التجارب والمما

إمكانية  مناقشةو  ،استكمال مراجعة األحكام العامة لقواعد المنشأ العربية جتماع التاسعبينما شهد اال ، ق هذا اإلجراء"بتطبي
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اللجنة المعنية  110المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته  أوصى، وعليه تراكم المنشأ أوضع آليه من أجل تفعيل مبد
 تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.  تفعيل مبدأ

 تسوية المنازعات
 عقاادت لجنااة الخبااراء القااانونيين المختصااين لتطااوير آليااة تسااوية المنازعااات فااي إطااار منطقااة التجااارة الحاارة العربيااة الكباارى 

علااى اللجنااة،  بعااض المااواد ورفااع نتائجهااا لنلاار فااي اللجنااة الرباعيااة وقااد تاام إنشاااء ،الحاليااة بشااأن تحااديث ا ليااة اجتماعهااا
واسااتكملت اللجنااة مواصاالة مراجعااة البنااود المتبقيااة ماان مااواد آليااة تسااوية المنازعااات التجاريااة فااي إطااار منطقااة التجااارة الحاارة 

 وعارض نتائجهاا علاى الادورة، وقد طالب المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجناة بسارعة االنتهااء مان عملهاا العربية الكبرى 
112. 

 الشؤون الجمركية
 تفاقية التعاون الجمركي العربي ا ➢
اتفاقية التعاون  حول إقرار واعتماد 3/9/2015( بتاريخ 96المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) ستنادًا إلى قرارا

 7دول الموقعة عليها ال بلغ عددوقد  والطلب من الدول السعي نحو االنضمام والتصديق عليها، الجمركي بين الدول العربية
الهاشمية، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر وجمهورية  األردنيةوهي كل من المملكة 

 .2022في أاسطس  االتفاقية حيز النفاذ تدخلو ومملكة البحرين مصر العربية، 
 اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية ➢

تم الطلب من الدول األعضاء سرعة التوقيع والتصديق على اتفاقية تنليم النقل بالعبور بين الدول العربية )الترانزيت( 
 .110، و109المعدلة التي اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة 

 المحور الثاني: تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
وقد انضمت سلطنة  ،2019 أكتوبر 14ر التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ اعتبارا من اتفاقية تحري تدخل

تحرير التجارة في الخدمات بين  ةعقدت لجنوقد  ،دول 5ليكون بذلك عدد الدول األعضاء باالتفاقية  عمان إلى االتفاقية
حيث تم اعتماد الشرو  المرجعية لعمل اللجنة وكذلك الثالث اجتماع الثاني و  2021الدول العربية اجتماعاتها خالل عام 

التجارة في الخدمات بين دول العربية من قبل المجلس  اعتماد جدول التزامات دولة فلسطين لالنضمام الي اتفاقية تحرير
 .109االقتصادي واالجتماعي في دورته 

خطة تفعيل ئيات الدول حول مقترح األمانة العامة لمر مناقشة تم استكمال ، حيث جتماع الرابعالا عقد 2022وفي عام 
 .لتزامات مملكة البحرين لالنضمام إلى االتفاقيةااتفاق تحرير التجارة في الخدمات، وكذلك التفاوض على جدول 

 المحور الثالث: االتحاد الجمركي العربي
تكمال عمل اللجان الفنية ألعمالها، فقد طلبت متطلبات إقامة االتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له واسل استكماالً 

لجنة االتحاد الجمركي العربي من األمانة العامة للجامعة إعداد دراسات خاصة لتسهيل التفاوض إلقامة االتحاد الجمركي 
ية فقد عقدت لجنة االتحاد الجمركي العربي اجتماعاتها حيث تم استعراض تطورات منطقة التجارة الحرة العرب العربي؛
اللجنة على عدد من الدراسات من أجل المساعدة في مرحلة التفاوض، وهي: آلية توزيع الحصيلة  ، كما أتطلعتالكبرى 

الجمركية، وآلية تعويض الدول المتضررة من تخفيض نسبة الرسوم الجمركية جراء االنضمام إلى االتحاد الجمركي العربي، 
د الجمركي، وآلية حمايته الصناعة المحلية في إطار االتحاد الجمركي العربي، وآلية دعم الصناعة الوطنية في إطار االتحا

الدراسات لإلجابة على استفسارات  ووذلك بمشاركة الخبراء معد .المرونة والتدرب في االنضمام لالتحاد الجمركي العربي
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، وكذلك تم استعراض والدول األعضاءالدول والتي تم أدراجها في النسخة النهائية من الدراسات التي عرضت على اللجنة 
( للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، حيث أكدت اللجنة بأنها اللجنة المعنية بوضع سياسات 44نتائج االجتماع )

االتحاد الجمركي العربي، ومسؤولة عن توجيه جميع اللجان المنبثقة منها، وأن يكون عمل تلك اللجان في ضوء توجيهات 
 .التحاد الجمركي العربيلجنة ا

كما طلبت اللجنة من األمانة العامة بعقد اجتماع مشترك بين لجنة االتحاد الجمركي ولجنة التعريفة الجمركية العربية 
الموحدة للوقول على التحديات التي تواجه لجنة التعريفة الجمركية أثناء تفاوضها على توحيد الرسوم الجمركية، وأوضحت 

للجامعة ضرورة وجود قرار ملزم من مستوى أعلى فيما يخص توحيد الرسوم الجمركية وذلك على ارار عدد  األمانة العامة
من االتحادات الجمركية بالدول النامية، وذلك نلرًا لصعوبة التوصل إلى موقف تفاوضي من خالل الخبراء الفنيين بلجنة 

ح للتفاوض حول توحيد الرسوم الجمركية من خالل مجموعة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما تم استعراض مقتر 
سلع استهالكية( وأن يكون هناك نسب مقترحة لكل مجموعة  –سلع وسيطة  –حسب التصنيف الدولي كونها )سلع أولية 

االتفاق  ويكون التفاوض بناًء عليها، وعليه قامت اللجنة بإعداد جدول مقترح للتعريفة الجمركية وفقًا للتقسيمات التي تم
 عليها للدول األعضاء وقامت األمانة العامة لجامعة إرساله للدول األعضاء لدراسته وإبداء مالحلاتها عليه. 

 (2)2021عام خالل : تطور التجارة ثانياً 
ات الصادرات والوارد توسعت فقد، 19-استمرار تداعيات وباء كوفيدبالرام  ،2021عام  بداية نتعاش التجارة العالمية منذا

 أسعار السلع الزيادة بسبب ارتفاع هعدد من المنلمات والخبراء هذ فسر ، وقددوالر اتريليون 28.5 لتصل إلى السلعية
أكد حيث ، لعبت حزم التحفيز أيًضا دوًرا من خالل تحفيز الطلب على السلع المتداولةكما  الزيادة، لهذه مبررك األساسية

ويلل أداء النمو متفاوتًا  2020متعثرة بسبب حالة الركود في عام  تزال ال نتاجيةاإل عمليةالالعديد من الخبراء على أن 
 (.2022 -2015( تطور حجم التجارة السلعية خالل الفترة )1، ويوضح الشكل رقم )للغاية حسب المناطق

 (1الشكل رقم )

 

                                                           

 .2021(  التقرير االقتصادي العربي الموحد، 2)

 2022 الربع الرابع – 2015تطور حجم التجارة السلعية العالمية، الربع األول 

(2015=2022) 
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 التجارة تعشنا إلىانحسار موجة الوباء ساهم التعافي االقتصادي الذي شهده العالم نتيجة العربي،  ى أما على المستو 
لتبلغ نحو تريليون دوالر، وقد تزامن ذلك مع  ةفي المائ 31.6قد حقق نموا بمعدل ف ،2021في عام السلعية  العربية

ارتفاع أسعار النفق، حيث عاودت أسعاره في بدايات العام بالصعود التدريجي مدعومة بزيادة الطلب عليها من قبل 
 .دمةالدول المتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجماليةالتجارة العربية 

 في 31.6التجارة العربية في السلع بمعدل  حيث نمت، 2021عاام خاالل  ارتفاعاً العربية اإلجمالية شهدت التجارة السلعية 
 1.2إلى المائة  في 42.4، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 2021دوالر خالل عام  نالتريليونيلتتجاوز حاجز المائة 

تراجع إجراءات التقيد التي فرضتها جراء وذلك ، مليار دوالر 897إلى المائة  في 19.8يليون دوالر، والواردات بمعدل تر 
قطاع التجارة الخارجية في التعافي أن إال بطيئة نسبيًا التعافي كان يسير بوتيرة وبالرام أن ، 19 تداعيات تفشي وباء كوفيد

 في 10.8من اإلجمالي العالمي، ونحو المائة  في 4.6التجارة السلعية العربية نحو  تمثل وقد، 2020منذ نهاية عام بدء 
 .من مجمل تجارة السلع في الدول الناميةالمائة 

وعلى صعيد التوزيع السلعي ما زالت المواد األولية بأنواعها تمثل الحصة األكبر من إجمالي صادرات الدول العربية 
من اإلجمالي، وفي المقابل المائة  في 56، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو ةالمائفي  72السلعية بنسبة تجاوزت 

  .2021% خالل عام 64.2استحوذت السلع المصنعة على الحصة األكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 

 في 77ربية بأكثر من دول ع 5، حيث أسهمت على حركة التجارة العربية البينية التركز الجغرافي ظاهرة كما سيطرت 
بل إن · من مجمل وارداتها السلعيةالمائة  في 72دول على نحو  5من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ المائة 

وعلى صعيد ، من التجارة السلعية العربية للعام نفسهالمائة  في 56.2دولتين فقق هما اإلمارات والسعودية استحوذتا على 
من مجمل الواردات السلعية المائة  في 61.2دول مصدرة إلى المنطقة على نحو  10استحوذت أهم  الشركاء التجاريين،

 نمو حجم التجارة في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى (: معدالت2الشكل )

2017-2021 

  التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر:
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التجارة  واصلت.من صادراتها السلعيةالمائة  في 56.4دول مستوردة من المنطقة على  10للمنطقة، فيما استحوذت أهم 
وذلك تريليونات دوالر،  3لتصل إلى المائة  في 31.6، بمعدل 2022العربية في السلع والخدمات نموها خالل العام 

وكذلك تماشيًا ، استنادًا لتقديرات صندوق النقد الدولي مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات وال سيما صادرات الوقود
نتيجة  مع النمو المتوقع في التجارة العالمية خالل العام نفسه، وذلك رام توقعات بتواصل تأثر سالسل اإلمداد العالمية

الصين وتايوان وايرها من العوامل التي صاحبها في المقابل زيادات  لتداعيات الحرب الروسية األوكرانية والتصعيد بين
  متتالية في أسعار السلع األساسية وخصوصًا الطاقة والمواد الغذائية

 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية
 2021، فقد سجلت في عام بالحصة األعلى في الصادرات اإلجمالية العربية رئثاتاالسفي فئة الوقود والمعادن استمرار 
حصة حصدت  فيما ،2020عام لفي المائة  55في المائة من الصادرات السلعية العربية مقارنة بنسبة  62.7نسبة 

مقارنة  7.2نحو في المائة، فيما انخفضت حصة السلع الزراعية لتسجل  26.8من المصنوعات على نسبتها الصادرات 
في  10.3مقارنة بنسبة  3.3 نسبة إلىلتصل  االنخفاض األكبر السلع اير المصنفة، بينما شهدت 2020في عام  7.9

 .2020مائة لعام 
 فئة المصنوعات حافلت على المرتبة األولى في الواردات العربيةفبالنسبة للهيكل السلعي للواردات اإلجمالية العربية، بينما 
. وضمن فئة 2020 في المائة عام 60.7مقابل 2021في عام  60.2حصتها، لتبلغ  ض طفيف فيانخفامع 

بالرام من االنخفاض مقارنة  2021بالمائة لعام  22.7لتسجل المصنوعات استأثرت ا الت ومعدات النقل بالمركز األول 
في المائة من  18.6واستأثرت بحصة بلغت تلتها في المركز الثاني المصنوعات األساسية في العام السابق،  27.3بنسبة 

حصة المصنوعات انخفضت  في العام السابق. كما 17.8عما كانت عليه  رتفاعبا 2021جمالية عام الواردات اإل
ارتفاع  المواد الكيماوية ، في حين سجلت2020المائة عام  في 8مقارنة با  2021في المائة عام  6.8األخرى با المتنوعة 

، وهذا يرجع لمعاودة ارتفاع أسعار 2020في عام  8.2مقارنة ب  2021في المائة عام  12.8قت نسبة ملحوظ حيث حق
 مقارنة بنسبة 2021المائة عام  في 14.4ن ارتفاعًا حيث سجلت نسبة بنحو حصة الوقود والمعادالنفق العالمية، كما شهد 

 18مقارنة ب  2021في المائة في عام  20.1ل ، كما ارتفعت حصة السلع الزراعية لتسج2020في المائة عام 11.8
 14تريليون دوالر، مما يمثل زيادة بنسبة  1.75فاتورة الواردات الغذائية العالمية  تتجاوز ، فقد  2020في المائة في عام 

ارتفاع هذه الزيادة مدفوعة ب ، وقد جاءتفي المائة عن التوقعات السابقة 12في المائة عن العام السابق، وأعلى بنسبة 
في  40وتمثل المناطق النامية ، مستويات أسعار السلع الغذائية المتداولة دوليا، وزيادة ثالثة أضعال في تكاليف الشحن

في المائة مقارنة بالعام  20المائة من اإلجمالي المناطق المتأثرة، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة وارداتها الغذائية بنسبة 
 .السابق

 (3الشكل رقم )
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 التجارة العربية البينية
 16.4بلغت نسبتها حوالي  قيمة التجارة العربية البينية بصورة ملموسةفي تحسن  2021شهدت التجارة العربية البينية عام

حيث سجلت كل من  ،2020مليار دوالر مسجلة عام  95.8مليار دوالر، مقارنة مع نحو  111.5بالمائة لتسجل نحو 
بالمائة، ليصل كل  18.1في المائة و 14.8بنسب بلغت  2021ردات البينية للدول العربية زيادة في عام الصادرات والوا

لواردات ، وفيما يتعلق با2021مليار دوالر على التوالي خالل عام  109.5مليار دوالر و 113.4منهما الى حوالي 
مقارنة بالعام السابق، بينما  بالمائة 14.1العراق بنحو  الواردات فيفقد تراجعت ، 2021 خالل عام البينيةالعربية السلعية 

في قطر،  بالمائة 69.2في المائة في ُعمان، و 0.8ارتفعت في بقية  كافة الدول العربية بنسب تباينت بين حوالي 
في حجم ذ على النسب األكبر اواستمرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة في االستحو 

قيمته  لتبلغ مامنطقة التجارة الحرة العربية ب ألعضاءالدول ا صادرات مصر إلى التجارة العربية البينية وقد لوحظ ارتفاع
ويوضح الجدول رقم ، ةفي المائ 6.1بنسبة زيااادة 2020مليار دوالر عام  10.1مقابل  2021مليار دوالر عام  10.7

 .2021و 2020ة خال ل عامي ( أداء التجارة العربية البيني1)
 

 (1رقم )جدول 
 أداء التجارة العربية البينية 

 

 2022المصدر: تقرير االقتصادي الموحد 
 
 

 جدول مساهمة التجارة العربية البينية في التجارة اإلجمالية للدول العربية

 2022المصدر: تقرير االقتصادي الموحد 
 
 
 
 

 البنود
معدل التغير السنوي في الفترة  معدل التغير السنوي )%( القيمة )مليار دوالر أمريكي(

(2016-2020)%( )  2020 *2021 2020 *2021 
متوسط التجارة البينية 

 1.4 16.4 15.2- 111.5 95.8 العربية

الصادرات البينية 
 1.2 14.8 0.2- 113.4 98.8 العربية

 1.6 18.1 0.7- 109.5 92.7 الواردات البينية العربية

 2021 2020 * 2019 التجارة العربية البينية

ة الصادرات البينية العربية إلى نسب
 إجمالي الصادرات العربية

11.1 13.1 
 

11.1 

نسبة الواردات البينية العربية إلى 
 إجمالي الواردات العربية

13.1 12.5 
13.5 
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 التجارة البينية السلعية للتجمعات العربية
 

مع تحسن حركة التجارة العالمية وانحسار تداعيات  التجمعات العربيةافة البينية في ك الصادراترتفاع ا 2021شهد عام 
على النسبة األكبر من بين التجمعات اإلقليمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ت وقد استحوذ، 19-أزمة كوفيد

 حو اير مسبوق.رتفاع مستويات التبادل التجاري بين دول أاادير على ناالعربية، كما لوحظ 
  (2رقم ) جدول

 2020و 2021التجارة العربية البينية في التجمعات اإلقليمية خالل عامي  مساهمة

 التجمعات العربية
 قيمة الواردات البينية قيمة الصادرات البينية

معدل التغير  2021 2020
معدل التغير  2021 2020 )%( 2021

2021 )%( 
 6.5 93,185 91,486 4.9 112,975 98,477 منطقة التجارة الحرة العربية

 2.8- 52,969 59,822 1.9 83,369 73,569 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 32.8 2,810 9,404 6.9 6,791 5,408 اتحاد دول المغرب العربي

 28.7 24,815 18,072 9.3 16,605 15,377 دول اتفاقية أغادير
 2022 : التقرير االقتصادي الموحدالمصدر

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  البينية العربيةالتي تواجه التجارة القيود 
المعوقات التجارة العربية الخارجية والبينية في ظل التحول إلى  اتحاد الغرل العربية المعد من قبل ستبيانالنتائج اأشرت 

العربية  حول ما يعوق حركة التجارة عربيةعدد من الشركات ال ضمن أراءتالذي و الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، 
 .(4)كما هو موضح في الشكل رقم  البينية

 

 على التجارة العربية البيني الجمركية وغير الجمركية للقيود ترتيب( 4الشكل رقم )

 
 2022الغرف العربية المصدر: تقرير اتحاد 

 

في  وقد كان هذا العائق في نفس المرتبة في العام السابق، ويليها تبة األوليحيث جاء قيد ارتفاع تكاليف التجارة في المر 
تحويل ، تليها في المرتبة الرابعة الاإلجراءات الجمركية اإلدارية، بينما في المرتبة الثالثة القيود الجمركيةالمرتبة الثانية 

ا أفضت إليه من قفزة في تكاليف السلع األولية ومالروسية األوكرانية الحرب  وتداعيات 2022ومع بدايات عام ، المالي
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الضرورية ستزيد من المصاعب التي تواجه االقتصادات والقطاع الخاص وصناع السياسات لتحقيق التوازن الدقيق بين 
صدمات أسعار الغذاء )خاصة القمح(، حيث تستورد ، ومواجهة  احتواء التضخم ودعم التعافي االقتصادي من الجائحة

ارتفاع عدم اليقين مما أثر في خروب ، و ارتفاع أسعار النفق والغاز، ومع % من القمح الذي تستهلكه65العربية  المنطقة
مليار$  11تخسر االقتصادات العربية بسبب الحرب في أوكرانيا ، فمن المتوقع أن رأس المال الخاص من األسواق الناشئة

 .2023مليار$ عام  16.9و 2022عام 
 

 الواردة من الدول العربية القطريةالتقارير  : تحليلالثاً ث
 

ل من ك 2021منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لعام  أداءلمتابعة  تلقت األمانة العامة التقرير الدوري 
 :ذكرها التاليدول ال

 18/10/2022 بتاريخ         (3) دولة قطر -
 25/10/2022بتاريخ             جمهورية العراق -
 28/10/2022 بتاريخ   رات العربية المتحدةمادولة اال -
 6/11/2022بتاريخ       جمهورية مصر العربية -
 13/11/2022بتاريخ            سلطنة عمان -

 

أهم ما ورد في ما ورد في التقرير القطرية و حول مختصر لكل دولة في شكل لمحة وقد تم إعداد ملخص 
 ارة الحرة العربية الكبرى.بما يعكس تطبيق أحكام منطقة التجتلك التقارير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .لمتابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى د الموح لتقرير الدوري لء النموذب القديم تزم بنموذب التقرير المحدث، فقد تم مللم تل(  3)
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                                                دولة قطر 
 

الناتج المحلى اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي 
2021) 

التجارة )نسبة التجارة من الناتج المحلي  
 (2021اإلجمالي 

 

اإلجمالية )بالمليون دوالر لعام الواردات   (2021الصادرات اإلجمالية )بالمليون لعام 
2021) 

 

الصادرات البنية العربية )بالمليون دوالر عام 
2021) 

الواردات العربية البينية )بالمليون دوالر  
 (2021لعام 

 

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة 
 الخارجية )صادرات(

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة  
 )واردات(الخارجية 

 

 لم يتم مالء الجدول وفقا النموذج المحدث للتقرير.
 

 إحصاءات التجارة مع الدول األعضاءالقسم األول: 
 

 2021دات دولة قطر مع الدول العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لعام ر اصادرات وو  ➢
 

 2021ات غير البترولية لعام الوارد 2021الصادرات غير البترولية لعام  الدول األعضاء

 127.25 43.09 األردن 
 61.91 840.59 اإلمارات
 0.04 3.16 البحرين
 20.20 44.83 البحرين
 1.74 38.74 الجزائر

 17.54 160.13 السعودية
 59.65 29.51 السودان
 10.39 39.22 العراق
 3.91 0.85 فلسطين

 588.83 356.64 سلطنة عمان
 209.53 232.12 الكويت
 181.28 31.48 لبنان
 - 6.01 ليبيا

 2.11 63.33 مصر 
 66.25 130.21 المغرب
 7.03 11.91 اليمن

 .من التقرير الدوري لدولة قطر لمتابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  2و 1المصدر: جدول 
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 .2و 1جدول  – لدولة قطر: تقرير الدوري المصدر

 

 الدول العربية دولة قطر معلية والصناعية للصادرات والواردات أهم السلع الزراع ➢
 القيمة بالدوالر الواردات القيمة بالدوالر الصادرات

 أهم صادرات من السلع الزراعية
 حيه اير مذكورة في مكان أخر حيوانات -1 -1

 0106بند جمركي 
تمور، تين، أناناس، كمثري، وفواكه  -2 -2

ند جمركي ب أخري مشابهة، طازجة أو مجففة
0804 

بند  –حمضيات طازجة أو مجففة  -3 -3
 0805جمركي 

حيوانات حيه من فصيلتي الضأن والماعز -4 -4
 0104بند جمركي 

 0101وحمير وبغال، حيه  لخيو  -5 -5

 أهم الواردات من السلع الزراعية  
، أصيلة الحيةفصيلة الضأن   -1

 لألنسال
جمال حية للمسابقات  -2

 والمزاينة الرياضية
 طبةتمور طازب ر   -3
 تمور مجفف مكنوز -4
بيض طازج اخر، بيض    -5

طيور بقشره من دجاج من نوع 
 جالوس دوميستيكوس

 

 161,087,666.0 إجمالي واردات السلع الزراعية 24,231,007.14 زراعيةإجمالي الصادرات السلع ال
 أهم صادرات من السلع الصناعية  

سيارات وغيرها من العربات السيارة  -1 -1

 (8703) نقل األشخاصالمصممة أساسا ل
مركبات مائية / سفن نقل األشخاص أو  -2 -2

 8901جمركي  البضائع بند
 ةوليشكالها األأرات اثيلين بميبول -3

  3901بند جمركي  -3
سفن قاطرة وسفن دافعة بند جمركي  -4 -4

8904 
سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء  -5 -5

الحرائق وسفن جارفة وغيرها، أحواض 

 أهم الواردات من السلع الصناعية   
كابالت كهربائية اير مزود -1

مقطعها العرضي عن  زيديبوصالت 
فولت بند  300ملم وجهدها عن 10

 85444910جمركي 
اسالك من نحاس نقى يزيد  -2

أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 
 740811100بند جمركي  مم 6
 33030020ي كولونيا بند جمرك -3
بند  نفق مكلس)كوك(  مجمر-4

 27131200جمركي 
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 القيمة بالدوالر الواردات القيمة بالدوالر الصادرات
ة أو عائمة أرصفة مسطحة عائم سفن

 8905غاطسة بند جمركي
بند  –مجمر كوك قار نفطي -5

 27132000جمركي 
 1,001,133,525.19 إجمالي واردات السلع الصناعية 1,257,596,279.2 إجمالي صادرات السلع الصناعية

 دوري لدولة قطرمن التقرير ال 4و 3جدول  المصدر:
 

في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  قطر لدولة دات الزراعية والصناعيةر اإجمالي الصادرات والو  ➢
  2021 عاملالكبرى 

 وإرادات صناعية وإرادات زراعية الصادرات صناعية زراعيةالالصادرات  الدول العربية
 105,068,242.86 18,236,159.96 42,990,141.18  المملكة األردنية الهاشمية

 54,668,267.90 7,339,938.86 827,985,546.83  ية المتحدةدولة اإلمارات العرب

 39,581.07  3,160,194.89 1,447.99            مملكة البحرين

 15,035,269.87 3,330,323.60 44,825,114.97 4,894.26            الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 الشعبية

4,867.12 38,728,794.52 506,047.70 1,208,720.65 

 15,502,374.08 9,068,402.90 142,323,777.47 8,945,387.69 المملكة العربية السعودية

     الجمهورية العربية السورية

 18,668,168.25 9,014,136.39 29,444,455.99 4,543.96 جمهورية السودان

 23,606,130.22 428,213.34 39,209,228.18 11,311.01 جمهورية العراق

 392,407,874.83 18,360,022.96  2,966,370.93 سلطنة ُعمان

 2,871,171.93 1,020,944.27 852,375.61  دولة فلسطين

 212,680,418.76 9,982,392.56 351,616,395.28 3,006,042.05 دولة الكويت

 113,088,515.86 65,730,608.51 31,460,493.42 9,420.94 الجمهورية اللبنانية

   6,000,420.22  دولة ليبيا

 63,315,836.88 4,734 جمهورية مصر العربية
369,424.29 

1,647,050.73 

 42,582,736.87 13,405,372.63 130,164,517.98 32,453.24 المملكة المغربية

 2,059,001.32 4,295,678.06 11,894,575.99  الجمهورية اليمنية

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الدوري  قطرمن تقرير ل 6و 5جدول 
 

 القسم الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج
 

الكبرى، وأنها لم تواجه أية ق كافة أحكام منطقة التجارة الحرة العربية يفي تقريرها الدوري على تطب دولة قطرأكدت  -
تصدير منتجات قواطع  فياستثناء انها تواجه عقبات قيود أو معوقات لتبادل التجاري مع أعضاء المنطقة، ب

محاولة فرض رسوم حمائية على هناك ، وكذلك االلمنيوم الى مملكة المغرب حيث تم فرض رسوم حمائية عليها
، كما أشارت في التقرير الي عدم منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج على صادراتها من قواطع األلمنيوم

 االتصال بشأن تلك العقباتالتشاور مع نقا  
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اعتماد المواصفات القياسية الخليجية  ىالقياسية العربية فأن القانون القطري نص عل، المواصفات القياسيةفي مجال  -
الموحدة كمواصفات قياسية قطرية، كما أشار القانون على ضرورة مراعاة عدم تعارض المواصفات المعتمدة مع 

تبني المواصفات العربية كمواصفات وطنية بموافقة اللجنة الوطنية  ، ويتمالمعمول بها المواصفات القياسية اإللزامية
كما تجدر  ،اذا كانت متبناه من المواصفات الخليجية المعتمدة أو الدولية التي ليس لها نلير خليجي أو وطني

المواصفات والمقاييس وقد تم  اإلشارة بأن دولة قطر تشارك في اعداد المواصفات القياسية العربية من خالل إدارة
 .اعداد واعتماد عدد من المواصفات العربية من اعداد دولة قطر

 

 القسم الثالث: العقبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها
لحقول والبيانات لم يتم مالء افي أالب اجتماعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  دولة قطرشاركت  -

 والعقبات. تكاللب على المشغالجدول الخاص بالعقبات التي تواجه عملية التنفيذ والحلول المقترحة للت
 

 القسم الرابع: المقترحات لتطوير أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  تطويرمقترحات  -
 سالمة الغذاءتفعيل المبادرة العربية ل .1
  تفعيل اتفاقية الصحة والصحة النباتية العربية .2
 تكثيف المعارض وورش العمل في الدول األعضاء حول المنتجات العربية. .3
 تسهيل حصول المنتجات العربية على شهادات مطابقة لسرعة اإلفساح عنها. .4
 ز على المتطلبات السوقية.تسهيل االتفاقيات الثنائية بين الدول األعضاء ونشر الوعي بها مع التركي .5
 استحداث نلام لالعترال المتبادل بعالمات الجودة وشهادات المطابقة العربية. .6
انشاء موقع عربي يعنى بتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التطوير الصناعي وزيادة المشاركة في اجمالي اإلنتاب  .7

 .الوطني وكذلك في زيادة قيمة الصادرات
 اللجان والفرق الفنية المتخصصة مقترحات تحسين أداء -
 التواصل المستمر مع نقا  االتصال لدول األعضاء واالطالع الدائم على موقف تنفيذ القرارات المتخذة في إطار المجلس .1
االطالع بصفة مستمرة على مشاكل التطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها والعمل على حال تلاك المشااكل فاي أسارع  .2

 وقت ممكن
التوصية بتساريع عملياة االنتهااء مان اعاداد القاانون االسترشاادي العرباي للمنافساة والموافقاة والتصاديق علياه ووضاعه موضاع  .3

 التنفيذ
تفعياال بناااود االتفاقيااة وتفعيااال دور اللجااان المختصاااة المسااؤولة عااان متابعااة تنفياااذ بنااود االتفاقياااة وهااي لجناااة تاادابير الصاااحة  .4

 ة للجنة التدابيروالصحة النباتية واألمانة الفني
 االلزام بعمل اخطار للوائح الفنية الوطنية لنقطة االتصال العربية بالتوازي مع االخطار الدولي. .5
التنسايق بااين اللجاان الخليجيااة واللجاان العربيااة فيماا يتعلااق بخطااق اعاداد المواصاافات القياساية واللااوائح الفنياة ويفضاال أن يااتم  .6

 .عمل تكامل بين عمل اللجان المتناظرة
ربق خطق اعداد المواصفات القياسية واللاوائح الفنياة باالحتياجاات الفعلياة للساوق العربياة الموحادة أو ماع إنتاجياة المصانعين  .7

 العرب.
 التأكد من استمرارية مالئمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية العربية لمتطلبات السوق بصورة دورية .8
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ات والهيئات الجمركية في الدول العربية المشااركة فاي االجتماعاات باأن تاتم المشااركة الطلب من األمانة العامة توجيه اإلدار  .9
 من قبل ذوي االختصاص كل فيما يخصه

 الطلب من األمانة العامة اعتماد تاريخ محدد للردود على التوصيات وتقديم المقترحات وأال يتعدى التأخير على اجتماعين. .10
 ما يوكل لهم من مهام من خالل توصيات اللجنة في تاريخ محدد..أن يلتزم جميع األعضاء في انجاز 3 .11
 مشاركة المختصين من اإلدارات الجمركية لدول األعضاء في أعمال اللجنة والتي لم تشارك في تلك األعمال حتى ا ن .12
 رفع القيود وتسهيل اإلجراءات الداخلية في الدول العربية .13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدوري لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  قطر بمالء النموذب المحدث للتقريردولة مالحلة: لم تلتزم   
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                                                              عراقجمهورية ال
 

غير النفطية في الناتج مساهمة التجارة  207890 الناتج المحلي اإلجمالي الجاري 
المحلي اإلجمالي غير النفطي )تشمل 

الصادرات غير النفطية واعادة التصدير 
 والواردات(

8.51% 

  الواردات اإلجمالية   طيةغير النفالصادرات اإلجمالية  
   إجمالي واردات العربية البينية   إجمالي الصادرات العربية البينية

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة 
 الخارجية )صادرات(

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة  
 الخارجية )واردات(

 

مساهمة التجارة غير النفطية في الناتج   يغير النفطالناتج المحلي اإلجمالي الجاري 
المحلي اإلجمالي )تشمل الصادرات غير 

 النفطية واعادة التصدير والواردات(

 

 ء كافة بيانات الجدوللم يتم مل
 

 

 إحصاءات التجارة مع الدول األعضاءالقسم األول: 
 

 2021 لعام الكبرى في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  جمهورية العراقتجارة إجمالي 
 

 797,932,647 إجمالي الواردات  378,643,955 إجمالي صادرات 
 لجمهورية العراقمن التقرير الدوري  2و 1جدول 

 

 2021اجمالي الصادرات والواردات السلعية غير النفطية الى دول المنطقة 
 2021واردات  2021صادرات  الدول األعضاء

 228.28 20.13 األردن
 195.91 3,313.13 اإلمارات
 6.95 0.00 البحرين
 0.62 0.00 تونس
 0.07 0.00 الجزائر

 176.28 0.83 السعودية
 0.59 0.02 السودان
 0.08 0.00 فلسطين

 15.69 0.00 سلطنة عمان
 2.36 0.11 قطر

 72.49 0.10 الكويت
 16.13 443.07 لبنان
 0.00 0.21 ليبيا
 78.38 8.64 مصر
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 3.40 0.20 المغرب
 0.73 0.00 اليمن

 

 
 لجمهورية العراقمن التقرير الدوري  2و 1جدول  المصدر:

 

 2021العراق في عام  لجمهوريةأهم السلع الزراعية والصناعية  ➢
دات في إطار منطقة التجارة ر الم يتم مالء الجدول الخاص بأهم السلع الزراعية والصناعية لصادرات والو 

 الحرة العربية الكبرى.
 

 2021لجمهورية العراق في عام  يون لشركاء التجار اأهم  ➢
 

 نسبة من صادراتها إجمالي الصادرات من الشريك أهم الشركاء
 79.20 3,313.125.054 االمارات الشريك األول
 10.59 443,066.337 لبنان الشريك الثاني
 0.48 20,127,493 االردن الشريك الثالث
 0.21 8,642,686 مصر الشريك الرابع

 0.02 827,675 سعوديةال الشريك الخامس
 

 الوارداتنسبة من  للشريك الوارداتإجمالي  أهم الشركاء
 28.5 228,279,131 األردن الشريك األول
 24.4 195,907,384 االمارات الشريك الثاني
 22 176,281,615 السعودية الشريك الثالث
 9.8 78,378,843 مصر الشريك الرابع
 9 72,485,116 الكويت سالشريك الخام

 )لم يتم كتابة أسماء السلع وتم االكتفاء بالبند الجمركي(لجمهورية العراق من تقرير الدوري  6و 5جدول 
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 القسم الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.

 مقترحة للتغلب عليهاالقسم الثالث: العقبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ والحلول ال
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.

  القسم الرابع: المقترحات لتطوير أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

غير النفطية في الناتج  مساهمة التجارة 414,878.2 الناتج المحلي اإلجمالي الجاري 
المحلي اإلجمالي غير النفطي )تشمل 

الصادرات غير النفطية واعادة التصدير 
 والواردات(

125.4% 

 279,429.0 الواردات اإلجمالية  93,924.3 غير النفطيةالصادرات اإلجمالية  
 25,079.6  إجمالي واردات العربية البينية 28,690.3  إجمالي الصادرات العربية البينية

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة 
 الخارجية )صادرات(

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة  31%
 الخارجية )واردات(

9% 

    
مساهمة التجارة غير النفطية في الناتج  313,392.2 غير النفطيالناتج المحلي اإلجمالي الجاري 

ادرات غير المحلي اإلجمالي )تشمل الص
 النفطية واعادة التصدير والواردات(

166.0% 

 التقرير الدوري لدولة االمارات العربية المتحدة المصدر:
 

 إحصاءات التجارة مع الدول األعضاءالقسم األول: 
 2021التجارة الغير النفطية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

م إجمالي صادرات األمارات غير النفطية للعال
 )بالمليون دوالر لعام 

إجمالي الواردات غير النفطية من دول  
 العالم

 

 إجمالي الصادرات غير النفطية للدول األعضاء
 (2021)بالمليون لعام 

إجمالي واردات اإلمارات غير النفطية  
  الدول األعضاء 

نسبة أجمالي صادرات الدول األعضاء من أجمالي 
 صادرات األمارات  

ردات من الدول األعضاء من نسبة الوا 
  إجمالي واردات اإلمارات من العالم

 
 واردات صادرات  الدول األعضاء

 309.8 1,180.80 األردن

 2,756.80 1,341.00 البحرين

 97.7 110.5 تونس

 19.1 323.7 الجزائر

 7,378.30 10,300.40 السعودية

 2,900.90 693.2 السودان

 2,699.00 2,160.00 العراق

 12.2 43.1 فلسطين

 2,587.00 4,300.80 سلطنة عمان

 1,290.90 205 قطر

 1,332.30 3,446.60 الكويت

 771.5 397.2 لبنان

 956.2 696.5 ليبيا

 1,688.30 2,493.40 مصر

 184.1 494.8 المغرب

 95.5 503.4 اليمن

 من التقرير الدوري لدولة اإلمارات 2و 1جدول 
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 من التقرير الدوري لدولة اإلمارات 2و 1جدول  المصدر:
 
 

مع الدول العربية في إطار  السلع الزراعية والصناعية لدولة اإلمارات العربية المتحدةصادرات أهم  ➢
 2021عام ل المنطقة

 

 

 لع وتم االكتفاء بالبند الجمركي(من تقرير اإلمارات الدوري )لم يتم كتابة أسماء الس 4و 3جدول 
 
 

 أرقام( 2أوالً: السلع الزراعية: أعلى خمس سلع زراعية وفقاً لبيانات الصادرات )

البند  السلعة

 الجمركي

 النسبة من إجمالي الصادرات العربية 2021صادرات عام 

1 19 448.4 1.6% 

2 40 414.9 1.4% 

3 16 371.3 1.3% 

4 17 347.3 1.2% 

5 21 344.1 1.2% 

إجمالي صادرات السلع 

 الزراعية
3,363.7 11.7%   

 أرقام( 2ثانياً: السلع الصناعية: أعلى خمس سلع وفقاً لبيانات الصادرات )

البند  السلعة

 جمركيال

 النسبة من إجمالي الصادرات العربية 2021صادرات عام 

1 71 8,620.6 30.0% 

2 39 1,880.5 6.6% 

3 74 1,499.9 5.2% 

4 27 1,352.9 4.7% 

5 84 1,288.0 4.5% 

إجمالي صادرات السلع 

 الصناعية
24,010.5 83.7% 
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 2021عام ل في إطار المنطقةصناعية مع الدول العربية الزراعية و الخمس سلع لورادات أهم  ➢
 

 أرقام( 2أوالً: السلع الزراعية: أعلى خمس سلع زراعية وفقاً لبيانات الواردات )

 ربيةالنسبة من حجم الواردات الع 2021ورادات عام  البند الجمركي السلعة

1. 40 378.7 1.5% 

2. 80 253.8 1.0% 

3. 19 241.4 1.0% 

4. 15 151.2 0.6% 

5. 20 144.1 0.6% 

 %7.5 1,886.3 إجمالي واردات السلع الزراعية

 أرقام( 2ثانياً: السلع الصناعية: أعلى خمس سلع وفقاً لبيانات الواردات )

 حجم الواردات العربية النسبة من 2021ورادات عام  البند الجمركي السلعة

1. 27 7,994.6 31.9% 

2. 71 6,197.7 24.7% 

3. 39 1,952.1 7.8% 

4. 72 1,276.2 5.1% 

5. 26 934.8 3.7% 

 %92.1 23,109.9 إجمالي صادرات السلع الصناعية

 كتفاء بالبند الجمركي()لم يتم كتابة أسماء السلع وتم اال –المتحدة  المصدر: التقرير الدوري لدولة االمارات العربية
 

 2021مع الدول العربية األعضاء في عام  لدولة اإلمارات العربية المتحدةون أهم الشركاء التجاري ➢
 

 نسبة من صادراتها إجمالي الصادرات من الشريك أهم الشركاء
 %11.0 10,300.4 السعودية الشريك األول 
 %4.6 4,300.8 سلطنة عمان الشريك الثاني 

 %3.7 3,446.6 الكويت الثالث  الشريك
 %2.7 2,493.4 مصر الشريك الرابع 

 %2.3 2,160.0 العراق الشريك الخامس 
 من تقرير اإلمارات الدوري  6و 5جدول 

 

 القسم الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.

 نفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليهاالقسم الثالث: العقبات والمشاكل التي تواجه الت
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.

 

  القسم الرابع: المقترحات لتطوير أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 لم يتم ملء الحقول والبيانات.
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  جمهورية مصر العربية
 

غير النفطية في الناتج لتجارة مساهمة ا مليار 396 الناتج المحلي اإلجمالي الجاري 
المحلي اإلجمالي غير النفطي )تشمل 

الصادرات غير النفطية واعادة التصدير 
 والواردات(

45.5% 

مليار  47 الصادرات اإلجمالية  
 دوالر

 مليار دوالر 87 الواردات اإلجمالية 

   إجمالي واردات العربية البينية   إجمالي الصادرات العربية البينية
ساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة م

 الخارجية )صادرات(
مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة  

 الخارجية )واردات(
 

    
مساهمة التجارة غير النفطية في الناتج   غير النفطيالناتج المحلي اإلجمالي الجاري 

المحلي اإلجمالي )تشمل الصادرات غير 
 التصدير والواردات(النفطية واعادة 

 

 التقرير الدوري لجمهورية مصر العربية المصدر:
 

 إحصاءات التجارة مع الدول األعضاءالقسم األول: 
 2021لعام  االجمالية لجمهورية مصر العربيةالتجارة 

 11338 اجمالي الواردات 9041 إجمالي الصادرات
 5018 النفطية  إجمالي واردات غير 8159 إجمالي الصادرات غير النفطية 

غير النفطية من نسبة الواردات  %90   نسبة الصادرات غير النفطية من الصادرات
%44  الواردات  

 

 
 الموحد لمتابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  التقريرنموذج من  2و 1جدول لم يتم مالء ال ➢
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 2021مع الدول العربية في إطار المنطقة لعام عربية جمهورية مصر الأهم صادرات السلع الزراعية والصناعية ل ➢
 

 أرقام( 2أواًل: السلع الزراعية: أعلى خمس سلع زراعية وفقًا لبيانات الصادرات )
صادرات عام  البند الجمركي السلعة

2021 
النسبة من إجمالي 
 الصادرات العربية

 % 4.4 396 08 فواكه واثمار زيتية -1
 % 4 354 07 خضر ونباتات وبذور  -2
 %1 97 12 حبوب واثمار زيتية -3
 % 0.94 85 54 كتان -4
 % 0.58 53 52 قطن -5

 % 16 1440 إجمالي صادرات السلع الزراعية
 أرقام( 2ثانيًا: السلع الصناعية: أعلى خمس سلع وفقًا لبيانات الصادرات )

صادرات عام  البند الجمركي السلعة
2021 

النسبة من إجمالي 
 الصادرات العربية

 % 7 634 85 الت واجهزة كهربائيةا .1
 % 2.5 214 73 مصنوعات من حديد صب .2
 % 2.7 242 74 هنحاس ومصنوعات .3
 % 2.2 204 69 منتجات خزف .4
 % 6.8 612 39 لدائن ومصنوعاتها .5

 % 48 4287 إجمالي صادرات السلع الصناعية
 من تقرير ات الدوري  4و 3جدول 

 

 2021عية مع الدول العربية في إطار المنطقة لعام أهم ورادات لخمس سلع الزراعية والصنا ➢
 

 أرقام( 2أواًل: السلع الزراعية: أعلى خمس سلع زراعية وفقًا لبيانات الواردات )
ورادات عام  البند الجمركي السلعة

2021 
النسبة من حجم 
 الواردات العربية

 % 0.97 109 08 كل.فواكه واثمار صالحة لل 1
 % 0.2 26 12 .حبوب واثمار زيتية2
 % 0.2 25 52 .قطن3
 % 0.09 10 54 .كتان4
 % 0.04 5 06 . اشجار ونباتات5

  200 إجمالي واردات السلع الزراعية
 

 

 



 قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -إدارة التكامل االقتصادي العربي - 24 -

 أرقام( 2ثانيًا: السلع الصناعية: أعلى خمس سلع وفقًا لبيانات الواردات )
ورادات عام  البند الجمركي السلعة

2021 
النسبة من حجم 
 الواردات العربية

 % 14 1541 39 لدائن ومصنوعاتها .1
 % 2.4 271 76 الومنيوم ومصنوعاته  .2
 % 2 220 72 حديد صب .3
 % 1 118 48 ورق مقوى  .4
 % 0.66 75 85 االت واجهزة كهربائية .5

 % 37 4190 إجمالي صادرات السلع الصناعية
 لجمهورية مصر العربية التقرير الدوري  5جدول المصدر: 

 

 2021مع الدول العربية األعضاء في عام  جمهورية مصر العربيةن لأهم الشركاء التجارييو ➢
 

 نسبة من صادراتها إجمالي الصادرات من الشريك أهم الشركاء
 %11.0 10,300.4 السعودية الشريك األول 
 %4.6 4,300.8 سلطنة عمان الشريك الثاني 
 %3.7 3,446.6 الكويت الشريك الثالث 
 %2.7 42,493. مصر الشريك الرابع 

 %2.3 2,160.0 العراق الشريك الخامس 
 

 نسبة من وارداتها  إجمالي الواردات من الشريك أهم الشركاء
 6251 المملكة العربية السعودية الشريك األول دولة/
 1935 االمارات العربية المتحدة الشريك الثاني دولة/
 1216 الكويت الشريك الثالث دولة/
 323 العراق الشريك الرابع دولة/

 320 البحرين الشريك الخامس دولة/
 لجمهورية مصر العربيةالدوري  من تقرير 7و 6جدول 

 

 القسم الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج
 أواًل: الموضوعات التي يتم تنفيذها وفقًا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

ية على تطبيقها الكامل ألحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعلى معاملة السلع أكدت جمهورية مصر العرب -
العربية معاملة السلع الوطنية، وأن صادرات الدول األعضاء ال تواجه أية معاملة اير مماثلة، كما أشارت في التقرير 

لتزامها االلجان المعنية، كما أكدت على  رطاور استيرادها في إلالمح والموادالي أنها قامت بتحديث بيان المنتجات 
ق األحكام العامة لقواعد المنشأ وكذلك تلتزم بنموذب شهادة المنشأ المتفق عليه، وفي هذا الصدد أكدت على عدم بتطبي

 مواجهة أية عقبات فيما يتعلق بشهادة المنشأ العربية.
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ار األمانة العامة بقائمة الروابق االلكترونية ذات الصلة اما في مجال االلتزام بمتطلبات الشفافية، فقد قامت باإلخط -
كما نوهت عن انه قد تم تعديل إجراءات ذات عالقة بالعملية التجارية،  تعديالت أوية أبالتجارة، وكذلك اإلخطار عن 

 .2021لبيانات نقا  االتصال خالل عام 
اراق وحاالت قرير، وعن إجراءات الوقاية ومكافحة اإلوفي مجال تسوية المنازعات، فلم يتم التطرق لها خالل فترة الت -

ت إلى أنه يتم تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالمعالجات التجارية مع كافة الدول العالم ومنها الدول العربية الدعم فقد أشار 
يتم التصدير  سيوالمقاي وفقًا للقواعد والقوانين الدولية المنلمة لذلك بمنلمة التجارة العالمية، وفيما يتعلق بالمواصفات

وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الدولة العربية المستوردة، كما يتم االستيراد وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة 
المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، كما أكدت أنه يتم التنسيق النلم والتشريعات والسياسات 

 الدول العربية من خالل اللجان الفنية المختلفة في إطار المنطقة. التجارية بين
فلساطين( فاي إطاار منطقاة التجاارة الحارة العربياة  –الايمن  –فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية للدول األقل نماوًا )الساودان  -

دعةم فنةي لهةذل الةدول فةي  استعداد جمهوريةة مصةر العربيةة لتقةديم بةرامجالكبرى، قد تم مخاطبة األمانة العامة بشأن 
 قواعد المنشأ. –تحرير تجارة الخدمات  –موضوعات "السياسات التجارية 

ثانيًا: موضوعات السياسة التجارية التي يتم مناقشتها في إطار اللجان والفةرق الفنيةة المتخصصةة 
 (2022خالل عام نحو التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )

لجان والفرق الفنية المتخصصة في إطار منطقة التجارة الحرة هورية مصر العربية في كافة االجتماعات الشاركت جم -
 .العربية الكبرى، قد كانت هناك إسهامات واضحة في العديد من تلك اللجان

 ثالثا: االتفاقيات   
 .العربيقامت جمهورية مصر العربية بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي  -

 قسم الثالث: العقبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليهاال
 

 تناول التقرير عدد من العقبات والمشكالت التي التجارة العربية البينية والتي جاءت على النحو التالي:
 عقبات ومشاكل عامة تواجه التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -

 .لسماح بعض الدول باستيراد بعض المنتجات إال بعد الحصول على إذن استيراد مسبقعدم ا •
 .تعددية المواصفات لنفس المنتج •
تعد التعقيدات على الحدود بين الدول العربية وطول المدة الزمنية من أكثر العقبات المعوقة لتحرير التجارة  •

 .بين البالد العربية
 .ل العربيةارتفاع تكلفة النقل البري بين الدو  •
 .الدول العربية فيتشابه القاعدة اإلنتاجية وانخفاض مستوى التصنيع  •

 العقبات الداخلية على المستوى الوطني -
يتم التنسيق من خالل نقطة االتصال المصرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع كافة الجهات  •

الكبرى وذلك لضمان التطبيق السليم ألحكام االتفاقية  المعينة بتطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية
 ولسهولة انسياب المبادالت التجارية.
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اال أنه توجد مشكلة تتعلق بقيام األمانة العامة بالتنسيق بشكل مباشر مع الجهات الوطنية سواء فيما يتعلق  •
 بالموضوعات الفنية او الترتيب لعقد اجتماعات اللجان الفنية.

، ياتم موافااة األماناة العاماة بأياة مشةاكل التةي تواجههةا الدولةة فةي الةدول األخةرى األطةراف باالتفاقيةةالمعوقات وال -
مشااكالت أو معوقااات تعتاارض حركااة الصااادرات المصاارية للاادول األعضاااء لمناقشااتها ضاامن البنااد الاادائم الخاااص 

 بذلك في إطار لجنة التنفيذ والمتابعة.

، جميااع المواصاافات التااي يااتم إقرارهااا ماان قباال المنلمااة العربيةةة الموحةةدة معوقةةات المتعلقةةة بتطبيةةق المواصةةفاتال -
العربياااة للتنمياااة الصاااناعية والتعااادين مواصااافات استرشاااادية ايااار ملزماااة للااادول، االمااار يحتااااب الاااى أن ياااتم عااارض 
مستجدات هذا الموضوع على لجنة التنفيذ والمتابعة وعرض المشكالت التي تعتارض تطبياق هاذه المواصافات مان 

الالزمة لذلك وعرض االمر على المجلس االقتصادي واالجتمااعي  قبل الفنيين من الدول األعضاء وإيجاد الحلول
 التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

 التقرير عدد من الحلول والمقترحات للتغلب على تلك العقبات والمشاكل شمل
ن الكفاءة وتقليل الوقت والجهد وتقليل تكلفة التجارة تنليم إجراءات العبور وتبسيق اإلجراءات الجمركية لتحسي •

 العربية البينية وتسهيل انسياب حركة التبادل التجاري.
العمل على تطوير شبكات النقل بكافة أنواعه لربق الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف ال سيما السكك  •

ة وتطوير القائم منها وتسهيل انهاء كافة المعامالت الحديدية والطرق البرية، واالهتمام بإنشاء مواني جديد
الجمركية والضريبية، وإزالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والشحن والتفريغ، اإلسراع في تنفيذ قرارات 

 القمم العربية بشأن مشروعات الربق البري والسككى والبحري بين الدول العربية.
 يخدم التكامل الصناعي والتجاري بين الدول األعضاء. تفعيل عملية تراكم المنشأ مما •
التي يتم تبادلها في إطار منطقة  تنسيق وتوحيد الجهود في مجال المواصفات القياسية ونلم الجودة للسلع العربية •

 التجارة الحرة العربية الكبرى.
ارة الحرة العربية الكبرى في الدول واإلدارات المعنية بمتابعة تطبيق منطقة التج التنسيق بين اإلدارات الجمركية •

 االعضاء، لضمان سرعة وسهولة انسياب السلع العربية بين الدول االعضاء وعدم مواجهة عوائق تعترض ذلك.
 

  القسم الرابع: المقترحات لتطوير أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
قع االلكتروني إلدارة التكامل االقتصادي العربي، تضمن هذا الجزء من التقرير التأكيد على أهمية تحسين المو  -

وضرورة التحديث مستمر للبيانات الواردة به، والتأكيد على المقترحات التي سبق ذكرها لتطوير أداء منطقة التجارة 
ول الحرة العربية الكبرى، وكذلك حاجة القيود اير الجمركية لوضع آلية للتعامل معها بما يتسق مع الية التزام الد

بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة بالمنطقة، مع االستفادة بما هو معمول به في التكتالت األخرى 
 .مثل الكوميسا

 
 
 



 قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -إدارة التكامل االقتصادي العربي - 27 -

  سلطنة عمان
 

غير النفطية في الناتج مساهمة التجارة   الناتج المحلي اإلجمالي الجاري 
المحلي اإلجمالي غير النفطي )تشمل 

نفطية واعادة التصدير الصادرات غير ال
 والواردات(

 

 33,994.8 الواردات اإلجمالية  44,509.8 الصادرات اإلجمالية  
 16,448.1  إجمالي واردات العربية البينية 9,169.5  إجمالي الصادرات العربية البينية

مساهمة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة 
 الخارجية )صادرات(

لبينية إلى إجمالي التجارة مساهمة التجارة ا 21%
 الخارجية )واردات(

53% 

    
مساهمة التجارة غير النفطية في الناتج   غير النفطيالناتج المحلي اإلجمالي الجاري 

المحلي اإلجمالي )تشمل الصادرات غير 
 النفطية واعادة التصدير والواردات(

 

 نة عمانطلالتقرير الدوري لس المصدر:
 

 ءات التجارة مع الدول األعضاءإحصاالقسم األول: 
 2021لعام عضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول العربية األ لسلطنة عمانالتجارة 

 

 
 من نموذج التقرير متابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  2و 1الجدول 
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 2021ل العربية في إطار المنطقة لعام مع الدولسلطنة عمان أهم صادرات السلع الزراعية والصناعية  ➢

 الصناعات 

ISIC
4_DI

V 
 (Value in Omani Riyal) 2021 البند الجمركي HS_CODE الصناعة

29 

صناعة المركبات ذات 
المحركات والمركبات 

المقطورة ونصف 
 87032431 المقطورة

سيارات ذات دفع رباعي موديل سنة 
ي تليها مجهزة 

التخليص أو السنة الت 
حركات ذات مكابس متناوبة يتم االشتعال بم

ر، سعةفيها   3000اسطواناتها تزيد عن  بالشر
 404.0 3سم

24 
الصناعات األساسية 

 72071900 للمعادن

ها من منتجات نصف جاهزة من حديد أو  غير
صلب من غير الخالئط محتوية عىل أقل من 

 من الكربون0,25
ً
 337.5 ? وزنا

24 
الصناعات األساسية 

 72142040 ادنللمع

قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير 
الخالئط محتوية عىل تسنينات أو تضليعات 
ها من التشكيالت الناتجة أثناء  أو حزوز أو غير
عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ ذات 

ي دائري من 
 280.1 مم 40 -مم  8مقطع عرض 

24 
الصناعات األساسية 

 72071100 للمعادن

ف جاهزة من حديد أو صلب منتجات نص
من غير الخالئط محتوية عىل أقل من 

ي 0,25
 من الكربون ذات مقطع عرض 

ً
? وزنا

مستطيل )بما فيه المرب  ع( مقاس عرضه 
ي سمكه

 250.1 يساوي أقل من ضعف 

10 
صناعة المنتجات 

 04022190 الغذائية

ها من البان وقشدة بشكل مسحوق او  غير
كزة وال صلبة غير مر  بأشكالحبيبات او 

 215.3 ? وزنا1,5محالة بنسبة دسم تزيد عن 

 6,056.0 أخرى

 7,543.0 االجمال  

          

 السلع الزراعية

HS_
SEC 

ARB_DESC HS_CODE 2021 البند الجمركي (Value in Omani Riyal) 

 100.8 دقيق حنطة )قمح( 11010010 منتجات المملكة النباتية  2

 17.7 مسحوق ومكتالت برسيم )فصه( 12141000 اتية منتجات المملكة النب 2

د 07095100 منتجات المملكة النباتية  2  16.4 فطر من جنس أجاريكوس طازج او مير

ة(،طازج 07031011 منتجات المملكة النباتية  2  8.7 بصل للطعام )أخض  أو يابس القشر

 8.4 برتقال 08051000 منتجات المملكة النباتية  2

 80.5 أخرى

 232.4 االجمال  

  18,501.1                   أجمال  الصادرات )السلعية غير النفطية(

  44,590.8                   أجمال  الصادرات )السلعية غير النفطية والنفطية(

 تقرير الدوري  من 3جدول 
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 2021طقة لعام أهم ورادات لخمس سلع الزراعية والصناعية مع الدول العربية في إطار المن ➢
 الصناعات 

ISIC4_
DIV 

 البند الجمرك   HS_CODE الصناعة
2021 (Value in 
Omani Riyal) 

19 
ولية  صناعة فحم الكوك والمنتجات البي 

 ديزل ألغراض اخر 27101239 المكررة 

                    
1,588.8  

 يسبائك ذهب خام غير نقد 71081210 الصناعات األساسية للمعادن 24

                        
599.6  

 74081100 الصناعات األساسية للمعادن 24
ي يزيد أكير مقاس 

أسالك من نحاس نف 
ي عن 

 مم 6لمقطعها العرض 

                        
527.3  

26 
صناعة الحاسب اآللي والمنتجات 

ونية والبضية  85171200 األلكي 
ها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غير 

 من الشبكات الالس لكية

                        
423.9  

19 
ولية  صناعة فحم الكوك والمنتجات البي 

 وقود لمحركات طائرات اخر 27101223 المكررة 

                        
394.7  

  11,461.0 أخرى

 االجمال  
                  
14,995.3            

 سلع الزراعيةال
HS_SE

C 
 البند الجمرك   HS_CODE السلعة

2021 (Value in 
Omani Riyal) 

 عادية. حنطة )قمح(  10019910 منتجات المملكة النباتية  2

                        
125.9  

 برتقال 08051000 منتجات المملكة النباتية  2

                          
62.0  

 عنب طازج 08061000 ة النباتية منتجات المملك 2

                          
47.0  

 10063000 منتجات المملكة النباتية  2
وب كليا أو جزئيا وان كان ممسوحا  أرز مض 

 أو ملمعا

                          
42.0  

 مانجه 08045020 منتجات المملكة النباتية  2

                          
35.8  

 خرىأ
                        
476.8  

 االجمال  
                        

789.5       
  30,994.8                   أجمال  الواردات

 تقرير الدوري ال من 4جدول 
 

 2021مع الدول العربية األعضاء في عام  لسلطنة عمانيون أهم الشركاء التجار  ➢
 

 نسبة من صادراتها من الشريكإجمالي الصادرات  أهم الشركاء
 %8.92  3,976.2                  االمارات العربية المتحدة/الشريك األول
 %3.88  1,728.6                  المملكة العربية السعودية /الشريك الثاني

 %2.23  993.4                    قطر/الشريك الثالث 
 %1.75  781.0                    اليمن/الشريك الرابع 

 %0.92  411.7                    مصر/الشريك الخامس 
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 نسبة من وارداتها  إجمالي الواردات من الشريك أهم الشركاء
 %35.56 11,022.9 االمارات العربية المتحدةالشريك األول دولة/
 %6.42 1,989.5 قطر الشريك الثاني دولة/

 %4.71 1,459.9 كة العربية السعوديةالممل الشريك الثالث دولة/

 %2.34 724.1 البحرينالشريك الرابع دولة/

 %0.96 299.0 الكويتالشريك الخامس دولة/

 لجمهورية مصر العربيةالدوري  من تقرير 7و 6جدول 
 

 القسم الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج
 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  أواًل: الموضوعات التي يتم تنفيذها وفقًا للبرنامج

على تطبيقها الكامل ألحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعلى معاملة السلع العربية  سلطنة عمانأكدت  -
ها معاملة السلع الوطنية، وأن صادرات الدول األعضاء ال تواجه أية معاملة اير مماثلة، كما أشارت في التقرير الي أن

ق لتزامها بتطبيااللجان المعنية، كما أكدت على  رور استيرادها في إطالقامت بتحديث بيان المنتجات والمواد المح
وقد واجهت بعض العقبات فيما يتعلق األحكام العامة لقواعد المنشأ وكذلك تلتزم بنموذب شهادة المنشأ المتفق عليه، 

رار الخاص باالكتفاء بتبادل نماذب االختام دون نماذب التواقيع والذي أدى عدم الوضوح في القالمنشأ تتمثل في  بقواعد
 .أن تواجه الصادرات العمانية عقبات في بعض الدول العربية كونها ال تتضمن توقيع

نقطة االتصال في سلطنة عمان بأنه ال يوجد رابق  تمت اإلفادة من سبق وأناما في مجال االلتزام بمتطلبات الشفافية،  -
ص حسب علمنا يتضمن القوانين والتشريعات واللوائح المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية، وانما يتم ذلك عن خا

طريق تطبيق أحكام اتفاقيات جامعة الدول العربية من خالل المراسيم السلطانية التي صدرت بموجب قرارات الجامعة، 
ون القانونية، أما بالنسبة للخدامات التي تقدمها وزارة التجارة والمتاحة عبر الموقع االلكتروني بوزارة العدل والشؤ 

، وقد تم تعديل في بيانات نقا  والصناعة وترويج االستثمار فباإلمكان الحصول عليها عبر بوابة استثمر بموقع الوزارة
 االتصال وإخطار األمانة العامة بها.

فقا للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول التعرفة الجمركية والشؤون الجمركية و  عمان تطبق سلطنة -
الخليج العربية، أما بالنسبة للصحة والصحة النباتية والمتطلبات الفنية على التجارة وتسهيل التجارة وإجراءات 

ا كم، منلمة التجارة العالميةبملتزمة بتطبيق ما يتعلق بها ضمن إطار عضويتها  عمان المعالجات التجارية فسلطنة
 يوجد في سلطنة عمان قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع االحتكار والمتاحة عبر الموقع االلكتروني

www.mola.gov.om 
ول الخليج سلطنة عمان تطبق قانون مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في إطار دول مجلس التعاون لد -

 العربية والقانون متوافق مع أحكام االتفاقيات ذات الصلة في منلمة التجارة العالمية.
جمهورية مصر العربية مع إجراءات وقاية أو مكافحة اإلاراق أو مواجهة حاالت الدعم سلطنة عمان  واجهت صادرات -

بية بما فيها سلطنة عمان على االلمنيوم، فتح تحقيق جديد ضد صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العر حيث تم 
 .وصدر قرار بفرض رسوم وقاية ضد واردات دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

http://www.mola.gov.om/
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 .إطار دول مجلس التعاون الخليج العربية في مجال تنسيق النلم والتشريعات السياسة التجارية تكون في -
فلساطين( فاي إطاار منطقاة التجاارة الحارة العربياة  –الايمن  –للدول األقل نماوًا )الساودان  فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية -

استعداد جمهوريةة مصةر العربيةة لتقةديم بةرامج دعةم فنةي لهةذل الةدول فةي الكبرى، قد تم مخاطبة األمانة العامة بشأن 
 قواعد المنشأ. –تحرير تجارة الخدمات  –موضوعات "السياسات التجارية 

: موضوعات السياسة التجارية التي يتم مناقشتها في إطار اللجان والفةرق الفنيةة المتخصصةة ثانياً 
 (2022خالل عام نحو التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )

 في كافة االجتماعات اللجان والفارق الفنياة المتخصصاة فاي إطاار منطقاة التجاارة الحارة العربياة سلطنة عمانشاركت  -
 .الكبرى، قد كانت هناك إسهامات واضحة في العديد من تلك اللجان

 ثالثا: االتفاقيات   
 

 الموضوعات المشمولة باالتفاقية الدول األطراف تاريخ دخولها حيز النفاذ االتفاقية
اتفاقية التجارة الحرة مع 

دول مجلس التعاون مع  م1/7/2015 دول االفتا
 اللكترونية والمشتريات الحكوميةالسلع، الخدمات، ا دول االفتا

اتفاقية التجارة الحرة مع 
 سنغافورة

 م1/1/2015
دول مجلس التعاون مع 

 سنغافورة
 السلع، الخدمات، االلكترونية والمشتريات الحكومية

اتفاقية التجارة الحرة مع 
الواليات المتحدة 

 االمريكية
 تريات الحكوميةالسلع، الخدمات، االلكترونية والمش ثنائية م1/1/2009

 القسم الثالث: العقبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها
 

 تناول التقرير عدد من العقبات والمشكالت التي التجارة العربية البينية والتي جاءت على النحو التالي:
بعاض نقاا  االتصاال واالهتماام بابعض العقباات )مماا عادم الارد الساريع مان ، بفعلية دور نقاط االتصةالمعوقات المتعلقة ال

نقاا  االتصاال علاى االهتماام بالمواضايع التاي لاذا تام اإلشاارة فاي التقريار علاى ضارورة حاث ، يستدعي تدخل األمانة العاماة
و المساعدة ذكر أسماء نقا  االتصال اير المكترثين باالتصاالت أ، و ترد إليهم عبر البريد اإللكتروني، أو االتصال الهاتفي

حاث الادول شاار الاى ضارورة أ كماا في حل أي عقبة تواجه التبادل التجاري. عند رفع الشكوى بشكل رسمي لألماناة العاماة،
 .المواصفات العربية الموحدة الصادرة عن المنلمة العربية للتنمية الصناعية والتعديناألعضاء االلتزام بتطبيق 

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  القسم الرابع: المقترحات لتطوير أداء
االلتزام بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي التي تصدر بكل ما يتعلق بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية  -

 الكبرى.
طالع على العقبات التي تواجه الدول العربية في تفعيل دور نقا  االتصال من خالل عقد اجتماعات بشكل دوري لال -

 لمجاالت.كافة ا
وضع المالحق القانونية موضع التنفيذ بعد صدور قرار المجلس االقتصادي باعتمادها وقيام الدول باإلجراءات  -

 الداخلية تنحو تنفيذها.
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حث الدول األعضاء على إلغاء كافة القيود التي تقف أمام تعزيز التجارة بين الدول العربية خاصة ما يتعلق بفرض  -
، قواعد تقييم البضائع في الجمارك وعمليات التفتيش قبل الشحن وقواعد بلد المنشأصدير وفرض رسوم االستيراد أو الت

 وايرها من تلك الحواجز.
إضافة كل ما يصدر من المجلس االقتصادي واالجتماعي من قرارات تعنى بشكل مباشر بمنطقة التجارة الحرة العربية  -

 الكبرى.
 لدول األعضاء حول المنطقة )إن أمكن(.إضافة روابق التشريعات التي تصدر عن ا -
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 الرابعمرفقات البند 

  



 

 

لخدمات الحكومية لوزارة االعربية المتحدة في دولة اإلمارات  التحول الرقمي
 االقتصاد

اتيجية بناء عىل توجهات حكومة دولة اإلمارات و  اتيجية استر الحكومة الرقمية للدولة  يتمثل الهدف الرئيسي الستر

ام حكومي واسع عتر  ز ي إنشاء التر
ز

ي كافة الحكومة الرقمية لدولة اإلمارات ف
ز

القطاعات، لتأييد توظيف مصطلح "الرقمية" ف

وري لجعل حكومة اإلمارات "رقمية من حيث التصميم" عىل المستوى  اتيجيات الحكومية. وهذا األمر ضز االستر

اتيجية للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات و التوجهات العالمية نحو  ي و العالمي وضمان مواءمتها مع الرؤية االستر
الوطنز

 حول الرقمي للحكومات. الت

اتيجية الحكومة الرقميةيىلي أهداف وأولويات  ما وفي   لدولة اإلمارات:  استر

 توفتر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى .1

كة .2  توفتر منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتر

 توفتر خدمات رقمية متكاملة وسهلة ورسيعة، ومصممة وفقا الحتياجات العمالء .3

 القدرات والمهارات الرقميةرفع مستوى  .4

يعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل .5  جاهزية التشر

 .رفع كفاءة العمل الحكومي  .6

ي المعامالت الحكومية تتم اع و تنفيذا للخطة الحكومة للتحول الرقمي 
تم تطبيق  حيثة ،للدولماد الختم و التوقيع الرقمي فز

ي اصدار الشهادات الرقمية eSealالختم الرقمي ال " 
ز

 و  للجهات الحكومية والخاصة منصة التحقق الرقمي  تيحو كذلك  "ف

ي المنصةالجه األفراد التحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن
بشكل فوري، من دون الحاجة  ات الحكومية المشاركة فز

ي أو طلب نسخة طبق األصل. 
 إىل المستند الورفر

ك، ي تعمل كسجل رقمي مشتر
ز النر ، ومشفر، لمعالجة وتدوين  تعتمد منصة التحقق الرقمي عىل تقنية البلوك تشير ي

آنز

ي البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من المعامالت والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الو 
ز

ثوق ف

، ومشاركة البيانات والمستندات   .مصداقيتها من خالل التدقيق الرقمي

ز إىل مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعىل مستويات  كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملير

ر من مصدر موثوق، ولم تتغتر محتوياته، وذلك من خالل مطابقة أو الشهادة صاد أمن المعلومات حيث أن المستند

 . ز   تجزئة "المستند الرقمي الموثوق" المسجل عىل البلوك تشير

https://uaeverify.gov.ae/
https://uaeverify.gov.ae/partners


 
 UAE VERIFYيمكنكم االطالع عىل المزيد من المعلومات من خالل زيارة الموقع زيارة موقع التحقق الرقمي : 

 

وع ن واالستفادة متطبيقه  يةنامكوإ  اإلماراتدولة ل الرقمي  حولتال مناقشةعرض و وب  هدف  ي المشر ي إطار العمل العرنر
ز

ف

كملا ح  شتر ي مجال   هذه التجربةعرض . المقتر
ز

ي ورشة مخصصةف
ز

ي الختر  بدعوة التحول الرقمي ف
ز

ز ف  اء والمختصير

ىالدول العربية  ي منطقة التجارة الحرة العربية الكتر
ز

ي  ، وذلكاألعضاء ف ي بالتنسيق مع إدارة التكامل الإلقتصادي العرنر
ز

 ف

 . مانة العامةاال 

 

https://uaeverify.gov.ae/


 

 

 

 

 170/2022الرقـــم: م و ز /م ن ظ/ 
 2022/ 08/90التاريــــخ:  

 
 
م        بهجت أبو النص  / خ الدكتور ال   المحتر

 القطاع االقتصادي - التكامل االقتصادي العرب   دارة إ مدير 
 مانة العامة لجامعة الدول العربيةال 
 
 

 54 لجنة التنفيذ والمتابعةمتابعة تنفيذ توصيات الموضوع: 

 

 تحية طيبة وبعد،،،

ي منطقة عىل التنسيق مع الدول العربية العربية المتحدة وحرصا من دولة اإلمارات ىل الموضوع أعاله، إرة باالشا
 
األعضاء ف

ى حول اإلجراءا ي تقومه بها التجارة الحرة العربية الكبر
ي المنطقة  ت والتحديثات الت 

 
ي إطار التبادل التجاري ف

 
الدول  كونف

كاء أساسي   لها، ومن هذا المنطلق ف دولة اإلمارات العربية التحول الرقم  ل )إدراج موضوع ننا نتقدم بطلب إالعربية شر

  
 
 . 54 فيذ والمتابعةجنة التنلل أجندة اإلجتماع القادم عرضه عىلل مات الحكومية لوزارة اإلقتصاد (لخداالمتحدة ف

ي سوف األجندة عاله ضمن أالمذكور دراج الموضوع نحو إلمن يلزم  يعاز جر التفضل باالطالع واالحاطة واإل وعليه ير 
الت 

 . وذلك لألهمية اللجنة القادم إجتماععرض عىل ت

 

 ،،، تعاونكم الدائم شاكرين لكم حسن

 

ام و التقدير  ،،،  وتفضلوا بقبول فائق االحتر

 

 

 جمعة محمد الكيت             
 وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية                                

 
 
 
 مذكرة شارحة. : المرفق -
يد  5111 514 50 00971السيد/ أحمد بن سليمان هاتف: ى اإليعاز لمن يلزم بالتواصل مع ـ: يرجلتنسيق والمتابعةل - والبر

 : ي
ون   AaBinsulaiman@economy.ae اإللكب 

 

mailto:AaBinsulaiman@economy.ae
mailto:AaBinsulaiman@economy.ae
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نامج التنفيذي ي ال ترسي عليها أحكام البر
 قائمة السلع الت 

 

 : رأي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ي  7/2/5/1140/22باالشارة اىل خطابكم رقم 
 
للجنة  54االجتماع بشان  2022سبتمبر  12المؤرخ ف

ى وتحديدا طلب مرئيات الدول حول  ح كل التنفيذ والمتابعه لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبر مقبر

ي ال ترسي عليها احكام منطقة من الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق 
لتقليص قائمة السلع الت 

ح بان ال ارجو ان ابي   لكم ، فالتجارة العربية السباب دينية او صحية او امنية او بيئية سلع المقبر

ي الدولة   يقع بعضها مثل الخمور ومنتجات التبغ ازالتها من القائمة
 
ي نطاق سياسة محددة بشانها ف

 
ف

ي مستويات
 
ي السوق   تهدف اىل تمكي   الدولة من التاثب  ف

 
استهالك هذه السلع من خالل اسعارها ف

يضا. و تعد الرسوم الجمركية وخصوصا المرتفعه احد السباب صحية واجتماعية والعتبارات دينية ا

ي اسعار هذه المنتجات وبالتاىلي الحد من استهالكها علما ب
 
ي التاثب  ف

 
ان هذه السلع الوسائل الفاعله ف

ي ال 
 
ي المناطق الحرة بالدولة وتخضع التنتج محليا ف

 
مارات حيث تنتج السجائر ومنتجات التبغ ف

ائب اال  ح للرسوم الجمركية والض  خرى عند ادخالها للسوق المحلية. وفيما يخص السلع االخرى المقبر

ادها  ازالتها من القائمة، فانها اما سلع ادها مقيد السباب صحية و   ممنوع استب  اوان استب 

ك اعفاءها  االمارات ال ترىدولة ولذلك فان   ة. بيئي من المناسب ازالة هذه السلع من القائمة وان يبر

 ر كل دولة خارج نطاق اتفاقية التجارة الحرة العربية. من الرسوم لتقدي

 
 
 

 انتىه ،
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 النسخة النهائية 
 ملحق تسهيل التجارةل

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 

 ديباجة
تفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي إلقامة منطقة تنفيذا ال

من وجوب  جامعة الدول العربيةعربية كبرى، وكذلك ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحرة التجارة ال
قيام تعاون وثيق بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربية في الشؤون االقتصادية والمالية بما في ذلك 
تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها، وعمال بقرار 

، وبصفة خاصة ما نصت 19/2/1997بتاريخ  59دع.  - 1317جتماعي رقم قتصادي واإلالمجلس اإل
عليه أن السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار البرنامج التنفيذي ال تخضع إلى إيه قيود غير جمركية تحت 

 أي مسمى كان،
ألهمية إزالة القيود أمام حركة التبادل التجاري العربي، ولضرورة تطوير المفاهيم التجارية في وإدراًكا 

النظام التجاري متعدد األطراف في المنطقة لتكون متواكبًة مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية 
 في هذا الشأن،
وكافة الجهات المعنية بالتجارة الخارجية للسلع بأهمية التعاون الوطيد بين اإلدارات الجمركية وإقراًرا 

 على المشتركة تحقيق المصالح إلى في الدول العربية لتعزيز التبادل التجاري البيني بالصورة التي تهدف
بهذا  الوطنية والسياسات األهداف مراعاة مع والواجبات الحقوق  بين التوازن  وتحقيق المتبادلة أساس المنفعة

 نمًوا، والوضع االستثنائي لدولة فلسطين، األقل العربية الدول أوضاع االعتبار ينبع واألخذ الشأن
في وضع  العربية الدول بحق تقر على أهمية تسهيل التجارة في المنطقة العربية، وإذوتأكيًدا منها 

يترتب على تطبيق أال أو إنفاذ ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع مراعاة 
 هذا الملحق أي تعارض مع االتفاقيات العربية ذات الصلة.

بشكل يساهم في زيادة نسب التبادل التجاري العربي  في تأمين وتسهيل التجارة فيما بينها ورغبًة منها
باعتباره  الكبرى ، فقد تقرر إضافة الملحق التالي ومرفقاته للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية البيني

   .جزء ال يتجزأ منه
 

 تم االتفاق على اآلتي:
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 القسم األول
 

 المادة )1(: النشر وتوفر المعلومات:
 النشر: .1

الوصول إليها بسرعة لتمكين الحكومات غير تمييزية وسهل على كل دولة طرف نشر المعلومات التالية بطريقة 
 :عليهاوالتجار واألطراف المعنية األخرى من االطالع 

جراءات ذات الصلة باالستيراد والتصدير والعبور "ترانزيت" )بما في ذلك إجراءات الموانئ اإل .أ
 والمطارات وغيرها من نقاط الدخول( والمستندات والنماذج المطلوبة.

 . ذات الصلة االستيراد أو التصدير علىمعدالت الرسوم والضرائب أيا كان نوعها المطبقة  .ب
لتي تفرضها الجهات الحكومية فيما يتعلق باالستيراد أو التصدير أو العبور الرسوم والمصاريف ا .ج

 "ترانزيت".
 القواعد المتعلقة بتصنيف أو تقييم المنتجات ألغراض الجمارك. .د

 القوانين واللوائح والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العام المتعلقة بقواعد المنشأ. .ه
 أو التصدير أو العبور "ترانزيت".القيود أو الحظر المفروض على االستيراد  .و
 أحكام العقوبات الخاصة بمخالفات االستيراد أو التصدير أو العبور "الترانزيت".  .ز
 إجراءات االستئناف والمراجعة. .ح
االتفاقيات المبرمة مع أي دولة طرف أو دول أخرى غير طرف في المنطقة فيما يتعلق باالستيراد،   .ط

 أو التصدير أو العبور "الترانزيت".
 المعلومات المتاحة من خالل اإلنترنت: .2
 –إلي أقصي حد ممكن وحسبما تقتضي الضرورة  –على كل دولة من الدول األطراف توفير وتحديث  .أ

 التالية من خالل شبكة األنترنت:المعلومات 
إجراءات االستيراد والتصدير والعبور لديها بما في ذلك إجراءات االستئناف أو المراجعة لتطلع  (1) وصف .1

الحكومات والتجار واألطراف المعنية األخرى من خاللها على الخطوات العملية الالزمة لالستيراد 
 والتصدير والعبور.

 طلوبة لالستيراد لتلك الدولة الطرف أو التصدير منها، أو العبور عبر أراضيها.النماذج والمستندات الم .2
 االستفسار. نقاطمعلومات االتصال الخاصة ب .3
تشجع الدول األطراف على توفير مزيد من المعلومات المتعلقة من خالل األنترنت، بما في ذلك التشريعات ب. 

 (.1-1يها في الفقرة )المتعلقة بالتجارة وغيرها من البنود المشار إل
                                                           

 السلطة التقديرية في أن توضح على موقعها االلكتروني القيود القانونية لهذا الوصف.( لكل دولة من الدول األطراف حق 1)
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 نقاط االستفسار: .3
نقطة استفسار واحدة أو  إنشاء –وفي حدود مواردها المتاحة  -كل دولة من الدول األطراف على  .أ

أكثر لإلجابة على االستفسارات المعقولة من الحكومات والتجار وغيرهم من األطراف المعنية بشأن 
توفير المستندات والنماذج المشار إليها في الفقرة )أ( وكذلك  1.1المسائل المشار إليها في المادة 

 وذلك خالل فترة زمنية معقولة تحددها كل دولة طرف. 1.1من المادة 
تشجع الدول األطراف على أال تطالب بدفع رسوم مقابل اإلجابة على االستفسارات وعلى توفيرها  .ب

 كلفة التقريبية للخدمات المقدمة.للمستندات والنماذج. وإذا وجدت، فيجب أن تحدد على أساس الت
 األخطار: .4

على كل دولة من الدول األطراف أن تخطر األمانة العامة لجامعة الدول العربية )األمانة الفنية لمنطقة التجارة 
 الحرة العربية الكبرى( بما يلي:

إلى الفقرة )ط( ( 1.1المكان أو األماكن الرسمية لنشر البنود الموضحة في الفقرات الفرعية من)أ( من ) .أ
(1.1.) 

.أ، وكذلك معلومات االتصال عن نقاط االستفسار 2روابط المواقع اإللكترونية المشار إليها في الفقرة  .ب
 .1.3المشار إليها في الفقرة )أ( من

أن تقوم األمانة العامة )األمانة الفنية للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( بتعميم ما يرد إليها في  .ج
ونشرها على  من خالل نقاط االتصال الوطنية المعنية ب( على باقي الدول األطراف)الفقرتين )أ(، 

 الموقع اإللكتروني لإلدارة المعنية.
 

 ق وتقديم المعلومات والتشاور(: إتاحة الفرصة للتعلي2المادة )
 إتاحة الفرصة للتعليق وتقديم المعلومات قبل دخول حيز النفاذ: .1

الحد الممكن عمليا وبطريقة تتفق مع قوانينها المحلية  إلى –على كل دولة من الدول األطراف  .أ
أن تتيح الفرصة والفترة الزمنية المناسبة للتجار واألطراف المعنية األخرى ألبداء على  -ونظامها القانوني

فراج عنها وتخليصها، واإل سلعالمتعلقة بحركة الأو التعديالت والقوانين واللوائح القوانين واللوائح مشاريع 
 العبور "الترانزيت". السلعا في ذلك بم
الحد الممكن عمليا وبالطريقة التي تتفق مع قوانينها المحلية  إلىعلى كل دولة من الدول األطراف،  .ب

ضمان أن تتأكد من نشر القوانين الجديدة أو المعدلة واللوائح ذات التطبيق العام  -ونظامها القانوني
العبور "الترانزيت"، وأن المعلومات  سلعوتخليصها بما في ذلك  فراج عنها، واإلسلعالمتعلقة بحركة ال

عنها قد أصبحت متاحة في أقرب وقت ممكن قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك لتمكين التجار واألطراف 
 المعنية األخرى من التعرف عليها.
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يفة الجمركية في التي تطرأ على الرسوم الجمركية والتعر تستثني من الفقرتين أ وب أعاله التغييرات  .ج
، فضال عن التدابير التي يكون لها تأثير تخفيف أو التي سوف حال وجود استثناء في اإلطار العربي

تقل فعاليتها بالنشر المسبق والتدابير التي يتم تطبيقها في الظروف الملحة أو التغييرات الطفيفة على 
 القوانين المحلية والنظام القانوني.

 .16من المادة  2و 1هذه المادة مع الفقرتين  ال يتعارض ما ورد في .د
 المشاورات: .2

أن تفسح المجال إلجراء مشاورات منتظمة بين  –كلما اقتضت الضرورة  –على كل دولة من الدول األطراف 
 وكاالت الحدود والتجار أو الجهات المعنية األخرى داخل أراضيها.

 

 (: القرارات/األحكام المسبقة:3المادة )
على كل دولة من الدول األطراف إصدار القرار/ حكم المسبق في خالل فترة زمنية معقولة لمن يقدم طلبا   .1

إصدار القرار/ حكم مسبق يجب عليها  كتابيا يتضمن كافة المعلومات الالزمة. ولو أمتنعت الدولة الطرف من
ألسس التي أصدرت حكمها بناء أن تخطر مقدم الطلب بصورة عاجلة كتابيا موضحة الحقائق ذات الصلة وا

 عليها.
 يجوز للدولة الطرف الرفض عن إصدار القرار/ حكم مسبق لمقدم الطلب عندما يكون موضوع الطلب: .2

 منظور في قضية من مقدم الطلب أمام جهة حكومية أو محكمة االستئناف أو محكمة قضائية. .أ
 االستئناف. قد صدر بشأنه حكم قضائي من إحدى المحاكم القضائية أو محاكم .ب

بعد إصداره ما لم يكن قد  )ستة أشهر كحد أدني(أن يكون القرار/ حكم المسبق صالحا لفترة زمنية معقولة  .3
 طرأ تغيير على قانون أو الظروف التي تدعم الحكم المسبق األصلي.

كتابيا للمقدم عندما تلغي الدولة الطرف القرار/ الحكم المسبق أو تعدله أو تنقضه يجب أن تحرر إشعارا  .4
الطلب تبين فيه الحقائق ذات الصلة واألسس التي أصدرت حكما/ أو القرار بناء عليها، وال يجوز للدولة 
طرف أن تلغي القرار/ الحكم المسبق أو تعدله أو تنقضه بأثر رجعي إال إذا استند القرار/ حكم على معلومات 

 ناقصة أو غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة.
ر/ حكم المسبق الصادر عن الدولة الطرف ملزما لها فيما يتعلق بمقدم الطلب الذي قدمه وقد يكون القرا .5

 تشترط الدولة الطرف أن يكون القرار/ حكم المسبق ملزما لمقدم الطلب. 
 على كل دولة من الدول األطراف أن تنشر كحد أدني ما يلي: .6

لمعلومات المطلوبة لتقديمه وفقا للنموذج المسبق، بما في ذلك االقرار/ الحكم متطلبات تقديم طلب  .أ
 الخاص به.

 المسبق القرار/ الحكم الفترة الزمنية التي يصدر خاللها  .ب
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 المسبق صالحا خاللها.القرار/ الحكم المدة الزمنية التي يكون  .ج
طلب  على كل دولة من الدول األطراف مراجعة األحكام المسبقة أو قرارات إلغائها أو تعديلها وذلك بناء على .7

 (2) كتابي من مقدم الطلب
على كل دولة من الدول األطراف السعي إلتاحة أي معلومات خاصة بالقرارات/ األحكام المسبقة للجمهور   .8

والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة لألطراف المعنية األخرى، مع األخذ في االعتبار الحاجة لحماية المعلومات 
 التجارية ذات الطابع السري.

 التعريفات والمجال:  .9
 سلعقرار أو حكم تقدمه الدولة الطرف كتابيا أو إلكترونيا لمقدم الطلب قبل استيراد الالقرار/الحكم المسبق: هو  .أ

وقت االستيراد فيما  سلعتقوم الدولة الطرف بمنحها لل التي يشتمل عليها الطلب حيث يتم تحديد المعاملة التي
 يتعلق بـ:
 تحديد التعريفة الجمركية الخاصة بالسلعة.  (1
 .(3) منشأ السلعة (2

للقرارات/األحكام المسبقة المحددة في الفقرة الفرعية)أ(، تشجع الدول األطراف على إصدار باإلضافة  .ب
 قرارات/أحكام مسبقة عن اآلتي:

 المستخدم لتحديد القيمة الجمركية وفق مجموعة من الحقائق: الطرق أو المعايير المناسبة والتطبيق (1
 تطبيق متطلبات الدولة الطرف بما يتوافق مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. (2
 تطبيق متطلبات الدولة الطرف فيما يتعلق بالحصص، بما في ذلك حصص التعريفة الجمركية. (3
 مسبق بشأنها.قرار/ حكم مناسب إصدار وأي مسائل إضافية تري الدولة انه من ال (4
 مقدم الطلب هو المصدر أو المستورد أو أي شخص لديه سبب معقول أو من ينوب عنه. (5
 يجوز للدولة الطرف أن تشترط أن يكون لمقدم الطلب توكيل قانوني أو تسجيل في أراضيها. (6
المؤهلين للتقدم بطلبات فئات األشخاص  –كلما كان ذلك ممكنًا –ويجب أال تقيد هذه المتطلبات (7

للحصول على القرارات/األحكام المسبقة مع وضع اعتبار خاص الحتياجات المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم. ويجب أن تكون هذه المتطلبات واضحة وشفافة وأال تشكل وسيلة للتمييز غير 

 المبرر.

                                                           

 ( بموجب هذه الفقرة : 2)
يجوز أن يجري المسؤول او المكتب أو السلطة التي أصدرت القرار أو سلطة إدارية أعلي أو مستقلة، أو السلطة القضائية المراجعة قبل أو  أ( 

 بعد إصدار القرار
 من هذا الملحق. 4.1.1تطالب الدول األطراف بتزويد مقدم الطلب باللجوء الي المادة )ب( ال 

ألحكام العامة وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية في إطار منطقة ل( ومن المعلوم أن القرار/ الحكم المسبق عن بلد منشأ لسلعة ما يكون وفقا  3)
 اعتمادها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم 
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 (: إجراءات االستئناف أو المراجعة 4المادة )
 (4)أي شخص أصدرت له الجمارك قرارا إداريا حق من الدول األطراف أن تنص على على كل دولة  يجب .1

 :في اآلتي داخل أراضيها
أو المراجعة من قبل سلطة إدارية أعلى من أو مستقلة عن المسؤول أو المكتب الذي التظلم اإلداري  .أ

 أصدر القرار.
 وفقا للنظام القضائي في الدولة الطرف.االستئناف القضائي أو إعادة النظر أو المراجعة في القرار  .ب

اإلداري أو المراجعة قبل االستئناف أو  تظلمينص تشريع أي دولة من الدول األطراف على بدء اليجوز أن  .2
 .القضائية المراجعة

 .إجراءات االستئناف أو المراجعةعند تنفيذ  عدم التمييز على الدول األطراف ضمان يجب .3
 . أ:1أو المراجعة بموجب الفقرة الفرعية  التظلم اإلداري  في حالة عدم إصدار قرار في .4

 أوضمن فترات زمنية محددة كما هو منصوص عليه في قوانين الدولة أو لوائحها  .أ
 دون تأخير مبرر، .ب

االلتماس في إما تظلم آخر أو مراجعة أخرى من قبل السلطة اإلدارية  فإنه يجب أن تضمن الدولة حق مقدم
 .(5) أو أي لجوء آخر إلى السلطة القضائيةأو السلطة القضائية 

.أ بأسباب القرار 1يجب على كل دولة من الدول األطراف ضمان موافاة الشخص المشار إليه في الفقرة  .5
 اإلداري وذلك لتمكينه من اللجوء إلى االستئناف أو المراجعة عند الضرورة. 

جهة أخرى تصدره دة على أي قرار إداري تشجع كل دولة من الدول األطراف على تطبيق أحكام هذه الما .6
 ذات صلة من جهات الحدود غير الجمارك.

 

 (: تدابير أخري لتعزيز النزاهة والشفافية وعدم التمييز5المادة )
 اإلخطارات لتعزيز الرقابة أو التفتيش:  .1

عندما تتبني دولة من الدول األطراف نظاما إلصدار إخطارات أو إرشادات لسلطاتها المعنية لتعزيز مستوي 
الرقابة أو التفتيش على الحدود فيما يتعلق باألطعمة، والمشروبات أو األعالف للحيوان التي تشملها اإلخطارات 
                                                           

 بعينه. ويجب أن يكون  موضوعحقوق والتزامات شخص معني في الذى يؤثر على القانوني  ذو األثر( يقصد بالقرار اإلداري في هذه المادة القرار 4)
اتخاذ عدم أو  1994في المادة العاشرة من اتفاقية الجات  أن هذا القرار االداري في هذه المادة يشمل االجراء االداري بالمعنى المقصود مفهوما

 ،حالة عدم اتخاذ قرار أو إجراء اجراء أو قرار اداري كما هو منصوص عليه في القانون المحلي في الدولة الطرف أو نظامها القانوني. للتعامل مع 
توجيه سلطة الجمارك لتصدر على الفور قرارا اداريا بدال من الحق في يجوز للدول االطراف المحافظة على آلية ادارية بديلة أو مرجعية قضائية ل

 .أ .1التظلم االدراي أو المراجعة بموجب الفقرة الفرعية 
ا لقوانينه ال يوجد في هذه الفقرة ما يمنع االطراف من االعتراف بأن الصمت اإلدارى بشأن التظلم أو المراجعة يعد قرار لصالح مقدم االلتماس وفقا( 5)

 .وانظمتها
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لنبات داخل إقليمها، ينبغي مراعاة الضوابط أو اإلرشادات من أجل حماية حياة أو صحة األنسان والحيوان وا
 التالية في طريقة إصدارها أو إنهائها أو تعليقها: 

إصدار اإلخطار أو اإلرشاد على  -كلما كان ذلك مالئماً  -يجوز لكل دولة من الدول األطراف  .أ
 أساس المخاطر. 

يجوز لكل دولة من الدول األطراف إصدار اإلخطار أو اإلرشاد بحيث يطبق بشكل موحد فقط على  .ب
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -نقاط الدخول التي تطبق تدابير الصحة والصحة النباتية 

 د فقط.عليها اإلخطار أو اإلرشاوالتي يطبق  -
 أدتء أو تعليق اإلخطار أو اإلرشاد فور زوال الظروف التي على كل دولة من الدول األطراف أنها .ج
 للتجارة. إذا كان باإلمكان معالجة الظروف التي تغيرت بطريقة أقل تقييداإصداره أو  ىإل
كلما كان ذلك  -عندما تقرر إحدى الدول األطراف إنهاء أو تعليق اإلخطار أو اإلرشاد، يجب عليها .د

الوصول إليها أو غير تمييزية وسهل بطريقة  اأو تعليقه اعن إنهائهأن تنشر فورا اإلعالن -مالئما 
 إبالغ الدولة المصدرة والمستوردة.

 الحجز/ إيقاف: .2
المعدة لالستيراد  سلععلى الدولة الطرف إبالغ الناقل أو المستورد على وجه السرعة في حالة حجز/ إيقاف ال

 .للتفتيش من قبل الجمارك أو أي سلطة مختصة أخرى 
 راءات االختبار:إج .3
منح فرصة الختبار ثان إذا ما أظهر االختبار االول نتيجة  -مقدم إليها بناء على طلب -يجوز للدولة الطرف .أ

 المستوردة. سلعسلبية للعينة المأخوذة عند وصول ال
 يمكن أجراء إليها أسم وعنوان أي مختبر غير تمييزية وسهل الوصولالطرف أن تنشر بطريقة  على الدولة .ب

 بموجب الفقرة أ. ثانية اختبار االختبار فيه أو توفير هذه المعلومات للمستورد عندما يتم منحه فرصة
 –ع وتخليصها وفقا للفقرة أ سلعلى الدولة الطرف األخذ في االعتبار نتيجة االختبار الثاني لإلفراج عن ال .ج

 تقبل نتائج هذا االختبار. أن -مناسباً ويجوز لها كلما كان ذلك 
 

 (: ضوابط الجزاءات والرسوم المفروضة على االستيراد والتصدير أو ذات الصلة بهما:6المادة )
الضوابط العامة المتعلقة بالرسوم المفروضة على االستيراد والتصدير أو ذات الصلة بهما وبما ال  .1

 :يتعارض مع اإلطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
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االستيراد والتصدير رسوم على كافة الرسوم والمصروفات األخرى غير 6/1 الفقرة تطبق أحكاميجب أن  .أ
التي تفرضها الدول األطراف  1994(6) وغيرها من الضرائب في إطار المادة الثالثة من اتفاقية الجات

 و المتعلقة بها.أتصدير الستيراد أو االعلى 
من هذا الملحق. وتشمل هذه  1وفقا للمادة يجب أن تنشر المعلومات الخاصة بالرسوم والمصروفات  .ب

المعلومات الرسوم والمصروفات التي سيتم تطبيقها، والمبرر لهذه الرسوم والمصروفات، والسلطة 
 المسؤولة عنها ومتي وكيف يتم دفع تلك الرسوم والمصروفات.

والمعدلة يجب على كل دولة طرف منح فترة زمنية كافية بين نشر الرسوم والمصروفات الجديدة  .ج
ودخولها حيز التنفيذ باستثناء الحاالت العاجلة، وال تطبق هذه الرسوم والمصروفات إال بعد نشر 

 المعلومات الخاصة بها.
على كل دولة طرف مراجعة الرسوم والمصروفات بصفة دورية بهدف تقليل عددها وتنوعها، يجب  .د

 حيثما كان ذلك ممكنا.
للعمليات الجمركية المفروضة على االستيراد والتصدير أو ذات  الضوابط الخاصة بالرسوم والمصروفات .2

 :الصلة بهما
 :مصروفات للعمليات الجمركيةالرسوم و اليجب أن تكون 

 .محددة القيمة للتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة بشأن عملية استيراد أو تصدير محددة أو ذات صلة بها .أ
 صلةوثيقة الال يشترط أن تكون مرتبطة بعملية استيراد أو تصدير محددة إذا تم فرضها مقابل خدمات و  .ب

 .عسلالجمركية لل بالعمليات
 

 :ضوابط الجزاءات .3
، فان مصطلح "جزاءات" تعنى تلك الجزاءات المفروضة من قبل إدارة الجمارك في دولة 6/3لغرض المادة  .أ

 من الدول األطراف على مخالفة أحكام قانونها الجمركي أو لوائحه وإجراءاته. 
أن الجزاءات المفروضة على مخالفة أحكام قانون  أن تضمنعلى كل دولة من الدول األطراف  يجب .ب

اته تفرض فقط على الشخص أو األشخاص المسؤولين عن تلك المخالفات حسب الجمارك ولوائحه وإجراء
 قوانينها.

 على وقائع ومالبسات المخالفة وبما يتناسب مع درجتها وشدتها. المفروضيعتمد الجزاء يجب أن  .ج
 من الدول األطراف اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب ما يلي: يجب أن تضمن كل دولة .د

 وتحصيل الجزاءات والرسوم. ديرتضارب المصالح في تق (1
 ج(.  /3)مع الفقرة  تتعارضأو تحصيل جزاءات دير تقلوضع حافز  (2

                                                           

 (  تحفظ العراق : إدراج محتوي المادة في متن االتفاق أو حذف اإلشارة الي هذه المادة.6)
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كل دولة من الدول األطراف أنه عند فرض جزاء على مخالفة قوانين الجمارك ولوائحها يجب أن تضمن  .ه
م الجزاء، للشخص أو األشخاص الذين فرض عليه )ورقي أو إلكتروني( تفسير كتابيوإجراءاتها، تقديم 

 موضحا طبيعة المخالفة والقانون أو الالئحة أو األجراء الذي تحدد الجزاء بموجبه.
عندما يكشف الشخص طوعا إلى إدارة الجمارك في الدولة الطرف مالبسات مخالفة قانون الجمارك أو  .و

على  –مناسبا ذلك كان كلما–قبل أن تكتشفها إدارة الجمارك، تشجع الدولة الطرف  ءاتهالئحته أو إجرا
 اعتبار ذلك عامال مخففا عند فرض العقوبة على ذلك الشخص.

، بما ال يتعارض مع حركة العبور "الترانزيتب الخاصةأحكام هذه الفقرة على العقوبات يجب أن تطبق  .ز
 اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية. 

 

 وتخليصها:المادة السابعة: اإلفراج عن السلع 
 معالجات ما قبل الوصول. .1

على كل دولة من الدول األطراف تبنى إجراءات تتيح تقديم وثائق االستيراد والمعلومات األخرى  يجب .أ
ع بهدف سلالمطلوبة، بما في ذلك بيان الحمولة )المانفست(، من أجل البدء في معالجة ما قبل وصول ال

 فراج عند وصولها.تعجيل اإل
بإدخال الوثائق مسبقا بصيغة إلكترونية من أجل معالجة  –كلما كان ذلك مناسبًا تلتزم الدول األطراف،  .ب

 هذه الوثائق.لما قبل الوصول 
 الدفع اإللكتروني: .2

اعتماد أو اإلبقاء على إجراءات تتيح خيار  –إلى الحد الممكن عمليا  –على كل دولة من الدول األطراف 
 عند االستيراد والتصدير.والرسوم والمصاريف وغيرها مما تحصله الجمارك رائب الدفع اإللكتروني للض

 :للسلعفراج عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والمصاريف والرسوم األخرى فصل اإل .3
ع قبل سلفراج عن العلى إجراءات تتيح اإل أو اإلبقاءاالعتماد  دولة من الدول األطرافكل  يجب على .أ

التحديد النهائي للرسوم والضرائب والمصاريف، وإذا لم يتم مثل هذا التحديد قبل أو عند الوصول أو 
شريطة أن يكون قد تم استيفاء جميع المتطلبات  سلعفراج عن البأسرع ما يمكن بعد الوصول، يتم اإل

 التنظيمية األخرى. 
 ما يلي: طلبف فراج يجوز للدولة الطر وكشرط لمثل هذا اإل .ب

وضمان  سلعدفع الرسوم والضرائب الجمركية والمصروفات التي تم تحديدها قبل أو عند وصول ال (1
ي مبلغ لم يحدد بعد على شكل ضمان مالي، أو أي وسيلة أخرى مناسبة منصوص عليها في أل

 قوانينها ولوائحها. 
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ولوائحها على هيئة مبلغ مالي أو أي وسيلة أخرى مناسبة منصوص عليها في قوانينها  ةضمان (2
 التنظيمية.

الرسوم والضرائب  إجمالييتجاوز هذا الضمان المبلغ الذي تحدده الدولة الطرف لضمان دفع يجب أال  (3
 الجمركية والمصروفات المستحقة على السلع التي يشملها الضمان.

مقابل  يجوز طلب ضمان هفإن في حال اكتشاف مخالفة تستلزم فرض عقوبات مالية أو غرامات (4
 ت والغرامات التي قد تفرض.الجزاءا

 إذا لم يعد مطلوبا. 4ب//3و 2ب / /3منصوص عليه في الفقرات اليرد الضمان يجب أن  (5
أو احتجازها، أو التحفظ عليها  سلعيجب أال تؤثر هذه األحكام على حق الدول األطراف في فحص ال (6

منطقة التجارة الحرة  ال يتعارض مع حقوق والتزامات الدولة الطرف في أو مصادرتها على أي نحو
 العربية الكبرى.

 إدارة المخاطر: .4
اعتماد نظام إلدارة المخاطر للرقابة  –إلى أقصى حد ممكن  –على كل دولة من الدول األطراف يجب .أ

 الجمركية.
جنب من خاللها التمييز تيجب على كل دولة من الدول األطراف تصميم وتطبيق إدارة المخاطر بطريقة ت .ب

 .عة على التجارة العربية البينيةالمبرر أو أي قيود مقن  التعسفي أو غير 
والرقابة الحدودية األخرى ذات الصلة  –يجب على كل دولة من الدول األطراف تركيز الرقابة الجمركية  .ج

فراج عن الشحنات ذات المخاطر على الشحنات ذات المخاطر العالية، وتعجيل اإل -قدر اإلمكان  -
شحنات لمثل هذه الرقابة  –بطريقة عشوائية  –لة من الدول األطراف أن تختار المنخفضة، ويجوز لكل دو 
 .كجزء من إدارتها للمخاطر

على كل دولة من الدول األطراف اعتماد إدارة المخاطر على أساس تقيم المخاطر من خالل معايير  يجب .د
أخرى، رمز النظام المنسق  انتقائية مناسبة. على أن تشمل هذه المعايير االنتقائية، من بين عدة أمور

، وسجل امتثال سلعةع منه، وقيمة السل، وبلد المنشأ، البلد التي شحنت السلعع، طبيعة ووصف السللل
 التجار، ونوع وسيلة النقل. 

 

 التدقيق/المراجعة الالحقة: .5
مراجعة الاعتماد التدقيق/ ع،سلفراج عن اللغرض تعجيل اإليجب على كل دولة من الدول األطراف  .أ

 ن واللوائح األخرى ذات الصلة.الالحقة بعد التخليص لضمان االمتثال للجمارك والقواني
الالحقة  المراجعة/يجب على كل دولة من الدول األطراف اختيار شخص أو شحنة ما لعملية التدقيق .ب

ب كما يج، والتي قد تتضمن المعايير االنتقائية المناسبة –بناء على إدارة المخاطر  –بعد التخليص
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الالحقة بعد التخليص بطريقة شفافة. في حالة اختيار شخص في عملية  المراجعة /إجراء عملية التدقيق
إبالغ  –ودونما تأخير  –الالحقة والتوصل إلى نتائج حاسمة يجب على الدولة الطرف المراجعة /التدقيق

 التي أدت إلى تلك النتائج. الشخص الذي تم تدقيق/مراجعة سجله بالنتائج وبحقوقه والتزاماته واألسباب 
يجوز استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في التدقيق/ المراجعة الالحقة في اإلجراءات اإلدارية  .ج

 والقضائية. 
تدقيق/المراجعة الالحقة بعد النتيجة  –حيثما يكون ذلك ممكنا  –تستخدم الدول األطراف  يجب أن .د

 التخليص في تطبيق إدارة المخاطر.
 فراج:اإل زمن ديد ونشر متوسطتح .6

فراج عن السلع بشكل دوري وبطريقة متناسقة، وذلك اإلزمن على الدول األطراف قياس ونشر متوسط  .أ
 .(7) فراج المحدد من منظمة الجمارك العالميةالمستغرق لإلالزمن  باستخدام أدوات مثل دراسة

فراج في إطار لجنة تسهيل التجارة، اإلزمن تشجع الدول األطراف على تبادل خبراتها بشأن قياس متوسط  .ب
على  رةعوامل مؤث بما في ذلك المنهجيات المستخدمة، والمعوقات وصعوبات التي تم تحديدها، وأية

 الكفاءة. 
 تدابير تسهيل التجارة للمشغلين االقتصاديين المعتمدين. .7

بإجراءات االستيراد والتصدير أو يجب على الدول األطراف منح تدابير إضافية لتيسير التجارة المتعلقة  .أ
ج، للمشغلين الذين يستوفون المعايير المحددة والذين يشار إليهم الحقا باسم المشغلين /7العبور وفقا للفقرة 

االقتصاديين المعتمدين. وبدال من ذلك، يجوز للدولة الطرف تقديم مثل هذه التدابير من خالل اإلجراءات 
 لجميع المشغلين وال تطالب بإنشاء نظام منفصل.الجمركية المتاحة بصفة عامة 

ذات صلة بااللتزام أو عدم  تأهيل المشغلين االقتصاديين المعتمدينالمعايير المحددة ل يجب أن تكون  .ب
 المحددة في قوانين ولوائح وإجراءات الدولة الطرف.  االلتزام بالمتطلبات

 ا يلي:م ،التي يجب أن تنشر ،تتضمن المعايير المحددة يجوز أن (1
 سجل مناسب من االمتثال للجمارك والقوانين واللوائح األخرى ذات الصلة. (أ)
 لمراقبة الداخلية الالزمة.السجالت يسمح با نظام إلدارة وحفظ (ب)
 الضمانات الكافية. تقديم التأمين أو– عند الضرورة– بما في ذلكالمالءة المالية  (ت)
 أمن سلسلة التوريد. (ث)

 ما يلي:ال يجوز في المعايير المحددة  (2
 عليهم نفس الشروط.الذين تنطبق  لق تمييز غير مبرر بين المشغلينأن تصمم أو تطبق بشكل يخ (أ)
 .أن تقيد مشاركة الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم بقدر اإلمكان (ب)

                                                           

 مثل هذا اإلفراج وفقا الحتياجاتها وقدراتها. زمن( يجوز لكل دولة من الدول االطراف تحديد مجال ومنهجية قياس متوسط 7)
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أ على ثالث من التدابير التالية على /7تشتمل تدابير تسهيل التجارة المقدمة وفقا للفقرة يجب أن  (ت)
 (:8) األقل
 .ممكناكلما كان ذلك  المطلوبةتقليل عدد الوثائق والبيانات  (1
 .ممكنا ذلك كان كلمامعدل عمليات التفتيش والفحص خفض  (2
 .فراج كلما كان ذلك ممكناً اإلسراع في وقت اإل (3
 تأجيل دفع الرسوم والضرائب والمصروفات.  (4
 استخدام ضمانات شاملة أو ضمانات مخفضة. (5
 الواردات أو الصادرات في فترة زمنية معينة.بيان جمركي واحد لجميع  (6
 في مقر المشغل المعتمد أو أي مكان أخر مصرح به من قبل الجمارك. سلعتخليص ال (7

المعتمدين وفقا للمعايير الدولية، حال  االقتصاديين المشغلينبرامج  الدول األطراف على تطوير عتشج)د( 
ها أن تكون وسائل غير مناسبة أو غير فعالة لتحقيق األهداف وجودها، إال إذا كانت مثل هذه المعايير من شأن

 المنشودة.
يجب على كل دولة طرف أن تتيح لدولة طرف أخرى إمكانية التفاوض بشأن االعتراف المتبادل  )ه(

 بالمشغلين االقتصاديين المعتمدين من أجل تعزيز تدابير تسهيل التجارة المقدمة لهم.
المشغلين االقتصاديين المعتمدين السارية  برامجاألطراف المعلومات ذات الصلة ب)و( يجب أن تتبادل الدول 

 .لديها من خالل لجنة تسهيل التجارة
 الشحنات المستعجلة/ السريعة: .8
فراج المستعجل على األقل لتلك السلع التي على كل دولة من الدول األطراف تبنى إجراءات تتيح اإليجب  .أ

على الرقابة  المحافظةلجوي لألشخاص الذين يطلبون مثل هذه المعاملة، مع تدخل من خالل مرافق الشحن ا
تحدد من يحق له التقدم بطلب، فانه يجوز للدولة  (10) وإذا كانت الدولة الطرف تطبق معايير (9) الجمركية

 ما يلي:االلتزام ب ،الطرف أن تطلب من مقدم الطلب، في المعايير المنشورة، كشروط لقبول الطلب
وذلك في توفير البنية التحتية المالئمة ودفع مصاريف الجمارك المتعلقة بمعالجة الشحنات المستعجلة،  .1

 هذه المعالجة في منشأة معينة.للقيام ب متطلبات الدولة الطرفبالطلب حالة استيفاء مقدم 
 تقديم المعلومات الالزمة لإلفراج قبل وصول الشحنة المستعجلة. .2

                                                           

 ( سوف يعتبر ممنوح للمشغلين االقتصاديين المعتمدين اذا كان متاح بشكل عام لجميع المشغلين. 7-1التدبير المدرج  في الفقرات الفرعية )(8)
ادخال ال يتطلب من الدولة الطرف النص  ب، فان هذا/8الدولة الطرف  اجراءات للمعاملة المشار اليها في الفقرة  لدى( في الحاالت التي تكون 9)

 اجراءات افراج مستعجلة منفصلة.
و الشحنات التي تدخل أيجب ان يكون باإلضافة الى متطلبات الدولة الطرف في التشغيل فيما يتعلق بجميع السلع  –ان وجد  –المعيار اهذ( مثل 10)

 .من خالل مرافق الشحن الجوي 
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الفقرة تقدير رسوم تكون قيمتها في حدود تكلفة الخدمات المقدمة تقريبا في تقديم المعاملة المذكورة في  .3
 ..ب8

المحافظة على درجة عالية من الرقابة على الشحنات المستعجلة من خالل الجهات األمنية المختصة  .4
 التتبع منذ االستالم وحتى التسليم. وتقنيةوالخدمات اللوجستية، 

 شحن مستعجل منذ عملية االستالم وحتى التسليم. إتاحة .5
 تحمل مسؤولية دفع أية تكاليف" كافة الرسوم الجمركية والرسوم والمصروفات لسلطة الجمارك" عن تلك .6

 (.16من المادة  2و 1السلع )بما ال يتعارض مع ماورد في الفقرتين 
 ائح األخرى ذات الصلة.أن يكون لديه سجل جيد بشأن االمتثال للجمارك والقوانين واللو  .7
االلتزام بالشروط األخرى ذات الصلة مباشرة باإلنفاذ الفعال لقوانين ولوائح الدولة الطرف ومتطلباتها  .8

 ب./8اإلجرائية، التي تتعلق على وجه التحديد بالمعاملة المنصوص عليه في الفقرة 
 راف بما يلي:، تلتزم الدول األطج. 8.أ و8مع مراعاة االمتثال ألحكام الفقرتين  .ب

إلى  –والسماح  10/1سريعة وفقا للمادة التقليل الوثائق المطلوبة لإلفراج عن الشحنات المستعجلة/  .1
 فراج عنها على أساس تقديم المعلومات الخاصة بشحنة معينة مرة واحدة.باإل –اقصى حد ممكن

م تقدي وصولها، شريطةفراج عن الشحنات المستعجلة في ظل الظروف العادية بأسرع ما يمكن بعد اإل .2
 المعلومات المطلوبة لألفراج عنها.

لشحنات بأي وزن أو ( على ا2، 1)تطبيق المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين السعي ل .3
إضافية، بما في ذلك اإلعالنات دخول  قيمة اعترافا بأن الدولة الطرف مسموح لها بطلب إجراءات

، شريطة لسلعةوالضرائب، وأن تقتصر مثل هذه المعاملة على أساس نوع ا والوثائق الداعمة ودفع الرسوم
 المعاملة على السلع ذات القيمة المنخفضة، مثل المستندات. تقتصرال أ

النص بقدر اإلمكان على الحد األدنى من قيمة الشحنة أو المبلغ الخاضع للرسوم الجمركية والتي لن  .4
ال تخضع لهذا البند،  ،معينه تنص عليهاسلع ا، باستثناء يتم تحصيل رسوم جمركية أو ضرائب عليه

 . االنتقائيةالضرائب الداخلية مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة 
ب ما يؤثر على حق احدى الدول األطراف في فحص، أو حجز، أو التحفظ  /8أ و/8)ج(ال يوجد في الفقرات 

، بما في ذلك الالحقة بعد التخليص المراجعةت التدقيق/ على ومصادرة أو رفض دخول السلع، أو القيام بعمليا

ما يمنع أي دولة طرف  ب /8و أ/8كما انه ال يوجد في الفقرتين  تلك المرتبطة باستخدام أنظمة إدارة المخاطر،

راج عن فتسليم معلومات إضافية والوفاء بمتطلبات الترخيص غير تلقائي لإل –كشرط لإلفراج  –من أن تتطلب 

 السلع.
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 (11) سريعة التلف سلعال .9
منع الخسائر التي يمكن لتلف بهدف سريعة افراج عن السلع يجب على كل دولة من الدول األطراف اإل .أ

 لتلف، شريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، القيام بما يلي: سريعة اتفاديها أو تدهور حالة السلع 
 وقت ممكن. ألقصرلتلف في ظل الظروف العادية ل سريعةاالستعداد لإلفراج عن السلع  .1
في ظل الظروف االستثنائية عندما يكون من المناسب القيام بذلك، خارج ساعات عمل الجمارك  .2

 صلة.الوالسلطات األخرى ذات 
لتلف عند جدولة أي فحوصات ا سريعةعلى كل دولة من الدول األطراف إعطاء األولوية المناسبة للسلع يجب  .ب

 مطلوبة.
فراج عنها، أو ع بغية انتظار اإللسلجب على كل دولة من الدول األطراف اتخاذ إجراءات التخزين السليمة ي .ج

السماح للمستورد بترتيب ذلك، ويجوز أن تطلب الدولة الطرف أن تكون مرافق التخزين التي يرتب لها المورد 
ع إلى مرافق سلويجوز أن تخضع حركة العليها أو تم تحديدها بواسطة السلطات ذات الصلة،   قد تم الموافقة

لموافقة الجهات ذات الصلة، إذا اقتضت الضرورة، ويجب  التخزين، بما في ذلك تراخيص المشغل لتحريكها
حيثما كان ذلك ممكنا ومتسقا مع التشريعات المحلية، وبناء على طلب المستوردة أن  –علي الدولة الطرف 

 عن مرافق التخزين. فراجتنص على أي إجراءات ضرورية لإل
وبناء على طلب كتابي  –ع سريعة التلف سلفراج عن السلع سريعة التلف الإلفي حاالت التأخير الواضح في ا .د

 .توضيحا ألسباب التأخير كلما كان ذلك عملياً  –تقدم الدولة الطرف المستوردة  –
 المادة الثامنة: التعاون بين الجهات المسؤولة عن الحدود:

السلطات والجهات المسؤولة عن الرقابة على الحدود وإجراءات  تعاون يجب علي الدولة الطرف ضمان  .1
 جل تسهيل التجارة.أق أنشطتها من يوتنس ،ع مع بعضها البعضسلالتعامل مع استيراد وتصدير وعبور ال

عملي بهدف تنسيق لاممكن و ال القدريجب أن تتعاون الدول األطراف التي تشترك مع بعضها في الحدود إلي  .2
ويجوز أن يشمل مثل هذا التعاون والتنسيق ما  ،اإلجراءات في المعابر الحدودية لتسهيل التجارة عبر الحدود

 يلي: 
 توافق أيام وساعات العمل. .أ

 توافق اإلجراءات والوثائق المطلوبة. .ب
 تطوير وتقاسم المرافق المشتركة. .ج
 الرقابة المشتركة.  .د

 واحد.إنشاء مركز مراقبة حدودي  .ه
                                                           

عفن بسرعة بسبب خصائصها الطبيعية، ال سيما في ظل غياب اوضاع التخزين ( ألغراض هذه المادة ، فان السلع قابلة للتلف هي السلع التي تت11)
 المناسبة.
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 المادة التاسعة: حركة السلع المعدة لالستيراد تحت الرقابة الجمركية:
 ةتنظيميالحيثما كان ذلك ممكنا، وشريطة استيفاء جميع المتطلبات  -على كل دولة من الدول األطرافيجب 

المعدة لالستيراد داخل أراضيها تحت الرقابة الجمركية من مكتب دخول جمركي إلى  سلعال السماح بنقل -
 ع وتخليصها من خاللها.سلمكتب دخول جمركي أخر في أراضيها ليتم اإلفراج عن ال

 المادة العاشرة: اإلجراءات والنماذج المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور 
 والنماذج والوثائق المطلوبة: اإلجراءات .1
 متطلباتالنماذج وتعقيدات االستيراد والتصدير والعبور وتقليل وتبسيط معدالت اإلجراءات و بهدف تخفيض  .أ

والوثائق المطلوبة، ومع  اإلجراءاتالوثائق المطلوبة، يجب على كل دولة من الدول األطراف مراجعة هذه 
لتشريعية وغيرها من العوامل مثل تغير الظروف والمعلومات األخذ في عين االعتبار أهداف السياسة ا

وأفضل الممارسات العالمية من الجهات ، األساليب التقنيةفر اوالممارسات التجارية الجديدة ذات الصلة، وتو 
 اإلجراءات والوثائق: ن تلكفإالمعنية، واستنادا إلى نتائج تلك المراجعة، 

 . منها ، وال سيما سريعة التلفالسلع فراج السريع وتخليصأو تطبيقها بهدف اإل/ويتم اعتمادها  .1
 تقليل وقت وتكلفة االمتثال الالزمة للتجار والمشغلين. بهدف تطبيقهاأو و/يتم اعتمادها   .2
تدبيران بديالن الذي يقع عليه االختيار في األحوال التي يوجد فيها  األقل تقييدا للتجارةالتدبير  تمثل  .3

 اف السياسات المعنية.أو أكثر لتحقيق أهد
 ال يتم اإلبقاء عليها، أو على أجزاء منها، إذا لم تعد مطلوبة. .4

يجب أن تقوم لجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوضع إجراءات لتبادل الدول  .ب
 كلما كان ذلك مالئمًا.  األطراف المعلومات ذات الصلة وأفضل الممارسات بالطريقة الالزمة

  قبول النسخ: .2
كترونية من الوثائق المطلوبة إلجراءات يعلى كل دولة من الدول األطراف قبول نسخ ورقية أو إل يجب .أ

 االستيراد أو التصدير أو العبور.
أي جهة أخرى في تلك الدولة على فعندما تكون بحوزة الجهة الحكومية في الدولة الطرف أصل هذه الوثيقة،  .ب

 .كلما كان ذلك ممكناً ة من النسخة الورقية أو اإللكترونية ر تقبل صو  أن
والذي تم ال يجوز ألي دولة من الدول األطراف أن تطلب المستند األصلي أو نسخة منه لبيانات التصدير  .ج

 .(12)الجمارك في الدولة الطرف المصدرة كأحد شروط االستيراد  ةلسلط تقديمه
 استخدام المعايير الدولية: .3

                                                           

رقابة ( ليس في هذه الفقرة ما يمنع احدى الدول األطراف من المطالبة بوثائق مثل شهادات وتصاريح أو تراخيص كشرط الستيراد السلع الخاضعة لل12)
 أو التنظيم.
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صلة أو أجزاء منها كأساس إلجراءات االستيراد التشجع الدول األطراف على استخدام المعايير الدولية ذات  .أ
 والتصدير أو العبور باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الملحق.

في األعداد والمراجعة الدورية للمعايير  –في حدود مواردها المتاحة  –تشجع الدول األطراف على المشاركة  .ب
 الدولية ذات الصلة من قبل المنظمات الدولية المناسبة.

تبادل الدول توضع إجراءات لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتقوم لجنة يجب أن  .ج
كلما كان ذلك  المتبعةالدولية  الخاصة بتنفيذ المعاييراألطراف المعلومات ذات الصلة وأفضل الممارسات 

 .ممكنا
 النافذة الواحدة:  .4
على الدول األطراف أن تسعى إلنشاء أو تفعيل النافذة الواحدة، تتيح للتجار تقديم الوثائق و/ أو البيانات  .أ

ويجب أن  المشاركة، للجهاتأو ع )الترانزيت( للسلطات سلالمطلوبة لعملية االستيراد والتصدير أو عبور ال
ي خَطر مقدم الطلب بالنتائج من خالل النافذة الواحدة في وقت مناسب بعد أن تفحص السلطات أو الجهات 

 أو البيانات.و/المشاركة الوثائق 
تطلب السلطات أو ، فانه يجب أال من خالل النافذة الواحدةالمطلوبة في حالة استالم الوثائق و/أو البيانات  .ب

خرى األمحدودة االستثناءات الأو ، الوثائق و/أو البيانات، إال في الحاالت العاجلة ذات المشاركةالجهات 
 المعلن عنها.

 بتفاصيل عمل النافذة الواحدة.تسهيل التجارة على الدول األطراف أن تخطر لجنة  يجب .ج
النافذة استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم عمل  –إلى أقصى حد ممكن وعملي  –على الدول األطراف  يجب .د

 الواحدة.
 التفتيش / فحص ما قبل الشحن: .5
استخدام عمليات التفتيش/الفحص ما قبل الشحن فيما يتعلق بتصنيف ب لأن تط لدول األطرافال يجوز ل .أ

 التعريفية والتقييم الجمركي.
دون المساس بحقوق الدول األطراف في استخدام أنواع أخرى من تفتيش/ فحص ما قبل الشحن غير المشمولة  .ب

 .(13) يشجع األطراف على عدم إدخال أو تطبيق متطلبات جديدة بشأن استخدامها أ(،/5)في الفقرة 
 استخدام المخلصين/ الوسطاء الجمركيين: .6
 بالمخلصيندور خاصا على حاليا تبقي دون المساس بجوانب السياسة الهامة لدى بعض الدول األطراف التي  .أ

االستخدام اإللزامي  أال تطلبمنذ دخول هذا الملحق حيز النفاذ الدول األطراف  ىفانة يجب علالجمركيين، 
 للمخلصين الجمركيين.

                                                           

ما قبل الشحن  فحص ما قبل الشحن، وال تمنع عمليات تفتيش فحصيش ما قبل الشحن الذي تغطيه اتفاقية تفتيش ( هذه الفقرة الفرعية تشير الى تفت13)
 اجراء تفتيشا ألغراض الصحة والصحة النباتية.
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المتبعة عند استخدام  سهيل التجارة ونشر إجراءاتهاإخطار لجنة تعلى كل دولة من الدول األطراف  يجب .ب
 وان تخطر اللجنة فورا بأي تعديالت تجرى عليها الحقا. ،المخلصين الجمركيين

 .بشفافية وموضوعية بالترخيص للمخلصين الجمركيين ذات العالقة على الدول األطراف تطبيق القواعد يجب .ج
 الوثائق الموحدة:اإلجراءات الحدودية المشتركة ومتطلبات  .7
، تطبيق إجراءات جمركية مشتركة ومتطلبات ب/7 للفقرة على كل دولة من الدول األطراف، تنفيذا يجب .أ

 وتخليصها في كافة أنحاء أراضيها. السلعوثائق موحدة لإلفراج عن 
 ليس في هذه المادة ما يمنع دولة من الدول األطراف من اآلتي: .ب

 ووسيلة النقل. سلع الوثائق لديها حسب طبيعة ونوع الاختالف إجراءاتها ومتطلبات  .أ
 ع استنادا إلى إدارة المخاطر. سلاختالف إجراءاتها ومتطلبات الوثائق لل .ب
ومتطلبات الوثائق للحصول على إعفاء كلى أو جزئي من الرسوم الجمركية والضرائب على  هااختالف إجراءات .ج

 الواردات.
 اإللكترونية.تطبيق نظم اإلدخال أو المعالجة  .د

اختالف إجراءاتها ومتطلبات الوثائق بطريقة متسقة مع ملحق تدابير الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة  .ه
 التجارة الحرة العربية الكبرى.

 السلع المرفوضة: .8
المستوردة بسبب عدم استيفائها لمتطلبات السلعة عند رفض الجهة المختصة في دولة من الدول األطراف  .أ

ا ولوائحها وملحقي الصحة والصحة والنباتية والقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة قوانينه
إلى المصدر أو شخص أخر يحدده  المرفوضةع سلالعربية الكبرى، يسمح للمستورد بإعادة شحن أو إرجاع ال

 . وفقا للقوانين واألنظمة المعمولة بها في الدولة، المصدر
أ وتخلف المستورد عن ممارسته خالل مدة زمنية معقولة يحق للسلطة /8الخيار الوارد في الفقرة عند منح  .ب

  المختصة اتخاذ إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه السلع المرفوضة.
 ع / المعالجة الداخلية والخارجية:سلاإلدخال المؤقت لل .9
 ع:سلاإلدخال المؤقت لل .أ

 –على النحو المنصوص عليه في قوانينها ولوائحها –ن تسمح على كل دولة من الدول األطراف أ يجب
من دفع رسوم االستيراد والضرائب إذا  –كليا أو جزئيا  – بإدخال السلع إلى المنطقة الجمركية بإعفاء مشروط

التصدير خالل فترة محددة، ولم يطرأ وبهدف إعادة تم جلب هذه السلع للمنطقة الجمركية ألغراض محددة 
 تغيير باستثناء التلف العادي والخسارة التي لحقت بها نتيجة الستخدامها.عليها أي 

 المعالجة الداخلية والخارجية: .ب
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داخلية الالمعالجة ب -على النحو المنصوص عليه في قوانينها ولوائحها -على كل دولة طرف أن تسمح  يجب .1
ارجية بإعفاء كلي أو جزئي من رسوم المسموح بمعالجتها الخسلع . ويجوز إعادة استيراد السلعخارجية للالو 

 المعمول بها في الدولة الطرف.وفقًا للقوانين واللوائح االستيراد والضرائب 
ألغراض هذه المادة؛ فإن عبارة "المعالجة الداخلية" تعني اإلجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه جلب سلع إلى  .2

 تكون ؛ بإعفاء كلي أو جزئي من دفع رسوم االستيراد والضرائب الجمركية على الواردات أو ةالجمركي منطقةال
مؤهلة لرد الرسوم الجمركية، على أساس أن هذه السلع تخضع للتصنيع أو المعالجة أو اإلصالح وإعادة 

 تصديرها الحقا.
الجمركي الذي يمكن بموجبه التصدير المعالجة الخارجية" تعني اإلجراء "أن عبارة فألغراض هذه المادة،   .3

بهدف التصنيع أو المعالجة أو اإلصالح للدولة  يةمنطقة الجمركالالتي تكون حرة التداول في سلع المؤقت لل
 في الخارج ثم إعادة استيرادها.

 (: حرية العبور:11المادة )
 يتعلق بحركة العبور ما يلي:للوائح أو اإلجراءات أو النماذج التي تفرضها الدولة فيما ايجب بالنسبة  .1

أال يتم اإلبقاء عليها إذا انتفت الظروف أو األهداف التي تسببت في أقررها أو إذا كان باإلمكان التعامل  .أ
 ظروف أو األهداف المتغيرة بطريقة متاحه اقل تقييدا للتجارة بصورة معقولة.المع 

 رور العبور "الترانزيت".على حركة ممقنعا  أال تطبق بطريقة من شأنها أن تشكل قيدا .ب
ال تتوقف حركة العبور على شرط تحصيل أية رسوم أو مصاريف مفروضة فيما يخص العبور عدا يجب أ .2

مصاريف النقل أو تلك التي تتناسب مع المصاريف اإلدارية المترتبة على العبور أو مع تكلفة الخدمات 
 المقدمة.

عية أو أي تدابير أخرى مماثلة على حركة ا يود طو اتخاذ أو فرض أية ق يجب على الدول األطراف عدم .3
العبور، مع عدم المساس باللوائح الوطنية الحالية والمستقبلية واالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف المتعلقة 

 بتنظيم النقل. 
لية العابرة عبر دولة أخرى طرف بطريقة ال تقل أفضسلع على كل دولة من الدول األطراف معاملة اليجب  .4

إلى وجهتها األخيرة دون المرور عبر  ع إذا كانت قد نقلت من دولة المنشأسلعن تلك التي ستمنح لمثل هذه ال
 أراضي ذلك البلد الطرف اآلخر.

بنية تحتية منفصلة لحركة العبور )مثل الممرات -حيثما كان ذلك ممكنا -تشجع الدول األطراف على توفير .5
 واألرصفة وما شابه ذلك(.

 عبئاً الوثائق المطلوبة والرقابة الجمركية ذات الصلة بحركة العبور أكثر اإلجراءات والنماذج و تكون  يجب أال .6
 مما يلزم للقيام باآلتي:

 تحديد السلع؛  .أ



- 19 - 

 

 متطلبات العبور.بضمان استيفاء  .ب
في الدولة نقطة المنشأ ع التي استوفت إجراءات العبور والتصريح لها بالمضي قدما من سلال تخضع ال .7

داخل ية ئإلى وجهتها النهاالطرف، ألي رسوم جمركية وال تأخير أو قيود غير ضرورية حتى تستكمل عبورها 
 الدولة الطرف.

 ع العابرة.سلال تطبق الدول األطراف اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة على اليجب أ .8
النقل ومعالجة بيانات وثائق العبور قبل وصول على الدول األطراف السماح بالتقديم المسبق لوثائق يجب  .9

 ع.سلال
يقوم المنفذ الجمركي على الفور، بإنهاء إجراءات العبور عند نقطة الخروج من دولة العبور، إذا استوفت  .10

 الشحنة كافة متطلبات العبور.
لمالئمة أو غير المالية ااألدوات  عندما تطلب الدولة الطرف ضمان في شكل مبلغ مالي، وديعة أو غيرها من .11

 .بالعبوريقتصر هذا الضمان على استيفاء المتطلبات الناجمة عن النقل يجب أن لحركة العبور، ( 14)النقدية 
 بمجرد أن تقرر الدولة الطرف أن متطلبات العبور قد تم استيفائها، يتم رد الضمانات دون تأخير. .12
السماح بضمانات شاملة تتضمن معامالت متعددة على كل دولة طرف، بما يتفق مع قوانينه وأنظمته،  يجب .13

 لنفس المشغلين أو تجديد الضمانات دون إفراج عن الشحنات الالحقة.
 ضمانالضمان، بما في ذلك لتحديد التي تستخدمها على كل دولة طرف إتاحة المعلومات ذات الصلة  يجب .14

 .كلما أمكن ذلك ضمان المعامالت المتعددةو المعاملة الواحدة، 
ز لكل دولة طرف طلب استخدام قوافل جمركية أو المرافقة الجمركية للمرور العابر فقط في الظروف يجو  .15

التي تنطوي على مخاطر عالية أو عندما يتعذر ضمان االمتثال للقوانين واللوائح الجمركية من خالل استخدام 
 .1و المرافقة الجمركية وفًقا للمادة تنشر القواعد العامة المطبقة على القوافل الجمركية أويجب أن  الضمانات،

يتعين على الدول األطراف أن تسعى للتعاون والتنسيق مع بعضها البعض بهدف تعزيز حرية النقل بالعبور،  .16
 ويمكن أن يشمل مثل هذا التعاون والتنسيق، على سبيل المثال ال الحصر:

 المصاريف .أ
 .والمتطلبات القانونية النماذجاإلجراءات و  .ب

 .العملي ألنظمة العبورالتشغيل  .ج
يتعين على كل دولة من الدول األطراف أن تسعى لتعيين نقطة اتصال معنية بالعبور تقدم إليها كافة  .17

 االستفسارات والمقترحات من الدول األطراف األخرى المتعلقة بحسن سير عمليات العبور.
 : التعاون الجمركي:12المادة 

                                                           

النقل كضمان لحركة  اإلجراءات الحالية التي بموجبها يمكن قبول وسيلةاإلبقاء على  ما يمنع دولة من الدول األطراف منالنص ( ال يوجد في هذا 14)
 العبور الترانزيت.
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 تدابير لتعزيز االمتثال والتعاون: .1
تفق الدول األطراف على أهمية ضمان أن يكون التجار على دراية بكافة االلتزامات الخاصة باالمتثال، ت .أ

للمستوردين بإجراء التصحيح الذاتي دون جزاءات في الظروف  والسماحوتشجيعهم على االمتثال الطوعي 
 .(15) المالئمة، وتطبيق تدابير أشد على التجار غير الملتزمين

األطراف على تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في إدارة الجمارك لتحقيق االمتثال،  الدولتشجع  .ب
كما تشجع الدول  .تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  اللجنةوذلك من خالل 

 ال، وتعزيز فعاليتها.على التعاون الفني أو المساعدة في بناء القدرات ألغراض إدارة تدابير االمتث األطراف
 تبادل المعلومات: .2

 الفرعيةألحكام هذه المادة، يتعين على الدول األطراف تبادل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة وفقا  .أ
لغرض التحقق من بيان االستيراد أو التصدير في حاالت محددة حال وجود أسباب ( 3( و/أو )2أ )/6

 البيان.معقولة للشك في حقيقة أو دقة 
بتفاصيل جهة اتصالها من أجل تسهيل التجارة لجنة الكل دولة من الدول األطراف إخطار  يجب على .ب

 تبادل هذه المعلومات.
 التحقق: .3

ال يجوز ألي دولة من الدول األطراف تقديم طلب للحصول على معلومات إال بعد قيامها بإجراءات التحقق 
 صدير وبعد فحص الوثائق المتاحة ذات الصلة.المناسبة الخاصة ببيان االستيراد أو الت

 الطلب: .4
، أو عبر الوسائل اإللكترونية باللغة العربية للدولة اكتابي تقديم طلب ةيجب على الدولة الطرف الطالب .أ

 الطرف األخر متضمنا ما يلي:
إدراج الرقم المتسلسل لبيان التصدير المقابل  –كلما كان مناسبا -بما في ذلك الموضوع محل الطلب  .1

 لبيان االستيراد في الطلب.
الغرض الذي من أجله تسعى الدولة الطرف الطالبة للحصول على المعلومات أو الوثائق، مرفقا به أسماء  .2

 وتفاصيل جهات االتصال لألشخاص الذي يتعلق بهم الطلب إذا كانوا معروفين.
 .كان مناسبا، بناء على طلب الدولة المقدم إليها الطلب اكلم ،(16)تأكيد التحقق من الطلب  .3
 المعلومات المحددة أو الوثائق المطلوبة. .4
 هوية المكتب الذي أصدر الطلب؛ .5

                                                           

 . ( الهدف العام لهذا النشاط هو خفض وتيرة عدم االمتثال؛ وبالتالي الحد من الحاجة إلى تبادل المعلومات سعيا لتحقيق اإلنفاذ15)
أن تكون خاضعة لمستوى الحماية  . ومثل هذه المعلومات يجب12.3( قد يشمل ذلك المعلومات ذات الصلة بشأن التحقق الذي تم بموجب الفقرة  16)

 الدولة الطرف التي تجري التحقق . اتحدده التيوالسرية 
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اإلشارة إلى أحكام القانون الوطني للدولة الطرف التي قدمت الطلب والنظام القانوني الذي يحكم جمع  .6
 والتخلص وسرية المعلومات والبيانات الشخصية.وحماية واستخدام واإلفصاح واالحتفاظ 

إذا كانت الدولة الطرف التي قدمت الطلب ليست في وضع يمكنها من االمتثال ألي من الفقرات الفرعية من  .ب
 ذلك في الطلب. تذكريجب أن أ /4الفقرة 

 الحماية والسرية: .5
 بما يلي: ب، /5بموجب الفقرة  ،تقوم الدولة الطرف مقدمة الطلب .أ

االحتفاظ بكافة المعلومات أو الوثائق المقدمة من الدولة التي قدم لها الطلب بسرية تامة على األقل  .1
بنفس المستوى من الحماية والسرية الذي يتوافر لها بمقتضى القانون الوطني والنظام القانوني للدولة 

 .3أ//6و 1أ//6الطرف التي قدم لها الطلب التي يتم وصفها بموجب الفقرتين 
تقديم المعلومات أو الوثائق إلى السلطات الجمركية التي تتعامل مع المسألة المعنية واستخدام   .2

المعلومات أو الوثائق للغرض المنصوص عليه في الطلب فقط، مالم توافق الدولة التي قدم لها الطلب 
 ذلك كتابيا. غيرعلى 

موافقة كتابية من الدولة التي قدم لها عدم اإلفصاح عن المعلومات أو الوثائق دون الحصول على   .3
 الطلب.

عدم استخدام أي معلومات أو وثائق لم يتم التحقق منها من الدولة التي قدم لها الطلب كعامل حاسم   .4
 نحو تقليل الشكوك في أي ظرف من الظروف.

التخلص احترام حاالت الظروف الخاصة التي تحددها الدولة التي يقدم لها الطلب بشأن االحتفاظ و   .5
 من المعلومات السرية أو الوثائق والبيانات الشخصية.

بكافة القرارات واإلجراءات المتخذة بشأن  -بناء على طلبها -تخطر الدولة التي يقدم لها الطلب .6
 الموضوع في ضوء المعلومات أو المستندات المقدمة.

ونظامها من االمتثال ألي من  قادرة بموجب قانونها الوطني غيرالدولة الطرف مقدمة الطلب إذا كانت  .ب
 تحديد ذلك في الطلب. أ، فإنه يجب عليها/5الفقرات الفرعية من الفقرة 

على  4التي تسلم وفقا للفقرة و معلومات التحقق  ، وكذلكعلى الدولة التي قدم لها الطلب معاملة أي طلب .ج
 لمماثلة.األقل بنفس المستوى من الحماية والسرية الممنوحة من قبلها للمعلومات ا

 المعلومات: تقديم .6
 بما يلي: فوراً على الدولة التي قدم لها الطلب القيام  بموجب أحكام هذه المادة، يجب .أ

 الرد كتابيا عن طريق الوسائل الورقية أو اإللكترونية. .1
بقدر اإلمكان  أو تقديم البيان–معلومات محددة على النحو المبين في بيان االستيراد أو التصدير تقديم  .2

 باإلضافة إلى وصف لمستوى الحماية والسرية المطلوب من الدولة الطرف مقدمة الطلب.-
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المعلومات المحددة على النحو المبين في الوثائق التالية، أو الوثائق  تقديم ، يجبذلكطلب العند  .3
، شهادة المنشأ التعبئة المقدمة دعماً لبيان االستيراد أو التصدير بقدر اإلمكان: الفاتورة التجارية، قائمة

وبوليصة الشحن على الشكل الذي قدمت به سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مع وصف لمستوى 
 الحماية والسرية المطلوبة من الدولة الطرف الطالبة.

 التأكد من أن الوثائق المقدمة هي نسخ طبق األصل. .4
يوما من تاريخ  90في غضون  -إلى أقصى حد ممكن  -طلب الرد على التقديم المعلومات أو  .5

 الطلب.
في إطار قانونها الوطني ونظامها الداخلي، تأكيدا  -قد تطلب الدولة الطرف التي يقدم لها الطلب .6

أن المعلومات المحددة لن تستخدم كدليل في التحقيقات الجنائية، واإلجراءات بالمعلومات تقديم  قبل
أذن كتابي من الدولة التي يقدم لها  القضائية، أو في إجراءات غير جمركية دون أن يكون هناك

الطلب. إذا كانت الدولة مقدمة الطلب في وضع ال يسمح لها لالمتثال لهذا الشرط، فيجب توضيح 
 ذلك من قبلها للدولة التي قدم لها الطلب.

 تأجيل أو رفض الطلب: .7
ويجب أن  جزء منه،أو تقديم المعلومات ليجوز للدولة الطرف التي يقدم لها الطلب تأجيل أو رفض طلب  .أ

 ذلك، حيث: تبلغ الدولة الطرف مقدمة الطلب بأسباب
الوطني والنظام الداخلي في الدولة  سيكون ذلك مخالفا للمصلحة العامة على النحو المبين في القانون  .1

 التي يقدم لها الطلب.
تقدم للدولة  أن يمنع قانونها الوطني ونظامها الداخلي من إفشاء المعلومات، في مثل هذه الحالة يجب .2

 مقدمة الطلب نسخة من المرجع المحدد ذي الصلة.
قد يكون تقديم المعلومات يعيق إنفاذ القانون أو التدخل بالتحقيق اإلداري أو القضائي أو المالحقة   .3

 قضائية.ال
موافقة المستورد أو المصدر مطلوبة بموجب القانون الوطني والنظام الداخلي الذي يحكم جمع تكون  .4

 شخصية ولم يتم منح هذه الموافقة. البيانات الوحماية واستخدام وكشف المعلومات السرية أو 
بعد انقضاء الشرط القانوني للدولة التي يقدم لها الطلب  على معلوماتيتم تلقي طلب الحصول  .5

 حتفاظ بالوثائق والمستندات.لال
ب، يرجع تنفيذ الطلب الي تقدير الدولة الطرف التي يقدم /6ب أو /5ب، /4 في الحاالت المبينة في الفقرات .ب

 .لها الطلب
 المعاملة بالمثل: .8
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الطلب، الدولة متلقية على االمتثال لطلب مماثل مقدم من ة غير قادر  اري أنهتب لطمقدمة الت الدولة إذا كان
، ويكون تنفيذ هذا الطلب حسب اهذه الحقيقة في طلبهتذكر  هذه المادة بعد، يجب أن تقد نفذتكن  إذا لمأو 

 الطلب. ةمتلقي الدولةتقدير 
 العبء اإلداري: .9
على الدولة الطرف مقدمة الطلب األخذ في االعتبار الموارد والتكلفة التي تتحملها الدولة الطرف متلقية  يجب .أ

الطلب فيما يتعلق بالرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات، كما يجب مراعاة التناسب بين المنافع المالية لها 
 معلومات والجهود التي تبذلها الدولة الطرف متلقية الطلب لتوفير ال

إذا تلقت الدولة الطرف عددا كبيراً من طلبات المعلومات من قبل دولة طرف أو أكثر وأصبحت غير قادرة  .ب
على تلبية مثل هذه الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز لها أن تطلب من واحد أو أكثر من الدول 

لقدرتها، وفي حال عدم وجود نهج متفق  األطراف المقدمة للطلبات إعطاء األولوية ألي من الطلبات وفقا
عليه بين األطراف، يجب تنفيذ هذه الطلبات وفقا لتقدير للدولة الطرف التي يقدم لها الطلب على أساس نتائج 

 تحديد أولوياتها.
 القيود:. 10

 ال ينبغي مطالبة الدولة الطرف التي يقدم لها الطلب بما يلي:
 بيان االستيراد أو التصدير. صيغة تعديل إجراءات أو .أ

طلب وثائق أخرى غير تلك المقدمة مع بيان االستيراد أو التصدير حسبما هو منصوص عليه في  .ب
 ؛3أ//6الفقرة 

 المبادرة باالستفسارات للحصول على المعلومات؛ .ج
 تعديل فترة االحتفاظ بمثل هذه المعلومات؛ .د

 ية. تقديم وثائق ورقية بعد استخدام الوثائق اإللكترون .ه
 ترجمة المعلومات. .و
 التحقق من دقة المعلومات؛ أو .ز
المعلومات التي من شأنها المساس بالمصالح التجارية المشروعة لشركات معينة، سواء أكانت تقديم  .ح

 عامة أو خاصة. 
 االستخدام غير المصرح به أو اإلفصاح: .10

المتبادلة بموجب هذه المادة، يجب في حالة وجود أي مخالفة لشروط االستخدام أو اإلفصاح عن المعلومات  .أ
على الدولة الطرف الطالبة التي تلقت المعلومات أن تقوم على وجه السرعة باإلبالغ عن تفاصيل االستخدام 
 الغير المصرح به أو اإلفصاح بذلك إلى الدولة التي قدم لها الطلب والتي قدمت المعلومات وأن تقوم باآلتي:

 لمعالجة المخالفة.. اتخاذ التدابير الالزمة 1
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 . اتخاذ التدابير الالزمة لمنع حدوث أي مخالفة في المستقبل.2
 أ./11من البند  2، 1. إخطار الدولة الطرف التي قدم لها الطلب بالتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين 3
ي قدمت الطلب بموجب هذه يجوز للدولة الطرف التي قدم لها الطلب تعليق التزاماتها تجاه الدولة الطرف الت .ب

 أ./11المادة إلى حين تحقيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 
 االتفاقيات الثنائية واإلقليمية: .11
، أو متعددة األطراف أو إقليمية،في هذه المادة ما يمنع أحد األطراف من الدخول في اتفاقات ثنائية ال يوجد   .أ

أو قبل  يمثل التبادل اإللكترونوسريع آمن عليها لتبادل المعلومات والبيانات الجمركية على أساس اإلبقاء  أو
 وصول الشحنة.

في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تغيير أو تأثير على حقوق أو التزامات األطراف بموجب ال يوجد  .ب
أو متعددة األطراف لتنظيم تبادل المعلومات والبيانات الجمركية في إطار أو اإلقليمية هذه االتفاقيات الثنائية 

 مثل هذه االتفاقيات األخرى. 

 القسم الثاني
 ( األحكام العامة: 13المادة )

من هذا الملحق وذلك وفقا  12إلى  1على الدول األطراف تطبيق األحكام الواردة في المواد من  يجب .1
 ( من هذا الملحق بمجرد دخوله حيز النفاذ.1اللتزاماتها المدرجة في النموذج )

 ( جزء ال يتجزأ من هذا الملحق.1تكون التزامات الدولة المدرجة في النموذج ) .2
األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية يتعين على كل دولة طرف إخطار  عند بدء نفاذ هذا الملحق، .3

. على أن ( من هذا الملحق1وفقًا للنموذج رقم )تسهيل التجارة ملحق  المطبقة في إطار هابالتزاماتالكبرى 
ي والتنموي بقدر اإلمكان مع المستوى المالالملحق  يتسق تطبيق الدول األطراف اللتزاماتها في إطار ذلك

 واالحتياجات التجارية والقدرات المؤسسية واإلدارية للدولة.
يتضمن طبيعة تفصيلي تتقدم بطلب أن  الفنية مساعداتالعلى الدولة الطرف الراغبة في الحصول على   .4

للجنة التنفيذ والمتابعة ومن  إلى لجنة تسهيل التجارة لترفعه ،المساعدات الفنية المطلوبة في إطار هذا الملحق
 إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي. ثم

 األطراف المعنية، لتوفيربالتنسيق مع الدول أن تسعى، األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على  .5
اردة في المواد من قادرة على الوفاء باألحكام الو الالدعم والمساعدات الفنية لبناء قدرات الدول األطراف غير 

 لمساعدتهم في تطبيق أحكام هذا االتفاق 1-12
اجتماع اللجنة الفنية لتسهيل  أجندةالمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية بند دائم على يدرج   .6

 ت.المساعدات الفنية وبناء القدراموضوعات التجارة تحت مظلته لمناقشة 
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 يوجد ثالث فئات ألحكام االتفاق:  .7
 على كل دولة طرف تقسيم أحكام الملحق إلى فئات )أ، ب، ج(. يجب
النفاذ أو حيز  الملحق التي تلتزم الدولة الطرف بتطبيقها فور دخولالملحق  تتضمن الفئة )أ( أحكام .أ

 خالل سنة بعد دخول الملحق حيز النفاذ. 
 التي تلتزم الدول الطرف بتطبيقها بعد مرور فترة انتقالية من دخول الملحقتتضمن الفئة )ب( أحكام  .ب

 حيز النفاذ.  الملحق
 دخول من تتضمن الفئة )ج( أحكام الملحق التي تلتزم الدولة الطرف بتطبيقها بعد مرور فترة انتقالية .ج

 تتطلب الحصول على مساعدات ودعم لبناء القدرات.  التيحيز النفاذ و  الملحق
 ، فور دخول الملحق حيز النفاذ،ول المنضمة التفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالميةتلتزم الد -8

 بتقديم ذات االلتزامات المقدمة في المنظمة كحد أدني. 
 :المؤسساتية ( الترتيبات14)المادة 
 نشاء لجنة تسهيل التجارةأوال: إ

العربية لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة يفوض المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول 
العربة الكبرى بإنشاء لجنة فنية لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تكون تحت واليتها 

 وفقا لشروط مرجعية محددة ومعتمده من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.
تتبع نظام و  بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى األطراف عربية تتشكل اللجنة من ممثلي الدول ال (أ)

المادة الثالثة عشر من أحكام النظام الداخلي للمجلس  إلىاالنتخاب في رئاسة اللجنة وذلك استناد 
 االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدول العربية.

فرصة  طرافبغرض منح األتجتمع اللجنة حسب الحاجة؛ أو على األقل مرة واحدة في السنة،  (ب)
للتشاور بشأن أي مسائل تتعلق بتنفيذ هذا الملحق أو تعزيز أهدافه، وتعرض توصياتها على لجنة 

 التنفيذ والمتابعة.
يجوز للجنة إنشاء مجموعات عمل و/أو فرق عمل تفوضها في بعض اختصاصاتها وذلك وفقًا  (ج)

 اللجنة. إلى، على أن تقدم تقريرها للحاجة
 مهام اللجنةثانيا: 

تتولي لجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى متابعة تنفيذ كافة المسئوليات الموكلة 
 :بما في ذلك ما يليإليها بموجب هذا الملحق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه 

 التجارة وعات ذات الصلة بتسهيلتتولي اللجنة مسئولية التنسيق بين الدول األطراف في كافة الموض -أ
 بين الدول العربية.
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والتزامات الدول األطراف،  تقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل التي تخص تطبيق الملحق -ب
بما في ذلك العمل على إيجاد الحلول الودية لكافة المشاكل والخالفات التي تثار داخل اللجنة فيما 

 بين الدول األطراف.
في مجال تسهيل التجارة وفقا  واإلقليميةمع المنظمات الدولية  تحدد اللجنة سبل التعاون والتنسيق  -ج

ه مناسبا في هذا الشأن، بما يتيح لها الحصول على أفضل الممارسات التي تسهل تنفيذ وإدارة ا لما تر 
 .وتضمن عدم ازدواجية العملالملحق 

ورفع مستوي الشفافية  اإلجراءاتع وتبسيط سلالهادفة لتسهيل حركة نقل ال اإلقليميةإطالق المبادرات  -د
 بين الدول العربية لتعزيز المعايير الدولية والممارسات الجيدة.

 .طرافالدول األ بينوأفضل الممارسات ذات الصلة  تضع اللجنة اإلجراءات الالزمة لتبادل المعلومات -ه
لضمان دعت الحاجة لذلك كلما أو الملحق بصفة دورية كل أربع سنوات،  بتقييم ومراجعةتقوم اللجنة  -و

 والدولية في مجال تسهيل التجارة. اإلقليميةالتوافق مع المستجدات 
 تعد اللجنة منصة لتبادل المعلومات ذات الصلة بتنفيذ وتطبيق الملحق لضمان تحقيق مبدأ الشفافية. -ز
تنسيق المواقف بين الدول األطراف بشأن الموضوعات ذات الصلة بتسهيل التجارة في المحافل  -ح

 الدولية واإلقليمية. 
الرئيسية، والسعي نحو تذليل العقبات التي تواجه الدول في  األداءرصد التقدم المحرز في مؤشرات  -ط

 تطبيق هذا الملحق.
الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة لضمان تحقيق  التنسيق والتعاون مع كافة اللجان ذات الصلة في -ي

 التناغم واالنسجام وعدم االزدواجية في العمل.
 اللجنة الوطنية لتسهيل التجارةثالثا: 

االحتفاظ على اللجنة الوطنية القائمة جنة وطنية لتسهيل التجارة أو لإنشاء  إلى طرافالدول األ دعوة
 .تنفيذ أحكام هذا الملحقلضمان قائمة لتسهيل التنسيق المحلي جهة  أو تحديد

 التجارةنقاط االتصال الوطنية لتسهيل رابعا: 
يتمثل دورها  والتيلتسهيل التجارة،  اتصال بنقاط إخطار األمانة العامة للجامعةطرف يجب على كل دولة 

 فيما يلي: 
 الملحق.هذا متابعة تنفيذ أحكام ل والعربي التنسيق على المستوى المحلي .1
 .تسهيل التجارةلجنة المتابعة تنفيذ توصيات اجتماعات  .2
 التجارة. أليات تطبيق ملحق تسهيلالرد على االستفسارات أو األسئلة فيما يتعلق ب .3
 .  بموجب هذا الملحق التي تواجه المتعاملين االقتصاديين حل المشكالت .4
 الملحق.هذا لتنفيذ طراف وبناء القدرات الالزمة للدول األالمساعدات الفنية التواصل بشأن  .5
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 ( دخول الملحق حيز النفاذ:15المادة )
  (17) .الملحق من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعييعتمد  .1
األمانة الفنية لمنطقة التجارة على الدول األطراف تنفيذ هذا الملحق منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ، وإخطار  .2

 (.1) بالنموذجبقوائم االلتزامات الخاصة الحرة العربية الكبرى 
األمانة الفنية لمنطقة تتخذ الدول األطراف اإلجراءات الداخلية الوطنية الالزمة لتطبيق الملحق، ويتم أشعار  .3

 بذلك.التجارة الحرة العربية الكبرى 
 نهائية( أحكام ختامية/ 16المادة )

 لغرض تطبيق هذا الملحق يأخذ في االعتبار االتي:
اإلعفاء الممنوح للسلع عربية المنشأ من كافة الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر  .1

المماثل وكذلك عدم إخضاعها ألية قيود غير جمركية على االستيراد المفروضة تحت أي مسمي استنادا 
مية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية التفاقية تيسير وتن

 الكبرى. 
ال يمكن أن يتم تفسير أي أحكام أو إجراءات أو شروط بما يتعارض مع ما ورد في اتفاقية تيسير وتنمية  .2

 الحرة العربية الكبرى. التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة
( الخاص 1وفقًا للنموذج ) جميع أحكام هذا الملحق ملزمة لجميع الدول األطراف منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ .3

 بكل دوله. 
 تطبيق ملحق تسهيل التجارة.في  تقييم مدي التقدمعلى الدول األطراف   .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باللغة العربية في القاهرة بتاريخ....................... ملحقحرر هذا ال
 

                                                           
 10/2/2022-109د .ع  -2327استنادا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ق  ( 17)
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 مشروع
 لملحق الخاص بتدابير الصحة والصحة النباتية ا 

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 

 :الديباجة
على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول  الموقعة العربية الدول حكومات إن
 ،قامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى إلوبرنامجها التنفيذي العربية 

لمااا ن ااي عليااد المااادة ال انيااة ماان مي اااا عامعااة الاادول العربيااة ماان وعااو  قيااا   وتنفيذذ ا
بماا ياا  ،تعاون وثيق بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربياة ياا الوا ون اصقت ااداة والمالياة

 ذلك تسهيل وتوسيع نطاا التبادل التجاري يا مجاصت الزراعة وال ناعة والخدمات المتعلقة بها،

مااان افاااداق اتفاقياااة تيساااير وتنمياااة التباااادل التجااااري باااين الااادول العربياااة لت ر ااار  وانطالًقذذذا
بينهاااااا والتاااااا تماااااي الموايقاااااة عليهاااااا بموعااااا  قااااارار المجلااااا  اصقت اااااادي ييماااااا التباااااادل التجااااااري 
، وب فة خاصة ييما يتعلق باإلشارة إلى 27/2/1981بتار خ  30 -د  - 848واصعتماعا رقم 
 لى القيود غير الجمركية التا تعترض التبادل التجاري العربا،ضرورة التغل  ع

بأحكااا  إعاانن منطقااة التجااارة ال اارة العربيااة الاباارى، والبرنااامي التنفيااذي صتفاقيااة  وعمذذال
تيسااير وتنميااة التبااادل التجاااري بااين الاادول العربيااة إلقامااة منطقااة تجااارة حاارة عربيااة كباارى، واللااذان 

 59دع.  - 1317قااارار المجلااا  اصقت اااادي واصعتمااااعا رقااام  تماااي الموايقاااة عليهماااا بموعااا 
ان السلع العربية التا يتم تبادلها ياا إااار  ما ن ي عليد ، وب فة خاصة19/2/1997بتار خ 

 البرنامي التنفيذي ص تخضع إلى ااة قيود غير عمركية ت ي اي مسمى كان،

التجااااري العربااااا يااااا الساااالع،  ألفمياااة إةالااااة القيااااود غياااار الجمركياااة امااااا  التبااااادل وإدراًكذذذذا
ولضرورة تطو ر المفاافيم التجار اة ياا المنطقاة لتااون متوامباةل ماع التطاورات ياا التجاارة العالمياة 

 النظا  التجاري متعدد األاراق يا فذا الوأن،يا وب فة رئيسية 

األمانااة العامااة لجامعااة الاادول العربيااة ومختلاا   بااين بأفميااة التعاااون الوايااد منهااا وإقذذراًرا
العاملاااة ياااا المجااااصت التجار اااة والفنياااة والعلمياااة ذات الجهاااات والمنظماااات العربياااة المتخ  اااة 

عربيااة ال الة بتادابير ال ا ة وال اا ة النباتياة، م ال المنظماة العربيااة للتنمياة الزراعياة والمنظماة ال
و إاجااااد تاااواةن باااين األفاااداق المواااروعة وباااين تاااذليل ، ن اااوالتعااادين والتقياااي  للتنمياااة ال اااناعية

 العقبات اما  تديق التبادل التجاري العربا يا السلع،
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 ماملاةل  افادايها ت قاق لان الابارى  العربياة ال ارة التجاارة منطقاة باأن قناعاتهاا مان وانطالُقذا
اصتفاااا حاول تاادابير دون التواياق ماع متطلبااات واحكاا  اتفاقيااات منظماة التجااارة العالمياة بمااا ييهاا 

 ،والقيود الفنية على التجارة ال  ة وال  ة النباتية

 م الح ت قيق إلى وبال ورة التا تهدق السلع ييما بينها، تجارة تعز ز يا منها ورغبة
 افداق مراعاة مع والواعبات ال قوا  بين التواةن  وت قيق المتبادلة اساس المنفعة على األاراق
نمولا، والوضع  األقل العربية الدول اوضاع اصعتبار بعين واألخذ الوأن بهذا الوانية السياسات

 اصست نائا لدولة يلسطين،

والنبات يا المنطقة ص ة اإلنسان وال يوان و  حياةحمااة منها على افمية  وتأكيًدا
يا وضع او إنفاذ التدابير الضرور ة ل مااة حياة او ص ة  األاراق الدول ب ق تقر وإذ ،العربية

اإلنسان او ال يوان او النبات، مع مراعاة ان فذه التدابير ص تطبق بطر قة توكل وسيلةل للتمييز 
ا التا تسود ييها نف  الظروق،  األاراقالدول التعسفا او غير المبرر بين  او توكل قيودل

 ،البينية العربيةةل على التجارة ع  ن  مق  

 ييما بينهاالتدابير المتعلقة بال  ة وال  ة النباتية مواءمة منها يا تعز ز  ورغبةً 
والتوصيات ال ادرة عن المنظمات الدولية  ،رشاداةالخطوط اإل، واصفات القياسيةلماستنادا ل

 الزراعيةالمعنية، والدور الها  الذي تلعبد المنظمات العربية م ل المنظمة العربية للتنمية 
 ،، كل يا اخت اصديا فذا الوأنوالمنظمة العربية للتنمية ال ناعية والتقيي  والتعدين 

 102يا الدورة العاداة  2190لقرار المجل  اصقت ادي واصعتماعا رقم وتنفي ًا 
، لتطو ر وت ديث اإلاار التور عا والقانونا لمنطقة التجارة ال رة العربية 6/9/2018بتار خ 
 بإعداد منحق مكملة للبرنامي التنفيذي للمنطقة. الابرى 

للبرنامج التنفي ي لمنطقة التجارة الحرة العربية ومرفقاته التالي تقرر إضافة الملحق  قدف
 .الكبرى 
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 المادة األولى
 التعاريف

ألغااراض فاااذا المل ااق تعتماااد التعااار   الاااواردة يااا الماااادة األولااى مااان اتفاقيااة تيساااير وتنمياااة 
ماان البرنااامي التنفيااذي لهااا إضاااية إلااى التعااار    والبنااد تاسااعال التبااادل التجاااري بااين الاادول العربيااة 

 التالية:
ا ص يتجاازا ماان الملحذذق:  .1 اإلعاانن عاان مل ااق تاادابير ال اا ة وال اا ة النباتيااة والااذي اعااد عاازءل

منطقة التجارة ال رة العربية الابرى والبرنامي التنفياذي صتفاقياة تيساير وتنمياة التباادل التجااري 
 بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

 لجنة تدابير ال  ة وال  ة النباتية التابعة للجنة التنفيذ والمتابعة.اللجنة:  .2
اإلدارة  الفنيااة لمنطقاااة التجااارة ال اارة العربياااة الاباارى والمساا ول عنهاااااألمانااة  األمانذذة الفنيذذذة: .3

 .العامة للو ون اصقت اداة
 :هو أي تدبير يطبق الصحة النباتيةو الصحة تدبير  .4

ل مااة حياة او ص ة ال يوان او النبات يا اراضا الدولة الطرق من األخطار الناشئة  -
ال املة/او  العضو ةعن دخول او وعود او انتوار اآليات او األمراض او الاائنات 

 المسببة لألمراض.
ل مااة حياة او ص ة اإلنسان او ال يوان يا اراضا الدولة الطرق من األخطار  -

ال املة/او  العضو ةالناتجة عن المضايات الغذائية او الملوثات او السمو  او الاائنات 
 المسببة لألمراض الموعودة يا المواد الغذائية او الموروبات او األعنق.

ا الدولة الطرق من األخطار الناتجة عن ل مااة حياة او ص ة اإلنسان يا اراض -
األمراض التا ت ملها ال يوانات او النباتات او الموتقات ال يوانية والنباتية او عن 

 او انتوار اآليات.توان دخول او 
او توان ناتي عن دخول او  الدولة الطرقاراضا  علىلمنع او لل د من اي ضرر  -

 انتوار اآليات.
 والمراسيم واللوائح القوانينبما ييها التور عات كل  وال  ة النباتيةال  ة وتومل تدابير 
لمنتي مواصفات ا عملة امور اخرى،، بما يا ذلك بين ذات ال لة واإلعراءاتوالمتطلبات 
 منح الوهاداتوإعراءات  والتفتيش/المعاينةاإلنتاج، واصختبار، وارا  العملياتو النهائا، 
بال جر ال  ا، بما يا ذلك المتطلبات المناسبة المرتبطة بنقل  معالجاتوالوالموايقة، 

ال يوانات او النباتات، او المرتبطة بالمواد النةمة لبقائها على قيد ال ياة خنل النقل، 
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، وإعراءات اخذ العينات وارا تقييم ذات ال لةواألحكا  الخاصة بالطرا اإلح ائية 
والمرتبطة مباشرة بسنمة وبطاقة البيان الغذائية التعبئة والتغلي  المخاار، ومتطلبات 

 .الغذاء
ال ياوان او  وااإلنساان  صا ةحيااة او تدابير موتركة ل مااة  : إنواء وإقرار وتطبيقالمواءمة .5

من قبل مختل  الدول األاراق، و هدق إلى التنسيق يا التدابير بين الدول األااراق  النبات
 على اوسع نطاا.

 والتوصيات الدولية داةاإلرشاالقياسية والخطوط  المواصفات .6
والتوصيات  ،المواصفات القياسية، والخطوط اإلرشاداة يها :لسالمة الغ اء بالنسبة -

ييما يتعلق ، CODEX ALIMENTARIUS الدستور الغذائا فيئة ال ادرة عن
مبيدات اآليات، والملوثات، وارا  ومتبقيات، ةدو ة البيطر األ، و الغذائية بالمضايات

 رشادات الخاصة بالممارسات ال  ية.واإل قواعدالت ليل واخذ العينات، وال
، المواصفات القياسيةيها  :ال يوانا ذات الم دربالنسبة ل  ة ال يوان واألمراض  -

 .OIEل  ة ال يوان  العالميةالمنظمة ل ادرة عن والتوصيات ا الخطوط اإلرشاداة
 الخطوط اإلرشاداة والتوصيات ،المواصفات القياسيةيها  :ل  ة النباتبالنسبة  -

 .IPPC النباتات لوقااةاصتفاقية الدولية  ال ادرة عن
التا لم تتم تغطيتها من عان  المنظمات الموار إليها والموضوعات للقضااا بالنسبة  -

اصدرتها المناسبة التا المواصفات القياسية والخطوط اإلرشاداة والتوصيات اعنه، يها 
 منظمات دولية معنية اخرى. ونورتها

تقياايم احتمااال دخااول او تااوان او انتوااار  يااة او ماارض يااا اراضااا دولااة : المخاااارتقيذذي   .7
ارق مستوردة، والعواق  البيولوعية واصقت اداة الم تملاة الم ااحبة لةياة او المارض، او 

او ال ياوان الناشائة عان وعاود المضاايات  تقييم احتمال حادو  اآلثاار الضاارة علاى اإلنساان
او الملوثاات او الساامو  او مسااببات للمارض يااا األغذاااة او المواروبات او األعاانق والااذي 
 بناااء عليااد يااتم ت ديااد تاادابير ال اا ة وال اا ة النباتيااة المناساابة والمطلااو  تطبيقهااا اسااتنادا

 لعملية التقييم
مساتوى ال مااااة الاذي اعتبار مناساابا  :الصذحة والصذذحة النباتيذة حمايذذةالمسذتوى المنابذل ل .8

ضااع تاادبيرا ل مااااة حياااة او صاا ة اإلنسااان او ال يااوان او الدولااة الطاارق التااا تماان عاناا  
 .(1) اراضيها علىالنبات 

                                                           

 "المستوى المقبول من المخاار.بأند المستوى المناس  لل مااة مفهو   لىعك يرون  طراف: اوير املحوظة( 1)
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المنطقاة التااا ص ا ااد  ييهاا ماارض معااين او ص  :الخاليذذة مذذف ا فذذات أو األمذذرا  المنطقاة .9
توعد بها  ية معينة حسبما ت ددفا السلطة المخت ة استنادا لألدلة العلمية سواء كاني فاذه 
المنطقاااة ياااا كامااال الدولاااة الطااارق او عااازء منهاااا او ياااا كامااال عااادة دول اااااراق او اعااازاء 

 .(2)منهم
التاا ا اد  ييهاا مارض  لمنطقاةا :األمذرا المنطقة التي ينخفض فيهذا انتشذار ا فذات أو  .10

 ية معينة على نطاا ضيق، وتخضع لتدابير رقابة او مكاي ة او إبادة ييها معين او تظهر 
سواء كاني يا كامل الدولة الطرق او عزءا منها  يعالة حسبما ت ددفا السلطات المخت ة،

 .او كامل او اعزاء من عدة دول ااراق اخرى 
 

 المادة الثانية
 األهداف

 يهدق فذا المل ق إلى ما يلا: ،األاراقيا سبيل تسهيل التبادل التجاري بين الدول 
 .تدابير ال  ة وال  ة النباتيةب خاصإاار عربا  وضع .1
يا تنفيذ تدابير  ييما بينهاريع مستوى القدرات الفنية لون بين الدول األاراق تعز ز التعا .2

 .ال  ة وال  ة النباتية
 تدابير ال  ة وال  ة النباتية توايقبين الدول األاراق خاصة ييما يتعلق بتعز ز التعاون  .3

التوصيات ال ادرة عن المنظمات الدولية و  ،شاداةر والخطوط اإل واصفات القياسية،مع الم
 .المعنية

ة بتدابير ال  ة التا لها عنق البينية التجار ة اجاد حلول للمعوقاتسهيل التواور إلت .4
 وال  ة النباتية.

 تعز ز الوفايية يا مجال تدابير ال  ة وال  ة النباتية. .5
 

 المادة الثالثة
 نطاق الملحق

يا اي دولة من الدول  تدابير ال  ة وال  ة النباتية كايةفذا المل ق على  تسري احكا 
 بينها.ييما  التجارة على مباشر او غير مباشربوكل  والتا قد ت ثر األاراق

                                                           

سواء داخل عزء من اراضا  ،لمنطقة متاخمة: قد تاون المنطقة الخالية من اآليات او األمراض م يطة او م ااة او ملحوظة( 2)
وعود  ية او  من المعروقوالتا  ،كل اراضيها دول ااراق اخرى اواو يا منطقة عغرايية تومل اعزاء من عدة  دولة ارق
بغية ال د من اآلية  ،ييها، ولانها تخضع لتدابير مكاي ة إقليمية م ل إنواء منااق حمااة، والمراقبة، والمنااق العاةلة مرض معين

 .او المرض والقضاء عليهما
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 المادة الرابعة
 العامةاألحكام 

 منطقة التجارة ال رة العربيةالبرنامي التنفيذي لفو عزء ص يتجزا من  ومريقاتد فذا المل ق .1
 .الابرى 

باتفاقية تطبيق تدابير ال  ة  اصسترشاد اراقللدول األعند تطبيق احكا  فذا المل ق،  .2
 .منظمة التجارة العالمية وال  ة النباتية يا إاار

اصتفاقية بموع   األاراقالدول والتزامات لي  يا فذا المل ق ما ي ثر على حقوا  .3
قة التجارة ال رة العربية منطبالمل ق الخاص بالقيود الفنية على التجارة وبرنامجها التنفيذي، و 

 .مة من قبل الدول األاراقبر  اراق م  األاة اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة و اا الابرى 
والخطوط  بالمواصفات القياسية،اصسترشاد  للدول األاراقعند تطبيق احكا  فذا المل ق،  .4

  .المنظمات العربية والدولية المعنيةوالتوصيات ال ادرة عن  ،رشاداةاإل
ويقلا ل قوقها والتزاماتها الدولية،  دولة من الدول األاراق،اي يا فذا المل ق ما امنع  لي  .5

ال يوان او  حياة او ص ة اإلنسان او مااة لتدابير ضرور ة  ةعلى اامن تبنا او ال فاظ 
ص تميز بوكل تعسفا او غير مبرر و  ة كايية،علمي لنبات، على ان تاون مبنية على ادلةا

او موابهة، بما يا ذلك بين اراضيها واقاليم  مطابقة اوضاعبين الدول األاراق حيث تسود 
ا  األاراق اآلخر ن. وص اجوة تطبيق تدابير ال  ة وال  ة النباتية بطر قة توكل تقييدل

 على التجارة العربية.  ال ع  ن  ق  م  

 المادة الخامسة
 المواءمة

او النبات ص ة اإلنسان او ال يوان حياة او تتفق الدول األاراق على اتخاذ تدابير ل مااة  .1
للمواصفات القياسية، والخطوط اإلرشاداة والتوصيات ال ادرة عن المنظمات العربية  ويقال 

 تبناكما اجوة للدول األاراق  فذه التدابير،يا  المواءمةمن اعل ت قيق والدولية المعنية، 
ا امكن م  ع ،النبات واال يوان  واص ة اإلنسان  حياة او  مااةل اعلىمستوى ذات تدابير 

 لمواصفات القياسية، والخطوط اإلرشاداة والتوصياتات قيقد بتطبيق تدابير تستند إلى 
 تعتبره الدولة الطرق مناسبا ل مااةلمستوى او كنتيجة  ، إن كان لها ما يبررفا علميا،الدولية

 ابقا ألحكا  المادة السابعة من فذا المل ق.حياة او ص ة اإلنسان او ال يوان او النبات 
 الدوليةالعربية و كل عهد للمواركة يا المنظمات ، قدراتها، يا حدود األاراقتبذل الدول  .2

على ان يتم ذلك  المنظمات الدولية،يا  موحدة تبنى مواق  عربيةل مع السعا، المعنية
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 كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية ال ناعية التنسيق معب
  .اخت اصديا مجال والتعدين، كل  والتقيي 

أن تدابير ال  ة وال  ة بو المواءمةبكل ما تنتها إليد اعمال  األمانة الفنيةيتم إخطار  .3
النباتية، وذلك من عميع الجهات المعنية سواء كاني الدول األاراق او المنظمة العربية 

العرض ، وذلك بهدق والتعدين والتقيي  ربية للتنمية ال ناعيةللتنمية الزراعية او المنظمة الع
ا  ،لتعميم على باقا الدول األاراقلال  ة وال  ة النباتية تدابير لجنة على  وذلك تمهيدل
 .هامع التوايقاو ها مواءمتالتدابير التا يتم توجيعهم على تبنا ل

 
 السادبةالمادة 

 التعادل
منظمة التجارة  تفااا صويقل  التعادلتطبيق مبدا التعاون بوأن  تا ي  األاراق الدول على .1

 والخطوطالمواصفات القياسية اصسترشاد بو  ،ال  ة وال  ة النباتية العالمية حول تدابير
، من اعل تسهيل التجارة بين الدول الدولية ذات ال لةالعربية و والتوصيات اإلرشاداة 
 األاراق.

من دولة ارق اخرى او مجموعة من الدول  منها    ل  إذا ما ا  كل دولة ارق، على  .2
إعراء مواورات بهدق إبرا  اتفاقيات ثنائية او إقليمية حول اصعتراق بتعادل  األاراق،
 لهذا الطل  اصستجابة ،ييما بينهم اإلنسان او ال يوان او النبات حياة او ص ةحمااة تدابير 

ة تدابير ال  ة وال  ة النباتية، من خنل لجنوللدول األاراق، ، بالقدر الممكن والمناس 
مواياة األمانة  مع ،متعددة األاراق لمواوراتا يا ان تستعين بالمنظمات العربية ذات ال لة

 .جنةلعرضها على الل بنتائي تلك المواورات الفنية
، على األخرى  لدى الدول األاراققبول تدابير ال  ة وال  ة النباتية  كل دولة ارقعلى  .3

الدولة  ين  رف  ب  إذا  ،حتى إذا كاني فذه التدابير تختل  عن تلك الخاصة بهم ،لةاد  ع  انها م  
 حياة او حمااةاند ا قق المستوى المناس  من  ةدالمستور  للدولة الطرق ةالم در  لطرقا

 ،وبناء على البد ،عند ذلكالمستورد.  للدولة الطرق ص ة اإلنسان او ال يوان او النبات
كما  ،التفتيش واصختبارعلى ارا  معقولبوكل اصانع  ةالمستورد للدولة الطرق ا ق

 .اخرى مناسبة إعراءاتة و ااا، ةالم در  لطرقلدولة ال ت قق امكند القيا  بز ارات
 

  



- 8 - 
 

 السابعةالمادة 
 وأصحة اإلنسان  وأحياة لتحديد المستوى المنابل لحماية  تقيي  المخاطر

 النبات وأالحيوان 
ص ة  واحياة حمااة  التا تهدد تقييم المخاار إعراءاتضمان ان تتم على الدول األاراق 

اتفاقية تطبيق تدابير احكا  المادة الخامسة من  استنادا إلىالنبات،  واال يوان  وااإلنسان 
 والعلمية الفنية بالمخرعات واسترشادا ،ال  ة وال  ة النباتية يا إاار منظمة التجارة العالمية

 .تقرفا اللجنةالتا 

 المادة الثامنة
 التكيف مع الظروف اإلقليمية، بما في ذلك المناطق الخالية مف ا فات واألمرا 

 والمناطق ذات االنتشار المنخفض لآلفات أو لألمرا 
تعترق الدول األاراق بمبدا المنااق الخالية من اآليات او األمراض والمنااق ذات  .1

 األاراق اآليات او األمراض. وعلى فذا األساس تقو  الدولاصنتوار المنخفض لتلك 
باصتفاا المتبادل سواء على المستوى ال نائا او ام ر او على المستوى اإلقليما العربا 
والتعاون ييما اخص تفعيل مفهو  التاي  مع الظروق اإلقليمية بما يا ذلك المنااق الخالية 

توار المنخفض لةيات او لألمراض، وكذلك من اآليات واألمراض والمنااق ذات اصن
اتفاقية تطبيق تدابير اصعتراق بتلك المنااق، وذلك استنادال للمادة السادسة من  إعراءات

والمواصفات القياسية الدولية  ال  ة وال  ة النباتية يا إاار منظمة التجارة العالمية
ية ذات ال لة، وبما اضمن والخطوط اإلرشاداة والتوصيات ال ادرة عن المنظمات الدول

 النبات للدولة الطرق المستوردة. واال يوان  واص ة اإلنسان  واحمااة حياة 
بما تم التوصل إليد من اتفاا/اتفاقيات، حول  الفنيةتقو  الدول األاراق بإخطار األمانة  .2

( من فذه المادة، او يا إاار 1تدابير ال  ة وال  ة النباتية الموار إليها يا الفقرة )
صلة بتدابير ال  ة  يذ منظمة التجارة العالمية او ضمن اي إاار اتفاا تجاري  خر

بعرض فذا اصتفاا/اصتفاقيات على اللجنة،  الفنيةن تقو  األمانة ا، على وال  ة النباتية
  .توجيع باقا الدول األاراق على اصعتراق بتلك المنااقوذلك بهدق 

 األاراقبتقدام المساعدة الفنية للدول  من خنل اللجنة تقو  المنظمة العربية للتنمية الزراعية .3
( 1بناءل على البهم، بهدق إنواء وتوسيع والم ايظة على المنااق الموار إليها يا الفقرة )

 توجيع اصعتراق بها. لكمن فذه المادة، وكذ
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 المادة التابعة
 الشفافية

على الدول األاراق إخطار األمانة الفنية بتدابير ال  ة وال  ة النباتية التا تتخذفا،  .1
 .نية بتعميمها على الدول األاراقعلى ان تقو  األمانة الف

على الدول األاراق مواياة األمانة الفنية، بنقطة ات ال واحدة تاون مس ولة عن الرد على  .2
، وكذلك عن تويير عميع المعلومات او ام ر عميع األسئلة الموعهة من عان  دولة ارق
 .ذات ال لة بتدابير ال  ة وال  ة النباتية

ا ق للدولة الطرق اتخاذ تدابير اارئة لل  ة وال  ة النباتية التا ترافا ضرور ة، على  .3
والنور المتعلقة  اإلخطارالمعنية ويقال إلعراءات  األاراقتقو  بإخطار الدولة/الدول  ان

 بالتدابير الطارئة التا تضعها اللجنة ضمن  لية الوفايية.
( من فذه 3التدابير الطارئة المذكورة يا الفقرة )ن تقو  الدولة الطرق التا اتخذت ااج   .4

 إلى ال لها من معلومات واستناد ر  ي  و  المادة بمراععة فذه التدابير بأسرع وقي ممكن، ويق ما ت  
 عملية تقييم المخاار.

فذه المادة، تقو  اللجنة بوضع  لية للوفايية، مع األخذ يا اصعتبار  لية الوفايية  تطبيقعند  .5
بتار خ  102الدورة  2190بقراره رقم  التا تم اعتمادفا من المجل  اصقت ادي واصعتماعا

ال  ة وال  ة النباتية  تدابير ، والتوعيهات ذات ال لة ال ادرة عن لجنة6/9/2018
 جارة العالمية.التابعة لمنظمة الت

 
 المادة العاشرة

 إجراءات الرقابة والفحص والموافقة
احكا  العمل بموع   ،عند تنفيذ عمليات الرقابة والف ص والموايقة ،اراقاج  على الدول األ
اتفاقية تطبيق تدابير ال  ة وال  ة النباتية يا إاار منظمة التجارة العالمية المادة ال امنة من 

 .فذا المل ق( من 1والمريق )
 

 المادة الحادية عشر
 لدول األقل نمواالمعاملة التفضيلية ل

األقل نموا بطل  يتضمن ابيعة المساعدات المطلوبة يا إاار فذا  الطرقتتقد  الدولة  .1
 المل ق إلى اللجنة التا تقو  باتخاذ ما تراه مناسبا بوأنها.
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إلى  وتفضيلية يا إاار فذا المل قاألقل نموا بطل  معاملة خاصة الطرق تتقد  الدولة   .2
المجل  اصقت ادي واصعتماعا  علىمن خنل األمانة الفنية اللجنة وعرض ما ت ل إليد 

 الذي اقو  باتخاذ ما يراه مناسبا بوأنها.
 

 المادة الثانية عشر
 المشاورات وتسوية المنازعات 

بإاجابية وان توير يرصة كايية للتواور يا المطالبات التا  فاعلعلى كل دولة ارق ان تت .1
 قد تتقد  بها اي دولة ارق اخرى بوأن اي امر يتعلق بتطبيق فذا المل ق يا إاار اللجنة.

، تسري مجموعة القواعد اإلعرائية توايقاإلى حل الدول األاراق يا حال عد  توصل  .2
 تسو ةارة ال رة العربية الابرى على المناةعات المطبقة يا إاار منطقة التج تسو ةل

 المناةعات التا تنوأ ييما يتعلق بتنفيذ فذا المل ق.
( اعنه يتم األخذ يا اصعتبار قدر اإلمكان الوضع اصست نائا لدولة 2عند تطبيق الفقرة ) .3

 يلسطين.
 

 عشر ثالثةالمادة ال
 الصحة والصحة النباتيةتدابير لجنة 

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  
يتم إنواء لجنة تدابير ال  ة وال  ة النباتية يا إاار منطقة التجارة ال رة العربية الابرى  .1

 المنظمة العربية للتنمية الزراعيةبمواركة و  ،ع لجنة التنفيذ والمتابعةب  ت  ت  من الدول األاراق، ل  
 .معضو مراق 

 الوروط المرععية و لية عملها يا بدااة اعتماعاتها.تقو  اللجنة بوضع  .2
 المها  التالية:اللجنة  تتولى .3

معالجة الت داات العمل على و  ،(1ومريقد رقم ) تنفيذ احكا  فذا المل قمتابعة  .3.1
 .تنفيذه الناشئة عن

ووضع ال  ة وال  ة النباتية، تدابير توكيل الفرا الفنية النةمة حول موضوعات  .3.2
 .ويقا لما تراه  ليات للتنسيق ييما بينها، 

التنسيق المستمر مع اللجان المنب قة عن لجنة التنفيذ والمتابعة او غيرفا من اللجان  .3.3
 المتعلقةيا األعمال  الموائمةوالايانات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك للتأمد من 

تتم يا إاار الجامعة ن و تنفيذ ال  ة وال  ة النباتية مع إعمالا األعمال التا ب
 .رة العربية الابرى منطقة التجارة ال 
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وضع وتطبيق  لية عقد المواورات الفنية التا تسهم يا ااجاد ال ل الودي للمعوقات  .3.4
 التا قد تنوأ بين الدول األاراق، المتعلقة بتدابير ال  ة وال  ة النباتية

ذات ال لة الدولية والتاتنت  المنظمات يا المواق  العربية تنسيقالعمل على  .3.5
 ال  ة وال  ة النباتية.تدابير ب

ال  ة بين الدول األاراق يا كل مجاصت تدابير العمل على ت قيق التعاون  .3.6
 وال  ة النباتية.

المراععة الدور ة لتنفيذ احكا  فذا المل ق كل ثن  سنوات، مع إمكانية التقد  إلى  .3.7
لجنة التنفيذ والمتابعة بمقترحات لتعديل بعض احكامد ويقلا للتطورات التا قد تظهر 
مع تنفيذه وبخاصة ييما يتعلق بالت دي ات العلمية والفنية التا ت در عن المنظمات 

 الفنية الدولية. 
 لجنة التنفيذ والمتابعة.اي مها  اخرى تال  بها من قبل تنفيذ  .3.8

  



- 12 - 
 

 (1المرفق )
 إجراءات الرقابة والفحص والموافقة

تدابير ال  ة  تطبيقبأي من إعراءات التأمد والت قق من  يت ل، ييما على الدول األاراق .1
 ما يلا:ضمان وال  ة النباتية، 

وإنجاةفا دون تأخير ص مبرر لد، وبطر قة ص تميز بين المنتجات  اإلعراءاتاتخاذ فذه  (أ
 المستوردة والمنتجات الم لية المماثلة. 

مقد  الطل  بناء  إبنغنور المعلومات عن اق ى مدة مطلوبة إلنهاء اي إعراء، او  (ب
على البد عن الفترة المتوقعة إلنهاء ذلك اإلعراء، وعند تلقا فذا الطل ، تقو  السلطة 
المخت ة على الفور بالت قق من امتمال الوثائق، وتبلغ مقد  الطل  بطر قة دقيقة 
وكاملة بالنواقص المطلو  استامالها، وت يل السلطة المخت ة يا اقر  وقي ممكن 
نتائي اإلعراء على ن و دقيق وكامل إلى مقد  الطل  حتى يتسنى اتخاذ إعراء 

الطل  بد اوعد ق ور، يعلى السلطة ت  ي ا إذا لز  األمر، وحتى عندما اكون 
المخت ة ان تمضا يا اإلعراء إلى اق ى قدر عملا، إذا التم  مقد  الطل  ذلك؛ 
وتبلغ مقد  الطل ، بناء على البد، بالمرحلة التا وصل إليها اإلعراء، مع توضيح اي 

 تأخير.
الموايقة اقت ار المعلومات المطلوبة على ما فو ضروري إلعراءات الرقابة والف ص و  (ج

المناسبة، بما يا ذلك الموايقة على استخدا  المواد المضاية او ت ديد المستو ات 
 المسموح بها من الملوثات يا األغذاة والموروبات واألعنق.

احترا  سر ة المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستوردة التا تنوأ عن او تقد  بالنسبة  (د
الم لية، وب يث تتم  لمنتجاتا عن تفضينل  تقل للرقابة والف ص والموايقة، بطر قة ص
 ييها حمااة الم الح التجار ة الموروعة.

اقت ار ااة متطلبات للرقابة والف ص والموايقة على عينات من المنتي لل د المعقول  (ه
 والضروري.

اج  ان تاون الرسو  المفروضة لتلك اإلعراءات، على المنتجات المستوردة مساو ة  (و
ض على المنتجات الم لية المماثلة للمنتجات التا منو فا يا اي دولة ألاة رسو  تفر 

 ارق اخرى، و ج  اص تز د عن التالفة الفعلية للخدمة.
ينبغا استخدا  ذات المعايير عند ت ديد المرايق المستخدمة يا اإلعراءات واختيار  (ز

وذلك لدواعا عينات المنتجات المستوردة، كما فو ال ال بالنسبة للمنتجات الم لية، 
 التيسير على مقدما الطلبات او المستوردين او الم در ن او وكنئهم.
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عندما يتم تغيير مواصفات منتي ما، بعد الرقابة عليد وي  د يا ضوء التور عات  (ح
واللوائح المعمول بها، ييتم اقت ار اإلعراء الخاص بالمنتي المعدل على ما فو ضروري 

 كايية بأن المنتي ما ةال افا بمتطلبات اللوائح المعنية.لت ديد ما إذا كاني فناك ثقة 
وعود إعراء صستعراض الوكاوى المتعلقة بتطبيق فذه اإلعراءات واتخاذ إعراء ت  ي ا  (ط

 إذا كان للوكوى ما يبررفا.

حينما تطبق دولة ارق مستوردة نظامال ما للموايقة على استخدا  المضايات الغذائية او 
لمسموح بها من الملوثات يا األغذاة او الموروبات او األعنق، لت ديد المستو ات ا

د دخول المنتجات إلى اسواقها الم لية بسب  عد  وعود موايقة، على الدولة ي   ق  وت ظر او ت  
الطرق المستوردة النظر يا استخدا  معيار دولا ذو صلة كأساس م قي لدخول 

 .المنتجات إليها حتى يتخذ ييد قرارال نهائيا
، على الدولة اإلنتاجوحي ما ينص تدبير لل  ة او ال  ة النباتية على الرقابة عند مستوى  .2

الطرق التا يتم فذا اإلنتاج يا اراضيها، ان تقد  المساعدة الضرور ة لتسهيل فذه الرقابة 
 وااضا عمل السلطات الرقابية.

وص المناسبة داخل من إعراء الف  الدول األاراق( ما امنع 1ص يوعد يا فذا المريق ) .3
 النبات. واال يوان  واص ة اإلنسان حياة او اراضيها، وبما اضمن 
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  وليةالمسودة ال 
 للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة 

 طار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إفي 

 الديباجة
لبرنتمبهاتاعلا اافاتقيا افيرايرالفةميا االل اتت االلبات ااداي االاول االعربيا ا الموقعا  العربيا  الاول  حكومات  إن

ا.إلقتم امةطق افبت ةاحرةاعربي اك رىااللةايذاا

لفةايذاالمتانصتاعليهاالمتتةاالثتني ام اميثتقاجتمعا االاول االعربيا اما الجاوماقياتنافعاتلنال ياداداي االاول ا
األعضااتباابتمعاا االااول االعربياا انااالاالاااةلناامقلصااتتا الالمتلياا اامااتانااالاقلااتافرااهي الفو ااي انطااتقاالل ااتت ا

االلبت اانالامبتم االز اع الالصةتع الالخومت االملعلق ادهت،

طالًقااتاماا اف ااواقاافاتقياا افيراايرالفةمياا االل ااتت االلباات اادااي االااول االعربياا الليرهااراالل ااتت االلباات ااديةهااتالان
دلاااات ه اا30ا-تاا-ا848لاللااااالافمااااتاالموانقاااا اعليهااااتااموجااااداقاااارا االمبلاااا اامقلصااااتتاالامجلمااااتعالا قاااا ا

تاغياااراالبمركيااا االلاااالا،البصاااا اةتفااا انيماااتاشلعلااادااتإلرااات ةاإلااا الااارل ةاالل لاااداعلااا االقياااوا27/2/1981
افعلرضاالل تت االلبت ااالعربال،

لعمااالااكحكااتناإعااالنامةطقاا االلباات ةاالياارةاالعربياا االج اارى،الال رنااتم االلةايااذاامفاتقياا افيراايرالفةمياا االل ااتت ا
اللبت اادي االول االعربي اإلقتما امةطقا افبات ةاحارةاعربيا اك ارى،الاللاذانافماتاالموانقا اعليهماتااموجاداقارا ا

مااتانصااتا،البصااا اةتفاا ا19/2/1997دلاات ه اا59تع.اا-ا1317مبلاا اامقلصااتتاالامجلمااتعالا قاا اال
ل رنتم االلةايذاامافخض اإل افا اقيوتاغيراجمركيا افياتاعليهافناالرل االعربي االلالاشل اف تتلهتانالاإطت اا

ارم اكتن.مفاا

فمااتناالل ااتت االلباات ااالعربااالانااالاالراال ،اللضاارل ةافطااوهرااعاات دفاااك اقااوالإت اًكااتااااكناالقيااوتاغيااراالبمركياا ا
نالاالمةطق اللجوناملواك ً ام االلطو ا انالااللبت ةاالعتلمي البصا ا  يري انالاظا اااللبت اااإجرابا االل تت 

افيتامظل امةظم االلبت ةاالعتلمي انالا ذااالاكن،المعمو ااهااألطراقااملعوتااللبت ااالةظتنا

العربيا ااالمةظمات البهات الامخللا الاابتمعا االاول االعربيا األمتنا االعتما اللإقراً اااك مي االلعاتلناالوطياواداي ا
العتملااا اناااالاالمباااتم االلبت هااا الالاةيااا الالعلميااا اقا االصااال اااااتلقيوتاالاةيااا اعلااا االلبااات ة،امثااا االملخصصااا ا

لالبهااتااالعربااالااالمةظماا االعربياا الللةمياا االز اعياا ا،والتعةةدي  والتقيةةي  المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة ال ةةناعية
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نيواإابتتافواانادي ااأل واقاالمارلع البي افذلي االعق ت افمتنافونداالل تت االلبت ااالعربالانالاالالعلمتت،
 الرل ،

تلنااللواناداما ا كتملا ًا ف اوانهت فيقاد لا  الج ارىا العربيا  اليارة اللبات ة مةطقا  ااكن قةتعتفهات ما  لانطالُقات
الفااوادير،االقيااوتاالاةياا اعلاا االلباات ةملطل اات الفحكااتناافاتقياات امةظماا االلباات ةاالعتلمياا اامااتانيهااتاامفاااتقاحااو ا

االصي الالصي االة تفي ،

 مصاتل  الميتنظا اعلا اإلا  لبتلصو ةااللالافهوق العربي  الول  الرل ادي  نال اللبت ة فعزهز نال مةهت ل غ  
 ف اواق مراعاتة ما  لالواج ات  اليقاوقا داي  اللاواانا لفيقياد المل تتلا  ف ات االمةاعا  علا  األطاراقالاول ا

نماًوا،الالولا اام الثةت الا األقا  العربيا  الاول  فللاتع امعل ات  اعاي  لاألةاذ دهاذااالااكن الوطةيا  الريت ات 
الولل انلرطي ،

،ا6/9/2018دلااات ه اا102العتتاااا اناااالاالاااول ةاا2190لفةاياااذًاالقااارا االمبلااا اامقلصاااتتاالامجلماااتعالا قااا ا
للطاااوهرالفياااوشرااإلطااات االلاااارهعالالالقاااتنونالالمةطقااا االلبااات ةااليااارةاالعربيااا االج ااارىاا عاااواتامالحااادامكملااا ا

الل رنتم االلةايذااللمةطق .

 ن نهافقر اإلتن االمليدااللتلالالل رنتم االلةايذاالمةطق االلبت ةااليرةاالعربي االج رى.

 المادة الولى
 يفالتعار 

الوا تةانالاالمتتةااألللا اما اافاتقيا افيرايرالفةميا االل اتت االلبات ااداي ااألغراضا ذااالمليدافعلموااللعت هف
الا اايتقاالااة امااتل ااقلضااااللتلياا اماا اال رنااتم االلةايااذاالهااتاإلااتن اإلاا االلعاات هفافت ااعتًاالال ةااوالااول االعربياا ا

ا:ةالقاقلت
مليداالقيوتاالاةي اعل االلبت ةالالذاااعواجازًبااماشلبازفاما ااإلعاالناعا امةطقا االلبات ةااليارةااالملحق: -1

العربي االج رىالال رنتم االلةايذاامفاتقي افيريرالفةمي االل اتت االلبات ااداي االاول االعربيا اإلقتما امةطقا ا
 فبت ةاحرةاعربي اك رى.

 اللتاع اللبة االلةايذالالملتاع .لقيوتاالاةي اعل االلبت ةاا:البة االلجنة -2
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 .إلدارة العامة للشؤون االقتصاديةااهيا:المانة الفنية -3
 .الول االميوتةالندافصةي ااألم االمليوةالفعتم اتلل انلرطي امعتمللهت: القل نموا العربية الدول -4
الااالاةيا االااللاوا  قا اط يعا انةيا اناالامبات االموافاات االقيت اي افلاإجارابا افاواديرافاا ااالقيد الفني: -5

علااا االلبااات ةاداااي االاااول اااًاقياااوفاااك اوا،األطاااراقفلخاااذ تاحكومااات االاااول االتيييي اجاارابا افقياااي االمطتاقااا ا
 .طراقألا

فلاا،قواعاوعلا االفاة الال الخواناالاات  الالملجار ،ا يئ امعلرقادهتافعلمو ت:ال يق االمواصفة القياسية -6
لف تليدااإلنلتجاالمرف ط ادهتالاللاالااكاوناامللازاناا،فلاالعمليت ا،فلاةصت  اللمةلبت ا،م تتئافوجيهي 

ملطل ااات االل ليااا الاالرماااوا،االلع ئااا ،االعالمااات ،اا،المصاااطليت لقاااوافلضااام ،ادهاااتااةليت هاااًت/اا لرراااتتاًت،ا
ا.عل افاامةه فلافقلصراانلتج، لومااإلفلاالعملي الامط ق اعل االمةل اال

المةظما االعربيا الللةميا االصاةتعي ااالصاتت ةاعا قيت اي االموافاا االاالمواصفة القياسية العربية الموحدة: -7
 .األعضتبانالاالمةظم دلوانداالول اااللعوش اللقيي الالا

:ال يق اف ي اةصات  االمةلبات افلاالعمليات الف اتليدااإلنلاتجاالمرف طا ادهات،ااماتاالفنيةالالئحة/القاعدة  -8
الرماااوا،اا،المطتاقااا الهاااتاإلزاميااا ،القاااوافلضااام االمصاااطليت نيهاااتااألحكاااتنااإلتا هااا االمط قااا االلاااالافجاااونا

ةل الالعملي الف لومااإلنلتج،افلافقلصراعل افااملطل ت االل لي االمط ق اعل االملاا،اللع ئ ،االعالمت 
 مةه .

للليقااادامااا اا ااالياتباا–اااااك ام ترااارافلاغيااارام تراااراا–الخاااذفاااجااارابا افااجةةةرا اق يقيةةةيا المطابقةةةة: -9
لفلضاااام اعلااا ا اااا ي ا،االاةيااا افلاالموافااااات االقيت اااي االصااال ااااااتللوا  قا اااالشييييترا ا /ااالملطل ااات 

لاللقيااااي الالليقااااداللاااامتناالمطتاقاااا الاللراااابي الامةل اااات الاللالااااي االعيةاااات اا اااايدإجاااارابا ااالمثاااات ،
 ،الفاامةهتامبلمع .لامقرا لامعلمتتا

 المادة الثانية
 الهداف

اشهوقا ذااالمليداإل :
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ا .ف اإطت  االل تت اإابتت افعزهز ادهوق االلبت ة اعل  االاةي  ااتلقيوت االملعلق  االمولوعت  المعتلب  عربال
 اللبت اادي االول ااألطراق.

ا .م افلاإقرا لمتناعون انةي فلافط يدااإعوات انالااقيوت اغيرالرل ه اعل االلبت ة ااك اامث اقيوتًا
األ واقاالمارلع اللول اا،النالانا االوقتالمتنافل ي ق االلبت ةااليرةاالعربي االج رىاإطت امةط
 األطراق.

ا،ةتف االموافات االقيت ي االعربي االموحوة،افعزهزااللعتلنانالامبتم الل االموافات االقيت ي  .ج
 .الاةي الاجرابا افقيي االمطتاق االلوا  

 . ذااالمليدإطت االمولوعت االلالافق انالافعزهزاالااتني انالا .ت

 المادة الثالثة
 نطاق الملحق

اللالاشل اف تتلهتااامتانيهتاالصةتعي الالز اعي االرلعي االمةلبت فرراافحكتنا ذااالمليداعل اكتن ا (1
 ،انالاإطت امةطق االلبت ةااليرةاالعربي االج رىا

المليداالختصااللالاا طيهتاا،الكذلتااللواديراليكومي افحكتنا ذااالمليداعل االمالرهت افررااما (2
امةطق االلبت ةااليرةاالعربي االج رى.الصي الالصي االة تفي انالاإطت ادلواديرا

 المادة الرابعة
 الحكام العامة

  ذااالمليدا واجزباماشلبزفام اال رنتم االلةايذاالمةطق االلبت ةااليرةاالعربي االج رى. -1
فاتقيا افيرايرالفةميا االل اتت الي انالا ذااالمليدامتاشة راعل احقوقالاللزامت االول ااألطاراقااموجاداا -2

ت ا ةت يا ايااا اافاتقفلاف االلبت ةااليرةاالعربيا االج ارىالبرنتمبهتااللةايذااامةطقاللبت اادي االول االعربي ا
 الاإقليمي افلاملعوتةافطراقام رم ام اق  االول ااألطراق.

افااااك ااااييااارامطتاقااا ،االماياااي فطاااوهرااللاااوا  االاةيااا الالموافاااات االقيت اااي الاجااارابا افقاللاااول ااألطاااراق -3
 اللبت ةادي االول اامطراق.اعل عوا دانةي اغيرالرل ه ا

فاي ال ااالم الااحيااتةا،افلاليمتاا تافهاتلا ااافخااتقااللاواديراالالاما الضاامتناجاوتةالمطتاقاا اللاول ااألطاراق -4
األمااا اليمتاااا ا،افلاغياااراالعتتلااا اممت  ااات الفلاحمتاااا اال يئااا افلاللوقتاااا امااا ااإلنراااتنالاليياااوانالالة ااات ا



- 5 - 
 

المةلبات ااحركا اعلا اعوا اداارطافماشل افط يقهتااطرهق اامك افنافاك ال ايل الللمييازالةلاداا،القومال
 دي االول اامطراق.االرلعي 

نيماااتااخااا اللااا الفط ياااداالموافاااات ااقا االمةااااكاالعرباااالالمةلبااات ااق،امعتملااا اطاااراالاااول ااألاعلااا  -5
اقا االممت لا اللمةلبات االممةوحا افلاتاعا ااقا ااماتاماالقيت ي ،الاللوا  االاةيا الإجارابا افقياي االمطتاقا ،

 الوطةال.االمةاك

 المادة الخامسة
 القياسية التعاون في مجال المواصفاق

صااا ادولااا االموافاااات الخمالاالوطةياا افعزهااازااللعاااتلنانيمااتاداااي االبهااات علاا االاااول ااألطاااراقااعماا ف -1
 القيت ي الوشهت،القلتادهوقافرهي االلبت ةانيمتاديةهت.

ا ةيهااتفافلااعلمتت ااتافلاالموافااات االقيت ااي اإعااواتاعااونا)1(مااذكو ةانااالانقاارةاالاالوطةياا االبهاات افضاام  -2
 .لذلتانليب افلاالعربي االلبت ةافمتنالرل ه اغيروا داعاةلدادهوق

انااالاللاا االموافااات امييا الممامييا  الدوليييةا تعلااالاالااول ااألطااراقالحرااداقااو افهتاالمااات ك ااعلاا  -3
 لبتلليوشوانالاالقطتعت االلالالهتانرصافبت ه اامةطق االلبت ةااليرةاالعربي االج رى.االوللي ،االقيت ي 

علا االلوفا اإلا االاللعاوش لاللقياي االمةظما االعربيا الللةميا االصاةتعي اافعم ألغراضاالاقرةاالرتاق ،ا -4
االقيت اي اهتام اجتنداالول ااألطراقاعةواالمات ك انالالل االموافاات ةيمواق اعربي اموحوةاشل اف 

 الوللي .
اللةراايدادااي االااول ااألطااراقالبااي اعلاا االاللعااوش لاللقيااي االمةظماا االعربياا الللةمياا االصااةتعي ااعماا ف -5

فلعتما اناالاالبواناداالاةيا اقا االصال اااتلقيوتاالاةيا اعلا االمةظمت االوللي افلااإلقليمي ااألةارىااللاالا
 .الاةي اللبت ة،اامتانيهتاالمارلعت ااإلقليمي اقا االصل ،اعل افنافقونادذلتااتللةريدام ااألمتن ا

فجثي االبهوتانياواللا االموافاات اعل االاللعوش لاللقيي االمةظم االعربي الللةمي االصةتعي اافعم  -6
،اعلاا افناشاال اقلااتالنااداالراالعي االموحااوةااللااالاف طااالافك ااراعااوتاممكاا اماا االمةلباات العربياا االقيت ااي ا

اللااالافاااك افللوهاا ااتلةراا  اإلاا االل ااتت االلباات اادااي االااول االةتفاا افلااتالموافااات االقيت ااي االوللياا ،ا
 .الاةي اتللعتلنام ااألمتن ااالرلعي ااألطراق،اعل افناشل افيوشوا ذهاالمةلبت 

االمهاتننالالل االموافات االقيت اي االعربيا االموحاوةاناالاإطات ااالاتعل قاالمات ك اعل االول ااألطرا -7
فقاوا االلراهيال االممكةا اللاول الا،الاللعاوش الاللقياي االمةظما االعربيا الللةميا االصاةتعي اللاالافقاونادهاتا

 األطراقااألق انمًوااللمات ك انالالل ا ذهاالموافات .
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المةظمااا االعربيااا الللةمياااا افل ةااا االاااول ااألطاااراقاالموافاااات االقيت اااي االعربيااا االموحاااوةااللاااالافضاااعهتا -8
 .لمواصفا  القياسية الدوليةا بما يتوافق ما لاللعوش لاللقيي االصةتعي ا

الموافااات ااقااف ااتعافحااو اطاارالااعلاا االااول ا،نااالاحاات اعااونالجااوتاموافااا اقيت ااي اعربياا اموحااوة -9
عةاااواللااا االافعاااوش اموافااااتفهتاالقيت اااي االوطةيااا ،الهباااواالهاااتاعاااوناامللااازانادللاااتااالقيت اااي االولليااا 

الموافات انالاحت اعونانعتليلهتاأل  تمامث االمةتخافلاالب رانياتافلامااتك افجةولوجيا االاغير اتاما ا
 .األ  تماالمارلع 

الااااول ااألطااااراقالناااادافحااااو ااوةاماااا اق اااا علمااااالماالراااالعي اامعلااااراقااتلموافااااات االقيت ااااي اللمةلباااات  -10
 الموافات االقيت ي االوللي ،القلتانالاحتل اعونافونراموافات اقيت ي اعربي اموحوة.

 السادسةالمادة 
 التعاون في مجال اللوائح الفنية

اعل االول ااألطراقالمتنااآلفال:اشة  العةوالل االلوا  االاةي ،ا -1
ا .ف اشل  افم افل اافط يقهتالفاإقرا  تإعوات ت اإابتت اإل  افةتا االلال ااتلصو ة افل انةي اتل رض غيرااقيوت

 .لرل ه اعل االلبت ة
افلا .م االوللي ، االموافات  امرجعهت الاللال االموحوة االعربي  االقيت ي  االموافات  اعل  ام ةي  فنهت

م االموافات االوللي القلتانالاحت اعونافونراالموافا االقيت ي ااالموافات االوطةي االلالافلوابن
ا. العونااللواندام ا ذهاالموافات العربي االموحوة،اإماإقااكتنتا ةتكاف  تمامارلع

الاااول ااألطاااراقاالموابمااا انيماااتاديةهاااتااتلةرااا  اإلااا اللااا االلاااوا  ااشة  اااالاعلااا لل اااتت االلبااات ا،الافعزهااازا -2
اللبات ةانيماتاديةهات،الفال ا اذهاالموابما اما اةاال ااتافماتنعت قاالقياوتاالاةيا افمافمثا القلاتادهاوقاا،الاةي 

الاللعوش الاألمتن االعتم ،اك انيمتااخصه.الاللقيي االمةظم االعربي الللةمي االصةتعي 

 السابعةالمادة 
 التعاون في مجال يقييا المطابقة

اااتل رضااإقرا  اتافلف ةيهاتاماشال اإعاوات تافلاعلا االاول ااألطاراقافنافضام افناإجارابا افقياي االمطتاقا ا -1
 ا.غيرالرل ه اعل االلبت ةاعوا دالل فلااتلصو ةااللالافةتااإل ا

الموافاات االقيت اي افلااملوانقاً اما الاوشهتافنافجاوناإجارابا افقياي االمطتاقا اعلا االاول ااألطاراقالامتن -2
الموافاااات ااماااتاإقااكتناااتا اااذهإماناااالاحتلااا اافلااللوفااايت االولليااا افلااألجااازاباقا االصااال امةهااات،األتلااا ا
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غيرامةت   األ  تمامةهات:املطل ات اااألتل افلااللوفيت االوللي افلااألجزاباقا االصل امةهتفلااالقيت ي 
الييااواناالاااألماا االقااومال،افلامةاا اممت  اات اال اا افلاحمتااا ا ااالم الفااي اامنرااتنافلاحيااتةالفااي 

الة ت االاال يئ افلالعوام امةتةي افلاج راني افةرىاف ت ي افلاماتك افقةي اف ت ي افلاماتك انالاال ةي ا
افلاأل  تمامارلع .ااأل ت ي ،ا

فقيي االمطتاقا ااجهت المطتاق االصتت ةاع اادةلت  اإجرابا افقيي عل االول ااألطراقاامعلراقاالمل تت ا -3
اعلمااتتامعلاارقادهااتاماا اجتنااداالبهااتااالعربااالاا يئاا ى،الاللااالافجااونامعلمااوةاماا ااتلااول ااألطااراقااألةاارا

اللاوا  الالقاواني ااما اضاماتاماشلعات ااتللياتاامعلماتتاالممت لا االمعلارقادهاتا يئت (افلاARACلالعلمتتا)
 ،القلتادهوقافرهي االلبت ةانيمتادي االول ااألطراق.المةظم الهتانالاك اتلل اطرق

ايااداللااول ااألطااراقاالااوةو انااالاماتللاات اماا افجاا اعقااواافاتقاات ااااتمعلراقاالمل ااتت ادةلاات  اإجاارابا ا -4
فقياااي االمطتاقااا اناااالاكااا اماااةه ،ادةاااتًباعلااا اطلاااداالاااول ااألطاااراقااألةااارى،اعلااا افناشااال اقلاااتامااا اةاااال ا

لإناالمصاو ،اماتل ا امر ق اشل ام اةاللهاتااللككاواما افناإجارابا افقياي االمطتاقا الاوىاالوللا االطارقا
،افااونرالاامتنتاللمطتاقاا اماا االموافااات االقيت ااي الاللااوا  ااةللاااتاعاا افلااتاالمط قاا انااالاالوللاا االمراالو ت

 الاةي انالاال لواالمرلو ت.
،ااماتاناالالالقيات ا)الملرللوجيات(اعل االاول ااألطاراقااللعاتلنانيماتاديةهاتالرنا اقاو افهتاناالامبات اامعلماتت -5

الليلي اللبوتة،اعل افنافجونا ةتكافللوها امحليتجات االاول االعربيا ااألقا ااقلتاالبوانداالملعلق ااتل ةي 
 نمًواانالا ذااالاكن.

 المادة الثامنة
 الشفافية

لاللااالا،ااألمتناا االاةياا المطتاقاا اإلاا ااتقيييي إجاارابا افلقااوناالااول ااألطااراقااتإلةطاات اعاا االلااوا  االاةياا افلا -1
فقااونادلعميمهااتاعلاا االااول ااألطااراقانااو افلقيهااتاإلدااوابااللعليقاات اعليهااتاماا اجتناادااااتقالاالااول ااألطااراقا

 اذهاالالارةاناالاالياتم االطت  ا االملعلقاا اافقلاي شوًماتاما افات ه افعماي اامةطات ،الهبااوااا60ةاال انلارةا
لبةااا االقياااوتاالاةيااا اعلااا االلبااات ة،ااتلراااالم افلاالصاااي افلاال يئااا ،االهااال اا لعرالاااهتااتمجلماااتعاالالحااادال

لهبداعل االولل االلالافلقونااتإلةطت افنافقاونال اتقالاالاول ااألطاراقاعةاواالطلادامراوتةاالال يا االاةيا ا
لفاامعلومااات افةااارىاقا افااال ،العلااا االاااول ااألطاااراقااألعضاااتباامةظمااا االلبااات ةاالعتلميااا اعةاااوااللقاااونا

االاةياا إلاا امةظماا االلباات ةاالعتلمياا افنافقااونااموانااتةااألمتناا ااا ةطاات ا افلعلاادااااتلقيوتاالاةياا اعلاا االلباات ة
ادةرخ ام ا ذهااإلةطت ا .
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نقط اافصت الاحاوةافجاونامراةلل اعا االارتاعلا اجميا اام لارات ا افيوشواعل اك ام االول ااألطراقا -2
الموجهاا امااا اجتناااداتللااا افلافكثاارامااا اااااتقالاالاااول ااألطاااراقالكااذلتاعااا افاااونيراجميااا االمعلومااات اقا ا
الصل ااتلقيوتاالاةي اعل االلبت ة،الهاض افنافجونانقط اامفصت ا الانارهتاالمعةيا اااتلقيوتاالاةيا اعلا ا
اللبت ةااموجدااللزامتفهتاامةظم االلبت ةاالعتلمي ،افلافنافقونادلعيي افاانقط اافصت افةرىافرا تالبصا ا

اةتف اإقااكتنتا ذهاالولل االطرقامافلمل ااعضوه االمةظم .
،اطراقااااكناافاتقات ااعلاراقامل اتت الول ااألافكثرام حيثمتافلوف اتلل اطرقاإل اافاتقام اتلل افلا -3

فقوناتلل اعلا ااألقا اطارقاناالاامفااتقاا ةطات االاول ااألطاراقااألةارىاما اةاال ااألمتنا االاةيا اللبةا ا
 .مفاتقام اإ نتقاعرلتاموجزًاالهاتلمةلبت االلالاا طيهتاا

تتةافقونااللبة ادول اآلي اللااتني ام اامةاذااتمعل ات اآليا االاااتني االلاالافا ااعلمتت اتاعةوافةايذا ذهاالم -4
لاللوجيهات ا ،6/9/2018بتياري   102اليدورة  2190ه رقي  بقرارالامجلمتعالم االمبل اامقلصتتاا

امةظم االلبت ةاالعتلمي .اإطت قا االصل االصتت ةاع البة االقيوتاالاةي اعل االلبت ةانالا

 التاسعةالمادة 
 دول القل نمًواالمعاملة التفضيلية لل

إلاا اانااالاإطاات ا ااذااالملياادااألقاا انمااواااطلااداشلضاام اط يعاا االمرااتعوا االمطلوباا االطاارقفلقااوناالوللاا ا -1
 .ااكنهتااتفختقامتافراهامةت  تاللالافقونااللبة ا

إلاا االمبلااا ااناااالاإطاات ا ااذااالملياادااألقاا انماااواااطلاادامعتملاا اةتفاا الفاضاايلي االطاارقفلقااوناالوللاا اا -2
ا.متاشراهامةت  تاااكنهتامقلصتتاالامجلمتعالاالذاااقونااتفختقا

 العاشرةالمادة 
 يسوية المنازعاق المشاوراق و 

لقونادهاتاف الللاتل انالاالمطتل ت االلالاقواونرانرف اكتنيفلعتط اا ابتدي الفنافطرقافناتلل اعل اك ا -1
ا.نالاإطت االلبة اااكنافاافمراشلعلدادلط يدا ذااالمليداىاةرافطرقاتلل افاا

فرراامبموع االقواعاوااإلجرا يا الاالاالمةتاعات االمط قا انالاحت اعونافوف االلبة اإل اح افاتل ا،ا -2
نااالاإطاات امةطقاا االلباات ةاالياارةاالعربياا االج اارىاعلاا اناالاالمةتاعاات االلااالافةاااكانيمااتاشلعلاادادلةايااذا ااذاا

 .المليد
االول اام لثةت الالولل انلرطي .قو ااإلمكتنا(افعالهاشل ااألةذانالاامعل ت ا2عةوافط يداالاقرةا) -3
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  عشر الحاديةالمادة 
 التجارة علىالفنية  القيودلجنة 

ناالامةطقا االلبات ةااليارةاالعربيا اااألطراقم االول القيوتاالاةي اعل االلبت ةافرم البة اااشل اإناتبالبة  -1
فااراهااماا وعوةادااالفقااونااللبةاا ،اوالتعةةدي  والتقيةةي  ال ةةناعيةالمنظمةةة العربيةةة للتنميةةة بمااات ك االج اارىالا

 .خذااللبة افوفيتفهتادلواندااآل ابل،الفاجلمتعتفهتتاللمات ك انالامةت  ًا
 .لعملهت،الفرنعهتاللبة االلةايذالالملتاع االارلطاالمرجعي اا عواتال يق فقونااللبة ا -2
ا.للمبل اامقلصتتاالامجلمتعالاتفقت هر تاإل البة االلةايذالالملتاع الاللالافقونادرنعهفرن االلبة ا -3
ا.القيوتاالاةي اعل االلبت ةامولوعت فاام انةي احو اعم انرقااإناتب،اإقااتعتااليتج للبة ااايد -4
االمهتنااللتلي :عل ااألق افلول االلبة ا -5

اا.فةايذافحكتنا ذااالمليدملتاع ا .ف
فلاغير تام االلبتنالالجيتنت االلتاع االلةريداالمرلمرام االلبتناالمة ثق اع البة االلةايذالالملتاع ا .م

ا.نالامبت اعملهتاالول االعربي لبتمع ا
اعل الاةي ااالقيوتحو ااألطراقااللالاقوافةاكادي االول الاافروه االخالنت اااك التااعل االعم  .ج

 .اللبت ة
ا .ت االول  ادي  افبرا االلال االماتل ا  اعل  االقواعواااألطراقاإلرراق اللل  االمليد ا ذا اإطت  نال

ااإلجرا ي اللةايذ ت.
ا .ه افةريد ااألطراقموق  اإاالول  انال ااالمةظمت طت  ااإلقليمي  ام اا،لالوللي لاللجلال  افلقتط  اللال

،اكلمتافمك االلبت ةاعل الاةي اااتلقيوتامةهتاقا االصل اةتف ،االافعل راجزباامةهتاالمةطق االعربي 
ا.قلت

ا.اللبت ةاعل الاةي ااالقيوتالعم اعل افيقيدااللعتلنادي االول ااألطراقانالاك امبتم ا .ل
ا .ا االول ه  االمراجع  اللةايذ االمليد ا ذا افحكتن ا ةوا ، ا ال  االلةايذاك  البة  اإل  االلقون اإمكتني  م 

انيمتا البختف  افةايذه ام  افظهر اقو االلال الللطو ا  النًقت افحكتمه ااعل اللعوش  اامقلرحت  لالملتاع 
 شلعلدااتللطو ا االعلمي الالاةي االلالافصو اع االمةظمت االاةي االوللي .ا

الللعرقاعل اف  االقيوتاالاةي .ح ادي االول ااألطراق اعفبمي االمعلومت االالام الفيليلهت ال االلبت ة
اللعم اعل امعتلبلهت.

ا .ط امهتن ام  اإليهت اارةو امت اك  افةايذ ااتلقيوت افل  االلبت ةقا  اعل  االلةايذااالاةي  البة  اجتند م 
 لالملتاع .
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 الدول األعضاء:

 البريد اإللكتروني االسم الجهة
مساعد المستشار  –الدكتورة/ أسماء العوايشة  األردن

 االقتصادي
asma.a@mit.gov.jo 

 Jamil.zayed@mit.gov.jo مدير مديرية المنافسة –السيد/ جميل زايد 
jamil.z@mit.gov.jo 

مساعد مدير مديرية  - المريشد السيد/ عبد هللا

 المنافسة
Abdulla.al-manaseer@mit.gov.jo 
Abdulla.m@mit.gov.jo 

رئيس قسم سياسة المنافسة  –السيد/ عثمان الحناوي 

 المنافسة
Othman.h@mit.gov.jo 

مدير إدارة المنافسة  -السيد/ مروان خليفة السبوسي اإلمارات 

 وحماية المستهلك
mkalsboosi@economy.ae 

 Malyasi@economy.ae السيدة/ منى الياسي
 TKarim@economy.ae السيد/ كريم التومي

 HAlDhaheri@economy.ae السيدة/ هدى الظاهري
مدير إدارة حماية  -انتصار مهدي عبدالعال السيدة/  البحرين

 المستهلك
eabdulaal@moic.gov.bh 

رئيس التخطيط  -السيد/ أسامة محمد المصلي

 االستهالكي 
omustafa@moic.gov.bh 

رئيس مجموعة شكاوى  -أحمد الصفاف السيد/ 

 المنافسة
aalsaffaf@moic.gov.bh 

 أول باحث قانوني -السيد/ جمال علي أحمد ناصر

 بمكتب الشئون القانونية
jnaser@moic.gov.bh 

الباحث القانوني  - -السيدة/ نوف أحمد الرفاعي

 القانونيةبمكتب الشئون 
nalrefaei@moic.gov.bh 

اإلدارة العامة للمنافسة  -السيدة/ نوال الخالدي  تونس

 واألبحاث اإلقتصادية
khaldinawel@yahoo.fr    

 leila.fethi@email.ati.tn المنافسةمقررة بمجلس  -السيدة/ ليلى فتحي
 feridouelhazi@yahoo.fr مجلس المنافسةب مقرر -السيد/ فريد الولهازي

 hamid.goumiri@gmail.com حميد قوميريالسيد/  الجزائر
 rehahlafouad0504@gmail.com رحاحلة فؤادالسيد/ 

 sihembakiri@hotmail.fr بكيري سهام /نسةاآل
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون  -هشام العقيل /الدكتور السعودية

 االقتصادية
hogeel@gac.gov.sa  
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 البريد اإللكتروني االسم الجهة
نائب الرئيس التنفيذي  -العزيز العبيد عبدالسيد/ 

 للشؤون القانونية
aobaid@gac.gov.sa 

المشرف العام  -الدكتور/ محمد بن إبراهيم الداغر

 االقتصادية اإلدارةعلى 
mdaghir@gac.gov.sa 

 hotaibi@gac.gov.sa القانونية اإلدارةمدير  -حمود العتيبيالسيد/ 
أخصائي الشراكات  -األستاذة/ هبة الشريف

 والعالقات الدولية
hsharif@gac.gov.sa 

 omrodinasamh@gmail.com الرحمن الباقي عبد سماح عبد /السيدة السودان
 esehag22@gmail.com اسحق يعقوب ادم احمدالسيد/ 

األمين العام لمجلس  - الشيخ عبد هللاالسيد/ خالد 

 المنافسة
khaldzmraw@gmail.com 

 thanaam2008@yahoo.com األستاذة/ ثناء موحان مشكور العراق
 sorryer@yahoo.com نزار داود رنااألستاذة/ 

 Hasanadeen83@gmail.com محمد باسم محمدالسيد/ 
 zalmahrooqi@tejarah.gov.om زهران بن سالم المحروقيالسيد/  س. ُعمان

 jamalf@met.gov.ps السيد/ جمال أبو فرحة فلسطين
مدير إدارة حماية  -سعود سلطان العسيريالسيد/  قطر

 المنافسة
salasiri@moci.gov.qa 

  dr.alowaisi@cpa.gov.kw الدكتور/ عبد هللا العويصي الكويت
 alanoud.alfahad@cpa.gov.kw السيدة/ العنود يعقوب الفهد

 noura.alsedairawi@cpa.gov.kw السيدة/ نورة السديراوي
 mahmoudmomtaz@eca.org.eg الدكتور/ محمود ممتاز مصر 

 tokahesham@eca.org.eg  تقى هشاماألستاذة/ 
 nadineelkheshen@eca.org.eg األستاذة/ نادين الخشن

 m.abouelaziz@conseil-concurreence.ma  محمد عبد العزيز /السيد المغرب
 m.sbai@conseil-concurrence.ma ماريا السباعي  /السيدة

-k.elbouayachi@conseil السيد/ خالد البوعياشي
concurrence.ma 

-h.bouayad@@conseil السيد/ هشام بوعياد
concurrence.ma 

 fdlswylh96@gmail.com صويلح أحمد عبد هللاالسيد/ فضل  اليمن
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 اآللية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية
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 التنفيذية ةاآللي
 لشبكة املنافسة العربية

 تمهيد

من قبل المجلس المعتمد بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية،  إلىباإلشارة 
 – 107د.ع  – 2289( بقراره رقم )ق107االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

بناء وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية األطراف في  إلىوالذي يهدف  ،(4/2/2021
البروتوكول من خالل تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم وتقديم الدعم الالزم للدول 

 تطويره.   أوسن تشريعها الخاص بالمنافسة  إلىالعربية التي تسعي 
خبراء في مجال المنافسة ومراقبة االحتكارات في الدول الرابع عشر لفريق الاالجتماع  إلىباإلشارة و 

أن يتم إنشاء منتدى دائم للمنافسة والذي تم التوصية خالله ب 2021 أبريل 7المنعقد بتاريخ العربية 
 بالدول العربية، على أن يتبعه إنشاء منصة للمنافسة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.

لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة االحتكارات في الدول العربية  االجتماع الخامس عشرو 
والذي بادر به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  2021يونيو  2 المنعقد بتاريخ

)ويشار إليها فيما بعد  بتقديم مقترح إلنشاء شبكة المنافسة العربية بجمهورية مصر العربية
خلق مناخ إيجابي للتكامل واالندماج االقتصادي من خالل تعظيم  إليتهدف والتي ( "الشبكة "باسم

االستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول العربية وتوحيد الجهود في تنسيق السياسات والعمل 
  لبروتوكول التعاون السالف ذكره.  إعماالعلى موائمة تشريعات الدول األعضاء في الشبكة وذلك 

االجتماع السادس عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة االحتكارات في الدول العربية و 
في  إطالق شبكة المنافسة العربية علىوالذي تمت فيه الموافقة  2021 ديسمبر 1المنعقد بتاريخ 

 . 2022مارس 
القاهرة، في  2022مارس  17و 16 بتاريخ األول لشبكة المنافسة العربية المنعقد والمؤتمر السنوي 

وتم التوصية خالله بوضع  2023و 2022عامين للترأست فيه مصر شبكة المنافسة العربية  والذي
 لتنفيذية لشبكة المنافسة العربية. اآلليات ا

 التنفيذية للشبكة لياتمقترح لآلقام جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية بوضع  وعليه
 :في التالي كما هو موضح واعتمادها، الشبكةأعضاء  علىلعرضها 
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 ة العربية: ام الرئيسية ونشاطات شبكة املنافسامله .1
 رؤية ورسالة شبكة المنافسة العربية: 

 المساهمة في تعزيز سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية الرؤية:  ▪
الممارسات الضارة بالمنافسة ودعم سياسات التعاون بين أجهزة المنافسة العربية لمكافحة  الرسالة: ▪

 المنافسة وصوالا ألسواق عربية أكثر تنافسية.
 وعليه: 

المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل لسلطات شبكة المنافسة العربية تتيح  ▪
على اإلنفاذ  حماية المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار َبنَّاء يساعدبالتواصل والتعاون فيما يتعلق 

 الوصول إلى العمل على باإلضافة إلى، نين المنافسة في المنطقة العربيةالفعَّال لسياسات وقوا
 .الخاصة بحماية المنافسة ةوالموضوعي ةاإلجرائي في القواعد تقارب

للدول األعضاء  ودعم سياسات المنافسة الممارسات االحتكاريةتحفز الشبكة نشر تجارب مكافحة  ▪
مكافحة في  سلطات المنافسةز دور يعز ذلك لتو  ؛الشأنهذا التجارب الدولية في ل أفضوعرض 

في مؤسسات الدولة واألسواق الممارسات االحتكارية ونشر الوعي بسياسات المنافسة الفعالة 
مع سلطات المنافسة النظيرة  تسهيل التعاون الدولي الشبكة إلى سعىت ،العربية. باإلضافة الي ذلك

  .والمنظمات الدولية المعنية بالمنافسةفي باقي أنحاء العالم 
 ةلحفاظ على التواصل المنتظم من خالل المؤتمرات السنويا توفر الشبكة فرصة ألعضائها ▪

 ومجموعات العمل والدورات التدريبية.
تتم أنشطة شبكة المنافسة العربية على أساس تطوعي وتعتمد على مستوى رغبة الدول األعضاء  ▪

التعاون فيما بينهم، فضالا  في تحسين وتعزيز سياسات المنافسة في المنطقة العربية وذلك من خالل
  األخرى العاملة في نفس المجال. الهيئات والمؤسساتمع  التعاون الفعالعن 

، المعنية بالمنافسة الدولية سلطات المنافسة او المنظماتتحل محل  شبكة المنافسة العربية ال إن ▪
بالنسبة  عندما تتوصل الشبكة إلى توافق في اآلراء. إلزامية ألعضائها قواعدتقوم بوضع كما أنها ال 

مجموعات العمل  نتائج عمل على بناءا  إرشاداتو توصيات أبإصدار  ، تقوم الشبكةلموضوع معين
وآليات  أو اتباع اإلرشادات التوصياتر ما إذا كان سيتم تنفيذ قرا ء الشبكةُيترك ألعضاو ، المعنية
 تنفيذها.

 وبالتالي تهدف الشبكة إلى:
السماح ألجهزة حماية المنافسة األعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال؛ مما يخدم  ▪

 توافق اآلراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية.
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 المسائل ذات االهتمام المشترك.تعزيز التعاون الفعال في  ▪
 تبادل الخبرات والمستجدات بصورة دورية حول أبرز التطورات في الجوانب المتعلقة بالمنافسة. ▪
التعاون المشترك في بناء قدرات أجهزة المنافسة األعضاء في مجال إنفاذ قوانين وسياسات  ▪

 المنافسة.
 والمنافسة الحرة داخل األسواق العربية.التعاون بشكل أكثر فعالية لتشجيع المزيد من النمو  ▪
 التعاون المشترك في التعامل مع العوائق المحتملة لتحقيق التكامل االقتصادي العربي. ▪

 عضوية شبكة املنافسة العربية:  .2
حماية  وسياسة قانون  بإنفاذأعضاء شبكة المنافسة العربية هي السلطات والجهات المختصة إن  ▪

عضوية  كل دولة عربية، ولاألعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  العربيةالدول المنافسة في 
 . في الشبكة واحدة

 لشبكة المنافسة العربية.  المجلس التنفيذييجب الموافقة على جميع طلبات العضوية من قبل  ▪
 يتمتع جميع األعضاء بنفس حقوق وامتيازات العضوية.  ▪

 رئاسة الشبكة: .3
  الشبكة ومدة الرئاسةانتخاب رئيس  (أ

 وفّقا لرأي األغلبية من أعضاء الشبكة يتم انتخاب رئيس الشبكة من أعضاء شبكة المنافسة العربية ▪
 .قابلة للتجديد تكون مدة الرئاسة عامينو 

يتعين انتخاب رئيس جديد إذا شغر منصب رئيس الشبكة المنتخب قبل انقضاء مدة العامين،  ▪
 للشبكة.

 مهام رئيس الشبكة  (ب

 .ترأس المجلس التنفيذي خالل مدة رئاسته للشبكة ▪
 .ترأس االجتماعات السنوية ▪
 .خرى األ جميع االجتماعات والفعالياتتمثيل الشبكة في  ▪
على المهام اإلدارية للشبكة، بما في ذلك إعداد واعتماد محاضر االجتماعات، وحفظ العام اإلشراف  ▪

  .وأنشطة الشبكة المستقبلية الشبكة المعلومات المتعلقة بتشغيل
ليكون ضمن مسؤولية أي من  ،لم يتم تحديد خالف ذلك إذاالشبكة بشكل عام  أعمالتسيير  ▪

 مجموعات العمل.
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عرض تقرير دوري لنشاط الشبكة على الفريق العربي لحماية المنافسة ومراقبة االحتكارات بالدول  ▪
 العربية.

  العربية:اجمللس التنفيذي لشبكة املنافسة  .4

 مهام أعضاء المجلس التنفيذي: (أ
 تنسيق وتوجيه العمل في الشبكة؛ ▪
  ؛تأسيس مجموعات العمل ▪
 تنفيذ الموضوعات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر السنوي؛متابعة  ▪
المقدمة  في االعتبار المقترحات اتحديد الموضوعات ذات األهمية المحتملة ألعضاء الشبكة أخذا  ▪

وضع اإلطار الزمني والتنفيذي لكل موضوع، فضالا عن إصدار اإلرشادات أو و  من األعضاء،
 ملزمة؛التوصيات غير ال

 العمل؛ اتمجموعرؤساء مراجعة واعتماد خطط العمل التي يضعها  ▪
 التي تولت رئاسة مجموعات العمل؛األعضاء متابعة أعمال  ▪
 تسهيل اإلجراءات المالية والتنفيذية ألنشطة الشبكة؛ ▪
 الراغبة في استضافة المؤتمر السنوي وورش العمل؛السلطات الطلب المقدم من الموافقة على  ▪
غير األعضاء في تحديد من سيتم دعوتهم من ، و السنوي  الموافقة على جدول أعمال المؤتمر ▪

 المؤتمر السنوي؛
التي تولت رئاسة مجموعات العمل، أو التقرير السنوي األعضاء اعتماد التقارير الصادرة عن  ▪

 المضيف. العضو الصادر عن 

 عضوية المجلس التنفيذي:  (ب
األعضاء في شبكة المنافسة العربية ترشيح ممثل عنها ليكون عضواا في المجلس، السلطات لكل من  ▪

 المعنية أو من ينوب عنه.  بالدولة ويكون بطبيعة الحال رئيس سلطة المنافسة
 إخطار على السلطة المعنية، يجب المجلس التنفيذي مغادرة المجلس التنفيذيبعضو  في حال رغبة ▪

 .  يوماا قبل مغادرته المجلس 30خالل  باقي أعضاء المجلس التنفيذي بالعضو الذي سيحل محله
 عضو المجلس التنفيذي بالمشاركة في أنشطة الشبكة المختلفة.   يقوم ▪

يتم استضافة املؤمتر السنوي للشبكة بناء على طلب استضافة من الدول الراغبة وتتوىل  .5
 -التالية: الدولة املستضيفة املهام 

 .استضافة المؤتمر السنوي لرؤساء سلطات المنافسة األعضاء ▪
 .تقديم الدعم اللوجستي للمؤتمر ▪
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 .المضيف للعام الذي يليهالعضو تقديم الدعم إلى  ▪
 حول المؤتمر السنوي الذي قام باستضافته.تقديم تقرير  ▪

 جمموعات العمل .6

 إنشاء مجموعات العمل (أ
المنافسة العربية المؤتمر السنوي األول لشبكة في بين الدول أعضاء الشبكة تم االتفاق باإلجماع  ▪

 على إنشاء مجموعات العمل التالية: في القاهرة 2022 مارس 17و 16 المنعقد يومي
 االندماجات واالستحواذات  .1
 إنفاذ قوانين حماية المنافسة  .2
 الكفاءة المؤسسية .3

المجلس  علىوضوعات أخرى يمكن لكافة الدول األعضاء اقتراح إنشاء مجموعة عمل خاصة بم ▪
 .انعقاد المؤتمر السنوي التاليمن تاريخ يوم  30 على أن يقدم المقترح قبلللشبكة،  التنفيذي

 رئاسة مجموعات العمل (ب
إلى إحدى الدول األعضاء التي تتقدم بشكل تطوعي  ةتمنح رئاسة كل مجموعة عمل على حد ▪

  .من األعضاء وفّقا لرأي األغلبية هلرئاسة المجموعة، ويتم انتخاب
 تكون مدة رئاسة مجموعة العمل عامين قابلة للتجديد. ▪

 :المهام التاليةتولى رئاسة مجموعة عمل ي ذيالالعضو وتكون مسؤولية 
 مجموعة العمل؛لإعداد خطة سنوية  ▪
من تاريخ تولي منصب  أدنىيوم بحد  15للشبكة خالل المجلس التنفيذي إرسال خطة العمل إلى  ▪

 رئاسة مجموعة العمل.
 توفير الخبرات والتدريبات الالزمة وفقاا لخطة العمل المتفق عليها؛  ▪

تولي المنصب، عامين إعداد تقرير بنتائج البرامج المختلفة الخاصة بمجموعة العمل على مدار  ▪
 يوم من تاريخ انعقاد المؤتمر السنوي التالي. 30للشبكة وذلك قبل المجلس التنفيذي وإرساله إلى 

 آلية عمل مجموعات العمل (ج
 .اإلكترونيا الدورية  تتتم كافة االجتماعا ▪
االجتماع بشكل دوري لتبادل الخبرات، والتقارير، واألبحاث الخاصة بأفراد مجموعة عمل  يقوم ▪

بموضوع مجموعة العمل، وكذا االتفاق على إعداد مشاريع بحثية أو فعاليات متعلقة بموضوع 
 مجموعة العمل بشكل خاص. 
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والمعتمدة  مجموعةرئاسة ال يتولىي ذالالعضو تلتزم كافة األعضاء بخطة العمل المعدة من قبل  ▪
 ؛ وذلك لتعظيم االستفادة وتحسين كفاءة األجهزة.من قبل المجلس التنفيذي

 اجتماعات شبكة املنافسة العربية:  .7
وتنشر محاضر االجتماعات على عبر خاصية االتصال المرئي، و عن بعد تتم تلك االجتماعات حضوريًا أ

 .شبكةالموقع الرسمي لل

 يجتمع المجلس التنفيذي بشكل سنوي في المؤتمر السنوي للشبكة.  ▪
يجتمع رئيس مجموعة العمل بأعضاء المجموعة كما هو متفق عليه في خطة العمل المعتمدة من  ▪

 المجلس التنفيذي، فضالا عن االجتماع بشكل طارئ إذا استلزم األمر ذلك. 
مواضيع المخولة لكل مجموعة عمل لمناقشة يجتمع رؤساء مجموعات العمل في حال االنتهاء من ال ▪

 النتائج والمستجدات لعرضها على المجلس التنفيذي خالل المؤتمر السنوي للشبكة.  
 : السنويالمؤتمر فيما يخص 

المنافسة األعضاء للتكليف بمشروعات رؤساء سلطات  سينعقد مؤتمر واحد للشبكة سنوياا، وسيجمع ▪
 .التوصيات الخاصة بالمشروعات الحاليةجديدة واستعراض التقدم المحرز و 

يتعين على أجهزة المنافسة االلتزام بتمثيلها من قبل رؤساء األجهزة إلى أقصى حد ممكن لهذه  ▪
  .المؤتمرات أثناءويجوز ألي عضو تقديم مقترحات للنظر فيها   .الفعاليات رفيعة المستوى 

  التمويل .8

تحمل تيتعلق بجميع المصروفات األخرى،  أما فيما. السنوي المضيف تكلفة المؤتمر العضوحمل يت ▪

 .االتكاليف الخاصة بهسلطات حماية المنافسة األعضاء من  سلطةكل 



 

 

 

 

 

 

 

 (3مرفق )

 القانون االسترشادي العربي للمنافسة
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  للمنافسةالعربي سترشادي اإلقانون ال

 الديباجة

للمنافسة  تقر بأن الممارسات المنافيةإن الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
النمو االقتصادي وتحرير التجارة والكفاءة لمنافسة قد تشكل عقبة أمام تحقيق أو لقواعد ا

 االقتصادية نحو الوصول إلى التكامل االقتصادي العربي.

الدورة الثالثة في الرياض  –استنادًا إلى قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية و 
ة فيما بين توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجاري“والذي نص على  2013يناير  21-22

 الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع االحتكار"؛

األطراف الدول التبادل التجاري بين وتنمية  المنافسة في تطوير ات منها بأهمية سياساً وإيمان
كونها عنصر أساسي في خلق بيئة جاذبة لالستثمار وتحقيق النمو االقتصادي المستدام في ظل 

المنافسة الصحية التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحسين جودة بيئة اقتصادية قائمة على 
 المنتج؛

وإقرارا منها أنه يتعين على الدول األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التعاون في 
 وضع تشريعات وطنية للمنافسة داخل المنطقة العربية.

جارة الحرة العربية الكبرى قد اعتمدت بالفعل منطقة التبوإدراكًا منها أن بعض الدول األعضاء 
قوانين وطنية للمنافسة، في حين أن هناك دول أعضاء أخرى بالمنطقة لم تقم بعد باعتماد مثل 

 تلك القوانين.
ل العربية عند وضع أو ورغبة منها في وضع قانون استرشادي عربي للمنافسة، تسترشد به الدو 

 لمنافسة لديها.ا وانينتعديل ق
فقت الدول األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على اعتماد القانون االسترشادي وا

 العربي للمنافسة على النحو التالي:
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 الفصل األول: أحكام عامة

 :الهدف (1)مادة 
وتشجيعها والحد من الممارسات  إلى حماية المنافسة االسترشادي نون اهذ القهدف ي

 .المخلة/المنافية بها

  تعاريف:(: 2مادة )
  التالي:تطبيق أحكام هذه القواعد على النحو  ألغراضتعرف المصطلحات التالية 

 ،بين شخصين أو أكثر ضمني: أي عقد أو ترتيب، مكتوب أو شفهي، صريح أو اتفاق ➢

سلسلة  هو االتفاق الذي يتم بين أشخاص على مستويات مختلفة من :االتفاق الرأسي ➢
 اإلنتاج أو التوزيع )مثل المنتج والموزع، الموزع والتاجر الجملة(.

لسلة من سهو االتفاق الذي يتم بين المتنافسين على نفس المستويات  :االتفاق األفقي ➢
 مثل منتجين أو أكثر، موردين أو أكثر(.)والتوزيع اإلنتاج 

أيا كان  كيان قانوني آخر، أو أي لمعنوي()ا االعتباري  : الشخص الطبيعي أوالشخص ➢
 الشكل الذي يتخذه.

 : السلع والخدمات.اتجنتالم ➢
مركز قوة  أو مجموعة أشخاص يعملون معاً واحد  شخصلالوضع الذي يكون فيه  :الهيمنة ➢

من المعروض  )تحددها كل دولة( الحصة السوقية عن نسبة محددةتزيد أي  اقتصادية،
، وإحداث تأثير فعال على األسعار أو في السوق  قادرين على التحكم والتأثير لمنتج ما أو

 .حجم المعروض بها، دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك

، ويتحدد كل المعنية المنتجات الذي يتم فيه تداول الجغرافي النطاقيشمل : المعنيالسوق  ➢
 منهما على النحو التالي:

فيها المنتج المعني، على ان تتجانس فيها هو المنطقة التي ُيعَرض : النطاق الجغرافي •
  ظروف المنافسة مع األخذ بعين االعتبار فرص المنافسة المحتملة،

بديال عمليا وموضوعيا عن األخرى،  تعدهي السلع والخدمات التي : المنتجات المعنية •
 .من حيث التماثل في الخصائص، االستخدام واألسعار

كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق  االقتصادي: التجميع/زيالترك ➢
من شأنه أن  إلى شخص آخر شخصانتفاع أو حقوق أسهم أو حصص أو التزامات 

يمكن شخص أو مجموعة أشخاص من الهيمنة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على 



 

Page 3 of 11 

 

أو اإلدارة  االستحواذ التملك أو االندماج أو عن طريق شخص أو مجموعة أشخاص أخرى،
  .المشتركة، أو أي وسيلة أخرى 

 أو جديد. واحد قائممعا تحت شخص  بدمج أعمالهم: قيام شخصين أو أكثر االندماج ➢
أخر، أو أكثر إلى شخص  انتقال الملكية كليًا أو جزئيًا من شخص االستحواذ أو التملك: ➢

 وسيلةة أو أصوله أو بأيريق شراء أسهم أو حصص ذلك الشخص سواء تم ذلك عن ط
 يكون له القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات الخاصة به. أخرى بحيث

ألنظمة المعمول بها وفقًا ل هذا القانون وتنفيذ أحكام  الجهة القائمة على متابعة الجهاز: ➢
 .داخل كل دولة

رفض التعاقد  حق: العالقة التجارية التي ال يكون فيها لشخص ما التبعية االقتصادية ➢
 بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء عمياًل أو موردًا.

التكتالت االحتكارية،  ءالجزئي أو الكلي من الغرامة المقررة ألعضا اإلعفاء: اإلعفاء ➢
 لتشجيعهم باإلبالغ عن المخالفة، قبل شروع الجهاز في التحقيق أو أثناؤه.

، من بالمخالفة نهائي صدور قرار قبلطلب يقدمه المخالف لتسوية أوضاعه، التسوية:  ➢
 .ِقَبل الجهات المختصة

 :نطاق التطبيق (3مادة )
داخل الدولة او  ديةجميع األشخاص واألنشطة االقتصا على ا القانون هذتطبق أحكام  (أ

 .التي تتم خارجها ويكون لها تأثير على المنافسة داخلها

 كل دولة. ما تحددهيتم تحديد طبيعة األشخاص واألنشطة واالستثناءات حسب  (ب

 الفصل الثانى
 لمنافسةل المنافية/الممارسات المخلة

 االتفاقات األفقية (:4مادة )
ثر المترتب عليه االخالل كان الهدف منه أو األ إذابين أشخاص متنافسة يحظر أي اتفاق 

 الخصوص:المنافسة الحرة وعلى وجه بقواعد 
جات محل التعامل أو التالعب في هذه تؤدي إلى تحديد أسعار المنت التياالتفاقات  (أ

 األسعار.
 مراكز التوزيعاو المناطق الجغرافية او تخصيصها على أساس  األسواق ماستقااتفاقات  (ب

 .المواسم والفترات الزمنيةأو نوعية المنتجات أو  نوعية العمالءأو 
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 .جهة ما التعامل التجاري معالتفاق على رفض ا (ج

واقتسام ما عطاءات وعروض في المناقصات  على تقديم أو االمتناع عن تقديم االتفاق (د
 .تواطئيةمن عائد، أو أية عطاءات وعروض  ينتج عن ذلك

جات إلى األسواق أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية الحد من حرية دخول المنت (ه
وكذلك تخزينها دون وجه حق أو بأية صورة  فيها،أو االمتناع عن التعامل  بإخفائها
 أخرى.

تقييد عمليات االنتاج أو التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو االتفاق على  (و
 كافة أوجه االستثمار األخرى.

 الرأسية (: االتفاقات5مادة )
تعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عمالئه، إذا كان من شأنه أو اتفاق أي يحظر 

 بقواعد المنافسة الحرة وعلى وجه الخصوص:االخالل 
 االتفاق على تحديد سعر ثابت او سعر أدنى إلعادة البيع. (أ

 االتفاق الحصري. (ب

 المركز السوقي المهيمنفي استغالل  (: التعسف6مادة )
إساءة استخدامها بالقيام بممارسات الهدف منها أو يحظر على أي شخص من ذوي الهيمنة 

 األثر المترتب عليها الضرر بالمنافسة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
ج بالبيع أو الشراء أو بالحد من هذا التعامل أو عرقلته االمتناع عن التعامل في المنت (أ

 له.بأية صورة أخرى بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي 

 عجز أو وفرة غير حقيقية فيه. افتعالج بما يؤدي الى المنتالتالعب في كميات  (ب

هدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض اآلخر في شروط  (ج
 صفقات البيع أو الشراء دون مبرر.

ي السوق أو التوقف عنه في أي منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاط تجاري ف (د
 .وقت

تخدام قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب االستعليق إبرام اتفاق على شرط  (ه
 .بمحل التعامل األصلي أو االتفاق جالتجاري غير مرتبطة بالمنت

 موجودة لديه بالفعل بدون مبرر مشروع. جاتأخر بمنترفض شخص تزويد شخص  (و

 .إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس (ز

 .بيع منتج بأقل من سعر تكلفته الفعلية (ح
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شخص التعسف في استغالل التبعية االقتصادية لشخص أخر، يحظر على كل  (ط
 إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة. مورداً أو  بصفته عميالً 

 (:7مادة )
 على: (5( و )4المادتين )ال تسري أحكام 

والتي من  ،يوافق عليها الجهاز التيالممارسات واالتفاقات والنشاطات االقتصادية  (أ
شأنها تحقيق مصلحة عامة أو تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف االنتاج 

 ، وفق ما تحدده كل دولة.ع، أو تشجيع التطوير التكنولوجيأو التوزي

 .ات المستندة إلى تطبيق نص قانونيالممارس (ب

 الفصل الثالث

 االقتصادي التجميع/التركيزمراقبة 

 (8مادة )
به قبل تنفيذ العملية  هاالقتصادي لرقابة جهاز حماية المنافسة ويجب إخطار يخضع التركز 

 :للحصول على موافقته المسبقة إذا توافرت أي من الحدود اآلتية
تجاوز رقم األعمال السنوي الُمحقق على المستوى المحلي لألشخاص المعنية مجتمعة مبلغ  أ(

xxxxxxxx وبشرط تجاوز رقم األعمال  ؛معتمدة عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة
على حدة  السنوي الُمحقق على المستوى المحلي لشخصين على األقل من األشخاص المعنية كل  

 .عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة xxxxxxxxxمبلغ 
تجاوز رقم األعمال السنوي الُمحقق على مستوى العالم لألشخاص المعنية مجتمعة مبلغ  ب(

xxxxxxxxx وبشرط تجاوز رقم األعمال  ؛عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة
على حدة  السنوي الُمحقق على المستوى المحلي لشخصين على األقل من األشخاص المعنية كل  

 .عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة xxxxxxxxxمبلغ 

 كيز االقتصاديطبيعة القرارات الخاصة بالتر  (9مادة )
بعد ، و كل دولة ةالتركيز االقتصادي، وفقا لمقتضيات وأنظم تقييم وتحليلللجهاز تنظيم عملية  (1

 أحد القرارات التالية: صدريله أن ، االنتهاء من التقييم
، بعد تقييم وتحليل اآلثار اإليجابية لعملية التركيز الموافقة على التركيز االقتصادي (أ

 االقتصادي.
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 .هذا القانون  مواديخضع التركيز االقتصادي لشروط منصوص عليها في  (ب
 ، بعد تقييم وتحليل اآلثار السلبية لعملية التركيز االقتصادي.التركيز االقتصاديرفض  (ج

إلى  المادة همن هذ 1الفقرة ي المنصوص عليه في ُيرسل القرار المتعلق بالتركز االقتصاد (2
ر، حسب ما من تاريخ اإلصدا مدة معينةفي غضون  قتصاديالز ايتركبال المعنيين األشخاص

 كل دولة. هتحدد

 التركيز االقتصادي المشروط (10مادة )
ألحد أو كل يخضع  والذي الُمَواَفق عليه لتركيز االقتصادي المشروط هو التركيز االقتصاديا

 :الشروط التالية

، يتم المشاريع التي تركز اقتصادياالتقسيم الكلي أو الجزئي، وإعادة بيع جزء من رأس مال  (1
 تحديد النسبة وفقا لما تحدده كل دولة.

أسعار شراء وبيع السلع والخدمات أو الشروط التجارية األخرى في عقود األعمال  متابعة (2
 تركز اقتصاديا. ذينال لألشخاصالتجارية 

 .على المنافسة في السوق  المحتملة سلبيةالثار اآلتصحيح قدرة الجهاز على  (3
 .يلتركيز االقتصادلثار االيجابية تعزيز اآلقدرة الجهاز على  (4

 (11مادة )
 :إذا ما تبين وسحب الترخيص إلغاء قرار الموافقة لجهازليحق 
أن الشخص/األشخاص لم يف/يفوا بالشروط وااللتزامات المقررة للموافقة ومنح  ▪

 الترخيص.

 .ومضللة صحيحةأن المعلومات التي قدمت من قبل الشخص المعني غير  ▪

 (21مادة )
 (ستخرج من السوق )ز االقتصادي إذا كان يتعلق بأشخاص يبإجراء الترك الموافقةيجوز للجهاز 

ز االقتصادي سينتج عنه كفاءة يز االقتصادي، أو إذا ثبت أن التركيما لم يتم تنفيذ الترك
 اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، 

 (ستخرج من السوق )ز االقتصادي إذا كان يتعلق بأشخاص يالتركيجوز للجهاز التصريح بإجراء 
 ز االقتصادي، حال توافر الشروط التالية: يما لم يتم تنفيذ الترك
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ا على النحو الذي لن يتمكن معه من االستمرار ا مالي  تعثر أحد األشخاص المعنية تعثرً  (أ
 في السوق.

ز االقتصادي المخطر به، وذلك على يالتركعدم وجود بديل أقل تقييًدا لحرية المنافسة من  (ب
آخر محتمل للشخص المتعثر يكون استحواذه على  ي األخص من خالل عدم وجود مشتر 

 .الشخص المتعثر أقل تقييًدا لحرية المنافسة
كل األحوال ستخرج من السوق في حالة عدم إتمام إن أصول الشخص المتعثر في  (ت

 .ز االقتصادييالترك
تصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها، ز االقييحظر الترك

وباألخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو 
من المخالفات الواردة بالقانون، وتبين الالئحة التنفيذية العناصر التي تؤخذ في  تسهيل ارتكاب أي   

 .ز االقتصادي على حرية المنافسة في السوق يتقييم آثار التركاالعتبار عند 
 الفصل الرابع

 لمنافسة ا جهاز

 (31مادة )
منافسة يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة وباالستقالل  جهازلتطبيق قواعد المنافسة ينشأ 

المنافية المالي واإلداري ويتولى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات 
للمنافسة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع األعمال في إطار من العدالة والشفافية 

 يكون من ضمن مهامه ما يلي: و  ،للسوق 
إصدار القواعد الفنية وأدلة اإلجراءات وفق االختصاص ومن ذلك قواعد مراقبة  (أ

 األسواق، وقواعد مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة.

 المنافيةممارسات حاالت اللوالبحث وجمع االستدالالت  التقصياتخاذ اجراءات  (ب
 مناسبا في شأنها. ه ما يرا  وتقرير، لمنافسةل

 فيها.االقتصادي والبت  التجميع/فحص االخطارات الخاصة بحاالت التركيز (ج
انشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف حاالت الممارسات  (د

 .بالمنافسة المنافية
 .السارية للتشريعاتوفقا  ت الالزمة بما في ذلك فرض جزاءاتاتخاذ القرارا (ه
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 .للجهازالداخلية  األنظمةوضع  (و
 مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة. حولالرأي ووضع مقترحات ابداء  (ز
 .عنه متابعة تنفيذ القرارات الصادرة (ح
مع  وتعزيز التعاون  ،الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجهامع والتعاون التنسيق  (ط

 .حماية المنافسة في الدول األخرى  أجهزة
والقرارات والتوصيات واالجراءات  ،التوعية بأحكام تشريعات وسياسات المنافسة نشر (ي

 .، بكل الوسائل المتاحةبشئونهيتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل  التيوالتدابير 
، ونشرها بكل ارير دورية حول ما تم إنجازه ورفعها الى السلطات المعنيةإعداد تق (ك

 .الوسائل المتاحة

الطلب من الجهات األخرى المكلفة بالتحقيقات، إجراء كل تحقيق أو طلب استشارة  (ل
 .حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه

 .اتخاذ اجراءات التسوية واإلعفاء (م

 (41مادة )
الخبرة والكفاءة من  ذوي المنافسة ومراقبة االحتكارات من عناصر من  جهازيتكون 

مجاالت االقتصاد والقانون وله الحق في أن يستعين بخبرات من الوزارات  فيمتخصصين 
، ولكل دولة تحديد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والجهات ذات العالقة بالمنافسةمعنية ال

 لديها.لجهاز المنافسة 

  (51مادة )
من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في احكام  بأيشخص ابالغ الجهاز  ألييجوز 

 .يمكن للجهاز أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسهو  انون،الق اهذ

 (16مادة )
من  هتلقايكشفها، أو بناءًا على ما في الممارسات التي ي يحق للجهاز اجراء التحقيقات

ويحق له في سبيل ذلك االستعانة بخبراء  ،شكاوى، أو تلك التي تكلفه بها الجهات القضائية
 أو اشخاص مؤهلين للمساعدة في هذه المهام.

 (17مادة )
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والمتعلقة  شخص،على كافة السجالت والملفات والوثائق لدى أي  الطالعا للجهازيحق 
حجب أية معلومات أو  الشخص لذلكوال يجوز  ،بالشكاوى المقدمة والحصول على نسخ منها

 آخر.وثائق بحجة السرية أو ألي سبب 

 (18مادة )
يعد الجهاز تقريرا أوليا او نهائيا ويتم موافاة األشخاص المعنيين بنسخة منه إلبداء مالحظتهم 

 ثبوت أن هناك ممارسات محظورةفي حال قبل الجهاز، و  من عليه وفق مدة زمنية محددة
بوقف تلك الممارسات ويتم إخطار األشخاص يصدر الجهاز قرارا  -حكام هذا القانون وفقا أل

 المعنيين بذلك القرار.
 

 (19مادة )
الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية  بالجهازيكون للعاملين 

 .انون الق اأحكام هذ فيحظورة المنصوص عليها بالنسبة للممارسات الم القضائية

 (20مادة )
نافذة بمجرد ابالغ الشخص المعني بها رسميا بواسطة كتاب مضمون الجهاز  تكون قرارات

 قرارات المختص، وتكون الى الوزير الجهاز  راراتمع إشعار باالستالم. كما ترسل نسخة من ق
قابلة للطعن فيها باالستئناف أمام الجهة القضائية المختصة وذلك خالل المدة الجهاز 

 االستئناف أيوال يترتب على  ،القرارات لألشخاص المعنيين تاريخ تسليمة ابتداء من المحدد
ق االستعجال القضائية المختصة عن طري يمكن للجهةاال أنه  ،الجهاز قراراتيوقف أثر 

 القرار.المتعلقة لتنفيذ  وقف تنفيذ االجراءات

 (21مادة )
يكون  مصلحة أوله فيها  التحقيق في قضية فيأن يشارك الجهاز  موظف في أليال يجوز 

لى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد إبينه أو بين أحد األطراف صلة قرابة 
 األشخاص المعنيين.

 (22مادة )
يتعين على العاملين في الجهاز ومن يتم االستعانة بهم من خارج الجهاز المحافظة على سرية 

، أو ا بمناسبة التحقيقات التي يجريهاالتي يحصل عليه ،والمستنداتالمعلومات والسجالت 
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التي يتم تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أو المقدمة من مقدمي 
الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، وال يجوز اإلفصاح عنها أو 

رافا في و غير المؤسسات المشار اليها، طرف تداولها علنا أو تسليمها الى أي  لو كانوا أط 
، وال يجوز استخدام هذه المعلومات والسجالت والمستندات ألي غرض آخر ذات التحقيق

 .انون الق اتي يجريها الجهاز وفقا ألحكام هذغير التحقيقات ال

 (23مادة )
هيكلته والجهة التي ال يخل تطبيق أحكام هذا الفصل بحق الدولة في اختيار طبيعة الجهاز و 

 . ام عمله وفقًا لمقتضياتها الخاصةيتبعها ونظ

 الفصل الخامس
  العقوبات

 (24مادة )
القانون، وتحدد كل دولة طبيعة  اهذأيًا من على اإلخالل بأحكام تفرض عقوبات  (أ

، بما يتناسب مع طبيعة وفقا ألنظمتها والجهة المختصة بفرض العقوبة العقوبة وحجمها
 .أو الممارسة المخلة بالمنافسةاالنتهاك 

يجوز لكل شخص، صدر قرارا ضده، ان يتظلم أمام الجهة المختصة خالل مدة زمنية  (ب
تحددها كل دولة، وفي حال انقضاء المدة المحددة ولم يتم الرد فيها على التظلم أو 

 لقانون رفض هذا التظلم، يجوز لذلك الشخص االستئناف أمام الجهات القضائية وفقا 
 دولة. كل

 اإلعفاء (25مادة )
، بالمخالفةالجهاز  كليا أو جزئيا لكل من بادر من تلقاء نفسه بإبالغ اإلعفاء الوجوبي يجوز

من شأنها الكشف وكان  وقدم كل ما لديه من أدلة على ارتكابها، التحقيق، أو أثناءقبل بدء 
للجهاز التوصل إلثباتها لوال تعاونه معه أو  نعن اتفاقيات أو أعمال مخلة بالمنافسة ما كا

ال يعني حماية المبلغ من  اإلعفاء، وهذا وفقا لقانون لكل دولةوذلك  إعفاؤه كليا من الجزاء
 االلتزامات الخاصة للمتضررين.
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 تحريك الدعوى( 26مادة )

تحريك الدعوى أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون إال  يتمال 
 لجهاز بناًء على موافقة أغلبية أعضائه.ل من المسؤول القانوني بطلب كتابي

 ( التسوية72مادة )
في أي من األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون، وذلك على  التسوية، تهلجهاز، بناًء على موافقل

 النحو التالي:
قبل طلب رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ ال يجاوز الحد األدنى  •

 .)يحدد حسب كل دولة( للغرامة المقررة
أداء بعد طلب رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل  •

 مبلغ ال يقل عن ثالثة أمثال الحد األدنى للغرامة المقررة وال يجاوز نصف حدها األقصى
 .)يحدد حسب كل دولة(

  الواقعة.بخصوص  ء الدعوى انقضا التسويةإتمام على ويترتب 

 الفصل السادس
 أحكام ختامية

 (82مادة )
وتعطى مهلة  ،نشرهال اليوم التاليتبارًا من في الجريدة الرسمية ويعمل بها اع انون الق هذانشر ي

 لتصحيح أوضاعهم وفق تلك التشريعات. لألشخاصزمنية وفقا لكل دولة، 

 (92مادة )
ظل أثرها  إذا ،بدأت قبل تاريخ العمل بها التيعلى كافة الممارسات  القانون  اأحكام هذ تسري 

 ، وذلك وفق لقانون كل دولة.قائمًا بعد هذا التاريخ
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 اجتماع الفريق العربي المتخصص لسالمة الغذاء 

  عشر لثثاالاالجتماع 

20-21/9/ 2022 

 عبر خاصية االتصال المرئي

 

 القطاع االقتصادي
 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 (الفنية لفريق سالمة الغذاء)األمانة 
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 توصياتوالتقرير 
 عشر لثالثااالجتماع 

 لسالمة الغذاءللفريق العربي المتخصص 
___ 

 االفتتاحأوال: 

 21/9/2022-20 يومي عشر لثثالسالمة الغذاء اجتماعه العقد الفريق العربي المتخصص  -
قائمة  1بمشاركة أعضاء الفريق من الدول العربية )مرفق عبر خاصية االتصال المرئي، و 

 المشاركين(

رحب مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي، حيث  -د/ بهجت أبو النصرفتتح االجتماع أ -
مشيرا إلى أنه تم انعقاد االجتماع عبر خاصية االتصال المرئي تلبية لرغبة المشاركين، بالسادة 

كثير من أعضاء الفريق لضمان مشاركتهم في فعاليات االجتماع، كما أشار إلى أهمية 
جدول األعمال، داعيا أعضاء الفريق إلى النظر في  المواضيع المطروحة على مشروع

 العربي  عمل الفريق ةمالحظات الجمهورية التونسية على البنود المرجعية واستراتيجي
كد على ضرورة بحث السبل لالستفادة أالمتخصص لسالمة الغذاء وأخذها بعين االعتبار، كما 

عد اعتماده من قبل المجلس االقتصادي ب اإلرشادي اإلقليمي في الدستور الغذائي،دليل المن 
بالسياسة العربية لسالمة واالجتماعي، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفريق المصغر المعني 

الغذاء، وحث أعضاء الفريق على النظر في المسودة النهائية للسياسة العربية، لرفعها إلى لجنة 
وفي  ،القتصادي واالجتماعي في دورته القادمةالتنفيذ والمتابعة تمهيدا العتمادها من المجلس ا

 ختام كلمته تمنى كل التوفيق والنجاح ألعمال االجتماع. 

دولة قطر  –رئيس صحة المنافذ ومراقبة األغذية ، خالد يوسف السليطي /األستاذ تم انتخاب -
برئاسة له  الثقة تجديدعلى  همسيادته بالوفود المشاركة وشكر برح حيثلترأس االجتماع، 

مبادرة المملكة العربية السعودية نحو االستفادة من  وأكد على أهمية المضي قدما   ،الفريق أعمال
، وبحث السبل الممكنة نحو تطبيقها لتعظيم ليمية التصاالت المخاطراإلقشبكة العربية الإلنشاء 

العربية لسالمة االستفادة منها وذلك ألهميتها، وطالب الدول التي لها مالحظات على السياسة 
لمناقشاتها بإدراج ما يمكن منها ومن ثم عرضها  الغذاء أن توافي بها الفريق العربي المصغر
وفي ختام كلمته تمنى أن تكلل أعمال االجتماع ، بصيغتها النهائية على اجتماع الفريق القادم

  .بالتوفيق

-  
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 ثانيًا: إقرار جدول األعمال

  :على النحو التالي األعمالبنود جدول واعتماد  قرارإتم 
استعراض توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  البند األول: 

 .فيما يخص سالمة الغذاء
 .لسالمة الغذاء المتخصص عمل الفريق العربي ةالبنود المرجعية واستراتيجي البند الثاني: 
 .للسياسة العربية لسالمة الغذاءاستعراض المسودة النهائية  البند الثالث: 
ليمية اإلقشبكة العربية المقترح مبادرة المملكة العربية السعودية إلنشاء   البند الرابع:

 .التصاالت المخاطر
نتائج المنتدى اإلقليمي العربي حول منهجية وآليات االعتماد التطوعي من   ند الخامس:بال

 .في المنطقة العربيةقبل طرف ثالث 
 .ما يستجد من أعمال :السادسالبند 

 .موعد ومكان عقد االجتماع القادم :البند السابع
 ثالثاً: المداولة والتوصيات

لمنطقة التجارة الحرة العربية  والمتابعة التنفيذ لجنة توصيات استعراضالبند األول: 
 :فيما يخص مجال سالمة الغذاء الكبرى 

 على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن، فريقاطلع ال -
 ذات والمتابعةجنة التنفيذ ل عاجتما توصيات األمانة العامة لجامعة الدول العربية استعرضت -

، وكذلك قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لسالمة الغذاء المتخصص العربيالفريق العالقة ب
 الشأن.( في هذا 110في دورته )

قامت األمانة العامة بالتواصل مع أحد أعضاء الفريق المعني بإعداد المعجم الخاص بمصطلحات  -
 الغذاء للوقوف على أخر المستجدات بشأن المعجم.

 

 وفي ضوء المناقشات 
 بـ أوصي

 

 ةالخطوط التوجيهية إلصدار شهادة عربية مشتركة للصادرات والواردات الغذائيرفع وثيقة  -1
إلى لجنة التنفيذ والمتابعة في كمخرج ثاني من مخرجات الفريق  واإلجراءات التابعة لها،

تمهيدا  إلحالتها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي اجتماعها القادم التخاذ ما يلزم بشأنها، 
  للنظر في اعتمادها.
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معجم الخاص بمصطلحات للالتي استلمتها  اإللكترونيةتكليف األمانة العامة بتعميم النسخة  -2
، للنظر فيه ومناقشته خالل لسالمة الغذاء المتخصص الغذاء على أعضاء الفريق العربي

 .االجتماع المقبل

قدرات أنظمة الرقابة على األغذية،  المبادرة العربية لتقييمبإعداد  المعنيالطلب من الفريق  -3
 ، لتعميمها على الفريق العربية بأخر نسخة تم إعدادها من المبادرةموافاة األمانة العام

 لسالمة الغذاء. المتخصص

لسالمة  المتخصص العربي الفريق عمل ةواستراتيجي المرجعيةنود البالبند الثاني: 
 :الغذاء

  على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن، لفريقاطلع ا −
خالل المجلس االقتصادي تم ما األمانة العامة لجامعة الدول العربية  استعرضت  −

التونسية خالل فعاليات المجلس في  ةواالجتماعي والمالحظات التي تقدمت بها الجمهوري
  .220626بموجب مذكرتها رقم ع ت إ ت/  هذا الشأن

عمل  ةالتونسية بشأن البنود المرجعية واستراتيجي ةعلى مالحظات الجمهوري فريقاطلع ال −
 مة الغذاء.لسالالمتخصص الفريق العربي 

 وفي ضوء المناقشات 
 وصي بـأ

لسالمة الغذاء إلى  المتخصص عمل الفريق العربي ةإعادة وثيقتي البنود المرجعية واستراتيجي -1
 .اتضمين مالحظات الجمهورية التونسية عليهمللنظر في الفريق المصغر المعني بإعدادهما 

الفريق المصغر بإجراء التعديالت المطلوبة تكليف األمانة العامة بتعميم الوثيقتين بعد قيام  -2
 خالل االجتماع المقبل. السالمة الغذاء للنظر فيهمالمتخصص على الفريق العربي  اعليهم

لسالمة الغذاء بآلية عمل اللجان  المتخصص الطلب من األمانة العامة موافاة الفريق العربي -3
 بالمجلس االقتصادي واالجتماعي. وفرق العمل الفنية

 استعراض المسودة النهائية للسياسة العربية لسالمة الغذاء:: لثالبند الثا
 على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن،  فريقاطلع ال −
بعد تضمين مالحظات  المسودة النهائية للسياسة العربية لسالمة الغذاءعلى  الفريق اطلع −

في هذا  للفريق المصغر المعني بإعداد وتعديل الوثيقة الدول التي أرسلت مالحظاتها
 .الشأن
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سودة السياسة مالفريق المصغر المعني بإعداد أعضاء  أحداستمع الفريق إلى مداخلة  −
 عليها من واقع مالحظات الدول. االعربية لسالمة الغذاء حول التعديالت التي تم إجراءه

 وفي ضوء المناقشات 
 أوصي بـ

 ”Word“الطلب من األمانة العامة موافاة دولة األمارات العربية المتحدة بنسخة بصيغة  -1
 من وثيقة السياسة العربية لسالمة الغذاء.

الطلب من دولة اإلمارات العربية المتحدة إدراج مالحظاتها على وثيقة السياسة العربية  -2
تكون  أنعلى  الوثيقة وتعديلها،للفريق المصغر بأعداد لسالمة الغذاء، وإعادة إرسالها 

 .Track Changesالمالحظات في شكل 
الطلب من الدول العربية التي لها مالحظات على الوثيقة موافاة الفريق المصغر المعني  -3

 .بإعداد وتعديل الوثيقة لتضمين تلك المالحظات
بها بعد  ةامالطلب من الفريق المصغر المعني بإعداد وتعديل الوثيقة موافاة األمانة الع -4

لسالمة الغذاء  المتخصص تضمين مالحظات ومرئيات الدول لتعميمها على الفريق العربي
 في نسختها النهائية.

قليمية اإلعربية الشبكة المبادرة المملكة العربية السعودية إلنشاء مقترح : رابعالبند ال
  :التصاالت المخاطر

 على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن، فريقاطلع ال -
 الخاصةالتي تتبناها المملكة  بشأن مقترح المبادرة إيضاحات ممثل المملكة العربية السعودية قدم -

نشاء شبكة عربية إقليمية التصاالت حول المخاطر المتعلقة بسالمة الغذاء في المنطقة بأ
 ل أكثر تفصيال.بعد إرسالها بشكالعربية، 

 إذ تشكر األمانة العامة والمشاركين المملكة العربية السعودية على المقترح المقدم من قبلها. -
 وفي ضوء المناقشات

 بـأوصي 

برئاسة المملكة العربية لسالمة الغذاء  المتخصص تشكيل فريق مصغر من الفريق العربي -
 –الجمهورية اللبنانية -دولة فلسطين  –السعودية وعضوية كل من: "الجمهورية التونسية 

لدراسة مقترح المملكة العربية السعودية لبحث السبل جمهورية مصر العربية"  – ليبياجمهورية 
، وإعداد تصور متكامل لعرضه على تلك المبادرة ومدى جاهزية الدول لتبنيها تطبيقلالممكنة 

 القادمة. لسالمة الغذاء خالل اجتماعاته المتخصص الفريق العربي
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نتائج المنتدى اإلقليمي العربي حول منهجية وآليات االعتماد التطوعي : خامسالبند ال
 من قبل طرف ثالث في المنطقة العربية:

 على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن، فريقاطلع ال -
المنتدى اإلقليمي حول منهجية وآليات نتائج أعمال اطلع الفريق على تقرير األمانة العامة حول  -

 .االعتماد التطوعي من قبل طرف ثالث في المنطقة العربية
 .الفريق لمداخلة األمانة العامة حول مشاركاتها في فعاليات المنتدىاستمع  -
المبادئ والخطوط وثيقة اإلحاطة علما بمقترح دولة لبنان لعرض ورقة عمل حول آخر مستجدات  -

، خالل CXG 93-2021 لتقييم برامج ضمان الطرف الثالث الطوعية واستخدامهاالتوجيهية 
 االجتماع القادم للفريق.

 ،وفي ضوء المناقشات
 أوصي بـ

المنتدى اإلقليمي حول منهجية حث الدول العربية األعضاء على االستفادة من مخرجات ونتائج  -
 .العربيةوآليات االعتماد التطوعي من قبل طرف ثالث في المنطقة 

 
  : موعد عقد االجتماع القادمدسساالبند ال

 فبرايرمن شهر  ألولعشر للفريق العربي لسالمة الغذاء خالل النصف ا رابعيعقد االجتماع ال
2023. 

 
 

 العامةممثل األمانة 
 
 
 
 

 د/بهجت أبو النصر
 إدارة التكامل االقتصادي العربي مدير 

 العربيةجامعة الدول  -القطاع االقتصادي 

 
 
 

 
 رئيس الفريق

 
  

 
 خالد يوسف السليطياألستاذ/ 

  رئيس صحة المنافذ ومراقبة األغذية
 ممثل دولة قطر

 
 



 

2019مايو  14   V.06 

 

  

 الدليل االرشادي اإلقليمي

 في الدستور الغذائي



 

1 
 

 خلفية عامة

تم اعداد هذه الوثيقة من خالل الفريق العربي المتخصصصصس لةصصصالمة الوذاط  واةصصص ة م موعة 
 بدعمو  ون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية و الزراعةبالتعا العمل الفنية للدةصصصصصصصصصتور الوذا ي

الممولة من الوكالة الةويدية  (SAFE)من المبادرة العربية لةالمة األغذية و تةهيل الت ارة 
معة بالمشصصاركة مع  ا للتعاون االنما ي الدولي  تنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصصصناعية

 ية الزراعيةنمالدول العربية, المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين, المنظمة العربية للت
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 المقدمة

عن اهتمام ملحوظ في الترويج لسالمة األغذية وجودتها في في هيئة الدستور الغذائي  العضوالدولة عرب ت -1
ة للتصدير   ةالوطني واصفاتالمتحديث /تعديلاعداد/لتزم تواالستهالك المحلي، و ما يتعٌلق بالمنتجات الُمعدَّ
الدستور يئة ه الصادرة عنالدولية  والتوجيهات استنادًا إلى المواصفات والتشريعات المتعلقة بسالمة االغذية

 الغذائي.

 وأولوياتها في الدستور الغذائي، واالستراتيجيات التي سوف ُتعَتَمد لدعم حكومةالتحّدد هذه الوثيقة سياسة  -2
 ال.على نحو فعّ  هذه السياسة تنفيذ

 م االت العمل ذات األولوية

 لدعم اإلدارة الكفوطة ألنش ة الدةتور الوذا ي على الصعيد الو نيتعزيز ال نى والُنظم الو نية  -أوالا 

في هاما  راعنصإلدارة أنشطة الدستور الغذائي على الصعيد الوطني  الجيدة والُنظمالمتينة ل البنية تشكّ  -1
طنية الموارد الو  الستخدام الدستور الغذائي، وضمانا عمللودعم اإلدارة الكفؤة الة فعّ المشاركة تعزيز ال

 لمحدودة على النحو األكثر كفاءة.ا
 تين األبرزالمؤسس الدستور الغذائي الوطنية مع االتصال قطةن اللجنة الوطنية للدستور الغذائي و تعتبر
 ستور الغذائي على الصعيد الوطني.الة لعمل الدتضطلعان معًا بدور رئيسي في اإلدارة الفعّ  اللتين

 :توفر العناصر التاليةالغذائي  نظام وطني للدستورالجيدة الي  اإلدارةتتطلب  -2
 الغذائي؛بنى مخصصة إلدارة األنشطة المتصلة بالدستور  -أ

 ةً قادر  كون تلها بحيث  المالئمة في الدستور الغذائي، و موقعها، وتوفير الموارداالتصال الوطنية  نقطةتحديد  -ب
 الرئيسية؛ اومسؤولياته اعلى تأدية جميع مهامه

لفرعية لجانها اعلى الصعيد الوطني )اللجنة الوطنية للدستور الغذائي و  بناء مرجعيات استشارية متينة -ت
في جميع المسائل المتعلقة بالدستور العالقة كافة دعم مشاركة أصحاب بما يالمجموعات المتصلة بها( و 

 الغذائي وغيرها من المسائل ذات الصلة؛
لدولة اد أولويات برامج الدستور الغذائي عبر إعالن واضح يحدّ واالقرار برفيع المستوى الدعم التوفير  -ث

 تور الغذائي؛االستراتيجية واهتماماتها في الدس
 مشترك؛الهتمام اللدعم التعاون والنهوض بالمسائل ذات ا قويةدولية اقليمية و إقامة روابط  -ج
 لرصد وتحليل أنشطة الدستور الغذائي ومتابعة التدابير المتخذة.منهجية اعتماد إجراءات  -ح
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حيث اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ب وعمل تعزيز دورانشاء و/او في للحكومة تتمثل األولوية بالنسبة  -3
من حيث اإلشراف االستراتيجي الرفيع المستوى على أنشطة الدستور الغذائي وتوجيهها، مهامها تؤدي 

تشريعات الوضع  في مجالتعزيز القدرات الوطنية  على صعيدودعم عملية تحقيق أولويات وطنية حاسمة 
 الدستور الغذائي. نشاطات   والمشاركة في المواصفاتو 

 تشكل هيئة استشارية رفيعة المستوى، سيكون من الهام أنالغذائي للدستور  الوطنية اللجنةأن ونظرًا إلى 
لدستور في عمل ا ةتعزيز العمليات التشاورية الرامية إلى دعم مشاركة جميع األطراف المعنيلتسعى قدمًا 

 الغذائي على الصعيد الوطني.  

 يذاةتراتي ية التنف

 صلة بهاالمجموعات المتلجانها الفرعية و و  موّثقة لتعزيز اللجنة الوطنية للدستور الغذائي آليات عملوضع  -أ
 ؛ األعلى شأناً  الوطنية بصفتها الهيئة االستشارية

، وبناء من خالل تدريبهاالدستور العذائي  مع الوطنية االتصال نقطة موّثقة لتعزيز قدراتآليات عمل وضع  -ب
 ؛وتوفير الموارد الضرورية لها بحيث تؤدي وظائفها ومسؤولياتها الرئيسيةقدراتها، 

تعزيز مشاركتهم في عمل الدستور الغذائي على موّجهة ألصحاب الشأن من أجل وندوات تنظيم ورش عمل  -ت
  الصعيد الوطني.

 

 ةاألولوي ذاتالمشاركة م االت تحديد تعزيز القدرات الو نية للمشاركة في الدةتور الوذا ي و  -ثانياا 

 مواصفاتمان أن ترتكز اللغذائي لتمثيل المصالح الوطنية وضمن الضروري المشاركة في أنشطة الدستور ا -1
 الدولية على مدخالت جميع البلدان األعضاء واألطراف المعنيين.

ن أ لذلك يجب الحرص علىواسعة من المواضيع،  مجموعةالدستور الغذائي نشاطات هيئة يشمل برنامج  -2
 لدولة العضواُتوَجه الموارد الوطنية المحدودة إلى المواضيع والبرامج ذات الصلة والفائدة األكبر بالنسبة إلى 

 .البينية التجارةنزاهة ، و المستهلك صحةسالمة األغذية، وحماية  على صعيد

في عملية  شأنصحاب الالوطني، وتعزيز انخراط ومشاركة أ هم الدستور الغذائي على المستوى الترويج لف -3
إلى  تّتسم بأهمية خاصة بالنسبة مواصفاتالدولية، بما في ذلك التشجيع على وضع  وضع المواصفات

 . دول االقليمالدولة و/او 

ي يتطّلب بذل الكثير من الجهود فتعتمد على االسس العلمية وتقييم المخاطر دولية  أن وضع مواصفات -4
من اجل تحقيق هدفين إثنين هما حماية صحة المستهلكين وضمان اعتماد ممارسات عادلة  مجال التعاون 



 

6 
 

ى الشبكات والروابط اإلقليمية من أجل التشجيع عل وطيدالضروري اتخاذ إجراءات لت منوعليه  ،في التجارة
 شتركة. ية مأهمدولية في مجاالت ذات  والخبرات، ودعم عملية وضع مواصفات ، وتبادل المعلوماتالتواصل

 اةتراتي ية التنفيذ

 ؛الدولة و/او االقليموبرامج العمل ذات األولوية بالنسبة إلى الدستور الغذائي تحديد لجان  -أ
غذائي الترويج النشطة الدستور ال علىتدريب أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وجهة االتصال الوطنية  -ب

  ؛حماية الصحة والتجارةوصلته بفهم الدستور الغذائي في  نشر المعرفة من خالل
تعزيز اإلطار االستشاري لدعم إشراك ومشاركة أصحاب الشأن على الصعيد الوطني في عمل الدستور  -ت

 الغذائي؛
الوعي إزاء الدستور الغذائي والمسائل المتصلة بالسالمة الغذائية بين أصحاب الشأن لدعم عملية زيادة  -ث

 ؛وتنفيذها على الصعيد الوطني المواصفاتالتشريعات و استيعاب 
الغذائي، والمساهمة في وضع تعزيز الفهم والقدرات على الصعيد الوطني للمشاركة في عمل الدستور  -ج

 دولية، وتمثيل المصالح واألولويات الوطنية.ال مواصفاتال
صال الوطنية االت نقاطن اللجان الوطنية و في ما بيلتعزيز الشبكات والروابط اإلقليمية الهادفة دعم اإلجراءات  -ح

المعلومات، والتشجيع على التعاون في مجال الدستور الغذائي تبادل من أجل للدستور الغذائي في دول االقليم 
 .والمسائل المتصلة به
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 اةتناداا إلى الدةتور الوذا ي التشريعاتو و نية لألغذية المواصفات الالتش يع على وضع  -ثالثاا 

للبلدان  لفرصةبتوفير االدستور الغذائي والمشاركة فيه  لعضوية أحد المبررات الرئيسية لالنضمام يقضي -1
  اصفاتو ، ودعم عملية وضع معلى الصعيد الوطنيفي ما يخص الغذاء التنظيمية  تعزيز قدراتهالاألعضاء 
الدستور ها هيئة تصدر التي  توجيهيةالخطوط الدولية و ال مواصفاتالباالستناد إلى وطنية لألغذية  وتشريعات
في غذية الوطنية لألوالتشريعات المواصفات تعديل/تحديث /اعداداألولوية إلى . ويجب أن ُتمَنح  الغذائي

جة المسائل لمعال تشريعات. كذلك، ينبغي إيالء األولوية القصوى إلى وضع الحساسة واالكثر دقة مجاالتال
 المتصلة بسالمة األغذية على امتداد السلسلة الغذائية.

االحكام و على الصعيد الوطني، التمييز بصورة واضحة بين األحكام اإللزامية  إصدار مواصفات ينبغي، عند -2
بة إلى سالوطنية على األحكام اإللزامية الضرورية بالن تشريعيةال. وبصورة عامة، ترّكز السلطات االختيارية

، تضعها الهيئات المعنية بالمواصفات سالمة األغذية وحماية الصحة. أّما األحكام المتصلة بالجودة والتي
  الوطنية على خالف ذلك. التشريعاتما لم تنّص اختياريا طبيقها فيجب أن يكون ت

 اةتراتي ية التنفيذ

ا هخطط عمل من أجل مراجعتها وتحديث، ووضع بشأن األغذيةالموجودة والتشريعات استعراض المواصفات  -أ
 ؛الدستور الغذائي الصادرة عن هيئةوالخطوط التوجيهية  مع األخذ في االعتبار المواصفات

 ؛الغذيةاالتشريعات الخاصة ب المواصفات و المخاطر عند وضع تحليل االرتكاز على -ب
 .الزمةال توفير المراجع العلمية -ت
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 لدوليةا ي للمةاهمة في عملية وضع المواصفاتوالفنية على الصعيد الو نتعزيز القدرات العلمية  -رابعاا 

وعة واسعة من مجم فيقدرات علمية وفنية  توّفر دولية اركة الفعالة في عملية وضع مواصفاتتتطّلب المش -1
 المجاالت.

الح الوطنية المصالبيانات، وتمثيل وجمع إن الخبرة العلمية والقدرات الفنية ضرورية للتحليل، والبحث،  -2
نية الف الخبراتالدولة أن تستخدم المهم . ومن لمراحل الحاسمة من عملية وضع المواصفاتخالل جميع ا

المعلومات  ، واستخدام هذهبالنسبة اليها ذات االولويةإلجراء البحوث والتحاليل الضرورية للمسائل المتاحة 
 مان انلضلبلورة مواقف وطنية. كذلك، إن القدرات العلمية الوطنية ضرورية لدعم عملية جمع البيانات 

هة جت العلمية الوطنية حاسم ل. كما أن تعزيز القدراممثلة عالمياعلى بيانات مبنية الدولية  واصفاتالم
 الوطني. مستوى لى المتطلبات السالمة الغذائية عتحديد ة دعم عملي

 اةتراتي ية التنفيذ

 تشريعاتو  واصفاتمالدستور الغذائي/ وضع ب في مجاالت متصلة الوطنيينعلميين الخبراء الاالستعانة ب -أ
 ؛الدولةوذات أولوية بالنسبة إلى  ،غذيةألا

خرى، واي مجموعات العلمية ابين المؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية  التواصل تعزيز الروابط وشبكات -ب
 على الصعيدين الوطني واإلقليمي لتبادل المعلومات العلمية ودعم التحليل الفني؛

التنسيق بين اللجان العلمية المعنية بسالمة الغذاء واللجان الفنية المعنية باعداد المواصفات و التشريعات   -ت
 الخاصة باالغذية.

 .الدولة و/او االقليم ل مسائل/مواضيع ذات أهمية بالنسبة إلىبيانات وطنية حو و دعم عملية وضع قواعد  -ث
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 إ راطات توزيع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي
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 المقدمة

توضح هذه الوثيقة اإلجراءات المتبعة في توزيع وثائق هيئة الدستور الغذائي والتي ترسل بواسطة أمانة  -1
هيئة الدستور الغذائي، وتجدر اإلشارة إلى أن وثائق الدستور الغذائي تكون عادًة وثائق عامة ويمكن 

 االّطالع عليها على الموقع االلكتروني الخاص بالدستور الغذائي. 

تضطلع نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي بمسؤولية ضمان حصول جميع األطراف المعنية في  -2
الدولة على الوثائق والمعلومات المتصلة بالدستور الغذائي. وهذا إجراء هام لإلحاطة بمشاركة جميع 

 أصحاب الشأن في نشاطات هيئة الدستور الغذائي، ودعم هذه المشاركة. 

جراءات لضمان أن تغطي نشاطات هي -3 ئة الدستور الغذائي مجموعة واسعة من المجاالت، وتتطلب نظمًا وا 
 ُترَسل الوثائق والمعلومات إلى الشخص المناسب/المجموعات المناسبة.

 

 أوال : أنواع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي

 ي، ما يلي:الدستور الغذائ تشمل الوثائق التي تتلقاها نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي من قبل أمانة
 دعوات إلى المشاركة في اجتماعات لجان الدستور الغذائي ومجموعات العمل. -أ

 تقارير االجتماعات ودورات اللجان. -ب
 أوراق جدول األعمال ومشاريع المواصفات. -ت
 رسائل دورية. -ث
 أخرى. تقارير فنية صادرة عن منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية -ج
 بنود إعالمية. -ح

 

 ثانيا :  إ راطات توزيع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي

تقوم نقطة االتصال الوطنية باستعراض الوثائق، وتقّرر التدابير الواجب اتخاذها لمتابعة كل منها مثاًل:  -1
 لإلحاطة علمًا، أو التخاذ اإلجراءات الالزمة والمتابعة ، و/او غيرها من اإلجراءات.

الوثائق التي تتطلب اتخاذ اإلجراءات والمتابعة إلى اإلدارة الوطنية المختصة/الشخص المسؤول ذات ُترسل  -2
 الصلة، وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، التخاذ اإلجراءات الضرورية والمتابعة.
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جان لة المتعلقة بلُترسل الدعوة، وجدول األعمال، وأوراق العمل ومشاريع المواصفات والنصوص ذات الص -3
الدستور الغذائي إلى االدارة المختصة، وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وترسل نسخ عنها 

 إلى سائر األفراد/المجموعات المعنية حسبما هو مالئم. 

اللكتروني ا ُترَسل الوثائق اإلعالمية إلى األطراف المهتمة. ومن المفيد أيضًا نشر هذه الوثائق على الموقع -4
 للجنة الوطنية للدستور الغذائي.

م اإلجابات على الدعوات والوثائق األخرى ضمن الفترة الزمنية  -5 تحرص نقطة االتصال الوطنية على أن ُتقدَّ
 المناسبة.

ُترَسل المالحظات الوطنية، عند إنجازها، من خالل نقطة االتصال الوطنية إلى أمانة الدستور الغذائي/  -6
 نية في الدستور الغذائي. اللجنة المع

 

 ثالثا: االتصاالت مع أمانة الدةتور الوذا ي والحكومات المضيفة لل ان

عماًل بدليل إجراءات هيئة الدستور الغذائي، يجب أن تمّر جميع االتصاالت الرسمية من والى أمانة الدستور 
ي غ تسميات الوفد او المشاركين فالغذائي من خالل نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي بما فيه ابال

رسال التعليقات الوطنية وأي اتصاالت أخرى ذات طابع رسمي. ومن األهمية أن يتم إطالع  االجتماعات، وا 
 جميع األطراف المعنية على اإلجراءات المعتمدة في االتصاالت بحيث ال يحصل أي ارتباك أو سوء تفاهم. 
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   راطات العملإ -الل نة الو نية للدةتور الوذا ي
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 المقدمة

تعتبر اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بموجب هيكليتها، ورئاستها، وتشكيلتها، هيئة رفيعة المستوى يقضي  -1
دورها الرئيسي بتوفير اإلدارة اإلستراتيجية والتنسيق الرفيع المستوى على الصعيد الوطني بشأن مسائل 

بالدستور الغذائي ، وتقوم اللجنة بإسداء المشورة للحكومات بشأن اآلثار المترتبة على مختلف متصلة 
 القضايا المّتصلة بالعمل الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي واللجان المنبثقة عنها.

مختلف ليشكل إنشاء لجنة وطنية للدستور الغذائي دعما لعمل نقطة االتصال الوطنية ويضمن وجود فرصة  -2
 الجهات المعنية لتقديم آرائهم بشأن مختلف المواضيع المتعلقة بالدستور الغذائي.

 تحّدد هذه الوثيقة إجراءات عمل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي.  -3
 

 إ راطات عمل الل نة الو نية للدةتور الوذا ي

 تشكيلة ومهام الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -1
اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بموجب التشريع الذي يرعى تأسيسها. وتتسق مهامها إلى ُتحّدد تشكيلة ومهام 

 حّد كبير مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي؛

 تضم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ممثلين عن الجهات التالية:
 الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة؛ -أ

 السلطات المحلية؛ -ب
 منظمات المستهلكين؛ -ت
 االتحادات/النقابات المهنية؛ -ث
 الجامعات؛  -ج
 مراكز البحوث؛ -ح
 الخبراء االختصاصيين. -خ

 تحدد مهام  اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على النحو التالي:
   .صياغة المواقف الوطنية حول المسائل التي تنظر فيها هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية -أ

 تحديد مجاالت األولوية لمشاركة البلد في أعمال هيئة الدستور الغذائي؛ -ب
تحديد اإلدارات الوطنية المختصة والجهات المعنية وتعيين المندوبين لتمثيل البلد في االجتماعات التي تعقدها  -ت

 الهيئة وأجهزتها الفرعية؛
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تندة ة ووضع مواصفات وتشريعات وطنية مستقديم المشورة للحكومة في مسائل متصلة باعتماد مواصفات دولي -ث
 إلى الدستور الغذائي.

 القيام بمهام أخرى تسندها إليها الحكومة -ج
 أمانة الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -2

 تؤدي أمانة اللجنة الوطنية المهام الرئيسية التالية:
 عليه.تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وفق جدول زمني متَّفق  -أ

رسااااااااااااااله إلى  -ب إعداد جدول األعمال بالتشااااااااااااااور مع رئيس اللجنة الوطنية للدساااااااااااااتور الغذائي او من يمثله، وا 
 األعضاء قبل انعقاد االجتماع بفترة كافية.

 إعداد الوثائق وأوراق جدول األعمال لدعم المناقشات أو عملية اتخاذ القرارات. -ت
الصااااااااااااادرة عن اللجنة الوطنية للدسااااااااااااتور الغذائي، إعداد محاضاااااااااااار االجتماعات ودعم تنفيذ التوصاااااااااااايات  -ث

 واالضطالع  بمسؤولية إجراءات المتابعة؛
 تحديث األجزاء ذات الصلة باللجنة في الموقع االلكتروني للجنة الوطنية للدستور الغذائي؛ -ج
 تأدية الوظائف التي تسند إليها من جانب اللجنة الوطنية للدستور الغذائي. -ح

 
دارة  دول  -3  األعمالاعداد وا 
  تعقد اللجنة الوطنية للدستور الغذائي اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وبموجب جدول أعمال رسمي

يتوافق مع صااااالحيات اللجنة. وينبغي التمييز بصااااورة واضااااحة بين القضااااايا التي تتطلب نقاشااااًا/ توصااااية 
 وتلك التي ُتعَرض إلطالع اللجنة عليها.

 لجنة الوطنية للدستور الغذائي على ما يلي: يجب أن يرّكز جدول أعمال ال 
 مسائل استراتيجية في مجال السياسات التي تتصل بالدستور الغذائي ووضع المواصفات؛ -أ

 الموافقة على التمثيل الوطني في اجتماعات الدستور الغذائي؛ -ب
 ي؛دستور الغذائالمصادقة على المواقف الوطنية بشأن مسائل رئيسية مدَرجة على جدول أعمال اجتماعات ال -ت
 الموافقة على األولويات الوطنية وبرامج العمل المتصلة بالدستور الغذائي ووضع المواصفات؛ -ث
 االحاطة بما تم من توصيات باجتماعات اللجان الدولية بعد انعقاد كل اجتماع من خالل الوفود المشاركة؛ -ج
 مسائل وطنية متعلقة بسالمة الغذاء وذات الصلة بالدستور الغذائي -ح
 .ب مستوى رفيع من التدقيق والقرارأي مسائل أخرى تتطل -خ
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 تواتر اال تماعات -4
  تعقد اللجنة الوطنية للدسااااتور الغذائي اجتماعين على األقل في الساااانة لمناقشااااة قضااااايا متصاااالة بالدسااااتور

الها أعمالغذائي. ويجوز لها أن تعقد اجتماعات إضااافية عند الحاجة. وُترساال مواعيد االجتماعات وجداول 
 قبل فترة مالئمة من انعقادها لتسهيل استعداد الممثلين لها ومشاركتهم فيها.

 :ُتحّدد مواعيد االجتماعات بناء على عوامل مثل 
 مواعيد اجتماعات هيئة الدستور الغذائي ولجانها الفرعية؛ -أ

متطلبات إصااادار الساااياساااات مثل خطط العمل السااانوية، أو التشاااريعات، أو متطلبات وضاااع المواصااافات أو  -ب
 المصادقة عليها. 

 تطورات ومبادرات جديدة تؤثر على إدارة أنشطة هيئة الدستور الغذائي؛ -ت
 مسائل مختصة تتطّلب مستوى رفيع من التدقيق والتوجيه. -ث
 مسائل طارئة ذات الصلة. -ج

 اال تماعاتاعداد محاضر  -5
تقوم امانة اللجنة الوطنية للدسااااتور الغذائي بإعداد محاضاااار موجزة عن اجتماعات اللجنة تشااااير بوضااااوح إلى 
جراءات المتابعة. ويجب أن ُتعّد هذه  المسااااائل التي جرت مناقشااااتها وما خلصاااات إليه من نتائج وتوصاااايات، وا 

 عضاء واألطراف المعنيين في الوقت المالئم. المحاضر بعد انعقاد االجتماع، على أن ُتوزَّع على جميع األ

 متابعة التوصيات -6
تتولى أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي مسؤولية رصد تنفيذ التوصيات المعتمدة من اللجنة، واتخاذ أي 

 تدابير متابعة ضرورية.

 الل ان الفرعية المن ثقة عن الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -7
 دسااتور الغذائي وفقًا للمواضاايع واللجان. لذلك يمكن للجنة الوطنية ان تنشاان  لجانا فرعية تتّم إدارة عمل ال

متخصصة تابعة لها عاكسة للجان الدستور الغذائي ُتعنى بمواضيع ذات أولوية بالنسبة إلى البلد وتعكس 
 البنى الدولية إلدارة المشاورات واالتصاالت. 

 ن الفنية المعنية المتوفرة في البلد او انشاء لجان فرعية وفق الحاجة. يمكن للجنة الوطنية االستعانة باللجا 

  ُتحّدد تشااكيلة اللجان الفرعية وفق الموضااوع المعني بحيث تتمثل فيها الوزارات والمؤسااسااات الحكومية ذات
من  ،الصاااالة، والهيئات غير الحكومية وفقا للحاجة. ونظرًا للطابع العلمي الذي يّتساااام به الدسااااتور الغذائي

 األهمية أن يتمثل الخبراء الوطنيون المختصون في اللجان الفرعية. 
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  ُتسااااااااااااااناد إلى االدارة المعنياة بموضااااااااااااااوع اللجناة تحادياد الخبير المسااااااااااااااؤول عن إدارة عمال اللجناة الفرعية
المتخصااااااصااااااة ضاااااامن التوجيهات العامة الصااااااادرة عن اللجنة الوطنية للدسااااااتور الغذائي وبدعم من نقطة 

 االتصال الوطنية. 

 :تعنى اللجان الفرعية المتخصصة بما يلي 
 ة الوطنية للدستور الغذائي في ما يتعلق بالمجال الذي انشئت الجله؛العمل كهيئة استشارية للجن -أ

 تقديم المشورة والتوجيهات حول مسائل قيد الدراسة في لجنة الدستور الغذائي ذات الصلة؛ -ب
توفير المشااورة  الفنية التخاذ مواقف وطنية بشااأن النصااوص والمسااائل المطروحة على جدول األعمال والتي  -ت

 بالنسبة إلى البلد؛تكون ذات أولوية 
 رفع توصيات بشأن تشكيلة الوفود الوطنية في اللجنة، أو مجموعة العمل او فريق المهام؛ -ث
رفع توصاايات بشااأن األولوية في عملية وضااع المواصاافات والتشااريعات الوطنية الخاصااة باالغذية باالسااتناد  -ج

 إلى هيئة الدستور الغذائي ؛
 وبناء القدرات؛تقديم المشورة عن متطلبات التدريب  -ح
 القيام بأي أنشطة أخرى قد توكلها إليها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي. -خ
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 م موعات العمل االةتشارية الفنية -8
مجموعة العمل االستشارية الفنية هي مجموعات مكونة من خبراء اختصاصيين تنشئها اللجنة الوطنية  

مسائل أو مواضيع محّددة ذات صلة بالدستور الغذائي أو بهدف توفير الدعم الفني، وتقديم المشورة بشأن 
بعملية وضع المواصفات على الصعيد الوطني. ويمكن أن تكون مجموعات العمل االستشارية الفنية لجانًا 
مختصة، مؤقتة أو دائمة، حسب الموضوع أو األولويات الفنية أو المتطلبات على الصعيد الوطني. وتكون 

تور الغذائي واللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنها مسؤولًة بصورة عامة عن تحديد اللجنة الوطنية للدس
 المسائل والمواضيع التي تتطلب دعمًا فنيًا ومشورة.

يمكن إنشاء مجموعات استشارية فنية لتوفير التقييم، والدعم الفني، والمشورة في مجاالت مثل علم  
مضافة إلى األغذية، وأساليب التحليل ومتبقيات المبيدات ومخلفات العقاقير االحياء الدقيقة، والتغذية، والمواد ال

 البيطرية ومضادات الميكروبات من بين مجاالت أخرى.

يتم اختيار األعضاء في المجموعات االستشارية الفنية على أساس إلمامهم وخبرتهم في المجال  
ة بالموضوع المعروض باختيار رئيس المجموعة الموضوعي الذي يوكل الى المجموعة. وتقوم السلطة المعني

االستشارية الفنية. كذلك، توّفر نقطة االتصال الوطنية الدعم والتوجيهات اإلجرائية إلى المجموعة االستشارية 
 الفنية خالل تأدية المهام المسندة إليها. 
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 - مع الدةتور الوذا ي نق ة االتصال الو نية
  رق العمل
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الدولة نقطة االتصال الوطنية وذلك تسهيال القامة اتصاالت وعالقات عمل تتسم بالكفاءة والفعالية فيما تحدد 
 بين هيئة الدستور الغذائي وحكومات الدول االعضاء.

 الصعيد على الغذائي الدستور أنشطة إدارة في هام بدور الغذائي الوطنية مع الدستور االتصال نقطة تقوم
 لدعم صحيحة ونظم بنى إقامة الضروري  من نطاقها، واتساع الغذائي الدستور برامج تعّدد إلى الوطني. ونظراً 

 الغذائي.  الدستور في الوطنية بالمصالح والنهوض الوطني المستوى  على الفّعال التنسيق

كل والهيا الوطنية للتشريعات تبعا بلد كل الغذائي في بالدستور الخاصة نقاط االتصال عمل طرق  تتباين
 والممارسات الحكومية.

لنقطة االتصال الوطنية مع الدستور الغذائي  الكفوءة تحّدد هذه الوثيقة البنى واإلجراءات الالزمة لدعم اإلدارة
 على الصعيد الوطني.

  رق عمل نق ة االتصال الو نية مع الدةتور الوذا ي
 مهام نق ة االتصال الو نية -1

بالدستور الغذائي في كل بلد تبعا للتشريعات الوطنية والهيكليات  تتباين طرق عمل نقاط االتصال الخاصة
والممارسات الحكومية؛ وتتمثل المهام األساسية لنقطة االتصال الوطنية الخاصة بالدستور الغذائي، وفقا لدليل 

 اإلجراءات الدستور الغذائي في ما يلي:
ن الدولة العضو وجهات االتصال الوطنية في العمل كرابط بين الدولة العضو وأمانة الدستور الغذائي وبي -أ

 البلدان األعضاء في هيئة الدستور الغذائي؛
 استالم النصوص النهائية لوثائق الدستور الغذائي وضمان توزيعها إلى  المعنيين؛ -ب
رسال المالحظات الوطنية بشأن وثائق أو اقتراحات هيئة الدستور الغذائي إلى  -ت تنظيم اجتماعات تشاوريه وا 

 امانة الدستور الغذائي وأجهزته الفرعية؛
 التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للدستور الغذائي؛ -ث
 تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة مع جهات االتصال الوطنية في الدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي؛ -ج
 لة وأمانة الدستور الغذائياستالم الدعوات لحضور دورات هيئة الدستور الغذائي، وابالغ اللجان ذات الص -ح

 عن أسماء المشاركين الوطنيين وتشكيلة الوفود ؛
 حفظ قاعدة معلومات للنصوص النهائية للوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي؛  -خ
 الترّويج ألنشطة هيئة الدستور الغذائي على المستوى الوطني؛ -د
 تحديث المعلومات الخاصة بها على الموقع االلكتروني -ذ
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 االتصاالت -2
  تتولى نقطة االتصال الوطنية مسؤولية التواصل بين أمانة الدستور الغذائي وحكومة الدولة العضو. فهي

الجهة المعنية باستالم الوثائق، واإلخطارات، واالستفسارات والدعوات إلى اجتماعات اللجان ومجموعات 
ت والمالحظات واالتصاالت الصادرة عن العمل، وجدول األعمال، وأوراق عمل اللجنة، وتقارير االجتماعا

 المنظمات الراعية أو بلدان أعضاء أخرى. 

  تتم جميع االتصاالت الرسمية بين البلد العضو وأمانة الدستور الغذائي ونقاط االتصال الوطنية في البلدان
ى حضور إلاألعضاء األخرى عبر نقطة االتصال الوطنية. وتضّم هذه االتصاالت اإلخطار بقبول الدعوات 

بداء المالحظات الوطنية وغيرها من اإلخطارات الرسمية.   االجتماعات وتشكيلة الوفود الوطنية، وا 

  تحرص نقطة االتصال الوطنية على إحاطة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، في حال وجودها، علما
 بالمراسالت المذكورة اعاله.

 توزيع الوثا ق  -3
  مسؤولية ضمان أن ُتوزَّع الوثائق في الوقت المالئم إلى األطراف المعنية تتولى نقطة االتصال الوطنية

ذات الصلة على الصعيد الوطني. وتشمل هذه الوثائق الدعوات إلى حضور اجتماعات اللجان ومجموعات 
العمل، وجدول األعمال ووثائق العمل، ومشاريع المواصفات والنصوص النهائية، واإلخطارات، 

م اإلجابات على الدعوات والوثائق واالستفسارات وغ يرها، وتحرص نقطة االتصال الوطنية على أن ُتقدَّ
 األخرى ضمن الفترة الزمنية المناسبة.

  تكون نقطة االتصال الوطنية مسؤولة عن توزيع الوثائق وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في "إجراءات
 توزيع وثائق الدستور الغذائي".

   يغطيها الدستور الغذائي في مجاالت عمل عدد من اإلدارات/المؤسسات على تدخل المواضيع التي
 الصعيد الوطني، وتتطلب دراستها وتحليلها عمليات منتظمة للتواصل ووضع السياسات. 

  تكون نقطة االتصال الوطنية على اتصال بالمندوبين الرئيسيين من اإلدارات المختصة، وتتعاون معهم
 نشطة الالزمة على الصعيد الوطني.االبشكل وثيق، في إدارة 
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 الترويج ألنش ة الدةتور الوذا ي على الصعيد الو ني -4

تقوم نقطة االتصال الوطنية بدور هام في تعزيز المعرفة بالدستور الغذائي وفهمه على الصعيد الوطني. ويتم 
 ذلك من خالل:

كة ذائي، وتوفير المشورة حول كيفية المشار تنظيم ورش عمل وطنية تهدف إلى زيادة  الوعي إزاء الدستور الغ -أ
 في نشاطات الدستور الغذائي وكيفية إعداد مواصفات دولية؛

تعزيز فهم مواصفات الدستور الغذائي وأهميتها في حماية الصحة والتجارة، وكيفية استخدامها من الجانب  -ب
 الوطني لوضع المواصفات الوطنية والتشريعات وقواعد الممارسات الجيدة.
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للمشاركة في الوفد الو ني  وآلية تحديدمعايير 

 ا تماعات هي ة الدةتور الوذا ي
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تتسم معايير اختيار الوفود الوطنية في لجان هيئة الدستور الغذائي بأهمية كبيرة لضمان التمثيل الفّعال وحماية 
المصالح الوطنية خالل المشاركة في لجان ونشاطات هيئة الدستور الغذائي. وفي ما يلي الخطوات النموذجية 

ر كّل لغذائي، ولجانها الفرعية. وتشمل هذه المعاييالختيار التمثيل الوطني للمشاركة في لجان هيئة الدستور ا
من نقطة االتصال الوطنية في الدستور الغذائي، والمؤسسات/اإلدارات الوطنية ذات الصلة، واللجنة الوطنية 

 للدستور الغذائي. 

 ما ي ب أن تقوم به الل نة الو نية/ نق ة االتصال الو نية للدةتور الوذا ي -1
 مجموعات عمل هيئة الدستور الغذائي ذات األولوية بالنسبة إلى البلد، مع األخذ في االعتبار ما يلي:تحديد اللجان /  -أ

 .ةيالصح بعاداال -
 االبعاد االقتصادية والتجارية؛ -
 تقوية االنظمة الوطنية للرقابة على االغذية؛ -
 االمكانيات الوطنية؛ -
 توفر المهارات الوطنية؛ -

 كل لجنة/مجموعة عمل مع األخذ في االعتبار ما يلي:تحديد اإلدارة المختصة لمتابعة  -ب
 المجال/الموضوع ومدى ارتباطه بنطاق عمل اإلدارة المحّددة على الصعيد الوطني. -
 المسائل قيد الدرس والحاجة إلى خبرة فنية. -
 توفر الخبرات والقدرات الفنية . -

 تحديد االطراف المعنية بالمشاركة في الوفد الوطني -ت
 يتم اختيار عضو الوفد الوطني وفقا للمعايير التالية: 

 المؤهالت -
 الخبرة -
 المعرفة بمجال الموضوع -

 :التالية الجهات عن ممثلون  الوطني الوفد في يشارك ان يمكن -ث
 الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة؛ -
 السلطات المحلية؛ -
 منظمات المستهلكين؛ -
 االتحادات/النقابات المهنية؛ -
 ت؛ الجامعا -
 مراكز البحوث؛ -
 الخبراء االختصاصيون. -
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 ما ي ب أن تتابعه أمانة الل نة الو نية/ نق ة االتصال الو نية للدةتور الوذا ي -2
 مراسلة االدارة المختصة لتحديد رئيس الوفد الوطني مع األخذ في االعتبار المعايير التالية: -أ

 المؤهالت؛ -
 الخبرة؛ -
 االلمام باليات عمل الدستور الغذائي؛  -
 ىالمعرفة بمجال الموضوع؛ -
 اللغة / مهارات االتصال؛ -
 القدرة على اتخاذ القرار وتمثيل البلد على المستوى الدولي. -

 متابعة انجاز تقرير المشاركة في االجتماع للعرض على اللجنة الوطنية للدستور الغذائي لمناقشته . -ب
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 و نيةاعداد المواقف ال
 في نشا ات هي ة الدةتور الوذا ي المشاركة

 دور ومةؤوليات رؤةاط وأعضاط الوفود والخ راط
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ستدعي ت تغطي نشاطات هيئة الدستور الغذائي مجموعة واسعة من المجاالت الفنية المتعلقة بسالمة الغذاء التي
المساهمة الفّعالة لألعضاء في وضع المواصفات الدولية من خالل المشاركة في االجتماعات ومجموعات 

 . العمل وتقديم التعليقات والبيانات الداعمة

 ول انه الفرعيةالدةتور الوذا ي هي ة التحضير ال تماعات  في إ ار الو ني الموقفإعداد  -1

قدرًا بلد ما لالوطني  الموقفوا عداد و/او لجانها الفرعية  الدستور الغذائي هيئة في اجتماعات تستوجب المشاركة
الذي يتطّلب اإلعداد الجيد والمتواصل على مدار السنة، باإلضافة إلى متابعة عن قرب كبيرًا من التحضير، 

 لكل المستجّدات المتعلقة بمجال عمل اللجنة المعنّية.

 بالنسبة ئيالغذا للدستور الوطنية اللجنة تضعها التي األولويات ضوء على المحّددة المختصة، اإلدارة تتولى
 وتشمل. نةاللج بهذه المتصلة الفنية المدخالت جميع إدارة مسؤولية معّين، متخصص مجال أو معّينة لجنة إلى
 وا عداد البلد، لىع التبعات وتحديد الوثائق وتحليل الوفد، رئيس/ الرئيسي الفني الخبير تحديد المسؤولية هذه

 راتوالمذك الوطنية المواقف مشاريع وا عداد المواصفات، ومشاريع الدورية الرسائل على الوطنية المالحظات
 الصلة؛ ذات والواجبات اإلعالمية،

د مسؤواًل يكون رئيس الوف ،في اجتماعات لجان الدستور الغذائي ضمان تمثيل فّعال للمصالح الوطنية بهدفو 
تي سيشارك في ال عمل اللجنةنطاق المواضيع المتعلقة ب البيانات الوطنية بشأنوتنسيق  جيهعن تو  بشكل عام
 غذائي.أمانة اللجنة الوطنية للدستور الاالتصال الوطنية و  نقطة ما يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وغالباً  أعمالها،

ت ات لجنة الدستور الغذائي الخطوافي اجتماع للمشاركة الحضورية او بالمراسلة يإعداد الموقف الوطنشمل وي
 :التالية

 المعنية الوذا ي الدةتور ل نة ا تماع وثا قوتوزيع  اةتالمالخ وة األولى : 

الدعوة، وجدول األعمال، وأوراق العمل إلى الجهات المعنية  للدستور الغذائي ُترسل نقطة االتصال الوطنية
بداء الرأي بها.  لالطالع عليها وا 
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 الثانية: ا تماع الل نة الفرعية المتخصصةالخ وة 
تقدم أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي مشاريع الردود واإلشعارات حول وثائق الدستور الغذائي إلى اللجنة 
الفرعية المتخصصة ذات الصلة لدراستها خالل جلسة أو أكثر، حسب الحاجة، وا عداد مشروع موقف وطني 

 :ما يلي ةبصورة عامالجلسة وتشمل 

 .دول أعمال االجتماععمل ج استعراض أوراق -أ
 األولوية.وفق  البلدذات األهمية بالنسبة إلى  والمواضيع تحديد المسائل -ب
 أوراق جدول األعمال؛ تقييم -ت
 .مكتوبة على مشاريع المواصفات والرسائل الدوريةمالحظات إعداد  -ث
 .بالوفدإعداد المواقف الوطنية والمذكرات اإلعالمية الخاصة  -ج

 الخ وة الثالثة: المصادقة على الموقف الو ني
تقوم اللجنة الفرعية المتخصصة ذات الصلة، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع الموقف الوطني وترفعه إلى أمانة 
اللجنة الوطنية للدستور الغذائي التي ترفعه بدورها للمصادقة الرسمية عليه من قبل اللجنة الوطنية للدستور 

ويحال الموقف المكتوب المصادق عليه، عند الضرورة، ودون تأخير إلى امانة الدستور الغذائي من . الغذائي
 خالل نقطة االتصال الوطنية.

 الخ وة الّرابعة: مشاورات الوفد
سبق تيعقد الوفد المعين للمشاركة في اجتماع هيئة الدستور الغذائي اجتماعا تشاوريا في األسابيع السابقة التي 

 :سفره لحضور االجتماعات ، وذلك بهدف

 مواصلة دراسة مختلف البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة؛ -
 التشاور بشأن الموقف الوطني الذي اعتمدته اللجنة الفرعية المتخصصة. -
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 تحضيراا للمشاركة في ا تماعات هي ة الدةتور الوذا ي لر يس الوفد الوظا ف والمةؤوليات الر يةية -2

لغذائي نقطة االتصال الوطنية للدستور ا/ مع أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائيرئيس الوفد بالتعاون  يقوم
 :بالمسؤوليات التالية

 ا، وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذهالخاصة باللجنة المعنية استعراض وثائق الدستور الغذائي وأوراق العمل -أ
 .بشأن كل منها

  :تستوجب اتخاذ إجراءات مع األخذ في االعتبار المعايير التاليةتحديد الوثائق التي  -ب
 الصحة العامة، والتجارة واالقتصاد؛ الموضوع على صعيد/مالءمة مشروع المواصفة -
 على صعيد الصناعة المحلية والتجارة؛المواصفة مشروع  أهمية -
 دولية؛ اتالوطنية للمشاركة والمساهمة في وضع مواصف توّفر الخبرات -

 تحديد الجهات الوطنية المعنية بمواضيع جدول أعمال اللجنة؛ -ت
موافاة الجهات الوطنية المعنية بالوثائق الخاصة باالجتماع وبالسرعة الممكنة لإلحاطة، وطلب تسمية ممثل  -ث

مكانية المشاركة في عضوية الوفد الوطني؛  عن كل منها ممن يتمتعون بالمعايير المطلوبة للمتابعة وا 
 البلد المشارك ومناقشتها مع اإلطراف المعنية،همية بالنسبة إلى األ المواضيع ذاتائق وتحديد الوث تحليل -ج
الفرعية نية الفضمن اللجنة  أواالستعانة بمجموعة عمل استشارية وذلك ب إعداد تقرير فني لمشروع المواصفة -ح

 .المعنية
دارة اجتماعات ممثلي -خ  لمناقشة مشاريع الوثائق/ المواصفات/المعنية على الصعيد الوطني الجهات  تنظيم وا 

 النصوص، وتيسير عملية إعداد المواقف الوطنية حول المواضيع قيد المناقشة؛
رسالها من خالل نقطة على مشاريع المواصفات والرسائل الدورية،  إعداد المالحظات الوطنية ضمان -د وا 

 .وفقا لالصول المتبعة المحددةخالل المهلة  االتصال الوطنية

 ليات أعضاط الوفدمةؤو  -3

 االجتماع؛ ودليل الغذائي الدستورعمل  إجراءات دليل وفق المشاركة -أ
 الوفد؛ رئيس التعاون مع  -ب
 الوفد؛ رئيس يعقدها التي واالجتماعات العامة الجلسات جميع حضور -ت
 الرسمي؛ الوطني الموقف عن تحيد آراء عن الرسمية غير المناقشات في اإلعراب عدم -ث
 الوفد؛ فعالية تعزيز في الحكوميين غير المندوبون  يسهم أن ينبغي -ج
 لم يأذن رئيس الوفد بذلك. ال يجوز للمندوبين غير الحكوميين التفاوض نيابة عن الحكومة ما -ح
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 التمثيل في اال تماعات -4

بموجب ، و لغذائيا اللجنة المعنية في الدستوراجتماعات  الدولة والتحدث فيرئيس الوفد بمسؤولية تمثيل  يضطلع
يجوز  .الدهيمّثل آراء ب االجتماع، فإن رئيس الوفد هو الذيوبموافقة رئيس  إجراءات عمل الدستور الغذائي دليل

 ألي من أعضاء الوفد التحدث خالل االجتماع .لرئيس الوفد أن يسمح 

 حضور ا تماعات ل ان الدةتور الوذا يالقرار ب -5

 عضاء والمنظمات المراقبةإن اجتماعات لجان الدستور الغذائي مفتوحة لجميع األ -أ
اتخاذ القرار بشأن أولوياته في المشاركة، مع األخذ في االعتبار الموضوع الذي تتناوله  يعود إلى كّل بلد -ب

 لة.من وجهة نظر حماية الصحة والتجارة العاد اللجنة ومالءمته
ّتخذ اللجنة الوطنية للدستور الغذائي القرار بشأن حضور اجتماع هيئة الدستور الغذائي مع األخذ في االعتبار  -ت

 .لمشاركة في لجان الدستور الغذائيالوطنية عند ااألولويات 
 االتصال الوطنية الدعوات لحضور اجتماعات هيئة الدستور الغذائي؛ نقطةتتلقى  -ث
نص الدعوة وجدول أعمال االجتماع إلى امانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي  االتصال الوطنية نقطةُترسل  -ج

 .التي تحيله الى اإلدارة الوطنية المختصة، للنظر فيه واتخاذ اإلجراءات التحضيرية المناسبة
ل رئيس الوفد المسؤول عن تحلي الشخص الرئيسي/تسمية المختصة  اإلدارةتشمل التدابير المطلوبة من  -ح

غ لّ همية وتباألمسائل ذات التحضير المواقف الوطنية بشأن االشراف على ومات وا عداد المالحظات، و المعل
 .التسمية الى اللجنة الوطنية 

عداد المالحظات الو نية -6  التحضير ال تماعات الدةتور الوذا ي وم موعات العمل، وا 

 ؛لتحضيركبيرًا من ا تستوجب المشاركة في اجتماعات الدستور الغذائي قدرًا  -أ
يكون رئيس الوفد مسؤواًل عادًة عن استعراض جدول األعمال وتحديد المسائل ذات أهمية. ويجري ذلك عمليًا  -ب

بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات الصلة واألطراف المعنية. وتعقد اجتماعات على الصعيد الوطني إلطالق 
  . هذه العملية

ددة من جدول األعمال، تكون ذات اهتمام على الصعيد الوطني. يجوز لرئيس الوفد أن يعّد تحليال لبنود مح -ت
ويشكل هذا التحليل قاعدًة إلعداد مالحظات وطنية على مشاريع المواصفات والمسائل لمناقشتها خالل 

 االجتماعات؛
ُيعّد رئيس الوفد مالحظات على مشاريع المواصفات بالتشاور مع الوزارات المعنية وأصحاب الشأن من خالل  -ث

 للجان الفنية الفرعية المعنية؛ا
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 تقرير إلى اللجنة الوطنية للدستور الغذائي شكلحالما ُتستكَمل النقاشات، ترسل مخرجات النقاشات على  -ج
االتصال الوطنية التي تحيل بدورها المالحظات الوطنية إلى أمانة الدستور الغذائي وتحرص على  ونقطة

 .احاطة اللجنة الوطنية علما بذلك

 المشاركة في م موعات العمل -7

ي التي يلجأ إليها العديد من لجان هيئة الدستور الغذائ االداةوااللكترونية،  الحضوريةتشّكل مجموعات العمل،  -أ
. وهذه المجموعات مفتوحة لجميع األعضاء المعنية لتسريع عملية وضع المواصفات بين دورات اللجنة

 .والمراقبين
هامة للمساهمة في وضع مواصفات دولية خالل المراحل األولى  فرصةتمّثل المشاركة في مجموعات العمل  -ب

  .من الصياغة
 :تتم تسمية الممثلين الوطنيين في مجموعات العمل مع األخذ في االعتبار ما يلي -ت

 ارة العادلة؛من وجهة نظر سالمة األغذية والتج البلدالموضوع قيد الدراسة وأهميته بالنسبة إلى  -
 .توّفر الخبرة والبيانات الفنية على الصعيد الوطني للمساهمة في العمل -
ية بشأن استشارة جميع األطراف المعن بالتعاون مع رئيس اللجنة الفنية الفرعية تضمن جهة االتصال الوطنية -ث

 في مجموعة العمل؛ اسةالمسائل قيد الدر 
الوطنية والمشاركة في مجموعة  المدخالتسؤواًل عن إدارة يكون المشارك الرئيسي من االدارة المختصة م -ج

العمل، ويحرص على أن ُتنَسق المالحظات الوطنية وُترَفع الى نقطة االتصال الوطنية ضمن المهلة الزمنية 
 المحّددة؛

سؤواًل عن م في ذلك البلد قيادة مجموعة عمل، يكون الممثل الرئيسي من االدارة المختصة بلد ماحين يتوّلى  -ح
دارة عمل هذه المجموعة )إعداد مشاريع أوراق النقاش، واستعراض ،   وثائق وتقارير مجموعةوا عداد توجيه وا 

 .(العمل
االتصال الوطنية مسؤولية توزيع الدعوات للمشاركة في مجموعة العمل، وابالغ اللجنة المعنية  نقطةتتولى  -خ

على احاطة امانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي علما في الدستور الغذائي أسماء الخبراء كما تحرص 
 .الممثلين والتقارير بأسماء
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 التقييم والمتابعة بعد اال تماع -8

وقت  ممثال برئيساه أن يرفع، وفي أسارع الوفد الوطني المشاارك في اجتماعات الدساتور الغذائيعلى  يتعّين -أ
للنتائج الرئيسااااااااية التي ل اللجنة الوطنية، تقريرًا يورد فيه وصاااااااافاً إلى  ،ممكن ، وتحديد جتماعإليها اال توصااااااااّ

مالحظات خطية إضااافية، ومرحلة التقدم التي وصاال تشاامل تقديم  والتي يمكن ان الالزمةمتابعة الإجراءات 
مكانيةالمعتمدة  إليها مشااااااروع المواصاااااافة، واسااااااتعراض المواصاااااافات ت ومدى ارتباطها بالمواصاااااافا التنفيذ وا 

 .الوطنية
 تدابير يجري اتخاذها؛ ةالجهة المسؤولة عن تنفيذ أييوضح التقرير  -ب
 .ُيرَفع التقرير إلى اللجنة الوطنية للدستور الغذائي للنظر فيه وا عطاء التوجيهات حسبما هو مالئم -ت
جراءات ذات  -ث تقوم اللجنة الوطنية للدساااااااااااااتور الغذائي بإطالع المعنيين في الوقت المالئم على أية نتائج وا 

 وهي قد تشمل المواصفات المعروضة لالعتماد واقتراحات العمل الجديدة والمسائل قيد النقاش.. أهمية
 ,ذات الصلة جميع الجهاتالتقرير إلى تقوم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بإرسال  -ج
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