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 الثانياالجتماع 

 الصحة والصحة النباتيةلجنة 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىإطار  في

 (29/7/2019-28 العامة للجامعةاألمانة  مقرب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصفحة الموضوعـــات البند

 2 رئاسة االجتماع 

الصحة والصحة النباتية في بلملحق الخاص لالقانوني  مسودة النص :األولالبند 
 إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

3 

 5 استعراض المبادرة العربية لسالمة االغذية وتسهيل التجارة. البند الثاني:
 7 ما يستجد من أعمال  البند الثالث:
 8 موعد ومكان عقد االجتماع القادم البند الرابع:

 المرفقات
مسودة النص القانوني للملحق الخاص مقترح األمانة العامة حول  :1مرفق 

 .في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالصحة والصحة النباتية 
 

الفريق العربي لسالمة االغذية تقرير األمانة العامة حول انجازات  :2مرفق 
 وتسهيل التجارة.
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 رئاسة االجتماع
 

 
حيدر نوري جبر  األستاذ / نظام االنتخاب لرئاسة االجتماع السابق حيث تم انتخاب  اتبع

رئيســـاال لالجتمـــاع الما ـــي  معـــاون مـــدير عـــام الملحـــق التجـــاري لجمهوريـــة العـــراق فـــي القـــا رة -
 لتولي أعمال إدارة االنتخاب. والمطلوب انتخاب رئاسة

 
 

 ترونه مناسبًا،من النتخاب  واألمر معروض على اجتماعكم الموقر
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 األولالبند           

 العامةاألمانة  مذكرة
 بشأن

 الصحة والصحة النباتيةبلملحق الخاص لالقانوني  مسودة النص
 .في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 الموضوع { }عرض
 -102د.ع  -2190رقم )ق  المجلس االقتصادي واالجتماعي لقرارتنفيذا 

 ( فيما يخص تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تنص على ما يلي: 6/9/2018
دعم مقترح األمانة العامة حول أ مية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل بعض " 

مثل الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة والملكية المو وعات 
 ".الفكرية

التوصية  18/12/2018-15( خالل الفترة 46اتخذت لجنة التنفيذ والمتابعة في االجتماع )كما 
نصت الخاصة بتشكيل اللجان الفنية المعنية بتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي 

 على ما يلي:

 :لجنة الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى")ب( 
  تشكل اللجنة من الدول األع اء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمنظمة

 تراه مناسبا للمشاركة في اجتماعاتها. االعربية للتنمية الزراعية، وللجنة دعوة م
 اسية للجنة:المهام االس

صياغة نص قانوني خاص باتفاقية الصحة والصحة النباتية كملحق  من البرنامج  -1
 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

التنسيق المستمر مع اللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة أو غير ا من اللجان  -2
للتأكد من التناغم في األعمال التي والكيانات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك 

تتم بالنسبة إلى مو وعات الصحة والصحة النباتية مع إجمالي األعمال التي تتم 
في إطار الجامعة نحو تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على أن يكون  ذا 

 التنسيق تحت إشراف لجنة التنفيذ والمتابعة ووفقالا لتوجيهاته في  ذا الشأن.
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 تنفيذ كل ما يسند إليها من مهام من جانب لجنة التنفيذ والمتابعة". -3
تم عقد االجتماع األول للجنة الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة ولقد 

، وقد تم اتخاذ 2019براير ف 28-26الحرة العربية الكبرى بمقر األمانة العامة خالل الفترة 
 : من البند الثاني التالية التوصيات

الطلب من األمانة العامة إعداد مسودة أولية مقترحة للنص القانوني لملحق الصحة  (5
 والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تكليف األمانة العامة تعميم المسودة األولية على الدول األع اء في موعد أقصاه  (6
31/3/2019 . 

األع اء إبداء مرئياتها على المسودة األولية للنص القانوني المقترح، الطلب من الدول  (7
وموافاة األمانة العامة بمالحظاتها لت مينها في جدول أعمال االجتماع القادم في موعد 

 .15/5/2019أقصاه 
 }اإلجراءات المتخذة{

قامت بإرسال التوصية السابق ذكر ا، وقد العامة باتخاذ الالزم نحو تنفيذ األمانة  قامت -
قة التجارة مسودة النص القانوني للملحق الخاص بالصحة والصحة النباتية في إطار منط

( إلى 1)مرفق 9/4/2019بتاريخ  711/3الحرة العربية الكبرى بموجب مذكرتها رقم 
 جميع المندوبيات.

 لم تتلقى األمانة العامة أية مالحظات من الدول األع اء حول مسودة النص القانوني -
 للملحق المشار إليه أعاله حتى تاريخه.

 }المطلوب{

  مقترح األمانة العامة حول مسودة النص  مراجعة ومناقشةالطلب من الدول األع اء
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  الصحة والصحة النباتيةالقانوني الخاص بملحق 

 الكبرى.

  ترونه مناسبًا،التخاذ ما واألمر معروض على اجتماعكم الموقر 



 

- 5 - 

 

 الثانيالبند 

 تقرير األمانة العامة 

 حول انجازات الفريق العربي لسالمة األغذية وتسهيل التجارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 } عرض الموضوع {

قرار المجل  ل اتنفيذ تم اطالق م روع المبادرة العربية لسالمة االغذية وتسهيل التجارة
دعم كافة ( الذى نص علك" 19/2/2015-95د .ع -2033اال تصاد  واالجتماعي ر م)ق 

العامة لجامعة الدول العربية والمندمة العربية للتنمية األمانة  الجهود المبذولة علك مستو 
الصناعية والتعدين والمندمات العربية والدولية المعنية لتطوير ندام الموصفات القياسية العربية 

ما فيها جهود الجهاز الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسالمة الغذاء في الدول العربية ب
أعمدة البنية التحتية للجودة في الدول العربية لدعم التجارة البينية  كإحدىالعربي لالعتماد 

ومتطلبات االتحاد الجمركي العربي تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية: اال تصادية واالجتماعية 
 ( بهذا الخصوص.2013)الرياض :

األول للجنة الصحة والصحة النباتية في إطار  ماعوفي هذا السياقا تم عقد االجت
ا و د 2019فبراير  28-26منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمقر األمانة العامة خالل الفترة 

 تم اتخاذ التوصيتين التاليتين من البند الةال : 
لسالمة إعادة إرسال تقريرها حول انجازات الفريق العربي الطلب من األمانة العامة  (2

 .األغذية وتسهيل التجارة
الطلب من الدول العربية إبداء مرئياتها حول سبل االستفادة من مخرجات المبادرة العربية  (3

 لسالمة األغذية وتسهيل التجارة.
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 } اإلجراءات المتخذة{
 

بإعادة إرسال تقريرها حول انجازات الفريق العربي لسالمة األغذية  العامةاألمانة   امت -
جميع إلك ( 2)مرفق 15/5/2019 بتاريخ 896/3المذكرة ر م موجب وتسهيل التجارة ب

 المندوبيات.
 

 }المطلوب{
سبل االستفادة من مخرجات الطلب من الدول العربية األعضاء إبداء مرئياتها حول 

 المبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل التجارة
 

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا -
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 البند الثالث

 

 ما يستجد من أعمال
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 الرابعالبند 

 

 موعد ومكان االجتماع القادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Scanned by CamScanner



1 
 

 مقترح إدارة التكامل االقتصادي العربي 
 بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول ملحق الصحة والصحة النباتية

 
 
على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة  الموقعة العربية الدول حكومات إن

 ،1منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبرنامجها التنفيذي
 

وتحقيًقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين 
الدول جامعة الدول العربية في الشؤون االقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل 

 ،2التجاري في مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها
 

تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري اتفاقية  أهدافمن  وانطالًقا
 30-د  - 848بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

فيما يتعلق باإلشارة إلى ضرورة التغلب على القيود غير وبصفة خاصة  ،27/2/1981بتاريخ 
 ، 3لجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربيا
 

البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير ة العربية الكبرى واإلعالن عن منطقة التجارة الحر أحكاموانطالًقا من 
تمت الموافقة  واللذانوتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى 

 ،19/2/1997بتاريخ  59دع.  - 1317قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ا بموجب معليه
وبصفة خاصة فيما يتعلق باإلشارة إلى ضرورة التغلب على القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل 

 ،4التجاري العربي
 

 ، 5العربي في السلعوإدراًكا منها بأن القيود غير الجمركية تشكل العائق األكبر أمام التبادل التجاري 
 

مع التطورات في  وإدراًكا منها بضرورة أن يتم تطوير المفاهيم التجارية في المنطقة لكي تكون متواكبةً 
التجارة العالمية وبصفة رئيسية في ظل النظام المعمول به النظام التجاري متعدد األطراف تحت مظلة 

 ،6منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن
 

منها بأهمية التعاون الوطيد بين مختلف المنظمات العربية العاملة في المجاالت التجارية والفنية وإقراًرا 
والعلمية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية، مثل جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية 

األهداف المشروعة لحماية لصناعية والتعدين، نحو إيجاد توازن بين الزراعية والمنظمة العربية للتنمية ا
في  تدفق التبادل التجاري العربي امحياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان والنبات وبين تذليل العقبات أم

 ،7السلع
 

دون التوافق مع  كاملةً  اهدافها تحقق لن الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة بأن قناعاتها من وانطالقُا
 ،8الصحة والصحة والنباتيةتدابير أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بما فيها االتفاق حول 

                                                           
1
 مستلهمة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مع قدر كبير من التعديل.   

2
 ديباجة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.منقولة من  
3
 ديباجة البرنامج التنفيذي.منقولة من  
4
 مقتبسة من الفقرة الخاصة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بديباجة البرنامج التنفيذي. 

5
 ال يوجد مصدر لهذه الفقرة. 

6
 در لهذه الفقرة.ال يوجد مص 

7
 ال يوجد مصدر لهذه الفقرة. 

8
 مقتبسة من ديباجة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ولكن مع قدر كبير من التعديل. 
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 مصالح تعزيز إلى وبالصورة التي تهدف العربية الدول بين السلع في التجارة تفعيل في منها ورغبة

 أهداف مراعاة مع والواجبات الحقوق بين التوازن وتحقيق المتبادلة أساس المنفعة على األطراف
 ،9نمًوا األقل العربية الدول أوضاع االعتبار بعين واألخذ بهذا الشأن الوطنية السياسات

 
وتأكيًدا منها على أهمية صحة أو حياة اإلنسان أو الحيوان أو النبات في المنطقة العربية وتحديًدا أهميتها 

 ،10بين الدول العربية فيما يتعلق بالتجارة
 

في وضع أو إنفاذ التدابير الضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو  العربية الدول بحق تقر وإذ
الحيوان أو النبات، مع مراعاة أن هذه التدابير ال تطبق بطريقة تشكل وسيلًة للتمييز التعسفي أو غير 

 ،11تجارة الدوليةأو تشكل قيوًدا مقنعًة على ال، عضا  التي تسود فيها نفس الظروفالمبرر بين األ
 

ورغبًة منها في تعزيز تنسيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية بين الدول العربية على أساس 
المعايير والخطوط االسترشادية والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية، والدور الهام الذي 

الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية  تلعبه المنظمات العربية مثل المنظمة العربية للتنمية
 ،12 كل في اختصاصه، والتعدين في هذا الشأن

 
 

 المادة األولى
 

 التعاريف
 

 :13ألغراض هذا الملحق تعتمد التعاريف التالية
 
 الجامعة: جامعة الدول العربية. –أ 
 
 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: الدول أطراف الدول األطراف -ب
 
تفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية االتفاقية: ا -ج

 .كبرى
 
اإلعالن عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  -د

 .ل العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرىالتنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدو
 
اإلعالن عن منطقة التجارة جزً ا ال يتجزأ من الملحق: ملحق الصحة والصحة النباتية والذي يعد  -ه

الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة 
 .عربية كبرىمنطقة تجارة حرة 

 
                                                           

9
 مقتبسة من ديباجة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، ولكن مع قدر من التعديل. 

10
 ملحق الصحة والصحة النباتية لمنطقة السادك مع تعديل بسيط. منقولة من ديباجة 

11
 منقولة من ديباجة ملحق الصحة والصحة النباتية لمنطقة السادك مع تعديل بسيط. 

12
عنية بهذا مقتبسة من ديباجة اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية، مع تعديل كبير يتضمن اإلشارة إلى المنظمات العربية الم 

 الملف. 
13

 .مستمدة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية 



3 
 

( من 8المجلس االقتصادي واالجتماعي: المجلس االقتصادي واالجتماعي المنشأ بموجب المادة ) -و
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها في مجلس 

 م وأي تعديل يقع عليها.13/4/1950الجامعة بتاريخ 
 
األقل نمواً: الدول المحددة وفق تصنيف األمم المتحدة. وتمنح دولة فلسطين المعاملة الدول العربية  -ز

 نفسها.
 
 .ممثلًة في إدارة التكامل االقتصادي العربي : األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالفنيةاألمانة  -ح
 
 لمتابعة.اللجنة: اللجنة الفنية للصحة والصحة النباتية التابعة للجنة التنفيذ وا -ط
 
المصطلحات الفنية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية: يتم االسترشاد بالتعريفات الواردة باتفاق  -ي

 الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية وبصفة خاصة الملحق رقم )أ( منه.
 
 
 

 المادة الثانية
 

 14األهداف
 

 يهدف هذا الملحق إلى ما يلي:
 

 حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات في أراضي الدول األطراف،أ( تسهيل حماية 
 

اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تدابير الصحة والصحة على تنفيذ الدول األطراف قدرة ب( تعزيز 
 النباتية؛

 
ون بين الدول األطراف في رفع مستوى القدرات الفنية للدول األطراف في تنفيذ تدابير ج( تعزيز التعا

المعايير والخطوط االسترشادية والتوصيات الصحة والصحة النباتية بما فيها تبني أو التوافق مع 
 ية.الصادرة عن المنظمات الدولية المعن

 
 توفير نظام عربي لتدابير الصحة والصحة النباتية،د( 
 

ه( تعزيز قدرة الدول األطراف على حل المنازعات التجارية التي لها عالقة بتدابير الصحة والصحة 
 النباتية 
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 السادك والتي هي أقوى من نصوص اتفاق اآلسيان حول التجارة في السلع. المادة الثانية من ملحقمقتبسة من  



4 
 

 المادة الثالثة
 

 15نطاق الملحق
 

 تؤثر قدمن األطراف، والتي  دولةأي  في النباتية الصحةو الصحة تدابير جميع على الملحق هذا ينطبق
 .األطراف الدول بين التجارة على ،مباشر غير أو مباشر بشكل

 
 المادة الرابعة

 
 األحكام العامة

 
 .16الكبرى منطقة التجارة الحرة العربيةالبرنامج التنفيذي ل من يتجزأ ال جز  هو هذا الملحق. 1
 
اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تدابير الصحة والصحة ب باالسترشاد يتم تنفيذ أحكام هذا االتفاق. 2

 .17النباتية
 
االتفاقية وبرنامجها  بموجب األطراف الدولوالتزامات  حقوق على يؤثر ما الملحق هذا في ليس. 3

 بموجب أو ،قة التجارة الحرة العربية الكبرىمنطبالملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة التنفيذي، و
حول  العالمية التجارة منظمة اتفاقأو  ،التجارة على الفنية القيود حول العالمية التجارة منظمة اتفاق
 .18النباتية الصحةو ةالصح تدابير

 
الدول األطراف على أن تسترشد بأكبر قدر  تتفق، الصحة العامة والصحة النباتيةفي تنفيذ تدابير . 4

تقوم باألخذ في االعتبار نظم الصحة والصحة النباتية المتبعة بداخلها، أن مالئًما لوكلما كان ذلك ممكن 
لتي وضعتها المنظمات الدولية مثل اوالتوصيات  االسترشاديةالمعايير والخطوط من أكبر قدر ممكن 

، وبصفة خاصة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان هيئة الدستور الغذائي
تنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية أن يتم ذلك بالتعاون مع كل المنظمة العربية لل

 . 19 كل في اختصاصه، والتعدين في هذا الشأن
 

 تبني من، الدولية والتزاماتها لحقوقها امن الدول األطراف، وفقً  دولة يمنعما  الملحق هذا في يوجد ال. 5
 .20النباتية الصحةو حماية الصحة من مناسب مستوى لتحقيق ضرورية بيراتد ةأي على الحفاظ أو
 
 

 المادة الخامسة
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 .الواحدة والثمانين من اتفاق اآلسيان، والنصان متطابقانالفقرة األولى من المادة السادك والمادة الثالثة من ملحق مقتبس من كل من  
16

السادك، حيث أن اتفاق اآلسيان ال يوجد به ملحق منفصل للصحة والصحة النباتية، وإنما الفقرة األولى من المادة الرابعة من ملحق مقتبس من  

 .لب االتفاق حول التجارة في السلعمواد خاصة بهذا الموضوع في ص
17

اتفاق اآلسيان حيث أن السادك ليس بها فقرة مماثلة، ولكن تم تغيير النص من اإللزام الفقرة الثانية من المادة الواحدة والثمانين من مقتبس من  

ى إلى صيغة تفيد بتحبيذ االسترشاد باتفاق منظمة التجارة العالمية حول الصحة والصحة النباتية منًعا العتراض الدول غير المنضمة بعد إل
 ظمة.المن
18

وغير موجود باتفاق اآلسيان حيث أن هذه الفقرة تهدف بصورة رئيسية إلى رسم  السادك المادة الرابعة من ملحق منمن الفقرة الثانية مقتبس  

كل من  الحدود فيما بين هذا الملحق وبين الملحق الموازي له والخاص بالقيود الفنية على التجارة وأيًضا باتفاقي منظمة التجارة العالمية حول
ية، ولكن تم إضافة اإلشارة إلى "االلتزامات" وليس إلى "الحقوق" فقط كما هو وارد بنص القيود الفنية على التجارة وتدابير الصحة والصحة العالم

 السادك.
19

 ولكن مع إضافة اإلشارة إلى المنظمات العربية المعنية. ،اتفاق اآلسيانالفقرة الرابعة من المادة الواحدة والثمانين من منقول من  
20

 السادك.الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ملحق منقول من  
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 التنسيق

 
مالئًما لنظم الصحة الدول األطراف على تنسيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وكلما كان ذلك  تتفق. 1

ذا التنسيق مع األخذ في يتم ه ،الدولية والتزاماتهم لحقوقهم وفًقاووالصحة النباتية المتبعة بداخلها، 
لتي وضعتها المنظمات اوالتوصيات  االسترشاديةالمعايير والخطوط من أكبر قدر ممكن االعتبار 

، االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان الدولية مثل هيئة الدستور الغذائي
العربية للتنمية بالتعاون مع كل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة أن يتم ذلك وبصفة خاصة 

 .21 يخصه فيماكل ، الصناعية والتعدين في هذا الشأن
 
 ذاتالفنية  الدولية المنظمات في للمشاركة ممكن جهد كل ،قدراتها حدود في ،األطراف الدول تبذل. 2

، على أن يتم ذلك المنظمات هذه في تسعى ألن تتبنى مواقف عربية فإنها ا،ممكنً  ، كلما كان ذلكالصلة
فيما برعاية كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، كل 

 .22يخصه
 
. باإلشارة إلى الفقرة السابقة، فإنه يتم إعطا  أهمية خاصة لمساعدة الدول العربية األقل نمًوا في 3

الصحة والصحة النباتية، وبالصورة التي  ومراجعة تدابيرالخاصة بوضع االندماج في النظم الدولية 
 .23تسهم في الحد من الفروق التنموية بين الدول العربية

 
 وبين الكبرى العربيةالحرة منطقة التجارة الزراعية بالتنسيق بين ية للتنمية المنظمة العرب تقوم. 5

بالصحة ي الجوانب الفنية ذات الصلة المنظمات الفنية الدولية أو اإلقليمية األخرى التي تتعامل ف
على أن تقوم بذلك بالتنسيق مع إدارة  ،، بما فيها المشروعات اإلقليمية ذات الصلةوالصحة النباتية

 .24التكامل االقتصادي العربي
 
 وبين الكبرى العربيةالحرة التجارة منطقة بالتنسيق بين  ارة التكامل االقتصادي العربيإد تقوم. 6

بالصحة المنظمات التجارية الدولية أو اإلقليمية األخرى، وذلك في جميع الجوانب التجارية ذات الصلة 
، على أن تقوم بذلك بالتنسيق مع المنظمة والصحة النباتية، بما فيها المشروعات اإلقليمية ذات الصلة

 . 25الزراعيةالعربية للتنمية 
 
أن االقتصادي العربي بكل ما تنتهي إليه أعمال التنسيق بش. يتم بشكل دوري إخطار إدارة التكامل 7

تدابير الصحة والصحة النباتية، وذلك من جميع الجهات المعنية سوا  كانت الدول األطراف أو المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية أو المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حسب األحوال، وذلك بهدف 

الفريق والتعميم على باقي الصحة والصحة النباتية أو إحدى فرقها الفنية المختصة لجنة العرض على 
 .26هامع التوافقأو التدابير التي يتم تنسيقها تشجيعهم على تبني الدول األطراف وذلك تمهيًدا ل

 السادسةالمادة 
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والمستمدة من اتفاق من هذا الملحق ) 4من المادة  4وهي تشبه كثيًرا الفقرة  الفقرة األولى من المادة السادسة من ملحق السادك،مقتبسة من  

لحالية تتناول موضوع التنسيق هذه التدابير، وإنما لو تم التنسيق في حين أن الفقرة ا ،، وذلك ألنها تتناول موضوع تنفيذ التدابير القائمة(اآلسيان
 فإن الفقرة المذكورة يتم أخذها في عين االعتبار.

22
من اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة  3من المادة  4وهي تماثل الفقرة  مقتبسة من الفقرة الثانية من المادة السادسة من ملحق السادك 

 التجارة العالمية.
23

 تم إضافتها بدون مصدر. 
24

 ال يوجد نموذج واضح لها بباقي االتفاقات. 
25

 ال يوجد نموذج واضح لها بباقي االتفاقات. 
26

 تم إضافتها بدون مصدر. 



6 
 

 
 التعادل
 

 منظمة التجارة العالمية حول تدابير ا التفاقوفقً  التعادلالتعاون بشأن  بتكثيف األطراف الدولتقوم . 1
، من أجل والخطوط االسترشادية والتوصيات الدولية ذات الصلةوالمعايير  الصحة والصحة النباتية
 27.األطرافتسهيل التجارة بين الدول 

 
 بشأن إقليمية أو ثنائية اتفاقات تحقيق إلى تهدف مشاورات في الدخوليقوم الدول األطراف ب. 2

في كل منها، وتقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية  النباتية والصحة الصحة تدابير بتكافؤ االعتراف
، برعاية هذه المشاورات على أن يتم موافاة لتنمية الصناعية والتعدين، كل فيما يخصهوالمنظمة العربية ل

بالصحة  ةالمختص ة الفنيةاللجنإدارة التكامل االقتصادي العربي بنتائجها لكي تقوم بدورها بعرضها على 
 .28والصحة النباتية

 
 السابعةالمادة 

 
 لتحديد المستوى المناسب لحماية الصحة والصحة النباتية تقييم المخاطر

 
يقوم األطراف بالعمل على وضع نظام لتقييم المخاطر يهدف إلى الحد من اإلجرا ات التي يتم . 1

فيما بينها وضمان سالمتها، وذلك في ضو  أحكام المادة اللجو  إليها في فحص السلع التي يتم تداولها 
والنتائج الفنية التي  الخامسة من اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تدابير الصحة والصحة النباتية

 .29في هذا الشأن  وتسهيل التجارةتوصل إليها الفريق العربي لسالمة الغذا  
 
 

 المادة الثامنة
 

 ، بما في ذلك المناطق الخالية من اآلفات واألمراضاإلقليميةالتكيف مع الظروف 
 ألمراضذات االنتشار المنخفض لآلفات أو لمناطق وال

 
سوا  على المستوى الثنائي أو عديد األطراف أو على  المتبادل، باالتفاق ،األطراف الدول تقوم. 1

 اآلفات مفهوم ذلك في بما اإلقليمية، الظروف مع التكيف في التعاونبالمستوى اإلقليمي العربي، 
 التفاق وفقا األمراض، انتشار أو المنخفضة اآلفات ذات والمناطق األمراض من الخالية والمناطق

 أجل من ،ذات الصلة والتوصيات والخطوط االسترشادية الدولية والمعايير الصحة والصحة النباتية

                                                           
27

سعي إلى اتفاق اآلسيان ألنها أقوى من نص السادك والتي لم تتطرق إلى القيام بالالفقرة األولى من المادة الرابعة والثمانين من منقولة من  

ى من تحقيق التعادل وإنما قفزت فجأة إلى الدخول في مشاورات بين الدول حول هذا التعادل، وهذا النص باتفاق اآلسيان مستمد من الفقرة األول
 المادة الرابعة من اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية.

28
لرابعة والثمانين مستمدة من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية والفقرة الثالثة من المادة ا 

 من اتفاق اآلسيان والفقرة األولى من المادة السابعة من ملحق السادك.
29

واد الملحق كما هو الحال بالمادة الخامسة من اتفاق المنظمة حول تدابير الصحة والصحة هذه المادة من المفترض أن تكون تقريًبا من أهم م 

هناك عدم وضوح شديد في موقف الدول العربية في هذا الشأن وما تم التوصل إليه في المجموعة الخاصة بتقييم المخاطر المنبثقة النباتية، ولكن 
التعرف على المزيد من التفاصيل الفنية في هذا الشأن، كما أن اتفاق اآلسيان يكاد يخلوا من من الفريق العربي لسالمة الغذا  ويتطلب األمر 

لمية دون وضع اإلشارة إلى هذا األمر، في حين أن المادة الثامنة من السادك تقريًبا ترجمة للمادة الخامسة المشار إليها باتفاق منظمة التجارة العا
ألمر يتأرجح بين سيناريو عدم وجود مادة أصالً لهذا الموضوع الذي يتطلب إمكانيات فنية عالية قد ال تكون أي إطار إقليمي واضح، وبهذا فإن ا

اتفاق  متوفرة في الوقت الحالي لدى أغلب الدول العربية، ولكن هذا السيناريو غير محبذ من الناحية الشكلية، وأيًضا سيناريو النقل الكامل من
مع  صرة تحث الدول األطراف على العمل على وضع مثل هذا النظام وتفعليهتخمر مجدي، وإنما قد يرى االكتفا  بمادة منظمة التجارة العالمية غي

المستمدة من اإلشارة إلى كون هذا النظام يتوافق مع المادة الخامسة من اتفاق منظمة التجارة العالمية، ويمكن فيما بعد إضافة المزيد من التفاصيل 
 عربي لسالمة الغذا .آرا  الفريق ال
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األطراف، على أن يكون هذا األمر يستهدف بالدرجة األولى أن يتم تسهيل  الدول بين التجارة تسهيل
 .30التبادل التجاري العربي

 
. تقوم الدول األطراف بموافاة إدارة التكامل االقتصادي العربي بما تم التوصل إليه بالنسبة إلى 2

رة العالمية حول تدابير المناطق المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة في إطار منظمة التجا
هذه المناطق على الصحة والصحة النباتية أو في إطار أي ترتيب تجاري آخر، وتقوم اإلدارة بعرض 

وذلك بهدف النظر في إمكانية أن يتم التوسع في االعتراف الفريق المعني بالصحة والصحة النباتية، 
 .31بهذه المناطق على المستوى العربي

 
ربية للتنمية الزراعية بمساعدة الدول األطراف على التوسع في تهيئة وتحديد . تقوم المنظمة الع3

واالعتراف المتبادل بالمناطق المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة، على أن يتم موافاة إدارة 
ميم هذه المناطق، وتقوم اإلدارة بدورها في تعبجميع المعلومات الخاصة بهذه التكامل االقتصادي العربي 

على باقي الدول األطراف بالفريق الفني المعني بالصحة والصحة النباتية بهدف التعرف  المعلومات
عليها والنظر في إمكانية توسعة نطاق االعتراف بها خارج نطاق الدول األطراف التي اعترفت بهذه 

 .32المناطق
 

 التاسعةالمادة 
 

 الشفافية
 

تدابير الصحة والصحة النباتية إلى إدارة التكامل االقتصادي العربي، األطراف بإخطار  الدول قدمتت. 1
والتي تقوم بتعميمها على الدول األطراف فور تلقيها ويتم استعراضها باالجتماع الالحق للفريق الفني 

 .33المختص بالصحة والصحة النباتية
 
 مسؤولة عن الردضمن وجود نقطة اتصال واحدة تكون تعلى كل من الدول األطراف أن . 2

على جميع األسئلة الموجهة من جانب دولة أو أكثر من باقي الدول األطراف وكذلك عن توفير جميع 
للصحة والصحة المشكلة أن تكون هي نفسها  ويحبذ، بالصحة والصحة النباتيةالمعلومات ذات الصلة 

ين أي نقطة اتصال أخرى تراها بموجب التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية أو أن تقوم بتعي النباتية
 .34الطرف ال تتمتع بعضوية المنظمة ةوبصفة خاصة إذا كانت هذه الدول

 
األطراف عند التقدم بإخطارات تتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية إلى منظمة التجارة  الدول على. 3

اإلخطارات، وتقوم اإلدارة العالمية أن تقوم بموافاة إدارة التكامل االقتصادي العربي بنسخة من هذه 
باالجتماع الالحق للفريق الفني للصحة والصحة  عرضهابتعميمها على الدول األطراف فور تلقيها ويتم 

 .35النباتية
 

                                                           
30

ى مستلهمة من الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثمانين من اتفاق اآلسيان، حيث أنها مختصرة وتفي بالغرض منها وبخاصة مع اإلشارة إل 

ن ملحق السادك مسهبة جًدا وقد المادة السادسة من اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تدابير الصحة والصحة النباتية، في حين أن المادة التاسعة م
 يصعب تسويقها للدول العربية.

31
 ال يوجد مصدر لها. 

32
 ال يوجد مصدر لها. 

33
 مستمدة من الفقرة األولى من المادة العاشرة من ملحق السادك، وهي غير موجودة بنص اآلسيان. 

34
 العالمية حول تدابير الصحة والصحة النباتية.مستمدة من الفقرة الثالثة من الملحق )ج( من اتفاق منظمة التجارة  

35
 ال يوجد مصدر لها. 
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. تقوم إدارة التكامل االقتصادي العربي بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة 4
كل فيما يخصه، بكل ما يرد إليها من الدول األطراف أو من أي جهة  العربية للتنمية الصناعية والتعدين،

 .36أخرى بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية التي تطبقها الدول األطراف
 
 

 العاشرةالمادة 
 

 إجراءات الرقابة والفحص والموافقة
 
األخرى، النظر في يجب على كل من الدول األطراف، وبناً  على طلب من إحدى الدول األطراف . 1

قبول إجرا ات الرقابة والفحص والموافقة المتبعة لديها، على أن تكون هذه اإلجرا ات متوافقة مع 
 .37النظام التشريعي السائد بها

 
طلب من دولة أو أكثر من الدول األطراف األخرى،  على بنا ً  تقوم أن من الدول األطراف كل لى. ع2

الدولية وأيًضا القوانين واللوائح والسياسات المتبعة لديها، أن تقوم بالنظر في وبما يتوافق مع التزاماتها 
مراجعة إجرا اتها الخاصة بالرقابة على الصادرات أو الواردات، للتأكد من كونها مناسبة وضرورية 

 .38بهدف تسهيل التجارة
 
ظمة التجارة العالمية حول . يلتزم الدول األطراف بأحكام المادة الثامنة والملحق )ج( من اتفاق من3

 . 39تدابير الصحة والصحة النباتية
 

 المادة الحادية عشر
 

 40الدول األقل نمًوا
 
معاملة تفضيلية بما في ذلك المساعدة الفنية  ااف بمنح الدول العربية األقل نموً تقوم الدول األطر. 1

 وتسهيل الوصول إلى األسواق وفترات سماح كافية وبنا  القدرات الذاتية.
 
طلب الدولة العربية  على يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي بتحديد نوع المعاملة التفضيلية بنا ً . 2

 المعنية. ااألقل نموً 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 ال يوجد مصدر لها. 
37

 العاشرة من ملحق السادك، وال مثيل لها باتفاق اآلسيان.المادة الفقرة األولى من مقتبسة من  
38

 اآلسيان.مقتبسة من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ملحق السادك، وال مثيل لها باتفاق  
39

ات ال وجود لمثل هذه الفقرة بملحق السادك او باتفاق اآلسيان، ولكن لدى السادك فقرتين إضافيتين بهما إشارة إلى "دليل السادك حول إجرا  

 االستيراد والتصدير".
40

 التاسعة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.منقولة من المادة  
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 عشر الثانيةالمادة 
 

تسوية المنازعات والتنفيذ
41 

 
على كل طرف أن يتعاطى بإيجابية وأن يوفر فرصة كافية للتشاور في المطالبات التي قد يتقدم بها . 1

. وتطبق مجموعة القواعد اإلجرائية لفض آخر بشأن أي أمر يتعلق بتطبيق هذا الملحقأي طرف 
 .42على هذه المشاورات المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 
ف، التدخل في اطرمن الدول األعلى طلب من أي  وللمجلس االقتصادي واالجتماعي، بنا ً . 2

طرف أو أكثر في أي أمر يتعذر التوصل إلى حل مرض بشأنه من خالل دولة المشاورات مع أي 
 ( أعاله.1التشاور بموجب الفقرة )

 
، جاز له أن هذا الملحقآخر ال ينفذ التزاماته أو تعهداته المحددة بموجب  . إذا وجد طرف ما أن طرًفا3

رى يلجأ إلى مجموعة القواعد اإلجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكب
 بهدف التوصل إلى حل للمسألة.

 
 عشر الثالثةالمادة 

 
 43مهام المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
التنفيذ . يتولى المجلس االقتصادي واالجتماعي اإلشراف على تنفيذ هذا الملحق بواسطة لجنة 1

 الرابعةالمشار إليها في المادة و والمتابعة والتي تقوم بإنشا  لجنة خاصة بالصحة والصحة النباتية
 عشرة. ويمارس المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا اإلطار الصالحيات التالية:

 
اإلشراف على النواحي الفنية واإلدارية للمفاوضات الرامية إلى تحقيق أهداف هذا الملحق ووضع  -أ

 جدول زمني لها وتشكيل فرق العمل لهذه الغاية.
 

 معالجة المشاكل الناشئة عن تطبيق هذا الملحق ووضع الحلول المناسبة لها. -ب 
 
تدابير الصحة والصحة النباتية ذات الصلة م أهتجميع المعلومات الالزمة وتحليلها للتعرف على  -ج

 بين الدول األطراف.بالتجارة 
 
والتعاون مع منظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة ووكاالتها  الترتيبات المناسبة للتشاور وضع -د

 .بالصحة والصحة النباتيةالمتخصصة، وكذلك مع المنظمات الدولية المعنية 
 
 عد في تنفيذ هذا الملحق.أية صالحيات أخرى تسا -و
 

                                                           
41

 مادة السابعة والعشرين من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية مع حذف الفقرة الثالثة منها النتفا  العالقة.منقولة من ال 
42

عتمدة يقصد بمجموعة القواعد االجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، أينما وردت في هذه االتفاقية، اإلجرا ات الم 

 قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.من 
43

 .، مع حذف بعض الفقرات النتفا  الصلةاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربيةمنقولة من المادة الثامنة والعشرين من 
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العربية  الحرة . ترفع لجنة التنفيذ والمتابعة ضمن تقاريرها الدورية عن سير العمل بمنطقة التجارة2
 .جزً ا عن متابعة العمل في إطار هذا الملحقالكبرى 

 
. األساسيوفًقا لنظامه . يتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي قراراته فيما يتعلق بأحكام هذا الملحق 3

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجو  إلى التصويت ويكون القرار بموافقة ثلثي الدول 
 44األطراف

 ة عشرالمادة الرابع
 

 45لجنة الصحة والصحة النباتية
 

المنظمة العربية للتنمية بمشاركة و األطرافمن الدول لجنة للصحة والصحة النباتية  يتم إنشا . 1
 .اتراه مناسبا للمشاركة في اجتماعاته منالزراعية، وللجنة دعوة 

 
يتم إلحاق الفريق العربي لسالمة األغذية وتسهيل التجارة باللجنة، وللجنة أن تقوم بتشكيل الفرق . 2

ن يتم مراعاة الفنية الالزمة حول موضوعات حماية النباتات وصحة الحيوان وفًقا لما تراه، على أ
 اختصاصات المنظمة العربية للتنمية الزراعية عند تحديد الجهة التي ستتولى أمانة تلك الفرق.

 
غرض تزويد ب تاسعةوالمشار إليها في المادة الوطنية ال تصالاالنقاط  بتوجيه األطرافتلتزم الدول . 3

 .االلجنة بكل ما يلزم لتيسير عمله
 
 المهام التالية:على األقل . وتتولى اللجنة 4
 

 تنفيذ أحكام هذا الملحق. .أ 
 

التنسيق المستمر مع اللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة أو غيرها من اللجان والكيانات  .ب 
الصحة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك للتأكد من التناغم في األعمال التي تتم بالنسبة إلى 

التي تتم في إطار الجامعة نحو تنفيذ منطقة التجارة الحرة  مع إجمالي األعمالوالصحة النباتية 
العربية الكبرى، على أن يكون هذا التنسيق تحت إشراف لجنة التنفيذ والمتابعة ووفًقا لتوجيهاته 

 في هذا الشأن.
 

العمل على الحل الودي للمنازعات التي قد تنشأ بين الدول العربية حول بالصحة والصحة  .ج 
 النباتية.

 
التنسيق مع المنظمات والتكتالت اإلقليمية وبخاصة تلك التي تتقاطع مع المنطقة العربية أو  .د 

تعتبر جزً ا منها، وكذلك مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية والعمل 
 على تنسيق المواقف العربية بها.

 
 بالصحة والصحة النباتية.العمل على تحقيق التعاون بين الدول األطراف في كل مجاالت  .ه 
 

                                                           
44

العامة لجامعة الدول العربية مثل نص هل من األفضل أن يتم اإلشارة إلى إدارة التكامل االقتصادي العربي أم أنه سيتم اإلشارة إلى األمانة  

 اتفاقية الخدمات؟
45

 لبنود المرجعية للجنة الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.ا 
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مع إمكانية التقدم إلى لجنة التنفيذ والمتابعة بمقترحات أحكام هذا الملحق لتنفيذ المراجعة الدورية  .و 
لتعديل بعض أحكامه وفًقا للتطورات التي قد تظهر مع تنفيذه وبخاصة فيما يتعلق بالتطورات 

 . العلمية والفنية التي تصدر عن المنظمات الفنية الدولية
 

 تنفيذ كل ما يسند إليها من مهام من جانب لجنة التنفيذ والمتابعة. .ز 
 
 

 المادة الخامسة عشر
 

 46لجنة الصحة والصحة النباتيةالفنية ل مانةاأل
 

 : المهام التاليةبعلى األقل للقيام وذلك للجنة الفنية مانة األ. تتولى إدارة التكامل االقتصادي العربي 1
 

 اللجنة.الترتيب الجتماعات  .أ 
 

 التنسيق فيما بين جميع الفرق الفنية التابعة للجنة. .ب 
 

 تنفيذ جميع المهام التي تسند إليها من اللجنة. .ج 
 
تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية أمانة الفريق العربي لسالمة األغذية وتسهيل التجارة وأي . 2

على أنها تقوم بذلك بالتنسيق مع إدارة فرق فنية قد تنشأ بخصوص حماية النباتات أو صحة الحيوان، 
 التكامل االقتصادي العربي.

 
 

 عشر السادسةالمادة 
 

 التعاون الفني
 

 وتبادل الفنية والمساعدة تعاونلل الفرص استكشاف األطراف الدول من دولة كل على يجب .1
 االهتمام ذات النباتية والصحة بالصحة المتعلقة المسائل بشأن األخرى األعضا  الدول مع المعلومات
 .47الملحق هذا أهداف مع يتماشى بما المشترك

 
 وغيرها واألمراض، اآلفاتلمكافحة والقضا  على  التعاون تعزيز بمواصلة األطراف الدول تقوم .2
 األطراف الدول مساعدة وكذلك النباتية، ةوالصح ةالصح بتدابير الصلة ذات الطارئة الحاالت من

 .48النباتية والصحة الصحة متطلباتالتوافق مع  على األخرى
 
 التيفيما بنيها حول أنشطتها  تنسيقالب األطراف الدول تقوم المادة، هذه من 1 الفقرة أحكام تنفيذ عند .3

 تجنب وذلك بهدف ،حول الصحة والصحة والنباتية األطراف المتعددأو  اإلقليمي السياق في تنفذ
 .49من هذه األنشطة األطراف الدولاستفادة  تعظيملوفي األنشطة  الضروري غير االزدواج

                                                           
46

 البنود المرجعية للجنة الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
47

 خامسة والثمانين من اتفاق اآلسيان، أما ملحق السادك فليس به مادة مماثلة.مستمدة من الفقرة األولى من المادة ال 
48

 مستمدة من الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثمانين من اتفاق اآلسيان، أما ملحق السادك فليس به مادة مماثلة. 
49

 مستمدة من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من اتفاق اآلسيان، أما ملحق السادك فليس به مادة مماثلة. 
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حول تقرير   

استدامة عمل الفريق العربي لسالمة الغذاء   

 مقدمة

الحصول على الغذاء السليم حاجة أساسية من الحاجات اإلنسانية، وقد ُتؤثِّر مشكالت سالمة ن إ
الغذاء في الصحة العامة، وتُقيِّد الوصول إلى األسواق، وُتضِعف أرباح الشركات، وتُحد من الفرص 

ويؤدي الغذاء غير اآلمن إلى تفاقم آثار الجوع، وعواقب الفقر. وسالمة  ،المتاحة للفقراءاالقتصادية 
  .األمن الغذائي الغذاء عنصر حيوي من عناصر

قضايا سالمة الغذاء في  جاد مؤسسات وكيانات لمعالجةإيلى إسعت التكتالت الدولية واالقليمية لذا 
بطريقة ُمنسَّقة بالتعاون مع  التي قد تساعد في تحسين منظومة سالمة الغذاء إذا تمو  ،عملية التنمية

مثل  فحسب في الجوانب المادية ستثماراتاالطراف ذات الصلة، وال تقتصر سالمة الغذاء على ال
حداث ، ولكن أيضا المختبرات والمباني واألجهزة والمعدات تتطلَّب تطوير المهارات والقدرات، وا 

 تغييرات سلوكية، والنهوض بالتعلُّم التقني في هذا المجال. 

عدم وجود منصة عربية للتعاون والتنسيق في مجال سالمة الغذاء، ومن بوقد تنبهت الدول العربية 
والمنظمة  ،ية والتعدينجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناع قامتهنا 

 إلنشاء (UNIDO) مم المتحدة للتنمية الصناعيةلتنسيق مع منظمة األباالعربية للتنمية الزراعية 
 كونغذية، لتشروع المبادرة العربية لسالمة األطار مإفي فريق عربي لسالمة الغذاء وتسهيل التجارة 

في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  سالمة الغذاء موضوعاتبكافة ال ةمعني بذلك منصة
  لدول العربية.ل بناء القدرات المتصلة بسالمة الغذاءالتعاون والتنسيق و الُنُهج وذلك بهدف اتباع 

 هدف التقرير

بي لسالمة الغذاء وتسهيل الفريق العر  طبيعة عمل ى إعطاء صورة واضحة حولإليهدف التقرير 
نجازاته التجارة المبادرات الخمس المنبثقة عن وسرد لملخص  ،السند القانوني إلنشاء الفريقو  ،وا 
تنفيذا لتوصية عمل الفريق، وذلك  ستمرارال بهدف الوصول الى أفضل السبل وكذلكالفريق 

http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/
http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/
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 (6)للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك االجتماع  (46)االجتماع 
 بهذا الخصوص.لسالمة الغذاء للفريق العربي 

 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مبررات وجود فريق عربي لسالمة الغذاء

ن أهمية وجود فريق عربي معني بسالمة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إ

 :من أهمها ما يلييرجع الى نقاط أساسية 

 وذلك بإضافة مالحق إضافية  ،التجارة الحرة العربية الكبرىر التشريعي لمنطقة يتطو ال
ع الفنية لتفعيل يستدعي توفير كافة االذر  خاص بالصحة والصحة النباتية للبرنامج التنفيذي
 تلك االتفاقات.

  طار منطقة التجارة الحرة العربية إلصحة والصحة النباتية في افي ظل التفاوض حول اتفاق
خصوصية تمتع بتتفاقية و حدي محاور تلك االإجاالت سالمة الغذاء الكبرى، ونظرا لكون م

جاد منصة عربية معنية بتلك الموضوعات إيالبد من  ، لذا المتعددةفي تناول الجوانب الفنية 
 لتجاري العربي.على مستويات التبادل ا إيجابي أثرلما لها من 

 في يجاد أطر للتعاون والتنسيق إقليمية المماثلة التي عملت على إلاالدولية و بالتكتالت  أسوة
 .مجال سالمة الغذاء

  ورفع وتنمية القدرات ،لى تأهيل ودعم البنية التحتيةإحاجة في العديد من الدول العربية 
مر الذي زيادة تنافسيتها، األحتى تتمكن من الخاصة بسالمة الغذاء البشرية والمؤسسية 

 نسب التبادل التجاري بين الدول العربية. لى زيادةإيؤدي 
  تعزيز قدرات التجارة العربية البينية في مجال السلع الغذائية والزراعية من خالل نظام عربي

منطقة التجارة الحرة العربية بعضاء موحد لتقييم المطابقة والسالمة الغذائية بين البلدان األ
 الكبرى.

  العديد من الدول مازالت ف ،يخص مجاالت سالمة الغذاءالتفاوت بين الدول العربية فيما
 في تلك المجاالت. لى دعم ورفع القدرات إالعربية بحاجة 

سالمة الغذاءفي موضوعات المتخصص الفريق العربي   

 2015فبراير  19 يف التي عقدت (95) في دورته يواالجتماع يقرار المجلس االقتصادل اتنفيذ
وسالمة  والقواعد الفنية وبنية الجودة ،لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة دعا يوالذ

، ولبلوغ هذه العربي ياالتحاد الجمرك وتفعيللدعم تيسير التجارة الحرة  الغذاء في الدول العربية،
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تم عليه توجه، و البحث عن مصادر تمويل مالي ودعم فني لهذا البالقطاع االقتصادي  قام ،الغاية
للتنمية  مم المتحدةمنظمة االوالتي أوكلت إلى  للتعاون االنمائيالوكالة السويدية  التعاون مع
فريق العمل تشكل و  بدأت خطوات العمللشق التنفيذي لمشروع التعاون، وقد ا )اليونيدو( الصناعية

 في األساسشكلت هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تو  العربي المتخصص لسالمة الغذاء"
منطقة التجارة  لمؤسسات المسؤولة عن سالمة الغذاء ومعاييرها في الدول األعضاءمندوبي امن 

ألمان لالمشورة الفنية ق في تقديم يوتتمثل المسؤولية األساسية للفر  ، (PAFTA)الكبرى الحرة العربية
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية و ، الدول العربية لجامعةالعانة 

  .تسهيل التجارةمع  خالت سالمة الغذاءاتد ومواءمةالزراعية، لتعزيز تنسيق 

لسالمة االغذية وتسهيل  ةالعربيالمبادرة جميع مكونات مشروع و  الفريق العربي لسالمة الغذاء نإ
ات بشرية مكانإهو متاح من  ممااالستفادة القصوى عدة أهمها هداف ألى تحقيق إسعى تالتجارة 

جراءات تقييم المطابقة وسالمة ا  نظمة و أومادية )في تقديم المشورة الفنية للوصول الى تنسيق ومالئمة 
ل جهزة الرقابة والتفتيش في المنطقة العربية من خالأوااللتزام بتنفيذها من قبل  ،الغذاء والتوافق عليها

ز قدرات التجارة العربية يعز تزالة العوائق الفنية و إعمل على من ثم الائح ملزمة للدول العربية(، و لو 
البينية في مجال السلع الغذائية والزراعية من خالل نظام عربي موحد لتقييم المطابقة والسالمة 

 . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىعضاء الدول أالغذائية بين 

تحاد الغرف ا من خالل غذية وتسهيل التجارةفي المبادرة العربية لسالمة األ القطاع الخاص تم إشراك
( واالتحاد والخدمية تضم ممثلين مختصين عن الغرف العربية ) التجارية والصناعية والزراعية العربية

والشركات العربية والدولية الناشطة في  ،العربي للصناعات الغذائية والجمعية العربية للمشروبات
القطاع الخاص في المبادرة  لتمثيلمجال صناعة وتجارة وخدمات الغذاء والسلع والمنتجات الغذائية، 

ساسي في اقتراح حلول للقيود والمعوقات أ، ليكون له دور  وتسهيل التجارة العربية لسالمة األغذية
بهدف تعزيز  ،يق وتوحيد معايير ومواصفات الغذاءوليكون كذلك شريكا اساسيا في وضع وتنس

 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انهاء متطلباتسالمة الغذاء ولتفعيل 

لمجموعذذذة  الفريقققق العربقققي لامايقققة المسقققت    مذذذن تمثيذذذلبمجموعذذذة المسذذذتهلكين إشذذذراك تذذذم وكذذذذلك 
قذذذذرار المجلذذذذس ب أنشذذذذأقذذذذد الذذذذي المسذذذتهلكين فذذذذي المبذذذذادرة العربيذذذذة لسذذذالمة االغذيذذذذة وتسذذذذهيل التجذذذذارة و 

 . (1/9/2016– 98د.ع  -2102االقتصادي واالجتماعي رقم )ق 
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 ملخص انجازات الفريق العربي لسالمة الغذاء

في إطار  وتسهيل التجارة سالمة األغذية اياعنى بقضت ةمتخصص ةإقليمي لمنصة إنشاء هيكلتم 
 وذلك في، «الفريق العربي المتخصص لسالمة الغذاء»هي  ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، 

 5مجموعات عمل فنية برئاسة  5قد تم تشكيل وتفعيل أعمال  2017مع بداية عام و  ،2016مارس 
الفنية والعملية لدول المنطقة.  تصفوة الخبراء العرب وفقًا للخبرا من خبيًرا 49وعضوية  دول عربية
تمثل كل من تلك المجموعات نواة عربية فنية في مجاالت سالمة الغذاء تهدف إلى دراسة على أن 

 هذا القضايا ذات األولوية بالمنطقة العربية سعيًا التخاذ الالزم لتنسيق وموائمة الجهد العربي في
 .المجال

  :جاءت على النحو التالي أنبثق عن الغريق خمس مبادرات رئيسية وقد 

  برئاسة المغرب، وعضوية كل من تونس  :المبادرة العربية لتقييم مخاطر سالمة الغذاء
 .واألردن، ولبنانواإلمارات، والجزائر، وقطر، والسعودية، 

 مصر، وليبيا،  : بقيادة لبنان، وعضوية كل منالمبادرة العربية في الدستور الغذائي
والسعودية، والسودان، واليمن، والعراق، والكويت، وعمان، باإلضافة إلى المنظمة العربية 

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  ،للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 .والزراعة

  بقيادة السعودية، وعضوية المبادرة العربية لنظام اإلنذار السريع لسالمة األغذية واألعالف :
 .كل من الجزائر، وليبيا، وقطر، واإلمارات

 بقيادة األردن، وعضوية شهادات ُمشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية :
 .كل من مصر، وفلسطين، والسعودية، وقطر، واليمن

 بقيادة مصر، وعضوية كل من المبادرة العربية لتقييم قدرات أنظمة الرقابة على األغذية :
فلسطين، وتونس، والمغرب، والسودان، باإلضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 .ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 

 المبادرات ع ى الناو التالي :الفريق و من قبل الماققة الفع ية جاءت نتائج قد 
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 والدولية إشراك المجتمع العلمي واألكاديمي من خالل تعزيز التعاون بين الجهات العربية 
، واالتحاد العربي  (IUFoST)المعنية وعلى رأسها: االتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا األغذية

، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ILSI-MEللجامعات، والمعهد الدولي لعلوم الحياة 
ASTF منصة ع ماء سالمة األغذية ». وقد أثمر التعاون مع المجتمع العلمي بإنشاء
والتي تعد بمثابة بوابة إلكترونية تجمع بين علماء سالمة األغذية من أصل عربي  «العرب

لي  هم.من تخصصات وصناعات مختلفة بهدف تيسير الوصول والتواصل بينهم وا 

  بمشاركة عمل المشروعخالل فترة  دورات كاملة من دورات المواءمة 5بنجاح « الفريق»أتم ،
، وبالتركيز على 1عضو دولة 18في مجال سالمة األغذية ممثلين عن  مسؤواًل  34فعالة 

جهود المواءمة المرتبطة بالقضايا الخمس ذات األولوية بناًء على خطط العمل واألهداف 
 لمجموعات العمل الفنية المتخصصة.المتفق عليها 

  اإلجراءات و  لتصدير واستيراد األغذيةلش ادة عربية مشتركة مفصل دليل إرشادي إعداد
 .التابعة لها

  توثيق قصص النجاح العربية لبعض الدول المختارة والتي نجحت في تصميم وتشغيل نظم
 رقابة فعالة وهي السعودية واألردن والمغرب.

  مناقشة ودراسة بعض التجارب العربية والدولية ومن ثم التواصل مع الجهات الدولية وتعزيز
صدار شهادات سبل وآليات التعاون معها من خالل  ورشة عمل حول أنظمة التفتيش وا 

، ناقشت التجربة األردنية والمصرية والفلسطينية والسودانية استيراد وتصدير األغذية
 لجنة الدستور الغذائي، وتجربة STDFاإلضافة إلى آليات العمل بذ والسعودية والقطرية، ب

 .في المجال، وكذلك تجربة دولة نيوزيالند

  دليل يشمل:  لنظام اإلنذار العربي السريع لألغذية واألعالفمتكامل مقترح تنفيذي إعداد
وملحق مالي بتكلفة  ،متطلبات الفنية للبرنامج االلكتروني، وملحق تفصيلي للنظامالعمل 

مناقشة ودراسة النظم الدولية واإلقليمية لإلنذار السريع من خالل إنشاء النظام، وذلك بعد 
                                                           

 ( اا
البحرين، و العراق، و اليمن، و ليبيا، و لبنان، و األردن، والسودان، و فلسطين، و مصر، و تونس، و الجزائر، و لمغرب، 

 موريتانيا )عضو مراقب(.و اإلمارات، و قطر، و عمان، وسلطنة السعودية، و الكويت، و 
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التابع  INFOSAN، ونظام RASFFورشة عمل موسعة استعرضت النظام األوروبي 
 ، باإلضافة إلى النظام الخليجي الحالي.WHOلمنظمة 

 وروبي تعزيز سبل وآليات التعاون مع النظام األRASFF  ونظامINFOSAN  ومناقشة
 تفاصيل تنفيذ المقترح العربي.

  خبيرًا عربيًا في مجال تقييم المخاطر الغذائية يعملون حاليًا على تدشين  14تشكيل نواة من
 الجهد العربي المتخصص على المستويين الفني والتنظيمي.

 الغذائية بجهد عربي دولي  الشروع في إعداد دراستين تجريبيتين في مجال تقييم المخاطر
 مشترك.

  المستخدمة في المجال. نسخة أولية من معجم عربي ل مصط اات الع ميةإعداد 

  ورشة عمل دراسة التجارب الدولية واإلقليمية وبحث آليات التعاون المستقبلي من خالل
مة األغذية الهيئة األوروبية لسالبالتعاون مع  أوروبية حول تقييم المخاطر الغذائية –عربية 
EFSA المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر ، وBFR الهيئة الفرنسية لسالمة األغذية والصحة ، و

 .أمريكا الشمالية - ILSIالمعهد الدولي لعلوم الحياة ، و ANSESالبيئية والمهنية 

 العربية والتواصل مع م بشكل دوري لتنسيق وتعزيز المشاركة  الئاة بنقاط االتصال إعداد
 العربية بأعمال هيئة الدستور الغذائي.

  40في دورتيه الذ وثيقة لموقف عربي مواد من جدول أعمال هيئة الدستور الغذائيإعداد 
 .2018و 2017المنعقد في عامي  41والذ

  من ية المختصة بالدستور الغذائيق يمية لعمل ال يك يات الوطنإأدلة توجي ية  7إعداد ،
 أجل تعزيز المشاركة العربية في هيئة الدستور الغذائي.

  المنظمة العربية بالتعاون مع  غذيةلألمواصفات العربية ال ة عربية موادة إلعدادآليإعداد
، وبإشراك AOAD المنظمة العربية للتنمية الزراعيةو  ،AIDMO ل تنمية الصناعية والتعدين

 .FAOومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  هيئة الدستور الغذائيفني ل

  بتطبيق أداة التقييم  خبيرًا عربيًا ع ى آليات تقييم نظم الرقابة ع ى األغذية 22تدريب
، استعدادًا إلجراء تقييم تجريبي على دولتين WHOو FAOمنظمتي المطورة من قبل 

 عربيتين.
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 منظمتي ة من أداة التقييم المطورة من قبل مراجعة وتدقيق النسخة العربيFAO وWHO ،
دولتي السودان وتونس وجاري حاليا إجراء التقييم التجريبي لألنظمة المطبقة لدى كل  اختيارو 

وتناقش أبرز  2019منهما، على أن تنتهي عمليات التقييم في النصف األول من عام 
 النتائج والدروس المستفادة في سياق ورشة عمل إقليمية.

  يع دائرة نشرها عبر العديد من وتوس« الفريق»الترويج للجهود التي تُبذل من ِقَبل تم
المؤتمر »الفاعليات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية المعنية بسالمة األغذية، بما في ذلك 

مؤتمر دبي الدولي لسالمة »، و«الواليات المتحدة األمريكية»-«العالمي لسالمة األغذية
التابعة « مية التجارةمجموعة عمل المواصفات وتن»، و«اإلمارات العربية المتحدة»-«األغذية

-«المؤتمر الدولي للجودة وسالمة األغذية»، و«جنيف»-«منظمة التجارة الدولية»لذ
 «.  الصين»

 االستفادة المرجوة من استدامة عمل الفريق العربي لسالمة الغذاء

 اجراءات تقييم المطابقة ومحددات القبول او الرفض للمنتجات  واالختالف فيتباين معالجة ال
 .الغذائية لدى الدول العربية في المنافذ الجمركية

 م تقييم المخاطر والمواءمة وتوحيد تدابير نظاليات للتعاون والتنسيق في  يجادالعمل على إ
تواجه تجارة الحد من العوائق التي التي تعمل علي لغذاء في المنطقة العربية سالمة ا

 المنتجات الغذائية والزراعية بين الدول العربية
 وطنية المواصفات )المعايير( الفي مجال مع كافة الجهات ذات الصلة ليات تنسيق وضع آ

( (AIDMOعربية للتنمية الصناعية والتعدينقليمية كالمنظمة الو الصادرة عن المنظمات اإلأ
 .( codexالدستور الغذائي )و الصادرة عن المنظمات الدولية كهيئة أ
 تقييم المخاطر الماثلة لحياة او صحة االنسان او النبات وتحديد االلتزام بمستويات مناسبة ل

و النبات من أى المناسب من حماية صحة االنسان لتحقيق المستو  االتدابير الذي يلزم تطبيقه
لتقييم مخاطر سالمة يحقق هدف تصميم نهج مشترك ، بما مثل هذه المخاطر .... الخ

 الغذاء على مستوى المنطقة العربية بما يدعم استدامة واتساق معايير سالمة الغذاء وتوافقها
 .وبما يتماشى مع الممارسات واالتفاقيات الدولية في المنطقة،
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 و موائمة اجراءات تقييم أقابة على سالمة الغذاء في توحيد جهزة الر أتساق لدى الا تحقيق
ى وكذلك عل ،جهزةورفع قدرات وجاهزية هذه األ ،دول العربية في الحدود الجمركيةالمطابقة لل
 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أداء ر يمستوى تطو 

 نظام موحد للرقابة على سالمة المنتجات الغذائية والزراعية في المنافذ الجمركية يكون  يجادإ
 به لجميع الدول العربية. األخذملزم 

  :سالمة الغذاءمختصين عمل الفريق العربي ل سيناريوهات المقتراة اول استدامةال

طار منطقة التجارة في إ وال : ان يكون الفريق تحت مظلة اللجنة الدائمة للصحة والصحة النباتيةأ

 الحرة العربية الكبرى.

عضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التفاوض حول في إطار شروع الدول العربية األ
اتفاق قانوني حول موضوعات الصحة والصحة النباتية في إطار المنطقة، حيث تعتبر موضوعات 

االتفاق، لذا ادراج ذلك الفريق ضمن الفرق المنبثقة عن اللجنة  ذلكالسالمة الغذاء أحد أهم محاور 
من حيث طبيعة عمل اللجنة، وكذلك لضمان يعتبر منطقيا  باتية، قدلصحة والصحة النل الدائمة

موضوعات تسهيل التجارة في و  ،طار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالفريق في إ ألعمالمرجعية 
  .التكامل االقتصادي العربيمنظومة 

 منظمة العربية ل تنمية الزراعية تات مظ ةثانيا : أن يكون الفريق 

التي هي الذراع الفنية و  ،طبيعة عمل والمهام المنوطة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية الىبالنظر 
 الصلةذات  الفنيةوالمختصة بكافة الموضوعات في مجاالت الزراعة لجامعة الدول العربية 

التي تتسم بمزيد من و ، وكون الفريق معني بالموضوعات ذاتها بموضوعات سالمة الغذاء
ن إدراج الفريق ظمة العربية للتنمية الزراعية، فإلمنوتقع ضمن إطار اختصاصات ا الخصوصية،

ويكون ضمن االستراتيجية العربية الموضوعة  ،امع اختصاصاته متسقاتحت مظلة المنظمة يكون 
 من قبل المنظمة في هذا المجال.




