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 -319- لدول العربية وتنميته ميثاق المحافظة على التراث العمراني في ا  :البند الحادى عشر
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 )2014 أكتوبر 23

مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في دورته          -
  )9/11/2014: المملكة العربية السعودية-جدة) (26(
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 )28/11/2014-27: مقر األمانة العامة للجامعة(
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-6: جامعــةلة العامــة لمقــر األمانــ( الدائمــة لإلحــصاء

7/12/2014(  
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  وثيقة مستقلة
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  ��آ�ة �ر�

  ���ن
  اعالن الكويت وقرارات متابعة تنفيذ    
    الجوانب االقتصادية –االفريقية الثالثة  العربية االقمة

  ) 20/11/2013-19 :الكويت(

  :عرض الموضوع

-19الثالثة فى مدينة الكويت بدولة الكويت يومي عقدت القمة العربية األفريقية  -
ملوك  وقد شارك فيها". كاء في التنمية واالستثمارشر"تحت شعار ،20/11/2013

إلى ممثلي عدد من المنظمات باإلضافة فريقية، األعربية والدولة ورؤساء ووفود ال
الذي أكد الكويت إعالن أقرت القمة . العربية واألفريقية والدولية المعنية ذات الصلة

مواصلة ودة التعاون بينهما على تعزيز العالقات بين اإلقليمين األفريقي والعربي وزيا
الجهود وإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي األفريقي وفقاً 

 ). مرفق (أقرت القمة عدداً من القرارات كما .للمصالح المشتركة

  : مايلي  بشأنوبالنسبة للجوانب االقتصادية، اصدرت القمة القرارات التالية -

ئيسة مفوضية االتحاد االفريقي واألمين العام لجامعة الدول التقرير المشترك لر �
 تنفيذ خطة  علىعزيز القدرات المؤسسيةالعربية لألنشطة والتدابير المقترحة لت

  الجوانب االقتصادية-.2016-2011العربية المشتركة  - األفريقية العمل

نمية الزراعية نتائج االجتماع الوزاري األفريقي العربي المشترك الثاني حول الت �
  .2013 أكتوبر 2واألمن الغذائي، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .مشتركة تنسيق لتمويل المشروعات األفريقية العربية ال آليةتشكيل �
  .المنتدى االقتصادي العربي اإلفريقي �
 .انعقاد القمة األفريقية العربية الرابعة موعد ومكان �

 في مدينة الكويت 11/2013 /12 و11اإلفريقي يومي عقد المنتدى االقتصادي العربي  -
بتنظيم مشترك بين الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية واألمانة العامة لجامعة 
الدول العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقي والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في 

 ها تم عرضو) مرفق(الفريقي وصدر عنه توصيات المنتدى االقتصادي العربي ا. إفريقيا
 .على القمة
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تقديم قروض الترحيب بمبادرة دولة الكويت بومن أهم النتائج التي صدرت عن القمة  -
يتولي ، ميسرة للدول األفريقية بمبلغ مليار دوالر على مدى السنوات الخمس القادمة

الكويت على  كما أعلنت دولة .إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
 الستثمار ىعزمها العمل والتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية األخر

وضمان استثمار مبلغ مليار دوالر خالل السنوات القادمة في الدول اإلفريقية مع التركيز 
وباإلضافة إلى ذلك أعلنت دولة الكويت عن تخصيص . على مجاالت البنية التحتية

 سنوية بمبلغ مليون دوالر باسم المرحوم عبد الرحمن السميط على أن جائزة مالية
 . التنموية في إفريقيا وتشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلميثتختص باألبحا

 المكونة من ترويكا القمة لجنة التنسيق للشراكة العربية اإلفريقية الى ان االشارةوتجدر  -
بنين، (وترويكا القمة اإلفريقية )  دولة الكويتجمهورية العراق ، دولة قطر،(العربية 

 واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقي) إثيوبيا، تشاد
 15والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا بصفة مراقب عقدت اجتماعها السادس يوم 

نب العربي، ،برئاسة مشتركة دولة الكويت عن الجا )مرفق(بأديس أبابا  9/2014/
مناقشة مسـألتين رئيسيتين مبادرات سمو تم خالله ، وموريتانيا عن الجانب األفريقي

الكويت المتعلقة باالستثمار والتنمية، ومشروع خطة العمل لتنفيذ قرارات أمير دولة 
كما ناقش االجتماع االعداد . 2016-2014 خالل الفترة القمة األفريقية العربية الثالثة

جنة تنسيق للشراكة العربية اإلفريقية على المستوى الوزاري الذي عقد يوم الجتماع ل
للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 69( بنيويورك على هامش اعمال الدورة 22/9/2015

وتم خالله التركيز استعراض التقدم المحرز فى مبادرات سمو أمير دولة الكويت 
 وكان من )مرفق (.2016-2014ر خطة العمل المتعلقة باالستثمار والتنمية كما تم اقرا

 لمناقشة سبل تنفيذ خطة العمل 11/2/2015المقرر عقد ا لجنة تنسيق الشراكة يوم 
 .14/2/2015المذكورة أعاله اال انه تم تأجيلها إلى يوم 

    

  : المطلوبإلجراءا

  األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه مناسبا
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  تقرير االجتماع السادس للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية 

  2014 أيلول/سبتمبر 15
  أديس أبابا، إثيوبيا 

  مقدمة

عقد االجتماع السادس لكبار المسؤولين للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية في مقر . 1
وشارك في . 2014أيلول / سبتمبر15س أبابا، إثيوبيا في مفوضية االتحاد األفريقي في أدي

رئاسة االجتماع معالي السفير حمادي ميمو، سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ورئيس 
الجانب األفريقي، وسعادة السفير راشد الهاجرى سفير دولة الكويت فى اديس ورئيس الجانب 

تثناء إثيوبيا، واكتمل النصاب وشرع االجتماع وحضر جميع أعضاء لجنة التنسيق باس. العربي
  ).ملحق قائمة الحضور بهذه الوثيقة. (في بدء فعالياته
  افتتاح االجتماع

شهد االفتتاح كلمة ترحيبية من الرئيسين؛ وهما معالي السفير حمادي ميمو ممثِّل الجانب .2
 وكذلك سعادة السفير األفريقي، ، من سعادة السفير راشد الهاجرى رئيس الجانب العربي ،

جان بابتيست ناتاما، مدير مكتب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، وسعادة السفير سمير 
حسني ممثل  األمين العام  فى افريقيا ومدير إدارة أفريقيا والتعاون األفريقي العربي بجامعة 

ة وجميع ورحب معالي السفير حمادي ميمو بوفد جامعة الدول العربي. الدول العربية
وتقدم معالي السفير راشد . كما أعطى لمحة عامة عن مشروع جدول األعمال. المشاركين

الهاجرى ممثِّل الجانب العربي بجزيل الشكر إلى مفوضية االتحاد األفريقي على تنظيمها لهذا 
االجتماع الهام، وأعرب عن تمنياته في تحقيق اجتماع مثمر يهدف إلى تقديم توصيات مفيدة 

كما رحب السفير جان بابتيست . حو تعزيز التعاون األفريقي العربي في اجتماع الوزراءن
ناتاما بجميع المشاركين وأعرب عن أمله في نجاح االجتماع من أجل تعزيز الشراكة األفريقية 

ومن جانب سعادة السفير سمير حسني اعرب عن شكره لالتحاد االفريقي لتنظيه لهذا . العربية
  .ع  متمنيا ان يكون اجتماع مثمر وتوصيات فاعلةاالجتما

أثارت جامعة الدول العربية في االجتماع قضية التوازن بين الترويكتين، إذ أشارت إلى أن .3
وأوضح الرئيس المشارك . الجانب األفريقي يمثِّله أربعة بلدان، بما في ذلك غينيا االستوائية

ب األفريقي تتكون من ثالثة بلدان وهم؛ تشاد، وإثيوبيا ممثِّل الجانب األفريقي أن ترويكا الجان
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وموريتانيا بينما تحضر غينيا االستوائية االجتماع كمضيف للقمة األفريقية العربية الرابعة لعام 
2016 .  

  النظر في مشروع جدول األعمال   . 2

 المعني أجريت مناقشات مطولة حول مشروع جدول األعمال، وال سيما فيما يتعلق بالبند. 4
وكان وفد . بمكان وموعد االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية

انه جامعة الدول العربية على علم بالقرار الذي اتُخذ خالل اجتماع لجنة التنسيق في القاهرة ب
تحدة في عقد االجتماع الوزاري الثاني على هامش الجمعية العامة لألمم المتم االتفاق على 

وبالتالي، لم يكن هناك حاجة . 2014أيلول /نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في سبتمبر
  . إلعادة النظر في مسألة تم البتّ فيها بل واالتفاق عليها

قضية أخرى، نوقشت في مشروع جدول األعمال، والمتعلقة بالبند المعني بدراسة  وحدة . 5
ورأى وفد جامعة الدول ". لمعنية بالزراعة واألمن الغذائيتسهيل لخطة العمل المشترك ا

العربية أنه ال توجد ضرورة الجراء دراسة عن الجدوى من وحدة التسهيل وفقا لقرار  
  .الرياض لالجتماع الوزارى الثانى للتنمية الزراعية واالمن الغذائى

  :اعتمد جدول االعمال على النحو التالى  . 6
I. افتتاح االجتماع  

II. ماد جدول األعمالاعت  

III.  ،نيسان / أبريل22اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي للجنة التنسيق، القاهرة، مصر

2014  

IV.  لمحة مختصرة عن تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية

  باالستثمار والتنمية؛ 

V.  العربي النظر في خطة العمل الموحدة المعنية بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة األفريقي

  ؛2016-2014الثالث واعتمادها 

VI.  تحديد موعد االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية

  ومشروع جدول أعماله؛

  استعراض وضع المعهد الثقافي األفريقي العربي •

  مذكرات التصور واختصاصات فرق العمل األفريقية العربية؛ •

  المشترك المعنية بالزراعة واألمن الغذائيتشغيل وحدة التسهيل  لخطة العمل  •

  دراسة حول الصندوق األفريقي العربي لالستجابة للكوارث؛ •
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VII. تاريخ ومكان المعرض األفريقي العربي الثامن.  

VIII.  تحديد موعد اجتماع كبار المسؤولين السابع للجنة تنسيق الشراكة األفريقية

  العربية ومكانه،

IX.  أي مسائل أخرى  

X. اختتام االجتماع .  

نيسان / أبريل22اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي للجنة التنسيق، القاهرة، مصر،   . 3

2014  

  .اُعتمد التقرير دون إضفاء أي تغيير  .7
لمحة مختصرة عن تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية   .4

  باالستثمار والتنمية

  :النحو التاليأوجز أحد أعضاء الوفد الكويتي االجتماع على   .8
للنظر فى مسائل متعلقة  الكويت صاحب السمو مبادرة للنظر في عقد اجتماعان  - أ

 .بالموارد المالية

 لالستفادة من تقديم طلباتهم طلب منهمي الدول األفريقية رسائل إلى أرسلت - ب

 إلى السلطة أو في أفريقيا سفارة كويتية أي الطلبات إلى ان تقدم ويجب  .الصندوق

 .الكويت او  في الكويتية السفارة واء فيس الكويتية

 .ذكرت جميع األرقام ذات الصلة بالصندوق في جدول متاح لالطالع  - ت

صدر بالفعل صندوق لالستثمار في بعض البلدان األفريقية، وهما تونس والمغرب،   - ث

 مليون دوالر أمريكي لالستثمار في 200وجرى تخصيص مبلغ تقدر قيمته بـ 

  أفريقيا؛

 -  أفريقيا - صندوق أخر لالستثمار في أفريقيا، بما في ذلك الكويت جرى إعداد  - ج
  الصين

 .خُصص مبلغ قيمته مليون دوالر أمريكي لمنح الجوائز في مجال البحث العلمي  - ح
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  :قدمت المالحظات التالية بعد العرض التقديمي  .9

 السمو جرى اإلثناء على دولة الكويت لهذه المبادرات الحميدة التي أطلقها صاحب  .أ 

  أمير دولة الكويت؛

ينبغي إعطاء هذا البند وضعاً بارزاً في جدول أعمال االجتماع الوزاري المقرر عقده  .ب 

  في نيويورك على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

ينبغي منح االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية صفة مراقبين فضالً عن حضور   .ج 

  ا االستثمار؛جميع االجتماعات المعنية بقضاي

  .عانات معروفةلإلمستحقة الينبغي أن تكون قائمة المشاريع   .د 

  .ومن ثم اُعتمد تقرير تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت  .10
 المعنية بتنفيذ قرارات 2016-2014النظر في واعتماد خطة العمل الموحدة    .5

  .2014بر  نوفم– الكويت -مؤتمر القمة األفريقي العربي الثالث 

  :قدمت التعليقات التالية حول هذا البند من جدول األعمال  .11
 اجتمعت كل من جامعة الدول 2014نيسان / أبريل22بعد عقد االجتماع التنسيقي يوم   .أ 

لمراجعة  قرارات القمة األفريقية العربية . العربية ومفوضية االتحاد األفريقي مرتين
  خطة العمل الموحدة ؛الثالثة واألنشطة ذات األولوية في

بدأت مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية بالفعل في دمج األنشطة من  .ب 
  .خطة العمل الموحدة في الميزانية السنوية لكل منهما

 على خطة العمل الموحدة الجديدة، والتي ينبغي 2016 و 2015ستقوم ميزانية عامي   .ج 
  النظر فيها ومن ثم الشروع في تنفيذها

وسيعتمد االجتماع الوزاري الذي . وافق الجانبان بالفعل على خطة العمل الموحدة  .د 
 خطة 2014أيلول / سبتمبر22سيعقد في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في 

  . العمل هذه

طرحت مسألة تحديد موعد القمة األفريقية العربية الرابعة، المقرر عقدها في ماالبو، . 12
وال يزال الموعد الدقيق للقمة غير معروف حتى اآلن وينبغي . 2016وائية عام غينيا االست

  .تعيين هذا التاريخ بعد اتفاق كال الجانبين عليه 
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  .ومن ثم، اُعتمدت خطة العمل الموحدة  .13
تحديد موعد االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية   . 6

  ومشروع جدول أعماله؛

  :وافق االجتماع على ما يلي  .14
  :تحديد موعد االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية  )1(

 في 2014أيلول / سبتمبر22وافق االجتماع على أن يعقد االجتماع الوزاري في  .15
  نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة

  :مشروع جدول أعمال االجتماع الوزاري )2(

  :تم االتفاق على ما يلي  .16
  افتتاح االجتماع  .1

بيان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الرئيس  .2

  المشارك في لجنة التنسيق عن الجانب العربي

ية، والرئيس بيان معالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية اإلسالمية الموريتان .3

  المشارك في لجنة التنسيق عن الجانب األفريقي

  تصريحات سعادة األمين العام لجامعة الدول العربية .4

  تصريحات مفوضية االتحاد األفريقي .5

  اعتماد تقرير اجتماعات كبار المسؤولين للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية  .6

لة الكويت المعنية باالستثمار اعتماد تقرير تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دو .7

  والتنمية 

  أي مسائل أخرى  .8

  اختتام االجتماع .9

  

طُلب من مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية على السواء إرسال دعوات  .17
  .إلى جميع األعضاء المعنيين إلى جانب مشروع جدول األعمال

  استعراض بعض المسائل األخرى  . 7
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  الثقافي األفريقي العربياستعراض وضع المعهد  •

  

  :ناقش االجتماع  ووافق على  .18
وبالتالي، يتعين على مفوضية االتحاد . يشهد المعهد حالياً فترة تحديات عصيبة  .أ 

  األفريقي وجامعة الدول العربية اتخاذ اإلجراءات المناسبة اليجاد  حلول 

لمعهد والتي تبلغ أصدرت مفوضية االتحاد األفريقي جزءاً من مساهمتها لميزانية ا .ب 
 دوالر أمريكي، بينما سددت جامعة الدول العربية كامل األنصبة المقررة 150،000

  .الخاصة بالميزانية العادية، وسوف تغطي تكاليف تعيين المدير العام للمعهد

  قُبلت استقالة المدير العام، وجرى بالفعل تعيين مدير عام جديد؛  .ج 

تشرين /في أداء المهام المنوطة به في نوفمبرسيشرع المدير العام المعين حديثا    .د 
  ؛2014الثاني 

  :قدمت التوصيات التالية .19
يتعين على لجنة التنسيق، وهي مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية،   .أ 

العمل على وضع تقريراً شامالً عن وضع المعهد، والذي يتضمن مقترحات إلعادة 
 –الكويت ( مه كي تنظر فيه اللجنة االستشارية الوزارية تنظيم وهيكّلة المعهد، لتقدي

  . التي أنشأتها القمة)   اثيوبيا–مالى 

  يجب  أن تلتزم لجنة التنسيق بالتوصيات  التي تقدمها اللجنة االستشارية الوزارية؛ .ب 

 لذا، ينبغي إيالء العناية الواجبة. تعتبر القضايا الثقافية ذات أهمية قصوى لكال الجانبين  .ج 
تجاهها سواء داخل المعهد الحالي أو داخل أي هيئة جديدة، قد تكون أكثر صلة في 

  .التعامل مع المسائل الثقافية

يجب أن تحاول مفوضية االتحاد األفريقي سداد الرصيد المستحق من مساهمتها   .د 
 .لألنصبة المقررة الخاصة بالميزانية العادية

  ريقية العربية؛مذكرات مفاهيمية واختصاصات فرق العمل األف •

  
جامعة الدول العربية االجتماع المعني بمذكرات مفاهيمية في األمانة العامة لأطلعت  .20

 : المجاالت التالية
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التجارة واالستثمار، والطاقة، والنقل، واالتصاالت ، و التي أعدتها األمانات التقنية،   .أ 
 األفريقي االجتماع وقد أبلغ االتحاد. وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي

  . أن مذكرات التفاهم وزعت بالفعل على اإلدارات المختصة لتقديم مالحظاتهم التقييمية

وفيما يتعلق باختصاصات فرق العمل العربية األفريقية التي أعدها االتحاد األفريقي،  .ب 
ة وقد أبلغت جامعة الدول العربية االجتماع بأنه جرى توزيعها على اإلدارات المختص

، وافق االستثماروفيما يتعلق باختصاصات فريق التجارة و. لتقديم مالحظاتهم التقييمية
االجتماع على أن والية الفريق المذكورة بالفعل في خطة العمل الموحدة المعنية بتنفيذ 

  :، تكون على النحو التالي2016-2014قرارات القمة األفريقية العربية الثالثة 

  شأن تنسيق سياسات االستثمار في المنطقتين،إجراء دراسة مشتركة ب •

  إجراء دراسة حول سبل ووسائل تعزيز التعاون في التجارة واالستثمار، •

 12-11متابعة قرارات المنتدى االقتصادي األفريقي العربي، الكويت  •

  ، 2013تشرين الثاني /نوفمبر

 العرب التجهيز الجتماعات وزراء االقتصاد، والتجارة والمالية واالستثمار •

  .واألفارقة

وافق االجتماع على أنه ستشكّل أمانة فريق العمل من المنظمتين، وستدعو كل  .21

  .منظمة من جانبها المنظمات التابعة ذات الصلة

  وحدة التيسير لخطة العمل المشترك المعنية بالزراعة واألمن الغذائي •

  :قدم منسق وحدة  التسهيل التوضيحات التالية .22
جدول األعمال المبدئي لهذا االجتماع يتحدث عن تبادل واستثارة األفكار كان مشروع   .أ 

  وبالتالي لم تكّن هناك حاجة إلى تقديم وثيقة عمل؛. المعنية بهذا الموضوع

وأصدرت : إال أنه، قطعت عملية تنفيذ الوحدة شوطاً طويالً في جوانب مختلفة .ب 
ة، وتم  تعيين رئيس الوحدة  مفوضية االتحاد األفريقي مساهمتها في ميزانية الوحد

وتجرى مناقشات بين كال الجانبين حول أفضل بداية للوحدة؛ وتحقيقاً لهذه الغاية جرى 
  . خارطة طريقاعداد 
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أكدت جامعة الدول العربية على أنها ستصدر مساهمتها لتشغيل الوحدة، بل ووافقت    .23
 الوحدة منسق كما ذكر أن نائب .اً للوحدةمنسقعلى أن تعين مفوضية االتحاد األفريقي 

ويجب أن يكون .  )وفقا لقرار الرياض (ستضطلع جامعة الدول العربية بمسؤولية تعيينه
 على االقل فى السنة االول مقر الوحدة في القاهرة، مصر، وليس في الخرطوم، السودان

  .لتشغيل الوحدة
  :جاءت التوصيات على النحو التالي .24
 في العمل، دون تأخير، على التحضير لالجتماع  المنسقئب الوحدة ونامنسقيشرع   .أ 

  ؛2015الوزاري األفريقي العربي المعني بالزراعة، والمقرر انعقاده في أوغندا عام 

يجب أن ينظر االجتماع الرسمي رفيع المستوى التابع للجنة التنسيق الخاصة بالشراكة  .ب 

  .في هذه المسألة

التقرير المشترك لمفوضية االتحاد األفريقي وقبل ذلك، ينبغي أخذ هذا البند في   .ج 

وجامعة الدول العربية لكي ينظر فيه االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة 

  .األفريقية العربية المقرر انعقاده في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

  دراسة حول الصندوق األفريقي العربي لالستجابة للكوارث •

  :ب االتحاد األفريقي في القاهرة االجتماع على النحو التاليأوجز مكت .25
. إلجراء الدراسة للمرشحين السيرة الذاتيةتقييم لجنة ل تم تعيين الجانب األفريقي من  .أ 

 الجانب العربي وبالمثل، فإن. االقتصادية المسائل في مجال الخبراء احد وقد تم اختيار

السير الذاتية  أحيلت وقد. القانونية أن المسائلبش أحد الخبراء لتحديد اتخذ نفس المنهج 

 .لعمل الالزم  المصرف على المختارة 

إال أنه، قد رفض المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا السيرتين الذاتيتين،  .ب 

استناداً إلى أنه ينبغي أن يكون أحد الخبراء من أفريقيا، واألخر من أحد بلدان العالم 

 .العربي

  : كر ممثِّل المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا ما يليذ  .26
  . حتى اآلن، ال تناسب السير الذاتية المتلقاة للمتقدمين المنصب الراهن  .أ 
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وعالوة على ذلك، ينبغي أن توافق كلتا المنظمتين، وهما مفوضية االتحاد األفريقي  .ب 
ظيفهما الرسمي من قبل المصرف وجامعة الدول العربية،على تعيين الخبيرين قبل تو

  .العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
ال يشارك المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا في عملية التوظيف، نظراً   .ج 

  .ألنها مسؤولية مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية

، بل وحثّت 2010ية، إذ بدأت في عام كما أثار االجتماع القلق إزاء تعثّر خطى هذه العمل .27
  .جميع األطراف على تعجيل خطى هذه العملية

  :جاءت التوصيات على النحو التالي  28

االسراع فى اقامة  الصندوق األفريقي العربي للكوارث وتشغيله  في أقرب وقت   .أ 

 .ممكن

  تاريخ ومكان المعرض األفريقي العربي الثامن  .8

، وستستضيفه أحد البلدان 2016 األفريقي العربي  الثامن عام من المقرر عقد المعرض .29
ويضطلع االتحاد األفريقي بمسؤولية إجراء مشاورات داخل الدول األعضاء فيه . األفريقية

  .لتحديد البلد المضيف
  تاريخ ومكان اجتماع كبار المسؤولين السابع للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية  .9

ات لجنة الشراكة العربية االفريقية  مرتين في السنة، في القاهرة، مصر، تعقد اجتماع .30
ومن المقرر عقد االجتماع السابع للجنة تنسيق الشراكة . وأديس أبابا، إثيوبيا على التوالي

شباط / فبراير11األفريقية العربية على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، مصر، يوم 
  . صباحا10:00ً في تمام الساعة 2015

  أي مسائل أخرى .10

  :أثيرت القضايا التالية في إطار هذا البند من جدول األعمال، وهي .31
ينبغي بذل الجهود الرامية إلى عقد االجتماع المشترك السابع بين األمانات بصفة   .أ 

  . دورية

أعرب سفير غينيا االستوائية عن رغبته في أن يدعى للمشاركة في جميع االجتماعات  .ب 

الحقة للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية، بصفته البلد المضيف للقمة األفريقية ال

  .2016العربية الرابعة لعام 
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أشارت جامعة الدول العربية إلى أنه اتفق الطرفان على االختصاصات المعنية   .ج 

 .ويتعين على لجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية إقرارها اآلن. بالهجرة

  
  االجتماعاختتام  .11

أعرب الرئيس المشارك الممثّل للجانب األفريقي عن خالص شكره لجميع المشاركين  .32
لمساهماتهم المثمرة التي أدت إلى نجاح االجتماع، وشجع كافة الحاضرين على مواصلة عملهم 
في التحضير لالجتماع الوزاري الثاني للجنة التنسيق الذي سيعقد في نيويورك، الواليات 

  .2014أيلول / سبتمبر22لمتحدة األمريكية، في ا
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  ر ــــتقري
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  مقدمة

عقد االجتماع الوزاري الثاني للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية على هامش   .1
 22الجمعية العامة لألمم المتحدة، في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في 

  . 2014لول أي/سبتمبر
حضر االجتماع عن الجانب األفريقي كل من تشاد، وموريتانيا، ومفوضية االتحاد   .2

األفريقي، أما عن الجانب العربي فحضره كل من مصر، والكويت، وقطر وجامعة 
  .  الدول العربية

شارك في رئاسة االجتماع معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس   .3
زير خارجية الكويت، والذي يمثِّل الجانب العربي، وسعادة السيد أحمد ولد الوزراء وو

، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، ويمثِّل  تكدي
  . الجانب األفريقي

 مفوضية االتحاد األفريقي رئاسة وفد ةتولى سعادة السيد ايراستوس موينشا نائب رئيس  .4
االتحاد األفريقي لهذا االجتماع، والذي تضمن معالي  سعادة السفير جان مفوضية 

بابتيست ناتاما، مدير مكتب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، والسيد جيرما زودي، 
  .الموظف األقدم لشؤون السياسات، الشراكة األفريقية العربية في مكتب الرئيسة

ي األمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي تولى كل من معالي الدكتور نبيل العرب  . 5
السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام، ومعالي السفير سمير حسني الممثِّل الخاص 
لألمين العام للشؤون الفريقية، ومدير إدارة أفريقيا والشؤون األفريقية، وسعادة السفير 

دى األمم المتحدة ورئيس مكتب جامعة أحمد فتح اهللا الممثِّل الدائم لجامعة الدول العربية ل
  .الدول العربية في نيويورك رئاسة وفد جامعة الدول العربية لهذا االجتماع

  :جدول أعمال االجتماع

  :  اعتمد االجتماع جدول األعمال التالي  .6
  . الجلسة االفتتاحية  )1(  

ويت، بيان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لدولة الك -

  الرئيس المشارك في لجنة التنسيق عن الجانب العربي

بيان معالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  -

  والرئيس المشارك في لجنة التنسيق عن الجانب األفريقي

  .تصريحات معالي األمين العام لجامعة الدول العربية -

  تحاد األفريقيتصريحات سعادة نائب رئيسة مفوضية اال -
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  تقرير اجتماعات كبار المسؤولين للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية  )2(
إحاطة من دولة الكويت بشأن تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية   )3(

  أي مسائل أخرى     )4(باالستثمار والتنمية 
  .اختتام االجتماع    )5 (
  
 واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن البنود الموضوعية جرى تلخيص المناقشات  .7

  .لجدول األعمال وإدراجها أدناه
  بيان افتتاحي

افتتح معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون   .8
اح وشكر معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب. الخارجية لدولة الكويت االجتماع رسمياً

في بيانه االفتتاحي جميع البلدان األفريقية والعربية الذين شاركوا في القمة األفريقية 
وأشار إلى . 2013تشرين الثاني /العربية الثالثة، التي عقدت في الكويت في نوفمبر

مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية باالستثمار والتنمية، والتي أعلنت خالل 
 مع االرتياح استفادة الكثير من البلدان األفريقية وحظلقد يقية العربية الثالثة، والقمة األفر

 لجنة التنسيق لعقد ثالثة مسئولي كبار  معالي الشيخشكرقد و.  من هذه المبادرات
اجتماعات مخصصة لمتابعة نتائج القمة األفريقية العربية الثالثة، وأعرب عن تقديره 

هذه مكانية إقامة  واألمانة العامة لجامعة الدول العربية إللمفوضية االتحاد األفريقي
  . االجتماعات

، الرئيس المشارك في االجتماع الوزاري عن الجانب  أعرب سعادة السيد أحمد ولد تكدي  .9
أفريقيا، من جانبه، عن تقديره لصاحب السمو، والشعب الكويتي والحكومة الكويتية 

  .  العربية الثالثة وأكد على ضرورة تنفيذ قرارات القمةلنجاحهم في عقد القمة األفريقية
قدم كل من رئيس وفد جامعة الدول العربية،  معالي الدكتور نبيل العربى األمين العام  .10

لجامعة الدول العربية، ورئيس وفد االتحاد األفريقي سعادة السيد ايراستوس موينشا نائب 
  .  الجلسة االفتتاحيةفياتهما رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي تصريح

تقدم معالي الدكتور نبيل العربى األمين العام للجامعة العربية بخالص الشكر للحكومة  .11
الكويتية على استضافة القمة األفريقية العربية الثالثة، وذكر أن اجتماعات اللجنة على 

كما أعرب . عربية األفريقيةالمستوى الوزاري تعتبر اآللية الرئيسية لرصد تنفيذ الشراكة ال
عن تقديره لكبار المسؤولين نظراً لمتابعتهم قرارات القمة فضالً عن إعداد خطة العمل 
الموحدة بشأن تنفيذ القمة األفريقية العربية الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر األخوة 

. اعية والثقافيةوالتعاون بين الجانبين في المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتم
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وأعرب معاليه أيضاً عن تقديره لمبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية 
كما أخطر االجتماع بالخطوات العملية التي اتخذتها جامعة . باالستثمار والتنمية في أفريقيا

 الدول العربية لتعزيز قدرة المعهد الثقافي األفريقي العربي، بدءاً من سداد مساهمتها
بالكامل وصوالً إلى تعيين مدير عام مؤهل وذي خبرة منوطاً باستئناف مهامه في 

وأشار معالي األمين العام في ختام تصريحاته إلى أن . 2014تشرين الثاني /نوفمبر
التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلدان العربية واألفريقية اليوم تتطلب من 

ق والجهد للتغلب عليها حتى يتسنى تحقيق مستويات متقدمة من األمانتين المزيد من التنسي
  .التعاون والرخاء الذي يرغب فيهما شعوب كال الجانبين

سعادة السيد ايراستوس موينشا نائب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس وفد رحب  .12
المفوضية، التي لم االتحاد األفريقي بجميع المشاركين في االجتماع نيابة عن معالي رئيسة 

ثم أعرب عن تقديره لصاحب . تتمكن من حضور االجتماع نظراً لوجود التزامات مسبقة
السمو أمير دولة الكويت والشعب الكويتي والحكومة الكويتية جراء التسهيالت الممتازة 
التي وضعت تحت تصرف القمة األفريقية العربية الثالثة، والتي عقدت بنجاح في الكويت 

كما تقدم بجزيل الشكر لدولة الكويت للمبادرات الثالث . 2013تشرين الثاني / نوفمبرفي
وأكّد نائب الرئيسة .  التي أعلنت خالل القمة، والتي على حد قوله، ستفيد أفريقيا كثيراً

على ضرورة إقامة شراكة أفريقية عربية قوية في جميع القطاعات، وال سيما في مجاالت 
وفي هذا . تثمار، من أجل استغالل اإلمكانات الهائلة الموجودة المنطقتينالتجارة واالس

الصدد، أعرب عن استعداد مفوضية االتحاد األفريقي لضمان التنفيذ السليم لقرارات القمة 
وأعرب أيضاً عن . األفريقية العربية الثالثة فضالً عن تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين

اد األفريقي مع شعب فلسطين، مبدياً قلقه من العدوان تعاطف المجلس التنفيذي لالتح
  .األخير على غزة، الذي أسفر عن مقتل اآلالف من األبرياء وتهجير الكثيرين

  
  تقرير اجتماعات كبار المسؤولين للجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية

التحاد األفريقي قدم سعادة السفير جان بابتيست ناتاما، مدير مكتب رئيسة مفوضية ا .13
وفي عرضه التقديمي، أبلغ سعادة كبير . تقرير اجتماعات كبار المسؤولين للجنة التنسيق

الموظفين االجتماع بأن كبار المسؤولين عقدوا اجتماعهم العادي الخامس والسادس في 
 على التوالي، كما عقدوا أول 2014أيلول /شباط وسبتمبر/الكويت وأديس أبابا، في فبراير

وخالل هذه االجتماعات، تابع . 2014نيسان / تماع استثنائي لهم في القاهرة في أبريلاج
كبار المسؤولين نتائج القمة األفريقية العربية الثالثة، بما في ذلك مبادرات صاحب السمو 
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وسيقدم الوفد الكويتي تقرير التقدم المحرز . أمير دولة الكويت المعنية باالستثمار والتنمية
  .ني بالمبادرة إلى االجتماع في إطار بند مستقل في جدول األعمالالمع

  :جتماعات الثالثة على القضايا التاليةلالنتائج المناقشات وال  لقد تم تلخيص.14
خطة العمل الموحدة المعنية بتنفيذ قرارات القمة األفريقية العربية الثالثة   )1(

 واألمانة األفريقياد ، والتي أعدتها كل من مفوضية االتح2014-2016
  .العامة لجامعة الدول العربية

الوضع اإلداري والمالي للمعهد الثقافي األفريقي العربي، وتنفيذ قرار القمة   )2(
  األفريقية العربية الثالثة بشأن المعهد

سبل ووسائل تفعيل وحدة تيسير خطة العمل األفريقي العربي المشترك المعنية   )3(
  ة واألمن الغذائي بالتنمية الزراعي

  وضع اختصاصات فرق العمل األفريقية العربية  )4(
إجراء دراسة عن الصندوق األفريقي العربي لالستجابة للكوارث بدعم مالي   )5(

  )باديا(من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 
  

هم باعتماد خطة العمل وفي الختام، قدم تقريراً إلى االجتماع الوزاري لتقديرهم، وطالب .15
  . 2016- 2014الموحدة المعنية بتنفيذ قرارات القمة األفريقية العربية الثالثة 

شكر االجتماع الوزاري كبار المسؤولين على العمل الممتاز الذي قاموا به ومن ثم وافق  .16
كما اعتمد خطة العمل الموحدة وكلّف كبار المسؤولين باتخاذ جميع . على التقرير

  ).نسخة مرفقة(جراءات الالزمة لتنفيذ الخطة في فترة ما بين االجتماعات الوزارية اإل
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إحاطة من دولة الكويت بشأن تنفيذ مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية 

  باالستثمار والتنمية

 لتنفيذ قدم ممثل الحكومة الكويتية موجزاً إلى االجتماع الوزاري بشأن اإلجراءات المتخذة .17
منح ) 1(مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت، التي أعلنها خالل القمة، وهي 

قروض ميسرة للبلدان األفريقية والتي تصل قيمتها إلى مليار دوالر أمريكي على مدى 
) 2(السنوات الخمس المقبلة، من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية؛ 

مانه في أفريقيا بمبلغ تصل قيمته إلى مليار دوالر أمريكي مع تمويل االستثمار وض
التركيز على البنية التحتية، من خالل التعاون والتنسيق مع البنك الدولي وغيرها من 

تخصيص دولة الكويت جائزة سنوية تقدر قيمتها بحوالي مليون ) 3(المؤسسات الدولية و
لرحمن السميط، والمكرسة لبحوث التنمية دوالر أمريكي في ذكرى الراحل الدكتور عبد ا

  .في أفريقيا، تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  

أبلغ االجتماع وفقاً لذلك بتشكيل الحكومة الكويتية لجنة وطنية لتيسير تنفيذ المبادرة  .18
لدان وفي هذا الصدد، قام بسرد أسماء الب. المعنية بالقروض الميسرة إلى البلدان األفريقية

  :التي ستستفيد من هذه المبادرة، وصنفها في الفئات الثالث التالية
 بلدان بإجمالي مبلغ قرض 10(البلدان التي وقّعت بالفعل على اتفاقية القرض  .1

  ،) مليون دينار كويتي41.4قيمته 

 14 (2015-2014البلدان التي سردت مشاريعها في قائمة برامج التشغيل  .2

  و ) دينار كويتي 65.9بلداً بقرض قيمته 

البلدان التي سيجرى تقديم مشاريعها في اجتماع مجلس اإلدارة من أجل  .3

 مليون دينار 49 بلدان بقرض قيمته 10(الحصول على موافقة مبدئية 

  . أرفقت القائمة).  كويتي

 وفيما يتعلق بالجائزة السنوية، أبلغ الممثل االجتماع أن القواعد واللوائح التنظيمية التي  .19
  . تحكم الجائزة قيد اإلعداد

أحاط االجتماع علماً بالتقرير وأثنى على الخطوة المشجعة التي اتخذتها الحكومة الكويتية   .20
  . لتنفيذ المبادرات

  . صباحا12ً في تمام الساعة االجتماع االنتهاء من تم .21
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      الميزانية

  الميزانية التقديرية   الموعد النهائي/اإلطار الزمني
  بآالف الدوالر

   األمريكي

مصدر 
  التمويل

  

  المالحظات

  

  المرجع

  

اإلجراءات 

  المقترحة

  

  المهام المحددة

2014  2015  2016  2014  2015  2016      

 حول تقرير األنشطة المشتركة بين رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية – Assembly/ Africa-Arab/Res. 1 (III)القرار 

  2016-2011واإلجراءات المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل األفريقية العربية المشتركة 

رات متكررة ام بزيارات ومشاوالقي
  رفيعة المستوى؛

  20  20  -  عملية مستمرة

 موقعبط الكتروني بين اإنشاء الر
االتحاد االفريقي وجامعة الدول 

  العربية مواقع ذات صلة

  -نوفمبر  
  ديسمبر

-  -  -  -  

الجامعة 
العربية 
واالتحاد 
  االفريقى

ومؤسساتهما 
  المالية

  االتحاد األفريقي 
  وجامعة الدول العربية

    30    -  نوفمبر  -    ة كل سنتينـزيز التبادالت الثقافيتع

الترويج   1-1
  للشراكة 
  األفريقية
  العربية

  
يتم تنظيم مباريات كرة قدم على 

  هامش القمة
  

  تنظيم مهرجانات أفالم كل سنتين

-  
  
  
  
  

-  
  

  
عملية 
  مستمرة

  
  
  
  

-  
  
  
  
-  

-  
  

  
45  

  
60  
  
-  

  
 الثقافيالمعهد 

العربي -األفريقي
مع االتحاد  بالتعاون
واألمانة العامة  األفريقي

   .العربيةللجامعة  

تعزيز   1-2
التعاون في 

مجاالت 

استكمال المذكرات المفاهيمية بين 
الجانبين وبلورتها في الصيغة 
النهائية تمهيداً إلنتشاء مجموعات 

تقوم مفوضية االتحاد     -  -  -  -  -  أغسطس
األفريقي واألمانة العامة 

لجامعة الدول العربية 
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مل األربعة اعتباراً من فبراير الع
2015.  

بإعداد المذكرة 
المفاهيمية 

  واالختصاصات
تقديم المذكرات المفاهيمية لبحثها 
وإجازتها من قبل لجنة التنسيق على 

د مستوى كبار المسؤولين الذي سيعق
  .2014في أديس أبابا في أغسطس 

من خـالل لجنة     -  -  -  -  -  
التنسيق على مستوى 
كبار المسؤولين في 

  2014أغسطس 
إنشاء مجموعات العمل االربعة 
حول التجارة واالستثمار، والنقل 

  واالتصاالت والطاقة رسمياً

يتم إخطار الدول     -  -  -  -  فبراير  -
  األعضاء

ة للمجموعات  دوريتنظيم اجتماعات
يجتمع كل (العاملة ومتابعة أنشطتها 

فريق عمل مرة في السنة على 
  )االقل

يتم االتفاق على أماكن     90  90  -  عملية مستمرة  -
عقد المؤتمر وتواتر 

  االجتماعات

إجراء دراسة مشتركة حول مواءمة 
  سياسات االستثمار في اإلقليمين

من خالل فريق العمل     -  30  -  -  فبراير  -
المعني بالتجارة 

  واالستثمار

التجارة 
واالستثمار 

والنقل 
واالتصاالت 

  والطاقة؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشروع في 
آليات تسهيل 

التجارة 
واالستثمار 

العربية 
  االفريقية

إجراء دراسة حول سبل ووسائل 
 في مجال التجارةتعزيز التعاون 

  واالستثمار

  

        30      ديسمبر   -

وزراء االقتصاد     75  -  -  أبريل    تنظيم اجتماع وزاري العتماد إطار     
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العربية -سياسـة االستثمار األفريقية
  المشتركة

والتجارة والمالية 
العرب واالستثمار 

  واألفارقة
من خالل الفريق 

العامل المعني 
  بالتجارة واالستثمار

  خالل الفريق المعنيمن     -    -            
  بالتجارة واالستثمار

استكمال مهمة إنشاء لجـان سفراء 
االتحاد األفريقي وجامعة الدول 

  العربية
  

االتحاد األفريقي     -  -  -  -  ارسم  -
  وجامعة الدول العربية

 تنسيق وتيسير اجتماعات لجان
  السفراء

 لكل لجنة في 2000    12  12  -  عملية مستمرة  -
  السنة

              

تفعيل /إنشاء  1-3
الهياكل 

  المشتركة
وتعزيز 

التنسيق بين 
  األمانات

تنظيم اجتماعات سنوية مشتركة بين 
  األمانات

االتحاد األفريقي     40  40  -  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر
  والجامعة

لمصرف العربية وا
العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا، 
  .إلخ
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  العربية-ترشيد آليات تنفيذ ومتابعة الشراكة اإلفريقية حول – Assembly/ Africa-Arab/Res. 2 (III)القرار 
إعداد مشروع الشروط المرجعية 

  للدراسة
/ مارس  -

  أبريل
مفوضية االتحاد األفريقي     -  -  -  -

  وجامعة الدول العربية
من (تعيين مستشارين للدراسة 
  )الجانب العربي واألفريقي

      -  -  -  -  مايو  -

  إجراء الدراسة
  

يونيو   -
  إلى يوليو

من قبل المستشارين من     -  30  -  -
  الجانبين

تقديم نتائج الدراسة لبحثها وإجازتها 
  قبل لجنة التنسيقمن 

أغسطس   -
  وديسمبر

كبار /على المستوى الفني    -  -  -  -
  المسؤولين 

إجراء دراسة   2-1
معمقة حول 
سبل ووسائل 
تفعيل آليات 

الشراكة 
  وتعزيزها

تقديم النتائج إلى أجهزة صنع 
  السياسة للجانبين العتمادها

يناير   -  -
االتحاد (

) األفريقي
ومارس 

جامعة (
  )العربية

مؤتمرات قمة االتحاد     -  -  -
األفريقي وجامعة الدول 

  العربية

عقد اجتماع لجنة التنسيق على 
  مستوى كبار المسؤولين

فبراير 
 )القاهرة(

أغسطس 
أديس (

  )أبابا

فبراير 
) القاهرة(

 أغسطس
أديس (

  )أبابا

فبراير 
) القاهرة(

وأغسطس 
أديس (

  )أبابا

ع عقد اجتما  2-2      60  60  -
لجنة التنسيق 

للشراكة 
األفريقية 

  العربية

عقد اجتماع لجنة التنسيق على 
  المستوى الوزاري

االتحاد األفريقي وجامعة     50  50  -  سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر
  الدول العربية
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تشجيع تآزر   2-3
أكبر بين 
سفارات الدول 
األعضاء في 

االتحاد 
األفريقي في 

القاهرة 
وجامعة الدول 

  العربية

عقد اجتماعات ومشاورات منتظمة 
بين سفارات الدول األعضاء في 

ة االتحاد األفريقي في القاهرة وجامع
  الدول العربية

  
  
  

  عملية مستمرة

جامعة الدول العربية     5  10  
والبعثة الدائمة لالتحاد 

األفريقي لدى جامعة الدول 
  العربية

ض، نتائج االجتماع الوزاري األفريقي العربي المشترك حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الريا حول – Assembly/ Africa-Arab/Res. 3 (III)القرار 

  .2013 أكتوبر 02المملكة العربية السعودية، 
تعيين منسق ونائب منسق وحدة 

  التسهيل
االتحاد األفريقي واألمانة     -  -  -  -  -  مايو

  العامة لجامعة الدول العربية
تنظيم اجتماع للتوصل إلى إطار 

   وحدة التسهيلتفعيل
وحدة   -  30  -  -  -  يونيو

  التسهيل
  وحدة التسهيل

تنظيم اجتماعات مجموعات العمل 
المتخصصة لصياغة مشاريع خطة 

  العمل المشتركة

وحدة     40  -  -  أكتوبر  مايو
  التسهيل

  وحدة التسهيل

وحدة   30  30  -  أبريل  أبريل  أبريل  عقد اجتماعات سنوية للجنة التسيير
  التسهيل

   التسهيلوحدة

  وحدة التسهيل    -  -  -  عملية مستمرة  متابعة تنفيذ توصيات لجنة التسيير

3-1  
  

متابعة تنفيذ 
  قرار الرياض
  المعتمد خالل 

االجتماع 
الوزاري 

  الثاني

إعداد االجتماع الوزاري األفريقي 
العربي الثالث حول التنمية الزراعية 

/ أكتوبر  -
  نوفمبر

االتحاد األفريقي واألمانة     -  100  -  -
  العامة لجامعة الدول العربية
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  واألمن الغذائي

اورات مع المؤسسات إجراء مش
والدولية المالية العربية واألفريقية 

 للحملة لتعبئة الدعم لالتحاد األفريقي
للقضاء على ذبابة  األفريقية الشاملة

  .تسي تسي وداء المثقبيات

االتحاد األفريقي بالتعاون     50  50  -  عملية مستمرة
مع المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا 
  ل العربيةوجامعة الدو

  تعزيز الشراكة األفريقية العربية حول الهجرة حول – Assembly/ Africa-Arab/Res. 4 (III)Rev.1القرار 
لعملية اعتماد إعداد الصياغة النهائية 

اختصاصات اللجنة الفنية والتنسيقية 
  األفريقية العربية حول الهجرة

جامعة الدول العربية تمهيدا     -  -  -  -  -  مارس
لعرضها  واعتمادها من قبل   

  .لجنة التنسيق 
ية األفريقية إنشاء اللجنة الفنية والتنسيق

  رسمياًالعربية حول الهجرة 
  -أبريل

   يونيو
  تحديد اإلدارات المعنية    -  -  -  -  -

تنظيم اجتماعات دورية للجنة الفنية 
  والتنسيقية األفريقية العربية

يوليو 
  أديس(

يناير 
  )القاهرة(

  يوليو 
  )اديس(

يناير 
  )القاهرة(

  يوليو 
  )اديس(

-  40  
  

40  
  

اإلدارات المعنية في   
مفوضية االتحاد األفريقي 

واألمانة العامة لجامعة 
  الدول العربية

  

إنشاء لجنة فنية   4-1
وتنسيقية 

أفريقية عربية 
حول الهجرة، 
مكونة من 

مفوضية 
االتحاد 

األفريقي 
 العامة واألمانة

لجامعة الدول 
اجراء دراسة عن انشاء مركز افريقي   العربية

  عربي لتبادل المعلومات حول الهجرة
يناير الى   -  -

  يونيو
يتم عرضه على لجنة     30  -  -

  التنسيق
  المعهد الثقافي األفريقي العربي حول –Assembly/ Africa-Arab/Res. 5 (III)القرار 

تنفيذ التوصيات   5-1
القصيرة األمد 

تدفع مساهمات السنوية الكاملة في 
  ميزانية المعهد

/ مارس
  أبريل

/ فبراير
  مارس

/ فبراير
  مارس

االتحاد   -  -  -
األفريقي 

يسهم كل طرف بمبلغ قدره 
   دوالر أمريكي250.000
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وجامعة 
الدول 
  العربية

اغة النهائية لإلجراءات من إعداد الصي
أجل اعتماد النظام األساسي للمعهد 
األفريقي العربي للثقافة والدراسات 
اإلستراتيجية من قبل أجهزة صنع 

  السياسة لالتحاد األفريقي

  مفوضية االتحاد األفريقي    -  -  -  يناير  -  -

لفريق 
  المراجعة

ك حول المشتر
 المعهد أداء

الثقافي العربي 
األفريقي 
  والوفاء 

بالتزاماته 
توفير الدعم الفني بشكل عاجل عن   المالية

  طريق انتداب الموظفين
تتفق مفوضية االتحاد     -  30  -  -  -  أكتوبر

األفريقي وجامعة الدول 
العربية على مؤهالت 

الموظفين من المفوضية 
واألمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية
 بمسؤوليات المجلس االضطالع    

التنفيذي حيال المعهد لحين تشكيل 
  مجلس إدارة المعهد الجديد

ينبغي لمفوضية االتحاد     -  -  -  عملية مستمرة
فريقي وجامعة الدول األ

  العربية التشاور بانتظام
عقد اجتماعات تشاورية سنوية 

  للوزراء الثالثة
ديسمبر 

  )باماكو(
ديسمبر 

أديس (
  )أبابا

مايو 
  )الكويت(

مفوضية االتحاد األفريقي     30  30  -
وجامعة الدول العربية 

  بالتعاون مع المعهد
متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات 

  وزراء الثقافة
مفوضية االتحاد األفريقي     -  -  -  عملية مستمرة

  وجامعة الدول العربية

يلعب وزراء   5-2
  الثقافة للرؤساء 

المشاركين 
للقمة األفريقية 

  العربية الثالثة 
مفوضية االتحاد األفريقي           اغسطس     تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات والبلد المضيف 
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دوراً استشارياً 
  لتشجيع المعهد

القصيرة األمد إلى لجنة التنسيق 
وى كبار المسؤولين على مست

والوزراء العتماده قبل انعقاد القمة 
  الرابعة

  وجامعة الدول العربية  ديسمبر

  إنشاء آلية أفريقية عربية مشتركة للتنسيق المالي حول –Assembly/ Africa-Arab/Res. 6 (III)القرار 
استكمال صياغة مشروع مذكرة 

مفاهيمية بالتعاون مع النيباد 
والمصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا إلنشاء وتفعيل 
  فريق العمل

  أكتوبر
  نوفمبر

مفوضية االتحاد األفريقي     -  -  -  -  -
لعربية وجامعة الدول ا

والمؤسسات المالية األفريقية 
  والعربية

عقد اجتماع تشاوري مع المؤسسات 
المالية للمنطقتين لبحث واعتماد 

  المذكرة المفاهيمية

مفوضية االتحاد األفريقي     -  30  -  -  أبريل  -
وجامعة الدول العربية 

والمؤسسات المالية األفريقية 
  والعربية

إنشاء فرق   6-1
عمل لتنسيق 

ذ جهود تنفي
خطة العمل 

  المشتركة
األفريقية 
العربية 

2011-2016 
وغيرها من 

عمل تيسير اجتماعات عمل فريق ال  المشاريع
  ومتابعته عن كثب

ضمان سير عمل اآللية     30  30  -  عملية مستمرة
بشكل جيد وتوفير الدعم 

  السياسي الضروري
إجراء المشاورات الداخلية بين الدول 
األعضاء والنيباد ومختلف اإلدارات 

راح مشاريع المقبولة لدى واقت
  المصارف ذات األثر القاري

تقديم مشاريع   2-6  االتحاد األفريقي    -  -  -  عملية مستمرة
إقليمية وقارية 
قابلة للتمويل 
من قبل 

  االتحاد األفريقي    30  30    عملية مستمرإجراء المفاوضات وإقامة التعاون   المصارف
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من خالل آليات 
  التنسيق

الوثيق مع آليات التنسيق من أجل 
  تمويل المشاريع

  

إنشاء إطار للمتابعة ورصد التقدم     
  لمحرزا

  االتحاد األفريقي        -  رةعملية مستم
  
  

  2013 نوفمبر 12 إلى 11المنتدى االقتصادي األفريقي العربي في الكويت من  حول –Assembly/ Africa-Arab/Res. 7 (III)القرار 
إنشاء وتفعيل المرصد األفريقي 

العربي للشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم لتوفير الدعم 

الفني لكلتا المنطقتين في مجال تقييم 
  .آليات النمو الشامل 

 الصندوق العربي لإلنماء (
  ).االقتصادي واالجتماعي

  
  
  
  

  عملية مستمرة

ي الدول األعضاء ف    40  40  -
االتحاد األفريقي وجامعة 
الدول العربية، ومفوضية 
االتحاد األفريقي واألمانة 

العامة لجامعة الدول 
العربية وكافة أصحاب 

فريق التجارة (المصلحة 
  )واالستثمار

بالتعاون مع البلد المضيف 
  للمنتدى

األخذ في   7-1
االعتبار 
 توصيات

المنتدى من 
خالل الرصد 
الوثيق لتنفيذ 
التوصيات من 

  جانب كافة 
أصحاب 

  المصلحة ورفع
ارير إلى التق

 التنسيق لجنة
  والقمة

تطوير المراكز اإلقليمية األفريقية 
العربية المتخصصة في تمويل 

ن خالل إجراء دراسات االستثمار م
الجدوى المشتركة حول وضع 
الخطة اإلستراتيجية لألعمال 

االتحاد األفريقي وجامعة     -  50  -  -  أكتوبر  
الدول العربية بالتعاون مع 
المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا 
والبنك األفريقي للتنمية 
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واحد (التجارية، مركزين إقليميين 
  )في كل إقليم

ق التجارة فري(
  )واالستثمار

عقد اجتماع إقليمي مشترك للخبراء 
الستعراض الدراسة ) أفريقي عربي(
  )فريق التجارة واالستثمار(

  
  

  
  أكتوبر

  
-  

  
-  

  
30  

  
-  

االتحاد األفريقي وجامعة   
الدول العربية بالتعاون مع 
المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا 
  والبنك األفريقي للتنمية

عقد اجتماع وزاري مشترك لبحث 
  إنشاء المركزين اإلقليميين

  
-  

  
  نوفمبر

  
-  

  
-  

  
30  

  
-  

االتحاد األفريقي وجامعة   
الدول العربية بالتعاون مع 
المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا 
  والبنك األفريقي للتنمية

  

رفع مستوى الوعي حول فرص 
ل االستثمار بين المنطقتين من خال

تنظيم منتديات األعمال والمعارض 
  التجارية على نحو منتظم

  
  عملية مستمرة

  
-  

  
  

  
20  

  االضطالع بأنشطة ترويجية  

  

  

تقديم معلومات دقيقة وموثقة بشكل 
جيد للمستثمرين من خالل موقع 

الجامعة العربية واالتحاد األفريقي 
لتثبيت الفرص حول االستثمار في 

  المنطقتين

          -  عملية مستمرة

تعزيز دور   7-2
القطاع الخاص 

عقد اجتماعات منتظمة بين الغرف 
التجارية والصناعية األفريقية 

  
  عملية مستمرة

  
-  

  
30  

  
30  

االتحاد األفريقي وجامعة   
القطاع الدول العربية و
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األفريقي   الخاص  العربية
 العربي

والمجتمع 
   المدني

في مجال 
  تخطيط وتنفيذ 

المشاريع 
األفريقية 
  العربية

  المشتركة

              

تعزيز المنتدى   7-3
االقتصادي 

األفريقي 
  العربي

اقتراح أنشطة من شأنها تمكين 
المنتدى كمنبر فعال لتسهيل 

المناقشات بين البلدان األفريقية 
العربية ومؤسساتها المالية والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني وأصحاب 

  المصلحة

  
  عملية مستمرة

  
-  

  
20  

  
20  

ل فرق العمل ذات من خال  
  الصلة

  

العمل على نحو وثيق مع كل  
الجهات ذات صلة  بلما فيها القطاع 

الخاص لضمان نجاح التحضير 
  للمنتدى

ر  إلى نوفمب2015نوفمبر   -
2016  

  عقد جلسات   7-4  -  50  -
منتظمة للمنتدى 
  قبل انعقاد القمم

األفريقية 
    العربية

مع المشاركة 
عقد المنتدى االقتصادي على هامش  

  القمة األفريقية العربية الرابعة
الربع   -  -

األخير 
  من العام

-  -    50  

بالتعاون مع الدول األعضاء 
والمصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في أفريقيا 
  والبنك األفريقي للتنمية
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  النشطة للقطاع
 الخاص

   والمجتمع
  المدني

متابعة توصيات المنتدى االقتصادي 
  يقعلى نحو وث

  عملية مستمرة
  

-  -  -    

  حول موعد ومكان انعقاد القمة األفريقية العربية الرابعة –Assembly/ Africa-Arab/Res. 8 (III)القرار 
بدء المشاورات للتحضير  النعقاد  

  انعقاد القمة
مايو أو   -

  يونيو
األفريقي قرر مؤتمر االتحاد     -  -  -  -

عقد القمة في غينيا 
  اإلستوائية

  التحضير  8-1
  للقمة

  األفريقية
  العربية
  الرابعة

اتخاذ كافة التدابير الضرورية 
  لضمان نجاح تنظيم القمة، 

إعداد وثائق العمل، وإرسال (
الدعوات والتفاوض مع البلد 

  ...)المضيف إلخ

   إلى نوفمبر2015نوفمبر 
 2016  

االتحاد األفريقي وجامعة     100  -  -
الدول العربية بالتعاون مع 

  ا اإلستوائيةغيني

  التكلفة اإلجمالية للميزانية
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  القمة العربية األفريقية الثالثة
  2013نوفمبر   20- 19: الكويت

  
  
  

  

  إعــــالن الكويـــــت
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 قادة البلدان األفريقية والعربية المجتمعين في القمة االفريقية العربية الثالثة في      نحن
 التي تنعقـد تحـت      2013 نوفمبر   20 و   19مدينة الكويت، دولة الكويت، يومي      

  ؛"ء في التنمية واالستثمارشركا: "شعار

 عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح أميـر      إذ نعرب  
دولة الكويت على ما بذله من جهود صادقة لضمان نجاح انعقاد القمـة االفريقيـة    

 أنه بفضل حكمة سموه المعروفة والتزامـه       وإذ نؤمن على نحو تام    العربية الثالثة   
  لعالقات االفريقية العربية تقدماً كبيراً في كافة المجاالت؛الثابت ستحرز ا

أيضا عن بالغ امتناننا لحكومة وشعب الكويت على حفـاوة االسـتقبال            وإذ نعرب   
وكرم الضيافة والتنظيم الفعال الذي هيأ الظروف االيجابية والمواتية لعقـد القمـة          

  االفريقية العربية الثالثة؛

 الحتفاله بالذكرى الخمسين إلنـشاء منظمـة الوحـدة           االتحاد االفريقي  وإذ نهنئ 
 باالحتفال بهذا الحدث التاريخي الهـام فـي         ونرحباالتحاد االفريقي،   / االفريقية

  تاريخ افريقيا؛

رغبتنا في تعزيز التعاون في المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية           وإذ نعرب عن    
  ؛واالجتماعية والثقافية وحرصنا على إنتظام آلية التعاون

 التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات وإزالة العوائـق التـي            وإذ نجدد 
تواجه تنشيط وتطوير التعاون االفريقي العربي وفقاً للمصالح المشتركة من أجـل            

  تعزيز المرتكزات التي تعوق العالقات بين بلدان المنطقتين؛

، وأيضاً التضامن   المشترك على تعزيـز التعاون جنوب جنوب     وإذ نؤكد تصميمنا    
العالقات االفريقيـة   والصداقة بين دولنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز          

   العربية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة واالحترام المتبادل؛–

 أن تحديات عمالة الشباب في افريقيـا والمنطقـة العربيـة        وإذ نضع في االعتبار   
 بالحاجة إلى مواصلة الجهود الراميـة إلـى وضـع           نقروهيكلية في المقام األول     

السياسات الداعمة للنمو االقتصادي واعتماد السياسات المالية التـي مـن شـأنها             
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ضمان االستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر، بما في ذلـك بـرامج              
  ؛2015األهداف التنموية لأللفية وأجندة التنمية لما بعد 

االقتصادية واالجتماعية الثالثـة التـي    : ار القمة العربية التنموية    على قر  وإذ نثني 
، القاضي بزيـادة    2013 المملكة العربية السعودية في يناير       –عقدت في الرياض    

بما في ذلك المصرف العربـي      % 50رأس مال المؤسسات المالية العربية بنسبة       
  يز التنمية في أفريقيا؛للتنمية االقتصادية في أفريقيا، ونقدر دور المصرف في تعز

 بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان االفريقية إلى   وإذ نرحب 
المفوضية ومختلف مكاتبها اإلقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائيـة           

  ؛)سافجراد(في المناطق شبه القاحلة 

ي يشكالن عقبة أساسية تـؤدي       أن الفجوة الغذائية وانعدام األمن الغذائ      وإذ نالحظ 
  إلى تفاقم وضع بعض شرائح المجتمع المستضعفة أصال؛

 دعمنا الكامل لتحقيق التكامل اإلقليمي من خالل زيادة حجم التجارة           وإذ نعرب عن  
واالستثمار بين افريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، األمر الذي من شأنه            

 التنمية االقتصادية المستدامة والتنمية االجتماعيـة    أن يسهم إسهاماً كبيراً في جهود     
المتكاملة مثل توفير فرص العمل والحد من الفقـر وتـدفق االسـتثمار المباشـر        

  والتنمية الصناعية وإدماج اإلقليمين في االقتصاد العالمي بشكل أفضل؛

كة  العربية وخطة العمل المـشتر     – على أهمية إستراتيجية الشراكة االفريقية       نؤكد
وإذ نؤكد من    في ليبيا    2010 التي اعتمدت خالل قمتنا الثانية في        2016 – 2011
   التزامنا بالتعجيل بتنفيذ اإلستراتيجية والخطة؛جديد

على الحاجة إلى تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمـع      وإذ نعيد التأكيد    
البرامج والمـشاريع   المدني في منطقتينا في التنمية االقتصادية وفي تخطيط وتنفيذ          

  المشتركة؛

  :اتفقنا على ما يلي
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وضع الشروط الضرورية في البلدان األفريقية والعربية لتـشجيع          على  نتفق    -8
الحاجة إلى   وتسهيل االستثمار في البلدان العربية واألفريقية، فضالً عن ذلك        

ميـة  زيادة حجم تدفقات التجارة واالستثمار بين المنطقتين ودعم مبادرات التن       
 مـن  نالصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمـل للمـواطني       

 الشباب؛

 التعاون وتشجيع وتسهيل االستثمار في مجال الطاقة، بما فـي ذلـك               تعزيز  -9
االشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتشجيع االستخدام الفعال          

ت طاقـة موثـوق بهـا       للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدما      
 وحديثة بأسعار معقولة في المنطقتين؛

مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة            ندعو   -10
والمؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتـشكيل فريـق عمـل       

طة لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات األفريقية العربية المشتركة بما فيها خ         
 ؛2016 – 2011العمل المشتركة 

مواقفنا في المفاوضات المتعددة األطراف حول التجارة والعمل معـاً     تنسيق   -11
من أجل تحقيق نتائج متوازنة من خالل المؤتمر الوزاري التاسـع لمنظمـة             

، حـول   2013التجارة العالمية المقرر عقده في بالي، إندونيسيا في ديسمبر          
تيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعة لضمان رزمة       اإلمكانيات المتاحة ل  

مقبولة للبلدان األقل نمواً إلى جانب األحكام المتعلقـة بالمعاملـة الخاصـة             
 والتفضيلية لصالح البلدان النامية؛

 العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع      – المنتدى االقتصادي األفريقي      تعزيز -12
  في اإلقليمين في عملية الشراكة؛الخاص ومنظمات المجتمع المدني

 المؤسسات المالية األفريقية والعربيـة وكـذلك أصـحاب المـصلحة       ندعو -13
اآلخرين المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني إلـى دعـم             
التجارة بين دول المنطقتين األفريقية والعربيـة طبقاً لخطة العمل المشتركة          

 ؛2011-2016
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ف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص األفريقيـة          غر  ندعو -14
والعربية إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز عالقات          

  العمل بينها؛

باستضافة المملكة المغربية للدورة الـسابعة للمعـرض التجـاري         الترحيب   -15
معـرض   تنظـيم ال دعـم ، و2014 مارس 23 إلى  19العربي األفريقي من    

األفريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنقطتين األفريقية والعربيـة           
والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص فـي           

 المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه النشاطات؛

ني فـي المنطقتـين إلـى     الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المد تشجيع -16
 االضطالع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة؛

 التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية واألمن           تعزيز -17
وفي هذا الصدد، نهنئ المملكة العربيـة الـسعودية علـى نجـاح             . الغذائي

 الزراعة واألمن   استضافتها لالجتماع الوزاري األفريقي العربي الثاني حول      
 ؛2013 أكتوبر 2الغذائي الذي عقد في الرياض في 

 مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة            دعوة -18
بالتعاون مع المؤسسات المالية األفريقية والعربية والقطاع الخـاص إلـى           

ن، مع التركيز العمل لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في كال المنطقتي         
على النقل والمياه والصرف الصحي واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية           

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

 قدرات مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامـة لجامعـة الـدول             تعزيز -25
العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الـدعم المـالي            

نهما من تنفيذ إستراتيجية الشراكة األفريقيـة العربيـة وخطـة         والفني، لتمكي 
  وكذلك إعالن الكويت بفعالية؛2016 – 2011العمل المشتركة 
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إقامة المؤسسات األفريقية العربية المشتركة لتجنب االزدواجية فـي          ترشيد   -28
الجهود واألعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليـف لجنـة            

 اكة األفريقية العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد؛الشر

 اإلجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمـل            اتخاذ -29
 بما في ذلك تفعيل الهياكل المشتركة وترشيدها؛

 على اجتماعات آليات رصد ومتابعـة الـشراكة          إضفاء الصبغة المؤسسية   -30
عربية وتعزيز المشاورات المشتركة بـين األمـانتين، وإشـراك          األفريقية ال 

 التجمعات شبه اإلقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة؛

 مبدأ التناوب في استضافة القمة األفريقية العربية واالتفاق، بالتـالي،            تطبيق -31
  ؛2016على عقد القمة األفريقية العربية الرابعة في أفريقيا في عام 

  2013 نوفمبر 20 في مدينة الكويت في حرر
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   قرار
  

  االفريقي المشترك لرئيسة مفوضية االتحادالتقرير بشأن
والتدابير لألنشطة مين العام لجامعة الدول العربية واأل

  تنفيذ خطة العمل علىعزيز القدرات المؤسسيةالمقترحة لت
  2016-2011العربية المشتركة  - األفريقية

 

  :ية البلدان األفريقية والعربقادةنحن، 

  

الـدول   المشترك لرئيسة مفوضية االتحاد واألمين العـام لجامعـة           بالتقرير علمانأخذ  إذ   -
 ؛العربية

  وخطـة العمـل    ةالعربي - ةستراتيجية الشراكة األفريقي  التزامنا بالتنفيذ الفعال إل   وإذ نجدد    -
 فـي   العربية الثانيـة   -  األفريقية قمتنا خالل   اللتين اعتمدناهما  2016-2011 ةالمشترك
 ؛ في سرت، ليبيا2010أكتوبر 

لتنفيذ الفعال لإلستراتيجية وخطـة   باللتعجيل   ضرورية الحاجة إلى إنشاء اآلليات ال     عينإذ  و -
 العمل المشتركة؛

 بالحاجة الملحة للتصدي للتحديات المؤسسية التي تعيق التنفيذ السلس إلستراتيجية           إذ نقر و -
  ،2016 – 2011الشراكة األفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 

  
لمؤسسية على  تقرير األنشطة المشترك والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات انجيز -1

 .2016 – 2011تنفيذ خطة العمل األفريقية العربية المشتركة 

إلى ترشيد إنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجية الجهود وتكاثر ندعو  -2
 .ليات التي تنطوي على آثار ماليةاآل

على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجاالت التجارة واالستثمار والنقل نشدد  -3
 .اقةواالتصاالت والط

  



 60 

Assembly/Africa-Arab/Draft/Rev.(1)(III) 
  )0613( ق س– 27)/13/11/(033 -ق

  
 

اج م من مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية إدطلبن -4
ورصد في خطة عملها العادية المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة األنشطة 

 .الميزانية الالزمة لتنفيذها
مجتمع القطاع الخاص والوالتنموية  المالية ومؤسساتهم، البلدان العربية من طلبن -5

 .الدعم المالي والفني الالزم لتنفيذ األنشطة المقترحةأشكال كافة المدني تقديم 

متابعة ورصد تنفيذ األنشطة الشراكة األفريقية العربية  تنسيقمن لجنة كذلك  طلبن -6
 .العربية الرابعة- إلى القمة األفريقيةشأن في هذا ال تقريرتقديموعن كثب 
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   قرار 

  

نتائج االجتماع الوزاري األفريقي العربي المشترك الثاني بشأن 
 الرياض، المملكة العربية ،حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي

  2013توبر  أك2السعودية، 
  

  :ية البلدان األفريقية والعربقادةنحن، 
 

 الثاني المشترك فريقي العربي األاالجتماع الوزاريونتائج  علما بتقرير وتوصيات نأخذإذ  -
في الرياض، المملكة العربية السعودية،  الذي انعقد التنمية الزراعية واألمن الغذائي،حول 

 ؛2013 أكتوبر 2ي ـف

  

االجتماع استضافة  على  وشعباًحكومة العربية السعوديةلمملكة ل ناامتناننعرب عن  -1
 .، ونرحب بانعقاده الثانيالمشترك العربي فريقياأل الوزاري

 ضرورة تنفيذ قرار الرياض الصادر عن االجتماع الوزاري المشترك نؤكد على -2
ة الثاني، وندعو مفوضية االتحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربي

 .لمتابعة تنفيذه

 باستضافة جمهورية أوغندا لالجتماع الوزاري االفريقي العربي المشترك نرحب -3
 .2015الثالث حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي في كمباال في عام 
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   قرار
  

  

 تمويللتنسيق   آليةبشأن تشكيل
  مشتركة األفريقية العربية الالمشروعات

  

  :ية البلدان األفريقية والعربقادةنحن، 
  

المحرز في تنفيذ خطة العمل األفريقية العربية منذ اعتمادها البطء التقدم بقلق  إذ نالحظ -
 ؛2010في القمة األفريقية العربية الثانية المنعقدة من قبل 

حشد الموارد المالية ستعدادنا لتعزيز القدرة البشرية ووا على تصميمنا إذ نؤكد من جديدو -
الضرورية لتنفيذ استراتيجية الشراكة األفريقية العربية وخطة العمل المشتركة من خالل 

 بما في ذلك تشجيع الوسائل الهائلة المتوفرة في القطاع ةالموارد المالية الجديدة الحالي
 ا؛الخاص واالستفادة منه

 

تحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة مفوضية االنكلف  -1
المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق 
جهودها لتنفيذ المشروعات العربية االفريقية المشتركة بما فيها خطة العمل 

 .المشتركة

 بشكل فعال والمشاركة في تنفيذ إلى تقديم دعمهاالتنموية المؤسسات المالية دعو ن -2
 .خطة العمل المشتركة من خالل هذه اآللية المشتركة

مفوضية االتحاد االفريقي إلى تقديم مشاريع إقليمية وقارية قابلة للتمويل ندعو أيضا  -3
 .من البنوك

 على الحاجة إلى دعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق نشدد -4
 .طقتينالمؤسسات المالية في المن

من مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة  نطلب -5
 . عن كثبتنفيذ هذا القرار 
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  قرار
  

 المنتدى االقتصادي العربي اإلفريقيبشأن 

  )2013 نوفمبر 12 -11:الكويت(
  

  

  :ية البلدان األفريقية والعربقادةنحن، 

  

يومي ي الذي انعقد ــادي العربي اإلفريقــ علما بتوصيات المنتدى االقتصنأخذإذ  -
  بدولة الكويت؛11-12/11/2013

 

المنتدى  امتناننا وشكرنا لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً الستضافة نعرب عن -1
 . التسهيالت الالزمة إلنجاحه وتوفير كافة االقتصادي العربي اإلفريقي

ندعو الدول األعضاء  المنتدى االقتصادي العربي اإلفريقي و بتوصياتنأخذ علماً -2
ومفوضية االتحاد االفريقي واألمانة لجامعة  في االتحاد االفريقي والجامعة العربية،

 .ما ورد في تلك التوصيات بالدول العربية وكافة الجهات المعنية واالسترشاد

 عقد دورات المنتدى بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص بصفة دورية قبل إلىندعو  -3
انعقاد القمة العربية االفريقية بهدف تعزيز التعاون العربي االفريقي والنهوض 

 .بالتبادل التجاري واالستثمارات في المنطقتين

 المنتدى االقتصادي االفريقي العربي يجب أن يركز على تعزيز التعاون أن نؤكد -4
 .ناء قدرات منتجه تكون أساس لتعزيز التجارة واالستثمار بين المنطقتينلب

 مفوضية االتحاد االفريقي وجامعة الدول العربية لتنظيم المنتدى تحت رعاية نناشد -5
الدول األعضاء في المنظمتين والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا 

 .والبنك االفريقي للتنمية

تحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ  مفوضية االتكليف -6
 .هذا القرار
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  قرار
  

انعقاد القمة األفريقية   موعد ومكانبشأن
  العربية الرابعة

  
 

  :العربيةواألفريقية  البلدان قادةنحن 
  

 في هذا نوافقو،  األفريقية العربيةة القم مؤتمرات التناوب في استضافةبمبدأ ترشدسنإذ  -
 لجانب األفريقي؛ لهي  الرابعةستضافة القمة األفريقية العربيةالدور ال أن علىالصدد، 

  

 رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إجراء المشاورات مع الدول األعضاء نطلب من -1
ستضيف القمة األفريقية العربية ت سالدولة التيحديد  بهدف ت االفريقيفي االتحاد

 الرابعة؛

تحديد وسيتم ، 2016 في  إفريقيافيستعقد القمة األفريقية العربية الرابعة  أن قررن -2
 .وقت الحقالمكان والموعد في 

رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية طلب من ن -3
 .لقمة بالتعاون مع البلد المضيفالتنظيم الناجح ل لضمان الزمة الاتخاذ كافة التدابير

 
   



 65 

  



 66 

 



 67 

 



 68 

 



 69 

 



 70 

 



 71 

 



 



 73 

 

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  

 

  البند الرابع
  الملف االقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة 

  �*@ل-)26(فى دورته العادية 
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  4البند 
  مذكرة شارحة

  بشأن
  الملف االقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة

  ) 26(فى دورته العادية 

  : عرض الموضوع

�  : أوً
يشكل الملف االقتصادي واالجتماعي أحد المحاور الهامة التي يتم بحثها في اجتماعات  -1

ولقد أعطت . مجلس الجامعة على مستوى القمة منذ إقرار دورية انعقاد القمة العربية
ية واالجتماعية دفعة القرارات التي صدرت عن القمة العربية في الجوانب االقتصاد

  .قوية للعمل  االقتصادى العربي المشترك، وتم من خاللها تجاوز العديد من المعوقات
كلف مجلس الجامعة على مستوى القمة المجلس االقتصادى واالجتماعى بمسئولية  -2

 280اعداد الملف االقتصادى واالجتماعى الذى يعرض عليه، وذلك بموجب قراره رقم 
 23/5/2004بتاريخ 

يحدد المجلس االقتصادي واالجتماعي الموضوعات ومحاورالملف االقتصادي  -3
دراستها وواالجتماعى للقمة العربية في دورة فبراير للمجلس من كل عام ليتم إعدادها 

 الملف االقتصادي واالجتماعى في صورته االقتصادي الدراجها فيمن قبل القطاع 
ض على دورة خاصة للمجلس االقتصادي النهائية متضمناً مشاريع القرارات وتعر

 .واالجتماعي يتم عقدها مباشرة قبل الموعد المحدد لعقد القمة

 في دورته العادية 1406اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعى بموجب قراره رقم  -4
المعايير التي يتم في ضوئها عرض الموضوعات ) 2001فبراير (السابعة والستين 

 : ة على القمة العربية كما يلى االقتصادية  واالجتماعي

أن تكون هذه الموضوعات ذات أولوية نسبية فى تحقيق التكامل االقتصادى العربى " -
  وتراعى الدور الحكومى  المباشر  وغير المباشر  فيها 

لدول العربية بحيث يحقق عرضها وتتقارب وجهات النظر حولها بين مختلف ا -
  .نتائج المنشودة ال

 بحثها فى اطار اآلليات القائمة  للعمل العربى المشترك،وأن يكون قد تم  -

 بالدراسات واألبحاث الالزمة التى تساعد فى اتخاذ القرارات للقمة مدعومةوتقدم  -
 المناسبة بشأنها،



 76 

أكد الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به القمة فى معالجة الموضوعات  -
زارات فى داخل الدول وتتطلب معالجتها التى تتوزع مسؤولياتها بين عدد من الو

 ."التنسيق بين مختلف هذه الجهات داخل الدولة

كلف مجلس الجامعة على مستوى القمة المجلس االقتصادى واالجتماعى بدراسة  -5
التقارير المعدة من قبل المجالس الوزارية العربية الى تقوم  األمانة العامة بمهام أمانتها 

 بتاريخ 332قرار القمة العربية رقم (شأنها على القمة العربية الفنية وعرض مقترحاته ب
29/3/2006.(  

: الكويت () 25(أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة فى دورته العادية  -6
متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في بشأن ) 605(قراره رقم ) 2014آذار /مارس

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية تكليف -  ب: " التالي نصه ) 24(دورتها العادية 
ببدء اإلعداد للملف االقتصادي واالجتماعي للدورات العادية لمجلس الجامعة 

/ التحضيري للقمة اعتباراً من دورات المجلس االقتصادي واالجتماعي في شهر سبتمبر
  ."أيلول من كل عام

  : ثانياً
 كويتلسابقة منذ قمة عمان حتى ال اهبحث مجلس الجامعة على مستوى القمة خالل دورات

والقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية العديد من الموضوعات االقتصادية 
التجارة، االستثمار، النقل، الصناعة، الزراعة، السياحة، البيئة، التنمية المستدامة، : شملت

قتصادي العربي في وصدرت بشأنها قرارات تدعم التنمية والتعاون اال. القطاع الخاص
أن يتضمن يجب  من هذه الموضوعات عليه اًهذه القطاعات وبالتالي فإن إعادة طرح أي
  .تطورات مستجدة لم يسبق دراستها من قبل 

  :ثالثا 
قامت األمانة العامة بالطلب من الدول العربية موافاتها بالموضوعات االقتصادية التى ترغب 

مجلس الجامعة على مستوى واالجتماعي للعرض على فى إدراجها ضمن الملف االقتصادي 
والمزمع عقدها في جمهورية مصر العربية فى نهاية شهر ) 26الدورة (القمة العربية القادمة 

، على أن تكون معززة بمبررات طلب عرضها ومستوفيه للمعايير المقرة 2015آذار / سمار
  . من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي

  :رابعا
وأصدر ) 94(الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي فى دورته العادية وبعرض 
 األعضاءدعوة الدول ": التالي نصه ) 11/9/2014 - 94ع . د- 2008ق (القرار 



 77 

المنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة األمانة العامة المجالس الوزارية المتخصصة وو
 ترغب في إدراجها ضمن الملف االقتصادي التي واالجتماعية بالموضوعات االقتصادية

ي موعد ـف ةـة على مستوى القمـلمجلس الجامع) 26(العادية دورة ـواالجتماعي لل
، الدراج الملف ضمن وثائق المجلس االقتصادي واالجتماعي 2014آخر نوفمبر اه ـأقص

  .")2015: فبراير) (95(في دورته العادية 

 :خامسا 

عرض الموضوعات التالية ضمن الملف ) لقطاع االقتصادىا(وتقترح األمانة العامة 
  :االقتصادى للعرض على القمة 

 ). 25(متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فى دورتها العادية  -1

االقتصادية واالجتماعية فى دورتها : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية  -2
 )2013:الرياض (الثالثة 

ت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات االتحاد تحديات اتمام متطلبا -3
 .الجمركي العربي

 .العربي المشتركتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي  -4

 .التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ -5

الموضوعات المقترحة من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وفق  -6
 المعايير المقرة من القمة

لمكافحة االرهاب والفكر المتطرف على شبكة االنترنت وعبر وسائل مبادرة  -7
 : مقدم من جمهورية مصر العربية"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  :المقترح المطلوب 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه مناسبا
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  3/البند الرابع 

  مذكرة شارحة

  رة الحرة العربية الكبرى تحديات اتمام متطلبات منطقة التجا

  وتحضيرات االتحاد الجمركي العربي

 :عرض الموضوع

خطوات متقدمة علـى  ) القطاع االقتصادي(خطت األمانة العامة لجامعة الدول العربية    -
 دولـة عربيـة     18مستوى تنفيذ مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بدخول          

مركية والضرائب أمام انتقال السلع العربية      عضو في المنطقة وألغيت كافة الرسوم الج      
  .2005منذ عام 

 29:ق  .االقتـصادية واالجتماعيـة القـرار رقـم ق        : قمة الرياض التنموية   أصدرت -
 بالعمل واالجتماعي االقتصادي المجلس توجيهب والخاص 2013\1\22-3ج-)3(ع.د

نهايـة   قبل لكبرىا العربية الحرة التجارة منطقة انجاز متطلبات من كافة االنتهاء على
 االلتزامات جداول ووضع،التفصيلية العربية المنشأ قواعد بوضع  المتمثلة 2013 عام

 وتـوفير  النهائية صيغتها في العربية الدول الخدمات بين تجارة تحرير باتفاقية الخاصة

 الحرة التجارة منطقة في نموا األعضاء األقل العربية للدول الالزم والفني المالي الدعم

 بما فيها للتجارة المساندة الخدمات بنية لتعزيز الالزمة البرامج ضعوو الكبرى العربية

النهائيـة   بـصيغتها  العربيـة  للـسلع  القياسية المواصفات وضعو  والمواصالت النقل
 للصادرات بالنسبة شهادات المطابقة العتماد العربية الدول في المتبع األسلوب وتطوير

 بـين  فيمـا  التجارية والسياسات والتشريعات النظم توحيد و ينيةالب العربية والواردات

 االحتكار ومنع بالمنافسة المتعلقة الدول العربية

 المتابعات الـسابقة    توضح وفيما يتعلق بمرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى          -
ء الجمركي قائمة السلع المستثناة من اإلعفا   إلغاء  عدم التمكن من    من قبل األمانة العامة     

. منتج المقدمة من قبل الجزائـر ) 945(في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    
قواعـد المنـشأ    باقي  استكمال التخفيض الجمركي لليمن واالنتهاء من       عن عدم    فضال

فلـسطين والـيمن    ( وإيجاد معاملة خاصة للدول األقل نمـواً      التفصيلية للسلع العربية    

ية في الدخول في تفاوض لتحرير تجارة الخدمات وعدم دخول          وعدم الجد ) والسودان
   .حيز النفاذ) 2013(اتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية المعدلة 

 فقد أبدت الدول في دورة      2015 يتعلق بإطالق االتحاد الجمركي العربي عام        فيماأما      -
م متطلب إلطالق   عدم جاهزيتها للدخول في أه    ) 94(المجلس االقتصادي واالجتماعي    

االتحاد الجمركي العربي وهو التفاوض على وضع التعرفة الجمركية الموحـدة مـع             
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إضافة إلى عدم جاهزية عدد كبير من المنافذ الجمركية المؤهلة لتعمل           .العالم الخارجي 
كنقطة دخول واحدة للمنتجات المستوردة من العالم الخارجي مما يتطلب فترات زمنية            

تعـاون  ال  خصوصا في ظل عدم     االتحاد الجمركي العربي   يذ متطلبات تنفأطول لبلورة   
  .لألمانة العامةفي توفير البيانات المطلوبة 

  :المقترح المطلوب 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه مناسبا
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  4/البند الرابع 

  مذكرة شارحة

  تطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك 

 :موضوععرض ال

 –) 25(ع. د – 592.ق.ق(استناداً إلى قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمـة            -
، وتنفيذاً لقرارات االجتماع الرابع لفريق العمل الثالث الخـاص بتطـوير            ) 26/3/2014

 بمقـر   19/8/2014العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك والذي عقـد يـوم           
 عقد االجتماع الخامس لفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل          األمانة العامة للجامعة ،   

 11/1/2015االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك بمقر األمانة العامة للجامعة يـوم           
محمد بن إبراهيم التويجري    / برئاسة جمهورية العراق ، وبحضور سعادة األستاذ الدكتور       

 عاللـي بـدر الـدين     / سعادة األستاذ الدكتور    األمين العام المساعد للقطاع االقتصادي، و     
وجيه حنفـي األمـين   / األمين العام المساعد للشؤون االجتماعية وبحضور سعادة األستاذ      

العام المساعد للشؤون القانونية والمنسق العام للفريق واإلدارات المعنية باألمانـة العامـة             
 .لجامعة الدول العربية 

  :وصل إلى النتائج التالية ناقش الفريق عدد من البنود وت -

تقرير االجتماع األول للجنة الخبراء مفتوحة العـضوية مـن الـدول العربيـة              :  البند األول   
واألمانة العامة للجامعة وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة إلعـداد          

  .الدراسة المطلوبة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية

إلحاطة علماً بنتائج االجتماع األول للجنة الخبراء مفتوحة العضوية من الدول العربية            ا . 1
واألمانة العامة للجامعة وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة إلعداد الدراسـة          
المطلوبة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربيـة والـذي          

 .بمقر األمانة العامة للجامعة 24/11/2014-23عقد يومي 

أهمية وضع ضوابط وقواعد محددة يتم على أساسـها توزيـع المنظمـات العربيـة                . 2
المتخصصة والمجالس الوزارية العربية المستهدفة في الدراسة المطلوبة على ممثلـي           

 .الدول األعضاء في لجنة الخبراء مفتوحة العضوية إلعداد الدراسة المطلوبة

العربية والمنظمات العربية المتخصصة واألمانات الفنيـة للمجـالس         الطلب من الدول     . 3
الوزارية العربية المتخصصة سرعة موافاة األمانة العامة للجامعة باالستبيانات التـي           

 . 20/1/2015سبق وان تم إرسالها لتلك الجهات وذلك قبل يوم 
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�لعمـل االقتـصادي  ورقة القطاع االقتصادي عن تـصوره لمـسألة تطـوير ا   : البند الثاني  

  .واالجتماعي العربي المشترك

ورقة القطاع االجتماعي عن تصوره لمـسألة تطـوير العمـل االقتـصادي             : البند الثالث   
  .واالجتماعي العربي المشترك

� �

دمج ورقتي القطاع االقتصادي والقطاع االجتماعي عن تصورهما لتطوير العمـل    
ة واحدة وتعديلها استناداً على مالحظات      االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك في ورق     

ممثلي الدول وإرسالها إلى الدول األعضاء لموافاة األمانة العامة بمرئياتهـا ومالحظاتهـا             
  . عنها وذلك قبل شهر من اآلن

  

تقرير األمانة العامة عن تقويم نشاط وجهود اللجـان المنبثقـة عـن المجلـس              :   البند الرابع 
  :االقتصادي واالجتماعي

  .  اللجان العامة في إطار التكامل االقتصادي العربي-1

االقتـصادية  : اللجنة المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربيـة التنمويـة            -2
  .2014-2009واالجتماعية خالل الفترة من 

 لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقـة عـن المجلـس االقتـصادي        -3
  واالجتماعي 

  

ل اللجان الفنية التابعة إلدارة التكامل االقتصادي العربي، واللجنـة          أهمية استمرار عم   . 1
االقتصادية واالجتماعيـة ، ولجنـة      : المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية       

 . المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي

 .  اللجان بما يعزز العمل العربي المشتركالتأكيد على أهمية تفعيل وتطوير أداء هذه . 2
 

سيعقد االجتماع الثاني للجنة الخبراء مفتوحة العضوية من الدول العربية واألمانة العامـة              -
للجامعة وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة إلعداد الدراسة المطلوبـة لتقـويم            

ـ        -26الل الفتـرة  منظمات العمل العربي المـشترك والمجـالس الوزاريـة العربيـة خ
  . بمقر األمانة العامة للجامعة 28/1/2015

  :المقترح المطلوب 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه مناسبا
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  5/البند الرابع 

  مذكرة شارحة

 التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ

  :عرض الموضوع

طـراف   الى مؤتمر األفي اطار التحضير العربي في مفاوضات تغيير المناخ وصوال   -
 والذي سيتوج باتفاقية جديـدة لتغيـر        2015المقرر عقده في شهر ديسمبر من عام        

، ومن أجـل   اين اراء ومقترحات الدول األعضاء    المناخ ونظرا لحساسية الموقف وتب    
فسح المجال للوزارء المعنيين بتغيير المناخ التخاذ االجراءات الكفيلـة بالمحافظـة            

ية وطرح مقترحات موحدة بشأن الموقـف العربـي فـى هـذا      على المصالح العرب  
 2/2/2015-1الخصوص ، سيتم عقد اجتماع للمجموعة التفاوضية العربية يـومي           

وبمشاركة العضو العربي في الرئاسة المشتركة السيد احمد جغالف العداد االتفاقية           
تخاذهـا  الجديدة لبلورة موقف عربي موحد بشأن االجراءات والمقترحات الواجب ا         

  .لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى القمة العاتمادها
  وسيوزع الحقا نتائج االجتماع المذكور اعاله -
 

  :المقترح المطلوب 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه مناسبا
  

  

  
  



 84 

  6/البند الرابع 

  مذكرة شارحة

  نترنت مبادرة لمكافحة االرهاب والفكر المتطرف على شبكة اال

 .جمهورية مصر العربية-"وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  :عرض الموضوع

في ظل ما يطرأ على الساحة اإلقليمية والدولية من أحداث ارهابيـة مؤسـفة يـساء           -
خاللها استخدام األدوات المجتمعية وتقنيات االتصاالت والمعلومات السلمية، تقدمت         

 اإلرهاب والفكر المتطرف على شبكات االنترنت وعبـر         جمهورية بمبادرة لمكافحة  
وتهدف المبادرة إلى تحرك عربي مـشترك        وسائل وتقنيات االتصاالت والمعلومات   

من أجل وضع أسس يتفق عليها دوليا للتنسيق والتعاون بين كافة أصحاب المصلحة             
 األمـن   لمكافحة الخطر المتنامي بما يراعي أوجه الحريات ويساعد في الحفاظ على          

القومي، كذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وكافة أصحاب المـصلحة فـي             
بناء الثقة واألمان في استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات على األصعدة الوطنية           

  .واإلقليمية والدولية
لما تعمل عليه من تقريب وجهات النظـر فيمـا          وتعد هذه المبادرة في غاية األهمية        -

ويات استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات لدى كافة أصحاب المصلحة         يخص أول 
بما يحقق التوازن المطلوب الذي يراعي حريات الوصول والتعبيـر عبـر وسـائل         
التواصل االجتماعي وعبر وسائط وشبكات االتصاالت والمعلومات ويـساعد علـى      

تحقيـق الهـدف    مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف ويصل إلى النسبة األفضل من          
 .السامي الموحد وهو تقنيات ووسائل االتصاالت والمعلومات من أجل التنمية

القادم لفريق العمل العربي لشؤون االنترنـت         بحث الموضوع خالل االجتماع    وسيتم -
	0/.-,  دورة استثنائية   ثم الدعوة لعقد    .  ٢٥/٢/٢٠١٥ و ٢٤والمزمع انعقاده يومي    

باستضافة فـي   جمهورية مصر العربية في .:$-�ت ا	:زراء ا	#-�ب 	45-2�3ت وا	#0     
تمهيدا لرفع الموضوع إلى القمة العربية القادمة       ) ٢٠١٥مارس  (مطلع الشهر القادم    

 .٢٠١٥المزمع عقادها في نهاية مارس 

  وسيوزع الحقا نتائج االجتماع المذكور اعاله -
 

  :المقترح المطلوب 

  . مناسبااألمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ماتراه
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  الخامسالبند 

 العربي الجمركياالتحاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات 
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 5البند 

  مذكرة شارحة 
  بشأن

  محور أعمال الدورة
  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي

  :عرض الموضوع 

  "التنفيذ والمتابعة والمتطلبات"تجارة الحرة العربية الكبرىمنطقة المرحلة : أوال

  تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية-1

بمتابعة قرارات المجلـس  ) القطاع االقتصادي(قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية   -
 واصـلت األمانـة العامـة متابعـة         كمـا  ).94(االقتصادي واالجتماعي في دورتـه      

ات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خـالل المتابعـة             الموضوع
المستمرة لقرارات القمم العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي السابقة في هذا الشأن،           
وتكثيف عمل اللجان الفنية المتخصصة وعقد االجتماعات وإعداد الدراسات والمتابعة مع           

كمـا عقـدت لجنـة التنفيـذ         .ف التنفيذية الخاصة بالمنطقة   الدول األعضاء حول المواق   
 لمتابعة موضوعات المنطقة خاصة بالتقارير الدوريـة لمتابعـة          38والمتابعة االجتماع   

باإلضافة إلى عقد اجتماع للمختصين فـي       .المنطقة وموضوعات المنافسة ومنع االحتكار    
وقد تم عقد في األمانة العامـة        ).ةاإلغراق والدعم والتدابير الوقائي   (المعالجات التجارية   

اجتماع استثنائي على مستوى كبار المسئولين في إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي           
. واتخذ قراراته بهذا الـشأن    ) 6/1/2015-5(وبمشاركة لجنة قواعد المنشأ خالل الفترة       

 الـدول   وعموما لم يتبقى غير موضوع االستثناءات المقدمة من الجزائر واليمن ودعـم           
األقل نموا  وبعض موضوعات تشريعية كموضـوع المعالجـات التجاريـة والمنافـسة      

  .ومراقبة االحتكارات و االنتهاء من باقي قواعد المنشأ التفصيلية
  

 برنامج تطوير نظام المواصفات القياسية العربية والقواعد الفنيـة وتوحيـدها بـين              -1-1

  لعربيالدول العربية لدعم التكامل االقتصادي ا

بين البرنامج التنفيذي إلعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فـي القواعـد              -
واألسس بأن تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنـامج  معاملـة          

 الوطنية في الدول األطراف فيمـا يتعلـق بقواعـد المنـشأ والمواصـفات           السلع
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حية واألمنيـة و الرسـوم والـضرائب        والمقاييس واشـتراطات الوقائيـة الـص      
وفي إطار سعي األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربيـة السـتكمال            .المحلية

متطلبات المنطقة تم التأكيد علي دور المنظمات العربية المتخصصة والتـي مـن             
المنظمـة العربيـة للتنميـة      بينها المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعـدين و        

القيام بدورها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وذلك تنفيـذا للبرنـامج           ة  الزراعي
كما توالـت جهـود    .التنفيذي الخاص بإعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى       

األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تعزيز  مجاالت  تطبيقـات        
يس واستصدرت العديد من  القـرارات       بنية الجودة من خالل  المواصفات والمقاي      

علي مستوي القمة الدورية و االقتصادية و المجلس االقتصادي و االجتماعي أمـا         
أحداث تلك القرارات فقد كان قرار قمة الرياض التنموية االقتصادية و االجتماعية            

والذي يـنص علـي وضـع       ) 22/11/2013-) 3(ع. د 29:و.ف(2013(يناير
لسلع العربية بصياغتها النهائية وتطوير األسلوب المتبع فـي         المواصفات القياسية ل  

الدول العربية العتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات و الـواردات العربيـة         
  .البينية

المقـاييس بـين الـدول      ثيرية لغياب تطبيقات المواصفات و    وحول الممارسات التأ   -
تتعلق أو تشير إلي خـصائص      العربية فقد أصبح يظهر من بين القيود الفنية التي          

المنتج مثل الجودة والسالمة أو المقاسات متضمنة األحكام اإلداريـة المطبقـة ،              
 ، الرموز االختبارات وطرق عملها التعبئة والتغليف ووضع البيانات          المصطلحات

والعالمة و اإلسالم حسب المنتج وإيه إجراءات فرعية تمـس صـحة اإلنـسان              
اه الحيوان وقد عكسها ذلك التقارير الدول األعـضاء         وإجراءات حماية صحة وحي   

في تطبيقها المواصفات والمقـاييس علـي الـسلع العربيـة            والتي تتمثل بالتشدد  
وتعقيدات إجراءات الحصول علي شـهادات الكـشف والمطابقـة واإلجـراءات            
الصحية و البيطرية وإجراءات التحليل المختبري علي السلع وارتفاع تكاليفها فـي      

 الدول العربية والتشكيك في صحة وصالحية بعض المنتجـات رغـم انـه         بعض
الشحنة تحمل شهادة صحية وبيطرية وتقبل بعض الدول العربية احـد المنتجـات             

كما يوجد عدم توافـق علـي القواعـد         . المعبأة بحجم معين وال تقبله بحجم أخر      
 عديد من الـدول     التنظيمية للمواصفات والمقاييس في الدول العربية باالضافه إلي       

العربية ال يتوفر لديها اعتماد وطني أو دولي لمختبراتها  التي تتم بهـا الفحـص                
  .الصحي والزراعي و البيطري وعدم تطبيق ذلك علي المنتجات المحلية
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فـي  ) 2007(وفي إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم       -
 االقتـصادية : القمـة العربيـة التنمويـة      بشأن  بمتابعة تنفيذ قرارات       94دورته  

 نصوالذي  ) 2013كانون الثاني   / يناير: الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة     
على مواصلة األمانة العامة للجامعة والدول األعضاء ومؤسسات العمل العربـي           
المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة جهودها في متابعة تنفيذ قرارات القمـة           

/ ينـاير : الريـاض (االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثـة       : ة التنموية العربي
تتضمن اإلجراءات التـي     وتقديم تقارير دورية بالمستجدات   ) 2013كانون الثاني   

اتخذتها الجهات المعنية بالتنفيذ والصعوبات التي واجهتها والمقترحات والتوصيات         
ية للتنمية الصناعية بشأن موضـوعات      للتغلب عليها تم التنسيق مع المنظمة العرب      

وقد تلقت األمانة العامة    .مختلفة حول بنية الجودة وسالمة الغذاء في التجارة البينية        
مذكرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وثيقة حول الجهاز العربـي            
لالعتماد وطلب عرضها على المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي فـي دورتـه             

  ) رفقم).(95(

   تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية-2

 الخاصة االلتزامات جداول ضع قمة الرياض بشأن تحرير التجارة في الخدمات بوأقرت -

ـ و.النهائية صيغتها في العربية الدول الخدمات بين تجارة تحرير باتفاقية ا أقرتـه قمـة   م
لخاصـة بالقطاعـات    أن يتم وضع جدول زمني الستكمال المفاوضـات ا        بالدوحة أيضا   

في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها في إطار اتفاقية          الخدمية التي ترغب الدول     
تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم االنتهاء من إعـداد الجـدول                

 كما تم إعداد دراسة حول المتطلبات الفنية للدول العربيـة           .2013الزمني قبل نهاية عام     
في مجال الخدمات من البنك الدولي وكذلك مناقشة مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي             

كما تـم عقـد دورة تدريبيـة     .الخاص بالمساعدة الفنية للدول العربية في مجال الخدمات       
لتعزيز القدرات التفاوضية للعاملين في مجال تجارة الخدمات من قبـل برنـامج األمـم               

مة التجارة العالمية في إطار تنفيذ مبادرة المـساعدة مـن أجـل             المتحدة اإلنمائي ومنظ  
كما سيتم عقد اجتماع لفريق تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية مع نهايـة              .التجارة

 حيث سيتم فيه التفاوض على تحرير تجارة الخدمات للدول الراغبة و            2015شهر يناير   
 للفريق الفني المعني بتجارة الخدمات      وعموما سيتم عقد اجتماع   .تطوير مجاالت التفاوض  

  .2015خالل األسبوع األخير من شهر يناير 
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   التعاون الجمركي العربي-3

التعاون مع اإلدارات    وعلى صعيد التعاون الجمركي العربي في إطار المنطقة ، استكمل          -
  األقل نموا األعضاء فـي منطقـة        العربية الجمركية لدعم اإلدارات الجمركية في الدول     

على أن تتقدم تلك الدول بمجاالت الدعم الفني المطلوبـة          ،التجارة الحرة العربية الكبرى     
 عقد اجتماعـات   ووذلك تنفيذا لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بهذا الخصوص 

ولجنة اإلجـراءات   لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق       مثل   اللجان ذات العالقة    
  اتفاقية التعاون الجمركي العربـي    ت وفرق العمل ذات العالقة وإتمام     الجمركية والمعلوما 

سلة تزويد التجـارة     المبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سل       والمسودة األولى من    
والنموذج البيـان   المعلومات   و  الجمركية اإلجراءاتدليل  وغيرها من الموضوعات مثل     

باإلضافة إلى  . أو تصديرها عن طريق البريد     استيراد البضائع والجمركي العربي الموحد    
كما تـم   .بين الدول العربية  "الترانزيت"صياغة اتفاقية مطورة التفاقية تنظيم النقل بالعبور      

-3(عقد اجتماع للسادة مدراء عامي الجمـارك فـي الـدول العربيـة خـالل الفتـرة                
  .لمتابعة الموضوعات أعاله ) 4/2/2015

   الجمركي العربيمتابعة مرحلة االتحاد : ثانيا

لمتابعة إقامة االتحاد الجمركي العربي أنشأت لجنة االتحاد الجمركي العربي والتي نـتج              -
عنها لجنتين فنيتين هما لجنة االتحاد الجمركي العربي ولجنة القانون الجمركي العربـي             

 2013ي فقد عقدت اللجنة حتى نهايـة        وفيما يتعلق بلجنة االتحاد الجمركي العرب     .الموحد
أما لجنة القانون الجمركي العربي الموحد فقد عقدت اللجنـة        . اجتماعا منذ إنشائها   25عدد
وتعمـل   . اجتماعا 29أما لجنة التعريفة الجمركية الموحدة فقد عقدت اللجنة         .اجتماعا 24

اللجنة منذ إنشائها وحتى اآلن في المرحلة األولى من عملها والتي تستهدف توحيد البنود              
يف السلعي   للوصول إلى جدول عربي موحد للتصن      اول التعريفة الجمركية  الوطنية في جد  

عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئـات التعريفـة     يتم استخدامه في المرحلة التالية من       
الجمركية التي ستطبق في االتحاد الجمركي العربي،وفي هذا اإلطار فقد انتهـت اللجنـة     

من النظـام المنـسق لتـصنيف       ) ستة أرقام (ي  من توحيد البنود الفرعية للتصنيف السلع     
  .ولم تعقد لجنة االتحاد الجمركي العربي أية اجتماعات خالل الفترة السابقة. السلع

 والـذي نـص علـى       26/3/2014بتاريخ  ) 25.(ع.د606:ق.ق(أصدرت قمة الكويت قرارها رقم       - 
ي وصلت إليها في اإلعـداد      تكليف األمانة العامة بإعداد تقرير حول أخر المستجدات والمراحل الت         "

 طريق للمختصين من الدول العربيـة تتـضمن    خارطةلالتحاد الجمركي العربي بما في ذلك وضع        
المواضيع الواجب بحثها واستكمالها لغرض المساهمة في دخول االتحاد الجمركـي العربـي حيـز        
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جتماعي ومرئيات الـدول    االقتصادية واال : وفقا لقرارات القمة العربية التنموية     2015النفاذ في عام    
في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الـوزاري فـي               

  بالتنـسيق مـع  2014 /11/9-94-ع.د-2011قويجري حاليا متابعة تنفيذ القرار .دورته القادمة

 برنـامج  وضـع  إلى بيالعر الجمركي االتحاد مفاوضات بمتابعة الفنية ولجانه الجمركي االتحاد لجنة

 العربـي،  الجمركـي  االتحاد تنفيذ إطار في بإتمامها المكلفة الموضوعات إلنهاء زمنية وحدود عمل

  .إطار االتحاد الجمركي العربي في المستجدةعات الموضو حول للتفاوض لجان إنشاء في والنظر

  :المقترح المطلوب

  تنفيذ والمتابعة والمتطلباتال"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمرحلة : أوال

  .  تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة واالداء-1

-29(للجنـة التنفيـذ والمتابعـة    ) 38( الموافقة على تقرير وتوصـيات االجتمـاع         -أ
  )مرفق)(31/12/20154

  اإلطالع على تقرير وتوصيات االجتماع الخاص بكبار المـسئولين حـول قواعـد          -ب
  ).مرفق).(6/1/2015-5(المنشأ العربية 

 برنامج تطوير نظام المواصفات القياسية العربية والقواعد الفنيـة وتوحيـدها            -1-1

  .بين الدول العربية لدعم التكامل االقتصادي العربي

دعم كافة الجهود المبذولة على مستوى األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة                -
صصة لتطوير نظام المواصفات القياسية العربيـة والقواعـد      والمنظمات العربية المتخ  

الفنية وبنية الجودة وسالمة الغذاء في الدول العربية بما فيها اعتماد الجهـاز العربـي             
 البنيـة  أعمـدة  أحـد لالعتماد في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ك        

لبينية ومتطلبـات االتحـاد الجمركـي        لدعم التجارة ا   العربية الدول في للجودة التحتية
  ).مرفق.(العربي

  . تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية-2

 الموافقة على تقرير وتوصيات اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول 
  ).يوزع الحقا) ( 21/1/2015-20(العربية 

  التعاون الجمركي العربي-3

-3(33 اجتماع مدراء عامين الجمارك في الدول العربية الموافقة على تقرير وتوصيات
).يوزع الحقا). (4/2/2015
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���د ا����� ا����ز���) ARAC (   
  
  

I. !"# " 
 أ�,;! >;��� و'9#ف ��67دة، ا�.3.)! ا��%)! "%$�"! 1�2 ا0/.�&د �,&ط *ه�)! '&�%$�

 اEF.�ا>)6)! �< ا0/.�&د "�3ر >1�D � # ا�.6&ري، ا�.�&دل و>A(9B ا�@�')! ا�#ول �< ا0/.�&د
 ا��زاري ا��A�O G76 "1 إ�OارL� M< N/.�&د، >%9K >'�/ > (B&ز إ�,&ء �G(( .7 �@�')!ا

 �< د",S �< / #ت ا�.< ا�@,��1 دور>LQ Rل وا�.@#�1 ا�P%&/)! �7.%�)! ا�@�')! ��$%�7!
 ).�O) 376اررMO ،18/6/2008- 14 ا�T.�ة

II. 9#فا� G(X967&ز ا��� 
 ا0/.�&د أZ9Kة �MD ا0/.�&د "6&ل �< إ7O)�)! >@&ون "%$�! ه� �L/.�&د ا�@�'< ا�96&ز
 ا�@�')! ��7%.6&ت ا�.%&�B)! ا� #رة �.@Z�Z و�9#ف ا�@�')! '&�#ول اP.O0&د�&ت و".@#دة ا��]%)!
A(9B<ه�! ا�.6&رة و&B3! \�&�! �< وا��Pا� !"LBوا��)[! وا�. 

III. !�9ا�� !(B(X967&ز ا���  
 A^�.< !�9ا�� !(B(X967&ز ا��� >� S(B%< <ا�#ول �< ا0/.�&د �%,&ط ا�.3.)! ا��%)! ;���و 

 ا��;&' ! > ))Q M#"&ت '%.&X` ا�^ ! و'%&ء  ا�%,&ط '9_ا ا�#و�< ا0/.�اف \�Pل  PO# ا�@�')!
 ا��;&' ! > ))M /�7)&ت إ�Kاء إ/&دة >T&دي '&�.&�< و ا�@�')!، ا0/.�&د أZ9Kة A�O "1 ا��@.�#ة

1" a3� و"@&��ة b(.T<9&د وcFوا ��&'!Oد&P d7/ e7Bت، ا�&"#fا�96# ����  "�& وا� 
!T7�.ة و�@�د وا�#X&T�&' d7/ دات&P.OFا�@�')! ا. 

IV. د ا�@�'< ا�96&ز أه#اف&�./L�  
 "6&ل �< ا�#و�)! ا��.;�7&ت >�7)! "1 >��%9& "%$�"! �< ا�@�')! ا0/.�&د أZ9Kة ا��D&م .1

 ا��%$�&ت "L� e/.�&د ا�@�'< �967&ز ا��.�&دل ا0/.�اف >LQ S( 3ل "1 ا0/.�&د
 ,IAF و ILAC ا�#و�)!

 "1 ا��@.�#ة ا��;&' ! > ))9K M&ت /1 ا�P&درة ا��;&' ! > ))9c M&دات 'e(�6 ا0/.�اف .2
 .ا��.�&دل ا0/.�اف ا>LQ !(O&Tل "1 ا�@�')! ا0/.�&د أZ9Kة

3.   e(6,< Z�Z@<ا�#و�< ا� ��ل و `X&.%7� درة وا�,9&دات&Pه)[&ت /1 ا� M(( <  '&;ا��! 
 ا��%$�&ت "e ا��.�&دل ا0/.�اف ا>O&T)&ت /d7 ا���O@! ا0/.�&د أZ9Kة ]�ف "1 ا��@.�#ة
 IAF و ILAC   ا�#و�)!

4. iر�#< A(هj<د، ا�#و�)! ��7.;�7&ت ]� & ا�%$�اء " )�)< و&�./L�  
5. Z�Z@< ء ')1 ا�.@&ون&D/د ا�@�'< ا�96&ز أ&�./L� 1" لLQ M($%< ا��%.#�&ت 

 �.�&دل '&2F&�! وا0/.�&د ا��;&' ! و> ))M ا��6دة "6&ل �< �@�Aا وورش واK0.�&/&ت
 .  وا���fات ا��@�7"&ت

V. د  ا�@�'< ا�96&ز دور&�./L�  
1. !�Xاءات و>�\)# "�ا�Kإ !;,�  .ا��;&' ! > ))M �96&ت ا0/.�&د أZ9Kة وأ
2. l��@< e2م وو&$� >�(7Oا0/.�&د، "6&ل �< /�'< إ Sا��." e" ت&Tmوا*د�! ا���ا 

  .ا*/D&ء ا�@�')! ا�#ول و\&K&ت �nوف '&0/.�&ر و�Qj_ ا�#و�)! �&رE&توا��
  .ا*/D&ء ا�@�')! ا0/.�&د أZ9Kة ')1 ]�افا* ".@#دة ا��.�&دل ا0/.�اف ا>O&T)&ت >;��� .3
4. R�&67�Lf%"! '&;��&�(( .<&9Kءا�96&زو> #��&��,�رة�)&0"�را��.@7 !'&/.�&د&D/ةأ#/&B".  
5. !�Xا�" �(�&@" A�/ ةZ9Kء، ا0/.�&د ا&D/*دا ا&%.Eا dا�#و�)! وا*د�! ا��@&�)� إ� SX&oوا�� 

!(9(K�.درة ا�&Pا�#و�)! ا��%$�&ت /1 ا� A^" :(ISO, IEC, ILAC, IAF,…).  
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 /1 ا�P&درة ا�#و�)! ���7&رE&تً و� & ا0/.�&د أZ9Kة ')�n&%< 1ي > ))M /�7)&ت إدارة .6
 ا*]�اف ".@#دة ا��.�&دل ا0/.�اف تا>IAF، e(O�.� &(O&T وILAC  ا�#و�)! ا��%$�&ت

&9%(' MLA.  
 > #"9& ا�.< ا�f#"&ت "1 واT.E0&دة ا�@OL!، ذات وا7OF)�)! ا�#و�)! ا��%$�&ت "e ا�.@&ون .7

 .ا�96&ز أ/D&ء �r�&P ا��;&' ! و> ))M ا0/.�&د "6&ل �< ا�.#ر�i '�ا"` �.;���
  

VI. ء&D/د ا�@�'< ا�96&ز أ&�./L� ARAC 
MD� د '<ا�@� ا�96&ز&�./L� 15 �D/آ&"7< 10 ( ًا !��D@1 5و ا�(�Oا�" (>;t< 
�G، ا��1��3، اF"&رات، ا*ردن، (/�')! !دو� 17�< ،�XاZ6د�!، ا��@Bدان، ا��Bا� 

 "�ر�.&�)& ا���tب، "�P، �)�)&، ا�����، B7� ،�;O;)1، /�&ن، 7E;%! ،ا�@�اق
 IAF MLA و ILAC MRA ا>O&T)&ت /O�" d7@! دول Loث ')%9& "1). وا�)�1
 �L/.�&د ا��]%< وا��L� EGAC 1" �P" G76/.�&د ا��]%< ا��G76: وه<

TUNAC 1" G� ا�@�')! اF"&رات "DAC 1 د'< '7#�! �< ا0/.�&د إدارةو >�
  ).ا��.3#ة

 
VII. A�(9ا�.%$)�< ا�  
   :آ&�.&�< �967&ز ا�.%$)�< ا�A�(9 �.��ن

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ا�@��")! ا��6@)! .1

a.f< !(@�6ا�@� ا�!("� ME�' ت&E&(Bار ا�#m9&ت ا� �ارات وإ(K�.ا�.< وا� #/&B< d7/ 
 &�&ا� D إ�2F&' d&�! ا�#ا7Q)!�967&ز ا��7اrX و>;�)S إدارة /d7 و>,�ف ا�96&ز 'E&(B! اZ.�0ام
  .ا�96&ز '@�A ا���>�;! ا�@&"!

   ا���B>&ر�!    .2
  :ا���B>&ر�! "9&م أهM "1 ا�96&ز، ��E>&ر�! �.��d إداري >,�)A ه<

   �967&ز ا�)�")! '&*/�&ل ا� )&م •

• !@'&." _(T%< ارات�O ت&(m�<ا�67%! و !�_(T%.ا�@��")! وا��6@)! ا� S(B%.وا� e" ةZ9K*ا 
 .'9m�Pf& ا*/D&ء

  

  .ا�@��")! ا��6@)! > �ه& ا�.< وا�#راE&ت ا�. &ر�� ".&'@! •

• �(D3.ت ا�&/&�.K0 !%67ا� !�_(T%.7 وا�67&ن ا�@��")! وا��6@)! ا�.fا��،!T 
 .وا/#اد"3&�2ه&

  .�967&ز ا�.%T)_�! ا�67%! او ا�@��")! ا�A�O !(@�6 "1 إ�)B< &9%# أ�Qى "9&م أ�! •
 

MN#0/	ا MN$:0#	ا  

M�4ر��OP	ا 

MQ/.	ا MNQR	ا MQ/	 M��S"	ا Tو��U	وا MQ/	 MNV�R4اف ا�US2دل ا��U0	ا) MLA( 
 

MQ/.	ا M�YNRQU	ا 
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  ا�.%T)_�! ا�%67!  .3
1" Mا�67%! "9&م أه !�_(T%.ا�  

• !@'&." S( 3< ا�96&ز أه#اف _(T%<ارات و�O !(@�6ا�@��")! ا�.  

• !@'&." _(T%< !;,�  .ا�96&ز و"9&م أ

 وأ�$�.9& وLm\)&>9& و"9&"9& ا�iB\ ،!K&3 واE0.,&ر�!، �T%)!ا ا�67&ن >,�)A اO.�اح •
،!(7Qأ/�&�9& و".&'@! ا�#ا. 

• !�Xاءات "�ا�KFوا*د�! ا !m&f96&ز ا��&' e" ت&Eتا� و/�ض ا�#و�)!، ا���&رL�#@. 
d7/ !(@�6ا�@��")! ا� !Oد&P�7� &9(7/ #%/ !K&3ا�.  

• !Eم ]�7&ت درا&�D� ا� �ار f<0&ذ ا�@��")! ا�d� !(@�6إ ور�@9& ا�96&ز �@��D! ا0
،&9�j,' M�# <ت و&(m�.ا\&ت ا��.O0وا !m&fا� !E&(B' A�/ا�96&ز و.   

  .ا�@OL! ذات وا�#و�)! وا7OF)�)! ا�@�')! ا��%$�&ت "e  ا�96&ز /OL&ت >%�)! •

• eا�. &ر�� ر� !��%Bت \�ل ا�@��")! ��67@)! ا�&[&,� ا�67&ن أو ا�96&ز وإ�6&زات 
!(%Tا�.  

  .ا�@��")! ا��6@)! "1 إ�)9& >�آA أ�Qى أ/�&ل أ�! •
  وا�.�و�` ا�#/&�! �%6! .4

  a.f< !%6� !�&/#د ا�@�'< �967&ز وا�.�و�` ا�&�./L� M�# .' M/#ا� ���;.� !;,� ا�96&ز أ
 و')1 ا*/D&ء ا�#ول ')1 واP<0&0ت '&�.�و�` ا��.@7 ! ا��6&0ت آ&�! �< �L/.�&د ا�@�'<
 .ا0/.�&د "6&ل �< وا�#و�)! ا7OF)�)! ونا�.@& و"%$�&ت ا�96&ز

5. !%6� !(O&T<ا*]�اف ا��.@#دة ا0/.�اف ا ARAC MLA 
1" M6%! "9&م أه� !(O&T<ا*]�اف ا��.@#دة ا0/.�اف ا: 

• {(;f< وإدارة _(T%< ظ&T3وا� d7/ ا�@�'< �967&ز ا*]�اف ا��.@#دة ا0/.�اف >�>)�&ت 
  �L/.�&د

 ا��.@#دة ا0/.�اف >�>)�&ت �< '&�@��D! ا�m&f! &تا����2/ وادارة ا� �ار ا>f&ذ •
 .�L/.�&د ا�@�'< �967&ز ا*]�اف

 ا�T%)! ا�%67! .6
a.f< !%67ا� !(%Tد ا�@�'< �967&ز ا�&�./L� >� M�# < M/#ا� >%Tا� S( 3.� !;,� ا�@�'< ا�96&ز أ

  :LQل "1 وذ�{ �L/.�&د
• M/و".&'@! د !��D/ د ا�@�'< ا�96&ز&�./L� >� !�$%" 0/.�&د ا�#و�)! ا�.@&ون 

 ).IAF (�L/.�&د ا�#و�< وا��%.#ى) ILAC (ا��f.��ات

• M�# < 9&تK�.ا�@&"! ا� S(B%.6&ن أي أ/�&ل ')1 وا�� !(/�� S^�%< 1/ !%67ا� !(%Tا�. 

 .'&0/.�&د ا��.@7 ! وا7OF)�)! ا�#و�)! ا�T%)! ا��E! SX&oادر •

• !�Oا�" !;,� '�6&ل �.@S7 �)�& '~/#اده& � �"�ن ا�.< وا��SX&o وا�#و�)! ا7OF)�)! ا*
A�/ !%67ح وأن ا��. < d7/ !%67ا� !�_(T%.ا�.< ا*/�&ل ا� M.� &ذه&f<ن ه_ا �< اj,ا�. 

�,&ء ا��;�7'! اK&(.\0&ت >#�#3 •F SX&oد ا�@�'< ا�96&ز و&�./L� ! 7@.6&ل ا���' A�/ 
 .و�,�ه& إ/#اده& و>%S(B ا�T%)! ا�%67!
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VIII. !;,� :L� ARAC/.�&د ا�@�'< 96&زا� وا�6&زات أ
��رد &�(� >7� af7" '6&زات�~ !;,� ا�.< L� ARAC/.�&د ا�@�'< ا�96&ز  وأ
 وا�.@#�1 ا�P%&/)! �7.�)! ا�@�')! ا��%$�! ')1 ا�.@&ون ",�وع إ]&ر �< �T_ت

AIDMO !�$%"و M"07.%�)! ا��.3#ة ا� !(/&%Pا� UNIDO !�&وا��آ !�#��Bا� 
������ t� �9c&�! إ�,&RX "%_ ��67دة ا�.3.)! ا��%)! "6&ل �< Sida ا�#و�< �7.@&ون 
2014.  

 
���د &��ل �� �-�,رات و)���' &%$ إ"�اء .1� :ا��0�ء ا�����	 ا�,ول �� ا/

�&"` >%T)_ إ]&ر �<�' M/#ا� ،>%Tم ا�&O د ا�96&ز&T�~' اء��Q 1((�(7Oإ dإ� !(�&�o ةZ9Kا�#ول "1 أ 
 �)�)&، /�&ن، 7E;%! (ا0/.�&د "6&ل �< ا�#و�< ا0/.�اف نا� \.d �3  �ا �M ا�_�1 ا*/D&ء
،1(;B7� ،&(� ،2012 و"&��  وأ'��A "&رس LQل) وا��Bدان  ا�B@�د�! ا�)�1، ا�Z6ا�X، "�ر�.&

 ه_X&T� N#ة ا�96&ز R��# < 1" A�O ا����1 ا��%&iE ا�#/M واO.�اح ا0/.�&د "6&ل �< '�rB �7 )&م
 ��E&X! إL� l(7�.' �(�Q >�(7O/.�&د ا�@�'< ا�96&ز O&م اF]&ر، _اه �< .ا��6&ل ه_ا �< ا�#ول
S��� اء��fاء 4 "1 ا����ن ا�@�ب ا���Q 1((�(7Oة "1 إZ9Kا��]%)! ا0/.�&د أ >� G��< 

�P"ا�.< و A^�.< R.�9" !(E&E*اء �< ا�Kإ rB" A"&c M(( <رات و#O M$� ا��]%)! ا0/.�&د 
N_9� ا�#ول.   
�#وة أ��D< &D%� دو�! آA �< أ�&م أر'@! ��#ة  ا��rB /�7)&ت '~�Kاء ��اءا�O S��� f&م آ�& 

 ��67دة، ا�.3.)! ا��%)! �< و"�&�.R ا0/.�&د أه�)! إ�d و>;��O ا0/.�&د '%,&ط ا��@%)! �967&ت
    .ا0/.�&د و".;�7&ت و"Zا�&N  وا7OF)�< ا�#و�< وا0/.�اف

 > &ر�� وإ/#اد /7)9& ا��AP3 ا�%.&a(f7.' `X ا��O S��� rB&م ا�. ))M، ز�&رات "1 ا0�.9&ء '@#
  .ILAC/IAF و".;�7&ت ISO/IEC 17011 ���7اTm! و� &
#Oو e�.Kا S��� rBا�� e" >7^�" ةZ9K*د ا��]%)! ا&�./L� >� N_ل ا�#ول، هLQ !cور A�@ا� 

!(�(7OFل ا ARAC، 18-17 ��"< ا��%@ #ة  �(� ��%&O,!  '&*ردن، /�&ن �< 2012 ��
�.&d7/ `X '%&ء ا�@�A ورA�O !c أ/#ت وا�.< 'M9 ا�m&f! ا�. ))M �. &ر�� ا*و�d ا���Bدات 
 "M< rB ا�.<  �7#ول ا�X&9%< ا�. ))M > &ر�� e(�K إرE&ل ا�@�A، ورM< #@' !c وO#. ا��Z&رات

!;,� /d7 و"P&د9���O &9.O& >�آ# Q;&'&ت ا�#ول ه_N "1  ا�96&ز و>d 7 �)9&، ا0/.�&د أ
  .&ر��ا�. 
 Q&ر]! و2@� وا�#"�، ���)#و ')1 ا�.@&ون ",�وع و1�2 ا�. ))M، > &ر�� �.&d7/ `X '%&ء

S��;ا� A�� #7' & ا��#ا�! �% ;! و� !; � >M ا�.< ا�^�tات ��Aء /7)9& ا��.ST أو ا��.�O@! ا�%9&�! و
 ا�7P! ذات �ا��@&�) �< وا��3#دة دو�)& ا�� ���! ا��B.��&ت ا0/.�&ر '@)1 ا*e" _Q >3#�#ه&،

!"#f.Bاد وا��#/F �(�&@ا�� >� !(@K�" M(( .ا�.  
���د ا����� ا����ز 647 &5 ),ر��4	 دورة )�12' .2�� : ا��12اء �-�����5 �

2012 ���)� 20 ��م '&*ردن '@�&ن، ا��%@ #ة �967&ز ا�.%T)_�! ا�67%! اK.�&ع �.�m)&ت >�@&، 
 وe2و ا�%$�اء �� )�< �L/.�&د ا�@�'< ا�96&ز A�O "1 >#ر��)! دورة إ�Kاء /d7 ا���ا� ! >��

 7 ل ARAC ا�96&ز ��E>&ر�! M< M�# < i7[ 1" A�O وO#. ا�� )�)1 و>#ر�Q0 i.)&ر "@&�)�
  .ا�#ورة ه_N �< ",&رآ)O0 1.�اح /�')! ا/.�&د ه)[&ت

<M �([j< ه_ا i1 ا�.#ر�" A�O 1��(�Q 1((15 '�,&رآ! دو� M( " 1" 7 ةZ9Kا/.�&د أ !('�/ e" 
S(�;< �7&ت;." IAF/ILAC &�' >� }ذ� ! (oا�� ILAC/IAF A2 اءات�Kا�@�'< ا�96&ز وإ 

  .ا�%$�اء ا�� )�< و>jه)Q0 A.)&ر �L/.�&د
 ��/.�&د ا�Z6ا��X! �97)[! �7%$�اء ا*و�< ا�. ))A�,� !(7�/ M ا�.#ر�i "1 ا�^&�< ا�Z6ء

ALGERAC.  
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3. 	�80����د ا����� ا����ز �����د ,و��ا� ا��2�,ى �� ���� IAF 

 ��م 30 و L� IAF/.�&د ا�#و�< ا��%.#ىو ا�.%T)_�! ا�A�O !%67 "1 >�� ا�.< ��اK@!ا� '@#
���P< ء&D/* IAF، M< ل��O ARAC >� ���.�E 2013 !�$%7)�)! ا/.�&د آ�Oإ .#Oو M< 

e(O�< آ�ة_" Mه&T< 1" A�O ء&Eرؤ    ARAC  و IAF d7/ b"&ةا��%@  ا�@��")! ا��6@)! ه# 
 . 2013 أآ.�'� 24 ��م آ�ر�&-E)�ل �<

4. 	�80����د ا����� ا����ز �����د ا�,و��	 ا���12	 �� �� ILAC ا��:��4ات /
���<� !��@Kا�" i���&ز ]7��< ا�96��&د ا�@�'��./L� 1��" A���O !���! ا�%67��_(T%.ا� !���$%�7� !�� ا�#و�)

7���O  iل >���P< M، ��م ILAC   .#@' 30ا��f.��ات 0/.�&د[  !��D� ARAC ل ا�@
>� ILAC7)�< آ96&زOا >� ���B2012 د�.  
�)G   ا�ARAC S3 ل �@;< ا��e2 _اه�  {� �  >��,&رآ! ا ���  >�6�&ن  �� ILAC / IAF 

!(%Tو��ق ا� A�@و"��6/&ت ا� ،A�@و��1 ا� &Dا �)��ن أ��D/  L/&��  1��Lل  "Q ا� S�3 
 >��  ���P��< ا�.�6�&ن  �� ILAC / IAF  !��&ت إدارة آ%67��(<�< ILAC ،  !��ا� �%6� &ت.�>)�

  . ILAC / IAF ل ا�.%T)_�! وا�67&ن ا*]�اف ةد�.@#ا�
#@' R"&�D�  :ا�.&�)! ا�67&ن �< �&/�D/ Lا ILAC / IAF، #@� ARAC إ�d ا

 ا�.�>)�&ت Fدارة ا�)�")! ا*�,;! /�B" 1و�!): AMC (ILAC >�>)�&ت إدارة �%6! �
!'&(� 1/ G76" ن ا��,�رة و> #م ا�.�>)�&تj,' N���;< R7(t,<و . 

 .وأ�,;.ILAC R ل ا�)�")! اFدارة /�B" 1و�!: ILAC ل T)_�!ا�.% ا�%67! �
 ا*�,;! /d7 ا�cFاف /1 ا���Bو�! : ILAC/IAF ا��,.�آ! ا�.%T)_�! ا�%67! �

 . IAFو ILAC ')1 ا��,.�آ!
� S��� A�/ >�( " ا�%$�اء ILAC/IAF :ول�B" 1/ #�#3< ت&K&(.\ا ILAC و 

IAF 1(�( �7� !'�7;ا��  d7/ ات 5 "#ى�%E  و>3#�# &د"!،ا� M/#ا��;�7ب ا� >� 
 .ا7OF)�)! ا0/.�&د ه)[! " )�< >;���

� S��� A�/ ك�.," A-series :ول�B" 1/ ��#3< وإ/#اد SX&oو A-series >.ا� #@< 
SX&oل ",.�آ! و ILAC و IAF #�#3< ت&K&(.\0ز"! اLا� M(( .� ا�.@&ون ه)[&ت 

(�(7OFا0/.�&د وه)[&ت !ا. 
� S��� A�/ r%" 9&دةc إدارة M$� IAF) MSC :(���� ت "%.#ى&,O&%�7� ل�\ r%" 

�$M و>B3)1 ا�%,&ط /d7 ا��37P! أ3m&ب ��l7.f ا�A@T وردود اFدارة �$9c M&دة 
 ISO "�اTm&ت ���اCASCO !@K �< ا�A@T ردود ذ�{ �< '�& ،ا�,9&دات "%r إدارة

،!T7.fا�� 
� S��� A�/ IAF اد#/F ! (oو IAF ل�\ !�O1 "�ا(� 9c&دة "%r ه)[&ت > ))M �< ا� �ا

M$� Fدارةا 
� S��� A�/ IAF TC ءة \�ل&Tإ/#اد: /.�&دا0 ه)[! " )�< آ ! (oا")! وZإ� IAF ل�\ 

 ا0/.�&د، ه)[&ت " )�< آT&ءة
 "3#دة �E&(B&ت و� & IAF ل ا�.%T)_ي ا�@�A /1 ا���Bو�! ه<: IAF ل ا�.%T)_�! ا�%67! �

1" A�O ء&D/*ع �< ا&�.Kي، ا�%E !@2&f9&ت ا�(K�.� G76" ،دارةFز"! اL�7)! ا�.� 
 .9&'�ا"A(t,< 6 �< ا*/D&ء ا\.)&K&ت

� !%6� MLA IAF :و��B"!  1/ A(t,< MLA IAF !(7�/و M(( < و� ،ا�%$�اء�B"و! 
&Dا� d7/ اف�cFا d7/ ام#f.Eا !"L/ IAF MLA Mark. 
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5. 	�-�� '����  �-�12اء ا�و�� ا�

���د ا��?ا<��	 �-��=	 (Pre peer evaluation) ء�-�12ا أو�� )���' ��-�	 إ"�اء. 1.5���  
، ]� & M<ALGERAC ا� )&م 'jول /�7)! ا�. ))M ا*و�< �7%$�اء �97)[! ا�Z6اL� !��X/.�&د 

 ILAC و".;�7&ت ا��%$�! ا�#و�)! 0/.�&د ا��f.��ات ��7�ISO/IEC 17011اTm! ا�#و�)! 
�Kاءات ا�96&ز ا�@�'< �L/.�&د، "2F&'  >�( " A�O 1&�! إ�d إIAFوا��%.#ى ا�#و�< �L/.�&د 

�$�اء "�ه7)1 "1 ]�ف ILAC و IAF 1�_اء ".#ر')1 ا��$� >�( " !B�Q d2&�! إ�F&' 
  .c&رآ�ا �< ا�#ورة ا�.#ر��)! �967&ز

 و�S 2012 أآ.�'� M<30 ���.�E – 04 إ�Kاء /�7)! ا�. ))M ا*و�< �7%$�اء LQل ا�T.�ة 
&Qا��.;�7&ت ا�#و�)! و ! (o9& ".;�7&ت و%" !mILAC/IAF A2اءات " ا��.@7 ! ب�Kإ

ا��.;�7&ت وا�KFاءات �. ))9K M&ز : IAF/ILACا0/.�اف ا��.�&دل ا��.@#د ا*]�اف ل 
وا��#ء �< ا�KFاءات ا�j< !(7�@' !m&fه)A ا�� )�)1 ا�%$�اء �967&ز ا�@�'< " ا/.�&د و\)#

  . L�2.6/.�&د 
>� M(( .اء /�7)! ا��Kإ M<!(B(Xر A\ث "�اLo  : M(( < !(7�/ إ]&ر >� >�/�7)! ا�.S 3 ا��)#ا

 ،!Oد&P��&' 9&دcه)[! إ M(( < !(7�/ إ]&ر >� >�/�7)! ا�. ))M ه)[! >b(.T، /�7)! ا�.S 3 ا��)#ا
  . �L/.�&دا�Z6ا��X!�< " � ا�9)[! 

 @%�ا��8 �-���ز (Pre peer evaluation)  �-�12اء أو�� )���' ��-�	 إ"�اء .2.5
���د��� TUNAC   

��D&م  d7/ i7[ TUNAC '%&ء�L�  d��&ت  �%6�!  إ�(O&T<0دة  ا#� ،ARAC MLA ا*]��اف  ا��.@
M< اء�Kاول ا M(( < 7%$�اء� G76�7� >%[د ا��&�./L�  >��  G���<) TUNAC ( لL�Q  ة��.T16 ا�-

20 ���B����.%&دًا 2013 د���Eا d����&SX إ���oا�� !����ـ اZ�0ا")��� ARAC اءات����K0وا !����&�. ) ا��.@7 ��'M( 
 .ILAC/IAF  و".;�7&ت ARAC �ـ ا�.%&�nي

�1  ا�9�#ف " N_���� ا�@�7)�!  ه��G  ا".^�&ل  > )�)M  ه��B<  ا��76��&د ا�.���./L� TUNAC  d��T! إ��mا���ا 
 !��T&ت  "�1  و�)�ه�&  ISO/IEC 17011 ا�#و�)mا���ا  �(�&��!  ا��7P!  ذات وا��@ (oآ�  i��1  ا�;7" 

ARAC، !�$%ات 0/.�&د ا�#و�)! ا����.fا�� ILAC د و�<ا�# وا��%.#ى&�./L�  IAF  1�"  A�Kأ 
e(O�< ت&(O&T<ا��.�&دل ا0/.�اف ا ARAC MLA >.وا� >;t< ات  ا/.�&د "6&ل���.f"  a�3Tا� 

�T!  و� �&  وا��@�&��ة m��7ا� ISO / IEC 17025،  ت&�9K  b(�.T.ا�  &��T!  و� m��7ا� ISO / IEC 
 ISO �اTm&ت��7 و� & ا�t_اء وLE"! وا��)[! ا��6دة إدارة �$&م 9c&دة اm#ار وه)[&ت ،17020

/ IEC 17021 وISO / TS 22003.  
i / ه_ا M(( .م ، ا�&O ء&D/أ S���  M(( < ء  ا�%$�اء&�9�~'  ��2��ع  \&�)�&  وه��  ا�. ���"  !�@K��7ا� 

1" A�O ء&D/6%! أ� ARAC MLA.  
 

��-�AAA	 إ"�AAاء . 3.5 '�AAA��( �AAA�اء أو�AAA12-�  (Pre peer evaluation) ز�AAA��-� ي�CAAA��ا 
���د��� EGAC  

�&ء�%' d��7/  ��7[i !�����P! ا�9)[��&د ا����./L� EGAC م&�D���L� d���! إ���&ت �%6�(O&T<0دة ا#�� ا��.@
��اء  >�ARAC MLA،  M ا*]��اف Kاول ا  M(���اء  > )$��ـ  � EGAC  1�"  A��O ARAC  ه�ة&� �&' 

�&د  ا���0 )! ا�e" !](9 '&�.@&ون ،2014 ���ا�� 6-2 ا�T.�ة LQل�./L� AFRAC ،  }��_ا  وذ�(T%< 
!(O&T<0 ا�.@&ون >%Tا� Oز  ')1 @!ا���&��&د  ا�@�'�<  ا�96�./L� ARAC  !��&د  ا���0 )�!  وا�9)[�./L� 

AFRAC >� 2013 "&رس،   #Oو M< ه_ا M(( .ا� !;Eى ا���ه7)1 ا�%$�اء " )�< '�ا#�  A��1  آ" 
ARAC و AFRAC M(����اء  و" ��1 ا�%$�"  !���!  ا�9)[��_ا TURKAK ا�.�آ)�(T%<  آ�ة_����  Mه&��T.ا� 
!@O1 ا���(' ARAC و TURKAK. 
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�#ف����_N و>9����!ا� ه���(7�@ d�����)M إ����( < S����(�;< EGAC !T����m��7ا� !����  ISO/IEC 17011 ا�#و�)
��D&م  ]i7 آ�SX&o ا�7P! ذات ا*�Qى وا��.;�7&ت��1  ا0" ARAC،  !�0/.��&د  ا�#و�)�!  ا��%$� 
��ات��.fا�� ILAC ى#���#و�< وا��%.��&د ا���./L� 1��" A��Kأ e��(O�< !��(O&T<دة ا#����اف ".@��< ا*]� ا�.

>;t.E ات ا/.�&د "6&ل��.fا�9)[&ت وا/.�&د ا�;�)! ا��  !�3�7�,9&دات  ا��&�  >��&م  إ]�&ر  �$� إدارة 
!"LE اء_tا�.  
i / ه_ا M(( .م ، ا�&O ء&D/أ S���  M(( < ء  ا�%$�اء&�9�~'  ��2��ع  \&�)�&  وه��  ا�. ���"  !�@K��7ا� 

1" A�O ء&D/6%! أ� ARAC MLA.  
���د �D8,ة (Pre peer evaluation)  �-�12اء أو�� )���' ��-�	 إ"�اء.4.5�   �رد@�	ا ا/
#@' i7[  ة#��!  ا0/.��&د  و\(��&ت  �%6�!  إ��d  ا*رد(O&T<0دة  ا#��<  ARAC MLA ا*]��اف  ا��.@� 

�!  و'@�#  ا�;�)!، وا��f.��ات وا��@&��ة ا�f" a3T.��ات ا/.�&د "6&ل@K1  "�ا�"  A��O  !ر�&<���E 
!%6� ARAC MLA ، M< اء�Kإ M(( < ل ا�%$�اءLQ ة�.T13-09 ا� ������ .ا*ردن /�&ن، �< 

 
�1  ا0/.��&د  ��\�#ة  ��M�# < !m ه� ا�. ))M ه_ا "1 9#فا�"  !��T&ت  ه)[mا���ا  G(�&��!  وا�� (� ا*رد

 .ا��;�7ب ا�%;&ق �<  ARAC MLA ل آ&"M(( < !7 �@�7)! �#�9& ا0/.�&د �$&م �@�ض
 

M.�����اء و���Kا M(����1 ا�. )��" A����O >�����اء " )���$� 1���" !����&د ه)[���#ول ا0/.���� &(���E� {(����&دي وا��3�� ا�9
APLAC  ، }ا]&ر <� وذ� _(T%< آ�ة_" Mه&T.ا� !@O1  ا���(�' ARAC وAPLAC،  1(�%o1  وا�" 

 1(����اء  ا�� )����ه7)1  ا�%$��)M و ARAC  ل ا������اء  " �$��#رب  �." >����&ل  ���&د  "6���ات ا/.����.f" 
a3Tا�. 

  
5.5.	EF@ا� 	4-��� :ARAC ل ا��12اء �����' ا��%

 
20 ��<  / # ا�_ي ا*MLA ARAC �(Q ا�67%! اK.�&ع LQل  ��&�" 2014  >��  ،>��&رات  د'"Fا 

 !��#ة، ا�@�')��&ء ا��.3��d و'%�7/  i��&ت ]7��! وا��@�7"��1 ا�� #"�"  A��O ت&���&د ه)[��D&ء ا0/.���< ا*/�� 
ARAC، ��< ! ا���ا� d7/ M($%< M(( < 7< آ�& ا�%$�اء�: 

 
• ALGERAC) 9&زK ي ا0/.�&د�XاZ6ا� :(e'ا��  ��(Q*1  ا�6�&0ت  2014 "��  a�3Tا� 

 ا�,9&دات، وإm#ار وا��@&��ة
• SEMAC) 9ا�!���](  !���('�tد  ا��&����./L� :( e����1  ا*ول ا��'���&0ت  2015 "��6��  a���3Tا� 

 وا��@&��ة،
• SAC-SASO)  !���B@�د�! ا�9)[���&د ا����./L� :(e����� ا��'��(Q*م ا&���@� 2015 >����&0ت ���6" 

a3Tوا��@&��ة، ا� 
 وا��@&��ة، ا�a3T "6&0ت �< 2015 �@&م ا*Q)� ا��'e: ا�)�%)! ا0/.�&د و\#ة •
 وا��@&��ة، ا�a3T ��6&0ت 2015 "1 ا*Q)� ا��'IQAS :e ا�@�اO)! ا0/.�&د ه)[! •
• Z���&د "�آ��< ا0/.��6(7fا� GAC :e���1 ا0ول ا��'��&0ت 2017 "�6�� a��3Tة ا���&�� وا��@

b(.T.ار وا�#mا�,9&دات وإ.  
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 ا��2I ا����ون .6

1.6   .ARAC – APLAC 
M< e(O�< آ�ة_" Mه&T< 1(' ARAC و APLAC d7/ b"&ا�@��")! ا��6@)! ه ILAC/IAF 

  .آ�ر�& E)�ل، �< 2013 أآ.�'� 24 ��م ا��%@ #ة
 > ))E&(E M! و ا0/.�&د ',jن APLACو ARAC ')1 ا�@A�,� !OL ا�.T&هM "_آ�ة �;&ق

 /1 ا�%&>6! ا��@�، '@N&6< M9D ا*]�اف و"�Bو�)&ت أدوار إ�2F&' d&�! ا��;&' !،
&9.��D/ >� !�$%ا�� !(ات 0/.�&د ا�#و���.fا��) ILAC .(�@' "ا�.@&ون 6&0ت A�,< d7/ 
iر و'�ا"` وا�.;���، ا�.#ر�&�.Qءة ا&Tا�� M/#وا� >%Tا�.  

2.6 .EA  -ARAC 
d7/ b"&ع ه&�.K0ل ا�@��")! ��67@)! ا�^&�� ا ARAC # @%د'< �< 2014 "&�� 22 ��م ا�� 

 و L� ARAC/.�&د ا�@�'< ا�96&ز ')T< 1&هM "_آ�ة >�M< e(O ،ا��.3#ة ا�@�')! '&F"&رات
 وا�B)# ا�;)i "��3د ا�B)# ا��%$�.)1، رؤE&ء EA 1" A�O ا*ورو')! ا0/.�&د %$�!"

Thomas Facklam.  
 "_آ�ة �;&ق �.S( 3 وذ�{ ا�96&ز�1 ')1 ا�@�d7/ �(E A اT<0&ق ه� ا�.T&هM "_آ�ة "1 ا��tض
،Mه&T.2&�! ا�F&' dو�)&ت أدوار إ��B"ا*]�اف و N&6< M9D@' ،�@1 ا�%&>6! ، ا��/ 
�D/&9.� >� !�$%ات 0/.�&د ا�#و�)! ا����.fا��  ILAC د ا�#و�< وا��%.#ى&�./L� IAF، 
A�,� ا�.@&ون "6&ل iوا�.%�)!، ا�.#ر� M(( .ا*ول ا� )3.&ج� ARAC  dإ� A(هj< !/��6" 1" 

 ا0ه.�&م ذات ا� D&�& \�ل "�\#ة "�اlO و>�%< ا�T%< وا�#/M ا��@�7"&ت >�&دل) ا�� )�)1
  .ا��,.�ك

 ،ARAC ل ا�%$�اء ا�� )�)j< !/��6" 1" 1ه)A و'9#ف ه_N، ا�.T&هM "_آ�ة >%T)_ ]&رإ �<
 ه_ا). TUNAC (ا�.��B< ا0/.�&د ��EA G76 ا�%$�اء > ))M �< ".#رب �$�اء " )c M&رك
M(( .ي ا�_ي ا��Kل أLQ ة�.T1 2014 "&رس 07- 03 ا�" AKظ أ&T3ا� d7/ !(O&T<0ا !(X&%^ل ا� 

TUNAC BLA)  (e" EA >� ات ا/.�&د "6&ل��.f" a3Tوا/.�&د وا��@&��ة، ا� M$� 
  .ا�.b(.T ه)[&ت ا/.�&د إ�d اO&T<0)! ه_N و>�#�# ا�,9&دات "%9K r&ت إدارة

  
  

3.6. IAAC  -ARAC 

   M< e(O�< !(O&T<د ا�@�'< ا�96&ز ')1 >@&ون ا&�./L� ARAC !�$%"ا*"���)! ا�#ول و 
 ا�T.�ة LQل '&*ردن /�&ن �< ا��%@ #ة �967&ز 7OF)�)!ا ا�@�A ورLQ !cل L� IAAC/.�&د

17 -18 �(��� 2012 .#Oو �D\ AT\ e(O�.ا� A1 آ" #(Bا� Victor Gandy ، �(<��E 
IAAC !'&(� 1/ #(Bا� Beatriz Garcia G(Xر IAAC، #(B1 ا�B\ اوي�@c ، G(Xر 
 ا�@�'< ا�96&ز 1B\ E&OM �(<��E وا�B)# ا�)��)#و، ",�وع "#�� '#ار�!، /7< ا�B)# ا�96&ز،
  .��/.�&د

A�,< !(O&T<ا�.@&ون ا >%T6! ا�(.� ه_N إ]&ر �<. IAAC و ARAC ')1 ا��B.�� �7.@&ون 
،!(O&T<0ا Sوا� Lا�;��)1 آ d7/ ض ا�.@&ون�t' Z�Z@< `"7)�)! ا��]%)! ا���اOFوا�#و�)! وا 

 ا�;&'e ذات ا��,.�آ! دا��96 د/LQ Mل "m�PQ 1& ا�@�')!، ا0/.�&د 'Z9Kjة وا0/.�اف
>%Tا0/.�&د '��ا"` ا��.@7 ! ا� Z�Z@<و A(هj< 1(Tnا���.  

 ا�@��")! ��67@)! ا*Q)�ة اK0.�&/&ت �< ا�96&ز c&رك ا�T%<، ا�.@&ون ا>T%< !(O&T)_ إ]&ر �<
!�$%�7�  IAAC >ر�! أداء \�ل >#ر��))1 ��")1 و�&<��E IAAC M< &ل / #هLQ ة�.T9  ا� -

17 G;B2012 أ� >� !%K&[�O &(�"����'.  
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4.6 .ARAC - PAC 
 �E)& �#ول ا0/.�&د "%$�! و L�ARAC/.�&د ا�@�'< ا�96&ز ')T< 1&هM "_آ�ة ",�وع
 "%r وه)[&ت ا0/.�&د ه)[&ت >e�6 ا�.< ا7OF)�< ا�.@&ون ه)[! ،PAC ا�9&دي وا��3)}

  .PAC إدارة "OA� G76 "1 ا��%&O !,O)# ،) وا���Tn)1 ا��%.` اFدارة، �$&م (ا�,9&دات،
5.6.AFRAC  ARAC –  

Amد ا�@�'< ا�96&ز ��ا&�./L�ARAC  وا�96&ز > ���Fد ا&�./L� AFRAC A�@3#�# ا�.� 
 ه_T%< N)_ ��#أ. 2013 "&رس �< ا���O@! ا�T%)! ا�.@&ون ا>O&T)! د/M �< �7.@&ون أ�Qى "6&0ت
!(O&T<0ا M($%.' 7)&ت�/ M(( < اء�$� وا��L� TUNAC G76/.�&د ��B<ا�. ��G76 ",.�آ! 

 ه)[&ت (ا*/D&ء '@� �. &�E&ن AFRACو ARAC أن '3)� L� EGAC/.�&د ا���Pي
  ).ا���F )! ا0/.�&د

  
  

6.6. ARAC – TURKAK  
 "_آ�ة '.�L� TURKAK e(O/.�&د ا�.�آ)! وا��آ&�!  L� ARAC/.�&د ا�@�'< ا�96&ز O&م

Mه&T< >� ���B2013 د� .>;t� ق&;� N_ا ه!(O&T<0 !OL@1 ا�(' ARAC  وTURKAK نj,' 
  .ا��;&' ! > ))M وE&(E! ا0/.�&د

A�c 1 ا�.@&ون(' ARAC  وTURKAK M($%< !cور A�/ !(7)�)! >#ر��Oر��)! ودورات إ#< 
 ا�@�')! ا��%; ! �< ا0/.�&د ه)[&ت " )�< "9&رات و>B3)1 ا���&رE&ت أ�AD >�&دل '9#ف

1(B3<اء"! و�" M(( < ه)[&ت  <M(( ! '&;1 ا��" A�O ء ا0/.�&د ه)[&ت&D/*ا >� ARAC.  
�$�اء آ� )�< ا���هR(Tn�" 1(7 ",&رآ! LQل "e" TURKAK ��.B" 1 ا�.@&ون أن آ�& 

EA >� اء > ))�&ت�$� ARAC .رك&c 1(%oل ا���ه7)1 ا�� )�)1 "1 ا TURKAK >�( آ� 
�$�اء EA >� M(( < م ا�_ي ا�%$�اء&O &9' ا�@�'< ا�96&ز Lد�&�./  ARAC  G76�7� >%[ا�� 

�L� >� G/.�&د�< TUNAC G76د ا��]%< وا��&�./L� >� �P"  EGAC >.ا� ���Kأ >� 
���B2014 و���ا�� 2013 د�.  

7.6 .ARAC – NCA  
 NCA آ&زاBQ.&ن '#و�! �L/.�&د ا��]%< وا���آL� ARAC  Z/.�&د ا�@�'< ا�96&ز O&م

e(O�.' آ�ة_" Mه&T< لLQ ل و�)!ا�# ا�%#وة ARAC  >.ت ا�# / >� ،bب، "�اآ�t25 ��م ا�� 
 إ7O)�< >@&ون OF&"! اEF.�ا>)R;;Q !(6 '.;��� \&�)& � �م NCA أن '&/.�&ر ،2013 "&رس

  .�E)��!-ا*ورو ا��%; ! داAQ ا0/.�&د "6&ل �<
8.6 .ARAC – SWEDAC  
A�c 1 ا�.@&ون('ARAC  وSWEDAC iء >#ر�&D/إ]&ر �< دلا��.�& ا0/.�اف  �6%! أ 

 ا��.�&دل ا0/.�اف ا>O&T)&ت إ�Kاءات >;�)L� )ARAC MLA ( d7/ S/.�&د ا�@�'< ا�96&ز
 �.f_ه& أن �i6 ا�.< ا��B(X)! وا�f;�ات ، IAF و L� ILAC/.�&د ا�#و�)! ��7%$�&ت
ARAC  1" AKأ e(O�< ت&(O&T<دل ا/.�اف ا&�." e" A1 آ" ILAC و IAF ، >�&.�&'و 
 ��Oل �@%< وه_ا �L/.�&د، ا�@�'< ا�96&ز إ]&ر �< �O&T<L)&ت ا�#و�< �افاd7/ ./0 ا��P3ل
 ا�#ول �< ا0/.�&د أZ9Kة A�O "1 ا��@.�#ة ا��]%)! ا�96&ت /1 ا�P&درة ا��;&' ! 9c&دات
  .وا�#و�)! ا�@�')! ا*�Eاق �< ا�96&ز أ/D&ء ا�@�')!

  
���د 8Dل �ا�,و� وا��ARAC ��(L ل ا���8&�	 �-����	 ا�
�@� ا/"���ع .7�    ا/

M< # / ��<ر >�3 2013 "&رس 25 ��م ا0/.�&د \�ل ا�#و�< ا���&@c" !وا�.@&ون ا�,�اآ 
>�(7OFا0/.�&د "6&ل �< ا" d7/ b"&ع ه&�.K0ا >� ا�@�'< �967&ز ا�@��")! ��67@)! ا�^&
 .�&د�L/ ا�#و�< ا��%.#ى رؤE&ء '�,&رآ! ا���t')!، '&����7!  "�اآL� ARAC >� b/.�&د
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)IAF (!�$%وا�� !(ات 0/.�&د ا�#و���.fا��) ILAC(، �^ت "1 90 "1 وأآ&(Pf,ا��&رزة ا�  
 ،)IAAC(، A^�")  EA (��E>)� و رG(X ،(APLAC) رG(X (ا7OF)�)! ا�.@&ون ه)[&ت "1

G(XرAFRAC ، A^�" SADCA( ، !�&2F&' dة إ�Z9Kء ا0/.�&د أ&D/*ا0/.�&د وه)[&ت ا 
  .وأآ&د��))1 د��E&"�7))1 ،ا��;&' ! > ))M �9)[&ت ودو�)! إ7O)�)! ت>�6@& ، ا��]%)!

>� !�&9�  :أه�9& ،ا� �ارات "1 "��6/! ا>f&ذ >M ،ا�@��")! ا��6@)! اK.�&ع 

- !Oد&Pا�� d7/ ر��& < {;Qو A�/ !%67ا� !�_(T%.وا�67%! ا� !(%Tا�.�و�` و�6%! ا� 
Amوا�.�ا 

- !Oد&Pا�� d7/ A(967&ز ا��6دة د�� ARAC، SX&oدار�! ا��Fا�,�وط ')%9& "1 ا 

!(@K67%!  ا���� MLA اءات�KFوا�%$&م وا�%�&ذج وا ،>E&E*ا 

- A(�,< !%6�  ARAC MLA 

�&ARAC، iX رG(X ا�.f&ب - G(Xء و ا��&Eء رؤ&D/ا�67%! وأ !�_(T%.و�6%! ا� 

MLA، !%67وا� !(%Tا�.�و�` و�6%! ا� Amوا�.�ا. 

 
 ISO/IEC 17021 ا�,و��	 ا�����O	 ��8اIN	ا 8Dل ا7M-���	 ا��,ر��4	 ا�,ورة .8

 ا��%; ! �< ا0/.�&د ه)[&ت " )�< "9&رات و>B3)1 ا���&رE&ت أ�AD >�&دل '9#ف
�$M ا�@�')!، ARAC ل >#ر��)! دورة�\ !Tmا�#و�)! ا���ا ISO / IEC 17021: 
 / #ت .اFدارة �$9c M&دات و ا�.#S(O �,9&دات ا��&�3! ا�9)[&ت '�.;�7&ت ا��.@7 ! 2011

N_7)�)! ا�.#ر��)! ا�#ورة هOFل اLQ ة�.T21-17 ا� �(��� 2012 >� ،G� �D\ 16ه& >�
�)! "1 ",&رك&�o ةZ9Kا/.�&د أ !('�/.  

 ا�.#ر��)! ا�#ورة �ا7m!" >�� ا��;&' !، > ))M �9)[&ت ا�. ))M "�اء"! >B3)1 '9#ف
!(�(7OFل ا ARAC iل ".#ر')1 " )�)1 '.#ر�LQ اء�Kإ M(( < ](3! !ه�  .�9,7&دات "&

M< اء�Kإ M(( < !](3! ه�     ا� )&E)! ���7اTm! و� & 2013 ���)� 25 و 24 ��"< �9,7&دات "&
ISO / IEC 17021: 2011 ا�وSX&o� !("اZ�Fدات ا&cرFل وا ARAC وا��%.#ى 

  .L� IAF/.�&د ا�#و�<

��ت �� ا��F�رآ	 .9��� وا7M-���	 ا�,و��	 ا/"
  :ا�.&�)! &تاc ARAC >� /&�.K0&رك
��ت ا���8&�	 ا�����	 -���  AFRAC وا"

 ا��� )& K%�ب �< ا��%@ #ة AFRAC واK.�&/&ت ا�@��")! ا�c ARAC >� !(@�6&رك
 ه_LQ Nل  ARAC أ�,;! \�ل /�ض > #�M< M. 2012 /03/10- 30/09 ا�T.�ة LQل

  .ا�@��")! ا��6@)!

��ت ا���8&�	 ا�����	 -��� ILAC/IAF وا"

 26-16 ا�T.�ة LQل ا��%@ #ة ILAC/IAF واK.�&/&ت ا�@��")! �6@)!ا� �< c ARAC&رك
�)�و دي '���  أآ.�'�&K – Aا���از�.  



 179 

��ت -���  IAAC ا"

 /�E A)� \�ل >#ر��))1 و��")IAAC 1 ل ا�@��")! ا��6@)! اK.�&/&ت �< c ARAC&رك
  .آ���"�)& – K&[�O%! �< 2012 ا�G;B 17- 9 ا�T.�ة LQل ��E IAAC>&ر�!

- ���� ��ا@8IQرت �� ILAC/IAF �تا"

 ا�T.�ة LQل / #ت ا�.< ILACو IAF ل ا��,.�آ! ا�%K !(TP.�&/&تاc ARAC >� 0&رك
27 A��'رت �< "&�� 05 – أ�T�� �ARAC >� !%6 أ�,;! \�ل /�2& وO#م أ��&�)&، - ��ا

 .ILAC ل ا�.%T)_�! وا�67%! >�>)�&ت �ILAC ، !%6 >�>)�&ت إدارة

��توا  ا���8&�	 ا�����	 -���" AFRAC 

 LQل ا��%@ #ة  ا�T%)! واK0.�&/&ت AFRAC ل  ا�@��")! ا�ARAC >� !(@�6 رc G(X&رك
  .آ)%)& – �&��و'< �< �E 2013.��� 26- 21 ا�T.�ة

 :ا�.&�)! اK0.�&/&ت �< c ARAC  !(�&@T' &m�PQ&رك ا�3#ث، ه_ا LQل
� !cور A�/ ل�\ SX&oاء " )�< و�$� MRA، 
� !cور A�/ ل�\ ISO / IEC 17011 ، 
 ،MRA �6%! اK.�&ع �
  .AFRAC ل ا�@&"! ا��6@)! �

 
��تو ا���8&�	 ا������ت -���  8�Oل �� ILAC/IAF ا"

 IAF و ILAC ل ا�B%��! واK0.�&/&ت ا�@��")! ا��6@)&ت �< ARAC ",&رآ! إ]&ر �<
 �< 'c ARAC !(�&@T&رك آ�ر�&، E)�ل، �< 2013 أآ.�'� 25-16 ا�T.�ة LQل / #ت ا�.<
  :ا�@�A ��ق و"��6/&ت ا�.&�)! نا�67&

 ا�.�>)�&ت Fدارة ا�)�")! ا*�,;! /�B" 1و�!): AMC (ILAC >�>)�&ت إدارة �%6! �
!'&(� 1/ G76" ن ا��,�رة و> #م ا�.�>)�&تj,' N���;< R7(t,<و .#Oو M< ر&(.Qا 

ARAC ا �)��ن�D/ >� ق�� A�@9#ف ا�' !@Kر�� "�ا& < M(( .9)[&ت ا�%$)� ا�� 
 .ا0/.�&د

 .وأ�,;.ILAC R ل ا�)�")! ا0دارة /�B" 1و�!: ILAC ل ا�.%T)_�! ا�%67! �
 ا*�,;! /d7 ا�cFاف /1 ا���Bو�! : ILAC/IAF ا��,.�آ! ا�.%T)_�! ا�%67! �

 . IAFو ILAC ')1 ا��,.�آ!
� S��� A�/ >�( " ا�%$�اء ILAC/IAF :ول�B" 1/ A(73< ت&K&(.\ا ILAC و 

IAF 1(�( �7� !'�7;ا��  d7/ ات 5 "#ى�%E ،!"و>3#�# ا� &د M/#ا��;�7ب ا� >� 
 .ا7OF)�)! ا0/.�&د ه)[! " )�< >;���

 �.�>)�&ت ا��B.�� وا�.B3)1 ا���\# ا�.%�B" 1/ _(Tول: ILAC >�>)�&ت  �%6! �
ILAC .ت& Tm e" `9� ا>O&T)&ت ووe2 ا��f.��ات، وا/.�&د > ))M �< ا0/.�&د ه)[&ت 

 �< /�Dا ARAC اQ.)&ر >M وO#. ا�7P! ذات &E&تا�B) و"6&0ت ا0/.�&د ه)[&ت ')1
S��� A�@إ/#اد '9#ف ا� !Eل درا�\ _(T%< !E&(E ل �37#ود /&'�ة ا/.�&د  ILAC     

ILAC-G21: 09/2012.  
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          ا�%$�اء �� )�< ا�.#ر��)! ا�#ورة �< M(( < IAF / ILAC إ�Kاءات �< >t))�ات ا�Kاء �
ILAC/IAF A1 A2 >.9#ف ا�< dإ�: 

  /d7 ادM< &9�&Q ا�.< ا�.t))�ات \�ل و"%&O,&ت @�7"&ت" -
ILAC/IAF A1 و A2 ء "1 ا��اردة وا�.@7) &ت&D/أ IAF / 

ILAC 
-JWG A ا��,.�آ! ا�@�A "��6/! اK.�&ع �.&X` \�ل "@�7"&ت -

series  # @%2013 أآ.�'� 16 �< ا�� 
- !,O&%" ل&Qإد N_ات ه�((t.ا� d7/ ا�. ))�&ت  
- !mLfاد ا�#/F (T%<ق �< ا�. ))�&ت _و�� MLA !(�(7OFا 

� S��� A�@ا��,.�ك ا� A-series :ول�B" 1/ ��#3< وإ/#اد SX&oو A-series  ، >.ا� 
��.@< SX&o1 ",.�آ! و(' ILAC وIAF #�#3<ت و&K&(.\0ز"! اLا� M(( .� ه)[&ت 

 .ا0/.�&د وه)[&ت ا7OF)�< ا�.@&ون
� S��� A�/ r%" 9&دةc M$� 9c&دة "%O&%�� r,&ت "%.#ى ����): IAF) MSC إدارة 

M$��$9c M&دة "%r و>B3)1 ا�%,&ط /d7 ا��37P! أ3m&ب "l7.f وردود اFدارة  
 "�اTm&ت "l7.f ���اCASCO !@K  داAQ ا��اردة ا��دود ذ�{ �< '�& اFدارة،

ISO ، 
� S��� A�/ IAF اد#/F SX&oو  IAF ل�\ !�Oا�" M$� M(( .9)[&ت ا�� r%" 9&دةc M$� 

 اFدارة
� �S�� A�/ TC IAF ءة \�ل&Tآ M( " !](إ/#اد: ا0/.�&د ه ! (oا")! وZل إ� IAF ل�\ 

 .ا0/.�&د ه)[&ت " )�< آT&ءة

  ا��:��4ات �IQ�ءة ا�:-���	 �-2,وة ا�
�@�	 ا�,ورة -
 د'<، �< / #ه& >M وا�.< ا��f.��ات ��T&ءة ا�7f)6)! ا�%#وة �< c �(<��E ARAC&رك

 >%S(B �< ا�%#وة ه_N أه#اف >.�^A. 2014 "&رس 17 �م� ا��.3#ة، ا�@�')! اF"&رات
 E%��! >#ر��)! دورات و>%$)M ا�7f)` �< ا*/D&ء ا�#ول �< ا��T&ءة اQ.�&ر و>;���
 .ا��T&ءة اQ.�&ر أ�,;! \�ل ا�.�/)! و�#وات

 ل ا�.%$)�< ا�A�(9 \�ل /�ض '. #�O �(<��E ARAC  M&م ،ا���>�� ه_ا LQل
ARAC، Nودور R.;,� ذات وا*�,;! ا��T&ءة اQ.�&ر و>%$)M ا�.%�)! "6&ل �< Q!m& وأ

!7Pا�@�')! ا��%; ! �< ا�.  
��تا/ -���" 	�IC2�ل ا ILAC / IAF 

 ا�T.�ة LQل / # ا�_ي IAF و ILAC ل ا�lP.%" !%B  اK.�&/&ت �< ",&رآ.R إ]&ر �<
23 -29 A��'رت، �< 2014 أ�T�� 6&نا�7 اK.�&ع �< c ARAC&رك وO# أ��&�)&، ��ا

 :ا�.&�)! ا�@�A ��ق و"��6/&ت
o !%67ا� !�_(T%.ل ا� IAF  
o دورة !;fا>)6)! ا��.E0ل ا IAF 
o S��� A�/ >�( " ا�%$�اء ILAC/IAF 
o !%6� ل ا�.�>)�&ت ادارة ILAC 
o !%67ا� !�_(T%.ل ا� ILAC 
o !%67ا� !�_(T%.ل ا��,.�آ! ا� ILAC/IAF 
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o S��� A�@ا��,.�ك ا� A-series 
o S��� A�/ r%" 9&داتc �M$ إدارة  IAF (MSC) 
o S��� A�/ IAF اد#/F SX&oو IAF ل�\ !�Oا�" M$� M(( .9)[&ت ا�� r%" 

 .اFدارة �$9c M&دة
 

��ت .10���  ARAC ���ن ا"

��ت/ا. 1.10���" 	�IC2�ل ا ARAC 2013  
M< # / ت&/&�.Kا lP.%" !%Bا�67%! (ا� ،!�_(T%.6%! ا�� MLA، !%67ا� !(%Tا�.�و�` و�6%! ا� 

 اK0.�&/&ت �P7Q وO#. ا*ردن /�&ن، �< �E 2013.��� 5-3 ا�T.�ة LQل) واP<0&ل
dإ� `X&.� :��Pf�&' &�(� >7ص >.�^A "^��ة 

o {(;f.7)&ت ا��@� M(( < ا�%$�اء A� ل ا�� ARAC 
o إ/#اد SX&o7)! و�/ M(( < ل ا�%$�اء ARAC، 
o A�#@< ا�%$&م >E&E*ل ا ARAC، 
o إ/#اد {;Q A�/ 6&ن� ARAC ات�%B7� e'ا�� �7!، ا*ر 
o 1(B3< اءات�Kإ A(ود� ARAC) ا�,�وط !(@Kاءاتو �67&ن ا����Kإ 

!�Oا�" ،SX&oا��.(...  


	 ا���8&�	 ا�����	.  2.10��
��ت ARAC ل ا����   :ا�-��ن وا"
M< # / ع&�.K0ل ا�@��")! ��67@)! ا�^&�� ا ARAC  ت&/&�.Kل ا�67&ن واLQ ة�.T22-20 ا� 

 وأآ^� ،ILAC، �(<��E IAF رG(X '�,&رآ! ا��.3#ة ا�@�')! اF"&رات د'<، �< 2014 "&��
 رG(X ا�#و�)!، وا��%$�&ت ا�@�')! ا0/.�&د أZ9Kة ا7OF)�)!، ا�.@&ون ه)[&ت "1 ",&رك 60 "1

EA، G(Xر G76" APLAC MRA، G(X6%! ر� AFRAC MLA، G(Xر ARAC، 
 و AIDMO، >7^�" Sida /&م "#�� ،ARAC �< ا*/D&ء ا*Z9Kة ،ARAC �6&ن رؤE&ء

UNIDO. 
  MLA �6%! اK.�&ع: 2014 "&�� 20
  ا�T%)! ا�67%! اK.�&ع: 2014 "&�� 20
  واP<0&ل ا�.�و�` �6%! اK.�&ع: 2014 "&�� 20
  ا�.%T)_�! ا�67%! اK.�&ع: 2014 "&�� 21
  ا�@��")! ا��6@)! اK.�&ع: 2014 "&�� 21

�P7Q N_ت ه&/&�.K0ا dإ� `X&.�  :��Pf�&' (�&� >7ص >.�^A "^��ة 
o ��#3< SX&o7)! و�/ M(( < ل ا�%$�اء  ARAC }�7.;�7&ت ا0".^&ل '9#ف وذ�� 

 ،A2 و ILAC / IAF A1 ل ا�6#�#ة
o {(;f.ا� !;,�* M(( < ا�� �7! ا�%$�اء ، 
o !@'&." اءات�KFت ا&(m�.ت ا�.< وا�_f<ل اLQ !cور A�@7)�)! ا�OFا MLA 

ARAC ت&/&�.K6&ن وا� ARAC ،! '&Bا� 
o إ/#اد oوSX& ة#�#K ل ARAC) اءات�Kإ ARAC !m&fاء ا��K~' !(7�/ M(( < 

���ذج أ�Qى، ا7OF)�)! ا�.@&ون ه)[&ت "e ",.�آ! �$�اء ��� < M(( < ا�%$�اء 
 ،..)ARAC ل
o إ/#اد `"&� .ARAC ل ا��T&ءة اQ.�&ر '�
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 ه)[&ت و"�^7< وا�67&ن ARAC رؤE&ء O&م ،ARAC ل ا�@��")! ا��6@)! اK.�&/&ت LQل
 و"%&AFRAC (M�# .' !,Oو ILAC، IAF، APLAC، EA (وا�#و�)! ا7OF)�)! &ونا�.@

 :أه��O &9ار 11 ا/.�&د >M ا�@��")!، ا��6@)! �9&�! �<. أ�,;.9& > &ر��
 ، ARAC �< آ&"�D/ Lا GAC ا�7f)6< ا0/.�&د 9K&ز ��Oل• 
 '9&، ا��@��ل IAF و �O ILACارات ا/.�&د• 
��D&م ARAC أ/D&ء د/�ة• L� dإ�  ARAC MLA، 
 •!Oد&Pا�� d7/ SX&oو ARAC !�#@وا�6#�#ة ا��) SX&oا")! ا��Z�Fاءات ا�KFوا�%�&ذج وا(، 
 ا��T&ءة، اQ.�&ر " #"< ')&�&ت �Oا/# إ�,&ء• 
 •e(O�.ا� d7/ آ�ة_" Mه&T.ا� !��D@� ARAC 1" A�O ء&D/أ ARAC.  

��< !7mل ا�@��")! ا��6@)!  "�ا ARAC AT3' e(O�< آ�ة_" <Mه&T ء&D/�� ،ا�6#د 
 :ا�.&�< ا�ARAC d7/ �3% أ/D&ء ')1 ا�T%< وا�.@&ون ا�,�اآ! وا>O&T)&ت

 ، ��D@� GAC  >� ARAC! ا�.T&هM "_آ�ة• 
 ، ARAC -EA ا�.T&هM "_آ�ة• 
 :ARAC أ/D&ء ')1 ا�T%< ا�.@&ون• 

- GAC-DAC، 
- GAC-TUNAC، 
- GAC-EGAC، 
- PSI-TUNAC. 

 
 > ))M وE&(E! ا0/.�&د "6&ل >ARAC >;t أ/D&ء ')O� 1@!ا�� ا�T%< ا�.@&ون ا>O&T)&ت �;&ق

 /1 ا�%&>6! ، ا��@�، '@N&6< M9D ا*]�اف و"�Bو�)&ت أدوار إ�2F&' d&�! ا��;&' !،
&9.��D/ >� ARAC  .A�,< �@' و ا�.@&ون "6&0تiوا�.;��� ا�.#ر� M/#وا� >%Tا�.  

  
11 .	EF@أ 	2��اف ��� )ARAC MLA  (ا���4�دل ا/

��ت  .1.11�����اف ��2	ا"�  )ARAC MLA  (ا���4�دل ا/
��< !�&D.Eع0ا ا&�.K 67%! ا*ول� ARAC MLA 1" A�O G76ي ا��#��Bد ا�&�./L� M(( <و 

 i.�" SWEDAC �< 2013 ���)� 02 و 01 ا�T.�ة LQل SWEDAC ا��;&' !
،M��9آ�.B' #��Bل. ا�LQ ع، ه_ا&�.K0ا M< iء >#ر�&D/ا�67%! أ ARAC MLA "1 ف�[ 

�&Nilsson Merih Malmqvist ، !�X  ا�B)#ة G(Xر ILAC و !�X&�  /&م "#�� 
SWEDAC  ، ص�Pf�&' &�(� S7@.� S(�;.' SX&oو           IAF/ILAC Aseries 

  .ا�#و�< ا0/.�اف /�P3� ARAC d7ل ا>f&ذه& أن �i6 ا�.< ا*E&E)! وا�f;�ات
a7Q ع&�.K0ا dإ� `X&.� و>jه)ARAC A ل ا�%$�اء > ))M /�7)! إ]Lق �< أه�A^�.� &9 "^��ة 

  .ARAC ل ا�%$�اء " )�< "1 ا*و�d ا����6/!
Amء وا&D/6%! أ� MLA ARAC ع&�.K0ا) ���.�E و ������ 2013 (1" AKأ �(D3.ا� 
A�,' r(3m 7)&ت�@� M(( < إ/#اد وآ_�{ ا� &د"! ا�%$�اء SX&o7)! و�/ M(( < ل ا�%$�اء ARAC 

، &m�PQ7)! ".;�7&ت  و�/ e%m ا� �ار  MLA ARAC. 
������22 و 21 ��"< ا�^&�� اMLA ARAC &9/&�.K ا�67%! / #ت 2013 >� ،G��< 

 .ARAC �< ا*/D&ء ا0/.�&د أZ9Kة أ/D&ء "1 ",&رآ)�D3' 10 1ر
��< !,O&%" !/��6" !@E1 وا" &�&D ل ا�LQ ع&�.K0ل / # ا�_ي اLQ 1("�� وا�_ي S \ 
`X&.� إ�Kاءات و>ARAC ��#3 ل ا�%$�اء > ))M /�7)! إ]Lق �< ��Pfص'& >.�^A "^��ة 

MLA ARAC 1" AKأن أ dc&�.< e" ا�6#�#ة ا��.;�7&ت SX&o�7� !ل ا��,.�آ IAF وILAC 
A1 و A2.  
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M< M($%< ل >#ر��)! دورةLQ ع ه_ا&�.K0ة ا#X&T� ء&D/6%! أ� MLA ARAC 7)! \�ل�/ 
e%m ل ا� �ار MLA ARAC.   

  
  

2.11 .T8ر�ا	 	0�ء ا/7-����� 	2�� MLA ARAC ����&�1اء و@ ARAC.  
M< M($%< !cور A�/ !(�(7Oء إ&D/* !%6� MLA ARAC >�( "اء و�$� ARAC لLQ 

������ 20- 19 ا�T.�ة 2013 >� ،G� :'9#ف ا�.��B)!، ا��9�6ر�! >�
o !,O&%" ات�((t.اءات �< ا��Kإ IAF/ ILAC  A1) اءات ".;�7&ت�Kوإ M(( .ا� 

 ) ا0/.�&د �96&ز ا�. ))M وإ�Kاءات ".;�7&ت (IAF/ ILAC  A2) %; !ا�� �<
o مL/Fل ا�\ `X&.�   S��T� A�/  ILAC/IAF A-series ا��,.�ك اK0.�&ع 

 �< ILAC / IAF ل ا�B%��! اK0.�&/&ت LQل  ا��%@ #�1 ا�.#ر��)! وا�#ورة
 آ�ر�&، E)�ل،

o !,O&%" _(T%< N_ات ه�((t.7)&ت �< ا��/ M(( < ل %$�اءا� ARAC، 
o !,O&%" ل�\ SX&o7)! و".;�7&ت و�/ M(( < ل ا�%$�اء ARAC  
o !,O&%" ام \�ل#f.Eذج ا���  ARAC S�;ل ا��LQ !(7�/ M(( < ا�%$�اء ، 
o i7)! ".;�7&ت \�ل ا�.#ر��/ e%m ل ا� �ار MLA ARAC. 

 
  APLAC PT ��ا&ARAC �� U �� ا��0�ء ا�����,ة ا��:��4ات &F�رآ	 .12

 وا��E� {(3)&  �#ول �L/.�&د ا�.@&ون و9K&ز ARAC ')1 ا���O@! ا�.T&هM "_آ�ة >%T)_ إ]&ر �<
 A�O "1 ا��@.�#ة ا��f.��ات ",&رآ! و".&'@! '�D&ن ARAC � �م ،)APLAC (ا�9&دئ
  . APLAC PT ا��T&ءة اQ.�&ر '�ا"` �< ا*/D&ء ا0/.�&د ه)[&ت
 ا�Kاء /d7 ا��f.��ات O#رة  > ))Mو ا��f.��ات أداء �. ))PT (M (ا��T&ءة �a3 '�ا"` >9#ف

 .أداf� 1(B3.� &9X.��اتا� و"B&/#ة ا�@�')! ا��%; ! �< وا� )&E&ت ا��3Tص
 

!�&2F&' dذ�{، إ� #/&B< N_ا���ا"` ه PT ات��.fء ا�@�')! ا��%; ! �< ا��&T(.E0 �7&ت;." 
 "@.�#ون $��ن"% ��K# 0 أ�ISO / IEC 17025 ، !m&Q R  ا�#و�)! ���7اTm! و� & ا/.�&ده&

  .ا�@�')! ا��%; ! �< PT ا��T&ءة  &Q.�&رات' �7 )&م
A^�.< N_7< �)�& ا���ا"` ه�: 

o !ات 7 ",&رآ��.f" ة "1 "@.�#ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 
 ،Pb ا��m&ص ،Cu ا�%3&س ، As ا�Zر�%�  /%&A(73.� �m ا��T&ءة اQ.�&ر

 .Cd وا��&د��م
o !ات 4 ",&رآ��.f" .@"ة "1 �#ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 

 .ا�A(73.� M3T ا��T&ءة اQ.�&ر
o !22 ",&رآ ��.f" #�.@" 1" ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 

�&ت، �.A(73 ا��T&ءة اQ.�&ر�(� .ا�,�ب ")&N �< وا���7ر�# ا�%.�ات ا*
o !ات 5 ",&رآ��.f" ة "1 "@.�#ةZ9Kء )!ا�@�' ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 

 >�6)# �<) وا��m&ص ا��&د")�م (ا�B&"! ا�@%&73.� �m)A ا��T&ءة اQ.�&ر
i� .ا��lT6 ا���

o !ات 7 ",&رآ��.f" ة "1 "@.�#ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 
 �< (p,p'-DDE and a-endosulfan) ا���)#ات ' &�& �.A(73 ا��T&ءة اQ.�&ر
 .ا���T7 lT6فا�� "1 اQ.�&ر /)%!
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o !ات 6 ",&رآ��.f" ة "1 "@.�#ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 
 .ا�,�ب ")&N �<) وا��&د")�م ا��&�B)�م (ا�@%&73.� �m)A ا��T&ءة اQ.�&ر

o !رآ&," ��.f"1� #�.@"1� 1" ةZ9Kء ا�@�')! ا0/.�&د أ&D/*ا >� `"&��' 
 .";��/! وa3� ! (o ا��T&ءة اQ.�&ر

  
 ILAC&AFRAC @�1اء )���' ��-�	 �� ARAC @�1اء &���� &F�رآ	 .13

���د ا���Cي �-���ز  ILAC @�1اء )���'. 1.13��� EGAC   
 ا��]%< �G76�7 %$�اءا� > ))L� ARAC >� !(7�/ M/.�&د ا�@�'< ا�96&ز <" )� أ\# c&رك

 ا�#و�< ��%.#ىوا )ILAC ( ا��f.��ات 0/.�&د ا�#و�)! ا��%$�! 'O &9&"� ا�.<) "L�) �P/.�&د
 وه)[&ت ا��f.��ات ا/.�&د "6&ل �< 2013 أ'��A 11- 07 ا�T.�ة LQل) L�) IAF/.�&د
b(.T.9&د وه)[&ت ا�cFا !Oد&P��&'.  

 
��ك ا�و�� ا��12اء )���'. 2.13F��ا ILAC/AFRAC ل SADCAS  

 c&رك ،2013 "&رس �< >�M< &9@(O ا�.< ARAC-AFRAC ا�.T&هM "_آ�ة >%T)_ إ]&ر �<
oد ا�@�'< 967&ز� ا�%$�اء " )�< "1 %)1ا&�./L� ARAC >� M(( < ا��,.�ك ا*و�< ا�%$�اء 

ILAC / AFRAC ب �#ول ا0/.�&د 96&ز��%K &( ا���  SADCAS، N� "و >� ،&� '�>�Bا
 وا��@&��ة ا�f" a3T.��ات ا/.�&د "6&ل �< 2014 ���)� 27- 23 ا�T.�ة LQل أ���K ا�.<
 .ILAC و".;�7&ت ISO / IEC 17025: 2005 ���7اTm! و� &

��S�; GT يا�_ ا/.�&ده& �$&م . ))r%" SADCAS !m�� �M ه� ا�. ))M ه_ا "1 ا�9#ف وآ&ن 
  .ILAC MRA   ل ا�%$�اء > ))M �< ا��f.B#"! وا���هLت ا��.;�7&ت

  
  
  

3.13.	�-�����د ����ز ILAC  ل ا��12اء )���' ���@�ا� ا/O?�W���  
 ا0/.�&د �96&ز ا�%$�اء > ))L� ARAC >� M/.�&د ا�@�'< 967&ز� ".#رب �$�اء " )c M&رك

>�&.EZ(��( ا�_ي ا� M< لLQ ة�.Tو>9#ف. 2014 أآ.�'� 17- 12 ا� N_ا��,&رآ! ه dإ� A(هj< 
�$�اء " )�< ARAC  >� ات" ا/.�&د "6&ل��.f a3Tو� & ا� !Tm��7ا� ISO / IEC 

17025: 2005.  
  

�I�ل. 14D/8م ا���� ������ا Y��%�د ا������  
-�"&O ةZ9Kء ا0/.�&د أ&D/*ا >� ARAC !/��6�' 1" ت&(�&@Tا�  >� �P" وا�@�اق 

 LQل "L� 1/.�&د ا�@&��< '&�)�م ا\.T&0 وا�)�1 ا��.3#ة ا�@�')! واF"&رات وا�B@�د�! وا*ردن
 �@�7"&تا� �.�&دل ا��;&' ! > ))M ه)[&ت "�^7< و وا�7B;&ت ا0/.�&د "6&ل �< ��Qاء د/�ة
 و�2&ن ا�^ ! �.@Q Z�Z;} و"%&O,! ا0/.�&د، و�$&م IAF MLA و MRA ILAC\�ل

 .ARAC �< ا*/D&ء ا0/.�&د أZ9Kة �< ا��T&ءة
-M< ،}�_آ d7/ b"&ل ه&T.\0د� ا�@&��< '&�)�م ا&�./L ، M($%< #�#@ا�.#ر��)! ا�#ورات "1 ا� 

 ISO 15189 و ISO / IEC 17025 ا���اTm&ت \�ل وm�PQ& ، ا0/.�&د أZ9Kة �� )�<
)d7/ A(�E ء، �< ا��^&ل&@%m 1�(ا�.(  
-�"&O !ر�&<��E ا�96&ز !�K�.' !67'ود M7(Tا�_ي ا� R<#ّ/ا�#و�)! ا��%$�&ت أ ،!�E&%��&' M<و 

R2�/ d7/ eO�" ا�96&ز  :www.arabarac.org  
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15. ��8E( إدارة @1�م ARAC 
�$&م >,�A ا�.< وا�KFاءات ا��SX&o '~/#اد O ARAC&م R<إدار e" !ء ",&رآ&D/ا�67&ن أ 

!(%Tو�6%! ا� MLA !ر�&<��Eو ARAC.  
  

1.15. 5�%Z( إدارة @1�م ARAC: 
 >�� ،2014 "&�� 20 '.&ر�� ا��%@ #ة ARAC MLA ا��.�&دل ا0/.�اف �6%! اK.�&ع LQل

!@Kا�" SX&oاء".9& '9#ف ا�.&�)! ا���" e" ا�#و�)! ا��%$�&ت وأد�! ا�6#�#ة ا��.;�7&ت  ILAC / 
IAF A1 و A2.  

  
�,ا&	. 16Oز ا����ا �����د ا������ 
  ا�KFاءات "1 '&�@#�# ا� )&م >L� ARAC ، M/.�&د ا�@�'< ا�96&ز اE.#ا"! �2&ن '9#ف :أوً��

 :أه�9&
 / IAF   "ذ�{ �< '�& IAF و ILAC ��.;�7&ت و� & ARAC إدارة �$&م و>%T)_ إ/#اد -

ILAC  A1 "اءات ا��.;�7&ت: ا*]�اف ".@#د .�&دلا�� ا0/.�اف >�>)�&ت�KFوا 
M(( .� S��� >�(7Oو" إ IAF / ILAC A2 "اءات و ا��.;�7&ت�KFا M(( .� 9&زK 

�$&م و�,�A ". ا0/.�&د Fدارةا &E&E7< "& أ�: 
o ت&�(<�< A�/ !ر�&<��E ARAC 
o ت&�(<�< A�/ !(@�69& ا�@��")! ا�� �6%! ا�.%T)_�!، ا�67%! (ا��T7.f! و�6&

  ...)واP<0&ل ا�.�و�` �6%! ا�T%)!، ا�67%! ،ا��.�&دل /.�افا0
o !(7�/ M(( < ل ا�%$�اء ARAC MLA. 

- A�#@< ا�%$&م >E&E*967&ز� ا  ARAC  !�&2~' ط�c S7@.� 'م�E� ،!��D@ا� 
- A(�,< S��� >�( " اء�$� ،  )1"�ه7 
- A(هj< ا�96&ز �6&ن ARAC  !T7.fا�� &m�PQ !%6� ا��.�&دل ا0/.�اف  MLA 

ARAC !و��B7)&ت /1 ا���/ M(( < 967&ز� ا�%$�اء  ARAC. 
  

�ً�@�\: M.� &ً(�&\ ا>)6)! إ/#اد�.Eد ا�@�'< ا�96&ز إ&�./L� `"وا���ا !�_(T%.ا� S( 3.� أه#اف 
  . واE.#ا".R ا�96&ز و�&�&ت
  

�ً
 :وه< L� ARAC/.�&د ا�@�'< ا�96&ز اE.#ا"! �D&ن� أ�Qى إ�Kاءات :\��
�< ا��e2 �#>3# �< ا�,�وع• �� ILAC ��.;�7&ت و� & L� ARAC/.�&د ا�@�'< 967&ز� ا� &
�)! ا��T.E0&' 1" !(@2&دة IAF و�� ،) APLAC، EAا*�Qى ا�(7OF)! ا0/.�&د �9)[&ت ا� &

IAAC وPAC(، 
 •A�@ا� d7/ e(O�< ت&(O&T<دل ا/.�اف ا&�." e" ILAC وIAF ، م وه_اZ7.B� d7/ ص�Pfا� 

 :�.&�)!ا &�f;�ات' ا� )&م
o اء�Kإ M(( < ء ا0/.�&د �9)[&ت ا�%$�اء&D/*د ا�@�'< ا�96&ز �< ا&�./L� 

ARAC، 
o e(O�<  !(O&T<د ا�@�'< ا�96&ز إ]&ر �< ".�&دل ا/.�اف ا&�./L� e" ثLo ةZ9Kأ 

 .ا*d7/ AO ا�96&ز �< أ/D&ء و]%)! ا/.�&د
o اء�Kإ/&دة إ M(( < اء�$� �&� 0 A � 1/ !oLo ءأ ا/.�&د ه)[&ت&D/ >� ARAC 

!@O�" d7/ MLA ، 1" AKت >6#�# أ&(O&T<ا  MLA ARAC، 



 186 

o ا�. #م 'i7; 1" د ا�@�'< ا�96&ز&�./L� ARAC �1(.�$%�7 1(.(د ا�#و�&�./L�    
)ILAC / IAF( 1" AK7)! ا� )&م أ�@' M(( < 9#ف �967&ز' e(O�< !(O&T<ا 

 . "@�9& ".�&دل ا/.�اف
6�N�I� :�Q ARAC)�ر�	�% ا/)C�ل ا���"8 أ^�ى، �

  
Mr Hasan Qasem 
ARAC Secretary 
Email : secretariat@arabarac.org 
The website address is:http://www.arabarac.org. 

  
  
  

  :ا��E-8ب
�)! ا��2@)! >3#�# '9#ف�� ا�#و�)! ���7&رE&ت واE.%&دًا ا�#و�)!، ا��.;�7&ت و�S 9&ز�67 ا� &

!(�(7OFا��6&ل، ه_ا �< وا R�~� 1(@.� d7/ ا�96&ز A�@7! >�3 ا�$" !�XL" 1�D< R.(�L .Eا 
،R.و\)&د� R(7/�7ب و;��&�:  

 ا�@�'< ا�96&ز ا/.�&ر /a%� d7 واK0.�&/< اP.O0&دي ا���O 1" G76ار اP.E#ار -
 .ا�@�')! ا�#ول �< ��67دة ا�.3.)! ا��%)! #ةأ/� أ\# �L/.�&د
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  االستثمار في الدول العربية
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  6البند 
  مذكرة شارحة

  بشأن
  االستثمار في الدول العربية 

  :عرض الموضوع 

ـ       : أوال ي التصديق على االتفاقية المعدلة االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية ف

  2014الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 

 العديد من القرارات بشأن حـث الـدول علـى           أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي   
 كـان أخرهـا  التصديق على االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية والتـي     

 التـي  األعضاء الدول وةدع على الذي نص) 11/9/2014-94.ع.د.2012(قراره رقم 

 العربيـة  الـدول  العربية في األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية على تصادق لم

 القمـة  تنفيذًا لقـرار  وذلك التنفيذ موضع لوضعها عليها بالتصديق اإلسراع إلى المعدلة 

) 2013انونك/يناير :الرياض( الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصادية :التنموية العربية
علما بأن الدول المصادقة حتى اللحظة .الخصوص بهذا واالجتماعي االقتصادي والمجلس

 عمان ودولة فلـسطين سعودية وسلطنة هي المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العربية ال      
ودولة الكويت وبالتالي تدخل االتفاقية حيز النفاذ وفقا لالجرءات المنصوص عليها فـي             

  .لمعدلةاالتفاقية ا
  

  .العربية الدول في االستثمار تشجيع هيئات يضم  اجتماع:ثانيا

 العديد من القرارات بشأن حـث الـدول علـى           أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي   
 التصديق على االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية والتـي كـان أخرهـا      

تكليـف األمانـة العامـة      لـى    ع الذي نص ) 11/9/2014-94.ع.د.2012(قراره رقم   
بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع االستثمار في الدول العربيـة بمـشاركة مـن               
متخصصين في مجال االستثمار وذلك لبحث كافة شؤون االستثمار في الـدول العربيـة       

-7(وعلى هذا األساس تـم عقـد االجتمـاع خـالل الفتـرة              . وسبل تنميته وتطويره  
  .)مرفق).(8/12/2014
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  :المقترح المطلوب
التصديق على االتفاقية المعدلة االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية فـي        : أوال

  .2014الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 

دعوة الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية إلى اإلسراع فـي التـصديق علـى                
لوضـعها  ) المعدلة(وجة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية         االتفاقية الم 

 وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض االقتـصادية والمجلـس       2014موضع التنفيذ خالل عام     
  .االقتصادي واالجتماعي بهذا الخصوص

  

  .العربية الدول في االستثمار تشجيع هيئات يضم  اجتماع:ثانيا 

ر والتوصيات الخاص باجتماع هيئات تشجيع االستثمار فـي الـدول        الموافقة على التقري  
  ).مرفق(العربية 
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  :سابعلالبند ا

  منتديات التعاون العربي الدولي
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  أ/7البند 
  مذكرة شارحة

  بشأن
تثمار اجتماع كبار المسؤولين والخبراء الثاني لمؤتمر االقتصاد والتجارة واالس

   تركيا–يين  الدول  العربية 
  )19/11/2014-18األمانة العامة ( 

  :عرض الموضوع

في إطار تفعيل البيان الختامي لالجتماع الوزاري األول لوزراء االقتصاد والتجـارة             -
ينـة مرسـين التركيـة يـوم        واالستثمار بين الدول العربية وتركيا، والذي عقد بمد       

 المنوط بجامعة الدول العربية والمتمثل في توثيـق         ، وانطالقا من الدور   25/9/2013
الصالت بين الدول األعضاء، والنظر بصفة عامـة فـي شـئون الـبالد العربيـة                
ومصالحها، ومن هذا المنطلق وفي ضوء أن التجـارة واالسـتثمار همـا عـصب               

من البيان المشترك الـصادر عـن االجتمـاع األول          ) 27(االقتصاد، وتنفيذا للفقرة    
 االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا   في مرسين بتاريخ             لوزراء

 :والذي نص على.25/9/2013

تأكيداً على أهمية متابعة قرارات االجتماعات الوزارية، قرر الوزراء توجيه كبار            " 
وذلك من اجل قيـام كبـار المـسؤولين         . مسؤوليهم لعقد اجتماعات دورية سنوية    

ع التعاون لتشجيع التجارة واالستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتـائج       بدراسة مشاري 
 ."إلى معالي الوزراء

-93ع  . د -1989ق  (وإشارة إلى قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم            -
 :والذي نص على) 13/2/2014

التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ نتائج االجتماع األول لوزراء االقتـصاد والتجـارة             " 
 خستثمار بين الدول العربية وتركيا، الذي عقد بمدينة مرسين التركيـة بتـاري            واال
، في إطار منتدى التعاون العربي التركي، وفي ضوء التصور الذي           25/9/2013

، لتشجيع التجارة واالستثمار بين     )قطاع الشؤون االقتصادية  ( أعدته األمانة العامة    
  ."الطرفين

 الدول العربية أعمال االجتماع الثاني للـسادة كبـار          عقد بمقر األمانة العامة لجامعة     -
المسؤولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا، لتنفيذ ما جاء في االجتماع الـوزاري             
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األول والتحضير لالجتماع الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار الثاني بـين           
 . في دولة الكويت2015  ابريل20-19الدول العربية وتركيا والمقرر عقده يومي 

يمثل التعاون في مجال التجـارة،      : ناقش االجتماع محورين رئيسيين، المحور األول      -
حيث أكد كبار المسؤولين والخبراء على تشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصـصة            

 في الدول العربية وتركيا وذلك من اجل تسهيل التجارة وتنـشيط  نمن الخبراء المعنيي 
ة، وتناول االجتماع أيضاً موضوع االسـتثمار فـي ضـوء مناقـشة             التجارة اإلقليمي 

المعوقات وسبل زيادة االستثمارات المتبادلة، كما ناقش رؤية القطاع الخـاص فـي             
التجارة واالستثمار، حيث رحب السادة كبار المـسؤولين والخبـراء بتبنـي منتـدى           

 توقيـع مـذكرة     التعاون العربي التركي إنشاء مجلس أعمال عربي تركي، من خالل         
تفاهم بين الجانبين، أما المحور الثاني تناول اإلعداد والتحـضير لالجتمـاع الثـاني              
لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا، الذي سـوف يعقـد          

 .2015 ابريل 20-19في دولة الكويت 

ولة الكويت على هامش    قرر السادة كبار المسؤولين والخبراء عقد اجتماع القادم في د          -
اجتماع وزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار الثاني بين الدول العربية وتركيـا يـوم             

  ).مرفق البيان ( 2015 ابريل 19

  المقترح المطلـــوب
  .تفضل اللجنة الموقرة باإلطالع واتخاذ ما تراه مناسباً
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  البيان الختامي
   ني الثا والخبراءاجتماع كبار المسئولين" 

 " تركيا – ة العربي يين  الدول لمؤتمر االقتصاد والتجارة واالستثمار

   )2014/   نوفمبر19-18 ياألمانة العامة للجامعة العربية يوم( 
 االقتصاد والتجارة واالستثمار وهيئـات      ءعقد السادة كبار المسؤولين والخبراء لوزرا      . 1

بالجامعـة وتركيـا    ) إليها فيما بعد  المشار  ( االستثمار في جامعة الدول العربية وتركيا     
واألربعـاء              الثالثاءياجتماعهم الثاني في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم

 .19/11/2014-18الموافق 

، الجمهوريـة   وليد عبد العزيز عبد الغنـي     /ترأس االجتماع عن الجانب العربي السيد      . 2
القتصادي واالجتماعي، وعن الجانب التركـي      للمجلس ا ) 94( رئيس الدورة    -اليمنية
مصطفى توزجو، المدير العام المساعد في المديرية العامـة لالتفاقيـات فـي             / السيد

ثـامر  / الـدكتور مين العام لجامعة الدول العربية األستاذ       ، وممثل األ  وزارة االقتصاد 
ركة السادة  كبار     بجامعة الدول العربية، بمشا    العاني، مدير إدارة العالقات االقتصادية    

مرفـق  .( المسؤولين والخبراء ممثلي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا         
 ).بأسماء المشاركينقائمة 

 التركي،  تنفيذاً للتوصـية رقـم   –انعقد هذا االجتماع في إطار منتدى التعاون العربي   . 3
اد والتجـارة   الصادرة عن البيان الختامي لالجتمـاع األول لـوزراء االقتـص          ) 27(

واالستثمار للدول األعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا، والقاضي بتوجيه الدعوة           
للسادة كبار المسؤولين لعقد اجتماعات دورية سنوية، وذلك من اجل دراسة مـشاريع             

 .التعاون لتشجيع التجارة واالستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتائج إلى معالي الوزراء

ع في جو من التفاهم المتبادل التام بما يعكس العالقات المتميـزة الوديـة              عقد االجتما  . 4
  .واألخوية بين الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا

إدراكاً ألهمية تشجيع العمل على زيادة التبادل التجـاري، نـاقش كبـار المـسؤولين              . 5
ن الجانبين وسـبل زيـادة حجـم        والخبراء، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بي      

لـذي يـشمل    زيادة التعاون في المجال االقتـصادي ا      أهمية  و،  التبادل التجاري بينهما  
التجارة والصناعة والتمويل واألعمـال المـصرفية        اتقطاعاالستثمارات في مختلف    

ة والسياحة والطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة واألمن الغذائي والمقاوالت وتقني         
 .المعلومات واإلحصاء والتعاون العلمي والتقني
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 قطاع التجارة

 

 واالستفادة من المزايا االقتصادية     من اجل توسيع التبادل التجاري والتعاون االقتصادي       . 6
اإلسـراع فـي    يؤكد كبار المسؤولين على     لدى كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة،        
الالزمة في الدول العربية وتركيـا ، لزيـادة      إقامة برامج وخطط العمل واليات التنفيذ       

 .حجم التبادل التجاري واالستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات

من البيـان الختـامي لالجتمـاع األول        ) 10(تنفيذا  لقرار معالي الوزراء في الفقرة         . 7
 تـسهيل   لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا، ومن اجـل          

التجارة بين الدول العربية وتركيا، و تنشيط التجارة اإلقليمية والتعـاون االقتـصادي،             
 كبار المسؤولين والخبراء على تشكيل مجموعة عمل مـشتركة متخصـصة مـن     أكد

على  في الدول العربية وتركيا واألمانة العامة لجامعة الدول العربية،           نالخبراء المعنيي 
ترة عملها بالتنسيق بين الدول العربية و الجانب التركي ودعوتهم          أن يتم تحديد مهام وف    

 اخـذين فـي     .لعرض نتائج اجتماعهم األول على االجتماع القادم لكبار المـسؤولين         
االعتبار أفضل الممارسات وتوصيات المنظمات الدولية، ومفاوضات تسهيل التجـارة          

 .التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية

 كبـار المـسؤولين والخبـراء        التبادل التجاري، يشدد   ياالستقرار ف ولغرض تحقيق    . 8
استمرار العمل المشترك الستكشاف قضايا تذبذب التجارة وتعزيز الحـوار والتعـاون     
المستمر في منصات التجارة العالمية، وتعزيز التعاون في قطـاع الخـدمات نظـراً              

 .ألهميتها في االقتصادات الوطنية

قيود الفنية في التجارة الثنائية، يؤكد كبـار المـسؤولين علـى            بغرض تسهيل إزالة ال    . 9
ضرورة عقد اجتماع للجهات المختصة بين الدول العربية وتركيا للعمل على صـياغة        
خطة تعاون في مجاالت النظم الفنية والمعايير، وتقيم المطابقات والمقاييس واالعتماد،           

 .الفنية والبنية التحتية النوعيةبما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات 

دعوة كبار المسؤولين والخبراء إلى تشجيع المشاركة في أعمـال معهـد المعـايير               . 10
، الذي أنشئ تحت مظلة منظمـة المـؤتمر         )SMMIC(والمقاييس للبلدان اإلسالمية    

اإلسالمي بهدف اعتماد معايير االنسجام لتحقيق التوافق فـي المقـاييس واختبـارات             
 .وتأسيس مشاريع االعتماد المتبادل بهدف توسيع التجارة في العالم اإلسالميالمعامل، 

من البيان الختامي لالجتماع األول لوزراء االقتـصاد والتجـارة          ) 13(تنفيذا للفقرة    . 11
واالستثمار بين الدول العربية وتركيا، يرحب السادة كبار المسؤولين والخبراء باعتماد           

 واالجتماعي كنقاط اتـصال بالـدول العربيـة، فـي        نقاط اتصال المجلس االقتصادي   
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موضوعات الصحة والصحة النباتية والبيئة، وقضايا العوائق الفنية للسلع التي تخضع           
 .للتجارة بين الدول العربية وتركيا

يؤكد كبار المسؤولين والخبراء على مدى أهمية مجال الملكية الفكرية فـي تطـوير         . 12
 العربية وتركيـا طبقـاً      ثمار وتشجيع االبتكار في الدول    االستالمبادالت التجارية ودفع    

 بتكثيف التعاون التقنـي فـي هـذا       حثون، وي TRIPSالتفاقية منظمة التجارة العالمية     
 .المجال بين المؤسسات العربية والتركية المعنية

دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارة حـرة       إلى   السادة كبار المسؤولين والخبراء      يدعو . 13
رجـال  تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الـدخول  إمكانية ا والدول العربية و  بين تركي 
 .بين الجانبيناألعمال 

   االستثمارقطاع
 أهميـة إدراكا ألهمية تقوية العالقات االقتـصادية متعـددة اإلطـراف، ووعيـاً ب             . 14

، قـرر الـسادة كبـار المـسؤولين         الدولات  االستثمارات ودورها في تطوير اقتصاد    
للعمل عن قرب في مجـال تـرويج   بتشجيع االستثمار   الهيئات المعنية    دعوةوالخبراء  

 .االستثمار وتشجيع المستثمرين، وتحقيق االستثمارات المشتركة

ومن اجل زيادة تدفقات االستثمارات بينهما، شدد كبار المسؤولين والخبـراء علـى              . 15
ه القـانوني،  أهمية تحسين مناخ االستثمار بين الدول العربية وتركيا، وتعزيـز إطـار           

 .وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه االستثمار في المنطقتين

التأكيد على أهمية التعريف بفرص االستثمار في المشاريع المشتركة المتاحـة فـي              . 16
 .الدول العربية وتركيا وذلك في كافة المجاالت والقطاعات االقتصادية

العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ ى ضرورة يؤكد كبار المسؤولين والخبراء عل .17

االستثمار بالتركيز على إصالح مكونات هذا المناخ، وتحديداً تحسين عملية بدء 

 التراخيص، وتوفير المرافق، وحل المنازعات، وتسهيل ىالنشاط، والحصول عل

التجارة عبر الحدود وذلك من خالل برامج تعمل على تذليل العقبات وتخفيض تكلفة 

 .لمعامالتا

على أهمية اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار ، ومنع         كبار المسؤولين والخبراء     أكد . 18
االزدواج الضريبي وذلك بهدف تشجيع االستثمارات وتـسوية منازعـات االسـتثمار         

 .والتأكيد على ضرورة تنظيم برامج توعية للتعريف بمناخ االستثمار في كال الجانبين
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  القطاع الخاص
 

على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص لدى       والخبراء  لسادة كبار المسؤولين    أكد ا  . 19
الجانبين العربي والتركي لتعزيز االستثمار والتبـادل التجـاري بينهمـا، وتأسـيس              

 المنـوط   يالحيو  التركية المشتركة ، حتى يتسنى له القيام بالدور        –المشاريع العربية   
 .به

ضرورة تسهيل أعمال المـستثمرين ورجـال       يشدد كبار المسؤولين والخبراء على       . 20
إنشاء مشاريع ماليـة تنافـسية وبنـوك تجاريـة          األعمال العرب واألتراك من خالل      

توفير التمويل للمـشروعات  واستثمارية عربية تركية ، وبنوك إسالمية وذلك من اجل         
 .المشتركة بين الجانبين

 التعاون العربي التركي،     وفي هذا السياق رحب السادة كبار المسؤولين بتبني منتدى         .21
  توقيع مذكرة  تفاهم بـين الجـانبين          على أن يتم  . تأسيس مجلس أعمال عربي تركي    

االجتماع الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول        العربي والتركي في    
 .20/4/2015-19العربية وتركيا، المزمع عقده دولة الكويت يومي 

لى أهمية دعم التعاون بين الجهـات المختـصة فـي تركيـا      أكد كبار المسؤولين ع    .22
والدول األعضاء بجامعة الدول العربية وذلك لتبادل الخبرات واآلراء في مجال تنمية            

 . المشروعات الصغيرة و المتوسطة
قرر السادة كبار المسؤولين على عقد اجتماعهم القادم في دولة الكويت على هـامش     .23

  .2015 ابريل 19يوم لتجارة واالستثمار العربي التركي اجتماع وزراء االقتصاد وا
___________________________________  
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Joint Declaration 
of the 2st Meeting of the Senior Officials and Experts for the  

Second Conference of Economy, Trade and Investment (18-19/ 
November 2014, League of Arab States) 

  
1. The senior officials and experts of The Ministries of Economy, 

Trade and Investment, as well as Investment Bodies of the 
Members of the League of Arab States (referred hereinafter) LAS 
and Turkey held their Second meeting at the General Secretariat of 
the League of Arab States, on 18-19 November 2014. 

2. The meeting was co-chaired by Waleed Abdul Aziz 
A.Ghani,Economic Counsellor to Arab League of the Republic of 
Yemen, the President of the 94th Session of the Economic and 
Social Council and Mustafa Tuzcu, Deputy Director General and 
Advisor to the Minister of the Ministry of  Economy of Turkey, 
and Dr Thamer M. Zaidan, the Director of Economic Relations 
Department of the League of Arab States for Economic Affairs, 
with the participation of Senior officials and Experts of the 
Member States of the Arab League and Turkey (herewith attached 
the list of participants). 

3. This meeting was held within the framework of the Arab-Turkish 
Cooperation Forum as an implementation of the recommendation 
number (27) of the final statement of the First Meeting of Arab 
Ministers of Economy, Trade and Investment Members of the 
League of Arab States and Turkey, calling upon the Officials and 
Experts to hold regular meetings on annual basis. In these 
meetings, senior officials will study concrete cooperation projects 
to strengthen trade and investment relations among their countries 
and report the outcomes to the Ministers. 

4. The Meeting was conducted in a spirit of mutual understanding and 
full cooperation reflecting the brotherly, cordial and outstanding 
relations between the Arab League Member States and Turkey. 

 
Trade Sector 

 
5. Recognizing the importance of facilitating the flow of trade 

between each other, the senior officials and experts discussed the 
obstacles the bilateral trade exchange is facing and the ways of 
increasing the volume of trade exchange between them and the 
importance of increasing cooperation in the field of economy, 
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which includes investments in various sectors such as trade and 
industry, finance and banking, tourism, energy, water and 
environment and sustainable development, food security, 
construction, information technology, statistics and scientific and 
technical cooperation. 

6. In order to expand trade exchange and the economic cooperation 
and to benefit from the economic advantages from both sides to 
achieve mutual benefits, the senior officials referred accelerating 
the establishment of joint programs, Action Plans and the 
mechanisms of implementation in Arab countries and Turkey, to 
increase the volume of bilateral trade, investment and 
competitiveness in accordance with best practices. 

7. Reaffirming the importance of the decision of their Excellencies 
the Ministers in the paragraph number (10) of the final 
communiqué of the 1st Meeting of the Ministers of Economy, 
Trade and Investment of the Members States of the League of Arab 
States and Turkey , and to facilitate trade between the League of 
Arab States and Turkey, as well as to promote regional trade and 
economic cooperation, the senior officials and experts stressed to 
form a joint working group of specialized experts from  the Arab 
countries, Turkey and the General Secretariat of the League of 
Arab States, (its main functions and responsibilities and duration 
should be determined jointly between LAS and Turkey). Its 
conclusions must be presented to the upcoming senior officials 
meeting, taking into consideration the best practices and 
recommendations of the International Organizations, and 
negotiations to facilitate trade by the World Trade Organization. 

8. For the purpose of achieving stability in the field of trade, the 
senior officials and experts Emphasized enhancing the joint 
cooperation to explore the issues of fluctuation of trade and to 
promote dialogue and cooperation in the ongoing global commerce 
platforms, and continue to enhance cooperation in the services 
sector due to its importance for national economies 

9. For the purpose of removing technical restrictions in bilateral trade, 
the senior officials and experts recalled the importance of holding a 
meeting for specialized parties between the League of Arab States 
and Turkey to initiate consultation and drafting an action plan in 
the field of technical regulations, conformity assessment or 
compatibility metrology and accreditation.  
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10. The senior officials and experts emphasized the importance of 
continuing actively participating in the works of Standards and 
Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) which was 
established under the umbrella of OIC with the aim of realizing 
harmonized standards: achieving uniformity in metrology, 
laboratory testing and establishing accreditation schemes for the 
purpose of expediting trade in the Muslim World. In this regard, 
the senior officials and experts agreed on the importance of 
countries which are not SMIIC members to become SMIIC 
members. 

11. On the basis of paragraph (13) of the final communiqué of the first 
meeting of the Ministers of Economy, Trade and Investment 
between the Arab states and Turkey, the senior officials and 
experts welcomed requested from the Arab countries that do not 
have focal point to quickly appoint focal points, to operate a 
notification system for health and safety concerns and technical 
barriers considerations arising from the trade of goods between 
Arab countries and Turkey. 

12. The senior officials and experts emphasized the importance of the 
role of the property rights on developing trade exchange, 
investment support and enhancing the creativity on both sides in 
line with the TRIPS Agreement, in that regard they recommended 
to increase the technical cooperation in that field between the 
specialized institutions.  

13. The senior officials and experts recommended that a study be 
conducted evaluating the possibility of establishing a free trade 
area between Arab States and Turkey and facilitating actions for 
travel area without an entry visa for businesspeople between both 
sides. 

Investment Sector 
  

14. Recognizing the importance of investments in strengthening 
multilateral economic relations, and aware of its importance and 
the growing role in the development of the economies of their 
countries, the senior officials and experts affirmed to encourage the 
relevant authorities to work closely and present new investment 
opportunities to achieve cooperation in promotion of investment 
for the encouragement of investors, as well as achievement of joint 
investments. 
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15. In order to increase the flow of investment between the Arab 
countries and Turkey, the senior officials and experts stressed the 
importance of improving the climate of investment between the 
Arab countries and Turkey, strengthening its legal framework, 
exchanging experiences and overcoming obstacles before 
investments that can be faced in both sides. 

16. The senior officials and experts stressed the need to specify the 
investment opportunities in the available joint projects in the Arab 
countries and Turkey, in all fields and the economic sectors. 

17. Recalling the necessity of working on the improvement of the 
investment climate by focusing on the reform of the components of 
this climate the senior officials and experts stressed the importance 
of improving the process of initiating activity, products and 
licenses, provision of facilities, conflict resolution, and to facilitate 
cross-border trade through programs in order to overcome 
obstacles and reduce the cost of transactions.  

18. The senior officials and experts emphasized the importance of 
agreements on mutual promotion and protection of investments and 
double taxation avoidance with a view to encouraging investments 
and settlement of disputes. They also emphasized the necessity of 
organizing awareness programs to learn about the investment 
climate in both sides. 

 
The Private Sector 

19. The senior officials stressed the need for supporting the activities 
of the private sector on the Arab and Turkish sides in order to 
promote investment and trade between them, and the establishment 
of Arab-Turkish joint projects, so that it can perform the vital role 
assigned to it. 

20. The senior officials stressed the necessity of facilitating the 
business of Arab investors and businessmen through setting up 
competitive financial projects, and establishing Arab-Turkish 
commercial and investment banks, Islamic banks, and 
comprehensive banks, and the willingness of the Arab and Turkish 
banks to finance the Arab-Turkish joint projects. 

21. In this context, the senior officials welcomed the Arab-Turkish 
Cooperation Forum’s adoption of establishing an Arab-Turkish 
Business Council, through signing a Memorandum of 
Understanding between the Arab and the Turkish sides in the next 
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meeting for the ministers of the Arab-Turkish Ministers of 
Economy, Trade, and Investment in Kuwait 19-20 April 2015 

22. The senior officials stressed the importance of enhancing 
cooperation between competent authorities of Turkey and the 
Member States of LAS in order to exchange experiences and views 
in the field of development of small and medium size enterprises 
(SMEs). 

****************** 
23. The senior officials decided to hold their next meeting in Kuwait 

on the sidelines of the meeting of the Arab-Turkish Ministers of 
Economy, Trade, and Investment in 19 April 2015. 
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  ب/7البند 
  مذكرة شارحة

  بشأن
  )4(مؤتمر الشراكة العربي الهندي 

  27/11/2014-26 :الهند / نيودلهي 
  :عرض الموضوع

لعامة لجامعة الدول العربيـة وجمهوريـة    في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين األمانة ا        :أوالً  
 في نيـودلهي ،     2/12/2008الهند بهدف إقامة منتدى التعاون العربي الهندي المؤرخة         

  2015-2014وكذلك البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الهندي خـالل الفتـرة            
 التعـاون   والذي يشمل العديد من األنشطة والفعاليات المقرر إقامتها في إطـار منتـدى            

  .العربي الهندي
, آفاق جديدة في االسـتثمار      :  الهندي الرابع  تحت شعار     -  عقد مؤتمر الشراكة العربي     :ثانياً  

 في مقـر اتحـاد غـرف التجـارة          27/11/2014-26التجارة والخدمات خالل الفترة     
  وذلك تنفيذاً لقرار مجلـس الجامعـة     . الهند  /  في نيودلهي    (FICCI)والصناعة الهندية   

 :منه على ) 4( والتي تنص الفقرة 1/9/2013بتاريخ ) 140(ع . د7686رقم 

 هـذه  بعض واستضافة المنتدى، أنشطة في الفعالة المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة" 

 األولـى  ، والـدورة 2014  عـام   المسؤولين كبار الجتماع الدورة األولى( األنشطة

  ." 2015)عام للمنتدى الوزاري لالجتماع
دولـة عربيـة وبحـضور    ) 20( شارك في أعمال المؤتمر من الجانب العربي ممثلـي     :الثاً  ث

 جمهوريـة   – المملكة العربية الـسعودية      –دولة الكويت   : وزراء من كال من     ) 5(عدد
 سلطنة عمان ، كما حضره عـدد مـن مـدراء و ممثلـي               – دولة فلسطين    –السودان  

 االتحاد العام لغرف    –جال األعمال العرب    إتحاد ر :المنظمات العربية      المتخصصة         
 – إتحاد مجالس البحث العلمـي العربيـة         –التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية      

  . العربية للطاقة الذرية الهيئة –المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
من السادة كبار المسؤولين من وزارات الخارجيـة بالـدول          ) 102( كما شارك عدد     -

لعربية ومجلس السفراء العرب في الهند باإلضافة إلى عدد كبير من رجال األعمال             ا
  .وممثلي الغرف التجارية العربية
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 شارك من الجانب الهندي وزيرة الدولة للتجارة والصناعة ، ورئيسة اتحـاد الغـرف             -
من رجـال األعمـال وممثلـي    ) 119(وعدد ) FICCI(التجارة والصناعية الهندية    

  .لعام والخاصالقطاع ا

  : أهم النقاط التي تطرق إلى الجانبان خالل أعمال المؤتمر : رابعاً  
األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة وأعـضائها يولـون          ) 1 (:أفاد الجانب العربي بأن     . أ

اهتماما كبيراً بالعالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية مع الهنـد، والتأكيـد علـى أن              
االستثمار من أهم الركائز الرئيسية لقيام عالقات دبلوماسية وسياسية بين الطـرفين        التجارة و 

، وأن هذه العالقات التجارية أنتجت عالقات مبنية على التأثير والتأثر ما بين الهند والـدول                
  .العربية

 كما أن التعاون التجاري واالقتصادي ما بين الدول العربية والهند في ظـل التحـديات                )2(
تي أفرزها النظام التجاري متعدد األطراف والدعوة لتظافر الجهود ما بين الهنـد والـدول           ال

العربية مجتمعة كتكتل جديد يوازي التكتالت االقتصادية اإلقليمية ، والـدعوة إلـى إزالـة               
المعوقات التي تواجه انسيابية التبادل التجاري ما بين الطرفين ودراسة إمكانية إقامة منطقـة       

  .حرة عربية هندية في المستقبل القريبتجارة 
اإلشادة بالزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بـين         ) 1 (:أفاد الجانب الهندي بأن     . ب

 وان حجم التبادل التجـاري      2014 مليار دوالر خالل العام      200الطرفين والذي وصل إلى     
 الخارجي كما أن دول الخليج      من مجمل التبادالت التجارية الهندية في العالم      % 30هذا يمثل   

العربي ودول غرب آسيا العربية تشكل أهمية خاصة للهند إذ بلغ استيراد الهند مـن الـنفط                 
مع التذكير بالمدخوالت االقتصادية الضخمة والمتأتيـة مـن         % 60والغاز من تلك المنطقة     

تي بلغت وفـق    تحويالت العملة الصعبة القادمة من العالم العربي وخاصة منطقة الخليج وال          
 7 مليار دوالر سنوياً حيث وصل حجم العمالة الهندية مـا يقـرب مـن                40أخر إحصائية   

 رحلـة   700مليون عامل ، باإلضافة إلى أن عدد الرحالت الجوية زادت إلى ما يقرب من               
  . سنوياً

 للهند كمصدر للطاقة وخاصـة الـنفط والغـاز       ةو أكد على أهمية الدول العربية بالنسب      ) 2(
مواد الكاربوهيدراتية فان هناك محاوالت أخرى للتعاون ما بين الطرفين والتى تعد بابـاً              وال

أخر للتجارية واالقتصادية منها االستثمار في البني التحتية و التصنيع و الصناعات الغذائيـة    
  .وكذلك الخدمات السياحة و السياحة الطبية و السياحة العالجية

عقد جلسة وزارية بـين الجـانبين العربـي         :   تضمن برنامج عمل المؤتمر التالي       :خامساً    
، ويتـرأس الجانـب   ) 3(والهندي ، يليها عقد ست جلسات عمل يترأس الجانب العربي عـدد     

 :  كاألتي) 3(الهندي عدد
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ترأسها الجانـب الهنـدي ، وكـان        ) الرعاية الصحية والدوائية    : (الجلسة األولى بعنوان     . 1
 .الحديث فيها حول إمكانية خلق آلية تقديم رعاية صحية ذو جودة عاليةمحور 

ترأسها الجانب الهندي ، وكان محـور       ) البنية التحتية والتصنيع    : (الجلسة الثانية بعنوان     . 2
 .الحديث فيها حول إمكانية البناء والتصنيع بين الجانبين العربي والهندي

ترأسـها سـعادة   )  التأكيد على الطاقـة المتجـددة   أمن الطاقة مع  : (الجلسة الثالثة بعنوان     . 3
 العربية للطاقة الذريـة ، وكـان محـور          الهيئة رئيس   –عبد المجيد المحجوب    / الدكتور  

 .الحديث فيها حول أمن الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة

)  اتيـة الخدمات السياحية والمـصرفية و التكنولوجيـة والمعلوم       : (الجلسة الرابعة بعنوان     . 4
 ترأسها الجانب الهندي ، وكان محور الحديث فيها حول إمكانية استفادة الدول العربية من 

التطور الهندي الهائل في صناعة الخدمات في مجاالت السياحة والبنوك وكذلك في مجـال      
 .تكنولوجيا وتقنية المعلومات

، ترأسها  ) ات الغذائية األمن الغذائي من خالل مشاريع الصناع     : (الجلسة الخامسة بعنوان     . 5
 المدير العـام للمنظمـة العربيـة للتنميـة         –طارق بن موسى الزدجالي     / سعادة الدكتور   

الزراعية ، وكان محور الحديث فيها حول الثورة الخضراء الثانية وطـرق أمـن الغـذاء      
 .للمستقبل

 والتطـور   تنمية المهارات و التعليم العالي و البحـث العلمـي         : (الجلسة السادسة بعنوان     . 6
 األمين العـام التحـاد    –محمد بن على المجذوب     / ترأسها سعادة الدكتور    ) والتكنولوجي  

سبل نقل التكنولوجيـا باعتبارهـا       مجالس البحث العلمي ، وكان محور الحديث فيها حول        
المفتاح الهام لنجاح التنمية الصناعية ، وكذلك تطوير قدرات الدول العربيـة فـي مجـال            

 . مستقبالًالبحث العلمي

 شهدت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر عدد من اللقاءات بين رجال األعمال من الجانبين العربي               -
) إنجليـزي   / مرفق عربـي    " (إعالن دلهي   " ، وصدر عن أعمال المؤتمر       B2Bs)(والهندي  

  .ليرسم شكل العالقة المستقبلية بين الدول العربية والهند خاصة على الصعيد االقتصادي
  : تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم :دساً سا
مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة البحرينية و اتحاد الغرف التجـارة والـصناعية              . 1

  ).FICCI(الهندية 
مذكرة تفاهم بين إتحاد رجال األعمال العرب و اتحاد الغرف التجارة والصناعية الهنديـة              . 2
)FICCI.(  
عزيز وتعظيم حجم التبادل التجاري واالستثماري بـين الطـرفين وزيـادة             وذلك أمالً في ت    -

  .مجاالت التعاون بين الجانبين العربي والهندي
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 في إحدى الـدول     2016 لمؤتمر الشراكة العربي الهندي عام    ) 5(  مزمع عقد الدورة      :سابعاً  
  .العربية

  المقترح المطلوب 

تحديد الدولة العربية المستضيفة ألعمال  لالطالع وة الموقراللجنةاألمر معروض على 
  .2016الدورة الخامسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي خالل عام 
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 ج/7البند 

  مذكرة شارحة 
  بشأن

  تنظيم عمل منتديات التعاون العربي الدولي 

  : خلفية المنتديات العربية الدولية القائمة: أوالً
  

دولية في إطار جامعة الدول العربية هـو قـرار   إن قرار تأسيس المنتديات العربية ال    -
سياسي ينطلق من أهمية االقتصاد السياسي والدبلوماسية االقتصادية فـي العالقـات     

حيث تبلورت فكرة المنتديات الدولية وأطر التعـاون فـي جامعـة            . العربية الدولية 
مـع  الدول العربية، من خالل تجسيد العمل الجماعي العربي في مرحلـة التعامـل              

العولمة وفى ضوء األزمة االقتصادية والمالية العالمية من خالل دعم الدول العربية            
في المحافل االقتصادية الدولية، وذلك النجاز األهداف فـي المجـاالت الـسياسية             
واالقتصادية للدول العربية في سبيل تحقيق السالم واالستقرار والرفاهية في العـالم            

  .تصادية واالجتماعيةالعربي وتدعيم تنميته االق
وتعد المنتديات إطاراً للحوار والتعاون الجماعي بين الطرفين على أساس المـساواة             -

والمنفعة المتبادلة، وفي إطار تعزيز العالقات االقتـصادية بـين الـدول العربيـة              
ومختلف الدول والتجمعات االقتصادية والحاجة الماسة لالسـتفادة مـن األسـواق            

ص دول الجنوب، الصين والهند والبرازيل وبقية الدول أمريكـا          العالمية وبشكل خا  
الجنوبية وتركيا وروسيا،وقعت جامعة الدول العربية عدداً مـن مـذكرات التفـاهم             
واتفاقيات التعاون إلنشاء منتديات مع تلك الدول والتجمعات، وذلك لالنتقـال بهـذا             

ن أجل مواكبة التطورات    العمل من مرحلة التعاون إلى مرحلة بناء شراكة جديدة، م         
 بلـغ   التي يشهدها عالم اليوم في ظل تحديات العولمة وتأثيراتها المتالحقة، والتـي           

  :  منتديات كاألتي) 7(نحوعددها 
  .منتدى التعاون العربي الصيني   -1
  .منتدى التعاون العربي الياباني -2
  .المنتدى االقتصادي العربي التركي -3
  .منتدى التعاون العربي الهندي -4
  .دى التعاون العربي الروسيمنت -5
 .منتدى التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان -6
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 .منتدى التعاون العربي مع دول جزر الباسفيك -7

وفي إطار تنسيق العالقات االقتصادية العربية مع العالم الخارجي، فقد تـم التأكيـد                -
عي والقمـم   على أهمية هذه المنتديات في قرارات المجلس االقتـصادي واالجتمـا          

العربية للتأكيد على بناء عالقات اقتصادية عربية متوازنة مع العالم الخارجي، حيث            
يتطلب أن يكون هناك انسجاماً بين سياسات التكامل االقتـصادي للـدول العربيـة              
والتعامل التفضيلي على المستوى العربي في المجـاالت االسـتثمارية والتجاريـة،            

ة العربية للدول العربية في تعاملها مع االقتصاد الدولي         وتنسيق السياسات االقتصادي  
ومؤسساته وتكتالته، وضرورة التعريف الجيد للمصالح االقتصادية للدول العربيـة          

  .في عالقاتها مع التكتالت االقتصادية الدولية ومجموعات الدول النامية

  .أهمية منتديات التعاون العربية الدولية: ثانياً
ت وأطر التعـاون، هـي ليـست إسـتراتيجية للتنميـة االقتـصادية              إن هذه المنتديا   . 1

واالجتماعية الوطنية للدول العربية وال بديل عنها وإنما هي تعزز وتوسع المجـاالت             
االقتصادية واالجتماعية أمام االستراتيجيات الوطنية للتنمية، وبالتالي تكـون داعمـة           

  .لالستراتيجيات الوطنية في مواجهة تحديات العولمة
تتفاوض الدول العربية مع هذه الـدول والتكـتالت فـي جميـع القـضايا الـسياسية         . 2

واالقتصادية بصوت واحد من قبل جميع الدول العربيـة، وهـذا يزيـد مـن القـوة                 
التفاوضية للدول العربية مع العالم الخارجي، ويجعل تحقيق األهداف المرجوة بطريقة           

 . أفضل وأسهل من العالقات الثنائية

نشاط العربي متعدد األطراف من خالل هذه المنتديات أكثـر قـوة ونفـوذ مـن          أن ال  . 3
 االقتـصاد الـسياسي والدبلوماسـية       مالعالقات الثنائية المنفردة، في إطـار اسـتخدا       

 .االقتصادية حيث يساعد في العمل على تحقيق المكاسب السياسية

 المتبادلة والمـشتركة    ساهمت المنتديات إلى زيادة حجم التبادل التجاري واالستثمارات        . 4
بين الدول العربية والدول والتكتالت اإلقليمية والدولية، فهي تعزز وتـدفع بالعالقـات     
الثنائية ، كما توفر فرصة للدول العربية للتحاور والنقاش فيما بينهـا فـي المجـاالت        

ـ    ة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية من جهة، ومع الدول والتكـتالت الدولي
 .من جهة أخرى

إن العمل الجماعي العربي في إطار المنتديات ، يقلل التكاليف ويعظم الفوائد المتحققة              . 5
بكفاءة أعلى، فمثالً عند الربط الجوى والبحري بين الـدول العربيـة ودول أمريكـا               
الجنوبية سوف ينفذ هذا الربط من خالل تكاليف أقل في إطار العمل الجماعي العربي              
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تنفيذه بشكل ثنائي، وتحقيق في نفس الوقت فوائد كثيرة مـن خـالل هـذا               مقارنة مع   
الربط وال يسمح المجال لذكرها هنا ، وهذا يأتي من خالل تخفيض التكـاليف الثابتـة          

 . والمتغيرة إلنشاء مثل هذه المشروعات

 

  :دوليتنسيق اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي مع منتديات التعاون العربي ال: ثالثاً
في ضوء تعدد منتديات التعاون العربي الدولي، ومنها تعدد االجتماعات الخاصة بهـا،                

ولضمان تمثيل عالي المستوى بتلك المنتديات وكذلك بالمجلس االقتصادي واالجتمـاعي           
 اجتماعـات المجلـس     المنتديات بالتزامن مع  للجامعة، فهناك رؤية لعقد اجتماعات تلك       

، والتـي تعقـد علـى    )جمهورية مصر العربية( في دولة المقر     االقتصادي واالجتماعي 
مستوى وزراء االقتصاد والتجارة العرب ونظرائهم في الـدول والتكـتالت اإلقليميـة             
والدولية، لتأمين مشاركة الوزراء في المجلس االقتصادي واالجتماعي والمنتديات معـاً،        

غالالً أمثل، والجدير بالذكر هنـاك      وتنظيم عمل األمانة العامة واستغالل االجتماعات است      
  :عدد من األمور يجب أخذها بنظر االعتبار، منها

، )سـبتمبر / فبرايـر (الجتماعي مرتين في العام     تنعقد دورات المجلس االقتصادي وا     -1- 7
، إال إذا )دولـة المقـر  ( وذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك، وتعقد في القـاهرة          

 .  المجلسطلبت أيه دولة استضافة اجتماعات 

لعل من أهم بنود مذكرات التفاهم واتفاقيات التعـاون إلنـشاء المنتـديات أن تعقـد                 -2- 7
اجتماعات المنتديات بالتناوب بين الدول العربية والدول والتكتالت األخرى، وعليـه           

مستضيفة ألعمـال  ) دولة المقر(يصعب عقد أي منتدى في دولة المقر، إال إذا كانت   
ديات، كما تعمل األمانة العامة للجامعة على ترك الفـرص          إحدى دوريات هذه المنت   

 .متساوية أمام كافة الدول العربية الستضافة أعمال تلك المنتديات

قيام الجانب الصيني بتسكين شهر مايو أو يونيو لعقد اجتماعـات منتـدى التعـاون                -3- 7
سـنتين  العربي الصيني مع الدول العربية، فيما حددت اليابان اجتماعات المنتدى كل     

المجلس االقتـصادي   (في منتصف شهر ديسمبر، مما يصعب معه دمج االجتماعين        
 .معاً غالباً) واالجتماعي والمنتديات

   .إقامة تعاون مع التكتالت االقتصادية الدولية المتعارف عليها على المستوى الدولي: رابعاًً 
اء منتـديات   وفي ضوء أهمية التكتالت االقتصادية الدولية، هنـاك ضـرورة، إلنـش           

للتعاون عربية دولية، أي بين الدول العربية والتكتالت االقتصادية الدولية المتعـارف            
، والـدول العربيـة     )دول جنوب شرق آسيا   ( عليها فمثالً بين الدول العربية واآلسيان     
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والدول العربية دول   ) دول أمريكا الشمالية  (واالتحاد األوروبي، والدول العربية ونافتا      
  .الخ)...أفريقياالبرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب ( البريكس

تنظيم عمـل منتـديات     "تم عرض ورقة العمل التي أعدها القطاع االقتصادي حول          : خامساً
، وقدمت إداراتـي أوروبـا والتعـاون        السياسيعلى القطاع   " التعاون العربي الدولي  

ي األسيوي بموجـب مـذكرة      العربي األوروبي وإدارة آسيا واستراليا والتعاون العرب      
مرئياتهـا حـول تلـك      ) مرفـق  (18/12/2014 بتاريخ   1524القطاع السياسي رقم    

الورقة، وقد ظهر بعض االختالف في وجهات النظر، وسوف يعقد الحقاً اجتماع بين             
القطاعين االقتصادي والسياسي للخروج بوجهة نظر موحدة حول الموضوع تعـرض           

  . واالجتماعي الحقاً على المجلس االقتصادي

 وتـاريخ  74 ورد إلى األمانة العامة مذكرة من المندوبية الدائمة لسلطنة عمان بـرقم           : سادساً
والتي أعدها الشيخ خليفة بن على بن عيسى الحارثي المنـدوب       ) مرفق (14/1/2015

الدائم للسلطنة بخصوص تفعيل االستفادة من المنتديات القائمة بـين جامعـة الـدول              
  :لتجمعات والتكتالت اإلقليمية والدولية والتي أشار فيها إلى ما يلي العربية وا

  . دورية انعقاد اجتماعات المنتديات-1
 درجة تمثيل الدول العربية في اجتماعات المنتديات سواء كانت مـع التجمعـات              -2

  .  اإلقليمية أو مع الدول الفردية
على المستوى الوزاري بكامـل      استمرارية عقد المنتديات مع التجمعات اإلقليمية        -3

  :عدد الدول العربية بينما المنتديات مع الدول الفردية فتقترح األتي
أن تتكون من الترويكا الوزارية العربية، ممثلين بدرجة مندوب أو سـفير مـن          . أ

  .الدول  األعضاء وذلك لضمان المشاركة
سان القمة والدورة   توسعة الترويكا لتشمل وزراء خارجية الدولتين اللتين سترأ       . ب

  .المقبلتين

  : المقترح المطلوب 
  :واألمر معروض على اللجنة الموقرة للدراسة واتخاذ ماتراه مناسبا بشأن   

أن يقتصر إنشاء منتديات عربية دولية مع التكتالت االقتصادية الدولية أو مع الدول              -1
 .التي تحتل مكانة متقدمة في الخريطة االقتصادية العالمية

 اجتماعات المنتـديات بالموائمـة مـع اجتماعـات المجلـس االقتـصادي         عقد. 4 -2
واالجتماعي وذلك لتأمين مشاركة الوزراء في المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي           

  .والمنتديات معاً واستغالل تلك االجتماعات استغالل امثل
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عقد المنتديات على المستوى الوزاري كل ثالثة سـنوات وعلـى مـستوى كبـار                -3
 . يعقد سنوياًالمسئولين

عقد اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدول العربية التي تستـضيف            -4
  .المنتديات حيثما أمكن
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  ثامنالالبند 

مجلس الوزراء العرب المعنيـين بـشؤون األرصـاد الجويـة           "إنشاء  
  "والمناخ
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  8البند 

  ةمذكرة شارح
   بشأن

  "مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ"إنشاء 

  عرض الموضوع

 المالحة الجوية والمالحة البحرية خدمةدور مرافق األرصاد الجوية في مع ازدياد أهمية  -
 ومساهمتها االجتماعية واالقتصادية والخدمات األخرى الداعمة للقطاعات والنقل البري

رصد في مع ما تمثله من دور حيوي  ي الخطط التنموية في الدول العربية،اإلجمالية ف
العناصر الجوية وإصدار التحذيرات واإلنذارات المبكرة بالظواهر الجوية الشديدة، خاصة 

  .المرتبطة بالتغيرات المناخية
شائها وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية منذ إن -

إلى تاريخه، إال أن الحاجة الماسة إلى هيئة عليا قادرة على تنفيذ توصيات اللجنة الدائمة 
ات المعنية باألرصاد الجوية والمناخ، أصبح أمراً ال مناص ستراتيجيووضع السياسات واإل

منه مما يتطلب إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ 
  .القرارات المناسبةالتخاذ 

في ضوء ما سبق، عقد معالي السادة الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية  -
 في جدة بالمملكة العربية السعودية، سبقه يوم 25/3/2012والمناخ اجتماعاً يوم 

 اجتماع تحضيري للسادة الممثلين الدائمين للدول العربية لدى المنظمة 24/3/2012
تم فيه استعراض ) رؤساء مرافق األرصاد الجوية العربية(رصاد الجوية العالمية لأل

الوضع الراهن لخدمات األرصاد والمناخ بالدول العربية والنواحي اإليجابية والصعوبات 
 .التي تعيق تطوير هذه الخدمات ورفعها إلى معالي السادة الوزراء

تأسيس مجلس الوزراء العرب مشروع " جدة حول إعالناعتمد السادة الوزراء باإلجماع  -
  ".المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ

تنفيذاً لما صدر عن السادة الوزراء، قامت األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لألرصاد  -
النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد "الجوية بإعداد مشروع 

 اإلدارة القانونية باألمانة العامة للجامعة وموائمته مع األنظمة بالتنسيق مع" الجوية والمناخ
 األساسية للمجالس الوزارية المعمول بها في جامعة الدول العربية؛
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النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد "تم تعميم مشروع  -
وإبداء المالحظات بشأنه على مرافق األرصاد الجوية العربية لدراسته " الجوية والمناخ

لعرضها على اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية في دورة استثنائية لمناقشة مشروع 
  .النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ

لعامة عقدت اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية دورتها االستثنائية في مقر األمانة ا -
النظام "، وفي ضوء المناقشات اعتمدت اللجنة مشروع 9/7/2012 و8للجامعة يومي 

وكلفت األمانة " األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ
الفنية للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية بدعوة معالي الوزراء المعنيين بشؤون 

  .مناخ في الدول العربية إلى اجتماع يخصص للموافقة على المشروعاألرصاد الجوية وال
عقد الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ اجتماعهم التأسيسي في مقر  -

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية يوم األربعاء الموافق 
وفي ضوء المناقشات، أصدر .  دولة عربية16 بحضور وزراء وممثلي 7/11/2012

  :معالي السادة الوزراء القرار اآلتي نصه
مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد "إنشاء مجلس وزاري عربي بمسمى . 1 

 .ضمن منظومة العمل العربي المشترك" الجوية والمناخ

عنيين بشؤون األرصاد الجوية الموافقة على النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب الم. 2
 وتكليف األمانة الفنية للمجلس بعرض موضوع إنشاء *والمناخ بالصيغة المرفقة

مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ ونظامه األساسي 
  “.على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة إلقراره

: القاهرة) (91(القتصادي واالجتماعي في دورته تم عرض الموضوع على المجلس ا -
: وينص على) 14/2/2013 - 91ع. د-1946ق(والذي اتخذ قراره رقم ) 14/2/2013

إعادة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ "
  ".إلى مزيد من الدراسة

المشروع مجدداً على اللجنة العربية الدائمة تنفيذاً لهذا القرار قامت األمانة العامة بعرض  -
للدراسة حيث ) 10/4/2013-8: مراكش(لألرصاد الجوية في دورتها التاسعة والعشرين 

 بشأن إنشاء مجلس الوزراء )10/4/2013 -29 د/ أ جل د -1ق(أصدرت قرارها رقم 
 :العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ وينص على

د رئيس اللجنة الدائمة بالتنسيق مع رؤساء مرافق األرصاد الجوية العربية  تكليف السي-أ"
واألمانة الفنية للجنة لصياغة وتقديم شرح مفصل للحيثيات التي من أجلها تم رفع 
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مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ إلى 
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة

 عقد دورة استثنائية للجنة الدائمة قبيل الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي -ب
لدراسة الحيثيات ووضعها في صورتها النهائية ومن ثم رفعها إلى المجلس االقتصادي 

  .واالجتماعي
 الطلب من رؤساء مرافق األرصاد الجوية العربية، كل في دولته، اتخاذ ما يلزم من -ج

ن يوضح للوزير المعني باألرصاد الجوية والمناخ جدوى مشروع تأسيس خطوات أل
مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ وأهمية تنسيق الوزير 

 ."المعني مع الوزير المختص عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي عن دولته

 إنشاء  في صياغة حيثيات مشروعقامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ القرار حيث شاركت -

 رئيس والمناخ بالتنسيق بين السيد الجوية الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد مجلس

 .العربية الجوية مرافق األرصاد الدائمة والسادة رؤساء اللجنة

الدائمة على هامش االجتماع األول للمجلس  للجنة دورة استثنائية وفي نفس اإلطار تم عقد -
الحيثيات   لدراسة5/7/2013-1مي الدولي للخدمات المناخية في جنيف خالل الفترة الحكو

 ).مرفق(في صورتها النهائية  ووضعها

وجه بإعادة عرض الموضوع ) 92(بعرض الموضوع على مجلسكم الموقر في دورته  -
 .في الدورة القادمة في بند مستقل

 بتعميم 22/9/2013 بتاريخ 2663/3قامت األمانة العامة للجامعة بموجب مذكرتها رقم  -
 :الوثائق التالية على الوزير المعني عضو مجلسكم الموقر

مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية "مذكرة شارحة بشأن إنشاء  •
  ؛"والمناخ

النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية "مشروع  •
  ؛"والمناخ

 في سيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ تأحيثيات •
  .صورتها النهائية المعتمدة من اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية

والطلب من الوزير المعني عضو مجلسكم الموقر اتخاذ ما يلزم من خطوات تنسيقية 
ة واستيضاح حيثيات إنشاء باألرصاد الجوية والمناخ لدراس مع السيد الوزير المعني

مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ وعرض النتائج على 
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة
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 بتاريخ 3/2670/ المملكة األردنية الهاشمية رقم ج عمذكرةتلقت األمانة العامة للجامعة  -
النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين  بالموافقة على مشروع 5/12/2013

  .بشؤون األرصاد الجوية والمناخ
 بتاريخ 12773تلقت األمانة العامة للجامعة مذكرة جمهورية مصر العربية رقم  -

 بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد 25/12/2013
  .الجوية والمناخ

  :القرار اآلتي نصه) 93(دورته اتخذ مجلسكم الموقر في  -
تكليف األمانة العامة للجامعة بإعداد مذكرة شارحة حول عالقة عمل المجلس المراد "

إنشاؤه والمجالس الوزارية المتخصصة القائمة والمنظمات العربية المتخصصة وإرسالها 
 إلى الدول بوقت كاف لدراستها،وعرض ذلك على الدورة القادمة للمجلس االقتصادي

  ."للبت فيها واالجتماعي، تمهيدا
مجلس "تنفيذا لهذا القرار أعدت األمانة العامة للجامعة مذكرة شارحة حول عالقة عمل  -

المزمع إنشاؤه والمجالس " الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ
 ؛الوزارية المتخصصة القائمة والمنظمات العربية المتخصصة

  المتخصصة القائمةمهام واختصاصات المجالس الوزارية الشارحةتضمنت المذكرة  -
مجلس الوزراء العرب "مهام واختصاصات  المتخصصة، كما تضمنتوالمنظمات العربية 

 . كما جاءت في نظامه األساسي"المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ

ادي واالجتماعي عن الوزير المعني عضو المجلس االقتصتم توجيه المذكرة الشارحة إلى  -
 األمانة العامة للجامعة بالرأي للعرض ةدولتكم الموقرة للدراسة واتخاذ ما يلزم نحو موافا

على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة؛ وتم توجيه نسخة من المذكرة إلى 
 .الوزير المعني باألرصاد الجوية في دولتكم الموقرة للعلم

األردن، تونس، الجزائر، السودان والعراق تفيد : ة للجامعة ردودا منتلقت األمانة العام -
مهام المجلس المراد إنشاؤه ومهام وأهداف المجالس  أنه ال ازدواجية أو تعارض بين

 .الوزارية المتخصصة القائمة والمنظمات العربية المتخصصة

ي ف) 94(تم عرض الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته  -
 :  والذي اتخذ قراره اآلتي نصه11/9/2014

مجلس  الطلب من الدول العربية التي لم تواف األمانة العامة بمرئياتها بشأن إنشاء -1" 
الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ سرعة موافاة األمانة العامة 

  .31/12/2014بمرئياتها في موعد أقصاه 
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 الجوية والمناخ األرصادمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون اء إنش إحالة موضوع -2
إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك للنظر في مدى عدم وجود ازدواجية 
في مهام واختصاصات المجلس المقترح إنشاؤه مع مهام واختصاصات المجالس 

  ."الوزارية والمنظمات العربية القائمة
ر المذكور إلى الدول العربية عبر مندوبياتها الدائمة لدى الجامعة تم إرسال نص القرا -

مجلس الوزراء العرب  بشأن إنشاء والطلب منها سرعة موافاة األمانة العامة بمرئياتها
؛ كما تم عرض 31/12/2014المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ في موعد أقصاه 

 والتي أصدرت 9/9/2014في ) 43(ها الموضوع على لجنة التنسيق العليا في دورت
 :قرارها التالي نصه

عدم وجود ازدواجية بين المنظمات العربية القائمة والمجالس الوزارية المتخصصة مع "
أهداف ومهام مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ المراد 

  ."إنشاؤه

  : المقترح المطلوب 
 الموافقة على ة الموقرة للدراسة واتخاذ ماتراه مناسبا بشأن        واألمر معروض على اللجن     

تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية وإحالة القـرار إلـى             
  .مجلس الجامعة من خالل اإلدارة القانونية التخاذ اإلجراءات التنفيذية للتأسيس
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  تاسعالالبند 

  عداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناءإنشاء لجنة عربية دائمة إل
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  9البند 

  مذكرة شارحة
  بشأن 

  إنشاء لجنة عربية دائمة إلعداد وتحديث
  الكودات العربية الموحدة للبناء

  عرض الموضوع
-1ق(  قراره رقم    30 صدر عن مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته           :أوال  
لة المستقبلية إلعداد الكودات العربيـة الموحـدة        بشأن المرح ) 18/12/2013-30ع  .د

  :التالي نصه
 حذف بند الكودات العربية الموحدة للبناء من جدول أعمـال مجلـس وزراء              -1:أوال

  .اإلسكان والتعمير العرب لعدم االختصاص
 إنشاء لجنة عربية دائمة يوكل لها مهمة إعـداد وتحـديث الكـودات العربيـة       -2

  .الموحدة للبناء
كون العضوية في اللجنة العربية الدائمة إلعداد وتحديث الكـودات العربيـة             ت -3

  .الموحدة للبناء لرؤساء الهيئات الوطنية في الدول العربية المعنية بذلك
 تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب بتوجيه الـدعوة            -1:ثانياً

 المعنية بأعداد الكودات الجتمـاع      لرؤساء الهيئات الوطنية في الدول العربية     
  .بمقر األمانة العامة للجامعة لوضع النظام الداخلي لعملها

 أن تكلف اللجنة العربية الدائمة إلعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء            -2
  . بمتابعة ما تم انجازه من عمل في مجال الكودات العربية الموحدة للبناء

نة الفنية للمجلس بعرض الفقرات المذكورة أعـاله بـشأن المرحلـة            تكليف األما  : ثالثاً
المستقبلية إلعداد الكودات العربية الموحدة على المجلس االقتصادي واالجتماعي         

  . في دورته القادمة
تولى مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب اإلشراف علـى الكـودات العربيـة          : ثانياً

كودة عربية موحدة للبناء مـن قبـل مجلـس          ) 20(الموحدة للبناء وتم تم اعتماد      
كما جاري إعداد الكودات العربية الموحدة للبناء       وزراء اإلسكان والتعمير العرب،     

  :التالية
  :2014كودات المرحلة السابعة والمقرر االنتهاء منها عام 
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  .الكود العربي للتكييف والتبريد والتدفئة المركزية -
 . للطاقةالكود العربي للمباني الموفرة -

 ).الجزء الثالث(الكود العربي للمصاعد الخاص بالسالم والمشايات الكهربائية  -

  :كودات المرحلة الثامنة
  .الكود العربي الموحد للبناء -
 .الكود العربي للطرق -

 .الكود العربي للجسور -

 .الكود العربي للخزانات -

 .الكود العربي لألبنية الخضراء -

  .قالكود العربي للحماية من الصواع -
ق (قراره رقم  ) 25( كما اصدر مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته 

بشأن المرحلة االنتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة ) 25/12/2008-25دع -1
  :  الفقرة رابعاً التالي نصهللبناء وااللتزام بها

ء اإلسكان والتعمير العرب في     الطلب إلى الدول العربية تنفيذ قرار مجلس وزرا          - 1:رابعاً  
بـشأن اعتمـاد وثيقـة    )  22/7/2008 –د غ ع   -1ق  ( دورته االستثنائية رقم    

الكودات العربية الموحدة للبناء كأداة لتحرير تجارة خدمات التـشييد والخـدمات            
الهندسية المتصلة بها، وتقديم تقرير دوري عن مدى التقدم المحـرز فـي تنفيـذ               

ودات العربية الموحدة للبناء ليتم رفعـه إلـى مجلـس وزراء            القرار إلى لجنة الك   
  .اإلسكان والتعمير العرب

إن تطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء يحتاج إلى مرحلة انتقاليـة مـن ثمـان                 -2
 ، وخالل هذه الفترة االنتقالية فإن على الـدول          2009سنوات، تبدأ من بداية عام      

  :العربية العمل على 
  ) :أ(  

 .تكمال إنشاء لجان وطنية تعني بالكودات اس •

أن تقوم الوزارات المعنية بموضوع الكودات بالدول العربيـة والمراكـز            •
البحثية بإنشاء وتطوير المختبرات المتخصصة إلعداد الدراسات والبحوث        

  . واالستفادة من نتائجها في إجراء التحديث المستمر للكودات
قاولين العاملين في مجال صناعات التشييد      االهتمام بآراء االستشاريين والم    •

 .والبناء لتالفي الصعوبات التي تعترض تطبيق الكودات
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  ) :ب(
التشجيع على استعمال الكودات العربية الموحدة للبناء بجانـب الكـودات            •

  .الوطنية
  .نشر وتوفير كودات البناء بمختلف الوسائل واإلمكانات •
 . البناء بصفة دوريةتأهيل وتدريب العاملين في مجال كودات •

 .وضع خطة وبرامج توعية لنشر ثقافة كود البناء •

تضمين الكودات في البرامج الدراسية في كليات الهندسة ومراكز التدريب           •
 .المهني بما في ذلك الكودات العربية الموحدة للبناء

ـ               -3 رة أن تقوم لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، في السنتين األخيرتين مـن الفت
االنتقالية، بتحديد الكودات العربية الموحدة للبناء التي توصي بالنظر في االلتـزام            
بتطبيقها بعد الفترة االنتقالية، ويتم اإلعالن عن االلتزام بتطبيق هذه المجموعة من            

 .الكودات من قبل مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب 

وحدة للبناء ومن ثم مجلس وزراء   أن يتم من خالل لجنة الكودات العربية الم-4
اإلسكان والتعمير العرب اإلعالن دورياً عن مجموعة الكودات العربية الموحدة 

  .للبناء التي تدخل مرحلة االلتزام
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 كما نود التذكير أن مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب قد أصدر قراره رقم  -
ربية وفق المنهج الموحد بشأن إعادة صياغة الكودات الع) 29/11/2007-24ع.د1ق(

لصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء، وكذلك وثيقة األرقام التعريفية المعدلة 
 ). 29/12/2011-28ع.د1ق(بموجب قرار المجلس رقم 

ومما سبق ذكره وبناء على قرار مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته  -
المجلس االقتصادي واالجتماعي في المذكور أعاله، تم عرض الموضوع على ) 30(

، إنشاء اللجنة العربية الدائمة 13/2/2014 الذي عقد في القاهرة 93دورته العادية 
  إلعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء 

-93ع.د-1988ق (واصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي قراره رقم  -
 بتعميم مقترح إنشاء لجنة عربية تكليف األمانة العامة": التالي نصه) 13/2/2014

دائمة إلعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء على الدول العربية تمهيداً 
  ".  لمناقشته في الدورة القادمة واتخاذ القرار النهائي بشأنها

وتنفيذا لذلك قامت األمانة العامة بالتعميم على الجهات المعنية في الدول العربية وذلك  -
   .2/3/2014 بتاريخ 1169/5 مذكرتها رقم بموجب

 :تلقت األمانة العامة للجامعة ردود من الدول العربية التالية -

  ).1مرفق (المملكة العربية السعودية بعدم وجود مالحظات 
  ).2مرفق (الجمهورية اليمينية بالموافقة على انشاء اللجنة 

كودات واللجنة الفنية لمجلس جمهورية العراق تقترح بعقد اجتماع استثنائي للجنة ال
  ).3مرفق (وزراء اإلسكان والتعمير العرب لدراسة الموضوع 

رقم ) 94(كما صدر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية  -
  : التالي نصه) 11/9/2014 – 94ع . د-2018ق(
 لجنـة  دعوة مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب إلي االستمرار في متابعة عمـل    "

إعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء إلي حين البت في تبعية هذه اللجنة فـي     
   ".االجتماع القادم للمجلس االقتصادي واالجتماعي

الذي ) 78(تم إحاطة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في اجتماعه             -
   .مجلس االقتصادي واالجتماعي المذكور أعالهعقد بمقر األمانة العامة للجامعة بقرار ال

  : المقترح المطلوب 
تحويل اللجنة العربية إلعداد صياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء إلي اللجنـة             
العربية الدائمة إلعداد صياغة وتحديث الكودات العربيـة الموحـدة للبنـاء تتبـع المجلـس                

  . االقتصادي واالجتماعي
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  10البند 

  مذكرة شارحة
   بشأن

  اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية
  

  : عرض الموضوع 
  

: شـرم الـشيخ   (االقتـصادية واالجتماعيـة الثانيـة       : أصدرت القمة العربيـة التنمويـة      -
  بالموافقة على مـشروع الـربط البحـري بـين الـدول         ) 19(القرار رقم   ) 19/1/2011

 العربية، والذي كان من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبـضائع بـين             
  .الدول العربية 

  بتكليف من مجلس وزراء النقل العـرب، قامـت اللجنـة الفنيـة للنقـل البحـري منـذ                    -
دة اجتماعات، بإعداد مشروع االتفاقية فـي صـيغتها النهائيـة           ، ومن خالل ع   2011عام  

 .لعرضها على مجلس وزراء النقل العرب

بتـاريخ  ) 27(فـي دورتـه     ) 399(أصدر مجلس وزراء النقل العـرب القـرار رقـم            -
 -: ، والذي ينص على ما يلي22/10/2014

ل العربيـة   الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بـين الـدو            . 1
 ) . بالصيغة المرفقة(

  

  .تكليف األمانة العامة باستكمال اإلجراءات النظامية العتماد االتفاقية . 2
  

  )مرفق مشروع االتفاقية(  
  

تهدف االتفاقية إلى تنظيم العالقات البحرية بين الدول العربية وتذليل العقبات التي تحـول               -
تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال       دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية، و       

  .بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها

  : المقترح المطلوب 
   .التخاذ ماتراه مناسباواألمر معروض على اللجنة الموقرة   
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  الفهرسة
  

  الباب األول 
  أحكام تمهيدية

 
 األهداف  ) 1( المادة 

 التعاريف  ) 2( المادة 

 نطاق التطبيق  )3( المادة 

 األنظمة والمعايير  )4( المادة 

 مرور السفن وإبحارها  )5( المادة 

 النقل الساحلي بين موانئ طرف متعاقد  )6( المادة 
   

  الباب الثاني
  مجاالت التعاون

 
 الشراكة بين شركات النقل البحري  )7 ( المادة

 تنسيق عمليات تشغيل سفن االطراف المتعاقدة  )8( المادة 

 استخدام الموانئ العربية في إعادة توزيع البضائع  )9( المادة 

 التعاون المينائي  )10( المادة 

 بناء وصيانة وإصالح السفن والصناعات البحرية  )11( المادة 

 النهوض بمستوى السفن العربية التجارية  )12( المادة 

  )13( المادة 
 التعليم والتدريب والتأهيل البحري

 الموائمة التشريعية  )14( المادة 

 مكافحة القرصنة والسطو المسلح  )15( المادة 
   

  الباب الثالث
  معاملة السفن في الموانئ

 
 انئمعاملة سفن االطراف المتعاقدة بالمو  )16( المادة 

 االعتراف بوثائق السفينة  )17( المادة 

 تسوية النزاعات على متن السفن  )18( المادة 
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  الباب الرابع

  السالمة والحماية واألمن البحري
 

 سالمة المالحة البحرية  )19( المادة 

 حماية البيئة البحرية من التلوث  )20( المادة 

 االمن البحري  )21( المادة 

 الحوادث البحرية  )22( المادة 

  )23( المادة 
 التأمين البحري والحماية والتعويض 

  )24( المادة 
   تصنيف السفن

  
 

 
  الباب الخامس
  العمالة البحرية

 

  )25( المادة 
 االعتراف بوثائق تعريف البحارة

  )26( المادة 
 حقوق والتزامات البحارة والتسهيالت المقدمة لهم

  )27( المادة 
  ستعانة بالعمالة البحرية العربية المؤهلةاال
 

 
  الباب السادس

  نقل البضائع بحراً
 

 
  األول الفصل

 البضائع نقل تنظيم

  )28( المادة 
 ترخيص نقل البضائع

  )29( المادة 
  عقد التأمين على البضائع

 

 
  الفصل الثاني
 وثيقة النقل

 إصدار وثيقة النقل   )30( المادة 

 بيانات وثيقة النقل  )31( المادة 

 التحفظ في وثيقة النقل  )32( المادة 
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 داللة وثيقة النقل  )33( المادة 

 إصدار مستندات أخرى  )34( المادة 
  الفصل الثالث 

 مسؤولية المرسل

 مسؤولية المرسل تجاه متعهد نقل البضائع  )35( المادة 

 قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة  )36( المادة 

  فحص البضاعة من قبل متعهد نقل البضائع  )37( ادة الم
 

  الفصل الرابع 
 مسؤولية متعهد نقل البضائع

 أسس مسؤولية متعهد نقل البضائع  )38( المادة 

 فترة مسؤولية متعهد نقل البضائع  )39( المادة 

 مسؤولية متعهد نقل البضائع عن تصرفات وأفعال تابعيه  )40( المادة 

  فقدان متعهد نقل البضائع لحقه في االستفادة من حدود المسؤولية القانونية  )41( المادة 
 

  الفصل الخامس 
  التعويض عن تلف أو نقص أو 
 فقد البضاعة أو تأخير التسليم

 أسس تقدير التعويض   )42( المادة 

 أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة   )43( المادة 

حدود مسؤولية متعهد نقل البضائع في حالة تأخير تسليم البضاعة في   )44( مادة ال
 موعدها تحت ظروف معينة

 حدود مسؤولية متعهد نقل البضائع عن األضرار غير المباشرة  )45( المادة 

 مسؤولية متعهد نقل البضائع عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها  )46( المادة 

 حدود المسؤولية القانونية لمتعهد نقل البضائع إلجمالي خسارة البضاعة  )47( المادة 

 اإلخطار بفقد أو تلف البضاعة  )48( المادة 

  العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها  )49( المادة 
 

  الفصل السادس 
  البضاعةأجرة نقل

 استحقاق أجرة نقل البضائع  )50( المادة 

 مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة نقل البضاعة  )51( المادة 

  حقوق متعهد نقل البضائع إذا لم يتم دفع أجرة نقل البضاعة  )52( المادة 
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  الفصل السابع 
 حق التصرف في البضاعة

  حق المرسل والمرسل إليه في التصرف  )53( المادة 
 

  الفصل الثامن  
  تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

  مسؤولية المرسل إليه عن استالم البضاعة   )54( المادة 
  اإلقرار بتسلم البضاعة   )55( المادة 
  التسليم في حال وجود وثيقة النقل غير قابلة للتداول   )56( المادة 
  التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول   )57( المادة 
  يم البضاعةاإلجراءات في حالة تعذر تسل   )58( المادة 

  
  الفصل التاسع  

  إجراءات التقاضي والتحكيم في عقود نقل البضائع
  حل الخالفات والتحكيم بين أطراف عقد النقل   )59( المادة 
  الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم بين أطراف عقد النقل   )60( المادة 
  عقد النقلإجراءات التقاضي ورفع الدعوى بين أطراف    )61( المادة 

  

  
  الفصل العاشر

  أحكام إضافية لعقود نقل البضائع

  )62( المادة 
 إحالة الحقوق

  )63( المادة 
 استخدام الوثائق واالتصاالت اإللكترونية

  )64( المادة 
 توافق عقد النقل مع نصوص االتفاقية

  )65( المادة 
 تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

  )66( المادة 
  لية عن توفير البياناتالمسؤو

 

 
  الباب السابع
 نقل الركاب

 
  الفصل األول

 الناقلالتزامات 
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  )67( المادة 
 ترخيص نقل الركاب

  )68( المادة 
 نقل الراكب وأمتعته

  )69( المادة 
 تذكرة السفر

  )70( المادة 
 التأمين على نقل الركاب

 
  الفصل الثاني

 األمتعة

  )71( المادة 
 متعةتسجيل األ

  )72( المادة 
  المحافظة على أمتعة الراكب المتوفي أو المفقود أو المريض

 

 
  الفصل الثالث

 مسؤولية الراكب

  )73( المادة 
 مسؤولية الراكب في اتباع التعليمات

  )74( المادة 
  مسؤولية الراكب عن األمتعة

  

 
  الفصل الرابع

 الناقلمسؤولية 

  )75( المادة 
 قل عن سالمة الراكبمسؤولية النا

  )76( المادة 
 مسؤولية الناقل عن األضرار التي تلحق بالراكب من التأخير

  )77( المادة 
 عدم جواز إعفاء الناقل عن األضرار البدنية التي تصيب الراكب

  )78( المادة 
  حاالت إعفاء الناقل من مسؤولية التأخير

 

 
  الفصل الخامس

 أجرة النقل

  )79( المادة 
 أجرة النقل 

  )80( المادة 
 التنازل عن تذكرة السفر
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  )81( المادة 
 درجة اإلركاب

  )82( المادة 
 المزايا الخاصة

 ضمان تحصيل أجرة النقل  )83( المادة 

  )84( المادة 
 الظروف الطارئة أو القاهرة التي تحول دون سفر الراكب

 
  

  الفصل السادس
 التعويض عن األضرار

  )85 (المادة 
 التعويض عن تلف أو نقص أو ضياع األمتعة

  قانون المطالبة بالتعويض عن األضرار  )86( المادة 
 

    
  الباب الثامن
  أحكام عامة

  تنسيق العالقات في المحافل اإلقليمية والدولية  )87( المادة 
  حدود تطبيق االتفاقية   )88( المادة 
  ة الساريةعالقة االتفاقية باألنظم   )89( المادة 
  استخدام اإليراد المتحقق من خدمات النقل البحري   )90( المادة 
  مراعاة األنظمة والقوانين في موانئ وأراضي طرف متعاقد   )91( المادة 
  منح تسهيالت إضافية   )92( المادة 
  أحكام استثنائية   )93( المادة 
  حل الخالفات في تفسير االتفاقية   )94( المادة 

  
  ب التاسعالبا  

  أحكام ختامية

  )95( المادة 
 مسؤولية متابعة تنفيذ االتفاقية وتعديلها

  )96( المادة 
 التوقيع والتصديق 

  )97( المادة 
 االنضمام
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  )98( المادة 
 الدخول حيز النفاذ

   )99( المادة 
  التحفظات

  )100( المادة 
 التعديالت

  )101( المادة 
 االنسحاب

 ) 102( المادة 
 االنتهاء

  )103( المادة 
 مسؤولية األمين العام في اإلبالغ

 جهة اإليداع  )104( المادة 
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  , )المشار إليها فيما يلي باألطراف المتعاقدة( إن حكومات الدول العربية 

إذ تسترشد بإعالن القــادة العــرب في مؤتمر القمــة العربية االقتصادية والتنموية 
في اتفاقهم ) 2009 يناير20ــــ19(ألولى المنعقد في الكويت في الفترة واالجتماعيــة ا

على تحقيــق ربــط شــبكــات النقـــل البـــري والبحــري والجــوي 
  , فيما بــين الدول العربية 
الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية ) 19(وإذ تسترشد بالقرار رقم 

  .م 2011عقدة بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام الثانية المن
وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون 

 وثيق بين دول الجامعة في الشئون االقتصادية والمالية ، 

الدولية ويعد قاطرة وإذ تدرك أن النقل البحري يؤدي دوراً هاماً في تعزيز التجارة البينية و
  , النمو القتصاديات الدول 

تشمله من نقل للبضائع والركاب وإدارة  وألهمية التعاون في مجال صناعة النقل البحري بما
   واللوجستيات ،  وتشغيل الموانئ والنقل متعدد الوسائط

المرافق وكذلك أهمية تحقيق مستويات عالية في سالمة المالحة البحرية وأمن وسالمة السفن و
  .المينائية و مكافحة التلوث البحري 

وإذ تأخذ في االعتبار ما ينسجم وال يتناقض مع االتفاقيات السابق اتفاق الدول األطراف عليها               
في إطار جامعة الدول العربية بشأن التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول العربية في قطـاع               

قيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التـي انـضمت        النقل وعدم تعارض هذه االتفاقية مع االتفا      
  .إليها الدول العربية

  ومع األخذ في االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل ،
  :فقد اتفقت على ما يلي 

 الباب األول
  أحكام تمهيدية

   )1( المادة 
  األهداف

  :تهدف هذه االتفاقية الى 
 .تنمية التجارة العربية البينية  -1

 . بحرية بين الدول العربية  تنظيم العالقات ال -2

 .تحقيق تنسيق أفضل للمالحة البحريـة التجـارية بين أقــاليم األطراف المتعاقدة  -3
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تذليل وتفادي العوائق والصعوبات التي تحول دون تنمية النقل البحري بين الدول  -4
 .  العربية

بما في ذلك تشجيع إعداد الدراسات التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري العربي  -5
 .الموانئ والمرافئ والمناطق اللوجستية

تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق التعاون في مجاالت السالمة البحرية واالمن البحري   -6
 .وحماية البيئة البحرية وادارة الخدمات بالموانئ البحرية 

طيل تحديد وتنفيذ سياسات مالحية متوائمة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة لألسا -7
 .البحرية التجارية في الدول األعضاء

تنسيق مواقف الدول األعضاء فيما يتعلق باالنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية  -8
 . والدولية في مجال النقل البحري

تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية في المحافل والمنظمات االقليمية والدولية المعنية  -9
 .بالنقل البحري 

 .لعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النقل البحري وتفعيلها -10

 .التعاون في مجال بناء وصيانة وإصالح السفن  -11

 ,التعاون في مجاالت التعليم والتدريب والتأهيل البحري  -12

تشجيع التعاون بين الشركات والمؤسسات البحرية العربية وكذا إنشاء شركات مالحية  -13
ية السارية وبما يتالئم مع متطلبات التجارة الخارجية للدول مشتركة وفقاً للقوانين الوطن

 .العربية 

  ) 2( المادة 

  التعاريف
  :يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة أمامها , ألغراض تطبيق هذه االتفاقية

 :االتفاقية -1

  .اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع  بين الدول العربية
 :ة االطراف المتعاقد -2

  .الدول العربية المصادقة على هذه إالتفاقية أو المنضمة إليها 
 :السلطة المختصة  -3

الجهة التي يحددها القانون الوطني المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البحري 
واإلشراف عليه ومنح التراخيص لمزاولة نشاط النقل البحري في كل طرف 

  .متعاقد
 :الشخص  -4

  .)بارياعت(أي شخص طبيعي أو معنوي 
 :شركة مالحة وطنية / مؤسسة  -5
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شخصية اعتبارية  يكون مقرها الرئيسي تقام في اقليم طرف متعاقد ومسجلة فيه 
وفقاً لقوانينه وأنظمته وتتخذ من ذلك اإلقليم مقراً لها ، وتمتلك او تستأجر سفناً 

  .ترفع علم ذلك الطرف المتعاقد
 :السفينة  -6

  للعمل في المالحة البحريةكل منشأة عائمة تعمل عادة أو معدة 
 :سفينة الطرف المتعاقد  -7

يحمل جنسية أي من األطراف  كل سفينة تجارية تمتلكها الدولة أو شخص
المتعاقدة أو مؤسسة او شركة مالحية وطنية ومسجلة بإقليم طرف متعاقد وترفع 
علمه أو سفينة مستأجرة من أي من تلك الجهات وترفع علم ذلك الطرف المتعاقد 

  .قاً لتشريعاته النافذة ووف
 :سفينة مستأجرة  -8

يحمل جنسية أي من  شخص أي أي سفينة تجارية مستأجرة لفترة محددة من قبل
األطراف المتعاقدة أو مؤسسة أو شركة مالحة وطنية لطرف متعاقد وترفع علم 

  . ذلك الطرف 
 :عضو طاقم السفينة  -9

ن اسمه مدرجاً في الربان وكل من يعمل على ظهر سفينة طرف متعاقد ويكو
سجل طاقم السفينة ومكلف فعلياً بأداء مهام ما على متن السفينة متعلقة بتسيير أو 

  .خدمة السفينة اثناء رحلتها البحرية وفقاً لألنظمة المعمول بها
 :المرفأ / الميناء  -10

كل ميناء بحري يقع في إقليم احد األطراف المتعاقدة ويكون مفتوحاً للتجارة 
  .دولية والمالحة ال

 :النقل الساحلي  -11

وال يعد نقالً , النقل البحري بين ميناءين او أكثر من موانئ ذات الطرف المتعاقد 
ساحلياً إبحار سفينة بين موانئ ذات الطرف المتعاقد لصعود ركاب او لشحن 
بضائع قاصدة موانئ طرف متعاقد آخر أو موانئ دولة غير منضمة لهذه االتفاقية 

او تفريغ بضائع من موانئ طرف متعاقد آخر أو موانئ دولة أو إلنزال ركاب 
  .غير منضمة لهذه االتفاقية 

 :Port state control/PSCرقابة دولة الميناء  -12

يقصد به آلية التفتيش والرقابة لطرف متعاقد في موانئه على السفن التي ال ترفع 
  .علم ذلك الطرف وترسو في أحد موانئه

 :األمن البحري  -13



 270 

والمضمنة في المدونة " IMO " الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية األحكام 
واالتفاقية الدولية  "  ISPS CODE"الدولية ألمن السفن والمرافق المينائية 

   ) .SOLAS( لسالمة األرواح في البحار 
 :عقد التأمين البحري -14

خطار هو اتفاق يلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان تعويض األضرار الناشئة عن األ
  .البحرية والتي تلحق بالمؤمن له

 ) : P & I Club (نادي الحماية والتعويض البحري  -15

هيئة أو شركة تقوم بالتأمين لتغطية المسؤولية الناجمة عن األخطار البحرية التي 
تتعرض لها السفن والبضائع وملحقات السفن والخسائر التي تتكبدها األطراف 

  ).الطرف الثالث(األخرى 
 :ائع نقل بض -16

باستخدام سفينة أو أكثر بعقد نقل طرفين متعاقدين نقل بضاعة بحراً بين دولتي 
واحد ووثيقة بعدد السفن المستخدمة وتحت مسئولية متعهد نقل بضائع واحد من 

  .نقطة استالمه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه
 :البضاعة  -17

ذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ما يلتزم متعهد نقل البضائع أو الطرف المنف
وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل 
إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو باالت أو صناديق أو داخل 
حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد 

ية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة السائلة والغاز
  .أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية

 :النقل الدولي المتعدد الوسائط  -18

نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على األقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل 
 البضاعة في عهدته من متعدد الوسائط يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه
  .مكان في بلد ما إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر

 ) :العبوة أو الطرد ( وحدة الشحن  -19

) حاوية أو أي وسيلة مـشابهة     ( التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية           ةالوحد
شـحن  وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحـدة               

 .واحدة

 :الناقل / متعهد نقل البضائع / متعهد نقل البضائع بحراً  -20

الشخص المرخص له من الجهة المختصة في طرف متعاقد والذي يبرم عقد نقل 
البضاعة بحراً مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه 

  .ويتصرف بصفته أصيالً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد
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 ) :عقد النقل(راً عقد نقل البضاعة بح -21

العقد المبرم بين المرسل ومتعهد نقل البضائع أو من ينوب عن أي منهما والذي 
يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد نقل البضائع بنقل البضاعة التابعة 
للمرسل من بلد طرف متعاقد إلى المرسل إليه في بلد طرف متعاقد آخر مقابل 

  .أجر محدد 
 ) :وثيقة النقل( بحراً وثيقة نقل البضاعة -22

نقل البضائع مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استالم متعهد 
للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالــة 

 . ، وهذه الوثيقـة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية 

 :وثيقة النقل القابلة للتداول  -23

 ." لحامله"أو " ألمر شخص"تكون ثيقة النقل التي و

 : وثيقة النقل غير القابلة للتداول  -24

  .وثيقة النقل التي تحرر باسم مرسل إليه واحد
 ) :الشاحن( المرسل  -25

الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل باسمه ــــ أو من 
ع لنقل هذه البضاعة من ينوب عنه أو من يمثله ــــ مع متعهد نقل البضائ

  .إقليم طرف متعاقد إلى إقليم أو أكثر لطرف أو أطراف متعاقدة أخرى
 :المرسل إليه  -26

الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استالم البضاعة من 
  .متعهد نقل البضائع أو من ينوب عنه

 :الترخيص  -27

ل البحري للركاب أو البضائع إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النق
  ).رخصة(وتمنح بموجبه وثيقة 

 :الطرف المنفذ -28

أي شخص يعهد إليه متعهد نقل البضائع بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد 
النقل ، ومن ذلك أعمال النقل البحري وأعمال النقل البري بين رصيف الميناء     

ء وأعمال تداول وتحميل وتفريغ ومستودع متعهد نقل البضائع في حدود المينا
  .وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه

 :التسليم  -29

تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر 
يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه مع 

  . في بلد المرسل إليهااللتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول
 :االتصال االلكتروني  -30
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تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو 
بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن 

  .استخدامها بالرجوع إليها الحقاً
 :الناقل  -31

مختصة بدولة منضمة لهذه االتفاقية والذي الشخص المرخص له من الجهة ال
يلتزم باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيالً لنقل 

  .راكب بحراً ويتحمل مسئولية تنفيذ ذلك مقابل أجرة نقل
 :الراكب  -32

المسافر الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو ألي 
  .غرض آخر 

 :أجرة النقل / نقل الراكب أجرة  -33

  .المقابل المادي الذي يدفعه الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية
 :الرحلة البحرية للركاب  -34

نقل راكب بواسطة البحر من ميناء أحد األطراف المتعاقدة إلى ميناء طرف 
  . متعاقد آخر مقابل أجر

 :التابع  -35

رتبة على عقد نقل البضائع أو كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ االلتزامات المت
الرحلة البحرية للركاب من األطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من 
الباطن مع األطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكالئه 

  .أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة أو الركاب وأمتعتهم 
 :القوة القاهرة  -36

ل عمل أو حادث غير متوقع وال يمكن التغلب عليه ويعود إلى ظروف خارجة ك
 .عن إرادة اطراف عقد النقل وال يمكن لهم تجنبه 

 :SDRحقوق السحب الخاصة  -37

وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً 
في التاريخ الذي يتفق عليه لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو 

الطرفان وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك 
  .التاريخ على عملياته ومعامالته
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  ) 3( المادة 

  نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه االتفاقية على المالحة البحرية ونقل البضائع ونقل الركاب بحراً انطالقاً  -1

رف متعاقد ووصوالً إلى ميناء طرف متعاقد آخر وبما ال يخل  بإجراءات من ميناء ط
 .وأحكام أنظمة وقوانين الجمارك في الدول األعضاء 

 :تطبق أحكام هذه االتفاقية على مايلي  -2

عقد نقل بضاعة من قبل ناقل واحد بواسطة سفينة طرف متعاقد أو أكثر بين دولتين  - أ
 .أو أكثر من دول األطراف المتعاقدة

نقل راكب من قبل ناقل واحد بواسطة سفينة أو أكثر بين دولتين أو أكثر من   - ب
 .دول األطراف المتعاقدة

ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية أو تكون غير متوافقة أو تتعارض مع تطبيق أي اتفاقية ثنائية  -3
 .أو دولية متعددة األطراف

ني في وضع أي أطر تشريعية ال تؤثر هذه االتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوط -4
لتنظيم أعمال النقل البحري وتنظيم عمل الناقلين البحريين للبضائع أو الركاب طبقاً 

 .لمتطلبات كل دولة على حدة 

يلتزم الناقل البحري للبضائع والناقل البحري للركاب بإتباع قوانين وأنظمة البلد الذي ينقل  -5
  .إليه وبما ينسجم مع أحكام هذه االتفاقية

يمكن لمؤسسات وشركات المالحة من دولة غير طرف في هذه االتفاقية والـسفن التـي                -6
ترفع علم دولة غير طرف في هذه االتفاقية أن تشارك دون قيد فـي نقـل البـضائع او     

 .الركاب بين دول األطراف المتعاقدة وبينها وبين دول غير أطراف في هذه االتفاقية

  :لى ال تسري احكام هذه االتفاقية ع -7
المالحة في المياه الداخلية وحقوق العبور في قناة السويس التي تخضع للقوانين  -أ 

الوطنية وكذلك للقواعد والنظم المتبعة وفق االتفاقيات والمعاهدات الدولية 
 .السارية ذات العالقة 

االنشطة المالحية التي تختص بها مؤسسات وشركات المالحة الوطنية   -ب 
المساعدات , االرشاد , القطر , نقل الساحلي والشركات الوطنية مثل ال

وغيرها من خدمات الموانئ وعمليات الصيد التي يتم إجراؤها في , المالحية 
 . المياه االقليمية لكل طرف متعاقد 

دخول وبقاء ومغادرة األفراد التي تخضع للتشريعات الوطنية لكل طرف متعاقد -ج 
. 

 :ال تسري أحكام هذه االتفاقية على  -8

 .ن الحربية والسفن المساعدة التابعة للقوات البحريةالسف  -أ 
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 . السفن التي ال يتم تشغيلها ألغراض تجارية  -ب 

 .سفن الصيد وسفن أبحاث المصايد السمكية والتفتيش وسفن مصانع الصيد  -ج 

 .السفن المستخدمة للجغرافيا المحيطية والجغرافيا المائية والبحث العلمي  -د 

  البحرية الساحلية بين موانئ الطرف المتعاقد  السفن المستخدمة في الرحالت -هـ
  .   السفن المستخدمة في النقل الداخلي -ز
  .   السفن المستخدمة في اإلرشاد أو القطر أو البحث واإلنقاذ البحري-و
 .  السفن ذات القوة المحركة النووية -ح

   )4( المادة 
  األنظمة والمعايير

  :يراعى عند تطبيق هذه االتفاقية ما يلي 
األنظمة السارية في بلدان األطراف المتعاقدة وأحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي -1

 .تكون األطراف المتعاقدة منضمة إليها 

المعايير المطبقة في موانئ األطراف المتعاقدة فيما يتعلق بسالمة المالحة واألمن البحري -2
معيشـة أعضاء طاقم السفينة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظـروف 

 .وظروف عملهم 

   )5( المادة 
  مرور السفن وإبحارها

 التجارية وتعزيزها وتنميتها بين     متسعى األطراف المتعاقدة إلى تسهيل حركة مرور سفنه        -1
بلدانهم لغرض نقل البضائع ونقل الركاب ، وبما يتوافق مع االتفاقية الدوليـة لتـسهيل                

 .رة عن المنظمة البحرية الدولية حركة المرور البحري الصاد

يحق لسفن أي طرف متعاقد اإلبحار بين موانئ األطراف المتعاقدة األخـرى المفتوحـة               -2
 .للتجارة الدولية وموانئ دولة غير طرف في هذه االتفاقية لنقل البضائع والركاب

ـ              -3 رف يلتزم طاقم أي سفينة تابعة لطرف متعاقد بالتعليمات المبلغة له من بـرج مينـاء ط
متعاقد آخر  أثناء مرور السفينة بالممر المالحي للدخول إلى ذلك الميناء إلى أن ترسـو                

 .في الرصيف المحدد لها 

تحرص األطراف المتعاقدة على التبليغ المبكر لسفن األطراف المتعاقدة األخرى في حال             -4
 OUTER(حدوث تغيير في مسار الممر المالحي الخـارجي ألي مينـاء تـابع لهـا     

SEPARATION ZONE OF THE PORT.(  
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   )6( المادة 
  النقل الساحلي بين موانئ طرف متعاقد

إدراكاً ألهمية النقل الساحلي في تيسير توزيع البضائع من ميناء رئيس في طرف متعاقد إلى 
موانئ اخرى في ذات الطرف المتعاقد مما يساعد على الربط بين الموانئ الرئيسية في 

  : تسعى تلك األطراف المتعاقدة إلى ما يلي األطراف المتعاقدة ،
تشجيع النقل الساحلي للبضائع والركاب بين الموانئ العائدة ألي طرف من األطراف  -1

 . المتعاقدة 

 .دعم خدمات النقل الساحلي للبضائع والركاب وتطويره -2

 . تجهيز الموانئ الستقبال سفن النقل الساحلي للبضائع والركاب -3

ت الموانئ والجمارك واإلجراءات األخرى لسفن وبضائع وركاب تبسيط وتسهيل إجراءا -4
 .النقل الساحلي في موانئ األطراف المتعاقدة

 .تقديم التسهيالت والدعم لشركات النقل الساحلي الوطنية للبضائع والركاب  -5

   
  نيالباب الثا

 مجاالت التعاون

   )7( المادة 
  الشراكة بين شركات النقل البحري

متعاقدة على تشجيع القطاع الخاص والقطاع العام لديها إلنشاء شركات تعمل االطراف ال -1
مشتركة تعمل في مجالي النقل البحري للبضائع والنقل البحري للركاب وكذلك النقل 
المتعدد الوسائط واللوجستيات بهدف تطوير الحركة التجارية وانتقال األشخاص بين 

  .أقاليم االطراف المتعاقدة 
ات وشركات المالحة الوطنية لدى األطراف المتعاقدة في اتفاقيات تشجيع دخول مؤسس -2

مشتركة وتحالفات ودمج عملياتها وتطوير خدماتها بما في ذلك قيامها بتقديم خدمات 
 .النقل الدولي المتعدد الوسائط 

   )8( المادة 
  تنسيق عمليات تشغيل سفن االطراف المتعاقدة

بشكل فعال في التجارة الخارجية للدولة كلما كان تشجيع ودعم مساهمة األساطيل الوطنية  -1
وبما في ذلك التجارة المنبثقة من المساعدات الحكومية واالتفاقيات التجارية , ذلك ممكناً

الثنائية والمتعددة األطراف ، وكذلك في نقل التجارة البينية بين دول األطراف المتعاقدة 
.  
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وجه القصور في خدمات النقل البحري إجراء الدراسات والبحوث المشتركة لتحديد أ -2
والموانئ واللوجستيات في أقاليم األطراف المتعاقدة ووضع الحلول المناسبة العملية 

 .لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية على المستوى اإلقليمي والدولي 

تحفيز مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية والدولية على دعم وتمويل مؤسسات وشركات  -3
 .حة الوطنية لتحسين وتنمية اساطيلها وتطوير خدماتها المال

التنسيق والتكامل بين األساطيل الوطنية لألطراف المتعاقدة في مجال نقل البضائع وتبادل  -4
وتشجيع إقامة , الفراغات والمشاركة في الخدمات لتحقيق االستخدام األفضل لألساطيل

ى الصعيدين اإلقليمي والدولي شبكــات تسويق مشتركة لخدمــات النقل البحري عل
. 

توحيد وتنسيق الجهود في متابعة المستجدات والتطورات في مجال صناعة النقل البحري  -5
 .وتطبيق المتطلبات والمعايير البحرية الدولية

   )9( المادة 
  استخدام الموانئ العربية في إعادة توزيع البضائع

  :تعمل األطراف المتعاقدة على ما يلي 
 موانئها وتطويرها لتتوافر فيها عوامل األمن والسالمة والحفاظ على تخصيص بعض -1

البيئة طبقاً للقواعد والمعايير الدولية وتبني أساليب اإلدارة الحديثة وربط تلك الموانئ 
 .بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية 

 والحاويات على إعداد وتهيئة بعض موانئها لتكون موانئ محورية إلعادة توزيع البضائع -2
باقي الدول العربية والدول المجاورة وبما يخدم سهولة وسرعة تأمين التبادل بين 
األطراف المتعاقدة من جهة والمساهمة في حركة التجارة البحرية الدولية لألطراف 

 .المتعاقدة من جهة أخرى 

   )10( المادة 
  التعاون المينائي

ومن ضمنها , جراءات التي تحكم عمليات الموانئ تبسيط وموائمة القوانين واللوائح واإل -1
اإلجراءات الجمركية والصحية واإلدارية والعمل على توحيد الوثائق المطلوبة 

لتقصير مدة بقاء السفن في موانئ األطراف المتعاقدة تماشياً مع اتفاقية , بالموانئ
 ).(FALتسهيل حركة المالحة البحرية الدولية 

المؤسسية إلدارة الموانئ البحرية العربية وتوحيدها تحقيقاً لزيادة تطوير وتحديث الهياكل  -2
 . الكفاءة

 .العمل على موائمة هياكل التعرفة والرسوم واألجور في موانئ األطراف المتعاقدة  -3

توطيد التعاون بين األطراف المتعاقدة في مجال تبادل الخبرات في إدارة الموانئ البحرية  -4
 .وعملياتها
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 .األداء والكفاءة في الموانئ البحرية وزيادة قدراتها التنافسيةرفع مستويات  -5

تبادل الزيارات بين المسئولين والمختصين في الموانئ العربية للوقوف على التجارب  -6
 .الناجحة لتطوير الموانئ العربية 

إبرام مذكرات تفاهم للتعاون المينائى بين الموانئ العربية تتضمن اإلجراءات التفصيلية  -7
 .االت التعاون لمج

بحيث تشمل ــــ على سبيـل المثال ال , تنويع أنشــطة الموانئ البحـرية  -8
الحصر ــــ المجاالت الصناعية والتجارية واللوجستية وخدمات التوزيع اإلقليمي 

 . والدولي

تبادل المعلومات باستخدام نظم التبادل اإللكتروني للبيانات حول خطوط المالحة والسفن  -9
, بين موانئ ومرافئ األطراف المتعاقدة والطاقات المتاحة لألساطيل الوطنيةالعاملة 

 . تحقيقاً للتنسيق والتكامل بين هذه األطراف

إعداد الدراسات الدورية والخطط اإلستراتيجية لتنمية وتطوير الموانئ في أقاليم األطراف -10
 .المتعاقدة

   )11( المادة 
  البحريةبناء وصيانة وإصالح السفن والصناعات 

حث مؤسسات وشركات المالحة البحرية الوطنية العربية على االستفادة من خدمات  -1
 .الشركات العربية لبناء وصيانة وإصالح السفن ووفقاً لألسس التجارية المتبعة 

تبادل الخبرات والمعلومات الفنية لدى األطراف المتعاقدة في مجال بناء وصيانة   -2
 .وإصالح السفن 

عالقات تعاون بين الشركات العربية لبناء وصيانة وإصالح السفن تشجيع إقامة  -3
  .والصناعات البحرية 

   )12( المادة 
  النهوض بمستوى السفن العربية التجارية

تطبق إجراءات التفتيش على السفن التابعة لألطراف المتعاقدة طبقاً لالتفاقيات الدولية  -1
 ).IMO(الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية 

عمل على تطبيق آلية رقابة دولة الميناء على السفن في الموانئ البحرية التابعة ال -2
لألطراف المتعاقدة وفق ما ورد في مذكرات التفاهم اإلقليمية الخاصة برقابة دولة 

 . الميناء على السفن 

 التعاون في مجال التبادل اإللكتروني للبيانات المتعلقة بشهادات وبيانات السفن بين موانئ -3
 . األطراف المتعاقدة 



 278 

قيام السلطات المختصة لدى األطراف المتعاقدة بإخضاع سفن االطراف المتعاقدة  -4
لمتطلبات االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بسالمة السفن للمالحة ومنع التلوث 

 .البحري واالمن البحري

   )13( المادة 
  التعليم والتدريب والتأهيل البحري

  :المتعاقدة على األطراف 
االلتزام بالمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالعمالة البحرية وظروف المعيشة والعمل  -1

 .والتعليم والتدريب والتأهيل البحري, على ظهر السفن 

العمل على االنضمـام لالتفاقيات والمعاهدات اإلقليميـة والدولية ذات العالقة بالعمالة  -2
  التأهيل وخاصة ما يتعلق منها بمنظمـة العمل الدوليةالبحرية والتعليم والتدريب و

)  (ILO , والمنظمة البحرية الدولية)IMO. ( 

توفير فرص التدريب العملي البحري على سفن دول األطراف المتعاقدة وذلك للطلبة  -3
المتدربين والضباط والمهندسين البحريين من مواطني األطراف المتعاقدة وخاصة تلك 

  .سفناً لتأدية الخدمة البحرية عليهاالتي ال تمتلك 

إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات التعليم والبحوث والتدريب والمعلومات لديها في قطاع  -4
 : النقل البحري وذلك من خالل 

إنشاء بنك معلومات بحري لتوفير المعلومات وتبادلها بين األطراف المتعاقدة   - أ
 .  للبياناتيبواسطة نظم التبادل اإللكترون

, وتنسيق برامج التدريب , ر وتطويرمناهج ونظم التعليم والتدريب البحري توفي  - ب
 . وتبادل الخبرات في مجال التدريب بين األطراف المتعاقدة

 . إنشاء ودعم مراكز التعليم والتدريب لديها في مجال السالمة واألمن البحري والبيئة  -5

 عن مراكز ومؤسسات التعليم االعتراف المتبادل بالشهادات األهلية البحرية الصادرة  -6
والتدريب البحرية الملتزمة بالمعايير الدولية للتعليم والتدريب الواردة باالتفاقية الدولية 

) STCW-78 (1978لمستويات التدريب وإصدار الشهــادات وأعمـال النوبة لعام 
فاهم ثنائية وتعديالتها واالتفاقيات الدولية األخرى ذات العالقة من خالل ابرام مذكرات ت

 .أو متعددة األطراف بين األطراف المتعاقدة 

   )14( المادة 
  الموائمة التشريعية

تنسيق التشريعات الوطنية لألطراف المتعاقدة ذات العالقة بالنقل البحري وسالمة المالحة  -1
البحرية وأمن وسالمة السفن والمرافق المينائية وحماية البيئة البحرية وأن تكون 

 .  االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة متوائمة مع
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بيع (موائمة التشريعات الخاصة بإجراءات توثيق التصرفات على سفن األطراف المتعاقدة  -2
 ).الخ.......ــــ رهن ــــ تنازل ــــ احتجاز ــــ 

العمل على موائمة سياسات األطراف المتعاقدة وتنسيقها في المجاالت المتصلة بالنقل  -3
  .حري اإلقليمي والدولي والموانئ والمرافئ البحريةالب

   )15( المادة 
  مكافحة القرصنة والسطو المسلح

اتفقت األطراف المتعاقدة فيما يتعلق بمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان 
  :السفن على ما يلي 

م فيما يتعلق بأعمال 1982 لعام التقيد التام بما ورد في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار -1
 .القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن

 .التعاون في قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن  -2

الزام مالكي السفن ومشغليها التابعين لألطراف المتعاقدة على اتخاذ تدابير الحماية من  -3
ان يستهدفان السفن مع مراعاة المعايير والممارسات أعمال القرصنة والسطو المسلح اللذ

 .الدولية ذات الصلة 

تبادل المعلومات بين األطراف المتعاقدة عن حوادث أعمال القرصنة والسطو المسلح  -4
اللذان يستهدفان السفن بما في ذلك المعلومات ذات الصلة باألفراد والمجموعات 

ترتكب أعمال القرصنة والسطو المسلح اإلجرامية المنظمة التي تعمل عبر الحدود و
 .اللذان يستهدفان السفن وذلك في المناطق الجغرافية التي تدخل في نطاق مسؤولياتها 

التعــــاون بــين األطــراف المتعاقــدة للحيلـولـة دون تصحيح وضــع  -5
األموال المكتسبة ــــ غسيل األموال ــــ من اعمال القرصنة والسطو المسلح 

 .ن يستهدفان السفناللذا

التعاون فيما بين األطراف المتعاقدة لإلبالغ عن حاالت القرصنة والسطو المسلح اللذان  -6
 ).LRIT(يستهدفان السفن حال حدوثها باستخدام نظام تحديد هوية السفن بعيدة المدى 

  الباب الثالث
  معاملة السفن بالموانئ

   )16( المادة 
  لموانئمعاملة سفن االطراف المتعاقدة با

على كل طرف متعاقد تقديم التسهيالت الالزمة لسفن االطراف المتعاقدة األخرى  -1
الستخدام الموانئ المفتوحة للمالحة الدولية في شحن وتفريغ البضائع وصعود ونزول 
الركاب وتبسيط االجراءات وبما يتفق مع القوانين واألنظمة واللوائح الوطنية السارية 

تفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة المنضمة لها األطراف بالموانئ العربية واال
 .المتعاقدة 
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يمنح كل طرف متعاقد في موانئه ومياهه اإلقليمية والمياه الخاضعة لواليته سفن  -2
األطراف المتعاقدة اآلخرى المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة 

وصول إلى الموانئ وخالل مكوثها ومغادرتها ، المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بال
 .وفي استخدام تسهيالت الموانئ لنقل البضائع واألشخاص 

يعمل كل طرف متعاقد ـــ في إطار القوانين واألنظمة الوطنية ونظم الموانئ المعمول  -3
بها لديه ـــ على اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتخفيض المدة المطلوبة النتظار 

طراف المتعاقدة األخرى في موانئه وتبسيط وتسريع االجراءات ومكوث سفن األ
 .اإلدارية والجمركية وغيرها النافذة في موانئه 

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في اتخاذ التدابير الالزمة تجاه سفن األطراف المتعاقدة  -4
األخرى وأطقمها وما تحمله من بضائع أو ركاب لحماية األمن والصحة العامة 

 .ظ على البيئة البحرية والحفا

   )17( المادة 
  االعتراف بوثائق السفينة

يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي يصدرها طرف متعاقد آخر وفقاً لتشريعاته 
الوطنية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة المتواجدة على ظهر السفينة التابعة لذلك 

  .الطرف المتعاقد اآلخر 

   )18( دة الما
  تسوية النزاعات على متن السفن

م ، 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 27(من المادة ) 1(مع مراعاة الفقرة 
يجوز في حال نشوء نزاع يتعلق بالعمل البحري على متن سفينة تابعة ألحد االطراف 

هه اإلقليمية تدخل السلطة المختصة المتعاقدة أثناء تواجدها في ميناء طرف متعاقد آخر او ميا
لذلك الطرف لفض النزاع ودياً وإخطار الممثل الدبلوماسي لدولة علم السفينة لكي يقوم بالمهام 

  .الموكلة اليه في حالة فشل فض النزاع ودياً 
  الباب الرابع

  السالمة والحماية واالمن البحري

   )19( المادة 
  سالمة المالحة البحرية 

الخبرات المتوافرة لدى االطراف المتعاقدة في مجال سالمة المالحة البحرية االستعانة ب -1
والتفتيش على السفن في إطار سلطات دولة العلم ودولة الميناء وبما يتمشى مع 

 .االتفاقيات الدولية ذات العالقة 
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تزويد الموانئ البحرية العربية والممرات المالحية بالمساعدات المالحية بما يتفق مع  -2
 .تطلبات المعاهدات الدولية لتقليل ومنع الحوادث البحرية م

 )VTMS(توفير انظمة مراقبة التحكم في مرور السفن في المضايق والممرات البحرية  -3
 .وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل هذه االنظمة 

 .االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالسالمة البحرية -4

   )20( ادة الم
  حماية البيئة البحرية من التلوث

  : على األطراف المتعاقدة مراعاة ما يلى
االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بمنع التلوث البحري والوقاية منه  -1

 .ومكافحته ، وحماية البيئة البحرية

ت االتفاقيات الدولية وضع اآلليات الالزمة لموائمة التشريعات الوطنية مع متطلبا -2
وكذلك الصادرة عن المنظمات ) IMO(والصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية 

 .والتجمعات االقليمية والدولية األخرى والتنسيق الالزم فيما بينها في هذا الشأن 

تبادل المعلومات باستخدام نظم التبادل اإللكتروني فيما يتعلق بخطط التدخل العاجل  -3
 .فحة التلوث البحري داخل الموانئلمكا

مشتركة لعملية مكافحة التلوث البحري بالمياه اإلقليمية لالطراف المتعاقدة  إجراء تدريبات -4
. 

المشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمات االقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية  -5
 .من التلوث 

ة التلوث البحري الناجم عن حادث في أحد التعاون بين األطراف المتعاقدة في مكافح -6
 .الموانئ البحرية لطرف متعاقد أو مياهه اإلقليمية 

   )21( المادة 

  االمن البحري
 .االلتزام بالمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بأمن الموانئ والسفن -1

 المن التنسيق فيما بين االطراف المتعاقدة وتبادل الخبرات بشأن تطبيق المدونة الدولية -2
  . ISPS CODEالسفن والمرافق المينائية 

تبادل المعلومات حول اإلجراءات والمستويات االمنية السارية بموانئ االطراف المتعاقدة  -3
 .والتعديالت التي تطرأ عليها باستخدام نظم التبادل االلكتروني

 .يتبادل المعلومات بشأن إجراءات أمن  السفن باستخدام نظم التبادل االلكترون -4
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   )22( المادة 
  الحوادث البحرية

إذا غرقت سفينة ألي طرف متعاقد أو تحطمت أو عانت أضراراً فيها أو في حمولتهـا أو        -1
جنحت أو عانت ضائقة لسبب آخر في الموانئ  والمياه اإلقليمية لطرف متعاقد آخـر ،                

افرين فعلى سلطات هذا الطرف المتعاقد اآلخر إن تقدم ألعضاء طاقم الـسفينة والمـس             
وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية التي تقدم لسفنه التابعــة له وإبـالغ             

 .الطرف المتعاقد التابعة له السفينة بالحادث 

من هذه المادة ، الـسلطات المختـصة        ) 1(يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة         -2
و مياهه اإلقليمية ويقوم بإبالغ نتائج      لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في موانئه أ        

 .التحقيق في أسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد اآلخر التابعة له السفينة

من هـذه المـادة فـإن الطـرف     ) 1(إذا وقع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة           -3
 رسـوم  المتعاقد الذي وقع الحادث في موانئه أو مياهه اإلقليمية  يتوقف عـن تحـصيل   

االستيراد والضرائب أو أي رسم أخرى على البضائع والمعدات واإلمدادات وغيرها من            
إال إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الـذي          , الملحقات  

 .وقع الحادث في مياهه اإلقليمية
 
والقـوانين الوطنيـة   من هذه المادة من تطبيـق األنظمـة   ) 3(ال يمنع ما ورد في الفقرة       -4

واالتفاقيات الدولية المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهـه اإلقليميـة         
فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع فـي المـستودعات وتكـاليف عمليـات االنقـاذ               

 .والمساعدة والحماية

   )23( المادة 
  التأمين البحري والحماية والتعويض 

  :تعاقدة على ما يلي تسعى األطراف الم
حث المؤسسات وشركات المالحة الوطنية للتنسيق فيما بينها في مجال التأمين على -1

البضائع والسفن والتأمين لدى نوادي الحماية والتعويض البحري بما يغطي المسؤولية 
عن األضرار التي ال يغطيها التامين على البضائع والسفن بغرض تحقيق مزايا نسبية 

 . تعاون من هذا ال

 .تشجيع التعامل مع الشركات الوطنية العربية المتخصصة في التأمين البحري -2
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   )24( المادة 
   تصنيف السفن

  .تشجيع الهيئات الوطنية لتصنيف السفن التي تنشأ بالدول العربية واالعتراف بها -1

تصنيف على السلطة البحرية لدى الطرف المتعاقد التأكد من التزام هيئات اإلشراف و -2
السفن المفوضة من جانبها بأحكام االتفاقيات الدولية عند إصدار الشهادات لسفن ذلك 

 . الطرف المتعاقد 
 

  الباب الخامس
  العمالة البحرية

   )25( المادة 
    االعتراف بوثائق تعريف البحارة

ة يعترف كل طرف متعاقد في موانئه بمستندات تحديد الصفة ووثائق تعريف البحارة الصادر
من قبل طرف متعاقد آخر وفق المعايير الدولية، واألنظمة والقوانين الوطنية من خالل ابرام 

  .مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة األطراف بين األطراف المتعاقدة 

   )26( المادة 
  حقوق والتزامات البحارة والتسهيالت المقدمة لهم

سهيالت الالزمـة ألطقـم الـسفن    تقدم السلطات المختصة في موانئ أي طرف متعاقد الت       -1
 .التابعــة لألطراف المتعاقدة اآلخرى عند وجودهم في موانئه 

مـن  ) 25(يجوز لحاملي وثائق تحديد الصفة ووثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة             -2
 :هذه االتفاقية النزول الى البر في ميناء طرف متعاقد آخر اثناء رسو السفينة شريطة 

 .جين بسجل طاقم السفينة أن يكونوا مدر  -أ 

 .حصولهم على موافقة السلطات المختصة في ميناء الرسو   -ب  

ويخضع عضو طاقم السفينة المعني لإلجراءات الرسمية للجوازات والجمارك النافذة فـي            
 .ذلك الميناء

تمنح السلطات المختصة لدى أي طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة إلـى طـرف                -3
ل إلى المستشفى في أراضيها الحق في أن يمكث طوال مدة العـالج  متعاقد آخر الذي أدخ  

ما دام ذلك ضرورياً لتلقي الرعاية الطبية أو لغرض العالج الـسريري فـي المستـشفى         
 . والسماح له بالعودة إلى بلده األصلي أو العبور إلى ميناء آخر لاللتحاق بسفينته 

 الصفة ووثائق تعريف البحارة وجواز      يسمح لعضو طاقم السفينة الذي يحمل وثائق تحديد        -4
سفر ساري المفعول بالدخول والمغادرة أو المرور في إقليم طرف متعاقد آخر لغـرض               
العودة إلى موطنه األصلي أو لاللتحاق بسفينة أخرى أو ألسباب أخرى تقبلها الـسلطات              
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 المعنـى  المعنية لدى هذا الطرف المتعاقد وفقاً لقوانينه ، ويخضع عضو طـاقم الـسفينة           
 . لإلجراءات الرسمية للجوازات والجمارك النافذة في ميناء النزول

تطبق هذه المادة بقدر اإلمكان على أعضاء أطقم السفن التابعة لألطراف المتعاقدة الـذين               -5
ال يحملون جنسية عربية ويحملون وثيقة هوية صادرة بما يتفق وأحكام المعاهدات الدولية             

 .ريعات الوطنية ذات العالقة ووفقاً للتش

مـن  ) 2(يخضع نزول البحارة حاملي وثائق تعريف البحارة إلى البر وفق ما ورد بالفقرة         -6
هذه المادة للقوانين والتشريعات الوطنية لألطـراف المتعاقـدة وبمـا ال يتعـارض مـع        

 .التزاماتها الدولية 

غيـر  يحتفظ كل طرف من األطراف المتعاقدة بحقه في منـع أعـضاء طـاقم الـسفينة            -7
 .المرغوب فيهم من الدخول ألراضيه 

عندما تكون سفينة تابعة لطرف متعاقد متواجدة في إقليم طرف متعاقد آخر فإنـه يحـق                 -8
لمالك السفينة أو من يمثله أن يتصل بأعضاء طاقم السفينة أو يلتقي بهم طبقـاً للقـوانين                 

ر المتواجدة فـي إقليمـه     واألنظمة واللوائح ذات العالقة النافذة لدى الطرف المتعاقد اآلخ        
 .السفينة 

   )27( المادة 
  االستعانة بالعمالة البحرية العربية المؤهلة

يشجع كل طرف متعاقد شركات المالحة الوطنية لالستعانة على متن سفنها بالكوادر البحرية 
العربية المنتمية لجنسية األطراف المتعاقدة والمؤهلة وفقاً للمتطلبات الدولية في إطار 

  .تشريعات الوطنية السارية لدى األطراف المتعاقدة واستخدام نظام لتبادل العمالة البحريةال
  الباب السادس

   بحراًنقل البضائع
  الفصل األول

  تنظيم نقل البضائع

   )28( المادة 
  ترخيص نقل البضائع

  .  يمارس نشاط النقل من قبل متعهد نقل البضائع بعد حصوله على ترخيص بذلك-1
 القوانين الوطنية في كل طرف متعاقد  على حدة الجهة المختصة التي تعتمد قواعـد                 تحدد -2

  .ممارسة نشاط نقل البضائع بحراً 
 تعمل األطراف المتعاقدة في هذه االتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط نقل البـضائع               -3

  .بحراً 
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   )29( المادة 
  عقد التأمين على البضائع

ـ      ـل البـضائـــع ربـــــط عقـــــد النقـل         يجب على متعهـد نقـــ
بوثــيقـــة تأمين سارية المفعول لتغطيـــة كافــــة التزامــــاته المـــالية     

  .المنصوص عليها في هذه االتفـــاقية ووفقـاً للتشريعات الوطنية 
  الفصل الثاني
  وثيقة النقل

   )30( المادة 
  إصدار وثيقة النقل 

 البضاعة إلى مسؤولية متعهد نقل البضائع ، فعليـه إصـدار             عند إبرام عقد النقل وانتقال     -1
 .وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه

 .يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد نقل البضائع أو أي شخص مفوض منه -2

 قابلة للتداول أو مـن      مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير        " مرسل إليه "كل   -3
له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون لـه كـل               

 .حقوق ومسؤولية المرسل

، يجب أال يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد نقل البـضائع         )3(طبقاً للفقرة    -4
ل أو المرسل إليه أو     في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرس          

 .من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق

 :إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون -5

 .قابلة للتحويل بالتظهير إذا كانت صادرة ألمر  -أ 

 .قابلة للتحويل دون تظهير إذا كانت صادرة لحامله  -ب  

صـول  إذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب أن يشار إلى عـدد هـذه األ             -ج 
 .ويجب أن يرقم كل منها على حدة

إذا صدرت عن الوثيقة أي صور فيجب أن يوضح على كـل صـورة عبـارة                  -د 
 ".صورة غير قابلة للتداول"

  .إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه -6

   )31( المادة 
  بيانات وثيقة النقل

  :نقل على البيانات التالية يجب أن تحتوي وثيقة ال-1
الطبيعة العامة للبضاعة والعالمات الالزمة للتعرف عليها وخصائـصها وتنويـه             -أ 

  . صريح عن طبيعة خطورة البضاعة
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عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن اإلجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات   -ب 
  .أو الوزن اإلجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة

  .ة للبضاعةالحالة الظاهر  -ج 
  .(*)اسم المرسل وعنوانه  -د 
  .(*)إذا تم تحديده من قبل المرسل وعنوانه(اسم المرسل إليه   -هـ 
  .(*)اسم متعهد نقل البضائع ومكان عمله األساسي  -و 
 .قيمة البضاعة  -ز 

  .تحديد ما إذا كانت أجور نقل البضاعة مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل  -ح 
  . ق عليها بين الطرفينإجمالي أجرة نقل البضاعة إذا ما اتف  -ط 
  .مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد نقل البضائع أو الطرف المنفذ  -ي 
  .مكان تسليم البضاعة  -ك 
تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا مـا تـم االتفـاق بـين                    -ل 

  .األطراف على هذا التاريخ
  . للتداولتحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة  -م 
  .(*)مكان وتاريخ إصدار الوثيقة  -ن 
  .(*)توقيع متعهد نقل البضائع أو الشخص المفوض منه  -س 
  .مسار الرحلة المقصودة إذا كانت معلومة وقت إصدار الوثيقة  -ع 
  .إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه االتفاقية  -ف 
  .(*)أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه  -ص 

  .عدد النسخ األصليةرقم وثيقة النقل و  -ق 
  .ما يتم االتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العالقة  -ر 
  .أي تحفظ لمتعهد نقل البضائع أو المرسل إن وجد مع بيان السبب  -ش 

 يقوم متعهد نقل البضائع بإعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن -2
 المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل ومتعهد نقل تفاصيل البضاعة

  .البضائع
) 1(في الفقرة (*)  يجب أن تتضمن وثيقة النقل على األقل البيانات المؤشر عليها بعالمة -3

  .من هذه المادة 
لثة ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل ـــ عدا تلك المذكورة في الفقرة الثا-4

  . ـــ أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصالحيتها
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   )32( المادة 
  التحفظ في وثيقة النقل

 في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في نقل البضائعإذا ما كان هناك إشتباه من جانب متعهد  -1
يته وكان ال يملك وثيقة النقل ال يمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤول

من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك االشتباه ، فعلى متعهد 
 أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب نقل البضائع

 .االشتباه

أي مالحظات إن توقيع متعهد نقل البضائع على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة  -2
 .يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها

   )33( المادة 
  داللة وثيقة النقل

تعتبر وثيقة النقل دليالً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد نقل البضائع طبقاً  -1
زن ما لم تكن هناك أي تحفظات من لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والو

من هذه االتفاقية وعلى من يدعي ما ) 32(متعهد نقل البضائع طبقاً لما جاء في المادة 
 .يخالف هذه البيانات إثبات ذلك 

ال يحق لمتعهد نقل البضائع الطعن في داللة وثيقة النقل إذا كانت الوثيقة قابلة للتداول وتم  -2
والطرف الثالث " المرسل إليه"إلى طرف ثالث إذا كان " هالمرسل إلي"تحويلها بواسطة 

 .اتفقا بناءاً على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل 

   )34( المادة 
  إصدار مستندات أخرى

إن إصدار وثيقة النقل ال يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة ، سواء كانت تلك 
 تدخل في عملية النقل البحري وفقاً لالتفاقيات الدولية أو المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى

التشريعات المحلية المطبقة ، إال أن إصدار هذه المستندات األخرى ال يؤثر في الخصائص 
  الفصل الثالثالقانونية لوثيقة النقل 

 المرسلمسؤولية 

   )35( المادة 
  مسؤولية المرسل تجاه متعهد نقل البضائع

الً أمام متعهد نقل البضائع عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التـي          يكون المرسل مسؤو   -1
أ ، ب ، جـ     (الفقرات  ) 1(بالبند  ) 31(يجب أن تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة         

 ).، د ، هـ
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يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانـات والمعلومـات الخاصـة                -2
 .ها والتي قد تلحق بمتعهد نقل البضائعبالبضاعة التي يتم شحن

يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد نقل البضائع في الوقـت              -3
 .المتفق عليه

يكون المرسل مسؤوالً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي مـن مـسؤولياته                -4
طن ومستخدموه ووكـالؤه    بمقتضى هذه االتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من البا          

ممن يعملون  ) باستثناء متعهد نقل البضائع أو األطراف المنفذة        ( وأي أشخاص آخرون    
، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سـيطرته ،                  

 .كما لو كانت تلك األفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً

حق بمتعهد نقل البضائع إذا ثبت أن هذا الـضرر          يكون المرسل مسؤوالً عن كل ضرر يل       -5
 .نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكالء المرسل 

إذا نص عقد نقل بضاعة على أن مسؤولية المرسل ، أو أي شـخص آخـر يـذكر فـي          -6
تفاصيل العقد على أنه يمثل المرسل ، ستتوقف كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث معـين أو       

 :ت معين ، فإن هذا التوقف ال يكون نافذ المفعول فيما يتعلق بـ بعد وق

 .  أية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل   - أ

 .أية مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد نقل البضائع بمقتضى عقد النقل -  ب

يجوز للمرسل أن يطلب ، وعلى نفقته ، من متعهد نقل البضائع تـدقيق الـوزن القـائم                    -7
 . اعة أو كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقلللبض

إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد نقل البضائع بذلك قبـل                -8
 .تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها

بدها متعهد نقل البـضائع نتيجـة       يكون المرسل مسؤوالً عن األضرار والخسائر التي يتك        -9
عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقـع أو نقـص               

  .البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها

   )36( المادة 
  قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

ة الخطـرة   يلتزم المرسل بتغليف ووضع عالمات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاع            -1
 .تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في االتفاقيات الدولية السائدة

عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد نقل البضائع أو للطرف المنفذ أو ألي شخص               -2
ينوب عنه يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة واالحتياطـات التـي         

 .اً للقواعد المرعية في هذا الشأنيجب إتخاذها عند نقلها طبق
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إذا لم يقم المرسل بإعالم متعهد نقل البضائع أو الطرف المنفذ أو الشخص الـذي ينـوب                  -3
عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد نقل البضائع علم بخطورتهـا             

 :فإنه 

 عنه عن كـل  يكون المرسل مسؤوالً أمام متعهد نقل البضائع أو الشخص الذي ينوب      -  أ
  .الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة

 في حالة الظروف الطارئة ــــ وبعـد  اتخـاذ كافـة              نقل البضائع يجوز لمتعهد     -  ب
اإلجراءات الضرورية ــــ تفريغ البضاعة أو إتالفها أو سحبها فـي أي وقـت              
دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظـروف ذلـك دون أن يتحمـل أي تعـويض              

 هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقـل            للمرسل إزاء 
 . المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك

 .تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات األمم المتحدة -4

دة فـي كـل   يجب في جميع األحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائ    -5
دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المـواد             

 .الخطرة

   )37( المادة 
  فحص البضاعة من قبل متعهد نقل البضائع

إذا اقتضى األمر قيام متعهد نقل البضائع بفحص البضاعة عند استالمها بحضور المرسل  -1
اتها وتطلب ذلك فض األغلفة أو فتح األوعية وجب أو من ينوب عنه للتأكد من محتوي

على متعهد نقل البضائع إعادة األغلفة واألوعية إلى ما كانت عليه ، ولمتعهد نقل 
البضائع تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً 

 . للتكاليف السائدة

نقلها دون ضرر فلمتعهد نقل البضائع أن إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها ال تسمح ب -2
يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال 

 .حدوث الضرر وتدوين ذلك اإلقرار على وثيقة النقل 

لمتعهد نقل البضائع إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل إشتراط أن  -3
تالمها بإعادة التحزيم أو إصالح األغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير يقوم عند اس

ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب االتفاق 
 .مع المرسل أو من ينوب عنه

إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً ، وجب على  -4
ل القيام بذلك على نحو يقيها الهالك أو التلف وال يعرض األشخاص أو األشياء المرس

 . األخرى التي تنقل معه للضرر
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يكون المرسل مسؤوالً عن األضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بااللتزام الوارد في الفقرة  -5
إذا من هذه المادة ، ومع ذلك يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن هذه األضرار ) 2(

 .قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا اإلعداد الخاص أو إهماله فيه

ال يجوز لمتعهد نقل البضائع أن ينفي مسؤوليته عن هالك أو تلف جزء من البضاعة مما  -6
ينقل أو كلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى 

 .اتفاق على خالف ذلكويقع باطالً كل 

  
  رابعالفصل ال

 متعهد نقل البضائعمسؤولية 

   )38(المادة 
  أسس مسؤولية متعهد نقل البضائع

يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن استالم البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها             -1
 ذلـك   ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة علـى أن يـتم         ) رصها/ترتيبها(وتستيفها  

  بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيهـا كافـة شـروط األمـن والـسالمة طبقـاً للقواعـد                 
 الدولية ـــ مع بذل العناية الالزمة في كافة هذه المراحل ــــ ما لم يتم االتفـاق          

 .في العقد على خالف ذلك

ـ   ) رصها/ترتيبها(إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها       -2 وم كـان عليـه أن يق
 .نقل البضائعبذلك طبقاً للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعهد 

 مسؤوالً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكـذلك عـن              نقل البضائع يكون متعهد    -3
التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقـت                  

من هذه االتفاقيـة مـا لـم يثبـت     ) 39(ي عهدته طبقاً ألحكام المادة    الذي كانت فيه البضاعة ف    
 :يعود إلى أحد األسباب التالية أو إلى بعض منها أن ما حدث نقل البضائعمتعهد 

 .خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكالئهما أو ممثليهما  -أ 

 .قوة قاهرة   -ب  

 .عيب كامن أو خفي في البضاعة  -ج 

م أو الوزن أثناء النقل ألسباب تعود إلى طبيعة البـضاعة         حدوث نقص في الحج     -د 
 .المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج 

ال يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عـن       -4
 أو وكالئه تسبب أو ساهم في تـأخير تـسليم البـضاعة أو      أو مستخدميه  أي من موظفيه  

و تلفها ، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو               خسارتها أ 
 :خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد األسباب التالية أو إلى بعض منها

 .خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكالئهما أو ممثليهما -ه 
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 ظرف قاهر -و 

 .عيب كامن أو خفي في البضاعة -ز  

 أو الوزن أثناء النقل ألسباب تعود إلـى طبيعـة البـضاعة             حدوث نقص في الحجم   -ح 
 .المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج 

 ويمنعه من تنفيذ بنـود عقـد        نقل البضائع سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد         -ط 
 :النقل مثل

 . إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح في البحر  - 1

 . لكات في البحر تدابير معقولة إلنقاذ أو محاولة إنقاذ الممت - 2

 .تدابير معقولة لتفادي أو محاولة تفادي اإلضرار بالبيئة  - 3

 أو مستخدميه أو وكالئـه أو أي        إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل أو موظفيه           -5
تلف أو فقـد البـضاعة أو التـأخير فـي      مع سبب آخر في إحداث  شخص آخر مفوض منه   

بقدر ما يعزى التلف أو الفقد أو التأخير في تـسليم البـضاعة     تسليمها فال يسأل متعهد النقل إال       
إلى الخطأ أو اإلهمال المذكور ، بشرط أن يثبت متعهد النقل مقدار التلف أو الفقـد أو التـأخير        

 أو موظفيـه في التسليم الذي ال يعزى إلى الخطأ أو اإلهمال الذي حدث مـن جانبـه أو مـن       
 . مفوض منه مستخدميه أو وكالئه أو أي شخص آخر 

إذا أثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد نقل البضائع أسـهم فـي تـأخير تـسليم                    -6
البضاعة أو خسارتها أو تلفها ، أو أدى إلى ذلك ، ولم يتمكن متعهد نقل البـضائع مـن              
إثبات أن هذا الحدث ال يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ مـن قبلـه ، كـان      

 . عندئذ مسؤوالً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئيةمتعهد نقل البضائع

يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن التلف أو الخسارة الناجمـة عـن تـأخير تـسليم                  -7
البضاعة  في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عـن رغبتـه فـي تـسلم                   

 . البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه متعهد نقل البضائع

في حال عدم وجود اتفاق مسبق  بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد نقـل البـضائع         -8
مسؤوالً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خالل فترة زمنية تعتبر مناسبة بعـد                

 .أن تؤخذ في االعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير 

اً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت         تسعين يوم ) 90(إذا لم تصل البضاعة خالل       -9
من هذه المادة ، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة         ) 8(المناسب المشار إليه في الفقرة      

مـن هـذه    ) 55(ويتحمل متعهد نقل البضائع مسؤولية فقدها مع مراعاة أحكام المـادة            
 .االتفاقية

ة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة       ال يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن الخسار        - 10
أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عـن               

 .طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل
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 الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخـرين أو أطـراف أخـرى               نقل البضائع يكون لمتعهد    - 11
الزمة لعملية النقل من وقت اسـتالمه البـضاعة لحـين تـسليمها إلـى               ألداء أي من المهام ال    

 .المرسل إليه

يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد نقل البضائع من المسئولية عن هالك البـضاعة                - 12
 .كليـاً أو جزئيـاً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه 

ل شرط يكون من شأنه إلـزام المرسـل    ويعتبر في حكم شرط اإلعفاء من المسئولية ك    
أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ ، بأية صفة كانت ، يكون الهدف منها تغطيـة كـل أو                   
بعض نفقات التأمين ضد مسئولية متعهد نقل البضائع ، كذلك كل شرط يقضي بتنـازل         
المرسل أو المرسل إليه لمتعهد نقل البضائع عن الحقوق الناشئة عـن التـأمين علـى              

  .البضاعة ضد مخاطر النقل

   )39( المادة 
  فترة مسؤولية متعهد نقل البضائع

 عن البضاعة بموجب هذه االتفاقية من وقت اسـتالمه لهـا أو             نقل البضائع تبدأ مسؤولية متعهد     -1
قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عنـد تـسليمه للبـضاعة       

 .فوض باستالمهاللمرسل إليه أو الم

تسلم البضاعة إلى متعهد نقل البضائع في الوقت والمكان المتفق عليهما فـي عقـد نقـل                  -2
البضاعة ، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسـات أو األعـراف               
  المرعية في المهنة في المكان الذي تنتقل فيه البـضاعة إلـى متعهـد نقـل البـضائع                 

  ذ إذا لم يكن هناك إتفاق من هذا القبيل ، وفي حال عدم وجـود إتفـاق                أو الطرف المنف  
 أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل ، يكون وقت ومكـان التـسلم همـا                  

 .الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة إلى متعهد نقل البضائع أو الطرف المنفذ

 تسليم البضاعة موضوع عقـد النقـل مـن خـالل            إذا كانت القوانين واللوائح واألنظمة تشترط      -3
سلطة ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستالم البضاعة من أي منهمـا وجـاز                  

 نقـل البـضائع   تسلم البضاعة منه ، يكون وقت ومكـان تـسلم متعهـد    نقل البضائعلمتعهد  
 البـضاعة    البـضائع  نقلللبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد            

 .من هذه المادة) 2(بمقتضى الفقرة 

يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقـل ، أو                 -4
الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو األعـراف المرعيـة فـي               

ـ            ل تنقـل فيهـا البـضاعة       المهنة في مكان تفريغ أو إنزال البضاعة من آخر وسيلة نق
وفي حال عدم وجود اتفـاق      . بمقتضى عقد النقل إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل            

من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل ، يكون وقـت ومكـان                  
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التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من آخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى               
 .لنقل عقد ا

إذا كانت القوانين واللوائح واألنظمة تشترط على متعهد نقل البـضائع تـسليم البـضاعة                -5
موضوع عقد النقل إلى المرسل إليه من خالل سلطة ما أو طرف ثالث ، يكـون وقـت                
ومكان تسليم متعهد نقل البضائع للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالـث همـا وقـت                

 .من هذه المادة) 4(ئع البضاعة بمقتضى الفقرة ومكان تسليم متعهد نقل البضا

   )40( المادة 
  مسؤولية متعهد نقل البضائع
  عن تصرفات وأفعال تابعيه

يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيـه ، طالمـا              
 كل شرط يقـضي     كانت تلك األفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل ، ويقع باطالً            

  .بإعفاء متعهد نقل البضائع من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه
  

   )41( المادة 
  فقدان متعهد نقل البضائع لحقه في االستفادة من 

  حدود المسؤولية القانونية
ال يحق لمتعهد نقل البضائع االستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مـواد هـذه                 

ذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عـن فعـل أو        االتفاقية إ 
تقصير من متعهد نقل البضائع أو أي من تابعيه ، وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلـف                  

  .أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر
  خامسالفصل ال

  التعويض عن تلف أو نقص أو فقد البضاعة 
 أو تأخير التسليم 

   )42( المادة 
  أسس تقدير التعويض 

أو الناتج عن التأخير في /يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و -1
أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان / تسليمها و

قد النقل ما لم يتم االتفاق بين والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لع
 .طرفى العقد على خالف ذلك 

تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة  -2
فتحدد القيمة بناء على سعر السوق الحالي ، وإذا تعذر التحقق من سعر السوق الحالي ، 
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لة في النوع والقيمة والمنشأ ، وإذا لم يكن فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماث
هناك قيمة بضاعة مماثلة ، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه 

  . االستعجال

   )43( المادة 
  أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة 

  غير محددة 
لبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة    إذا كان متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن أي تلف أو فقد ل           

غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل ، فإنـه يجـب أن ال تتعـدى قيمـة                   
  :التعويض عن هذا التلف أو الفقد القيمة األكبر مما يلي 

ما تنص عليه مواد االتفاقيات الدولية المطبقة بناء على حـساب وحـدات الـسحب                 -أ 
لكـل عبـوة    أو   م من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة       عن كل كيلوجرا  الخاصة  

  .أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر

 أو ؛ 

 .القانون المحلي في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد  -ب 

عملـة  بال) كما يعرفه صـندوق النقـد الـدولي       " (حقوق السحب الخاص  "من الممكن أن تستبدل قيمة      و
، وتحـسب قيمـة    المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين األطراف        

العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقاً ألسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقـد الـدولي                 
  .في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعامالته وصفقاته الخاصة

   )44( المادة 
  حدود مسؤولية متعهد نقل البضائع

  في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها 
  تحت ظروف معينة

إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد نقل البـضائع مـسؤوالً عـن                 
التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد نقل البضائع يجب أال تزيد عن مرتين ونصف مـن قيمـة                 

ة الواجب دفعها عن األجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث ال تتعـدى هـذه              أجرة نقل البضاع  
المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم اإلخـالل بـالحقوق                

  .األخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه
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   )45( المادة 
  حدود مسؤولية متعهد نقل البضائع

  المباشرةعن األضرار غير 
في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد نقل البضائع عـن تلـف                
البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلـك تعطـل عجلـة                  
اإلنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها واآلثار المترتبة على ذلك فإن حـدود مـسؤولية               

ائع عن الضرر غير المباشر ال تزيد عن قيمة أجرة نقل البضاعة المتفق عليه              متعهد نقل البض  
  .في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها

   )46( المادة 
  مسؤولية متعهد نقل البضائع عما 

  يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها
البضاعة بحكم طبيعتها من نقـص فـي        ال يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عما يلحق ب         -1

الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن ال يزيد هذا النقص عن النـسبة المقـررة طبقـاً                   
 .للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة

إذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها                -2
د النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كـل             مبيناً في الوثيقة فيحد   

 .على حدة

 النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شـابهها             نقل البضائع ال يتحمل متعهد     -3
 إلى المرسـل إليـه      نقل البضائع المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد          

 .بختمها السليم

   )47( المادة 
  حدود المسؤولية القانونية لمتعهد نقل 

  البضائع إلجمالي خسارة البضاعة

ال يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة  -1
، إال ) 45(، ) 44(، ) 43(، ) 42(للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد 

 . قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفةعندما يكون متعهد نقل البضائع والمرسل

يمكن االتفاق على أن يتحمل متعهد نقل البضائع أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه  -2
 . هذه االتفاقية ، على أن يجري تحديد ذلك في عقد نقل البضاعة 
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   )48( المادة 
  اإلخطار بفقد أو تلف البضاعة

 يعتبـر قرينـة علـى تـسليم         نقل البـضائع  ريق متعهد   إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن ط       -1
البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعـة الخـسارة                 

 في خالل يوم عمل كامـل       نقل البضائع عن الفقد أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى متعهد           
 .من وقت استالمه البضاعة

مـن هـذه   ) 1( الخسارة عن الفقد أو التلف غير ظاهر تبقى الفقـرة  في حالة ما إذا كانت   -2
المادة سارية المفعول إال إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبـة إلـى متعهـد نقـل       

أربعة عشر يـوم مـن تـاريخ       ) 14(البضائع يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خالل         
 .استالمه البضاعة

 والمرسـل إليـه     نقل البضائع قق فيجب على كل من متعهد       في حالة وقوع خسارة أو ضرر مح       -3
توفير كافة التسهيالت كل لآلخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجـم الـضرر      

 .الذي وقع

ال يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إال إذا تـم إصـدار       -4
واحد وعشرين  ) 21( نقل البضائع خالل     لمتعهدأو المرسل إليه    إخطار كتابي من المرسل     

يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة                
 .قد تم تسليمها

 تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر عـن الفقـد أو التلـف              نقل البضائع على متعهد    -5
 التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة مـا           يوماً من ) 14(الواقع للبضاعة خالل    

إذا كان هذا الفقد أو التلف نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل ، وإذا وصل الخطاب بعـد تلـك                    
 . هو المسؤول عن هذا الفقد أو التلفنقل البضائعالمدة يكون متعهد 

   )49( المادة 
  العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

) 6(في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بـسبب ضـياعها خـالل              -1
أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد نقل البضائع إخطار من دفع لـه التعـويض                
بذلك فوراً وإعالمه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان             

ملية النقل أو في مكان الوصول ، وعلى من دفع          الذي وجدت فيه أو على طول مسار ع       
له التعويض إبداء  رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خالل عشرة أيام              

 .من تاريخ تسلم األخطار

إذا لم يقم من دفع له التعويض في خالل عشرة أيام من تاريخ تسلمه اإلخطـار بـالعثور                  -2
د البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد         على البضاعة بإبداء رغبته في استردا     
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سقط حقه في إسترداد البضاعة ويجوز لمتعهد نقل البضائع في هذه الحالة التصرف فيها              
 .لصالحه

إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفـض اسـتالمه     -3
ائع فيحق لمتعهد نقل البـضائع  لها دون إبداء األسباب بكتاب رسمي إلى متعهد نقل البض      

 . أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه

إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة إستردادها وجب أن يـرد التعـويض الـذي                  -4
قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير فـي تـسليم               

 .البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها

طر متعهد نقل البضائع من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهـذا              إذا لم يخ   -5
األخير الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر             

 .من جراء ذلك

في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له                 -6
 . ضائع مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف اإلضافية، فلمتعهد نقل الب

   سادسالفصل ال
 أجرة نقل البضائع

   )50( المادة 
  استحقاق أجرة نقل البضائع

تكون أجرة نقل البضاعة واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه مـا لـم يـتم                   -1
 . االتفاق على خالف ذلك

لياً أو جزئياً في وقت آخر وحدث بعد الوقت الذي          في حالة استحقاق أجرة نقل البضاعة ك       -2
استحقت فيه تلك األجرة أن أصاب البضاعة هالك أو تلف فإنه ، ما لم يتفق على خالف                 
ذلك ، تظل أجرة نقل البضاعة واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هالك البـضاعة أو      

 أو خصم بـسبب أي     تلفها، وال يكون دفع أجرة نقل البضاعة خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع          
مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه متعهد نقل البضائع ما لم يكن قد اتفق بعد                 

 .على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن ذلك قد تقرر بعد

ال يستحق متعهد نقل البضائع أجرة نقل البضاعة كما ال يحق له المطالبة بأية تعويـضات             -3
ون البدء في عملية النقل ، ما لم يتم االتفاق في عقد النقل على              إذا حالت أي قوة قاهرة د     

 .خالف ذلك

ال يستحق متعهد نقل البضائع أجرة نقل البضاعة كما ال يحق له المطالبة بأية تعويـضات             -4
إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير مـن                  

 تابعيه كما ال يستحق أجرة نقل البضاعة عن جزء البـضاعة           متعهد نقل البضائع أو أحد    
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الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل لألسباب الواردة أعاله مع احتفاظ المرسـل                
 .أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه االتفاقية

روفات اإلضـافية إذا  ال يستحق متعهد نقل البضائع أجرة عن المـسافة الزائـدة والمـص     -5
اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفـق عليـه أو الطريـق                
المعتاد تالفياً لخطر أكيد على السفينة أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل علـى                

 .غير ذلك

ثنـاء  ال يستحق متعهد نقل البضائع أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أ             -6
  .عملية النقل 

   )51( المادة 
  مسؤولية المرسل والمرسل إليه 

  عن دفع أجرة نقل البضاعة
يكون المرسل مسؤوالً عن دفع أجرة نقل البضاعة وغيرها من الرسوم المرتبطـة بنقـل                -1

 .البضاعة ، ما لم يتم االتفاق في عقد نقل البضاعة على خالف ذلك

" أجرة النقل مدفوعة سلفاً     " نقل القابلة للتداول عبارة     إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة ال       -2
أو أي عبارة أخرى مشابهة ، فال يكون  أي من حائز وثيقـة النقـل أو المرسـل إليـه      

 . مسؤوالً عن دفع أجرة نقل البضاعة

أو أي عبارة أخرى مـشابهة ،     " أجرة النقل قيد التحصيل     " إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة       -3
حكماً يقضي بأن أي حائز أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمـارس أي              فإن ذلك يشكل    

 .حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤوالً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل 

   )52( المادة 

  حقوق متعهد نقل البضائع إذالم 
  يتم دفع أجرة نقل البضاعة

والً عن سداد أجرة نقـل      بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف ، إذا كان المرسل إليه مسؤ            -1
 :البضاعة كان من حق متعهد نقل البضائع حجز البضاعة إلى أن يتم دفع 

أجرة نقل البضاعة وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التـأخير وتعويـضات الحجـز              - أ
وجميع ما يتكبده متعهد نقل البضائع بشأن البضاعة من تكاليف أخـرى واجبـة        

 .الدفع 

 .قل البضائع بمقتضى عقد نقل البضاعةأي تعويضات مستحقة لمتعهد ن  -  ب

) 45(،  )41(،  ) 39(عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المـواد              -2
مـن  ) 1(من هذه االتفاقية فإنه يجب إستبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة              

 .هذه المادة
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اً من إشعار المرسل إليه بوصـول       إذا لم يتم دفع أجرة نقل البضاعة في خالل ثالثين يوم           -3
البضاعة فإن لمتعهد نقل البضائع الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبيع البضاعة وفقاً              

  .من هذه االتفاقية ) 58(لما ورد في المادة 
  سابعالفصل ال

  حق التصرف في البضاعة

   )53( المادة 

  حق المرسل والمرسل إليه في التصرف
 يعني حق المرسل أو المرسل إليه طبقاً للتعاقـد المبـرم مـع        حق التصرف في البضاعة    -1

متعهد نقل البضائع في توجيه تعليمات إلى متعهد نقل البضائع بشأن هذه البضاعة طوال              
 :فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي 

 .توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة ال تمثل خروجاً عن عقد النقل  -أ 

 .بضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصدالمطالبة بتسليم ال  -ب 

االستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق                -ج 
 .التصرف في البضاعة

 .االتفاق مع متعهد نقل البضائع على الخروج عن عقد النقل  -د 

 .للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد نقل البضائع بإعادة البضاعة إليه -2

 :ثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية في حالة إصدار و -3

يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مـا لـم يتفـق                   -أ 
المرسل والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المتـصرف فـي           

 .البضاعة ويقوم المرسل بإبالغ متعهد نقل البضائع بذلك

 إحالة حق التصرف إلى شـخص آخـر ،   يحق للطرف المتصرف في البضاعة     -ب 
وبتلك اإلحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد             

 .نقل البضائع بتلك اإلحالة 

عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً للفقـرة              -ج 
 .من هذه المادة يتعين عليه أن يبين هويته على نحو واف) 1(

حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكـون البـضاعة قـد      يحال    -د 
 .وصلت إلى مقصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة

 :في حالة إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية -4

يكون حائز النسخة األصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النـسخ      -أ 
ألصلية ــــ  في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة ـــــ هـو               ا

 .الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة
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يحق للحائز على النسخة األصلية من وثيقة النقل أن يحيل حق التصرف عـن                 -ب 
طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلـك اإلحالـة يفقـد               

ة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحـدة مـن   المحيل حقه في التصرف وفي حال    
تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ األصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إحالة             

 .حق التصرف نافذة المفعول

من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقـة النقـل أن          -ج 
شترط متعهـد نقـل    يبرز إلى متعهد نقل البضائع وثيقة النقل القابلة للتداول إذا ا          

البضائع ذلك، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلـك الوثيقـة       
يجب إبراز جميع النسخ األصلية باستثناء النسخ الموجودة فعالً في حيازة متعهد            
نقل البضائع وفي حالة العجز عن ذلك ال يمكن ممارسة حـق التـصرف فـي                

 .البضاعة

ب ، ج   / 1(للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقـرة         يضاف في وثيقة النقل القابلة       -د 
 .يصدرها الحائز على وثيقة النقل ) ،  د 

من هذه المادة يكون متعهد نقل البضائع ملزمـاً بتنفيـذ التعليمـات    ) 7(مع مراعاة الفقرة    -5
 :إذا) 2(والفقرة ) أ ، ب ، ج ( من هذه المادة ) 1(المذكورة في الفقرة 

طي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التـصرف فـي         كان للشخص الذي يع     -أ 
 .البضاعة

 .أمكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها  -ب 

 .لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد نقل البضائع  -ج 

 :إذا كان متعهد نقل البضائع  -6

يتسبب في نفقـات    يتوقع بشكل معقول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المادة س            - أ
 .إضافية

 .مستعداً بالرغم من ذلك لتنفيذ اإلشعار  -  ب

فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، إذا طلب متعهد نقل البضائع ذلـك ،                
تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك اإلشعار من نفقات إضافية أو               

 .التزامات مالية يتكبدها

من هذه المادة أنها سـلمت      ) ب/1(لمة عمالً بإشعار صادر وفقاً للبند       تعتبر البضاعة المس   -7
 .في مكان المقصد

إذا صدرت تعليمات الحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة أو                -8
من السلطات المختصة ، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد نقل البضائع ، ويحتـاج          

أو إشعارات أو مستندات إضافية ، فإنه يتعين تقديم تلـك           بصورة معقولة إلى معلومات     
المعلومـات أو اإلشعارات أو المستندات بناء على طلب متعهد نقل البضائع وإذا تعـذر             
على متعهد نقل البضائع بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطـرف المتـصرف فـي                
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عـة تزويد متعهـد    البضاعة والعثور عليه ، أو تعذر على الطرف المتصرف في البضا          
نقل البضائع بالمعلومــات أو اإلشعارات أو المستندات الوافية ، يقع االلتزام بفعل ذلك             

 .على عاتق المرسل

يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد نقل البضائع ما قد يتحملـه            -9
ه المادة بما في    من نفقات إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذ           

ذلك التعويضات التي قد يصبح متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن دفعها في مجال حدوث               
 . هالك أو تلف للبضائع المنقولة األخرى

مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد نقل البضائع مسؤوالً عن هالك البـضاعة                 - 10
 .تصرف في البضاعة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف الم

  ثامنالفصل ال
 تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

   )54( المادة 

  مسؤولية المرسل إليه عن استالم البضاعة
ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة نقل البضاعة ، ويتحمـل            -1

اص مطالبته لمتعهد   االلتزامات الناشئة صراحة أو ضمناً ، ويعتبر قبوالً ضمنياً بوجه خ          
نقل البضائع بتسليم البضاعة إليه بموجب وثيقة النقل ، أو إصداره بعـد تـسلمه هـذه                 

 .الوثيقة تعليمات تتعلق بها 

عند وصول البضاعة إلى مقصدها ، يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة فـي                 -2
 االلتزام بتركه البـضاعة     التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل ، وإذا أخل بهذا          

في عهدة متعهد نقل البضائع ، يكون لألخير الحق في التصرف في البـضاعة كوكيـل                
من هذه االتفاقية ، ولكـن بـدون أي         ) 58(للمرسل إليه على النحو الموضح في المادة        

مسؤولية عن أي خسارة أو تلف يصيب هذه البضاعة ، إال إذا كانت الخسارة أو التلـف            
 .ن خطأ أو إهمال من جانب متعهد نقل البضائعناتجاً ع

يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملهـا متعهـد نقـل                 -3
البضائع خالل الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليـه              

 .باستالمها

   )55( المادة 

  اإلقرار بتسلم البضاعة
يه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تـسلمه لهـا للتحقـق مـن                يكون للمرسل إل   -1

 .سالمتها فإذا امتنع متعهد نقل البضائع عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة
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 على النحو المتعارف عليـه      نقل البضائع يجب على المرسل إليه أن يقر بتسلم البضاعة من متعهد            -2
 .من هذه االتفاقية) 48(في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة 

 نقـل البـضائع  بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علـى متعهـد              -3
بسبب التلف أو الهالك الجزئي أو التأخير في الوصول ، ما لم يثبـت المرسـل إليـه حالـة                     
 البضاعة خالل ثالثين يوماً من تاريخ التـسليم ،  ويكـون إثبـات حالـة البـضاعة بمعرفـة           

  .المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة على وجه االستعجال

   )56( المادة 

  التسليم في حال وجود وثيقة النقل 
  غير قابلة للتداول

إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشاراً إليهما في تفاصيل العقد ، وجب علـى مـن لـه حـق                       -1
 بهما كتابة ، قبل أو عند وصول البضاعة إلـى  نقل البضائع د  التصرف في البضاعة أن يبلغ متعه     

 .مكان المقصد

إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صـحيح وجـب                   -2
على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد نقل البضائع بالبيانات الـصحيحة               

قصد أو حال تبلغه ذلـك مـن متعهـد نقـل            قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان الم       
 .البضائع

يقوم متعهد نقل البضائع بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقـت والمكـان المتفـق                 -3
عليهما في العقد عند إبراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية ، ويجـوز لمتعهـد نقـل               

ة ، كمـا يمكـن أن يـتم        البضائع أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه البطاق          
التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل إليه باستالم البضاعة وتكون في حوزته وثيقـة             

 .النقل األصلية مع إبراز بطاقة هويته الرسمية

" المرسـل إليـه     " تنتهي مسؤولية متعهد نقل البضائع عندما يقوم بتسليم البضاعة إلـى             -4
للتداول أو إلى أي شخص يشار إليـه فـي هـذه    المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة        

 .الوثيقة كتابة

إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد نقل البضائع بعد وصـولها إلـى مكـان             -5
المقصد ، وجب على متعهد نقل البضائع أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التـصرف                

 .في البضاعة ، أو المرسل

ضائع ، بعد بذل جهـد معقـول ، معرفـة هويـة      وإذا تعذر على متعهد نقل الب      -
الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ، يجب على المرسل أن يصدر إلى              

 .متعهد نقل البضائع التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة
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وإذا تعذر على متعهد نقل البضائع ، بعد بذل جهد معقول ، إبالغ من له حـق                  -
سل ، يعتبر الشخص الحائز على وثيقـة النقـل          التصرف في البضاعة أو المر    

 . عندئذ هو الذي له حق التصرف في البضاعة

ويبرأ متعهد نقل البضائع الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الـذي              -
له حق التصرف في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقـرة مـن التزاماتـه           

  .بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل

   )57 (المادة 

  التسليم في حال وجود وثيقة نقل 
  قابلة للتداول

يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد نقل البضائع أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز علـى                 -1
وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلـك                

 .الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول

ي حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد نقل البضائع أو                ف -2
من ينوب عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للـشخص               

 .الحائز على أية نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها

يم واجباً في محل المرسل إليه كان على متعهد نقل البـضائع أن يخطـره     إذا لم يكن التسل    -3
بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها ، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة             
في الميعاد الذي حدده متعهد نقل البضائع وااللتزام بالتكاليف والنفقات المترتبـة علـى              

تعهد نقل البضائع بعد انقضاء الميعاد الذي حدده        تأخره عن الموعد المذكور ، ويجوز لم      
 .للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية

إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد نقل البضائع في التحصيل عنـد         -4
عهـد نقـل    التسليم للمرسل إليه ، طبقت أحكام الوكالة في شأن العالقة بين المرسل ومت            

 .البضائع

   )58( المادة 

  اإلجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة
إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستالم البضاعة بعد وصـولها فـي الوقـت                   -1

والمكان المحددين في وثيقة النقل ـــ ولم يتلق متعهد نقل البضائع تعليمـات أخـرى            
ـ        ــ انتقل إلى متعهد نقل البـضائع حـق         وافية ممن له حق التصرف في البضاعة ـ

 -:التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي

 . تخزين البضاعة في أي مكان مناسب - أ
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أو تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقـاً لظـروف وطبيعـة                 -  ب
 .البضاعة المرسلة

) 14(الحضور لالسـتالم عـن   إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في     -2
أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد نقل البضائع              

: 

التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد نقل البضائع أن الظروف تقتضي ذلك              -أ 
 أو ؛. وفي حدود المعقول

بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة ـــ أو حـسبما يقتـضي القـانون أو                -ب 
 أو. للوائح ذلك ــــ في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت ا

 أو ؛. الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها   -ج 

الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة واألذن له بوضـعها تحـت               -د 
 .إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته

من هذه المادة ، وجب على متعهد نقل البضائع         ) ب/2( بمقتضى الفقرة    إذا بيعت البضاعة   -3
أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البـضاعة ، رهنـاً                
باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخـرى مـستحقة لـه وللجهـات                

 .الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال

من هذه المـادة  ) 2(نقل البضائع بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة      ال يسمح لمتعهد     -4
إال بعد أن يكون قد وجه إشعاراً قبل وقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقـصد                
إلى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصـول             

خص ، أو المرسل إليه أو إلـى الطـرف   البضاعة إلى مكان المقصد ، إن وجد ذلك الش       
 .الذي له حق التصرف في البضاعة

من هذه المادة فإنـه     ) 2(و  ) 1( حقوقه المشار إليها في الفقرة       نقل البضائع عندما يمارس متعهد     -5
ال يكون مسؤوالً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إال عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطـأ                  

  .نقل البضائعأو إهمال من جانب متعهد 
  تاسعالفصل ال

  إجراءات التقاضي والتحكيم في عقود نقل البضائع

   )59( المادة 

  حل الخالفات والتحكيم بين أطراف عقد النقل
من المادة الحادية والستين من هذه االتفاقية ، أي خالف ينشأ بـين             ) 2(مع مراعاة الفقرة     -1

يتعلق بتفـسيره أو تطبيقـه ولـم    طرفين أو أكثر من األطراف الداخلة في عقد النقل و    
يتمكن أطراف الخالف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسـيلة        
تسوية أخرى ، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من األطراف ذلـك ،                 
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على أن يقدم الخالف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها ويقوم عضوا               
تفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيساً لها وإذا لم يتم االتفاق علـى               اللجنة باال 

رئيس اللجنة خالل ثالثين يوماً بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف أن يطلب من               
الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقـل تعيـين       

مع مراعـاة الفقـرة     . جنة الخالف التخاذ قرار بشأنه    رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه الل     
 ) الحادية والستين( من المادة ) 2(

 يحدد مكان التحكيم طبقاً لما هو وارد في عقد النقل أو طبقا لما يتفـق عليـه أطـراف                    -2
 .النزاع

ة  يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه االتفاقية وطبقاً لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحد              -3
  ).األونيسترال ( للقانون التجاري الدولي 

  

   )60( المادة 

  الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم 
 بين أطراف عقد النقل

تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه االتفاقية إذا لم يشرع في اتخـاذ أي إجـراء                  
  :قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من 

 .ة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً تاريخ تسليم البضاع  -أ 

التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تـأخر البـضاعة عـن                -ب 
 .الموعد المتفق عليه

التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها              -ج 
  .االتفاقيةمن هذه ) 38(من المادة ) 9(مفقودة طبقاً للفقرة 

  .ويقع باطالً كل اتفاق مخالف لذلك

   )61( المادة 

  إجراءات التقاضي ورفع الدعوى بين أطراف عقد النقل
ال يجوز التمسك تجاه متعهد نقل البضائع بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إال مـن جانـب                  -1

 :األطراف التالية 

. ل بعقد النقـل   المرسل ، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء اإلخال             -أ 
 أو؛ 

المرسل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء اإلخالل بعقد النقل                -ب 
 أو؛
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الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضـرراً مـن                  -ج 
 .جراء اإلخالل بعقد النقل 

 أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليـه حقوقـه ، أو اكتـسب حقوقـاً                  -د 
بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الـوطني المنطبـق ،             
كالمؤمن مثالً ، طالما كان ذلك الشخص الذي إكتـسب حقوقـاً باإلحالـة أو               

 . بالحلول قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء اإلخالل بعقد النقل

الحلـول ،  وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق اإلحالـة أو            
يحق لمتعهد نقل البضائع التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفـوع                 

 .وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل

يحق ألي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ                 -2
 :الية اإلجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في أحد األماكن الت

المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو ــــ في حالـة عـدم وجـوده                 -أ 
 . ــــ مقر إقامته

المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكـان                 -ب 
 .للمدعى عليه

 .مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد نقل البضائع أو مكان تسليم البضاعة  -ج 

 النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليهـا فـي              يجوز تضمين عقد   -3
أعاله ، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خالف المرسل ومتعهد نقل             ) 2(الفقرة  

البضائع إذا ما قبل صراحة هذا االتفاق ، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق فـي              
) 2(ماكن األخرى الواردة فـي الفقـرة        رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أحد األ       

 .  أعاله

عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى                -4
فال يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفس أطراف الدعوى وتؤسس على نفس األسـباب إال       

  .الجديدإذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها اإلجراء 
  عاشرالفصل ال

  أحكام إضافية لعقود نقل البضائع
  

   )62( المادة 

  إحالة الحقوق
في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التـي          -1

 :تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص آخر ، بإحدى الوسائل التالية 

 أو ؛. خر أو على بياض ُظهراً حسب األصول إلى ذلك الشخص اآل - أ
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  ؛أو. دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله   -  ب

دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة ألمر طرف مسمى وكانت اإلحالـة بـين                -  ت
 .الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى

ال يتحمل أي حائز لوثيقة النقل ال يكون هو المرسل وال يمارس أي حق بمقتـضى عقـد                 -2
 . مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقلالنقل أية

على أي حائز لوثيقة النقل ال يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتـضى عقـد النقـل               -3
ــــ أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقـد النقـل طالمـا        

  . ولكانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتدا
   )63( المادة 

  استخدام الوثائق واالتصاالت اإللكترونية
يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام االتصال اإللكتروني في كل ما يخص معامالت النقـل               

  .النقل البحري طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد

   )64( المادة 

  ص االتفاقيةتوافق عقد النقل مع نصو
ال يجوز ألي متعهد نقل بضائع أن يدخل في تعاقد في مجال نقل البضائع بحراً بين الدول                  -1

العربية إال إذا كان متوافقاً مع هذه االتفاقية ويعتبر أي شرط يظهر فـي العقـد بـاطالً                  
طالما كان مخالفاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نصوص هذه االتفاقية ، وال يضر               

 . هذا الشرط بصحة النصوص األخرى للعقدبطالن

مـن هـذه    ) 1(إذا لحق ضرر بالمرسل أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة               -2
المادة فيلتزم متعهد نقل البضائع بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البـضاعة   

ير فـي تـسليم   طبقاً لهذه االتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخـسارة أو التـأخ            
 .البضاعة

   )65( المادة 
  تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

من هذه االتفاقيـة  ) 48(و ) 38(إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين         
  .يوافق يوم عطلة رسمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية

   )66( المادة 

  مسؤولية عن توفير البياناتال
يجب على المرسل ومتعهد نقل البضائع التعـاون فـي تبـادل كافـة البيانـات والمعلومـات         
والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيـسراً لتنفيـذ        

  .عقد النقل على الوجه األكمل
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   بعالباب السا
  الركابنقل 

  ولالفصل األ
 امات الناقلالتز

   )67( المادة 

  ترخيص نقل الركاب
  .  يمارس نشاط النقل من قبل الناقل بعد حصوله على ترخيص بذلك من السلطة المختصة -1
 تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المعنية التي تعتمـد قواعـد ممارسـة     -2

  .نشاط نقل الركاب بحراً 
 ه االتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نـشاط نقـل الركـاب            تعمل الدول األطراف في هذ     -3

  . بحراً 

   )68( المادة 

  نقل الراكب وأمتعته
يلتزم الناقل بنقــل الراكب وأمتعته المسجلة التي يجوز له االحتفاظ بها بشرط أال تزيد على                

  .الحد المعين لكل راكب في تذكرة السفر أو الحد المتعارف عليه 

   )69( المادة 

  كرة السفرتذ
 تذاكر سفر فردية للركاب و تعتبر اتفاق ضمني بين الراكب والناقـل، تتـضمن               الناقليصدر  

على األقل اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سـفره واسـم                
  ).70( وعنوانه ورقم وثيقة التأمين وفقاً للتحديدات الواردة في المادة الناقل

   )70( المادة 

  التأمين على نقل الركاب
يجب أن تكون عمليات نقل الركاب الخاضعة ألحكام هذه االتفاقية مغطاة بتامين من بداية               -1

 .الرحلة البحرية للركاب حتى نهايتها وفقاً للمعايير الواردة في االتفاقيات الدولية 

اجمـة عـن    يحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو اإلصابة أو األضرار الن             -2
 .  بدفع تلك التعويضات للركابالناقلالحوادث أثناء الرحلة البحرية للركاب ويلتزم 

  ثانيالفصل ال
 األمتعة

   )71( المادة 
  تسجيل األمتعة
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 الناقـل  بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة األمتعـة المـسلمة إلـى    الناقليصدر  
  . وعنوانه الناقلووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم 

   )72( المادة 
  المحافظة على أمتعة الراكب 
  المتوفي أو المفقود أو المريض

إذا توفي الراكب أو فقد أو أصيب بمرض  أثناء تنفيذ الرحلة البحرية للركاب ، التـزم الناقـل         
  .بأن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على أمتعته إلى حين تسليمها لذوي الشأن 

 في مكان الوفاة أو الفقد أحد ذوي الشأن ، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن                وإذا وجد 
  .تسليمه إقراراً بأن أمتعة المتوفى أو المفقود في حيازته  يطلب من الناقل

  الفصل الثالث
 الراكبمسؤولية 

   )73( المادة 

  مسؤولية الراكب في اتباع التعليمات
المتعلقة بالرحلة البحرية للركاب واإلجـراءات والمتطلبـات        ناقلعلى الراكب إتباع تعليمات ال    

  .الالزمة لمغادرة مكان انطالق الرحلة البحرية للركاب 

   )74( المادة 

  مسؤولية الراكب عن األمتعة 
يلتزم الراكب بحراسة األمتعة واألشياء التي يسمح له باالحتفاظ بها شخصياً وتبقى في عهدتـه           

أو غيـره ، وال      ية للركاب ويكون مسؤوالً عن الضرر الذي تسببه للناقـل         أثناء الرحلة البحر  
يكون الناقل مسئوالً عن ضياعها أو عما يلحقها من ضرر إال إذا اثبت الراكب أن الـضياع أو          

  .الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل أو من تابعيه 
  رابعالفصل ال

 مسؤولية الناقل

   )75( المادة 

  مة الراكب عن سالالناقلمسؤولية 
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة وتنفيذ السفر المتفق               -1

عليه وفقاً لمتطلبات االتفاقيات الدولية ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه لحالة أثنـاء               
 .للركابالرحلة البحرية 

كاب ، ويكون مـسئوالً عمـا يلحـق    يلتزم الناقل بسالمة الراكب أثناء الرحلة البحرية للر    -2
الراكب من أضرار بدنية أو مادية أو وفاة أو فقد الراكب إذا كان هو أو أي من تابعيـه                   

 .من هذا االلتزام  ويقع باطالً كل اتفـاق يقضي بإعفاء الناقل, السبب في حدوث ذلك 
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ل السفينة فـي  يبتدئ التزام الناقل بسالمة الراكب من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخو           -3
 .ميناء القيام وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراكب تماماً عنها 

طالما كانت تلـك    . يكون الناقل مسؤوالً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه          -4
األفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق الرحلة البحرية للركاب ، ويقع باطالً كل شرط              

 .ن المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيهيقضي بإعفاء الناقل م

ال يجوز للناقل أن ينفى مسؤوليته عن األضرار التي تصيب الراكب  والمذكورة بـالفقرة                -5
من هذه  المادة إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية ولورثـة                 ) 2(

ويض عن الضرر الذي    الراكب المتوفى واألشخاص الذين يعولهم في مطالبة الناقل بالتع        
 أو بعد انقـضاء مـدة      للركاب سواء وقعت أثناء الرحلة البحرية    أو معيلهم   لحق مورثهم   

  .من الزمن إذا ثبت أنها كانت بسبب خطأ أو تقصير من الناقل أو أحد تابعيه

   )76( المادة 

   عن األضرار الناقلمسؤولية 
  التي تلحق بالراكب من التأخير

ر التي تلحق بالراكب الناشئة عن التأخير في تنفيذ الرحلـة البحريـة             يسأل الناقل عن األضرا   
  . للركاب في الموعد المحدد لها إال إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى قوة قاهرة 

   )77( المادة 

  عدم جواز إعفاء الناقل عن 
  األضرار البدنية التي تصيب الراكب

جزئياً من المسئولية عما يصيب الراكب مـن        كلياً أو    يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل      
ويعتبر في حكم شرط اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شـأنه           . أضرار بدنية أو مادية   

إلزام الراكب بدفع أية مبالغ ، بأية صفة كانت ، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقـات                 
  .التأمين ضد مسئولية الناقل

   )78( المادة 

   الناقلحاالت إعفاء
  من مسؤولية التأخير

أن يشترط إعفائـه مـن       أو من تابعيه ، يجوز للناقل      فيما عدا حالتي الغش والخطأ من الناقل      
المسئولية عن األضرار التي قد تلحق بالراكب نتيجة التأخير ، ويجب أن يكون شرط اإلعفـاء           

  .الراكب صراحة قد أعلم به  من المسئولية مكتوباً في تذكرة السفر وأن يكون الناقل
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  خامسالفصل ال
 أجرة النقل

   )79( المادة 

  أجرة النقل 
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لـوائح النقـل أو الـذي       

  .يقضي به العرف 

   )80( المادة 

  التنازل عن تذكرة السفر
اكب عن السفر قبـل بـدء تنفيـذ         يجوز إرجاع تذكرة السفر واسترداد قيمتها إذا عدل الر        -1

 .الرحلة البحرية للركاب خالل المدة التي يحددها الناقل ويعلن عنها 

من هذه المادة ،     ) 1( إذا تم العدول دون إخطار أو دون مراعاة الميعاد الوارد في الفقرة             -2
 . التزم الراكب باألجـرة 

 .جرة كاملة إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدءه استحقت عليه األ-3

   )81( المادة 

  درجة اإلركاب
 أن يهيئ للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها ، وللراكـب أن  يطالـب الناقـل                 على الناقل 

  .باسترداد الفرق إذا أضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة السفر  

   )82( المادة 

  المزايا الخاصة
بردها إذا لم يـوفر لـه    ضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل      إذا دفع الراكب أجرة إ    

  .المزايا التي تقابلها  الناقل

   )83( المادة 

  ضمان تحصيل أجرة النقل
حبس أمتعة الراكب المسجلة ضماناً ألجرة النقل وغيرها من النفقات التي تـستحق لـه                للناقل

  .بسبب النقل 
 األمتعة الستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع فـي        حق امتياز على ثمن هذه     وللناقل

  .هذا الشأن إجراءات التنفيذ على البضائع المرهونة رهناً تجارياً 
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   )84( المادة 

  الظروف الطارئة أو القاهرة التي 
  تحول دون سفر الراكب

لة البحرية للركـاب أو     إذا توفي الراكب قبل بدأ السفر أو حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ الرح             
عن عدم التنفيـذ     قامت قبل تنفيذه ظروف طارئة تجعله خطر على األرواح ، فال يسأل الناقل            

  .وال يستحق أجرة النقل 
وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على األرواح أثناء تنفيذ الرحلة البحرية للركاب فال يستحق               

  .ن النقل متعهد النقل األجرة إال عن الجزء الذي تم م
  سادسالفصل ال

  التعويض عن األضرار

   )85( المادة 

  التعويض عن تلف أو نقص أو ضياع األمتعة
يحق للراكب المتضرر من ضياع  أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته الناتج عن                  -1

خطأ أو تقصير من الناقل أو أي من تابعيه المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التـي يـتم       
 أو ممثله القانــوني في مركــزه الرئيس أو وكيله المعتمد فـي            الناقلي  مطالبتها ه 

 .بلد الوصول 

 بدفع التعويض عن ضياع  أو تلف أو نقص أو حدوث عيـب فـي األمتعـة               الناقليلتزم   -2
 واثبـات الحالـة   الناقلويخضع التعويض لقيمة وحالة األمتعة وقت التسليم بشرط إبالغ     

  بمحضر في حينه 

   )86( المادة 

  قانون المطالبة بالتعويض 
  عن األضرار

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع  أو تلف أو نقص أو حدوث عيـب                -1
في األمتعة يكون هو قانون بلد االنطالق أو بلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع                

 . أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك األمتعة 

عن األضرار البدنية أو الوفاة أو فقد الراكـب         قه للمطالبة بالتعويض    القانون الواجب تطبي  -2
 قانون بلد االنطالق أو بلد الوصول     من هذه االتفاقية هو     ) 75(وفقاً لما ورد في المادة      

. 
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يسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في األمتعـة                 -3
 الناقـل عند التأخير في إبالغ  الوفاة أو الفقد عن األضرار البدنية أو أو طلب التعويض    

) 1(أو وكيله وفق المدة التي يحددها القانون الواجب تطبيقه المشار إليه فـي الفقـرة                
  .من هذه المادة ) 1(والفقرة 

  الباب الثامن 
 أحكام عامة

   )87( المادة 

  تنسيق العالقات في المحافل اإلقليمية والدولية
  :دة على تعمل األطراف المتعاق

تنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات واالتحادات والمؤتمرات والمحافل اإلقليمية والدولية  -1
ذات العالقة بصناعة النقل البحري والتنسيق فيما بينها عند االنضمام لالتفاقيات 

 .والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف االتفاقية كلما كان ذلك ممكنا

مات حول موقف تحرير تجارة خدمات النقل البحري في إطار منظمة تبادل المعلو -2
 .التجارة العالمية وكذلك التجمعات اإلقليمية

المشاركة الفاعلة في المنظمات والمحافل اإلقليمية والدولية المعنية بالنقل البحري  -3
 وذلك للمساهمة في وضع السياسات والتشريعات اإلقليمية والدولية للنقل, والموانئ 

البحري والموانئ حفاظاً على حقوق ومستقبل قطاع النقل البحري والموانئ في الدول 
 .العربية 

   )88( المادة 

  حدود تطبيق االتفاقية
ال تمنع هذه االتفاقية األطراف المتعاقدة من عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف في مجال 

  .ف هذه االتفاقية ما أمكن ذلكالنقل البحري والموانئ مع االسترشاد بأسس وأهدا

   )89( المادة 

  عالقة االتفاقية باألنظمة السارية
  :ال تخل هذه االتفاقية باألنظمة السارية لدى األطراف المتعاقدة فيما يتعلق باآلتي 

والقطر , المقابل المادي لتقديم خدمات اإلنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت  -1
 المالحي والخدمات األخرى المخصصة لشركات المالحة الوطنية والسحب واإلرشاد

 .التابعة لطرف متعاقد أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له 

 .أنشطة البحوث البحرية  -2

 .المسح الجغرافي المائي في المياه اإلقليمية لطرف متعاقد  -3

 .المالحة الساحلية الخاصة بسفن طرف متعاقد  -4
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بحار سفينة طرف متعاقد بين موانئ طرف متعاقد آخر لتحميل أو ال يعد مالحة ساحلية إ
سواء أكانت تلك الحمولة أو , تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه 

ما لم تنقل الحمولة , أو من دولة ثالثة أو إليها , المسافرين من الطرف المتعاقد اآلخر أو إليه 
  .ن لذلك الطرف أو المسافرين بين ميناءين  تابعي

   )90( المادة 

  استخدام اإليراد المتحقق من 
  خدمات النقل البحري

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات وشركات المالحة الوطنية التابعة لألطراف المتعاقدة األخرى 
  :الحق في 

استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم ذلك الطرف المتعاقد لدفع أي  -1
 .ي عالقة بالنقل البحري في إقليم ذلك الطرف المتعاقد مستحق ذ

تحويل هذا اإليراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن المدة  -2
الزمنية المعتادة طبقاً لألنظمة والقوانين المعمول بها في بلد ذلك الطرف المتعاقد بعد 

 .يم ذلك الطرف المتعاقد دفع أي مستحق ذي عالقة بالنقل البحري في إقل

   )91( المادة 

  مراعاة األنظمة والقوانين في موانئ 
  وأراضي طرف متعاقد

تخضع سفن كل طرف متعاقد أثناء وجودها في موانئ طرف متعاقـد آخـر أو مياهـه                  -1
اإلقليمية أو المياه الخاضعة لواليته لجميع األنظمة والقوانين المعمول بهـا لـدى هـذا               

 .الطرف األخير 

لتزم المسافرون ومؤسسات وشركات المالحة الوطنية العائدين ألحد األطراف المتعاقـدة           ي -2
بمراعاة األنظمة والقوانين واإلجراءات السارية في أراضي أي طرف متعاقد آخر فيمـا        
يتعلق بدخول المسافرين وطاقم الـسفينة ومكـوثهم ومغـادرتهم واسـتيراد البـضائع              

  .وتصديرها وتخزينها 

   )92( المادة 

  منح تسهيالت إضافية
لألطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض باالتفاق فيما بينها تسهيالت أكثر مما هو وارد في               

  .هذه االتفاقية بشرط أال يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه االتفاقية
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   )93( المادة 

  أحكام استثنائية
ن اتخاذ أي إجراء تعتبره ضـرورياً ألمنهـا   ال تمنع أحكام هذه االتفاقية أي دولة عضو م     -1

 .الداخلي أو الخارجي

من هذه المـادة    ) 1(على الطرف المتعاقد المتخذ ألي إجراء بناء على ما ورد في الفقرة              -2
وكذلك إطالعهـا علـى طبيعـة ذلـك         , إبالغ جهة اإليداع فور اتخاذه لهذا اإلجراء        

 .اإلجراء

   )94( المادة 

  التفاقيةحل الخالفات في تفسير ا

يتم تسوية الخالفات بين طرفين متعاقدين أو أكثر التي تنشأ من تطبيق أو تفسير مواد هذه 
  .االتفاقية بالتفاهم المباشر بالطرق الدبلوماسية بين السلطات البحرية في تلك األطراف

  الباب التاسع
 احكام ختامية

   )95( المادة 

  مسؤولية متابعة تنفيذ االتفاقية وتعديلها
ون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه االتفاقية وتطويرهـا              يك -1

 . وتعديلها بما يحقق أهدافها 

يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن األطراف المتعاقدة ، لمتابعـة                -2
ي تـضمن   تنفيذ هذه االتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح اآلليات الت           

تنفيذ موادها وتجتمع خالل ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ االتفاقية وتجتمع بعد ذلك سـنوياً               
 وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد أطراف االتفاقية 

تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي األعضاء بشأن المشاكل الناتجـة عـن تفـسير                -3
 . وتطبيق هذه االتفاقية

لفنية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقـل العـرب التخـاذ             ترفع اللجنة ا   -4
 .الالزم 

   )96( المادة 

  التوقيع والتصديق
تكون هذه االتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الـدول الموقعـة               

مة لجامعة الدول العربيـة  عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العا     
 .التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة
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   )97( المادة 

 االنضمام

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه االتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولهـا حيـز             
 لـدى  النفاذ ، بإعالن يرسل إلى األمين العام لجامعة الدول العربية وتودع وثـائق االنـضمام              

األمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة انضمام كـل دولـة لهـذه                 
  االتفاقية

   )98( المادة 

  الدخول حيز النفاذ
تصبح هذه االتفاقية نافذة المفعول بعد ثالثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثالث  -أ 

 .من الدول العربية عليها

تفاقية بالنسبة ألي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ تسري أحكام هذه اال  -ب 
االتفاقية ، عند انتهاء ثالثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى 

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

   )99( المادة 

  التحفظات
تم إبالغ األمين العام يجوز التحفظ على أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بشرط أن ي -1

لجامعة الدول العربية بتلك التحفظات خطياً وتسليمها قبل أيداع وثيقة التصديق أو 
 .اإلنضمام 

يعمم األمين العام لجامعة الدول العربية نص اي تحفظ مقدم له من أي دولة في وقت  -2
صدقة أو التوقيع أو قبل وقت التصديق أو االنضمام على كل الدول الموقعة والدول الم

يوماً من تاريخ التعميم ال ) 90(المنضمة وإذا أبدى ثلث هذه الدول اعتراضاً خالل 
يقبل التحفظ، وعلى األمين العام لجامعة الدول العربية إبالغ كل الدول المشار إليها 

 .في هذه الفقرة بأي اعتراض تلقاه وبقبول أو رفض التحفظ 

فاقية ولكنها لم تصدق عليها أي أثر في ال يكون العتراض أي دولة وقعت على االت -3
حال عدم تصديق الدولة المعترضة على االتفاقية خالل تسعة أشهر من تاريخ تقديم 
اعتراضها ، وفي حال قبول التحفظ بتطبيق الفقرة السابقة نتيجة عدم نفاذ االعتراض 

,  ي تلك الفقرة يجب على األمين العام لجامعة الدول العربية إبالغ الدول المشار إليها ف
وال يتم تعميم نص اي تحفظ على أي دولة موقعة بموجب الفقرة السابقة إذا لم تكن 

 .تلك الدولة قد صادقت على االتفاقية خالل ثالث سنوات من تاريخ التوقيع 
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من هذه المادة أن ) أ(يجوز ألي طرف متعاقد قد أبلغ األمين العام بتحفظ وفقاً للفقرة  -4
 في أي وقت ، ويتم ذلك بإشعار األمين العام لجامعة الدول العربية يسحب هذا التحفظ

 .خطياً بذلك 

شهراً من تاريخ اإلبالغ ) 12(يجوز للدولة المقدمة للتحفظ سحب التحفظ خالل  -5
من هذه المادة ) 2(بواسطة األمين العام لجامعة الدول العربية المشار إليه في الفقرة 

, وفي هذه الحالة , راء المنصوص عليه في تلك الفقرة بان التحفظ قد رفض وفقاً لإلج
فإن تاريخ االبالغ بالرفض يعتبر تاريخ تقديم وثيقة التصديق أو االنضمام لتحديد 

 ) .97(والمادة ) 96(تاريخ نفاذ االتفاقية لتلك الدولة وفقاً للتحديدات الواردة في المادة 

 :ة يعدل من هذه الماد) 1(إن أي تحفظ يتم وفقاً لفقرة  -6

أحكام هذه االتفاقية التي يتعلق بها بالنسبة للطرف المتعاقد الذي قام بالتحفظ   -أ 
 .وذلك ضمن نطاق التحفظ 

تلك األحكام ضمن النطاق نفسه بالنسبة لألطراف المتعاقدة األخرى التي قامت  -ب 
 بالتحفظ

   )100( المادة 

 التعديالت

 . متعاقد أن يقترح تعديالت عليهابعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ ، يجوز ألى طرف -1

ترسل التعديالت المقترحة على االتفاقية إلى األمانة العامة للجامعة التي تحيلهـا بـدورها         -2
والتي تتخـذ توصـياتها  حـول هـذه          ) 95(إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة        

 .التعديالت المقترحة بأغلبية ثلثي األصوات

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب التخاذ مـا يـراه            ترفع اللجنة توصياتها إلى    -3
 .مناسباً

يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبالغ جهة اإليداع بالتعديالت المقـرة خـالل مـدة ال                 -4
 .تتجاوز خمسة وأربعين يوماً

تبلغ جهة اإليداع التعديالت المقرة إلى كل الدول األطراف في االتفاقية، وتخـضع هـذه                -5
من هذه االتفاقيـة ، إال      ) 98(و  ) 96(ت لنفس اإلجراءات الواردة في المادتين       التعديال

إذا استلمت جهة اإليداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول األطراف فـي االتفاقيـة               
 . خالل شهر من تاريخ اإلبالغ فيعتبر التعديل غير مقر 

   )101( المادة 
  االنسحاب

ته في االنسحاب من هـذه االتفاقيـة بوثيقـة          يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن عن رغب        -1
 .مكتوبة تودع لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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يعتبر االنسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيـداع                  -2
 .وثيقة االنسحاب لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

من هـذه المـادة     ) 1( من هذه االتفاقية طبقاً للفقرة       عندما يخطر طرف متعاقد باالنسحاب     -3
فإن االلتزامات الناشئة عن أحكام هذه االتفاقية خالل المدة التي سـبقت تـاريخ نفـاذ                

 .االنسحاب ، تظل قائمة بعد نفاذ االنسحاب وحتى انتهاء هذه االلتزامات 

  

   )102( المادة 

  االنتهاء
أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثالث دول ألي ينتهي سريان مفعول هذه االتفاقية إذا 

أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ، وال يجوز إدخال أي ) 12(فترة تبلغ 
  .تعديالت على االتفاقية خالل هذه الفترة 

   )103( المادة 
  مسؤولية األمين العام في اإلبالغ

  :غ الدول العربية بما يلي يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبال
 .من هذه االتفاقية  ) 96( الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة  -1

 .من هذه االتفاقية  ) 97( الدول التي قامت باالنضمام طبقاً للمادة  -2

 .من هذه االتفاقية ) 98( تاريخ بدأ سريان االتفاقية طبقاً للمادة  -3

 .من هذه االتفاقية ) 99(أي تحفظات طبقاً للمادة  -4

 .من هذه االتفاقية  ) 100( أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة  -5

 .من هذه االتفاقية  ) 101( الدول التي قامت باالنسحاب من االتفاقية طبقاً للمادة  -6

  .من هذه االتفاقية  ) 102( إلغاء االتفاقية طبقاً للمادة  -7
   )104( المادة 

  جهة اإليداع
سخة األصلية لهذه االتفاقية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم يتم إيداع الن

  .بتسليم صورة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول المصادقة عليها أو المنضمة إليها 
  م20/  /  هـ  الموافق   14/  /  يوم    ............ حررت هذه االتفاقية في مدينة 
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  ادي عشرالحالبند 

   ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته

  



 



 321 

  11البند 

  مذكرة شارحة
   بشأن

   ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته

  :عرض الموضوع
  

بتـاريخ  ) 15(فـي دورتـه     ) 182(أصدر المجلس الوزاري العربي للسياحة القرار رقم         -
، بشان ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتـه،            17/10/2012

، 2004والذي أعدته مشكورة الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربيـة الـسعودية عـام               
  :وينص القرار على ما يلي 

  

         في" ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته        " الموافقة على    -1" 
  .صيغته المعدلة

 تكليف األمانة العامة بعرض الميثاق على المجلس االقتصادي واالجتماعي للموافقة           -2  
عليه من حيث المبدأ، ومن ثم عرضه على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمراجعة             
صياغته من الناحية القانونية تمهيداً العتماده من قبل مجلس الجامعة، لـضمه إلـى              

  . " ائمة مواثيق العمل العربي المشتركق
  

للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي بتـاريخ        ) 92(بعرض الموضوع علـى الـدورة        -
  :   ، والذي ينص على ما يلي)1963( أصدر بشأنه القرار رقم 12/9/2013

  

من ميثاق المحافظـة علـى      ) 35(إلى المادة   ) 29( إحالة المقترح الوارد في المادة       -1 " 
لعمراني في الدول العربية وتنميته، والخاصـة بإنـشاء المجلـس األعلـى       التراث ا 

للتراث العمراني إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربـي المـشترك، للنظـر فـي               
  . ازدواجية هذا المقترح مع المنظمات والمراكز العربية القائمة

عربية وتنميتـه،   عرض مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول ال         -2   
  . " على الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

  
  

للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتاريخ       ) 43(بعرض الموضوع على االجتماع      -
  :  والذي ينص على ما يلي ) 5(، أصدرت بشأنه القرار رقم 9/9/2014
العربي للسياحة واألمانة الفنية لمجلس      دعوة كل من األمانة الفنية للمجلس الوزاري         -1" 

  وزراء اإلسكان والتعمير العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعقد 
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 للنظر في ازدواجيـة أو عـدم ازدواجيـة          2014اجتماع فيما بينهم قبل نهاية عام       
 مقترح إنشاء المجلس العربي األعلى للتراث العمراني مع مهام واختصاصات هـذه           

  . المجالس والمنظمة المعنية
) 95(على الـدورة القادمـة      ) 1( عرض نتائج االجتماع المشار إليه أعاله في الفقرة          -2

  . " للمجلس االقتصادي واالجتماعي
   

، 2014 ديـسمبر  17تم عقد اجتماع في القطاع االقتصادي بمقر األمانة العامـة بتـاريخ              -
صادية، وبحضور ممثلي اإلدارات ذات العالقـة  برئاسة األمين العام المساعد للشؤون االقت     

وممثلي المنظمـة العربيـة     ) السياحة، اإلسكان، البيئة  (بالموضوع في القطاع االقتصادي     
 .، وتم خالل االجتماع مناقشة الموضوع من كافة جوانبه)ألكسو(للتربية والثقافة والعلوم 

ريخية التي أعتمدها المـؤتمر     وبعد االطالع على التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التا        -
في دورته الخامسة والثالثين    ) اليونسكو(العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        

  ،   )2011 نوفمبر10: باريس(
  

كما تم االطالع على مشروع إنشاء المرصد المعماري والعمراني العربي الـذي أعدتـه               -
لوم، كمرجعية قانونية فنية لتنظـيم وتـأطير عمليـة          المنظمة العربية للتربية والثقافة والع    

العناية بشؤون العمران والحفاظ على التراث بجميع مكوناته في المدن العربيـة العتيقـة،              
وأقر مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في دورته الثامنة             

إنـشاء المرصـد المعمـاري     ،  )2012 نـوفمبر  14-13: مملكة البحـرين  /المنامة(عشر  
 . والعمراني العربي المشار إليه

وقد تبين من خالل المناقشات والوثائق المقدمة من المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة              -
والعلوم أن المنظمة بيت خبرة عربية في المتابعة والحفاظ على التـراث العمرانـي فـي                

نشاء المجلس العربي األعلـى للتـراث       الدول العربية ، وهو ما يهدف إليه ايضاً مقترح إ         
بمشروع الميثاق المعدل للمحافظـة علـى التـراث         ) 29(العمراني المشار إليه في المادة      

 .العمراني في الدول العربية وتنميته ، األمر الذي يعد ازدواجية في العمل

 للمجلس االقتـصادي  ) 95(واتفق المجتمعون على رفع توصية في هذا الشأن إلى الدورة            -
  : واالجتماعي، وذلك على النحو التالي

 عدم الموافقة على المقترح الوارد في مشروع الميثاق المعدل للمحافظة على التراث             -1" 
العمراني في الدول العربية وتنميته والخاص بإنشاء المجلس العربي األعلى للتراث           

يثـاق، وهـي    العمراني، وإلغاء المواد التي تشير إلى هذا المقترح في مـشروع الم           
  ). 35(حتى ) 29(المواد من
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 دعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جهودها، بصفتها بيت خبرة، فـي              -2 
مباشرة ومتابعة كافة الموضوعات ذات العالقة بالتراث العمرانـي فـي الـدول             
العربية، وخاصة مشروع إنشاء المرصد المعماري والعمراني العربي كمرجعيـة          

  . ية فنية لتنظيم وتأطير عملية الحفاظ على هذا التراثقانون
 يتم التنسيق مستقبالً في كل ما يتعلق بموضوع الحفاظ على التراث العمراني فـي               -3 

الدول العربية، من خالل التعاون بين القطاع االقتصادي باألمانة العامة ممثالً في            
وارد المائية والتنمية المستدامة،    إدارة النقل والسياحة، وإدارة البيئة واإلسكان والم      

والقطاع االجتماعي باألمانة العامة ممثالً في إدارة الثقافة وحـوار الحـضارات،            
  . "  والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  )مرفق الصيغة المعدلة لمشروع الميثاق(  

  : المقترح المطلوب 
 .ه مناسباالتخاذ ماتراواألمر معروض على اللجنة الموقرة   
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  الثاني عشرالبند 
الموضوعات الواردة من المنظمات العربية المتخصصة 
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  أ/12البند 

  

  مذكرة شارحة 
  بشأن

  موضوعات المنظمة العربية للتنمية االدارية

  :عرض الموضوع
 مـذكرة   -تحادات العريبـة    ادارة المنظمات واال  - الدول العربية    ة  تلقت األمانة العامة لجامع   

) مرفقـة  (16/12/2014 بتـاريخ  101ع .  ص مالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية رق 
 من معالي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمـة ،  نبشأن طلب عرض المذكرتين المرفقتي   

ومذكرة معالي األمين العام وسعادة رئيس المجلس االقتصادي واالجتمـاعي ، وهـذه          
   -:ن المذكرات  تتضم

مـن  %) 50(استثناء المنظمات التي يصل التمويل الذاتي فيها إلى أكثر مـن                -أ 
علـى  " ميزانيتها من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي ينص علـى           

 يومـاً وال يـصرف   60المديرين العاميين عدم تجاوز مدة ايفادهم السنوية عن  
ي تتجـاوز المـدة المحـددة       لمدير عام المنظمة اية مبالغ مالية نظير المدة الت        

  ". لاليفاد
إعادة النظر في القواعد التي يستخدمها المجلس االقتصادي واالجتمـاعي فـي             -ب  

  .إقرار موازنة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

   : المطـلوبالمقترح 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناسباً
  

.  
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  ب/12البند 
  

  مذكرة شارحة 
  بشأن

  خطة واستراتيجية التشغيل للهيئة العربية للطيران المدني

  :عرض الموضوع
    :أوال

ع بتـاريخ  .م/58/402تلقت االمانة العامة مذكرة الهيئة العربية للطيران المـدني رقـم        
بيـة للطيـران     ومرفقها الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة العر       11/11/2014

المدني تطلب فيه عرض موضوع الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة العربيـة            
  .للطيران المدني على المجلس القتصادي واالجتماعي 

  : ثانياً 

 إلـى دعـم     فالخطة اإلستراتيجية التي تقدمت بها الهيئة العربية للطيران تهـد            -ج 
عضاء ورفع مستوياتها الفنية واإلدارية     المساعي التي تحقق التكامل بين الدول األ      

من خالل المنح العربية والدولية ، وتنسيق المواقف بين الدول االعضاء والتمثيل            
الخـدمات االستـشارية    الفعال في المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها وتوفير         

  .والتدريبية
لطيران المدني تهدف   اما بالنسبة للخطة التشغيلية التي تقدمت بها الهيئة العربية ل            -د 

الى تطوير منظومة للتعاون العربي في البنى التحية والتعـاون الفنـي واالداري             
الدولي ، واقتراح اتفاقيات تعاون بين الدول االعضاء للبرامج المشتركة ومراقبة            
تنفيذها ووضع اطار عام للتنظيم وتنسيق المواقف بين الدول االعضاء للخـروج            

، كما تشمل تطوير للكادر الوظيفي      ايا المستجدة والحيوية   تجاه القض  بموقف موحد 
  . باالدارة العاملة في اطار الهيئة العربية للطيران المدني 

   :لثاًثا

 سبق وان عرضت الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة العربية للطيران  المـدني  

 المنظمات للتنسيق والمتابعـة     ضمن وثائق الهيئة العربية للطيران المدني على اجتماع لجنة        
المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  التي عقدت بالجمهورية التونسية خالل الفترة            
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  وطلبت اللجنة عرضها على المجلس االقتصادي واالجتمـاعي للنظـر            15-23/6/2014
   .فيها 

  
  
  

  :رابعاً 

بتـاريخ  2026 رقـم      القـرار ) 94(اصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته        
للجنـة المنظمـات    ) 23( بشأن الموافقة على تقرير وتوصيات االجتمـاع         11/9/2014

للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والذي عقـد بالجمهوريـة         
ئة العربيـة   ، والتي تنص التوصية الخاصة بالهي     23/6/2014-15التونسية خالل  الفترة     

على الهيئة عرض الخطة اإلستراتيجية والتـشغيلية للهيئـة علـى           "ني على   للطيران المد 
  "المجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها 

  :خامساً

 ،  2016-2012مرفق الخطة االستراتيجية لالدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني           
    .والخطة التشغيليلة للهيئة العربية للطيران المدني 

   : لمطـلوباالمقترح 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناسباً
  

.  
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  ج/12البند  
  

  مذكرة شارحة 
  بشأن
   للتنمية الزراعيةةموضوعات المنظمة العربي

  :عرض الموضوع
 5432ة المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة رقـم         تلقت االمانة العامة  للجامعة مذكر      -

 95 بشأن عرض المذكرات التالية على جدول اعمال الـدورة           28/12/2014بتاريخ  
   -:للمجلس االقتصادي واالجتماعي وهى 

مذكرة بشأن موقع وممتلكات البرنامج العربي لالستزراع السمكي فـي           -1
  المياه العذبة في السودان

العربي الموحـد للـصيد البحـري وحمايـة      إصدار قانون استرشادي     -2
 اإلحياء المائية 

مرفق مذكرات العرض الشارحة التي اعدتهاالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بـشأن            -
     ).95(الموضوعين المعروضين على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 

   : المطـلوبالمقترح 

  . تراه مناسباًاألمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ما
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  الثالث عشرالبند 

إنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية



 

  



 501 

  13البند 
  

  مذكرة شارحة 
  بشأن

  إنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية

  :عرض الموضوع
  :الخلفية 

تلقت االمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة الدكتور سعد الدين بـن طالـب وزيـر                
 بشأن طلبه   10/7/2014أ بتاريخ   /310كرة رقم   الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية مذ    

إدراج مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة الـسمكية علـى جـدول اعمـال المجلـس            
االقتصادي واالجتماعي لمناقشته ، ونظراً لالهمية االستراتيجية للثروة السمكية في االمن           

الت اقتـصادية   الغذائي خاصة في ظل الظروف االقليمية والدولية السائدة وظهـور تكـت           
تغطي جميع االنشطة االقتصادية بما فيها الثروة السمكية فان الحاجة تتطلب قيـام تكتـل               

 .اقتصادي عربي في مجال الثروة السمكية على المستوى الوزاري 

 : أوال

 عدة اجتماعات للمجلس الوزاري للمسئولين عن الثروة السمكية والـذي عقـد فـي               عقدت
اقرار فيها  دولة عربية تم    ) 18 (ت فيها  وشارك 2006اء عام    وفي صنع  2001الجزائر عام   

من الـدول االعـضاء بالجامعـة    " المجلس العربي للثروة السمكية    " مقترح مشروع انشاء    
 مدينـة صـنعاء   العربية ممثلة بالوزراء المسئولين عن الثـروة الـسمكية ومقـره الـدائم        

 . بالجمهورية اليمنية

 : ثانياً 

المجلس الوزاري العربي للثروة السمكية فـي انـشاء جهـاز عربـي             تتمثل اهداف انشاء    
يتصدره الوزراء المسئولون عن الثروة السمكية لتوجيه واقرار توافق سياسات الحكومـات            
العربية في نصوص التشريعات والوثائق البحرية الدولية  وكذلك عدة اهداف منهـا علـى               

  :سبيل المثال 
لرؤى حول المواضيع البحرية الدولية المتعلقة أهداف حقوقية لتوحيد المواقف وا •

والمختصة باالحياء البحرية وذلك في المحافل الدولية لحماية مصالح االمة العربية في 
 .الثروات البحرية 

اهداف اقتصادية وتنموية وذلك الحداث نقلة نوعيه في مجال الصيد البحري واالنشطة  •
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ث الصناعات السمكية وتنشيط التجارة البينية المرتبطة به وتربية االسماك وتطوير وتحدي
 . العربية لتحقيق االمن الغذائي السمكي بما يدع االمن الغذائي العربي

اهداف علمية وبحثية يهدف الى التعاون العلمي والبحثي في المجال البحري بين الدول  •
ات العربية في مجاالت مسوحات المخزون السمكي والدراسات والمعلومات واالصدار

المختصة في االحياء البحرية وتوحيد المصطلحات السمكية واالحياءالبحرية وتبادل 
 . الخبرات والتجارب العربية 

 :ثالثاً 

سبق ان عرض موضوع انشاء المجلس الوزاري للثروة الـسمكية علـى المجلـس                -
 واتخذ فيـه القـرار      12/2/2007بتاريخ    )  79(االقتصادي واالجتماعي في دورته     

احالة مقترح انشاء المجلس العربي للثروة السمكية الى لجنـة التنـسيق            "ي نصه   التال
  "العليا للعمل العربي اللمشترك لتالفي االزدواجية مع المؤسسات العربية القائمة

وبعد عرض الموضوع على لجنة التنسيق العليا للعمل العربـي المـشترك برئاسـة               -
"   اتخذت القرار التالي نصه      6/5/2007خ  بتاري) 38(معالي االمين العام  في الدورة       

الطلب من المنظمة العريبة للتنمية الزراعية زيادة االهتمام بموضوع الثروة الـسمكية         
، وانشاء مجلس وزراء الثروة السمكية العرب في اطار المنظمـة العربيـة للتنميـة               

  ".  الزراعية على ان تقوم المنظمة بأمانته الفنية 
    :رابعا 

ؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية واألمن الغـذائي بالجمهوريـة الجزائريـة          عقد الم 
 تحت الرعاية الـسامية لفخامـة رئـيس         16/12/2014 و 15الديمقراطية الشعبية يومي    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشارك فيه أصـحاب المعـالي الـوزراء أو             
 الدول العربية والسادة ممثلي جامعـة الـدول       ممثليهم والمسئولين عن القطاع السمكي في     

 ذات  ةالعربية واتحاد المغرب العربي ورؤساء وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولي         
 تم اعتماد عدد من التوصيات في البيان الختامي للمؤتمر من أهمهـا التأكيـد               دالعالقة وق 

 الدول العربية والـذي يعتبـر   على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة     
منظمة عربية متخصصة بالقطاع السمكي على غرار المنظمـات العربيـة المتخصـصة       

 . العربيةالتابعة لجامعة الدول 

   : المطـلوبالمقترح 

  .األمر معروض على اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناسباً
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