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א  א
 

ان حكومـات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ، انطالقاً من إيمانها القومي               
، وادراكاً منها لحيوية التكامل االقتصادي العربي الشاملة في اطار          بوحـدة األمـة العربـية       

اقتصـاد عربي متحرر متطور ومترابط متوازن ، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من               
ميـثاق جامعـة الـدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون                 

ل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجاالت الزراعة        االقتصـادية والمالية بما في ذلك تسهي      
والصـناعة والخدمـات المـتعلقة بهـا ، وتنفيذاً لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من         
معـاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية ، واستناداً الى قرار              

م بوضع  ١٩٧٨) شباط(  فبراير   ٢٢) ٧١٢(م  المجلـس االقتصادي لجامعة الدول العربية رق      
اتفاقـية جديـدة لتسـهيل التـبادل الـتجاري بين دول الجامعة تساير األوضاع االقتصادية                

 ٠المتطورة في الوطن العربي
 

 -:اتفقت فيما بينها على مايلي 

 
 

 



א  א

والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها اال       يقصد ، ألغراض هذه االتفاقية، بالكلمات       
 -:إذا دل سياق النص على غير ذلك 

 :א−١

      اتفاقـية تيسـير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول جامعة              
 ٠الدول العربية

א−٢  :א

 ٠     الدولة العضو بجامعة الدول العربية
 :אא−٣

 ٠     الدولة العربية التي تكون االتفاقية نافذة بالنسبة لها
 :א−٤

من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون     ) ٨(       المجلـس االقتصادي المنشأ بموجب المادة       
/١٣/٤االقتصـادي بيـن دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في              

 ٠م واي تعديل يقع عليها١٩٥٠
א−٥ א א א א א מ  :א

      الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة           
وكذلـك الرسوم والضرائب األخرى التي تفرضها على السلع المستوردة وال تخضع لها             

 ٠لضرائبمنتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان اسم هذه الرسوم وا

   وال يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم األرضية او               
 ٠التخزين او النقل او الشحن او التفريغ

א−٦  :א

     التدابـير واإلجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير األغراض             
 وتشـمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية           التنظيمـية او اإلحصـائية    

 ٠واإلدارية التي تفرض على االستيراد
א−٧ א  :א

 ٠     الدول األطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك
 

א  א
א מ  א
 



א  א
 

 :تستهدف هذه االتفاقية ما يلي 

لتـبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض             تحريـر ا   -١
 :عليها وفقاً لألسس اآلتية 

I(               تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول األعضاء من الرسوم
 ٠والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية

II(    قيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات         التخفيض التدريجي للرسوم وال
 ٠العربية المتبادلة االخرى

III(             توفـير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية 
 ٠المثلية او البديلة 

IV(            تحديـد السـلع والمنـتجات المشـار أليها بالفقرات –)في ضوء المعايير   ) ج-ب-أ
 ٠لواردة في المادة الرابعة او تلك التي يقررها المجلساالسترشادية ا

 الـربط المنسـق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها وذلك بمختلف السبل وعلى األخص               -٢
  ٠تقديم التسهيالت التمويلية الالزمة النتاجها 

 تيسـير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا              -٣
 ٠بادلالت

 ٠ منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول األطراف -٤
 ٠ األخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول األطراف -٥
 مـراعاة الظـروف اإلنمائية لكل دولة من الدول األطراف في االتفاقية وعلى األخص               -٦

 ٠أوضاع الدول األقل نمواً منها
 ٠دل للمنافع واألعباء المترتبة على تطبيق االتفاقية التوزيع العا -٧
 
 

א  א
 

 تعتـبر المـبادئ المتفق عليها في االتفاقية حداً أدنى للتعاون التجاري بين الدول              
األطـراف ولكل دولة طرف حق منح ميزات وافضليات اكثر ألية دولة او دول عربية أخرى                

 ٠ء كانت ثنائية او متعددة االطرافوذلك من خالل اتفاقيات تعقدها سوا
א א  :א



من ) ٥(و) ٣(يـتم االسترشـاد في انتقاء السلع العربية المشار أليها في الفقرتين              
 :المادة السادسة وفي السابعة بواحد او اكثر من المعايير اآلتية

 ٠كان ان تشغل السلعة مكاناً استراتيجياً في نمط االستهالك المشبع لحاجات الس -١
 ٠ ان تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر -٢
 ان تمـثل قـيمة مـا ينـتج من السلعة نسبة هامة في الناتج اإلجمالي إلحدى الدول                   -٣

 االطراف
 ان تشـغيل السـلعة مكاناً هاماً في عالقات التشابك في داخل الجهاز االنتاجي الحدى                -٤

 ٠الدول االطراف
كتساب القدرة التكنولوجية وتوطين     ان يـؤدى نمـو التـبادل فـي السلعة الى تزايد ا             -٥

 ٠التكنولوجيا المالئمة وتطويرها

 ٠ ان تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة إلحدى الدول األطراف -٦

 ان تكـون السـلعة هامـة لتنمية إحدى الدول األطراف وتواجه إجراءات تمييزية او                -٧
 ٠تقييدية شديدة في األسواق االجنبية

 ٠ في السلعة الى تدعيم التكامل االقتصادي العربي ان يؤدي نمو التبادل -٨

 ان يـؤدي نمـو التـبادل فـي السـلعة الى تحقيق األمن القومي بصفة عامة واألمن                -٩
 ٠العسكري بصفة خاصة

 ٠ أية معايير أخرى يقرها المجلس -١٠
 

א  א
 

 الذي   ال يجوز اللجوء للعقوبات االقتصادية بين الدول األطراف في المجال التجاري          
 ٠تنظمه االتفاقية اال بقرار من المجلس االقتصادي وألسباب قومية عليا

 
 

א  א
א מ  א
 

א  א
 

تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل  ومن  
 :القيود غير الجمركية المفروضة على االستيراد 



لزراعـية والحيوانـية سواء في شكلها األولى أو بعد أحداث تغييرات عليها              السـلع ا   -١
 ٠لجعلها صالحة لالستهالك

 المـواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها األولى او في الشكل المناسب               -٢
 ٠لها في عملية التصنيع

نت في إنتاج    السـلع نصـف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس اذا كا             -٣
 ٠سلع صناعية

 السـلع التـي تنـتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول               -٤
 ٠العربية او المنظمات العاملة في نطاقها

 ٠ السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس -٥
א  :א

 التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية       يـتم الـتفاوض بين األطراف المعنية بشان        -١
والضـرائب ذات األثـر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب             

 ٠واألساليب وفق القوائم التي يوافق عليها المجلس
 يكـون التخفـيض النسبي متدرجاً ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم              -٢

األثـر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول         الجمركـية والضـرائب ذات      
 ٠األطراف

 من هذه المادة تمنح منتجات الدول       ٢و١ مـع عـدم المساس بما نصت علية الفقرتان           -٣
األطـراف التي يقرر المجلس أنها اقل نمواً معاملة تفصيلية وفقاً للمعايير والحدود التي              

 ٠يقررها

ة ميزات إضافية لدولة او دول عربية أخرى بموجب           ألية دولة طرف الحق في منح أي       -٤
 ٠اتفاقيات ثنائية او متعددة األطراف سواء كانت طرفاً او غير طرف في هذه االتفاقية

 ال يجوز ان تمنح دولة طرف أية ميزة تفصيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة                -٥
  ٠للدول االطراف

א  א
 

األطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم           يتم التفاوض بين     -١
الجمركية والضرائب والقيود ذات األثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول             
العربـية وتكـون منافسة او بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس كما               

 ٠ور مع الدول المذكورةيتولى المجلس زيادتها تدريجياً من وقت ألخر بالتشا



تقـرر الـدول األطـراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية                -٢
المنافسة او البديلة وتكون األولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية ويحد المجلس           
أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة او مجموعة من الدول األطراف             

ذلك على األخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة باألمن      مراعـياً فـي     
 ٠الغذائي او األمن القومي بصفة عامة

وللمجلـس ان يقـرر أيـة إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار أليها في هذه                -٣
المـادة وذلك لمواجهة حاالت اإلغراق وسياسات التمييز التى قد تتخذها الدول غير             

 ٠العربية
اذا كانـت منتجات الدول األطراف التغطى احتياجات السوق المحلية للدول األطراف              -٤

المستوردة فلألخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز            
 ٠مع احترام القيود طبقاً ألحكام هذه المادة

 
א  א

ة ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي        يشـترط العتـبار السـلعة عربية ألغراض هذه االتفاقي         
 في  ٤٠يقررها المجلس واال تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن              

 في المائة   ٢٠المائـة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها وتخفض هذه النسبة الى              
ضع جدول زمني لزيادة هاتين     كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية ويقوم لمجلس بو        

 ٠النسبتين تدريجياً

١( يجوز ألية دولة طرف ان تطلب الى المجلس خفض النسبة المشار أليها في الفقرة                -١
مـن هذه المادة اذا كانت السعلة ذات طبيعة استراتيجية او ذات أهمية خاصة بالنسبة               ) 

 ٠للبلد الطرف المنتج وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية
 

א  א
 

تشـجيع الـدول األطراف من خالل سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها              -١
 ٠وتسهل توفير التمويل الالزم له وتوسيع قاعدته بشرط تفصيلية وميسرة

 يضـع صـندوق الـنقد العربـي وفقاً التفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية                -٢
التبادل التجاري بين الدول األطراف كما يكلف بتقديم المقترحات         المدفوعات الناجمة عن    

الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه الى البنوك المركزية ومؤسسات           
 ٠النقد العربية وفقاً لتوجيهات المجلس



 تحـث المؤسسات العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل             -٣
 الدول االطراف وتيسير وتقديم التمويل الالزم لها وتوسيع قاعدتها طبقاً           الـتجاري بين  

 ٠لشروط تفصيلية ميسرة
 حـث المؤسسـة العربية لضمان االستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير             -٤

الضمان الالزم للتبادل التجاري بين الدول األطراف وفق شروط تفصيلية وحسب نظمها            
 ٠الخاصة

 
א  א

א א  א
 

א  א
 
 :يتولى المجلس األشراف على تنفيذ االتفاقية وله على األخص  -١

I(               وضـع وإصـدار القوائـم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات األثر
 ٠المماثل والقيود الجمركية

II(        تع بتخفيض في الرسوم والضرائب      وضـع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتم
 ٠ذات األثر المماثل والقيود الجمركية

III( ٠وضع واصدر قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية 

IV(           تحديد القواعد واألوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب 
 ٠ذات األثر المماثل والقيود الجمركية

V( ٠ األطراف األقل نمواً ألغراض هذه االتفاقية تحديد الدول 
VI(             دراسة شكاوي الدول األطراف الخاصة بما تواجه من مشاكل التمييز في معامالتها 

 ٠التجارية مع الدول االخرى
يصـدر المجلـس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول               -٢

 ٠األعضاء

 ٠ضها بعض اختصاصاته المشار اليها في االتفاقية للمجلس ان يشكل لجاناً يفو -٣
 

א  א
 



تتولى االدارة العامة للشؤون االقتصادية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية أعداد            
تقريـر سـنوي يعـرض علـى المجلس عن سير التجارة بين الدول األطراف في االتفاقية                 

 ٠معالجتها واالقتراحات الالزمة لمواجهة ذلكوالمصائب التي تواجه التطبيق وسبل 
 
א א  א
 א

 
א  א

  
تعـرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية على المجلس للفصل فيها وله              

ان يحـيلها الـى لجنة أو لجنة او لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته كما له ان يطبق    
شـأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من االتفاقية الموحدة الستثمار             ب

رؤوس األمـوال العربـية فـي الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة                
 ٠تسوية النزاع

 
א  א
 מ

 
א א  א

 
تجات التي يجرى تبادلها وفقاً لهذه االتفاقية الى        ال يجـوز إعادة تصدير السلع والمن      
 ٠بلد اخر غير طرف اال بموافقة بلد المنشأ

 
 

א  א
 

يجـوز ألية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل               
مو إنتاج  او القـيود الكمـية واإلدارية او االحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان ن              

 ٠محلى معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها 
 

א  א
  



تتولى أجهزة األمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات الالزمة وتحليلها للتعرف            
 ٠على مسار التبادل التجاري بين الدول األطراف وبينها وبين الدول األخرى

دول األطراف بتوقيع جميع البيانات التي تراها األمانة العامة ضرورية لحسن      وتلـتزم ال  
 ٠تطبيق االتفاقية

 
א  א

  
 ٠يتم تبادل السلع بين الدول األطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي

א  :א

ينها بمختلف الوسائط على    تـتعاون الدول األطراف لتيسير النقل والمواصالت فيما ب         
أسـس تفصيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما              

 ٠بين الدول االطراف
 

א  א
 

تتعاون الدول األطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق عالقاتها االقتصادية والتجارية مع            
ت والتكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية بشكل ثنائي او        الـدول األخـرى او مـع المنظما       

مشـترك وتعمـل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية االقتصادية بما              
 ٠يتفق مع مصالحها المشتركة

 
א  א

 
تـراعى في تطبيق هذه االتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة             

 ٠بشأنها من مختلف الجهات المختصة
 

א א  א
 

ال يجـوز ألية دولة طرف ان تصدر تشريعاً او قراراً يخالف أحكام هذه االتفاقية أو                 
 ٠يعطل تنفيذها

 
א א  א

 
 ٠تودع االتفاقية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها -١



تفاقية نافذة بعد بعد ثالثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها من قبل              تعتـبر اال   -٢
 ٠خمس دول عربية على األقل

 تـتلقى األمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفيذ االتفاقية بالنسبة             -٣
 ٠لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها

 ٠لجامعة إبالغ الدول األعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها تتولى األمانة العامة ل -٤
 

א א  א

ال يجـوز ألية دولة طرف ان تنسحب من االتفاقية اال بعد مرور ثالث سنوات على                 
نفاذهـا بالنسـبة أليها ويكون االنسحاب بأشعار كتابي يوجه الى األمين العام لجامعة الدول               

 ٠رياً اال بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا االشعارالعربية وال يصبح سا
 

א א א  א
 

يكون تعديل هذه االتفاقية بموافقة ثلثي الدول األطراف ويصبح التعديل نافدا في حق              
الـدول المصـدقة بعـد مـرور شهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع                  

 ٠األطراف او خمس دول على االقل
 

א א  א
 

يـتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية حالماً يتم انضمام ثلثي              -١
الدول األعضاء لالتفاقية وفي هذه الحالة ال يكون للدول غير األطراف حق المشاركة في              

 ٠التصويت

ألعضاء  ولحيـن تحقـق مـا ورد فـي الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول األطراف ا                -٢
تتولى اختصاصات المجلس   ) هيئة التجارة العربية  (بـالمجلس فـي شـكل هيئة تسمى         
 ٠المنصوص عليها في هذه االتفاقية

 تقـوم اإلدارة العامـة للشؤون االقتصادية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام              -٣
الشؤون اإلدارية األمانـة الفنـية للهيئة طبقاً لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم             

 ٠للهيئة يتضمن تنظيم الشؤون اإلدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها
 

حررت هذه االتفاقية باللغة العربية في تونس يوم الجمعة الثاني والعشرون من شهر             
عام ) فبراير(  هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط         ١٤٠١ربـيع الثاني عام     



دية مـن أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة            مـيال  ١٩٨١
 ٠مطابقة لألصل لكل دولة من الدول الموقعة على االتفاقية أو المنضمة اليها

 عن المملكة األردنية الهاشمية
 عن دولة اإلمارات العربية المتحدة

 عن دولة البحرين
 عن الجمهورية التونسية

 زائرية الديمقراطية الشعبيةعن الجمهورية الج
 عن جمهورية جيبوتي

 عن المملكة العربية السعودية
 عن جمهورية السودان الديمقراطية

 عن الجمهورية العربية السورية

 عن جمهورية الصومال الديمقراطية

 عن الجمهورية العراقية

 عن سلطنة عمان

 عن فلسطين

 عن دولة قطر

 عن دولة الكويت

 نيةعن الجمهورية اللبنا

 عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

 عن المملكة المغربية

 عن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عن الجمهورية العربية اليمنية

 ٠عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 األمانة العامـــــــة
א א א  א

א אא  א
 
 
 

 
א א א  א

א א א  א
 ١٣١٧٠٥٩١٩/٢/١٩٩٧מ

 
 
א  א

א  א
א  א

  كبرىال قامة منطقة تجارة حرة عربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 א

א א א  א
א א א  א

 ١٩/٣/١٩٩٧ بتاريخ ٥٩١ ع ٠ د١٣١٧رقم 
 

اتخـذ المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر            
ان اإلعالن عن منطقة التجارة الحرة       بش ١٣١٧األمانـة العامة للجامعة بالقاهرة قراره رقم        

 :العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذي ونص القرار كما يلي 
 

 محور أعمال الدورة
الـبرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بهدف             

 ٠الوصول الى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
لـس علـى تقريـر اللجنة الوزارية السداسية المكلفة بدراسة البرنامج            اطلـع المج   

التنفيذي ال قامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإذ يثمن ما بذلته من جهود من اجل                
إنجـاز مهمـتها بصـياغة برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين           

مة منطقة تجارة حرة عربية تتماشى مع أوضاع واحتياجات         الـدول العربـية وصوال الى إقا      
الدول العربية جميعها كما تتماشى واحكام منظمة التجارة العالمية على المصالح االقتصادية            
للـدول العربية وتنمى العالقات االقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية وبعضها البعض             

 مع العالم الخارجي وتكون خطوة علمية أولى نحو         وتنمـية عالقاتهـا االقتصادية والتجارية     
 ٠بناء تكتل اقتصادي عربي تكون له الساحة االقتصادية العالمية

واسـتمع المجلس الى العرض القيم الذي تقدم به معالي المهندس على ابو الراغب              
 ٠وزير الصناعة والتجارة في المملكة األردنية الهاشمية رئيس اللجنة الوزارية السداسية

والـى بيان معالي األمين العام لجامعة الدول العربية حول أبعاد إقامة منطقة تجارة              
 والى اإليضاحات التي    ٠حـرة عربـية ودقـة المرحلة التاريخية التي تجتازها األمة العربية           

قدمهـا سيادة األستاذ عبد الرحمن السحيباني األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية في             
 ٠هذا الشأن
 

 
 :א



 يقــــــــرر
 
/١/١ اإلعالن عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خالل عشر سنوات ابتداء من -١

٠ ١٩٩٨ 
 الموافقة على البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في صيغته             -٢

 ٠المرفقة
وتطوير عمل ومهام اإلدارة العامة      تكلـيف األمانـة العامة باتخاذ اإلجراءات المالئمة          -٣

 ٠للشؤون االقتصادية بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 تدعـى اللجـان المكلفـة والمنصوص عليها في البرنامج الى مباشرة مهامها وتضع               -٤
بـرامجها التنفيذية والزمنية من اجل تحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية             

لكـبرى فـي موعدهـا المقرر وتعرض تقاريرها أوال بأول على المجلس االقتصادي              ا
 ٠واالجتماعي

 تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة واالتحادات          -٥
العربية كل في مجال اختصاصه في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها              

 ٠م وتحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىومهامها بما يتواء
 تكلـيف األمانة العامة بترتيب أعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة في الدول               -٦

 التخذ  ١٩٩٨العربـية وعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي قبل نهاية عام           
 ٠نفيذيقرار بشأن معاملة منتجاتها في إطار البرنامج الت

 دعـوة اللجـنة السداسية الوزارية لمواصلة أعمالها خالل المراحل األولى من تطبيق              -٧
البرنامج التنفيذي لمعالجة اية عقبات تعترض تطبيقه مع انضمام الجمهورية التونسية           

 ٠لعضوية اللجنة

 يكـون موضوع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محورا ألعمال المجلس في              -٨
 ٠دوراته القادمة الى ان يتم استكمال بنائها

 "٩/٢/١٩٩٧ -  ٢ج– ٥٩ع ٠ د– ١٣١٧ق      " 
 

 
 
 

א  א

 القامة منطقة تجارة حرة عربية  التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
 



 بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها والتي انطالقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
 ٠ ٢٧/٢/١٩٨٢ بتاريخ ٣٠-د-٨٤٨تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

وحرصاً من الدول على اإلسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري             
العمل االقتصادي العربي المشترك إلقامة منطقة تجارة       بيـن الدول العربية بما يعزز مسيرة        

 ٠حرة عربية كبرى
/١٣/٩ بتاريخ   ٥٦ د ١٢٤٨إشـارة لقـراري المجلـس االقتصادي اإلجماعي رقم           
 بالدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير      ١٩٩٦ مـارس    ٦ بـتاريخ    ٥٧ د -١٢٧١ ورقـم    ١٩٩٥

امة منطقة تجارة حرة عربية     وتنمـية التـبادل التجاري بين الدول العربية بهدف تحقيق إق          
كـبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية              

 ٠جميعاً ومع أحكام التجارة العالمية
وتحقـيقا لرغـبة الـدول العربـية في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز                

تفيد من التغيرات في التجارة العالمية      المكاسـب االقتصـادية المشـتركة للدول العربية وتس        
 ٠وأقامة التكتالت االقتصادية الدولية واٌالقليمية

 ١٩٩٦٢ يونيو   ٢٣-١٢وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في الفترة خالل الفترة           
بتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو إسراع في إقامة منطقة التجارة             

 ٠بية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم االتفاق عليهماالحرة العر
/١٩ بتاريخ   ٥٩ ٠ د ١٣١٧أقر المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قرارة رقم         

م هـذا البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني إلقامة منطقة حرة عربية وتتماشى هذه             ٢/١٩٩٧
 ٠ العامة المنظمة للتجارة الدوليةالمنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها

 
א: א  :א

 
 يعتـبر هـذا الـبرنامج إطار لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول                -١

 ٠العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
لدول  تلـتزم الـدول العربـية األطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين ا               -٢

العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خالل عشر سنوات اعتباراً          
 ٠م١/١/١٩٩٨من 

 تـتم مـراجعة نصـف سـنوية لتطبـيق هـذا البرنامج من قبل المجلس االقتصادي                  -٣
 ٠واالجتماعي



ية في   تعـامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج معاملة السلع الوطن             -٤
الـدول األطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية           

 ٠الصحية واألمنية والرسوم والضرائب المحلية
 مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية ومواجهة            -٥

ت الناجم عن تطبيق هذا البرنامج     حاالت الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعا      
٠ 

 تتـبع فـي تعـريف ومعالجة حاالت اإلغراق األسس الفنية المتبعة دولياً فيما يخص                -٦
 ٠مكافحة االغراق

 الرسـوم الجمركـية والضـرائب ذات األثـر المماثل التي سوف يطبق عليها اإلعفاء                -٧
 في كل دولة    التدريجـي هـي الرسـوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل السارية           

اليوم األول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية          ( ١/١/١٩٩٨طـرف بـتاريخ     
وتكون هذه الرسوم قاعدة االحتساب للتخفيضات الجمركية ألغراض        ) تسـعون ميالدية  

 ٠تطبيق هذا البرنامج
 ١/١/١٩٩٨ اذا تـم تخفيض الرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل بعد تاريخ              -٨

 ٠أعاله) ٧(لرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة فان ا
 بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما             -٩

بيـن الـدول العربية يجوز ألي بلدين عربيين او اكثر من أطراف االتفاقية االتفاق فيما                
 ٠ت بما يسبق الجدول الزمني للبرنامجبينها على تبادل اإلعفاءا

 
 
 

א: א א א  א
 

يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول األطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي              -١
اليوم األول من شهر يناير سنة ألف        ( ١/١/١٩٩٨الـذي يطـبق بـدءاً مـن تاريخ          

وذلك بتخفيض الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل       ) ية تسعون ميالدية  وتسعمائة وثمان 
بنسب سنوية متساوية على ان يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية              

 ٣١/١٢/٢٠٠٧الفـترة المحـددة إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ            
ذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحرير الفوري        ويمكن باتفاق الدول األطراف أثناء تنفي     

 :كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية 



I(             السـلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقاً ألحكام
تجاري بين   من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل ال          ١،٢الفقرتيـن   

 ٠الدول العربية
II(               السـلع العربـية التـي أقر إعفائها المجلس االقتصادي واالجتماعي قبل تاريخ نفاذ 

 ٠البرنامج
لعدد من السلع الزراعية التي ال تتمتع فيها        ) الرزنامة الزراعية ( تحـدد مواسم اإلنتاج      -٢

ائب ذات  هـذه السـلع باإلعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضر          
األثـر الممـاثل وينتهـي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ االنتهاء من تنفيذ                

 ٠البرنامج
 تحـدد الـدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في أدراجها ضمن الرزنامة المشار               -٣

 ٠أعاله وترفع الى المجلس االقتصادي واالجتماعي لالطالع عليها) ٢(أليها في الفقرة 
سري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها او تداولها او             ال ت  -٤

استخدامها في أي من الدول ألسباب دينية او صحية او أمنية او بيئية او لقواعد الحجر                
الزراعي البيطري وتلتزم الدول األطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديالت            

 ٠تطرأ علية
 ٠في تصنيف السلع الواردة في البرنامج) HS(دول األطراف النظام المنسق  تتبع ال -٥
 

א:  א
 

من ) ٦ -فقرة( تعـرف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته المادة االولى             
 :اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي 

لتـي قـد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير           التدابـير واإلجـراءات ا     
األغراض التنظيمية او اإلحصائية وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود على وجه             
الخصـوص القيود الكمية والنقدية واإلدارية التي تفرض على االستيراد وتعامل على النحو             

 :التالي 
ادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي الى أية قيود             ال تخضـع السـلع العربية التي يتم تب        

غـير جمركية تحت أي مسمى كان وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس              
 متابعة تطبيق   ٣/٩/١٩٨٧ بتاريخ   ٤٣د-١٠٣٧االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم      

 فذلك في الدول االطرا

א:א  א



ار السلعة عربية ألغراض تطبيق هذا البرنامج ان تتوفر فيها قواعد           يشـترط العتـب    
المنشـأ التي يقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي وتنفيذا لذلك فان كافة السلع التي تدخل              
التبادل الحر او التحرير المتدرج والتي منشؤها إحدى الدول العربية األطراف تخضع لقواعد             

ي أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم        منشـأ لجـنة قواعد المنشأ الت      
 ولحين إقرار ما تتوصل أليه اللجنة يتم العمل بقواعد          ١٣/٩/١٩٩٦ بـتاريخ    ٥٦د-١٢٤٩

 المتخذ في   ١٢٦٩المنشـأ التـي اقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم            
 ٠دورته السابعة والخمسين

 
 אא:

 
تتعهد الدول األطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وأخطار المجلس االقتصادي واالجتماعي           

بالمعلومـات والبيانات واإلجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ            
 ٠اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها

 
 א:

 
تمشـياً مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول              
العربية يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير             

 ٠ البرنامجوتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خالف حول تطبيق هذا
  
א:  א א א  א

  
تطبـيقاً لمـبدأ المعاملـة الخاصة للدول العربية األقل نمواً الوارد في أحكام اتفاقية تيسير                
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول في إطار هذا               

تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفصيلية المطلوبة والفترة      البرنامج على ان    
 ٠الزمنية وموافقة المجلس عليها

   والـدول العربية األقل نمواً هي الدول المحددة وفق تصنيف األمم المتحدة وتعامل دولة              
 ٠فلسطين معاماتها

 
א:  א

אא א א א מ א  :א



 
 ٠ الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة -
 ٠ التعاون التكنولوجي والبحث العلمي -
 ٠ تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية -
 ٠ حماية حقوق الملكية الفكرية -
 

א: א  א
 

 :جلس االقتصادي واالجتماعي هو جهة األشراف على تطبيق البرنامج وللمجلسالم 
 ٠أجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي -١
 ٠ اتخاذ القرارات المالئمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي -٢
 ٠ فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي -٣
شـكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصالحياته            ت -٤

 ٠في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج
  

 :ويساعد المجلس في أداء مهامه األجهزة واللجان التنفيذية التالية 
 : لجنة التنفيذ والمتابعة  -١

تابعة من ممثلي الدول العربية كما يمكن للجنة دعوة جهات            تتكون لجنة التنفيذ والم         
 ٠غير حكومية ذات العالقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك

وتكـون بمـثابة اللجـنة التنفيذية للبرنامج ولها صالحيات المجلس فيما تتخذه من                 
لتطبيق قـرارات متعلقة بتطبيقه كما تتولى دراسة القوانين واإلجراءات الجمركية الالزمة            

 ٠التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج
 

 :وتتولى اللجنة مهمة اللجنة مهمة تنفيذ على النحو التالي 
 : دراسة التقارير التي تقدمها الدول األعضاء كل ثالثة اشهر والمتضمنة )١(
 ٠مدى التقدم في تطبيق البرنامج -
 ٠طبيق العقبات والمشاكل التي تواجهها في الت -
 ٠ الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات -
 ٠ األساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج -
 
 



 تعقـد اللجـنة أربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار أليها آنفا وذلك على               )٢(
 :النحو التالي 
 ٠األسبوع األخير من يناير: االجتماع األول 
 ٠سبوع األخير من ابريلاأل: االجتماع الثاني 
 ٠األسبوع اآلخر من يوليو: االجتماع الثالث 
 ٠األسبوع األخير من اكتوبر: االجتماع الرابع 

 
كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع بين مجموعات من الشركاء             

 ٠الرئيسيين في التجارة
ز في تطبيق البرنامج الى      تقـوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحر          )٣(

 ٠كل دورة من دورات المجلس االقتصادي واالجتماعي
 تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج ويمكنها االستعانة            )٤(

بخبراء عرب في شئون التجارة الدولية او تشكيل لجان تحكيم مؤقتة مكونة من عدد              
ين للنظر في القضايا وفي هذه الحالة تقوم        ال يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة او محكم       

 ٠لجنة التحكيم برفع توصياتها الى اللجنة للبت فيها
 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الدول األعضاء وفي حالة عدم الوصول الى قرار              )٥(

 ٠يرفع الموضوع الى المجلس االقتصادي واالجتماعي مع توضيح أسباب الخالف
 

 :ارية  لجنة المفاوضات التج -٢
تـتولى اللجـنة مهمـة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية              
 ومتابعة تنفيذ ذلك في الدول العربية األعضاء في البرنامج بما في تحديد قوائم السلع 

 ٠الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها في إطار تطبيق البرنامج
 :لجنة قواعد المنشأ العربية -٣

اعد منشأ للسلع العربية ألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل          تتولى وضع قو  
 ٠التجاري بين الدول العربية وتطبيق البرنامج التنفيذي

 : األمانة الفنية  -٤
تـتولى اإلدارة العامـة للشـؤون االقتصـادية مهام األمانة الفنية ألجهزة األشراف              

 :والتنفيذ للبرنامج التنفيذي وتقوم بـ 
 ٠اريع جداول األعمال للجان المنبثقة عن البرنامج أعداد مش )١(



 أعـداد تقريـر سنوي عن سير التجارة بين الدول األعضاء في البرنامج ومدى أثر                )٢(
تطبـيق الـبرنامج علـى هذه التجارة من حيث اتجاهاتها ومعدالت نموها كما وكيفا               

 ٠واقتراح الحلول واستقراء التطورات في التجارة العربية والدولية
ـ  )٣( تعاون مـع االتحادات العربية من القطاع الخاص في أعداد التقرير السنوي وفي              ال

أدراج القضـايا التـي يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول أعمال لجنة التنفيذ              
 ٠والمتابعة واللجان الفنية األخرى والمشاركة في اجتماعاتها

 أنشطتها لتحقيق البرنامج    التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير       )٤(
٠ 

 تطويـر تـبادل البـيانات والمعلومات بين الدول العربية باستخدام شبكات االتصال              )٥(
العربية والدولية وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات االقتصادية واإلحصائية عن    
الـدول العربـية ، الـنظم الـتجارية ،البيانات الجمركية،التعرفه الجمركية،الرسوم            

ضـرائب ذات األثر المماثل،قواعد المنشأ العربية،بيانات إنتاج واستيراد وتصدير          وال
السـلع العربـية بـيانات األسواق الدولية بيانات المنظمات التجارة الدولية معدالت             

 ٠التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة في البرنامج
مجال قواعد المنشأ العربية     تستعين األمانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة في         )٦(

 المواصفات والمقاييس الرزنامة الزراعي وغيرها من المجاالت التي يغطيها البرنامج
 
א*  א

يـتحفظ وفـد جمهورية العراق على اإلشارة الواردة في ديباجة البرنامج التنفيذي             " 
ر إقامة منطقة تجارة     ويعتبر ان بحث إقرا    ١٩٩٦بشأن اجتماع القاهرة في حزيران      

حرة عربية ووضع برنامج تنفيذي لها نابع من المرجعية التي بحث في إطارها هذا              
الموضـوع وبشـكل خاص ما صدر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته             

 " السابقة 
 
א*  א

وأسس العمل انطالقـا من فهم العراق وحرصه الشديد على أولوية االلتزام بقواعد          " 
العربي المشترك التي تؤكد الهوية القومية لهذه األمة فان وفد العراق يتحفظ على ما      

من البرنامج ويؤكد " أوالً " من القواعد واألسس الواردة في    ٦و٥ورد فـي المادتين     
ان المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية الوحيدة التي تحدد أحكام الفقرتين           

ـ     ٦و٥ يس القواعد واالتفاقيات الدولية ورفض وفد العراق االلتزام بأي          فـي أوال ول



نص يتعارض مع قواعد العمل االقتصادي العربي المشترك واالتفاقيات المرجعية في           
 " أطاره بما في ذلك قرار السوق العربية المشتركة

 
 

  
 

 


