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البينيــة  التجــارة  مســتويات  أد�ف  أحد  العربية  المنطقة  سّجلت 

عليهــا  المنصــوص  التفضيليــة  المعاملــة  مــن  الرغــم  علــى 

ســهولة  بشــأن  العربيــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  اتفاقيــة  فــي 

رفــع  إمكانيــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأســواق.  إلــى  الوصــول 

تستغل  لم  ولكنها  قائمــة  تــزال  ل  التجــاري  التبــادل  مســتوى 

أمــام  المتبقيــة  العقبــات  إزالــة  التحليـالت أن  تُظهــر  بعد،حيث 

حركــة التجــارة قــد تــؤدى إلــى زيــادة حجــم التجــارة الإجماليــة 

 2 إستحداث  إلــى  ســيؤدي  ممــا   ٪10 بنســبة  الأعضــاء  للــدول 

مليــون وظيفــة علــى الأقــل.

المتعلقــة  غيــر  التدابيــر  مــن  بالمائــة  أربعــة وخمســون  ترتبــط 

وثيقـاً  ارتباطاً  العربيــة  المنطقــة  فــي  الجمركيــة  بالتعريفــة 

والصحــة  الصحيــة  والتدابيــر  الفنــي  الطابــع  ذات  بالعقبــات 

النباتيــة، الأمــر الــذي يشــكل تأثيــراً ســلبياً علــى التجــارة البينيــة 

وخاصــة تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة.

وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ العديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة 

تــزال  فـال  الأغذيــة،  ســالمة  نظــم  ف  لتحســ�ي خطــوات  العربيــة 

و  الدعــم  إلــى  بحاجــة  البلــدان  مــن  العديــد  وكفــاءة  قــدرة 

المصنعة  لالأغذية  المالئمة  الرقابــة  ضمــان  أجــل  مــن  التطويــر 

للمعاييــر  المتثــال  ثبــات  لإ وكذلــك  منهــا،  والمســتورد  محلياً 

لذلــك،   . التصديريــة  الأســواق  فــي  بهــا  المعمــول  الغذائيــة 

فــي  الأعضــاء  الــدول  بيــن  قليمــي  الإ والتنســيق  التعــاون  فــإن 

جامعــة الــدول العربيــة يعــد أمــر بالــغ الأهميــة لنجــاح تنفيــذ 

وتحقيــق  الكبــرى  العربيــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  اتفاقيــة 

ي جامعة الدول العربية 
المنافع المحتملة لمصلحة الدول الأعضاء �ف

ي الصفحة الموالية:
بما فيها تلك المدرجة �ف

تحتل قضايــا معاييــر ســالمة الأغذيــة والمــواد الغذائيــة أهميــة حيويــة خاصــة مــع بدايــة ظهــور 
قليميــة  الإ البينية  التجارة  حركة  تعزيــز  عــن  بحثـاً  الجمركيــة  الرســوم  مــن  المعفــاة  التجــارة  عصــر 
ولكــن  فحســب،  المعاييــر  تخــص  فنيــة  مســألة  مجــرد  كونــه  علــى  الأمــر  يقتصــر  ول  والدولية. 
يكتسب أيضــا أبعــاداً اقتصاديــة هامــة، حيــث يمكــن تحقيــق مكاســب إقتصاديــة من خالل تطبيــق 
ي تطبيــق هــذه 

كة وأطر تنظيمية لسالمة الأغذية وذلــك عــن طريــق الســتثمار �ف معاييــر إقليميــة مشــ�ت
قليميــة أن تصبــح منصــة لختــراق الأســواق الدوليــة. ، يمكــن لالأســواق الإ المعاييــر. وبالتاىلي

قليمي لسالمة  1. السياق الإ
الأغذية 

%10
جمالية ي التجارة الإ

زيادة محتملة �ف

2 مليون
وظيفة جديدة محتملة

قليمي لسالمة الأغذية  1. السياق الإ

ضافــة  الحــد بشــكل عــام مــن التعقيــدات التنظيميــة بالإ

إلــى خفــض تكلفــة المطابقــة مــع المعاييــر الموضوعــة 

بالنسبة إىل الأطراف الخاضعة لالأنظمة؛

قتصاديــة الفاعلــة  تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع الأطــراف الإ

بالمنطقــة؛

ضافــة إلــى  قليمية البينية بالإ تســهيل حركــة التجــارة الإ

إقامــة عالقات تجاريــة مــع كيانــات اقتصاديــة أخــرى علــى 

المســتوى الدولــي.
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2. لمحة عن المبادرة العربية 
لسالمة الأغذية وتسهيل التجارة 

ي إطار الجهود الرامية لمواجهة للتحدي 
�ف

ي المنطقة 
المتمثل بالتجارة البينية �ف

العربية، تقوم منظمة الأمم المتحدة 
وع  للتنمية الصناعية )اليونيدو( بتنفيذ م�ش
ي مجال 

قليمية �ف “تعزيزالقدرات التجارية الإ
قليمي  الأغذية من خالل تقييم المطابقة الإ
ونظم سالمة الأغذية” ،المعروف بالمبادرة 
العربية لسالمة الأغذية وتسهيل التجارة 

“SAFE”، وهي مبادرة تمّولها مملكة السويد.

قليمي
إ ال

ى 
ستو

الم
ساتية 

سيا
ال

ت 
حا

صال
إ ال

والقانونية
ي ف

�
ط

الو
ى 

ستو
الم

اكة مع جامعة  يتم تنفيذ المبادرة المذكورة بال�ش

الدول العربية )LAS( ومنظماتها المتخصصة، 

تحديداً المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

)AIDMO( والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

ي ، تعمل المبادرة 
)AOAD(. عىل المستوى الوط�ف

 SAFE العربية لسالمة الأغذية وتسهيل التجارة

مع مختلف النظراء مثل الهيئات الوطنية لوضع 

، والهيئات الوطنية لمراقبة الأغذية،  المعاي�ي

والوزارات المعنية، والهيئات التنظيمية الوطنية ذات 

ي مجال سالمة الأغذية. تم تصميم 
الصلة العاملة �ف

قليمية  مبادرة SAFE لتشمل كوكبة من المبادرات الإ

بهدف هيكلة بعض الوظائف المحورية لموائمة 

ي المنطقة العربية، مثل 
أنظمة الرقابة عىل الأغذية �ف

وظيفة وضع معاي�ي سالمة الأغذية وأنشطة تقييم 

ك لتبادل  ي رسيع مش�ت المخاطر، ونظام إنذار عر�ب

بالغ عن حوادث الأغذية والأعالف،  المعلومات والإ

اد/ ست�ي كة لإصدار شهادات الإ ووضع مناهج مش�ت

وتصدير الأغذية والإجراءات المرتبطة بها.

 منهجية 
 تنفيذ 

 SAFE وع م�ش

2. لمحة عن المبادرة العربية لسالمة الأغذية وتسهيل التجارة

ف والتعرف عىل الممارسات العالمية المثىل كاء الدولي�ي نخراط مع ال�ش الإ

 جامعة الدول
 العربية

المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين )ايدمو(

 المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية

 الفريق العرب
 ي المتخصص
 لسالمة الغذاء

ل الفنية 4             مجموعة العمل الفنية 5         
                                           مجموعة العم
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مجموع

اك   إ�ش
 القطاع 
الخاص

 مجتمع علوم
 سالمة 
الأغذية

اك  إ�ش
  حماية

 المستهلك

صناع السياسات

مجموعة العمل الفنية 1: تقييم المخاطر
مجموعة العمل الفنية 2: تقييم الحتياجات القطرية

ي ال�يع للغذاء والأعالف نذار العر�ب مجموعة العمل الفنية 3: نظام الإ
كة للواردات والصادرات الغذائية مجموعة العمل الفنية 4: شهادات مش�ت

ي ي أعمال هيئة الدستور الغذائ�ي
مجموعة العمل الفنية 5: تعزيز المشاركة العربية �ف

مجموعة العمل الفنية

مبادئ توجيهية	 

 بروتوكولت 	 
منسقة

أدوات	 

معاي�ي	 

أوراق سياساتية	 

اء مؤهلون	  خ�ب

 بلورة خرائط 	 
الطريق

حات للنظر فيها وإقرارها مق�ت

بناء القدرات المؤسسية لدى كل من 

جامعة الدول العربية، والمنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين، 

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

قليمية خطة المشاركة الوطنية والإ
عداد معاي�ي عربية  كة لإ آلية إقليمية مش�ت

موحدة لالأغذية

المخرجاتمنصة تنسيق إقليمية

      مجموعة العمل الفنية 3  
     

    
    

    
 

ى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب

لجنة القيود 
الفنية عىل التجارة 

والنصوص القانونية 
الخاصة بها

لجنة تدابيـر الصحة 
والصحـة النباتيـة 

والنصوص القانونية 
الخاصة بها

برامج الدعم القطري

ف فلسط�ي

برامج التدريبتدخالت نموذجيةبرامج التوأمة

مرص

برامج الدعم القطري

ف فلسط�ي

ل الفنية 2  
                        مجموعة العم
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قليمية  3. المبادرات الإ

)ATF( ي المتخصص لسالمة الغذاء لمحة عن الفريق العر�ب

لسالمة  ومستدامة  متخصصة  إقليمية  هيكلية  إنشاء  بهدف 
ى  الك�ب العربية  الحرة  التجارة  اتفاقية منطقة  الأغذية بموجب 
ي  )PAFTA(، تم إنشاء منصة تنسيق إقليمية مع الفريق العر�ب
فنية  كلجنة  يعمل  الذي   )ATF( الغذاء  لسالمة  المتخصص 
اء  إقليمية تدعمها أمنة تنفيذية و خمس مجموعات عمل للخ�ب
ي المتخصص  الفريق العر�ب يُعت�ب  ي نهاية المطاف، 

)EWGs(. �ف
لسالمة الغذاء ATF مجموعة متخصصة رفيعة المستوى ساهم 

تقديم  مسؤولية  وتتوىل  كائها،  ورسش  SAFE مبادرة  تشكيلها  ي 
�ف

العربية  العربية )LAS(، والمنظمة  المشورة إىل جامعة الدول 
العربية  والمنظمة   ،)AIDMO( والتعدين  الصناعية  للتنمية 
تداب�ي  تنسيق وموائمة  تعزيز  الزراعية )AOAD( بشأن  للتنمية 
وع،  الم�ش نهاية  بحلول  العربية.  المنطقة  ي 

�ف الأغذية  سالمة 
سيتم إنجاز ست جولت من دورات التنسيق.

ي المتخصص لسالمة الغذاء وأهدافه مهام الفريق العر�ب

ستشارات  تقديم الإ

 الفنية والتوصيات  

بخصوص المجالت ذات 

الأولوية لدعم جهود 

تناسق وتوافق أنظمة 

سالمة الأغذية

 تقديم المشورة  

بشأن آليات التنسيق 

المطلوبة وكيفية تطبيقها 

لدعم توافق معاي�ي سالمة 

ي ذلك الآليات 
الأغذية، بما �ف

المستخدمة من قبل 

الجهات المعنية.

 رفع التقارير 

إىل جامعة الدول العربية 

ي تنفيذ 
عن التقدم المحرز �ف

تداب�ي متوائمة لسالمة الأغذية 

تؤدي بدورها إىل اعتماد 

معاي�ي متناسقة لسالمة 

ي المنطقة العربية.
الأغذية �ف

اك   إ�ش

مختلف فئات الجهات 

المعنية )السلطات 

التنظيمية، الصناعات، 

مجتمع علوم سالمة 

الأغذية، مجموعات 

ي الدول 
( �ف ف المستهلك�ي

الأعضاء بجامعة الدول 

العربية، وتوجيه جهود 

تنسيق تدخالت سالمة 

الأغذية.

اك   إ�ش

المنظمات الدولية الرائدة 

المسؤولة عن سالمة الغذاء 

وبلورة آليات تعاونية ذات 

ويج لأجندة سالمة  صلة لل�ت

ي مختلف أرجاء 
الغذاء �ف

المنطقة العربية.

 تحديد مجالت ذات أولوية  

لتنسيق تداب�ي سالمة 

الأغذية وتوافق المعاي�ي 

الخاصة بذلك.

 صياغة 

مبادئ توجيهية، وأدوات، 

 ، وبروتوكولت، ومعاي�ي

وأوراق سياسات.

 تقديم 

حات و تقارير دورية  مق�ت

لكل من جامعة الدول 

العربية، والمنظمة العربية 

للتنمية الصناعية والتعدين، 

والمنظمة العربية للتنمية 

الزراعية لبحثها وإقرارها.

1234

5678

نبذة عن مجموعات العمل الفنية 
ي عام 

قليمية، تم �ف ي قوي لمنصة التنسيق الإ
بهدف تشكيل ذراع ف�ف

2016 إنشاء خمس مجموعات عمل فنية، تضم أك�ش من 45 ممثالً عن 

ي المنطقة العربية. ويختص نطاق 
السلطات الوطنية لسالمة الأغذية �ف

من  تحديدها  تم  ي 
وال�ت أولوية،  ذات  رئيسية  بخمسة مجالت  عملها 

ي المتخصص لسالمة الغذاء ATF ، كما ُكلفت  قبل أعضاء الفريق العر�ب

لزيادة  الطريق  وتنفيذ خرائط  بمهمة صياغة  فنية  كل مجموعة عمل 

ي المجالت الخمسة 
دعم عملية التنسيق المتعلقة بسالمة الأغذية �ف

الواردة أدناه. بصورة عامة، تعمل كل مجموعة عمل فنية تحت مظلة 

ي الدولة الرائدة.
الهيئات المختصة بسالمة الأغذية �ف

 أنظمة التفتيش تقييم المخاطر
وإصدار الشهادات

تقييم قدرات أنظمة 
ي 

الرقابة عىل الأغذية �ف
الدول العربية

ي
ي هيئة الدستور الغذا�أ

تعزيز الجهود العربية �ف

نذار ال�يع للغذاء  نظام الإ
)ARASFF(والأعالف

قليمية 3. المبادرات الإ
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مجموعة العمل الفنية 2: تقييم المخاطر

ك لتقييم مخاطر سالمة الأغذية، لدعم  ي مش�ت وضع نهج عر�ب
التنسيق والتوافق بشكل مستدام ومتّسق لمعاي�ي سالمة الأغذية 
ي المنطقة العربية، بما يتما�ش مع الممارسات الدولية الفضىل.

�ف

الهدف

المغرب
الدولة الرائدة

الجزائر، لبنان، قطر، تونس، الأردن، السعودية
الدول الأعضاء

عدد الأعضاء: 12 

كة للواردات  إحداث آلية عمل متوائمة لتطوير وتطبيق شهادات مش�ت
 ، ي

والصادرات الغذائية، بما يتما�ش مع معاي�ي هيئة الدستور الغذا�أ
وبخاصة المبادئ التوجيهية بشأن تنسيق الشهادات الرسمية العامة 

ضافة إىل ذلك ، الهدف هو البناء عىل  )CAC / GL38-2001(. بالإ
قليمية والدولية الناجحة. الممارسات الفضىل الإ

الهدف 

مجموعةالعمل # 3: أنظمة التفتيش وإصدار الشهادات

الأردن

الدولة الرائدة

، قطر، السعودية، اليمن ف م�، فلسط�ي
الدول الأعضاء

عدد الأعضاء: 9

تطوير آلية متوائمة لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق حول 
ي المنطقة العربية.

سالمة الأغذية والأعالف �ف

الهدف:

السعودية
الدولة الرائدة

الجزائر، ليبيا، قطر
الدول الأعضاء

عدد الأعضاء: 8

  )ARASFF( ي ال�يع للغذاء والأعالف نذار العر�ب مجموعة العمل الفنية 1: نظام الإ

قليمية 3. المبادرات الإ

طار التنظيمي  تطوير وتطبيق أداة لتقييم الوضع الحاىلي لالإ
ي البلدان العربية، من 

لسالمة الأغذية ونظم مراقبة الأغذية �ف
ي تطوير القدرات 

ستثمار �ف أجل تحديد المجالت ذات الأولوية لالإ
ي مجال سالمة الأغذية. تهدف الأداة إىل زيادة تعزيز 

التنظيمية �ف
استخدام الأدوات والمنهجيات الحالية، لتوفيقها بشكل أفضل 

ي البلدان العربية.
مع نمط إنتاج الأغذية واستهالكها �ف

الهدف

ي الدول العربية
مجموعة العمل الفنية 5: تقييم قدرات أنظمة الرقابة عىل الأغذية �ف

م�
الدولة الرائدة

، السودان، تونس ف المغرب، فلسط�ي
الدول الأعضاء

عدد الأعضاء: 8

المنظمة العربية للتنمية الزراعية- منظمة الأغذية والزراعة
المنظمات الأعضاء

ي ي هيئة الدستور الغذائ�ي
مجموعة العمل الفنية 4: تعزيز الجهود العربية �ف

ف سالمة الأغذية وتسهيل التجارة من خالل تعزيز مساهمة  تحس�ي
، كونها  ي

ها عىل أنشطة هيئة الدستور الغذا�أ الدول العربية وتأث�ي
الكيان الدوىلي المختص بتطوير المعاي�ي الدولية لالأغذية.

الهدف:

لبنان
الدولة الرائدة

م�، ليبيا، السعودية، السودان، اليمن، العراق، ُعمان
الدول الأعضاء

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
)AOAD( والمنظمة العربية للتنمية الزراعية )والتعدين )ايدمو

المنظمات الأعضاء

عدد الأعضاء: 16
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PAFTAى جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الك�ب

التكامل  إدارة  عمل  فريق  يستفيد   ، وع  الم�ش بداية  منذ 

ي 
القتصادي )EID( لدى جامعة الدول العربية من الدعم الف�ف

اتيجية  اس�ت مشورة  باستمرار عىل  ومن حصوله  القدرات  لبناء 

وبعد  بالموضوع.  ف  المعني�ي اء  الخ�ب من  مجموعة  قبل  من 

وع  م�ش أطلق  القدرات،  وبناء  المكثفة  النقاشات  من  سنوات 

العربية،  الدول  جامعة  مع  بالتعاون   ،2018 اير  ف�ب ي 
�ف  SAFE

تحقيق  بهدف  العربية،  المنطقة  ي 
�ف العمل  ورش  من  سلسلة 

الصحـة  الفنـي/تدابيـر  الطابـع  ذات  القيود  بنود  عملية دمج 

العربية  الحرة  التجارة  منطقة  ي 
�ف  SPS/TBTالنباتيـة والصحـة 

هو  الهدف  كان  الواقع.  إىل  أقرب  كخطوة   )PAFTA( ى  الك�ب

الصلة  ذات  قليمية  الإ السلطات  جميع  ف  ب�ي التقارب  تحقيق 

عىل  الفنية  والقيود  النباتية  والصحة  الصحة  بقضايا  المعنية 

تداب�ي  أنظمة  نشاء  لإ الماسة  الحاجة  عن  والتعب�ي  التجارة 

ي 
�ف التجارة  عىل  الفنية  والقيود  النباتية  والصحة  الصحة 

مجموعة  هذه  العمل  ورش  عن  وتمّخضت  العربية.  المنطقة 

جامعة  ي 
�ف الأعضاء  الدول  من  بدعم  الفنية،  التوصيات  من 

ي القيود 
الدول العربية، ما مّهد الطريق لتأسيس رسمي للجن�ت

 SPS/TBTالفنية عىل التجارة/تدابيـر الصحة والصحـة النباتيـة

عتماد الرسمي لبنود العقبات  داخل جامعة الدول العربية والإ

والصحـة  الصحـة  /تدابيـر  التجارة  أمام  ي 
الف�ف الطابع  ذات 

العربية  الحرة  التجارة  منطقة  إتفاقية  ي 
�ف  SPS/TBTالنباتيـة

رتقاء باتفاقية منطقة التجارة  ى )PAFTA(. وعليه، سيتم الإ الك�ب

ى )PAFTA( إىل اتفاقية تجارية أك�ش شموليًة  الحرة العربية الك�ب

وأك�ش تماشياً مع الممارسات الدولية الفضىل، وما يتبع ذلك من 

ي المنطقة.
تسهيل للتبادل التجاري وتعزيز لحماية المستهلك �ف

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

والتعدين  الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  دور  إىل  بالنظر 

تنفيذ أي عمل متصل  ي 
ي �ف

التق�ف يك  ي تمّثل ال�ش
ال�ت  )AIDMO(

الدول  جامعة  ي 
�ف التجارة  عىل  ي 

الف�ف الطابع  ذات  بالعقبات 

أجل  من  إيدمو  منظمة  مع   SAFE وع  م�ش تعاون  العربية، 

للقيود  الفنية  بالجوانب  ف  المعني�ي ف  المسؤول�ي قدرات  تعزيز 

ي ذلك الأبعاد القانونية والتجارية. 
اكهم، بما �ف عىل التجارة وإرسش

وع  إطار م�ش ي 
�ف إطالقها  تم  القدرات  لبناء  مبادرة  أي  وتتوافق 

العربية  اتيجية  س�ت الإ مع  إيدمو  منظمة  مع  وبالتعاون   SAFE

المنظمة  أعدتها  ي 
ال�ت  ،2014-2018 والجودة  القيا�ي  للتوحيد 

أيضاً ضمن  إدراجها  وتم  والتعدين،  الصناعية  للتنمية  العربية 

ة 2023-2019. وقد أصبحت المنظمة العربية  اتيجيتها للف�ت اس�ت

ي 
�ف ناشطاً  عضواً  المطاف  نهاية  ي 

�ف والتعدين  الصناعية  للتنمية 

تم  ي 
ال�ت   TBTالتجارة عىل  ي 

الف�ف الطابع  ذات  العقبات  لجنة 

إنشاؤها داخل جامعة الدول العربية.

الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  عمل  استكمال  إطار  ي 
�ف

بمثابة  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة  اختيار  والتعدين، تم 

النباتية  ي لأي عمل يتعلق بالصحة والصحة 
التق�ف التنفيذ  ذراع 

 SAFE وع داخل جامعة الدول العربية. وكخطوة أوىل، قام م�ش

المنظمة  دور  تحديد  بهدف  المنظمة  لقدرات  تقييمية  بدراسة 

الصحة  تداب�ي  مجال  ي 
�ف المحتمل  الزراعية  للتنمية  العربية 

احتياجات  مع  وتماشياً  العربية.  المنطقة  ي 
�ف النباتية  والصحة 

بناء  برامج  من  عدد   SAFE وع  م�ش نّفذ  المحددة،  قية  ال�ت

رفع  إىل  الرامية  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع  القدرات 

بالجوانب  ف  المعني�ي العرب  ف  المسؤول�ي لدى  الوعي  مستوى 

بمعرفتهم  رتقاء  والإ النباتية،  والصحة  الصحة  لتداب�ي  التقنية 

العربية  المنظمة  أصبحت  وقد  والقانونية.  التجارية  بالأبعاد 

ي لجنة الصحة 
ي نهاية المطاف عضواً ناشطاً �ف

للتنمية الزراعية �ف

ي جامعة الدول العربية.
ي تم تأسيسها �ف

والصحة النباتيةSPS  ال�ت

بناء القدرات المؤسسية والإصالحات القانونية

ى: 4- تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
ى لتشمل بعض الموضوعات مثل الصحة والصحة  ح الأمانة العامة حول أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب 4.1  دعم مق�ت

النباتية والقيود الفنية عىل التجارة وتسهيل التجارة والملكية الفكرية.

ى من خالل إنشاء اللجان الفنية  ي لمنطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
يعي والقانو�ف طار الت�ش 4.2  دعوة لجنة التنفيذ والمتابعة إىل تحديث الإ

نامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة. عداد مالحق مكملة لل�ب الالزمة لإ

: أوًل: إنشاء أربع لجان فنية منبثقة من لجنة التنفيذ والمتابعة عىل النحو التاىلي
ى: ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب

)أ( لجنة القيود الفنية عىل التجارة �ف

ى ويضاف إىل عضويتها منظمة العربية للتنمية الصناعية  ي منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
1.  تتشكل اللجنة من الدول الأعضاء �ف

ي اجتماعاتها.
والتعدين، وللجنة دعوة ما تراه مناسًبا للمشاركة �ف

المهام الأساسية للجنة:

ى. نامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الك�ب ي خاص باتفاقية القيود الفنية عىل التجارة كملحق ضمن ال�ب
 صياغة نص قانو�ف

التابعة لجامعة الدول  اللجان والكيانات  ها من  التنفيذ والمتابعة أو غ�ي المنبثقة عن لجنة  اللجان  )أ(  التنسيق المستمر مع 
ي تتم 

ي تتم بالنسبة إىل العوائق الفنية أمام التجارة مع إجماىلي الأعمال ال�ت
ي الأعمال ال�ت

العربية، وذلك للتأكد من التناغم �ف
اف لجنة التنفيذ  ى، عىل أن يكون هذا التنسيق تحت إرسش ي إطار الجامعة نحو تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب

�ف
ي هذا الشأن.

والمتابعة ووفًقا لتوجيهاته �ف

)ب(  تنفيذ كل ما يُسند إليها من مهام من جانب لجنة التنفيذ والمتابعة.

ى: ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
لجنة الصحة والصحة النباتية �ف  .2

ى والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وللجنة دعوة ما تراه  ي منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
تتشكل اللجنة من الدول الأعضاء �ف

 مناسًبا 
ي اجتماعاتها.

للمشاركة �ف

المهام الأساسية للجنة:

نامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية  ي خاص باتفاقية الصحة والصحة النباتية كملحق ضمن ال�ب
)أ(  صياغة نص قانو�ف

ى. الك�ب

التابعة لجامعة الدول  اللجان والكيانات  ها من  التنفيذ والمتابعة أو غ�ي المنبثقة عن لجنة  اللجان  )ب(  التنسيق المستمر مع 
ي تتم بالنسبة إىل موضوعات الصحة والصحة النباتية مع إجماىلي الأعمال 

ي الأعمال ال�ت
العربية، وذلك للتأكد من التناغم �ف

اف لجنة  ى، عىل أن يكون هذا التنسيق تحت إرسش ي إطار الجامعة نحو تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب
ي تتم �ف

ال�ت
ي هذا الشأن.

التنفيذ والمتابعة ووفًقا لتوجيهاتها �ف

)ج(  تنفيذ كل ما يُسند إليها من مهام من جانب لجنة التنفيذ والمتابعة.

ى: أوًل: منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب

1- لجنة التنفيذ والمتابعة: 

الموافقة عىل تقرير وتوصيات الجتماع )47( للجنة التنفيذ والمتابعة )الأمانة العامة: -17 20/6/2019()1(. )أ( 

ف الدول  ي لشهادات المنشأ دعًما لتسهيل وتبسيط إجراءات التبادل التجاري ب�ي
و�ف لك�ت حث الدول الأعضاء عىل الإصدار الإ )ب( 

الأعضاء.

ي لسالمة الغذاء وتسهيل التجارة تحت مظلة لجنة التنفيذ والمتابعة. الموافقة عىل استمرار عمل الفريق العر�ب )ج( 
20

18
20

19

كوسوك( قرارات المجلس القتصادي والجتماعي لجامعة الدول العربية )الإ

5 سبتم�ب

15-18 ديسم�ب

قليمية 3. المبادرات الإ

6 سبتم�ب
لسالمة  ومستدامة  مخصصة  إقليمية  هيكلية  إنشاء  بهدف 
ى  الك�ب العربية  الحرة  التجارة  اتفاقية منطقة  الأغذية بموجب 
ي  )PAFTA(، تم إنشاء منصة تنسيق إقليمية مع الفريق العر�ب
المتخصص لسالمة الأغذية )ATF( الذي يعمل كلجنة حكومية 
 .)EWGs( اء  للخ�ب عاملة  أفرقة  وخمسة  أمانة  تدعمها  دولية 
لسالمة  المتخصص  ي  العر�ب الفريق  يُعت�ب  المطاف،  نهاية  ي 

�ف
المستوى  رفيعة  متخصصة  توجيهية  مجموعة   ATF الأغذية 

تقديم  يتوىل مسؤولية  كما  كائها،  مبادرة SAFE ورسش مكّونة من 
المشورة والتوجيه إىل جامعة الدول العربية )LAS(، والمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين )ايدمو(، والمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية )AOAD( بشأن تعزيز تنسيق وتوحيد تدخالت 
وع،  الم�ش نهاية  بحلول  العربية.  المنطقة  ي 

�ف الأغذية  سالمة 
سيتم إنجاز ست جولت من دورات التنسيق.
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4. المبادرات الوطنية 

لمحة عن برامج الدعم القطري

دعمت  قليمي،  الإ المستوى  عىل  الجاري  العمل  مع  بالتوازي 
ف للدعم القطري، مما سمح  ف وطنَي�ي مبادرة SAFE أيضاً برنامَج�ي
ستفادة ح�ياً من برامج المساعدة الفنية  ف بالإ لم� وفلسط�ي
الرقابة عىل  تعزيزات محددة لأنظمة  ي تستهدف 

ال�ت الوطنية، 
ي المنطقة العربية.

ي الدول المستفيدة �ف
الأغذية �ف

ي م� عىل تعزيز عمليات هيئة سالمة الغذاء 
ترّكز التدخل �ف

ي 
المنشأة حديثاً وبرامجها، وهي الهيئة القومية لسالمة الغذاء �ف

ف عىل تعزيز قدرات  م� )NFSA(، فيما ترّكز الدعم لفلسط�ي
التفتيش لدى وزارة الصحة.

الأخرى  الدول  إىل  الدعم  وع  الم�ش قّدم  ذلك،  إىل  بالضافة 
 )ATF( الغذاء  لسالمة  المتخصص  ي  العر�ب الفريق  ي 

�ف الأعضاء 
من خالل توف�ي التدريبات المخصصة لكل دولة، والتقييمات، 

، وترتيبات التوأمة وبناء القدرات الشاملة. ي
والدعم الف�ف

برنامج الدعم القطري لمرص

مهامها  مع  تماشياً  ة  كب�ي خطوات  الم�ية  الحكومة  إتخذت 
البالد.  ي 

�ف الأغذية  لسالمة  التنظيمي  طار  الإ لإصالح  الطموحة 
نجازات الرئيسية هو إنشاء الهيئة القومية لسالمة  ولعّل أحد الإ
ي م� )NFSA(. وقد ُمنحت الهيئة السلطة الصالحية 

الغذاء �ف
لتكون الهيئة الرقابية الوحيدة للمنتجات الغذائية، وأنشطة ما 

بعد الحصاد وأنشطة ما بعد الذبح.

ي م� NFSA، تم 
بعد إنشاء الهيئة القومية لسالمة الغذاء �ف

م�  حكومة  ف  ب�ي  2017 عام  ي 
�ف ك  مش�ت إعالن  عىل  التوقيع 

ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، باعتبارها 
الفنية  المساعدة  لتقديم   ،SAFE تنفيذ  عن  المسؤولة  الوكالة 
القطري”  الدعم  “برنامج  إطار  ي 

�ف الغذاء  سالمة  بشأن  لم� 
لتعزيز قدرة  الدعم  تم تخصيص هذا   .SAFE لمبادرة التابع 
يشمل  وهو   ،NFSA م�  ي 

�ف الغذاء  لسالمة  القومية  الهيئة 
السياسات،  مجال  ي 

�ف المشورة  تقديم  مثل  التدخل  مجالت 
والتدريب،  الحوكمة،  وهيكلية  المؤسسية  القدرات  وتطوير 
الهيئة  ي 

�ف الجديدة  والمواهب  ية  الب�ش الموارد  كفاءة  وتعزيز 
ي التعرّف 

القومية لسالمة الغذاء NFSA، فضالً عن المساهمة �ف
عىل الممارسات التنظيمية الغذائية الدولية الفضىل.

ي م� )NFSA( برنامج الدعم القطري
الهيئة القومية لسالمة الغذاء �ف

4. المبادرات الوطنية 

ف برنامج الدعم القطري لفلسط�ي

وع  ف لستكمال م�ش تم تصميم برنامج الدعم القطري لفلسط�ي
يرّكز  المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  النطاق  واسع 
عىل إنشاء نظام تفتيش قائم عىل المخاطر لسالمة الأغذية. 
التقنية والمساهمة  المساعدة  ويهدف تدخل SAFE إىل توف�ي 
ي الجهود الفلسطينية المستمرة لتعزيز قدرات التفتيش لدى 

�ف

كائها، بهدف توف�ي أحدث خدمات التفتيش  وزارة الصحة ورسش
دورات  وإتاحة  الخاص  والقطاع  ف  المحلي�ي للسكان  لالأغذية 
ي هذا الصدد، وّقعت اليونيدو وحكومة 

تدريبية مخصصة. و�ف
كاً،  مش�ت إعالناً  ي عام 2018 

�ف الصحة،  بوزارة  ، ممثلة  ف فلسط�ي
ُحّدد فيه نطاق التدخل.

)ATF( ي المتخصص لسالمة الغذاء ي الفريق العر�ب
ي الدول الأخرى الأعضاء �ف

التدخالت القطرية �ف

م�  ي 
�ف تنفيذها  تم  ي 

وال�ت القطرية  الدعم  برامج  جانب  إىل 
الفردية  التدخالت  أيضاً   SAFE وع  م�ش دعم   ، ف وفلسط�ي
ي  ي الفريق العر�ب

والمستهدفة الخاصة بالدول الأخرى الأعضاء �ف

: المتخصص لسالمة الغذاء عىل الشكل التاىلي

القدرات المؤسسية 
والحوكمة

المنتدى العالمي للتعرف عىل 
الممارسات الدولية الفضىل

التوعية والمنارصة
ية تنمية الموارد الب�ش

المشورة السياساتية
2

3

4

5

1
 برنامج 

الدعم القطري

ي تونس والسودان، حيث تم تطبيق أداة تقييم الإحتياجات المفصلة  ■
تقييم متعمق للنظم الوطنية لمراقبة الأغذية �ف

لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  إدارة  تحت  العالمية  الصحة  منظمة  المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  لدى 
المتحدة؛

العربية  ■ الأردن والمغرب والمملكة  ي 
اد والتصدير �ف ست�ي بالإ الخاصة  التفتيش والتصدير  وضع معاي�ي مرجعية لأنظمة 

السعودية؛

برنامج متعمق لتعزيز قدرات 14 مقّيماً للمخاطر من عدة بلدان من المنطقة )م�، العراق، السعودية، لبنان، ليبيا،  ■
، السودان، تونس(؛ ف المغرب، فلسط�ي

الهيئات  ■ ف  ب�ي والمشاركة  الصلة  ذات  الدولية  المؤتمرات  ي 
�ف البلدان  مختلف  من  مختارين  ف  لممثل�ي الدولية  المشاركة 

ف العام والخاص؛ إلخ. ف من القطاع�ي التنظيمية العربية لالأغذية ونظرائها الدولي�ي
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5. المبادرات المتقاطعة

مشاركة القطاع الخاص

ي لالأغذية،  اك ومشاركة وتمثيل القطاع الخاص العر�ب ي عام 2017، بهدف رئيسي يتمّثل بإرسش
وع SAFE مبادرة “مشاركة القطاع الخاص” �ف أطلق م�ش

ي المنطقة العربية.
ي مجالت تطوير، وتنسيق وتوفيق الإجراءات والمعاي�ي التنظيمية لسالمة الأغذية �ف

من أجل تعزيز دوره وتعظيم مساهمته �ف

اك القطاع الخاص”.وشمل نطاق التعاون، من جملة أمور أخرى، إجراء دراسة  رسش وع SAFE “خريطة طريق لإ لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة، طّور م�ش
ي المنطقة بهدف تحديد المعوقات التجارية الرئيسية المتعلقة بسالمة الأغذية والحلول ذات الصلة، 

كات الأغذية �ف ى رسش ي صفوف ك�ب
استقصائية �ف

تحاد  اكة مع إتحاد الغرف العربية )UAC(، والإ وتيس�ي منتدى القطاع الخاص حول سالمة الأغذية وتيس�ي التجارة. تم تنفيذ هذه التدخالت بال�ش
.)ABA( وبات ي للصناعات الغذائية )AFFI(، والجمعية العربية للم�ش العر�ب

اء علوم سالمة الغذاء مجتمع خ�ب

ات  ستفادة من المعرفة والخ�ب ي مطلع عام 2017، بهدف رئيسي أل وهو الإ
ي أُطلقت �ف

اء علوم سالمة الأغذية” هي مبادرة SAFE ال�ت “مجتمع خ�ب
اء علوم سالمة  “منصة خ�ب  SAFE وع الهدف، طّور م�ش لتحقيق هذا  والتكنولوجيا.  العلوم  العربية ومؤسسات  الأكاديمية  الأوساط  تقدمها  ي 

ال�ت
اكة مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا )ASTF(، واتحاد الجامعات العربية )AArU(، والمعهد الدوىلي لعلوم  الأغذية العرب )AFSS(”، بال�ش

.)ILSI( ق الأوسط الحياة - ال�ش

من  واسعاً  المنطقة وخارجها. وتستهدف جمهوراً  ف داخل  العامل�ي ي  العر�ب الأغذية  اء علوم سالمة  ونية لمجتمع خ�ب لك�ت الإ البوابة  تم تطوير هذه 
ي المنطقة العربية مثل الحكومات، والجامعات، ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، فضالً عن القطاع الخاص، بهدف تيس�ي 

أصحاب المصلحة �ف
اء علوم سالمة الأغذية من مختلف المجالت والقطاعات. للتسجيل ومعرفة المزيد حول منصة  ف مجتمع خ�ب تصال وب�ي الوصول، والتواصل والإ

AFSS ، الرجاء زيارة الموقع الرسمي عىل

http://afssplatform.com

اك هيئات حماية المستهلك إ�ش

ي لحماية المستهلك الذي أنشأته جامعة الدول العربية  ي ضمان التمثيل الكامل لفريق العمل العر�ب
وع SAFE جهود جامعة الدول العربية �ف دعم م�ش

ي المتخصص لسالمة الأغذية ATF. يجمع فريق العمل الوكالت الوطنية لحماية المستهلك من المنطقة مع تفويض  ي جولت تنسيق الفريق العر�ب
�ف

.)PAFTA(ى ف لدى جامعة الدول العربية بشأن العمل المنجز حول منطقة التجارة الحرة العربية الك�ب لتمثيل مصالح المستهلك�ي

اك وكالت حماية المستهلك عىل نحو فعال، من  رسش ي عام 2018، لإ
ي إطار مبادرة SAFE �ف

اء العرب لحماية المستهلك” �ف تم إنشاء “فريق الخ�ب
قليمية لتنسيق سالمة الأغذية. ي الآلية الإ

ي المنطقة العربية، وذلك بهدف دعم مشاركتها وتمثيلها �ف
خالل التعاون المبارسش مع المنظمات المعنية �ف

ي للصناعات الغذائية حول سالمة الأغذية وتيس�ي التجارة المنتدى العر�ب



ي مجال 
قليمية �ف تعزيز القدرات التجارية الإ

الأغذية من خالل التقييم المنسق للمطابقة 

قليمية ونظم سالمة الأغذية. الإ

SAFE مبادرة

 www.arabsafetrade.org

ArabSafeTrade


