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 : املقدمة

ــاء  مــن التاســعة املــادة عليــة نصــت مــا علــ  بن

 والتــدابري اإلغــراق ملكافحــة املوحــد (النظــام) القـانون 

 لــدول  التعــاون جملــس  لــدول والوقائيــة  التعويضــية

 اللجنــة بتشــكيل هاملتمثلــ ،  (املعــدل) العربيــة اخللــيج

 تجــــــارةال يف الضــــــارة املمارســــــات ملكافحــــــة الدائمــــــة

 اختصاصـاتاا  حددتو التعاون جملس لدول الدولية

 للجنــــة الــــداخلي النظــــام إقــــرار ضــــمناا مــــن والــــي

ــة ــام يـــبن الـــ   الدائمـ ــاا نظـ ــان عملـ ــد ومكـ  ومواعيـ

 الالزمـة  واألغلبيـة  واالسـتثنائية  العاديـة  اجتماعاتاا

 املتعلقــة واإلحكــام اقراراتاــ روإصــدا انعقادهــا لصــحة

 . القرارات ه ه بنفاذ

ــاء  ــه وبنـــ ــلت ، عليـــ ــة تفضـــ ــة اللجنـــ  يف الدائمـــ

 20ــ 21 الريـاض  مبدينـة  عقد ال   الرابع اجتماعاا
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 للجنـــــة الـــــداخلي النظـــــام بـــــ قرار م3111أكتـــــوبر

 . الدائمة

 املمارســـــات ملكافحــــة  الفنيـــــة األمانــــة  مكتــــب و

 الـ    النظـام  هـ ا  قدمي إذ الدولية رةالتجا يف الضارة

 بواجباتاــا  تقــوم  لكــي  الدائمــة  اللجنــة   عمــل   يــنظم

 ملكافحـــــة املوحـــــد (النظـــــام) القـــــانون حـــــددها الــــي 

 لـــــدول  والوقائيـــــة التعويضـــــية والتـــــدابري اإلغـــــراق

 علـ   (املعـدل ) العربيـة  اخللـيج  لدول التعاون جملس

 اللجـان  لكافـة  والتقـدير  بالشـكر  تقدميوجه،ل أكمل

ــة ــن الفنيـ ــدول مـ ــاءاال الـ ــاهمت الـــي عضـ ــود سـ  جباـ

  .الوجود حيز إىل إلخراجه دؤوب وعمل خملصة
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 (0) املادة

 

ــم            ــ ا يسـ ــاملا" النظـــام هـ ــداخلي نظـ  للجنـــة الـ

 الدولية التجارة يف الضارة املمارسات ملكافحة الدائمة

 ." التعاون جملس لدول

 

  (3) املادة

ــارات للمصــــــطلحات يكــــــون  ــاني التاليــــــة والعبــــ  املعــــ

 : مناا كل قرين امل كورة

ــاون جملــــس  .0 ــاون لــــسجم : التعــ  لــــدول التعــ

 .العربية اخلليج

 جملــس يف األعضــاء الــدول : األعضــاء الــدول  .3

 .التعاون

 يالصــناع  التعــاون جلنــة : الوزاريــة اللجنــة  .2

  .التعاون جمللس
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ــ الدائمـــــة اللجنـــــة : اللجنـــــة .0  ةملكافحـــ

 الدوليــة التجــارة يف الضــارة املمارســات

  .التعاون جملس لدول

 مانــةاأل مكتــب : الفنيــة األمانــة مكتــب .5

ــة الفنيـــة ــارة املمارســـات  ملكافحـ  يف الضـ

 .الدولية التجارة

 ةمانـ األ مكتـب  مـديرعام  :  العـام  املدير .6

 .ةالفني

 اللجنــــــــة رئــــــــيس : اللجنــــــــة رئــــــــيس .1

 .الدائمة

 
  الدائمة اللجنة تكوين

  (2) املادة

 اجلاـــــات وزارات وكـــــالء مـــــن اللجنـــــة تشـــــكل

 .حكمام يف من أو ،األعضاء الدولب املعنية
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   الدائمة اللجنة اجتماعات

   (0) املادة

 ـ: العادية االجتماعات (0

 كــل يف تامــر ربــعأ عاديــة دورة اللجنــة تعقــد .أ 

 .عام

 وتـاري   مكـان  عادية دورة كل يف اللجنة حتدد .ب 

 .القادمة العادية دورتاا عقد

 مانــةاأل مكتــب وجـه ي العاديــة الــدورات حالـة  يف .ج 

 املوعـد  قبـل  األعضـاء  الـدول  إىل خطابـا  الفنية

ــدد ــار احملــ ــ  بشــ ــل علــ ــدعوة األقــ ــور للــ   حلضــ

 :مايلي متضمنا الدورة

 .وانتاائه االجتماع بداية تاري  .0

 .االجتماع مكان .3

 .األعمال جدول مشروع .2

ــاع ملــــــف .0 ــتمل : االجتمــــ ــ  ويشــــ ــدول علــــ  جــــ

 .الالزمة والوثائق امل كرات ومجيع األعمال
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 عضـو  دولـه  كـل  تقوم العادية الدورات ةحال يف .د 

 بأمســاء بقائمــة الفنيــة األمانــة مكتــب بتزويــد

 االجتمــــــاع موعـــــد  قبـــــل  اللجنـــــة  إىل وفـــــدها 

 .األقل عل  أيام  خبمسة

 ـ: للجنة االستثنائية االجتماعات (3

 قـرار  علـ   بنـاء  اسـتثنائية  دورات اللجنـة  تعقد . أ

 دولـــة وتأييـــد عضـــو دولـــة مـــن طلـــبب وأ مناـــا

 .أخرى عضو

ــ . ب ــة مكتـــب دديـ ــة األمانـ ــاور  ،الفنيـ ــع بالتشـ  مـ

  الـــدورة انعقـــاد وزمـــان مكـــان ،االعضـــاء الـــدول

  .ةاالستثنائي

ــه االســـتثنائية الـــدورات حالـــة يف . ت ــة توجـ  الدولـ

ــا  الـــدورة عقـــد تطلـــب الـــي  مكتـــب إىل خطابـ

 الطلــــب أســــباب فيــــه توضــــ  الفنيــــة األمانــــة

 .الدورة ه ه يف اللجنة من واملطلوب

 خطابا الفنية األمانة مكتب وجهي عليه وبناء . ث

 ـ:مايلي متضمنا األعضاء الدول إىل
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ــتثنائية الـــــــدورة عقـــــــد طلـــــــب .0  االســـــ

 .اللجنة من واملطلوب وأسبابه

ــروع .3 ــدول مشـــ ــال جـــ ــمنا األعمـــ  متضـــ

 مطلـوب  هـو  مـا  ديـد حتو البنود مجيع

 .فيه النظر أو اعتماده اللجنة من

 .الدورة وزمان مكان اقرتاح .2

 .بالدورة تتعلق وثائق أية .0

  الـدول  إحـدى  تأييـد  علـ   الدولـة  طلـب  حاز إذا . ج

 خطابــا الفنيــة األمانــة مكتــب وجــهي األعضــاء

 :مايلي متضمنا األعضاء الدول إىل فوريا

ــرار .0 ــد إقـــــ ــدورة عقـــــ ــتثنائية الـــــ  االســـــ

 .وأسباباا

 .الدورة عقد وزمان مكان .3

ــدول .2 ــال جـ ــدورة أعمـ ــوبو الـ ــن املطلـ  مـ

 .الدورة ه ه يف اللجنة

 .بالدورة املتعلقة الوثائق .0
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 دولـة  كـل  تقـوم  االسـتثنائية  الـدورات  حالة يف . ح

 بقائمـــة الفنيـــة األمانـــة مكتـــب بتزويـــد عضـــو

ــاء ــدها بأمســــ ــل اللجنــــــة إىل وفــــ  موعــــــد قبــــ

 .األقل عل  واحد  بيوم االجتماع

 علـ   االستثنائية الدورة أعمال جدول يقتصر . خ

ــوع ــه مــــن عقــــدت الــــ   املوضــ ــوز وال أجلــ  جيــ

 .اليه أخرى موضوعات إضافة

 أو العاديـــة  دورتاـــا  يف اللجنـــة عقـــد  تعـــ ر  حالـــة يف (2

 تــــوىلي احملــــددين، والزمــــان املكــــان يف االســــتثنائية

 األعضــــاء  الــــدول  إخطــــار  الفنيــــة  األمانــــة  مكتــــب 

 .بديلن وزمانا مكانا قرتحيو ب لك

 ممثلـــو حضـــره إذا صـــحيحا اللجنـــة مـــاعاجت يكـــون (0

 .عضاءاأل الدول ثلثي
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 الدائمة اللجنة أعمال جدول

   (5) املادة

 األعضـــاء الـــدول يف املختصـــة اجلاـــات ترســـل .0

ــا  ترغــــب الــــي ،املوضــــوعات حــــول اقرتاحاتاــ

 إىل ،اللجنـــــة أعمـــــال جـــــدول علـــــ  إدراجاـــــا

 الــــدورة موعــــد قبــــل الفنيــــة  األمانــــة مكتــــب

ــثالثن ــا بـــ ــ  يومـــ ــل علـــ ــ  األقـــ ــاهو توضـــ  مـــ

  .مناا مطلوب هو وما اللجنة عل  معروض

ــة مكتــب عــدي .3  جبــدول مشــروعا الفنيــة األمان

 :مايلي متضمنا العادية الدورات يف األعمال

 .يةلوزارا لجنةال إليه هتأحال ما . أ

 .سابقة دورات يف نفساا اللجنة أحالته ما . ب

ــبتقارير . ت ــاأل مكتــــ ــ ةمانــــ ــان و ةالفنيــــ  جلــــ

 .العمل وفرق الفرعية اللجانو التحقيق

 .عضاءاأل الدول اقرتاحات . ث

 .الفنية األمانة مكتب اقرتاحات . ج
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 ةفنيــال ألمانــةا كتــبومل األعضــاء للــدول يــق .2

 تتصـــــــف إضـــــــافية موضـــــــوعات إدراج طلـــــــب

ــا واالســـــتعجال باألهميـــــة  جـــــدول علـــــ  معـــ

 بدايـــــة حتـــــ  العاديـــــة الـــــدورات يف األعمـــــال

 مـــن يســـتجد مـــا بنـــد حتـــت وتـــدرج ادهـــاانعق

  .عمالأ

 مســــــتال يف أعماهلــــــا جــــــدول اللجنــــــة تقــــــر .0

 .االجتماع

 
 الدائمة اللجنة مداوالت

   (6) املادة

 الــــــــدورات افتتــــــــاح اللجنــــــــة رئــــــــيس يعلــــــــن .0

ــا ــات ووقــــــف واختتاماــــ ــل اجللســــ ــاب وقفــــ  بــــ

 .املناقشة

 .اعالنيتا أو اجللسات سرية اللجنة تقرر .3
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 األمــور يف املــداوالت إدارة اللجنــة رئــيس يتــوىل .2

 األعمـــال جـــدول يف ترتيباـــا حســـب املعروضـــة

 .احلاجة تقتضيه ما وحسبأ

 حســب الكلمــة يف احلــق اللجنــة رئــيس يعطــي .0

 تعطــ  أن اجلــائز مــن أنــه علــ  طلباــا ترتيــب

 أخــرى  جلنــة مقــرر  أو لــرئيس الكــالم  أســبقية

 .ما أمر إيضاح أو تقرير  لتقديم

 ىلإ يشري أن املداوالت أثناء عضو كلل يق .5

 فورا اللجنة رئيس  فياا ويبت نظامية قضايا

 أغلبية خيالفه مامل ناف ا قراره ويكون

 .احلاضرين

 يف االشــــــرتاك حــــــق ةنيــــــفال ألمانــــــةا كتــــــبمل .6

 .التصويت حق هلا وليس ،املداوالت

 التـداول  سـبق  موضـوع  يف النظر إعادة جيوز ال .1

 إذا إال ورةالــد ذات يف بشــأنه القــرار واختــ  فيــه

 .ذلك خالف اللجنة رأت
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 الدائمة اللجنة اجتماعات يف االقرتاحات

   (1) املادة

 

 قــــرار مشـــروع  اقـــرتاح  عضـــو  دولـــة  لكـــل  يـــق  .0

 .توصية أو قرار يف تعديل أو توصيةب

 األمانـــــة مكتــــب  إىل مكتوبــــا  االقــــرتاح  يقــــدم  .3

  .عضاءاأل بقية عل  فورا وزعهيو الفنية

ــوز .2 ــة جيــــ ــاحبة للدولــــ ــرتاح صــــ ــحب  االقــــ  ســــ

 .عليه التصويت  قبل اقرتاحاا

 التصــويت أو القــراره القــرتاحا اللجنــة تنــاق  .0

 .عليه

 فيـه  البـت  سـبق  اقـرتاح  يف النظر إعادة جيوز ال .5

 خــــالف اللجنــــة تقــــرر مــــامل الــــدورة نفــــس يف

 .ذلك

 مـا  موضـوع  مناقشـة  أثنـاء  يقرتح أن عضو لكل .6

 املناقشــة تأجيــل أو  تأجيلــاا أو اجللســة وقــف
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ــوع يف ــا، أو املوضـ ــ اقفاهلـ ــده ن فـ ــو أيـ ــر عضـ  آخـ

 للتصــــويت قــــرتاحاإل اللجنــــة رئــــيس فيطــــرح

 مقــرا فيكــون األصــوات أغلبيــة حــاز ن فــ عليــه،

 .مبقتضاه ويعمل

ــور مجيـــع تشـــمل قرتاحـــاتاإل كانـــت إذا .1  األمـ

 ورد مـا  مراعاة فمع ، أعاله الفقرة يف امل كورة

ــا بشـــــــأن ــرة نفـــــــس يف قبوهلـــــ  تعـــــــرض الفقـــــ

 :اآلتي الرتتيب حسب علياا  لتصويتل

 .اجللسة وقف :أوال 

 .اجللسة تأجيل :اثانيــ 

 .املوضوع يف املناقشة تأجيل :اثالثــ 

 .املوضوع يف املناقشة باب إقفال :رابعا 

 
 الدائمةاللجنة يف التصويت

   (8) املادة

 .واحد صوت عضو دولة لكل .0
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 ًاعضــو دولــة متثــل أن عضــو دولــة أليــة جيــوز ال .3

 .عناا تصوت أو أخرى

ــوز .2 ــل جيـ ــويت تأجيـ ــدة التصـ ــة ملـ ــراء معينـ  إلجـ

 النظـــر وجاـــات وتقريـــب املشـــاورات مـــن مزيـــد

 .للتصويت املعروض املوضوع بشأن

 الرتتيـــب وفـــق ســـمباإل نـــداء التصـــويت يكـــون .0

 . يداأل برفع أو الدول مساءأل اهلجائي

ــوز ال .5 ــة جيـ ــويت مقاطعـ  رئـــيس أعلـــن إذا التصـ

ــة ــه اللجنـــ ــبب إال بدايتـــ ــامي لســـ ــق نظـــ  يتعلـــ

 .بالتصويت

 بعــــــد مواقفاــــــا تشــــــرح أن األعضــــــاء للــــــدول .6

 يف كتابــــــة ذلــــــك إثبــــــات ويــــــتم التصــــــويت

 .اجللسة حمضر
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  الدائمة اللجنة وتوصيات قرارات

  (9) املادة

 

 غلبيــــــةأب اللجنــــــة توصــــــيات و قراراتتصــــــدر .0

 حالـة  يف و  ،احلاضـرة   األعضـاء  الـدول  صواتأ

 .الدورة رئيس صوت يرج  صواتاأل تساو 

ــة مكتـــب تـــوىلي .3 ــة األمانـ ــرارات عـــرض الفنيـ  قـ

ــياتو ــة توصـــ ــةال علـــــ   اللجنـــ ــة لجنـــ  الوزاريـــ

  .قرارإلا أو طالعلإل

 
   الدائمة اللجنة رئاسة

  (01) املادة

 

 بـن  بالتنـاوب  دورة كل يف اللجنة رئاسة تكون .0

 األعلـــ  اجمللـــس رئاســـة حســـب الوفـــود رؤســـاء

 للدولــــة  قتضــــاءاال وعنــــد  ،التعــــاون جمللــــس

 .الرتتيب يف التالية
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 الــــــــدورات رئاســـــــة  للجنــــــــةا رئـــــــيس  يتـــــــوىل  .3

 .االستثنائية

 النظــام علــ  احملافظــة اللجنــة رئــيس يتــوىل .2

  .اللجنة يف العمل سري وحسن

ــرئيس .0 ــة لـ ــق اللجنـ ــرت حـ ــداوالت يف اكاالشـ  املـ

 عنــه بينيــ أن ولــه دولتــه عــن نيابــة والتصــويت

 .وفده أعضاء أحد التصويت يف

 

 الدائمة اللجنة سر مانةأ

  (00) املادة

 أعماهلــا تنظــيم الدائمــة اللجنــة ســر أمانــة تتــوىل .0

- :يلي ما وفق

 يتبعاــا ومــا اللجنــة ماعــاتالجت اإلعــداد .أ 

 .جلان من

ــارير وثـــــائق وتوزيـــــع تلقـــــي .ب   اللجنـــــة وتقـــ

 لـدى  مناـا  نس   وحفظ الفرعية وجلاناا

 .الفنية األمانة بتكم
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 ومــــا اجللســــات حماضــــر وتوزيــــع تــــدوين .ج 

 مـــع ،وتوصـــيات  قـــرارات مـــن عناـــا يصـــدر

 األمانــــة بتـــ كم لــــدى مناـــا  نســــ  حفـــظ 

  .الفنية

 وفــق عــالماإل وســائل مــع العالقــات تنظــيم .د 

 .لساجمل أنظمة

 قـــرارات ب رســـال الفنيـــة األمانـــة مكتـــب قـــومي .3

 إىل وثـائق  من يصحباا وما اللجنة وتوصيات

 تـــاري  مـــن أســـبوعن خـــالل األعضـــاء الـــدول

 .الدورة نتااءإ

 واللجنــــــة الوزاريــــــة اللجنــــــة قــــــرارت تنفيـــــ   .2

 ااوتوصــيات اللجنــة قــرارات ومتابعــة الدائمــة

 .مناا اللجنة مانةأل يسند ما وتنفي 

ــيات قـــــرارات نشـــــر أو إعـــــالن جيـــــوز ال .0  وتوصـــ

 .مناا مبوافقة إال الدائمة اللجنة ووثائق
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 العمل وفرق الفرعية اللجان 

 (03) املادة

ــة .0 ــ  أن للجنـ ــ تنشـ ــة ًاجلانـ ــرق أو فرعيـ ــل فـ  عمـ

 .احلاجة تقتضيه ما حسب

 فــرق وأ الفرعيــة اللجــان ماــام اللجنــة حتــدد .3

 .ب نشائاا تقوم الي  العمل

ــرتكي .2 ــب شـــ ــة مكتـــ ــة األمانـــ ــال يف الفنيـــ  أعمـــ

  .العمل وفرق الفرعية اللجان

 يـال  مـا  العمـل  وفـرق  الفرعيـة  اللجان تدرس .0

 بـ لك  تقريـراً  رئيسـاا  ويقـدم  ، أمـور  من ليااإ

 مــــا علــــ  وجييــــب أنشــــأتاا الــــي اللجنــــة إىل

ــه ــه  يوجــ ــن إليــ ــارات مــ ــول استفســ ــال حــ  أعمــ

 .جلنته

 يف العمــل وفــرق الفرعيــة اللجــان رئاســة تكــون .5

 مـامل  اللجنـة  رئاسـة  حسب بالتناوب رةدو كل

 .ذلك خالف عل  اإلنشاء قرار ينص
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 اخلرباء دعوة

 (02) املادة

 

 األمانــــة مكتــــب نســــقي اللجنــــة موافقــــة بعــــد .0

 للجنــة املشــورة لتقــديم خــرباء لــدعوة الفنيــة

ــوع يف ــدرج معـــن موضـ ــدول علـــ  مـ ــالأ جـ  عمـ

 .اللجنة

 اللجنـــة اجتماعـــات يف اخلـــرباء حضـــور يكــون  .3

 دعـوا  الـ    املوضوع قشتاممنا بفرتة حمدودا

 .اجله من

 عامة أحكام

 (00) املادة

 

 .النظام تعديل .0

ــام لمــــديرول عضــــو دولــــة أليــــة .أ   قــــرتاحإ العــ

 . النظام ه ا تعديل
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ــلي .ب  ــة مكتــــــب رســــ ــة األمانــــ ــرتاحإ الفنيــــ  قــــ

 ثالثــن قبــل االعضــاء الــدول اىل التعــديل

ــًا  علـــ  عرضـــه موعـــد مـــن األقـــل علـــ  يومـ

 .فيه للنظر اللجنة

 الـــوارد التعـــديل قـــرتاحإ يف النظـــر جيـــوز ال .ج 

 أن علــ  (ب) الفقــرة يف املــ كورة املــدة بعــد

 .يليه ال   جتماعاإل يف يناق 

 مـن  إقـراره  تـاري   مـن  النظام با ا العمل يبدأ .3

 .الدائمة اللجنة

 

 الدائمة اللجنة حماضر اعتماد

 (05) املادة

 

ــاد يـــــتم ــر اعتمـــ ــات حماضـــ ــة اجتماعـــ  اللجنـــ

 واالعضـاء  اجللسـة  سيرئ من علياا بالتوقيع الدائمة

 مكتــب عــام مــدير جانــب اىل االجتمــاع يف احلاضــرين

 .اجتماع كل نااية يف الفنية األمانة


