
  

1 

 عرض حول
 االتحاد الجمركي العربي

 
 ورشة عمل حول اطالق االتحاد الجمركي العربي

 سامح عبدالكريم
 وحدة االتحاد الجمركي العربي
 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان  

 2016نوفمبر  29



  

 مكونات العرض

 العربي االقتصادي التكامل عن نبذة•

 

 .العربي الجمركي االتحاد•

 

 .الموحدة العربية الجمركية التعريفة•

 

 وتوصيات خاتمة•
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 مكونات التكامل االقتصادي 

 .الحرة التجارة منطقة•
 

 .العربي الجمركي االتحاد•

 

 .المشتركة السوق•

 

 .النقدي االتحاد•

 

 .والسياسي االقتصادي التكامل•
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 نبذة عن التكامل االقتصادي العربي

 1953 المشترك الدفاع اتفاقية•

 

 .1981 العربية الدول بين التجاري التبادل وتنمية تيسير اتفاقية•

•   

 .2005 الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة•
 (1997 /2 /19 – 2ج – 59 ع.د –1317 ق)

 

 .(اإلنشاء تحت) العربي الجمركي االتحاد•
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 االتحاد الجمركي العربي
  رقم (2011 - عمان) (13) العادية العربية القمة قرار•

 والذي المشترك العربي االقتصادي العمل بند تحت (212)

 :على نص
 دراسة في باإلسراع واالجتماعي االقتصادي والمجلس العامة األمانة تكليف)

 الدول أوضاع مراعاة مع الجمركي االتحاد إلقامة الالزمة الخطوات

 .(العربية

-1417/9) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار•

   (2001 /9 /12 - 68ع.د
 العربية الدول في المعنية الجهات في المتخصصين من عمل فريق تشكيل)

 خطوات من العربي الجمركي االتحاد إقامة تتطلبه ما كل وبحث لدراسة

 على وعرضه سابقة تكتالت تجارب من مستفيدة لالتحاد العام اإلطار ووضع

 5 .(واالجتماعي االقتصادي للمجلس القادمة الدورة



  

 في لها اجتماع أول وكان الجمركي االتحاد لجنة إنشاء تم•

 االتحاد إلقامة العام اإلطار مناقشة وتم ،2002 يناير

 .العربي الجمركي

 14 بتاريخ االتحاد للجنة الرابع االجتماع في التوصية تم•

 بالتعريفة الخاصة الفنية اللجان بتشكيل 2006 يونيو

 العربي الجمركي القانون ولجنة الموحدة العربية الجمركية

 االقتصادي المجلس في عليه الموافقة تم والذي الموحد

 – 78 ع.د – 1634 ق} رقم القرار بموجب واالجتماعي

 على ينص والذي {4/9/2006

 وترفع أعمالها العربي الجمركي لالتحاد الفنية اللجان مباشرة)

 لدراستها العربي الجمركي االتحاد لجنة إلى وتوصياتها تقاريرها

 (المجلس إلى لرفعها تمهيدا   بشأنها المالئمة التوصيات واتخاذ
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 تنص التي (2011 عام الشيخ شرم) االقتصادية القمة قرار•

 :على

 للتعريفة التصنيفات جداول توحيد الستكمال الجهود من مزيد بذل)

 في للدخول تمهيدا   ،2012 عام نهاية قبل العربية للدول الجمركية

 الوقت ضمن منها واالنتهاء الجمركية التعريفة فئات على التفاوض

 .(2015 العربي الجمركي االتحاد عن لإلعالن المحدد
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 :الذي ينص على( 2013الرياض )قرار القمة االقتصادية •
دعوة الدول العربية إلى الدخول في التفاوض على فئات التعريفة الجمركية –

واالنتهاء منها ضمن الوقت المحدد لإلعالن عن االتحاد الجمركي العربي 

 .2015عام 

التأكيد على قيام االتحاد الجمركي العربي بين الدول المؤهلة لذلك في الموعد –

 2015المحدد له في عام 

8 



  

 (7) رقم فقرة (25 ع.د 606) رقم (2014 الكويت) قمة قرار•

  : العربي الجمركي االتحاد

 وصـلت التـي والمراحل المستجدات أخر حول تقرير بإعداد العامة األمانة تكليف

 طريـق خارطـة وضـع ذلـك في بما العربي الجمركي لالتحاد اإلعداد في إليها

 واستكمالها بحثها الواجب المواضيع تتضمن العربية الدول من للمختصين

  عـام فـي النفاذ حيز العربي الجمركي االتحاد دخول في المساهمة لغـرض

 واالجتماعيـة االقتصادية :التنموية العربية القمة لقرارات وفقـا   ،2015

 تمهيدا   الشأن، هذا في الدول ومرئيات واالجتماعي االقتـصادي والمجلـس

 دورته في الوزاري المستوى على واالجتماعي االقتصادي المجلس على لعرضه

 .القادمة
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(   26ع.د 632)رقم ( 2015شرم الشيخ )قرار قمة العادية •

 :فيما يخص االتحاد الجمركي العربي والذي ينص على
 والمؤسسات الوزارات من مكون وطني فريق تشكيل إلى العربية الدول دعوة1.

 .الوطني المستوى على العربي الجمركي االتحاد متطلبات لمتابعة المعنية

 اإلقليمية المنظمات مع التعاون إلى العربية الدول لجامعة العامة األمانة دعوة2.

 االتحاد تطبيقات متابعة كيفية حول الوطنية الفرق قدرات لبناء والدولية

 إلعداد وذلك الغاية لهذه متخصص فني دعم برنامج خالل من العربي الجمركي

 االتحاد آثار وتقييم الجمركية التعريفات بتحليالت والقيام المالية الدراسات

 االقتصادية اآلثار وقياس البديلة والسيناريوهات المطروحة والتحديات الجمركي

 .وغيرها

 بناء يخدم بما لديها الجمركية التعريفة هياكل تنظيم العربية الدول من الطلب3.

 االتحاد متطلبات باقي استكمال في واإلسراع موحدة عربية جمركية تعرفة

 .العربية الدول في الجمركية اإلدارات مستوى على الجمركي
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الذي ينص  659رقم ( 2016نواكشوط )قرار القمة العادية •

 :على
 العربي الجمركي االتحاد لجنة بتكليف واالجتماعي االقتصادي المجلس توجيه–

 الجمركية والموضوعات التجارة تيسير لموضوعات التشريعية األطر بوضع

 الجمركي باالتحاد خاصة أخرى موضوعات واية الجمركي، االتحاد إطار في

 إنشاؤها يستلزم لجان واية االتحاد إطار في المشكلة اللجان ضوء في العربي

 الشامل المرجعي اإلطار بشأن القائم بالتعاون وذلك االتحاد، إطار في

 بهذا المعنية واإلقليمية الدولية المنظمات مع الجمركي االتحاد لتفاصيل

 دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس على النتائج وعرض الشأن،

 .القادمة
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تمهيداً  2014مسارات تنفيذ متطلبات االتحاد الجمركي العربي لعام 

 2015إلطالق االتحاد عام 

 .الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة متطلبات وإتمام التجارة معوقات كافة إزالة

 .الجمركية النماذج وتوحيد موحدة جمركية وإجراءات أنظمة تطبيق

 السلع وقوائم والمحمية والممنوعة المعفاة السلع وقوائم الموحدة الجمركية التعرفة

  الجمركية للرسوم تخضع التي

 .الموحد الجمركية اإلجراءات دليل من االنتهاء

 .الموحد العربي الجمركي القانون من االنتهاء

 .العربي الجمركي االتحاد إطالق بعد ما لمرحلة االنتقالية المرحلة مخطط وضع



  

 لجان االتحاد الجمركي العربي

 .لجنة لقانون الجمركي العربي الموحد–

 

 .لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة–

 

 .لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات–
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 التعريفة الجمركية العربية الموحدة
 .اجتماعا   35عقدت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة •

 من (2013 أكتوبر) (25) اجتماعها خالل اللجنة توصلت•

 العربية الجمركية التعريفة جدول في السلع وتبويب تصنيف

 الجمركي االتحاد للجنة ورفعه مراجعته من واالنتهاء الموحدة

   .للجنة (27) االجتماع في العربي

 األمانة موافاة األعضاء الدول من للجنة (25) من بداية الطلب تم•

 الرسوم لتوحيد التفاوض عملية حول ومرئياتها لتصوراتها العامة

 .الجمركية

 .والجزائر ولبنان األردن زيارة•

 العامة األمانة تستخرج أن على التفاوض بداية في االتفاق تم•

 14 .الجمركية الرسوم نسبة في والمتقاربة المتشابهة السلع



  

 قاعدة بيانات التعريفة الجمركية
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 خبير منظمة التجارة العالمية
 مخاطبة للجامعة العامة األمانة من (27) االجتماع خالل الطلب تم•

 الكافية المعلومات لتوفير للجنة خبير لحضور العالمية التجارة منظمة

 (30) االجتماع في الخبير وحضر وسقوفها الجمركية التعريفة حول

 .للجنة
 

 .تجاوز السقف الملزم للدول داخل منظمة التجارة العالمية•
 

 رفع حول التجارة منظمة دول مع مفاوضات في الدخول امكانية•

 .بالتدريج منخفضة تعريفة تطبيق او تدريجية بطريقة السقف
 

 كامل استيفاء لعدم نظرا   الدنيا، بحدوده الجمركي االتحاد تطبيق يمكن•

 عليه التوقيع فور وذلك إلنشائه، الالزمة الشروط وجميع المتطلبات

 .المعنيين الوزراء طرف من
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 المشكالت التي واجهت لجنة التعريفة الجمركية

 .آلية توزيع الحصيلة الجمركية•

تعويض الدول المتضررة من االنضمام الى االتحادات كيفية •

 .الجمركية

 .امكانية وجود قائمة استثناءات منفردة أو مجمعة•

آلية حماية المنتجات الوطنية في إطار االتحاد الجمركي •

 .العربي

آلية دعم الصناعات الوطنية في إطار االتحاد الجمركي •

 .العربي
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 خالصة

 .الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة متطلبات من االنتهاء•

 التي السلع واستخراج مجموعات شكل على التفاوض يتم أن•

 قرار التخاذ القادة إلى ورفعها بها قرار اتخاذ الصعب من

 .بشأنها

 من عليه التوقيع يتم وبروتوكول اتفاقية هناك يكون أن يجب•

 .العربي الجمركي االتحاد يخص فيما الدول كافة

 االتحاد داخل المنازعات لفض آلية هناك تكون أن يجب•

 .العربي الجمركي
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