
آسيا أتقدم بخالص الشكر للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي

لدعوتي للمشاركة وتقديم ورقة عمل في هذه اللقاء الهام

اآلراء الواردة في الدراسة تعبر عن وجهة نظر 

الباحث وليس بالضرورة عن وجهة نظر الجهة التي

يعمل بها



مسارات وحتديات إطالق
االحتاد اجلمركي العربي

ورشة عمل
ثار آليات التفاوض حول التعرفة اجلمركية املوحدة وآ
االحتاد اجلمركي العربي على االقتصاد اللبناني 

دكتور بهجت ابو النصر
مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي

2017أكتوبر 19، 18: بيروت 



-:التاليةاألسئلةعلىاإلجابةالعرضيهدف

يةالعربالحرةالتجارةلمنطقةعالقةمشكالتيوجدهل

وماهيالعربي؟الجمركياالتحاداقامةتعوقالكبرى

ي،العربالجمركياالتحادإلقامةاتخذتالتياإلجراءات

التحدياتهيوما؟،اقامتهمتطلباتمنالمنجزهووما

ضعوسبيلفيالجمركيةالتعريفةلجنةتواجهالتي

هتواجالتياألخرىالتحدياتوماهيموحدة؟،تعريفة

التياالجراءاتفماهيتحدياتهناككانوإذا؟اللجنة

التحديات؟تلكلمواجهةاتخذت
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مكونات العرض

.المعلقةومشاكلهاالكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقة•

.العربيالجمركياالتحاداقامةمتطلبات•

.الجمركياالتحاداقامةسبيلفيانجازهتمما•

.الجمركيةالتعرفةلجنةتواجهالتيالتحدياتاهم•

العربيالجمركياالتحاداقامةتواجهالتياالخرىالتحدياتاهم•

وتوصياتخاتمة*التحدياتتلكمنللحدالمتخذةاالجراءات•



1953اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت 

1957اتفاقية الوحدة االقتصادية 

1964السوق العربية المشتركة

: 1981سنة اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

على 

اساس عاطفي

على اساس 

المصلحة المشتركة

التكامل االقتصادي العربي
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لالعممستوىعلىاإلنجازاتمنالعديدشهدتالمرحلةتلكاناال

العملآلياتتعزيزأهمهامنكان،المشتركالعربياالقتصادي

ة،العربيالماليةالمؤسساتبإقامةالمشتركالعربياالقتصادي

العربيدوقوالصنأفريقيا،فياالقتصاديةللتنميةالعربيكالمصرف

سسةوالمؤالعربي،النقدوصندوقواالجتماعي،االقتصاديلإلنماء

ماءواإلنلالستثمارالعربيةوالهيئةاالستثمارلضمانالعربية

المشتركة،المشروعاتمنالعديدإنشاءتمكما.الزراعي

لتياالمنظماتغرارعلىالمشتركة،المتخصصةالعربيةالمنظمات

ة،الصناعيللتنميةالعربيةالمنظمةمثلالمتحدةاالممانشأتها

الخ.........العربيةالعملمنظمةالزراعية،للتنميةالعربيةالمنظمة



منطقة التجارة:العنصر األول 

افاألطرمتعدداتفاقهيالكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقة
ذاتةالعربيالسلعلتجارةالكاملالتحريرإلىالوصولإلىهدف
ددةمحزمنيةفترةخالل،العربيةالدولبينماالوطنيالمنشأ

جالمتدرالتخفيضأسلوبباستخدام:وذلك،[1](سنوات10)
ائبوالضروالرسومالجمركيةالرسومعلىسنويا  %10بنسبة
وغيرالجمركيةالقيودكافةإلغاءمع،المماثلاألثرذات

الدولبينماالعربيةالسلعتدفقمنتحدالتيالجمركية
لالدولكافةمفتوحةالمنطقةوعضوية.المنطقةفياألطراف
بينتجاريالالتبادلوتنميةتيسيراتفاقيةفياألعضاءالعربية
إلىعربيةدولةأيلدخولشرطبمثابةوهذا،العربيةالدول
.الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقة

سنواتسبعإلىخفضت([1])



األهداف

-:تهدف المنطقة إلى تحقيق عدد من األهداف أهمها 

وبعضهاةالعربيالدولبينماوالتجاريةاالقتصاديةالعالقاتتنمية*

.البعض

.العربيةللدولالمشتركةاالقتصاديةالمكاسبتعزيز*

.العربيةللدولاالقتصاديةالمصالحعلىالحفاظ*

.العالميةالتجارةنظامفيالتغيراتمناالستفادة*

.الخارجيالعالممعالتجاريةاالقتصاديةالعالقاتتنمية*

لىعمكانتهلهتكونعربياقتصاديتكتللقياماألساسوضع*

.العالميةاالقتصاديةالساحة



املوقف من التنفيذ

دولةرعشثمانيةالعضويةإلجراءاتكليا  المستكملةالعربيةالدولعدد-أ•
إجراءاتخاصة،المطلوبةالرئيسيةلإلجراءاتمستكملةهاكل،عربية

الجمركيةواإلجراءاتالعضوية

هيلالتفاقيةانضمامهاإجراءاتبعضتستكمللمدولةهناك-ب•
.الصومال

القمروجزر،جيبوتي:وهياالتفاقيةإلىبعدتنضمالمدولتانهناك-ج•
.

مللكنهااالتفاقيةعلىبمصادقتهماالعامةمانةاألموريتانياأبلغت-د•
.التصديقوثيقةإليداعالشكليةاإلجراءاتبعدتستكمل



تكامل
سطحي

تكامل عميقتكامل متوسط

إلغاء القيود
على التجارة
بين الدول 
األعضاء

تبني جدول 
موحد 

للتعريفة 
الجمركية 
تجاه العالم 

الخارجي

انتقال 
عوامل 
اإلنتاج، 
تنسيق 
السياسات

تبني سعر صرف
ثابت بين عمالت
الدول األعضاء، 
أو استخدام عملة 

موحدة

سياسة 
اقتصادية 
موحدة 

مالية )
(ونقدية

منطقة 
تجارة حرة

إتحاد
جمركي
سوق 
مشتركة

***

اتحاد 
نقدي
وحدة 

اقتصادية
*****

أين حنن على سلم التكامل االقتصادي



الكربىاملشاكل العالقة ملنطقة التجارة احلرة العربية

وضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية -1•

رة آلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحتفعيل -2•
:العربية الكبرى

القيود غير الجمركية-3•

الغاء االستثناءات-4•





االتحاد الجمركي العربي

-68ع.د-1417/9)رقمواالجتماعياالقتصاديالمجلسقرار•

فيةالمعنيالجهاتفيالمتخصصينمنعملفريقبتشكيلالخاص(12/9/2001

خطواتمنالعربيالجمركياالتحادإقامةتتطلبهماكلوبحثلدراسةالعربيةالدول

.لالتحادالعاماإلطارووضع

ينايرفيلهااجتماعأولوكانالجمركياالتحادلجنةإنشاءتم•

-:باستحداثقامتوالتي،2002

رديسمبفيعملهابدأتوالتيالموحدالعربيالجمركيالقانونلجنة–

ومذكرتهالتنفيذيةوالئحتهالقانونمناالنتهاءواستغرق2007

2016نوفمبرفيعملهالينتهياجتماعا،29نحوااليضاحية

، وقد 2007لجنة التعرفة الجمركية وكان اول اجتماع لها في ديسمبر –

.2017اجتماعا ، اخرها في يوليو 37عقدت حتى االن 
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ة تحدد االقتصادية واالجتماعي: صدرت عدة قرارات عن القمم العربية سواء العادية أو التنموية 

موعدا إلقامة االتحاد الجمركي العربي، ومن بين تلك القرارات 1/1/2015

1-والذي نص على20/1/2009الصادر في (4ج-(1)ع.7:ق.ق)،القرار:

امل له االنتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة االتحاد الجمركي العربي والتطبيق الك:  اوال

جراءات القانونية الالزمة من قبل الدول المؤهلة، تمهيدا للوصول إلى الواتخاذ ا. 2015عام 

.السوق المشتركة

فق تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي بإنجاز كافة االجراءات الالزمة لذلك ، و: ثانيا

.الجمركياالتحاد القامةالتوقيتات المحددة في برنامج العمل 

علىنصت26/3/2014فيالصادر((25)ع.د606:ق.ق)رقمالقرارمن7الفقرةانكما

فيإليهاوصلتالتيوالمراحلالمستجداتأخرحولتقريربإعدادالعامةاألمانةتكليف"
الدولمنللمختصينطريقخارطةوضعذلكفيبماالعربيالجمركيلالتحاداالعداد
حاداالتدخولفيالمساهمةلغرضواستكمالهابحثهاالواجبالمواضيعتتضمنالعربية

:التنمويةالعربيةالقمةلقراراتوفقا،2015عامفيالنفاذحيزالعربيالجمركي

أن،الشهذافيالدولومرئياتواالجتماعياالقتصاديوالمجلسواالجتماعيةاالقتصادية
هدورتفيالوزاريالمستوىعلىواالجتماعياالقتصاديالمجلسعلىلعرضهتمهيدا
القادمة

موعد اقامة االتحاد الجمركي العربي



متطلبات اقامة االتحاد الجمركي العربي 
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تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي-1

.جمركي موحد" قانون"نظام -2

.اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول االتحاد في المجاالت ذات الصلة-3

علقة توحيد النظم واإلجراءات الجمركية والمالية واإلدارية الداخلية المت-4

.باالستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول االتحاد

.نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة-5

،انتقال السلع بين دول االتحاد دون قيود جمركية أو غير جمركية-6

لسلع مع األخذ في االعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، وا-7

الممنوعة والمقيدة

ركيالربط اآللي للمراكز الجمركية بدول االتحاد بعد قيام االتحاد الجم-7

تطبيق المواصفات والمقاييس، -8

وغير ذلك من المتطلبات الفرعية التي ترتبط بما سبق 



المهام التي أنجزت
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.العربيالجمركياالتحاداقامةسبيلفيمنهااالنتهاءتمالتيالمهام

يكونأنيجبأنهالمؤكدفمناالتحاد،لدولللجماركالموحدالقانون-1

الموحد"القانون"األعضاءالدولتطبقهموحدقانونالجمركيلالتحاد

د،الموحالعربيالجمركيالقانونمناالنتهاءتموقداالتحادلدولللجمارك

.اإليضاحيةومذكرتهالتنفيذيةوالئحته

27نحوالجمركيةالتعريفةلجنةعقدت:الوطنيةالتصنيفاتتوحيد-2

.ةالوطنيالتصنيفاتتوحيدخاللهاانجزت،سنواتعدةمدارعلىاجتماعا

وحدالمالجمركيالبياناعدادمناالنتهاءتمفقدالموحد،الجمركيالبيان-3

قالمناط-ترانزيت-مؤقتتصدير-تصديرإعادة-تصدير-استيراد)

ولبدالجماركإداراتجميعفياالنحتىبالمنافذيطبقلمأنهاال،(الحرة

لألغراضألهميتهوكذاالجمركياالتحادإلقامةهامامطلبايعدوهواالتحاد،

.واإلحصائيةالجمركية

نيةالمعاللجنةمنهانتهتحيث،الموحدالعربيالجمركياالجراءاتدليل-4

الموحدالعربيالجمركيالقانونلجنةقبلمنمراجعتهوجاري



المهام التي لم تنجز

التعريفة الجمركية العربية الموحدة

حيثاجتماعا ،38الموحدةالعربيةالجمركيةالتعريفةلجنةعقدت•

الجمركيةةالتعريفجدولفيالسلعوتبويبتصنيفمناالنتهاءتم

.تعريفيخط9443وصنف13882إلىوصوالالموحدةالعربية

كانةالعربيالجمركيةالرسومتوحيدعلىالتفاوضعمليةبدايات•

ليستاللجنةمهمةانالواقعوفي،للجنه38االجتماعفي

-:طفقنقطتينعلىسأركزأسبابلعدةيرجعوهذا،باليسيرة

اداتااليرإلجماليبالنسبةالجمركيةللتعرفةالنسبيةاألهميةاختالف-

.العامة

.العربيةللدولاالقتصاديةالهياكلاختالف-
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.لعامةاااليراداتإلجماليبالنسبةالجمركيةللتعرفةالنسبيةاألهميةاختالف-1



لسلعي اختالف الهياكل االقتصادية والذي انعكس على االهمية النسبية لقطاعات االنتاج ا-2

.في الدول العربية

فيهاهمسالذيالوقتففيالعربية،الدولفيالسلعيةللقطاعاتالسبيةاالهميةتختلف

تثناءباسالخليجيالتعاونمجلسمندولكلفياالكبربالنسبةاالستخراجيةالصناعات

منلكفياألولىالمرتبةفيالتحوليةالصناعاتقطاعيأتيوالجزائر،ولبياالبحرين،

فيلىاألوالمرتبةالزراعةقطاعيحتلحينفي،االردنوالبحرين،لبنان،مصر،المغرب

تونسوالسودان،اليمنمنكل
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الملتزم بها في الرسوم

منظمة الجمارك العالمية

المطبقةالرسوم الدول

35% 5% البحرين

17-200% 15-36% تونس

5-40% 5-40% السعودية

5-200% 5-100% عمان

غير عضو 4-212% فلسطين

10-200% 5% قطر

100% 5% الكويت

غير عضو 5-70% لبنان

34-304% 25-200% المغرب

عدد الرسوم الجمركية الطبقة والملتزم بها في منظمة التجارة العالمية ل

من الدول العربية للقسم األول



ةمشكالت أخرى تواجه  لجنة التعريفة الجمركي

.آلية توزيع الحصيلة الجمركية•

تعويض الدول المتضررة من االنضمام الى االتحاداتكيفية •

.الجمركية

.امكانية وجود قائمة استثناءات منفردة أو مجمعة•

.بيآلية حماية المنتجات الوطنية في إطار االتحاد الجمركي العر•

.يآلية دعم الصناعات الوطنية في إطار االتحاد الجمركي العرب•

.عدم وضع تصور لالطار المؤسسي لالتحاد الجمركي العربي•

23
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.للدول االعضاء( االرتباطات الخارجية) تعدد االلتزامات



25

امةاقاألمريتطلبتنفيذها،المطلوبالمهاموتعددالجمركياالتحادقيامان

ىحتفوقيةسلطةتمنحانيجبالمؤسساتوهذه،عامةاقليميةمؤسسات

كوناذلكوك،حادتلالالمختلفةالجوانبوتنظيمادارةفي،هابعملالقياميمكنها

اتالمؤسسعنبدالالمهاممنبكثيراالحيانمنكثيرفيستقوملكونها

بماعتتمتانفيجبمهامهافيالمؤسساتتلكتنجحيمكنوحتى،الوطنية

-:يلي

تمتع المؤسسات االقليمية باالستقاللية عن المؤسسات الوطنية.

تتمتع بالسلطة الالزمة بموجب اتفاقية االتحاد.

بناء قدرة المؤسسات االقليمية .

تمويل واختيار مسئولي المؤسسات االقليمية  .

االطار المؤسسي لالتحاد الجمركي 
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في الواقع أن التحديات السابقة ال تعني

-:يالتوقف، حيث هناك مخرج لذلك ويتمثل ف

.تجاوز السقف الملزم للدول داخل منظمة التجارة العالمية•

رفعحولالتجارةمنظمةدولمعمفاوضاتفيالدخولامكانية•

.تدريجبالمنخفضةتعريفةتطبيقاوتدريجيةبطريقةالسقف

تيفاءاسلعدمنظرا  الدنيا،بحدودهالجمركياالتحادتطبيقيمكن•

فوروذلكإلنشائه،الالزمةالشروطوجميعالمتطلباتكامل

.المعنيينالوزراءطرفمنعليهالتوقيع
27
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تم(االسكوا)أسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةمعبالتعاون➢

دولللموحدجمركيةتعرفةلوضعالتفاوضالياتحول،عملورشتنظيم

العربية

عدداعدادسيتم،((UNDPاإلنمائيالمتحدةاألممجبرناممعبالتعاون➢

اجهتوالتيالمشاكللبعضمحددةمقترحاتلتقدمالمرجعيةالدراساتمن

اأدناهتجدونو،اليهااالشارةسبقوالتيالعربيالجمركياالتحاداقامة

عموقعلىوموجودةالراهنالوقتفيالمطلوبةبالدراساتالخاصةالرابط

.اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=41387

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=41383

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=41416

نةورش عمل ودراسات متعمقة  لحل المشاكل  التي تواجه اللج



خالصة

.الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةمتطلباتمناالنتهاء•

منالتيالسلعواستخراجمجموعاتشكلعلىالتفاوضيتمأن•

.ابشأنهقرارالتخاذالقادةإلىورفعهابهاقراراتخاذالصعب

منهعليالتوقيعيتموبروتوكولاتفاقيةهناكيكونأنيجب•

.العربيالجمركياالتحاديخصفيماالدولكافة

يالجمركاالتحادداخلالمنازعاتلفضآليةهناكتكونأنيجب•

.العربي
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