
االتحاد الجمركي العربي بين تحديات إطالق
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نتالي خالد، مسؤول شؤون اقتصادية

التكاملوالتكامل اإلقليمي، شعبة التنمية االقتصادية قسم 
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مقدمة

:النقاط الرئيسية التاليةالمحاضرة تغطي هذه 

الجمركيةاالقتصادية والسياسية من إقامة االتحادات الحوافز •

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىأسس ومقتضيات استكمال  •

هتعترضاالتحاد الجمركي العربي والمشاكل التي إقامة التقدم الحاصل في 

الموحدةالتعرفة الخارجية •

وتوزيعهاآليات تحصيل اإليرادات الجمركية •

تعويض الخسائرآليات •

العربيخريطة طريق لتفعيل مفاوضات اطالق االتحاد الجمركي •
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أهداف الدراسة

ربيالعالجمركياالتحادمفاوضاتفيالحاصلالتقدمعلىالضوءتسليط1.

عربيةالالحرةالتجارةبمنطقةالمتعلقةتلكخاصةالعالقةالقضاياومختلف

الكبرى

تجاربىعلاعتماًداالتفاوضعمليةلتسريعالعمليةالتوصياتبعضبلورة2.

جهةمنالعربيةاالقتصادياتوخصائصجهةمنأخرىجمركيةاتحادات

.أخرى

العاالطمنالعربيةالدولتمكنبصورةالتفاوضعمليةإنعاشفيالمساهمة3.

المناسبةديةاالقتصاالسياساتوتحديدالتفاوضعمليةفيالمعتمدةاآللياتعلى
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الجمركيةالحوافز االقتصادية والسياسية من إقامة االتحادات 

مماالعالمدولبقيةعلىالمفروضةالجمركيةللحمايةنتيجةاألعضاءالبلدانبينالتجارةنطاقتوسيع•

.األعضاءالدوللبعضهامةاقتصاديةمكاسبتحقيقإلىعادةً يؤدي

إلىيؤديممااالتحادداخلالحدودعلىالمراقبةعملياترفعوبالتالياالتحادداخلالسلعحركةحرية•

.الجماركنفقاتوالتكاليفانخفاض

فياءاألعضالدولكلإلىبعدئذ  توزيعهاليتمالجمركيةالمنطقةخارجمنبالجملةالسلعشراءيزداد•

المستوردةالسلعتكلفةخفضوبالتاليالحجموفوراتأواقتصادياتمناالستفادةالىيؤديممااالتحاد

.ومستهلكينمنتجينمنالدولجميععلىبالفائدةتعودوالتي

قواعدغاءإلوبالتاليالسلع،وصولنقطةخارجالحدودمراقبةتدابيرإزالةعلىيقومتجارينظاماعتماد•

منطقةفيألعضاءاالدولبينالبينيةالتجارةتطورفيهاًماعائًقاتعتبروالتياألعضاءالدولبينالمنشأ

.الحرةالتجارة

الماليةالمواردبيتعلقفيمامصالحهاعلىوالحفاظاألعضاءالدولبينالبينيةالتجارةمستوياتتحسين•

.الجمركية
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(تابع)الجمركية الحوافز االقتصادية والسياسية من إقامة االتحادات 

مركية، من الفوائد التي قد تجنيها الدول األعضاء في اتحادات جبالرغم 
ذا المشروع فإّنه من غير الواقعي تشجيع الدول العربية في االندماج في ه

:علىالطموح دون التأكيد 

ل على و العمضرورة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى •
تنفيذ كامل بنودها

ول نموذج واقعي لتطوير مثال االندماج اإلنتاجي بين الدتّصور •
عض األعضاء لتفادي استخدام االتحاد الجمركي في القضاء على ب

جتماعي القطاعات اإلنتاجية الوطنية والتي تعتبر ركيزة للنسيج اال
.  لبعض الدول األعضاء
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ىالكبراستكمال أسس ومقتضيات منطقة التجارة الحرة العربية 

لقرارطبًقا،الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةمقتضياتمعالتجارةمجالفيالتشريعاتموائمة1.

.2001سنةالعربيةالقمة

تشكلالتيبالسلعيتعلقفيماوخاصةالعربيةللسلعالتفصيليةالمنشأقواعدعلىاالتفاقاستكمال2.

ألعضاءاالبلداننظروجهاتتتباينوالتياألعضاءالدولمنللعديدواجتماعيةاقتصاديةأهمية

بشأنها

.نتاجاإلعناصرألهممنشأقواعدوكذلكواالستثماريةاالستهالكيةللمنتجاتالمنشأقواعد•

الرسوموواألمنيةالصحيةالوقايةواشتراطاتوالمقاييسالفنيةالمواصفاتتوحيدعلىالعمل3.

فيالوطنيةالسلعمعاملةالعربيةالسلعمعاملةمنتمكنالتيبالصورةللسلعالمحليةوالضرائب

فيتمدةالمعالرقابةوآلياتاإلجراءاتلهذهالحمائياألثرتقليصوبالتالياألعضاءالدولجميع

.تطبيقها

.المطابقةبشهاداتالمتبادلاالعترافحولعربيةاتفاقيةمشروعإعداد4.

قوانينلخالمنالعادلةالمنافسةفرصوإتاحةاالحتكاراتتنظيموالمنافسةوسياسةقانونإعداد5.

العربيةالدولتسنها
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العربيالتقدم الحاصل في األعداد إلقامة االتحاد الجمركي 

.القسم الخامس اإلطار المؤسسي لالتحاد الجمركي العربي

و ( يذية لالتحاداللجنة التنف)فقد تمت الموافقة على فصول ومواد هذا القسم تضمنت تحديد جهاز اإلشراف على االتحاد الجمركي العربي 
وتحديد اللجان الفنية لالتحاد ومهامها . صالحياته ومهامه

.القسم الرابع آليات الموارد المالية لالتحاد الجمركي العربي

(.  2006يونيو )لم يتم التطرق إليه إطالقا منذ االجتماع الرابع للجنة االتحاد الجمركي العربي 

.القسم الثالث بتحديد التعريفة الجمركية الموحدة والضرائب غير المباشرة

اعتمدت لجنة التعريفة الجمركية الموحدة منهجية التدرج في هذا العمل

.القسم الثاني ويرتبط بوضع القانون الجمركي العربي الموحد

باًبا، بالرغم من وجود تحفظات 17مادة تتوزع على 181تم االنتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون الجمركي الموحد، والذي تضمن 
.لعدد من الدول على العديد من مواد هذا المشروع

.القسم األول ويتعلق باإلطار العام يتضمن التعريفات، المرجعية القانونية لالتحاد والمبادئ واألسس

العربي في تم تسجيل أكبر عدد من تحفظات الدول على فصول هذا القسم، له تأثير مباشر على تنفيذ مقتضيات االتحاد الجمركي
.المستقبل
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العالقة في االتحاد الجمركي العربيالقضايا األساسية 

بتطبيقها،المرتبطةالمرونةوآلياتالموحدةالخارجيةالتعرفةتحديد1.

توزيعها،وإعادةالجمركيةاإليراداتتحصيلآليات2.

ر،الخسائومجابهةاألرباحتوزيعفيالتضامنباألدقأوالتعويضآليات3.

العربيةالمنطقةخارجمنالوارداتمعللتعاملعربيةمنشأقواعدتحديد4.

تفاضلية،تجاريةباتفاقياتمعهاترتبطدولمنوالمتأتية

.فعاًل المطبقةوالعالمدولبقيةمعالتفاضليةالتجاريةاالتفاقياتمعالتعاملآلية5.
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تؤثر في اختيار التعريفة الخارجية الموحدةالتي العوامل 

وتنوعه تفاوت الوزن االقتصادي أو السياسي للبلدان األعضاء بسبب اختالف هيكلها االقتصادي1.

.  وارتباطه بالسوق الخارجية

العربيةللدولالوطنيةالجمركيةالتعريفاتمستوياتتباين2.

.  لميةالعاالتجارةمنظمةوخاصةالدوليالمستوىعلىالعربيةالدولإلتزاماتمستوياتتفاوت3.

إطارفيالعربيةالمنطقةخارجمنتجاريينشركاءمعالعربيةالدولمنالعديدإلتزاماتتوسع4.

التفاوضبصددمازالتالتيأوفعلًياالمطبقةالحرةالتجارةإتفاقيات

العربيةالخارجيةالتجارةإجماليمنالمئةفي 12يتجاوزلموالذيالبينيةالعربيةالتجارةحجمتدني5.

األحوالأحسنفي

عائداتىعلالنفطيةالدولتعتمدحينففي،العربيةالدوللموازناتالماليةالمواردمصادرإختالف6.

يةالجمركالرسومعائداتفان،الدولةلمواردأساسيكمصدرمشتقاتهاووالغازالنفطصادرات

غيرالالدولدخلمصادرمن،أساسيااألحيانبعضوفي،هاًمامورًداتمثلالوارداتعلىالموظفة

نفطية
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التعويضآليات 

:التعويضآللياتأساسيانهدفانهناك

علىالمفروضةالرسومانخفاضنتيجةاإليراداتفيالخسائرتعويض(أ)

الواردات؛

.التجارةبتحويلالمتعلقةالتأثيراتتعويض(ب)
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التراجع في اإليرادات أليات تعويض 

التعويضاتلدفعتعويضصناديقإنشاء•

دفعومعاييرالموارد،تعبئةاستراتيجياتكتحديدالتنفيذاجراءاتاتخاذ•

.العمليةهذهومدةالتعويضات،

البلدانحلصالاالقتصاديالتضامنلتحقيقأداةأيضاً التعويضترتيبات•

.إنمائياً عداً بالترتيباتهذهمعظميتضمنلذا،.خاصبشكلفقراً األكثراألعضاء

ةالخارجيالتعرفةاعتمادآثارالدوللجميعاالعتباربعيناألخذالمهممن•

خسائربوجودالجزمقبلالموحدة
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العربيخريطة طريق لتفعيل مفاوضات اطالق االتحاد الجمركي 

:المرحلة األولى

تية تهيئة البيئة المؤسسا
والتشريعية الالزمة 
ن للتكامل االقتصادي بي

ل الدول األعضاء و استكما
ة متطلبات منطقة التجار
.الحرة العربية الكبرى

تقريب وتنسيق 
اإلجراءات التجارية

د مواصلة إزالة القيو
غير الجمركية

االتفاق على قواعد
ة المنشأ التفصيلي

للسلع العربية ذات
ق وضع آلية لتطبيالمدخل األجنبي

مقتضيات قواعد 
سياسات الدعم 
واإلغراق والوقاية

حتية تطوير البنية الت
ر للجودة، وتدعيم إطا
التعاون في مجال 
المواصفات 

واالعتراف المتبادل
و شهادات المطابقة 

واالعتماد

فني وضع برنامج للتعاون ال
ي و التطوير المؤسساتي ف

الدول العربية، وتخصيص
الموارد المالية الالزمة 

.لذلك
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(تابع)العربي خريطة طريق لتفعيل مفاوضات اطالق االتحاد الجمركي 

:المرحلة الثانية

وضع خطة عمل لبناء 
االتحاد الجمركي 

العربي ضمن البرنامج 
التنفيذي لالتحاد

األساس القانوني 
لالتحاد الجمركي 

العربي ووضع إطار 
ل قانوني خاص ومستق
د،يقوم عليه هذا االتحا

أسس ومبادئ االتحاد 
الجمركي العربي، 
وخاصة فيما يتعلق
بالمرونة والتدرج،

القانون الجمركي 
الموحد والئحته 

التنفيذية،

نيف االتفاق على التص
والتبويب العربي 

للسلع،

كية تأهيل المنافذ الجمر
ل،والنهوض بنظم النق

إنجاز قواعد بيانات 
تجارية وجمركية 
وشبكات االتصال 
ن ووضع برامج للتعاو
ية الفني للدول العرب

األقل نموا في هذا 
المجال،

إنجاز دراسة معمقة، تكون 
أساًسا لتحديد برنامج زمني
واقعي الستكمال مسار إنشاء
االتحاد الجمركي العربي، 
ل ووضع السيناريوات األفض
ا للدول العربية مجتمعة، فيم

عريفة يتعلق بالتفاوض حول الت
.الموحدة
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(تابع)العربي الجمركي خريطة طريق لتفعيل مفاوضات اطالق االتحاد 

مرحلة تنفيذ االتحاد الجمركي العربي وتتضمن العديد من:المرحلة الثالثة
.اإلجراءات األساسية

إنشاء اإلدارة
الجمركية 
.الموحدة

ل ضرورة تحديد قواعد تحصي
.  وتوزيع الرسوم الجمركية

لتزم وضع سياسة تجارية عربية موحدة ت
بها الدول األعضاء للحد من تشابك 
ة وتشعب االتفاقيات وتعزيز القدر
ل على التفاوضية للدول العربية للحصو

أفضل الشروط التفاوضية مع الدول
.  األخرى
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(تابع)العربي خريطة طريق لتفعيل مفاوضات اطالق االتحاد الجمركي 

تنسيقعمليةلتسهيلالجمركياالتحاداطالقفيالتدرجمبدأاعتماد•
.اسةالحسالقطاعاتلحمايةالضروريةاآللياتواعتمادالتجاريةالسياسات

ماليعمدتقديمالدوليةالتجارببعضفيتضمنتوالتيوتهيأإعدادفترة•
.نموااألقلالدولإقتصادياتلتأهيلوفني

والتيالجمركيحاداالتاتفاقيةلبنودالتدريجيالتنفيذخاللهايتمانتقالية،فترة•
.سنة12و8بينتتراوحزمنيةفتراتعلىالتجاربمنالعديدفيأمتدت

.الحقيقياالقتصاديالتكاملمسارلدعمالقطاعيةالسياساتتنسيق•



شكراً 


