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  :الثالث البند
 من قــــة التجــــارة الحــــرة العر يــــة ال بــــرى  التقــــدم المحــــرز ال ــــت ما  مت لبــــا 

 .الجمركي العر ي االتحادإقامة و 
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 مذكرة شارحة

  شأن
 من قة التجارة الحرة العر ية ال برى  تقرير حو  التقدم المحرز ال ت ما  مت لبا 

 العر يإقامة االتحاد الجمركي و  
 ـــــــــ

 عرض الموضوع:
 :"التنفيذ والمتا عة والمت لبا " العر ية ال برى : من قة التجارة الحرة أوالا 
 :تحرير التجارة السلعية بي  الدو  العر ية -1
عقــــدت لجنــــة التنفيــــذ والمتابعــــة عــــدة اجتماعــــات لهــــا فــــي إطــــار متابعــــة تنفيــــذ متطلبــــات منطقــــة التجــــارة الحــــرة  -

تشـــــريعي لمنطقـــــة العربيـــــة الكبـــــرى، حيـــــ  تـــــم متابعـــــة عمـــــل اللجـــــان المســـــتحدثة الخاصـــــة بتطـــــوير اإلطـــــار ال
التجــــارة، والتــــي انتهــــو مــــن عملهــــا. وســــوف يــــتم عــــرة المالحــــو األربعــــة الخاصــــة بتســــهيل التجــــارة والقيــــود 

( للمجلـــــا 110الفنيـــــة والملكيـــــة الفكريـــــة والقيـــــود الفنيـــــة علـــــى التجـــــارة علـــــى مشـــــروت جـــــدول نعمـــــال الـــــدورة )
قتصـــــادي واالجتمــــاعي قـــــد نصـــــدر فـــــي االقتصــــادي واالجتمـــــاعي تمهيـــــداي العتمادهـــــاا علمــــاي بـــــأن المجلـــــا اال

ـــــه ) ـــــرار رقـــــم )109دورت ـــــاري  2327( الق ـــــى نن10/2/2022( بت ـــــه عل المالحـــــو جميـــــ  تكـــــون  ، نســـــد بموجب
بقـــــــرار مـــــــن المجلـــــــا حيـــــــز النفـــــــا  يـــــــتم إد الهـــــــا نن علـــــــى  ،إلزاميـــــــةللمنطقـــــــة المكملـــــــة للبرنـــــــام  التنفيـــــــذي 

ـــــا فـــــي نفـــــا القـــــرار البرنـــــام  التنفيـــــذي االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي علـــــى  ـــــرار  للمنطقـــــة. كمـــــا اعتمـــــد المجل
ا االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي  ات العالقـــــــة بمنطقـــــــة التجـــــــارة لـــــــبقـــــــرارات المجآليـــــــة التـــــــزام الـــــــدول األعضـــــــاء 

للمنافســــــة )شــــــبكة المنافســــــة  منصــــــة عربيــــــة. كمــــــا رحــــــب المجلــــــا بمبــــــادرة إنشــــــاء الحــــــرة العربيــــــة الكبــــــرى 
   ة على التعاون العربي المشتر  في هذا المجال.التي سيكون لها انعكاسات إيجابيالعربية(، و 

ــــــــة،  - ــــــــة وبخصــــــــو  قواعــــــــد المنشــــــــأ التفصــــــــيلية العربي ــــــــدت اللجن ــــــــة عــــــــدة عق ــــــــة لقواعــــــــد المنشــــــــأ العربي الفني
ـــــى إصـــــدار شـــــهادات المنشـــــأ الكترونيـــــاي، ونن تكـــــون بـــــنفا المواصـــــفات  اجتماعـــــات، تـــــم  اللهـــــا الموافقـــــة عل

( بتــــــــــاري  80( د.ت )1707/2ي بموجــــــــــب قــــــــــراره رقــــــــــم )التــــــــــي نقرهــــــــــا المجلــــــــــا االقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاع
( د.ت 2305، وهـــــــو مـــــــا نســـــــد عليـــــــه المجلـــــــا االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي بموجـــــــب قـــــــراره رقـــــــم )6/9/2007
، باســـــــتثناء نن تكـــــــون الخلفيـــــــة بيضـــــــاء عوضـــــــاي عـــــــن الخضـــــــراء اعتبـــــــاراي مـــــــن 2/9/2021( بتـــــــاري  108)
ــــى نن تتضــــمن رابــــص التحقــــو مــــن صــــحة الشــــهادة1/1/2022 نو نيــــة وســــيلة تحقــــو الكترونيــــة ن ــــرى.  ، عل

ــــة مــــن قبــــل المجلــــا االقتصــــادي واالجتمــــاعي  ــــة علــــى دليــــل المســــتخدم لقواعــــد المنشــــأ العربي سمــــا تــــم الموافق
، وقامـــــــــو األمانـــــــــة العامـــــــــة بطباعتـــــــــه 10/2/2022( بتـــــــــاري  109( د.ت )2327بموجـــــــــب القـــــــــرار رقـــــــــم )

  ة منه. وتعميمه على الدول العربية األعضاء لتعظيم االستفاد
ـــــــا االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي القـــــــرار رقـــــــم ) - ( د.ت 2305فـــــــي إطـــــــار المعالجـــــــات التجاريـــــــة، نصـــــــدر المجل

، والــــــذي وّجــــــه بموجبــــــه بالبــــــدء بتطبيــــــو آليــــــة المعالجــــــات التجاريــــــة فــــــي إطــــــار 2/9/2021( بتــــــاري  108)
، 1/1/2022منطقــــــة التجــــــارة الحــــــرة العربيــــــة الكبــــــرى بشــــــكل استرشــــــادي لمــــــدة ثــــــال  ســــــنوات اعتبــــــاراي مــــــن 

 .1/1/2025على نن ُتطبو بشكل إلزامي اعتباراي من 
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عقــــدت لجنــــة وبخصــــو  تحــــدي  آليــــة تســــوية المنازعــــات فــــي إطــــار منطقــــة التجــــارة الحــــرة العربيــــة الكبــــرى،  -
ـــــة  ـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربي ـــــة تســـــوية المنازعـــــات فـــــي إطـــــار منطق ـــــراء القـــــانونيين المختصـــــين لتطـــــوير آلي الخب

( مــــواد ســــيتم مناقشــــتها فــــي 6( مــــادة وبــــاقي نحــــو )27ا حيــــ  انتهــــو مــــن مناقشــــة )عــــدة اجتماعــــات الكبــــرى 
 االجتمات القادم للجنة.

 الشؤون الجمركية: -2
 واالجتمـــــاعي  ات الصـــــلة، تـــــم رفـــــ  التحفظـــــات الـــــواردة علـــــى اتفاقيـــــة االقتصـــــاديتنفيـــــذاي لقـــــرارات المجلـــــا   -

المملكـــــــة األردنيـــــــة الهاشـــــــمية والجمهوريـــــــة ، باســـــــتثناء تحفـــــــ  كـــــــل مـــــــن الترانزيـــــــو""تنظـــــــيم النقـــــــل بـــــــالعبور 
الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، وتـــــم اعتمادهـــــا مـــــن المجلـــــا االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي بموجـــــب القـــــرار رقـــــم 

 .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2327)
مية، مملكة فقد وقعو كلٌّ من: المملكة األردنية الهاشــــــــــــــتطورات اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وفيما يتعلو ب -

البحرين، المملكة العربية الســــعودية، دولة فلســــطين، دولة قطر، جمهورية مصــــر العربية، المملكة المغربية على 
االتفاقية. كما قامو جمي  الدول الموقِّعة على االتفاقية، باســتثناء مملكة البحرين، بالتصــديو عليها. ووفقاي لنت 

 حتى تد ل حيز النفا .االتفاقية، فإنها تحتاج لتصديو سب  دول 
 ثانياا: تحرير التجارة في ال دما :

، 14/10/2019د لــــــو اتفاقيــــــة تحريــــــر التجــــــارة فــــــي الخــــــدمات بــــــين الــــــدول العربيــــــة حيــــــز النفــــــا  اعتبــــــاراي مــــــن 
ــــــي ) ــــــذة ف ــــــة الســــــعودية، 5حيــــــ  نصــــــبحو ناف ــــــة الهاشــــــمية، المملكــــــة العربي ــــــة هــــــي: المملكــــــة األردني ( دول عربي

العربيـــــة المتحـــــدة، ســـــلطنة عمـــــان. كمـــــا اعتمـــــد المجلـــــا االقتصـــــادي  تدولـــــة األمـــــارا جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة،
: المملكــــــة األردنيــــــة الهاشــــــمية، دولــــــة اإلمــــــارات العربيــــــة دولــــــة عربيــــــة، هــــــي 12واالجتمــــــاعي جــــــداول التزامــــــات 

ـــــة ـــــة فلســـــطين، دولـــــة قطـــــر، دول ـــــة الســـــودان، ســـــلطنة عمـــــان، دول  المتحـــــدة، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، جمهوري
 الكويو، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

 : ثالثاا: االتحاد الجمركي العر ي
تم  اللها عرة الدراســــــــــــــات التي نعدتها األمانة العامة  عدة اجتماعاتعقدت لجنة االتحاد الجمركي العربي  -

ئي، والتي من شـــأنها تســـهيل عملية التفاوة في الموضـــوعات المنوطة بالتعاون م  برنام  األمم المتحدة اإلنما
بها لجنة االتحاد الجمركي العربي، والتي ســــــــــــــبو نن طلبتها اللجنة من نجل المســــــــــــــاعدة في مرحلة التفاوة، 
والخاصـــــة بتلية توزي  الحصـــــيلة الجمركية، وآلية تعويم الدول المتضـــــررة من توحيد التعريفة، ودعم الصـــــناعة 

ية، وحماية الصناعة المحلية، و ل  بمشاركة الخبراء ُمعّدي الدراسات لإلجابة على استفسارات الدول. كما الوطن
عمل لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ومنهجية التفاوة  :نهمهامن  موضــــــــــوعات،عدة اللجنة  ناقشــــــــــو

 .على توحيد الرسوم الجمركية العربية
، تتضــــــــــــــمن 20/7/2022( بتاري  2659المندوبية الدائمة للمملكة المغربية رقم )تلقو األمانة العامة مذكرة  -

بعم المالحظات حول موضــــــــــــــوت االتحاد الجمركي العربي. وفي هذا اإلطار، قامو األمانة العامة بمخاطبة 
كة ، تفيد  اللها بأن التحف  الخا  بالممل3/8/2022( بتاري  958المندوبية الموقرة بموجب مذكرتها رقم )

( للمجلا االقتصادي واالجتماعي ضمن تقرير وتوصيات 110في هذا الموضوت سيعرة على الدورة العادية )
 ( للجنة االتحاد الجمركي العربي.38االجتمات )

تقرير مختصر نعدته األمانة العامة حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في  )مرفو:* 
 تحاد الجمركي العربي(.الخدمات واال
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 تقرير م تصر

 حو   
 ت ورا  من قة التجارة الحرة العر ية ال برى وتحرير التجارة في ال دما 

  واالتحاد الجمركي العر ي 
 ـــــــــ

 -واصــــــــلو األمانــــــــة الفنيــــــــة لمنطقــــــــة التجــــــــارة الحــــــــرة العربيــــــــة الكبــــــــرى "إدارة التكامــــــــل االقتصــــــــادي العربــــــــي 
ـــــة التجـــــارة  ـــــى اســـــتكمال نركـــــان منطق ـــــدول العربيـــــة" متابعـــــة العمـــــل عل  الحـــــرةبالقطـــــات االقتصـــــادي لجامعـــــة ال

العربيــــة وقــــد حققــــو  العربيــــة الكبــــرى، باإلضــــافة الــــى متابعــــة مجــــال تحريــــر التجــــارة فــــي الخــــدمات بــــين الــــدول
تقــــدماي ملمــــو  فــــي هــــذا الصــــدد، و لــــ  فــــي ســــبيل االرتقــــاء بمســــتوي التكامــــل االقتصــــادي العربــــي بــــين الــــدول 

 العربية وصوال إلقامة االتحاد الجمركي العربي، وفيما يلي اإلنجازات المتحققة وفقاي لمحاور العمل:
   الدو  العر ية:المحور األو : تحرير التجارة السلعية وتسهيت التجارة بي

إن منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربيـــــة الكبـــــرى الركيـــــزة األساســـــية لتحريـــــر التجـــــارة الســـــلعية بـــــين الـــــدول العربيـــــة، 
ــــارا الجغرافــــي والتكامــــل اإلقليمــــي فــــي وقــــو األزمــــات كمــــا حــــد   ــــالل  والتــــي  هــــرت نهميتهــــا ونهميــــة التق

فكـــــان هنـــــا  حـــــر  مـــــن متخـــــذي القـــــرار  وعمليـــــات اإل ـــــالب التـــــي ترتبـــــو عليهـــــا، 19-نزمـــــة جائحـــــة كوفيـــــد
ـــــة وور  العمـــــل لتفـــــادي  ـــــد اجتماعـــــات للجـــــان المعني ـــــى ضـــــرورة اســـــتمرار العمـــــل وعق ـــــة عل فـــــي الـــــدول العربي
نيــــــة مشــــــكالت قــــــد تواجــــــه التبــــــادل التجــــــاري بــــــين الــــــدول األعضــــــاء بالمنطقــــــة وكــــــذل  تبــــــادل الخبــــــرات فــــــي 

ـــــب مـــــن ـــــة  نفضـــــل الممارســـــات فـــــي التعامـــــل مـــــ  األزمـــــة، كمـــــا تـــــم الطل ـــــة الفني ـــــة إ طـــــار األمان ـــــدول العربي ال
بــــاإلجراءات االســــتثنائية المتخــــذة  ــــالل األزمــــة بهــــدف التعمــــيم علــــى الــــدول تعزيــــزاي لمبــــدن الشــــفافية فــــي إطــــار 

عقـــــد العديـــــد مـــــن االجتماعـــــات لمتابعـــــة نداء منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربيـــــة  2020المنطقـــــة، وقـــــد شـــــهد عـــــام 
 الـتي: الكبرى والذي كانو نهم نتائجها ا

االنتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  2019شهد عام قواعد المنشأ:  ▪
ثم  2019في المائة من قواعد المنشأ في يونية  90الكبرى، حي  د لو القائمة األولي والتي تتضمن نحو 

ية والسل  الصناعية الثانية لتد ل حيز النفا  في والخاصة بالمتبقي من السل  الزراع 3، 2تم إقرار القائمتين 
، ومن ثم يمكن القول انه تم حل نحد اهم العقبات التي كانو تواجه منطقة التجارة 2020األول من يونية 

 الحرة العربية الكبرى.
للوض  االستثنائي الذي فرضته عمليات اإل الب جراء الجائحة، فقد سارت المجلا االقتصادي  وا تجا ة ▪

بقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياي )المدرج بها الختم والتوقي   2305واالجتماعي في استصدار قرار رقم 
نات الشهادة من  الل رابص اإللكتروني( من قبل الدول العربية، طالما يتوفر بها إمكانية التحقو من بيا

 مرفق

 

 
 

 القطاع االقتصادي

 العربي إدارة التكامل االقتصادي
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، نو ني وسيلة تحقو الكرتونية ن رى، م  االحتفاظ بنمو ج التحقو الموجود عليها الخا  بالجهة الرسمية
شهادة المنشأ المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافو م  األحكام العامة لقواعد 

لى نن هذا اإلجراء االستثنائي قد مهد الطريو لشروت الدول األعضاء في المنشأ العربية، وهنا يجدر اإلشارة إ
في األسواب  االندماجقبول شهادة المنشأ اإللكترونية، والذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيو مزيد من 

أ العالمية، وتسهيال على المتعاملين فقد اقر المجلا االقتصادي واالجتماعي استثناء شهادات المنش
اإللكترونية  من الخلفية الخضراء ، حي  يمكن إصدارها بخلفية بيضاء، وفي هذا االطار قامو األمانة 
العامة بإعداد دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية والتي تم إقراره من المجلا االقتصادي واالجتماعي ، وتم 

طوير األحكام العامة لقواعد المنشأ تنفيذا طباعته وتوزيعه على الدول األعضاء، وتعمل اللجنة حاليا على ت
 لقرارات المجلا االقتصادي واالجتماعي.

لتتمكن الدول األعضاء من اتخا  اإلجراءات المناسبة لمواجهة حاالت اإل راب والدعم : المعالجا  التجارية ▪
لمواجهة تل  والوقاية في إطار المنطقة، وبشكل ال يتعارة م  اإلجراءات التي تتخذها الدول منفردة 

الحاالت، من  الل وض  سياسة تجارية مشتركة تقوم على مبادئ موحدة فيما يخت اإلجراءات الخاصة 
بحماية التجارة ال سيما من اإل راب والدعم والوقاية وبالشكل الذي يصحح المصاعب المفاجئة ويقلل من 

عالجات التجارية  بموجب ي آلية المحجم الضرر في األسواب العربية، اعتمد المجلا االقتصادي واالجتماع
والتي تتضمن آلية اإلجراءات الفنية لمكافحة اإل راب، وآلية    (2/9/2022-108د.ت. -2305القرار )ب 

اإلجراءات الفنية للدعم والتدابير التعويضية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونظرا لألوضات 
طقة، فقد تقرر تطبيقها بشكل استرشادي لمدة ثال  سنوات، تمهيدا لتطبيقها االستثنائية التي تمر بها المن

 .1/1/2025بشكل الزامي اعتبارا من 
: نن استكمال نركان المنطقة باستحدا  مالحو مكملة للبرنام  ت وير من قة التجارة الحرة العر ية ال برى  ▪

قانونية  اصة بموضوعات الصحة التنفيذي للمنطقة، حي  شكلو لجان من نجل التفاوة على مالحو 
والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة والملكية الفكرية وتسهيل التجارة، وقد كثفو تل  اللجان من عملها، 
حي  تم االنتهاء من المالحو الخاصة بالصحة والصحة النباتية، القيود الفنية على التجارة، الملكية الفكرية، 

، تنفيذا لقرار المجلا االقتصادي 2022من ملحو تسهيل التجارة قبل شهر سبتمبر ومن المقرر االنتهاء 
واالجتماعي في هذا الشأن تمهيدا لعرضها عل المجلا االقتصادي واالجتماعي لالعتماد في دورته العادية 

(110 .) 
افسة المشروعة، ومن  تعد قوانين تنظيم وحماية المن: حماية المنافسة ومراقبة االحت ارا  في الدو  العر ية ▪

الممارسات االحتكارية الضارة، وإنشاء نجهزة تقوم على التطبيو الصحيح لتل  القوانينا من نهم الركائز 
األساسية لخلو بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة االقتصادية وتعمل وفقاي لقواعد وآليات سليمة وعادلة 

التنسيو فيما بينها في هذا المجال بما يسهم في الحد من تجنب  أهميةبفي السوب، وإدراسا من الدول العربية 
مخالفة القوانين، وتبادل الخبرات بين األجهزة المعنية على المستوي اإلقليمي، وبما يحقو التقارا فيما بينها، 

جلا االقتصادي تم االنتهاء من إعداد بروتوكول للتعاون في مجال المنافسة بالدول العربية وتم اعتماده من الم
(، والذي يعد بداية لتحقيو تعاون فعال بين 4/2/2021 – 107د.ت – 2289واالجتماعي بالقرار رقم )ب
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الدول العربية في هذا المجال سيتبعها  طوات ن رى، كما يتم مناقشة إعداد قانون استرشادي عربي للمنافسة 
ة لديها، وتنفيذا لبرتوكول التعاون تم اطالب نول ليكون مرج  للدول العربية في تعديل نو سن قوانين المنافس

 .2022شبكة عربية للمنافسة في مار  
تاب  الفريو العربي للخبراء والمختصين في مجال حماية المستهل  في إطار منطقة التجارة حماية المستهل   ▪

لحماية المستهل  في إطار منطقة التجارة  الحرة العربية الكبرى إعداد المسودة األولية للدليل االسترشادي
من الدول األعضاء لمناقشة  -لمن ير ب-الحرة العربية الكبرى، حي  تم تشكيل فريو مفتو  العضوية 

الدليل بشكل تفصيلي وعرة ما يتم التوصل إليه على الفريو العربي لحماية المستهل ، كما تم إعداد دليل 
 لحماية المستهل  بالدول العربية، مجم  للقوانين واللوائح المنظمة 

تم إنشاء الفريو  بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ممة الغذاء: ▪
العربي لسالمة الغذاء والذي يتكون من كبار ُممثلي الجهات المختصة بسالمة الغذاء في الدول العربية 

د الت سالمة الغذاء والتوافو عليها والعمل على تنفيذها من قبل نجهزة المعنية، و ل  من نجل تنسيو ت
الرقابة والتفتي  في المنطقة العربية. وحقو الفريو العديد من المهام نهمها االنتهاء من إعداد مقتر  تنفيذي 

واستيراد لنظام اإلنذار العربي السري  لأل ذية واألعالف، مقتر  تنفيذي لشهادات عربية مشتركة لتصدير 
األ ذية وإجراءاتها التابعة، توثيو نفضل الممارسات العربية في تصميم وتطبيو ننظمة الفحت )األردن 
والسعودية والمغرا(، دالئل المشاركة العربية بأعمال كودكا، تنسيو الموق  العربي تجاه جدول نعمال 

قييم ننظمة الرقابة على األ ذية لت FAO/WHO، المساهمة في تدقيو نداة 41و 40سودكا في دورتيه الـ 
   بيرا عربيا مدربا(. 22)

 -96د.ت.-2058: وافو المجلا االقتصادي واالجتماعي بموجب القرار )ب التعاون الجمركي ▪
شهد توقي   2020التعاون الجمركي بين الدول العربية وتجدر اإلشارة إلى نن عام ( على اتفاقية 3/9/2015

انضمو المملكة المغربية لالتفاقية،  2022جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، بينما في العام الجاري 
نية الهاشمية، دول عربية، حي  وق  على االتفاقية كل من: المملكة األرد 7ليبلغ عدد الدول الموقعة عليها 

مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية والمملكة 
المغربية، كما نودعو وثائو التصديو كل من المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، دولة 

ربية وينتظر إيدات وثيقة تصديو مملكة البحرين فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية والمملكة المغ
 لتد ل االتفاقية حيز النفا .   

تم االنتهاء من تعديل االتفاقية، وقد عقدت اللجنة  اتفاقية تنظيم النقت  العبور "الترانزيت" بي  الدو  العر ية: ▪
( من المادة 1تثناء الفقرة )المعنية اجتماعاتها، حي  تم  الله رف  كافة التحفظات على مشروت االتفاقية باس

الخامسة والتي تتحف  عليها المملكة األردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية 
بموجب القرار  2022العراب، وقد تم اعتماد االتفاقية من المجلا االقتصادي واالجتماعي في دورة فبراير 

 .2327رقم 
 التجارة في ال دما  بي  الدو  العر ية:المحور الثاني: تحرير 

نستسب التعاون العربي ٌبعد جديد بد ول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفا  اعتبارا 
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، وقد شج   ل  دولة فلسطين لالنضمام إلى هذه االتفاقية، لتكون بذل  الدولة الثانية عشر 14/10/2019من 
جلا االقتصادي واالجتماعي جدول التزاماتها، كما تقدمو مملكة البحرين بجداول التزاماتها وجاري التي اعتمد الم

لجنة تحرير التجارة في الخدمات، وتواصل باقي الدول إجراءاتها لالنضمام الى هذه االتفاقية، حي   فيمناقشتها 
سلعية، وقد د لو االتفاقية حيز النفا  في  ما تعد تحرير التجارة الخدمية نحدي الروافد الهامة لتعزيز التجارة ال

دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر 
 العربية، وسلطنة عمان.

 المحور الثال : االتحاد الجمركي العر ي:
نن الوصول إلى إقامة اتحاد جمركي عربي نحد نهم نهداف العمل العربي المشتر ، وفي سبيل لذل  تم العمل 
على استكمال متطلبات إقامة االتحاد الجمركي العربي والتطبيو الكامل له واستكمال عمل اللجان الفنية لمهامها، 

لجامعة إعداد دراسات  اصة لتسهيل التفاوة إلقامة طلبو لجنة االتحاد الجمركي العربي من األمانة العامة لوقد 
قامو األمانة العامة للجامعة بالتعاون م  برنام  األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد تل  و االتحاد الجمركي العربيا 

الدراسات حي  تم االنتهاء منها وهي تحو عنوان : توزي  الحصيلة الجمركية في إطار االتحاد الجمركي العربي، 
ويم الدول المتضررة من تخفيم نسبة التعريفة الجمركية لديها باالتحاد الجمركي العربي، السل  المستثناة في تع

إطار االتحاد الجمركي العربي، حماية المنتجات الوطنية في إطار االتحاد الجمركي العربي، دعم المنتجات 
ي االنضمام لالتحاد الجمركي العربي، في حين المحلية في إطار االتحاد الجمركي العربي، والمرونة والتدرج ف

انتهو لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة من وض  نسب الرسوم الجمركية المطبقة والمثبتة في إطار منظمة 
 . التجارة العالمية للدول األعضاء، وسيتم مراجعتها  الل االجتماعات القادمة

  




