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للجنة اجلمركية املشرتكة لدول اخلامس اإلجتماع فعاليات  اململكة املغربية -لدار البيضاء 2918ديسمرب  13إفتتح اليوم املوافق 
ناقشـة وحبـث ملوذلـك  ،املغـرب) -تـونس –لدول أعضـاء اإلتفاقيـة (األردن  كإتفاقية أغادير حبضور رؤساء إدارات وسلطات اجلمار 

ً هامـاً و  .حتقيقاً ألهداف إتفاقية أغادير موضوعات التعاون اجلمركي بني سلطات اجلمارك يف الدول األربعة ميثل هذا اإلجتمـاع حـد
، والـيت مت خالهلـا إجنـاز 2014سنوات منذ بداية إنطالق أعمال اللجنة اجلمركية املشرتكة  يف عام  أربعهقرب من وتتوجياً ملسرية ما ي

  .عدد من أنشطة التعاون اجلمركي بني دول أغادير
  



 لملكة املغربيةلشكر واإلمتنان لالرئيس التنفيذى للوحدة الفنية  –وخالل اجللسة اإلفتتاحية توجه سعادة السيد فخرى اهلزامية 
لشكر السيد  ا أعمال اللجنة وهو ليس بغريب على هذا البلد املضياف، وأخص  إلدارة ملدير العام نبيل األخضر اإلحتضا

ململكة املغربية   على التنسيق والتعاون املثمر لعقد اإلجتماع وحفاوة الضيافة واإلستقبال. اجلمارك والضرائب غري املباشرة 
ً هامًا وتتوجيًا ملسرية ما يقرب من أربعه سنوات منذ بداية إنطالق أعمال اللجنة اجلمركية ميثل  هذا اإلجتماع وأشار  إىل أن  حد

، واليت مت خالهلا إجناز عدد من أنشطة التعاون اجلمركي بني دول أغادير، حيث مت خالل هذه الفرتة، 2014املشرتكة  يف عام 
ملشغل اإلقتصادي املعتمد بني دول أغادير ، التوقيع على وتنفيذًا لتوصيات السادة املدراء ا لتوقيع على إتفاق اإلعرتاف املتبادل 

مذكرة التفاهم يف جمال تبادل املعلومات إلكرتونيا بني مجارك دول إتفاقية أغادير، وهو املشروع الطموح الذي توليه الوحدة الفنية 
مل به مناطق مجركية اخرى من العامل  ملا هلذا املشروع من فوائد كبرية على الدول إهتمامًا خاصًا رغبة يف مسايرة ما هو جاري الع

االعضاء من تسهيل التجارة بني دول اغادير، وتبسيط اإلجراءات اجلمركية على املتعاملني اإلقتصاديني عن طريق تقليل التكلفة 
-7-1دول أغادير حيز التنفيذ الفعلي بني دول أغادير منذ  بنيودخول الربط اإللكرتوىن والوقت واجلهد يف اإلفراج عن البضائع. 

2016.  
ململكة املغربية خالل كلمته إىل أمهية تعزيز املكاس ب وأشار السيد نبيل األخضر املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة 

عيقات والقيود غري اجلمركية الىت تواجه املبادالت من إتفاقية أغادير، والبد من اإلنكباب مجيعا على تشخيص ومعاجلة مجيع امل
ملزا واإلمتيازات الىت متنحها اإلتفاقية من جهه أخرى، فالتكامل بيننا لن يتحقق إال إذا  التجارية من جهه ، والعمل على التعريف 

ندماج اجلهوى املنشود لن يتم بلوغه إال مت إعطاء األولوية ىف املبادالت التجارية للمنتجات املصنعه ىف دول أغادير ، كما ان اإل
بتشجيع اإلستثمارات املشرتكة بغاية اإلنطالق ىف إجتاه أسواق أخرى واإلستفادة من تراكم املنشأ بيننا ومع اإلحتاد األوروىب للنهوض 

  بقطاعاتنا اإلنتاجية املذرة للثروة ولفرص الشغل واملسامهه ىف حتقيق التنمية املستدامه.
يد الرحامنه  طوغةوأكد ع موضوع الربط االلكرتوين املدير العام لدائرة اجلمارك األردنية خالل كلمته إىل أن  –اللواء دكتور عبد ا

ت إتفاقية التعاون اجلمركي بني دول أغادير سواًء يف تبادل التشريعات واالخطارات ومكافحة الغش  وتبادل املعلومات من أهم مكو
ت التبادل ت اإلحصائية اليت تلعب التجاري وبيا  وصنع السياسات رسم يف كبرياً  دوراً  التجاري وشهادات املنشأ، وتبادل البيا

 الوثوق العامل دول بني والتكامل والعوملة االنفتاح عصر ويتطلب الدول، بني العالقات وتنظيم والبشريّة املاديّة املوارد وتوزيع القرارات
ت األخرى الدول تُنتجها اليت اإلحصائية ألرقام    .التنمويّة العملية لغا

  
  
  

جللسه اإلفتتاحية إىل أن هذا اإلجتماع يعترب فرصه هامه  وأشار السيد يوسف الزواغى املدير العام للديوانه التونسية خالل كلمته 
عامل ىف جماالت مجركية أخرى من ملزيد تعزيز العالقات وتبادل اخلربات بني الدول األطراف ىف إتفاقية أغاديروفتح آفاق جديدة للت

لنتائج اإلجيابية الىت حققتها  جهه وحتسني الكفاءة اإلقتصادية والتجارية ىف خمتلف الدول األعضاء من جهه أخرى. وأشاد سيادته 
االت اجلمركية املختلفه م هودات احلميدة الىت يبذهلا فرق العمل ىف ا ن أجل تعزيز األطر الوحدة الفنية إلتفاقية أغادير بفضل ا

  القانونية املنظمة املبادالت التجارية واإلقتصادية بني الدول األطراف ىف اإلتفاقية .
ا والذي انعكس على  االهداف وجتدر االشارة إىل أن الوحدة الفنية تضع التعاون اجلمركي بني دول اغادير ضمن اولو

خلطة االسرتاتيجية لعمل الوحدة الفنية االسرتاتيجية  لتعاون اجلمركي ،  2021-2017املدرجة  حيث أن هناك واليت تتعلق 
االت املستهدفة لتعزيز التعاون اجلمركي بني دول أغادير مثل الوصول اىل بيان مجركي أغاديري موحد  ، تبسيط العديد من ا

، فضال عن سلطات اجلمركية بشأن ما يطرأ من خالفات بني اجلمارك واملتعاملنيتبادل املعلومات بني الاالجراءات اجلمركية، 
يفوق دول اغادير والتسهيالت بني  الوصول التفاق بشأن تسهيل التجارة بني دول اغادير والذي سيحوي العديد من االلتزامات



تفاق تسهيل ا م  لتزاما ة، والذي سيمكن اىل مزيد من التكامل التجاري لتجارة مبنظمة التجارة العامليتلك املنصوص عليها 
ستغالل املزا املمنوحة يف االتفاقية.    واالقتصادي وكذلك التكامل التصنيعي 

رة ميدانية مليناء طنجة للتعرف على التجارب الناجحه الىت تتبناها اجلمارك  ن أعضاء اللجنة سيقومون بو لذكر  ومن اجلدير 
دف تبادل اخلربات واإلطالع على أفضل املمارسات .املغربية ىف امليناء    وذلك 

  
  : وما تتيحه من أفاق وفرص للتعاون يف الفضاء األورومتوسطيخلفية عن إتفاقية أغادير 

  

، والــذي حــث الــدول 1995جــاءت إتفاقيــة أغــادير إســتجابة ملســار الشــراكة االورومتوســطىي والــذي بــدأ مــع إعــالن برشــلونة عــام 
  جنوب) متهيداً إلقامة منطقة التجارة احلرة االورومتوسطية.-على توقيع إتفاقيات جتارة حرة فيما بينها (جنوب جنوب املتوسط

  

، وهي إتفاقية جتارة حرة جتمع كل من (األردن وتونس ومصر واملغرب)  2007دخلت إتفاقية اغادير حيز التنفيذ إعتباراً من يوليو و 
تفاقيــة مشــاركة مــع اإلحتــاد كمرحلــة أويل ومفتوحــة لإلنضــمام أمــام  قــي الــدول العربيــة أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة ممــن يرتبطــون 

  االورويب.
  

ا األعضـاء للتصـدير إىل اإلحتـاد االورويب حـد بلـدا  ومما مييز إتفاقية أغادير، أنه يف حالة عـدم إسـتيفاء قواعـد املنشـأ األورومتوسـطية 
حية القيمة املضافة  ت أو مـدخالت اإلنتـاج املكملـة مـن أي دولـة سواء من  سترياد مكو ا تسمح  احمللية أو عمليات التشغيل فإ

ا مكون حملي وتتمكن السلعة من دخول أسواق اإلحتاد األورويب بدون رسوم  ت علي أ إلتفاقية وحتتسب تلك املكو أخري عضو 
تفاقية أغادير.مجركية فيما يعرف مبصطلح "تراكم املنشأ" وفقاً لربوتوك   ول قواعد املنشأ األورومتوسطية امللحق 

  

دة الصـادرات إىل اإلحتـاد األورويب إذا أحسـن إسـتغالل الفـرص الـيت  تعد إتفاقية أغادير فرصة ساحنة خللق مشاريع للتكامل بغرض ز
الوحدة الفنية جاهدًة لتحقيقه،  تتيحها، وأحسن التخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى

ـــرى تقــــدمت بطلــــب يف هــــذا الشــــأن ومــــا ميثلــــه ذلــــك مــــن تنويــــع  هــــذا فضــــًال عــــن النتــــائج اإلجيابيــــة املتوقعــــة عنــــد إنضــــمام دول أخـ
ا حنو أفاق جديدة من التكتل واإلندماج. ت املنضوية حتت اإلتفاقية، وإتساع السوق ولتقفز    لإلقتصاد

  

موافقـة الســادة وزراء التجـارة اخلارجيـة مــن الناحيـة الفنيـة علــي إنضـمام فلسـطني ولبنــان إلتفاقيـة أغـادير وذلــك وجتـدر اإلشـارة إيل أن 
لقاهرة    سوف يعطي دفعه كبرية للتعاون بني دول إتفاقية أغادير . أبريل 3يوم خالل إجتماعهم الثالث والذي عقد 

  
  


