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 ر بين الدول العربية المتوسطية... منطقة التبادل التجاري الحاتفاقية أغادير 

 :أغادير اتفاقيةنشأة 

، حيث أعلنت عن "إعالن أغادير" 2001وقعت أربعة دول عربية متوسطية وهي األردن، تونس، مصر والمغرب في عام  (1

 األوروبي. االتحادمن وقد حظيت هذه المبادرة بالدعم السياسي والمالي رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها 

 .2004 شباط 25 أغادير بالرباط المملكة المغربية في اتفاقية وقعت (2

 .الحدودية للدول األعضاءالمنافذ  ، بعد أن تم إصدار تعاميم بدء تطبيق االتفاقية على2007آذار  27في  لالتفاقيةبدأ التنفيذ الفعلي  (3
 

 االتفاقية:أهـداف 

يعتبر الهدف الرئيسي لالتفاقية إرساء األنظمة والهياكل الضرورية إلزالة العوائق الفنية أمام التجارة وتيسير االستثمار الذي من  (1

 يعزز التنمية االقتصادية والتبادل التجاري. أنشأنه 

وروبي األ واالتحادين الدول األربعة من ناحية، وبالبيني  زيادة التبادل التجاريإيجاد منطقة تجارية حرة بين الدول األطراف، و (2

 من ناحية أخرى.

م المنشأ ، وتحقيق مبدأ تراكمن خالل تطبيق قواعد المنشأ األورومتوسطيةالعربية المتوسطية بين الدول  الصناعيزيادة التكامل  (3

 .بما يعزز من قدرة الدول األعضاء التصديرية للنفاذ إلى أسواق دول االتحاد األوروبي

 مليون مستهلك.( 120من )األجنبية المباشرة األوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر  االستثماراتجذب  (4

 

 االمتيازات التي تعطيها اتفاقية أغادير والتي ال تتيحها االتفاقيات األخرى التي ترتبط بها الدول األطراف:

نعة من المصء بما في ذلك السلع الزراعية والسلع الصناعية والسلع الزراعية إعفاء كافة السلع ذات المنشأ في الدول األعضا (1

 الرسوم الجمركية عند تبادلها بين الدول.

 إتاحة االستفادة من مبدا تراكم المنشأ. (2

 ضرائب أخرى ذات األثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول. أوتمنع األعضاء من فرض أية رسوم جمركية جديدة  (3

تلزم الدول األعضاء بإزالة كافة القيود غير الجمركية بما في ذلك القيود الكمية والنقدية واإلدارية والفنية التي تفرض عند  (4

 االستيراد.

 تنص على المعاملة الوطنية للسلع ذات منشأ الدول األطراف المتبادلة بينها. (5

 الخاصة بذلك. تحرير تجارة الخدمات فور االنتهاء من التوقيع على االتفاقية (6

 تلغي االتفاقية أية معاملة تفضيلية للمنتج المحلي وذلك فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. (7

 تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعات الوليدة. (8

 

 

 :الوحدة الفنية التفاقية أغادير 

 

 مقتضيات نفيذتتنفيذاَ ألحكام االتفاقية تم إنشاء الوحدة الفنية التفاقية أغادير مقرها الدائم في المملكة األردنية الهاشمية، لتعمل على متابعة 

فني بالدعم ال الوحدة تحظىاالتفاقية وتختص بتقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل والمجاالت التي تغطيها االتفاقية، حيث 

 والمالي من االتحاد األوروبي. 

 
 نشطة الوحدة الفنية:أ

وسطي وتشجيع ورومتااللنشاطات التي تستهدف تنمية المبادالت التجارية وتحقيق االندماج االقتصادي اإلقليمي االقيام بالعديد من  (1

 التصدير واالستثمار مع االتحاد األوروبي.

( دراسات في عدد من 6القيام بدراسات قطاعية في القطاعات ذات األهمية التبادلية بين الدول األطراف، حيث تم إنجاز ) (2

 ، والصناعات الغذائية.واألحذيةالقطاعات منها السيارات ومكوناتها، النسيج والمالبس، الجلود 

 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. القيام بتنفيذ الدراسة اإلقليمية حول خفض تكاليف النقل ودراسة (3

تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتصلة بالتجارة والجمارك وقواعد المنشأ واإلغراق والعوائق الفنية أمام التجارة، وفي مجال  (4

 الخدمات والتدابير الوقائية.

 البيني وغيرها.إصدار عدد من التقارير السنوية حول عدد من الموضوعات منها التبادل التجاري   (5
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إصدار عدة أدلة استرشادية للمتعاملين االقتصاديين لتوضيح كافة اإلجراءات المتبعة في كل دولة منها، دليل إجراءات التصدير،  (6

 ودليل قوانين وإجراءات المنافسة، ودليل األنظمة الجمركية لدول أغادير ودليل المستخدم الخاص بالتدابير الوقائية.

ية برنامجاً متكامالً لموائمة اللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المتطابقة المتعلقة بمنتجين نموذجين وهما تدير الوحدة الفن (7

 الكوابل الكهربائية ذات الجهد المنخفض، والنسيج والمالبس الجاهزة.

 

 :الخطة االستراتيجية للوحدة الفنية التفاقية أغادير 
 

وضعت الوحدة الفنية خطتها االستراتيجية بهدف تعظيم استفادة الدول األعضاء بشكل أكبر من المزايا التي تتيحها االتفاقية، ولرسم 

 خارطة الطريق لتحقيق أهداف التكامل اإلقليمي تحت مظلة االتفاقية.

 

 :مجلس أعمال بلدان أغادير... الشريك األساسي في اتفاقية أغادير 
 

تم تشكيل مجلس أعمال أغادير ليكون المظلة التي يستطيع من خاللها القطاع الخاص المساعدة في تحقيق أهداف االتفاقية واالستفادة 

من المزايا التي تتيحها والعمل على خلق قنوات لربط المتعاملين االقتصاديين بالقطاعات ذات الميزة في نطاق دول أغادير وبناء 

ع األعمال واالستثمار والتي يمكن من خاللها تحقيق تراكم المنشأ بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل شراكات ما بين مجتم

على دعم وتشجيع تلك المنشآت التي تستخدم تراكم المنشأ واقتراح افضل اآلليات لمواكبتها ومساعدتها على تحسين أدائها وتنافسيتها 

 ا أو باتجاه االتحاد األوروبي.باألسواق التصديرية سواًء فيما بينه

 

 :التعاون الدولي واإلقليمي للوحدة الفنية التفاقية أغادير 
 

 تعمل الوحدة الفنية التفاقية أغادير على محاولة خلق بيئة مواتية ومحفزة للتعاون في نطاق االتفاقية، وذلك من خالل ما يلي:
 
 التفاهم في العديد من المجاالت الهامة.صياغة العديد من البروتوكوالت واالتفاقيات ومذكرات  (1

تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك مثل منظمة التجارة العالمية، مركز التجارة الدولية، ومؤتمر  (2

ل لدولية اإلسالمية لتموياألمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، المؤسسة ا

 التجارة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

جاري التفاوض من جل التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى كالمنظمة العالمية للملكية  (3

 الفكرية والمكتب األوروبي للبراءات.

 

 اسات قطاعية لتمكين التكامل الصناعي بين دول أغاديرإجراء در: 
 

 ( دراسات قطاعية وهي كما يلي:6تم إجراء )

 دراسة حول قطاع أجزاء وقطع الغيار وأنشطة تجميع السيارات في الدول األعضاء  (1

االتفاقية  الجلود واألحذية لبلدانالدراسة القطاعية التفصيلية المتعلقة بإمكانيات التكامل واالندماج االقتصادي المتاحة في قطاع  (2

 أغادير.

 دراسة إمكانيات التكامل المتاحة في قطاع النسيج والمالبس ببلدان االتفاقية. (3

 دراسة حول مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستعملة لتراكم المنشأ. (4

 الدراسة اإلقليمية حول تخفيض تكاليف النقل للشركات التي تطبق تراكم المنشأ. (5

 في قطاع الصناعات الغذائية بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير.الدراسة اإلقليمية حول فرص التكامل والشراكة المتاحة  (6

 

 :الصادرات البينية للدول األعضاء والتبادل التجاري مع االتحاد األوروبي 
 
 مليار دوالر أمريكي. 1.7بلغ متوسط الصادرات البينية لدول االتفاقية لألعوام السابقة ما يقارب  (1

، ثم تراجع النمو في إطار الربيع العربي واألزمة 2011شهدت المبادالت التجارية بين بلدان االتفاقية تزايداً ملحوظاً في عام  (2

 المالية واالقتصادية العالمية.

 .2016عاد التزايد والنمو في الصادرات البينية في عام  (3

 أغادير، فيما بلغت مستوردات دول 2017مليار دوالر للعام  36ألوروبي ما يقارب بلغت صادرات دول أغادير إلى االتحاد ا (4

 مليار دوالر أمريكي. 63من االتحاد األوروبي ما يقارب 

 

 

 :نموذج إخطار عن الصعوبات تواجهه المتعاملين االقتصاديين بفضاء أغادير 
 

قامت الوحدة الفنية بإنشاء بوابة إلكترونية لإلخطار عن الصعوبات التي تواجه المتعاملين االقتصاديين في إطار االتفاقية، والتي قد 

 خطارات والعمل على حل أي صعوبات.الدول األعضاء حيث تتم متابعة االتعيق انسياب التجارة بين 
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  المنطقة األورومتوسطية:بوابة إلكترونية لدعم التكامل االقتصادي في 
 

إلى وهو مشروع ممول من المفوضية األوروبية يسعى إلى تسهيل العالقات االقتصادية بين االتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط 

ألعضاء االمتوسطية بما فيها الدول ل والتكامل االقتصادي بينها من خالل تطوير بوابة إلكترونية توفر معلومات تجارية عن الد دعم

 .باتفاقية أغادير
 

 جانب تنسيق شبكة حل للمشاكل مكونة من إلى( مكتب دعم التجارة يوروميديهدف المشروع إلى خلق بوابة معلوماتية على األنترنت )

 مؤسسات وطنية مسؤولي على الرد على االستفسارات التي يتم إرسالها عبر البوابة وذلك بهدف تسهيل التجارة واالستثمار.
 
، ضيليةالتعاريف التف، التعريفات الجمركية المطبقة ،: اإلحصاءات التجاريةيحتوي مكتب دعم التجارة يوروميد على معلومات حولس

بما في ذلك التدابير الصحية والمتعلقة بالصحة ) ومتطلبات السوق العامة والخاصة المضافة،وشهادات المنشأ، ضريبة القيمة  قواعد

 التي تهم المستخدم. وغيرها من المعلومات والمؤسسات المعنية(رف التجارة االتصال )غوجهات  (،النباتية إلخ

 

  2018أنشطة وفعاليات الوحدة الفنية التفاقية أغادير خالل النصف األول من عام: 
 
ربية المملكة المغ-الرباطالمعتمدة، اجتماع المستشارين االقتصاديين لدى سفارات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  (1

 (.2018يناير  18)

 ة.المملكة المغربي-الدار البيضاء ،اجتماع تنسيقي بين الوحدة الفنية التفاقية أغادير والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة (2

 اتفاقية تعاون مع شركة طالل أبو غزالة لتطبيق نظام األيزو. (3

 ة.المملكة المغربي-الرباطألفريقيا التابعة لألمم المتحدة،  االقتصادية اجتماع الوحدة الفنية ومكتب شمال إفريقيا للجنة (4

مهورية بسعادة السيد خالد السهيلي سفير الج أغادير الفنية التفاقية وحدةللقاء سعادة السيد فخري الهزايمة الرئيس التنفيذي ل (5

 التونسية لدى المملكة األردنية الهاشمية.

 ، شرم الشيخ/ جمهورية مصر العربية.أغاديرية لبرنامج دعم البنية التحتية للجودة في دول االجتماع العاشر للجنة التوجيه (6

كة المغربية بسعادة السيد محمد ستري/ سفير الممل أغاديرلقاء سعادة السيد فخري الهزايمة/ الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية التفاقية  (7

 لدى المملكة األردنية الهاشمية.

ورشة العمل اإلقليمية حول تفعيل آليات شفافية اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات وتقييم األثر التنظيمي الخاص بها تنفيذا للمادة  (8

 المملكة األردنية الهاشمية.-، عمانأغاديرمن اتفاقية أغادير مقر الوحدة الفنية التفاقية  23

 التونسية. الجمهورية-العاصمة، تونس أغاديرباتفاقية لدول األعضاء االجتماع األول لفريق عمل تسهيل التجارة بين ا (9

 األردنية الهاشمية. المملكة-عماناالجتماع الثالث لمجلس أعمال بلدان أغادير،  (10

 ونسية.الجمهورية الت-االجتماع السابع لمجموعة العمل الخاصة بالمنافسة بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير، تونس العاصمة (11

 األردنية الهاشمية. المملكة-عمانجتماع الخامس للجنة التوجيهية مع االتحاد األوروبي، اال (12

)األردن، مصر، تونس، المغرب( في تونس  أغاديرورشة عمل توعوية حول تطبيق قانون المنافسة الدول األعضاء باتفاقية  (13

 الجمهورية التونسية.-العاصمة

ة المملكة األردني-ورشة العمل حول " رقمنة شهادات المنشأ بالدول العربية"، عمان الوحدة الفنية التفاقية أغادير تشارك في (14

 الهاشمية.

ورشة عمل متابعة نتائج أعمال ورشة العمل اإلقليمية حول تفعيل آليات شفافية اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات وتقييم األثر  (15

 المملكة األردنية الهاشمية.-دير، عمانمن اتفاقية أغا 23التنظيمي الخاص بها تنفيذا للمادة 

 المملكة المغربية.-منتدى أعمال الدول األعضاء في اتفاقية أغادير ودول غرب أفريقيا، الدار البيضاء (16

االجتماع الثالث لفريق العمل المختص بدراسة إنشاء نظام إحصائي للمبادالت التجارية بين دول أغادير ومع االتحاد األوروبي،  (17

 جمهورية مصر العربية.-القاهرة

 الجمهورية التونسية.-االجتماع السادس للجنة الفنية التفاقية أغادير، تونس العاصمة (18

 ية.جمهورية مصر العرب-االجتماع السابع لفريق عمل تكنولوجيا المعلومات بسلطات الجمارك بين اتفاقية دول أغادير، القاهرة (19

ميد" لدعم األعمال والشبكات التجارية في دول جنوب المتوسط،  -ك في إطالق مشروع "ابسوالوحدة الفنية التفاقية أغادير تشار (20

 الجمهورية التونسية. -تونس العاصمة

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،

 

 


