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 ه الوثيقةنبذة حول هذ

ي ال عب  ( regional integration)تستعرض هذه الدراسة مستوى التكامل اإلقليمي 
ن
، بيةجامعة الدول العر  بلدان األعضاء ف

انتشار  ومعدل (regional trade complementarity) اإلقليمي  الصعيد عىل التجاري  االتساقمدى  تناولتحيث 
 التصدير  إمكانات منهجية تقييم إىل توظيفهذه الدراسة  وتعمد . (market frictions)عىل مستوى األسواق  تاالحتكاكا

ي القطاعات تحديد بغية  الدوليةمركز التجارة  جانبالمعتمدة من و  تنوي    ع الصادراتو 
لم يتم تزخر بإمكانات هائلة الت 

ي سبيل  بعد استثمارها 
ن
،  تعزيز ف ي يتم  مضاهاة النتائج عىل تحرصكما نمو الصادرات عىل الصعيد اإلقليمي

إليها مع  الخلوصالت 
ي تجاه التدابب  غب  الجمركية  األعمال التجاريةبتوجهات لدراسة االستقصائية المتعلقة المعلومات المستمدة من ا

تم والت 
ي يتستن إبراز القطاعات الرئيسية من أجل مركز التجارة الدولية  إجرائها من جانب

ي إطارها  الت 
ن
تبتعظيم التأثب   ف عن  المب 

 عما تقدم، التكامل التجاريتعزيز  صوبمواءمة اللوائح التنظيمية 
ً
ز الدراسة . وفضال ب 

ُ
ي سبيل تعزيز الفرص المتاحة ت

ن
ف

ن بقصد ( targeted diversification) التنوي    ع الهادف أسلوب توظيفعن طريق  اإلقليمي التجاري  االتساق  مستوى تحسي 
ن هيكل التصدير من جهة  من جهة أخرى.  الطلب اإلقليمي معدل و  االتساق بي 
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 . نيفي. مركز التجارة الدولية، جالدول العربية
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 التدابب  غب  الجمركيةبشأن األعمال قطاع المتعلقة بتوجهات الدراسات االستقصائية المزيد من المعلومات بشأن تعرف عىل لل
ي تم إجرائها من قبل 

 . (ntmsurvey.intracen.org: )، ُيرج  زيارةمركز التجارة الدوليةوالت 

ي اإعادة طباعة وترجمة اإلصدارات ز التجارة الدولية عىل يحث مركو 
 ويجوز . وتداولها  توسيع نطاق انتشارها بغرض ينتجها لت 

بمصدرها.  مراعاة اإلقرار الواجبمع ، محددة بدون التقيد بضوابط عض المقتطفات الموجزة من هذه الدراسةبإعادة انتاج 
ي 
ن تقدم بطلب للحصول عىل ترصي    ح يُ ال وينبغن ي جب 

ن
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 تمهيد

الصغيرة ومتوسطة  المنشآت، والسيما لصالح التجارةالنمو الشامل القائم على تحفيز في  أساسي مكونبمثابة التكامل اإلقليمي  يُعد
األسواق االستهالكية الجغرافي مع  التقارب من واالستفادة، سالسل القيمة إنشاءأمام التجارة اإلقليمية الفرص  وتُتيحالحجم. 

تعزيز التكامل اإلقليمي على مدى صوب  ُخطى واسعةجامعة الدول العربية  خطتولقد إلى األسواق.  وتيسير النفاذاإلقليمية، 
. اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىاالتفاقات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال إبرام عن طريق  العقود الماضية

 التفضيلية األوضاع هذه االستفادة منفي سبيل  نمو الصادرات وتيرة تسريعثمة إمكانات هائلة تكفل وعلى الرغم من ذلك، 
دون غيرها  وحدها التعريفات الجمركية ضيخفتبإمكانية االكتفاء لعدم ، نظراً التي تفضي إلى تيسير النفاذ إلى األسواق المواتية

التكامل  ركائز وتوطيد تعزيزب وتقتضي المتطلبات ذات الصلة. اإلقليمية التجارة ازدهارالمجال أمام  إفساح بغيةمن الترتيبات 
 وتأسيس، وراء الحدود الكامنةلعقبات ا تخطيمن أجل  على الصعيد اإلقليمياألطراف الشريكة من جانب  تنسيق الجهود التجاري

 . التدفق التجاري تمكينإلى بما يُفضي  المؤسسات الداعمة

 
إمكانات  منهجية تقييمعلى  الوثيقةتستند هذه تعميق التكامل بين الدول العربية، الجهود اإلقليمية الرامية إلى  دعموفي سبيل 

القطاعات التي  عبر ةستغلمغير الالفرص  تحديد بغية"مركز التجارة الدولية"  جانب من ةلمعتمدواوتنويع الصادرات  التصدير
على الشريكة  األطراف لصالحإرشادات عملية هذا التحليل  ويوفر. نمو التجارة البينية عبر المنطقةتكفل  هائلة بإمكاناتتزخر 

يتسنى  التي القطاعات الرئيسية فضالً عن، صوبهاجهود التكامل مزيد من الي يجدر توجيه التالمجاالت بشأن  الصعيد اإلقليمي
، التكامل مستوى تعميقيجة نتوذلك  ،برمتها المنطقة التابعة لجامعة الدول العربية مستوىعلى  مكاسب قصوى إحرازفي إطارها 

 تخطيبعنوان " "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية"المشروع الممول من قبل  وفي إطارمواءمة اللوائح التنظيمية. بما في ذلك 
 Overcoming Trade Obstacles related toبلدان العربية" )في ال غير الجمركيةالتدابير ب المتعلقةالعوائق التجارية 

Non-Tariff Measures in the Arab countries) مركز  الجهود المبذولة من جانب، يرتكز هذا التحليل أيضاً على"
التوجه الفرصة ويتيح هذا التي يتم التعرض لها.  العقبات التجاريةبشأن ن يالمصدرين اإلقليمي منظوراستقصاء  فيالتجارة الدولية" 

الدراسات من مستخلصة ال المتعمقة الرؤيمع  من جهة ةستغلمغير  تصديريةبإمكانات القطاعات التي تزخر  مضاهاةأمام 
"مركز التجارة الدولية"  والتي أُجريت من قبل بشأن التدابير غير الجمركية قطاع األعمال التجاريةبتوجهات المتعلقة االستقصائية 

في  الواردةالنتائج وتُبرز التكامل.  تعزيزتحول دون التي  العقبات الرئيسية تحديدبهدف  من جهة أخرى عربيةخمس دول  في
 ذات الصلة سواقاأل حتكاكاتالتصدي الإلى و غير الجمركيةالتدابير  مجابهةالتعاون الفعال الرامي إلى  إسهامإمكانية  الوثيقةهذه 
 إن .بما يعادل مليارات الدوالراتالمنطقة  التجارة البينية عبرإمكانات  إطالقفي  ،بإمكانات مرتفعة التي تزخرالقطاعات عبر 

إنما لعقبات مستمرة فيها المصدرون اإلقليميون  يتعرضالتي  القطاعات عبراألولوية لمسألة مواءمة اللوائح التنظيمية  إعطاء
 تعزيز التكامل.  صوبفي سبيل إحراز تقدم حقيقي  حاسمةيكتسي أهمية 

 

 الهادفجهود التنويع  مساهمةكيفية إرشادات بشأن وثيقة توفر هذه الالفرص الفورية،  وراء اآلفاق الكامنةومن منظور يستشرف 
وفيق تجنباً إلى جنب مع ، والتكيف على الصمود اسالل الصادرات الخاصة بهقدرة  تعزيزمن االقتصادات اإلقليمية  تمكين في

ذات الجدوى تجات المنوتُبرز فرص التنويع الُمشار إليها الطلب اإلقليمي. مع  الدول العربيةب الخاصة سالل الصادرات
(feasible products) ويمكن المتوسط.  األجلعلى  الطلب عليهامعدل مسايرة عن  الصادرات منها توريدمعدل يعجز  والتي

التي  الواعدة القطاعات صوببغية توجيه الجهود  وخطط التنمية في المنطقة استراتيجيات التجارة إفادةفي  التوجهأن يسهم هذا 
  . المنطقة عبر البينية نمو الصادراتتعزيز أمام إفساح مجال رحب  تكفل
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 إشادة وتقديركلمات 

، بدعم من "في البلدان العربية  غير الجمركيةالتدابير ب المتعلقةتخطي العوائق التجارية  " مشروع في إطارتم إعداد هذه الوثيقة 
ف تحت إشرا (Samidh Shresthaا" )تشريس ميد"سا والذي يخضع للتنسيق من جانب الدولية"، "الوكالة األمريكية للتنمية

 ITC) " التابع "لمركز التجارة الدولية"الذكاء التسويقي والتجاري قسم" من، (Ursula Hermelinkأورسوال هيرميلينك" )"
Trade and Market Intelligence.) 

" جوليا سبايز"و (Anna Jankowska-Eriksson" )إريكسون-هذه الوثيقة من قبل كل من "آنا يانكوسكا ت صياغةتم
(Julia Spies) .ماريا ديل مار كانترو"كل من  وساهم( "Maria Del Mar Cantero) سيلفان بيريالت"و( "Sylvain 

Périllat) مهام التصميم والتنسيق في المساعدةلى باإلضافة إ والجداول التوضيحية، وإنتاج الرسوم البيانية، في تحليل البيانات .
داخل  غير الجمركيةتدابير بالبالعالقة الحصول على البيانات  في "عيسى"محمد طارق و "عبد اللطيف بن ذكري"كل من  وساهم
 الدول العربية.  جامعة منطقة

 إرشاداتبشأن توفير  (الذكاء التسويقي والتجاريقسم ) (Yvan Decreuxوكروا" )"إيفان د ويجدر توجيه شكر خاص إلى
 التجارة"منذر ميموني" )مدير قسم  وقدمالمؤشرات المختلفة الوارد استخدامها في هذه الوثيقة. احتساب نظام حول  علمية

 واإلشراف بشكل عام.  الدعمتوفير ، فضالً عن من هذه الوثيقةإصدار سابق بشأن  تعليقات ومالحظات ومعلومات األسواق(

إلى  كل منهماتنتمي ، و(Evelyn Seltier( و"إيفيلين سلتييه" )Natalie Domeisenدوميسن" )"ناتالي  كل من واضطلعت
وقام كل من "سيرج عمليات التحرير واإلنتاج.   علىاإلشراف مهام "لمركز التجارة الدولية"، ب" التابع والمراسيماالتصاالت  قسم"

لمركز الخدمات الرقمية" التابع " قسممن " (Franco Iacovino) "فرانكو إياكوفينو( و"Serge Adeagboأديجبو" )
 خدمات الطباعة. التجارة الدولية"، بتوفير 
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 في قطاع اآلالتستغلة بإمكانات راهنة غير م

ي تزخر ( توليفات مشتركة من البلدان المصدرة وأسواق التصدير ذات الصلة بها والت١٠أبرز عشرة ) (١٤الشكل التوضيحي رقم )
 في قطاع البالستيك والمطاطستغلة بإمكانات راهنة غير م

 من البلدان المصدرة وأسواق التصدير في قطاع المالبس مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة ) (١٦الشكل التوضيحي رقم )
ي تزخر بإمكانات راهنة والت ،من البلدان المصدرة وأسواق التصدير مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة ) (١٧الشكل التوضيحي رقم )

 في قطاع المنتجات الغذائية األخرى  ستغلةغير م
والتي تزخر بإمكانات  ،من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة ) (١٨الشكل التوضيحي رقم )

 في قطاع الدهون والزيوت النباتية ستغلةمراهنة غير 
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بإمكانات  تزخروالتي  ،( مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة١٠أبرز عشرة ) (١٩الشكل التوضيحي رقم )
 في قطاع الفاكهة ستغلةمراهنة غير 

بإمكانات  تزخروالتي  ،( مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة١٠أبرز عشرة ) (٢٠الشكل التوضيحي رقم )
 طاع المشروباتفي ق ستغلةمراهنة غير 
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 التنفيذي الموجز

 
الدول العربية على الرغم من تعدد االتفاقات التجارية التي تم  بينتواضع المستوى وتفاوت األداء بالتكامل اإلقليمي  يتصف

 .تعريفات الجمركيةتطبيق الحد األدنى من مستويات الباإلضافة إلى إبرامها 
 

 تخفيضفي  بشكل فعال والتي تُسهم ،الثنائي واإلقليمي الصعيدينعلى  الحرة ت التجارةااتفاق التوسع في إبرامعلى الرغم من 
بمعدالت ملحوظة  ويتراجعفي نطاق محدود التكامل اإلقليمي  ينحسر، الصفر نقطة إلى ما يقرب من التعريفات الجمركيةمستويات 

 إجماليبوصفها حصة من ، المنطقة عبرالصادرات البينية  وتسجل. واألميركيتينأوروبا وآسيا حققتها التي  المستوياتعن 
 عبرالواردات البينية وتقتصر أوروبا.  المستوى المحقق فينصف  دونأي  ؛٪(٣٣ثالثة وثالثين في المائة )نسبة ، صادراتال

 الُمحققة عبرالبينية  الواردات حصصربع  دونأي  ؛الواردات إجماليمن  فقط٪( ١٢عشر في المائة ) اثنا نسبة المنطقة على
جامعة الدول العربية عبر البلدان األعضاء في مستويات التكامل التجاري  وتتباين .المناطق األخرى الغالبية العظمى من

عن طريق اعتماد  التكامل مستوى إمكانية تعميقالمجال أمام  اتساععلى نحو يُبرز  ملحوظةبمعدالت  ذات الصلة والقطاعات
  .بير هادفةتدا

 
الحتكاكات القائمة في ا انتشارمعدل وارتفاع  (trade complementarity) التجاري االتساق مستوى تواضع يتسبب

 .جامعة الدول العربية إطارفي  على نطاق واسع التكامل اإلقليميي عرقلة ف األسواق
 

، وهو ما المناطق األخرى التي حققتها العديد من المستويات عنووارداتها بين صادرات الدول العربية  االتساقمستوى  يتراجع
االحتكاكات القائمة  تضطلعوعالوة على ما تقدم،  التكامل التجاري.مسار  تعرقلالتي  التحديات الهيكلية التعرض لبعض يُشير إلى

مستويات التجارة البينية انخفاض ، كما تؤدي إلى السياقفي هذا  ملموسبدور  ،غير الجمركيةالتدابير ، بما في ذلك السوق في
طلب على الواردات، ال معدل، وعلى صادراتتقديرات أداء البناء على توقع بلوغها يمكن تلك المستويات التي دون  المنطقة عبر

من  الثانية المرتبةالمنطقة العربية  تحتلوفي واقع األمر،  المنطقة. بر إلى األسواق عبالنفاذ  المرتبطةاألوضاع السائدة  وعلى
الطلب معدل عرض والمعدل يُقدر معدل نمو حيث وذلك في أعقاب أفريقيا:  ستغلةالمغير  اإلمكانات التصديرية حصص حيث

 dynamic) (ستغلةمغير  ديناميكية إمكانياتالمنطقة ) عبرضافية اإلصادرات ال من ( مليار دوالر١٦ستة عشر ) بما يقرب من
untapped potential) .عشر  اثنيبقيمة تحقيق مبلغ إضافي  يتسنى، سوف القائمة في السوق االحتكاكاتفي حالة إزالة و

 (.current untapped potential) (ستغلةمغير  راهنةر )إمكانات مليار دوال( ١٢)

 
غير تدابير ال، بما في ذلك األسواق القائمة في لالحتكاكات التصدي ، يقتضي الوضعالحالية العالقات التكاملية تفعيل في سبيل
بواقع عبر المنطقة المحتملة البينية  الصادرات المزيد منتحقيق القدرات اإلنتاجية بما يكفل  توسيع نطاق ، فضاًل عنالجمركية

 .مليون دوالر( ٢٨ثمانية وعشرين )
 

التغلب  على مستوى السياسات بما يكفلالمبذولة تنسيق الجهود  ، يقتضي الوضعوالراهنة الديناميكيةاإلمكانات  استثمار في سبيل
معدل تلبية  من أجل العرضإلى زيادة معدل  التي تُفضي تهيئة الظروف المواتية فضالً عن، االحتكاكات القائمة في األسواقعلى 

 ستغلةمإمكانات ديناميكية غير  على المنطقة تحوز ،وحدهما والفاكهة بالستيك والمطاطال قطاعي إطار وفيالمتنامي.  الطلب
 قدراتتعزيز  تسنى انفي حالة  المقبلةفي غضون السنوات الخمسة  أن تتحققوالتي يُرجح ، دوالرمليار  ٣,٧تتجاوز قيمتها 

مواءمة اللوائح التنظيمية وإجراءات وعن طريق  .المتوخاةعات مع التوقبما يتماشى نمو معدل الطلب ودعم استمرارية العرض 
أمام الصادرات إطالق العنان  يتسنى سوف ة عبر أسواق جامعة الدول العربيةالقائم األخرى االحتكاكات إزالةكذلك و ،التصدير
 ضطلعت والتي، حددةمقطاعات ( ٨) ثمانية وتستأثر . المجموعفي  رمليار دوال (١٢عشر ) اثنيبقيمة تُعادل المنطقة  عبرالبينية 

. ستغلةمغير ال الراهنةهذه اإلمكانات من  ٪(٣٤بنسبة أربعة وثالثين في المائة )، بارزبدور  الجمركيةغير التدابير  في إطارها
 تأثير المستهدفةهذه القطاعات في إطار  وإجراءات التصديرالتدابير التنظيمية ئمة يترتب عن موايمكن أن ومن هذا المنطلق، 

 التكامل.مستوى تعزيز  في مجال بارز
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والسيما في قطاعات جارة البينية عبر المنطقة، تعترض سبيل الت شائعة عقبات باعتبارها غير الجمركيةالتدابير  يتم تعريف 
   .التحويلية اتالصناع

 
ً و  جانبمن أُجريت والتي بشأن التدابير غير الجمركية تعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية مللدراسات االستقصائية الوفقا
ثالثة وثالثين  لنسبة 1دول عربيةخمس من  شركات التصدير تعرضت، الزراعية وفي إطار القطاعات، "الدوليةمركز التجارة "

 وتمثلت أبرز العقبات التجارية. أسواق إقليميةالتصدير إلى في  االنخراطعند  غير الجمركيةالتدابير  إجماليمن  ٪(٣٣في المائة )
 تستأثر والتي ،(conformity assessment) في تدابير تقييم المطابقةالدراسة االستقصائية  إطار التي تواتر ورودها في

القطاعات. بالعالقة بهذه  إليها اإلشارة تمالتي  الشائكة غير الجمركيةمن إجمالي التدابير  ٪(٤٤نسبة أربعة وأربعين في المائة )ب
ليصل  جامعة الدول العربيةالبلدان األعضاء في بين  غير الجمركيةل انتشار التدابير معدارتفع ، الصناعة التحويلية قطاعوفي 

حصة  انحسارعلى الرغم من  عبر المنطقة التي يتم التعرض لها غير الجمركيةالتدابير  إجمالي( من ٪٤٠أربعين في المائة ) إلى
قواعد  الناجمة عنوتستأثر التحديات . بقواعد المنشأ ذكرها تواترتي الالشواغل أبرز  وترتبطفي هذه القطاعات. التجارة البينية 

في هذه القطاعات،  غير الجمركيةالتدابير الصعوبات المتعلقة ب٪( من ٤٠بنسبة أربعين في المائة ) ذات الصلةواإلجراءات  المنشأ
التجارة الحرة  منطقة اتفاقية بمقتضىالتفضيلية الُمتفق عليها  الجمركية التعريفات من صعوبة استفادة الشركاتمدى ب يُفيدوهو ما 

 العابرةالقيمة  سالسل تتسببحيث  ،الصناعة التحويليةفي مجال ، والسيما ةاتفاقات التجارة الحرالعربية الكبرى وغيرها من 
 proof of originating) دال على صفة المنشأإثبات وفير ت في تعذر( cross-country value chains) لبلدانل

status.) 

 
 الرامية إلى الجهود بذل، واللوائح التنظيمية في تحقيق المزيد من المواءمةالوضع ، يقتضي التكامل مستوى تعميق في سبيل

المستوى  الطلب على معدل بارتفاع تحظىقطاعات جديدة أو في  الحاليةسواء في القطاعات  القدرات اإلنتاجية، تعظيم
 اإلقليمي. 

 
وعلى األجلين القصير التكامل.  لتعزيزوالالزمة  الداعمةتهيئة البيئة  في سبيلالجمركية التعريفات  إلغاءب يمكن االكتفاءال 

، ذات الصلة ، واإلجراءاتومواءمة اللوائح التنظيميةمعالجة  بشأنعالقات التعاون  توثيقيتسنى لألطراف الشريكة والمتوسط، 
واإلجراءات الفنية، ومتطلبات  ،شهادات المنشأ توحيدعن طريق  ويتسنى .توسيم وتوصيف المنتجاتوقواعد المنشأ، ومتطلبات 

حتى الوقت  ستغلةمغير الاإلمكانات  نظراً الرتفاعملحوظة  التبادل التجاري بمعدالتتعزيز  في اإلسهام ،التوسيم والتوصيف
عن طريق و. وُمضنية شاقة هذه القضايا باعتبارها إلى والمستجيبات المستجيبون أشار تلك القطاعات المحددة حيث عبر الحالي

لخدمات  جهة تخصيصطريق  وأيضاً عن، تعنى بشؤون التبادل التجاري على مستوى المنطقة( portal)توفير بوابة الكترونية 
 مجالالقائمة في المتطلبات على الفرص الُمثلى المتاحة وعلى  شركات التصدير إطالع يتسنى، (helpdeskالدعم والمساعدة )

 .المتواترةفي إيجاد حلول للمشاكل  المساهمةيتسنى ، كما التجارة اإلقليمية

 
  الهادف بما يتسق مع الطلب. نويع تال منهجية توظيفطريق عن  على المستوى اإلقليميالتجاري  االتساقتعزيز  يتسنى

عبر واردات وافدة في الوقت الراهن  تلبيته يجريالطلب اإلقليمي الذي  مع يتجاوب على نحوالتصدير نطاق  توسيع عن طريقو
فر المنتجات اتتوو على المدى الطويل. الهياكل التجارية اتساقتعزيز ، يتسنى جامعة الدول العربية نطاقخارج ُموّردة  بلدانمن 

قطاعات متنوعة،  عبر على المستوى اإلقليميعليها بارتفاع معدل الطلب  تحظىوالتي  الهادفالتنويع مع مفهوم  تتماشىالتي 
والزيوت ، باإلضافة إلى اللحوم والقشرياتالمجوهرات، واألسماك، المالبس، وو، اآللية المركباتبما في ذلك على سبيل المثال 

على وجه  عرض والطلب على المستوى اإلقليميالبين  القائمةالفجوة ، تتسع والمالبس المركبات اآلليةي وفي إطار قطاع. النباتية
ً بل . التحديد اإلمكانات  استثمار كافة في نطاق جامعة الدول العربية الواقعة للبلدان الُمصدرة الحاليةأن تسنى  في حالة وأيضا

وبناء على . صعيد اإلقليميالطلب على ال تلبيةالعرض عن  يعجز من المتوقع أن، بالعالقة بهذه المنتجات لديها ةالمتاح التصديرية
 .أخرى على اجتذاب أطراف إقليمية شريكة ةبالقدرتتميز  فرص تنويعجدواها بوصفها على هذه المنتجات  تُبرهنأن  يمكن، ذلك

في الوقت  تعنىال التي و جامعة الدول العربية البلدان األعضاءقبل  والمبذولة من تنويع المنتجاتوتُسهم الجهود الرامية إلى 
 تدعيميؤدي إلى بما  على المستوى اإلقليميبين الصادرات والواردات  االتساقتحقيق المزيد من في توريد هذه المنتجات، ب الحالي

.التكامل التجاري

                                                 
ي مرص، واأل  1

، وتونسردن، و أجرى "مركز التجارة الدولية" الدراسة االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابب  غب  الجمركية فن ن  .المغرب، ودولة فلسطي 
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 مقدمة 

على سبيل المثال، وإبرام العديد من االتفاقيات التجارية. على الرغم من اإلقليمي بين الدول العربية يتواضع مستوى التكامل 
والبالغ ، فيها المشاركة الدولالتعريفات الجمركية بين متوسط مستوى تخفيض  فياتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى  ساهمت
 األبحاث التي أُجريت عبر البلدان المعنية تُشيروعلى الرغم من ذلك، تقريباً.  صفرية قيمة إلى ،دولة (١٨ثمانية عشر ) عددها

على  ، بما في ذلكفيها الواردة بالجوانب العميقة االتفاقياتهذه مثل االشتراك في  التي تتأتى منالمكاسب القصوى  اقترانإلى 
هوكمان ) التفضيليةالتعريفات تحرير  عن طريقوليس ، غير الجمركيةالتدابير  الناجمة عنالتكاليف  التخلص منسبيل المثال 

حصاد صعوبة  من جانب يُعزى، 2جامعة الدول العربية نطاقوفي . (Hoekman and Konan, 2001) (٢٠٠١وكونان، 
التعرض إلى و، بلدان المنطقةعبر  اللوائح التنظيمية تغاير إلى المنطقة عبرالتجارة البينية االنخراط في  مترتبة عنال المكاسب
الدراسات االستقصائية من  المستقاةالنتائج  وتكشفالتداول التجاري.  سبيل تعترضالتي  عن العقبات اإلجرائية ناجمة لتحديات
خمس دول عربية )وهي على وجه التحديد مصر، واألردن، والمغرب، في أُجريت والتي  غير الجمركيةالمتعلقة بالتدابير الوطنية 

 المنطقة.بر ع بنسب غير متكافئة الشائكة غير الجمركية التدابير انتشار معدل ارتفاعفرط عن  النقاب وتونس، ودول فلسطين(
تكمن ، ومن هذا المنطلقالتكامل.  عرقلة مسارفي  يتسبب قصور الشائكة غير الجمركيةمعدل تواتر التدابير ارتفاع عن  وينجم

عبر البلدان في سبيل تعزيز التكامل التجاري  غير الجمركيةالتدابير الناجمة عن  التجارية العقباتهذه ل التصديأهمية قصوى في 
 العربية.

 
تخطي العوائق  بعنوان " "مركز التجارة الدولية"من قبل تنفيذه  الجاري المشروع إثراءهذه الوثيقة في  تُسهموفي هذا السياق، 

المساعدة ، بتمويل من "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية"، بهدف "في البلدان العربية غير الجمركيةالتجارية الناجمة عن التدابير 
ويتسنى المنطقة.  عبرالبينية على تعزيز التجارة واسع النطاق يترتب عنها تأثير يمكن أن أولويات التدخالت التي أبرز  تحديدفي 

مع مضاهاة  ،الدول العربية عبر البينية الصادرات تكفل نمو التي تنطوي على إمكاناتتحديد القطاعات بلوغ هذه الغاية عن طريق 
بشأن  توجهات قطاع األعمال التجاريةالدراسات االستقصائية المتعلقة بمن  المستقاة المتعمقةالرؤى من جهة مع هذه النتائج 

 االستفادة يتسنى لهاوالبلدان التي القطاعات  استيضاحأجل من  "مركز التجارة الدولية" التدابير غير الجمركية والتي أجراها
 .تبسيط إجراءات التصدير من والتي يتسنى لها االنتفاع ،المتبادل بها االعترافأو من  الفنية المعايير مواءمةمن بصور فعالة 

دةالُمصدرة والبلدان البلدان جميع  عبر بالنفع المتبادلالتي تعود  الفرص تحديدويُفسح هذا التقييم المجال أمام  صعيد على الالُمَورَّ
 غير الجمركيةالتدابير ب المتعلقة السوق احتكاكاتالتجاوب مع  والرامية إلى المبذولةالجهود تحديد أولويات بما يكفل اإلقليمي 

المنتجات الجديدة  إلى تحديد الدراسة تعمدوباإلضافة إلى ما سبق، بين الدول العربية. حول دون تعميق التكامل التجاري توالتي 
جامعة  نطاقفي  البلدان الُمصدرةجانب من  العرض والتوريد محدوديةمن  تعانيوالتي  غرض التنويعل تصلحالتي و المجدية

جنباً إلى جنب يكفل مواصلة تعزيز التكامل بما المنطقة،  عبرعليها معدل الطلب بارتفاع  تميزها، على الرغم من الدول العربية
  سالسل التصدير.  ضيق نطاقب التي تقترن مواطن الضعف تقليص مع

                                                 
ن ) 2 ن وعشر ي عضويتها اثني 

ي "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ١٨( دولة. وتشتمل جامعة الدول العربية عىل ثمانية عشر )٢٢تضم جامعة الدول العربية فن
( دولة من الدول األعضاء فن

ى" )وهي عىل وجه التحديد البحرين، ومرص، والعراق،  ، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، الكبر ن واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، ودولة فلسطي 
، وموريتانيا، والصومال ي

 .وسوريا، وتونس، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن(، عالوة عىل جزر القمر، وجيبوت 
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 على المستوى اإلقليميتجاري تكامل الالفي مجال الوضع الراهن (: ١الفصل األول )

 
 التي تتعلقعدد من االتفاقيات التجارية على  ،دولة( ٢٢اثنين وعشرين ) بواقعجامعة الدول العربية، في  عضاءالدول األ توقع

)يُرجى  مع بعضها البعض العديد منها يتقاطعوالتي ، (preferential market access) إلى األسواق التفضيليالنفاذ  بتيسير
إلى  دول الخليج الستة تنتمي، "التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة"اتفاقية وفي إطار (. ١رقم  التوضيحي االطالع على الشكل

 "اتفاقفي كأطراف تونس والمغرب ودولة فلسطين و مصر واألردن كما تُشارك كل من، "ن الخليجيومجلس التعا"عضوية 
تزال هناك مجموعة من الوفي ذات الوقت، . بين الدول العربية المتوسطية تجاري حر تبادلمنطقة  بإقامة المعني أغادير"

اتفاقية "سريان الغالبية العظمى منها قبل  تطبيقوالتي جرى ، الدول العربيةبين  نافذة المفعول بصفة رسميةاالتفاقيات الثنائية 
غرض ل هذه االتفاقيات توظيفيستمر ربما من حيث المبدأ،  إبطالهاوعلى الرغم من . "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

التجارة الحرة العربية  منطقة اتفاقية"تلك المنصوص عليها في قواعد المنشأ عن في حالة اختالف  والسيما، التجارة التفضيلية
 . "الكبرى

 
 الدول األعضاء في جامعة الدول العربية القائمة بيناالتفاقات التجارية  (١رقم ) التوضيحي الشكل

 
 

بمركز "الخاصة  خارطة النفاذ إلى األسواق"بيانات مستمدة من " على بناء "مركز التجارة الدولية"إعداد طاقم عمل : المصدر
 .(٢٠١٨) "التجارة الدولية

 
قيمة إلى  الجمركية مستويات التعريفاتإلى تخفيض تفاقات التجارية التي تم إبرامها بين أعضاء جامعة الدول العربية اال أدت

 .السلع الُمصنعةب وذلك مقارنة بالنسبة للمنتجات الغذائية الزراعيةتعريفة مرتفعة بمعدل هامشي على  اإلبقاءمع ، تقريباً صفرية 
المنتجات على  تطبيقهايتم  التيالتعريفة الجمركية  يبلغ متوسطفي جامعة الدول العربية، الدول األعضاء  كافةبين و وفي المتوسط،

البلدان األعضاء في تفرضه  ذيال بالمتوسطمقارنة  ( نقاط مئوية٤أربع ) تبلغ ميزة تعريفيةبناء على ، ٪٠.٦الغذائية الزراعية 
تعريفة جمركية لجامعة الدول العربية أعضاء  يخضع، التحويلية ةالصناع قطاع. وفي بلدان العالم سائرجامعة الدول العربية على 

 ٣,١ المتوسط العالمي بمقدار بميزة تعريفية تتجاوزمع التمتع ، في المتوسط المنطقة عبرفي مجال التجارة البينية ٪ ٠,٣ قيمتها
 .نقطة مئوية
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النواحي  وتقارب، واالشتراك في لغة واحدة المنطقة على الرغم من تعدد االتفاقات التجارية، عبرحصة التجارة البينية تتراجع 
 .الثقافية

 
اتفاقات التجارة إبرام في اإلقليمي  الصعيد تعزيز التكامل التجاري علىفي بشكل عام  أن تُسهميُرجح تتمثل بعض العوامل التي 

إجمالي  منتتدنى حصة الدول العربية . وعلى الرغم من ذلك، المتقاربة الثقافية وتقارب النواحي، لغة واحدة وتقاسمالحرة، 
يُرجى االطالع على أوروبا أو آسيا أو األمريكيتين )بالوضع في مقارنة  ملحوظةبمعدالت  المنطقة عبر الصادرات والواردات

 دون ثلث المنطقة العربية عبرتنحسر حصة الصادرات ، المنتجات كافة مراعاةوعند وفي واقع األمر، . 3 (١جدول رقم ال
حيث  ،المحيط الهادئأفريقيا ومنطقة قارة كل من  باستثناءذلك و ،بالمزيد من التكامل تتميز التي المناطقالقائمة في الصادرات 

ة المنتجات الواردة في القائمة اإليجابي بمراعاة االكتفاء في حالةومقارنة بالمنطقة العربية.  فيهما حصص التجارة البينية تتدنى
ترتفع ترويج التجارة،  والمنتجات غير ذات الصلة بخدمات والمخلفاتباستثناء النفط و، فقط "مركز التجارة الدوليةتي يعتمدها "ال

 حصةثلثي  ما يقرب من ، أو٪(٣٣إلى نسبة ثالثة وثالثين في المائة ) جامعة الدول العربية البينية في نطاقحصة الصادرات 
عبر العديد من البلدان الواقعة في  صادرات النفطالذي تضطلع به  البارزالدور وتُعزى هذه النتيجة إلى مريكيتين. واأل آسيا

جامعة الدول العربية. وعلى الرغم منها إلى أسواق خارج نطاق  ٪(٩٦ستة وتسعين في المائة )نسبة  توجيهيتم والتي المنطقة، 
الترتيب النسبي عبر المناطق  يستقرومنتجات أخرى، البترول في حالة استبعاد  طقةنالمبر البينية عالصادرات  من ارتفاع حصة

  . على الصعيد اإلقليميتحقيق المزيد من التكامل  أماممجال ال اتساعشير إلى يوهو ما عند ذات المستوى، 

 
 مناطق العالميةالحسب المنطقة،  عبروالواردات البينية حصص الصادرات  (١الجدول رقم )

 المنطقة
 جميع المنتجات

مركز "*القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب 
 "التجارة الدولية

 الحصة من الواردات الحصة من الصادرات الحصة من الواردات الحصة من الصادرات

 ٪١١ ٪٢٠ ٪١٣ ٪١٥ أفريقيا

 ٪٣٩ ٪٥٣ ٪٤٣ ٪٥٣ األمريكيتين

 ٪١٢ ٪٣٣ ٪١٤ ٪١٦ الدول العربية

 ٪٦٥ ٪٥٤ ٪٥٤ ٪٥٧ آسيا

 ٪٧٠ ٪٦٧ ٪٧٠ ٪٦٨ أوروبا

 ٪٧ ٪١٢ ٪٧ ٪٧ المحيط الهادي

 
 تعزيز التبادل التجاري. ذات الصلة ب غيرمخلفات، وغيرها من المنتجات *باستثناء النفط، وال

 
مستمدة من خارطة التجارة الخاصة بيانات بناء على  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات المصدر:

 .(٢٠١٨) "دوليةبمركز التجارة ال"
 

ً "لهوكمان" وباإلضافة إلى ما تقدم، يتأثر تواضع مستوى التكامل جراء ندرة سالسل اإلنتاج على  الصعيد اإلقليمي. ووفقا
(Hoekman( )يعاني إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا٢٠١٦ ،)بوصفه إقليم فرعي يضم دول أعضاء من جامعة الدول 4 ،

، مقارنة بالمناطق التي تتصف بمزيد من التكامل من قبيل شرق آسيا، ووسط القيمة المضافةالعربية، من محدودية نشاط سالسل 
جامعة الدول العربية  في نطاقأوروبا. ويتجلى ذلك في انخفاض حصص الصادرات والواردات من الصناعات التحويلية  وشرق

 من قبيلبها مناطق أخرى،  تزخرالتي  مثيالتها(، والتي تتراجع بمعدالت ملحوظة عن ٢الجدول رقم على  االطالعيُرجى )
( ٢٠١٣سالسل اإلنتاج في الُمعتاد بالتنظيم عبر العديد من البلدان )بالدوين وفورسلد،  تتميزاألمريكيتين، أو آسيا، أو أوروبا، حيث 

(Baldwin and Forslid, 2013.) 

 

                                                 
ي تتصف ال يعتد هذا المقياس الُمبسط المع 3

ن األحجام االقتصادية. وعىل الرغم من ذلك، لن تؤدي المقاييس الن  ي بتقييم التكامل اإلقليمي بالفروق واالختالفات القائمة بي 
بالمزيد من نن

ة من حيث التكامل مقارنة بالمناطق كيب إىل تغيب  تصنيف الدول العربية باعتبارها تحتل المرتبة الثالثة قبل األخب  ي خضعت للدراسة.  التعقيد والب 
 واألقاليم الن 

، ومرص، وإيران، والعراق، واألردن، والكويت، ولب 4 ي
ق األوسط وشمال أفريقيا كل من الجزائر، والجزائر، والبحرين، وجيبوت  نان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، يضم إقليم الشر

. والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، واإلمارات العرب ن  ية المتحدة، واليمن، ودولة فلسطي 
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المنطقة،  عبرالواردات البينية  البينيةتتجاوز الصادرات على حد سواء،  األغذية والزراعةو الصناعة التحويليةإطار قطاعي  وفي
نسبة  علىالمنطقة  عبرحيث تقتصر حصة الصادرات البينية  ،الُمستبعدةبالنسبة للمنتجات  االتجاه المعاكس هذا النمط تخذبينما ي

تندرج ، والتي صادرات النفط٪( من ٩٦ستة وتسعين في المائة )نسبة  توجيه ويعزي هذا الوضع إلى. فقط٪( ٥خمسة في المائة )
المواد استيراد في  ذات الصلة بالعوائد واإليرادات االستعانةم ويتبلدان تقع خارج المنطقة. إلى ، المستبعدةالمنتجات  ضمن فئة

في  )يُرجى االطالع على الجدول رقم )أ( داخل المنطقةتوريدها في الوقت الراهن بكميات كافية والتي ال يتم واآلالت  الغذائية
األغذية  قطاعفي  الصادراتمن إجمالي  الحصة البينية تتفوق(. التجاريميزان أرقام التفاصيل لتعرف على ل الُملحق المرفق

الصادرات  توجيهإلى  يُشير، مما قطاع الصناعة التحويلية مثيلتها في عن ( نقطة مئوية٢٣ثالثة وعشرين ) بمقدار والزراعة
 الوضعب مقارنةك ، وذلاألسواق اإلقليميةنحو  – محدوديتهاعلى الرغم من  –جامعة الدول العربية  نطاقفي  الغذائية الزراعية

 مناطق أخرى. في  القائم

 
 Aggregate intraregional export and import)المنطقة  عبراإلجمالية  البينيةوالواردات حصص الصادرات تحجب 

shares)  عمان والصومال سلطنة البحرين وتحوز كل من  على سبيل المثال،والبلدان. فرادى  بينالتكامل مستويات  تباينمدى
 من ٪(٣٥خمسة وثالثين في المائة ) بنسبة تتجاوزجامعة الدول العربية  في نطاق البينيةالتجارة  منحصص على  والسودان

حصص كل من  تنحسرمع االتحاد األوروبي، الوطيدة  عالقاتها التجاريةلونظراً وفي ذات الوقت،  5 .التجارة اإلجمالية حجم
التجارة اإلجمالية.  من حجم٪( ١٠عشرة في المائة )نسبة  دونجامعة الدول العربية نطاق في التجارة البينية  منالمغرب وتونس 

 انحسارإلى وهو ما أدى الصين واالتحاد األوروبي وسويسرا،  علىموريتانيا  المتاحة أمام الرئيسية أسواق التصديرتشتمل و
 . فقط٪( ١في المائة ) ١ نسبة فيجامعة الدول العربية  نطاقفي حصة صادرتها البينية 

 
 الرئيسية والقطاعات مناطق العالم حسبالصادرات والواردات البينية، حصص   (٢جدول رقم )ال

 المنطقة

 الُمستبعدةالمنتجات  المنتجات الغذائية الزراعية الصناعيةالمنتجات 

الحصة من 
 الصادرات

الحصة من 
 الواردات

 الحصة من
 الصادرات

الحصة من 
 الواردات

من الحصة 
 الصادرات

الحصة من 
 الواردات

 ٪٢٠ ٪٨ ٪١٦ ٪٢٢ ٪١٠ ٪٢٠ أفريقيا

 ٪٦٥ ٪٥٣ ٪٦٥ ٪٤٢ ٪٣٧ ٪٥٥ األمريكيتين

 ٪٢٧ ٪٥ ٪١٦ ٪٥٤ ٪١٢ ٪٣١ الدول العربية

 ٪٥٥ ٪٧٣ ٪٣٩ ٪٦٢ ٪٦٧ ٪٥٤ آسيا

 ٪٦٧ ٪٦٩ ٪٧٦ ٪٧٤ ٪٦٩ ٪٦٦ أوروبا

 ٪٧ ٪٢ ٪٢٤ ٪٨ ٪٥ ٪١٥ المحيط الهادي

 
غ والملوثات واألسلحة والذخيرة والتب بالمخلفات المعنيةفي االتفاقات الدولية  المنتجات الُمستبعدة هي تلك المشمولة مالحظة:

التحف األثرية( أو التي ليست  من قبيلال يمكن انتاجها )المنتجات التي  فضاًل عن، ستخراجية، بما في ذلك النفطوالصناعات اال
 (.الُمدرجة في موضع أخرالسلع غير المذكورة أو : على سبيل المثال) بمعلومات السوق صلةذات 

 
بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات المصدر:

 (.٢٠١٨) "بمركز التجارة الدولية"

                                                 
ي نطاق جامعة الدول العربية مقارنة بالتجارة اإلجمالية عىل قائمة المنتجات اإليجابية الم 5

ي تعتمد طريقة احتساب حصة التجارة البينية فن
عتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية"، والن 

tradeijkاء عىل الصيغة التالية ... )تستثنن النفط ومنتجات المخلفات، وما إىل ذلك، وذلك بن = (xijk +mijk) ( إىل الواردات الخاصة m( إىل الصادرات، بينما يرمز )x(، حيث يرمز )⁄2

ي )
 . (j(، سواء من أو إىل السوق )k( من المنتج )iبالبلد المعنن
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  التكامل التجاري بين الدول العربية مستوى علىالتي تؤثر العوامل  (٢الفصل الثاني )

اتفاقات التجارة على الرغم من ارتفاع عدد  مستوى التكامل التجاري اإلقليمي بين الدول العربيةتواضع  الفصل السابق أوضح
بعض العوامل من يتسنى تفسير هذا النمط في ضوء وربما . عبر المنطقة لغة مشتركةوتقاسم ، وتقارب النواحي الثقافيةالحرة، 

، بين الصادرات والواردات االتساقتواضع مستوى ، و(connectivityالربط االلكتروني )شبكات البُنى التحتية و قصور قبيل
بالنسبة  التبادل التجاري الثنائيتكاليف ارتفاع ( على سبيل المثال ٢٠١٦ولقد رصد "هوكمان" ). سوقلالحتكاكات اوالتعرض 

في االتحاد بمثيالتها مقارنة  عبر المنطقة الضعفبمقدار بشكل نمطي  "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"للبلدان الواقعة في 
تدني ، والمسافات تباعد عنفي المقام األول وينجم هذا الوضع بالعالقة بالمنتجات الزراعية.  بشكل خاصكما ترتفع األوروبي، 

من العوامل التي  عاملينسوف نعمد إلى تقييم وفي إطار القسم التالي، . غير جمركيةتدابير تطبيق الخدمات اللوجستية التجارية، و
( ١على وجه التحديد: ) وهماجامعة الدول العربية،  نطاقفي  من التكامل مزيدإلى تحقيق الجهود الرامية  تتسبب في عرقلةربما 

 الحتكاكات السوق. التعرض ( ٢؛ )الصادرات والوارداتبين أنماط  االتساقتواضع مستوى 

  أنماط الصادرات والواردات اتساق

آالف وخمسمائة  سبعة تقريباً  تناهزعلى مساحة  ،بلد عضو (٢٢اثنين وعشرين )، بواقع ينتشر أعضاء جامعة الدول العربية
التجارة البينية إمكانات لقي بثقلها على المسافات الشاسعة التي تُ وعلى الرغم من . مختلفتين وعبر قارتين 6 كم( ٧٥٠٠) كيلومتر
 . توفير الفرص التجارية فيالمناطق الزراعية اإليكولوجية أيضاً تباين والظروف المناخية  يُسهم تنوعأن  يمكن، نطقةعبر الم

المواد ") في سلة الصادراتغالبة البترول بحصة يستأثر ، "جامعة الدول العربية" تقع داخل نطاقبلدان  (١٠ة )عشروفي إطار 
الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا هذه البلدان كل من  وتشمل واالقتصادات القائمة على النفط"(. الوقودية المعدنية

نسبة ثالثة وسبعين صادرات النفط  وتشكل. واليمن والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةعمان وقطر سلطنة و
، المرتبطة بالنفطالقطاعات  تكتسيباإلضافة إلى ما سبق، و. في المتوسط هذه المجموعة صادراتمجموع من ٪( ٧٣) في المائة
 بالنسبة لهذه البلدان.  خاصة أهمية ومنتجات البالستيك والمطاطالمواد الكيميائية  من قبيل

سالل  تتميز، والتي التحويليةالصناعات  نشاطاتفي في المقام األول  المتخصصةمن االقتصادات  نسبياً وتضم مجموعة صغيرة 
 "(.اقتصادات الصناعات التحويلية" يُطلق عليهاوكل من مصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، وتونس ) ،بمزيد من التنوع صادراتها
أحد عشر نسبة  اآلالت تشكلبينما هذه المجموعة، صادرات حجم من  ٪(١٣في المائة ) البس بنسبة ثالثة عشرقطاع المويستأثر 

الجديرة  ا الدولة الوحيدة ذات الصادرات النفطيةباعتباره وتنفرد مصر ٪(. ٦ستة في المائة ) نسبة ، واألسمدة٪(١١في المائة )
وباإلضافة إلى ما سبق، صاِف لهذا المنتج.  مستوردباعتبارها وذلك على الرغم من تصنيفها باالعتبار في إطار هذه المجموعة، 

المعدات واألجهزة المطاط، وو والبالستيك، المركبات اآلليةك ، بما في ذلأخرىية صناع طاعاتق عبرالصادرات  تتنامى
 جملة أمور أخرى.االلكترونية، والمواد الكيميائية، من 

جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، كل من  وتتألف من ،من جامعة الدول العربية بلدانتضم في عضويتها  مجموعة ثالثة وتتمتع
المعدنية، بما في ذلك  المنتجاتتعتمد في المقام األول على بسالسل صادرات ، 7السودان، وسوريافلسطين، والصومال، ودولة و

، بما في بهاللمنتجات الزراعية  رصد تواجد أقوى وذلك على الرغم من حديد،ومخلفات الالصلب، خام الحديد )ركاز الحديد(، و
اثنين وأربعين في بنسبة تتجاوز المنتجات الزراعية  تستأثر، المجمل(. وفي "طةمختلالقتصادات اال"ويُطلق عليها ذلك األسماك )

 net)للمواد الغذائية  ُمصدر صافِ ك توصيفهاب موريتانيا انفراد، على الرغم من صادرات هذه المجموعة٪( من ٤٢المائة )
food exporter ) بعض القطاعات، وتضطلع )يُرجى االطالع على الجدول رقم )أ( الوارد في الملحق(.  إطار هذه المجموعةفي

 واسع النطاقبدور ٪( ٥، والبذور الزيتية )بنسبة ٪(٩)بنسبة  والقشريات، واألسماك ٪(١٢الحيوانات الحية )بنسبة  بما في ذلك
 .البلدانالتي تخص هذه  الصادراتفي سالسل 

 
 
 
 
 
 

                                                 
ي جامعة الدول العربية، وتقع بالقرب من  6

 ساحل جنوب أفريقيا. دون احتساب جزر القمر، باعتبارها بلد عضو فن
ة ما قبل الرصاع، ولكن تسبب الرصاع  7 ض إدراج سوريا ضمن مجموعة البلدان المصدرة للنفط بناء عىل هيكل صادراتها خالل فب  ي تغيب  طبيعة تركيبة صادراتها. كان من المفب 

 الدائر هناك فن
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 اتجامعة الدول العربية، حسب القطاع نطاق فيمتوسط صادرات المجموعات الفرعية  (٢)الشكل التوضيحي رقم 

 

  
 

 المشمولةمع تلك  الُمستثناةالفئة ضمن ُمدرجة المنتجات تتطابق ال .٢٠١٧وعام  ٢٠١٣متوسط الصادرات بين عام  مالحظة:
والمنتجات  والذخيرة، والتبغ، والصناعات االستخراجية،وثات، واألسلحة، لالمو المخلفات،االتفاقات الدولية المبرمة بشأن  في

)على سبيل المثال السلع علومات السوق غير ذات الصلة بمأو المنتجات  انتاجها )على سبيل المثال التحف األثرية( ال يمكنالتي 
 الحصة البارزةأثر تت، االقتصادات المختلطة"ب" المتعلقالرسم البياني  وفي ضوء غير المذكورة أو المدرجة في موضع أخر(.

والسلع غير المحددة الواردة ، موريتانيامن  الواردةخام الحديد بصادرات  في المقام األول الُمستبعدةالمنتجات  بها التي تستأثر
 أو الصلب الواردة من دولة فلسطين. مخلفات الحديد ومن جيبوتي، 

 
بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات :المصدر

 (. ٢٠١٨) "بمركز التجارة الدولية"
 
تهيئة فرص  في "جامعة الدول العربية" في نطاقالمجموعات الفرعية  بها تتفردالتي  سالسل التصدير تمايز يؤدييمكن أن و

على و. مجموعة فرعية أخرىتصديرها من قبل  لمنتجات التي يتما على استيراد مجموعة فرعيةإقدام ، وذلك في حالة تصديرية
، كما هو ُمبين في "جامعة الدول العربية"صادرات وواردات أعضاء  إجماليبين  عند إجراء مقارنة مباشرةوالرغم من ذلك، 
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على  الصادرات والوارداتأنماط تباين مع  القائمالوضع  علىا االفتراض يتضح عدم انطباق هذ (،٣الشكل التوضيحي رقم )
 نطاق واسع. 

 
 جامعة الدول العربية، حسب القطاعات الصادرات والواردات في نطاقمتوسط  (٣الشكل التوضيحي رقم )

  
 المشمولة. تتطابق المنتجات الُمدرجة ضمن الفئة الُمستثناة مع تلك ٢٠١٧وعام  ٢٠١٣متوسط الصادرات بين عام مالحظة: 

في االتفاقات الدولية المبرمة بشأن المخلفات، والملوثات، واألسلحة، والذخيرة، والتبغ، والصناعات االستخراجية، والمنتجات 
لتحف األثرية( أو المنتجات غير ذات الصلة بمعلومات السوق )على سبيل المثال السلع التي ال يمكن انتاجها )على سبيل المثال ا

 غير المذكورة أو المدرجة في موضع أخر(.
 

بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات :المصدر
 (. ٢٠١٨) "بمركز التجارة الدولية"
 
، صادرات المنطقةتقريباً من  ٪(٦٠) ستين في المائة بنسبة ترقى إلى جامعة الدول العربية نطاق الصادرات فيعلى  يهيمن النفطو

 االلكترونية اآلالت والمعدات قطاع ويحتلمن الواردات في المنطقة. فحسب  ٪(٦في المائة ) ستة علىالنفط  نسبة تقتصربينما 
إجمالي ٪( من ٢١واحد وعشرين في المائة )حيث يستأثر بنسبة جامعة الدول العربية،  في نطاق النفطاستيراد  الصدارة من حيث

ً واردات الدول المصدرة للنفط، في  على وجه التحديدهام ويضطلع هذا القطاع بدور الواردات.  أرجحية بوهو ما يُفيد ضمنا
بأغراض  بما يفي أس المالرالبترول القائم على كثافة قطاع  لدعماآلالت المتخصصة والالزمة على  الوارداتهذه اشتمال 

بنسبة ال تتجاوز خمسة في المائة ، لصادرات المنطقةبالنسبة  تنحسر أهمية هذا القطاعوعلى الرغم من ذلك، استخراج النفط. 
ً  الضئيلةالصادرات  تتوافقوال  إجمالي الصادرات.٪( من ٥)  (ignitions wiring setsأنظمة اإلشعال السلكي )من  نسبيا
تونس في المقام األول من واردة وال، داخل المنطقة في إطار قطاع اآلالت (electrical conductorsموصالت الكهربائية )الو

في قائمة المرتبة الثانية  المركبات اآللية وتحتل  الطلب على الصعيد اإلقليمي. موضعاآلالت العديد من أنماط مع ومصر، 
٪( ٣ثالثة في المائة ) نسبة مقابل٪( من الواردات اإلقليمية، ١٣ثالثة عشر في المائة ) مقدارها بنسبة، االستيراد الفرعيةقطاعات 

إجمالي ٪( من ١٣ثالثة عشر في المائة ) إضافية مقدارها نسبة الفلزيةالمعادن والمنتجات وتشكل من الصادرات اإلقليمية. 
تقتصر في المجمل ، حيث محدود للغايةبدور  األغذية والزراعةوتضطلع ٪( من الصادرات. ٦ستة في المائة )الواردات، مقابل 

اإلنتاج المحلي، الطلب على الرغم من محدودية وفي سبيل تلبية صادرات المنطقة. من  فقط٪( ٤نسبة أربعة في المائة ) على
بين حصص تُزيح هذه التفاوتات . األغذية والزراعةواردات على  ملحوظةبمعدالت  تعتمد العديد من الدول الواقعة في المنطقة

 عبر هذه القطاعات.معدل الطلب اإلقليمي  ارتفاع مقابل اإلقليميالعرض  جانبقصور الستار عن  اإلقليميةالواردات والصادرات 
 بالدرجة األولى للتصدير منتجاتهاتخضع التي بين القطاعات  واضحثمة تناقض ، القطاعات الرئيسيةبل وأيضاً على مستوى 

 عبر البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية".الطلب  معدالت منتجاتها بأعلىتحظى التي تلك و

 

٤١١,٤
مليار
دوالر

٥٨,١
مليار
دوالر

٤٤,٦
مليار
دوالر

٣٧
مليار
دوالر

٣٦,٣
مليار
دوالر

٣٤,٤
مليار
دوالر

الصادرات
(ُمستبعد)النفط 

منتجات ُمستبعدة أخرى

المعادن والفلزات ومنتجاتهما

الخشب والورق والمطاط 
والبالستيك

المواد الكيميائية

اآلالت والمعدات واألجهزة 
االلكترونية

المركبات اآللية

منتجات صناعية أخرى

المالبس ومنتجات المنسوجات

منتجات البستنة

الحيوانات ومنتجات الحيوانات

وب الحبوب الغذائية ومنتجات الحب
الغذائية

٩٤,١
مليار
دوالر

١٤٩,١
مليار
دوالر

١٩٨,٨
مليار
دوالر

١٠٧,٤
مليار
دوالر

١٠٠,٧
مليار
دوالر

٣٢٢,٢
مليار 
دوالر

٢٠٩,٣
مليار
دوالر

٧٩,٨
مليار
دوالر

٥٠,٢
مليار

الواردات



ن الدول العربيةأكبر إقليمي تكامل لتحقيق فرص تصدير  خلق  بي 

 

17 

على الصعيد اإلقليمي بين الصادرات والواردات  االتساقمستوى  وتواضعالعربية، عبر الدول  هياكل الصادرات تباين 
 مناطق أخرى. بالمقارنة مع 

 باالستعانةإجراء تقييم تفصيلي عن طريق الصادرات والواردات اإلقليمية بين  محدد تناقضتم رصد باإلضافة إلى ما سبق، 
يُرجى االطالع على التجاري ) االتساقمؤشر ويعنى . (trade complementarity index) التجاري االتساق مؤشرب

تجاريتين: منطقتين بين أو  شريكين تجاريين طرفينلدى الواردات وصادرات ال هياكلبين  التداخل درجةبقياس  8(٣الجدول رقم 
ومن أحد الطرفين الشريكين صادرات  من بحصة متساويةكل منتج استئثار في حالة  نقطة ١٠٠مقدارها ويتم احتساب قيمة 
 علىطبيق هذا المؤشر توعند خالف ذلك. هو فيما صفرية ، بينما يتم احتساب قيمة على حد سواء شريك األخرواردات الطرف ال

التجارة  اتساقمدى  مستوىسالل الصادرات عبر العديد من الدول العربية على على تؤثر هيمنة البترول ، المنتجاتجميع 
في  منطقة المحيط الهادئ تأتي، بينما األخيرقبل  المركزبالمنطقة العربية  اإلقليمي التجاري االتساقمستوى حتل يواإلقليمية. 

وعند احتساب في األمريكيتين وفي آسيا وفي أوروبا.  الُمحققةالمستويات تلك  عن ملحوظةبمعدالت  يتخلف، كما المركز األخير
كل من  تستبعدوالتي ، "مركز التجارة الدولية"لمنتجات الُمدرجة في القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب با بالعالقة قيمة المؤشر

مؤشر  يسجلذات الصلة بخدمات ترويج الصادرات،  غيروالملوثات، وغيرها من المنتجات منتجات المخلفات المعدنية، النفط، و
إدخال إمكانية أمام  المجالاتساع مع ، االتساقتواضع مستويات يُدلل على ، وهو ما ٪(٥٤أربع وخمسين في المائة )نسبة  االتساق

 بمناطق رئيسية أخرى حول العالم. مقارنةالب تحسينات

 

 حسب مناطق العالم ،الطلب على الوارداتو الصادرات المعروض من بين االتساقمستوى  (٣الجدول رقم )

 أوروبا آسيا األمريكيتين أفريقيا المنطقة
الدول 
 العربية

المحيط 
 الهادئ

التجاري )جميع  االتساقمؤشر 
 المنتجات(

٢٢ ٪٣٥ ٪٨٦ ٪٧٨ ٪٧٤ ٪٣٢٪ 

القائمة مؤشر التكامل التجاري )
 جانبالمعتمدة من  *اإليجابية

 ("مركز التجارة الدولية"
٢٨ ٪٥٤ ٪٨٦ ٪٧٨ ٪٧٤ ٪٣٨٪ 

 منتجات أخرى غير ذات صلة بترويج التجارة. النفط، والمخلفات، و والتي تستبعد*
 

بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات المصدر:
 (. ٢٠١٨) "بمركز التجارة الدولية"
 

 ولكن دون أن، بارتفاع معدل الطلب على الصعيد اإلقليمي تتميز منتجات جديدة باستقدامفي المنطقة التجارة  اتساق يرتهن تعزيز
بناء على ذلك، و. "جامعة الدول العربية"في من جانب البلدان األعضاء حتى الوقت الراهن واسع  نطاق تخضع للتصدير على

في اآلجلين تنويع الهادف البرامج  إطالق عن طريق "جامعة الدول العربية" في نطاق االتساق التجاريمستوى االرتقاء بيمكن 
النسبية الجدوى  تأخذ في الحسبانوالتي  بالتحليل فرص تنويع محددة( ٣جزء من الفصل الثالث )تناول وي. المتوسط والطويل

(relative feasibilityالتي تترتب ) الدول العربية جامعة"منتجات تصديرية جديدة من جانب أعضاء تحول نحو عن ال" .  

  عبر المنطقةالتجارة البينية في االحتكاكات القائمة 

الجهود الرامية تكمن أهمية حاسمة في ، المنطقة عبر التصديرتخضع لالستيراد أو سواء التي  ،فيما يتعلق بالقطاعات والمنتجات
وتنويع إمكانات التصدير  منهجية تقييم وتطرح .المنطقة عبرالتدفقات التجارية البينية عرقل الحتكاكات التي تل إلى التصدي

( ITC export potential and diversification methodology) "مركز التجارة الدولية" من قبل ةلُمعتمدا الصادرات
 intraregional trade) عبر المنطقة معدالت توظيف إمكانات التجارة البينيةبناء على تقييم  االحتكاكاتحول هذه تقديرات 

potential) .معدل و البلد الُمصدر على مستوىأداء التصدير المتوقع  تقييم يتناول بناء على إمكانات التجارةاحتساب  ويتم

                                                 
ن )TCيتم تعريف مؤشر االتساق التجاري ) 8 ن منطقتي  : (، عىل النحi &j( بي   و التاىلي

TCij = 100(1 −∑(
|mjk − xik|

2
)

k

) 

 (. j( من إجماىلي واردات المنطقة )k( عن حصة المنتج )mjk(، بينما يعبر الرمز )i( من إجماىلي صادرات المنطقة )k( عن حصة المنتج )xikحيث يعبر الرمز )
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ك بين البلد المصدر والسوق الشري المرتبطة بالنفاذ إلى األسواق الشروط النسبيةوالمستورد، البلد  على مستوىالطلب المتوقع 
 (. ١طار التوضيحي رقم )يُرجى االطالع على اإل

 
 actual)من جهة وقيمة الصادرات الفعلية  (export potential value) قيمة الصادرات المحتملةبين المقارنة  من خالل

export value )ويُعزى معني. لبلد الا على مستوى ستغلةمغير الالفرص التجارية عن  ستارإزاحة ال يتسنى ،من جهة أخرى
 – (forward-looking) الُمستخدم والذي يتسم بالطابع االستشرافياألسلوب إلى  ستغلةمالاإلمكانات التجارية غير من  جانب
على مدار الخمس  (demand) ومعدل الطلب (current export performance) األداء التصديري الراهنيتم تقدير حيث 

وعلى  .(ستغلةمديناميكية غير )إمكانات  معدالت نمو السكانتقديرات و الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع في ضوء المقبلةسنوات 
طائفة متنوعة عن  تنجموالتي يُرجح أن  بعوامل هيكلية ستغلةمالمن اإلمكانات التجارية غير جانب أخر  يرتبطالرغم من ذلك، 
 على سبيل المثال: بما في ذلك (، ستغلةمغير  راهنةإمكانات من االحتكاكات )

 
  غير الجمركيةللتدابير االمتثال  تحول دونصعوبات 
 من جهة أخرى بالمستهلك الخاصة الجودةتفضيالت األسعار أو  معدالتومن جهة  المعروض بين توافقال انعدام 
 في السوق المستهدف مشتريينالعثور على  تحول دون صعوبات 
 االفتقار إلى معلومات السوقعبر األسواق المستهدفة المحتملة على النحو األمثل جراء  الصادرات توزيع قصور 

 
 مع السوق المعني. االنخراط في التبادل التجاريالمصدرين على على قدرة  االحتكاكاتتؤثر هذه و

  
 

إمكانات التصدير وفرص تنوي    ع الصادرات والمعتمدة من قبل "مركز التجارة الدولية"(: منهجية تقييم ١اإلطار التوضيحي رقم )  

ي يعتمدها "مركز التجارة الدولية" بتحديد المنتجات القائمة بالفعل وال
ي تعنن منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنوي    ع الصادرات والن 

ن 
ي export potential indicatorالصادرات( )تنطوي عىل إمكانات تكفل نمو الصادرات )مؤشر إمكانات 

( باإلضافة إىل المنتجات الجديدة الن 
ي بغرض تنوي    ع الصادرات )مؤشر تنوي    ع المنتجات( )

( مكونات. ويتطابق مكون ٣( عىل أساس ثالثة )product diversification indicatorتفن
ي ease-of-trade( ومكون تيسب  التبادل التجاري )demandالطلب )

ن
ين الُمشار إليهما: ( ف   المؤشر

( بناء عىل الواردات، مع مراعاة مستوى market’s demand conditionيتم قياس الوضع المتعلق بجانب الطلب عىل مستوى السوق )
 . ي
ي للسوق )التعريفات الجمركية وتكاليف النقل( بالعالقة بالمنتج المعنن  النفاذ النسنر

ي ease-of-tradeي )يتم قياس مدى تيسب  التبادل التجار 
ن البلد المصدر والسوق المستهدف بناء عىل إجماىلي حجم التبادل التجاري الثنات  ( بي 

(bilateral trade ي السوق المستهدف عىل غرار
ن
ي حالة حيازة الدولة المصدرة عىل حصة مماثلة ف

ن
ي ف

اضن ( مقارنة بالحجم التجاري االفب 
 . ي السوق العالمي

ن
ي تتمتع بها ف

 الحصة الن 

 

ين الُمشار إليهما. وفيما يتعلق بمؤشر إمكانات الصادرات: supplyويختلف مكون العرض ) ن المؤشر  ( بي 

 . ن ي يحوزها بالعالقة بمنتج معي 
 يتم قياس األداء التصديري عىل مستوى البلد الُمصدر بناء عىل الحصة السوقية الن 

ن العوامل الثالث الُمشار إليها، يتسنن احتساب  (. current export potential valueقيمة اإلمكانات التصديرية الراهنة )وعن طريق الجمع بي 
ي عىل مفهوم التبادل التجاري المحتمل، يتم تقدير كل من الواردات والحصة السوقية عىل مدار خمس 

ن
اف  إىل إضفاء الطابع االستشر

ً
وسعيا
(، باإلضافة إىل تقدير كيفية GDP per capita growthت قادمة بناء عىل توقعات نمو نصيب الفرد من الناتج المحىلي اإلجماىلي )سنوا

ن قيمة الصادرات المحتملة   للقطاعات ومستويات التنمية، مع النمو المتوقع. ويتسنن المقارنة بي 
ً
تجاوب جانب الطلب عىل الواردات، وفقا

( من جهة أخرى من أجل actual export value( من جهة وقيمة الصادرات الفعلية )total potential export valueاإلجمالية )
ي تخص ذلك  ستغلةلمكشف النقاب عن الفرص التجارية غب  ا

ي بالعالقة بأي من منتجات التصدير الن 
ي ربما تتوافر لدى البلد المعنن

الن 
ي األسواق المستهدفة الجديدة والرا

ن
. البلد ف  هنة عىل المستوى اإلقليمي

 وفيما يتعلق بمؤشر تنوي    ع المنتجات"

ن سلة الصادرات الحالية الخاصة بالب ي يتمتع بها البلد المصدر بناء عىل متوسط المسافة الفاصلة بي 
لد يتم قياس قدرات العرض والتوريد الن 

ن المنتجات" ) ي والمنتج التصديري الجديد، بما يتفق مع مفهوم "حب 
 (. Product Spaceالمعنن

 demand and( الُمشار إليه، إىل جانب مقياس معدل الطلب ومدى تيسب  التبادل التجاري )supply measureويوفر مقياس العرض )
ease-of-trade .ي تصلح لغرض تنوي    ع الصادرات

ن لبعض الخيارات الواعدة الن   (، تصنيف متمب 
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 تأثيرات النموبنصفها تقريباً  يرتبطوالتي ، ةستغلالماإلمكانات التجارية غير  من بحصة مرتفعة المنطقة العربية تستأثر
(growth effects )احتكاكات السوقبمنها نصف األخرى ال بينما يرتبط (market frictions). 
 

، حسب إمكانات التجارة البينيةبإجمالي  مقارنة ستغلةالمغير  والراهنةالحصص الديناميكية  (٤التوضيحي رقم ) يستعرض الشكل
احتكاكات ب التي تتعلق أو( growth dependent)آفاق النمو ب التي ترتهن، سواء المتاحة الفرص نطاقاتساع ويتجلى المناطق. 

اإلمكانات من بثاني أعلى حصة المنطقة العربية  وتستأثرفي نطاق "جامعة الدول العربية". وذلك ، (friction-related) السوق
 total)المتبقية إلمكانات التجارة البينية القيمة اإلجمالية بلغ تحيث مرتبة الحقة لقارة أفريقيا،  في ستغلةالم غير التصديرية

remaining intraregional trade potential)  العرض  لمعدالتيكفل النمو المتوقع و ( مليار دوالر.٢٨وعشرين )ثمانية
، االحتكاكات القائمة في السوق إزالةوفي حالة  ( مليار دورا عبر المنطقة.١٦إضافية قيمتها ستة عشر ) صادراتتحقيق الطلب و

 ( مليار دوالر.١٢اثني عشر ) بقيمةمبلغ إضافي تحقيق سوف يتسنى 

 
 مناطق العالمة، حسب ستغلاإلمكانات التجارية غير المحصة  (٤)الشكل التوضيحي رقم 

 
 

تنويع فرص و التصديرإمكانات  منهجية تقييمبناء على  "التجارة الدوليةمركز "صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات: المصدر
 ."مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانبوصادرات ال
 

من  المستخلصة الدالئل في ضوء المنطقة عبرالبينية  التجارةالتي تعرقل و القائمة في السوق االحتكاكات انتشار مدى إبراز
  9.الدول العربيةفي  التصديرشركات  استهدفت التيالدراسات االستقصائية 

 
عن االستفادة عجز البلدان  وراءتفسير األسباب في بشكل جزئي  الشاقة والُمثقلة باألعباء يمكن أن تُسهم التدابير غير الجمركية

القواعد واللوائح الرسمية التي يتم توصيفها من قبل سعياً إلى تحديد و. معينسوق المتاحة في  الراهنةاإلمكانات التصديرية من 
 تم( country surveys) قطريةاستقصائية  دراساتإجراء ب "مركز التجارة الدولية" قام، وُمضنية شاقةباعتبارها الشركات 

. غير الجمركيةبالتدابير  بالعالقة ما لديها من خبراتعلى  لتعرفمن أجل ا شركات التصديرمع تنظيم مقابالت  في إطارها
، غير الجمركيةالتدابير التجارية الناجمة عن العقبات  تجاهانطباعات القطاع الخاص تناول الدراسات االستقصائية بالتحليل تو

التكاليف فضالً عن تخفيض  ات التصديرعملي تعزيز كفاءةتمكين البلدان من  لالتي تكفاإلجراءات الملموسة بعض تحديد  بغية
جراء تطبيق التدابير  التي تتأثرتقييم األطراف تعمد الدراسات االستقصائية إلى والتي يتم تكبدها في إطار المبادالت التجارية. 

 غير الجمركيةتؤدي إلى توصيف التدابير األسباب التي التحقق من ، إلى جانب نهاالتأثير الناجم ع مدى وتحديد غير الجمركية

                                                 
كات بشأن  –الجمركية عبر الدول العربية، ُيرجر االطالع عىل "تفعيل التكامل اإلقليمي نتائج الدراسة االستقصائية المتعلقة بالتدابب  غب  لشامل ال التحليلللتعرف عىل  9 وجهات نظر الشر

ي الدول العربية" 
 ITC (2015): Making Regional Integration Work – Company Perspectives on Non-Tariff( )٢٠١٥مركز التجارة الدولية ) –التدابب  غب  التعريفية فن

s in Arab StatesMeasure( ،)-tariff-non-on-rspectivespe-Company---integration-regional-towards-http://www.intracen.org/publication/Working
/States-Arab-in-measures). 

مليار دوالر١٢: اإلمكانات الراهنة غير المستغلة

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Realized potential Dynamic untapped potential Current unrealized potential

 أفريقيا
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 المحيط الهادئ

 األمريكيتين

ستغلةمغير إمكانات ديناميكية  إمكانات ُمحققة  إمكانات راهنة غير محققة 

http://www.intracen.org/publication/Working-towards-regional-integration---Company-perspectives-on-non-tariff-measures-in-Arab-States/
http://www.intracen.org/publication/Working-towards-regional-integration---Company-perspectives-on-non-tariff-measures-in-Arab-States/
http://www.intracen.org/publication/Working-towards-regional-integration---Company-perspectives-on-non-tariff-measures-in-Arab-States/
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تحول التي والعقبات اإلجرائية  من جهةالتي تتسم بالصرامة  اللوائح التنظيمية التمييز بينمع ، شاقة وُمثقلة باألعباءباعتبارها 
يُرجى االطالع على النحو الموضح أدناه )خمس دول عربية االستقصائية في  الدراسات إجراءوتم . من جهة أخرى االمتثال دون

 (.٤الجدول رقم على 

 

 البلدان، حسب غير الجمركيةبالتدابير  المتعلقةالدراسات االستقصائية  من مستمدةحقائق أساسية  (٤)الجدول رقم 

 فترة إجراء المقابالت 
عدد الشركات الممثلة 

 في العينة
 عدد المقابالت الهاتفية

عدد المقابالت 
 الشخصية المباشرة

 ١٨٩ ٨٦٩ ٣,٠١٧ ٢٠١١نوفمبر  –مايو  مصر

 األردن
مارس  – ٢٠١٥أبريل 

٢٠١٦ 
٢٠٧ ٥٧٠ ٩,٤٢٩ 

 المغرب
فبراير  – ٢٠١٠أبريل 

٢٠١١ 
٢٥٦ ٧٩٤ ٣,٢٦٤ 

 دولة فلسطين
 – ٢٠١١ديسمبر 
 ٢٠١٢مارس 

 ٢٣٩ غير منطبق ٥١٣

 تونس
 أغسطس –يوليو 
 –& يوليو  ٢٠١١

 ٢٠١٢أكتوبر 
١٧١ ٢٥٨ ٤,٨٦٩ 

 
من  تم إجرائها والتي غير الجمركيةالتدابير بشأن  التجاريةاألعمال قطاع  بتوجهاتالدراسات االستقصائية المتعلقة المصدر: 

 ".مركز التجارة الدولية" جانب
 

 توفر الدراسات االستقصائية التي أُجريت على مدار السنوات، على المستوى القطريعلى الرغم من محدودية نطاق التغطية 
 غير الجمركيةأنماط التدابير القطاعات واألسواق و بشأنإرشادات  "بجامعة الدول العربية"في البلدان األعضاء  الماضيةالقليلة 
أمام  المجال تُفسحإذا  ،أهمية بالغةعلى  التجارية قطاع األعمالباعات المستمدة من وتنطوي االنط. ثير في الُمعتاد الشكاوىتُ التي 
الدراسات إجراء هذه بين الدول العربية. وتم التكامل التجاري اإلقليمي  على غير الجمركيةالتأثيرات الناجمة عن التدابير تقييم 

تقويض تتسبب في التي  غير الجمركيةالتدابير رصد  بشكل كامل يتعذرربما ، وبالتالي، فاعلةمع شركات تصدير االستقصائية 
المشاركة في  عملية اختيار العينات وتحرص  .العاملة في المنطقة بالنسبة لبعض الشركات مطلقإمكانية مزاولة التجارة بشكل 

من  ٪(٢نسبة اثنين في المائة )والتي تتجاوز ، تمثيل كافة قطاعات التصدير في األقطار المعنية علىهذه الدراسات االستقصائية 
  10ن.إجمالي الصادرات، باستثناء األسلحة والمعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كات  10 ي بعض الحاالت مع القطاعات  ، عىل الرغم من عدم تطابقها عن الوضع نظرة عامة هامة التصدير توفر هذه العينة المؤلفة من شر

وغب  المستغلة اإلمكانات التصديرية الهامة  ذاتفن
 عبر المنطقة. 
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والُمثقلة باألعباء ةالشاق غير الجمركيةالتدابير منشأ  (٥الشكل التوضيحي رقم )

 
الدراسات االستقصائية التي  الدالئل المستقاة منبناء على  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات المصدر:

 مصر، والمغرب، ودولة فلسطين، وتونس، واألردن. أُجريت في
 

مستويات التكامل التجاري البيني عبر  عن النظر بغضالعربية عبر الدول  غير الجمركيةاألعباء الناجمة عن التدابير  تفاوت

  .المنطقة

ً لالجغرافي  المنشأوالتي يتم تصنيفها حسب الشاقة  غير الجمركيةالتدابير  (٥يستعرض الشكل التوضيحي رقم ) إلفادات وفقا
نسبة  تُعزىالتحويلية،  ةقطاعي الزراعة والصناع وفي إطارخمسة بلدان.  فياالستقصائية التي أُجريت  الدراساتالواردة في 

تطبيقها  يتم جمركيةتدابير غير إلى المتعلقة من جميع المشكالت ٪( ٤٠ونسبة أربعين في المائة )٪( ٣٣الثة وثالثين في المائة )ث
 مجال التجارةفي  الجمركيةغير التدابير الناجمة عن تتفاقم الصعوبات وفي إطار المنطقة. الشريكة األطراف التجارية جانب من 

من إجمالي  ٪(٣١واحد وثالثين في المائة )يتم توجيه نسبة ، والسيما في قطاع الصناعات التحويلية، حيث عبر المنطقة البينية
التفاعالت  مقدار( من ٥الواردة في الشكل التوضيحي رقم ) المتوسطاتتنتقص و  11أسواق إقليمية.هذه البلدان إلى صادرات 

التجارة  يرتبط ارتفاع حصصوالعربية الخمس. الملفات التجارية عبر البلدان تنوع جراء الديناميكية البينية الحادثة في المنطقة 
جامعة الدول "البلدان األعضاء في التي تفرضها الشاقة  غير الجمركيةللتدابير التعرض  المنطقة بارتفاع معدل عبرالبينية 
إلى ٪( من الصادرات ٥٤أربعة وخمسين في المائة )، حيث يتم توجيه نسبة األردنب وفيما يتعلقعلى سبيل المثال، و. "العربية

الشركات التي تم توصيفها من جانب  غير الجمركيةالتدابير ٪( من ٩٣ثالثة وتسعين في المائة ) نسبة المسؤولية تجاهتقع المنطقة، 
 والذي يتمتعالمغرب، ب. وفيما يتعلق "جامعة الدول العربية"أعضاء عاتق على  ،اءُمثقلة باألعبشاقة والتجارية األردنية باعتبارها 
 فحسب ٪(٦ستة في المائة )على نسبة الصادرات البينية  تقتصروحيث بلدان واقعة خارج المنطقة، بعالقات تجارية وطيدة مع 

أعضاء على عاتق  الشاقة غير الجمركيةالتدابير ٪( من ١٢اثني عشر في المائة )المسؤولية تجاه نسبة تقع ، من إجمالي الصادرات
يرتفع معدل ، "جامعة الدول العربية"وعلى الرغم من تباين حصص التجارة البينية بين أعضاء   12."جامعة الدول العربية"

عن التدابير  تفاوت األعباء الناجمةيؤكد هذا الوضع على و  13عبر المنطقة. ثابت بشكل غير الجمركيةللتدابير النسبي التعرض 
 تتميزالتي  التجاري اإلقليمي مستويات التكاملالنظر عن  بغض "جامعة الدول العربية" البلدان األعضاء في بين غير الجمركية

 بها. 

على المستوى  غير الجمركيةالتدابير ٪( من ٢٠نسبة تتجاوز عشرين في المائة ) فرضوباإلضافة إلى ما تقدم، تجدر اإلشارة إلى 
ومتطلبات التسجيل أو  ،التصديرالتصاريح اإللزامية لالضطالع بعمليات وتنطوي هذه التدابير على المحلي داخل البلد الُمصدر. 

ويفيد هذا الوضع بأهمية جميع العقبات اإلجرائية ذات الصلة. فضالً عن الصادرات،  الضرائب المفروضة على، والترخيص
 اتبناء القدر عندمن الداخل في المقام األول االنطالق الحرص على مع  إلى تيسير التبادل التجاري، ترميفعالة اعتماد تدابير 

بمعدالت  أسواق التصدير كافةأن تؤثر هذه التدابير المحلية على  من الُمرجحوعلى الرغم من ذلك،  .مجال التجارةفي  التنافسية
 االستفادة من إمكانات التصديريُعرقل باعتبارها عامل  التاليفي إطار التحليل على نحو صريح ال يتم دراستها ومن ثم  متساوية،

                                                 
 . "مركز التجارة الدولية"المنطقة عن طريق االستعانة بقائمة المنتجات اإليجابية المعتمدة من جانب بر الحسابية، يتم قياس التجارة البينية ع فيما يتعلق بهذه العملية 11
ة mirror reportsيتم احتساب أرقام التجارة عن طريق االستعانة بمزي    ج من التقارير الموازية ) 12 ة والموثوق فيها عن الفب  ن عام ( المباشر  .٢٠١٧وعام  ٢٠١٣ما بي 
ن من التدابب  غب  الجمركية  13 ي نطاق "تنخفض حصة دولة فلسطي 

ي  "جامعة الدول العربيةفن
 جامعة الدول العربية.  نطاقمقارنة بحصتها من الصادرات البينية فن

٤٠٪

٣٩٪

٢١٪
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٣٣٪
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على تلك التي يتم فرضها من جانب تخضع للدراسة التي  غير الجمركيةالتدابير وتقتصر . "جامعة الدول العربية"عبر أسواق 
 . "جامعة الدول العربية" نطاقفي تجارية الشريكة األطراف العلى  "العربية جامعة الدول" أعضاء

 
 "جامعة الدول العربية" نطاق، في الزراعية تجارة المنتجاتعبر  غير الجمركيةالتدابير أنماط    (٦الشكل التوضيحي رقم )

 ىأطراف شريكة أخرومع 

  

 
من الدراسات  التي تم الخلوص إليهابناء على الدالئل  "التجارة الدوليةمركز "إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 مصر، والمغرب، ودولة فلسطين، وتونس، واألردن.  كل من االستقصائية التي أُجريت في
 

(، تم توصيف تدابير ٦المنتجات الزراعية )يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  قطاع فيو ،وفي سياق التجارة البينية
تقييم المطابقة باعتبارها أبرز أنماط العقبات الشائعة التي تعرض لها المستجيبون في الدراسة االستقصائية، حيث تستأثر بنسبة 

عبر المنطقة في إطار هذه القطاعات. وتعرضت الشركات  ٪( من إجمالي التدابير غير الجمركية٤٤أربعة وأربعين في المائة )
للعديد من المشكالت المرتبطة بتلبية متطلبات تقييم المطابقة المعمول بها في البلدان الواقعة في المنطقة، وذلك على نحو يتجاوز 

لها عند االنخراط في التصدير مع أطراف اللوائح الفنية ذاتها. وعند مقارنة العقبات القائمة عبر المنطقة مع تلك التي يتم التعرض 
اللوائح الفنية. وعلى النقيض، تواترت اإلشارة إلى المشكالت المتعلقة بقواعد  معدل انتشار ينحسرشريكة من مناطق أخرى، 

ق واسع، المنشأ وشهادات المنشأ، وكذلك الرسوم والضرائب التي يتم فرضها وتدابير مراقبة األسعار التي يتم تطبيقها على نطا
في إطار المبادالت التجارية مع أطراف شريكة على المستوى اإلقليمي، وليس مع أطراف  ، وذلكبوصفها شاقة وُمثقلة باألعباء
 شريكة من بقية أنحاء العالم. 
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 "جامعة الدول العربية" في نطاقالمنتجات الصناعية، تجارة عبر  غير الجمركيةالتدابير أنماط  (٧الشكل التوضيحي رقم )
 ومع أطراف شريكة أخرى

 
 

من الدراسات االستقصائية التي  المستمدةإحصاءات صادرة عن طاقم عمل مركز التجارة الدولية بناء على الدالئل  المصدر:
 أُجريت في مصر، والمغرب، ودولة فلسطين، وتونس، واألردن. 

 
التجارة  التأثير المترتب على غير الجمركيةالتدابير ب المتعلقة الدراسات االستقصائيةتُظهر نتائج التحويلية،  ةفي قطاعات الصناعو

وعلى الرغم من . غير الجمركيةالتدابير لناجمة عن االتجارية  العقباتجراء  ، وذلكبمعدالت متفاوتةالعالم العربي عبر البينية 
نسبة أربعين في  ترتبطبلدان عربية أخرى،  إلىصادرات الصناعات التحويلية من ٪( ٣١توجيه نسبة واحد وثالثين في المائة )

من جانب البلدان الشريكة في  تطبيقهايتم  تدابيرب التي تم رصدها غير الجمركيةالتدابير القضايا المتعلقة ب٪( من ٤٠المائة )
من الصعوبات ٪( ٤٠ذات الصلة بنسبة أربعين في المائة )واإلجراءات  بقواعد المنشأ المرتبطة وتستأثر التحديات المنطقة. 

تعذر استفادة مدى وهو ما يُدلل على (، ٧في إطار هذه القطاعات )الشكل التوضيحي رقم  غير الجمركيةبالتدابير  المتعلقة
اتفاقات التجارة وغيرها من  "التجارة الحرة العربية الكبرىمنطقة اتفاقية "الُمتفق عليها بموجب التعريفات التفضيلية الشركات من 

 يتعذر بسبب، والسيما في قطاع الصناعات التحويلية حيث م إبرامها على الصعيد اإلقليمي أو على المستوى الثنائيتالتي الحرة 
اإلخفاق استمرار ويتسبب صفة المنشأ. على  دال إثباتتوفير  (cross-country value chains) العابرة للبلدان القيمسالسل 

إشاعة مناخ في  ،شهادات المنشأإصدار إجراءات ب المتعلقالقصور واللغة، ب والقضايا المتعلقةمعاملة تفضيلية،  الحصول علىفي 
يتسبب تباين قواعد المنشأ . وعالوة على ما تقدم، شركات التصدير على المستوى اإلقليميبين  وينعدم فيه اليقين الغموض يشوبه

الفنية وإجراءات شارة إلى المتطلبات تم اإلوفضالً عن ذلك، بشكل فعلي. االتفاقيات الُملزمة  والتساؤل بشأن االلتباسإثارة في 
 تشتملالمتطلبات الفنية،  إطارالعربية. وفي  البلدانبين بالنسبة للصادرات ال يُستهان بها  باعتبارها تطرح تحدياتتقييم المطابقة 

 ت.المنتجاوتوسيم توصيف ، ومتطلبات وإجراءات االختباراتإصدار شهادات المنتجات،  إجراءاتعلى  الشائكةالمجاالت أبرز 
 في حاد تباينتعاني المنطقة من وفي المقام األول. اتصافها بالصرامة  جراء شاقةالمجاالت باعتبارها هذه  التعاطي معويتم 

التوصيف  ملصقات إدراجها علىب أو المصرح المطلوب، والتفاصيل الُمستخدمة اللغة ، وذلك من حيثمتطلبات التوسيم والتوصيف
 . تلك الملصقات، فضالً عن طبيعة المواد المستخدمة في والتوسيم

على نحو يكفل لشركات التصدير  غير الجمركيةالتصدي لمثل هذه التحديات المتنوعة والمتعلقة بالتدابير  من األهمية بمكان أن يتم
االستفادة من الفرص التجارية البينية المتبقية على مستوى المنطقة. ويتصف قسط كبير من العقبات التي تعترض سبيل التبادل 

ً  بصور التصدي لهاالتجاري البيني بالطابع اإلجرائي. وعلى هذا النحو، يتسنى   عملية عن طريق تيسير التبادل التجاري، عوضا
عن تغيير القواعد التجارية األساسية. وعلى الرغم من تعدد القضايا الواجب التجاوب معها، يمكن من خالل تحديد أولويات 

مواءمة اللوائح التنظيمية رامية إلى التدخالت بما يتوافق مع إمكانات التصدير اإلسهام في تعظيم الفوائد المترتبة عن الجهود ال
 إلقليمي. واإلجرائية على المستوى ا
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 تعزيز التكامل التجاري اإلقليمي أمام  المتاحةتحديد الفرص  (٣الفصل الثالث )

 
بين  جديرة باالعتبارتخفيض التعريفات الجمركية بمعدالت الستمرار تواضع مستوى التكامل في المنطقة على الرغم من نظراً 

التجارة في سبيل إحراز المزيد من التقدم نحو تعزيز  جهود هادفة بذليقتضي الوضع البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية، 
 التكامل التجاري اإلقليمي على شقين، على النحو التالي:  أمام تعزيز  اختيار الفرص المتاحة وتنطوي عمليةالمنطقة.  عبرالبينية 

ي تصديرها ف سبق وأن نجحت التي المنتجات منزيادة صادراتها  إلى أن تلجأ على المستوى اإلقليميالشريكة  ألطرافل يتسنى -١
مؤشر " استخدام إلى نعمدوسوف التصدير واالستيراد.  هياكلبين  القائم االتساق تفعيلفي  البلدان ويمكن أن تشرعبالفعل. 

البلدان، والمنتجات، واألسواق  إلقاء الضوء علىمن أجل  (١يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم ) "إمكانات التصدير
النمو ب ةستغلمالهذه اإلمكانات غير  أن ترتهنويمكن المنطقة. عبر مجال التجارة البينية في  ةستغلمغير  بإمكاناتتتمتع التي 

. (ةستغلمغير  راهنة)إمكانات احتكاكات السوق بأو  (ةستغلمإمكانات ديناميكية محتملة غير ) المتوقع على جانبي العرض والطلب
 لهذه اإلمكانات.  المطلوبة إلطالق العنان تحديد اإلجراءات ، يتسنىاألمرينبين هذين  التمييزطريق  وعن

في هيكل التصدير الصادرات والواردات اإلقليمية سوى عن طريق تغيير بين  المتواضع االتساقلن يتسنى االرتقاء بمستوى  -٢
بارتفاع  تتميزتصدير منتجات شروع البلدان في في حالة  يتسنى بلوغ هذه الغايةو. "جامعة الدول العربية"البلدان األعضاء في 

عجز في  المعاناة، من المتوقع أن تواصل من والتي ،تعاني وأيضاً المنتجات التي اإلقليمي،على المستوى عليها معدل الطلب 
 "تنويع الصادراتمؤشر "وسوف نعمد إلى استخدام مدار السنوات الخمسة القادمة. على  على المستوى اإلقليمي توريدهامعدل 

على تنويع سالل الصادرات  التي تفي بغرضالمنتجات الُمجدية اقتراح من أجل  (١)يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم 
دة البلدان من جانب  الصادرات المحتملةزيادات مراعاة مع ، "جامعة الدول العربية"مستوى البلدان األعضاء في   الحاليةالُمَورَّ

إمكانات التصدير المتوافرة  االستفادة منتحسين عن طريق  وذلك هذه المنتجات بتوريد والمعنية "جامعة الدول العربية" نطاقفي 
 .لديهم

يتم إغفالها في الوقت  التيالسانحة وفرص ال تجاهاالنتباه  استرعاءلنا  يتسنىلمعايير االختيار الُمشار إليها، وعن طريق االحتكام 
ً ، تنويع المنتجات أمام تعزيزالمتاحة الخيارات دراسة إلى جانب الحالي داخل المنطقة،  دعم االتساق على إلى جنب مع  جنبا

 . المستوى اإلقليمي

  على المستوى اإلقليمي ةلمستغلاتحديد الفرص التجارية غير : االتساقتعزيز 

اف شاستكبالتقاعس عن ، وهو ما يُفيد ضمناً التجارة اإلقليمية بين الدول العربية حصة تنخفض، االتساقينما يتواضع مستوى وب
ً إلى و. إقليمية صادرات من خاللالفرص المتاحة أمام تلبية الطلب اإلقليمي  العديد من  الفرصهذه على تسليط الضوء سعيا
مقارنة بين النعمد إلى ، عبر المنطقةتعزيز التجارة البينية  بغرض بشكل ُكلي أو بشكل جزئياستغاللها  يتم التي الالمحتملة 

 ساكنة مكوناتإلى  المستغلةغير يمكن تصنيف اإلمكانات و. المعنيةالصادرات الفعلية والصادرات المحتملة عبر القطاعات 
ز بين يالمجال أمامنا للتمي يُفسحبما (، ٢اإلطار التوضيحي رقم )يُرجى االطالع على  تفاعلية )ديناميكية(استاتيكية( وأخرى )

تلك مقابل  (growth-dependent potential) فعالبدور  آفاق النمو القائمة علىتضطلع فيها اإلمكانات القطاعات التي 
النمو.  وآفاق الوقت عنصرب دون التقيداالستفادة منها بما يكفل  السوقالتصدي الحتكاكات  يقتضي الوضع فيهاالقطاعات التي 

االستفادة من هذه الفرص عبر  بما يكفل الالزم تنفيذهاأنماط التدخالت التعرف على في سبيل حاسمة أهمية  التوجههذا ويكتسي 
 مختلف القطاعات.
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حصة التوضيحي الشكل  ويُبين. المختلفةعبر القطاعات بينية صادرات الإمكانات الحصة ( ٨)يستعرض الشكل التوضيحي 

 . وفيراهنةوقيم  قيم ديناميكيةالمتبقية إلى  المحتملة اإلمكانات تحليلفضالً عن بالفعل،  استغاللها تمإمكانات الصادرات التي 
. وفيما ستغلةالمالصدارة من حيث إمكانات الصادرات اإلجمالية وغير يحتل قطاع البالستيك والمطاط الصناعات التحويلية،  سياق

. وعلى الرغم ستغلةالماإلمكانات اإلجمالية وغير  بالنصيب األعظم منقطاع األلبان  يستأثر، األغذية والزراعةيتعلق بمنتجات 
. وفي إطار األقسام المختلفة عبر القطاعاتملحوظة بمعدالت  ستغلةالموالديناميكية غير  الراهنةاإلمكانات توزيع  يختلفمن ذلك، 
في إطار قطاعات الصادرات  ستغلةمغير أو ديناميكية  راهنةالبلدان التي تزخر بإمكانات على ص على التركيز نحرالتالية، 

 .اإلمكاناتلهذه إطالق العنان المرتبطة بنعكاسات التوزيع الجغرافي الخاص بها، فضالً عن االالخاصة بها، بهدف التعرف على 

 
  المنطقة، حسب القطاعات  عبر اإلمكانات التصديرية البينية  (٨الشكل التوضيحي رقم )
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 مستغلةالتعرف عىل اإلمكانات التصديرية غير ال (٢اإلطار التوضيحي رقم )

ن ) ستغلةغب  المستخدمة أو غب  المير يمكن تصنيف إمكانات التصد ( من أجل تيسب  التعرف عىل أنماط اإلجراءات الالزمة إلطالق ٢إىل مكوني 
 العنان أمام هذه اإلمكانية: 

  ستغلة اإلمكانات الراهنة غب  المتعبر (current untapped potential عن اإلمكانات المتبقية الناجمة عن احتكاكات السوقية )
ي ذلك تلك المتعلقة بالتدابب  غب  الجمركية. ويتم احتساب اإلمكانات الراهنة غب  

ن
عىل أساس اإلمكانات  ستغلةلماالمختلفة، بما ف

مكانات الصادرات المحتملة < الصادرات، الصادرات، وكلما كانت إ –( ١التصديرية الراهنة )ُيرجر االطالع عىل اإلطار التوضيحي رقم 
 مع احتساب قيمة صفرية لما هو خالف ذلك. 

 شب  اإلمكانات الديناميكية غب  ا
ُ
ي يرتهن تحقيقها بآفاق dynamic untapped potential) ستغلةلمت

( إىل اإلمكانات المتبقية والن 
ي العرض والطلب عىل مدى السنوات الخمسة المقبلة. ويتم اح عىل أساس  ستغلةلماتساب اإلمكانات الديناميكية غب  نمو جاننر

 . ستغلةلمااإلمكانات الراهنة غب   – ستغلةلمإجماىلي اإلمكانات غب  ا
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القائمة القطاعات الرئيسية بناء على حسب اإلقليمية  اإلمكانات التصديريةإجمالي  أعاله الشكل التوضيحييستعرض  مالحظة:
باإلضافة  تم تحقيقها بالفعل،إلى حصص  اإلمكانات التصديريةويتم تصنيف . "مركز التجارة الدولية"اإليجابية المعتمدة من جانب 

بآفاق  ترتهن عوامل ديناميكيةبسبب أو  االحتكاكات القائمة في السوقجراء  الوقت الحاليحتى لم يتم استخدامها  حصصإلى 
 (.growth-dependent dynamics) النمو

 
 التصدير وتنويع الصادراتإمكانات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 ."الدولية التجارةمركز " المعتمدة من جانبو

 قائمة على آفاق النمو: فرص تجارية عبر المنطقة ةستغلغير م ديناميكيةإمكانات تصديرية  ذات قطاعات ومنتجات

 ترتهن بديناميكياتوالتي  المنطقة عبر بإمكانات تصديرية بينيةينصب تركيز هذا القسم على القطاعات والمنتجات التي تزخر 
من النمو بوتيرة لمنتج معين كنت الدولة المصدرة تمكلما  (Supply-side growth) على جانب العرض النمويتحقق والنمو. 

الطلب على تجاوب في حالة  (Demand-side growth) ويتحقق النمو على جانب الطلب البلدان المنافسة لها. تفوقسريعة 
على الواردات الطلب  جانب جابةتمدى اسويتم تقدير الناتج المحلي اإلجمالي. نمو نصيب الفرد من معدل بشكل فعال مع الواردات 

مع  النمو معدل توافقفي حالة  ستغلة الم تتحقق اإلمكانات الديناميكية غيرو. التنمية وحسب القطاعمنفصل حسب مستوى بشكل 
اإلمكانات  استغالل وعن طريقذا النمو االقتصادي. ه تعزيزتنظيم قدرات اإلنتاج على نحو يُسهم في وفي حالة التقديرية  التوقعات

االنخراط بين الصادرات والواردات دون االحتياج إلى  االتساقتحقيق مزيد من  المساهمة في ، يمكن ستغلةالمالديناميكية غير 
  . الحتكاكات السوقالتصدي  تنسيقية تهدف إلىفي جهود 

في الناتج المحلي اإلجمالي على مدار  النموت أعلى معدالإحراز من المتوقع ، "الدوليصندوق النقد "الصادرة عن  للتقديراتوفقاً 
جيبوتي، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، في كل من  "جامعة الدول العربية"عبر البلدان األعضاء في  السنوات الخمسة القادمة

نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل لالعالمي  يتجاوز المتوسط على نحو تنموأن  يتوقع بهاوالتي من  ،والمغرب، والعراق، وتونس
اإلمكانات الُمشار إليها بالنمو االقتصادي  آفاقتدفع ومن المتوقع أن . ٢٠٢٢بحلول عام ٪( ٢٤أربعة وعشرين في المائة ) عند نسبة

يتعين ترجمة هذا النمو إلى فرص تجارية،  وسعياً إلىوعلى الرغم من ذلك، عبر جميع منتجاتها وأسواقها. هذه الدول لالتصديرية 
 .وارداتهامنتجات التي يتوقع أن ينمو معدل الطلب على لل ُمصدرة رئيسيةبلدان تطوير قدراتها باعتبارها على هذه البلدان 

 يستأثركما ، المنطقةعبر التجاري  التداول معدالت بأعلى البالستيك والمطاطيحظى قطاع  الصناعات التحويلية، سياقوفي 
مليار دوالر  ٢,٧، والتي ترقى إلى ستغلةالممن اإلمكانات الديناميكية غير  ٪(٢٩تسعة وعشرين في المائة ) مقدارهاحصة غالبة ب

الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة نمو نصيب الفرد من  يُسهمومن المتوقع أن  (. ٩رقم )يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي 
وتستأثر ٪(. ٨في رفع معدل الطلب على الواردات بنسبة تتجاوز ثمانية في المائة )في هذا القطاع ٪( ١٠عشرة في المائة )

 ١,٨تُقدر بقيمة  ستغلةمبينية غير  تصديريةإمكانات بالمنطقة،  عبرُمصدر للبالستيك  بلد المملكة العربية السعودية، بوصفها أكبر
" إيثلينكل من "البولي  على الصادرات اإلضافية األعظم من بالنصيب تحظىأن التي يُرجح وتشتمل المنتجات دوالر.  مليار
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تحوز اإلمارات العربية وباإلضافة إلى ذلك،  اإلمارات العربية المتحدة.سوق ومصر  سوقالموجهة نحو  و"البولي بروبلين"
طائفة متنوعة عبر مليون دوالر في إطار هذا القطاع  ٤٣٦تُقدر بقيمة  ستغلةمغير  ديناميكية تصديريةإمكانات ذاتها على المتحدة 

والتي ، عمان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واألردن، والعراقسلطنة نحو  الموجهةالمنتجات البالستيكية من 
"مصر"، على سبيل المثال،  قدرة إلى "صندوق النقد الدولي"وتُشير تقديرات المنطقة.  فيسواق سريعة النمو قائمة األ تتصدر
 البالغالمتوسط العالمي  إلى حد بعيد يتجاوزوهو ما ، ٢٠٢٢حتى عام  ٪(٤٧سبعة وأربعين في المائة )تجاوز ت بنسبةالنمو على 

، بما في ذلك على سبيل المثال المملكة العربية السعودية في هذا السوقالراسخة  للبلدانويتسنى ٪(. ٢٤أربعة وعشرين في المائة )
 معدل الطلبتكفل تلبية قدرات إنتاجية التخطيط لبناء في حالة مكاسب تصديرية إضافية  إحراز ترقبواإلمارات العربية المتحدة، 

النمو  آفاقب ومرتهنة ستغلةمغير  إضافية إمكاناتعلى مجتمعة قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية األخرى  وتحوز. المتنامي
 دوالر.  مليار ٥,٥ بما يُعادلالتجارة البينية في مجال 

 
، حسب قطاعات الصناعات بلدان المنطقة عبر ةستغلالمغير  الديناميكية البينيةاإلمكانات توزيع   (٩الشكل التوضيحي رقم )

 التحويلية

 
 

إجمالي  توزيعمن ٪( ٧٥خمسة وسبعين في المائة )نسبة على أ التوضيحي ضمنفي الشكل  القطاعات المبينةتندرج  مالحظة:
 في نطاقُمصدرة ( بلدان ٤أربعة ) أبرزالشكل التوضيحي  ويستعرضعبر المنطقة.  ستغلةالمالبينية غير  التصديريةمكانات اإل
تحوزها والتي  ستغلةالماإلمكانات غير  عن اللون الرمادي الفاتح ويعبر .ستغلةمتتمتع بإمكانات غير التي و "جامعة الدول العربية"

 ."ل العربيةجامعة الدو" نطاقفي دول ُمصدرة أخرى 

  
إمكانات التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 . "الدوليةمركز التجارة " المعتمدة من جانب
 

 ١,٨إلى ما يقرب من في مصر  ةستغلالماإلمكانات الديناميكية غير  تعزيز في القوي النمو االقتصاديتوقعات  تُسهم
 األغذية والزراعةطائفة من قطاعات عبر مليار دوالر 

 
يستفيد البعض ، "الدول العربيةجامعة " في نطاق شمال أفريقيابلدان  فياإلنتاج الزراعي واسع النطاق  انحسارعلى الرغم من 
الغالبية العظمى تكمن  وفيما يتعلق بالقطاعات الزراعية،تجارية إقليمية.  محاوربوصفها  من المواقع التي تشغلهامن بلدان الخليج 

عبر المنطقة حيث يتم إفساح مجال إضافي أمام نمو الصادرات البينية  في قطاع الفاكهة، ستغلةالمالديناميكية غير اإلمكانات  من
ما يتجاوز نصف هذه اإلمكانات بمصر  وتستأثر(. ١٠)يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  مليار دوالر (١) بما يعادل

العنب، والتمر، تتمثل في المقام األول في البرتقال، بل وايضاً في والتي ، "جامعة الدول العربية" في نطاقر العديد من األسواق عب
التوقعات القوية التي تُفيد بنمو اقتصاد  وتُسهمالتمر الهندي، والبطيخ، والليمون، واليوسفي. ووالجوافة، والمانجو، والفراولة، 

السوقية عبر طائفة واسعة حصتها تعزيز  إلى يؤدي، وهو ما يمكن أن ستغلةالماإلمكانات الديناميكية غير  هذه تعزيزفي مصر 
 بما، يرتفع معدل الطلب المتوقع في األسواق عبر المنطقة، سبقوباإلضافة إلى ما من منتجات التصدير، بما في ذلك الفاكهة. 

، "جامعة الدول العربية"كافة أسواق  في الخمسة المقبلة تاالسنو على مدار واردات الفاكهة تقريباً مضاعفة يُفسح المجال أمام 
حدوث انكماش ملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  "صندوق النقد الدولي"حيث تُشير توقعات  الجزائر ودولة فلسطين باستثناء
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تحقيق  يتسنىء، اوفي إطار قطاعي منتجات األلبان والمواد الغذائية األخرى على حد سولسنوات الخمسة القادمة. ا على مدى بهما
العرض والطلب.  جانبيفي  المتوخىمليون دوالر تقريباً في حالة استفادة البلدان من النمو  ٩٠٠صادرات إضافية تبلغ قيمتها 

هذه األخيرة من الدور  تنتفعتحقيق ثلثي هذه الصادرات اإلضافية من قبل كل من مصر واإلمارات العربية المتحدة، حيث  ويتسنى
بآفاق النمو في البلدين الُمشار إليهما على  ستغلةالمهذه اإلمكانات غير  وترتهنمحور تجاري رئيسي.  االذي تضطلع به باعتباره
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  تجاهجانب الطلب على الواردات  من ةالتقديري االستجابةحد سواء، باإلضافة إلى 

ناجمة  ستغلةمغير  هائلةكل قطاع من هذه القطاعات بإمكانات  يزخرفي األسواق المستهدفة الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك، 
 السوق، والمقرر طرحها للنقاش في القسم التالي.  تعن احتكاكا

 
حسب القطاعات ، عبر بلدان المنطقةستغلة المغير الديناميكية ينية الب توزيع اإلمكانات  (١٠الشكل التوضيحي رقم )

 الزراعية 

 
 

مكانات اإل٪( من توزيع إجمالي ٧٥تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة )
( بلدان ُمصدرة في نطاق "جامعة ٤الشكل التوضيحي أبرز أربعة ) ويستعرضعبر المنطقة.  ستغلةالمالتصديرية البينية غير 

التي تحوزها دول  ستغلةالم. ويعبر اللون الرمادي الفاتح عن اإلمكانات غير ستغلةمالدول العربية" والتي تتمتع بإمكانات غير 
 ُمصدرة أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية".

 
إمكانات التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 ."مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانب

  احتكاكات السوق تعرقلهاتجارية فرص : عبر المنطقة ةستغلغير م راهنة تصديريةإمكانات قطاعات ومنتجات ذات 

 بدور بارزفيها احتكاكات السوق  تضطلعتي إبراز الفرص ال نحو ويتحول، آفاق النمو القائمة علىمكانات اإل القسم يتجاوز هذا
تدابير غير جمركية شاقة وُمثقلة  في تتمثل قد، والتي التصدي لهذه االحتكاكاتوعن طريق في عرقلة التجارة البينية عبر المنطقة. 

في أو  ،من جهة أخرى تفضيالت المستهلكو من جهة العرضتضارب  في أو، بها ذات الصلةوالعقبات اإلجرائية  باألعباء
ً  تؤدي، والتي قد تجاريةاالفتقار إلى عالقات  يتسنى  النحو األمثل عبر األسواق،على  المبادالت التجارية توزيع تعذرإلى  جميعا

 آفاق النمو.أو  الوقتعنصر ب التقيددون اإلمكانات التجارية البينية  هذه تحقيق "جامعة الدول العربيةنطاق " فيللبلدان المصدرة 
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 الصناعاتعبر بلدان المنطقة، حسب قطاعات  ةستغلالمغير  الراهنة البينية اإلمكاناتتوزيع  (١١الشكل التوضيحي رقم )
 التحويلية

 
 

٪( من توزيع إجمالي ٧٥تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ) مالحظة:
( بلدان ُمصدرة في نطاق ٤عبر المنطقة. ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة ) ستغلةالممكانات التصديرية البينية غير اإل

والتي تحوزها  ستغلةالم. ويعبر اللون الرمادي الفاتح عن اإلمكانات غير ستغلةم"جامعة الدول العربية" والتي تتمتع بإمكانات غير 
 دول ُمصدرة أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية".

 
إمكانات التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"صادرة عن طاقم عمل  إحصاءات المصدر:

 . "مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانب
 

مليار  ٧,٨ اقيمتهتحقيق صادرات إضافية قد يُسهم في  بما اإلمكانات البينية الراهنة عبر المنطقةأمام إطالق العنان 
 دوالر في قطاعات الصناعات التحويلية.

 
مليار دوالر  ٧,٨إجمالي عبر المنطقة الصناعات التحويلية بالبينية  التجارة مجالفي  ستغلةالم غير اإلمكانات الراهنةقيمة تبلغ 

 تستأثر بالنصيب األعظمالقطاعات التي (. وتشتمل ١١مليار دوالر بالنسبة للقطاعات المبينة في الشكل التوضيحي رقم  ٦,٢)
 ،يةالحديد الفلزاتالبالستيك والمطاط، وقطاع  قطاع اآلالت، وقطاع علىاحتكاكات السوق ب والمتعلقة ستغلةالماإلمكانات غير  من

 معالجةمليار دوالر في حالة  ١صادرات إضافية تتجاوز قيمتها يتسنى تحقيق وفي قطاع اآلالت، . وقطاع الفلزات األخرى
في كل من اإلمارات العربية المتحدة )بواقع نمو الصادرات إمكانات من  الغالب القسطيمكن رصد وكامل. احتكاكات السوق بشكل 

مليون دوالر(.  ١٠٣مليون دوالر(، ولبنان )بواقع  ١٦٤مليون دوالر(، وتونس )بواقع  ١٩٧مليون دوالر(، ومصر )بواقع  ٢٩٠
 صعوبةعن  ينجمما قد وهو على النحو األمثل عبر األسواق، الصادرات توزيع قصور  إلى ستغلةالمغير هذه اإلمكانات  وتُعزى

، بما في ذلك على سبيل واردات المنتجات اإلقليمية أهميةاإلقليمية، مقارنة باألسواق الدولية. وعلى الرغم من خدمة األسواق 
عن استهداف  على المستوى اإلقليميالمصدرون يتقاعس والموصالت الكهربائية، والمحوالت، المثال أجهزة تكييف الهواء، 

 هذه المنتجات.ب بالعالقة بصور فعالة "الدول العربيةجامعة "أسواق 

 
في قطاع البالستيك والمطاط بالطابع الديناميكي )بواقع  ستغلةالمغير  اإلمكانات التصديريةتتصف الغالبية العظمى من وبينما 

باالحتكاكات القائمة والر مليون د ٩٠١وقيمتها  ستغلةالمغير  اإلمكانات التصديريةنسبة إضافية من  ترتبطر(، مليار دوال ٢,٧
مليون دوالر( واإلمارات العربية المتحدة  ٣٠٥وتتعاظم هذه اإلمكانات في كل من المملكة العربية السعودية )بواقع . األسواق في

ويتم توجيه بعض فرص نمو الصادرات في إطار هذا القطاع. ثي قرابة ثلبمجتمعة  تستأثروالتي  مليون دوالر(، ٢٦٠)بواقع 
وجود الطلب  نحو أسواق التصدير خارج المنطقة، وذلك على الرغم منقطاع في الوقت الراهن ضمن هذا ال الُمندرجةالمنتجات 
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 منتجفي بإمكانات راهنة غير مستغلة تتمتع المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، أيضاً.  على هذه المنتجات عبر المنطقة
صادراتها الراهنة إلى أطراف اإلمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من توجيه الغالبية العظمى من  في سوق إيثلينالبولي 

 شريكة خارج المنطقة، بما في ذلك سنغافورة، والصين، والهند، وبلجيكا. 

جامعة الدول "في البلدان األعضاء عبر كافة مليون دوالر  ٨١٦ الحديدية الفلزاتمن  تبلغ قيمة اإلمكانات الراهنة غير المستغلة
في هذا القطاع.  المرتهنة بآفاق النموو ستغلةالماإلمكانات التصديرية غير  الضعفبمقدار مستوى يتجاوز  عندأي ، "العربية
لم تتحقق في  فرصانطالقاً من ، مليون دوالر( ٢٩٦من هذه اإلمكانات )بواقع  غالب بنصيب اإلمارات العربية المتحدة وتستأثر

من تركيا، وأوكرانيا،  وافدةاحتياجاتها عبر واردات تلبية القسط األعظم من إلى والتي تلجأ  كل من مصر، واألردن، والعراق
 اإلمارات العربية المتحدة في الوقت الراهنالحديدية الخاصة ب الفلزاتصادرات تستهدف وفي المقابل، وإيران، والصين، والهند. 

وتستأثر كل من سلطنة عمان )بواقع . ن، والواليات المتحدة األمريكيةعمان، وإيراسلطنة كل من المملكة العربية السعودية، و
قدر بنحو نسبة إضافية تُ  مليون دوالر( مجتمعة ٨٦مليون دوالر(، وقطر )بواقع  ١٣٢مليون دوالر(، والبحرين )بواقع  ١٤٧

 في هذا القطاع.  آفاق النمو والقائمة على غير المحققةمن إمكانات الصادرات  ٪(٤٥خمسة وأربعين في المائة )

، مليون دوالر ٧٢٦ تبلغ المنطقة بقيمةعبر  إضافية بينية تحقيق صادراتإمكانية يتسع المجال أمام األخرى،  الفلزاتوفي قطاع 
اإلمكانات من  غالب بنصيباإلمارات العربية المتحدة تستأثر الحديدية،  بالفلزاتوفيما يتعلق النمو االقتصادي.  آفاقب دون التقيد

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين صادراتهما توجه كل من ومليون دوالر.  ١١٨بقيمة  بالنسبة لهذا القطاع ستغلةالمالراهنة غير 
 ٩٤٣صادرات إضافية قيمتها حقيق ت، على الرغم من إمكانية "جامعة الدول العربية"نطاق في أخرى إلى بلدان في المقام األول 

احتكاكات  الناجمة عن كافة اإلمكانات تحقيقنطاق جامعة الدول العربية، في حالة األطراف الشريكة في جميع ر عبر مليون دوال
 تخطياإلشارة إلى  بينما تجدرذا القطاع، بالنسبة له سوقينأبرز  إيطاليا والجزائركل من  تُشكلوفيما يتعلق بمصر، السوق. 

ومن  .(potential benchmark valueالقيمة المرجعية المحتملة )بالفعل ين السوقين الموجهة إلى هذالصادرات الراهنة 
، على سبيل المثال، (reorientation of exports) إعادة توجيه الصادراتيقتضي النمو  تحقيق المزيد منفإن هذا المنطلق، 

ً أسواق إقليمية، من قبيل المملكة العربية السعودية، والمغرب، واألردن، والسودان.  نحو قطاعات المالبس، توفر ، وختاما
التجميل، والمنتجات  ومستحضرات والمواد الكيميائية، ،والمنتجات الفلزيةالنفيسة، والمنتجات المعدنية،  والفلزاتوالمجوهرات، 

 ذات الصلة. االحتكاكات  كافة إزالةفي حالة مليار دوالر  ٢,٣بقيمة  المنطقة عبرأمام نمو الصادرات البينية  إضافي مجال الورقية

 
األغذية المنطقة، حسب قطاعات  بلدان عبر ةستغلالمتوزيع اإلمكانات البينية الراهنة غير   (١٢الشكل التوضيحي رقم )

  والزراعة

 
 

٪( من توزيع إجمالي ٧٥تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ) مالحظة:
( بلدان ُمصدرة تابعة لجامعة ٤إمكانات التصدير البينية غير المستغلة عبر المنطقة. ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة )

التي تقع في حيازة دول  ستغلةالمويمثل اللون الرمادي الباهت اإلمكانات غير الدول العربية وتتمتع بإمكانات غير مستغلة. 
منهجية إحصاءات صادرة عن طاقم عمل مركز التجارة الدولية بناء على  المصدر:ُمصدرة أخرى في إطار جامعة الدول العربية. 

 لية. مركز التجارة الدو المعتمدة من جانبإمكانات التصدير وتنويع الصادرات  تقييم
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 األغذية والزراعةعبر قطاعات  دوالر مليارات( ٤تتجاوز قيمتها أربعة ) ةستغلبإمكانات راهنة غير م المنطقةتستأثر 

 في حالة إزالة احتكاكات السوق ذات الصلة. والتي يمكن تحقيقها
 

مليون دوالر.  ٥٥٢ بإجماليعبر المنطقة  ستغلةالممن اإلمكانات الراهنة غير  أعلى قيمةبقطاع السكر  يستأثرالزراعة،  مجالفي 
بصفتها بفضل  ستغلةالممن هذه اإلمكانات غير  ٪(٦٠نسبة تتجاوز ستين في المائة )على اإلمارات العربية المتحدة وحدها  وتحوز

 قيم على أساستصدر اإلمارات العربية المتحدة السكر وفي الوقت الحالي، . موطن ألكبر مصفاة سكر في العالم )مصفاة الخليج(
قصور االستفادة من اإلمكانات ا، على الرغم من كل من إيران وتنزاني من الصادرات إلى تتجاوز المستوى المرجعي المتوقع

 ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والسودان، والصومال. "جامعة الدول العربية"في أسواق  أمامها المتاحة

من كل  وتستأثرمليون دوالر.  ٥٤٨تجاوز ت بقيمة ستغلةاإلمكانات الراهنة غير الم في قائمة األلبان المرتبة الثانيةقطاع ويحتل 
اإلمارات يُسهم الدور الذي تضطلع به ثلثي هذه اإلمكانات. ومجدداً،  بما يقرب منمصر واإلمارات العربية المتحدة مجتمعتين 

واردات  ثالثة أرباع نحويتم انتاج وقطاع. لر في هذا ايإمكانات التصدمحور تجاري إقليمي في تحفيز  العربية المتحدة باعتبارها
على الشركاء اإلقليميين، بما في ذلك المملكة في مرحلة الحقة ليتم توزيعها  إلى اإلمارات العربية المتحدة في نيوزيالنداالحليب 

من جهة والصادرات الفعلية من المحتملة  تنجم الفجوة بين اإلمكانات البينيةفيما يتعلق بمصر، العربية السعودية وسلطنة عمان. و
يتم بالكاد تصدير الجبن المصري . على سبيل المثال، الصادرات عبر األسواق على النحو األمثل توزيع قصورعن جهة أخرى 

الموجهة نحو المملكة العربية السعودية، واألردن، ، بينما تتجاوز الصادرات الجزائر على الرغم من ارتفاع معدل الطلبإلى 
 منافسة ضارية في المستقبل. ل تتعرض من هذا المنطلقوقد  المستوى المرجعيبالفعل بلدان أخرى،  جملة، من ولبنان

 
. وعلى الرغم من ذلك، مليون دوالر ٤٨٧ قيمتهامستغلة الراهنة غير المكانات اإلمن  مزيديحوز قطاع الحيوانات الحية على و

وهو ما يتسبب في  موردين محددين يتم فرضه علىلحظر مؤقت الحيوانات الحية في كثير من األحيان  الواردات من تخضع
األوضاع ذات الصلة  مراعاة لن يتسنى تحقيقها سوى في حالة، والتي الصادرات الفعلية والصادرات المحتملةتوسيع الفجوة بين 

نصف  بحصة تتجاوزوالتي تستأثر  ،أيضاً على األردن هذا الوضع  وينطبقِ  .الجمركية التعريفةبالعرض والطلب وجانبي ب
في قائمة األسواق تحتل المرتبة الثانية والتي تحظر الكويت، وعلى سبيل المثال، القطاع. في هذا  ستغلةالمغير  الراهنةاإلمكانات 

تتعلق انطالقاً من اعتبارات ذلك البلد استيراد الحيوانات الحية من  الراهنفي الوقت ، بالنسبة لألردن ستغلةالمذات اإلمكانات غير 
 أمام هذه الفرصة التصديرية إطالق العنانسوف يتعذر على األردن ريثما يتم رفع هذا الحظر، و. بمعايير الصحة والصحة النباتية

بما واردات الكويت  ارتفاع وفي ضوء ،األغنام الحية٪ من ٧,٢بواقع  بهاالتي يتمتع  الهامةالحصة السوقية بغض النظر عن 
  ٢٠١٧.14وعام  ٢٠١٣ما بين عام ( دوالر في المتوسط ١٣٦٠٠٠٠٠٠)مليون ثين مائة وستة وثالإلى يرقى 

وذلك في مليون دوالر،  ٤٨٤إجمالي عبر المنطقة بالبينية  الصادرات نمو أمام إمكانات إضافيةتُتيح المنتجات الغذائية األخرى 
لبلدان ا أمامالنفاذ إلى األسواق تيسير لاألوضاع الُمثلى توفر والتي طلب أعلى معدالت الب تحظىحالة استهداف األسواق التي 

دة تصدير في مجال  بها مصر تحظىالتي مكانات اإل استثمار يتعذر تقريباً وعلى سبيل المثال، . على المستوى اإلقليمي الُمَورَّ
لهذه المنتجات األسواق المستوردة  أبرز بلدين قائمةتصدر هذين العلى الرغم من ، في كل من اإلمارات والعراق منتجات العلكة

 ميزة تعريفية أمام وهو ما يُتيحمليون دوالر على التوالي،  ٣٩مبلغ و مليون دوالر ٤٣ مبلغإلى  الطلب يرقىحيث المنطقة،  عبر
 لها.  مقارنة بالبلدان المنافسةمصر 

قيمتها  توافر إمكانات راهنةمن  على الرغمإلى حد كبير، بالطابع الديناميكي  في قطاع الفاكهة ستغلةالمتتصف اإلمكانات غير 
هذه اإلمكانات وترتفع عربية المتحدة. ان، واإلمارات النمصر، والمملكة العربية السعودية، ولبمليون دوالر في كل من  ٢٠٨

احتكاكات السوق الناجمة عن التدابير غير تضطلع وبالعالقة بكل من البرتقال والتمر. على وجه التحديد  ستغلةالمالراهنة غير 
في كثير من عبر المنطقة باألولوية  اإلقليميةاألسواق تحظى  الوعالوة على ما تقدم، قوي في قطاع الفاكهة.  بدور الجمركية
 مبلغ إلى كل من االتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، وهولندامن الفاكهة مصر تتجاوز صادرات على سبيل المثال، واألحيان. 

بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة،  عبر األسواق اإلقليمية الطلب معدل التجاوب معقصور لكن مع ومليون دوالر،  ٣٨٠
 والعراق، واألردن، والسودان، وسلطنة عمان. 

 
 لدول األعضاء فيا يجوز أن تسعىفرص التصدير القائمة،  اغتنامطريق من التكامل التجاري عن  مزيدتحقيق وباإلضافة إلى 

هياكل التصدير  بين تعزيز االتساقعن طريق بعضها البعض  معتجاري التبادل الإلى زيادة حجم  "جامعة الدول العربية"

                                                 
ن عام  احتسابيتم  14 ة، بما يكفل للسنوات  أوزان مرتفعة عىل أساس إسناد  ٢٠١٧وعام  ٢٠١٣متوسط الواردات بي   . الحديثة األنماط نحو  إيالء مزيد من االنتباهاألخب 
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تغيير عن طريق  مستوى االتساقتعزيز االستراتيجيات التي تكفل وفي إطار القسم التالي، سوف نعمد إلى استكشاف واالستيراد. 
سوف (، ٤الطلب اإلقليمي. وفي إطار الفصل الرابع )بما يتماشى مع بشكل استراتيجي  "جامعة الدول العربية"هيكل صادرات 

تحديد عن طريق  الرئيسيةعبر القطاعات  ستغلةالمة غير إطالق العنان أمام اإلمكانات الراهننتناول بمزيد من التفصيل كيفية 
 الرئيسية.  الصناعات التحويليةو األغذية والزراعةقطاعات  عبر الُمثقلة باألعباء الشاقة غير الجمركيةالتدابير 

 بما يتماشى مع الطلب اإلقليميةتنويع سالل الصادرات : زيادة مستوى االتساق

فرص من  االستفادةتعظيم  عبرإحرازه  يتسنىمستوى التقدم الذي يتجاوز  بما ،كانية تعميق التكامل التجاري اإلقليميإم ترتهن
لدول ا أن تسعى يمكن. وطلب اإلقليميالمع  يتماشىبما التصدير  هيكلطاق توسيع ن بالقدرة على ،ستغلةالمالصادرات غير 
وعن . (targeted diversification programs) الهادفالتنويع اعتماد برامج هذا الهدف عن طريق  العربية إلى بلوغ

واردات بر عفي الوقت الراهن  تلبيتهيتم الطلب اإلقليمي الذي بما يتجاوب مع  المعروض من الصادراتتوسيع نطاق طريق 
 وتهدفالهياكل التجارية على المدى الطويل.  اتساقتعزيز يتسنى  ،"جامعة الدول العربية"دة خارج نطاق بلدان مورّ من  وافدة

التي المنتجات إلى تحديد  "التجارة الدوليةمركز " المعتمدة من جانب تنويع الصادراتفرص إمكانات التصدير و منهجية تقييم
المتعلقة بالنفاذ ع األوضاو معدل الطلب في ضوءو التي يتمتع بها البلد المصدر التوريدإمكانات بناء على التنويع  تصلح لغرض

تحسين التوافق بين  تكفلإتاحة آفاق واعدة في تنويع المنتجات عن  المترتبةيمكن أن تُسهم الفرص والمستهدفة.  األسواقإلى 
هذه تطوير من أجل تخصيص الموارد ُصناع السياسات والواردات على المستوى اإلقليمي، وذلك في حالة إيثار الصادرات 

 اإلنتاج والتصدير. في مجالي  القدرات الجديدة

ً إلى  عبركل بلد مستهدف  فيالمنتجات  تنوع مدىتقييم يعنى بمحدد مؤشر ب االستعانة يتمتحديد الفرص ذات الصلة،  وسعيا
 بناء على تصدير منتجات جديدةب المرتبطة (relative feasibility) الجدوى النسبية بقياس هذا المؤشر ويعنىالمنطقة العربية. 

والمنتجات  على أساس تنافسي بالفعل من جانب الدولة المعنيةالمنتجات التي يتم تصديرها ( proximity) التقارب بين مدى
ً  يعتدكما  ،غرض التنويعل التي يتم استقدامها الجديدة األوضاع ذات الصلة بالنفاذ إلى مراعاة مع ب معدل الطلب هذا المؤشر أيضا

إلى بنجاح  تصديرها تسنىيالتي المنتجات نحو  الرامية إلى تنويع الصادراتبما يكفل توجيه الجهود في الدول العربية  األسواق
 Product Space) حيز المنتج أسلوب حسابمؤشر الجدوى النسبية على يعتمد واألطراف الشريكة على المستوى اإلقليمي. 

method) هيدال(٢٠٠٧و وآخرون، ج( )Hidalgo et. al, 2007)الخاصة  سلة الصادرات الراهنةيحدد المسافة بين الذي ، و
بالتزامن مع بعضها هذه المنتجات  تواتر تصديرمعدل ن جهة أخرى، بناء على م المستهدف من جهة والمنتج الجديد بالبلد المعني

 ضمن في المعتاد بعضها البعضبتقترن المنتجات التي  أنباالفتراض  علىهذا األسلوب  ويعتمدالبلدان المعنية.  جانبمن البعض 
 المستهدفةواسعة من القدرات  بحزمةبالفعل  تزخرالتي البلدان  يسهل علىوقدرات مماثلة.  تتطلب توافر سالسل صادرات البلدان

أنماط  مراعاةتطويع هذا المؤشر بحيث يتم  يجوز، سبقوباإلضافة إلى ما منتج جديد محدد. صادراتها عن طريق استقدام تنويع 
 المقترح استقدامهاالمنتجات  التوفيق بينبما يكفل  ،الوصول إلى البحرإمكانية  ، وكذلكالمعنية األراضي المتاحة عبر البلدان

 .من جهة مع الموارد المتاحة من جهة أخرى لغرض التنويع

 
دةللبلدان  بالنسبةجدواها ب فرص التنويع تتميزينبغي أن  دة الحاليةالبلدان  إزاحةبدون  الجديدة الُمَورَّ في سبيل  الُمَورَّ

 .التبادل التجاري عبر المنطقةتعزيز و االتساق تحسين مستوى
 

تحقيق المزيد من التي يمكن أن تُسهم في  الفرص تلكفي  االهتمام ينحصر، بالجدوى تتصففرص التنويع التي  إجماليمن 
تنخفض حصة التركيز على المنتجات التي تحقيق هذا األمر عن طريق  ويتسنىمع تالفي التنافس البيني عبر المنطقة. التكامل، 

)يُرجى االطالع على  ٪(١٢عشر في المائة ) ياثنبواقع راهنة متوسط حصة الواردات البينية ال دونوارداتها البينية عبر المنطقة 
من للواردات البينية القيمة الفعلية على أساس الفجوة القائمة بين  "الفرص التجارية الُمهدرة مؤشر" احتسابيتم و(. ١الجدول رقم 

جميع ب بالعالقةالتي يتم رصدها في المتوسط  الحصةمع تلك حصة الواردات البينية  تساويفي حالة  ةوالقيمة االفتراضيجهة 
دة الحاليةمن جانب الدول شار إليها المُ  الفجوةسد  بشأنهاالتي يتعذر خيارات التنويع  بتحديدونكتفي 15 المنتجات. حالة في  الُمَورَّ
منتجات  المرتبطة باستقدامالجدوى النسبية رصد  أمام المجالهذا التوجه  ويُفسح. إمكاناتها التجارية توظيف كامل في أن نجحت

 تجنبمع ولكن تعزيز التجارة البينية، على  تأثيرها الفعال من حيثتتفوق عليها غيرها اختيار المنتجات التي  عن فضالً ، جديدة
 البيني عبر المنطقة. التنافس

                                                 
ي القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب  تم االستعانة بالمتوسط الُمحتسب 15

ي النفط"مركز التجارة الدولية"بالنسبة لجميع المنتجات الواردة فن
ي تستثنن

ة،  ،، والن  والمعادن، والتبغ، والذخب 
ي المائة )و وبعض المنتجات األخرى. 

ي عشر فن
 .٪(١٢تبلغ حصة الواردات البينية عبر المنطقة اثنن
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ذات الجدوى يتناول المنتجات  شرح موجزقديم مع ت، (٦( ورقم )٥في الجدولين رقم ) التي تم التوصل إليها عراض النتائجيتم است
التي تتوافر لدى البلد المعني  مستوى جدوى المنتجات كلما ارتفعاللون، قتامة  ازدادت درجةكلما و. المختلفةحسب البلدان النسبية 

عبر جميع خيارات  الُمهدرةالتجارية  قيم الفرص مجموع "مؤشر الفرص التجارية الُمهدرة"يحتسب و. القطاع المستهدففي 
الفجوة التجارية  رأب إمكانيةمدى إلى  ستغلةالماإلمكانات غير  مجموع ويشير. المستهدفي إطار القطاع ف المحددةالتنويع 

 ازدادتكلما ، (remaining difference) الفارق المتبقي ازدادالمنتجات. وكلما  المعنية بهذه بواسطة البلدان الُمصدرة الحالية
 .هيكل صادرات المنطقة وهيكل وارداتهاوافق بين الت تحسين يؤدي إلىالمنتجات بما  بالنسبة لهذه الهادفالتنويع أهمية 

 

 التنويع الهادفعبر  االتساقأمام تعزيز المجال  اتساععلى غيرها من القطاعات من حيث  المركبات اآلليةتتفوق 
 

وفي واقع  الواردات اإلقليمية.ب مقارنة ةملحوظ بمعدالتمن المركبات اآللية الصادرات اإلقليمية  انخفاض (٣الشكل رقم ) يوضح
 اتساع الفجوة القائمة من حيثقطاع المركبات اآللية  يتصدر ،المجدية والتي تصلح لغرض التنويعالقطاعات  مجملومن األمر، 

 مليون دوالر ٢٧٦ وقيمتها ستغلةالمغير اإلجمالية اإلمكانات و ،مليار دوالر من جهة ٤,٨ وقيمتهاالُمهدرة الفرص التجارية  بين
دة الحالية الدول التزامفي حالة حتى و . ومن هذا المنطلق،من جهة أخرى ، بما في ذلك "جامعة الدول العربية" نطاقفي  الُمَورَّ

إمكاناتها التجارية، كامل  باستثمار ،مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية المتحدة سبيل المثالعلى 
ويمكن أن تُسهم الجهود . الطلب جانب بمعدالت حادة عنمنتجات قطاع المركبات اآللية  من العرض جانب يتدنىمن المتوقع أن 
لمملكة العربية السعودية، ل ويتسنىالتجاري.  االتساقعن طريق تعزيز  هذه الفجوة سد في الصادراتتنويع إلى  الهادفة والرامية

 diesel) الديزل وقود وشاحنات، (motor vehicles) المركبات اآلليةوتصدير انتاج قدراتها في مجال على سبيل المثال، بناء 
trucks) ، الشاحناتومقطورات (tanker trailers) ،بما في ذلك منتجات جديدة باإلضافة إلى توجيه جهود التنويع نحو ،

ومركبات نقل ، (road tractors for semi-trailers) المقطوراتالمخصصة لشبة  جرارات الطرقعلى سبيل المثال 
 يتسنى وباإلضافة إلى ما سبق،. ركابيتجاوز عشر والمخصصة لنقل عدد  (motor vehicles for transportالركاب )

 والمقطورات، (special purpose vehicles) اآللية ذات األغراض الخاصةبناء خبراتها في مجال المركبات لتونس 
(trailers)بنية الصادرات الحالية،  وفي ضوءركبات المسافرين. ممجال  تنويع منتجاتها فيمع ت اآللية، ، وقطع غيار المركبا

 المركبات المخصصة لنقلمجال في  التي يتمتع بهاتنمية القدرات التصديرية  بهدف التنويعبأنشطة العراق  يضطلع يمكن أن
 (.vehicles for goods transport) البضائع

على التجاري  االتساقتعزيز  وتكفل الصادراتتنويع  تصلح لغرضحوافز فعالة  توفر األخرى التيقطاعات ال بعض وتتمثل
اتساع الفجوة من حيث  المرتبة الثانيةالمالبس قطاع  ويحتلالمجوهرات. قطاع المالبس و قطاعكل من في  اإلقليميالمستوى 

الفرص التجارية  إجمالي ومنمن جهة أخرى:  ستغلةالممن جهة واإلمكانات اإلجمالية غير  الُمهدرةالفرص التجارية  بين
البينية، الواردات  حصةمتوسط  عنداإلقليميين  شركاءال منمتنوعة  خيارات استيراد بما يكفل رمليار دوال ١,١ وقيمتها"الُمهدرة" 
دة الحاليةالبلدان  التزامحالة في  فحسبمليون دوالر  ٢٧٣ يعادل ماسوى  تحقيق لن يتسنى  بشكل كاملإطالق العنان ب الُمَورَّ

 تحديد فرص التنوي    ع (٣اإلطار التوضيحي رقم )
  

 فرص التنوي    ع ... 

 ي  التنوي    عفرص  تكمن
ن
ي ضوء( منتج ١٠٠أبرز مائة ) ف

ن
ن الفرصة بجدواها مؤشر تنوي    ع المنتجات: " عىل أساس كل بلد ف ي أن تتمب 

ينبغن
 ."  وتتمتع بمقومات جيدة تكفل إنجاح نشاط التصدير عىل المستوى اإلقليمي

 ي إجماىلي واردات "جامعة ا
ن
عد فرص التنوي    ع بمثابة منتجات تنخفض حصتها البينية ف

ُ
لدول العربية" دون المعدل المتوسط: ت

 "انخفاض مستوى التكامل التجاري". 

  عد فرص التنوي    ع بمثابة منتجات حيث تتجاوز الفرص التجارية "الُمهدرة" ذات الصلة بها )ُيرجر االطالع عىل الشكل أدناه( إجماىلي
ُ
ت

ي مستوى  ستغلةلماإلمكانات التصديرية غب  ا
ي نطاق "جامعة الدول العربية": "يتعذر معالجة تدتن

ن
دة الحالية ف من جانب البلدان الُمَورَّ

 التكامل التجاري الُمشار إليه من جانب بلدان أخرى تنتمي لعضوية "جامعة الدول العربية" عىل أساس أدائها الراهن". 
 

ي المتوسط، يتم استمداد نسب : "المهدرة"الفرص التجارية 
ن
ي المائة )ف

ن
ي عشر ف

٪( من واردات "جامعة الدول العربية" من بلدان مَوّردة ١٢ة اثنن
ي سبيل احتساب قيمة الفرص التجارية الُمهدرة، يتم مقارنة حصة الواردات البينية من المنتج بهذا المتوسط. و

ن
. وف ي عىل المستوى اإلقليمي

ن
ف

ي تنخفض فيها هذه الحصة عن المتوسط، يتم تع
ن التبادل التجاري الحاالت الن  ريف الفرص التجارية الُمهدرة باعتبارها المسافة الفاصلة بي 

ي المائة )
ن
ي عشر ف

ي حالة توريد نسبة اثنن
ن
ي المنتج، وذلك ف

ن
ي ف

اضن ي المنتج عبر المنطقة من جهة والتبادل التجاري االفب 
ن
ي الفعىلي ف

٪( من ١٢البينن
 . ن ي عبر موردين إقليميي 

 واردات المنتج المعنن
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 ،كل بلد بهينفرد  الذي هيكل التصديرالبلدان بما يتماشى مع وتتباين النتائج باختالف . االمتوافرة لديه الصادرات البينيةمكانات إل
مصر  تزخر كل منالمالبس،  قطاعوفي وعلى سبيل المثال، في سالسل الصادرات الوطنية.  القدرات المتأصلة نفضالً ع

التي تكفل لها  الفرصبالعديد من نطقة، للمالبس عبر المالُمصدرة البلدان  أبرزالقائمة ضمن  ، والتي تتصدرواألردن وتونس
 قطاع جديد لديها نشوء وتطوردولة فلسطين  تشهديمكن أن المالبس. وفي ذات الوقت، من منتجاتها توسيع نطاق  االستمرار في

 .صناع المالبس صناعةفي 

 وةهذه الفج رأبلن يتسنى و. مليون دوالر ٨٥٠قرابة  الُمهدرةلفرص التجارية ل تبلغ القيمة اإلجماليةوفي قطاع المجوهرات، 
دة الحاليةالدول  كافة اإلمكانات المتبقية من قبل باستثماراالكتفاء في حالة  فقط مليون دوالر ١٤ يناهز بمقدارسوى  في  الُمَورَّ
البلدان األعضاء جميع فرص التنويع أمام هذا القطاع  يمكن أن يُتيح، الموارد المتاحةوفي حدود . "جامعة الدول العربية" نطاق

الصفير، واألحجار شبه الياقوت، و، والمشغولاأللماس منتجات  فيأبرز فرص التنويع  وتكمنتقريباً.  "جامعة الدول العربية" في
 الفضية. المجوهراتقطع الكريمة، و

 
التكامل والتي من شأنها تعزيز أمام تنويع المنتجات اللحوم والزيوت النباتية خيارات ُمجدية ، تُتيح األغذية والزراعة مجالفي 

 اإلقليمي. 
 

من جانب  ستغلةالمغير و المتبقية في المنطقة واإلمكاناتبين الفرص التجارية الُمهدرة الفجوة عبر القطاعات الزراعية، تتسع 
دة الحاليةالبلدان  هون النباتية الزيوت والدقطاع اللحوم وقطاع في كل من  لتبلغ مداها ،"جامعة الدول العربية" نطاق في الُمَورَّ

القطاعات فإن تنويع المنتجات في هذه ، ومن هذا المنطلق مليون دوالر، على التوالي. ٣٣٤ وإلى مليون دوالر ٣٥٨إلى  بما يرقى
القطاعين هذين وفي بين الصادرات والواردات. تعزيز االتساق  عن طريقزيادة التكامل اإلقليمي  على التأثير بشكل بارزمن شأنه 

تكفل  بإمكاناتالتنويع  لغرضالتي تصلح  المنتجاتكما تتمتع ، أهمية خاصة عبر المنطقةفرص العرض  تكتسيعلى حد سواء، 
 إغالق ويجوزعلى التوالي.  ،في قطاعي اللحوم والزيوت النباتيةمليون دوالر  ٣٣ وبواقع ماليين دوالر ٨ بواقع الصادرات نمو

متقدمة مرتبة  زيوت الطعاملحوم األبقار، وطائفة من الطيور المجمدة، و وتحتل: دول ُموردة أخرىتبقية من جانب الفجوة الم
كل من مصر والصومال ما تُحقق وبين. "جامعة الدول العربية"لعديد من البلدان األعضاء في ا في إطارتنويع المنتجات على مؤشر 

 صناعة إقامةيمكن أن تسعى كل من العراق وجيبوتي وموريتانيا واليمن ودولة فلسطين إلى اللحوم، تصدير  النجاح فيبالفعل 
 في هذا القطاع القائمةالقدرات االستفادة من  يتنسى للدول المصدرة اإلقليميةوفيما يتعلق بالزيوت والدهون النباتية، . للحوم

الشريكة  لألطرافويتسنى منتجات جديدة في كل من الكويت وُعمان والسودان واإلمارات العربية المتحدة واليمن.  نحو والتحول
جزر القمر وجيبوتي وليبيا في  انتاج وتصدير الزيوت قدراتها في مجالتطوير الشروع في األخرى على الصعيد اإلقليمي 

 قطاع بعض منتجات على األغذية والزراعةفي قطاعات  تتصف بجاذبيتهاالتي  فرص التنويع األخرى وتشتملوالصومال وقطر. 
دة الحاليةوتعجز البلدان والقشريات. األسماك   فرص مجدية وواسعة النطاقالقطاع هذا تلبية الطلب اإلقليمي، ويتيح عن  الُمَورَّ

 والسودان.جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا واليمن كل من ل بالنسبةأمام تنويع المنتجات 
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 خيارات التنويع في قطاعات الصناعات التحويلية، حسب البلدان  (٥الجدول رقم )

 
 

 ( فرصة.٣٩( إلى تسعة وثالثين )١فرص التنويع المتاحة بمعدل يتراوح بين فرصة واحدة ) عددقتامة اللون، كلما ارتفع  درجةازدادت كلما : مالحظة
 

 ."الدوليةمركز التجارة " المعتمدة من جانبإمكانات التصدير وفرص تنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"عمل  إحصاءات صادرة عن طاقم: المصدر



ن الدول أكبر إقليمي تكامل لتحقيق فرص تصدير  خلق  العربيةبي 

36 

 

 ، حسب البلدان األغذية والزراعةخيارات التنويع في قطاعات  (٦الجدول رقم )

 
 .الُمجهزباألرز  التنويع* ترتبط جميع فرص 

 
 تتماشىينبغي أن ، األغذية والزراعةوفي قطاع  .( فرص٨ثماني )و( ١بمعدل يتراوح بين فرصة واحدة ) ، وذلكدرجة قتامة اللون، كلما ارتفع عدد فرص التنويع المتاحةزدادت اكلما : مالحظة

على أساس يتم تعريف هذا المعيار وفي هذه المنتجات.  في الوقت الراهن حاد ال تعاني من عجز تجاريالصادرات على البلدان التي  يقتصر تنويعأن  يكفلمعيار إضافي  معالمنتجات 

(
𝑋𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑘

𝑋𝑖−𝑀𝑖
> −0.5%) . 

 
."مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانبإمكانات التصدير وفرص تنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية": إحصاءات صادرة عن طاقم عمل المصدر
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فرص التصدير السوق في سبيل إطالق العنان أمام  القائمة في حتكاكاتلالالتصدي  (٤الفصل الرابع )
 على المستوى اإلقليمي

 
والتي  غير الجمركيةالتدابير الناجمة عن  احتكاكات السوقمن ارتفاع عدد  "جامعة الدول العربية" البلدان األعضاء فيتعاني 

قطاعات ب المرتبطةالتحديات كذلك و القطاعاتالمشتركة عبر للتحديات التصدي  وسعياً إلىالمصدرين اإلقليميين.  تعترض سبيل
 الدراسات التي أفادت بهاعقبات التجارية دراسة النعمد إلى . وفي إطار هذا الفصل، ةهادف إجراءاتاتخاذ يقتضي الوضع  ،محددة

دول  في خمس "الدوليةمركز التجارة "والتي أجراها بشأن التدابير غير الجمركية بتوجهات قطاع األعمال متعلقة االستقصائية ال
على نطاق واسع تزخر و، قويبدور  غير الجمركيةتضطلع فيها التدابير  قطاعات (٨ثمانية )اختيار  على حرصناوقد 16 عربية.

( ٤أربعة )بينية إضافية قيمتها تحقيق صادرات يتسنى ، المجملباحتكاكات السوق. وفي  بالعالقة ستغلةمغير  تصديريةبإمكانات 
االحتكاكات القائمة في هذه القطاعات، بما في ذلك تلك االحتكاكات ذات الصلة التغلب على  دوالر عبر المنطقة في حالةمليارات 
 .غير الجمركيةبالتدابير 

البلدان من  المجموعات الثنائية المشتركة بالنسبة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، الجزء المتبقي من هذا الفصلويتناول 
بعض ل يتعرض بإيجاز، كما من الصادرات البينية ستغلةالماإلمكانات الراهنة غير  بأعلى التي تزخرو وأسواق االستيراد الُمصدرة

قطاع األعمال المتعلقة بتوجهات الدراسات االستقصائية  أفادت بهالذي على النحو  غير الجمركيةتدابير التحديات المتعلقة بال
 ة بلدان عربية. وذلك في خمس "الدوليةمركز التجارة "والتي أجراها 

 الصناعات التحويلية قطاعات

تحفيز التجارة  في إطارها يتسنىربما  والتيقطاعات رئيسية  (٤) أربعةينصب التركيز على ، التحويليةالصناعات  سياقوفي 
االحتكاكات القائمة في السوق والمتعلقة بالتدابير غير الجمركية.  التغلب علىعن طريق البينية عبر المنطقة بمعدالت ملحوظة 

 فيالتجارة البينية  بالعالقة بمجالالشاقة  غير الجمركيةالتدابير عدد من أعلى تستأثر بالتي  ،قطاعات الصناعات التحويليةوتتمثل 
تتعدد اإلفادات التي وباإلضافة إلى ما تقدم،  والمنتجات المعدنية. ،والمطاط والبالستيك ،اآلالتفي  ،"جامعة الدول العربيةنطاق "

، كما "جامعة الدول العربية" نطاق في التجارة البينية مجالب بالعالقة شاقة تدابير غير جمركيةلقطاع المالبس  تعرض تُشير إلى
عن طريق االستفادة من هذه و .رمليون دوال ٤٥٠ بما يتجاوزمن الصادرات البينية اإلضافية  ستغلةمبإمكانات راهنة غير يزخر 

المنطقة  في نطاقمليار دوالر  ٢,٨تحقيق صادرات إضافية قيمتها  ، يتسنىالقطاعات الرئيسية األربع التي تحفل بها اإلمكانات
 العربية. 

  قطاع اآلالت

بما يُفيد من الصادرات البينية عبر المنطقة،  مليار دوالر (١) قيمتهاتتجاوز  ستغلةمغير  راهنةقطاع اآلالت بإمكانات  يزخر
ويتم بشكل كامل.  لالحتكاكات القائمة في السوقالتصدي في حالة ثلثي فرص نمو الصادرات ا يقرب من م تحقيقبإمكانية ضمناً 
 وأسواق التصدير البلدان الُمصدرة من مجموعات ثنائيةعشر عبر  ستغلةالمما يقرب من نصف هذه اإلمكانات الحالية غير  توزيع

(exporter-importer pairs )( ١٣الشكل التوضيحي رقم يُرجى االطالع على .) وتتمثل المنتجات الرئيسية القائمة في هذا
( والموصالت ignitions wiring setsأنظمة اإلشعال السلكي )البينية عبر المنطقة في القطاع والتي تكفل تعزيز التجارة 

أجهزة التبريد (، وair conditioning machinesتكييف الهواء )وأجهزة (، electrical conductorsالكهربائية )
منتجات أخرى. وعلى النحو الوارد واألسالك، وذلك ضمن (، water heatersالمياه ) وسخانات(، refrigerators)والتثليج 

يتقاعس المصدرون اإلقليميون اإلقليمي على بعض من هذه المنتجات، معدل الطلب من ارتفاع وعلى الرغم (، ٣في الفصل الثالث )
 بهذه المنتجات.  "جامعة الدول العربية"أسواق بشكل فعال عن استهداف 

 الموردين والمصدرينالتعاون بين تعزيز  ، يقتضي الوضعفي قطاع اآلالت الجديرة باالعتبار اإلمكانات الراهنة في سبيل تحقيقو
بطابع  القطاعهذا  ضمن تندرجالتي اف المنتجات اتصيتسبب و. االحتكاكات القائمة في السوقمختلف أنماط التغلب على  بغرض
المتطلبات ذات الصلة بتقييم  استيفاء على المصدرين اإلقليميين تحول دون قدرة حادةصعوبات طرح التقني في  والتقدمالتعقيد 

تدبير غير  ١٣٣إجمالي  إلى المصدرون العرب أشاروبشكل عام، . واإلقرار بهاشهادات المنشأ  واستصدارمطابقة المنتجات، 
 المنطقة في هذا القطاع.شاقة وُمثقلة باألعباء في مجال التجارة البينية عبر  مع توصيفها باعتبارها، جمركي

                                                 
16  . ن  مرص واألردن والمغرب وتونس ودولة فلسطي 
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 مسارتعترض  على صعوباتالتدابير غير الجمركية الشائكة،  إجمالي ، منجمركي( تدبير غير ٢٨ثمانية وعشرين ) وينطوي
 ١,٢الصادرات الراهنة )بواقع من حيث صدارة األسواق  بدورهاحتل والتي تالصادرات إلى سوق المملكة العربية السعودية، 

وباإلضافة إلى ما مليون دوالر(.  ٢١٠,٩من الصادرات البينية )بواقع  ستغلةالماإلمكانات غير مليار دوالر( وكذلك من حيث 
 والتي تعترض مسارالشاقة والُمثقلة باألعباء،  تدبير غير جمركي إضافي من التدابير غير الجمركية ٢٥اإلشارة إلى  سبق، تم

مليون دوالر.  ٢٣تُقدر بحوالي  في الوقت الراهن ستغلةموارادات غير مع توافر إمكانات ، صادرات اآلالت إلى السوق السوداني
تدبير غير  ١٤إلى الجزائر )بواقع  االنخراط في التصديرالتعرض لصعوبات عند إلى قطاع اآلالت بأشار المصدرون المعنيون و

تدابير  ٧(، وإلى تونس )بواقع غير جمركيةتدابير  ٨وإلى ليبيا )بواقع (، جمركيةتدابير غير  ١٠)بواقع  (، وإلى العراقجمركي
 ٤(، وإلى المغرب )بواقع غير جمركيةتدابير  ٥)بواقع  (، وإلى لبنانغير جمركيةتدابير  ٥(، وإلى اليمن )بواقع غير جمركية

(، وإلى اإلمارات غير جمركيةتدابير  ٣(، وإلى الكويت )بواقع غير جمركيةتدابير  ٤(، وإلى األردن )بواقع مركيةغير ج تدابير
تدبيرين قطر )بواقع (، وإلى ينيجمركتدبيرين غير (، وإلى سلطنة عمان )بواقع غير جمركيةتدابير  ٣العربية المتحدة )بواقع 

 (. تدبير غير جمركي ١مصر )بواقع (، وإلى تدبير غير جمركي ١(، وإلى موريتانيا )بواقع ينجمركيغير 

 ،بها ذات الصلة وأسواق التصدير البلدان المصدرة من مجموعات ثنائية( ١٠عشرة )أبرز   (١٣الشكل التوضيحي رقم )
 في قطاع اآلالت ةستغلمراهنة غير  بإمكاناتوالتي تزخر 

 
 

تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة مالحظة: 
 .الدائرة الخارجيةبها في 

 
المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  ة"مركز التجارة الدوليمل "إحصاءات صادرة عن طاقم ع المصدر:
 "مركز التجارة الدولية" من جانب

 
 
 
 

 ذات الصلةالتحديات واللوائح التنظيمية  عن تباين باألعباء الناجمةاآلالت  قطاعب المعنيين المصدرين إثقال كاهل
 . ةإجراءات تقييم المطابقب
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اللوائح ذات الصلة  بتغايرأفاد المصدرون وعملية تقييم مطابقة المنتجات، واإلجراءات ذات الصلة، فيما يتعلق باللوائح الفنية، 
بالصادرات الموجهة إلى السوق وارتبطت هذه اإلفادات الصرامة. طابع ب توصيفهاباإلضافة إلى  آلالتل بالنسبةباستهالك الطاقة 

 علىتحديات محددة ناجمة عن القيود المفروضة من األردن إلى  مصدرونالتونسي والسوق السعودي. وعلى سبيل المثال، أشار 
معايير كفاءة نصوص عليها في مفرط المطالب ال، وهو بمثابة غاز تبريد، في انتاج الثالجات، باإلضافة إلى "الفريون"استخدام 

المملكة العربية  وذلك فيتتعلق باإلقرار بشهادات المطابقة المحلية أيضاً إلى تحديات  مصدرون أردنيونوأشار استهالك الطاقة. 
 مع إضافيةتكاليف المملكة العربية السعودية بما يتسبب في تكبد  تشترطهاوالتي  االختباراتإعادة  متطلباتفضالً عن السعودية، 

العقبات اإلجرائية المتعلقة بهذه  إزاءالشعور باإلحباط وعالوة على ما تقدم، أعرب المصدرون عن . متداد فترات التأخيرا
شار المصدرون المصريون إلى المتطلبات التي تفرضها سلطات الجمارك السعودية والتي تقتضي على سبيل المثال، أوالتقييمات. 

على الرغم من مع المواصفات األوروبية،  يتوافقما توفير شهادات مطابقة ب
محافظة  في مقرهايقع  واحدة شركة خاصة من سوىهذه الشهادة  قبول عدم

إصدار إجراءات و التفتيشعن خصوصية متطلبات  ويترتب. "اإلسكندرية"
ذات  فترات التأخير على مدار أسابيع مع تصاعد التكاليف امتدادالشهادات 

لمتطلبات مماثلة لبنان والجزائر  بأسواقالمعنيون وتعرض المصدرون . الصلة
مع والتي يتم فرضها من جانب شركات خاصة  والمعاينةالتفتيش  في مجال

 تحدياتوباإلضافة إلى ما سبق، تم اإلشارة إلى . ارتفاع التكاليف ذات الصلة بها
كل  بأسواق معنيينمصدرين من قبل وذلك باإلقرار بشهادات المطابقة  تتعلق

 من المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر.

 
  . صفة المنشأبإثبات تحديات تتعلق  متعددة المكوناتالتي تتميز بها اآلالت  والمتطورةالمتقدمة تطرح الطبيعة 

 
لصعوبات تتعلق  ضالتعرما يقرب من نصف المنتجات التي تندرج ضمن قطاع اآلالت عن ب المعنيونأعرب المصدرون 

، وكذلك العقبات اإلجرائية التي تنطوي عليها هذه العملية، والسيما تلك المتعلقة بعدد اشهادات المنشأ واإلقرار بهذ باستصدار
المعنيين بخدمة األسواق الجزائرية اإلفادات من جانب العديد من المصدرين تقديمها في هذا الصدد. ووردت هذه الوثائق الالزم 

 تطرحتانية والمصرية والعراقية والليبية والمغربية والسودانية والتونسية واإلماراتية والسعودية. وباإلضافة إلى ذلك، والموري
تقديم شهادات المنشأ باللغة اإلنجليزية، مع رفض استالم شهادات ب يتم االشتراطعوائق. وفي العراق، ال المزيد منمتطلبات اللغة 

تحرير جميع ب يتم االشتراطأردنيين. وعلى النقيض، وفي العديد من الدول العربية، صادرة باللغة العربية من جانب مصدرين 
باللغة العربية، وهو ما يطرح تحديات  "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىاتفاقية "التفاصيل الواردة في شهادة المنشأ بموجب 

اآلالت إلى كل من المملكة  مصدرين معنيين بتوجيههذه اإلشكالية من جانب  اإلشارة إلىتم وصفات الفنية. االمو بالعالقة ببعض
، العربية السعودية، والسودان، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، واألردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر

 والجزائر، والمغرب، وسوريا، وليبيا. 

المصدرين المعنيين  ارتعترض مسإثارة مشكالت مع  امتداد فترات التأخيريتسبب قصور األداء على الحدود في 
  .بقطاع اآلالت

 
أعرب و. قطاع اآلالتب المعنيينتطرح التحديات المتعلقة بالجمارك عقبات تعترض سبيل المصدرين باإلضافة إلى ما سبق، 

وكذلك إساءة تصنيف ، وفرط الخشونةواإلطالة  بالرتابةتتصف التي  التفتيشالمصدرون اإلقليميون عن األسف إزاء إجراءات 
مدفوعات إضافية من أجل التعجيل بوتيرة العمليات ذات الصلة، واإلجراءات القانونية الشاقة الُمثقلة  بسدادالمنتجات، والمطالبة 

عبر العديد من المؤسسات. وباإلضافة إلى ما سبق، أشار المصدرون إلى التحديات  وثائقللحصول على اتخاذها  والالزمباألعباء 
 من إسرائيل.  اتمكونأي  توريداجمة عن متطلبات التوثيق الصارم والالزم إلثبات عدم الن

 

 قطاع البالستيك والمطاط

في  ٪(١٨ثمانية عشر في المائة )والتي تقتصر على  حتى اآلن ستغلةالمحصة الصادرات الراهنة غير  محدوديةعلى الرغم من 
تُقدر  بقيمةنمو الصادرات، واسعة النطاق أمام فرص هذا القطاع  الذي يتميز به الحجم الهائل يتيحقطاع البالستيك والمطاط، 

من الدراسة االستقصائية التي استهدفت خمسة بلدان عربية  الُمستقاةتكشف الدالئل مليون دوالر. وفي ذات الوقت،  ٩٠١بنحو 
جامعة الدول " في نطاقحدوث اختناقات في مجال التجارة البينية ، في تدبير غير جمركي (٥٤أربع وخمسين ) النقاب عن تسبب

التفاصيل الواردة  جميع يتم المطالبة بإدراج"
ي شهادة المنشأ 

اتفاقية منطقة بموجب " فن
ى باللغة العربية،  "التجارة الحرة العربية الكبر

 لتعذر ترجمة بعض 
ً
وهو ما يمثل صعوبة نظرا

جمتها."  المواصفات واألرقام، وال يوض بب 
 
ُمصدر مصري معني بتصدير أجهزة  -

تكييف الهواء إلى اإلمارات العربية 

 المتحدة
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جامعة الدول " في نطاق ستغلةلماوز ثلث اإلمكانات البينية غير اما يتجب. وتستأثر المملكة العربية السعودية وحدها "العربية
في تحقيق حصة هذا البلد  دعمفي ضوء أدائها التصديري القوي على مدار السنوات الماضية، وهو ما في هذا القطاع  "العربية

وتشتمل المنتجات التي تحتل صدارة القائمة من حيث . منتجات رئيسيةفي ٪( ٢١واحد وعشرين في المائة ) نسبتهاسوقية عالمية 
 إطارات الهواء المضغوط، و(polyethylene) إيثلينالبولي كل من  علىهذا القطاع  في ستغلةالماإلمكانات الراهنة غير 

(pneumatic tyres) بروبلين، والبولي (polypropylene) ،والزجاجات البالستيكية، وأدوات المائدة البالستيكية ،
التي تزخر بإمكانات وعلى مستوى المنطقة وتتمثل بعض البلدان المستوردة الرئيسية  .(plastic film) البالستيكية واألغشية

اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والجزائر والعراق بالنسبة لهذا القطاع في كل من  ستغلةمراهنة غير 
ؤدي تسارع وتيرة الواردات إلى تحفيز هذه اإلمكانات. وفي إطار دولة اإلمارات العربية المتحدة، يوعلى جانب الطلب، واألردن. 

في  ٪(٦٥خمسة وستين في المائة )نسبة  يتجاوز معدل نمو الطلبمن المتوقع أن والتي تستأثر بالنصيب األعظم من الواردات، 
نسبة ثمانين في المائة  الوارداتمن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو المتوسط على مدار السنوات الخمسة القادمة. وفي مصر، 

 المقبلة. الخمسة السنوات٪( في بعض المنتجات في إطار هذا القطاع على مدار ٨٠)

 
 ذات الصلة بها وأسواق التصدير البلدان المصدرة من مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة )  (١٤الشكل التوضيحي رقم )

 والمطاطة في قطاع البالستيك ستغلتي تزخر بإمكانات راهنة غير موال

 
تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة مالحظة: 

 .بها في الدائرة الخارجية
 

المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:
 ."مركز التجارة الدولية" من جانب

 
عبر الدول  قطاع البالستيكب المعنيينالمصدرين أمام  هائلةتحديات شهادات المنشأ  الحصول على إجراءاتتطرح 

 "جامعة الدول العربية"األعضاء في 
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تعين على المصدرين قطاع، يفي هذا الالملموسة  الراهنةتحقيق اإلمكانات في سبيل 
على مستوى السوق. في قطاعات محددة  السائدةالحتكاكات ل التصدي والموردين

شهادات المنشأ. وعلى سبيل المثال، رتبط العقبات الرئيسية بإجراءات استصدار وت
 بتصدير األنابيب المطاطية إلى الجزائر المعنيونالمصدرون المصريون أفاد 

اتفاقية منطقة "بموجب  المتطلبات ذات الصلة بإصدار شهادات المنشأ باشتراط
اإلفصاح عن اسم الشركة الُمنتجة وبيانات االتصال  "التجارة الحرة العربية الكبرى

 أشاروباإلضافة إلى ما تقدم،  ، وهو ما يُصنف ضمن المعلومات السرية. بها
إطار عرض لها في تتعلق بالعقبات اإلجرائية التي يتم الت شواغل إلىالمصدرون 

 تصدير المنتجات إلىتكبد تكاليف باهظة عند ، بما في ذلك شهادات المنشأ استصدار
 أشاروعلى سبيل المثال، ، والجزائر، والعراق. المملكة العربية السعودية، وتونس

من قبل  المنشأ اتالتصديق على شهادمتطلبات  إلىإلى العراق  البالستيكيةاألنابيب المعنيون بتصدير  المصدرون األردنيون
أعرب باإلضافة إلى ما سبق، ورسوم إضافية مرتفعة. وزارة الخارجية األردنية والسفارة العراقية وهو ما يتسبب في تكبد 

 التكاليف ذات الصلة إزاءقلق العن المواد البالستيكية إلى اإلمارات العربية المتحدة المعنيون بتصدير المصدرون األردنيون 
 شهادات المنشأ.صدور  لحينامتداد فترات االنتظار باإلضافة إلى 

 
 .اختبارات المنتجات وإجراءاتجراء متطلبات تقييم المطابقة  كاهل المصدرين اإلقليميين في قطاع البالستيك إثقال

 
 االختبارات معاييرفرط صرامة إلى المعنيون بقطاع البالستيك من كل من مصر واألردن ودولة فلسطين  المصدرونأشار 
الناجمة عن  ، إلى جانب التحديات اإلدارية والتكاليفالمنتجات الخاصة بهمالتي يتم استخدامها في صباغ األو األلوانب المعنية

لمزيد من التأخير جراء تباين  والتعرضتكبد تكاليف إضافية الحصول على شهادات مطابقة المنتجات. وتسببت هذه التحديات في 
 اإلجراءات عبر األسواق اإلقليمية. تفاوت المعايير و

هذا  المعنيينلمزيد من التأخير بالنسبة للمصدرين  والتعرضإضافية العوامل األخرى التي تسببت في تكبد تكاليف بعض وشملت 
أفاد المصدرون ، وفضالً عن ذلكبعمليات التفتيش السابق للشحن، والسيما في المملكة العربية السعودية. القطاع مشكالت تتعلق 

 عقوبات السوداني جراءالسوق  إلى تصدير المنتجاتبالتعرض لصعوبات محددة عند  عبر المنطقةالمعنيون بقطاع البالستيك 
 الصرف األجنبي. المفروضة على على الواردات، فضالً عن القيود  الموقعةالحظر المؤقت 

 

 المنتجات المعدنية )باستثناء النفط(قطاع 

مليون  ٤٤٠تحقيق صادرات بينية إضافية قيمتها  يتسنى للمصدرين اإلقليميينالنفط،  والذي يستثنيفي قطاع المنتجات المعدنية، 
فرص هامة أمام نمو  رتتوافولمجال. التبادل التجاري في هذا ا تعرقلالتي حتكاكات السوق ال إيجاد حلولدوالر في حالة 

لعربية المتحدة ومصر واألردن وسلطنة عمان )يُرجى االطالع على الشكل الصادرات في هذا القطاع في كل من اإلمارات ا
غير  الراهنةمكانات البينية من إجمالي اإل٪( ٨٣بنسبة ثالثة وثمانين في المائة )والتي تستأثر مجتمعة (، ١٥التوضيحي رقم 

، والرخام، االسمنتتحقيق الغالبية العظمى من الصادرات اإلضافية في منتجات يتسنى على ما يبدو، وفي هذا القطاع.  ستغلةالم
 على وجه التحديد اإلجماليةاإلمكانات التصديرية من  ستغلةالمالراهنة غير وترتفع حصة اإلمكانات . البناء واالنشاءوحجارة 

بعدم تحقيق هذه الصادرات . ويُفيد هذا الوضع والعراق المملكة العربية السعودية عبر أسواق معينة، بما في ذلك على سبيل المثال
التبادل مدى تيسير فضالً عن اعتبارات العرض والطلب والتعريفات الجمركية،  بناء على في الوقت الراهن الكميات المفترضةب

: التي يتم تطبيقها الجمركيةغير التدابير وربما يُعزى هذا الوضع بشكل جزئي إلى لمصدرين. ا أمامالتجاري مع هذه األسواق 
 على أعباء تُثقل كاهل التجارة البينية عبر المنطقة في إطار هذا القطاع. تدبير غير جمركي ٥٣ينطوي لإلفادات الصادرة، وفقاً 

 

 

 عرقلةفي والتحديات ذات الصلة بشهادات المنشأ  التوصيف والتوسيم متطلباتفي  االختالفات القائمةتتسبب 
 الصادرات اإلقليمية من المنتجات المعدنية.

  

ي بلدان أخرى، 
ن
كة فروع ف "يتوافر لدى الشر

ي بعض األحيان بإعادة تصدير 
ن
وتقوم ف

ي 
ن
ي لم تنشأ ف

ادها والن  ي سبق استب 
السلع الن 

كة بالخارج. وتطالب  مرص إىل فروع الشر
البلدان المستوردة الحصول عىل شهادة 

ي يصعب الحصول عليها."
 منشأ والن 

 
ي ُمصدر مرصي  -

ن
 قطاع البالستيك ف
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 باستصدار، وكذلك العملية اإلجرائية المرتبطة التوصيف والتوسيممتطلبات  تُثير
المرتبطة بهذا بالنسبة للصادرات في كثير من األحيان  المشكالتشهادات المنشأ 

التوصيف  متطلباتالضوء على تفاوت ألقى المصدرون اإلقليميون و. القطاع
وعلى هذا القطاع.  تنتمي إلىعبر البلدان العربية بالنسبة للمنتجات التي  والتوسيم

 إلى األردن االسمنتأشار المصدرون المصريون المعنيون بتصدير سبيل المثال، 
، معين باإلضافة إلى تاريخ انقضاء صالحيةتاريخ انتاج محدد إدراج  اشتراطإلى 

تواريخ الصالحية القصوى حدود صارمة على تفرض سوريا على ما يبدو بينما 
ملصقات جميع  انتاجسوريا وعالوة على ما سبق، تشترط بالنسبة لنفس المنتج. 

التوصيف و ملصقات التوسيممع ممانعة باستخدام الورق،  التوصيف والتوسيم
 عبر أسواق أخرى إجازتها فيوالتي يتم البولي بروبيلين  المصنوعة من مادة

أشار المصدرون المعنيون بتصدير الرخام باإلضافة إلى ما تقدم، وة. المنطق
إلى االفتقار إلى الشفافية فيما يتعلق  والجرانيت إلى المملكة العربية السعودية

وتعاني متطلبات أسواق أخرى. الوضع في  يختلف عنوهو ما الرخام والجرانيت،  على فرادى ألواح ملصقات المنشأبمتطلبات 
المعنيون بتصدير منتجات وأشار المصدرون المصريون  مواصفات اللغة.ل نتيجةمن المزيد من التعقيدات وصيف والتالتوسيم 

اإلدخاالت جميع  تسجيلاشتراط إلى األسفلت إلى كل من الجزائر والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وليبيا 
ويتسبب ما هو بشكل حصري باللغة العربية،  "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىاتفاقية "المطلوبة في شهادة المنشأ بموجب 

تتعلق باستصدار شهادات  أشار المصدرون اإلقليميون إلى التعرض لعقباتخالف ذلك في رفض الشهادة. وفضالً عن ذلك، 
واألردن والبحرين والكويت وقطر واإلمارات واإلقرار بها وذلك عند التصدير إلى المغرب والمملكة العربية السعودية المنشأ 

 العربية المتحدة.

بإمكانات وأسواق التصدير والتي تزخر  البلدان المصدرة من مجموعات ثنائيةأبرز عشرة  (١٥الشكل التوضيحي رقم )
 في قطاع المنتجات المعدنية ةستغلمراهنة غير 

 
 

الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة مالحظة: 
 .بها في الدائرة الخارجية

 

تمانع سلطات الجمارك السعودية "
تطبيق قواعد المنشأ التفضيلية 

المنصوص عليها بموجب اتفاقية منطقة 
ى. وباإلضافة  التجارة الحرة العربية الكبر
طالب بوضع عالمة واضحة 

ُ
إىل ذلك، ت

ي 
دلل عىل المنشأ، ومفادها "ُصنع فن

ُ
ت

 األلواح."   كل مجموعةمرص" وذلك عىل  
    
الرخام  بتصديرُمصدر مصري معني  -

 إلى المملكة العربية السعودية
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المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:
 ".مركز التجارة الدولية" من جانب

 
 . منتجات المعادنفي قطاع  المصدرين أمامتحديات  االختباراتمتطلبات وتقييم المطابقة  اشتراطات تطرح

 
في تعقيد عبر األسواق اإلقليمية  االختبارات متطلبات وتباينالمطابقة شهادات  بالحصول علىتتسبب الصعوبات المرتبطة 

وعلى سبيل المثال، أفاد المصدرون الفلسطينيون المعنيون بقطاع الرخام إجراءات التصدير بالنسبة للمصدرين اإلقليميين. 
 في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية.  إجراءات االختباراتبالتعرض لصعوبات في 

 قطاع المالبس

مليون دوالر. وتحوز مصر  ٤٦٧الصادرات البينية عبر المنطقة بقيمة  من ستغلةميتمتع قطاع المالبس بإمكانات راهنة غير 
وتتمثل المنتجات التي . من اإلجمالي عبر المنطقة٪( ٣٦نسبة ستة وثالثين في المائة )بمن هذه اإلمكانات،  الغالبةعلى الحصة 

وال يتم في الوقت الراهن تصدير هذه المنتجات تزخر بأقصى إمكانات نمو الصادرات في سراويل الرجال القطنية والقمصان. 
 إلى جانباعتبارات العرض والطلب والتعريفات الجمركية،  بناء علىبالكميات المفترضة  "جامعة الدول العربية"إلى أسواق 

توجيه الحصة العظمى  يتم . وفي الوقت الراهن،بشكل عام أمام المصدرين مع األسواق اإلقليمية التبادل التجاريتيسير  مستوى
ومن ثم ينحسر االهتمام بالتجارة البينية عبر األمريكية واألسواق األوروبية،  هذه المنتجات إلى أسواق الواليات المتحدةمن 

االستفادة حتى في حالة  الفرص التجاريةإهدار  الناجمة عنالفجوة  إغالقتعذر وفي ذات الوقت، أبرز الفصل الثالث المنطقة. 
بما يفي في قطاع المالبس  إضافيةالستقدام منتجات اعتماد استراتيجية التنويع مع ضرورة من اإلمكانات التصديرية، الكاملة 

 الطلب اإلقليمي. ب

مستويات التجارة البينية بشكل جزئي انخفاض  غير الجمركيةالتدابير  تُفسروربما 
شاق  تدبير غير جمركي ٢٠تم اإلشارة إلى عن مثيالتها:  بمعدل نسبي المنطقةعبر 

أبرز  وتستأثرالتجارة البينية عبر المنطقة في قطاع منتجات المالبس.  ويُثقل كاهل
في هذا القطاع  وأسواق التصدير البلدان المصدرة من مجموعات ثنائية( ١٠عشرة )

جامعة في نطاق " ستغلةالمر الراهنة غي اإلجمالية ما يقرب من نصف اإلمكاناتب
(، وهو ما يُشير ١٦)يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  "الدول العربية

 أثبتتأن في حالة  نمو الصادرات البينية عبر المنطقةإمكانية المجال أمام إلى اتساع 
 فعاليتها وجدواها.  حتكاكات األسواق في هذا القطاعالجهود الرامية إلى معالجة ا

 

من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بقواعد المنشأ  اتخاذ إجراءات هادفةيقتضي الوضع لهذه اإلمكانات، وفي سبيل إطالق العنان 
 التدابير األخرى المتعلقة بالتمويل. فضالً عن ، المنتجات إصدار شهاداتإجراءات و االختبارات ومتطلباتوشهادات المنشأ، 

 
المعنيين بقطاع المالبس عبر المصدرين أمام قبة رئيسية عالمتعلقة بقواعد المنشأ وشهادات المنشأ المشكالت  مثلت

 المنطقة
غير تدبير  (١٥خمسة عشر ) يرتبط التي تم رصدها في إطار هذا القطاع،( ٢٠العشرين ) غير الجمركيةالتدابير  مجملمن 

عدم شواغل إزاء عن وأعرب المصدرون في المنطقة منشأ السلع.  صفة الالزم توفيرها إلثبات والوثائق بقواعد المنشأ جمركي
السوق السوداني. وعالوة على  التصدير إلى دمعاملة تفضيلية على الرغم من استيفاء متطلبات الوثائق المطلوبة عن الحصول على

التعرض لفترات تأخير عند متطلبات إصدار الشهادات و االستمرار في تغييرالمصدرون الشعور باإلحباط جراء  أبدىما تقدم، 
 العراق والسعودية واإلمارات العربية المتحدة والسودان ودولة فلسطين. التصدير إلى كل من 

 

 

 تحديات أمام المصدرين عبر المنطقة والتعقيد بالتباينالتي تتصف تدابير تقييم المطابقة تطرح 
  

"ال تطبق السلطات الجمركية 
السودانية بشكل كامل المعاملة 

اتفاقية الكوميسا،  التفضيلية في إطار
المنتجات  على الرغم من استيفاء

 متطلبات قواعد المنشأ."
   
ُمصدر مصري في قطاع مالبس  -

 نوم الرجال
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حواجز  يُعد بمثابةبمطابقة المنتجات عبر المنتجات والبلدان الواقعة في المنطقة، وهو ما  واالعترافعملية التقييم لم يتم مواءمة 
المعنيون بتصدير المالبس إلى السوق السعودي أمام المصدرين. على سبيل المثال، أعرب المصدرون األردنيون  غير متوقعة

أشار مصدرون آخرون وباإلضافة إلى ما سبق، مطابقة. القلق إزاء الصعوبات التي يتم التعرض لها خالل عملية تقييم العن 
 لفترات تأخير بالعالقة بهذه العملية. ارتفاع التكاليف والتعرض معنيون بهذا السوق إلى 

 
 في قطاع المالبس التصدير وأسواق البلدان المصدرةمن  مجموعات ثنائية( ١٠) أبرز عشرة (١٦الشكل التوضيحي رقم )

 
البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة تم إدراج مالحظة: 

 .بها في الدائرة الخارجية
 

المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  ة"ركز التجارة الدوليم"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:
 ."التجارة الدوليةمركز " من جانب

 قطاعات صناعية أخرى

من الصادرات  ستغلةمإمكانات راهنة غير على الحديدية وقطاع الفلزات األخرى  الفلزاتعلى الرغم من حيازة كل من قطاع 
إجراء واقتصر . غير الجمركيةعدد قليل من التدابير لم يتم رصد سوى مليار دوالر،  ٧٠٠البينية عبر المنطقة تتجاوز قيمتها 

هذه القطاعات. ب المعنيةالرئيسية  من بين البلدان المصدرةر مص على "مركز التجارة الدولية"من جانب  الدراسة االستقصائية
 إزالةفي حالة مليون دوالر  ١١١بمقدار  الصادرات البينية عبر المنطقة زيادة حصة مصر منإمكانية وعلى الرغم من 

العائق  ويُعزىالتي تم رصدها.  غير الجمركيةبخالف التدابير عوامل أخرى بهذه االحتكاكات على ما يبدو  ترتبطاالحتكاكات، 
 بشهادات المنشأ في السوق السوداني.  تتعلق باإلقراررصده إلى تحديات التجاري الوحيد الذي تم 

  األغذية والزراعةقطاعات 

قطاع المنتجات  المنطقةعبر  الشاقة غير الجمركيةال بأس به من التدابير عدد شمل القطاعات التي تعاني من تالزراعة،  مجالفي و
بإمكانات راهنة غير  مجتمعة تتمتعوالفاكهة، والمشروبات غير الكحولية والتي ، والدهون والزيوت النباتيةالغذائية األخرى، 

وتعزيز التكامل التجاري عبر إطالق العنان لبعض من هذه اإلمكانات مليار دوالر. وفي سبيل  ١,٢تتجاوز قيمتها  ستغلةم
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بلدان مصدرة في إعاقة  بتتسبوالتي  غير الجمركيةاالحتكاكات الناجمة عن التدابير  تحديديتم أن من األهمية بمكان المنطقة، 
 حسب القطاعات المختلفة. محددة في السوق اإلقليمي 

 المنتجات الغذائية األخرى قطاعات 

طائفة من المنتجات مليون دوالر، وذلك عبر  ٤٨٤قيمتها  ستغلةمراهنة غير إمكانات يحوز قطاع المنتجات الغذائية األخرى على 
والصلصات والمعكرونة غير  الُمجهزةواآليس كريم والخضروات  الحلوالخبز والمعجنات والكعك والبسكويت بما في ذلك 

البلدان المصدرة وضع  يتماثلونظراً التساع نطاق هذه المنتجات، . والحساءوالزيتون  والحبوب الغذائية ومنتجات العلكة المطهوة
زيادة حصتها  ربما يتسنى لمصرعلى سبيل المثال، وفي بعض األحيان.  ستغلةمتتمتع بإمكانات غير والتي  والبلدان المستوردة

مليون دوالر، بينما تتمتع اإلمارات العربية المتحدة، في  ٥,٥بمقدار  منتجات العلكة إلى اإلمارات العربية المتحدة صادراتمن 
، وذلك في حالة إزالة مليون دوالر ٢٢إلى مصر بقيمة المستحضرات الغذائية من صادرات  ستغلةمبإمكانات غير المقابل، 

هذا ب بالعالقةواألسواق المستوردة  البلدان المصدرة من مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة )وتستأثر االحتكاكات من السوق. 
 في هذا القطاع.  ستغلةالممن اإلمكانات الراهنة غير  ٪(٤٤بنسبة أربعة وأربعين في المائة )القطاع 

 
والتي تزخر من البلدان المصدرة وأسواق التصدير  مجموعات ثنائية( ١٠)أبرز عشرة  (١٧الشكل التوضيحي رقم )

 في قطاع المنتجات الغذائية األخرى  ةستغلمبإمكانات راهنة غير 

 
 

تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة مالحظة: 
 .بها في الدائرة الخارجية

 
التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية""إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 ".مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانب
 

 وُمثقل باألعباءشاق  تدبير غير جمركي ١١٣إلى إجمالي المعنيون بقطاع المنتجات الغذائية األخرى  اإلقليميونالمصدرون  وأشار
معدل رتفاع ا المرتبة األولى من حيث مملكة العربية السعوديةسوق ال ويشغل. عبر المنطقةبما يتسبب في إعاقة التجارة البينية 

األسواق  أبرز في قائمةكما يحتل الصدارة في ذات الوقت (، تدبير غير جمركي ٢١)بواقع  غير الجمركيةالتدابير  انتشار
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مليون دوالر في قطاع المنتجات الغذائية األخرى والتي  ٥٩استيرادية عبر المنطقة قيمتها إمكانات حوز البالد على وتالمستوردة. 
كل  غير الجمركيةالتدابير تنتشر فيها بعض األسواق األخرى التي  وتشملإزالة كافة االحتكاكات.  شريطةيمكن االستفادة منها 

(، تدابير غير جمركية ٩(، واألردن )بواقع تدابير غير جمركية ٩(، والعراق )بواقع تدابير غير جمركية ٩من ليبيا )بواقع 
تدابير  ٧(، والبحرين )بواقع تدابير غير جمركية ٨(، واإلمارات العربية المتحدة )بواقع تدابير غير جمركية ٨والجزائر )بواقع 

تدابير غير  ٦(، والمغرب )بواقع تدابير غير جمركية ٦(، والسودان )بواقع تدابير غير جمركية ٧واقع )ب (، ولبنانغير جمركية
 (. جمركية

 
الصادرات البينية  عرقلةفي  بمتطلبات تقييم المطابقةالمرتبطة  فضاًل عن التحديات المتباينةاللوائح الفنية  يتسبب تباين

 عبر المنطقة في قطاع المنتجات الغذائية األخرى. 
 

النتشار  ونظراً باالحتكاكات القائمة في هذا القطاع، يقتضي الوضع تخطي العديد من العقبات. مرتهنة لفي سبيل تحقيق اإلمكانات ا
العربية، تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في هذا السياق  البلدانبين  النباتيةالصحة والصحة معايير بوتنوع اللوائح الوطنية المعنية 

من األردن إلى كل من الضوء على التكاليف التي يتم تكبدها من جانب المصدرين  إلقاءتم وبنظم تقييم المطابقة.  االعتراففي 
توجيه  دعن الشهادات الصحيةالحصول على  فيالمصدرون إلى التعرض لصعوبات العراق وليبيا. وعلى سبيل المثال، أشار 

 يطرحو. المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن والكويت والبحرين وقطر وسوريا أسواق الصادرات إلى
على بعض التحديات. ( product composition)المنتجات  بتركيبةفيما يتعلق المختلفة  عبر البلدانالقائمة في اللوائح  التغاير

 نسبة الكالسيوم المصرح بهاباختالف إلى المملكة العربية السعودية  الطحينةأفاد المصدرون المعنيون بتصدير سبيل المثال، 
الشهادات متطلبات تتسبب وعالوة على ذلك، البلدان العربية األخرى.  سائرعن تلك المعمول بها في  مواصفة المنتجبموجب 

بتعقب المنتجات في طرح عوائق إضافية أمام المصدرين المعنيين المتعلقة 
عدد  تم اإلشارة إلىوفضالً عما تقدم، بخدمة السوقين األردني والسعودي. 

 والالزمة إلجراء االختباراتمرافق توافر محدودية ، من قبيل من اإلشكاليات
، وإلى متطلبات االختباراتتفاوت اإللزامية، وإلى  التحاليل واالختبارات

إلى كل  المنتجات تصديراالنخراط في عند ، وذلك ارتفاع تكاليف االختبارات
باإلضافة إلى ما تقدم، و. وعمانوليبيا  اليمن والعراق ولبنان وتونسمن 

بعض  تشترطاألسواق، حيث  باختالف طبيعة االختبارات المطلوبة تتفاوت
 الفحص اإلشعاعي. إجراء  البلدان المستوردة

 
تحديات إضافية أمام المصدرين المنشأ وشهادات تطرح قواعد المنشأ 

 المعنيين بقطاع المنتجات الغذائية 
 

 أحد الشواغل الرئيسية األخرىواالعتراف بها  شهادات المنشأ الحصول على سبيل الصعوبات التي يتم التعرض لها في تُشكل
عن العديد من المصدرين  وأعربالمغرب والجزائر وتونس والسودان والعراق وليبيا. من كل من التي أشار إليها المصدرون 

مع االضطرار إلى سداد  "الحرة العربية الكبرىاتفاقية منطقة التجارة "معاملة تفضيلية بموجب عدم الحصول على  شكواهم بشأن
العقبات اإلجرائية التي يتم اإلحباط جراء الشعور بالمصدرون في المنطقة عن  أبدى، سبق. وعالوة على ما التعريفة الجمركية

كل من إلى  االنخراط في عمليات تصديرعند لى الحدود وتكبد تكاليف إضافية ع والتي تتسبب في حدوث تأخير التعرض لها
 البحرين واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت. 

 
 ارتفاع التكاليف ذات الصلة في و التصديرزيادة الوقت المستغرق في تتسبب العقبات اإلجرائية في 

 
االنخراط في عند شاغل أخر ، بمثابة والرسوم ذات الصلة مياشتراطات التوثيق القانوني اإللزااإلجرائية، من قبيل تُعد العقبات 

شارة إلى فرط صرامة المملكة العربية السعودية والكويت والعراق واإلمارات العربية المتحدة. وتم اإلإلى كل من  عمليات تصدير
أسواق األردن معنيين ب مصدرين، وذلك من جانب اللغة المستخدمة وأبعاد، وحجم الخط، توصيف وتوسيم المنتجاتمتطلبات 

 والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت. 

"عىل الرغم من استيفاء المنتجات لمتطلبات 
ي اتفاقية 

قواعد المنشأ المنصوص عليها فن
ى، تقوم  منطقة التجارة الحرة العربية الكبر
 بسداد الجمارك التعريفية عند 

ً
كة دائما الشر

لدان دون أن تحصل تصدير منتجاتها إىل تلك الب
ي تم التعهد بها."

 عىل المعاملة التفضيلية الن 
  
ي بمنتجات الحلويات التونسية مُ  -

 صدر معنن
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 الدهون والزيوت النباتية  قطاع

وتتمثل بعض البلدان دهون والزيوت النباتية. مليون دوالر في قطاع ال ٢٢٩قيمتها  ستغلةمتمتع المنطقة بإمكانات راهنة غير ت
المتحدة والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر. وتستأثر اإلمارات اإلمارات العربية عبر المنطقة في كل من المصدرة الرئيسية 

زيت فول الصويا ، عبر منتجات من قبيل زيت الذرة، ومليون دوالر ٨٠قيمتها  العربية المتحدة وحدها بإمكانات صادرات راهنة
من البلدان المصدرة واألسواق  مجموعات ثنائية( ١٠عشرة )وتستأثر أبرز  الخام، وزيت النخيل، وزيت عباد الشمس الخام.

في إطار هذا القطاع عبر المنطقة )يُرجى  ستغلةالممن اإلمكانات الراهنة غير ٪( ٥١بنسبة واحد وخمسين في المائة ) المستوردة
  (. ١٨االطالع على الشكل التوضيحي رقم 

من  الثامنالمركز والزيوت النباتية في  الدهونقطاع على الرغم من تصنيف و
، األغذية والزراعةعبر قطاعات  حيث اإلمكانات التصديرية الراهنة غير المحققة

غير التدابير  معدالت انتشار أعلىمن حيث مرتبة الثانية تصدر هذا القطاع الي
التي تم اإلشارة  غير الجمركيةالتدابير  بلغ عددوعبر المنطقة.  الشاقة الجمركية

تدبير غير  (٥٤أربعة وخمسين ) في إطار هذا القطاع شائكة إليها باعتبارها
من كل من مصر وتونس ودولة فلسطين.  مصدرينوذلك من جانب  ،جمركي

بالتدابير احتكاكات السوق في كثير من األحيان يُرجح أن ترتبط وبناء على ذلك، 
وأفاد هام من هذه اإلمكانات.  التصدي لهذه التحديات تحقيق قدر يتسنى عن طريق، كما القائمة في هذا القطاع غير الجمركية

إصدار الشهادات ذات  وشروط االختبارات وقواعد المنشأ ومتطلباتبمطابقة المنتجات المصدرون بالتعرض لتحديات تتعلق 
 غير الجمركيةالتدابير  هذه الغالبية العظمى منإلى وردت اإلشارة و وتخزينها. مناولة السلعب المتعلقةالرسوم ، فضالً عن الصلة

تدابير غير  ٧( والسوق السعودي )بواقع غير جمركيةتدابير  ٩معنيين بخدمة السوق الجزائري )بواقع  مصدرينمن جانب 
مليون دوالر وذلك في  ٣٠,٢بما يقرب من عبر المنطقة  فرص تجارية إضافية مجتمعان على السوقانويحوز هذان (. جمركية
 تغلب على االحتكاكات. حالة ال

والتي تزخر األسواق المستوردة البلدان المصدرة و من مجموعات ثنائية( ١٠عشرة )أبرز  (١٨الشكل التوضيحي رقم )
 دهون والزيوت النباتيةة في قطاع الستغلبإمكانات راهنة غير م

 
 

تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة مالحظة: 
إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم التصدير  المصدر: .بها في الدائرة الخارجية

 وتنويع الصادرات المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

ن ال يتم  ن تكميليتي  ط قطر شهادتي  "تشب 
ي بلدان أخر 

من أجل إصدار  ىالمطالبة بهما فن
 شهادة المنتج."

مصدر تونسي في مجال زيت الزيتون  -

 اتالمستخدم في صناع الحلوي
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 الصادرات من الزيوت النباتيةفي عرقلة االختبارات  ومتطلباتمطابقة المنتجات  اشتراطاتتتسبب 
  

في تلبية متطلبات تقييم المطابقة  لمشكالتإلى التعرض  "جامعة الدول العربية" في نطاقأشار المصدرون عبر العديد من األسواق 
تمثل هذه التدابير ما . ووالمعنية بتلك المنتجات مؤسسات األسواق المستهدفة من جانب منتجاتمطابقة والحصول على إقرار 

وعلى سبيل المثال، تنطوي على أعباء ثقيلة في هذا القطاع.  تم توصيفها باعتبارهاالتي  الجمركية غيرجميع التدابير اوز ثلث يتج
عمليات االنخراط في عند من الشهادات  تقديم العديدشتراط اتونس إلى  منالنباتية  الزيوتأفاد المصدرون المعنيون بقطاع 

. ويرتهن الحصول على هذه الشهادات بالعديد من ليبيا والمغرب وقطر واإلمارات العربية المتحدة والمغرب التصدير إلى كل من
  استكمالها. وإلى استغراق المزيد من الوقت في يؤدي إلى فرض رسوم إضافية وهو ما االختبارات التي تخضع لها المنتجات، 

 
 المصدرين عبر أسواق جامعة الدول العربية.  إثقال كاهلفي المنتجات  منشأالتصديق على  إجراءاتتتسبب 

 
في الشاقة  كافة التدابير غير الجمركيةربع ما يتجاوز الصعوبات المرتبطة بالحصول على شهادات المنشأ واإلقرار بها  شكلت

تقديم الوثائق على الرغم من  التفضيليةجمركية التعريفات ال الحصول علىقطاع الدهون والزيوت النباتية. وأفاد المصدرون بعدم 
باإلضافة إلى ما سبق، والجزائر والعراق وليبيا والسودان وتونس ولبنان. إلى كل من  تصديرالمطلوبة عند االضطالع بعملية 

إلى كل من األردن ولبنان والمملكة  االنخراط في عمليات تصديرد عنإصدار الشهادات  في تأخير التعرض لحاالت معدل يتواتر
 العربية السعودية. 

 
 تقويض هوامش ربح المصدرين. تتسبب مصاريف المناولة والتخزين في 

 
تي تتمتع بها الشركات. وأشار المصدرون يتسبب ارتفاع التكاليف ذات الصلة بإجراءات التصدير في اإلضرار بالقدرة التنافسية ال

النهائية التي تقصدها المنتجات عند التصدير إلى كل من الوصول  طاتصاالت ومحارتفاع رسوم مناولة الصادرات في إلى 
 الجزائر والعراق واألردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن.

 الفاكهة  قطاع

مع ارتهانها باستمرار نمو  في هذا القطاع بالطابع الديناميكي ستغلةالمعلى الرغم من اتصاف الغالبية العظمى من اإلمكانات غير 
المزيد من اإلمكانات المرتبطة باحتكاكات السوق. ويحوز قطاع الفاكهة  معدل العرض والطلب، يتسع المجال أيضاً أمام إطالق

حتكاكات السوق ذات الصلة. ال تصديالمليون دوالر وذلك في حالة  ٢٨٢من الصادرات البينية اإلضافية قيمتها على إمكانات 
مصر والمملكة العربية  القطاع في كل منالتي تتمتع بإمكانات نمو في هذا ووتتمثل بعض البلدان المصدرة الرئيسية في المنطقة 

ذه ه٪( من ٤٥وز خمسة وأربعين في المائة )مصر وحدها بإمكانات تصديرية تتجاالسعودية واألردن ولبنان والجزائر. وتنفرد 
 مليون ٣٨٠,٥االتحاد الروسي والمملكة المتحدة وهولندا قيمة إلى كل من تبلغ صادرات مصر من الفاكهة بينما واإلمكانات: 

اإلمارات العربية المتحدة والعراق واألردن والسودان وسلطنة عن تلبية الطلب في األسواق اإلقليمية، بما في ذلك  تتخلفدوالر، 
 والتي تتمتع بها مصر على وجه التحديد في البرتقال والتمر.  ستغلةالماإلمكانات الراهنة غير وترتفع عمان. 
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ي تتمتع من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة والت مجموعات ثنائية( ١٠أبرز عشرة )  (١٩الشكل التوضيحي رقم )
 ة في قطاع الفاكهةستغلبإمكانات راهنة غير م

 
 

تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة مالحظة: 
 .بها في الدائرة الخارجية

 
المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:

 ."مركز التجارة الدولية" ن جانبم
 

األغذية يحتل قطاع الفاكهة المرتبة الثالثة بين قطاعات 
 غير الجمركيةوذلك من حيث معدل انتشار التدابير  والزراعة

التي تم توصيفها  الجمركيةغير وبلغ عدد التدابير . عبر المنطقة
المصدرين في هذا القطاع من جانب ُمثقلة باألعباء باعتبارها 

 نسبةمع تسجيل أعلى ، تدبير غير جمركي ٣٤اإلقليميين إجمالي 
سوق إلى للعقبات التي تم التعرض لها عند التصدير  شيوع

( وسوق تدابير غير جمركية ٩المملكة العربية السعودية )بواقع 
(. تدابير غير جمركية ٧ت العربية المتحدة )بواقع اإلمارا

إمكانات استيرادية مشتركة عبر  علىالسوقان ويحوز هذان 
 مليون دوالر. ٨٢نحو  بما يقرب منالمنطقة 

 
 والمتعلقة بالحصص الموسميةومن هذا المنطلق، يمكن أن تُسهم التدخالت الهادفة الرامية إلى التصدي للتحديات المتواترة 

، التوصيف والتوسيماالختبارات، وقواعد المنشأ وشهادات المنشأ، ومتطلبات  ومتطلباتوإصدار شهادات المنتجات،  ،المقررة

اط الحصول عىل  "عند التصدير إىل العراق، يتم اشب 
(. وتتصف إجراءات SGSشهادة الهيئة العامة للرقابة )

اط الهيئة   الشب 
ً
إصدار الشهادات بفرط التعقيد نظرا

العامة للرقابة إجراء اختبار عبر معمل معتمد من قبل 
(، باإلضافة إىل ISOالمقاييس )المنظمة الدولية لتوحيد 

 اختبار من جانب الهيئة المرصية للطاقة الذرية.  
 

ي قطاع الليمون -
ي فن
 مصدر مرصي معنن
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صادرات الفاكهة عبر المنطقة  تعزيز، في على مستوى األسواق المستهدفة الرئيسيةالسابق للشحن،  والفحص وعمليات التفتيش
 جديرة باالعتبار. بمعدالت 

 
كاهل في إثقال  ،للشحن السابقاالختبارات، وعمليات التفتيش  وإجراءاتإصدار شهادات المنتجات،  متطلبات تتسبب

 ".جامعة الدول العربية" نطاق فيالفاكهة المصدرين المعنيين بقطاع 
 

 ً االختبارات  بإجراءات المتعلقةو المتعددة االختالفات تنطوي ،بقطاع الفاكهة المعنيين اإلقليميين المصدرين إلفاداتوفقا
وعلى . أثقال وأعباءعلى  "جامعة الدول العربيةالواقعة في نطاق " األسواقمطابقة المنتجات عبر بتقييم  ذات الصلة والمتطلبات

التي يتم إجرائها عند الحدود  اختبارات الرواسب صعوبةالمصدرون المصريون المعنيون بقطاع الفاكهة إلى  أشارسبيل المثال، 
سيون . وأفاد المصدرون التونلفترات تأخير التعرض في بدورها تتسببوالتي ارتفاع التكاليف الناجمة عنها، مع السعودية 

أعرب ، سبقالصحة النباتية. وباإلضافة إلى ما ذات الصلة بالحصول على شهادات  االشتراطاتصرامة بالمعنيون بقطاع الفاكهة 
للمنتجات جراء إساءة تراجع العمر االفتراضي المصدرون المعنيون بقطاع الفاكهة عن األسف إزاء تعرض المنتجات للتلف و

بعمليات  بمشكالت تتعلقالمناولة أثناء عمليات التفتيش السابق للشحن. وأفاد المصدرون األردنيون المعنيون بقطاع الفاكهة 
إلى الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية  خراط في عمليات تصديراالنتصدير  عندالسابق للشحن الفحص 
 المتحدة. 

 المنطقة.  عبرالمصدرين  تثبيط عزيمةعبر البلدان في  التوصيف والتوسيم متطلبات تباين يتسبب
 

جراء تباين  والتوصيف على المنتجاتالتوسيم  بطاقاتتوحيد  تعذرأشار المصدرون التونسيون المعنيون بقطاع الفاكهة إلى 
باستخدام آالت طباعة ذات نوعية  التوصيف والتوسيمطباعة بطاقات ب ويتم مطالبة المصدرينالمتطلبات عبر األسواق اإلقليمية. 

ة معلومات خاصرط إدراج تشإدراج التاريخ باللغة العربية بالنسبة للصادرات الموجهة إلى المغرب. ويمحددة، كما يُشترط 
 دخولهامن أجل إجازة بشركات التصدير على صادرات الفاكهة الموجهة إلى اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

مع االضطرار إلى تصميم بطاقات بالنسبة للمصدرين، إلى هذه األسواق. وتؤدي هذه االختالفات إلى تعقيد المعامالت التجارية 
 مع متطلبات كل سوق على حده.  تتناسبتوصيف 

 "جامعة الدول العربية" في نطاقصادرات الفاكهة  عرقلةالحصص الموسمية في تتسبب 
 

يتمتع بها تؤثر الرسوم والمصاريف التي يتم فرضها على الفاكهة خالل فترات معينة من العام على القدرة التنافسية التي 
المصدرون التونسيون  أفاد، في بعض األسواق اإلقليمية. وعلى سبيل المثال "جامعة الدول العربية" نطاقالمصدرون في 

قطر والمملكة العربية منتجاتهم إلى تصدير  دتتعلق بالحصص الموسمية عنالمعنيون بفاكهة الخوخ إلى بسداد رسوم إضافية 
 السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا. 

 

 ولية( المشروبات )غير الكح قطاع

مليون  ٢١٣بقيمة  عبر المنطقة في قطاع المشروبات صادرات إضافية " تحقيقجامعة الدول العربية"يتسنى للبلدان األعضاء في 
كل من  ستغلةالممن حيث اإلمكانات الراهنة غير  الدول المصدرة الرئيسيةوتتضمن قائمة رهناً بإزالة االحتكاكات.  وذلكدوالر 

وعشرين في  أربعةاإلمارات العربية المتحدة بنسبة اإلمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية. وتستأثر 
٪( من ٥١٪( من صادرات المشروبات عبر المنطقة، وذلك على الرغم من حيازتها نسبة واحد وخمسين في المائة )٢٤المائة )

بشكل إمكانات نمو الصادرات  تفاوتيُعزى وربما عبر المنطقة في إطار هذا القطاع.  ستغلةالماإلمكانات البينية الراهنة غير 
في تجارة  انخراطها إمكانيةيؤدي إلى تحفيز جزئي إلى الدور الذي تضطلع به اإلمارات بوصفها محور تجاري إقليمي وهو ما 

( ١٠مزيج من عصائر الفاكهة والخضروات والمياه. وتستأثر أبرز عشرة )نتجات الرئيسية على وتشتمل المالعديد من المنتجات. 
من إجمالي ٪( ٥٨البلدان المصدرة واألسواق المستوردة عبر المنطقة بنسبة ثمانية وخمسين في المائة ) من مجموعات ثنائية

 عبر المنطقة في إطار هذا القطاع.  ستغلةالماإلمكانات البينية الراهنة غير 
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البلدان المصدرة واألسواق المستوردة والتي تتمتع  من ثنائية مجموعات( ١٠أبرز عشرة )  (٢٠الشكل التوضيحي رقم )
 ة في قطاع المشروبات ستغلبإمكانات راهنة غير م

 
 

التوضيحي، مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل مالحظة: 
 .بها في الدائرة الخارجية

 
المعتمدة التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:
 ".مركز التجارة الدولية" من جانب

التي تم توصيفها  غير الجمركيةفي قطاع المشروبات، بلغ عدد التدابير 
من جانب المصدرين من كل من مصر وتونس واألردن باعتبارها شاقة 

تم . تدبير غير جمركي( ٣٤وُمثقلة باألعباء، إجمالي أربعة وثالثين )
في هذا  الشائكة غير الجمركيةالتدابير التعرض للغالبية العظمى من 

والسوق ( تدبير غير جمركي ١٢)بواقع  السوق الليبيع في كل من القطا
(. وتتجاوز إمكانات الواردات تدابير غير جمركية ٩)بواقع  الجزائري

وتتوقف القدرة على مليون دوالر.  ٧المشتركة بين هذين السوقين قيمة 
ة على معالجة بعض ستغلغير مالإطالق العنان لهذه اإلمكانات الراهنة 

والرئيسية  المشتركةالتدابير الرئيسية المتواترة. وشملت بعض الشواغل 
تلك التحديات المرتبطة بأعداد االختبارات المطلوب إجرائها التي أثارها المصدرون المعنيون بقطاع المشروبات عبر المنطقة 

االفتراضي لصالحية المنتجات، والصعوبات المتعلقة بشهادات  بالعمرذات الصلة اللوائح الفنية  وتفاوتلغرض تقييم المطابقة، 
 المنتجات.  بتوصيف وتوسيمالمنشأ، وكذلك تباين االشتراطات ذات الصلة 

 المنطقة.  عبرإجراءات االختبارات وتقييم المطابقة في إثقال كاهل المصدرين  تتسبب
 

بعة االختبارات وتقييم مطابقة المنتجات أرإجراءات  شكلتالذين تم إجراء مقابالت معهم،  من المصدرينواردة لإلفادات الوفقاً 
التي تم توصيفها باعتبارها  ،(٣٤، البالغ عددها أربعة وثالثين )إجمالي التدابير غير الجمركية من يتدبير غير جمرك( ١٤) عشر

شواغل بشأن كمية كل من ليبيا والمغرب والجزائر عن  بأسواقالمصدرون المعنيون  وعلى سبيل المثال، أعرب.  ُمثقلة باألعباء
إجراءات تقييم المطابقة. وباإلضافة إلى ما سبق، أعرب العديد من المنتجات في إطار  لها المطلوبة والتي تخضعاالختبارات 

ويترتب عن إجراءات  بها.  واالعترافالمطابقة  المصدرين عن الشعور باإلحباط إزاء التحديات المتعلقة بالحصول على شهادات

ي قطاع 
"تتسم المواصفات السودانية المعمول بها فن

ط أال  وبات المستوردة بفرط الرصامة. ويشب  المشر
ي للمنتجات 

اضن ي االفب 
يتجاوز العمر التخزينن

ي 
اضن ي االفب 

المستوردة رب  ع إجماىلي العمر التخزينن
 للمنتج". 

 
وبات  - ي بقطاع المشر

 ُمصدر مرصي معنن
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إصدار شهادات المنشأ عقبات حادة تعترض سبيل المصدرين المعنيين بقطاع المشروبات عبر المنطقة. وأفادت الشركات التونسية 
ويتمثل إلى المغرب وليبيا والجزائر.  االنخراط في عمليات تصديرشهادات المنشأ عند  بإصداربفرط صرامة المتطلبات المتعلقة 

 بالشهادات من قبل السلطات الحدودية.  االعترافأحد التحديات اإلضافية في 

 تحديات أمام المصدرين المعنيين بقطاع المشروبات.  التوصيف والتوسيمتطرح االختالفات القائمة في متطلبات 
 

يتعذر  ومن ثمالمنتجات،  وتوسيم بطاقات توصيفاط المعلومات على مختلف أنم إدراج "جامعة الدول العربية"يشترط أعضاء 
 المعنيونلجميع األسواق اإلقليمية. وعلى سبيل المثال، أشار المصدرون التونسيون  موحدة بطاقات توصيف تصميممنتجين على ال

وتتسبب التي تشترط إدراج أسماء شركات االستيراد على ملصق توصيف المنتج.  بعض المتطلبات الخاصةبالسوق الجزائري إلى 
عبوات مواصفات تطويع في تكبد تكاليف إضافية والتعرض لمزيد من التأخير بالنسبة للشركات والتي يتعذر عليها  التبايناتهذه 

 تخص كل سوق على حده.  باحتياجات محددةالتعبئة والتغليف بما يفي 
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 زراعية أخرىوقطاعات غذائية 

بصادرات على نطاق واسع بالعالقة  ةستغلمقطاع السكر وقطاع األلبان بإمكانات راهنة غير  يزخرباإلضافة إلى ما سبق، 
فحسب مع توصيف هذه  تدبير غير جمركي( ١٨ثمانية عشر )إلى  المصدرين اإلقليميين اقتصار إشارة ، على الرغم منالمنطقة
وربما . "مركز التجارة الدولية"باعتبارها ُمثقلة باألعباء في إطار الدراسات االستقصائية التي أجراها  غير الجمركيةالتدابير 

تُعزى الفجوة القائمة بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية في قطاع السكر إلى عوامل أخرى، بما في ذلك على سبيل 
بشأن  "مركز التجارة الدولية" أُجريت من جانبالدراسات االستقصائية التي  الكتفاءونظراً فرض حظر على االستيراد. المثال 

 التطرق، لم يتم المباشرة المقابالت الشخصيةإجراء خالل مرحلة فحسب  الراهنةالصادرات  عن بالتقصي غير الجمركيةالتدابير 
وفي قطاع منتجات إمكانية االستفادة منها. فترات فرض الحظر، على الرغم من  خالل للتالشي تعرضتلعالقات التجارية التي ل

متطلبات ب اإلشكاليات المتعلقةوالتي تزيح الستار عن  غير الجمركيةمن التدابير  عدد محدوداأللبان، أشارت اإلفادات إلى 
من  ُعظمى مصر بحصة تستأثر حيث، المصريين لمصدرينا من منظوراالختبارات وإجراءات إصدار شهادات المنتجات 

هذه اإلمكانات في الوقت  االستفادة من قصورعلى الرغم من ، ٪٣٧,٥ بنسبة تبلغإمكانات التجارة البينية في إطار هذا القطاع 
 عمليةإلى  وعلى وجه التحديد، أشار المصدرون المصريون المعنيون بتصدير الجبن إلى األردنالراهن جراء احتكاكات السوق. 

األردن.  يشترطهاالتي تقديم شهادات المطابقة التي يتم إجرائها من جانب السلطات الجمركية على الرغم من  االختباراتإعادة 
وأعرب المصدرون المعنيون بتصدير الجبن إلى السوق السعودي عن التعرض لصعوبات ناجمة عن فرط صرامة معايير 

المطابقة على نحو يتجاوز المعايير المعمول بها في بلدان أخرى على مستوى المنطقة. 
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 الخالصة والتوصيات

بين الدول العربية باإلضافة إلى تحديد الفرص المتاحة أمام تعزيز استعراض مستوى التكامل اإلقليمي  إلى هذه الوثيقة سعت
اغتنام الفرص بلوغ ذلك الهدف، وهما على وجه التحديد: أوالً،  من أجلالتجارة البينية عبر المنطقة. وتقترح هذه الوثيقة مسارين 

والتي تعوق تعزيز التبادل التجاري  لصلةالحتكاكات السوق ذات افي الوقت الراهن عن طريق التصدي  ةستغلمغير الالتجارية 
التنويع االستراتيجي أسلوب االتساق بين الصادرات والواردات اإلقليمية عن طريق تعزيز نحو  السعيثانياً،  ؛ةعبر المنطق

 عن تلبية الطلب عليها. يعجز الموردون اإلقليميون واستهداف منتجات 

بغرض من قبل "مركز التجارة الدولية"  المعتمدةتنويع الصادرات إمكانات التصدير و منهجية تقييمتوظيف  حرصنا علىلقد 
عبر المنطقة  المتاحةحصص اإلمكانات  واستعراض، المختلفةعبر القطاعات  ةستغلمغير البين اإلمكانات التجارية  المضاهاة

الجهود الرامية إلى تعزيز االتساق  الالزمة لدعم التنويع، باإلضافة إلى تحديد فرص باالحتكاكات القائمة في السوق والمرتبطة
قطاع األعمال التجارية بشأن المنطقة.  وعن طريق الجمع بين وجهات النظر المستمدة من  الصادرات والواردات عبربين أنماط 

، عمدت هذه من جهة أخرى محددةقطاعات  إمكانات الصادرات المتاحة عبرمن جهة وتحليل  الشائكة غير الجمركيةالتدابير 
القطاعات أبرز الجهود نحو  توجيهاألولويات ذات الصلة بمواءمة اللوائح التنظيمية وإجراءات التصدير بما يكفل الوثيقة إلى تحديد 

من خالل النتائج الرئيسية التي تم الخلوص إليها التكامل اإلقليمي. وتتمثل  مستوى على إحداث تأثير بارزمن شأنها التي الواعدة 
 الرسائل الرئيسية المستمدة في هذا الصدد فيما يلي:  فضالً عن ،هذا الجهد

 
بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية  رسوم التعريفات الجمركيةتخفيض  في سبيلعلى الرغم من الجهود المبذولة 

   عبر المنطقة. يتصف التكامل اإلقليمي بتواضع المستوى وتفاوت األداء ، الكبرى وغيرها من االتفاقات
 

 تستقر بينماإلى نقطة الصفر تقريباً،  "جامعة الدول العربية"تراجع متوسط التعريفات الجمركية عبر جميع البلدان األعضاء في 
٪(؛ أي دون ٣٣نسبة ثالثة وثالثين في المائة ) عند، الصادرات اإلجماليالصادرات البينية عبر المنطقة، بوصفها حصة من 

الواردات ٪( من ١٢نصف المستوى المحقق في أوروبا. وتقتصر الواردات البينية عبر المنطقة على نسبة اثني عشر في المائة )
الرغم من من المناطق األخرى. وعلى  ىتم رصدها في الغالبية العظمي؛ أي دون ربع حصص الواردات البينية التي اإلجمالية

باختالف . وتتراوح حصص الصادرات البينية المختلفةوالقطاعات عبر البلدان  حادةمستويات التكامل بمعدالت  تتفاوتذلك، 
نسبة أربعة  تحققفي ليبيا، كما ٪( ٧٢٪( في موريتانيا إلى نسبة اثنين وسبعين في المائة )١نسبة واحد في المائة )دءاً من البلدان ب

 ٪( في قطاع الصناعات التحويلية. ٣١نسبة واحد وثالثين في المائة ) وتنخفض إلى٪( في قطاع الزراعة ٥٤وخمسين في المائة )

 
 والتي تعرقلعلى مستوى األسواق  القائمة حتكاكاتاال، فضالً عن بين الواردات والصادرات اإلقليمية االتساق يتسبب قصور

 . "جامعة الدول العربية"في نطاق في تقويض التقدم الُمحرز نحو تعزيز التكامل  ،التبادل التجاري
 

 predominantlyط في المقام األول )على النف المرتكزةالصادرات  حافظاتبين الصادرات والواردات جراء تعدد  تناقض ثمة
oil-based export profiles) ،والمنتجات اآلليةاع حصص الواردات في قطاعات اآلالت، والمركبات بارتف مقارنة ،

إجمالي  من فحسب٪( ٤أربعة في المائة ) نسبة في األغذية والزراعةقطاع  صادرات حصة النحسار. ونظراً األخرى الصناعية
الواردات الغذائية من خارج المنطقة، والتي يتم تمويلها عبر عائدات النفط. كاسحة من  حصةيتم استمداد صادرات المنطقة، 

وفي مرتبة : المتاحة عبر المنطقةالتجارة البينية فرص  اغتناميتم  الفي الوقت الراهن، تواضع مستوى االتساق  الرغم منعلى و
مناطق  بسائرمقارنة  المحققةاإلمكانات التصديرية غير  حصة من حيث بثاني أعلىالمنطقة العربية  ، تستأثرلقارة أفريقياالحقة 
ً  بدرجة محدودة ،وهو ما يُعزىالعالم،  وتشير التقديرات إلى . (growth effects) معدل النموالناجمة عن  التأثيرات إلى، نسبيا

في تقويض  ،النحو األمثلعلى الصادرات  توزيع تعذر تؤدي إلى بعوامل أخرى مصحوبة ،تسبب االحتكاكات القائمة في السوق
 مليار دوالر.  (١٢عشر ) اثني بقيمة "جامعة الدول العربية" في نطاقالتجارة البينية 

 
التصدي لالحتكاكات القائمة في األسواق،  تهدف إلىصياغة سياسات  ، يقتضي الوضعالقائمةتفعيل العالقات التكاملية  في سبيل

  قدرات اإلنتاج. ، فضاًل عن توسيع نطاق غير الجمركيةبما في ذلك التدابير 
 

الطلب داخل المنطقة، والعرض  جانبيعلى نمو  في نطاق "جامعة الدول العربية" ةستغلم غيرالمن اإلمكانات البينية  جانب يتوقف
تدابير غير  تطبيق االحتكاكات القائمة في األسواق، بما في ذلك ناجمة عن للعراقي أخر من هذه اإلمكانات جانبيتعرض بينما 
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المعلومات المتعلقة ، أو االفتقار إلى (quality mismatches) لجودةمستويات ا تباينأو  ،أو تفاوت األسعار، جمركية
الوضع  يقتضيتحقيق صادرات بينية إضافية عبر المنطقة،  في سبيلاالستفادة من هذه الفرص المتاحة  وسعياً إلى باألسواق. 
 ومتناسقةبذل جهود هادفة ضرورة فضالً عن توقعات النمو االقتصادي،  تعزيزعلى نحو يكفل نطاق القدرات اإلنتاجية  التوسع في
 التجارة البينية عبر المنطقة.  إطارذات الصلة في مواءمة اللوائح التنظيمية واإلجراءات  في سبيل

 
 يُفسح المجال أمام، على نحو ةمستغلغير الاإلمكانات الديناميكية  بأعلى مستوياتوالفاكهة قطاعات البالستيك والمطاط  تستأثر

 والتوريدالعرض  القدرات على جانبااللتزام ببناء في حالة وذلك مليار دوالر،  ٣,٧تحقيق صادرات إضافية تتجاوز قيمتها 
 آفاق النمو. على  القائمةاإلمكانات  االستفادة منبما يكفل 

 
ة مليار دوالر في قطاعات البالستيك والمطاط والفاكه ٣,٧تتجاوز قيمتها  ةستغلمغير التحوز المنطقة على إمكانات ديناميكية 

ودعم  القدرات على جانب العرض والتوريدفي غضون السنوات الخمسة القادمة في حالة تعزيز  أن تتحقق، والتي يُرجح وحدها
االستثمار في قدرات العرض  يواصل المصدرونويمكن أن ماشى مع التوقعات المتوخاة. استمرارية نمو معدل الطلب بما يت

 من عن طريق االستفادة مليار دوالر ١٦ قيمتها تحقيق مكاسب في سبيل وفي غيرها من القطاعاتهذه القطاعات  والتوريد في
 . ةاألسواق اإلقليمي عبرآفاق النمو على  والقائمة ةستغلمغير الاإلمكانات التصديرية 

 
 هائلةمكاسب  إحراز يتسنى ،إطالق العنان أمام اإلمكانات الراهنة من أجلالتصدي لالحتكاكات القائمة في األسواق  عن طريق

( مليار دوالر في ٤مكن تحقيق صادرات إضافية عبر المنطقة قيمتها أربعة )وي.  الصادرات البينية عبر المنطقةعلى مستوى 
 قطاعات رئيسية. ( ٨)ثمانية  في إطارذات الصلة  التغلب على االحتكاكات السوقيةو غير الجمركيةالتدابير  معالجةحالة 

 
والتعاون ، غير الجمركيةالتدابير  تواتر معدل الرتفاعوالتصدي ، ة ستغلمغير الاإلمكانات الراهنة الهامة وعن طريق التركيز على 

تعظيم االستفادة من التأثيرات ، يتسنى عبر هذه القطاعات ومع األسواق المستوردة الرئيسيةعلى وجه التحديد مع البلدان المصدرة 
التي  تتمثل القطاعات وفي مجال األغذية والزراعة،. على مستوى المنطقةاإلجرائية والمترتبة عن مواءمة اللوائح التنظيمية 

السكر في  ،تأثيرات النمو وبمعزل عن ،التجارة البينية عبر المنطقةب بالعالقةغير المحققة  اإلمكانات بالقسط األعظم منتستأثر 
الدراسة االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال وفي إطار . والمنتجات الغذائية األخرىومنتجات األلبان والحيوانات الحية 

بتمركز الغالبية  أفادت شركات التصدير ،"التجارة الدوليةمركز "والتي تم إجرائها من قبل بشأن التدابير غير الجمركية التجارية 
ولية. المنتجات الغذائية األخرى، والفاكهة، والدهون والزيوت النباتية، والمشروبات غير الكحقطاعات في العظمى من الصعوبات 

وفي مليار دوالر.  ١,٢صادرات إضافية قيمتها مكن تعبئة ي ،اتاإلمكانات التي تزخر بها هذه القطاع االستفادة منوعن طريق 
ذروتها في قطاعات اآلالت، والبالستيك والمطاط، والفلزات باالحتكاكات  المتعلقةتبلغ اإلمكانات  الصناعات التحويلية، مجال

التي تم توصيفها الجمركية غير التدابير تعددت ي اآلالت والبالستيك والمطاط، قطاع على وعالوة. والفلزات األخرىالحديدية، 
 على مستوى غير الجمركيةعدد التدابير بشكل نسبي من ارتفاع . ويعاني قطاع المالبس في قطاعات المعادن باعتبارها شائكة

يتسنى القطاعات الصناعية األربع، مليون دوالر. وفي إطار هذه  ٤٦٧قيمتها  ةستغلمغير الكما يزخر بإمكانات راهنة  ،المنطقة
 مليار دوالر، في حالة التغلب على االحتكاكات القائمة في األسواق. ٢,٨تحقيق صادرات إضافية قيمتها 

 
 المتعلقة بمطابقة المنتجات عقبات رئيسية.  القضايا تطرحالقطاعات الزراعية،  سياق فيو
 

 معالجة يقتضي الوضعالقطاعات الزراعية الرئيسية،  عبر ةستغلم غيرالورية الراهنة ياإلمكانات التصد االستفادة منفي سبيل 
الصحة  ومعايير الحواجز التقنية أمام التجارةب االتفاق المتعلق باللوائح المنصوص عليها في ذات الصلة غير الجمركيةالتدابير 

وأعرب المصدرون اإلقليميون عن . تقييم المطابقة وعملياتمواصفات المنتجات، ومعايير الجودة،  فضالً عن، والصحة النباتية
وتتسبب المتعلقة بتوصيف وتوسيم المنتجات وإجراءات االختبارات.  ك المتطلبات، بما في ذلك تلالمتطلبات تغايرشواغل إزاء 

وهو ، على المستوى اإلقليميوانعدام اليقين بين المصدرين  أجواء البلبلةإشاعة و تكاليف التبادل التجاريهذه العوامل في زيادة 
 تنفيذها من جانب جرىدراسة استقصائية سابقة  وتقترحالبينية الوافرة عبر المنطقة. من اإلمكانات االستفادة  تعذرما يؤدي إلى 

على المواصفات العربية مواءمة على نحو يكفل  المواصفات لتيسير وضعإمكانية إنشاء آلية إقليمية  17"التجارة الدوليةمركز "

                                                 
كات  –(: تفعيل التكامل اإلقليمي ٢٠١٥مركز التجارة الدولية ) 17 ي الدول العربيةبشأن التدابب  غالتجارية وجهات نظر الشر

 : ب  الجمركية فن
(/States-Arab-in-measures-tariff-non-on-perspectives-Company---integration-regional-towards-http://www.intracen.org/publication/Working .) 

ITC (2015): Making Regional Integration Work – Company Perspectives on Non-Tariff Measures in Arab States, 
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 عم التجاوبفي التخفيف من صور ملحوظة ويمكن أن يُسهم هذا اإلجراء بالمتطلبات الفنية.  فضالً عن توحيد الصعيد اإلقليمي،
التبادل التجاري إطالق اإلمكانات المتبقية أمام عبر القطاعات الزراعية الرئيسية والمساعدة في المصدرون الشواغل التي يطرحها 

 في المنطقة. البينية

 
بقواعد  باالعترافمشكالت تتعلق  حدوث أفاد المصدرون بارتفاع معدلوفي إطار قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية، 

 توصيف وتوسيم المنتجات. متطلبات  تغايرالمنشأ فضاًل عن 
 
 ترتهنإنما مالبس في قطاعات اآلالت، والبالستيك والمطاط، والمعادن، وال ةستغلمغير الاالستفادة من اإلمكانات الراهنة  إن
وعبر قطاعات الصناعات التحويلية، الشهادات ذات الصلة بها.  وإصدارالمتعلقة بقواعد المنشأ و القضايا الشائعةتسوية  إمكانيةب

في الحصول أو بصعوبات  بقواعد المنشأ المعقدةالتي تم رصدها  غير الجمركيةالتدابير ٪( من ٤٠ترتبط نسبة أربعين في المائة )
من جانب التعريفات الجمركية التفضيلية  من صعوبة االستفادة مدىويدلل هذا الوضع على بها.  االعترافعلى شهادات المنشأ أو 

وغيرها من اتفاقات التجارة الحرة األخرى التي يتم إبرامها على  العربية الكبرىالحرة اتفاقية منطقة التجارة بمقتضي الشركات 
 إثباتتقديم القيم العابرة للبلدان سالسل  يتعذر بسبب، حيث الصناعات التحويليةالصعيدين اإلقليمي أو الثنائي، والسيما في قطاع 

ويتسبب استمرار اإلخفاق في الحصول على معاملة تفضيلية، والقضايا المتعلقة . بالمكونات المختلفةبالعالقة المنشأ صفة دال على 
القصور المرتبط بإجراءات إصدار شهادات المنشأ، في إشاعة مناخ يشوبه الغموض وانعدام اليقين بين المصدرين وباللغة، 

اللغة،  باعتباراتفي متطلبات التوسيم والتوصيف فيما يتعلق  بيرك تغايرتعاني المنطقة من  وعالوة على ما تقدم،اإلقليميين. 
 .تلك البطاقات، فضالً عن طبيعة المواد المستخدمة في التوصيف والتوسيمبطاقات إدراجها على أو المصرح بوالتفاصيل المطلوب 

 
فرص التنويع التي يمكن أن تُسهم في تعزيز التكامل  وتكمنالتجاري.  االتساقيمكن أن تُسهم جهود التنويع الهادفة في تعزيز 

 في قطاعات المركبات اآللية، والمالبس، والمجوهرات، ومنتجات اللحوم، والزيوت النباتية. اإلقليمي 
 

المجاالت وبتلك يتواضع فيها مستوى التكامل اإلقليمي بشكل نسبي قطاعات التي تلك الب بالعالقةمفهوم التنويع أهمية خاصة  يكتسي
ة ستغلمغير الالتصديرية اإلمكانات  " ما يكفي منجامعة الدول العربيةفي نطاق "الموردين الحاليين  لدى فيهاال يتوافر  التي

منتجات اللحوم والزيوت النباتية عن طريق تنويع يمكن ، األغذية والزراعةوفي قطاع بمعدالت ملحوظة. لتعزيز التكامل اإلقليمي 
والتي من شأنها أيضاً تعزيز اتساق التجارة البينية.  "جامعة الدول العربيةاألعضاء في "البلدان العديد من فرص واعدة عبر توفير 

الخيارات بما يكفل توسيع نطاق  منالعديد  قطاعات المركبات اآللية، والمالبس، والمجوهراتتُتيح  وفي قطاع التصنيع التحويلي،
وربما يتمثل أحد الخيارات بما يتماشى مع معدل الطلب اإلقليمي.  جامعة الدول العربيةن األعضاء في البلداسالل الصادرات عبر 

 .األسواق اإلقليميةفي سبيل خدمة  تعزيز وتنويع قطاع المركبات اآلليةفي  الهامة بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية وتونس

 
واستقرار قطاع التجارة عبر تعزيز شفافية تكفل  ومتماسكةمواتية تهيئة بيئة  الوضع، يقتضي التكاملمستوى تعميق  سعياً إلى

 جميع القطاعات واألطراف الشريكة على المستوى اإلقليمي. 
 

بإلغاء التعريفات الجمركية في سبيل تهيئة البيئة المواتية والالزمة لتعزيز التكامل. ولقد خلصت الدراسات فقط ال يمكن االكتفاء 
مركز التجارة " من قبل ستقصائية المعنية بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي تم إجرائهااال

تيسير التجارة  التي تهدف إلىمجموعة من التوصيات إلى ذات الصلة،  والمؤلفات ، باإلضافة إلى بعض اإلصدارات"الدولية
، وفعاليتهابجدواها بالعالقة بالصادرات البينية، تحتفظ هذه التوصيات  المتبقيةالبينية عبر المنطقة. وفي ضوء اإلمكانات الهائلة 

 على النحو التالي: 

يد تبد، يمكن اإلسهام في المحتوى المحلي مواءمةبشأن  توافقعن طريق توحيد شهادات المنشأ والتوصل إلى أوالً، 
 إلىويمكن أن يؤدي هذا اإلجراء متطلبات اصدار الشهادات. وتباين قواعد المنشأ وتداخل االتفاقات التجارية الناجم عن االلتباس 

هذه القضايا ما يقرب  تشكلمعادن حيث التصدير، والسيما في قطاعي اآلالت والطوال مختلف مراحل تعزيز اليقين والموثوقية 
في إطار الدراسة االستقصائية. وعلى الرغم من  اإلشارة إليهاالُمثقلة باألعباء والتي تم الشاقة و الجمركيةغير من نصف التدابير 

اآلالت  قطاعي استئثارتجدر اإلشارة إلى ، غير الجمركيةبالتدابير كافة االحتكاكات القائمة في هذه القطاعات  ارتباطعدم 
يتم والتي لم مليار دوالر  ١,٤تبلغ قيمتها من الصادرات البينية عبر المنطقة بإمكانات راهنة فطية غير الن والمنتجات المعدنية

 استغاللها حتى الوقت الراهن.
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المواصفات مواءمة  على المستوى اإلقليميتعنى بوضع المواصفات تطبيق آلية إقليمية عن طريق  يتسنىثانياً، 
المعنيين بقطاعات تم طرحها من جانب المصدرين من الشواغل التي  الحدتطوير المواصفات العربية اإلقليمية بالفنية ووالمتطلبات 

 يُعزى، حيث قطاع المنتجات الغذائية األخرىبشكل خاص على هذا الوضع  ويسريالصناعات التحويلية والزراعية الرئيسية. 
بالمواصفات، تتعلق صعوبات إلى  تدبير غير جمركي( ١١٦مائة وستة عشر )من إجمالي  تدبير غير جمركي( ٥٢وخمسين ) اثنان

يتعهد التي  مليون دوالر ٤٨٤القائمة عبر المنطقة بقيمة وفي ضوء الصادرات اإلضافية البينية واالختبارات، وتقييم المطابقة. 
في سبيل  معالجة هذه القضاياإلى  تهدفات إجراء اتخاذ بمكان ربما من األهمية، رهناً بإزالة االحتكاكاتاألغذية بتوفيرها قطاع 

اللوائح والمواصفات  بتغايرالقضايا المتعلقة  وتنتشر، التجارة البينية عبر المنطقة. وعبر قطاعات الصناعات التحويليةتعزيز 
مليون  ٩٠١تعادل قيمتها  ةستغلمغير الإمكانات راهنة الخاصة بالمنتجات على وجه التحديد في قطاع البالستيك والمطاط )

 الُمشار إليها في هذا القطاع.  غير الجمركيةتدابير من ال٪( ٣٠يتجاوز نسبة ثالثين في المائة ) وهو مادوالر(، 

 ً يمكن تخفيض التكاليف باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية  "موحدة "بطاقة توصيف عربية تصميم، عن طريق ثالثا
المنتجات في قطاعات التجارة البينية عبر المنطقة، والسيما  باإلضافة إلى تيسير بطاقات التوصيف وتعديلتطويع الناجمة عن 

أعرب المصدرون عن التعرض ، والمنتجات الفلزية، والمعادن، حيث والزيوت النباتيةالغذائية األخرى، والفاكهة، والدهون 
والمحتوى المعلوماتي بل وأيضاً المواد المصرح باستخدامها  ث اللغةف من حيتغاير متطلبات التوسيم والتوصيلصعوبات جراء 

 في انتاج بطاقات التوصيف والتوسيم. 

 

قصوى،  مكاسبتحقيق ها يتسنى في سعياً إلى ترتيب أولويات اإلجراءات الواجب اتخاذها في إطار البلدان والقطاعات التيختاماً، 
التبادل التجاري والنفاذ إلى وفير معلومات موثوق فيها وذات مصداقة بشأن تأحد العناصر األساسية في هذا الصدد في يتمثل 

 عبر جميع القطاعات التي شملتها الدراسات االستقصائية المعنية بتوجهات األعمال التجاريةوأفاد المصدرون اإلقليميون األسواق. 
بالعالقة باألسواق المستهدفة ة واإلجرائية يباللوائح التنظيم صعوبة العثور على معلومات ذات صلةب غير الجمركيةبشأن التدابير 

 (The ITC Euromed Trade Helpdesk) "المتوسطي األوروبي التبادل التجاري دعم"مكتب  ويعنىداخل المنطقة. 
تعزيز  باإلضافة إلى ،ةذات صل اإلجراءاتو واألسواقتخص قطاع التجارة معلومات  بتوفير التجارة الدولية"ركز التابع "لم

عمليات التصدير تتعلق ب والتيفي سبيل حل المشكالت المتواترة المتوسط األبيض الواقعة في بلدان البحر الروابط بين المؤسسات 
المساهمة في إطالق عنان  منطقة جامعة الدول العربية برمتها تشملإنشاء بوابة الكترونية مماثلة ويمكن عن طريق  واالستيراد. 

 المشكالت نحو تلك القطاعات واألطراف الشريكة الواعدة لحلالتجارة البينية عبر المنطقة عن طريق توجيه الجهود الرامية 
 أبرز إمكانات النمو. والتي تنطوي على 
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 الملحق

 البلدان وفئات المنتجات الميزان التجاري حسب الشكل التوضيحي رقم )أ(

 
xik)على أساس ): يتم احتساب مؤشر الميزان التجاري مالحظة −mik)/(xi +mi). .) ويندرج النفط ضمن قائمة المنتجات

 . "التجارة الدوليةلمركز "المستثناة وفقاً 
 

إمكانات التصدير وتنويع الصادرات  منهجية تقييمبناء على  "مركز التجارة الدولية"إحصاءات صادرة عن طاقم عمل  المصدر:
 . "مركز التجارة الدولية" المعتمدة من جانب
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