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تمهيد
يُعد التكامل اإلقليمي بمثابة مكون أساسي في تحفيز النمو الشامل القائم على التجارة ،والسيما لصالح المنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم .وتُتيح التجارة اإلقليمية الفرص أمام إنشاء سالسل القيمة ،واالستفادة من التقارب الجغرافي مع األسواق االستهالكية
اإلقليمية ،وتيسير النفاذ إلى األسواق .ولقد خطت جامعة الدول العربية ُخطى واسعة صوب تعزيز التكامل اإلقليمي على مدى
العقود الماضية عن طريق إبرام االتفاقات التجارية ،بما في ذلك على سبيل المثال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعلى الرغم من ذلك ،ثمة إمكانات هائلة تكفل تسريع وتيرة نمو الصادرات في سبيل االستفادة من هذه األوضاع التفضيلية
المواتية التي تفضي إلى تيسير النفاذ إلى األسواق ،نظرا ً لعدم إمكانية االكتفاء بتخفيض التعريفات الجمركية وحدها دون غيرها
من الترتيبات بغية إفساح المجال أمام ازدهار التجارة اإلقليمية .وتقتضي المتطلبات ذات الصلة بتعزيز وتوطيد ركائز التكامل
التجاري تنسيق الجهود من جانب األطراف الشريكة على الصعيد اإلقليمي من أجل تخطي العقبات الكامنة وراء الحدود ،وتأسيس
المؤسسات الداعمة بما يُفضي إلى تمكين التدفق التجاري.
وفي سبيل دعم الجهود اإلقليمية الرامية إلى تعميق التكامل بين الدول العربية ،تستند هذه الوثيقة على منهجية تقييم إمكانات
التصدير وتنويع الصادرات والمعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" بغية تحديد الفرص الغير مستغلة عبر القطاعات التي
تزخر بإمكانات هائلة تكفل نمو التجارة البينية عبر المنطقة .ويوفر هذا التحليل إرشادات عملية لصالح األطراف الشريكة على
الصعيد اإلقليمي بشأن المجاالت التي يجدر توجيه المزيد من جهود التكامل صوبها ،فضالً عن القطاعات الرئيسية التي يتسنى
في إطارها إحراز مكاسب قصوى على مستوى المنطقة التابعة لجامعة الدول العربية برمتها ،وذلك نتيجة تعميق مستوى التكامل،
بما في ذلك مواءمة اللوائح التنظيمية .وفي إطار المشروع الممول من قبل "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" بعنوان "تخطي
العوائق التجارية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية في البلدان العربية" ( Overcoming Trade Obstacles related to
 ،)Non-Tariff Measures in the Arab countriesيرتكز هذا التحليل أيضا ً على الجهود المبذولة من جانب "مركز
التجارة الدولية" في استقصاء منظور المصدرين اإلقليميين بشأن العقبات التجارية التي يتم التعرض لها .ويتيح هذا التوجه الفرصة
أمام مضاهاة القطاعات التي تزخر بإمكانات تصديرية غير مستغلة من جهة مع الرؤي المتعمقة المستخلصة من الدراسات
االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي أُجريت من قبل "مركز التجارة الدولية"
في خمس دول عربية من جهة أخرى بهدف تحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون تعزيز التكامل .وتُبرز النتائج الواردة في
هذه الوثيقة إمكانية إسهام التعاون الفعال الرامي إلى مجابهة التدابير غير الجمركية وإلى التصدي الحتكاكات األسواق ذات الصلة
عبر القطاعات التي تزخر بإمكانات مرتفعة ،في إطالق إمكانات التجارة البينية عبر المنطقة بما يعادل مليارات الدوالرات .إن
إعطاء األولوية لمسألة مواءمة اللوائح التنظيمية عبر القطاعات التي يتعرض فيها المصدرون اإلقليميون لعقبات مستمرة إنما
يكتسي أهمية حاسمة في سبيل إحراز تقدم حقيقي صوب تعزيز التكامل.

ومن منظور يستشرف اآلفاق الكامنة وراء الفرص الفورية ،توفر هذه الوثيقة إرشادات بشأن كيفية مساهمة جهود التنويع الهادف
في تمكين االقتصادات اإلقليمية من تعزيز قدرة سالل الصادرات الخاصة بها على الصمود والتكيف ،جنبا ً إلى جنب مع توفيق
سالل الصادرات الخاصة بالدول العربية مع الطلب اإلقليمي .وتُبرز فرص التنويع ال ُمشار إليها المنتجات ذات الجدوى
( )feasible productsوالتي يعجز معدل توريد الصادرات منها عن مسايرة معدل الطلب عليها على األجل المتوسط .ويمكن
أن يسهم هذا التوجه في إفادة استراتيجيات التجارة وخطط التنمية في المنطقة بغية توجيه الجهود صوب القطاعات الواعدة التي
تكفل إفساح مجال رحب أمام تعزيز نمو الصادرات البينية عبر المنطقة.
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كلمات إشادة وتقدير
تم إعداد هذه الوثيقة في إطار مشروع " تخطي العوائق التجارية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية في البلدان العربية " ،بدعم من
"الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،والذي يخضع للتنسيق من جانب "ساميد شريستا" ( )Samidh Shresthaتحت إشراف
"أورسوال هيرميلينك" ( ،)Ursula Hermelinkمن "قسم الذكاء التسويقي والتجاري" التابع "لمركز التجارة الدولية" ( ITC
.)Trade and Market Intelligence
تمت صياغة هذه الوثيقة من قبل كل من "آنا يانكوسكا-إريكسون" ( )Anna Jankowska-Erikssonو"جوليا سبايز"
( .)Julia Spiesوساهم كل من "ماريا ديل مار كانترو" ( )Maria Del Mar Canteroو"سيلفان بيريالت" ( Sylvain
 )Périllatفي تحليل البيانات ،وإنتاج الرسوم البيانية والجداول التوضيحية ،باإلضافة إلى المساعدة في مهام التصميم والتنسيق.
وساهم كل من "عبد اللطيف بن ذكري" و"محمد طارق عيسى" في الحصول على البيانات بالعالقة بالتدابير غير الجمركية داخل
منطقة جامعة الدول العربية.
ويجدر توجيه شكر خاص إلى "إيفان دوكروا" (( )Yvan Decreuxقسم الذكاء التسويقي والتجاري) بشأن توفير إرشادات
علمية حول نظام احتساب المؤشرات المختلفة الوارد استخدامها في هذه الوثيقة .وقدم "منذر ميموني" (مدير قسم التجارة
ومعلومات األسواق) تعليقات ومالحظات بشأن إصدار سابق من هذه الوثيقة ،فضالً عن توفير الدعم واإلشراف بشكل عام.
واضطلعت كل من "ناتالي دوميسن" ( )Natalie Domeisenو"إيفيلين سلتييه" ( ،)Evelyn Seltierوتنتمي كل منهما إلى
"قسم االتصاالت والمراسيم" التابع "لمركز التجارة الدولية" ،بمهام اإلشراف على عمليات التحرير واإلنتاج .وقام كل من "سيرج
أديجبو" ( )Serge Adeagboو"فرانكو إياكوفينو" ( )Franco Iacovinoمن "قسم الخدمات الرقمية" التابع "لمركز
التجارة الدولية" ،بتوفير خدمات الطباعة.
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بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع البالستيك والمطاط
الشكل التوضيحي رقم ( )١٦أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير في قطاع المالبس
الشكل التوضيحي رقم ( )١٧أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير ،والتي تزخر بإمكانات راهنة
غير مستغلة في قطاع المنتجات الغذائية األخرى
الشكل التوضيحي رقم ( )١٨أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة ،والتي تزخر بإمكانات
راهنة غير مستغلة في قطاع الدهون والزيوت النباتية
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الشكل التوضيحي رقم ( )١٩أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة ،والتي تزخر بإمكانات
راهنة غير مستغلة في قطاع الفاكهة
الشكل التوضيحي رقم ( )٢٠أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة ،والتي تزخر بإمكانات
راهنة غير مستغلة في قطاع المشروبات
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الموجز التنفيذي
يتصف التكامل اإلقليمي بتواضع المستوى وتفاوت األداء بين الدول العربية على الرغم من تعدد االتفاقات التجارية التي تم
إبرامها باإلضافة إلى تطبيق الحد األدنى من مستويات التعريفات الجمركية.
على الرغم من التوسع في إبرام اتفاقات التجارة الحرة على الصعيدين الثنائي واإلقليمي ،والتي تُسهم بشكل فعال في تخفيض
مستويات التعريفات الجمركية إلى ما يقرب من نقطة الصفر ،ينحسر التكامل اإلقليمي في نطاق محدود ويتراجع بمعدالت ملحوظة
عن المستويات التي حققتها أوروبا وآسيا واألميركيتين .وتسجل الصادرات البينية عبر المنطقة ،بوصفها حصة من إجمالي
الصادرات ،نسبة ثالثة وثالثين في المائة ()٪٣٣؛ أي دون نصف المستوى المحقق في أوروبا .وتقتصر الواردات البينية عبر
المنطقة على نسبة اثنا عشر في المائة ( )٪١٢فقط من إجمالي الواردات؛ أي دون ربع حصص الواردات البينية ال ُمحققة عبر
الغالبية العظمى من المناطق األخرى .وتتباين مستويات التكامل التجاري عبر البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية
والقطاعات ذات الصلة بمعدالت ملحوظة على نحو يُبرز اتساع المجال أمام إمكانية تعميق مستوى التكامل عن طريق اعتماد
تدابير هادفة.

يتسبب تواضع مستوى االتساق التجاري ( )trade complementarityوارتفاع معدل انتشار االحتكاكات القائمة في
األسواق في عرقلة التكامل اإلقليمي على نطاق واسع في إطار جامعة الدول العربية.
يتراجع مستوى االتساق بين صادرات الدول العربية ووارداتها عن المستويات التي حققتها العديد من المناطق األخرى ،وهو ما
يُشير إلى التعرض لبعض التحديات الهيكلية التي تعرقل مسار التكامل التجاري .وعالوة على ما تقدم ،تضطلع االحتكاكات القائمة
في السوق ،بما في ذلك التدابير غير الجمركية ،بدور ملموس في هذا السياق ،كما تؤدي إلى انخفاض مستويات التجارة البينية
عبر المنطقة دون تلك المستويات التي يمكن توقع بلوغها بناء على تقديرات أداء الصادرات ،وعلى معدل الطلب على الواردات،
وعلى األوضاع السائدة المرتبطة بالنفاذ إلى األسواق عبر المنطقة .وفي واقع األمر ،تحتل المنطقة العربية المرتبة الثانية من
حيث حصص اإلمكانات التصديرية غير المستغلة وذلك في أعقاب أفريقيا :حيث يُقدر معدل نمو معدل العرض ومعدل الطلب
بما يقرب من ستة عشر ( )١٦مليار دوالر من الصادرات اإلضافية عبر المنطقة (إمكانيات ديناميكية غير مستغلة) ( dynamic
 .)untapped potentialوفي حالة إزالة االحتكاكات القائمة في السوق ،سوف يتسنى تحقيق مبلغ إضافي بقيمة اثني عشر
( )١٢مليار دوالر (إمكانات راهنة غير مستغلة) (.)current untapped potential

في سبيل تفعيل العالقات التكاملية الحالية ،يقتضي الوضع التصدي لالحتكاكات القائمة في األسواق ،بما في ذلك التدابير غير
الجمركية ،فض ً
ال عن توسيع نطاق القدرات اإلنتاجية بما يكفل تحقيق المزيد من الصادرات البينية المحتملة عبر المنطقة بواقع
ثمانية وعشرين ( )٢٨مليون دوالر.
في سبيل استثمار اإلمكانات الديناميكية والراهنة ،يقتضي الوضع تنسيق الجهود المبذولة على مستوى السياسات بما يكفل التغلب
على االحتكاكات القائمة في األسواق ،فضالً عن تهيئة الظروف المواتية التي تُفضي إلى زيادة معدل العرض من أجل تلبية معدل
الطلب المتنامي .وفي إطار قطاعي البالستيك والمطاط والفاكهة وحدهما ،تحوز المنطقة على إمكانات ديناميكية غير مستغلة
تتجاوز قيمتها  ٣,٧مليار دوالر ،والتي يُرجح أن تتحقق في غضون السنوات الخمسة المقبلة في حالة ان تسنى تعزيز قدرات
العرض ودعم استمرارية نمو معدل الطلب بما يتماشى مع التوقعات المتوخاة .وعن طريق مواءمة اللوائح التنظيمية وإجراءات
التصدير ،وكذلك إزالة االحتكاكات األخرى القائمة عبر أسواق جامعة الدول العربية سوف يتسنى إطالق العنان أمام الصادرات
البينية عبر المنطقة بقيمة تُعادل اثني عشر ( )١٢مليار دوالر في المجموع .وتستأثر ثمانية ( )٨قطاعات محددة ،والتي تضطلع
في إطارها التدابير غير الجمركية بدور بارز ،بنسبة أربعة وثالثين في المائة ( )٪٣٤من هذه اإلمكانات الراهنة غير المستغلة.
ومن هذا المنطلق ،يمكن أن يترتب عن موائمة التدابير التنظيمية وإجراءات التصدير في إطار هذه القطاعات المستهدفة تأثير
بارز في مجال تعزيز مستوى التكامل.

viii

أكب ن
بي الدول العربية
خلق فرص تصدير لتحقيق تكامل
إقليم ر
ي

يتم تعريف التدابير غير الجمركية باعتبارها عقبات شائعة تعترض سبيل التجارة البينية عبر المنطقة ،والسيما في قطاعات
الصناعات التحويلية.
ووفقا ً للدراسات االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي أُجريت من جانب
"مركز التجارة الدولية" ،وفي إطار القطاعات الزراعية ،تعرضت شركات التصدير من خمس دول عربية 1لنسبة ثالثة وثالثين
في المائة ( )٪٣٣من إجمالي التدابير غير الجمركية عند االنخراط في التصدير إلى أسواق إقليمية .وتمثلت أبرز العقبات التجارية
التي تواتر ورودها في إطار الدراسة االستقصائية في تدابير تقييم المطابقة ( ،)conformity assessmentوالتي تستأثر
بنسبة أربعة وأربعين في المائة ( )٪٤٤من إجمالي التدابير غير الجمركية الشائكة التي تم اإلشارة إليها بالعالقة بهذه القطاعات.
وفي قطاع الصناعة التحويلية ،ارتفع معدل انتشار التدابير غير الجمركية بين البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية ليصل
إلى أربعين في المائة ( )٪٤٠من إجمالي التدابير غير الجمركية التي يتم التعرض لها عبر المنطقة على الرغم من انحسار حصة
التجارة البينية في هذه القطاعات .وترتبط أبرز الشواغل التي تواتر ذكرها بقواعد المنشأ .وتستأثر التحديات الناجمة عن قواعد
المنشأ واإلجراءات ذات الصلة بنسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠من الصعوبات المتعلقة بالتدابير غير الجمركية في هذه القطاعات،
وهو ما يُفيد بمدى صعوبة استفادة الشركات من التعريفات الجمركية التفضيلية ال ُمتفق عليها بمقتضى اتفاقية منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى وغيرها من اتفاقات التجارة الحرة ،والسيما في مجال الصناعة التحويلية ،حيث تتسبب سالسل القيمة العابرة
للبلدان ( )cross-country value chainsفي تعذر توفير إثبات دال على صفة المنشأ ( proof of originating
.)status

في سبيل تعميق مستوى التكامل ،يقتضي الوضع تحقيق المزيد من المواءمة في اللوائح التنظيمية ،وبذل الجهود الرامية إلى
تعظيم القدرات اإلنتاجية ،سواء في القطاعات الحالية أو في قطاعات جديدة تحظى بارتفاع معدل الطلب على المستوى
اإلقليمي.
ال يمكن االكتفاء بإلغاء التعريفات الجمركية في سبيل تهيئة البيئة الداعمة والالزمة لتعزيز التكامل .وعلى األجلين القصير
والمتوسط ،يتسنى لألطراف الشريكة توثيق عالقات التعاون بشأن معالجة ومواءمة اللوائح التنظيمية ،واإلجراءات ذات الصلة،
وقواعد المنشأ ،ومتطلبات توسيم وتوصيف المنتجات .ويتسنى عن طريق توحيد شهادات المنشأ ،واإلجراءات الفنية ،ومتطلبات
التوسيم والتوصيف ،اإلسهام في تعزيز التبادل التجاري بمعدالت ملحوظة نظرا ً الرتفاع اإلمكانات غير المستغلة حتى الوقت
الحالي عبر تلك القطاعات المحددة حيث أشار المستجيبون والمستجيبات إلى هذه القضايا باعتبارها شاقة و ُمضنية .وعن طريق
توفير بوابة الكترونية ( )portalتعنى بشؤون التبادل التجاري على مستوى المنطقة ،وأيضا ً عن طريق تخصيص جهة لخدمات
الدعم والمساعدة ( ،)helpdeskيتسنى إطالع شركات التصدير على الفرص ال ُمثلى المتاحة وعلى المتطلبات القائمة في مجال
التجارة اإلقليمية ،كما يتسنى المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المتواترة.
يتسنى تعزيز االتساق التجاري على المستوى اإلقليمي عن طريق توظيف منهجية التنويع الهادف بما يتسق مع الطلب.
وعن طريق توسيع نطاق التصدير على نحو يتجاوب مع الطلب اإلقليمي الذي يجري تلبيته في الوقت الراهن عبر واردات وافدة
وردة خارج نطاق جامعة الدول العربية ،يتسنى تعزيز اتساق الهياكل التجارية على المدى الطويل .وتتوافر المنتجات
من بلدان ُم ّ
التي تتماشى مع مفهوم التنويع الهادف والتي تحظى بارتفاع معدل الطلب عليها على المستوى اإلقليمي عبر قطاعات متنوعة،
بما في ذلك على سبيل المثال المركبات اآللية ،والمالبس ،والمجوهرات ،واألسماك ،والقشريات ،باإلضافة إلى اللحوم والزيوت
النباتية .وفي إطار قطاعي المركبات اآللية والمالبس ،تتسع الفجوة القائمة بين العرض والطلب على المستوى اإلقليمي على وجه
التحديد .بل وأيضا ً في حالة أن تسنى للبلدان ال ُمصدرة الحالية الواقعة في نطاق جامعة الدول العربية استثمار كافة اإلمكانات
التصديرية المتاحة لديها بالعالقة بهذه المنتجات ،من المتوقع أن يعجز العرض عن تلبية الطلب على الصعيد اإلقليمي .وبناء على
ذلك ،يمكن أن تُبرهن هذه المنتجات على جدواها بوصفها فرص تنويع تتميز بالقدرة على اجتذاب أطراف إقليمية شريكة أخرى.
وتُسهم الجهود الرامية إلى تنويع المنتجات والمبذولة من قبل البلدان األعضاء جامعة الدول العربية والتي ال تعنى في الوقت
الحالي بتوريد هذه المنتجات ،في تحقيق المزيد من االتساق بين الصادرات والواردات على المستوى اإلقليمي بما يؤدي إلى تدعيم
التكامل التجاري.

1

ن
فلسطي ،وتونس.
أجرى "مركز التجارة الدولية" الدراسة االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابب غب الجمركية ن يف مرص ،واألردن ،والمغرب ،ودولة
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مقدمة
يتواضع مستوى التكامل اإلقليمي بين الدول العربية على الرغم من إبرام العديد من االتفاقيات التجارية .وعلى سبيل المثال،
ساهمت اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في تخفيض متوسط مستوى التعريفات الجمركية بين الدول المشاركة فيها ،والبالغ
عددها ثمانية عشر ( )١٨دولة ،إلى قيمة صفرية تقريباً .وعلى الرغم من ذلك ،تُشير األبحاث التي أُجريت عبر البلدان المعنية
إلى اقتران المكاسب القصوى التي تتأتى من االشتراك في مثل هذه االتفاقيات بالجوانب العميقة الواردة فيها ،بما في ذلك على
سبيل المثال التخلص من التكاليف الناجمة عن التدابير غير الجمركية ،وليس عن طريق تحرير التعريفات التفضيلية (هوكمان
وكونان .)Hoekman and Konan, 2001( )٢٠٠١ ،وفي نطاق جامعة الدول العربية ،2يُعزى جانب من صعوبة حصاد
المكاسب المترتبة عن االنخراط في التجارة البينية عبر المنطقة إلى تغاير اللوائح التنظيمية عبر بلدان المنطقة ،وإلى التعرض
لتحديات ناجمة عن العقبات اإلجرائية التي تعترض سبيل التداول التجاري .وتكشف النتائج المستقاة من الدراسات االستقصائية
الوطنية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية والتي أُجريت في خمس دول عربية (وهي على وجه التحديد مصر ،واألردن ،والمغرب،
وتونس ،ودول فلسطين) النقاب عن فرط ارتفاع معدل انتشار التدابير غير الجمركية الشائكة بنسب غير متكافئة عبر المنطقة.
وينجم عن ارتفاع معدل تواتر التدابير غير الجمركية الشائكة قصور يتسبب في عرقلة مسار التكامل .ومن هذا المنطلق ،تكمن
أهمية قصوى في التصدي لهذه العقبات التجارية الناجمة عن التدابير غير الجمركية في سبيل تعزيز التكامل التجاري عبر البلدان
العربية.
وفي هذا السياق ،تُسهم هذه الوثيقة في إثراء المشروع الجاري تنفيذه من قبل "مركز التجارة الدولية" بعنوان " تخطي العوائق
التجارية الناجمة عن التدابير غير الجمركية في البلدان العربية" ،بتمويل من "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،بهدف المساعدة
في تحديد أبرز أولويات التدخالت التي يمكن أن يترتب عنها تأثير واسع النطاق على تعزيز التجارة البينية عبر المنطقة .ويتسنى
بلوغ هذه الغاية عن طريق تحديد القطاعات التي تنطوي على إمكانات تكفل نمو الصادرات البينية عبر الدول العربية ،مع مضاهاة
هذه النتائج من جهة مع الرؤى المتعمقة المستقاة من الدراسات االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن
التدابير غير الجمركية والتي أجراها "مركز التجارة الدولية" من أجل استيضاح القطاعات والبلدان التي يتسنى لها االستفادة
بصور فعالة من مواءمة المعايير الفنية أو من االعتراف المتبادل بها ،والتي يتسنى لها االنتفاع من تبسيط إجراءات التصدير.
ويُفسح هذا التقييم المجال أمام تحديد الفرص التي تعود بالنفع المتبادل عبر جميع البلدان ال ُمصدرة والبلدان ال ُم َو َّردةعلى الصعيد
اإلقليمي بما يكفل تحديد أولويات الجهود المبذولة والرامية إلى التجاوب مع احتكاكات السوق المتعلقة بالتدابير غير الجمركية
والتي تحول دون تعميق التكامل التجاري بين الدول العربية .وباإلضافة إلى ما سبق ،تعمد الدراسة إلى تحديد المنتجات الجديدة
المجدية والتي تصلح لغرض التنويع والتي تعاني من محدودية العرض والتوريد من جانب البلدان ال ُمصدرة في نطاق جامعة
الدول العربية ،على الرغم من تميزها بارتفاع معدل الطلب عليها عبر المنطقة ،بما يكفل مواصلة تعزيز التكامل جنبا ً إلى جنب
مع تقليص مواطن الضعف التي تقترن بضيق نطاق سالسل التصدير.

وعشن ( )٢٢دولة .وتشتمل جامعة الدول العربية عىل ثمانية ر
اثني ر
 2تضم جامعة الدول العربية نف عضويتها ن
عش ( )١٨دولة من الدول األعضاء ن يف "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
ي
ن
(وه عىل وجه التحديد البحرين ،ومرص ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وسلطنة عمان ،ودولة فلسطي ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،والسودان،
ر
الكبى" ي
وجيبوت ،وموريتانيا ،والصومال.
وسوريا ،وتونس ،وقطر ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن) ،عالوة عىل جزر القمر،
ي
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الفصل األول ( :)١الوضع الراهن في مجال التكامل التجاري على المستوى اإلقليمي
وقعت الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،بواقع اثنين وعشرين ( )٢٢دولة ،على عدد من االتفاقيات التجارية التي تتعلق
بتيسير النفاذ التفضيلي إلى األسواق ( ،)preferential market accessوالتي يتقاطع العديد منها مع بعضها البعض (يُرجى
االطالع على الشكل التوضيحي رقم  .)١وفي إطار "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" ،تنتمي دول الخليج الستة إلى
عضوية "مجلس التعاون الخليجي" ،كما تُشارك كل من مصر واألردن والمغرب ودولة فلسطين وتونس كأطراف في "اتفاق
أغادير" المعني بإقامة منطقة تبادل تجاري حر بين الدول العربية المتوسطية .وفي ذات الوقت ،التزال هناك مجموعة من
االتفاقيات الثنائية نافذة المفعول بصفة رسمية بين الدول العربية ،والتي جرى تطبيق الغالبية العظمى منها قبل سريان "اتفاقية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" .وعلى الرغم من إبطالها من حيث المبدأ ،ربما يستمر توظيف هذه االتفاقيات لغرض
التجارة التفضيلية ،والسيما في حالة اختالف قواعد المنشأ عن تلك المنصوص عليها في "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى".
الشكل التوضيحي رقم ( )١االتفاقات التجارية القائمة بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية

المصدر :إعداد طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من "خارطة النفاذ إلى األسواق" الخاصة "بمركز
التجارة الدولية" (.)٢٠١٨
أدت االتفاقات التجارية التي تم إبرامها بين أعضاء جامعة الدول العربية إلى تخفيض مستويات التعريفات الجمركية إلى قيمة
صفرية تقريبا ً ،مع اإلبقاء على تعريفة مرتفعة بمعدل هامشي بالنسبة للمنتجات الغذائية الزراعية وذلك مقارنة بالسلع ال ُمصنعة.
وفي المتوسط ،وبين كافة الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،يبلغ متوسط التعريفة الجمركية التي يتم تطبيقها على المنتجات
الغذائية الزراعية  ،٪٠.٦بناء على ميزة تعريفية تبلغ أربع ( )٤نقاط مئوية مقارنة بالمتوسط الذي تفرضه البلدان األعضاء في
جامعة الدول العربية على سائر بلدان العالم .وفي قطاع الصناعة التحويلية ،يخضع أعضاء جامعة الدول العربية لتعريفة جمركية
قيمتها  ٪٠,٣في مجال التجارة البينية عبر المنطقة في المتوسط ،مع التمتع بميزة تعريفية تتجاوز المتوسط العالمي بمقدار ٣,١
نقطة مئوية.
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تتراجع حصة التجارة البينية عبر المنطقة على الرغم من تعدد االتفاقات التجارية ،واالشتراك في لغة واحدة ،وتقارب النواحي
الثقافية.
تتمثل بعض العوامل التي يُرجح أن تُسهم بشكل عام في تعزيز التكامل التجاري على الصعيد اإلقليمي في إبرام اتفاقات التجارة
الحرة ،وتقاسم لغة واحدة ،وتقارب النواحي الثقافية المتقاربة .وعلى الرغم من ذلك ،تتدنى حصة الدول العربية من إجمالي
الصادرات والواردات عبر المنطقة بمعدالت ملحوظة مقارنة بالوضع في أوروبا أو آسيا أو األمريكيتين (يُرجى االطالع على
الجدول رقم  . 3)١وفي واقع األمر ،وعند مراعاة كافة المنتجات ،تنحسر حصة الصادرات عبر المنطقة العربية دون ثلث
الصادرات القائمة في المناطق التي تتميز بالمزيد من التكامل ،وذلك باستثناء كل من قارة أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ ،حيث
تتدنى حصص التجارة البينية فيهما مقارنة بالمنطقة العربية .وفي حالة االكتفاء بمراعاة المنتجات الواردة في القائمة اإليجابية
التي يعتمدها "مركز التجارة الدولية" فقط ،وباستثناء النفط والمخلفات والمنتجات غير ذات الصلة بخدمات ترويج التجارة ،ترتفع
حصة الصادرات البينية في نطاق جامعة الدول العربية إلى نسبة ثالثة وثالثين في المائة ( ،)٪٣٣أو ما يقرب من ثلثي حصة
آسيا واألمريكيتين .وتُعزى هذه النتيجة إلى الدور البارز الذي تضطلع به صادرات النفط عبر العديد من البلدان الواقعة في
المنطقة ،والتي يتم توجيه نسبة ستة وتسعين في المائة ( )٪٩٦منها إلى أسواق خارج نطاق جامعة الدول العربية .وعلى الرغم
من ارتفاع حصة الصادرات البينية عبر المنطقة في حالة استبعاد البترول ومنتجات أخرى ،يستقر الترتيب النسبي عبر المناطق
عند ذات المستوى ،وهو ما يشير إلى اتساع المجال أمام تحقيق المزيد من التكامل على الصعيد اإلقليمي.
الجدول رقم ( )١حصص الصادرات والواردات البينية عبر المنطقة ،حسب المناطق العالمية
*القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز
جميع المنتجات
التجارة الدولية"
المنطقة
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
*باستثناء النفط ،والمخلفات ،وغيرها من المنتجات غير ذات الصلة بتعزيز التبادل التجاري.
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة
"بمركز التجارة الدولية" (.)٢٠١٨
وباإلضافة إلى ما تقدم ،يتأثر تواضع مستوى التكامل جراء ندرة سالسل اإلنتاج على الصعيد اإلقليمي .ووفقا ً "لهوكمان"
( ،)٢٠١٦( )Hoekmanيعاني إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،4بوصفه إقليم فرعي يضم دول أعضاء من جامعة الدول
العربية ،من محدودية نشاط سالسل القيمة المضافة ،مقارنة بالمناطق التي تتصف بمزيد من التكامل من قبيل شرق آسيا ،ووسط
وشرق أوروبا .ويتجلى ذلك في انخفاض حصص الصادرات والواردات من الصناعات التحويلية في نطاق جامعة الدول العربية
(يُرجى االطالع على الجدول رقم  ،)٢والتي تتراجع بمعدالت ملحوظة عن مثيالتها التي تزخر بها مناطق أخرى ،من قبيل
األمريكيتين ،أو آسيا ،أو أوروبا ،حيث تتميز سالسل اإلنتاج في ال ُمعتاد بالتنظيم عبر العديد من البلدان (بالدوين وفورسلد)٢٠١٣ ،
(.)Baldwin and Forslid, 2013

 3ال يعتد هذا المقياس ُ
ن
الن تتصف بالمزيد من
المبسط المع ن ين بتقييم التكامل
اإلقليم بالفروق واالختالفات القائمة بي األحجام االقتصادية .وعىل الرغم من ذلك ،لن تؤدي المقاييس ي
ي
الن خضعت للدراسة.
واألقاليم
بالمناطق
مقارنة
التكامل
حيث
من
ة
األخب
قبل
الثالثة
المرتبة
تحتل
باعتبارها
العربية
الدول
تصنيف
تغيب
التعقيد والبكيب إىل
ي
 4يضم إقليم ر
وجيبوت ،ومرص ،وإيران ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وسلطنة عمان ،وقطر،
الشق األوسط وشمال أفريقيا كل من الجزائر ،والجزائر ،والبحرين،
ي
ن
فلسطي.
والمملكة العربية السعودية ،وسوريا ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن ،ودولة
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وفي إطار قطاعي الصناعة التحويلية واألغذية والزراعة على حد سواء ،تتجاوز الصادرات البينية الواردات البينية عبر المنطقة،
بينما يتخذ هذا النمط االتجاه المعاكس بالنسبة للمنتجات ال ُمستبعدة ،حيث تقتصر حصة الصادرات البينية عبر المنطقة على نسبة
خمسة في المائة ( )٪٥فقط .ويعزي هذا الوضع إلى توجيه نسبة ستة وتسعين في المائة ( )٪٩٦من صادرات النفط ،والتي تندرج
ضمن فئة المنتجات المستبعدة ،إلى بلدان تقع خارج المنطقة .ويتم االستعانة بالعوائد واإليرادات ذات الصلة في استيراد المواد
الغذائية واآلالت والتي ال يتم توريدها في الوقت الراهن بكميات كافية داخل المنطقة (يُرجى االطالع على الجدول رقم (أ) في
ال ُملحق المرفق للتعرف على تفاصيل أرقام الميزان التجاري) .تتفوق الحصة البينية من إجمالي الصادرات في قطاع األغذية
والزراعة بمقدار ثالثة وعشرين ( )٢٣نقطة مئوية عن مثيلتها في قطاع الصناعة التحويلية ،مما يُشير إلى توجيه الصادرات
الغذائية الزراعية في نطاق جامعة الدول العربية – على الرغم من محدوديتها – نحو األسواق اإلقليمية ،وذلك مقارنة بالوضع
القائم في مناطق أخرى.
تحجب حصص الصادرات والواردات البينية اإلجمالية عبر المنطقة ( Aggregate intraregional export and import
 )sharesمدى تباين مستويات التكامل بين فرادى البلدان .وعلى سبيل المثال ،تحوز كل من البحرين وسلطنة عمان والصومال
والسودان على حصص من التجارة البينية في نطاق جامعة الدول العربية بنسبة تتجاوز خمسة وثالثين في المائة ( )٪٣٥من
حجم التجارة اإلجمالية 5.وفي ذات الوقت ،ونظراً لعالقاتها التجارية الوطيدة مع االتحاد األوروبي ،تنحسر حصص كل من
المغرب وتونس من التجارة البينية في نطاق جامعة الدول العربية دون نسبة عشرة في المائة ( )٪١٠من حجم التجارة اإلجمالية.
وتشتمل أسواق التصدير الرئيسية المتاحة أمام موريتانيا على الصين واالتحاد األوروبي وسويسرا ،وهو ما أدى إلى انحسار
حصة صادرتها البينية في نطاق جامعة الدول العربية في نسبة  ١في المائة ( )٪١فقط.
الجدول رقم ()٢

حصص الصادرات والواردات البينية ،حسب مناطق العالم والقطاعات الرئيسية
المنتجات الصناعية

المنطقة
أفريقيا
األمريكيتين
الدول العربية
آسيا
أوروبا
المحيط الهادي

الحصة من
الصادرات
٪٢٠
٪٥٥
٪٣١
٪٥٤
٪٦٦
٪١٥

الحصة من
الواردات
٪١٠
٪٣٧
٪١٢
٪٦٧
٪٦٩
٪٥

المنتجات الغذائية الزراعية
الحصة من
الصادرات
٪٢٢
٪٤٢
٪٥٤
٪٦٢
٪٧٤
٪٨

الحصة من
الواردات
٪١٦
٪٦٥
٪١٦
٪٣٩
٪٧٦
٪٢٤

المنتجات ال ُمستبعدة
الحصة من
الصادرات
٪٨
٪٥٣
٪٥
٪٧٣
٪٦٩
٪٢

الحصة من
الواردات
٪٢٠
٪٦٥
٪٢٧
٪٥٥
٪٦٧
٪٧

مالحظة :المنتجات ال ُمستبعدة هي تلك المشمولة في االتفاقات الدولية المعنية بالمخلفات والملوثات واألسلحة والذخيرة والتبغ
والصناعات االستخراجية ،بما في ذلك النفط ،فض ً
ال عن المنتجات التي ال يمكن انتاجها (من قبيل التحف األثرية) أو التي ليست
ذات صلة بمعلومات السوق (على سبيل المثال :السلع غير المذكورة أو ال ُمدرجة في موضع أخر).
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة
"بمركز التجارة الدولية" (.)٢٠١٨

ن
5
والن
تعتمد طريقة احتساب حصة التجارة البينية يف نطاق جامعة الدول العربية مقارنة بالتجارة اإلجمالية عىل قائمة المنتجات اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" ،ي
ن
...
⁄
تستثن النفط ومنتجات المخلفات ،وما إىل ذلك ،وذلك بناء عىل الصيغة التالية ( ،)tradeijk = (xijk + mijk ) 2حيث يرمز ( )xإىل الصادرات ،بينما يرمز ( )mإىل الواردات الخاصة
ن
المعن ( )iمن المنتج ( ،)kسواء من أو إىل السوق (.)j
بالبلد
ي
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الفصل الثاني ()٢

العوامل التي تؤثر على مستوى التكامل التجاري بين الدول العربية

أوضح الفصل السابق تواضع مستوى التكامل التجاري اإلقليمي بين الدول العربية على الرغم من ارتفاع عدد اتفاقات التجارة
الحرة ،وتقارب النواحي الثقافية ،وتقاسم لغة مشتركة عبر المنطقة .وربما يتسنى تفسير هذا النمط في ضوء بعض العوامل من
قبيل قصور البُنى التحتية وشبكات الربط االلكتروني ( ،)connectivityوتواضع مستوى االتساق بين الصادرات والواردات،
والتعرض الحتكاكات السوق .ولقد رصد "هوكمان" ( )٢٠١٦على سبيل المثال ارتفاع تكاليف التبادل التجاري الثنائي بالنسبة
للبلدان الواقعة في "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" بشكل نمطي بمقدار الضعف عبر المنطقة مقارنة بمثيالتها في االتحاد
األوروبي ،كما ترتفع بشكل خاص بالعالقة بالمنتجات الزراعية .وينجم هذا الوضع في المقام األول عن تباعد المسافات ،وتدني
الخدمات اللوجستية التجارية ،وتطبيق تدابير غير جمركية .وفي إطار القسم التالي ،سوف نعمد إلى تقييم عاملين من العوامل التي
ربما تتسبب في عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل في نطاق جامعة الدول العربية ،وهما على وجه التحديد)١( :
تواضع مستوى االتساق بين أنماط الصادرات والواردات؛ ( )٢التعرض الحتكاكات السوق.

اتساق أنماط الصادرات والواردات
ينتشر أعضاء جامعة الدول العربية ،بواقع اثنين وعشرين ( )٢٢بلد عضو ،على مساحة تناهز تقريبا ً سبعة آالف وخمسمائة
كيلومتر ( ٧٥٠٠كم) 6وعبر قارتين مختلفتين .وعلى الرغم من المسافات الشاسعة التي ت ُلقي بثقلها على إمكانات التجارة البينية
عبر المنطقة ،يمكن أن يُسهم تنوع الظروف المناخية وتباين المناطق الزراعية اإليكولوجية أيضا ً في توفير الفرص التجارية.
وفي إطار عشرة ( )١٠بلدان تقع داخل نطاق "جامعة الدول العربية" ،يستأثر البترول بحصة غالبة في سلة الصادرات ("المواد
الوقودية المعدنية واالقتصادات القائمة على النفط") .وتشمل هذه البلدان كل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا
وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن .وتشكل صادرات النفط نسبة ثالثة وسبعين
في المائة ( )٪٧٣من مجموع صادرات هذه المجموعة في المتوسط .وباإلضافة إلى ما سبق ،تكتسي القطاعات المرتبطة بالنفط،
من قبيل المواد الكيميائية ومنتجات البالستيك والمطاط أهمية خاصة بالنسبة لهذه البلدان.
وتضم مجموعة صغيرة نسبيا ً من االقتصادات المتخصصة في المقام األول في نشاطات الصناعات التحويلية ،والتي تتميز سالل
صادراتها بمزيد من التنوع ،كل من مصر ،واألردن ،ولبنان ،والمغرب ،وتونس (ويُطلق عليها "اقتصادات الصناعات التحويلية").
ويستأثر قطاع المالبس بنسبة ثالثة عشر في المائة ( )٪١٣من حجم صادرات هذه المجموعة ،بينما تشكل اآلالت نسبة أحد عشر
في المائة ( ،)٪١١واألسمدة نسبة ستة في المائة ( .)٪٦وتنفرد مصر باعتبارها الدولة الوحيدة ذات الصادرات النفطية الجديرة
صاف لهذا المنتج .وباإلضافة إلى ما سبق،
باالعتبار في إطار هذه المجموعة ،وذلك على الرغم من تصنيفها باعتبارها مستورد
ِ
تتنامى الصادرات عبر قطاعات صناعية أخرى ،بما في ذلك المركبات اآللية ،والبالستيك والمطاط ،والمعدات واألجهزة
االلكترونية ،والمواد الكيميائية ،من جملة أمور أخرى.
وتتمتع مجموعة ثالثة تضم في عضويتها بلدان من جامعة الدول العربية ،وتتألف من كل من جزر القمر ،وجيبوتي ،وموريتانيا،
ودولة فلسطين ،والصومال ،والسودان ،وسوريا ،7بسالسل صادرات تعتمد في المقام األول على المنتجات المعدنية ،بما في ذلك
خام الحديد (ركاز الحديد) ،والصلب ،ومخلفات الحديد ،وذلك على الرغم من رصد تواجد أقوى للمنتجات الزراعية بها ،بما في
ذلك األسماك (ويُطلق عليها "االقتصادات المختلطة") .وفي المجمل ،تستأثر المنتجات الزراعية بنسبة تتجاوز اثنين وأربعين في
صاف للمواد الغذائية ( net
المائة ( )٪٤٢من صادرات هذه المجموعة ،على الرغم من انفراد موريتانيا بتوصيفها ك ُمصدر
ِ
 )food exporterفي إطار هذه المجموعة (يُرجى االطالع على الجدول رقم (أ) الوارد في الملحق) .وتضطلع بعض القطاعات،
بما في ذلك الحيوانات الحية (بنسبة  ،)٪١٢واألسماك والقشريات (بنسبة  ،)٪٩والبذور الزيتية (بنسبة  )٪٥بدور واسع النطاق
في سالسل الصادرات التي تخص هذه البلدان.

 6دون احتساب جزر القمر ،باعتبارها بلد عضو ن يف جامعة الدول العربية ،وتقع بالقرب من ساحل جنوب أفريقيا.
 7كان من المفبض إدراج سوريا ضمن مجموعة البلدان المصدرة للنفط بناء عىل هيكل صادراتها خالل فبة ما قبل الرصاع ،ولكن تسبب الرصاع الدائر هناك ن يف تغيب طبيعة تركيبة صادراتها.
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الشكل التوضيحي رقم ( )٢متوسط صادرات المجموعات الفرعية في نطاق جامعة الدول العربية ،حسب القطاعات

المواد الوقودية المعدنية والزيوت

النفط ( ُمستبعد)
منتجات ُمستبعدة أخرى
المالبس
اآلالت
الحيوانات الحية (باستثناء الدواجن)
األسماك والقشريات
األسمدة
البذور الزيتية
البالستيك والمطاط
المركبات اآللية وقطع الغيار
الفاكهة
المواد الكيميائية
المعدات واألجهزة االلكترونية
منتجات غذائية أخرى
معادن أخرى
الدهون والزيوت النباتية
الخضروات
المجوهرات والقطع المعدنية النفيسة
المخلفات النباتية واألعالف الحيوانية
التوابل
المكونات الدوائية
المنتجات الورقية
المنتجات الفلزية
القطن (النسيج)

 ١٧,٩مليار دوالر

 ١٦مليار دوالر

 ١,١مليار
دوالر

٤٥,٨
مليار
دوالر

٤٠٤
مليار
دوالر

االقتصادات المختلطة

٢٠,٣
مليار دوالر
٢٩,٧
مليار
دوالر

اقتصادات الصناعات التحويلية

 ٠,٧مليار
دوالر

 ٦,٣مليار
دوالر

 ٧,٤مليار
دوالر

 ٩مليار دوالر

 ٩,٦مليار
دوالر

 ٣,٣مليار
دوالر

٠,٨
مليار
دوالر
 ١,١مليار
دوالر

 ٨,٨مليار
دوالر

 ٢,٥مليار
دوالر
 ٢,٧مليار
دوالر
 ٣,٧٢,٥مليار
 ٤,٤مليار مليار دوالر
دوالر دوالر

مالحظة :متوسط الصادرات بين عام  ٢٠١٣وعام  .٢٠١٧تتطابق المنتجات ال ُمدرجة ضمن الفئة ال ُمستثناة مع تلك المشمولة
في االتفاقات الدولية المبرمة بشأن المخلفات ،والملوثات ،واألسلحة ،والذخيرة ،والتبغ ،والصناعات االستخراجية ،والمنتجات
التي ال يمكن انتاجها (على سبيل المثال التحف األثرية) أو المنتجات غير ذات الصلة بمعلومات السوق (على سبيل المثال السلع
غير المذكورة أو المدرجة في موضع أخر) .وفي ضوء الرسم البياني المتعلق "باالقتصادات المختلطة" ،تتأثر الحصة البارزة
التي تستأثر بها المنتجات ال ُمستبعدة في المقام األول بصادرات خام الحديد الواردة من موريتانيا ،والسلع غير المحددة الواردة
من جيبوتي ،ومخلفات الحديد أو الصلب الواردة من دولة فلسطين.
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة
"بمركز التجارة الدولية" (.)٢٠١٨
ويمكن أن يؤدي تمايز سالسل التصدير التي تتفرد بها المجموعات الفرعية في نطاق "جامعة الدول العربية" في تهيئة فرص
تصديرية ،وذلك في حالة إقدام مجموعة فرعية على استيراد المنتجات التي يتم تصديرها من قبل مجموعة فرعية أخرى .وعلى
الرغم من ذلك ،وعند إجراء مقارنة مباشرة بين إجمالي صادرات وواردات أعضاء "جامعة الدول العربية" ،كما هو ُمبين في
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الشكل التوضيحي رقم ( ،)٣يتضح عدم انطباق هذا االفتراض على الوضع القائم مع تباين أنماط الصادرات والواردات على
نطاق واسع.
الشكل التوضيحي رقم ( )٣متوسط الصادرات والواردات في نطاق جامعة الدول العربية ،حسب القطاعات
١٤٩,١
مليار
دوالر
١٩٨,٨
مليار
دوالر

الواردات

النفط ( ُمستبعد)

٩٤,١
مليار
دوالر

٥٠,٢
مليار

المعادن والفلزات ومنتجاتهما
الخشب والورق والمطاط
والبالستيك
المواد الكيميائية

٧٩,٨
مليار
دوالر
٢٠٩,٣
مليار
دوالر

١٠٧,٤
مليار
دوالر

منتجات ُمستبعدة أخرى

الصادرات

اآلالت والمعدات واألجهزة
االلكترونية
المركبات اآللية
منتجات صناعية أخرى

٣٤,٤
مليار
دوالر

٣٦,٣
مليار
دوالر
٣٧
مليار
دوالر

٤١١,٤
مليار
دوالر

٥٨,١
مليار
دوالر

المالبس ومنتجات المنسوجات
منتجات البستنة
١٠٠,٧
مليار
دوالر

٣٢٢,٢
مليار
دوالر

الحيوانات ومنتجات الحيوانات

٤٤,٦
مليار
دوالر

الحبوب الغذائية ومنتجات الحبوب
الغذائية

مالحظة :متوسط الصادرات بين عام  ٢٠١٣وعام  .٢٠١٧تتطابق المنتجات ال ُمدرجة ضمن الفئة ال ُمستثناة مع تلك المشمولة
في االتفاقات الدولية المبرمة بشأن المخلفات ،والملوثات ،واألسلحة ،والذخيرة ،والتبغ ،والصناعات االستخراجية ،والمنتجات
التي ال يمكن انتاجها (على سبيل المثال التحف األثرية) أو المنتجات غير ذات الصلة بمعلومات السوق (على سبيل المثال السلع
غير المذكورة أو المدرجة في موضع أخر).
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة
"بمركز التجارة الدولية" (.)٢٠١٨
ويهيمن النفط على الصادرات في نطاق جامعة الدول العربية بنسبة ترقى إلى ستين في المائة ( )٪٦٠تقريبا ً من صادرات المنطقة،
بينما تقتصر نسبة النفط على ستة في المائة ( )٪٦فحسب من الواردات في المنطقة .ويحتل قطاع اآلالت والمعدات االلكترونية
الصدارة من حيث استيراد النفط في نطاق جامعة الدول العربية ،حيث يستأثر بنسبة واحد وعشرين في المائة ( )٪٢١من إجمالي
الواردات .ويضطلع هذا القطاع بدور هام على وجه التحديد في واردات الدول المصدرة للنفط ،وهو ما يُفيد ضمنا ً بأرجحية
اشتمال هذه الواردات على اآلالت المتخصصة والالزمة لدعم قطاع البترول القائم على كثافة رأس المال بما يفي بأغراض
استخراج النفط .وعلى الرغم من ذلك ،تنحسر أهمية هذا القطاع بالنسبة لصادرات المنطقة ،بنسبة ال تتجاوز خمسة في المائة
( )٪٥من إجمالي الصادرات .وال تتوافق الصادرات الضئيلة نسبيا ً من أنظمة اإلشعال السلكي ()ignitions wiring sets
والموصالت الكهربائية ( )electrical conductorsفي إطار قطاع اآلالت داخل المنطقة ،والواردة في المقام األول من تونس
ومصر ،مع أنماط العديد من اآلالت موضع الطلب على الصعيد اإلقليمي .وتحتل المركبات اآللية المرتبة الثانية في قائمة
قطاعات االستيراد الفرعية ،بنسبة مقدارها ثالثة عشر في المائة ( )٪١٣من الواردات اإلقليمية ،مقابل نسبة ثالثة في المائة ()٪٣
من الصادرات اإلقليمية .وتشكل المعادن والمنتجات الفلزية نسبة إضافية مقدارها ثالثة عشر في المائة ( )٪١٣من إجمالي
الواردات ،مقابل ستة في المائة ( )٪٦من الصادرات .وتضطلع األغذية والزراعة بدور محدود للغاية ،حيث تقتصر في المجمل
على نسبة أربعة في المائة ( )٪٤فقط من صادرات المنطقة .وفي سبيل تلبية الطلب على الرغم من محدودية اإلنتاج المحلي،
تعتمد العديد من الدول الواقعة في المنطقة بمعدالت ملحوظة على واردات األغذية والزراعة .تُزيح هذه التفاوتات بين حصص
الواردات والصادرات اإلقليمية الستار عن قصور جانب العرض اإلقليمي مقابل ارتفاع معدل الطلب اإلقليمي عبر هذه القطاعات.
بل وأيضا ً على مستوى القطاعات الرئيسية ،ثمة تناقض واضح بين القطاعات التي تخضع منتجاتها للتصدير بالدرجة األولى
وتلك التي تحظى منتجاتها بأعلى معدالت الطلب عبر البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية".
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تباين هياكل الصادرات عبر الدول العربية ،وتواضع مستوى االتساق بين الصادرات والواردات على الصعيد اإلقليمي
بالمقارنة مع مناطق أخرى.
باإلضافة إلى ما سبق ،تم رصد تناقض محدد بين الصادرات والواردات اإلقليمية عن طريق إجراء تقييم تفصيلي باالستعانة
بمؤشر االتساق التجاري ( .)trade complementarity indexويعنى مؤشر االتساق التجاري (يُرجى االطالع على
الجدول رقم  8)٣بقياس درجة التداخل بين هياكل الصادرات والواردات لدى طرفين تجاريين شريكين أو بين منطقتين تجاريتين:
ويتم احتساب قيمة مقدارها  ١٠٠نقطة في حالة استئثار كل منتج بحصة متساوية من صادرات أحد الطرفين الشريكين ومن
واردات الطرف الشريك األخر على حد سواء ،بينما يتم احتساب قيمة صفرية فيما هو خالف ذلك .وعند تطبيق هذا المؤشر على
جميع المنتجات ،تؤثر هيمنة البترول على سالل الصادرات عبر العديد من الدول العربية على مستوى مدى اتساق التجارة
اإلقليمية .ويحتل مستوى االتساق التجاري اإلقليمي بالمنطقة العربية المركز قبل األخير ،بينما تأتي منطقة المحيط الهادئ في
المركز األخير ،كما يتخلف بمعدالت ملحوظة عن تلك المستويات ال ُمحققة في األمريكيتين وفي آسيا وفي أوروبا .وعند احتساب
قيمة المؤشر بالعالقة بالمنتجات ال ُمدرجة في القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" ،والتي تستبعد كل من
النفط ،ومنتجات المخلفات المعدنية ،والملوثات ،وغيرها من المنتجات غير ذات الصلة بخدمات ترويج الصادرات ،يسجل مؤشر
االتساق نسبة أربع وخمسين في المائة ( ،)٪٥٤وهو ما يُدلل على تواضع مستويات االتساق ،مع اتساع المجال أمام إمكانية إدخال
تحسينات بالمقارنة بمناطق رئيسية أخرى حول العالم.
الجدول رقم ( )٣مستوى االتساق بين المعروض من الصادرات والطلب على الواردات ،حسب مناطق العالم
المنطقة

أفريقيا

األمريكيتين

آسيا

مؤشر االتساق التجاري (جميع
المنتجات)
مؤشر التكامل التجاري (القائمة
٪٧٨
٪٧٤
٪٣٨
اإليجابية* المعتمدة من جانب
"مركز التجارة الدولية")
*والتي تستبعد النفط ،والمخلفات ،ومنتجات أخرى غير ذات صلة بترويج التجارة.
٪٣٢

٪٧٤

٪٧٨

أوروبا

الدول
العربية

المحيط
الهادئ

٪٨٦

٪٣٥

٪٢٢

٪٨٦

٪٥٤

٪٢٨

المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على بيانات مستمدة من خارطة التجارة الخاصة
"بمركز التجارة الدولية" (.)٢٠١٨
يرتهن تعزيز اتساق التجارة في المنطقة باستقدام منتجات جديدة تتميز بارتفاع معدل الطلب على الصعيد اإلقليمي ،ولكن دون أن
تخضع للتصدير على نطاق واسع حتى الوقت الراهن من جانب البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" .وبناء على ذلك،
يمكن االرتقاء بمستوى االتساق التجاري في نطاق "جامعة الدول العربية" عن طريق إطالق برامج التنويع الهادف في اآلجلين
المتوسط والطويل .ويتناول جزء من الفصل الثالث ( )٣بالتحليل فرص تنويع محددة والتي تأخذ في الحسبان الجدوى النسبية
( )relative feasibilityالتي تترتب عن التحول نحو منتجات تصديرية جديدة من جانب أعضاء "جامعة الدول العربية".

االحتكاكات القائمة في التجارة البينية عبر المنطقة
فيما يتعلق بالقطاعات والمنتجات ،سواء التي تخضع لالستيراد أو التصدير عبر المنطقة ،تكمن أهمية حاسمة في الجهود الرامية
إلى التصدي لالحتكاكات التي تعرقل التدفقات التجارية البينية عبر المنطقة .وتطرح منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع
الصادرات ال ُمعتمدة من قبل "مركز التجارة الدولية" ()ITC export potential and diversification methodology
تقديرات حول هذه االحتكاكات بناء على تقييم معدالت توظيف إمكانات التجارة البينية عبر المنطقة ( intraregional trade
 .)potentialويتم احتساب إمكانات التجارة بناء على تقييم يتناول أداء التصدير المتوقع على مستوى البلد ال ُمصدر ومعدل

ر
8
ن
ن
التاىل:
يتم تعريف مؤش االتساق التجاري ( )TCبي منطقتي ( ،)j &iعىل النحو ي
| |mjk − xik
( ∑ TCij = 100 (1 −
))
2
k

إجماىل واردات المنطقة (.)j
يعب الرمز ( )mjkعن حصة المنتج ( )kمن
يعب الرمز (  )xikعن حصة المنتج ( )kمن
إجماىل صادرات المنطقة ( ،)iبينما ر
حيث ر
ي
ي
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الطلب المتوقع على مستوى البلد المستورد ،والشروط النسبية المرتبطة بالنفاذ إلى األسواق بين البلد المصدر والسوق الشريك
(يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم .)١
من خالل المقارنة بين قيمة الصادرات المحتملة ( )export potential valueمن جهة وقيمة الصادرات الفعلية ( actual
 )export valueمن جهة أخرى ،يتسنى إزاحة الستار عن الفرص التجارية غير المستغلة على مستوى البلد المعني .ويُعزى
جانب من اإلمكانات التجارية غير المستغلة إلى األسلوب ال ُمستخدم والذي يتسم بالطابع االستشرافي (– )forward-looking
حيث يتم تقدير األداء التصديري الراهن ( )current export performanceومعدل الطلب ( )demandعلى مدار الخمس
سنوات المقبلة في ضوء الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع وتقديرات معدالت نمو السكان (إمكانات ديناميكية غير مستغلة) .وعلى
الرغم من ذلك ،يرتبط جانب أخر من اإلمكانات التجارية غير المستغلة بعوامل هيكلية والتي يُرجح أن تنجم عن طائفة متنوعة
من االحتكاكات (إمكانات راهنة غير مستغلة) ،بما في ذلك على سبيل المثال:





صعوبات تحول دون االمتثال للتدابير غير الجمركية
انعدام التوافق بين المعروض من جهة ومعدالت األسعار أو تفضيالت الجودة الخاصة بالمستهلك من جهة أخرى
صعوبات تحول دون العثور على مشتريين في السوق المستهدف
قصور توزيع الصادرات عبر األسواق المستهدفة المحتملة على النحو األمثل جراء االفتقار إلى معلومات السوق

وتؤثر هذه االحتكاكات على قدرة المصدرين على االنخراط في التبادل التجاري مع السوق المعني.
التوضيح رقم ( :)١منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنوي ع الصادرات والمعتمدة من قبل "مركز التجارة الدولية"
اإلطار
ي
ن
والن يعتمدها "مركز التجارة الدولية" بتحديد المنتجات القائمة بالفعل وال ين
تعن منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنوي ع الصادرات
ي
ر
الن
الجديدة
المنتجات
إىل
باإلضافة
)
export
potential
indicator
(
ات)
ر
الصاد
إمكانات
(مؤش
ات
ر
الصاد
نمو
تكفل
إمكانات
عىل
تنطوي
ي
ن
ر
(مؤش تنوي ع المنتجات) ( )product diversification indicatorعىل أساس ثالثة ( )٣مكونات .ويتطابق مكون
تف بغرض تنوي ع الصادرات
ي
ن
ُ
ر
المؤشين المشار إليهما:
الطلب ( )demandومكون تيسب التبادل التجاري ( )ease-of-tradeيف
يتم قياس الوضع المتعلق بجانب الطلب عىل مستوى السوق ( )market’s demand conditionبناء عىل الواردات ،مع مراعاة مستوى
ن
المعن.
النسن للسوق (التعريفات الجمركية وتكاليف النقل) بالعالقة بالمنتج
النفاذ
ي
ري
ن
الثنات
إجماىل حجم التبادل التجاري
يتم قياس مدى تيسب التبادل التجاري ( )ease-of-tradeبي البلد المصدر والسوق المستهدف بناء عىل
ي
ني
ن ن
اض يف حالة حيازة الدولة المصدرة عىل حصة مماثلة يف السوق المستهدف عىل غرار
()bilateral trade
مقارنة بالحجم التجاري االفب ي
ن
العالم.
السوق
ف
بها
الن تتمتع
ي
ي
الحصة ي
المؤشين ُ
ر
ر
ويختلف مكون العرض ( )supplyن
بمؤش إمكانات الصادرات:
المشار إليهما .وفيما يتعلق
بي
ُ
ن
معي.
الن يحوزها بالعالقة بمنتج
يتم قياس األداء التصديري عىل مستوى البلد المصدر بناء عىل الحصة السوقية ي
بي العوامل الثالث ُ
ن
وعن طريق الجمع ن
يتسن احتساب قيمة اإلمكانات التصديرية الراهنة (.)current export potential value
المشار إليها،
ً
ر ن
اف عىل مفهوم التبادل التجاري المحتمل ،يتم تقدير كل من الواردات والحصة السوقية عىل مدار خمس
وسعيا إىل إضفاء الطابع االستش ي
اإلجماىل ( ،)GDP per capita growthباإلضافة إىل تقدير كيفية
المحىل
سنوات قادمة بناء عىل توقعات نمو نصيب الفرد من الناتج
ي
ي
ً
ن
ويتسن المقارنة ن
تجاوب جانب الطلب عىل الواردات ،وفقا للقطاعات ومستويات التنمية ،مع النمو المتوقع.
بي قيمة الصادرات المحتملة
اإلجمالية ( )total potential export valueمن جهة وقيمة الصادرات الفعلية ( )actual export valueمن جهة أخرى من أجل
ن
الن تخص ذلك
الن ربما تتوافر لدى البلد
المعن بالعالقة بأي من منتجات التصدير ي
ي
كشف النقاب عن الفرص التجارية غب المستغلة ي
ن
اإلقليم.
المستوى
البلد يف األسواق المستهدفة الجديدة والراهنة عىل
ي
ر
بمؤش تنوي ع المنتجات"
وفيما يتعلق
يتم قياس قدرات العرض والتوريد الن يتمتع بها البلد المصدر بناء عىل متوسط المسافة الفاصلة ن
بي سلة الصادرات الحالية الخاصة بالبلد
ي
ن
ن
"حب المنتجات" (.)Product Space
المعن والمنتج التصديري الجديد ،بما يتفق مع مفهوم
ي
ويوفر مقياس العرض (ُ )supply measure
المشار إليه ،إىل جانب مقياس معدل الطلب ومدى تيسب التبادل التجاري ( demand and
ن
الن تصلح لغرض تنوي ع الصادرات.
 ،)ease-of-tradeتصنيف متمب لبعض الخيارات الواعدة ي
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تستأثر المنطقة العربية بحصة مرتفعة من اإلمكانات التجارية غير المستغلة ،والتي يرتبط نصفها تقريبا ً بتأثيرات النمو
( )growth effectsبينما يرتبط النصف األخرى منها باحتكاكات السوق (.)market frictions
يستعرض الشكل التوضيحي رقم ( )٤الحصص الديناميكية والراهنة غير المستغلة مقارنة بإجمالي إمكانات التجارة البينية ،حسب
المناطق .ويتجلى اتساع نطاق الفرص المتاحة ،سواء التي ترتهن بآفاق النمو ( )growth dependentأو التي تتعلق باحتكاكات
السوق ( ،)friction-relatedوذلك في نطاق "جامعة الدول العربية" .وتستأثر المنطقة العربية بثاني أعلى حصة من اإلمكانات
التصديرية غير المستغلة في مرتبة الحقة لقارة أفريقيا ،حيث تبلغ القيمة اإلجمالية إلمكانات التجارة البينية المتبقية ( total
 )remaining intraregional trade potentialثمانية وعشرين ( )٢٨مليار دوالر .ويكفل النمو المتوقع لمعدالت العرض
والطلب تحقيق صادرات إضافية قيمتها ستة عشر ( )١٦مليار دورا عبر المنطقة .وفي حالة إزالة االحتكاكات القائمة في السوق،
سوف يتسنى تحقيق مبلغ إضافي بقيمة اثني عشر ( )١٢مليار دوالر.
الشكل التوضيحي رقم ( )٤حصة اإلمكانات التجارية غير المستغلة ،حسب مناطق العالم
أفريقيا
Africa
العربية
الدول
Arab
States

اإلمكانات الراهنة غير المستغلة ١٢ :مليار دوالر

Asiaآسيا
أوروبا
Europe
الهادئ
المحيط
Pacific
األمريكيتين
Americas
100%

90%

80%

70%

unrealizedمحققة
إمكانات راهنة غير
Current
potential

60%

50%

40%

30%

غير مستغلة
potentialديناميكية
إمكانات
Dynamic
untapped

20%

10%

0%

Realized
potential
إمكانات ُمحققة

المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنويع
الصادرات والمعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

إبراز مدى انتشار االحتكاكات القائمة في السوق والتي تعرقل التجارة البينية عبر المنطقة في ضوء الدالئل المستخلصة من
الدراسات االستقصائية التي استهدفت شركات التصدير في الدول العربية9.
يمكن أن تُسهم التدابير غير الجمركية الشاقة وال ُمثقلة باألعباء بشكل جزئي في تفسير األسباب وراء عجز البلدان عن االستفادة
من اإلمكانات التصديرية الراهنة المتاحة في سوق معين .وسعيا ً إلى تحديد القواعد واللوائح الرسمية التي يتم توصيفها من قبل
الشركات باعتبارها شاقة و ُمضنية ،قام "مركز التجارة الدولية" بإجراء دراسات استقصائية قطرية ( )country surveysتم
في إطارها تنظيم مقابالت مع شركات التصدير من أجل التعرف على ما لديها من خبرات بالعالقة بالتدابير غير الجمركية.
وتتناول الدراسات االستقصائية بالتحليل انطباعات القطاع الخاص تجاه العقبات التجارية الناجمة عن التدابير غير الجمركية،
بغية تحديد بعض اإلجراءات الملموسة التي تكفل تمكين البلدان من تعزيز كفاءة عمليات التصدير فضالً عن تخفيض التكاليف
التي يتم تكبدها في إطار المبادالت التجارية .وتعمد الدراسات االستقصائية إلى تقييم األطراف التي تتأثر جراء تطبيق التدابير
غير الجمركية وتحديد مدى التأثير الناجم عنها ،إلى جانب التحقق من األسباب التي تؤدي إلى توصيف التدابير غير الجمركية
رج االطالع عىل "تفعيل التكامل اإلقليم – وجهات نظر ر
عب الدول العربيةُ ،ي ر
الشكات بشأن
 9للتعرف عىل التحليل الشامل لنتائج الدراسة االستقصائية المتعلقة بالتدابب غب الجمركية ر
ي
التدابب غب التعريفية ن يف الدول العربية" – مركز التجارة الدولية (ITC (2015): Making Regional Integration Work – Company Perspectives on Non-Tariff ( )٢٠١٥
http://www.intracen.org/publication/Working-towards-regional-integration---Company-perspectives-on-non-tariff-( ،)Measures in Arab States
.)measures-in-Arab-States/
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باعتبارها شاقة و ُمثقلة باألعباء ،مع التمييز بين اللوائح التنظيمية التي تتسم بالصرامة من جهة والعقبات اإلجرائية التي تحول
دون االمتثال من جهة أخرى .وتم إجراء الدراسات االستقصائية في خمس دول عربية على النحو الموضح أدناه (يُرجى االطالع
على الجدول رقم .)٤
الجدول رقم ( )٤حقائق أساسية مستمدة من الدراسات االستقصائية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية ،حسب البلدان
عدد المقابالت
عدد الشركات الممثلة
فترة إجراء المقابالت
عدد المقابالت الهاتفية
الشخصية المباشرة
في العينة
مصر
األردن
المغرب
دولة فلسطين
تونس

مايو – نوفمبر ٢٠١١
أبريل  – ٢٠١٥مارس
٢٠١٦
أبريل  – ٢٠١٠فبراير
٢٠١١
ديسمبر – ٢٠١١
مارس ٢٠١٢
يوليو – أغسطس
 & ٢٠١١يوليو –
أكتوبر ٢٠١٢

٣,٠١٧

٨٦٩

١٨٩

٩,٤٢٩

٥٧٠

٢٠٧

٣,٢٦٤

٧٩٤

٢٥٦

٥١٣

غير منطبق

٢٣٩

٤,٨٦٩

٢٥٨

١٧١

المصدر :الدراسات االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي تم إجرائها من
جانب "مركز التجارة الدولية".
على الرغم من محدودية نطاق التغطية على المستوى القطري ،توفر الدراسات االستقصائية التي أُجريت على مدار السنوات
القليلة الماضية في البلدان األعضاء "بجامعة الدول العربية" إرشادات بشأن القطاعات واألسواق وأنماط التدابير غير الجمركية
التي ت ُثير في ال ُمعتاد الشكاوى .وتنطوي االنطباعات المستمدة من قطاع األعمال التجارية على أهمية بالغة ،إذا تُفسح المجال أمام
تقييم التأثيرات الناجمة عن التدابير غير الجمركية على التكامل التجاري اإلقليمي بين الدول العربية .وتم إجراء هذه الدراسات
االستقصائية مع شركات تصدير فاعلة ،وبالتالي ،ربما يتعذر بشكل كامل رصد التدابير غير الجمركية التي تتسبب في تقويض
إمكانية مزاولة التجارة بشكل مطلق بالنسبة لبعض الشركات العاملة في المنطقة .وتحرص عملية اختيار العينات المشاركة في
هذه الدراسات االستقصائية على تمثيل كافة قطاعات التصدير في األقطار المعنية ،والتي تتجاوز نسبة اثنين في المائة ( )٪٢من
إجمالي الصادرات ،باستثناء األسلحة والمعادن10.

 10توفر هذه العينة المؤلفة من رشكات التصدير نظرة عامة هامة عن الوضع ،عىل الرغم من عدم تطابقها ن يف بعض الحاالت مع القطاعات ذات اإلمكانات التصديرية الهامة وغب المستغلة
عب المنطقة.
ر
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الشكل التوضيحي رقم ( )٥منشأ التدابير غير الجمركية الشاقة وال ُمثقلة باألعباء

الزراعة

الصناعة التحويلية

٪٢١
٪٤٠

الدول العربية
٪٣٣

٪٢٢

سائر أنحاء العالم

٪٣٩

الداخل

٪٤٥

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

تفاوت األعباء الناجمة عن التدابير غير الجمركية عبر الدول العربية بغض النظر عن مستويات التكامل التجاري البيني عبر
المنطقة.
يستعرض الشكل التوضيحي رقم ( )٥التدابير غير الجمركية الشاقة والتي يتم تصنيفها حسب المنشأ الجغرافي وفقا ً لإلفادات
الواردة في الدراسات االستقصائية التي أُجريت في خمسة بلدان .وفي إطار قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ،تُعزى نسبة
ثالثة وثالثين في المائة ( )٪٣٣ونسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠من جميع المشكالت المتعلقة إلى تدابير غير جمركية يتم تطبيقها
من جانب األطراف التجارية الشريكة في إطار المنطقة .وتتفاقم الصعوبات الناجمة عن التدابير غير الجمركية في مجال التجارة
البينية عبر المنطقة ،والسيما في قطاع الصناعات التحويلية ،حيث يتم توجيه نسبة واحد وثالثين في المائة ( )٪٣١من إجمالي
صادرات هذه البلدان إلى أسواق إقليمية 11.وتنتقص المتوسطات الواردة في الشكل التوضيحي رقم ( )٥من مقدار التفاعالت
الديناميكية البينية الحادثة في المنطقة جراء تنوع الملفات التجارية عبر البلدان العربية الخمس .ويرتبط ارتفاع حصص التجارة
البينية عبر المنطقة بارتفاع معدل التعرض للتدابير غير الجمركية الشاقة التي تفرضها البلدان األعضاء في "جامعة الدول
العربية" .وعلى سبيل المثال ،وفيما يتعلق باألردن ،حيث يتم توجيه نسبة أربعة وخمسين في المائة ( )٪٥٤من الصادرات إلى
المنطقة ،تقع المسؤولية تجاه نسبة ثالثة وتسعين في المائة ( )٪٩٣من التدابير غير الجمركية التي تم توصيفها من جانب الشركات
التجارية األردنية باعتبارها شاقة و ُمثقلة باألعباء ،على عاتق أعضاء "جامعة الدول العربية" .وفيما يتعلق بالمغرب ،والذي يتمتع
بعالقات تجارية وطيدة مع بلدان واقعة خارج المنطقة ،وحيث تقتصر الصادرات البينية على نسبة ستة في المائة ( )٪٦فحسب
من إجمالي الصادرات ،تقع المسؤولية تجاه نسبة اثني عشر في المائة ( )٪١٢من التدابير غير الجمركية الشاقة على عاتق أعضاء
"جامعة الدول العربية" 12.وعلى الرغم من تباين حصص التجارة البينية بين أعضاء "جامعة الدول العربية" ،يرتفع معدل
التعرض النسبي للتدابير غير الجمركية بشكل ثابت عبر المنطقة 13.ويؤكد هذا الوضع على تفاوت األعباء الناجمة عن التدابير
غير الجمركية بين البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" بغض النظر عن مستويات التكامل التجاري اإلقليمي التي تتميز
بها.
وباإلضافة إلى ما تقدم ،تجدر اإلشارة إلى فرض نسبة تتجاوز عشرين في المائة ( )٪٢٠من التدابير غير الجمركية على المستوى
المحلي داخل البلد ال ُمصدر .وتنطوي هذه التدابير على التصاريح اإللزامية لالضطالع بعمليات التصدير ،ومتطلبات التسجيل أو
الترخيص ،والضرائب المفروضة على الصادرات ،فضالً عن جميع العقبات اإلجرائية ذات الصلة .ويفيد هذا الوضع بأهمية
اعتماد تدابير فعالة ترمي إلى تيسير التبادل التجاري ،مع الحرص على االنطالق من الداخل في المقام األول عند بناء القدرات
التنافسية في مجال التجارة .وعلى الرغم من ذلك ،من ال ُمرجح أن تؤثر هذه التدابير المحلية على كافة أسواق التصدير بمعدالت
متساوية ،ومن ثم ال يتم دراستها على نحو صريح في إطار التحليل التالي باعتبارها عامل يُعرقل االستفادة من إمكانات التصدير

 11فيما يتعلق بهذه العملية الحسابية ،يتم قياس التجارة البينية ع رب المنطقة عن طريق االستعانة بقائمة المنتجات اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
ر
المباشة والموثوق فيها عن الفبة ما ن
بي عام  ٢٠١٣وعام .٢٠١٧
 12يتم احتساب أرقام التجارة عن طريق االستعانة بمزي ج من التقارير الموازية ()mirror reports
ن
فلسطي من التدابب غب الجمركية ن يف نطاق "جامعة الدول العربية" مقارنة بحصتها من الصادرات البينية ن يف نطاق جامعة الدول العربية.
 13تنخفض حصة دولة
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عبر أسواق "جامعة الدول العربية" .وتقتصر التدابير غير الجمركية التي تخضع للدراسة على تلك التي يتم فرضها من جانب
أعضاء "جامعة الدول العربية" على األطراف التجارية الشريكة في نطاق "جامعة الدول العربية".
الشكل التوضيحي رقم ( )٦أنماط التدابير غير الجمركية عبر تجارة المنتجات الزراعية ،في نطاق "جامعة الدول العربية"
ومع أطراف شريكة أخرى

جامعة الدول العربية

سائر أنحاء العالم

متطلبات فنية

٪١١

٪٤

٪٢٤

٪٣

٪١٢
٪١

٪٢٣
إجراءات تقييم المطابقة

٪٨
٪٥
٪٦

التفتيش السابق للشحن
وإجراءات النفاذ األخرى

٪٤٤

٪٦
٪٧

٪٤٣
تدابير الرقابة على الجودة
(عدم منح التراخيص
بصورة آلية ،والحصص،
وقواعد الحظر)

٪٣

المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على الدالئل التي تم الخلوص إليها من الدراسات
االستقصائية التي أُجريت في كل من مصر ،والمغرب ،ودولة فلسطين ،وتونس ،واألردن.
وفي سياق التجارة البينية ،وفي قطاع المنتجات الزراعية (يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  ،)٦تم توصيف تدابير
تقييم المطابقة باعتبارها أبرز أنماط العقبات الشائعة التي تعرض لها المستجيبون في الدراسة االستقصائية ،حيث تستأثر بنسبة
أربعة وأربعين في المائة ( )٪٤٤من إجمالي التدابير غير الجمركية عبر المنطقة في إطار هذه القطاعات .وتعرضت الشركات
للعديد من المشكالت المرتبطة بتلبية متطلبات تقييم المطابقة المعمول بها في البلدان الواقعة في المنطقة ،وذلك على نحو يتجاوز
اللوائح الفنية ذاتها .وعند مقارنة العقبات القائمة عبر المنطقة مع تلك التي يتم التعرض لها عند االنخراط في التصدير مع أطراف
شريكة من مناطق أخرى ،ينحسر معدل انتشار اللوائح الفنية .وعلى النقيض ،تواترت اإلشارة إلى المشكالت المتعلقة بقواعد
المنشأ وشهادات المنشأ ،وكذلك الرسوم والضرائب التي يتم فرضها وتدابير مراقبة األسعار التي يتم تطبيقها على نطاق واسع،
بوصفها شاقة و ُمثقلة باألعباء ،وذلك في إطار المبادالت التجارية مع أطراف شريكة على المستوى اإلقليمي ،وليس مع أطراف
شريكة من بقية أنحاء العالم.
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الشكل التوضيحي رقم ( )٧أنماط التدابير غير الجمركية عبر تجارة المنتجات الصناعية ،في نطاق "جامعة الدول العربية"
ومع أطراف شريكة أخرى

سائر أنحاء العالم

جامعة الدول العربية
متطلبات فنية

٪٥
٪٥

٪٢٤
٪١

٪٢٥

٪٢
٪١
٪٢
٪١
٪٣٩

إجراءات تقييم المطابقة

التفتيش السابق للشحن
وإجراءات النفاذ
األخرى

٪٢٦

٪٤٠

٪١٤

٪٦ ٪٧
٪١

٪١

المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل مركز التجارة الدولية بناء على الدالئل المستمدة من الدراسات االستقصائية التي
أُجريت في مصر ،والمغرب ،ودولة فلسطين ،وتونس ،واألردن.
وفي قطاعات الصناعة التحويلية ،تُظهر نتائج الدراسات االستقصائية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية التأثير المترتب على التجارة
البينية عبر العالم العربي بمعدالت متفاوتة ،وذلك جراء العقبات التجارية الناجمة عن التدابير غير الجمركية .وعلى الرغم من
توجيه نسبة واحد وثالثين في المائة ( )٪٣١من صادرات الصناعات التحويلية إلى بلدان عربية أخرى ،ترتبط نسبة أربعين في
المائة ( )٪٤٠من القضايا المتعلقة بالتدابير غير الجمركية التي تم رصدها بتدابير يتم تطبيقها من جانب البلدان الشريكة في
المنطقة .وتستأثر التحديات المرتبطة بقواعد المنشأ واإلجراءات ذات الصلة بنسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠من الصعوبات
المتعلقة بالتدابير غير الجمركية في إطار هذه القطاعات (الشكل التوضيحي رقم  ،)٧وهو ما يُدلل على مدى تعذر استفادة
الشركات من التعريفات التفضيلية ال ُمتفق عليها بموجب "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" وغيرها من اتفاقات التجارة
الحرة التي تم إبرامها على الصعيد اإلقليمي أو على المستوى الثنائي ،والسيما في قطاع الصناعات التحويلية حيث يتعذر بسبب
سالسل القيم العابرة للبلدان ( )cross-country value chainsتوفير إثبات دال على صفة المنشأ .ويتسبب استمرار اإلخفاق
في الحصول على معاملة تفضيلية ،والقضايا المتعلقة باللغة ،والقصور المتعلق بإجراءات إصدار شهادات المنشأ ،في إشاعة مناخ
يشوبه الغموض وينعدم فيه اليقين بين شركات التصدير على المستوى اإلقليمي .وعالوة على ما تقدم ،يتسبب تباين قواعد المنشأ
في إثارة االلتباس والتساؤل بشأن االتفاقيات ال ُملزمة بشكل فعلي .وفضالً عن ذلك ،تم اإلشارة إلى المتطلبات الفنية وإجراءات
تقييم المطابقة باعتبارها تطرح تحديات ال يُستهان بها بالنسبة للصادرات بين البلدان العربية .وفي إطار المتطلبات الفنية ،تشتمل
أبرز المجاالت الشائكة على إجراءات إصدار شهادات المنتجات ،وإجراءات االختبارات ،ومتطلبات توصيف وتوسيم المنتجات.
ويتم التعاطي مع هذه المجاالت باعتبارها شاقة جراء اتصافها بالصرامة في المقام األول .وتعاني المنطقة من تباين حاد في
متطلبات التوسيم والتوصيف ،وذلك من حيث اللغة ال ُمستخدمة ،والتفاصيل المطلوب أو المصرح بإدراجها على ملصقات التوصيف
والتوسيم ،فضالً عن طبيعة المواد المستخدمة في تلك الملصقات.
من األهمية بمكان أن يتم التصدي لمثل هذه التحديات المتنوعة والمتعلقة بالتدابير غير الجمركية على نحو يكفل لشركات التصدير
االستفادة من الفرص التجارية البينية المتبقية على مستوى المنطقة .ويتصف قسط كبير من العقبات التي تعترض سبيل التبادل
التجاري البيني بالطابع اإلجرائي .وعلى هذا النحو ،يتسنى التصدي لها بصور 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
التدخالت بما يتوافق مع إمكانات التصدير اإلسهام في تعظيم الفوائد المترتبة عن الجهود الرامية إلى مواءمة اللوائح التنظيمية
واإلجرائية على المستوى اإلقليمي.
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الفصل الثالث ()٣

تحديد الفرص المتاحة أمام تعزيز التكامل التجاري اإلقليمي

نظراً الستمرار تواضع مستوى التكامل في المنطقة على الرغم من تخفيض التعريفات الجمركية بمعدالت جديرة باالعتبار بين
البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية ،يقتضي الوضع بذل جهود هادفة في سبيل إحراز المزيد من التقدم نحو تعزيز التجارة
البينية عبر المنطقة .وتنطوي عملية اختيار الفرص المتاحة أمام تعزيز التكامل التجاري اإلقليمي على شقين ،على النحو التالي:
 -١يتسنى لألطراف الشريكة على المستوى اإلقليمي أن تلجأ إلى زيادة صادراتها من المنتجات التي سبق وأن نجحت في تصديرها
بالفعل .ويمكن أن تشرع البلدان في تفعيل االتساق القائم بين هياكل التصدير واالستيراد .وسوف نعمد إلى استخدام "مؤشر
إمكانات التصدير" (يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم  )١من أجل إلقاء الضوء على البلدان ،والمنتجات ،واألسواق
التي تتمتع بإمكانات غير مستغلة في مجال التجارة البينية عبر المنطقة .ويمكن أن ترتهن هذه اإلمكانات غير المستغلة بالنمو
المتوقع على جانبي العرض والطلب (إمكانات ديناميكية محتملة غير مستغلة) أو باحتكاكات السوق (إمكانات راهنة غير مستغلة).
وعن طريق التمييز بين هذين األمرين ،يتسنى تحديد اإلجراءات المطلوبة إلطالق العنان لهذه اإلمكانات.
 -٢لن يتسنى االرتقاء بمستوى االتساق المتواضع بين الصادرات والواردات اإلقليمية سوى عن طريق تغيير هيكل التصدير في
البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" .ويتسنى بلوغ هذه الغاية في حالة شروع البلدان في تصدير منتجات تتميز بارتفاع
معدل الطلب عليها على المستوى اإلقليمي ،وأيضا ً المنتجات التي تعاني ،والتي من المتوقع أن تواصل المعاناة ،من عجز في
معدل توريدها على المستوى اإلقليمي على مدار السنوات الخمسة القادمة .وسوف نعمد إلى استخدام "مؤشر تنويع الصادرات"
(يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم  )١من أجل اقتراح المنتجات ال ُمجدية التي تفي بغرض تنويع سالل الصادرات على
مستوى البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" ،مع مراعاة زيادات الصادرات المحتملة من جانب البلدان ال ُم َو َّردة الحالية
في نطاق "جامعة الدول العربية" والمعنية بتوريد هذه المنتجات وذلك عن طريق تحسين االستفادة من إمكانات التصدير المتوافرة
لديهم.
وعن طريق االحتكام لمعايير االختيار ال ُمشار إليها ،يتسنى لنا استرعاء االنتباه تجاه الفرص السانحة والتي يتم إغفالها في الوقت
الحالي داخل المنطقة ،إلى جانب دراسة الخيارات المتاحة أمام تعزيز تنويع المنتجات ،جنبا ً إلى جنب مع دعم االتساق على
المستوى اإلقليمي.

تعزيز االتساق :تحديد الفرص التجارية غير المستغلة على المستوى اإلقليمي
وبينما يتواضع مستوى االتساق ،تنخفض حصة التجارة اإلقليمية بين الدول العربية ،وهو ما يُفيد ضمنا ً بالتقاعس عن استكشاف
العديد من الفرص المتاحة أمام تلبية الطلب اإلقليمي من خالل صادرات إقليمية .وسعيا ً إلى تسليط الضوء على هذه الفرص
المحتملة التي ال يتم استغاللها بشكل ُكلي أو بشكل جزئي بغرض تعزيز التجارة البينية عبر المنطقة ،نعمد إلى المقارنة بين
الصادرات الفعلية والصادرات المحتملة عبر القطاعات المعنية .ويمكن تصنيف اإلمكانات غير المستغلة إلى مكونات ساكنة
(استاتيكية) وأخرى تفاعلية (ديناميكية) (يُرجى االطالع على اإلطار التوضيحي رقم  ،)٢بما يُفسح المجال أمامنا للتمييز بين
القطاعات التي تضطلع فيها اإلمكانات القائمة على آفاق النمو بدور فعال ( )growth-dependent potentialمقابل تلك
القطاعات التي يقتضي الوضع فيها التصدي الحتكاكات السوق بما يكفل االستفادة منها دون التقيد بعنصر الوقت وآفاق النمو.
ويكتسي هذا التوجه أهمية حاسمة في سبيل التعرف على أنماط التدخالت الالزم تنفيذها بما يكفل االستفادة من هذه الفرص عبر
مختلف القطاعات.
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غي المستغلة
التعرف عىل اإلمكانات التصديرية ر

التوضيح رقم ()٢
اإلطار
ي

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




تعب اإلمكانات الراهنة غب المستغلة ( )current untapped potentialعن اإلمكانات المتبقية الناجمة عن احتكاكات السوقية
ر
ن
المختلفة ،بما يف ذلك تلك المتعلقة بالتدابب غب الجمركية .ويتم احتساب اإلمكانات الراهنة غب المستغلة عىل أساس اإلمكانات
التصديرية الراهنة ُ(ي ر
التوضيح رقم  – )١الصادرات ،وكلما كانت إمكانات الصادرات المحتملة > الصادرات،
رج االطالع عىل اإلطار
ي
مع احتساب قيمة صفرية لما هو خالف ذلك.
ُ
والن يرتهن تحقيقها بآفاق
تشب اإلمكانات الديناميكية غب المستغلة ( )dynamic untapped potentialإىل اإلمكانات المتبقية ي
جانن العرض والطلب عىل مدى السنوات الخمسة المقبلة .ويتم احتساب اإلمكانات الديناميكية غب المستغلة عىل أساس
نمو ر ي
إجماىل اإلمكانات غب المستغلة – اإلمكانات الراهنة غب المستغلة.
ي

يستعرض الشكل التوضيحي ( )٨حصة إمكانات الصادرات البينية عبر القطاعات المختلفة .ويُبين الشكل التوضيحي حصة
إمكانات الصادرات التي تم استغاللها بالفعل ،فضالً عن تحليل اإلمكانات المحتملة المتبقية إلى قيم ديناميكية وقيم راهنة .وفي
سياق الصناعات التحويلية ،يحتل قطاع البالستيك والمطاط الصدارة من حيث إمكانات الصادرات اإلجمالية وغير المستغلة .وفيما
يتعلق بمنتجات األغذية والزراعة ،يستأثر قطاع األلبان بالنصيب األعظم من اإلمكانات اإلجمالية وغير المستغلة .وعلى الرغم
من ذلك ،يختلف توزيع اإلمكانات الراهنة والديناميكية غير المستغلة بمعدالت ملحوظة عبر القطاعات المختلفة .وفي إطار األقسام
التالية ،نحرص على التركيز على البلدان التي تزخر بإمكانات راهنة أو ديناميكية غير مستغلة في إطار قطاعات الصادرات
الخاصة بها ،بهدف التعرف على التوزيع الجغرافي الخاص بها ،فضالً عن االنعكاسات المرتبطة بإطالق العنان لهذه اإلمكانات.
اإلمكانات التصديرية البينية عبر المنطقة ،حسب القطاعات

الشكل التوضيحي رقم ()٨

قطاع الصناعات التحويلية
البالستيك والمطاط
المجوهرات والقطع المعدنية النفيسة
اآلالت
فلزات أخرى
الفلزات الحديدية
المواد الكيميائية
المنتجات الفلزية
المنتجات المعدنية
المنتجات الورقية
مستحضرات التجميل والعطور
المالبس

$901 mn
$459 mn
$1,005 mn
$726 mn
$816 mn
$434 mn
$384 mn
$440 mn
$319 mn
$241 mn
$467 mn
9,000

7,500
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4,500

إمكانات راهنة غير مطروقة
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قطاع األغذية الزراعية
منتجات األلبان

$548 mn

منتجات غذائية أخرى

$484 mn

الفاكهة

$282 mn
$552 mn

السكر

$487 mn

الحيوانات الحية )باستثناء الدواجن(
الخضروات

$223 mn

المشروبات )غير الكحولي ة (

$213 mn

الدهون والزيوت النباتية

$229 mn
3,500

3,000

2,500

2,000

إمكانات راهنة غير مطروقة

1,500

1,000

500

إمكانات ديناميكية غير مطروقة

0
إمكانات محققة

مالحظة :يستعرض الشكل التوضيحي أعاله إجمالي اإلمكانات التصديرية اإلقليمية حسب القطاعات الرئيسية بناء على القائمة
اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" .ويتم تصنيف اإلمكانات التصديرية إلى حصص تم تحقيقها بالفعل ،باإلضافة
إلى حصص لم يتم استخدامها حتى الوقت الحالي جراء االحتكاكات القائمة في السوق أو بسبب عوامل ديناميكية ترتهن بآفاق
النمو (.)growth-dependent dynamics
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات
والمعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

قطاعات ومنتجات ذات إمكانات تصديرية ديناميكية غير مستغلة عبر المنطقة :فرص تجارية قائمة على آفاق النمو
ينصب تركيز هذا القسم على القطاعات والمنتجات التي تزخر بإمكانات تصديرية بينية عبر المنطقة والتي ترتهن بديناميكيات
النمو .ويتحقق النمو على جانب العرض ( )Supply-side growthكلما تمكنت الدولة المصدرة لمنتج معين من النمو بوتيرة
سريعة تفوق البلدان المنافسة لها .ويتحقق النمو على جانب الطلب ( )Demand-side growthفي حالة تجاوب الطلب على
الواردات بشكل فعال مع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .ويتم تقدير مدى استجابة جانب الطلب على الواردات
بشكل منفصل حسب مستوى التنمية وحسب القطاع .وتتحقق اإلمكانات الديناميكية غير المستغلة في حالة توافق معدل النمو مع
التوقعات التقديرية وفي حالة تنظيم قدرات اإلنتاج على نحو يُسهم في تعزيز هذا النمو االقتصادي .وعن طريق استغالل اإلمكانات
الديناميكية غير المستغلة  ،يمكن المساهمة في تحقيق مزيد من االتساق بين الصادرات والواردات دون االحتياج إلى االنخراط
في جهود تنسيقية تهدف إلى التصدي الحتكاكات السوق.
وفقا ً للتقديرات الصادرة عن "صندوق النقد الدولي" ،من المتوقع إحراز أعلى معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي على مدار
السنوات الخمسة القادمة عبر البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" في كل من جيبوتي ،وليبيا ،ومصر ،وموريتانيا،
والمغرب ،والعراق ،وتونس ،والتي من يتوقع بها أن تنمو على نحو يتجاوز المتوسط العالمي لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
عند نسبة أربعة وعشرين في المائة ( )٪٢٤بحلول عام  .٢٠٢٢ومن المتوقع أن تدفع آفاق النمو االقتصادي ال ُمشار إليها باإلمكانات
التصديرية لهذه الدول عبر جميع منتجاتها وأسواقها .وعلى الرغم من ذلك ،وسعيا ً إلى ترجمة هذا النمو إلى فرص تجارية ،يتعين
على هذه البلدان تطوير قدراتها باعتبارها بلدان ُمصدرة رئيسية للمنتجات التي يتوقع أن ينمو معدل الطلب على وارداتها.
وفي سياق الصناعات التحويلية ،يحظى قطاع البالستيك والمطاط بأعلى معدالت التداول التجاري عبر المنطقة ،كما يستأثر
بحصة غالبة مقدارها تسعة وعشرين في المائة ( )٪٢٩من اإلمكانات الديناميكية غير المستغلة ،والتي ترقى إلى  ٢,٧مليار دوالر
(يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  .)٩ومن المتوقع أن يُسهم نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
عشرة في المائة ( )٪١٠في هذا القطاع في رفع معدل الطلب على الواردات بنسبة تتجاوز ثمانية في المائة ( .)٪٨وتستأثر
المملكة العربية السعودية ،بوصفها أكبر بلد ُمصدر للبالستيك عبر المنطقة ،بإمكانات تصديرية بينية غير مستغلة تُقدر بقيمة ١,٨
مليار دوالر .وتشتمل المنتجات التي يُرجح أن تحظى بالنصيب األعظم من الصادرات اإلضافية على كل من "البولي إيثلين"
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و"البولي بروبلين" الموجهة نحو سوق مصر وسوق اإلمارات العربية المتحدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تحوز اإلمارات العربية
المتحدة ذاتها على إمكانات تصديرية ديناميكية غير مستغلة تُقدر بقيمة  ٤٣٦مليون دوالر في إطار هذا القطاع عبر طائفة متنوعة
من المنتجات البالستيكية الموجهة نحو سلطنة عمان ،ومصر ،والمغرب ،والمملكة العربية السعودية ،واألردن ،والعراق ،والتي
تتصدر قائمة األسواق سريعة النمو في المنطقة .وتُشير تقديرات "صندوق النقد الدولي" إلى قدرة "مصر" ،على سبيل المثال،
على النمو بنسبة تتجاوز سبعة وأربعين في المائة ( )٪٤٧حتى عام  ،٢٠٢٢وهو ما يتجاوز إلى حد بعيد المتوسط العالمي البالغ
أربعة وعشرين في المائة ( .)٪٢٤ويتسنى للبلدان الراسخة في هذا السوق ،بما في ذلك على سبيل المثال المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،ترقب إحراز مكاسب تصديرية إضافية في حالة التخطيط لبناء قدرات إنتاجية تكفل تلبية معدل الطلب
المتنامي .وتحوز قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية األخرى مجتمعة على إمكانات إضافية غير مستغلة ومرتهنة بآفاق النمو
في مجال التجارة البينية بما يُعادل  ٥,٥مليار دوالر.
الشكل التوضيحي رقم ( )٩توزيع اإلمكانات البينية الديناميكية غير المستغلة عبر بلدان المنطقة ،حسب قطاعات الصناعات
التحويلية
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مالحظة :تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ( )٪٧٥من توزيع إجمالي
اإلمكانات التصديرية البينية غير المستغلة عبر المنطقة .ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة ( )٤بلدان ُمصدرة في نطاق
"جامعة الدول العربية" والتي تتمتع بإمكانات غير مستغلة .ويعبر اللون الرمادي الفاتح عن اإلمكانات غير المستغلة والتي تحوزها
دول ُمصدرة أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية".
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات
المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

تُسهم توقعات النمو االقتصادي القوي في تعزيز اإلمكانات الديناميكية غير المستغلة في مصر إلى ما يقرب من ١,٨
مليار دوالر عبر طائفة من قطاعات األغذية والزراعة
على الرغم من انحسار اإلنتاج الزراعي واسع النطاق في بلدان شمال أفريقيا في نطاق "جامعة الدول العربية" ،يستفيد البعض
من بلدان الخليج من المواقع التي تشغلها بوصفها محاور تجارية إقليمية .وفيما يتعلق بالقطاعات الزراعية ،تكمن الغالبية العظمى
من اإلمكانات الديناميكية غير المستغلة في قطاع الفاكهة ،حيث يتم إفساح مجال إضافي أمام نمو الصادرات البينية عبر المنطقة
بما يعادل ( )١مليار دوالر (يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  .)١٠وتستأثر مصر بما يتجاوز نصف هذه اإلمكانات
عبر العديد من األسواق في نطاق "جامعة الدول العربية" ،والتي تتمثل في المقام األول في البرتقال ،بل وايضا ً في العنب ،والتمر،
والجوافة ،والمانجو ،والفراولة ،والتمر الهندي ،والبطيخ ،والليمون ،واليوسفي .وتُسهم التوقعات القوية التي تُفيد بنمو اقتصاد
مصر في تعزيز هذه اإلمكانات الديناميكية غير المستغلة ،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز حصتها السوقية عبر طائفة واسعة
من منتجات التصدير ،بما في ذلك الفاكهة .وباإلضافة إلى ما سبق ،يرتفع معدل الطلب المتوقع في األسواق عبر المنطقة ،بما
يُفسح المجال أمام مضاعفة واردات الفاكهة تقريبا ً على مدار السنوات الخمسة المقبلة في كافة أسواق "جامعة الدول العربية"،
باستثناء الجزائر ودولة فلسطين حيث تُشير توقعات "صندوق النقد الدولي" إلى حدوث انكماش ملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي
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بهما على مدى السنوات الخمسة القادمة .وفي إطار قطاعي منتجات األلبان والمواد الغذائية األخرى على حد سواء ،يتسنى تحقيق
صادرات إضافية تبلغ قيمتها  ٩٠٠مليون دوالر تقريبا ً في حالة استفادة البلدان من النمو المتوخى في جانبي العرض والطلب.
ويتسنى تحقيق ثلثي هذه الصادرات اإلضافية من قبل كل من مصر واإلمارات العربية المتحدة ،حيث تنتفع هذه األخيرة من الدور
الذي تضطلع به باعتبارها محور تجاري رئيسي .وترتهن هذه اإلمكانات غير المستغلة بآفاق النمو في البلدين ال ُمشار إليهما على
حد سواء ،باإلضافة إلى االستجابة التقديرية من جانب الطلب على الواردات تجاه نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
في األسواق المستهدفة الرئيسية .وعلى الرغم من ذلك ،يزخر كل قطاع من هذه القطاعات بإمكانات هائلة غير مستغلة ناجمة
عن احتكاكات السوق ،والمقرر طرحها للنقاش في القسم التالي.
الشكل التوضيحي رقم ()١٠
الزراعية

توزيع اإلمكانات البينية الديناميكية غير المستغلة عبر بلدان المنطقة ،حسب القطاعات
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الحيوانات الحية )باستثناء
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منتجات األلبان

الفاكهة

تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ( )٪٧٥من توزيع إجمالي اإلمكانات
التصديرية البينية غير المستغلة عبر المنطقة .ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة ( )٤بلدان ُمصدرة في نطاق "جامعة
الدول العربية" والتي تتمتع بإمكانات غير مستغلة .ويعبر اللون الرمادي الفاتح عن اإلمكانات غير المستغلة التي تحوزها دول
ُمصدرة أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية".
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات
المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

قطاعات ومنتجات ذات إمكانات تصديرية راهنة غير مستغلة عبر المنطقة :فرص تجارية تعرقلها احتكاكات السوق
يتجاوز هذا القسم اإلمكانات القائمة على آفاق النمو ،ويتحول نحو إبراز الفرص التي تضطلع فيها احتكاكات السوق بدور بارز
في عرقلة التجارة البينية عبر المنطقة .وعن طريق التصدي لهذه االحتكاكات ،والتي قد تتمثل في تدابير غير جمركية شاقة و ُمثقلة
باألعباء والعقبات اإلجرائية ذات الصلة بها ،أو في تضارب العرض من جهة وتفضيالت المستهلك من جهة أخرى ،أو في
االفتقار إلى عالقات تجارية ،والتي قد تؤدي جميعا ً إلى تعذر توزيع المبادالت التجارية على النحو األمثل عبر األسواق ،يتسنى
للبلدان المصدرة في نطاق "جامعة الدول العربية" تحقيق هذه اإلمكانات التجارية البينية دون التقيد بعنصر الوقت أو آفاق النمو.
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الشكل التوضيحي رقم ( )١١توزيع اإلمكانات البينية الراهنة غير المستغلة عبر بلدان المنطقة ،حسب قطاعات الصناعات
التحويلية
1,100
1,000
900
800

الكويت

مصر

ال لسبنعاوندية
مصر

السعودية
األردن
اإلمارات

األردن
مصر
البحرين

األردن
مصر

األردن
عمان

اإلمارات

مصر

اإلمارات

مصر

اإلمارات

السعودية

اإلمارات

البحرين
لبنان
األردن

اإلمارات

األردن

مصر
تونس

البحرين

500

اإلمارات

البحرين

600

عمان

مصر

400

تونس

300

المغرب

200

اإلمارات

اإلمارات

السعودية

ﻣﻠﯾون دوﻻر

عمان

قطر

لبنان

700

اإلمارات
100

مصر

مستحضرات
التجميل والعطور

المنتجات الورقية المنتجات الفلزية

المواد الكيميائية المنتجات المعدنية المجوهرات
والقطع المعدنية
النفيسة

المالبس

الفلزات األخرى الفلزات الحديدية

البالستيك
والمطاط

اآلالت

مالحظة :تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ( )٪٧٥من توزيع إجمالي
اإلمكانات التصديرية البينية غير المستغلة عبر المنطقة .ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة ( )٤بلدان ُمصدرة في نطاق
"جامعة الدول العربية" والتي تتمتع بإمكانات غير مستغلة .ويعبر اللون الرمادي الفاتح عن اإلمكانات غير المستغلة والتي تحوزها
دول ُمصدرة أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية".
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات
المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".

إطالق العنان أمام اإلمكانات البينية الراهنة عبر المنطقة بما قد يُسهم في تحقيق صادرات إضافية قيمتها  ٧,٨مليار
دوالر في قطاعات الصناعات التحويلية.
تبلغ قيمة اإلمكانات الراهنة غير المستغلة في مجال التجارة البينية بالصناعات التحويلية عبر المنطقة إجمالي  ٧,٨مليار دوالر
( ٦,٢مليار دوالر بالنسبة للقطاعات المبينة في الشكل التوضيحي رقم  .)١١وتشتمل القطاعات التي تستأثر بالنصيب األعظم
من اإلمكانات غير المستغلة والمتعلقة باحتكاكات السوق على قطاع اآلالت ،وقطاع البالستيك والمطاط ،وقطاع الفلزات الحديدية،
وقطاع الفلزات األخرى .وفي قطاع اآلالت ،يتسنى تحقيق صادرات إضافية تتجاوز قيمتها  ١مليار دوالر في حالة معالجة
احتكاكات السوق بشكل كامل .ويمكن رصد القسط الغالب من إمكانات نمو الصادرات في كل من اإلمارات العربية المتحدة (بواقع
 ٢٩٠مليون دوالر) ،ومصر (بواقع  ١٩٧مليون دوالر) ،وتونس (بواقع  ١٦٤مليون دوالر) ،ولبنان (بواقع  ١٠٣مليون دوالر).
وتُعزى هذه اإلمكانات غير المستغلة إلى قصور توزيع الصادرات على النحو األمثل عبر األسواق ،وهو ما قد ينجم عن صعوبة
خدمة األسواق اإلقليمية ،مقارنة باألسواق الدولية .وعلى الرغم من أهمية واردات المنتجات اإلقليمية ،بما في ذلك على سبيل
المثال أجهزة تكييف الهواء ،والموصالت الكهربائية ،والمحوالت ،يتقاعس المصدرون على المستوى اإلقليمي عن استهداف
أسواق "جامعة الدول العربية" بصور فعالة بالعالقة بهذه المنتجات.
وبينما تتصف الغالبية العظمى من اإلمكانات التصديرية غير المستغلة في قطاع البالستيك والمطاط بالطابع الديناميكي (بواقع
 ٢,٧مليار دوالر) ،ترتبط نسبة إضافية من اإلمكانات التصديرية غير المستغلة وقيمتها  ٩٠١مليون دوالر باالحتكاكات القائمة
في األسواق .وتتعاظم هذه اإلمكانات في كل من المملكة العربية السعودية (بواقع  ٣٠٥مليون دوالر) واإلمارات العربية المتحدة
(بواقع  ٢٦٠مليون دوالر) ،والتي تستأثر مجتمعة بقرابة ثلثي فرص نمو الصادرات في إطار هذا القطاع .ويتم توجيه بعض
المنتجات ال ُمندرجة ضمن هذا القطاع في الوقت الراهن نحو أسواق التصدير خارج المنطقة ،وذلك على الرغم من وجود الطلب
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على هذه المنتجات عبر المنطقة أيضاً .على سبيل المثال ،تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانات راهنة غير مستغلة في منتج
البولي إيثلين في سوق اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك على الرغم من توجيه الغالبية العظمى من صادراتها الراهنة إلى أطراف
شريكة خارج المنطقة ،بما في ذلك سنغافورة ،والصين ،والهند ،وبلجيكا.
تبلغ قيمة اإلمكانات الراهنة غير المستغلة من الفلزات الحديدية  ٨١٦مليون دوالر عبر كافة البلدان األعضاء في "جامعة الدول
العربية" ،أي عند مستوى يتجاوز بمقدار الضعف اإلمكانات التصديرية غير المستغلة والمرتهنة بآفاق النمو في هذا القطاع.
وتستأثر اإلمارات العربية المتحدة بنصيب غالب من هذه اإلمكانات (بواقع  ٢٩٦مليون دوالر) ،انطالقا ً من فرص لم تتحقق في
كل من مصر ،واألردن ،والعراق والتي تلجأ إلى تلبية القسط األعظم من احتياجاتها عبر واردات وافدة من تركيا ،وأوكرانيا،
وإيران ،والصين ،والهند .وفي المقابل ،تستهدف صادرات الفلزات الحديدية الخاصة باإلمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن
كل من المملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،وإيران ،والواليات المتحدة األمريكية .وتستأثر كل من سلطنة عمان (بواقع
 ١٤٧مليون دوالر) ،والبحرين (بواقع  ١٣٢مليون دوالر) ،وقطر (بواقع  ٨٦مليون دوالر) مجتمعة نسبة إضافية ت ُقدر بنحو
خمسة وأربعين في المائة ( )٪٤٥من إمكانات الصادرات غير المحققة والقائمة على آفاق النمو في هذا القطاع.
وفي قطاع الفلزات األخرى ،يتسع المجال أمام إمكانية تحقيق صادرات بينية إضافية عبر المنطقة بقيمة تبلغ  ٧٢٦مليون دوالر،
دون التقيد بآفاق النمو االقتصادي .وفيما يتعلق بالفلزات الحديدية ،تستأثر اإلمارات العربية المتحدة بنصيب غالب من اإلمكانات
الراهنة غير المستغلة بالنسبة لهذا القطاع بقيمة  ١١٨مليون دوالر .وتوجه كل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين صادراتهما
في المقام األول إلى بلدان أخرى في نطاق "جامعة الدول العربية" ،على الرغم من إمكانية تحقيق صادرات إضافية قيمتها ٩٤٣
مليون دوالر عبر جميع األطراف الشريكة في نطاق جامعة الدول العربية ،في حالة تحقيق كافة اإلمكانات الناجمة عن احتكاكات
السوق .وفيما يتعلق بمصر ،تُشكل كل من إيطاليا والجزائر أبرز سوقين بالنسبة لهذا القطاع ،بينما تجدر اإلشارة إلى تخطي
الصادرات الراهنة الموجهة إلى هذين السوقين بالفعل القيمة المرجعية المحتملة ( .)potential benchmark valueومن
هذا المنطلق ،فإن تحقيق المزيد من النمو يقتضي إعادة توجيه الصادرات ( ،)reorientation of exportsعلى سبيل المثال،
نحو أسواق إقليمية ،من قبيل المملكة العربية السعودية ،والمغرب ،واألردن ،والسودان .وختاما ً ،توفر قطاعات المالبس،
والمجوهرات ،والفلزات النفيسة ،والمنتجات المعدنية ،والمنتجات الفلزية ،والمواد الكيميائية ،ومستحضرات التجميل ،والمنتجات
الورقية مجال إضافي أمام نمو الصادرات البينية عبر المنطقة بقيمة  ٢,٣مليار دوالر في حالة إزالة كافة االحتكاكات ذات الصلة.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٢توزيع اإلمكانات البينية الراهنة غير المستغلة عبر بلدان المنطقة ،حسب قطاعات األغذية
والزراعة
600
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المنتجات الغذائية األخرى

الحيوانات الحية )باستثناء الدواجن (

منتجات األلبان

السكر

مالحظة :تندرج القطاعات المبينة في الشكل التوضيحي ضمن أعلى نسبة خمسة وسبعين في المائة ( )٪٧٥من توزيع إجمالي
إمكانات التصدير البينية غير المستغلة عبر المنطقة .ويستعرض الشكل التوضيحي أبرز أربعة ( )٤بلدان ُمصدرة تابعة لجامعة
الدول العربية وتتمتع بإمكانات غير مستغلة .ويمثل اللون الرمادي الباهت اإلمكانات غير المستغلة التي تقع في حيازة دول
ُمصدرة أخرى في إطار جامعة الدول العربية .المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل مركز التجارة الدولية بناء على منهجية
تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات المعتمدة من جانب مركز التجارة الدولية.
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تستأثر المنطقة بإمكانات راهنة غير مستغلة تتجاوز قيمتها أربعة ( )٤مليارات دوالر عبر قطاعات األغذية والزراعة
والتي يمكن تحقيقها في حالة إزالة احتكاكات السوق ذات الصلة.
في مجال الزراعة ،يستأثر قطاع السكر بأعلى قيمة من اإلمكانات الراهنة غير المستغلة عبر المنطقة بإجمالي  ٥٥٢مليون دوالر.
وتحوز اإلمارات العربية المتحدة وحدها على نسبة تتجاوز ستين في المائة ( )٪٦٠من هذه اإلمكانات غير المستغلة بفضل بصفتها
موطن ألكبر مصفاة سكر في العالم (مصفاة الخليج) .وفي الوقت الحالي ،تصدر اإلمارات العربية المتحدة السكر على أساس قيم
تتجاوز المستوى المرجعي المتوقع من الصادرات إلى كل من إيران وتنزانيا ،على الرغم من قصور االستفادة من اإلمكانات
المتاحة أمامها في أسواق "جامعة الدول العربية" ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،والسودان ،والصومال.
ويحتل قطاع األلبان المرتبة الثانية في قائمة اإلمكانات الراهنة غير المستغلة بقيمة تتجاوز  ٥٤٨مليون دوالر .وتستأثر كل من
مصر واإلمارات العربية المتحدة مجتمعتين بما يقرب من ثلثي هذه اإلمكانات .ومجدداً ،يُسهم الدور الذي تضطلع به اإلمارات
العربية المتحدة باعتبارها محور تجاري إقليمي في تحفيز إمكانات التصدير في هذا القطاع .ويتم انتاج نحو ثالثة أرباع واردات
الحليب إلى اإلمارات العربية المتحدة في نيوزيالندا ليتم توزيعها في مرحلة الحقة على الشركاء اإلقليميين ،بما في ذلك المملكة
العربية السعودية وسلطنة عمان .وفيما يتعلق بمصر ،تنجم الفجوة بين اإلمكانات البينية المحتملة من جهة والصادرات الفعلية من
جهة أخرى عن قصور توزيع الصادرات عبر األسواق على النحو األمثل .على سبيل المثال ،يتم بالكاد تصدير الجبن المصري
إلى الجزائر على الرغم من ارتفاع معدل الطلب ،بينما تتجاوز الصادرات الموجهة نحو المملكة العربية السعودية ،واألردن،
ولبنان ،من جملة بلدان أخرى ،بالفعل المستوى المرجعي وقد تتعرض من هذا المنطلق لمنافسة ضارية في المستقبل.
ويحوز قطاع الحيوانات الحية على مزيد من اإلمكانات الراهنة غير المستغلة قيمتها  ٤٨٧مليون دوالر .وعلى الرغم من ذلك،
تخضع الواردات من الحيوانات الحية في كثير من األحيان لحظر مؤقت يتم فرضه على موردين محددين وهو ما يتسبب في
توسيع الفجوة بين الصادرات الفعلية والصادرات المحتملة ،والتي لن يتسنى تحقيقها سوى في حالة مراعاة األوضاع ذات الصلة
ق هذا الوضع على األردن أيضا ً ،والتي تستأثر بحصة تتجاوز نصف
بجانبي العرض والطلب وبالتعريفة الجمركية .وينطب ِ
اإلمكانات الراهنة غير المستغلة في هذا القطاع .وعلى سبيل المثال ،تحظر الكويت ،والتي تحتل المرتبة الثانية في قائمة األسواق
ذات اإلمكانات غير المستغلة بالنسبة لألردن ،في الوقت الراهن استيراد الحيوانات الحية من ذلك البلد انطالقا ً من اعتبارات تتعلق
بمعايير الصحة والصحة النباتية .وريثما يتم رفع هذا الحظر ،سوف يتعذر على األردن إطالق العنان أمام هذه الفرصة التصديرية
بغض النظر عن الحصة السوقية الهامة التي يتمتع بها بواقع  ٪٧,٢من األغنام الحية ،وفي ضوء ارتفاع واردات الكويت بما
يرقى إلى مائة وستة وثالثين مليون ( )١٣٦٠٠٠٠٠٠دوالر في المتوسط ما بين عام  ٢٠١٣وعام 14.٢٠١٧
تُتيح المنتجات الغذائية األخرى إمكانات إضافية أمام نمو الصادرات البينية عبر المنطقة بإجمالي  ٤٨٤مليون دوالر ،وذلك في
حالة استهداف األسواق التي تحظى بأعلى معدالت الطلب والتي توفر األوضاع ال ُمثلى لتيسير النفاذ إلى األسواق أمام البلدان
ال ُم َو َّردة على المستوى اإلقليمي .وعلى سبيل المثال ،يتعذر تقريبا ً استثمار اإلمكانات التي تحظى بها مصر في مجال تصدير
منتجات العلكة في كل من اإلمارات والعراق ،على الرغم من تصدر هذين البلدين قائمة أبرز األسواق المستوردة لهذه المنتجات
عبر المنطقة ،حيث يرقى الطلب إلى مبلغ  ٤٣مليون دوالر ومبلغ  ٣٩مليون دوالر على التوالي ،وهو ما يُتيح ميزة تعريفية أمام
مصر مقارنة بالبلدان المنافسة لها.
تتصف اإلمكانات غير المستغلة في قطاع الفاكهة بالطابع الديناميكي إلى حد كبير ،على الرغم من توافر إمكانات راهنة قيمتها
 ٢٠٨مليون دوالر في كل من مصر ،والمملكة العربية السعودية ،ولبنان ،واإلمارات العربية المتحدة .وترتفع هذه اإلمكانات
الراهنة غير المستغلة على وجه التحديد بالعالقة بكل من البرتقال والتمر .وتضطلع احتكاكات السوق الناجمة عن التدابير غير
الجمركية بدور قوي في قطاع الفاكهة .وعالوة على ما تقدم ،ال تحظى األسواق اإلقليمية عبر المنطقة باألولوية في كثير من
األحيان .وعلى سبيل المثال ،تتجاوز صادرات مصر من الفاكهة إلى كل من االتحاد الروسي ،والمملكة المتحدة ،وهولندا مبلغ
 ٣٨٠مليون دوالر ،ولكن مع قصور التجاوب مع معدل الطلب عبر األسواق اإلقليمية بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة،
والعراق ،واألردن ،والسودان ،وسلطنة عمان.
وباإلضافة إلى تحقيق مزيد من التكامل التجاري عن طريق اغتنام فرص التصدير القائمة ،يجوز أن تسعى الدول األعضاء في
"جامعة الدول العربية" إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع بعضها البعض عن طريق تعزيز االتساق بين هياكل التصدير
 14يتم احتساب متوسط الواردات ن
بي عام  ٢٠١٣وعام  ٢٠١٧عىل أساس إسناد أوزان مرتفعة للسنوات األخبة ،بما يكفل إيالء مزيد من االنتباه نحو األنماط الحديثة.
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واالستيراد .وفي إطار القسم التالي ،سوف نعمد إلى استكشاف االستراتيجيات التي تكفل تعزيز مستوى االتساق عن طريق تغيير
هيكل صادرات "جامعة الدول العربية" بشكل استراتيجي بما يتماشى مع الطلب اإلقليمي .وفي إطار الفصل الرابع ( ،)٤سوف
نتناول بمزيد من التفصيل كيفية إطالق العنان أمام اإلمكانات الراهنة غير المستغلة عبر القطاعات الرئيسية عن طريق تحديد
التدابير غير الجمركية الشاقة ال ُمثقلة باألعباء عبر قطاعات األغذية والزراعة والصناعات التحويلية الرئيسية.

زيادة مستوى االتساق :تنويع سالل الصادرات اإلقليمية بما يتماشى مع الطلب
ترتهن إمكانية تعميق التكامل التجاري اإلقليمي ،بما يتجاوز مستوى التقدم الذي يتسنى إحرازه عبر تعظيم االستفادة من فرص
الصادرات غير المستغلة ،بالقدرة على توسيع نطاق هيكل التصدير بما يتماشى مع الطلب اإلقليمي .ويمكن أن تسعى الدول
العربية إلى بلوغ هذا الهدف عن طريق اعتماد برامج التنويع الهادف ( .)targeted diversification programsوعن
طريق توسيع نطاق المعروض من الصادرات بما يتجاوب مع الطلب اإلقليمي الذي يتم تلبيته في الوقت الراهن عبر واردات
موردة خارج نطاق "جامعة الدول العربية" ،يتسنى تعزيز اتساق الهياكل التجارية على المدى الطويل .وتهدف
وافدة من بلدان ّ
منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنويع الصادرات المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" إلى تحديد المنتجات التي
تصلح لغرض التنويع بناء على إمكانات التوريد التي يتمتع بها البلد المصدر وفي ضوء معدل الطلب واألوضاع المتعلقة بالنفاذ
إلى األسواق المستهدفة .ويمكن أن تُسهم الفرص المترتبة عن تنويع المنتجات في إتاحة آفاق واعدة تكفل تحسين التوافق بين
صناع السياسات تخصيص الموارد من أجل تطوير هذه
الصادرات والواردات على المستوى اإلقليمي ،وذلك في حالة إيثار ُ
القدرات الجديدة في مجالي اإلنتاج والتصدير.
وسعيا ً إلى تحديد الفرص ذات الصلة ،يتم االستعانة بمؤشر محدد يعنى بتقييم مدى تنوع المنتجات في كل بلد مستهدف عبر
المنطقة العربية .ويعنى هذا المؤشر بقياس الجدوى النسبية ( )relative feasibilityالمرتبطة بتصدير منتجات جديدة بناء على
مدى التقارب بين ( )proximityالمنتجات التي يتم تصديرها بالفعل من جانب الدولة المعنية على أساس تنافسي والمنتجات
الجديدة التي يتم استقدامها لغرض التنويع ،كما يعتد هذا المؤشر أيضا ً بمعدل الطلب مع مراعاة األوضاع ذات الصلة بالنفاذ إلى
األسواق في الدول العربية بما يكفل توجيه الجهود الرامية إلى تنويع الصادرات نحو المنتجات التي يتسنى تصديرها بنجاح إلى
األطراف الشريكة على المستوى اإلقليمي .ويعتمد مؤشر الجدوى النسبية على أسلوب حساب حيز المنتج ( Product Space
( )methodهيدالجو وآخرون ،)Hidalgo et. al, 2007( )٢٠٠٧ ،والذي يحدد المسافة بين سلة الصادرات الراهنة الخاصة
بالبلد المعني من جهة والمنتج الجديد المستهدف من جهة أخرى ،بناء على معدل تواتر تصدير هذه المنتجات بالتزامن مع بعضها
البعض من جانب البلدان المعنية .ويعتمد هذا األسلوب على االفتراض بأن المنتجات التي تقترن ببعضها البعض في المعتاد ضمن
سالسل صادرات البلدان تتطلب توافر قدرات مماثلة .ويسهل على البلدان التي تزخر بالفعل بحزمة واسعة من القدرات المستهدفة
تنويع صادراتها عن طريق استقدام منتج جديد محدد .وباإلضافة إلى ما سبق ،يجوز تطويع هذا المؤشر بحيث يتم مراعاة أنماط
األراضي المتاحة عبر البلدان المعنية ،وكذلك إمكانية الوصول إلى البحر ،بما يكفل التوفيق بين المنتجات المقترح استقدامها
لغرض التنويع من جهة مع الموارد المتاحة من جهة أخرى.

ينبغي أن تتميز فرص التنويع بجدواها بالنسبة للبلدان ال ُم َو َّردة الجديدة بدون إزاحة البلدان ال ُم َو َّردة الحالية في سبيل
تحسين مستوى االتساق وتعزيز التبادل التجاري عبر المنطقة.
من إجمالي فرص التنويع التي تتصف بالجدوى ،ينحصر االهتمام في تلك الفرص التي يمكن أن تُسهم في تحقيق المزيد من
التكامل ،مع تالفي التنافس البيني عبر المنطقة .ويتسنى تحقيق هذا األمر عن طريق التركيز على المنتجات التي تنخفض حصة
وارداتها البينية عبر المنطقة دون متوسط حصة الواردات البينية الراهنة بواقع اثني عشر في المائة (( )٪١٢يُرجى االطالع على
الجدول رقم  .)١ويتم احتساب "مؤشر الفرص التجارية ال ُمهدرة" على أساس الفجوة القائمة بين القيمة الفعلية للواردات البينية من
جهة والقيمة االفتراضية في حالة تساوي حصة الواردات البينية مع تلك الحصة التي يتم رصدها في المتوسط بالعالقة بجميع
المنتجات 15.ونكتفي بتحديد خيارات التنويع التي يتعذر بشأنها سد الفجوة ال ُمشار إليها من جانب الدول ال ُم َو َّردة الحالية في حالة
أن نجحت في توظيف كامل إمكاناتها التجارية .ويُفسح هذا التوجه المجال أمام رصد الجدوى النسبية المرتبطة باستقدام منتجات
جديدة ،فضالً عن اختيار المنتجات التي تتفوق عليها غيرها من حيث تأثيرها الفعال على تعزيز التجارة البينية ،ولكن مع تجنب
التنافس البيني عبر المنطقة.

 15تم االستعانة بالمتوسط ُ
ن
تستثن النفط ،والمعادن ،والتبغ ،والذخبة،
والن
المحتسب بالنسبة لجميع المنتجات الواردة ن يف
ي
القائمة اإليجابية المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية" ،ي
اثن ر
عب المنطقة ن
عش ن يف المائة (.)٪١٢
البينية
الواردات
حصة
تبلغ
وبعض المنتجات األخرى .و
ر
ي
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يتم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها في الجدولين رقم ( )٥ورقم ( ،)٦مع تقديم شرح موجز يتناول المنتجات ذات الجدوى
النسبية حسب البلدان المختلفة .وكلما ازدادت درجة قتامة اللون ،كلما ارتفع مستوى جدوى المنتجات التي تتوافر لدى البلد المعني
في القطاع المستهدف .ويحتسب "مؤشر الفرص التجارية ال ُمهدرة" مجموع قيم الفرص التجارية ال ُمهدرة عبر جميع خيارات
التنويع المحددة في إطار القطاع المستهدف .ويشير مجموع اإلمكانات غير المستغلة إلى مدى إمكانية رأب الفجوة التجارية
بواسطة البلدان ال ُمصدرة الحالية المعنية بهذه المنتجات .وكلما ازداد الفارق المتبقي ( ،)remaining differenceكلما ازدادت
أهمية التنويع الهادف بالنسبة لهذه المنتجات بما يؤدي إلى تحسين التوافق بين هيكل صادرات المنطقة وهيكل وارداتها.

التوضيح رقم ()٣
اإلطار
ي

تحديد فرص التنوي ع

فرص التنوي ع ...
مؤش تنوي ع المنتجات " :ن
ن
 تكمن فرص التنوي ع نف أبرز مائة ( )١٠٠منتج عىل أساس كل بلد نف ضوء ر
تتمب الفرصة بجدواها
ينبغ أن
ي
ي
ي
اإلقليم".
وتتمتع بمقومات جيدة تكفل إنجاح نشاط التصدير عىل المستوى
ي
ُ
ن
إجماىل واردات "جامعة الدول العربية" دون المعدل المتوسط:
 تعد فرص التنوي ع بمثابة منتجات تنخفض حصتها البينية يف
ي
"انخفاض مستوى التكامل التجاري".
"المهدرة" ذات الصلة بها ُ
ُ تعد فرص التنوي ع بمثابة منتجات حيث تتجاوز الفرص التجارية ُ
ر
إجماىل
أدناه)
الشكل
عىل
االطالع
رج
(ي
ي
ن
ن
ُ َ َّ
تدت مستوى
اإلمكانات التصديرية غب المستغلة من جانب البلدان الموردة الحالية يف نطاق "جامعة الدول العربية"" :يتعذر معالجة ي
التكامل التجاري ُ
تنتم لعضوية "جامعة الدول العربية" عىل أساس أدائها الراهن".
المشار إليه من جانب بلدان أخرى
ي
ن
عش نف المائة ( )٪١٢من واردات "جامعة الدول العربية" من بلدان َ
اثن ر
ن
مو ّردة
ي
الفرص التجارية "المهدرة ن" :يف المتوسط ،يتم استمداد نسبة ي
 .ن
ُ
وف سبيل احتساب قيمة الفرص التجارية المهدرة ،يتم مقارنة حصة الواردات البينية من المنتج بهذا المتوسط و يف
عىل المستوى
اإلقليم .ي
ي
الحاالت الن تنخفض فيها هذه الحصة عن المتوسط ،يتم تعريف الفرص التجارية ُ
المهدرة باعتبارها المسافة الفاصلة ن
بي التبادل التجاري
ر ن
ن
ن ن
ي ن
ن
ن
عش يف المائة ( )٪١٢من
اثن
البين
الفعىل يف المنتج ر
اض يف المنتج ،وذلك يف حالة توريد نسبة ي
عب المنطقة من جهة والتبادل التجاري االفب ي
ي
ي
ن
ن
عب موردين إقليميي.
واردات المنتج
المعن ر
ي

تتفوق المركبات اآللية على غيرها من القطاعات من حيث اتساع المجال أمام تعزيز االتساق عبر التنويع الهادف
يوضح الشكل رقم ( )٣انخفاض الصادرات اإلقليمية من المركبات اآللية بمعدالت ملحوظة مقارنة بالواردات اإلقليمية .وفي واقع
األمر ،ومن مجمل القطاعات المجدية والتي تصلح لغرض التنويع ،يتصدر قطاع المركبات اآللية القائمة من حيث اتساع الفجوة
بين الفرص التجارية ال ُمهدرة وقيمتها  ٤,٨مليار دوالر من جهة ،واإلمكانات اإلجمالية غير المستغلة وقيمتها  ٢٧٦مليون دوالر
من جهة أخرى .ومن هذا المنطلق ،وحتى في حالة التزام الدول ال ُم َو َّردة الحالية في نطاق "جامعة الدول العربية" ،بما في ذلك
على سبيل المثال مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية المتحدة ،باستثمار كامل إمكاناتها التجارية،
من المتوقع أن يتدنى جانب العرض من منتجات قطاع المركبات اآللية بمعدالت حادة عن جانب الطلب .ويمكن أن تُسهم الجهود
الهادفة والرامية إلى تنويع الصادرات في سد هذه الفجوة عن طريق تعزيز االتساق التجاري .ويتسنى للمملكة العربية السعودية،
على سبيل المثال ،بناء قدراتها في مجال انتاج وتصدير المركبات اآللية ( ،)motor vehiclesوشاحنات وقود الديزل ( diesel
 ،)trucksومقطورات الشاحنات ( ،)tanker trailersباإلضافة إلى توجيه جهود التنويع نحو منتجات جديدة ،بما في ذلك
على سبيل المثال جرارات الطرق المخصصة لشبة المقطورات ( ،)road tractors for semi-trailersومركبات نقل
الركاب ( )motor vehicles for transportوالمخصصة لنقل عدد يتجاوز عشر ركاب .وباإلضافة إلى ما سبق ،يتسنى
لتونس بناء خبراتها في مجال المركبات اآللية ذات األغراض الخاصة ( ،)special purpose vehiclesوالمقطورات
( ،)trailersوقطع غيار المركبات اآللية ،مع تنويع منتجاتها في مجال مركبات المسافرين .وفي ضوء بنية الصادرات الحالية،
يمكن أن يضطلع العراق بأنشطة التنويع بهدف تنمية القدرات التصديرية التي يتمتع بها في مجال المركبات المخصصة لنقل
البضائع (.)vehicles for goods transport
وتتمثل بعض القطاعات األخرى التي توفر حوافز فعالة تصلح لغرض تنويع الصادرات وتكفل تعزيز االتساق التجاري على
المستوى اإلقليمي في كل من قطاع المالبس وقطاع المجوهرات .ويحتل قطاع المالبس المرتبة الثانية من حيث اتساع الفجوة
بين الفرص التجارية ال ُمهدرة من جهة واإلمكانات اإلجمالية غير المستغلة من جهة أخرى :ومن إجمالي الفرص التجارية
"ال ُمهدرة" وقيمتها  ١,١مليار دوالر بما يكفل استيراد خيارات متنوعة من الشركاء اإلقليميين عند متوسط حصة الواردات البينية،
لن يتسنى تحقيق سوى ما يعادل  ٢٧٣مليون دوالر فحسب في حالة التزام البلدان ال ُم َو َّردة الحالية بإطالق العنان بشكل كامل
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إلمكانات الصادرات البينية المتوافرة لديها .وتتباين النتائج باختالف البلدان بما يتماشى مع هيكل التصدير الذي ينفرد به كل بلد،
فضالً عن القدرات المتأصلة في سالسل الصادرات الوطنية .وعلى سبيل المثال ،وفي قطاع المالبس ،تزخر كل من مصر
واألردن وتونس ،والتي تتصدر القائمة ضمن أبرز البلدان ال ُمصدرة للمالبس عبر المنطقة ،بالعديد من الفرص التي تكفل لها
االستمرار في توسيع نطاق منتجاتها من المالبس .وفي ذات الوقت ،يمكن أن تشهد دولة فلسطين نشوء وتطور قطاع جديد لديها
في صناعة صناع المالبس.
وفي قطاع المجوهرات ،تبلغ القيمة اإلجمالية للفرص التجارية ال ُمهدرة قرابة  ٨٥٠مليون دوالر .ولن يتسنى رأب هذه الفجوة
سوى بمقدار يناهز  ١٤مليون دوالر فقط في حالة االكتفاء باستثمار كافة اإلمكانات المتبقية من قبل الدول ال ُم َو َّردة الحالية في
نطاق "جامعة الدول العربية" .وفي حدود الموارد المتاحة ،يمكن أن يُتيح هذا القطاع فرص التنويع أمام جميع البلدان األعضاء
في "جامعة الدول العربية" تقريباً .وتكمن أبرز فرص التنويع في منتجات األلماس المشغول ،والياقوت ،والصفير ،واألحجار شبه
الكريمة ،وقطع المجوهرات الفضية.

في مجال األغذية والزراعة ،تُتيح اللحوم والزيوت النباتية خيارات ُمجدية أمام تنويع المنتجات والتي من شأنها تعزيز التكامل
اإلقليمي.
عبر القطاعات الزراعية ،تتسع الفجوة بين الفرص التجارية ال ُمهدرة في المنطقة واإلمكانات المتبقية وغير المستغلة من جانب
البلدان ال ُم َو َّردة الحالية في نطاق "جامعة الدول العربية" ،لتبلغ مداها في كل من قطاع اللحوم وقطاع الزيوت والدهون النباتية
بما يرقى إلى  ٣٥٨مليون دوالر وإلى  ٣٣٤مليون دوالر ،على التوالي .ومن هذا المنطلق ،فإن تنويع المنتجات في هذه القطاعات
من شأنه التأثير بشكل بارز على زيادة التكامل اإلقليمي عن طريق تعزيز االتساق بين الصادرات والواردات .وفي هذين القطاعين
على حد سواء ،تكتسي فرص العرض عبر المنطقة أهمية خاصة ،كما تتمتع المنتجات التي تصلح لغرض التنويع بإمكانات تكفل
نمو الصادرات بواقع  ٨ماليين دوالر وبواقع  ٣٣مليون دوالر في قطاعي اللحوم والزيوت النباتية ،على التوالي .ويجوز إغالق
الفجوة المتبقية من جانب دول ُموردة أخرى :وتحتل الطيور المجمدة ،ولحوم األبقار ،وطائفة من زيوت الطعام مرتبة متقدمة
على مؤشر تنويع المنتجات في إطار العديد من البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" .وبينما تُحقق كل من مصر والصومال
بالفعل النجاح في تصدير اللحوم ،يمكن أن تسعى كل من العراق وجيبوتي وموريتانيا واليمن ودولة فلسطين إلى إقامة صناعة
للحوم .وفيما يتعلق بالزيوت والدهون النباتية ،يتنسى للدول المصدرة اإلقليمية االستفادة من القدرات القائمة في هذا القطاع
والتحول نحو منتجات جديدة في كل من الكويت وعُمان والسودان واإلمارات العربية المتحدة واليمن .ويتسنى لألطراف الشريكة
األخرى على الصعيد اإلقليمي الشروع في تطوير قدراتها في مجال انتاج وتصدير الزيوت في جزر القمر وجيبوتي وليبيا
والصومال وقطر .وتشتمل فرص التنويع األخرى التي تتصف بجاذبيتها في قطاعات األغذية والزراعة على بعض منتجات قطاع
األسماك والقشريات .وتعجز البلدان ال ُم َو َّردة الحالية عن تلبية الطلب اإلقليمي ،ويتيح هذا القطاع فرص مجدية وواسعة النطاق
أمام تنويع المنتجات بالنسبة لكل من جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا واليمن والسودان.
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الجدول رقم ()٥

خيارات التنويع في قطاعات الصناعات التحويلية ،حسب البلدان

مالحظة :كلما ازدادت درجة قتامة اللون ،كلما ارتفع عدد فرص التنويع المتاحة بمعدل يتراوح بين فرصة واحدة ( )١إلى تسعة وثالثين ( )٣٩فرصة.
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنويع الصادرات المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
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الجدول رقم ( )٦خيارات التنويع في قطاعات األغذية والزراعة ،حسب البلدان

* ترتبط جميع فرص التنويع باألرز ال ُمجهز.
مالحظة :كلما ازدادت درجة قتامة اللون ،كلما ارتفع عدد فرص التنويع المتاحة ،وذلك بمعدل يتراوح بين فرصة واحدة ( )١وثماني ( )٨فرص .وفي قطاع األغذية والزراعة ،ينبغي أن تتماشى
المنتجات مع معيار إضافي يكفل أن يقتصر تنويع الصادرات على البلدان التي ال تعاني من عجز تجاري حاد في الوقت الراهن في هذه المنتجات .ويتم تعريف هذا المعيار على أساس
𝑀𝑋 −
(.) 𝑋𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑘 > −0.5%
𝑖

𝑖

المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وفرص تنويع الصادرات المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
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الفصل الرابع ()٤

التصدي لالحتكاكات القائمة في السوق في سبيل إطالق العنان أمام فرص التصدير
على المستوى اإلقليمي

تعاني البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" من ارتفاع عدد احتكاكات السوق الناجمة عن التدابير غير الجمركية والتي
تعترض سبيل المصدرين اإلقليميين .وسعيا ً إلى التصدي للتحديات المشتركة عبر القطاعات وكذلك التحديات المرتبطة بقطاعات
محددة ،يقتضي الوضع اتخاذ إجراءات هادفة .وفي إطار هذا الفصل ،نعمد إلى دراسة العقبات التجارية التي أفادت بها الدراسات
االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال بشأن التدابير غير الجمركية والتي أجراها "مركز التجارة الدولية" في خمس دول
عربية 16.وقد حرصنا على اختيار ثمانية ( )٨قطاعات تضطلع فيها التدابير غير الجمركية بدور قوي ،وتزخر على نطاق واسع
بإمكانات تصديرية غير مستغلة بالعالقة باحتكاكات السوق .وفي المجمل ،يتسنى تحقيق صادرات بينية إضافية قيمتها أربعة ()٤
مليارات دوالر عبر المنطقة في حالة التغلب على االحتكاكات القائمة في هذه القطاعات ،بما في ذلك تلك االحتكاكات ذات الصلة
بالتدابير غير الجمركية.
ويتناول الجزء المتبقي من هذا الفصل بالنسبة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة ،المجموعات الثنائية المشتركة من البلدان
ال ُمصدرة وأسواق االستيراد والتي تزخر بأعلى اإلمكانات الراهنة غير المستغلة من الصادرات البينية ،كما يتعرض بإيجاز لبعض
التحديات المتعلقة بالتدابير غير الجمركية على النحو الذي أفادت به الدراسات االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال
والتي أجراها "مركز التجارة الدولية" وذلك في خمسة بلدان عربية.

قطاعات الصناعات التحويلية
وفي سياق الصناعات التحويلية ،ينصب التركيز على أربعة ( )٤قطاعات رئيسية والتي ربما يتسنى في إطارها تحفيز التجارة
البينية عبر المنطقة بمعدالت ملحوظة عن طريق التغلب على االحتكاكات القائمة في السوق والمتعلقة بالتدابير غير الجمركية.
وتتمثل قطاعات الصناعات التحويلية ،التي تستأثر بأعلى عدد من التدابير غير الجمركية الشاقة بالعالقة بمجال التجارة البينية في
نطاق "جامعة الدول العربية" ،في اآلالت ،والبالستيك والمطاط ،والمنتجات المعدنية .وباإلضافة إلى ما تقدم ،تتعدد اإلفادات التي
تُشير إلى تعرض قطاع المالبس لتدابير غير جمركية شاقة بالعالقة بمجال التجارة البينية في نطاق "جامعة الدول العربية" ،كما
يزخر بإمكانات راهنة غير مستغلة من الصادرات البينية اإلضافية بما يتجاوز  ٤٥٠مليون دوالر .وعن طريق االستفادة من هذه
اإلمكانات التي تحفل بها القطاعات الرئيسية األربع ،يتسنى تحقيق صادرات إضافية قيمتها  ٢,٨مليار دوالر في نطاق المنطقة
العربية.

قطاع اآلالت
يزخر قطاع اآلالت بإمكانات راهنة غير مستغلة تتجاوز قيمتها ( )١مليار دوالر من الصادرات البينية عبر المنطقة ،بما يُفيد
ضمنا ً بإمكانية تحقيق ما يقرب من ثلثي فرص نمو الصادرات في حالة التصدي لالحتكاكات القائمة في السوق بشكل كامل .ويتم
توزيع ما يقرب من نصف هذه اإلمكانات الحالية غير المستغلة عبر عشر مجموعات ثنائية من البلدان ال ُمصدرة وأسواق التصدير
(( )exporter-importer pairsيُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  .)١٣وتتمثل المنتجات الرئيسية القائمة في هذا
القطاع والتي تكفل تعزيز التجارة البينية عبر المنطقة في أنظمة اإلشعال السلكي ( )ignitions wiring setsوالموصالت
الكهربائية ( ،)electrical conductorsوأجهزة تكييف الهواء ( ،)air conditioning machinesوأجهزة التبريد
والتثليج ( ،)refrigeratorsوسخانات المياه ( ،)water heatersواألسالك ،وذلك ضمن منتجات أخرى .وعلى النحو الوارد
في الفصل الثالث ( ،)٣وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلب اإلقليمي على بعض من هذه المنتجات ،يتقاعس المصدرون اإلقليميون
بشكل فعال عن استهداف أسواق "جامعة الدول العربية" بهذه المنتجات.
وفي سبيل تحقيق اإلمكانات الراهنة الجديرة باالعتبار في قطاع اآلالت ،يقتضي الوضع تعزيز التعاون بين الموردين والمصدرين
بغرض التغلب على مختلف أنماط االحتكاكات القائمة في السوق .ويتسبب اتصاف المنتجات التي تندرج ضمن هذا القطاع بطابع
التعقيد والتقدم التقني في طرح صعوبات حادة تحول دون قدرة المصدرين اإلقليميين على استيفاء المتطلبات ذات الصلة بتقييم
مطابقة المنتجات ،واستصدار شهادات المنشأ واإلقرار بها .وبشكل عام ،أشار المصدرون العرب إلى إجمالي  ١٣٣تدبير غير
جمركي ،مع توصيفها باعتبارها شاقة و ُمثقلة باألعباء في مجال التجارة البينية عبر المنطقة في هذا القطاع.
ن
فلسطي.
 16مرص واألردن والمغرب وتونس ودولة
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وينطوي ثمانية وعشرين ( )٢٨تدبير غير جمركي ،من إجمالي التدابير غير الجمركية الشائكة ،على صعوبات تعترض مسار
الصادرات إلى سوق المملكة العربية السعودية ،والتي تحتل بدورها صدارة األسواق من حيث الصادرات الراهنة (بواقع ١,٢
مليار دوالر) وكذلك من حيث اإلمكانات غير المستغلة من الصادرات البينية (بواقع  ٢١٠,٩مليون دوالر) .وباإلضافة إلى ما
سبق ،تم اإلشارة إلى  ٢٥تدبير غير جمركي إضافي من التدابير غير الجمركية الشاقة وال ُمثقلة باألعباء ،والتي تعترض مسار
صادرات اآلالت إلى السوق السوداني ،مع توافر إمكانات وارادات غير مستغلة في الوقت الراهن تُقدر بحوالي  ٢٣مليون دوالر.
وأشار المصدرون المعنيون بقطاع اآلالت إلى التعرض لصعوبات عند االنخراط في التصدير إلى الجزائر (بواقع  ١٤تدبير غير
جمركي) ،وإلى العراق (بواقع  ١٠تدابير غير جمركية) ،وإلى ليبيا (بواقع  ٨تدابير غير جمركية) ،وإلى تونس (بواقع  ٧تدابير
غير جمركية) ،وإلى اليمن (بواقع  ٥تدابير غير جمركية) ،وإلى لبنان (بواقع  ٥تدابير غير جمركية) ،وإلى المغرب (بواقع ٤
تدابير غير جمركية) ،وإلى األردن (بواقع  ٤تدابير غير جمركية) ،وإلى الكويت (بواقع  ٣تدابير غير جمركية) ،وإلى اإلمارات
العربية المتحدة (بواقع  ٣تدابير غير جمركية) ،وإلى سلطنة عمان (بواقع تدبيرين غير جمركيين) ،وإلى قطر (بواقع تدبيرين
غير جمركيين) ،وإلى موريتانيا (بواقع  ١تدبير غير جمركي) ،وإلى مصر (بواقع  ١تدبير غير جمركي).
الشكل التوضيحي رقم ( )١٣أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير ذات الصلة بها،
والتي تزخر بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع اآلالت

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

إثقال كاهل المصدرين المعنيين بقطاع اآلالت باألعباء الناجمة عن تباين اللوائح التنظيمية والتحديات ذات الصلة
بإجراءات تقييم المطابقة.
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فيما يتعلق باللوائح الفنية ،وعملية تقييم مطابقة المنتجات ،واإلجراءات ذات الصلة ،أفاد المصدرون بتغاير اللوائح ذات الصلة
باستهالك الطاقة بالنسبة لآلالت باإلضافة إلى توصيفها بطابع الصرامة .وارتبطت هذه اإلفادات بالصادرات الموجهة إلى السوق
التونسي والسوق السعودي .وعلى سبيل المثال ،أشار مصدرون من األردن إلى تحديات محددة ناجمة عن القيود المفروضة على
استخدام "الفريون" ،وهو بمثابة غاز تبريد ،في انتاج الثالجات ،باإلضافة إلى فرط المطالب المنصوص عليها في معايير كفاءة
استهالك الطاقة .وأشار مصدرون أردنيون أيضا ً إلى تحديات تتعلق باإلقرار بشهادات المطابقة المحلية وذلك في المملكة العربية
السعودية ،فضالً عن متطلبات إعادة االختبارات والتي تشترطها المملكة العربية السعودية بما يتسبب في تكبد تكاليف إضافية مع
امتداد فترات التأخير .وعالوة على ما تقدم ،أعرب المصدرون عن الشعور باإلحباط إزاء العقبات اإلجرائية المتعلقة بهذه
التقييمات .وعلى سبيل المثال ،أشار المصدرون المصريون إلى المتطلبات التي تفرضها سلطات الجمارك السعودية والتي تقتضي
توفير شهادات مطابقة بما يتوافق مع المواصفات األوروبية ،على الرغم من
عدم قبول هذه الشهادة سوى من شركة خاصة واحدة يقع مقرها في محافظة
"يتم المطالبة بإدراج جميع التفاصيل الواردة
"اإلسكندرية" .ويترتب عن خصوصية متطلبات التفتيش وإجراءات إصدار
ن يف شهادة المنشأ بموجب "اتفاقية منطقة
الشهادات امتداد فترات التأخير على مدار أسابيع مع تصاعد التكاليف ذات
الكبى" باللغة العربية،
التجارة الحرة العربية ً ر
الصلة .وتعرض المصدرون المعنيون بأسواق لبنان والجزائر لمتطلبات مماثلة
وهو ما يمثل صعوبة نظرا لتعذر ترجمة بعض
في مجال التفتيش والمعاينة والتي يتم فرضها من جانب شركات خاصة مع
المواصفات واألرقام ،وال يوض ببجمتها".
ارتفاع التكاليف ذات الصلة بها .وباإلضافة إلى ما سبق ،تم اإلشارة إلى تحديات
تتعلق باإلقرار بشهادات المطابقة وذلك من قبل مصدرين معنيين بأسواق كل
ُمصدر مصري معني بتصدير أجهزة
من المملكة العربية السعودية ،والعراق ،ومصر.
تكييف الهواء إلى اإلمارات العربية
المتحدة

تطرح الطبيعة المتقدمة والمتطورة التي تتميز بها اآلالت متعددة المكونات تحديات تتعلق بإثبات صفة المنشأ.
أعرب المصدرون المعنيون بما يقرب من نصف المنتجات التي تندرج ضمن قطاع اآلالت عن التعرض لصعوبات تتعلق
باستصدار شهادات المنشأ واإلقرار بهذا ،وكذلك العقبات اإلجرائية التي تنطوي عليها هذه العملية ،والسيما تلك المتعلقة بعدد
الوثائق الالزم تقديمها في هذا الصدد .ووردت هذه اإلفادات من جانب العديد من المصدرين المعنيين بخدمة األسواق الجزائرية
والموري تانية والمصرية والعراقية والليبية والمغربية والسودانية والتونسية واإلماراتية والسعودية .وباإلضافة إلى ذلك ،تطرح
متطلبات اللغة المزيد من العوائق .وفي العراق ،يتم االشتراط بتقديم شهادات المنشأ باللغة اإلنجليزية ،مع رفض استالم شهادات
صادرة باللغة العربية من جانب مصدرين أردنيين .وعلى النقيض ،وفي العديد من الدول العربية ،يتم االشتراط بتحرير جميع
التفاصيل الواردة في شهادة المنشأ بموجب "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" باللغة العربية ،وهو ما يطرح تحديات
بالعالقة ببعض المواصفات الفنية .وتم اإلشارة إلى هذه اإلشكالية من جانب مصدرين معنيين بتوجيه اآلالت إلى كل من المملكة
العربية السعودية ،والسودان ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وسلطنة عمان ،وقطر،
والجزائر ،والمغرب ،وسوريا ،وليبيا.
يتسبب قصور األداء على الحدود في امتداد فترات التأخير مع إثارة مشكالت تعترض مسار المصدرين المعنيين
بقطاع اآلالت.
باإلضافة إلى ما سبق ،تطرح التحديات المتعلقة بالجمارك عقبات تعترض سبيل المصدرين المعنيين بقطاع اآلالت .وأعرب
المصدرون اإلقليميون عن األسف إزاء إجراءات التفتيش التي تتصف بالرتابة واإلطالة وفرط الخشونة ،وكذلك إساءة تصنيف
المنتجات ،والمطالبة بسداد مدفوعات إضافية من أجل التعجيل بوتيرة العمليات ذات الصلة ،واإلجراءات القانونية الشاقة ال ُمثقلة
باألعباء والالزم اتخاذها للحصول على وثائق عبر العديد من المؤسسات .وباإلضافة إلى ما سبق ،أشار المصدرون إلى التحديات
الناجمة عن متطلبات التوثيق الصارم والالزم إلثبات عدم توريد أي مكونات من إسرائيل.

قطاع البالستيك والمطاط
على الرغم من محدودية حصة الصادرات الراهنة غير المستغلة حتى اآلن والتي تقتصر على ثمانية عشر في المائة ( )٪١٨في
قطاع البالستيك والمطاط ،يتيح الحجم الهائل الذي يتميز به هذا القطاع فرص واسعة النطاق أمام نمو الصادرات ،بقيمة تُقدر
بنحو  ٩٠١مليون دوالر .وفي ذات الوقت ،تكشف الدالئل ال ُمستقاة من الدراسة االستقصائية التي استهدفت خمسة بلدان عربية
النقاب عن تسبب أربع وخمسين ( )٥٤تدبير غير جمركي ،في حدوث اختناقات في مجال التجارة البينية في نطاق "جامعة الدول
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العربية" .وتستأثر المملكة العربية السعودية وحدها بما يتجاوز ثلث اإلمكانات البينية غير المستغلة في نطاق "جامعة الدول
العربية" في هذا القطاع في ضوء أدائها التصديري القوي على مدار السنوات الماضية ،وهو ما دعم هذا البلد في تحقيق حصة
سوقية عالمية نسبتها واحد وعشرين في المائة ( )٪٢١في منتجات رئيسية .وتشتمل المنتجات التي تحتل صدارة القائمة من حيث
اإلمكانات الراهنة غير المستغلة في هذا القطاع على كل من البولي إيثلين ( ،)polyethyleneوإطارات الهواء المضغوط
( ،)pneumatic tyresوالبولي بروبلين ( ،)polypropyleneوالزجاجات البالستيكية ،وأدوات المائدة البالستيكية،
واألغشية البالستيكية ( .)plastic filmوتتمثل بعض البلدان المستوردة الرئيسية على مستوى المنطقة والتي تزخر بإمكانات
راهنة غير مستغلة بالنسبة لهذا القطاع في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والجزائر والعراق
واألردن .وعلى جانب الطلب ،يؤدي تسارع وتيرة الواردات إلى تحفيز هذه اإلمكانات .وفي إطار دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والتي تستأثر بالنصيب األعظم من الواردات ،من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الطلب نسبة خمسة وستين في المائة ( )٪٦٥في
المتوسط على مدار السنوات الخمسة القادمة .وفي مصر ،من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الواردات نسبة ثمانين في المائة
( )٪٨٠في بعض المنتجات في إطار هذا القطاع على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٤أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير ذات الصلة بها
والتي تزخر بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع البالستيك والمطاط

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

تطرح إجراءات الحصول على شهادات المنشأ تحديات هائلة أمام المصدرين المعنيين بقطاع البالستيك عبر الدول
األعضاء في "جامعة الدول العربية"
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في سبيل تحقيق اإلمكانات الراهنة الملموسة في هذا القطاع ،يتعين على المصدرين
"يتوافر لدى ر
الشكة فروع ن يف بلدان أخرى،
والموردين التصدي لالحتكاكات السائدة في قطاعات محددة على مستوى السوق.
وتقوم ن يف بعض األحيان بإعادة تصدير
الن سبق استبادها والن لم تنشأ نف وترتبط العقبات الرئيسية بإجراءات استصدار شهادات المنشأ .وعلى سبيل المثال،
ي
ي
السلع ي
وتطالب أفاد المصدرون المصريون المعنيون بتصدير األنابيب المطاطية إلى الجزائر
مرص إىل فروع ر
الشكة بالخارج.
البلدان المستوردة الحصول عىل شهادة باشتراط المتطلبات ذات الصلة بإصدار شهادات المنشأ بموجب "اتفاقية منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى" اإلفصاح عن اسم الشركة ال ُمنتجة وبيانات االتصال
والن يصعب الحصول عليها".
منشأ ي
بها ،وهو ما يُصنف ضمن المعلومات السرية .وباإلضافة إلى ما تقدم ،أشار
المصدرون إلى شواغل تتعلق بالعقبات اإلجرائية التي يتم التعرض لها في إطار
 ُمصدر مرصي ن يف قطاع البالستيكاستصدار شهادات المنشأ ،بما في ذلك تكبد تكاليف باهظة عند تصدير المنتجات إلى
المملكة العربية السعودية ،وتونس ،والجزائر ،والعراق .وعلى سبيل المثال ،أشار
المصدرون األردنيون المعنيون بتصدير األنابيب البالستيكية إلى العراق إلى متطلبات التصديق على شهادات المنشأ من قبل
وزارة الخارجية األردنية والسفارة العراقية وهو ما يتسبب في تكبد رسوم إضافية مرتفعة .وباإلضافة إلى ما سبق ،أعرب
المصدرون األردنيون المعنيون بتصدير المواد البالستيكية إلى اإلمارات العربية المتحدة عن القلق إزاء التكاليف ذات الصلة
باإلضافة إلى امتداد فترات االنتظار لحين صدور شهادات المنشأ.

إثقال كاهل المصدرين اإلقليميين في قطاع البالستيك جراء متطلبات تقييم المطابقة وإجراءات اختبارات المنتجات.
أشار المصدرون المعنيون بقطاع البالستيك من كل من مصر واألردن ودولة فلسطين إلى فرط صرامة معايير االختبارات
المعنية باأللوان واألصباغ التي يتم استخدامها في المنتجات الخاصة بهم ،إلى جانب التحديات اإلدارية والتكاليف الناجمة عن
الحصول على شهادات مطابقة المنتجات .وتسببت هذه التحديات في تكبد تكاليف إضافية والتعرض لمزيد من التأخير جراء تباين
المعايير وتفاوت اإلجراءات عبر األسواق اإلقليمية.
وشملت بعض العوامل األخرى التي تسببت في تكبد تكاليف إضافية والتعرض لمزيد من التأخير بالنسبة للمصدرين المعنيين هذا
القطاع مشكالت تتعلق بعمليات التفتيش السابق للشحن ،والسيما في المملكة العربية السعودية .وفضالً عن ذلك ،أفاد المصدرون
المعنيون بقطاع البالستيك عبر المنطقة بالتعرض لصعوبات محددة عند تصدير المنتجات إلى السوق السوداني جراء عقوبات
الحظر المؤقت الموقعة على الواردات ،فضالً عن القيود المفروضة على الصرف األجنبي.

قطاع المنتجات المعدنية (باستثناء النفط)
في قطاع المنتجات المعدنية ،والذي يستثني النفط ،يتسنى للمصدرين اإلقليميين تحقيق صادرات بينية إضافية قيمتها  ٤٤٠مليون
دوالر في حالة إيجاد حلول الحتكاكات السوق التي تعرقل التبادل التجاري في هذا المجال .وتتوافر فرص هامة أمام نمو
الصادرات في هذا القطاع في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن وسلطنة عمان (يُرجى االطالع على الشكل
التوضيحي رقم  ،)١٥والتي تستأثر مجتمعة بنسبة ثالثة وثمانين في المائة ( )٪٨٣من إجمالي اإلمكانات البينية الراهنة غير
المستغلة في هذا القطاع .وعلى ما يبدو ،يتسنى تحقيق الغالبية العظمى من الصادرات اإلضافية في منتجات االسمنت ،والرخام،
وحجارة البناء واالنشاء .وترتفع حصة اإلمكانات الراهنة غير المستغلة من اإلمكانات التصديرية اإلجمالية على وجه التحديد
عبر أسواق معينة ،بما في ذلك على سبيل المثال المملكة العربية السعودية والعراق .ويُفيد هذا الوضع بعدم تحقيق هذه الصادرات
بالكميات المفترضة في الوقت الراهن بناء على اعتبارات العرض والطلب والتعريفات الجمركية ،فضالً عن مدى تيسير التبادل
التجاري مع هذه األسواق أمام المصدرين .وربما يُعزى هذا الوضع بشكل جزئي إلى التدابير غير الجمركية التي يتم تطبيقها:
وفقا ً لإلفادات الصادرة ،ينطوي  ٥٣تدبير غير جمركي على أعباء تُثقل كاهل التجارة البينية عبر المنطقة في إطار هذا القطاع.

تتسبب االختالفات القائمة في متطلبات التوصيف والتوسيم والتحديات ذات الصلة بشهادات المنشأ في عرقلة
الصادرات اإلقليمية من المنتجات المعدنية.
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تُثير متطلبات التوصيف والتوسيم ،وكذلك العملية اإلجرائية المرتبطة باستصدار
"تمانع سلطات الجمارك السعودية
شهادات المنشأ المشكالت في كثير من األحيان بالنسبة للصادرات المرتبطة بهذا
تطبيق قواعد المنشأ التفضيلية
القطاع .وألقى المصدرون اإلقليميون الضوء على تفاوت متطلبات التوصيف
المنصوص عليها بموجب اتفاقية منطقة
والتوسيم عبر البلدان العربية بالنسبة للمنتجات التي تنتمي إلى هذا القطاع .وعلى
الكبى .وباإلضافة
التجارة ُالحرة العربية ر
سبيل المثال ،أشار المصدرون المصريون المعنيون بتصدير االسمنت إلى األردن
إىل ذلك ،تطالب بوضع عالمة واضحة
إلى اشتراط إدراج تاريخ انتاج محدد باإلضافة إلى تاريخ انقضاء صالحية معين،
ُ تدلل عىل المنشأ ،ومفادها ُ
"صنع ن يف
بينما تفرض سوريا على ما يبدو حدود صارمة على تواريخ الصالحية القصوى
مرص" وذلك عىل كل مجموعة األلواح".
بالنسبة لنفس المنتج .وعالوة على ما سبق ،تشترط سوريا انتاج جميع ملصقات
التوصيف والتوسيم باستخدام الورق ،مع ممانعة ملصقات التوسيم والتوصيف
ُمصدر مصري معني بتصدير الرخام
المصنوعة من مادة البولي بروبيلين والتي يتم إجازتها في أسواق أخرى عبر
إلى المملكة العربية السعودية
المنطقة .وباإلضافة إلى ما تقدم ،أشار المصدرون المعنيون بتصدير الرخام
والجرانيت إلى المملكة العربية السعودية إلى االفتقار إلى الشفافية فيما يتعلق
بمتطلبات ملصقات المنشأ على فرادى ألواح الرخام والجرانيت ،وهو ما يختلف عن الوضع في أسواق أخرى .وتعاني متطلبات
التوسيم والتوصيف من المزيد من التعقيدات نتيجة لمواصفات اللغة .وأشار المصدرون المصريون المعنيون بتصدير منتجات
األسفلت إلى كل من الجزائر والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وليبيا إلى اشتراط تسجيل جميع اإلدخاالت
المطلوبة في شهادة المنشأ بموجب "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" بشكل حصري باللغة العربية ،ويتسبب ما هو
خالف ذلك في رفض الشهادة .وفضالً عن ذلك ،أشار المصدرون اإلقليميون إلى التعرض لعقبات تتعلق باستصدار شهادات
المنشأ واإلقرار بها وذلك عند التصدير إلى المغرب والمملكة العربية السعودية واألردن والبحرين والكويت وقطر واإلمارات
العربية المتحدة.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٥أبرز عشرة مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير والتي تزخر بإمكانات
راهنة غير مستغلة في قطاع المنتجات المعدنية

مالحظة :تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي ،مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة
بها في الدائرة الخارجية.
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المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم التصدير وتنويع الصادرات المعتمدة
من جانب "مركز التجارة الدولية".
تطرح اشتراطات تقييم المطابقة ومتطلبات االختبارات تحديات أمام المصدرين في قطاع منتجات المعادن.
تتسبب الصعوبات المرتبطة بالحصول على شهادات المطابقة وتباين متطلبات االختبارات عبر األسواق اإلقليمية في تعقيد
إجراءات التصدير بالنسبة للمصدرين اإلقليميين .وعلى سبيل المثال ،أفاد المصدرون الفلسطينيون المعنيون بقطاع الرخام
بالتعرض لصعوبات في إجراءات االختبارات في كل من الكويت ،والبحرين ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية.

قطاع المالبس
يتمتع قطاع المالبس بإمكانات راهنة غير مستغلة من الصادرات البينية عبر المنطقة بقيمة  ٤٦٧مليون دوالر .وتحوز مصر
على الحصة الغالبة من هذه اإلمكانات ،بنسبة ستة وثالثين في المائة ( )٪٣٦من اإلجمالي عبر المنطقة .وتتمثل المنتجات التي
تزخر بأقصى إمكانات نمو الصادرات في سراويل الرجال القطنية والقمصان .وال يتم في الوقت الراهن تصدير هذه المنتجات
إلى أسواق "جامعة الدول العربية" بالكميات المفترضة بناء على اعتبارات العرض والطلب والتعريفات الجمركية ،إلى جانب
مستوى تيسير التبادل التجاري أمام المصدرين مع األسواق اإلقليمية بشكل عام .وفي الوقت الراهن ،يتم توجيه الحصة العظمى
من هذه المنتجات إلى أسواق الواليات المتحدة األمريكية واألسواق األوروبية ،ومن ثم ينحسر االهتمام بالتجارة البينية عبر
المنطقة .وفي ذات الوقت ،أبرز الفصل الثالث تعذر إغالق الفجوة الناجمة عن إهدار الفرص التجارية حتى في حالة االستفادة
الكاملة من اإلمكانات التصديرية ،مع ضرورة اعتماد استراتيجية التنويع الستقدام منتجات إضافية في قطاع المالبس بما يفي
بالطلب اإلقليمي.

"ال تطبق السلطات الجمركية
السودانية بشكل كامل المعاملة
التفضيلية في إطار اتفاقية الكوميسا،
على الرغم من استيفاء المنتجات
متطلبات قواعد المنشأ".
-

ُمصدر مصري في قطاع مالبس
نوم الرجال

وربما تُفسر التدابير غير الجمركية بشكل جزئي انخفاض مستويات التجارة البينية
عبر المنطقة بمعدل نسبي عن مثيالتها :تم اإلشارة إلى  ٢٠تدبير غير جمركي شاق
ويُثقل كاهل التجارة البينية عبر المنطقة في قطاع منتجات المالبس .وتستأثر أبرز
عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير في هذا القطاع
بما يقرب من نصف اإلمكانات اإلجمالية الراهنة غير المستغلة في نطاق "جامعة
الدول العربية" (يُرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم  ،)١٦وهو ما يُشير
إلى اتساع المجال أمام إمكانية نمو الصادرات البينية عبر المنطقة في حالة أن أثبتت
الجهود الرامية إلى معالجة احتكاكات األسواق في هذا القطاع فعاليتها وجدواها.

وفي سبيل إطالق العنان لهذه اإلمكانات ،يقتضي الوضع اتخاذ إجراءات هادفة من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بقواعد المنشأ
وشهادات المنشأ ،ومتطلبات االختبارات وإجراءات إصدار شهادات المنتجات ،فضالً عن التدابير األخرى المتعلقة بالتمويل.

تمثل المشكالت المتعلقة بقواعد المنشأ وشهادات المنشأ عقبة رئيسية أمام المصدرين المعنيين بقطاع المالبس عبر
المنطقة
من مجمل التدابير غير الجمركية العشرين ( )٢٠التي تم رصدها في إطار هذا القطاع ،يرتبط خمسة عشر ( )١٥تدبير غير
جمركي بقواعد المنشأ والوثائق الالزم توفيرها إلثبات صفة منشأ السلع .وأعرب المصدرون في المنطقة عن شواغل إزاء عدم
الحصول على معاملة تفضيلية على الرغم من استيفاء متطلبات الوثائق المطلوبة عند التصدير إلى السوق السوداني .وعالوة على
ما تقدم ،أبدى المصدرون الشعور باإلحباط جراء االستمرار في تغيير متطلبات إصدار الشهادات والتعرض لفترات تأخير عند
التصدير إلى كل من العراق والسعودية واإلمارات العربية المتحدة والسودان ودولة فلسطين.

تطرح تدابير تقييم المطابقة التي تتصف بالتباين والتعقيد تحديات أمام المصدرين عبر المنطقة
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لم يتم مواءمة عملية التقييم واالعتراف بمطابقة المنتجات عبر المنتجات والبلدان الواقعة في المنطقة ،وهو ما يُعد بمثابة حواجز
غير متوقعة أمام المصدرين .على سبيل المثال ،أعرب المصدرون األردنيون المعنيون بتصدير المالبس إلى السوق السعودي
عن القلق إزاء الصعوبات التي يتم التعرض لها خالل عملية تقييم المطابقة .وباإلضافة إلى ما سبق ،أشار مصدرون آخرون
معنيون بهذا السوق إلى ارتفاع التكاليف والتعرض لفترات تأخير بالعالقة بهذه العملية.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٦أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير في قطاع المالبس

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

قطاعات صناعية أخرى
على الرغم من حيازة كل من قطاع الفلزات الحديدية وقطاع الفلزات األخرى على إمكانات راهنة غير مستغلة من الصادرات
البينية عبر المنطقة تتجاوز قيمتها  ٧٠٠مليار دوالر ،لم يتم رصد سوى عدد قليل من التدابير غير الجمركية .واقتصر إجراء
الدراسة االستقصائية من جانب "مركز التجارة الدولية" على مصر من بين البلدان المصدرة الرئيسية المعنية بهذه القطاعات.
وعلى الرغم من إمكانية زيادة حصة مصر من الصادرات البينية عبر المنطقة بمقدار  ١١١مليون دوالر في حالة إزالة
االحتكاكات ،ترتبط هذه االحتكاكات على ما يبدو بعوامل أخرى بخالف التدابير غير الجمركية التي تم رصدها .ويُعزى العائق
التجاري الوحيد الذي تم رصده إلى تحديات تتعلق باإلقرار بشهادات المنشأ في السوق السوداني.

قطاعات األغذية والزراعة
وفي مجال الزراعة ،تشمل القطاعات التي تعاني من عدد ال بأس به من التدابير غير الجمركية الشاقة عبر المنطقة قطاع المنتجات
الغذائية األخرى ،والدهون والزيوت النباتية ،والفاكهة ،والمشروبات غير الكحولية والتي تتمتع مجتمعة بإمكانات راهنة غير
مستغلة تتجاوز قيمتها  ١,٢مليار دوالر .وفي سبيل إطالق العنان لبعض من هذه اإلمكانات وتعزيز التكامل التجاري عبر
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المنطقة ،من األهمية بمكان أن يتم تحديد االحتكاكات الناجمة عن التدابير غير الجمركية والتي تتسبب في إعاقة بلدان مصدرة
محددة في السوق اإلقليمي حسب القطاعات المختلفة.

قطاعات المنتجات الغذائية األخرى
يحوز قطاع المنتجات الغذائية األخرى على إمكانات راهنة غير مستغلة قيمتها  ٤٨٤مليون دوالر ،وذلك عبر طائفة من المنتجات
بما في ذلك الخبز والمعجنات والكعك والبسكويت الحلو واآليس كريم والخضروات ال ُمجهزة والصلصات والمعكرونة غير
المطهوة ومنتجات العلكة والحبوب الغذائية والزيتون والحساء .ونظرا ً التساع نطاق هذه المنتجات ،يتماثل وضع البلدان المصدرة
والبلدان المستوردة والتي تتمتع بإمكانات غير مستغلة في بعض األحيان .وعلى سبيل المثال ،ربما يتسنى لمصر زيادة حصتها
من صادرات منتجات العلكة إلى اإلمارات العربية المتحدة بمقدار  ٥,٥مليون دوالر ،بينما تتمتع اإلمارات العربية المتحدة ،في
المقابل ،بإمكانات غير مستغلة من صادرات المستحضرات الغذائية إلى مصر بقيمة  ٢٢مليون دوالر ،وذلك في حالة إزالة
االحتكاكات من السوق .وتستأثر أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة بالعالقة بهذا
القطاع بنسبة أربعة وأربعين في المائة ( )٪٤٤من اإلمكانات الراهنة غير المستغلة في هذا القطاع.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٧أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة وأسواق التصدير والتي تزخر
بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع المنتجات الغذائية األخرى

مالحظة :تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي ،مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة
بها في الدائرة الخارجية.
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل ""مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم التصدير وتنويع الصادرات
المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
وأشار المصدرون اإلقليميون المعنيون بقطاع المنتجات الغذائية األخرى إلى إجمالي  ١١٣تدبير غير جمركي شاق و ُمثقل باألعباء
بما يتسبب في إعاقة التجارة البينية عبر المنطقة .ويشغل سوق المملكة العربية السعودية المرتبة األولى من حيث ارتفاع معدل
انتشار التدابير غير الجمركية (بواقع  ٢١تدبير غير جمركي) ،كما يحتل الصدارة في ذات الوقت في قائمة أبرز األسواق
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المستوردة .وتحوز البالد على إمكانات استيرادية عبر المنطقة قيمتها  ٥٩مليون دوالر في قطاع المنتجات الغذائية األخرى والتي
يمكن االستفادة منها شريطة إزالة كافة االحتكاكات .وتشمل بعض األسواق األخرى التي تنتشر فيها التدابير غير الجمركية كل
من ليبيا (بواقع  ٩تدابير غير جمركية) ،والعراق (بواقع  ٩تدابير غير جمركية) ،واألردن (بواقع  ٩تدابير غير جمركية)،
والجزائر (بواقع  ٨تدابير غير جمركية) ،واإلمارات العربية المتحدة (بواقع  ٨تدابير غير جمركية) ،والبحرين (بواقع  ٧تدابير
غير جمركية) ،ولبنان (بواقع  ٧تدابير غير جمركية) ،والسودان (بواقع  ٦تدابير غير جمركية) ،والمغرب (بواقع  ٦تدابير غير
جمركية).

يتسبب تباين اللوائح الفنية المتباينة فض ً
ال عن التحديات المرتبطة بمتطلبات تقييم المطابقة في عرقلة الصادرات البينية
عبر المنطقة في قطاع المنتجات الغذائية األخرى.
في سبيل تحقيق اإلمكانات المرتهنة باالحتكاكات القائمة في هذا القطاع ،يقتضي الوضع تخطي العديد من العقبات .ونظراً النتشار
وتنوع اللوائح الوطنية المعنية بمعايير الصحة والصحة النباتية بين البلدان العربية ،تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في هذا السياق
في االعتراف بنظم تقييم المطابقة .وتم إلقاء الضوء على التكاليف التي يتم تكبدها من جانب المصدرين من األردن إلى كل من
العراق وليبيا .وعلى سبيل المثال ،أشار المصدرون إلى التعرض لصعوبات في الحصول على الشهادات الصحية عند توجيه
الصادرات إلى أسواق المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن والكويت والبحرين وقطر وسوريا .ويطرح
التغاير في اللوائح القائمة عبر البلدان المختلفة فيما يتعلق بتركيبة المنتجات ( )product compositionبعض التحديات .على
سبيل المثال ،أفاد المصدرون المعنيون بتصدير الطحينة إلى المملكة العربية السعودية باختالف نسبة الكالسيوم المصرح بها
بموجب مواصفة المنتج عن تلك المعمول بها في سائر البلدان العربية األخرى .وعالوة على ذلك ،تتسبب متطلبات الشهادات
المتعلقة بتعقب المنتجات في طرح عوائق إضافية أمام المصدرين المعنيين
بخدمة السوقين األردني والسعودي .وفضالً عما تقدم ،تم اإلشارة إلى عدد
"عىل الرغم من استيفاء المنتجات لمتطلبات
من اإلشكاليات ،من قبيل محدودية توافر مرافق االختبارات والالزمة إلجراء
قواعد المنشأ المنصوص عليها ن يف اتفاقية
التحاليل واالختبارات اإللزامية ،وإلى تفاوت متطلبات االختبارات ،وإلى
الكبى ،تقوم
منطقة
التجارة الحرة العربية ر
ً
ارتفاع تكاليف االختبارات ،وذلك عند االنخراط في تصدير المنتجات إلى كل
ر
الشكة دائما بسداد الجمارك التعريفية عند
من اليمن والعراق ولبنان وتونس وليبيا وعمان .وباإلضافة إلى ما تقدم،
تصدير منتجاتها إىل تلك البلدان دون أن تحصل
تتفاوت طبيعة االختبارات المطلوبة باختالف األسواق ،حيث تشترط بعض
الن تم التعهد بها".
عىل المعاملة التفضيلية ي
البلدان المستوردة إجراء الفحص اإلشعاعي.
-

ُ
ن
معن بمنتجات الحلويات التونسية
مصدر ي

المعنيين بقطاع المنتجات الغذائية

تطرح قواعد المنشأ وشهادات المنشأ تحديات إضافية أمام المصدرين

تُشكل الصعوبات التي يتم التعرض لها في سبيل الحصول على شهادات المنشأ واالعتراف بها أحد الشواغل الرئيسية األخرى
التي أشار إليها المصدرون من كل من المغرب والجزائر وتونس والسودان والعراق وليبيا .وأعرب العديد من المصدرين عن
شكواهم بشأن عدم الحصول على معاملة تفضيلية بموجب "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" مع االضطرار إلى سداد
التعريفة الجمركية .وعالوة على ما سبق ،أبدى المصدرون في المنطقة عن الشعور باإلحباط جراء العقبات اإلجرائية التي يتم
التعرض لها والتي تتسبب في حدوث تأخير وتكبد تكاليف إضافية على الحدود عند االنخراط في عمليات تصدير إلى كل من
البحرين واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

تتسبب العقبات اإلجرائية في زيادة الوقت المستغرق في التصدير وفي ارتفاع التكاليف ذات الصلة
تُعد العقبات اإلجرائية ،من قبيل اشتراطات التوثيق القانوني اإللزامي والرسوم ذات الصلة ،بمثابة شاغل أخر عند االنخراط في
عمليات تصدير إلى كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق واإلمارات العربية المتحدة .وتم اإلشارة إلى فرط صرامة
متطلبات توصيف وتوسيم المنتجات ،وحجم الخط ،وأبعاد اللغة المستخدمة ،وذلك من جانب مصدرين معنيين بأسواق األردن
والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت.
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قطاع الدهون والزيوت النباتية
تتمتع المنطقة بإمكانات راهنة غير مستغلة قيمتها  ٢٢٩مليون دوالر في قطاع الدهون والزيوت النباتية .وتتمثل بعض البلدان
المصدرة الرئيسية عبر المنطقة في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر .وتستأثر اإلمارات
العربية المتحدة وحدها بإمكانات صادرات راهنة قيمتها  ٨٠مليون دوالر ،عبر منتجات من قبيل زيت الذرة ،وزيت فول الصويا
الخام ،وزيت النخيل ،وزيت عباد الشمس الخام .وتستأثر أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق
المستوردة بنسبة واحد وخمسين في المائة ( )٪٥١من اإلمكانات الراهنة غير المستغلة في إطار هذا القطاع عبر المنطقة (يُرجى
االطالع على الشكل التوضيحي رقم .)١٨
وعلى الرغم من تصنيف قطاع الدهون والزيوت النباتية في المركز الثامن من
ن
ن
تكميليتي ال يتم
شهادتي
"تشبط قطر
حيث اإلمكانات التصديرية الراهنة غير المحققة عبر قطاعات األغذية والزراعة،
المطالبة بهما ن
إصدار
أجل
من
ى
أخر
بلدان
ف
يتصدر هذا القطاع المرتبة الثانية من حيث أعلى معدالت انتشار التدابير غير
ي
شهادة المنتج.
"
الجمركية الشاقة عبر المنطقة .وبلغ عدد التدابير غير الجمركية التي تم اإلشارة
 مصدر تونسي في مجال زيت الزيتونإليها باعتبارها شائكة في إطار هذا القطاع أربعة وخمسين ( )٥٤تدبير غير
المستخدم في صناع الحلويات
جمركي ،وذلك من جانب مصدرين من كل من مصر وتونس ودولة فلسطين.
وبناء على ذلك ،يُرجح أن ترتبط احتكاكات السوق في كثير من األحيان بالتدابير
غير الجمركية القائمة في هذا القطاع ،كما يتسنى عن طريق التصدي لهذه التحديات تحقيق قدر هام من هذه اإلمكانات .وأفاد
المصدرون بالتعرض لتحديات تتعلق بمطابقة المنتجات ومتطلبات االختبارات وقواعد المنشأ وشروط إصدار الشهادات ذات
الصلة ،فضالً عن الرسوم المتعلقة بمناولة السلع وتخزينها .ووردت اإلشارة إلى الغالبية العظمى من هذه التدابير غير الجمركية
من جانب مصدرين معنيين بخدمة السوق الجزائري (بواقع  ٩تدابير غير جمركية) والسوق السعودي (بواقع  ٧تدابير غير
جمركية) .ويحوز هذان السوقان مجتمعان على فرص تجارية إضافية عبر المنطقة بما يقرب من  ٣٠,٢مليون دوالر وذلك في
حالة التغلب على االحتكاكات.
الشكل التوضيحي رقم ( )١٨أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة والتي تزخر
بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع الدهون والزيوت النباتية

مالحظة :تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي ،مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة
بها في الدائرة الخارجية .المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم التصدير
وتنويع الصادرات المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
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تتسبب اشتراطات مطابقة المنتجات ومتطلبات االختبارات في عرقلة الصادرات من الزيوت النباتية
أشار المصدرون عبر العديد من األسواق في نطاق "جامعة الدول العربية" إلى التعرض لمشكالت في تلبية متطلبات تقييم المطابقة
والحصول على إقرار مطابقة منتجات من جانب مؤسسات األسواق المستهدفة والمعنية بتلك المنتجات .وتمثل هذه التدابير ما
يتجاوز ثلث جميع التدابير غير الجمركية التي تم توصيفها باعتبارها تنطوي على أعباء ثقيلة في هذا القطاع .وعلى سبيل المثال،
أفاد المصدرون المعنيون بقطاع الزيوت النباتية من تونس إلى اشتراط تقديم العديد من الشهادات عند االنخراط في عمليات
التصدير إلى كل من ليبيا والمغرب وقطر واإلمارات العربية المتحدة والمغرب .ويرتهن الحصول على هذه الشهادات بالعديد من
االختبارات التي تخضع لها المنتجات ،وهو ما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية وإلى استغراق المزيد من الوقت في استكمالها.

تتسبب إجراءات التصديق على منشأ المنتجات في إثقال كاهل المصدرين عبر أسواق جامعة الدول العربية.
شكلت الصعوبات المرتبطة بالحصول على شهادات المنشأ واإلقرار بها ما يتجاوز ربع كافة التدابير غير الجمركية الشاقة في
قطاع الدهون والزيوت النباتية .وأفاد المصدرون بعدم الحصول على التعريفات الجمركية التفضيلية على الرغم من تقديم الوثائق
المطلوبة عند االضطالع بعملية تصدير إلى كل من الجزائر والعراق وليبيا والسودان وتونس ولبنان .وباإلضافة إلى ما سبق،
يتواتر معدل التعرض لحاالت تأخير في إصدار الشهادات عند االنخراط في عمليات تصدير إلى كل من األردن ولبنان والمملكة
العربية السعودية.

تتسبب مصاريف المناولة والتخزين في تقويض هوامش ربح المصدرين.
يتسبب ارتفاع التكاليف ذات الصلة بإجراءات التصدير في اإلضرار بالقدرة التنافسية التي تتمتع بها الشركات .وأشار المصدرون
إلى ارتفاع رسوم مناولة الصادرات في صاالت ومحطات الوصول النهائية التي تقصدها المنتجات عند التصدير إلى كل من
الجزائر والعراق واألردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن.
قطاع الفاكهة
على الرغم من اتصاف الغالبية العظمى من اإلمكانات غير المستغلة في هذا القطاع بالطابع الديناميكي مع ارتهانها باستمرار نمو
معدل العرض والطلب ،يتسع المجال أيضا ً أمام إطالق المزيد من اإلمكانات المرتبطة باحتكاكات السوق .ويحوز قطاع الفاكهة
على إمكانات من الصادرات البينية اإلضافية قيمتها  ٢٨٢مليون دوالر وذلك في حالة التصدي الحتكاكات السوق ذات الصلة.
وتتمثل بعض البلدان المصدرة الرئيسية في المنطقة والتي تتمتع بإمكانات نمو في هذا القطاع في كل من مصر والمملكة العربية
السعودية واألردن ولبنان والجزائر .وتنفرد مصر وحدها بإمكانات تصديرية تتجاوز خمسة وأربعين في المائة ( )٪٤٥من هذه
اإلمكانات :وبينما تبلغ صادرات مصر من الفاكهة إلى كل من االتحاد الروسي والمملكة المتحدة وهولندا قيمة  ٣٨٠,٥مليون
دوالر ،تتخلف عن تلبية الطلب في األسواق اإلقليمية ،بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة والعراق واألردن والسودان وسلطنة
عمان .وترتفع اإلمكانات الراهنة غير المستغلة والتي تتمتع بها مصر على وجه التحديد في البرتقال والتمر.
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الشكل التوضيحي رقم ( )١٩أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة والتي تتمتع
بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع الفاكهة

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

"عند التصدير إىل العراق ،يتم اشباط الحصول عىل
شهادة الهيئة العامة للرقابة ( .)SGSوتتصف إجراءات
ً
إصدار الشهادات بفرط التعقيد نظرا الشباط الهيئة
عب معمل معتمد من قبل
العامة للرقابة إجراء اختبار ر
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( ،)ISOباإلضافة إىل
اختبار من جانب الهيئة المرصية للطاقة الذرية.
-

ن ن
معن يف قطاع الليمون
مصدر مرصي ي

يحتل قطاع الفاكهة المرتبة الثالثة بين قطاعات األغذية
والزراعة وذلك من حيث معدل انتشار التدابير غير الجمركية
عبر المنطقة .وبلغ عدد التدابير غير الجمركية التي تم توصيفها
باعتبارها ُمثقلة باألعباء في هذا القطاع من جانب المصدرين
اإلقليميين إجمالي  ٣٤تدبير غير جمركي ،مع تسجيل أعلى نسبة
شيوع للعقبات التي تم التعرض لها عند التصدير إلى سوق
المملكة العربية السعودية (بواقع  ٩تدابير غير جمركية) وسوق
اإلمارات العربية المتحدة (بواقع  ٧تدابير غير جمركية).
ويحوز هذان السوقان على إمكانات استيرادية مشتركة عبر
المنطقة بما يقرب من نحو  ٨٢مليون دوالر.

ومن هذا المنطلق ،يمكن أن تُسهم التدخالت الهادفة الرامية إلى التصدي للتحديات المتواترة والمتعلقة بالحصص الموسمية
المقررة ،وإصدار شهادات المنتجات ،ومتطلبات االختبارات ،وقواعد المنشأ وشهادات المنشأ ،ومتطلبات التوصيف والتوسيم،
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وعمليات التفتيش والفحص السابق للشحن ،على مستوى األسواق المستهدفة الرئيسية ،في تعزيز صادرات الفاكهة عبر المنطقة
بمعدالت جديرة باالعتبار.
تتسبب متطلبات إصدار شهادات المنتجات ،وإجراءات االختبارات ،وعمليات التفتيش السابق للشحن ،في إثقال كاهل
المصدرين المعنيين بقطاع الفاكهة في نطاق "جامعة الدول العربية".
وفقا ً إلفادات المصدرين اإلقليميين المعنيين بقطاع الفاكهة ،تنطوي االختالفات المتعددة والمتعلقة بإجراءات االختبارات
والمتطلبات ذات الصلة بتقييم مطابقة المنتجات عبر األسواق الواقعة في نطاق "جامعة الدول العربية" على أثقال وأعباء .وعلى
سبيل المثال ،أشار المصدرون المصريون المعنيون بقطاع الفاكهة إلى صعوبة اختبارات الرواسب التي يتم إجرائها عند الحدود
السعودية مع ارتفاع التكاليف الناجمة عنها ،والتي تتسبب بدورها في التعرض لفترات تأخير .وأفاد المصدرون التونسيون
المعنيون بقطاع الفاكهة بصرامة االشتراطات ذات الصلة بالحصول على شهادات الصحة النباتية .وباإلضافة إلى ما سبق ،أعرب
المصدرون المعنيون بقطاع الفاكهة عن األسف إزاء تعرض المنتجات للتلف وتراجع العمر االفتراضي للمنتجات جراء إساءة
المناولة أثناء عمليات التفتيش السابق للشحن .وأفاد المصدرون األردنيون المعنيون بقطاع الفاكهة بمشكالت تتعلق بعمليات
الفحص السابق للشحن عند تصدير االنخراط في عمليات تصدير إلى الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة.

يتسبب تباين متطلبات التوصيف والتوسيم عبر البلدان في تثبيط عزيمة المصدرين عبر المنطقة.
أشار المصدرون التونسيون المعنيون بقطاع الفاكهة إلى تعذر توحيد بطاقات التوسيم والتوصيف على المنتجات جراء تباين
المتطلبات عبر األسواق اإلقليمية .ويتم مطالبة المصدرين بطباعة بطاقات التوصيف والتوسيم باستخدام آالت طباعة ذات نوعية
محددة ،كما يُشترط إدراج التاريخ باللغة العربية بالنسبة للصادرات الموجهة إلى المغرب .ويشترط إدراج معلومات خاصة
بشركات التصدير على صادرات الفاكهة الموجهة إلى اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل إجازة دخولها
إلى هذه األسواق .وتؤدي هذه االختالفات إلى تعقيد المعامالت التجارية بالنسبة للمصدرين ،مع االضطرار إلى تصميم بطاقات
توصيف تتناسب مع متطلبات كل سوق على حده.

تتسبب الحصص الموسمية في عرقلة صادرات الفاكهة في نطاق "جامعة الدول العربية"
تؤثر الرسوم والمصاريف التي يتم فرضها على الفاكهة خالل فترات معينة من العام على القدرة التنافسية التي يتمتع بها
المصدرون في نطاق "جامعة الدول العربية" في بعض األسواق اإلقليمية .وعلى سبيل المثال ،أفاد المصدرون التونسيون
المعنيون بفاكهة الخوخ إلى بسداد رسوم إضافية تتعلق بالحصص الموسمية عند تصدير منتجاتهم إلى قطر والمملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا.
قطاع المشروبات (غير الكحولية)
يتسنى للبلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" تحقيق صادرات إضافية في قطاع المشروبات عبر المنطقة بقيمة  ٢١٣مليون
دوالر وذلك رهنا ً بإزالة االحتكاكات .وتتضمن قائمة الدول المصدرة الرئيسية من حيث اإلمكانات الراهنة غير المستغلة كل من
اإلمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية .وتستأثر اإلمارات العربية المتحدة بنسبة أربعة وعشرين في
المائة ( )٪ ٢٤من صادرات المشروبات عبر المنطقة ،وذلك على الرغم من حيازتها نسبة واحد وخمسين في المائة ( )٪٥١من
اإلمكانات البينية الراهنة غير المستغلة عبر المنطقة في إطار هذا القطاع .وربما يُعزى تفاوت إمكانات نمو الصادرات بشكل
جزئي إلى الدور الذي تضطلع به اإلمارات بوصفها محور تجاري إقليمي وهو ما يؤدي إلى تحفيز إمكانية انخراطها في تجارة
العديد من المنتجات .وتشتمل المنتجات الرئيسية على مزيج من عصائر الفاكهة والخضروات والمياه .وتستأثر أبرز عشرة ()١٠
مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة عبر المنطقة بنسبة ثمانية وخمسين في المائة ( )٪٥٨من إجمالي
اإلمكانات البينية الراهنة غير المستغلة عبر المنطقة في إطار هذا القطاع.
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الشكل التوضيحي رقم ( )٢٠أبرز عشرة ( )١٠مجموعات ثنائية من البلدان المصدرة واألسواق المستوردة والتي تتمتع
بإمكانات راهنة غير مستغلة في قطاع المشروبات

مالحظة :تم إدراج البلدان المصدرة في الدائرة الداخلية من الشكل التوضيحي ،مع إضافة األسواق المستوردة الرئيسية المقترنة
بها في الدائرة الخارجية.
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم التصدير وتنويع الصادرات المعتمدة
من جانب "مركز التجارة الدولية".
في قطاع المشروبات ،بلغ عدد التدابير غير الجمركية التي تم توصيفها
"تتسم المواصفات السودانية المعمول بها ن يف قطاع
من جانب المصدرين من كل من مصر وتونس واألردن باعتبارها شاقة
ر
المشوبات المستوردة بفرط الرصامة .ويشبط أال
و ُمثقلة باألعباء ،إجمالي أربعة وثالثين ( )٣٤تدبير غير جمركي .تم
ن
ن
اض للمنتجات
يتجاوز العمر
التخزين االفب ي
ي
التعرض للغالبية العظمى من التدابير غير الجمركية الشائكة في هذا
ن
ن
اض
إجماىل العمر
المستوردة رب ع
ي
التخزين االفب ي
ي
القطاع في كل من السوق الليبي (بواقع  ١٢تدبير غير جمركي) والسوق
للمنتج".
الجزائري (بواقع  ٩تدابير غير جمركية) .وتتجاوز إمكانات الواردات
المشتركة بين هذين السوقين قيمة  ٧مليون دوالر .وتتوقف القدرة على
ُ
معن بقطاع ر
ن
المشوبات
 مصدر مرصي يإطالق العنان لهذه اإلمكانات الراهنة الغير مستغلة على معالجة بعض
التدابير الرئيسية المتواترة .وشملت بعض الشواغل المشتركة والرئيسية
التي أثارها المصدرون المعنيون بقطاع المشروبات عبر المنطقة تلك التحديات المرتبطة بأعداد االختبارات المطلوب إجرائها
لغرض تقييم المطابقة ،وتفاوت اللوائح الفنية ذات الصلة بالعمر االفتراضي لصالحية المنتجات ،والصعوبات المتعلقة بشهادات
المنشأ ،وكذلك تباين االشتراطات ذات الصلة بتوصيف وتوسيم المنتجات.

تتسبب إجراءات االختبارات وتقييم المطابقة في إثقال كاهل المصدرين عبر المنطقة.
وفقا ً لإلفادات الواردة من المصدرين الذين تم إجراء مقابالت معهم ،شكلت إجراءات االختبارات وتقييم مطابقة المنتجات أربعة
عشر ( )١٤تدبير غير جمركي من إجمالي التدابير غير الجمركية ،البالغ عددها أربعة وثالثين ( ،)٣٤التي تم توصيفها باعتبارها
ُمثقلة باألعباء .وعلى سبيل المثال ،أعرب المصدرون المعنيون بأسواق كل من ليبيا والمغرب والجزائر عن شواغل بشأن كمية
االختبارات المطلوبة والتي تخضع لها المنتجات في إطار إجراءات تقييم المطابقة .وباإلضافة إلى ما سبق ،أعرب العديد من
المصدرين عن الشعور باإلحباط إزاء التحديات المتعلقة بالحصول على شهادات المطابقة واالعتراف بها .ويترتب عن إجراءات
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إصدار شهادات المنشأ عقبات حادة تعترض سبيل المصدرين المعنيين بقطاع المشروبات عبر المنطقة .وأفادت الشركات التونسية
بفرط صرامة المتطلبات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ عند االنخراط في عمليات تصدير إلى المغرب وليبيا والجزائر .ويتمثل
أحد التحديات اإلضافية في االعتراف بالشهادات من قبل السلطات الحدودية.

تطرح االختالفات القائمة في متطلبات التوصيف والتوسيم تحديات أمام المصدرين المعنيين بقطاع المشروبات.
يشترط أعضاء "جامعة الدول العربية" إدراج مختلف أنماط المعلومات على بطاقات توصيف وتوسيم المنتجات ،ومن ثم يتعذر
على المنتجين تصميم بطاقات توصيف موحدة لجميع األسواق اإلقليمية .وعلى سبيل المثال ،أشار المصدرون التونسيون المعنيون
بالسوق الجزائري إلى بعض المتطلبات الخاصة التي تشترط إدراج أسماء شركات االستيراد على ملصق توصيف المنتج .وتتسبب
هذه التباينات في تكبد تكاليف إضافية والتعرض لمزيد من التأخير بالنسبة للشركات والتي يتعذر عليها تطويع مواصفات عبوات
التعبئة والتغليف بما يفي باحتياجات محددة تخص كل سوق على حده.
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قطاعات غذائية وزراعية أخرى
باإلضافة إلى ما سبق ،يزخر قطاع السكر وقطاع األلبان بإمكانات راهنة غير مستغلة على نطاق واسع بالعالقة بصادرات
المنطقة ،على الرغم من اقتصار إشارة المصدرين اإلقليميين إلى ثمانية عشر ( )١٨تدبير غير جمركي فحسب مع توصيف هذه
التدابير غير الجمركية باعتبارها ُمثقلة باألعباء في إطار الدراسات االستقصائية التي أجراها "مركز التجارة الدولية" .وربما
تُعزى الفجوة القائمة بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية في قطاع السكر إلى عوامل أخرى ،بما في ذلك على سبيل
المثال فرض حظر على االستيراد .ونظرا ً الكتفاء الدراسات االستقصائية التي أُجريت من جانب "مركز التجارة الدولية" بشأن
التدابير غير الجمركية بالتقصي عن الصادرات الراهنة فحسب خالل مرحلة إجراء المقابالت الشخصية المباشرة ،لم يتم التطرق
للعالقات التجارية التي تعرضت للتالشي خالل فترات فرض الحظر ،على الرغم من إمكانية االستفادة منها .وفي قطاع منتجات
األلبان ،أشارت اإلفادات إلى عدد محدود من التدابير غير الجمركية والتي تزيح الستار عن اإلشكاليات المتعلقة بمتطلبات
االختبارات وإجراءات إصدار شهادات المنتجات من منظور المصدرين المصريين ،حيث تستأثر مصر بحصة عُظمى من
إمكانات التجارة البينية في إطار هذا القطاع بنسبة تبلغ  ،٪٣٧,٥على الرغم من قصور االستفادة من هذه اإلمكانات في الوقت
الراهن جراء احتكاكات السوق .وعلى وجه التحديد ،أشار المصدرون المصريون المعنيون بتصدير الجبن إلى األردن إلى عملية
إعادة االختبارات التي يتم إجرائها من جانب السلطات الجمركية على الرغم من تقديم شهادات المطابقة التي يشترطها األردن.
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
سعت هذه الوثيقة إلى استعراض مستوى التكامل اإلقليمي بين الدول العربية باإلضافة إلى تحديد الفرص المتاحة أمام تعزيز
التجارة البينية عبر المنطقة .وتقترح هذه الوثيقة مسارين من أجل بلوغ ذلك الهدف ،وهما على وجه التحديد :أوالً ،اغتنام الفرص
التجارية الغير مستغلة في الوقت الراهن عن طريق التصدي الحتكاكات السوق ذات الصلة والتي تعوق تعزيز التبادل التجاري
عبر المنطقة؛ ثانياً ،السعي نحو تعزيز االتساق بين الصادرات والواردات اإلقليمية عن طريق أسلوب التنويع االستراتيجي
واستهداف منتجات يعجز الموردون اإلقليميون عن تلبية الطلب عليها.
لقد حرصنا على توظيف منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات المعتمدة من قبل "مركز التجارة الدولية" بغرض
المضاهاة بين اإلمكانات التجارية الغير مستغلة عبر القطاعات المختلفة ،واستعراض حصص اإلمكانات المتاحة عبر المنطقة
والمرتبطة باالحتكاكات القائمة في السوق ،باإلضافة إلى تحديد فرص التنويع الالزمة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز االتساق
بين أنماط الصادرات والواردات عبر المنطقة .وعن طريق الجمع بين وجهات النظر المستمدة من قطاع األعمال التجارية بشأن
التدابير غير الجمركية الشائكة من جهة وتحليل إمكانات الصادرات المتاحة عبر قطاعات محددة من جهة أخرى ،عمدت هذه
الوثيقة إلى تحديد األولويات ذات الصلة بمواءمة اللوائح التنظيمية وإجراءات التصدير بما يكفل توجيه الجهود نحو أبرز القطاعات
الواعدة التي من شأنها إحداث تأثير بارز على مستوى التكامل اإلقليمي .وتتمثل النتائج الرئيسية التي تم الخلوص إليها من خالل
هذا الجهد ،فضالً عن الرسائل الرئيسية المستمدة في هذا الصدد فيما يلي:

على الرغم من الجهود المبذولة في سبيل تخفيض رسوم التعريفات الجمركية بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى وغيرها من االتفاقات ،يتصف التكامل اإلقليمي بتواضع المستوى وتفاوت األداء عبر المنطقة.
تراجع متوسط التعريفات الجمركية عبر جميع البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" إلى نقطة الصفر تقريباً ،بينما تستقر
الصادرات البينية عبر المنطقة ،بوصفها حصة من الصادرات اإلجمالي ،عند نسبة ثالثة وثالثين في المائة ()٪٣٣؛ أي دون
نصف المستوى المحقق في أوروبا .وتقتصر الواردات البينية عبر المنطقة على نسبة اثني عشر في المائة ( )٪١٢من الواردات
اإلجمالية؛ أي دون ربع حصص الواردات البينية التي يتم رصدها في الغالبية العظمى من المناطق األخرى .وعلى الرغم من
ذلك ،تتفاوت مستويات التكامل بمعدالت حادة عبر البلدان والقطاعات المختلفة .وتتراوح حصص الصادرات البينية باختالف
البلدان بدءا ً من نسبة واحد في المائة ( )٪١في موريتانيا إلى نسبة اثنين وسبعين في المائة ( )٪٧٢في ليبيا ،كما تحقق نسبة أربعة
وخمسين في المائة ( )٪٥٤في قطاع الزراعة وتنخفض إلى نسبة واحد وثالثين في المائة ( )٪٣١في قطاع الصناعات التحويلية.
يتسبب قصور االتساق بين الواردات والصادرات اإلقليمية ،فضالً عن االحتكاكات القائمة على مستوى األسواق والتي تعرقل
التبادل التجاري ،في تقويض التقدم ال ُمحرز نحو تعزيز التكامل في نطاق "جامعة الدول العربية".
ثمة تناقض بين الصادرات والواردات جراء تعدد حافظات الصادرات المرتكزة على النفط في المقام األول ( predominantly
 ،)oil-based export profilesمقارنة بارتفاع حصص الواردات في قطاعات اآلالت ،والمركبات اآللية ،والمنتجات
الصناعية األخرى .ونظرا ً النحسار حصة صادرات قطاع األغذية والزراعة في نسبة أربعة في المائة ( )٪٤فحسب من إجمالي
صادرات المنطقة ،يتم استمداد حصة كاسحة من الواردات الغذائية من خارج المنطقة ،والتي يتم تمويلها عبر عائدات النفط.
وعلى الرغم من تواضع مستوى االتساق في الوقت الراهن ،ال يتم اغتنام فرص التجارة البينية المتاحة عبر المنطقة :وفي مرتبة
الحقة لقارة أفريقيا ،تستأثر المنطقة العربية بثاني أعلى حصة من حيث اإلمكانات التصديرية غير المحققة مقارنة بسائر مناطق
العالم ،وهو ما يُعزى ،بدرجة محدودة نسبيا ً ،إلى التأثيرات الناجمة عن معدل النمو ( .)growth effectsوتشير التقديرات إلى
تسبب االحتكاكات القائمة في السوق ،مصحوبة بعوامل أخرى تؤدي إلى تعذر توزيع الصادرات على النحو األمثل ،في تقويض
التجارة البينية في نطاق "جامعة الدول العربية" بقيمة اثني عشر ( )١٢مليار دوالر.

في سبيل تفعيل العالقات التكاملية القائمة ،يقتضي الوضع صياغة سياسات تهدف إلى التصدي لالحتكاكات القائمة في األسواق،
بما في ذلك التدابير غير الجمركية ،فض ً
ال عن توسيع نطاق قدرات اإلنتاج.
يتوقف جانب من اإلمكانات البينية الغير مستغلة في نطاق "جامعة الدول العربية" على نمو جانبي العرض والطلب داخل المنطقة،
بينما يتعرض جانب أخر من هذه اإلمكانات لعراقيل ناجمة عن االحتكاكات القائمة في األسواق ،بما في ذلك تطبيق تدابير غير
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جمركية ،أو تفاوت األسعار ،أو تباين مستويات الجودة ( ،)quality mismatchesأو االفتقار إلى المعلومات المتعلقة
باألسواق .وسعيا ً إلى االستفادة من هذه الفرص المتاحة في سبيل تحقيق صادرات بينية إضافية عبر المنطقة ،يقتضي الوضع
التوسع في نطاق القدرات اإلنتاجية على نحو يكفل تعزيز توقعات النمو االقتصادي ،فضالً عن ضرورة بذل جهود هادفة ومتناسقة
في سبيل مواءمة اللوائح التنظيمية واإلجراءات ذات الصلة في إطار التجارة البينية عبر المنطقة.
تستأثر قطاعات البالستيك والمطاط والفاكهة بأعلى مستويات اإلمكانات الديناميكية الغير مستغلة ،على نحو يُفسح المجال أمام
تحقيق صادرات إضافية تتجاوز قيمتها  ٣,٧مليار دوالر ،وذلك في حالة االلتزام ببناء القدرات على جانب العرض والتوريد
بما يكفل االستفادة من اإلمكانات القائمة على آفاق النمو.
تحوز المنطقة على إمكانات ديناميكية الغير مستغلة تتجاوز قيمتها  ٣,٧مليار دوالر في قطاعات البالستيك والمطاط والفاكهة
وحدها ،والتي يُرجح أن تتحقق في غضون السنوات الخمسة القادمة في حالة تعزيز القدرات على جانب العرض والتوريد ودعم
استمرارية نمو معدل الطلب بما يتماشى مع التوقعات المتوخاة .ويمكن أن يواصل المصدرون االستثمار في قدرات العرض
والتوريد في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات في سبيل تحقيق مكاسب قيمتها  ١٦مليار دوالر عن طريق االستفادة من
اإلمكانات التصديرية الغير مستغلة والقائمة على آفاق النمو عبر األسواق اإلقليمية.

عن طريق التصدي لالحتكاكات القائمة في األسواق من أجل إطالق العنان أمام اإلمكانات الراهنة ،يتسنى إحراز مكاسب هائلة
على مستوى الصادرات البينية عبر المنطقة .ويمكن تحقيق صادرات إضافية عبر المنطقة قيمتها أربعة ( )٤مليار دوالر في
حالة معالجة التدابير غير الجمركية والتغلب على االحتكاكات السوقية ذات الصلة في إطار ثمانية ( )٨قطاعات رئيسية.
عن طريق التركيز على اإلمكانات الراهنة الهامة والغير مستغلة  ،والتصدي الرتفاع معدل تواتر التدابير غير الجمركية ،والتعاون
على وجه التحديد مع البلدان المصدرة ومع األسواق المستوردة الرئيسية عبر هذه القطاعات ،يتسنى تعظيم االستفادة من التأثيرات
المترتبة عن مواءمة اللوائح التنظيمية واإلجرائية على مستوى المنطقة .وفي مجال األغذية والزراعة ،تتمثل القطاعات التي
تستأثر بالقسط األعظم من اإلمكانات غير المحققة بالعالقة بالتجارة البينية عبر المنطقة ،وبمعزل عن تأثيرات النمو ،في السكر
ومنتجات األلبان والحيوانات الحية والمنتجات الغذائية األخرى .وفي إطار الدراسة االستقصائية المتعلقة بتوجهات قطاع األعمال
التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي تم إجرائها من قبل "مركز التجارة الدولية" ،أفادت شركات التصدير بتمركز الغالبية
العظمى من الصعوبات في قطاعات المنتجات الغذائية األخرى ،والفاكهة ،والدهون والزيوت النباتية ،والمشروبات غير الكحولية.
وعن طريق االستفادة من اإلمكانات التي تزخر بها هذه القطاعات ،يمكن تعبئة صادرات إضافية قيمتها  ١,٢مليار دوالر .وفي
مجال الصناعات التحويلية ،تبلغ اإلمكانات المتعلقة باالحتكاكات ذروتها في قطاعات اآلالت ،والبالستيك والمطاط ،والفلزات
الحديدية ،والفلزات األخرى .وعالوة على قطاعي اآلالت والبالستيك والمطاط ،تعددت التدابير غير الجمركية التي تم توصيفها
باعتبارها شائكة في قطاعات المعادن .ويعاني قطاع المالبس بشكل نسبي من ارتفاع عدد التدابير غير الجمركية على مستوى
المنطقة ،كما يزخر بإمكانات راهنة الغير مستغلة قيمتها  ٤٦٧مليون دوالر .وفي إطار هذه القطاعات الصناعية األربع ،يتسنى
تحقيق صادرات إضافية قيمتها  ٢,٨مليار دوالر ،في حالة التغلب على االحتكاكات القائمة في األسواق.

وفي سياق القطاعات الزراعية ،تطرح القضايا المتعلقة بمطابقة المنتجات عقبات رئيسية.
في سبيل االستفادة من اإلمكانات التصديرية الراهنة والغير مستغلة عبر القطاعات الزراعية الرئيسية ،يقتضي الوضع معالجة
التدابير غير الجمركية ذات الصلة باللوائح المنصوص عليها في االتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة ومعايير الصحة
والصحة النباتية ،فضالً عن مواصفات المنتجات ،ومعايير الجودة ،وعمليات تقييم المطابقة .وأعرب المصدرون اإلقليميون عن
شواغل إزاء تغاير المتطلبات ،بما في ذلك تلك المتطلبات المتعلقة بتوصيف وتوسيم المنتجات وإجراءات االختبارات .وتتسبب
هذه العوامل في زيادة تكاليف التبادل التجاري وإشاعة أجواء البلبلة وانعدام اليقين بين المصدرين على المستوى اإلقليمي ،وهو
ما يؤدي إلى تعذر االستفادة من اإلمكانات البينية الوافرة عبر المنطقة .وتقترح دراسة استقصائية سابقة جرى تنفيذها من جانب
"مركز التجارة الدولية" 17إمكانية إنشاء آلية إقليمية لتيسير وضع المواصفات على نحو يكفل مواءمة المواصفات العربية على
 17مركز التجارة الدولية ( :)٢٠١٥تفعيل التكامل اإلقليم – وجهات نظر ر
الشكات التجارية بشأن التدابب غب الجمركية ن يف الدول العربية:
ي
(.)http://www.intracen.org/publication/Working-towards-regional-integration---Company-perspectives-on-non-tariff-measures-in-Arab-States/
ITC (2015): Making Regional Integration Work – 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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الصعيد اإلقليمي ،فضالً عن توحيد المتطلبات الفنية .ويمكن أن يُسهم هذا اإلجراء بصور ملحوظة في التخفيف من التجاوب مع
الشواغل التي يطرحها المصدرون عبر القطاعات الزراعية الرئيسية والمساعدة في إطالق اإلمكانات المتبقية أمام التبادل التجاري
البينية في المنطقة.

وفي إطار قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية ،أفاد المصدرون بارتفاع معدل حدوث مشكالت تتعلق باالعتراف بقواعد
المنشأ فض ً
ال عن تغاير متطلبات توصيف وتوسيم المنتجات.
إن االستفادة من اإلمكانات الراهنة الغير مستغلة في قطاعات اآلالت ،والبالستيك والمطاط ،والمعادن ،والمالبس إنما ترتهن
بإمكانية تسوية القضايا الشائعة والمتعلقة بقواعد المنشأ وإصدار الشهادات ذات الصلة بها .وعبر قطاعات الصناعات التحويلية،
ترتبط نسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠من التدابير غير الجمركية التي تم رصدها بقواعد المنشأ المعقدة أو بصعوبات في الحصول
على شهادات المنشأ أو االعتراف بها .ويدلل هذا الوضع على مدى صعوبة االستفادة من التعريفات الجمركية التفضيلية من جانب
الشركات بمقتضي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من اتفاقات التجارة الحرة األخرى التي يتم إبرامها على
الصعيدين اإلقليمي أو الثنائي ،والسيما في قطاع الصناعات التحويلية ،حيث يتعذر بسبب سالسل القيم العابرة للبلدان تقديم إثبات
دال على صفة المنشأ بالعالقة بالمكونات المختلفة .ويتسبب استمرار اإلخفاق في الحصول على معاملة تفضيلية ،والقضايا المتعلقة
باللغة ،و القصور المرتبط بإجراءات إصدار شهادات المنشأ ،في إشاعة مناخ يشوبه الغموض وانعدام اليقين بين المصدرين
اإلقليميين .وعالوة على ما تقدم ،تعاني المنطقة من تغاير كبير في متطلبات التوسيم والتوصيف فيما يتعلق باعتبارات اللغة،
والتفاصيل المطلوب أو المصرح بإدراجها على بطاقات التوصيف والتوسيم ،فضالً عن طبيعة المواد المستخدمة في تلك البطاقات.

يمكن أن تُسهم جهود التنويع الهادفة في تعزيز االتساق التجاري .وتكمن فرص التنويع التي يمكن أن تُسهم في تعزيز التكامل
اإلقليمي في قطاعات المركبات اآللية ،والمالبس ،والمجوهرات ،ومنتجات اللحوم ،والزيوت النباتية.
يكتسي مفهوم التنويع أهمية خاصة بالعالقة بتلك القطاعات التي يتواضع فيها مستوى التكامل اإلقليمي بشكل نسبي وبتلك المجاالت
التي ال يتوافر فيها لدى الموردين الحاليين في نطاق "جامعة الدول العربية" ما يكفي من اإلمكانات التصديرية الغير مستغلة
لتعزيز التكامل اإلقليمي بمعدالت ملحوظة .وفي قطاع األغذية والزراعة ،يمكن عن طريق تنويع منتجات اللحوم والزيوت النباتية
توفير فرص واعدة عبر العديد من البلدان األعضاء في "جامعة الدول العربية" والتي من شأنها أيضا ً تعزيز اتساق التجارة البينية.
وفي قطاع التصنيع التحويلي ،تُتيح قطاعات المركبات اآللية ،والمالبس ،والمجوهرات العديد من الخيارات بما يكفل توسيع نطاق
سالل الصادرات عبر البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية بما يتماشى مع معدل الطلب اإلقليمي .وربما يتمثل أحد الخيارات
الهامة بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية وتونس في تعزيز وتنويع قطاع المركبات اآللية في سبيل خدمة األسواق اإلقليمية.
سعيا ً إلى تعميق مستوى التكامل ،يقتضي الوضع تهيئة بيئة مواتية ومتماسكة تكفل تعزيز شفافية واستقرار قطاع التجارة عبر
جميع القطاعات واألطراف الشريكة على المستوى اإلقليمي.
ال يمكن االكتفاء فقط بإلغاء التعريفات الجمركية في سبيل تهيئة البيئة المواتية والالزمة لتعزيز التكامل .ولقد خلصت الدراسات
اال ستقصائية المعنية بتوجهات قطاع األعمال التجارية بشأن التدابير غير الجمركية والتي تم إجرائها من قبل "مركز التجارة
الدولية" ،باإلضافة إلى بعض اإلصدارات والمؤلفات ذات الصلة ،إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تيسير التجارة
البينية عبر المنطقة .وفي ضوء اإلمكانات الهائلة المتبقية بالعالقة بالصادرات البينية ،تحتفظ هذه التوصيات بجدواها وفعاليتها،
على النحو التالي:
أوالً ،عن طريق توحيد شهادات المنشأ والتوصل إلى توافق بشأن مواءمة المحتوى المحلي ،يمكن اإلسهام في تبديد
االلتباس الناجم عن تداخل االتفاقات التجارية وتباين قواعد المنشأ ومتطلبات اصدار الشهادات .ويمكن أن يؤدي هذا اإلجراء إلى
تعزيز اليقين والموثوقية طوال مختلف مراحل التصدير ،والسيما في قطاعي اآلالت والمعادن حيث تشكل هذه القضايا ما يقرب
من نصف التدابير غير الجمركية الشاقة وال ُمثقلة باألعباء والتي تم اإلشارة إليها في إطار الدراسة االستقصائية .وعلى الرغم من
عدم ارتباط كافة االحتكاكات القائمة في هذه القطاعات بالتدابير غير الجمركية ،تجدر اإلشارة إلى استئثار قطاعي اآلالت
والمنتجات المعدنية غير النفطية بإمكانات راهنة من الصادرات البينية عبر المنطقة تبلغ قيمتها  ١,٤مليار دوالر والتي لم يتم
استغاللها حتى الوقت الراهن.
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ثانياً ،يتسنى عن طريق تطبيق آلية إقليمية تعنى بوضع المواصفات على المستوى اإلقليمي مواءمة المواصفات
والمتطلبات الفنية وبتطوير المواصفات العربية اإلقليمية الحد من الشواغل التي تم طرحها من جانب المصدرين المعنيين بقطاعات
الصناعات التحويلية والزراعية الرئيسية .ويسري هذا الوضع بشكل خاص على قطاع المنتجات الغذائية األخرى ،حيث يُعزى
اثنان وخمسين ( )٥٢تدبير غير جمركي من إجمالي مائة وستة عشر ( )١١٦تدبير غير جمركي إلى صعوبات تتعلق بالمواصفات،
واالختبارات ،وتقييم المطابقة .وفي ضوء الصادرات اإلضافية البينية القائمة عبر المنطقة بقيمة  ٤٨٤مليون دوالر التي يتعهد
قطاع األغذية بتوفيرها رهنا ً بإزالة االحتكاكات ،ربما من األهمية بمكان اتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة هذه القضايا في سبيل
تعزيز التجارة البينية عبر المنطقة .وعبر قطاعات الصناعات التحويلية ،وتنتشر القضايا المتعلقة بتغاير اللوائح والمواصفات
الخاصة بالمنتجات على وجه التحديد في قطاع البالستيك والمطاط (إمكانات راهنة الغير مستغلة تعادل قيمتها  ٩٠١مليون
دوالر) ،وهو ما يتجاوز نسبة ثالثين في المائة ( )٪٣٠من التدابير غير الجمركية ال ُمشار إليها في هذا القطاع.
ثالثا ً ،عن طريق تصميم "بطاقة توصيف عربية موحدة" باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية يمكن تخفيض التكاليف
الناجمة عن تطويع وتعديل بطاقات التوصيف باإلضافة إلى تيسير التجارة البينية عبر المنطقة ،والسيما في قطاعات المنتجات
الغذائية األخرى ،والفاكهة ،والدهون والزيوت النباتية ،والمنتجات الفلزية ،والمعادن ،حيث أعرب المصدرون عن التعرض
لصعوبات جراء تغاير متطلبات التوسيم والتوصيف من حيث اللغة والمحتوى المعلوماتي بل وأيضا ً المواد المصرح باستخدامها
في انتاج بطاقات التوصيف والتوسيم.

ختاماً ،سعيا ً إلى ترتيب أولويات اإلجراءات الواجب اتخاذها في إطار البلدان والقطاعات التي يتسنى فيها تحقيق مكاسب قصوى،
يتمثل أحد العناصر األساسية في هذا الصدد في توفير معلومات موثوق فيها وذات مصداقة بشأن التبادل التجاري والنفاذ إلى
األسواق .وأفاد المصدرون اإلقليميون عبر جميع القطاعات التي شملتها الدراسات االستقصائية المعنية بتوجهات األعمال التجارية
بشأن التدابير غير الجمركية بصعوبة العثور على معلومات ذات صلة باللوائح التنظيمية واإلجرائية بالعالقة باألسواق المستهدفة
داخل المنطقة .ويعنى "مكتب دعم التبادل التجاري األوروبي المتوسطي" ()The ITC Euromed Trade Helpdesk
التابع "لمركز التجارة الدولية" بتوفير معلومات تخص قطاع التجارة واألسواق واإلجراءات ذات صلة ،باإلضافة إلى تعزيز
الروابط بين المؤسسات الواقعة في بلدان البحر األبيض المتوسط في سبيل حل المشكالت المتواترة والتي تتعلق بعمليات التصدير
واالستيراد .ويمكن عن طريق إنشاء بوابة الكترونية مماثلة تشمل منطقة جامعة الدول العربية برمتها المساهمة في إطالق عنان
التجارة البينية عبر المنطقة عن طريق توجيه الجهود الرامية لحل المشكالت نحو تلك القطاعات واألطراف الشريكة الواعدة
والتي تنطوي على أبرز إمكانات النمو.
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الملحق
الشكل التوضيحي رقم (أ)

الميزان التجاري حسب البلدان وفئات المنتجات

مالحظة :يتم احتساب مؤشر الميزان التجاري على أساس ()  .).(xik − mik )/(xi + miويندرج النفط ضمن قائمة المنتجات
المستثناة وفقا ً "لمركز التجارة الدولية".
المصدر :إحصاءات صادرة عن طاقم عمل "مركز التجارة الدولية" بناء على منهجية تقييم إمكانات التصدير وتنويع الصادرات
المعتمدة من جانب "مركز التجارة الدولية".
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المراجع
بلدوين وفورسيلد ( )٢٠١٣تطوير وتنمية مستقبل اسيا.
https://pdfs.semanticscholar.org/bc1c/526f9863c999e6424b64455828c97ec64b8a.pdf
عبيد هللا ومصطفى ( )٢٠١٨تقييم التكامل التجاري بين الدول العربية وإمكانيتها .ورقة تم إعدادها لمؤتمر منتدى البحوث.
https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2018/02/Ebaidalla-M.-Ebaidalla-Mohamed.pdf
هيدالجو واخرون ( )٢٠٠٧مساحة المنتج وشروط تقدم األمم
http://science.sciencemag.org/content/317/5837/482.full
.هوكمان واخرون ( )٢٠١٦التجارة البينية محفز محتمل للنمو في الشرق األوسط
http://www.mei.edu/content/intra-regional-trade-potential-catalyst-growth-middle-east
هوكمان واخرون ( )٢٠٠١التكامل العميق وعدم التمييز في التجارة الحرة في أوروبا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.39.1780&rep=rep1&type=pdf
هوكمان واخرون ( )٢٠٠٩التغيير في تكاليف التجارة في الدول العربية
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4223
مركز التجارة الدولية ( )٢٠١٥تفعيل التكامل اإلقليمي وجهة نظرالشركات
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Working_toward
s_regional_integration_web.pdf
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