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امللخ�س التنفيذي
العربية	 الدول	 اقت�صادات	 يف	 متميزة	 مكانة	 اخلارجية	 التجارة	 قطاع	 يحتل	

والإفريقية؛	وذلك	لأهميته	يف	توفري	موارد	النقد	الأجنبي	و�صد	فجوة	املوارد	بني	

املرتكزات	 اأحد	 اخلارجية	 التجارة	 	 ُ وُتعترَبرَ والإفريقية.	 العربية	 املنطقتني	 دول	

القت�صادي.	 التكامل	 الدول	 حتقق	 خاللها	 فمن	 القت�صادية	 التنمية	 يف	 ة	 املُِهمَّ

نحو	 والت�صابق	 القت�صادية	 التكتالت	 اأوجدته	 الذي	 التجاري	 للتناف�ص	 ونظرًا	

الإفريقي	 العربي	 العمل	 اأجندة	 التجارة	 ت	 ررَ دَّ ترَ�صرَ العاملية،	 التجارية	 الأ�صواق	

ثَّل	 امل�صرتك	وبرامج	العديد	من	موؤ�ص�صات	التنمية	القت�صادية	يف	اإفريقيا.	ويترَمرَ

الدول	 بني	 للتجارة	 الراهن	 الو�صع	 ا�صتق�صاء	 يف	 للدرا�صة	 الرئي�صي	 الهدف	

التجاري	 التبادل	 تعزيز	 م�صارات	 اقرتاح	 على	 ي�صاعد	 مبا	 والإفريقية	 العربية	

العربي	الإفريقي.

لتو�صيف	 	2017 حتى	 	2010 من	 الفرتة	 للدرا�صة	 الزمني	 الإطار	 يغطى	

جميع	املتغريات	الواردة	بالدرا�صة	�صواًء	اأكانت	متعلقة	بالتجارة	اخلارجية	اأو	

ثَّل	الإطار	اجلغرايف:	الدول	العربية	 املوؤ�رشات	القت�صادية	الأخرى،	يف	حني	يترَمرَ

من	جانب،	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	من	جانب	اآخر.	

اجلهات،	 من	 للعديد	 املن�صورة	 البيانات	 على	 رئي�صية	 ب�صفة	 الدرا�صة	 ا�صتندت	

من	اأهمها:	قواعد	بيانات	موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية،	والبنك	الدويل،	

 UN الأ�صا�صية	 ال�صلع	 لتجارة	 الإح�صائية	 املتحدة	 الأمم	 بيانات	 قاعدة	 و	

وTrademap،	اإ�صافة	لوثائق	الدرا�صات	والبحوث	يف	جمال	 	،Comtrade
ذات	 والإفريقية	 العربية	 املوؤ�ص�صات	 تها	 دَّ اأعرَ التي	 الإفريقية	 العربية	 التجارة	

العالقة،	وغريها.

بع�ص	 تف�صري	 يف	 والكمي	 الو�صفي	 التحليل	 اأ�صلوبي	 على	 الدرا�صة	 اعتمدت	

املتغريات	املتعلقة	وقيا�ص	الظواهر	واملتغريات	املتعلقة	بتحليل	بيانات	التجارة	
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ات	 رَحرَ اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء،	و�صياغة	املُقرترَ اخلارجية	للدول	العربية	ودول	

دول	 وجتارة	 العاملية،	 التجارة	 لأو�صاع	 وحتلياًل	 ًا	 �صفرَ ورَ ْت	 مرَ دَّ وقرَ والتو�صيات،	

نتائج	 اأهم	 ومن	 البينية.	 الإفريقية	 العربية	 والتجارة	 العامل،	 مع	 املنطقتني	

الدرا�صة	ما	يلي:

الو�ضع الراهن للتجارة العاملية:

النزعة	 اإىل	 العودة	 وترية	 يف	 وتزايدًا	 التجارة	 حترير	 يف	 تباطوؤًا	 العامل	 ي�صهد	

منو	 على	 ال�صالبة	 باآثارها	 التجارية	 النزاعات	 بع�ص	 ة	 ِحدَّ وتزايد	 احلمائية،	

العاملية	 الأ�صعار	 انخفا�ص	 مثل	 اأخرى	 متغريات	 عن	 ف�صاًل	 العاملية،	 التجارة	

اأن	 ُع	 قَّ ُيترَورَ الإفريقي	 العربي	 التجاري	 التكامل	 تعزيز	 	 اأنَّ اإل	 وغريها،	 للبرتول	

يحد	من	الآثار	ال�صالبة	لتلك	املتغريات	على	املنطقتني.		

نات	الهيكل	ال�صلعي	لل�صادرات	العاملية	يف:	الأجهزة	الكهربائية	 وِّ لْت	اأهم	ُمكرَ ثَّ رَ مترَ

والأجهزة	 املعدنية،	 والزيوت	 والوقود	 الإلكرتونية،	 وال�صلع	 وال�صوتية،	

ال�صلع	 تلك	 �صاهمت	 حيث	 الثمينة،	 واملعادن	 وال�صيارات،	 الآلية،	 والأدوات	

جمتمعة	باأكرث	من	%50	من	قيمة	ال�صادرات،	يف	حني	�صاهمت	املواد	الغذائية	

باأقل	من	5%.	

ُ	ال�صني،	واأمريكا،	واأملانيا،	واليابان،	من	اأهم	الدول	امل�صاركة	يف	التجارة	 ُتعترَبرَ

العاملية	)ت�صديرًا	وا�صتريادًا(	على	امل�صتوى	العاملي.	

ُ	م�صاهمة	دول	املنطقتني	العربية	والإفريقية	قليلة	يف	اإجمايل	قيمة	التجارة	 ُتعترَبرَ

ْت	م�صاهمة	 ررَ العاملية	ول	تتنا�صب	مع	ما	تذخر	به	املنطقتان	من	موارد،	حيث	ُقدِّ

-2010 الفرتة	 ملتو�صط	 العاملية	 التجارة	 اإجمايل	 يف	 	7% بنحو	 املنطقتني	

ودول	 	،6% بنحو	 العربية	 املنطقة	 �صاهمت	 ال�صادرات	 جانب	 ويف	 	.2017
اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	بنحو	2%.	

	م�صاهمة	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	يف	التجارة	العاملية:
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مواد	 �صكل	 يف	 غالبًا	 وهي	 العامل،	 لدول	 املنطقتني	 دول	 �صادرات	 �صلع	 تت�صابه	

والغاز،	 والوقود	 البرتول	 ُل	 كِّ وُي�صرَ الت�صنيع.	 درجات	 فيها	 تقل	 خام	 اأولية	

نات	الهيكل	ال�صلعي	لل�صادرات	 وِّ والذهب،	والأحجار	الكرمية،	واملعادن	اأهم	ُمكرَ

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 ا	دول	 ُرهرَ دِّ اأهم	ال�صلع	التي	ُت�صرَ ثَّل	 العربية.	بينما	تترَمرَ

يف:	النحا�ص،	والأحجار	الكرمية،	والكاكاو،	والف�صة،	والبالتني،	وخام	احلديد،	

ات	املعدنية. وبع�ص	الفلزَّ

ُل	البرتول	والوقود	والغاز	نحو	)%43.7(	من	قيمة	ال�صادرات	العربية،	 كِّ 	ُي�صرَ

يليها	الذهب	)%3.4(،	والأحجار	الكرمية	)%1.8(،	هذا	بالإ�صافة	لالأملونيوم	

وم�صنوعاته.	

	،)29%( بن�صبة	 العربية	 ال�صادرات	 يف	 م�صاهمة	 الدول	 اأكب	 الإمارات	 	 دُّ ُتعرَ 	

	قطر،	والكويت،	والعراق،	بن�صب	تراوحت	بني:	 تليها	ال�صعودية	)%27(	،	ُثمَّ

)%9(،	و)%8(،	و)%6(	لكل	منها	على	الرتتيب.

للعامل	 ة	 ررَ دِّ املُ�صرَ ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	 مقدمة	 يف	 اإفريقيا	 جنوب	 تاأتي	

من:	 	 وُكلٌّ 	،)14%( اأنغول	 ثم	 	،)23%( نيجرييا	 ثم	 	،)26%( بن�صبة	

كوديفوار،	وغانا،	وغينيا	ال�صتوائية	بنحو	%3	لكل	منها.	

لْت	اأهم	وارداتها	يف:	ال�صيارات	 ثَّ رَ 	تتنوع	واردات	الدول	العربية	من	العامل،	ومترَ

ال�صلب،	 واحلديد	 والطائرات،	 الكرمية،	 والأحجار	 والذهب،	 غيارها،	 وقطع	

ُل	اأهم	وارداتها	من	الغذاء	يف:	القمح	والألبان	ومنتجاتها،	 ثَّ ترَمرَ واملحركات	الآلية.	وترَ

وال�صكر،	واللحوم.	

لرَْت	اأهم	واردات	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	يف:	املالب�ص،	واملواد	الن�صيجية،	 ثَّ رَ مترَ

ات،	واملواد	البرتولية،	واآلت	 اررَ واأعالف	احليوانات،	واملطاط	ال�صناعي،	واجلرَّ

معاجلة	البيانات.	وت�صتورد	تلك	الدول:	املنتجات	الطبية	وال�صيدلية،	والأدوية	

البيطرية،	وال�صلع	الكهربائية،	واملنتجات	الكيماوية	ب�صكل	متزايد.	
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تليها	 العامل،	 من	 العربية	 الواردات	 من	 	)30%( بنحو	 الإمارات	 ت�صاهم	

بن�صبة	 والعراق	 اجلزائر	 ثم	 	،)8%( م�رش	 ثم	 	،)18%( بنحو	 ال�صعودية	

واردات	 من	 	)31%( بنحو	 اإفريقيا	 جنوب	 دولة	 وت�صاهم	 منهما،	 لكل	 	6%
دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	من	العامل،	تليها	نيجرييا	بن�صبة	)%13.8(،	ثم	

اأنغول	وكينيا	واإثيوبيا	بنحو)	%6(،	و)%4.3(،	و)%3.7(	على	الرتتيب.

اأهم	املوؤ�رشات	القت�صادية	للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء:

مقارنتها	 حيث	 من	 �صواًء	 املنطقتني	 دول	 يف	 املوؤ�رشات	 من	 الكثري	 قيم	 تت�صابه	

و	 	2017 عامي	 بني	 تطورها	 حيث	 اأومن	 العاملي،	 امل�صتوى	 على	 بنظرياتها	
املوؤ�رشات:	 تلك	 اأهم	 ومن	 	،2018

موؤ�رش	ال�صتقرار	القت�صادي	الكلي	الذي	بلغ	يف	عام	2018	)67.5(	نقطة	
لدول	جنوب	ال�صحراء،	)66.3(	نقطة	للدول	العربية	مقارنة	بنحو	)69.4(	
نرَْت	يف	 �صَّ رَ نقطة	للعامل.	وقد	تراجعت	قيمته	بني	العامني	يف	املنطقة	العربية	بينما	حترَ

دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

وعلى	 املنطقتني	 يف	 العامني	 بني	 قيمته	 نرَْت	 �صَّ رَ الذي	حترَ الأعمال	 اأداء	 بيئة	 موؤ�رش	

ْت	يف	عام	2018	بنحو	)54.1(	نقطة	لدول	جنوب	 ررَ امل�صتوى	العاملي،	حيث	ُقدِّ
ال�صحراء،	و)63.3(	نقطة	للدول	العربية،	و)65.6(	نقطة	للعامل.	

م	التكنولوجي،	وموؤ�رش	حجم	ال�صوق	وفر�ص	النفاذ	 	موؤ�رشعوامل	التميُّز	والتقدُّ

ْت	 ررَ ُقدِّ اإليه:	تقل	قيمة	املوؤ�رش	يف	املنطقتني	عن	متو�صط	امل�صتوى	العاملي،	حيث	

يف	عام	2018	بنحو	)23.6(	نقطة	لدول	جنوب	ال�صحراء	و)29.0(	نقطة	
للمنطقتني	يف	 املوؤ�رش	 للعامل،	وتراجعت	قيمة	 العربية،	و)39.7(	نقطة	 للدول	

عام	2018	مقارنة	بعام	2017.	
العاملي	 2017	نحو	)%3.2(	من	نظريه	 بلغ	يف	عام	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	
مبعدل	 وتراجع	 الإفريقية،	 املنطقة	 يف	 	،)2.0%( ونحو	 العربية،	 املنطقة	 يف	
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املنطقتني	 يف	 	)2017 –  2013( الفرتة	 خالل	 �صنويًا	 	)2% و)	 	)3%(

العربية	والفريقية	على	الرتتيب.	

	فيها	 ررَ 	موؤ�رش	النفتاح	التجاري:	يبني	اأن	املنطقة	العربية	اأكرث	انفتاحًا،	حيث	ُقدِّ

لدول	 	)38.5%( بنحو	 مقارنة	 	،2017 عام	 يف	 	)66.4%( بنحو	 املوؤ�رش	

جنوب	ال�صحراء،	و)%44.2(	للعامل.			

	يف	عام	2017	بنحو	)%2.21(	يف	الدول	العربية،	 ررَ ل	الت�صخم	الذي	ُقدِّ دَّ 	ُمعرَ
	)1.8%( بنحو	 مقارنة	 ال�صحراء،	 جنوب	 اإفريقيا	 لدول	 	)4.5%( وبنحو	

للعامل.	

اإجمايل	 من	 	)7%( بنحو	 ال�صحراء	 جنوب	 دول	 يف	 	 ررَ ُقدِّ الذي	 البطالة	 ل	 دَّ ُمعرَ

القوى	العاملة	ملتو�صط	الفرتة	)2013-2017(،	مقارنة	بنحو	)10.4%	(	
يف	الدول	العربية،	وبنحو	)%5.5(	للمتو�صط	العاملي.	

	)2.0%( نحو	 	)2017-2013( الفرتة	 بلغ	خالل	 ال�صكاين:	 النمو	 ل	 دَّ ُمعرَ
يف	الدول	العربية،	ونحو	)%2.6(	لدول	جنوب	ال�صحراء،	ونحو	)1.1%(	

للعامل.	

	تدفقات	ال�صتثمار	الأجنبي	املبا�رش	التي	انخف�صت	بني	عامي	2013	و2017 
اإفريقيا	 دول	 يف	 	)60.5%( وبنحو	 العربية،	 املنطقة	 يف	 	)68.6%( بنحو	

جنوب	ال�صحراء،	ونحو	)%12.6(	للعامل.

اأهم	نتائج	حتليل	واقع	وم�صتقبل	التجارة	العربية	الإفريقي:

امليزان	التجاري	والتفاقيات	التجارية	بني	دول	املنطقتني:

بلغ	 اإذ	 الطموحات؛	 دون	 املنطقتني	 دول	 بني	 التجاري	 التبادل	 حجم	 يزال	 ل	

ملتو�صط	 	)5.3%( الإفريقية	 ال�صادرات	 اإجمايل	 من	 العربية	 الدول	 ن�صيب	

الفرتة	)2010 – 2017(،	وبلغ	ن�صيب	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	من	
اإجمايل	ال�صادرات	العربية	نحو	)3.3%(.	
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ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 لدول	 العربية	 الدول	 �صادرات	 اإجمايل	 قيمة	 ْت	 ررَ ُقدِّ 	

بنحو	)37.8(	مليار	دولر	يف	عام	2017،	مبتو�صط	)	36(	مليار	دولر	خالل	
الفرتة	)2017-2010(.	

ْت	قيمة	واردات	الدول	العربية	من	دول	جنوب	ال�صحراء	بنحو	)26(	مليار	 ررَ 	ُقدِّ
-2010( الفرتة	 مليار	دولر	خالل	 	)19( 2017،	مبتو�صط	 عام	 دولر	يف	

	.)2017
بلغ	متو�صط	امليزان	التجاري	بني	املنطقتني	للفرتة	)2010 2017-(،	نحو	

)16.9(	مليار	دولر	ل�صالح	الدول	العربية.	
من	 واأنغول	 ونيجرييا،	 وغانا،	 وتنزانيا،	 وكينيا،	 اإفريقيا،	 جنوب	 دول	 	ُ ُتعترَبرَ

اأكب	دول	جنوب	ال�صحراء	م�صاهمة	يف	التجارة	البينية	العربية	الإفريقية.	ومن	

	الإمارات	وال�صعودية	وم�رش	والكويت	واملغرب	من	اأكب	 ُ اجلانب	العربي	ُتعترَبرَ

الدول	م�صاهمة	يف	تلك	التجارة.

ت�صتمل	اأهم	ال�صلع	املتبادلة	بني	دول	املنطقتني،	على:	البرتول	واملنتجات	النفطية،	

والذهب	واملعادن،	واملواد	الغذائية،	والأدوية	والبال�صتيك،	واحلديد	والفولذ،	و	

النب	وال�صاي،	والِفلِّني	واخل�صب.

ة	 درَ دِّ تتعاون	دول	املنطقتني	يف	اإطار	العديد	من	التفاقيات	التجارية	الثنائية	وُمترَعرَ

تنفيذ	 ر	 لتاأثُّ ذلك	 ويرجع	 املطلوب،	 بال�صكل	 اأهدافها	 حتقق	 مل	 التي	 الأطراف،	

تلك	التفاقيات	وبخا�صة	الثنائية	بالتطورات	ال�صيا�صية،	وعدم	اللتزام	باإزالة	

القيود	اجلمركية،	والتباطوؤ	يف	تطبيق	الإعفاءات	اجلمركية،	واملبالغة	يف	تطبيق	

املوا�صفات	واملعايري،	و�صعف	البنيات	التحتية	اللوج�صتية.	
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هيكل التجارة العربية الأفريقية:

والأ�صمنت،	 والأ�صمدة،	 الغذائية،	 واملواد	 وم�صتقاته،	 املعدين	 الوقود	 	 ُ ُيعترَبرَ 	

والذهب،	واملواد	الكيمائية	والبال�صتيكية،	والورق،	واأجهزة	الإ�صاءة،	والكابالت	

الكهربائية،	من	اأهم	ال�صلع	التي	ت�صتوردها	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	من	

الدول	العربية.	

 2100 عامي	 بني	 ال�صحراء	 جنوب	 لدول	 العربية	 ال�صادرات	 قيمة	 ازدادت	
عام	 يف	 دولر	 مليار	 	37.02 نحو	 بلغت	 حيث	 	)43.7%( بنحو	 و2017	

	.2017
ة؛	حيث	بلغت	قيمة	�صادراته	 ررَ دَّ ثُِّل	الوقود	املعدين	وم�صتقاته	اأهم	ال�صلع	املُ�صرَ مُيرَ

نحو	28	مليار	دولر	ملتو�صط	الفرتة	)2010– 2017(،	اأي:	ما	يعادل	نحو	
)%78.1(	من	اإجمايل	قيمة	ال�صادرات	العربية	ال�صنوية	لدول	اإفريقيا	جنوب	

ال�صحراء	خالل	تلك	الفرتة،	وت�صاهم	ال�صلع	غري	البرتولية	بنحو	)21.8%(.	

تراوحت	م�صاهمة	ال�صلع	غري	البرتولية	يف	اإجمايل	قيمة	ال�صادرات	العربية	لدول	

	)6.5%( نحو	 بني	 	،)2017  –2010( الفرتة	 خالل	 ال�صحراء	 جنوب	
للمواد	الغذائية،	ونحو	)%0.7(	لأجهزة	الإ�صاءة	ومعدات	توزيع	الكهرباء.

ل	النمو	ال�صنوي	لقيمة	ال�صادرات	العربية	نحو	)%1.6(،	وتراوحت	 دَّ بلغ	ُمعرَ

لالأ�صمنت	 	11.9 و	 وم�صتقاته	 املعدين	 للبرتول	 	1.0% بني	 	 النمو	 ت	 لرَ دَّ ُمعرَ

واجلري.

ت	ال�صنوية	لنمو	قيمة	 لرَ دَّ 	ميكن	التمييز	بني	ثالث	جمموعات	من	ال�صلع	وفقًا	للُمعرَ

 –  2010( الفرتة	 ال�صحراء	خالل	 لإفريقيا	جنوب	 العربية	 الدول	 �صادرات	
هي: 	)2017

ت	النمو	املرتفعة	ن�صبيًا،	وت�صمل:	اجلري	وال�صمنت،	 لرَ دَّ جمموعة	ال�صلع	ذات	ُمعرَ

املرتفعة	 ت	 لرَ دَّ املُعرَ تلك	 وت�صري	 والأ�صمدة.	 الع�صوية،	 غري	 الكيماوية	 واملواد	
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ا	يتطلَّب	اإجراء	املزيد	من	الدرا�صات	 لل�صلع	اإىل	احتمالت	الطلب	املتزايد	عليها	ِمَّ

ال�صلع	 تلك	 �صادرات	 تدفق	 لزيادة	 وبرامج	 ا�صرتاتيجيات	 لو�صع	 وامل�صوحات	

لأ�صواق	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

دَّلت	النمو	املتو�صطة،	وت�صمل:	املواد	الغذائية،	والأدوية،	 جمموعة	ال�صلع	ذات	ُمعرَ

الن�صيب	 وزيادة	 �صادراتها	 تنمية	 وتتطلَّب	 الب�صائع.	 نقل	 و�صيارات	 والورق،	

ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 اأ�صواق	 يف	 ال�صلع	 تلك	 من	 العربية	 للدول	 ال�صوقي	

يف	 �صناعتها	 ْت	 ررَ وَّ طرَ ترَ التي	 الأدوية	 وبخا�صة	 ت�صويقها	 ونظم	 اأ�صواقها	 درا�صة	

اإفريقيا	 بدول	 وت�صويقها	 نظم	جتارتها	 يف	 وي�صارك	 العربية،	 الدول	 من	 العديد	

واملنظمات	واجلهات	 العام	 والقطاع	 القطاع	اخلا�ص	 من	 	 ُكلٌّ ال�صحراء	 جنوب	

الطوعية	والتمويلية	ذات	العالقة.	

والبرتول،	 الذهب،	 وت�صمل:	 املنخف�صة،	 النمو	 ت	 لرَ دَّ ُمعرَ ذات	 ال�صلع	 جمموعة	

املجموعة	 وت�صم	 اأ�صعارها.	 لرتاجع	 �صادراتها	 قيمة	 منو	 دَّلت	 ُمعرَ ْت	 نَّ درَ ترَ التي	

من	 	ُ ُتعترَبرَ التي	 الكهرباء،	 توزيع	 ومعدات	 والكابالت	 الإ�صاءة	 اأجهزة	 اأي�صًا:	

ال�صلع	الواعدة	لأنها	ت�صاهم	بن�صب	مقدرة	يف	اإجمايل	قيمة	ال�صادرات	العربية،	

وقد	اأثبتت	مناف�صتها	لل�صلع	املماثلة	من	اأ�صواق	�رشق	اآ�صيا	يف	العديد	من	الدول	

العربية.

د	ال�صلع	التي	ت�صتوردها	الدول	العربية	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 تتعدَّ

الكا�صطة	 واملواد	 والنحا�ص،	 والالآلئ،	 الكرمية	 والأحجار	 الذهب،	 وت�صمل:	

والنب،	 وال�صاي	 والفواكه،	 الطبيعي،	 والغاز	 البرتولية	 واملواد	 الطبيعية،	

واحلديد،	والتبغ،	والأعالف	واحليوانات	احلية،	والأخ�صاب.	

العربية،	 للدول	 ال�صحراء	 اإفريقيا	جنوب	 اأهم	�صادرات	دول	 الذهب	من	 	 ُ ُيعترَبرَ

حيث	عادلت	قيمة	�صادراته	نحو	%33.5	ملتو�صط	الفرتة	2010 – 2017،	

يليه	النحا�ص	بنحو	%11.6،	ثم	الأحجار	الكرمية	بنحو	%9.9،	ثم	الفواكه	
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بنحو	 الطبيعية	 الكا�صطة	 واملواد	 	،3.3% %3.3،	واحليوانات	احلية	 بنحو	

.1.6% بنحو	 الطبيعي	 والغاز	 	،2.5% بنحو	 وال�صاي	 	،2.6%
العربية	 للدول	 ة	 ررَ دِّ املُ�صرَ ال�صحراء	 اأهم	دول	جنوب	 اإفريقيا	 ُ	دولة	جنوب	 ُتعترَبرَ

حيث	�صاهمت	بنحو	%17.6	من	قيمة	�صادرات	دول	جنوب	ال�صحراء	للدول	

العربية	ملتو�صط	الفرتة	2010 – 2017،	تليها	غانا	بنحو	)%10.7(،	ثم	
اإثيوبيا	بنحو)	7.1 %(،	ثم	مايل	بنحو	)%6.7(،	ثم	كينيا	بنحو	)6.4%(.

بيئة الأعمال ذات ال�ضلة بالتجارة:

تقل	دول	املنطقتني	يف	اأدائها	اللوج�صتي	التجاري	عن	املتو�صط	العاملي	�صواًء	يف	

درجة	املوؤ�رش	العامة	اأو	يف	درجة	موؤ�رشاته	ال�صتة	التي	يتكون	منها	وفقًا	ملوؤ�رش	

الأداء	اللوج�صتي	للبنك	الدويل	عام	2018.	
البي	 والنقل	 بالتجارة	 املتعلقة	 التحتية	 والبنية	 اجلمارك	 اأداء	 كذلك	 نَّى	 ترَدرَ يرَ

واخلدمات	اللوج�صتية	يف	املنطقتني	كثريًا	عن	مثيله	للدول	التي	اأحرزت	مراكز	

متقدمة	يف	ترتيب	دول	العامل	يف	موؤ�رش	الأداء	اللوج�صتي	عام	2018.		
الدول	املناف�صة	لتجارة	الدول	العربية	يف	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء:

ُ	الحتاد	الأوروبي	اأهم	املناف�صني	للتجارة	العربية	مع	دول	اإفريقيا	جنوب	 ُيعترَبرَ

مليار	 	160 بنحو	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	 مع	 بقيمة	جتاره	 ال�صحراء	

اإفريقيا	 دول	 جتارة	 قيمة	 اإجمايل	 من	 	)39%( تعادل	 	2017 عام	 يف	 دولر	
الدول	 ثم	 	،)36.1%( ال�صني	 تليه	 الأربعة،	 ال�رشكاء	 مع	 ال�صحراء	 جنوب	

العربية	)%15.1(،	ثم	اأمريكا	)	9.6%(.

الحتاد	 من	 	 ُكلٍّ لتجارة	 ال�صنوية	 النمو	 ت	 لرَ دَّ ُمعرَ فيه	 تراجعت	 الذي	 الوقت	 يف	 	

الفرتة	 �صنوات	 خالل	 احل�رشاء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	 مع	 واأمريكا	 الأوروبي	

ل	منو	�صادرات	ال�صني	لدول	اإفريقيا	جنوب	 دَّ )2010 – 2017(،	تزايد	ُمعرَ
ل	منو	وارداتها	من	تلك	الدول.	 دَّ ال�صحراء	مع	تراجع	ُمعرَ
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	منت	�صادرات	ال�صني	لدول	جنوب	ال�صحراء	بنحو	%6	�صنويًا،	خالل	الفرتة	

التجاري	 ال�رشيك	 ال�صني	 من	 يجعل	 �صوف	 الجتاه	 وهذا	 	.-2017  2011
الأول	واملناف�ص	الرئي�صي	للدول	العربية	يف	اأ�صواق	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

%9.9	يف	حني	 ال�صحراء	بنحو	 العربية	من	دول	جنوب	 الدول	 منت	واردات	

منت	�صادراتها	بنحو	4.5%.		

جنوب	 اإفريقيا	 دول	 بني	 التجارة	 تطوير	 يف	 اأثرها	 التفاقيات	 لبع�ص	 كان	

الحتاد	 بني	 كوتونو	 اتفاقية	 مثل:	 واأمريكا،	 الأوربي	 الحتاد	 ودول	 ال�صحرء	

الأوروبي	واإفريقيا	وودول	الكاريبي	والبا�صفك،	واتفاقية	اإتاحة	الفر�ص	والنمو	

تفعيل	 يوؤدي	 اأن	 وميكن	 الأمريكي.	 النواب	 جمل�ص	 اأقرها	 التي	 	)AGOA(

التفاقيات	والتكتالت	احلالية	بني	دول	املنطقتني	العربية	والإفريقية	اإىل	ترقية	

جنوب	 اإفريقيا	 اأ�صواق	 اإىل	 العربية	 ال�صلع	 من	 الكثري	 ق	 تدفُّ وزيادة	 التجارة	

ال�صحراء.

موؤ�ضرات تناف�ضية التجارة العربية مع دول اإفريقيا جنوب ال�ضحراء:

اإفريقيا	جنوب	 نرَْت	نتائج	قيا�ص	موؤ�رشات	تناف�صية	التجارة	العربية	مع	دول	 بيَّ

مبزايا	 فيها	 العربية	 الدول	 تتمتع	 التي	 ال�صلع	 من	 العديد	 هناك	 	 اأنَّ ال�صحراء	

يف:	 ال�صلع	 تلك	 اأهم	 ُل	 ثَّ ترَمرَ وترَ الظاهرة،	 الن�صبية	 امليزة	 ملوؤ�رش	 وفقًا	 عالية	 ن�صبية	

وال�صكر،	 وال�صمنت،	 واجلري	 الكيميائية،	 وامل�صنوعات	 والذهب،	 الأ�صمدة،	

ما	 وهو	 الكهرباء،	 توزيع	 ومعدات	 احلية،	 واحليوانات	 ومنتجاتها،	 والألبان	

موؤ�رش	 قيمة	 تراوحت	 وقد	 جتارتها.	 لتو�صيع	 لرَة	 املُحترَمرَ �ص	 الُفررَ لزيادة	 ي�صري	

ملعدات	 	)1.0 و)	 لالأ�صمدة،	 	)3.2( بني	 ال�صلع	 لتلك	 الظاهرة	 الن�صبية	 امليزة	
توزيع	الكهرباء.

تقل	قيم	موؤ�رش	امليزة	الن�صبية	الظاهرة	عن	الواحد	ال�صحيح	لبع�ص	ال�صلع	مثل:	

اأن	 اإل	 والفاكهة،	 امل�صنع،	واخل�رش	 والبال�صتيك	 وال�صيدلية،	 الطبية	 املنتجات	
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ا	ي�صتوجب	تعزيز	 ت	منو	�صادراتها	كانت	متزايدة،	لتزايد	الطلب	عليها	ِمَّ لرَ دَّ ُمعرَ

تناف�صيتها	ودرا�صة	�ُصُبِل	تطوير	�صادراتها.	

نرَْت	نتائج	قيا�ص	موؤ�رش	الن�صيب	ال�صوقي	ارتفاع	قيمته	ن�صبيًا	لبع�ص	ال�صادرات	 يَّ برَ

العربية	مثل:	املواد	البال�صتيكية،	والأ�صمدة،	واملواد	البرتولية	والغاز	الطبيعي،	

واملواد	الكيمائية،	والذهب،	واجلري	والأ�صمنت،	والألبان،	واخل�رش	والفاكهة،	

حيث	تراوحت	قيمة	املوؤ�رش	بني	)%12(	و)%34.8(	لل�صلع	املرتفعة	ن�صبيًا	

يف	موؤ�رش	الن�صيب	ال�صوقي.		

وت�صمل	 املوؤ�رش،	 انخفا�ص	 النتائج	 يَّنرَت	 برَ ال�صلع	 من	 الآخر	 للبع�ص	 وبالن�صبة	 	

معدات	توزيع	الكهرباء	والإ�صاءة،	والدوائر	واللوحات	الكهربائية،	واملنتجات	

قيمة	 وتراوحت	 والفولذ،	 واحلديد	 احلية،	 واحليوانات	 وال�صيدلنية،	 الطبية	

ت	 لرَ دَّ 	ُمعرَ موؤ�رشها	بني	)%0.5(	و)%8.8(.	ورغم	انخفا�ص	املوؤ�رش،	اإل	اأنَّ

زيادة	قيمته	بني	الفرتتني	)2010 – 2013(،	و)2014 – 2017(	كانت	
ا	ي�صعها	يف	قائمة	ال�صلع	الواعدة.		 عالية	ملعظم	تلك	ال�صلع	ِمَّ

ف	على	مدى	تطور	م�صتويات	 �صاعدت	نتائج	قيا�ص	موؤ�رش	كثافة	التجارة	يف	التعرُّ

ت�صدير	الدول	العربية	لدول	جنوب	ال�صحراء،	مقارنة	بواردات	تلك	الدول	من	

	ارتفاع	هذا	املوؤ�رش	عن	الواحد	ال�صحيح	ملعظم	�صلع	ال�صادرات،	 رَ برَنيَّ العامل،	حيث	ترَ

الأمر	الذي	قد	يف�رش	امليل	والجتاه	اإىل	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني،	وهو	ما	

تَّ�ِصُق	مع	نتائج	قيا�ص	موؤ�رشي	الن�صيب	ال�صوقي	وامليزة	الن�صبية	الظاهرة.		 يرَ

من	 �صلعة	 ع�رشة	 اأربع	 لنحو	 لرَة	 املُحترَمرَ ال�صنوية	 الت�صديرية	 القيم	 اإجمايل	 بلغ	

�صلع	ال�صادرات	العربية	غري	البرتولية	نحو	)50.3(	مليار	دولر،	وتراوحت	
ملعدات	 دولر	 مليارات	 و)10(	 الكيميائية	 للم�صنوعات	 دولر	 مليار	 	)1( بني	

الت�صالت	�صلكية	والال�صلكية.
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معوقات التبادل التجاري العربي الإفريقي ومقرتحات التطوير: 

املنطقتني،	 بني	 التجاري	 التبادل	 تطوير	 م�صرية	 تواجه	 التي	 املعوقات	 د	 تتعدَّ 	

وميكن	اإيجاز	اأهمها	فيما	يلي:	

	 م�صاكل	ت�صابه	الهياكل	الإنتاجية	لدول	املنطقتني.	

	 املناف�صة	احلادة	واملتزايدة	من	دول	جنوب	�رشق	اآ�صيا	للعديد	من	منتجات		

الدول	العربية.	

	 لل�صلع		 القيا�صية	 باملوا�صفات	 متبادل	 اعرتاف	 نظام	 وجود	 اإىل	 الفتقار	

املتبادلة	على	امل�صتوى	الإقليمي	العربي	الإفريقي.

	 ة.	 درَ بَّ 	املعوقات	اخلا�صة	بالنقل	وال�صحن،	وقلة	الطرق	املُعرَ

	 طول	فرتات	الإجراءات	اجلمركية،	والبريوقراطية	على	احلدود.		

	 	موؤ�رش	الأداء	اللوج�صتي	يف	العديد	من	دول	املنطقتني.		 درَينِّ ترَ

التجاري  التبادل  باأداء  الرتقاء  جهود  تعزيز  ومقومات  القوة  نقاط   

العربي الأفريقي: 

	 يف		 مثلة	 العربية	 الدول	 بني	 للتعاون	 وت�رشيعي	 موؤ�ص�صي	 اإطار	 ُر	 فُّ ورَ ترَ

جامعتها،	والدول	الأفريقية	مثلة	يف	جمل�ص	احتادها،	ووجود	اإ�صرتاتيجية	

العديد	من	 الإفريقية	بني	 العربية	 التجارة	 تعاون	م�صرتك	ومبادرة	ج�صور	

املوؤ�ص�صات.

	 �صخامة	الطاقات	ال�صتيعابية	لالأ�صواق	العربية	والإفريقية.		

	 ة	الأطراف.		 درَ دِّ التفاقيات	التجارية	الثنائية	وُمترَعرَ

	 اإمكانيات	التن�صيق	بني	املوؤ�ص�صات	الأفريقية	والعربية	والإقليمية	التمويلية		

ف	التجارة	وال�صناعة	والزراعة	يف	الإقليمني.	 والتنموية،	وُغررَ

	 	مواطن	ال�صعف	واملحددات:	

	 �صعف	البنية	التحتية	الت�صديرية	يف	غالبية	دول	املنطقتني،	مبا	يف	ذلك	املوانئ		
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البحرية،	والنقل،	وال�صعات	التخزينية،	اإ�صافة	لرتفاع	كلفة	النقل	ونولون	

ة	نتيجة	للظروف	ال�صيا�صية	والأمنية	 ررَ دَّ ال�صحن	والتاأمني	على	الب�صائع	املُ�صرَ

ة	يف	بع�ص	الدول	الإفريقية	والعربية. ِقرَّ غري	املُ�صترَ

	 غياب	اأو	الق�صور	يف	البنية	املوؤ�ص�صية	الفنية	الداعمة	لتنمية	التبادل	التجاري،		

وبخا�صة	يف	جمالت	معايري	اجلودة،	واملوا�صفات	القيا�صية	والعتماد.	

	 ف	التجارية	يف	املنطقتني.	 قلة	اأو	�صعف	التن�صيق	بني	رجال	الأعمال	والُغررَ

	 �ص	املو�صمية		 قلة	اأو	�صعف	البنية	املعلوماتية	عن	الأ�صواق	والأ�صعار	والُفررَ

البيانات	التي	ت�صاعد	يف	اتخاذ	القرار	 وغريها	من	نظم	املعلوماتية	وقواعد	

الت�صديري	اأو	ال�صتريادي.

	 عدم	انتظام	خطوط	النقل	)	بحرية	وجوية(	بني	الدول	العربية	ومعظم	دول		

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

	 ارتفاع	تكاليف	النقل	بني	الطرفني	حيث	ت�صري	بع�ص	الدرا�صات	للبنك	الدويل		

احلبي�صة	 الدول	 اإفريقيا	ويف	 ال�صلع	يف	غرب	 اأ�صعار	 تزيد	 النقل	 تكاليف	 	 اأنَّ

بن�صب	عالية.	

	 	عدم	وجود	بنية	حتتية	منا�صبة	للنقل	البي	يف	بع�ص	دول	املنطقتني.		

	 عدم	وجود	فروع	للبنوك	العربية	يف	كثري	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.		

الُفَر�ص واملجالت الواعدة:

	 �ص	النهو�ص	بتجارة	الأ�صمدة	الكيماوية.		 ُفررَ

	 لرَة	العالية	يف	اأ�صواق		 �ص	تعزيز	جتارة	ال�صلع	ذات	القيم	الت�صديرية	املُحترَمرَ ُفررَ

دول	جنوب	ال�صحراء،	مثل:	الأدوية،	واأجهزة	الإ�صاءة،	ومعدات	تو�صيل	

الكهرباء،	والأ�صمنت	واجلري،	واملواد	الغذائية.	

	 جتارة	احليوانات	احلية	واللحوم،	حيث	ميكن	اأن	ت�صاهم	دول	اأفريقيا	جنوب		

ال�صحراء	بفاعلية	يف	توفري	احتياجات	الدول	العربية	من	هذه	ال�صلع.
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	 القدرات		 مل�صاعفة	 والرخويات	 والق�رشيات	 الأ�صماك	 منتجات	 جتارة	

الت�صديرية	للدول	الأفريقية	ال�صاحلية،	ونظريتها	العربية.

	 جتارة	احلبوب	الغذائية	وما	تتطلبه	من	توجيه	ا�صتثمارات	اإ�صافية	لإنتاج		

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	ذات	الإمكانات	املوردية	واملزايا	 احلبوب	يف	دول	

الن�صبية	يف	هذا	ال�صاأن.

	 منها،		 الأفريقية	 للدول	 الت�صديرية	 القدرات	 لزيادة	 الزيتية	 البذور	 جتارة	

من	 وال�صتفادة	 املنطقتني	 يف	 الزيوت	 لإنتاج	 الت�صنيعية	 الطاقات	 وتاأهيل	

منتجاتها.	

	 ر	لوجود	وتزايد	الطلب	عليها	يف	املنطقتني.	 رَّ
جتارة	ال�صكر	اخلام	اأو	املُكرَ

	 �ص	تعزيز	جتارة	املواد	العلفية	احليوانية.		 	ُفررَ

َدات:   املخاطر واملَُهدِّ

	 	املناف�صة	الدولية،	وبخا�صة	مناف�صة	ال�صني	ودول	�رشق	اآ�صيا.	

	 دول		 بع�ص	 املا�صية	 الفرتة	 �صهدتها	 التي	 ال�صيا�صية	 الإقليمية	 النزاعات	

ا	اأو	من	انتقال	اأحداثها	اأو	انت�صارها	حيث	 ِدهرَ دُّ رَ ف	من	جترَ املنطقتني،	والتخوُّ

ُد	هذه	النزاعات	اقت�صاديات	الدول	التي	تن�صب	فيها،	وحتد	من	عالقاتها	 دِّ ُتهرَ

اخلارجية،	وبخا�صة	يف	جمالت	التجارة	وال�صتثمار.

	 زيادة	املخاطر	التجارية	نتيجة	لالأحداث	ال�صيا�صية	الإقليمية	وخماطر	النقل		

يف	املمرات	التجارية	مثل	م�صيق	هرمز	وم�صيق	باب	املندب.	

	 من		 و�صيطرة	جمموعة	 ال�صحن	 لعمليات	 الأجنبية	 ال�رشكات	 بع�ص	 احتكار	

الو�صطاء	والوكالء	التجاريني	غري	العرب	على	امل�صالك	الت�صويقية	لل�صلع	يف	

كثري	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	خا�صة	الهنود.

	 �صعف	النظم	املالية	وامل�رشفية	يف	العديد	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

	 �صعف	التن�صيق	الإعالمي	والرتويجي	العربي	الأفريقي.	
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مقرتحات تعزيز التبادل التجاري العربي الإفريقي:

ثَّل	يف	�صياغة	خطة	عمل	لتطوير	التجارة	العربية	الإفريقية	يف	اإطاره	برنامج	 تترَمرَ

املوؤ�ص�صية	 الهياكل	 قبل	 من	 تنفيذها	 يتم	 الإفريقية،	 العربية	 التجارة	 ج�صور	

نة	للمبادرة،	ي�صاف	اإليها	اجلهات	ذات	العالقة	من	القطاع	العام	واخلا�ص	 وِّ املُكرَ

يف	املنطقتني	العربية	والإفريقية	مبا	ي�صاعد	يف	اإ�رشاك	اأ�صحاب	امل�صلحة	و�صمان	

التن�صيق	وحتديد	امل�صئوليات،	وبرجمة	ومتابعة	تنفيذ	اأن�صطة	التطوير	الالزمة.

اآثار	 تخفيف	 اأو	 اإزالة	 نحو	 تتوجه	 رئي�صية	 حماور	 خم�صة	 يف	 اخلطة	 ثَُّل	 ترَمرَ ترَ

تعظيم	 واأي�صًا	 القوة،	 عنا�رش	 تكري�ص	 اأو	 ال�صعف،	 نقاط	 تقوية	 اأو	 املحددات،	

�ِص	املتاحة،	واحلد	من	املخاطر. ال�صتفادة	من	الُفررَ

َرات اخلطة:  من ُمَبِّ

	 الة	للتكامل	القت�صادي	الإقليمي.		 اأهمية	التبادل	التجاري	كاأداة	فعَّ

	 التجارية		 التطورات	 ظل	 يف	 الإفريقي	 العربي	 والتن�صيق	 التعاون	 �رشورة	

الدولية	املعا�رشة.

	 املواقع		 بحكم	 املنطقتني	 دول	 بني	 القائمة	 الروابط	 من	 ال�صتقادة	 اأهمية	

اجلغرافية	والعالقات	القت�صادية	وال�صيا�صية	يف	تنمية	التبادل	التجاري.

	 اأهمية	التبادل	التجاري	يف	ت�صجيع	ال�صتثمارات	العربية	الإفريقية	امل�صرتكة،		

وال�صتغالل	التكاملي	للموارد.

	 احلاجة	اىل	تاأطري	التعاون	والتن�صيق	بني	موؤ�ص�صات	القطاع	العام	واخلا�ص		

واجلهات	التمويلية	والتنموية	يف	جمال	التبادل	التجاري.

اأهداف البنامج:

	 قات	التجارية	بني	دول	املنطقتني.	 زيادة	التدفُّ

	 	توفري	وتعزيز	فر�ص	التمويل	التجاري.		

	 حت�صني	البنيات	التحتية	اللوج�صتية	وتعزيز	دور	املكاتب	التجارية	يف	دول	املنطقتني.	
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	 	بناء	القدرات	الب�رشية	واملوؤ�ص�صية	يف	املجال	التجاري.		

	 تفعيل	التفاقات	التجارية	القائمة	بني	الطرفني.		

	 حت�صني	جودة	املنتجات	املتبادلة،	وزيادة	فر�ص	نفاذ	ال�صادرات.		

	 الأن�صطة	وامل�رشوعات.		 تندرج	حتت	حمور	من	حماور	اخلطة	جمموعة	من	

تتوزع	مهام	تنفيذ	اأن�صطة	اخلطة	على	خمتلف	�رشكاء	التفيذ	حيث	يتم	تنفيذ	

بع�صها	على	امل�صتويات	القطرية	وتقع	مهام	تنفيذها	على	عاتق	القطاعني	العام	

الدرا�صات	والرتويج	واملعار�ص،	ويتم	 ان�صطة	 املعنية	مثل	 بالدول	 واخلا�ص	

تنفيذ	البع�ص	الآخر	على	م�صتويات	اإقليمية،	مثل:	اللقاءات	وور�ص	التدريب،	

اأو	على	امل�صتوى	العربي	الإفريقي	امل�صرتك،	مثل:	قواعد	البيانات	وال�صبكات.	

حمور الدرا�ضات وال�ضت�ضارات: 

	 ا�صتق�صاءات	حول	العر�ص	والطلب	لتحديد	احتياجات	الأ�صوق	امل�صتهدفة		

وبخا�صة	ل�صلع:	الأغذية،	واملن�صوجات	واملالب�ص،	والأدوية	وامل�صتح�رشات	

الكهرباء،	 ومعدات	 واأجهزة	 اجللدية،	 واملنتجات	 واجللود	 ال�صيدلنية،	

واملعادن،	واخل�صب	والأثاث.

	 اإعداد	وتنفيذ	برامج	م�صرتكة	للبحوث	يف	املجالت	ذات	الهتمام	امل�صرتك	يف		

اإطار	التجارة	الدولية	اأو	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني.	

	 ذات		 لل�صلع	 القيمة	 و�صال�صل	 ال�صوقية	 الدرا�صات	 من	 جمموعة	 اإعداد	

قاعدة	 لتو�صيع	 اخلام	 واملواد	 النهائية	 املنتجات	 من	 الواعدة	 الإمكانيات	

اأ�صواقها	على	امل�صتوى	الإقليمي،	 تبادلها	التجاري،	وحتديد	�ُصُبل	اخرتاق	

وللدول	الأطراف.

	 تقدمي	اخلبة	من	خالل	ال�صت�صارات	واملعونات	الفنية	يف	خمتلف	املجالت		

م�صتوى	 وعلى	 القطرية،	 والحتياجات	 للخ�صو�صية	 ووفقًا	 التنموية،	

امل�رشوعات	التجارية	التنموية	امل�صرتكة.
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	 حتديد	فر�ص	التجارة	وال�صتثمار	يف	املنطقتني	وحتويلها	اإىل	معامالت	جتارية.	

	 تنمية		 واإ�صرتاتيجيات	 الرتويج	 اإ�صرتاتيجيات	 لإعداد	 الفني	 الدعم	 تقدمي	

ال�صادرات	وبخا�صة	للموؤ�ص�صات	ال�صغرية	واملتو�صطة.

حمور بناء القدرات الب�ضرية واملوؤ�ض�ضية:

ن	اإعداد	وتنفيذ	برامج	واأن�صطة	التدريب	وتبادل	اخلبات	 وِّ يتم	يف	اإطار	هذا	املُكرَ

على	امل�صتويات	القطرية،	وعلى	امل�صتويات	الإقليمية	لرفع	كفاءة	وتاأهيل	الكوادر	

املتخ�ص�ص	يف	خمتلف	جمالت	 املدربني،	والتدريب	 الفنية،	وتدريب	 واخلبات	

التبادل	التجاري	للعاملني	يف	الأجهزة	احلكومية	والقطاع	اخلا�ص	يف	املنطقتني	

العربية	والإفريقية.	وت�صمل	اأن�صطة	التدريب	ما	يلي:

	 جمال	تقدمي	خدمات	التوفيق	وتنظيم	اجتماعات	امل�صرتين/	البائعني،		

	 �ص	ال�صترياد	والت�صدير.	 جمال	حتديد	ُفررَ

	 جمال	اإجراء	البحوث	امليدانية	وتطوير	املنتجات	والأ�صواق.		

	 جمال	القيام	بالبعثات	الت�صويقية	وتنظيم	املعار�ص	التجارية.	

	 وبالتن�صيق		 الدول،	 لحتياجات	 وفقًا	 التدريبية	 الأولويات	 حتديد	 ويتم	

والتعاون	التام	مع	الأطراف	املعنية	بالدول	العربية.	

	 جمالت		 يف	 التمويلية	 باملوؤ�ص�صات	 العاملة	 الفنية	 الكوادر	 قدرات	 بناء	

التاأمني،	والتمويل،	وال�صمان	وال�صداد.	

حمور الإجراءات والتدابري الفنية:

ُز	مبا�رشة	على	الآليات	التي	تتوافر	بها	حاليًا	اأطر	موؤ�ص�صية	اأو	�صيا�صات	 كِّ وهو	ُيررَ

وت�رشيعات	اتفق	عليها	اأو	مقرتح	لأول	مرة	يف	هذه	الدرا�صة،	ومن	اأهمها:

	 املنتجات		 لتجارة	 ال�صلعي	 التنوع	 زيادة	 اإطار	 يف	 ل�صلع	جديدة	 اأ�صواق	 فتح	

الزراعية	العربية	الإفريقية،	اأو	تو�صيع	نطاق	ا�صتيعاب	وح�صة	هذه	املنتجات	

يف	التجارة	الراهنة.
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	 اأو	مراحل		 اإحدى	�صيغ	 اإىل	 ل	 بالتو�صُّ القيود	اجلمركية	 اإزالة	 على	�رشعة	 العمل	

رَح	حاليًا	)منطقة	جتارة	تف�صيلية(. التكتُّل	اأو	التعاون	يف	املجال	التجاري،	واملُقرترَ

	 غري		 القيود	 من	 احلد	 اأو	 لإزالة	 وال�صوابط	 والتدابري	 الإجراءات	 اتخاذ	

اجلمركية	املعوقة	يف	اإطار	التكتالت	القائمة.

	 تو�صيع	نطاق	ال�رشاكة	التجارية	مع	دول	املنطقتني،	من	خالل	اإحالل	حمل		

ال�رشكاء	التقليديني	اأو	اجلدد	القائمني.

	 املنطقتني،		 يف	 الت�صديرية	 للمنتجات	 للرتويج	 املتخ�ص�صة	 املعار�ص	 اإتاحة	

وذلك	بالتبادل	بني	الدول	العربية	والإفريقية.

	 الوعي		 لزيادة	 واأنواعها	 م�صتوياتها	 مبختلف	 واللقاءات	 املوؤمترات	 عقد	

العربية	 الزراعية	 بالتجارة	 املتعلقة	 الق�صايا	 حول	 النظر	 وجهات	 وتبادل	

الإفريقية،	ومب�صاركات	وا�صعة.

	 و�صع	برنامج	لمتزاج	اخلبات	واملهارات	املكت�صبة	يف	حقل	العمل	الزراعي		

والتجاري	بني	الدول	العربية	والإفريقية	من	خالل	مراكز	م�صرتكة	للتمييز	

.Centers of Excellence
	 اإقامة	نظم	معلوماتية	وقواعد	بيانات	م�صرتكة،	�صواًء	اأكانت	متخ�ص�صة	اأو		

متنوعة	املجالت	التجارية	الزراعية،	يتم	ربطها	من	خالل	�صبكات	ومواقع	

والباحثني	يف	هذه	 وامل�صوؤولني	 القرار	 ُمتَِّخذي	 الدولية	خلدمة	 ال�صبكة	 على	

املجالت.

	 ات	لل�رشكات	لإجراء		 تنظيم	لقاءاٍت	للم�صرتين/البائعني	لتكون	مبثابة	من�صَّ

�ِص	التي	مت	حتديدها.	 معامالت	جتارية	وال�صتفادة	من	الُفررَ

حمور ال�ضيا�ضات والت�ضريعات:

	 لتعزيز		 الداعمة	 التن�صيقية	 الآليات	 من	 جمموعة	 ن	 وِّ املُكرَ هذا	 حتت	 تندرج	

التعاون	العربي	الإفريقي	يف	قطاع	التجارة	اخلارجية،	ومن	اأهمها:
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	 مراجعة	وتن�صيق	�صيا�صات	اأ�صعار	ال�رشف	للعمالت	املحلية	يف	اإطار	التعاون		

املايل،	وبخا�صة	يف	التعامالت	التجارية	بني	املنطقتني.

	 العمل	على	مواءمة	قوانني	التجارة	والأعمال	يف	املنطقتني	يف	اإطار	�صيا�صات		

العربية	 الدول	 بني	 ثنائي	 �صعيد	 على	 �صواًء	 ة،	 قرَ ُمنرَ�صَّ خارجية	 جتارية	

اأو	 والتكتالت،	 املجال�ص	 اأو	 اجلغرافية،	 الأقاليم	 �صعيد	 اأو	 والإفريقية،	

	من	املنطقتني. الحتادات	القائمة	يف	ُكلٍّ

	 برَنِّي	�صيا�صات	لتاأمني	خطوط	ائتمانية	لئتمان	ال�صادرات.	 ترَ

حمور قواعد البيانات وال�ضبكات:

	 على		 ت�صتمل	 الإفريقية	 العربية	 للتجارة	 مركزية	 اإلكرتونية	 �صبكة	 اإن�صاء	

ِرين	واملُ�صترَوِرِدين	يف	املنطقتني،	 دِّ ُم	بيانات	حول	كافة	املُ�صرَ دِّ قاعدة	بيانات	ُتقرَ

التجاري	 بالتبادل	 ال�صلة	 ذات	 والإجراءات	 والقوانني،	 والت�رشيعات	

)ت�صديرًا	وا�صتريادًا(،	وبيانات	التوا�صل	مع	املوؤ�ص�صات	ذات	العالقة	من	

القطاعني	العام	واخلا�ص	واملوؤ�ص�صات	الإمنائية	والتمويلية.

	 الفنية،		 ومتطلباتها	 اخلارجية	 الأ�صواق	 حول	 واملعلومات	 البيانات	 توفري	

والأ�صعار،	والإجراءات	اجلمركية،	واخلدمات	اللوج�صتية.	

	 اإ�صدار	تقارير	واإح�صاءات	دورية	حول	تطورات	التجارة	العربية	الإفريقية		

البينية.
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املقدمة 
						تت�صم	العالقات	العربية	الإفريقية	بوجود	�صالت	قويـة	ن�صبة	اإىل	التقـارب	

والدول	 العربية	 الدول	 بني	 والقت�صادية	 ال�صيا�صية	 والعالقات	 اجلغرايف	

	الكثري	من	الدول	العربية	هي	بالأ�صا�ص	دول	اأفريقية.	اإ�صافة	اإىل	 الإفريقية.	كما	اأنَّ

ذلك	هناك	روابـط	ثقافيـة	وح�صارية	وتاريخية	تعود	اإىل	القرن	ال�صابع	امليالدي.	

يف	 والت�صامن	 التن�صيق	 من	 عالية	 درجة	 الإفريقية	 العربيـة	 العالقات	 و�صهدت	

فـي	 ياأتي	 الق�صايا	 من	 الكثري	 اإزاء	 العربية	 الدول	 ا�صتقالل	 تلت	 التي	 املرحلة	

بني	 العالقات	 ت	 جرَ وُتوِّ الحتالل.	 من	 والتخلُّ�ص	 ال�صتعمار	 مكافحـة	 مقـدمتها	

الذي	 1977م	 عام	 يف	 الأول	 الأفريقي	 العربـي	 القمة	 موؤمتر	 بعقد	 الطرفني	
ثَّلت	فـي	الإعالن	الـ�صيا�صي،	واإعالن	برنامج	عمل	 رَ �صدرت	عنه	وثائق	اأ�صا�صية	مترَ

التعاون	العربي	الإفريقي	واإعالن	التعاون	القت�صادي	واملايل	العربي	الإفريقي.

العربية	 الدول	 اقت�صادات	 يف	 متميزة	 مكانة	 اخلارجية	 التجارة	 قطاع	 يحتل	

والإفريقية	لأهميته	يف	توفري	موارد	النقد	الأجنبي	و�صد	فجوة	املوارد	بني	دول	

	التجارة	اخلارجية	اإحدى	الو�صائل	املهمة	 ُ املنطقتني	العربية	والإفريقية.	وُتعترَبرَ

ُق	الدول	التكامل	القت�صادي.	ونظرًا	 قِّ يف	التنمية	القت�صادية؛	فمن	خاللها	حُترَ

للتناف�ص	التجاري	الذي	اأوجدته	التكتالت	القت�صادية	والت�صابق	نحو	الأ�صواق	

ْت	ق�صية	التجارة	العربية	الإفريقية	اأجندة	العمل	العربي	 ررَ دَّ التجارية	العاملية،	ترَ�صرَ

العربية	 ال�رشاكة	 اإ�صرتاتيجية	 تت�صمن	 املثال	 �صبيل	 فعلى	 امل�صرتك.	 الإفريقي	

الإفريقية	وم�رشوع	خطة	العمل	الإفريقي	العربي	امل�صرتك	)2016-2011(	
اهتمامات	 يف	 الأولوية	 ذات	 املجالت	 كاأحد	 الإفريقي	 العربي	 التجاري	 التبادل	

نرَة	يف	برامج	 مَّ 	ق�صية	التبادل	التجاري	العربي	الإفريقي	ُم�صرَ املنطقتني.	كما	اأنَّ

وبرنامج	 اإفريقيا،	 يف	 القت�صادية	 التنمية	 موؤ�ص�صات	 من	 العديد	 واهتمامات	
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العربية	 ال�صادرات	 لتمويل	 اإفريقيا	 يف	 القت�صادية	 للتنمية	 العربي	 امل�رشف	

لإفريقيا،	وم�صاهمة	امل�رشف	يف	راأ�ص	مال	البنك	الإفريقي	للت�صدير	وال�صتريا	.	

وحديثًا	اأطلقت	املوؤ�ص�صة	الدولية	الإ�صالمية	لتمويل	التجارة)ITFC(	مبادرة	

وزيادة	 تعزيز	 بهدف	 فباير2017	 يف	 الإفريقية	 العربية	 التجارة	 ج�صور	
التمويل	 فر�ص	 وتوفري	 والإفريقية،	 العربية	 املنطقتني	 بني	 التجارية	 التدفقات	

التجاري،	و	تعزيز	بناء	القدرات	احلالية	املتعلقة	بالتجارة.

	بداية	التبادل	التجاري	العربي	الإفريقي	تعود	اإىل	عدة	قرون،	 وعلى	الرغم	من	اأنَّ

هائلة،	وهناك	 اقت�صادية	 اإمكانات	وقدرات	 والإفريقية	 العربية	 باملنطقتني	 	 واأنَّ

العربي	 التجاري	 التبادل	 تطوير	 ت�صتهدف	 	 والتفاقيات	 البامج	 من	 العديد	

	حجم	التجارة	بني	 الإفريقي	�صواًء	على	امل�صتويات	القطاعية	اأو	الإقليمية،	اإل	اأنَّ

التبادل	 اأمام	م�صرية	تطوير	 ات	 درَ دِّ املُحرَ للعديد	من	 ُ	متدنيًا	ن�صبة	 ُيعترَبرَ املنطقتني	

الراهن	 الو�صع	 ا�صتعرا�ص	 الدرا�صة	 هذه	 ويتم	يف	 الإفريقي.	 العربي	 التجاري	

للتجارة	العاملية،	وم�صتقبل	التجارة	العاملية	يف	ظل	اأهم	امل�صتجدات	والتطورات	

ة	على	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء،	وم�صاهمة	 عرَ قَّ والآثار	املُترَورَ

واأهم	 العاملية،	 التجارة	 يف	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 ودول	 العربية	 الدول	

ال�صحراء،	وكذلك	 اإفريقيا	جنوب	 العربية	ودول	 للدول	 املوؤ�رشات	القت�صادية	

بني	 التجاري	 التبادل	 ومعوقات	 وم�صتقبلها،	 الإفريقية	 العربية	 التجارة	 واقع	

الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	ومقرتحات	التطوير.				
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 منهجية اإعداد الدرا�سة

اجلزء الأول 



28

الدرا�سة: اأهداف   1.1
الدول	 للتجارة	بني	 الراهن	 الو�صع	 للدرا�صة	يف	حتليل	 الرئي�صي	 الهدف	 ُل	 ثَّ ترَمرَ يرَ

ة	ت�صاعد	على	تعزيزها	وتنمية	 درَ دَّ العربية	والإفريقية	للو�صول	اإىل	تو�صيات	حُمرَ

�صادرات	التجارة	العربية	الإفريقية.	وت�صمل	الأهداف	الفرعية	ما	يلي:

تقدمي	ملحة	عامة	حول	اأو�صاع	التجارة	العاملية،	وم�صاهمة	دول	املنطقتني	فيها.	

ا�صتعرا�ص	اأهم	املوؤ�رشات	القت�صادية	لدول	املنطقتني	ب�صكل	مقارن.

ال�صلعية	 بهياكله	 يت�صل	 فيما	 الإفريقي	 العربي	 التجاري	 التبادل	 واقع	 حتليل	

واجلغرافية،	وموازينه	التجارية،	واتفاقياته،	وتدفقات	ال�صادرات	والواردات	

دَّلت	منوها،	واأهم	موؤ�رشات	تناف�صية	التجارة	العربية	 واجتاهات	تطورها	وُمعرَ

مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

ا�صتعرا�ص	اأهم	الدول	املناف�صة	لتجارة	الدول	العربية	يف	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	

وبيئة	الأعمال	ذات	ال�صلة	بالتجارة	يف	املنطقتني.	

ات	ومعوقات	التبادل	التجاري	العربي	الإفريقي،	وتدفق	ال�صادرات	 درَ دِّ حتليل	حُمرَ

العربي	 التجاري	 التبادل	 تعزيز	 ومقرتحات	 الإفريقية،	 الدول	 اإىل	 العربية	

الإفريقي.

الدرا�سة:  اإعداد  اأ�س�س   2-1
	اإعداد	الدرا�صة	وما	تت�صمنه	من	نتائج	ومقرتحات	يف	اإطار	جمموعة	من	الأ�ص�ص	 َّ 	مترَ

ثَّلة	يف	امل�صاهمة	يف	تعزيز	التجارة	العربية	 املُترَمرَ اأهدافها	 مبا	ي�صاعد	على	حتقيق	

الإفريقية	وزيادة	تدفق	ال�صادرات	العربية	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	مبا	

ُل	اأهم	هذه	الأ�ص�ص	فيما	يلي: ثَّ ترَمرَ يحقق	املنافع	امل�صرتكة.	وترَ

اُفُق	التوجهات	نحو	تنمية	التجارة	العربية	مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 ورَ 	ترَ

	 واأنَّ الإفريقية.	 العربية	 املنطقتني	 يف	 امل�صتقبلية	 والروؤى	 التوجهات	 مع	 يتفق	

عجلة	 دفع	 يف	 �صي�صاهم	 الطرفني	 بني	 حقيقية	 �رشاكة	جتارية	 اإن�صاء	 يف	 النجاح	
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التنمية	القت�صادية	يف	املنطقتني.

ت	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني	ميكن	حتقيقها	يف	اإطار	�رشاكة	 لرَ دَّ 	زيادة	ُمعرَ 	اإنَّ

جتارية	تتما�صى	مع	ما	يتوفر	من	مقومات	لزمة	لإجناح	تلك	ال�رشاكة،	مثل	توفر	

رة	واملمكنة،	 املتوفِّ التمويل	 الطرفني،	وفر�ص	 لدى	 ال�صيا�صية	 الرغبة	والإرادة	

ت	الطلب	واملزايا	الن�صبية	 لرَ دَّ وتوفر	قائمة	بال�صلع	املتبادلة	بني	الطرفني	وفق	ُمعرَ

والتناف�صية.	

لتو�صيف	 	2017 حتى	 	2010 من	 الفرتة	 للدرا�صة	 الزمني	 الإطار	 ى	 طَّ غرَ 	
جميع	املتغريات	الواردة	بالدرا�صة	�صواًء	اأكانت	متعلقة	بالتجارة	اخلارجية	اأو	

املنطقتني	 دول	 الإطار	اجلغرايف	 ى	 طرَّ غرَ الأخرى،	يف	حني	 القت�صادية	 املوؤ�رشات	

العربية	والإفريقية.	

ا�صتخدمت	الدرا�صة	بيانات	قاعدة	بيانات	موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية	

ال�صلع	يف	 اأحد	ت�صنيفات	 ال�صلعي	)SITIC(،	وهو	 التوزيع	 النكتاد(	وفق	 	)
الت�صنيع	 ويعك�ص	مراحل	 الدولية،	 املقارنات	 يف	 امل�صتخدمة	 التجارة	اخلارجية	

	العتماد	 َّ وم�صتلزمات	الإنتاج	وطبيعة	ا�صتخدامات	ال�صلع،	وملزيد	من	التدقيق	مترَ

وفق	 وذلك	 	)Digits و2  	Digits  3 ل)	 ُمفرَ�صَّ م�صتوى	 على	 البيانات	 على	
ف	ب�صورة	اأكرث	تف�صياًل	على	موؤ�رشات	 متطلبات	حتليل	البيانات	ال�صلعية،	وللتعرُّ

العربية	ودول	 الدول	 التجارة	اخلارجية	بني	 تنمية	 �ِص	 التجارة	اخلارجية	وُفررَ

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	

البيانات: م�سادر   :3-1
اجلهات	 من	 للعديد	 املن�صورة	 البيانات	 على	 رئي�صية	 ب�صفة	 الدرا�صة	 ا�صتندت	

من	اأهمها	قواعد	بيانات	موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية،	والبنك	الدويل،	

املتحدة	 الأمم	 بيانات	 قاعدة	 مثل:	 العاملية	 التجارة	 ببيانات	 املعنية	 واملواقع	

	،Trademapو	،UN Comtrade	الأ�صا�صية	ال�صلع	لتجارة	الإح�صائية
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ا	 هرَ دَّ عرَ
رَ
وغريها	من	املواقع،	اإ�صافة	لوثائق	الدرا�صات	والبحوث	ذات	العالقة،	التي	اأ

امل�رشف	العربي	للتنمية	القت�صادية	يف	اإفريقيا	وبنك	التنمية	الإفريقي،	وقاعدة	

العربية،	 الدول	 وجامعة	 الإفريقي،	 الحتاد	 ومفو�صية	 الدويل،	 البنك	 بيانات	

كما	 اإفريقيا.	 يف	 والجتماعية	 القت�صادية	 للدرا�صات	 بحريي	 ماأمون	 ومركز	

ت	ال�صتعانة	ببع�ص	البيانات	والإح�صاءات	املن�صورة	ذات	العالقة	مبو�صوع	 َّ مترَ

الدرا�صة	على	�صبكة	املعلومات	الدولية	)الإنرتنت(،	وبع�ص	الأطروحات	العلمية	

والإ�صدارت	حول	مو�صوعات	التجارة	الدولية	والإقليمية.	

البيانات:  حتليل  اأ�سلوب   4-1
ا�صتخدم	 حيث	 والكمي،	 الو�صفي	 التحليل	 اأ�صلوبي	 على	 الدرا�صة	 اعتمدت	

الأ�صلوب	الو�صفي	تف�صري	بع�ص	املتغريات	املتعلقة	بالدرا�صة	وو�صع	املُقرتحات	

واملتغريات	 الظواهر	 لقيا�ص	 الكمي	 الأ�صلوب	 على	 اعتمدت	 بينما	 والتو�صيات،	

املتعلقة	بتحليل	بيانات	التجارة	اخلارجية	للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	

ت	النمو	والتغري	واملتو�صطات	احل�صابية	وغريها،	 لرَ دَّ ال�صحراء	مثل	ا�صتخدام	ُمعرَ

وباملزايا	 اخلارجية	 بالتجارة	 اخلا�صة	 املوؤ�رشات	 بع�ص	 اإىل	 ال�صتناد	 	 َّ مترَ كما	

الن�صبية،	والقدرات	التناف�صية	لتو�صيف	واقع	واآفاق	التجارة	بني	الدول	العربية	

ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.



31

التجارة العاملية يف ظل 

امل�ستجدات والتطورات 

املعا�سرة

اجلزء الثاين 
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العاملية: للتجارة  الراهن  الو�سع   1-2
ل	 دَّ ت	منو	اإجمايل	التجارة	العاملية،	حيث	بلغ	ُمعرَ لرَ دَّ ت�صري	الإح�صاءات	اإىل	بطء	ُمعرَ

النمو	ال�صنوي	لل�صادرات	العاليمة	خالل	الفرتة	2010-2017	نحو	0.1% 
فقط،	جدول	)2-1(.	ويف	هذا	ال�صدد	اأ�صار	تقرير	موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	
والتنمية	)انكتاد(	حول	املوؤ�رشات	والجتاهات	الرئي�صية	للتجارة	الدولية	عام	

	التجارة	الدولية	�صهدت	يف	الآونة	الأخرية	اجتاهات	غري	عادية	 2016	اإىل	اأنَّ
وانخف�صت	 	،2015 عام	 يف	 التدهور	 من	 زادت	 بطيئة	 بوترية	 منت	 حيث	

التجارة	العاملية	بنحو	%10،	وهذا	النمو	ال�صلبي	يف	قيمة	التجارة	الدولية	مل	

يتم	ت�صجيله	منذ	عام	2001.	
اأ�صعار	 اأهمها	النخفا�ص	يف	 اإىل	العديد	من	العوامل،	من	 يرجع	هذا	النخفا�ص	

من	 النفط	 اأ�صعار	 انخف�صت	 حيث	 الدولر؛	 قيمة	 وارتفاع	 الأ�صا�صية	 ال�صلع	

متو�صط	اأكرث	من	100	دولر	اأمريكي	للبميل	يف	عام	2014	اإىل	حوايل	50 
و2015  	2014 عامي	 بني	 الدولر	 قيمة	 وارتفعت	 	،2015 عام	 يف	 دولر	
بنحو	%15.	كما	انخف�ص	معدل	منو	حجم	ال�صادرات	من	البلدان	النامية	اإىل	

ت	منو	تزيد	عن	%10	خالل	الفرتة	 لرَ دَّ نحو	%1	يف	عام	2015،	مقارنة	مُبعرَ

.2008  2003-

	وُتعِزي	منظمة	التجارة	العاملية	انخفا�ص	م�صتوى	منو	التجارة	يف	عام	2016 
عام	 يف	 	2.3% نحو	 بلغ	 الذي	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 منو	 �صعف	 اإىل	 جزئيًا	

منظمة	 	 اأنَّ من	 الرغم	 وعلى	 	.2015 عام	 يف	 	2.7% بنحو	 مقارنة	 	2015
التجارة	العاليمة	تتوقع	اأن	تعاود	التجارة	منوها	يف	كل	من	القيمة	واحلجم	يف	

	التجارة	الدولية	كانت	اأف�صل	بكثري	يف	عامي	 عام	2018،	وعلى	الرغم	من	اأنَّ
	 اأنَّ اإىل	 ت�صري	 النكتاد	 	 اأنَّ اإل	 ال�صابقتني،	 بال�صنتني	 2018	مقارنة	 و	 	2017
امل�صتقبل	 يف	 �صي�صتمر	 الإيجابي	 الجتاه	 هذا	 كان	 اإذا	 ما	 لقيا�ص	 ٌر	 ُمبرَكِّ الوقت	
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املنظور،	فهناك	العديد	من	العنا�رش	التي	قد	توؤثر	�صلبًا	على	التجارة	الدولية	يف	

ال�صنوات	القادمة.

	هذه	التطورات	�صتوؤثر	ب�صكل	مبا�رش	وغري	مبا�رش	على	واقع	 ا	ل�صك	فيه	اأنَّ وِمَّ

من	 العمل	 ي�صتوجب	 ا	 ِمَّ والإفريقية،	 العربية	 املنطقتني	 يف	 التجارة	 وم�صتقبل	

والعمل	 امل�صتقبل،	 يف	 التغريات	 تلك	 ملثل	 ال�صلبية	 الآثار	 لتاليف	 الطرفني	 جانب	

على	زيادة	التبادل	التجاري	بينهما	للحد	من	التبعات	والآثار	ال�صلبية	لنخفا�ص	

ت	النمو	للتجارة	العاملية	على	اقت�صادات	دول	املنطقتني. لرَ دَّ ُمعرَ

         جدول )2-1(: تطور التجارة  العاملية خالل الفرتة 2010-2017 ) مليار دوالر(

.unctadstat.unctad.org	:من	وُح�ِصبرَت	ْت امل�صدر	:	ُجِمعرَ

البيان							2010							2011							2012							2013							2014							2015							2016							2017						املتوسط					معدل	

				النمو 	 	 	 	 	 	 	 	 						

		السنوي 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			للفرتة 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2010-			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

)%(	2017																		 	 	 	 	 	 	 	 	

واردات

0.1						17659							17952					16213					16692					19027					18931					18625					18416					15421 	العامل	

صادرات

	العامل						15302						18339					18497						18954					18969					16520					16030					17731						17543							0.0

إجاميل

	التجارة

العاملية						30723					36755					37123					37885					37996					33212						32242					35683					35202								0.0
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التوزيع ال�سلعي للتجارة العاملية:

ت�صاهم	التجارة	الدولية	يف	اإ�صباع	الرغبات	بتوفري	ال�صلع	واخلدمات	للم�صتهلكني	

املتبادلة	يف	 ال�صلع	 لقيم	�صادرات	خمتلف	 اأقل.	ووفقًا	 واأ�صعار	 اأف�صل	 ب�صورة	

خالل	 ال�صلعي	 التجارة	 هيكل	 يف	 م�صاهمة	 ال�صلع	 اأكب	 كانت	 الدولية	 التجارة	

ثم	 الإلكرتونية،	 وال�صلع	 الكهربائية	 الأجهزة	 هي:	 	2017-2010 الفرتة	
جدول	 	، النووية	 واملفاعالت	 الآلية	 الأجهزة	 تليها	 	، املعدنية	 والزيوت	 الوقود	

)2-2(	و�صكل	)1-2(.	
على	 املتبادلة	 والزراعية	 الغذائية	 لل�صلع	 ال�صلعي	 الهيكل	 مكونات	 اأهم	 ثَّل	 وتترَمرَ

امل�صتوى	العاملي	خالل	فرتة	الدرا�صة	يف	اللحوم	والألبان	ومنتجاتها،	والأ�صماك،	

والفاكهة،	واحلبوب،	والزيوت.

 جدول )2-2(: م�ساهمة اأهم ال�سلع يف ال�سادرات العاملية ملتو�سط للفرتة 2013-2017 

املساهمة	يف	الصادرات	)%(السلع

www.trademap.org		:	من	وُحِسبَت	ُجمعت	:	املصدر														

	 	13.4 	 	 	 	 أجهزة	كهربائية	وصوتية	

13.22 	 	 	 	 وقود	وزيوت	معدنية	

11.21 	 	 	 	 أجهزة	وأدوات	آلية	

8.1 	 	 	 	 سيارات	ومركبات	

4.1 	 	 	 	 معادن	مثينة	

2.9 	 	 	 	 أدوية	برشية	وبيطرية	

1.7 	 	 	 	 	 ذهب	

0.8															 	 	 	 	 حبوب	

0.7 	 	 	 	 لدائن	ومصنوعاتها	

0.69 	 	 	 	 اللحوم	ومنتجاتها	

0.62 	 	 	 	 أسامك	وقرشيات		

0.61 	 	 	 	 	 الفاكهة	

0.6 	 	 	 	 زيوت	ودهون	حيوانية		

0.54 	 	 	 مثار	وبذور	وحبوب	زيتية	

0.45 	 	 	 	 منتجات	األلبان	

44.96 	 	 	 	 	 سلع	أخرى	
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�سكل )2-1(: الهيكل ال�سلعي لل�سادرات العاملية كمتو�سط للفرتة 2013-2017م

.Unactad	و	،www.trademap.org	:	املصدر

1--4 التوزيع اجلغرايف للتجارة العاملية:
التنمية	 حتقيق	 يف	 فعالة	 كاأداة	 اخلارجية	 التجارة	 الدول	 ت�صتخدم	 ما	 غالبًا	

القت�صادية،	وحت�صني	الدخول	واحلد	من	البطالة.	وتندمج	دول	العامل	يف	التجارة	

اأو	 الت�صدير	 �صواًء	من	حيث	حجم	 بن�صب	متفاوتة	وباجتاهات	متغرية	 العاملية	

اأكرث	 من	 وال�صني	 واأمريكا	 الأوروبي	 الحتاد	 دول	 	ُ وُتعترَبرَ ال�صترياد،	 حجم	

الدول	اندماجًا	يف	القت�صاد	العاملي.

العاملية: لل�سادرات  اجلغرايف  التوزيع   1-2-1-2
الفرتة	 خالل	 لل�صلع	 ة	 ررَ ِدّ املُ�صرَ الدول	 اأهم	 	 اأنرَّ 	)3-2( جدول	 بيانات	 ُح	 �صِّ ُتورَ
العاملية	 التجارة	 يف	 م�صاهمة	 بن�صبة	 ال�صني	 من:	 كل	 هي	 	2017-2010
اأملانيا	 تليهما	 	،9% بنحو	 الأمريكية	 املتحدة	 والوليات	 	،12% حوايل	 بلغت	
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 3% بن�صبة	 املتحدة	 واململكة	 وفرن�صا	 اجلنوبية	 وكوريا	 هولندا	 ثم	 واليابان،	

لكل	منها.

من	 العديد	 ولها	 ال�صادرات،	 يف	 م�صاهمة	 العامل	 دول	 اأكب	 من	 ال�صني	 	ُ وُتعترَبرَ

اجلهود	لدعم	موقفها	التناف�صي	يف	الأ�صواق	العاملية	مثل	جهودها	لإحياء	طريق	

اإىل	خم�صة	 اأن	ت�صل	 املتوقع	 الطريق	من	 ا�صتثمارات	يف	هذا	 احلرير	من	خالل	

تريليونات	دولر	لإن�صاء	مرات	جتارية	ت�صاهم	يف	تعزيز	التبادل	التجاري	بني	

ال�صني	والعديد	من	دول	العامل.

جدول )2-3(: م�ساهمة اأهم الدول يف ال�سادرات العاملية للفرتة 2017-2010

ة ررَ ِدّ امل�صاهمة	يف	املتو�صط	%الدولة	املُ�صرَ

www.trademap.org	:	من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	:	املصدر

1-  2--2 التوزيع اجلغرايف للواردات العاملية:
ة	على	م�صتوى	 	اأهم	الدول	املُ�صترَوِردرَ 	اأنرَّ ُ ترَبرَنيرَّ من	خالل	بيانات	جدول	)2-4(	يرَ
الأمريكية	 املتحدة	 الوليات	 كانت:	 2010-2017م	 للفرتة	 العامل	كمتو�صط	
بلغت	 بن�صبة	 ال�صني	 ثم	 	،13% حوايل	 بلغت	 العاملية	 الواردات	 يف	 مب�صاهمة	

حوايل	%10،	ثم	اأملانيا	بنحو	7%.

12	 	 	 	 	 	 الصني	

9	 	 	 	 	 	 أمريكا	

8 	 	 	 	 	 أملانيا		

4 	 	 	 	 	 اليابان	

3 	 	 	 	 	 هولندا	

3 	 	 	 	 كوريا	الجنوبية	

3 	 	 	 	 	 فرنسا	

3 	 	 	 	 	 إيطاليا	

3 	 	 	 	 اململكة	املتحدة	
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جدول )2-4( م�ساهمة اأهم الدول يف الواردات العاملية للفرتة )2017-2010(

دة امل�صاهمة	يف	املتو�صط	%الدولة	املُ�صتّوررَ

www.trademap.org	:من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	:	املصدر

2- م�ستقبل التجارة العاملية يف ظل اأهم امل�ستجدات 
والتطورات والآثار املتوقعة على الدول العربية ودول اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء:

مل	تنجح	جهود	منظمة	التجارة	العاملية	يف	حتقيق	املفهوم	الكامل	لتحرير	التجارة	

العاملية	والقيام	بدورها	الطبيعي	كمحرك	للنمو	القت�صادي	للدول.	ويرجع	ذلك	

التاأثري	 ذات	 امل�صتجدات	 ت�صهد	جمموعة	من	 الدولية	 القت�صادية	 البيئة	 	 اأنرَّ اإىل	

�ِص	وجود	نظام	 	من	ُفررَ ِلّلرَ املبا�رش	على	م�صتقبل	التجارة	العاملية	التي	ميكن	اأن	ُتقرَ

جتاري	عاملي	م�صاند	لعملية	التنمية	وحت�صني	�رشوط	التبادل	الدويل.	وفيما	يلي	

التجارة	 م�صتقبل	 على	 توؤثر	 اأن	 املتوقع	 من	 التي	 املتغريات	 لبع�ص	 ا�صتعرا�ص	

العاملية.

13 	 	 	 أمريكا	

10 	 	 	 الصني		

7 	 	 	 أملانيا	

4 	 	 	 اليابان	

4 	 	 اململكة	املتحدة	

4 	 	 	 فرنسا	

3 	 	 	 هولندا	

3 	 	 كوريا	الجنوبية	

3 	 	 	 إيطاليا	
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التجارة  على  واآثارها  الدولية  التجارية  النزاعات   1-2-2
العاملية:

ة	النزاعات	التجارية	يف	ظل	ت�صارب	امل�صالح	 خالل	ال�صنوات	املا�صية	تزايدت	ِحدرَّ

ة	هذه	النزاعات	 بني	اأهم	ال�رشكاء	التجاريني	على	م�صتوى	العامل،	وت�صاعدت	ِحدرَّ

بني	الدول	الأكرث	م�صاهمة	يف	التجارة	العاملية	خا�صة	الوليات	املتحدة	الأمريكية	

اأهم	 لرَْت	 ثرَّ رَ ومترَ اأخر	 الأوروبي	من	جانب	 والإحتاد	 واليابان	 وال�صني	 من	جانب،	

مالمح	هذا	النزاع	يف	الآتي:

	 ة	على	واردات		 درَ درَّ 	فر�ص	الوليات	املتحدة	الأمريكية	ر�صوم	جمركية	ُم�صرَ

اأهمها	 من	 الدول	 من	 العديد	 من	 ومنتجات	خمتلفة	 والأملونيوم	 ال�صلب	

�صينية	 �صلع	 على	 	25% ن�صبتها	 ر�صوم	 فر�ص	 ذلك	 واأعقب	 ال�صني،	

بقيمة	34	مليار	دولر.
	 على		 اجلمركية	 الر�صوم	 بزيادة	 الأخرى	 الدول	 وبع�ص	 ال�صني	 قامت	

الزراعية	 ال�صلع	 خا�صة	 الأمريكية	 ال�صلع	 من	 العديد	 من	 وارداتها	

ا	جعل	الوليات	املتحدة	تقوم	بتخ�صي�ص12	مليار	دولر	 واحليوانية،	ِمرَّ
م�صاعدات	للمزارعني	الأمريكيني	املت�رشرين	من	الر�صوم	امل�صادة	التى	

فر�صها	ال�رشكاء	التجاريني	للوليات	املتحدة.

	 	قام	الحتاد	الأوروبي	واليابان	بالرد	على	�صيا�صات	احلماية	الأمريكية		

يويل	 يف	 واليابان	 الأوروبي	 الحتاد	 بني	 )جيفتا(	 اتفاقية	 بتوقيع	

2018.	ووفقًا	لالتفاق	�صتلغي	اليابان	الر�صوم	اجلمركية	عن	94% 
من	وارداتها	من	الحتاد	الأوروبي	مبا	يف	ذلك	%82	من	وارداتها	من	

الأوروبي	 الحتاد	 �صيلغي	 املقابل	 ويف	 والأ�صماك.	 الزراعية	 املنتجات	

الر�صوم	على	%99	من	وارداته	من	اليابان،	حيث	�صيتم	اإلغاء	الر�صوم	
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على	ال�صيارات	وال�صاحنات	اليابانية	بحلول	العام	الثامن	لتطبيق	التفاق	

ُ	مثل	هذه	التكتالت	من	 وعلى	اأجهزة	التلفزيون	يف	العام	ال�صاد�ص.	وُتعترَبرَ

التجارب	الناجحة	التي	ميكن	للدول	العربية	والإفريقية	ال�صتفادة	منها	

	معدل	 يف	مواجهة	الآثار	ال�صلبية	لل�رشاع	التجاري	الدويل،	خا�صة	واأنرَّ

منو	التجارة	العاملية	يتجه	نحو	النخفا�ص.

	 تت�صم		 خطرية	 جتارية	 مرحلة	 يف	 يدخل	 العامل	 	 اأنرَّ 	 ُ ترَبرَنيرَّ يرَ �صبق	 ا	 وِمرَّ

امل�صتمرة	 النزاعات	 مع	 الأثر	 وعميقة	 املت�صارعة	 والتقلبات	 بالتغريات	

التجارة	 على	منو	 �صلبًا	 يوؤثر	 اأن	 ُع	 قرَّ ُيترَورَ الذي	 الأمر	 العاملية	 التجارة	 يف	

العاملية،	�صكل	)2-2(.

�سكل )2-2(: توقعات معدل منو التجارة العاملية 2019-2016

امل�صدر:	منظمة	التجارة	العاملية،	تقرير	اآفاق	التجارة	العاملية،	اأبريل	2018م.

2- 2-2: ال�سيا�سات التجارية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 
واأثرها على تي�سري التجارة العاملية:

تنق�صم	ال�صيا�صة	التجارية	العاملية	اإىل	نوعني	رئي�صيني،	هما:	�صيا�صات	جتارية	

بتقييد	 تت�صم	 حمائية	 جتارية	 و�صيا�صات	 التجارة،	 بحرية	 تت�صم	 انفتاحية	
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التجارة	 يف	 ال�صائد	 الجتاه	 هي	 احلمائية	 اأ�صبحت	 وقد	 التجارة.	 وحماية	

العاملية،	حيث	اأ�صارت	بع�ص	التقارير	ملنظمة	التجارة	العاملية	اأنه	منذ	الأزمة	

التجارة	مع	تزايد	 تباطوؤًا	يف	حترير	 العامل	ي�صهد	 بداأ	 	،2008 لعام	 املالية	
التجارة	 اأمام	 ًا	 يرَ ِدّ رَ حترَ 	 لرَ كرَّ �صرَ الذي	 الأمر	 احلمائية،	 النزعة	 اإىل	 العودة	 وترية	

الر�صد	اخلا�صة	مبنظمة	 تقارير	 وال�صتثمار	والنمو	القت�صادي.	وتو�صح	

ارتفاعًا	 ُل	 ِجّ ُت�صرَ للدول	 التجارية	 التقييدية	 الإجراءات	 	 اأنرَّ العاملية،	 التجارة	

متوا�صاًل.	ومن	الأدوات	امل�صتخدمة	يف	حتقيق	احلماية	التجارية	التعريفات	

اجلمركية،	وح�ص�ص	ال�صترياد	ودعم	ال�صادرات	املحلية	مبا	ي�صاهم	يف	خف�ص	

اأ�صعارها	يف	الأ�صواق	اخلارجية.

الإقليمية	 ال�صيا�صية	 النزاعات	 ة	 ِحدرَّ تزايد	 املا�صية	 القليلة	 ال�صنوات	 �صهدت	

ْت	على	حركة	التجارة	العاملية.	ومن	امل�صتجدات	ال�صيا�صية	 ررَ والدولية	التي	اأثرَّ

التي	كان	لها	العديد	من	الآثار	على	التجارة	العاملية

جنوب	 اإفريقيا	 ولدول	 العربية	 للدول	 اخلارجية	 والتجارة	 عامة	 ب�صفة	

ال�صحراء	ب�صفة	خا�صة:	اأزمات	الربيع	العربي،	والتطورات	اخلا�صة	بحرية	

التجارة	يف	م�صيق	باب	املندب	وم�صيق	هرمز	وهما	من	اأهم	مرات	التجارة	

العاملية،	وكذلك	التطورات	ال�صيا�صية	خلروج	بريطانيا	من	الحتاد	الأوروبي.

املنطقة	 يف	 التجارة	 خريطة	 تغيري	 يف	 العربي	 الربيع	 تطورات	 و�صاهمت	

العربي،	 الربيع	 دول	 انخف�صت	�صادرات	 الأو�صط،	حيث	 وال�رشق	 العربية	

وحدثت	حتولت	للتجارة	يف	دول	اخلليج	نحو	اأ�صواق	جديدة	خا�صة	يف	ال�صلع	

ْت	تلك	الأزمات	على	كفاءة	التجارة	اخلارجية	بني	 ررَ الغذائية	واحلبوب،	واأثرَّ

زاد	 وما	 ملحوظ،	 ب�صكل	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 ودول	 العربية	 الدول	

ة	املخاطر	املتعلقة	بحرية	مرور	التجارة	العاملية	يف	 ِحدرَّ الأمر	خطورة	زيادة	

م�صيق	باب	املندب	وم�صيق	هرمز.
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الأوروبي	 الحتاد	 من	 بريطانيا	 خروج	 جاء	 التغريات	 تلك	 مع	 وبالتزامن	

يًا	جديدًا	اأمام	التجارة	العاملية	ب�صفة	عامة،	والتجارة	اخلارجية	 لي�صع	حتِدّ

	ُ ُيعترَبرَ ب�صفة	خا�صة،	حيث	 ال�صحراء	 اإفريقيا	جنوب	 ودول	 العربية	 للدول	

اأكب	 ومن	 العامل،	 يف	 القت�صادية	 التكتالت	 اأكب	 من	 الأوروبي	 الحتاد	

حيث	 ال�صحراء،	 جنوب	 اإفريقيا	 ودول	 العربية	 للدول	 التجاريني	 ال�رشكاء	

ت�صري	التوقعات	لتغري	خريطة	التجارة	العربية	مع	الحتاد	الأوروبي	يف	ظل	

هذا	خروج	بريطانيا	باعتبارها	من	بني	اأهم	ال�رشكاء	التجاريني	الأوروبيني	

للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

امل�صتجدات	 اأهم	 ظل	 يف	 العاملية	 التجارة	 م�صتقبل	 ا�صتعرا�ص	 خالل	 ومن	

ال�صحراء،	 جنوب	 اإفريقيا	 ودول	 العربية	 الدول	 على	 املتوقعة	 والتطورات	

ميكن	التاأكيد	على	وجود	العديد	من	الآثار	على	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	

العمق	 حيث	 من	 تاأثريها	 درجة	 يف	 الآثار	 تلك	 وتختلف	 ال�صحراء،	 جنوب	

والت�صاع	والت�صارع.	ويف	ظل	توفر	الإرادة	ال�صيا�صية	للدول	العربية	ودول	

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	لتحقيق	تنمية	اقت�صادية	وم�صتدامة	حقيقية،	تاأتي	

اأهمية	تطوير	التجارة	العربية	الإفريقية	للحد	من	الآثار	ال�صلبية	للتطورات	

وامل�صتجدات	املوؤثرة	على	التجارة	العاملية	ب�صفة	عامة،	والتجارة	اخلارجية	

للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	ب�صفة	خا�صة	.

2-3 م�ساهمة الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء 
يف التجارة العاملية:

العاملية	 التجارة	 يف	 والإفريقية	 العربية	 املنطقتني	 دول	 م�صاهمة	 تتنا�صب	 ل	

 7% مع	ما	تذخر	به	املنطقتان	من	موارد،	حيث	�صاهمت	تلك	الدول	بنحو	

ملحق	 	،2017-2010 للفرتة	 ملتو�صط	 العاملية	 التجارة	 اإجمايل	 قيمة	 يف	
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يف	 العربية	 الدول	 م�صاهمة	 امللحق	 بيانات	 وتو�صح	 	.)3-2( و�صكل	 	)1(
ال�صادرات	العاملية	التي	بلغت	حوايل	%6،	بينما	بلغت	م�صاهمة	دول	اإفريقيا	

يف	 املنطقتني	 دول	 م�صاهمة	 اأي�صا	 وتو�صح	 	،2% حوايل	 ال�صحراء	 جنوب	

الواردات	العاملية	التي	بلغت	حوايل	%5	للدول	العربية	وحوايل	%2	لدول	

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	.

�سكل )2-3(: م�ساهمة الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء يف التجارة العاملية)2010-2017( 

adstat.unctad.orghttp://unct : امل�صدر

والإفريقية  العربية  ال�سادرات  لأهم  ال�سلعي  التوزيع   :4-2
للأ�سواق العاملية:

ع	الهيكل	ال�صلعي	لل�صادرات	من	املوؤ�رشات	التي	تدل	على	كفاءة	وقوة	 	تنُوّ ُ ُيعترَبرَ

املتاحة	 للموارد	 اأف�صل	 اقت�صادي	 ا�صتغالل	 هناك	 كان	 وكلما	 الدولة،	 اقت�صاد	

ال�صلعي	 الهيكل	 يف	 ع	 التنُوّ من	 مزيد	 وجود	 على	 ذلك	 �صاعد	 اأنواعها	 مبختلف	

وجود	 حال	 يف	 ال�صادرات	 تلك	 من	 ال�صتفادة	 وتتعاظم	 دولة،	 لأي	 لل�صادرات	

ن�صبة	 وانخفا�ص	 العالية	 امل�صافة	 القيمة	 ذات	 ة	 نرَّعرَ املُ�صرَ ال�صلع	 من	 كبرية	 ن�صبة	

�صادرات	املواد	اخلام.
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	اأهم	مكونات	الهيكل	ال�صلعي	ل�صادرات	الدول	 اأنرَّ وتو�صح	بيانات	ملحق	)2(	
اإجمايل	 من	 	)43.7%( بن�صبة	 والغاز	 والوقود	 البرتول	 يف	 ثرَُّل	 ترَمرَ يرَ العربية	

الذهب	 الأخرى:	 ة	 ررَ درَّ املُ�صرَ العربية	 ال�صلع	 وت�صمل	 العربية.	 ال�صادرات	 قيمة	

لالأملونيوم	 بالإ�صافة	 هذا	 	،)1.8%( الكرمية	 والأحجار	 	،)3.4%( بن�صبة	

وم�صنوعاته.

وت�صمل	اأهم	�صادرات	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء:	الذهب،	واملواد	البرتولية	

والوقود	والغاز،	والنحا�ص،	والأحجار	الكرمية،	والكاكاو،	والف�صة،	والبالتني،	

وخام	احلديد،	وبع�ص	الفلزات	املعدنية.

ويت�صح	من	ا�صتعرا�ص	هيكل	ال�صادرات	لكل	من	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	

جنوب	ال�صحراء	للعامل	التماثل	الن�صبي	بني	الهيكلني	يف	جمموعة	من	ال�صلع	مثل:	

	 اأنرَّ كما	يالحظ	 والذهب،	 الكرمية،	 والأحجار	 واملكررة،	 اخلام	 البرتولية	 املواد	

مكونات	الهيكل	ال�صلعي	لل�صادرات	لكل	من	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	

الت�صنيع	 درجات	 فيها	 تقل	 خام	 اأولية	 مواد	 بكونها	 تت�صم	 ما	 غالبًا	 ال�صحراء	

والقيمة	امل�صافة.

2-5 اأهم الدول امل�ساهمة يف ال�سادرات العربية والإفريقية 
للأ�سواق العاملية:

	اأكب	الدول	العربية	م�صاهمة	يف	ال�صادرات	العربية	 تو�صح	بيانات	ملحق	)3(	اأنرَّ
هي:	الإمارات	بن�صبة	%29،	تليها	ال�صعودية	بنحو	%27،	ثم	قطر	والكويت	

والعراق	بن�صب	م�صاهمة	بلغت	حوايل	%9،	%8،	%6	لكل	منهم	على	الرتتيب.

وبالن�صبة	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	تاأتي	يف	املقدمة:	دولة	جنوب	اإفريقيا	

اأنغول	 %26،	ثم	نيجرييا	)%23(،	ثم	 بن�صبة	م�صاهمة	يف	ال�صادرات	بلغت	

حوايل	 بلغت	 بن�صبة	 ال�صتوائية	 وغينيا	 وغانا	 كوديفوار	 من:	 وكل	 	،)14%(

منها. لكل	 	3%
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2-6 التوزيع ال�سلعي لأهم الواردات العربية والإفريقية من 
الأ�سواق العاملية:

ا	يدل	على	ا�صترياد	 ع	الكبري	ِمرَّ يت�صم	هيكل	واردات	الدول	العربية	من	العامل	بالتنُوّ

الهيكل	 اأهم	مكونات	 ُل	 ثرَّ ترَمرَ وترَ ال�صلع،	 من	 احتياجاتها	 لكثري	من	 العربية	 الدول	

ال�صلعي	لواردات	الدول	العربية	من	العامل	يف	ال�صيارات	وقطع	غيارها،	والذهب	

واملحركات	 ال�صلب،	 واحلديد	 غيارها،	 وقطع	 والطائرات	 الكرمية،	 والأحجار	

	من:	 ُكٍلّ الغذائية	يف	 ال�صلع	 الواردات	من	 اأهم	 ُل	 ثرَّ ترَمرَ ترَ الب�صائع.	كما	 لنقل	 الآلية	

القمح،	ومنتجات	الألبان،	وال�صكر،	واللحوم،	ملحق	)4(.
ال�صلعي	 الهيكل	 مكونات	 اأهم	 لرَْت	 ثرَّ رَ مترَ ال�صحراء	 اإفريقيا	جنوب	 لدول	 وبالن�صبة	

لوارداتها	يف:	املالب�ص	واملواد	الن�صيجية،	واأعالف	احليوانات،	واملطاط	ال�صناعي،	

الدول	 تلك	 وت�صتورد	 البيانات.	 معاجلة	 واآلت	 البرتولية،	 املواد	 ارات،	 واجلررَّ

املنتجات	الطبية	وال�صيدلية،	والأدوية	البيطرية،	وال�صلع	الكهربائية،	واملنتجات	

الكيماوية	ب�صكل	متزايد،	ملحق	)5(.

ة،	تت�صدر	الإمارات	وال�صعودية	 ررَ ِدّ كما	هو	احلال	بالن�صبة	لأهم	الدول	العربية	املُ�صرَ

ة	مب�صاهمة	يف	قيمة	الواردات	العربية	من	العامل	 قائمة	الدول	العربية	املُ�صترَوِردرَ

%	لالإمارات،	وبنحو	)%18(	لل�صعودية،	تليهما	م�رش	)8%(،	  30 بنحو	
املنطقة	 )6(.	ويف	جانب	 ملحق	 منهما،	 لكل	 	6% بن�صبة	 والعراق	 ثم	اجلزائر	

الإفريقية	ت�صاهم	دولة	جنوب	اإفريقيا	بنحو	)%31(	من	واردات	دول	اإفريقيا	

جنوب	ال�صحراء	من	العامل،	تليها	نيجرييا	بن�صبة	)%13.8(،	ثم	اأنغول	وكينيا	

واإثيوبيا	بنحو)	%6(،	و)%4.3(،	و)%3.7(	على	الرتتيب	)	ملحق	6(.
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اأهم املوؤ�سرات القت�سادية 

للدول العربية ودول اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء

اجلزء الثالث:



46

اأهم املوؤ�صرات القت�صادية للدول العربية 

ودول اإفريقيا جنوب ال�صحراء

ف	على	 التعُرّ ت�صاعد	يف	 التي	 الأدوات	 اأهم	 اإحدى	 القت�صادية	 املوؤ�رشات	 	 ُ ُتعترَبرَ

	ت�صاعد	على	 مرَّ اإمكانات	زيادة	ال�صتثمارات	والتبادل	التجاري	بني	الدول،	ومن	ثرَ

املوؤ�رشات	 على	 ال�صوء	 اإلقاء	 يلي	 فيما	 ويتم	 التجاري.	 التبادل	 قرارات	 اتخاذ	

القت�صادية	الكلية	للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	كمدخل	لبحث	

واقع	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني	العربية	والإفريقية	واآفاقه	امل�صتقبلية.

الأعمال: وبيئة  القت�ضادي  ال�ضتقرار  موؤ�ضرات   1-3
الكلي: القت�سادي  ال�ستقرار  موؤ�سر   1-1-3

ال�صتثمار	 جلذب	 ال�رشورية	 املقومات	 من	 الكلي	 القت�صاد	 ا�صتقرار	 	 ُ ُيعترَبرَ

وتعزيز	التجارة	وحتقيق	النمو	القت�صادي.	ويتم	قيا�ص	ال�صتقرار	القت�صادي	

الكلي	ودرجته	وفق	�صبعة	متغريات	اأ�صا�صية	هي:	مدى	تقلُّب	معدل	منو	الناجت	

احلقيقي	 ال�رشف	 �صعر	 وتقلُّب	 م،	 الت�صُخّ ل	 درَّ وُمعرَ احلقيقي،	 الإجمايل	 املحلي	

ال،	وعدد	اأزمات	�صعر	ال�رشف،	ون�صبة	احل�صاب	اجلاري	اإىل	الناجت	املحلي	 الفعرَّ

الدين	 ون�صبة	 الإجمايل،	 املحلي	 الناجت	 اإىل	 العمومية	 امليزانية	 ن�صبة	 الإجمايل،	

العام	الإجمايل	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل.

العربية	 املوؤ�رش	تت�صابه	يف	املنطقتني	 	قيمة	 اأنرَّ وتو�صح	بيانات	جدول	)1-3(	
والإفريقية	وتقل	عن	مثيلتها	على	امل�صتوى	العاملي،	وتراجعت	بني	عامي	2017 
نرَْت	يف	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء. �صرَّ رَ و2018	يف	املنطقة	العربية	بينما	حترَ
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الأعمال: اأداء  بيئة  موؤ�سر   2-1-3
لال�صتثمار	 الدول	 جلاذبية	 احلاكمة	 العوامل	 من	 الأعمال	 اأداء	 بيئة	 	ُ ُتعترَبرَ

الأعمال	 اأداء	 بيئة	 و�صعية	 قيا�ص	 ويتم	 املبا�رش.	 الأجنبي	 ال�صتثمار	 وبخا�صة	

وفق	�صبعة	متغريات	اأ�صا�صية	هي:	بدء	الأعمال،	والتعامل	مع	تراخي�ص	البناء،	

وت�صجيل	امللكية،	واحل�صول	على	الكهرباء،	واحل�صول	على	الئتمان،	وحماية	

	قيمة	املوؤ�رش	 اأنرَّ امل�صتثمرين،	وتنفيذ	العقود.	وتو�صح	بيانات	جدول	)1-3(	
نرَْت	بني	عامي	2017	و	2018	يف	املنطقتني	العربية	والإفريقية	وعلى	 �صرَّ رَ قد	حترَ

	قيمة	املوؤ�رش	تقل	كثريًا	يف	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	عن	 امل�صتوى	العاملي،	واأنرَّ

نظريتها	العاملية.

التكنولوجي: م  والتقُدّ ز  التمُيّ عوامل  موؤ�سر   3-1-3
امل�صتثمرين	 باهتمام	 دولة	 اأي	 يف	 التكنولوجي	 م	 والتقُدّ التمُيّز	 عوامل	 حتظى	

وال�رشكات	التجارية	الباحثة	عن	تطوير	ا�صتثماراتها،	والتي	توؤثر	بدورها	على	

ت	التبادل	التجاري.	ويت�صمن	هذا	املوؤ�رش	خم�صة	موؤ�رشات	فرعية	هي	:	 لرَ درَّ ُمعرَ

ر	بيئة	الأعمال،	وموؤ�رش	املعرفة، ر	ال�صوق،	وموؤ�رش	تطُوّ موؤ�رش	تطُوّ

وامل�صاركة	يف	اإجمايل	طلبات	الت�صمي	(	املبا�رشة	وعب	نظام	لهاي)،	وامل�صاركة	

لهاي(	 نظام	 وعب	 املبا�رشة	 	) التجاري	 العالمات	 ت�صجيل	 طلبات	 اإجمايل	 يف	

	قيمة	املوؤ�رش	يف	املنطقتني	تقل	عن	نظريتها	 ُح	بيانات	جدول	)3-1(	اأنرَّ �صِّ وُتورَ
على	امل�صتوى	العاملي،	واأنها	تراجعت	بني	عامي	2017	و2018	�صواًء	على	

امل�صتويني	العربي	والإفريقي،	اأو	على	امل�صتوى	العاملي.



48

اإليه: النفاذ  وُفَر�ص  ال�سوق  حجم  موؤ�سر   4-1-3
�ص	النفاذ	اإليه	من	املوؤ�رشات	التي	يتم	و�صعها	يف	العتبار	 ُ	حجم	ال�صوق	وُفررَ ُيعترَبرَ

وتو�صح	 التجاري.	 التبادل	 ت	 لرَ درَّ ُمعرَ وزيادة	 ال�صتثمارات	 �ص	 ُفررَ درا�صة	 عند	

بيانات	جدول	)3-1(	انخفا�ص	هذا	املوؤ�رش	للدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	
حوايل	 	2018 عام	 العربية	 للدول	 بلغ	 حيث	 العاملي،	 املتو�صط	 عن	 ال�صحراء	
42.9	نقطة	وبلغ	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	حوايل	35	نقطة	وذلك	مقابل	

حوايل	50.4	نقطة	ملتو�صط	العامل.

جدول )3-1 (: بع�ض املوؤ�سرات االقت�سادية يف الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء مقارنة بالعامل، عامي 

2018 و   2017
إفريقيا	جنوب	السنواتاملؤرشات

الصحراء

املتوسط	العاملياملنطقة	العربية

2017	مؤرش	االستقرار	االقتصادي	الكيل

2018

66.8

67.5

67.5

66.3

68.7

69.4

2017	مؤرش	بيئة	أداء	األعامل

2018

52،1

54،1

62.2

63.3

64.6

65.6

م	التكنولوجي 2017	مؤرش	عوامل	التميُّز	والتقدُّ

2018

24،0

23،6

29،6

29،0

40،	0

39.7

2017	مؤرش	حجم	السوق	وفُرَص	النفاذ	إليه

2018

35،2

35،0

43،1

42،9

50،4

50.4

املصدر:	املؤسسة	العربية	لضامن	االستثامر	وائتامن	لصادرات	)ضامن(

ال�ضكاين: والنمو  والبطالة  الت�ضخم  َلت  وُمَعَدّ الإجمايل  املحلي  الناجت   2-3
الإجمايل: املحلي  الناجت   1-2-3

	الناجت	املحلي	الإجمايل	عن	اإجمايل	ما	يتم	اإنتاجه	من	�صلع	اأو	خدمات	من	 ُ ِبّ ُيعرَ

ف	 التعُرّ وي�صاعد	 معينة،	 زمنية	 فرتة	 يف	 ما،	 بلد	 يف	 واخلا�ص	 العام	 القطاعني	
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على	الناجت	الإجمايل	املحلي	على	فهم	م�صتقبل	الت�صغيل	والطلب	على	الوظائف،	

ف	على	العوامل	امل�صاندة	 	التعُرّ مرَّ
ف	على	مدى	منو	اأرباح	ال�رشكات،	ومن	ثرَ والتعُرّ

لنمو	التبادل	التجاري	وزيادة	ال�صتثمارات	بينهما.

بالأ�صعار	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 	 اأنرَّ 	 ُ ترَبرَنيرَّ يرَ 	)2-3( اجلدول	 بيانات	 ومن	خالل	
اجلارية	يف	الدول	العربية	يعادل	حوايل	%3.2	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	الإجمايل	

العاملي	يف	عام	2017	يف	حني	يعادل	الناجت

الفرتة	 %2.0.	وخالل	 نحو	 ال�صحراء	 اإفريقيا	جنوب	 لدول	 الإجمايل	 املحلي	

املنطقة	 يف	 املحلي	 الناجت	 تراجع	 اجلدول	 نف�ص	 	 ُ نِيّ ُيبرَ كما	 	.2017 –  2013
ل	%3	و%2	�صنويًا	على	الرتتيب. درَّ العربية	واإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	مُبعرَ

جدول	)	3-2(:	الناتج	املحيل	اإلجاميل	يف	الدول	العربية	ودول	إفريقيا	جنوب	الصحراء	للفرتة	2013-2017م	

)األسعار	الجارية	تريليون	دوالر(

التكتل

20132014201520162017

معدل	

النمو	

-2013(

	)2017

	نسبة	من	

العامل	عام	

	2017

%

االنفتاح	

التجاري	

عام	2017	

	)%(

العامل	

العريب

إفريقيا	

جنوب	

الصحراء

العامل

امل�صدر:	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل

66.64 		3.21 				-3 		2.59											 	2.50								 		2.55						 	2.91					 		2.87

38.48	 	2.04 		-2															1.65												1.51								 		1.61						 		1.78					 	1.70

44.23 	100.00														0.5									80.68							75.94											74.84						 	79.13					 	77.05

إجاميل	الناتج	املحيل	)القيمة	الحالية	مليار	دوالر	أمرييك(	
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التجاري: النفتاح  موؤ�سر   2-2-3
املوؤ�رش	الرئي�صي	لالنفتاح	التجاري	هو:	ن�صبة	التجارة	للناجت	املحلي	الإجمايل.	

اأكرث	 العربية	 املنطقة	 	ُ ُتعترَبرَ 	،)2  3-( بجدول	 ح	 �صرَّ املُورَ املقيا�ص	 لهذا	 ووفقًا	

ُ	فيه	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	اأقل	 انفتاحًا	على	العامل،	يف	الوقت	الذي	ُتعترَبرَ

انفتاحًا؛	حيث	تنخف�ص	قيمة	موؤ�رشها	عن	املتو�صط	العاملي.

الت�سّخم: ل  ُمَعَدّ  3-2-3
ل	الت�صّخم	اأحد	املوؤ�رشات	القت�صادية	التي	توؤثر	على	القدرات	التناف�صية	 درَّ 	ُمعرَ ُ ُيعترَبرَ

والإفريقية.	 العربية	 املنطقتني	 يف	 اخلارجية	 التجارة	 كفاءة	 وعلى	 لل�صادرات،	

بيانات	 وتو�صح	 الت�صّخم.	 ت	 لرَ درَّ ُمعرَ بارتفاع	 التجاري	 امليزان	 يف	 العجز	 ويرتبط	

الدول	 يف	 	2.21% نحو	 	2017 عام	 بلغ	 الت�صخم	 ل	 درَّ ُمعرَ 	 اأنرَّ 	)3-3( جدول	
بنحو	 مقارنة	 ال�صحراء،	 وجنوب	 اإفريقيا	 لدول	 	)4.5%( ونحو	 العربية،	

ففي	 لأخرى،	 دولة	 من	 م	 الت�صُخّ ت	 لرَ درَّ ُمعرَ وتختلف	 العامل.	 ملتو�صط	 	)1.8%(

م	مرتفعة	يف	حالة	م�رش،	وال�صودان،	 ت	الت�صُخّ لرَ درَّ 	ُمعرَ ُ بع�ص	الدول	العربية	ُتعترَبرَ

ت	 لرَ درَّ واأنغول،	واإفريقيا	الو�صطى	على	�صبيل	املثال،	يف	حني	ت�صتقر	اأو	تنخف�ص	ُمعرَ

الت�صّخم	كما	هو	احلال	يف	دول	جمل�ص	التعاون	اخلليجي،	وجنوب	اإفريقيا.

جدول )3-3(: معدل الت�سخم يف الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء للفرتة 2017-2013

20132014201520162017التكتل

3.192.671.702.772.21العامل	العريب

إفريقيا	جنوب

الصحراء

4.624.384.045.544.55

2.692.511.531.535.54العامل

امل�صدر	:	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل
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البطالة: ل  ُمَعَدّ  -4  2-  3-

وت�صاهم	 املجتمع.	 يف	 كثرية	 بعوامل	 تتاأثر	 التي	 املتغريات	 من	 البطالة	 	 ُ ُتعترَبرَ

ت	التبادل	التجاري	خا�صة	ال�صادرات	يف	احلد	من	م�صكلة	البطالة،	 لرَ درَّ زيادة	ُمعرَ

وت�صتهدف	الدول	من	الدخول	يف	اتفاقات	جتارية	والندماج	يف	كيانات	اقت�صادية	

	ُ زيادة	ال�صادرات	ومن	ثم	دفع	عجلة	الإنتاج	واحلد	من	م�صكلة	البطالة،	وُتعترَبرَ

ت	التبادل	التجاري	اإحدى	الو�صائل	التي	ت�صاهم	يف	احلد	من	م�صكلة	 لرَ درَّ زيادة	ُمعرَ

البطالة	يف	املنطقتني	العربية	والإفريقية.

-2013 للفرتة	 البطالة	 ل	 درَّ ُمعرَ متو�صط	 	 اأنرَّ 	)4-3( جدول	 بيانات	 وتو�صح	
العاملة،	 القوى	 اإجمايل	 من	 	% حوايل10.4  بلغ	 العربية	 الدول	 يف	 	2017
ت	اأعلى	من	 لرَ درَّ بينما	بلغ	يف	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	حوايل	%7،	وهى	ُمعرَ

املتو�صط	العاملي	املقدر	بنحو	5.5%.

جدول )3-4( معدل بطالة يف الدول العربية ودول جنوب ال�سحراء للفرتة 2013-2017م،

)% من اإجمايل القوى العاملة(

املتوسط20132014201520162017التكتل

10.210.4	10.3	10.4	10.4	10.5	العامل	العريب

إفريقيا	جنوب

الصحراء

	6.7	6.8	6.8	7.3	7.37

5.65.45.55.55.55.5العامل

امل�صدر	:	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل

ال�سكان: اأعداد   5-2-3
	الإن�صان	العن�رش	الب�رشي	العامل	احلاكم	والأهم	يف	العمليات	الإنتاجية،	 ُ ُيعترَبرَ

)جانب	 اإنتاج	 كعن�رش	 التجاري،	 التبادل	 تنمية	 مقومات	 اأهم	 	 ُ ُيعترَبرَ 	 مرَّ ثرَ ومن	

	)5-3( جدول	 بيانات	 ومن	 الطلب(.	 )جانب	 ا�صتهالك	 وكعن�رش	 العر�ص(،	
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العامل،	 �صكان	 من	 	19.6% متثل	 كبرية،	 ب�رشية	 موارد	 باملنطقتني	 	 اأنرَّ 	 ُ ترَبرَنيرَّ يرَ

ومتثل	القوى	العاملة	%15.9	من	اإجمايل	القوى	العاملة	يف	العامل	عام	2017.	

ت	النمو	ال�صنوي	لل�صكان	يف	املنطقتني	كثريًا	عن	مثيلتها	على	امل�صتوى	 لرَ درَّ وتزيد	ُمعرَ

ُل	الأعداد	الكبرية	واملتزايدة	من	ال�صكان	وامل�صتهلكني	اأحد	 ِكّ العاملي،	ولذلك	ُت�صرَ

	 ات	تنمية	التبادل	التجاري	بني	دول	املنطقتني،	خا�صة	واأنرَّ ررَ ِّ اأهم	مقومات	وُمبرَ

ِثُّل	ن�صبة	عالية	من	اإجمايل	الناجت	املحلي،	 الإنفاق	ال�صتهالكي	النهائي	لالأ�رش	مُيرَ

للمنطقة	 	51.1% اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء،	ونحو	 %67	لدول	 يقدر	بنحو	

العربية،	ونحو	%58	على	امل�صتوى	العاملي.

جدول )3-5(: ال�سكان والقوى العاملة يف املنطقتني العربية واالإفريقيةخالل الفرتة 2013-2017م

معدل	النمو	السنوي	)%(20132014201520162017التكتل

381.7390398.3406.5414.52.0العامل	العريب

إفريقيا	جنوب

الصحراء

952.79791005.91033.21061.12.6

7185.17271.37357.67444.27530.41.1العامل

32.50.0	32.732.532.532.4العامل		العريب	

إفريقيا	جنوب

الصحراء

38.638.738.9	39.039.10.3

45.845.845.845.945.90.0العامل

املصدر	:	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل.

املبا�سر: الأجنبي  ال�ستثمار  موؤ�سر   6-2-3
منو	 لتحقيق	 املهمة	 والآليات	 الو�صائل	 من	 املبا�رش	 الأجنبي	 ال�صتثمار	 	ُ ُيعترَبرَ

اأهم	 من	 	ُ ُيعترَبرَ اإذ	 للدول،	 التجاري	 التبادل	 حركة	 وتعزيز	 حقيقي	 اقت�صادي	

تعداد	السكان،	)مليون	نسمة(

تعداد	السكان،	)مليون	نسمة(
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الو�صائل	امل�صاعدة	على	تدوير	عجلة	الإنتاج	ب�صكل	اقت�صادي	�صليم	ويف	الجتاه	

ال�صحيح	الذي	يحقق	النمو	املطلوب	وبال�رشعة	ال�رشورية،	ف�صاًل	عن	ت�صغيل	

العمالة	واحلد	من	البطالة	ونقل	وتوطني	التكنولوجيا،	وغريها	من	املميزات	.

التدفقات	 حجم	 يف	 كبريًا	 انخفا�صًا	 هناك	 	 اأنرَّ 	)6-3( جدول	 بيانات	 وتو�صح	
	الرتاجع	 الوافدة	من	ال�صتثمارات	الأجنبية	املبا�رشة	للعامل	ب�صفة	عامة،	غري	اأنرَّ

ال�صحراء	ب�صفة	خا�صة	كان	ب�صكل	كبري	 اإفريقيا	جنوب	 العربية	ودول	 للدول	

خالل	الفرتة	2013-2017.	وقد	بلغ	معدل	الرتاجع	للدول	العربية	بني	عامي	
حوايل	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 ولدول	 	68.6% حوايل	 و2017	 	2013
لأهمية	 ي�صري	 ما	 وهو	 العاملي،	 للمتو�صط	 	12.6% بنحو	 مقارنة	 	60.5%
قيام	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	باتخاذ	ال�صيا�صات	والآليات	

املنا�صبة	لزيادة	وجذب	ال�صتثمارات،	ولعل	التعاون	التجاري	بني	الدول	العربية	

الآليات	امل�صاهمة	يف	جذب	ال�صتثمارات	 اإحدى	 اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 وبني	

وتعزيز	النمو	القت�صادي	للطرفني.

جدول	)3-6(:	االستثامر	األجنبي	املبارش،	صايف	التدفقات	الوافدة	)ميزان	املدفوعات،	

باألسعار	الجارية	للدوالر	بالدول	العربية	ودول	إفريقيا	جنوب	الصحراء	)مليار	دوالر(
معدل	التغري	للفرتة	20132014201520162017الدولة

2017-2013

68،6-15.20	38.57	37.68	45.87	48.45	العامل	العريب

إفريقيا	جنوب

الصحراء

	40.61	43.02	46.29	38.29	16.04-68،5

12،6-2448.811862.73	2130.721791.462408.67العامل

Foreign	direct	investment,	net	inflows	)BoP,	current	US$(	،الدويل	البنك	بيانات	قاعدة	املصدر

-	
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اجلزء الرابع: 

واقع وم�ستقبل التجارة     

العربية الإفريقية  
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العربي:  الإفريقي  التجاري  التبادل   1-4
العربية	 املنطقتني	 بني	 واجلغرافية	 التاريخية	 الروابط	 من	 الرغم	 على	

العالقات	 تنمية	 يف	 اخلارجية	 التجارة	 اأهمية	 من	 الرغم	 وعلى	 والإفريقية،	

ل	 املنطقتني	 دول	 بني	 التجاري	 التبادل	 حجم	 	 اأنرَّ اإل	 الدول،	 بني	 القت�صادية	

يزال	دون	الطموحات؛	فقد	بلغ	ن�صيب	الدول	العربية	من	اإجمايل	ال�صادرات	

%7.2	يف	 – 2017(،	ونحو	 %5.3	ملتو�صط	الفرتة	)2010  الإفريقية	

ا	ن�صيب	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	من	اإجمايل	ال�صادرات	 عام	2017.	اأمرَّ
– 2017(،	ونحو	 %3.3	ملتو�صط	الفرتة	)2010  العربية	فقد	بلغ	نحو	

.2017 عام	 يف	 	3.4%
العربي	 التجاري	 التبادل	 وموؤ�رشات	 تطورات	 ا�صتعرا�ص	 يلي	 فيما	 ويتم	

التجاري	 امليزان	 ذلك	 وي�صمل	 	،2017-2010 الفرتة	 خالل	 الإفريقي	

واجلغرافية	 ال�صلعية	 والهياكل	 املنطقتني،	 دول	 بني	 التجارية	 والتفاقيات	

للتبادل	التجاري	بني	دول	املنطقتني.

4-1-1 امليزان التجاري والتفاقيات التجارية بني دول املنطقتني:
ت	القيمة	الإجمالية	ل�صادرات	الدول	العربية	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 ررَ ُقِدّ

36	مليار	دولر	خالل	 2017،	مبتو�صط	نحو	 37مليار	دولر	يف	عام	 بنحو	
ا	اإجمايل	قيمة	واردات	الدول	العربية	من	دول	 الفرتة	)2010-2017(.	اأمرَّ
	،2017 عام	 يف	 دولر	 مليار	 	26 بنحو	 	 ررَ ُقِدّ فقد	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	
ويف	 	.)2017-2010( الفرتة	 خالل	 دولر	 مليار	 	19 نحو	 مبتو�صط	

مبعدل	 ال�صحراء	 جنوب	 لدول	 العربية	 ال�صادرات	 فيه	 ازدادت	 الذي	 الوقت	

ال�صحراء	 جنوب	 دول	 من	 العربية	 الواردات	 و�صهدت	 �صنويًا،	 	1.6% منو	

معدل	منو	�صنوي	بنحو	%10	خالل	تلك	الفرتة.	ويرجع	ذلك	ب�صفة	رئي�صية	
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لزيادة	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي،	والذهب،	والأحجار	الكرمية،	

والنحا�ص،	واحليوانات،	والقهوة،	واملنتجات	النباتية	واحليوانية،	جدول	)4-
.)7( ملحق	 و	 	،)1

	امليزان	التجاري	كان	ل�صالح	الدول	العربية	 وتو�صح	بيانات	اجلدول	)4-1(	اأنرَّ
خالل	الفرتة	)2010 2017-(	مبتو�صط	بلغ	نحو	16.86	مليار	دولر،	ويف	
اجتاه	زيادة	واردات	الدول	العربية	�صهدت	قيمة	امليزان	التجاري	تراجعًا	مبعدل	

�صنويًا. 	8%
الإفريقية	 العربية	 التجارة	 قيمة	 اإجمايل	 يف	 العربية	 الدول	 م�صاهمة	 تراوحت	

ملتو�صط	الفرتة	2010 2017-	بني	نحو	%49.4	لالإمارات،	و	24.6% 
لل�صعودية،	و	%2	يف	حالة	لبنان،	�صكل	)1-4(.

جدول )4-1(: التجارة اخلارجية وامليزان التجاري بني الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء خالل 

)مليون دوالر( الفرتة 2017-2010 

معدل	النمو	املتوسط20132014201520162017	201020112012البيان	

السنوي	)%(

الصادرات

العربية	

إلفريقيا

جنوب	

الصحراء

25.7537.1139.9640.1840.8435.0031.6437.0235.941.6

الواردات	

العربية	من	

إفريقيا	جنوب	

الصحراء

11.5614.6717.6118.1421.8320.8022.1325.8719.089.9

امليزان

التجاري	
14.2022.4422.3522.0419.0114.199.5211.1516.86

adstat.unctad.orgunct	:من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	:	املصدر
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 �سكل )4-1(: م�ساهمة الدول العربية يف اإجمايل قيمة التجارة العربية االإفريقية 

ويف	جانب	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	تراوحت	م�صاهمة	الدول	بني	27% 

	.)2-4( �صكل	 ملوزمبيق،	 	2.7% ونحو	 	، لكينيا	 و10%	 اإفريقيا،	 جلنوب	

وت�صمل:	 والإفريقية	 العربية	 املنطقتني	 بني	 املتبادلة	 ال�صلع	 د	 وتتعدرَّ ع	 وتتنورَّ

والأدوية	 الغذائية،	 واملواد	 واملعادن،	 والذهب،	 النفطية،	 واملنتجات	 البرتول،	

والبال�صتيك،	جدول	)2-4(.
جدول )4-2(: ال�سلع املتبادلة بني املنطقتني العربية واالإفريقية

الصادراتالدولةالصادراتالدولة

الذهب،	والسكر	ومصنوعاته،	والزيوت	العطرية	اإلمارات

ومستحرضات	التنظيف،	والورق،	ومنتجات	

الحبوب،	والحديد	والفوالذ،	والبرتول،	واألدوية	

والبالستيك.	

الخرضوات	والفاكهة،	والفحم،	واملركبات،	جنوب	إفريقيا

والحديد	والفوالذ.

البرتول	واملنتجات	النفطية،	والبالستيك،	واملركبات،	السعودية

واألسمدة	واملواد	الكيميائية	غري	العضوية.

النب	والشاي،	والذهب،	والخرض	والفاكهة.كينيا

البرتول	واملنتجات	النفطية،	ومنتجات	الحبوب،	سلطنة	عامن

ومنتجات	األلبان	والبيض.

الذهب،	والفلني،	والخشب،	والنب	غانا

والشاي.

أهم	الدول	االفريقية	املصدرةأهم	الدول	العربية	املصدرة
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البرتول	واملنتجات	النفطية،	واأللياف	النسيجية،	الكويت

والبالستيك.

الذهب.مايل

والبرتول	املغرب والقرشيات،	 واألسامك	 األسمدة،	

واملنتجات	النفطية،	واألجهزة	الكهربائية،	والورق.

الذهب،	والسكر،	والزيوت	العطرية،	ومواد	مرص

التنظيف،	ومنتجات	الحبوب.

unctadstat.unctad.org	:من	ُجِمَعْت	املصدر:

�سكل )4-2(: م�ساهمة دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء يف اإجمايل قيمة التجارة العربية االإفريقية

والدول  العربية  الدول  بني  التجارية  التفاقات   :2-1-4
الإفريقية جنوب ال�سحراء:

يزداد	اجتاه	خمتلف	دول	العامل	باإبرام	اتفاقيات	جتارية	نتيجة	لت�صابق	الدول	

الكبى	يف	فر�ص	العديد	من	القيود	على	وارداتها،	وتخفي�ص	قيم	عمالتها،	بجانب	

باع	بع�ص	ال�صيا�صات	التي	حتد	من	تو�صع	الأ�صواق.	ويف	الوقت	املعا�رش	مل	 اِتّ

بني	 ال�صلع	 تبادل	 ت�صهيل	 على	جمرد	 تقت�رش	 التجارية	 التفاقيات	 اأهداف	 تعد	

اأطراف	التفاق	ولكن	اأخذت	اأبعادًا	تنموية	اأخرى	حيث	ت�صع	التفاقات	احلديثة	



59

التبادل	التجاري	ببع�ص	الأمور	الأخرى،	مثل:	ت�صهيل	دخول	 يف	العتبار	ربط	

وخروج	ال�صتثمارات،	واأحوال	العمالة	وحقوق	الإن�صان	وغريها.

وبالن�صبة	لالتفاقات	التجارية	بني	الدول	العربية	ودول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	

اأبعادًا	متداخلة	فيما	بينها،	وذلك	ب�صبب	وقوع	بع�ص	الدول	 اأنها	تاأخذ	 يالحظ	

بع�ص	 التجارة	 لتحرير	 التفاقات	 تلك	 والإفريقية.	حققت	 العربية	 املنطقتني	 يف	

ت	التبادل	 لرَ درَّ اأهدافها،	اإل	اأنها	مل	حتقق	املطلوب	منها	ب�صكل	كبري؛	اإذ	ل	تزال	ُمعرَ

التجاري	بني	املنطقتني	العربية	والإفريقية	دون	الطموحات،	جدول	)2-4(.
تلك	 حتقيق	 من	 درَّت	 حرَ التي	 املعوقات	 من	 العديد	 هناك	 	 باأنرَّ الأدبيات	 وتفيد	

التفاقيات	لأهدافها	يف	�صبيل	تطوير	التبادل	التجاري،	من	اأهمها:

	 	تاأّثر	تنفيذ	التفاقيات	وبخا�صة	الثنائية	بالتطورات	ال�صيا�صية.	

	 	عدم	اللتزام	باإزالة	القيود	اجلمركية،	وفر�ص	ر�صوم	جمركية	حتت	م�صميات		

خمتلفة،	وفر�ص	ر�صوم	جمركية	وفقًا	لرزنامات	زراعية	وقت	ذروة	الإنتاج.

	 	التباطوؤ	يف	تطبيق	الإعفاءات	اجلمركية.	

	 	املبالغة	يف	تطبيق	املوا�صفات	واملعايري.	

	 ة		 درَ برَّ املُعرَ الطرق	 )نق�ص	 الدول.	 من	حالت	 كثري	 يف	 التحتية	 البنيات	 	�صعف	

 1000 لكل	 مرت	 	1000 مع	 مقارنة	 ن�صمة،	 	1000 لكل	 مرتًا	 	318/
لل�صكك	 التحتية	 البنية	 كفاية	 عدم	 	،) النامي	 العامل	 يف	 املتو�صط	 يف	 ن�صمة	

احلديدية،	�صعف	البنيات	التحتية	يف	معظم	موانئ	اإفريقيا.

	 الإجراءات	اجلمركية		 اللوج�صتية،	مثل:	 ات	 درَ ِدّ باملُحرَ �صلبًا	 الب�صائع	 نقل	 ر	 تاأُثّ 	

	 ُ الطويلة	والبريوقراطية،	والف�صاد	على	احلدود،	والق�صايا	الأمنية،	حيث	ُيعترَبرَ

موؤ�رش	الأداء	اللوج�صتي	)LPI(	منخف�صًا	يف	كثري	الدول	الإفريقية	والعربية.
	 	التعار�ص	الذي	قد	يحدث	نتيجة	ا�صرتاك	بع�ص	الدول	يف	اأكرث	من	اتفاقية		

اإقليمية.
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جدول )4-2(: مناذج من االتفاقات التجارية بني الدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء

الدولاالتفاقية

1.اإلمارات	وجنوب	إفريقيا.	منع	االزدواج	الرضيبي	

2.	مايل	واإلمارات.	

3.	السعودية	وجنوب	إفريقيا.

	اإلمارات	وجنوب	إفريقيا.حامية	وضامن	االستثامرات

	1.السعودية	وجنوب	إفريقيا.	مذكرة	تفاهم	لتسهيل	التبادل	التجاري

2.	)السعودية،	قطر،	اإلمارات(	وكينيا.	

3.	دول	شامل	إفريقيا	و)تنزانيا،	زامبيا،	الكونغو	الدميقراطية،	زميبابوي(.	

4.	مذكرات	تفاهم	ثنائية	بني	مرص	وكل	من:	كينيا،	إثيوبيا،	الجابون،	تشاد،	

جنوب	إفريقيا،	إريرتيا،	غينيا،	السنغال،	أوغندا،	نيجرييا،	الكامريون،	تنزانيا.	

5.	مذكرات	تفاهم	ثنائية	بني	السودان	وكل	من:	كينيا،	إثيوبيا،	إريرتيا،	تشاد،	

أوغندا،	 بوركينافاسو،	 بوروندي،	 النيجر،	 السودان،	 جنوب	 إفريقيا،	 جنوب	

نيجرييا،	زميبابوي.

	الدولاالتفاقية

	19	دولة	افريقية.اتفاقية	الكوميسا

تستهدف	كافة	الدول	اإلفريقية.اتفاقية	التجارة	الحرة	القارية	اإلفريقية	

هيكل التجارة العربية مع دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء:

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	منطقة	ا�صتيعابية	كبرية	من	حيث	 اأ�صواق	دول	 ُل	 ِثّ مُترَ

ا	ي�صاهم	قي	تنوع	ال�صلع	املتبادلة	بني	دول	 ِد	الأ�صواق	ِمرَّ ُدّ عرَ عدد	امل�صتهلكني	وترَ

املنطقتني.	وللدول	العربية	اأهمية	كبرية	بالن�صبة	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	

من	حيث	قدرة	اأ�صواقها	على	ا�صتيعاب	الكثري	من	ال�صلع	واملنتجات	واملواد	اخلام	

التي	تنتجها.

والأ�صمنت،	 والأ�صمدة،	 الغذائية،	 واملواد	 وم�صتقاته	 املعدين	 الوقود	 	 ُ ُيعترَبرَ

والذهب،	واملواد	الكيمائية	والبال�صتيكية،	والورق،	واأجهزة	الإ�صاءة	والكابالت	

االتفاقيات	الثنائية	ومذكرات	التفاهم

تشمل	اتفاقات	ومذكرات	للتعاون	وغريها	من	صور	التعاون	التجارة	الثنايئ.

اتفاقات	تجارية	متعددة	األطراف

اتفاقيات	تجارية	متعددة	األطراف،	وتعطي	الدول	األعضاء	يف	منظمة	التجارة	العاملية	حق	املوافقة	عىل	القواعد	

الجديدة	عىل	أساس	تطوعي
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من	 ال�صحراء	 اإفريقيا	جنوب	 دول	 ت�صتوردها	 التي	 ال�صلع	 اأهم	 من	 الكهربائية	

ُل	الوقود	املعدين	وم�صتقاته	اأهم	تلك	ال�صلع	اإذ	بلغت	قيمة	 ِثّ الدول	العربية.	ومُيرَ

تعادل	 	،)2017  –2010( الفرتة	 ملتو�صط	 مليار	 	20.2 نحو	 �صادراته	

اإفريقيا	 ال�صنوية	لدول	 اإجمايل	قيمة	ال�صادرات	العربية	 نحو	)%78.1(	من	

	)3-4( �صكل	 ويو�صح	 	.)3-4( الفرتة،	جدول	 تلك	 ال�صحراء	خالل	 جنوب	
م�صاهمة	ال�صلع	غري	البرتولية	يف	اإجمايل	قيمة	ال�صادرات	العربية	ال�صنوية	لدول	

نحو	 بني	 تراوحت	 والتي	 	،)2017 –2010( الفرتة	 اإفريقيا	جنوب	خالل	
وال�صمكية،	 واحليوانية	 النباتية	 املنتجات	 �صاملة	 الغذائية	 للمواد	 	)6.5%(

ونحو	)%0.7(	لأجهزة	الإ�صاءة	ومعدات	توزيع	الكهرباء.	وت�صاهم	ال�صلع	

لدول	 ال�صنوية	 العربية	 ال�صادرات	 قيمة	 بنحو	)%21.8(	من	 البرتولية	 غري	

اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

�سكل )4-3(: م�ساهمة ال�سلع غري البرتولية يف اإجمايل قيمة ال�سادرات العربية ال�سنوية لدول اإفريقيا جنوب 

خالل الفرتة )2010 – 2017(
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جدول )4-3(: �سادرات الدول العربية لدول اإفريقيا جنوب ال�سحراء للفرتة 2017-2010

)مليار دوالر(

املساهمة	يف	املتوسط20132014201520162017	201020112012املنتجات

املتوسط	)%(

منتجات	

برتولية	وغاز
28.0827.8424.0127.1532.7131.9931.9128.81	20.2278.1

2.202.431.906.5	2.372.262.26	2.322.792.38مواد	غذائية

1.121.441.201.060.901.211.121.250.753.1أسمدة

مواد	بالستيكية

وُمَصنََّعة

نقل	 سيارات	

البضائع

ذهب

مواد	كيميائية	

غري	عضوية

حديد	ومعادن

أسمنت	وجري

ورق،	وورق	

مقوى

إطارات	عجالت

وأنابيب	داخلية

منتجات	طبية

وصيدالنية

أجهزة	إضاءة،

ودوائر	ومعدات

توزيع	الكهرباء

unctadstat.unctad.org	:	من	ُجِمَعْت	:	املصدر

	قيمة	صادرات	الدول	العربية	 توضح	بيانات	جدول	)4-3(	وجدول	)4-1(	أنَّ

بنحو	 و2017	 	2100 عامي	 بني	 ازدادت	 الصحراء	 جنوب	 إفريقيا	 لدول	

3.1										0.58							1.00							1.19							1.23								1.36						1.10								1.20					1.27	 	1.12

1.8											0.50							0.66							0.66						0.58								0.87							0.78							0.45							0.82								0.66

1.5										0.42							0.96							0.76							0.40							0.23							0.39								0.67					0.55	 					0.55	

1.0												0.10						0.21							0.37								0.71						0.64								0.29						0.20							0.35									0.36

0.9									0.29							0.33									0.41							0.36						0.36							0.33								0.26						0.38									0.34

0.9									0.12								0.38							0.23								0.30						0.32								0.43							0.31						0.43									0.32

0.8									0.22								0.30							0.28							0.26							0.31							0.29							0.28							0.32									0.28

0.8										0.17						0.32								0.36								0.37						0.31								0.26						0.19								0.28								0.28

0.7										0.24							0.24							0.24							0.26							0.27								0.29							0.26						0.30											-			

0.7										0.25						0.22								0.23						0.24									0.31							0.26							0.23							0.26						0.25		
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ل	 )%43.7(	حيث	بلغت	نحو	37.02	مليار	دوالر	يف	عام	2017.	وبلغ	ُمَعدَّ

اَلت	النمو	 النمو	السنوي	لقيمة	تلك	الصادرات	نحو	)%1.6(،	وتراوحت	ُمَعدَّ

السنوية	لقيمة	صادرات	مختلف	السلع	بني	%1.0	للبرتول	املعدين	ومشتقاته	

و11.9	لألسمنت	والجري،	شكل	)4-4(.	وميكن	التمييز	بني	ثالث	مجموعات	

السنوية	خالل	 قيمة	صادراتها	 اَلت	منو	 ملَُعدَّ وفقاً	 	)4-4( السلع	بشكل	 من	

اَلت	النمو	 الفرتة	)2010	–	2017(.	املجموعة	األوىل	تضم	السلع	ذات	ُمَعدَّ

املرتفعة	نسبياً،	وتشمل:	الجري	واألسمنت،	واملواد	الكياموية	غري	العضوية،	

اَلت	النمو	املرتفعة	لتك	السلع	إىل	احتامالت	الطلب	 واألسمدة	.	وتشري	ُمَعدَّ

لوضع	 التسويقية	 الدراسات	 من	 املزيد	 إجراء	 يتطلب	 	 ِمامَّ عليها،	 املتزايد	

إسرتاتيجيات	وبرامج	لزيادة	تدفُّق	صادراتها.

اَلت	النمو	املتوسطة	نسبياً،	وتشمل:	 تضم	املجموعة	الثانية	السلع	ذات	ُمَعدَّ

تنمية	 وتتطلب	 البضائع.	 نقل	 وسيارات	 والورق،	 واألدوية،	 الغذائية،	 املواد	

التي	 السلع	دراسة	أسواقها	ونظم	تسويقها	وبخاصة	األدوية	 صادرات	تلك	

تجارتها	 نظم	 يف	 ويشارك	 العربية،	 الدول	 من	 العديد	 يف	 صناعتها	 تطورت	

والقطاع	 الخاص	 القطاع	 من	 	 كُلٌّ الصحراء	 إفريقيا	جنوب	 بدول	 وتسويقها	

العام	واملنظامت	والجهات	الطوعية	والتمويلية	ذات	العالقة.	ولذلك	يتطلب	

تلك	 العربية	يف	 السوقي	ملنتجات	األدوية	 النصيب	 ُسبُل	زيادة	 أمر	تحديد	

األسواق	تحليل	نظم	تجارتها	وتسويقها	مبا	يف	ذلك	الجهات	التي	تقوم	مبقابلة	

طلبات	الحكومات	والقطاع	الخاص	واملنظامت	الطوعية.

وتشمل:	 املنخفضة،	 النمو	 اَلت	 ُمَعدَّ ذات	 السلع	 الثالثة	 املجموعة	 وتضم	

اَلت	منو	قيمة	صادراتها	لرتاجع	أسعارها،	 الذهب	والبرتول	التي	تََدنَّْت	ُمَعدَّ

	،2015 عام	 حتى	 	2012 عام	 من	 الفرتة	 خالل	 الذهب	 أسعار	 تراجعت	 إذ	

لتبلغ	نحو	1094	دوالر	لألوقية	يف	أغسطس	2015	مقارنة	بنحو	1923	دوالر	
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نحو	 من	 و2017	 	2016 عامي	 بني	 أيضاً	 وتراجعت	 	،2011 عام	 يف	 لألوقية	

1358	دوالر	لألوقية	إىل	نحو	1294	دوالر	لألوقية.	وتراجعت	أسعار	البرتول	

من	نحو	107.46	دوالر	للربميل	يف	عام	2011	إىل	نحو	52.51	دوالر	للربميل	

يف	عام	2017،	وتضم	املجموعة	أيضاً:	أجهزة	اإلضاءة،	والكابالت،	ومعدات	

توزيع	الكهرباء،	وهي	تُعترََبُ	من	السلع	الواعدة	ألنها	تساهم	بنسب	مقدرة	

يف	إجاميل	قيمة	الصادرات	العربية	وقد	أثبتت	منافستها	للسلع	املامثلة	من	

أسواق	رشق	آسيا	يف	العديد	من	الدول	العربية.

ت النمو ال�سنوية لل�سادرات العربية لدول اإفريقيا جنوب ال�سحراء للفرتة )2010 – 2017( الاَ داَّ �سكل )4-4(: ُمعاَ
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4- الهيكل اجلغرايف للتجارة العربية مع دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء:
ة	كثريًا	من	تكّتل	لأخر،	حيث	غالبًا	 ررَ ِدّ ل	يختلف	الهيكل	اجلغرايف	لأهم	الدول	العربية	املُ�صرَ

لل�صلع	على	 ة	 ررَ ِدّ املُ�صرَ اأهم	الدول	العربية	 ُ	دول	الإمارات	وال�صعودية	وم�رش	من	 ُتعترَبرَ ما	

	اأهم	الدول	 	اأنرَّ ُ ترَبرَنيرَّ امل�صتوى	العاملي،	ولكن	من	خالل	بيانات	ملحق	)8(	و�صكل	)4-5(	يرَ
بن�صبة	 الإمارات	 هي:	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	 لأ�صواق	 لل�صلع	 ة	 ررَ ِدّ املُ�صرَ العربية	

%41.35،	وال�صعودية	بن�صبة	%30.4،	وم�رش	بن�صبة	4.82،	يف	حني	بلغت	م�صاهمة	
	من:	الكويت	والبحرين	واملغرب	حوايل	%4.38،	و%3.84،	و%3.54	لكل	منهم	 ُكٍلّ

لرَْت	تلك	الدول	جمتمعة	حوايل	%96.6	من	اإجمايل	ال�صادرات	العربية	 ثرَّ على	الرتتيب،	ومرَ

لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	.

�سكل )4-5(: م�ساهمة اأهم الدول العربية يف ال�سادرات العربية لدول اإفريقيا جنوب ال�سحراء للفرتة 2017-2010 )%(

unctadstat.unctad.org	:من	ْت امل�صدر	:	ُجِمعرَ
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وفيما	يتعلق	باأهم	ال�رشكاء	التجاريني	للدول	العربية	يف	اأ�صواق	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	

	اأهم	الأ�صواق	امل�صتقبلة	لل�صادرات	العربية	يف	دول	 يو�صح	�صكل	)4-6(	وملحق	)9(	اأنرَّ
واإثيوبيا	 كينيا	 من	 	 وُكٌلّ 	،29% بن�صبة	 اإفريقيا	 جنوب	 هي:	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	

بن�صبة	%11،	وتنزانيا	بن�صبة	%7،	ثم	نيجرييا	بن�صبة	%6،	واأنغول	وموزنبيق	بن�صبة	

منهم. لكل	 	4%

ة لل�سلع العربية يف دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء للفرتة 2017-2010 �سكل )4-6(: اأهم االأ�سواق املُ�ستاَوِرداَ

unctadstat.unctad.org	:من	وُح�ِصبرَت	ْت امل�صدر:	ُجِمعرَ

العربية: للدول  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  دول  �سادرات   :  5-1-4
ثرَّل	اأهم	ال�صلع	التي	ت�صتوردها	الدول	العربية	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	 تترَمرَ

يف:	الذهب	غري	النقدي	)با�صتثناء	خامات	الذهب	واملركزات(،	والالآلئ	والأحجار	

والفواكه،	 الطبيعي،	 والغاز	 الطبيعية،	 الكا�صطة	 واملواد	 والنحا�ص	 كرمية،	

واحليوانات	 والأعالف	 والتبغ،	 البرتولية،	 واملواد	 واحلديد،	 والنب،	 وال�صاي	

احلية،	والأخ�صاب.
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	الذهب	من	اأهم	�صادرات	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	للدول	العربية	اإذ	 ُ ُيعترَبرَ

عادلت	قيمة	�صادراته	نحو	%33.5	ملتو�صط	الفرتة	2010 – 2017،	يليه	

النحا�ص	بنحو	%11.6،	والأحجار	الكرمية	بنحو%9.9،	ثم	الفواكه	بنحو	

 2.6 بنحو	 الطبيعية	 الكا�صطة	 واملواد	 	،3.3% احلية	 واحليوانات	 	،3.3%
وال�صاي	بنحو	%2.5	،	والغاز	الطبيعي	بنحو	%1.6،	ملحق	)10(.

ة	للدول	العربية؛	 ررَ ِدّ ُ	دولة	جنوب	اإفريقيا	اأهم	دول	جنوب	ال�صحراء	املُ�صرَ وُتعترَبرَ

حيث	�صاهمت	بنحو	%17.6	من	قيمة	�صادرات	دول	جنوب	ال�صحراء	للدول	

العربية	ملتو�صط	الفرتة	2010 – 2017،	تليها	غانا	بنحو	)%10.7(،	ثم	
اإثيوبيا	بنحو)	7.1 %(،	ثم	مايل	بنحو	)%6.7(،	ثم	كينيا	بنحو	)6.4%(،	
ثم	 	،)4.5%( بنحو	 الدميقراطية	 الكونغو	 ثم	 	)5.8%( بنحو	 زامبيا	 ثم	

وبت�صوانا	 زامبيا	 ثم	 	،)4.2%( بنحو	 تنزانيا	 ثم	 	،)4.3%( بنحو	 نيجرييا	

بنحو	%2.7	لكل	منهما.	وتبلغ	م�صاهمة	تلك	الدول	نحو	)%77.0(	من	قيمة	

 –  2010( الفرتة	 ملتو�صط	 العربية	 للدول	 ال�صحراء	 جنوب	 دول	 �صادرات	
2017(،	وترتفع	الن�صبة	اإىل	)%82(	باإ�صافة	م�صاهمة	يوغندا	)2.5%(	،	

وم�صاهمة	بنني	)2.4%(.

بالتجارة: ال�سلة  ذات  التجارية  الأعمال  بيئة   -6  1-4
ُل	 ِكّ وُت�صرَ التجارة،	 تكاليف	 مكونات	 اأحد	 اجلمركية	 والر�صوم	 التعريفات	 	 ُ ُتعترَبرَ

تكاليف	النقل	املرتفعة	والوقت	الالزم	للت�صدير	وال�صترياد	عقبة	رئي�صية	اأمام	

حركة	التجارة	وبخا�صة	بالن�صبة	للمنتجات	القابلة	للتلف.

وللتكاليف	واخلدمات	اللوجي�صتية	التجارية	دور	مهم	يف	ان�صياب	التجارة،	حيث	

اخلدمات	 وت�صتمل	 التجاري.	 التداول	 من	 الة	 الفعرَّ غري	 اللوج�صتيات	 بيئة	 حتد	
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	، الب�صائع	 وتوحيد	 النقل،	 منها:	 الإجراءات،	 من	 جمموعة	 على	 اللوج�صتية	

الأن�صطة	 هذه	 وتتطلب	 التخلي�ص.	 ونظم	 احلدود	 على	 والتخلي�ص	 	، والتخزين	

وت�رشيعات	جتارية	 وات�صالت	 معلومات	 وتكنولوجيا	 متينة	 مادية	 بنية	حتتية	

ة	حلركة	التجارة.	من	)القواعد	والإجراءات	اجلمركية(. عرَ ِجّ مواكبة	وُم�صرَ

املنطقتني	 دول	 	 فاإنرَّ 	2018 عام	 الدويل	 للبنك	 اللوج�صتي	 الأداء	 ملوؤ�رش	 ووفقًا	
العربية	والإفريقية	تقل	يف	اأدائها	اللوج�صتي	التجاري	عن	املتو�صط	العاملي	�صواًء	

التي	يتكون	منها،	وهي:	 ال�صتة	 اأو	يف	درجة	موؤ�رشاته	 العامة	 املوؤ�رش	 يف	درجة	

النقل	 لتكنولوجيا	 التحتية	 البنية	 وجودة	 اجلمركي،	 التخلي�ص	 عملية	 كفاءة	

وكفاءة	 الدولية،	 ال�صحنات	 ترتيب	 و�صهولة	 اللوج�صتية،	 للخدمات	 واملعلومات	

وتوقيت	 الدولية،	 ال�صحنات	 وتتبع	 ُقّب	 عرَ ترَ على	 والقدرة	 املحلية،	 اللوج�صتيات	

ال�صحنات	يف	الو�صول	اإىل	الوجهة،	جدول	)4-4(	و�صكل	)4-7(.	ومن	ال�صكل	
	اأداء	اجلمارك	والبنية	التحتية	املتعلقة	بالتجارة	والنقل	البي	 يت�صح	اأي�صًا	اأنرَّ

واخلدمات	اللوج�صتية	يف	املنطقتني	يقل	كثريًا	عن	مثيله	لدولة	اأملانيا	التي	جاءت	

يف	املركز	الأول	يف	ترتيب	160	دولة	من	دول	العامل	ملوؤ�رش	الأداء	اللوج�صتي	يف	
عام	2018،	تليها	من	دول	املنطقتني	الإمارات	العربية	املتحدة	التي	جاءت	يف	
املركز	احلادي	ع�رش	على	امل�صتوى	العاملي،	ودولة	جنوب	اإفريقيا	يف	املركز	الثالث	

والثالثني.
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جدول )4-4( : موؤ�سر االأداء اللوج�ستي للدول العربية ودول اإفريقيا جنوب ال�سحراء مقارنة باملتو�سط العاملي 

واأملانيا لعام 2018

مؤرش	األداء	الدولة

اللوجستي	

العام

التخليص	

الجمريك

البنية	

التحتية

الشحن	

الدويل

كفاءة	

اللوجستيات	

املحلية

تعقُّب	وتتبُّع	

الشحنات	

الدولية

توقيت	

الشحنات	يف	

الوصول	إىل	

الوجهة

دول	إفريقيا

جنوب	الصحراء

الدول	العربية

			املتوسط	العاملي

أملانيا

املصدر:	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل

شكل	)4-7(:	أداء	التجارة	اللوجستي	للدول	العربية	ودول	إفريقيا	جنوب	الصحراء

املصدر:	ُجِمَعْت	وُحِسبَت	من	قاعدة	بيانات	البنك	الدويل	2018

2.77																	2.5												2.39															2.52														2.2														2.27													2.45			

3.05															2.71											2.57															2.68														2.61												2.44														2.68			

3.24																	2.9												2.82															2.83												2.72														2.67													2.86			

4.39																	4.24												4.31														3.86												4.37														4.09														4.2				
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 1- 7- الدول املناف�سة لتجارة الدول العربية يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء:

ُ	من	اأهم	املناف�صني	 	الحتاد	الأوروبي	ُيعترَبرَ تو�صح	بيانات	اجلدول	)4-5(	اأنرَّ
للتجارة	العربية	مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.	وقد	بلغت	قيمة	جتارته	مع	

تعادل	 دولر	 مليار	 	160 نحو	 	2017 عام	 ال�صحراء	يف	 اإفريقيا	جنوب	 دول	
بنحو	 املقدرة	 الأربعة	 ال�رشكاء	 الدول	مع	 تلك	 قيمة	جتارة	 اإجمايل	 %39	من	
410.9	مليار	دولر،	تليه	ال�صني	بتجارة	بلغت	قيمتها	نحو	148	مليار	دولر	
ا	الوليات	املتحدة	المريكية	فقد	بلغت	حجم	جتارتها	 تعادل	نحو	%36.1،	اأمرَّ

مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	يف	عام	2017	نحو	39.8	مليار	دولر	تعادل	
فقط	%9.6	من	اإجمايل	قيمة	جتارة	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	مع	ال�رشكاء	

الأربعة،	وتقل	عن	حجم	جتارة	الدول	العربية	مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	

التي	بلغت	قيمتها	نحو	62.9	ملياردولر.
	من:	الحتاد	الأوروبي	 ت	منو	جتارة	ُكٍلّ لرَ درَّ وتو�صح	بيانات	اجلدول	تراجع	ُمعرَ

منو	 ل	 درَّ ُمعرَ وتزايد	 	، ناحية	 من	 احل�رشاء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	 مع	 واأمريكا	

�صادرات	ال�صني	لدول	اإفريقيا	جنوب	احل�رشاء	مع	تراجع	معدل	منو	وارداتها	

من	تلك	الدول	من	نايحة	اأخرى.	وقد	منت	�صادرات	ال�صني	لدول	اإفريقيا	جنوب	

ال�صحراء	بنحو	%6	�صنويًا	خالل	الفرتة	2011 2017-.

 4.5% بنحو	 فقد	منت	 ال�صحراء	 جنوب	 دول	 مع	 العربية	 الدول	 ا	جتارة	 اأمرَّ

�صنويًا	خالل	تلك	الفرتة،	يف	حني	منت	وارداتها	من	دول	جنوب	ال�صحراء	بنحو	

م	ميكن	ا�صتنتاج	 %9.9،	ومنت	�صادراتها	لتلك	الدول	بنحو	%1.6.	وما	تقدرَّ
ما	يلي:

	 	من	املتوقع	اأن	يجعل	تراجع	جتارة	اأمريكا	ودول	الحتاد	الأوروبي	مع	دول		

جنوب	ال�صحراء	من	ال�صني	ال�رشيك	التجاري	الأول	لدول	جنوب	ال�صحراء	

واملناف�ص	الرئي�صي	للدول	العربية.



71

	 	منو	جتارة	ال�صني	مع	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	يف	منو	ال�صادرات		 ثرَّلرَ رَ 	مترَ

اإفريقيا	 دول	 مع	 العربية	 الدول	 جتارة	 منو	 	 ثرَّلرَ رَ مترَ حني	 يف	 رئي�صية،	 ب�صفة	

	من	الواردات	وال�صادرات. جنوب	ال�صحراء	يف	منو	ُكٍلّ

	 جنوب		 اإفريقيا	 لدول	 العربية	 ال�صادرات	 منو	 ل	 درَّ ملُعرَ الن�صبي	 النخفا�ص	 	

املواد	 �صادرات	 يف	 ال�صمي	 لالنخفا�ص	 رئي�صية	 ب�صفة	 يرجع	 ال�صحراء	

البرتولية	ب�صبب	تراجع	اأ�صعارها.

	 جنوب		 اإفريقيا	 دول	 بني	 التجارة	 تطوير	 يف	 اأثرها	 التفاقيات	 لبع�ص	 كان	 	

ال�صحرء	ودول	الحتاد	الأوربي	واأمريكا،	مثل:	اتفاقية	كوتونو	بني	الحتاد	

الفر�ص	 اتاحة	 واتفاقية	 والبا�صفك،	 الكاريبي	 ودول	 واإفريقيا	 الأوروبي	

ها	جمل�ص	النواب	الأمريكي.	وميكن	اأن	يوؤدي	 والنمو	)AGOA(	التي	اأقررَّ
اإىل	ترقية	 تفعيل	التفاقيات	احلالية	بني	دول	املنطقتني	العربية	والإفريقية	

التجارة	وزيادة	حجم	التبادل	التجاري.

جدول )4-5(: جتارة دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء مع اأهم ال�سركاء التجاريني )مليار دوالر(

معدل	النمو	20132014201520162017	201020112012البيان	الدولة

السنوي	)%(

صادرات

واردات

إجاميل	التجارة

صادرات

واردات

إجاميل	التجارة

صادرات

واردات

إجاميل	التجارة

6										72.5							68.3						82.7								81.6						70.8								64.6						56.3						44.2

-2										75.6							54.8							66.9						111.7				110.7						102.5						87.0					59.9	

1.7							148.2						123.1					149.7					193.3					181.5						167.1					143.3			104.1

-5									14.1						13.5							18.0								25.5							24.0							22.5							21.2						17.1

	-19									25.6							20.9							19.5							27.4							40.2							50.7						75.8							66.8

-15									39.8							34.4							37.5							52.9							64.2							73.2							96.9					83.9	

	-2											81.4						75.6								85.9						103.9				106.0					100.2					105.1						83.3

	-5											78.5							74.4						85.5						114.0					116.7					121.4					122.0						86.2

-3											160.0					150.0					171.4					217.8					222.7						221.5					227.1			169.4

الصني

الواليات	املتحدة

األمريكية

دول	االتحاد

األوريب
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صادرات

واردات

إجاميل	التجارة

unctadstat.unctad.org	:من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	املصدر:

اإفريقيا  دول  مع  العربية  التجارة  تناف�سية  موؤ�سرات   2-4
جنوب ال�سحراء:

ِثّل	يف	حترير	قيود	التجارة	العاملية	 ى	النظام	القت�صادي	العاملي	اجلديد،	املُترَمرَ اأدرَّ

الكمية	 الر�صوم	اجلمركية	واحل�ص�ص	 مثل	 التقليدية	 التجارة	 وتال�صي	حواجز	

اإطار	التناف�ص	على	ال�صعيد	العاملي،	مع	 اإىل	تنفيذ	كافة	الأن�صطة	القت�صادية	يف	

ى	 اأدرَّ ا	 ِمرَّ زيادة	الرتكيز	على	احلواجز	التقنية	املتعلقة	مبعايري	اجلودة	والبيئة،	

ًا	 يرَ ِدّ رَ ِثُّل	حترَ مُيرَ اإىل	بروز	مناف�صني	جدد	على	درجة	عالية	من	املهارة	والقوة.	وهذا	

	هذا	النظام	يف	 اًل	لدول	العامل،	وبخا�صة	الدول	النامية.	اإل	اأنرَّ كبريًا	وخطرًا	حُمترَمرَ

ُل	فر�صة	للبلدان	النامية	كذلك،	اإن	اأمكن	ال�صتفادة	منه.	فاأهمية	 ِكّ الوقت	ذاته	ُي�صرَ

ُ	و�صيلة	رئي�صة	لتطوير	قدرة	القت�صاديات	املتقدمة	 التناف�صية	تكمن	يف	اأنها	ُتعترَبرَ

والنامية	على	التعاي�ص	يف	ظل	بيئة	دولية	من�صجمة	مع	العوملة	وانفتاح	القت�صاديات	

وحترير	الأ�صواق	و�صعارها	البقاء	لالأف�صل.	وفيما	يلي	حتلياًل	لبع�ص	املوؤ�رشات	

التناف�صية	لأهم	ال�صادرات	العربية	لأ�صواق	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

الظاهرة: الن�سبية  امليزة  موؤ�سر   1  2-  4-

لتو�صيع	 املحتملة	 الفر�ص	 	)RCA( الظاهرة	 الن�صبية	 امليزة	 موؤ�رش	 يو�صح	

التجارة،	ويعطي	�صورة	تقريبية	لل�صادرات	امل�صتقبلية	للدول	مو�صع	الدرا�صة،	

دول	االتحاد

األوريب

			1.6											37.0							31.6							35.0								40.8						40.2							40.0							37.1						25.8

	9.9											25.9							22.1					20.8								21.8							18.1						17.6								14.7						11.6

4.5										62.9							53.8						55.8							62.7							58.3							57.6								51.8						37.3



73

وذلك	من	خالل	مقارنة	ن�صيب	الدولة	من	ال�صادرات	العاملية	من	�صلعة	معينة	مع	

ن�صيب	ال�صادرات	الكلية	لتلك	الدولة	من	اإجمايل	ال�صادرات	الكلية	العاملية.	وعند	

	الدولة	تتمتع	 	ذلك	يدل	على	اأنرَّ زيادة	قيمة	هذا	املوؤ�رش	عن	الواحد	ال�صحيح	فاإنرَّ

مبيزة	ن�صبية	من	تلك	ال�صلعة.

وتو�صح	بيانات	ملحق	)11(	موؤ�رشات	امليزة	الن�صبية	ل�صادرات	الدول	العربية	
	هناك	العديد	من	ال�صلع	التي	تتمتع	الدول	 من	خمتلف	ال�صلع،	ومنه	يت�صح	اأنرَّ

العربية	فيها	مبزايا	ن�صبية	عالية	كما	هو	مو�صح	ب�صكل	)4-8(.	وت�صتمل	تلك	
والأ�صمنت،	 واجلري	 الكيميائية،	 وامل�صنوعات	 والذهب،	 الأ�صمدة،	 على:	 ال�صلع	

الكهرباء.	 توزيع	 ومعدات	 احلية،	 واحليوانات	 ومنتجاتها،	 والألبان	 وال�صكر،	

وقد	تراوحت	قيمة	موؤ�رش	امليزة	الن�صبية	لتلك	ال�صلع	بني	حوايل	3.2	لالأ�صمدة،	
و	1.0	ملعدات	توزيع	الكهرباء،	وهو	ما	ي�صري	لزيادة	الفر�ص	املحتملة	لتو�صيع	
ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 واأ�صواق	 عامة	 ب�صفة	 العاملية	 الأ�صواق	 يف	 جتارتها	

ب�صفة	خا�صة.

�سكل )4-8(: امليزة الن�سبية الظاهرة لبع�ض �سادرات الدول العربية

																																																												unctadstat.unctad.org	:	من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	:	املصدر
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الن�صبية	 امليزة	 موؤ�رش	 قيم	 تقل	 التي	 ال�صلع	 بع�ص	 وجود	 من	 الرغم	 وعلى	 	

واملنتجات	 املقوى،	 والورق	 الورق	 مثل:	 ال�صحيح،	 الواحد	 عن	 لها	 الظاهرة	

ت	 لرَ درَّ ُمعرَ 	 اأنرَّ اإل	 والفاكهة،	 واخل�رش	 نرَّع،	 املُ�صرَ والبال�صتيك	 وال�صيدلية،	 الطبية	

	 ُ منو	�صادرات	العديد	من	تلك	ال�صلع	كانت	متزايدة،	والطلب	عليها	اأي�صًا	ُيعترَبرَ

متزايدًا،	الأمر	الذي	يتطلب	املزيد	من	الهتمام	بتعزيز	تناف�صيتها	ودرا�صة	�ُصُبل	

تطوير	�صادراتها	يف	اإطار	املناف�صة	الدولية.

املنطقتني: دول  بني  التجارة  كثافة  موؤ�سر   2-2-4
اإذا	كانت	قيمة	التجارة	بني	البلدين	 ُم	موؤ�رش	كثافة	التجارة	لتحديد	ما	 ُي�صترَخدرَ

اأكب	اأو	اأ�صغر	ما	هو	متوقع	على	اأ�صا�ص	اأهميتهما	يف	التجارة	العاملية.	وي�صاهم	

التجاريني	ولي�ص	مع	 التجاري	لدولة	ما	مع	ال�رشكاء	 الو�صع	 املوؤ�رش	يف	ر�صد	

الرئي�صي	 الهدف	 	 ُ وُيعترَبرَ الن�صبية،	 امليزة	 موؤ�رش	 عن	 ما	مييزه	 وهذا	 املنتجات،	

اأو	 لل�رشيك	)الدولة	 الت�صدير	 ر	م�صتويات	 املوؤ�رش	هو	ر�صد	مدى	تطُوّ من	هذا	

التكّتل(	ل�صلعة	ما،	مقارنة	بتعامالت/واردات	ال�رشيك	الآخر	)دولة	اأو	تكّتل(	

لنف�ص	املنتج	)�صلعة	اأو	اإجمايل	�صلع(	مع	العامل،	وكلما	زاد	هذا	املوؤ�رش	عن	الواحد	

	ذلك	على	زيادة	كثافة	التجارة	بني	الطرفني. لرَّ ال�صحيح	درَ

ر	 تطُوّ مدى	 تو�صيح	 على	 املنطقتني	 دول	 بني	 التجارة	 كثافة	 موؤ�رش	 وي�صاعد	

بواردات	 مقارنة	 ال�صحراء،	 جنوب	 لدول	 العربية	 الدول	 ت�صدير	 م�صتويات	

	)12( ملحق	 بيانات	 خالل	 ومن	 العامل،	 من	 ال�صحراء	 جنوب	 اإفريقيا	 دول	
احليوانات	 )عدا	 ال�صلع	 ملعظم	 ال�صحيح	 الواحد	 عن	 املوؤ�رش	 هذا	 ارتفاع	 	 ُ ترَبرَنيرَّ يرَ

التجاري	 التبادل	 اإىل	 الجتاه	 او	 امليل	 	 ُ �رِشّ ُيفرَ قد	 الذي	 الأمر	 والأدوية(،	 احلية	

مع	 ترَّ�ِصُق	 يرَ ما	 وهو	 العربية،	 املنطقة	 من	 ال�صلع	 ا�صترياد	 واإىل	 املنطقتني	 بني	

بيانات	 وتو�صح	 الظاهرة.	 الن�صبية	 وامليزة	 ال�صوقي	 الن�صيب	 حتليل	 نتائج	
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بني	 تراوحت	 ال�صادرات	 ملختلف	 التجارة	 كثافة	 موؤ�رش	 قيمة	 	 اأنرَّ 	12 امللحق	
نرَّع،	ونحو	)3.9(	للبرتول	والغاز،	وتراوحت	بني	 نحو	13.1	للبال�صتيك	املُ�صرَ
نحو	5.2	و3.6	لالأ�صماك،	والورق،	واملواد	البال�صتيكية،	واأجهزة	الإ�صاءة،	
والتو�صيالت	والدوائر	الكهربائية،	وبلغت	اأدناها	بنحو	0.9	للحيوانات	احلية	
لة	 	القيم	الت�صديرية	املُحترَمرَ والأدوية	الطبية.	وتو�صح	بيانات	جدول	)4-6(	اأنرَّ
50.3	مليار	دولر	 ُ	مرتفعة	لكثريمن	ال�صلع	الواعدة،	بلغ	جموعها	نحو	 ُتعترَبرَ

تراوحت	بني	)1(	مليار	دولر	للم�صنوعات	الكيميائية	غري	الع�صوية	و	)10(	
مليارات	دولر	ملعدات	الت�صالت	ال�صلكية	والال�صلكية.

لاَة لبع�ض ال�سلع الت�سديرية الواعدة الرئي�سية غري البرتولية جدول )4-6( القيم الت�سديرية املُحتاَماَ

– 2017( )مليار دوالر( متو�سط الفرتة )2014 

	قيمة	الصادراتالسلع

العربية	للعامل

	قيمة	الصادرات	العربية

لدول	جنوب	الصحراء

	قيمة	واردات	دول	جنوب

الصحراء	من	العامل

	القيمة	التصديرية

املحتملة

أسمدة

مواد	بالستيكية	خام

معدات	اتصال	سلكية	والسلكية

محركات	لنقل	البضائع

ذهب	غري	نقدي	وُمَصنَّع

بالستيك	ُمَصنَّع

مصنوعات	كيميائية	غري	عضوية

جري	وأسمنت

قطع	غيار	وإكسسوارات	املركبات

إطارات	مطاطية

ورق	وورق	مقوى

مواد	غذائية

منتجات	طبية	وصيدالنية

كهرباء	وتجهيزات	إضاءة	

لوحات	كهربائية	ومعدات	توزيع

املجموع

unctadstat.unctad.org	:	من	وُح�ِصبرَت	ْت امل�صدر:	ُجِمعرَ

					2.9																													4																															1.1																									10.0												

									1.5																											2.3																														0.8																										10.0											
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7.5																												8.2																														0.7																											11												

1.5																														2																														0.5																												39												

				1.5																														3																														0.5																													2													

1.1									 						1.5										 									0.4										 			5													

2.6									 						3.2										 									0.4																													3													

	2.7									 	 		3.4										 	 			0.3										 				3													

1.7									 	 		3.5										 	 			0.3										 				2													

	1.6									 	 			1.9										 	 		0.3										 	 		2												

	8.5									 	 		9.7									 	 		1.2										 		17.2										

2.3									 	 			2.6										 		 	0.3										 	 		2.9										

5.03								 	 			6.0										 			0.27									 			10.4										

	50.33								 	 	62										 			7.87									 			129.5									
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الإفريقية: العربية  التجارة  ال�سوقي يف  الن�سيب  3 موؤ�سر   - 2-4
التناف�صي	 الو�صع	 تعك�ص	 التي	 املهمة	 املوؤ�رشات	 اأحد	 ال�صوقي	 الن�صيب	 	 ُ ُيعترَبرَ

مرتفعًا	 	ُ ُيعترَبرَ ال�صوقي	 الن�صيب	 	 اأنرَّ 	)13( ملحق	 من	 ويت�صح	 لل�صادرات.	
املواد	 مثل:	 ال�صحراء،	 اإفريقيا	جنوب	 لدول	 العربية	 ال�صادرات	 لبع�ص	 ن�صبيًا	

البال�صتيكية،	والأ�صمدة،	واملواد	الكيمائية	غري	الع�صوية،	واملواد	البرتولية	والغاز	

الطبيعي.	وميكن	تق�صيم	ال�صادرات	العربية	لدول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء	اإىل	

جمموعتني	وفقًا	لقيمة	موؤ�رش	ن�صيبها	ال�صوقي	خالل	الفرتة	2017-2010،	
جدول	)4-7(.	ت�صم	املجوعة	الأوىل	ال�صلع	التي	ترتاوح	قيمة	موؤ�رش	ن�صيبها	
ال�صوقي	بني	)%12(	و)%34.8(،	وت�صمل:	املواد	البال�صتيكية،	والأ�صمدة،	

والذهب،	 الع�صوية،	 غري	 الكيمائية	 واملواد	 الطبيعي.	 والغاز	 البرتولية	 واملواد	

واجلري	والأ�صمنت،	وال�صكر،	واخل�رش	والفاكهة،	والألبان.

ال�صوقي	بني	 التي	ترتاوح	قيمة	موؤ�رش	ن�صيبها	 ال�صلع	 الثانية	 وت�صم	املجوعة	

)%0.5(	و)%8.8(،	وت�صمل:	معدات	توزيع	الكهرباء،	ومعدات	وجتهيزات	

وال�صيدلنية،	 الطبية	 واملنتجات	 الكهربائية،	 واللوحات	 والدوائر	 الإ�صاءة،	

واحليوانات	احلية،	واحلبوب	ومنتجاتها،	واحلديد	والفولذ.

زيادة	 ت	 لرَ درَّ ُمعرَ 	 اأنرَّ اإل	 ال�صلع،	 لتلك	 ال�صوقي	 الن�صيب	 موؤ�رش	 انخفا�ص	 ورغم	

قيمة	هذا	املوؤ�رش	بني	الفرتتني	)2010 – 2013(	و	)2014 – 2017(	
كانت	عالية	ملعظم	تلك	ال�صلع	ما	ي�صعها	يف	قائمة	ال�صلع	الواعدة،	ملحق	)13(،	

وجدول	)7-4(.
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جدول: )4-7( موؤ�سر الن�سيب ال�سوقي لبع�ض ال�سادرات العربية يف اأ�سواق دول اإفريقيا جنوب ال�سحراء خالل 

الفرتة 2017-2010

مؤرش	النصيب	السوقيالسلعةمؤرش	النصيب	السوقيالسلعة

8.8قطع	غيار	وإكسسوارات	املركبات34.8مواد	بالستيكية	خام

8.6إطارات	مطاطية27.5أسمدة

8.5محركات	لنقل	البضائع26.7مصنوعات	كيميائية	غريعضوية

7.5معدات	اتصال	سلكية	والسلكية25.0ذهب	)غري	نقدي	وُمَصنَّع(

5.5معدات	توزيع	كهرباء16.7بالستيك	ُمَصّنع

5.3حيوانات	حية15.8ورق	وورق	مقوى

4.5حبوب	ومنتجاتها	ومحرضاتها15.0سكر	ومصنوعاته

3.6معدات	وتجهيزات	إضاءة12.9برتول	ووقود	وغاز

3.3دوائر	ولوحات	كهربائية12.8أسامك	وقرشيات

2.7حديد	وفوالذ12.5جري	وأسمنت

1.2لحوم	ومصنعاتها12.1خرص	وفاكهة

0.5منتجات	طبية	وصيدالنية12.0ألبان	ومنتجاتها
unctadstat.unctad.org	:من	وُحِسبَت	ُجِمَعْت	املصدر:

مجموعة	)ب(:	)قيمة	املؤرش	بني	%0.5	و	%8.8(مجموعة	)أ(:	)قيمة	املؤرش	بني	%12	و	34.8%(	
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اجلزء اخلام�س: 

معوقات التبادل التجاري 

ودول  العربية  الدول  بني 

ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 

ومقرتحات التطوير
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معوقات التبادل التجاري بني الدول العربية ودول اإفريقيا 

جنوب ال�صحراء ومقرتحات التطوير

التجاري: التبادل  معوقات   1-5
املنطقتني،	 بني	 التجاري	 التبادل	 تطوير	 م�صرية	 تواجه	 التي	 املعوقات	 د	 تتعدرَّ

وميكن	اإيجاز	اأهمها	فيما	يلي:

	 	م�صاكل	ت�صابه	الهياكل	الإنتاجية	لدول	املنطقتني.	

	 من		 للعديد	 اآ�صيا	 �رشق	 جنوب	 دول	 من	 واملتزايدة	 احلادة	 املناف�صة	 	

منتجات	الدول	العربية.

	 لل�صلع		 القيا�صية	 باملوا�صفات	 متبادل	 نظام	اعرتاف	 اإىل	وجود	 الفتقار	

املتبادلة	على	امل�صتوى	الإقليمي.

	 	املعوقات	اخلا�صة	بالنقل	وال�صحن،	ومنها	عدم	وجود	خطوط	مالحية		

بحرية	وجوية	منتظمة	تربط	دول	املنطقتني،	مع	الرتفاع	الن�صبي	لأ�صعار	

ال�صحن.

	 ة		 درَ برَّ ة	مقارنة	بحجم	القارة	)318	مرتًا	من	الطرق	املُعرَ درَ هرَّ 	قلة	الطرق	املُمرَ
لكل	1000	ن�صمة	يف	البلدان	الأفريقية	منخف�صة	الدخل،	مقارنة	بنحو	

النامية(. الدول	 يف	 املتو�صط	 يف	 ن�صمة	 	1000 لكل	 مرت	 	1000
	 	طول	فرتات	الإجراءات	اجلمركية	والبريوقراطية	على	احلدود.	

	 	تدين	موؤ�رش	الأداء	اللوج�صتي	)LPI(	)كفاءة	وتوقيت	اجلمارك	والبنية		
التحتية	اللوج�صتية(	يف	العديد	من	دول	املنطقتني.
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العربية  التجارة  اأداء  لتح�ضني  الرئي�ضية  واملحاور  املرتكزات   2-5
الإفريقية و�ُضُبل واآليات التطوير:

يف	 الورقة	 تناولته	 الذي	 والإفريقية	 العربية	 الدول	 بني	 التجارة	 واقع	 يحمل	

ُ	مبثابة	الأ�صا�ص	الذي	 الأجزاء	ال�صابقة	بني	طياته	نتائج	درو�ص	م�صتفادة	ُتعترَبرَ

الكمية	 م�صتوياتها	 وحت�صني	 التجارة	 هذه	 باأداء	 لالرتقاء	 عليه	 البناء	 ميكن	

�ص	 والُفررَ ال�صعف،	 اِطن	 ورَ ومرَ القوة،	 عنا�رش	 الدرو�ص	 هذه	 ُز	 وُتْبِ والنوعية،	

العربي	 التجاري	 التبادل	 م�صتقبل	 	 درَ ِدّ ُتهرَ اأن	 ميكن	 التي	 واملخاطر	 املتاحة،	

الإفريقي.	وفيما	يلي	ا�صتعرا�صًا	موجزًا	لتلك	النقاط.

واملقومات: القوة  نقاط   1-2-5
	 لرًَة	يف	جامعتها،		 ثرَّ الأطر	املوؤ�ص�صية	القائمة	للتعاون	بني	الدول	العربية	ُمرَ

لرًَة	يف	مفو�صية	الحتاد	الإفريقي. ثرَّ والدول	الإفريقية	ُمرَ

	 ُر	املقومات	املوردية	والقت�صادية	يف	املنطقتني.	 ُفّ ورَ 	ترَ

	 ًا		 رَ برَّ ُمعرَ والإفريقية،	 العربية	 لالأ�صواق	 ال�صتيعابية	 الطاقات	 �صخامة	 	

عنها	بالكثافة	ال�صكانية	يف	املنطقتني.

	 ة	الأطراف	التي	ميكن	اأن	ت�صاعد	يف		 درَ ِدّ عرَ التفاقيات	التجارية	الثنائية	وُمترَ

ت�صهيل	التبادل	التجاري.

	 والإقليمية		 والعربية	 الإفريقية	 املوؤ�ص�صات	 بني	 التن�صيق	 اإمكانيات	 	

ف	التجارة	وال�صناعة	والزراعة	يف	الإقليمني. التمويلية	والتنموية،	وُغررَ

َدات: واملَُحِدّ ال�ضعف  َمَواِطن   2-2-5
	 	�صعف	البنية	التحتية	الت�صديرية	يف	غالبية	دول	املنطقتني،	مبا	يف	ذلك		

املوانئ	البحرية،	والنقل،	وال�صعات	التخزينية،	اإ�صافة	لرتفاع	تكاليف	

النقل	والتاأمني.
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	 	غياب	اأو	�صعف	البنية	املوؤ�ص�صية	الفنية	الداعمة	لتنمية	التبادل	التجاري،		

وبخا�صة	يف	جمالت	معايري	اجلودة،	واملوا�صفات	القيا�صية	والعتماد.

	 	م�صتويات	الإنتاجية	واجلودة	يحد	من	تناف�صية	املنتجات	النباتية		 ِّ
درَين 	ترَ

واحليوانية.

	 �ص	الت�صدير		 قلة	اأو	�صعف	البنية	املعلوماتية	عن	الأ�صواق	والأ�صعار	وُفررَ

وال�صترياد.

	 العربية		 الدول	 بني	 واجلوية(	 )البحرية	 النقل	 خطوط	 انتظام	 عدم	 	

ومعظم	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

	 	ارتفاع	تكاليف	النقل	بني	الطرفني؛	حيث	ت�صري	بع�ص	الدرا�صات	للبنك		

	تكاليف	النقل	تزيد	اأ�صعار	ال�صلع	يف	غرب	اإفريقيا	ويف	الدول	 الدويل	اأنرَّ

احلبي�صة	بن�صب	عالية.

	 عدم	وجود	بنية	حتتية	منا�صبة	للنقل	البي	يف	بع�ص	دول	املنطقتني.	

	 	حمدودية	خدمات	التاأمني	والئتمان	وعدم	وجود	فروع	للبنوك	العربية		

يف	كثري	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

	 	�صعف	التن�صيق	الإعالمي	والرتويجي	العربي	الإفريقي.	

الواعدة: واملجالت  الُفَر�ص   3-2-5
�ص	لزيادة	التبادل	التجاري	بني	الإقليمني	منها	ما	يلي: هناك	الكثري	من	الُفررَ

	 �ص	النهو�ص	بتجارة	الأ�صمدة	الكيماوية	لتوفري	احتياجات	البامج		 	ُفررَ

وامل�رشوعات	الإمنائية	والتنموية	امل�صرتكة.

	 العالية		 لرَة	 املُحترَمرَ الت�صديرية	 القيم	 ذات	 ال�صلع	 جتارة	 تعزيز	 �ص	 ُفررَ 	

الإ�صاءة،	 واأجهزة	 الأدوية،	 مثل:	 ال�صحراء،	 جنوب	 دول	 اأ�صواق	 يف	

ومعدات	تو�صيل	الكهرباء،	والأ�صمنت	واجلري،	واملواد	الغذائية.
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	 	جتارة	احليوانات	احلية	واللحوم،	حيث	ميكن	اأن	ت�صاهم	دول	اإفريقيا		

هذه	 من	 العربية	 الدول	 احتياجات	 توفري	 بفاعلية	يف	 ال�صحراء	 جنوب	

ال�صلع.

	 القدرات		 مل�صاعفة	 والرخويات	 والق�رشيات	 الأ�صماك	 منتجات	 	جتارة	

الت�صديرية	للدول	الإفريقية	ال�صاحلية،	ونظريتها	العربية.

	 	جتارة	احلبوب	وال�صكر	اخلام	اأو	املكرر	لوجود	وتزايد	الطلب	عليها	يف		

املنطقتني.

	 	جتارة	البذور	الزيتية	لزيادة	القدرات	الت�صديرية	للدول	الإفريقية	منها،		

وتاأهيل	الطاقات	الت�صنيعية	لإنتاج	الزيوت	يف	املنطقتني	وال�صتفادة	من	

منتجاتها.

	 ُ	من		 �ص	تعزيز	جتارة	املواد	واملركزات	العلفية	احليوانية	التي	ُتعترَبرَ 	ُفررَ

املجالت	الواعدة	لتو�صيع	التجارة	العربية	مع	الدول	الإفريقية.

َدات: واملَُهِدّ املخاطر   4-2-5
	 	املناف�صة	الدولية	-وبخا�صة	مناف�صة	ال�صني	ودول	�رشق	اآ�صيا-		 ُ 	ُتعترَبرَ

ُد	م�صتقبل	التبادل	التجاري	العربي	الإفريقي. ِدّ من	املخاطر	التي	ُتهرَ

	 يف		 النقل	 الإقليمية	وخماطر	 للنزاعات	 نتيجًة	 التجارية	 املخاطر	 زيادة	 	

املمرات	التجارية	مثل	م�صيق	هرمز	وم�صيق	باب	املندب.

	 	احتكار	بع�ص	ال�رشكات	الأجنبية	لعمليات	ال�صحن	و�صيطرة	جمموعة		

الت�صويقية	 امل�صالك	 العرب	على	 التجاريني	غري	 الو�صطاء	والوكالء	 من	

لل�صلع	يف	كثري	من	دول	اإفريقيا	جنوب	ال�صحراء.

	 جنوب		 اإفريقيا	 دول	 من	 العديد	 يف	 وامل�رشفية	 املالية	 النظم	 �صعف	 	

ال�صحراء.
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الإفريقي: العربي  التجاري  التبادل  تعزيز  واآفاق  مقرتحات   3-5
الإفريقية: العربية  التجارة  تطوير  واإطار  اأهمية   1-3-5

تنبع	اأهمية	النهو�ص	بالتبادل	التجاري	العربي	الإفريقي	من	الإرادة	ال�صيا�صية	

العربي	 للتكامل	 الرئي�صية	 املجالت	 �صدارة	 يف	 التجارة	 ت�صع	 التي	 امل�صرتكة	

الإنتاج	 جمالت	 وتنويع	 التناف�صية،	 القدرات	 حت�صني	 اأجل	 من	 الإفريقي،	

وال�صتثمار	للم�صاعدة	يف	ال�صتقرار	الجتماعي	والقت�صادي	يف	املنطقتني.

وترتكز	مقرتحات	تعزيز	التبادل	التجاري	العربي	الإفريقي	على	ما	مت	 	

ا�صتعرا�صه	من	تطورات	يف	م�صتوى	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني،	وما	يواجهه	

اِطن	قوة	 ورَ ات	وخماطر،	وما	يتميز	به	من	مرَ درَ ِدّ التبادل	التجاري	بينهما	من	حُمرَ

�ص	واعدة. وُفررَ

ا	هو	قائم	من	هياكل	موؤ�ص�صية	ومبادرات	 ولكي	يتم	تعظيم	ال�صتفادة	ِمرَّ 	

ُح	اإعداد	وتنفيذ	خطة	لتطوير	 رَ ت�صتهدف	تطوير	التجارة	العربية	الإفريقية،	ُيقرترَ

الإفريقية،	 العربية	 التجارة	 اأطار	مبادرة	ج�صور	 الإفريقية	يف	 العربية	 التجارة	

اأن	 ُح	 رَ وُيقرترَ العالقة،	 ذات	 الدولية	والإقليمية	 املوؤ�ص�صات	 العديد	من	 التي	ت�صم	

ُل	الهياكل	 ِثّ ت�صمل	اخلطة	وما	تت�صمنه	من	اأن�صطة	اأداة	التطوير	الرئي�صية،	ومُترَ

ذات	 اجلهات	 اإليها	 ي�صاف	 الرئي�صيني،	 التنفيذ	 �رشكاء	 الذكر	 اآنفة	 املوؤ�ص�صية	

العالقة	من	القطاع	العام	واخلا�ص	يف	املنطقتني	العربية	والإفريقية	مبا	ي�صاعد	

وبرجمة	 امل�صئوليات،	 التن�صيق	وحتديد	 و�صمان	 امل�صلحة	 اأ�صحاب	 اإ�رشاك	 يف	

ومتابعة	تنفيذ	اأن�صطة	التطوير	الالزمة.

تخفيف	 اأو	 اإزالة	 نحو	 تتوجه	 رئي�صية	 خم�صة	حماور	 يف	 اخلطة	 ثرَُّل	 ترَمرَ ترَ 	

ات،	اأو	تقوية	نقاط	ال�صعف	اأو	تكري�ص	عنا�رش	القوة،	واأي�صًا	تعظيم	 درَ ِدّ اآثار	املُحرَ

�ص	املتاحة	واحلد	من	املخاطر. ال�صتفادة	من	الُفررَ
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الإفريقية: العربية  التجارة  تطوير  خطة   2-3-5
اخلطة: َرات  ّ ُمَبِ  1-2-3-5

	 الإقليمي،		 القت�صادي	 للتكامل	 الة	 فعرَّ كاأداة	 التجاري	 التبادل	 اأهمية	 	

الإنتاج	 جمالت	 وتنويع	 التناف�صية،	 القدرات	 حت�صني	 يف	 ودوره	

وال�صتثمار،	وحتقيق	ال�صتقرار	الجتماعي	والقت�صادي.

	 	�رشورة	التعاون	والتن�صيق	العربي	الإفريقي	يف	ظل	التطورات	التجارية		

الدولية	املعا�رشة.

	 بحكم		 املنطقتني	 دول	 بني	 القائمة	 الروابط	 من	 ال�صتفادة	 اأهمية	 	

املواقع	اجلغرافية	والعالقات	القت�صادية	وال�صيا�صية	يف	تنمية	التبادل	

التجاري.

	 الإفريقية		 العربية	 ال�صتثمارات	 ت�صجيع	 يف	 التجاري	 التبادل	 اأهمية	 	

امل�صرتكة.

	 العام		 القطاع	 موؤ�ص�صات	 بني	 والتن�صيق	 التعاون	 تعزيز	 اإىل	 احلاجة	 	

واخلا�ص	واجلهات	التمويلية	والتنموية	يف	جمال	التبادل	التجاري.

اخلطة: اأهداف   2-2-3-5
	 قات	التجارية	بني	دول	املنطقتني.	 	زيادة	التدُفّ

	 �ص	التمويل	التجاري.	 	توفري	وتعزيز	ُفررَ

	 	حت�صني	البنيات	التحتية	اللوج�صتية	وتعزيز	دور	املكاتب	التجارية	يف		

دول	املنطقتني.

	 	بناء	القدرات	الب�رشية	واملوؤ�ص�صية	يف	املجال	التجاري.	

	 	تفعيل	التفاقات	التجارية	القائمة	بني	الطرفني.	

	 �ص	نفاذ	ال�صادرات.	 	حت�صني	جودة	املنتجات	املتبادلة	وزيادة	ُفررَ
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اخلطة: واأن�ضطة  َنات  ُمَكِوّ  3-2-3-5
	 نرَات	تندرج		 ِوّ حتقيقًا	لالأهداف	املن�صودة،	ت�صتمل	اخلطة	على	خم�صة	ُمكرَ

احلال	 وبطبيعة	 وامل�رشوعات.	 الأن�صطة	 من	 جمموعة	 منها	 كل	 حتت	

حيث	 التنفيذ؛	 �رشكاء	 على	خمتلف	 اخلطة	 اأن�صطة	 تنفيذ	 مهام	 تتوزع	

على	 تنفيذها	 مهام	 وتقع	 القطرية	 امل�صتويات	 على	 بع�صها	 تنفيذ	 يتم	

الدرا�صات	 اأن�صطة	 مثل	 املعنية	 بالدول	 واخلا�ص	 العام	 القطاعني	 عاتق	

والرتويج	واملعار�ص،	ويتم	تنفيذ	البع�ص	الآخر	على	م�صتويات	اإقليمية	

الإفريقي	 العربي	 امل�صتوى	 على	 اأو	 التدريب،	 وور�ص	 اللقاءات	 مثل	

امل�صرتك	مثل	قواعد	البيانات	وال�صبكات.

وال�ضت�ضارات: الدرا�ضات  مكون   -1  3-2-3-5
	 ملعرفة		 الت�صويقية	 والبحوث	 الدرا�صات	 تنفيذ	 املكون	 هذا	 اإطار	 يف	 يتم	

خ�صائ�ص	الأ�صواق	واجتاهات	وتطورات	التجارة	الدولية	ويف	املنطقتني	

والتجارة.	 الت�صويق	 وخطط	 اإ�صرتاتيجيات	 اإعداد	 على	 ي�صاعد	 مبا	

ن	على	ما	يلي: ِوّ وت�صتمل	اأن�صطة	هذا	املُكرَ

	 الأ�صواق		 احتياجات	 لتحديد	 والطلب	 العر�ص	 حول	 ا�صتق�صاءات	 	

امل�صتهدفة	ملختلف	ال�صلع.

	 	اإعداد	وتنفيذ	برامج	م�صرتكة	للبحوث	يف	املجالت	ذات	الهتمام	امل�صرتك		

يف	اإطار	التجارة	الدولية	اأو	التبادل	التجاري	بني	املنطقتني.

	 ذات		 لل�صلع	 القيمة	 ل�صال�صل	 ال�صوقية	 الدرا�صات	 من	 اإعداد	جمموعة	 	

لتو�صيع	 اخلام	 واملواد	 النهائية	 املنتجات	 من	 الواعدة	 الإمكانيات	

قاعدة	تبادلها	التجاري،	وحتديد	�ُصُبل	اخرتاق	اأ�صواقها	على	امل�صتوى	

الإقليمي،	وللدول	الأطراف.
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	 خمتلف		 يف	 الفنية	 واملعونات	 ال�صت�صارات	 خالل	 من	 اخلبة	 تقدمي	 	

وعلى	 القطرية،	 والحتياجات	 للخ�صو�صية	 ووفقًا	 التنموية،	 املجالت	

م�صتوى	امل�رشوعات	التجارية	التنموية	امل�صرتكة.

	 �ص	التجارة	وال�صتثمار	يف	املنطقتني	وحتويلها	اإىل	معامالت		 	حتديد	ُفررَ

جتارية.

	 	تقدمي	الدعم	الفني	لإعداد	اإ�صرتاتيجيات	الرتويج	واإ�صرتاتيجيات	تنمية		

ال�صادرات	وبخا�صة	للموؤ�ص�صات	ال�صغرية	واملتو�صطة.

واملوؤ�ض�ضية: الب�ضرية  القدرات  بناء  ن  ُمَكِوّ  -2  3-2-3-5
	 ن	اإعداد	وتنفيذ	برامج	واأن�صطة	التدريب	وتبادل		 ِوّ يتم	يف	اإطار	هذا	املُكرَ

لرفع	 الإقليمية	 امل�صتويات	 وعلى	 القطرية،	 امل�صتويات	 على	 اخلبات	

الفنية،	وتدريب	املدربني،	والتدريب	 كفاءة	وتاأهيل	الكوادر	واخلبات	

الأجهزة	 يف	 للعاملني	 التجاري	 التبادل	 املتخ�ص�ص	يف	خمتلف	جمالت	

وت�صمل	 والإفريقية.	 العربية	 املنطقتني	 والقطاع	اخلا�ص	يف	 احلكومية	

اأن�صطة	التدريب	ما	يلي:

	 	جمال	تقدمي	خدمات	التوفيق	وتنظيم	اجتماعات	امل�صرتين/البائعني.	

	 �ص	ال�صترياد	والت�صدير.	 	جمال	حتديد	ُفررَ

	 	جمال	اإجراء	البحوث	امليدانية	وتطوير	املنتجات	والأ�صواق.	

	 	جمال	القيام	بالبعثات	الت�صويقية	وتنظيم	املعار�ص	التجارية.	

	 	بناء	قدرات	الكوادر	الفنية	باملوؤ�ص�صات	التمويلية	يف	جمالت	التامني،		

والتمويل،	وال�صمان	وال�صداد.
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والت�ضريعات: ال�ضيا�ضات  ن  ُمَكِوّ  -3  3-2-3-5
	 ن	القيام	بالإجراءات	التن�صيقية	الداعمة	لتعزيز	التبادل		 ِوّ يتم	يف	هذا	املُكرَ

التجاري	العربي	الإفريقي،	ومن	اأهمها:

	 اإطار		 يف	 املحلية	 للعمالت	 ال�رشف	 اأ�صعار	 �صيا�صات	 وتن�صيق	 مراجعة	 	

التعاون	املايل،	وبخا�صة	يف	التعامالت	التجارية	بني	املنطقتني.

	 اإطار		 يف	 املنطقتني	 يف	 والأعمال	 التجارة	 قوانني	 مواءمة	 على	 العمل	 	

�صيا�صات	جتارية	خارجية	من�صقة،	�صواًء	على	�صعيد	ثنائي	بني	الدول	

العربية	والإفريقية،	اأو	�صعيد	الأقاليم	اجلغرافية	اأو	املجال�ص	والتكُتّالت	

	من	املنطقتني. اأو	الحتادات	القائمة	يف	ُكٍلّ

	 ِنّي	�صيا�صات	لتاأمني	خطوط	ائتمانية	لئتمان	ال�صادرات.	 برَ 	ترَ

الفنية: والتدابري  الإجراءات  ن  ُمَكِوّ  -4  3-2-3-5
	 ن	العمل	على	ما	يلي:	 ِوّ ويتم	يف	هذا	املُكرَ

	 ل	اإىل	اإحدى	�صيغ	اأو		 	العمل	على	�رشعة	اإزالة	القيود	اجلمركية	بالتو�ُصّ

مراحل	التكُتّل	اأو	التعاون	يف	املجال	التجاري،	)منطقة	جتارة	تف�صيلية(،	

واإزالة	القيود	غري	اجلمركية	يف	اإطار	للتكُتّالت	القائمة.

	 اإتاحة	املعار�ص	املتخ�ص�صة	للرتويج	للمنتجات	الت�صديرية	يف	املنطقتني.	

	 عقد	املوؤمترات	واللقاءات	مبختلف	م�صتوياتها	واأنواعها	لزيادة	الوعي		

وتبادل	وجهات	النظر	حول	الق�صايا	املتعلقة	بالتجارة	الزراعية	العربية	

الإفريقية،	ومب�صاركات	وا�صعة.

	 لل�رشكات		 من�صات	 مبثابة	 لتكون	 للم�صرتين/البائعني	 لقاءات	 تنظيم	 	

�ص	التي	مت	حتديدها. لإجراء	معامالت	جتارية	وال�صتفادة	من	الُفررَ
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وال�ضبكات: البيانات  قواعد  ن  ُمَكِوّ  -5  3-2-3-5
	 ت�صتمل		 الإفريقية	 العربية	 للتجارة	 مركزية	 اإلكرتونية	 �صبكة	 اإن�صاء	

ِرين	واملُ�صترَوِرِدين	يف	 ِدّ املُ�صرَ ُم	بيانات	حول	كافة	 ِدّ ُتقرَ على	قاعدة	بيانات	

بالتبادل	 ال�صلة	 املنطقتني،	والت�رشيعات	والقوانني،	والإجراءات	ذات	

التجاري	)ت�صديرًا	وا�صتريادًا(،	وبيانات	التوا�صل	مع	املوؤ�ص�صات	ذات	

العالقة	من	القطاعني	العام	واخلا�ص	واملوؤ�ص�صات	الإمنائية	والتمويلية.

	 توفري	البيانات	واملعلومات	حول	الأ�صواق	اخلارجية	ومتطلباتها	الفنية،		

والأ�صعار،	والإجراءات	اجلمركية،	واخلدمات	اللوج�صتية.

	 العربية		 التجارة	 تطورات	 حول	 دورية	 واإح�صاءات	 تقارير	 اإ�صدار	 	

الإفريقية	البينية.
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