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تقديــــم

اأدت العوملة القت�ضادية اإىل تنامي دور واأهمية التكتالت والرتتيبات الإقليمية على ال�ضاحة   

اقت�ضاديات  منافع  من  وال�ضتفادة  الأ�ضواق  بات�ضاع  املرتبطة  املزايا  على  احل�ضول  بهدف  الدولية، 

الكلية  القدرة  الإنتاج، وكذلك تدعيم  الكفء لقواعد  التوزيع  واإعادة  الدويل،  العمل  احلجم، وتق�ضيم 

للدول على مواجهة ال�ضدمات اخلارجية، والتي قد ي�ضعب على الأنظمة الوطنية مواجهتها منفردة، 

مثل الأزمات املالية والقت�ضادية العاملية والتهديدات املت�ضلة بالتغريات املناخية وغريها. 

احلد  ت�ضمن  التكتل  دول  بني  متبادلة  التزامات  بوجود  املتعلقة  املكا�ضب  اإىل  بالإ�ضافة  هذا   

من كلفة وخماطر العمليات واملبادلت القت�ضادية املختلفة. ل�ضيما، تلك املرتبطة بتغري ال�ضيا�ضات اأو 

الإجراءات املالية اأو النقدية اأو التجارية. 

كافة  لال�ضتفادة من  لي�ص فقط  املا�ضة  العربية حاجتها  الراهن لالقت�ضادات  الواقع  ويظهر   

تلك املكا�ضب واملزايا، بل اأي�ضا لبناء م�ضار تنموي م�ضتدام، يرتكز على دعائم اقت�ضادية واإنتاجية اأكرث 

تناف�ضية، تواكب التحديات واملخاطر الإقليمية والدولية املتزايدة، التي اأ�ضبحت تفر�ص على متخذي 

القرار يف الدول العربية تعزيز م�ضتويات التعاون العربي باعتباره خيارا ا�ضرتاتيجيا وم�ضرييا.

لهذا يركز هذا العدد من �ضل�ضلة »درا�ضات تنموية« على حتليل وتقييم واقع التعاون القت�ضادي   

ار�ص  على  التعاون  م�ضار  يف  ملمو�ص  تقدم  اإجناز  من  حدت  التي  الختناق  مواطن  وحتديد  العربي، 

الدول  وان  امل�ضار، ل�ضيما،  بت�ضويب وتطوير ذلك  الكفيلة  والآليات  ال�ضيا�ضات  اإقرتاح  الواقع، بهدف 

تنويع  يف  اأعلى  م�ضتويات  حتقيق  لها  تتيح  الطبيعية  وثرواتها  مواردها  يف  وتنوع  بوفرة  تتمتع  العربية 

وربط هياكل الإنتاج وال�ضتثمار، ومن ثم تنمية فر�ص التعاون القت�ضادي العربي البيني، وكذلك زيادة 

م�ضتويات اندماجها يف القت�ضاد العاملي.

                                                                                                                بدر عثمان مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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اأواًل: املقدمة 

اأ�ضبحت التكتالت القت�ضادية الدولية �ضمة من �ضمات النظام القت�ضادي العاملي احلايل، 

العامل،  �ضكان  من   %  85 وحوايل  العامل،  دول  من   %  75 من  اأكرث  �ضورها  مبختلف  ت�ضم  وا�ضبحت 

.)UNCTAD ، 2014( وت�ضيطر على حوايل 85 % من التجارة العاملية

 وقد ا�ضبح العامل مكونا بالفعل من كتل اقت�ضادية  تنت�ضر عرب اأقاليمه املختلفة و�ضمن اأطر 

واتفاقات متفاوتة التكامل او الندماج  مثل:- اتفاقية التجارة احلرة لدول اأمريكا ال�ضمالية )النافتا(، 

ورابطة التجارة احلرة الأوروبية )اإفتا(، ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربي )جافتا(، واحتاد دول 

جنوب �ضرق اآ�ضيا )اأ�ضيان(، ومنتدى التعاون القت�ضادي لدول ا�ضيا –املحيط الهادئ)ابيك(، وال�ضوق 

)كومي�ضا(،  اأفريقيا  وجنوب  ل�ضرق  امل�ضرتكة  وال�ضوق  اجلنوبية )مريكو�ضور(،  اأمريكا  لدول  امل�ضرتكة 

والحتاد الوروبي، وجمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وجمموعة الثماين G8، وجمموعة الع�ضرين 

G20، ... ، وغريهم.

الأكرب  الكيانات القت�ضادية  والندماج يف  التكامل القت�ضادي  التوجه نحو اطر  اأهمية  تزداد 

ا�ضتجابة ملا يظهره الواقع الدويل من تنامي التعقيدات والت�ضابكات يف املمار�ضات الدولية، وظهور قائمة 

وا�ضعة من الق�ضايا والتحديات التقنية التي ي�ضعب لالأنظمة الوطنية التعامل معها منفردة، بل يتطلب 

قدرًا عاليًا من التعاون الدويل/الإقليمي، كما ي�ضتند مو�ضوع التكامل القت�ضادي على مفهوم اأ�ضا�ضي 

وهو  تو�ضيع الأ�ضواق ودفع الإنتاجية واملناف�ضة واحلد من الحتكار، وكفاءة ا�ضتخدام املوارد املتاحة، 

ا�ضتنادا لتحقق حزم الوفورات اخلارجية ممثلة يف وفورات املعرفة والتخ�ض�ص، والوفورات الداخلية 

واهمها الوفورات الفنية واملالية ووفورات الت�ضويق.

هذا اإ�ضافة للمكا�ضب املتعلقة باحلد من املخاطر املتعددة للعمليات التجارية بني الدول، حيث 

العمليات  تاأخري  او  اأو جزاءات غري متوقعة،  تكاليف  واعباء حتمل  املرتبطة مبخاطر  تتقل�ص العباء 

التجارية اأو اإلغائها، او قيود النقد الأجنبي وح�ض�ص ال�ضترياد، كما ان النخراط يف ترتيبات للتعاون 

او التكامل، يت�ضمن وجود التزامات متبادلة ودائمة )مثل اإلغاء التعريفات او القيود(، مما يعني خف�ص 

املخاطر املرتبطة بعدم ا�ضتقرار الظروف يف امل�ضتقبل او التغري الذي قد يطراأ على ال�ضيا�ضات التجارية 

او النقدية او املالية. 
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ويظهر الواقع الراهن لالقت�ضادات العربية مدى حاجاتها لي�ص فقط لال�ضتفادة من كافة تلك 

البيني العربي، بل اي�ضا  للتعاون  املكا�ضب وزيادة وترية اجلهود املبذولة لالرتقاء بامل�ضتويات القائمة 

اقت�ضادية  دعائم  على  يقوم  و�ضيا�ضيا  واجتماعيا  اقت�ضاديا  ا�ضتدامة  اأكرث  م�ضتقبلي  م�ضار  لتحقيق 

حقيقية تواكب التحديات واملخاطر امل�ضتقبلية. 

ثانيًا: االأ�س�س الفكرية للتكامل االقت�سادي 

على  ق�ضره  من  فمنهم  خمتلفة،  باأ�ضكال  القت�ضادي  التكامل  م�ضطلح  الباحثون  ف�ضر 

التعامالت يف كافة املجالت القت�ضادية فقط، ومنهم من و�ضعه ليت�ضمن اي�ضا املجالت الجتماعية، 

ومنهم من اعترب ان اي تعامالت بني الدول هي مبثابة تكامل اقت�ضادي. 

اأو اأكرث  ويعرف التكامل القت�ضادي بكونه »جمموعة الرتتيبات التي مبقت�ضاها يتفق قطران 

والقت�ضادية  الجتماعية  »العملية  بانه  او  متبادل«،  ب�ضكل  القت�ضادية  اأو�ضاعهم  وتوثيق  تقريب  على 

التي مبوجبها تزال جميع احلواجز بني الوحدات املختلفة، وتوؤدي اإىل حتقيق تكافوؤ الفر�ص اأمام جميع 

عنا�ضر الإنتاج على امل�ضتوى الإقليمي، مع وجوب حتقيق التن�ضيق والتجان�ص يف ال�ضيا�ضات القت�ضادية«. 

كما اعترب البع�ص ان جوهر التكامل القت�ضادي هو اإزالة العقبات التي حتول دون انتقال الأيدي العاملة، 

اإقامة  اأي�ضا  يتطلب  الذي  الكامل  التكامل  لإحراز  �ضرورية  �ضروطا  بو�ضفها  واملنتجات  املال  وراأ�ص 

.)J.Machlup، 1977( .»موؤ�ض�ضات واتباع �ضيا�ضات م�ضرتكة من �ضاأنها اأن توؤمن ا�ضتمرار عدم التمييز

 a process( اإما: -عملية او حالة جتارية  من جانب اخر يعرف التكامل القت�ضادي بكونه 

or a state of affairs(، فاإذا اعتربناه »عملية« فهو ي�ضمل الإجراءات الهادفة اإىل اإلغاء التمييز بني 

بانعدام  �ضرحه  فيمكن  اعتربناه حالة جتارية  واإذا  القطرية،  القت�ضاديات  القت�ضادية يف  الوحدات 

خمتلف اأ�ضكال التمييز بني القت�ضاديات القطرية، وبذلك تو�ضح هذه التعريفات اأن التكامل القت�ضادي 

عملية على درجة عالية من التعقيد وال�ضمول، اإ�ضافة لرتباطها باإحداث تغيريات على القت�ضاديات 

)B.Balassa, 1967( .املتكاملة

وقد �ضهد الفكر القت�ضادي العديد من التطورات يف جمال تاأطري وتاأ�ضيل التكامل القت�ضادي 

و�ضماته ومراحله املختلفة ومتطلبات كل منها، وفيما يلي عر�ص لهم املدار�ص التي ت�ضدت لهذا الأمر: 

)اأ( املدر�سة االحتادية

ين�ضب التفكري حول اإقامة دولة احتادية على اقليم تتمتع فيه الفئات الجتماعية التي تتواجد 

يف اأقطارها بدرجة عالية من الت�ضابك يف امل�ضالح )احلركة من اعلى لأ�ضفل(، حيث يتم ال�ضعي اإىل 

اإقامة دولة احتادية تتخذ �ضكل وحدة فيدرالية، حيث حتتفظ كل دولة من دول الحتاد ب�ضلطة اإ�ضدار 

القرارات والت�ضريعات الالزمة، وفقا ملا يتفق عليه املجل�ص الأعلى لالحتاد املكون، وتتوفر فر�ص النجاح 

اأمام هذا التحول يف حالتني:

باأن الحتاد املزمع  اأن يكون قد تولد لدى خمتلف الفئات الجتماعية �ضعورًا  الأوىل:  احلالة 

تكوينه قادرا فعال على حتقيق قدر من الرخاء والرفاهية القت�ضادية يفوق ما حتققه كل دولة منفردة. 

احلالة الثانية: رف�ص عدد كبري من الفئات الجتماعية خ�ضوع حكوماتها الوطنية لت�ضلط فئات 

بعينها يف املجتمع، ل ت�ضعى ال اإىل تعظيم م�ضاحلها ال�ضخ�ضيةعلى ح�ضاب باقي الفئات، ويدعم ذلك 

اأي�ضا �ضراعات تلك الفئات املت�ضلطة يف البلدان املختلفة فيما بينها، بحيث ي�ضبح احلافز نحو الحتاد 

هو رف�ص الفئات الجتماعية الأكرث عددا لهذا الت�ضلط، ومن ثم النحياز خليار التحول من امل�ضتوى 

الوطني اإىل امل�ضتوى الإقليمي.

)ب( مدر�سة التدرجية /التعاملية

راأت هذه املدر�ضة عدم التحرك نحو تاأ�ضي�ص �ضلطة مركزية )حمدودة اأو وا�ضعة ال�ضلطات(، 

بل التحرك نحو تاأ�ضي�ص اطر تنظيمية تتوىل التعامل مع ال�ضوؤون الفنية التي ل تثري اأية ح�ضا�ضية لدى 

�ضيق�ضي  الأمر  هذا  اأن  دويت�ص(،  )كارل  النظرية  هذه  اأ�ضحاب  ويرى  امل�ضيطرة،  الجتماعية  الفئات 

على الكثري من التعقيدات التي تثري ح�ضا�ضية الدول وجتعلها ت�ضعر بتخوف كبري من عواقب فقدانها 

�ضيادتها، وما قد يرتتب عليه من خ�ضائر بفقدان ما اأمكن حتقيقه يف ال�ضابق، حيث يعمل هذا الأ�ضلوب 

باأطر  التزام  دون  املعنية،  الدول  يف  املختلفة  الجتماعية  الفئات  بني  املعامالت  وتكثيف  ت�ضجيع  على 

التي  املعامالت  �ضوؤون  لإدارة  موؤ�ض�ضات  يلزم من  ما  اإقامة  اأو مراحل حمددة، مبعنى  موؤ�ض�ضية معينة 

يجري تكثيفها لإجناز التكامل/الحتاد )يف امل�ضتقبل(.

)ج( املدر�سة الوظيفية 

الوظيفية  النظرية  با�ضم  وظهرت  والثانية،  الأوىل  العامليتني  احلربني  بني  الفرتة  يف  ظهرت 

)Caporaso، J. 1998( ثم تطورت بعد احلرب العاملية الثانية اإىل الوظيفية اجلديدة ،Functionalism
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 ”David Mitrany ” وتبلورت افكار النظرية الوظيفية الأ�ضلية عرب فكر الباحث الربيطاين

بني  للتعاون  موؤ�ض�ضات  اإقامة  فاإن  ثم  ومن  لل�ضالم،  بطبيعتها  جمافية  الوطنية  النزعة  اأن  راى  الذي 

الدول يف جمالت ذات طبيعة فنية بحتة وحمايدة �ضيا�ضيًا، مثل اإدارة �ضوؤون النقل اجلوي اأو مكافحة 

اإليها الكثري من املوؤيدين لأنها ت�ضمن ال�ضلم، وت�ضاهم يف رفع م�ضتوى الرفاه العام  الأمرا�ص، جتذب 

.)Mitrany. D 1948( .للمجتمع وب�ضكل اأف�ضل مما حتققه احلكومات الوطنية

ال�ضيادة  مت�ص  ل  م�ضوؤوليات  عن  )دولية/اأقليمية(  اطر  اأو  ملنظمات  التنازل  فان  ذلك  ومع 

اإ�ضرافها على جوانب اأخرى  الوطنية ب�ضكل وا�ضح ل ي�ضمن حتفيز احلكومات على تقبل التنازل عن 

اأقل حيادية من الناحية ال�ضيا�ضية، بل قد يدفعها ذلك اإىل التم�ضك مبا يتبقى لها من جمالت تعتقد 

اأنها اأكرث ح�ضا�ضية من تلك التي مت التنازل عنها، وت�ضري خمتلف التجارب اأنه ما مل يجري التفاق على 

ال�ضيغة املوؤ�ض�ضية النهائية، فاإن البدء بالأمور الأقل اإثارة للخالف �ضرعان ما ينتهي اإىل طريق م�ضدود.

وعليه، فاإن الوظيفية تت�ضمن اإجراء كل حالت الندماج )اجلزئي( من خالل تفوي�ص بع�ص 

الوظائف احلكومية اإىل الطر الإقليمية )الأعلى(. ويتوقف حتقيق الندماج ال�ضامل على مدى وات�ضاع 

اأهمية هذه الوظائف وتاأثرياتها يف ال�ضيا�ضات املحلية للوحدات امل�ضاركة، كما يف حالة احتاد التاج بني 

بريطانيا واأ�ضرتاليا مع تواجد ال�ضلطة الفعلية يف كل بلد متمثلة يف ت�ضريعات كل منها وهذا يعرب عن حالة 

من حالت الندماج الوظيفي. كما ترى هذه النظرية ان بدء التعاون يف جمالت حمددة وب�ضكل تدريجي 

�ضيوؤ�ض�ص للتعاون يف جمالت اخرى اأكرث تعددا، مبعنى ان التكامل يف قطاع تقني واحد قد ي�ضاهم يف 

حتقيق التكامل يف امليادين التقنية الأخرى ذات العالقة، اأي اأن التكامل هو نتاج مل�ضار تراكمي، ولكن 

ب�ضرط ان تكون املرجعية للتكامل هي املنفعة املتبادلة وال�ضعور )املتبادل( باحلاجة اإىل هذا التعاون.

احلرب  بعد  ن�ضاأت  والتي  اجلديدة  الوظيفية  النظرية  لت�ضبح  النظرية  تلك  تطورت  وقد 

 ،)Amitai Etzioni( ،)Ernst Hass( الباحثني مثل  العديد من  افكار  الثانية، م�ضتندة اىل  العاملية 

من  حظا  اأكرث  اإقليميا  التكامل  حتقيق  يف  النجاح  فر�ص  ان  على  اأكدوا  الذين   ،))KarlDeutsch(

حتقيقه دوليا. )Rosamond، B 2000(، وذلك تاأ�ضي�ضا على املحددات التالية:  

الثقافة امل�ضرتكة التي تقرب بني منظومة القيم التي تتبناها الفئات الجتماعية يف الدول املعنية. 	 

التي حتتل مكانة 	  املجالت احليوية  وال�ضروع يف  القت�ضادية  املوارد  وفرة وح�ضن تخ�ضي�ص 

م�ضتوى  ورفع  امل�ضرتك  العمل  اإجناز  اأجل  من  وهذا  املتكاملة  الدول  اقت�ضاديات  يف  متميزة 

رفاهية املجتمع.

مع 	  العملية  هذه  يف  ال�ضيا�ضية  والأحزاب  والنخب  امل�ضالح  جماعات  اإ�ضراك/ادماج  وجوب 

لتكون  القرارات  من  الأدنى  احلد  واتخاذ  �ضياغة  اإليها  يوكل  موؤ�ض�ضية  اأطر  وجود  �ضرورة 

املوؤ�ض�ضي  للبعد  يكون  اأن  اأي  الوطنية،  احلدود  قراراتها  يف  تتجاوز  اقليمية  موؤ�ض�ضات  بذلك 

فوق الوطني موقعا حموريا يف هذا املنهج الذي جاء باإ�ضافات اأهمها و�ضع مراحل تنتقل فيها 

املراحل  هذه  تبداأ  الإقليمية، حيث  للحكومة  نواة  تعترب  التي  الإقليمية  املوؤ�ض�ضة  اإىل  ال�ضلطة 

باآليات تنطوي على المتناع عن ممار�ضة �ضلطة اتخاذ القرار يف عدد من الأمور كتلك املتعلقة 

ثم  الأفراد،  حركة  ثم  الموال  وروؤو�ص  بالتجارة  بدءا  القت�ضادية  التدفقات  حركة  بتحرير 

اإىل اجلانب املتعلق بال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية، وهو ما مينح  الو�ضول 

�ضلطات اأو�ضع للموؤ�ض�ضة الإقليمية/فوق الوطنية.

وبذلك تكت�ضب احلركة التكاملية ما يطلق عليه بالأثر الن�ضيابي لعملية التكامل، حيث يوؤدي 

ويتحقق  قدما،  فيه  بامل�ضي  لديهم  رغبة  اإيجاد  اإىل  بالتجربة  التكامل  يحدثون  كيف  املجتمعات  تعلم 

على  التفاق  يتم  التي مبقت�ضاها  املعايري  اأن حتدد  التكامل  نظرية  على  وي�ضبح  دفعات  على  الحتاد 

املجالت القت�ضادية التي تعزز م�ضتوى التكامل وت�ضمن ا�ضتمراريته، فمن املمكن مثال النطالق بقطاع 

معني ينقل فيه جانب من �ضلطة الدولة اإىل �ضلطة فوق وطنية دون ال�ضعور بفقدان ال�ضيادة، مثل ما حدث 

يف جتربة جماعة الفحم وال�ضلب الأوروبية عام 1951.

 كما انه من املهم لنجاح م�ضار التكامل وجود تقارب يف اأو�ضاع الدول املعنية، حتى تت�ضابه الأهداف 

والأدوات التي ت�ضتخدمها كل من هذه الدول يف ر�ضم �ضيا�ضاتها القت�ضادية، ولذلك مال الوظيفيون اجلدد 

اإىل تاأجيل عمليات امل�ضاركة يف ال�ضيا�ضات القت�ضادية اإىل مراحل متاأخرة من عملية التكامل.

ثالثًا: مقومات التكامل االقت�سادي

وهما  لال�ضتمرارية  والقابل  الناجح  القت�ضادي  للتكامل  اأ�ضا�ضيني  حمددين  الباحثون  حدد 

الو�ضول اإىل م�ضتوى تنموي ي�ضمح بالنفتاح والندماج مع الكيانات الأخرى، اإ�ضافة اإىل امتالك ميزات 

املوؤهلة  الإطار ميكن حتديد عدد من املقومات  الدول، ويف هذا  ن�ضبية متكاملة ولي�ضت متعار�ضة بني 

لإجناز التكامل القت�ضادي بني الدول املختلفة اهمها: 

– أ-  الغابات   – الزراعية  )الأرا�ضي  الأع�ضاء  الدول  يف  الطبيعية  الرثوة  موارد  وتنوع  وفرة 

الإنتاج  التي تزيد من فر�ص تنوع  – املعادن والرثوات ..(، تلك املوارد  – الأنهار  ال�ضواحل 

ال�ضلعي وت�ضاهم يف حتديد امليز الن�ضبية التي تتمتع بها الدولة.
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املعقودة لإقامة املناطق التجارية احلرة قيام الدول امل�ضرتكة بتعديل اتفاقاتها التجارية املعقودة بينها 

وبني الدول الأخرى غري الأع�ضاء، اإذ اأن الدول امل�ضرتكة لها حرية تقرير �ضيا�ضتها التجارية وتعديلها، 

وتعد منطقة التجارة احلرة اأب�ضط ا�ضكال التكامل القت�ضادي وغالبًا ما يقت�ضر ن�ضاطها على التجارة 

يف منتجات معينة )قوائم �ضلعية(، كما قد ي�ضبق هذه املرحلة خطوات واإجراءات تف�ضيلية بني الدول 

من خالل التفاق على قواعد جمركية خا�ضة بعدد من ال�ضلع ، فيما يطلق عليه ترتيبات تف�ضيلية.

Customs Union 4.2 االحتاد اجلمركي

مقارنة  التكامل  من  اأعلى  مرحلة  القت�ضادية  النظر  وجهة  من  اجلمركية  الحتادات  تعترب 

مع مناطق التجارة احلرة، حيث يت�ضمن الحتاد اجلمركي اإىل جانب الق�ضاء على التمييز يف حركات 

ال�ضلع بني الدول امل�ضرتكة - يف منطقة التجارة احلرة- توحيد التعريفات اجلمركية اإزاء الدول غري 

الأع�ضاء، اأي اأن الحتاد اجلمركي يقت�ضر عمله اأي�ضًا على تنظيم التبادل التجاري بني الدول الأع�ضاء 

مبا يكفل حرية التجارة وتو�ضيع نطاق ال�ضوق، لكنه يقت�ضى قيام الدول امل�ضرتكة فيه بتعديل التفاقيات 

التجارية بينها وبني الدول الأخرى غري الأع�ضاء يف الحتاد حتى ل تتعار�ص ن�ضو�ضهًا مع التزامات 

الدول الأع�ضاء جتاه بع�ضها البع�ص، وعدم عقدها اتفاقيات جمركية اأو جتارية مت�ص النظام اجلمركي 

دون موافقة الدول الأخرى امل�ضرتكة. وغالبًا ما يتم اإقامة هذه الحتادات تدريجيًا وعادة ما يتطلب قيام 

اإذ اأن قيام  الحتاد اجلمركي اقرتان ذلك بقدر من التن�ضيق بني الدول امل�ضرتكة يف نظمها النقدية، 

ومنو التجارة و�ضهولة حتويل روؤو�ص الأموال بني هذه الدول يتوقف على اإمكانية حتويل العمالت املحلية 

على الكفاءة الإنتاجية ل�ضتخدامات  للدول امل�ضرتكة يف الحتاد. وتتحدد اآثار قيام الحتاد اجلمركي 

املوارد القت�ضادية يف دول الحتاد على عدة عوامل اأهمها: 

حجم الحتاد: فكلما زادت امل�ضاحة القت�ضادية لالحتاد كلما زاد جمال تق�ضيم العمل، وتزايدت 	 

الفر�ص املتاحة لإعادة توزيع الإنتاج، فرتتفع الكفاءة القت�ضادية للدول امل�ضرتكة ولالحتاد، الأمر 

الذي ي�ضاهم يف رفع م�ضتوى كفاءة ا�ضتغالل املوارد الكلية للدولة ولالقليم.

يف 	  واملنتجات  الهياكل  اختالف  اإىل  التكاملية  ت�ضري  حيث  امل�ضرتكة:  الدول  بني  التكامل/التناف�ص 

الدول امل�ضرتكة، يف حني ت�ضري التناف�ضية اإىل اأن الدول امل�ضرتكة تنتج اإىل حد كبري �ضلع مت�ضابهة. 

امل�ضافات بني الدول املتكاملة: يكون للقرب اجلغرايف بني البلدان املتكاملة عدة مزايا اأهمها خف�ص 	 

ووعيًا  م�ضرتكًا  تاريخًا  املتجاورة  للبلدان  يكون  قد  اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  الأذواق،  وت�ضابه  النقل،  كلفة 

بامل�ضالح امل�ضرتكة لذا تكون اأ�ضد رغبة يف تن�ضيق �ضيا�ضتها القت�ضادية مما ي�ضهل امتام هذا التكامل. 

الدول ب-  اقت�ضاديات  يجعل  التخ�ض�ص  هذا  لن  القليمي  امل�ضتوى  على  الإنتاجي  التخ�ض�ص 

اإىل زيادة حجم التجارة بينها، حيث يوؤدي  متكاملة ومعتمدة على بع�ضها البع�ص، ما يوؤدي 

ميزات  اأهم  على  الق�ضاء  اإىل  امل�ضروعات،  وذات  املنتجات  ذات  اإنتاج  يف  الدول  تخ�ض�ص 

التكامل القت�ضادي، ل�ضيما تو�ضيع نطاق ال�ضوق اأمام مبادلت الدول الأع�ضاء، ذلك انه طاملا 

كانت نف�ص ال�ضلعة اأو املادة تنتج يف كافة دول التكامل فال داعي لأن تن�ضاأ عالقات جتارية او 

تكامل بينهم. 

حيث ج-  واملدربة،  املاهرة  العاملة  الأيدي  ووفرة  وجود  عرب  وذلك  املوؤهل  الب�ضري  املال  راأ�ص 

ي�ضتدعي التكامل اإطالق حرية انتقال الأ�ضخا�ص بني كافة دول التكامل للم�ضاهمة يف جمالت 

الن�ضاط القت�ضادي املختلفة، وبحثا عن فر�ص ال�ضتخدام الكفء، من خالل نقل العمالة من 

دول الفائ�ص اإىل دول العجز، وهو ما يتطلب بدوره كون هوؤلء الأ�ضخا�ص من الكفاية واملهارة 

بحيث يوؤدي انتقالهم من دولة اإىل اأخرى اإىل اإ�ضافة حقيقية ت�ضاهم يف زيادة الإنتاج الكلي يف 

دول التكامل، هذا اإ�ضافة اإىل ان عدم وجود العدد الكايف من العمال والفنيني املتخ�ض�ضني 

يحول دون تنمية املوارد الإقليمية ويوؤثر يف اأداء امل�ضروعات امل�ضرتكة، ومن ثم تقلي�ص كفاءة 

وفعالية هذا التكامل. 

للنقل د-  كافية  و�ضائل  توافر  عدم  ان  حيث  واملوا�ضالت:  النقل  وو�ضائل  اللوج�ضتية  اخلدمات 

ويعيق حركة  اقت�ضاديا،  التكامل  اأهمية  اإ�ضعاف  �ضاأنه  الأع�ضاء، من  الدول  واملوا�ضالت يف 

اقت�ضاديات  تنمية  يتعذر  كما  التكامل،  نطاق  داخل  واأخرى  منطقة  بني  التجاري  التبادل 

ال�ضتثمار،  تكامل عمليات  بنواحي  املختلفة ب�ضورة م�ضرتكة، ول�ضيما فيما يخت�ص  املناطق 

وامل�ضاريع الإنتاجية، وا�ضتغالل املوارد الإقليمية ب�ضورة موحدة وم�ضرتكة. 

رابعًا: م�ستويات ومراحل التعاون/التكامل االقت�سادي 

متر عملية التكامل القت�ضادي بني دولتني او اأكرث بعدد من املراحل املت�ضل�ضلة التي تتبع بع�ضها 

التكامل.  كل حالة من حالت  ومعطيات  وفق خ�ضو�ضية  الكلي  او  الدمج اجلزئي  امكانية  مع  البع�ص 

وفيما يلي عر�ص لأهم مراحل وخطوات عمليةالتكامل.

Free Trade Area 4.1 منطقة التجارة احلرة
تت�ضم بــ : اإلغاء التعريفات اجلمركية والقيود الكمية على حتركات ال�ضلع بني الدول امل�ضرتكة 

اإزاء الدول غري امل�ضرتكة، ول ي�ضرتط يف التفاقيات  فيها مع احتفاظ كل دولة بتعريفاتها اجلمركية 
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الداخلي واخلارجي، وخلق توافق م�ضرتك ل�ضبط العجز/الفائ�ص يف  العام وحدود القرتا�ص ب�ضقية 

وح�ضا�ضية  �ضعوبة  الأكرث  هي  التكامل  عملية  مراحل  من  املرحلة  تلك  ترتيبات  وتعد  العامة،  املوازنة 

مقارنة بباقي املراحل نظرا لرتباطها مبا�ضرة مب�ضتويات التوازنات ال�ضيا�ضية والجتماعية على امل�ضتوى 

الوطني، حتى ان جتربة الحتاد الوروبي التي متثل النموذج الأكرث اكتمال للتكامل القت�ضادي قد وافق 

حديثا )مطلع عام 2012( على امليثاق/التوافق املايل Fiscal Compact، وهو امليثاق الذي ميثل اطارا 

ا�ضتدامة مالية  للدول الع�ضاء وفق معايري موحدة، ومبا يدعم  املايل  التنظيم  للعمل يف جمال  عاما 

اأقل الزاما من اطر الحتاد املايل الكامل، والذي يتم  الدولة الع�ضو ويت�ضق مع معايري الحتاد، لكنه 

ال�ضعي لإقراره كقانون لكن ذلك يواجه �ضعوبات عديدة.

Economic and Monetary Union (EMU( :4.6 االحتاد االقت�سادي والنقدي

وهو  املناف�ضة،  على  القائم  التكامل  لإمتام  مهمة  مرحلة  والنقدي  القت�ضادي  الحتاد  ميثل 

اأرقى من ال�ضوق امل�ضرتكة، حيث يت�ضمن �ضوق اقت�ضادي واحد، و�ضيا�ضة جتارية م�ضرتكة وعملة واحدة 

و�ضيا�ضة نقدية موحدة، وبذلك فهو يجمع بني اإلغاء القيود على حركات ال�ضلع وعوامل الإنتاج وبني قدر 

النقدية  ال�ضيا�ضات  لكافة  التام  التوحيد  يت�ضمن  ل  اأنه  اإل  القت�ضادية،  ال�ضيا�ضات  تن�ضيق  من  معني 

وال�ضريبية والجتماعية التي يتميز بها الحتاد القت�ضادي التام )الوحدة الكاملة(.

Complete Economic Integration :4.7 الوحدة االقت�سادية

م�ضرتكة  جتارية  �ضيا�ضة  واحد،  �ضوق  اإىل  الو�ضول  اق�ضاه  يف  القت�ضادي  التكامل  ي�ضتهدف 

وعملة واحدة، و�ضيا�ضة نقدية موحدة، جنبا اإىل جنب مع �ضيا�ضة مالية موحدة مبا يت�ضمنه ذلك من 

التحرك يف املدى الق�ضري ل�ضتكمال عمليات توحيد لل�ضيا�ضات، ومعدلت ال�ضرائب، وقواعد التجارة، 

وبذلك يفرت�ص يف هذا الحتاد توحيد كافة ال�ضيا�ضات الإنتاجية والنقدية وال�ضريبية والتجارية وغريها.  

كما اأن قيامه يت�ضمن اإن�ضاء �ضلطة ُعليا يكون لها احلق يف اتخاذ قرارات ملزمة لالأع�ضاء، ويتميز هذا 

الحتاد بتوفري كافة الأ�ض�ص الالزمة للتكامل القت�ضادي، لذا فاإنه ميكن يف ظل هذا الحتاد حتقيق كافة 

املزايا املرجوة، من حتقيق الكفاءة يف ا�ضتغالل املوارد القت�ضادية، وما يرتتب عليها من زيادة الدخول 

احلقيقة وزيادة م�ضتوى  العدالة يف توزيع الدخل بني خمتلف فئات املجتمع، مبا يوؤدي اإىل زيادة الرفاهية 

القت�ضادية الكلية، وغالبًا ما يجمع هذا النوع من الحتادات بني الوحدة القت�ضادية والوحدة ال�ضيا�ضية 

اجلغرايف  املوقع  يف  املتجاورة  البلدان  من  جمموعة  بني  الحتادات  هذه  وتن�ضاأ  فيه،  امل�ضرتكة  للبلدان 

واملتقاربة يف امل�ضالح املادية واملعنوية والتي تربطها روابط ثقافية واجتماعية وتاريخية وثيقة.

الر�ضوم اجلمركية: وتكون النتائج املتحققة عن الحتاد اأكرث فاعلية يف زيادة الإنتاج والتبادل، كلما 	 

كان متو�ضط م�ضتوى الر�ضوم اجلمركية على التجارة بني البالد امل�ضرتكة قبل احتادها مرتفعًا. 

Common Market 4.3 ال�سوق امل�سرتكة

اجلمركية  التعريفة  وتوحيد  اجلمركية  احلواجز  اإلغاء  على  عالوة  امل�ضرتكة  ال�ضوق  تت�ضمن 

يوؤدي  الإنتاج، مما  عنا�ضر  انتقال  اإطالق حرية  جتاه الدول غري الأع�ضاء كما يف الحتاد اجلمركي، 

اإىل اإمكانية ال�ضتفادة الكاملة من هذه العنا�ضر، حيث ميكن انتقال العمال من الدول التي يقل فيها 

الطلب عليهم اإىل الدول التي تعاين من عجز يف �ضوق العمل، وكذلك انتقال راأ�ص املال وال�ضتثمار من 

القطاعات واملناطق الأقل اإنتاجية لنظريتها الأعلى اإنتاجية.

الدول  ا�ضتفادة  الأمر وهو مالحظة  اأمام هذا  اأن هناك حتد جوهري يظهر  اإىل  ي�ضار  وهنا 

الأكرث تقدمًا يف نظمها الإنتاجية واملالية والنقدية والتجارية عن غريها من الدول امل�ضرتكة يف الحتاد، 

ذلك لأن اإلغاء القيود على التجارة وانتقال عنا�ضر الإنتاج من �ضاأنه اأن يجذب راأ�ص املال والعمل املاهر 

نحو الأقاليم املتقدمة يف الحتاد على ح�ضاب الأقاليم الأقل تقدما، مبا يرتتب عليه زيادة التفاوت يف 

م�ضتويات املعي�ضة بني هذه الأقاليم.

Monetary Union 4.4 االحتاد النقدي

الدول  يف  املتبعة  وامل�ضرفية  النقدية  ال�ضيا�ضات  تن�ضيق  اإىل  املرحلة  هذه  يف  التكامل  يرتقي 

حرية  واإطالق  امل�ضرتكة،  الدول  عمالت  بني  ال�ضرف  اأ�ضعار  تثبيت  يتم  حيث  الحتاد،  يف  امل�ضرتكة 

التحويل اخلارجي وحركة ال�ضتثمار وزيادة التخ�ض�ص والتكامل الإقليمي بني اقت�ضاديات دول الحتاد، 

لذا فاإن هذا الحتاد يتم فيه اإن�ضاء �ضندوق او موؤ�ض�ضة مالية حتر�ص على املوازنة واملحافظة على ثبات 

وبيع هذه  ب�ضراء  ال�ضندوق  قيام  الأع�ضاء عن طريق  الدول  بني عمالت  ال�ضرف  اأ�ضعار  ا�ضتقرار  او 

املحددة  معينة عن احل�ضة  دولة  ال�ضندوق من عملة  لدى  ما  زاد  ما  فاإذا  املثبتة،  بالأ�ضعار  العمالت 

لها فاإن لل�ضندوق احلق يف طلب ا�ضتبدال هذه العملة الزائدة بالذهب اأو بعمالت اأخرى يتفق عليها، 

وتثبيت  للعملة  اخلارجي  التحويل  حرية  تاأمني  على  يعمل  للمدفوعات  اقليمي  احتاد  اإن�ضاء  يتم  اأن  اأو 

اأ�ضعار �ضرفها وا�ضتحداث نوع من املقا�ضة الإقليمية لت�ضوية املدفوعات بني الدول امل�ضرتكة يف الحتاد ، 

بالإ�ضافة اإىل اإيجاد تنظيم دائم لت�ضوية مدفوعات الدول الأع�ضاء مع  غريها من الدول.

Fiscal Union 4.5 االحتاد املايل

حيث يتم التفاق بني الدول امل�ضاركة على توحيد معدلت ال�ضريبة، لتحديد م�ضتويات الإنفاق 
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ومتثل التجربة الأوروبية منوذجا تطبيقيا مبا�ضرا لتدرج تلك املراحل التكاملية وفقا لأفكار املدر�ضة الوظيفية.

خام�سًا: واقع االقت�ساد العربي ومربرات التكامل

العامل، وميثل �ضكانه  % من م�ضاحة   13.2 بامتداد جغرايف ميثل نحو  العربي  الوطن  يحظى 

نحو 9.6 % من �ضكان العامل، كما انه ي�ضتحوذ على نحو 56.8 % من احتياطيات النفط، ونحو 28.4 % 

من احتياطيات الغاز، اإ�ضافة لمتالكه امتداد �ضاحلي بطول نحو 27 الف كيلو مرت مربع، اإ�ضافة ملوارد 

متنوعة من الطاقات ال�ضياحية والرثوات املعدنية، اإل اأنه اأي�ضا يواجه اختاللت ومهددات حقيقية يف 

العديد من املجالت التنموية، حيث تبلغ الأهمية الن�ضبية لالقت�ضاد العربي بالن�ضبة لالقت�ضاد العاملي 

نحو 3.7 %، ومتثل م�ضاهمة ال�ضناعات التحويلية يف الناجت الجمايل العربي نحو 9.0 % فقط، ويعاين 

من فجوة غذائية مبا ن�ضبته 35 %، ويواجه معدلت امية تبلغ ما متو�ضطه 25 %، ومبعدلت بطالة تقدر 

بنحو 27 % وذلك طبقا لبيانات العام 2015. 

انطالقا من تلك املعطيات والتحديات ميكن التاأكيد على اأهمية وحيوية التكامل القت�ضادي 

العربي وذلك ا�ضتنادا للعديد من املربرات واهمها:   

اختالف املواقع اجلغرافية واملوارد الطبيعية والطاقات القت�ضادية فيما بني الدول العربية، ما 	 

يوفر قاعدة متعددة من املوارد تدفع امل�ضار التكاملي وت�ضمن التوزيع العادل للعوائد واملنافع. 

تعزيز م�ضتوى 	  تفر�ضه من متطلبات  وما  العربية  القت�ضادات  املوؤثرة على  العاملية  التحديات  تنامي 

التناف�ضية وورفع الإنتاجية والكفاءة القت�ضادية، وهو الأمر الذي يتطلب وجود نظام اقت�ضادي عربي 

ي�ضتطيع اأن يتعامل مع النظام القت�ضادي العاملي الراهن، ويقوم على تعزيز التعاون والعمل امل�ضرتك 

يف املجالت القت�ضادية وال�ضتثمارية والتنموية، وتعميق مبداأ العتماد القت�ضادي املتبادل. 

�ساد�سًا: التعاون العربي يف اإطار العمل االقت�سادي العربي امل�سرتك

للعمل  الأ�ضا�ضية  املظلة   ،1945 عام  من  مار�ص  �ضهر  يف  العربية  الدول  جامعة  تاأ�ضي�ص  مثل 

العربي امل�ضرتك، وهي املوؤ�ض�ضة الأقدم على م�ضتوى العامل ما بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، �ضابقة 

موؤ�ض�ضات مثل المم املتحدة والحتاد الوروبي وغريهم من الطر الإقليمية على م�ضتوى العامل، ومنذ 

ذلك احلني يتواىل تاأ�ضي�ص املنظمات واملوؤ�ض�ضات واملجال�ص املتخ�ض�ضة التابعة جلامعة الدول العربية 

يف خمتلف ميادين العمل القت�ضادي واملايل والجتماعي. وقد تبلورت الأهداف املعلنة لكافة تلك الأطر 

والتنظيمات واملوؤ�ض�ضات العربية حول التايل: 

لالأقطار 	  الذاتية  القدرات  اإىل  ا�ضتنادًا  ا�ضتمرارها  و�ضمان  القت�ضادية  التنمية  معدلت  رفع 

العربية، وتقلي�ص الفوارق القت�ضادية والتنموية بني الدول العربية.

زيادة م�ضتوى الت�ضابك والرتباط بني اقت�ضاديات الأقطار العربية، وتقليل اعتماد الدول العربية 	 

املفرط على العامل اخلارجي.

تنويع ال�ضادرات وخف�ص �ضيطرة املنتجات الأولية على هيكل ال�ضادرات العربية.	 

الن�ضجام يف خمتلف اأوجه ال�ضيا�ضات القت�ضادية لت�ضهيل الو�ضول اإىل الوحدة القت�ضادية.	 

ورغم توجهات تلك الأهداف نحو تطوير وتعميق م�ضتويات التعاون القت�ضادي العربي، اإل اأن 

الواقع قد اأظهر العديد من النحرافات عن ذلك امل�ضار، حيث اعتمد الن�ضاط القت�ضادي )الإنتاجي 

املنتجات منخف�ضة  او  الأولية  املواد  اإنتاج  التخ�ض�ص يف  العربية على  الدول  والت�ضديري( يف معظم 

القيمة امل�ضافة، الأمر الذي اأدى  اإىل ت�ضابه هياكل الإنتاج واجتاه القت�ضاديات العربية نحو التناف�ص 

بدًل من التكامل والرتابط ، ومن ثم �ضعف تبادلها التجاري البيني، حل�ضاب تنامي العالقات التجارية 

مع الدول  ال�ضناعية وباقي دول العامل.

التكامل القت�ضادي  العربية املنوطة باإجناز خطوات  املوؤ�ض�ضات  ويعود اخفاق او عدم متكن 

العربي، من حتقيق معظم الأهداف التي اأ�ض�ضت من اجلها لعدة اأ�ضباب اهمها: 
   

عدم و�ضوح الإرادة ال�ضيا�ضية، وغياب روؤية وا�ضحة وحمددة الأهداف لتعميق وتو�ضيع التعاون القت�ضادي العربي.	 

افتقار ن�ضو�ص معظم التفاقيات بني الدول العربية اإىل الدقة يف حتديد الأهداف وكذلك الدقة 	 

يف حتديد الآليات املطلوبة لتحقيق هذه الهداف، من خالل و�ضع ن�ضو�ص ت�ضهل او ت�ضمح للدول 

الأع�ضاء بعدم اللتزام بتطبيقها. 

�ضعف اآليات التنفيذ واملتابعة الالزمة لالتفاقيات العربية حيث مل ترد يف معظمها اأية ن�ضو�ص اإلزامية.	 

�ضعف التعاون بني منظمات العمل العربي امل�ضرتك و�ضعف الكوادر الفنية يف كثري منها مما اأدى 	 

اإىل خ�ضوع بع�ضها اإىل �ضغوط �ضيا�ضية، وكذلك عدم و�ضوح املقايي�ص التي يتم يف �ضوئها اختيار 

قيادات وكوادر هذه املنظمات. 

التنمية، و�ضعف م�ضتويات 	  التي تخدم خمتلف جمالت عمليات  �ضعف بنية البحوث التطبيقية 

التبادل على م�ضتوى ال�ضت�ضارات وتبادل اخلربات.  

بنية 	  يف  التباين  اإىل  اإ�ضافة  العربية،  التنمية  وا�ضرتاتيجيات  اأ�ضاليب  ت�ضود  التي  التناق�ضات 

ال�ضيا�ضات القت�ضادية و�ضيا�ضات احلماية وال�ضيا�ضات القت�ضادية الأخرى.
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�سابعًا: اآليات التعاون العربي: الواقع واآفاق التطوير

الفكر  يدعمها  اأ�ضا�ضيني  مبدخلني  العربي  القت�ضادي  التعاون  م�ضتويات  تطوير  يرتبط 

لهذين  عر�ص  يلي  وفيما  وال�ضتثمار،  التجارة  مدخلي  وهما  الدولية  املمار�ضة  وكذلك  القت�ضادي 

املدخلني وا�ضتعرا�ص واقعهما وموؤ�ضرات الأداء والدللت لكل منهما، متهيدا ل�ضتنباط مواطن الختالل 

لت�ضويب امل�ضار باجتاه تعزيز التكامل القت�ضادي العربي. 

7.1 التجارة اخلارجية

يتاأثر النمو القت�ضادي حلد كبري بتطور حجم وهيكل التجارة اخلارجية، حيث ترتبط التجارة 

اخلارجية بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة باملتغريات القت�ضادية الإنتاجية وال�ضتهالكية والتوزيعية 

والرتاكم، وتتوقف اأهمية التجارة اخلارجية لدولة ما على عوامل عديدة منها حجم هذه الدولة وعدد 

�ضكانها و�ضعة ال�ضوق الداخلي، ومرحلة النمو والتطور القت�ضادي الذي بلغته هذه الدولة، ومدى توفر 

املوارد الطبيعية، بالإ�ضافة اإىل العالقات اخلارجية ال�ضيا�ضية والقت�ضادية.

ي�ضري تاريخ التكامل القت�ضادي العربي منذ تاأ�ضي�ص اجلامعة العربية يف 22مار�ص عام 1945 

باجلدل على وجود منهجني او معيارين لإجناز هذا التكامل وهما املدخل التجاري: القا�ضر على التبادل 

اإىل املدخل  اإ�ضافة  ال�ضلع ثم اخلدمات(،  واإلغاء القيود على حركة  ال�ضلع )حترير  والتعاون يف جمال 

الإنتاجي: القائم على التعاون والتحرير ملجالت الإنتاج مبعنى حترير واإلغاء القيود على حركة عوامل 

الإنتاج. وهو الجتاه الذي مل يح�ضل على توافق الدول العربية.

وظل اجلدل حتى عام 1981حيث اأ�ض�ضت فعليا اوىل خطوات تبني اخليار الأول )قمة عمان(، من خالل اتفاقية 

تي�ضري وتنمية التبادل التجاري العربي، التي على اأ�ضا�ضها ومبوجبها اطلق العرب منطقتهم الكربى للتجارة احلرة، والتي 

دخلت حيز التنفيذ يف يناير1998  واقرت التزام الدول بالإلغاء التدريجي للر�ضوم اجلمركية وللقيود غري اجلمركية بحلول 

عام 2008.)10(�ضنوات، ت�ضم املنطقة 18  دولة عربية : الردن – المارات – البحرين – تون�ص – اجلزائر – ال�ضعودية 

– ال�ضودان – �ضوريا – العراق – عمان – فل�ضطني – قطر- الكويت – لبنان – ليبيا – م�ضر – املغرب – اليمن.
ويظهر حتليل اجلداول )1(، )2( املعنيني بتتبع م�ضتويات تطور وتنامي التجارة العربية البنية 

ان  بل   ،%  9.0 نحو  املتو�ضط  ن�ضبتها يف  بلغت  العربية، وعدم تطورها حيث  البينية  التجارة  ن�ضبة  تدين 

بلغت  حيث  املنطقة  هذه  تاأ�ضي�ص  قبل  مب�ضتوياتها  مقارنة  تتح�ضن  مل  العربية  التجارة  لإجمايل  ن�ضبتها 

تعديل جوهري يف هيكل  اإجراء  فعليا يف  ت�ضهم  املنطقة مل  ان  %، مبعنى   10.0 نحو   1995 ن�ضبتها عام 

التجارة العربية ل�ضالح التعامالت البينية العربية.

جدول )1(: م�ضاهمة التجارة البينية يف التجارة الجماآلية للدول العربية )2009 – 2013( )%(

ح�ضة الواردات البينية ح�ضة ال�ضادرات البينية

الدولة/البيان

متو�ضط 

الفرتة

2013-2009

*2013 2012 2011 2010 2009

متو�ضط 

الفرتة

2013-2009

*2013 2012 2011 2010 2009

12.8 13.1 13.0 13.3 12.7 12.1 9.9 8.6 8.4 8.6 10.8 11.9 جمموع الدول 

العربية

34.8 31.0 35.7 36.8 34.8 32.0 49.4 53.5 48.6 47.1 50.5 51.6 الأردن

6.6 7.6 7.7 6.5 6.4 5.9 7.3 6.5 6.0 6.0 8.2 9.2 الإمارات

32.6 31.3 31.3 33.1 26.4 39.8 17.7 15.9 16.3 15.8 17.5 21.0 البحرين

7.6 9.9 8.8 5.9 7.2 8.3 10.9 10.7 10.7 10.0 10.8 12.2 تون�ص

4.6 6.3 4.9 5.2 4.2 4.2 3.4 4.6 4.2 3.3 3.2 3.0 اجلزائر

29.1 81.9 34.9 25.3 28.1 28.1 75.5 81.5 90.1 90.0 86.4 35.5 جيبوتي

9.2 10.7 9.7 9.8 9.1 8.3 12.8 11.0 10.8 11.4 13.5 15.7 ال�ضعودية

25.0 26.0 24.5 27.7 28.4 19.2 26.7 24.8 65.2 19.4 14.2 7.9 ال�ضودان

15.6 ... ... ... 14.8 16.4 46.3 .. . ... ... 40.1 52.5 �ضوريا

44.2 49.6 48.2 39.0 50.7 38.9 85.8 90.1 92.0 91.1 92.9 67.3 ال�ضومال

23.5 16.7 19.6 24.9 24.8 24.9 3.5 3.1 3.3 3.6 3.6 3.6 العراق

33.7 27.7 30.2 37.5 35.7 31.3 15.5 12.1 12.6 13.2 17.2 18.9 ُعمان

18.3 14.8 17.6 19.5 18.4 17.8 7.7 6.9 7.2 6.5 9.2 7.7 قطر

12.8 12.8 13.2 15.0 12.0 11.0 6.6 4.4 6.4 5.4 8.4 6.0 جزر القمر

15.7 18.2 16.9 17.6 13.8 14.6 2.8 2.5 1.9 2.0 3.3 3.7 الكويت

13.9 11.9 14.7 16.4 13.1 11.6 40.7 51.4 38.8 35.4 44.1 44.4 لبنان

7.9 13.4 11.3 9.8 5.8 4.6 3.9 1.9 3.4 6.2 3.6 2.6 ليبيا

12.3 13.2 13.2 12.9 11.8 11.2 31.2 32.6 30.5 28.9 31.7 33.8 م�ضر

13.9 14.9 15.0 15.2 13.7 11.6 4.9 4.6 5.7 4.0 5.0 4.9 املغرب

13.0 26.9 25.6 9.0 13.8 3.7 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 موريتانيا

31.6 29.7 17.8 36.3 35.7 36.4 11.5 6.4 5.4 10.6 14.8 15.2 اليمن

امل�ضدر: التقرير القت�ضادي العربي املوحد – 2015 ا�ضتنادا للبينات ال�ضادرة عن الونكتاد – 2015.

بيانات غري متاحة.   :-- •
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جدول )2(: م�ضاهمة التجارة البيئية للدول العربية يف اإجمايل التجارة البيئية العربية )2013/2009( – )%(

ح�ضة الواردات البينية ح�ضة ال�ضادرات البينية

متو�ضط 

الفرتة

-2009
2013

*2013 2012 2011 2010 2009

متو�ضط 

الفرتة

-2009
2013

*2013 2012 2011 2010 2009

 100.0  100.0  00.0]  100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
جمموع 

الدول 

العربية

 6.5  5.9  6.9  7.1  6.5  6.2 3.1 3.2 2.9 3.1 3.0 3.0 الأردن

 14.3  16.4  16.7  14.9  14.0  13.6 17.9 18.7 16.3 16.4 17.7 20.2 الإمارات

 5.0  4.2  4.3  4.6  4.0  6.1 2.8 2.9 2.9 3.0 2.4 2.9 البحرين

 2.1  2.1  2.0  1.4  1.9  2.2 1.8 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 تون�ص

 2.1  2.9  2.0  2.5  1.9  2.1 2.2 2.6 2.7 2.3 1.9 1.6 اجلزائر

 0.3  0.4  0.2  0.2  0.2  0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 جيبوتي

 12.5  15.7  14.0  13.1  11.6  10.8 36.7 36.5 38.1 40.3 34.3 34.6 ال�ضعودية

 2.5  2.3  2.1  2.6  3.4  2.5 1.6 1.6 2.4 1.8 1.6 0.7 ال�ضودان

 3.2  ...  ...  ...  3.1  3.4 5.6 ... ... .. . 5.0 6.3 �ضورية

 0.7  0.7  0.8  0.6  0.6  0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 ال�ضومال

 12.6  8.9  10.0  12.1  13.0  14.0 2.3 2.5 2.9 2.8 1.9 1.6 العراق

 8.4  8.6  8.8  9.0  8.4  7.6 5.8 5.9 5.5 5.6 6.1 6.0 ُعمان

 4.8  4.0  4.3  4.4  5.1  6.0 7.1 8.3 8.7 7.2 7.0 4.2 قطر

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جزر القمر

 4.1  4.8  4.3  4.5  3.8  4.0 2.2 2.5 2.1 2.0 2.0 2.3 الكويت

 2.7  2.2  2.9  3.4  2.8  2.6 1.7 1.8 1.6 1.5 1.8 1.8 لبنان

 1.8  3.0  2.8  1.1  1.7  1.6 1.2 0.6 1.6 0.9 1.8 1.1 ليبيا

 8.0  8.2  9.1  8.4  7.7  6.9 9.0 8.8 8.6 9.1 9.0 9.4 م�ضر

 5.9  5.9  6.3  6.4  5.8  5.2 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 0.8 املغرب

 0.4  0.7  0.8  0.2  0.3  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 موريتانيا

 3.7  3.2  1.7  3.5  4.1  4.4 0.9 0.9 0.4 0.9 1.1 1.0 اليمن

امل�ضدر: التقرير القت�ضادي العربي املوحد – 2015 ا�ضتنادا للبينات ال�ضادرة عن الونكتاد – 2015.

كما تو�ضح البيانات الواردة يف اجلدولني ال�ضابقني اأن ن�ضبة ال�ضادرات البينية لإجمايل جتارة الدول العربية 

خالل الفرتة 2009 – 2013 قد بلغت نحو 8.6 %، مقابل 12.8 % بالن�ضبة للواردات البينية لذات الفرتة.  وهي ن�ضب اأقل 

من املعدلت العاملية وذلك على م�ضتوى كيانات واطر اأكرث تقدما واي�ضا اأقل تقدما من الدول العربية )اأنظر جدول3(. 

جدول )3(: الأهمية الن�ضبية للتجارة البينية للدول العربية ولعدد من التكتالت 

واملناطق التجارية على م�ضتوى اقاليم العامل ل�ضنوات خمتارة للفرتة 1995 – 2012 )%(

2012 2005 1995 العام

26 25 25 ASEAN
)Association of South-East Asian Nations(

14 13 15 CARICOM
)Caribbean Community(

62 68 66 )EU27 )European Union
37 43 46 G8
58 60 59 G20

16 15 18  LAIA )Latin American Integration
)Association

9 9 10 League of Arab States
15 12 19 MERCOSUR
49 56 46 NAFTA

WITS 2015 – امل�ضدر: قواعد بيانات البنك الدويل             

وقد كانت الدول العربية الأكرث انخراطا يف التجارة البينية العربية وفقا لالأهمية الن�ضبية لالإجمايل جتارتها 

ولبنان، يف حني  الردن  اإىل  اإ�ضافة  للمنطقة(،  اأ�ضا�ضا  املن�ضمتني  الدولتان غري  وجيبوتي )وهما  ال�ضومال  الوطنية هي 

كانت الدول �ضاحبة امل�ضاهمة الرئي�ضة يف قيمة التجارة العربية هي ال�ضعودية والمارات حيث مثلت م�ضاهمتهما معا 

نحو  54.6% من ال�ضادرات البينية العربية، ونحو 26.8 % من الواردات العربية البينية، مما يعني تركز اجلزء الأكرب من 

التعامالت التجارية البينية العربية يف عدد حمدود من الدول، وذلك وفقا ملعيار الأهمية الن�ضبية للتجارة الوطنية، او طبقا 

ملعيار الأهمية الن�ضبية لإجمايل التجارة البينية، التي تعاين اأ�ضا�ضا من حمدوديتها. 

كما يوؤكد ذلك تتبع ال�ضركاء التجاريني الأ�ضا�ضيني للدول العربية، حيث مل حتظ اأغلب الدول 

العربية برتتيب متقدم يف موقع ال�ضراكة التجارية لدى الدول العربية، وتركز ال�ضركاء التجاريني يف 

ال�ضني والهند والوليات املتحدة واملانيا وايطاليا وا�ضبانيا، ويف حالت قليلة متكنت بع�ص الدول العربية 

من اللتحاق مبرتبة ال�ضريك التجاري الأهم كما يو�ضح ذلك اجلدول )4(. 
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جدول )4(: ترتيب اهم ال�ضركاء التجاريني )لل�ضادرات والواردات( لعدد من الدول العربية – 

لبيانات العام 2014

�ضركاء ال�ضترياد�ضركاء الت�ضديرالبيان

ال�ضعودية – ال�ضني – الوليات املتحدةالوليات املتحدة – العراق -ال�ضعوديةالردن

ال�ضني – الهند – الوليات املتحدةاليابان – الهند – كوريا اجلنوبيةالمارات

فرن�ضا – ايطاليا -املانيافرن�ضا – ايطاليا -املانياتون�ص

ال�ضني – فرن�ضا -ايطالياا�ضبانيا – ايطاليا -فرن�ضااجلزائر

ال�ضني – الوليات املتحدة – الهندال�ضني – الوليات املتحدة -اليابانال�ضعودية

تركيا – ال�ضني – الوليات املتحدةال�ضني – الهند – الوليات املتحدةالعراق

ال�ضني – ايطاليا -فرن�ضاال�ضعودية – المارات – جنوب افريقيالبنان

ال�ضني – الوليات املتحدة -الماراتفرن�ضا – ال�ضني -الهندالكويت

ال�ضني – املانيا – الوليات املتحدةايطاليا – ال�ضعودية -الهندم�ضر

ا�ضبانيا – فرن�ضا -ال�ضنيا�ضبانيا – فرن�ضا -الربازيلاملغرب

ال�ضني – الهند -تركيااليابان – الهند – كوريا اجلنوبيةاليمن

ايطاليا – ال�ضني -تركياايطاليا – فرن�ضا -املانياليبيا

ال�ضني – الهند -م�ضرال�ضني – الهند اليابانال�ضودان

.WITS – 2015 امل�ضدر: مت اعداد هذا اجلدول ا�ضتنادا للبيانات ال�ضادرة عن البنك الدويل     

التقييم ومتطلبات ت�سحيح امل�سار

يظهر ما �ضبق تدين دور اآلية التجارة اخلارجية يف تطوير وتو�ضيع م�ضتويات التعاون والتكامل 

والقيود  املعوقات  على  التعرف  ملعاجلته من خالل  ال�ضعي  يجب  الذي  الأمر  وهو  العربي،  القت�ضادي 

التي حتد من فعالية تلك الداة، ل�ضيما وان الدرا�ضات التطبيقية )ال�ضكوا، 2013( قد اأكدت على اأن 

واقع التجارة العربية يظهر ان ال�ضادرات العربية اأقل من امل�ضتوى املمكن ول يعك�ص الطاقات الفعلية 

اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  يعود  ما  الت�ضديرية، وهو  ثلث طاقاتها  بنحو  العربية ت�ضدر  املنطقة  واأن  املتاحة، 

تعبئة  القادرة على  الكبرية  التجارية  ال�ضركات  ال�ضركات ال�ضغرية و�ضعف وجود  الت�ضدير يف  »تركز 

العمل  فر�ص  وخلق  وا�ضتيعاب  والت�ضدير  الإنتاج  قواعد  تنويع  يف  ال�ضتثمار  وحفز  الت�ضدير  طاقات 

اجلديدة، كما هو احلال يف باقي دول واقاليم العامل )ا�ضكوا ، 2014(.

برامج عمل  لها من خالل  الت�ضدي  الواجب  القيود  لتلك  �ضاماًل  وت�ضخي�ضًا  عر�ضًا  يلي  وفيما 

حمددة الأهداف والآليات والطر التنظيمية، لتفعيل الدور املنوط بالتجارة البينية العربية – العربية. وياأتي 

يف مقدمة هذه القيود �ضعف م�ضتويات التنويع وارتفاع الرتكز يف ت�ضكيلة املنتجات)ال�ضادرات( العربية 

بوجه عام )جدول )5((، مما ي�ضعف من فر�ص النفاذ لالأ�ضواق العربية، ل�ضيما يف ظل وجود البدائل من 

باقي ال�ضركاء الدوليني. يرتبط بذلك اخللل اجلوهري تدين ن�ضبة ال�ضادرات ال�ضلعية ذات القيم امل�ضافة 

الأعلى وامل�ضتوى التكنولوجي الأكرث تعقيدا، يف قائمة ال�ضادرات العربية ب�ضكل عام وال�ضادرات البينية 

بوجه خا�ص. ويظهر هذا جليًا اإذا اأخذ يف العتبار اأن جمموع �ضادرات دولتني عربيتني فقط هما ال�ضعودية 

والإمارات ميثل اأكرث من  50% من اإجمايل قيمة ال�ضادرات ال�ضلعية العربية املوجهة للعامل.

جدول )5(:تناف�ضية ال�ضادرات العربية: موؤ�ضر التنوع ال�ضلعي ل�ضادرات الدول العربية 

ودول خمتارة اأخرى-2012*

موؤ�ضر التنوع عدد ال�ضلع امل�ضدرة الدول

0.623 234 الأردن

0.553 259 الإمارات

0.698 234 البحرين

0.530 226 تون�ص

0.724 98 اجلزائر

0.616 85 جيبوتي

0.747 254 ال�ضعودية

0.793 84 ال�ضودان

- - �ضوريا

0.748 51 ال�ضومال

0.880 133 العراق

0.665 223 ُعمان

0.630 136 فل�ضطني

0.768 233 قطر

0.768 6 جزر القمر

0.777 233 الكويت

0.643 227 لبنان

0.784 140 ليبيا

0.539 242 م�ضر

0.653 229 املغرب

0.835 88 موريتانيا

0.737 192 اليمن

455  .0 254 ماليزيا

496  .0 249 �ضنغافورة

462  .0 248 كوريا

000_0 260 العامل  

           امل�ضدر: الونكتاد – ح�ضب الت�ضنيف STTC3.0 )ت�ضنيف 3 فئات(.

                   *: تقع قيمة املوؤ�ضر بني ال�ضفر والوحد ال�ضحيح، حيث يدل التقارب من القيمة )0( مل�ضتويات تنويع اعلى، والتقارب من القيمة )1( مل�ضتويات تنويع اأقل.
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وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأنه لزال هناك العديد من التحديات والق�ضايا العالقة املتعلقة مبنطقة التجارة 

العربية التي انطلقت فعليا منذ نحو ع�ضر �ضنوات، والتي ت�ضتلزم اإقرار وتنفيذ اآليات ت�ضتجيب لالحتياجات الفعلية 

لهذه الدول وتلتزم بها الدول العربية الأع�ضاء، ومن اأهم هذه الق�ضايا: 
 

ا�ضتمرار بع�ص الدول بعدم تطبيق التعريفة ال�ضفرية كما هو احلال بالن�ضبة لليمن، وا�ضتمرار بع�ص الدول العربية 	 

مثل اجلزائر واليمن، بتطبيق القوائم ال�ضلبية رغم قرار املجل�ص القت�ضادي والجتماعي برف�ص طلبات ال�ضتثناء.

الثغرات الأ�ضا�ضية التي تنطوي عليها ال�ضيغة املقرتحة لالتفاقية العربية ل�ضمات الدخول التي يفرت�ص اأن 	 

مينح مبوجبها اأ�ضحاب الأعمال وامل�ضتثمرين العرب امتيازات لت�ضهيل حركة تنقلهم بني الدول العربية.

قيام العديد من الدول العربية بالتحفظ على الكثري من القرارات والقواعد املنظمة للمنطقة، مما يتيح لهذه الدول عدم 	 

اللتزام بها، اإ�ضافة لعدم ان�ضمام كافة الدول العربية للمنطقة، حيث لزالت جيبوتي، وال�ضومال، والقمر خارج املنطقة. 

 	 Global(  ،WEF العاملي  القت�ضاد  منتدى  تقرير  اأ�ضار  حيث   : الكمية  القيود  وجود  ا�ضتمرار 

Competitiveness Report 2013-14(، اإىل قيدين اأ�ضا�ضيني يواجهان التجارة العربية هما 

الرتفاع الن�ضبي يف م�ضتوى التعريفات اجلمركية، اإ�ضافة اإىل القيود غري اجلمركية على التجارة، 

اإىل  التقديرات  ت�ضري  البينية، حيث  نف�ضها على م�ضتوى جتارتها  العربية  الدول  وخا�ضة ما بني 

اأن هذه التدابري تعادل )كعبء جمركي( ما ن�ضبته 32 % بالن�ضبة للمبادلت ال�ضناعية، وتعادل 

ما ن�ضبته 29 % بالن�ضبة للمبادلت من ال�ضلع الزراعية، وهذا يعني عمليًا الفتقار اإىل العنا�ضر 

الأ�ضا�ضية لبيئة التحرير التجاري وتعطيل الفوائد التي ميكن حتقيقها من اإزالة التعريفات.

ويوؤكد ذلك اي�ضا ما تو�ضلت اليه نتائج ال�ضتبيان الذي قام به احتاد الغرف العربية بهدف تقييم  

فعالية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى لعام 2013/2014، حيث مت تعميم ذلك ال�ضتبيان على �ضريحة 

وا�ضعة من ال�ضركات واجلهات املعنية بالتجارة العربية البينية وبخدمات النقل وال�ضحن بني البالد العربية، 

ومبا يغطي خمتلف الن�ضاطات القت�ضادية للتجارة البينية يف املنتجات الأولية وال�ضناعية والزراعية اإ�ضافة 

اإىل خمتلف الأن�ضطة يف قطاع اخلدمات، وقد جاءت معظم ال�ضتجابات �ضلبية، حيث مت ر�ضد اأحد ع�ضر قيدًا 

على التجارة البينية العربية تتمحور حول القيود الكمية والرتتيبات والإجراءات التنظيمية واملالية والفنية 

التي تعوق الن�ضاط التجاري ملنطقة التجارة العربية وقد ت�ضمنت تلك القيود طول مدة املرور عرب املواينء 

ونقاط احلدود العربية وارتفاع كلفة النقل يف بلد املن�ضاأ و�ضعوبات خا�ضة ب�ضمات/تاأ�ضريات الدخول والقيود 

الفنية واملبالغة يف املعايري واملوا�ضفات والقيود املالية وعدم تطبيق الإعفاء اجلمركي الكامل والقيود اخلا�ضة 

بالرتاخي�ص وعدم ال�ضيطرة على ال�ضعار وتغرياتها والحتكارات الوطنية وقواعد وقيود مراقبة احل�ض�ص 

والكميات و�ضيادة التعامل وفق انظمة الر�ضوم املتبادلة  احتاد الغرف العربية ، 2014/2013(.

التجارة  كفاءة  لتقييم  الدويل  املوؤ�ضر  اأظهره  ما  ال�ضابقة   النتائج  كافة  تف�ضري  يف  ي�ضاعد  ومما 

Trade Performance Index، املعني بتقييم كفاءة التجارة والعمليات املرتبطة بها وتناف�ضية ال�ضادرات 

الوطنية يف الأ�ضواق اخلارجية، ا�ضتنادا ملوؤ�ضر مركب يرتكز احت�ضابه على اأربعة عنا�ضر رئي�ضية وهي:  موؤ�ضر 

النفاذ اإىل ال�ضوق املعني بقيا�ص الأف�ضليات التي يتمتع بها امل�ضدرون اإىل الأ�ضواق اخلارجية، وموؤ�ضر الإدارة 

املعني  التحتية  البنى  وموؤ�ضر  للدولة،  الإدارة احلدودية  وكفاءة  و�ضفافية  نوعية  بتقييم  املعني  على احلدود 

بتقييم مدى توفر وجودة البنى التحتية للنقل، واخلدمات املت�ضلة التي تعترب �ضرورية لت�ضهيل حركة الب�ضائع 

داخل الدولة وعرب احلدود، وموؤ�ضر البيئة الت�ضغيلية الذي يقي�ص نوعية اخلدمات املوؤ�ض�ضية املوؤثرة يف البيئة 

138 دولة  الت�ضغيلية للم�ضدرين وامل�ضتوردين النا�ضطني يف البلد. فطبقا لنتائج املوؤ�ضر فاإنه وعلى م�ضتوى 

ممن �ضملهم املوؤ�ضر، مل تتمكن اأي من الدول العربية من التواجد �ضمن املراكز الـ )15( املتقدمة، ومتكنت 

7 دول عربية فقط من التواجد �ضمن الدول اخلم�ضني الأوىل وهي الإمارات )16( وقطر: )19( وعمان )31( 

والبحرين )33( والأردن )40( واملغرب )43( وال�ضعودية )48(، كما هو مبني يف اجلدول 6(

جدول )6(: تقييم كفاءة التجارة يف الدول العربية – 2013 )%( 

املوؤ�ضر الكلي 

لكفاءة 

التجارة

املنتجات 

املعدنية

ال�ضناعات 

املتنوعة

املالب�ص 

اجلاهزة

معدات 

النقل

معدات 

الكرتونية

�ضناعة 

تكنولوجيا 

املعلومات

معدات 

غري 

الكرتونية

الدول/املنتج

40 97 81 41 108 84 80 90 الأردن

16 4 29 63 51 51 35 43 الإمارات

33 67 95 86 63 116 96 71 البحرين

76 81 62 26 60 41 44 55 تون�ص

120 18 133 - - 133 - 129 اجلزائر

- - - - - - - جيبوتي

48 2 70 107 84 72 61 61 ال�ضعودية

- 103 - - 132 - - - ال�ضودان

-
- - - - - - - �ضورية

-
- - - - - - - ال�ضومال

12 139 - 148 136 109 119 العراق

31 29 79 101 78 63 67 60 ُعمان

9 8 75 122 114 107 77 81 قطر

-
- - - - - - - جزر القمر

74 9 100 - 107 97 89 80 الكويت

82 109 69 90 99 70 78 62 لبنان

106 28 - - - - - - ليبيا

97 55 56 38 76 48 65 67 م�ضر

43 77 73 24 45 37 62 63 املغرب

129 109 69 90 99 70 78 62 موريتانيا

128 60 149 - 133 - - 121 اليمن

138 168 153 125 148 138 128 152 اجمايل الدول امل�ضنفة عامليا

امل�ضدر: املنتدى القت�ضادي العاملي – 2014. .

-- بيانات غري متاحة	 



- 26 -- 27 -

وبالتوازي مع اأداء الدول العربية يف جمال ا�ضتقبال ال�ضتثمارات الوافدة عامليا، ت�ضري البيانات 

اإىل تراجع وا�ضح يف قيمة ال�ضتثمارات العربية البينية وكذلك يف اهميتها الن�ضبية بالن�ضبة للتدفقات 

مليار دولر   5.7 نحو  قيمتها من  تراجعت  العربية، حيث  الدول  outflows من  ال�ضتثمارية اخلارجة 

عام 2010 )للدول التي توفر عنها بيانات( اإىل نحو 2.0 مليار دولر عام 2014 )للدول التي توفر عنها 

بيانات(، مع تراجع اهميتها الن�ضبية للتدفقات ال�ضتثمارية العربية من نحو 27.01 % اإىل نحو 6.01 

% لذات العامني على التوايل، وهي ن�ضبة متدنية تظهر اخفاق وا�ضح للدول العربية يف جمال تعميق 

م�ضتويات التعاون املتبادل لتحقيق عوائد منا�ضبة حتفز الدول العربية امل�ضدرة لتدفقات ال�ضتثمار على 

توجيه وتوطني ا�ضتثماراتها يف الدول العربية امل�ضت�ضيفة، اأنظر ال�ضكل1(.

جدول )7(:  التدفقات ال�ضتثمارية الداخلة اإىل الدول العربية واخلارجة منها للعامني 2008، 2014 

– مليون دولر
”outflows“ التدفقات ال�ضتثمارية اخلارجة ”  inflows“ التدفقات ال�ضتثمارية الداخلة

الدولة / العام
2008 2014 2008 2014
318.4 .. 2،632.1 1،488.0 اجلزائر

1،620.5 )79.8( 2،638.3 957.4 البحرين

.. - 228.9 153.0 جيبوتي

1،920.2 252.7 9،494.6 4،783.2 م�ضر

33.6 241.5 1،855.7 4،781.8 العراق

12.8 83.4 2،826.3 1،760.4 الأردن

9،090.6 13،108.4 )6.0( 485.8 الكويت

986.6 1،892.9 4،002.2 3،070.1 لبنان

5،888.2 940.0 3،180.0 50.0 ليبيا

4.1 4.2 342.8 492.5 موريتانيا

485.2 443.7 2،487.1 3،582.3 املغرب

)4.3( )32.2( 51.5 123.9 فل�ضطني

585.0 1،164.3 2،952.0 1،179.9 �ضلطنة عمان

3،657.8 6،748.4 3،778.6 1،040.4 قطر

3،497.7 5،396.0 39،455.9 8،012.0 ال�ضعودية

.. - 87.0 105.5 ال�ضومال

98.2 - 1،653.1 1،277.4 ال�ضودان )بعد 2011(

1.5 0.0 1،465.6 0.0 �ضورية

42.2 39.3 2،758.6 1،060.3 تون�ص

15،820.3 3،071.8 13،723.6 10،065.8 الأمارات

66.0 73.4 1،554.6 )577.6( اليمن

44،124.6 33،347.9 97،162.7 43،892.1 الإجمايل العربي

1،693،925.0 1،354،046.2 1،489،619.2 1،228،262.5 العامل

امل�ضدر: قواعد بيانات الونكتاد – اكتوبر – 2015.

7.2 قناة اال�ستثمار 

يعترب ال�ضتثمار من اأهم الأن�ضطة القت�ضادية التي حتظى باإهتمام كبري يف معظم دول العامل 

القت�ضادية  التنمية  تحقيق  يف  الكبرية  م�ضاهمته  ب�ضبب  والقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  اأنظمتها  باختالف 

والجتماعية امل�ضتدامة، واإذا ما وجهت ال�ضتثمارات ب�ضكل �ضليم نحو القطاعات ذات القيمة امل�ضافة 

العالية، فاإنها ت�ضاعد  يف معاجلة الت�ضوهات القت�ضادية والختاللت الهيكلية يف القت�ضاد الوطني، 

وامل�ضاهمة يف حتقيق النمو القت�ضادي املتوازن، وهو الأمر الذي يدفع املخططني دوما نحو البحث يف 

اأ�ضاليب حتفيز وتوطني ال�ضتثمارات اخلارجية ، وتوظيفها يف القطاعات القت�ضادية الأكرث قدرة على 

الرفاه  م�ضتويات  ورفع  العمل  فر�ص  وتوليد  امل�ضتدام  القت�ضادي  النمو  املرجوة من  امل�ضتويات  حتقيق 

لكافة �ضرائح املجتمع.

وفقا  -وذلك  العمالة  وكثيفة  املال  راأ�ص  كثيفة  العربية  الدول  كافة  ت�ضعي  �ضبق  ملا  ا�ضتنادا 

خمتلف  من  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  وتوطني  جذب  -نحو  املعلنة  القت�ضادية  وخططها  لرباجمها 

الوجهات لال�ضتفادة من كافة تاأثرياته اليجابية على م�ضاراتها التنموية. ويف هذا الطار وقبل التعر�ص 

مل�ضتويات التعاون العربي يف جمال التدفقات البينية ال�ضتثمارية، نتعر�ص ملوقف الدول العربية عموما 

من تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر الكلية )الدولية والعربية(، لتبني مدى جاذبية او عدم جاذبية 

تدفقات  يف  حادا  تراجعا  البيانات  تظهر  حيث  العاملي،  ال�ضتثمار  حركات  جتاه  العربية  القت�ضادات 

ال�ضتثمار القادمة للمنطقة العربية مقارنة مب�ضتوياتها  ال�ضابقة وبخا�ضة تلك التي حتققت عام 2008، 

مليار   44.0 نحو   2014 عام  العربية  الدول  اإىل  املتدفق  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  قيمة  بلغت  حيث 

دولر، ومثلت ن�ضبتها لإجمايل تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر على م�ضتوى العامل نحو 3.6 % فقط، 

كما مثلت ار�ضدة ال�ضتثمارات املرتاكمة نحو 4.0 % من املخزون العاملي.

وت�ضري البيانات اإىل وجود تفاوتات عالية يف توجهات تلك التدفقات بني الدول العربية، حيث 

ا�ضتحوذت دولتني فقط على نحو 42 % من تلك التدفقات )ال�ضعودية والإمارات(، وكذلك من الأر�ضدة 

 outflows اخلارجية  ال�ضتثمارات  من   %  60.0 نحو  على  فقط  دولتني  ا�ضتحوذت  كما  املرتاكمة، 

)الكويت وقطر( وهي الن�ضبة التي �ضرتتفع اإىل نحو 85.0 % عند اإ�ضافة ال�ضعودية والمارات كما هو 

مبني يف اجلدول 7(. 

وترجع اأهمية ذلك ال�ضتعرا�ص اإىل اظهار تدين ح�ضة الدول العربية بوجه عام من تدفقات 

ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر عامليا، اإ�ضافة لرتكز تلك التدفقات �ضواء الداخلة او اخلارجة ب�ضكل وا�ضح 

يف عدد حمدود من الدول العربية. 
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جدول )8(: تدفقات ال�ضتثمارات العربية املبا�ضرة الوافدة اإىل 5 دول عربية* -مليون دولر 2014

الإجمايلاليمنم�ضرال�ضعوديةاجلزائرالأردنالدولة

0.031.110.922.00.064.0الأردن

46.92.866.6401.24.0521.4الإمارات

70.00.01.1193.70.0264.8البحرين

0.06.00.06.70.012.7تون�ص

0.00.00.09.10.09.1اجلزائر

0.00.00.00.00.00.0جيبوتي

1.60.00.0284.40.0286.0ال�ضعودية

0.00.00.80.80.01.6ال�ضودان

136.10.814.113.80.8165.7�ضورية

0.00.00.00.00.00.0ال�ضومال

31.40.00.01.70.033.1العراق

0.00.00.013.40.013.4ُعمان

1.80.10.00.20.02.1فل�ضطني

0.00.00.0109.10.0109.1قطر

1.50.0104.5129.60.0335.6الكويت

32.84.19.187.70.0133.7لبنان

1.80.10.011.60.013.5ليبيا

0.06.19.60.00.015.7م�ضر

0.00.016.02.60.018.6املغرب

0.00.00.00.00.00.0موريتانيا

0.02.90.02.50.05.4اليمن

323.954.0332.81،290.14.82،005.6الإجمايل

– العدد  امل�ضدر: مت اعداد هذا البيان ا�ضتنادا للبيانات ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار 

الف�ضلي الثاين – ابريل – يونيو 2015.

كما ت�ضري البيانات املتاحة حول ال�ضتثمار البيني العربي ل�ضنوات الفرتة 2003 – 2015، اإىل 

اأن م�ضر قد ا�ضتحوذت على اجلزء الأكرب من تدفقات ال�ضتثمارات العربية البينية مبتو�ضط قدره نحو 

26.8 %، وبفارق ملمو�ص عن باقي الدول العربية )انظر ال�ضكل 3(.  

�ضكل )1(

– العدد  العربية ل�ضمان ال�ضتثمار  املوؤ�ض�ضة  ال�ضادرة عن  للبيانات  ا�ضتنادا  البيان  امل�ضدر: مت اعداد هذا   

الف�ضلي الثاين – ابريل – يونيو 2015

كما يو�ضح ال�ضكل )2( التوزيع الن�ضبي لتلك ال�ضتثمارات )للدول العربية حمل الر�ضد(، حيث 

%( تلتها  جاءت م�ضر يف الرتتيب الأول كوجه للجزء الأكرب من تدفقات ال�ضتثمارات العربية )64.3 

ال�ضعودية ثم الردن واجلزائر واليمن.  )اأنظر اجلدول 8(.

�ضكل )2(

– العدد  ال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادرة  للبيانات  ا�ضتنادا  البيان  هذا  اعداد  مت  امل�ضدر: 

الف�ضلي الثاين – ابريل – يونيو 2015.
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ال�ضتثمارية هي الأكرث تراجعا يف مدى تي�ضري وجاذبية بيئتها ال�ضتثمارية، ل�ضيما يف دول مثل م�ضر واملغرب والردن 

يتعلق  ما  وبخا�ضة  ال�ضتثمارية  بيئتها  لتح�ضني  الدول جلهودها  تلك  ما ميلي �ضرورة م�ضاعفة  وال�ضودان،  وتون�ص 

املتخ�ض�ضة،  الفنية  والكوادر  اخلربات  ونق�ص  املعامالت،  واإجناز  الإجراءات  يف  والروتني  البريوقراطية  بعقبات 

و�ضعف دقة البيانات واملعلومات، وتعدد الأجهزة امل�ضرفة على ال�ضتثمار، اإ�ضافة لالأبعاد املت�ضلة بالبيئة القانونية 

والت�ضريعية، التي تت�ضم بقدر من عدم ا�ضتقرار القوانني املنظمة للعملية ال�ضتثمارية ب�ضكل عام يوؤدي اإىل زعزعة 

الثقة لدى امل�ضتثمر. هذا اإ�ضافة لوجود ت�ضارب يف بع�ص البنود يف قوانني بع�ص الدول العربية، وعدم مالئمة بع�ص 

القوانني يف بع�ص الدول العربية مع التطورات والأو�ضاع واملتغريات وامل�ضتجدات يف العامل، بالإ�ضافة اإىل عدم و�ضوح 

القوانني والعتماد يف بع�ص الدول العربية على الجتهادات يف التف�ضري.

ويف هذا الطار فقد يكون من املنا�ضب حلفز ال�ضتثمارات العربية البينية اإ�ضافة لتح�ضني �ضجل الدول العربية 

التي  ال�ضتثماري  واملناخ  القت�ضاد  البيانات عن  قواعد  توفري وحتديث  ال�ضراع يف  الأعمال،  بيئة  يف جمالت حت�ضني 

يحتاجها امل�ضتثمر بحيث تكون املعلومات موثقة ومتجددة ب�ضكل دوري ل ي�ضوبها اأي غمو�ص اأو مبالغة يف ارتفاع معدلت 

املوؤ�ضرات القت�ضادية، على اأن تت�ضمن املعلومات املفاهيم الأ�ضا�ضية لبع�ص القوانني التي تت�ضل بن�ضاطات امل�ضتثمرين 

ومنها قوانني اجلمارك وال�ضرائب والعمل وغريها، هذا اإ�ضافة لتخفي�ص الفوائد على القرو�ص والت�ضهيالت الئتمانية 

املوجه لال�ضتثمار يف الدول العربية لإعطاء فر�ضة اأكرب لالأفراد واملوؤ�ض�ضات لزيادة حجم ال�ضتثمار يف �ضتى املجالت.

ويف ذات الإطار تظهر العديد من التقارير الدولية الأخرى معوقات اأكرث تنوعا امام زيادة دور 

ال�ضتثمار اخلا�ص وتدفقاته يف خمتلف دول العامل مبا فيها الدول العربية، حيث اأكد البنك الدويل يف 

تقاريره الدورية ان اأهم حتديات او معوقات تنمية ال�ضتثمار يف معظم الدول النامية مبا فيها الدول 

العربية هي انت�ضار الف�ضاد، وعدم ال�ضتقرار، وال�ضوق املوازية.

العامل  دول  برتتيب  املعني   ،WEF العاملي  القت�ضادي  للمنتدى  الدوري  التقرير  يظهر  كما 

وفق موؤ�ضر مركب )Global Competitiveness Index »GCI«( لتقييم م�ضتويات التناف�ضية 

الكلية لقت�ضادات دول العامل، بدءا من البنى واملرافق الأ�ضا�ضية والإنتاجية، و�ضول ملتطلبات القت�ضاد 

القائم على البتكار واملنتج للمعرفة ان الدول العربية املفرت�ص بها ان تكون مواطن جذب لال�ضتثمار 

)الأجنبي والعربي( حتتل مراكز متاأخرة يف م�ضتويات تناف�ضيتها مقارنة بدول العامل وكذلك مقارنة 

بالدول العربية ذات الفوائ�ص املالية التي تتح�ضن يف م�ضتويات تناف�ضيتها. )جدول 9(

�ضكل )3(: ال�ضتثمارات العربية طبقًا للكلفة الإجمالية للم�ضروعات املنفذة ل�ضنوات              

)%( 5102 الفرتة 3002 - 

امل�ضدر: مت احت�ضاب البيانات املدرجة ا�ضتنادا للبيانات ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار – يونيو 2015.

حمدود  عدد  يف  تركزه  وكذلك  العربي  البيني  ال�ضتثمار  حجم  لق�ضور  واإ�ضافة  الإطار،  هذا  ويف 

للدول  والعربيةاملتدفقة  الدولية  الكلية  لال�ضتثمارات  القطاعية  التوجهات  اأظهرت  فقد  العربية،  الدول  من 

غري  القت�ضادية  والأن�ضطة  ال�ضتهالكية  الأخرى  القطاعات  او  الأويل  الإنتاج  قطاعات  يف  تركزها  العربية 

القابلة لالجتار، وهي الأن�ضطة التي تت�ضم يف جمموعها ب�ضعف مرودها التنموي وكذلك انخفا�ص م�ضاهمتها 

ال�ضعف  تف�ضري ذلك  2015(.  وميكن  العربية )اونكتاد،  الدول  الإقليمية بني  واملبادلت  الروابط  تعزيز  يف 

حيث  التناف�ضية،  وبيئتها  العربية  الدول  يف  ال�ضتثماري  املناخ  بواقع  ال�ضتثمارات  لتوطني  العربية  البنية  يف 

يظهر الواقع انه رغم قيام بع�ص الدول العربية يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية بتح�ضني �ضيا�ضات جذب ال�ضتثمار 

فيها، اإل انها لزالت بحاجة لتنفيذ املزيد من الإجراءات وال�ضالحات،  وهو ما يوؤكده الر�ضد الدوري لنتائج 

التقرير الدويل املعني مبتابعة مناخ ال�ضتثمار ومدى �ضهولة ممار�ضة العمال يف دول العامل ال�ضادر عن البنك 

 ،)world bank & IFC : Doing Business( الدويل وموؤ�ض�ضة التمويل الدولية »دليل ممار�ضة الأعمال- 

حيث متركزت معظم الدول العربية يف الن�ضف املتاأخر من الرتتيب العاملي، كما �ضهدت �ضنوات الفرتة 2001 

– 2014 تراجعا وا�ضحا للدول العربية الأكرث تقدما يف هذا املوؤ�ضر ممثلة ب�ضكل خا�ص يف دول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية.

اأن  العربية، حيث يالحظ  البينية  املفرت�ضة لال�ضتثمارات  البنية  الرتتيب خلال جوهريا يف  ويظهر هذا 

الدول العربية ذات الفوائ�ص املالية املفرت�ص بها ان تكون هي م�ضدر التدفقات ال�ضتثمارية، هي الأعلى يف قدرتها 

التدفقات  التي يفرت�ص بها ان تكون هي موطن تلقي وا�ضت�ضافة  على جذب ال�ضتثمار، يف حني ان الدول العربية 
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يف  مقابل  لرتاجع  تلقائيا  يوؤ�ضر  الإقليمية  التكتالت  دور  يف  امللحوظ  التنامي  اأن  �ضك  ول 

النظام املتعدد الأطراف ملنظمة التجارة العاملية WTO، ما يطرح بدوره ت�ضاوؤل حول الدور امل�ضتقبلي 

اإىل �ضل�ضلة من  اإمكانية حتول النظام التجاري الدويل )متعدد الأطراف(  للرتتيبات الإقليمية ومدى 

اإىل  التو�ضل  WTO يف  العاملية  التجارة  الرغم من جناح منظمة  البديلة، فعلى  الإقليمية  التفاقيات 

ما  التجارة ل�ضيما  وت�ضهيل  والتنمية  الزراعة  بق�ضايا  املت�ضلة  بع�ص اجلوانب  اتفاقات حمدودة حول 

�ضهدته اجتماعات بايل )اإندوني�ضيا - دي�ضمرب 2013(،  لكن التقدم املتوا�ضع على م�ضتوى املفاو�ضات 

الدولية املتعددة الأطراف ل يقارن بالتقدم املت�ضارع يف جمال مفاو�ضات التفاقيات الإقليمية، كخيار 

مف�ضل للعالقات القت�ضادية بني الدول.

ولعل العربة الأ�ضا�ضية مما �ضبق تتمثل يف اأهمية تركيز الدول العربية على حتريك م�ضروعها 

انتقال  حترير  يتيحها  التي  وال�ضتثمارية  التجارية  الطاقات  لتوظيف  القت�ضادي  للتكامل  الإقليمي 

عنا�ضر الإنتاج، وتتمكن بالتايل من اللحاق بالركب العاملي لبناء �ضال�ضل الإمداد اخلا�ضة بها، والرتباط 

بال�ضال�ضل العاملية لالإنتاج، فهذا النوع من التجارة )ال�ضال�ضل( يتيح للدول فر�ضة ال�ضتفادة من كافة 

مزاياها التناف�ضية بغ�ص النظر عن مدى توفر ال�ضناعات العمودية املتكاملة التي توؤمن للمنتجني �ضلعا 

نهائية. وعليه، فاإنه يفتح فر�ضا جديدة اأمام جميع دول العامل مهما كانت اإمكانياتها وم�ضتويات منوها 

لكي ت�ضبح جزءا من منظومة ال�ضناعة والتجارة العامليتني، وهي ال�ضال�ضل التي تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على ن�ضاط املوؤ�ض�ضات عابرة القارات التي تقوم بتوزيع اإنتاج ال�ضلع واخلدمات على اأ�ضا�ص جغرايف بني 

الدول، بح�ضب املزايا الن�ضبية للدول، وهو ما �ضاعد عليه  الرتاجع الكبري يف تكاليف النقل والت�ضالت 

وثورة املعلومات والت�ضالت التي دفعت بدورها لنمو جتارة ال�ضلع واخلدمات الو�ضيطة  )تراكم القيمة 

امل�ضافة - مبا اأ�ضبح متعارف عليه بالتجارة العمودية اأو التخ�ض�ص العمودي(.  

الدولية  التجارة  2014 من منو يف حجم  عام  اإىل   1951 عام  منذ  الفرتة  �ضهدته  ما  ويوؤكد ذلك 

27 �ضعف(، وهو ما يفوق النمو املحقق يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي باأكرث من ثالثة اأ�ضعاف،  )بنحو 

اإ�ضافة لعدم اقت�ضار امل�ضاهمات يف ذلك امل�ضار على الكتل واملناطق القت�ضادية املتقدمة، حيث تو�ضع دور 

الدول النامية يف هذه العمليات، وبالأخ�ص الدول الآ�ضيوية والقت�ضادات النتقالية يف اأوروبا اإىل جانب العديد 

من الدول الأخرى ال�ضاعدة مثل املك�ضيك والربازيل والهند وتركيا واندوني�ضيا، والتي اأ�ضبحت نا�ضطة جدا 

الطبية،  املعدات  الهواتف،  احلوا�ضب،  )ال�ضيارات،  ال�ضلع  من  مو�ضعة  ملجموعات  الإمداد  �ضال�ضل  جتارة  يف 

الطائرات، وغريها(، ويوؤكد ذلك ارتفاع ن�ضبة منتجات ال�ضناعات التحويلية يف �ضادرات الدول النامية من 

نحو 30.0 % عام 1980  لأكرث من 70.0 % عام 2013)مقابل تدين تلك الن�ضبة يف معظم الدول العربية(.

جدول )9(: بيئة العمال والتناف�ضية يف الدول العربية – 2014 

بيئة العمال 

Doing business
التناف�ضية الدولية 

GCI-WEF الدولة

48 13 قطر

23 19 الإمارات

26 20 ال�ضعودية

47 33 عمان

104 36 الكويت

46 43 البحرين

119 68 الأردن

87 77 املغرب

153 100 اجلزائر

111 103 لبنان

187 108 ليبيا

128 118 م�ضر

173 141 موريتانيا

133 147 اليمن

Source: 

	 World Economic Forum – WEF: ”Global Competitiveness Report 2015.

	 World Bank ”doing business report“ 2015. 

ثامنًا: التكامل العربي يف اإطار اال�ستدامة: تكامل مدخلي التجارة واال�ستثمار 

يف نطاق �سال�سل القيمة العاملية
 

اأ�ضارت الأجزاء ال�ضابقة من الدرا�ضة بو�ضوح اإىل �ضعف وا�ضح يف قنوات التعاون العربي على 

كال امل�ضتويني التجاري وال�ضتثماري، وهو ما يفر�ص �ضرورة معاجلة املعوقات التي حتد من انطالق 

تلك امل�ضارات املعززة للتكامل القت�ضادي العربي، ويف حماولة لإدراك ذلك الهدف يقرتح تطوير اآلية 

جديدة تقوم على دمج م�ضاري التجارة وال�ضتثمار.

ت�ضري التجارب الدولية اإىل ان ال�ضمة الأبرز للتحولت اجلارية يف النظام القت�ضادي العاملي 

اإطار التطور الكبري  هي ت�ضاعد دور الأقاليم التجارية وزيادة عدد التفاقيات التجارية الإقليمية يف 

الأوروبي )EU(، ومنطقة  بينها، كما يف حالت الحتاد  ما  الأقاليم ويف  التجارة داخل  ت�ضهده  الذي 

التجارة احلرة الأوروبية )EFTA(، ومنطقة التجارة احلرة لأمريكا ال�ضمالية )NAFTA( وال�ضوق 

امل�ضرتكة لأمريكا الالتينية )MERCOSUR( ، واملنطقة احلرة جلنوب �ضرق اآ�ضيا ِ)AFTA(، وال�ضوق 

امل�ضرتكة ل�ضرق وجنوب اأفريقيا )COMESA(، وغريها كثري، حتى ان عدد املناطق التجارية احلرة يف 

العامل قد بلغ  258  منطقة عام 2013. 
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املتاحة  المكانية  البواب/املجالت ذات  بع�ص  بتحديد    2014 وقد قامت درا�ضة لالونكتاد 

الدرا�ضة عددا من  العربية(، حيث حددت  الدول  فيها  النامية )مبا  الدول  ال�ضتثمار يف  تو�ضيع  اأمام 

القطاعات الأعلى قدرة على ا�ضتقطاب تدفقات ال�ضتثمار ون�ضاط القطاع اخلا�ص يف الفرتات املقبلة 

– الطاقة  الطاقة   : واأن�ضطة  واملمثلة يف قطاعات  والتنموي  القت�ضادي  بارتفاع مرودها  تت�ضم  والتي 

املتجددة – الأن�ضطة املت�ضلة مبعاجلة اثار التغريات املناخية – الزراعة والمن الغذائي – الت�ضالت 

واملعلومات – النقل واملوا�ضالت –- ال�ضحة  - املياه ومعاجلة املياه - التعليم.

)ب( تطوير �سيا�سات جذب اال�ستثمار

امليزان  بالعجز يف  واملتمثلة  القت�ضادية  امل�ضاكل  العديد من  دورا حا�ضما يف حل  لال�ضتثمار 

التجاري، ل �ضيما عند حتفيز ال�ضتثمار يف القطاعات الإنتاجية و الت�ضديرية، اإ�ضافة لدوره يف تدعيم 

ال�ضرائب  من  الدولة  اإيرادات  زيادة  ثم  ومن  الكلي  الطلب  منو  يف  دوره  خالل  من  العامة،  املوازنة 

والإقليمية  املحلية  م�ضتوياتها  بكافة  ال�ضراكة  مبداأ  لتفعيل  اليجابية  الآثار  عن  ف�ضال  هذا  والر�ضوم، 

والدولية، لتنفيذ امل�ضاريع القت�ضادية الكربى ذات الطابع التنموي، الأمر الذي �ضي�ضاعد احلكومات 

العربية يف تقليل النفقات الراأ�ضمالية، ل�ضيما يف حال تنفيذ م�ضروعات كانت �ضتتولها احلكومات. 

واأمام الأهمية الكبرية لال�ضتثمار، لبد من قيام احلكومات العربية بتبني واقرار ال�ضيا�ضات 

املحفزة للقطاع اخلا�ص العربي لتوطني اأكرب ن�ضبة ممكنة من ال�ضتثمارات، والعمل على زيادة امل�ضاريع 

ال�ضتثمارية امل�ضرتكة بني القطاع اخلا�ص املحلي/الوطني ونظرائه من القطاع اخلا�ص العربي من جهة 

والقطاع اخلا�ص الأجنبي من جهة اأخرى، على ان يتم الرتكيز على القطاعات القت�ضادية ذات القيمة 

امل�ضافة العالية، والتي حت�ضن من فر�ص التوظيف وتزيد من معدلت النمو القت�ضادي.

وهو ما يتطلب بدوره العمل على حت�ضني مناخ ال�ضتثمار وازالة عوائق منوه يف الدول العربية، 

حيث يعرب مناخ ال�ضتثمار عن جممل الأو�ضاع والظروف ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية والأمنية 

والقانونية والتنظيمات الإدارية التي يجب ان تكون مالئمة ومنا�ضبة حلفز وتوطني ال�ضتثمارات املحلية 

من القطاع اخلا�ص املحلي وجذب وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات الأجنبية )العربية والأجنبية(، فالدولة التي 

يتمتع مناخها ال�ضتثماري باأكرب درجة من ال�ضتقرار )ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والجتماعي( وتوفر بنية 

حتتية متينة، ف�ضاًل عما تقدمه من الإعفاءات واحلوافز والمتيازات وال�ضمانات، هي التي ت�ضتحوذ 

على اأكرب قدر من ال�ضتثمارات �ضواء كانت املحلية اأو الأجنبية )يف الغالب(. 

وي�ضري الواقع بو�ضوح اإىل ان هذا التطور اليجابي مل تكن الدول العربية )عموما( منخرطة 

فيه، ومل ت�ضارك يف موجة التحول اإىل التخ�ض�ص العمودي و�ضال�ضل الإمداد التجاري، كدول �ضرق اآ�ضيا 

ودول و�ضط و�ضرق اأوروبا والدول ال�ضاعدة الأخرى. 

الإنتاجية  العمليات  باإمتام  املرتبطة  واملتعددة  الكلية  للتكاليف  يعود  ذلك  اأ�ضباب  اأحد  ولعل   

والتجارية، مثل تكاليف النقل ومدى وجود وجودة البنى واملرافق التحتية املنا�ضبة، والتكاليف الناجمة 

عن العراقيل واملعوقات التجارية اأو عن ال�ضيا�ضات والقيود التجارية والتي اأكرث ما تتجلى على املعابر 

واملنافذ التجارية. 

والدولية  الإقليمية  بالأ�ضواق  الت�ضال  قدرات  وحت�ضني  التجارة  تكاليف  تخفي�ص  فاإن  لذلك 

�ضرطا م�ضبقا لأي تو�ضع ا�ضتثماري يف ن�ضاطات �ضال�ضل الإمداد، ومن ثم لتطوير اأي تعاون بيني اأو دويل.

وذلك ل يقت�ضر على اإجراءات ت�ضهيل التجارة املرتبطة بتقلي�ص التاأخري على املعابر واملنافذ 

التجارية، بل لبد من اأن ي�ضمل اأي�ضا خدمات البنى التحتية املرتبطة بالنقل، ووجود نظم فعالة لتجارة 

الرتانزيت يف اإطار الأقاليم ت�ضتهدف احلد من تكرار الإجراءات للدول وتوفر ان�ضيابا �ضفافا ومنتظما 

لتجارة ال�ضلع واخلدمات يف اإطارها ومنها اإىل الأ�ضواق الدولية الأخرى.

وعلى ان يرافق ذلك تطوير �ضيا�ضات تو�ضيع وتعميق التعاون العربي يف جمال ال�ضتثمار املوجه 

لل�ضيا�ضات  الأولوية  اعطاء  اعادة  بدوره  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  العالية،  امل�ضافة  القيمة  ذو  لالإنتاج 

ال�ضناعية �ضمن خطط وبرامج التنمية يف الدول العربية، لتوفري كافة متطلبات تطوير �ضال�ضل القيمة 

العربية – العربية، وكذلك العربية – الدولية، ويف هذا الإطار ن�ضري اإىل اليتني اأ�ضا�ضيتني لإجناز ذلك 

امل�ضار وهما: 
 

Picking the winners – اأ( حتديد القطاعات الواعدة-القطاعات االوفر حظا لال�ستثمار يف الدول العربية(

التعامل  يجب  لذا  واملنافع،  واملخاطر  والكلفة  العائد  ح�ضابات  على  ال�ضتثمار  حركات  تقوم 

مع تعظيم هذه القناة كمدخل لتطوير التعاون/التكامل القت�ضادي العربي وفق هذا املحدد، وهو ما 

اأ�ضبح ينطبق على ال�ضتثمار املوجه من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة او من املوؤ�ض�ضات املالية التابعة للحكومات 

ا�ضتنادا  الخ(،   .. تاأمينات  – �ضناديق  – �ضناديق معا�ضات  – �ضناديق �ضيادية  ا�ضتثمار  )�ضناديق 

الدول  من  املوجهة  ال�ضتثمارات  زيادة  �ضرورة  عن  احلديث  وقبل  التناول  هذا  مثل  يقت�ضي  لذلك 

العربية ذات الفوائ�ص املالية، اإىل باقي الدول العربية، حتديد جمالت واأن�ضطة واعدة النمو والعوائد 

وذلك لزيادة وتو�ضيع جمالت ال�ضتثمار العربي يف البيني.
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اجلمركية، وال�ضعي لتنويع قواعدها الت�ضديرية، وزيادة القيم امل�ضافة يف ال�ضلع واملنتجات، وحتديث 

العمليات اللوج�ضتية املرتبطة بالتجارة، ودفع م�ضتويات ال�ضتثمار يف البني التحتية ، كون ذلك عامال 

الدخول  ت�ضهيل  بجانب  الكربى،  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  من  ال�ضتفادة  تعزيز  يف  حموريا 

والتكنولوجيا  املال واملعرفة  راأ�ص  العاملية، كما �ضيمثل تراكم  التجاري  الإمداد  والنخراط يف �ضال�ضل 

اإحداث  ويف  القيم  �ضال�ضل  يف  �ضعودا  العربية  الدول  لعبور  اأ�ضا�ضيا  ج�ضرا  بال�ضتثمارات،  املرتبطة 

حتولت اإيجابية ل�ضاحلها يف املزايا التناف�ضية والن�ضبية، حتفز التعاون القت�ضادي العربي وتزيد من 

م�ضتويات الندماج يف القت�ضاد العاملي.

تا�سعًا: اخلامتة

املتجه �ضوب الرتقاء  العربي-العربي،  التعاون القت�ضادي  وتو�ضيع م�ضتويات  يرتبط تطوير 

للتكامل القت�ضادي بالعديد من املتطلبات والركائز الأ�ضا�ضية بدءا من الهتمام بالأولويات وامل�ضالح 

وال�ضامنة  املهيئة  الأ�ضا�ضية  والتنظيمية  والت�ضريعية  املوؤ�ض�ضية  املتطلبات  با�ضتيفاء  مرورا  املجتمعية، 

واحلكومات  القادرة  املوؤ�ض�ضات  مفاهيم  ا�ضتدعاء  خالل  من  التكامل،  او  التعاون  م�ضارات  ل�ضتدامة 

الر�ضيدة، وانتهاءا بكافة ال�ضيا�ضات واخلطط الوطنية  وال�ضيا�ضات املالية والنقدية والتجارية وبخا�ضة 

لكافة  الكامل  النعكا�ص  بدوره  ميثل  الذي  املختلفة،  وبنوده  املدفوعات  مليزان  تاأثريها  ميتد  التي  تلك 

تعامالت الدول القت�ضادية مع الغري، هذا اإ�ضافة لطبيعة الهياكل القت�ضادية للدول وم�ضتويات الرتكز 

وات�ضاع  وعمق  املنتجات،  وتلك  الهياكل  تلك  مرونة  مدى  وكذلك  املنتجات  من  ت�ضكيلتها  يف  والتنويع 

وفعالية �ضيا�ضات وبرامج واإجراءات الإ�ضالحات املوؤ�ض�ضية والقت�ضادية.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن ذلك يجب اأن يتم وفق حمدد اأ�ضا�ضي وهو توافق م�ضارات العمل الوطني 

والإقليمي والدويل، حيث يعرب عن امل�ضار الوطني بواقعية وجودة اخلطط والربامج وال�ضيا�ضات املطبقة. 

ويعرب عن امل�ضار الإقليمي بوجود اآليات وبرامج وا�ضحة للعمل امل�ضرتك، ويعرب عن امل�ضار العاملي مبدى 

.MDGs 2000 – SDGs 2015 التوافق مع الأهداف التنموية امل�ضتدامة

التعاون/التكامل القت�ضادي  ثابتة مل�ضار  يوؤ�ض�ص خلطوات  اأ�ضا�ضا �ضلبا  وي�ضمن هذا الإطار 

العربي، بحيث ي�ضمن الرتاكم وعدم التعار�ص او النحراف يف اجلهود املبذولة كلية كانت او قطاعية، 

لدعم  م�ضدر  تلقائيا  هو  القت�ضاد،  قطاعات  من  قطاع  اي  يف  حت�ضني  او  تطوير  كل  ي�ضبح  وبحيث 

م�ضتويات التكامل القت�ضادي العربي-العربي. وتاأ�ضي�ضا على ما �ضبق تت�ضع مناهج واآليات التنفيذ امام 

متخذ القرار وخمططي او م�ضتهديف الرتقاء بالتعاون/التكامل القت�ضادي العربي.

النجاح يف  لتجارب  ا�ضتنادا  النامية  للدول  القدرات  تطوير  املعا�ضر يف جمال  الفكر  وميدنا 

الدول املتقدمة والدول النا�ضئة، باأن هناك مدخال حيويا لإجناز ذلك التوجه يت�ضم بكونه �ضريع الأثر 

واملردود، ومرتفع الكفاءة �ضوب ا�ضتخدام املوارد والطاقات املتاحة، وهو كذلك عايل الفعالية �ضوب 

�ضيا�ضات  تطوير  وهو مدخل  ال  والدولية(،  والإقليمية  الوطنية  )لالأجندات  املرجوة  الأهداف  حتقيق 

يف  املدرو�ص  النخراط  �ضوب  واخلدماتي(  وال�ضناعي  )الزراعي  العربي  لالإنتاج  والتعاون  التنمية 

�ضيا�ضاتها  تطوير  يتطلبه ذلك من  GVCs، مبا  والدويل  الإقليمي  اطارها  العالية يف  القيمة  �ضال�ضل 

ال�ضناعية واتخاذ وتنفيذ وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتن�ضيق �ضيا�ضاتها التجارية، وازالة العراقيل غري 
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