
كلفة غياب التكامل التجاري العربي األفريقي

إدارة التكامل والتنمية االقتصادية



: فاهداأل

التنميةدفعمصادربعضعرضإلىالورقةهذهتهدف
المنشودةرةبالصواستغاللهايتملموالتيالعربيةاالقتصادية

األفريقيالعربيالتجاريالتكاملكغياب

فرصالفياألفريقيالعربيالتجاريالتكاملأهميةتنبعو
نوبجافريقيافيالناشئةاألسواقمنلالستفادةالمتاحة

السلعتنافسيةوتطويرالعربيةالصادراتلدفعالصحراء
ألجنبيةااالستثماراتمنالمزيداستقطابوبالتاليالعربية
.المباشرة



تزايد اتفاقيات التجارة الحرة وسالسل القيمة 

العالمية

هوالهدفأصبحالدولية،التجاريةاالتفاقياتتضاعفأمام.1•
بينهاومنرات،االستثمالتدعيمالمناسبةاالستثماريةالبيئةتوفير

فيأكبردورخاللمنالصادراتلدعمالعالمية،للشركات
.العالميةالقيمةسالسل

هذهعددتضلفياإلقليميةالقيمةلسالسلوجودهناكيعدلم.2•
.االفضلياتوتآكلاالتفاقيات

أصبحالتجارة،مسارتغييروليسالتجارةخلقأهميةمنانطالقا•
الدولعلىعاليةحمائيةاجرائاتاتخاذتفاديالضروريمن

تفعيلعلىوالعملالحرةالتجارةمناطقفيأعضاءالغير
لىعومشجعاجالباإقليميفضاءكللجعلاألخرىالسياسات
االستثمار



2015وجهة الصادرات العربية سنة 
دولة18)الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  (



2015ة سنة  واردات العربيالمصدر 
دولة18)الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  (



الحالية في المنطقة العربيةاالتفاقات التجارية

االتفاقياتنمالعديدالكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةفياألعضاءالعربيةالدولعقدت
صفةبلكناألخرىاالقتصاديةوالتجمعاتالدولمنالعديدومعبينهافيماالتجارية
جمركياتحادببينهافيماترتبطوالتيالخليجيالتعاونمجلسدولباستثناءمنفردة،
:االتفاقياتهذهأبرزومن.األعضاءالدولعلىالقيودمنالعديديفرض

،المغربمصر،تونس،األردن،اليمن،الستة،الخليجدول:العالميةالتجارةمنظمة-
.وموريتانيا

المغربمصر،فلسطين،لبنان،األردن،:األوروبياالتحادمعالحرةالتجارةاتفاقيات-
وتونس

الحرةللتجارةاألوروبيةالمجموعةودولتركيامعالحرةالتجارةاتفاقيات-

التجارةاتفاقياتاإلقليميةدوناالتفاقاتتشملوخارجها،المنطقةداخلالحرةللتجارة-
.والمغرباألردنالبحرين،عمان،:األمريكيةالمتحدةالوالياتمعالحرة

المفاوضاتقيدمازالتأوالموقعةاألخرىالثنائيةاالتفاقياتمنوالعديد-



التكامل اإلقليمي العربي

اساتالسيتباينمدىيبرزاالتفاقياتهذهوتباينتشعبان•

منطقةةإقاممتطلباتاستكمالمنجعلتوالتيالعربيةالتجارية

حولمفاوضاتيجعلمماصعباالكبرىالعربيةالحرةالتجارة

اراتالقرفيجرءةيستدعيمعقداأمراالعربيالجمركياالتحاد

األعضاءالدولبعضمنالتضحياتوحتى

غيرالالتدابيروتعقدتفاوتمنالعربيةالمنطقةتعانيكما•

ةسياسوغيابالتجارة،لوجستياتكفائةوضعفجمركية،

لقوخللتنميةمصدراالفضاءهذامنتجعلعربيةتنافسية

.واالستثماراتالتجارةاتجاهلتغييرمصدراوليسالتجارة



التكامل االقتصادي االفريقي جنوب الصحراء

يفتطوراالصحراءجنوبافريقياشهدتالوقتنفسفي-

تدريجيكنلللبعضبطيئايكونقدبمستوىاالقتصاديالتكامل

:وهيواضحةآليةعلىيقومومتينا

اداتالتحتدريجيابهاوالمرورإقليميةحرةتجارةمناطقانشاء-

مشتركةوأسواقإقليميةجمركية

جمعاتالتهذهبينتجمعالفريقياقاريةحرةتجارةمنطقةانشاء-

مايتواصلوهوضخمقاريتمجعنحواإلقليميةاالفريقية

كلساعدةوبماالفريقياالتحادمفوضيةبرعايةبشأنهالتفاوض
.قياالفرياالقتصاديةواللجنةللتنميةاالفريقيالبنكمن



دة دية وح ق ن سوق دة  موح جمركي اتحاد جارة حرة ت

* جمع ط ت قيا وس افري

فاوض بصدد الت فاوض بصدد الت * جمع ساحل ت والصحراء ال

فاوض بصدد الت * * * جمع قيا شرق ت افري

قة يا مطب جزئ فاوض بصدد الت * جمع قيا غرب ت افري

فاوض بصدد الت قة جارة منط قارية الحرة الت قية ال االفري

* * الخليجي التعاون مجلس

* العربي المغرب اتحاد

فاوض بصدد الت * قة جارة منط الكبرى العربية الحرة الت

* قة أغادير منط



التكامل التجاري العربي االفريقي

النشاءةالحاليالمفاوضاتفيعضواالفريقيةالعربيةالدولكل•
االفريقيةالحرةالتجارةمنطقة

الحرةالتجارةمنطقةفيأعضاءوالسودانوليبيامصر•
جمركياتحادمفاوضاتستنطلقوالتي"الكوميسا"

اتالمفاوضاستكملتاألخرىالعربيةالدولمنالعديدأنكما•
ياافريقغربأو"الكوميسا"الصحراءدوللتجمعللالنضمام

وتونسكالمغرب"االيكواس"

رةالحالتجارةاتفاقيةفيعضوالعربيةالدولبعضأنكما•
بينهامنوالتياالفريقيةالقارةوجنوبووسطلشرقالثالثية
والسودانمصر



التكامل التجاري العربي األفريقيكلفة غياب 

بعضلاالقتصاديةاألثارلقياسمعقدةرياضيةاقتصاديةونماذجأدواتاعتمادتم
االفريقيالعربيالتجاريالتكاملتدعيمحولالسيناريوهات

:سؤالينعناإلجابةإلىالكميةالتقديراتهذهوتهدف

علىاالفريقيالعربيالتجاريللتكاملالممكنةللمساراتالنسبياألثرهوما
العربية؟االقتصاديات

إنمائية؟مكاسبأعلىلديوالمساراتهذهمنوأي

جنوبيقياافرودولالعربيةالبلدانفيالحاليةالتجاريةاتالسياسإلىواستنادا  

راسةالدهذهتدعيمويمكن.بديلينسيناريوهينعلىالتركيزتم،الصحراء

السياساتفيتغييرمنتقتضيهبماشموليةأكثرتكونقدأخرىبسيناريوهات
....ةالجاروتسهيلوالدعمكالضرائباألخرىالسياساتمنوالعديدالتجارية



السيناريو األول 

فياألوروبيادباالتحالمرتبطةعربيةالالبلدانبينفعالجمركياتحادإنشاءالسيناريوهذايفترض

استكمالوالعربيالجمركياالتحادتفعيلنحوأولىكخطوةالمتوسطيةاألوروبيةالشراكةاطار

والوالياتاوتركيالحرةللتجارةاألوروبيةرابطةوالاألوروبياالتحادمعالحرةالتجارةاتفاقيات

.المتحدة

بحلولياتدريجالدولهذهمنالمستوردةالسلععلىالجمركيةالتعريفاتإزالةيتمأولى،مرحلةفي

.العربيةالبينيةالتجارةعلىجمركيةالغيرالقيودجميعوازلة2020سنة

منالممتدةةالفترخاللاألعضاءالعربيةالدوللبقيةالعربياالتحادتوسيعثانيةمرحلةفيويتم

.2025الى2021



السيناريو الثاني 

سيعتويتماألول،السيناريوحسبالعربيالجمركياالتحادإنشاءمعبالتزامن

تدريجيةورةبصالكبرىالصحراءجنوبأفريقيابلدانلتشملالتجاريةاألفضليات

.متزامنةلمن

اعتمادابرىالكاالفريقيةالحرةالتجارةمنطقةبنوداستكمالأولىمرحلةفييتم2025

.2015سنةفيبنودهاتوقيعتموالتيالثالثيةالحرةالتجارةمنطقةأسسعلى

مجردبافريقية-عربيةالكبرىالحرةالتجارةمنطقةانشاءيتمثانيةمرحلةوفي

صحراءالجنوبواالفريقيةالعربيةالمنطقتينفيالحرةالتجارةمناطقاستكمال
.2025-2021الفترةخاللتدريجيا

ريفاتالتعباستثناء)التجارةكلفةانخفاضنفترضالسيناريو،هذاإطاروفي
2025-2021الفترةفيسنوياالمائةفي2بنسبة(الجمركية



النتائج (2018-2025)
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األثر على االستهالك الخاص واالستثمارات
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االستهالك الخاص االستثمار



األثرعلى معدالت البطالة حسب المهارات
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الخالصة

نسبةتبلغاهظةبكلفةاالفريقيالعربيالتجاريالتكاملغيابعلىيترتبلتقديرنا،وفقا  
أعضاء18العربيةللدولاإلجماليالمحليالناتجمنمؤويةنقطة0.2تناهزمتوسطة
.2025-2018الفترةخاللالكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقة

.2025سنةالمحليالناتجمنمؤويةنقطة1.6الىالكلفةهذهترتفعتراكمية،وبصورة

كونستالكلفةفانوالعمالة،األموالرؤوستنقلوتسهيلالخدماتتجارةادماجتمماواذا
تجارةألهميةنظرااإلجماليالمحليالناتجمنمؤويةنقطة1.5تتجاوزوقدبكثيرأعلى

التنميةكاتمحرأهممنتعتبروالتياألجنبيةاالستثماراتاستقطابتسهيلفيالخدمات
.االقتصادية

ؤيةرلغيابنظراالعربيةالدولمعظمفيعنهاالحديثالصعبمنالفرصهذهكللكن
التوجهأوبيالعراالقتصاديالتكاملتدعيمبينالعربيةالدولتطلعاتعناستراتيجية

صادياالقتالتكاملتطويرأماممعضلةأهميعتبروالذيأخرىاقتصاديةتجمعاتالى
القيمةسالسلفيالعربيةاالقتصادياتاندماجلدفعأداةيكونأنيجبوالذيالعربي
.العالمية




