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  :ملخص الدراسة

ن الدول العربية   تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المالمح الرئيسية التي تحكم العالقات التجارية بي           
. االقتصادي وزيادة المعـامالت التجاريـة      لتعزيز التعاون     وتقديم مقترحات  ،والدول األفريقية 

 خالل العقود القليلة الماضية إلى إحداث تغييرات سريعة في التجـارة            أدى سطوع نجم العولمة   
 بما  الدول النامية فالعديد من   . واالستثمار وحركة عوامل اإلنتاج والنشاطات المتعددة الجنسيات      

 أضحت مواجهة باتخاذ قرارات صعبة لتحرير تجارتهـا         فيها الدول العربية والدول األفريقية    
وقد دفع فشل العديد    . العولمة في سبيل مواجهة التحديات التي فرضتها        وخصخصة اقتصاداتها 
لـسعي  إلـى ا    الدول  في األسواق العالمية واالستفادة من مزايا العولمة       من الدول في المنافسة   

تشكيل الكتل اإلقليمية وتوقيع االتفاقيات التجارية الثنائية، وزيادة        تخاذ تدابير جماعية شملت     إل
  .التعاون االقتصادي والتجاري لتقليل مخاطر العزلة الدولية وحماية مصالحها القومية

  :مقدمة

ية واالجتماعيـة فـي     إن العالقات التجارية بين الدول وداخلها مهمة لتعجيل التنمية االقتصاد         
فزيادة الروابط التجارية تزيد من قدرة الدولـة علـى تعزيـز            . سبيل تعزيز النمو االقتصادي   
 النمو القـادرة علـى      لهذا فإن التجارة توصف بأنها أداة     . المعيشةاإلنتاجية وتحسين مستويات    

حـسن  ويعزى سطوع نجم القوى االقتـصادية الغربيـة وت        . خلق فرص العمل وتوليد الثروة    
 المعيشة فيها خالل القرون القليلة الماضية إلى زيادة التجارة فـي مجـال التـصنيع         مستويات

وفي الوقت الراهن تـسهم الـدول ذات        .  األفضلية على باقي دول العالم     والتقنية، مما أعطاها  
الدخول العالية بحوالي ثلثي التجارة الدولية مما يعكس تأثيرها على حركة العوامل بمـا فيهـا                

  .االستثمار والصادرات والواردات
. يؤدي التكامل االقتصادي والتعاون اإلقليمي إلى زيادة اإلنتاج والتجارة بين الدول األعـضاء            

فالتجارة داخل اإلقليم تخلق فرصاً لألعمال التجارية تتشارك في فوائدها كافة الدول المشتركة             
 مليون نسمة   1200وقاً كبيراً يضم حوالي     فالدول العربية والدول األفريقية تشكل س     . في التبادل 

الموارد الطبيعية   قوامها   كما تتمتع هذه الدول بإمكانيات اقتصادية     ). من سكان العالم  % 17.5(
لذا فإن من شأن استغالل هذه      . الغنية واحتياطيات النفط والغاز ورصيد هائل من القوى العاملة        

 وفـض   ،عي بما يضمن التخفيف من حدة الفقر      الموارد التسريع في التقدم االقتصادي واالجتما     
في بمعنى آخر فإن التعاون     . السياسية، وتحسين مستويات المعيشة، واستدامة التنمية     النزاعات  

مضمار التجارة واالستثمار يمكن هذه الدول من تسوية خالفتها السياسية وتقليل عدم االستقرار             
ربية والدول األفريقية أضحى من ضـرورات       زيادة التجارة بين الدول الع    لهذا فإن   . السياسي
. على االقتصادات بـدالً عـن الـسياسة       إال أنه ينبغي على التجارة اإلقليمية أن تركز         . التنمية

فالتجاري اإلقليمية السابقة كانت مدفوعة بالسياسة واهتمام هامشي بالمصالح االقتصادية للدول           
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  األفريقيـة  - من التأكيد خالل القمة العربية      حظه  األفريقي - العربي وقد لقي التعاون  . المعنية
م، إال أن غيـاب االسـتقرار الـسياسي         1977في القـاهرة فـي العـام        األولى التي انعقدت    

والصراعات القبلية والحروب األهلية في بعض الدول العربية واألفريقية جعلت من العـسير             
  .على ذلك التعاون تحقيق نتائج اقتصادية كبيرة

 األفريقيـة ينبغـي أن تقتـرن        -ه أن الترتيبات الجديدة بين الـدول العربيـة        ومما ال شك في   
بتنفيذها واإلشراف عليها مؤسسات على قدر عاٍل مـن         بإستراتيجية اقتصادية إقليمية تضطلع     

 نحو تشجيع التنميـة مـن خـالل التنويـع           وينبغي أن يوجه تركيز هذه اإلستراتيجية     . الكفاءة
، وأن مثـل هـذه      وحركـة العوامـل    ،دارة البيئـة  إ و ،لخـدمات  وتبادل السلع وا   ،االقتصادي

اإلستراتيجية لن تؤدي إلى تعزيز التجارة اإلقليمية فحسب، بل إنها ستفضي أيضاً إلى تحسين              
  .القدرة على المنافسة التي تقوم مقام وسيلة للتكامل اإلقليمي

الدول األفريقية وبينها في    ترمي هذه الدراسة إلى استكشاف آفاق التعاون داخل الدول العربية و          
فالدول العربية والدول األفريقية على حد سواء       . سبيل تشجيع التجارة وتقوية التكامل اإلقليمية     

كافية يمكن االشتراك في تطويرها لتقليل الفقر وتحـسين التنميـة           تملك موارد مالية وطبيعية     
ة يسندها التزام سياسـي     مبادرات سياسية حصيف  ضرورة صياغة   وترى هذه الدراسة    . البشرية

والهـدف الرئيـسي لهـذه    . في سبيل ضمان أكبر قدر من التعاون في تنفيذ مختلف البـرامج  
، العربية والدول األفريقية   للتجارة بين الدول     الرئيسيةعلى المالمح    الضوء   الدراسة هو تسليط  

 عظيمة   فرصة وهنالك.  لتوسيع التجارة بين هذه الدول     تحديد بعض الفرص المتاحة   إلى جانب   
 تربطها صالت ضاربة في القدم تعـود        الهدف طالما أن الدول العربية واألفريقية     لتحقيق هذا   

وفي واقع األمر فإن انتشار اإلسالم في أفريقيا يعزى للتجار األوائل           . إلى حقب تاريخية باكرة   
  .الذين أرسوا أساس عرى التواصل بين الشمال والجنوب

زاء، األول منها يقدم عرضاً عاماً لالقتصاد العالمي، بينما يقـوم            أج وتضم هذه الدراسة سبعة   
الثاني بتحليل التجارة الخارجية للدول العربية، ويتولى الجزء الثالث تحليل التجارة الخارجيـة             

 األفريقية، أما الجزء الرابع فيحلل هيكل التجارة السلعية للدول العربية           جنوب الصحراء لدول  
 مع إشارة خاصة إلى خمس دول عربية تشكل الـشركاء            جنوب الصحراء  دول األفريقية المع  

والجزء الخامس يدرس التحديات اإلقليمية والدولية التي تواجه التجـارة          . التجاريين الرئيسيين 
 األفريقية بما فيها منظمة التجارة العالمية، وظهور الكتل االقتصادية اإلقليمية، وأزمة            -العربية

ناخي، واألزمة المالية العالمية، وسياسات الحمايـة التـي تنتهجهـا الـدول             الغذاء والتغير الم  
أما الجزء السادس فيقترح ببعض التوصـيات لتعزيـز         . جولة الدوحة المتقدمة، وعواقب فشل    

 األفريقية، وأخيراً يعرض الجزء السابع ملخصاً للنتائج الرئيسية التي خلصت           -التجارة العربية 
  .ب الفرص والمعوقاتإليها الدراسة، إلى جان
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  عرض عام لالقتصاد العالمي: الجزء األول

 على أنها األسوأ منذ     2008ينظر إلى األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت في منتصف العام           
 الناتج المحلـي اإلجمـالي      البنك الدولي، تراجع معدل نمو    وحسب إحصائيات   . الكساد العظيم 

، لينحـدر إلـى     2008في العـام    % 2.5 إلى   2007ام  في الع % 3.7على مستوى العالم من     
% 3، ويتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلى            2009في العام   % 0.9

المتقدمة على حٍد سواء من انخفـاض فـي         وقد عانت الدول النامية والدول      . 2010في العام   
. القتصاد الكلي في سائر أنحاء العـالم       ا حدة األزمة وتأثيرها على متغيرات    إنتاجها مما يعكس    

فـي العـام    % 2.6ففي الدول المرتفعة الدخل انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي من            
 تلـك   بيد أن اقتصادات  . 2009عام  % 0.1-، لينحدر إلى    2008في العام   % 1.3 إلى   2007

 ناتجهـا المحلـي     فـي % 2الدول يتوقع لها أن تسترد عافيتها من خالل تسجيل زيادة قدرها            
  ). في الملحق1-انظر الجدول (2010اإلجمالي في العام 

 كان تأثير األزمة أقل حدة إذ أدى إلـى انخفـاض          ة الناشئة   وفيما يتعلق باالقتصادات اآلسيوي   
، 2008في العام   % 6.1 إلى   2007في العام   % 8.3معدالت نمو ناتجها المحلي اإلجمالي من       

 ويعكس ذلك إدارة رشيدة لالقتصاد الكلي وحسن استجابة       . 2009في العام   % 5.6لينحدر إلى   
ومن المتوقع أن ترتفع معدالت نمو الناتج المحلـي اإلجمـالي           . الحكومات لتقليل آثار األزمة   

معـدالت نمـو النـاتج المحلـي     ، وإن كان من المتوقع أن تزيد 2010في العام  % 7.4لتبلغ  
ـ  2009ي العام   ف% 5.8و% 7.5ند من   اإلجمالي في الصين واله    فـي  % 7.75و% 8.5ى   إل

  . على التوالي2010العام 
فـي العـام    % 5.7ي من   نمو الناتج المحلي اإلجمال   الالتينية فقد انخفض معدل      أمريكا   أما في 
ومـن  %. 2.1 حيث بلـغ     2009 لينخفض أكثر في العام      2008في العام   % 4.4 إلى   2007

 أفريقيا  أما من الشرق األوسط وشمال    . 2010في العام   % 4المتوقع أن يسجل زيادة مقدارها      
 أن ترتفع معـدالت نمـو النـاتج المحلـي           ، فمن المتوقع  الدول األفريقية جنوب الصحراء      و

 علـى   2010فـي العـام     % 5.8و% 5.2 إلى   2009في العام   % 4.6و% 3.9اإلجمالي من   
  .التوالي

 من  نمو التجارة العالمية  وقد أعقب انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هبوط في معدل            
، 2009فـي العـام     % 2-، ليتراجع إلى    2008في العام   % 6.2 إلى   2007في العام   % 7.5

ويعزى التراجع الكبير الذي أصاب التجارة العالمية إلـى         . 1982وذلك أدنى تراجع منذ العام      
ومـن  . داالنخفاض الحاد في الطلب العالمي الكلي الذي أصاب االقتصاد الدولي بتراجع حـا            

  %.6المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بمعدل 
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 2008في العام   % 4.3 إلى   2007في العام   % 5.5انخفض معدل نمو الصادرات العالمية من       
كما انخفض معدل نمو الواردات     %. 4 حيث وصل إلى     2009يسجل انخفاضاً أكثر في العام      ل

أمـا فـي    .  على التوالي  2009 و 2008،  2007في األعوام   % 3.5إلى  % 4 إلى   %6.4من  
فـي  % 3 إلـى    2007في العام   % 3.7الدول المتقدمة فقد انخفض معدل نمو الصادرات من         

% 1 إلـى    2007في العام   % 3.6، بل إنه سجل المزيد من االنخفاض الحاد من          2009العام  
نمو الصادرات انخفاضـاً حـاداً مـن         فقد سجل معدل     أما في الدول النامية   . 2009في العام   

ومن ناحية أخرى، انخفضت الـواردات      . 2009في العام   % 4.2 إلى   2007في العام   % 8.3
  .2009 في العام %7.5 إلى 2007في العام % 10.4من 

 2007 في العام    %16.3وقد سجلت معدالت نمو الصادرات في الدول العربية زيادة حادة من            
إذ . للطاقـة عار العالميـة     ويعكس ذلك في األساس ارتفاع األس      .2008 في العام    %32.5إلى  

 دوالراً فـي    88، حيث قفز سعر البرميل من       2008 حادة في العام      أسعار النفط زيادة   سجلت
ثم بدأت األسعار في الهبوط لتبلغ      .  دوالر في يوليو من نفس العام      131 إلى   2008مطلع العام   

ـ    .  بحلول نهاية العام    دوالراً 34أدنى مستوى لها      دوالراً  75ا لتبلـغ    إال أنها عاودت ارتفاعه
 دوالراً  80ومن لمتوقع أن تتجاوز هذا المستوى لتبلـغ         . 2010 العام    بحلول منتصف  للبرميل

 معدالت نمو الـصادرات علـى       لذا فمن المتوقع أن تحافظ    . 2010للبرميل بحلول نهاية العام     
  .2010أعلى مستوياتها خالل العام 

 2007 في العـام     %32.5خفاضاً طفيفاً من    من ناحية أخرى، شهدت معدالت نمو الواردات ان       
أمـا  .  لتعزز بذلك النمو االقتصادي في معظم الـدول العربيـة          2008 في العام    %32.2إلى  

، فقد اعتراها انخفاض حـاد، إذ       الدول األفريقية جنوب الصحراء     معدالت نمو الصادرات في     
دت معدالت نمـو    ، بينما شه  2009 في العام % 1.8 إلى   2007 في العام    %6.85هبطت من   

فـي العـام    % 8.2 وأصـبحت    2007في العام   % 8.6الواردات انخفاضاً طفيفاً، حيث كانت      
  ).2-انظر الجدول (2009

تعكس عواقب األزمات االقتصادية العالمية أن االقتصادات العربية واألفريقية على حٍد سـواء             
اون بين هذه الدول سعياً     ويستلزم ذلك الحاجة للتع   . عرضة وكذلك التجارة الخارجية للصدمات    

  .لتوفير حماية مستدامة ضد مثل هذه الصدمات، بما في ذلك توسيع نطاق عالقتها التجارية
وقد تعرضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سائر أرجاء العالم للتـأثر البـالغ جـراء                

نمية بـشأن االسـتثمار     فحسب تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والت      . األزمة المالية العالمية  
عد ارتفاعها التاريخي الذي    ب التدفقات العالمية إلى الداخل انخفاضاً حاداً، ف       ، شهدت 2010للعام  

 تريليـون دوالر    1.77 تراجعت إلى    ، دوالر ن تريليو 2.1، حيث بلغت    2007شهدته في العام    
-انظر الجـدول   (2009  في العام   تريليون دوالر  1.1، ثم تراجعت أكثر إلى      2007في العام   
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 تريليون دوالر فـي     1.2لتبلغ    عتدالًد هذه التدفقات تعافياً م    من المتوقع أن تشه   ومع ذلك،   ). 3
 وعلـى   .2011  دوالر في العـام     تريليون 1.3، لتشهد المزيد من االرتفاع لتبلغ       2010العام  

 إلى أفريقيـا،     تدفقات االستثمار األجنبي المباشر    الرغم من األزمة االقتصادية العالمية ازدادت     
 بليون دوالر فـي العـام       59 انخفضت إلى    ، إال أنها  2008 بليون دوالر في العام      72فبلغت  
 االستثمار األجنبي المباشر في      في تدفقات   وإن كان من المتوقع أن تشهد أفريقيا تعافياً        ،2009
ـ           ، بما   2010العام    مـن   زٍءفي ذلك االستثمار األجنبي المباشر ذو المنشأ العربي كبـديل لج

  .استثماراتها في الدول الغربية
 األجنبي المباشر منتجي الموارد الطبيعية التـي ظلـت          ويشمل المتلقون الرئيسيون لالستثمار   

وإن كـان منـاخ     . السنوات القليلة الماضية  تجتذب قدراً كبيراً من التدفقات إلى المنطقة خالل         
فالعديد من الدول األفريقية تبنت     . ة برمتها ما زال يعرض صورة مختلط      االستثمار في المنطقة  

لتشجيع االستثمار الخاص واجتذاب المزيد من تـدفقات االسـتثمار األجنبـي            بعض التدابير   
 أخرى إلى تطبيق تشريعات ضريبية جديدة أدت إلى رفـع الفئـة             المباشر، بينما عمدت دول   

 عواقـب   وسـيكون لـذلك   %. 47إلى  % 32 من حوالي     صناعة التعدين   في قطاع  الضريبية
لهذا فإن إزالة هذه العقبات في سـبيل        . وخيمة على االستثمار األجنبي المباشر في هذه الدول       

األجنبي المباشر يظل تحدياً رئيسياً سيما لالقتصادات األفريقيـة الـصغيرة           اجتذاب االستثمار   
  .والهشة والضعيفة

  التجارة الخارجية للدول العربية: الجزء الثاني

 المحلـي   يل التجارة الخارجية للدول العربية يلزم األمر دراسـة النـاتج          قبل الخوض في تحل   
  . النسبية للقطاعات االقتصادية في تلك الدولاإلجمالي للدول العربية بغية تحديد األهمية

  هيكل الناتج المحلي اإلجمالي. 1

. دوالر بليـون    2000  بحـوالي     2010يقدر الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في العام         
السعودية، اإلمـارات، الكويـت قطـر، عمـان         (ويقدر نصيب دول مجلس التعاون الخليجي       

، وإن كان مجموع سكانها حـوالي       %60في الناتج المحلي اإلجمالي برمته بحوالي       ) والبحرين
  . مليون نسمة40

 ، ويقـدر  )من سكان العـالم   % 5( مليون نسمة    340يبلغ مجموع سكان الدول العربية حوالي       
أما نصيب الفـرد    . من إجمالي الناتج المحلي العالمي    % 3.3ناتجهم المحلي اإلجمالي بحوالي     

 دوالر، وهو بذلك يكون أقل      5.880من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية فيبلغ حوالي          
 وإذا ما استبعدنا الناتج المحلي اإلجمالي لـدول       .  دوالر 8.824 العالمي الذي يبلغ     من المتوسط 

، فإن نصيب الفرد من النـاتج       ) بليون دوالر  1.200والمقدر بحوالي   ( الخليجي   مجلس التعاون 
  . دوالر2.667المحلي اإلجمالي في باقي الدول العربية سيكون أقل كثيراً من 
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يوضح هيكل الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية األهمية المستمر لقطاع الطاقة إذ ازداد              
، بينما استمر نصيب الزراعة     2009في العام   % 46.1 إلى   2007ي العام   ف% 39نصيبه من   

إال ). 4-انظر الجـدول   (2009 في العام    %4.6 إلى   2007في العام   % 6في االنخفاض من    
في الناتج المحلي اإلجمـالي     أننا ينبغي أن نشير إلى أن األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية           

  . الذي يعكس االختالفات في تنويع المنتجاتتختلف من دولة إلى أخرى، الشيء
  التجارة الخارجية. 2

   الصادرات والواردات2-1

 بليـون   1.050 إلـى    2007 بليون دوالر في العام      7.9ارتفعت الصادرات ارتفاعاً كبيراً من      
 88، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والتي قفـزت مـن              2008دوالر في العام    

، إلـى أنهـا     2008برميل في يوليـو     /  دوالر 131 إلى   2008 في مطلع العام     برميل/ دوالر
. برميل/  دوالر 38.6 ، حيث أصبحت  2008انخفضت لتبلغ أدنى حد لها في ديسمبر من العام          

إال أنه من المتوقع أن     . 2009 بليون دوالر في العام      950ويفسر ذلك انخفاض الصادرات إلى      
  . بفعل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط2010تزيد أسعار النفط بحلول العام 

وقد ازداد نصيب الدول العربية من الصادرات بالمقارنة مع إجمالي الصادرات العالمية مـن              
 2009في العام   % 6إال أنه انخفض إلى     . 2008في العام   % 6.7 إلى   2007في العام   % 5.7

 531 من   ادرات الدول العربية شهدت زيادة كبيرة     إال أن ص  . بسبب األزمة االقتصادية العالمية   
، ثم ارتفعت تارة أخـرى      2008 بليون دوالر في العام      702 إلى   2007بليون دوالر في العام     

أما نصيب الـدول العربيـة مـن الـواردات          .  بليون دوالر  720 لتصل إلى    2009في العام   
فـي  % 4.3 إلى   2007في العام   % 3.8من  بالمقارنة مع إجمالي الواردات العالمية فقد ازداد        

  ).5-انظر الجدول (2009 في العام %4.5، ثم إلى 2008العام 
   اتجاه التجارة2-2

، إذ انخفضت الـصادرات     2009-2007تراجعت التجارة بين الدول العربية خالل الفترة من         
إلى % 12، ومن   2009في العام   % 8 إلى   2007في العام   % 9والواردات كالهما من قرابة     

في العام  % 35.2وفي غضون ذلك ازداد نصيب الصادرات إلى آسيا من          .  على التوالي  11%
من ) باستثناء الصين ( من آسيا    ، بينما تراجعت الواردات   2009 في العام    %39.2 إلى   2007
  .2009في العام % 27 إلى حوالي 2007في العام % 31.8

 إلـى   2007في العـام    % 1من   الدول األفريقية جنوب الصحراء   وقد ازدادت الصادرات إلى     
فقد ظلـت علـى     الدول األفريقية جنوب الصحراء     أما الواردات من    . 2009في العام   % 1.3

وسـنتعرض  ). 6-انظر الجدول (خالل هذه الفترة    % 1حالها دون تغيير عند مستوى حوالي       
  .ابعبالتفصيل خالل الجزء الرالدول األفريقية جنوب الصحراء ع لتحليل التجارة العربية م
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   هيكل التجارة السلعية2-3
إن أهم بند في الصادرات هو بالطبع النفط، إذ ازداد نصيبه مـن إجمـالي الـصادرات مـن                   

% 78.5، ومن المقدر أن يزداد بنسبة       2008في العام   % 77.9 إلى   2007في العام   % 76.8
منتجـات   ال وتـأتي . 2010، ومن المحتمل أن يتجاوز هذه النسبة في العـام           2009في العام   

، 2008في العام   % 7 إلى   2007في العام   % 6.1الكيميائية في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت من        
في العـام   % 6 إلى   2007في العام   % 7.3بينما انخفضت السلع المصنعة من      . 2009والعام  
  .2009في العام % 6.5، وارتفعت إلى 2008

ما كان عليه فـي المقـام األول مـع          أما نصيب معدات النقل من إجمالي الواردات فقد ظل ك         
، إال أنه تراجـع     2008 في العام    %36.3 إلى   2007في العام   % 36تسجيل زيادة طفيفة من     

وتأتي السلع المصنعة في المرتبة الثانية على الرغم من انخفاض          . 2009في العام   % 35إلى  
 فـي العـام     24.5، ثم إلى    2008في العام   % 24.9 إلى   2007في العام   % 25.4نصيبها من   

 12.6وقد ازدادت مـن     .  الثالثة أما واردات المأكوالت والمشروبات فتأتي في المرتبة      . 2009
انظـر   (2009فـي العـام     % 14.6، ثم إلـى     2008 في العام    %14.1 إلى   2007في العام   
  ).7-الجدول

لمحروقـات  أما فيما يتعلق بالتجارة بين الدول العربية، فلنا أن نذكر أن نصيب المواد الخام وا              
، أمـا  %)60-59إذ تـراوح بـين     (يتصدر المرتبة األولى من الصادرات بين الدول العربية         

 والمـشروبات  أما المـأكوالت %). 58-53ما بين   (الواردات بين الدول العربية فقد تراوحت       
 بين الدول   ، والواردات %)13حوالي  (ة الثانية من الصادرات بين الدول العربية        بفتحتل المرت 

 المرتبة الثالثة مـن الـصادرات والـواردات         وتحتل السلع المصنعة  . %)12حوالي  (بية  العر
  ).8-انظر الجدول (%12بحوالي 

ويمكن أن نخلص من ذلك على وجه العموم أن التجارة الخارجية العربية تتسم تقليدياً بتصدير               
  .، واستيراد السلع المصنعة والمأكوالت)النفط في األساس(المواد الخام 

  للدول األفريقية جنوب الصحراءالتجارة الخارجية : لجزء الثالثا

الدول األفريقيـة    قبل تحليل التجارة الخارجية يلزم األمر استقصاء الناتج المحلي اإلجمالي في          
  .بغية تحديد األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في اقتصاداتهاجنوب الصحراء 

  هيكل الناتج المحل اإلجمالي. 1

 1000 بحوالي   2010في العام   للدول األفريقية جنوب الصحراء     ر الناتج المحلي اإلجمالي     يقد
ويبلغ تعـداد   . من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي     % 1.65دوالر، أي ما نسبته     بليون  

 من إجمـالي تعـداد سـكان        %12.3 مليون نسمة، أي حوالي      840سكان هذه الدول حوالي     
 إذ لفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول فهو األدنى فـي العـالم             أما نصيب ا  . ،العالم
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 دول العالم، فهنالك نسبة     معظم دول هذه المنطقة في عداد أفقر      عتبر  تُلهذا  .  دوالر 1190يبلغ  
وعلى الرغم من أن أكثر     .  دوالر في اليوم   1.25كبيرة من الناس تعيش تحت خط الفقر البالغ         

على الزراعة في معيشتهم فـإن      عيشون في المناطق الريفية ويعتمدون      من السكان ي  % 50من  
نـصيب  % 32بالمقارنـة مـع     % 15نصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي ال يتجاوز         

  ).9-انظر الجدول(نصيب قطاع الخدمات % 52الصناعة و
  التجارة الخارجية. 2

   الصادرات والواردات2-1

 بليون دوالر فـي العـام       340 إلى   2007دوالر في العام     بليون   263 الصادرات من    ازدادت
وقد ظل نصيب الصادرات    . 2009 بليون دوالر في العام      300، إال أنها انخفضت إلى      2008

، بينما ظل نصيب    %2 عليه دون تغيير يذكر عند       من إجمالي الصادرات العالمي على ما كان      
  .)10-انظر الجدول% (1.7الواردات عند 

  جارة اتجاه الت2-2

من إجمـالي   % 11حوالي  الدول األفريقية جنوب الصحراء     يبلغ نصيب الصادرات البينية في      
  .1من إجمالي الواردات% 5الصادرات، بينما بلغ نصيب الواردات البينية حوالي 

من إجمالي الصادرات التي تتجاوز بـأكثر       % 6وبلغ نصيب الصادرات للدول العربية حوالي       
ويبلغ نصيب  . للدول األفريقية جنوب الصحراء   صادرات العربية   من خمسة أضعاف نصيب ال    

والذي يكـاد   )  بليون دوالر  27(من إجمالي الواردات    % 9 الدول العربية حوالي     منالواردات  
فـي  الدول األفريقية جنوب الـصحراء   منأن يتجاوز بأربعة أضعاف حجم الواردات العربية     

  .2009العام 
الدول األفريقية جنـوب الـصحراء       أن التجارة بين الدول العربية        إلى إال أنه البد من اإلشارة    

الدول األفريقية جنوب الـصحراء     من صادرات وواردات    % 60فأكثر من   . تظل صغير نسبياً  
  .)11-انظر جدول(مع الدول النامية % 30هي مع الدول المتقدمة وأقل من 

   هيكل التجارة السلعية2-3

وتـأتي  . من إجمالي الواردات  % 40، إذ يبلغ نصيبه حوالي      يمثل الوقود أهم بنود الصادرات    
 مـن إجمـالي     %30في المرتبة الثانية بعده السلع المصنعة والتي يبلـغ نـصيبها حـوالي              

                            
سيف، +  الصادراتالبد من اإلشارة إلى أنه من الناحية النظرية فإن قيمة الواردات البينية من المفترض أن تكون مساوية لقيمة 1

وقد يعزى الفرق بينهما لالختالفات في طرق جمع البيانات أو لتسجيل السلع التي يعاد تصديرها كجزء . أي التكلفة والتأمين والشحن
 من الصادرات الوطنية
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 مـن  %14نصيبها  العدنية، حيث يبلغ    وتأتي في المرتبة الثالثة المعادن والخامات       . الصادرات
  %.11مرتبة الرابعة بنصيب قدره حوالي  تحتل صادرات الغذاء الالصادرات، بينماإجمالي 

مـن إجمـالي    % 65 المرتبة األولى بنصيب قـدره       وفي حالة الواردات تحتل السلع المصنعة     
أمـا  .  من إجمالي الـواردات    %18ويليها في المرتبة الثانية الوقود بنصيب قدره        . الواردات

  .)12- الجدولانظر% (10المأكوالت فتأتي قي المرتبة الثالثة بنصيب قدره حوالي 
األفريقية لديها إمكانيات واعدة في قطاع الـسياحة        والبد من اإلشارة إلى أن العديد من الدول         

أما خـدمات   . من إجمالي صادرات الخدمات   % 45ويبلغ نصيب السفر حوالي     . يلزم تطويرها 
 .ماتمن إجمالي صادرات الخد   % 31النقل فتأتي في المرتبة الثانية، حيث يبلغ نصيبها حوالي          

مـن إجمـالي صـادرات    % 18وتأتي االتصاالت في المرتبة الثالثة إذ يبلغ نصيبها حـوالي   
  .الخدمات

مـن إجمـالي   % 44 حوالي ت خدمات النقل في المرتبة األولى، حيث يبلغ نصيبهاتأتي واردا 
مـن  % 31أما االتصاالت فتأتي في المرتبة الثانية بنصيب قدره حـوالي           . واردات الخدمات 

مـن  % 21واردات الخدمات، ويأتي في المرتبة الثالثة السفر بنصيب قدره حـوالي            إجمالي  
  ).13-انظر الجدول(إجمال واردات الخدمات 

مثل تجارة الدول العربية تتسم بأنها تغلب       الدول األفريقية جنوب الصحراء     ويالحظ أن تجارة    
ـ    (عليها صادرات المواد الخام      ة مثـل الـشاي والقهـوة       المعادن والمنتجات الزراعية األولي

وأهم الشركاء التجاريين هم نفس الدول النامية       . ، وواردات السلع المصنعة   )وغيرها.. والكاكاو
ويمكن أن يعزى ضعف التجارة بين      . التي انضمت إليها مؤخراً دول الشرق األقصى والصين       

أن المنطقتـين   ومرد ذلـك إلـى      . الدول العربية والدول األفريقية في األساس لعوامل هيكلية       
فـضالً  . تعانيان من التخلف فيما يتعلق بقدرتهما على إنتاج المعدات والماكينات ووسائل النقل           

  .عن أنهما كليهما مستورد أساسي للطعام
وإذا ما أخذنا بعين االعتبار ضعف قطاع التصنيع في كال المنطقتين، فإن التجارة في المـواد                

ولتوضيح ذلك،  . النامية صغير نسبياً بالمقارنة مع الدول       تظل) الوقود والمعادن وغيرها  (الخام  
الـدول  فإننا نقدم بشيء من اإليجاز حالة الشركاء العرب الخمسة األساسيين في التجارة مـع               

  .في الجزء الرابعاألفريقية جنوب الصحراء 
وموجز القول، إنه في غياب تغييرات هيكلية رئيسية في االقتـصادين، فـإن التجـارة بـين                 

  .لمنطقتين ستظل صغيرةا
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  الدول األفريقية جنوب الصحراءهيكل التجارة السلعية للدول العربية مع : الجزء الرابع
  الصادرات والواردات. 1

مـن  للدول األفريقية جنـوب الـصحراء       انخفض نصيب إجمالي صادرات كل الدول العربية        
 مليون دوالر   6249إلى   2006في العام   ) من إجمالي الصادرات  % 1.2( مليون دوالر    8342

ويذكر أن إجمالي صادرات اثني عشر صنفاً       . 2008في لعام   ) من إجمالي الصادرات  % 0.6(
 2007فـي العـام     % 57 في العـام و     من إجمالي الصادرات   %72كانت قد أسهمت بحوالي     

 وهـي   ،والبد من اإلشارة أن خمسة من هذه األصناف االثنا عـشر          . 2008في العام   % 50و
مـن  % 94أسهمت بمـا قيمتـه      )  واخرى والبالستيك واألسمدة  والمعدات الكهربائية الوقود  (

، 2008فـي العـام     % 90 و 2007في العام   % 87 و 2006 في العام    الصادرات االثني عشر  
  ).14-انظر الجدول(بمعنى آخر، هنالك تركيز شديد في هيكل الصادرات 

 مليـون   3453من  ية جنوب الصحراء    الدول األفريق ازداد إجمالي واردات الدول العربية من       
% 1.2( مليـون دوالر أي      8442 إلى   2006في العام   ) إجمالي الواردات % 0.9(دوالر أي   

 ويذكر أن إجمالي واردات االثنى عشر صنفاً الرئيسية       . 2008في العام   ) من إجمالي الواردات  
% 76 و 2007في العام   % 73 و 2006من إجمالي الواردات في العام      % 65حوالي  ب أسهمت

-انظر الجدول (، بمعنى آخر نقول إن هيكل الواردات أيضاً يتسم بتركيز عاٍل            2008في العام   
14.(  

الدول األفريقية جنوب الصحراء     عربية مع    والبد من اإلشارة إلى أن تجارة خمس عشرة دولة        
 من  من إجمالي الصادرات العربية خالل فترة الثالث سنوات الممتدة        % 100أسهمت بما قدره    

من إجمـالي الـواردات     % 97 هذه الدول    بينما بلغت واردات  . 2008 حتى العام    2006العام  
% 94 و 2007في العام   % 96 و 2006في العام   الدول األفريقية جنوب الصحراء     العربية من   

  .)15-انظر الجدول (2008في العام 
  األفريقيـة جنـوب    الـدول تجارة الدول العربية الخمس الرئيسية الشركاء التجاريين مع         . 2

  الصحراء

ألنها تمثل الشركاء   )  اإلمارات - السعودية - المغرب - مصر -الجزائر(تم اختيار خمس دول     
وقد أسهمت صادرات هذه الـدول      . الدول األفريقية جنوب الصحراء   التجاريين الرئيسيين مع    

العـام  من إجمالي الصادرات العربيـة فـي        % 81بما قدره   للدول األفريقية جنوب الصحراء     
مـن إجمـالي    % 85فقـد بلغـت     الدول األفريقية جنوب الصحراء     أما وارداتها من    . 2007

  ).15-انظر الجدول(الواردات العربية 
الدول يوضح التحليل التالي واردات السلع التي تدخل في تجارة هذه الدول العربية الخمس مع               

  .األفريقية جنوب الصحراء
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  يقية جنوب الصحراءالدول األفرتجارة الجزائر مع  2-1

بتقلبات كبيرة، فالصادرات شـهدت     الدول األفريقية جنوب الصحراء     تتسم تجارة الجزائر مع     
. 2007 مليون دوالر في العـام       675 إلى   2006 مليون دوالر في العام      14ارتفاعاً حاداً من    

 ماليين  5 من   المفاجئة التي حققتها صادرات الوقود    وتكاد هذه الزيادة برمتها أن تُعزى للطفرة        
، إال أنها سرعان ما انخفـضت  2007 مليون دوالر في العام     633 إلى   2006دوالر في العام    

الصادرات وكان نصيب صادرات الوقود من إجمالي       . 2008 مليون دوالر في العام      313إلى  
أمـا  . 2008في العام   % 86إلى  ثم انخفض   % 94قد بلغ الدول األفريقية جنوب الصحراء     إلى  
فهي محدودة وتقتصر على القليل مـن الـسلع         الدول األفريقية جنوب الصحراء     ات من   الوارد

 فـي    من إجمالي الواردات   %40و% 65أهمها القهوة والشاي والبهارات والتي كان نصيبها        
من إجمالي الواردات في    % 40وقد بلغ نصيب السيارات     .  على التوالي  2008 و 2007عامي  
  .2008العام 

من إجمالي الصادرات فـي     % 1 إلى أن نصيب الصادرات قد انخفض من         والبد من اإلشارة  
 %0.9 شهد نصيب الواردات زيادة طفيفة من        ، بينما 2008في العام   % 0.5 إلى   2007العام  

  ).16-انظر الجدول (2008في العام % 1 إلى 2007 الواردات في العام من إجمالي
  الدول األفريقية جنوب الصحراءتجارة مصر مع  2-2

 تلعب  1977 األفريقية األول الذي انعقد في القاهرة عام         -القمة العربية ظلت مصر منذ مؤتمر     
إال أنه وبـسبب العديـد مـن        .  األفريقي - االقتصادي العربي  دوراً مهماً في تعزيزي التعاون    

المشكالت االقتصادية، مثل تشابه الهياكل االقتصادية في الدول األفريقية وارتفـاع المخـاطر             
من دول جنوب شرق آسـيا      ارية وغير التجارية في األسواق األفريقية والمنافسة الشرسة         التج

  .سيما الصين، ظل حجم التجارة بين مصر والدول األفريقية ممعناً في الصغر
 251 إلـى    2006 مليون دوالر في العام      142وعلى الرغم من أن الصادرات قد ازدادت من         

مصر سوى زيادة هامشية، إذ     د نصيب إجمالي صادرات      لم يشه  2007 دوالر في العام     مليون
ت شهدت طفرة تقارب األربعة أضعاف، حيـث        إال أن الصادرا  %. 0.8إلى  % 0.7 من   ارتفع

وتُعزى هذه الطفـرة أساسـاً إلـى زيـادة          . 2008 مليون دوالر في العام      986ارتفعت إلى   
انظـر   (لي الصادرات من إجما % 50 مليون دوالر، أي حوالي      491صادرات الوقود بمقدار    

  ).17-الجدول
قرابة العـشرة أضـعاف إذ      الدول األفريقية جنوب الصحراء     وقد ازدادت واردات مصر من      

بيـد أن   . 2008 مليون دوالر في العام      961 إلى   2006 مليون دوالر في العام      98قفزت من   
بـد مـن    وال. خالل تلك الفترة  % 1.7إلى  % 0.3من   قد ارتفع    نصيبها من إجمالي الواردات   



 -15-

 مـن إجمـالي     %65اإلشارة إلى أن سلعة وحدها، هي النحاس، كانت قد أسـهمت بحـوالي              
  ).17-انظر الجدول (2008الصادرات في العام 

  الدول األفريقية جنوب الصحراء تجارة المغرب مع 2-3
أعلى نسبياً وأكثر تنوعـاً، فنـصيب       الدول األفريقية جنوب الصحراء     إن تجارة المغرب مع     

من إجمالي الصادرات   % 2.9ازداد من   للدول األفريقية جنوب الصحراء     ات المغربية   الصادر
الـدول  ، بينما انخفض نـصيب الـواردات مـن    2008في العام   % 3.2 إلى   2006في العام   

فـي  % 1.3 إلى   2006من إجمالي الواردات في العام      % 1.7من  األفريقية جنوب الصحراء    
مـن إجمـالي    % 50ير إلى أن نصيب الوقود هو حوالي         من أن نش   إال أنه البد  . 2008العام  

  ).18-انظر الجدول(بمعنى آخر، إن الصادرات أكثر تنوعاً من الواردات . الواردات
  الدول األفريقية جنوب الصحراء تجارة المملكة العربية السعودية مع 2-4

أسهمت ) األسمدة - البالستيك -الوقود(يذكر أن ثالثة أصناف رئيسية من الصادرات السعودية         
، بينما  2007في العام   للدول األفريقية جنوب الصحراء     من إجمالي الصادرات    % 84بما قدره   

مـن  % 60بما قدره   )  اللؤلؤ - الحديد -النحاس(أسهمت ثالثة من أصناف الواردات الرئيسية       
من إجمالي الصادرات في العـام      % 2 نصيب الصادرات من     وقد انخفض . إجمالي الواردات 

 شـهدته  ذلك برمته لالنخفاض الحاد الذي  ويكاد أن يعزى  .2007في العام   % 0.7 إلى   2006
 مليـون  1139 إلى 2006 مليون دوالر في العام     3980صادرات الوقود، حيث انخفضت من      

 إلـى   2006في العـام    % 1وإن كان نصيب الواردات قد ازداد من        . 2007دوالر في العام    
ك في األساس للزيادة الحادة التي شهدتها صادرات النحاس         ويعزى ذل . 2007في العام   % 1.3

 2007 مليون دوالر في العام      481 إلى   2006دوالر في العام     مليون   259حيث ارتفعت من    
  ).19-انظر الجدول(
  الدول األفريقية جنوب الصحراء تجارة اإلمارات العربية مع 2-5
كثر تنوعاً مـن صـادرات الـدول         أ  األفريقية جنوب الصحراء ن صادرات اإلمارات لدول     إ

 البد من أن نذكر أن بعـضاً        إال أنه . العربية األخرى مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية      
واألجهزة الكهربائية قد ال تكون من صنع اإلمارات العربيـة          من هذه الصادرات مثل المطاط      

. ، وليست صادرات وطنية   )كمواد معادة التصدير   (وإن كانت كذلك فالبد من تصنيفها     . المتحدة
% 1.3 إلى   2006 من إجمالي الصادرات في العام       %1.6وقد انخفض نصيب الصادرات من      

من إجمالي الواردات في العـام      % 1.2 الواردات قد ازداد من      إال أن نصيب  . 2008في العام   
 برمته لزيادة واردات اللؤلـؤ مـن        ويكاد ذلك أن يعزى   . 2008في العام   % 2.5 إلى   2006

 وقـد أسـهمت     .2008 مليون دوالر في العام      4155 إلى   2006 مليون دوالر في العام      683
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ويعكس ذلك حقيقة أن الـواردات ليـست   . من إجمالي الواردات% 81واردات اللؤلؤ بحوالي    
  )20-انظر الجدول. (متنوعة، بل إنها تتركز على نحو كبير في صنف واحد، هو اللؤلؤ

  صرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيادور الم: تمويل الصادرات. 3

 األفريقي أسهم المصرف العربـي للتنميـة        -نظراً ألهمية التجارة في تعزيز التعاون العربي      
االقتصادية في أفريقيا بعـشرة ماليـين دوالر لمـصرف التـصدير واالسـتيراد األفريقـي            

)AFREXIM BANK .( القتـصادية فـي    قام المصرف العربي للتنمية ا1998وفي العام
وخصص لهذا الغـرض    . أفريقيا بإعداد برنامج لتمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية        

دارة الهيئـة الدوليـة     إ مليون دوالر منها تحـت       75 مليون دوالر، على أن تكون       100مبلغ  
، ويتـولى المـصرف     )التابعة لمجموعة مصرف التنمية اإلسالمي    (اإلسالمية لتمويل التجارة    

  .لعربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا أمر إدارة الخمسة وعشرين مليون دوالر المتبقيةا
 27 جـرت المـصادقة علـى    1998ومنذ أن تم وضع هذا البرنامج في حيز التنفيذ في العام     

وقد بلغ إجمالي المبلغ المخـصص حـوالي   . عملية تصدير من دول عربية إلى أخرى أفريقية 
 - غينيـا  - غامبيا -ساحل العاج : توزيعها على عشر دول أفريقية شملت      مليون دوالر تم     149
  ).21-أنظر الجدول( زامبيا وزيمبابوي - تنزانيا- سيشيل- السنغال- موريشيص-كينيا

وقد غطت هذه العمليات تمويل واردات المحروقات والمنتجات الكيميائية والسكر والمعـدات            
وقد كان لهذه الـواردات آثـار   .  الزراعية األخرىالكهربائية واألسمدة وغيرها من المدخالت 

المحلية في هذه الدول ببعض هذه السلع والتـي تعتبـر ضـرورية             إيجابية في إمداد األسواق     
كمـا أن الـسلع األخـرى مثـل     . لألمن الغذائي مثل السكر واألسمدة والمدخالت الزراعيـة   
  .الكيميائيات والمحروقات ضرورية للصناعة والطاقة والنقل

وأخيراً، البد من التأكيد على أن توفير التسهيالت االئتمانية لتشجيع التجارة بين الدول العربية              
 الكلي الراميـة    والدول األفريقية ينبغي أن يولى األولوية باعتباره أهم جوانب سياسة االقتصاد          

  . األفريقي-لتعزيز تدفقات التعاون العربي
   األفريقية-دولية التي تواجه التجارة العربيةالتحديات اإلقليمية وال: الجزء الخامس

التحديات التي البد للدول العربية والدول األفريقية من التصدي لها في سبيل            هنالك العديد من    
. ، من خالل توسيع نطاق التعاون اإلقليمي واالتفاقيات التجارية الثنائية         تشجيع التجارة اإلقليمية  

ة العالمية، وظهور الكتل االقتصادية اإلقليميـة، وأزمـة         منظمة التجار : وتشمل هذه التحديات  
 وسياسات الحماية التي تنتهجها الدول المتقدمة واآلثار المترتبة على          الغذاء، والتغير المناخي،  

  .فشل جولة الدوحة
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   فشل جولة الدوحة-منظمة التجارة العالميةقيام  .1
حل محل االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية       لت 1995تم إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام        

التي رأت النور في أعقاب الحرب العالمية الثانيـة         ) جات(والتجارة المعروفة اختصاراً باسم     
. إلى جانب غيرها من المؤسسات المالية والدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي              

االقتصاد الجديـد المـدفوع     لتي جلبها    بعض التحديات ا   وتهدف المنظمة الجديدة إلى مواجهة    
االسـتثمار ونقـل    : ومن بين أهم وظائف هذه المنظمة الجديدة القضايا مـن قبيـل           . بالعولمة

وقد أفرزت الطبيعة المعقدة لالقتصاد العـالمي وسـرعة         . التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية   
ولهذا، فـإن الوظـائف     . رية الدولية وتيرة نمو التجارة الدولية تغييراً كبيراً في العالقات التجا        

الرئيسية التي تضطلع بها منظمة التجارة الدولية تشمل تشجيع التجارة الحرة وتوفير آلية يمكن              
  .الجدد استيفاء شروط ومتطلبات االنضمام للمنظمةمن خاللها للدول األعضاء 

مة التجارة العالمية،   كان فشل المفاوضات التجارية في الوصول إلى اتفاقية تجارية جديدة لمنظ          
فأضحت الدول المتقدمة مترددة كثيراً في تقديم تنـازالت فـي           . مؤشراً النهيار جولة الدوحة   

منظمة التجارة العالمية، حيث كان بند الدول األكثر أفضلية يعني أن يمتد تلقائياً لينطبق علـى                
 رباتنالك بعض التـضا   رة إلى أنه كانت ه    وهنا البد من اإلشا   . دول كبيرة مثل الصين والهند    
فعلى سبيل المثال ركزت الـدول المـصدرة        .  بين الدول النامية   الرئيسية في المصالح الوطنية   

على رفع أسعار السلع مـن خـالل القـضاء علـى            ) البرازيل واألرجنتين وغيرهما  (للسلع  
خاوف م) الهند والصين (بينما ساورت الدول المستوردة الرئيسية      . السياسات المشوهة لألسعار  

  .بشأن تأثير انخفاض األسعار على مزارعيها
كان تحسن مستويات المعيشة في آسيا، سيما في الصين، عامالً رئيسياً فـي ازديـاد وتيـرة                 

 فـي   التـي طُرحـت    الحيوي   رتفاع أسعار الغذاء، عالوة على ذلك، عززت مبادرات الوقود        ا
  .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عملية ارتفاع األسعار

 أن جولة الدوحة ركزت على أجندة ال تتسق مع العالم الحقيقي،            البعض يعتقد   ،وبناء على ذلك  
كانوا ملتزمين بعمليـة التكامـل األعمـق والتحريـر          ) الجات(فاألعضاء المؤسسون التفاقية    

بينما األعضاء الجدد الذين انضموا  خـالل جولـة          . المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية     
، ال يشاركون   1995في العام   منظمة التجارة العالمية    مع إنشاء   أو أولئك الذين جاءوا     اي  أرغو

فهم في مراحل مختلفة من مراحل التنمية ونتيجة لـذلك          . ين في نفس وجهات نظرهم    المؤسس
فلديهم رؤى مختلفة بشأن ما ينبغي التنازل عنه من المصالح االقتـصادية الوطنيـة لـصالح                

  . العالميةاألسواق
قـد   ، المتطـور  نهاية ناجحة في المستقبل ويبدو أن استمرار الشكوك بشأن بلوغ جولة الدوحة       

إال أنه يبدو أن األزمة االقتصادية العالميـة        .  إلبرام اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية     وفر حوافز 
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إن و. قد جاءت لتبطئ نشوء مثل هذه االتفاقيات خارج نطاق ضوابط منظمة التجارة العالميـة             
  .كان ذلك قد يكون مؤقتاً، ويمكن إعادة الحياة لذلك االتجاه في أعقاب التعافي

 السماحقدرة الدول النامية على التصدي للصدمات الخارجية الكبيرة، فينبغي          وفي سبيل تعزيز    
 والحمايـة وتـدابير منـع        ألدوات الدفاع المشروع من قبيل التعرفة الجمركية       باستخدام معين 
  .ابير منع التعويضاإلغراق، وتد

 والمالية العالمية لم تكشف ضعف النظام المـالي         والبد من اإلشارة إلى أن األزمة االقتصادية      
لذا ففي سبيل التصدي لألزمة     . العالمي فحسب، بل أيضاً فضحت ضعف نظام االتجار العالمي        

إال أن ازدياد   . صادية الراهنة انتابت العديد من الدول مشاعر القومية والحمائية االقت         االقتصادية
د يـؤدي إلـى      الدول األخرى لالنتقام، مما ق     حماية التجارة في دولة واحدة من شأنه أن يدفع        

 النهائية لهذه السياسات ستكون لها عواقـب        لذلك فإن المحصلة  . جيرانتفشي سياسات إفقار ال   
  .سلبية على رفاهية العالم بأسره

 تـروج خـالل الـسنتين       العالمية قد ظلـت   التجارة  وأخيراً، البد من اإلشارة إلى أن منظمة        
 لنجاح جولة الدوحة، باعتباره الترياق الشافي من األزمة االقتصادية وأزمة الغذاء،            الماضيتين

وقد يكون ذلك على نحو ما مجافياً للواقعية في عـالم يواجـه             . وأزمة التغير المناخي الراهنة   
  .لبيئيةسيالً من التحديات االقتصادية والسياسية وا

   الكتل االقتصادية اإلقليميةنشأة. 2

ففي أوروبـا   . برزت خالل العقود الثالثة الماضية نزعة نحو زيادة التعاون والتكامل اإلقليمي          
 األفريقية ومجلـس التعـاون الخليجـي والـسوق          جنوب الصحراء وأميركا الالتينية وآسيا و   
 المـصالح    التكامل االقتصادي لخدمة   ، أسست الدول بعضاً من أنواع     المشتركة للدول المستقلة  

 توسيع نطاق فـرص األسـواق،       االقتصادي يؤدي إلى  فالتكامل  . االقتصادية للدول األعضاء  
.  الدول من المنافسة بتكاليف أقـل      فضالً عن تعزيزه للفعالية وزيادته إلنتاجية من خالل تمكين        

 كما أن توسيع نطاق التجارة      .خالت أقل داألعمال التجارية خيارات أكثر لم    في متناول   وسيغدو  
وتـشجع  .  تنشأ بفضل زيادة الطلب والعـرض      واالستثمار داخل اإلقليم يؤدي إلى خلق روابط      

 من اقتـصاديات    في اإلنتاج، وتمكنها من االستفادة    مثل هذه النزعة الشركات على التخصص       
ل تـشجيعها    تدفق رؤوس األموال مـن خـال       اإلنتاج تزيد من احتماالت   فزيادة  . الحجم الكبير 
  . عمليات في الدول العربية والدول األفريقية األجنبية بتنفيذللشركات

وفي عصر العولمة هذا يسهل توسيع نطاق التجارة والتكامل العالمي من خالل تمكينه للـدول               
وستكون لذلك آثار إيجابية على النمو االقتصادي فـي         . العالمتجارتها مع بقية دول     من زيادة   

  .طقةكافة دول المن



 -19-

ونظراً لما تتمتع به الدول العربية والدول األفريقيـة مـن تـشابه فـي سـماتها الجغرافيـة                   
 والثقافية والتاريخية، فإنها في وضع مواٍت لزيادة تعاونها االقتصادي والتجـاري            واالجتماعية

 خـالل   وهو ما من شأنه تعزيز قدرتها على المساومة       . إقليميبغرض تحقيق تكامل اقتصادي     
  .اتها التجارية مع الكتل االقتصادية اإلقليمية األخرىمفاوض

  أزمة الغذاء. 3

. 2008شهدت األسعار العالمية للسلع الزراعية انخفاضاً حاداً خالل النصف الثاني من العـام              
، لتعاود األسعار ارتفاعهـا     2009ثم توقف هذا االتجاه االنخفاضي في الربع األول من العام           

 كانت األسعار الحقيقية للسلع الزراعيـة مـا زالـت           2009ف العام   وبحلول منتص . بعد ذلك 
مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات المنخفضة التي ظلت عليها خالل الجزء األكبر مـن عقـد                

وينطبق ذلك القول على أسعار الحبوب الزيتية وغيرها مـن الـسلع            .  والتسعينيات الثمانينيات
ا في منتصف التسعينيات ما زالت تتجاوز مستوى مـا          ذات الصلة الغذاء، والتي كانت أسعاره     

  %.50 -%30قبل االزدهار بما بين 
 ومطلـع العـام     2008انخفاض أسعار السلع الغذائية خالل النصف الثاني من العـام           ويفسر  
  . جزئياً باالنخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط والسلع األخرى2009

 مـن   لظروف الطقس البالغة التقلب، ومـا طـرأ       وقد ظل عرض المنتجات الزراعية عرضة       
لذا فإنـه فـي     .  سياسات االقتصاد الكلي الرشيدة     وغياب ،على البيئة، وفشل المحصول   تدهور  

 تحتاج الحكومات إلى لعب دور نشط من خالل تـوفير           سبيل زيادة اإلنتاجية وتشجيع التجارة،    
  .تحتيةالحوافز واالستثمار في بناء القدرة االستيعابية للبنى ال

يمكن للشراكة بين القطاعين، الخـاص      : (2010وحسب ما ورد في تقرير البنك الدولي للعام         
ومن بين المبادرات فـي هـذا       ). والعام، أن تكون وسيلة فعالة لخلق ثورة خضراء في أفريقيا         

الصدد مراكز تقنية البذور التي تضطلع بمهمة تطويع تقنيات البذور وغيرها مـن التقنيـات               
ـ        الفالح عين المحليـين، وبنـاء     زارية لتالئم االحتياجات والظروف المحلية وتوزيعها على الم

  .القدرات المحلية على المدى الطويل
لصغار المزارعين قد أثبـت     ) التمويل األصغر ( األموال   والبد من التأكيد كذلك على أن توفير      

تقليل حدة الفقر في المنـاطق      أنه سياسة في غاية الفعالية لزيادة اإلنتاجية في قطاع الزراعة، و          
  .الريفية
  معالجـة  تحتـاج : 2010ة للتجارة والتنمية للعام      ورد في تقرير مؤتمر األمم المتحد      وحسبما

الـدول األفريقيـة جنـوب      الحادة في العديد من الدول النامية سيما دول         حاالت نقص الغذاء    
الستثمار األجنبي أن يقـدم     ويمكن ل . لقدر كبير من االستثمارات في قطاع الزراعة      الصحراء  
إال أنه أيضاً يجلب معه مخاطر كبيرة مـن بينهـا احتمـال             .  كبيرة في هذا الصدد    مساهمات
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ويمكن للدول المضيفة أن تستفيد من      . مزاحمة المزارعين المحليين أو التسبب في تدهور البيئة       
وسـيكون  .  القـومي  االستثمارات التي تعمل على تشجيع اإلنتاج المحلي للغذاء وتعزيز األمن         

  .لذلك أثر فعال على قدرة الدولة على زيادة اإلنتاجية واستدامة التنمية
  :التغير المناخي. 4

ات الغازات وتركزها في الجو، يشكل هاجساً رئيسياً        انبعاثظل االحتباس الحراري الناجم عن      
في كافة أنحاء العالم سيما في الدول النامية التي طالما عانت مـن اآلثـار الـسالبة للتغيـر                   

لذا، فإن األمر يلزم توفير ما يكفي من الدعم المالي والتقني للمتضررين، وعلى وجه              . المناخي
  .الدول األفريقية جنوب الصحراءالخصوص 

 المنـاخي، توجيـه أنمـاط اإلنتـاج         إن أهم التدابير الالزمة لتخفيف آثار المزيد من التغيـر         
االستهالكي العالمي نحو السلع األكثر صداقة للمناخ، وإنتاج معدات وسـلع اسـتهالكية أقـل               

عمـالً  على أن مثل هذه التدابير تستلزم       والبد من التأكيد    . إضراراً بالبيئة من مثيالتها الحالية    
 مـن   لة في األساس عن المستويات العالية     ولياً، سيما في الدول المتقدمة، نظراً لكونها مسؤو       د

إال أن دوالً مثل    . االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري بسبب تفوق إمكانياتها المالية والتقنية        
ـ           البرازيل وتيرة  وروسيا والهند والصين، حيث تتكاثر االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري ب

  .غي عليها أيضاً أن تلعب دوراً نشطاً في هذا الصددبنريعة، يس
. ويبدو أن هنالك تنازعاً ما بين التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية، سيما تخفيف حدة الفقر              

، أن  الدول األفريقية جنوب الصحراء     لهذا ينبغي على صناع السياسة في الدول النامية، سيما          
  .العتبار في سياق تنفيذهم لمشروعات التنميةيأخذوا ذلك بعين ا

وتفيد دراسة جرت مؤخراً، أن أثر تراكم الغازات المسببة لالحتباس الحراري ال يفضي إلـى               
ارتفاع درجة حرارة األرض فحسب، بل تنجم عنه أعراض أخرى ذات صلة، من قبيل تغيير               

ترتب ت فإن التغير المناخي س    عالوة على ذلك،  . أنماط هطول األمطار وارتفاع مستويات البحر     
وتراجع ) مثل الفيضانات والجفاف والعواصف   ( المتطرفة   الطقس في أحوال    دةِحعليه تكرار و  

  .مصادر المياه وانعدام التنوع اإلحيائي
 من النـاتج    %8ويقدر أن كلفة التقاعس عن التصدي لالحتباس الحراري يمكن أن تصل إلى             

وتشير النماذج المناخية المستخدمة في قياس آثار       . 2010عام  المحلي اإلجمالي سنوياً بحلول ال    
الـدول    وجه الخـصوص   ى النامية وعل  االحتباس الحراري على مختلف األقاليم إلى أن الدول       

وبافتراض أن  . من الدول المتقدمة  للتغير المناخي   هي أكثر عرضة    األفريقية جنوب الصحراء    
مئوية، فإن مثل هذا التقدير يشير إلى أنه من          درجة   2.5-2االحتباس الحراري هو في حدود      

وتعكس تكلفة التغير المناخي في الدول النامية فـي         . المحتمل أن تكون أفريقيا هو األسوأ تأثراً      
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 األسـماك   مصائد  و األساس مواقعها الجغرافية وإفراطها في االعتماد على الزراعة والغابات        
  .ناخوالتي تتسم على وجه الخصوص بأنها حساسة للم

 آلية األسعار للتأثير على الطلب على الطاقة التي تقل فيها كثافة الكربون لهو أمر               إن استخدام 
عالوة على ذلك، فإن التدخل الحكـومي       . التي تستهدف األسواق  محوري في عمليات التدخل     

 صارمة على أداء االنبعاثات هو أمـر ال غنـى عنـه             المباشر من خالل تطبيق معايير ونظم     
  . الهدف المنشود خالل الفترة الزمنية المحددةلتحقيق

والبد من اإلشارة إلى أن الشركات العابرة للحـدود هـي المـصادر الرئيـسية لالنبعاثـات                 
الكربونية، إلى جانب كونها من المقلين في اإلسهام في حل مشكلة التغير المناخي من خـالل                

هام في الجهود الدولية لمكافحة التغير      لذلك فإن هذه الشركات في مقدورها اإلس      . تقليل الكربون 
  لعمليات اإلنتاج في أوطانها وفي الخارج، وذلك بتوفيرهـا لـسلعٍ           المناخي من خالل تحسينها   

  . أنظف، وبتوفير ما يكفي من رأس المال والتقنية المتفوقةوخدماٍت
ـ             االت رئيـسية   تُقدر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر قليلة الكربون التي تتلقاها ثالثـة مج

) الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتصنيع التقنيـات المنخفـضة الكربـون          (منخفضة الكربون   
  .2009 مليون دوالر في العام 90بحوالي 

 التي تنفـذها الـشركات       يمكن لالستثمارات األجنبية المنخفضة الكربون     ،بالنسبة للدول النامية  
 قدراتها اإلنتاجيـة وقـدرة صـادراتها علـى           أن تسهل تطوير وتوسيع نطاق     العابرة للحدود 

  .تحولها إلى االقتصاد المنخفض الكربونعلى المنافسة، بينما تساعد 
وتنبغي اإلشارة إلى أنه يلزم وجود تدابير لتحقيق أقصى المنافع مـن االسـتثمار المـنخفض                

قتـصادية  الكربون، وتقليل مخاطره إلى أدنى حد، وذلك وفقاً ألحوال االجتماعية والـنظم اال            
  .السائدة في كل دولة على حدة

وفي سبيل دعم الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، يقترح مؤتمر األمم المتحدة للتجـارة              
 شراكة دولية تعمل على تضافر الجهود لتشجيع االستثمار، وتخفيف آثار التغيـر             والتنمية قيام 

  .بون من أجل التنمية المستدامةالمناخي، والعمل على عولمة االستثمار المنخفض الكر
  األزمة المالية العالمية. 5

أثرت األزمة المالية العالمية على اقتصادات العديد من الدول في سائر أنحاء العالم، حيث طال               
وفي حالة الدول العربية والـدول األفريقيـة زاد         . تأثرها مستويات اإلنتاج والدخل والتوظيف    

فالتنمية االقتصادية في هذه    . جارة الدولية من حساسية اقتصاداتها    إفراطها في االعتماد على الت    
فمن ناحيـة تـسهم تجـارة       . الدول مرتبطة بقدراتها على تصدير واستيراد السلع والخدمات       

 الصادر بنصيب وافر من مكتسباتها في النقد األجنبي الالزم لسداد قيمـة الـسلع والخـدمات               
 الدول على السلع الرأسـمالية والتقنيـة المـستوردة          المستوردة، ومن ناحية أخرى تعتمد هذه     
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وقد أصابت األزمة المالية الصادرات والـواردات       . النمو االقتصادي واستدامة التنمية   لتعزيز  
  .، مما أثر كثيراً على أداء االقتصادات العربية واألفريقيةإصابة بالغةعلى حد السواء 

  دمةسياسات الحماية التي تنتهجها الدول المتق. 6

فقد . 2008 حماية التجارة في تصاعد مستمر منذ االزمة المالية العالمية في العام             ظلت نزعة 
 جديـدة غيـر     عمدت الدول المتقدمة إلى زيادة الرسوم الجمركية، إلى جانب تطبيق تـدابير           

كما أن حزمـة    . استجابة لالنخفاض الحاد في إنتاج صناعات معينة      ) حوافز رمادية (جمركية  
كانت أيـضاً تنطـوي علـى       الضريبية والتدابير المالية التي تبناها العديد من الدول         الحوافز  

للمنتجات الزراعية بعد أن تم التخلي عنها        المباشرة   معينة من خالل اإلعانات   عناصر حمائية   
وينبغـي أن   . في الماضي، ومن بينها منتجات األلبان في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة          

ابير الحماية هذه تكاد أن تُعزى للضغوط الداخلية الناجمة عـن ارتفـاع معـدالت               نذكر أن تد  
  .البطالة في تلك الدول

 الدول النامية وعلى وجه الخصوص في أفريقيا ستتأثر سلباً، ليس           ونتيجة لذلك فإن العديد من    
لمعونـات  بتدابير الحماية التي تتخذها الدول المتقدمة فحسب، بل أيضاً لالنخفاض الحاد فـي ا             

للـدول األفريقيـة جنـوب الـصحراء         الماضي قد التزمت بتقديمها       في التي كانت هذه الدول   
  .الفقيرة

   األفريقية-توصيات لتشجيع التجارة العربية: الجزء السادس

مـن إجمـالي الـصادرات      % 1 (إن تجارة الدول العربية مع الدول األفريقية صغيرة نـسبياً         
م هذه الدول تنتج وتصدر منتجات زراعية ومواد خام فـي           ويعكس ذلك أن معظ   ). والواردات

من ناحية أخرى، فإن معظم وارداتها من السلع تأتي في ذلك تقنيـات             . األساس للدول المتقدمة  
ونتيجة لذلك فـإن صـادرات وواردات       . في الدول المتقدمة  متقدمة وسلع رأسمالية تم إنتاجها      

سواء موجهة نحو األسـواق العالميـة بـدالً عـن           الدول العربية والدول األفريقية على حد ال      
وقد جعل ذلك العالقات التجارية بين الدول العربية والدول األفريقية تظـل            . األسواق اإلقليمية 

  .صغيرة نسبياً
عتبارات جغرافية وتاريخية بين هاتين المجموعتين من الدول، فينبغي القيام بمبادرات           إلونظراً  

ارية من خالل إقامة مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز اإلنتاجيـة           العالقات التج جادة لتعزيز   
 مـن   ويمكن للتجارة أن تحدث تأثيراً كبيراً على التنمية االقتصادية        . االقتصادية وزيادة التنويع  

فاقتصادات معظم الدول العربية    . لمستويات المعيشة وتحسينها  خالل تعزيزها للنمو االقتصادي     
  .بين االقتصادات األقل نمواً واألقل إنتاجيةوالدول األفريقية هي ما 

  : األفريقية نوصي بالمقترحات التالية-ولتحقيق أهداف تشجيع التجارة العربية



 -23-

البد من وجود إرادة سياسية قوية وملتزمة تتبنى سياسيات وتنفيذ برامج قادرة على خلـق               . 1
ية وتعزيز التعاون بـين الـدول       ، وتهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنمية االقتصاد      روابط اقتصادية 

  .األعضاء
بناء قدرات مؤسسية كافية وفعالة وقادرة على تسهيل العالقات االقتصادية والتجارية بـين             . 2

  .الدول العربية والدول األفريقية
.  بما فيها العمل ورأس المـال      وينبغي على هذه المؤسسات أيضاً تسهيل حركة عوامل اإلنتاج        

إلى تسريع عملية التعاون من خـالل تقليهـا للتكـاليف وتعزيزهـا             وستؤدي هذه المؤسسات    
 منظمات لتشجيع التصدير تـضطلع      وإلى جانب مؤسسات أخرى هنالك حاجة إلنشاء      . لإلدارة

كما أنه هنالـك    . باستكشاف أسواق جديدة للصادرات، سيما في الدول العربية والدول األفريقية         
ية تعمل على تـشجيع التجـارة وزيـادة التبـادل           وإنشاء بعثات تجار  معارض  الحاجة لتنظيم   

 للشركات المحلية بشأن مختلف الجوانب      وستوفر هذه المعارض التجارية المعلومات    . اإلقليمي
  .المتعلقة بالتجارة، بما فيها المنتجات الجديدة والحصول على التقنية

اصفات العالمية، وذلك   وفقاً لمو ينبغي أن تأخذ سياسات اإلنتاج بعين االعتبار ضبط جودتها          . 3
  .لتعزيز تنافسيتها واالستفادة من العولمة

ينبغي إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص وهيئاته مثل الغرف التجارية واتحادات األعمـال             . 4
ففي . لالنخراط أكثر في لعب دور نشط في تشجيع التجارة بين الدول العربية والدول األفريقية             

  . توفير معارف وخبرات تزيد من اإلنتاجية وتشجع التجارةمعظم الدول يمكن للقطاع الخاص
ينبغي أن يكون للمصارف وغيرها من مؤسسات التمويل دور أكبر في تـشجيع األعمـال              . 5

ففي الدول التي ينتشر فيها الفقر على       . كافة الدول وتمويل المشروعات التي تصب في مصلحة       
بير أفضل للتمويـل تـؤدي إلـى تقليـل           المصرفي توفير تدا   نطاق واسع ينبغي على النظام    

المضاربات من خالل تركيز عملياتها على توفير القروض والتسهيالت االئتمانيـة للمـشاريع             
  .الحقيقية مما يؤدي إلى تقليل اآلثار السالبة لألزمة الماليةاالقتصادية 

 لحمايـة   ينبغي على الدول العربية والدول األفريقية إبرام اتفاقيـات متعـددة األطـراف            . 6
 األعمـال   التي تقوم بها شـركات    اإلقليمية وتأمين أسواقها ضد ممارسات اإلغراق       مصالحها  

وتضمن مثل هذه االتفاقيـات إيـالء األولويـة للمنتجـين والمـستثمرين      . المتعددة الجنسيات 
كما أن من شأن ذلك أن ينتج فرصاً متساوية للمؤسسات التجاريـة واالقتـصادية              . اإلقليميين
  .اك في عملية التنمية في كافة الدوللالشتر

اتخاذ التدابير وسن القوانين لحماية المصدرين وتوفير الحوافز للمنتجين سيما أولئك           ينبغي  . 7
 أن  وينبغي علـى الحكومـات    . المنتجات والسلع المصنعة العالية التقنية    المنخرطين في إنتاج    
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 بمعـايير   ضاً لضمان التزام المنتجـين    تضطلع بدور أكثر نشاطاً في دعم مثل هذه التدابير وأي         
  .الجودة

 أفريقي مشترك متين يكون قادراً على توفير تـسهيالت          -بناء نظام نقل واتصاالت عربي    . 8
ولما كانت تقنية المعلومات قد     . رخيصة وسريعة تساعد على زيادة التجارة وتشجيع االستثمار       

 تخصيص استثمارات أكبـر لبنـاء       التحول االقتصادي، لهذا فمن الالزم    أضحت مهمة لتسريع    
  .قدرات تقنية المعلومات في المنطقتين

الشركات في كافـة الـدول،      ينبغي تشجيع المشروعات االقتصادية المشتركة بين مختلف        . 9
والبد من التأكيد على    .  األفريقية -وذلك لزيادة االستثمار وتطوير الروابط في األسواق العربية       

  .بشري والمادياالستثمار في رأس المال ال
ينبغي على الدول العربية والدول األفريقية صياغة سياسات ترمي إلى االستفادة من مزايا             . 10

ويكون ذلك من خالل زيادة إمكانيات الحـصول علـى          . االقتصاد الجديد الذي تدفعه العولمة    
  .المعارف والمعلومات

ستثمر بعـضاً مـن فـوائض      ينبغي على الدول العربية األعضاء في منظمة األوبك أن ت         . 11
أموالها في مشروعات مشتركة ذات صلة بالتنويع االقتصادي، وذلك لتـشجيع التجـارة بـين           

  .الدول العربية والدول األفريقية
ينبغي على الدول العربية والدول األفريقية أن تستثمر في مجال البحوث والتطوير لزيادة             . 12

اإلنتاج الحديث يستلزم تطوير تقنيات جديدة وابتكـار        ف. االبتكار وتعزيز اإلنتاجية االقتصادية   
 لهذه األساليب الجديدة تقليل مخاطر التدهور البيئي وتعزيـز          ويمكن. وسائل إنتاج أكثر فاعلية   
  .إدارة الموارد الطبيعية

إنشاء مراكز بحوث عربية وأفريقية مستقلة لتوفير المشورة والنصح للـدول األعـضاء             . 13
  . األفريقية-لقة بتشجيع التجارة العربيةبشأن األمور المتع

اتخاذ تدابير لتزويد المزارعين بما يكفي من التسهيالت لحماية محاصيلهم ضد الجفـاف             . 14
 والتقنية لتزويد   كما ينبغي تخصيص المزيد من الموارد المالية      . وغيره من المخاطر الزراعية   

  .خدام األسمدةالمزارعين بما يكفي من المعارف المتعلقة بإدارة واست
ينبغي أن تتوصل الدول إلى اتفاقيات بشأن اقتسام موارد المياه لضمان التوزيـع العـادل             . 15

ومن شأن مثل هذه االتفاقيات حماية المصالح القومية لكافة الدول ممـا يـساعد              . لهذه الموارد 
  .على منع النزاعات في المستقبل

دي العربي وغيره من التقارير االقتصادية      ينبغي تخصيص قسم جديد في التقرير االقتصا      . 16
األفريقية الهامة لتكون مصادر رئيسية للمعلومات للباحثين وذلك من خالل توفير قاعدة بيانات             

  .في هذا المجال الضروري
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 مشتركة رفيعـة المـستوى بمـا فـي ذلـك تنظـيم               اقتصادية وأخيراً، عقد اجتماعات  . 17
لك لمتابعة تنفيذ التوصيات المقترحة التي تهدف       ذ و -قه مثل هذا الذي نحن في سيا      -المؤتمرات

  . األفريقي-إلى تعزيز التجارة وتشجيع التعاون العربي
  تنفيذيالملخص ال: الجزء السابع

 بعض الضوء على تعزيز تدفقات التجـارة بـين           هو إلقاء  ،الغرض الرئيسي من هذه الدراسة    
  . األفريقي-لتعاون العربيالدول العربية والدول األفريقية في سبيل تشجيع ا

أزمـة  :  األفريقية مثـل   -هنالك بعض التحديات اإلقليمية والدولية التي تواجه التجارة العربية        
 سياسات الحمايـة التـي تنتهجهـا الـدول          - األزمة المالية العالمية   - التغير المناخي  -الغذاء

  . واآلثار المترتبة على جولة الدوحة-المتقدمة
  :أزمة الغذاء

على وجه الخصوص تعاني لعقود من نـدرة الغـذاء          لدول األفريقية جنوب الصحراء     اظلت  
كفاية وسائل اإلنتاج، وكـذلك التـدهور       الناجمة، إلى حد كبير، عن الجفاف والحروب وعدم         

ولهذا فإن بناء القدرات اإلنتاجيـة      . إن عرض الغذاء يشكل عامالً مهماً لألمن البشري       . البيئي
ائي وتخفيف آثار التغير المناخي أضحى أمـراً حيويـاً للتنميـة البـشرية              لتعزيز اإلنتاج الغذ  

 أن تنتهج سياسات جادة بما فيها االستثمار فـي          ينبغي على حكومات المنطقة   لذا  . واالقتصادية
  . األمن الغذائي القومي في سبيل تقليل حاالت نقص الغذاء وزيادةاإلنتاج الزراعي
  :التغير المناخي

في الوقت الراهن هاجساً رئيسياً يهدد مستقبل        التي اعترت األحوال المناخية      أصبحت التغيرات 
حيويـة  ، حيث تشكل أحوال الطقس وموارد المياه عناصـر          الزراعةالتنمية، سيما في مجال     

  .لإلنتاج
، فإنـه مـن     )2009(وحسب تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية عن التنمية البشرية العربية           

 نظراً لشح موارد المياه ومخـاطر       ،الدول العربية تأثراً بالغاً بالتغير المناخي     ثر  المتوقع أن تتأ  
من إجمالي مساحة العـالم     % 20 أو حوالي    متر مربع  مليون كيلو  2.9لغابات التي تهدد    إزالة ا 
من مصادر المياه الموجودة في الدول العربية تنبع من         % 57وتنبغي اإلشارة إلى أن     . العربي

لهذا فإن الضغوط السكانية المتزايدة والتنافس بين الدول المشتركة في          . ة العربية خارج المنطق 
 بين الدول العربية والـدول  مصادر المياه المتناقصة قد أصبح مصدراً بالغ الخطورة للنزاعات     
  .غير العربية، مما يستلزم االنتباه الفوري قبل أن ينفلت زمام الموقف

  :األزمة المالية

 االقتصادية المالية الراهنة الجهود الرامية السـتعادة االسـتقرار االقتـصادي            أعاقت األزمة 
فالعديد من الدول ما زالت تفرط في االعتماد على الزراعـة والـصادرات             . وتعزيز التعافي 
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ومن المتوقع أن تظل العديـد      .  للتقلبات الكبيرة في الطلب واألسعار     السلعية، التي هي عرضة   
  في وضع ال يناسب مع ما تزخر بـه مـن إمكانيـات   ات القليلة القادمة  من الدول خالل السنو   

.  هذه الـدول  على اقتصاداتاقتصادية، ألن األزمات االقتصادية ستكون لها آثار طويلة المدى  
 والمالية من الـدول المانحـة مـن         عالوة على ذلك، فإن خفض حجم المساعدات االقتصادية       

فمحدودية الحصول علـى  .  على الدول الفقيرة في أفريقياالمتوقع أن يكون له أثر سالبي، سيما  
  .على قدرة هذه الدول على زيادة إنتاجيتها وتعزيز تنافسيتهاالموارد المالية سيؤثر سلباً 

  :سياسات الحماية التي تنتهجها الدول المتقدمة

ـ    إن اإلعانات والحصص والحوافز الجمركية وغير الجمركية، من قبيل         ة  المواصـفات التقني
البيئة والعمل في دول المنشأ، هي من بين التدابير الحمائية الهامة           ومعايير السالمة واعتبارات    

فالدول غير الصناعية ليست فـي وضـع        .  الغربي يمارسها ضد الدول النامية     التي ظل العالم  
يمكنها من حماية صناعاتها المحلية ضد المنافسة األجنبية، وإن كان فـي مقـدور التعـاون                

ليمي أن يقلل من مخاطر الممارسات التجارية التمييزية الغربية من خالل اتخـاذ تـدابير               اإلق
  .التساومية خالل المفاوضات التجارية مع الدول المتقدمةجماعية لتعزيز القدرة 

  :اآلثار المترتبة على فشل جولة الدوحة

إذ لم  . ية إقليمية وثنائية  يبدو أن فشل جولة الدوحة قد وفر حوافز إلبرام اتفاقيات تجارية تفضيل           
تكشف األزمة االقتصادية الراهنة ضعف النظام المالي العالمي فحسب، بل أيضاً ضعف نظام             

لألزمة االقتصادية العالميـة قـد      تصديها  لهذا فإن العديد من الدول في سياق        .  العالمي جارتإلا
 هذه الـسياسات أثـر      وبذا سيكون لمثل  . ركبت مخاطر عواطف القومية والحمائية االقتصادية     

  .ضار بقدرة العديد من الدول على الوصول إلى األسواق العالمية
إن معظم الدول العربية واألفريقية ليست من ضمن الفاعلين الرئيسيين في االتفاقيات التجارية             

وفي ظـل مثـل     . الدولية، لهذا فإن قدرتها على الوقوف ضد مثل هذه التدابير الدولية محدودة           
اإلقليمية سيمكّن الدول العربية والدول األفريقيـة مـن         ف فإن بناء قدرات التجارة      هذه الظرو 

  .اكتساب ميزة نسبية في إنتاج الغذاء والخدمات
  ينبغي على الدول العربيـة والـدول األفريقيـة صـياغة           ،لهذه التحديات وفي سبيل التصدي    

مثـل  وترمي  . ها التجارية روابط اقتصادية وتجارية بينها بغرض تمتين عالقات      ات وخلق   سياس
هذه السياسات إلى ضمان تعاون أوسع من خالل تشجيع التنويع االقتصادي اإلقليمي وزيـادة              

 الدول العربية والـدول      سلباً على اقتصادات   لقد أثرت األزمة المالية العالمية    . التجارة اإلقليمية 
م االستقرار وفـي هـذا       لدرجات أعلى من عد     تعريض معامالتها التجارية   األفريقية من خالل  

الصدد، فإن التعاون اإلقليمي بين الدول العربية والدول األفريقية يمكن أن يلعب دوراً إيجابيـاً               
  .كافة في تعزيز النمو االقتصادي واستدامة التنمية في الدول
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الدول النامية بما فيها الـدول العربيـة        لقد ظلت هذه التحديات تشكل هاجساً رئيسياً للعديد من          
  .والدول األفريقية

جلب صعود نجم العولمة معه خالل العقود األخيرة، العديد من التحديات باضـطراره للـدول               
التخاذ تدابير لتحرير وخصخصة اقتصاداتها، وقد أضعفت هذه التدابير قدرة العديد من هـذه              

  .الدول على اتخاذ قرارات مستقلة لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية
الـروابط التجاريـة      العربية والدول األفريقية ليست في وضع مواٍت بسبب ضعف         إن الدول 

لذلك فهي في حاجة إلعادة هيكلة اقتصاداتها في سـبيل تحقيـق أهـداف              . واالقتصادية بينها 
.  االقتصادي باعتبار ذلك أكثر السياسات نجاعة لتعزيز العالقات االقتـصادية بينهـا            التكامل

للتحديات التي تواجهها بغية االستفادة من أسواقها الكبيرة ومواردها         ويلزمها في ذلك التصدي     
  .التي لم تُستغل بالكامل بعد

إن وضع التنمية االقتصادية في معظم الدول العربية والدول األفريقية ال يـزال غيـر كـاٍف                 
 اجتماعي سريع وقادر على التصدي للتحديات التـي تواجههـا هـذه             -لتعزيز نمو اقتصادي  

  .الدول
 يلزم التصدي لها فـي سـبيل زيـادة اإلنتاجيـة            إن العولمة تتيح فرصاً مثلما تجلب تحديات      

 االقتـصاد الجديـد وزيـادة       ولالستفادة من مزايـا   . االقتصادية وتقليل مخاطر العزلة الدولية    
 من خالل بذل جهـود مـشتركة         لهذه الدول من تمتين التعاون بينها      المعامالت التجارية، البد  

. يكلة اقتصاداتها والتصدي بفاعلية لبعض التحديات المحلية والدولية التـي تواجههـا           إلعادة ه 
 لتعزيـز النمـو     فهذه الدول تزخر بالموارد البشرية والمالية والطبيعة التي يمكن اسـتغاللها          

  .ستدامة التنميةإاالقتصادي والقضاء على الفقر و
 يشكل عائقاً رئيسياً يعرقل جهود تـسريع        ما زال عدم كفاية البنى التحتية والمادية والمؤسسية       

لذا ينبغي على الدول العربية والدول      . التغيير وتحسين مستويات معيشة الشعوب في هذه الدول       
األفريقية صياغة سياسات اقتصادية كلية رصينة وبناء هيئات إدارية وتنظيمية فاعلة من أجل             

اع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياً في       وفي وسع القط  .  مشاركة الجمهور  زيادة الحوافز وتشجيع  
عملية التنمية، لذا ينبغي على الحكومات تشجيع شركات القطاع الخاص على اإلسهام في زيادة              

  .اإلنتاجية والتنافسية
 االجتماعية مواتية للتنميـة،     -ت أعلى من التغيرات االقتصادية    اإن آفاق مستقبل تحقيق مستوي    

االسـتثمار األجنبـي    واجتذاب   االستقرار في اقتصاداتها     رهينة بقدرة هذه الدول على تحقيق     
وسـيعتمد  . ، وتقليل المظالم، وإتاحة الفرص المتـساوية      المباشر، وتوفير الحوافز االقتصادية   

اجتذاب االستثمار على تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية مواتية وقادرة علـى تـسهيل              
  .األعمال وتشجيع التجارة
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ربية خالل العقود األخيرة الماضية من عالقاتها االقتصادية مع الدول األفريقية           زادت الدول الع  
إلـى تـوفير    ترمي  من خالل إنشاء مؤسسات مختلفة، من قبيل صناديق التنمية العربية، التي            

 على ذلك هنالك العديد من الهيئات اإلقليمية تلعب         عالوة.  التنموية القروض وبناء البنى التحتية   
 مختلـف الحـوافز التقنيـة والماليـة          في تشجيع التنمية من خالل تـوفير        نشطاً كذلك دوراً 
  .واالقتصادية

وقد ظل المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا يعمل لصيقاً مع المؤسسات الحكومية             
والخاصة في الدول األفريقية في سبيل زيادة التعاون االقتصادي وتعزيز العالقات االقتصادية            

  . األفريقية-جارية العربيةوالت
إن الدول العربية والدول األفريقية تشكل سوقاً كبيراً يوفر فرصاً واعـدة للتوسـع التجـاري                

وينبغي على هذه الدول أن تتحرك في اتجاه إبرام اتفاقيات          . والتعاون االقتصادي في المستقبل   
اتفاقية  (ول االتحاد األوروبي   بين د  للقضاء على رسوم االستيراد أسوة بتلك االتفاقيات المبرمة       

قانون فرص النمـو األفريقيـة فـي الواليـات          (و) الشراكة األوروبية في االتحاد األوروبي    
وقد يبدو هذا االقتراح ممعناً في الطموح نظراً ألنه الدول العربية نفسها لم تـتمكن               ). المتحدة

لمحاوالت المستمرة لترجمة   حتى اآلن من إنشاء سوقها المشتركة بعد قرابة الخمسة عقود من ا           
  .هذا الحلم إلى واقع

إن من شأن توسيع نطاق التعاون بين الدول العربية والدول األفريقية تمكينها من زيادة التجارة               
إن نشر المعلومات التجارية يزيد مـن قـدرة هـذه       . اإلقليمية التي ظلت محدودة لزمن طويل     

 وغيرهـا مـن     توفير الحوافز للشركات المحلية   الدول على تشجيع التجارة اإلقليمية من خالل        
علـى الـدول    لذا ينبغي   . مختلف الهيئات االقتصادية لتشارك في النشاطات المتصلة بالتجارة       

العربية والدول األفريقية تبني التقنيات الحديثة في سبيل تحسين جودة إنتاجها الستيفاء المعايير             
إلى زيادة التنافسية، إلـى جانـب تعميقهـا    ات وفي نهاية المطاف ستؤدي هذه السياس . الدولية

  .للتكامل اإلقليمي والدولي
وخاتمة األمر أن اإلصالحات المؤسسية أضحت مهمة لتعزيز العالقات التجاريـة وتـشجيع             

لذا ينبغي القيام بمساٍع جادة لتمويل األنشطة ذات الصلة بالتجـارة           . المعامالت التجارية البينية  
  .مالية متخصصةمن خالل إنشاء مؤسسات 
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Table No. (1) 

Global and Regional Real GDP Growth (2007 – 2010) 
% 

 2007  2008  2009  *2010  

1.World  3.7  2.5  0.9  3.0  

2. High Income Countries  2.6  1.3  0.1  2.0  

3. Emerging Asia 
     1. China 
     2. India  

8.3 
11.9 
9.0  

6.1 
9.4 

6.3  

5.6 
7.5 

5.8  

7.4 
8.5 

7.7  

4. Latin America  5.7  4.4  2.1  4.0  

5. Middle East North Africa  5.8  5.8  3.9  5.2  

6. Sub – Sahara Africa  6.3  5.4  2.3  4.3  

*Estimates: 
 Sources: UNCTAD (2009) Trade and Development Report  
 The World Bank (2009), Global Economic Prospects  
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Table No. (2) 

World Exports and Imports (2007 – 2009) 
% 

 Exports  Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

1. World  5.5  4.3  4.0  6.4  4.0  3.5  

2. Advances Countries : 
   1. European Union 

   2. U.S.A 
   3. Japan  

3.7 
2.9 
6.8 

6.8  

3.2 
2.9 
5.5 

4.8  

3.0 
2.6 
5.0 

4.2  

3.6 
4.5 
0.8 

0.8  

0.7 
2.2 

-3.7 
-0.8  

1.0 
1.5 

-2.0 
-1.0  

3. Developing Countries 
   1. Arabian Countries  

   2. Sub – Sahara Africa  

8.3 
16.3 
6.8  

4.7 
32.5 
2.1  

4.2 
20.2 
1.8  

10.4 
32.5 
8.6  

8.5 
32.2 
8.6  

7.5 
28.5 
8.2  

 
*Estimate:  

Sources: UNCTAD (2009) Trade and Developing Report  
   Arab Economic Report, 2009  

 
 
 

Table No: (3) 
FDI Flows by Region (2007-2009) 

$Billion 

Region  FDI Inflows  FDI Outflows  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

1.World  2100  1771  1114  2268  1929  1101  
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2. Developed Countries  1444  1018  566  1924  1572  1821  

3. Developing Economies  
   1. Africa 

   2. North Africa 
   3. West Africa 

   4. Central Africa 
   5. East Africa 

   6. Southern Africa 
    

565 
63 
22 
15 

5 
4 

17  

630 
72 
22 
19 

6 
4 

21  

478 
59 
18 
16 

4 
3 

18  

292 
11 

5.8 
1 

0.1 
0.1 

4  

296 
10 

8 
1.2 
0.1 
0.1 

0.6  

229 
5 

3.5 
1.0 
0.1 
0.1 

0.3  

4. Latin America  164  183  117  56  82  47  

5. West Asia  78  90  68  47  38  23  

6. South East Asia  259  282  233  178  166  153  

7. South East Europe and CIS  91  123  70  52  61  51  

*Estimate:  
Sources: UNCTAD (2009) Trade and Developing Report  

   Arab Economic Report, 2009 
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Table No. (4) 

Structure of Gross Domestic Product (GDP) OF Arab Countries (2007-2009) 
% 

 
*Estimates:  

 Sources: Arab Economic Report -2009, the World Bank (2009), World Development  
    Indicators 

 
 
 

Sectors  Structure of GDP  

 2007  2008  *2009  

Commodity Sectors  61.3  64.0  66.5  

Agricultural  6.0  5.4  4.6  

Extracting Industries  39.5  43.4  46.1  

Manufacturing Industries  9.3  8.9  9.2  

Others  6.5  6.3  6.6  

Services Sectors  38.7  36.0  33.5  

 100.0  100.0  100.0  
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Table No. 5 
Foreign Trade of the Arab Countries 2007-2009 

$Billion 
 

 2007  2008  *2009  

World Exports  13,809  16,026  15,818  

Arab Exports  792  1,050  950  

% of World Exports  5.7  6.7  6.0  

World Imports  14,093  16,151  15,941  

Arab Imports  531  702  720  

% of World Imports  3.8  4.3  4.5  

 
*Estimates  

Sources: Arab Economic Report -2009  
 United Nations (2010), World Economic Situations and prospects  

 
 
 

Table No. (6) 
Direction of Foreign Trade of the Arab Countries 

% 
 

 Exports  Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  
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1. Arab Countries  8.9  8.3  8.1  12.1  11.1  11.2  

2. European Union  18.2  17.6  16.2  34.8  31.0  29.1  

3. United States  7.2  10.7  11.5  9.4  8.5  9.3  

4. Asia 
   1. Japan 
   2. China 

   3. Others  

35.2 
14.5 

5.5 
15.2  

37.7 
12.8 

6.8 
18.1  

39.2 
13.2 

7.8 
18.2  

31.8 
4.8 
7.0 

20.0  

28.6 
5.1 

10.2 
13.3  

27.2 
4.5 

11.5 
11.8  

5. Sub – Sahara Africa  1 0.7 1.3 1 1.2 1 

6. Rest of the World  29.5 25.0 23.7 11.9 19.6 22.2 

* Estimates 
Source: Arab Economic Report 2009 

    I.M.F (2009) Direction of Trade Statistics. 
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Table No. (7) 

Structure of Merchandise Trade of Arab Countries 2007-2009 
% 

 Exports  Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

Food & Beverages  2.8  2.4  2.5  12.6  14.1  14.6  

Raw materials  1.1  1.5  1.6  3.3  4.8  5.2  

Fuel  76.8  77.9  78.5  10.3  9.4  10.2  

Chemical Products  6.1  7.0  7.0  9.6  9.3  9.7  

Transportation Equipments  4.9  5.0  5.4  36.0  36.3  35.0  

Manufactures  7.3  6.0  6.5  25.4  24.9  24.5  

Other Goods  1.0  0.2  0.1  2.8  1.2  0.8  

 100  100  100  100  100  100  

*Estimates 
Sources: Arab Economic Report, 2009 
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Table No. (8) 
Structure of Merchandise of Intra – Trade 2007 – 2009 

% 

 Intra Exports  Intra Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

Food & Beverages  13.0  13.3  13.4  11.8  12.4  12.7  

Raw materials & Fuel  58.9  59.6  60.0  52.7  57.2  58.3  

Chemical Products  9.5  10.1  10.2  10.4  9.6  9.2  

Transportation Equipments  4.5  4.2  4.1  6.9  7.4  7.8  

Manufactures  13.0  12.5  12.2  16.4  13.1  11.9  

Other Goods  1.1  0.3  0.1  1.8  0.3  0.1  

 100  100  100  100  100  100  

 
*Estimates 

Source: Arab Economic Report, 2009 
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Table No. (9) 
Structure of Gross Domestic Products (GDP) 

Of Sub – Sahara African Countries (2007-2009) 
% 

Sectors  Structure of GDP  

 2007  2008  *2009  

Commodity Sectors  47  48  46  

Agriculture  15  15  14  

Industry  32  33  32  

Service Sectors  53  52  54  

GDP  100  100  100  

 
*Estimate  

Source: The World Bank (2009) World Development Report 
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Table No. (10) 

Foreign Trade of the Sub – Sahara African Countries 2007-2009 
$Billion  

 

 2007  2008  *2009  

Exports  263  340  300  

% of World Exports  1.9  2.2  2.0  

Imports  243  380  350  

% of World Imports  1.7  2.3  1.7  

 
*Estimates 

Sources: The World Bank (2009) World Development Indicators 
            I.M.F (2009), Direction of Trade Statistics.  
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Trade No. (11) 

Direction of Foreign Trade of Sub- Sahara African Countries (2007-2009) 
% 

Regions  Exports  Imports  

Countries  2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

1. Sub-Sahara Countries  11.3  11.6  11.0  4.9  5.1  5.6  

2. Advanced Countries 
   1. European Union 

   2. U.S.A 
   3. Others  

64.1 
19.8 
18.6 

25.7  

62.2 
20.5 
19.6 

22.1  

61.2 
21.2 
20.6 

20.4  

62.8 
17.3 

3.7 
41.8  

60.5 
16.8 

4.5 
41.5  

58.2 
16.6 

5.2 
36.4  

3. Developing Countries 
   1. China 

   2. Arab Countries 
   3. Others  

24.6 
12.5 

5.7 
6.4  

26.4 
14.2 

6.0 
6.0  

26.8 
16.3 

6.2 
17.5  

32.3 
6.2 
8.6 

17.5  

34.4 
7.9 
9.2 

17.3  

36.2 
8.4 
9.6 

18.2  

 100  100  100  100  100  100  

 
*Estimates 

Source: The World Bank (2009), World Development Indicators. 
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Table No. (12) 

Structure of Merchandise Trade Sub-Sahara African Countries 2007-2009 
% 

 Structure of Merchandise Exports  Structure of Merchandise 
Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

Food  11  11.5  12.0  10.0  9.5  10.0  

Raw Materials  3  3.5  4.0  1  1.2  1.5  

Fuel  39  40.0  42.0  18  17.8  18.5  

Ores of Metals  14  13.0  15.0  2  2.5  2.0  

Manufactures  30  29.0  30.0  64  66.0  63.0  

Other Goods  3  3.0  7.0  5  3.0  5.0  

 100  100  100  100  100  100  

 
*Estimates 

Source: The World Bank (2009), World Development Indicators. 
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Table No. (13) 
Structure of Services Trade Sub-Sahara African Countries 2007-2009 

% 

 Structure of Merchandise Exports  Structure of Merchandise 
Imports  

 2007  2008  2009  2007  2008  *2009  

Food  11  11.5  12.0  10.0  9.5  10.0  

Raw Materials  3  3.5  4.0  1  1.2  1.5  

Fuel  39  40.0  42.0  18  17.8  18.5  

Ores of Metals  14  13.0  15.0  2  2.5  2.0  

Manufactures  30  29.0  30.0  64  66.0  63.0  

Other Goods  3  3.0  7.0  5  3.0  5.0  

 100  100  100  100  100  100  

*Estimates 
Source: The World Bank (2009), World Development Indicators. 
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Table No. (14) 

Merchandise Trade of Arab Countries with SSA 2007-2009 
$ Million 

Sources: Ministry of Trade & Industry, Egypt, 2010,   Arab Economic Report 2009 
 
 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2008  2006  2007  2008  

8  Edible Fruit & Nuts  9  12  12  179  241  207  

9  Coffee & Tea  5  7  8  280  322  445  

16  Meat & Fish  127  147  176     

27  Mineral Fuels  4192  2219  1203  264  365  496  

31  Fertilizers  208  270  106  3  2  3  

39  Plastics  491  508  306  16  14  16  

40  Rubber  85  235  122  15  15  13  

71  Pearls  73  62  240  774  1960  4211  

72  Iron & steel  56  62  65  201  277  122  

74  Copper  4  11  11  382  588  818  

84  Energy Generators  251  339  360  63  180  65  

85  Electrical Equipment  471  500  492  50  56  57  

Total of main items  5972  4372  3101  2227  4020  6453  

Total of X & M (SSA)  8342  7651  6249  3453  5516  8442  

Total  of Arab X & M  680,000  792,000  1050,000  400,000  531,000  702,000  

% of total X & M (SSA)  1.2%  1%  0.6%  0.9%  1%  1.2%  
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Table No. (15) 
Trade of Selected Arab Countries with SSA 2006-2008 

$ Million                       
 Exports  Imports  

 2006  2007  2008  2006  2007  2008  

Algeria  14  675  365  148  232  395  

Bahrain  9  12   21  21   

Egypt  142  251  986  98  167  961  

Jordan  39  64  64  70  68  73  

Kuwait  21  23  66  117  134  152  

Lebanon  166  250  303  142  101  115  

Mauritania   190  29  57  89  100  

Morocco  370  460  646  405  525  530  

Oman  86  80  146  70  68  100  

Qatar  225  188  54  53  92  123  

Saudi Arabia  4549  1772   800  1195   

Syria  119  157  52  26  26  35  

Tunisia  160  214  288  55  100  88  

U A E  2363  3035  3016  1185  2379  5149  

Yemen  60  280  230  116  95  95  

Total  8323  7651  6245  3363  5292  7916  

Source:  National sources, Arab Economic Report 2009  
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Table No. (16) 
Algeria Trade with SSA 

$ Million 

Sources: Ministry of Trade, Egypt, 2010,   Arab Economic report 2009 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2008  2006  2007  2008  

9  Coffee, Tea & Spices     91  153  157  

15  Animal/vet fat     4    

16  Cocoa     11  5  20  

19   1  6  11     

22  Beverages  3  13  22     

24  Tobacco     9  12  13  

27  Mineral Fuels  5  633  313     

40  Rubber  2  6  4  4  7  5  

44  Wood     4  2  9  

85  Electrical Equip     7  15  12  

87  Vehicles      12  158  

Total of main items  11  658  351  130  206  374  

Total of X & M (SSA)  14  675  365  148  232  395  

Total   X & M  54729  60174  78129  20680  25992  37452  

% of total X & M (SSA)  0.02%  1.1%  0.5%  0.7%  0.9%  1%  
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Table No. (17) 

Egypt Trade with SSA 
$ Million 

Sources: Ministry of Trade and Industry, Egypt 2010,   Arab Economic Report 2009 

 
 
 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2008  2006  2007  2008  

17  Sugars  11  44  21     

24  Tobacco     24  38  32  

27  Mineral fuels & oils  37  63  491     

39  Plastics  4  7  39     

44  Wood Articles     4  9  10  

48  Paper & paper board  13  12  47     

72  Iron & steel  10  14  35  2  6  28  

74  Copper     29  49  625  

85  Electrical Equip  5  3  50     

Total of main items  80  140  683  59  102  695  

Total of X & M (SSA)  142  251  986  98  167  961  

Total   X & M  20400  24500  29800  33300  45200  566600  

% of total X & M  0.7%  1%  3.3%  0.3%  0.4%  1.7%  
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Table No. (18) 

Morocco Trade with SSA 
$ Million 

Sources: Ministry of Trade, Egypt 2010, Arab Economic Report 2009 
 
 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2008  2006  2007  2008  

9  Coffee, Tea & Spices  1  1  2  25  32  34  

27  Mineral Fuels  3  16  43  217  264  255  

31  Fertilizers  14  9  5     

39  Plastics  7  12  14     

44  Wood    1  51  82  82  

48  Paper board  20  33  28  1    

52  Cotton  1  1  1  35  38  40  

85  Electrical  parts  33  52  58  4  1  4  

87  Vehicles  15  21  28  13  6  49  

Total of main items  94  145  226  346  423  464  

Total of X & M to SSA  370  460  646  405  525  530  

Total   X & M  12731  15321  19977  23939  31894  41628  

% of total X & M  2.9%  3%  3.2%  1.7%  1.6%  1.3%  
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Table No. (19) 

Saudi Arabia Trade with SSA 
$ Million                                                               

Sources: Ministry of Trade & Industry, Egypt, 2010, Arab Economic Report 2009 
 
 
 
 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2006  2007  

2  Meat  5  3  13  11  

8  Edible Fruit  2  2  66  78  

9  Coffee, tea  % Spices  0.6  0.2  62  72  

17  Sugars  16  13  18  22  

26  Ores    17  7  

27  Mineral Fuels  3980  1139  2  2  

28   53  36  6  5  

29  Organic Chemicals  57  78  22  13  

31  Fertilizers  60  97    

39  Plastics  242  249  4  4  

71  Pearls  0.2  0.9  67  113  

72  Iron & steel  3  1  80  126  

74  Copper  0.1   259  481  

76  Aluminum  1  1  23  30  

 Total of Main Items  4420  1620  639  964  

 Total of Exports & Imports (SSA)  4549  1772  800  1195  

 Total of Exports & Imports  211,000  233200  69,700  90,000  

 % of  total Exports & Imports  2.1%  0.7%  1.1%  1.3%  
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Table No. (20) 

U A E Trade with SSA 
$ Million 

Sources: Ministry of Trade, Egypt, 2010,    Arab Economic Report 2009 
 
 

HS Code  Commodity  Exports  Imports  

  2006  2007  2008  2006  2007  2008  

8  Edible fruit  3  4  4  75  105  140  

27  Mineral Fuels  6  98  90  32  59  168  

39  Plastics  123  152  173  3  3  5  

40  Rubber  75  215  103  1  1  2  

54  Filaments  61  76  62  1   1  

62  Art of Apparel  33  39  40  7  5  7  

69  Ceramic products  53  60  53  1    

71  Pearls  71  49  238  683  1763  4155  

72  Iron & steel  22  31  21  54  49  60  

84  Energy Genarators 196  261  263  12  16  15  

85  Electrical Equip  368  341  267  9  14  8  

94  Furniture  93  107  120  1  2  3  

Total of main items  1104  1433  1434  879  2017  4564  

Total of X & M to SSA  2363  3035  3016  1185  2379  5149  

Total   X & M  145587  178630  236131  100057  150124  202293  

% of total X & M (SSA)  1.6%  1.7%  1.3%  1.2%  1.6%  2.5%  
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Table No. (21) 

Countries Benefiting from Trade Financing 
(Up to 31/12/2009) 

 
Country  $ m  Country  $ m  

Cote Divorce (1)*  7.9  Senegal (4)  24.9  

Gambia (8)  11.2  Seychelles (5)  19.4  

Guinea (1)  4.4  Tanzania (2)  9.7  

Kenya (3)  14.4  Zambia (1)  13  

Mauritius (5)  34.1  Zimbabwe (2)  9.6  

 
 

* (1), (2), (3), (4) & (5) refer to number of operations 
Source: B A D E A, 2010 
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ABBREVIATIONS 

 
AGOA   : African Growth Opportunity Act 

BADEA  : The Arab Bank for Economic Development in Africa 
CIS    : Commonwealth of Independent States  
EU    : European Union 

EPA   : European Partnership Agreement  
GATT   : General Agreement on Tariff and Trade 
GDP    : Gross Domestic Product 
IMF   : International Monetary Fund  
LDC   : Least Developed Countries 

LLDC    : Land –Locked Developing Countries 
MFN   : Most Favored Nation 
NTB    : Non-Tariff Barriers  
ODA    : Overseas Development Assistance  

OECD   : Organization of Economic Cooperation and 
      Development 
SSA    : Sub-Sahara Africa 
TNC   : Transnational Corporations  

U.A.E  : United Arab Emirates  
UNCTAD  : United Nations Conference on Trade and  

     Development  
UNDP  : United Nations Development Program 

WTO   : World Trade Organization    

  
 

  




