
 

 

 

 ما وراء األفق: رؤية لمشرٍق جديد

 
 الملّخص التنفيذي

 
تُشير إلى مكاسب و أوجه التكامل بين مصر، وتركيا، واألردن، ولبنان، والعراق، وسوريا، واألراضي الفلسطينيّة مهّمة، تعتبر 

يبدو أن هذه المجموعة المؤّلفة من  االقتصادي.، والتكامل من ازدياد التجارة، واالستثمار الرعاية المحتملة واألساسيّة الناتجة
لالستفادة من المكاسب الديناميكّية للتكامل، نظًرا  جّيد   شرق الجديد" ألهداف هذه الدراسة، في موقع  مُتّشكل "ال التي سبع دول

ل التنمية االقتصادّية، إلى قربها الجغرافي من األسواق األساسّية. إلى ذلك، توّلد أوجه التشابه في ما بين الدول في مراح
لالستفادة من التنافسّية وأوجه التكامل. كما ُيشير حجم التجارة وبنياه، باإلضافة  عاليةً  وتخصيص الموارد، أو عامل التكلفة قدرةً 
وتوّسع كبيرة غير مستثمرة من شأنها أن تعّزز التكامل  شرق الجديد إلى وجود موارد  مإلى تدّفقات االستثمار في ما بين دول ال

 متبادلة. منفعةيتطّرق هذا التقرير إلى كيفّية االستفادة من هذه القدرات الكبيرة من أجل تحقيق  نطاقه في المنطقة شبه االقليمّية.
 
االقليمّية  شبهتواجه غالبّية الدول في المنطقة  التكامل االقتصادي من الوسائل األساسيّة لالستفادة من الفرص االقليميّة. إن

( التكامل االقتصادي العالمي واالقليمي ii( التنّوع المحدود لالنتاج والصادرات، و)iبعض التحديات المشتركة، من بينها: )
( معّدل البطالة المرتفع في صفوف الشباب. وقد ُيساعد التنسيق بين دول المشرق iiiالضعيف من خالل التجارة واالستثمار، و)

مسائل التنمية االجتماعّية واالقتصادّية المشتركة. وبالرغم من بعض التقّدم نحو التكامل االقتصادي حتى على التطّرق إلى 
محتملة كبيرة. وُيعتب ر تشكيل منطقة اقتصادّية نتيجًة  لتعزيز التعاون منافعُ بالرغم من بعض االختالالت السياسّية، و  اليوم

ُيمكن التوّصل  -ونظًرا إلى الوضع االقتصادي الحالي  -على األمد ْين المتوّسط والطويل، لكن، على األمد القصير  أساسّيةً 
ملموسة من خالل التعاون شبه االقليمي في مجاالت ُمحّددة. وُيعتب ر التكامل االقتصادي السيناريو األفضل األول،  إلى نتائج  

الحواجز السياسّية  وال تقتصرحالي الضرر بشكل أكبر بالعالقات االقتصادّية بشكل عام لكن، قد ُيلحق الوضع االقتصادي ال
االضطرابات السائدة حاليًّا. مع االعتراف بهذه القيود المفروضة على الوضع األمني والسياسي،  على التي ُتعيق االصالح

القصير في القطاعات التنافسّية، حيث القطاعان العام  ُيعتبر السيناريو األفضل الثاني أو الثالث في متناول اليد على األمد
 والخاص في المنطقة مستعّدان للعمل مع بعضهما البعض لصالح رعاية الناس.

 
في المنطقة، وبالتالي  الحّد من الهشاشة االقليميّة وا عادة إحياء االستثمارات والنشاط االقتصاديثمة حاجة ملّحة من أجل 

الحكومات في المنطقة ُمدركة وجود كلفة الفرصة الضائعة لعدم : و اقتصادي، ممّا يُعطي حوافَز قويّةتعزيز االستقرار الماكر 

 



االستفادة من الموارد غير المستثمرة. صحيح أن المسائل األمنّية والسياسّية الجارية في المنطقة شبه االقليمّية أضعفت جهود 
م اعي، لديها مصلحة واضحة في توطيد الروابط النظامّية واالقتصادّية في التكامل، لكن دول المشرق الجديد، بشكل فردي وج 

للدول العربّية أصاًل لمكاسب األمنّية الضمنّية من خالل التعاون الوثيق على الجبهة االقتصادّية. إلى ا االمنطقة، ال سّيما نظرً 
وروبا، باستطاعة هذه الدول أن ُتحّقق تكاماًل أفضل اتفاق تجاري في ما بينها، لكن من خالل تعزيز التكامل مع تركيا وبقّية أ

 في سلسالت القيم العالمّية واالقليمّية التي تستفيد من ميزتها النسبّية ومن المعاملة التفضيلّية. 
 

التجارة وتدّفقات االستثمارات في ما بين دول المشرق أن تُساهم في تعزيز النمو والتغيير البنيوي في  زيادةباستطاعة 
، والرأسمال البشري، ونشر التكنولوجيا. الُمضافة القيمةو ، مّما ُيمّهد الطريق لالستخدام األكثر فاعليًة لموارد المنطقة، المنطقة

أوجه التكامل والتنافسّية من خالل تكامل التجارة االقليمّية. ومع صعود تركيا، أو لبنان،  ُيمكن للشركاء التجارّيين االستفادة من
أو األردن سّلم ميزتها النسبّية الديناميكّية، ُيمكن لعدد  أكبر من الصناعات الكثيفة العمالة االنتقال إلى دول ذات أجور أدنى، 

االضطرابات في  اندالعقطاع األنسجة والثياب، ال سّيما في سوريا، قبل مثل سوريا ومصر. وقد بدأت هذه التطّورات أصاًل في 
االستفادة من انعكاسات التكنولوجيا من  ، مثل لبنان واألردن،. وعلى العكس، باستطاعة الدول ذات األجور األعلى1122العام 

 .المقابل في النفاذ إلى السوق االقليمّية وشبكات التوزيع تأمين مقابلالمستثمرين األتراك 
 

 مصر وتركيا قطبا نمو محتمالن للمنطقة شبه االقليمّية مع انعكاسات محتملة
 

. في خالل من المفترض أن تشّكل مصر وتركيا قطبي نمو مهمَّْين لفضاء اقتصادي أكثر انفتاًحا في المنطقة شبه االقليميّة
لتجارة السلع مع تركيا ومع شركاء إقليمّيين آخرين، إذ أّنها تشّكل صلة وصل مهّمة  ةً واعد زيادةً اختبرت مصر العقد األخير، 

لسلع   قريبة جغرافيًّاة و كبير في الوقت نفسه، تشّكل تركيا سوًقا و بين األسواق العربّية، ال سّيما مع استمرار النزاع في سوريا. 
للتوفيق بين تحرير التجارة واالصالحات االقتصادّية من أجل توليد تنمية  الدول العربّية وخدماتها. كما ُتعتب ر تركيا مثاًل ناجًحا

ونمو اقتصاديَّْين قوي ْين. وباستطاعة الدول كافًة االستفادة من أوجه التكامل االقتصادي في المنطقة شبه االقليمّية من خالل 
السلع وسلسلة القيم واستيراد  ةاألجنبي ةالمباشر  اتاالستثمار  معكثر إنتاجّيًة، مع تحقيق تكامل أكبر التخّصص في قطاعاتها األ

ُتعتبر مصر والعراق في مكانة جّيدة لجذب االستثمارات الرأسمالّية من و المتوّسطة واالستهالكّية المنخفضة الكلفة من المنطقة. 
في حال  جدًّا ات الرأسمالّية أن تكون مرتفعةً ُيمكن للمكاسب من االستثمار كما تركيا نظًرا إلى تكاليف اليد العاملة التنافسّية. 

 تعاون المؤّسسات المحلّية والدولّية في إطار مشاريع  مشتركة.
 

دون مستواها في المنطقة مقارنًة مع القيم األساسيّة، ممّا مصر وتركيا  تجارة لكن، بالرغم من النمو في تجارة السلع، ال تزال
جاذبّية التجارة الذي تّم تطويره  ُيشير نموذج .من أجل تعزيز تكاملهما التجاري المتوّفرةموارد عدم استثمار البلَدْين لل ُيشير إلى

ألهداف هذا التقرير إلى موارد مهّمة غير مستثمرة لمصر وتركيا لتعزيز تكاملهما التجاري في المنطقة. وبالنسبة إلى الدولت ْين، 
ُيعتبر دلياًل فعاًل دون ما هو متوقَّع بحسب مبادئ التجارة األساسّية في النموذج، ما ُتعتب ر التدّفقات التجارّية التي تّم تحقيقها 

هما بنياكما أن الصادرات االقليمّية الثنائّية األطراف إلى هات ْين الدولت ْين دون التوّقعات، نظًرا إلى  تجارة دون المستوى.ل
ثمة مالحظة أخرى ُمثيرة و وتونس إلى هات ْين الدولت ْين دون المستوى.  االقتصادّية. في الواقع، ُتعتبر صادرات األردن، ولبنان،



أن األردن والعراق ي أّن مصر ال تُفرط في التجارة مع أي شريك إقليمي. وفي المقابل، ُتظهر النتائج ه، أال و أيًضا لالهتمام
  عراق تفرطان في التصدير إلى تركيا.تُفرطان في التجارة )من حيث الصادرات والواردات على حّد سواء( وأن ايران وال

 
مكانات استثمارّية وتجارّية كبيرة م -مصر  التوّقعات بالنسبة إلىإلى باإلضافة   اتركيا، ثمة أوجه تكامل اقتصادّية ملحوظة وا 

 بين دول أخرى من المشرق.
 

المجموعة بين مصر، واألردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، وتركيا بشكل جوهري في السنوات العشر  داخلازدادت التجارة 
ُتظهر التوّجهات األساسّية في تدّفقات التجارة االقليمّية أن التجارة داخل المجموعة في ما بين هذه الدول ازدادت . 1الماضية

د.أ. في األعوام مليار  2..1)معّدل ثالثة أعوام( إلى  1111/11مليار د.أ. في األعوام  2.1سبعة أضعاف، فارتفعت من 
. وتعكس زيادة ملحوظة في التجارة داخل المجموعة بشكل جزئي التحّسن في بيئة السياسات حتى اآلن. كما 1112/21

للصادرات في الهامش  استجابت تدّفقات التجارة االقليمّية بشكل ايجابي لتحرير األنظمة التجارّية في السابق. فكان هناك نموّ 
وفي الهامش الممتّد )تصدير منتجات جديدة(، ما هو ُمشار إليه، من خالل  المكّثف )تصدير كمّيات أكبر من المنتج نفسه(

القيمة )أكثر  ثة في التجارة داخل المجموعة من حيدارتفاع القيمة والعدد للمنتجات التي تصّدرها الدول كّلها. لتركيا أكبر زيا
في  لبنان يأتي. ومن حيث القيمة، 21-1112إلى  11-1111أضعاف( من  6ضعًفا( ومن حيث عدد المنتجات ) 21من 

أضعاف(،  1) في المرتبة الرابعة أضعاف(، والعراق 2)أكثر من  في المرتبة الثالثة وسورياضعًفا(،  22)حوالى  المرتبة الثانية
 )أكثر من ضعف ْين(. في المرتبة الخامسة واألردن

 
 مل بالرغم من هذا النمو المرتفع، ال تزال موارد كثيرة غير مستثمرة من حيث تدّفقات التجارة الثنائيّة األطراف في المشرق.

في المئة من مجموع  6.6بشكل متوّسط إال تشّكل الحّصة الُمجّمعة للصادرات التركّية إلى األردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، 
. وفي السياق نفسه، ُتعتبر صادرات دول المشرق إلى الدول العربّية األخرى، بما في ذلك 1112/21الصادرات التركّية في 

في المئة، ما  2.1الخليج، أعلى بكثير من الصادرات إلى تركيا؛ وللبنان أعلى حّصة من الصادرات إلى تركيا مع نسبة 
فوارق جوهرّية حتى ما بين الدول العربّية. في هذا الصدد، يتخّطى قيمة الصادرات اللبنانّية إلى العراق أو األردن. لكن، ثمة 

تبرز حصص الصادرات الثنائّية األطراف المرتفعة بين سوريا ولبنان على التوالي، باإلضافة إلى الحصة العالية للصادرات 
 واألردن محدودًة نسبيًّا.السورّية أو األردنّية إلى العراق؛ في المقابل، ال تزال التجارة الثنائّية األطراف بين لبنان 

 
التي ُتركَّز تدفّقاتها  زيادة تدّفقات التجارة االقليميّة، ثمة فرصة كبيرة لتعزيز االستثمارات األجنبيّة المباشرة، ميزاتعلى غرار 

دول مجلس التعاون الخليجي أهم مستثمر في الدول  تالداخلة حاليًّا على قطاعات العقارات، والبناء، والسياحة، والنفط. وكان
في المئة من  27 1121و 1111 العام ْين . فشّكل مجموع االستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بينبأشواط العربّية

في المئة  62ن، وإلى األردمن تلك الداخلة في المئة  .6ومجموع تدّفقات االستثمارات األجنبّية المباشرة الداخلة إلى لبنان، 
أّما إلى العراق.  من تلك الداخلة في المئة 26إلى مصر، و من تلك الداخلة في المئة .7إلى سوريا، ومن تلك الداخلة 

في المئة من مجموع تدفقات االستثمارات  .االستثمارات األجنبّية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا فشّكلت 
                                                           

 .البيانات حول األراضي الفلسطينّية غير متوّفرة 1



ة الداخلة إلى تركيا. وفي الدول المستوردة للنفط التي تُقيم عالقات وطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، األجنبّية المباشر 
مثل لبنان واألردن، ارتفعت حصة االستثمارات األجنبّية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، 

ًة، وفق المقارنات الدولّية في األردن مرتفعاالستثمار الثابت  يمن مجموع اجمالُتعتبر حصة االستثمارات األجنبّية المباشرة 
 بقيتفي المئة في سوريا.  21؛ مقارنًة مع 1121و 1117في المئة بشكل عام بين العام ْين  21ولبنان، بينما كانت أكثر من 

، باستثناء تدفقات 1121و 1111بيًّا ما بين العام ْين تدّفقات االستثمارات األجنبّية المباشرة االقليمّية في المشرق متدنية نس
االستثمارات األجنبّية التركّية إلى العراق. لكن، تجدر اإلشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى مصدر رأس مال بالنسبة 

 إلى منطقة المشرق برّمتها.
 

اتفاقات  تاريًخا من شّكلتلمناطق التي ل ُمشابهةوبلغت مستويات  1002ازدادت قدرة التجارة داخل المجموعة منذ العام 
إلى أي مدى تتماشى بنية الصادرات لدولة ما مع بنية الواردات لشريك تجاري،  من أجل تقييم. ناجحة تجارة متعّددة األطراف

دول المشرق صادرات  تقديرات وتظهر النتائج، بشكل خاص، تحّسن يتّم تقدير مؤّشرات التكامل التجاري على المستوى الكلي.
لهذه الدول مالت  المصّنعةالزيادة في القدرة على التصدير إلى تركيا أن الصادرات . كما تعكس ملحوظإلى العراق وتركيا بشكل 

في عدد  الملحوظةكما تعكس الزيادة الملحوظة لقدرة التصدير إلى العراق الزيادة منتجات تستوردها تركيا.  نحوإلى التنّوع 
بقدرة جّيدة نسبيًّا على ليل أن األردن ولبنان يتمّتعان السلع التي تستوردها العراق منذ حرب الخليج الثانية. كما ُيظهر التح

ُتظهر النتائج أن أوجه و التصدير إلى ايران وليبيا. وازدادت القدرة على التصدير إلى تونس بالنسبة إلى غالبّية الدول تقريًبا. 
تاريخيًّا اتفاقات  شكّلتما بين الدول التي  في ما بين دول المشرق مرتفعة نسبيًّا وشبيهة للمستويات الداللّية في التجاريةالتكامل 

المشتركة متوّسط االقتصادّية سة للسوق األوروبّية في هذا السياق، سّجلت الدول األعضاء الست المؤس  و تجارة إقليمّية ناجحة. 
على االتفاق؛ ولمنطقة التجارة الحّرة بين كندا والواليات المتحدة قيمة تأسيسّية قدرها  تعندما وّقع 71مؤّشر تكامل تجاري قدره 

. أما المؤّشر لتوّسع االتحاد األوروبي نحو الشرق )بلغاريا، المجر، بولندا، الجمهورّية التشيكّية، الجمهورّية السلوفاكّية( فبلغ 62
البرام اتفاق تجارة اقليمي نسبيًّا ردن، ولبنان، وسوريا، والعراق في مكانة جّيدة . ومن باب المقارنة، ُتعتبر تركيا، ومصر، واأل62

 بشكل عام. 71و 21مع مؤشّرات التكامل التجاري تتراوح بين 
 

 ت صادرات الدول وتخّصصهاتتغّير بنى سالّ 
 

ُتظهر الميزات  حّد سواء.تتخّصص دول المشرق في منتجات مختلفة في الصناعات التحويليّة التقليديّة والحديثة على 
باستثناء العراق، يعكس أداء التصدير األخير تنّوًعا من القطاعات التقليدّية نحو القطاعات الجديدة ذات كشوفة أّنه، النسبّية الم

القيمة الُمضافة األعلى في دول المشرق كافًة. لكن، ال تزال القطاعات التقليدّية )مثاًل، المواد الغذائّية، األنسجة، الثياب، 
منطقة شبه االقليمّية، حيث تظهر المنافسة المباشرة لحصص األسواق العالمّية واالقليمّية األحذية، السلع المعدنّية( سائدًة في ال

في قطاعات التصدير التقليدّية في ما بين لبنان، وتركيا، واألردن، وسوريا، ومصر. ويقترح أداء التصدير على مستوى 
ت التقليدّية من لبنان واألردن إلى مصر، وبدرجة أقل، حيث تحّول التصنيع االقليمي لمنتجات عّدة في الصناعا نمًطاالمنتجات 

. وفي المقابل، حافظت تركيا بشكل أساسي على أداء تصدير قوي في الصناعات 1121و 1111إلى سوريا بين العام ْين 
يًّا للصادرات كما شهدت مصر نمًوا قو حّصتها في األسواق العالمّية في بعض الحاالت.  زادتوالمنتجات التقليدّية، حتى أّنها 



في الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة بشكل أساسي. لكن، ُتشير بيانات التصدير على مستوى الصناعة إلى وجود فرص 
 لتعزيز التجارة داخل المنطقة، في القطاعات التحويلّية ذات االنتاجّية األعلى بشكل جزئي.

 
ُتصّدر األردن األدوية بشكل ناجح؛ إّنها  ّدة، بما في ذلك األدوية.حافظت األردن على أداء تصدير قوي لمنتجات كيمائيّة ع

مؤّخًرا تسعى إلى االنتقال إلى  نأدوية جنيسة في غالبّيتها، مع هوامش ربح أدنى نسبيًّا. لكن الشركات الصيدلّية في األرد
، واجهت الشركات األردنّية منافسة .111و 1117مستوى أعلى في سلسلة القيم من خالل تطوير البراءات. وما بين العام ْين 

فة لتصدير تتمّتع األردن بميزة نسبّية مكشو و إقليمّية متزايدة بسبب األدوية الجنيسة المتدنية الكلفة التي يتّم إنتاجها في سوريا. 
 . 2المنتجات الصيدلّية. وتشّكل تركيا سوًقا كبيرًة للمنتجات الصيدلّية األردنّية التي ُتصدَّر أصاًل إلى لبنان

 
لكن، لم يتقّدم المستوى العام لتطّور الصادرات بشكل ملحوظ نحو سلع ذات قيمة أعلى من حيث محتوى التكنولوجيا أو 

 المعرفة.
 

التقّدم في خالل العقد األخير، لكن يبقى األداء  ضى العام لتطّور الصادرات في الدول العربيّة بعفي الواقع، أظهر المستو 
ساّلت الصادرات لألردن، ولبنان، وسوريا، ومصر بالتطّور ببطء بشكل أكبر. لكن، مقارنًة مع المصّدرين في  تبدأ ضعيفًا.

تركيا وفي دول آسيا الشرقّية السريعة النمو، للشركات العربّية تنّوع صادرات ضعيف بالنسبة إلى المنتجات ذات االنتاجّية 
 األعلى فحسب. 

 
تحقيق التنّوع من خالل صناعات ذات قيمة ُمضافة أعلى من خالل أوجه التكامل  ىقادرة عل مؤّسسات في المشرقال

 .االقتصادّية
 

فضاء المنتج أوجه التكامل االقتصادّية المحتملة بشكل  . يعرض تحليلتُكّمل قدرات التنوّع الخاصة بكل دولة بعضها البعض
ل أكثر على مستوى الصناعة والمنت ج. ُتعتب ر تركيا الدولة األكثر تنّوًعا من حيث التصنيع في المنطق ة، باإلضافة إلى مفصَّ

المنتجات التي تّم تصنيعها في إلنتاجّية )التكنولوجيا(. اختبرت اجنبّية، أو انعكاسات األستثمارات اال، أو مصدر كبير للطلب
من  شّدةب ، ُيمكنها االستفادةمصر وسوريا، زيادة قوّية في التنافسّية في صناعات ُمشابهة مثل الدول ذات األجور األدنى نسبيًّا،

التكنولوجيا زيادة التكامل مع تركيا من حيث التجارة واالستثمار. وبشكل خاص، ثمة مكاسب ُمحتملة كبيرة من انعكاسات 
والمعرفة من خالل سلسالت إنتاج متكاملة مع المصّنعين التركّيين الذين باستطاعتهم، بدورهم، االستفادة من تكاليف أجور 

. وكانت الصادرات األردنّية واللبنانّية متنّوعة أصاًل بشكل مقبول في بال رسوم أو كوتا نفاذ إلى األسواق العربّيةالمحلّية متدنية و 
نات، بشكل خاص في المجموعات العنقودّية للصناعة التحويلّية األساسّية، لكن التنّوع شهد ركوًدا مّذاك. فعلى الدولت ْين التسعي

التنافسّية االقليمّية والدولّية من حيث الكلفة في  لتخّطيالتخّصص في األسواق التحويلّية الناشئة ذات القيمة المضافة األعلى 
دّية. لكن، في الصناعات التحويلّية، ثمة مكاسب محتملة كبيرة من التكامل ما بين األردن، ولبنان، قطاعات الصادرات التقلي
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 جمركّية.



ُتعتبر و على المنتجات النفطّية.  كبيروتركيا من حيث التجارة واالستثمار. وللعراق سلة الصادرات األقل تنّوًعا والمرّكزة بشكل 
بينما ترّكز صادراتها التحويلّية على السوق  والسورّية ّيةمصر الالصادرات مع أكثر تنّوًعا مقارنًة  التونسّيةبنى الصادرات 

 مع تركيا. تونس األوروبّية حيث تتنافس
 

منافع رعاية للدول كّلها  أوجه التكامل االقتصادّية المهّمة والقدرة على التجارة واالستثمار في المنطقة شبه االقليمّية تمنح
 المعنّية.

 
من أجل تقييم  وراء توطيد الروابط االقتصاديّة في المشرق مهمًة للدول كافًة في المنطقة شبه االقليميّة.ستكون المنافع 

يتّم االنعكاسات االقتصادّية المتوّسطة األمد لالصالحات الهادفة إلى توطيد العالقات التجارّية في المنطقة شبه االقليمّية، 
أربعة سيناريوهات ُتشّدد على األوجه المختلفة ويتّم النظر في اف هذه الدراسة ألهد قابل للحوسبةتوازن عام  تطوير نموذج

( إزالة الرسوم الجمركّية على السلع الزراعّية i: )3للعالقات التجارّية في ما بين مصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وسوريا، وتركيا
تحرير خدمات النقل في المنطقة، ما يؤّدي  (iiiدة؛ و)قي  الجمركّية المُ ( الحّد من اإلجراءات غير iiوالمواد الغذائّية الُمعالجة؛ و)

وفي هذا السياق، ستزداد منافع تأسيس منطقة  ( تحرير تجارة الخدمات في المنطقة.ivإلى الحّد من تكاليف النقل التجاري؛ و)
في الحاالت كافًة، من المتوقَّع أن تكون انعكاسات التجارة بالنسبة إلى بعض القطاعات قابلة و حّرة مع زيادة االلتزامات. تجارة 

 أن ُتحّقق دول المشرق مكاسب من حيث الرعاية وفق سيناريوهات السياسة كافًة.توقَّع يُ كما للقياس. 
 

تعزيز التكامل االقتصادي، لكن يُتوقَّع أن يكون  سيناريوهات لة بالنسبة إلى الدول كافًة وفقازدادت مكاسب الرعاية المحتم
ر يُتشّكل مكاسب الرعاية من تحر  أكبر في حال تحرير الخدمات. حجم الصادراتعلى و على الرعاية العامة االصالحات قع و 

مليار  21درها الخدمات حّصة األسد من المكاسب كّلها المرتبطة بسيناريوهات االصالح األربعة. ومع زيادة تراكمّية للرعاية ق
أن يكون العراق ُيتوقَّع في المئة(، ُيتوقَّع أن تكون مصر المستفيدة الكبرى بشكل عام بينما  22د.أ. )أي زيادة الرعاية بنسبة 

 22.6مليار د.أ.، تليه سوريا )زيادة بنسبة  1.7في المئة تقريًبا أو  22المستفيد األكبر بشكل نسبي، مع ارتفاع الرعاية بنسبة 
 ما مليارات د.أ.، 21في المئة(. أما تركيا فستكسب ما ُيقارب  1.1(، ولبنان )بنسبة 6.7المئة(، واألردن )زيادة بنسبة في 
م في المئة في دخل الفرد الواحد. وُتعتب ر هذه المكاسب كّلها تقريًبا نتيجة  2.2نظًرا إلى حجمها الكبير، إلى زيادة بنسبة  ،ُيترج 

  ارة الخدمات.تكامل أكبر من خالل تج
 

في تركيا، يختلف الوقع على الصادرات بحسب الدولة، والقطاع، وأداة االصالح، ويكون كبيرًا بالنسبة إلى بعض القطاعات. 
ويتوقَّع أن  وقع سلبي محدود على إجمالي الصادرات. لهقد ال يكون لالصالحات تأثير أو في حال تحرير الخدمات، قد يكون 

 قطاع على قطاع البناء. ومن شأن دفع االنتاجّية المتوقَّع فييؤّثر تحرير الخدمات في تجارة تركيا مع شركائها في المشرق 
البناء أن ُيحّفز النشاط المحلي في تركيا، ال الصادرات. وفي دول المشرق األخرى، سيكون الوقع على إجمالي الصادرات 

في حالة تحرير الخدمات. ومن شأن تحرير الزراعة وتحسين  ا، لكن الوقع لن يكون مهمًّا إالّ وهات كّلهإيجابيًّا في السيناري
لوجيستّية النقل دعم الصادرات الثنائّية األطراف للمنتجات الزراعّية والمواد الغذائّية الُمصنَّعة في دول المشرق. ومن شأن الحّد 
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أن يزيد من صادرات المنتجات الزراعّية، والنفطّية، والمعدنّية، وتلك القائمة على الموارد قي دة من اإلجراءات غير الجمركّية المُ 
من تركيا، والمنتجات التحويلّية من األردن ولبنان، والنفط الخام، والبترول، والمنتجات المصّنعة من سوريا. ومن شأن تحرير 

ألردن، ولبنان، وسوريا. وسيكون الوقع على صادرات العراق العرض وتشجيع صادرات الخدمات من ا الخدمات تحسين استجابة
 ال ُيذكر.

 
في المشرق قدرة عالية على تعزيز التكامل من خالل تجارة الخدمات وُيعتَبر تحرير قطاع الخدمات ُمهمًّا للدول كافًة 

 لالستفادة من مكاسب الرعاية الُمحتملة.
 

االقتصاديّة في منطقة المشرق حوافز جّذابة إلعداد أجندة تعاونيّة تهدف إلى تُعطي أهميّة الخدمات بالنسبة إلى البنى 
زة للمنافسة من  ق. يسود قطاع الخدمات بشكل واضح في المشر تسهيل تجارة الخدمات الموسّعة واعتماد أنظمة نظاميّة مُعزِّ

جمالي المخرجات. وفي خالل العقد الماضي، شهدت صادرات الخدمات  أسرع نمو في األردن، ولبنان، وسوريا. حيث العمالة وا 
وأداء تصدير قوي. وسادت على تجارة الخدمات في المشرق خدمات السفر، والنقل،  ةخدمات واسع اتولألردن ولبنان قطاع

المالّية شهدت تغّيًرا أسرع في العقد األخير. كما أّن آفاق الخدمات لكن صادرات خدمات التواصل والتأمين و وخدمات أخرى، 
لتنافسّية مؤاتية. ولدول المشرق ميزات نسبّية مكشوفة في قطاع خدمات واحد على األقل. ولمصر والعراق واألردن ولبنان ا

وسوريا وتركيا واألراضي الفلسطينّية ميزة نسبّية لتصدير خدمات السفر. إلى ذلك، ُتشّكل خدمات النقل قطاًعا حيث لمصر 
التصدير. إلى جانب خدمات السفر، للبنان ميزات نسبّية في صادرات خدمات  واألردن وتركيا ميزة نسبية مكشوفة في

 الكمبيوتر، والبناء، وقطاع المالّية.
 

. تبرز مصر من حيث قيِّدةدول المشرق ال تستفيد بالكامل من الفرص االقليميّة نظرًا إلى سياسات تجارة الخدمات المُ  لكنّ 
ا لبنان فله أعلى مستوى من القيود الصارمة قي دة في مجال الخدمات. أمّ الُمطّبقة والمُ المستوى العالي ألنظمتها النظامّية 

المفروضة على العرض العابر للحدود. لدول المشرق كافًة أنظمة نظامّية ُمقي دة إلى حّد بعيد، ترعى الحركّية المؤّقتة لمؤّمني 
حركّية المهنّيين الكفوئين. كما  تيسيرالعتراف المتبادل التي تهدف إلى الخدمات. تّتسم المنطقة شبه االقليمّية بقّلة مبادرات ا

دة في مجال حركّية األشخاص الطبيعّيين. عند قي  تبرز مصر وتركيا من حيث المستوى العالي ألنظمتهما النظامّية الُمطبَّقة والمُ 
يث تجارة حمن بين األكثر تقييًدا في العالم من  المقارنة بشكل عام في مجال ضبط الخدمات، ُتصّنف المنطقة شبه االقليمّية

 عبر القطاعات كافًة. و في أنماط العرض دة قي  الخدمات، مع مستوى إجمالي لإلجراءات المُ 
 

السلطات الحكوميّة المحافظة على  بتفضيلتتعّلق مسألة أساسيّة ناتجة عن القيود الصارمة ألنظمة الخدمات في المشرق 
. حتى في المجاالت الخالية من القيود الصريحة، قد ال يعني درجة عالية من استقالليّة السياسات واستنسابيّة األنظمة

دائًما انفتاًحا بحكم الواقع بدرجة مقبولة. ففي قطاعات مختلفة، يبقى تخصيص التراخيص التشغيلّية االنفتاح بحكم القانون 
لجديدة استنسابيًّا بشكل غير مقبول في دول  عّدة. وبالتالي، من االصالحات األساسّية، كيفّية التوفيق بين االستنسابّية ا

 النظامّية، من جهة، والحاجة إلى وضع قواعد واضحة لمؤّمني الخدمات من جهة أخرى.
 



من أجل تعزيز التكامل االقليمي في ثمة حاجة واضحة إلى جهود أكبر متعّددة األطراف نحو تحرير الخدمات في المنطقة. 
تجارة الخدمات، على دول المشرق بذل جهود كبيرة من حيث التعاون والتحرير. وكما تّم قياسه في هذا التقرير، سُيساهم 

. بينما ُيقّدم تحرير الخدمات بشكل ملحوظ في تحسين الرعاية لدول المشرق كافةً التكامل في داخل المنطقة ألسواق الخدمات 
ح، كما هي الحال بالنسبة إلى تجارة السلع، تقترح أدبّيات السياسة أّنه منافع  مباشرةً  أن تنشأ منافع منهجّية أكثر انتشاًرا عن  ُيرجَّ

ن تحرير الخدمات لدول المشرق ع الناجمة الوقع االيجابي لتحرير الخدمات على إنتاجّية التصنيع. وال شّك في أّن المنافع
صانعي السياسة  في صلب اهتمامهذه المسائل ال بّد أن تكون تحرير تجارة السلع. و  الناتجة منستكون أكبر من تلك 

 االقليمّيين.
 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )المينا(، يواجه صانعو السياسات عدًدا من التحديات المشتركة التي تدعو إلى 
يبدو أن العديد من مثل  القادرة على سّد حاجات المنطقة األكثر إلحاًحا. االقليميّة العامة السلعمبادرات عمل َجماعيّة وتأمين 

، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز تكامل أكبر للسوق عبر اتإصالح السياسبرتبط بالردود المرّكزة على الخدمة و هذه التحديات م
ك التدريجي للمعّوقات يكمناخات استثمارّية والمباشرة بالتفجهود هادفة إلى تعزيز بذل مجموعة من صناعات الخدمة من خالل 

جراء مفاوضات إل التعاون في المشرق فرصةً  ُيشّكلاألساسّية أمام التجارة واالستثمار في الخدمات. وفي عالم الخدمات، 
ح أن الخليجي وتكثيف الجهود بموجب اتفاقات اقليمّية  تفضيلّية مع دول مجلس التعاون البيئات النظامّية  ترفعقائمة. ومن المرجَّ

خدمات. ولهذه الغاية، على حكومات المشرق أن تسعى إلى تحسين نوعّية المؤسسات الصادرات من لنوعّية األعلى ذات ا
 النظامّية وتزويدهم بالموارد المالئمة والكفاءات المطلوبة.

 
 من شأن تحرير التجارة في الخدمات المالّية أن ُتساعد دول المشرق على االستفادة من الفرص االقليمّية

 
يكشف تحليل لتجارة الخدمات الماليّة في المنطقة شبه االقليميّة أّن المؤّسسات الماليّة اللبنانيّة واألردنيّة تتمتّع بالقدرة على 

غير متماثلة بشكل أكبر، مقارنًة مع أنشطة تجارة  . يعكس تطّور أنشطة الخدمات المالّية العابرة للحدود صورةً النمو بشكل أكبر
في  الرئيسيمنطقة المينا. في تركيا اليوم ثمانية مصارف مرخَّص لها بالكامل من منطقة المينا، مقّرها دول يا و السلع بين ترك

مجلس التعاون الخليجي. تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى أن المؤّسسات المالّية اللبنانّية واألردنّية دول و لبنان، واألردن، وليبيا، 
قليمّية. وأثبتت أنشطة هذه المصارف فرًصا للتجارة في الخدمات ناجمة عن النشاط هي األكثر نشاًطا في األنشطة اال

االقتصادي االقليمي المتزايد القتصادات المنطقة هذه، التي تتمّتع بموارد طبيعّية أقّل نسبيًّا. كما تلعب هذه المصارف دوًرا 
اقتصاد في المنطقة، الذي ُيعاني حاليًّا عجًزا حسابيًّا كبيًرا.  الكبير في منطقة الخليح وأكبر يًطا مهمًّا بين مجموع رأس المالوس

تعّددة األبعاد ُتضاف إلى األوجه كّلها الناشئة عن توطيد الروابط االقتصادّية بين ومُ  هّمةً مُ  وتعكس هذه المالحظات كّلها منافع  
 تركيا ومنطقة المينا.

 
المالي الضروريّة والمحافظة على األطر الماكرو ماليّة الداعمة لعمليّة يُعتبَر من األساسي المباشرة بإصالحات القطاع 

، مثل خدمات القطع األجنبي والتحويالت نسبيًّامالئمة ال المالّية خدمات مرتبطة بالتسديداتتؤّمن مؤّسسات المنطقة  االصالح.
 تتأّلففي المنطقة كّلها تقريًبا.  المقّومات الالزمةالمالّية من أجل دعم أحجام التجارة الحالّية. لكن، تفتقر القطاعات المالّية إلى 



ا يكفي. وبالتالي، ُيعتب ر الخدمات المالّية غير المصرفّية غير متطّورة بم ألنّ المصارف التجارّية  من أساسي األنظمة بشكل  
الدعم المالي للمعامالت التجارّية ضعيًفا. ويجعل غياب خدمات االستخبارات المالية العابرة للحدود وآلّيات إنفاذ العقود الفاعلة 

ادًرا أيًضا. كما التجاري العابر للحدود نتقييم المخاطر بشكل مالئم صعًبا جدًّا، ال بل مستحيل. وبالتالي، ُيعتب ر تأمين االئتمان 
تجدر اإلشارة إلى أن األسعار المالّية في دول عديدة بالكاد ُتحّددها السوق. صحيح أن اآللّيات المعنّية لتحديد هذه األسعار 

 نصر  في األسعار المالّية األساسّية ع متمّيزة وكبيرة نسبيًّا لتقّلباتالفرص و/أو االحتماالت  ، لكن توّلدُتعطي نوًعا من االستقرار
 خطر آخر للمشاركين في السوق المالّية.

 
ثمة حاجة واضحة للتركيز على قطاع الطاقة لتحفيز نمّو القطاع الخاص واالستفادة بشكل أكبر من الفرص االقتصادّية 

 االقليمّية.
 

تعزيز القدرة على  ممعّوقات أما ةصحيح أن الطلب على الطاقة، ال سيّما في قطاع الكهرباء، مرتفع في المنطقة. لكن، ثم
ة مجموعة من البنى التحتّية للتوصيل الكهربائي بين شبكات دول المشرق )العراق، سوريا، لبنان، األردن، . ثمّ توليد الكهرباء

مصر، واألراضي الفلطسينّية(، ودول المغرب )ليبيا وتونس(، والدول المحيطة )تركيا وايران(. تونس )باإلضافة إلى الجزائر 
تاجرت دول المشرق وتركيا في الكهرباء ألكثر من عقد وقد موصولة بالشبكة األوروبّية وتعمل بشكل متزامن معها. والمغرب( 

ن كان حجم التجارة دون القدرة المتوّفرة بكثير. وُيعتب ر الحاجز األساسي النقص في الكهرباء في غالبّية دول المشرق  ونصف، وا 
وأغلى بكثير مّما كان عليه في  اد، نادرً حي أصبح، في غضون عقد واذلغاز، الوالعجز على إضافة القدرات على أساس ا

ازدياد الطلب على  مع. جدًّاغرية النمو السريع للصادرات الدولّية للغاز من منطقة الشرق األوسط بأسعار مُ  بسببالماضي، 
-الكهرباء وعلى الغاز في مصر، بالكاد تّم استخدام خطي أنابيب الغاز االقليمي ْين القائم ْين )الخط العربي والخط العريش

 أشكلون(
 

إضافّية للتخفيف  االقليمّية إلى خطوط تحويل شبه . تحتاج المنطقةتحتاج دول المشرق إلى التنافس في السوق الدوليّة للغاز
بطريقة متزامنة و  المحلّية للتدّفقات العابرة للحدود. كما تحتاج إلى تحسين قدرتها على تشغيل الشبكات بشكل كبير المعّوقاتن م

ومستدامة، من خالل تحديث الترتيبات النظامّية وقوانين الشبكات. البنى التحتّية لتجارة الغاز عبر أطراف توريد الغاز الطبيعي 
العراق، مّما من شأنه في  تركيا( أو قيد اإلنشاء/التنفيذ في األردن، ومصر، ولبنان، وسوريا، أو ُمخطَّط لها الُمسيَّل قائمة )في

في المئة منه في دولت ْين، هما العراق  2.أن يدعم نمو تجارة الغاز الطبيعي الُمسيَّل. لمنطقة المشرق احتياطي غاز كبير، 
ًدا صارمًة في تعزيز القدرة على إنتاج الغاز لسّد الطلب عليه. بالنسبة إلى ومصر. لكن، يواجه كل من مصر والعراق قيو 

مصر، تكمن القيود في حجم احتياطي الغاز لديها. أما بالنسبة إلى العراق، فتكمن القيود في قدرته على التطبيق. للعراق القدرة 
وف شور. وُيقدَّر احتياطي األتشاف الغاز أساسي لخطوط الغاز. وفي لبنان تطّور إيجابي مع اك كموّردعلى التطّور 

كلم مربع في شرق البحر المتوّسط  21111الهيدروكربون القابل لالسترداد تقنيًّا في منطقة حوض المشرق الممتّدة على 
سرائيل، وقبرص، وتركيا، ومصر، وسوريا حصص إقليمّية في هذه المنطقة( مع حوالى  مليون برميل من  .262)للبنان، وا 

تّم اكتشاف كمّيات كبيرة من الغاز الطبيعي في و ترليون متر مكعب( من الغاز.  1.7ترليون قدم مكعب ) 221.2ط والنف
، أّكدت شركة أميركّية للتنقيب عن 1121المناطق األوف شور في إسرائيل )ال سّيما في حقل لوياثان(، وفي العام 



. أّما لبنان فينوي تقسيم منطقة األوف الشور لديه إلى بلوكات الذي تّم اكتشافه الهيدروكربون الجدوى التجارّية لطبقات الغاز
جراء جوالت دولّية من العروض  نتاج. لمنحوا   عقود تنقيب وا 

 
 ُيمكن تحسين التواصلّية من خالل خدمات النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
خدمات تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى المنافع المتأتية من ثمة أوجه تكامل يُمكن تحقيقها من خالل التجارة في 

خدمات ثمة فرصة كبيرة لتجارة  ن للتجارة في قطاعات أخرى.خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المُعّززة، كبرنامج مُمكِّ 
 71و 21االتصاالت الالسلكّية ما بين االتصاالت الالسلكّية. وفي بعض دول المشرق، شّكل االستثمار األجنبي المباشر في 

في المئة من االستثمارات المباشرة األجنبّية في السنوات الماضية القليلة. كما ثمة فرصة قوّية ألسواق البرامجّيات والتطبيقات 
فادة من اقتصاد على الهاتف النّقال للنمّو وتخّطي الحدود الوطنّية وخلق قيمة ُمضافة أكبر على المستوى االقليمي، مع االست

كبيرة مصادر خارجّية، مّما من شأنه أن يتمّتع بقدرة  سّلمي أكبر. لكن المنطقة ُتعتب ر متأّخرًة في االستعانة بمجموعة  كبيرة  من
تجارة الخدمات المهنّية الُممّكنة من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. لكن النطاق على خلق فرص عمل من خالل 

 ارة بالمعّدات أو لتطوير صناعة معّدات ألهداف التصدير.محدود للتج
 

، عاماًل ممّكنًا قويًّا في تطوير التجارة، باإلضافة إلى أّنه بشكل خاص الحزمة العريضةو يُعتبر قطاع المعلومات واالتصاالت، 
في  21نفوذّية الحزمة العريضة بنسبة ( أن زيادة 1112) Wallsten عتبر والستيني   .ُيشّكل قطاًعا مهمًّا بالنسبة إلى االقتصاد

في المئة. وللدول التي لطالما اعتبرت من األمثلة العليا من حيث أداء التجارة  2مرتبطة بزيادة في الصادرات بنسبة تفوق  المئة
ة، مع أضعاف أكثر، مقارنًة مع بعض دول المشرق. ُتعتبر تركيا الرائدة في المنطق 21أسعار اتصاالت دولّية أرخص حتى 
ضعًفا مقارنًة مع تونس. وُيعتب ر مسار إصالح ُمشابه للمسار الذي اّتبعته تركيا في  22تعريفات االتصاالت الدولّية أرخص بـ

. في هذا السياق، ُتعتبر تكنولوجيا المعلومات ةوالتكامل في المنطقة شبه االقليميّ  ةاالتصاالت الالسلكّية شرًطا لتعزيز التجار 
ُيمكن للمنطقة االستفادة من ارتفاع االستعانة بمصادر  خارجّية في العمل، كما لتكامل سلسلة التوريد المعّقدة.  عنصًرا مساعًدا

إلى قطاع الحزمة  التي تنطبق بشكل خاص على صناعات تصنيع األنسجة والسيارات، في حال إدخال االصالحات المالئمة
 العريضة واالتصاالت الالسلكّية.

 
. ُتعتبر بنى ضروريّة من أجل تعزيز االستثمار في البنى التحتيّة لالتصاالت الالسلكيّة وتقليص األسعار سياسات الحكومة

ا من خالل تعزيز هتحتية لالنترنت بكلفة متدنية وسرعة عالية مهّمة من أجل تسهيل التكامل. وثمة قدرة كبيرة ُيمكن تحقيق
في ما بين دول المشرق. وتحقيًقا لهذه الغاية، تحتاج الدول في المنطقة شبه االقليمّية إلى تعزيز التنافسّية في  ّيةلصاالتو 

القائمة خلق بيئة مؤاتية  الجمركّية االتصاالت الالسلكّية، من خالل اّتباع أمثلة األردن وتركيا. ومن شأن إزالة الحواجز
م إلى تدهور سريع في سعر االتصاالت لالستثمارات االقليمّية وشبه االقليم ّية في البنى التحتية للحزمة العريضة، مّما ُيترج 

. وُيعتبر االنتقال إلى الحزمة العريضة 4Gو 3Gأن ينتهز فرصة االنتقال إلى خدمات  ، من جهته،الدولّية. وباستطاعة لبنان
 . بشكل جّيد إدارة عملّية انتقال سياسية واقتصادّيةتحتاج إلى ّنما في بيئة ُمحّررة أولوّيًة أساسّيًة بالنسبة إلى منطقة المشرق، إ

 



تُعتبَر مستويات حركة الركاب الجويّين الحاليّة منخفضة. لكن، تّمت مالحظة معّدالت نمو أعلى في السنوات األخيرة في 
الركاب الجويّين في الشرق األوسط  أسواق اقليميّة ُمختارة تُشير إلى احتمال تحقيق نمو سريع. وفي الواقع، تتغيّر أسواق

نموًّا سريًعا في حركة الركاب الجوّيين، ضمن المنطقة لها . شهدت تركيا التي تتطّلع إلى خدمة المنطقة كمركز بشكل سريع
األخيرة مع في السنوات الرّكاب كمركز بحكم الواقع مع زيادة ُملفتة في حركة م. في الواقع، تبرز تركيا أصاًل ومع باقي العال

ات خدمات جوّية ثنائّية الدول كافًة في المنطقة، بما في ذلك ايران. وتبلور هذا النمو بالرغم من أن تركيا ال يزال لديها اتفاق
ليست تركيا عضًوا في اتفاق متعّدد و أكثر تقييًدا مع دول عديدة من المنطقة، أكثر من تلك التي مع بعضها البعض. األطراف 

حركة الرّكاب الجوّيين بين غالبّية الدول العربّية، الحرّية العربّية للبرنامج الجوي للهيئة العربّية للطيران المدني.  األطراف يرعى
في المقابل، ُتشير إجراءات منظمة التجارة العالمّية إلى أن ترتيبات حركة الرّكاب الثنائّية األطراف في تركيا مع هذه الدول 

، يبدو أن اتفاق الهيئة العربّية للطيران المدني بحّد ذاته لم ُيحّقق قدراته بالكامل وكان أقل تحّرًرا في . إلى ذلكجدًّا ُمقي دة
 الممارسة مقارنًة مع الشروط الرسمّية التي هو قائم عليها.

 
دة األطراف، مثل المتعدّ  االتفاقاتالسياسات األكثر تحّررًا مرتبطة بحركة أكبر للرّكاب، لكن هذه العالقة أضعف بكثير في 

جاذبّية ألهداف هذا العمل، مع تحليل الروابط بين السياسة والحركة الثنائّية ر نموذج . تّم تقديالهيئة العربيّة للطيران المدني
تم استخدام مجموعة نماذج اختبارّية لحركة الرّكاب الجوّيين من ف. لحركة الرّكاب دة األخرىاألطراف مع رصد العوامل الُمحد  

التزامات قياس تّم استخدام مؤشرات منظمة التجارة العالمّية لو جل فهم أفضل للعالقة بين سياسة النقل الجوي والحركة الدولّية. أ
السياسات في اتفاقات الخدمات الجوّية الثنائّية والمتعّددة األطراف وتّم ربط اإلجراءات ببيانات االيكاو حول حركة الرّكاب 

النتائج إلى أن وضع اتفاق اقليمي للسموات مفتوحة وتنفيذه بالكامل يوّلد مكاسب مهّمة، من حيث ازدياد فرص ُتشير  الجوّيين.
 الرحالت المباشرة وحجم حركة الرّكاب.

 
صالحه.  يجب أن ُتشّكل خدمات السياحة جزًءا من اتفاقات التجارة االقليمّية من أجل استعادة القطاع وا 

 
افة إلى الروابط القائمة أصالً، ثمة فرصة لتعزيز التكامل في المنطقة شبه االقليميّة وتعزيز أوجه في خدمات السياحة، باإلض

. باستطاعة التنسيق ما بين دول المشرق أن ُيحّسن التنافسّية ويزيد من التشابه من أجل تطوير عرض أشمل لخدمات السياحة
أوسع من الخدمات والعروض للسياحة والمساهمة في تعزيز ايرادات جاذبّية المنطقة شبه االقليمّية من خالل تأمين مجموعة 

باستطاع التعاون شبه االقليمي الُمحتم ل أن يرّكز كما  ئح الواحد وتنويع أصول السائحين.السياحة من خالل زيادة االنفاق للسا
يير، النوعّية(، وتسهيل الترانزيت وحركة مختلفة، مثل البنى التحتّية ووسائل النقل، وتنظيم قطاع الضيافة )المعا على مواضيع  

من  أن تكون مفيدةً الناس )تأشيرات الدخول، اتفاقات السماوات المفتوحة(، والتدريب. وُيمكن لمجموعة عنقودّية إقليمّية للسياحة 
أجل استخدام أوجه التكامل في قطاع السياحة والترويج للسياحة في المنطقة، مّما من شأنه أن يعّزز عرض خدمات السياحة 

 المتنّوعة التي يتطّلع إليها الجيل الجديد من السائحين.
 

لسياحة في المشرق لضربة تعّرض قطاع ا. ثمة حاجة إلى إصالحات في قطاع السياحة، ال سيّما بعد اضطرابات الربيع العربي
، انخفض عدد السائحين 1122و 1121نتيجًة للربيع العربي وانعدام االستقرار االقتصادي في أوروبا. بين العام ْين  قاسية  



في سوريا بقيمة مليار في المئة في مصر وتراجعت مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي  11.2الواصلين بنسبة 
ال بّد من بذل الجهود على المستوى شبه االقليمي. ف، بشكل أكبر تجاوز األزمة واالستفادة من أوجه التكاملمن أجل د.أ. 

ويحتاج تيسير قطاع السياحة في المشرق ونمّوه إلى إزالة المعّوقات، ويشمل ذلك خدمات السياحة، باإلضافة إلى مجموعة من 
ى السياحة، مثل النقل، أو الطاقة، أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو الخدمات األخرى التي ُتعتب ر مهّمًة بالنسبة إل

ن القيود مالتجارة في قطاع السياحة، يبقى عدد  مالخدمات المالّية. بينما غالبّية الدول أزالت المعّوقات بشكل أحادي الجانب أما
وحدها لن تكفي  من أجل زيادة تنافسّية الدول في المفروضة على أنماط عرض خدمات السياحة كّلها. فاالصالحات المحلّية 

 الهيئاتللتحّرك وال بّد من استحداث ال بّد أن ُتشّكل السياحة جزًءا من أولوّيات اتفاقات التجارة االقليمّية و قطاع السياحة. 
 المالئمة من أجل الترويج لها.

 
 من أجل تعزيز التكامل االقتصادي. لةالمؤهّ تحتاج تجارة الخدمات واالستثمارات األجنبّية المباشرة إلى حركّية القوى العاملة 

 
 على قيودال. ثمة أدّلة قوّية ُتظهر أن لدول المشرق أنظمة نظاميّة مُقيّدة بشكٍل عاٍل ترعى الحركيّة المؤّقتة لمؤمّني الخدمات

بالنسبة  -سوق العمل تفرض عبًئا أكبر على االقتصاد العالمي، مقارنًة مع قيود التجارة المتبقية. وتعتمد المكاسب من الدمج 
االتفاق بينما مّؤمنو  .الناتجة عن الفوارق في التخصيصاتعلى توجيه الميزة االقتصادّية  - السلع، ورأس المال، والناس إلى

يخضعون بشكل نموذجي عالمًيا للمعّوقات النظامّية األكثر  GATS Mode 4 2النمط  -في الخدمات العام المتعّلق بالتجارة 
إلى حدٍّ بعيد، وأداء العمالة ضعيف،  ُمجّزأةشرق إلى منطقة حيث أسواق العمل صرامًة، ُيشير مستوى صرامة القيود في دول الم

، ما يعكس بدوره انعدام تماثل بنيوي ما بين حاجات سوق العمل (المؤّهلينال سّيما في صفوف الشباب ) والبطالة مرتفعة
وعرض المهارات الناشئة عن مؤسسات التعليم الثالثة في قسم كبير من المنطقة. يّتسم المشرق، على غرار منطقة المينا بشكل 

رز مصر وتركيا من خالل المستوى . وتبالخبراء المؤّهلينحركّية  تيسيرأوسع، بندرة مبادرات االعتراف المتبادل الهادفة إلى 
تكامل تعزيز ال العالي لصرامة القيود المفروضة على األنظمة النظامّية الُمطّبقة على حركة األشخاص الطبيعّيين. ومن أجل

مسائل حركّية  في ما يخّص  ريجهود من أجل التحر الوبذل  كبير   قليمي في تجارة الخدمات، على دول المشرق التعاون بشكل  اإل
 القوى العاملة.

 
كجزء من تجارة الخدمات أو  التنّقل المؤهّلةالقوى العامة  باستطاعةتمنح القوى الديمغرافيّة فرص "التحكيم" للمشرق، حيث 

المتوّسط في مرحلة  البحر . ُتعتبر منطقةاالستثمارات األجنبيّة من أجل تسهيل التكامل االقتصادي في مجال مهاراتال لنقل
ين يزداد بشكل سريع، سيترافق مع جه دول عديدة في أوروبا عدد مسنّ حاسمة من حيث التكامل االقليمي ألسواق العمل. كما توا

ن دخلت غالبّيتها في مرحلة انتقالّية ديمغرافّية خاصة بها مع تراجع معّدالت الخصوبة، تقّلص القوى العاملة في العقد المقبل. و  ا 
وشباب نسبيًّا، يواجهون آفاق سوق عمل  مثّقفونوفي جنوبه لديها سّكان  طتزال غالبّية الدول في شرق الحوض المتوسّ ال 

 المؤّهلةُتعّزز الرعاية للمنطقة حيث باستطاعة القوى العاملة  فريدة فرص "تحكيم" المتباعدةتوّلد هذه األنماط الحالّية فقاتمة. 
التكامل االقتصادي.  تيسيراالستثمارات األجنبية المباشرة من أجل  في مجال مهاراتالات أو نقل التنّقل كجزء من تجارة الخدم

ونظًرا إلى القرب الجغرافي وتوّجهات الهجرة التاريخّية، ثمة منافع ديمغرافّية ُمحتملة للحركّية الزائدة بين الدول في أوروبا وفي 
 المشرق.



 
إطار إقليمي حيث تنّسق الدول المرسلة والدول المتلقية سياساتها وأعمالها من أجل  يجب إدارة حركيّة القوى العاملة ضمن

بينما يتّم الحّد من التشّوهات واالختالالت المحتملة. ُيساعد التعاون  تحقيق مكاسب الفاعليّة األعلى لألطراف المعنيّة كّلها
الحدود بشكل أفضل. وُيعتب ر التنسيق أساسيًّا من أجل وضع االقليمي على خلق الفرص من أجل إدارة حركة القوى العاملة عبر 

أن ُيساهم في الوقاية من مشاغل الهجرة غير الموثّقة،  ه( من شأنiإطار قانوني مستدام من شأنه أن ُيحّقق أهداًفا متعّددة: )
( من iiقيود المفروضة على الهجرة، )حّدة الالتي ُتشّكل أحد المصادر األساسّية للمعارضة السياسّية في أوروبا على أي تخفيف ل

( من شأنه iiiشأنه أّن يؤّدي إلى حماية أكثر صرامًة لحقوق المهاجرين، بما في ذلك الحماية االجتماعّية والمعاشات التقاعدّية )
مّما قد يكون مهمًّا أن يقّلص تكاليف التنفيذ والمعامالت كّلها المطلوبة من أجل إعداد اتفاقات حركّية القوى العاملة وحمايتها، 

 2النمط  -التفاق العام المتعّلق بالتجارة في الخدمات ن القيود التقنّية والمفهومّية لفي حال تّم إبرامها بشكل أحادي. بالرغم م
GATS Mode IV ماعي الوحيد ردًّا على مسائل حوكمة هجرة القوى العاملة. وبالتالي، من الُمجدي ، يبقى العمل الج 

 تكون لى هذه اآللّية وتمكينها، ولهذه الغاية، يجب التركيز على حركة موّردي الخدمات "القائمة على العقد"، بدل أنالمحافظة ع
الحركة قائمة على العمالة. في هذا الصدد، ُتساهم الحركة على أساس العقد في إضفاء المصداقّية على البعد المؤّقت، بما أن 

 بتوظيف العاملين على أساس الكفاءة واألداء. وتسمحما بين المؤّسسات و العقود ملزمة بالوقت 
 

ة أمام التجارة في المشرق، ال تسمح للدول باستثمار قدراتها بالكامل واالستفادة من الفرص االقتصادّية ثمة حواجز مهمّ 
 االقليمّية.

 
قدرة اإلجراءات غير الجمركيّة لتشّكل حواجز للتجارة في مع التحرير االقتصادي العالمي والحّد من الحماية الجمركيّة، ازدادت 

ُتعتبر اإلجراءات غير الجمركّية إجراءات سياسة وال تحتوي بالضرورة على نية حمائّية تجاه التجارة، وُيمكن  .العقد األخير
طاعة اإلجراءات غير اعتمادها من أجل تحقيق أهداف سياسة أخرى، مثل حماية صحة اإلنسان أو البيئة. في الواقع، باست

المقارنة، والحّد من  أن ُتعّزز التجارة، من خالل تزويد المستهلك بالمعلومات، والحّد من تكاليف المعامالت، وتسهيل ةالجمركيّ 
حواجز ويكمن التحدي في اإلجراءات غير الجمركّية في جعلها كّلها  الهشاشة. وبالتالي، ال تشّكل اإلجراءات غير الجمركّية

 تقييًدا للتجارة مع تحقيق أهداف سياسة مهّمة أخرى. األقلّ 
 

يكون لإلجراءات غير الجمركيّة القدرة على خلق حواجز أمام النفاذ إلى السوق، ال سّيما بالنسبة إلى الشركات من قد 
وتصميم  ،جاإلنتا. على سبيل المثال، قد يقتضي االمتثال للشرط التقني لدول المقصد االستثمار في منشآت األسواق النامية

سواًء ألّن الدول المصّدرة تفتقر إلى لشروط التقنّية إلى المصادقة، ل. وغالًبا ما يدعو إثبات االمتثال المنتج النهائي، وتغليفه
مختبرات وهيئات المصادقة المعترف بها دوليًّا أو ألّن دول المقصد ال تعترف بالشهادات الدولّية. وغالًبا ما تتأخر عملّيات 

، ال سّيما في الدول النامية، بسبب غياب البنى التحتّية والموّظفين المؤّهلين. وغالًبا ما قبل الشحن والمعامالت األخرى التفتيش
ما يتذّمر القطاع الخاص من اإلجراءات ذات الصلة، وحاالت التأّخر، والكلفة، والفساد. وُيعتب ر موّردو الفواكهة والخضار 

 بما أن مّدة صالحّية منتجاتهم قصيرة جدًّا.  ،ة بشكل خاصالطازجة عرضًة للهشاش
 



تتجسّد غالبيّة اإلجراءات غير الجمركيّة في منطقة المينا على شكل إجراءات الصحة والصحة النباتيّة أو على شكل حواجز 
في  61.7ذائّية، ما يؤّثر على ألنظمة مهمًّا في قطاع المواد الغمن اُيعتب ر النوع األول تقنيّة أمام التجارة بحسب القطاع. 

في المئة من خطوط المنتجات  27.2المئة من خطوط المنتجات في هذه الفئة. ويتراوح وقع الحواجز التقنّية أمام التجارة بين 
لمواد في المئة في القطاع الكيمائي. إلى ذلك، ُيعتب ر التفتيش ما قبل الشحن مهمًّا في قطاع ا .2في صناعة المواد الغذائّية و

السائد  المعّدلفي مصر  في المئة من خطوط المنتجات. ويشبه نمط اإلجراءات غير الجمركّية 11يؤّثر على نسبة  إذ الغذائّية
في المئة من خطوط المنتجات في فئة المواد الغذائّية.  21.2نسبة  على تؤّثر إجراءات الصّحة والصّحة النباتّيةو في المنطقة. 

في المئة  72.2تتراوح بين إذ منطقة المينا،  معّدل الحواجز التقنّية أمام التجارة أعلى في مصر، مقارنًة مع لكن، ُتعتب ر أهمّية
تكشف بنى اإلجراءات غير كما في المئة في فئة المعدن الرديء.  2...في صناعة المواد الغذائّية و المنتجاتمن خطوط 

لغذائّية والكيمائّية. وُتعتبر إجراءات الصحة والصحة النباتّية مهّمة في الجمركّية في سوريا عن أنظمة صارمة على المواد ا
في المئة من خطوط المنتجات؛ بينما تكون الحواجز التقنّية أمام التجارة  22.1ا يؤّثر على ع المواد الغذائّية في سوريا، مقطا

منتجات. ُيعتب ر وقع اإلجراءات غير الجمركّية في في المئة من خطوط ال 21.2مهّمة في قطاع المواد الكيميائّية، ما ُيشّكل 
لبنان بطيًئا جدًّا. كما ُيعتب ر وقع إجراءات الصحة والصحة النباتّية في قطاع المواد الغذائّية في لبنان دون معّدل المنطقة، أي 

في المئة( واألنسجة  12.2)تُفرض الحواجز التقنّية أمام التجارة بشكل أساسي على المواد الكيميائّية و في المئة.  22.2
 في المئة(. ..11واألحذية )

 
في في ما بين الشركاء في التجارة، تُعتبَر صادرات المنطقة شبه االقليميّة عرضًة لإلجراءات غير الجمركيّة في الصين و 

ر صادرات دول المشرق إلى االتحاد األوروبي في غالبّية الحاالت بالحواجز التقنّية أمام تتأثَّ . االتحاد األوروبي بشكل كبير
في المئة من الصادرات من  211في المئة من الصادرات من األردن إلى حوالى  22.2ن تراوح نسبة التغطية بيوتالتجارة. 

شكال ألنطقة شبه االقليمّية كّلها تقريًبا إلى الصين العراق، وسوريا، ومصر. ومن بين الشركاء التجارّيين، تخضع صادرات الم
في المئة من الصادرات من تركيا إلى الصين باألنظمة، على غرار  211متعّددة من اإلجراءات غير الجمركّية. وتتأّثر 

ظمة المضادة للمنافسة. ، واألنوالكمّيةإجراءات أنظمة الصحة والصحة النباتّية، والحواجز التقنّية أمام التجارة، وضوابط السعر 
في المئة من المنتجات  22ة أمام التجارة في أوروبا بشكل كبير، ما يشّكل صادرات التركّية الحواجز التقنيّ ال تواجهكما 

 ُيذكر. لكن للحواجز التقنّية أمام التجارة تأثير فالوقع اإلجراءات غير الجمركّية على صادرات مصر إلى لبنان أّما المصّدرة. 
تؤّثر األعباء، والضرائب، واألنظمة شبه الجمركّية األخرى، باإلضافة إلى  ، كمار على تجارة مصر مع االتحاد األوروبيكبي

في المئة من صادرات  1.في المئة من تدّفقات مصر التجارّية. وُيعتبر أكثر من  21التفتيش ما قبل الشحن في تونس على 
، تؤّثر األعباءكما ومصر، والصين عرضًة ألنظمة الحواجز التقنّية أمام التجارة.  سوريا المتدّفقة إلى االتحاد األوروبي،

 في المئة من صادرات األردن إلى مصر. 26والضرائب، واإلجراءات شبه الجمركّية على 
 

السياسات ليس التعامل مع الحواجز أمام النفاذ إلى السوق، مثل اإلجراءات غير الجمركيّة، بمهّمة سهلة. لكن، ثمة بعض 
أواًل، باستطاعة الدول اّتباع استراتيجّية هجومّية من أجل تحسين النفاذ إلى  باستطاعة الدول تطبيقها للتعامل مع هذه المسألة.

السوق من خالل المفاوضات الثنائّية األطراف المرّكزة على قطاعات أو منتجات خاصة. قد يشمل ذلك االعتراف المتبادل 
ت أو المعاملة التفضيلّية. وبموجب االعتراف المتبادل، لكل حكومة سيادة على أنظمتها التقنّية الخاصة، بالمعايير والمصادقا



إّنما لها قدرة محدودة على عكس هذه السياسات على شركائها التجارّيين. ثالثًا، باستطاعة الدول اختيار المعايير لشركائها 
درة سوق كبيرة. لكن، قد يفرض ذلك تكاليف إضافّية على المنتجين المحلّيين التجارّيين بالنسبة إلى المنتجات التي تحظى بق

الذين ال ُيصّدرون إلى الدول التي تّم اعتماد معاييرها. من األهّمية بمكان إشراك القطاع الخاص من أجل تحديد المجاالت 
ذلك، بما أن مشاكل  عديدة مرتبطة بالتطبيق على حيث قد تؤّدي المفاوضات إلى نتائج ايجابّية بالنسبة إلى الدول النامية. إلى 

الحدود، تهدف أجندة تيسير التجارة إلى تسريع عملّية التخليص، كما باستطاعة تفادي ازدواجّية الشروط المساهمة في الحّد من 
 اإلجراءات غير الجمركّية.

 
وضعف إطار تيسير التجارة، بما  سلسلة اإلمداداتلعليّة تتكبّد منطقة المينا تكاليف تجارّية عاليّة، غالبيّتها بسبب انعدام الفا

التي  دول، الرجوع إلى تكاليف التجارةال في ما بين تكاملالمن بين الطرق لتقييم  .في ذلك خدمات النقل واإلجراءات الجمركيّة
والتجارة مع دولة  أخرى. تعكس تكاليف التجارة الثنائّية األطراف وقع المسافة  ي األسعار بين االستهالك المحليالفرق فتمّثل 

ستّية. ُتعتبر ي، واللوجالتواصلقابلّية و الجلي، إّنما أيًضا صرامة الحدود بالنسبة إلى كل دولة: تيسير التجارة، وسياسة التجارة، 
منطقة المينا، مقارنًة مع النسب السائدة في أوروبا الغربّية. كما ضعفي الكلفة في ما بين دول  الدول المجاورةكلفة التجارة بين 

ُتعتب ر تكاليف التجارة مرتفعة بشكل ملحوظ بالنسبة إلى المنتجات الزراعّية. من جهة أخرى، شهدت تركيا تراجًعا في تكاليفها 
كاليفها األدنى مع اسرائيل ودول االتحاد التجارّية مع شركائها، ما يعكس التنافسّية المرتفعة لالقتصاد التركي. ولتركيا ت

في المئة أعلى، بما في  211إلى  21عند التكّيف مع المسافة، تكاليف التجارة مع الدول العربّية، حتى  تشّكلاألوروبي. لكن، 
 ذلك مع الدول العربّية المجاورة في آسيا الغربّية.

 
تؤّثر هذه العوامل على  لتعزيز تكامل الدول على مستوى شبه إقليمي.تشّكل مسائل اللوجيستيّة وتيسير التجارة حواجز مهّمة 

ومن بين المسائل األساسّية العجز في أداء اللوجيستّية ومعّوقات التيسير. ليست البنى التحتّية بمسألة تنافسّية دول المشرق. 
ستّية. إلى ذلك، تأّثرت حركة يتدنّية لخدمات اللوجمهّمة في المنطقة، مقارنًة مع القيود المرتبطة بعملّيات التجارة والنوعّية الم

الترانزيت )العبور( بشكل خاص بسبب غياب التعاون الناشط عبر الحدود، ما يؤّدي إلى أنظمة مراقبة صارمة جدًّا ومسّببة 
لى جانب صناعات الشحن على متن شاحنات غير الفاعلة،  ُيسّبب نظام الترانزيت للتأخير عند الحدود ما بين الدول العربّية. وا 

ن تنافسّية التجارة. بالرغم من بعض التطّور في تحديث يبالنسبة إلى التكامل شبه االقليمي وبالنسبة إلى تحس كبيرةً  معّوقات  
قد ُتسّبب الفوارق في أهداف إصالح الجمارك بالنسبة إلى الدول الفردّية، حسب إذا ما الجمارك في المنطقة شبه االقليمّية، 

تقنّيات المراقبة أو التطبيق تتأّثر بممارسات االتحاد األوروبي أو ال، مشكلًة بالنسبة إلى تحقيق التجانس العابر للحدود  تنكا
من أجل تسهيل  نادرةفي المشرق. باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي ُتشّكل أصاًل سوًقا واحدًة، لم تُتخذ إال خطوات 

 بين الدول المجاورة وفي ممرات التجارة.  التجارة العابرة للحدود
 

 بالنسبة إلى الجمارك، والبنى التحتيّة، والقدرة على رصد ةجدًّا في مجال أداء اللوجيستيّ  تُعتبر دول المشرق ضعيفةً 
ُيشير تحقيق اختباري لمؤّشرات البنك الدولي ألداء اللوجيستّية إلى أّنه لدول المنطقة أنظمة  .وتتبّعها البضاعة المستودعة

ستي سائد في البلد ييقترح نموذج أداء لوج ، إّنما ليست متأّخرة كثيًرا مقارنًة مع مستويات األداء المتوّقعة.دون المستوىستّية يلوج
 1.17شبه االقليمّية عن أداء اللوجيستّية المتوّقعة بنسبة المنطقة نقاط، تتأّخر  7 بالنسبة إلى منطقة المشرق أّنه على سّلم من



نقطة. لكن، يخفي مستوى األداء المنخفض المتوّسط هذا بعض التباين المهّم. للعراق إجراءات أداء لوجيستّية دون النموذج 
ل بشكل أكبر إلجراءات أداء اللوجيستّية مصر متأّخرة كثيًرا، إّنما ليس بالمتوقَّع بكثير. كما أن  الدرجة نفسها. وُيشير تقييم مفصَّ
ستّية من أصل ست: الجمارك، والبنى التحتّية، والقدرة على ياالقليمّية في ثالث فئات من أداء اللوجشبه إلى ضعف المنطقة 

ستّية. من جهة أخرى، ية مجاالت أداء اللوجيّ غالبوُيعتب ر أداء مصر والعراق متدنًيا في رصد البضاعة المستودعة وتّتبعها. 
على ُيعتبر الرصد والتتّبع مجااًل ضعيًفا في كل دولة تقريًبا في المنطقة شبه االقليمّية. وحالة لبنان غير اعتيادّية، بما أّنه يتفّوق 

أّن أداء لبنان يتخّطى  ام أكثر، يبدوستّية. وبشكل عي،، أال وهي أداء اللوجمن النموذج في فئة فرعّية واحدة التنبؤات المستمّدة
 فئة.هذه ال أداء الدول أقرانه في

 
 ت بعض التأثيرات االيجابّية، لكّنها كانت عاجزًة عن إزالة المعّوقات.دصحيح أن اتفاقات التجارة االقليمية الحالّية ولّ 

 
ت الدول في المنطقة شبه االقليميّة في عدٍد من اتفاقات التكامل كباإلضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة الثنائيّة األطراف، شار 

ا في الديناميكّية الحالّية. إلى ذلك، ُيعتب ر االتحاد األوروبي شريًكا مهمًّا يؤّثر على الصورة االقليميّة.  ُيعتب ر دور تركيا مهمًّ
أبرمت مصر، كما . 6..2التحاد األوروبي في العام العامة وعلى الحوافز المحتملة. إنضّمت تركيا إلى االتحاد الجمركي في ا

على التوالي، كجزء من الشراكة  1116، و1111، و1112واألردن، ولبنان اتفاقات شراكة مع االتحاد األوروبي في األعوام 
دولة  21. ومع د عليه، إّنما لم ُتصادق بع1112األورو متوسطّية. وأطلقت سوريا اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي في العام 

األردن، ولبنان، ومصر، والعراق في منطقة التجارة الحرة العربّية التي دخلت حيز التنفيذ في العام  تشارك ،عربّية أخرى
منطقة أكادير للتجارة الحرة، كجزء من الشراكة األورو  بوالجزائر، والمغر  ،من جهة أخرى، أطلقت األردن، مع مصرو . 2..2

. إلى ذلك، أطلقت تركيا، وسوريا، واألردن، ولبنان مفاوضات من أجل خلق 1112حيز التنفيذ في العام  متوسطّية، التي دخلت
 . لكن تّم تعليق المفاوضات بسبب االضطرابات السياسّية في سوريا. 1121منطقة تجارة حّرة في المشرق في العام 

 
 شملت غالبّية. التجارّية بعض التأثيرات االيجابيّة للتجارة االقليميّةبالرغم من التقّدم البطيء في التنفيذ، وّلدت االتفاقات 

ضمن منطقة المينا مفاوضات من أجل الحّد من الوقع الُمقي د لإلجراءات غير الجمركّية على  PTAs اتفاقات التجارة التفضيلّية
كان التراجع األقوى في اإلجراءات غير الجمركّية التجارة. وقد حّقق بعض دول المينا تقّدًما ملحوًظا نحو تحقيق هذا الهدف. و 

واد بالنسبة إلى المنتجات الزراعّية. ونظًرا إلى اعتماد دول المينا الكبير على المواد الغذائّية المستوردة ونظًرا إلى زيادة أسعار الم
 الغذائّية في العقد الماضي، ُيعتب ر هذا التطّور تطّوًرا ايجابيًّا.

 
ثمة هامش للتحرير االقليمي  لى المنطقة شبه االقليميّة االستفادة من المنافع كّلها لالتفاقات االقليميّة القائمة.لكن، ال يزال ع

رير تجارة السلع، تبقى اإلنجازات دون قدراتها بأشواط. حاإلضافي للسياسات التجارّية. وبالرغم من التقّدم المضطرد في ت
باستثناء تركيا، عجزت دول المشرق عن االستفادة قدر المستطاع من شبكة االتفاقات التجارّية مع االتحاد األوروبي وفي ما و 

تصميم االتفاقات )اتفاقات سطحّية(. ويعزا غيرها إلى قدرة التنفيذ الضعيفة للجهات بينها. وفي بعض الحاالت، يعود ذلك إلى 
فاذ والتطبيق المرافقة لالتفاقات. وبشكل خاص، باستثناء منطقة التجارة الحرة العربّية ومنطقة التجارة الموّقعة أو غياب آلّيات االن

الحرة في أكادير، ُتغّطي االتفاقات االقليمّية القائمة بشكل خاص التجارة في السلع الصناعّية وتهدف إلى رفع الرسوم الجمركّية 



أّدى استثناء الخدمات والزراعة من التكامل إلى و  ، أّدت االتفاقات إلى تكامل "سطحي".. ونتيجًة لذلك4كالتزامات قانونّية ملزمة
في ما  غير الجمركّيةلم يتم إدراج اإلصالحات المكّملة إضعاف آثار التخفيضات الجمركّية على تعزيز التجارة. إلى ذلك، 

في التصميم أّثر سلًبا  اكبيرً  خلالً  مّما ُيشّكل -مة قانوًنا لز  د مُ يتعّلق ببيئة العمل والمناخ االستثماري في االتفاقات على أّنها قيو 
 على تعزيز التنافسّية، ال سّيما في الدول األقل نموًّا. 

 
 ُيعتَبر إنشاء منطقة اقتصادّية نتيجًة مهّمة على األمَدْين المتوّسط والبعيد، حسب محصالت االضطرابات السياسّية الجارية.

 
من أجل تعزيز التكامل  الظروف السياسيّة بذلك، تتمتّع دول "المشرق الجديد" بالقدرة على المضي قدمًاعندما تسمح 

في حال عودة األوضاع السياسّية واألمنّية إلى طبيعتها على األمد ْين المتوسط والطويل، باستطاعة تركيا، واألردن،  االقليمي.
وهي مجموعة  -منطقة اقتصادّية  ثاستحدا احتمال لسطينّية البدء بمناقشةولبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، واألراضي الف

المناقشة في هذا التقرير. تشّكل سياسات التكامل لى القدرات االقتصادّية الكبيرة فرعّية من المرّجح أن تعزز التكامل بناًء ع
ُيستحسن في بيئة هندسّية متغّيرة.  حاالقليمي الناج ة التي تعتمدها المجموعات الفرعّية شرًطا أساسيًّا لتحقيق التكاملكالمتماس

اعتماد مقاربة هندسّية متغّيرة من أجل تعزيز التكامل االقليمي، مّما يسمح للمجموعات الفرعّية بالتحّرك بشكل أسرع، مقارنًة مع 
تثناء العراق( أعضاء في ماد المجموعة الكاملة أو االنتقال إلى شكل أعمق، حسب الشروط الخاصة بالبلد. الدول كّلها )باس

21 Med12 وبالتالي، ُيمكن أن تكون مبادرة المشرق جزًءا من عملّية برشلونة. من المهّم التوصل إلى حل يشمل العراق في .
حاليًّا، ال تسمح و هذه المنطقة المحتملة كشريك تفضيلي من أجل زيادة منافع تكامل اقتصادي أكبر في المنطقة شبه االقليمّية. 

عضوية الوحدة الجمركّية لالتحاد األوروبي لتركيا بتأسيس منطقة تجارة حّرة مع العراق ألّنها ليست عضو في الشراكة األورو 
 متوسطّية.

 
من شأن منطقة اقتصاديّة في المشرق أن تعّزز اتفاقات التجارة الحرة الثنائيّة األطراف التي تقيمها على األمد الطويل، 
لمصر ولبنان  .همايْ ق إلى السوق بالنسبة إلى اقتصادَ ادن، وسوريا مع تركيا وأن تحّسن نفاذ تركيا والعر مصر، ولبنان، واألر 

واألردن وسوريا اتفاقات تجارة حّرة ثنائّية األطراف مع تركيا وتستفيد كأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربّية من التجارة الحّرة 
 في حال كان االلتزام السياسي قويًّا، ثمة فرص متوّفرة من أجل تحقيق منافع  اقتصادّيةو في السلع في ما بين دول منطقة المينا. 

من خالل االنتقال من اتفاقات تجارة حّرة ثنائّية األطراف "سطحّية" إلى تكامل "عميق وشامل" ضمن منطقة اقتصادية شاملة. 
وفي حال تصميمها بشكل جّيد وتطبيقها بشكل فاعل، باستطاعة "المشرق الجديد" لعب دور مهّم في تحقيق هدف الشراكة 

، قد تستبدل مناطق التجارة الحرة Med12ة عميقة وشاملة بين االتحاد األوروبي واألورو متوسطّية بإنشاء منطقة تجارة حرّ 
وُيمكن ترسيخ اإلصالحات في اّتفاقات تجارّية لمساعدة الحكومات على تنفيذ خطط  الثنائّية األطراف بين شركاء المشرق.

 طويلة األمد.
 

                                                           
منطقة التجارة الحرة العربّية واتفاق منطقة التجارة الحرة في أكادير مفاوضات إضافّية حول إزالة اإلجراءات غير الجمركّية مل اتفاقات الشراكة واتفاق تش 4

جراءات أنظمة الصحة والصحة النباتّية، وتيسير التجارة، باإلضافة إلى التحرير التدريجي للزراعة وال خدمات، وسياسة المرتبطة بالمعايير التقنّية، وا 
 لتنافس، والتوريد الحكومي، واالستثمارات، وبناء القدرات. لكن، كان التقّدم في هذه المفاوضات محدوًدا جدًّا. ا



من التعاون شبه االقليمي في مجاالت ُمحّددة من خالل لكن، حتى على األمد القصير، باستطاعة دول المشرق االستفادة 
 الشراكة بين القطاَعْين الخاص والعام.

 
شأن منطقة اقتصادّية  من. غير جمركيّةتحسين االتفاقات القائمة مع إجراءات سياسة موازية بيجب أن تبدأ عمليّة االصالح 

في المشرق أن ُتحّسن نفاذ الدول الموّقعة إلى أسواق بعضها البعض. لكن، قد ال يكون ذلك كافًيا من أجل توسيع نطاق  كبرأ
سريع عجلة النمو في الدول األعضاء. تُثبط مجموعة كبيرة من مواطن الضعف السياسّية وقيود التجارة، وتنويع اإلنتاج، وت

رًدا قويًّا من جانب العرض على تحسين النفاذ إلى السوق. فال بّد من  القائمة افسّيةصادات الدول األعضاء التنالعرض في اقت
بشكل جوهري وتحقيق التجانس في مناخ األعمال واالستثمار من أجل االستفادة قدر  غير الجمركّيةتحسين السياسات المكّملة 

كما وسع أساسيًّا. األبر في هذه المجاالت في سياق عملّية برشلونة كالمستطاع من نفاذ أفضل إلى السوق. وُيعتبر تعاون أ
مهمًّا بشكل خاص بالنسبة إلى سوريا، واألردن، ولبنان، لتتمّكن هذه الدول من تعزيز  غير الجمركّيةُيعتبر تحسين السياسات 

 تنافسّيتها.
 

سيعه تحسين التعاون وتو  تعزيزيقتضي  .أمام التجارةعلى دول المشرق اتخاذ إجراءات أحاديّة الجانب من أجل إزالة الحواجز 
في كل دولة. ستحتاج الدول إلى إجراء إصالحات بشكل أحادي الجانب إلزالة الحواجز التجارّية،  التجارة نظام التجارة وتيسير

، ُتعتبر اإلجراءات غير الجمركّية مقي دة الُمحّددة ال سيما اإلجراءات الجمركّية واإلجراءات غير الجمركّية. وفي بعض القطاعات
الواردات من مصادر أخرى. إّنها الحالة  بالنسبة إلىبشكل أكبر بشكل ملحوظ بالنسبة إلى الواردات من تركيا، أكثر منها 

مصّنعة الات منتجّ البالنسبة إلى صادرات تركيا للمنتجات الفحمّية إلى تونس، ومنتجات الزراعة األساسية إلى األردن وسوريا، و 
وتندرج اإلصالحات األحادّية الجانب وتحّرر قطاعات ُمحّددة على األمد قائمة على الموارد الطبيعّية إلى مصر وسوريا. ال

 القصير في أجندة تكامل عامة على أمد أطول.
 

يكون إعداد القواعد الواضحة  .المحليّة من شأن االصالحات المرتبطة بخلق منطقة المشرق االقتصادية أن تُعّزز االصالحات
مجموعة ووضع آلّية تنفيذ فاعلة ضروري ْين لنجاح "المشرق الجديد" كمنطقة تكامل شبه إقليمّية. على دول المشرق مراجعة 

ُتعيق ردًّا قويًّا من جانب بطة بالسياسة في اقتصادات الدول األعضاء التي من شأنها أن تر واسعة من مواطن الضعف الم
الدول  فيللدولة والقدرة على التنفيذ  ةلى سبيل المثال، تحتاج الدول إلى تحسين البنى التحتية الوطنّية والعابر العرض. ع

تحقيق التجانس ما بين األنظمة والقواعد لألعمال والمناخ االستثماري. يجب التشديد بشكل خاص على  إلى الشريكة، باإلضافة
 .ةالمحليّ  اتتعزيز تقّدم القطاع الخاص في المنطقة شبه االقليمّية. وفي هذه الحالة، ُيمكن استخدام المنطقة كمحّرك لإلصالح

 
توّقع بعد على اتفاقات التجارة الحرّة مع الشركاء األساسيين أو لم  منطقة المينا لم من ثمة دروس يجب تعّلمها من دول

بينما ال تخضع سياساتها التجارّية للضغوط من أجل "التكّيف"، غالًبا ما يكون  تنضّم بعد إلى نظام منّظمة التجارة العالميّة.
يل المثال، تؤّثر التغّيرات في سياسات لهذه الدول قطاعات تصدير تتأّثر بالتغّيرات في السياسات في دول أخرى. على سب

التجارة بشكل ملحوظ على صادرات القضبان المعّززة بالفوالذ، والبالط السيراميك، والبطانّيات، والقطن، والخيط المغزول 
ات، ؛ والبطانيّ األراضي الفلسطينّيةاالصطناعي من سوريا؛ واالسمنت، والبالط السيراميك والقضبان المعّززة بالفوالذ من 



والمنتجات القطنّية، والبالط السيراميك من لبنان. ال شك في أن الحكومات التي ُتجري إصالحات في النظام التجاري تواجه 
بالنسبة إلى االقتصادات غير  الجديدة. المنافسةبعض الرفض من الصناعات المحلّية التي تسعى جاهدًة للتكّيف وشروط 

ّية في المنطقة، ال بّد من أن ُترّكز الجهود المتجّددة على إدخال اإلصالحات الضرورّية األعضاء في منّظمة التجارة العالم
لغير  رعايةً الستكمال عملّية االنضمام إلى منّظمة التجارة العالمّية. ال يضمن الشركاء التجارّيون معاملة الدولة األكثر 

األعضاء؛ إلى ذلك، ليس لغير األعضاء نفاذ إلى إجراءات تسوية النزاعات والتحكيم العالية الفاعلّية في منّظمة التجارة العالمّية 
من أجل حماية مصالحها إلى النفاذ إلى األسواق في الخارج. ُيمكن أن ُيفيد إطالق عملّية االنضمام إلى منّظمة التجارة العالمّية 

 التجاري للدول مع تحفيز تكامل أكبر.األداء 
 
ع الدول غير األعضاء في م يكون القتصادات الدول األعضاء في منظمة التجارة العالميّة رسومًا مطبّقة أدنى، مقارنةً  قد

ل منظمة التجارة العالميّة في عدد من الحاالت. لكن، ال تزال الحاجة قائمة من أجل تعزيز تحرير التجارة، حتى بين الدو
تونس بشكل قليل نسبيًّا بعض رسومها بينما  قّلصتعلى سبيل المثال،  .األعضاء في منظمة التجارة العالميّة في منطقة المينا

للدولة  مرتفعة نسبيًّا غير جمركّية ال تزال رسوم مصر مرتفعة جدًّا. نظًرا إلى أن القتصادات مثل مصر، واألردن، وتونس رسوم
أخرى إلى تحويل  بارزة، قد يؤّدي تطبيقها لرسوم تفضيلّية من خالل اتفاقات التجارة الحّرة مع تركيا ومع اقتصادات األكثر رعايةً 

واّتخاذ التجارة. ثمة طريقة مهّمة لمعالجة هذه المسألة، تقضي باالستمرار في تخفيض رسوم الدولة األكثر رعايًة على الواردات 
. كقاعدة عامة، ال ُتعتب ر اقتصادات 5قيود منظمة التجارة العالمّية الجمركّية على الوارداتالتزامات إضافّية من أجل تقليص 

الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمّية أكثر انفتاًحا نسبيًّا فحسب، لكن ثمة إشراف خارجي متعّدد األطراف ومراقبة مّتفق 
لسياسات التجارّية التابعة لمنظمة التجارة العالمّية، والتزامات المنظمة عليها على سياساتها التجارّية من خالل هيئة استعراض ا

 وشروط االبالغ فيها. 
 
 

تلحظ الطبيعة التحوليّة المحتملة لعمليّات التكامل االقليمي الناجحة المنافع المتوّقعة للدول، من حيث النمو، والعمالة، 
 17في المئة أو أكثر لمّدة  2 قدره سنويمتوّسط ا، مثاًل الدول مع معّدل نمو . انخرطت الدول السريعة النمو كلها تقريبً والتنوّع

سنة على األقل، في االقتصاد العالمي في خالل مرحلة نمّوها المرتفع من خالل زيادة التجارة واالستثمار األجنبي المباشر. 
االنتاجّية المستدامة بشكل كبير في هذه الدول، على نمو ومن المرجَّح أن يكون االنخراط في سلسالت قيم عالمّية قد ساهم في 

الل التجارة، أو االستثمارات األجنبّية المباشرة، أو خمن تدفّقات التكنولوجيا والمعرفة الدولّية المقنونة من  ةأساس عملّية مستمر 
 1111المئة في السنة ما بين العام ْين في  6الهجرة الدولّية. على سبيل المثال، بلغ نمو إجمالي الناتج المحّلي في تركيا نسبة 

عندما استفادة الدولة من االستثمارات األجنبّية المباشرة من دول االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى التكامل التجاري في  1122و
نعكاسات التكنولوجيا ُيشير عدد من الدراسات االختبارّية إلى أهمّية تدفقات التجارة الدولّية لشرح او سلسالت القيم األوروبّية. 

                                                           
( األدلة التي ُتشير إلى احتمال وجود استراتيجّية اعتمدها عدد 1112) Ornelasوأورنيالس  Freundوفرويند  Estevadeordalيقّدم استسفاديوردال  5

ع بذل جهود اقليمّية من أجل تحقيق التكامل، أّدت بدورها إلى عدد من اتفاقات التجارة التفضيلّية في التسعينات. مأميركا الالتينّية ت في امن االقتصاد
لى عاية عوبعد اعتماد اتفاقات التجارة الحرة التي كانت لتوّلد هوامش رسوم تفضيلية كبيرة، خّفضت هذه االقتصادات بالتالي رسوم الدول األكثر ر 

 ل التحويل التجاري المكلف. االواردات من الدول غير األعضاء من أجل تقليص احتم



( أن تحرير التجارة ُيحّسن من المحّفزات من 1111) Forslidوفورسليد  Baldwinونمو االنتاجّية. إلى ذلك، يرى بولدوين 
ار في تقنّيات جديدة من خالل المنافسة ومن خالل وساطة مالّية أفضل. وبالتالي، يلحظ التكامل التجاري آلّيات مأجل االستث
لتكنولوجيا على مستوى دولي وقد يشّكل مكّوًنا محوريًّا للتنمية االقتصادّية، ال سّيما عندما يترافق مع اصالحات ا نشر من أجل
 ، مّما يجعل المؤّسسات المحلّية أكثر تنافسّيًة واألسواق المحلّية أكثر جاذبّيًة.غير جمركّيةاقتصادّية سياسات 

 
على أمد قصير وأجندة تكامل اقتصادي على أمد طويل  أنشطةٍ  تطبيق فيالصدارة  شرقمال منطقة في الخاص القطاع يحتلّ 

 بالشراكة مع القطاع العام.
 
من  في المنطقة. المشتركةالتحدّيات  من أجل رفعالريادي  الدور للعبمصلحة واضحة  المنطقة في الخاص القطاع ممّثليل

القطاع الخاص في المنطقة من أجل تحديد القيود التي ُتعيق األنشطة  رّوادشرق الجديد" أن تشّكل برنامًجا لمشأن "مبادرة ال
من  االقتصادّية االقليمّية، ال سّيما في ما يتعّلق بالتدّفقات التجارّية وحركّية الرأسمال والقوى العاملة، وأن تُقّدم حلواًل وأنشطةً 

من شأن هذه المبادرة تنشيط "شبكة للقطاع كما لها الخاصة. خالل النقاش والحوار، باإلضافة إلى التشاور مع السلطات في دو 
خاص القطاع الالخاص في الشرق" ُتضفي الطابع المؤّسسي على مجموعة ضغط إقليمّية للقطاع الخاص تجمع بين شركات 
مل البنك الدولي، في المنطقة من أجل تحقيق هدف مشترك لتحقيق التقّدم في مجال التكامل االقتصادي في المنطقة الفرعّية. يع

من جهته، بشكل وثيق مع القطاع الخاص والحكومات في المنطقة من أجل إدخال أجندة تكامل اقتصادي على المستوى 
ة الدولّيون والثنائّيو األطراف قادرين على على األمد ْين القصير والمتوّسط". وسيكون شركاء التنميّ  أنشطةاالقليمي بهدف تطبيق 
الحوار من خالل جمع الجهات المعنّية مع على تنفيذ اإلصالحات التجارّية سواًء من خالل تيسير  مساعدة دول المشرق

 بعضها البعض أو تأمين المساعدة التقنّية وتوصيات السياسة ودعم التنفيذ من خالل تأمين التمويل وتعبئة الموارد.
 
 


