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 الملخص البحثي
على مدى عقود، حاولت حكومات الدول العربية حتقيق مستويات من التنمية االقتصادية واالندماج بقوة يف سالسل  
القيمة العاملية، ولكن على الرغم من كل اجلهود، ظلت اقتصاداهتا معزولة. حيث تواجه الدول العربية العديد من التحديات  

العاملية، األمر الذي يتطلب تبين تغيريات إجيابية لتطوير سالسل القيمة   الىت حتول من زيادة مشاركتها ىف سالسل القيمة
العاملية خاصة أزمة تفشى   األزماتالعربية متكن من االخنراط بسلسلة القيمة العاملية، يف ظل املتغريات العاملية وىف ضوء 

  .فريوس كورونا والصراع الروسي ألوكرانيا 

ثية يف استخالص اآلليات املقرتحة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة  ويف ضوء ذلك يتمثل هدف الورقة البح 
العاملية. وذلك من خالل االعتماد على البيانات النوعية حيث استخدمت الورقة البحثية املنهج االستقرائي الوصفي بناء  

نوية من الدراسات السابقة والتقارير الدولية،  على الطبيعة الوصفية للظاهرة قيد الدراسة، من خالل استعراض البيانات الثا
( مع  semi-structured interviewsفضالً عن جتميع البيانات األولية عن طريق إجراء مقابالت شبه منظمة )

كافة األطراف ذات الصلة من القطاعني احلكومي واخلاص سواء وزارة النقل أو الغرف التجارية أو شركات التصدير  
 شركات التخليص اجلمركي ووكالء الشحن.   واالسترياد، أو

وقد خلصت الورقة البحثية من خالل هذه املقابالت إىل أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات اليت حتد من  
ا  لدي الدول العربية أيضاً العديد من الفرص اليت جيب اقتناصها لزيادة مشاركته  أنمشاركتها يف سلسلة القيمة العاملية، اال  

يف سلسلة القيمة العاملية. ووفًقا لذلك، قدمت هذه الورقة البحثية إضافة علمية تكمن يف تقدمي مقرتًحا لآلليات الالزمة  
لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية، وذلك من خالل إعادة هتيئة النظام البيئي الداعم، فضاًل عن إعادة  

ة املتبعة، وكذلك الرتكيز على زيادة املشاركة بسالسل القيمة العاملية ىف عدد من القطاعات  النظر ىف السياسات التجاري 
 ذات امليزة النسبية بالدول العربية خاصة قطاع الغذاء وقطاع النقل واللوجستيات. 
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 تطوير سالسل القيمة العربية: الفرص والتحديات 

 مقدمة .1
شّكل تفشي فريوس كورونا والصراع الروسي ألوكرانيا اختبارًا كبريًا للبشرية، حيث تأثر نظام التجارة العاملي بشكل كبري  
بالتغريات الرئيسية يف التجارة على مدار العقد املاضي، إىل جانب التحوالت االقتصادية الكلية الرئيسية اليت ال يزال العامل  

مهت التغيــرات اليت حدثت يف طبيعــة املنافســة يف العامل يف تغييــر صياغــة الدول لسياسـتها  يواجهها حىت اليوم. وقد سا
االقتصادية، والتجاريـة من أجل رفع تنافسيتها وتعظيم االستفادة من سالسل القيمة العاملية لدفع عجلة النمو هبا. كما  

طة طريق التجارة العاملية بأكملها. وحتولت أنظار دول العامل  خلقت هذه التغيريات عقبات قد تؤدي بدورها إىل تغيري خار 
اىل التكتالت االقتصادية اجلديدة اليت تتبين سياسات اقتصادية مبتكرة، هتدف إىل إعادة هيكلة موازين القوى الدولية  

 (. 2020اليت سادت على مدار نصف قرن )الوقاد وديسيلنيكو، 

العربية تعاين من اختالالت هيكلية حادة أدت إىل إبطاء انتقاهلا من االقتصادات    وجتدر اإلشارة إىل أن اقتصادات الدول
التقليدية اليت تعتمد على صادرات السلع األولية إىل االقتصادات الصناعية ذات القيمة املضافة املتنوعة للصادرات اليت  

ي. ومع ظهور سالسل القيمة العاملية حيث  تساهم يف التنويع االقتصادي، وبالتايل زيادة فرص العمل والنمو االقتصاد
حتدث التجارة القائمة على املهام يف العديد من البلدان، هناك حاجة إىل مدخالت وصادرات خمتلفة للسلع واخلدمات  
الوسيطة املطلوبة إلنتاج منتجات هنائية قابلة للتصدير. وعلى مدى العقود السابقة، حاولت حكومات الدول العربية  

تويات من التنمية االقتصادية واالستفادة من هذا النهج التجاري اجلديد من خالل اندماج الدول العربية يف  حتقيق مس 
سالسل القيمة العاملية، ولكن على الرغم من كل اجلهود، ظلت اقتصاداهتا معزولة. حيث تواجه الدول العربية العديد من  

قيمة العاملية، األمر الذي يتطلب تبين تغيريات إجيابية لتطوير  التحديات الىت حتول من زيادة مشاركتها ىف سالسل ال
سالسل القيمة العربية متكن من االخنراط بسلسلة القيمة العاملية، يف ظل املتغريات العاملية، لتحسني األداء العام لنظامها  

ة على املستويني الكلي واجلزئي  االقتصادي والتأثري بشكل إجيايب على متغريات اقتصادها مع خدمة السياسة العامة للدول
 (. 2021)وفاء وآخرون, 

وبناًء على ذلك هتدف هذه الدراسة إىل استخالص اآلليات املقرتحة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة  
ديد من  العاملية. ويف إطار ذلك، ستستعرض هذه الدراسة مفهوم سالسل القيمة العاملية وتطورها وحتليل أثرها على الع

املتغريات االقتصادية مع حتليل الوضع االقتصادي احلايل للدول العربية ومشاركتها يف سالسل القيمة العاملية، وأهم نقاط  
القوة لدي الدول العربية يف ضوء األحداث العاملية. مث تستخلص الدراسة بأهم الفرص والتحديات اليت تواجه الدول  

 ة العاملية، مع وضع اآلليات املقرتحة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية.  العربية لالخنراط يف سلسلة القيم
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 اإلطار النظري للدراسة .2
 مفهوم سالسل القيمة العاملية :  1.2

( على إهنا "جمموعة األنشطة اليت تتعهد هبا  GVCsأشارت األدبيات االقتصادية ايل تعريف سالسل القيمة العاملية )
الشركات والعاملني إلنتاج املنتج النهائي وطرحه باألسواق ذلك ميا يشمل التصميم، واإلنتاج، والتسويق، والتوزيع انتهاًء  

مة  (، حيث يعتمد مفهوم سالسل القي2019باخلدمات املقدمة يف مرحلة ما بعد البيع )الصيانة( " )أجاكاي وجريوم، 
العاملية على منط إنتاج يتم توزيعه على عدد من البلدان حبيث تتخصص كل دولة يف إنتاج جزء معني وال تقوم الدولة  

(. ولقد أصبحت سالسل  1(،كما هو موضح بالشكل رقم )2019بإنتاج املنتج بأكمله بنفسها )جمموعة البنك الدويل،  
ار العامليني، فوفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن تنظيم اإلنتاج  القيمة العاملية السمة الغالبة للتجارة واالستثم

والتجارة واالستثمارات الدولية ينمو حتت ما يسمى بسالسل القيمة العاملية، حيث توجد مراحل خمتلفة من عمليات  
 (. 2019اإلنتاج يف دول خمتلفة )أجاكاي وجريوم، 

 ملية (: مفهوم سالسل القيمة العا1شكل رقم )

 
 (. 2019)  إمساعيل، (2019: جمموعة البنك الدويل )املصدر

وميكن إرجاع مفهوم سالسل القيمة إىل تغيريات يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية من التوجه للتصنيع إلحالل للواردات  
(Import-Substituting Industrialization - ISI ( إىل التصنيع املوجه للتصدير )Export-

Oriented Industrialization -EOI  يف مجيع أحناء العامل النامي. فنتيجة للعوملة ازداد التعاون والرتابط بني )
(، كما ساعدت العوملة على تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم  2015خمتلف دول العامل )أوسابوهني وآخرون ،

نشاط التصدير، وزيادة توافر الواردات يف السوق احمللية، وتشجيع االستثمار  يف العديد من البلدان النامية من خالل دعم  
 (.  2015األجنيب املباشر، ودعم التعديالت التقنية، وحتقيق التكيف )موتاملوا، 

االعتماد املتبادل  إن سالسل القيمة العاملية هي السمة املميزة للموجة احلالية من العوملة كما تعكس الدرجة املتزايدة من 
بني االقتصادات. وتعد زيادة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية إحدى األولويات القصوى للعديد من اسرتاتيجيات  
التنمية االقتصادية حول العامل. وذلك نظرًا ألن التطورات التكنولوجية السريعة اليت شهدها العامل على مدار العقود الثالثة  

٪ من حجم التجارة العاملية. ومتتلك البلدان  50ىل منو كبري يف سالسل القيمة العاملية حيث متثل اآلن املاضية قد أدت إ
اليت تبتكر وتنتج سلًعا وخدمات متقدمة أكرب حصة يف سالسل القيمة العاملية، مثل الواليات املتحدة واليابان واالحتاد  

لبلدان ذات املسامهة املتوسطة يف سالسل القيمة العاملية من خالل  األورويب. بينما تنتمي معظم الدول العربية إىل فئة ا
 (. 2020املواد اخلام والسلع األولية )البنك الدويل، 
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وقد بدأ التطور السريع الجتاهات سلسلة القيمة العاملية يف تغيري طريقة توليد الدخل والنمو العامليني، كما أثر على طبيعة  
أحناء العامل. فلم تعد املنافسة بني دول العامل حول إنتاج السلع، بل تدور حول التنافس على    املنافسة بني البلدان يف مجيع

الوظائف واملهارات واخلربة والتكاليف )رأس مال اإلنتاج( وجذب االستثمار األجنيب. وستدفع التغيريات يف طبيعة املنافسة  
سياسات التجارية وغريها من السياسات لتحسني القدرات  العاملية يف تغيري صياغة السياسات االقتصادية الوطنية وال

التنافسية للدولة وتعظيم استخدام سالسل القيمة العاملية لتعزيز منوها وتنميتها االقتصادية )مركز املعلومات ودعم اختاذ  
 (. 2020القرار، 

 العاملية وتأثريها على سالسل القيمة العاملية  األزماتحتليل الوضع الدويل يف ضوء : 2.2

٪ من ناتج التصنيع  28خاصة يف الصني، اليت متثل    -أدى تفشي وباء كورونا إىل شل شبكات التصنيع وسالسل التوريد  
العاملي. وقد تسبب ذلك يف تأخري توفري اخلدمات والسلع األساسية. فإنه وفًقا إلحصاءات اجلمارك الصينية، يف أول  

٪ على أساس سنوي، بينما اخنفضت قيمة  17.2، اخنفضت قيمة الصادرات الصينية بنسبة 2020هرين من عام ش
٪. وقد كان لرتاجع التجارة الصينية تأثريا أكرب على أسواق معينة أكثر من غريها، فصادرات الصني  4الواردات بنسبة 

مقارنة بالعام السابق، بينما   2020ولني من العام ٪ يف الشهرين األ29.9إىل االحتاد األورويب قد تراجعت بنسبة 
٪. كما اخنفضت الصادرات والواردات من الواليات املتحدة بنسبة  18.9اخنفضت الواردات من االحتاد األورويب بنسبة 

رة،  ، الواليات املتحدة هي األكثر اعتماًدا على الصني للتجا2019٪ على التوايل. واجلدير بالذكر أنه يف عام  8٪ و27
تليها سبع دول أوروبية واليابان، وجيسد املشهد احلايل خالفا حول: هل ستسعى الشركات والدول إىل مزيد من األمن  
من حيث التنوع العاملي، أم ستفكر البلدان يف تعزيز االكتفاء الذايت؟ لكن املنطق االقتصادي يفضل دائًما املنظور األول.  

خالل احلفاظ على خمزونات قومية لالحتياجات األساسية، على أن يكون "منوذج  حيث ستوفر البلدان أمانًا أعلى من 
االكتفاء الذايت" أو ما يطلق عليه "منوذج التوطني" هو االستثناء. ويف هذه احلالة، ميكننا أن نتوقع اخنفاًضا معتداًل يف  

 (. 2020)ستيفن، معدل منو التجارة العاملية، إىل جانب اختالفات أكرب يف الشركاء التجاريني 

وقد كان للمنتدى االقتصادي العاملي وجهة نظر أخرى مفادها أن العوملة قد تتدهور على الصعيد التجاري. فوفًقا لبيانات  
، ومل  2009البنك الدويل، بعد عقود من النمو املستمر تراجع حجم التجارة العاملية بسبب األزمة املالية العاملية يف عام 

لعاملية أبًدا إىل مسار منوها السابق منذ حينها )يقاس كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي(.  تعد حجم التجارة ا
ويتوقع الكثري من اخلرباء يف أعقاب آثار الوباء، أن الوباء واحلرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة قد يدفع الشركات  

حملية )مناذج االكتفاء الذايت(، مما قد يؤدي إىل اخنفاض مستدام يف التجارة  إىل التحرك حنو أساليب إنتاج وشراء أكثر 
 (. 2020العاملية )فيليكس، 

وعقب جائحة كورونا، تسارعت األحداث بوترية مذهلة على اجلانب الشرقي من القارة األوروبية منذ أن أعلنت روسيا،  
واليت تضمنت ضربات جوية وغزًوا بريًا. امتد تأثري هذه األزمة  ، بدء عملياهتا العسكرية يف أوكرانيا،  2022فرباير    24يف  

السياسية العسكرية األوروبية إىل ما وراء حدود أوروبا وألقى بظالله على العامل العريب، نتيجة اخنفاض تدفق الكميات  
ة، وخصوصاً أن جزءاً كبرياً من  املطلوبة من القمح والذرة واألعالف والزيوت املستوَردة من هاتني الدولتني ايل الدول العربي

هذا   األراضي الزراعية األكثر إنتاجية يف أوكرانيا تقع يف مناطقها الشرقية، اليت تشهد معظم األعمال العسكرية حالياً.
فضال عن ارتفاع أسعار هذه املواد الغذائية، سواء من هاتني الدولتني، أو من غريمها من الدول بسبب زيادة تكاليف  
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لشحن والتأمني من ناحية، أو بسبب الزيادات املتوقَّعة يف أسعارها، جراء اخنفاض املعروض منها يف األسواق  النقل وا 
(، أشارت إىل أن األسعار العاملية لألغذية  F.A.Oالعاملية. وكانت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، "فاو" ) 

، نتيجة الصراع الدائر يف أوكرانيا، األمر الذي سيؤدي إىل قفزة يف عدد  ٪ 20٪ و 8واألعالف قد ترتفع مبا يرتاوح بني 
 (.2022األشخاص الذين يعانون سوء التغذية يف كل أحناء العامل )منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة,  

م اليقني هو أكرب عقبة أمام  يف ضوء ما سبق، تعد املوائمة لتوظيف سلسلة القيمة أكثر صعوبة مما يعتقد البعض، ألن عد
الشركات حيث سيعيق قدرهتا على التخطيط والتنبؤ بالطلب وختصيص املوارد املالية والبشرية ملشاريع حمددة وإبقاء  
التكاليف منخفضة. على سبيل املثال: أثناء اجلائحة، فإن قرار زيادة إنتاج أجهزة التنفس الصناعي وأي إمدادات طبية  

، فزيادة اإلنتاج تتطلب مدخالت من عدة موردين وقد يكون هؤالء املوردين متمركزين بدول خمتلفة،  ليس باألمر السهل
وبعضهم يواجه حاالت إغالق. وهناك حلواًل أخرى مثل إعادة استخدام املصانع حملاولة تصنيع معدات طبية حمليا، لكن  

عمال وترتيب املوردين اجلدد واحلصول على الشهادات  األمر ليس هبذه البساطة. فإعادة توظيف املصانع وإعادة تدريب ال
 (. 2020الالزمة، هي صعوبات تتطلب وقتا لتحقيق تلك املوائمة )ليكر, 

واستجابة هلذه األزمة، اعتمدت معظم الشركات هنج التحوط من خالل التأمني والتخزين، كما بدأت الشركات السعي  
احلاجة ومراقبة سلسلة التوريد وفهمها بشكل أفضل، متهيدا إىل إعادة  إىل بدء البحث عن حلول التوريد البديلة عند 

تنظيم سلسلة التوريد. حيث وفقا الستطالع لعدد من الشركات أعلنت أربع شركات من أصل عشر أهنا قد بدأت بالفعل  
ردين البيئية واالجتماعية  ٪ من املشاركني يف االستطالع الرتكيز على حوكمة املو 32يف إحالل املوردين من اخلارج. كما أكد  

واملؤسسية للتخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد. وبالطبع سيكون لذلك انعكاسه على التجارة العاملية، حيث سيقود  
قرارات سلسلة التوريد العديد من االحتماالت املرتبطة بالقضايا التقليدية اليت تعزز أو تضعف القدرة التنافسية يف سلسلة  

ية مثل تكاليف اإلنتاج واجلودة وقضايا النقل وتكاليف االستثمار، وسيزداد الطلب على احلماية. أما بالنسبة  التوريد العامل
لواضعي السياسات، فهذا يعين أن للحكومات دور تؤديه يف تعزيز مرونة سلسلة التوريد احمللية. ولكن ال يوجد حلول  

سية واقتصادية خمتلفة، مما يؤكد أن املستقبل سيحمل العديد  مؤكدة، فاستجابات الشركات منقسمة وفقا إلجراءات سيا
من السيناريوهات احملتملة لإلنتاج الدويل. فعلى سبيل املثال: يف اململكة املتحدة، تعترب خماوف سلسلة التوريد املتعلقة  

ية من حيث التكلفة. يف  خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب بديهية، حيث تشعر الشركات بالقلق بشأن القدرة التنافس 
فرنسا، ينصب الرتكيز على مرونة سوق العمل واالستثمار يف البحث والتطوير لتأكيد مكانة الدولة يف سالسل القيمة  

 (. 2020العاملية، بينما يف إيطاليا تشعر الشركات بالقلق بشأن احلوافز الضريبية احمللية لتعزيز اجلاذبية )أليانز، 

 ايل الندماج الدول العربية بسالسل القيمة العاملية حتليل الوضع احل: 2.3

مل تلعب التجارة، حىت اآلن، دورها احملتمل يف تعزيز النمو والتنمية املستدامني يف املنطقة العربية مقارنة باملناطق األخرى  
ية. فوفًقا إلحدى  يف العامل. حيث حبثت عدد من الدراسات يف مدى اندماج بعض الدول العربية يف سالسل القيمة العامل 

الدراسات، شهدت دول حوض البحر األبيض املتوسط، واليت تشمل اجلزائر وتونس ومصر واملغرب واألردن ولبنان، زيادة  
يف مسامهة السلع الوسيطة يف إمجايل التجارة )خاصة الصادرات( لتلك البلدان خالل العقد األول من القرن احلايل، قبل  

 (.2018نوات األخرية نتيجة لألزمة املالية العاملية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  الركود الذي عانوه يف الس
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واجلدير بالذكر أن جتارة البضائع، وخاصة النفط، متثل يف املنطقة العربية، نسبة كبرية من مؤشر االنفتاح التجاري بينما  
للمنطقة العربية، لكن كان ينبغي أن يكون أعلى بالنظر    ٪  87تلعب اخلدمات دورًا حمدوًدا. فلقد بلغ االنفتاح التجاري  

إىل صغر حجم االقتصادات العربية. وتتأثر التجارة يف املنطقة العربية بشكل كبري بسوق النفط، حيث تشكل صادرات  
كما أن    (.2020٪ )األونكتاد،    12عاملي يبلغ  ٪من إمجايل الصادرات السلعية مقارنة مبتوسط    45النفط يف املتوسط  

٪من إمجايل الواردات،   13مجيع البلدان العربية مستوردة للغذاء على الرغم من أن الواردات الغذائية ال تشكل سوى 
 (. 2020٪ )البنك الدويل،  8العاملي البالغ مقارنة باملتوسط 

املراحل األخرية لإلنتاج. حيث تقوم  وأوضحت بعض الدراسات األخرى أن اندماج كل من اجلزائر وليبيا وموريتانيا يتم يف  
هذه الدول بتصدير املواد اخلام األولية فاجلزائر وليبيا تصدر النفط والغاز، وموروتينيا تقوم بتصدير املعادن ومنتجات  
الصيد. ويف الوقت نفسه، تستورد هذه الدول معظم احتياجاهتا من السلع التامة الصنع واملنتجات الالزمة لصناعاهتا  

لية. هذا فضال عن إن األداء االقتصادي لتلك اجملموعة من الدول يرتبط بالتطورات يف األسعار العاملية للمواد اخلام  احمل
 والنفط، وأداء االقتصاد العاملي بشكل عام. 

وتعد تونس مثااًل جيًدا لدولة عربية تعمل على تفعيل مشاركتها بسالسل القيمة العاملية، حيث إن اسرتاتيجية تونس  
لالندماج يف سالسل القيمة العاملية استندت على ركيزتني: أوال، اختذت البالد خطوة لتحرير التجارة، حيث يوجد أكثر  

اتفاقية جتارية ذات روابط جتارية قوية مع االحتاد األورويب وتركيا، الكوميسا وجمموعة أغادير والوطن العريب، ومع   60من 
(. مت تبسيط  AFCFTA) األفريقية  التجارة احلرة القارية لتصديق األخري على اتفاقية القارة األفريقية بأكملها من خالل ا

التعريفة املطبقة على السلع املصنعة من  ، مع اخنفاض متوسط 2016و 2006الرسوم اجلمركية واخنفضت بني عامي 
ق التجارة احلرة، حيث تتمتع  ٪. ثانيا، روجت تونس نظاما جاذبا للشركات العاملة يف الصادرات يف مناط10٪ إىل    20

الشركات املوجهة للتصدير حبوافز مالية واسعة النطاق، كما كانت الشركات كذلك مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية  
، مت تنفيذ قانون جديد لالستثمار استهدف املستثمرين  2016ومنح االستثمار يف مناطق التنمية اإلقليمية. ويف عام 

د بشكل فعال من اإلجراءات الروتينية املطولة، حترير قواعد األسهم األجنبية، منح األراضي وتعزيز  األجانب من خالل احل
حركة رأس املال احلر. وقد كانت هلذه االسرتاتيجيات أثرا كبريا على منو الصادرات التونسية وزيادة حصة الشركات العاملة  

. كما متثل  2016ايل شركات القطاع اخلاص يف عام ٪ من إمج 4إىل  1996٪ يف عام  0.6يف نظام األوفشور من 
٪ من صادرات البضائع )باستثناء الطاقة(، وعلى   78٪ من العمالة يف القطاع اخلاص و 34حاليا الشركات األجنبية 

ري  املستوى العاملي، شهد االندماج يف سلسلة القيمة العاملية ركود يف السنوات األخرية، بينما حدث معظم التكامل التجا
يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين. يف ضوء ذلك، تراجع اندماج تونس يف سالسل القيمة العاملية السنوات اليت  

 (.2020)البنك األورويب،   2011أعقبت 

( سواء فيما بينها )على سبيل املثال  PTAsكما أن الدول العربية أعضاء يف العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية ) 
طقة التجارة احلرة العربية، أغادير، جملس التعاون اخلليجي، احتاد املغرب العريب( أو مع الدول والتجمعات املتقدمة  من

(. وعلي  2020والنامية )مثل االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وكندا الكوميسا، ميكوسور( )البنك الدويل، 
ول العربية، حيث األردن، على سبيل املثال، عضو يف عدد كبري من اتفاقيات  الرغم من ذلك هناك تباين كبري بني الد

التجارة التفضيلية، مقارنة جبزر القمر واليمن اللتني تشاركان يف عدد قليل جًدا من اتفاقيات التجارة التفضيلية. ظلت  
 تتعامل مع ما وراء القضايا احلدودية، مما  غالبية اتفاقيات التجارة التفضيلية هذه حمصورة يف إزالة التعريفات اجلمركية، ومل
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يوضح التأثري احملدود التفاقيات التجارة احلرة يف تعزيز التجارة بني الدول العربية. ومن املرجح أن تؤدي اآلثار االجتماعية  
العربية، وحتديداً  واألزمة االقتصادية العاملية األخرية إىل كبح دور التجارة يف املنطقة  19-واالقتصادية لفريوس كوفيد 

بسبب االخنفاض احلاد يف الطلب على النفط، وتدابري اإلغالق والتباطؤ يف التجارة نتيجة الركود االقتصادي العاملي.  
ويؤثر اضطراب األسواق العاملية أيًضا على التجارة، من خالل تدابري احلماية يف البلدان العربية املستوردة الصافية للغذاء.  

 2020يونيو  6ال، فرضت مصر حظراً على واردات السكر األبيض واخلام ملدة ثالثة أشهر اعتبارًا من على سبيل املث
 (. 2020)البنك الدويل، 

وجيدر اإلشارة ايل أن البلدان العربية مل تستغل إمكانات التجارة يف اخلدمات )على سبيل املثال يف السياحة والنقل(، ومل  
مة العاملية.  فالسياحة هي مصدر رئيسي للنقد األجنيب والتوظيف لعدد كبري من  تشارك بشكل كبري يف سالسل القي

الدول العربية مبا يف ذلك. اململكة العربية السعودية )احلج والعمرة(؛ واملغرب وتونس ومصر واإلمارات ولبنان )أنواع خمتلفة  
 (. 2019من السياحة( )املنتدى االقتصادي العاملي، 

ة أمامها طريق طويل إلصالح أنظمة التجارة املعمول هبا. فوضع مؤشر ممارسة األعمال للبلدان  كما أن الدول العربي 
دولة، وكانت ثالث دول عربية من بني أقل مخس دول أداء على   190من بني  118يف املرتبة العربية يف املتوسط 

يف   127تجارة عرب احلدود، تتدهور املرتبة إىل مستوى العامل. عند الرتكيز على املؤشر املرتبط بالتجارة احملددة، أي ال
كما ُتظهر البيانات  ،دولة يف مجيع أحناء العامل مع دولتني عربيتني من بني أسوأ مخسة دول أداًء  190بني املتوسط 

متوسط  احلالية، مثل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملؤشر املعامالت التجارية، أن الدول العربية يف موقع 
نسبًيا عند مقارنتها ببقية العامل، مما جيدر لإلشارة ايل حاجة الدول العربية إىل إيالء املزيد من االهتمام للتجارة الرقمية  

 (. 2020)البنك الدويل،   COVID-19بالنظر إىل الدور املتوقع الذي من احملتمل أن تلعبه يف حقبة ما بعد  

إن معظم الدول العربية بذلت الكثري من اجلهود املتعلقة بتسهيل التبادل   ويف ضوء ما سبق، جند أن علي الرغم من 
التجاري ومراجعة االطار املؤسسي من اجل زيادة مستويات التكامل اإلقليمي، وحتسني مستويات البنية التحتية، اال انه  

و ما يتطلب املزيد من الدراسة  هناك حاجة لتعزيز األثر االقتصادي الندماج هذه الدول يف سالسل القيمة العاملية وه
املستفيضة علي املستوي القطاعي، وحيتاج ايل وجود رغبة قوية لدي حكومات تلك الدول لالندماج بشكل مؤثر يف  

 سالسل القيمة العاملية هبدف حتقيق تكامل إقليمي اكثر عمقا، وحتسني الظروف الداخلية. 

جية حبثية هتدف إىل حتليل أعمق لنقاط القوى والضعف والفرص  ويف ضوء خمرجات التحليالت السابقة، مت صياغة منه
والتهديدات اليت تواجه تعزيز مشاركة الدول العربية يف سلسة القيمة العاملية، والوقوف على مدى جاهزية الشركات العاملة  

اآلليات املقرتحة لزيادة  بالدول العربية يف االخنراط بسلسلة القيمة العاملية وذلك الستخالص النتائج والتوصيات ووضع 
مشاركة الدول العربية والشركات العاملة بالدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية. ويستعرض اجلزء التايل من الدراسة  

 تفاصيل املنهجية البحثية اليت مت اتباعها. 

 منهجية البحث .3
ملشكلة البحث: ما هو اإلطار املقرتح لتطوير سالسل القيمة العربية لزيادة   الرئيسي السؤال عن  اإلجابةهتدف الدراسة إىل  

مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية؟ وذلك من خالل تصميم املنهجية البحثية لإلجابة على األسئلة البحثية  
 الفرعية التالية: 
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ملشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية، وما هي نقاط القوة لدي الدول العربية  : ما هو الوضع احلايل 1س  ●
 يف ضوء األحداث العاملية؟ 

: ما هي الفرص، والعوائق والتحديات الرئيسية اليت تواجه الشركات العربية لتوسيع املشاركة يف سالسل القيمة  2س  ●
 العاملية؟ 

 دة املشاركة العربية يف سالسل القيمة العاملية؟ : ما هي اآلليات املقرتحة لزيا 3س  ●

الدراسة باإلضافة إىل البيانات الثانوية من الدراسات السابقة والتقارير   اعتمدت ولإلجابة على األسئلة البحثية السابقة، 
ل املقابالت  اجلزء السابق، على جتميع البيانات األولية من األطراف ذات الصلة من خال يف  استعراضها مت  اليت  الدولية

(( مع كافة األطراف  semi-structured interviewsالشخصية، حيث مت إجراء مخس مقابالت شبه منظمة 
واخلاص سواء وزارة النقل أو الغرف التجارية أو شركات االسترياد، أو شركات التخليص   احلكومي ذات الصلة من القطاعني

ة تأثر سالسل القيمة العاملية والعربية باألحداث العاملية األخرية  اجلمركي ووكالء الشحن، حيث مت مناقشتهم يف كيفي 
خاصة فريوس كورونا وما تبعه من الصراع الروسي ألوكرانيا، باإلضافة ايل الفرص املتاحة لدي الدول العربية يف ضوء  

يات اليت حتول دون ذلك، وأخريًا  األحداث العاملية لزيادة مشاركة الدول العربية يف سالسل القيمة العاملية، مع حتديد التحد
 اآلليات املقرتحة لتحقيق هذه الفرص والتصدي للتحديات لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية. 

وتعد املقابالت شبه املنظمة نوع من املقابالت يتضمن خصائص املقابالت املنظمة وغري املنظمة، مما يعين أن هناك قدرًا  
ة ميكن القائمني باملقابلة من إجراء تعديالت على قائمة األسئلة. وتعمل املقابالت شبه املنظمة على تقدمي فائدة  من املرون

من خالل طرح أسئلة ثابتة مغلقة تسمح بربط واختبار تشابه املفاهيم واإلجابات، باإلضافة إىل جين فوائد االستفسارات  
 (.  2007يف إجابة كل مشارك )سانكار وجونز، املفتوحة اليت توفر مستوى أعمق من التحقيق 

 تحليل النتائج .4
يتناول هذا القسم حتليال للبيانات األولية اليت مت جتميعها من خالل املقابالت الشخصية اليت مت انعقادها هبدف استخالص  

 تعراض ملا ورد من إجابات: اآلليات املقرتحة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية. وفيما يلي سيتم اس 

 والعربية  العاملية وتأثريها على سالسل القيمة العاملية  : األزمات 1.4

وخاصًة الصراع الروسي   أواًل عن كيفية تأثر سالسل القيمة العاملية والعربية باألحداث العاملية األخرية بسؤال املستجيبني 
، أوضحت املقابالت أن مع تفشي وباء كورونا على املستوى العاملي كانت صناعة الشحن والنقل يف مقدمة  ألوكرانيا 

الصناعات اليت تعرضت خلسائر ضخمة وحالة غري مسبوقة من الركود، وذلك نتيجة تعطل املوانئ احليوية للتجارة العاملية،  
شهورًا للتخلص منها، مما يعقد نقل البضائع، وأدي ايل نقص  مما تسبب بدوره يف تراكم حاويات الشحن اليت قد تستغرق  

السلع. وأيضا النقل اجلوي مل يسلم من تبعات فريوس كورونا حيث اخنفض الطلب على الشحن اجلوي، بشكل كبري  
نتيجة اخنفاض عمليات التصنيع ىف الصني، واحدة من أكرب أسواق الشحن اجلوي يف العامل، بسبب قرارات إغالق  

كما شهد قطاع الشحن اجلوى خسارة للسعة املخصصة له، وذلك بسبب     امل على نطاق واسع وفرض قيود السفر. املع
توقف عمليات السفر استجابة إىل التدابري احلكومية النامجة عن جائحة الفريوس، واليت أثرت بشكل ملحوظ على  

اسع النطاق على الشحن واخلدمات اللوجستية نتيجة  سالسل اإلمداد العاملية. وكان أيًضا لفريوس كورونا تأثري سليب و 
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إغالق الدول، حيث اخنفضت أرباح الشركات نتيجة تضاعف أوقات التوريد، ونقص اخليارات املتاحة للشحن اجلوى  
بني   والبحري، مما أدى اىل ارتفاع تكلفة التجارة الدولية، وارتفعت أسعار املنتجات، وأصبحت البنوك املركزية للدول

ألنه ىف حال زيادة األخرية فستتوقف   كيفية ضبط املعادلة بني معدالت التضخم وأسعار الفائدة  لتني تتمحوران حولمشك
 االقتصادات. 

وعلي النطاق العريب، تأثرت موانئ الدول العربية وخاصة الدول اللي تعمل مبجال الرتانزيت مثل جبل علي باإلمارات،  
وبورسعيد مبصر، تأثرت بشكل كبري وذلك نتيجة تعلق عدد كبري من احلاويات مما أثر سلًبا على  وكازابالنكا باملغرب، 

سالسل التوريد. هذا فضال عن أن بعض الشحنات اليت خرجت من الدول العربية مل يقابلها شحنات مواجهة يف الوجهة  
 األخرى األمر الذي أحدث عطلة كبرية وتزاحم. 

الصراع الروسي ألوكرانيا، وأثر تأثريًا كبريًا على الدول العربية، فإذا توقَّفنا    2022بدأ يف فرباير  ومع احنسار فريوس كورونا،  
عند احملتوى واملضمون للتبادل التجاري بني روسيا وكثري من الدول العربية، نكتشف أنه يعتمد على صادرات احلبوب  

د استبعاد النفط ومنتجاته وصادرات السالح. وبذلك تلقي  بصورة أساسية إىل هذه الدول، بع -الروسية ـ واألوكرانية 
احلرب الدائرة بني روسيا وأوكرانيا بظالهلا على مواطين معظم الدول العربية، ومتتد إىل تفاصيل حياة املواطنني، بدءاً مبصر  

 بز.   واجلزائر ولبنان واليمن، مروراً بدول املغرب العريب، عرب أهم سلعة يستهلكوهنا وهي رغيف اخل

كما إنه من احملتم أن للحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات خطرية على سوق الطاقة، ليس فقط يف أوروبا ولكن أيًضا  
يف مجيع أحناء العامل. حيث تعد روسيا ُمصدِّرًا رئيسًيا للنفط والغاز الطبيعي وأي انقطاع يف هذه اإلمدادات سيؤدي إىل  

ع. ويف الواقع، أدت العمليات العسكرية وسحب االستثمارات وانسحاب شركات  ارتفاع ملموس يف أسعار هذه السل
دوالرًا    100النفط الكربى من روسيا وفرض أنواع خمتلفة من العقوبات على موسكو إىل قفزة يف سعر النفط إىل أكثر من  

ل مشاكل سلسلة التوريد والقيود  مث   -للربميل. هذا إىل جانب الظروف املوضوعية األخرى اليت تؤثر على االقتصاد الدويل  
سيؤدي هذا السعر إىل تفاقم معدالت التضخم وبالتايل إبطاء النمو يف االقتصادات الكبرية   -الوبائية على اإلنتاج 

والصغرية حول العامل. واجلدير بالذكر أن االرتفاع يف أسعار النفط اخلام الناتج عن اخنفاض اإلمدادات موضع ترحيب  
من قبل املسؤولني االقتصاديني والنخب ملا له من تأثري إجيايب على الدول العربية املصدرة للنفط، ألنه يضيف  بطبيعة احلال  

 عائدات إىل خزائن الدولة. 

 يف سالسل القيمة العاملية تها مشارك لزيادة نقاط القوة لدي الدول العربية  :  2.4

واليت ميكن أن تساهم ىف زيادة   الدول العربية يف ضوء األحداث العامليةثانًيا عن نقاط القوة لدي أما بسؤال املستجيبني 
أوضحت املقابالت أن الدول العربية تتمتع بالعديد من نقاط القوة   فلقدمشاركة الدول العربية يف سالسل القيمة العاملية،  

ق اللوجستية، واليت يأيت يف مقدمتها منطقة  اليت متكنها من تعميق املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، بدًءا من توفر املناط
جبل علي بديب، ومشروع نيوم باململكة العربية السعودية باإلضافة إىل حمور قناة السويس يف مصر الذي يربط الشرق  

عي.  والغرب، ومنطقة طنجة املتوسط املغربية ومنطقة العقبة باألردن. باإلضافة ايل مسامهة الدول العربية ىف اإلنتاج الزرا
حيث يأيت يف مقدمة هذه الدول يف اإلنتاج الزراعي مصر، تليها اجلزائر مث السعودية واملغرب والسودان اليت تعد من  

 أخصب األراضي الزراعية على مستوي العامل، مث العراق واإلمارات.   
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باإلضافة إىل تواجد العديد من  عالوة على أن الدول العربية تتمتع بأن لديها فرص استثمارية واعدة يف خمتلف اجملاالت.  
االتفاقيات التجارية اليت من املمكن أن ختدم الكثري من القطاعات والصناعات يف الدول العربية إذا مت تفعيلها، كاالحتاد  
اجلمركي العريب الذي يعمل على توفري منافذ مجركية مؤهلة على مستوي البنية التحتية من حيث املعلومات وبناء القدرات،  

ال عن وجود قانون مجركي عريب موحد. هذا باإلضافة ايل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت تعمل على حترير  فض
جتارة السلع من خالل اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية، فضال عن حترير جتارة اخلدمات بني الدول  

رير اخلدمات، وحترير انتقال رؤوس األموال واستثمارها من خالل اتفاقية انتقال  العربية من خالل االتفاقية اخلاصة بتح
 رجال األعمال واملستثمرين العرب، ومنتديات رجال األعمال واملستثمرين العرب. 

 أهم الفرص الكامنة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سالسل القيمة العاملية :  3.4

، فلقد أوضحت  لفرص الكامنة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سالسل القيمة العاملية ثالثاً عن أهم اوبسؤال املستجيبني 
املقابالت وجود عدد كبري من الفرص للدول العربية واليت تساعدها يف زيادة مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية، واليت  

 تكمن يف التايل: 

وجود دول عربية على وجه اخلصوص ميكن أن تشكل سلة الغذاء العريب مثل السودان ومصر وسوريا واليت تتسم   (1
خبصوبة أراضيها وتوفر املياه والظروف املناخية، وذلك هبدف البحث عن بدائل للواردات من أوكرانيا وروسيا عن طريق  

 البعض مث العمل على تصدير احلبوب واملوارد الغذائية للخارج.    االعتماد على التبادل التجاري بني الدول العربية وبعضها
زيادة االعتماد على الطاقة املتجددة يف املستقبل يعد فرصة كبرية للدول العربية خاصة إنه بلغ إمجايل إنتاج املنطقة   (2

ويف مقدمتها   جيجاوات. وتستهدف الدول العربية  12العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حاليا أكثر من 
 . 2030السعودية واإلمارات ومصر واملغرب التحول حنو الطاقة املتجددة ضمن رؤية 

يف هذا الصدد، قد جيد مصدرو النفط والغاز اخلليجيون فرًصا يف تلك احلرب لتحسني العالقات مع الواليات   ●
للتعويض عن نقص إمدادات الغاز الروسي  املتحدة، وتأمل الواليات املتحدة أن تكون بعض هذه الدول جاهزة  

إىل الدول األوروبية. إذا قررت إدارة بايدن فرض عقوبات على روسيا، أو وقف إمدادات الطاقة العاملية على  
أساس حرب حمتملة. واجلدير بالذكر أن دول اخلليج مثل عمان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية  

ذ واعتماد مشروعات اهليدروجني األخضر، ويقبل العمالء يف أوروبا مصدر الطاقة هذا  املتحدة قادرة على تنفي
وحيرصون على تقليل مدخالت اهليدروجني األخضر من روسيا الستخدامات خمتلفة مثل املركبات والتدفئة  

 والشحن. 

 إذا قامت حرب بني  كما ميكن أن تقوم قطر بتصدير الغاز الطبيعي املسال القطري ايل دول االحتاد األورويب ●
روسيا بشن حرب علي أوكرانيا، وجتدر اإلشارة، مع ذلك، إىل أن قطر ستستغرق املزيد من الوقت لتصدير  
الغاز إىل دول االحتاد األورويب، عالوة على ذلك، وبالنظر إىل التزامات قطر جتاه مستوردي الغاز اآلسيويني  

عويض هذه الدول جزئيًا عن القيود املفروضة على الطلب  واألفارقة، فإن قدرهتا ستظل يف حدودها، حيث ت
٪ من العقود هي عقود طويلة األجل مع األسواق اآلسيوية،  68على الغاز الروسي. إضافة إىل ذلك، فإن حنو  

مما جيعل من الصعب استبدال الغاز الروسي بالغاز القطري ما مل تتنازل الدول املوقعة على هذه العقود عن  
 وروبا. حصة لصاحل أ
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كما تعترب اجلزائر ُمولد ومصدر الغاز الرئيسي لكل من إيطاليا وإسبانيا، وثالث أكرب مصدر للغاز الطبيعي   ●
 لالحتاد األورويب بعد روسيا والنرويج.  

ومن جهة أخري، تُعد مصر بدياًل مالئماً حيث متتلك مصر حمطات لإلسالة يف دمياط وأدكو والدلتا، وبالتايل   ●
 قرب املسافة بدياًل مهًما.  قد تكون بسبب 

ويف نفس السياق، من املمكن أن تكون ليبيا بدياًل، حيث متتلك ليبيا تاسع أكرب احتياطي للنفط عامليا،   ●
يف تراجع معدالت اإلنتاج. ومن املتوقع أن   2011واألويل إفريقيا، وقد سامهت التوترات السياسية منذ عام 

 لصراع بعد حالة االستقرار السياسي اليت أصبحت تسود البالد. تعود معدالت اإلنتاج ملعدالهتا قبل ا

( عدم اليقني بشأن مسار األزمة يف أوكرانيا، فضاًل عن نطاق وعمق العقوبات املستقبلية، يزيدان من العواقب  3
فرًصا للشركات  اجليوسياسية للسلع املصنعة، ال سيما تلك اليت تعترب روسيا وأوكرانيا منتجني مهمني هلا. وقد يوفر هذا 

 اخلليجية، 

على سبيل املثال، كانت روسيا واإلمارات العربية املتحدة ثاين وسادس أكرب مصدرين لألملنيوم إىل االحتاد   ●
. وبغض النظر عن احتمالية أن تواجه صناعة األملنيوم الروسية عقوبات، فقد يؤدي  2019األورويب يف عام 

. وبالتايل ستستفيد شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم وشركة أملنيوم  ذلك إىل حتفيز البحث عن شركات غري روسية
البحرين أو ألبا، على الفور من ارتفاع أسعار األملنيوم، على الرغم من أن نقص الطاقة االحتياطية احلايل يعيق  

 خضر مرحبة ومعقولة ، قد تكون زيادة احلصة السوقية لألملنيوم األمنو املبيعات. ومع ذلك، على املدى املتوسط  

تتمتع الدول العربية بوجود الثروة احليوانية اليت من املمكن استخدام جلود احليوانات واألضاحي لعمل املالبس الشتوية   (3
 واستخدام التكنولوجيا لتصنيع الصوف وعمل جاكيتات جلد طبيعي للتدفئة مع الصوف وتصديرها ايل اخلارج. 

 تواجه الدول العربية وحتول دون زيادة مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية أهم التحديات اليت :  4.4

أهم التحديات اليت تواجه الدول العربية وحتول دون زيادة مشاركتها يف سالسل القيمة  عن أخرياً، وبسؤال املستجيبني 
   التايل:فلقد أوضحت املقابالت ، العاملية

قيود جتارية غري  العربية ببنود االتفاقية، وقيامهم بتطبيق  يف اتفاقية التجارة احلرة  عدم التزام بعض الدول العربية األعضاء   (1
 .مجركية مرتفعة، تقف حائل أمام زيادة مشاركة الدول العربية بسالسل القيمة العاملية 

 اليت تقوم باسترياد مكونات إنتاجها من اخلارج. ارتفاع التعريفات اجلمركية وتأثريها على الصناعات التحويلية  (2
الدول العربية تعاين من عدم وجود شركات مالحية عربية لعدم توفر أسطول عريب، األمر الذي ميثل حتدي وضغط   (3

 كبري على الدول العربية.  
 عدم االلتزام باجلودة وفًقا للمعايري الدولية  (4

 اآلليات المقترحة لزيادة مشاركة الدول العربية في سلسلة القيمة العالمية .5
الورقة البحثية يف ضوء ما سبق، وبناًءا على البيانات اليت مت استعراضها من الدراسات السابقة والتقارير الدولية  تستخلص  

واملقابالت الشخصية مع األطراف ذات الصلة، اآلليات املقرتحة التالية لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة  
 العاملية. 
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 : البيئي الداعم من خالل : إعادة هتيئة النظام 1.5

"، حيث أصبح من الضروري االجتاه  Supply Chain Integrationتطبيق آليات تكامل سالسل اإلمداد " ●
بني الشركات العربية ومورديها وعمالئها، ومجيع األطراف ذات الصلة، ملا له دور يف التعزيز من تنافسية   التكامل  حنو

  اق الدولية.املؤسسات االقتصادية العربية يف األسو 

"، وذلك من خالل االستعانة مبصادر خارجية للقيام باملهام    Vertical Integrationانتهاج سياسة للتكامل الرأسي "  ●
"Outsourcing  هبدف توجيه االستثمارات واملؤسسات العربية الستبدال املواد الوسيطة املستوردة اليت تستخدم ،"

 لذلك. حوافز  ل العامل، مبا مياثلها من منتجات منتجة حملًيا بالدول العربية، ويتم تقدمي  إلنتاج السلع النهائية املصدرة إىل دو 

استغالل البنية التحتية بالدول العربية، واليت تتمثل يف املناطق اللوجستية، يأيت يف مقدمتها منطقة جبل علي بديب، ومشروع   ●
نيوم باململكة العربية السعودية واملنطقة االقتصادية لقناة السويس واملنطقة املتامخة مليناء شرق التفريعة يف مصر ومنطقة طنجة  

نطقة العقبة باألردن، هذا جبانب شبكة عالية الكفاءة من الطرق، فيمكن تطوير هذه املنظومة ضمن  املتوسط املغربية وم
 خطة استثمارية شاملة، لالستفادة من فرص إنشاء قنوات تصديرية مستقبلية مع دول أوروبا والواليات املتحدة.. 

يقوم على مشاركة    “، الذي  Sharing economyتطبيق مناذج العمل املستحدثة خاصة منوذج االقتصاد التشاركي "   ●
  األصول البشرية واملادية، ويشمل اإلبداع واإلنتاج والتوزيع واإلجتار واالستهالك التشاركي للبضائع واخلدمات

هتيئة بيئة مؤسسية وتشريعية وتنظيمية حمفزة لسالسل القيمة العربية وداعمة ملمارسات األعمال، حيث اإلشراف على   ●
صادية املختلفة، ملعاجلة أية مشكالت نامجة عنها، لتعزيز ثقة املستهلكني هبا، باإلضافة ايل العمل على  القطاعات االقت 

 التطابق يف اللوائح القانونية بني األسواق العربية، وتطبيق السياسات االقتصادية املرنة. 

 : العمل على إعادة النظر يف السياسة العربية التجارية من خالل: 2.5

اقيات التجارة الثنائية وذلك من خالل تنشيط دور وزارة اخلارجية والقواعد التنظيمية لقواعد التصدير للتأكد من  مراجعة اتف ●
تطبيق بنود االتفاقيات التجارية بني الدول العربية بعضها البعض واخذ إجراء تصحيحي يف حالة عدم تنفيذها، فضال عن  

 دائهم السليب على صورة الدول العربية اخلارجية. وضع آلية حملاسبة غري امللتزمني نظراً ألثر أ 

ضرورة التكامل بني الدول العربية وتفعيل فكرة السوق العربية املشرتكة حيث وجود عملة عربية مشرتكة بني كل الدول العربية   ●
 لتقليل مشكلة النقد األجنيب 

 االستثمارية. تعظيم دور التمثيل التجاري لتعظيم االستفادة من الفرص  ●

استغالل الصراع الروسي األوكراين احلايل إلحالل واردات هذه الدول مبنتجات عربية وكذلك دعوة الشركات اليت تأثرت   ●
 للتصنيع مبصانع عربية مبكون إقليمي عريب. 

متقدمة ملتابعة    االهتمام باجلودة واملواصفات الفنية للمنتجات، لضمان تصديرها ايل اخلارج، وذلك من خالل تفعيل منظومة ●
  اجلودة والرقابة والتقييم واملطابقة

 توصية اهليئات العربية للمواصفات القياسية بإعداد املواصفات القياسية العربية لتعكس املواصفات القياسية الدولية.  ●
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 لدول العربية، مثل: : الرتكيز على تطوير مشاركة عدد من القطاعات بسالسل القيمة العاملية واليت تتمتع مبيزة نسبية با3.5

 ( قطاع السلع الغذائية والزراعية واحلبوب: 1)

االستفادة من منطقة التجارة احلرة العربية إلقامة املشروعات الزراعية املشرتكة اليت هتدف ايل تصدير السلع الغذائية فيما بني   ●
 الدول العربية وايل اخلارج. 

 توفري املدخالت واقتناء التقنيات احلديثة. تطوير التشريعات يف اجملال الزراعي لضمان  ●

حتسني مناخ االستثمار الزراعي يف الدول العربية لتحفيز رأس املال العريب علي االستثمار يف القطاع الزراعي من خالل إتاحة   ●
 تسهيالت لضخ االستثمارات للمشروعات الزراعية اليت هتدف اىل حتقيق األمن الغذائي. 

ات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، من خالل تبسيط إجراءات  تبين جمموعة من السياس ●
 استرياد الغذاء على مستوي ختفيف القيود اإلدارية واجلمركية. 

 ( قطاع املوانئ واللوجستيات: ٢)

ضرورة التكامل وليس التنافس بني الدول العربية يف جمال صناعة النقل البحري خاصة إدارة املوانئ وشركات املالحة   ●
 واالستثمار ىف األساطيل البحرية  

إنشاء مراكز لوجستية ألنشطة القيمة املضافة والتخزين وإعادة التصدير، مما يضمن امتالك خمزون جتاري ضخم لتلبية الطلب   ●
والدويل عند احلاجة. مما جيعل الدول العربية حمورًا أساسيًا للشركات العاملية سواء شركات الشحن أو التصنيع أو   احمللي

 التجارة 
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 الخالصة .6
يعد االندماج يف سالسل القيمة العاملية فرصة هامة جلميع الدول العربية، حيث ميكن أن يؤدي تعزيز املشاركة يف سالسل  
القيمة العاملية إىل تسهيل نتائج التنمية اليت تسعى الدول العربية جاهدة لتحقيقها، مبا يف ذلك خلق فرص عمل، وزيادة  

وتوزيعها، فضاًل عن اكتساب حصة أكرب من الصادرات العاملية، وبالتايل حتقيق   إنتاجية العمل، وحتسني ختصيص املوارد
معدالت منو أعلى للناتج احمللي اإلمجايل، لذلك، هدفت هذه الورقة البحثية إىل تقدمي عدد من اآلليات املقرتحة لزيادة  

ختلفة املعنية، لربط سلسلة القيمة العربية  مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية، مع مراجعة دور القطاعات امل
بسلسلة القيمة العاملية، وذلك من خالل اعتماد الورقة البحثية على البيانات الثانوية من الدراسات السابقة والتقارير  

 الدولية، باإلضافة ايل البيانات األولية من األطراف ذات الصلة من خالل املقابالت الشخصية.   

راسة أن على الرغم من وجود العديد من الفرص اليت جيب اقتناصها لزيادة مشاركة الدول العربية يف  ولقد أوضحت الد
سلسلة القيمة العاملية، إال أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات اليت من املمكن أن حتول دون حتقيق ذلك مثل  

لعربية الكربى، باإلضافة ايل عدم تفعيل االتفاقيات التجارية  عدم التزام بعض الدول األعضاء يف اتفاقية التجارة احلرة ا
املربمة بالشكل املطلوب، مع االفتقار اىل أسطول حبري عريب. لذلك، تقرتح هذه الورقة البحثية جمموعة من اآلليات اليت  

 جيب اتباعها لتعزيز مشاركة الدول العربية يف سالسل القيمة العاملية. 

قرتًحا أصلًيا لعدد من اآلليات املقرتحة لزيادة مشاركة الدول العربية يف سلسلة القيمة العاملية،  حيث قدمت هذه الورقة م
وتتألف من إعادة هتيئة النظام البيئي الداعم، إعادة النظر ىف السياسات التجارية املتبعة، وكذلك الرتكيز على زيادة املشاركة  

ت امليزة النسبية بالدول العربية خاصة قطاع الغذاء وقطاع النقل  بسالسل القيمة العاملية ىف عدد من القطاعات ذا
 واللوجستيات. 

ويف ضوء ما سبق، يُقرتح أن تستخدم الدراسات املستقبلية مع املقابالت الشخصية املزيد من طرق البحث، مثل الدراسات  
اح خارطة طريق لزيادة مشاركة الدول  االستقصائية وجمموعات الرتكيز مع األطراف ذات الصلة ملناقشة اهم العقبات واقرت 

العربية يف سالسل القيمة العاملية. كما أن هذه الورقة البحثية مل تتناول إجراءات التنفيذ لآلليات املقرتحة، ويف هذا الصدد،  
مشاركة الدول العربية  إجراءات التنفيذ واختبار مدى جناح اآلليات املقرتحة لزيادة ميكن للدراسات املستقبلية البحث ىف 

 يف سلسلة القيمة العاملية. 
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