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  ":المدخل القطاعي للتكامل اإلقليمي العربي" حولاجتماع الخبراء 

  2007تموز/يوليو  12-11، القاھرة
  

  موجـز
  

ً للخبراء حول المدخل    عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اجتماعا
القطاعي للتكامل اإلقليمي العربي في مقر جامعة الدول العربية في القاھرة، جمھورية مصر العربية، في 

ين يمركز للخبراء الدوليين واإلقليم إنشاءى إل ھدف ھذا االجتماعو  .2007تموز/يوليو  12- 11الفترة 
أربعة قطاعات  حول كيفية تنميةتبادل الخبرات للھيئات الرسمية وممثلي القطاع الخاص او والوطنيين

مھمة لدعم التكامل اإلقليمي، وھي التجارة البينية والسياحة البينية واالستثمار البيني والنقل؛ ولمناقشة 
دعم التكامل االقتصادي العربي على مستوى القطاعات األربعة األساسية؛ العراقيل التي تحول دون 

ويرمي كل ذلك إلى عرض  ت عن ھذه القطاعات. أعدولتحليل النتائج التي توصلت إليھا دراسات 
مجموعة من التوصيات على متخذي القرار في البلدان األعضاء، بھدف المساھمة في دعم التكامل 

  عات.اإلقليمي في ھذه القطا
  

  ھي:و ،وناقش الخبراء التوصيات التي خلص إليھا االجتماع  
 

إقليمية لدعم التكامل اإلقليمي في مجال االستثمار األجنبي المباشر،  العمل على إبرام اتفاقية  (أ)  
  واتفاقية في مجال تجارة الخدمات، على ضوء االلتزامات العربية والدولية واإلقليمية األخرى؛

  
 فاقية إقليمية للتعاون والتكامل في قطاع السياحة البينية بين الدول العربية؛إبرام ات  (ب)  

  
  تعزيز وتفعيل اآلليات اإلقليمية لمتابعة وتنفيذ االتفاقيات اإلقليمية؛  (ج)  

  
ً   (د)    السياسات المالية والنقدية والتجارية؛ العمل على تنسيق السياسات االقتصادية وخصوصا

  
  )(  ركة القطاع الخاص المنتج في تنفيذ المشاريع اإلقليمية؛تشجيع تعزيز مشا  

  
ً بالشكل الذي يخدم جھود تعزيز التبادل التجاري   (و)   تشجيع جھود التنويع االقتصادي محليا

 العربي البيني في مجال السلع والخدمات؛
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دعم األطر المؤسسية ما فوق الوطنية للعمل االقتصادي العربي المشترك ومنحھا   (ز)  
  صالحيات المالئمة؛ال
 

االھتمام باستكمال تطوير قطاع النقل اإلقليمي باعتباره من أھم القطاعات الداعمة للتكامل   (ح)  
 اإلقليمي العربي؛ 

  
 إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع؛  (ط)  

  
الستثمارية تحسين البيئة االستثمارية المحلية عن طريق اإلسراع في الموافقة على المشاريع ا  (ي)  

 وإعداد القوى العاملة المؤھلة وتأمين المناطق االستثمارية المالئمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية.

  
  المحتويات

  
  الصفحة      الفقرات                            
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  مقدمة
  
ً إلسكوا) نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (ا  - 1 للخبراء حول المدخل القطاعي  اجتماعا

  للتكامل اإلقليمي العربي في مقر جامعة الدول العربية في القاھرة، جمھورية مصر العربية، في الفترة 
ين يمركز للخبراء الدوليين واإلقليمإنشاء  وكان الھدف من ھذا االجتماع  .2007تموز/يوليو  11-12

أربعة قطاعات مھمة  حول كيفية تنميةتبادل الخبرات ل ،ة وممثلي القطاع الخاصوللھيئات الرسمي والوطنيين،
وتمت خالل ھذا   لدعم التكامل اإلقليمي، وھي التجارة البينية والسياحة البينية واالستثمار البيني والنقل.

عات األربعة االجتماع مناقشة العراقيل التي تحول دون دعم التكامل االقتصادي العربي على مستوى القطا
وجرى كذلك تحليل للنتائج التي توصلت إليھا دراسات أعدت عن ھذه القطاعات، من أجل تقديم  األساسية. 

تكامل اإلقليمي في ھذه مجموعة من التوصيات لمتخذي القرار في البلدان األعضاء بھدف المساھمة في دعم ال
  القطاعات.

  
  دور أسواق المال" بشأن التوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء  -أوالً 

  "اإلسكوافي التنمية االقتصادية في البلدان األعضاء في      
  
  صت المناقشات والمداوالت التي دارت طيلة فترة االجتماع إلى التوصيات التالية:لخ  - 2
 

العمل على إبرام اتفاقية إقليمية لدعم التكامل اإلقليمي في مجال االستثمار األجنبي المباشر   (أ)  
  واتفاقية في مجال تجارة الخدمات، في ضوء االلتزامات العربية والدولية واإلقليمية األخرى؛

  
 إبرام اتفاقية إقليمية للتعاون والتكامل في قطاع السياحة البينية بين الدول العربية؛  (ب)  

  
  تعزيز وتفعيل اآلليات اإلقليمية لمتابعة وتنفيذ االتفاقيات اإلقليمية؛  (ج)  

  
ً ال  (د)    السياسات المالية والنقدية والتجارية؛ عمل على تنسيق السياسات االقتصادية وخصوصا

  
  )(  تشجيع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المنتج في تنفيذ المشاريع اإلقليمية؛  

  
ً بالشكل الذي يخدم جھود تعزيز التبادل التجاري العربي   (و)   تشجيع جھود التنويع االقتصادي محليا

 مجال السلع والخدمات؛البيني في 
  

دعم األطر المؤسسية ما فوق الوطنية للعمل االقتصادي العربي المشترك ومنحھا الصالحيات   (ز)  
 المالئمة؛

  
االھتمام باستكمال تطوير قطاع النقل اإلقليمي باعتباره من أھم القطاعات الداعمة للتكامل   (ح)  

 اإلقليمي العربي؛
  

 ذ توصيات االجتماع؛إنشاء لجنة لمتابعة تنفي  (ط)  
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تحسين البيئة االستثمارية المحلية عن طريق اإلسراع في الموافقة على المشاريع االستثمارية   (ي)  
 وإعداد القوى العاملة المؤھلة وتأمين المناطق االستثمارية المالئمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية.

  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
  امة عن التكامل اإلقليمي في الدول العربيةلمحة ع  -ألف

  
ً  إدارة، مدير قدم السيد ناظم عبد هللا  - 3 أعطى من خالله  العولمة والتكامل اإلقليمي في اإلسكوا، عرضا

وتحدث السيد عبد هللا عن أھمية التكامل العربي، الذي من  لمحة عامة عن التكامل اإلقليمي في الدول العربية. 
ً شأنه أن يوفر س مليون نسمة، وأن يساھم بالتالي في زيادة اإلنتاج،  325يصل عدد أفرادھا إلى حوالى  وقا

ويتيح الفرصة لتكامل العملية اإلنتاجية، ويدعم التخصص في اإلنتاج في الدول العربية، ويساھم في رفع 
  .اإلنتاجية، مما يحسن من شروط القدرة على المنافسة

  
عوامل التي تعزز التكامل اإلقليمي العربي، ومن أبرزھا: توفر رأس ن التحدث السيد عبد هللا ع كما  - 4

المال وقدرته على رفع نسبة النمو والتنمية؛ والتخاطب بلغة واحدة تسھل التواصل؛ ووفرة اليد العاملة المدربة 
 ً ان العربية، نظراً بين دول الخليج العربي وسائر البلد والقليلة الكلفة؛ وتوفر إمكانات التبادل التجاري خصوصا

تعيق عملية التكامل إلى العقبات التي ال تزال كذلك تطرق و  لتنوع اإلنتاج، وتوفر الدعم الالزم لدعم التكامل.
اإلقليمي العربي، ومنھا: عدم التنفيذ الكامل لالتفاقيات المبرمة لدعم ھذا التكامل؛ وعدم توفر األنظمة 

ثمار؛ ووجود معوقات في وجه التجارة البينية وقيود على االستثمار في والتشريعات الموحدة فيما يتعلق باالست
أسواق المال في بعض الدول العربية؛ وغياب خطة أو إستراتيجية متكاملة تحتوي على آلية للمتابعة والتنفيذ؛ 

  وعقد االتفاقيات مع دول من خارج المنطقة.
  
ي من خالل التجارة البينية، فأشار إلى دعم الدول بعد ذلك، تطرق السيد عبد هللا إلى التكامل العربو  - 5

العربية للتكامل اإلقليمي العربي من خالل التجارة العربية البينية بإبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 
عقبات غير جمركية،  سببوبالرغم من ذلك، ما زالت التجارة العربية البينية محدودة ب . 1995الكبرى في عام 

خفاض قدرة عدد كبير من المنتجات العربية على التنافس، وعدم تكامل العمليات اإلنتاجية في الدول وان
  العربية.

  
فأشار إلى أن اإلجراءات  كما تحدث السيد عبد هللا عن التكامل اإلقليمي من خالل تدفق االستثمار.   - 6

االستثمار العربي البيني خالل السنوات  اإلصالحية التي اتخذتھا بعض الدول العربية أدت إلى ارتفاع قيمة
في المائة من  40الماضية، فوصلت مساھمة االستثمار العربي البيني في عدد من الدول العربية إلى أكثر من 

وتشير  على أھمية االستثمار البيني في دعم التكامل العربي.  ل دليالً مما يشكإجمالي تدفق االستثمار األجنبي، 
  إلى نحو  2003مليارات دوالر في عام  3.8اع االستثمارات العربية البينية من األرقام إلى ارتف

تريليون دوالر من األموال العربية  1.4وأشار إلى وجود ما ال يقل عن  . 2004مليارات دوالر في عام  6
العربية البينية أقل لذا، ال يزال االرتفاع الذي حققته الدول العربية في مجال االستثمارات   خارج العالم العربي.

وشدد السيد عبد هللا على ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتسريع نمو تدفق   من المستوى المرجو.
أما  االستثمارات العربية البينية، مثل تفعيل االتفاقيات اإلقليمية لتسھيل تدفق االستثمارات العربية البينية. 

ر السيد عبد هللا إلى العالقة اإليجابية بين ھذه التحويالت وأسعار النفط تحويالت العالم العربي البينية، فقد أشا
  العالمية. 



 -5-

الدول العربية أقل تكامالً من بعض المناطق األخرى في العالم في  إنوبصورة عامة، يمكن القول   - 7
رة الخارجية للدول في المائة من إجمالي التجا 11 مجال التجارة العربية البينية، والتي ال تزال في حدود الـ

ً في إطار التكامل   العربية. إال أن األمر أفضل على صعيد السياحة، حيث حققت الدول العربية نمواً ملموسا
  في المائة من إجمالي نصيب الدول من السياحة العالمية. 40اإلقليمي، إذ بلغت السياحة العربية البينية نحو 

  
سيرة التكامل اإلقليمي إلى مساھمة اإلسكوا في وضع مؤشر وأشار السيد عبد هللا أثناء عرضه لم  - 8

ويعمل ھذا المؤشر على ترتيب الدول العربية من حيث مساھمتھا في التكامل االقتصادي  للتكامل العربي. 
اإلقليمي، على ضوء تحليل أربعة متغيرات اقتصادية، ھي التجارة البينية، واالستثمار البيني، والسياحة البينية، 

ً لنتائج المؤشر، احتل لبنان المرتبة األولى في عام   ويالت العاملين البينية.وتح ، يليه األردن في 2005ووفقا
ھذا المؤشر دول صغيرة ذات  ترتيبل أعلى وتسج المرتبة الثانية، والجمھورية اليمنية في المرتبة الثالثة. 

بعضھا مصدر رئيسي  إال أنن ولبنان واليمن، اقتصاد متنوع وغير مصدرة رئيسية للنفط، مثل األردن والبحري
 للعمالة. 

 
تحقيق التكامل من أجل  العربيةالدول ينبغي أن تتخذھا عرضه بالخطوات التي السيد عبد هللا وختم   - 9

  .اإلقليمي العربي، مقدماً بعض التوصيات لصانعي القرار في الدول العربية
  

ً على عرض السيد عبد هللا، أشار  -10 ت مداخالت المشاركين إلى ضرورة التركيز على السياسات وتعقيبا
التي تحدد الخطوات التي على كل بلد اتخاذھا لزيادة التكامل اإلقليمي العربي، وإلى ضرورة تنسيق 

ً   التشريعات. إلى أوجه التفاوت واالعتبارات غير االقتصادية التي قد تعرقل تعزيز  وأشارت المداخالت أيضا
ً بأن تجارب التكامل تستلزم اإلرادة السياسية القوية كشرط أساسي لدعم تنفيذ التكامل اإلقليم ي العربي، علما

د أحد المشاركين أن سبب توجه المستثمر العربي إلى دول كوأ  والمؤسسات االقتصادية.اإلقليمية االتفاقيات 
  أجنبية يعود، أساساً، إلى ضمان استمرار استثماراته وإمكانية تطويرھا. 

  
وفي  وأشارت المناقشات كذلك إلى ضعف التكامل اإلقليمي، وأنه يجب أن يتجاوز حدود المؤسسات.   -11

حين تم التوقيع على العديد من االتفاقيات الرامية إلى دعم التكامل اإلقليمي العربي، ما زال المعوق األساسي 
ً  ويشكل غياب حرية تنقل العمالة يكمن في عدم تنفيذ ھذه االتفاقيات.  آخر أمام التكامل  بين الدول العربية عائقا

كما أن تحسين البيئة االستثمارية في كل بلد من شأنه أن يساھم في تحسين التكامل اإلقليمي،   اإلقليمي العربي.
  بما أن المستثمر يبحث عن الربح والبيئة المالئمة في آن واحد.

  
  ليميدور التجارة البينية العربية في التكامل اإلق  -باء

  
في األمانة العامة لجامعة  مدير إدارة الدراسات والبحوث االقتصاديةمعتصم سليمان، السيد  عرض  -12

وشدد على أھمية الدور الذي  التجارة العربية البينية في التكامل اإلقليمي. دراسة حول دور الدول العربية، 
وأشار السيد سليمان   ء التجارة العربية البينية.اضطلعت به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحسين أدا

 ً ً  أيضا في المائة  4.2، وقد وصل إلى حوالى إلى أن نصيب الدول العربية من التجارة العالمية منخفض عموما
أما التجارة العربية البينية،  ، بسبب تحسن أسعار النفط وقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 2005عام 

في المائة في  11في المائة ووصلت إلى نحو  10 إلى أن تجاوزت نسبة الـ 2001التحسن منذ عام فبدأت ب
وركز السيد سليمان في عرضه على فترتين: األولى تسبق اإلعالن عن منطقة التجارة  السنتين األخيرتين. 

سيم الدول العربية إلى وتم تق ). 2005-1998)، والثانية تلي اإلعالن (1997-1990الحرة العربية الكبرى (
  مجموعتين: الدول المصدرة الرئيسية للنفط والدول غير المصدرة الرئيسية للنفط.
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كما تحدث السيد سليمان في دراسته عن عدد من التحديات التي تواجھھا الدول العربية في إطار تعميق   -13
تحاد الجمركي، وتحدي تحرير تجارة التكامل اإلقليمي، وأبرزھا: تحدي تعميق التكامل اإلقليمي باتجاه اال

ويدل الھيكل السلعي  الخدمات، وتحدي االستثمار وحركة رأس المال، وتحدي المنافسة، والتحديات الخارجية. 
للصادرات والواردات العربية على عدم تنوعھا، إذ أن الصادرات من الوقود تسيطر على القسم األكبر من 

  لواردات من اآلالت والمعدات الجزء األكبر من الواردات العربية.الصادرات العربية، في حين تشكل ا
  

وكان من أھمھا   وفي نھاية عرضه، قدم السيد سليمان التوصيات والنتائج التي خلص إليھا البحث.  -14
ضرورة تنويع النشاط اإلنتاجي داخل المنطقة العربية، وتقليص االعتماد على القطاع النفطي، واالستفادة من 

ً  ين مستويات الموارد بين البلدان العربية. تبا عن االھتمام بتحرير تجارة الخدمات باعتبارھا  وتحدث أيضا
  ضرورة لتعميق االتحاد الجمركي باتجاه مرحلة تعزيز التكامل اإلقليمي.

  
وأكد المشاركون خالل المناقشة التي تلت ھذا العرض على أن أبرز المعوقات التي تحد من التكامل   -15

كما أن أبرز الدول التي استفادت من   العربي في مجال التجارة ھي تشابه ھيكل التجارة في البلدان العربية.
وأجمع المشاركون على أھمية  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ھي الدول ذات الكلفة اإلنتاجية المنخفضة. 

وأشار أحد المشاركين إلى أن معوقا  قليمي العربي. تطوير البنية التحتية لقطاع النقل من أجل دعم التكامل اإل
  آخر يتمثل في غياب التعويضات في حال الخسارة. 

  
سلبية على منطقة  وأكد البعض أن لتوقيع االتفاقيات بين الدول العربية والدول غير العربية آثاراً   -16

ً جماعياً، فلكان التجارة الحرة العربية الكبرى، وأنه لو كان التفاوض مع الدول أو الت كتالت الخارجية تفاوضا
 ً   . أثر تلك االتفاقيات إيجابيا

  
  دور قطاع النقل في التكامل العربي  - جيم

  
قدم السيد نبيل صفوت، رئيس فريق النقل في شعبة العولمة والتكامل اإلقليمي في اإلسكوا، عرضاً   -17

مختلف المتغيرات الدولية واإلقليمية المتعلقة  وتطرق إلى حول دور قطاع النقل في دعم التكامل اإلقليمي. 
االھتمام العالمي المتزايد بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة االتحاد بالموضوع، ومن أبرزھا 

التي تبذلھا  الجھودكما أشار السيد صفوت إلى   الجمركي الخليجي، وتزايد االھتمام بالتكامل اإلقليمي العربي.
في مجال تسھيل النقل والتجارة، والتي تتم بالتعاون مع اإلسكوا في مجاالت  ة نحو التكامل اإلقليميدول المنطق

  إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، وغيرھا من الجھود. مثل 
  

 وشدد على أن بناء وركز السيد صفوت على أھمية تسھيل اإلجراءات المرافقة لعملية النقل وتسريعھا.   -18
الطرق وتجھيز الموانئ والمطارات ال يكفي، بل يجب أن تستكمل تلك الجھود بتسھيل اإلجراءات التي تؤمن 

وفي ھذا اإلطار، نوه بالجھود التي بذلتھا بعض الدول العربية في مجال تقليل  حركة السلع ورفع القيود عنھا. 
 عدد اإلجراءات الالزمة لتخليص البضائع والوقت المطلوب لھا. 

 
19-   ً العربي، مشيراً إلى الركائز التي  النقل المتكامل في المشرقإلى نظام  وتطرق السيد صفوت أيضا

أھداف اتفاق الطرق الدولية في وعرض كذلك  يعتمد عليھا ھذا النظام وأھم القضايا والسياسات التي يتناولھا. 
مثل  ،لطرق الدولية في المشرق العربيفوائد اتفاق اوفي ھذا السياق، تمت اإلشارة إلى  المشرق العربي. 

سالمة المرور، وزيادة الترابط االقتصادي واالجتماعي، وخفض وتعزيز تسھيل النقل ورفع مستوى كفاءته، 
  تكاليف اإلنتاج والتشغيل واالنتقال.
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وأشار إلى مختلف المشرق العربي، وأكد السيد صفوت على أھمية تسھيل النقل والتجارة في منطقة   -20

المشاكل التي تواجھھا الدول العربية في ھذا المجال كارتفاع كلفة اإلجراءات، وطول مدة إنھاء اإلجراءات، 
وقدم سلسلة من التوصيات من أجل تسھيل النقل والتجارة  وعدم القدرة على التنبؤ بتكاليف اإلجراءات ومدتھا. 

 منطقة.الفي 
  

  في عملية التكامل اإلقليمي.  وقد أجمع المشاركون على أھمية قطاع النقل  -21
  

  مؤشرات ومحددات التكامل اإلقليميالتكامل االقتصادي العربي: بعض ال  -دال
  

استھل السيد أحمد الكواز، الخبير االقتصادي في المعھد العربي للتخطيط، عرضه بالتساؤل عما إذا   -22
حدث عن عدم تطابق القوانين المحلية في وت كان النمو يحفز التجارة، أم أن التجارة ھي التي تحفز النمو. 

التجارة الخارجية  في وركز في عرضه على ارتفاع في مؤشر التركز البلدان العربية مع االتفاقيات اإلقليمية. 
 فھناك بلدان ذات تركز شديد، ھي البلدان النفطية، وبلدان أقل تركزاً ھي البلدان غير النفطية.  . لدول المنطقة
  نطقة بلدانا يكون التركز فيھا على الواردات أضعف من تركز الصادرات.كذلك، تضم الم

 
كما قدم السيد الكواز أھم محددات التكامل االقتصادي العربي، وذلك من خالل معادلة االنحدار للفترة   -23

وتبين أن متغير التعريفة الجمركية يكتسب أھمية واضحة من خالل العالقة العكسية التي  . 2004- 1980
إضافة إلى ذلك، تبين أن ھناك عالقة موجبة بين ارتفاع معدل التنوع في   تربطه بالتبادل التجاري البيني.

ھناك عالقة موجبة بين درجة االنفتاح ومعدل التبادل البيني، رغم أن االقتصاد ومعدل التبادل الدولي، كما 
  .ضعف قيمة المعامل الخاص بھذه العالقة

  
ً وتطرق السيد الكوا  -24 إلى المعوقات االقتصادية التي تقف بوجه الدول العربية، وأبرزھا ضعف  ز أيضا

مؤشرات التنوع االقتصادي، وغياب السياسات االقتصادية المحلية المشتركة، وغياب آليات التعويض، وعدم 
لنتائج وبرزت ا وجود بنك مركزي موحد أو عملة عربية موحدة أو محكمة عدل عربية أو بنك استثمار عربي. 

  بالتجربة األوروبية.  نفسھا عند مقارنة التجربة العربية في مجال التكامل
  

جنبية لھا أثر إيجابي وأشار أحد المشاركين إلى أن االتفاقيات التي تعقدھا الدول العربية مع الدول األ  -25
يات في اإلصالح االقتصادي ويكمن األثر اإليجابي في إسراع الدول العربية التي تبرم ھذه االتفاقوآخر سلبي.  

ً على التجارة  وبذل الجھود لتحسين البيئة االقتصادية.  أما األثر السلبي، فھو أن ھذه االتفاقيات تؤثر سلبا
  العربية البينية. 

  
  دور السياحة البينية في التكامل اإلقليمي العربي  -ھاء

  
ً فريد صالح عثمان، أستاذ مادة اقتصاديات السي السيدقدم   -26 السياحة العربية البينية حول دور  احة، عرضا

وخلص إلى أن السياحة العربية البينية بالغة األھمية بالنسبة لبعض الدول العربية،  . في دعم التكامل اإلقليمي
وأنه من خالل تنمية السياحة العربية البينية يمكن خفض معدالت التفاوت االقتصادي بين الدول العربية، 

ً في السنوات الماضية،   االندماج االجتماعي. وتحقيق نوع من وأشار إلى أن السياحة العربية شھدت تقدما
ً للسياحة العالمية التي شھدت بعض التراجع.  في السياحة الوافدة إلى  وأشار كذلك إلى أن ھناك تزايداً  خالفا

 ً ة تشكل النسبة األكبر من السياحة الوافدة أن السياحة العربية البيني الدول العربية والسياحة العربية البينية، علما
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وحافظت المملكة العربية السعودية على الحجم األكبر من السياحة العربية البينية  إلى معظم الدول العربية. 
  الوافدة والمصدرة.

  
الجھود المبذولة لتشجيع حركة السياحة العربية البينية، وإلى اإلمكانيات إلى  عثمانتطرق السيد و  -27

السياحة بفضل موقعھا  تقدم كبير على مختلف أنواعالھامة التي تتسم بھا الدول العربية والتي تخولھا تحقيق 
عربية غير أن معوقات وتحديات عدة تحد من تنمية السياحة ال وتاريخھا وخصائصھا الجغرافية ومناخھا. 

البينية، لخصھا السيد عثمان بصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، وارتفاع كلفة التنقل بين الدول العربية، 
  وضعف التنسيق والتعاون العربي في الترويج والدعاية لألماكن السياحية في مختلف البلدان العربية. 

  
على  اإلجراءات الواجباقترح بعض و ،تبعض التوصيات لمواجھة ھذه المعوقا عثمانكما قدم السيد   -28

 لدعم دور السياحة العربية البينية في تعزيز التكامل اإلقليمي العربي. اتخاذھا  لخاصقطاع االو قرارال صانعي
ومن أھم ھذه اإلجراءات العمل على منح تأشيرات الدخول السياحية بمرونة أكبر، وتعزيز وسائل النقل 

ويج لألماكن السياحية والتسويق لھا، ودعم دور القطاع الخاص، ودعم السياحة والمواصالت وتنميتھا، والتر
المستدامة، ودعم االستثمار في القطاع السياحي، واالھتمام ببناء قاعدة بيانات وإحصاءات عن السياحة العربية 

  البينية، باإلضافة إلى زيادة عدد الشقق الفندقية في األماكن السياحية.
  

اركون على ضرورة اختصار الوقت لتسوية اإلجراءات وتخفيض الكلفة بھدف تشجيع وأجمع المش  -29
  السياحة العربية البينية. 

  
  دور االستثمار العربي البيني في التكامل اإلقليمي العربي  -واو

  
يوسف منصور، مدير مركز الرؤية لالستشارات االقتصادية واإلدارية في األردن، السيد  عرض  -30

تحليل إجمالي وتطرقت الدراسة إلى  دور االستثمار العربي البيني في التكامل اإلقليمي العربي.  دراسة حول
ية ودراستھا، وإلى دور تلك االستثمارات واالتفاقيات االستثمارية الثنائية في تعزيز ناالستثمارات العربية البي

وتحدثت الدراسة عن التحديات  رية البينية. التكامل العربي، ودور التكامل العربي في تحفيز التدفقات االستثما
التي تواجه االستثمارات البينية للدول العربية، ودور االستثمارات البينية في تعزيز التكامل العربي، ودور 

واقترحت الدراسة بعض التوصيات الالزمة لتفعيل دور االستثمارات  االتفاقيات الثنائية في المساھمة فيه. 
  في دعم جھود التكامل العربي.العربية البينية 

  
وشدد السيد منصور على أنه من أجل تحسين االستثمارات العربية البينية وزيادتھا، يجب تحسين البيئة   -31

كبيراً من االستثمارات العربية توجه إلى المجال العقاري، وأن دور ھذه  اً وأكد أن جزء االستثمارية. 
ً   ة والتوظيف.االستثمارات ضئيل فيما يتعلق بالعمال  ويبتعد المستثمرون عن القطاع الصناعي الذي يتطلب وقتا

ً  فضالً  طويالً  وأشار السيد منصور إلى أن خفض قيمة الضريبة ھو أكبر محفز  . عن أن مردوده ليس سريعا
  لالستثمارات، وأن تحديد دور االستثمار األجنبي في ترويج التكامل اإلقليمي موضوع غير محسوم 

واعتبر أن التخصص في اإلنتاج في الشركات عبر الوطنية، نتيجة تحرير التجارة  عرضة للجدل. وما زال 
بين الدول العربية، ھو المسؤول عن التدفقات االستثمارية البينية وزيادة التكامل االقتصادي، مما يجعل العالقة 

حسين البيئة االستثمارية المحلية وتسھيل لذلك، من شأن ت  بين االستثمار البيني وتحرير التجارة عالقة تكاملية.
الدخول إليھا ووضع الحوافز لالستفادة منھا تحسين معدالت االستثمار البيني وزيادة التكامل العربي، سواء 
كانت العالقة تكاملية أو بديلة، خصوصا مع ظھور الشركات العمالقة العربية وتوفر رؤوس األموال والخبرات 

  الفنية.
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ً وأشار ا  -32 إلى أن إجمالي االستثمارات العربية البينية في الدول العربية وصل إلى  لسيد منصور أيضا

في المائة من مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة  2.5مليارات دوالر أمريكي ويشكل ما نسبته  5.9حوالى 
وتدل ھذه  المجموع العالمي. في المائة من  0.9المتدفقة إلى الدول النامية المضيفة لالستثمار، وما نسبته 

األرقام على أن االستثمارات العربية البينية ما زالت متدنية إذا ما قورنت بحجم االستثمار المتدفق إلى الدول 
  النامية ودول العالم ككل.

  
واقترح السيد منصور سلسلة من التوصيات لزيادة االستثمار العربي البيني وتحقيق التكامل االقتصادي   -33
عربي، من أبرزھا: وضع اتفاقية استثمار عربية حديثة لحماية االستثمارات البينية وتسھيل دخولھا إلى ال

  األسواق، وتمويل االستثمار في مشاريع البنية التحتية عبر الوطنية واإلقليمية لمساعدة التكامل اإلقليمي.
  

حكومة والقطاع الخاص ضروري إلى أن التفاعل اإلستراتيجي بين ال وختم السيد منصور مشيراً   -34
  شجيع االستثمار األجنبي المباشر.وأكد على ضرورة تحفيز االستثمارات المحلية كخطوة لت لتحفيز االستثمار. 

  
وأجمع المشاركون على ضرورة تحسين البيئة االستثمارية، وعدم االعتماد على ھيئات تشجيع   -35

  التي تؤمن فرصا استثمارية ھامة.  االستثمار، وضرورة التركيز على تجارة الخدمات
  

 ً   تنظيم االجتماع  -ثالثا
  

  مكان االجتماع وتاريخ عقده  -ألف
  

في  مقر جامعة الدول العربيةفي  "المدخل القطاعي للتكامل اإلقليمي العربي حول اجتماع الخبراء"عقد   -36
  .2007 يوليو/تموز 12-11في الفترة  جمھورية مصر العربية، القاھرة،

  
  االفتتاح  -ءبا

  
العولمة والتكامل اإلقليمي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية  إدارةافتتح السيد ناظم عبد هللا، مدير   -37

لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتماع، فشكر في البدء المشاركين على حضورھم، كما شكر جامعة الدول العربية 
هللا إلى أھمية التكامل اإلقليمي في ضوء العولمة االقتصادية وأشار السيد عبد  على استضافتھا لھذا االجتماع. 

  والجھود التي تبذلھا اإلسكوا لمساعدة الدول العربية على تحقيق التكامل اإلقليمي العربي.
  

سكوا قررت اختيار دراسة المدخل القطاعي للتكامل اإلقليمي العربي نظراً وأكد السيد عبد هللا أن اإل  -38
ت المختارة في تحقيق ھذا التكامل، وقد اختيرت أربعة قطاعات مھمة ھي: التجارة العربية ألھمية القطاعا

وقد تم تحليل دور ھذه القطاعات في   البينية، واالستثمار العربي البيني، والسياحة العربية البينية، والنقل.
اعات، بما أن الطريق ذو اتجاھين، تحقيق التكامل اإلقليمي العربي وتأثير التكامل اإلقليمي على أداء ھذه القط

وأشار السيد عبد هللا إلى تركيز االجتماع على دراسة  أي أن ھذه القطاعات تؤثر في دعم التكامل وتتأثر به. 
وتحليل دور ھذه القطاعات في دعم التكامل اإلقليمي والسبل التي تؤدي إلى دعم ھذا الدور من أجل اإلسراع 

  ية في ھذا المجال.في إنجاح جھود الدول العرب
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  الحضور  - جيم
  

جامعة الدول العربية ن عن يعربية، باإلضافة إلى ممثل ةدول ثالث عشرةحضر االجتماع ممثلون عن   -39
 والمعھد العربي للتخطيط ومجلس الوحدة االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في القاھرة،

 .ووفد إعالميالقطاعات التي تساھم في التكامل اإلقليمي العربي، في وعدد من الخبراء والمستشارين 
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  (*)قائمة المشاركين
 

 العربيةالدول   - ألف
 

 المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد مخلد سالم حامد العمري
  رئيس قسم االقتصاد الوطني

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  عمان

  519تحويلة  962-64644466 ھاتف:
  962-777862228ي: ويخل

 962-65621919 :فاكس
 mukhallad.o@mop.gov.jo: بريد إلكتروني

 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد عادل يسلم الكثيري

  رئيس قسم المنظمات
  وزارة االقتصاد

  ظبي أبو
  971-26265559ھاتف: 
  971-26276333فاكس: 

 adel@economy.aeبريد إلكتروني: 
  

  مملكة البحرين
  

  السيد صالح المالكي
 سكرتير أول بإدارة المنظمات الدولية

  وزارة الخارجية
  المنامة
  973- 17-200994ھاتف: 

  973-36627171وي: يخل
  973- 17-224006: سفاك

 salmalki@mofa.gov.bhبريد إلكتروني: 
        Almalki001@hotmail.com 

 
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  السيد محمود بوشفر

  رئيس مكتب بالمديرية العامة للتجارة الخارجية
  وزارة التجارة

  جزائرية الديمقراطية الشعبيةة الالجمھوري
  213- 21-644182ھاتف: 
  213- 21-631206فاكس: 

 mahbouch@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيد إياد حسن علي

  مدير التجارة والمنافسة 
  ھيئة تخطيط الدولة

  دمشق
  963- 11-5161065ھاتف: 

  963- 93-3693603وي: يخل
  963- 11-5161051فاكس: 

 eyadali@postmaster.co.uk بريد إلكتروني:
  

  السيد دعيبس محمد عباس
  معاون مدير العالقات العربية لشؤون االتفاقيات

  وزارة االقتصاد والتجارة
  دمشق

  963- 11-2213513ھاتف: 
  963- 11-2278222فاكس: 

 abbas@maktoob.com-Abuبريد إلكتروني: 
 

  جمھورية السودان
  

  السيد مصطفى محمد نور سعيد
  مدير إدارة العالقات الخارجية

  وزارة االستثمار
  الخرطوم
  249-183787193، 249-1222272099ھاتف: 
  249-183787195فاكس: 

 
  اإلمام اإلمام محمد عثمان السيد

  حةمدير عام السيا
  السياحة وزارة

  الخرطوم
  249-912137127ھاتف: 
  249-183773611فاكس: 

  
  السيدة عائشة عبد الوھاب مالك حاج األمين

  مفتشة
  وزارة التجارة الخارجية

  الخرطوم
  249-918028161ھاتف: 
  249-183776359فاكس: 

 
  جمھورية العراق

  _____________________  

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.(*)   



  

  

-12-

  السيد سامي متي بولص
  وكيل وزارة

  دوليوزارة التخطيط والتعاون ال
  بغداد

  964-7901911244ھاتف: 
 smpp_66@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
  سلطنة ُعمان

  
  السيد خلفان بن سعيد الرحبي

  مدير دائرة المنظمات والمؤتمرات 
  وزارة التجارة والصناعة

  مسقط
 968-24817286ھاتف: 

  968-99243857وي: يخل
 968-24815400فاكس: 

 ksh123@hotmail.comبريد الكتروني: 
  

  دولة قطر
  

  السيد محمد نجيب الكردي
  مراقب مالي

  الھيئة العامة للسياحة والمعارض
  الدوحة
  974-4628555ھاتف: 

  974-5833124وي: يخل
  974-4674695فاكس: 

 artourism.gov.qakurdi@qatلكتروني: إبريد 
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد مروان ميخايل
 مستشار الوزير
  وزارة االقتصاد

  بيروت
  1607، تحويلة 961- 1-982294ھاتف: 

  961- 3-158080وي: يخل
  961- 1-982297فاكس: 

 mmikhael@economy.gov.lbبريد الكتروني: 
  
  
  
  
  

  جمھورية مصر العربية
  

  الوزير المفوض السيد ياسر عاطف عبد القادر

  وزير مفوض
  نائب مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية الدولية

  القاھرة
  202-25747507ھاتف: 

  2012-27828843وي: يخل
  202-25801124فاكس: 

 sseratef@hotmail.comyaبريد إلكتروني: 
  

  بد المنعم النيالعالسيدة كريمة 
  مدير عام

  قطاع السياسات وتقييم األداء االقتصادي
  الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

  القاھرة
  202-4055619ھاتف: 

  2012-1122468وي: يخل
  202-4055429فاكس: 

  k.elnayal@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  

  السيدة مھا سراج الدين مصطفى 
  خبير اقتصادي

  وزارة االستثمار، مكتب الوزير
  القاھرة
  202-24055628ھاتف: 

  2010-5675816وي: يخل
  202-24055635فاكس: 

 mserag@investment.gov.egبريد الكتروني: 
  
  لسيد شريف الجمالا

  سكرتير ثالث
  وزارة الخارجية

  القاھرة
  202-5747507ھاتف: 

  2012-3984039وي: يخل
 202-5801124فاكس: 

  selgammal77@yahoo.comبريد الكتروني: 
  

  يالسيدة ياسمين الفيشاو
  باحث سياسات تجارية دولية

  لصناعةوزارة التجارة وا
  القاھرة
  2341768- 202ھاتف: 
  20223421768فاكس: 

 y.elfishawy@tas.gov.egبريد إلكتروني: 
  (تابع) جمھورية مصر العربية

  
  السيد طارق محمد مطر

  محلل اقتصادي
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  وزارة التجارة والصناعة
  القاھرة
  20223422347ھاتف: 
  2022340496فاكس: 

 t.mater@tas.gov.egبريد إلكتروني: 
       Tarek_matar@hotmail.com 

 
  ل إماميالسيد نب

  رئيس اإلدارة المركزية لشؤون التصدير
  بقطاع التجارة الخارجية

  صناعةوزارة التجارة وال
  القاھرة

  
  السيدة عادلة رجب

  مستشار اقتصادي للسيد الوزير
 مركز القاھرة الدولي للمؤتمرات:

  القاھرة
  202626780ھاتف: 

  20122116274وي: يخل
  202637199فاكس: 

 adlaragab@tourism.gov.egبريد إلكتروني: 
  
  

  منجمھورية الي
  

  السيد عبد هللا عبد الولي حميد نعمان
  ون التنمية الصناعية واالستثمارؤوكيل مساعد لش

  وزارة الصناعة والتجارة
  صنعاء
  967-1235470ھاتف: 

  967-711138295وي: يخل
  967-1251557فاكس: 

 alnouman16@yahoo.comبريد الكتروني: 
  

  لي ثابت حرملالسيد ع
  مدير إدارة المنظمات الدولية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  صنعاء
  967-1250630، 967-1250116ھاتف: 
  967-1250662فاكس: 

 ali_harmal@yahoo.comبريد الكتروني: 
  

  السيد علي يحي اليمني
  دية الكليةمدير إدارة الدراسات االقتصا

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  صنعاء
  967- 1-250106، 967- 1-239720ھاتف: 
  967- 1-239706فاكس: 

  yamani_a@yahoo.comبريد الكتروني: 

  الدوليةاإلقليمية والمنظمات   -باء
  

  المعھد العربي للتخطيط
  

 السيد أحمد الكواز
  ير اقتصاديخب

  المعھد العربي للتخطيط
 صفاةال، 5834.: ب. ص

  الكويت، دولة الكويت
  009654843130ھاتف: 

  009659842400وي: يخل
  009654842935فاكس: 

  ahmed@api.org.kw بريد إلكتروني:
  

  مجلس الوحدة االقتصادية العربية
  

  يم يوسفالسيد حمدي عبد العل
  خبير 

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  2025755045ھاتف: 
  2025754090فاكس: 

  hyoussef43@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  جامعة الدول العربية

  
  الوزير المفوض السيد عبد الرحمن صبري

  مدير إدارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  جامعة الدول العربية

  ربيةالقاھرة، جمھورية مصر الع
  2025752966ھاتف: 

  201796284وي: يخل
  2025740331فاكس: 

 arahman.sabry@las.intبريد إلكتروني: 
 

  السيد خالد والي
  رئيس قسم تجارة الخدمات

  إدارة التجارة والتنمية
  جامعة الدول العربية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  2025750511 ھاتف:
  2025740331فاكس: 

 khaledmwali@yahoo.com بريد إلكتروني:
  (تابع) جامعة الدول العربية

 
  السيدة صالحة عبد الرحمن أبو سبعة

  رئيس قسم السياحة
  اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية
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  جامعة الدول العربية
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  2025750511ھاتف: 
  20122116761وي: يخل

  2025740331فاكس: 
 sabusabaa@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
  السيد محمود رضا فتح هللا

  رئيس قسم الشؤون الجمركية
  إدارة التجارة والتنمية
  جامعة الدول العربية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  2025750511ھاتف: 
  2025740331فاكس: 

 m_r_fathallah@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  السيد عبد الكريم خونده
  سكرتير ثالث

  المندوبية الدائمة للجمھورية العربية السورية
  جامعة الدول العربية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  20237495210ھاتف: 
  20233358232فاكس: 

 aboudkh@msn.comبريد إلكتروني: 
  السيد بھجت أبو النصر

  سكرتير ثالث

  جامعة الدول العربية
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  20105671499ھاتف: 
  2025743023فاكس: 

 hgat@yahoo.commba_baبريد إلكتروني: 
 

  السيد أحمد شبلي
  مستشار المندوبية الدائمة

  لجمھورية الجزائرية الديموقراطيةالمندوبية الدائمة ل
  الشعبية  

  جامعة الدول العربية
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  2027380363ھاتف: 
  2027364158فاكس: 

 fanous15dz@yahoo.frبريد إلكتروني: 
  

  السيد سامح عزالدين مصطفى
  إحصائي

  إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات
  جامعة الدول العربية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  2023580117ھاتف: 

  sameh_ezz711@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  
  

  
  راء ومستشارونخب  -جيم

 
  السيد يوسف منصور

  مدير
  الرؤية لالستشارات االقتصادية واإلدارية

  عمان، األردن
 962- 6-5571052ھاتف: 

  7-5603351وي: يخل
  962- 6-5561053فاكس: 

 ymansur@enconsult.comبريد الكتروني: 
        yusufmmansur@yahoo.com 

  السيد معتصم رشيد سليمان
  مدير إدارة الدراسات والبحوث االقتصادية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  202-5750511ھاتف: 
  202-5740331مباشر: 

 .comdrmuatasem@yahooبريد الكتروني: 

  السفير فريد صالح عثمان
  أستاذ مادة اقتصاديات السياحة

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  202-3821040ھاتف: 

  2012-3966309، 2010-9159695وي: يخل
  202-3827152فاكس: 

  faridmohamedsaleh@hotmail.com بريد إلكتروني:
  
  
  
  
  
  
  
  

  وكاالت األمم المتحدة  -دال
  

    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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  السيد أحمد مصطفى
  ريةمدير المشروع العربي للتجارة الدولية والتنمية البش

  واإلدارة االقتصادية  
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  ةالقاھرة، جمھورية مصر العربي

  20225784840ھاتف: 
  20100069688وي: يخل

  20225773361فاكس: 
 ahmed.moustafa@undp.orgبريد إلكتروني: 

  
  لويس أبو غطاس السيد

  مستشار اقتصادي
  يةرالمشروع العربي للتجارة الدولية والتنمية البش

  واإلدارة االقتصادية  
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  ةة مصر العربيالقاھرة، جمھوري
  20227702278ھاتف: 

  20100068687وي: يخل
  20225773361فاكس: 

  luis.abugattas@undp.orgبريد إلكتروني: 
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -ھاء
  

  السيد ناظم عبد هللا
  القليميدارة العولمة والتكامل امدير إ

  اإلسكوااالمم المتحدة، 
  11-8575.: بص. 

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  )1351(تحويلة  009611981301ھاتف: 
  009611978351مباشر: 
  009611981510فاكس: 

  abdallan@un.orgبريد الكتروني: 
  

  السيد أبو القاسم عبدهللا
  امل اإلقليمي والتمويل للتنميةرئيس فريق التك

  إدارة العولمة والتكامل االقليمي
  اإلسكوااألمم المتحدة، 

  11-8575.: بص. 
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

  )1341ة (تحويل 009611981301ھاتف: 
  009611978341مباشر: 
  009611981510فاكس: 

  bdullah14@un.orgaبريد الكتروني: 
  

  السيد نبيل صفوت
  رئيس فريق النقل

  دارة العولمة والتكامل االقليمي إ
  اإلسكوا، األمم المتحدة

  11-8575.: بص. 
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

  )1342ة (تحويل 009611981301ھاتف: 
  009611978342مباشر: 
  009611981510فاكس: 

  safwatn@un.orgبريد الكتروني: 
  السيدة ثريا زين
  باحثة اقتصادية

  فريق التكامل اإلقليمي والتمويل للتنمية
  دارة العولمة والتكامل االقليمي إ

  اإلسكوااألمم المتحدة، 
  11-8575.: بص. 

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  )1347ة (تحويل 009611981301ھاتف: 
  009611978347مباشر: 

  009611981510اكس: ف
  zein@un.orgبريد الكتروني: 

  
  السيدة مارال طاشجيان

  مساعدة فريق
  فريق التكامل اإلقليمي والتمويل للتنمية

  دارة العولمة والتكامل االقليمي إ
  اإلسكوااألمم المتحدة، 

  11-8575.: بص. 
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

  )1345(تحويلة  009611981301: ھاتف
  009611978345مباشر: 
  009611981510فاكس: 

  tashjian@un.orgبريد الكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  

  السيدة ناديا عوض
  مساعدة فريق

  فريق التكامل اإلقليمي والتمويل للتنمية
  دارة العولمة والتكامل االقليميإ

  اإلسكوا، حدةاألمم المت
  11-8575.: بص. 

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  )1362(تحويلة  009611981301ھاتف: 
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  009611978360مباشر: 
  009611981510فاكس: 

  awad2@un.orgبريد الكتروني: 
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