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 ملخص تنفيذي
  

اتسم أداء البلدان العربية بالتذبذب خالل عام   
، فبينما ارتفعت نسبة مساهمة بعض القطاعات في 2007

.  خرىاالقتصاد العالمي انخفضت مساهمة القطاعات األ
فيما يتعلق بمساهمة البلدان  2007ومن أهم مالمح عام 

خفاض حصة هذه البلدان العربية في االقتصاد العالمي، ان
من التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر، وذلك ألول 

ولم يحدث هذا االنخفاض كنتيجة  . مرة منذ عدة سنوات
النخفاض معدل نمو تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى 
البلدان العربية، بل ألن هذا المعدل كان أقل بكثير من 

جنبي المباشر إلى جميع معدل نمو تدفق االستثمار األ
البلدان، أي أن أداء البلدان العربية كان أقل من متوسط 
األداء العالمي، وذلك بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته 
كل من اإلمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة 

  .العربية السعودية
  

أما حصة البلدان العربية من التجارة الدولية، والتي   
، فلم ترتفع إال 2006في المائة في عام  4.25لي بلغت حوا

، 2007في المائة في عام  4.3بنسبة ضئيلة لتصل إلى 
ويعود هذا االرتفاع البسيط في معظمه إلى االرتفاع الحاد 

وبالتالي فإن البلدان العربية ال تزال   .في أسعار النفط
تعاني من انخفاض حصتها من التجارة الدولية، ولوال 

نفط، النخفضت حصة البلدان العربية من التجارة عامل ال
  .الدولية انخفاضاً حاداً

  
وقد سجلت حصة البلدان العربية من الناتج المحلي   

، حيث 2007اإلجمالي في العالم ارتفاعاً بسيطاً في عام 
في المائة  2.7في المائة مقابل  2.9وصلت إلى حوالي 

من الناتج إال أن حصة البلدان العربية   .2006لعام 
المحلي اإلجمالي في العالم ال تزال تصنَّف ضمن أقل 
المؤشرات، إذ أنها أقل من حصتها من كل من التجارة 
الدولية، واالستثمار األجنبي المباشر، والسياحة الدولية، 

  .وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
  

أما حصة البلدان العربية من اإلنتاج العالمي للنفط   
 . 2006مقارنة بعام  2007جلت انخفاضاً في عام الخام فس

ويأتي ذلك بالرغم من أن بعض البلدان العربية هي من 
فقد وصلت هذه   .البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في العالم

في  28.4مقابل  2007في المائة لعام  26.1الحصة إلى 
األول زيادة : ويرجع ذلك إلى عاملين . 2006المائة لعام 

اج العالمي للنفط بنسبة أكبر من الزيادة التي سجلت اإلنت
في البلدان العربية، والثاني أن معظم البلدان العربية 
المصدرة للنفط هي أعضاء في منظمة البلدان المصدرة 

التي تحدد سقفاً إلنتاج النفط ال تستطيع ) األوبك(للنفط 

ويشير هذا األمر إلى أن أداء   .البلدان األعضاء تجاوزه
البلدان العربية في مجال التجارة الدولية ما زال يرتبط 

  .بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية
  

وكذلك سجلت حصة البلدان العربية من اإلنتاج   
في المائة لعام  10.5العالمي للغاز الطبيعي انخفاضاً فبلغت 

ويعود ذلك إلى  . 2006في المائة لعام  13.1مقابل  2007
نتاج خارج البلدان العربية زاد بوتيرة أسرع من أن اإل

  .وتيرة زيادة اإلنتاج في البلدان العربية
  

 2007وأوضح مؤشر التكامل اإلقليمي العربي لعام   
أن األردن جاء في المرتبة األولى في قائمة تحتوي على 

وجاء لبنان في المرتبة الثانية للعام الثاني .  بلداً عربياً 16
ثم الجمهورية العربية السورية في المرتبة  على التوالي،

ويقيس هذا المؤشر أداء البلدان العربية في أربعة   .الثالثة
التجارة العربية البينية، واالستثمار العربي : متغيرات هي

البيني، والسياحة العربية البينية، وتحويالت العاملين 
رب ويشير تحليل المؤشر إلى أن أداء بلدان المغ  .البينية

العربي كان أقل من أداء بلدان المشرق العربي، وذلك 
بسبب العامل الجغرافي بالدرجة األولى والذي يجعل 
ارتباط بلدان المغرب العربي التجاري بأوروبا ارتباطاً 
أقوى من ارتباطها ببلدان المشرق، فقد أدى بعد بلدان 
المغرب عن بلدان المشرق واقترابها من البلدان األوروبية 
إلى عقد اتفاقات شراكة بين بلدان المغرب واالتحاد 
األوروبي، وإلى أن العدد األكبر من العاملين في أوروبا قد 

  .جاءوا من المغرب العربي
  

وبالرغم من الجهود التي بذلتها البلدان العربية   
لزيادة التجارة العربية البينية، والتقدم الذي تحقق حتى 

قة التجارة الحرة العربية اآلن، بما في ذلك إنشاء منط
الكبرى، إال أن نسبة التجارة البينية إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي ال تزال دون مثيلتها في التجمعات اإلقليمية 

فقد سجل حجم التجارة العربية البينية ارتفاعاً  . األخرى
مليار دوالر في  1.2إلى  2006من مليار دوالر في عام 

تجارة العربية البينية من إجمالي ، ولكن نسبة ال2007عام 
في  9.3تجارتها الخارجية لم تسجل إال ارتفاعاً بسيطاً من 

ويرجع   .2007في المائة لعام  9.8إلى  2006المائة لعام 
ذلك إلى عدة أسباب، منها ارتفاع نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة أعلى من ارتفاع نمو التجارة العربية 

جارة البينية بين بلدان المشرق العربي البينية، وضعف الت
وبلدان المغرب العربي نظراً إلى التباعد الجغرافي وعدم 
وجود وسائل نقل كافية، وال سيما سكة حديدية تربط بينها، 

عدم تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية باإلضافة إلى 
الكبرى تنفيذاً كامالً، خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير 
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، مما أثر سلباً على ركية والمعوقات التجارية الفنيةالجم
  .تطور التجارة العربية البينية

  
، ارتفعت االستثمارات العربية 2007وفي عام   

البينية، التي تعتبر من أهم عناصر التكامل اإلقليمي، بشكٍل 
كبير في كل من الجماهيرية العربية الليبية، ولبنان، 

ومن المتوقع استمرار هذا   .والمملكة العربية السعودية
االرتفاع في السنوات القادمة، خاصة مع تفاقم األزمة 
المالية العالمية التي يتوقع أن تسرع عودة جزء من رؤوس 
األموال العربية المستثمرة في الخارج، وبفضل الجهود 
التي تبذلها البلدان العربية من أجل تحسين بيئتها 

  . االستثمارية
  

حة العربية البينية من العوامل األساسية وتعتبر السيا  
في تحقيق التنمية االقتصادية للبلدان العربية ودعم التكامل 

فالسياحة عامة تؤدي دوراً هاماً في خفض نسبة   .اإلقليمي
البطالة، وزيادة تدفق العمالت األجنبية، ودعم البنية 

إال أن هناك عوامل ال تزال   .التحتية، وغير ذلك من فوائد
تحد من تطور السياحة العربية البينية، منها الظروف 
السياسية في بعض البلدان العربية التي لها ميزة نسبية في 
السياحة، وعدم توفر عدد كاف من الغرف الفندقية، 
وارتفاع أسعار اإلقامة، باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة 
بالحصول على تأشيرات الدخول، وغيرها من اإلجراءات 

كما أن عدم توفر عدد كاف من وسائل   .روقراطيةالبي
النقل بين بلدان المشرق العربي وبلدان المغرب العربي 
يقلل من فرص زيادة السياحة العربية وتحقيق التكامل 

  . اإلقليمي بين هاتين المجموعتين من البلدان العربية
  

كذلك فإن تحويالت العاملين المهاجرين تساهم في   
ألجنبي للبلدان المصدرة للعمالة؛ وخفض نسبة توفير النقد ا

الفقر، خاصة في المناطق الريفية التي تعيش فيها عائالت 
معظم العاملين المهاجرين، وال سيما في الجمهورية العربية 
السورية، ومصر، واليمن؛ ودعم الروابط االقتصادية 
والتكامل اإلقليمي بين البلدان المصدرة وتلك المستوردة 

ومع ذلك، فإن تأثير التحويالت على التنمية  .ةللعمال
االقتصادية يظل محدوداً، وذلك ألن معظم هذه التحويالت 

  . يتم خارج القطاع المصرفي ويذهب إلى االستهالك
  

أما المساعدات الرسمية للتنمية فتساهم في خفض   
الفقر وبناء البنية التحتية في البلدان النامية المتلقية لهذه 

، وبالتالي تعزز الجهود التي تبذلها هذه البلدان في المساعدة
ولكن بالرغم من زيادة  . تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

المساعدات الرسمية للتنمية، التي تمنحها البلدان المتقدمة 
للبلدان النامية، لم تحقق معظم البلدان المانحة حتى اآلن 

ي المائة من ف 0.7هدف األمم المتحدة الداعي إلى توفير 
الدخل القومي للبلدان المتقدمة كمساعدات رسمية للبلدان 

  وفيما يخص المساعدات الرسمية البينية للتنمية،  . النامية
ال يزال العراق يحصد الحصة األكبر منها، وقد بلغت 
المساعدات المقدمة من البلدان العربية للسودان والعراق 

أي  2006ي عام مليار دوالر ف 8.2وفلسطين ما يقارب 
في المائة من مجموع المساعدات المقدمة من  83أكثر من 

  . البلدان العربية إلى بلدان عربية أخرى
  

جهوداً كبيرة  2007وبذلت البلدان العربية في عام   
لتحقيق الربط الكهربائي، وال سيما فيما يتعلق بمشروع 
الربط السباعي، ومشروع الربط الكهربائي لبلدان المغرب 
العربي، باإلضافة إلى مشروع الربط الكهربائي لبلدان 

كذلك أحرزت هذه البلدان تقدماً  . مجلس التعاون الخليجي
في مشاريع الربط الكهربائي الثنائية، مثل مشروعي الربط 
الكهربائي بين المملكة العربية السعودية واليمن، وبين 

از كذلك تم إنشاء جه  .المملكة العربية السعودية ومصر
  .الربط الكهربائي لبلدان شرق أفريقيا

  
وتشير البيانات المتعلقة بمؤشرات تكنولوجيا   

إلى أن ثالثة بلدان  2007المعلومات واالتصاالت لعام 
عربية فقط هي اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، 
وقطر، استطاعت تجاوز المتوسط العالمي لعدد خطوط 

وكان التقدم  . 19.2لبالغ فرد وا 100الهاتف الثابت لكل 
 11أكبر في مجال خطوط الهاتف النقال، حيث استطاع 

بلداً عربياً تجاوز المتوسط العالمي لعدد خطوط الهاتف 
، وهذه البلدان هي 49.2فرد والبالغ  100المحمول لكل 

اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجماهيرية 
العربية السورية، وعمان،  العربية الليبية، والجمهورية

وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية 
 أربعةأما في مجال اإلنترنت، فقد استطاعت   .السعودية

بلدان عربية هي اإلمارات العربية المتحدة، وقطر، 
والكويت، ولبنان تجاوز المتوسط العالمي لعدد مشتركي 

  .8.2والبالغ  فرد 100اإلنترنت لكل 
  

وقد سجل اإلنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت في بلدان عربية مختارة فارقاً كبيراً بالمقارنة 
مع بعض البلدان النامية األخرى، مثل تركيا، وجمهورية 

ففي حين  . إيران اإلسالمية، والهند، ومع المتوسط العالمي
االت بلغت نسبة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتص

في  2.4من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر حوالي 
في  6.1، بلغت هذه النسبة في الهند 2006المائة لعام 

 6.7في المائة وكمتوسط في العالم  8.2المائة وفي تركيا 
في  8أما في األردن، فقد بلغت تلك النسبة   .في المائة

اً النسبة المائة، أي أنها تعدت المتوسط العالمي وتعدت أيض
  .المحققة في كل من جمهورية إيران اإلسالمية والهند
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 مقدمة
  

االستعراض السنوي للتطورات في مجال  يهدف  
 2008لعام  العربية البلدانالعولمة والتكامل اإلقليمي في 

 2007خالل عام أداء البلدان العربية إلى عرض وتقييم 
مع االقتصاد تكامل التكامل اإلقليمي من جهة والفي مجال 
، واالستناد إلى أخرى جهةمن في إطار العولمة العالمي 

نتائج هذا التقييم الستخالص التوصيات الكفيلة بتحقيق تقدم 
باتجاه التكامل اإلقليمي وتعزيز موقع االقتصادات العربية 

  .في االقتصاد العالمي
  

 االقتصادية للمؤشرات تحليالًويقدم االستعراض   
البلدان العربية  اقتصاداتمدى تكامل  قيستمالية التي الو

ومن أهم هذه المؤشرات حصة   .العالمي االقتصادمع 
، اإلجمالي في العالم البلدان العربية من الناتج المحلي

األجنبي المباشر،  االستثماروكذلك حصة هذه البلدان من 
النفط الخام  وإنتاج ،والتجارة الخارجية ها،السياحة وعائداتو

هذه المؤشرات إلى  شيرتو  .وغيرها ،الطبيعيوالغاز 
اإلجمالي في  من الناتج المحليالعربية زيادة حصة البلدان 

ها مع االقتصاد اقتصادات ملإلى زيادة تكاوبالتالي العالم 
  .العالمي

  
مجموعة من تحليالً لاالستعراض  كما يقدم  

البلدان العربية في  أداء تقيس يتال االقتصادية اتمؤشرال
البلدان العربية  فيرتب العربي، قيق التكامل اإلقليميتح
كل من التجارة العربية البينية، مؤشرات في ها ئحسب أداب
البينية، العربية السياحة والبيني، العربي االستثمار و
والمساعدات الرسمية للتنمية  البينية، تحويالت العاملينو

األقل  العربيةالمقدمة من البلدان العربية الغنية إلى البلدان 
  .نمواً

  
مدى المالية العالمية واألزمة االستعراض ويتناول   

بغية تقديم  ، وذلكتأثيرها على اقتصادات البلدان العربية
السلبية  االنعكاسات للحد منإلى البلدان العربية  توصيات

ويتناول أيضاً   .مال العربيةلهذه األزمة على أسواق ال

عربية، وذلك ضمن إطار هجرة العمالة من البلدان ال
العولمة من جهة، والتكامل العربي اإلقليمي من جهة 

وأخيراً يحتوي العدد على استعراض ألبرز   .أخرى
الجهود التي بذلتها البلدان العربية لتحقيق التكامل في 
قطاعين أساسيين هما الطاقة وتكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصاالت
  

مساهمة البلدان ل الفصل األول تحليالً ضمنيتو  
فيما يتعلق بالناتج  وخاصة ،العربية في االقتصاد العالمي

 االستثمارتدفق و، دوليةوالتجارة ال اإلجمالي، المحلي
وإنتاج النفط الخام والغاز  ،السياحة، واألجنبي المباشر

  .الطبيعي
  

البلدان  التقدم الذي أحرزتهيتناول الفصل الثاني و  
تحليل من خالل  اإلقليمي تعزيز التكاملفي العربية 

التجارة  :المكونات األربعة لمؤشر التكامل اإلقليمي وهي
وتحويالت  ،والسياحة البينية ،البيني واالستثمار ،البينية

  .البينية العاملين
  

المهاجرة العمالة  إلىالفصل الثالث  ويتطرق  
تحويالت العاملين وأثرها على اقتصادات البلدان و
  .صدرة للعمالةالم
  

أما الفصل الرابع فيتناول التكامل القطاعي ودوره   
الطاقة  في قطاعيوخاصة  ي،في دعم التكامل اإلقليم

التقدم  من خالل تحليلاالتصاالت تكنولوجيا المعلومات وو
  .في هذين القطاعين المحرز

  
 الخامس خالصة لالستعراضيقدم الفصل و  

في القرار  الموجهة إلى صانعيمجموعة من التوصيات و
  .البلدان العربية
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  في االقتصاد العالمي مساهمة البلدان العربية  -أوالً
  

  ةيالمؤشرات الرئيس  - ألف
  

 في فيما يتعلق بمساهمتهاالبلدان العربية  أداءكان   
ففي حين  . 2007العالمي متفاوتاً خالل عام  االقتصاد

 نسبة إلى ةالعربي لبلدانارتفع الناتج المحلي اإلجمالي ل
في المائة  2.7العالم من حوالي في جمالي لناتج المحلي اإلا
 ،2007عام لفي المائة  2.9إلى حوالي  2006عام ل

في المائة  6.6بالعمالت األجنبية من  االحتياطاتوإجمالي 
البلدان العربية  حصة لم تتغير ،في المائة 7.2إلى حوالي 

 في 4.3 نحو عند تاستقرومن التجارة الدولية كثيراً 
البلدان العربية  حصة تانخفض ،ومن جهة أخرى . المائة
في المائة،  5.4في المائة إلى  5.6السياحة الدولية من من 

 4.9األجنبي المباشر من  لالستثمار عالميالتدفق الومن 
 النفط إنتاجمن و ،في المائة 4.0في المائة إلى حوالي 

إنتاج  ومنفي المائة،  26.1في المائة إلى  28.4من  الخام
بين عامي  ،10.5في المائة إلى  13.1الغاز الطبيعي من 

  .)1الجدول ( 2007و 2006
  

بالرغم من في تلك النسب  االنخفاض وقد سجل  
 . االقتصاديةنمو بعض المؤشرات  الذي سجلهرتفاع اال
سجل البلدان العربية  إلى األجنبي المباشر االستثمارتدفق ف

مقارنة  2007عام  فيالمائة  في 4.4بنسبة حوالي ارتفاعاً 
الستثمار األجنبي لتدفق العالمي الإال أن  . 2006بعام 
حصة  خفض، األمر الذي ىأعل قد سجل نسبة نمو المباشر

أما فيما   .نسبة مئويةكمن التدفق العالمي  البلدان العربية
هذه البلدان  حصة فقد انخفضت ،خص إنتاج النفط والغازي

عام لبرميل في اليوم  مليون 23.2النفط من  إنتاجمن 
ن أل وذلك ،2007عام لمليون برميل  22.4إلى  2006

هي أعضاء للنفط  الرئيسيةمعظم البلدان العربية المصدرة 
إنتاجها  ويخضع )األوبك(في منظمة البلدان المصدرة للنفط 

النفط إنتاج ن ، كما أةظمها المنالتي تضعحدود من النفط لل
قد وصل إلى الحد األقصى للطاقة بعض هذه البلدان في 

  .إنتاجهارفع حجم  الم يعد بإمكانه وبالتالياإلنتاجية، 
من  في هذه البلدان الغاز الطبيعي كذلك انخفض إنتاج

 اتمليار 308إلى  2006عام لمليار متر مكعب  355.2
في المائة، في حين  20أي بنسبة ، 2007عام لمتر مكعب 

األمر غاز الطبيعي تغيراً يذكر، لم يشهد اإلنتاج العالمي لل
 البلدان العربية من اإلنتاج العالمي حصة خفضالذي 

  .)1الجدول (
  

على  1وتدل األرقام والنسب الواردة في الجدول   
 االقتصادالتكامل مع  تتحرك نحون البلدان العربية أ

األداء المتفاوت إال أن   .ولو بخطوات بطيئة العالمي

  تبدو وكأنها  جعل البلدان العربيةللمؤشرات العالمية ي
 النفطاحتياطي مؤشري  باستثناءو . زالت تراوح مكانهاما 
 ماالبلدان العربية فيه بلغت حصة اللذين ،الغازاحتياطي و

، 2007على التوالي في عام  في المائة 29و في المائة 50
 ال تعكسزالت في معظمها ما فإن المؤشرات األخرى 

العالم والتي مجموع سكان ة من حصة البلدان العربي
إال أن هذه المقارنة يجب   .في المائة 5تراوحت في حدود 
 ما يتعلقالبلدان العربية في حصةن قيقة أأن ال تحجب ح

خالل  قيقياًحارتفاعاً كبيراً و قد سجلتالمؤشرات  ببعض
  .السنوات الست الماضية

  
من البلدان العربية  حصة أن 1ويبين الجدول   

من  تارتفعقد األجنبي المباشر  العالمي لالستثمار تدفقال
عام لفي المائة  4.0إلى حوالي  2002عام لفي المائة  1.2

خالل خمس  ثالثة أضعافأكثر من أنها زادت ، أي 2007
يدل على أن جهود هذه  اًكبير اًتقدميعتبر ذلك و  .سنوات

 حققتاألجنبي المباشر  االستثمارالبلدان في مجال تدفق 
 ينعكس هذا التقدم ارتفاعاً فيولكن لكي  . تيجة واضحةن

ال بد أن تعمل  ،من التدفق العالمي كنسبة مئوية حصتها
األجنبي المباشر  االستثمارنسبة نمو تدفق  لتحقيق زيادة في

  .ةيالتسنوات متلنسبة التدفق العالمي وزيادة  تفوق إليها
ربية من جميع البلدان الع مكثفة اًجهودذلك ويتطلب 

، مثل اإلمارات العربية المتحدة القيادية،وخاصة البلدان 
التي تحتل المراتب ، المملكة العربية السعوديةو ومصر،
المباشر إلى  ياألجنب االستثمارفي حجم تدفق  ىاألول

وينطبق األمر أيضاً على قطاعي التجارة   .البلدان العربية
  .الخارجية والسياحة

  
  ي المباشراالستثمار األجنب  - باء

  
  التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر  -1

  
األجنبي  لالستثمارحقق حجم التدفق العالمي   

، حيث وصل إلى 2007عام ل اًجديد اًقياسي اًالمباشر رقم
بلغ حوالي  حيث 2006عام بليون دوالر مقارنة يتر 1.83
البلدان  حصة توقد بلغ . )2الجدول ( ليون دوالريتر 1.4
في المائة لعام  67.8من هذا التدفق حوالي قدمة تالم

 . 2006في المائة لعام  66.7، بعدما سجلت نسبة 2007
وبالتالي، فإن البلدان المتقدمة ال تزال تحصل على أكبر 
 . نسبة من التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر
 وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة القائمة، إذ بلغ

في المائة من إجمالي التدفق العالمي  12.7نصيبها حوالي 
، تليها المملكة المتحدة بنسبة بلغت حوالي 2007لعام 
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أما نصيب البلدان النامية والصين   .في المائة 12.2
مسجالً تراجعاً  2007في المائة لعام  27.3مجتمعة فقد بلغ 

في  29.3وكانت  2006عن النسبة التي بلغها في عام 
ومن حيث أنواع هذا االستثمار ما زال الجزء  . لمائةا

األكبر منه يذهب إلى اقتناء الشركات عبر الوطنية 
فاألرقام تشير إلى أن هذا النوع من  . واالندماج فيما بينها

 1.64االستثمار األجنبي المباشر بلغ حجمه حوالي 
في المائة من  89، أي بنسبة 2007دوالر في عام تريليون 
تريليون دوالر، في  1.83ي التدفق العالمي الذي بلغ إجمال

 جديدة أو ما يعرف بـ نسبة االستثمار في مجاالتحين أن 
greenfield investment  وتستحوذ  . في المائة 11تشكل

البلدان الصناعية على الحصة األكبر من هذا النوع من 
وتُعتبر سيطرة   .في المائة 88.8االستثمار، وهي حوالي 

االستثمار الذي يشكل  لدان المتقدمة على هذا النوع منالب
أهم أنواع االستثمار األجنبي المباشر، أهم عامل يجعل هذه 
البلدان تسيطر على التدفق العالمي لالستثمار األجنبي 
المباشر ككل، مما يبقي نصيب البلدان النامية من التدفق 

د ذلك ويعو . العالمي متواضعاً ويحد من إمكانية زيادته
إلى أن الشركات عبر الوطنية التي تسيطر على عمليات 
االندماج واالقتناء تركز معظم نشاطها، أي صفقات االقتناء 
واالندماج، في البلدان المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي، والقليل من هذا النشاط في البلدان 

ن صفقات فقد بلغ نصيب البلدان العربية م.  النامية
في المائة فقط في عام  1.1االندماج واالقتناء عبر الحدود 

، وهو أقل بكثير من نصيب البلدان العربية من 2007
التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر الذي بلغ حوالي 

ويدل ذلك على أن نصيب البلدان العربية  . )1(في المائة 4
الجهود الحثيثة  من هذا التدفق سيظل محدوداً بالرغم من

  .ومما تحقق من نجاحات
  

  في مجالتها يأداء البلدان العربية وإمكان  -2
  جذب االستثمار األجنبي المباشر     

  
حققت أربعة بلدان عربية تقدماً كبيراً من حيث   

األداء في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر، فاحتلت 
وجاء  . 2007هذه البلدان مرتبة متقدمة عالمياً في عام 

 10ولبنان في المرتبة  6ترتيب األردن في المرتبة 
، في حين جاء ترتيب مصر في 12والبحرين في المرتبة 

ويعتبر هذا األداء إنجازاً مهماً لهذه  . عالمياً 20المرتبة 
البلدان، خاصة وأنها بلدان غير نفطية وإمكاناتها أقل من 

وتجدر اإلشارة .  فطإمكانات البلدان المصدرة الرئيسية للن
إنما حققت أكبر  20إلى أن مصر التي جاءت في المرتبة 

                                                      
)1( UNCTAD, World Investment Report 2007, 

Annex table B.1.                                                                        

وفيما يتعلق .  عالمياً 31تقدم حيث قفزت من المرتبة 
بالبلدان العربية األخرى، تحسن أداء كل من عمان التي 

متقدمة من المرتبة  2007في عام  48جاءت في المرتبة 
ربية السعودية في ، والمملكة الع2006عالمياً في عام  61

عالمياً، بينما تراجع  66متقدمة من المرتبة  51المرتبة 
أداء بلدان أخرى مثل الجزائر التي انخفض ترتيبها من 

إلى  94، وقطر من المرتبة 118إلى المرتبة  116المرتبة 
 . 21إلى المرتبة  17، والسودان من المرتبة 110المرتبة 

نظراً للظروف االقتصادية إال أن ترتيب السودان يعد جيداً 
والسياسية التي يمر بها، وذلك بالرغم من أنه يملك موارد 

  ).3الجدول (طبيعية ضخمة 
  

أما مقارنة األداء باإلمكانية االقتصادية في مجال   
جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية، فتبين 

خرى كان أن هناك بلداناً فاق أداؤها إمكانيتها وبلداناً أ
وقد شملت المجموعة األولى  . أداؤها أقل من إمكانيتها

األردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجماهيرية 
العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، والسودان، 

أما   .وعمان، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن
طر، المجموعة الثانية فشملت اإلمارات العربية المتحدة، وق

وتجدر اإلشارة إلى .  والكويت، والمملكة العربية السعودية
أن البلدان التي فاق أداؤها إمكانيتها هي البلدان ذات 
االقتصاد المتنوع، بينما البلدان التي كان أداؤها أقل من 

وكانت .  إمكانيتها فهي البلدان المصدرة الرئيسية للنفط
دان التي قامت بتنفيذ البلدان ذات االقتصاد المتنوع أول البل

برامج إصالح اقتصادي خالل التسعينات من القرن 
الماضي، األمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها في جذب 

وقد سجل أداء هذه البلدان في . االستثمار األجنبي المباشر
قطاع األعمال تحسناً كبيراً وفاق بكثير إمكانيتها 

ويشير ذلك  . راالقتصادية لجذب هذا النوع من االستثما
إلى أن توفر الموارد الطبيعية، بالرغم من أهميته، ليس 
كافياً في حد ذاته لرفع مستوى أداء البلد في مجال جذب 
االستثمار األجنبي المباشر، بل يقتضي أيضاً تهيئة البيئة 
االستثمارية المشجعة والحافزة لتدفق هذا النوع من 

عة الثانية، أي ولذلك تتجه بلدان المجمو  .االستثمار
المصدرة الرئيسية للنفط، والتي تتمتع بوفرة في الموارد 
الطبيعية، إلى تحسين بيئة األعمال وتهيئة بيئة مشجعة 

ومن البلدان المصدرة  . لالستثمار األجنبي المباشر
للنفط التي قامت بجهد كبير في هذا المجال،  ةالرئيسي

بية المتحدة، اللتان المملكة العربية السعودية واإلمارات العر
احتلتا المرتبتين األولى والثانية عربياً على التوالي من 

 ). 1الشكل (حيث حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر 
كما أن أداء كل من هذين البلدين بدأ يقترب من إمكانيته 

  .في جذب االستثمار األجنبي المباشر



 

  

-4-

  مؤشرات مختارة: العربية في االقتصاد العالمي نوالبلدا )أ(منطقة اإلسكوامساهمة   -1الجدول 
  )2007- 2006و 2002(

  
  حصة البلدان العربية
  من إجمالي العالم

  )نسبة مئوية(

  حصة منطقة اإلسكوا
  من إجمالي العالم

  العالم  )نسبة مئوية(
البلدان 
  العربية

منطقة 
  العالم اإلسكوا

البلدان 
  العربية

منطقة 
 اإلسكوا

  2007  2006  2002  2007  2006  2002  2007  2002  
)ماليين األميال المربعة(المساحة   1.8  5.3  51.8  1.8  5.3  51.8  3.5  3.5  3.5  10.2  10.2  10.2
  )مليون نسمة(عدد السكان   150  272  6218  236  332  6625  2.42  3.57  3.56  4.38  5.01  5.01
  )ب()مليار دوالر(تج المحلي اإلجمالي النا  541  678  31614  1238  1557  54347  1.71  2.09  2.28  2.15  2.65  2.86
  )ج()مليار دوالر(إجمالي االحتياط بالعمالت األجنبية   87.4  137.9  2477.2  216.7  437.8  6049.5  3.53  3.37  3.58  5.57  6.63  7.24
  )د()مليار دوالر( إجمالي التجارة  318.3  403.0  13060.2  981.2  1217.4  28271.6  2.44  3.42  3.47  3.09  4.25  4.31
  )•()مليون سائح(السائحون الواصلون   26.4  36.7  703  32.5  48.4  903  3.76  3.83  3.60  5.22  5.57  5.36
  )و()مليار دوالر(العائدات من السياحة   8.2  11.9  474  17.9  27.8  950  1.73  4.57  1.89  2.51  4.71  2.92
  )مليون دوالر(االستثمار األجنبي المباشر   4737  8084  678751  61143  72470  1833324  0.70  3.96  3.34  1.19  4.92  3.95
  )ز()مليون دوالر(تحويالت العاملين   10352  15391  169502  21372  32752  355438  6.11  5.64  6.01  9.08  8.74  9.21
  )مليون برميل في اليوم(إنتاج النفط   16.9  19.0  65.4  19.3  22.4  86.1  25.79  24.36  22.41  29.02  28.38  26.05
  )مليار برميل(احتياطي النفط المعروف نهاية السنة   601.8  649.4  1121.2  615.6  669.7  1331.7  53.67  46.63  46.23  57.92  50.74  50.29
  )مليار متر مكعب(إنتاج الغاز الطبيعي   199.0  287.7  2599.3  284.9  308.4  2940.0  7.66  9.62  9.69  11.07  13.14  10.49
  )مليار متر مكعب(احتياطي الغاز الطبيعي نهاية السنة   46.7  57.4  176.8  48.2  54.7  188.1  26.44  26.26  25.65  32.44  29.57  29.09
  )مليون برميل في اليوم(طاقات مصافي التكرير القائمة   5.7  6.9  ..  6.3  7.4  85.3  ..  7.22  7.42  ..  8.45  8.67
  )برميل مكافئ نفط يومياً مليون(استهالك الطاقة   5.5  6.5  ..  7.3  8.7  ..  ..  3.34  ..  ..  4.00  ..

  
  .استناداً إلى مصادر إقليمية ودولية ،اإلسكوا :المصدر

  
المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية : بلداً، وهي بحسب الترتيب األبجدي 14فأصبح عدد البلدان األعضاء  2008انضمت جمهورية السودان إلى اإلسكوا في النصف الثاني من عام   )أ(  

جمهورية مصر العربية، المملكة العربية  دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، تحدة، مملكة البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، فلسطين،الم
  .السعودية، والجمهورية اليمنية

  .البيانات لعدم توافر والصومال جزر القمرباستثناء   )ب(  

  .وفلسطين لعدم توافر البياناتباستثناء الصومال   )ج(  

  .فلسطين لعدم توافر البياناتباستثناء   )د(  

  .ال تشمل كافة البلدان العربية لعدم توافر بيانات دقيقة عنها  )•(  

  .ال تشمل كافة البلدان العربية لعدم توافر بيانات دقيقة عنها  )و(  

  .على التوالي 2006و 2005 عاميتعود إلى  2007و 2006عامي  األرقام المدرجة تحت  )ز(  
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  )2007- 2005( والعالم تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية  -2جدول ال
  نمو التدفق

  )نسبة مئوية(
  تدفق االستثمار األجنبي المباشر

    )بماليين الدوالرات(
2007  2006  2007  2006  2005  

  ألردنا  1762  3245  1937  84.17  )40.31(
 اإلمارات العربية المتحدة 10901 12815  )*(13253  17.56  3.42

 البحرين  1049  2915  1756  177.88  )39.76(
 تونس 782 3312  1618  323.53  )51.15(
 الجزائر 1081 1795  1665  66.05  )7.24(

  جزر القمر  (*)1  (*)1  (*)1  0.00  0.00
 لجماهيرية العربية الليبيةا 1038 2013  2541  93.93  26.23
 الجمهورية العربية السورية 636 600  885  )5.66(  47.50
  جيبوتي  22  164  195  645.45  18.90

 السودان 2305 3541  2436  53.62  )31.21(
  الصومال  (*)24  (*)96  (*)141  300.00  46.88
 العراق 515 383  (*)448  )25.63(  16.97
43.54  )5.80(  2377  1656 1758 مانع 

 فلسطين 47 38  (*)21  )19.15(  )44.74(
 قطر 1196 1687  1138  41.05  )32.54(
 الكويت 620 157  123  )74.68(  )21.66(

 لبنان 2792 2739  2845  )1.90(  3.87
مصر 5376 10043  11578  86.81  15.28
 المغرب 2946 2450  2577  )16.84(  5.18
 عربية السعوديةالمملكة ال 12107 18400  24318  51.98  32.16

  موريتانيا 864 155  153  )82.06(  )1.29(
 اليمن )259( 1212  )*(464  )567.95(  )61.72(

 إجمالي البلدان العربية 47563 69417  72470  45.95  4.40
العالم 958697 1411018  1833324  47.18  29.93
  البلدان المتقدمة  611283  940861  1247324  53.92  32.57
البلدان النامية 316444 412990  499747  30.51  21.01

  .UNCTAD, World Investment Report 2007, Annex table B.1  :المصدر
  .تشير إلى أن البيانات تقديرية(*)    تشير إلى أن الرقم سالب؛  (  )  :مالحظة

  
  في مجالفي مؤشري األداء واإلمكانية  لبلدان العربيةالترتيب العالمي ل  -3جدول ال

  )2007- 2004(جذب االستثمار األجنبي المباشر           

  
 األداء اإلمكانية األداء اإلمكانيةاألداءاإلمكانيةاألداء

2004  2005  2006  2007  
  6  65  7  64  13  61  51األردن

  34  11  22  12  18  22  28 اإلمارات العربية المتحدة
  12  30  12  29  21  32  30البحرين
  42  66  44  65  81  65  77تونس

  118  68  116  68  114  68  101الجزائر
  72  35  77  37  96 43  115  الجماهيرية العربية الليبية

  100  96  105  92  104  89  118 الجمهورية العربية السورية
  21  121  17  118  15  125  20السودان

48  51  61  55  65  57  100مانع  
  110  7  94  8  63  9  61قطر

  134  29  135  31  136  41  140الكويت
  10  82  13  76  10  68  9لبنان
  20  83  31  82  67  79  102مصر

  78  91  78  93  70  90  66المغرب
  51  28  66  28  92  29  127 المملكة العربية السعودية

 93  106 96  99  139  92  121اليمن
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  .UNCTAD, World Investment Report 2008, Annex table A.I.10: المصدر
  .، وفلسطين، وموريتانياالعراقوجيبوتي، والصومال، و جزر القمر،: عن ترتيب البلدان التالية لم تتوافر بيانات: مالحظة

  2007البلدان العربية العشرة األولى من حيث تدفق االستثمار األجنبي المباشر إليها في عام   - 1الشكل 
  )بماليين الدوالرات(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .UNCTAD, World Investment Report 2008, Annex table B.1: المصدر
  

  واقع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية  -3
  

سجل تراجع كبير في نمو تدفق االستثمار األجنبي  
 2007و 2006المباشر في البلدان العربية بين عامي 

فقد انخفضت نسبة نمو   .ومقارنة بالبلدان النامية والعالم
جنبي المباشر إلى البلدان العربية من تدفق االستثمار األ

في المائة لعام  4.4إلى  2006في المائة لعام  46حوالي 
، وهي نسبة أدنى بكثير من نسبة نمو )2الجدول ( 2007

تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى العالم والتي بلغت 
في المائة، وإلى البلدان النامية كمجموعة  30حوالي 
ويرجع االنخفاض الكبير في نمو .  لمائةفي ا 21والبالغة 

تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية 
ا التدفق كمجموعة إلى االنخفاض الكبير الذي سجله نمو هذ

  ، والبحرين )في المائة 40.3-(في كل من األردن 
، والسودان )في المائة 51.1-(، وتونس )في المائة 40-(
  ، واليمن )في المائة 32.5-(طر ، وق)في المائة 31-(
وقد أدى ذلك إلى انخفاض نصيب هذه ).  في المائة 62-(

البلدان من التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر ألول 
ولوال النمو السريع الذي حققته  . مرة منذ عدة سنوات

، )في المائة 26.2+(الجماهيرية العربية الليبية 
  ، )في المائة 47.5+(رية والجمهورية العربية السو

، والمملكة العربية السعودية )في المائة 43.5+(وعمان 
، لكان )في المائة 15.3+(، ومصر )في المائة 32.2+(

إجمالي حجم تدفق هذا االستثمار في البلدان العربية سالباً 
أما نسبة النمو المحققة في الصومال   .2007خالل عام 

رية في ظل الظروف السياسية ، فتظل تقدي)في المائة+ 47(
  .واألمنية التي يمر بها البلد

  
وفي ترتيب البلدان العربية وفقاً لنصيبها من   

إجمالي تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية 
، ما زالت المملكة العربية السعودية تحتل 2007لعام 

لعربية ، تليها اإلمارات ا)في المائة 33.6(المرتبة األولى 
 ). في المائة 16(، ثم مصر )في المائة 18.2(المتحدة 

وبالتالي استحوذت هذه البلدان الثالثة، الرائدة في مجال 
على نحو ثلثي حجم تدفق  تدفق االستثمار األجنبي المباشر،

ويعود ذلك   .االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية
عة في هذه البلدان وإلى إلى توفر البيئة االستثمارية المشج

نجاحها خصوصاً في تحسين بيئة األعمال، األمر الذي 
شجع المستثمرين غير المقيمين على زيادة استثماراتهم 
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وباإلضافة إلى ذلك، أدت خصخصة عدة شركات   .فيها
مملوكة للقطاع العام في مصر إلى زيادة نصيبها من تدفق 

ح قطاعات إضافية االستثمار األجنبي المباشر، كما أدى فت
أمام المستثمرين األجانب، وال سيما قطاع اإلنشاءات، في 
عدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي وأبرزها اإلمارات 
العربية المتحدة، إلى زيادة نصيبها من تدفق االستثمار 

أما في الجماهيرية العربية الليبية، فقد  . األجنبي المباشر
في  26شر نسبة نمو بلغت حقق االستثمار األجنبي المبا

بعدما كانت هذه النسبة قد بلغت  2007المائة في عام 
ويرجع ذلك إلى  . 2006في المائة في عام  94حوالي 

تطبيق إصالحات اقتصادية في الجماهيرية بعد عدة سنوات 
من الحصار االقتصادي، وإلى فتح بعض القطاعات أمام 

عي النفط االستثمار األجنبي المباشر، وخصوصاً قطا
ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة مع زيادة  . واإلنشاءات

تدفق شركات النفط إلى السوق الليبي بعد سنوات عديدة من 
وإنشاء خط للسكك الحديدية  ةالغياب، وتحديث البنية التحتي

  .خالل السنوات القادمة
  

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان  -4
  في بة إلى إجمالي تدفقهنس العربية    

  البلدان النامية وفي العالم   
  

كنتيجة للتراجع الكبير في نمو تدفق االستثمار   
 2006األجنبي المباشر في البلدان العربية بين عامي 

ومقارنة بالبلدان النامية والعالم، تراجعت حصة  2007و
البلدان العربية من تدفق هذا االستثمار في البلدان النامية 

في المائة لعام  14.5إلى  2006في المائة لعام  16.81من 
، وتراجعت أيضاً حصتها من تدفق هذا االستثمار 2007

في  3.95إلى  2006في المائة لعام  4.92في العالم من 
ولعل هذا االنخفاض يدفع  ). 4الجدول ( 2007المائة لعام 

بة البلدان العربية، وال سيما تلك التي حققت نسبة نمو سال
في نمو هذا التدفق، إلى معالجة أسباب االنخفاض حتى 
تستطيع، كمجموعة، أن تزيد من حصتها، خاصة وأنها 
تملك إمكانات كبيرة على جذب االستثمار األجنبي المباشر 

  .سمحت لها بتحقيق نمو حقيقي خالل السنوات الماضية
  
  مار األجنبي المباشر إلى البلدانتدفق االستث  -4جدول ال

  البلدان الناميةفي  إجمالي تدفقهالعربية نسبة إلى     
  )2007-2005(في العالم و      

  )مئويةال بالنسبة(    
  

2007 2006 2005  

 البلدان الناميةكنسبة من التدفق في  15.03 16.81 14.50

 العالمكنسبة من التدفق في  4.96 4.92 3.95
  

  .2استناداً إلى الجدول : المصدر
  
  

  بة إلى التكوينفق االستثمار األجنبي المباشر نستد  -5
  لمال الثابت في البلدان العربية،اإلجمالي لرأس ا     

  نسبة إلىورصيد االستثمار األجنبي المباشر      
  2007الناتج المحلي اإلجمالي لعام       

  
يمكن تقسيم البلدان العربية من حيث حجم االستثمار   

، وين اإلجمالي لرأس المال الثابتكاألجنبي المباشر في الت
تشمل المجموعة األولى البلدان التي  . إلى مجموعتين

في  40تعدى فيها تدفق االستثمار األجنبي المباشر نسبة 
المائة من التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت في عام 

في  45(، والبحرين )في المائة 43(، ومنها األردن 2007
في  64.1(، ولبنان )في المائة 122(، وجيبوتي )المائة
ويعود ذلك في بعض  ). في المائة 43(، ومصر )المائة

إلى زيادة في ) األردن والبحرين ومصر(البلدان العربية 
حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر فاقت الزيادة في 

أما المجموعة .  حجم التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت
دان مجلس التعاون الخليجي التي الثانية فتشمل معظم بل

سجلت مستويات منخفضة لنسبة تدفق االستثمار األجنبي 
المباشر إلى التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت مقارنة 

ويعود ذلك، في بعض هذه البلدان  . بالمجموعة األولى
إلى ) اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية(

 . ن اإلجمالي لرأس المال الثابتارتفاع حجم التكوي
فاإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
اللتان احتلتا المرتبتين األولى والثانية من حيث حجم تدفق 
االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية، سجلتا 
مستويات منخفضة لنسبة هذا التدفق إلى التكوين اإلجمالي 

في المائة في  27الثابت بلغت حوالي  لرأس المال
في المائة في المملكة  30اإلمارات العربية المتحدة، و

كذلك سجل انخفاض في نسبة تدفق  . العربية السعودية
االستثمار األجنبي المباشر إلى التكوين اإلجمالي لرأس 
 ةالمال الثابت في أغلب البلدان العربية باستثناء الجماهيري

مقارنة بعام  2007بية، وعمان، وقطر في عام العربية اللي
ويعود ذلك إلى أن نسبة ارتفاع تدفق االستثمار  . 2006

األجنبي المباشر لم تتجاوز نسبة ارتفاع التكوين اإلجمالي 
  ).5الجدول (لرأس المال الثابت 

  
ومن الناحية المالية، هناك تأثير لتدفق االستثمار   

ر المحلي، حيث أصبح هذا األجنبي المباشر على االستثما
التدفق يمثل جزءاً هاماً من التكوين اإلجمالي لرأس المال 

ومعظم البلدان التي ترتفع فيها نسبة تدفق  . الثابت
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االستثمار األجنبي المباشر هي بلدان فقيرة في الموارد، 
وبالتالي تزداد أهمية االستثمار األجنبي المباشر في معالجة 

أما   .الذي تعاني منه هذه البلدان نقص الموارد المالية
البلدان األخرى فتنخفض فيها نسبة تدفق االستثمار األجنبي 
المباشر إلى التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت، وذلك 
إما ألن نسبة نمو التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت هي 
أعلى من نسبة نمو تدفق االستثمار األجنبي المباشر، أو 

ق هذا االستثمار ال يزال محدوداً جداً، مثلما هي ألن تدف

عليه الحال في الجمهورية العربية السورية، والعراق، 
  .وفلسطين، والكويت، واليمن

  
أما المقارنة بين البلدان العربية من حيث مساهمة   

االستثمار األجنبي المباشر في التكوين اإلجمالي لرأس 
دان عربية حققت نسبة بل 10المال الثابت، فتظهر أن هناك 

في المائة  15أعلى من المتوسط في العالم الذي بلغ حوالي 
بلدا عربيا حقق نسبة أعلى من المتوسط  11، و2007لعام 

  .2007في المائة لعام  12.6في البلدان النامية الذي بلغ 
  

  إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة الستثمار األجنبي المباشر رصيد ا  -5جدول ال
  ربيةفي البلدان الع التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت إلىو             

  )2007- 2005(العالم ووالبلدان النامية             
  

  الستثمار األجنبي المباشر إلىرصيد ا
  التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت

  )نسبة مئوية(

  الستثمار األجنبي المباشر إلىا رصيد
 جماليالناتج المحلي اإل

  )نسبة مئوية(
 2007  2006  2005  2007 2006 2005 

األردن 39.8 114.2 91.9 54.9 85.1 42.7
 اإلمارات العربية المتحدة 21.1 22.0 25.5 38.6 30.4 26.7
44.7 92.2 39.8 65.9 71.0 64.1 البحرين
تونس 56.1 71.0 74.9 12.1 45.5 19.6
الجزائر 8.1 8.9 9.0 4.7 6.3 5.1
  جزر القمر  6.5  6.3  5.8  1.6  1.3  1.6
 الجماهيرية العربية الليبية 1.4 7.5 11.5 14.4 23.0 25.3
 الجمهورية العربية السورية )أ(12.12 28.7 25.6 7.6 7.5 10.3
  جيبوتي  15.4  30.0  61.6  42.0  111.4  121.7
السودان 28.3 30.3 30.0 41.3 42.2 22.9
  لصومالا  2.3  5.1  9.7 5.1 19.8 26.0
العراق 1.3 3.0 2.2 7.4 5.6 5.9
39.7 30.4 30.2 14.7 10.8 13.3 مانع
فلسطين 25.3 25.2 23.4 4.4 1.8 1.8
قطر 16.2 14.4 10.7 9.1 1.0 5.4
الكويت 0.9 0.8 0.8 1.7 0.8 0.8
لبنان 68.5 80.9 85.7 65.8 66.8 64.1
مصر 31.0 36.4 39.6 32.2 49.8 42.7

 المغرب  43.9  52.0  44.3 9.8 13.0 12.2
 السعوديةالمملكة العربية  )ب(8.5 14.9 20.2 23.2 29.7 30.1
  موريتانيا  35.3  61.7  69.1  97.8  19.5  19.0

 اليمن 6.5 3.0 11.0 )9.0( 28.1 10.3
العالم 22.7 24.8 27.9 9.7 12.9 14.8
 البلدان النامية 27.0 26.7 29.8 11.4 12.5 12.6

  .UNCTAD, World Investment Report 2008, Annex table B.3 :المصدر

  .تشير إلى أن الرقم سالب(  ) : مالحظة
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مبنية على مسح شامل للشركات التي يساهم فيها االستثمار األجنبي المباشر كجزء من مشروع تدعيم الخبرات وشبكات االرتباط في   )أ(  
عضاء في اإلسكوا والذي تنفذه اإلسكوا مع هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي لإلحصاء في الجمهورية ميدان االستثمار األجنبي المباشر في الدول األ

  .العربية السورية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دمشق

كات االرتباط في مبنية على مسح شامل للشركات التي يساهم فيها االستثمار األجنبي المباشر كجزء من مشروع تدعيم الخبرات وشب  )ب(  
  .السعودية ميدان االستثمار األجنبي المباشر في الدول األعضاء في اإلسكوا والذي تنفذه اإلسكوا مع الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية

لدى إجراء مقارنة فيما بين البلدان العربية، من   
حيث نسبة رصيد االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج 

، يتبين أن هذه النسبة تعدت 2007ي اإلجمالي لعام المحل
، )في المائة 92(في المائة في كل من األردن  50

، )في المائة 75(، وتونس )في المائة 66(والبحرين 
، )في المائة 86(، ولبنان )في المائة 62(وجيبوتي 
؛ وأن هذه النسبة تراوحت بين )في المائة 69(وموريتانيا 

في المائة في كل من اإلمارات العربية  44في المائة و 25
في  26حوالي (المتحدة والجمهورية العربية السورية 

في  40(، ومصر )في المائة 44(، والمغرب )المائة
في المائة في  20؛ وأن هذه النسبة كانت أقل من )المائة

، والجماهيرية )في المائة 9(البلدان األخرى ومنها الجزائر 
، )في المائة 2(، والعراق )في المائة 11(العربية الليبية 

، والكويت )في المائة 10(، وقطر )في المائة 14(وعمان 
أما مقارنة أداء  ). في المائة 11(، واليمن )في المائة 0.8(

البلدان العربية بالمتوسط للبلدان النامية الذي بلغ حوالي 
في  28في المائة وبالمتوسط العالمي الذي بلغ حوالي  30
بلدان عربية حققت  7، فتبين أن هناك 2007ائة لعام الم

نسبة أعلى من المتوسط للبلدان النامية ومن المتوسط 
العالمي، وهي األردن، والبحرين، وتونس، والسودان، 

  .ولبنان، ومصر، والمغرب
  

يالحظ أن البلدان العربية  2000وبالمقارنة مع عام   
لنجاح معظم هذه  نتيجة 2007حققت تقدماً كبيراً في عام 

البلدان في زيادة نصيبها من تدفق االستثمار األجنبي 
المباشر، األمر الذي أدى إلى تراكم األرصدة خالل 

  ففي مصر على سبيل المثال، تضاعفت . السنوات الماضية
  

تقريباً نسبة رصيد االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج 
إلى حوالي  2000 في المائة لعام 20المحلي اإلجمالي من 

، وزادت أكثر من الضعفين في 2007لعام  في المائة 40
في المائة وهي  92في المائة إلى حوالي  37األردن من 

بينما انخفضت هذه النسبة  . أعلى نسبة في البلدان العربية
في المائة،  66في المائة إلى حوالي  74في البحرين من 

في  1من  في المائة إلى أقل 1.6وفي الكويت من 
  .)2(المائة

  
  رصيد االستثمار األجنبي المباشر في البلدان  -6

  العربية ومناطق مختارة
  

تشير األرقام الخاصة برصيد االستثمار األجنبي   
المباشر في البلدان العربية إلى أن بلدان مجلس التعاون 

في المائة من هذا  81الخليجي استحوذت على أكثر من 
في المائة للبلدان العربية  19قابل م 2007الرصيد في عام 

في المائة لعام  78.5األخرى، مسجلةً ارتفاعاً من حوالي 
وجاء هذا   .2000في المائة لعام  77.6وحوالي  2006

االرتفاع نتيجة لزيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى 
كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

  ).2الشكل (سنوات الثالث األخيرة السعودية خالل ال
  

                                                      
)2( UNCTAD, World Investment Report 2008, 

Annex table B.3.                                                                         

  )2007و 2006و 2000( رصيد االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية  - 2الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .UNCTAD, World Investment Report 2007 and 2008, Annex table B.2  :المصدر
اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، : البلدان المصدرة للنفط هي  -  :مالحظة

  . اليمنوالمغرب، المملكة العربية السعودية،  اق، عمان، قطر، الكويت، مصر،السودان، العر
  .األردن، تونس، جزر القمر، جيبوتي، الصومال، فلسطين، لبنان، وموريتانيا: البلدان غير المصدرة للنفط هي  -  

77.62Κ

78.49Κ

81.11Κ

22.38Κ

21.51Κ

18.89Κ

0Κ 20Κ  40Κ 60Κ 80Κ 100Κ 120Κ

2000

2006

2007

العربية المصدرة للنفط البلدان العربية غير المصدرة للنفط البلدان
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أما مقارنة رصيد االستثمار األجنبي المباشر في   
 1.6البلدان العربية برصيده في العالم، فتبين ارتفاعاً من 

، وهي 2007في المائة لعام  2.3إلى  2000في المائة لعام 
زيادة قليلة بالرغم من أن هذه البلدان حققت زيادة كبيرة 

ستثمار األجنبي المباشر، وال سيما اإلمارات في تدفق اال
   . السعودية العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية

  

  
  رصيد االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية وتكتالت مختارة أخرى  - 3الشكل 

  )2007و 2006و 2000(كنسبة من الرصيد في العالم       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .UNCTAD, World Investment Report 2007 and 2008, Annex table B.2  :المصدر

 ،نام تيفي، الفلبين، سنغافورة، تايلند دار السالم، بروني ،ندونيسياإ: بلدان 10) رابطة أمم جنوب شرق آسيا(تضم مجموعة آسيان   -  :مالحظة
 .ميانمارو ،ماليزيا، الو ،كمبوديا

عضوية (، والبرازيل ايي، البراغوااألرجنتين، األوروغو: بلدان 4) مشتركة ألمريكا الجنوبيةالسوق ال(تضم مجموعة ميركوسور   -  
  ).فنزويال ما زالت تنتظر التصديق

  
  مناخ األعمال في البلدان العربية  -7

  
أظهر تقرير ممارسة أنشطة األعمال في العالم   

 2009العربي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية لعام 
يوليو /لل األرقام الخاصة بالفترة ما بين تموزوالذي يح

، أن تقدماً كبيراً قد تحقق في 2008يوليو /وتموز 2007
مجال تسهيل وتحسين أداء قطاع األعمال في أغلب البلدان 
العربية، وخصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي 
بذلت جهداً كبيراً خالل السنوات الماضية من أجل تحسين 

األعمال لجذب المستثمرين، فاحتلت المراتب الست مناخ 
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة  . األولى

، تلتها 2008و 2007األولى عربياً لعامين متتاليين 
البحرين ثم قطر وبعدها اإلمارات العربية المتحدة والكويت 

كما أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة   .وعمان
ولى فيما يتعلق بالمؤشر العربي الخاص بتسهيل إنشاء األ

ويعكس  . المشاريع وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين

ذلك جهود المملكة في السعي إلى أن تصبح من ضمن 
أما  . االقتصادات العشرة األكثر كفاءة خالل عشر سنوات
المزيد المجال الذي ما زالت المملكة تحتاج فيه إلى بذل 

هود لتحسين قطاع األعمال فهو المؤشر العربي من الج
 13الخاص بتنفيذ العقود، حيث ال زالت تحتل المرتبة 

عربياً، في حين احتل اليمن المرتبة األولى في هذا 
المؤشر، ويحسب ذلك تقدماً كبيراً لليمن في جهوده الرامية 
إلى تحسين مناخ األعمال، األمر الذي جعله يحتل المرتبة 

عربياً من حيث تحسين مناخ األعمال عموماً الثامنة 
  .)3(2008و 2007للعامين 

  

                                                      
)3(World Bank, International Finance Corporation, 

Doing Business in the Arab World 2009. Available at: 
        .                                                   www.doingbusiness.org 
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أما في الترتيب العالمي للبلدان في مجال تحسين   
مناخ األعمال، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 

، ثم قطر في المرتبة 18، تلتها البحرين في المرتبة 16
، والكويت 46بة ، واإلمارات العربية المتحدة في المرت37

، بينما جاءت 57، وعمان في المرتبة 52في المرتبة 
ويدل   .160في المرتبة  وموريتانيا 73تونس في المرتبة 

ذلك على تفاوت كبير في أداء البلدان العربية والجهود التي 

ونظراً إلى أهمية .  تبذلها في مجال تحسين مناخ األعمال
لدان التي جاء ترتيبها هذا المؤشر للمستثمرين، تحتاج الب

متأخراً إلى مضاعفة الجهود لتحسين ترتيبها العالمي، وذلك 
في إطار سياسة ترمي إلى زيادة نصيبها من التدفق 

  .)6الجدول (العالمي لالستثمار األجنبي المباشر 
  

  
  2009متغيرات مختارة في مناخ األعمال في البلدان العربية ومناطق مختارة لعام   -6جدول ال

  

  دـالبل

  تصفية المشاريع  تنفيذ العقود  إنشاء المشاريع  مؤشر سهولة األعمال

الترتيب 

  العربي

الترتيب 

  العالمي

عدد 

 اإلجراءات
الوقت 

 )باأليام(

كنسبة (التكلفة 

من الدخل 

 )الفردي
عدد 

 اإلجراءات
الوقت 

 )باأليام(
الوقت 

  )بالسنوات(

معدل االسترداد 

سنت على (

 )الدوالر

  37.5  1.5  635  44  14.9  12  7 16 1 لعربية السعوديةالمملكة ا

  63.2  2.5  635  48  0.6  9  7 18 2 البحرين

  52.7  2.8  570  43  9.1  6  6 37 3  قطر

  10.2  5.1  607  50  13.4  17  8 46 4 العربية المتحدة اإلمارات

  34.5  4.2  566  50  1.3  35  13 52 5 الكويت

35.1  4.0  598  51  3.6  14  7 57 6 مانع  

  7  1.3  565  39  7.9  11  10 73 7 ستون

  28.6  3.0  520  37  93.0  13  7 98 8 اليمن

  19.0  4.0  721  37  87.5  11  5 99 9 لبنان

  27.3  4.3  689  39  60.4  14  10 101 10 األردن

  16.8  4.2  1010  42  18.3  7  6 114 11 مصر

  35.1  1.8  615  40  10.2  12  6 128 12 المغرب

  0.0  غير متوفر  700  44  69.1  49  11 131 13  فلسطين

  41.7  2.5  630  47  10.8  24  14 132 14 الجزائر

  29.5  4.1  872  55  18.2  17  8 137 15 الجمهورية العربية السورية

  0.0  غير متوفر  810  53  50.8  39  10 147 16 السودان

  0.0  غير متوفر  520  51  150.7  77  11 152 17 العراق

  15.9  5.0  1225  40  200.2  37  11 153 18 جيبوتي

  0.0  غير متوفر  506  43  188.6  23  11 155 19 جزر القمر

  6.7  8.0  370  46  33.9  19  9 160 20 موريتانيا

  . ,www.doingbusiness.orgAvailable at:  . Doing Business in the Arab World 2009World Bank, International Finance Corporation: المصدر
  

ية تعاني بدرجات مختلفة من مشاكل وال زالت البلدان العرب
تعيق تحسين مناخ األعمال واستقطاب االستثمار األجنبي 
المباشر، وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود وإعطاء 
الرخص، وهما مجاالن ال يزاالن يتطلبان الكثير من 

ففي السودان على سبيل المثال، قد  . اإلجراءات والوقت
اء للحصول على رخصة إجر 19يحتاج المستثمر إلى 

يوماً، في حين ال يتطلب ذلك  271ويستغرق األمر حوالي 
. يوماً في المملكة العربية السعودية 12إجراءات و 7إال 

كذلك  يبلغ عدد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقود في 
أيام، وفي  810إجراء ويستغرق إتمامها  53السودان 
م، وفي أيا 1010إجراء يستغرق إتمامها  42مصر 

ويعود .  يوماً 370إتمامها  إجراء يستغرق 46موريتانيا 
إلى عدم وجود محاكم تجارية للبت في النزاعات بين ذلك 

المستثمر والجهات المحلية، أو عدم كفاءة هذه المحاكم في 
، وإلى استمرار تفشي الفساد في )6الجدول (حال وجدت 

ينعكس سلباً ، األمر الذي )1اإلطار (بعض البلدان العربية 
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على جهود هذه البلدان لتشجيع تدفق االستثمار األجنبي 
  .المباشر ولزيادة كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية

  

  2008مؤشر الفساد في البلدان العربية لعام   -1اإلطار 
  

ان العربية قد حقق تقدماً فيما يتعلق أن عدداً من البلد 2008يبين تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في العالم لعام   
ويشير التقرير إلى أن قطر جاءت  . بمؤشر الفساد الذي يتراوح بين الصفر والعشرة، حيث تسجل البلدان األقل فساداً مؤشراً مرتفعاً

وتلتها اإلمارات  . 2008في عام  6.5و 2007في عام  6عالمياً، حيث بلغ مؤشر الفساد  28في المرتبة األولى عربياً والمرتبة 
ومن جهة أخرى، لم يحقق .  على التوالي 5.9و 5.7عالمياً، حيث بلغ المؤشر  35العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 

  .مؤشر الفساد تقدماً في الكويت ولبنان والمغرب، بينما انخفض في الجمهورية العربية السورية والسودان واليمن في الفترة ذاتها
  

  البلد
  الترتيب العربي

2007  
  مؤشر الفساد

2007  
 العربيالترتيب 

2008  
  العالميالترتيب 

2008  
  مؤشر الفساد

2008  
  6.5  28  1  6.0  1  قطر

  5.9  35  2  5.7  2  اإلمارات العربية المتحدة
  5.5  41  4  4.7  3  عمان

  5.4  43  3  5.0  4  البحرين
  5.1  47  4  4.7  5  األردن
  4.4  62  7  4.2  6  تونس
  4.3  65  6  4.3  7  الكويت

  3.5  80  9  3.4  8  المملكة العربية السعودية
  3.5  80  8  3.5  8  المغرب
  3.2  92  12  2.8  10  الجزائر
  3.0  102  10  3.0  11  لبنان
  2.8  115  11  2.9  12  مصر

  2.6  126  13  2.5  13  الجماهيرية العربية الليبية
  2.3  141  13  2.5  14  اليمن

  2.1  147  15  2.4  15  ةالجمهورية العربية السوري
  1.6  173  16  1.8  16  السودان
  1.3  178  17  1.5  17  العراق

  
: متوفر على الموقع . 2008عن الفساد في العالم لعام  )Transparency International(تقرير منظمة الشفافية الدولية : المصدر

www.transparency.org.  
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  التكامل اإلقليمي  -اًنيثا
  

  في العالم العربي مؤشر التكامل اإلقليمي  - ألف
  

يقيس مؤشر التكامل اإلقليمي أداء البلدان العربية   
في مجال تحقيق التكامل اإلقليمي، وذلك خالل الفترة 

  : ويستند المؤشر إلى أربعة متغيرات . 2007–2003
االستثمار العربي البيني؛  )2(التجارة العربية البينية؛ ) 1(
السياحة ) 4(تحويالت العاملين العرب البينية؛ و) 3(

  وتُستخدم طريقة المركَّب  ).7الجدول (العربية البينية 
  

الحتساب  )Principal Component Technique(الرئيسي 
مؤشر التكامل اإلقليمي الذي يعتمد الترجيحات التالية 

ي المائة لمتغير السياحة ف 14.89: للمتغيرات األربعة
 12.82في المائة لمتغير التجارة البينية، و 38.22البينية، و

لمتغير  34.07في المائة لمتغير االستثمار البيني، و
ونظراً لعدم توافر بيانات دقيقة عن   .)4(تحويالت العاملين

بلداً  16كافة البلدان العربية، يشمل مؤشر التكامل اإلقليمي 
  .فقط عربياً

                                                      
للحصول على تفاصيل احتساب المتغيرات األربعة،  )4(

يرجى مراجعة الفصل الرابع من االستعراض السنوي للتطورات في 
 2006اإلقليمي في الدول العربية، مجال العولمة والتكامل 

(E/ESCWA/GRID/2006/3) . وهو متوفر على موقع اإلسكوا: 
www.escwa.un.org.  

  المتغيرات المستخدمة في مؤشر التكامل اإلقليمي  -7الجدول 
  

  المصدر  الوصف  المتغير

التجارة العربية 
  البينية

مجموع الصادرات من كافة البلدان العربية 
والواردات إلى كافة البلدان العربية كحصة من 

  الناتج المحلي اإلجمالي

د الدولي، إدارة الدليل السنوي اإلسكوا، استناداً إلى صندوق النق  )1(
  ).2008يونيو /حزيران(إلحصاءات التجارة 

، صندوق النقد 2007التقرير االقتصادي العربي الموحد،   )2(
  .العربي، اإلمارات العربية المتحدة

االستثمار العربي 
  البيني

ارات الداخلة من مصدر مجموع تدفق االستثم
كافة االستثمارات الخارجة إلى  عربي وتدفق

البلدان العربية كحصة من الناتج المحلي 
  اإلجمالي

، 2007و 2006و 2005مناخ االستثمار في البلدان العربية   )1(
 2007و 2006المؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت، 

  .2008و

  .2008اإلسكوا، تقرير االستثمار األجنبي المباشر،   )2(

، صندوق النقد 2007التقرير االقتصادي العربي الموحد،   )3(
  .العربي، اإلمارات العربية المتحدة

تحويالت العاملين 
  العرب البينية

مجموع تدفقات تحويالت العاملين الداخلة 
والخارجة ما بين البلدان العربية كحصة من 

  الناتج المحلي اإلجمالي

لعام  ، ميزان إحصاءات الدفع)IFS(اإلحصاءات المالية الدولية   )1(
2008. 

اجتماع مجموعة خبراء األمم المتحدة في الهجرة الدولية   )2(
مايو /أيار 17-15لبنان، (والتطوير في القطر العربي 

2006.(  

تحويالت العاملين في : التقرير االقتصادي العربي الموحد  )3(
، 2006الخارج والتنمية االقتصادية في البلدان العربية، 

  .المتحدةصندوق النقد العربي، اإلمارات العربية 

السياحة العربية 
  البينية

عدد السائحين العرب كنسبة من إجمالي عدد 
  السكان في البلدان العربية

منظمة السياحة العالمية، توجهات السوق السياحي، الشرق   )1(
  . 2006و 2004األوسط، 

  . تقديرات اإلسكوا  )2(

مي عاعن منظمة السياحة العالمية لالتقارير السنوية الصادرة   )3(
 . 2008و 2007
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ترتيب البلدان العربية الستة عشر  8يبين الجدول   
من حيث درجة التكامل اإلقليمي،  2007-2003لألعوام 

ويدل تقدم ترتيب البلد على تكامل اقتصاده بدرجة كبيرة 
ويحتل األردن المركز   .مع باقي االقتصادات العربية

، حيث 2007األول في قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 
بة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة بلغت نس

في المائة، ونسبة االستثمارات  37الخارجية فيه حوالي 
 44العربية من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر حوالي 

في المائة، ونسبة السياحة العربية من إجمالي السياحة 
كما ازدادت تحويالت األردنيين  . في المائة 58حوالي 
مليار  2.5ين في البلدان العربية لتصل إلى حوالي العامل

في المائة من الناتج المحلي  17دوالر، أي حوالي 
وتُعتبر هذه النسب مرتفعة وتعكس القدرة   .اإلجمالي

الكبيرة لالقتصاد األردني على التكامل مع باقي اقتصادات 
  .المنطقة

  
ي وللعام الثاني على التوالي يحتل لبنان المركز الثان  

، حيث وصلت 2007في قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 
نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية 

في المائة، ونسبة السياحة العربية من  32فيه إلى حوالي 
كما بلغت تحويالت .  في المائة 40إجمالي السياحة حوالي 

مليار  2.3الي اللبنانيين العاملين في البلدان العربية حو
في المائة من الناتج المحلي  10دوالر، أي حوالي 

  .اإلجمالي
  

وقد تحسن أداء اقتصاد الجمهورية العربية السورية   
على صعيد التكامل االقتصادي العربي، فاحتلت المركز 

بعد أن  2007الثالث في قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 
وتبلغ التعامالت   .2006كانت في المركز الرابع في عام 

 48التجارية العربية للجمهورية العربية السورية حوالي 
في المائة من إجمالي تجارتها مع العالم، كما يعتمد قطاع 

السياحة بدرجة أساسية على السياحة العربية التي تتجاوز 
في المائة من إجمالي السائحين القادمين إلى  76نسبتها 

  .الجمهورية العربية السورية
  

وتعتبر البحرين أكثر بلدان مجلس التعاون الخليجي   
تكامالً مع االقتصادات العربية، حيث احتلت المركز الرابع 

، وذلك نظراً 2007في قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 
للمساهمة الكبيرة للسياحة العربية في الناتج المحلي 

دوالر مليارات  3اإلجمالي للبحرين، والتي تفوق مداخيلها 
وتعتمد السياحة في البحرين بشكل رئيسي على  . سنوياً

  .السائحين من المملكة العربية السعودية
  

وللعام الثاني على التوالي يأتي اليمن في المركز   
، ألنه 2007الخامس في قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 

يعتمد بصورة أساسية على االستثمار العربي الذي يشكل 
في المائة من إجمالي االستثمار األجنبي  70حوالي 
وقد سجل االستثمار العربي في اليمن انخفاضاً  . المباشر

إلى حوالي  2006في عام  رمليون دوال 850شديداً من 
، وذلك نتيجة الظروف 2007مليون دوالر في عام  90

  .السياسية التي شهدها اليمن
  

 ومن المالحظ أن البلدان الخمسة األولى تتصدر  
دائماً مقدمة قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي خالل الفترة 

وتتميز هذه البلدان بصغر اقتصادها   .2003-2007
نسبياُ، ويتنافس األردن ولبنان على المركزين األول 

  . والثاني في أغلب األعوام

  
  )2007- 2003(ترتيب البلدان العربية بحسب مؤشر التكامل اإلقليمي   -8الجدول 

  

  
2007  2006  2005  2004  2003  

  المؤشر  الترتيب  المؤشر  الترتيب  المؤشر  الترتيب  المؤشر  الترتيب  المؤشر  الترتيب
  7.4116  1  6.0676  1  4.8190  3  8.6849  1  7.9948  1  األردن
  5.1284  3  5.7334  2  5.3524  1  6.6518  2  7.6863  2  لبنان

  1.5900  7  4.5415  4  3.7489  5  5.4281  4  5.4278  3  الجمهورية العربية السورية
  5.9261  2  4.7914  3  3.8627  4  5.1860  3  5.2313  4  البحرين
  4.0285  4  2.9530  5  5.1627  2  2.3161  5  2.5105  5  اليمن
  2.0626  5  1.2212  9  0.9066  9  2.1113  6  2.2313  6  عمان
  1.0925  10  0.8842  11  0.6307  12  2.0316  7  2.0681  7  قطر
  0.8535  13  1.3038  8  1.0301  8  1.4534  8  1.4958  8  مصر

  1.2873  8  1.3591  7  1.2187  7  1.2056  10  1.2797  9  اإلمارات العربية المتحدة
  1.0389  11  0.5441  12  0.7987  11  0.9517  11  1.1291  10  المملكة العربية السعودية

  2.0494  6  1.8204  6  1.7505  6  0.9404  12  0.9839  11  السودان
  0.6925  14  0.4668  13  0.4051  14  1.3075  9  0.9599  12  تونس
  0.9887  12  0.9381  10  0.8252  10  0.8266  13  0.8636  13  الكويت
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  0.6245  15  0.3571  15  0.2270  15  0.6886  14  0.7520  14  الجماهيرية العربية الليبية
  0.6051  16  0.4182  14  0.4711  13  0.5056  15  0.5829  15  المغرب
  1.2826  9  0.0232  16  0.0445 16 0.2610  16  0.2134  16الجزائر

  .7على المصادر المدرجة في الجدول  يمي بناءاحتسبت اإلسكوا مؤشر التكامل اإلقل: المصدر
وجاءت عمان في المركز السادس للعام الثاني على   

احتلت قطر المركز السابع في قائمة مؤشر  االتوالي، بينم
سياحة نظراً الرتفاع معدل ال 2007التكامل اإلقليمي لعام 

في المائة من إجمالي السياحة  53العربية الذي بلغ حوالي 
واحتفظت مصر بالمركز الثامن للعام الرابع  . في قطر

على التوالي، حيث وصلت تحويالت العاملين المصريين 
مليار دوالر، بينما  2.4في البلدان العربية إلى حوالي 

السعودية  احتلت اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
وأصبح السودان في المركز  . المركزين التاسع والعاشر

الحادي عشر متراجعاً عن المركز السادس الذي احتله 
، وذلك بسبب 2006-2003طيلة األعوام الثالثة السابقة 

في  28تراجع حجم التجارة العربية للسودان من حوالي 
 إلى 2003المائة من إجمالي التجارة الخارجية في عام 

كذلك انخفضت . 2007في المائة لعام  14حوالي 
تحويالت العاملين اليمنيين في الخارج كنسبة من الناتج 

 1.7إلى  2003في المائة لعام  4.2المحلي اإلجمالي من 
  .2007في المائة لعام 

  
واحتلت بلدان المغرب العربي مراكز متأخرة في   

م تتجاوز ، حيث ل2007قائمة مؤشر التكامل اإلقليمي لعام 
في المائة من  8نسبة التجارة العربية في تلك البلدان 

تونس (إجمالي التجارة الخارجية في أفضل الحاالت 
في المائة في  3، وانخفضت النسبة إلى حوالي )والمغرب
وترتبط بلدان المغرب العربي باتفاقات وعالقات   .الجزائر

تشكل تجارية وطيدة مع بلدان االتحاد األوروبي، بينما 
تكاليف النقل العالية والبعد الجغرافي عائقاً أمام زيادة 
 . التجارة بين بلدان المغرب العربي وبلدان المشرق العربي

ومن الممكن لقطاعي السياحة واالستثمار العربيين أن يلعبا 
دوراً رئيسياً في تعزيز التكامل بين اقتصادات بلدان 

بية نظراً لتوافر المغرب العربي وباقي االقتصادات العر
العديد من فرص االستثمار الجذابة ذات المردود المرتفع 

  .في بلدان المغرب العربي
  

من هنا، تبرز الحاجة إلى أن تقوم البلدان العربية   
بإعادة صياغة أولويات بنوك وصناديق التنمية في المنطقة، 
بحيث تركز على تمويل مشاريع التكامل اإلقليمي، بما في 

التجارة العربية البينية، وتركز أيضاً على دعم  ذلك دعم
القطاع الخاص لتمويل المشاريع اإلقليمية، وال سيما 
مشاريع البنية التحتية واالتصاالت والطاقة، وتمويل إنشاء 

شتركة التي يملكها ويديرها القطاع الشركات العربية الم
ومن .  الخاص، مما يؤدي إلى تسريع خطوات التكامل

الضروري أيضاً أن تجري البلدان العربية تقييماً لخطوات 
التكامل اإلقليمي السابقة وسبب عدم تحقيق التكامل رغم 

فالتقييم النقدي ضروري من أجل  . مضي سنوات عديدة
وتشكل   .تكامل وآليات التنفيذإعادة صياغة استراتيجية ال

المزمع اعية مالتنموية واالجتواالقتصادية العربية القمة 
فرصة  2009يناير /في كانون الثاني عقدها في الكويت

وصياغة استراتيجية  للبلدان العربية إلجراء مثل هذا التقييم
ذات خطوات مرحلية مع آليات تنفيذ دقيقة لإلسراع بتحقيق 

ي الذي أصبح ضرورة أكثر إلحاحاً في ظل التكامل اإلقليم
العولمة من ناحية، واألزمات االقتصادية التي يمر بها 

واألزمة العالم حالياً، ومنها أزمة ارتفاع أسعار الغذاء 
  .المالية، من ناحية أخرى

  
  )2007- 2002(العربية  البلدانمؤشرات مختارة للتكامل اإلقليمي بين   -9الجدول 

  
  المؤشر 2002 2003 2004  2005  2006  2007

 نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية 10.46 9.67 10.81 11.28  11.48  11.74

..  27.43  34.32  26.77 23.74 36.0 
ستثمار ستثمار البيني إلى إجمالي االنسبة اال

 جنبي المباشراأل
إجمالي السياحةنسبة السياحة البينية إلى   45.35  42.15  36.33  43.13  42.27  38.26

..  2.3  2.6  2.8  2.8  2.4  
نسبة تحويالت العاملين البينية إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي

..  1.77  3.79  1.63  1.33  1.11  
الناتج  إلىنسبة المساعدات الرسمية البينية للتنمية 

  المحلي اإلجمالي
  

  .، الكويتوائتمان الصادرات ة لضمان االستثمار، المؤسسة العربي2007مناخ االستثمار في الدول العربية   -  :المصادر

  . ,www.imfbookstore.org, June 2008. Available at: Direction of Trade StatisticsIMF :اإلسكوا، استناداً إلى  -  
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  -  to.orgwww.unw2006 Edition. Available at:  Tourism Market Trends, Middle East ,World Tourism Organization, . 

  -  www.worldbank.org2008. Available at:  World Development Indicators World Bank,.  
  

  .بياناتتشير إلى عدم توافر ال ..  :مالحظة
  

  التجارة العربية البينية  - باء
  

  أداء التجارة العربية البينية  -1
  

تميز أداء التجارة العربية البينية كنسبة من التجارة   
فبالرغم من تنفيذ   .رجية للبلدان العربية بشبه استقرارالخا

إعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي نص على 

  إلغاء التعرفة الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي، 
لم تتغير كثيراً نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة 

شبه  ، بل ظلت في 2007و 2006الخارجية بين عامي 
الجدول (في المائة  11.7في المائة إلى  11.5استقرار من 

، وذلك رغم ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية بين )10
  .في المائة 21بنسبة  2007و 2006عامي 

  
  (*)همع النفط وبدون ،التجارة الخارجيةالتجارة العربية البينية ونسبتها من   -10الجدول 

)2000 -2007( 
  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  1217.4  1033.5  855.1  691.4  486.7  403.0  388.0  402.4  )مليون دوالر( الخارجيةالعربية إجمالي التجارية 

  143.0  118.6  96.5  74.7  47.1  42.1  37.4  33.6  )مليون دوالر( (**)البينيةالعربية التجارة 
التجارة البينية إلى إجمالي العربية نسبة التجارة 

  11.74  11.48  11.28  10.81  9.67  10.46  9.63  8.35  )نسبة مئوية( الخارجية
البينية إلى إجمالي التجارة العربية نسبة التجارة 

  17.67  18.16  17.91  15.80  14.38  15.48  15.61  14.93  )نسبة مئوية( الخارجية بدون النفط

  . ,www.imfbookstore.orgAvailable at:   , June 2008.f Trade StatisticsDirection oIMF: اإلسكوا، استناداً إلى  -  :دراالمص
 .2007والثالثون،  الرابع، تقرير األمين العام السنوي )بكواأل( منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -  
  .بسبب عدم توافر بيانات موثوقة فلسطين،باستثناء   (*)  
  .تشمل إعادة التصدير  (**)  

  
تُثني النفط من التجارة الخارجية، فيالحظ ارتفاع في اسوإذا 

حيث  نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة الخارجية
وهي أعلى  2006في المائة عام  18قاربت هذه النسبة 

 نسبة؛ إال أن هذه ال2006-2004نسبة حققتها خالل الفترة 

بسبب انخفاض الصادرات غير  2007انخفضت عام 
  .)4الشكل ( النفطية

  
  )2007- 2000(ه مع النفط وبدون ،لى التجارة الخارجيةإالبينية العربية نسبة التجارة   - 4الشكل 
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  .10استناداً إلى الجدول : المصدر
أداء البلدان العربية من حيث نسبة  11يبين الجدول   

التجارة العربية البينية من التجارة الخارجية في عام 
في المائة في اإلمارات العربية  7.3، حيث بلغت 2007

في المائة في الجمهورية العربية  48المتحدة، وحوالي 
كما كان أداء   .في المائة في الصومال 59السورية، و

بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل من أداء كل من األردن، 
ويرجع ذلك إلى أن  . والجمهورية العربية السورية، ولبنان

نفط الذي يصدر معظمه إلى بلدان غير عربية هو ال
.  المصدر الرئيسي لتجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي

كذلك كان أداء بلدان المغرب العربي ضعيفاً نسبياً، ويرجع 
ذلك إلى العامل الجغرافي وارتفاع تكاليف النقل وارتباط 
، عدد من هذه البلدان باتفاقات شراكة مع االتحاد األوروبي

األمر الذي يعني أن جزءاً كبيراً من صادراتها يذهب إلى 
  .االتحاد األوروبي

  
  )2007- 2000( (*)العربية بلدانالتجارة البينية إلى التجارة الخارجية في النسبة   -11الجدول 

  )نسبة مئوية(
  

 2000 2001 2002 2003  2004  2005  2006  2007  

  36.55  37.19  36.28  33.63 31.82 31.85 31.14 28.19  األردن

  7.28  7.19  6.84  6.70 7.84 8.69 8.43 6.99 اإلمارات العربية المتحدة

  20.91  20.56  20.57  18.07 17.49 17.40 16.08 15.51 البحرين

  8.71  8.57  8.26  6.64  7.31  7.50  7.47  7.87  تونس

  3.24  2.98  2.90  2.51  2.85  3.27  2.97  1.63  الجزائر

  12.85  11.42  11.52  7.16 5.52 5.73 5.49 7.05  جزر القمر

  5.64  5.14  5.50  5.92 6.28 6.85 6.23 5.97 رية العربية الليبيةيالجماه

  47.73  46.95  45.04  22.95 13.53 15.43 15.73 11.19 الجمهورية العربية السورية

  33.25  34.32  35.16  36.52 32.07 32.48 29.31 32.47  جيبوتي

  13.56  16.55  18.68  18.61 27.70 13.38 11.43 14.46  السودان

  59.20  58.68  59.35  55.36 54.29 45.57 47.38 53.28  الصومال

  16.44  15.02  15.71  14.67 9.68 13.02 11.55 7.91  العراق

  16.46  16.64  17.90  17.85 19.24 20.89 20.56 19.43  عمان

  9.58  11.13  11.11  9.45 8.49 11.48 6.85 8.55 قطر

  7.82  7.54  7.20  7.32 7.01 7.50 7.33 6.66 الكويت

  32.09  30.76  28.29 24.57 17.24 17.40 16.41 15.76 لبنان

  14.18  13.95  13.91  12.69 9.88 9.46 10.30 7.22 مصر

  8.66  8.92  8.83  6.82 6.89 8.52 8.73 8.92 المغرب

  4.46  4.55  4.55  4.78 4.48 4.27 4.16 3.38 موريتانيا

  10.22  9.79  9.47  9.68 8.61 8.85 7.61 7.01 ربية السعوديةالمملكة الع

  24.60  23.75  24.53  23.08 22.28 25.70 19.79 16.98 اليمن
  

  . ,www.imfbookstore.org, June 2008. Available at: Direction of Trade StatisticsIMF :اإلسكوا، استناداً إلى  :المصدر

  .توافر بيانات موثوقة بسبب عدم فلسطين،باستثناء   (*)  
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أما نسبة إجمالي التجارة العربية البينية إلى الناتج   
في المائة إلى  4.9المحلي اإلجمالي، فتضاعفت تقريباً من 

، مما يعني أن 2007و 2000في المائة بين عامي  9.8
التجارة العربية البينية حققت نسبة نمو تفوق نسبة نمو 

غير أن هذه  . دان العربيةالناتج المحلي اإلجمالي للبل
التي  2007-2005النسبة ظلت شبه مستقرة في الفترة 

نفذت خاللها البلدان العربية إنشاء منطقة التجارة الحرة 
بينما ارتفعت هذه النسبة في البلدان  . العربية الكبرى

  العربية التي ليست مصدرة رئيسية للنفط، مثل األردن 
  ، ولبنان )في المائة 45(، والبحرين )في المائة 44(
  ).12الجدول ) (في المائة 22(
  

  
  )2007- 2000( (*)العربية بلدانالتجارة البينية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في النسبة   -12الجدول 

  )نسبة مئوية(
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007  
 44.01 43.69 41.74 34.16 27.64 26.13 24.85 19.60  األردن

 9.67 9.89 9.87 9.13 7.86 7.98 8.43 6.57 اإلمارات العربية المتحدة
 45.04 37.05 34.44 31.77 27.67 25.78 24.22 21.91 البحرين
 8.63 7.71 6.78 5.08 5.16 5.29 6.03 5.91  تونس

 2.15 2.01 1.90 1.56 1.69 1.74 1.51 0.92  الجزائر
 5.44 4.78 4.99 2.893.255.455.125.91 رية العربية الليبيةيالجماه

 47.80 45.59 46.60 48.75 9.14 10.41 9.81 6.01 الجمهورية العربية السورية
 95.74 85.82 73.55 63.34 57.01 47.80 48.82 44.96  جيبوتي
 4.97 5.19 7.55 2.793.347.716.64 3.39  السودان
 12.75 13.36 15.14 11.48 6.13 7.38 6.57 4.31  العراق

17.88 16.42 16.33 14.68 15.01 17.63 16.98 15.36  مانع 
 7.83 7.98 8.81 7.145.648.766.558.17 قطر

 5.26 4.35 4.50 5.04 4.57 4.78 5.13 4.72 الكويت
 21.54 17.83 15.16 14.06 8.46 7.34 7.25 6.64 لبنان
 8.08 7.84 7.59 6.49 3.62 2.92 1.92 2.10 مصر

 5.70 5.19 5.26 3.78 3.61 4.64 4.82 5.07المغرب
 1.00 4.91 6.57 6.84 6.14 6.17 5.44 4.25 موريتانيا

 7.82 7.32 6.67 6.08 4.95 4.62 4.16 3.92 المملكة العربية السعودية
 17.52 15.01 15.65 14.41 16.07 15.10 11.96 11.42 اليمن

 9.80 9.28 9.13 8.55 6.23 6.21 5.61 4.89  العربية دانلبإجمالي ال

  .، صندوق النقد العربي، اإلمارات العربية المتحدة2007التقرير االقتصادي العربي الموحد،   -  :دراالمص
  . ,www.imfbookstore.org, June 2008. Available at: Direction of Trade StatisticsIMF :اإلسكوا، استناداً إلى  -  

  .بسبب عدم توافر بيانات موثوقة وفلسطين،مال، باستثناء جزر القمر، والصو  (*)  
  

وبمقارنة أداء التجارة العربية البينية كنسبة من   
إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية مع التكتالت 

 2006االقتصادية اإلقليمية األخرى في العالم للعامين 
، يتبين أن التجارة البينية إلى إجمالي التجارة 2007و

في هذه التكتالت االقتصادية تسجل نسباً أعلى  الخارجية
بكثير من النسب المسجلة في البلدان العربية، باستثناء 

) السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية(مجموعة ميركوسور 
التي بلغت نسبة تجارتها البينية إلى إجمالي تجارتها 

 11.7في المائة، وهي نسبة قريبة من النسبة  14الخارجية 
فقد بلغت هذه النسبة .  ئة التي حققتها البلدان العربيةفي الما
في  41في المائة لبلدان االتحاد األوروبي، و 66حوالي 

، )اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية(المائة لبلدان النافتا 
رابطة أمم جنوب (في المائة لبلدان مجموعة آسيان  25و

ملحة ألن تبذل ويبرز هذا الواقع الضرورة ال ). شرق آسيا

البلدان العربية مزيداً من الجهد لدعم التجارة العربية 
البينية، ليس فقط بتحرير التجارة، بل أيضاً بتنويع 
االقتصاد، وإنشاء تكامل إنتاجي، وزيادة تمويل التجارة 
العربية البينية، وإنشاء مشاريع عربية مشتركة لإلنتاج 

اءات البينية وزيادة اإلنتاج الزراعي، وتسهيل اإلجر
للدخول إلى األسواق العربية بعد زيادة اإلنتاج الزراعي 

  ).5والشكل  13الجدول (
  

  التجارة منونسبتها التجارة البينية   -13الجدول 
  ميةفي بعض التكتالت اإلقليالخارجية     

  )2007و 2006(    

 التكتل اإلقليمي

 قيمة التجارة البينية
 )اتدوالرات المليارب(

ة البينية إلى التجار
 التجارة الخارجية

 )نسبة مئوية(
2006  2007  2006  2007  
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  25.4  25.6  432.6  378.9)أ(آسيان
  65.8  65.5  7111.0  6054.0 )ب(تحاد األوروبياال

  14.1  14.3  79.1  63.4  )ج(ميركوسور
  41.0  42.0  1860.0  1788.6)د(نافتا
  6.3  6.2  48.0  40.2  الخليجي مجلس التعاون بلدان
  11.7  11.5  143.0  118.6 )•(العربية دانلبال

 ,IMF, Direction of Trade Statistics: اإلسكوا، استناداً إلى  :المصدر
www.imfbookstore.orgJune 2008.  Available at: .  

 10) رابطة أمم جنوب شرق آسيا(تضم مجموعة آسيان   )أ(  
 ،نام تيفي، الفلبين، افورةسنغ، تايلند دار السالم، بروني ،ندونيسياإ: بلدان

  .ميانمارو ،ماليزيا، الو ،كمبوديا

 27إلى  25وروبي من ارتفع عدد أعضاء االتحاد األ  )ب(  
 .إليه بعد انضمام بلغاريا ورومانيا 2007يناير /كانون الثاني 1في عضواً 

السوق المشتركة ألمريكا ( تضم مجموعة ميركوسور  )ج(  
ي، والبرازيل اي، البراغوا، األوروغواألرجنتين: بلدان 4) الجنوبية

  ).عضوية فنزويال ما زالت تنتظر التصديق(

اتفاق التجارة الحرة ألمريكا (تضم مجموعة نافتا   )د(  
  .كندا، المكسيك، والواليات المتحدة األمريكية): الشمالية

  .فلسطينباستثناء   )•(  

  )2007و 2006(قليمية ي بعض التكتالت اإللى التجارة الخارجية فإنسبة التجارة البينية   - 5الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .13استناداً إلى الجدول : المصدر
  

  2007العربية في عام  دانلبتوزيع التجارة البينية على ال  - 6الشكل 
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األوروبي تحاداال النافتا انسياآل ميركوسور العربية البلدان الخليجي مجلس التعاون بلدان

2006 2007

،عربية أخرى بلدان
147.95Κ 

 3.49Κ، قطر

 3.62Κ، لبنان

3.76Κ، الكويت

4.85Κ، عمان

 4.87Κ، األردن

 4.94Κ، العراق

 5.05Κ، البحرين
 7.24Κ، مصر

السورية،  العربية ةالجمهوري
12.64Κ 

المتحدة،  العربية اإلمارات
13.71Κ 

 السعودية،العربية  المملكة
20.87Κ  
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  النسبية للتجارة البينيةالقيمة حسب القيمة المطلقة وبالعربية  دانلبترتيب بعض ال  -14الجدول 

  )2007و 2006و 2005(
 

  حسب القيمة النسبيةبالترتيب حسب القيمة المطلقةبالترتيب 
2005 2006 2007 2005  2006 2007 

1 
المملكة العربية 

 1 وديةالسع
المملكة العربية 

 1 السعودية
المملكة العربية 

 1 السعودية
الجمهورية العربية 

 1 السورية
الجمهورية العربية 

 1 السورية
الجمهورية العربية 

 السورية

2 
اإلمارات العربية 

 2 المتحدة
اإلمارات العربية 

 2 المتحدة
اإلمارات العربية 

 األردن 2 األردن 2 األردن 2 المتحدة

3 
لجمهورية العربية ا

 3 السورية
الجمهورية 

 3 العربية السورية
الجمهورية العربية 

 لبنان 3 لبنان 3 لبنان 3 السورية
 اليمن 4 اليمن 4اليمن 4مصر 4مصر 4 مصر 4
 البحرين 5 البحرين 5البحرين 5البحرين 5األردن 5 األردن 5
 مانع 6 عمان 6السودان 6العراق 6عمان  6 عمان 6
 العراق 7 السودان  7عمان 7األردن 7البحرين  7 العراق 7

 مصر 8 العراق 8 العراق 8 عمان 8 العراق 8 البحرين 8

 السودان 9 مصر 9 مصر 9 الكويت 9 الكويت 9 الكويت 9

 10 قطر  10 قطر  10 لبنان 10 قطر  10 لبنان 10
المملكة العربية 

 السعودية

 11 طرق 11 لبنان 11 قطر 11
المملكة العربية 

 11 السعودية
المملكة العربية 

 قطر  11 السعودية
 المغرب 12 المغرب 12المغرب 12المغرب 12المغرب  12 المغرب 12
 تونس 13 تونس 13تونس 13اليمن 13اليمن 13 اليمن 13

 14 السودان 14
الجماهيرية 

 14 العربية الليبية
الجماهيرية العربية 

 الكويت 14 الكويت 14 الكويت 14 الليبية

15 
الجماهيرية العربية 

 15 تونس 15 تونس 15 الليبية
اإلمارات العربية 

 15 المتحدة
اإلمارات العربية 

 15 المتحدة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 16 الجزائر 16 الجزائر 16 تونس 16
الجماهيرية العربية 

 16 الليبية
الجماهيرية 

 16 العربية الليبية
اهيرية الجم

 العربية الليبية
  الجزائر 17  الجزائر 17  الجزائر 17السودان 17السودان 17 الجزائر  17
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  عوامل التأخر في تحقيق التكامل اإلقليمي  -2

  
كن إرجاع التأخر في تحقيق التكامل اإلقليمي في يم  

مجال التجارة بين البلدان العربية إلى أسباب موضوعية 
وعوامل اقتصادية وغير اقتصادية، منها غياب التكامل 
اإلنتاجي الذي يعني أن هيكلية اإلنتاج تفتقر إلى التنوع، 
مما ال يشجع انتقال السلع المتشابهة في النوعية والتكلفة؛ 
وغياب التنوع في االستيراد الذي يعني أن البلدان العربية 
تستورد تقريباً نفس السلع الغذائية، والسلع المصنعة وشبه 

، غالباً من بلدان غير عربية والمواد الكيميائيةالمصنعة، 
بحثاً عن الجودة، خاصة في ظل االنفتاح التجاري الناتج 

بلدان العربية، عن العولمة؛ وتكلفة النقل العالية بين ال
خاصة مع عدم وجود سكة حديدية تربط المشرق العربي 
بالمغرب العربي، واعتماد النقل على الوسائل البحرية 

والبعد الجغرافي، فبلدان المشرق العربي أقرب  والجوية؛
إلى تركيا وجمهورية إيران اإلسالمية وبلدان آسيا منها إلى 

ب العربي أقرب المغرب العربي، في حين أن بلدان المغر
إلى أوروبا وأفريقيا منها إلى بعض بلدان المشرق العربي؛ 
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واالتفاقات التجارية الثنائية التي وقعتها عدة بلدان عربية 
مع بلدان أوروبية والواليات المتحدة والتي تجعل البلدان 
العربية تتعامل تجارياً مع البلدان المتعاقدة معها بموجب 

  . هذه االتفاقات
  

بين تلك العوامل، تُعتبر هيكلية اإلنتاج في ومن   
البلدان العربية عامالً مزمناً تعاني منه التجارة البينية 

  فالبلدان العربية هي في معظمها غير منتجة،   .العربية
بل مستوردة، للغذاء، والبلدان العربية المستوردة للمعدات 

غير الثقيلة والسلع الرأسمالية غالباً ما تتجه إلى بلدان 
عربية نظراً لعدم توفر هذه المنتجات أو لقلة جودتها 

كما أن .  وارتفاع ثمنها في البلدان العربية األخرى
الصادرات العربية مرتكزة على تصدير النفط إلى بلدان 
غير عربية، مما يبقي المجال محدوداً لزيادة حصة التجارة 

تجربة  أما  .العربية البينية من التجارة الخارجية العربية
تنفيذ المنطقة الحرة العربية الكبرى، فقد أثبتت أن خفض 
  التعرفة الجمركية، وإن كان حافزاُ هاماً لزيادة التجارة، 
إال أنه غير كاف لوحده لتحقيق زيادة كبيرة في التجارة 

  . العربية البينية
  

وفي المقابل، لم يسهم االستثمار العربي البيني في   
 . البينية ألنه اتجه إلى قطاع الخدماتدعم التجارة العربية 

ولكن في حالة اتجاه هذا االستثمار في السنوات القادمة، 
نحو قطاعات اإلنتاج، مثل الزراعة والصناعة، خصوصاً 
في ظل األزمة المالية العالمية، فستزداد مساهمته في دعم 

كما أن انخفاض الدخل في عدد  . التجارة العربية البينية
بلدان العربية، وخصوصاً البلدان ذات الكثافة كبير من ال

السكانية، أدى إلى انخفاض الطلب على السلع، األمر الذي 
البلدان  اأم  .لم يساعد على زيادة التجارة العربية البينية

، فيفضل سكانها السلع عذات الدخل الفردي المرتف
كذلك  . المستوردة من خارج البلدان العربية نظراً لجودتها

أي سلع منتَجة عربياً تواجه منافسة شديدة من حيث  فإن
التكلفة مع السلع المستوردة من بلدان آسيا، وال سيما 

  .الصين
  

أما اإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز التجارة   
العربية البينية فتشمل توفير التمويل الالزم ضمن برامج 
محددة لدعم انتقال السلع بين البلدان العربية، وتحرير 

لخدمات على النحو المشار إليه في إعالن إنشاء منطقة ا
التجارة الحرة العربية الكبرى، باإلضافة إلى إجراءات 

  :أخرى منها
  

تحقيق نوع من التكامل في اإلنتاج مبني على   )أ(  
 الميزة النسبية لكل بلد؛

توجيه االستثمار العربي البيني نحو االقتصاد   )ب(  
السلع، وال سيما السلع الزراعية، الحقيقي، أي لزيادة إنتاج 

خاصة وأن هناك بلداناً عربية لها ميزة نسبية زراعية، مثل 
الجمهورية العربية السورية، والسودان، والمغرب، 

 وغيرها؛

 رفع كفاءة المنتجات المحلية؛  )ج(  

 تسهيل النقل؛  )د(  

 تسهيل اإلجراءات على الحدود؛  )•(  

  .التقنية تخفيض المعوقات  )و(  
  

  

  المفاوضات التجارية الدولية ومنظمة التجارة العالمية  -2اإلطار 
  

حضره ممثلو حوالي ثالثين  2008يوليو /عقدت منظمة التجارة العالمية اجتماعاً وزارياً مصغراً في جنيف في شهر تموز  
يوليو /تموز 30اوضات، صدر في وبعد تسعة أيام شاقة من المف  .بلداً، وذلك في محاولة إلعادة إطالق مفاوضات جولة الدوحة

ملف ما يتعلق منها بال صوصاًوخ ،جولة الدوحةمفاوضات نهاء إعالن رسمي عن انهيار االجتماع وعدم القدرة على إ 2008
ففي حين تم إحراز تقدم في مجاالت عدة، لم يتحقق أي تقدم في مجال وصول المواد الزراعية وغير الزراعية إلى  . يالزراع
األول رغبة البلدان المتقدمة في وصول منتجاتها إلى البلدان النامية دون قيود، : وتمحور الخالف حول أمرين أساسيين . األسواق

والثاني رغبة البلدان النامية في وصول منتجاتها الزراعية إلى البلدان المتقدمة وما يتطلبه ذلك من رفع الدعم الذي تمنحه البلدان 
اعد وقد عكس فشل هذه المفاوضات إخفاق البلدان الصناعية في التعامل مع البلدان ذات االقتصاد الص  .يةالمتقدمة لمنتجاتها الزراع

  .مثل الصين والهند والبرازيل
  

  االستثمار العربي البيني  - جيم
  

  أداء االستثمار العربي البيني  -1
  

يقتصر تحليل أداء االستثمار العربي البيني على   
وتشير األرقام إلى أن  . ت عنها البياناتالبلدان التي توفر

حجم االستثمار العربي البيني قد ارتفع في ثالثة بلدان عربية 
، وهي الجماهيرية العربية 2006مقارنة بعام  2007في عام 
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الليبية، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، في حين انخفض 
ي ف 94(، وتونس )في المائة 12حوالي (في كل من األردن 

  ، واليمن )في المائة 43(، ومصر )المائة
  .)15الجدول ) (في المائة 85(
  

أما االستثمار العربي كنسبة من إجمالي االستثمار   
األجنبي المباشر، فقد سجل في األردن ارتفاعاً من حوالي 

في المائة لعام  44إلى حوالي  2006في المائة لعام  30
بالرغم من  ويرجع هذا االرتفاع الذي تحقق  .2007

انخفاض حجم االستثمار العربي في األردن، إلى أن 
المباشر قد انخفض بنسبة  يإجمالي تدفق االستثمار األجنب

وفي   .أكبر من نسبة انخفاض تدفق االستثمار العربي
في  8تونس، انخفض تدفق االستثمار العربي إلى حوالي 

ما بعد 2007المباشر لعام  ياألجنب رالمائة من االستثما
في المائة لعام  71كانت هذه النسبة قد بلغت حوالي 

ويرجع ذلك إلى أن تونس شهدت ارتفاعاً في   .2006
حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر قابله انخفاض في 

أما في لبنان، حيث يبلغ  . تدفق االستثمار العربي

االستثمار العربي أعلى نسبة، فقد ارتفعت هذه النسبة من 
في المائة  96إلى حوالي  2006في المائة لعام  83حوالي 
، ويعود ذلك إلى استمرار العودة التدريجية 2007لعام 

في لبنان، خاصة في قطاعات السياحة  يلالستثمار العرب
وفي مصر، انخفض . والعقارات والخدمات المالية

االستثمار العربي كنسبة من إجمالي االستثمار األجنبي 
إلى نصف ما كان عليه في عام  2007المباشر في عام 

في المائة  16في المائة إلى حوالي  33، من حوالي 2006
فقط، ويرجع ذلك إلى أن الزيادة في تدفق االستثمار 
األجنبي المباشر قابلها انخفاض في تدفق االستثمار 

أما في اليمن، وبالرغم من االنخفاض الذي سجل  . العربي
د ارتفعت نسبة االستثمار في تدفق االستثمار العربي، فق

العربي من إجمالي تدفق االستثمار األجنبي المباشر من 
في المائة لعام  30إلى حوالي  2006في المائة لعام  27

 ياألجنب ر، ويرجع ذلك إلى أن تدفق االستثما2007
المباشر قد انخفض بنسبة أكبر من نسبة انخفاض االستثمار 

  ).15الجدول (العربي في اليمن 

  
  بلدان عربية مختارةمن إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في  ونسبته االستثمار العربي البيني  -15الجدول 

  )2007و 2006و 2005(
  

  دـبلال

  المستثمرون الرئيسيون  2007  2006  2005
  االستثمار

  النسبة  )مليون دوالر(
  االستثمار

  النسبة  )مليون دوالر(
  االستثمار

    بةالنس  )مليون دوالر(

  43.67  845.9  29.58  959.9  16.99  299.4  األردن
المملكة العربية البحرين، 

  السعودية، العراق

  ..  ..  18.07  2316.0  12.95  2184  اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية الكويت، 

  السعودية، لبنان

  7.87  127.3  71.46  2366.8  19.67  153.8  تونس
، الجماهيرية العربية الليبية

  ، الكويتالعربية المتحدة اإلمارات
  ..  ..  ..  ..  ..  24.11  260.6  الجزائر

  تونس، األردن، الكويت  11.86  301.3  12.24  246.3  28.93  300.3  الجماهيرية العربية الليبية

  ..  ..  56.59  2004  75.55  2455  السودان
السعودية، مصر، المملكة العربية 

  األردن

  ..  ..  34.10  564.7  37.04  651.2  (*)عمان
، العربية المتحدة اإلمارات

  الكويت، قطر

  95.9  3342.8  82.8  2266.8  ..  ..  لبنان
السعودية، المملكة العربية 
  العربية المتحدة الكويت، اإلمارات

  16.19  1874.6  32.60  3273.6  6.76  363.3  مصر
العربية  الكويت، اإلمارات

  السعوديةالمملكة العربية ، المتحدة

  ..  ..  14.29  350.1  ..  ..  المغرب
، العربية المتحدة اإلمارات

  السعوديةالمملكة العربية الكويت، 

  29.15  7088  8.96  1649  47.70  5775  المملكة العربية السعودية
البحرين، الجمهورية العربية 

  السورية، مصر

  19.28  89.5  70.10  849.6  )78.73(  203.9  اليمن
السعودية، مصر، المملكة العربية 

  لبنان
    29.75  13669.4  27.43  16846.8  34.32  12647.2  إجمالي البلدان العربية

وائتمان  المؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2008و 2007تقريري مناخ االستثمار في البلدان العربية للعامين استناداً إلى  ،سكوااإل  :المصدر
  .الكويت ،الصادرات

  .تشير إلى أن الرقم سالب)   (يانات؛ تشير إلى عدم توافر الب..   :مالحظة
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  .2008نة عمان، االستثمار األجنبي في السلطنة واالستثمار العماني في الخارج، طوزارة االقتصاد الوطني في سل(*)    
  

وبصورة عامة، سجل تراجع في نسبة االستثمار   
إجمالي االستثمار األجنبي المباشر خالل  إلىالعربي البيني 

في عدد من البلدان العربية، ومنها  2007-2005الفترة 
في المائة إلى  29من حوالي (الجماهيرية العربية الليبية 

  ، والمملكة العربية السعودية )في المائة 12حوالي 
  ، واليمن )في المائة 29في المائة إلى  48من حوالي (
ويرجع  ). المائة 30في المائة إلى حوالي  40من حوالي (

ن الجماهيرية العربية الليبية والمملكة العربية ذلك في كل م
السعودية إلى أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر حقق 
  .نسبة نمو فاقت بكثير نسبة نمو تدفق االستثمار العربي

في المقابل، سجل ارتفاع في نسبة االستثمار العربي البيني 
- 2005إلى إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في الفترة 

من (في عدد آخر من البلدان العربية، ومنها األردن  2007
  ، ومصر )في المائة 44في المائة إلى حوالي  17

  ).في المائة 16في المائة إلى  7من حوالي (
  

وتجدر اإلشارة إلى أن تدفق االستثمار العربي   
البيني، رغم االنخفاض الذي سجله في بعض البلدان في 

نسبة هامة من إجمالي االستثمار ، ال يزال يمثل 2007عام 
األجنبي المباشر في تلك البلدان، حيث تراوحت نسبة 
االستثمار العربي البيني إلى إجمالي االستثمار األجنبي 

في  17في األردن بين  2007- 2005المباشر خالل الفترة 
في  83في المائة، وفي لبنان بين  40المائة وأكثر من 

المملكة العربية السعودية بين  في المائة، وفي 96المائة و
  . في المائة 48في المائة و 29حوالي 

  
إال أن عدم توافر البيانات عن تدفق االستثمار   

العربي البيني من كل البلدان العربية يحول دون إجراء 
تحليل دقيق لدور هذا االستثمار في تحقيق التنمية 

وعليه،   .االقتصادية وتعزيز التكامل اإلقليمي في المنطقة
من المهم أن تواصل البلدان العربية العمل على توفير 
البيانات الدقيقة عن تدفق هذا االستثمار وعن القطاعات 
الرئيسية التي يتجه إليها، وكذلك تفعيل االتفاقات المعقودة 

هذا االستثمار بشأن حرية حركة رؤوس األموال لتمكين

ويمكن   .من أن يؤدي دوره في دعم التكامل اإلقليمي
زيادة تدفق االستثمار العربي البيني بنسب أكبر فيما لو 
توفرت له الشروط المالئمة، ومن أهمها القوانين المشجعة، 
والبنى التنظيمية واإلدارية والقضائية التي تضمن حماية 

وتدل التجارة  . االستثمار، وكذلك خدمات االستثمار
النفط، على أن البينية، التي تتأثر سلباً بسيطرة صادرات 

مجال تدفق االستثمار العربي البيني مفتوح، حيث توجد 
كذلك فإن  . بلدان مصدرة لرأس المال وبلدان مستوردة له

االستثمارات العربية في الخارج يمكن أن ترفع من حجم 
االستثمار العربي البيني إذا توفرت الظروف االقتصادية 

ل األزمة المالية وقد تشك  .واإلدارية والقانونية لعودتها
العالمية الراهنة فرصة لعودة جزء من االستثمارات 

 دوالر إلى بلدان نالعربية في الخارج التي تعدت تريليو
  .المنطقة

  
  )2007و 2006( االستثمارات البينيةجذب من حيث  لىاألو ةالخمسالعربية ترتيب البلدان   - 7الشكل 
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  .15الجدول استناداً إلى : رالمصد
  

  الجهود المبذولة لتفعيل االستثمار العربي البيني  -2
  

واصلت البلدان العربية بذل الجهود لتحسين بيئة   
األعمال وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية بشكل عام 

فشكلت بلدان عدة وفوداً قامت .  والعربية بشكل خاص
األخرى للترويج لفرص بزيارات إلى البلدان العربية 
كما نظمت عدة بلدان .  االستثمار وعرض بيئة االستثمار

عربية مؤتمرات ومعارض ترويجية وشاركت في 
مؤتمرات إقليمية ودولية لعرض فرص االستثمار المتوافرة 

  .لديها
  

كما اتخذت عدة بلدان عربية إجراءات اقتصادية   
ر األجنبي لتهيئة بيئة استثمارية محلية جاذبة لالستثما
ففي مجال  . المباشر، بما في ذلك االستثمار العربي البيني

التشريعات الخاصة باالستثمار، قامت كل من الجماهيرية 
العربية الليبية والمملكة العربية السعودية بإصدار قوانين 
جديدة لالستثمار، وأصدرت المملكة العربية السعودية 

جمهورية العربية وقامت ال.  قانوناً ينظم عمل الشركات
السورية بتحويل مكتب االستثمار إلى هيئة لالستثمار 
وأنشأت هيئة عامة للضرائب، وذلك للتأكيد على األهمية 
التي توليها لتدفق االستثمار األجنبي المباشر، بما في ذلك 

أما في مجال تشجيع المنافسة  . االستثمار العربي البيني
بنان ومصر واليمن ومحاربة االحتكار، فأصدر كل من ل

قوانين لحماية المنافسة ومنع االحتكار كجزء من السياسة 
الرامية إلى تعزيز رقابة الدولة والتأكيد على أهمية 
المنافسة في تشجيع تدفق االستثمار الخاص، بما في ذلك 

أما في مجال مكافحة غسيل .  االستثمار األجنبي المباشر
اإلجراءات الخاصة األموال، فأصدرت قطر قانوناً ينظم 

بمكافحة جرائم غسيل األموال، وأصدرت المملكة العربية 
  . السعودية قانوناً لمكافحة الفساد

وباإلضافة إلى ذلك، قام كل من األردن، والبحرين،   
وتونس، والجمهورية العربية السورية، وقطر بتحديث 
المناطق الحرة القائمة، وتطوير البنى التحتية في البعض 

أما   .وتأسيس مناطق حرة ومناطق صناعية جديدةمنها، 
فيما يتعلق بتملك المستثمرين األجانب، فأصدرت اإلمارات 
العربية المتحدة قانوناً جديداً ينظم عملية تسجيل عقارات 
لألجانب، وأصدرت الجمهورية العربية السورية قانوناً 
يسمح بتملك األجانب لألراضي والعقارات بهدف 

فيما يتعلق باإلجراءات الخاصة بالبدء بنشاط و . االستثمار
االستثمار، أصدر كل من األردن والبحرين عدة قرارات 
تهدف إلى تبسيط إجراءات االستثمار، وقام اليمن بتفعيل 
تطبيق نظام النافذة الواحدة ضمن الهيئة العامة لالستثمار، 
وأصدرت مصر قانون الصناعة الموحد بهدف توحيد 

صة باالستثمار في قطاع الصناعة، وأصدر اإلجراءات الخا
لبنان قراراً بدعم وتشجيع وتسهيل االستثمار في قطاع 

  .السياحة
  

وعلى المستوى اإلقليمي، أقامت عدة بلدان عربية   
عقد اتفاقات ثنائية خاصة : ترتيبات ثنائية فيما بينها، ومنها

بتشجيع وحماية االستثمار ومنع االزدواج الضريبي 
ص االستثمار؛ وعقد ورش عمل لتعريف وترويج فر

 . المستثمرين بهذه االتفاقات وشرح أهم بنودها القانونية
وعلى سبيل المثال، أقامت المملكة العربية السعودية 

لبنان، والمغرب؛ وترتيبات مع كل من تونس، والجزائر، 
وأقام اليمن ترتيبات مع كل من األردن، والجمهورية 

دان، ومصر، وموريتانيا؛ وأقامت العربية السورية، والسو
  . مصر ترتيبات مع عمان

ويدل تحليل تدفق االستثمار العربي البيني على أن   
قطاع الخدمات يأتي في المرتبة األولى، وال سيما السياحة 
والعقارات، يليه قطاع االتصاالت والخدمات المالية، 

جه وبالتالي فإن معظم تدفق االستثمار العربي البيني ال يت
نحو قطاعات االقتصاد الحقيقي، األمر الذي يقلل من تأثير 
هذا االستثمار على التنمية االقتصادية وزيادة إنتاج السلع، 
خصوصاً في قطاعي الزراعة والصناعة في البلدان ذات 

وعليه، من المهم أن تعمل  . اإلمكانات والموارد الزراعية
ذا االستثمار البلدان األعضاء على توجيه نسبة أكبر من ه

نحو االستثمار في االقتصاد الحقيقي وزيادة اإلنتاج 
المحلي، مما يساعد على الحد من تأثير أزمة أسعار الغذاء 

  .على اقتصادات البلدان العربية
  

كذلك ولّدت األزمة المالية العالمية قناعة بضرورة   
زيادة االستثمار في القطاعات اإلنتاجية وبعيداً عن استثمار 

ويمكن لهذه األزمة أن تؤدي فعالً إلى تحويل   .ضارباتالم
في وجهة االستثمارات نحو االقتصاد الحقيقي، وإلى عودة 
جزء من االستثمارات العربية في الخارج إلى بلدان 
المنطقة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة االستثمار العربي 

ولتحقيق ذلك تحتاج .  البيني وإلى دعم التكامل اإلقليمي
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لبلدان العربية إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتهيئة البيئة ا
المواتية لالستثمار، بما في ذلك تحسين بيئة األعمال، 
وتقليل اإلجراءات والمدة الزمنية الخاصة بإقامة المشاريع، 

وفض المنازعات التجارية، ومكافحة الفساد المالي 
  .واإلداري

  
  وطنية لتحسين قدرات البلدان العربية على التفاوضاإلسكوا تنظم ورش عمل   -3اإلطار 

  
نظراً ألهمية االتفاقات الثنائية الخاصة بتشجيع وحماية االستثمار من جهة، واالتفاقات الخاصة بمنع االزدواج الضريبي من   

التفاوض وأساليبه، وتعمل  جهة أخرى، في تحسين مناخ االستثمار وزيادة تدفقه، أصبحت البلدان المختلفة تولي أهمية كبرى لمفهوم
على تعزيز قدراتها التفاوضية عن طريق إعداد المفاوضين إعداداً جيداً، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب من 

  .، مشروعاً خاصاً بتعزيز قدرات البلدان األعضاء على التفاوض2007وقد أطلقت اإلسكوا في نهاية عام  . إبرام هذه االتفاقات
األول يتعلق باالتفاقات الثنائية لتشجيع وحماية االستثمار، والثاني : ي هذا اإلطار ركزت اإلسكوا جهودها على موضوعين هامينوف

  . باالتفاقات لمنع االزدواج الضريبي
  

د المتعلقة وتهدف ورش العمل الخاصة باالتفاقات الثنائية لتشجيع وحماية االستثمار إلى تعريف المفاهيم األساسية والقواع  
كما تهدف هذه .  بتنظيم االستثمار األجنبي المباشر، وتعميق المعرفة النظرية حول هذه المسائل والمشاكل الحالية المتصلة بها

المتعلقة باتفاقات االستثمار، والرهانات  تالورش إلى تعزيز معلومات المشاركين حول اإلطار القانوني والتنظيمي للمفاوضا
وحة لدى إبرام اتفاقات استثمار، وذلك من خالل تمارين تطبيقية لمفاوضات بشأن اتفاقات وعقود االستثمار يتم فيها والتحديات المطر

وفي هذا اإلطار، نظمت اإلسكوا ثالث ورش عمل وطنية في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر منذ نهاية .  تبادل لألدوار
  .هذه الورش في السنوات القادمة لتشمل كافة البلدان األعضاء، على أن تستمر في عقد مثل 2007عام 

  
أما ورش العمل الخاصة باالتفاقات الثنائية لمنع االزدواج الضريبي، فتهدف إلى تعزيز القدرات التفاوضية للمفاوضين في   

ع السياسات االقتصادية المتبعة في هذه البلدان األعضاء في مجال تحليل القضايا التي تتناولها هذه االتفاقات وتحديد مدى توافقها م
البلدان، وذلك من خالل تحليل اتفاقات ثنائية موقعة بين بلدان مختلفة لتوضيح نقاط القوة والضعف فيها والوصول إلى أنجح السبل 

الستمرار في ومن المقرر ا . 2008وقد نظمت اإلسكوا ورشة عمل ناجحة حول هذا الموضوع في مصر في عام   .إلبرام االتفاقات
  .هذا البرنامج والتوسع به ليشمل كافة البلدان األعضاء

  السياحة العربية البينية  - دال
  

بعد أن حققت السياحة العربية البينية أعلى نسبة من   
في  45إجمالي السياحة في البلدان العربية بلغت أكثر من 

، وهي السنة التي تلت السنة التي 2002المائة في عام 
في الواليات  2001سبتمبر /أيلول 11يها أحداث وقعت ف

.  المتحدة، شهدت هذه النسبة تذبذباً خالل السنوات التي تلت
سجلت السياحة العربية البينية حجماً كبيراً  2006ففي عام 

سائح، مليون  20حوالي  حيث بلغ عدد السائحين القادمين
ح إال أن نسبة عدد السائحين العرب من إجمالي عدد السيا

ويرجع هذا  . في المائة 42.3ما يقارب  انخفضت إلى
االنخفاض إلى عدة عوامل، منها أن نسبة نمو إجمالي 
السياحة فاقت نسبة نمو السياحة العربية البينية في عام 

والمتعلقة  2006، وأن إحصاءات السياحة لعام 2006
باإلمارات العربية المتحدة، التي تعتبر من البلدان الهامة 

لسياحة البينية، لم تسجل لعدم توافر البيانات، وكذلك في ا
كما يرجع االنخفاض إلى .  األمر بالنسبة إلى سلطنة عمان

ارتفاع تكلفة اإلقامة في بعض البلدان العربية، خصوصاً 

في ظل المنافسة الكبيرة التي تشكلها بلدان آسيوية مثل 
األمر ماليزيا، وعدم وجود عدد كاف من الرحالت الجوية، 

كما أن بعض المشاكل   .الذي يصعب من حركة التنقل
الخاصة باألمن وعدم وجود بنية تحتية، مثلما هو عليه 
الوضع في اليمن، ساهم في انخفاض عدد السياح بصورة 

  .عامة، بما في ذلك السياحة العربية البينية

من جهة أخرى، وفي حين تعتمد عدة بلدان عربية   
البينية، وخصوصاً األردن، والبحرين، على السياحة العربية 

وتونس، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، والمملكة 
العربية السعودية، تعتمد بلدان أخرى على السياحة غير 
  العربية، مثل المغرب، حيث ال تمثل السياحة العربية 

في المائة، والجزائر حيث ال تزيد  1إال نسبة تزيد قليالً عن 
أما في مصر فتمثل   .في المائة 8عن حوالي  هذه النسبة

في المائة من إجمالي  19السياحة العربية البينية حوالي 
السياحة، وقد ظلت هذه النسبة مستقرة خالل السنوات 

  ).16الجدول (الخمس الماضية 

  
 )2007- 2001(السياحة العربية البينية   -16الجدول 

  )ية من إجمالي السياحعدد السياح العرب باآلالف، وكنسبة مئو(
 البلدان المضيفة   2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007
  السياحة البينية  963 1131 1476 1793  1847  2071  2003

 األردن
  كنسبة من إجمالي السياح 65.17 69.75 62.71 62.83  61.85  58.37  58.37
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 لعربية المتحدةاإلمارات ا  السياحة البينية 112424 1556 1619 ..  1666  ..  ..

  كنسبة من إجمالي السياح 30.06 28.58 26.97 ..  23.38  ..  ..

  السياحة البينية 3469 3665 2189 2591  2923  3413  ..
 البحرين

  كنسبة من إجمالي السياح 79.05 75.86 74.08 73.72  74.69  75.52  ..
  السياحة البينية 1681 2054 2173 2387  2366  2387  2464

  كنسبة من إجمالي السياح 31.21 40.57 42.49 39.79  37.09  36.44  36.44 تونس
  السياحة البينية 46 62 100 119  151  137  145

  الجزائر
8.34  8.34  10.43  9.65 8.54 6.26 5.14   كنسبة من إجمالي السياح
  السياحة البينية 2497 3165 1615 2391  2574  3402  3513

  كنسبة من إجمالي السياح 73.66 74.07 77.46 78.82  76.43  76.94  76.94 الجمهورية العربية السورية
  السياحة البينية 157 168 207 ..  363  ..  ..

 عمان
  كنسبة من إجمالي السياح 27.89 27.90 32.89 ..  ..  ..  ..

  السياحة البينية 231 312 283 404  388  510  511
  قطر

  كنسبة من إجمالي السياح 61.56 53.19 50.73 55.16  53.03  52.97  52.97
  السياحة البينية 330 403 421  520  437  423  405

  لبنان
  كنسبة من إجمالي السياح 39.42 42.13 41.46 40.69  38.31  39.83  39.83
  السياحة البينية 922 1068 1197 1366  1556  1922  1960

  مصر
  لي السياحكنسبة من إجما 19.84 20.58 20.83 17.53  18.88  22.23  18.48

  السياحة البينية 120 116 57 64  75  81  92
  المغرب

  كنسبة من إجمالي السياح 2.76 2.70 1.21 1.16  1.28  1.24  1.24
 المملكة العربية السعودية  السياحة البينية 4186 4594 4221 5127  5844  5382  7199
  سياحكنسبة من إجمالي ال 62.23 61.16 57.56 59.76  72.71  62.43  62.43
  السياحة البينية 37 65 105 101  242  232  231

  اليمن
  كنسبة من إجمالي السياح 48.58 66.20 68.07 65.30  71.97  60.84  60.84
  السياحة البينية  18070  19197  13731  16861  18402  19960  18523

  السياحة العربية البينية
  إجمالي السياح كنسبة من 44.59 45.35 42.15 36.33  43.13  42.27  38.26

 World Tourism Organization, Tourism Market Trends, Middle East, 2006 Edition; and Tourism Highlights, 2006, 2007 and  :المصدر
                                                                      .                                                                      www.unwto.orgAvailable at:   2008 Editions.  

 .سكوامبنية على تقديرات اإل 2007و 2006 يبيانات عام  :مالحظة
  .بياناتالفر اتشير إلى عدم تو..   

وتمثل السياحة العربية البينية مصدراً هاماً للدخل   
شكل  2006ففي عام  . في عدد كبير من البلدان العربية

في  40دخل السياحة العربية البينية في األردن أكثر من 
المائة من إيرادات إجمالي السياحة، وفي الجمهورية 

في المائة، وفي لبنان حوالي  90العربية السورية حوالي 

في المائة، في حين  67في المائة، وفي اليمن أكثر من  43
في  17 في المائة في تونس، وحوالي 21بلغت هذه النسبة 
 .)17الجدول (المائة في مصر 

  
  )2007- 2002(إيرادات السياحة العربية البينية   -17الجدول 

  ، وكنسبة مئوية من إجمالي اإليراداتالدوالرات نييبمال(
  )المحلي اإلجمالي الناتجمن و

 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002    البلدان المضيفة

  األردن
  934  966  890  835  665  249  ينيةإيرادات السياحة العربية الب

  40.40  46.87  61.79  62.81  62.67  23.76  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  5.9  6.77  6.92  7.25  6.55  2.6  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  اإلمارات العربية المتحدة
  ..  ..  552  440  381  389  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  ..  24.72  27.60  28.71  29.16  السياحة لي إيراداتكنسبة من إجما
  ..  ..  0.41  0.42  0.45  0.51  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  البحرين
  ..  508  427  394  326  858  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  48.52  46.39  45.57  45.30  75.86  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  ..  3.22  3.10  3.56  3.4  10.16  ج المحلي اإلجماليكنسبة من النات

  تونس
  789  765  764  785  671  618  إيرادات السياحة العربية البينية

  30.89  33.61  35.65  39.86  42.44  40.57  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  2.25  2.43  2.65  2.68  2.5  2.92  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  الجزائر
  18  17  19  17  9  6.86  ت السياحة العربية البينيةإيرادا

  ..  7.81  10.43  9.7  8.54  6.26  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  0.01  0.01  0.02  0.02  0.01  0.012  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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  الجماهيرية العربية الليبية
  ..  ..  ..  1354  1301  1080  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  ..  00  92.58  94.03  93.91  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  ..  ..  00  4.9  7.18  5.33  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  الجمهورية العربية السورية
  1885  1826  1663  1418  599  1070  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  90.17  85.55  68.92  44.38  74.07  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  1.39  5.61  6.63  6.03  2.76  5.18  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  عمان
  ..  ..  92  82  76  62  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  ..  ..  ..  32.89  27.9  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  ..  ..  0.31  0.33  0.35  0.31  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  قطر
  370  370  323  275  187  152  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  42.31  42.53  55.16  50.77  53.19  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  0.58  0.7  0.95  0.97  0.79  0.77  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  الكويت
  ..  ..  4315  3523  1896  1732  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  ..  26.32  58.34  58.33  60.63  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
    ..  5.34  6.32  4.11  4.92  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  لبنان
  2062  2155  2082  2201  2643  1805  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  42.98  37.63  40.67  41.47  42.13  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  8.59  9.26  9.44  11.14  14.59  10.39  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  مصر
  1578  1547  1293  1074  955  819  إيرادات السياحة العربية البينية

  16.96  20.38  18.88  17.53  20.84  3.27  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  1.23  1.44  1.45  1.37  1.17  0.97  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  المغرب
  67  59  59  45  39  68.96  إيرادات السياحة العربية البينية

  0.92  0.99  1.28  1.16  1.20  2.61  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات
  0.09  0.09  0.11  0.09  0.09  0.19  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  المملكة العربية السعودية
  4473  3343  3763  3865  1967  3537  ةإيرادات السياحة العربية البيني
  85.56  67.4  69.46  59.6  34.79  61.16  السياحة كنسبة من إجمالي إيرادات

  1.017  0.96  1.22  1.54  0.92  1.87  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  اليمن
  122  122  130  51  15  2  إيرادات السياحة العربية البينية

  ..  67.22  72.01  24.02  68.07  66.20  ةالسياح كنسبة من إجمالي إيرادات
  ..  0.54  0.57  0.8  0.4  0.024  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 :World Tourism Organization, Tourism Market Trends, Middle East, 2006 Edition. Available atاستناداً إلىسكوا اإل احتسبتها  :المصدر
                                                                                                                                                                           .                www.unwto.org  

  .بياناتالفر اتشير إلى عدم تو..   :مالحظة
دان كفاءة السياحة في البلمؤشر أما فيما يتعلق ب  

ففي حين احتلت اإلمارات .  قد كان األداء متفاوتاًالعربية، ف
عالمياً، متقدمةً على ماليزيا التي 18العربية المتحدة المرتبة 

 جاءت تونس في المرتبة الثانية عربياً، 31احتلت المرتبة 
عالمياً، وقطر في المرتبة الثالثة عربياً  24والمرتبة 
، والبحرين 46دن في المرتبة عالمياً، ثم األر 26والمرتبة 

، ومصر في 57، والمغرب في المرتبة 47في المرتبة 
، والجزائر في 67، والكويت في المرتبة 58المرتبة 
  .)5(عالمياً 92المرتبة 

  
فيما يتعلق بالمؤشرات المتفرعة عن المؤشر العام و  

اإلطار : المتعلق بكفاءة السياحة سجلت النسب التالية
حسنت كل من اإلمارات العربية المتحدة  :احةالتنظيمي للسي

فكانت تونس األولى عربياً وفي وتونس ترتيبها العالمي، 
عالمياً، أما اإلمارات العربية المتحدة فاحتلت  12المرتبة 

السالمة توفير  . عالمياً 18المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 

                                                      
)5( World Economic Forum, Annual Report, Chapter 

2.2: “Assessing Travel and Tourism Competitiveness in the 
                    .     www.weforum.org. Available at: Arab World 

مرتبة احتلت اإلمارات العربية المتحدة ال :األمن للسياحو
أما تونس فقد احتلت المرتبة  . عالمياً واألولى عربياً 10

عالمياً، جاءت بعدها قطر في  14الثانية عربياً والمرتبة 
القوانين   .عالمياً 19المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 

لم تحقق البلدان العربية،  :واإلجراءات المتعلقة بالبيئة
وتونس، تقدماً كبيراً في  باستثناء اإلمارات العربية المتحدة

  حيث جاءت تونس في المرتبة األولى عربياً هذا المجال، 
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عالمياً واإلمارات العربية المتحدة في المرتبة  16والمرتبة 
اإلطار تحسين  . عالمياً 25الثانية عربياً والمرتبة 

حققت خمسة بلدان : األعمال والبنية التحتيةبيئة التنظيمي و
يراً في هذا المجال وخاصة اإلمارات عربية تقدماً كب

العربية المتحدة وتونس اللتين حققتا أكبر تقدم ضمن 
 .)6(المجموعة العربية

  
  لعمالة العربيةلنتقال البيني اال  -هاء

  
بلغ حجم تحويالت العاميلن العرب البينية في عام   
مليار دوالر، أي بزيادة بلغت نسبتها  13حوالي  2007
وتعتبر تحويالت  . 2006عن عام في المائة  31.6

العاملين أهم مصدر خارجي للعمالت الصعبة لمجموعة 
فعلى سبيل المثال، شكلت   .كبيرة من البلدان العربية

 42تحويالت العاملين األردنيين في البلدان العربية حوالي 
في المائة من  82في المائة وتحويالت العاملين السودانيين 

نبية لألردن والسودان على التوالي احتياطي العمالت األج
وقد زاد حجم تدفق تحويالت العاملين عن  . 2007لعام 

حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في عدد كبير من 
البلدان العربية، األمر الذي يدل على أهمية هذه التحويالت 

  فض نسبة الفقر، وخصوصاً في الريف في خ
  .)18الجدول (

                                                      
 .المرجع نفسه )6(

  )2007-2001(البينية العرب تحويالت العاملين 
  )وكنسبة مئوية اتماليين الدوالرب(

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
1709.4  1814.8  1870.9  1981.4  2125.0  2450.9  2918.9  
19.1  19.0  18.4  17.2  16.5  17.2  18.4  

1709.4  2846.2  425.19  244.31  120.6  75.53  150.69  
380.7  338.1  149.9  329.5  318.2  422.9  ..  
35.1  35.8  32.6  24.3  20.2  21.2  21.6  
55.8  45.6  36.0  37.6  40.5  36.5  42.5  
92.7  107.1  125.0  143.2  139.3  151.0  171.6  
0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  
19.1  13.1  21.4  22.4  17.81  4.56  10.61  
24.6  40.5  42.0  43.7  38.2  35.0  ..  
1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  0.9  0.9  
4.6  4.7  4.52  3.6  3.1  2.2  2.2  
46.9  74.9  122.5  172.2  136.5  176.9  203.4  
0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.2  
3.92  7.03  19.32  19.52  12.63  9.85  12.22  
21.0  22.8  52.3  54.8  36.8  84.8  ..  
0.5  0.6  0.8  0.8  0.6  0.7  0.6  
0 20 30 4  0 40 20 2  0 2  
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  )تابع( 18الجدول 
  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001    البلد

  الجمهورية
  العربية  
  السورية  

  535.6  516.8  535.0  555.8  577.9  87.8  110.5  قيمة التحويالت
  1.4  1.6  2.1  2.4  2.7  0.4  0.6  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  60.52  86.13  84.11  80.19  361.16  88.5  385.9  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  1933.2  680.1  524.4  491.9  114.7  72.3  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  2.3  2.8  3.4  2.1  6.7  1.2  1.7  كنسبة من الواردات
  3.2  3.00  2.94  ..  ..  ..  ..  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

 السودان

  1149.9  751.6  660.4  912.0  795.0  635.7  481.0  قيمة التحويالت
  2.4  1.7  2.3  4.1  4.2  3.9  3.3  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  47.20  21.23  28.65  60.35  58.7  99.0  92.7  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  36.5  36.0  92.0  129.7  185.2  266.4  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  13.2  9.3  9.9  22.3  29.3  29.3  25.8  كنسبة من الواردات
  82.1  45.3  35.3  68.2  150.2  255.4  967.1  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  فلسطين

  269.1  269.1  269.1  204.7  212.4  150.3  184.0  قيمة التحويالت
  6.7  6.5  6.0  4.9  5.4  4.3  4.8  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
  1281.4  708.16  572.55  417.67  1180.0  6111.0  1979.8  ركنسبة من االستثمار األجنبي المباش

  ..  18.6  24.1  18.3  21.9  9.3  21.2  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  كنسبة من الواردات
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  لبنان

  2596.1  2341.0  2215.8  2516.1  2134.4  1144.8  1038.2  قيمة التحويالت
  10.8  10.1  10.1  12.7  11.8  6.6  6.2  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  91.25  85.47  79.36  126.3  71.69  445.5  417.1  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  331.0  909.8  952.6  948.1  253.2  428.2  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  23.3  21.4  23.0  26.8  27.7  18.1  16.3  كنسبة من الواردات
  20.1  17.5  18.6  21.4  17.1  15.8  20.7  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  مصر

  3445.2  2398.3  2257.8  1503.5  1332.5  1301.9  1310.0  قيمة التحويالت
  2.7  2.2  2.5  1.9  1.6  1.5  1.5  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  29.76  23.88  42.02  69.57  296.1  201.21  256.85  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  274.8  226.9  103.3  135.0  105.3  104.3  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  6.9  6.1  6.8  5.4  6.2  6.6  10.3  كنسبة من الواردات
  12.1  9.8  11.0  10.5  9.8  9.8  10.1  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  المغرب

  538.4  436.3  367.1  337.7  289.1  230.2  260.9  قيمة التحويالت
  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.6  0.7  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  20.89  17.81  12.5  31.6  11.9  47.9  9.2  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  41.7  52.9  47.7  53.7  47.3  50.4  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  1.7  1.7  1.8  1.9  2.0  2.0  2.3  كنسبة من الواردات
  2.3  2.2  2.3  2.1  2.1  2.3  3.1  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  اليمن

  1090.2  1090.2  1090.6  1090.6  1079.5  1099.9  1100.8  قيمة التحويالت
  4.8  5.1  6.7  8.5  9.6  10.7  11.4  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  235.0  89.95  )421(  507.23  1124.5  1078.3  809.4  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  383.4  324.3  431.5  461.9  188.8  240.3  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  12.0  15.7  22.7  27.4  24.5  39.6  44.6  كنسبة من الواردات
  14.1  14.5  17.8  19.3  21.7  24.9  30.1  لعمالت األجنبيةا يكنسبة من احتياط

  يإجمال
  البلدان  
  العربية  

  12919  9818  9154  8764  8002  6235  5934  قيمة التحويالت
  2.5  2.3  2.6  2.8  2.8  2.4  2.3  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  49.64  36.52  56.08  93.94  206.21  138.6  110.8  كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
  ..  138.1  146.2  153.5  156.2  112.2  134.0  كنسبة من المساعدات الرسمية للتنمية

  6.4  6.5  7.1  7.2  9.4  8.7  9.7  كنسبة من الواردات
  6.1  6.1  70  9.3  9.8  10.3  11.9  العمالت األجنبية يكنسبة من احتياط

  .www.worldbank.orgAvailable at: World Development Indicators 2008. , World Bank: تقديرات اإلسكوا، واستناداً إلى :المصدر

  .بياناتالفر اتشير إلى عدم تو..   :مالحظة
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وال بد من اإلشارة إلى أن تحويالت العاملين   
العرب البينية تحتوي فقط على التحويالت التي تمت 
بالطريقة الرسمية، أي من خالل القطاع المصرفي، علماً 

معظم التحويالت لبعض البلدان العربية، وال سيما  بأن
اليمن، يتم بالطرق غير الرسمية ومنها اإلرسال عن طريق 
األقارب، األمر الذي يشير إلى أن حجم التحويالت الحقيقي 
 . يزيد عن الحجم الوارد في اإلحصاءات الرسمية

وبالتالي، فإن هذه التحويالت تذهب مباشرة إلى عائالت 

تي هي في معظمها عائالت فقيرة لمغتربين الالعمال ا
صرف لالستهالك الخاص فتؤثر مباشرة في الحالة وت

كذلك فإن عدم انتشار .  االقتصادية لهذه العائالت
المصارف بشكل واسع في الريف يزيد من نسبة 
التحويالت التي تتم بالطرق غير الرسمية، األمر الذي يحد 

بالتالي من أثرها على و من كفاءة استخدام هذه التحويالت
  .االقتصاد

  
  2007لعام  تلقيةحسب البلدان المبتوزيع تدفق تحويالت العاملين العرب البينية   - 8الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  .18الجدول  استناداً إلى: المصدر
  

 للتنميةالبينية العربية المساعدات الرسمية   - واو
  

ية للتنمية البينالعربية تخدم المساعدات الرسمية   
غرضين في الوقت نفسه، األول التضامن العربي بين 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، والثاني المردود االقتصادي 

فهذه المساعدات تهدف إلى تحقيق التنمية .  واالجتماعي
االقتصادية للبلدان المتلقية من خالل دعم بناء البنى التحتية 

تهدف إلى المساهمة في  وتعزيز الخدمات االجتماعية، كما
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما خفض نسبة 

وتحسين التعليم  2015الفقر إلى النصف بحلول عام 
وفي هذا اإلطار، ال بد   .خصوصاً في الريف ،والصحة

من إيالء األرياف النصيب األكبر من المساعدات الرسمية 
سين ظروف الحياة البينية للتنمية، وذلك بغية تحالعربية 

والحد من الهجرة إلى المدن طلباً  والتعليم والصحة وغيرها
  .للعمل

  
وقد شهد حجم المساعدات الرسمية البينية للتنمية   

، وذلك ألول 2006في البلدان العربية انخفاضاً في عام 

مليار دوالر مقابل  9.8مرة منذ عدة سنوات، حيث بلغ 
 43الً انخفاضاً يقارب مسج 2005مليار دوالر لعام  17.2

ويعود السبب الرئيسي في هذا االنخفاض إلى  . في المائة
تراجع كبير في حجم المساعدات البينية المقدمة للعراق 
نتيجة خفض الديون أو إلغائها، حيث انخفضت قيمة هذه 

مقابل  2006في عام  مليار دوالر 5.2المساعدات إلى 
لت المساعدات وشك . 2005مليار دوالر في عام  13.2

في المائة من إجمالي  76العربية للعراق حوالي 
، 2005البينية في عام العربية المساعدات الرسمية 

وجاء السودان في  . 2006في المائة في عام  30وحوالي 
المرتبة الثانية حيث بلغ نصيبه من إجمالي المساعدات 

ي مليار دوالر، أ 1.2حوالي  2006العربية البينية في عام 
وجاءت فلسطين في المرتبة  . في المائة 7ما نسبته حوالي 

وقد   .2006في المائة لعام  5الثالثة بنسبة بلغت حوالي 
في  40العراق وفلسطين السودان وتعدى نصيب كل من 

 2006المائة من إجمالي المساعدات البينية للتنمية لعام 
ويدل ذلك على أن البلدان  ). 19والجدول  9الشكل (
عربية المانحة ركزت على تلك البلدان الثالثة نظراً إلى ال

 8.90Κ، سودانال

 20.10Κ، لبنان

8.44Κ، اليمن

،عربية أخرى بلدان
13.30Κ 

 26.67Κ، مصر

 22.59Κ، األردن
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وتجدر .  الظروف االقتصادية والسياسية التي تمر بها
اإلشارة إلى أن زيادة المساعدات الرسمية لبعض البلدان 
ينبغي أال تأتي على حساب المساعدات المقدمة إلى البلدان 

كذلك يستحسن ربط هذه المساعدات بتنفيذ .  األخرى

شاريع مباشرة في البلدان المتلقية، وضمان استخدامها م
بكفاءة عالية ودون هدر، وذلك لزيادة فعالية هذه المعونة 
في خفض الفقر وتنمية البنى التحتية وتعزيز أثرها على 

  .االقتصاد المحلي
  2006عام ل المتلقيةالبلدان  بحسبللتنمية العربية توزيع المساعدات الرسمية   - 9الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .19الجدول  استناداً إلىسكوا، اإل  :المصدر
  

  )2006- 2001(الناتج المحلي اإلجمالي  ونسبتها منالبينية للتنمية العربية ة يالمساعدات الرسم  -19الجدول 
  )وكنسبة مئوية اتماليين الدوالرب(

  
  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  348  401  361  749  322  269  قيمة المساعدات البينية األردن
  2.44  3.12  3.13  7.37  3.37  3.00  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  تونس
  259  219  197  179  159  226  قيمة المساعدات البينية

  0.83  0.76  0.67  0.66  0.69  1.13  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  الجزائر
  125  223  189  141  197  134  قيمة المساعدات البينية

  0.11  0.22  0.22  0.21  0.35  0.24  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  رية العربية الليبيةيالجماه
  22  15  7  5  4  4  قيمة المساعدات البينية

  0.04  0.04  0.03  0.02  0.02  0.01  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  الجمهورية العربية السورية
  16  47  64  70  46  92  قيمة المساعدات البينية

  0.05  0.19  0.27  0.33  0.22  0.45  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  1235  1099  595  368  206  108  قيمة المساعدات البينية السودان
  2.81  3.86  2.70  1.92  1.25  0.74  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  العراق
  5197  13231  2790  1350  64  73  قيمة المساعدات البينية

  12.38  41.71  8.28  6.78  0.24  0.25  سبة من الناتج المحلي اإلجماليكن

  فلسطين
  869  669  669  583  970  522  قيمة المساعدات البينية

  20.84  14.94  16.16  14.87  27.84  13.67  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  لبنان
  424  146  159  135  271  145  قيمة المساعدات البينية

  1.82  0.66  0.80  0.75  1.56  0.87  تج المحلي اإلجماليكنسبة من النا

  مصر
  524  597  873  592  742  753  قيمة المساعدات البينية

  0.49  0.67  1.11  0.73  0.87  0.83  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  المغرب
  627  417  424  323  292  311  قيمة المساعدات البينية

  0.95  0.80  0.85  0.74  0.81  0.92  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  اليمن
  171  202  152  140  350  275  قيمة المساعدات البينية

  0.80  1.24  1.17  1.24  3.40  2.85  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

5.33Κ، مصر

4.32Κ، لبنان
3.54Κ، األردن

 ،عربية أخرى بلدان
3.40Κ 2.64، تونسΚ

6.39Κ، المغرب

8.85Κ، فلسطين

12.58Κ، السودان

52.93Κ، قالعرا
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  البلدان العربية إجمالي
  9818  17266  6479  4634  3622  2913  قيمة المساعدات البينية

  1.77  3.79  1.63  1.33  1.11  0.87  يكنسبة من الناتج المحلي اإلجمال

  .,www.worldbank.orgAvailable at:  World Development Indicators 2008. World Bank :تقديرات اإلسكوا، واستناداً إلى  :المصدر

  .بياناتالفر اتشير إلى عدم تو..   :مالحظة
البينية العربية ال يقتصر أثر المساعدات الرسمية   

م هذه المساعدات فقط بل على الطريقة للتنمية على حج
التي تُصرف بها وعلى القطاعات والبرامج التي تخصص 
لتمويلها، وبالتالي فإن كفاءة استخدام هذه المساعدات ال تقل 
أهمية عن زيادة حجم هذه المساعدات من البلدان المانحة، 
وال بد من إيجاد الوسائل للتعاون بين البلدان المانحة 

  .المتلقية من أجل زيادة كفاءة استخدام المساعدات والبلدان
  

كفاءة استخدام هذه لوال بد من إجراء تقييم   
  .على التنمية االقتصادية واالجتماعية هاأثروالمساعدات 

ويساعد هذا التقييم على تحسين أداء القائمين على تنفيذ 
هذه المساعدات وتصحيح األخطاء وعالج أوجه استخدام 

وهذا األسلوب متبع من قبل البلدان   .وجدتالقصور إن 
المتقدمة لتقييم المساعدات الرسمية التي تقدمها إلى البلدان 

النامية، وخصوصاً تلك التي تنفذ من خاللها مشاريع 
إنمائية، حيث تقوم هذه البلدان بتقييم التنفيذ وأثره 
 االقتصادي على التنمية المستدامة في البلدان النامية المتلقية

  .للمساعدة
  

وأظهر العديد من الدراسات ضعف العالقة بين   
تدفق المساعدات الرسمية للتنمية والنمو االقتصادي في 
البلدان المتلقية، وأن هذه العالقة غير مؤكدة على أحسن 
تقدير، وعليه فإن تدفق المساعدات الرسمية البينية للتنمية 

مساعدات دوراً هاماً إال أن لهذه ال . ال يولِّد نمواً اقتصادياً
في تحسين الخدمات العامة، وال سيما الخدمات االجتماعية 

كما أظهر بعض الدراسات أن   .المرتبطة بالتعليم والصحة
تدفق المساعدات الرسمية للتنمية يشجع تدفق االستثمار 

  .األجنبي المباشر
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  رؤية من البلدان العربية: انتقال العمالة في إطار العولمة والتكامل  -لثاًثا
  

تعد التدفقات التجارية والمالية والبشرية األركان   
وقد حظيت هذه العناصر باهتمام   .الثالثة لظاهرة العولمة

منقطع النظير على مستوى البحث والتحليل واإلنجازات 
القرار في المجاالت والطموحات، وعلى مستوى صانعي 

وحاولت البلدان العربية، مثل سائر  . السياسية واالقتصادية
بلدان العالم، االستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة 

فبادرت بعض  . والتخفيف من التحديات المتصلة بها
البلدان العربية إلى توجيه جل اهتمامها نحو تحرير التجارة 

ة العالمية وعقد االتفاقات واالنضمام إلى منظمة التجار
 . الثنائية واإلقليمية، وذلك بغية النفاذ إلى األسواق الخارجية

كما بادرت بلدان أخرى إلى تحسين المناخ االستثماري 
 . والتشريعي واإلجرائي لجذب االستثمار األجنبي المباشر

ولكن لم تحدث مبادرات فعالة ذات تأثير فيما يتعلق 
لذلك فإن  . الثالثة وهي انتقال العمالةبالركيزة األساسية 

مجالي التجارة واالستثمار قد شهدا تحسناً ملحوظاً وبقي 
تحرير انتقال العمالة مجاالً يعاني من اإلهمال، مما سبب 

في ارتفاع الزيادة  تتمثل جلياًتبعات في غاية القسوة 
السكانية والبطالة بمعدالت تفوق ما يماثلها من معدالت في 

 .العالم األخرى مناطق
  

  الهجرة على المستوى العالمي  - ألف
  

كانت الحاجة وال تزال، منذ القدم حين كان اإلنسان   
يبحث عن الموارد في مختلف بقاع العالم وحتى اليوم، أهم 
أسباب الهجرة، سواء كانت حاجة اقتصادية أو أمنية، أو 
هروباً من آثار الحروب والكوارث الطبيعية مثل 

  .ت والجفافالفيضانا
  

، )7(مليار نسمة 6.6ويبلغ عدد سكان العالم حالياً أكثر من 
وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للموارد المتاحة وإلمكانية توفير 

وتشير  . فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل
إلى أن الحقبة األولى  Levinدراسة صادرة عن معهد 
، شهدت 1914إلى عام  1814للعولمة، والممتدة من عام 

هجرة نحو مليون نسمة سنوياً، وأن المهاجرين في هذه 
  .)8(في المائة من سكان العالم 10الحقبة كانوا يمثلون نحو 

  
  

                                                      
)7 (Lester R. Brown, Earth Policy Institute, World 

Facing Huge New Challenge on Food Front: Business-as- 
Usual Not a Viable Option, 16 April 2008.  Available at: 
.                                                              policy.org-www.earth 

)8 (The LEVIN Institute, Globalization 101.Org 
project, Migration and Globalization, 2008. Available at: 

.                                                       www.globalization101.org 

  تطور الهجرة  -1
  

يشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن الهجرة   
مليون نسمة أو  200إلى أن نحو  2008والتحويالت لعام 

ون خارج بلدانهم التي في المائة من سكان العالم يعيش 3
 9.2ولدوا فيها، وأن هذا العدد من المهاجرين يشمل نحو 

مليون الجئ، وأن أكثر البلدان المستقبلة للمهاجرين هي 
الواليات المتحدة األمريكية، وروسيا، وألمانيا، وأوكرانيا، 

  .)9(وفرنسا، وبلدان مجلس التعاون الخليجي
  

ة الدولية إلى أن ويشير تقرير للجنة العالمية للهجر  
عدد المهاجرين يوازي عدد سكان بلد ضخم مثل البرازيل، 

وقد سجلت   .شخصاً يعد مهاجراً 35وأن واحداً من كل 
الهجرة في العالم زيادات مضطردة في العقود األربعة 

مليوناً في عام  82الماضية، فكان عدد المهاجرين نحو 
، ويبلغ 2000 مليوناً في عام 175، وارتفع إلى نحو 1970

ويشير التقرير إلى أن النساء  . مليون 200حالياً نحو 
في المائة من العدد اإلجمالي للمهاجرين،  48.6يشكلن نحو 

يعشن في البلدان  في المائة من المهاجرات 51وأن 
كما يالحظ التقرير أن عدد المهاجرين في عام  . المتقدمة
لداَ، وارتفع ب 48في المائة من سكان  10كان يمثل  1970

بلداَ، وما بين  70ليصل إلى  2000عدد البلدان في عام 
زاد عدد المهاجرين الذين يعيشون  2000و 1970عامي 

أما  . ماليين 110مليوناً إلى  48في البلدان المتقدمة من 
عدد المهاجرين الذين يعيشون في البلدان النامية فقد ارتفع 

  .)10(مليوناً 65مليوناً إلى  52من 
  

وهكذا فإن عدد المهاجرين في العالم زاد بقدر يفوق   
وكان من الطبيعي   .وحتى اآلن 1970الضعفين منذ عام 

أن تستقطب بلدان الشمال أعداداً أكبر من المهاجرين نظراً 
لمستوى األجور والتعليم والبنية األساسية وتوافر الخدمات 
ن والرفاهية بشكل عام، فقد بلغت نسبة المهاجرين الذي

في المائة وفي  60يعيشون في البلدان الصناعية المتقدمة 
  .في المائة 40البلدان النامية 

  
وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بشأن   

التوزيع النسبي للمهاجرين، فإن عدد المهاجرين من أوروبا 

                                                      
)9 (World Bank, Migration and Remittances Fact 

.   www.worldbank.org/publications. Available at: book 2008 
)10 (Global Commission on International Migration 

(GCIM), Migration at Glance, 2008. Available at: 
.                                                                          www.gcim.org 
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مليوناً، يليه عدد العمالة  56يعد األضخم، حيث قُدر بنحو 
مليوناً، أما أمريكا  50التي قُدرت بنحو المهاجرة من آسيا و

 41الشمالية فتأتي في المرتبة الثالثة وبعدد يقدر بنحو 
وفي هذا اإلطار نشير إلى الهجرة غير  . مليون مهاجر

الشرعية من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال وهي التي تتم 
دون حيازة المهاجر على تراخيص رسمية بالهجرة أو 

هله للدخول إلى البلدان المتقدمة، حيث تفيد الوثائق التي تؤ
ماليين شخص  4مليون و 2.5التقديرات أن ما بين 

وفي  . )11(يعبرون الحدود الدولية دون ترخيص بالهجرة
السنوات القليلة الماضية، بدأت البلدان المستقبلة للهجرة 
تضع رقابة شديدة على الهجرة غير الشرعية في محاولة 

رين، وذلك ألسباب أمنية أو اقتصادية لتقليص عدد المهاج
 11أو حتى فكرية وثقافية، خصوصاً بعد أحداث 

في الواليات المتحدة األمريكية التي  2001سبتمبر /أيلول
ألقت بظاللها على الهجرة الدولية وأثّرت سلباً على انتقال 
األشخاص من بلدان معينة إلى بلدان الشمال، وهو ما أدى 

ة حتى أمام سفر األشخاص الذين إلى وضع عوائق كثير
 .يسعون إلى السياحة وليس إلى فرص العمل أو اإلقامة

  
  أسباب الهجرة  -2

  
يفوق عدد سكان بلدان جنوب آسيا المليار نسمة،   

في المائة من سكان العالم، ويعيش ما  22أي ما يمثل نحو 
كما أن  . )12(في المائة منهم تحت خط الفقر 40و 30بين 

دوالر في اليوم بلغت  2ن الذين يعيشون على نسبة السكا
في المائة من إجمالي السكان في بنغالديش،  82.8نحو 

في المائة في باكستان،  73.6في المائة في الهند، و 79.9و
في المائة في الفلبين،  47.5في المائة في نيبال، و 68.5و
في المائة في  43.6في المائة في الصين، ونحو  46.7و

د الفقر من أهم أسباب الهجرة في هذه البلدان ويع . مصر
وعلى  . التي تعتبر بلداناً مصدرة رئيسية للمهاجرين

الجانب اآلخر، يقدر األجر اليومي للعمالة المحلية في 
دوالراً، وفي هونغ كونغ بنحو  80المملكة المتحدة بنحو 

دوالراً، وفي سنغافورة وماليزيا وبعض بلدان الشرق  17
وتشكل مستويات األجر   .)13(دوالرات 5حو األوسط بن

اليومي في مثل هذه البلدان جاذباً رئيسياً لهجرة العمالة 
  .إليها

                                                      
)11 (Maria Anglae Villalba, DVV International, 

Adult Education: Migration and Integration from  
an International perspective, 2007. Available at:  

.              dvv.de/index.php?article_id=726&clang=1-www.iiz 
)12 (Kamal Raj Dhungel, World Bank, Remittances: 

A significant income source, 2008.  Available at: 
                                              .                  www.worldbank.org 

 .11المرجع المذكور في الحاشية ) 13(

  
  

 تحويالت المهاجرين المالية  - باء
 

وبما أن الفقر يعد أحد أهم أسباب الهجرة، تأتي   
التحويالت المالية التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في 

شريان الحياة الذي يمد األسر  أوطانهم األصلية بمثابة
وفي هذا   .بالموارد الالزمة لتأمين احتياجاتها األساسية

الجزء نناقش موضوع التحويالت المالية وآثارها 
  .االقتصادية على مستوى العالم

  
  التطورات التي شهدتها التحويالت المالية  -1

  
 . ارتفعت قيمة التحويالت مع تزايد عدد المهاجرين  

 1995أكثر من ثالث مرات ما بين عامي  فتضاعفت
مليار دوالر إلى نحو  101.6، حيث ارتفعت من 2007و

مليار دوالر، كما حققت نسبة نمو سنوية بلغت نحو  337
ويبين الجدول  . 2007-2002في المائة خالل الفترة  11
التدفقات المالية لتحويالت المهاجرين طبقاً ألحدث  20

 .2008يوليو /رت في تموزعملية مراجعة وتدقيق نش
  

مليار  251وقد حصلت البلدان النامية على نحو   
في المائة من إجمالي  74.5دوالر، أي ما يقارب 

التحويالت في العالم، علماً بأن عدد سكان البلدان النامية قد 
، أي ما يمثل نحو 2006مليار نسمة في عام  5.5بلغ نحو 

لم، وأن دخلها في المائة من إجمالي سكان العا 84.2
 24تريليون دوالر، أي ما نسبته  11.6القومي قد بلغ نحو 

أما الدخل الفردي في البلدان  . في المائة من الدخل العالمي
  ، أي 2006دوالر في عام  2000النامية فقد بلغ نحو 

في المائة من الدخل الفردي على  24.9ما يمثل نحو 
هذه البلدان نحو وبلغ عدد المهاجرين من  . مستوى العالم

في المائة من إجمالي عدد  2.7مليون نسمة، أي نحو  145
وقد بلغت قيمة التحويالت إلى بلدان أمريكا  . )14(سكانها

  مليار دوالر، أي  61الالتينية ومنطقة الكاريبي نحو 
في المائة من إجمالي التحويالت إلى  40.4ما يوازي 

والمحيط الهادئ ثم البلدان النامية، تليها بلدان شرق آسيا 
أما التحويالت إلى بلدان الشرق   .بلدان جنوب آسيا

األوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل البلدان العربية، فبلغت 
في المائة من  19.2مليار دوالر، أي ما نسبته  29نحو 

في المائة من  8.6إجمالي التحويالت إلى البلدان النامية و
 .العالمإجمالي التحويالت على المستوى 

                                                      
 .9المرجع المذكور في الحاشية ) 14(
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  )2007- 2002(تدفق تحويالت العاملين في الخارج إلى البلدان النامية   -20الجدول 
  

  

  قيمة التحويالت
  )بمليارات الدوالرات(

  نمو التحويالت
  )نسبة مئوية(

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2006-2007  2002-2007  
  التدفقات الداخلة
  118  11  251  226  194  163  143  116  البلدان النامية

  100  11  59  53  47  39  35  29  شرق آسيا والمحيط الهادئ
  246  22  47  39  32  23  16  14  أوروبا ووسط آسيا

  117  6  61  57  48  42  35  28  والكاريبي ةأمريكا الالتيني
  89  8  29  27  24  23  20  15  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  82  11  44  40  33  29  30  24  جنوب آسيا
  132  7  12  11  10  8  6  5  الصحراء الكبرى أفريقيا جنوب

  118  15  33  29  24  20  17  15  البلدان منخفضة الدخل
  118  11  218  197  169  143  127  100  البلدان متوسطة الدخل
في منظمة التعاون (البلدان مرتفعة الدخل 

  54  12  81  72  68  67  61  53  )والتنمية في الميدان االقتصادي
 اون والتنميةالبلدان خارج منظمة التع
  304  7  5  4  4  3  2  1  في الميدان االقتصادي

  99  11  337  303  266  234  206  170  العالم
  التدفقات الخارجة

  177  23  52  42  34  30  22  19  البلدان النامية
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  78  13  159  141  126  15  101  89  االقتصادي
 والتنمية البلدان خارج منظمة التعاون

  17  2  28  27  24  22  23  24  في الميدان االقتصادي
  81  13  238  210  184  167  147  131  العالم

  
 ,Dilip Ratha, Sanket Mohapatra, K.M. Vijayalakshmi, Zhimei Xu, World Bank, Migration and Development Brief 5  :المصدر

Revisions to Remittance Trends 2007.  10 July 2008.                                                                                                                                   
  

أن إجمالي التحويالت  20ويالحظ من الجدول   
مليار دوالر في عام  170الداخلة في العالم قد زادت من 

ومن بين  . 2007في عام مليار دوالر  337إلى  2002
البلدان الرئيسية التي ترسل منها التحويالت تأتي الواليات 

، تليها )مليار دوالر 42.2(المتحدة في المرتبة األولى 
، وسويسرا )مليار دوالر 15.6(المملكة العربية السعودية 

  ).مليار دوالر 12.3(، ثم ألمانيا )مليار دوالر 13.8(
يسية المستقبلة للتحويالت تأتي الهند ومن بين البلدان الرئ

 25.7(، تليها الصين )مليار دوالر 27(في المرتبة األولى 
، ثم الفلبين )مليار دوالر 25(، والمكسيك )مليار دوالر

  .)15(2007، وذلك لعام )مليار دوالر 17(
  
  اآلثار االقتصادية للتحويالت المالية  -2
  

صدراً حيوياً تُعتبر تحويالت المهاجرين المالية م  
للتدفق المالي إلى بلدانهم األصلية، وهي تساهم، إلى جانب 

                                                      
 .9المرجع المذكور في الحاشية  )15(

تدفق االستثمار األجنبي المباشر وتكنولوجيا المعلومات، 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن  . في زيادة وتيرة العولمة

مليار دوالر  300قيمة إجمالي التحويالت في العالم بلغت 
ي االستثمار األجنبي متجاوزة قيمة إجمال 2006في عام 

مليار دوالر، مما يعني أن  167المباشر التي بلغت نحو 
تحويالت المهاجرين المالية على مستوى العالم توازي 
ضعفي االستثمار األجنبي المباشر، أو أن االستثمار 

. في المائة من حجم هذه التحويالت 55األجنبي يمثل نحو 
اإلجمالي فبلغت نحو  أما نسبة التحويالت إلى الناتج المحلي

في المائة للبلدان النامية،  2في المائة للعالم، ونحو  0.2
في المائة للبلدان منخفضة الدخل في عام  3.7ونحو 
وعلى مستوى بعض البلدان بلغت نسبة تحويالت  . 2004

المهاجرين المالية من الناتج المحلي اإلجمالي في هايتي 
في المائة، وفي  13.5في المائة، وفي الفلبين  24.8نحو 

في المائة لعام  13.2الجمهورية الدومينيكية نحو 
2004)16(. 

                                                      
)16(  Michael A. Edberg and Manrise D. Lovi, The 

Impact of Remittances on Economic Growth, 2008.                   
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اآلثار االقتصادية للتحويالت  21ويوضح الجدول   
 . في ثمانية بلدان مختارة من مناطق العالم المختلفة

فتحويالت المهاجرين المالية توازي نسبة كبيرة من قيمة 
ة بلدان هي الصادرات من السلع والخدمات في ثالث

أضعاف  10باكستان والفلبين ومصر، وتوازي أكثر من 
المساعدات الرسمية للتنمية في الهند وتفوق المساعدات 

أما نسبة  . ضعفاً 20الرسمية للتنمية في الفلبين بأكثر من 
التحويالت إلى االستثمار األجنبي المباشر فبلغت أكثر من 

ضعاف في الهند، أضعاف في الفلبين، وأكثر من ثالثة أ 10
  .وما يقارب الضعفين في اليونان وباكستان ورومانيا

  
لتحويالت العاملين  ةاآلثار االقتصادي  -21الجدول 

  )2005 -  بلدان مختارة(المهاجرين 
  

بة من كنس
االستثمار 
األجنبي 
  المباشر

 )في المائة(

كنسبة من 
المساعدات 

الرسمية للتنمية 
 )في المائة(

كنسبة من 
صادرات 

لسلع ا
  والخدمات

 )في المائة(

  التحويالت
بماليين (

 دـالبل )الدوالرات
باكستان 4280 24 257 196
البرتغال 3017 6 00 94
تركيا 851 1 183 9

رومانيا 4733 14 00 214
الفلبين 13566 30 2414 1198
  مصر 5017 20 342 93
الهند 23725 16 1376 360
اليونان 1220 2 00 191

 ,.Shahbaz, M., Rehman,J. and Hussain, W  :رالمصد
International Research Journal of Finance and Economics, 
Issue 14, 2008, Does foreign remittances reduce government 

. www.eurojournals.com/finance.htmAvailable at:  spending?  
  

ت ويتضح من تحليل هذه األرقام أن تحويال  
المهاجرين المالية يمكن أن تساهم بفعالية في تخفيض حدة 
الفقر في البلدان النامية والبلدان األقل نمواً، مما يولد األمل 
في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومنها تخفيض نسبة 

في المائة بحلول  50السكان الذين يعانون من الفقر بنحو 
  .2015عام 

  
 طالة في البلدان العربيةواقع العمالة والب  - جيم

  
تكتسب الهجرة والتحويالت أهمية كبيرة في المنطقة   

العربية حيث توجد البلدان المنتجة والمصدرة للنفط وهي 
بلدان غنية يرتفع فيها معدل النمو ومستوى الدخل، ولذلك 

ويناقش هذا   .تعد جاذبة للعمالة من جميع أنحاء العالم
لسكان، والبطالة، والعمالة الجزء بعض القضايا مثل ا

  .الوافدة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي
  

تُعد نسبة المواطنين العاملين إلى إجمالي عدد   
السكان في منطقة الشرق األوسط األقل مقارنة بباقي 

في المائة  46.4فقد بلغت هذه النسبة نحو .  مناطق العالم
مائة في في ال 71.7، بينما بلغت )17(2005فقط في عام 
في  61.4في المائة في جنوب آسيا، و 57.2شرق آسيا، و

وبلغ عدد العاملين في البلدان العربية   .المائة في العالم
، علماً بأن عدد 2005مليون شخص في عام  88نحو 

وارتفعت البطالة بشكل  . مليون نسمة 338السكان تجاوز 
 كبير في البلدان غير المصدرة للنفط والتي يمثل عدد

سكانها نحو ثلثي السكان العرب، نتيجة للزيادة السكانية 
المضطردة واألوضاع االقتصادية الصعبة، إذ بلغ عدد 

مليوناً،  17العاطلين عن العمل في البلدان العربية أكثر من 
في المائة من إجمالي القوى العاملة، مقارنة  14أي بنسبة 

ي المائة ف 3.8في المائة على مستوى العالم، و 6.2بنحو 
في المائة في منطقة جنوب  4.7في منطقة شرق آسيا، و

وقد بلغ معدل نمو البطالة بشكل عام في البلدان   .آسيا
أما نسبة البطالة في   .في المائة سنوياً 3العربية نحو 

في المائة من  25صفوف الشباب فقد بلغت ما يقارب 
بطالة الشباب العرب وهو ما يشكل ضعفي النسبة العالمية لل

  .)18(بين الشباب
  

ويقتضي استيعاب النمو الحاصل في القوى العاملة   
 4في المائة و 3.5في المنطقة العربية بمعدل يتراوح بين 

 نمليو 70مليون و 55في المائة سنوياً، توليد ما بين 
وتُعتبر البلدان  . 2020فرصة عمل من اآلن وحتى عام 

لتعاون الخليجي، المصدرة للنفط، وال سيما بلدان مجلس ا
المجموعة الوحيدة في المنطقة العربية القادرة على توفير 

 .فرص عمل، لما تملكه من إمكانات مادية
  

وبما أن البطالة والفقر هما من أهم أسباب تفاقم   
األزمات في بعض البلدان العربية، ومع األخذ بعين 

لث االعتبار أن القطاع العام في هذه البلدان يستطيع توفير ث
المطلوب من فرص العمل فقط، تقع على القطاع الخاص 
مسؤولية توفير الثلثين اآلخرين، مما يزيد األزمات 

وعلى الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي   .)19(اًتعقيد
اإلجمالي العربي قد ارتفع في بداية العقد األول من القرن 
ية الحادي والعشرين، إال أن ارتفاع معدل الزيادة السكان

وارتفاع نسبة الشباب وصغار السن من إجمالي عدد 
السكان يعتبران من العوامل التي تضعف قدرة البلدان على 

                                                      
)17 (Nimrod Raphaeli, The Middle East Media 

Research Institute, Unemployment in the Middle East: 
Causes and consequences, 2006. Available at: 
www.memri.org/bin/printerfriendly/pf.cgi.                               

رسمية، مصادر إحصائية منظمة العمل العربية،  )18(
2008.  

  .المرجع نفسه) 19(
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وباإلضافة إلى ذلك،  . )20(توليد فرص العمل المطلوبة
تواجه المنطقة العربية، على غرار مناطق العالم األخرى، 
مشكلة ارتفاع معدالت التضخم التي تفاقمت في اآلونة 

خيرة وتمثلت خصوصاً في ارتفاع أسعار الغذاء األ
كما تعاني بعض  . وانخفاض قيمة الدخل الحقيقي للعاملين

بلدان المنطقة من انعدام االستقرار السياسي، وزيادة حدة 
التوترات األمنية، مما يزيد من صعوبة األوضاع 

 .االقتصادية
  

  ة والتحويالت الماليةهجرة العمال  - دال
  العربية في المنطقة   

  
 انتقال العمالة  -1

  
يمكن للبلدان العربية تعزيز التكامل اإلقليمي من   

 . خالل انتقال العمالة وتعزيز التجارة واالستثمار فيما بينها
   وبعد أن قامت هذه البلدان بتحرير التجارة واالستثمار،

ما زال التكامل اإلقليمي يستلزم رسم السياسات الالزمة 
 .وضع اآلليات لتنفيذ ذلكوالعمالة لتحرير انتقال 

  
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي القوى العاملة في   

مليوناً، بينهم  14.5بلدان مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 
 10في المائة من العمالة غير الوطنية، أي أن نحو  70.3

ماليين عامل وفدوا إلى بلدان المجلس، علماً بأن عدد سكانها 
وتختلف نسب العمالة غير   .مليون نسمة 35.1يبلغ نحو 

في المائة في كل  80الوطنية بين بلدان المجلس، حيث تفوق 
في  56.69اإلمارات العربية المتحدة والكويت، وتبلغ  من

البحرين، وذلك كما في المائة في  58.58في قطر والمائة 
 .22هو موضح في الجدول 

 
  بتها من القوىونس العمالة غير الوطنية  -22الجدول 

  )2005(في بلدان مجلس التعاون الخليجي العاملة 
  

  البلد
  إجمالي القوى العاملة

  )بآالف األشخاص(
العمالة غير الوطنية 

  )نسبة مئوية(
  82.26  3315  اإلمارات العربية المتحدة

  58.58  522  البحرين
  66.13  914  عمان
  56.69  555.7  قطر

  81.70  1594.6  الكويت
  64.57  7579  العربية السعوديةالمملكة 
  70.27  14480.3  اإلجمالي

                                                      
)20 (World Bank, Middle East and North Africa 

Region: Job creation in an Era of high growth. In: Economic 
Development and Prospects, 2007. Available at: 

        .                                                        www.worldbank.org  

  .2008منظمة العمل العربية، مصادر إحصائية رسمية،   :المصدر
 70نحو (وتشكل العمالة اآلسيوية الغالبية العظمى   

من إجمالي العمالة الوافدة إلى بلدان مجلس ) في المائة
بية التعاون الخليجي، تليها العمالة من الجنسيات العر

أما أقل الجنسيات تواجداً فهي   ).في المائة 23.3(
ويختلف التوزيع النسبي لجنسيات  . األمريكية واألوروبية

في  92العاملين بين بلدان المجلس، فيشكل اآلسيويون نحو 
في المائة  87.1المائة من العمال األجانب في عمان ونحو 

 . ي البحرينفي المائة ف 80في اإلمارات العربية المتحدة و
في المائة من إجمالي  40أما العمالة العربية فتشكل حوالي 

في المائة في المملكة  31.2العمالة األجنبية في قطر، و
في المائة في الكويت، وذلك كما  30.9العربية السعودية و

 .23هو موضح في الجدول 
  

  توزيع العمالة الوافدة إلى بلدان  -23الجدول 
  )2005(ن الخليجي مجلس التعاو      

  )نسبة مئوية(
  

  أخرى  األمريكية  األوروبية  اآلسيوية  العربية  البلد
  اإلمارات

  2.1  0.5  1.5  87.1  8.7  العربية المتحدة  
  3.6  2.0  2.0  80.1  12.4  البحرين
  2.0 ..  ..  92.4  5.6  عمان
  12.0 ..  1.9  46.0  40.0  قطر

  3.2  0.1  0.3  65.4  30.9  الكويت
  يةالمملكة العرب

  4.1  2.1  3.2  59.3  31.2  السعودية  
  إجمالي بلدان

  مجلس التعاون  
  3.6  1.2  2.1  69.8  23.3  الخليجي  

استناداً إلى بيانات منظمة العمل العربية ألحدث سنة متاحة   :المصدر
  .2008، وإلى مؤشرات رسمية لعام 2005

  .عدم توافر البياناتتشير إلى ..   :مالحظة
  

نسبي للعمالة الوافدة بحسب البلد في ويعد التوزيع ال  
غاية األهمية لصانعي القرار في بلدان مجلس التعاون 

الذي يبين أن  24الخليجي، وهو ما تم إيضاحه في الجدول 
المملكة العربية السعودية هي البلد الذي يستضيف أعلى 

 6نسبة من العمالة األجنبية حيث يوجد فيها أكثر من 
في المائة  54.1سية ويمثلون نحو جن 12ماليين عامل من 

من إجمالي عدد الوافدين إلى كافة بلدان مجلس التعاون 
كما أن العمالة الهندية متواجدة بكثافة في   .الخليجي

المملكة العربية السعودية وبعدد أقل في الكويت، والعمالة 
السورية تتواجد فقط في بلدين هما المملكة العربية 

بلغ عدد العاملين األتراك في المملكة و . السعودية والكويت
ألفاً، أما العمالة النيبالية فتوجد  80العربية السعودية نحو 

  .ألفاً 70فقط في قطر وبعدد بلغ نحو 
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  بلدان مجلس التعاون الخليجي الوافدة إلىالجنسيات الرئيسية للعمالة   -24الجدول 
  )وبآالف األشخاص لسنوات مختلفة(

  
  المستقبلةالبلدان         
  

  المرسلة البلدان

المملكة العربية 
  السعودية
2004  

  قطر
2002  

  عمان
2004  

  الكويت
2003  

  البحرين
2004  

  اإلمارات العربية المتحدة
2002  

  110  20  50..  50  260  األردن وفلسطين
 .. ..  9....  250  إندونيسيا
  40  30  80..  60  ..  إيران

  450  50  100  70  100  900  باكستان
  100 ..  170  110  ..  400  ديشغالبن

 .. .. ....  ..  80  تركيا
 .. ..  100....  100  الجمهورية العربية السورية

  160 ..  170  30  35  350  سري النكا
  30 ..  ....  ..  250  السودان
  120  25  70..  50  500  الفلبين
  140  30  260  30  35  900  مصر
  60 ..  ..  ..  ..  800  اليمن
 .. .. ....  70..  نيبال
  1200  120  320  330  100  1300  الهند
  .. ..  80..  ....  بردن

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Expert Group Meeting on International Migration and  :المصدر
development in the Arab Region, Arab Versus Asian Migrant Workers in the GCC Countries, by Andrzej Kapiszewski, Beirut, 15-17 
May 2006.                                                                                                                                                                                                      

  .إلى عدم توافر البياناتتشير ..   :مالحظة
  

  التحويالت المالية في المنطقة العربية  -2
  

يشير أحد المصادر إلى أن التحويالت النقدية في   
مليار دوالر في عام  40المنطقة العربية بلغت نحو 

مليارات دوالر عن عام  4، أي بزيادة قدرها 2008
ركزية في بلدان ، وذلك وفقاً لنشرات البنوك الم2007

كما يشير مصدر آخر إلى أن   .)21(مجلس التعاون الخليجي
قيمة تحويالت العاملين األجانب في بلدان مجلس التعاون 

 1975مليار دوالر ما بين عامي  413الخليجي فاقت 
مليار دوالر من المملكة العربية  260، منها 2002و

المتحدة،  مليار دوالر من اإلمارات العربية 65السعودية، و
مليار دوالر من  26مليار دوالر من الكويت، و 29و

مليار دوالر من  11مليار دوالر من قطر، و 23عمان، و
بلغ حجم التحويالت من بلدان  2006وفي عام  . البحرين

في  63مليار دوالر، منها  38مجلس التعاون الخليجي نحو 
ة من في المائ 15المائة من المملكة العربية السعودية، و

في المائة من بلدان  22اإلمارات العربية المتحدة، ونحو 
  .)22(المجلس األخرى

                                                      
)21 (Zawya, Remittances from GCC  to exceed $ 40 

                 .www.zawya.comAvailable at:   July 2008. billion,  

)22 (Shafiq al-Asadi, GCC Chamber of commerce 
worn of negative impact of migration labour- urged to open 
mernets to gulf citizens, 2008.                                                    

  إجراءات لتنظيم العمالة الوافدة إلى بلدان  -3
  مجلس التعاون الخليجي      

  
تحاول بلدان مجلس التعاون الخليجي إرساء قواعد   

لتحقيق التوازن بين متطلبات العمالة الوطنية ومتطلبات 
ألجنبية، مع الحفاظ على العالقات والمصالح التي العمالة ا

ولذلك فإنها تحاول مراعاة   .تربطها بجميع بلدان العالم
العدالة في استقطاب العمالة األجنبية، علماً بأن القطاع 

األعداد الكبيرة  بالعام في بلدان المجلس ال يمكنه استيعا
من العمالة األجنبية التي تضع ضغوطاً على الخدمات 

في  70و 60المتوافرة، بينما القطاع الخاص يوفر ما بين 
وقد أدت الزيادة السكانية في  . المائة من فرص العمل

في المائة سنوياً إلى ظهور  3بلدان المجلس بمعدل يقارب 
في المائة،  20في المائة و 9البطالة بنسبة تتراوح بين 

وإلى إحداث ضغط كبير على حكومات بلدان مجلس 
الخليجي من أجل تشغيل المواطنين في كل من  التعاون

القطاعين العام والخاص، فاتخذت عدداً من اإلجراءات 
  :)23(التنظيمية، ومنها ما يلي

  

                                                      
)23 (N. Janardhan, Expatriates Face a Changing 

Reality in Gulf countries, October 2006. Available at: 
.                      http://yaleglobal.yale.edu/article.print?id=8333 
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عدم فتح  قررت كل من عمان والبحرين  )أ( 
  بعض القطاعات أمام العمالة الوافدة؛

قررت حكومة المملكة العربية السعودية في   )ب( 
الة األجنبية بنحو النصف خالل تخفيض العم 2003عام 

عشر سنوات، مما يعني أن نصف العاملين األجانب في 
المملكة سوف يضطرون إلى العودة إلى بلدانهم بحلول عام 

، كما أنها خططت لتوليد نحو مليون فرصة عمل 2013
  ؛2010لمواطنيها بحلول عام 

 
أعلنت اإلمارات العربية المتحدة في عام   )ج( 
ف تتجه إلى التدقيق في منح تأشيرات أنها سو 2003

  الدخول للعمالة القادمة من بلدان آسيا؛
  

أوصى مجلس وزراء العمل والشؤون   )د( 
 2005االجتماعية لبلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 

سنوات ال يتم فيها اإلخالل باإلقامة القانونية  6بمدة 
 للمهاجرين أو التضييق عليهم في شروط التوظيف أو

  شروط اإلقامة؛
 

اإلمارات العربية المتحدة في عام  قررت  )•( 
تحديد إقامة  وباالتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة، 2006

سنوات  6العمال األجانب من غير أصحاب المهارات بمدة 
يتم بعدها اعتبارهم عماالً بعقود مؤقتة، مما يعني أن نحو 

إلى عمال مليوني عامل سوف يتغير وضعهم من مهاجرين 
  بعقود مؤقتة؛

 
أعلنت اإلمارات العربية المتحدة منح زيادة   )و( 
في المائة  15في المائة للعمالة الوطنية ونحو  25قدرها 

بعدما أثر ارتفاع معدالت التضخم بشكل  للعمالة األجنبية
بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومنها  كبير على اقتصادات

ي بلغ معدل التضخم فيها نحو اإلمارات العربية المتحدة الت
 2005أبريل /في المائة خالل سنة واحدة منذ نيسان 22

  ؛2006أبريل /إلى نيسان
 

رفض مجلس الشورى في المملكة العربية   )ز( 
فرض ضريبة على الدخل بنحو  2003السعودية في عام 

في المائة للعمالة األجنبية التي يفوق متوسط دخلها  10
ذلك حرصاً على مصالح العمال دوالر، و 800الشهري 
  األجانب؛

 
تدرس اإلمارات العربية المتحدة فرض   )ح( 

  ضريبة القيمة المضافة؛
 

أنه يدرس فرض  2006أعلن الكويت في عام   )ط( 
  في المائة؛ 10ضريبة على الدخل بنحو 

  
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية في   )ي( 

ق اإلنسان، وأعلن على إنشاء لجنة وطنية لحقو 2003عام 
أنه يمكن لألجانب التقدم  2004مجلس الشورى في عام 

  بطلب لإلقامة؛
  

تبنت قطر اقتراحات بإنشاء لجنة وطنية   )ك( 
  لحقوق اإلنسان؛

 
سمحت اإلمارت العربية المتحدة لألجانب   )ل( 

  .باالتجار في األسهم والسندات
  

وفي ضوء ما تقدم، يطرح السؤال عن مستقبل  
عمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والذي سوق ال

  :)24(يعتمد على عدة متغيرات أهمها
  

  عدد الشباب القادمين إلى سوق العمل؛  )أ( 
 

مدى توفير فرص عمل للمواطنين وهو ما   )ب( 
  يرجع إلى تشريعات الحكومات بالدرجة األولى؛

 
مدى قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل   )ج( 
  جديدة؛

 
تقبل العمالة الوطنية ألجور منخفضة أو مدى   )د( 

  أعمال دون المستوى المقبول؛
 

 .السياسية واألمنية في المنطقة االعتبارات  )•(  
  

  التزامات بعض البلدان العربية بشأن انتقال  -4
  األشخاص الطبيعيين    

  
تقوم كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية   

أن التجارة في السلع بإعداد جداول خاصة بااللتزامات بش
وقد جاءت التزامات بعض الدول   .والتجارة في الخدمات

العربية األعضاء في المنظمة بشأن تحرير انتقال 
  :األشخاص الطبيعيين على النحو التالي

  
  االلتزامات العامة  

  

                                                      
)24 (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, Expert Group Meeting on International 
Migration and development in the Arab Region, Arab Versus 
Asian Migrant Workers in the GCC Countries, by Andrzej 
Kapiszewski, Beirut, 15-17 May 2006.                                      
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التزمت بعدم التحرير، باستثناء : تونس  )أ(  
مكنها تعيين الشركات المتجهة بالكامل نحو التصدير والتي ي

 أربعة مديرين أجانب؛
  

التزمتا بعدم التحرير، باستثناء : قطر والكويت  )ب(  
الفئات الخاصة بالمديرين والمتخصصين والفنيين من ذوي 
المهارات العالية، مع عدم السماح بدخول العمالة المستقلة 

، وقصر البرامج االجتماعية )من المهنيين المستقلين(
ت الرعاية الصحية المجانية على واإلسكان وبعض مجاال
 مواطني البلدين فقط؛

  
حددت نسبة العمالة األجنبية المسموح : مصر  )ج(  

في المائة من إجمالي  10بها في أي منشأة بما ال يزيد عن 
  العمالة في المنشأة؛

  
لم تلتزم بشأن انتقال األشخاص : البحرين  )د(  

  الطبيعيين؛
  

ر، باستثناء بعض التزم بعدم التحري: األردن  )•(  
الفئات، ومنها زائرو األعمال الذين حدد لهم فترة إقامة 

والعمالة المتنقلة بين أفرع  يوماً، 90مسموح بها بنحو 
الشركة التي يشترط أن يكون قد مضى عام على عمل 
المتنقل في الشركة األساسية في بلده؛ كما وضع تعريفات 

بدخولهم،  للمديرين والمتخصصين والمهنيين المسموح
واشترط الحصول على تصاريح عمل تمنح لمدة سنة 
واحدة قابلة للتجديد، وعلى المديرين أن يكونوا مقيمين في 

  األردن؛
  

التزمت بمنح زائري األعمال إقامة : عمان  )و(  
يوماً، والسماح للعمالة المتصلة بالشخصيات  90لفترة 

ترة أخرى المعنوية بالدخول لفترة سنتين قابلة للتجديد لف
في المائة من  20سنوات، على أال تتعدى  4وبحد أقصى 

  إجمالي العمالة؛
  

التزمت بدخول فئة : اإلمارات العربية المتحدة  )ز(  
يوماً، ودخول العمالة المتنقلة بين  90زائري األعمال لمدة 

 3أفرع الشركة لفترة سنة قابلة للتجديد لفترة وبحد أقصى 
دد المديرين والمتخصصين سنوات، بشرط أال يتعدى ع

في المائة من إجمالي عدد العاملين  50والتنفيذيين األجانب 
  من تلك الفئات في الشركة؛

  
التزمت بدخول : المملكة العربية السعودية  )ح(  

يوماً، ودخول العمالة المتنقلة  180زائري األعمال لفترة 
 بين أفرع الشركة لفترة سنتين قابلة للتجديد لفترة أخرى،

في المائة من إجمالي العمالة في  25بشرط أال تزيد عن 

أشخاص، مع االحتفاظ ببعض  3الشركة وبحد أدنى 
المناصب في الشركة للعمالة من المواطنين؛ كما التزمت 
بفئة موردي الخدمة المتعاقدين والمهنيين المستقلين لفترة 

يوماً قابلة للتجديد لفترة أخرى مع تحديد العديد من  180
لقطاعات الفرعية التي يسمح في إطارها بدخول ا

األشخاص الطبيعيين من هاتين الفئتين؛ والتزمت السعودية، 
دون غيرها من الدول األعضاء، بدخول عمال الصيانة 

  .يوماً قابلة للتجديد 90لفترة 
  

  االلتزامات القطاعية  
  

اشترط الجنسية األردنية لموردي : األردن  )أ(  
لفرعية للخدمات المهنية وخدمات عدد من القطاعات ا

األعمال، وأن يكون المدير أردنياً لخدمات التعليم والتأمين 
  والصحة والنقل الجوي والخدمات السمعية والبصرية؛

  
سمحت بدخول المديرين ذوي : مصر  )ب(  

سنوات  5الكفاءات العالية في قطاع خدمات التأمين لفترة 
نين على األقل من قابلة للتجديد، على أن يتم تعيين اث

المساعدين المصريين؛ كما اشترطت أال تقل خبرة المدير 
سنوات في البنوك المصرية  10العام في قطاع البنوك عن 

عدا عن فروع البنوك األجنبية؛ واشترطت في خدمات 
في المائة من أفراد الطاقم من  95النقل البحري أن يكون 

ئة من إجمالي في الما 90المصريين وأال تقل أجورهم عن 
األجور، وأن يكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من 

  .المصريين
  

  استثناءات البلد اَألولى بالرعاية  
  

منحت حق العمالة الوطنية الكاملة لكل : مصر  )أ(  
 ةمن األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والجماهيري

العربية الليبية، والسودان، والعراق، وقطر، واليمن، 
  ان؛واليون

  
أتاحت إمكانية الدخول في اتفاقات : تونس  )ب(  
التأمينات االجتماعية وتوفير المزايا التي تخص  نثنائية بشأ

بها المواطنين التونسيين، مثل التأمين االجتماعي 
والصحي، للمواطنين من أي بلد آخر يكون بينه وبين 

  تونس اتفاق بهذا الشأن؛
  

الخدمات بين قرر التمييز في رسوم : األردن  )ج(  
موردي الخدمات من البلدان العربية وموردي الخدمات من 
البلدان غير العربية، وزيادة الرسوم السنوية الستخراج 
تصاريح العمل في كافة قطاعات الخدمات لغير العرب؛ 
ومنح األردن معاملة وطنية كتلك الممنوحة لمواطنيها فيما 
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من كل من باكستان،  يختص بالتأمينات االجتماعية للوافدين
  ، ومصر؛نوتركيا، والفلبي

  
منحت معاملة : اإلمارات العربية المتحدة  )د(  

تفضيلية لموردي الخدمات من البلدان األعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي والبلدان العربية في منطقة التجارة الحرة 

  العربية الكبرى؛

بلد منحتها فرنسا استثناء من مبدأ ال: الجزائر  )•(  
اَألولى بالرعاية فيما يختص بتسهيل إجراءات نفاذ 
األشخاص الطبيعيين إلى أراضيها لتوريد أي من األنشطة 

  الحديثة؛
منحتها تركيا : الجماهيرية العربية الليبية  )و(  

استثناء من القيود المفروضة على تحويالت العمالة 
  .األجنبية من قبل شركات أجنبية

  

 األشخاص الطبيعيين في إطار منظمة التجارة العالميةانتقال   -4اإلطار 
  

انطالقاً من أهمية موضوع انتقال األشخاص الطبيعيين بين البلدان وتحرير العمالة، خاصة وأن البلدان العربية تشمل بلداناً   
  : في هذا اإلطار، ومنهامرسلة للعمالة وأخرى مستقبلة لها، نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع منظمة العمل العربية، عدة أنشطة 

، )أ(إعداد دراسة حول تحرير حركة األشخاص الطبيعيين وفقاً لالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وأثره على البلدان العربية
  ويتم التطرق فيما يلي  . )ب(وعقد ورشة عمل إقليمية حول انتقال األشخاص الطبيعيين وأثره على التنمية في البلدان العربية

  وفقاً إلى التجارة في الخدمات مع التركيز على الشكل الرابع من أشكال توريد الخدمات وهو انتقال األشخاص الطبيعيين، 
  والمعروف اختصاراً باتفاق الغاتس  1994الذي اعتُمد في عام  للتعريف الوارد في االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات

)General Agreement on Trade in Services-GATS(.  
  

  تجارة في الخدماتال  - 1
  

  :تم تعريف التجارة في الخدمات في اتفاق الغاتس لمنظمة التجارة العالمية بأنها توريد الخدمة وفق أحد األشكال األربعة التالية  
  

  ؛)مثل خدمات االتصاالت(توريد الخدمة عبر الحدود دون انتقال مورد أو مستهلك الخدمة   )أ(  

 ؛)مثل خدمات السياحة(المستهلك إلى بلد آخر بقصد استهالك الخدمة  لوريد الخدمة من خالل انتقات  )ب(  
  ؛)مثل فروع المصارف(انتقال مورد الخدمة األجنبي من بلد ما للتواجد التجاري في بلد آخر   )ج(  

آخر، وهو انتقال مؤقت لمورد انتقال أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من بلد ما لتوريد الخدمة داخل أراضي بلد   )د(  
  .الخدمة مع ما يلزمه من إداريين وعمال

  
مثل (األعمال التجارية : قطاعاً رئيسياً للخدمات وهي 12وقد حددت أمانة مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية   

، والتشييد والخدمات )لخدمات السمعية والبصريةالبريد، والبريد السريع، واالتصاالت، وا(الخدمات المهنية، ووسائل االتصال 
، والصحة، والسياحة والسفر، والترفيه والثقافة )مثل التأمين والبنوك(الهندسية ذات الصلة، والتوزيع، والتعليم، و البيئية، والمال 

لدول األعضاء التزامات بشأن كل ويتم التفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن تقديم ا . والرياضة، والنقل، وخدمات أخرى
من قطاعات التجارة في الخدمات إلى جانب االلتزامات في مجال التجارة في السلع، وهي إما التزامات عامة، مثل عدم التمييز بين 

التزامات محددة، المورد المحلي واألجنبي، واعتماد الشفافية عن طريق نشر اإلجراءات والقوانين المتعلقة بالتجارة في الخدمات؛ أو 
  مثل االلتزامات األفقية التي تسري على جميع قطاعات الخدمات وتشمل قيوداً على النفاذ إلى األسواق وعلى المعاملة الوطنية 

  .، وااللتزامات القطاعية)أو عدم التمييز بين المورد المحلي واألجنبي(
  

  نتقال األشخاص الطبيعيينإ  - 2
  

ويعني انتقال أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من دولة عضو في منظمة التجارة  ل توريد الخدماتهو الشكل الرابع من أشكا  
  . العالمية إلى دولة عضو أخرى لتوريد الخدمة داخل أراضيها، وهو انتقال مؤقت لمورد الخدمة مع ما يلزمه من إداريين وعمال

ال ينطبق هذا ) أ: (على اإلجراءات التالية" للخدمات بموجب االتفاق الملحق بشأن انتقال األشخاص الطبيعيين الموردين"وقد نص 
الذين يسعون للوصول إلى سوق العمالة في عضو ما وال على اإلجراءات  ناالتفاق على اإلجراءات المتعلقة باألشخاص الطبيعيي
وض من أجل التوصل إلى التزامات محددة يجوز للدول األعضاء أن تتفا) ب(المتصلة بالجنسية أو اإلقامة أو العمل بصفة دائمة؛ 

ال يحول االتفاق دون تطبيق أي عضو ) ج(تطبق على حركة جميع فئات األشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب االتفاق؛ 
اء أو إجراءات لتنظيم دخول األشخاص إلى أو لإلقامة المؤقتة في أراضيه، بشرط أال تطبق هذه اإلجراءات بطريقة من شأنها إلغ

  .تعطيل المزايا التي يجنيها أي عضو بموجب شروط االلتزام المحدد
  

إذاً فاالتفاق يركز على االنتقال واإلقامة المؤقتة ألشخاص يعملون في توريد الخدمات ووفقاً لمهن معينة وخبرة محددة وتأشيرة   
 التي تشترط مثالً الحصول على تأشيرة دخول تسمى دخول واضحة، وهذا ما بدأت الدول األعضاء العمل به، مثل الواليات المتحدة
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)H1-B( وحيث إن أمانة منظمة التجارة العالمية لم تضع تصنيفاً  . التي تُمنح فقط ألصحاب المهن الذين يتمتعون بمهارات عالية
فئات العمالة التي ترغب في لألشخاص الطبيعيين تلتزم به الدول في جداول التزاماتها المحددة، بل تركت لكل دولة عضو أمر تحديد 

  :االلتزام بها، فقد تم التعرف على أربع فئات متعارف عليها لألشخاص الطبيعيين في جداول التزامات الدول األعضاء وهي

  
  )تابع( 4اإلطار 

  
الل األشخاص الطبيعيون الذين ينتقلون بين أفرع شركة لها وجود تجاري في دولة عضو من أجل توريد الخدمة من خ  )أ(  

فرع الشركة في الدولة المضيفة، وينتمون إلى فئة العمالة الماهرة من مدراء ومدراء تنفيذيين ومتخصصين، ويسمح لهم بالتواجد في 
  سنوات بناء على ما تحدده الدولة العضو في جدول التزاماتها؛ 5و 3البلد المضيف لمدة تتراوح بين 

  
خدمة الذين يسعون إلى النفاذ المؤقت إلى أسواق دولة عضو للتفاوض بشأن اتفاق يمثلون موردي الزائرو األعمال الذين   )ب(  

لبيع الخدمة أو إلنجاز الخطوات الالزمة إلنشاء تواجد تجاري في أراضي تلك الدولة، وذلك على أال تدخل تلك الفئة بشكل مباشر 
 ؛ترة ثالثة أشهر وال تشترط أن تتوافر لديها الخبرة أو المؤهالتفي توريد الخدمة، وغالباً ما تلتزم الدول بالسماح بدخول تلك الفئة لف

  
ويتم إرسالهم إلى دولة  وهم األشخاص الطبيعيون الموظفون بواسطة شركة ما في دولة عضو موردو الخدمة المتعاقدون  )ج(  

 ؛هلك في الدولة المضيفةومست) مورد خدمة اعتباري(عضو أخرى لتوريد الخدمة بحيث يكون العقد بين شركة داخل دولة ما 
  

وهم األشخاص الطبيعيون الذين يدخلون بصورة مؤقتة إلى دولة عضو لتوريد خدمة بناء على عقد المهنيون المستقلون   )د(  
مثل ( بينهم وبين مستهلك الخدمة المقيم في الدولة المضيفة، بحيث يكون العقد بين الشخص بذاته كمورد خدمة وبين مستهلك اعتباري

  ).حامين ومدققي الحساباتالم
_________________________  

دراسة حول تحرير حركة األشخاص الطبيعيين وفقا لالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وأثره على الدول العربية،  ،سكوااإل  )أ(  
2007  (E/ESCWA/GRID/2007/11) . متوفرة على موقع اإلسكوا :www.escwa.un.org.  

ورشة عمل إقليمية حول انتقال األشخاص الطبيعيين وأثره على التنمية في  ،منظمة العمل العربية/جامعة الدول العربيةو اسكواإل  )ب(  
  .2007سبتمبر /أيلول 6-5 ،الدول العربية، القاهرة
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  المدخل القطاعي لتحقيق التكامل العربي  -رابعاً
  

  تعزيز الجهود إلقامة: قطاع الطاقة  - ألف
  الربط الكهربائي اتشبك    

  
واصلت البلدان العربية تعزيز الجهود إلقامة   

الغاز الطبيعي، نظراً شبكات الربط الكهربائي وخطوط نقل 
ما يولده لدور قطاع الكهرباء الحيوي في عملية التنمية و

وبيئية قتصادية وفنية اعوائد تعزيز الربط الكهربائي من 
تبطة شبكة واحدة جعل الشبكات الكهربائية المر: أهمها

توازناً وذات استقرار ستاتيكي وديناميكي وأكثر اتساعاً 
أفضل؛ وتسهيل اندماج البلدان المرتبطة كهربائياً في 

حجم االستثمار في قطاع  وخفض األسواق العالمية للطاقة؛
في كل من البلدان المرتبطة؛  توليد الطاقة الكهربائية

فر فيها اطق تتوامن يالمولدة فالطاقة الكهربائية  وتوفير
. علىاألكلفة التكلفة أقل إلى المناطق ذات تنتاج باإلإمكانية 

لحاصلة في مشاريع وفي ما يلي عرض ألهم التطورات ا
  :2008و 2007خالل عامي  الربط الكهربائي

  
  )EIJLLST(السباعي  الربط مشروع  -1

  
شبكات الكهربائية ربط ال إلى المشروع هذا يهدف  

وتركيا، والجماهيرية العربية الليبية،  دن،لكل من األر
والجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، ومصر، 

 االجتماع عقد وقد .ف.ك 400/500 جهد وذلك على
تشرين  28في  السباعي الربط لبلدان األخير الوزاري
 مشاريع في العمل سير تقدم ، لمتابعة2007أكتوبر /األول
وقد تم  . والمستقبلية القائمة عيالسبا الكهربائي الربط

  :تسجيل التطورات التالية
 

الجمهورية العربية  - األردن – مصر  )أ(  
 هذه البلدان ما بين الكهربائية الطاقة تبادل استمر :السورية
كانون  - يناير/الفترة كانون الثاني خالل حيث تم المترابطة

 س.و.ج 184مقداره  ما استجرار 2007ديسمبر /األول
 األردن من .س.و.ج 7واستيراد  إلى األردن؛ مصر نم

إلى  مصر من .س.و.ج 224 إلى مصر؛ واستجرار
من  س.و.ج 84 الجمهورية العربية السورية؛ واستيراد

 7 واستيراد األردن إلى الجمهورية العربية السورية؛
  الجمهورية العربية السورية إلى األردن؛ من .س.و.ج
 

 استمر: مصر - الليبيةالجماهيرية العربية   )ب(  
 ومن ،1997عام  منذ هذين البلدين بين ما الطاقة تبادل

. ف.ك 400 إلى بينهما ما الربط خطوط قدرة رفع المتوقع
  ؛2012عام  في
  

 أثبتت :تركيا - الجمهورية العربية السورية  )ج(  
 الكهربائية التركية الشبكة بانضمام الفنية الخاصة الدراسات

 Union pour la(نقل الكهرباء  تنسيقاتحاد  إلى
Coordination du Transport de l’Electricité-UCTE( 

، 2007 نيسان/أبريل يف إنجازها تم ، والتيبيواألور
 في سيلزم أنه ظروف معينة، إال في المشروع هذا جدوى
 على الحماية دراسات ألنظمة إجراء القادمة المرحلة
 التجريبي تشغيليتم ال أن المتوقع ومن  .الربط خطوط
 في عام UCTEشبكة  مع التركية الكهربائية الشبكة لربط

 بالشبكة الشبكة السورية بعد ذلك إلى ربط ، ليصار2008
  تزامنياً؛ التركية

 
 تم: لبنان - الجمهورية العربية السورية  )د(  
 في الجانب بالمشروع المتعلقة األعمال كافة من االنتهاء

 إنجاز في تأخير فهناك لبنانيال الجانب السوري، أما في
 ومن ،.ف.ك 400ذات الجهد  كسارة محطة تحويل

الخاصة  التشغيلية الدراسات إجراء في البدء المتوقع
  قريباً؛ المترابطة البلدان شبكة إلى لبنان بانضمام

 
 في اإلنجاز نسبة بلغت :تركيا - العراق  )•(  
 ليربط .ف.ك 400 آخر على جهد ربط خط إنشاء مشروع
األراضي  داخل في المائة 56 حوالي بتركيا العراق

تحت  المشروع فال يزال التركي الجانب على أما العراقية،
إال  يتم لن للمشروع المتزامن التشغيل بأن علماً الدراسة،

 التركية الكهربائية الشبكة انضمام على UCTEموافقة  بعد
 إليها؛

  
 تم :العراق - الجمهورية العربية السورية  )و(  
 الخاصة .ف.ك 400 المحطات ذات الجهد إنجاز

 حالياً العمل يجري كما السوري، في الجانب بالمشروع
 .ف.ك 400 الربط ذات الجهد استكمال خطوط على

 خط إنجاز تم :التالي على النحو وذلك للمشروع، الالزمة
) تيم - تدمر( النقل ؛ وال يزال خط)تدمر - جندر( النقل
 في المائة؛ 55 فيه حوالي اإلنجاز نسبة وتبلغ اإلنشاء تحت

  النقل  خط لمشروع الالزمة الوثائق وتم استكمال كافة
الجانب  ، في انتظار أن يبدأ)العراقية الحدود حتى - تيم(

وبناء  النقل خط مسار تحديد عندما يتم التنفيذ في العراقي
  العراقية؛ األراضي داخل األبراج

 
 تتطلب :تونس - بيةالجماهيرية العربية اللي  )ز(  
 كافة اتخاذ المشروع لتشغيل الالزمة التجارب إعادة

وكان  كل تجربة، نجاح التي تضمن التشغيلية اإلجراءات
 ،2008 عام األول من النصف في إجراؤها من المتوقع

 عن الليبية الشبكة األولى فصل: وذلك على مرحلتين
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 -  ريةالجمهورية العربية السو - مصر(الشبكة المترابطة 
الشبكة المترابطة  مع الليبية الشبكة ، والثانية ربط)األردن

 .المذكورة
 لألجزاء المتوقعة التشغيل مواعيد يليوفي ما   
  :السباعيالكهربائي  الربط مشروع من المتبقية

  
  الموعد المقترح للتشغيل  المشروع
  2008 أبريل/نيسان  ياللبنان-السوري
  2008  السوري-العراقي
 يلتركا-السوري
  يالعراق-يوالترك

  2008 في عام UCTE موافقة حتى

 جهد(الليبي - المصري
  ).ف.ك 400-500

 المشروع تشغيل على االتفاق تم
 الجانب ويقوم ،2012عام  بحلول
 على الجزء بالتعاقد حالياً الليبي
 .ف.ك 400 بالجهد الخاص

التشغيل خالل الفترة  وسيصبح قيد
2009-2010  

  
 العربي المغرب لبلدان الكهربائي الربط مشروع  -2

  
الخط ذات  آخر من المغرب ينتهي أن المتوقع من  
 مايو/حدود شهر أيار في المبرمج. ف.ك 400 الجهد

 400الخط ذات الجهد  تدعيم على الجزائر وتعمل ؛2008
 ومن الشرقية، الحدود إلى الغربية الحدود من. ف.ك

  .2008 هاية عامن يف من المشروع االنتهاء يتم أن المتوقع
 

  لبلدان الكهربائي الربط مشروع  -3
 الخليجي التعاون مجلس    

  
 التعاون مجلس بلدان ربط إلى المشروع هذا يهدف  
 ،جهد فائق(خط ربط كهربائي مزدوج  طريق عن الخليجي
 محطة من يمتد )هرتز 50 وتردد ،.ف.ك 400 وجهد
 عربيةال اإلمارات في السلع محطة إلى الكويت في الزور

 مع الفاضلي محطة: التالية الربط نقاط المتحدة، حيث تكون
 البحرين، مع الجسرة ومحطة السعودية، العربية المملكة
 عمان مع الربط أما  .قطر الدوحة الجنوبية مع ومحطة
 من كل في الكهرباء شبكتي ربط طريق عن فيكون

 ربط خط طريق عن وعمان المتحدة العربية اإلمارات
 .خط لكل ميغاواط 400 وسعة .ف.ك 220 جهد مزدوج

  
التي  للمشروع األولى المرحلة إنشاء اآلن ويجري  

 السعودية والمملكة العربية الكويت من كل تقضي بربط
 مليون 1.2 حوالي اإلجمالية تكلفتها وتبلغ وقطر، والبحرين
 في المواقع وتعدد المشروع لحجم ونظراً . أمريكي دوالر

 عقداً، 13 إلى أعمال اإلنشاء تقسيم تم فقد ،البلدان األربعة
 البدء المتوقع ومن.  االستشارات الهندسية عقد بما في ذلك

 نهاية في الفائق الجهد شبكة تشغيل اختبارات إجراء في

 الربع األولى خالل المرحلة تشغيل في والبدء ،2008 عام
 الربط اتفاقات إعداد ويجري حالياً . 2009 عام من األول

 على التوافق وأهمها الخليجي التعاون مجلس بلدان نبي
 تجارة واتفاقية للربط، العامة لالتفاقية القانوني اإلطار
 ، كما تجري دراسة إمكانية.تشغيل الشبكة وكود الطاقة،
 لشبكة التابعة البصرية األلياف شبكة استثمار فرصةتعظيم 
 لجنةوقد تم تشكيل  . المجلس بلدان بين تمتد التي الربط
 التشغيل خطة لوضع المجلس بلدان في التشغيل خبراء من

واستقرارها  الشبكة سالمة لضمان لشبكة الربط االبتدائي
  .التشغيل واالختبارات مرحلة أثناء

 
  المملكة بين الكهربائي مشروع الربط  -4

 واليمن السعودية العربية      
  

 من بتمويل المشروع لهذا الجدوى دراسة انتهت  
 وقد  .االقتصادي واالجتماعي لإلنماء العربي ندوقالص

 بعد البلدين بين الربط تنفيذ جدوى إلى الدراسة توصلت
  .اليمنية الكهرباء شبكة في المتطلبات من استكمال مجموعة

 
  العربية المملكة بين الكهربائي الربط دراسة  -5

 ومصر السعودية    
  

 جدوى الفنيةال دراسة إعداد من االنتهاء حالياً يتم  
 الممولة السعودي المصري الكهربائي للربط واالقتصادية

 الدراسة التي مسودة الربط طرفا وقد ناقش  .الجانبين من
 استعادة تمكِّن من عالية للمشروع اقتصادية جدوى أظهرت
 إلى تصل تبادلية بقدرات وذلك قصيرة، فترة في تكاليفه

 رحلتين، األولىم على تبادلها يمكن ميغاواط 3000حوالي 
 بقدرة والثانية، 2012 في عام ميغاواط 1500 بقدرة

شبكة  خالل من وذلك ،2015عام  في ميغاواط 1500
  .كيلومتراً 1370 حوالي بطول مستمر تيار ذات ربط

 
  حوض النيل لبلدان الكهربائي الربط مشروع  -6

 )مصر والسودان وإثيوبيا(الشرقي       
  

بهذا  الخاصة الجدوى دراسة إعداد من االنتهاء تم  
خط  من السوداني الجزء تنفيذ حالياً ويجري المشروع
 . السوداني الجانب من وإثيوبيا بتمويل السودان بين الربط
 تم كما.  منه اإلثيوبي الجزء بتمويل الدولي البنك وسيقوم
 الجدوى دراسة من األولى المرحلة تنفيذ من االنتهاء
 النيل حوض لبلدان الطاقة جارةاستثمار ت ببرنامج الخاصة
الثانية  المرحلة في للبدء اإلعداد حالياً ويجري الشرقي،

  .أشهر 9ستستغرق  التي
  

 شرق أفريقيا لبلدان الكهربائي الربط جهاز  -7
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 أفريقيا شرق لبلدان الكهربائي الربط جهاز تم إنشاء  
 ،وبوروندي، من إثيوبيا كل اآلن حتى إليه وانضم

 والسودان، ،الديمقراطية، ورواندا كونغووجمهورية ال
، أوغندا من كل انضمام المنتظر منو  .ومصر، وكينيا

  .والصومال، وجيبوتي، وجمهورية تنزانيا المتحدة
  العربي الكهربائي الربط خرائط تحديث  -8

  
أنجز االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي   

 بتوزيع نسخوقام  الكهربائي، الربط خرائط الكهرباء طباعة
 العربية واإلنكليزية على باللغتين منها وإلكترونية ورقية
وقرر   .األعضاء في االتحاد والشركات العربية البلدان

لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون  لمكتب التنفيذيا
ثالث ال هاجتماعفي  التابع لجامعة الدول العربية الكهرباء
 تحديث 2008 فبراير/شباط 7المعقود في  نيوالعشر
  .سنوات خمس كل دورية بصفة الكهربائي الربط خرائط

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - باء

  
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات  -1

  في المنطقة واالتصاالت    
  

 في تقدمها 2007 عام في البلدان العربية واصلت  
 واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا وتطوير خدمات نشر

 للحاق جهد إضافي في حاجة إلى بذل ها ال تزالإال أن
  .المضمار هذا في العالمي بالركب
 لتكنولوجيا مختارة مؤشرات 25 الجدول ويتضمن  

 المتوسط مع للبلدان العربية مقارنة واالتصاالت المعلومات
 بلدان عربية فقط 3 فيبين أن.  العربي العالمي والمتوسط

 لكل الثابت الهاتف طخطو العالمي لعدد المتوسط تجاوزت
المتحدة،  العربية اإلمارات وهي ،19.23والبالغ  فرد 100

بلداً المتوسط  11في حين تجاوز  وقطر، والبحرين،
وهي، باإلضافة إلى ما سلف، تونس،  10.04العربي البالغ 

والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، 
مملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، ولبنان، وال

 لكل المحمول الهاتف خطوط عدد مقارنة وعند.  ومصر
والمتوسط  49.32العالمي البالغ  المتوسط مع فرد 100

 تخطى بلداً 11 ، يتضح أن50.79العربي البالغ 
 العالمي والعربي وهذه البلدان هي األردن، المتوسطين
 المتحدة، والبحرين، وتونس، العربية واإلمارات

والجماهيرية العربية الليبية، والجزائر، وعمان، وقطر، 
والجدير  . والمملكة العربية السعودية والكويت، والمغرب،

 الهاتف بالذكر أن متوسط البلدان العربية لعدد خطوط
فرد قد تجاوز المعدل العالمي لعام  100 لكل المحمول

2007. 
  

  )2007و 2006(ومات واالتصاالت مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعل  -25 الجدول
  

عدد مشتركي الحزمة 
 فرد 100العريضة لكل 

عدد مستخدمي اإلنترنت 
 فرد 100لكل 

عدد مشتركي اإلنترنت 
 فرد 100لكل 

عدد خطوط الهاتف 
 فرد 100المحمول لكل 

عدد خطوط الهاتف 
 فرد 100الثابت لكل 

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
األردن 10.52 9.88 74.4 80.53 3.52 3.8 13.65 19.02 0.83 1.55
 اإلمارات العربية المتحدة 28.12 31.63 118.51 173.37 14.67 20.64 36.69 52.51 5.17 5.17
البحرين 26.18 26.3 121.71 148.28 8.06 8.14 21.3 33.22 5.23 5.23
تونس 12.42 12.33 71.88 75.94 1.76 2.45 12.68 16.68 0.43 1.11
الجزائر 8.52 8.63 62.95 63.34 0.58 0.58 7.38 10.34 0.59 0.51

جزر القمر 2.12 2.33 2.01 4.77 0.13 0.21 2.56 2.56 .. ..
 ةيبيالجماهيرية العربية الل 8.09 14.56 65.81 73.05 1.38 1.38 3.96 4.36 .. 0.16
 ةسوريالجمهورية العربية ال 16.62 17.32 23.96 33.62 1.58 2.13 7.69 10.7 0.03 0.04
جيبوتي 1.56 1.56 6.37 5.4 0.5 0.5 1.36 1.36 0.01 0.01
السودان 1.72 0.9 12.66 19.36 2.3 .. 9.46 9.85 0.01 0.01

الصومال 1.22 1.15 6.08 6.9 0.11 0.11 1.11 1.13 .. ..

العراق 4 4 2.22 48.36 0.06 0.06 0.14 0.19 .. ..
0.73 0.58 11.56 12.22 2.71 2.44 96.33 69.59 10.33 10.65 مانع
فلسطين 9.18 9.38 22.1 27.46 2.4 3.17 7.19 9.52 .. 1.49
قطر 27.21 28.24 109.6 150.41 8.36 10.34 34.55 41.75 5.57 8.37
الكويت 18.99 18.7 88.57 97.28 10.54 10.54 29.53 31.57 0.93 0.93
 لبنان 18.85 18.85 30.53 30.74 8.59 8.58 26.32 26.28 4.7 5.26
مصر 14.33 14.87 23.86 39.8 2.65 1.75 7.95 11.42 0.27 0.57
1.53 1.27 23.38 19.85 1.55 1.3 64.15 52.07 7.67 4.12 المغرب
موريتانيا 1.1 1.1 33.57 41.62 0.11 0.13 3.17 0.95 0.02 0.03
 السعوديةالمملكة العربية  15.68 16.16 78.05 114.74 7.14 7.14 18.66 25.07 0.87 2.43

اليمن 4.62 4.47 9.54 13.76 0.36 0.72 1.25 1.43 .. ..
 البلدان العربيةمتوسط  9.5 10.04 35.98 50.79 2.36 )أ(2.07 9.69 12.33 )ب(0.5 )د(0.78
 اإلسكوامتوسط بلدان  12.42 10.84 32.09 47.6 3.05 )أ(2.47 9.09 11.81 )ج(0.52 )ه(0.76

 العالممتوسط  19.4 19.23 40.76 49.32 6.65 8.17 29.57 22.04 4.3 5.18
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  .ITU, Measuring the Information Society, the ICT Development Index, 2006-2007  :المصدر

باستثناء ) ج(وفلسطين، واليمن؛  والصومال، والعراق، ة،والجماهيرية العربية الليبيباستثناء جزر القمر، ) ب(باستثناء السودان؛   )أ(  
  .باستثناء العراق واليمن )•(باستثناء جزر القمر، والصومال، والعراق، واليمن؛ ) د(فلسطين، واليمن؛ و العراق،

  .عدم توافر البياناتتشير إلى ..   :مالحظة
 فرد، 100 لكل اإلنترنت مشتركي وفيما يتعلق بعدد  
 وهي 8.17عربية المتوسط العالمي البالغ  بلدان 4 تخطت

ولبنان، بينما  وقطر، والكويت، المتحدة، العربية اإلمارات
وهي األردن،  2.07دان المتوسط العربي البالغ بل 7تخطت 

والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، وعمان، 
أما فيما يتعلق بعدد  . وفلسطين، والمملكة العربية السعودية

بلدان  7فرد، فتخطت  100مستخدمي اإلنترنت لكل 
وهي اإلمارات العربية  22.04المتوسط العالمي البالغ 

المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، 
وباإلضافة إلى هذه البلدان،  . والمملكة العربية السعودية

تجاوز كل من األردن وتونس المتوسط العربي الذي بلغ 
12.33.  

  
 لكل مشتركي الحزمة العريضة وفيما يتعلق بعدد  

 5.18بلدان المتوسط العالمي البالغ  3فرد، تخطت  100
بلدان  5وهي البحرين، وقطر، ولبنان، بينما تخطت 

وهي اإلمارات العربية  0.78المتوسط العربي البالغ 
المتحدة، وتونس، والكويت، والمغرب، والمملكة العربية 

  .السعودية
  

  قطاع نجازات بعض بلدان المنطقة في بناءإ  -2
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

  
بذلت بلدان عربية عدة جهوداً كبيرة في تحسين   

، 2007قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل عام 
األردن، والبحرين، وتونس، وعمان، ومصر،  ومنها

  .والمملكة العربية السعودية
  

  البحرين  
  

 األساسية البنية توفير ت البحرين علىعمل  
 المعلومات تكنولوجيا قطاع عزيزلت الضرورية
 هيئة تنظيم االتصاالت فقامت، واالتصاالت

)Telecommunications Regulatory Authority-
TRA()25( الواجب اتباعها  منهجيةالتحديد ل بخطوات حثيثة

و وه (Local Loop Unbundling) المحلية الحلقات فصلل
 مام االتصاالت، قطاع في االحتكار إلنهاء ضروري إجراء
 وتسهيل واألجنبية المحلية األموال رؤوس جذب إلى يؤدي

                                                      
متوفر على موقع هيئة تنظيم  مزيد من المعلومات )25(

 .www.tra.org.bh: االتصاالت في البحرين

 في االتصاالت لشبكات والدولي اإلقليمي التكامل عملية
  .المنطقة

  
 تسمح التي العملية هيف المحلية الحلقات فصلأما   
 سلكيةالبحرين لالتصاالت السلكية والال شركة بموجبها

 من أجزاء استئجار أو بشراء آخرين خدمة لمقدمي) بتلكو(
 تخدم التي المحلية الربط كحلقات شبكتها، عناصر

المنافسة في  تحفيز إلى العملية هذه وتؤدي  .المشتركين
معدل انتشار  رفعسوق اإلنترنت ذات الحزمة العريضة و

 .خدمة اإلنترنت
  

في االتصاالت ، حقق قطاع وفي هذا السياق  
السوق  تحريرالبدء بمنذ  في المائة 87بمعدل البحرين نمواً 

 في عام والرمليون د 670 هعائدات وفاقت، 2003في عام 
  .في المائة 20 ي مقدارهمعدل نمو سنو مسجالً ،2006

في  50حوالي  نقالال الهاتف خدمات إيراداتوقد شكلت 
ة ثالثويعمل في البحرين حالياَ   .من العائدات المائة

خدمات ، وعشرة مزودين لالثابت هاتفالمشغلين لشبكات 
 ،بتلكو(نقال ال ، باإلضافة إلى شركتين للهاتفاإلنترنت

ثالثة قبل نهاية عام مع الترخيص لشركة  )البحرين "زين"و
2008.  

  
  مصر  

  
واصلت مصر جهودها لتوفير البيئة التمكينية   

إجراءات الضرورية لالنتقال إلى اقتصاد المعرفة، فاتخذت 
وتحرير قطاع االتصاالت  حزم البرمجيات مكافحة قرصنةل

، عن مصر تزرحوأ  .وإطالق المبادرات الحكومية
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون  طريق
 تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكالةمع 

(Information Technology Industry Development 
Agency-ITIDA))26( ،في مجال مكافحة  اًكبير اًتقدم

في  69 من ل في انخفاض معدل القرصنةثالقرصنة تم
ويعد  ،)27(2007عام ل في المائة 60 إلى 2003عام لالمائة 

بالمقارنة مع  ةمنخفضال تمعدالمن الاآلن هذا المعدل 
  .المنطقة بعض بلدان تمعدال

                                                      
تنمية  وكالةمزيد من المعلومات متوفر على موقع  )26(

 .www.itidia.gov.eg: صناعة تكنولوجيا المعلومات
)27( Business Software Alliance, Fifth Annual 

Business Software Alliance and IDC Global Software  
http://global.bsa.org/idc. Available at: Study 2007 Piracy 

.                                                                      globalstudy2007/  
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قضية عالمية  اإللكترونية البرمجياتقرصنة  وتعتبر  

د عملية تطوير المحتوى الرقمي المحلي وتحد من تهد
وفي المقابل، فإن   .التبادل الثقافي وانتشار المعرفة

مصر بمقدار عشر في  البرمجيات معدل قرصنةانخفاض 
لغ على اب أثر ذاسيكون القادمة العشر  سنواتال خاللنقاط 
فرصة  1750الوطني من خالل توفير حوالي قتصاد اال

النمو  تزيادة في معدالمما يحقق  ،ةعمل جديدة إضافي
  .مليون دوالر 150رها اقدماالقتصادي 

  األردن  
  

األردن جهوده لتطوير قطاع تكنولوجيا تابع   
رؤوس األموال العربية المعلومات عن طريق زيادة تدفق 

 واألجنبية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات
القطاع  يرلتطو استكماالًوذلك واالتصاالت األردني، 

بالكامل وتحويله إلى صناعة حقيقية تساهم عائداتها بشكل 
صل حجم قد وو . مباشر في الناتج المحلي اإلجمالي

مليار دوالر خالل  1.36االستثمارات في هذا القطاع إلى 
 450، وبلغت إيرادات الحكومة منها 2007-2001 الفترة

لوجيا وتمثل مساهمة قطاع تكنو . 2007مليون دوالر لعام 
في المائة من الناتج  11المعلومات واالتصاالت نحو 

  .)28(المحلي اإلجمالي
  

عائدات االستثمار في قطاع  الرتفاع وترجمة  
واالتصاالت، فقد حصل مزودو  تكنولوجيا المعلومات

مليار  1.3على ما مجموعه  ردنخدمات االتصاالت في األ
في  9.8 ، بزيادة مقدارها2007لعام  اإليراداتدوالر من 
ووصل عدد مشتركي  . 2006يرادات لعام اإلالمائة عن 

مليون مشترك في نهاية عام  4.8خدمة الهاتف النقال إلى 
، في حين أن مجموع مستخدمي اإلنترنت في البلد 2007

 .2008مليون مستخدم بحلول عام  1.2ارتفع إلى 
  

  عمان  
  

  في المائة من أسهم  25 مان عملية بيعبدأت ع
 ثاني )OmanTel(" مانتلع"مانية لالتصاالت الع ةالشرك
ذلك استكماالً  يويأت . )29(عمانيةشركة اتصاالت  أكبر

لتطوير قطاع االتصاالت، وجذب رؤوس األموال العربية 
 . واألجنبية لالستثمار في هذا القطاع وإنهاء االحتكار فيه

                                                      
مزيد من المعلومات متوفر على موقع هيئة تنظيم قطاع  )28(

 .http://www.trc.gov.jo :االتصاالت في األردن

: مزيد من المعلومات متوفر على العنوان التالي) 29(
http://www.telegeography.com/cu/article.php?article_id=239

.                                                                        24&email=html 

ا القدرة التنافسية للشركة فيم هذه العملية مل أن تعززويؤ
، مما يسهل عملية التكامل اإلقليمي تتوسع خارج البلد

  .والدولي لشبكات االتصاالت في المنطقة
  

في المائة من  70مانية تبلغ حصة الحكومة العو  
"بعد عملية البيع النصف حوالي إلىستخفض و" مانتلع ،

 . مليار دوالر 1.15 المتبقية حوالي وستبلغ قيمة الحصة
في المائة من  30انية قد باعت مالحكومة الع توكان

"مليون دوالر 729.5بقيمة  2005 عام في "مانتلع.  
 ،لاالنقالهاتف الثابت، و خدمات الهاتف" مانتلع"وتوفر 

إلى  الثابت وقد وصل عدد مشتركي الهاتف.  نترنتاإلو
للهاتف مليون مشترك  1.48 ألف مشترك مقارنة بـ 268
 .2007في نهاية عام  لاالنق
  

الهاتف  خدمةشركتين ل في هذا السياق، أبدت أكبرو  
 مؤسسةالسوقية في المنطقة وهما  ل من حيث القيمةنقاال

وشركة  ،)(Etisalat "اتصاالت"لالتصاالت  اإلمارات
حصة بشراء  ، االهتمام)STC( التصاالت السعوديةا
"لتعزيز عملية التكامل اإلقليمي بين شبكات " مانتلع

  .قةاالتصاالت في المنط
  

  السعودية العربية المملكة  
  

 تشجيع استخدام إلى السعودية العربية المملكة سعت  
 إلى والتحول ونشرهاواالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 تنفيذ فواصلت. الرقمي مجتمع المعلومات واالقتصاد
 المعلومات تكنولوجيا قطاع تحرير إلى برامجها الرامية

 التحرير مرحلة داً لدخولتمهي واالتصاالت وفتح األسواق
 إلى يؤدي مما فيه، االحتكار وإنهاء لهذا القطاع الكامل
 عملية وتسهيل واألجنبية العربية رؤوس األموال جذب

  .المنطقة في االتصاالت لشبكات اإلقليمي والدولي التكامل
 النقال الهاتف قطاع على إيجاباً هذه السياسات وانعكست

مجموعة  فبعد فوز اإلقليمية، زيادة االستثمارات حيث من
 الثالثة الرخصة لشراء الكويتية بمناقصة (Zain)" زين"

أعلنت بدء العمليات التجارية في المملكة النقال،  للهاتف
من  في المائة 53قرابة  بتغطية )30(العربية السعودية

عبر  تغطية إضافيةتحقيق مع  رئيسيةمدينة  36السكان في 
 "زين"تقدم و . "موبايلي"شركة  اهتاتفاق للتجوال مع منافس

 سوق ستنقل ث، التيالجيل الثال خدمات مجموعة من
 مرحلة إلى السعودية العربية المملكة النقال في الهاتف
 جودة على إيجاباً ينعكس ما التطور والنمو، من جديدة

  .التنافسية انتشارها وزيادة ونوعيتها ونسبة الخدمات
  

                                                      
": السعودية-زين"المعلومات متوفر على موقع  مزيد من )30(

http://www.sa.zain.com. 
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 تونس  
  

ير البنية األساسية الضرورية عملت تونس على توف  
 يؤدي ما ،فيهلتشجيع قطاع االتصاالت وإنهاء االحتكار 

 عملية وتسهيل واألجنبية المحلية األموال رؤوس جذب إلى
 . المنطقة في االتصاالت لشبكات والدولي اإلقليمي التكامل
في تونس  وزارة تكنولوجيات االتصالقامت  وبالفعل

الثابت في هاتف ثانية للإعداد مناقصة لمنح رخصة ب
 ستكونو ". اتصاالت تونس"احتكار شركة  منهية ،31البلد
 خدمات الهاتف الثابت المناقصة مفتوحة لجميع مشغليهذه 
من  ه، فإنتقديم العروض لقواعد فقاًوو  .اًوإقليمي اًدولي

  .2009عام  بدايةيمنح الترخيص الجديد في ن أالمتوقع 
تونس من الركود خالل في  بتالهاتف الثا سوقى عانوقد 

 خطوطعدد صل و 2007ففي عام  . العامين الماضيين
  خط ولم يسجل  مليون 1.273إلى  الثابتالهاتف 

أما في األشهر  . في المائة 0.39إال ارتفاعاً بسيطاً قارب 
 الهاتففقد سوق ف ،2008الثالثة األولى من بداية عام 

   إلى نعدد المشتركي صليمشترك ل 16000 تالثاب
وانعكس ذلك انخفاضاً . مليون مشترك 1.257ما مجموعه 

نهاية في المائة مع  12.3 التي سجلت في نسبة االنتشار
نهاية عام  في المائة 12.4بالمقارنة مع  2008مارس /آذار

 سوقثانية ومن المتوقع أن يحدث دخول شركة  . 2007
ي تونس قطاع االتصاالت فعلى  اًإيجابي اًأثر الثابتهاتف لا

التي تؤدي إلى تحسين نوعية المنافسة من حيث ازدياد 
  .الخدمة وانخفاض التكلفة وارتفاع نسبة االنتشار

تلعب االستثمارات في قطاع  خر،وعلى صعيد آ  
المعلومات واالتصاالت دوراً بارزاً في تسهيل تكنولوجيا 

ويتيح تطور هذا القطاع  ،عملية التكامل اإلقليمي والدولي
مثل  ،حد من الحواجز التقليديةالنسب نمو أعلى وإحراز 

يساهم في تحفيز تجارة الخدمات كما  ،الوقت والمسافة
إال أن   .والسلع التي تعتمد عليها االقتصادات الحديثة

بلدان الاستثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
اإلسكوا، وبالرغم من زيادتها، لم تصل بعد األعضاء في 

يحد من مساهمة  مما ،دى والمستوى المطلوبينإلى الم
قطاع االتصاالت في التكامل االقتصادي بين بلدان المنطقة 

وبالرغم من ضعف هذه  . العربية وغيرها من المناطق
 ملحوظالتطور العلى الضوء  ال بد من إلقاءاالستثمارات، 
تصاالت لالن اعربيت انشركت في هذا المجال الذي أنجزته

" تليكوم أوراسكوم"وشركة  "كويتال-زين" شركة وهما
)Orascom Telecom(- مصر) 5اإلطار.(  

                                                      
)31( Arab Advisors Group Strategic Research 

arabadvisors.com/ Available at:  . 82708Tunisia 0 –Service 
                                                   .082708.htm-Pressers/presser  
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  شركات االتصاالت العربية عبر الوطنية الجديدة  -5 اإلطار

  
 في) Mobile Telecommunications Company-MTC بشركة االتصاالت المتنقلة المعروفة سابقاً( "زين"مجموعة تأسست   
وأفريقيا،  األوسط الشرق في الرئيسية الخلوية االتصاالت تشغيل شركات إحدى الل فترة وجيزة أصبحتوخ ،1983في عام  الكويت
هي  عربية بلدان مليون مشترك في سبعة 50تعدى  مشتركين وعدد 2008 في منتصف عام دوالر مليار 28 مال تجاوز برأس

في  بلداً 15باإلضافة إلى  والمملكة العربية السعودية، ،(MTC Touch)األردن، والبحرين، والسودان، والعراق، والكويت، ولبنان 
جمهورية الكونغو و، المتحدة تنزانياوجمهورية تشاد، وبوركينا فاسو، وأوغندا،  :وهذه البلدان هي، )Celtel(" سلتل"سم با اأفريقي

  .ايرينيجوالنيجر، وقر، مدغشومالوي، وكينيا، والكونغو، و ،ابون، وغاناوغسيراليون، و زامبيا،والديمقراطية، 
  

أطلقت أول خدمة في المنطقة  2006النقال، وفي عام ين عاماً في تقديم أحدث خدمات الهاتف عشرخالل " زين"شركة نجحت و  
وجيا بسرعة عالية باستخدام تكنول اإلنترنتوتتيح هذه الخدمة للهواتف النقالة النفاذ إلى   .في البحرين (3G)لهاتف الجيل الثالث النقال 

مليون نسمة في  75بذلك  واضعة )one network( "الشبكة الواحدة"مشروع  2008وقد أطلقت الشركة في عام  . الحزمة العريضة
العراق تحت مظلة شبكة اتصاالت متنقلة عابرة للحدود الجغرافية بدون رسوم خدمات التجوال و ،والسودان ،والبحرين ،األردن
مليار دوالر أمريكي في  5.91موظف، حققت الشركة إيرادات عالية وصلت إلى  16000ن فيها حوالي وإذ بلغ عدد العاملي  .الدولي

  .2007نهاية عام 
  

 المشغلة الشركات الرئيسية منها إحدى من شأنها أن تجعل توسعية استراتيجية" زين"مجموعة  تتبعها التي االستراتيجية وتُعتبر  
  .الجديدة المشاريع وإنشاء والشراكة التملك فرص خالل من وذلك ،2011 عام نهاية في العالمي المستوى على الخلوية للخدمات

وإلى أن تصبح من بين أول عشر  والفعالية الخدمات نوعية في عالية مقاييس ذات عالمية شركة الشركة هذه جعل ويهدف ذلك إلى
  .مليوناً 150أكثر من  إلى شتركيهام عدد زيادة إلى باإلضافة الخلوية، االتصاالت قطاع في شركات عالمية

  
شركة اتصاالت  ، وهي1998 في عام تأسيسها تم فقد المصرية، (Orascom Telecom) "تليكوم أوراسكوم" شركة يخص فيما أما  

 Global)النظام العالمي التصاالت الهاتف النقال  شبكات االتصاالت القائمة على تكنولوجيا تشغيل شركات أكبر عالمية رائدة، وإحدى
System for Mobile Communications-GSM) نقال أحدث خدمات الهاتف الوتقدم الشركة  . وأفريقيا وجنوب آسيا األوسط الشرق في

 ، وبنغالدش(Mobilink)وباكستان  ،(Tunisiana) ، وتونس(Djezzy)والجزائر  ،(Mobinil) مصر في ستة أسواق عالمية ناشطة وهي
(Banglalink)واي ، وزيمباب(Telecel) . وتخطى . وقد حازت مؤخراً على رخصة لتشغيل خدمة للهاتف النقال في كوريا الشمالية 

  .2006 عام نعالمائة في  45 مقدارها بزيادة، 2008مليوناً في أوائل عام  74أوراسكوم تليكوم إجمالي عدد المشتركين في 
  

ليصل  2007المائة خالل عام في  180اً في صافي أرباحها بلغ نموموظف،  20000حوالي التي يعمل فيها  ،الشركة وحققت  
كانون  31مليار دوالر في  17مليار دوالر فيما بلغت قيمتها السوقية حوالي  4.72إلى  إيراداتها ارتفعتدوالر، كما  ارملي 2.02إلى 
ستمر ومن المتوقع أن ت . 2008 عام فيدخول أسواق جديدة كثيفة السكان ى لإ "أوراسكوم تليكوم"تسعى و . 2007ديسمبر /األول
  .2008 عام مليوناً بنهاية 80الوصول بعددهم إلى  ةستهدفم ،قاعدة المشتركينل مرتفعتحقيق معدل نمو  في الشركة

_________________  
 .www.orascomtelecom.comو www.zain.com  :المصدر

  في بلدانكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت  -3
  اإلنفاق والصادرات: المنطقة     

  
قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا  26لجدول ايتضمن   

المعلومات واالتصاالت ونسبته من الناتج المحلي اإلجمالي 
في بلدان عربية مختارة، وذلك  2006و 2005لعامي 

ة، وآيرلندا، بالمقارنة مع كل من جمهورية إيران اإلسالمي
أيضاً ازدياد  26ويبين الجدول  . وتركيا، والهند، والعالم

على تكنولوجيا المعلومات  الفارق في قيمة اإلنفاق
مليون  32967(، وذلك بين تركيا 2006واالتصاالت لعام 

ومجموع قيمة اإلنفاق في بلدان عربية مختارة هي ) دوالر
س، والجزائر، واإلمارات العربية المتحدة، وتون األردن،

 . والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية
ويتضاعف الفارق عند مقارنة قيمة اإلنفاق في الهند مع 

  .مجموع قيمة اإلنفاق في البلدان العربية المختارة

  
  )2006و 2005(الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونسبته من   -26 الجدول

  

  
  الناتج المحلي اإلجمالي

  اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  الناتج المحلي اإلجماليونسبته من 

  )نسبة مئوية(  )ن الدوالراتيبمالي(  )بماليين الدوالرات(
 2006 (*)2005 2006 (*)2005 2006 (*)2005  العالم/البلد
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 8.0 8.5 1128 1067 14101 12611 األردن
 3.6 3.6 5101 4658 129702 129702  اإلمارات العربية المتحدة

 2.4 2.4 5312 4694 217898 192015  إيران
 4.3 4.4 9419 8848 220137 200426يرلنداآ

 8.2 7.8 32967 28517 402710 363370تركيا
 6.0 5.8 1823 1672 30298 28683  تونس

 2.4 2.5  2797 2503 114727 101786  الجزائر
 1.4 1.4 1212 1109  101904 80781الكويت
 1.4 1.5 1460 1324 107484 89686مصر

 5.6 5.5 3637 3267 65401 58956  المغرب
 2.1 2.2 7290 6992 349138 315580  المملكة العربية السعودية

 6.1 5.8 8057329118134643855304  الهند
 6.7 6.8 3254541 3042129 4846854 44983465  العالم

  .,www.worldbank.org2008. Available at:  World Development Indicators World Bank  :المصدر

، وقد اعتُمدت األرقام 2008وقاعدة البيانات لعام  2007بين قاعدة بيانات المؤشرات العالمية للتنمية لعام  2005تختلف األرقام لعام   (*)  
  .اعتبارها محدثة عن سابقتهاب 2008الواردة في المؤشرات لعام 

  
قيمة  27وبالنسبة إلى التصدير، يبين الجدول   

صادرات خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 
 2005وخدمات تجارية أخرى لعامي  واالتصاالت

، ونسبتها من إجمالي قيمة صادرات الخدمات 2006و
التجارية في بلدان عربية مختارة، وذلك بالمقارنة مع قيمة 

وتبين المقارنة  . ذه الصادرات في آيرلندا وتركيا والعالمه
) مليون دوالر 41546(أن قيمة هذه الصادرات في آيرلندا 

مجموع قيمة ) 2.7(تشكل ما يقارب ثالثة أضعاف 
  .الصادرات في البلدان العربية المختارة

  
وتراجعت قيمة هذه الصادرات في مصر من   
مليون  2569لى إ 2005مليون دوالر في عام  2657

في المائة، لتشكل في  3، أي بنسبة 2006دوالر في عام 
في المائة من إجمالي صادراتها من  16نسبة  2006عام 

وبالرغم من تراجع قيمة هذه  .الخدمات التجارية

الصادرات، ما زالت مصر في المرتبة العاشرة بين البلدان 
دمات العشرة النامية األولى بالنسبة لقيمة صادرات الخ

  .2006التجارية لعام 
  

قيمة الصادرات ذات التقنية  28ويبين الجدول   
العالية التي تتطلب أبحاثاً ودرجة عالية من التطوير، 
ونسبتها من إجمالي الصادرات الصناعية في بلدان عربية 
 . مختارة وفي جمهورية إيران اإلسالمية وتركيا والعالم

الخدمات من إيران  وتبين المقارنة أن قيمة صادرات هذه
تفوق مثيلتها في ) مليون دوالر 375( 2006خالل عام 

األردن، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، وعمان، 
وقطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن 

  .مجتمعة

  
  

  راتصادرات خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونسبتها من صاد  -27 الجدول
  )2006و 2005(الخدمات التجارية 

  

  
  صادرات الخدمات التجارية

صادرات خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  ونسبتها من صادرات الخدمات التجارية

  )نسبة مئوية(  )بماليين الدوالرات(  )بماليين الدوالرات(
  2006  (*)2005  2006  (*)2005  2006  (*)2005 العالم/البلد

 10.8 14.7 262 329 2432 2239األردن
 60.5 62.8 41546 37334 68660 59402آيرلندا
 3.5 3.6 64 60 1849 1662  البحرين
 10.9 10.3 2644 2711 24233 26328تركيا
 12.7 13.4 39014162524530  تونس

 3.1 2.4  12 10 385 419  الجماهيرية العربية الليبية
 12.9 14.5 343 370 2649 2560  سوريةالجمهورية العربية ال
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 4.8 3.9 8 4 178 101  السودان
 5.7 4.9 52 36 913 741  عمان
 56.4 34.2 3398 1295 6024 3789الكويت
 50.5 42.5 5860 4603 11609 10840  لبنان
 16.2 18.4 2569 2657 15834 14449  مصر

 19.0 21.0 1772 1588 9318 7570  المغرب
 16.1 20.5 268 328 1663 1604  موريتانيا

 54.7 20.6 256 59 468 285  اليمن
 41.7 42.0 1153543 249549027672351046974  العالم

  .World Bank, World Development Indicators 2008. Available at: www.worldbank.org  :المصدر

، وقد اعتمدت األرقام 2008وقاعدة البيانات لعام  2007المية للتنمية لعام بين قاعدة بيانات المؤشرات الع 2005تختلف األرقام لعام   (*)  
 .باعتبارها محدثة عن سابقتها 2008الواردة في المؤشرات لعام 

  
  تهاالصادرات ذات التقنية العالية ونسب  -28 الجدول

  )2006و 2005( من إجمالي الصادرات الصناعية 
  

 World Bank, World Development Indicators 2008  :المصدر
               .                            www.worldbank.orgAvailable at:   

بين قاعدة بيانات  2005تختلف األرقام لعام   (*)  
، 2008وقاعدة البيانات لعام  2007المؤشرات العالمية للتنمية لعام 
باعتبارها  2008المؤشرات لعام  يوقد اعتُمدت األرقام الواردة ف

  .محدثة عن سابقتها
  

وتبدو جلية حاجة البلدان العربية إلى تعزيز قدراتها   
تكثيف جهودها من أجل تطوير قطاع تكنولوجيا و

المعلومات واالتصاالت واالستفادة من الفرص التي توفرها 
التكنولوجيا الجديدة لتعزيز عملية التنمية وتحقيق األهداف 
اإلنمائية المتفق عليها دولياً، ومنها األهداف اإلنمائية 

 .لأللفية
 

  عربيةأسماء النطاقات على اإلنترنت باللغة ال  -4
  

تعد قضية أسماء نطاقات اإلنترنت باللغة العربية   
من أهم المواضيع التكنولوجية الخاصة بالعولمة، نظراً 

وفي .  لتأثيرها على استعمال اإلنترنت في البلدان العربية
بتوفير  2007 طار، قامت اإلسكوا في مطلع عامهذا اإل

 اإلنترنت موارد مالية إضافية لمشروع أسماء نطاقات
 ئمانيتاالسسكوا اإلعن طريق صندوق باللغة العربية 

نظام تصب في تطوير أنشطة  لألنشطة اإلقليمية، ونفذت
أسماء نطاقات اإلنترنت باللغة العربية، بالتعاون مع جامعة 

بأسماء النطاقات  والمنظمات الدولية المعنية ،الدول العربية
األسماء ومعايير اإلنترنت، مثل شركة اإلنترنت المعنية ب

 Internet Corporation for)" آيكان"واألرقام المخصصة 
Assigned Names and Numbers-ICANN) وفرقة ،

 Internet Engineering)العمل المعنية بهندسة اإلنترنت 
Task Force-IETF) وشركة تسجيل النطاقات العامة ،

(Public Internet Registry-PIR) وشركة خدمات ،
وقد جرى تنفيذ العديد من  . (Afilias)ية التسجيل العالم

  :ومنها 2008األنشطة الهامة في عام 
  

إعداد دراسة عن كيفية استعمال األحرف   )أ(  
العربية في أسماء النطاقات والتنسيق بين اللغات المختلفة 

مثل الفارسية (التي تشترك في جدول الحروف العربية 
التعاون مع فقد نظمت اإلسكوا، ب  ).واألوردو وغيرها

مؤسسات عالمية وهيئات عربية لتنظيم االتصاالت، ثالثة 
، شاركت 2008اجتماعات في دبي والقاهرة خالل عام 

فيها وفود رسمية من عدد من البلدان العربية واآلسيوية 
  والمنظمات اإلقليمية والدولية؛

  
المشروع اإلقليمي التجريبي الذي بدأته تقييم   )ب(  

من أجل تطوير نظام  2005في عام  يةجامعة الدول العرب
ي تال استناداً إلى اإلرشادات الفنيةألسماء النطاقات العربية 

ا، بهدف ترقية المشروع إلى المستوى اإلسكو اطورته
العملي التنفيذي واسع النطاق، وكذلك تطوير هذه 

  اإلرشادات؛
 

العمل على المستوى العربي، اعتمد فريق   )ج(  
ي أسماء النطاقات المدولة العرض العربي فحول الحرف 

األردني بشأن إنشاء هيئة عربية ألسماء النطاقات العليا 
 .لإلنترنت، على غرار مناطق أخرى في العالم

  

تها من إجمالي الصادرات ذات التقنية العالية ونسب
  الصادرات الصناعية

  )نسبة مئوية(  )بماليين الدوالرات(
  2006  (*)2005  2006  (*)2005  العالم/البلد

 1.2 1.4 35 34األردن
 5.9 2.4 375 127إيران

 0.1 0.04 0.3 0.2  البحرين
.... 258 906تركيا

 0.8 2.1 29 18 سوريةالجمهورية العربية ال
 0.7 0.3 4 2  عمان
 0.5 0.4 15 9مصر

 9.8 9.6 830 707  المغرب
 0.9 0.6 148 92  المملكة العربية السعودية

 5.1 0.2 3 0.2  اليمن
 20.6 141850920.9 1243114العالم
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  تطوير المحتوى الرقمي العربي  -5

  
توفر المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت  يتزايد  

ة نتيجة لجهود التوعية التي قامت بها الحكومات العربي
والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية في السنوات 

خالل في المائة  400وقد قارب معدل النمو  . األخيرة
، وذلك وفقاً لدراسات قام بها )32(2006و 2005عامي 

ورغم تحقيق  ). مدار(مركز دراسات االقتصاد الرقمي 
هذه النسبة العالية من النمو ما زال عدد صفحات اإلنترنت 

غة العربية منخفضاً جداً مقارنة باللغات العالمية بالل
األخرى، إذ لم تتجاوز نسبة صفحات اإلنترنت باللغة 

بحسب  )33(2006المائة نهاية عام في  0.16العربية 
  .المصدر نفسه

تحققت زيادة كبيرة في عدد مستخدمي كما   
اإلنترنت الناطقين باللغة العربية مقارنة مع مستخدميها 

في  2063، إذ بلغت نسبة التزايد )34(خرىباللغات األ
، بينما كانت نسبة تزايد 2008-2000المائة خالل الفترة 

مستخدمي اإلنترنت باللغة اإلنكليزية خالل الفترة ذاتها 
في المائة فقط، وبلغت نسبة تزايد مستخدميها باللغة  203

كما بلغت نسبة انتشار استخدام   .في المائة 485الفرنسية 
في المائة، بينما  16.8نت بين الناطقين باللغة العربية اإلنتر

بلغت نسبة انتشار اإلنترنت بين الناطقين باللغة اليابانية 
  .في المائة 73.8

  
ويختلف نمو المحتوى الرقمي العربي في منطقة   

تمتلك اإلمارات العربية ، إذ )35(اإلسكوا من بلد آلخر
 18.8لغت المتحدة أعلى نسبة من المحتوى الرقمي ب

بالمائة من مجموع المحتوى الرقمي العربي في منطقة 
 18.5اإلسكوا، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 

ويتبادل البلدان المركزين األول والثاني فيما يتعلق  . بالمائة
بكمية المحتوى المطور باللغة العربية، حيث تحتل المملكة 

في المائة، تليها  20ة العربية السعودية المركز األول بنسب
وتأتي . بالمائة 17اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

الجمهورية العربية السورية في المرتبة األولى من حيث 
التي تضاعفت ) العربية واإلنكليزية(نمو كمية المحتويات 

                                                      
كوا، المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي اإلس )32(

متوفر على موقع ). E/ESCWA/ICTD/2007/15( 2007آسيا 
 .www.escwa.un.org: اإلسكوا

: )مدار(االقتصاد الرقمي مركز دراسات  )33(
www.madarresearch.com.  

: مزيد من المعلومات متوفر على الموقع )34(
.                                  ats7.htmwww.internetworldstats.com/st  

  .35المصدر المذكور في الحاشية  )35(

وجاء الكويت . 2007-2005مرة خالل الفترة  160بنحو 
ي كمية المحتويات التي في المرتبة الثانية من حيث النمو ف

  .مرة خالل الفترة ذاتها 58تضاعفت بنحو 
  

وتم إطالق عدد من المشاريع المرتبطة بالمحتوى   
الرقمي العربي على المستوى اإلقليمي، ومنها المشروع 
الذي أطلقته اإلسكوا لتعزيز صناعة المحتوى الرقمي 
العربي من خالل احتضان مشاريع متميزة في الحاضنات 

ذاكرة "مشروع ؛ و)7اإلطار (نولوجية في المنطقة التك
وهو مشروع عربي مشترك تم اعتماده من " العالم العربي

قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ضمن 
المشاريع الخاصة بتنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي 

وقد اعتُبر هذا  . 2007طلق في عام وأ لمجتمع المعلومات
ذي وافق االتحاد الدولي لالتصاالت على المشروع، ال

تمويله ودعمه، واحداً من خمس مبادرات استراتيجية 
  .للمنطقة

  
إلى توثيق " ذاكرة العالم العربي"ويهدف مشروع   

الثقافة والتراث العربيين رقمياً وإتاحتهما على اإلنترنت 
ألكبر عدد ممكن من مستخدمي اإلنترنت في المنطقة 

كما يهدف إلى الحفاظ على الثقافة العربية   .العربية والعالم
وتوفير مرجع موثوق لها باللغتين العربية واإلنكليزية، 
وجعلها في متناول األجيال القادمة باعتماد وسائل الثقافة 

ويشارك في تنفيذ المشروع عدة بلدان عربية  . العصرية
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية : هي

السورية، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان،  العربية
 . ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا

ويضاف إلى هذه البلدان عدد من المنظمات الدولية 
واإلقليمية في مقدمتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

 ، واالتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمة)اليونسكو(والثقافة 
، وجامعة )اإليسسكو(اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

  .الدول العربية
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  تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية: مشروع اإلسكوا  -6اإلطار 
 

بهدف  2007في عام " تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية"أطلقت اإلسكوا مشروع   
المساهمة في تنمية صناعة المحتوى الرقمي العربي في غربي آسيا عن طريق دعم وترويج تطبيقات المحتوى الرقمي العربي في 

  .الحاضنات التكنولوجية
  

ة األول تقييم احتياجات صناعة المحتوى الرقمي العربي، واقتراح تطبيقات مالئم: ويستند تنفيذ المشروع إلى مسارين أساسيين  
للمنطقة في المحتوى الرقمي العربي، وتطوير نماذج األعمال والشراكات لبناء هذه الصناعة؛ والثاني التطبيق العملي عبر دعم عدد 

  .من مشاريع المحتوى الرقمي العربي في حاضنات منتقاة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء
  

" بيريتيك"حاضنة التكنولوجيا والصحة : نولوجية في المنطقة لتنفيذ هذا المشروع وهيوتتعاون اإلسكوا مع خمس حاضنات تك  
في لبنان، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، ومركز اإلبداع األردني في جامعة فيالدلفيا في 

العلمية السورية للمعلوماتية في الجمهورية العربية السورية،  األردن، وحاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للجمعية
  .وحاضنة تقنية المعلومات واالتصاالت في جامعة عدن في اليمن

 
وأطلقت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا سلسلة من مسابقات المحتوى الرقمي العربي في البلدان األعضاء   

وكان هدف المسابقات انتقاء أفضل المشاريع االبتكارية   .2008يوليو /يونيو وتموز/هري حزيرانالمشاركة في المشروع خالل ش
في المحتوى الرقمي العربي التي تساهم في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية، كالتعليم والصحة والحكومة والثقافة واإلعالم، 

لعمل في مجال المحتوى الرقمي نظراً ألهميته رواد األعمال الشباب على ا تحفيزالحتضانها في الحاضنات المختارة، وذلك بغية 
  .جديدة للدخول في سوق العمل اًفرص توفيرهول
  

، وسيجري احتضان هذه المشاريع في 2008سبتمبر /وقد تم اختيار المشاريع الفائزة في البلدان الخمسة خالل شهر أيلول  
  .تطوير التطبيقات المنتقاة لمدة سنةالحاضنات المشاركة في المشروع ومتابعة 

________________  

  .http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp :المصدر

وعلى مستوى بلدان المنطقة، تم إطالق العديد من   
ففي . درات خالل العامين الماضيينالمشاريع والمبا

اإلمارات العربية المتحدة أطلقت عدة مبادرات في عام 
ومنها ، تهدف إلى نشر المعرفة في البلدان العربية 2007

الذي يسعى  صندوق المحتوى العربي اإللكترونيتأسيس 
  .إلى تطوير المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت

  
لمؤسسات الثقافية وفي الكويت، اتخذ العديد من ا  

والعلمية خطوات جدية في توظيف النشر اإللكتروني كماً 
ونوعاً واالهتمام بالتعدد اللغوي، وأصبح العديد من 

 مدمجةإصداراتها المطبوعة الحديثة يتضمن أقراصاً 
 . تحتوي على النسخة اإللكترونية لإلصدار وترجمات له

ي التي ومن هذه المؤسسات مؤسسة الكويت للتقدم العلم
وتصدرها بعنوان  Scientific Americanتترجم مجلة 

، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، ودار "مجلة العلوم"
اآلثار اإلسالمية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، ودار سعاد الصباح المهتمة باإلصدارات األدبية، 

شعر ومكتبة عبد العزيز البابطين المركزية المختصة بال
  .العربي

  

وتتابع المملكة العربية السعودية جهود تطوير   
المحتوى الرقمي العربي، وتقوم المكتبات حالياً بإتاحة 
فهارسها عبر شبكة اإلنترنت وتطوير محتوياتها 

 ومن هذه المكتبات مكتبة الملك عبد العزيز . اإللكترونية
  .العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية

  
 4500وزارة التراث والثقافة بجمع  وفي عمان، قامت

مخطوطة وأعدت لها فهارس علمية شاملة لنشرها على 
موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت، وذلك في خطوة 

  .تستهدف إتاحتها أمام الباحثين والمهتمين
  

في فلسطين، فقد تطور العمل في مجال أما   
المحتوى الرقمي العربي متعدد الوسائط، وجرى إطالق 

 . يد من المشاريع لتطوير المتاحف والمواقع اإللكترونيةالعد
وقد   .وتعتبر جامعة بيرزيت رائدة في هذا المجال

استُحدثت مراكز متعددة الوسائط إلعداد وإنتاج المحتوى 
الرقمي متعدد الوسائط في كل من جامعة بيت لحم وجامعة 

  .بوليتكنيك
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ير وفي الجمهورية العربية السورية، سجل نمو كب  
في المحتوى الرقمي اإلعالمي باللغة العربية في السنوات 
األخيرة، والتوسع في استخدام منتديات الحوار والمدونات 

وأطلقت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية  . الشخصية
 )www.esyria.sy(مشروعين وطنيين هما مدونة وطن 

 االستعالم اإللكتروني للخدمات الحكوميةوموقع 
)e.sywww.(  إغناء المحتوى الوطني اللذان يهدفان إلى

الرتقاء بمستوى الخدمات واالسوري على اإلنترنت 
  .اإللكترونية المقدمة للمواطن

  
وتنفرد مصر بأنها وضعت استراتيجية لتطوير   

أدوات صناعة المحتوى الرقمي العربي، وذلك خالل عام 
2007.  
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  الخالصة والتوصيات  -خامساً
  

  الصةالخ  - ألف
  

  على صعيد العولمة  -1
  

سجل بطء في عملية ارتباط اقتصادات البلدان   
ويرجع ذلك   .2007العربية باالقتصاد العالمي في عام 

إلى أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية 
لعام  هسجل نمواً بالمقارنة مع مستوا الذي، 2007لعام 

الذي سجله التدفق العالمي أقل من النمو  ظل نموه، 2006
، األمر الذي 2007لالستثمار األجنبي المباشر في عام 

جعل حصة البلدان العربية من االستثمار األجنبي المباشر 
  .2006أقل مما كانت عليه في عام  2007لعام 

  
وبلغت حصة التجارة الخارجية للبلدان العربية من   

مقابل  2007لعام في المائة  4.31التجارة الخارجية للعالم 
، ويعود هذا االرتفاع بالدرجة 2006في المائة لعام  4.25

األولى إلى الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الذي يهيمن 
  .على صادرات البلدان العربية

  
وحقق مؤشر السياحة انخفاضاً حيث تراجعت   

في  5.57حصة البلدان العربية من السياحة العالمية من 
، ألن 2007في المائة لعام  5.36إلى  2006المائة لعام 

نمو السياحة في البلدان العربية كان أقل من نمو السياحة 
  .في العالم

  
وسجلت حصة البلدان العربية من إنتاج النفط الخام   

في  26.1 إلى 2006في المائة لعام  28.4انخفاضاً من 
، ويرجع ذلك إلى زيادة اإلنتاج في بلدان 2007المائة لعام 

رى والتزام البلدان العربية األعضاء في األوبك الحصة أخ
وقد أدى ارتفاع أسعار  . المقررة من قبل هذه المنظمة

اإلنتاج ذات تكلفة النفط إلى زيادة إنتاج النفط في المناطق 
وانخفضت حصة اإلنتاج العربي للغاز الطبيعي  . العالية

إلى  2006 في المائة لعام 13.1من اإلنتاج العالمي من 
  .2007في المائة لعام  10.5

  
 على صعيد التكامل اإلقليمي  -2

  
ولم يحصل تغيير كبير في أداء البلدان العربية في   

، فقد عكست 2007مجال التكامل اإلقليمي خالل عام 
األرقام والنسب المتاحة نوعاً من استقرار األداء في كل 

البينية،  من التجارة البينية، واالستثمار البيني، والسياحة
ولكن غياب البيانات عن . وتحويالت العاملين البينية

االستثمار البيني والسياحة البينية في عدد من البلدان 

العربية، وخصوصاً اإلحصاءات المتعلقة ببلدان مؤثرة في 
مجال التكامل، قد صعب عملية تقييم التقدم المحرز في 

  .تحقيق التكامل اإلقليمي
  

عربية البينية ال تزال تحكمه فأداء التجارة ال  
مجموعة من القيود غير الجمركية، ومنها ما يتعلق بجودة 
المنتجات وتشابه اإلنتاج، مما ال يشجع التبادل التجاري، 
وكذلك سيطرة قطاع النفط على الصادرات وانخفاض دوره 
في الواردات، وانخفاض حجم اإلنتاج الغذائي، والبعد 

النقل، خصوصاً بين بلدان  الجغرافي، وارتفاع تكاليف
  .المشرق العربي وبلدان المغرب العربي

  
وتتجه االستثمارات ورؤوس األموال العربية في   

الغالب إلى البلدان المتقدمة وال سيما االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة، األمر الذي يحد من نمو االستثمار 

ه في العربي البيني، وذلك بالرغم من التقدم الذي حقق
كما أن .  السنوات األخيرة في بعض البلدان العربية

اقتصار االستثمار العربي البيني على عدد معين من البلدان 
يجعل زيادة االستثمار محصورة في هذه البلدان ويحرم 
البلدان العربية األخرى منه، واقتصار هذا االستثمار على 

ة يبقي قطاعات محدودة مثل االتصاالت، والبناء، والسياح
قطاعات اقتصادية مهمة أخرى، مثل الزراعة والصناعة، 

ولكن من المتوقع أن تؤثر   .متأخرة عن عملية التنمية
األزمة المالية العالمية إيجاباً على تدفق االستثمار العربي 
البيني، حيث إنه من المحتمل أن يعود جزء من 

في  االستثمارات، الموظفة خارج المنطقة العربية وال سيما
البلدان التي أضرت األزمة المالية باقتصادها، إلى البلدان 
العربية وخصوصاً تلك التي كان تأثرها بهذه األزمة 

ولكن في غياب استراتيجية عربية الستيعاب  . محدوداً
االستثمارات العائدة وتشجيعها عن طريق حماية االستثمار 
ت وإصالح قطاع األعمال، تظل الفائدة من االستثمارا

  .العائدة محدودة
  

ويعتبر مجال النمو في السياحة العربية البينية كبيراً   
جداً نظراً للقرب الجغرافي واللغة المشتركة والتقارب 

ولكن تكاليف اإلقامة المرتفعة،  . الثقافي بين البلدان العربية
وعدم توفر وسائل النقل الكافية وتكاليفها المرتفعة أيضاً، 

ة واألمنية التي تمر بها بعض البلدان واألزمات السياسي
العربية التي لها ميزة نسبية كبيرة في السياحة، والمنافسة 
الكبيرة من قبل بلدان أخرى في آسيا وأوروبا، كلها 

ولذلك فإن  . معوقات تحد من نمو السياحة العربية البينية
البلدان العربية في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة 

القادمين وتعزيز التكامل اإلقليمي في هذا القطاع أعداد 
الحيوي، وذلك عن طريق تحسين الخدمات السياحية في 
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الفنادق واألماكن السياحية، وعلى الحدود، وفي المطارات 
  .وغيرها

  
وتلعب تحويالت العمال المهاجرين دوراً فاعالً في   

دعم التكامل اإلقليمي، حيث إنها تساهم في رفع مستوى 
يشة عائالتهم، وبالتالي في مكافحة الفقر والبطالة في مع

إال أن دورها في التنمية االقتصادية ال يزال .  بلدانهم
محدوداً، وذلك بسبب عدة عوامل منها ارتفاع تكلفة 
التحويالت، وغياب الخدمات المصرفية في األرياف، 
وإنفاق الجزء األكبر من هذه التحويالت في االستهالك 

و في مشاريع صغيرة، مثل العقارات واألراضي العائلي أ
  .وغيرها

  
وقد تراجعت المساعدات الرسمية للتنمية المقدمة   

من البلدان العربية إلى بلدان عربية أخرى بين عامي 
مليارات  9مليار دوالر إلى  17من  2006و 2005
وال يزال العراق يحصل على الحصة األكبر من  . دوالر

في المائة، يليه  53بنسبة  عربيةإجمالي المساعدات ال
في  8.9في المائة وفلسطين بنسبة  12.6السودان بنسبة 

  .2006المائة لعام 
  

وأحرزت البلدان العربية تقدماً ملحوظاً في إنجاز   
مشاريع الربط الكهربائي المختلفة، مثل مشروع الربط 
السباعي الذي أضيف إليه كل من فلسطين ولبنان في عام 

روع الربط الكهربائي لبلدان مجلس التعاون ، ومش2008
الخليجي، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 

ومن شأن هذه المشاريع أن تخفف من مشاكل   .وإثيوبيا
الكهرباء التي تعاني منها بعض البلدان العربية ذات العجز 

  .في إنتاج الكهرباء، وأن تدعم التكامل اإلقليمي
  

دان العربية تقدمها في مجال كذلك واصلت البل  
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والذي فاق التقدم الذي 
حققته عدة بلدان من حيث المتوسط العالمي لعدد خطوط 

كما حققت  . فرد 100الهاتف الثابت والهاتف النقال لكل 
بلدان عربية متوسطاً أعلى من المتوسط العالمي لعدد  10

يدل على سرعة انتشار الحاسوب مستخدمي اإلنترنت، مما 
في عدد كبير من البلدان العربية، وخصوصاً بلدان مجلس 

  .التعاون الخليجي ومصر واألردن ولبنان
  

  التوصيات  - باء
  

يستخلص من المعطيات التي أظهرها االستعراض   
السنوي للتطورات التي سجلت في المنطقة العربية في 

جملة من التوصيات مجال التكامل اإلقليمي والعولمة، 
الموجهة إلى البلدان العربية من أجل اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بزيادة النمو االقتصادي وإحراز مزيد من التقدم في 

 . تحقيق التكامل اإلقليمي واالندماج مع االقتصاد العالمي
  :وهذه التوصيات هي التالية

  
دعم سياسات التنوع االقتصادي، وتوسيع   )1(  
نتاج، والتخفيف من أثر النفط على تحقيق معدالت قاعدة اإل

النمو، واالهتمام بالقطاعات التي تشكل أساساً متيناً 
لالقتصاد مثل الزراعة والصناعة، والتي تساهم في حل 
مشكلة ارتفاع أسعار الموارد الغذائية، ودعم وتنويع 

  .الصادرات، بما في ذلك الصادرات الصناعية
  

ان العربية من التدفق زيادة نصيب البلد  )2(  
العالمي لالستثمار األجنبي المباشر مع التركيز على نوعية 
االستثمار وليس فقط على حجمه، بحيث يراعي االستثمار 
تنويع القاعدة اإلنتاجية، وتدفق تقنيات جديدة تساهم في 
زيادة كفاءة اإلنتاج وخفض التكلفة، وبالتالي زيادة فرص 

  .التصدير
  

ب البلدان العربية من االستثمار زيادة نصي  )3(  
األجنبي المباشر الناتج عن صفقات اقتناء الشركات أو 
االندماج فيما بينها، والذي أصبح مهيمناً على التدفق 
العالمي لالستثمار األجنبي المباشر وال يزال نصيب البلدان 
العربية منه محدوداً، مما يتطلب توسيع قاعدة الخصخصة 

ة وتشجيع اندماج الشركات المحلية مع في البلدان العربي
شركات أخرى، بما يشمل خصوصاً قطاعات هامة مثل 

  .البنوك والصناعة واالتصاالت وغيرها
  

ضمان ارتباط الشركات التي يملكها ويديرها   )4(  
االستثمار األجنبي المباشر بالشركات المحلية، وال سيما في 

ن أجل زيادة وذلك م مجاالت التدريب واإلدارة واإلنتاج،
  .كفاءة الشركات المحلية وتعزيز االقتصاد المحلي

  
فتح المجال لعودة رؤوس األموال العربية   )5(  

المستثمرة في الخارج والتي تضررت من األزمة المالية 
العالمية، وذلك عن طريق تهيئة بيئة استثمارية مشجعة، 
بما في ذلك تحسين بيئة األعمال وفض النزاعات وتوسيع 

  .عدة المشاركة في هذه االستثماراتقا
  

إعادة النظر في سياسات تقديم المساعدات،   )6(  
التي ثبت أنها تبطئ تحقيق التكامل اإلقليمي بسبب استنادها 
إلى قرارات سياسية، وضرورة تخطيط هذه السياسات 
بحيث تراعي الميزات النسبية لكل بلد عربي وتتضمن 

ستمرة وتقييماً سنوياً، كما برامج تنفيذية مرحلية ومتابعة م
هو الحال في االتحاد األوروبي، وذلك عن طريق إنشاء 
بنك لتقديم المساعدات والقروض إلى البلدان األقل نمواً 
لتأهيلها للتكامل اإلقليمي، وإعطاء دور رئيسي للقطاع 
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الخاص في تحقيق هذا التكامل، على أن تقوم الحكومات 
  .بدور التنسيق والتسهيل

  
تعزيز السياحة العربية البينية عن طريق   )7(  

توفير الخدمات الحكومية، وتسهيل النقل، خصوصاً بين 
بلدان المشرق وبلدان المغرب العربية، وتخفيض تكلفة 
النقل واإلقامة، وتحسين خدمات السياحة، وذلك لتثمير 
الفوائد التي تولدها السياحة، ومنها توليد الوظائف والحد 

إرساء التضامن والتقارب بين الشعوب من البطالة، و
العربية، األمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق التكامل 

  .اإلقليمي
  

توسيع القاعدة اإلنتاجية ومراعاة التكامل في   )8(  
اإلنتاج بدل التنافس وحصر اإلنتاج بسلع متشابهة، وتسهيل 
النقل بين بلدان المغرب وبلدان المشرق العربية وخفض 

باإلضافة إلى تسهيل القواعد واإلجراءات التي  تكلفته،
  .تؤدي إلى تعزيز التجارة العربية البينية

  
زيادة المساعدات اإلنمائية التي تقدمها   )9(  

البلدان العربية المانحة إلى البلدان العربية األقل نمواً، 
خصوصاً مع احتمال انخفاض المساعدات القادمة من 

سبب األزمة المالية العالمية التي البلدان األجنبية المانحة ب
أضرت باقتصادات هذه البلدان وبقدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها في مجال المساعدات الرسمية للتنمية والتي 

  .تعهدت بتقديمها للبلدان النامية، ومنها البلدان العربية

االهتمام بإطالق المشاريع التي تعتمد على   )10(
  .والخاص عامالالقطاعين  الشراكة بين

 
إنشاء هيئة وطنية لإلشراف على برامج   )11(  

الحكومة اإللكترونية ومنحها الصالحيات الالزمة للقيام 
 .بمهامها، وتخصيص التمويل الضروري لتنفيذ برامجها

 
تفعيل التعاون والتنسيق على المستويين   )12(  

اإلقليمي والدولي لالستفادة من أفضل الممارسات في 
ومة اإللكترونية، ووضع مؤشرات إقليمية تطوير الحك

 .للحكومة اإللكترونية تراعي خصوصيات المنطقة العربية
 

في دعم الحرص على مبدأ التكتل العربي   )13(  
والمشاركة في  المحتوى الرقمي العربيصناعة قيام 

المختلفة،  العربيةالموارد وتوزيع األدوار على البلدان 
في مجال صناعة د األوروبي تجربة االتحافادة من واالست

بناء صناعة  المحتوى الرقمي باللغات المحلية من أجل
 .الرقمي العربيمحتوى ال
  

وصناديق التمويل العربية  المصارفحث   )14(  
وإقامة  العربيالرقمي  على تمويل صناعة المحتوى 

  .صناديق لرأس المال المجازف


