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  تصدير
  

يتناول العدد الثامن من االستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقليمي في الدول   
، أبرز التطورات التي سجلتها البلدان العربية في تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي 2009العربية، 

الندماج في العولمة، وذلك من خالل عرض وتحليل المؤشرات الرئيسية ذات الداللة في مجاالت التجارة وا
ويعرض أهم السبل اآليلة إلى تعزيز التكامل اإلقليمي االقتصادي والقطاعي، .  واالستثمار والسياحة وغيرها

وتأمل .  إلى االلتحاق بركب العولمةكما يبين أهم التحديات والفرص التي تواجه البلدان العربية في سعيها 
اإلسكوا أن يساعد هذا االستعراض صانعي القرار في البلدان العربية على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال 

وقد ساهم في إعداده كل من شعبة التنمية االقتصادية .  تحقيق التكامل اإلقليمي واالندماج في العولمة
مة واإلنتاجية، وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقسم خدمات والعولمة، وشعبة التنمية المستدا

  .المؤتمرات في اإلسكوا
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  ملخص تنفيذي
  

األخطر منذ انتهاء مفاعيل  2008ية التي شهدها العالم في الربع األخير من عام تُعتبر األزمة المال  
وقد أثرت هذه األزمة على اقتصادات .  الكساد العظيم التي سادت طوال فترة الثالثينات من القرن الماضي

زمة كان أقل نسبياً إال أن تأثر اقتصادات معظم البلدان العربية باأل.  جميع بلدان العالم، وإن بدرجات متفاوتة
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها أن ارتباط اقتصادات .  من تأثر البلدان األخرى، بما فيها البلدان النامية

البلدان العربية غير المصدرة للنفط، وال سيما أسواق المال، باالقتصاد العالمي كان ضئيالً، وأن البلدان 
حد من تأثير األزمة بفضل ما تملكه من احتياطي نقدي وفر لها المصدّرة الرئيسية للنفط استطاعت أن ت

  .مرونة في التعامل مع التأثيرات السلبية على اقتصاداتها، وخاصة على القطاع المالي
  

وبالرغم من األزمة المالية العالمية، سجل تحسن في بعض المؤشرات التي تقيس مساهمة  
فقد كان أداء البلدان العربية في مجال االستثمار األجنبي المباشر   .االقتصادات العربية في االقتصاد العالمي

 2008جيداً مقارنة باألداء العالمي، إذ ارتفع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية خالل عام 
المائة،  في 14.2في المائة، في حين انخفض التدفق العالمي لهذا االستثمار بنسبة بلغت  1.8بنسبة بلغت 

ونتيجة .  2007في المائة خالل عام  4في المائة مقابل  4.7وبالتالي ارتفع نصيب البلدان العربية منه إلى 
في المائة ألول  10لذلك، ارتفعت حصة البلدان العربية من االحتياطي بالعمالت األجنبية إلى نسبة بلغت 

لخارجية، حيث ارتفع نصيب البلدان العربية من وباإلضافة إلى ذلك، سجل تحسن في مؤشر التجارة ا.  مرة
 .2007في المائة لعام  4.3مقابل  2008في المائة لعام  4.9التجارة الخارجية العالمية إلى 

  
وكان تأثير األزمة المالية العالمية مباشراً على البلدان المصدرة للنفط، وغير مباشر على البلدان   

فتأثرت األولى بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية التي .  وعاًاألخرى ذات االقتصادات األكثر تن
دوالراً للبرميل في كانون  33إلى  2008يوليو /دوالراً أمريكياً للبرميل في تموز 140انخفضت من 

، كما تأثر الميزان التجاري للبلدان العربية بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض اإلنتاج 2008ديسمبر /األول
راجع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت األساسية األخرى، خاصة وأن معظم العمالت العربية وت

وكان التأثير األكبر على األسواق المالية العربية، حيث تراجع مؤشر صندوق النقد .  ثابتة مقابل الدوالر
  . 2008في المائة خالل الربع األخير من عام  39.5العربي بنسبة 

  
ألداء على المستوى الوطني، فقد اختلف من بلد عربي إلى آخر، حيث انخفض تدفق االستثمار أما ا  

في  3.2بنسبة بلغت  والمملكة العربية السعودية األجنبي المباشر في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر
من اإلمارات العربية  وتُعتبر كل.  2008على التوالي خالل عام في المائة  7.52وفي المائة  18المائة و

المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من أكبر البلدان العربية المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر، 
ومن البلدان التي حققت .  وعليه فإن أداء هذه البلدان يؤثر سلباً أو إيجاباً على األداء الكلي للبلدان العربية

في  42.9ار األجنبي المباشر، الجمهورية العربية السورية بنسبة نمو بلغت أداء جيداً في مجال تدفق االستثم
في المائة، والسودان بنسبة نمو  32في المائة، ولبنان بنسبة نمو بلغت  42.5المائة، وقطر بنسبة نمو بلغت 

.  ربيفي المائة، باإلضافة إلى بلدان المغرب الع 2.2في المائة، والبحرين بنسبة نمو بلغت  6.8بلغت 
ويمكن القول إن هذه البلدان عوضت نسبياً االنخفاض الذي شهده تدفق االستثمار األجنبي المباشر في كل من 

  .اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر
 



  

  

- ل- 

، وسجلت نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية ارتفاعاً بسيطاً  
أما إذا حسبت هذه النسبة بدون النفط، فإن نسبة التجارة العربية .  في المائة 10.5حيث بلغت هذه الحصة 

ويعود ذلك إلى أن النفط يعتبر أهم مكون .  في المائة 12.7البينية من إجمالي التجارة الخارجية ترتفع إلى 
  . لى خارج المنطقة العربية من ناحية أخرىللصادرات العربية من ناحية، وإلى أن معظم النفط يصدر إ

  
وفيما يتعلق باألداء المنفرد للبلدان العربية، سجل ارتفاع في نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي   

التجارة الخارجية لمجموعة البلدان غير المصدّرة للنفط، مثل األردن، والجمهورية العربية السورية، 
إال أن هذه البلدان ال تؤثر في حجم التجارة العربية البينية، وذلك نظراً إلى .  روالسودان، ولبنان، ومص

ضعف حصتها من إجمالي التبادل التجاري اإلقليمي إذا ما قورنت بحصة البلدان العربية المصدّرة للنفط، مثل 
 . اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

  
، كما شهدت 2008في المائة خالل عام  14ن العربية ارتفاعاً بنسبة وشهدت السياحة في البلدا  

مليون سائح في عام  28في المائة، إذ بلغ عدد السياح العرب حوالي  18السياحة العربية البينية نمواً بلغ 
وكان أداء كل من عمان، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية .  2007مليوناً في عام  24مقابل  2008
، في حين تراجع أداء الجمهورية العربية 2008دية مميزاً في نمو السياحة العربية البينية في عام السعو

 .السورية في هذا المجال
 

 2007في المائة بين عامي  10.5وسجلت تحويالت العاملين العرب البينية بشكل عام ارتفاعاً بنسبة   
غت هذه التحويالت كنسبة من الناتج المحلي وبل.  مع وجود تفاوت في االرتفاع بين بلد وآخر 2008و

وشكلت تحويالت العاملين العرب كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن .  في المائة 2.2اإلجمالي 
في  52أما إجمالي تحويالت العاملين العرب البينية فبلغ حوالي .  في المائة 9في المائة، وفي لبنان  16

 .مار األجنبي المباشر في البلدان العربيةالمائة من إجمالي االستث
 

مقارنة بنسبة نمو سالبة  2007في المائة لعام  5.5وحققت المساعدات الرسمية البينية نمواً بنسبة   
فقد ارتفعت هذه المساعدات في كل من الجمهورية العربية السورية، .  2006في المائة لعام ) 45- (بلغت 

ومن المالحظ أن قيمة هذه المساعدات كنسبة من الناتج .  2007صر في عام والسودان، والعراق، ولبنان، وم
بوتيرة أسرع من نمو  اإلجماليالمحلي اإلجمالي في بلدان عدة قد انخفضت، وذلك بسبب نمو الناتج المحلي 

الرسمية على المساعدات قد أثرت المالية العالمية  األزمةتكون ن رجح أومن الم.  المساعدات الرسمية البينية
األمر الذي سيؤثر سلباً على قدرات البلدان األقل نمواً في تمويل العديد  ،2009و 2008 البينية خالل العامين

   .من المشاريع، بما في ذلك مشاريع محاربة الفقر والبطالة وتحديث وتطوير البنية األساسية
  

ذات االقتصادات األكثر تنوعاً حلت في ويشير مؤشر التكامل اإلقليمي للبلدان العربية إلى أن البلدان   
المراكز األولى في قائمة ترتيب البلدان من حيث جودة األداء في مجال تحقيق التكامل اإلقليمي، وذلك نظراً 

ويبين تحليل هذا .  إلى ارتفاع معدالت التجارة العربية البينية واالستثمار العربي البيني وتحويالت العاملين
أن األردن حافظ على المركز األول للعام الثالث على التوالي، تليه البحرين في المركز  2008المؤشر لعام 

في قائمة ترتيب البلدان من حيث جودة األداء في  الثاني، ثم لبنان في المركز الثالث، وأن هناك استقراراً
 . حقيق التكامل اإلقليمي مع تغيير طفيف في المراكزتمجال 
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  تصديق كل  2009- 2008المحرز في مجال النقل، سجل خالل الفترة  وفيما يتعلق بالتقدم  
   19من السودان والعراق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي دخل حيز التنفيذ في 

كما صدق السودان في .  ، ليصبح مجموع البلدان المصدقة عليه إثني عشر بلدا2003ًأكتوبر /تشرين األول
مايو /أيار 23اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي دخل حيز التنفيذ في على  2009عام 

وكذلك صدق كل من السودان والعراق وعمان .  ، ليصبح مجموع البلدان المصدقة عليه تسعة بلدان2005
في المشرق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري  2009-2008واليمن خالل الفترة 

.  ، ليصبح عدد البلدان المصدقة عليها عشرة بلدان2006سبتمبر /العربي التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول
القمة العربية االقتصادية والتنموية خالل  "مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية"وتم إقرار 
  ).2009يناير /كانون الثاني 20-19الكويت، ( واالجتماعية

  
وقد .  2009ستمرت الجهود العربية المبذولة من أجل تفعيل التعاون في مجال الطاقة في عام وا  

سجلت تطورات هامة على أصعدة عدة، وال سيما مشروع الربط الكهربائي الثُماني الذي انضمت إليه 
لدان المغرب ؛ ومشروع الربط الكهربائي لب)بعدما كان يعرف بمشروع الربط الكهربائي السباعي(فلسطين 

العربي؛ ومشروع الربط لبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ والمشاريع الثنائية للربط الكهربائي بين المملكة 
العربية السعودية ومصر من جهة، والمملكة العربية السعودية واليمن من جهة أخرى؛ ومشروع خط الغاز 

عربية موحدة لترشيد استهالك الطاقة  )Code(ة الطبيعي؛ واالستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ ووضع مدون
  . ستراتيجية عربية الستخدام الطاقة المتجددةافي المباني السكنية؛ وإعداد 

  
وفي مجال الموارد المائية وتغير المناخ، تم تحقيق تقدم في توفير إمدادات مياه الشرب والصرف   

لخاصة بوضع أسس البنية المالئمة إلدارة الموارد الصحي في البلدان األعضاء في اإلسكوا، ولكن الجهود ا
كما تم تحقيق تقدم في تفعيل دور أصحاب المصلحة في التخطيط والتوزيع في .  المائية ال تزال متواضعة

مجال إمدادات المياه والصرف الصحي في معظم البلدان األعضاء، ولكن هذا الدور بحاجة إلى مزيد من 
من  7ارد المائية على نحو أكثر فعالية وإحراز مزيد من التقدم في بلوغ الهدف التفعيل من أجل إدارة المو
  .األهداف اإلنمائية لأللفية

  
وفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تشير المؤشرات الخاصة بهذا القطاع إلى تقدم في   

من تجاوز المتوسط  ثالثة بلدان فقد تمكن.  مقارنة مع المتوسط العالمي والمتوسط العربيالبلدان العربية 
أما .  فرد، في حين تجاوز عشرة بلدان المتوسط العربي 100العالمي في عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 

 . فرد، فقد تخطى إثنا عشر بلداً المتوسطين العالمي والعربي 100فيما يتعلق بعدد خطوط الهاتف النقال لكل 
فرد، تمكن أربعة بلدان من تجاوز المتوسط العالمي وسبعة  100كل وبالنسبة إلى عدد مشتركي اإلنترنت ل

فرد، فتمكن تسعة بلدان من تخطي  100أما فيما يتعلق بعدد مستخدمي اإلنترنت لكل .  بلدان المتوسط العربي
  .المتوسط العالمي وأحد عشر بلداً المتوسط العربي

  
  
  
 



 مقدمة
  

راض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقليمي االستع"من  الثامن واألخيريتناول العدد   
أهم التطورات على مستوى العالقة بين اقتصادات البلدان العربية واالقتصاد العالمي من " في البلدان العربية

ويركز هذا العدد كاألعداد السابقة على مجموعة من .  جهة، والعالقات االقتصادية البينية من جهة أخرى
.  ات لمقارنة األداء االقتصادي للبلدان العربية من حيث التكامل مع االقتصاد العالمي والتكامل اإلقليميالمؤشر

ومن أهم هذه المؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي، وتدفق االستثمار األجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، 
يخصص هذا العدد جزءاً لتحليل آثار األزمة و.  والسياحة، وتحويالت العاملين، وإنتاج النفط والغاز الطبيعي

  .المالية العالمية على اقتصادات البلدان العربية
  

التجارة العربية البينية، : ويشمل تحليل التكامل اإلقليمي مؤشراً للتكامل مبنياً على أربعة متغيرات هي  
  .البينية واالستثمار العربي البيني، والسياحة العربية البينية، وتحويالت العاملين

  
كذلك يقدم االستعراض تحليالً لمجموعة من القطاعات الهامة مثل النقل، مع التركيز على السكك  

الحديدية؛ والطاقة، حيث يتناول التطورات في مشاريع الطاقة الكهربائية في البلدان العربية وخاصة مشاريع 
ربط الكهربائي لبلدان مجلس التعاون ربط الكهرباء ومنها مشروع الربط الكهربائي السباعي ومشروع ال

الخليجي ومشروع الربط الكهربائي في بلدان المغرب العربي؛ وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والمؤشرات المتصلة به في البلدان العربية ومنها متوسط عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف النقال وعدد 

  .الميمشتركي اإلنترنت مقارنة بالمتوسط الع
  

ويتضمن الفصل األول تحليالً لمساهمة البلدان العربية في االقتصاد العالمي من خالل دراسة أداء   
البلدان العربية فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي، والتجارة الدولية، واالستثمار األجنبي المباشر، والسياحة، 

ء البلدان العربية في مجال جذب االستثمار األجنبي كما يتناول أدا.  وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
المباشر، ويعرض آثار األزمة المالية العالمية على اقتصادات البلدان العربية مع التركيز على قطاعات النفط، 

 . والتجارة، والسياحة، وأسواق المال
  

ل اإلقليمي العربي، وذلك من ويقدم الفصل الثاني تحليالً ألداء البلدان العربية في مجال تحقيق التكام  
خالل تحليل مؤشر التكامل اإلقليمي الذي يرتب البلدان العربية وفقاً ألدائها في مجاالت التجارة، واالستثمار، 

  . والسياحة، وتحويالت العاملين
  

ويتناول الفصل الثالث موضوع التكامل اإلقليمي من جوانبه القطاعية، حيث يعرض جهود البلدان  
في قطاع النقل مع التركيز على السكك الحديدية، وقطاعات الطاقة، والموارد المائية، وتكنولوجيا  العربية

  . المعلومات واالتصاالت
  

وأخيراً، يقدم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات الموجهة إلى متخذي القرار في البلدان العربية  
  .قتصاد العالمي من جهة أخرىمن أجل دعم التكامل اإلقليمي من جهة والتكامل مع اال
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  في االقتصاد العالمي مساهمة البلدان العربية  -أوالً
  

  المؤشرات الرئيسية  -ألف
  

آخر، فاستقر في بعض المؤشرات في  إلىمن مؤشر  2008تفاوت أداء البلدان العربية خالل عام   
ان العربية، باستثناء تدفق وكما في السنوات السابقة، كان أداء البلد.  حين تحسن في مؤشرات أخرى

االستثمار األجنبي المباشر والسياحة، مرتبطاً إلى حد بعيد بالتطورات المتعلقة بأسعار النفط العالمية وتأثير 
  . ذلك على أداء االقتصادات العربية

  
 ، االستثمار األجنبي2008ومن المؤشرات الهامة التي حققت البلدان العربية تقدماً فيها خالل عام   

في  4في المائة مقابل  4.7المباشر، حيث ارتفع نصيب البلدان العربية من التدفق العالمي لهذا االستثمار إلى 
ويرجع ذلك إلى عاملين، األول زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية .  2007المائة لعام 

فاض التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر خالل في المائة، والثاني انخ 1.8بنسبة بلغت  2008في عام 
  .في المائة بسبب األزمة المالية العالمية 14العام نفسه بنسبة 

  
، حيث 2008وسجل أداء البلدان العربية تحسناً أيضاً في مؤشر عدد السياح الواصلين خالل عام   

، 2007في المائة لعام  7في المائة مقابل  7.9ارتفع نصيبها من إجمالي عدد السياح على مستوى العالم إلى 
علماً بأن السياحة على المستوى العالمي قد سجلت تراجعاً بسبب األزمة المالية العالمية، في حين حققت 
بعض البلدان العربية زيادة في عدد السياح بفضل ارتفاع حجم السياحة العربية البينية، حيث سجل ارتفاع في 

إلى بلدان مثل اإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، ولبنان من الوافدين  عدد السياح
  .البلدان العربية األخرى

  
في المائة لعام  4.3كذلك حققت البلدان العربية نمواً جيداً في نسبة مساهمتها في التجارة العالمية من   

أسعار النفط في النصف األول من عام  ويرجع ذلك إلى ارتفاع.  2008في المائة لعام  4.9إلى  2007
، أي قبل اندالع األزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على حجم التجارة العالمية خالل النصف الثاني 2008

  . 2008من عام 
  

 7.5وحققت البلدان العربية تقدماً ملحوظاً في نصيبها من احتياطي العمالت األجنبية اإلجمالي من   
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات .  2008في المائة لعام  10.5إلى حوالي  2007عام في المائة ل

  .2008النفط خالل النصف األول من عام 
  

فالناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربية .  2008أما المؤشرات األخرى فظلت مستقرة خالل عام   
اإلجمالي العالمي، ونصيب البلدان العربية من احتياطي في المائة من الناتج المحلي  2.7استقر في حدود 

في المائة، كما استقرت طاقة التكرير  30في المائة ومن الغاز الطبيعي في حدود  54النفط العالمي في حدود 
  .في المائة من طاقة المصافي العالمية 8.5في المصافي في حدود 
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  )2008-2007و 2003(مؤشرات مختارة : في االقتصاد العالمي )**(عربيةوالبلدان ال (*)مساهمة منطقة اإلسكوا  -1الجدول 
  

مساهمة البلدان العربية في 
  االقتصاد العالمي

 )نسبة مئوية(

مساهمة منطقة اإلسكوا في 
  االقتصاد العالمي

 العالم )نسبة مئوية(
البلدان 
 العربية

منطقة 
 العالم اإلسكوا

البلدان 
 العربية

منطقة 
 اإلسكوا

 2008 2007 2003 20.8 2007 2003 2008 2003 
 )مليون ميل مربع(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  174.9 302.0 6 271.7 239.6 335.8 6705 2.8 3.56 3.57 4.8 5.01 5.01
 )أ()مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي  590 755 32 866 1 199 1601 60 115 1.8 2.10 1.99 2.30 2.68 2.66

10.46 7.45 5.37 5.03 3.98 3.13 898.6 4 512.6 246.4 108.3 3 166.9 97.2 
  إجمالي االحتياط بالعمالت األجنبية 

 )ب()مليار دوالر(
 )مليار دوالر() ج(ي التجارةإجمال 374.3 479.7 15 277.6 1 305.1 1 614.8 32 746.3 2.45 3.46 3.99 3.14 4.30 4.93
 )د()مليون سائح(السائحون الواصلون  28.9 40.1 694.5 55.6 72.8 922.0 4.16 5.20 6.03 5.78 7.00 7.90
 )د()مليار دوالر(العائدات من السياحة  21.2 27.3 643.0 45.6 56.3 944.0 3.30 4.08 4.83 4.25 5.27 5.96
 )مليون دوالر(االستثمار األجنبي المباشر  12 193 16 210 557869 67 567 79 905 1 679 353 2.19 3.50 3.98 2.91 3.97 4.71
 )مليون دوالر(تحويالت العاملين  13.8 20.5 207.3 24.4 35.2 433.1 6.66 5.74 5.62 9.87 8.53 8.13
 )ن برميل في اليوممليو(إنتاج النفط  20.4 23.8 77.0 23.2 27.2 81.8 26.4 27.2 28.4 30.9 32.1 33.2

54.6 54.4 56.1 50.1 49.9 51.8 1258 686 630 1206 677 625 
  احتياطي النفط المعروف نهاية السنة 

 )مليار برميل(
 )مليار متر مكعب(إنتاج الغاز الطبيعي  210.8 301.3 2 615.5 319.6 422.0 3 065.6 8.1 10.2 10.4 11.5 13.7 13.8

29.6 30.1 33.6 26.3 27.2 27,4 185 55 49 172 58 47 
  احتياطي الغاز الطبيعي نهاية السنة 

 )مليار متر مكعب(

8.5 8.4 8.6 7.3 7.2 7.1 88.6 7.6 6.5 83.6 7.2 5.9 
  طاقات مصافي التكرير القائمة 

 )مليون برميل في اليوم(

0.18 0.16 0.11 0.15 0.14 0.09 056 105 466 18 752 15 060 78 388 8 783 6 
  ساعدات الرسمية للتنمية الم

 )ه()مليون دوالر(

  .اإلسكوا، استناداً إلى مصادر إقليمية ودولية: المصدر

هورية المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجم: بلداً عربياً وهي بحسب الترتيب األبجدي 14تضم اإلسكوا )  *(  
  .هورية مصر العربية، والجمهورية اليمنيةالعربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجم

تونس، والجزائر، وجزر القمر، والجماهيرية العربية : تالية بحسب الترتيب األبجديتضم مجموعة البلدان العربية، باإلضافة إلى البلدان األعضاء في اإلسكوا، البلدان ال ) **(  
 .الليبية، وجيبوتي، والصومال، والمغرب، وموريتانيا

  .باستثناء جزر القمر والصومال لعدم توافر البيانات  )أ(  
  . باستثناء الصومال وفلسطين لعدم توافر البيانات  )ب(  
  .توافر البيانات باستثناء فلسطين لعدم  )ج(  
  .ال تشمل كافة البلدان العربية لعدم توافر بيانات دقيقة عنها  )د(  
  .على التوالي 2007و 2006تعود إلى عامي  2008و 2007األرقام المدرجة تحت عامي   )•(  
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 ي، وخاصة ف2008ويمكن اإلشارة، بصورة عامة، إلى أن أداء االقتصاد في البلدان العربية لعام   
األكبر من حجم االقتصاد العربي، كان أفضل من الرئيسية المصدرة للنفط التي تمثل اقتصاداتها الحيز  البلدان

ويرجع ذلك إلى .  أداء االقتصاد العالمي الذي تضرر من األزمة المالية واالقتصادية العالمية بشكل أكبر
احتياطي العمالت األجنبية الذي تملكه هذه البلدان والذي أسهم في تخفيض آثار األزمة المالية العالمية على 

  .اقتصادها الكلي
  

وباستثناء الناتج المحلي اإلجمالي وتحويالت العاملين وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، فإن العالم العربي   
قد حقق تقدماً في المؤشرات األخرى التي تقيس عالقة االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي كالسياحة، 

ذه النسب قد تنخفض في السنوات القادمة في ولكن ه . والتجارة الخارجية، وتدفق االستثمار األجنبي المباشر
الخارجية واالستثمار األجنبي المباشر، ولذلك يجب النظر بحذر  حال تحسن أداء السياحة العالمية والتجارة

، وذلك ألن اقتصادات البلدان العربية، 2008إلى االرتفاع الكبير الذي حققته بعض المؤشرات في عام 
لنفط، قد تأثرت بصورة أقل من البلدان الصناعية الكبرى ومن البلدان النامية وخاصة المصدرة الرئيسية ل

بتحسن أداء االقتصادات العربية، بل يعود  اًمباشرارتباطاً ال يرتبط قد األخرى، أي أن تحسن هذه المؤشرات 
  .إلى أن تأثرها باألزمة المالية العالمية كان أقل من تأثر عدد كبير من بلدان العالم

 
  وعدد السياح،احتياطي العمالت األجنبية، والتجارة،  يحصة البلدان العربية من إجمال  -1شكل ال

  )2008و 2003(واالستثمار األجنبي المباشر في العالم 
  )نسبة مئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1اإلسكوا، استناداً إلى الجدول : المصدر
  

  لمباشراالستثمار األجنبي ا  -باء
  

  واقع تدفق االستثمار األجنبي المباشر في العالم والمنطقة العربية  -1
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، 2008ون دوالر أمريكي لعام تريلي 1.7مباشر في العالم ما يقارب ال بلغ تدفق االستثمار األجنبي  
ألزمة المالية ويعود هذا التراجع إلى تأثير ا.  2007في المائة مقارنة بعام  14.2الً بذلك تراجعاً بنسبة مسج

فقد أدت األزمة إلى تذبذب السيولة المتاحة   .واالقتصادية العالمية على حركة رؤوس األموال في العالم
لتمويل االستثمارات، وساهم االنكماش االقتصادي في العديد من البلدان في تقليص حجم استثمارات الشركات 

  . )1(اج واالقتناء، واالستثمار في مشاريع جديدةالكبرى، وخاصة الشركات عبر الوطنية، وعمليات االندم
  

  وكانت البلدان المتقدمة أكثر البلدان تأثراً فشهدت انخفاضاً في االستثمار األجنبي المباشر تجاوز  
في المائة نظراً الرتباطها الوثيق باالقتصاد األمريكي منشأ األزمة، ولكونها المسرح الرئيسي الستثمارات  29

وقد سجل تدفق االستثمار األجنبي المباشر في البلدان .  لوطنية وعمليات االندماج واالقتناءالشركات عبر ا
أما في البلدان العربية، فبلغ تدفق االستثمار األجنبي المباشر .  2008في المائة لعام  17.3النامية نمواً بلغ 

في المائة، في حين كانت نسبة  1.8الً بذلك نمواً طفيفاً نسبته مسج 2008مليار دوالر في عام  80حوالي 
ويعود هذا النمو المتواضع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار .  2007في المائة لعام  10.5نموه قد بلغت 

وانعكاسه سلباً على االستثمارات النفطية في البلدان العربية المصدّرة للنفط، وإلى  2008النفط في أواخر عام 
  .)2(د من البلدان العربية، وبخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجيهبوط السوق العقارية في العدي

  
  )2008-2006(العربية والعالم  بلدانال فياالستثمار األجنبي المباشر   -2الجدول 

  
  نمو التدفق

 )نسبة مئوية(
  تدفق االستثمار األجنبي المباشر

  )بماليين الدوالرات(
2008 2007 2008 2007 2006 
 األردن 3 268 1 950 1 954 )40.33( 0.21

 اإلمارات العربية المتحدة 12 804 14 184 13 733 10.78 )3.18(
 البحرين 2 915 1 756 1 794 )39.76( 2.16
تونس 3 312 1 618 2 761 )51.15( 70.64
 الجزائر 1 795 1 662 2 646 )7.41( 59.21

 جزر القمر 1 8 8 700.00 0
 وتيجيب 164 195 234 18.90 20.00

  المملكة العربية السعودية 18 293 24 315 22 486 32.92 )7.52(
السودان 3 541 2 436 2 601 )31.21( 6.77
  الجمهورية العربية السورية 603 897 1 282 48.76 42.92

 الصومال 96 141 87 46.88 )38.3(
 عمان 1 686 3 124 2 928 85.29 )6.27(

 راقالع 383 485 488 26.36 0.62
 فلسطين 19 28 29 47.37 3.57
قطر 3 500 4 700 6 700 34.29 42.55

 الكويت 121 121 57 0 )52.89(
لبنان 2 675 2 731 3 606 2.09 32.04

                                                       
)1( www.unctad.org/wirilable at: .  AvaWorld Investment Report 2009UNCTAD, . 

  .E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.2، 2009، تقرير االستثمار األجنبي المباشراإلسكوا،  )2(
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 الجماهيرية العربية الليبية 2 013 4 689 4 111 33.58 52.88
مصر 10 043 11 578 9 494 15.28 )18.00(
 المغرب 2 450 2 803 2 388 14.41 )14.81(

  )تابع( 2جدول ال
  

  التدفق نمو
 )نسبة مئوية(

  تدفق االستثمار األجنبي المباشر
  )بماليين الدوالرات(

2008 2007 2008 2007 2006 
موريتانيا 155 153 103 )1.29( )32.68(
اليمن 1 121 917 415 )18.2( )54.74(

  البلدان العربية 71 048 78 491 79 905 10.48 1.80
العالم 1 461 074 1 978 838 1 697 353 35.44 )14.22(
 البلدان المتقدمة 972 762 1 358 628 962 259 39.67 )29.17(

 البلدان النامية 433 764 529 344 620 733 22.04 17.26

  . ,d.org/wirwww.unctaAvailable at:   , Annex table B.1.World Investment Report 2009UNCTAD -  :المصادر
  .E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.2، 2009تقرير االستثمار األجنبي المباشر، اإلسكوا،   -   

  
   .هي بيانات سالبة)  (ين قوسالبيانات الواردة بين : مالحظة

  
في المائة لعام  4.7في العالم وقد بلغت حصة البلدان العربية من تدفق االستثمار األجنبي المباشر   

ع الكبير في حجم االستثمار ويعود ذلك إلى التراج.  2007في المائة لعام  4، بعدما كانت حوالي 2008
إلى تدفق االستثمار األجنبي المباشر  أما حصة البلدان العربية من.  ي المباشر في البلدان المتقدمةجنباأل

في  14.8بعدما كانت  2008ام في المائة لع 12.9حيث بلغت  البلدان النامية، فقد استمرت في االنخفاض،
االستثمار األجنبي المباشر في  ، وذلك بالرغم من النمو الذي شهده2006لعام  16.4و 2007المائة لعام 

ويعزى ذلك إلى أن نمو تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان .  البلدان العربية خالل العامين األخيرين
  .الستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربيةالنامية كان أعلى من نمو تدفق ا

  
  العربية نسبة  إجمالي تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان  -2شكل ال

  )2008-2006(في البلدان النامية والعالم  إلى مثيله
  )نسبة مئوية(
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  .2 اإلسكوا، استناداً إلى الجدول: المصدر
مليار  469د االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية، فقد بلغ ما يقارب رصيوفيما يتعلق ب  

ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب البلدان .  2007مليار دوالر في عام  352، بعدما كان 2008دوالر في عام 
في  3.1إلى  2007في المائة لعام  2.3العربية من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في العالم من 

وباإلضافة إلى ذلك، بلغت حصة البلدان العربية من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي .  2008المائة لعام 
  .2008في المائة لعام  11المباشر في البلدان النامية حوالي 

  
وإذا ما قورن رصيد االستثمار األجنبي المباشر في مجموع البلدان العربية مع تكتالت إقليمية أخرى،   

فاق النمو الذي حققه التكتالن  2008العربية حققت نمواً خالل عام  المجموعةأن  3الحظ من الشكل ي
  . اإلقليميان آسيان وميركوسور

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

  )بمليارات الدوالرات(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ,www.unctad.org/wir: Annex table B.2. Available at , and 2009. orld Investment Report 2008WUNCTAD: المصدر

األرجنتين، األوروغواي، الباراغواي، : البلدان التالية) السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية(تضم مجموعة ميركوسور  -   :مالحظة
  ).عضوية فنزويال ما زالت تنتظر التصديق(والبرازيل 

إندونيسيا، بروني دار السالم، تايلند، جمهورية الو : البلدان التالية) رابطة أمم جنوب شرق آسيا(تضم مجموعة آسيان  -   
  .الديمقراطية الشعبية، سنغافورة، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، وميانمار

  
  واقع تدفق االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية  -2
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تدفق االستثمار األجنبي المباشر في بلدان المغرب العربي أعلى معدالت نمو في البلدان العربية سجل   
في المائة، تليها الجزائر بنسبة نمو بلغت  70.6وحلّت تونس في المركز األول بنسبة نمو بلغت  2008لعام 

از، باإلضافة إلى خصخصة ويعزى هذا األمر إلى نمو االستثمار في مجالي النفط والغ.  في المائة 59.2
وشهدت كل من الجمهورية العربية السورية وقطر .  )3(بعض المؤسسات العاملة في الصناعات النفطية

.  في المائة على التوالي 42.5في المائة و 42.9ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق االستثمار األجنبي المباشر بلغ 
مهورية العربية السورية الجهود المبذولة من أجل تحسين وقد عكس نمو االستثمار األجنبي المباشر في الج

ولعل أبرز هذه الجهود، إطالق نظام النافذة الواحدة الهادف إلى تسهيل كافة .  البيئة المالئمة لالستثمار
معامالت المستثمرين اإلدارية، وإنشاء المناطق الصناعية المجهزة، وتطوير األطر التشريعية األساسية، 

وفي قطر، ترافق النمو في تدفق .  يود على تحويل العمالت األجنبية وزيادة توفرها للمستثمرينوتخفيف الق
.  مع معدل نمو اقتصادي هو األعلى في المنطقة) الذي تركز في مجال الغاز(االستثمار األجنبي المباشر 

في كل من الكويت  2008ومن جهة أخرى، تراجع تدفق االستثمار األجنبي المباشر بشكل ملحوظ في عام 
  .)4(في المائة، وذلك انعكاساً للهبوط الحاد في أسعار النفط 54.7في المائة، واليمن بنسبة  59.9بنسبة 

  
في المائة  57.2استحوذت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر على حوالي   

وبالرغم من تأثير األزمة المالية .  2008ية لعام من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العرب
واالقتصادية العالمية على تدفق االستثمار األجنبي المباشر في قطاع النفط، استقطبت المملكة العربية 

في  20.8(مليار دوالر توزعت بشكل أساسي على القطاع العقاري  22.5السعودية استثمارات أجنبية بقيمة 
في  14.9(، والمواد البترولية المصفّاة )في المائة 16.4(الكيميائية والبتروكيميائية ، والصناعات )المائة
 13.7ومن جهة أخرى، بلغ تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى اإلمارات العربية المتحدة حوالي ).  المائة

ويعزى .  2007عام  في المائة عما كان عليه في 3.2مسجالً تراجعاً بنسبة  2008مليار دوالر خالل عام 
.  هذا التراجع إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط باإلضافة إلى أزمة السوق العقارية التي ضربت إمارة دبي

في المائة عما كان عليه  18، أي بتراجع بلغ 2008مليارات دوالر في عام  9.5أما مصر، فقد جذبت نحو 
وتركّزت هذه االستثمارات في .  على االقتصاد المصري بتأثير من األزمة المالية العالمية 2007في عام 

  .)5(في المائة من إجمالي تدفق االستثمار األجنبي المباشر 57القطاع النفطي الذي استحوذ على حوالي 
  

حجم االستثمارات في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر المناخ  وعكس  
فقد اتخذ كل من المملكة العربية السعودية ومصر عدة إجراءات .  ع للمستثمرينالمالئم لألعمال والمشج

هدفت إلى تحسين البيئة االستثمارية، وشملت تبسيط اإلجراءات الالزمة لمزاولة األعمال والمعامالت اإلدارية 
  .الضرورية لعمليات االستيراد والتصدير

  
رة بية، فقد استحوذت البلدان المصدشر في البلدان العرأما بالنسبة إلى رصيد االستثمار األجنبي المبا  

في المائة من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة العربية لعام  84للنفط على حوالي 
ويعكس هذا التوزيع في الحصص أهمية .  في المائة 16، فيما بلغت حصة البلدان غير المصدّرة للنفط 2008

تي جذبتها بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية االستثمارات ال

                                                       
)3 ( www.unctad.org/wir.  Available at: World Investment Report 2009UNCTAD, . 

 .E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.2، 2009، تقرير االستثمار األجنبي المباشراإلسكوا،  ) 4(

 .المرجع نفسه)  5(
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المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات األخيرة، ما جعل البلدان المصدّرة للنفط تستحوذ على قدر 
في المائة لعام  77.7حصتها تبلغ أكبر من رصيد االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية بعدما كانت 

2000 .  
  

  رصيد االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية المصدِّرة   -4 الشكل
  )2008و 2000(وغير المصدِّرة للنفط 

  )نسبة مئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ,ctad.org/wirwww.un.  Available at: 2009 and ,World Investment Report 2008UNCTAD: المصدر
  

اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية : البلدان العربية المصدرة للنفط هي -   :مالحظة
  . العربية السورية، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، واليمن

  . نياااألردن، تونس، جزر القمر، جيبوتي، الصومال، فلسطين، لبنان، وموريت: العربية غير المصدرة للنفط هيالبلدان   -   
  

وسجلت أرصدة االستثمار األجنبي المباشر كنسب من الناتج المحلي اإلجمالي معدالت مرتفعة جداً   
في المائة، وجيبوتي  83.5سبة في المائة، ولبنان بن 90في بعض البلدان وهي األردن بنسبة  2008لعام 

في المائة، وموريتانيا بنسبة  70في المائة، والبحرين بنسبة  70.3في المائة، وتونس بنسبة  76.5بنسبة 
كما .  وهذا ما يبرز مدى أهمية االستثمار األجنبي المباشر في اقتصادات هذه البلدان.  في المائة 63.5

كنسب من الناتج المحلي اإلجمالي معدالت أعلى من المعدل  سجلت أرصدة االستثمار األجنبي المباشر
، )في المائة 28.1(، والسودان )في المائة 47.5(المغرب : في المائة في البلدان التالية 24.5العالمي البالغ 
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، فيما قاربت النسبة في المملكة العربية السعودية المعدل )في المائة 26.7(واإلمارات العربية المتحدة 
  . الميالع
  
  
  

  االستثمار ى الناتج المحلي اإلجمالي، وتدفقاالستثمار األجنبي المباشر نسبة إل رصيد  -3الجدول 
  األجنبي المباشر نسبة إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت

  )2008-2006(في البلدان العربية والبلدان النامية والعالم 
  )نسبة مئوية(     

باشر نسبة إلى إجمالي تدفق االستثمار األجنبي الم
 تكوين رأس المال الثابت

رصيد االستثمار األجنبي المباشر نسبة إلى الناتج 
  المحلي اإلجمالي

2008 2007 2006 2008 2007 2006 
 األردن 114.2 91.9 89.9 77.8 38.5 31.8
 اإلمارات العربية المتحدة 22.0 25.5 26.7 38.9 37.2 24.9
 البحرين 71.0 65.9 69.9 74.4 40.1 35.6
 تونس 71.0 74.9 70.3 45.5 19 27
 الجزائر 8.9 9.0 9.1 6.7 5 6.8
 جزر القمر 6.3 5.8 7.6 1.4 11.9 11.2
 الجماهيرية العربية الليبية 7.5 11.5 12,8 45.1 91.8 56.2
 الجمهورية العربية السورية 28.7 25.6 18.9 9.4 14.2 17.8
 جيبوتي 30.0 61.6 76.5 72.4 63.2 65.4
 السودان 30.3 30.0 28.1 39.6 23.1 19.8
 الصومال 5.1 9.7 13 18.7 27.5 16.1
 العراق 3.0 2.2 2.3 3.5 4.1 2.9
 عمان 10.8 14.7 22.8 18.9 24.6 17.7
 فلسطين 25.2 23.4 20.0 1.4 2.2 2.2
 قطر 14.4 10.7 21.6 19.2 24.2 25.6
 تالكوي 0.8 0.8 0.6 0.8 0.5 0.2
 لبنان 80.9 85.7 83.5 82.8 74.6 85.2
 مصر 36.4 39.6 37 47.9 44.3 29.2
 المغرب 52.0 44.3 47.5 13.0 12.2 9.1
 المملكة العربية السعودية 14.9 20.2 24.4 29.4 31.8 46.1
 موريتانيا 61.7 69.1 63.5 25.5 26.4 15.9
 اليمن 3.0 11.0 12.2 34.2 16.7 6.7
 العالم 24.8 27.9 24,5 13.4 16 12.3
 البلدان النامية 26.7 29.8 24.8 13.0 13.1 12.8

  . ,www.unctad.org/wirAvailable at:  nnex table B.3. a, 2009 and ,World Investment Report 2008UNCTAD: المصدر
  

في عام  لثابتإجمالي تكوين رأس المال اوفيما يتعلق بتدفق االستثمار األجنبي المباشر نسبة إلى   
في المائة،  65.4في المائة، تليه جيبوتي بنسبة  85.2لبنان في المركز األول بنسبة بلغت  ، حل2008

.  في المائة 46.1في المائة، ومن ثم المملكة العربية السعودية بنسبة  56.2والجماهيرية العربية الليبية بنسبة 



  

  

 -11 -

في  31.8في المائة، و 35.6ة بلغت على التوالي وقد سجل كل من البحرين واألردن ومصر نسباً مرتفع
  . في المائة 29.2المائة، و

  
  مناخ األعمال في البلدان العربية  -3

  
من المرجح أن تكون اإلجراءات اإلصالحية التي اتخذها عدد من البلدان العربية في األعوام السابقة   

مضي قدماً في عملية تسهيل األعمال وتحسين البيئة قد بثت دينامية إيجابية دفعت بباقي بلدان المنطقة إلى ال
وقد ركّزت معظم هذه اإلصالحات على تسهيل معامالت التجارة الخارجية وتبسيط .  المالئمة لالستثمار

  .معامالت إنشاء المشاريع وتفعيل تنفيذ العقود
نطقة العربية أضحت إلى أن الم )6(2010ممارسة أنشطة األعمال لعام وأشار تقرير البنك الدولي عن   

وكانت مصر واإلمارات .  من أنشط مناطق العالم من حيث اإلصالحات الهادفة إلى تحسين بيئة األعمال
العربية المتحدة من أنشط بلدان المنطقة فيما يتعلق بعدد اإلصالحات المتّخذة ووقعها على االقتصاد الوطني 

لتقدم الملحوظ في الترتيب العالمي لهذين البلدين من وقد تجلّى ذلك من خالل ا.  2009-2008خالل الفترة 
، واإلمارات العربية المتحدة 106إلى المركز  114حيث مؤشر سهولة األعمال، إذ قفزت مصر من المركز 

  .33إلى المركز  46من المركز 
  

  )2010(متغيرات مختارة في مناخ األعمال في البلدان العربية   -4الجدول 
  

 

 حماية المستثمرين تنفيذ العقودإنشاء المشاريعمالمؤشر سهولة األع

الترتيب 
 العربي

الترتيب 
 العالمي

عدد 
 اإلجراءات

الوقت 
 )باأليام(

كنسبة (التكلفة 
مئوية من الدخل 

 )الفردي
عدد 

 اإلجراءات
الوقت 

 )باأليام(
الترتيب 
 العالمي

مؤشر حماية 
  (*)المستثمرين

 )نسبة مئوية(

 4.3 119 689 38 49.5 13 8 100 9 األردن
اإلمارات العربية 

 4.3 119 537 49 6.2 15 8 33 3 المتحدة

 5.7 57 635 48 0.5 9 7 20 2 البحرين
 5.3 73 565 39 5.7 11 10 69 7 تونس

 5.3 73 630 46 12.1 24 14 136 13 الجزائر
 4 132 506 43 182.1 24 11 162 17 جزر القمر

الجمهورية العربية 
 4.3 119 872 55 27.8 17 7 143 14 السورية
 2.3 178 1225 40 195.1 37 11 163 18 جيبوتي
 3.3 154 810 53 36 36 10 154 16 السودان
 4.3 119 520 51 153117775.9 15 العراق
 5 93 598 51 2.2 12 5 65 6 عمان
 5 93 570 43 7.1 6 6 39 3 قطر

 6.3 27 566 50 1 35 13 61 5 الكويت
 5 93 721 37 78.2 9 5 114 11 انلبن

 5.3 73 1010 41 16.1 7 6 106 10 مصر
 3 165 615 40 16.1 12 6 128 12 المغرب

المملكة العربية 
 7 16 635 43 7.7 5 4 13 1 السعودية
 3.7 147 370 46 34.7 19 9 166 19 موريتانيا

 4 132 520 36 83 12 6 99 8 اليمن
                                                       

http://www.doing : ، وهو متاح على2009مايو/إلى أيار 2008يونيو /يغطي التقرير الفترة الممتدة من حزيران) 6(
                                                                                                       .                                                                                          business.org 
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  .http://www.doingbusiness.org :متاح على.  2010مؤسسة التمويل الدولية، تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك الدولي و: المصدر

  
إن مؤشر حماية المستثمرين هو مؤشر مركّب يقيس مدى حماية صغار المستثمرين من سوء إدارة المدراء ألصول (*)   
  ).حماية قصوى للمستثمرين( 10إلى ) ينحماية شبه معدومة للمستثمر(ويمتد المؤشر من صفر .  الشركات

  
من جانب آخر، حافظت بلدان مجلس التعاون الخليجي على المراكز األولى بين البلدان العربية من و  

حيث مؤشر سهولة األعمال، وقد حلّت المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة في 
  من التقدم الملحوظ في الخطوات اإلصالحية التي قامت بها البلدان  وبالرغم.  المراكز الثالثة األولى

فكما .  العربية، ال يزال هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تسهيل األعمال وال سيما للمستثمرين
ى ، وباستثناء المملكة العربية السعودية والكويت، لم تحتل البلدان العربية مراكز متقدمة عل4يظهر الجدول 

صعيد حماية المستثمرين، مما يدل على ضعف قدرة هذه البلدان على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة 
  :ويحتم عليها استكمال اإلصالحات المحفزة لمزاولة األعمال واالستثمار، وال سيما القيام بما يلي

  
  لفة مزاولة األعمال؛اإلسراع في إزالة العقبات اإلدارية والبيروقراطية التي تزيد من تك  )أ(  

  
تفعيل أداء المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الحكم الرشيد، وباألخص من خالل تفعيل تطبيق   )ب(  
  القوانين؛

  
تحسين مستوى البنى األساسية لالتصاالت والمواصالت من خالل تشريع أبواب الشراكة مع   )ج(  

  القطاع الخاص؛
  

  ر المستثمرين؛تعزيز حماية المستثمر، وال سيما صغا  )د(  
  

تحرير التجارة العربية البينية وتعميق التكامل االقتصادي العربي من خالل تحرير  استكمال  )ه(  
  التجارة في الخدمات؛

  
ن التشريعات غير المتالئمة مع المتغيرات االقتصادية إحيث  ،استكمال اإلصالحات التشريعية  )و(  

  ؛ اهلشاريع االستثمارية وتقديم التسهيالت الراهنة تعيق إلى حد كبير إمكانية إنشاء الم
  

بشكل أكبر أمام استثمار  المجالفتح والخاص العام وتعزيز مفهوم التشارك بين القطاعين   )ز(  
دخول القطاع  على بلدانبعض ال وإزالة الحظر الذي تفرضهالقطاع الخاص في جميع القطاعات االقتصادية، 

  .أهمية رئيسية القتصادات هذه البلدانالخاص إلى بعض القطاعات التي تمتلك 
  

  ةالعربي بلدانآثار األزمة المالية العالمية على ال  -جيم
  

عصفت األزمة التي  عرفها منذأزمة مالية عالمية  أأسو 2008الربع األخير من عام العالم في شهد   
  الصناعية وسرعان بلدانفي الالحالية وقد اندلعت األزمة المالية العالمية  . في ثالثينات القرن الماضي به

متعددة، منها  آثارها، حيث كانت بما في ذلك البلدان العربيةالنامية بشكل عام،  بلدانما امتدت لتطال ال
 . العربية تراجعاً في نسب النمو، وتزايداً في البطالة بلدانال اقتصاداتفشهدت   .المباشر ومنها غير المباشر
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عام لفي المائة  5.7تتراجع من سالعربية  بلدانأن نسبة النمو في الإلى دولي صندوق النقد ال اتتوقعوأشارت 
 اتتوقعوأشارت تلك ال . )7(2010عام في المائة ل 3.6و 2009عام لفي المائة  2.6إلى حوالي  2008
 إلى 2008عام لفي المائة  6.4مجلس التعاون الخليجي من  بلدانتتراجع في سأن نسبة النمو  إلى بالتحديد
يوضح الشكل و . )8(2010عام لفي المائة  5.2لترتفع مجدداً إلى حوالي  2009عام لفي المائة  0.7حوالي 

 2009 نعاميللتوقعات السنوات األربع الماضية والالعربية خالل  بلداننسب النمو المسجلة في ال 5
  .2010و

  )2010-2005( العربية بلدانفي بعض الوالمتوقع النمو الحقيقي   -5 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,http://www.imf.org/external/able at: l, October 2009.  AvaiRegional Economic Outlook, Middle East and Central AsiaIMF : المصدر
                                                                              .                                                                   pubs/ft/reo/2009/MCD/eng/mreo1009.pdf 

  
ت انخفض، والصادراتفتراجعت  المالية العالمية، تأثرت عدة قطاعات اقتصادية باألزمة وقد  

عربية،  بلدانسنوات في عدة ل اًكبير اًازدهار سجلكما شهد قطاع البناء الذي المهاجرين، تحويالت العاملين 
 ،االستثمار بشكل عام األزمة كبيراً على ريتأثوكان  . مجلس التعاون الخليجي، انكماشاً كبيراً بلدان وال سيما

، وخسرت البورصات العربية مئات الماليين من الدوالرات في غضون خاصبشكل  ةستثمارات المحافظواال
خاصة استثمارات والمتقدمة،  بلدانة في الاالستثمارات العربي وانعكست آثار األزمة أيضاً على . أيام

آثار  وفي حين شملت . العربية بلدانتدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ال كذلك علىو ،الصناديق السيادية
 ضاالستعرافصل من التركيز في هذا ال يقتصرالعربية،  بلدانال قطاعات عديدة فياألزمة المالية العالمية 

عليها كبيراً، وهي قطاعات  ر األزمةيتأثكان بيانات والتي العات التي توفرت عنها على بعض القطاالسنوي 

                                                       
)7( http://www.imf.org/.  Available at: Middle East, North Africa Weathering Global CrisisIMF Survey Magazine,  

           .                                                                                                                            9a.htmexternal/pubs/ft/survey/so/2009/car05100 
)8( /http://www.imf.org, October 2009.  Available at: Regional Economic Outlook, Middle East and Central AsiaIMF,  

                                                                                              .                                     external/pubs/ft/reo/2009/MCD/eng/mreo1009.pdf  
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ولو بشكل  يهاسيتم التطرق إلفالقطاعات األخرى، أما  . النفط، والسياحة، والتجارة الخارجية، وأسواق المال
  .االستعراضاألخرى من هذا  الفصولمختصر في 

  
  قطاع النفط  -1

  
في  47من أكثر األزمة المالية العالمية كان قطاع النفط الذي ساهم في بثراً لعل القطاع األكثر تأ  

 5ول ويشير الجد . 2007مجتمعة في عام  مجلس التعاون الخليجي لبلدانالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
عت ، تب2008والنصف األول من عام  2007فخالل عام  . إلى أهمية قطاع النفط في كل من تلك البلدان

إلى  2007يناير /لبرميل في كانون الثانياً لدوالر 50إذ ارتفعت من حوالي  ،أسعار النفط نمطاً تصاعدياً
رة للنفط خالل هذه العربية المصد بلدانتمكنت الو . 2008يوليو /لبرميل في تموزاً لدوالر 140حوالي 

بدأت لكن أسعار النفط و  .ية بشكل كبيربجنزيادة احتياطيها من العمالت األوالفترة من تحقيق مكاسب كبيرة 
اً دوالر 33حوالي  ، أيبالتراجع مع اندالع األزمة المالية العالمية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات

ومنذ ذلك التاريخ، استمرت أسعار النفط بالتذبذب ووصلت إلى  . 2008ديسمبر /لبرميل في كانون األولل
  ). 6الشكل ( 2009سبتمبر /أيلول لبرميل في نهايةاً لدوالر 65
  

  )2007(حسب القطاعات االقتصادية بالناتج المحلي اإلجمالي   -5 الجدول
  )نسبة مئوية(

  
 الخدمات المالية السياحة الصناعة التحويلية)تشمل النفط والغاز(الصناعة االستخراجية  

 9.05 9.06 16.83 2.79األردن
 4.35 12.11 13.01 34.72 اإلمارات العربية المتحدة

 11.63 13.72 12.22 36.32البحرين
 3.24 15.28 17.12 5.74تونس

 0.38 9.00 3.97 47.01الجزائر
 1,13 4.08 4,97 76.17 الجماهيرية العربية الليبية

 5.73 29.59 7.07 23.40 الجمهورية العربية السورية
 6.50 14.25 6.58 14.99السودان
 0.29 8.06 2.08 66.90العراق
 1.07 13.30 10.04 45.56عمان
 2.42 4.72 7.76 55.68قطر

 7.65 4.13 4.98 54.61الكويت
 6.23 28.79 9.09 0.00لبنان
 6.59 13.99 15.71 14.18مصر

 5.70 13.48 14.95 1.74المغرب
 2.62 5.22 9.62 51.13 المملكة العربية السعودية

 0.46 13.27 7.63 33.81اليمن

، الصادر عن صندوق النقد العربي، ويشارك في إعداده األمانة العامة لجامعة الدول 2008التقرير االقتصادي العربي الموحد : مصدرال
.  )األوابك(واالجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  العربية، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

  .http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jointrep: لىمتاح ع
  

  )2009سبتمبر /أيلول - 2006يناير /كانون الثاني(متوسط سعر سلة أوبك   -6 الشكل
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  ,ulletin/http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20B.  Available at: Annual Statistical Bulletin 2008OPEC: المصدر
                                                                                             .                                                                                           pdf/ASB2008.pdf  
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بنسب تراوحت  2009أغسطس /آبحتى و 2008عام من الربع الثالث  ذكذلك تراجع إنتاج النفط من  
في  13من الجزائر وقطر، و في المائة في كل 9في المائة في الجماهيرية العربية الليبية، وحوالي  6بين 

  .)9(لعربية السعوديةفي المائة في المملكة ا 14و ،من الكويت واإلمارات العربية المتحدة المائة في كل
  

  )2009أغسطس /آب – 2006(مختارة  بلدانإنتاج النفط في   -7الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/.  Available at: Annual Statistical Bulletin 2008OPEC: المصدر
                                                                                                                                                                                   .     pdf/ASB2008.pdf 

 فيكبير  دور نتاج النفط من جهة وفي أسعار النفط العالمية من جهة أخرىإلتراجع في وكان ل  
  رة للنفط، المصد بلدانلل وصاًالعربية، وزيادة الفجوة في الميزان التجاري خص بلداناض صادرات الانخف

  .من العمالت األجنبية بلدانالهذه تأثير سلبي على احتياطي  كما كان لهما
  

  قطاع السياحة  -2
  

شير البيانات األولية تو ،2008سبتمبر /بالتأثر باألزمة المالية العالمية في أيلولالسياحة بدأ قطاع   
، 2009عام من شهر السبعة األولى األفي المائة خالل  7إلى تراجع السياحة العالمية بنسبة  2009لعام 

 تشير إحصاءات كما. الخنازير من جهة أخرى أنفلونزانتيجة تفاقم األزمة المالية من جهة وانتشار مرض 
ركاب النقل الجوي خالل عدد في المائة في  5بنسبة  إلى تراجع) IATA-أياتا( اتحاد النقل الجوي الدولي

تراجع إشغال الفنادق وتشير مصادر منظمة السياحة العالمية إلى ، 2009عام من شهر الثمانية األولى األ
سياحة األعمال نتيجة التحديات في تراجع الإلى  ذلكويعود  . )10(في المائة 8بنسبة نفسها خالل الفترة 

  .هها الشركاتالكبيرة التي تواج
                                                       

)9(  http://www.opec.org/home/Monthly%20Oil%20, September 2009. Available at: Monthly Oil Market ReportOPEC, 
                .                                                                                                                            ket%20Reports/2009/pdf/MR092009.pdfMar 

)10( World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer.  Volume 7, Issue 3, October 2009.  Available at: 
                       .                                                                                                                            www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm 
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عام ب رنةمقا 2008عام لفي المائة  18العربية، فشهدت السياحة ارتفاعاً بنسبة  بلدانأما في ال  
لكن اإلحصاءات و . هانفس في المائة خالل الفترة 17، كما شهدت العائدات من السياحة ارتفاعاً بنسبة 2007

في المائة  8بنسبة  اإلسكوااألعضاء في  بلدانتشير إلى تراجع السياحة الوافدة إلى ال 2009األولية لعام 
العربية األخرى في  بلدانفي حين شهدت ال ،2009أغسطس /آب إلىيناير /كانون الثانيمن خالل الفترة 

 بلدانالسياحة في ال شهدتوبينما  . )11(هانفس في المائة خالل الفترة 1.4بنسبة  طفيفاًشمالي أفريقيا ارتفاعاً 
، وهي األردن، والبحرين، بلدانبعض ال في السياحة معدالتجل ارتفاع في شكل عام، سالعربية تراجعاً ب

  . المغربو ،ولبنان ،والجمهورية العربية السورية
  

العربية إجراءات لتحفيز  بلدان، اتخذت بعض العموماًوتحسباً للتراجع المتوقع في السياحة   
لحفاظ على ثقة او ،طة عمل إلنقاذ قطاع السياحةففي المغرب، أصدرت وزارة السياحة خ . )12(السياحة

زادت من و ،لمحافظة على حصة المغرب من السياحة العالميةاو ،المستثمرين في المشاريع السياحية الكبيرة
روسي، واستمرت االتحاد الو ،في أوروبا، والخليج العربي خصوصاًالترويج للمغرب كوجهة سياحية 

وتم دعم هذه الخطة بزيادة مخصصات  . ناطق سياحية حديثة داخل المغرببالترويج للسياحة الداخلية ولم
بدعم الدولة أيضاً  قامتفي تونس، و . 2009ة العامة لعام ينازية من المئامفي ال 10بنسبة  السياحة قطاع

  .في األسواق األوروبية وصاًخص ،اإلجراءات الهادفة إلى زيادة ميزانية الترويج والدعاية
  

استراتيجية عمل لتقليص آثار األزمة المالية العالمية على السياحة في مصر،  ضعتووفي مصر،   
من خالل دعم زيادة الشراكة مع شركات الطيران والبحث في إمكانية تقديم تخفيضات على الرسوم وذلك 

 تراتيجيةاإلسكما تركز  . الخاصة بعمليات اإلقالع والهبوط لجميع الرحالت القادمة إلى والمغادرة من مصر
على دعم أساليب الترويج الحديثة كاإلعالن في مجلة الطائرة، وتقديم رحالت تناسب ذوي الميزانيات 

ب ائمتناع عن فرض ضرالمتواضعة، ودعم تنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة من خالل التدريب، واال
  . جديدة على هذا القطاع

  
تذاكر السفر على الخطوط الملكية األردنية وخفض  أعلنت الحكومة عن تخفيض سعروفي األردن،   

سعى األردن إلى جذب السياح من يو . في المائة 8إلى  14الفنادق من على  ةضوفرالمضريبة المبيعات 
سعى إلى يكما  . عمليات الترويج فيها تكثيفو بلدانكا الالتينية من خالل زيادة التعاون مع هذه اليأمر بلدان

إلكترونيين على شبكة اإلنترنت، وقد أطلقت هيئة تنشيط السياحة موقعين  ،ين والهندجذب السياح من الص
  . أحدهما باللغة الهندية واآلخر باللغة الصينية

  
فبراير /شباط 22في عمان، أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع الطيران العماني وأبرز الفنادق في و  
وفي قطر  ". الشراكة العمانية"ون الخليجي تحت شعار اعمجلس الت بلدانفي واسعة حملة تسويق  2009

سنوات الخمس القادمة، الفي المائة خالل  20لزيادة السياحة بنسبة  إستراتيجيةأطلقت الهيئة العامة للسياحة 
وفي المملكة العربية  . مليار دوالر لبناء فنادق فخمة ومنتجعات سياحية 17من خالل استثمار حوالي وذلك 

                                                       
 .المرجع نفسه )11(

)12( World Tourism Organization, Tourism and Economic Stimulus: Initial Assessment, Update 01 July 2009.  Available 
.                                                http://www.unwto.org/trc/response/en/pdf/UNWTO_TRC_Tourism_Economic_Stimulus_Jul01.pdfat:  
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وزادت  ،في المائة 50و 30بين بنسب تراوحت ية، خفضت الخطوط الجوية السعودية تكاليف السفر السعود
  .في المائة 11بنسبة  2009مخصصات قطاع السياحة من ميزانية عام  الدولة

  
في الجمهورية العربية السورية، تم تبني ثالثة إجراءات أساسية للتخفيف من أعباء األزمة المالية و  
ثاني زيادة رحالت الخطوط وال ؛األول تسهيل الحصول على تأشيرة دخول لمواطني العراقاإلجراء : العالمية

جهود الترويج  تعزيزثالث الو ؛العربية لجذب مزيد من السياح العرب بلدانالجوية السورية من وإلى ال
هيئة اتحادية  ئتنشُأ ،ةاإلمارات العربية المتحدفي و . والتسويق للجمهورية العربية السورية كوجهة سياحية

كما أطلق طيران اإلمارات . تشرف على دعم وتحسين السياحة الداخلية 2009يناير /في كانون الثاني
مليون دوالر  14 تهاتكلفبلغت بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في حكومة دبي حملة دولية 

 ،دبي في العديد من الفعاليات للسياحة والسفر شاركتو  .لدعم السياحة في دبي بلداً 60حوالي وشملت 
مايو /اقترح وزراء السياحة العرب خالل اجتماعهم في اليمن في أيارو  .سعت أبو ظبي إلى زيادة الترويجو

عربي على غرار التأشيرة  بلد دة لألجانب الراغبين في زيارة أيإصدار تأشيرة دخول موح 2009
 .األوروبية

  
  ةالتجارة الخارجي  -3

  
وخصوصاً العربية  بلدانمعظم الفي  الخارجية إلى أهمية التجارة )13(اح التجاريتيدل مؤشر االنف  

في المائة  125و ،في المائة في البحرين 246حيث تراوح المؤشر بين ، )8الشكل (البلدان المصدرة للنفط 
أما معدل االنفتاح  . ة في السودانفي المائ 40و ،في المائة في المملكة العربية السعودية 83و ،في العراق

  .2008لعام  في المائة 54بلغ  في المائة مقابل متوسط عالمي 93بلغ فقد  اً،عربي بلداً 17التجاري في 
  

  )2008(والعالم ارة تعربية مخ بلداناالنفتاح التجاري ل  -8 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2009يونيو /النقد الدولي، حزيراناحصاءات صندوق إلى استناداً  اإلسكوا حسابات: المصدر
                                                       

 .ح التجاري بحساب مجموع الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالييقاس االنفتا  )13(
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 -18 -

  
 بلدانالحظ أن الإذ ي ،العربية في التجارة الخارجية بلدانشركاء األساسيين للالإلى  6يشير الجدول و  
البلدان العربية إلى بلدان عربية تمثل صادرات و ،ذات االقتصاد المتنوع تعتمد على التجارة البينيةالعربية 
  في المائة في المغرب، في حين تتراوح 3والجمهورية العربية السورية، ي في المائة ف 64ما بين أخرى 

تمثل صادرات العراق إلى  ،من جهة أخرىو . في المائة في العراق 2و ،في المائة في عمان 11بين  ما
ة الجماهيرية العربيصادراتها، وصادرات إجمالي في المائة من  48ة حوالي مريكيكندا والواليات المتحدة األ

ات السودان إلى رفي المائة من إجمالي صادراتها، وصاد 78االتحاد األوروبي حوالي  بلدانإلى  ةليبيال
أما فيما يتعلق  . 2008في المائة من إجمالي صادراتها في عام  63 يالنامية في آسيا حوال بلدانال

إذ تتراوح  ،االتحاد األوروبي بلدان العربية هم بلدانن الشركاء الرئيسيين للإلى أ 6فيشير الجدول بالواردات، 
في المائة  31و ،إجمالي الواردات في تونس منفي المائة  67ما بين  بلداننسبة الواردات العربية من هذه ال

إجمالي الواردات في العراق، في  منفي المائة  12و ،إجمالي الواردات في المملكة العربية السعودية من
 بلدانفي قائمة الشركاء التجاريين األساسيين لل اًثاني تأتيالنامية في آسيا  بلدانحين أن الواردات من ال

  . العربية
  

إلى  أساسيبشكل  يعود 2008العربية تراجعاً في الربع األخير من عام  بلدانصادرات ال وشهدت  
ات العربية كان إلى أن التراجع الكبير في الصادر 9يشير الشكل و . التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية

 . على حد سواءوالبلدان األخرى رة للنفط المصد بلدانفي ال 2008بين الربع الثالث والربع األخير من عام 
مليار دوالر إلى  27تها من حوالي اتراجعت صادر التي(في المائة في الكويت  54فتراوح التراجع ما بين 

  . في المائة في لبنان 7و ،المائة في عمانفي  21و ،في المائة في مصر 34و ،)دوالر مليار 12
  

  )2008(الصادرات والواردات العربية بحسب الشركاء التجاريين األساسيين   -6 لجدولا
  )نسبة مئوية(

  

  

 الوارداتالصادرات

إلى البلدان 
 العربية

إلى بلدان 
االتحاد 
 األوروبي

إلى بلدان 
شمال 
 أمريكا

إلى 
االقتصادات 
 الناشئة في آسيا

ن البلدان م
 العربية

من بلدان 
االتحاد 
 األوروبي

من بلدان 
شمال 
 أمريكا

من 
االقتصادات 
الناشئة في 

 آسيا
 16.39 6.04 25.43 31.15 14.82 16.24 5.83 44.62 األردن

اإلمارات العربية 
 30.02 10.01 26.67 5.71 18.89 0.93 4.63 8.31 المتحدة
 12.51 4.62 21.38 3.77 3.91 0.54 3.28 10.21 البحرين
 4.80 2.67 66.93 8.99 2.27 3.74 72.66 9.89 تونس

 12.13 5.11 54.62 3.84 2.34 3.49 49.77 2.49 الجزائر
  المملكة العربية 

 18.51 13.35 30.71 8.43 19.60 19.33 10.15 9.12 السعودية  
 34.38 3.64 18.71 22.57 62.57 0.54 1.27 4.22 السودان

  عربية الجمهورية ال
 12.90 1.83 18.15 35.62 0.21 2.28 27.36 64.44 السورية  

 12.00 11.57 12.47 30.43 2.41 48.02 25.70 2.17 العراق
 12.46 7.54 24.05 20.47 42.22 2.58 2.27 11.01 عمان
 10.19 12.68 38.85 16.67 13.79 0.81 6.52 4.60 قطر

 15.02 12.23 28.21 16.33 17.81 10.18 10.63 3.86 الكويت
 9.60 10.18 35.16 21.78 2.27 2.69 11.19 60.66 لبنان
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  الجماهيرية العربية 
 12.57 4.94 58.90 11.56 4.82 6.66 77.51 3.47 الليبية  

 15.95 11.57 31.10 10.11 4.50 8.13 36.58 21.68 مصر
 7.80 4.93 57.59 11.34 7.99 5.04 56.45 3.45 المغرب
 21.01 5.19 14.25 34.51 74.88 0.09 1.05 11.00 اليمن

  
  . ,www.imfbookstore.org, June 2009.  Available at: Direction of Trade StatisticsIMF: المصدر

  )2009الربع الثاني  - 2008الربع الثالث (صادرات بلدان عربية مختارة   -9 الشكل
  )بماليين الدوالرات(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .http://comtrade.un.org: متاحة على.  UNcomtrade األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات اعدةق: المصدر
  

رة للنفط لم تشهد تراجعاً في نسبة الواردات من السلع ما بين المصد بلدانإلى أن ال 10يشير الشكل و  
والربع  2008بع األخير من عام ، لكنها شهدت تراجعاً ما بين الر2008عام  منالربعين الثالث والرابع 

نسبة الواردات خالل الفترة في شهدت المملكة العربية السعودية أكبر تراجع و . 2009األول من عام 
في  16وعمان بنسبة  ،في المائة 25في المائة، في حين سجلت الكويت تراجعاً بنسبة  32 بلغالمذكورة 

  . المائة
  

  )2009الربع الثاني  - 2008الربع الثالث (ارة تعربية مخ بلدانواردات   -10 الشكل
  )بماليين الدوالرات(
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 .http://comtrade.un.org: متاحة على.  UNcomtrade األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات قاعدة: المصدر
أسعار في تراجع لاف . 2010-2009 الفترةتوقع أن تتأثر التجارة العربية بشكل سلبي خالل الم ومن  

المتقدمة  بلدانفي حين أن االنكماش الذي تشهده ال ،رة للنفطالمصدالعربية  بلدانالنفط يؤثر على صادرات ال
ستمرار امن جهة أخرى، سيؤثر و . رة للنفطمصدالغير العربية  بلدانيمكن أن يؤثر على صادرات ال

اليورو، على  وصاًت األساسية األخرى، وخصمقابل العمال مريكيسعر صرف الدوالر األفي  االنخفاض
عتمد سياسة سعر صرف ثابت لعمالتها مقابل ي بلدانلهذه اأن معظم والعربية، خاصة  بلدانواردات كافة ال

  .العربية بلدانن للواألساسي اءالشرك ماالتحاد األوروبي ه بلدان، وأن مريكيالدوالر األ
  

  أسواق المال  -4
  

باألزمة  تتأثر التي ى القطاعاتأول ،األسواق المالية العربية ، ومنهاكانت أسواق المال العالمية 
نقطة في نهاية  345.4بورصة عربية من  13 تراجع مؤشر صندوق النقد العربي لـقد ف . المالية العالمية

ذه البورصات بنسبة له القيمة السوقية انخفضت ما، ك2008نقطة في نهاية عام  156.7إلى  2007عام 
دوالر في نهاية عام  اتمليار 806إلى  2007مليار دوالر في نهاية عام  1 330 في المائة من 39.5
مليار  697القيمة السوقية لتبلغ  2009وبدأت هذه األسواق بالتذبذب خالل الربع األول من عام  . 2008

، اتخذت منحى 2009أبريل /ع بداية نيسانوم.  2009فبراير /دوالر وهو أدنى مستوى لها في نهاية شباط
  ). 7الجدول ( 2009مليار دوالر مع نهاية الربع الثالث من عام  954تصاعدياً لتبلغ 

  
  )2009سبتمبر /أيلول – 2005(القيمة السوقية للبورصات العربية   -7 الجدول

  )بمليارات الدوالرات(
  

 2005 2006 2007 2008 
الربع األول 

2009 
ني الربع الثا
2009 

الربع الثالث 
2009 

سوق أبو ظبي لألوراق 
 82.7 69.7 64.3 61.9 112.2 71.7 125.6 المالية

 33.8 34.3 32.7 35.0 41.3 29.8 37.6 بورصة عمان
 16.9 17.1 17.4 20.0 26.8 21.1 17.3سوق البحرين لألوراق المالية

 17.1 16.7 13.7 14.8 16.1 8.3 4.9 بورصة بيروت
 62.2 66.1 60.6 63.4 18.5 11.9 5.6  الدار البيضاء بورصة

 92.3 74.2 58.0 76.7 95.5 60.9 87.1 بورصة قطر
 67.6 62.7 59.3 65.2 138.7 86.9 108.8 سوق دبي المالي

 99.4 81.4 69.1 83.2 134.9 93.6 79.7 البورصة المصرية
 122.8 120.8 113.597.0 141.9193.5 139.5 سوق الكويت لألوراق المالية
 19.1 17.0 14.6 15.6 22.8 13.0 10.9 سوق مسقط لألوراق المالية

 3.2 3.3 3.4 2.1 2.4 2.7 3.8 سوق فلسطين لألوراق المالية
 328.1 286.5 246.8235.8 326.4522.7 647.5 سوق األسهم السعودي

 8.6 7.8 6.8 6.4 5.0 4.2 2.8 بورصة تونس
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 إجمالي القيمة السوقية
271.2 

1 872.4330.4 1 805.6732.7 857.6 954.0 
مؤشر صندوق النقد العربي 

 180.4 163.1 156.7142.5 247.9345.4 394.1 )بالنقاط(
http://www.arab : متاح على.  صندوق النقد العربي، أداء األسواق المالية العربية، ومؤشرات صندوق النقد العربي: المصدر

monetaryfund.org.  
  

تراجع في كافة األسواق المالية  سجل، 2008خالل عام  القيمة السوقيةنسبة التغير في فيما يتعلق بو  
 حيث بلغت سوق دبي المالي أكبر الخاسرين وكان . وبورصة تونسالدار البيضاء  بورصةباستثناء  ،العربية
في المائة، وسوق أبو ظبي  52.8في المائة، يليه سوق األسهم السعودي بنسبة  53 فيهتراجع النسبة 

الدعم  ىوأد . في المائة 41.3في المائة، وسوق الكويت لألوراق المالية بنسبة  44.8لألوراق المالية بنسبة 
 . ن باألسواق الماليةيمرثمن الحكومات العربية إلى إعادة ثقة بعض المستالبورصات العربية الكبير الذي تلقته 

في  56.9أكبر ارتفاع بنسبة  بورصة قطر تب البورصات العربية، وشهدارتفاعاً في أغل 2009فشهد عام 
ظبي لألوراق المالية  ، يليه سوق أبو2009سبتمبر /وللأي إلى يناير/كانون الثانيمن المائة خالل الفترة 

والجدير بالذكر أن سوق الدوحة  . في المائة 33.5وسوق األسهم السعودي بنسبة  ،في المائة 41.9بنسبة 
ن من تقليص كافة أعباء األزمة على السوق المالي، إذ قاربت القيمة السوقية التي بلغها السوق في نهاية تمكّ
  ). 11الشكل ( 2007في نهاية عام المسجلة القيمة السوقية  2009سبتمبر /أيلول

  
 سوق دبي المالي وسوق األسهمكل من تأثير األزمة المالية العالمية على  لمحة عنفيما يلي و  
   :نظراً لتكبدهما أكبر الخسائر ،السعودي

  
  )2009و 2008(التغير في القيمة السوقية لألسواق العربية   -11 الشكل

  )نسبة مئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .http://www.arabmonetaryfund.org: متاح على.  ، أداء األسواق المالية العربيةصندوق النقد العربي: المصدر
  

  .2009سبتمبر /يناير وأيلول/الفترة ما بين كانون الثاني 2009تشمل نسبة التغير خالل عام : مالحظة
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2008 نسبة التغير في القيمة السوقية خالل عام نسبة التغير في القيمة السوقية خالل عام 2009



  

  

 -22 -

  
 سوق دبي المالي  )أ(
  

نخفض من إذ ا 2008و 2007في المائة بين عامي  72تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة   
االنخفاض  سجلو . 2008نقطة في نهاية عام  1 636.29 إلى 2007 عام نقطة في نهاية 5 931.95

، تراجع مؤشر في تلك الفترةف . مع اندالع األزمة المالية العالمية 2008الكبير في الربع األخير من عام 
في المائة وقيمة األسهم  43قية بنسبة القيمة السوتراجعت في حين  ،في المائة 60سوق دبي المالي بنسبة 

لكن عدم و . 2009عام من واستعاد السوق بعض عافيته في الربع الثاني  . في المائة 41المتداولة بنسبة 
هي من العوامل ، 2008تعويض بعض الخسائر التي أصابتهم في عام في ثقة المستثمرين بالسوق ورغبتهم 

  ). 8الجدول ( 2009 الثالث من عام أدت إلى تراجع المؤشر في الربعالتي 
  )2009-2005(بعض المؤشرات الخاصة بسوق دبي المالي   -8 الجدول

 2008 2007 2006 المؤشر
 يالربع الثان
2008 

الربع الثالث 
2008

الربع الرابع 
2008 

الربع األول 
2009 

الربع الثاني 
2009 

الربع الثالث 
2009 

عدد األسهم 
المتداولة 

 23 41 23 15.98 15.94 18.26 77 105 40 )بالمليارات(
قيمة األسهم 
المتداولة 

بمليارات (
 10.6 16.0 7.5 10.2 17.4 21.3 83.2 103.4 94.8 )الدوالرات

القيمة السوقية 
بمليارات (

 66.5 61.0 58.1 65.2 110.5 137.3 65.2 138.7 86.9 )الدوالرات
عدد الصفقات 

 430 659 423 478 491 507 2131 2252 2423 )باآلالف(
مؤشر سوق 
دبي المالي 

 4 127.33 )بالتقاط(
931.95 

5 636.29 1 443.78 5 127.62 4 636.29 1 568.46 1 784.45 1 191.03 2 

  .سوق دبي المالي، النشرة السنوية، والنشرة ربع السنوية، أعداد مختلفة: المصدر

  
أن أكثر القطاعات تأثراً كان  12الشكل  تبين منيفيما يتعلق بالتأثير القطاعي في سوق دبي المالي، و  

، يليه قطاع 2008و 2007في المائة بين عامي  83.7قطاع المرافق العامة الذي تراجع مؤشره بنسبة 
كانت شركة إعمار العقارية و . في المائة 70.7وقطاع االتصاالت بنسبة  ،في المائة 82.6العقارات بنسبة 

في المائة من  22.9حصدت حوالي  إذ ،حسب قيمة األسهم المتداولةب 2008م أكثر الشركات تداوالً في عا
وشركة العربية للطيران  ،في المائة 13ة بإجمالي قيمة األسهم المتداولة، تليها شركة سوق دبي المالي بنس

 حسب عددبقائمة أكثر الشركات تداوالً في شركة العربية للطيران  أدرجتكما  . في المائة 7.7بنسبة 
شركة سوق دبي المالي تلتها ، من إجمالي عدد األسهم المتداولة المائة يف 17.3 ، إذ حصدتاألسهم المتداولة

  . في المائة 11العقارية بنسبة  عمارإوشركة  ،في المائة 11.2 ةبنسب
  

  )2009-2007(المؤشرات القطاعية في سوق دبي المالي   -12 الشكل
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  .لمالي، النشرة السنوية، أعداد مختلفةسوق دبي ا: المصدر
 سوق األسهم السعودي  )ب(
  

إذ انخفض من  2008و 2007في المائة بين عامي  53تراجع مؤشر سوق األسهم السعودي بنسبة   
كذلك تراجعت القيمة السوقية  . 2008في نهاية عام نقطة  4 803ى إل 2007في عام نقطة  11 039

التراجع  وسجل ). 9الجدول (في المائة  23.3وقيمة األسهم المتداولة بنسبة  في المائة 52.5لألسهم بنسبة 
وتراجعت القيمة في المائة من قيمته  35.6حيث خسر المؤشر  2008كبر خالل الربع األخير من عام األ

  .نفسها في المائة خالل الفترة 34.4السوقية بنسبة 
  

، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات تأثراً إذ حسب المؤشرات القطاعية لسوق األسهم السعوديبو  
في  57.3، يليه قطاع اإلسمنت بنسبة 2008و 2007في المائة بين عامي  74.1تراجع مؤشره بنسبة 

  ).13الشكل (في المائة  55.6وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة  ،المائة
  

  )2009-2006(بعض المؤشرات الخاصة بسوق األسهم السعودي   -9 الجدول
  

 2008 2007 2006 المؤشر
الربع الثاني 

2008 
الربع الثالث 

2008
الربع الرابع 

2008 
الربع األول 

2009 
الربع الثاني 

2009 
الربع الثالث 

2009 
عدد األسهم المتداولة 

 8.8 21.4 16.6 16.2 9.5 15.5 58.7 57.8 54.4 )بالمليارلت(
قيمة األسهم المتداولة 

 63.9 126.8 81.3 87.0 93.3 155.1 523.5 682.1 1403.2 )راتبمليارات الدوال(
بمليارات (القيمة السوقية 
 328 286 236 246 387 473 246.9 522.7 326.4 )الدوالرات

 7.6 12.6 10.0 9.1 11.8 15.5 51.1 65.7 96.1 )بالماليين(عدد الصفقات 
المؤشر العام لسوق األسهم 

 6 322 5 596 4 704 4 803 7 459 9 352 4 803 11 039 7 933 )بالنقاط(السعودي 

  .مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة اإلحصائية ربع السنوية، أعداد مختلفة: المصدر
  

  )2009-2007(المؤشرات القطاعية في سوق األسهم السعودي   -13 الشكل
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 .أعداد مختلفةصائية ربع السنوية، النشرة اإلح، مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر
  الدروس المستخلصة من األزمة المالية العالمية  -5

  
دراسة  ضرورةزمة المالية العالمية، األ استخالصها منالعربية  بلدانهم الدروس التي يمكن للأ لعل  

 قد يكونو . سياديةال استثمارات الصناديق وال سيمادارة استثماراتها في الخارج، إعادة النظر في إمكانية إ
رفع االستثمارات في بحيث تُالمطلوب تطبيقها على االستثمارات، هم التعديالت من أستثمارات تنويع هذه اال

مكانية التنوع الجغرافي إنظر في ال بد من الكذلك   .ض في القطاع الماليخفَتو الحقيقي االقتصادقطاعات 
بلدان  مثل ،وروبياألخارج الواليات المتحدة واالتحاد  دانبل إلى هابحيث يتجه جزء منلهذه االستثمارات، 

  .مثل هذه االستثماراتل كافيةحماية واستثمارية جيدة  اًالعربية التي توفر فرص بلدانسيا والآ
  

  البتروكيميائية
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  التكامل اإلقليمي  - ثانياً
  

  مؤشر التكامل اإلقليمي في العالم العربي  -ألف
  

 16يشمل قياس مؤشر التكامل اإلقليمي في العالم العربي البلدان التي توفرت عنها بيانات وعددها   
  البيني؛ االستثمار العربي ) 2(التجارة العربية البينية؛ ) 1: (ويستند المؤشر إلى أربعة متغيرات.  بلداً

وقد اتُبعت طريقة المركّب ).  10الجدول (السياحة العربية البينية ) 4(تحويالت العاملين العرب البينية؛ و) 3(
الحتساب هذا المؤشر ولترتيب البلدان، واستُخدمت الترجيحات  (Principal Component Technique)الرئيسي 

في المائة لمتغير  12.82ير التجارة العربية البينية، وفي المائة لمتغ 38.22: التالية للمتغيرات األربعة
لمتغير تحويالت  34.07في المائة لمتغير السياحة العربية البينية، و 14.89واالستثمار العربي البيني، 

  . )14(العاملين العرب البينية
  

  المتغيرات المستخدمة في مؤشر التكامل اإلقليمي  -10الجدول 
  

 المصدرالوصفالمتغير
مجموع الصادرات من كافة البلدان العربية التجارة العربية البينية

والواردات إلى كافة البلدان العربية كحصة 
 من الناتج المحلي اإلجمالي

اإلسكوا، استناداً إلى صندوق النقد الدولي،   )1(
إدارة الدليل السنوي إلحصاءات التجارة 

 ).2009يونيو /حزيران(
االستثمار العربي 

 نيالبي
مجموع تدفق االستثمارات الداخلة من مصدر 
عربي وتدفق االستثمارات الخارجة إلى كافة 

البلدان العربية كحصة من الناتج المحلي 
 اإلجمالي

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

  .2008و 2007و 2006و
ثمار األجنبي المباشر، اإلسكوا، تقرير االست  )2(

 .2009و 2008
تحويالت العاملين 

 العرب البينية
مجموع تدفق تحويالت العاملين الداخلة 

والخارجة ما بين البلدان العربية كحصة من 
 الناتج المحلي اإلجمالي

صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية   )1(
  ؛2008 ، ميزان إحصاءات الدفع)IFS(الدولية 

ق اجتماع مجموعة خبراء األمم المتحدة وثائ  )2(
في الهجرة الدولية والتطوير في القطر العربي 

 ).2006مايو /أيار 17-15لبنان، (
السياحة العربية 

 البينية
عدد السياح العرب كنسبة من إجمالي عدد 

 السكان في البلدان العربية
منظمة السياحة العالمية، توجهات السوق   )1(

؛ 2006و 2004وسط، السياحي، الشرق األ
  . 2009و 2008و 2007والتقارير السنوية 

 .تقديرات اإلسكوا  )2(
  

ترتيب البلدان العربية الستة عشر من حيث درجة التكامل اإلقليمي لألعوام  11ويبين الجدول   
وقد احتل األردن، للعام الثالث على التوالي، المركز األول في قائمة مؤشر التكامل .  2004-2008

وذلك نتيجة ارتفاع مؤشري التجارة والسياحة، حيث بلغت نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي  قليمي،اإل
في المائة، ونسبة السياحة العربية البينية من إجمالي السياحة  37حوالي  2008التجارة الخارجية فيه لعام 

                                                      
فاصيل احتساب المتغيرات األربعة، يرجى مراجعة الفصل الرابع من االستعراض السنوي للتطورات في لالطالع على ت) 14(

: وهو متوفر على موقع وثائق األمم المتحدة.  (E/ESCWA/GRID/2006/3) 2006مجال العولمة والتكامل اإلقليمي في الدول العربية 
http://documents.un.org. 
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 2008إلى المركز الثاني في عام  2007 وتقدمت البحرين من المركز الرابع في عام.  في المائة 62حوالي 
في حين تراجع لبنان من المركز الثاني إلى المركز الثالث، والجمهورية العربية السورية من المركز الثالث 

وتُعتبر عمان واإلمارات العربية المتحدة من أكبر المتقدمين، إذ تمكنت عمان من .  إلى المركز الخامس
ية البينية وزادت اإلمارات العربية المتحدة من استثماراتها العربية كما جذبت تحسين نسبة السياحة العرب
في عام  10أما المملكة العربية السعودية فقد تراجع ترتيبها من المركز .  المزيد من االستثمارات إليها

الناجمة عن ، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي 2008في عام  14إلى المركز  2007
االرتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، ونمو التجارة الخارجية بسرعة أكبر من نمو التجارة العربية البينية، 

وحافظ كل من .  مما ساهم في خفض نسبة التجارة العربية البينية وبالتالي في تراجع مؤشر التكامل اإلقليمي
  .مةائالمغرب والجزائر على مركزه المتأخر في الق

  
  )2008-2004(ترتيب البلدان العربية بحسب مؤشر التكامل اإلقليمي   -11الجدول 

  

 
2008 2007 2006 2005 2004 

 المؤشر الترتيب المؤشر الترتيب المؤشرالترتيبالمؤشرالترتيبالمؤشر الترتيب
 6.0676 1 4.8190 3 18.6849 17.9948 8.0085 1 األردن
 4.7914 3 3.8627 4 5.1860 3 5.2313 4 6.0436 2 البحرين
 5.7334 2 5.3524 1 6.6518 2 7.6863 2 5.0940 3 لبنان
 1.2212 9 0.9066 9 2.1113 6 2.2313 6 4.9726 4 عمان

الجمهورية 
 4.5415 4 3.7489 5 5.4281 4 5.4278 3 3.8282 5 العربية السورية

اإلمارات العربية 
 1.3591 7 1.2187 7 1.2056 10 1.2797 9 3.0545 6 المتحدة
 2.9530 5 5.1627 2 2.3161 5 2.5105 5 2.3948 7 اليمن

 0.9381 10 0.8252 10 0.8266 13 0.8636 13 2.3792 8 الكويت
 0.8842 11 0.6307 12 72.0316 72.0681 1.9050 9 قطر

 1.8204 6 1.7505 6 120.9404 110.9839 1.7731 10 السودان
 1.3038 8 1.0301 8 1.4534 8 1.4958 8 1.3556 11 مصر
 0.4668 13 0.4051 14 1.3075 9 0.9599 12 1.1649 12 تونس

الجماهيرية 
 0.3571 15 0.2270 15 0.6886 14 0.7520 14 0.8082 13 العربية الليبية

المملكة العربية 
 0.5441 12 0.7987 11 110.9517 101.1291 0.7935 14 السعودية 

 0.4182 14 0.4711 13 150.5056 150.5829 0.5794 15 بالمغر
 0.0232 16 0.0445 16 0.2610 16 0.2134 16 0.1882 16 الجزائر

  
  .10الجدول المدرجة في مصادر العلى  بناءالتكامل اإلقليمي سكوا مؤشر احتسبت اإل: المصدر

 
يتحسن أداء البلدان العربية من حيث التكامل وبالرغم من تفاقم األزمة المالية العالمية، من المتوقع أن   

اإلقليمي، إذ تسعى هذه البلدان إلى زيادة التجارة العربية البينية، وتحسين مناخ االستثمار لتعزيز فرص قيام 
البلدان العربية باالستثمار في البلدان العربية األخرى، كما تسعى إلى جذب السياح العرب من خالل تقديم 

  .فزة وتكثيف عمليات الترويجالعروضات المح
  

  التجارة العربية البينية  -باء
  

  واقع التجارة العربية البينية  -1
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بلغ متوسط نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية العربية بما فيها النفط حوالي  
إلى إجمالي التجارة العربية نمواً وقد شهدت نسبة التجارة البينية .  2008-2004في المائة خالل الفترة  10

  . 2008في المائة لعام  10.5إلى  2007في المائة لعام  9.3طفيفاً من 
  )من دونهو مع النفط( التجارة العربيةالبينية إلى إجمالي  التجارة نسبة  -14 الشكل

)2004-2008( 
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وبالمقارنة مع عدد من التكتالت اإلقليمية األخرى، يتضح مدى ضعف التبادل التجاري بين البلدان  
نية من إجمالي التجارة الخارجية للدول األعضاء في ، بلغت نسبة التجارة البي2008ففي عام .  العربية

في المائة  25حوالي  (ASEAN)في المائة، وللدول األعضاء في آسيان  16.1 (MERCOSUR)ميركوسور 
بعدد البلدان األعضاء  إشارة إلى أن نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية لتكتل إقليمي ما ترتبط(

  .)15()االقتصادي في التكتل وحجمه
  

إال أنه من المفيد احتساب نسبة التجارة البينية من التجارة الخارجية في المنطقة العربية دون احتساب  
النفط، وذلك نظراً للحيز الكببر الذي يشغله في التجارة الخارجية في العديد من بلدان المنطقة، ولكونه موجهاً 

ي هذا السياق، بلغ متوسط التجارة البينية كنسبة من إجمالي التجارة وف.  بشكل رئيسي إلى األسواق الخارجية
ويتضح من ذلك أن صغر القاعدة .  2008- 2004في المائة في الفترة  13.6العربية بدون النفط حوالي 

الصناعية في معظم البلدان العربية وسيطرة النفط ومشتقاته على الصادرات العربية يعد أحد األسباب 
وظلت نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في .  التي حالت دون نمو التجارة العربية البينيةالرئيسية 

في  12.4، و2008في المائة لعام  12.7البلدان العربية دون احتساب النفط مستقرة لعامين متتاليين، إذ بلغت 
وتجدر اإلشارة .  2006سجلته في عام في المائة الذي  16.8، بعد المعدل المرتفع والبالغ 2007المائة لعام 

                                                      
)15 (Lelio Iapadre, Regional Integration Agreements and the Geography of World Trade: Statistical Indicators and 

Empirical Evidence, 2004.  University of L'Aquila and CIDEI, University of Rome "La Sapienza", Italy.                                               
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هي األعلى منذ بدء عملية تحرير التجارة العربية البينية في نطاق منطقة  2006إلى أن النسبة المسجلة لعام 
التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد يعود السبب إلى استكمال عملية تخفيض التعريفات الجمركية في البلدان 

   .2005األعضاء في عام 
  التكتالت اإلقليمية بعضنسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة في   -15الشكل 

)2007-2008(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: المتاحة علىUNcomtrade  األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات قاعدةاإلسكوا استناداً إلى  حسابات: المصدر
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إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، : البلدان التالية 2007يضم االتحاد األوروبي منذ عام  -   :مالحظات

، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، التفيا
  . المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، واليونان

إندونيسيا، بروني دار السالم، تايلند، سنغافورة، الفلبين، : البلدان التالية) رابطة أمم جنوب شرق آسيا(تضم مجموعة آسيان  -   
 .و، ماليزيا، وميانمارفييت نام، كمبوديا، ال

األرجنتين، األوروغواي، البراغواي، : البلدان التالية) السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية(تضم مجموعة ميركوسور  -   
  ).عضوية فنزويال ما زالت تنتظر التصديق(والبرازيل 

إثيوبيا، إريتريا، أنغوال، أوغندا، : لتاليةالبلدان ا) السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي(تضم مجموعة كوميسا  -   
 بوروندي، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، رواندا، زامبيا،

  .زمبابوي، سوازيلند، السودان، سيشيل، كينيا، مدغشقر، مصر، مالوي، موريشيوس، وناميبيا
  
  قتصادهاافي  اًريكبحيزاً التجارة البينية  شغلالعربية التي ت بلدانلا  )أ(
 

أن التجارة اإلقليمية مهمة جداً للبلدان ذات االقتصادات المتنوعة، فقد بلغ  16يتضح من الشكل  
 في 21.6متوسط نسبة التبادل التجاري لهذه البلدان مع باقي البلدان العربية إلى إجمالي تجارتها الخارجية 

 ويعزى هذا األمر إلى تنوع البنية اإلنتاجية وبالتالي صادرات هذه البلدان.  2008-2006المائة خالل الفترة 
العربية األقل نمواً في  وحلّت البلدان.  من جهة، وإلى قدرة شرائية مرتفعة تحفز االستيراد من جهة أخرى
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ي إجمالي تجارتها الخارجية مع معدل بلغ حوالي المركز الثاني من حيث الحيز الذي تشغله التجارة البينية ف
  . في المائة 8.8في المائة خالل الفترة نفسها، فيما أتت البلدان المصدّرة للنفط آخراً مع معدل بلغ نحو  12
  

  ة بحسب اقتصادات البلدان العربيةمتوسط نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجار  -16الشكل 
)2006-2008(  
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  . وفلسطين، واليمن السودان،: البلدان العربية األقل نمواً -   :مالحظات

  . األردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، ومصر، والمغرب: ة ذات االقتصادات المتنوعةالبلدان العربي -   

اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وعمان، : البلدان العربية المصدِّرة للنفط -   
  . وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية

  
شريكاً العربية تشكل  البلدانأن  12يتضح من الجدول وفي ما يخص األداء الفردي للبلدان العربية،  

 . مصر بدرجة أقلتجارياَ مهماً لكل من األردن، والجمهورية العربية السورية، وعمان، ولبنان، والسودان، و
في األردن  2008- 2004ة خالل الفترة بلغ متوسط نسبة التجارة مع البلدان العربية إلى إجمالي التجارفقد 

في المائة،  20.1في المائة، وفي عمان  24.8في المائة، وفي الجمهورية العربية السورية  36.8حوالي 
  .في المائة 16.7في المائة، وفي مصر  19.3في المائة، وفي السودان  19.8وفي لبنان 

  
  )2008-2004(رة في البلدان العربية نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجا  -12الجدول 

  )نسبة مئوية(
  

 2004 2005 2006 2007 2008 
 37.00 37.43 38.23 36.65 34.77األردن

 6.34 6.75 9.51 6.92 6.72 اإلمارات العربية المتحدة
 .. 9.98 9.15 9.76 10.62البحرين
 10.46 8.55 9.24 8.29 6.64تونس

 3.30 2.44 2.41 2.53 3.21الجزائر
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 4.96 5.14 4.34 5.49 3.59 الجماهيرية العربية الليبية
 .. 29.83 27.12 19.79 22.36 الجمهورية العربية السورية

 22.95 16.69 17.92 18.72 20.51السودان
 21.60 21.18 18.93 17.94 21.10عمان

 - 3.10 3.38 3.11 3.07فلسطين
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  )تابع( 12الجدول 
  

 2004 2005 2006 2007 2008 
 7.20 8.91 8.87 9.20 9.52قطر

 5.07 5.31 7.32 8.55 6.94الكويت
 .. 19.02 17.67 21.49 20.96لبنان
 17.63 16.95 17.91 17.02 14.24مصر

 8.81 8.72 8.96 8.63 6.83المغرب
 5.80 7.44 11.48 11.01 6.15 المملكة العربية السعودية

 15.42 12.75 11.80 11.43 10.02اليمن

:  المتاحة علىUNcomtrade  األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات قاعدةاإلسكوا استناداً إلى  حسابات: المصادر
http://comtrade.un.org .  

 .http://www.imfbookstore.org  المتاحة على Direction of Trade Statisticsقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي   
  .تشير إلى أن البيانات غير دقيقة..   تشير إلى عدم توافر البيانات؛  -  :مالحظة

  
التبادل أن  13، يوضح الجدول في اقتصادات بلدان المنطقةالعربية البينية  تجارةال وبالنظر إلى أهمية 

األردن : ي في البلدان التاليةساهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالاألسواق العربية ي التجاري مع
 2008- 2004ي خالل الفترة اإلجمال المنطقة العربية إلى الناتج المحلي تجارة معنسبة الحيث بلغ متوسط (

، )في المائة 14.6(ة والجمهورية العربية السوري، )في المائة 19.7(، وعمان )في المائة 41.8حوالي 
ت العربية المتحدة ولبنان مع اإلمارا ، وبدرجة أقل)في المائة 12.3(واليمن  ،)في المائة 13.3(والبحرين 

  .في المائة 10متوسط بلغ حوالي 
  

  )2008-2004(نسبة التجارة البينية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان العربية   -13الجدول 
 )نسبة مئوية(

 200420052006 2007 2008 
 45.10 43.22 41.99 42.76 36.21 األردن

 8.81 10.07 12.12 9.60 8.01 اإلمارات العربية المتحدة
 .. 13.62 11.91 14.20 13.33 البحرين
 11.39 8.34 7.93 6.75 5.26 تونس

 1.44 1.58 1.57 1.63 1.90 الجزائر
 3.66 4.24 3.93 4.66 2.91 الجماهيرية العربية الليبية

 .. 19.27 18.14 9.94 11.12 الجمهورية العربية السورية
 10.27 6.50 6.98 8.04 7.16 السودان
 24.87 21.31 27.17 16.02 18.86 عمان

 - 2.42 2.16 2.00 1.96 فلسطين
 5.83 8.20 7.86 7.76 7.40 قطر

 2.90 3.99 5.04 5.60 4.81 الكويت
 .. 10.91 7.97 10.56 10.37 لبنان

 7.68 5.58 5.70 5.77 3.84 مصر 
 6.13 5.37 4.88 4.63 3.32 المغرب

 4.44 6.00 9.02 8.34 4.17 المملكة العربية السعودية
 16.24 13.70 11.64 11.18 8.68 اليمن

  .http://comtrade.un.org:  المتاحة على UNcomtrade األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات قاعدة  :المصادر
 World؛ وhttp://www.imfbookstore.org: المتاح على Direction of Trade Statistics: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي  

Economic Outlook المتاح على :http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselgr.aspx.  

: متاحة على.  2007- 2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة   
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1547.pdf. 
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  .تشير إلى أن البيانات غير دقيقة..   تشير إلى عدم توافر البيانات؛  -   :مالحظة

نسبة مرتفعة من الناتج شكل التبادل التجاري مع المنطقة العربية يأن  13و 12يتضح من الجدولين و 
 ،ردن، والجمهورية العربية السورية، وعمانكل من األ ي وإجمالي التجارة الخارجية فياإلجمالحلي الم

  .وبدرجة أقل لبنان
 
  في إجمالي الصادرات العربية البينية العربية التي تشغل صادراتها البينية الحيز األكبرالبلدان   )ب(
  

  لت اإلمارات العربية المتحدة شكو لمملكة العربية السعوديةل العربية راتالصادأن  14ظهر الجدول ي
فقد بلغت صادراتهما إلى   .2008و 2007العربية البينية في العامين  الجزء األكبر من إجمالي الصادرات

لي حواو ،2007الصادرات العربية البينية في عام  إجماليفي المائة من  48.1ما نسبته  باقي البلدان العربية
من  مهماً التي تشكل التجارة اإلقليمية جزءاً بلدانال في حين أن صادرات ،2008في المائة في عام  56.4

، بلغت حصة 2007ففي عام .  إجمالي الصادرات العربية البينيةل نسبة مرتفعة من إجمالي تجارتها لم تمثّ
مجتمعة من إجمالي الصادرات العربية البينية كل من األردن، والجمهورية العربية السورية، وعمان، ولبنان 

ي تحرير التجارة العربية ف لعدم المضي قدماً إضافياً اًبقد تكون هذه المفارقة سبو.  في المائة فقط 30.8
ليست بحاجة إلى اإلسراع في تحرير األسواق العربية  التجارة البينيةذات الوزن في  بلدان، إذ أن الالبينية

 .)16(تكتسب أهمية كبرى في إجمالي صادراتها األخرى كونها ال
  

  )2008-2007(نسبة الصادرات البينية لكل بلد إلى إجمالي الصادرات العربية البينية   -14الجدول 
  )نسبة مئوية(

  

                                                      
)16( Bernard Hoekman and Patrick Messerlin, Initial Conditions and Incentives for Arab Economic Integration: Can the 

European Community's Success Be Emulated?, in Arab Economic Integration Between Hope and Reality, Ahmed Galal and Bernard 
Hoekman, eds., Brookings Institution Press and Egyptian Center For Economic Studies 2003.                                                                        

 2007 2008 
 11.50 8.37األردن

 29.18 21.25 اإلمارات العربية المتحدة
 8.46 2.94البحرين
 5.85 3.43تونس
 2.93 2.51رالجزائ

 4.66 3.47 الجماهيرية العربية الليبية
 .. 9.15 الجمهورية العربية السورية

 7.57 3.54السودان
 16.64 10.08عمان

 -  0.13فلسطين
 7.59 6.83قطر

 5.84 5.22الكويت
 .. 3.20لبنان
 15.85 8.52مصر

 6.74 4.72المغرب
 27.21 26.83 المملكة العربية السعودية

 5.61 3.47اليمن
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   .دقيقة تشير إلى أن البيانات غير..     تشير إلى عدم توافر البيانات؛ -   :مالحظة

  التحدياتو اآلفاق: منطقة التجارة الحرة العربية  -2
  
  آفاق التجارة العربية البينيةو )17(البافتا  )أ(
  

، لخارجية في معظم البلدان العربيةإجمالي التجارة ا إلىبالرغم من تدنّي نسبة التجارة العربية البينية  
إقليمية  دون، تبرز ثالث مناطق فمن ناحية . هذه البلدان و التبادل التجاري بينإال أن هناك إمكانية حقيقية لنم
تونس، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، (بلدان المغرب : اري، وهي على قدر عاٍل من التكامل التج

باإلضافة الى ) األردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان(؛ وبلدان المشرق )والمغرب، وموريتانيا
ت معدال مناطققد سجلت هذه الو  .الى اليمن مجلس التعاون الخليجي باإلضافة صر؛ وبلدانالسودان وم

من المرجح و  .)18(األعضاء في البافتا بلدانخالل فترة تحرير التجارة بين الللتبادل التجاري البيني  مرتفعة
مية إلى تحقيق مزيد من اإلقليهذه المناطق دون  بلدانالتجاري بين و قتصاديتعزيز التعاون اال يؤديأن 

  . التكامل فيما بينها
  

بلدان  ، خاصة بيندل التجاري فيما بين هذه المناطق، توجد إمكانية لزيادة التباومن ناحية أخرى  
نات األلبسة أهم مكووبلدان المشرق، حيث تشكل السلع الغذائية والمواد الكيميائية و مجلس التعاون الخليجي

م التبادل التجاري العربي إلى زيادة فعلية في حج ولكي تتحول هذه اإلمكانية.  )19(اينهبفيما التجارة الممكنة 
  .الكامل للتجارة ضمن البافتا ، ال بد أوالً من معالجة العقبات األساسية التي ما زالت تعترض التحريرالبيني

  
  أهم العقبات أمام التحرير الكامل للتجارة و البافتا  )ب(
  

ال عملية تخفيض الحواجز استكمو 2005تجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في عام مع دخول منطقة ال  
رة بين البلدان األعضاء ، برزت الحواجز غير الجمركية كأحد أهم العوائق أمام التحرير الفعلي للتجاالجمركية
ر الكامل للتجارة حول أهم العوامل التي تحول دون التحري مؤخراً يجرأستطالع للرأي ايظهر و  .في البافتا
 المواصالت البريةو للنقل ة الستعمال البنى األساسيةكلفة العاليتأعضاء في البافتا أن ال بلدان ةفي تسع

، تليها ى السلع المستوردة المركز الثانيالضرائب علتحتل المركز األول في قائمة العوائق، وتحتل البحرية و
 التعقيدات في عمليات تفتيشو التصدير،و ستيرادبعمليات االالبيروقراطية في اإلدارات الرسمية المعنية 

 .)20(فحص البضائع في الجماركو
  

                                                      
 اختصاراً للترجمة اإلنكليزية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" غافتا"درجت العادة على تسمية هذه المنطقة بعبارة  )17(

(Greater Arab Free Trade Area-GAFTA) اختصاراً " بافتا"بمصطلح " غافتا"؛ وقد جرى مؤخراً تعديل هذه التسمية فاستُبدل مصطلح
 . (Pan Arab Free Trade Area-PAFTA)للترجمة اإلنكليزية لمنطقة التجارة الحرة العربية 

)18( Georges Harb, GAFTA and Intra-Arab Trade (1997-2004): An Analysis, Journal of Development and Economic 
Policies, Arab Planning Institute, Volume 11, No. 1, 2009.                                                                                                                         

 .المرجع نفسه )19(

)20( Bernard Hoekman and Jamel Zarrouk, Changes in cross-border trade costs in the Pan-Arab free trade area, 2001-
2008, World Bank Policy Research Working Paper 5031, August 2009.                                                                                                    
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لتحقيق النمو في  )21(بين البلدان األعضاء في البافتا" تسهيل التجارة"عدة دراسات أهمية  وقد أكدت  
توصيات هذه وتمحورت معظم .  التبادل التجاري العربي وتعميق التكامل االقتصادي بين هذه البلدان

  :الدراسات حول ما يلي
 تسريع المعامالت اإلدارية في الجمارك عن طريق المكننة؛  )أ(  
 ربط الخدمات الجمركية فيما بين البلدان المجاورة؛  )ب(  
االستثمار في البنى األساسية لالتصاالت والمواصالت من خالل تشجيع رأس المال الخاص،   )ج(  

  مات؛وتحفيز المنافسة في قطاع الخد

 . اإلسراع في تحرير تجارة الخدمات بين البلدان األعضاء في البافتا  )د(  
  

  )22(االستثمار العربي البيني  -جيم
  

  ستثمار العربي البينيواقع تدفق اال  -1
  

 في  64,2بينية قدره حوالي ستثمارات العربية الملحوظ في إجمالي اال ونم 2008عام في  جلس
مليار دوالر في عام  20.7 قيمتهاكانت  بعدما ريكيمليار دوالر أم 34ستثمارات ه االإذ بلغت قيمة هذ المائة،
  .بلداً عربياً مضيفاً لالستثمار 13وفقاً للبيانات التي توافرت في ، وذلك )23(2007

  
  ستثمارات إجمالي االالستثمار العربي المباشر في البلدان المضيفة ونسبته إلى ا  -15الجدول 

  )2008-2007( الناتج المحلي اإلجمالي وإلى البينية المباشرة عربيةال          
  )بماليين الدوالرات وكنسبة مئوية(     

2008 2007 

 
النسبة إلى الناتج 
 المحلي اإلجمالي

النسبة إلى إجمالي 
االستثمارات العربية 
 البينية المباشرة

قيمة االستثمار 
 العربي المباشر

النسبة إلى الناتج 
 اإلجمالي المحلي

النسبة إلى إجمالي 
االستثمارات العربية 
 البينية المباشرة

قيمة االستثمار 
 العربي المباشر

 األردن 816.5 3.9 4.9 433.6 1.3 2.2
 تونس 165.5 0.8 0.5 320.7 0.9 0.8
 الجزائر 476.0 2.3 0.3 5666.0 16.6 3.5

2.1 6.1 2079.9 0.4 1.5 302.1 
الجماهيرية العربية 

 ليبيةال

2.8 4.5 1539.7 0.9 1.8 370.0 
الجمهورية العربية 

 السورية
 جيبوتي 7.2 0.03 0.8 5.1 0.01 0.5
 السودان 3339.8 16.2 7.2 4806.5 14.1 8.3
 عمان 2653.3 12.8 6.6 - - -

 لبنان 3342.8 16.2 13.3 2661.1 7.8 9.2
 مصر 1874.6 9.1 1.4 2324.4 6.8 1.4

                                                      
)21( Allen Dennis, The Impact of Regional Trade Agreement and Trade Facilitation in the Middle East and North Africa 

Region, World Bank Policy Research Working Paper 3837, February 2006; and Georges Harb, Trade Facilitation and Intra-Arab 
Trade (1996-2002): An Empirical Assessment, Journal of International Trade and Diplomacy, 2(2), Winter 2008.                                  

تشمل البيانات الواردة في هذا القسم االستثمارات الفعلية واالستثمارات المرخّص لها في البلدان المضيفة، وعليه، فإن هذه  )22(
 .اقع االستثمار العربي البيني بحيث إنها تضيف إلى االستثمارات الفعلية المشاريع المرخّص لهاالبيانات تضخّم و

: متاح على.  2008المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية،  )23(
www.dhaman.org. 
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 المغرب 832.6 4 1.1 848.8 2.5 1.0

2.7 38.1 12952.0 1.7 30.9 6388.0 
المملكة العربية 

 السعودية
 اليمن 92.0 0.4 0.4 393.1 1.2 1.4

  .www.dhaman.org: متاح على.  2008العربية،  وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدولالمؤسسة العربية لضمان االستثمار : المصادر

 /http://www.imf.org/external: ، المتاحة علىWorld economic outlookالنقد الدولي  قاعدة بيانات صندوق  
pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselgr.aspx .  

  . تشير إلى عدم توافر البيانات -   :مالحظة
يفة لالستثمارات العربية المض البلداناألول في قائمة  كزظت المملكة العربية السعودية على المرحافو 

الي في المائة من إجم 38.1، أي ما يعادل 2008في عام مليار دوالر  12.9، حيث استقطبت حوالي بينيةال
 اتمليار 6ت في جذب حوالي ، حيث نجحمركز الثانيقد حلّت الجزائر في الو  .االستثمارات العربية البينية

كزين لبنان المرو احتل السودانو  .ت العربية البينيةستثمارافي المائة من اال 16.1دوالر، أي ما نسبته 
في المائة على التوالي  7.8و في المائة 14.1، مع استثمارات عربية مثّلت حوالي الثالث والرابع على التوالي

  .ستثماراتاالمن إجمالي هذه 
  

  )2008(البلدان الرئيسية المضيفة لالستثمار العربي البيني   -17 الشكل
  )نسبة مئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: متاح على.  2008المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية، : المصدر
www.dhaman.org.  

  
في حجم نمواً كبيراً  والجمهورية العربية السورية ية،الجماهيرية العربية الليبو ،وشهدت الجزائر 

بلغت نسبته  لبنان تراجعاًو ،، بينما شهد األردن، وجيبوتي2008المباشرة خالل عام  ستثمارات العربيةاال
  .في المائة على التوالي 20.4في المائة، و 29.2في المائة، و 46.9

  
وظ في الناتج المحلي اإلجمالي لكل من لبنان وقد ساهمت االستثمارات العربية المباشرة بشكل ملح  

في المائة  8.3في المائة و 9.2والسودان، حيث بلغت نسبة هذه االستثمارات إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
ية، والجمهورية العربية السورية نمواً الجماهيرية العربية الليبكما شهدت الجزائر، و.  2008تباعاً خالل عام 

  .االستثمارات العربية المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجماليملفتاً في نسبة 
  

المملكة العربية السعودية
 في المائة 38.1

  الجزائر
في المائة 16.6

  السودان
في المائة 14.1

  لبنان
في المائة 7.8

  مصر
في المائة 6.8

الجماهيرية العربية الليبية
 في المائة 6.1
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، تصدرت اإلمارات العربية المتحدة القائمة حيث بلغت تثمارسرة لالالمصدّ بالبلدانيتعلق  وفيما  
أي  ،2008دوالر في عام  اتمليار 10.7العربية حوالي  بلدانستثمارات اإلماراتية المباشرة في مختلف الاال

المملكة العربية قد استحوذت و  .ثمارات العربية البينية المباشرةستفي المائة من إجمالي اال 44.6ما يعادل 
ستثمارات في المائة من إجمالي اال 83.2على حوالي السعودية، والجماهيرية العربية الليبية، ولبنان 

  .2008ية في البلدان العربية لعام اإلمارات
  
  
  
  

  )2008(رة والبلدان المضيفة الرئيسية لالستثمارات العربية البينية البلدان المصدّ  -16الجدول 
  )نسبة مئوية(

  
نسبة االستثمارات في البلدان المضيفة الرئيسية إلى 
 البلد المصدِّر البلدان المضيفة الرئيسية لالستثمارات القادمة من البلد المصدِّر إجمالي استثمارات البلد المصدِّر في البلدان العربية

 اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية، الجماهيرية العربية الليبية، لبنان 83.2
 الكويت المملكة العربية السعودية، السودان، لبنان 88.9
 مصر الجزائر، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية 95.6
 عمان الجزائر، اليمن، مصر 99.8
 لبنان لسودان، المملكة العربية السعودية، اليمن ا 97.6
 المملكة العربية السعودية لبنان، مصر، الجمهورية العربية السورية 67.9
 البحرين المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، لبنان 93.5
 قطر السودان، مصر، لبنان  92.2

: متاح على.  2008ثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االست: المصدر
www.dhaman.org.  

  
، 2008رة لالستثمارات البينية في عام دِّالمركز الثاني بين البلدان العربية المصوحلّت الكويت في  

ة من إجمالي االستثمارات في المائ 88.9وحصلت المملكة العربية السعودية، والسودان، ولبنان على حوالي 
وجاءت مصر في المركز الثالث، حيث استحوذت الجزائر، والجمهورية .  الكويتية في المنطقة العربية

.  في المائة من إجمالي استثماراتها في البلدان العربية 95.6العربية السورية، والمملكة العربية السعودية على 
في  61.2اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر حوالي  وشكّلت االستثمارات المصدّرة من كل من

 . المائة من إجمالي االستثمارات المصدّرة من البلدان العربية
 

ظهر البيانات ، ت2008ُستثمارات العربية البينية خالل عام وعلى مستوى التوزيع القطاعي لال 
في  28وقطاع الصناعة على ، االستثماراتفي المائة من إجمالي  61ستحواذ قطاع الخدمات على حوالي ا

  .)18الشكل (في المائة  3وقطاع الزراعة على حوالي  ،المائة
  

  )2008(ستثمارات العربية البينية التوزيع القطاعي لال  -18الشكل 
  )نسبة مئوية(

  
  
  
  
  

  الخدمات
في المائة 61

  الصناعة
في المائة 28

  الزراعة
في المائة 3

قطاعات أخرى
في المائة8
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: متاح على.  2008الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في : المصدر
www.dhaman.org.  

  
في قطاع ستثمارات العربية البينية من إجمالي اال في المائة 67.7حوالي استحوذت الجزائر على و 
والمملكة  في قطاع الزراعة،ستثمارات في المائة من إجمالي اال 94.9فيما نال السودان حوالي  الصناعة،

  .ستثمارات في قطاع الخدماتي المائة من االف 62.9العربية السعودية 
 

  العربي البيني ستثمارخذة لتشجيع تدفق االمتالخطوات ال  -2
  

ملتقى االستثمار في "على صعيد الجهود اإلقليمية المبذولة لتحفيز االستثمارات العربية البينية، ُأطلق   
ثمارات بين البلدان العربية من خالل ، بهدف زيادة تدفق االست2009في بيروت مطلع عام " الدول العربية

وتجدر اإلشارة .  إزالة المعوقات التي تحد من هذه االستثمارات والترويج لفرص االستثمار في بلدان المنطقة
إلى أن عضوية هذا الملتقى متاحة لكافة المؤسسات المحلية واإلقليمية التي تعنى بمجاالت االستثمار وتمويل 

  . )24(القطاع الخاص
  

قد استكملت البلدان العربية عملية تخفيض تكلفة مزاولة األعمال وتحسين بيئتها االستثمارية من و  
تبسيط اإلجراءات الالزمة لمزاولة األعمال في المملكة العربية : خالل العديد من الخطوات اإلصالحية، منها

افذة الواحدة في كل من السعودية، ومصر، واليمن؛ وتسهيل معامالت المستثمرين من خالل اعتماد الن
السودان والجمهورية العربية السورية؛ ومراجعة القوانين المتعلقة باالستثمار والضريبة على أرباح الشركات 
في قطر واليمن؛ وتبسيط المعامالت اإلدارية الضرورية لعمليات االستيراد والتصدير في المملكة العربية 

أن تخفض تكلفة مزاولة األعمال، مما سيشجع رؤوس األموال ومن شأن هذه اإلجراءات .  السعودية ومصر
  . )25(الخاصة المحلية والعربية واألجنبية على االستثمار في شتى المجاالت المتاحة

 
ومن جهة أخرى، تم إبرام عدد من االتفاقات التي من شأنها تشجيع االستثمار بين األطراف المعنية،  

الجزائر وكل من موريتانيا والكويت؛ واتفاق تجنب االزدواج الضريبي  كاتفاق تحفيز االستثمار الموقع بين
  . )26(ذلك الموقّع بين الجزائر والكويتكالموقع بين مصر والمملكة العربية السعودية، و

  
ومما ال شك فيه أن على البلدان العربية متابعة إجراءاتها اإلصالحية بغية جذب المزيد من   

وقد خلصت دراسة أعدت مؤخراً إلى أن الخطوات التالية قد تساهم بشكل .  االستثمارات العربية البينية

                                                      
: متاح على.  2008ادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الص )24(

www.dhaman.org. 

  .E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.2، 2009 تقرير االستثمار األجنبي المباشر،اإلسكوا،  )25(

: متاح على.  2008المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية،  )26(
www.dhaman.org. 
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المستثمرين األجانب  وفي أعين ،)27(إيجابي في زيادة جاذبية المنطقة العربية في أعين المستثمرين العرب
  :بطبيعة الحال

  
  تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين بيئة األعمال؛ - 

  مواصلة سياسات اإلصالح االقتصادي وتنويع القاعدة الصناعية؛ - 

بذل المزيد من الجهود الستئصال الفساد من كافة اإلدارات الرسمية والحد من مخاطر  - 
  االستثمار؛

  ية للمواصالت واالتصاالت؛تحسين مستوى كفاءة البنية األساس - 

  .تحفيز السبل اآليلة إلى تعزيز التجارة العربية البينية - 
  

  السياحة العربية البينية  -دال
  

، شهد االقتصاد العالمي انكماشاً 2008تفاقم األزمة المالية العالمية خالل الربع األخير من عام منذ   
ن يتفاقم أثر هذه األزمة على السياحة العالمية خالل عام ومن المتوقع أ.  أدى إلى تراجع في السياحة العالمية

  . ، خاصة مع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير وسيطرة حالة الهلع في العديد من البلدان2009
  

 2008في المائة خالل عام  14أما في البلدان العربية، فشهدت السياحة، بشكل عام، ارتفاعاً بنسبة   
في المائة، إذ بلغ  18ت السياحة العربية البينية، بشكل خاص، ارتفاعاً بنسبة ، كما شهد2007مقارنة بعام 

ففي عام .  2007مليون سائح في عام  24مقابل  2008مليون سائح في عام  28عدد السياح العرب حوالي 
، كان أداء كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، ولبنان وعمان مميزاً في مجال زيادة نمو 2008

).  17الجدول (السياحة العربية البينية، في حين تراجع أداء الجمهورية العربية السورية في هذا المجال 
وخاصة  ،جل تنمية قطاع السياحةأكبيرة من  اًالعربية خالل السنوات الماضية جهود بلدانالالعديد من  وبذل
ية ساسلى توسيع وتحديث البنية األإضافة باإلف . التي تتوفر فيها مزايا نسبية لتنمية هذا القطاع بلدانال

جل تسهيل أبتحسين االتصاالت والمواصالت من  بلدانوالتوسع في بناء الفنادق والقرى السياحية قامت هذه ال
عبر توفر الموارد المالية، بتعزيز جهود الترويج في الخارج  سبح ،بلدانكذلك قامت هذه ال . احيتنقل الس

  .قليمية والدوليةفي المؤتمرات واالجتماعات اإل قامة المعارض والمشاركةإ
  

 2008-2003السياحة العربية البينية في الفترة   –17الجدول 
  )عدد السياح العرب باآلالف، وكنسبة مئوية من إجمالي السياح(

  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 األردن
 2320 2140 2216 147617921847العدد
 62.23 62.38 62.46 61.85 62.83 62.71 النسبة

 البحرين
 4000 3661 3351 4716 4178 3589العدد
 74.35 74.19 74.16 74.69 73.72 74.08 النسبة

 تونس
 2720 2630 2606 2366 2387 2173العدد
 38.59 38.89 39.79 37.09 39.79 42.49 النسبة

 176 172 156 151 119 100العددالجزائر

                                                      
 . المرجع نفسه )27(
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 9.95 9.87 9.54 10.43 9.65 8.54 النسبة

 الجمهورية العربية السورية
 3311 3600 3530 2509 2349 1544العدد
 60.98 78.85 79.83 74.49 77.54 74.04 النسبة

 عمان
 1350 861 590 613 611 514العدد
 75.00 61.48 52.27 57.32 61.32 67.80 النسبة

 قطر
 409 398 413 365 295 283العدد

 41.66 41.33 43.68 39.98 40.35 50.72 لنسبةا

 لبنان
 464 404 427 437 520 421العدد
 33.17 39.72 40.15 38.31 40.69 41.46 النسبة

 مصر
 2473 1960 1922 125914201625العدد
 20.11 18.48 22.23 19.71 18.22 21.91 النسبة

 المغرب
 97 90 80 75 64 57العدد
 1.24 1.22 1.21 1.28 1.16 1.21 النسبة

 المملكة العربية السعودية
 10285 7526 5460 5843 5139 4221العدد
 69.70 65.27 63.34 72.71 59.76 57.56 النسبة

 اليمن
 281 260 261 105179242العدد
 69.66 68.57 68.45 71.97 65.30 68.07 النسبة

  . ة ودولية متعددةاإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطني: المصدر

 2007في المائة بين عامي  37ففي المملكة العربية السعودية، ارتفعت السياحة العربية البينية بنسبة   
في  70إلى حوالي  2007في المائة لعام  65وارتفع نصيب السياحة العربية من إجمالي السياحة من  2008و

ة على تصدرها الئحة البلدان العربية فيما يتعلق بعدد وحافظت المملكة العربية السعودي.  2008المائة لعام 
وتصدرت الكويت قائمة البلدان المصدرة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية ).  19الشكل (السياح العرب 

من إجمالي السياح العرب، يليهم الوافدون من  في المائة 25حيث وصل عدد السياح من الكويت إلى حوالي 
أما أغراض السياحة العربية .  في المائة 16ومن اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  في المائة، 18مصر بنسبة 

في المائة من السياح العرب يتجهون إلى المملكة العربية السعودية  39: البينية فتوزعت على الشكل التالي
في  9، وعمال والمؤتمراتألل في المائة 21، وألصدقاءازيارة األقارب وفي المائة ل 22ألغراض دينية، و

  . )28(لتسوقلو ةعطلالقضاء ل المائة فقط
  

مهدد بالتراجع  2008لكن التحسن الذي شهده قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية خالل عام   
، إذ أن بلداناً عربية عدة دعت مواطنيها إلى تأجيل السفر إلى المملكة ألداء العمرة أو الحج 2009خالل عام 

، انخفضت نسبة إشغال الفنادق 2009ففي شهر رمضان لعام .  وفاً من اإلصابة بمرض إنفلونزا الخنازيرتخ
ومن المتوقع أن يؤدي انتشار هذا المرض إلى تراجع .  )29(في المائة 10في المدينة المنورة إلى أقل من 

إلى تراجع سياحة األعمال  السياحة الدينية، في حين أن تفاقم األزمة المالية العالمية يمكن أن يؤدي
والمؤتمرات، ما يؤثر سلباً على تدفق السياحة ككل والسياحة العربية بشكل خاص إلى المملكة العربية 

  . 2009السعودية في عام 
  

 2.5أما في مصر، فشهدت السياحة العربية نمواً غير مسبوق حيث وصل عدد السياح العرب إلى   
في المائة من إجمالي  20في المائة، لتبلغ السياحة العربية في مصر  26مليون سائح، أي بارتفاع نسبته 

                                                      
مركز المعلومات واألبحاث السياحية، أهم المؤشرات  - الهيئة العامة للسياحة واآلثار في المملكة العربية السعودية  )28(
  .http://www.mas.gov.sa: متاحة على.  2008- 2004السياحية، 

 .:www.ameinfo.com/210416.htmlhttp//: موقع معلومات الشرق األوسط التجارية )29(
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ويعود هذا االرتفاع إلى جهود الترويج التي .  2007في المائة لعام  18مقابل حوالي  2008السياحة لعام 
كما أن انخفاض أسعار تذاكر السفر وضريبة المطار، باإلضافة إلى .  قامت بها وزارة السياحة المصرية

خفاض تكاليف اإلقامة وتنوع األنشطة واألماكن المتوفرة جعلت من مصر أكثر جذباً للسياح عموماً، ان
  . وللسياح العرب خصوصاً

  
  )2008و 2006و 2004(في بلدان عربية مختارة  السياحة العربية البينية  -19الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .17جدول اإلسكوا، استناداً إلى البيانات الواردة في ال: المصدر

 38إذ ارتفع إجمالي عدد السياح بنسبة  2008كذلك في لبنان، شهد قطاع السياحة ازدهاراً في عام   
ويتصدر السياح القادمون من .  2008و 2007بين عامي  في المائة 15في المائة وعدد السياح العرب بنسبة 

ة من إجمالي السياحة العربية فيه، يليهم في المائ 30األردن قائمة السياح العرب في لبنان إذ يمثلون حوالي 
في المائة لكل  14في المائة، والكويت والعراق بنسبة  21السياح من المملكة العربية السعودية بنسبة 

إلى  2007في المائة لعام  40لكن السياحة العربية كنسبة من إجمالي السياحة تراجعت من حوالي .  )30(منهما
، وذلك ألن نسبة ارتفاع السياحة غير العربية كانت أكبر من نسبة ارتفاع 2008في المائة لعام  33حوالي 

  . السياحة العربية
  

، من المتوقع أن يستمر االرتفاع في عدد السياح 2009وفيما يتعلق بأداء السياحة العربية البينية لعام   
ع في السياحة العربية البينية كنسبة العرب القادمين إلى لبنان، ولكن في المقابل، من المتوقع أن يستمر التراج

ويعود ذلك إلى االرتفاع الكبير في السياحة غير العربية القادمة إلى لبنان، حيث تشير .  من إجمالي السياحة
في المائة  61إلى أن عدد السياح عموماً سجل ارتفاعاً بنسبة  2009البيانات األولية للنصف األول من عام 

 59وقد بلغ عدد السياح العرب .  ألف سائح 461، حيث بلغ حوالي 2008من عام مقارنة مع النصف األول 
ألف سائح في  45في المائة من إجمالي السياحة، مقابل  31، أي 2009يونيو /ألف سائح في حزيران

وقد لوحظ ارتفاع في عدد السياح .  )31(في المائة من إجمالي السياحة 33، أي 2008يونيو /حزيران
المقيمين في البلدان العربية األخرى، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتدفق المغتربين األوروبيين 

، وأغلبهم من مزدوجي 2009ين المقيمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى لبنان في صيف عام ياللبنان
  .الجنسية

  
                                                      

 .tourism.gov.lb-http://www.lebanon: وزارة السياحة في لبنان )30(

 .المرجع نفسه )31(
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ومن المتوقع أن يستمر ، 2008و 2007وفي عمان، شهد قطاع السياحة ازدهاراً كبيراً خالل عامي   
، بزيادة قدرها 2008مليون سائح في عام  1.8فقد استقطبت عمان حوالي .  2009على هذا النحو في عام 

في  57في المائة منهم، وبزيادة قدرها  75، ويمثل السياح العرب حوالي 2007في المائة عن عام  29
عمان إلى جهود الترويج التي تقوم بها من جهة، ويعود هذا االزدهار الكبير في السياحة في  . )32(المائة

وفيما يخص السياحة العربية، يشير موقع وزارة السياحة العمانية .  والمهرجانات التي تنظمها من جهة أخرى
إلى أن السياح العرب القادمين هم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد ازداد عددهم بعد تفاقم األزمة 

، إذ أن التنوع الجغرافي الذي تتميز به عمان وتعدد األماكن السياحية واألنشطة المتوفرة فيها المالية العالمية
  .باإلضافة إلى قربها الجغرافي من بلدان مجلس التعاون الخليجي جعلها وجهة سياحية أساسية

  
ين عامي في المائة ب 19وفي الجمهورية العربية السورية، شهدت السياحة عموماً ارتفاعاً بنسبة   

ماليين  3.3في المائة لتصل إلى  8، في حين شهدت السياحة العربية البينية تراجعاً بنسبة 2008و 2007
 2007في المائة لعام  79وتراجعت السياحة العربية كنسبة من إجمالي السياحة من .  2008سائح في عام 

لسورية إلى المركز الخامس في ترتيب ، لتتراجع الجمهورية العربية ا2008في المائة لعام  61إلى حوالي 
وهنا تجدر اإلشارة ).  20الشكل (البلدان العربية فيما يتعلق بنسبة السياحة العربية البينية إلى إجمالي السياحة 

، إال أن 2008في المائة من إجمالي السياحة في عام  61إلى أنه وبالرغم من أن السياح العرب قد شكلوا 
وفيما يخص السياحة العربية، تصدر .  في المائة من إجمالي اإلنفاق السياحي 77حوالي إنفاقهم السياحي بلغ 

في المائة من إجمالي السياحة العربية لعام  26السياح القادمون من األردن قائمة السياح العرب بحوالي 
السياح القادمون من  في المائة من إجمالي إنفاق السياح العرب، يليهم 20، في حين بلغ إنفاقهم حوالي 2008

في المائة، ثم السياح القادمون من بلدان مجلس  21في المائة وبنسبة إنفاق بلغت حوالي  22لبنان بحوالي 
.  )33(في المائة من إنفاق السياح العرب 40في المائة وبنسبة إنفاق وصلت إلى  20التعاون الخليجي بحوالي 

دمين من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى أن إقامتهم تكون في ويمكن تفسير ارتفاع نسبة إنفاق السياح القا
 .الغالب لمدة أطول من سائر السياح ويغلب عليها طابع التسوق

  
  السياحة العربية البينية كنسبة من إجمالي السياحة  -20الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                      
)32( Salah Al-Shaibany, Oman Sees 11 per cent Rise in Tourist Arrivals, availbale at: 

Hussein  Oman Ministry of Tourism: http://www.mot.gov.om/and  ;http://business.maktoob.com/20090000373186/0/PrintPage.htm
.                                                                www.alarabonline.org, available at: Tourism in Oman: Rapid Global RecognitionShehadeh,  

 =http://www.syriatourism.org/index.php?module: ورية، إحصاءات السياحةربية السوزارة السياحة في الجمهورية الع )33(
     .                                                                                                                            subjects&func=listpages&subid=185&newlang=ara 
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  .17اإلسكوا، استناداً إلى البيانات الواردة في الجدول : المصدر
  

 3في المائة و 8ارتفاعاً في السياحة العربية في كل من المغرب وتونس بنسبة  2008شهد عام كذلك  
في المائة على التوالي، وذلك بفضل جهود البلدين في استقطاب السياح العرب من جهة، وارتفاع قيمة اليورو 

لي أفريقيا أكثر جذباً من مقابل الدوالر وتفاقم األزمة المالية العالمية من جهة أخرى، ما جعل بلدان شما
ومن المتوقع أن يستمر هذا االرتفاع في تونس نتيجة زيادة مخصصات .  أوروبا لمواطني البلدان العربية

كذلك هو الحال في األردن الذي حافظ على .  )34(2009في المائة في ميزانية عام  12قطاع السياحة بنسبة 
، ولكن 2008في المائة في عام  8ت السياحة العربية فيه بنسبة استقطاب السياحة العربية وغير العربية، فزاد

  . في المائة 62نسبتها من إجمالي السياحة ظلت في حدود 
  

  العاملين العرب البينية تحويالت  - هاء
  

وتفاوتت نسبة  2007مقارنة بعام  2008خالل عام البينية  العربلعاملين اارتفعت قيمة تحويالت   
في  24 نسبةب اًالبينية ارتفاعالعرب ت تحويالت العاملين ففي مصر، سجل . خرآلى إ بلدهذا االرتفاع من 

  ت هذه التحويالت سجل ،ردنفي األو.  2008لتحويالت البينية خالل عام لعلى نسبة نمو أوهي  ،المائة
 176ى لإ 2007عام في  دوالر نييمال 2 909، حيث ارتفعت قيمتها من في المائة 9نسبة نمو بلغت حوالي 

 وصلتحيث  ،في المائة 7.5بنسبة بلغت تحويالت الارتفعت  ،في اليمنو . 2008عام في مليون دوالر  3
   .2007عام في مليون دوالر  1 123مقابل  2008في عام  ن دوالرييمال 1 207لى إقيمتها 

  
عام  يف الرمليون دو 14 251العربية حوالي  بلدانجمالي تحويالت العاملين البينية في الإ وبلغ  

 . )18الجدول ( في المائة 10.5نسبة نمو بلغت  مسجلة، 2007عام في مليون دوالر  12 896مقابل  2008
زمة بدأت خالل ن هذه األإزمة المالية، حيث لم تتأثر باأل 2008عام في ن قيمة هذه التحويالت أ ويالحظ

 . 2008عودة العاملين لم تبدأ في عام  تكونن أوبالتالي فإنه من المحتمل  ،2008النصف الثاني من عام 
 امدخرات التي كانوال التي شملتتحويالت المن قيمة  تكون قد زادتن حصلت إكذلك فإن عودة العاملين 

في السنة  العاملين العرب في البلدان العربية وبالتالي فإن تأثير عودة ،المستضيفة بلدانيحافظون عليها في ال
  .ى تحويالتهمعل يجابياًإولى سيكون األ
 

في عام  للبلدان العربية المختلفة قيمة هذه التحويالت كنسبة من الناتج المحلي االجمالي وعند تحليل  
في  4.5و، في لبنان في المائة 9.4وردن، في األ في المائة 16حوالي  كانتن هذه النسبة يتبين أ ،2008
  .ليهاإالمشار  بلدانال اتفي اقتصاد اًمهم اًهذه التحويالت دورلن أيدل على  ، ممااليمن في المائة

  
في اليمن حيث بلغت  ةعلى نسبفسجلت أجنبي المباشر، نسبة من االستثمار األقيمة التحويالت كما أ  

جنبي ن نصيب اليمن من التدفق العالمي لالستثمار األأعلى  ليد ، مما2008عام لفي المائة  291
جنبي من االستثمار األ في المائة 163حوالي التحويالت لغت ب حيثردن األويليه  . المباشرمنخفض جداً

جنبي المباشر من االستثمار األقيمة ردن تفوق العاملين في األ تحويالتقيمة ن أ علىأيضاً يدل مما  ،المباشر

                                                      
)34(World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer.  Volume 7, No.1 January 2009.  Available at: 

                        .                                                                                                                          www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm 
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جنبي ردن حقق نجاحات كبيرة في زيادة نصيبه من االستثمار األن األأبالرغم من  ، وذلكالناحية المالية
لى إجنبي المباشر فقد وصلت تحويالت العاملين البينية كنسبة من تدفق االستثمار األ ،ما في لبنانأ . شرالمبا

 همية تحويالت العاملين في االقتصادأوهي نسبة مرتفعة وتدل كذلك على  2008عام لفي المائة  75حوالي 
 . ردنبعد مصر واأل ،يالت العاملينث حجم تحويمن ح الثالث عربياً مركزلبنان بات في ال كما أن اللبناني،

في المائة  45حوالي  2008عام لجنبي المباشر الستثمار األمن ابلغت نسبة تحويالت العاملين  ،في مصرو
ول انخفاض تدفق األ: عامليننتيجة وجاء ارتفاع هذه النسبة  . 2007عام لفي المائة  31حوالي بمقارنة 

ثاني ارتفاع قيمة تحويالت الو ،زمة المالية العالميةباأل ثراًأمت 2008عام في جنبي المباشر االستثمار األ
  .في المائة، األمر الذي ينطبق كذلك على األردن 24بنسبة بلغت حوالي  2008عام في العاملين 

  
رة العربية المصدِّ بلدانالاقتصاد في  مهماً تلعب دوراًبصورة عامة تحويالت العاملين  وما زالت  
كما أن لهذه  ،ردن، واليمن، ومصر، ولبنان، والسودان، والجمهورية العربية السوريةة األوخاص ،للعمالة

في  بلدانوبالتالي تعزز جهود هذه ال ،رياففي األ وصاًخصو ،في محاربة الفقر التحويالت دوراً أساسياً
  .اللفيةاإلنمائية لهداف ألمن اساسي أهدف تحقيق 

  
ذلك ويرجع  منخفضة، قيمة تحويالت العاملين البينية المالحظ أن منف ،المغرب العربي بلدانما في أ  

   . االتحاد االوروبي بلدانفي  أقل منهالعربية  بلدانفي الالمغاربة العاملين  عددن ألى إولى بالدرجة األ
في المغاربة  جمالي تحويالت العاملينإمن المغاربة في البلدان العربية ال تتعدى نسبة تحويالت العاملين و

لى إن نسبة تحويالت العاملين البينية إف ،وعليه  .في المائة في تونس 10وفي المغرب،  في المائة 8 الخارج
 من في المائة في كل 1تتجاوز حيث لم  ،جمالي في كل من المغرب وتونس منخفضة كذلكالناتج المحلي اإل

في  23بلغت حوالي فجنبي المباشر ألكنسبة من االستثمار ا أما قيمة التحويالت  .2008عام في  البلدين
  .في تونس في المائة 7 جاوزلم تتوفي المغرب  المائة

  
  )2008-2004(تحويالت العاملين العرب البينية   -18الجدول 

  )بماليين الدوالرات وكنسبة مئوية(
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: متاحة على.   World Development Indicators 2009تقديرات اإلسكوا، واستناداً إلى قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر

http://web.worldbank.org.  
  

  .البيانات الواردة بين قوسين هي بيانات سالبة)  (    م توافر البيانات؛تشير إلى عد -   :مالحظة
  

 للتنمية البينيةالعربية المساعدات الرسمية   -واو
  

مثل الصحة والتعليم  الخدمات االجتماعيةتوفير في الرسمية العربية للتنمية المساعدات  ساهمت  
ت في خفض نسبة الفقر عن طريق ساهم ماك ،يةساساأل تهاتحديث وتطوير بنيو في البلدان المتلقية وغيرها

  .مكافحة الفقرهادفة إلى لتنفيذ برامج وطنية  بلدانتوفير موارد مالية لهذه ال
  

بعدما  2007عام لفي المائة  5.5 بنسبة للتنميةالبينية العربية المساعدات الرسمية وسجل نمو في   
ويعود   .2005مقارنة بعام  2006عام لفي المائة  45بنسبة كانت هذه المساعدات سجلت تراجعاً كبيراً 

ة للعراق قدملى االنخفاض في قيمة هذه المساعدات المإ 2006عام في انخفاض المساعدات الرسمية البينية 

  2004 2005 2006 2007 2008 

 األردن

 3176.45 2918.9 2450.9 2125.0 1981.4 قيمة التحويالت
 15.9 18.4 17.2 16.5 17.2 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 162.6 150.69 75.53 120.6 244.31 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 تونس

 187 171.6 151.0 139.3 143.2 قيمة التحويالت
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 6.8 10.61 4.56 17.81 22.4 جنبي المباشركنسبة من االستثمار األ

 الجزائر

 154.1 148.4 176.9 136.5 172.2 قيمة التحويالت
 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 5.83 8.93 9.85 12.63 19.52 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 السودان

 1202.5 1149.9 751.6 660.4 912.0 قيمة التحويالت
 2.06 2.4 1.7 2.3 4.1 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 46.2 47.20 21.23 28.65 60.35 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 الجمهورية العربية السورية

 552.5 535.6 516.8 535.0 555.8 قيمة التحويالت
 1 1.4 1.6 2.1 2.4 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 43.1 60.52 86.13 84.11 80.19 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 فلسطين

 268.6 269.1 269.1 269.1 204.7 قيمة التحويالت
 - 6.7 6.5 6.0 4.9 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 926.4 1281.4 708.16 572.55 417.67 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 لبنان

 2700 2596.1 2341.0 2215.8 2516.1 لتحويالتقيمة ا
 9.4 10.8 10.1 10.1 12.7 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 74.9 91.25 85.47 79.36 126.3 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 مصر

 4264.2 3445.2 2398.3 2257.8 1503.5 قيمة التحويالت
 2.6 2.7 2.2 2.5 1.9 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 44.9 29.76 23.88 42.02 69.57 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 المغرب

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

 22.6 20.89 17.81 12.5 31.6 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 اليمن

 1207 1122.8 1090.2 1090.6 1090.6 قيمة التحويالت
 4.5 5 5.1 6.7 8.5 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 290.9 235.0 89.95 )421( 507.23 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر

 اإلجمالي

 14250.8 12896 9818 87649154 قيمة التحويالت
 2.2 2.5 2.3 2.6 2.8 جماليكنسبة من الناتج المحلي اإل

 52.44 48.44 36.52 56.08 93.94 كنسبة من االستثمار األجنبي المباشر
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في كل من السودان بنسبة بلغت  2007 ت هذه المساعدات في عاموزاد  .في المائة 60بنسبة بلغت حوالي 
في  200فاقت الجمهورية العربية السورية بنسبة وفي المائة،  3.5بنسبة بلغت  العراقوفي المائة،  2.5

  .في المائة 25.6بلغت  مصر بنسبة، وفي المائة 35بلغت لبنان بنسبة والمائة، 
  

  سبتها من الناتج المحلي االجماليللتنمية ون المساعدات الرسمية العربية البينية  -19الجدول 
)2005-2007(  

  )عدات بماليين الدوالرات، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليقيمة المسا(
  

 2005 2006 2007 

 
قيمة 

 المساعدات
نسبتها من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

قيمة 
 المساعدات

نسبتها من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

قيمة 
 المساعدات

نسبتها من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 1.96 309.6 2.44 348 3.12 400.8 األردن
 0.55 193.8 0.83 259.2 0.76 218.4 تونس

 2.65 1262.4 2.8 1230.6 3.85 1094.4 السودان
 9.93 5505.6 12.67 5322 41.7 13227.6 العراق

 0.13 49.2 0.05 15.6 0.19 46.8 الجمهورية العربية السورية
 2.39 573.6 1.82 424.2 0.66 145.8 لبنان
 0.51 657.6 0.49 523.8 0.67 597 مصر

 0.88 643.2 0.95 626.4 0.80 415.8 المغرب
 0.6 135 0.8 169.2 1.07 174 اليمن

 2.09 9535.2 2.35 9033 5.33 16430.4 المجموع
  

: (Organization for Economic Co-Operation and Development-OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر
cd.orgwww.oe.  

  
في  11ردن بنسبة خرى منها األأ بلدانالبينية انخفضت في عدة الرسمية ن قيمة المساعدات أال إ  
فيما يتعلق  بلدانما من حيث ترتيب الأ . في المائة 20اليمن بنسبة و ،في المائة 25تونس بنسبة والمائة، 

ل حيث وصلت هذه المساعدات خالل عام واأل مركزفما زال العراق في ال ،بحجم المساعدات الرسمية البينية
جمالية للمساعدات البينية في المائة من القيمة اإل 58ي ما يوازي حوالي أ ،ن دوالرييمال 5 506لى إ 2007
عفاء من واإل ،ثار الحربآلتخفيف من امنها  لك ألن المساعدات شملت عدة مجاالتوذ ،العامذلك خالل 
 1 262لى إالثاني حيث وصل نصيبه من المساعدات  كزلسودان في المروحل ا . والمساعدات الفنية ،الديون

الثالث  كزوجاءت مصر في المر . جمالي المساعدات العربية البينيةإفي المائة من  13ي أمليون دوالر 
 633نصيبه من المساعدات  بلغي ذثم المغرب ال دوالر، مليون 658من المساعدات حوالي  انصيبه بلغحيث 

  .جمالي قيمة المساعدات الرسمية البينيةإفي المائة من  6.7ي ما يعادل أ ،رمليون دوال
  

اتجاه تنازلي لهذه  سجل ،جماليالناتج المحلي اإلالرسمية البينية كنسبة من المساعدات ب وفيما يتعلق  
سرع من أي كان ن نمو الناتج المحلي االجمالألوذلك  ،المستفيدة من هذه المساعدات بلدانال يةلباة في غنسبال

هذه لقيمة المطلقة البالرغم من ارتفاع و ،ففي المغرب مثالً . نمو تدفق المساعدات الرسمية البينية
 0.88لى إ 2006عام ل المائة في 0.95جمالي انخفضت من نسبة من الناتج المحلي اإلك هانأال إ، اتالمساعد

كنسبة من الناتج المحلي  الرسمية البينية اعداتوكذلك في العراق حيث انخفضت المس . 2007عام ل المائة في
  . 2006عام لفي المائة  12.7مقارنة بنسبة  2007لعام في المائة  9.9لى إجمالي اإل
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االقتصاد العالمي في النصف الثاني من عام  هزتزمة المالية العالمية التي ن تؤثر األأومن المتوقع   
أن حتمل لمن امف ،وعليه . بما في ذلك المساعدات البينية ،على قيمة المساعدات الرسمية للمنطقة 2008
ن إالمساعدات،  فينخفاض الاومن شأن  . 2009و 2008 يعاملانخفاض في قيمة هذه المساعدات يسجل 

بما في ذلك مشاريع محاربة  ،ة في تمويل العديد من المشاريعقيالمتل بلدانعلى قدرات ال يؤثر سلباًأن حصل، 
لى بذل الجهود مدعوة إالعربية المانحة  بلدانال فإن ،ولذلك . يةساسلة وتحديث وتطوير البنية األالفقر والبطا

التنمية،  صناديقوخاصة ، الصناديق العربية ، كما أنجل عدم تخفيض مساعداتها الرسمية البينية للتنميةأمن 
قل األ للبلدان العربية، وال سيما البلدانمدعوة إلى بذل الجهود لالستمرار في تقديم المساعدات المالية والفنية 

في تحقيق  بلدانمر الذي قد يؤثر على قدرات هذه الزمة المالية العالمية، األبتداعيات األ التي تأثرت سلباً نمواً
  .2015الهدف الخاص بخفض نسبة الفقر الى النصف بحلول عام  ال سيماو ،اللفيةاإلنمائية لهداف ألا
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  العربياإلقليمي  التكامل لتحقيق القطاعي المدخل  -ثالثاً
  

  النقل قطاع  -ألف
  

  )9200- 8200( العربي العالم فيالنقل قطاع في  التطورات  -1
  
  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )أ(
  

ن كل م 2009-2008 في الفترةعليه  وصدق، 2003أكتوبر /تشرين األول 19دخل حيز التنفيذ في   
المصدقة  بلدانمما يجعل مجموع ال ،)2009يوليو /تموز 30(والسودان ) 2008مارس /آذار 17(العراق 

بناء على طلب من األمانة العامة لجامعة الدول  ،قد أعدت اإلسكوا وكانت . بلداًعشر  اثنيعلى االتفاق 
منطقة العربية ضمن اإلطار العام وفي إطار اإلعداد الستراتيجية عربية مشتركة لتطوير النقل في ال العربية

واقع منظومة النقل في "ورقة عمل حول  ،لالستراتيجية المشتركة للعمل االقتصادي واالجتماعي العربي
تضمنت وصفاً تفصيلياً لواقع وقضايا ومشاكل  2008سبتمبر /في أيلول "المنطقة العربية وسبل تطويرها

وتضمنت   .منظومةهذه الستراتيجية شاملة متكاملة لتطوير المنظومة النقل في المنطقة العربية ومقترحاً 
العربية بنفس المواصفات الفنية  بلدانمسودة خريطة مقترحة لمحاور الربط بالطرق بين الأيضاً ورقة اإلسكوا 

في اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، بحيث تمتد المحاور الواردة وأسلوب ترقيم محاور الربط 
كما أعطيت أرقام للمحاور الطولية الواقعة في  . المشرق والمغرب العربي بنفس األرقام بلدانين العرضية ب

  .العربية الواقعة في آسيا بلدانالعربية األفريقية بتسلسل مكمل ألرقام المحاور الطولية في ال بلدانال
  
  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  )ب(
  

، مما 2009يوليو /تموز 30عليه السودان في  وصدق ،2005مايو /أيار 23ي دخل حيز التنفيذ ف  
وقد ساهمت اإلسكوا بشكل كبير في إعداد مخطط الربط   .بلدان ةتسع يهالمصدقة عل بلدانيجعل مجموع ال

) سياحةإدارة النقل وال –القطاع االقتصادي (بالسكك الحديدية بالتعاون مع جامعة الدول العربية العربي البري 
القمة العربية االقتصادية والتنموية ووافقت  . العربية البلدانتفاق ليشمل كافة االتوسيع  في إطار العمل على

مشروع الربط "وأطلقته تحت عنوان على المخطط ) 2009يناير /كانون الثاني 20- 19الكويت، ( واالجتماعية
الربط البري العربي بالسكك الحديدية نفس في مخطط  تمدوقد اعتُ . "البري العربي بالسكك الحديدية

 بلدانتفاق، بحيث تمتد المحاور العرضية بين االفي الواردة المواصفات الفنية وأسلوب ترقيم محاور الربط 
العربية  بلدانكما أعطيت أرقام للمحاور الطولية الواقعة في ال . المشرق والمغرب العربي بنفس األرقام

ويتم التنسيق حالياً بين  . العربية الواقعة في آسيا بلدانرقام المحاور الطولية في الاألفريقية بتسلسل مكمل أل
العربية  بلدانالالتي تقوم بها خطوات الاألمانة العامة لجامعة الدول العربية واألمانة التنفيذية لإلسكوا لمتابعة 

ط متها لتنفيذ مخطءحديدية بهدف مواتعديل األطر التنظيمية والتشريعات القائمة الخاصة بالسكك المن أجل 
   .الربط البري العربي بالسكك الحديدية

  
   مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  )ج(
  

كل من العراق  2009- 2008 في الفترة يهاعل وصدق ،2006سبتمبر /دخلت حيز التنفيذ في أيلول  
  واليمن ) 2009يوليو /تموز 30(والسودان ) 2009فبراير /شباط 25(مان وع) 2008مارس /آذار 17(
  .بلدان ةالمصدقة على المذكرة عشر بلدانمما يجعل مجموع ال ،)2009مارس /آذار 5(
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  اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية  )د(
  

. تفاقيةلهذه االموحدة صياغة على إعداد  2008تعاونت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية خالل عام   
) 2008أكتوبر /تشرين األول 29 ،بور سعيد(ن يالحادية والعشر تهدورفي وافق مجلس وزراء النقل العرب و

قرر عرض مشروع االتفاقية على األجهزة المختصة في األمانة العامة لالتفاقية وغة الموحدة اعلى الصي
 فيمجلس وزراء النقل العرب  وقرر . عليها العربية بلدانصديق اللجامعة الدول العربية إلقرارها، تمهيداً لت

لمجلس بإجراء لتكليف األمانة الفنية ) 2009أكتوبر /تشرين األول 29-28(دورته الثانية والعشرين 
تتضمن  سكوااالتصاالت مع األمانة التنفيذية لإلسكوا إلبرام مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء النقل العرب واإل

  .)35(تعاون بينهما في تنفيذ االتفاقيةأسس ال
  
  تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربيةالفنية للجنة ال  )ه(
  

 يناير/ثانيالكانون  20- 19الكويت، ( القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعيةتنفيذاً لنتائج   
تهدف إلى االرتقاء بمستوى  الذي اشتمل على سياسات وتوجهاتالصادر عنها وإعالن الكويت و ،)2009

حدد المجاالت والخطوات الالزمة للتنفيذ وقرار إطالق مشروع الربط يمعيشة المواطن العربي وبرنامج عمل 
التكامل االقتصادي  عزيزية لتقليمالعربي بالسكك الحديدية لتعزيز قطاع النقل العربي وتقوية شبكات الربط اإل

 )2009مايو /أيار 7 ،القاهرة(راء النقل العرب في دورته االستثنائية العربي، واستكماالً لقرار مجلس وز
وزراء النقل العرب مجلس تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، عقد اجتماع تشاوري لفنية لبإنشاء لجنة 

)ألردنية وثيقة مشتركة أعدتها وزارة النقل امسودة تم خالله مناقشة واعتماد  )2009يوليو /تموز 2 ،انعم
 تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربيةالفنية للجنة البالتعاون مع األمانة التنفيذية لإلسكوا حول أهداف ومهام 

في  تي تم تشكيلهاان، عقدت اللجنة الفنية اللتوصيات البيان الختامي الجتماع عم اًوتنفيذ . هاوإطار وآلية عمل
شاركت فيه األمانة التنفيذية  ،2009أغسطس /آب 17 ، فيدمشقفي  ان اجتماعاًتشاوري في عمالجتماع اال

العربية ومالحظات المشاركين على مسودة  بلدانقشت خالله مالحظات واقتراحات بعض الونولإلسكوا 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع التي قدمت إلى الوثيقة المشتركة وتم التوصل إلى صيغة معدلة للوثيقة

صدر بشأنها القرار فأ) 2009سبتمبر /أيلول 3( لمناقشتها في دورته الرابعة والثمانيندول العربية لجامعة ال
على عرض الوثيقة النهائية المعدلة إلى القاضي بدعوة الرئيس الحالي لمجلس وزراء النقل العرب  1790

 2010فبراير /ة في شباطالمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته المقبلة المقرر
ثم ناقشها  . اذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص وبما ال يتعارض مع مهام اللجان المنبثقة عن المجلسالتخ

) 2009أكتوبر /تشرين األول 29- 28القاهرة، (الثانية والعشرين  تهدور فيمجلس وزراء النقل العرب 
 بلدانوثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة على التكليف األمانة العامة بتعميم مسودة أصدر قراراً بو

  .)36(في دورته المقبلة لمجلس االقتصادي واالجتماعيا لعرضها علىالعربية، إلبداء مالحظاتها عليها تمهيداً 
  

  الحديدية بالسكك النقل  -2

                                                      
، القرار 2009أكتوبر /تشرين األول 29- 28الثانية والعشرون، جامعة الدول العربية، مجلس وزراء النقل العرب، الدورة  )35(

  .28/10/2009-)22(ع .د -  329ق
، القرار 2009أكتوبر /تشرين األول 29- 28جامعة الدول العربية، مجلس وزراء النقل العرب، الدورة الثانية والعشرون،  )36(

  .28/10/2009-)22(ع .د -  323ق
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 ،كلفةتحيث المن فعال نه قطاع اقتصادي ألالنقل بالسكك الحديدية من أهم قطاعات النقل البري  يعتبر  

التي العربية  البلدانلذلك استحوذ هذا القطاع على اهتمام و . ومتميز بدرجة عالية من السالمة واألمان
نفذ كما   .خصصت أرصدة ضمن ميزانياتها من أجل تطويره وتوسيع شبكات السكك الحديدية الداخلية والدولية

عات دون اإلقليمية في وجممال بلدانللربط السككي بين  مشاريع سككية ووضع مخططات بلدانعدد من هذه ال
كانون  20- 19الكويت، ( القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعيةوأقرت   .المنطقة العربية

   .مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية) 2009يناير /الثاني
  

  ةالعربي المنطقةوضعية السكك الحديدية في   - 21الشكل 
  

  
  .railways.org-http://www.auموقع االتحاد العربي للسكك الحديدية : المصدر

  
  : في هذا المجال 2009- 2008وفيما يلي لمحة عما قامت به بعض البلدان العربية خالل الفترة   

  
  )37(األردن  

  
نشاء الشبكة الوطنية للسكك إيذ مشروع وزارة النقل األردنية على تنف عمل، ت2008مايو /منذ أيار  
في سيتم طرح عطائها  كلم 1 100وبمسافة أمريكي  مليارات دوالر 5تكلفة تقديرية تبلغ حوالي الحديدية ب

قليمي ل عملية الربط اإليتسهل األردن مركزاً إقليمياً لوجستياً ووالهدف من بناء هذه الشبكة جع . 2010عام 
وسيتم من خالل بناء هذه الشبكة إنشاء  . لى تطوير التجارة البينيةإضافة إلاب ،ةوالربط بين المدن الرئيسي

موانئ برية في المفرق وعمان التنموي الذي سيكون مركز انطالق وتصنيع وتصدير ان وعلى طريق عم

                                                      
 .http://www.mot.gov.jo/ar/news_item/628على موقع وزارة النقل في األردن الوصلة الخاصة بأحدث األخبار  )37(
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وتتألف شبكة السكك الحديدية المقترحة من محورين  . وتركيا ةسوريالجمهورية العربية الوربط بين 
غرب من موانئ البحر  -محور شرق و ،جنوب من الحدود السورية إلى العقبة - محور شمال : ئيسيينر

بإربد والمفرق حتى الحدود العراقية مع فرع من األزرق إلى الحدود السعودية في  األبيض المتوسط مروراً
البحر الميت : رئيسيين مثلمحاور فرعية قد يكون لها تأثير على المحورين ال ، علماً بأن هناكمنطقة العمري

  .الربط مع مصر عن طريق العقبةولمدورة االحدود السعودية في منطقة /البحر األحمر بطن الغول - 
  

  )38(اإلمارات العربية المتحدة  
  

 اللوائح بإعداد الراهن الوقت في المتحدة العربية اإلمارات في للمواصالت الوطنية الهيئة تقوم  
 شركة فيها بما ،االتحاد مستوى على الناشئة الحديدية السكك تنظيم شأنها من والتي يةالحديد للسكك التنظيمية
 اللوائح مناقصة 2009 مايو/أيار في الوطنية الهيئة طرحت وقد . اًحديث تئأنش التي للقطارات االتحاد

 ومنظمي الدوليين االستشاريين الخبراء من 12 من أكثر من رداً وتلقت االتحادية الحديدية للسكك التنظيمية
 ،والسالمة الصحة قواعدو اقتصادية، أنظمةو تجارية، لوائح التنظيمية اللوائح وتشمل . الحديدية السكك
 تطوير إلى ية،الحديد سككلل معايير وضع خالل من للمواصالت الوطنية الهيئة تهدفو  .األنظمة وهندسة

 30 وعددها يةالحديد للسكك األولية المعايير متطلبات تحديد تم وقد . مراحلها جميع في الصناعة هذه
 الحديدية السكك خطوط وصيانة وتشغيل وبناء وتصميم لتخطيط الالزم األدنى الحد وتمثل إلزامية وستكون

  .المتحدة العربية اإلمارات في
  

 2008 يناير/الثاني كانون في الخليجي التعاون مجلسل العامة األمانة أجرت ،أخرى ناحية منو  
 اإلمارات: التالية للبلدان وذلك ،مجلسال بلدان بين الحديدية السكك لمشروع االقتصادية لجدوىل ةدراس

 إلى الدراسة وخلصت .السعودية العربية المملكةو الكويت،و ،قطرو ،مانوع البحرين،و المتحدة، العربية
 مجلس بلدان جميع في المتبادل التشغيل ضمان لأج من الحديدية للسكك ةالمؤسسي طراأل توافق ضرورة
  .الخليجي التعاون

  
  )39(البحرين  

  
 2007 مايو/أيار 18 في العربي المشرق في الدولية الحديدية السكك اتفاق على البحرين صدقت  
 استشارية شركة 2007 يوليو/تموز في الخليجي التعاون لمجلس العامة األمانة وكلفت.  التنفيذ حيز ودخل

 مع يتوافق بما( مجلسال بلدان بين ما تربط حديدية سكك إلنشاء اقتصادية جدوى دراسة إعدادب متخصصة
  ). االتفاق

  
  )40(تونس  

  

                                                      
 .http://www.nta.gov.aeحدة تموقع الهيئة الوطنية للمواصالت في اإلمارات العربية الم )38(

زارة المواصالت في البحرين المقدم إلى اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع تقرير و )39(
حول ما تم تنفيذه من نظام النقل المتكامل في المشرق العربي ) 2008نوفمبر /تشرين الثاني 13-12دمشق، (النقل في منطقة اإلسكوا 

 .  العربي المشرق في الدولية الحديدية السكك اتفاقوال سيما ) إتسام(

 .2007نوفمبر /الشبكة الحديدية التونسية وبرامج تطويرها، تقرير مقدم إلى االتحاد العربي للسكك الحديدية، تشرين الثاني )40(
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.  إدارة وتشغيل وتطوير الشبكة الحديدية التونسيةبتقوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية   
 . 2007 عام حة حتىللبيانات المتاو 2005عام ات ءطبقاً إلحصا كلم 2 153ويبلغ إجمالي طول الشبكة 

ذات  في المائة منها 77.8ومكهربة،  في المائة 3منها تبلغ غير مكهرب ونسبة صغيرة  ذه الشبكةه معظم
ية ئاينقل الفوسفات واألسمدة الكيمو على خطوط األحواز ويتركز نشاطها على نقل الركاب. عرض ضيق

الحديدية التونسية حول كل محور من  ةكشبلالتطوير اً برنامجوقد وضعت الشركة   .على خطوط الجنوب
بما يتوافق مع المواصفات الدولية المطلوبة استعداداً لالنضمام إلى مخطط الربط البري العربي  محاور النشاط

  .الحديديةبالسكك 
  

  )41(الجزائر  
  

الحديدية  لتحديث ومد شبكات السكك 2008في عام مليار دوالر  18خصصت الحكومة الجزائرية   
الدراسات والتجهيز وتحديث طرق السكك  خطة لمراقبة يةلجزائراة النقل رووضعت وزا . ائرفي الجز

وتشمل الخطة مناطق تلمسان وسعيدة والعفرون وخميس  . كلسكخطوط امن  كلمآالف  6الحديدية ألكثر من 
قيمة  وتبلغ  .وزو وبرج بوعريريج في شرقهاأومناطق الثنية وتيزي  ،مليانة والشلف غربي الجزائر

العاصمة في الحديد الروسية إلنشاء شبكة جديدة لخطوط القطارات  المشروع التي فازت به شركة سكك
وتندرج هذه المشاريع كلها في إطار تحديث وإنشاء محاور تتناسب  . مليار دوالر 1.200نحو  الجزائرية

القمة في  تقروالتي ُأالعربية  بلدانبين ال يةوالمواصفات الدولية المطلوبة لمحاور الربط بالسكك الحديد
  ).2009 يناير/ثانيالكانون  20- 19 ،الكويت( العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

  
  )42(المملكة العربية السعودية  

  
الحديدية التي تعمل تحت إدارة وزارة النقل السعودية بتشغيل وصيانة  سككتقوم المؤسسة العامة لل  
عربة لنقل الركاب وأنواع  2 277وتمتلك المؤسسة .  القاطرات الحديثة نتشغيل عدد مو سككهذه ال

 قامت المؤسسة بإنشاء محطات حديثة في كل من الرياض والدمامو . والسائلة والسائبة البضائع الصلبة
إضافة إلى إنشاء ، تحديث عربات الركاب وعربات الشحن وإنشاء مراكز لصيانة القاطراتو ،والهفوف
ع الشبكة، وصدرت موافقة المجلس يوزارة النقل دراسات لتوس وأجرت . مدينة الرياضفي جاف الميناء ال
والقانونيين إلعداد  األعلى في المملكة على تنفيذها حيث تمت دعوة المستشارين الماليين والفنيين االقتصادي

ع يتضمنت الدراسات توسو . القطاع الخاص وثائق المشروع وطرحه في منافسة دولية لالستثمار فيه من قبل
  :الشبكة لتنفيذ الخطوط التالية

  
الملك عبد  يمتد من ميناء جدة اإلسالمي على البحر األحمر وحتى ميناء :الغرب/خط الشرق  -   

ويبلغ طول الخط  الجبيل بالمنطقة الشرقية على الخليجفي الدمام وميناء الملك فهد في العزيز 
  ؛من هذا الخط اًجزءكلم ويشكل الخط القائم حالياً  950

  

                                                      
BAF7-4C1F-8E86-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F156538-صفحة األخبار على موقع شبكة الجزيرة  )41(

                                                    .                                                                                                                            .htm7D10BDBD79CA 
لمملكة العربية السعودية الصفحة الخاصة بالمؤسسة العامة للسكك الحديدية على موقع وزارة النقل في ا )42(

http://www.mot.gov.sa/R_Sekat_7aded.asp.  
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كلم  1 408بمنطقة حزم الجالميد شمال المملكة بطول  يربط الرياض: الجنوب/خط الشمال  -   
كلم، وكذلك ربط جدة  115الجبيل بالدمام بخط يبلغ طوله  ربطويتم العمل حالياً على مشروع 

ساهم هذا كلم، وسي 570المنورة مع وصلة لربط ينبع وبطول يبلغ  بمكة المكرمة والمدينة
  .في مواسم الحج والعمرة والزيارة الحجاج الخط في خدمة ونقل

  )43(السودان  
  

 . 2009يوليو /تموز 30في  إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيانضم السودان   
ة عنى هيئة سكك حديد السودان حالياً بتنفيذ عدة مشاريع لتفعيل وإنشاء خطوط سكك حديدية موائموتُ

بورتسودان  ىتشييد خط سكة حديد جديد من الخرطوم إلمشروع  :ومن أهمها ،الدوليةللمواصفات والمعايير 
ت المحطات آمنش –كباري وبرابج  -بلست  –مكوناته األساسية جسور ترابية (م كل 942 يبلغ ليإجمابطول 

ومشروع  ؛ملم 1 435ياسي قالاتساع الخط و) إشارات واتصاالت حديثة –حديثة ولوحات الكيلومترات ال
سنار /من خط الخرطوم) كلم 160بطول ( ىالمسلمية مرحلة أول/للخط الحالي الخرطومتشييد خط جديد مواز 

 .الدوليةباالتساع القياسي بالمواصفات ) كلم 280بطول (
  

  )44(الجمهورية العربية السورية  
  

بجرد الوصالت الموجودة  2008 في عامقامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية   
والوصالت الناقصة من شبكة السكك الحديدية الدولية الداخلة ضمن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق 

كلم ومعظمها مطابق للمواصفات المطلوبة في االتفاق،  1 847فبلغ إجمالي الوصالت الموجودة .  العربي
ويبلغ إجمالي أطوال .  ودة غير المطابقة للمواصفات المطلوبةكلم من المواصفات الموج 408بينما تم تحديد 

ويتم تمويل هذه الدراسات باإلضافة إلى .  كلم وقد تم إعداد دراسات جدوى بشأنها 494الوصالت الناقصة 
اإلنشاءات والتحسينات من فوائض المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وما تخصصه الدولة من أعمال 

  .ة العامةينازيفي الماعتمادات 
  

  )45(العراق  
  

 2009و 2008و 2007خالل األعوام ) وزارة النقل( حديد العراقيةالالشركة العامة لسكك امت ق  
لية والدولية عدة محاور وخطوط ضمن شبكة السكك الحديد الداخ تطوير وتحديثعدة مشاريع إلنشاء و بتنفيذ

المعتمدة في االتفاقيات الدولية، ومن ضمنها اتفاق السكك م مع المواصفات الدولية ءفي العراق بما يتال
  . الحديدية الدولية في المشرق العربي المتوقع انضمام العراق إليه في المستقبل القريب

  
  )46(عمان  

                                                      
 /http://www.sudanrailways.gov.sd/arالصفحة الخاصة بالمشروعات الجارية على موقع هيئة سكك حديد السودان ) 43(

                                                                                                                                                                          .                 current_pro.htm 

، في إطار 2008مارس /رآذا 22تقرير هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية المرسل إلى اإلسكوا في  )44(
 .اإلعداد الجتماعات لجنة النقل في دورتها العاشرة

 ./http://www.iraqrailways.comموقع الشركة العامة لسكك الحديد العراقية  )45(
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كانون  5حتى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي إلى  عمانبالرغم من عدم انضمام   
الجدوى  فإن وزارة النقل واالتصاالت العمانية قد شاركت في مراجعة دراسة ،2009ديسمبر /األول
وقد تم اإلعالن عن مناقصة  . يمجلس التعاون الخليجلبلدان صادية لمشروع إنشاء خط سكة حديد االقت

  .عمانمنطقة الباطنة في في خدمات استشارية لدراسة متطلبات التصميم لمشروع السكة الحديد 
  )47(فلسطين  

  
التي سيتولى تمويلها  ،تتضمن الشروط المرجعية التي اقترحتها فلسطين بخصوص الدراسة المفصلة  

مل لشبكة السكك والمعنية بوضع مخطط شا ،)الكويت( الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مواصفات موحدة لهذه  اعتمادأن يتم فترض من المو . الفنية لمحاور الربط في فلسطين الحديدية، الخصائص

أن غالبية المواصفات المقترحة تتفق مع تلك المعتمدة في اتفاق  كما منها اًالشبكة التي ستكون فلسطين جزء
تضح من المعطيات المتوفرة لدى وزارة النقل وقد ا.  ديدية الدولية في المشرق العربيالسكك الح

القائمة والمشغلة  ،العربية بلدانسكك الحديدية في الن الخصائص الفنية لشبكات العالفلسطينية والمواصالت 
 في المائة 6أي ما نسبته  ،ال تعملمنها م لك 696حوالي أن  ،ملك 11 594في الوقت الراهن والبالغ طولها 

جزء كبير من الشبكة الحالية، والسرعة  ىوأن السرعة القصوى للقاطرات متدنية عل ،من النوع المفرد
  .ساعة/ملك 120البضائع لقاطرات ساعة و/ملك 220تبلغ كاب القصوى لقاطرات الر

  
  )48(قطر  

  
، وهي إحدى شركات هيئة االستثمار عت شركة الديار الحكومية القطرية لالستثمار العقاريوقّ  
بشأن وضع خطة  "دويتشه"مع السكك الحديدية األلمانية  مبدئياً اتفاقاً 2008أغسطس /في آب القطرية،

التصميم التصوري لدمج السكك الحديدية ويتضمن المشروع وضع   .لدولة قطر مشروع سكك حديدية
إعداد  "دويتشه"وستتولى   .القطرية المزمعة في شبكة شاملة للسكك الحديدية على مستوى البلد والمنطقة

   .دراسات التقييم الفني والمالي
  

تها البحرين عن طريق أحد وتعتزم قطر مد خط قطارات عالية السرعة بين العاصمة الدوحة وجار  
أطول الجسور في العالم، وإقامة خدمات لنقل البضائع والركاب على مستوى البلد، وذلك في إطار شبكة 

  .الخليج العربية إضافة إلى خط مترو في العاصمة بلدانبين  سكك حديدية أوسع نطاقاً
  

  )49(الجماهيرية العربية الليبية  
  

                                                                                                                                                                                
حول ما تم  )2009ديسمبر /كانون األول 5(سكوا النقل في منطقة اإللجنة تقرير وزارة النقل واالتصاالت العمانية إلى  )46(

 .وال سيما اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي) إتسام(تنفيذه من نظام النقل المتكامل في المشرق العربي 

سكوا تقرير وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية حول أهم الخصائص الفنية لسكة الحديد في فلسطين، مرسل إلى اإل )47(
 .2008ديسمبر /كانون األول 13بواسطة البريد اإللكتروني في 

47E3-6020-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7E1BE628-9672-صفحة األخبار على موقع شبكة الجزيرة  )48(
                                                                                                  .                                                                                7BF78652CCDE.htm  

 .www.wikipedia.org.  ، المواصالت والنقل في الجماهيرية العربية الليبية"ويكيبيديا"الموسوعة الحرة  )49(
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حالياً وبقرار من في الجماهيرية العربية الليبية ع الطرق الحديدية يتولى جهاز تنفيذ وإدارة مشرو  
  .مهمة تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية على مراحل مختلفة 2006اللجنة الشعبية العامة المنعقدة في عام 

على الحدود المصرية شرقاً إلى رأس جدير على الحدود  امساعدن المشروع من خط ساحلي يمتد من يتكوو
كلم متضمناً الخطوط الفرعية، وخط الجنوب الذي يمتد من الهيشة إلى براك  2 178لتونسية غرباً بطول ا

  .كلم 992وسبها بطول 
  

جميع وصالت هذا فقد أنجزت الدراسات حول مساعد ـ رأس جدير، الخط الساحلي إلى االنسبة وب  
 الذي ـ درنة ـ البيضاء ـ بنغازي  إعداد التصميمات الخاصة بها، فيما عدا الجزء طبرقوكذلك الخط 

التونسية /ويتم حالياً تنفيذ األعمال الترابية واألساسات للجزء الواقع بين الحدود الليبية  .الدراسة قيدزال  ما
  .وسرت

  
  )50(مصر  

  
وتم .  2004مايو /أيار 5صدقت مصر على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي في   

  :الناقصة طبقاً ألولويات دراسات الجدوى واإلنشاء طبقاً للترتيب التالي تحديد الوصالت
  

ترتيب أولوية 
 الدراسة واإلنشاء

رقم 
 إلى من المحور

الطول 
 الوضع الحالي إلعداد دراسات الجدوى )كلم(

 50س  1
بئر 
 135 رفح العبد

كلم  77تم إعداد دراسة الجدوى المبدئية لطول 
 )العريش –لعبد بئر ا(من إجمالي الوصلة 

 دراسة الجدوى قيد اإلعداد 500 وادي حلفا أسوان 45س  2
 لم يتم بعد اتخاذ إجراءات إعداد الدراسة 150 نخل نويبع 60س  3
 لم يتم بعد اتخاذ إجراءات إعداد الدراسة 250 كوبري الفردان نخل 60س  4
  

كلم،  260ن السلوم حتى مطروح بطول وتم تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق في الجزء م  
مليون جنيه مصري بخالف  750كلم وبتكلفة إجمالية تبلغ  260وتحتاج هذه الوصلة إلى إعادة تأهيل بطول 

متوقعاً لالنتهاء من كامل أطوال السكك طبقاً لما ورد في الجدول  اًتاريخ 2020وقد حدد عام .  لغامرفع األ
 .قالزمني المقترح لتنفيذ االتفا

  
  )51(المغرب  

  
الجهة الرسمية المسؤولة عن (ل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية يالتحضير لتحوحالياً يتم   

مة اإلطار التأسيسي مع المعطيات ءإلى شركة بغرض مال) النقل البري على السكك الحديدية في المغرب
شكال الجديدة للشراكة مع هيئات أخرى من الجديدة للسوق والذي سيسمح بتدعيم فعالية المؤسسة وتطوير األ

  .أجل ترقية التمويل وإنجاز منشآت سكك حديدية جديدة وتنويع موارد التمويل
  

                                                      
النقل المتكامل في المشرق العربي وتطورات النقل في مصر  تقرير وزارة النقل المصرية عن متابعة تنفيذ مكونات نظام )50(

 .2008نوفمبر /، تشرين الثاني2008عن عام 

  .2007نوفمبر /المنشآت السككية في المغرب، تقرير مقدم إلى االتحاد العربي للسكك الحديدية، تشرين الثاني )51(
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 عام للبيانات المتاحة حتىو 2005 عام اتءكلم طبقاً إلحصا 1 907ويبلغ إجمالي طول الشبكة   
الشبكة من النوعية ذات العرض أجزاء مكهرب، وجميع  في المائة 53.2أكثر من نصف أطوالها و، 2007

  .ذات سكك مزدوجة هامن في المائة 22.4القياسي، كما أن 
  

مليون راكب  23.6إلى  2002عام في مليون راكب  14.7من  ةملحوظ ةداقد سجل نقل الركاب زيو  
يون مل 29.9في نقل البضائع من  ةدازي تجل، كما سفي المائة 60حوالي بلغت ، أي بنسبة )52(2006عام في 

  .نفسها للفترة في المائة 19أي بنسبة طن، مليون  35.5طن إلى 
 35حوالي عليها قل لبضائع في العالم العربي، حيث نُمن احجم  كبرأبنقل وتتميز سكك حديد المغرب   

 اتمن إجمالي أوزان البضائع المنقولة على شبك في المائة 44وهو ما يمثل حوالي  2005 فيمليون طن 
في كلم /مليار طن 5.9حوالي  تسكك حديد المغرب أعلى إنتاجية بلغ كما حققت . ةالعربي يةالحديد السكك
أما بالنسبة . ةبالسكك الحديدية العربي من إجمالي إنتاجية نقل البضائع في المائة 30أي حوالي  ،2005عام 

  .لنقل الركاب، فتحتل سكك حديد المغرب المرتبة الثانية بعد سكك حديد مصر
  

  )53(ناليم  
  

أودع اليمن وثيقة التصديق على االنضمام إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي لدى   
وتقوم وزارة النقل حالياً بإجراء المسوحات المختلفة والدراسات .  2008األمين العام لألمم المتحدة في عام 

بدء الخطوات العملية إلنجاز دراسات  2007وقد شهد عام .  الفنية واالقتصادية إلنشاء خطوط سكك حديدية
الجدوى االقتصادية إلنشاء خطوط السكك الحديدية الدولية والداخلية، وذلك بالتعاون مع اإلسكوا ومجلس 

يوليو /تموز 26وقام فريق من خبراء اإلسكوا بزيارة ميدانية أولية إلى اليمن في الفترة من .  التعاون الخليجي
حيث تم االتفاق على البيانات الواجب جمعها من أجل إعداد الدراسة، وعقد  2008أغسطس /آب 1إلى 

الفريق اجتماعات مع الجهات المعنية في اليمن لبحث بنود الدراسة والمسارات المقترحة، ويتوقع االنتهاء من 
  .  2009إعداد هذه الدراسة في نهاية عام 

  
ا على ملحق التفاقية التعاون ونية مع اإلسك، وقعت وزارة النقل اليم2009فبراير /شباط 16وفي   
كانون  4الموقعة أصالً بتاريخ (اليمن دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء شبكة سكك حديدية دولية في إلعداد 
لنقل  يةدراسة الجدوى لمشروع خط السكة الحديدليشمل باإلضافة إلى الدراسة األولى، ) 2006ديسمبر /األول

 بمدن الموانئالسكانية المدن ذات الكثافة  والخط الذي يربط )بلحاف/شبوه/مآرب/لجوفا(الثروات المعدنية 
   . عدن - تعز - والمتضمن المخاء

  
  قطاع الطاقة  -باء

  
  الربط الكهربائي  -1

  

                                                      
 الحادي العدد العربي، الوطن لدول اإلحصائية لمجموعةا العربية، الدول جامعة في المعلومات وقواعد اإلحصاء إدارة )52(

 .www.arabstatistics.org/Activities.aspx: على متاحة.  2005 عشر،

شريعات في قطاع النقل في منطقة تقرير وزارة النقل اليمنية إلى اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والت )53(
وال سيما ) إتسام(حول ما تم تنفيذه من نظام النقل المتكامل في المشرق العربي ) 2008نوفمبر /تشرين الثاني 13-12دمشق، (اإلسكوا 

 .  العربي المشرق في الدولية الحديدية السكك اتفاق
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تابعت البلدان العربية بذل الجهود إلقامة شبكات الربط الكهربائي، آخذة في االعتبار دور قطاع   
: عملية التنمية وما يوفره تعزيز الربط الكهربائي من عوائد فنية واقتصادية وبيئية أهمها الكهرباء الحيوي في

جعل الشبكات الكهربائية المرتبطة شبكة واحدة أكثر اتساعاً وبالتالي أكثر توازناً واستقراراً وأماناً تمهيداً 
وحدات االحتياطية في قطاع إنتاج إلقامة سوق للطاقة الكهربائية في المنطقة مع خفض حجم االستثمار في ال

الطاقة الكهربائية في كل من البلدان المرتبطة؛ وتوفير نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مناطق تتوافر فيها 
إمكانية اإلنتاج بتكلفة أقل إلى مناطق ذات تكلفة أعلى، مع إمكانية االستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة 

الكربون،  أكسيدومن مصادر الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، بحيث تنخفض انبعاثات ثاني أعلى من ناحية 
  . تماشياً مع الخطط الدولية بهذا الشأن

  
ووفقاً للمعلومات الواردة من اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون   

ز أهم المستجدات في مشاريع الربط الكهربائي العربي ، يمكن إيجا)2009مايو /أيار 20القاهرة، (الكهرباء 
  :كالتالي 2009و 2008خالل العامين 

  
  مانيمشروع الربط الكهربائي الثُ  )أ(
  

البلدان وزراء اجتماع بعد الموافقة والتوقيع على انضمام فلسطين إلى مشروع الربط السباعي خالل   
، سمي المشروع بالربط الكهربائي الثُماني، )2008بر أكتو/تشرين األول 27عمان، (األعضاء في المشروع 

وأصبح يسمح بربط كل من شبكات األردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، ومصر، 
ويوضح الجدول التالي .  كيلوڤولت 500- 400جهد /والجماهيرية العربية الليبية، وفلسطين، وتركيا على توتر

  :روعفي المشتقدم سير العمل 
  

التقدم المحرز خط الربط
كيلوڤولت، دون ربط متزامن، عبر فصل قسم من  400جهد /بوشر بتزويد لبنان بالكهرباء على توتر اللبناني -السوري 

 .2009أبريل /نيسان 27الشبكة اللبنانية عن الشبكة األم وربطه بالشبكة السورية، وذلك بدءاً من 

 . 2010دراسات التشغيلية الالزمة من المنتظر أن يتم التشغيل في عام بعد استكمال ال العراقي -السوري 

 Union pour la Coordination du)من المتوقع تشغيل الربط بعد موافقة اتحاد تنسيق نقل الكهرباء  التركي -السوري 
Transport de l’Electricité–UCTE) التركي - العراقي  .حدةاألوروبي على انضمام تركيا إلى شبكته الكهربائية المو 

 .2012في عام  كيلوڤولت 400جهد /من المتوقع إنجاز الربط على توتر الليبي -المصري 

  
والتي تم إجراؤها  المترابطة بلدانمة الوإعداد الدراسات التشغيلية الخاصة بربط لبنان مع منظأنجز   

وقد بينت .  2008يوليو /تموز 11 –يونيو /نحزيرا 22الجماهيرية العربية الليبية خالل الفترة /في طرابلس
، كيلوڤولت 400 جهد/بتوتر ميغاواط عبر خط 260قدرة تبلغ بنتائج هذه الدراسات إمكانية تزويد لبنان 

كيلوڤولت القائمين  66كيلوڤولت و 220ين ميغاواط عبر الخط 100قدرة تبلغ باإلضافة إلى إمكانية تزويده ب
وقد تم التأكيد على أهمية مراجعة هذه الدراسات بشكل دوري مع ضرورة وضع .  حالياً مع الجانب السوري

  .الخطط الدفاعية الالزمة لمواجهة الحاالت الحرجة على خطوط الربط
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، تم توقيع عقد يقضي بأن تزود مصر لبنان بالطاقة الكهربائية وأن يتم 2009فبراير /شباط 21وفي   
ية التي تعتمد على السعر العالمي للبترول وبنفس الطريقة التي تستخدم تطبيق معادالت تبادل الطاقة الكهربائ

  ميغاواط من مصر إلى األردن والجمهورية  450عادة، علماً بأن هناك إمكانية لتمرير قدرة تبلغ 
ميغاواط،  150العربية السورية ولبنان خارج أوقات الذروة، بحيث تستفيد كل من البلدان الثالثة بقدرة تبلغ 

ي حالة عدم حاجة األردن أو الجمهورية العربية السورية أو كليهما لحصته من هذه القدرة، يتم تمريرها وف
  .إلى لبنان

  
  
  
  

  متابعة أعمال لجان مشروع الربط الكهربائي الثُماني  - 1اإلطار 
  
  لجنة التشغيل العامة ) أ(
  

دف تفعيل دور مركز المراقبة به) 2009يناير /كانون الثاني 22-21القاهرة، (عقدت اللجنة ورشة عمل  •
  التنسيقي ومقره الشركة القابضة لكهرباء مصر؛

أوصى وزراء البلدان األعضاء في المشروع بضرورة عقد اجتماع بين المعنيين في كل من العراق  •
والجمهورية العربية السورية وتركيا لتحديد جدول زمني مفصل الستكمال كافة المتطلبات الخاصة بتشغيل 

التركي وتقديم تقرير بذلك إلى  -التركي، والعراقي  - السوري، والسوري  -لكهربائي العراقي الربط ا
  االجتماع الوزاري القادم؛

تشكيل مجموعة ) 1: (لبحث البنود التالية) 2009فبراير /شباط 24-23دمشق، (عقدت اللجنة اجتماعاً  •
ط الربط الكهربائي وبحث اآلثار السلبية عمل من البلدان المعنية لدراسة ظاهرة تذبذب الطاقة على خطو

؛ مات التشغيلية للبلدان المترابطةتكليف لجنة التشغيل العامة بمراجعة التعلي) 2(الناتجة عن هذه الظاهرة؛ 
 .أمور أخرى لتعزيز التعاون) 3(

  
  لجنة األلياف الضوئية  )ب(
  

عي الستغالل األلياف الضوئية على خطوط تعمل اللجنة على إعداد تقرير موحد يلخص الوضع القانوني والتشري
  .الربط لبلدان المشروع

  
  لجنة رسوم عبور الطاقة الكهربائية  )ج(
  

تم فيه اعتماد النسخة النهائية من ) 2009مارس /آذار 15-14الجماهيرية العربية الليبية، (عقدت اللجنة اجتماعاً 
  .الطاقة بين بلدان الربط الكهربائي الثُماني الشروط المرجعية الخاصة بتعيين مستشار لدراسة رسوم عبور

  
  لجنة التخطيط العامة  )د(

  
تم خالله االتفاق على عقد ورشة عمل في ) 2009يناير /كانون الثاني 29-28القاهرة، (اللجنة اجتماعاً  تعقد

ئية في بلدان بشأن التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في األنظمة الكهربا 2009مايو /أيار 17و 16تركيا يومي 
  .الربط

  
  اللجنة التوجيهية  )•(
  

تم تشكيل اللجنة التوجيهية من البلدان المترابطة حالياً ضمن مجموعة الربط الثُماني وهي مصر، واألردن، 
والجمهورية العربية السورية، والجماهيرية العربية الليبية، ولبنان لمناقشة ومتابعة األمور المتعلقة بتقوية وتدعيم 

  .2008مايو /أيار 29- 28وقد تم عقد االجتماع األول للجنة في القاهرة يومي  . الكهربائي فيما بينها الربط
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وفق إحصاءات األمانة العامة لبلدان الربط الثُماني،  2008وكانت كميات الطاقة الكهربائية المتبادلة في عام   
  ):بالجيغاواط ساعة(كالتالي 

  
  534        :مصر إلى األردن  
  13  :العربية السورية إلى األردن وريةالجمه  
  206  :الجمهورية العربية السورية مصر إلى  
  502  :ية العربية السورية إلى مصرالجمهور  
  8.244  :السورية األردن إلى الجمهورية العربية  
  8.6      : األردن إلى مصر  
  49    :مصر إلى الجماهيرية العربية الليبية  
 87    :ى مصرالجماهيرية العربية الليبية إل  

  
  المغرب العربي بلدانمشروع الربط الكهربائي ل  )ب(
  

  :يعرض الجدول التالي المستجدات في المشروع  
  

 الموعد المتوقع لتشغيل المشروع خط الربط
  المغربي  -الجزائري 

 )كيلوڤولت 400(
 .2009المشروع جاهز من الجانب الجزائري ومن المقرر إنجاز الربط بالكامل خالل عام 

  التونسي  -الليبي 
 )كيلوڤولت 220(

، حيث إن نجاح هذه التجربة يعني ربط 2009من المقرر إعادة تجربة تشغيل الربط خالل عام 
مجموعة البلدان األعضاء في الربط الكهربائي الثُماني ببلدان المغرب العربي المرتبطة بمجموعة 

UCTE األوروبية. 
  التونسي  -الجزائري 

 )كيلوڤولت 400(
 400جهد /المشروع جاهز من الجانب الجزائري ألنه ضمن تقوية الشبكة الداخلية المشغلة بتوتر

، واألعمال جارية لتقوية هذه الشبكة بمحطات وخطوط أخرى سيتم 2008كيلوڤولت منذ عام 
 .2012-2009تشغيلها جزئياً خالل الفترة 

  الليبي  -الجزائري 
 )كيلوڤولت 400(

كيلوڤولت  400جهد /الجانب الجزائري لتقوية الشبكة الداخلية المشغلة بتوتراألعمال جارية في 
، لتسهيل إنجاز خط الربط بين 2012والتي من المقرر وصولها إلى الجنوب الشرقي في عام 

 .كيلوڤولت 400جهد /الجزائر والجماهيرية العربية الليبية بتوتر
  

  ):بالجيغاواط ساعة(كالتالي  2008عام وكانت كميات الطاقة الكهربائية المتبادلة في   
  

  130  :المغرب إلى الجزائر  
  186  :الجزائر إلى المغرب  
  137  :الجزائر إلى تونس  
  144  :تونس إلى الجزائر  

  
  مجلس التعاون الخليجي بلدانمشروع الربط ل  )ج(
  

خطوات  بحسب الخطة الموضوعة، بدأت: المرحلة األولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي  )1(  
التشغيل االبتدائي لشبكات الربط بين كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، كما 

كيلوڤولت في البحرين بهدف التشغيل  400جهد /بوشر بتشغيل محطة النقل الرئيسية بتوتر
  األولي لخط الربط الكهربائي الذي يوصل شبكة الربط الخليجي مع البحرين؛
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قررت اإلمارات العربية المتحدة : )المرحلة الثالثة(ع اإلمارات العربية المتحدة شبكة الربط م  )2(  
الدخول في المرحلة الحالية للربط مع بلدان المرحلة األولى لمشروع الربط  2008في عام 

، وتم طرح مناقصات األعمال المتعلقة بذلك، وتم بالفعل ترسية األعمال يالكهربائي الخليج
الواصل بين محطة السلع في اإلمارات العربية ) الجزء السادس(ط الهوائي المتعلقة بمد الخ

ومن المتوقع ربط شبكة اإلمارات العربية . المتحدة ومحطة سلوى في المملكة العربية السعودية
  ؛2011المتحدة مع شبكة بلدان المرحلة األولى في عام 

  
السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وقعت المملكة العربية : اتفاقيات الربط الكهربائي  )3(  

واإلمارات العربية المتحدة على االتفاقية العامة للربط الكهربائي ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ 
وفي إطار متابعة تنفيذ االتفاقية، يجري العمل حالياً على تشكيل .  2009مارس /آذار 23في 

ة التخطيط ولجنة التشغيل لمباشرة مهام ثالث لجان هي اللجنة االستشارية والتنظيمية ولجن
  .التنفيذ

  اليمنالربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية و  )د(
  

كلم منها في  316كلم، يقع  416كيلوڤولت وبطول  400جهد /يتألف المشروع من خط ربط بتوتر  
ي اليمن ومحطة تحويل كلم في األراضي السعودية بين محطة تحويل بني حشيش ف 100األراضي اليمنية و

مليون دوالر، باإلضافة إلى إنشاء  243كودمي في المملكة العربية السعودية، وبتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 
ميغاواط في األراضي السعودية وبتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ  250تبلغ ة قدرب Back to Back Stationمحطة 

  .2009ى ثالث مراحل بدءاً من عام مليون دوالر، ويتم تنفيذ المشروع عل 169
  
  بين المملكة العربية السعودية ومصر الربط الكهربائي  )ه(
  

تتصف الشبكتان الكهربائيتان السعودية والمصرية بأنهما من أكبر الشبكات الكهربائية في المنطقة   
ونظراً للوضع .  جاورة لهالعربية، ويشترك كل من البلدين في منظومات للربط الكهربائي اإلقليمي للبلدان الم

الجغرافي المتميز لكل منهما، فإن ربط شبكتي البلدين يحقق أهم خطوة في الربط العربي الشامل، إذ يمكن 
ربط مجموعات الربط الخليجي والثُماني والمغاربي في شبكة واحدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط 

وتجدر اإلشارة إلى .  ية المرتبطة حالياً مع المغرب عبر إسبانيااألطلسي غرباً، واالندماج مع الشبكة األوروب
ميغاواط، وستُعتمد على  3000التي سيمكن تبادلها بين الشبكتين المصرية والسعودية هي حوالي  القدرةأن 

مليون  1 090وبتكلفة تقدر بحوالي  2013ميغاواط في عام  1 500المرحلة األولى بقدرة تبلغ : مرحلتين
.  مليون دوالر 415وبتكلفة تقدر بحوالي  2015ميغاواط في عام  1 500والمرحلة الثانية بقدرة  دوالر،

جهد /وسوف يكون الربط بين شبكتي البلدين من خالل خط كهربائي تيار مستمر ثنائي القطبية على توتر
ي المصرية، كلم منها في األراض 450كلم، يقع حوالي  1 345وبطول يبلغ حوالي  ولتڤكيلو 500 - +/

جزء (كلم كابل بحري لعبور خليج العقبة  25كلم في األراضي السعودية، باإلضافة إلى حوالي  895وحوالي 
العربية االقتصادية وانسجاماً مع قرار القمة .  كلم 1 370بمسار إجمالي يبلغ طوله حوالي ) مشترك

فبراير /شباط 12، قام الجانبان في )2009يناير /كانون الثاني 20-19الكويت، ( والتنموية واالجتماعية
  .تعلقة بتنفيذ المشروعمائق ومستندات المناقصات البطرح مناقصة خدمات استشارية إلعداد وث 2009

  
  )ثيوبياإ - السودان  - مصر(النيل الشرقي  الكهربائي لبلدان حوضمشروع الربط   )و(
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للجنة التوجيهية لمشروع تجارة الطاقة  عقد االجتماع الثالث عشر للجنة الفنية، واالجتماع السادس  
الختيار نظام خط الربط  2008 أبريل/نيسان 3مارس إلى /آذار 31لبلدان حوض النيل الشرقي في الفترة من 

يسمح  AC/DC MIXبين البلدان الثالثة، مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تم االتفاق على اختيار نظام خط ربط 
  .ميغاواط للسودان 1 200وميغاواط منها لمصر  2 000وبيا، ميغاواط من إثي 3 200بتصدير 

  
  شرق أفريقيا بلدانجهاز الربط الكهربائي ل  )ز(
  

شرقي أفريقيا  بلدانوعاء الطاقة ل"تم االتفاق على إنشاء الربط الكهربائي لبلدان شرق أفريقيا بمسمى   
EAPP "،الكونغو الديمقراطية، ورواندا،وجمهورية  وانضمت إليه سبعة بلدان هي إثيوبيا، وبوروندي 

ومن المنتظر انضمام أربعة بلدان أخرى هي أوغندا، وتنزانيا، وجيبوتي، .  السودان، وكينيا، ومصرو
  .والصومال

  
  مشروع خط الغاز العربي  -2

  
تنفيذ ستراتيجية التكاملية اقتصادياً وبيئياً، وقد تم االنتهاء من إليعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع ا  

مراحله األولى، فتمت تغذية األردن والجمهورية العربية السورية من مصر، ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية 
على ) قرب مدينة طرابلس(تشغيل محطة دير عمار إلنتاج الطاقة الكهربائية في شمالي لبنان  2009عام 

  .أو السوري، بدالً من زيت الديزل كمحروقات/الغاز المصري و
  

انضم العراق إلى المشروع، بحيث يمكن ربط خط لنقل الغاز من العراق إلى خط الغاز العربي  وقد  
في نقطة تقع شمالي حمص في الجمهورية العربية السورية وصوالً إلى الحدود السورية اللبنانية والحدود 

  .السورية التركية، ليتم مستقبالً إيصال الغاز إلى تركيا وأوروبا
  

  ت السلمية للطاقة النوويةاالستخداما  -3
  

ستراتيجية العربية لالستخدامات إلا"الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية أعدت   
الحادية والعشرين القمة العربية على  ستراتيجيةإلا وتم عرض.  "2020السلمية للطاقة الذرية حتى عام 

حول تنمية االستخدامات السلمية  471درت بشأنها القرار رقم التي أص) 2009 مارس/آذار 31- 30 ،الدوحة(
حول وضع برنامج جماعي عربي الستخدام الطاقة  472للطاقة النووية في البلدان العربية، والقرار رقم 

ومن المتوقع أن ينعكس هذا األمر إيجاباً على إمكانيات إنتاج الكهرباء وتحلية .  النووية في األغراض السلمية
البحر باستخدام الطاقة النووية، وأن تصبح مجاالت التعاون اإلقليمي ممكنة في هذا المجال عبر بناء  مياه

  .محطات مشتركة واالستفادة من الربط الكهربائي
  

  موحد لترشيد استهالك الطاقة في المباني السكنيةالعربي الكود ال  -4
  

التابع لجامعة الدول العربية، الداعي إلى  مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العربانطالقاً من قرار   
وضع أسس مشتركة تسهل التعامل وتبادل الخبرات بين المعنيين في قطاع البناء في البلدان العربية، يتم 

وفي إطار توحيد الجهود ووضع معايير موحدة تسهم في ترشيد استهالك ".  الكودة العربية الموحدة"إعداد 
كود عربي لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني "، يتم حالياً إعداد الطاقة في البلدان العربية
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) أو المدونة(ويهدف الكود .  بمشاركة نخبة من الخبراء العرب تحت إشراف جامعة الدول العربية" السكنية
 سيما فيما إلى وضع معايير ومواصفات عربية الستخدام الطاقة وترشيد استهالكها في المباني السكنية، وال
ويتضمن .  يعود للغالف الخارجي للمبنى ونظم التهوئة والتكييف وتسخين المياه واإلضاءة والنظم الكهربائية

، ويمثل أساساً "في حالة عدم وجود كودة وطنية"هذا الكود الحدود الدنيا من المتطلبات التي يجب االلتزام بها 
وقد تم بالفعل إعداد المسودة األولى للكود .  بلدان العربيةمرجعياً لتصميم نظم الطاقة في المباني في ال

مالحظاتها بشأن إدخال بعض  إلى اإلسكوا التي قامت بمراجعتها وتقديم 2009يوليو /وإرسالها في تموز
  .حات والتعديالت واإلضافات عليهاالتحسينات والتوضي

  
 االستراتيجية العربية الستخدامات الطاقة المتجددة  -5

  
  الصادر عن االجتماع الثالث والعشرين للمكتب التنفيذي  155إطار تنفيذ القرار رقم  ضمن  

  ، تشرف جامعة الدول 2008فبراير /شباط 7لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء في 
  العربية على إعداد االستراتيجية العربية الموحدة الستخدامات الطاقة المتجددة، وقد صدرت المسودة 

  مقر جامعة  في، وتمت مناقشتها خالل اجتماع عقد 2008أغسطس /آب فياألولى لالستراتيجية 
  ، وشارك فيه خبراء من البلدان العربية 2009أبريل /نيسان 16 إلى 14الدول العربية في الفترة من 

األقطار العربية ، ومنظمة والهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  ، واإلسكوا، كما )أليسكو(والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، )أوابك(المصدرة للبترول 

سوق الطاقة األورومتوسطي تكامل  ومشروعفي القاهرة  األوروبيحضر االجتماع ممثلون عن بعثة االتحاد 
)Euro-Mediterranean Energy Market Integration Project-MED-EMIP(  . وقُدمت في االجتماع تعليقات

راتيجية، فتم اعتماد منهجية محددة إلعداد االستراتيجية المطلوبة بحيث جوهرية على المسودة األولى لالست
استيفاء البيانات الخاصة بالطاقة المتجددة  لكل بلد عربي من خالل تعبئة استمارة ) 1: (يتم تحقيق ما يلي

تشكيل ) 2(قبل خبراء اإلسكوا وخبيرين من المشرق العربي والمغرب العربي؛ بيانات تم تحضيرها من 
  فريق عمل من خبراء من البلدان العربية والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية المعنية، يبحث ما تم 
تجميعه من بيانات، ويبدأ بصياغـة تقرير يتناول موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة من منظور عربي 

امل، تمهيداً إلعداد االستراتيجية بصيغتها النهائية متضمنة الرؤية واألهداف وسبل تحقيقها، وبحيث تغطي ش
وقد عقد اجتماع أخر لمناقشة التقدم .  جميع تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة المستخدمة في المنطقة العربية

أكتوبر /تشرين األول 14إلى  12في الفترة من مقر جامعة الدول العربية  يإعداد االستراتيجية ف يالمحرز ف
2009.  

  
  قطاع المياه في ظل العولمة والتكامل اإلقليمي  -جيم

  
1-  ر المناخ على الموارد المائيةالحد من تأثير تغي 

  
ترتب على تغير المناخ الكثير من اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية، غير أن ما يتوقع أن يلحق ي  
كمية موارد المياه ونوعيتها في بلدان منطقة اإلسكوا يعتبر ذا أثر حاسم في حياة سكان المنطقة منها ب

فاآلثار التي يلحقها تغير المناخ بالموارد المائية قد تؤثر على قطاعات اجتماعية واقتصادية  . واقتصادها
جي، وصناعة تحلية المياه المالحة، وبيئية واسعة تشمل الزراعة، والصحة، والسالمة العامة، والتنوع البيولو

  .والسياحة، وإنتاج الطاقة من المصادر المائية، والمالحة النهرية
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يمكن أن تعزى آثار تغير المناخ الرئيسية التي تلحق بموارد المياه في منطقة اإلسكوا نظرياً إلى و  
ماط سقوط األمطار من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وتدني رطوبة التربة، وازدياد التبخر، وتحول أن

التوزيع الزمني والجغرافي، والتقلب السنوي والموسمي الشديد، والجفاف والتصحر المتكررين، وتقلص 
المناطق الجبلية في لبنان والجمهورية العربية السورية وبدرجة أقل في (الغطاء الثلجي على المرتفعات 

ع مستوى سطح البحر في المستقبل وتداخلها مع الخزانات ، واآلثار الضارة التي قد تقع جراء ارتفا)العراق
وعالوة على ذلك، يتوقع أن يؤثر تغير المناخ سلباً على نوعية .  الجوفية للمياه العذبة القريبة من الشواطئ

وال شك في أن التغيرات ).  مثل تلويث المياه السطحية وتسرب مياه البحر إلى أحواض المياه الجوفية(المياه 
متوقعة ستؤثر في الخدمات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تعتمد على هذه المتغيرات اعتماداً مباشراً ال

ح أن تكون على أشدها في أوساط وتبلغ هذه اآلثار حداً بعيداً في منطقة اإلسكوا، ويرج . أو غير مباشر
  .نيالمهمشوفقراء مثل النساء والمسنين واألطفال وال ،الفئات السكانية األضعف

  
  

  تغير المناخ في البلدان األعضاء في اإلسكوالثار المحتملة اآلو مخاطرال  -20الجدول 
  

 األردن
  ازدياد الطلب على مياه الري؛  -
 .زيادة الضغط على الموارد المائية الشحيحة أصالً بسبب تناقص األمطار  -

 اإلمارات العربية المتحدة

  حواض الجوفية للمياه العذبة؛تسرب مياه البحر إلى األ  -
اضطرابات مناخية تؤدي إلى حدوث عواصف يمكن أن تؤثر على إنتاج النفط في   -

 .المناطق الساحلية
 .تعرض المناطق المنخفضة من جزر البحرين لمخاطر ارتفاع منسوب البحر   البحرين

 الجمهورية العربية السورية
  ى كل من نهري دجلة والفرات؛آثار محتملة على تدفق ونوعية مياه مجر  -
 .ازدياد الطلب على مياه الري  -

 السودان

انخفاض تجدد المياه الجوفية بسبب انخفاض معدالت سقوط األمطار وارتفاع درجات   -
  الحرارة ونسبة التبخر؛

  تفاقم مشكلة نقص المياه؛  -
  ازدياد االعتماد على المياه الواردة من خارج الحدود؛  -
 .إنتاج الحبوبتوقع انخفاض   -

 العراق
  آثار محتملة على تدفق ونوعية مياه مجرى كل من نهري دجلة والفرات؛  -
 .ازدياد الطلب على مياه الري   -

 عمان

  تسرب مياه البحر إلى األحواض الجوفية للمياه العذبة؛  -
اضطرابات مناخية تؤدي إلى حدوث عواصف يمكن أن تؤثر على إنتاج النفط في   -

  الساحلية؛ المناطق
 .انخفاض منسوب المياه الجوفية  -

 قطر

  تفاقم مشكلة نقص المياه؛  -
اضطرابات مناخية تؤدي إلى حدوث عواصف يمكن أن تؤثر على إنتاج النفط في   -

 .المناطق الساحلية

 الكويت

  تعرض المناطق الساحلية المنخفضة لمخاطر ارتفاع منسوب البحر؛  -
حدوث عواصف يمكن أن تؤثر على إنتاج النفط في اضطرابات مناخية تؤدي إلى   -

 .المناطق الساحلية

 لبنان
  ازدياد الضغوط على الموارد المائية؛  -
  تقلص المساحات الصالحة للزراعة؛  -
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 .آثار سلبية على إنتاج الحمضيات، والزيتون، والتفاح، والشمندر السكري  -

 مصر
  المائية؛انخفاض إنتاجية المحاصيل وازدياد المتطلبات   -
 .تعرض دلتا نهر النيل المزدحمة بالسكان لمخاطر ارتفاع منسوب البحر  -

 .تفاقم مشكلة نقص المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة   المملكة العربية السعودية

 اليمن
  ازدياد مخاطر التصحر؛  -
 .ازدياد الطلب على مياه الري  -

  
في دورته التابع لجامعة الدول العربية ن شؤون البيئة وقد اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين ع  

ر المناخ والذي اإلعالن الوزاري العربي حول تغي )2007ديسمبر/كانون األول 6- 5القاهرة، ( التاسعة عشرة
ومن أهم  . ر المناخيعتبر أساساً للتحرك المستقبلي ويعكس وجهة النظر العربية في التعامل مع قضايا تغي  

ر المناخ في كل المجاالت إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغي )1( :تفاق عليه على الصعيد العربيما تم اال
تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا  )2( ؛ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة

تغي3(؛ فر المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج التخفيف والتكي( ف مع تدابير أن يكون التكي
ر المناخ متسقاً اتساقاً كامالً مع التنمية االقتصادية واالجتماعية على نحو يحقق النمو االقتصادي التصدي لتغي

ية الالزمة ساسف بصفة خاصة على توفير البنية األأن تركز برامج التكي) 4( ؛المستدام والقضاء على الفقر
توقعة، بما في ذلك تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة للحد من المخاطر الم

ر المناخ، وبناء القدرات، واإلنذار المبكر والتقنيات المناسبة، واالستعداد لمواجهة الكوارث الناجمة عن تغي
 إقامةوى التوعية العامة وبما في ذلك المعلومات المناخية، ورفع مست ،وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات

  بما فيها  ،النامية بلدانالمناطق ر المناخ في تغيحول إنشاء مراكز بحوث ودراسات  )5( ؛الشراكات
ر النامية من جراء تغي بلدانال سكانتعنى بدراسة التأثيرات والتحديات التي يعاني منها  ة،العربي المنطقة
  .المناخ

  
ثار المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية في بلدان سكوا ورقة عمل حول اآلأعدت اإلو  

ف الممكنة في إطار تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى منطقة اإلسكوا وتدابير التكي
المعروف  أنه في الوقت الحاضر، تختار البلدان األعضاء في اإلسكوا نهج الحالة المحددة تبينو . )54(الوطني

بالتكيف العفوي أو المستقل الذي ال يشكل استجابة واعية لألسباب المناخية، لكنه ينطلق بفعل تغيرات في نظم 
على لجنة الموارد المائية وقد تم عرض هذه الوثيقة  . هيدرولوجية طبيعية وتغيرات في أسواق النظم البشرية

آلثار المحتملة لتغير حيث تم استعراض ا) 2008ديسمبر /كانون األول 19- 17بيروت، (في دورتها الثامنة 
ف ونهج لتحسين المناخ التي قد تلحق بقطاع الموارد المائية في منطقة اإلسكوا؛ وتحديد تدابير عملية للتكي

قدرة البلدان األعضاء على التصدي لآلثار السلبية التي قد يلحقها تغير المناخ بقطاع الموارد المائية وتقليل 
وتم االتفاق على أهمية إيجاد آلية تنسيق لتوفير البيانات الموثقة المطلوبة إلتمام  . لك اآلثار إلى حدها األدنىت

وارد المائيةر المناخ على قطاع الماألنشطة ذات العالقة في مجال تقييم تأثير تغي.  
  

 Arab Integrated Water Resources(وأنشأ أعضاء الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية   
Management Network-AWARENET( ر المناخ على الموارد  عنى بالقضايا المتصلةفريق عمل يبتأثير تغي

الحكومية وخبراء  المائية، يضم ممثلين عن مؤسسات التدريب والبحث، والمنظمات غير الحكومية والسلطات

                                                      
)54 (E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/3. 
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يوليو /تموز 30- 29بيروت، (االجتماع األول لفريق العمل  وقد تم االتفاق خالل.  في مجال تغير المناخ
  .2010-2009على برنامج عمل للسنتين ) 2009

  

  أنشطة التكيف اإلقليمية في قطاع الموارد المائية  - 2اإلطار 
  

ة، وذلك قامت البلدان األعضاء في اإلسكوا بتنفيذ العديد من أنشطة التكيف مع تغير المناخ في قطاع الموارد المائي  
  :سكوا على النحو التاليمن خالل التعاون مع اإل

  
  :ع التاليةفي مجال تقييم آثار تغير المناخ تم إعداد الدراسات والتقارير عن المواضي  -1
  

  البيئة في إطار عابر للحدود في منطقة اإلسكوا؛  •
  التأثيرات االقتصادية واالجتماعية للجفاف في منطقة اإلسكوا؛ •
  في نوعية المياه في دول المنطقة؛ تقييم التدهور •
  .قضايا إدارة نوعية المياه في دول المنطقة •

  
  )تابع( 2اإلطار 

  
  :في مجال إجراءات التكيف مع تغير المناخ تم اتخاذ اإلجراءات التالية  -2
  

  الترويج ألساليب اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ •
  ات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛معاونة البلدان األعضاء في إعداد استراتيجي •
  بناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة؛ •
  .تنفيذ التشريعات البيئية في قطاعات المياه •

  
العربية واإلسكوا والمنظمات اإلقليمية األخرى الدول وتقوم البلدان األعضاء بالتعاون فيما بينها من خالل جامعة   

ج المتعلقة بتنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة، كما تقوم بالمشاركة في برامج اللجنة الفرعية للتغير في إعداد البرام
  . المناخي التابعة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

  
  الصرف الصحي وتحسين نوعية المياهتوفير خدمات مياه الشرب المأمونة و  -2

 ائيةوحماية الموارد الم
  

أعدت اإلسكوا مسحاً إقليمياً لتقييم التقدم المحرز في البلدان األعضاء في تحقيق األهداف اإلنمائية   
وبالرغم من التقدم المحرز في ).  اإلصحاح(لأللفية المتعلقة بتوفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي 

ت متواضعة في وضع البنية األساسية أن الجهود ما زال خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي، إال
ويعتمد كل من البلدان األعضاء نهجاً مختلفاً لإلدارة المتكاملة للموارد المائية .  المالئمة إلدارة الموارد المائية

في إصالح قطاع المياه، مما يعكس تبايناً كبيراً في األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقدرات 
هناك تشابه فيما تواجهه هذه البلدان من تحديات وقضايا متعلقة  ، ولكندارية لهذه البلدانواإل التشريعية
  . بالسياسات

  
  المياه إمدادات فراوت  -22 الشكل
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  . :orgwww.wssinfoJoint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP), 2008 report. Available at.: المصدر
  

  
  الصحي رفالص خدمات فراتو  -23 الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .JMP, 2008 report: المصدر

  
  بإمدادات المياه  مؤسساتها المعنيةن المسح أن جميع البلدان األعضاء اتخذت إجراءات إلصالح وبي

إال أن  . محليةوالصرف الصحي، ومنها تطبيق الالمركزية التي أدت إلى نقل المسؤوليات إلى المستويات ال
ضعف آليات التنسيق يجعل من الصعب على الجهات المحلية الحفاظ على المرافق وصيانتها، واجتذاب 

 . الكفاءة، كما يجعلها مقيدة بالحكومات المركزية لتمويل االستثمارات الجديدةالتمويل الالزم أو الفنيين ذوي 
المصلحة المعنيين بقطاع المياه، وذلك من خالل  التنسيق فيما بين أصحاب تفعيل خلص المسح إلى ضرورةو

المجالس المشتركة إلدارة الموارد المائية، واألنشطة واالستثمارات المشتركة، باإلضافة إلى المساهمة في 
  .جمع الموارد المالية على الصعيدين الوطني والمحلي

  
  ي مجال المياه والصرف جل تقدم في تفعيل دور أصحاب المصلحة في التخطيط والتوزيع فوقد س

الصحي في معظم البلدان األعضاء، لكن هذا الدور بحاجة إلى مزيد من التفعيل من أجل إدارة الموارد المائية 
كذلك،  . األهداف اإلنمائية لأللفية من 7الهدف على نحو أكثر فعالية وإحراز مزيد من التقدم في تحقيق 
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خدمين في المجالس المحلية، وللتوعية العامة بضرورة ينبغي مضاعفة الجهود لتشجيع مشاركة المست
المحافظة على المياه وحمايتها من التلوث، وإرساء العادات المدنية التي تقضي باحترام القوانين واألنظمة 

  .والتشريعات العامة
  

ويسود اتجاه في معظم البلدان األعضاء نحو زيادة إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة   
ومن أبرز عناصر اإلصالح إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل  . إمدادات المياه والصرف الصحيب

المرافق الخاصة بتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي، وذلك من خالل إقامة الشراكات بين القطاعين 
انت فيها التجارب ونجحت هذه الشراكات بشق منافذ جديدة وتحقيق ابتكارات في مجاالت ك . العام والخاص

ورغم أن حصيلة الخبرات والنتائج المحققة حتى اآلن ال تزال أولية في بلدان  . السابقة إما ضئيلة أو منعدمة
المتنامية بسرعة والتي تدعم الشراكات بين القطاعين  لحقيبة المشاريععدة، إال أنها قد تشكل دروساً قيمة 

  .العام والخاص
  
  
  

  ستعراض وتعزيز السياسات المتعلقةاء حول ااجتماع خبر  - 3اإلطار 
  بإمدادات المياه والصرف الصحي

  
، اجتماعاً رفيع (GTZ)نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والوكالة األلمانية للتعاون الفني   

ؤسسية ذات الصلة في المستوى الستعراض وتعزيز السياسات المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي واإلصالحات الم
، بغية تحديد المشاكل والتحديات التي تعيق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، )2008يوليو /تموز 15القاهرة، (غربي آسيا 

وتقديم مقترحات بشأن السياسات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية واإلجراءات الالزمة لبناء القدرات ورفع الكفاءات 
وحضر االجتماع عدد من .  لوطنية الكفيلة بتسريع توفير إمدادات مياه الشرب والصرف الصحيوتعزيز اآلليات ا

.  صانعي القرار وممثلي السلطات والهيئات والوزارات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي في بلدان منطقة اإلسكوا
ضاء تطبيقها من أجل إحراز تقدم ملموس في ومن أبرز المقترحات بشأن خيارات السياسة العامة التي يمكن للبلدان األع

إجراء التعديالت المؤسسية والقانونية المطلوبة إلدراج سياسات : تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، والتي تبناها المجتمعون
ر في مياه مياه الشرب والصرف الصحي في الخطط الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ وتفعيل إجراءات تقليل الهد

الشرب؛ وتحسين وسائل إدارة الطلب على الموارد المائية لتعظيم االستفادة من المياه وزيادة العائد االجتماعي 
واالقتصادي منها؛ وتوفير االستثمارات الالزمة الستكمال مشاريع الصرف الصحي وخاصة في المناطق الريفية؛ 

عالجة مياه الصرف الصحي؛ وتطبيق الالمركزية؛ وإشراك القطاع واستخدام تكنولوجيات مناسبة ومنخفضة التكلفة لم
 .الخاص؛ وبناء القدرات من أجل رفع مستوى الخدمات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

  

  ورشة عمل إقليمية حول حماية مصادر مياه الشرب من التلوث  - 4اإلطار 
  

وبدعم  (BGR)جيولوجية والموارد الطبيعية في ألمانيا نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المعهد االتحادي للعلوم ال  
مالي من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، ورشة عمل إقليمية حول حماية مصادر مياه الشرب من 

ورشة إلى وهدفت ال).  2008يونيو /حزيران 4-2البحر الميت، األردن، (اختيار السياسات والحلول العملية : التلوث
تبادل اآلراء وعرض التجارب الناجحة والخبرات العملية في مجال حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وتحديد أوجه 
التعاون الممكنة في هذا المجال بين بلدان المنطقة على المستويين الوطني واإلقليمي، واختيار الحلول العملية والسياسات 

وشارك في الورشة ممثلون عن هيئات ووزارات المياه والقطاع .  وث المياه بوجه عامالكفيلة بالتغلب على مشكالت تل
وأكد المشاركون في .  بلداً عربياً 12الخاص وعن منظمات إقليمية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية من 

األطراف المعنية؛ وإدراج الورشة أهمية تحقيق توافق اجتماعي واسع لحماية الموارد المائية مع مراعاة مصالح كل 
اإلجراءات المتصلة بحماية المياه في خطط التنمية المحلية واإلقليمية؛ وسن قوانين حديثة قابلة للتنفيذ وقائمة على أسس 
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علمية؛ وتوفير معلومات حديثة حول نوعية المياه والتوجهات السائدة لدى الهيئات األساسية المسؤولة عن المياه من أجل 
وأوصت ورشة العمل بضرورة .  المعلومات للجميع هإجراءات مراقبة التلوث وإتاحة هذر التلوث وتقييم فعالية تحديد آثا

تطبيق المبادئ االقتصادية في تقييم التكاليف المترتبة على التلوث واستعادة هذه التكاليف من القطاعات المختلفة، والتوعية 
حيث يتحمل كل مواطن مسؤولية الحفاظ على الموارد المائية بموضوع حماية مصادر مياه الشرب من التلوث ب

 .واستخدامها بحكمة

  
 في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبادل الخبرات والتعاون الفني  -3

  
، التي (Arab Countries Water Utilities Association-ACWUA)قامت الجمعية العربية لمرافق المياه   

من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في بلدان منطقة اإلسكوا، باإلضافة إلى  تضم ممثلين عن عدد
ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات األهلية والمجتمع المدني وجهات أخرى معنية، بتشكيل آلية لتبادل 

نحة، من الخبرات والتشاور والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات الممولة والمنظمات الدولية الما
وتهدف الجمعية إلى تمثيل مصالح أعضائها محلياً وعربياً لرفع .  أجل تحقيق فائدة مشتركة لجميع األطراف

كفاءة المرافق من خالل توحيد مواصفات األداء ومؤشرات الخدمة، وذلك عن طريق وضع األطر التقنية 
ء المرافق وإيصال الخدمة بطرق اقتصادية واإلدارية والقانونية والعلمية واالقتصادية الضرورية لتعزيز أدا

وستقوم الجمعية بذلك من خالل نشر األنظمة والمواصفات الفنية والخدمية المتالئمة مع .  ومواصفات عالية
المواصفات العالمية وبالتعاون الحثيث مع الهيئات المشرفة على قطاعات المياه والصرف الصحي وكذلك 

ويشمل ذلك أيضاً إجراء دراسات .  جمعيات األهلية والمنظمات غير الحكوميةالبلديات والمجالس المحلية وال
.  وتقديم االستشارات في مجاالت التشريعات ووضع السياسات القطاعية والخطط اإلصالحية المؤسسية

  .وسوف تضع الجمعية برامج لتقييم ومقارنة أداء المرافق العاملة في مجال المياه والصرف الصحي
  

عقد ورشة عمل عن معالجة مياه الصرف وإعادة  :األنشطة التي اضطلعت بها الجمعية ومن أبرز  
، حيث جرى عرض خبرات بعض بلدان )2008مايو /أيار 9- 4ميونيخ، (استخدامها في البلدان العربية 

 المنطقة، ومنها األردن ومصر، باإلضافة إلى خبرات بعض البلدان المتقدمة لتبادل الرأي والمعرفة؛ كما
نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة المياه والري في األردن مؤتمراً حول إجراءات التشغيل والصيانة المائية 

حيث تم عرض  )2008أكتوبر /تشرين األول 16- 15البحر الميت، األردن، (القياسية في العالم العربي 
الخبرات بشأن تنمية التطبيقات ومناقشة المناهج الجديدة الخاصة بكفاءة نظم التشغيل والصيانة وتبادل 

ضافة إلى جمع وتوثيق أفضل الممارسات ، باإلالخاصة بإجراءات التشغيل والصيانة وتبادل الدروس المستفادة
كذلك نظمت بالتعاون مع شركة مياه اإلسكندرية ة؛  العربي منطقةالخاصة بإجراءات التشغيل والصيانة في ال
  ي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في العالم العربي مؤتمراً عن تنمية قدرات العاملين ف

  . )2008نوفمبر /تشرين الثاني 18-19(
  

 إدارة الموارد المائية المشتركةفي تعزيز التعاون   -4
  

 فقط ليس فعالة كوسيلةيجمع خبراء موارد المياه على مبدأ التعاون في مجال الموارد المائية الدولية،   
 من التيو المتشاطئة بلدانال بين فيما التكامل جهود لتنشيط أيضاً بل االستقرار، دمع وتجنب النزاعات لمنع
اإلسكوا أهمية بالغة لتشجيع  ولتأ ،لذاو . كبيرة بدرجة فوائدها وتعظيم الموارد هذه إدارة تحسين شأنها

خطط سليمة بيئياً  البلدان األعضاء على التعاون اإلقليمي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة ووضع
فبعض بلدان منطقة اإلسكوا تتشارك في الموارد المائية  . لهذه الموارد في إطار إدارة متكاملة للموارد المائية



 -66 -  

  

إال أن  . المنطقة أو خارجها فيمثل األنهار، والخزانات الجوفية، وموارد مائية أخرى، مع بلدان أخرى 
في كثير من يكون صعباً  لمتشاركة في األنهار والخزانات الجوفيةالحوار بين البلدان المتشاطئة أو اإجراء 
حوار فني إجراء في سبيل  ها، مما يستوجب إيجاد الجهة المؤهلة لمساعدة هذه البلدان على بناء قدراتالحاالت

  .وتشاوري وتفاوضي لتحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة
  
 على المتوسط منطقة في دولياً المشتركة الجوفية المياه موارد استخدامو ةيوحما ةدارإل القدرات بناء  )أ(

  مستدام نحو
  

  من أبرز األنشطة التي قامت بها اإلسكوا في إطار تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإدارة المياه   
في استخدام  في منطقة البحر األبيض المتوسط أو منطقة الشراكة األوروبية المتوسطية لتحقيق االستدامة

  الموارد المائية الجوفية المشتركة، إعداد ورشتي عمل استشاريتين حول إدارة المياه الجوفية المشتركة 
خزان الحجر الرملي النوبي وحوض النهر الكبير الجنوبي : في منطقة الشراكة األوروبية المتوسطية

ون في هاتين الورشتين على أهمية االستفادة واتفق المشارك.     )2008يناير /كانون الثاني 17- 14القاهرة، (
من نتائج مشاريع إدارة المياه الجوفية المشتركة في خزان الحجر الرملي النوبي وحوض النهر الكبير 
الجنوبي ونشرها على البلدان األعضاء حتى يمكن تطبيق الرؤية المشتركة المقترحة وتحقيق الفوائد لجميع 

ير المعلومات بهذا الشأن وعرضها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية األطراف المعنية؛ وأهمية توف
(Geographic Information System-GIS)  وتبادلها بين البلدان المشتركة في إدارة الخزان الجوفي باستخدام

 وأوصى المشاركون بإعداد قواعد بيانات لكل خزان جوفي مشترك تتضمن.  الشبكات اإللكترونية واإلنترنت
  . بيانات معتمدة ومرجعية يتم قياسها باستخدام نظم رصد مشتركة

  
  في مجال إدارة الموارد المائية المشتركةقدرات البلدان األعضاء   )ب(
  

سكوا دراسة حول هذا الموضوع تتضمن تقييماً للقدرات الوطنية في إدارة الموارد المائية عدت اإلأ  
واقتراحات بشأن  ،ات على المستويين اإلقليمي والدوليوعرضاً للتجارب وأفضل الممارس ،المشتركة

السياسات الالزمة لدعم المؤسسات والهيئات الوطنية من النواحي الفنية والمؤسسية والقانونية، وذلك بهدف 
تعزيز قدرات البلدان األعضاء على صياغة سياسات إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة على نحو 

وتستعرض الدراسة تجارب الوزارات والسلطات المعنية .  دئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةيتماشي مع مبا
بالموارد المائية في بعض بلدان المنطقة في إدارة الموارد المائية المشتركة وسبل التنسيق والتعاون مع 

المفاوضات اإلقليمية القطاعات األخرى المعنية على المستوى الوطني والتي لها دور ومهام محددة في 
كما  ). مثل وزارات الخارجية، والزراعة، والطاقة، والكهرباء، والبيئة(والمشاريع ذات الفائدة المشتركة 

تجري الدراسة تقييماً لمشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومسؤولياتها في إدارة الموارد 
اجهها البلدان في بناء وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية المشتركة، وتعرض المشكالت والتحديات التي تو

والقانونية الالزمة، وتقدم مقترحات بشأن الحلول واإلجراءات الممكنة لتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة 
  .في بلدان المنطقة

 
لمائية المشتركة دارة الموارد اإل هيئةوقد أشارت النتائج األولية للدراسة إلى أهمية إنشاء كيان أو   

قادرة على التنسيق الفعال مع هذه الهيئة تكون أن ضمن هيكلية الوزارات والسلطات المعنية بالمياه و
القطاعات األخرى في الدولة وعلى المستوى اإلقليمي؛ وتوفير الخبرات والقدرات الخاصة في مجال إبرام 

لدولي للمياه والعالقات الدولية والخارجية، وخبراء االتفاقيات والتفاوض وحل النزاعات، مثل خبراء القانون ا
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االقتصاد والبيئة والقضايا االجتماعية؛ وبناء القدرات الالزمة إلنتاج البيانات والمعلومات وتبادلها بين اإلدارة 
المعنية والقطاعات األخرى داخل البلد، وبين البلدان المتشاطئة؛ وتوفير اآلليات واألدوات التي تسهل هذا 

؛ وإقامة مشاريع استثمارية إقليمية في مجاالت )مثل آلية مؤسسية إقليمية ولجان ونقاط اتصال وطنية(التبادل 
  .تحقق الفائدة المشتركة لجميع البلدان؛ وتوفير الدعم السياسي) مثل الزراعة والطاقة والكهرباء(أخرى 

  
  عربية غير بلدان مع المشتركة المياه في العربية المصالح لحماية والتشريعية القانونية الجوانب  )ج(
  

ومن ضمن تنسيق موقف موحد للبلدان العربية في المنتديات العالمية، وتحضيراً للمنتدى العالمي   
، أعدت اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، 2009مارس /للمياه الذي عقد في اسطنبول في آذار

وضع اإلقليمي في مجال الموارد المائية السطحية المشتركة من دراسة حول هذا الموضوع تضمنت تقييماً لل
حيث االتفاقات واإلدارة والممارسات ومدى كفاية القانون الدولي للمياه في حماية المصالح العربية في المياه 

المياه وتناولت الدراسة التدابير المؤسسية والقانونية الالزمة إلدارة وحماية المصالح العربية في .  المشتركة
تقييماً للقدرات القانونية للبلدان  وتضمنتمن تجارب ناجحة في مناطق أخرى،  من خالل االستفادةالمشتركة 

  .العربية في إدارة الصراعات المتعلقة بالمياه المشتركة وتفادي حدوثها وتسوية النزاعات
قات بين البلدان العربية وأشارت الدراسة إلى غياب األطر القانونية الشاملة الالزمة لتنظيم العال  

، حيث يتم االكتفاء بمجموعة من االتفاقات )مياه سطحية(والبلدان غير العربية التي تشترك في حوض واحد 
الثنائية بين بعض البلدان العربية والبلدان غير العربية، ال ترقى إلى مستوى االتفاقيات الشاملة لكل بلدان 

بوجه عام التعامل السياسي مع األزمات المتعلقة بالمياه المشتركة مع الحوض، وحيث تفضل البلدان العربية 
وأوصت الدراسة بوجوب تكثيف الجهود من   .البلدان غير العربية، وتجنب الحسم القانوني لمثل هذه األزمات

ت أو الخزانا(أجل إبرام اتفاقيات دولية شاملة، تضم جميع بلدان الحوض، بشأن المياه السطحية المشتركة 
ومن  ،وتقوم على أساس المبادئ والقواعد واألحكام المكرسة في القانون الدولي للمياه) الجوفية المشتركة

أهمها عدم اإلضرار، والتقاسم العادل والمنصف للموارد المائية، والتعاون الدولي، واإلخطار المسبق بالتدابير 
وسائل السلمية، أو العمل على إعادة التوازن عات بين بلدان الحوض بالاالمزمع القيام بها، وتسوية النز

كما دعت الدراسة إلى المطالبة بإنشاء لجنة دائمة، في .  المفقود إلى بعض االتفاقيات القائمة في هذا الشأن
إطار جامعة الدول العربية، للخبراء العرب في القانون الدولي للمياه واستنفار الكوادر القانونية الدولية 

ء المزيد من االهتمام لدراسة المسائل والمشاكل القانونية الدولية المتعلقة بالمياه السطحية والعربية إليال
  .المشتركة أو ذات الصلة بها، وتوفير الحوافز الكافية والمناسبة في هذا الشأن

  
  تعزيز مهارات التفاوض بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة  )د(
  

التوصل التي تحد من إمكانية إلى القدرات التفاوضية أحد أهم المعوقات  األعضاء دانلبافتقار ال يعتبر  
وجب التركيز على رفع مستوى المهارات  لك،لذو . اتفاقيات إقليمية وإنشاء مشاريع مشتركةإبرام إلى 

حتى ين، ومسؤولي الشؤون الخارجية والتخطيط، وقانونيالتنفيذية والعملية لخبراء المياه، وصانعي القرار، وال
القطاع الخاص، في التعامل مع المفاوضات بشأن المياه الوطنية والدولية، وحل النزاعات، وفي اإلدارة 

  .المستدامة للموارد المائية المشتركة
  

من اإلسكوا ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تدريب  بعض البلدان قد طلبو  
كما أدى احتدام المنافسة على المياه حتى داخل .  وض وحل النزاعاتعلى تحسين مهارات التفا هاموظفي

بين قطاعات الري والصناعة والبلديات وبين  ،)مثل المناطق المختلفة التي تستخدم النهر نفسه(الوطن الواحد 
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 تحسين القدرات الوطنية على مواجهة أيةإلى إلى تزايد الحاجة  ،المعنيين بأمور المياه وبعض المؤسسات
تكون المكاسب من بناء القدرات شاملة للمستويين الوطني  وبحيث ،بينهافيما و بلداننزاعات قد تنشأ داخل ال

اقيات فقدراتها الوطنية على إعداد االت عزيزتالمساعدة في األعضاء  البلدانطلب العديد من كذلك،   .واإلقليمي
  . خارج المنطقة بشأن الموارد المائية المشتركة األخرى بلداناإلقليمية وتنمية مهاراتها التفاوضية مع ال

  
، نظمت اإلسكوا، بالشراكة مع المعهد االتحادي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية 2008وفي عام   

 تعزيز مهارات التفاوضوبالتعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية، دورة تدريبية حول  (BGR)في ألمانيا 
لقدرة على تطوير االستراتيجيات الالزمة إلجراء مفاوضات دولية حول الموارد المائية هدفت إلى تعزيز ا

المشتركة، شارك فيها كبار المسؤولين من وزارات مختلفة معنية بشؤون الموارد المائية المشتركة في 
ير الدولية وجرى خالل الدورة التدريبية عرض لبنود القانون الدولي للمياه والقرارات والمعاي.  العراق

المتعلقة بإدارة المياه الدولية، وتدريب المشاركين على عملية التفاوض الفعلي باالستناد إلى دراسات عن 
  .حاالت فعلية ناجحة من مناطق مختلفة

  
  

  مجلس وزاري عربي للمياه  - 5اإلطار 
  

لى االقتراح الخاص بإنشاء ع 2008يوليو /وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية في تموز  
مجلس وزاري عربي للمياه لتنسيق المواقف العربية في التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه المنطقة العربية، خاصة 

ويتولى هذا المجلس مهمة .  في المائة من المياه السطحية المشتركة تأتي من خارج العالم العربي 60و 54وأن ما بين 
وقد تم إقرار جدول أعمال المجلس .  راف والتنسيق بهدف بلورة رؤية عربية موحدة في موضوع المياهالمتابعة واإلش

وسيعمل على دعم  2009يونيو /حزيران 30و 29العربي للمياه في اجتماعه األول الذي عقد في الجزائر يومي 
  :ف التاليةالمؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والدولية ومساعدتها على تحقيق األهدا

  
  المتكاملة للموارد المائية اإلدارة  -1
  

  توفير شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية؛ •

  وضع خطط التنمية واالستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي؛ •

ة المؤسسية يوإنشاء الهيكلدعم النهج الشمولي التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية  •
  المركزية؛

  وضع تشريعات مائية فعالة؛ •

  .تنمية القدرات البشرية •
  
  تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً  -2
  

تنمية الموارد المائية باستعمال التقنيات البديلة كحصاد مياه األمطار وحصاد مياه الجريان السطحي  •
  والتغذية االصطناعية للمياه الجوفية؛

مائية غير التقليدية من إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه تنمية الموارد ال •
  العادمة، ومعالجة وتحلية المياه، مع العمل على تخفيض تكاليفها؛

  حماية الموارد المائية من التلوث؛ •
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  .دعم األبحاث العلمية •
  
  إدارة الطلب على المياه  -3
  

  ؛ة الفعالية اقتصادياً إلى مجاالت أكثر أهمية وإلحاحاًتحويل استعمال المياه من مجاالت محدود •

  ؛تقليل الفاقد من مختلف االستعماالت •

  ؛تحديد االحتياجات التي يمكن تلبيتها بوسائل أخرى •

  ؛وضع استراتجيات للمياه قصيرة وطويلة المدى مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذها •

تمد على قاعدة معلومات وبيانات يمكن بموجبها تحسين وضع تخطيط متكامل الستعمال الموارد المائية يع •
  ؛كفاءة الري

  ؛وحدة المياه بالمفاضلة على أساس المنفعة الحدية للري داخل نظام اإلنتاجتعظيم الفائدة من  •

إدخال تقنيات جديدة في الزراعة وإنتاج البذور المهجنة ذات اإلنتاجية االقتصادية العالية واالحتياجات  •
  ؛تواخةالمائية الم

  تكثيف الخدمات اإلرشادية؛ •

  .صياغة اإلجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها •

  )تابع( 5اإلطار 
  

  حماية الحقوق المائية العربية  -4
  

تعزيز بناء القدرات التفاوضية العربية وتوفير الدراسات والبحوث والتشريعات والقوانين والمعلومات  •
  ألطراف غير العربية؛ المرتبطة بالموارد المائية المشتركة مع ا

تحليل االتفاقيات الدولية التي تقترحها المنظمات الدولية بهذا الشأن وإبداء الرأي حولها بما يخدم المصالح  •
  العربية؛ 

تحليل االتفاقيات القائمة على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة واستخالص  •
  .مناسبة إلدارة وحماية المصالح العربيةالتدابير المؤسسية والقانونية ال

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة  -1

  
تقدمها في نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2008واصلت بلدان المنطقة في عام   

  .لى بذل جهود إضافية للحاق بالركب العالمي في هذا المضماروتطوير قطاعها، إال أنها ال تزال بحاجة إ
  

 مع للبلدان العربية مقارنة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا مختارة مؤشرات 21 الجدول ويبرز  
 المتوسط مع فرد 100 لكل الثابت الهاتف خطوط عدد مقارنة وعند . العربي العالمي والمتوسط المتوسط
المتحدة  العربية اإلمارات العالمي وهي المتوسط تتجاوز أن استطاعت فقط ة بلدانالثث أن حتضي العالمي،

، البحرينو ،المتحدة العربية هي اإلمارات بلدان ةفي حين تجاوزت المتوسط العربي عشر، وقطر البحرينو
 ،مصرو ،نولبنا ،والكويت ،وقطر، والجمهورية العربية السورية ة،ليبيالجماهيرية العربية الو ،وتونس

العالمي،  المتوسط مع فرد 100 لكل النقال الهاتف خطوط عدد مقارنة وعند  .السعوديةالمملكة العربية و
 بلدانوهذه ال . العالمي وكذلك بالنسبة إلى المتوسط العربي المتوسط تخطتبلداً عشر  يثنا إلى العدد يرتفع

، مانوع ة،ليبيالجماهيرية العربية الو ،الجزائر، وسوتون ،والبحرين ،لعربية المتحدةا واإلمارات ،هي األردن
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العربي  المتوسطوالجدير بالذكر أن  . وموريتانيا ،السعوديةالمملكة العربية و ،والمغرب ،والكويت، وقطر
  . 2008 عامفي  العالمي توسطفرد قد تجاوز الم 100 لكلالنقال  الهاتف لعدد خطوط

  
 العربية اإلمارات هي ة بلدانأربع تمكّنت فرد، 100 لكل اإلنترنت مشتركي عددإلى  بالنسبةو  
المتوسط العربي كل من  ىكذلك تخط . المتوسط العالمي تخطي من والكويت ،وقطر ،البحرين، والمتحدة
 . السعوديةالمملكة العربية و ،ولبنان ،مانوع، والجمهورية العربية السورية ،وتونس ،البحرينو ،األردن

 ،المتوسط العالمي وهي األردن بلدان ةفرد، تخطت تسع 100مستخدمي اإلنترنت لكل  ما يتعلق بعددفيو
المملكة العربية و ،والمغرب ،ولبنان ،والكويت ،وقطر ،وتونس ،البحرينو ،واإلمارات العربية المتحدة

  .لعربيتجاوزت المتوسط ا ،مانوع الجمهورية العربية السورية باإلضافة إلى ،بلدانهذه الو . السعودية
  

 هي اإلمارات بلدان ةفرد، استطاعت ثالث 100 لكل مشتركي الحزمة العريضة وفيما يخص عدد  
استطاعت فقط  بلدان ةيضاف إليها سبعو ،البحرين وقطر أن تتخطى المتوسط العالميو المتحدة العربية

المملكة العربية و ،والمغرب ،ولبنان ،وفلسطين ،مانوع ،وتونس ،تجاوز المتوسط العربي وهي األردن
  .السعودية

  
مقارنة لمعدل مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية مع  21ويبين الجدول   

  .المعدل العالمي، ويسلط الضوء على التقدم المحرز في المنطقة في هذا المجال
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  )2008(ان العربية في البلدمؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -21الجدول 
عدد مشتركي الحزمة العريضة لكل 

 فرد 100
عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 

 فرد 100
عدد مشتركي اإلنترنت لكل 

 فرد 100
عدد خطوط الهاتف النقال لكل 

 فرد 100
 100لكل  عدد خطوط الهاتف الثابت

  فرد

الجزائر 9.64 92.72 0.58 11.93 0.85
البحرين 28.37 180.51 16.63 51.95 16.12

جزر القمر 3.53 6.36 0.28 3.48 ..
جيبوتي 1.27 5.47 0.43 1.53 0.01
مصر 14.73 50.62 3.64 15.42 0.94

العراق 3.6 58.24 .. 1.00 ..
األردن 8.46 86.6 3.73 24.46 2.09
الكويت 18.53 99.59 10.49 34.26 0.93
لبنان 17.03 34.1 6.25 52.22 4.8
الجماهيرية العربية الليبية 16.41 76.71 1.36 5.13 0.16
موريتانيا 2.37 65.07 0.3 1.43 0.18
المغرب 9.46 72.19 1.55 32.59 1.53
عمان 9.84 115.58 2.88 16.84 1.15
فلسطين 8.39 27.8 2.54 8.58 1.39
قطر 20.56 131.39 9.05 34.04 8.07
لعربية السعوديةالمملكة ا 16.27 142.85 7.27 30.55 4.16

الصومال 1.12 7.02 0.11 1.14 ..
السودان 0.86 27.05 0.11 9.19 0.11
 الجمهورية العربية السورية 17.12 33.24 3.36 16.79 1.05
تونس 12.18 84.27 2.77 27.53 2.24
اإلمارات العربية المتحدة 33.63 208.65 26.06 65.15 11.79

يمنال 4.87 16.14 1.29 1.61 ..
)أ(2.7 16.02 )ب(1.19  متوسط البلدان العربية 10.28 62.03
 متوسط البلدان األعضاء في اإلسكوا 10.72 57.5 )أ(3.31 15.09 )ج(1.23

 متوسط بلدان العالم 18.77 59.35 8.37 23.32 6.17

  .www.itu.int. 2008االتحاد الدولي لالتصاالت، : المصدر

  .باستثناء العراق )أ(  
  .باستثناء جزر القمر والعراق والصومال واليمن) ب(  
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  .باستثناء العراق واليمن) ج(  

  .تشير إلى عدم توافر البيانات..   :مالحظة
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  المنطقة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلدانإنجازات بعض   -2
  

  مصر  
  

صاد المعرفة، وسعت جاهدة إلى التزمت مصر بتوفير البيئة التمكينية الضرورية لالنتقال إلى اقت  
وقد أتت هذه .  مكافحة قرصنة حزم البرمجيات وتحرير قطاع االتصاالت وإطالق المبادرات الحكومية

، أحرزت 2003في المائة في عام  69الخطوات بثمارها، فبعد أن بلغ معدل القرصنة في مصر حوالي 
وكالة تنمية صناعة  ا المعلومات بالتعاون معمصر، بفضل الدعم الذي تقدمه وزارة االتصاالت وتكنولوجي

، تقدماً كبيراً في )Information Technology Industry Development Agency-ITIDA()55(تكنولوجيا المعلومات 
ويعد معدل .  )56(2008في المائة في عام  59مجال مكافحة القرصنة تمثَل في انخفاض معدل القرصنة إلى 

 64(اً من المعدالت المنخفضة إذا ما قورن بمعدالت بعض بلدان المنطقة، مثل تركيا القرصنة في مصر حالي
  ).في المائة 66(، والمغرب )في المائة 74(، ولبنان )في المائة 73(، وتونس )في المائة

  
وتُعتبر قرصنة برامج الكمبيوتر قضية عالمية وتحدياً جدياً لعملية تطوير المحتوى الرقمي المحلي   
وقد قُدرت الخسائر الناجمة عن قرصنة برامج الكمبيوتر في .  اً يحد من التبادل الثقافي وانتشار المعرفةوعائق

وفي المقابل، فإن استمرار مصر في تحقيق تقدم .  2008مليون دوالر في عام  158مصر بأكثر من 
الستقطاب التعهيد  دعم موقعها الرائد في المنطقة كمركز ملموس لمكافحة قرصنة البرمجيات من شأنه

)Outsourcing(وزيادة في معدالت النمو االقتصادي ، إذ يؤدي إلى توليد فرص عمل جديدة.  
  

  األردن  
  

تابع األردن دأبه لجذب رؤوس األموال العربية واألجنبية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات   
ل وتحويله إلى صناعة حقيقية تساهم عائداتها استكماالً لتطوير القطاع بالكاموذلك واالتصاالت األردني، 

وجاءت االستراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا  . بشكل مباشر في الناتج المحلي اإلجمالي
تهدف إلى توجيه هي و، )1999( (REACH)" ريتش" استمرار لمبادرةبمثابة ) 2011-2007( المعلومات

نمو في عامالً رئيسياً  باعتباره المعلومات واالتصاالت كنولوجيااألردن قدماً في عملية تطوير قطاع ت
  . االقتصاد الوطني

  
إلى  هزيادة حجم االستثمار في تمثل فيشهد هذا القطاع في السنوات األخيرة نمواً مطرداً  ،وبالفعل  

.  صاالت، غالبيته في قطاع االت1999مليون دوالر في عام  300 مقابل 2008عام في مليار دوالر  2.5
عامل ألف  40ألف عامل بطريقة مباشرة و 20 لى نحوإرفع عدد العاملين في القطاع  تمثل النمو فيكما 

في  4مقابل  )57(2008 المائة في نهاية عامفي  25 لىإنترنت نسبة انتشار اإل زيادةفي ، بطريقة غير مباشرة
ين مشترك مسجالً معدل يمال 5.44إلى  في حين وصل عدد مشتركي خدمة الهاتف النقال ،1999لعام المائة 

  .2008في المائة مع نهاية عام  93انتشار بلغ 

                                                      
)55( gwww.itida.gov.ehttp://. 

)56( Available at: http://global.bsa.org/globalpiracy2008/index.html.  Study 2008 Global Software Piracy IDC,BSA and . 

 .http://www.intaj.net موقع جمعية المعلومات التكنولوجية في األردن )57(
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في ) مكتوب(العالمية على الموقع اإللكتروني األردني  )Yahoo( "ياهو"صفقة استحواذ شركة  وكانت  
تيجية واالسترا "ريتش"لمبادرة  اًنتاج ،مليون دوالر 100أكثر من  تهابلغت قيم ، والتي2009أغسطس /آب

لما لهما من دور في تعزيز التنافسية محلياً وعربياً وعالمياً  ،الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  .واستقطاب االستثمارات

  
  قطر  

  
 واألجنبية العربية األموال رؤوس جذب إلى وسعياً قطر، يف االتصاالت قطاع لتطوير استكماالً  
 بمنح المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس قام فيه، االحتكار ءوإنها القطاع هذا في لالستثمار

 السماح وبذلك ،"قطر مؤسسة"و العالمية" فودافون" شركة من مكون اتحاٍد إلى الثابت للهاتف الثانية ةصالرخ
  " كيوتل" قطر اتصاالت شركة بمنافسة االتصاالت، شركات أكبر من واحدة تُعتبر التي ،"فودافون" لشركة
(Q-tel)، قطر مؤسسة"و" فودافون" ضم الذي االتحاد وكان.  النقال والهاتف الثابت الهاتف خدمتي من كل في "

 تحمل أن المقرر ومن.  2008 عام أوائل في قطر في النقال للهاتف رخصة ثاني لتشغيل بمناقصة فاز قد
 مؤسسات ،"قطر مؤسسة"و" فودافون" إلى باإلضافة ملكيتها، في ويشارك" قطر فودافون" اسم الشركة هذه

 خالل من القطريين على المائة في 40 وقدرها المتبقية النسبة توزع فيما المائة، في 15 بنسبة حكومية قطرية
  .عام اكتتاب

  
الرغم من ارتفاع معدالت انتشاره وعلى  في قطاع الهاتف النقال، الصحي تنافسيالمناخ للوترجمة   
، واصلت هذه الخدمة النمو خالل النصف األول من عام 2008المائة بنهاية عام في  108ت بلغوالتي 
، ووصل إجمالي عدد ينمشترك 254 104في هذا القطاع  تانالهاتف النقال العامل افقد أضافت شركت . 2009

ارتفع معدل  ،وبذلك . 2009يونيو /مليون مشترك بنهاية حزيران 1.937المشتركين في هذه الخدمة إلى 
  .)58(نفسها لفترةلفي المائة  116.88انتشار الهاتف النقال في قطر إلى ما يقدر بنحو 

  
  السعودية العربية المملكة  

  
 ونشرهاواالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا تشجيع استخدام إلى السعودية العربية المملكة سعت  
 قطاع تحرير إلى برامجها الرامية تنفيذ واصلت فقد  .الرقمي مجتمع المعلومات واالقتصاد إلى والتحول
 وإنهاء لهذا القطاع الكامل التحرير مرحلة بدخول إيذاناً واالتصاالت وفتح األسواق المعلومات تكنولوجيا
 اإلقليمي والدولي التكامل عملية وتسهيل واألجنبية العربية رؤوس األموال جذب إلى يؤدي ما فيه، االحتكار
زيادة  حيث من النقال الهاتف قطاع على إيجاباً هذه السياسات وانعكست  .المنطقة في االتصاالت لشبكات

 للهاتف الثالثة الرخصة لتشغيل بمناقصة )59(السعودية (Zain) "زين"فبعد فوز شركة  اإلقليمية، االستثمارات
الهاتف النقال وبدء العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، أعلنت أن عدد المشتركين في خدمة 

أقل من سنة واحدة من إطالقها لهذه الخدمة في  غضون النقال قد تجاوز الثالثة ماليين مشترك في
  .2009يو ليو/نهاية تموز فين مشترك ييمال 3.78، ووصل إلى حوالي 2008أغسطس /آب
  

                                                      
)58(Arab Advisors Group, Strategic Research Services, Qatar cellular lines continue to grow in the first half of 2009 as 

.                     www.arabadvisors.com/services.htm, 16 September 2009.  Available at: Vodafone Qatar officially launches its services  

)59( http://www.sa.zain.com وSaudi Arabia 101509 –rch Service Arab Advisors Group Strategic Resea. 
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في المائة من مجمل مشتركي  9.5حصة تزيد على  "زين"، أصبح لشركة 2009ومع منتصف عام   
 "زين"قدم وتُ  .هانفس مليون مشترك في الفترة 40 ذين بلغ عددهم أكثر منلهاتف النقال في المملكة والخدمة ا

 مرحلة إلى السعودية العربية المملكة النقال في الهاتف سوق ستنقل خدمات الجيل الثالث والتي مجموعة من
  .التنافسية انتشارها وزيادة ها ونسبةونوعيت الخدمات جودة على إيجاباً ينعكس ما التطور والنمو، من جديدة

  
  تونس  

  
 ما عملت تونس على توفير البنية األساسية الضرورية لتشجيع قطاع االتصاالت وإنهاء االحتكار فيه،  
 لشبكات والدولي اإلقليمي التكامل عملية وتسهيل واألجنبية المحلية األموال رؤوس جذب إلى يؤدي

مناقصة لمنح رخصة  امت وزارة تكنولوجيات االتصال في تونس بإعدادقوبعدما   .المنطقة في االتصاالت
رخصة للهاتف  2009يونيو /في حزيرانمنحت  ،"اتصاالت تونس"احتكار شركة  اءنهوإثانية للهاتف الثابت 

 )Divona(" ديفونا"للهاتف النقال إلى تحالف مؤلف من شركتي  )3G/2G(الثابت وخدمات الجيل الثاني والثالث 
ومن المتوقع أن يقوم المشغل الجديد بتسويق خدماته للعموم مع  . )Orange Telecom()60( "ورونج تليكومأ"و

 .الزمةلية اساسك بعد استكمال كافة مراحل تركيب البنى األلوذ ،2010بداية عام 
  

، 2008ففي عام  . وقد عانى سوق الهاتف الثابت في تونس من الركود خالل العامين الماضيين  
أما  . مليون خط 1.239في المائة ليصل إلى  2.67عدد خطوط الهاتف الثابت انخفاضاً ملحوظاً قارب  سجل

مشترك ليصل عدد  6000أضاف سوق الهاتف الثابت  ، فقد2009ة األولى من بداية عام في األشهر الست
ت بلغتشار التي وانعكس ذلك انخفاضاً في نسبة االن.  مليون مشترك 1.245المشتركين إلى ما مجموعه 

ومن   .2007في المائة مع نهاية عام  12.4بالمقارنة مع  2009يوليو /في المائة مع نهاية تموز 11.99
خاصة  ،المتوقع أن يكون لدخول شركة ثانية سوق الهاتف الثابت أثر إيجابي على قطاع االتصاالت في تونس

  .كلفة وارتفاع نسبة االنتشارتفاض الأنه يؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحسين نوعية الخدمة وانخو
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار التكامل اإلقليمي  -3
  

يؤدي االستثمار في قطاع المعلومات واالتصاالت دوراً بارزاً في تسهيل عملية التكامل اإلقليمي   
تطور هذا القطاع إحراز نسب نمو ويتيح .  والدولي، حيث إن لهذا القطاع أثراً مهماً على جميع أوجه الحياة

أعلى، ويحد من الحواجز التقليدية مثل الوقت والمسافة، ويساهم في تحفيز تجارة الخدمات والسلع التي تعتمد 
إال أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء في .  عليها االقتصادات الحديثة
ة التي يشهدها، لم يصل بعد إلى المدى والمستوى المطلوبين، مما يحد من مساهمة اإلسكوا، وبالرغم من الزياد

وفي هذا السياق، قد يكون .  قطاع االتصاالت في التكامل االقتصادي بين المنطقة العربية وغيرها من المناطق
 جال وهي شركةمن المفيد إلقاء الضوء على إنجاز شركة اتصاالت عربية أحرزت تطوراً ملحوظاً في هذا الم

  ).6اإلطار (القطرية  "كيوتل"
  
  
  
  

                                                      
)60 (Arab Advisors Group Strategic Research Service – Tunisia 102609. 
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  شركة االتصاالت العربية عبر الوطنية الجديدة "كيوتل"  - 6اإلطار 
  

وهي سابقاً شركة مملوكة من الحكومة عرفت باسم المؤسسة (أو اتصاالت قطر  (Q-tel)" كيوتل"تم تأسيس شركة   
المجلس األعلى  هي شركة مرخصة من قبل، و1998عام  لدوحةا في )العامة القطرية لالتصاالت السلكية والالسلكية

  .رالثابتة والجوالة في قط لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتوفير خدمات االتصاالت
  

إحدى شركات تشغيل االتصاالت الخليوية الرئيسية في الشرق األوسط " كيوتل"وخالل فترة وجيزة أصبحت   
مليون مشترك في ثمانية بلدان عربية هي قطر،  57ويتعدى عدد المشتركين فيها   .وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا

والكويت، وعمان، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والجزائر، وتونس، باإلضافة إلى إندونيسيا، وجزر 
للدعم  بافتتاح مكتب 2009 وكجزء من خططها للتوسع في بلدان جنوب شرق آسيا، قامت الشركة في عام.  المالديف

  .نالفلبي اإلقليمي في سنغافورة، كما أعلنت أنها في صدد إطالق خدمة اإلنترنت الالسلكية ذات الحزمة العريضة في
  

 2008ونجحت الشركة خالل السنوات العشر األخيرة في تقديم أحدث خدمات الهاتف الثابت والنقال، وفي عام   
 Wi-tribeألول مرة في األردن بعد إطالق خدمة  (Broadband)ة ذات الحزمة العريضة أطلقت خدمة اإلنترنت الالسلكي

وفي العام نفسه، أتمت  . في المنطقة WiMAXستراتيجية نشر خدمات إاعتُبرت الخطوة األولى لكيوتل في تطبيق  التي
ئي .تي.ونيسيا لالتصاالت بيإند"و" إندونيسيا لالتصاالت المحدودة"عملية استحواذها على كل من شركتي " كيوتل"

مليار دوالر، مما  1.8، وذلك مقابل "إندوسات"في المائة من شركة  40.8، اللتين تمتلكان حصة مجتمعة تبلغ "المحدودة
ضاعف من عدد عمالئها وأدى إلى فتح آفاق جديدة أمام استثماراتها في إندونيسيا، رابع أكبر بلدان العالم من حيث عدد 

مسجلة زيادة سنوية  2008مليارات دوالر في نهاية عام  5.58ت الشركة إيرادات عالية وصلت إلى وحقق.  السكان
  .في المائة 93نسبتها 

  
وما تتيحه من فرص التملك والشراكة وإنشاء المشاريع الجديدة هي " كيوتل"ستراتيجية التي تتبعها شركة إلإن ا  

مقاييس عالية في نوعية وفعالية الخدمات التي توفرها بحيث قد تصبح ستراتيجية توسعية ستجعل منها شركة عالمية ذات إ
 .2020 من بين أكبر عشرين شركة اتصاالت في العالم بحلول عام

___________________  

 .http://www.qtel.com.qa: المصدر

  
  :ات واالتصاالت في بلدان المنطقةتكنولوجيا المعلوم  -4

  )61(ة الماليةاإلنفاق والصادرات واألزم     
  

قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونسبتها من الناتج المحلي  22يتضمن الجدول   
في بلدان عربية مختارة، وذلك بالمقارنة مع كل من إيران وآيرلندا  2007و 2006و 2005اإلجمالي لألعوام 

                                                      
  : المراجع لهذا الجزء) 61(

The World Bank, World Development Indicators Online, 28 October 2009.  Available at: 
.                                                                                           TISTICS/Resources/front.pdfhttp://siteresources.worldbank.org/DATASTA 

UNCTAD, World Information Economy Report 2009: Trends and Outlook in Turbulent Times, Chapter 3, Evolving Patterns 
.                                                                                                http://www.unctad.org/en/docs/ier2009_en.pdfble at: Availa.  in ICT Trade 

 12- 11اإلسكوا، تقرير اجتماع الخبراء حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا، بيروت، 
  .E/ESCWA/ICTD/2009/6، 2009مارس /آذار

، 2009مايو /أيار 7-5اإلسكوا، تقرير ورشة عمل حول االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القاهرة، 
E/ESCWA/ICTD/2009/11. 
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لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المكونات وتشمل مكونات مؤشر قيمة اإلنفاق ع.  وتركيا والهند والعالم
الصلبة ألجهزة الحاسوب، وبرمجيات الحاسوب وتطويرها، والخدمات المتعلقة بالحاسوب، وخدمات 

على تكنولوجيا  ازدياد الفارق في قيمة اإلنفاق 22 ويبين الجدول.  االتصاالت السلكية والالسلكية ومعداتها
 ن،ومجموع قيمة اإلنفاق في األرد) دوالر ارملي 36.1(بين تركيا ، وذلك 2007المعلومات واالتصاالت لعام 
ويتضاعف الفارق عند مقارنة .  والمغرب ،ومصر ،والكويت ،والجزائر ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة

  . قيمة اإلنفاق في الهند مع مجموع قيمة اإلنفاق في البلدان العربية المختارة
  

نفاق البلدان العربية المختلفة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة من ولدى النظر إلى إ  
أن عدداً منها فاق المتوسط العالمي خالل الفترة  22الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان، يالحظ من الجدول 

ئة مقابل متوسط في الما 9.2ففي األردن، بلغ متوسط اإلنفاق خالل الفترة المذكورة حوالي .  2005-2007
في المائة، وفي المغرب، بلغ متوسط اإلنفاق كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  6.5عالمي بلغ حوالي 

في حين أن إنفاق عدد من البلدان العربية يقارب المتوسط العالمي، مثل .  في المائة خالل الفترة نفسها 8.1
  . بدرجات أقل الكويت والمملكة العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة وتونس ومصر، تليها

  
  اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونسبته من الناتج المحلي اإلجمالي  -22الجدول 

  )2007و 2006و 2005(
  

  

 (*)الناتج المحلي اإلجمالي
  قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 (*)اإلجماليونسبتها من الناتج المحلي 
 )نسبة مئوية( )بماليين الدوالرات()بماليين الدوالرات(

2005 2006 2007 2005 2006 2007 200520062007
 8.9 10.08.9 1479 1325 1262 16532 14839 12611 األردن

 .. 5.1 5.3 9761 8313 7106 .. 163296 133000 اإلمارات العربية المتحدة
 3.5 3.6 3.1 9989 19201522288128605860187979 إيران
 5.9 6.2 6.2 15279 13512 20084321917625901812403 آيرلندا
 5.5 5.5 5.3 36067 29354 25849 655881 529932 483992 تركيا
 6.0 5.7 5.3 2109 1771 1672 350220 30962 28968 تونس

 2.5 2.6 2.7 3389 3003 2738 134304 116460 102339 الجزائر
 4.5 4.3 4.6 5078 4347 3748 112116 101647 80798 الكويت
 5.8 5.7 5.6 7623 8968610748413047650486126 مصر

 8.3 8.0 8.0 6243 59524656377511947655253 المغرب
 4.7 4.4 4.4 17970 15837 13728 383587 356630 315580 المملكة العربية السعودية

 5.6 5.2 5.2 65648 47138 42314 1176890 914892 810151 الهند
 4.6 4.6 4.4 38786 32248 27090 852276 707154 614796 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 6.5 6.5 4523214148947792548910572964039320574035450976.6 العالم
  

  . ,www.worldbank.org Available at:, 28 October 2009.  neWorld Development Indicators OnliThe World Bank  :المصدر
  

  .تشير إلى عدم توافر البيانات..   :مالحظة
  

عن تلك الواردة في قاعدة بيانات هذه  2009و 2008تختلف بعض األرقام في تقرير المؤشرات العالمية للتنمية للعامين ) *(  
  .عتبارها محدثة عن سابقتهاالمؤشرات على اإلنترنت، وقد تم اعتماد األخيرة با
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قيمة صادرات خدمات الحاسوب واالتصاالت وخدمات  23الصادرات، يبين الجدول  وبالنسبة إلى  
ونسبتها من إجمالي قيمة صادرات  2007و 2006و 2005تجارية أخرى في بلدان عربية مختارة لألعوام 

مل قيمة توتش.  آيرلندا وتركيا والعالمالخدمات التجارية، وذلك بالمقارنة مع قيمة هذه الصادرات في 
صادرات خدمات الحاسوب والمعلومات واالتصاالت وغيرها من الخدمات التجارية على خدمات االتصاالت 

وخدمات البريد والتوصيل، وبيانات الحاسوب، والخدمات المتعلقة باألخبار بين المقيمين وغير  ،الدولية
ص، وخدمات األعمال التجارية والمهنية والتقنية، والخدمات الشخصية المقيمين، وخدمات التشييد، والتراخي

  .  والثقافية والترفيهية
  

دوالر، تشكل أكثر من ثالثة  ارملي 7.9والبالغة وتبين المقارنة أن قيمة هذه الصادرات في آيرلندا   
ت قيمة هذه الصادرات وبعد أن تراجع.  مجموع قيمة الصادرات في البلدان العربية المختارة) 3.6(أضعاف 

في المائة من  17.3حيث شكلت نسبة  2007، عادت وارتفعت في عام 2006و 2005في مصر بين عامي 
وما زالت مصر ضمن البلدان العشرة النامية األولى بالنسبة إلى .  إجمالي صادراتها من الخدمات التجارية

  .2007رتيب عام قيمة صادرات الخدمات التجارية، وتحتل المركز التاسع في ت
  

وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة صادرات خدمات الحاسوب واالتصاالت وخدمات تجارية أخرى لعام   
، وهي للعام نفسه قيمتها في تركيا جاوزتت) دوالر ليارم 5.4(والكويت ) دوالر ليارم 6.9(في لبنان  2007

ات الخدمات التجارية في لبنان المائة من إجمالي قيمة صادرفي  63.3وفي المائة  53.5تشكل نسبة 
  .على التوالي والكويت

  
  ونسبتهاصادرات خدمات الحاسوب واالتصاالت وخدمات تجارية أخرى   -23الجدول 

  )2007و 2006و 2005(من صادرات الخدمات التجارية       
  

 

 )أ(الخدمات التجارية صادرات
  ب واالتصاالت وخدمات تجارية أخرىصادرات خدمات الحاسو

 )أ(سبتها من صادرات الخدمات التجاريةون
 )نسبة مئوية( )بماليين الدوالرات()دوالراتماليين الب(
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 10.6 9.2 14.7 350 262 329 3298 2850 2239 األردن
 89.2 87.9 87.5 79356 60352 51974 88994 68660 59402 آيرلندا
 47.4 46.3 47.4 1670 1537 1445 3524 3322 3048 البحرين
 12.7 13.8 12.8 3585 3450 3379 28253 24998 26328 تركيا
 15.7 15.5 16.0 746 643 622 4757 4162 3901 تونس

)ب(12.9 15.4 15.5 )ب(342 398407)ب(256026492649 الجمهورية العربية السورية

 20.3 15.3 7.9 69 34 8 342 220 101 السودان
 36.4 34.3 22.4 593 450 211 1631 1301 939 عمان
 63.3 58.9 37.3 5425 4112 1413 8572 6982 3789 الكويت
 53.5 52.9 44.9 6948 6107 4870 12982 11549 10840 لبنان
 17.3 17.4 19.7 3407 2754 2852 19660 15834 14449 مصر

 21.7 19.4 21.9 2491 757092691149016591796 المغرب
 18.6 54.7 20.6 108 28546857859256 اليمن
 50.8 50.2 48.9 249930128255883368898122257514183781711084 العالم

  .www.worldbank.org Available at:, 28 October 2009.  World Development Indicators OnlineWorld Bank,  The :المصدر
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عن تلك الواردة في قاعدة بيانات هذه  2009و 2008تلف بعض األرقام في تقرير المؤشرات العالمية للتنمية للعامين تخ )أ(  
  .المؤشرات على اإلنترنت، وقد تم اعتماد األخيرة باعتبارها محدثة عن سابقتها

  ,http://siteresources.worldbank.org/at: , Table 4.2.  Available World Development Indicators 2009The World Bank) ب(  
       .                                                                                                                            DATASTATISTICS/Resources/wdi09introch4.pdf  

ة العالية التي تتطلب درجة عالية من البحث والتطوير، قيمة الصادرات ذات التقني 24ويبين الجدول   
وتشمل هذه   .ونسبتها من إجمالي الصادرات الصناعية في بلدان عربية مختارة وفي إيران وتركيا والعالم

 ،واألجهزة العلمية ،يةلطيران، والحواسيب، والمواد الصيدلوا ،الصادرات المنتجات المتعلقة بالفضاء
  . يةوالمعدات الكهربائ

  
مليون  375والتي بلغت  2007وتبين المقارنة أن قيمة الصادرات ذات التقنية العالية في إيران لعام   

والمملكة العربية  ،ومصر ،وعمان ،والجمهورية العربية السورية ،والبحرين ،دوالر تفوق مثيلتها في األردن
في كل من المغرب  2007صادرات لعام وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة هذه ال.  واليمن مجتمعة ،السعودية

  ).مليون دوالر 328(قيمتها في تركيا  تجاوزت) مليون دوالر 565(وتونس ) مليون دوالر 858(
  

  مقارنةاإلسكوا األعضاء في بلدان الالصادرات ذات التقنية العالية في بعض   -24الجدول 
  )2007و 2006و 2005(أخرى والعالم  بلدانب    

  
 )أ(ات ذات التقنية العالية ونسبتها من إجمالي الصادرات الصناعيةقيمة الصادر

 )نسبة مئوية()بماليين الدوالرات(
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 1.1 1.2 1.4 38 35 34 األردن
 )ب(6.0 6.2 2.5 )ب(375 375 127 إيران

 0.0 0.1 0.1 0.5 0.3 0.4 البحرين
 0.4 0.4 1.5 328 258 906 تركيا
 5.3 6.6 4.4 565 563 344 تونس

 .. 0.8 2.1 .. 29 18 الجمهورية العربية السورية
 0.5 0.3 0.3 8 3 2 عمان
 0.2 0.5 0.4 5 15 9 مصر

 9.1 10.1 10.0 858 830 707 المغرب
 0.6 0.9 0.6 121 148 91 المملكة العربية السعودية

 1.4 6.1 0.8 1 3 0.2 اليمن
 18.1 20.6 20.6 .. 1807189 1572836 العالم

 . ,www.worldbank.org, 28 October 2009.  Available at: World Development Indicators OnlineThe World Bank  :المصدر

  .تشير إلى عدم توافر البيانات: .. مالحظة

ن تلك الواردة في قاعدة بيانات هذه ع 2009و 2008تختلف بعض األرقام في تقرير المؤشرات العالمية للتنمية للعامين ) أ(  
  .المؤشرات على اإلنترنت، وقد تم اعتماد األخيرة باعتبارها محدثة عن سابقتها

  ,http://siteresources.worldbank.org/, Table 5.12.  Available at: World Development Indicators 2009The World Bank) ب(  
       .                                                                                                                            introch4.pdfDATASTATISTICS/Resources/wdi09  

  
في جزء أصابت آثار األزمة المالية العالمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يساهم قد و  

 كانتإنتاج تكنولوجيا المعلومات، بينما  فيبشكل أساسي وظهر تأثير األزمة .  لدوليةهام من التجارة ا
قطاع على ال هذاوتكمن قدرة .  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر مرونة وأقل تأثراً باألزمة
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ر االتصال بالحزمة تلقي آثار األزمة في إمكانية إعادة هيكلية تقديم الخدمات ومصادرها، وذلك من خالل توف
  .العريضة الفائقة السرعة التي تمكّن المؤسسات من إنتاج الخدمات في األماكن األكثر فعالية

  
العربية، تزداد أهمية تعزيز االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البلدان وفي   

ولتعزيز هذا .  الوافية عن مكوناتهوتطوير الخدمات المتعلقة به، وذلك باإلضافة إلى توفير اإلحصاءات 
توجيه سياساتها وجهودها الوطنية هذه البلدان القطاع ومرونة خدماته في ظل األزمة المالية العالمية، بإمكان 

إتاحة خدمات الحزمة العريضة للجميع وبكلفة معقولة؛ وتوفير البيئة التشريعية :  ليما يواإلقليمية نحو 
مثل البرمجيات وصناعة المحتوى  ،ئمة لالستثمار في هذا القطاع ومجاالته المختلفةوالتنظيمية والمالية المال

الخاص؛ وتعزيز القدرات الوطنية المتعلقة والشراكات بين القطاعين العام  إقامةالرقمي العربي؛ وتسهيل 
وجيا المعلومات وبتطوير قطاع تكنول.  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها من خالل برامج التعليم

النمو تحقيق في  ة هذا القطاعواالتصاالت والخدمات المرتبطة به، تستطيع البلدان العربية زيادة مساهم
  .فرص عمل جديدة، وتعزيز التعاون القطاعي واإلقليمي توليداالقتصادي، و

  
  المنطقة والعالم لمجتمع المعلومات في متابعة تنفيذ مقررات القمة العالمية  -5

  
القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى ردم الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة  تدفه  

وقد عقدت القمة على مرحلتين، األولى في جنيف عام .  وتعزيز نشوء مجتمع المعلومات المنصف والجامع
النفاذ واإلنترنت واآلليات المالية،  ومن المواضيع الرئيسية للقمة إدارة.  2005والثانية في تونس عام  2003

باإلضافة إلى  ،حرية تدفق المعلوماتوحرية التعبير، والتنمية المستدامة، والشامل إلى المعلومات والمعرفة، 
دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا ) 1: (التاليةحد عشر خط عمل األ

النفاذ إلى ) 3(ية للمعلومات واالتصاالت؛ ساسالبنية األ) 2(؛ المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات ) 5(بناء القدرات؛ ) 4(المعلومات والمعرفة؛ 

التنوع الثقافي ) 8(تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ) 7(البيئة التمكينية؛ ) 6(واالتصاالت؛ 
األبعاد األخالقية لمجتمع ) 10(وسائط اإلعالم؛ ) 9(لثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي؛ والهوية ا

  .التعاون الدولي واإلقليمي) 11(المعلومات؛ 
  

العملية التحضيرية من  وذلك فيدور ريادي في األعمال المتعلقة بالقمة، باإلسكوا  اضطلعتوقد   
متابعة مقررات القمة  وفي ،ديد االحتياجات واألولويات اإلقليميةخالل تعزيز مفهوم مجتمع المعلومات وتح

المؤتمرات الدولية لمتابعة أعمال القمة وتنظيم مؤتمرات إقليمية تهدف إلى استمرارية المساهمة في من خالل 
معلومات مؤتمر حول المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة العالمية لمجتمع الالآخرها كان العمل وزيادة وتيرته، و

  .)2009يونيو /حزيران 18- 16 ،دمشق(
  

  المؤتمرات الدورية لمتابعة مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات  - 7اإلطار 
  

، يقوم الميسِّران الرئيسيان للقمة، 2005منذ انتهاء المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس عام   
 للتربية المتحدة األمم منظمةو ،(International Telecommunication Union-ITU)الت وهما االتحاد الدولي لالتصا

وتعقد هذه المؤتمرات عادة .  ومخرجاتها ، بتنظيم مؤتمرات دورية لمتابعة تنفيذ مقررات القمة)اليونسكو( والثقافة والعلم
في موعده في جنيف وسمي منتدى عام وقد عقد آخر هذه المؤتمرات .  مايو من كل سنة/في جنيف خالل شهر أيار

وتضمن المنتدى أكثر من .   ، بمشاركة فعلية في التنظيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونكتاد(*)للقمة العالمية 2009
جلسة وحضره مئات من المشاركين الذين مثلوا الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، فضالً عن  35

وشملت مواضيع المناقشة الرئيسية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق .  ن المنظمات الدوليةالعديد م
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األهداف اإلنمائية لأللفية، وآثار األزمة المالية العالمية على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضالً عن 
  .ياق الجهود المبذولة لتطبيق بروتوكول كيوتو الخاص بالقضايا البيئيةالدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التكنولوجيا في س

_________________  

  (*) http://www.itu.int/wsis/implementation/2009/forum/geneva. 

ستعراض الالعربية  انمنتدى لمختلف أصحاب المصلحة في البلد ةلمتابعة اإلقليميا وقد شكل مؤتمر  
عمل الخطط إلى باإلضافة  ،عشر المذكورة أعاله دحنفيذ خطوط العمل األالتقدم المحرز نحو ت

االستراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع المعلومات في العالم العربي، ومن بينها التي  قليميةاإلستراتيجيات االو
مؤتمر وتناول ال  .2012-2007بناء مجتمع المعلومات : العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

ية للمعلومات واالتصاالت، وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات ساسعدة مواضيع هامة تتعلق بتطوير البنية األ
 ،وقياس الفجوة الرقمية ،لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإالعربية، وتعزيز النفاذ  بلدانواالتصاالت في ال

  .لمنصف والموجه نحو اإلنسانوقياس التقدم المحرز نحو مجتمع المعلومات الجامع وا
  

  توصيات مؤتمر المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات  - 8اإلطار 
  

توصل مؤتمر المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى مجموعة من التوصيات لتسريع   
تمع المعرفة وتحفيز المنظمات الدولية ومنها اإلسكوا، واالتحاد الدولي عملية تطوير مجتمع المعلومات، والوصول إلى مج

لالتصاالت، واليونيسكو، ودعم جهود المنطقة العربية وبوجه خاص القضايا المتعلقة بأسماء النطاقات العربية، وقياس 
للغوي على اإلنترنت وتعزيز مجتمع المعلومات، وتحسين البيئة التمكينية وحوكمة اإلنترنت، وزيادة التنوع الثقافي وا

ويمكن اعتبار توصيات المؤتمر بمثابة خريطة طريق لمتابعة العمل من أجل تحقيق أهداف .  المحتوى الرقمي المحلي
   :ومن أهم هذه التوصيات.  القمة العالمية لمؤتمر المعلومات

  
  :دعوة الحكومات العربية إلى القيام بما يلي  )أ(  

  
االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والعمل على تذليل العوائق التي تعترض خطى تسريع الخطى في تنفيذ  •

  التنفيذ؛

تحسين البيئة التمكينية، بما فيها حوكمة اإلنترنت، بغية تطوير مجتمع المعلومات وبناء صناعات تكنولوجيا  •
  اءات عملية وتسهيالت محفزة لذلك؛المعلومات واالتصاالت، واتخاذ إجر

ثمارات اإلقليمية والخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوقيتها في الزمن تشجيع االست •
  المناسب، وتحويل األزمة العالمية المالية الحالية إلى فرصة لردم الفجوة الرقمية؛

ات زيادة الميزانيات الخاصة ببرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلوم •
  واالتصاالت، وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات ومراكز البحوث؛

تحفيز التفاعل والتعاون بين البلدان العربية لتنفيذ المشاريع اإلقليمية ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية  •
ت واالستفادة من والعلمية للمنطقة العربية، والمساهمة في تمويل هذه المشاريع، وزيادة تبادل الخبرا

  .الدروس المستقاة من تجارب البلدان العربية األخرى
  

  :دعوة المؤسسات غير الحكومية إلى القيام بما يلي  )ب(  
  

المشاركة الفعالة في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية والوطنية والمشاريع ذات الطابع اإلقليمي،  •
  اء مجتمع المعرفة العربي؛مات وبنبغية تسريع تطوير مجتمع المعلو

نشر الوعي والقيام بالتدريب في مواضيع ذات أهمية خاصة للمجتمع واألفراد، كنشر ثقافة أمن وحماية  •
الفضاء السيبراني، وحماية األطفال من االستغالل واالنحراف من خالل اإلنترنت، واالستفادة من الخدمات 
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  عربي؛اإللكترونية، وتشجيع تطوير المحتوى الرقمي ال

المساهمة، من خالل برامج خاصة، في تمكين الشباب والمرأة وأصحاب االحتياجات الخاصة من استخدام  •
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  

  )تابع( 8اإلطار 
  

  :دعوة القطاع الخاص إلى القيام بما يلي  )ج(  
  

واالتصاالت، بهدف تحسين الترابطية  تنفيذ مشاريع إقليمية الستكمال البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات •
بين البلدان العربية، والمساهمة في التطوير التكنولوجي، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  على نحو يتالءم مع احتياجات األسواق العربية والعالمية؛

نية لبناء مجتمع المعرفة، وأداء المشاركة مع القطاع العام في تنفيذ المشاريع االستراتيجية اإلقليمية والوط •
  .ل مرحلةدور فاعل في إدخال التكنولوجيات الحديثة إليها على نحو يتالءم مع االحتياجات في ك

  
دعوة المنظمات الدولية واإلقليمية في المنطقة، وخاصة اإلسكوا، واالتحاد الدولي لالتصاالت، واليونسكو،   )د(  

  : ى القيام بما يليوجامعة الدول العربية ومنظماتها، إل
  

متابعة تنسيق الجهود وتكثيف التعاون فيما بينها من أجل دعم وتنفيذ الخطط اإلقليمية الخاصة بتطوير  •
  مجتمع المعلومات وتنفيذ توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ولوية الخاصة تقديم الدعم الفني للبلدان وتنظيم اجتماعات إقليمية وورشات عمل في المواضيع ذات األ •
بالمنطقة العربية، مثل شبكات وخدمات الحزمة العريضة، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت، ودفع تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي؛ 

متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية واإلقليمية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا  •
  االت؛المعلومات واالتص

توحيد الجهود في المواضيع الهامة عالمياً وإقليمياً، مثل حوكمة اإلنترنت، واعتماد أسماء النطاقات  •
  العربية؛

تكثيف التعاون لبناء قدرات بلدان المنطقة في تنفيذ مشاريع إقليمية خاصة بتطوير البيئة التمكينية لمجتمع  •
  .تمع المعلوماتالمعلومات، وتحسين الخدمات اإللكترونية، وقياس مج

  
  الفريق العربي والمنتدى العالمي الرابع: المنطقة العربية وحوكمة اإلنترنت  -6

  
 واالقتصادية االجتماعية وآثارها المستدامة، البشرية التنمية مجال في إلنترنتل الحاسم الدور يدفع  
 في مشتركة مصلحة لعالميا وللمجتمع.  الواقع أرض على اإلنترنت يحكم نم حول التساؤل إلى الهامة،
 حلّت وقد . وتطورها اإلنترنت أمن تكفل أن شأنها من المشاركة على وقائمة شاملة حوكمة نماذج تطوير
 في ،هامرحلتيب المعلومات لمجتمع العالمية القمة صدارة في اإلنترنت على الدولي المجتمع يعلقها التي األهمية
 في اإلنترنت المعلومات لمجتمع العالمية القمة وضعت حين وفي.  2005 عام تونس وفي 2003 عام جنيف
 بالعزلة شعرت التي النامية البلدان أبدته إحباط من النقاشات تخُل لم العامة، للسياسات الدولية النقاشات صلب

 النقاشات في المشاركة ألهمية مدركة البلدان هذه وأصبحت.  حالياً الموجودة الحوكمة هياكل عن واالستبعاد
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 2003 عام في بدأ الذي الجدل هذا زال وما.  )62(للحوكمة ترتيبات أية بشأن والتوقعات اآلراء عن والتعبير
   .مستمراً

 
 في دولي توافق وجود من الرغم على ألنه ساخن عالمي جدل موضع اإلنترنت حوكمة قضايا وكانت  
 البلدان من كثير يشعر والتي الحالية، ةالحوكم هياكل على اتفاق يوجد ال القضايا، هذه أهمية بشأن اآلراء
 برنامج اعتماد تم ،2005 عام تونس في عقدت التي القمة من الثانية المرحلة وفي  .عنها مستبعد بأنه النامية
 لحوار جديد منتدى بعقد المتحدة لألمم العام األمين إلى طلباً تضمن الذي المعلومات مجتمع بشأن تونس عمل
 لذلك، استجابةو.  )63(اإلنترنت حوكمة لمستقبل العامة السياسة حول المتعددون لحةالمص أصحاب به يقوم
 وتنتهي 2006 عام في تبدأ سنوات، خمس على تمتد كعملية ،(IGF) اإلنترنت إدارة منتدى العام األمين أطلق
 سياسة مبادئ حول العالمي الحوار نطاق لتوسيع المجال وإتاحة تيسير إلى وتهدف ،2010 عام بنهاية

 أهم لمناقشة منتدى بأنه اإلنترنت إدارة منتدى مهمة حددت وقد.  وشاملة مفتوحة عملية خالل من اإلنترنت
  .وتطويرها واستقرارها وأمنها ومتانتها استدامتها وتعزيز اإلنترنت لحوكمة العامة بالسياسة المتعلقة القضايا

  
 عملية ذلك في بما اإلنترنت، حوكمة بقضايا المتعلقة المناقشات في النامية البلدان مساهمات تزال الو  

-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) "آيكان" المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت هيئة
ICANN)، تقتصر ما غالباً االجتماعات، تلك في النامية البلدان تشارك عندما وحتى.  اآلن حتى نسبياً محدودة 

 أن في شك وال.  المصلحة أصحاب من أوسع مجموعة تشمل وال اتالحكوم عن ممثلين على ركةالمشا
 فقدت هنا ومن فيها، بفعالية المشاركة بوسائل وال العملية بتلك كافية دراية على ليس النامية البلدان من الكثير
   .عالميةال الساحة على احتياجاتها وتبيان مرئياتها لتقديم قيمة فرصاً البلدان هذه
  
 عمل منتدى إدارة اإلنترنت وأهميته للبلدان العربية  )أ(
  

تحدياً وفرصة ألصحاب المصلحة ذوي وجهات النظر المختلفة لتبادل  منتدى إدارة اإلنترنتيشكل   
تعزيز التعاون بين جميع األطراف المعنية تحقيقاً لهدف رئيسي هو من أجل األفكار واآلراء والخبرات 

ومع أن هذا المنتدى هو في المقام األول مجال للمناقشة وليس لديه .  اء لإلنترنت والستخدامهاالتطوير البنّ
حوكمة اإلنترنت والتوصل  يوفر مساحة لم يسبق لها مثيل لمعالجة قضاياإال أنه قرارات، الصالحية اتخاذ 

ضمان استدامتها ومتانتها بإدارة اإلنترنت وإلى توافق في اآلراء بشأن السياسات العالمية فيما يتعلق 
   .واستقرارها وأمنها وتطويرها

  
  .2010- 2006عمله  ويتوقف قرار تمديد هذا المنتدى على تقييم النتائج التي أنجزت خالل فترة  

نوفمبر /تشرين الثاني 2 -أكتوبر /تشرين األول 30 ،أثينا( لمنتدى إدارة اإلنترنتاالجتماع األول  كانو
ريو دي (وناقش االجتماع الثاني .  واألمن ،واالنفتاح ،والتنوع ،النفاذ: ة مواضيع هيناقش أربعقد ) 2006
المواضيع نفسها، باإلضافة إلى موضوع جديد يتعلق بموارد ) 2007نوفمبر /تشرين الثاني 15-12 ،جانيرو

على ) 2008ديسمبر /كانون األول 6-3 ،حيدر أباد، الهند(وركز االجتماع الثالث .  اإلنترنت الحرجة
) 2009نوفمبر /تشرين الثاني 18- 15شرم الشيخ، مصر، (الرابع جتماع أما اال.  موضوع اإلنترنت للجميع

                                                      
)62(M. Krummer, Internet Governance and the Need for an Inclusive Multi-stakeholder Dialogue.  Available at: 

       .                                                                                                                            http://www.oecd.org/dataoecd/60/53/37985809.pdf  

 . http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html: برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات متاح على) 63(
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اإلنترنت وقضايا جديدة تتعلق بالنمو  فبحث المواضيع نفسها باإلضافة إلى نظام أسماء النطاقات وبروتوكول
باع نهج جديد بشأن الخصوصية وحماية يترتب عنها من قضايا تحتم ات المطرد للشبكات االجتماعية وما

حرية التعبير ي ينشئه المستخدمون وحقوق التأليف وذتنطبق على المحتوى ال البيانات والقواعد التي
 .عدا االجتماع الثالث وقد شاركت اإلسكوا بفاعلية في جميع اجتماعات المنتدى ما . القانوني والمحتوى غير

  
 ،، وهي النفـاذ لمنتدىلوالثاني ول األجتماعين االفي  نوقشتالتي  كانت المواضيع الخمسة الرئيسيةو  
الذي اعتمد في " اإلنترنت للجميع"وموارد اإلنترنت، أساساً للهيكل األكثر شمولية  ،واألمن ،واالنفتاح ،والتنوع

ـ    تلكوظلت .  االجتماع الثالث م المواضيع الخمسة ضمن أولويات جدول أعمال االجتماع الثالـث، لكنهـا ل
ودفعت إلى الصدارة ثالثة مواضيع رئيسية شاملة اعتبرت أكثر .  تصنف كمواضيع رسمية للجلسات الرئيسية

وإدارة موارد اإلنترنت الحرجة،  ،وتعزيز األمن السيبراني ،تحديداً وتفصيالً، هي الوصول إلى المليار المقبل
  .ورة آنفاًسلط كل منها الضوء على عدد من المواضيع األساسية المذكوالتي 

  
ومع ذلك، فإن .  مناسب للنقاش أنه وسطٌ منتدى إدارة اإلنترنتوبعد أربعة اجتماعات عالمية، أثبت   
للمندوبين من البلدان النامية، وال سيما من المنطقة العربية، لم يوازن بعد المشاركة  ةالمحدود المشاركة
وباإلضافة إلى ذلك، انبثق .  المتقدمة البلدانني من لمهنيين واألكاديميين والحكومات والمجتمع المدلالنشطة 

عن االجتماعات العالمية الثالثة العديد من المناسبات الوطنية واإلقليمية المتعلقة بإدارة اإلنترنت والتي تهدف 
  .إلى معالجة قضايا اإلنترنت ذات الصلة على الصعيدين المحلي واإلقليمي

  
ال تؤهل البلدان األقل نمواً التي ة يدعدالسياسية القتصادية واالة وجتماعياالتباينات ال وبالنظر إلى  

 منتدى إدارة اإلنترنت، بوصفهمن فإن المطلوب  ،لالندماج في المناقشات العالمية حول حوكمة اإلنترنت
وقد تبين من .  دعم إلطالق اجتماعات إقليمية خاصة لخدمة مصلحة هذه البلدانال يوفرعملية مشروعة، أن 

أن  )64(2008فبراير /لمنتدى في المشاورات المفتوحة التي عقدت في شباطلل تدخالت األمانة العامة خال
وكانت تلك أيضاً فرصة لإلعالن عن أول .  هناك تأييداً قوياً لتنظيم منتديات إقليمية مصغرة إلدارة اإلنترنت

في كينيا  عقدالذي  (East Africa Internet Governance Forum-EAIGF)منتدى إلدارة اإلنترنت لشرق أفريقيا 
وقد رصدت نتائج .  )65(محلية إلدارة اإلنترنت عقدت في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا بعد سلسلة منتديات

النفاذ إلى اإلنترنت في متناول الجميع، وتطوير : هذا االجتماع القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة، وهي
اتية لإلبداع واالبتكار، وموارد ؤت، ووضع أطر تشريعية تهدف إلى تهيئة بيئة مالقدرات وتنمية المهارا

  . )66(اإلنترنت الحرجة، وتطوير أطر وطنية وإقليمية للجرائم واألمن والخصوصية في الفضاء السيبراني
  

جال وفي ضوء ما سبق، ينبغي على المنطقة العربية أن تعد من منظور إقليمي جدوالً ألولوياتها في م  
المسائل الخاصة  حوكمة اإلنترنت، ذلك أن مساهمة المنطقة العربية في هذه العملية ستساعد على حل

  .منتدى إدارة اإلنترنتبالمنطقة، مع التركيز على المواضيع الرئيسية التي حددها 
  
  المنظور العربي بشأن حوكمة اإلنترنت  )ب(
  

                                                      
 ./16Sep08%20Consultation.txt-cms/IGFhttp://www.intgovforum.org: سجّل هذه المشاورات المفتوحة متاح على) 64(

 ./http://www.eaigf.or.ke: متاح على EAIGF)(مزيد من المعلومات عن أول منتدى إلدارة اإلنترنت لشرق أفريقيا )  65(

 . www.eaigf.or.ke/images/stories/EAIGF_Report_Summary_for_IGF_India.pdfhttp//:انظر أيضاً )  66(
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عربية في حوكمة اإلنترنت كان في البداية محدوداً يعتقد بعض الخبراء أن مستوى مشاركة المنطقة ال  
ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف تمثيل البلدان العربية في البداية وإلى موقف جامعة الدول العربية  . نسبياً

المشروع فيما يتعلق بالتوصيات التي قد تؤثر على السيادة الوطنية والحاجة إلى ترك القرارات ذات الصلة 
  . )67(ن كي يصار إلى تنفيذ اآلليات الضرورية بما يتفق مع الظروف الوطنيةفي أيدي البلدا

  
وخالل السنوات الخمس الماضية، أصبح المجتمع العربي واعياً ألهمية إدارة اإلنترنت، وأخذ يعمل   

وشكل مجلس الوزراء العرب .  على تحسين تمثيله في معظم الكيانات المنخرطة في حوكمة اإلنترنت
ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت  فريق العمل العربيوالمعلومات التابع لجامعة الدول العربية،  لالتصاالت

(Working Group on Domain Names and Internet Issues-AWGDNII)  معالجة المسائل ذات الصلة للعمل على
، بما في ذلك التعبير عن (Arabic Domain Names System-ADNS)باإلنترنت ونظام أسماء النطاقات العربية 

موقف عربي مشترك إزاء العديد من قضايا حوكمة اإلنترنت ومعالجة المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ نظام 
  .أسماء النطاقات العربية

  
ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت، في اجتماعه الذي عقد في  فريق العمل العربيوبحث   
وعرضها في االجتماع الرابع لمنتدى إدارة اإلنترنت  لمسائل ينبغي تحليلها، قائمة أولية 2009فبراير /شباط

وهذه القائمة األولية، التي تهدف إلى تحديد ).  2009نوفمبر /تشرين الثاني 18- 15شرم الشيخ، مصر، (
أية  يب علىاألولويات التي تهم المنطقة العربية والتصدي للمصالح المشتركة، تضم ما يلي دون أن يدل الترت

  :أفضلية لبند على آخر
  

 اإلنترنت تبادل لنقاط وإقليمية وطنية مؤسسات وإنشاء والترابط النفاذ وتكلفة األساسية البنية  )أ(  
)Internet exchange point-IXP(؛  
  

  ؛(ADNS) العربية النطاقات أسماء ونظام اإلنترنت على العربي المحتوى وتعزيز اللغات، تعدد  )ب(  
  

 Computer emergency response) الحاسوبية الطوارئ حاالت في للتصرف وطنية رقف إنشاء  )ج(  
(team-CERT التنصل؛ وعدم والتوثيق البيانات وسالمة البحرية، الكابالت وتأمين الفرق لهذه إقليمية وشبكة  

  
 وإدمان اإلباحية المواد من والقاصرين األطفال سالمة وضمان االستخدام إساءة مسائل  )د(  

  إلنترنت؛ا
  

   الجوالة؛ واإلذاعة اإلعالم طوسائ وتقارب بعد عن االتصاالت  )•(  
  

  ؛2009 عام في )68(المشترك المشروع اتفاق مدة انتهاء بعد ما "آيكان" تدويل  )و(  

                                                      
  مع ذلك صدقت جامعة الدول العربية على منتدى إدارة اإلنترنت وتوصيات الفريق العامل المعني بإدارة ) 67(

  مع المعلومات في تونس، مع التحفظ على اإلنترنت في االجتماع الدولي التحضيري الثالث للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجت
: انظر. قدرة المنتدى على التعامل مع المسائل ذات الصلة باإلنترنت، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات العامة واإلشراف

http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/contributions/co83.doc.  

هو االتفاق المعقود بين هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام  (Joint Project Agreement-JPA)اتفاق المشروع المشترك  )68(
  .واإلدارة األمريكية والذي ساهم في تحديد البنية العالمية الحالية إلدارة اإلنترنت (ICANN)المخصصة 
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  .اإلنترنت لبروتوكول السادس اإلصدار إلى الرابع اإلصدار من االنتقال  )ز(  

  اإلنترنتدراسة اإلسكوا حول حوكمة   - 9اإلطار 
  

 إعداد على اإلسكوا عكفت اإلنترنت، بحوكمة المتعلقة القضايا بشأن ونضوجه العالمي الجدل ظهور أعقاب في  
 في العربية للمنطقة دليل إنشاء بهدف" اإلسكوا في األعضاء للبلدان والفرص التحديات: اإلنترنت حوكمة" بعنوان دراسة
 وعرضاً المعنية، األطراف ودور اإلنترنت لحوكمة الحالية للترتيبات ليلياًتح وصفاً الدراسة هذه وتقدم.  المجال هذا

 الدراسة وتتضمن.  العربية للمنطقة أهمية أكثرها على التركيز مع بها المتصلة والتحديات الرئيسية النقاش لقضايا مفصالً
 فيما وتوحيده الدولي المجتمع في ربيةالع البلدان موقف لتعزيز مبادرات إلطالق العربية للمنطقة التوصيات من مجموعة
  .  اإلنترنت بحوكمة يتعلق

  
 حوكمة قضايا في المتخصصين الدوليين والخبراء المستقلين المستشارين من عدد الدراسة هذه إعداد في ساهم وقد  
 الذي األقران تعراضاس من الدراسة استفادت كما.  لالتصاالت الدولي واالتحاد ،"آيكان"و اإلسكوا، من وخبراء اإلنترنت،

 العربية، الدول لجامعة التابع )AWGDNII( اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق من خبراء أجراه
 نظر وجهات الدراسة هذه في الواردة النظر ووجهات اآلراء وتعكس.  اإلنترنت حوكمة في الخبراء من عدد وكذلك

 كبيرة جهود بذلت وقد.  المتضاربة وأحياناً المتمايزة واالتجاهات المنظورات ذوي المصلحة أصحاب من كبيرة مجموعة
 يصدقوا أو الدراسة في الواردة النقاط كافة على المساهمين جميع بالضرورة يتفق لم ولكن المتباينة، اآلراء بهذه لإلحاطة
 .عليها

  
 بحوكمة المتعلقة المتاحة والفرص المشتركة للتحديات أفضل فهم توفير) أ: (يلي ما تحقيق إلى الدراسة وهدفت  
 العربية البلدان تمكين) ج( التحديات؛ لتلك التصدي على العربية البلدان قدرات بناء) ب( العربية؛ المنطقة منظور من اإلنترنت

 العالمية للسياسة مثلاأل الهيكل صياغة وبالتالي العالمية، الساحة على احتياجاتها وتبيان نظرها وجهات لتقديم الفرص اغتنام من
  .العالمي اإلنترنت مجتمع في فعاالً طرفاً منها كل ليكون العربية البلدان دور تعزيز) د( اإلنترنت؛ لحوكمة

 
 في ساهمت والتي للجدل إثارة وأكثرها العالمية الترتيبات أبرز أحد انتهاء من وجيزة فترة قبل الدراسة وصدرت  
 (Joint Project Agreement-JPA) المشترك المشروع اتفاق وهو اإلنترنت، إلدارة الحالية العالمية البنية معالم تحديد
 على المساعدة في الدراسة وساهمت.  األمريكية واإلدارة )(ICANN المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت هيئة بين

 الرابع لالجتماع التحضيرية عمالاأل من كجزء عربي، منظور من اإلنترنت بحوكمة المتعلقة والمواقف اآلراء صياغة
 أتاح إذ هامة، محطة شكل الذي ،)2009 نوفمبر/الثاني تشرين 18-15 مصر، الشيخ، شرم( اإلنترنت إدارة لمنتدى
 حديثاً الناشئة البديلة الترتيبات في البداية منذ المستمرة للمساهمة فرصاً أخرى، نامية لمناطق كما العربية، للمنطقة
 . العربي المعلومات لمجتمع االستراتيجية األهداف أفضل بشكل يخدم ما رنت،اإلنت لحوكمة

  
وفي الواقع، تدعم المنطقة العربية نقل التنسيق الفني ألسماء اإلنترنت وموارد الترقيم من الواليات   

يمكن  "كانآي"وهي تدرك أن .  المتحدة األمريكية إلى منظمة دولية تلبية لتوقعات أصحاب المصلحة المتعددين
األمريكية في عام  بينها وبين اإلدارة (JPA) المشترك المشروعاتفاق مدة أن تلبي هذه الحاجة بعد انتهاء 

السياسة، وبالتالي تنفيذ ما هي مكلفة به في إطار  اتإذا ما أدخلت تحسينات ملموسة فيما يتعلق بعملي ،2009
أيضاً إلى تحسين آليات المساءلة تجاه جميع أصحاب  "آيكان"وتحتاج .  يتسم بالشفافيةويبدأ من القاعدة 

فرصة لتعزيز  "آيكان"ويرى المجتمع العربي أن النقاش المتعلق بخطة عمل .  المصلحة من أجل تعزيز أدائها
  . التعاون لصالح البلدان النامية التي كانت ممثلة تمثيالً ناقصاً
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عدداً من المالحظات  (AWGDNII)إلنترنت قدم فريق العمل العربي ألسماء النطاقات وشؤون او  
  : )69(، على النحو التالي"آيكان"الرئيسية بشأن تحسين الثقة المؤسسية في 

 في األعمال رجال ومجتمع المصلحة أصحاب مشاركة من أكبر قدراً العربية المنطقة تشجع  )أ(  
  ؛"آيكان" بها تضطلع التي سياسةال عمليات

  
 لقوانين إال "آيكان" تخضع ال ،األمريكية كاليفورنيا والية مقرها ةربحي غير مؤسسة بوصفها  )ب(  
 وجود إلى السعي لها ينبغي العالمي، المجتمع يخدم ككيان منها المتوخى الدور إلى بالنظر أنه غير ،كاليفورنيا
 غرار على المثال، سبيل على جنيف، في الدولي، االعتراف من المزيد لكسب سعيها مع ينسجم قانوني
  الدولية؛ المنظمات من غيرها

  
 لدى الحكومية االستشارية للجنة االستشاري الوضع بشأن تحفظات عن العربية المنطقة أعربت  )ج(  

 إلى العربية النظرة من انطالقاً ذلكو ،استشاري دور مجرد من أكثر اللجنة تلعب أن تود وهي ،"آيكان"
  االعتبار؛ في الوطنية الحكومات مصالح أخذ ضرورة

  
 فهي ،"آيكان" مهمة جوانب أهم يمثالن لإلنترنت الفريدة المعرفات واستقرار أمن أن إلى بالنظر  )د(  
  المخصصة؛ اإلنترنت أرقام سلطة مهام على كاملة سيطرة تسيطر بأن مطالبة

  
  .والتنظيمي الجغرافي التوازن لتحقيق "آيكان" إدارة مجلس في التمثيل زيادة إلى حاجة هناك  )ه(  

  
، أنشأت )2008ر بنوفم/تشرين الثاني 7- 2( الثالث والثالثين في القاهرة "آيكان"في أعقاب اجتماع و  

آيكان "مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الحكومات العرب مجموعة تباحث عربية يشار إليها بـ 
نت التي تعكس ترمي إلى تشجيع النقاشات النشطة حول قضايا حوكمة اإلنترو (ARABICANN) "العربية

 . وسائر العالم "آيكان"إلى رأي المجتمعات العربية  إيصالوجهات نظر المنطقة العربية و
  

الحصول على تعليقات بشأن تحسين الثقة المؤسسية من خالل التشاور، قام  "آيكان"واستجابة لطلب   
التي ة من المالحظات بإعداد مجموع (AWGDNII)العمل العربي ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت فريق 

  .تعبر عن الموقف العربي
  

قطعت عملية حوكمة اإلنترنت شوطاً كبيراً منذ إطالقها فأثبتت أنها تجربة فريدة لتبادل اآلراء  لقد  
 ، غير أن هناكلديهم مصالح متضاربة وأولويات مختلفة ومع أن هؤالء.  والخبرات بين أصحاب المصلحة

األمن  وتشملالبلدان والمؤسسات جميع قضايا تهم ومجتمع المعلومات  تعظيم منافعفي لح مشتركة امص
 . لضمان إنترنت آمنة وموثوقة ومستقرة للجميع والخصوصية والتكاليف المرتبطة باستخدام اإلنترنت

ال تعكس األهمية السياسية المتعلقة باإلنترنت أن مشاركة المنطقة العربية في العملية  وبالرغم من
الحلول التقنية التي تهدف إلى نشر إيجاد عملت البلدان العربية باستمرار على فقد ة لهذا المجال، ستراتيجياال
نترنت بلغات متعددة، وهي مسألة أساسية في الجدل الدائر بشأن حوكمة اإلنترنت، وفي تطوير المسائل اإل
  .نترنت الحرجة واإلصالح المؤسسيستراتيجية المتعلقة بموارد اإلاال
  

 سماء النطاقات باللغة العربية على اإلنترنتأ  -7
                                                      

)69(ICANN, Improving Institutional Confidence in ICANN.  Revised, September 2008.  Available at: 
.                                                                                                          revised.htm-confidence-www.icann.org/en/jpa/iic/improvinghttp:// 
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الممول عن طريق صندوق اإلسكوا " ترويج نظام أسماء النطاقات العربية"إطار مشروع  في  
لة اإلسكوا عدة أنشطة تساهم مباشرة في تفعيل أسماء النطاقات المدو نظمت، لألنشطة اإلقليمية ياإلستئمان

ستخدام األحرف المناقشة ووضع مبادئ توجيهية بشأن  2008ت في عام متابعة الجهود التي بدأها كان أهمو
تنظيم االجتماع الرابع لفريق العمل المعني باستخدام  ومن هذه األنشطة . العربية في أسماء النطاقات المدولة

ن عدد م بالتعاون مع )2009أبريل /نيسان 1، عمان( )ASIWG(الحرف العربي في أسماء النطاقات المدولة 
 ،)ICANN( "يكانآ"وكذلك  ،"info."و "org."المنظمات الدولية المعنية بأسماء النطاقات كمشغّلي النطاق العلوي 

.  ، وجامعة الدول العربية)Internet Engineering Task Force-IETF(هندسة اإلنترنت المعنية بعمل الة فرقو
 .ردو والجاويووشارك في االجتماع خبراء اللغة العربية والفارسية واأل

  
تطوير نظام "آخر تحت اسم  اًاإلسكوا مشروع أطلقت، 2009 عام بعد اختتام المشروع في منتصفو  

 الساعية إلىاستكمال الجهود اإلقليمية بهدف  ،2009سبتمبر /في أيلول "أسماء النطاقات العربية ودعم تنفيذه
عة الدول العربية في تقديم طلب استحواذ والتعاون مع جام ،استخدام الحرف العربي في أسماء النطاقات

فتح باب  2010يكان في أوائل عام آتعتزم و . "آيكان"إلى  "arab."رديفه باإلنكليزية و" عربي".النطاق العلوي 
األمر الذي  ،)Generic Top Level Domain-gTLD(أسماء النطاق العلوي العام تسجيل مجموعة جديدة من 
وبدء االستفادة من  ،"arab."و" عربي". ينالعربية على اإلنترنت عبر تسجيل النطاقيشكل فرصة لتمثيل الهوية 

  .ينالنطاقهذين اكتساب وإدارة  التي يتيحهاالهامة الفرص التسويقية 
  

بحيث تكون جامعة الدول العربية  ينالعربي يناإلسكوا الجهود اإلقليمية لالستحواذ على النطاقوتقود   
إنشاء سجل إقليمي يقوم إلى أن إدارة وتشغيل وتفعيل النطاقات العربية يحتاج بعلماً  ،هي المالكة للنطاقين

عبر فريق يضم خبراء متخصصين في المجاالت الفنية والتجارية  ،اإلسكوا أعدت لكلذو . بهذه المهام
  "arab."و" عربي". ينالعلوي يندراسة جدوى أولية حول إنشاء سجل ألسماء النطاق ،والقانونية

  
أو أكثر من األطراف ذوي الخبرة للقيام  طرفعلى تكليف  2009سبتمبر /وقد تم التوافق في أيلول  

إطالق عملية مفتوحة وشفافة  سيتمو . بالمهام اليومية التقنية والتشغيلية والتسويقية الخاصة بإدارة السجل
مقترح كراسة الشروط "إلى  وذلك استناداً ه،إلنشاء وإدارة السجل ومهام) األطراف(ا الطرف نتقاء هذال

وستكون الجهة المكلفة مسؤولة عن التعاون مع جامعة الدول  . ي وضعته اإلسكوا مؤخراًذال" والمواصفات
تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد الدولي و . للحصول على النطاقين العلويين "آيكان" إلى العربية في تقديم الطلب

ديم الطلبل في عملية تقلالتصاالت سيشارك كممو.  
  

 تطوير المحتوى الرقمي العربي  -8
  

شهد و 2007عام بمقارنة  2008في عام العربية  بلدانتضاعف عدد صفحات الويب في معظم ال  
نسبة المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت ما زالت منخفضة  كبيراً، ولكن تقدماًالمحتوى الرقمي العربي 

صناعة المحتوى الرقمي العربي وما زالت  . ق أكثر اإلحصاءات تفاؤالًوف في المائة 0.2جداً وال تزيد عن 
تواجه صعوبات عديدة مرتبطة بعدم توفر البيئة التمكينية المالئمة، وعدم وجود صناديق تمويلية تدعم هذه 

دراسات وقد بينت  . الصناعة الناشئة، وقلة الكوادر المؤهلة تأهيالً عالياً يتالءم مع احتياجات هذه الصناعة
اإلسكوا وجود فرص ذهبية للمنطقة العربية في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي عدة أجرتها اقتصادية 

مثل حماية الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وإطالق مبادرات وطنية  ،توفرت الشروط المالئمة لنموها لو
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وتكاملها في مجال البحث والتطوير الخاص وتضافر الجهود العربية  ،لتشجيع تطوير المحتوى الرقمي العربي
باستخدام اللغة العربية على اإلنترنت، وفي استثمار البرمجيات والتطبيقات والحلول التي تعتمد اللغة العربية 

ومن العوامل التي تشجع إنشاء صناعة المحتوى الرقمي العربي، .  ، وفي مجال تكوين القدرات العاليةكأساس
اللغة الرسمية في جميع البلدان العربية، وبالتالي فإن هناك سوقاً عربية مشتركة واسعة تتمثل كون اللغة العربية 

ولدعم صناعة .  في أكثر من ثالثمائة مليون عربي باإلضافة إلى المغتربين العرب في مختلف بلدان العالم
اعة المحتوى الرقمي العربي المحتوى الرقمي العربي، تابعت اإلسكوا تنفيذ مشروعها اإلقليمي حول تعزيز صن

  ).10اإلطار ( 2007من خالل الحاضنات التكنولوجية، الذي أطلق في عام 
  

  زيز صناعة المحتوى الرقمي العربيتع: مشروع اإلسكوا  - 10اإلطار 
  (*)من خالل الحاضنات التكنولوجية   

  
ل من األردن، والجمهورية العربية تتعاون اإلسكوا حالياً مع عدد من الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في ك  

السورية، وفلسطين، ولبنان، واليمن الحتضان تسعة مشاريع واعدة في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي تقوم 
وقد تم اختيار هذه المشاريع وفقاً لمعايير محددة ضمن .  بتطويرها فرق من خريجي الجامعات في البلدان المذكورة

وتعمل .  مي العربي نظمتها اإلسكوا بالتعاون مع عدد من الحاضنات التكنولوجية في المنطقةمسابقات للمحتوى الرق
على تطوير األفكار والمشاريع للوصول إلى نموذج  2009الفرق الفائزة خالل فترة االحتضان الممتدة حتى نهاية عام 

شريكة، مدعومة من اإلسكوا، بتقديم الدعم وتقوم الحاضنات ال.  فعال يمكن على أساسه لكل فريق إنشاء شركته الخاصة
  .التقني والمشورة العملية والتوجيه التسويقي والتدريب

________________  

  (*) http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp. 

  
وذلك ضمن إطار  ،"ذاكرة العالم العربي"اإلقليمي، ما زال العمل مستمراً في مشروع  وعلى الصعيد  

وبدعم خاص من عدد  ةيالعرب منطقةال يالعربية لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات فالدول مبادرة جامعة 
 للتربية اإلسالمية ةالمنظمو ،واالتحاد الدولي لالتصاالت ،ها اليونسكوأبرزمن الجهات الدولية واإلقليمية 

وبدعم في مصر  مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة اإلسكندريةويعمل  . والثقافة والعلوم
المصرية كوحدة تنسيق مركزية تتابع تنفيذ المشروع بالتعاون  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمن 

بدأت مرحلة التنفيذ بتحديد  ،ومع دخول المشروع عامه الثاني . ثمع الهيئات العربية والدولية المهتمة بالترا
، )األمثال الشعبية(أربعة محاور للتراث تتعلق بالتراث المخطوط، والتراث المعماري، والتراث الشعبي 

م عا فياالجتماع الثالث للجنة التنفيذية للمشروع  يوقد تم االتفاق ف . والخط الزمني للمدن العربية التاريخية
على بناء قواعد بيانات خاصة بكل محور، وعلى أسلوب جمع البيانات لهذه المحاور من عدد من  2009

  .والمغرب، وموريتانيا مصر،وولبنان،  والسودان، وقطر، ،ةسوريالجمهورية العربية ال منهاالبلدان العربية 
  

ق عدد من المبادرات إطال الماضيتم خالل العام  ،في المنطقة العربية وعلى الصعيد الوطني  
أعلنت  2009مايو /ففي أيار . سد الفجوة الرقميةو والمشاريع التي تدعم تطوير المحتوى الرقمي العربي

الرامية إلى  هاجهودفي إطار  ذلكو ،"2009الجائزة العربية للمحتوى اإللكتروني "البحرين عن إطالق 
وقد تم إطالق هذه الجائزة .  ن والعالم العربيتشجيع االبتكار في مجال المحتوى اإللكتروني في البحري

وتم تقييم جميع األعمال العربية باعتماد ، )World Summit Award-WSA()70(جائزة القمة العالمية بالتعاون مع 
                                                      

 تشجيع بهدف لومات،المع لمجتمع العالمية القمة إطار في 2003 عام في العالمية القمة جائزة المتحدة األمم أنشأت )70(
 الصفحة زيارة يمكن المعلومات، من لمزيد.  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات مجال في واالبتكار الجيد اإللكتروني المحتوى
  .award.org/about/index.wbp-www.wsis: المعلومات لمجتمع العالمية القمة موقع على بالجائزة الخاصة



 -90 -  

  

 . مدت الختيار المشاريع والمبادرات الفائزةيؤكد على المهنية العالية التي اعتُ معايير جائزة القمة العالمية، مما
العربية في مجال  بلدانترسيخ أطر التعاون بين ال"  2009الجائزة العربية للمحتوى اإللكتروني "ان هدف وك

عمال اإللكترونية األالعربي وتشجيع المبادرات والمشاريع المتميزة وإيصال  تطوير المحتوى اإللكتروني
  .  إلى العالميةالعربية 

  
، )2007مارس /آذار 21الرياض، (جامعة الدول العربية التاسعة عشرة ل القمةوتماشياً مع مقررات   

، 2007نوفمبر /في تشرين الثاني" مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى العربي"أطلقت المملكة العربية السعودية 
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتحفيز  . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةوذلك بإشراف مباشر من 

عبر تطوير األدوات التقنية والمعايير الضرورية إلتاحته بشكل أوسع ئه لمحتوى العربي وإثرااعملية تطوير 
وقد تم إطالق بوابة  . نشر الوعي بأهمية هذه الصناعة وكيفية تطويرها في المنطقة العربيةو ،للمستخدمين

 ،2009عام في  عربيونظمت مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى ال . 2009فبراير /خاصة بالمبادرة في شباط
 ،knol.google.comة لكتابة أفضل المقاالت في موقع وحدة المعرفة ينافسباراة تم ،Googleبالتعاون مع شركة 

حيث يتنافس الطالب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدارس على كتابة المقاالت في المواضيع التي 
المجتمع تحفيز إلى  باراةوتهدف هذه الم . من الجوائزوذلك بهدف نيل عدد  ،تقع في مجاالت اختصاصاتهم

 ،وتنمية مهارات الكتابة والتحرير في مجاالت علمية عدة ،وتشجيع االطالع والقراءة ،إلثراء المحتوى العربي
  . ونشر الوعي بأهمية المشاركة في تحرير المحتوى الرقمي

  
نترنت، أطلقت ثالث جامعات مصرية في إلثراء المحتوى العربي على اإل Google وضمن إطار حملة  

حيث يقوم الطلبة  ،knol.google.com، مسابقة الكتابة على موقع 2009عام  في القاهرة وأسيوط واإلسكندرية
منها اآلداب والهندسة  ،موقع حول موضوعات مختلفةالوكتابة المقاالت باللغة العربية ونشرها على بإعداد 

  .)71(صهكل في مجال تخص، والطب والشعر
  

" دينْالك" أطلقت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية جائزةفي الجمهورية العربية السورية، و  
هدف حثّ الباحثين المعلوماتيين العرب، والعاملين ذلك بو ،2008نوفمبر /للمعلوماتية في بداية تشرين الثاني
اللغة العربية، على المزيد من اإلبداع والعطاء، لكتب الثقافية العلمية باؤلفي معلى تطوير المحتوى العربي، و

 2009مايو /وقد تم توزيع الجوائز في أيار . نظراً ألهمية اللغة العربية في التعريف بالهوية الثقافية العربية
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، حيث حازت كل من الجمهورية العربية السورية خالل حفل أقامته 

  .س على جائزة واحدةزتين وتونمصر على جائو
  

الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر " حفظ التراث الوطني" أطلقت مكتبة الكويت الوطنية مشروعو  
والتخزين النصي  (Digitization)التراث وإتاحتها رقمياً، وذلك عن طريق المسح الضوئي والتحويل الرقمي 

ية النادرة والوثائق والمخطوطات واإلصدارات الخاصة لمختارات من الكتب والدوريات المحلية والعالم
رافي الوطني الذي يهدف إلى إنشاء شبكة معلومات غمشروع النظام الببليو كما يجري تنفيذ  .بالتراث الكويتي

  : ها حالياًتنفيذومن المخرجات الجاري  . رافية آلية متكاملة تخدم المكتبات الرئيسية في الدولةغببليو
  بصريات - طنية الموحدة للكتب والدوريات والمخطوطات، والقائمة الوطنية الموحدة للسمعالقائمة الو

)Audio-visuals(، هي قواعد بيانات موحدة على المستوى الوطني تحوي بيانات جميع الكتب والدوريات و
ن المشروعين وقد بلغ عدد المكتبات المشاركة في هذي . والمخطوطات المتوفرة في مكتبات الكويت الرئيسية

                                                      
)71( .wx17.registeredsite.com/aea/eng/index.asphttp://user1054379. 
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جامعة الكويت، ومكتبة الديوان األميري،  ةمكتبة ومركز معلومات وطني، ومن أهمها مكتب 28حتى اآلن 
  .ومكتبة الموسوعة الفقهية وغيرهاومكتبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

  
ضير التح ويتمتخطط هيئة تقنية المعلومات لوضع استراتيجية شاملة للمحتوى الرقمي  ،مانفي عو  
تشارك في استخدامه جميع الشركات تمنبر  إتاحةالذي يهدف إلى " مركز التميز للمحتوى الرقمي"إلطالق 

مانالعاملة في مجال تطوير صناعة المحتوى في ع.  
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  التوصيات  -رابعاً
  

في ضوء ما جرى عرضه وتحليله في هذا االستعراض، تُستخلص التوصيات التالية الموجهة إلى   
  :عربية من أجل تعزيز التكامل اإلقليمي وااللتحاق بالعولمةالبلدان ال

  
األطر القانونية تحسين مناخ االستثمار وأداء األعمال في البلدان العربية، من خالل إصالح   -1

لحفز المزيد من تدفق االستثمار االجنبي المباشر، وبالتالي رفع  ،والتشريعية ومحاربة الفساد والبيروقراطية
  . ن العربية من التدفق المباشر لهذا االستثمار، والتركيز على تحفيز تدفق االستثمار العربي البينيحصة البلدا

  
تنويع اإلنتاج المحلي بهدف تنويع الصادرات بعيداً عن قطاع النفط المسيطر حالياً على الصادرات،   -2

  .األمر الذي يرفع حصة البلدان العربية من التجارة العالمية
  
تكامل اإلقليمي كخطوة أولى نحو تحقيق التكامل االقتصادي العربي وتحقيق حلم إنشاء السوق دعم ال  -3

  . العربية المشتركة، وتنويع اإلنتاج الذي سوف يؤدي إلى زيادة التجارة العربية البينية
  
روعها العمل على وضع األطر التشريعية المناسبة والمحفزة لزيادة انتشار البنوك العربية وزيادة ف  -4

في البلدان العربية، لما لها من دور فاعل في تحفيز التجارة البينية العربية وانتقال رؤوس األموال بين هذه 
  .البلدان، مما يعزز مسيرة التكامل العربي

  
العمل على إزالة العقبات التي تحول دون زيادة التجارة العربية البينية، وخاصة العقبات غير   -5

وكذلك تفعيل اتفاقية تحرير تجارة قيدات اإلدارية والصعوبات المتعلقة بشهادة المنشأ، الجمركية مثل التع
  .يةالخدمات بين البلدان العربية، األمر الذي سيؤدي إلى تعزيز التجارة العربية البين

  
  . دعم السياحة العربية البينية التي تمثل لبعض البلدان العربية الحصة األكبر من دخلها السياحي  -6
  
تعزيز العالقة بين القطاعين العام والخاص وتوفير البنية االقتصادية واالستثمارية المؤاتية لمشاركة   -7

القمة العربية القطاع الخاص في التنمية االقتصادية ودعم التكامل اإلقليمي بين البلدان العربية، وتنفيذ قرار 
حول دور القطاع الخاص  )2009يناير /ن الثانيكانو 20- 19الكويت، (االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

  .في دعم العمل العربي المشترك
  
زيادة الدعم المالي العربي مع إعطاء أولوية للبلدان العربية األقل نمواً وتلك التي تعاني من آثار   -8

نمية، على الحروب والنزاعات السياسية، بهدف مساعدتها على حل النزاعات واالنطالق في عملية البناء والت
أن توجه هذه المعونة، أو معظمها، إلى تنمية البنية األساسية في هذه البلدان التي عانت لسنوات عديدة من 
اإلهمال، حيث ال يمكن ألي تنمية اقتصادية أن تنطلق بدون إنشاء البنية األساسية الحديثة المالئمة والتي 

  .بي المباشرتشجع على االستثمار، بما في ذلك االستثمار األجن
  
القمة العربية االقتصادية والتنموية العمل على إنشاء االتحاد الجمركي العربي طبقاً لما ورد في قرار   -9

  .2015الذي يدعو إلى إقامة هذا االتحاد بحلول عام واالجتماعية 
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