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 نبــذة تاريخيــة
 

 
   آانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت، عند اجتماعها في فبراير                                  

، بأن يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات االقتصادية في الوطن                                1980

ربي بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بغية الحد من تعدد                         الع

الجهود التي تبذل من جانب آل من المنظمات في إعداد مثل هذا التقرير، ولتوفير قاعدة موحدة من البيانات والمعلومات                         

رير الموحد خلفية تمكن السادة وزراء المال واالقتصاد العرب ومحافظي              عن إقتصادات الوطن العربي، بحيث يوفر التق        

المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم الدورية، وغيرهم من المهتمين بالشؤون االقتصادية                             

قطار العربية، أو فيما      العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعالقات بين األ                           

 . الخارجيالعالميتصل بالعالقات بينها وبين دول 

 

 وآان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين            1980وقد صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس                       

مة لجامعة الدول العربية    ثم انضمت األمانة العا   . صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي        

 .لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثاني، آما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ العدد الثالث

 

وتأمل الجهات األربع المشارآة في التقرير أن تكون قد وفقت في تحقيق األهداف المرجوة منه، وعملت على توصيف                           

ورة علمية وموضوعية دقيقة وحّيدة تامة، في إطار متماسك يعكس أهم أبعاد مسارات                          الواقع االقتصادي العربي بص      

االقتصادات العربية، وأن تكون بذلك قد قدمت ما يفيد ويعين المسؤولين والباحثين المهتمين بالشؤون االقتصادية                                       

ا يثيره من تحليالت وتعليقات،     آما تأمل أن يظل هذا الجهد موضع تطور مستمر، بفضل م            . وتطورها في المنطقة العربية   

وأن يصبح أحد محاور االرتكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي، وعامًال مساعدًا في وضع السياسات االقتصادية                       

 .التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي، وتدعم مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك

 

 واهللا من وراء القصد،،،

 
 

 عبـــد العزيـــــز الترآــــــــــي  جاســــــــم المنــاعـــــــــــي عبــــد اللطيـــــف الحمـــــــد عبد الرحمن السحيبانــــــــي 

 ــــــــن العــــــــــــــاماألميــــــ المديـــر العــــــــــــــــــــــام المـديــــــــــر العـــــــــــــــام األمين العـــام المساعـــــــــد 

 منظمــــة األقطـــــار العربيــة رئيــس مجلـــــــــس اإلدارة رئيــــس مجـــــــــلس اإلدارة للشـــــؤون االقتصاديــــــــة

 المصـــــــــــدرة للبتـــــــــرول صنـــــــــــدوق النقــــــــــــد الصندوق العربـي لإلنمــــــاء األمانــــــة العامـــــــــــــــة 

 )األوابـــــــــــــــــــــــــــــــك( العـــــــــربــــــــــــــــــــــي  االقتصـــادي واالجتماعـــــي لجامعة الـدول العربيــــــــة 
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 ـةــمقـدمـ
 

دد األول من             نذ صدور الع تالحقة م ية تطورات م دول العرب تقرير االقتصادي العربي الموحد لعام   شهدت اقتصادات ال ال

اع . 1980 ية، أوض وعية وعلم ورة موض تقرير، بص س ال ى أن يعك داده عل ي إع ارآة ف ات المش ت الجه د حرص وق

 .االقتصادات العربية سواء من ناحية ما يتضمنه من بيانات وتحليالت أو من ناحية منهجية لتصنيف الدول العربية

 

دول ال تقرير ال د صنف ال ة  ولق تملت عضوية المجموع ات، اش ع مجموع ى أرب نه، إل ي م ن األول والثان ي العددي ية، ف عرب

بياً  نوعة نس تاج مت اعدة إن يزت بق ي تم يفة السكان الت ية آث دول النفط ى ال ى عل راقاألول ر والع ن الجزائ . ، وضمت آال م

ي تميزت                    يلة السكان الت دول النفطية قل ى ال ية عل بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبيًا، وضمت واشتملت عضوية المجموعة الثان

يا         ارات والسعودية وقطر والكويت وليب ولم تضم هذه المجموعة ُعمان والبحرين نظرًا ألن إنتاج آل منهما من النفط . اإلم

ية        دول النفط نيف ال ًال لتص بر فاص ذي اعت د ال و الح يًا، وه يل يوم يون برم ن نصف مل ل ع ان يق وية  . آ تملت عض واش

ة الثا نان    المجموع ان ولب ورية وُعم ن وتونس وس نمو، وضمت األردن والبحري طة ال ية متوس ير النفط دول غ ى ال ثة عل ل

رب ودان      . ومصر والمغ وًا، وضمت الس ل نم ية األق ير النفط دول غ ى ال تملت عضويتها عل رابعة فاش ة ال ا المجموع أم

 .والصومال وموريتانيا واليمن الشمالي واليمن الجنوبي

 

دد الثالث      نذ الع تقرير تصنيف      وم نى ال بارات التي استند عليها             ًا  ، تب رغم من االعت ه بال ية، حيث اتضح أن دول العرب رًا لل آخ

دول في المجموعتين األولى والثانية، مضافًا إليها البحرين وُعمان من المجموعة الثالثة، متماثلة                      إن ال ابق، ف التصنيف الس

ول ا     م فص ي معظ اداتها ف ي اقتص تطورات ف يل ال ند تحل ي      ع مولة ف ية المش دول العرب بة لل ال بالنس ك الح تقرير، وآذل ل

ن  ن األخيرتي ى             . المجموعتي ية إل دول العرب يم ال به تقس م بموج ذي ت نيف ال دد التص ك الع نذ ذل تقرير م تمد ال ك اع ولذل

 .مجموعتين، هما مجموعة الدول النفطية ومجموعة الدول غير النفطية

 

تطورات           رة أخرى في            وفي األعوام األخيرة، أظهرت ال نظر م ادة ال ى إع ية وجود حاجة إل دول العرب االقتصادية في ال

ية، أصبح عدد من دول المجموعة األولى يعاني من مصاعب اقتصادية مماثلة لتلك التي تواجهها دول                     . تصنيفها  فمن ناح

ا أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائده إلى انحسار الفوائض لدى دول                 ية، آم  هذه المجموعة، وظهور    المجموعة الثان

يدية الحتواء العجوزات المالية التي ظهرت نتيجة لذلك                     ية تقي ى سياسات مال يها إل ومن ناحية أخرى، أخذ إنتاج    . الحاجة ف

تزايد في عدد من دول المجموعة الثانية إلى مستويات ال تقل في بعض االحيان عن مستوى إنتاج بعض الدول في                          نفط ي ال

ى    ذي اعتمده التقرير في األعداد الماضية                      وح. المجموعة األول يها في التصنيف ال تناد عل م االس ي ت بارات الت يث أن االعت

باتت غير ممثلة لحقيقة األوضاع االقتصادية لهذه الدول من الناحية العلمية، فقد اتفقت الجهات المشارآة في إعداد التقرير                

ى أي مجموعات ابتداءًا من العد               دول إل ى عدم تصنيف ال د السادس عشر، علمًا بأنه قد يتم تصنيفها في أي فصل حسب   عل

يد الدراسة     ولذا فقد يجد القارئ أن بعض الفصول تصنف بعض الدول ضمن مجموعة أو أخرى وأن بعضها                . الموضوع ق

ذه الفصول      يع ه تالف مواض بعًا الخ ر ت ن فصل آلخ تلف م نفها، وأن التصنيف يخ يل  . ال تص ي تحل ل ف تمر العم وسيس

 .ات االقتصادية في الدول العربية دون تصنيف مسبق لها حتى تظهر التجربة وجود الحاجة لذلكالتطور
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إن   اوره، ف أحد مح دول األعضاء آ م ال ي ته د الموضوعات الت ام ألح تقرير آل ع ة ال ي معالج بع ف نهج المت تمرارًا لل واس

 .د من فصولهموضوع محور التقرير هذا العام هو الفقر، والذي يتناوله التقرير في عد

 

د       ية بع دول العرب ي ال ادية ف تطورات االقتص تقرير ال ناقش ال ارن، ي يل المق ية التحل هيل عمل بيل تس ي س ه وف يرًا، فإن وأخ

ي توفرها الدول                               يانات الت تقاة من الب ية المس الدوالر حسب أسعار صرف العمالت الوطن ا ب تعلقة به يانات الم احتساب الب

تقرير    ذا الصدد     . ألغراض ال ه نظرَا لتعرض أسعار صرف عمالت عدد من الدول العربية                   وفي ه ى أن ، تجدر اإلشارة إل

لتقلبات آبيرة خالل العام، فإن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر تختلف في هذه الدول عنها بالعمالت الوطنية،    

 .وفي بعض األحيان بصورة ملحوظة
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 ول العربيةمؤشرات عامة عن الد
   2001خالل عام 

 المساحة
 )² مليون آم14.2(مليار هكتار   1.4 المساحة الكلية

 في المائة 10.2 نسبتها إلى العالم
 

 السكان
 مليون نسمة 289 عدد السكان

 في المائة  4.5 نسبتهم إلى العالم
 مليون عامل  95.0 العمالة العربية

 
 الناتج المحلي اإلجمالي

 مليار دوالر  711.3  الجاريةالقيمة باألسعار
 دوالر 2465.0 )بسعر السوق(متوسط نصيب الفرد 

 في المائة  23.4 نسبة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية
 في المائة  11.1 نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية

 
 النفط

 في المائة  61.1 نسبة احتياطي النفط المؤآد إلى االحتياطي العالمي
 في المائة 25.5 إلى االحتياطي العالميبة احتياطي الغاز الطبيعي نس

 مليون برميل يوميًا 20.5 إنتاج النفط الخام
 في المائة 30.7 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 

 )1999(في المائة   13.4 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج الغاز الطبيعي 
 

 التجارة
 مليار دوالر  236.0 الصادرات السلعية

 في المائة  3.9 نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
 مليار دوالر 162.9 الواردات السلعية

 في المائة 2.6 نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
 مليار دوالر  18.1 إجمالي الصادرات البينية

 ائةفي الم 8.4 نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية
 

 ∗االحتياطيات الدولية
 مليار دوالر 117.0 القيمة 

 في المائة 77.9 )فوب(نسبة االحتياطيات إلى الواردات 
 

 الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة
 مليار دوالر  125.7 القيمة

 مليار دوالر 14.0 قيمة خدمة الدين العام
 في المائة   14.8 )اتسلع وخدم(نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات 

 في المائة 43.8 نسبة الدين إلى الناتج

                                                           
 .باستثناء الذهب النقدي ∗
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 الرموز المستخدمة في التقرير
 

 
 

 البيان غير متوفر أو ال ينطبق

 القيمة أو النسبة تعادل الصفر

 نسبة مئوية

 جرام

 آيلو متر

 آيلو متر مربع

 آيلو جرام

 ) لتر1/1000(ملليلتر 

 ملليمتر

 ملليمتر مكعب

 متر مكعب

  يوميًابرميل نفط

 برميل مكافئ نفط

 برميل مكافئ نفط يوميًا

 طن مكافئ نفط

 وحدة حرارية بريطانية

 منظمة األقطار المصدرة للبترول

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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 نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية
 2001خالل عام 

 

ي الموحد هذا العام نظرة عامة عن التطورات االقتصادية التي شهدتها الدول العربية خالل                      تقرير االقتصادي العرب دم ال يق

ام  تدئًا ب     . 2001ع ية مب ادات العرب ى االقتص تقل إل م ين ي، ث اد الدول تعراض أداء االقتص بدأ باس ادية  وي اع االقتص األوض

م التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنفط    ية ث وبعد ذلك يستعرض التقرير التطورات المالية . واالجتماع

ية            ية العرب نقدية والمصرفية وتطورات أسواق األوراق المال ية ثم ينتقل إلى موازين     . وال تجارة الخارجية والبين ناول ال ويت

ن   ات والدي م الصرف  المدفوع ي ونظ ام الخارج ازات      . الع ورات وإنج وع تط تقرير موض الج ال ام يع ذا الع ور له وآمح

ية        دول العرب تقرير بعد ذلك استعراضًا للعون اإلنمائي العربي، ثم يتناول في فصل التعاون                 . الخصخصة في ال دم ال ا يق آم

ب                    برى ق ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال يذ م تم فصوله بشرح أوضاع االقتصاد     االقتصادي تطور العمل في تنف ل أن يخت

 .الفلسطيني

 

 أداء االقتصاد العالمي
 

راجع أداء االقتصاد العالمي خالل عام             في المائة، مقارنة بمعدل نمو 2.5، حيث انخفض معدل نموه الحقيقي إلى 2001ت

غ      ي بل عوامل تمثل أهمها في تراجع نشاط قطاع وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا لعدة     .  في المائة خالل العام السابق     4.7حقيق

تهلكين في الدول الصناعية الرئيسية، وظهور اختالالت هيكلية ومالية في                 ن المس تفاؤل بي ة عدم ال اقم حال يا، وتف التكنولوج

نها، باإلضافة إلى أحداث        . التي أثرت سلبًا على األداء االقتصادي خالل الربع األخير من العام2001 سبتمبر 11بعض م

ل حدة بالنسبة لمجموعتي الدول                            ان أق ن آ تقدمة، في حي دول الم ًا بصفة خاصة في مجموعة ال تراجع ملحوظ ان ال د آ وق

 .النامية والدول المتحولة

 

نمو الحقيقي فيها إلى                   دل ال تقدمة،انخفض مع دول الم تعلق بمجموعة ال يما ي  3.9، مقابل   2001 في المائة خالل عام      1.2فف

ام          ة خالل ع ان أداء النمو ضعيفًا بصفة خاصة في آل من الواليات المتحدة واليابان في حين آان أقل                 . 2000في المائ وآ

ي          اد األوروب دول االتح ا بالنسبة لالقتصادات المتقدمة األخرى فقد تباين أداؤها وإن آان معظمها قد تأثر              . حدة بالنسبة ل أم

 .أساسًا بتباطؤ قطاع التكنولوجيا

 

 في المائة في 5.7، مقابل 2001 في المائة في عام  4.0ول النامية، فقد انخفض معدل النمو فيها إلى         وبالنسبة لمجموعة الد   

ام  ية  2000ع يم الجغراف ًا لألقال يها وفق ن األداء ف ية     . ، وتباي ية األفريق دول النام ادات ال ان أداء اقتص ذي آ ت ال ي الوق فف

ي الشرق األ             ان األداء بمنطقت بيًا آ رتفعًا نس ي أضعف    واآلسيوية م رة الغرب أما بالنسبة لمجموعة الدول . وسط ونصف الك

بيًا بين مجموعات الدول حيث بلغ معدل النمو فيها          ا األفضل نس ان أداؤه د آ تحولة، فق  2001 في المائة خالل عام 5.0الم

 .2000 في المائة خالل عام 6.6مقابل 
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تقدمة استقراراً               دول الم تعلق بالتضخم، شهدت مجموعة ال يما ي  في المائة خالل    2.2 نسبيًا حيث بلغ معدل التضخم فيها        وف

ام     في 5.7أما في مجموعة الدول النامية، فقد تراجع التضخم ليصل إلى . 2000 في المائة خالل عام        2.3 مقابل   2001ع

ابل      ة مق  20.2لمائة مقابل  في ا15.9 في المائة في العام الماضي، بينما تراجع بالنسبة للدول المتحولة ليصل إلى        6.1المائ

 .في المائة

 

تجارة الخارجية في السلع والخدمات، فقد تأثر أداؤها بالتباطؤ االقتصادي العالمي حيث انكمش حجمها بمعدل                        وبالنسبة لل

ام         ) 0.2-( ة في ع له                 2001في المائ غ معد وًا بل د حققت نم د أن آانت ق ك بع هذا، . 2000 في المائة خالل عام 12.4 وذل

تراج    ان ال تقدمة حيث انكمشت آل من صادراتها ووارداتها خالل عام           وآ دول الم ًا بصفة خاصة في مجموعة ال ع ملحوظ

دل         . 2001 د انكمشت الصادرات بمع ابل نمو بلغ         ) 1.3-(فق ة مق  في المائة في العام السابق، بينما انكمشت        11.7في المائ

دل  واردات بمع غ  ) 1.5-(ال و بل ابل نم ة مق ي المائ ي الما11.6ف ة ف و   . ئ دل نم راجع مع د ت ية، فق دول النام بة لل ا بالنس أم

ى      ابل      3.0صادراتها إل ة مق ى        15.0 في المائ ا إل و وارداته دل نم راجع مع ة، وت ابل    2.9 في المائ ة مق  في 16.0 في المائ

 .ل المتقدمةأما شروط التبادل التجاري، فقد تراجعت بالنسبة للدول النامية، بينما سجلت ارتفاعًا بالنسبة للدو. المائة

 

بة في طريق التنمية بالنسبة لعدد غير قليل من الدول                                 زال يشكل عق ية الخارجية ال ي إن عبء المديون ومن جانب آخر، ف

ية ام  . النام ي ع تواه ف يًال عن مس د انخفض قل ية ق ذه المديون م ه رغم من أن حج ى ال ى 2000وعل ته إل بة خدم ، إال أن نس

 .2001 في المائة في عام 25.2 في المائة إلى 23.2تفعت من الصادرات من السلع والخدمات قد ار

 

باطؤ               ة الت ن حال روج م دول للخ ض ال ود بع ت جه د عكس ا ق ظ أن تطوراته رف، يالح ائدة والص عار الف بة ألس وبالنس

ائدة في آافة الدول الصناعية الرئيسية خالل العام وسعت اليابان للحد من ارتف               . االقتصادي  د تراجعت أسعار الف اع قيمة فق

 .الين تشجيعًا للصادرات

 

 االقتصادات العربية
 

 النمو االقتصادي العام
 

ام    الل ع ية خ ادية الدول اع االقتص ت األوض ير     2001انعكس ث تش ية، حي دول العرب ي ال ادي ف نمو االقتص ط ال ى نم  عل

ناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الجارية ومق               ى أن ال ية إل تقديرات األول  727.4ومًا بالدوالر قد انخفض من ال

ام         يار دوالر في ع ى نحو      2000مل  في المائة بعد 2.2، أي أنه سجل نموًا سالبًا بلغ     2001 مليار دوالر في عام      711.3 إل

 . في المائة في العام الماضي12.8أن آان قد سجل معدل نمو موجب بلغ 

 

ام         ية في ع د تأثرت االقتصادات العرب راجع إجمالي ناتجها المحلي آان من أهمها     بمجموعة ع 2001وق ى ت وامل أدت إل

ط أوبك وانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام مما أدى إلى انخفاض عائدات                         لة خامات نف ية لس راجع األسعار العالم ت



   ix

ي   ن حوال ية م ية العرب ي 192الصادرات النفط ى حوال يار دوالر إل يار دوالر152 مل ك.  مل يجة لذل يمة وانخفضت نت  الق

نحو            دل نمو مرتفع بلغ         12.4المضافة لقطاع الصناعات االستخراجية ب د أن سجلت مع ة بع  في المائة في 57.8 في المائ

ام    ا تأثرت االقتصادات العربية خالل الربع األخير من العام بأحداث      . 2000ع  سبتمبر التي آان لها تأثيرات سلبية 11آم

ي وعلى ح          ى النشاط االقتصادي الدول رآة التجارة الخارجية في السلع والخدمات واألنشطة المرتبطة بها، وما صاحب           عل

نها دول      ية وم دول النام ى ال تجهة إل تثمارية الم تدفقات االس م ال ية وتقلص حج ية الدول واق المال ن اضطراب األس ك م ذل

 .المنطقة العربية

 

ى آل من هيكل الناتج حسب قطاعات النشا         تطورات عل ك ال د انعكست تل ففي قطاع . ط االقتصادي وحسب بنود اإلنفاقوق

ي               يمة المضافة من حوال ام   190الصناعات االستخراجية، انخفضت الق يار دوالر ع ي   2000 مل ى حوال  مليار 166.5 إل

ام      في المائة   23.4 إلى   2000 في المائة عام     26.1، وانخفضت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من           2001دوالر ع

ومن جانب آخر، ارتفعت بدرجة طفيفة مساهمة آل من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية من حوالي       . 2001في عام   

ة في عام         11  44.9، آما ارتفعت مساهمة قطاعات الخدمات من   2001 في المائة في عام      11.1 إلى نحو    2000 في المائ

 . في المائة46.8في المائة إلى 

 

ناتج المح         ى ال اق عل لي اإلجمالي، تشير التقديرات إلى أن اإلنفاق االستهالآي، بشقيه الحكومي والخاص، قد            وبالنسبة لإلنف

 نقطة مئوية عن مستواها في العام 2.2 في المائة وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 0.8ارتفع بمعدل بلغ    

بلغ      ة    72.4السابق لت ند             .  في المائ د ظل ع تثماري فق اق االس ا اإلنف مستواه في العام السابق تقريبًا مع ارتفاع نسبته إلى           أم

بلغ       ابق لت ام الس ي الع تواها ف ن مس يفة ع ة طف ي بدرج ي اإلجمال ناتج المحل ة 19.5ال ي المائ رى، أدت  .  ف ة أخ ن جه وم

ام        ي ع ية ف دول العرب ية لل تجارة الخارج هدتها ال ي ش تطورات الت لع     2001ال ن الس ادرات م ة الص اض حص ى انخف  إل

ي من           والخدم  ي اإلجمال ناتج المحل يكل ال ، 2001 في المائة خالل عام 37.2 إلى 2000 في المائة في عام  39.2ات في ه

ن ارتفعت حصة الواردات من السلع والخدمات من              في المائة وانحسر الفائض من فجوة   29.3 في المائة إلى     28.5في حي

 . في المائة7.8غ  ليبل2000 نقطة مئوية عن مستواه في عام 2.9الموارد بنحو 

 

تائج استمرار غالبية الدول العربية في تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي والمالي، التي استهدفت المحافظة                      ان من ن وآ

ية، أن اتجهت معدالت التضخم في الدول                            ية والخارج ى الضغوط التضخمية الداخل تقرار األسعار والسيطرة عل ى اس عل

نذ منتص          ية نحو االنخفاض م  بأن معدل   2001وتشير البيانات التي توفرت عن األسعار بالنسبة لعام          . ف التسعينات  العرب

 .التضخم مقاسًا بالتغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك قد انخفض في معظم الدول العربية مقارنة بالعام السابق

 

 التطورات االجتماعية
 

ي عدد السكان في الدول العربية في عام              در إجمال  في 2.3ويعتبر معدل نموهم البالغ .  مليون نسمة289 بحوالي 2001يق

يا جنوب الصحراء                      دا أفريق الم ع يم الرئيسية في الع ن األقال ى بي ة األعل ن مؤشرات الوضع السكاني أن الدول          . المائ وتبي
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يات                        بطء انخفاض معدالت الخصوبة يصاحبه انخفاض سريع في معدالت الوف يز ب ية تتم يع العمري ويشير التوز. العرب

رية  ئة العم ي الف ثلة ف رم السكاني المتم ى اتساع الشريحة الوسطى لله نة65-15(للسكان إل دول )  س ي ال تراوح ف حيث ت

ن        ا بي ية م ة    73-50العرب تطور ذو داللة مهمة لكون هذه الشريحة هي الفئة المؤهلة للمشارآة في                 .  في المائ ذا ال بر ه ويعت

 .األنشطة االقتصادية

 

ية في تخصيص نسبة عالية من إجمالي ناتجها القومي لقطاع التعليم، حيث بلغ                       وفي مجال ال     دول العرب يم، استمرت ال تعل

ا في المتوسط نحو            دل إنفاقه  في المائة للدول 5.1 في المائة للدول النامية و  3.6 في المائة مقارنة مع معدل إنفاق بلغ         5مع

 .المتقدمة

 

د انعكست استثمارات الدول العربية إ        ومع . يجابيًا على التعليم حيث تحسنت بصفة عامة معدالت القيد وانخفضت األمية          وق

رتفعة في بعض الدول                 زال م ا ت ا م أن معدالته ك ف .  في المائة  38.8ويقدر معدل األمية في الدول العربية آكل بحوالي         . ذل

إن الفجوة بي                          ئة الشباب، ف ن ف ير في معدالت الجنسين بي رغم من التحسن الكب ى ال ن معدالت األمية للجنسين ال تزال     وعل

يم الرئيسية في العالم         ن األقال بر بي ويالحظ انخفاض معدالت القيد وارتفاع األمية في الدول األآبر حجمًا وذات الدخل           . األآ

 .المنخفض

 

نحو                  ية ب دول العرب ة في ال وى العامل ي الق در إجمال ام        95ويق يون عامل ع المائة  في   3 ويقدر معدل نموها بنحو      2001 مل

نوياً  ن المتعلمين والداخلين لسوق                 . س بطالة خاصة بي زايد ظاهرة ال ي من ت ية أصبحت تعان دول العرب ومن المالحظ أن ال

رة     ويستوعب قطاع الخدمات نحو نصف القوى العاملة في الدول العربية في حين يستوعب قطاعا الزراعة     . العمل ألول م

ة و     31.7والصناعة نحو      ة على التوالي    في ال   18.8 في المائ هذا، وال تزال الدول العربية تسجل أدنى معدل لمشارآة       . مائ

 .1999 في المائة في عام 27المرأة حيث بلغ نحو 

 

يجة تحسن ظروف المعيشة ومستوى الخدمات والرعاية الصحية، ارتفع متوسط العمر المتوقع                     ه نت ومن جانب آخر، فإن

ية من              دول العرب والدة في ال ند ال اً  45ع ام       عام ى    1960 في ع ًا في عام      66.4 إل ، وانخفضت معدالت وفيات    1999 عام

 في المائة من إجمالي السكان محرومين من مياه 26ومع ذلك، فإنه ال يزال حوالي   . الرضع في جميع الدول العربية تقريباً      

 في المائة 90ية ألآثر من وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي، فقد أمكن توفيرها في عدد من الدول العرب  . الشرب المأمونة 

زال منخفضًا في عدد آخر من الدول              دل ال ي ذا المع ن أن ه وبصفة عامة، تتوفر خدمات مياه الشرب . من السكان، في حي

 .المأمونة والصرف الصحي المناسب في المناطق الحضرية أآثر منها في المناطق الريفية

 

 القطاع الزراعي
 

ا           له نحو          2001م  سجل أداء القطاع الزراعي خالل ع غ معد نًا بل ة، وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع          0.4 تحس  في المائ

ي    ة إلى حوالي                          79.4حوال ية باألسعار الجاري دول العرب ي لل ي اإلجمال ناتج المحل يار دوالر، وارتفعت مساهمته في ال  مل
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حة المحصولية وتحسن الظروف المناخية   ويعزى التحسن النسبي في نمو الناتج الزراعي إلى زيادة المسا         .  في المائة  11.1

 .في بعض الدول الزراعية مقارنة بالعام الماضي

 

ادة   ي زي احة المحصولية وبالتال ادة المس ية زي ي إمكان ية ف ية والمناخ ية والظروف البيئ وارد الزراع ة الم تحكم محدودي وت

تاج الزراعي    ة الموارد المائية أهم العوامل التي تحد           . اإلن ثل محدودي . من التنمية الزراعية، وهي أآثر عناصرها ندرة      وتم

ية في الدول العربية تتسم بانخفاض آفاءتها، إذ ال تتجاوز الكميات المستخدمة                  وارد المائ ومن المالحظ أن استخدامات الم

ية          وارد المائ نويًا من الم تاحة     (س ية الم ة نظرًا التساع نطاق الري السطحي ا             70نحو   ) السطحية والجوف لتقليدي  في المائ

 .وآذلك تدني مستوى التشغيل والصيانة في منشآت الري

 

د أدت الظروف المناخية المواتية خالل عام             5.2 في بعض الدول العربية إلى زيادة المساحة المحصولية بنسبة           2001ولق

ادة اإلنتاج الزراعي بنسبة             ي زي ة وبالتال  في المائة 71يحتل حوالي فقد ارتفع إنتاج الحبوب، الذي .  في المائة3.1في المائ

ي المساحة المحصولية، بنسبة             في المائة والبذور الزيتية     8.4آما ارتفع إنتاج البقوليات بنسبة      .  في المائة   14.1من إجمال

 5.9 في المائة و   11.7أما إنتاج محاصيل األلياف والدرنيات والخضار والفواآه، فقد انخفض بنسبة           .  في المائة   5.2بنسبة   

 . في المائة على التوالي0.7 في المائة و1.5 وفي المائة

 

ام                 ادة خالل ع تاج الحيواني زي ة  4.5 بنسبة  2001ومن جانب آخر، سجل اإلن د ارتفع عدد األبقار واألغنام  .  في المائ فق

ام بنسبة        ة و  1.3خالل الع ي نظرًا لتحسن مستوى الخدمات البيطرية وتطور أسالي        5.9 في المائ ى التوال ة عل ب  في المائ

ادة في إنتاج اللحوم واأللبان والبيض بنسبة                       نه زي تج ع ا ن ثة، مم ثار الحدي ية واإلآ  4 في المائة و3.5 في المائة و   6.2الترب

 .في المائة على التوالي

 

تاج السمكي عام         ويمثل هذا اإلنتاج ثلث الطاقة .  مليون طن 3.1 في المائة ليبلغ حوالي      4.8 زيادة بنسبة    2001وسجل اإلن

ى ضعف استغالل الثروة السمكية في الدول العربية ووجود فرص واسعة                      اإلنتا ا يشير إل ية، مم دول العرب جية السمكية لل

 .لالستثمار في هذا القطاع الهام الذي من شأنه أن يدعم األمن الغذائي العربي

 

ية، سجلت قيمة الصادرات الزراعية عام                  تجات الزراع  في المائة مقارنة    13.3  زيادة بنسبة  2000وفي مجال تجارة المن

ام السابق    واردات، فقد ارتفعت قيمتها نظرًا الرتفاع الواردات من السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب واأللياف        . بالع ا ال أم

ية                  زيوت النبات واردات من السكر وال يمة ال رغم من انخفاض ق ى ال ك عل ك، ارتفع العجز في    . واللحوم وذل وفي ضوء ذل

تجاري    يزان ال  مليار دوالر، وأصبحت الصادرات     22.5 مليار دوالر إلى     20.4 الزراعي في الدول العربية من حوالي        الم

 . في المائة من الواردات الزراعية25.1الزراعية تغطي حوالي 

 

ام                          ته ع ذي بلغت قيم تطورات في استمرار العجز الغذائي ال ذه ال د أسهمت ه  مليار دوالر، وذلك    13.5 حوالي   2000وق

 في المائة من  47وتمثل الفجوة في مجموعة الحبوب حوالي       . 1999 في المائة بالمقارنة مع عام       12.5 بلغت نسبتها    بزيادة
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بان بنسبة              يها األل ية تل ي الفجوة الغذائ ة واللحوم بنسبة          16.3إجمال  في المائة   8.8 في المائة والسكر بنسبة      11.3 في المائ

زيوت بنسبة      نسبة االآتفاء الذاتي الغذائي من الحبوب والقمح والبقوليات والشعير في حين            آما تراجعت .  في المائة  7.6وال

 .ارتفعت تلك النسبة فيما يتعلق بالسكر ومجموعة الزيوت

 

 القطاع الصناعي
 

ناتج للقطاع الصناعي بشقيه االستخراجي والتحويلي، حوالي            يمة ال  مليار دوالر باألسعار الجارية خالل عام 245بلغت ق

بته        ،  2001 و ملحوظ بلغ حوالي                8.9أي بانخفاض بلغت نس دل نم ة بمع ة، مقارن .  في المائة في العام السابق     41 في المائ

و الصناعة االستخراجية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وبالتالي               دل نم راجع مع ى ت ك بصورة رئيسية إل ويعزى ذل

 .مة المضافة في الصناعة االستخراجيةانخفاض العوائد النفطية التي تشكل نسبة عالية من القي

 

ي تحدث في نشاط الصناعة االستخراجية على وجه الخصوص نتيجة                        يرات الت ي بشدة بالتغ تأثر األداء الصناعي العرب وي

يرة في ناتج القطاع، والعتماد القطاع الصناعي في العديد من الدول العربية على منتجات هذا النشاط آمادة         لمساهمته الكب

ية  تمويل          أول تاج والتصدير، وآمصدر رئيسي لل يمة المضافة للصناعة االستخراجية عام               .  لإلن د بلغت الق ذا، وق  2001ه

ي    ي         166.5حوال ة بحوال يار دوالر مقارن يار دوالر عام      190 مل ، وقدرت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي     2000 مل

ي      ي بحوال ة بحوالي         23.4العرب ة مقارن أما القيمة المضافة للصناعة التحويلية،     . لمائة في العام السابق    في ا  26.7 في المائ

ام        د بلغت ع ، أي بانخفاض بلغت نسبته     2000 مليار دوالر عام     79.1 مليار دوالر مقارنة بحوالي      78.7 حوالي   2001فق

غ نحو                0.5 و بل دل نم ة بمع ة مقارن ا ارتفعت مساهمتها                  12.2 في المائ ابق، آم ام الس ة في الع في الناتج المحلي    في المائ

 . 2001 في المائة في عام 11.1 إلى 2000 في المائة في عام 10.9اإلجمالي من 

 

ام       ناعي ع اع الص هدها القط ي ش تطورات الت دة      2001وال اريع الجدي ي المش ثل ف ي، تتم تخراجي والتحويل قيه االس  بش

ى تط      ؤدي إل أنها أن ت ن ش ي م ة الت اريع القائم ي المش عات ف ة والتوس ا   والمخطط ع قدراته ية ورف ناعات العرب ر الص وي

ية  ى اتفاقية بناء مجمع عالمي                     . اإلنتاج يع عل م التوق يماويات في قطر، ت د للبتروآ ناء مجمع جدي ة لب ود القائم فبجانب الجه

يماويات  م في السعودية إنجاز مجمع شرآة ينبع للبتروآيماويات، وواصلت شرآة سابك السعودية برنامجها       . للبتروآ ا ت آم

يماوية       التو ام العمل في مشروع نقل الغاز من قطر إلى أبوظبي، وتم دخول                 . سعي في الصناعة البتروآ واستمر خالل الع

يذ، وانطالق مشروعين جديدين إلنتاج حديد التسليح واألسالك،                             د التسليح حيز التنف تاج حدي ي إلن د في أبوظب مصنع جدي

تاج ا              ير إلن ى من مجمع صناعي آب يوم في مصر، والبدء في تنفيذ مشروع للزيوت وتدشين    وإنجاز المرحلة األول أللومن

 .أربعة مصانع غذائية جديدة في المنطقة الحرة بدبي

 

وفيما يتعلق بصناعة تكرير النفط، فقد تم البدء بتشغيل مصفاة جديدة في الشارقة بدولة اإلمارات، واستئناف تشغيل الوحدة                  

ناء األحمدي في الكويت           ية في مصفاة مي ، والشروع في بناء وحدة تقطير جديدة في مصفاة رأس تنورة في السعودية،             الثان

ر وتحديث أربع مصافي صغيرة                 ا تمت دراسة تطوي ثالث، آم ية ال وفي إجراء دراسة لتحديث وتوسيع المصافي الكويت
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ر وتحديث مصفاة في المغرب                  راق، ودراسة تطوي دة في الع م تحديث مصفاة في اليمن وإ         . جدي د ت ك، فق نشاء مصفاة آذل

 .أخرى جديدة

 

ى معدالت إنتاجها في الوقت                            د حافظت عل د والصلب واألسمنت، ق ومن المالحظ أن مجموعة صناعات األسمدة والحدي

ية وخاصة لمصانع     ة اإلنتاج تغالل الطاق بة اس ع نس تعلق بصناعة الصلب ورف يما ي تها خاصة ف ادة طاق يه زي م ف ذي ت ال

 .األسمنت

 

، األمر الذي تجلى بوضوح في      2001ن التعاون الصناعي العربي المشترك قد ازداد خالل عام          ومن جانب آخر، يالحظ أ      

تعاون، وفي مجال نقل الغاز عن طريق األنابيب آما يعكسه مشروع                           يات لل ة حيث أبرمت عدة اتفاق مجال صناعة األدوي

 . العقبة لنقل الغاز المصري إلى األردن ومن ثم إلى سورية ولبنان-العريش

 

س واألردن     ه رب وتون ثل مصر والمغ ية م دول العرب ي بعض ال اع الصناعي ف ات خصخصة القط ان لسياس د آ ذا، وق

ية                ية التقن ن الناح ية م ناعات التحويل ض الص ية بع ادة تنافس ى زي ا أدى إل ية، مم ار اإليجاب ن اآلث ير م عودية الكث والس

فعلى سبيل المثال، أسهمت الخصخصة في تحسين  . موالتسويقية، وخلق فرض عمل جديدة والمساهمة في خفض الدين العا         

ي تبنت           ية الت دول العرب ي ال ي تحسين أداء قطاع اإلسمنت ف ك ف ا أسهمت آذل د الصلب في مصر آم أداء صناعة الحدي

 .خصخصة هذه الصناعة

 
 التطورات في مجال النفط والطاقة

 

ان من نتائج التراجع الملحوظ الذي شهده نمو االقتصاد العالمي              الحد من نمو الطلب على النفط الذي لم        2001خالل عام   آ

تجاوز   م ت يفة ل ادة طف ق سوى زي يل100يحق ف برم بته /  أل ا نس يا، أي م ام % 0.1يوم تواه خالل ع ة بمس . 2000مقارن

ام في أعقاب التراجع في النمو االقتصادي العالمي، انصبت جهود منظمة أوبك خالل عام                      نفط الخ يار أسعار ال  وخشية انه

تاج ثالث مرات خالل العام بلغت في مجملها                   2001 ك من خالل خفض اإلن تقرار االسواق وذل ى اس  3.5 في العمل عل

 .ي، مما أدى إلى إبقاء األسعار عند مستويات تلبي تطلعات آل من المنتجين والمستهلكين/مليون ب

 

ام   ك بنسبة بلغت    2001وشهد ع لة اوب ي أسعار س ام % 16 انخفاضا ف ة بع لة  2000 مقارن ، إذ انخفض متوسط سعر س

ى   ك إل ط اوب ات نف ام  23.1خام ي ع يل ف ابل 2001 دوالر للبرم ام 27.6 مق يل ع تائج  . 2000 دوالر للبرم ن ن ان م وآ

االنخفاض النسبي في مستويات أسعار النفط الخام خالل العام تعزيز النمو في المخزونات النفطية التجارية والتي وصلت      

مب ة شهر ديس ي نهاي ى 2001ر ف ية 45.8 إل ي لتغط توى يكف و مس يل، وه يون برم تهالك66 مل ا من االس ا أدى .  يوم آم

ائدات الصادرات النفطية للدول العربية في عام                      ى انخفاض ع نفط إل  دوالر حيث 38.2 بحوالي  2001انخفاض أسعار ال

 .2000 مليار دوالر عام 191.9 مليار دوالر مقارنة بحوالي 153.7بلغت 
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ام                      ومن ناح    ية خالل ع دول العرب ة في ال ي استهالك الطاق  مليون برميل مكافئ نفط          7 إلى   2001ية أخرى، وصل إجمال

ام     ) ب م ن ي   (  ويالحظ بأن .  في المائة1.4، أي بمعدل نمو بلغ   2000 مليون ب م ن ي  في عام          6.9 مقابل   2001في ع

تجات البت                 ى المن ه عل تمد بصورة شبه آامل ية تع دول العرب از الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ يغطي            ال ية والغ رول

 . في المائة من اجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية96هذان المصدران أآثر من 

 

ية في الدول العربية خالل عام         زايدت نشاطات المسوحات الزلزال د ت وارتفعت تقديرات .  مقارنة بالعام الماضي2001وق

ي االحتي  ى   اجمال ية إل دول العرب ي ال ام  650.7اطيات النفطية ف ي ع يل ف يار برم ي  2001 مل ة بحوال يار 646.8 مقارن  مل

ام          ة ع يل في نهاي دة من الغاز الطبيعي في الدول                . 2000برم رات االحتياطيات المؤآ ى الصعيد اآلخر، ازدادت تقدي وعل

ي        ى حوال ية إل تر مكعب في نهاية عام        40.7العرب يون م  تريليون متر مكعب في نهاية عام 37ارنة بحوالي  مق2001 تريل

ي             . 2000 ية حوال دول العرب ذا، ويشكل احتياطي ال ة من االحتياطي العالمي من النفط و       61.1ه  في المائة 25.5 في المائ

 .من اجمالي االحتياطي العالمي من الغاز

 

مل   ي ش را والت ية مؤخ دول العرب تها ال ي انتهج ات الخصخصة الت د أدت سياس اع  وق يها قط ا ف ات بم ن القطاع د م ت العدي

الصناعة البترولية، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز والبتروآيماويات في الدول العربية سواء عن                

 .طريق المشارآة في بعض المشاريع القائمة أو المستقبلية أو عن طريق الملكية الكاملة لبعض المشروعات

 

 التطورات المالية
 

ام       تدهورًا في أوضاع الموازنات الحكومية في الدول العربية نتيجة النخفاض إجمالي اإليرادات العامة، من      2001شهد ع

نفقات العامة، من ناحية أخرى      ي ال اع إجمال ية، وارتف فبالنسبة إلجمالي اإليرادات العامة، انخفضت اإليرادات النفطية . ناح

نحو  ام   6.2ب الل ع ة خ ي المائ ي   2001 ف ى حوال ل إل يار دوالر117.9لتص ير    .  مل رادات غ ًا اإلي ا انخفضت أيض آم

 في 2.9أما اإليرادات الضريبية فقد ارتفعت بنحو      .  مليار دوالر  20 في المائة خالل العام لتبلغ حوالي        5.6الضريبية بنحو   

ة، األمر الذي عوض إلى حد ما االنخفاض الذي حدث في بندى اإليرادات المذآورين             وقد أدت هذه التطورات .  أعالهالمائ

ي اإليرادات العامة في الدول العربية بنحو                ى انخفاض إجمال  مليار  196.7 في المائة خالل العام لتبلغ نحو        3.5مجتمعة إل

 .دوالر

 

ة، ارتفع اإلنفاق الجاري بنحو              نفقات العام اق  في الوقت الذي ارتفع فيه اإلنف2001 في المائة خالل عام 2.4وفي جانب ال

 في المائة 5.3 في المائة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي النفقات العامة في الدول العربية بنحو           19.6الرأسمالي بنحو    

 . مليار دوالر خالل العام209لتصل إلى حوالي 

 

ى الوضع الكلي للموازنات الحكومية المجمعة للدول العربية،              لبية عل تطورات بصورة س ك ال د انعكست تل حيث تراجع وق

نحو          يها ب ائض الجاري ف يار دوالر ليبلغ   11الف  مليار دوالر وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 34.4 مل
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بلغ        ئوية لت ن م ام          5.4نقطتي ة خالل ع غ نحو          . 2001 في المائ ذي بل ي ال ائض الكل ا تحول الف  مليار دوالر في عام 5.5آم

 . في المائة2 مليار دوالر وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي نحو 12.3والي  إلى عجز آلي تقدر قيمته بح2000

 

ية، فإن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي قد ارتفع في الدول العربية         ة الداخل ية العام تعلق بالمديون يما ي وف

ام  نحو 2001خالل ع ي  4.3 ب ى حوال ة ليصل إل ي المائ يا289.5 ف ي   مل ناتج المحل ى ال بته إل ا ارتفعت نس ر دوالر، آم

 . في المائة52.7 نقاط مئوية لتبلغ نحو 3اإلجمالي بنحو 
 

 التطورات النقدية والمصرفية وأسواق األوراق المالية
 

نقدية   في مجال      تطورات ال ية خالل عام       ال دول العرب  جهود اإلصالح االقتصادي والهيكلي الهادفة 2001، تواصلت في ال

ى  ات االقتصاد الكلي، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، والتوجه نحو االعتماد                    إل ى توازن  المحافظة عل

ية   ه التنافس م قدرت ي االقتصاد ودع وارد ف تخدام الم اءة اس ين آف يات السوق لتحس ى آل ار، واصلت . عل ذا اإلط وضمن ه

باع               ام ات ية خالل الع دول العرب نقدية في ال ى ضمان استقرار األسعار وتنظيم مستويات      السلطات ال ة تهدف إل سياسة نقدي

 .السيولة المحلية واالئتمان بما يتالءم مع متطلبات حرآة النشاط االقتصادي

 

ي توفرت عن غالبية الدول العربية لعام                 يانات الت  بأن السياسة النقدية قد نجحت في مواصلة الحفاظ         2001ويستدل من الب

تقرار األسعا      ى اس رقم القياسي ألسعار المستهلك                  عل ير في ال ًا بالتغ آما اتسمت السياسة   . ر وضبط معدالت التضخم مقاس

ام    الل ع نقدية خ ياجات          2001ال ع احت يًا م ل متماش عًا ظ نقدية توس الت ال هدت المجم ث ش رونة بحي ام، بالم ه ع ، بوج

دم لالقتصاد بصورة مك                 تمان المق نامى االئ تمويل، وت ية لل نت من تلبية الطلب على التمويل الصادر عن     االقتصادات العرب

 .القطاعات اإلنتاجية

 

ية في الدول العربية آكل قد ارتفع خالل عام                         و السيولة المحل دل نم يانات أن مع د أظهرت الب  11.0 بنسبة بلغت    2001وق

ة مع نحو            ة مقارن ، فقد تباينت معدالت نمو أما على مستوى الدول العربية فرادى.  في المائة في العام السابق  9.7في المائ

ام        ية خالل الع ي والسعودية وسورية والكويت ومصر والمغرب، بلغت معدالت نمو          . السيولة المحل ر وجيبوت ي الجزائ فف

ام السابق                   يه في الع ا آانت عل ى مم ية مستويات أعل أما في األردن واإلمارات والبحرين وتونس والسودان     . السيولة المحل

يا وموريتا     نان وليب يا واليمن، فقد آان الوضع على عكس ذلك، في حين بقيت السيولة المحلية خالل العام في قطر عند                   ولب ن

 .المستوى الذي آانت عليه في العام السابق تقريبًا

 

رة على السيولة المحلية خالل العام، فقد واصل صافي األصول األجنبية دوره آمصدر للتوسع في                     وبالنسبة للعوامل المؤث

ل من العام الماضي               السيولة ال   ك بدرجة أق ان ذل ل، وإن آ ية آك دول العرب ية بالنسبة لل آما تزايد دور صافي االئتمان . محل

ر  ى أث تمان الحكومي إل ر االنكماشي لصافي االئ د أن تحول األث ية خاصة بع يولة المحل ي الس ي آمصدر للتوسع ف المحل
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ام في ضوء تدهور أوضاع الموازنات الحكومي             أما صافي البنود األخرى فقد واصل تأثيره االنكماشي . ةتوسعي خالل الع

 .على السيولة المحلية وذلك للعام الثاني على التوالي

 

تطورات المصرفية   وفي مجال      يات المصارف التجارية العربية أن المصارف قد شهدت                ال ة لميزان يانات المجمع  تشير الب

عًا في نشاطها خالل عام         مالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع المصرفية وآذلك       حيث ارتفع آل من إج     2001توس

ي القطاع الخاص تلف القطاعات االقتصادية وبخاصة ف ة لمخ ية المقدم دالت . القروض والتسهيالت االئتمان ير أن مع غ

اع قد آانت أقل من العام الماضي        ل التباطؤ في وتعتبر نتائج أداء المصارف التجارية العربية جيدة بوجه عام في ظ        . االرتف

ام          ية أخرى، واصلت المصارف التجارية العربية جهودها لتطوير وتوسيع              . 2001النشاط االقتصادي خالل ع ومن ناح

تطورات في مجال التقنيات والخدمات المصرفية وإدخال العمل بالمالئم منها، حيث بدأ              بة ال ى مواآ أنشطتها وحرصها عل

ذا الصدد عدد محدود من المصارف الع       آما واصلت المصارف . ربية في تقديم خدمات الصيرفة عبر شبكة اإلنترنتفي ه

 .تدعيم قواعدها الرأسمالية وزيادة إنفاقها في مجاالت تنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتطورة

 

ية   وبالنسبة    ام      ألسواق األوراق المال ية خالل ع دول العرب زيد من اإلصالحات على أسواقها  إدخال الم2001، واصلت ال

المالية شملت تطوير األطر التشريعية والتنظيمية لجعلها تتماشى مع المستجدات والمعايير الدولية، وتحديث أنظمة التداول               

ال   بات اإلدراج وإدخ بات اإلفصاح ومتطل ى متطل الت عل ال تعدي ى إدخ زي، باإلضافة إل ظ المرآ وية والحف ة التس وأنظم

ية     ى بعضها البعض من خالل اإلدراج المشترك          أدوات مال تاح األسواق عل يم انف دة، وتدع أما فيما يتعلق بأداء أسواق . جدي

د أظهر المؤشر المرآب لصندوق النقد العربي تراجع                          يانات الصندوق، فق اعدة ب ية المشارآة في ق ية العرب األوراق المال

بة  ذه األسواق، إذ انخفض بنس ام له ي الم1.1األداء الع ام  ف ع عـ ة م ة مقارن ع أداء األسواق . 2000ائ ة م ه بالمقارن إال أن

ه يمكن القول أن أداء األسواق العربية، آما يعكسه المؤشر المرآب للصندوق، آان أآثر استقراراً                     ية، فإن ية الدول فقد . المال

ذا العام بنسب متفاوتة، إذ انخفض مؤشر نيكي الياب                    ية خالل ه م المؤشرات العالم  في المائة،   25.5اني بنسبة   انخفضت أه

اك الفرنسي بنسبة          ي بنسبة              22.0ومؤشر آ ة، ومؤشر فوتسي البريطان ة، ومؤشر       16.2 في المائ  S&P 500 في المائ

ة    13.0بنسبة    تمويل الدولية            .  في المائ ا انخفض مؤشر مؤسسة ال الذي يقيس أداء األسواق المالية     ) ستاندرد آند بورز  (آم

 . في المائة2.8في الدول الناشئة بنسبة 

 

 التجارة الخارجية والبينية
 

تجارة الخارجية   تراجعت    ية عام     ال دول العرب  إثر انخفاض األسعار العالمية لتصدير النفط الخام وأسعار عدد من 2001 لل

في الربع  سبتمبر على أداء التجارة الخارجية العربية 11آما أثرت أحداث   . السلع األولية األخرى الهامة في الدول العربية      

ام       ك من خالل تأثيراتها السلبية على النشاط االقتصادي الدولي وعلى حرآة التجارة الدولية في    2001األخير من ع ، وذل

 .السلع والخدمات
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ية بنسبة                    ية اإلجمال يمة الصادرات العرب ي جانب الصادرات، انخفضت ق يمة صادرات الدول        8فف ة، وسجلت ق  في المائ

يه        ي يشكل ف ية الت ام السلعة الرئيسية للتصدير أعلى نسب التراجع          العرب نفط الخ بينما سجلت غالبية الدول العربية التي      . ا ال

ن   ادات تراوحت بي ي الصادرات زي بي ف نوع نس ا ت ي المغرب و3لديه ة ف ي المائ ي األردن20 ف ة ف ي المائ يمة .  ف ا ق أم

واردات العربية اإلجمالية فقد سجلت زيادة بلغت نسبتها نحو    ، وهي أقل من نسبة زيادة الواردات 2001ي المائة عام  ف5ال

 .2000العربية عام 

 

ية     وبالنسبة    ية البين تجارة العرب ادة طفيفة ال تتعدى نسبتها واحد في المائة سواء في جانب الصادرات أو                   لل د سجلت زي ، فق

واردات  ير م                     . ال ية في جزء آب ية البين تجارة العرب يمة ال تقرار النسبي لق ى التنوع النسبي في الصادرات       ويعزى االس نه إل

 .البينية الذي يجعل النفط الخام ومنتجاته تشكل أهمية أقل في الصادرات البينية مما تشكله في الصادرات العربية اإلجمالية

 

يما يخص التجارة العربية البينية للتجمعين العربيين، وهما مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب ال                 عربي، وف

بلغ نسبة                    ا متواضعة حيث ت ية لهم تجارة البين ية ال زال أهم ية لمجلس التعاون لدول      6فال ت تجارة اإلجمال ة من ال  في المائ

ية      يج العرب اد المغرب العربي               3الخل ية التح تجارة اإلجمال ة من ال وبالمقارنة، تبلغ حصة التجارة العربية البينية  .  في المائ

ي    ة من ال      8.5حوال تجارة العربية اإلجمالية، األمر الذي يشير إلى اإلمكانات األوسع لتنمية التجارة العربية البينية            في المائ

 .في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت عامها الخامس

 

 موازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظم الصرف
 

ن المدفوعات   في مجال      ية      موازي دول العرب  تحقيق فوائض في موازين الحسابات الخارجية       2001 خالل عام    ، واصلت ال

 .2000الجارية والموازين الكلية، وإن آان ذلك بدرجة أقل من مستوى الفوائض الذي تحقق في عام 

 

يزان التجاري لمجموع                      ذي تحقق في الم ائض ال ى الف ة إل ابات الخارجية الجاري ن الحس ائض في موازي رجع وجود الف وي

دول العرب    در بنحو     ال  في المائة عن الفائض المحقق      23وعلى الرغم من أن هذا الفائض يقل بنسبة         .  مليار دوالر  73ية ويق

ام      ائض تجاري يتحقق منذ عام                2000في ع بر ف ي أآ بر ثان ك يعت ه مع ذل ويعكس ذلك بشكل رئيسي نجاح . 1981، إال أن

باطؤ الطلب العالمي على الن                  تعامل مع ظروف ت نظمة أوبك في ال فط وارتفاع المخزون منه من خالل إجراء تخفيضات      م

يار في األسعار                       ا حال دون حدوث انه ا بم بًا به تزامًا طي دول األعضاء ال تاج أظهرت ال آما يعكس أيضًا . مناسبة في اإلن

از الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، ونجاح بعضها في                    ية في تنشيط صادراتها من الغ دول العرب  نجاح عدد من ال

ل       ي ظ ية ف نطقة العرب ي الم ام ف كل ع واردات بش و ال تدال نم ى اع ية، إضافة إل ير النفط ي الصادرات غ ادة ف يق زي تحق

 .السياسات واإلجراءات اإلصالحية الجاري تطبيقها

 

ام                 تجاري، يالحظ أن ع يزان ال ائض في الم  شهد تراجعًا في حجم العجز المسجل في موازين الخدمات          2001وبجانب الف

آما يالحظ أيضًا أن العجز في  .  مليار دوالر  18 في المائة ليصل إلى حدود       20ل للدول العربية والذي انخفض بنحو       والدخ
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وقد أسفرت التطورات .  مليار دوالر8 في المائة ليصل إلى نحو       6.5صافي التحويالت من المنطقة العربية انخفض بنسبة        

ن الخدمات والدخل و            تجارية وموازي ن ال  عن تحقيق فائض في موازين الحسابات      2001التحويالت خالل عام    في الموازي

نحو          در ب ة يق ادل نحو            47.4الخارجية الجاري ا يع يار دوالر، أي م ناتج المحلي اإلجمالي      7.4 مل ة من ال وتجدر .  في المائ

و    غ نح ائض بل فرت عن ف د أس ت ق ية آان دول العرب ة لل ن الجاري ى أن الموازي ارة إل يار دوالر،65اإلش بته مل ا نس   أي م

 . 2000 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 10.0

 

يق  ي الخارج، وتحق ية ف تثمارات العرب زيادة االس ة ب ية الجاري ابات الخارج ن الحس ي موازي ق ف ائض المحق د سمح الف ولق

ية في حدود                 دول العرب ية لل ن الكل ائض في الموازي  بزيادة حجم االحتياطيات    آما سمح الفائض أيضاً   .  مليار دوالر  18.9ف

 .2001  مليار دوالر في عام 117 في المائة لتصل إلى نحو 14.4الخارجية الرسمية التي ارتفعت بنسبة 

 

ى صعيد      ية الخارجية   وعل ية الخارجية لمجموع الدول العربية المقترضة تحسنًا طفيفًا خالل             المديون ، سجل وضع المديون

ام    فقد انخفض إجمالي الدين    . ذلك في قيمته المطلقة وفي نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي          مقارنة بالعام السابق و    2001ع

ية المقترضة من         دول العرب ة ال ائم في ذم ام    127.7الق يار دوالر في ع ى نحو   2000 مل ام    125.7 إل يار دوالر في ع  مل

توى     . 2001 ي دون مس ي اإلجمال ناتج المحل ى ال بته إل ت نس ك 50وظل ة وذل ي المائ ث     ف ي حي ى التوال ي عل ام الثان  للع

ام        48.6انخفضت من      ة في ع ى  2000 في المائ آما انخفضت أيضَا نسبة خدمة الدين . 2001 في المائة في عام 45.9 إل

ن   ات م لع والخدم ن الس ي صادراتها م ى إجمال دول المقترضة إل ام الخارجي لل ام 15.4الع ي ع ة ف ي المائ ى2000 ف   إل

 .2001 في المائة في عام 14.8
 

، تعرضت خمس عمالت عربية أآثر من غيرها من العمالت العربية إلى ضغوط على     أسعار ونظم الصرف     وفي مجال     

ام   عار صرفها ع نار الليب 2001أس يه المصري، والدي ي الجن يرة  ي، وه ي، والل م المغرب ية، والدره ية الموريتان ، واألوق

ية  ي مصر، قامت السلطات بتخفيض سعر صرف ال         . اللبنان ، 2001جنيه المصري مقابل الدوالر أربع مرات خالل عام         فف

ي                  ام حوال ذه التخفيضات خالل الع ية له ة    16.8وبلغت النسبة التراآم وفي ليبيا، قامت السلطات بتخفيض سعر      .  في المائ

نار الليبي بنسبة        تقارب  وذلك في محاولة لتوحيد أسعار صرف الدينار وتحقيق 2001 في المائة خالل عام      19صرف الدي

ة ي السوق الموازي نار ف ع سعر صرف الدي بة. م دوالر بنس ابل ال ية مق ية الموريتان يمة األوق يا، انخفضت ق ي موريتان  وف

وفي .  في المائة بعد أن اتبعت السلطات النقدية سياسة تثبيت األوقية مقابل اليورو وذلك الحتواء التضخم في موريتانيا                 6.8

م من خالل تعديل أوزان العمالت الرئيسية المكونة للسلة الخاصة      المغرب، قامت السلطات بتخفيض سعر           صرف الدره

ي    م المغرب يمة الدره دد ق ي تح الت الت ن العم ديرية     . م ناعات التص ية للص درة التنافس م الق ى دع تعديل إل ذا ال دف ه ويه

ية    ياحة المغرب ية المثبت مقابل الدوالر ل                 . والس يرة اللبنان نان، تعرض سعر صرف الل ضغوط حادة في سوق القطع     وفي لب

 .اللبناني األمر الذي استوجب تدخل مصرف لبنان في السوق للدفاع عن ذلك السعر

 

 
 



   xix

 تطورات وإنجازات الخصخصة في الدول العربية
 

تزايدة خالل العقد الماضي في إطار الجهود الكبيرة التي أخذت معظم الدول النامية في بذلها                  اآتسبت الخصخصة      ية م أهم

ك بصورة عامة، إلى التحول الكبير الذي حدث في استراتيجية التنمية التي اتبعتها          . أوضاع اقتصاداتها   إلصالح    ود ذل ويع

ك من استراتيجية شمولية ارتكزت على التوجيه المرآزي للموارد ولإلدارة االقتصادية أدت إلى                     ية، وذل دول النام معظم ال

يود                ى االقتصاد وتفشى الق ام عل نة القطاع الع ى استراتيجية ترتكز على آلية السوق في      هيم به، إل يع جوان ة في جم اإلداري

تخصيص الموارد وتستهدف تحرير االقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وإفساح مجال أآبر أمام القطاع الخاص في                 

 .النشاط االقتصادي

 

ية بلغت خ                      دول العرب ى أن حصيلة الخصخصة في ال توفرة إل يانات الم  2001 و1990الل الفترة ما بين عامي    وتشير الب

ي    يار دوالر   17.5حوال ي                       .  مل رادات الخصخصة في آل من المغرب ومصر حوال د بلغت نسبة إي  في المائة من  30وق

ية وبلغت نسبة اإليرادات في الكويت حوالي                      دول العرب رادات الخصخصة في ال  في المائة ونسبة اإليرادات     23مجمل إي

 . في المائة من مجمل اإليرادات في الدول العربية6 حوالي في آل من األردن وتونس

 

رزها أسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر              ة، أب اتها العام تلفة لخصخصة مؤسس اليب مخ ية أس دول العرب بع ال وتت

ي           . رئيسي  ذا األسلوب بحوال در نصيب ه رادات الخصخصة            63ويق ة من مجمل إي ا أسلوب البيع من خالل      .  في المائ أم

ية       ي        )البورصة (سوق األوراق المال يقدر نصيبه بحوال رادات الخصخصة           30، ف ة من مجمل إي وباإلضافة إلى .  في المائ

اليب أخرى أبرزها بيع جزء من أسهم الشرآة إلى العاملين فيها بشروط ميسرة،                          ية اس دول العرب بع ال لوبين، تت ن األس هذي

يع أصوله              ية وتصفيتها وب ة المعن ا إلى المستثمرين في القطاع الخاص، ونقل إدارة المؤسسات العامة  وحل المؤسسة العام

 .إلى القطاع الخاص بموجب عقود إدارة مع إبقاء حق الملكية في يد الدولة
 

ية، آغيرها من الدول النامية، إلى خصخصة المؤسسات التي تعمل في قطاعات تنافسية آالصناعة                      دول العرب د سعت ال وق

ي ا ياحة ف زراعة والس رامج الخصخصة وال يذ ب ن تنف ى م راحل األول ود  . لم ارعت جه يلة الماضية تس نوات القل ي الس وف

ية التحتية في الدول العربية األمر الذي يعزى إلى نشوء احتياجات آبيرة لتطوير هذه المرافق نتيجة      رافق البن خصخصة م

ًا دول م     ية، وخصوص دول العرب م ال هدته معظ ذي ش كاني ال ادي والس نمو االقتص اض  لل ي، و انخف تعاون الخليج س ال جل

م وقصور اإلدارة           تمويل المالئ يجة نقص ال ا نت  حصيلة خصخصة هذه المرافق بلغت بين تشير التقديرات إلى أن و. آفاءته

رابة 2001 و1997عامي  ي 5.6 ق ك حوال كلة بذل يار دوالر مش رادات الخصخصة30 مل ل إي ن مجم ة م ي المائ د .  ف وق

ية        رباء واالتصاالت وذلك نظرًا للتطورات الكبيرة                  ترآزت أنشطة خصخصة البن ية بشكل أساسي في قطاعي الكه  التحت

 . تكنولوجية المستخدمة في هذين القطاعين والتي أدت إلى انخفاض حجم وتكلفة الشبكات المتعلقة بهماالوالمتالحقة في 

 

ية، فهي              و دول العرب تها مسيرة الخصخصة في ال ي قطع راحل الت رغم من الم ى ال يما يتعلق     عل زال تتسم بالضعف ف  ال ت

ا قورنت مع دول أخرى آدول أمريكا الالتينية أو دول أوروبا الشرقية أو                          ي تغطيها خصوصًا إذا م يذ والمجاالت الت بالتنف
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ى أن مشارآة القطاع العام في االقتصاد في الدول العربية ال تزال من أعلى النسب في العالم                يا، إضافة إل . دول شرقي آس

و تعلق بعضها    ويع تفاوتة، ي دول بدرجات م ن ال ائعة بي اآل الش ن المش دد م ى ع ية إل دول العرب ي ال طء الخصخصة ف د ب

 .بالمؤسسات في حد ذاتها وبعضها اآلخر بالوضع العام االقتصادي والسياسي واالجتماعي

 

 العون اإلنمائي العربي
 

تعاون                  ًا من جوانب ال بًا مهم ي جان ي العرب بر العون اإلنمائ  االقتصادي بين الدول العربية، من جهة، وبينها وبين باقي          يعت

ة أخرى          ية، من جه دول النام ثل في انخفاض سعر الفائدة وطول فترتي السماح             . ال ذا العون بشروط ميسرة تتم يز ه ويتم

نحة فيه           اع عنصر الم ي ارتف عدم تقييدها ومن أبرز ما تتسم به معظم القروض المقدمة في هذا اإلطار هو          . والسداد وبالتال

يذ من قبل الدول والمؤسسات المانحة وعدم تدخل هذه الدول في السياسات االقتصادية واالجتماعية                     توريد والتنف بشروط ال

تفيدة      دول المس ية لل ك يكتسب العون اإلنمائي العربي دالالت مهمة ذات أبعاد تنموية وحضارية، خصوصًا إذا                . والمال وبذل

ن االعتبار أن          ا بعي ا أخذن الدول العربية الرئيسية المانحة للعون هي دول نامية تعتمد على عائدات النفط لمواجهة أعبائها              م

 .والتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بما في ذلك التزاماتها في إطار العون الذي تقدمه

 

د بلغت المساعدات العربية اإلنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية عام              وبذلك يبلغ  .  مليار دوالر  1.4حوالي   2001وق

ترة     الل الف اعدات خ ن مس ية م دول العرب ته ال ا قدم ي م ي 2001-1970إجمال اهمة  110.5 حوال ت مس يار دوالر بلغ  مل

يها      ة والكويت    64السعودية ف ارات    16.3 في المائ ة واإلم نما ساهمت الدول العربية المانحة     10.6 في المائ ة بي  في المائ

ناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين لعام                  . األخرى بالباقي    ى ال ي إل  في 0.4 حوالي 2001وبلغت نسبة العون العرب

 . في المائة لإلمارات0.3 في المائة في السعودية و0.4 في المائة في الكويت و0.6المائة حيث بلغت هذه النسبة 

 

ية اال                  دور القطاع الخاص في التنم تزايدة ل ية الم ية األعضاء في      وفي ضوء األهم قتصادية، قامت بعض مؤسسات التنم

ية بشكل يسمح بتمويل مشروعات                    ة والمال ية واإلداري ا القانون ل واستكمال نظمه تطوير وتعدي ية ب مجموعة التنسيق العرب

ية في عام                 نك اإلسالمي للتنم ا الب رامجها اإلقراضية، بدأه ي  بإنشاء إدارة تنمية األعمال ف1995القطاع الخاص ضمن ب

ام              أ ع ا أنش يكلة التنظيمي آم  المؤسسة اإلسالمية لتطوير القطاع الخاص، ثم تاله الصندوق العربي لإلنماء           2000إطار ه

 حيث قام بتعديل اتفاقية إنشائه على نحو يخوله المساهمة في تمويل مشروعات القطاع  1997االقتصادي واالجتماعي عام    

ام      ك ع ندوق األوب تكمل ص اص، واس رنامجه        اإل1999الخ ن ب زء م يه ج ة لتوج ية الالزم ية والتنظيم راءات القانون ج

 .اإلقراضي لدعم المشروعات الخاصة

 

ية في معظم الدول النامية               ا في دعم مشاريع التنم ية جهوده ية العرب د واصلت مؤسسات وصناديق التنم وبلغ إجمالي . وق

تزامات العمليات التمويلية لهذه المؤسسات لعام          مليار دوالر، ساهم البنك اإلسالمي للتنمية فيها بنسبة         4.2 حوالي   2001ال

اء االقتصادي واالجتماعي بنسبة               38.1 ي لإلنم ة والصندوق العرب ي للتنمية     22.3 في المائ ة والصندوق الكويت  في المائ

ية بنسبة       دي للتنمية بنسبة  في المائة والصندوق السعو9.2 في المائة وصندوق أبوظبي للتنمية بنسبة        9.3االقتصادية العرب
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ي بنسبة              7 نقد العرب ة وصندوق ال ة وصندوق األوبك للتنمية الدولية بنسبة            6.3 في المائ  في المائة والمصرف    4 في المائ

يا بنسبة              ية االقتصادية في أفريق ي للتنم ة    3.8العرب ذا، بلغ المجموع التراآمي اللتزامات العمليات التمويلية        .  في المائ وبه

 . مليار دوالر60.3 حوالي 2001التنمية العربية حتى نهاية عام لمؤسسات وصناديق 

 

   منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى-التعاون االقتصادي العربي 
 

ام      تهاء ع د أآملت عامهـا الرابع ،  وبدأ تطبيق الشريحة الخامسة         2001بان برى ق ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال  تكون م

تدرج من التخفيض التدريجي من بة التخفيض الم اثل لتصل نس ر المم ية والرسوم والضرائب ذات األث  الرسوم الجمرآ

تداء من      ى    1/1/2002اب ي آانت مطبقة في               50 إل ك الت ة من تل وتشكل هذه النسبة تخفيضَا هامًا     . 31/12/1997 في المائ

 .على أسعار السلع العربية المتبادلة بين الدول العربية األعضاء في المنطقة

 

وتجدر اإلشارة إلى أن البرنامج التنفيذي تضمن خطة عمل وبرنامج زمني إلنشاء المنطقة حددت فترته بعشر سنوات تبدأ                  

ناير ن ي ي األول م ام / ف ي ع انون الثان ام  1998آ ع ع ي مطل ي ف وم  . 2007 وتنته يض الرس ترة تخف ذه الف الل ه تم خ وي

ر المماثل المفر          ية والرسوم والضرائب ذات األث  في المائة 10وضة على السلع العربية بنسب سنوية متساوية تبلغ الجمرآ

وبعد تجربة تطبيق استمرت أربع سنوات، ورغبة من الدول العربية . 31/12/1997من تلك الرسوم التي آانت مطبقة في  

ة هذه المنطقة، أدخل المجلس االقتصادي واالجتماعي تعديًال على البرنام       ج التنفيذي يقضي في اإلسراع في استكمال إقام

ام                      ع ع برى مع مطل ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال ة م ك من خالل تطبيق نسب تخفيض    2005باستكمال إقام  ويكون ذل

 . في المائة في آل منهما20 تبلغ 2005 و2004على الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل عامي 

 

د استطاعت الدول األعضاء خالل فترة         السنوات األربعة الماضية التغلب على العديد من العقبات التي تعترض التطبيق وق

نطقة، ويأتي على رأسها موضوع االستثناءات والتي ستنتهي جميعها في               اعل للم ، بجانب اإلعداد المنتظم    16/9/2002الف

تة تم االتفاق عليها بين الدول أعضاء المنط                   ير ثاب رزنامة الزراعية وفق أسس ومعاي آما تم تحديد آلية وأسلوب فض     . قةلل

ويجرى العمل حاليا في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ الستكمال . المنازعات التي تنشأ في إطار تطبيق البرنامج التنفيذي    

تسرب أية ويعتبر إعداد هذه القواعد هاما الحكام التنفيذ للمنطقة ولضمان عدم       . إعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية     

دول األعضاء واالستفادة من الميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية، آما أنها                           ى أسواق ال أ إل ية المنش لعة غير عرب س

 .ستساهم في معالجة موضوع االستثناءات وتقلل منها

 

رغم من أن مرحلة التطبيق العملي خالل السنوات األربعة الماضية قد شهدت نجاح استكمال        ى ال  العديد من إجراءات وعل

د أثارت في الوقت نفسه العديد من القضايا التي ال تزال عالقة والتي تتطلب اإلسراع في استكمال                          ا ق نطقة، إال أنه يذ الم تنف

نطقة          يل الم تها من أجل تفع ذه القضايا في القيود غير الجمرآية التي تشكل عقبة رئيسية أمام مسيرة             . معالج م ه ثل أه وتتم

تجار    ر ال يذ قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية لضمان تمتع السلع عربية المنشأ                      تحري تابعة تنف ية م ية، وآل ية البين ة العرب
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يازات التي تتيحها المنطقة         اءات واالمت ا باإلعف آما أن من بين القضايا آذلك معاملة منتجات المناطق الحرة، ومدى       . وحده

 .لدول األعضاء في المنطقة مع أحكام البرنامج التنفيذيانسجام االتفاقيات الثنائية التي تبرمها ا

 

 االقتصاد الفلسطيني
 

ام   الل ع طيني خ ر أداء االقتصاد الفلس دن   2001تأث ي إغالق الم ثلة ف يرية المتم ية والتدم رائيلية القمع ات اإلس ، بالسياس

الم   ن الع زلها ع طينية وع يرالفلس نال وتدم ية ب ىب لطة الوطن ات الس ية ومؤسس رق واألراضي   األساس ريف الط ب تج جان

ثمرة    جار الم تالع األش ية واق ل أدى  و.الزراع طيني   آ اد الفلس ي أداء االقتص ى تدن ك إل راجعذل رات أداء   وت ة مؤش  آاف

 وتقدر خسائر االقتصاد . وتراآم الدين العام، في المائة80 البطالة لتصل إلى معدالت تفوق      ي وتفش ،القطاعات االقتصادية   

 . مليار دوالر7.5 بحوالي 2001ام الفلسطيني خالل ع

 

د  يفق ي اإلجمال ناتج المحل ام انخفض ال ى 2001 الفلسطيني ع يون دوالر 1466 ليصل إل نحو  مل ة ب يون 4579مقارن  مل

ام دوالر  ي ليصل  2000ع ناتج القوم ا انخفض ال ام 2127، آم نحو  2001 دوالر ع ة ب ام 5466مقارن يون دوالر ع  مل

ي ن  . 2000 ك تدن ن ذل تج ع ى      ون ل إل ي ليص ي اإلجمل ناتج المحل ن ال رد م يب الف ام  422ص ي ع نحو2001 دوالر ف   ب

ام 1420 و . 2000 دوالر ع ن نح ي م ناتج القوم ن ال رد م يب الف ًا نص ي أيض ا تدن ام 1695آم ى2000 دوالر ع   إل

ام    613 د      . 2001 دوالر ع تثمار بصورة واضحة، وانع ام لعدم توفر  موانخفضت معدالت االس تثمار الع  أي إمكانات  االس

ى تقلص      طينية إل ي األراضي الفلس ن ف دام األم تقرار وانع دم االس ل ع ا أدت عوام طينية، آم ية الفلس لطة الوطن دى الس ل

تعد            م ي تثمار الخاص، حيث ل ام       120االس يون دوالر ع نحو      2001 مل ة ب ام      1257 مقارن يون ع ا انخفضت   . 2000 مل آم

، ويعكس 2000 في المائة على التوالي مقارنة بعام 75 في المائة و  20حو  معدالت االستهالك العام والخاص بنسبة بلغت ن      

ك سوء األحوال االقتصادية باألراضي الفلسطينية، ووصول االقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة أقرب إلى التوقف التام                   آل ذل

 .2001خالل عام 

 

ية صعوبات بالغة خالل عام            الضرورية الالزمة بعد أن انقطعت الموارد       في تدبير الموارد     2001وواجهت السلطة الوطن

يدية  ية وضريبة القيمة المضافة والتي تمثل               . التقل ية من الرسوم الجمرآ ل مستحقات السلطة الوطن وأوقفت إسرائيل تحوي

ثر من      ى تضاؤل حصيلة الضرائب المحلية نتيجة توقف النشاط االقتصادي                50أآ ا إضافة إل ة من موارده وفي .  في المائ

نفقات الجارية وسداد                          الوقت ذ   اه ال تزاماتها تج اء بال ير مختلف الخدمات والوف اه توف ه، تضاعفت مسؤوليات السلطة تج ات

ن    بات العاملي وقد ساهم العون العربي إلى حد آبير في تذليل بعض الصعوبات التي واجهتها السلطة الوطنية إذ قدمت          . مرت

ية دعمًا في شكل منح وقروض من خالل            صندوقي األقصى والقدس الشريف، وتراوحت المنح الحكومية        الحكومات العرب

 . مليون دوالر شهريًا60 و50ما بين 
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الرغم من ازدياد العون األجنبي، العربي والدولي، الحكومي واألهلي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذلك بالمقارنة              وعلى  

ذا العون                ابقة، إال أن حجم ه ل مع األعوام الس ، وتقدر   وسلطته الوطنية  حتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني    آثيرًا عن اال   يق

 . مليار دوالر إلعادة األعمار وتنشيط االقتصاد8و 7 بين  ماالمصادر الدولية حاجة االقتصاد الفلسطيني إلى دعم يتراوح
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