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 نبــذة تاريخيــة
 

 

، 1980آانت 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 العربي                                 

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

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

ء المال واالقتصاد العرب ومحافظي         إقتصادات الوطن العربي، بحيث يوفر التقرير الموحد خلفية تمكن السادة وزرا                      

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

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

 . الخارجيالعالمقات بينها وبين دول يتصل بالعال

 

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

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

 .د المشترك منذ العدد الثاني، آما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ العدد الثالثلهذا الجه

 

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

امة، في إطار متماسك يعكس أهم أبعاد مسارات               الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحّيدة ت                

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

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

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

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

 

 واهللا من وراء القصد،،،

 
 

 عبـــد العزيـــــز الترآــــــــــي  جاســــــــم المنــاعـــــــــــي ـــد اللطيـــــف الحمـــــــدعبـ عبد الرحمن السحيبانــــــــي 

 األميــــــــــــــن العــــــــــــــام المديـــر العــــــــــــــــــــــام المـديــــــــــر العـــــــــــــــام األمين العـــام المساعـــــــــد 

 منظمــــة األقطـــــار العربيــة رئيــس مجلـــــــــس اإلدارة رئيــــس مجـــــــــلس اإلدارة ـــــؤون االقتصاديــــــــةللش

 ولالمصـــــــــــدرة للبتـــــــــر صنـــــــــــدوق النقــــــــــــد الصندوق العربـي لإلنمــــــاء األمانــــــة العامـــــــــــــــة 

 )األوابـــــــــــــــــــــــــــــــك( العـــــــــربــــــــــــــــــــــي  االقتصـــادي واالجتماعـــــي لجامعة الـدول العربيــــــــة 
 



 ب 

 ـةــمقـدمـ
 

تقرير االقتصادي العربي الموحد ل              دد األول من ال نذ صدور الع تالحقة م ربية تطورات م دول الع عام شهدت اقتصادات ال

اع . 1980 لمية، أوض وعية وع ورة موض تقرير، بص س ال لى أن يعك داده ع 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

 

ثاني م  ن األول وال ي العددي ربية، ف دول الع تقرير ال د صنف ال ة ولق تملت عضوية المجموع ات، اش ع مجموع نه، إلى أرب

بياً  نوعة نس تاج مت اعدة إن زت بق تي تمي كان ال ثيفة الس نفطية آ دول ال لى ال راقاألولى ع ر والع ن الجزائ . ، وضمت آال م

تي تميزت بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبيًا، وضم                   لة السكان ال نفطية قلي دول ال ثانية على ال ت واشتملت عضوية المجموعة ال

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

نفطية        دول ال نيف ال ًال لتص بر فاص ذي اعت د ال و الح ًا، وه رميل يومي ليون ب ن نصف م ل ع ان يق وية  . آ تملت عض واش

طة   نفطية متوس ر ال دول غي لى ال ثة ع ة الثال نان  المجموع ان ولب ورية وُعم بحرين وتونس وس نمو، وضمت األردن وال ال

رب ودان      . ومصر والمغ وًا، وضمت الس ل نم نفطية األق ر ال دول غي لى ال تملت عضويتها ع رابعة فاش ة ال ا المجموع أم

 .والصومال وموريتانيا واليمن الشمالي واليمن الجنوبي

 

تقرير تصنيف            نى ال ثالث، تب دد ال نذ الع لدو   ًا  وم رًا ل بارات التي استند عليها          آخ رغم من االعت ه بال ربية، حيث اتضح أن ل الع

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

لدول         بة ل ال بالنس ك الح تقرير، وآذل ول ال م فص ي معظ اداتها ف ي اقتص تطورات ف ليل ال ند تح ي  ع مولة ف ربية المش  الع

رتين تين األخي ربية إلى . المجموع دول الع 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

 

ربية وجود          دول الع تطورات االقتصادية في ال رة، أظهرت ال ي     وفي األعوام األخي رة أخرى ف نظر م ادة ال حاجة إلى إع

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

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

ا      ة التي ظهرت نتيجة لذلك                الحاجة فيه ة الحتواء العجوزات المالي ة تقييدي ومن ناحية أخرى، أخذ إنتاج    . إلى سياسات مالي

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

تناد          . المجموعة األولى   م االس تي ت بارات ال تمده التقرير في األعداد الماضية             وحيث أن االعت ذي اع ليها في التصنيف ال  ع

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

دول إلى أي مجموعات ابتداءًا من العدد السادس عشر، علمًا بأنه قد يتم ت                 صنيفها في أي فصل حسب على عدم تصنيف ال

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

ذه الفصول      يع ه تالف مواض بعًا الخ ر ت ن فصل آلخ لف م نفها، وأن التصنيف يخت ليل  . ال تص ي تح ل ف تمر العم وسيس

 .ن تصنيف مسبق لها حتى تظهر التجربة وجود الحاجة لذلكالتطورات االقتصادية في الدول العربية دو



 ج   

 

إن   اوره، ف أحد مح دول األعضاء آ م ال تي ته د الموضوعات ال ام ألح تقرير آل ع ة ال ي معالج بع ف نهج المت تمرارًا لل واس

 .موضوع محور التقرير هذا العام هو الفقر، والذي يتناوله التقرير في عدد من فصوله

 

ب  ي س ه وف رًا، فإن د    وأخي ربية بع دول الع ي ال ادية ف تطورات االقتص تقرير ال ناقش ال ارن، ي ليل المق لية التح هيل عم يل تس

تي توفرها الدول                               بيانات ال تقاة من ال الدوالر حسب أسعار صرف العمالت الوطنية المس ا ب لقة به بيانات المتع احتساب ال

تقرير    تعر                . ألغراض ال ه نظرَا ل ذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن ض أسعار صرف عمالت عدد من الدول العربية        وفي ه

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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 مؤشرات عامة عن الدول العربية
   2000خالل عام 

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

 في المائة 10.2 نسبتها إلى العالم
 

 السكان
 مليون نسمة 279.1 عدد السكان

 في المائة  4.5 نسبتهم إلى العالم
 مليون عامل  92.0 العمالة العربية

 
 الناتج المحلي اإلجمالي
 مليار دوالر  709.0 القيمة باألسعار الجارية

 دوالر  2540.0 )بسعر السوق(سط نصيب الفرد متو
 في المائة  26.3 نسبة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية

 في المائة  10.8 نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية
 

 النفط
 في المائة  62.1 نسبة احتياطي النفط المؤآد إلى االحتياطي العالمي

 في المائة  23.7 الحتياطي العالميإلى انسبة احتياطي الغاز الطبيعي 
 مليون برميل يوميًا 21.1 إنتاج النفط الخام

 في المائة 31.6 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 
 )1999(في المائة   12.8 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج الغاز الطبيعي 

 
 التجارة

 مليار دوالر  243.3 الصادرات السلعية
 في المائة  3.9 رات إلى الصادرات العالميةنسبة الصاد

 مليار دوالر 152.5 الواردات السلعية
 في المائة 2.4 نسبة الواردات إلى الواردات العالمية

 مليار دوالر  17.9 إجمالي الصادرات البينية
 في المائة 8.5 نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية

 
 ∗االحتياطيات الدولية

 مليار دوالر 102.7 يمة الق
 في المائة 70.4 )فوب(نسبة االحتياطيات إلى الواردات 

 
 الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة

 مليار دوالر  143.8 القيمة
 مليار دوالر  13.8 قيمة خدمة الدين العام

 في المائة    15.6 )سلع وخدمات(نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات 
 في المائة 49.6 لدين إلى الناتجنسبة ا

                                                           
 .باستثناء الذهب النقدي ∗
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 الرموز المستخدمة في التقرير
 
 

 
 البيان غير متوفر أو ال ينطبق
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 ت الدول العربيةنظرة عامة على اقتصادا
 2000خالل عام 

 

 

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

ام  ادية       . 2000ع اع االقتص تدئًا باألوض ربية مب ادات الع تقل إلى االقتص م ين ي، ث اد الدول تعراض أداء االقتص بدأ باس وي

ماعية ثم التطورات القطاعية الزراعية منها والصناعية، ثم فصل البنية األساسية الذي ُيعنى هذا العام بقطاعات مياه     واالجت

نفط ة وال ناول شؤون الطاق م يت كان، ث نقل واإلس تطورات . الشرب والصرف الصحي وال تقرير ال ك يستعرض ال د ذل وبع

نقدية والمصرفية وتطورات أسواق األوراق           ة وال ة والبينية، ثم ينتقل إلى               المالي تجارة الخارجي ناول ال ربية، ويت ة الع  المالي

ام الخارجي ونظم الصرف ن الع ن المدفوعات والدي م . موازي ربي، ث ائي الع لعون اإلنم ك عرضًا ل د ذل تقرير بع دم ال ويق

نطقة التجارة الحرة العربية                        نفيذ م تعاون االقتصادي العربي سير العمل في ت الكبرى قبل أن يختم يستعرض في فصل ال

وآمحور لهذا العام يرآز التقرير على إحدى القضايا األساسية التي تهم الدول            . فصوله بشرح أوضاع االقتصاد الفلسطيني     

 .العربية وهي موضوع الفقر، ويتناول التقرير في عدد من فصوله هذا الموضوع

 

 أداء االقتصاد العالمي 
 

 وذلك رغم موجة التباطؤ التي اجتاحته في الجزء األخير من العام،               2000 خالل عام     تحسن أداء االقتصاد العالمي آثيراً     

وقد آان هذا التحسن في أداء االقتصاد العالمي شامًال، حيث ارتفعت              .  في المائة  4.8حيث ارتفع معدل نموه الحقيقي إلى         

جغرافية ووفق مصادر الدخل من           معدالت نمو آل المجموعات الفرعية من الدول وتجمعات الدول وفق األقاليم ال                            

 .الصادرات وما إلى ذلك من تقسيمات أخرى

 

 في المائة خالل عام      4.1 إلى   1999 في المائة خالل عام        3.4فبالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل النمو من             

 الوقت الذي ارتفع فيه أداء الدول       وقد آان أداء آل من الواليات المتحدة واليابان والمجموعة األوروبية مرتفعًا في            . 2000

وعلى الرغم من تباطؤ أداء معظم دول هذه المجموعة خالل الربع األخير من عام                . المتقدمة األخرى بدرجة بسيطة نسبياً    

 إال أن محصلة األداء خالل العام آانت جيدة بالنسبة لدول هذه المجموعة حيث فاقت معدالت نمو معظمها متوسط                       2000

 . العقدين السابقيننموها خالل

 

وقد . 2000 في المائة في عام       5.8 إلى   1999 في المائة في عام       3.8وفي مجموعة الدول النامية، ارتفع معدل النمو من           

آان هذا األداء الجيد لدول هذه المجموعة شامًال أيضًا حيث شهدت آل المجموعات اإلقليمية من الدول النامية ارتفاعات                        

، األمر الذي وضع هذه المجموعات اإلقليمية من الدول في مستويات أداء                 2000وها خالل عام     ملحوظة في معدالت نم    

 .تساوي تقريبًا متوسط أدائها خالل العقدين الماضيين



 ز   

 2000، لتسجل خالل عام       1999أما مجموعة الدول المتحولة، فقد ضاعفت مستوى األداء المرتفع الذي حققته في عام                     

وقد آان األداء الجيد شامًال أيضًا بالنسبة         . ، يمثل أعلى معدل نمو بالنسبة لها على اإلطالق           ةلمائ في ا  5.8بلغ   معدل نمو 

 .1999لدول هذه المجموعة حيث ارتفع أداء جميع دول المجموعة مقارنة مع عام 

 

متحولة وعلى مستوى    أما بالنسبة للتضخم، فقد شهد تغيرات متباينة في معدالته على مستوى الدول المتقدمة والنامية وال                     

فقد ارتفع معدل التضخم في الدول المتقدمة وانخفض بدرجة طفيفة في الدول                     . الدول والمجموعات الفرعية من الدول       

آما أنه انخفض في آل من اليابان والمملكة المتحدة وارتفع في الواليات المتحدة             . النامية وبدرجة آبيرة في الدول المتحولة     

وفي المجموعات اإلقليمية من الدول النامية، فقد ارتفع المعدل قليًال في أفريقيا وانخفض                  . اليا وآندا وألمانيا وفرنسا وإيط  

 .في البقية

 

 استمرار االهتمام من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات االقتصادية                     2000وفيما يتعلق بقضايا الفقر، فقد شهد عام                  

سيخ المبادئ واالستراتيجيات الالزمة لمعالجته وتخفيض مستواه، خاصة          واالجتماعية الدولية وتضافر الجهود الدولية لتر      

التي تهدف إلى تحقيق خفض         ) هيبك(في إطار مبادرة تخفيض الديون بالنسبة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل                       

شارآة في المكاسب    جوهري في ديون الدول الفقيرة لتمكينها من استعادة النمو االقتصادي وتخفيض الفقر، وبالتالي الم                      

 .التي تتيحها عولمة االقتصاد الدولي

 

وبالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شهد حجم التجارة الخارجية في السلع والخدمات توسعًا ملحوظًا إذ ارتفع معدل نموه من                        

قد آان النمو في وعلى نفس وتيرة معدل النمو االقتصادي ف   . 2000 في المائة في عام      12.4 إلى   1999 في المائة عام     5.3

التجارة الخارجية شامًال أيضًا، حيث ارتفع أداء صادرات وواردات جميع المجموعات من الدول المتقدمة والنامية وجميع                  

أما شروط التبادل التجاري، فقد شهدت استمرارًا لوتيرة العام الماضي، حيث انخفضت                 . المجموعات الفرعية واإلقليمية   

 .ت في الدول الناميةفي الدول المتقدمة وارتفع

 

 مقارنة بمستوى مؤشرات    2000وفيما يتعلق بعبء مديونية الدول النامية المقترضة، فقد انخفض بنسبة بسيطة خالل عام               

 .وقد آان لألداء الجيد للصادرات دورًا بارزًا في تحسن مؤشرات عبء المديونية. 1999عبء المديونية في عام 

 

 االقتصادات العربية
 

 قتصادي العامالنمو اال
 

 وذلك للعام الثاني على     2000استمر معدل النمو االقتصادي العام للدول العربية باألسعار الجارية في االرتفاع خالل عام                

. ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وآميات إنتاجه وتصديره في الدول العربية المنتجة والمصدرة له                    . التوالي



 ح 

 نمو االقتصادات العربية األثر اإليجابي لبرامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي على االستقرار                      آما ساهم في استمرار      

 .االقتصادي الكلي وفي تحفيز جانب العرض

 

 مليار  629.5 مليار دوالر، مقارنة بحوالي        709.0 بحوالي    2000ويقدر الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام             

 7.3 وحوالي   2000 في المائة في عام       12.6محققًا بذلك معدل نمو باألسعار الجارية بلغ حوالي           دوالر في العام السابق،      

 .1999في المائة في عام 

 

وقد تأثر هيكل الناتج المحلي اإلجمالي، حسب قطاعات النشاط االقتصادي وحسب بنود اإلنفاق، بالزيادة الكبيرة في القيمة                  

 في  19.0، والتي ارتفعت مساهمتها في الناتج اإلجمالي باألسعار الجارية من                  المضافة لقطاع الصناعات االستخراجية     

آما تأثر . وقد أثرت هذه الزيادة في مساهمات باقي القطاعات في الناتج. 2000 في المائة عام 26.3 إلى  1999المائة عام   

 إلى  1999 مليار دوالر عام       209.6هيكل الناتج حسب بنود اإلنفاق، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات العربية من حوالي                     

 في  39.4 في المائة إلى      33.3، األمر الذي أدى إلى ارتفاع وزنها في الناتج من              2000 مليار دوالر عام      279.3حوالي  

 في المائة من مجمل الصادرات         64والجدير بالذآر أن الصادرات النفطية شكلت نحو            . المائة في العامين على الترتيب      

 .2000خالل عام 

 

 497.0 إلى حوالي    1999 مليار دوالر عام     480.3ويقدر لالستهالك النهائي للدول العربية أن يكون قد ارتفع من حوالي              

 في المائة من إجمالي     43آما يقدر أن يبلغ االستهالك الخاص في الدول ذات الدخل المرتفع نحو              . 2000مليار دوالر عام    

 دوالر في هذه الدول مقارنة مع       3779، وأن يبلغ متوسطه السنوي للفرد       2000االستهالك الخاص للدول العربية في عام       

آذلك، فإن اإلنفاق الحكومي في الدول ذات الدخل المرتفع يشكل نحو               .  دوالر في الدول ذات الدخل المنخفض        899نحو  

 في السنة، أي حوالي         دوالر 2094 في المائة من اإلنفاق الحكومي للدول العربية، ويبلغ نصيب الفرد منه حوالي                        64

 دوالر للفرد في      210عشرة أمثال نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي في الدول ذات الدخل المنخفض والذي يبلغ نحو                           

 .السنة

 

، ويتفاوت  2000 دوالر في عام      2540ويقدر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل بنحو                 

 دوالر للفرد في العام في موريتانيا والسودان         500بية تفاوتًا آبيرًا، إذ تتراوح حدوده بين أقل من           المتوسط بين الدول العر   

 . دوالر في العام في قطر واإلمارات21000والصومال واليمن، وأآثر من 

 

ذي حظيت به    ونظرًا ألن الريف والمناطق النائية لم تحظ بصفة عامة بمثل االهتمام التنموي االقتصادي واالجتماعي ال                      

العواصم والمدن الكبرى في الدول العربية، فقد ترتب على ذلك تباين في نصيب الفرد من الناتج بين أفراد المجتمع في                             

الريف والحضر، مما يعني أن هناك شريحة هامة من المجتمع يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج عن المعدل العام                          

 .يرة من هذه الشريحة تحت خط الفقر في الدول العربية ذات الدخل المنخفضفي الدولة، وبالتالي وجود نسبة آب

 



 ط   

 التطورات االجتماعية
 

ربية في عام                      دول الع الي عدد سكان ال در إجم تماعية، يق تطورات االج  مليون نسمة، ويعتبر 279 بنحو   2000وبالنسبة لل

دل نموه البالغ      وقد شكل النمو السكاني المرتفع في عدد من الدول عبئًا          .  في المائة من بين أعلى المعدالت في العالم        2.3مع

م دون    ن ه بة م اع نس اداتها، وأدى ارتف لى اقتص ي  15ضخمًا ع كلون حوال ن يش نة، والذي الي  43 س ن إجم ة م ي المائ  ف

 .السكان، إلى إضافة أعباء آبيرة على شريحة السكان النشطين اقتصاديًا خاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة

 

نمو السكاني، وعدم نمو الخدمات االجتماعية المختلفة بالمعدالت المناسبة لمقابلة ذلك،                      و اع معدالت ال تيجة ارتف ان من ن آ

أن ازدادت الضغوط على هذه الخدمات فانخفض نصيب الفرد منها وانخفضت نوعية التعليم والتدريب والخدمات الصحية                

وال شك أن تدارك هذه األوضاع وتحسينها يتطلب مزيدًا من االستثمارات           . ةوخدمات الرعاية االجتماعية بجوانبها المختلف     

 .في القطاع االجتماعي

 

دل الخصوبة    اع مع ربية ارتف دول الع ي ال كاني ف بين مؤشرات الوضع الس ة4.4(وت ي المائ ة )  ف بة اإلعال ي 7.7(ونس  ف

ة  الي السكان نحو                ). المائ ريف إلى إجم لغ نسبة سكان ال  68ة، ويقدر عدد األميين في الدول العربية بنحو        في المائ  47وتب

نحو            ة ب ليون نسمة، ونسبة األمي  سنة 15 في المائة من السكان في فئة العمر    38 في المائة من إجمالي السكان ونحو         25م

وق    ا ف در متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بنحو         . فم  حالة 73 سنة، ويبلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة نحو       64ويق

ن يحصلون على مياه شرب نقية نحو                   لغ نسبة السكان الذي ود حي، وتب وتتراوح نسبة السكان .  في المائة76لكل ألف مول

 . في المائة في الحضر84 في المائة في الريف و35المزودين بخدمات الصرف الصحي الالئقة بين 

 

دول العربية بنحو                لة في ال وى العام در حجم الق  في المائة 3، ويقدر معدل نموها بنحو 2000مل في عام  مليون عا  92ويق

لة                وى العام رأة في الق تعدى نسبة مساهمة الم ل، وال ت ربية آك لدول الع نويًا ل أما معدل البطالة في الدول .  في المائة 27س

نحو       در ب ربية، فيق الي القوى العربية العاملة، أي ما يعادل نحو     20الع ة من إجم ًا، وتصل معدالت  مليون فرد18 في المائ

ن الذآور في عدد من الدول العربية، آما تتزايد البطالة بشكل مضطرد            بطالة بي اث إلى ضعف معدالت ال ن اإلن بطالة بي ال

 .بين الشباب المؤهلين الداخلين لسوق العمل

 

دة وملموسة في جميع مجاالت التنمية البشرية، آان ه               ربية من إنجازات عدي دول الع ته ال ا حقق دفها القضاء على ورغم م

م يصل إلى مستوى الطموحات في العديد من المجاالت، إذ تقدر نسبة السكان                            ام ل ر، إال أن األداء الع أسباب ومظاهر الفق

لغ متوسط دخلهم اليومي حوالي دوالرًا واحدًا بنحو        ن يب  62 في المائة من إجمالي سكان الدول العربية، أي حوالي 22الذي

ليون نسمة    در نس   . م نحو                وتق ن وخمسة دوالرات ب ن دوالري لهم بي تراوح متوسط دخ ن ي ة من إجمالي    52بة الذي  في المائ

ي           ربية، أي حوال دول الع وتتفاوت معدالت الفقر بين الدول العربية، إذ تقدر نسبة السكان تحت        .  مليون نسمة  145سكان ال

 في المائة في آل من مصر 23المائة في اليمن، و في 27 في المائة من إجمالي السكان في موريتانيا، و       57خط الفقر بنحو    



 ي 

ر، و   ة في المغرب، و       19والجزائ ة في األردن، و   12 في المائ وينخفض المعدل إلى دون .  في المائة في تونس 6 في المائ

 .واحد في المائة في السعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وُعمان

 

زيادة حجم األسرة            ر ب تزايد احتماالت الفق اع معدل اإلعالة، آما تزداد معاناة العاطلين عن العمل لفترات طويلة،             وت  وارتف

ي      اعدة ف ية مس ال هامش ي أعم تغلون ف ن يش دودة الذي ارات المح ال ذوي المه ئة العم ريف، وف ي ال زراعيين ف ال ال والعم

ناء أو الخدمات        نقل أو الب تاج أو ال ر تنتشر أيضًا بدر     . مشاريع اإلن دأت ظاهرة الفق ا ب جات متفاوتة بين العاملين بأجور آم

 .ثابتة

 

و      ق نم ا تحقي ن ورائه تهدفت م ات اقتصادية اس ني سياس ربية إلى تب دول الع دت ال ر، عم ة الفق عيها لمكافح ار س ي إط وف

ن فئات المجتمع المختلفة، وتكثيف االستثمار في التنمية البشرية                      ة بي تائجه بعدال وزع ن تدام ت وفي . اقتصادي متسارع ومس

ذا ا   دول ذات الموارد الزراعية، حيث بدأت بعض الدول العربية في                         ه تزايد في ال تمام م ريفية باه نمية ال لصدد، تحظى الت

ا المجتمعات المحلية، وترآز على                 تعددة المحاور، تشارك فيه ندمجة م ريفية الم نمية ال رامج ومشاريع الت تثمار في ب االس

 .مج إنجازات ملحوظة في آثير من هذه الدولوقد حققت هذه البرا. التنمية الزراعية والبشرية

 

ربية على شبكات الحماية االجتماعية لتالفي اآلثار السلبية لبرامج التصحيح والخصخصة التي            دول الع تمد معظم ال ا تع آم

دود   راء وذوي الدخل المح ليها أضرارًا بالفق ترتب ع بيقها، وي ن تط راحل األولى م ي الم ر ف ذه . تظه نظومة ه دف م وته

ب  اق على تلك                              الش ة لإلنف وارد الالزم ر الم ية، وتوفي تياجاتها األساس بية اح ئات من خالل تل ذه الف اة ه كات إلى تخفيف معان

ر وتحسين الخدمات والمرافق العامة األساسية في المناطق الفقيرة، ومساعدة األفراد على إنشاء                    ك توفي تياجات، وآذل االح

ال            تمان الميسر ال ر االئ لك المشروعات، وبخاصة في مجال تربية المواشي، وإنتاج المواد            مشروعات صغيرة وتوفي زم لت

 .الغذائية، وخدمات التوزيع والمهن الحرفية وغيرها

 

دول العربية أهمية متزايدة لالستثمار في مجاالت التعليم والصحة والخدمات األساسية                ي ال ا تول حيث يتم الترآيز على    . آم

لجميع، وت         ليم األساسي ل ر التع ة التعليم والتدريب المهني، وعلى تحسين الظروف الصحية خاصة بالنسبة             توفي حسين نوعي

 .للفئات األآثر حاجة من خالل توفير الخدمات والرعاية الصحية األساسية، والصحة الوقائية

 

وارد المالية المتاحة في بعض الدول العربية لتمويل االستثمارات الكبيرة المطلوب                  ة الم دم آفاي ة للتوسع في توفير    ونظرًا لع

لى       اع الخاص ع جيع القط ربية إلى تش دول الع ن ال تزايدة م داد م عت أع د س لفة، فق ا المخت تماعية بأنواعه ات االج الخدم

تثمار في قطاعات التنمية االجتماعية خاصة في مجاالت التعليم والصحة، لتقديم الخدمات لغير الفقراء على أن ترآز         االس

ة على توجيه جزء هام     .  من الموارد العامة لخدمات المناطق الفقيرة، وتقديم الخدمات المدعومة لمستحقيها من الفقراءالدول

 .آما بدأت الدول في تشجيع ودعم منظمات النفع العام غير الحكومية في مكافحة الفقر ومعالجة أسبابه

 

 



 ك   

 القطاع الزراعي
 

دول العربية، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي            يحتل القطاع الزراعي أهمية آبيرة في اقتصادات العديد من ال               

 في المائة من إجمالي     35ويمثل عدد العاملين في هذا القطاع حوالي         .  في المائة  11.3 نحو   2000للدول العربية آكل عام     

حدودية الموارد  ويجابه نمو القطاع الزراعي في الدول العربية معوقات آثيرة منها م                  . القوى العاملة في الدول العربية       

المائية، والظروف المناخية الجافة وشبه الجافة، وموجات الجفاف وانخفاض الهطول المطري التي تؤدي إلى تقلبات                             

 .آبيرة في اإلنتاج الزراعي من عام إلى آخر

 

ارنة بالعام   مق 2000تراجعت نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للدول العربية آكل خالل عام                           

وقد أدت  . السابق بسبب عدم مالءمة الظروف المناخية، وانحباس المطر والجفاف الذي تبعه في بعض الدول العربية                          

 في المائة وبصفة خاصة      3.3 في المائة إلى زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة            7.1زيادة المساحة المحصولية المروية بنسبة        

 في  18 في المائة، وإنتاج الشعير بنسبة         9.7 في المائة، وزيادة إنتاج القمح بنسبة          11.4إلى زيادة إنتاج الحبوب بحوالي        

 في المائة، والبقوليات بحوالي    10 في المائة، وآل من الدرنيات والبطاطس بنسبة         36المائة، والذرة الرفيعة والدخن بنسبة      

 . في المائة9.4

 

 في المائة، وزاد إنتاج األلبان       6.3د ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة        ، فق 2000وبالنسبة إلنتاج الثروة الحيوانية في عام        

 في المائة، وإنتاج البيض بنسبة      4.8 في المائة، وتراجع، من جانب آخر، إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة            4.1ومنتجاتها بنسبة   

 . في المائة6.8

 

 مليون طن، إال أن ذلك ال يمثل إال حوالي             2.7لمائة، ليبلغ    في ا  2أما إنتاج الدول العربية من األسماك، فقد ارتفع بنسبة              

نصف اإلمكانات اإلنتاجية العربية، مما يشير إلى ضعف استغالل الثروة السمكية المتاحة في الدول العربية وإلى وجود                        

 .فرص واسعة لالستثمار في هذا القطاع

 

 في 23لصادرات الزراعية للواردات الزراعية من حوالي وفي مجال تجارة المنتجات الزراعية، فقد تحسنت نسبة تغطية ا         

، وتقلص بالتالي العجز في الميزان التجاري الزراعي           1999 في المائة في عام        25.4 إلى حوالي     1998المائة في عام     

 مليار دوالر في     19.2 إلى حوالي     1998 مليار دوالر في عام        22.8 في المائة حيث انخفض من حوالي           18.8بحوالي  

 في المائة والتي تشمل الحبوب والدقيق والسكر          11.5 بنسبة   1999، وانخفضت قيمة الفجوة الغذائية في عام          1999م  عا

وبصورة عامة، فإن الدول العربية ال تزال تعاني من عجز في آافة السلع الغذائية                  . والزيوت والشحوم والفاآهة والحليب    

 .1999 مليار دوالر في عام 12بلغت قيمة هذا العجز حوالي الرئيسية، ما عدا األسماك والخضار والفواآه، و

 



 ل 

وتتواصل الجهود في الدول العربية لتطوير القطاع الزراعي من أجل تحسين ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيه                                   

لفجوة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تضييق ا         . ومكافحة الفقر الذي يعانون منه بصورة أآبر من الفئات الفقيرة في الحضر               

 .الغذائية وتحقيق الحد األدنى لمتطلبات األمن الغذائي

 

وفي مجال تطبيق التقانات الحيوية في الزراعة، فإن الدول العربية ال تزال تعتبر في بداية الطريق، خاصة وأن جهود                              

 حاليًا بعض األساليب    ومن أبرز استخدامات التقانات الحيوية في الدول العربية         . البحث والتطوير التي تقوم بها متواضعة      

المتبعة لمكافحة األمراض واآلفات بواسطة طرق بيولوجية تتكامل مع استخدام المبيدات الكيماوية، آما يتم إنتاج شتالت                     

 .النخيل والموز والفراولة باستخدام طرق الزراعة النسيجية في بعض مراآز األبحاث والمزارع التجارية التصديرية

 
 القطاع الصناعي

 
ويرجع .  في المائة  37.9 بمعدل   2000ر أداء القطاع الصناعي في التحسن للعام الثاني على التوالي إذ نما خالل عام                استم

ذلك إلى استمرار التحسن في أسعار النفط وزيادة إنتاجه مما أدى إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي                        

 في المائة، بينما     26.3 إلى   19.0تفاع مساهمة الصناعة االستخراجية من         في المائة، وار    37.1 إلى    30.3اإلجمالي من    

 . في المائة10.8 إلى 11.3انخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية من 

 

 مليار دوالر، حيث ارتفعت القيمة         263.2 مليار دوالر إلى حوالي         190.9وزادت القيمة المضافة للصناعة من حوالي           

 مليار دوالر، آما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من            186.8 إلى   119.4خراجية من   المضافة للصناعة االست  

 في المائة و   56.4 مليار دوالر، وبلغ معدل النمو السنوي للصناعة االستخراجية والتحويلية            76.4 مليار دوالر إلى     71.5

 . في المائة على التوالي6.9

 

 ألف دوالر، أي      16.2 ألف دوالر إلى        11.9، حيث زادت من        2000خالل عام    آما تحسنت إنتاجية العامل الصناعي         

ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى استمرار الزيادة في أسعار النفط، وال يعكس بالتالي زيادة                   .  في المائة  35.4بنسبة بلغت   

ة العامل الصناعي في آثير من        حقيقية في إنتاجية العامل الصناعي، والتي هي رغم ذلك تعتبر متدنية مقارنة مع إنتاجي                    

 .الدول النامية والمتقدمة

 

أما بالنسبة للهيكل القطاعي للصناعات، فما زال النفط والغاز يمثالن الجزء األآبر من منتجات الصناعة االستخراجية                           

تتوزع األهمية   أما الصناعة التحويلية ف      ).  في المائة    85(ويساهمان بالجزء األآبر من القيمة المضافة لهذه المنتجات                  

 في المائة،     17 في المائة، والصناعات الغذائية بنسبة             30النسبية فيها بين الصناعات الكيماوية والبتروآيماوية بنسبة               

 في المائة، والصناعات     10 في المائة، وصناعة المالبس والمنسوجات بنسبة           14وصناعة المعدات ووسائل النقل بنسبة        

 . في المائة29األخرى بنسبة 



 م   

، إذ زادت الطاقة اإلنتاجية للبتروآيماويات من           2000تعتبر الصناعات الهيدروآربونية من أآثر الصناعات نموًا عام              و

 ألف  6592 ألف برميل في اليوم لتصل إلى نحو          205 مليون طن، وزادت طاقات التكرير بمعدل         31 مليون طن إلى      22

 في  47األسمنت إذ زاد معدل استغالل مصانع األسمنت من           آما تحسن أداء قطاع مواد البناء وخصوصًا صناعة            . ي/ب

 في المائة وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على األسمنت المواآب الستمرار االنتعاش االقتصادي خصوصًا                  70المائة إلى   

 وتتوافر  .1999 مليون طن عام          91في الدول العربية المصدرة للنفط، آما بلغ إنتاج األسمدة ومنتجاتها الوسيطة نحو                    

 مصنعًا لألدوية    200صناعة األدوية في عدد من الدول العربية ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في الدول العربية نحو                             

 .والمستلزمات الطبية تتمرآز في مصر واألردن والجزائر وليبيا وسورية واإلمارات

 

 آما زاد إنتاج األلمنيوم في آل من البحرين          . مليون طن سنوياً   11.6آذلك زادت طاقات إنتاج الحديد والصلب لتصل إلى          

 .واإلمارات وذلك ألغراض االستهالك المحلي والتصدير

 

ويساهم قطاع الصناعة في الحد من تداعيات ظاهرة الفقر، فالصناعة االستخراجية، تساهم في توفير التمويل الالزم                                

ية والضمان االجتماعي، وخدمات الصرف الصحي          لمشاريع التنمية، وللخدمات األساسية مثل التعليم والخدمات الصح             

آما تساهم الصناعة التحويلية في زيادة حجم التشغيل واإلنتاج والدخول وهو ما يؤدي إلى                            . وخدمات البنية األساسية    

 .تحسين مستوى المعيشة

 

ادة فرص العمل،     ومن جانب آخر، فإن تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في القطاع الصناعي، يعد أمرًا هامًا لزي                              

وخاصة في الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة، والتي يمكن عن طريق تكثيف االستثمار فيها، مع تحسين النوعية                                 

 .والقدرة التنافسية، المساهمة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر

 

 البنية األساسية
 

بيرًا لقط تمامًا آ ود الماضية اه ربية خالل العق دول الع ت ال اه الشرب،  أول ي مجاالت مي ية، خاصة ف نية األساس اعات الب

ذه القطاعات في التنمية االقتصادية                           لها ه تي تحت بيرة ال ة الك ة والمكان نقل، واإلسكان نظرًا لألهمي والصرف الصحي، وال

تماعية  ق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذه القطاعات والخدم               . واالج ربية من تحقي دول الع ات التي وتمكنت ال

غير أنه ال يزال هناك معوقات آثيرة تواجه هذه القطاعات يتمثل أهمها في عدم آفاية التمويل المتاح لالستثمارات        . توفرها

تطويرها لتحسين مستوى ونوعية الخدمات وتوسيع نطاق شمولها لمواآبة الزيادة المستمرة في السكان، وتقليص           ة ل الالزم

 .الحضرالفجوة في توفرها بين الريف و

 

ي    اه الشرب    فف نويًا نحو            قطاع مي ربية س دول الع اه ألغراض الشرب في ال لغ مجموع استهالك المي  مليار متر 14.6، يب

تر مكعب، وهو ما يعادل نحو           9.4مكعب، وألغراض الصناعة نحو          ليار م  في المائة من مجموع االستخدامات في   13 م

وبالتالي، فإن إمدادات المياه لألغراض المنزلية والصناعية .  متر مكعب مليار190.7الوطن العربي الذي يبلغ سنويًا نحو       



 ن 

ًا حيث يمكن تحويل ما بين                 مليار متر مكعب 166.5 في المائة من استهالك الزراعة البالغ  15-10ال تواجه خطرًا حقيقي

 .عن طريق ترشيد أساليب الري لتلبية أغراض الشرب والصناعة لمدة عقدين على األقل

 

د    لت المياه الجوفية منذ سنوات عديدة المصدر الرئيسي للمياه ألغراض الشرب والصناعة، إال أنه مع التزايد السريع              وق مث

اع الطلب على المياه لهذه األغراض أصبحت المياه السطحية هي مصدر المياه الرئيسي لهذه األغراض في               للسكان وارتف

ر وتونس والمغ           ثل مصر والجزائ دول م د من ال اه البحر المصدر        . ربالعدي لية مي بر تح ربية فتعت ليج الع ا في دول الخ أم

ولم يعد استخدام تحلية المياه لتلبية      .  في المائة من إنتاج المياه لهذه األغراض       85الرئيسي لمياه الشرب، حيث تمثل حوالي        

 .تونس والجزائر والمغرباحتياجات الشرب والصناعة مقتصرًا على هذه الدول، بل أصبح يشمل ليبيا والعراق ومصر و

 

ذي أولته الدول العربية لمياه الشرب خالل العقدين األخيرين، إال أن حوالي          تمام ال رغم من االه  في المائة من 26وعلى ال

ا زالت نسب الربط بالشبكات العمومية في الوسط الحضري                          ات، وم ذه الخدم زالون محرومين من ه مجموع السكان ال ي

د من          تدنية في العدي ويعاني العديد من المدن المزودة بمياه الشرب وحتى بعض العواصم العربية من االنقطاعات             . الدولم

اه الشرب      تكررة لمي ا في الريف فإن نسب التزود بالمياه أآثر تدنيًا في العديد من الدول العربية، ويعاني السكان فيه                   . الم أم

اه الم                لغ نسبة المي نقية، حيث تب اه ال ر المي ي   من عدم توف ودة حوال ات المنتجة وتصل في بعض     40فق ة من الكمي  في المائ

ان إلى     ة    60األحي بر الطلب الفردي على مياه الشرب مرتفعًا نسبيًا في العديد من الدول العربية   .  في المائ ا يعت ويرتبط . آم

ربية تسعيرة المياه، وبدرجات م             دول الع اه، حيث تدعم ال بيرة بمستوى تسعيرة المي ك وبدرجة آ تفاوتة، وال يتم في أي ذل

 .حال من األحوال استرداد آامل تكاليف إمدادات مياه الشرب

 

د من المشاآل المؤسسية والمالية والتنظيمية                     ربية من العدي دول الع اه الشرب في ال اني قطاع مي ففي العديد من الدول . يع

نفيذها         ام بدراسات المشاريع وت ذا القطاع بالقي ي ه نية ف تعدد الجهات المع وم     ت تي تق ئات ال ًا الشرآات والهي تعدد أحيان ، وت

نها                 ا بي ان المستوى المطلوب من التنسيق فيم نعدم في أغلب األحي اه، وي توزيع المي ا يؤثر تدني استرداد تكاليف بيع  . ب آم

ا من ارتفاع عدد العاملين لدي                              تي تشكو بدوره اه وال وزع المي تي ت ة للشرآات ال لبًا على األوضاع المالي اه س ها وتدني  المي

 .األداء جراء انخفاض األجور

 

ادة حجم التحديات المستقبلية لهذا القطاع الناتجة أساسًا عن ارتفاع الطلب على المياه بوتيرة                        ذه األوضاع في زي وتساهم ه

ي          به ف ي بعض جوان لى ف ذي يتج ر  ال و األم لب، وه ذا الط بة ه لوبة لمواآ تثمارات المط م ضخامة االس ن ث بيرة، وم آ

ة      الصعوبا  اريع الالزم نفيذ المش الزم لت تمويل ال ي الحصول على ال ربية ف ات الع ا بعض الحكوم تي تواجهه بيرة ال . ت الك

لجوء إلى القطاع الخاص لتمويل مثل هذه المشاريع، أو أجزاء منها، في إطار                        ربية إلى ال دول الع عقود "وتسعى بعض ال

أ في فسح المجال أمام مشارآة القطاع الخاص من خالل عقود آما أن بعض الدول العربية بد".  وتحويل– تشغيل  –إنشاء   

 .امتياز إلدارة شبكات المياه، أو عقود اإلدارة، أو إنشاء محطات التحلية

 



 س   

لجوء إلى القطاع الخاص قد يساهم في حل مشكلة التمويل وفي تخفيض تكاليف المياه، ولكن ستظل هذه التكلفة أعلى                    إن ال

تعرفة المدعوم        ثير من ال وقد يساهم تطبيق تسعيرة تأخذ بعين االعتبار التكاليف الحدية للمياه،  . ة حاليًا في الدول العربية    بك

 .وتراعي في الوقت نفسه الشرائح الفقيرة، في حل مشكلة تعرفة المياه التي تعد أحد أهم مشاآل هذا القطاع

 

راني في ا      قطاع الصرف الصحي     وفي    زيادة السكانية والتوسع العم نامي الطلب على خدمات    ، أدت ال ربية إلى ت دول الع ل

وعلى الرغم من المشاريع العديدة التي نفذتها الدول العربية لتحسين هذه الخدمات، إال أن هناك مناطق                 . الصرف الصحي   

ا زالت تعاني من نقص آبير في هذه الخدمة                 دن، م راء حول الم ناطق الفق ريف وم وتتباين خدمات . واسعة، خاصة في ال

ة الواحدة ما بين المناطق الحضرية والمناطق                             الصرف ا   باين أيضًا في داخل الدول ا تت ربية، آم دول الع ن ال ا بي لصحي م

ريفية  تفيدين بالصرف الصحي من سكان الوطن العربي حوالي         . ال لغ نسبة المس  في 84 في المائة، وتصل إلى نحو 62وتب

 . في المائة في الريف35المائة في المدن وحوالي 

 
لغ     في المائة في البحرين وقطر، وحوالي       65نسبة السكان المشمولين بخدمات شبكات الصرف الصحي العامة حوالي            وتب

ة في األردن، و        55 ذه النسبة منخفضة في الكثير من المدن العربية                       40 في المائ زال ه ة في مصر، وال ت ومن .  في المائ

 .اطق الريفية في آافة الدول العربيةالنادر وجود شبكات عامة لتجميع مياه الصرف الصحي في المن

 

تخطيط لمحطات المعالجة في الدول العربية، حيث تتبع بعض الدول أسلوب المرآزية، أي إنشاء        اليب ال باين أس ويالحظ ت

ا هو الحال في البحرين ومدينة عمان ومدينة دمشق، أو تتبع أسلوب الالمرآزية آما هو                      محطة معالجة رئيسية واحدة آم

ي ال ف ن   الح ثر م توافر أآ ث ت قط حي نة مس ة106 مدي ة معالج ة    .  محط ات المعالج واع محط ة أن ود آاف ظ وج ا يالح آم

 .في الدول العربية) الميكانيكية واألحواض الطبيعية(

 

وتعمل بعض الدول العربية على االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وخاصة لألغراض الزراعية، حيث تستخدم                 

اه المعالج   وبالنظر إلى اعتبار الدول    . ة في ري المحاصيل العلفية والمالعب وري جوانب الطرق والساحات الخضراء          المي

ي أغراض    ة ف اه الصرف الصحي المعالج ن مي تفادة م ان االس ة بمك ن األهمي إن م ًا، ف رة مائي دول الفقي ربية ضمن ال الع

 .ستخدامالزراعة، وذلك في إطار الضوابط والمعايير المنظمة لمثل هذا اال

 

ربية ال تغطي الحد األدنى السترداد تكاليف                           دول الع تعرفة المطبقة لخدمات الصرف الصحي في معظم ال ويالحظ أن ال

ا يؤدي إلى ضغوط مالية على الجهات العاملة وتراجع نوعية الخدمة مع مرور الزمن                   لذلك، بدأت . التشغيل والصيانة، مم

دول في خصخصة قطاع الصرف الصحي ب               لفة وذلك من إنشاء شبكات الصرف ومحطات الضخ           بعض ال راحله المخت م

اه المعالجة                  ادة استخدام المي رافق وإع ذه الم وما زالت عمليات الخصخصة في أطوارها      . والمعالجة إلى تشغيل وصيانة ه

ود في آل من مصر والكويت واألردن والمغرب وُعمان إلدارة وتشغيل بعض محطات مع                     ع عق م توقي د ت الجة األولى، وق

 .مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ وصيانتها



 ع 

تها بهدف االرتقاء                            تلزم العمل على معالج ربية وتس دول الع نها قطاع الصرف الصحي في ال اني م تي يع ومن األمور ال

بمستوى الخدمات المقدمة المعوقات المالية وبخاصة نظام تسعير الخدمة المناسب لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، ونقص                

دات في معظم الدول               ا زة والمع ة لألجه رامج الصيانة الوقائي لية المختصة في الصرف الصحي، وضعف ب وادر المح . لك

آذلك، فإن من األمور التي من شأنها أن تساهم في تحسين أداء هذا القطاع العمل بأسلوب اإلدارة المتكاملة لمنطقة التجميع           

وغير المعالجة إلى مصادر مياه الشرب، وإعطاء أولوية لتوفير خدمة          الواحدة لضمان عدم وصول مياه الصرف المعالجة         

ثر على عناصر البيئة، وآذلك سن التشريعات المالئمة فيما يتعلق بمواصفات             تأثير األآ ناطق ذات ال الصرف الصحي للم

ناتجة من محطات الصرف الصحي وطرق استخدامها وتصريفها والتخلص من الرواسب الناتجة عن                 اه ال  عمليات المي

المعالجة، باإلضافة إلى توفير نظام متكامل للمعلومات الخاصة بمياه الصرف الصحي لالستفادة منها في التخطيط واتخاذ                  

 .القرارات المناسبة الستخدامات تلك المياه، ومراقبة التلوث

 

نقل   وبالنسبة    ترة التسعينيات تطورًا ملحوظًا في شبكات الطرق والم             لقطاع ال د شهدت ف رآبات العاملة عليها في الدول    ، فق

ي              الي أطوال شبكات الطرق من حوال ع إجم ربية، إذ ارتف ام     499الع م في ع  ألف آم عام 581 إلى حوالي 1991 ألف آ

ها من               1996 ترة نفس بات خالل الف ليون مرآبة إلى      12.5، وازداد عدد المرآ ومع ذلك، فإن آثافة    .  مليون مرآبة  16.8 م

بر منخفضة في          ا تعاني هذه الطرق من ضعف في الصيانة                    الطرق تعت تقدمة، آم الدول الم ا قورنت ب ربية إذا م دول الع ال

 .وهو ما يقلل من عمرها االفتراضي وآفاءتها في خدمة حرآة المرور

 

ربية                          دول الع نقل في ال الي حرآة ال ة بنسبة متواضعة من إجم نقل بالسكك الحديدي وتتصف الشبكة بمحدودية     . ويساهم ال

ع في         انتشارها  رابطها، إذ تق ة عربية فقط ويبلغ طولها اإلجمالي حوالي           11 وت  2250 ألف آم وتستخدم حوالي      25.3 دول

زل و     ربائية    360قاطرة دي ذه الشبكة وتعتبر في الكثير من الحاالت         .  قاطرة آه نية والقياسية له باين المواصفات الف ا تت آم

 .متدنية بسبب ضعف الصيانة

 

بحرية        وانئ ال تميز الم دول العربية بموقعها االستراتيجي، وقد امتلك األسطول التجاري العربي في عام    وت  ما 1996في ال

الي حمولتها حوالي          803مجموعه    لغ إجم فينة ب  ألف سفينة 137 مليون طن، آما بلغ إجمالي حرآة السفن حوالي       13.6 س

ي          لت حوال ادرة، نق ة ومغ ي        390قادم ليون طن من البضائع وحوال ليون  2.2 م وتحتوي موانئ المنطقة العربية . راآب م

بر استخدامها في الموانئ العربية في مراحل مختلفة من التطور، وتسعى                           تي يعت ات ال بير من محطات الحاوي على عدد آ

 .إلى منافسة الموانئ المجاورة في هذا المجال

 

ألف األسطول الجوي العربي في عام            يون راآبًا بينما بلغ عدد الرآاب  مل38 طائرة قامت بنقل حوالي 396 من  1998وت

ي             ا مجموعه حوال ربية م ادرين في المطارات الع ادمين والمغ باً  55الق ليون راآ ًا طفرة في     .  م ربية حالي دول الع وتشهد ال

 .مشاريع تطوير المطارات، لتحسين خدماتها، ولتمكينها من المنافسة ومواجهة الطلب المتزايد على النقل الجوي

 



 ف   

د شهد قطاع ا       ربية                 وق ربط الع ددًا من مشاريع ال رة ع نقل في السنوات األخي ذا المجال تجدر اإلشارة إلى أهمية          . ل وفي ه

اربي السريع، والطريق الذي                             ثل الطريق المغ ًا، م نائيًا أو جماعي ربية ث دول الع ن ال ربط بي تي ت برية ال مشاريع الطرق  ال

رابطة بي                 بعض، والطرق ال ربية بعضها ب ليج الع ربط دول الخ نان، ومصر والسودان وغيرها       ي آما أثمرت  . ن سورية ولب

رار مجلس وزراء النقل العربي مشروعًا لربط الدول العربية بتسعة محاور            ة في إق اد العربي للسكك الحديدي ود االتح جه

ربة  ألف ع  70 آالف عربة للرآاب و    10 ألف آم تحتاج إلى      20رئيسية من السكك الحديدية يقدر طولها اإلجمالي بحوالي            

 .للبضائع

 

ورغم التطورات التي أمكن إحرازها في قطاع النقل، فإن هذا القطاع يواجه معوقات آثيرة يتمثل أهمها في ارتفاع تكاليف                

المشاريع، وشح الموارد المالية، وضعف الهياآل التنظيمية واإلدارية وقلة مخصصات الصيانة للمشاريع المكتملة والقابلة               

 .للتنفيذ

 

م  ثل أه ذه  وتتم تمويل به ات ومؤسسات ال تمام الحكوم لة اه ي ق ة، ف نقل بالسكك الحديدي ر ال ه تطوي تي تواج الصعوبات ال

برية، األمر الذي يزيد من الصعوبات في توفير التمويل                              ه شبكات الطرق ال تي تحظى ب تمام ال ة مع االه يلة بالمقارن الوس

الزم  وانئ                 . ال ددًا من الم إن ع بحري، ف نقل ال ا بالنسبة لل اني من قصور في هياآلها األساسية ومن محدودية        أم ربية تع الع

 .قدراتها في خدمات الحاويات مما يضعف قدرتها على المنافسة الشديدة التي تتعرض لها من الموانئ األخرى

 

دول العربية بشكل عام، إال أن                 نقل الجوي في ال لهياآل األساسية لخدمات ال بيًا ل د نس رغم من المستوى الجي ه من وعلى ال

اد السعة وانخفاض اإلنتاجية                ثل في ازدي رها عدة عوامل تتم ند تحري نقل الجوي ع دة لل توقع أن يعترض السوق الجدي الم

واب المنافسة الدولية             تح أب تكاليف إضافة إلى ف اع ال وال بد من تدارك الموقف ومواجهة هذه المشاآل باستراتيجيات         . وارتف

 .تعلق بتطوير البنية التحتية والتنسيق بين مؤسسات وشرآات الطيران العربيةتشمل تدابير تنظيمية وإدارية وأخرى ت

 

توفر من المصادر التقليدية، عمد بعض الدول العربية إلى تشجيع القطاع الخاص على                         تمويل الم ة ال وفي ضوء عدم آفاي

د الماضي آانت محدودة                       إن االستجابة خالل العق ك ف نقل، ومع ذل تثمار في مشاريع ال  ومن المتوقع أن يستمر قطاع    .االس

تمويل الالزم لبناء هياآله األساسية وأن تبقى مشارآة القطاع الخاص في تلك                          ر الحكومات لل تماد على توفي نقل في االع ال

 .الهياآل متواضعة

 

واآتظاظها ويعتبر النمو السريع للمدن العربية،      .  أهمية خاصة نظرًا الرتفاع معدالت النمو السكاني       قطاع اإلسكان  ويحتل   

 مليونًا 160 بحوالي 2000بالسكان من السمات السكانية المميزة للوطن العربي، حيث يقدر عدد سكان هذه المدن في عام       

لون حوالي      ألف نسمة في الكيلو متر      25وقد تجاوزت الكثافة السكانية في هذه المدن        .  في المائة من إجمالي السكان     57يمث

ربع  ربي     . الم دول الع تميز ال بيرتين في آل منها، وغالبًا ما تكون أحدهما                       وت تين آ نة أو مدين ترآز سكان الحضر في مدي ة ب

ة بنحو            . العاصمة  ربية ال يجدون السكن المناسب مقارن در أن نصف سكان المدن الع .  في المائة في الدول المتقدمة2ويق



 ص 

تفاوت نسب سكان العواصم العربية الذين يعيشون في مساآن غير مالئمة،               إذ تنخفض هذه النسب في الكويت، وُعمان،       وت

 .والدوحة وترتفع في القاهرة وبيروت وتونس والرباط

 

نحو             رد العربي من مساحة السكن في المتوسط ب در نصيب الف ربع مقابل   4ويق تر م .  متر مربع في الدول المتقدمة20 م

المعدالت ال   ًا ب تها قياس اع تكلف ربي بارتف ي الوطن الع اآن ف تميز المس عار األراضي  وت ول، وأس تويات الدخ ة، ومس عالمي

 .المغالى فيها مما يعد من أهم أسباب القصور في عرض المساآن

 

ربية نحو                دول الع اوالت في ال لة، ويساهم في تنشيط مجموعة                  15-10ويستوعب نشاط المق دي العام ة من األي  في المائ

باطه مع معظم                      تاج والخدمات     واسعة من الصناعات والمهن والحرف من خالل ارت وعلى الرغم من أن     . قطاعات اإلن

ربية تعاني من مشكالت عدة أهمها نقص الضوابط والتشريعات والمصادر التمويلية              دول الع ناء في ال ييد والب صناعة التش

ا قد زادت خالل العقود األربعة الم                 ربية وإمكاناته اوالت الع درات المق بية، إال أن ق ة ومنافسة الشرآات األجن اضية الداعم

 . في المائة خالل تلك الفترة50 في المائة إلى نحو 20مما مكنها من زيادة حصتها في السوق العربية من نحو 

 

ا ُنفذ في قطاع اإلسكان من استثمارات آبيرة، إال أنها تبقى غير آافية مقارنة باالحتياجات، إذ ما زالت مشكلة                       رغم مم وبال

تمويل إحدى أهم المشاآل التي تواجه       وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسات التمويل العربية . قطاع اإلسكان في الدول العربيةال

 .والدولية ساهمت في معالجة هذه المشكلة من خالل القروض الموجهة لهذا القطاع

 

تحديات،    ة ال ائل مواجه لى وس ز ع نية ترآ ربية وضع خطط وط دول الع ي ال رافقه ف كان وم ر قطاع اإلس ويتطلب تطوي

د الج   ة لتأمين المسكن المناسب بالمساحة الكافية واألسعار المعقولة لمستخدميه    وتحدي وارد الالزم برامج والم ود وال ومن . ه

ا يتطلب وضع الخطط الفرعية والبرامج والخطوات العملية                          تكامل والشمولية، مم ذه الخطط بال ان أن تتسم ه ة بمك األهمي

آما يتطلب تطوير . لتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة لمواجهة المعوقات التي تواجه تطور القطاع وضرورة ا       

ة في توزيع المشاريع االستثمارية في المناطق الجديدة، إضافة إلى             ق العدال ئي، وتحقي الوضع السكني تحسين الوضع البي

 .ألبنية واألبعاد البيئيةتوحيد المواصفات والمقاييس، وإدخال التقانات المناسبة في عمليات البناء من حيث التصميم وحجم ا

 

 التطورات في مجال النفط والطاقة
 

، 2000تعتبر حالة التوازن التي سادت السوق النفطية السمة الرئيسية األولى المميزة لتطورات السوق النفطية في عام                          

ل النفطية إنتاجها أربع     وقد زادت الدو   . آما مثل تراجع مناخ المواجهة بين المستهلكين والمنتجين السمة الرئيسية الثانية                

ي ليصل إنتاج أوبك / مليون ب3.7 لتحقيق االستقرار في السوق النفطية، وبلغ حجم تلك الزيادات 2000مرات خالل عام    

وأدت .  دوالر للبرميل   25وتبنت دول أوبك آلية جديدة لتحقيق سعر مستهدف لسلة خاماتها هو                  . ي/ مليون ب   26.7إلى  

 مليون  76.7 إلى   1999ي في عام     / مليون ب  74.1إلى ارتفاع إجمالي اإلمدادات العالمية من         الزيادة في إمدادات أوبك      

 .2000ي في عام /ب



 ق   

 حائًال دون ارتفاع الطلب العالمي على النفط، حيث ازداد بنحو واحد               2000ولم تقف مستويات األسعار التي شهدها عام          

ي، آما ارتفع    / مليون ب   47.9 الدول الصناعية إلى نحو        وارتفع الطلب في   . ي/ مليون ب   75.7ي ليصل إلى     /مليون ب 

 .ي/ مليون ب4.2ي، بينما بقي استهالك الدول المتحولة عند / مليون ب23.6استهالك الدول النامية إلى 

 

 54ولقد أدت الزيادات المتواصلة في اإلنتاج إلى ارتفاع المخزونات النفطية حيث بلغ عدد األيام التي يغطيها المخزون                          

 دوالر للبرميل   27.6هذا وقد بلغ سعر سلة خامات أوبك         . 2000 في الربع األول من عام        53ومًا في الربع الرابع مقابل       ي

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى ازدياد قيمة الصادرات النفطية           . 1999 دوالر للبرميل في عام       17.5 مقابل   2000في عام   

، أي بزيادة قدرها نحو     2000 مليار دوالر في عام       179.5 إلى حوالي    1999 مليار دوالر عام     118.1للدول العربية من    

 . مليار دوالر مما آان له انعكاسات إيجابية على مجمل األنشطة االقتصادية خالل العام61.4

 
 من  ولقد ساهمت الزيادة في العائدات النفطية خالل العقود الثالثة الماضية في رفع مستوى التنمية البشرية، ويتضح ذلك                      

خالل مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيث احتلت الدول العربية النفطية المراتب                                  
 .األولى، ويعكس ذلك مدى مساهمة النفط في الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة األفراد

 
 مليون  6.5 في المائة سنويًا إذ بلغ        3.3ل قدره    بمعد 2000-1996وازداد استهالك الدول العربية من الطاقة خالل الفترة           

ولم يحصل ارتفاع ملموس في معدل استهالك          . 1996ي في عام     / مليون ب م ن      5.7 مقابل    2000ي في عام      /ب م ن   
 برميل مكافئ   8.3 إلى   1996 برميل مكافئ نفط في عام        8.1الفرد من الطاقة في الدول العربية، إذ ازداد هذا المعدل من              

وتعتمد الدول العربية اعتمادًا شبه آامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتغطية احتياجاتها من                      . 2000عام  نفط في    
 . في المائة من إجمالي استهالك الطاقة96الطاقة، إذ يلبي هذان المصدران أآثر من 

 
ت الصناعة النفطية المختلفة      تنامي حجم االستثمارات في العديد من المشاريع في مجاال            2000-1995وقد شهدت الفترة     

ويقدر حجم   .  مليار دوالر    12وبلغت تكاليف المشاريع الممولة في بعض الدول العربية ما يزيد عن                        . بالدول العربية  
 2010االستثمارات المطلوبة على المستوى الدولي لزيادة حجم اإلنتاج من النفط الخام لمقابلة الطلب المتزايد حتى عام                         

 في المائة من إجمالي هذه االستثمارات             25 دوالر، وتقدر احتياجات منطقة الخليج العربي بحوالي                   مليار  950بنحو   
 .ي/ مليون ب44للوصول بمستوى اإلنتاج إلى حوالي 

 
 التطورات المالية

 
 تحسنًا ملحوظًا، عكس بصورة رئيسية استمرار         2000شهدت أوضاع الموازنات الحكومية في الدول العربية خالل عام             

 في المائة   62فقد ازدادت اإليرادات النفطية بنسبة آبيرة بلغت حوالي           . التحسن في األسعار العالمية للنفط خالل هذا العام         
وقد أدت زيادة اإليرادات النفطية وآذلك االرتفاعات التدريجية                .  مليار دوالر    116.6خالل العام، لتصل إلى حوالي            

 في المائة لتبلغ    32فاع إجمالي اإليرادات العامة للدول العربية خالل العام بنحو            المتواصلة في اإليرادات األخرى إلى ارت      
 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق         4.5 مليار دوالر، وارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو             197نحو  



 ر 

أن ذلك لم يقابله في الدول المعنية زيادة مماثلة          وعلى الرغم من التحسن في اإليرادات النفطية، إال           .  في المائة  31.5لتبلغ  
في اإلنفاق العام أو تباطؤ في نهج اإلصالح، الذي واصلته هذه الدول وبقية الدول العربية بغية تعزيز أوضاع موازناتها                         

ناخ المالئمين   وقد ساعد تحسن اإليرادات في تفعيل دور السياسات المالية وإيجاد البيئة والم                      . العامة القابلة لالستمرار    
 .لترسيخ االستقرار االقتصادي وتعزيز التوجه نحو توسيع دور القطاع الخاص في النمو االقتصادي

 

 في جهودها الستكمال وتعميق اإلصالحات الهيكلية في جانبي          2000وفي هذا اإلطار، استمرت الدول العربية خالل عام          

لعمل على إصالح النظم الضريبية وتوسيع قاعدتها وزيادة مرونتها،         وشمل ذلك في جانب اإليرادات ا     . اإليرادات والنفقات 

وفي جانب النفقات، تواصل العمل على إدخال              . وتحسين هيكل الحوافز لتشجيع االستثمار الخاص المحلي واألجنبي               

البيانات وتظهر  . اإلصالحات على هيكل النفقات الحكومية بهدف ترشيد اإلنفاق العام وزيادة آفاءة تخصيص الموارد                       

 في المائة وأن نسبته إلى الناتج المحلي قد             10 بلغت نحو     2000المجمعة أن الزيادة في إجمالي اإلنفاق العام خالل عام              

 . في المائة31.6 نقطة مئوية من مستواها في العام السابق لتصل إلى 1.2تراجعت بنحو 

 

تطورات في جانبي اإليرادات والنفقات، إذ ارتفع الفائض           وقد عكست بيانات الموازنات العامة المجمعة للدول العربية ال            

 مليار دوالر أي ما يعادل       37.0 مليار دوالر خالل العام، ليصل إلى نحو           33.0الجاري لهذه الموازنات بمقدار آبير بلغ         

ر دوالر عن عام      مليا 32.1آما تقلص العجز الكلي في هذه الموازنات البالغ            .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي        5.9

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى عجز آلي بلغ حوالي مليار دوالر، أي ما يعادل نحو                           5.9 وما نسبته     1999

ويالحظ على الصعيد الفردي للدول العربية، أن ست دول عربية قد حققت فائضًا آليًا في        .  من الناتج المحلي اإلجمالي    0.2

ذا العام مقابل دولتين فقط خالل العام السابق، فيما تراجع العجز الكلي آنسبة من الناتج المحلي                      موازناتها العامة خالل ه    

وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي                          . لغالبية الدول األخرى خالل العام         

 . في المائة55.7اإلجمالي لمجموع الدول العربية إلى 

 

نب آخر، لعبت السياسة المالية دورًا هامًا في إطار السياسات واإلجراءات االقتصادية التي طبقتها الدول العربية                     ومن جا 

لمحاربة الفقر، وذلك سواء ما يتعلق منها باإلجراءات التي تم اتخاذها في جانب اإلنفاق، أو على صعيد اإلجراءات                                    

نفاق، تزايد حصة القطاعات االجتماعية والصحة والتعليم من النفقات               ويتبين من هيكل اإل     . المتعلقة بالسياسة الضريبية   

ويجسد ذلك حرص السلطات في أغلب الدول العربية على تحسين أوضاع الفقراء، وذلك ألهمية هذه الجوانب                        . الجارية

 مليار  34.2 نحو    ،2000وتشير البيانات إلى أن الدول العربية قد أنفقت خالل عام                 . في تحسين األوضاع المعيشية لهم      

 . مليار دوالر خالل عقد التسعينات29دوالر على هذه القطاعات مقابل متوسط بلغ حوالي 

 

وال تقتصر جهود السلطات في محاربة الفقر على تخصيص المزيد من الموارد لهذه القطاعات، بل سعت آذلك لتطوير                          

المعيشة على الطبقات الفقيرة التي قد تنتج عن اإلجراءات          آليات وشبكات الحماية االجتماعية التي أنشأتها لتخفيض أعباء           

آذلك، . المتواصلة للحد من الدعم العام الذي أثبتت التجارب ارتفاع آلفته وضعف آفاءته في تحسين معيشة الفقراء                                

لى منح  حرصت السلطات على توجيه اإلنفاق االستثماري للمشروعات التي تخدم المناطق الفقيرة والنائية، باإلضافة إ                        



 ش   

آما حرصت بعض السلطات مع بدء تطبيق الضرائب على االستهالك على             . الحوافز المختلفة لالستثمار في هذه المناطق      

تقديم بعض اإلعفاءات لعدد من السلع والخدمات الضرورية وذلك مراعاة للطبقات الفقيرة وللحد من التأثير السلبي لهذه                         

 .الضرائب عليها

 

 صرفية وأسواق األوراق الماليةالتطورات النقدية والم
 

، وفي إطار توجهات السياسة االقتصادية العامة الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية،              النقدي المجالفي  

وتحقيق استقرار االقتصاد الكلي الذي يعد أمرًا أساسيًا لتدعيم اإلصالحات الهيكلية وتعزيز فرص ومقومات النمو                                     

 اتباع سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على           2000 المستدام، واصلت السلطات في الدول العربية خالل عام              االقتصادي

استقرار األسعار المحلية وأسعار الصرف، وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية                                 

وبغية تعزيز آفاءة    . نتاجية وبخاصة في القطاع الخاص      ومتطلبات تمويل حرآة النشاط االقتصادي لمختلف الوحدات اإل          

وفاعلية السياسة النقدية وإعطاء دور أآبر لعوامل السوق، واصلت السلطات النقدية في الدول العربية خالل العام تدعيم                         

آل منها في هذا     التوجه نحو استخدام األدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية، وذلك وفقًا للمراحل التي قطعتها                        

ونظرًا الرتباط نجاح السلطات في تطوير اإلدارة غير المباشرة للسياسة النقدية بمدى تطور أسواق ما بين البنوك                   . المجال

واألسواق الثانوية ونظم المدفوعات الوطنية المعمول بها، فقد تواصلت في الدول العربية خالل العام الجهود المتعلقة                              

 .بتطوير تلك المجاالت

 

 في  10.3 ليبلغ    2000وقد أظهرت التطورات أن معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية آكل قد ارتفع خالل عام                         

، أما على مستوى الدول العربية فرادى، فقد تباينت معدالت نمو                     1999 في المائة عام         9.7المائة مقارنة بمعدل بلغ         

نموها أعلى من العام السابق بدرجات متفاوتة في آل من البحرين                  حيث آانت معدالت       2000السيولة المحلية في عام       

وجيبوتي والسودان وسورية والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن، في حين آانت تلك المعدالت أقل من العام السابق                    

 .في آل من اإلمارات واألردن وتونس والجزائر والسعودية وُعمان وقطر ولبنان والمغرب

 

لتحسن الملحوظ في أوضاع الموازنات الحكومية، انحسر دور صافي االئتمان الحكومي آمصدر للتوسع في                        وآنتيجة ل 

وسمح ذلك بتوجيه   . السيولة المحلية بل وآان له خالل العام أثر انكماشي على السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية آكل                   

طاع الخاص في إطار التوجهات الرامية إلى تفعيل دور القطاع                  القدر األآبر من الموارد لتمويل األنشطة اإلنتاجية للق             

وقد أدت هذه التطورات إلى حدوث تحول في هيكل توزيع االئتمان                   . الخاص وتعزيز مشارآته في النشاط االقتصادي         

 .2000لصالح القطاع الخاص في جميع الدول العربية تقريبًا خالل عام 

 

واصل النمو في مختلف أوجه النشاط المصرفي في الدول العربية خالل عام                      ، تظهر البيانات ت     المجال المصرفي وفي  

، آما تشير البيانات إلى محافظة المصارف العربية على النسب الجيدة لألداء المالي في ظل االرتفاع في ربحية                            2000

ت حسب الميزانيات المجمعة     إال أن المالحظ هو أن معدالت نمو الموجودات والودائع والتسليفا              . العديد منها خالل العام    



 ت 

ومن جانب آخر، واصلت المصارف العربية           . للمصارف التجارية العربية آانت أقل من مثيالتها في األعوام السابقة                  

حرصها على مواآبة التطورات في مجال التقنيات والخدمات المصرفية وإدخال المالئم منها، إال أن هذا التوجه ما يزال                       

آذلك استمرت من ناحية أخرى عمليات الدمج والحيازة في              . ولى لدى العديد من هذه المصارف        بطيئًا وفي خطواته األ     

 . ست عمليات دمج، خلت من مصارف آبيرة2000القطاع المصرفي العربي والتي بلغت خالل عام 

 

ت على أسواقها     ، واصلت الدول العربية خالل العام إدخال المزيد من اإلصالحا                  بأسواق األوراق المالية    وفيما يتعلق     

المالية، تمحورت حول تحديث التشريعات، وتطوير اإلطار المؤسسي، واالرتقاء بأنظمة وآليات التداول والتسوية،                                

آما عملت هذه األسواق على تعزيز أوجه التعاون فيما بينها، من            . وتعزيز جوانب اإلفصاح والشفافية والحماية للمتعاملين      

أما على صعيد األداء العام لألسواق المشارآة في قاعدة بيانات صندوق               . دراج المشترك خالل عقد اتفاقيات التعاون واإل     

النقد العربي، فقد أظهر مؤشر األسعار المرآب لهذه األسواق الذي يعده الصندوق تراجع أداء هذه األسواق خالل عام                              

م هذه األسواق، باستثناء سوقي السعودية      وقد شمل التراجع معظ   .  في المائة خالل هذا العام     10.6، إذ انخفض بنحو     2000

 مليار  148.2 في المائة لتبلغ نحو          0.7آما انخفضت آذلك القيمة السوقية اإلجمالية لألسواق العربية بنسبة                  . والكويت

ام، إذ  إال أنه في المقابل تظهر هذه البيانات تحسنًا نسبيًا في سيولة األسواق العربية خالل هذا الع                       . دوالر في نهاية العام    

 في المائة، وذلك على الرغم       24.7 إلى   1999 في المائة عام     23.9ارتفع معدل دوران األسهم لهذه األسواق مجتمعة من           

 .من االنخفاض في نشاط التداول في سوق الكويت الذي يعتبر السوق األآثر نشاطًا بين أسواق األوراق المالية العربية

 

 التجارة الخارجية والبينية
 

، حيث  التجارة العربية الخارجية   إلى تحسن ملحوظ في قيمة       2000فاع أسعار النفط في السوق العالمية خالل عام         أدى ارت 

وارتفعت .  مليار دوالر في العام السابق     170.0 مقارنة مع    2000 مليار دوالر عام     243.3بلغت قيمة الصادرات العربية     

 .1999 مليار دوالر عام 144.4 مقارنة بنحو 2000 دوالر عام  مليار152.5أيضًا قيمة الواردات العربية لتصل إلى 

 

وعلى صعيد أداء التجارة الخارجية بالنسبة للدول العربية فرادى، فقد تصدرت الدول التي يشكل فيها النفط الخام السلعة                         

ادرات الدول  الرئيسية للتصدير أعلى نسب االرتفاع في قيمة الصادرات العربية، في حين حصل بعض التراجع في ص                        

 .2000العربية التي ترتبط عملتها باليورو، الذي انخفضت قيمته مقابل الدوالر األمريكي بصورة حادة خالل عام 

 

وبالنسبة لحصة التجارة العربية الخارجية في التجارة العالمية، أدت الزيادة الملحوظة في الصادرات النفطية إلى زيادة                          

 في المائة، في حين حافظت الواردات العربية تقريبًا على          3.9ات العالمية لتصل إلى     حصة الصادرات العربية في الصادر    

 . مقارنة مع العام السابق2000حصتها في الواردات العالمية عام 

 

ولم يطرأ تغير هام يذآر في األوضاع النسبية التجاه التجارة العربية، حيث سجلت حصة التجارة العربية سواء من جانب                     

 . والواردات مع آل من االتحاد األوروبي واليابان والواليات المتحدة، ودول جنوب شرق آسيا زيادات طفيفةالصادرات 



 ث   

 في المائة    20.9 إذ ارتفعت قيمتها بمعدل بلغ نحو           2000، فقد شهدت تحسنًا خالل عام          للتجارة العربية البينية   وبالنسبة  

 غير أن حصتها من إجمالي التجارة العربية الخارجية قد انخفضت من             . في المائة في العام السابق      3.2مقابل زيادة قدرها    

ويعزى ذلك إلى االرتفاع الملحوظ في معدل نمو               . 2000 في المائة في عام           8.5 إلى     1999 في المائة في عام           8.8

 .الصادرات النفطية العربية إلى بقية دول العالم مقارنة بمعدل أقل لنمو الصادرات البينية للنفط

 

 في المائة من إجمالي     24 دورًا هامًا ومتزايدًا في التجارة العربية، حيث تساهم في المتوسط بحصة             تجارة الخدمات لعب  وت

وتشمل تجارة الخدمات خدمات السفر والسياحة، والنقل والتأمين، والخدمات المصرفية            . التجارة العربية للسلع والخدمات    

على صعيد األهمية النسبية لتجارة الخدمات للدول فرادى، تحتل تجارة                        و. والمالية، واالتصاالت وخدمات األعمال       

 .الخدمات مرآزًا هامًا نسبيًا في عدد من الدول العربية، من بينها مصر واألردن وتونس والمغرب

 

طار وفي ضوء االهتمام المتزايد بتحرير تجارة الخدمات سواء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في إ                             

المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات والزراعة، فإنه من األهمية بمكان أن تعنى الدول العربية             

في إطار برامجها اإلحصائية الوطنية بتوفير اإلحصاءات والمعلومات التفصيلية عن تجارتها الخارجية في الخدمات، إذ                    

 بهذه التجارة ويساعد المسؤولين في الدول العربية على العمل على تحريرها بما                   أن من شأن ذلك أن يسهم في التعريف          

 .يعزز القدرات التصديرية العربية إلى األسواق العالمية

 

 موازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظم الصرف
 

ويعزى . 2000رًا خالل عام      شهد وضع موازين المدفوعات واالحتياطيات الخارجية لمجموع الدول العربية تحسنًا آبي                 

ذلك في جانب اإليرادات، للمستوى المرتفع ألسعار النفط طوال العام المذآور، وما واآبه من ارتفاع في قيمة الدوالر                              

آما يعزى في جانب المدفوعات، إلى اعتدال          . األمريكي الذي تسعر به المبادالت النفطية إزاء العمالت الدولية األخرى              

الواردات والمدفوعات الجارية األخرى، األمر الذي يعكس جهود ترشيد النفقات في إطار سياسات                          نسب الزيادة في       

 .وإجراءات اإلصالح المالي واالقتصادي المطبقة في معظم الدول العربية

 

لواردات ، بينما بلغت الزيادة في ا      2000 في المائة خالل عام       41وقد ارتفعت القيمة اإلجمالية للصادرات العربية بحوالي         

 88وفي ضوء ذلك، سجل الميزان التجاري لمجموع الدول العربية فائضًا في حدود             .  في المائة  5.6العربية اإلجمالية نحو    

 .1981 و1980مليار دوالر، وهو حجم للفائض لم يسبق تحقيق مثيل له منذ عامي 

 

، الذي يعكس في جانب منه ارتفاع             2000وعلى الرغم من ارتفاع عجز موازين الخدمات للدول العربية خالل عام                        

المدفوعات المرتبطة بالنفط، إال أن الفائض التجاري الكبير المشار إليه آان آافيًا ألن تسفر موازين الحسابات الجارية                           

ويعد ذلك ثاني أآبر فائض خارجي جاٍر يتحقق         .  مليار دوالر  58.8 عن فائض في حدود       2000للدول العربية خالل عام      

وآنسبة من الناتج   .  مليار دوالر  74 والمقدر بقرابة     1980ق، حيث لم يزد عليه إال الفائض المحقق في عام               على اإلطال 



 خ 

 في المائة مقارنة    9.4، بلغ فائض موازين الحسابات الجارية نحو         2000المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربية في عام         

 .1999 في المائة في عام 1.4بفائض في حدود 

 

 مليار  36.7ست هذه التطورات على موازين المدفوعات الكلية للدول العربية التي أسفرت عن فائض في حدود                   ولقد انعك 

 في  20آما ارتفعت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول العربية بقرابة               . 1981دوالر هو األآبر من نوعه منذ عام             

 . مليار دوالر102.7 لتصل إلى نحو 2000المائة في عام 

 

، سجل وضع المديونية الخارجية لمجموع الدول العربية المقترضة تحسنًا آبيرًا خالل                 المديونية الخارجية ى صعيد    وعل

فقد انخفض إجمالي الدين    .  مقارنة بالعام السابق وذلك في حجمه اإلجمالي ونسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي               2000عام  

 مليار  143.8 إلى    1999 مليار دوالر في عام         151.2 في المائة من       4.9القائم في ذمة الدول العربية المقترضة بنحو            

 في المائة في عام     56.2 نقطة مئوية من     6.3آما انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو         . 2000دوالر في عام    

 في  50 إلى دون     ، وهي المرة األولى التي ينخفض فيها مستوى هذا المؤشر             2000 في المائة في عام        49.9 إلى    1999

آما انخفضت نسبة خدمة الدين العام الخارجي للدول المقترضة إلى إجمالي الصادرات من          . المائة خالل العقدين الماضيين   

 .2000 في المائة في عام 15.6 إلى 1999 في المائة عام 17.7السلع والخدمات من 

 

 أدت إلى تراجع قيمة عشر         2000ات حادة عام      ، شهدت أسعار الصرف العربية تذبذب        نظم وأسعار الصرف   وفي مجال    

وقد تأثرت العمالت العربية المرتبطة بعملة اليورو أآثر من غيرها، وذلك نتيجة              . عمالت عربية مقابل الدوالر األمريكي    

وفي المقابل، شهدت العمالت العربية ذات سعر الصرف الثابت مقابل                . النخفاض قيمة اليورو مقابل الدوالر األمريكي        

وقد تعرضت ثالث عمالت عربية بوجه خاص إلى             . لدوالر األمريكي ارتفاع قيمتها مقابل العمالت الرئيسية األخرى            ا

 .ضغوط أآثر حدة من غيرها من العمالت العربية، وهي الليرة اللبنانية والجنيه المصري، والدرهم المغربي

 
 العون اإلنمائي العربي

 

 مهمًا من جوانب التعاون االقتصادي بين الدول العربية من جهة وباقي الدول النامية                     جانباً العون اإلنمائي العربي   يعتبر  

من جهة أخرى، ويتميز بشروطه الميسرة التي تتمثل في انخفاض سعر الفائدة، وطول فترتي السماح والسداد، وبالتالي                         

إلطار أيضًا هو عدم تقييدها بشروط         ومن أبرز ما تتسم به معظم القروض المقدمة في هذا ا                . ارتفاع عنصر المنحة فيه    

التوريد والتنفيذ من قبل الدول والمؤسسات المانحة وعدم تدخلها في السياسات االقتصادية واالجتماعية والمالية للدول                           

وبذلك يكتسب العون اإلنمائي العربي دالالت مهمة ذات أبعاد تنموية وحضارية، خصوصًا إذا ما أخذنا بعين                       . المستفيدة

بار أن الدول العربية الرئيسية المانحة للعون هي دول نامية تعتمد على عائدات النفط، لمواجهة أعبائها والتزاماتها                        االعت

 .المالية الداخلية والخارجية
 



 ذ   

.  مليار دوالر أمريكي    1.1 حوالي    2000وقد بلغت المساعدات العربية اإلنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية عام                  
 مليار دوالر بلغت       109 حوالي     2000-1970غ إجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات خالل الفترة                     وبذلك يبل  

 في المائة بينما ساهمت الدول           10.5 في المائة، واإلمارات         16.5 في المائة، والكويت         64.1مساهمة السعودية فيها       
 2000الناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين لعام          وبلغت نسبة العون العربي إلى        . العربية المانحة األخرى بالباقي    

 . في المائة لكل من السعودية واإلمارات0.3 في المائة للكويت، و1.0 في المائة، وبلغت هذه النسبة 0.4حوالي 
 

تمامًا وقد واصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، وأولت اه                     
متزايدًا لتمويل مشاريع التنمية البشرية ومكافحة الفقر، آصناديق التنمية االجتماعية ومشاريع التنمية الريفية المندمجة،                      
واإلسكان الشعبي، والتسليف اإلنمائي للمشاريع الصغيرة، وتطوير البنى األساسية وخدمات التعليم والصحة في المناطق                   

 مليار دوالر، ساهم البنك         3.5 حوالي     2000مات العمليات التمويلية لهذه المؤسسات لعام              وبلغ إجمالي التزا    . الفقيرة
 في المائة،     25.9 في المائة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي                    43.3اإلسالمي للتنمية فيها بنسبة          

 في المائة، وصندوق    7.1وبك للتنمية الدولية     في المائة، وصندوق األ    10.1والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية      
 في المائة، وصندوق أبوظبي للتنمية        3.7 في المائة، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا              4.5النقد العربي    

مويلية وبهذا بلغ المجموع التراآمي اللتزامات العمليات الت          .  في المائة   2.0 في المائة، والصندوق السعودي للتنمية           3.4
 مليار دوالر وجهت    5.4 مليار دوالر، منها نحو       56.7 حوالي   2000لمؤسسات وصناديق التنمية العربية حتى نهاية عام         

لمشاريع التنمية التي تستهدف مكافحة الفقر في الدول المستفيدة، ومساعدة الشرائح االجتماعية منخفضة الدخل وسكان                         
 .الريف

 
 طقة التجارة الحرة العربية الكبرى من–التعاون االقتصادي العربي 

 
دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها الرابع في التنفيذ حيث قامت الدول األربع عشرة األعضاء في المنطقة                     

 في  40 بتخفيض الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل التي تفرضها بنسبة                 2001بحلول مطلع عام     
وتشكل هذه النسبة تخفيضًا هامًا على أسعار السلع العربية المتبادلة           . 1997تلك التي آانت سارية في نهاية عام         المائة من   

وقد اتسم البرنامج التنفيذي بالمرونة التي تمّكن الدول األعضاء من تعديل                       . بين الدول العربية األعضاء في المنطقة           
وقد أتاح البرنامج التنفيذي مبدأ       . محدد للوفاء بمتطلبات المنطقة    أوضاعها بصورة تدريجية ومنتظمة ضمن إطار زمني            

االستثناء لبعض السلع الزراعية وعدم تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمرآية عليها خالل فترات زمنية محددة                    
لى استثناء لفئة من      آما أتاح البرنامج آذلك للدول األعضاء الحصول ع            . وهو ما اتفق على تسميته بالرزنامة الزراعية          

. السلع لمدة ثالث سنوات بغرض إعطاء الصناعات المحلية فرصة إلعادة هيكلتها قبل فتحها للمنافسة العربية واألجنبية                      
وعندها سيتم تطبيق مستوى ما وصل إليه         . 16/9/2002وقد حصلت ست دول على هذا االستثناء الذي تنتهي مدته في                 

 . في المائة على تلك السلع مباشرة50 في إطار المنطقة والبالغ 2002جمرآية عام التخفيض التدريجي من الرسوم ال

 

وعلى الرغم من انضمام أغلب الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنتائج اإليجابية التي تم تحقيقها                       

لجدول الزمني المعتمد، إال أن تحرير التجارة          حتى اآلن في مجال تنفيذ التخفيض التدريجي في الرسوم الجمرآية وفقًا ل                 



 ض 

وتسهيل انسيابها فيما بين الدول العربية وزيادة حجمها ال يتحقق من خالل إزالة الرسوم الجمرآية فقط، وإنما يتطلب                                

آذلك اتخاذ العديد من الخطوات واإلجراءات إلزالة العقبات األخرى التي تعترض سبيل تحقيق هدف التحرير آما ظهر                       

ومن هذه العقبات غياب الشفافية واإلفصاح فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية                   . ن التجربة التطبيقية حتى هذه المرحلة          م

والسياسات التجارية التي تطبقها الدول أعضاء المنطقة، وآذلك عدم توفر المعلومات عن األسواق العربية، األمر الذي                        

آما أن من المعوقات آذلك التمييز في المعاملة الضريبية           . الفعلي للمنطقة ينتج عنه انعكاسات سلبية على مجرى التطبيق          

بين المنتج المحلي والمنتج المستورد من الدول أعضاء المنطقة، ويدخل في إطار ذلك فرض ضريبة أو رسوم على السلع                     

 القيود غير الجمرآية التي      ومن بين هذه العقبات آذلك     . المستوردة تختلف نسبتها عن تلك المفروضة على المنتج المحلي           

تمثل عقبة رئيسية أمام تحرير التجارة، وهي تتمثل في القيود الكمية واإلدارية، والقيود النقدية، والقيود الفنية واشتراطاتها                  

وهي مجموعة من القيود الناتجة عن التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس المحلية، وتعقيد الحصول على شهادات                             

 .مطابقةالكشف وال

 

وفي ضوء الخطوات المتسارعة لعولمة االقتصاد الدولي ونظرًا للدور المحوري الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية                   

الكبرى في حماية المصالح التجارية الحيوية للدول العربية وتعزيز مرآزها في االقتصاد الدولي، فال بد من أن تعمل                               

لك من خالل اإلسراع باستكمال إصدار قواعد المنشأ التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق              الدول العربية لتفعيل المنطقة وذ    

الحرة، وتفعيل آلية فض المنازعات، ووضع الضوابط المتعلقة بقواعد المنافسة وتنظيم االحتكار، والعمل على توسيع                           

فصيلية يعتبر الضمان العملي لتمتع السلع      فاستكمال قواعد المنشأ الت   . نطاق شمول المنطقة لتتضمن تحرير تجارة الخدمات      

آما أن ذلك سيساهم في تحديد معاملة منتجات المناطق         . عربية المنشأ وحدها باإلعفاءات واالمتيازات التي تتيحها المنطقة       

إعداد يضاف إلى ذلك أن استكمال       . الحرة القائمة في الدول العربية والتي لم يحسم بعد أسلوب معالجتها في إطار المنطقة                

الئحة إجراءات آلية فض المنازعات التي تزداد أهميتها مع تزايد حجم المبادالت التجارية بين الدول األعضاء                                             

آما أن  . والمتعاملين في إطار المنطقة، يعتبر من األمور الضرورية للحفاظ على المصالح االقتصادية لألطراف المتعاملة               

 التجارة الحرة وجود قوانين متسقة بين الدول األعضاء للمنافسة وتنظيم                   من العوامل المهمة في إنجاح وتطوير منطقة           

آما أن توسيع منطقة التجارة الحرة لتتضمن تحرير تجارة                . االحتكار، ويقوم عدد من الدول بوضع مثل تلك القوانين                

 على عالج أوجه الخلل      الخدمات، والعمل على تعزيز تكامل أسواق الخدمات في الدول العربية من شأنه أن يساعد آثيراً                  

الهيكلي الذي تعاني منه االقتصادات العربية منفردة، آما يساعد آذلك على توسيع رقعة السوق وتهيئة مجال أوسع وأعمق              

لعمل الشرآات، ويفتح المجال أمامها لتكوين وحدات ذات أحجام آبيرة، األمر الذي سوف يرفع من آفاءتها ويعزز من                           

 . ل إزالة الحواجز أمام تجارة الخدمات وتحريرهاقدرتها التنافسية في ظ

 

 االقتصاد الفلسطيني
 

تدهورت أوضاع االقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أصًال من صعوبات جمة بسبب تعسف االحتالل اإلسرائيلي، وأصيب                   

 نتيجة  28/9/2000 في   بالشلل التام في آافة مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية في أعقاب اندالع انتفاضة األقصى                  

للممارسات اإلسرائيلية في مواجهة االنتفاضة، وقيامها بإغالق المعابر والحدود وحصار المدن والقرى الفلسطينية ومنع                    



 غ   

حرآة البضائع والسلع والمواد األولية واألفراد من وإلى فلسطين، مما أثر بصورة مباشرة على عمليات اإلنتاج في الضفة                   

 ألف  150آما أدى ذلك إلى حرمان حوالي         . لقطاع الزراعي والصناعي أو قطاعات اإلنتاج األخرى        والقطاع سواء في ا    

، وتشير   2000 يومًا خالل عام         95وقد بلغت أيام اإلغالق الشامل           . عامل فلسطيني من فرص العمل داخل إسرائيل             

آما تراوحت تقديرات   . يون دوالر يومياً   مل 7 و 5التقديرات إلى أن حجم خسائر تعطل العمالة الفلسطينية يتراوح ما بين                 

 مليون  12 و 8خسائر الجهاز اإلنتاجي بقطاعاته الرئيسية الزراعة، الصناعة، والبناء والتشييد، والسياحة والفنادق، ما بين              

دوالر يوميًا، وذلك باإلضافة إلى الخسائر طويلة المدى والتي تمثلت في هروب رؤوس األموال، وتراجع االستثمار                                

 .وقف الخطط والمشاريع التنمويةوت

 

 في المائة آما انخفض     8 يقدر بنحو    2000وتشير التقديرات األولية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي قد سجل انخفاضًا عام               

وفي ضوء هذه التقديرات انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي                 .  في المائة   11الناتج القومي بمعدل بلغ نحو         

مما أدى إلى تدني مستوى       . 1999 دوالر عام      1606، مقابل    2000 دوالر عام      1420ي المائة، حيث بلغ         ف 12بنسبة  

 .معيشة الفرد الفلسطيني وزيادة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

 

لناتج المحلي  وبالنسبة ألداء القطاعات االقتصادية، يالحظ بأن االقتصاد الفلسطيني يغلب عليه المجال الخدمي في توليد ا                    

 في  36، بينما ساهمت قطاعات اإلنتاج السلعي بنحو        2000 في المائة عام     64حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات       

 6وقد استمرت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي في االنخفاض للعام الرابع على التوالي لتبلغ                     . المائة

 في  12 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنحو            18تقدر مساهمة القطاع الصناعي بنحو         ، في حين     2000في المائة عام     

 .المائة

 

 مليون دوالر عام    857وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، فقد تدهورت صادرات السلع والخدمات الفلسطينية ولم تتعد                

دات الفلسطينية من السلع والخدمات عام           ، وتراجعت الوار    1999 مليون دوالر عام         880 بعد أن وصلت إلى           2000

 3648 مليون دوالر بعد أن آانت نحو            3494، إذ بلغت نحو       1999 في المائة عن مستواها في عام            4.2 بنسبة    2000

 لصالح  2000 مليون دوالر عام      2637مليون دوالر، مما ترتب عليه تناقص العجز في ميزان السلع والخدمات ليصبح                  

 في  76وقد ارتفعت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو             . 1999 مليون عام    2768 إسرائيل، بعد أن آان   

 في المائة في    18.7 نقطة مئوية لتبلغ      0.9المائة في حين سجلت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي زيادة بنحو                

 .2000عام 

 

 من جراء الوضع السائد في األراضي        2000بات آثيرة خالل عام     وبالنسبة للجهاز المصرفي الفلسطيني، فقد واجه صعو       

وبالرغم من ذلك،   . الفلسطينية والناجم عن الممارسات اإلسرائيلية واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الوطنية             

تفعت الموجودات   حيث ار  2000تشير التقديرات المتوفرة إلى أن الجهاز المصرفي قد شهد توسعًا في نشاطه خالل عام                   

آما . 1999 مليار دوالر  من عام       3.9 مليار دوالر مقارنة بنحو      4.6 في المائة لتبلغ     19المجمعة للمصارف بنسبة قدرها     

 . مليار دوالر3.5 لتبلغ 2000 في المائة خالل عام 22.5ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 



 ظ 

ترسيخه في الشعب الفلسطيني       ولسطينية على نشر الفقر         وقد رآزت إسرائيل في سياساتها التعسفية في األراضي الف                 

آسالح ترآيع، حيث تحارب المقاومة بالجوع ولقمة العيش، والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية حتى العالج، خاصة                        

ة  في المائ   30 في المائة من السكان يعيشون في معسكرات الالجئين التي تدعمها معونات األمم المتحدة، ونحو                       25وأن  

شية متدنية وبفروق شاسعة عن سكان المدن، ويفتقر معظم السكان للخدمات الحيوية عييعيشون في األرياف في مستويات م

وضاعف من شدة الفقر الممارسات اإلسرائيلية       . من إسكان وخدمات صحية وتعليم ونقل ومواصالت واتصاالت وغيرها          

وتتمثل أبرز  . ئة من األسر الفلسطينية تعيش دون خط الفقر             في الما   60المخططة والمدروسة، بحيث أصبح ما يقارب           

مؤشرات الفقر بين سكان فلسطين في تفشي البطالة وارتفاع معدالت اإلعالة، وانخفاض مستوى الدخل الحقيقي                                          

 .واالستهالك، وتدني مستوى الخدمات األساسية
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