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 الفصل الخامس
  المياه والصرف الصحي والنقل واإلسكان–اسية البنية األس

  
 

 مقدمـة
 

تقرير في إصداراته السابقة عرضًا لقطاعات البنى األساسية المختلفة، واستعرض في عام                  أهم التطورات   2000تضمن ال

ة قطاعات البنية األساسية             ذا الفصل بقي رباء واالتصاالت، ويستكمل ه  والنقل المياه والصرف الصحي،: في قطاعي الكه

تها الدول العربية اهتمامًا آبيرًا                         . واإلسكان  تماعية إذ أول نمية االقتصادية واالج بيرة في الت ة آ ذه القطاعات مكان وتحتل ه

بي حاجات المواطنين الضرورية وتحسن من مستوى معيشتهم، آما                          ا خدمات أساسية تل ابقة، نظرًا ألنه ود الس خالل العق

ر مباشر في              ا تسهم بطريق غي توفير وسائط النقل للخامات والمنتجات، والخدمات الضرورية للمنتجين       أنه تاج ب دعم اإلن

تاج ذه القطاعات إلى مشروعات شق الطرق . بوحدات اإلن دول له تي خصصتها ال تثمارات الضخمة ال د وجهت االس وق

وانئ والمطارات وإقامة الجديد منها،         ر الم ة، وتوسيع وتطوي دة، وتحديث الطرق القائم السكك   وآذلك إنشاء شبكاتالجدي

رب،     اه الصالحة للش بكات المي آت وش ة منش وي، إضافة إلى إقام بحري والج بري وال نقل ال ائل ال ر وس ة، وتطوي الحديدي

 .ومنشآت وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء المساآن والمباني العامة

 

ق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذه القطاعات والخدما       م تحقي د ت ت التي توفرها، وبالرغم من ذلك، فإن ثمة وق

ا زالت تواجه هذه القطاعات تتمثل في الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطويرها، واقتصار معظم التوسع             ثيرة م ات آ معوق

ا على المدن الكبيرة،  واستمرار الهوة في مجال توفرها ما بين الريف والمدينة               دة وقد أدى ذلك إلى عدم مواآبتها للزيا     . فيه

زيادة المستمرة في                             بية ال ا على تل م إضعاف قدرته رافق، ومن ث ذه الم ا أدى إلى الضغط على ه المستمرة في السكان مم

 .الطلب، يضاف إلى هذا ارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع وتشغيلها وصيانتها

 

 قطاع مياه الشرب
 

اني   ت معدل نصيب قياسًا بفي العالم ها األسوأ وضعويعتبر  المائية المتاحة، ا من ضغوط شديدة على مواردهالدول العربيةع

تجددة        اه الم رد من المي  في السنة وال يتعدى معدل      3 مليار م  265ويبلغ مجموع الموارد المائية المتجددة المتاحة حوالي        . الف

ومن .  السنة في3 م7000 في السنة، في حين يبلغ معدل نصيب الفرد في العالم حوالي         3 م 1000نصيب الفرد منها حوالي      

توقع    ًا في          الم ائي العربي تأزم زداد الوضع الم ، نتيجة لتوقع زيادة الطلب على المياه بمعدالت آبيرة لمواآبة المستقبلأن ي

نمو السكاني السريع      ي                 . ال رد إلى حوال دل نصيب الف نخفض مع توقع أن ي ك ي ، وهو  2025 في السنة في عام      3 م 460ولذل

ائي الخطي         ر الم نمو االقتصادي واالجتماعي في الدول                دون مستوى الفق ق ال د يعي ا ق ة، وهو م ر حسب التصنيفات الدولي

ربية  اه، وليست آلها قابلة لالستغالل فنيًا               . الع تاحة من المي وارد الم ات الم ذه المعدالت محسوبة على آمي أن آل ه لمًا ب ع
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زيد من درجة خطورة الوضع       ا ي  آميات آبيرة من الموارد الهامشية والبعيدة فموارد المياه المتاحة تتضمن. واقتصاديًا مم

ة             ادية، خاص ناحية االقتص ن ال تغاللها م برر اس ة وال ت لها عالي تها ونق لفة تعبئ بر تك تي تعت تهالك وال ناطق االس ن م ع

 . الستخدامها لألغراض الزراعية

 

زيد األمور صعوبة، أن           ا ي ثر من     ومم ربية         أآ ة الع وارد المائي بير في         أتي من الخارج،    ي نصف الم در الك  إضافة إلى اله

 الجائر للطبقات المائية الجوفية في آثير من الدول العربية، مما أدى إلى غور الينابيع، وهبوط                غاللاستخدام المياه، واالست   

ناطق الساحلية و          ة، في بعض الم اه الجوفي بحر واختالطها بمياه الخزانات       حدوث  منسوب المي اه ال انسياب باطني من مي

ة و   ا     الجوفي لوحة فيه ادة الم اه      .زي لوث المي ثل ت ، سواء من الموارد المائيةتهدد بفقدان قسط آبير     أخرى   ظاهرة خطيرة      ويم

المجاري التجمعات السكانية، أو من المخلفات السائلة للصناعة التي تصب في  التلوث الناشئ عن المياه العادمة الناتجة من        

ة  ار    العام دون أي معالجة   واألنه آميات هامة من المبيدات واألمالح وفضالت      التي تحوي   الصرف الزراعي    مياه   ،أو من ب

 .السماد وبعض مخلفات المواد الصلبة تنقلها إلى هذه األنهار، أو تتسرب معها داخل األرض لتلوث المياه الجوفية

 

لغ مجموع استخدامات المياه في الوطن العربي            في  السنة/3 مليار م  166.5منها حوالي   ،  3 مليار م  190.7 حوالي   سنويًاويب

زراعة  ي (ال ة87أي حوال ي المائ نزلية  ) ف تعماالت الم ليها االس ليار م14.8، ت نة / 3 م ي (الس ة8أي حوال ي المائ م ) ف ، ث

 ). 5/1(، ملحق ) في المائة5أي حوالي (السنة / 3 مليار م9.4االستعماالت الصناعية  

 

ؤدي                اه سوف ت ة المي بعض أن أزم بادر لذهن ال د يت اه الشرب عن المنازل، وغلق      وق تقبل إلى انقطاع خدمات مي في المس

بريد                نظيف والت اه الت ر مي واب المصانع بسبب عدم توف اه في الدول                  . أب ة مشكلة المي د يضللنا عن حقيق ذا التصور ق إن ه

ياحية ال تواجه خطرًا حقيقياً               تجارية والس نزلية والصناعية وال اه لألغراض الم إمدادات المي ربية، ف  ألنها ال تستهلك في الع

ا سوى      ة من الموارد المائية، في حين تستهلك الزراعة بقية الموارد المائية               13مجموعه وفي آل األحوال يمكن  .  في المائ

ن        ا بي ل م بية أغراض الشرب والصناعة لمدة عقدين على األقل، وهي               15 و 10تحوي زراعة لتل ة من استهالك ال  في المائ

رها        ا أمكن توفي ات ربم  آلها أو جزء آبير منها عن طريق ترشيد استخدامات المياه في الزراعة أو بتطور تقنيات تلك                آمي

آما أن مستهلكي المياه لألغراض المنزلية والصناعية والتجارية والسياحية يمكنهم عامة سداد تكاليف أعلى   . االستخدامات 

تاجها عن طريق ت                      دة، أو إن افات بعي بها من مس تي يمكن جل لمياه ال بحر، على غرار ما تقوم به دول الخليج               ل اه ال لية مي ح

 .العربية

 

وال يعني ذلك أنه ليست هناك مشكلة في تلبية مياه الشرب في الدول العربية، حيث ال تتوفر خدمة مياه الشرب لكل السكان                    

ي        ا زال حوال ة من سكان الدول العربية محرومين من هذه الخدمة األساسية، وماز             26إذ م الت مدن بعض الدول  في المائ

ربية تشكو من انقطاعات متكررة لمياه الشرب    ولكن السبب الرئيسي في تردي وضع مياه الشرب في معظم هذه المدن . الع

ليس بسبب انعدام توفر مصادر للمياه لتزويدها، بقدر ما هو تأخر تنفيذ مشاريع إمداد هذه المدن بالمياه بسبب ارتفاع تكلفة                     

تمويل الالزم    المشاريع وصعوبة تو     ر ال علمًا بأن سعر بيع المياه المعمول به في معظم الدول العربية ال يسمح باسترداد        . في

تكاليف    ذه ال ا تشكو المؤسسات المسؤولة عن توفير المياه من مشاآل آبيرة في التنظيم وتدني األداء الفني واإلداري                   . ه آم
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وارد                    ر الم دم توف د بع ي حد بعي ك إل بط ذل الي، ويرت ة لتقديم خدمات في ظروف جيدة وذلك بسبب تدني    والم ة الالزم المالي

 .تعرفة بيع المياه وضعف الدعم المالي لهذه المؤسسات من طرف الحكومة

 

 تغطية خدمات مياه الشرب
 

رين، وقد أدى ذلك إلى تحسن أوضاع                      ن األخي اه الشرب خاصة في العقدي رافق مي تماما خاصا بم ربية اه دول الع أولت ال

اه الشرب وتوسعها في المدن واألرياف مما أدى إلى بلوغ نسب الربط بالشبكات إلى حوالي مائة في المائة آما                     خدمات    مي

بيا                   س، قطر، الكويت ولي بحرين، تون ارات، ال رغم من هذه الجهود مازال حوالي  . هو الحال في األردن، اإلم  في 26وبال

ات، وم              ذه الخدم ة من مجموع السكان محرومين من ه ربط بالشبكات العمومية في الوسط الحضري    المائ ازالت نسب ال

لى سبيل المثال تبلغ حوالي          دول، فع د من ال تدنية في العدي .  في المائة في سلطنة ُعمان41 في المائة في موريتانيا، و34م

تكررة لمي  ربية من االنقطاعات الم اه الشرب وحتى بعض العواصم الع زودة بمي دن الم د من الم اني العدي اه الشرب ويع

وط ( روت، ونواآش ران، وبي نطينة، وه ر العاصمة، قس ان، الجزائ باعة  ). عّم ن ال تياجاتهم م راء اح كان إلى ش لجأ الس وي

راء في هذه المدن هم األآثر تضررا حيث يتكبدون خسائر آبيرة لتدبير احتياجاتهم                       بر الفق تجولين بأسعار باهظة، ويعت الم

اه   إن      .من المي ريفي ف ا في الوسط ال في العديد من الدول العربية، ويعاني السكان من عدم   نسب التزود بالمياه أآثر تدنياً أم

ا من األنهر مباشرة أو من المياه المتجمعة في                                 تياجاتهم إم تدبير اح د من الحاالت ل نقية، ويلجئون في العدي اه ال ر المي توف

 ). 5/2(اض، ملحق بعض األودية والبرك الملوثة، وهو ما يسبب انتشار العديد من األمر

 

 استهالك المياه ألغراض الشرب والصناعة
 

اه ألغراض الشرب في الدول العربية سنويًا حوالي     لغ مجموع استهالك المي  في المائة من 8أي حوالي  (3 مليار م14.8 يب

لجوفية منذ سنوات   وقد مثلت المياه ا   ).  في المائة  5 (3 مليار م  9.4، وألغراض الصناعة حوالي     )مجموع استخدامات المياه   

لمياه ألغراض الشرب والصناعة، إال أنه مع التزايد السريع للسكان وارتفاع الطلب على المياه                دة المصدر الرئيسي ل عدي

ثل مصر      دول م ن ال د م ي العدي ذه األغراض ف اه الرئيسي له ي مصدر المي اه السطحية ه ذه األغراض أصبحت المي له

 . والجزائر وتونس والمغرب

 

ا في      اه البحر هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب، حيث تمثل حوالي           أم لية مي بر تح ربية فتعت ليج الع  في المائة 85دول الخ

اه ألغراض الشرب والصناعة            تاج المي بية احتياجات الشرب والصناعة مقتصرًا                . من إن اه لتل لية المي د استخدام تح م يع ول

بيا والعراق ومصر و                   ل أصبح يشمل لي دول ب ذه ال ونظرا لالنخفاض النسبي الذي طرأ     . تونس والجزائر والمغرب  على ه

د األخير من ناحية، والرتفاع تكاليف تعبئة ونقل ومعالجة المياه التقليدية                          اه المحالة في العق تاج المي اليف إن المياه (على تك

بر سهل المنال وأن ما تبقى دون استغالل يب                       )السطحية  م استغالله حتى اآلن يعت ا ت عد عن مراآز االستهالك،   ، حيث أن م
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لية أصبح يفرض نفسه أآثر فأآثر مقارنة ببديل نقل المياه من مسافات بعيدة                ل التح ان بدي وقد بلغ مجموع إنتاج محطات . ف

لية ألغراض الشرب والصناعة في الدول العربية حوالي          في المائة من 10 في السنة وهو ما يعادل نحو 3 مليار م2.1التح

 . لمياه لإلغراض المنزلية والصناعية في الدول العربيةمجموع استخدام ا

 

 تحلية المياه
 

لية في الكويت في عقد الخمسينيات، ثم تطور إ                 دأ استخدام التح  الذي شمل دول الخليج المصدرة      ثر االنتعاش االقتصادي  ب

نفط بسبب    زيادة في أسعار النفط        لل لم ف. من الخارج العاملين  ذلك تدفق ، بما في  والزيادة الكبيرة في عدد السكان    وعائداته   ال

ناك خيار آخر        وبما أن . غير بناء وحدات ضخمة لتحلية مياه البحر لمجابهة الطلب على مياه الشرب       أمام هذه الدول    يكن ه

زيادة في      نامي  الطلب ال اه       المت زيادة مصاحبة في ال       على المي ترنت ب طلب على الكهرباء لالستخدام المنزلي والصناعي،      اق

انت    تقطير     آ تحقيق غرض مزدوج،           الومضي طريقة ال  .من تكاليف إنتاج المياه والكهرباء معا     ليل  قمع الت  أفضل الطرق ل

ناطق االستهالك ومواطن الطلب من تجمعات سكانية                          تيح إنشاء المحطات قرب م ا ت لية أنه زايا التح إضافة إلى أن من م

 .وصناعية

 

د    لغ وق تاجية        ب ة اإلن الي الطاق  3م مليون   10.5الدول العربية حوالي    اليوم  في    في   3 م 100لية التي تفوق    لمحطات التح   إجم

وم في عام          في المائة 47، وهو ما يمثل حوالي 1999في عام اليوم  في 3 مليون م12.4، وارتفع إلى حوالي 1995في الي

الم            تاجية في الع ة اإلن ليون م   26(من الطاق توزع هذه الطاقة اإلنتاجية على       ). 3 م في اليوم يتم تحليتها من   3مليون م  9.6وت

بحر      اه ال  مليون  1.1يتم تحليتها من المياه شبه المالحة، والبقية        )  في المائة  14(في اليوم    3 مليون م  1.7و)  في المائة  77(مي

وم      3م ة    9( في الي تها من مصادر أخرى          )  في المائ تم تحلي ًا وتستخدم التحلية أساس  ). إلخ... أنهر، مياه الصرف الصحي     (ي

نزلية      ة    83(لألغراض الم توزيع الطاقة اإلنتاجية ) 5/3(ويبين الملحق  ).  في المائة  14(، واألغراض الصناعية    ) في المائ

وق سعتها            تي تف لية ال وم على الدول العربية وذلك حسب أنظمة التحلية المعتمدة، وآذلك عدد                3م100لمحطات التح في الي

وق سعتها        تي تف  أن البلدان العربية قد أصبحت في الواقع تستخدم ويتضح من هذه البيانات  . ومفي الي   3 م500المحطات ال

لية موزعة على             ًاأعداد  لة من محطات التح اليوم  في   3 م 500 إذ يبلغ  عدد المحطات التي تفوق سعتها          ، مختلفة مناطق هائ

ارات،   في    محطة  98 محطة في السعودية، و       393  محطة في 36ائر، و محطة في الجز38، وفي مصر محطة  59واإلم

 . االنتشار الكبير لمحطات التحلية في الدول العربيةنوهو ما يبي.  محطة في الكويت34العراق، و
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 هدر المياه وعالقته بتدني تعرفتها 
 

ي  اه ف بيرة من المي ات آ در آمي ربية، ته دول الع ي بعض ال اه الشرب للسكان ف ات مي ه خدم توفر في ذي ال ت ي الوقت ال ف

ة، حيث تبلغ نسبة المياه المفقودة حوالي          الشبكات   في المائة من الكميات المنتجة وتصل في بعض األحيان إلى           40 العمومي

 .  في المائة60

 

ردي على مياه الشرب         بر الطلب الف مرتفعًا نسبيًا في العديد من الدول العربية، ويدل هذا على استهالك مفرط وهدر          )1(ويعت

اه      ي   . في استخدامات المي دون انقطاع طوال اليوم في آامل المدن في تونس ال يتعدى معدل الطلب                      فف اه ب وزع المي ن ت حي

ردي    وم، آما ال يتعدى         125الف تر في الي  لترًا في المغرب، نجد، على سبيل المثال، أن الطلب الفردي في اليوم يبلغ 136 ل

نابة      ر العاصمة          370في ع تراً، وفي الجزائ تعدى في بيرو      180 ل ترًا وي  لترًا، ورغم ذلك يعاني السكان في هذه 150ت  ل

اه            ذا على وجود هدر للمياه وضياع في الشبكات الداخلية للمنازل وفي الخزانات              . المدن من نقص واضح في المي دل ه وي

رتفع في الدول األخرى وخاصة منها دول الخليج العربية                   . المستخدمة من طرف المشترآين        ردي الم دل الطلب الف ا ي آم

د    رد على سبيل المثال                    على ه لغ متوسط طلب الف لمياه حيث يب  لترًا في   440 لترًا في اليوم في الكويت، و      590ر واضح ل

 .  لترًا في مصر290اليوم في السعودية، و

 

اه، حيث يتضح أن االستهالك الفردي ينخفض آلما ارتفع                              بيرة، بمستوى تسعيرة المي اه، بدرجة آ در في المي بط اله ويرت

د أ  . السعر  اع سعر بيع المياه في تونس إلى انخفاض االستهالك الفردي للمياه بالنسبة لالستخدامات المنزلية من                  فق دى ارتف

ام            115 وم في ع ترًا في الي تر في اليوم في عام        75 إلى   1970 ل آما انخفض االستهالك الفردي في المغرب من    . 2000 ل

ام          81 وم ع ترًا في الي وم في          66 إلى   1990 ل ترًا في الي ام    ل رفة المياه         1996ع ادة تع ر زي ويعني هذا أن النظرة    .  على أث

ي       عار ف ية بأس ة األساس ذه الخدم تع به ي التم راء ف ا، وحق الفق تماعية له نظرة االج ع ال تعارض م لمياه ال ت االقتصادية ل

ناولهم عيرة من      . مت لى تس اظ ع ع الحف لمياه م اعدية ل عيرة تص تماد تس رة باع رائح الفقي راعاة الش ن م ة  ويمك بة مخفض اس

تعدى           ذي ال ي ثالً        3 م 30 أو   20لالستهالك الضروري ال ة أشهر م ا يسهم في زيادة الهدر ضعف مخصصات        .  آل ثالث آم

 .  أعمال الصيانة واإلحالل في شبكات المياه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .بما في ذلك فاقد المياه في الشبكات) المنزلية والصناعية والمرافق العامة(الطلب لكافة األغراض   )1(
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وتبين اإلحصائيات أن. 1974الشرآة القومية الستغالل وتوزيع المياه في تونس تسعيرة تصاعدية منذ عام               طبقت  

ويبين الشكل الوارد. هذا النظام يمكن أن يكون أداة إلدارة الطلب على المياه، وذلك بالحد من االستهالك المفرط                    

 في المائة في54الك في تونس قد انخفض من          من مجموع االسته    3 م 150أعاله أن نسبة االستهالك الذي يفوق         

 دوالر في0.38، وذلك تحت تأثير زيادة التعرفة للمتر المكعب من            1999 في المائة في عام       35 إلى   1983عام  

وتمكن تسعيرة المياه في المقابل الشريحة االجتماعية ضعيفة الدخل. 1999 دوالر في عام      0.74 إلى   1983عام  

 في الثالثة3 م 40 دوالر لالستهالك الذي ال يتجاوز           0.12 الضرورية بسعر منخفض قدره         من تلبية احتياجاتها   

 في المائة من تكلفة المتر مكعب، في حين تبلغ تسعيرة االستهالك الذي يفوق40أشهر ويمثل هذا السعر حوالي        

عن ذلك تعويضات منوينتج  .  في المائة من تكلفة المتر مكعب        160 دوالر وهو ما يعادل        0.52 حوالي   3م150

 في الثالثة أشهر ولكن عددهم يمثل3 م  40آبار المستهلكين إلى صغار المستهلكين الذين ال يفوق استهالآهم                    

 .مشترآين في المائة من جملة ال70حوالي  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 نسبة االستهالك الذي يفوق 150م3 في الثالثة أشهر������������������������������������������������������������������������������������������

شكل (1) : تأثير زيادة التعرفة على نسبة االستهالك الذي
يفوق 150 م3 في الثالثة أشهر في تونس (1999-1983)
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 والمؤسسية لقطاع مياه الشربالجوانب التنظيمية 
 

دو ي ال اه الشرب ف ر مي ة على توفي ات القائم لف الجه ة عربية إلى أخرىتخت ربية من دول وم . ل الع دول تق ي بعض ال فف

ذه الخدمات مباشرة، وفي دول أخرى تقوم شرآات أو مؤسسات أو بلديات بتوفير مياه               توفير ه رباء ب اه والكه وزارات المي

ك بإشراف الوزارة المعنية بالمياه، باستثناء مصر حيث تقوم وزارة اإلسكان والمرافق بعملية                   اإلشراف على  الشرب، وذل

اه والصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة موارد المياه            وتشكو العديد من الدول من تجزئة تخطيط وإدارة شئون         . قطاع المي
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لك الجهات                      ن ت لة التنسيق بي نظيم وق ات، وسوء الت د من الجه وتعمل معظم المؤسسات في إطار نظم    . القطاع على العدي

ا ينتج عن ذلك من تقي           ام وم دها بالمرتبات واألجور الحكومية، والعديد من اإلجراءات التي تؤثر سلبا عن أدائها            القطاع الع

لها         نذ سنوات بنظام التعاقد السنوي              . وال تتماشى مع طبيعة عم مع الحكومة  ) أو لعدة سنوات  (وتعمل بعض المؤسسات م

 ).تونس، المغرب، موريتانيا(على أهداف مسبقة لتحسين األداء 

 

 ه وآثارها على المؤسسات المسؤولة عن توزيع المياهتسعيرة الميادعم 
 

وال    ن األح ال م ي أي ح تم ف تفاوتة، وال ي رة، وبدرجات م ر مباش رة وغي اه بصفة مباش عيرة المي ربية تس دول الع م ال تدع

رب   اه الش دادات مي اليف إم امل تك ترداد آ ي   . اس ب بحوال تر المكع تخدم للم اه للمس عر المي دل س در مع ي 20ويق نت ف  س

ر، و       11 سنت في مصر، و       10سعودية، و  ال  سنت في 70 سنت في تونس، و   56 سنت في البحرين، و    21 سنت في الجزائ

تانيا تثمارات        . موري ادة االس ة ع تحمل الدول ث ت لفة حي كاال مخت ربية أش دول الع ي ال رب ف اه الش عيرة مي م تس أخذ دع وي

ليات إحالل محطات الضخ والمعالجة في بع     ض األحيان، في حين تقوم المؤسسة المكلفة بتوزيع الرأسمالية للمشاريع وعم

لية من األجور                              ذه العم لقة به تحمل المصاريف المتع انت وزارة أو شرآة، بصيانة المنشآت وتشغيلها، وت اه، سواء آ المي

 . والطاقة الكهربائية والمواد الكيماوية وغيرها

 

لجهات المسؤولة عن توزيع الميا             ة ل وارد المالي . ه، تضطر الحكومة إلى تقديم دعم مباشر لهذه المؤسساتوإزاء قصور الم

تالي فاقد المياه في الشبكات                                رتفع بال ي الصيانة، وي ته إلى تدن ذا الدعم أو قل دام ه ة في حال انع تعرض المنشآت القائم . وت

لمياه حسب التعرفة، واألوضاع المؤسسية والمالية لكل مؤسسة                تفاوت دعم الحكومات ل ض المؤسسات  إال أن هناك بع   . وي

بار أوضاعها مقبولة وربما حتى جيدة، حيث يتضاءل الدعم المالي من الحكومة أو يكاد                 تي يمكن اعت ربية ال دول الع في ال

ة لمياه الشرب في تونس، والوآالة الوطنية للمياه وبعض الوآاالت المستقلة التي تقوم بتوزيع المياه في       ثل الشرآة القومي م

 . المغرب

 

 تقبلية لمياه الشربالتحديات المس
 

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

ذه القطاعات للقيام بدراسات المشاريع وتنفيذها، وتتعدد أحيانا الشرآات والهيئات التي تقوم                       لة في ه تعدد الجهات المتدخ ت

ا    توزيع المي نها          ب ا بي افي فيم نعدم التنسيق الك لبا على األوضاع المالية                    . ه، وي اه س ع المي اليف بي ي استرداد تك ر تدن ا يؤث آم

 . للشرآات التي توزع المياه والتي تشكو بدورها من ارتفاع عدد العاملين وتدني األداء جراء انخفاض األجور

 

تقبلية، حي   تحديات المس ع ال تالءم م د ي م يع ذا الوضع ل زداد ضخامة   إن ه بيرة، وت رة آ اه بوتي لى المي لب ع زداد الط ث ي

م تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف،                             ربية ل إن بعض الحكومات الع ك ف ذا الطلب، ولذل بة ه تثمارات المطلوبة لمواآ االس

بيرة في الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع            ضخمة وخاصة أن تكاليف مياه الشرب أصبحت . وتجد صعوبات آ
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وارد الجوفية والقريبة من مناطق                               تمد على الم انت تع تي آ رين، وال ن األخي ا في العقدي م إنجازه تي ت ة بالمشاريع ال مقارن

إذ أصبح من المألوف في الوقت الحاضر أن تنقل مياه الشرب إلى المئات من الكيلومترات، وأن تفوق تكاليفها     . االستهالك 

لمدن          دوالرات ل ن من ال ئات الماليي بيرة  م فعلى سبيل المثال ال الحصر، يتم في الوقت الحاضر تزويد مدينة عّمان من        .  الك

ناة الملك عبداهللا  الواقعة على مسافة عشرين آيلومترًا، وفي المقابل من المتوقع أن يلجأ األردن في                         ة، ومن ق اه الجوفي المي

وال يختلف األمر عن ذلك في العديد     .  مليون دوالر  600 آم وبتكلفة تفوق     300المستقبل إلى نقل مياه قاع الديسي على بعد         

اه       وط بالمي زويد نواآش ثل ت تمويل م روحة لل اريع المط ن المش ي   300(م درت بحوال لفة ق م بتك ليون دوالر180 آ ، ) م

نطينة،      ر وقس زويد الجزائ ليون دوالر، وت ه ب تفوق تكاليف ذي س احل ال اه الس ائض مي ن ف نة دمشق م زويد مدي روع ت ومش

نها   والعدي دة م ل واح زويد آ اليف ت تفوق تك تي س ر، وال ي الجزائ دن ف ن الم اليف 150د م دون حساب تك ليون دوالر ب  م

 .السدود

 

ة المتبعة في أغلب الدول العربية التي تأخذ بعين                            تثمارات المطلوبة، وفي ظل السياسات الحالي ذه االس بر حجم ه ام آ وأم

بار توجهات وآثار العولمة، وتقليص الدور        المباشر للدولة في توفير الخدمات العامة، تسعى بعض الدول العربية إلى            االعت

ار      ي إط نها، ف زاء م اريع، أو أج ذه المش ثل ه تمويل م اص ل اع الخ لجوء إلى القط اء "ال ود إنش غيل –عق ل          - تش   وتحوي

)BOT ."(         دأت في فسح المجال أمام مشارآة القطاع الخاص ربية ب دول الع ا أن بعض ال  ةمن خالل عقود امتياز إلدارآم

بكات اه ش رب  ( المي ي المغ رباط ف اء، ال دار البيض ود اإلدارة )ال ان  (، أو عق نة عّم اه وصرف صحي لمدي اء )مي ، أو إنش

 ).محطة الطويل في اإلمارات(محطات التحلية 

  

ة للمياه، وتراعي في نفس             تكاليف الحدي بار ال ن االعت أخذ بعي الوقت الشرائح الفقيرة، حتى إن تطبيق الحكومات لتسعيرة ت

ذا القطاع                  م مشاآل ه ة خدمات القطاع سوف يسهم في حل أحد أه إن التنسيق بين هذه الغايات ليس دائمًا . تضمن ديموم

 .أمرًا سهًال أو بسيطًا ناهيك عما يتطلبه من استثمارات آبيرة

 

 قطاع الصرف الصحي
 

دول ال  ي ال راني ف ع العم كان، والتوس ادة الس ؤدي زي لوفاء   ت ة ل ية الالزم ات األساس لى الخدم لب ع نامي الط ربية، إلى ت ع

تهم  بول لمعيش توى مق لى مس اظ ع رى، والحف دن والق ي الم نين ف تياجات المواط ر . باح ات توفي ذه الخدم ن ه ن بي أتي م وي

تي تعتبر رآنًا مهمًا من أرآان المحافظة على صحة اإلنسان وبيئته، ويترتب على                عدم توفر خدمات الصرف الصحي، ال

ة للصرف الصحي         تحميل الدولة تكاليف مالية باهظة تتمثل في آلفة معالجة األمراض المحتمل            – أو سوء إدارتها     –أنظم

تاج السمكي من جراء تلوث األنهار                             اه الشرب، وانخفاض اإلن لوث المحتمل لمصادر مي ة الت لفة إزال ك آ انتشارها، وآذل

بان ة األراضي والم بحار وانخفاض قيم ياحيةوال د الس ة . ي وانخفاض العوائ ر مصادر دائم دم توف ه، أن ع ا الشك في ومم

توى المعيشي     اض المس ي انخف اهم ف أنه أن يس ن ش بة للصرف الصحي م ة مناس ة وأنظم اه الشرب المأمون تجددة لمي وم

راء األآثر تضررًا في مثل هذه األوضاع، نظرًا لوجود عوامل أخرى تساعد                   بر شرائح الفق  أيضًا في التأثير    للسكان، وتعت

 .سلبًا على مستوى معيشتهم
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تي نفذتها الدول العربية في العقود الثالثة الماضية لتحسين خدمات الصرف الصحي، إال                       دة ال رغم من المشاريع العدي وبال

ناطق واسعة         ناك م راء حول المدن            –أن ه ناطق الفق رى والمخيمات وم اني من نقص آبير في هذه    - من الق ا زالت تع  م

ذه الخدمات وبخاصة في األرياف والمناطق النائية مقارنة بما هو                          . خدمات ال ع ه ة توزي ع الحال إلى عدم عدال ويشير واق

ع         ي توزي رافي ف توازن الجغ تحقيق ال بر ل ة أآ اء أهمي ه إعط تعين مع ا ي م، مم دن وخاصة العواص ي الم ليه الوضع ف ع

بار توفي          ذا الخلل، واعت ليل حجم ه نمية لتق تثمارات الت ذه الخدمات أحد دعائم برامج مكافحة الفقر وتحسين الصحة    اس ر ه

 . العامة وصوًال إلى حق اإلنسان في العيش في بيئة سليمة

 

 خدمات الصرف الصحي
 

در نسبة المشمولين بخدمات الصرف الصحي من سكان الوطن العربي بنحو                في المائة، وتصل هذه النسبة إلى نحو 62تق

ة في الحضر و     84 وتتباين خدمات الصرف الصحي فيما بين الدول العربية فرادى، آما .  في المائة في الريف35 في المائ

ة الواحدة، وخاصة ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية              باين أيضًا في داخل الدول ويالحظ من البيانات المتاحة . تت

 في  33في المائة في دول آالكويت والبحرين و       100 تتراوح بين    )2(أن نسبة السكان المشمولين بخدمات الصرف الصحي         

تانيا     ة في موري وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن نسبة السكان المشمولين بتلك الخدمات في المدن قد تصل في بعض  . المائ

 .الدول العربية إلى ثالثة أضعاف تلك النسبة الموجودة في المناطق الريفية

 

ا         لغ نسبة السكان المشمولين بخدم ة    وتب  في المائة وفي 65 في البحرين وقطر حوالي  )3(ت شبكات الصرف الصحي العام

ي     ة وفي مصر        55األردن حوال أما بخصوص نسبة سكان المدن المخدومين بشبكات عامة لتجميع .  في المائة40 في المائ

اه الصرف الصحي، فما زالت منخفضة في الكثير من المدن العربية، حيث تبلغ حوالي             20مائة في نواآشوط، و في ال3مي

ومن النادر وجود شبكات عامة لتجميع مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية في . 2000في المائة في صنعاء في عام  

ربية      دول الع ة ال لحق     . آاف بين الم م مرافق صرف صحي                   ) 5/2(وي توفر لديه ن ي ربية الذي دول الع ئوية لسكان ال النسبة الم

ة مع ضرورة استدراك        أن األرقام الواردة لبعض الدول قد تعني نسبة المخدومين بالشبكات العامة للصرف الصحي             مالئم

ني في دول أخرى نسبة السكان الذين يتوفر لديهم مرافق مناسبة للصرف الصحي          د تع ط وق سواء آانت شبكات عامة (فق

 ).أو مرافق مالئمة في الموقع

 

و              امت بجه ربية ق دول الع بيرة في مجال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ففي             وتجدر اإلشارة إلى أن ال د آ

 في اليوم، وفي البحرين يجري العمل حاليًا لرفع قدرة 3 ألف م 400الكويت هناك ثالث محطات رئيسية تعالج حاليًا حوالي         

ة              ا خدم تي بإمكانه ة من السكان من     90محطة المعالجة الرئيسية وال  في اليوم، وفي 3 م ألف200 ألف إلى 120 في المائ

                                                           
ب            )2( اه الصرف الصحي إلى الش ني تصريف مي ة في الموقع     تع ع مالئم ر تجمي ة أو إلى حف وإن عدم توفير خدمات الصرف الصحي . كة العام

أو عدم توفر الحمامات    ) تفيض إلى الشوارع والساحات أو تلوث المياه الجوفية       (تعني التصريف في قنوات مفتوحة أو في حفر غير مناسبة           
 .في داخل المنازل

 .زل إلى شبكات عامة فقطتعني تصريف مياه الصرف الصحي في المنا )3(
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ناك     ، وفي )1998عام ( في اليوم 3 ألف م200 محطة رئيسية تخدم حوالي نصف السكان وتعالج ما يزيد عن  16األردن ه

بدء بتشغيل محطة معالجة مياه صرف صحي صنعاء              م ال ، ولدى 2000في عام )  في اليوم3 ألف م50بطاقة تبلغ (اليمن ت

ع المليون م     محطة معالجة رئيسية ت   30السعودية    ليون ورب ي م الج حوال  محطة رئيسية 15 من المياه يوميًا، وفي قطر 3ع

 .  في اليوم3تعالج حوالي مائة ألف م

 

ذا الشأن تباين أساليب التخطيط لمحطات المعالجة في الدول العربية من ناحية المرآزية والالمرآزية، ففي                 ويالحظ في ه

ناك محطة معالجة رئيسية وا              ن نجد أن ه بحرين، ومحطة معالجة رئيسية واحدة في آل من مدينة          حي ة ال ة دول حدة لخدم

نة مسقط على مبدأ الالمرآزية حيث يتوفر فيها                    تماد مدي نة دمشق، نجد على الطرف اآلخر اع ان ومدي  محطات 106عّم

ة اليومية لكل منها ما بين             تراوح الطاق واع محطات المعالجة من جانب آخر يالحظ وجود آافة أن . 3 ألف م  12 و 8معالجة ت

 .)4(في الدول العربية، إال أن السائد في معظم هذه الدول هو أسلوب الحمأة المنشطة) الميكانيكية واألحواض الطبيعية(

 

 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
 

بالد العربية ضمن البالد الفقيرة مائيًا، ومن هذا المنطلق فإنه يجب اعتبار م                  ياه الصرف الصحي المعالجة    تصنف معظم ال

تم استخدامها إلى الحد األقصى الممكن                    دول وأن ي ذه ال ة له ة المائي ونظرًا الستمرار نقص المياه . جزء أساسي في الموازن

نها لالستخدامات األخرى                      ل جزء م زراعة بسبب تحوي تاحة لالستخدام في ال نزلية (الم ، فمن المالئم   )تجارية/صناعية /م

اه الصر      تم اختيار المحاصيل المالئمة لنوعية المياه المنتجة                استخدام مي زراعية وبحيث ي وتقدر . ف الصحي لألغراض ال

اعدة بيانات االآواستات التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة آميات مياه الصرف الصحي المتوقعة في الـمدن     ق

 . 3 مليارات م4 بحوالي 2000العربية في عام 

 

دو    تفاوت ال ربية في مدى االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وخاصة لألغراض الزراعية ، ويالحظ في                  وت ل الع

ذا المجال أن األردن استخدم في عام      90، ما يزيد عن )بعد تجميعها في السدود(، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 1998ه

ة من الكميات الناتجة من محطات المعالجة والتي بلغت             آما استخدمت تونس في نفس العام      . 3 مليون م  70 حوالي   في المائ

ي    ليون م   35حوال لفية        3 م ري المحاصيل الع ة        70( ل ة من الكمي ة    15(ومالعب الجولف     )  في المائ وزراعات )  في المائ

ة    15(أخرى    ًا حوالي          ).  في المائ بحرين حالي  في السنة في الزراعة وفي ري جوانب الطرق     3 مليون م  15ويستخدم في ال

ي                   و ة إلى حوال ذه الكمي توقع أن تصل ه ليون م   50الساحات الخضراء، ومن الم ام   3 م ند استكمال توسعة   2003 في ع  ع

اه المعالجة إلى المزارع              ل المي أهيل المحطة الرئيسية وإنشاء نظام نق  22 حوالي 1995واستخدمت السعودية في عام . وت

ناتجة    اه الصرف الصحي ال ات مي وع آمي ن مجم ة م ي المائ ي (ف ا حوال بالغ مقداره ليون م1200ال ت، ). 3 م ي الكوي وف

                                                           
إلى أحواض التهوية    ) الرواسب(تعني طريقة المعالجة الميكانيكية التي تعتمد على مصدر طاقة مستمر وتقوم على أساس إرجاع الحمأة                          )4(

 .بهدف تسريع عملية تحلل المواد العضوية
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ي         رغم من أن حوال  في المائة 25 في المائة من المياه المعالجة يتم تصريفها إلى البحر، إال أنه يتم استخدام حوالي      75وبال

  .في األغراض الزراعية) 3 مليون م27حوالي (

 

ادة آميات مياه                زمن استمرار زي ثابت مع مرور ال  الصرف الصحي المجمعة والمعالجة في الدول العربية، وتزايد   ومن ال

ويتطلب هذا إيالء   . أهميتها في الموازنة المائية واتساع آفاق استخدامها ألغراض شتى أآثرها احتماًال األغراض الزراعية            

رؤية في مجاالت استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وإصدار التشريعات الال         ة خاصة لوضوح ال زمة، واعتبار أهمي

ك جزءًا هامًا من مشاريع الصرف الصحي، وتحديد المعايير التي تناسب األوضاع االقتصادية                     ة لذل رافق الالزم إنشاء الم

 .واالجتماعية والبيئية المحلية

 

 األبعاد المالية واالقتصادية
 

ة المالية السليمة أحد المفاتيح الرئيسية للحفاظ على نوعية جيدة          بر األنظم من خدمات الصرف الصحي، ومع أن الشائع تعت

ام الحكومات بتمويل تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وآذلك فإن استرداد الكلفة الكلية             ًا هو قي ربية حالي دول الع ة ال في آاف

رًا صعبًا في المدى المنظور، إال أنه من األهمية بمكان اعتماد أنظمة مالية يتم بموجبها ا              بدو أم د ي ذه المشاريع ق سترداد له

 .جزء من الكلفة، لتغطي على األقل نفقات تشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي

 

اء     لفة إنش ا آ ن مؤشرات األداء، وأهمه ة م اب مجموع اع صعوبة حس ذا القط ي ه لة ف ات العام م الجه ي معظ ويالحظ ف

يل    بة التحص نازل، ونس دة للم لة الواح لة     / الوص ل وص غيلية لك لفة التش ر، والك ة الفواتي ة   قيم ك ألن األنظم نزلية، وذل م

لق بالصرف الصحي  ا يتع ًا وال تعطي تفصيًال لم تكاليف مع ج ال ربية تدم دول الع م ال ي معظ بقة ف بية المط ن . المحاس وم

ائدة لجهات                               ة مع المؤشرات الس زمن بالمقارن ره مع ال بة تغي اس مستوى األداء ومراق ذه المؤشرات لقي رفة ه ة مع األهمي

لة ذا أن ا. مماث ني ه اه   ويع ات مي كل منفصل عن خدم تمل، وبش د أن يش ات الصرف الصحي ال ب بي لخدم نظام المحاس ل

تها وتصريفها وإصدار الفواتير وتحصيل الرسوم                    اه الصرف الصحي ومعالج ع مي لفة تجمي وإجماًال فإنه . الشرب، على آ

دول الع    ي ال ات ف ذه الخدم لى ه ة ع ات القائم ز دور الجه ذا الصدد تعزي ي ه ن الضروري ف اءات م زويدها بالكف ربية وت

 .الالزمة لوضع أفضل التطبيقات للجوانب المالية واالقتصادية لخدمات الصرف الصحي

 

 تسعير خدمات الصرف الصحي
 

أن يكون سهل الفهم ومعقول ويأخذ بعين االعتبار محدودي الدخل                          د لتسعير خدمات الصرف الصحي ب نظام الجي تاز ال يم

راء  رفة مياه الشرب،                    ويالحظ أن التسعير    . والفق ربية هو إضافتها إلى تع بالد الع ائد لخدمات الصرف الصحي في ال  الس

اه الصرف الصحي الصادرة من المنازل                 ات مي اس آمي ك الصعوبة في قي برر ذل وإذا استثنينا الدول التي تقدم خدمات . وي

رفة  دون تع ي آل من ال(الصرف الصحي بالمجان وب ثال ف بيل الم ال على س و الح ا ه بحرينآم ناك )كويت وال إن ه ، ف

 :نظامين لتسعير خدمات الصرف الصحي في البالد العربية وهما
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نظام األول     اتورة مياه الشرب لتغطية آلفة الصرف الصحي، ويمتاز هذا النظام                         ال ة ف نة على قيم ه إضافة نسبة معي تم ب وي

ه    ثال، في مصر حيث تضاف نس                    . بسهولة إدارت نظام على سبيل الم ذا ال  في المائة على قيمة فاتورة      35-20بة  ويطبق ه

 .المياه في المنازل آتعرفة لخدمات الصرف الصحي

 

ثاني      نظام ال اه                      ال تر مكعب من المي تغير لكل م ابت أو م ه وضع سعر ث تم ب وفي حالة التغير، يزداد السعر مع آميات        . وي

بعد االجتماعي في الحسبان بحيث تدفع          . االستهالك  ذا هو أخذ ال الشرائح التي تستهلك مياه أآثر مبالغ أآبر والهدف من ه

ر مباشرة دعم شرائح الفقراء                 تم بطريقة غي تالي ي لمياه وللصرف الصحي، وبال ويطبق هذا النظام على سبيل المثال في . ل

لحق     . آل من األردن واليمن       بين الم ان             ) 5/4(وي اه والصرف الصحي في آل من عّم رفة المي وصنعاء ) 1996عام (تع

 ).1999عام (

 

ًا في معظم الدول العربية ال تغطي الحد األدنى                 تعرفة المطبقة حالي إن ال ام ف ) استرداد نفقات التشغيل والصيانة(وبشكل ع

 .مما يؤدي إلى ضغوط مالية على الجهات العاملة وإلى تراجع نوعية الخدمة مع مرور الزمن

 

 دور القطاع الخاص
 

اع الصرف الصحي    ي قط ليات الخصخصة ف مل عم ات    تش ات الضخ ومحط بكات الصرف الصحي، ومحط اء ش  إنش

وما زالت عمليات الخصخصة في الدول العربية       . المعالجة، وتشغيل وصيانة هذه المرافق وإعادة استخدام المياه المعالجة           

ا األولى     تابعة عمليات                   . في أطواره زية لم دول بإنشاء وحدات مرآ امت بعض ال ليات، ق ذه العم ه، وإلنجاح ه  ويالحظ أن

الخصخصة في المجاالت المختلفة، وقامت الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي بإنشاء أقسام داخلية لمتابعة           

بطة بمشارآة القطاع الخاص          ال المرت ليات الخصخصة في                   . األعم ربية في درجة وطرق األخذ بعم دول الع تفاوت ال وت

 .واالجتماعيةمجال الصرف الصحي نظرًا الختالف ظروفها االقتصادية 

 

ت واألردن      ي مصر والكوي ود ف ع عق م توقي د ت ال الصرف الصحي، فق ي مج ليات الخصخصة ف لى عم لة ع ن األمث وم

ك محطات الضخ وصيانتها                    اه الصرف الصحي، وآذل ان إلدارة وتشغيل بعض محطات معالجة مي آما . والمغرب وُعم

ام  ايو ع ي م تية ف ة الكوي ع 2001وقعت الحكوم ع تجم دًا م اه  ، عق ة مي دة لمعالج ناء محطة جدي ن الشرآات الخاصة لب م

لكية  ل الم ناء والتشغيل وتحوي نظام الب لغ BOT)(الصرف الصحي ب ة تب عتها خالل 3 ألف م300 بطاق تم توس ًا، وي  يومي

تمكن من معالجة    ًا3 ألف م375خمس سنوات لل ي  .  يومي مالية للمشروع بحوال تكاليف الرأس در ال ليون دوالر 400وتق  م

اه المعالجة الناتجة من المحطة وبسعر حوالي نصف دوالر أمريكي للمتر            أم  ة المي ة بشراء آاف تزم الدول ريكي، وسوف تل

ام         . المكعب  ند إنجازه في ع ي    2004وسيعمل المشروع ع ر حوال ليون م 110 على توفي  من المياه المعالجة الصالحة  3 م

 .لإلغراض الزراعية
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 تطوير قطاع الصرف الصحي
 

اني ق   طاع الصرف الصحي في البالد العربية من اختالالت ونقاط ضعف آثيرة مما يستلزم العمل على معالجتها بهدف            يع

ة        اء بمستوى الخدمات المقدم لف من بلد عربي إلى آخر، إال أن هناك قواسم مشترآة، نشير            . االرتق ومع أن الظروف تخت

 :إلى خمسة جوانب منها في الفقرات التالية

 

 املة لمنطقة التجميع الواحدةالمتكاإلدارة 
 

 Catchment Areaيتطلب الحفاظ على مصادر المياه من التلوث معرفة آافة األنظمة المائية في منطقة التجميع الواحدة  

ة الضحلة، والمياه الجوفية العميقة، والبحار المجاورة               ( اه الجوفي بحيرات، والمي ار، وال ونظرًا للتداخالت  ). السيول، واألنه

لزم وجود تصور واضح لضمان إدارة المنطقة بشكل متكامل، ويتطلب هذا ضمان عدم           المحت ه ي ة، فإن ذه األنظم ن ه لة بي م

اه الشرب، وإعطاء أولوية لتوفير خدمة الصرف الصحي                         ر معالجة، إلى مصادر مي اه الصرف معالجة أم غي وصول مي

 .للمناطق ذات التأثير األآثر على عناصر البيئة

 

يستحسن أن يتم اختيار موقع محطة المعالجة بالقرب من أراٍض يتوفر فيها إمكانية استغالل المياه الناتجة  من جانب آخر،       

ة تصميم محطة المعالجة بحيث تقوم بإنتاج مياه تتناسب مع استخداماتها النهائية        تأآيد على أهمي لزراعة، مع ضرورة ال . ل

ه من الضروري تحسين إدارة ال             ك، فإن تعامل مع المياه المعالجة لألغراض الزراعية، ويشمل ذلك اختيار        باإلضافة إلى ذل

زارعين بالممارسات الصحيحة، وآل هذه األمور ترتبط بالخصائص                       ة الم تربة وتوعي ري وإدارة ال المحاصيل وطرق ال

 .الميكروبيولوجية والكيماوية للمياه المعالجة الناتجة

 

 التشريعات المالئمة
 

ة فيما يتعلق بمواصفات المياه الناتجة من محطات      إن حسن إدارة قطاع الصرف        الصحي تتطلب سن التشريعات المالئم

، ومواصفات مياه الصرف المسموح بتصريفها إلى شبكات الصرف         )والمرتبطة باالستخدام النهائي لها   (الصرف الصحي    

ن      ليمات التخلص م بحر، وتع ان تصريفها إلى ال تي باإلمك اه ال ة، ومواصفات المي أة(الرواسب العام ن ) الحم ناتجة م ال

ليات المعالجة    ناقصة (ويالحظ في الكثير من الدول العربية عدم توفر هذه التشريعات أو توفر تشريعات غير مالئمة                  . عم

ة          ر واقعي ًا أو متشددة أو غي لة    ) أحيان رقابة الفاع ات ال اب آلي ع الحال في معظم الدول العربية إلى تشتت     . أو غي ويشير واق

) وزارة الصحة ووزارة المياه  ووزارة الزراعة  وهيئة البيئة والبلدية          (ات الرقابية بين الكثير من الجهات المعنية        المسؤولي

ة             رقابة الفعال رامج ال اب ب تالي إلى غي ؤدي بال ا ي نها، مم ا بي توجه الحديث في التشريعات     . وضعف التنسيق فيم ويشمل ال

زمة من الحوافز التي تشجع الجهات المعنية بمحطات المعالجة ومصادر          المرتبطة بإدارة الصرف الصحي إلى تضمينها ح      

 .التلوث على تطبيق التشريعات النافذة
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 نظام المعلومات
 

ان توفير نظام للمعلومات الخاصة بمياه الصرف الصحي تتكامل مع نظام المعلومات الخاص بالمياه على                     ة بمك من األهمي

ة       نة أو الدول ك   . مستوى المدي ر ذل توفرة ألصحاب                ويوف لومات م ذه المع ة، وجعل ه ة استخالص المؤشرات الالزم  إمكاني

 .القرار الستخدامها في إعداد التصاميم وتشغيل المرافق وإجراء الصيانة، ومراقبة التلوث

  

م اإلشارة إلى المواضيع المكملة لنظام     لقيام به المعلومات، وهي تتعلق بتحديد مواضيع البحث العلمي الالزمة وا ومن المه

بيانات المطلوبة     لومات وال ع         . للحصول على المع ذا المجال، بالتنسيق م ام في ه لية لعب دور ه ان الجامعات المح وبإمك

ذا المجال، وترآيز                                ربية في ه ه يالحظ ضعف دور الجامعات الع الجهات المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي، إال أن

بي            تعادها نس ة واب ا على الجوانب األآاديمي مما . ًا عن الجوانب التطبيقية، وعن المساهمة في حل المشكالت المحلية         معظمه

ة إجراء األبحاث العلمية المرتبطة باحتياجات المجتمع، آما هو الحال في الدول المتقدمة، مع أهمية تعاون                  يشير إلى أهمي

رآة منها وحفظها للرجوع إليها بسهولة      الدول العربية في توثيق الدراسات ونتائج البحوث المنجزة وتبادلها لالستفادة المشت          

 .وقت الحاجة

 

 تحقيق االستدامة المالية
 

ع ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي بالكلفة المالية، ويتطلب هذا                         تيار طريقة تجمي بط اخ ه أن يرت من المرغوب في

ند إجراء التص                        االة ع تعاد عن المغ ة، واالب ناحية المالي ة من ال بدائل الفعال تيار ال تيار التقانه المالئمة، وفحص      اخ اميم واخ

لمكاتب االستشارية أحياناً        ا ل بالغ فيه وباإلضافة إلى الكلفة الرأسمالية إلنشاء مرافق الصرف الصحي، فإنه . التوصيات الم

ة   تهالك الطاق لة باس ا والمتمث رة فيه ل المؤث أهم العوام غيلية، وب لفة التش ة للك اء أهمي ًا إعط لزم أيض ي. ي تعين ف ا ي ذا آم  ه

نظام   يطة آ ة المعالجة البس بار ألنظم اء محطات الضخ، وإعطاء اعت ليل من إنش نًا، التق ك ممك ان ذل لما آ الخصوص، آ

بة، آتوفر أراضي صحراوية شاسعة بالقرب من التجمعات                   ر الظروف المناس األحواض الطبيعية في حال توف المعالجة ب

 . السكانية

 

م خدمات ذات مستويا      اظ على تقدي ت جيدة للمواطنين، يستدعي االستمرارية في توفير التمويل الالزم لتحقيق ذلك، إن الحف

 آلفة تشغيلها وصيانتها، مع ضرورة أخذ       – على األقل    –بتطبيق نظام تسعير لخدمات الصرف الصحي يستهدف تغطية               

 :القواعد التالية بعين االعتبار

 

بدء بالتخطيط لتحقيق االستدامة المالية منذ بداية        -  المشروع، ويرتبط ذلك باختيار طرق الجمع والمعالجة        ال

 .والتصريف للمياه
ية        - وال المعيش راعي األح ات الصرف الصحي ت رفة لخدم يط يتضمن وضع تع الي بس ام م ميم نظ تص

 .للسكان، مع نظام آفء لتوزيع الفواتير وتحصيل المبالغ المستحقة
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رافق الصرف               -  الصحي في إطار سياسة الدولة المعتمدة في          تشجيع مشارآة القطاع الخاص في إدارة م

 .هذا المجال

 .القيام ببرامج لتوعية المواطنين بترشيد استخدامات المياه والحفاظ على مرافق الصرف الصحي -

 

 تأهيل الكوادر البشرية
 

ة المجاالت، يعتمد بالدرجة األولى على الكوادر البشرية                       العاملة في هذا   إن نجاح إدارة قطاع الصرف الصحي، وفي آاف

نقص في الكوادر المحلية المختصة في الصرف الصحي، واالعتماد في عدد                      . القطاع  ربية ال دول الع ويالحظ في معظم ال

دة في تشغيل وصيانة المرافق، وذلك لصعوبة استقطاب آفاءات محلية ماهرة للقيام                           ة الواف ربية على العمال دول الع من ال

 .  الصرف الصحي، ويعود ذلك إلى أسباب آثيرة أهمها غياب الحوافز المالية للعاملينبأعمال التشغيل والصيانة لمرافق

 

دات المستخدمة في قطاع الصرف الصحي في                        زة والمع ة لألجه رامج الصيانة الوقائي ومن جانب آخر يالحظ ضعف ب

ربية، مما يستوجب اعتبار تأهيل الكوادر المحلية وتدريبها آأحد أهم الع                دول الع وامل لتحسين األداء، مع ضرورة     معظم ال

تخدام   ل، وعلى اس ع العم ي مواق تدريب ف ترآيز على ال ع ال بيقية م نظرية والتط تدريب على الجوانب ال رامج ال تمال ب اش

 . أجهزة القياس المخبرية وتطبيقات الحاسوب

 

 التوقعات المستقبلية
 

ر وتحسين إدارة ربية على تطوي دول الع ة ال ل آاف توقع أن تعم ات من الم ني توجه  قطاع الصرف الصحي من خالل تب

واضحة تتعلق باإلدارة المتكاملة وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية ودعم البحث العلمي بهدف تطوير التقنيات وتخفيض                

ئات المستهدفة من ذوي              لخدمات وإشراك الف ة واالقتصادية ل الجوانب المالي تمام ب لومات وااله ق المع لفة المعالجة وتوثي آ

زارعين      ة آالصناعيين والم نطقة العربية، فإنه من المتوقع أن تعطى مياه                   . العالق ة في الم وارد المائي ة الم ونظرًا لمحدودي

ا توفره من                             تاحة لم اه الم ًا من مصادر المي بر جزًء هام تقبل، وأن تعت ة قصوى في المس الصرف الصحي المعالجة أهمي

ر ي ال ي التوسع ف اهم ف ة إضافية تس وارد مائي اه المعالجة من عناصر م بار المي ك اعت زراعية، ويتطلب ذل نمية ال ي والت

 .الموارد المائية عند تخطيط وتصميم مرافق الصرف الصحي

 

ادة فرص مشارآة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، مما يستلزم          توقع أيضًا زي ومن الم

لية            درات الشرآات الخاصة المح ر ق ولضمان استمرارية الجهات  . ، ومنحها الحوافز للمشارآة في هذه األعمال      دعم تطوي

ل نفقات صيانة                      ا يغطي على األق تم تسعير خدمات الصرف الصحي بم توقع أن ي ات، ي ر الخدم م وتطوي لة في تقدي العام

 سلوآيات الناس تجاه بهدف تعديل ) الرسوم والحوافز المالية  (وهناك توجه لتوظيف أدوات اقتصادية      . وتشغيل هذه المرافق  

ر األداء                     لفة وتطوي ة للمساهمة في حل المشكالت وتخفيض الك رافق العام ك، تخفيض         . استخدام الم لة على ذل ومن األمث

اه   تهالك المي يد اس زة ترش لى أجه رآية ع اه الصرف ) الصنابير والمرشات(الضرائب الجم ات مي تالي تخفيض آمي وبال
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ن ك م ة والمعالجة، وآذل رافق الصحي المجمع ة لم لمعدات الالزم تجة ل اء المصانع المن رآية وضريبية إلنش ز جم ح حواف

 .الصرف الصحي

 

 قطاع النقل
 

تاج،       ع اإلن ادية ومواق وارد االقتص ن الم ط بي ن رب ه م وم ب ا يق دول إلى م ي اقتصادات ال نقل ف اع ال ة دور قط ود أهمي تع

اره االقتصادية وا         تجارية وإلى آث . الجتماعية على مجمل األنشطة اإلنتاجية السلعية والخدميةواألسواق وتنشيط الحرآة ال

ذا القطاع في نقل المواد الخام الزراعية والصناعية، وفي تسويق المنتجات وهي ما يزيد اإلنتاج السلعي والخدمي             . يسهم ه

ذا القطاع في ترابط المجتمعات، وربط الدول مع العالم الخارجي                 ا يسهم ه   5د على النقل ما بين      ويتفاوت إنفاق األفرا  . آم

 .  في المائة من الدخل تبعًا لمستوى دخل الفرد وملكية السيارات15و

 

نقل األشخاص عامًال مهمًا في تحديد مواقع واتجاهات النشاطات االقتصادية الجديدة داخل          ل البضائع وت بر سهولة نق وتعت

لدان           ن مجموعة من الب ن وبي لد معي فبينما تشكل .  الدول النامية بما فيها الدول العربيةوينطبق هذا الوضع باألخص على. ب

ي              دول الصناعية حوال نقل في ال لفة ال  في المائة من التكلفة النهائية لمنتجاتها الصناعية، بسبب وجود شبكات حديثة             10تك

لة للنقل، تشكل هذه التكلفة نسبة أعلى في الدول النامية تصل أحيانًا إلى                  ترابطة ومتكام ائة من التكلفة النهائية  في الم  50وم

نمية االقتصادية لمناطق                  لية الت لبًا على عم ر س ا يؤث رابطها مم ا وعدم ت نقل فيه تجات بسبب ضعف شبكات ال بعض المن ل

 .اإلنتاج

 

در مساهمة قطاع النقل والمواصالت والتخزين في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام           في 7 بحوالي 2000وتق

ة، وه    د تضاعفت عما آانت عليه في               المائ ذه النسبة ق د التسعينيات، ومع أن ه لة عق ارب متوسط نسبة مساهمته طي ي تق

بعينيات إال أنها ال تزال متواضعة مقارنة بما هي عليه في الدول المتقدمة اقتصاديا، إذ تتراوح بين            .  في المائة18 و12الس

ناتج المحلي اإلجم               ذا القطاع في ال تفاوت مساهمة ه الي في الدول العربية من دولة إلى أخرى، وتتراوح وفقًا لتقديرات           وت

 . في المائة في جيبوتي25.6 في المائة في الكويت و4.7 بين 2000عام 

 

ارات        وانئ، والمط ة، والم كك الحديدي رق، والس ن الط ائع م راد والبض ل األف ي نق تخدم ف تي تس نقل ال بكات ال تكون ش وت

ويمثل النقل على الطرق والنقل الجوي أهم وسائل نقل الرآاب داخل           . تعمل على هذه الشبكات   ووسائط النقل المختلفة التي      

ربية وبينها وبين الدول األخرى، ويتم نقل غالبية البضائع بواسطة الشحن البحري وبالسكك الحديدية التي                     دول الع معظم ال

 .في مصر والسودان والمغربتعمل أيضًا في بعض البلدان العربية في نقل األفراد آما هو الحال 
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 الطلب على النقل
 

. يحدد مستوى الطلب على النقل العديد من العوامل أهمها عدد السكان وخصائصهم االقتصادية واالجتماعية وأسعار النقل                 

تاج وعدد ومواقع منافذ التسويق ووسائل النقل المتاحة               ة اإلن ك حجم ونوعي إلجمالية وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة ا    . وآذل

نقل بالطرق في المنطقة العربية يميل إلى                   بان، إال أن الطلب على ال ائها في الحس لفة إنش م أخذ تك نقل على الطرق إذا ت لل

ود في آثير من الدول العربية، وعدم                        الي، وانخفاض أسعار الوق نى األساسية ذات المستوى الع ر الب اع بسبب تواف االرتف

وحاز النقل البري على نصيب متزايد من واردات المنطقة في . لفة المقابلة الستخدامها تحمل مستخدمي الطريق آامل التك       

 .فترات األزمات وارتفاع تكلفة النقل البحري، وعدم تمكن شبكات السكك الحديدية المتوافرة من االستجابة للطلب المتزايد

 

ربية خالل ا                         دول الع بحري في ال نقل ال زايد الطلب على ال ثالثة الماضية بسبب توافر الموانئ،          من جانب آخر ت ود ال لعق

نقل األخرى                ة مع وسائط ال نقل مقارن نوع من ال ذا ال اليف ه توقع زيادة الطلب على هذه   . إضافة إلى انخفاض تك ومن الم

تية في                              نية التح ات الب زيد من إمكاني ر الم ا سيتطلب توفي ات، مم تقبًال وبصورة خاصة على استخدام الحاوي الخدمات مس

 .انئ العربية وزيادة الكفاءة في مناولة الحاوياتالمو

 

ها                       ترة نفس بيرة خالل الف ربية بصورة آ دول الع نقل الجوي أيضًا في ال رغم من أن النقل    . وازداد الطلب على ال وعلى ال

ال   توى ع تالك مطارات ذات مس ن خالل ام المي م تطور الع تطاع أن يواآب ال ربية اس دول الع ن ال د م ي العدي الجوي ف

نقل ما زال آبيرًا بالمقارنة مع اإلمكانيات المتوافرة                            وأ نوع من ال ذا ال رات، إال أن الطلب على ه ثة من الطائ . ساطيل حدي

تعرض شرآات الطيران العربية للمنافسة الدولية عند زوال نظام الحماية المتبع حاليًا والذي يعطيها حقوقًا آاملة         وسوف ت

ع القي            نقل الوطني الداخلي، ورف ي              في ال لطيران الدول نوحة ل ادة الحريات المم ة، وزي وتعكس الفقرات . ود في ظل العولم

 .التالية أثر تطور الطلب على خدمات النقل على توسع البنى األساسية ووسائل النقل وحرآة نقل األشخاص والبضائع

 

 النقل البري
 

نقل البري النقل على الطرق وعلى السكك الحديدية           ة التسعينات تطورًا ملحوظًا في أطوال شبكات       وقد شهدت فتر  . يشمل ال

الي أطوال الطرق في عام                 لغ إجم ربية حيث ب دول الع  ألف 499 ألف آم مقارنة بحوالي 581 حوالي 1996الطرق في ال

ام        م في ع ربية إذا ما قورنت بالدول             . 1991آ دول الع بدة بشكل خاص منخفضة في ال ة والمع ثافة الطرق عام بر آ وتعت

تقدمة بس    آما تعاني الطرق في الدول العربية بشكل عام من ضعف الصيانة مما . بب مساحات الصحاري الموجودة فيهاالم

ة الحرآة المرورية             ا في خدم رها االفتراضي وآفاءته لل من عم بات العاملة على الطرق في الدول    .يق در عدد المرآ  ويق

ام        ربية في ع ي    1996الع لكي          17 بحوال لغ متوسط م بة، وب ليون مرآ يارات فيها      م  سيارة لكل ألف نسمة، وهي      113ة الس

 في المائة خالل  6وبلغ معدل النمو السنوي في أعداد المرآبات حوالي         . نسبة منخفضة مقارنة بمثيالتها في الدول المتقدمة       

ن عامي          ا بي ترة م   إلى حوالي1991 مليون مرآبة في عام     12.5 حيث ازداد عدد المرآبات من حوالي        1996 و 1991الف
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بة في عام        16.8 ليون مرآ  في المائة من إجمالي عدد المرآبات، والحافالت        65، وتشكل سيارات الرآاب حوالي      1996 م

 ).2(، وشكل رقم )5/5ملحق ( في المائة،29 في المائة والشاحنات حوالي 6حوالي 
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شكل (2) : توزيع المرآبات في الدول العربية 
عام 1996
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الحافالت
%6

الشاحنات
%29

سيارات الرآاب
%65

 

 

إعداد وتنفيذ خطط وبرامج طموحة لتحسين شبك                    ربية ب دول الع د من ال دأ العدي د ب  1999فتم في عام    . ة النقل البري فيها   وق

ة في مصر وهو الطريق الساحلي الدولي الممتد من رفح شمال سيناء إلى السلوم                     م المشاريع القومي نفيذ أه تهاء من ت االن

الي يبلغ حوالي                ربية بطول إجم ويسهم هذا المشروع في التنمية االقتصادية واالجتماعية       .  آم 1210على حدود مصر الغ

 .وبصفة خاصة في المناطق الساحليةفي مصر 

 

ايو        نفيذ المشروع الوطني للطرق في لبنان بهدف تأهيل حوالي           1999وأعلن في م دء العمل بت  آم من الطرق 400 عن ب

ثانوية ية وال ي  . الرئيس ة للمشروع حوال لفة اإلجمالي لغ التك نوات 65وتب الث س نفيذه ث تغرق ت ليون دوالر ويس درس .  م وت

ربية    لكة الع ن القصيم ورابغ مرورًا بالمدينة المنورة وينبع،           المم تد بي  السعودية مشروعًا لتخصيص الطريق السريع المم

ي              ذا الطريق حوال الي له لغ الطول اإلجم م وتقدر تكلفته بحوالي       826ويب وسوف يؤدي هذا الطريق  .  مليون دوالر  800 آ

 .ي يمر بهاإلى تنشيط حرآة ميناء ينبع واختصار زمن الرحلة بين المدن الت

 

ربط الطرق البرية بين الدول العربية ثنائيًا أو جماعيًا، مثل الطريق المغاربي                          تي ت ة المشاريع ال وتجدر اإلشارة إلى أهمي

 .السريع، وربط دول الخليج العربية بعضها ببعض، والطرق الرابطة بين سورية ولبنان ومصر والسودان وغيرها
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ة بن         نقل بالسكك الحديدي وتقع شبكة السكك الحديدية في . سبة متواضعة من إجمالي حرآة النقل في الدول العربية   ويساهم ال

تانيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، لبنان، سورية، األردن، العراق، والسعودية                   11 ة عربية هي موري .  دول

ي            الي للشبكة حوال لغ الطول اإلجم ويبلغ ).  مم 1435(ت العرض القياسي     ألف آم ذا   15.8 ألف آم منها حوالي       25.3ويب

نائية حوالي             آم وباقي الخطوط ذات سكة 1400 آم وطول الخطوط المكهربة حوالي  2600طول الخطوط ذات السكة الث

ردة  وتتصف الشبكة بمحدودية انتشارها وترابطها، وتعتبر حالة الكثير من الخطوط الحالية متدنية وذلك بسبب ضعف                 . مف

باين   . الصيانة  ساعة في السودان   / آم 60المواصفات الفنية والقياسية لهذه الشبكة، إذ تتراوح السرعة التصميمية ما بين            وتت

 . طنًا25 طنًا و12ساعة للخطوط الجديدة في العراق والحمولة المحورية المسموح بها ما بين / آم250و 

 

ي            ربية حوال ة الع راتها على الخطوط غير المكهربة، وحوالي  قاطرة ديزل لجر قطا2250تستخدم شبكات السكك الحديدي

ربة محدودة االنتشار           360 ربائية على الخطوط المكه الي عدد عربات المسافرين العاملة على هذه    .  قاطرة آه لغ إجم ويب

ي      ا مجموعه          5830الشبكات حوال  ألف مقعد، ويبلغ عدد شاحنات البضائع من مختلف األنواع حوالي          780 عربة تضم م

تها االستيعابية حوالي        ألف شاحنة      65 وقد حققت معظم الشبكات العربية تطورًا ). 5/6ملحق ( مليون طن،   2.5تصل طاق

راقية والسورية وسكة حديد                                ا هو حال السكك الع رآاب والبضائع آم زيدًا من ال لت م عبر السنين في حجم أسطولها فنق

 .العقبة، بينما تراجع حجم األسطول في دول أخرى آالسودان والجزائر

 
ربية التي يتوافر فيها شبكات للسكك الحديدية اهتمامًا آبيرًا لتطوير وتحديث هذه الشبكات وإنشاء خطوط                     دول الع ي ال وتول

دة  نقل العربي مشروعا لربط الوطن                            . جدي رار مجلس وزراء ال ة في إق اد العربي للسكك الحديدي ود االتح د أثمرت جه وق

ا اإلجمالي بحوالي         العربي بتسعة محاور رئيسية من السكك الح             در طوله ة يق  آالف عربة   10 ألف آم تحتاج إلى      20ديدي

بدأ في يوليو                       .  ألف عربة للبضائع      70رآاب و   ة ف نقل بالسكك الحديدي تمام بال ربية االه دول الع دأت بعض ال ا ب  1999آم

ة    لة الحق ي مرح ك ف تتبع ذل بوعيًا، وس تين أس ع رحل ان ودمشق بواق ن عم رآاب بي ل ال ار نق غيل قط ين تش ر وتحس  تطوي

داد وحلب                           ن بغ ام نفسه بي رآاب في الع ل ال ك تشغيل قطار نق لدين، وآذل ن الب وتشمل الخطة التنموية . قطارات الشحن بي

ربي     ليج الع احل الخ ن س ربط بي ة ت ن الخطوط الحديدي بكة م اء ش عودية إنش ا وزارة المواصالت الس تي أعدته ابعة ال الس

رياض  رورًا بال ر م بحر األحم احل ال ناطق  وس ة م نقل البضائع وخدم تخدام الخط ل ام واس دة والدم نائي ج ط مي بهدف رب

ة المكرمة والمدينة المنورة                                 ن جدة وآل من مك ة الحجاج بي ة لخدم ًا حديدي ا تشمل الخطة أيضًا خطوط تعدين، آم آما .ال

 .تخطط ليبيا إلنشاء شبكة للسكك الحديدية تربطها بكل من مصر وتونس

 

 النقل البحري
 

تميز ر   ت بحر األحم بحر األبيض المتوسط وال ن ال ل م لى آ تراتيجي ع ا االس ربية بموقعه دول الع ي ال بحرية ف وانئ ال  الم

 سفينة بلغ إجمالي حمولتها     803 ما مجموعه حوالي     1996وقد امتلك األسطول التجاري العربي في عام        . والخليج العربي  

ي      اآنة حوال ف             13.6الس الي حرآة الس لغ إجم ليون طن،  وب  ألف سفينة   137ن القادمة والمغادرة للموانئ العربية حوالي        م

ي          رآاب حوال الي حرآة ال ليون راآب، وإجمالي حرآة البضائع المفرغة والمشحونة حوالي           2.2وإجم  مليون طن   390 م
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لحق ( تمد بصور    ). 5/7م تجارية يع فن والبضائع ال ذب الس لى ج ا ع ت الحاضر وقدرته ي الوق وانئ ف ة الم ة إال أن فعالي

رئيسية على هياآلها األساسية المادية وأداء الجهات المختلفة التي لها صلة بتشغيلها خاصة تلك العوامل المتعلقة باإلنتاجية                  

 .وسرعة العمليات إضافة إلى سعر وتكلفة الخدمات

 

ا                ة البضائع على اختالف أنواعه زايد آمي ائلة     (ومع ت ائبة والس بأة والس نقولة بحرًا، اتجه   ) المع . حجم السفن نحو الكبرالم

المي للبضائع المنقولة                               نمو الع دل ال اق مع ات، وف ترول وسفن الحاوي اقالت الب ة ون ك على سفن البضائع العام وينطبق ذل

زيد عن                 ا ي ة بم تجارة العالمي و ال دل نم ات مع وقد تصاحب تزايد حجم سفن الحاويات مع نمو .  في المائة سنويًا10بالحاوي

. 1995  و1992 في المائة بين عامي     26اسطتها فزادت السعة المتوسطة لسفينة الحاويات بحوالي        حرآة النقل البحري بو   

ناء                           ذي يستغرقه تخليص البضائع في المي ليل الوقت ال ة في تق ات مساهمة فعال وتحتوي موانئ  . ويساهم استخدام الحاوي

ة   عى إلى منافس ا تس ات آم ن محطات الحاوي بير م دد آ لى ع ربية ع نطقة الع بدأ  الم ال ف ذا المج ي ه اورة ف وانئ المج  الم

 . معظمها في وضع وتنفيذ خطط تطوير وتحديث مرافق هذه الحاويات المعتمدة على درجة عالية من اآللية

 

ي المرتبة                                وانئ دب ًا، إذ تحتل م تطور حالي لفة من ال راحل مخت ربية في م دول الع وانئ ال ات في م بر استخدام الحاوي ويعت

ب     تع بأآ تمد على      األولى وتتم ة شحن تع  مراسي وبمستوى عال في حرآة الحاويات جعلتها قادرة على مناولة     103ر طاق

رتفعة من الحرآة،       م   (معدالت م لحق رق ربية السعودية ودمياط في مصر         ) 5/8م لكة الع نائي جدة في المم ي مي لي دب وي

وا   وانئ األخرى آم تاج بعض الم نما تح لحاويات، بي بيرة ل ا محطات آ لذان أقام دن وأم قصر ال دة وع روت والحدي نئ بي

ة واإلسكندرية إلى تطوير قدراتها في خدمة الحاويات                  ) العراق ( وانئ الدوحة والالذقي ا م ويجري العمل حاليًا   . وإلى حد م

ي ميناء بيروت يجري العمل على استكمال محطة الحاويات الحديثة التي                       وانئ، فف ذه الم د من ه أهيل وتوسيع العدي على ت

.  مليون حاوية مكافئة وأن تستقبل الحاويات السورية لقربها من العاصمة دمشق1.2ع أن تبلغ طاقتها االستيعابية      من المتوق 

راحل لتصل أطوال المراسي فيه إلى حوالي                     لحاويات على ثالث م دة ل ناء عدن بإنشاء المحطة الجدي ام مي ا ق م 1700آم

ر رافعات ذات قوائ           18وبعمق يصل إلى       يتم توفي ا س م للسفن، ورافعات قنطرية وسيزيد استيعاب أرصفة الحاويات        م، آم

لية من نصف مليون إلى حوالي ثالثة ماليين حاوية نمطية             دوقد تم االنتهاء من محطة حاويات ميناء شرق بور سعي         . الداخ

ي                لغ طول رصيفها حوال تي ب ة     2400في مصر ال نوياً      3.5 م وبطاق ة س ليون حاوي نفيذ ا       .  م بوتي في ت دأت جي لمرحلة وب

رابعة من تطوير مينائها بهدف توسعة محطة الحاويات بحوالي             وإنشاء رصيف جديد للحاويات طوله حوالي       2 ألف م  50ال

آما تم تطوير ميناء صاللة في ُعمان إلى محطة حاويات دولية رئيسية تخدم الشحن العابر إلى موانئ شرق أفريقيا                . م200

ندية وإيران والخليج ا         ارة اله ويقوم ميناء  .  مليون حاوية مكافئة سنوياً    1.8لعربي، وتبلغ طاقتها التصميمية حوالي      وشبه الق

 . حاوية مكافئة7200صاللة حاليًا باستقبال وخدمة سفن الحاويات العابرة للمحيطات حتى حمولة 

 

 النقل الجوي
 

نقل الجوي في النشاط االقتصادي للدول العربية              تزايد دور ال نقل الجوي العربي مّر منذ نشأته بأربع  ويمكن القول بأن ال   . ي

ينيات، ومرحلة                              نيات والخمس ن الثالثي لة التأسيس بي ربية هي مرح دول الع تفاعله مع اقتصاديات ال بعًا ل راحل رئيسية ت م

 144



تي انتقلت فيها ملكية شرآات الطيران إلى الحكومات، ومرحلة االزدهار                   تينيات ال االستقالل السياسي والوطني خالل الس

نف  بعينيات حيث ارتفعت أسعار النفط بصورة آبيرة وتوفر المال ليس لدى البلدان النفطية فحسب بل وغير                    ال طي خالل الس

ليها من الدول                                تي حصلت ع ة ال لين في الخارج، والمساعدات المالي ة من العام تحويالت الخارجي نفطية أيضًا بسبب ال ال

لة النمو العادي خالل العقدين الما           م مرح نفطية، ث ضيين وحتى وقتنا الحاضر، وذلك باستثناء فترة األزمات خاصة حرب   ال

 . )5(الخليج الثانية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في حرآة النقل الجوي

 

ألف األسطول الجوي العربي في عام         وقد ازدادت  . من نوع بوينغ  ) في المائة 54حوالي  ( طائرة معظمها    396 من   1998ت

رآاب الذين قامت شر        إلى 1965 مليون راآب عام 2.2آات الطيران العربية بنقلهم خالل المراحل آنفة الذآر من         أعداد ال

ليون راآب عام      4.7  مليون راآب في    24.7في المائة، وازداد هذا العدد إلى       16 أي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي        1970 م

 .الل عقد الثمانينات في المائة خ5.5 بمعدل نمو قدره 1998 مليون راآب عام 37.9 وإلى 1980عام 

  

ام                      ربية في ع ادرين في المطارات الع ادمين والمغ رآاب الق لغ عدد ال  مليون راآب، آما بلغ إجمالي      55 حوالي   1996وب

ي                   ام نفسه حوال ذه المطارات في الع وتبين اإلحصاءات المتاحة أن حرآة الرآاب في     .  مليون طن  1.3الشحن من وإلى ه

دو  تعاون ل لس ال ارات دول مج ربية    مط ارات الع ي المط ا ف رآة ذروته لغت الح نما ب تمرار بي نمو باس ربية ت ليج الع ل الخ

ام  ام 1984األخرى ع م انخفضت حتى ع ا بنسب متواضعة1986 ث تابع نموه تعود وت د .  ل ذه الحرآة ق بين أن ه ا يت آم

 .الة الوافدة بشكل آبيرانخفضت مع بلدان الشرق األوسط و أوروبا الغربية بينما ارتفعت مع آسيا حيث تترآز العم

 

دول العربية حاليًا طفرة في مشاريع تطوير المطارات، لتحسين خدماتها، ولتمكينها من المنافسة ومواجهة الطلب               وتشهد ال

نقل الجوي        تزايد على ال  مليون  600 بتكلفة تزيد عن     يومن أهم المشاريع في هذا المجال مشروع توسعة مطار أبوظب         . الم

توقع ا    ام         دوالر والم تمال إنجازه في ع وهناك . وسوف يضاعف المشروع عند إنجازه الطاقة االستيعابية للمطار       . 2002آ

تخطيط لتوسعة وتحسين آل من مطارات الكويت ودبي والبحرين والدوحة ومطار الملك عبد العزي                      د ال  زأيضًا مشاريع قي

آذلك ثمة مخطط تم إعداده إلنشاء .  في تلك الدولومطار السيب في ُعمان لتخفيف الضغط المتزايد على المطارات القائمة    

د في القاهرة، تبلغ ممراته المتصلة بالطائرات               ي جدي  ممرًا، ويقدر تكلفته بما يزيد عن مليار دوالر، ويتوقع 61مطار دول

ام           بدأ تشغيله في ع  مليون 21، وأن يخدم عند اآتماله نحو 2008، على أن يكتمل في صورته النهائية في عام    2003أن ي

 .مسافر في السنة

 

ناء  دة بطريقة الب لزيم المطارات الجدي دول إلى ت لجأ بعض ال تحويل  – التشغيل –وت أو خصخصة المطارات ) BOT(ال

امل  ران المدني المصرية أربعة مطارات جديدة بنظام                . بالك ئة الطي ذت هي د نف  مرسى علم والعلمين  هي مطاراتBOTفق

رة     ي عدم تكفل الحكومة المصرية بموجب هذا النظام نفقات بناء هذه المطارات، إذ يتم بناؤها               مما يعن . وراس سدر والفراف

                                                           
 .االتحاد العربي للنقل الجوي  )5(
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بل القطاع الخاص، وبعد عدد من السنين تعاد للحكومة ، وأثناء هذه الفترة، تعطى الحكومة نسبة معينة من            وتشغيلها من ق

 . دخول هذه المطارات وليس صافي دخولها

 

ران العربي تعاني من صعوبات آثيرة مالية وتشغيلية، وأنه على الرغم من األحوال                وتجدر اإلشارة إلى أن شرآا        ت الطي

د استراتيجية محددة المعالم                     بع بع م يت ا ل إن معظمه ربية ف ران الع نها شرآات الطي اني م تي تع ة الصعبة ال ة واإلداري المالي

تال  ا التك ة وأهمه تحديات العالمي ة ال غيلية ومواجه ين الظروف التش ران إلى لتحس وء بعض شرآات الطي ليمية ولج ت اإلق

وفي هذا المجال . التحالفات التسويقية والتشغيلية، واالتجاه نحو تحرير النقل الجوي، وخصخصة شرآات الطيران الوطنية           

ة وتحويلها إلى شرآة مساهمة عامة آخطوة                          لكية األردني ة الم ة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوي ة األردني دأت الحكوم ب

 .حو تخصيصهاأولى ن

 

 تطوير قطاع النقل
 

 مشاآل القطاع
 

رة سواء على مستوى آل دولة أو على                     ثيرة خالل السنوات األخي ات آ ربية معوق دول الع نقل في ال ر قطاع ال واجه تطوي

ربط المشترك      نية بتخطيط                         . مستوى ال لفة المع ن الجهات المخت تكامل بي اب التنسيق وال ات في غي ذه المعوق م ه ثل أه وتتم

ن      ودر رغم م لى ال ة ع وارد المالي ح الم نها، وش بيرة م اريع خاصة الك اليف المش اع تك نقل، وارتف اريع ال نفيذ مش ة وت اس

بيرة في خطط التنمية المتتالية، وضعف الهياآل التنظيمية واإلدارية وافتقارها إلى الكفاءات المقتدرة وإلى             مخصصاته الك

لة مخصصات الصي  بة، وق ة المناس ة اإلداري نفيذهااألنظم تمل ت اريع المك ل . )6(انة للمش ه العم ات أخرى تواج ة معوق وثم

د للمشاريع المشترآة وضعف مردودها                      ثل عدم التحضير الجي نقل م ومع ذلك هناك جهود    . العربي المشترك في مجال ال

ربي      ليج الع ي دول الخ بكة الطرق ف ا ش ربية أهمه دول الع ن ال دد م ن ع ط الطرق بي ال رب ي مج ًا ف بذل حالي ريق ت والط

 .المغاربي السريع لربط دول المغرب العربي

 

باين عرض الخطوط فيها حيث يوجد خمسة                               ربية بشكل خاص من مشكلة ت دول الع ة في ال اني قطاع السكك الحديدي ويع

ن                  تراوح عرضها بي واع من الخطوط الضيقة ي ة أن ارًا وأربع ثر انتش نها هي العريض القياسي األآ واع م  مم و1000أن

م  1067 ة، في اهتمام الحكومات ومؤسسات التمويل           . م نقل بالسكك الحديدي ر ال تي تواجه تطوي م الصعوبات ال ثل أه  وتتم

زيد من صعوباته التمويلية               ا ي ة، مم برية على حساب شبكات السكك الحديدي أما بالنسبة للنقل البحري . بشبكات الطرق ال

اة عدد من موانئ المنطقة العربية      ه في معان ترآز معوقات  من قصور في هياآلها األساسية ومحدودية قدراتها في خدمات فت

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

                                                           
 . دراسة إطار عام للنقل البري في الوطن العربي–ي واالجتماعي الصندوق العربي لإلنماء االقتصاد  )6(
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دول العربية بشكل عام، إال أنه من                  نقل الجوي في ال لهياآل األساسية لخدمات ال بيًا ل د نس رغم من المستوى الجي وعلى ال

توقع أن ي  تاجية          الم اد السعة وانخفاض اإلن ثل في ازدي ره عدة عوامل تتم ند تحري نقل الجوي ع دة لل عترض السوق الجدي

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

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

 

 تمويل القطاع
 

رغم من أن قطاع النقل قد احتل مكانة بارزة في أولويات خطط التنمية في جميع الدول العربية، وأن استثماراته قد                       على ال

لغت نحو     يات والنصف األول من الثمانينات،  في المائة من جملة االستثمارات في البنى األساسية خالل عقدي السبعين        70ب

ر قطاع النقل على الرغم من مخصصاته                                  تي واجهت وتواجه تطوي بات ال م العق تمويل هو من أه د أن ال ه من المؤآ إال أن

نمية        بيرة في خطط الت بر حجم مشروعات النقل وارتفاع تكاليفها اضطر بعض الدول العربية إلى االعتماد إلى حد                 . الك فك

لجو      بير على ال . ء إلى االقتراض ومع ذلك لم تواآب اإلنجازات طموحات الدول المعنية في إنجاز شبكات النقل المطلوبة               آ

نمية العربية الوطنية واإلقليمية اهتمامًا خاصًا بالمشروعات العربية في قطاع                      د أولت مجموعة صناديق ومؤسسات الت وق

ذا القطاع وحاجة الدول                  ام له لدور اله نها ل ا م نقل إدراآ . العربية الملحة الستكمال شبكات النقل البري والبحري والجوي       ال

د شارآت المؤسسات التمويلية العربية في تقديم الدعم المالي لتمويل المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع النقل في                     وق

ربية    دول الع ة لتمويل المشاريع المطلوبة مما                   . ال د آافي م تع ليدية ل تمويل التق حدا ببعض الدول إلى تشجيع     إال أن مصادر ال

انت محدودة                      د الماضي آ نقل إال أن االستجابة خالل العق تثمار في مشاريع ال ويساهم القطاع  . القطاع الخاص على االس

في تونس والمغرب ومصر حيث أن االستثمار في هذا ) Toll roads(الخاص في تمويل بعض مشاريع الطرق السريعة   

ومن المتوقع أن يستمر قطاع النقل في االعتماد        . ت التقليدية للقطاع الخاص في الدول النامية      المجال ال يعد من بين المجاال      

تمويل الالزم لبناء الهياآل األساسية لمشاريعه وأن أية مشارآة معقولة من جانب القطاع الخاص                      ر الحكومات لل على توفي

 .في تلك الهياآل ليست متوقعة في المستقبل القريب

 

 ئل التطويرأولويات ووسا
 

يتطلب تطوير قطاع النقل ومرافقه واستخداماته إيجاد التكامل بين مختلف النشاطات ذات الصلة بعملية النقل، ووضع ذلك               

ويتطلب معالجة القصور الحالي في قطاع النقل  انتهاج سياسات . ضمن خطط التنمية في شكل برامج وسياسات ومشاريع        

بار أول         ن االعت أخذ بعي تثمارية ت لفة، مع عدم إغفال أهمية تشجيع مشارآة القطاع الخاص            اس تثمار وعوامل التك ات االس وي

ة التي يضيفها ذلك إلى أداء القطاع ومرافقه            نقل والقيم ويبدأ التخطيط لمواجهة الطلب المتزايد على . في تحسين خدمات ال

بك        تماد ش تطوير واع تعمقة ل املة وم إعداد دراسات ش ربية ب دول الع نقل في ال نطقة    ال ًا للم ليميا ودولي لة إق نقل المتكام ات ال

دول، إضافة إلى تنسيق سياسات النقل واتباع سياسة مشترآة للنقل في                 ن ال تعدد الوسائط بي نقل الم ربية، ودعم نظام ال الع

ربية   دول الع ن ال نقل بي ات ال ين خدم تعاون لتحس ربية، وال نطقة الع ث . الم بيل الم لى س تعاون ع ذا ال مل ه ن أن يش ال ويمك
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زية توفر فرصًا للعمل المشترك،                           وانئ مرآ تم استحداث م ربية بحيث ي لموانئ الع اآل األساسية ل المشاريع الخاصة بالهي

ام    ال نظ ا إضافة إلى إدخ ية فيه ني األساس اريع الب ا ومش ات وخدماته ي محطات الحاوي ترآة ف تثمارات المش ك االس وآذل

الموانئ          بيانات الخاصة ب تروني لل بادل اإللك ا يشمل تطوير وتوحيد أساليب وتقنيات إنشاء وصيانة وتحديث شبكات            .الت  آم

ك وضع خطة مشترآة لمواجهة المنافسة العالمية في مجال النقل الجوي وعقد التحالفات التسويقية              الطرق والسكك، وآذل

ربية  ران الع رآات الطي ن ش غيلية بي ني  . والتش نواحي الف انب ال ترحة بج ة المق مل الخط ن أن تش ة ويمك ة والمالي ة واإلداري

نولوجي في مجاالت اإلدارة والتخطيط ونظم التشغيل، وفتح باب المنافسة بهدف خفض التكلفة وآثار           تقدم التك تمام بال وااله

ربية             نطقة الع نقل في الم اءة مؤسسات ال ادة آف ئة وزي لبية على البي نقل الس ويشار في هذا المجال أيضًا إلى أهمية إنشاء . ال

لوما  ز مع نيفها        مرآ ز بتص وم المرآ لومات ويق إمداده بالمع ربية ب دول الع ي ال نية ف مية المع ات الرس وم الجه نقل تق ت لل

 .وتوزيعها في نشرات دورية

 

 قطاع اإلسكان
 

ته إلحدى الحاجات اإلنسانية األساسية أو                              ة تلبي ة خاصة في االقتصاد الوطني سواء من جه يكتسب قطاع اإلسكان أهمي

نمي ي الت اهمته ف تماعيةلمس اع  . ة االقتصادية واالج نظر الرتف ة خاصة بال كان أهمي تل قطاع اإلس ربية يح دول الع ي ال وف

ر السكن الالئق للمواطنين هو أحد المكونات الرئيسية لخطط وبرامج الدول                      نمو السكاني ولكون أن هدف توفي معدالت  ال

تثمارات الخاصة واأل            تعاونيات واالس برامج اإلسكانية وال نظمة المختلفة المتبعة في توفير السكن في آل دولة من خالل ال

ويعتبر النمو السريع للمدن العربية، واالآتظاظ السكاني وزيادة التحضر من السمات           . حسب أوضاعها ونظمها االقتصادية   

ة          ذه المدن بصفة عام زة له ليون نسمة، وتتف                   . الممي داد سكانها الم وق تع تي يف ربية ال تزايد أعداد المدن الع اقم تبعًا لذلك   وت

رغم من آثارها ومخاطرها                                ربية على ال ا يساعد على انتشار ظاهرة السكن العشوائي في المدن الع مشكلة اإلسكان، مم

تماعية  ود مشكلة اإلسكان في المقام األول إلى الزيادة السكانية للمجتمعات العربية خاصة في المناطق الحضرية                 . االج وتع

ادة معدالت الهج      ك بسبب زي رة من الريف وعدم مواآبة معدالت بناء الوحدات السكنية لهذه الزيادة مما أوجد خلال بين وذل

اآن ني . العرض والطلب على المس رافق الب رافق االقتصادية وم نها الضغط على الم دة مشاآل م ذا الخلل ع د ه د وّل وق

 .يئي والمشاآل األمنيةالتحتية وقصور فعاليتها، إضافة إلى مشاآل االختناقات المرورية والتلوث الب

 

 االآتظاظ السكاني في المدن العربية
 

نمو السريع للمدن العربية، واآتظاظها بالسكان من السمات السكانية المميزة للوطن العربي، إذ يبلغ متوسط معدل                     بر ال يعت

ر نحو                  رن األخي ا في النصف ق نمو السكاني فيه نوياً      12ال ة س د تضاعف عدد سكان الم      .  في المائ دن العربية أآثر من    وق

رن العشرين، إذ آان عدد سكان المدن العربية نحو                           ثاني من الق ي تسع مرات خالل النصف ال  مليون نسمه في    3.5حوال

ع إلى نحو           رن، وارتف ة الق رن، وبلغ نحو            18بداي ليونًا في منتصف الق ، ويقدر عدد سكان المدن     1990 مليونًا عام    130 م

ام      نحو    2000في ع  مليون نسمه،   280 في المائة من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي          57 يمثلون حوالي     مليوناً 160 ب
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ذه النسبة نحو        لغت ه د ب ة القرن الماضي وارتفعت إلى نحو      12وق ط في بداي ة فق وقد .  في المائة في منتصفه25 في المائ

و متر المربع، ويعكس هذا المعدل المرتفع شدة   ألف نسمه في الكيل    25تجاوزت الكثافة السكانية في هذه المدن العربية نحو         

احة    دودة المس دن مح ي م كاني ف تظاظ، والضغط الس روعات    . االآ طة والمش ًا األنش ا أيض ترآز به دن ت ظ أن الم ويالح

لمهاجرين الباحثين عن فرص للعمل وتحسين الدخل، حتى أن معظم             ا إلى مراآز جذب ل ا حوله ية، مم االقتصادية الرئيس

 .قتصادية في بعض الدول العربية تكاد تكون مرآزة في عاصمتها وعدة مدن رئيسية أخرىالمؤسسات اال

 

بيرتين في آل دولة عربية، وغالبًا ما تكون إحداهما                       تين آ نة أو مدين ترآز سكان الحضر في مدي ربية ب دول الع تميز ال وت

لغ عدد سكان العواصم العربية في عام           . العاصمة  د ب  في المائة من إجمالي     16سمه، أي حوالي     مليون ن  42 نحو   1997وق

ع سكان الحضر            ة وأخرى، حيث تتدنى إلى دون ُعشر إجمالي                 . عدد السكان، ونحو رب ن دول ا بي ذه النسب م تفاوت ه وت

ثر من نصف السكان أو تهيمن على النظام الحضري بأآمله في                               تأثر بأآ ا تس السكان في السودان واليمن والمغرب، فيم

 .كويت واألردنليبيا، وقطر، وال

 

 المدن الكبرى
 

ًا نحو              ربية حالي دول الع تجاوز عدد سكان آل منها المليون نسمه، وتمثل ُخمس عدد مدنها              80يوجد في ال برى ي نة آ  مدي

رابة نصف سكانها            زها الحضرية وتستوعب ق بر القاهرة واإلسكندرية أولى المدن التي سجل معدل سكانها             . ومراآ وتعت

در        ليون نسمه ويق  مليون نسمه، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم 15 بنحو 2000عدد سكانهما في عام  الم

ام        ائي لع تحدة اإلنم ويبدو من البيانات المتاحة أن المعدالت السنوية لنمو المدن العربية .   من حيث حجم السكان    1999الم

لحوظًا في معظم ال                   رة انخفاضا م دأت تشهد في السنوات األخي جل أدنى معدل سنوي لنمو        ب برى، وُس عواصم والمدن الك

، والجزائر والدار   ) في المائة  1.5(، وتونس   ) في المائة  1.2(، والكويت   ) في المائة  0.28(سكان المدن الكبرى في بيروت       

، ) في المائة  3.1(، أما أعلى المعدالت فالزالت في الخرطوم        ) في المائة  1.8(، والقاهرة والرباط    ) في المائة  1.7(البيضاء  

 ). في المائة2.6 إلى 2.4ما بين (وطرابلس وعمان ودمشق وحلب والرياض

 

 مشكلة اإلسكان
 

أدى الخلل في الهيكل الحضري على النحو السابق ذآره، إلى زيادة حجم الطلب على المساآن بمستوى لم يجاريه عرض                   

تي ت  كان، وال كلة اإلس رزت مش نا ب ن ه در، وم نفس الق كاني مناسب ب كان  إس ن الس رائح عريضة م لحة لش ة م شكل حاج

ه على الحكومات وموازناتها        10-8ويقدر معدل نمو الطلب على الوحدات السكنية في المدن العربية بنحو .  وضغوطًا قوي

و العرض من الوحدات السكنية بنحو                       دل نم در مع ابل يق نويًا، وفي المق ة س ويعني ذلك أن .  في المائة سنويًا4-3في المائ

لث حجم الطلب على الوحدات السكنية في المدن العربية                      حجم  ي ث نويًا ال يستوعب إال حوال تاح س وقد أدى .  العرض الم

لى حساب     راني ع ع العم نها التوس لبية م ر الس ن الظواه دد م ان، إلى ع ي بعض األحي اآن، ف لى المس نامي ع الطلب المت
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كنية ذات نو تاج وحدات س اه إلن و اتج زراعية، ونم ناطق  األراضي ال ي الم ها ف ة تكدس ن ناحي واء م تدني س ديدة ال ه ش عي

 .العمرانية القائمة أو العشوائية أو من حيث صغر المساحة وتدني نوعية مواد البناء وافتقارها للمرافق الضرورية

 

بر المشكالت االجتماعية، حيث يقدر أن نصف سكان المدن              ربية إحدى أآ دول الع بر مشكلة اإلسكان في معظم ال ال وتعت

ويمثل السكن العشوائي ظاهرة سلبية ذات آثار ضارة      .  في المائة في الدول المتقدمة     2يجدون السكن المناسب مقارنة بنحو       

 منطقة، 961بيئيا واجتماعيا في بعض الدول العربية، إذ يبلغ عدد المناطق العشوائية في مصر، على سبيل المثال، حوالي           

 . في المائة من إجمالي عدد السكان في مصر17أي نحو  مليون نسمة، 10يسكنها ما يزيد عن 

 

ربية الذين يعيشون في مساآن غير مالئمة، إذ تنخفض هذه النسب في الكويت، وعمان،                        باين نسب سكان العواصم الع وتت

رتفع في القاهرة          ة    45(وقطر وت روت   )  في المائ ة    40(وبي ة    40(وتونس   )  في المائ رباط   )  في المائ ).  في المائة  60(وال

ده     ازالت معق ا م ن المشكالت الخاصة به ثيرًا م دن إال أن آ لك الم ي ت اة ف ة الحي ين نوعي ت لتحس تي بذل ود ال م الجه ورغ

اد حلول جذرية لها       املة إليج ئة ش ففي مصر اتخذت خطوات جادة لتقليل الضغط السكاني على مدينة القاهرة . وتتطلب تعب

دة لتستوعب نحو          ، ولكنها استوعبت ُعشر العدد المستهدف فقط حتى اآلن، 2000 في عام   ماليين نسمة  8بإنشاء مدن جدي

لة فرص العمل في تلك المدن، وعدم توفر بعض الخدمات األساسية بها لكي تكون مناطق جذب حقيقي                          بط بق ألسباب ترت

 .للسكان

 

ي                     توفر لحوال ه ال ي بطة بقضية اإلسكان، أن ن الظواهر المرت ة من سكان ا      30ومن بي دول العربية مياه صالحة   في المائ ل

إضافة . للشرب باإلضافة إلى ظاهرة قدم التمديدات وتلوث المياه، ويعاني نحو ربع المساآن من مشاآل الصرف الصحي                  

 .إلى ما يواجه سكان هذه المدن من مشاآل تتعلق بندرة وسائل النقل والمواصالت وضعف الرعاية الصحية

 

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

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

ا    الى فيه ربية لنسبة عالية من م                      . المغ دول الع تيراد بعض ال ذه المشكلة اس زيد من حدة ه ويعتبر . واد البناء من الخارج   وي

م أسباب القصور في عرض المساآن في الدول العربية، إذ ترتفع تكلفة المدخالت اإلنتاجية                   لفة المساآن من أه اع تك ارتف

ة   واد األولي تجهيزات أو الم دات وال لفة المع ة تك ن ناحي واء م ناء س ييد والب ذا باإلضافة إلى شح مصادر . لصناعة التش ه

تمويل قياس    لة الطلب على المساآن، وتعتبر مشكلة التمويل إحدى أهم المشاآل التي تواجه تطوير قطاع                    ال بات مقاب ا بمتطل

 . اإلسكان في الدول العربية
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 صناعة التشييد والبناء
 

ام، حيث استوعب                  ناء دور اقتصادي واجتماعي ه ييد والب  في المائة من إجمالي االستثمارات العربية     40–30لقطاع التش

ة الماضية        ود األربع لقة بها إما على التقانات التقليدية، أو على                   . خالل العق اآل األساسية المتع نفيذ المساآن والهي تمد ت ويع

ة  ر مالئم ون غي ا تك لفة باهظة وربم تيرادها بك تم اس تي ي ثة ال تقانات الحدي تقانه . ال تيار ال ند اخ ق ع ن األوف ه م ك فإن ولذل

ر ا   بة، أن تتضمن المعايي تيعابها، وصيانتها،      المناس ليين على اس لين المح درة العام نولوجيا وق لفة التك تيار تك تمدة لالخ لمع

ة تطويعها وتكييفها مع المعطيات المحلية وقدرتها على االستفادة من المواد المحلية             وتعاني صناعة التشييد والبناء    . وإمكاني

ن والضوابط،                  ربية من نقص في التشريعات والقواني دول الع  والجودة العالية طبقًا للمقاييس والمواصفات والمعايير  في ال

ة، والشفافية وأطر المنافسة الحرة، آما تعاني من منافسة شرآات المقاوالت األجنبية        لية الداعم ة، والمصادر التموي العالمي

ربية اإلسكانية      ة التشييد في الدول وتجدر اإلشارة إلى أن للقطاع الخاص المحلي مساهمة أساسية في صناع         . للشرآات الع

 .العربية

 

 تطوير المقاوالت العربية وزيادة دورها في قطاع اإلنشاءات
 

ة مضافة،   ن قيم نه م تج ع ا ين الي وم ناتج المحلي اإلجم ي ال اهمته ف ي مس ط ف اوالت، ليس فق ة نشاط المق تكمن أهمي
ي  تيعابه لحوال يطه لمجموع 15–10واس ي تنش ل ف لة، ب دي العام ن األي ة م ي المائ ن  ف ن الصناعات والمه عة م ة واس

ات  تاج والخدم م قطاعات اإلن ع معظ باطه م د زادت .والحرف وارت ا ق ربية وإمكاناته اوالت الع درات المق ال شك أن ق
ادة حصتها في سوق التشييد العربي من نحو                            نها من زي ا مك ة الماضية، وهو م ود األربع  في المائة إلى    20خالل العق

ن          50نحو    ا بي ة فيم دي الستينات والتسعينات    في المائ وقد برزت عدة شرآات آبرى للمقاوالت في عدد من الدول          . عق
دأت في تصدير خدماتها إلى عدد من الدول األفريقية واآلسيوية                       بيرة، وب نفيذية آ ات ت ا إمكان ربية لديه وللمقاوالت . الع

ا تسهم بنحو نصف إنتاج قطاع المقاوالت، ن                   در أنه م إذ يق ظرا لكبر عددها وانتشارها ولتناولها     الصغيرة أيضا دور مه
نها إنشاء المساآن، ولذلك فإن تقديم التسهيالت لمثل هذه المقاوالت والتي                         تي من بي ال الصغيرة والمتوسطة وال لألعم

تجهيزات وتدريب العمالة سيدعم دورها اإلنشائي               ناء األصول وال ويعتبر إنشاء المباني أآثر أنشطة     . تساعدها على اقت
اوال وانئ المق دود والم انع والس اء المص ثل إنش برى م ال الك م األعم بية بمعظ اوالت األجن وز المق ربية إذ تف ت الع

تدابير التي تسهم في رفع قدرات المقاوالت العربية وحصتها من        . والمطارات  اذ ال بغي وضع السياسات واتخ ك ين ولذل
ادة قدراتها على المنافسة في السوق العربي وأ             وأهم هذه السياسات تلك    . سواق التصدير الخارجية  سوق اإلنشاءات وزي

وبعض الدول التي اهتمت    ) إلخ...الواليات المتحدة، فرنسا،    (المتعلقة بالحوافز، وهي وسائل متبعة في الدول الصناعية         
ا        اوالت لديه تطوير المق رآيا   (ب ا وت تمان، والمعلومات، والتدريب، وال        )آوري لقة باالئ ر المتع ك الحواف تأمين ، ويشمل ذل

ام         ربية أم واق الع تح األس ادة ف تطوير، وزي بحث وال جيع ال ريبية، وتش ز الض تجارية، والحواف ر ال ر غي د المخاط ض
تماد نظام للتصنيف المشترك للمقاوالت العربية يسهل من ارتياد المقاوالت العربية                      ر واع ربية، مع توفي اوالت الع المق

 .  لألسواق العربية
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 تمويل اإلسكان
 

تمويل إنشاء المساآن، ولذلك ينبغي تعبئتها إلى أقصى حد ممكن مع األخذ                تشكل الم   ليدي ل دخرات الشخصية المصدر التق
أمين المسكن                ر ت راء األخرى غي تياجات الفق بار اح ن االعت ا على مستوى التمويل المؤسسي فيلعب التمويل طويل           . بعي أم
ل إنشاءات المساآن بالنظر ل             دور األساسي في تموي مناسبة مدته مع ارتفاع تكاليف اإلنشاء، إضافة إلى أن بعض األجل ال

راض اإلسكاني          دم شروطا ميسرة لإلق دول تق وآثيرًا ما تعاني الجهات اإلسكانية المانحة من ارتفاع معدالت التوقف أو . ال
 .التأخير في السداد، وهو ما يتطلب استحداث نظم تحصيل تقلل من أخطار منح القروض

 
ويتزايد الطلب على . المؤجرة في جميع البلدان العربية جزءًا هامًا من الرصيد اإلسكاني الحضري القائم  وتشكل المساآن     

ا عدم الرغبة في استثمار جزء آبير من مواردها في أصول                 ئات الدخل ألسباب عدة أهمه ع ف المساآن المؤجرة من جمي
توقع، إال أن تش  تقال الم ة أو االن درة المالي تة أو ضعف الق ًا  ثاب تي وضعت خصيص اآن، وال ارات المس د إيج ريعات تحدي

تماعية الضعيفة، تشكل في حد ذاتها، عقبة رئيسية أمام االستثمار في إنتاج الوحدات السكنية الجديدة              ئات االج لمساعدة الف
باره مع مرور الزمن امتيازًا غير عادل للمستأجرين الدائمين                    ا يمكن اعت ّدة لإليجار، مم ؤسسات الحكومية  وتقوم الم . المع

ان ببناء جزء من المساآن المطلوبة وبيعه،أو تأجيره بأسعار زهيدة مما يحّد من قدرتها على إنجاز المزيد                       في بعض األحي
 .  منها والقيام بأعمال الصيانة

 
ر القروض الصغيرة للراغبين في بناء مسكن وللمالكين الشاغلين لعقاراتهم والراغبين في إضافة م       بر توفي بان جديدة ويعت

لية    ائل العم ي الوس نظر أيضا ف ن ال م، ويمك ر المسكن المالئ لى توفي نين ع اعدة المواط ائل مس م وس د أه اآنهم أح إلى مس
راء والمحرومين من السكن                   تياجات الفق بية اح تكاليف، وتهدف إلى تل ر مساآن منخفضة ال تي تعمل على توفي تكرة ال المب

 .دة، بما في ذلك إيجاد تقنيات ومواد مناسبة ومنخفضة التكاليفوتأخذ بعين االعتبار إمكاناتهم المحدو
 

خامة            ن ض رغم م ربية، وبال دول الع ي ال كان ف اع اإلس ي قط نفذة ف تثمارات الم م االس ن حج ة ع ات دقيق توفر بيان وال ت
ذا القطاع          نامية في ه تياجات المت ة باالح ة مقارن ر آافي بقى غي ا ت تثمارات إال أنه لى أن المؤسسات وتجدر اإلشارة إ  . االس

ة ساهمت في معالجة مشكلة نقص تمويل مشاريع اإلسكان في الدول العربية من خالل القروض                       ربية والدولي لية الع التموي
ة لهذا القطاع ولقطاعات أخرى تتعلق باإلسكان والتنمية االجتماعية، وذلك عن طريق عمليات اإلقراض التي تقوم                  الموجه

ا يعكس ا      ذه المؤسسات مم ا ه . الهتمام واألولوية المعطاة للمشاريع التي تحسن من األوضاع المعيشية في الدول العربيةبه
اء االقتصادي واالجتماعي قروضًا بلغ إجمالي قيمتها حوالي                        دم الصندوق العربي لإلنم ثال ق لى سبيل الم  مليون 330فع

ر وجيبوتي ولبنان والبحرين لتوفير مساآن    . دوالر  لفئات ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة في إلى دول المغرب والجزائ
ذه الدول   آما يساهم القطاع الخاص في العديد من الدول العربية في مواجهة جزء من الطلب على المساآن خاصة لذوي       . ه

 .الدخل المحدود والمتوسط
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 تطوير قطاع اإلسكان
 

ربية وضع خطط وطنية                      دول الع رافقه في ال ر قطاع اإلسكان وم  ترآز على وسائل مواجهة التحديات التي        يتطلب تطوي
وارد الالزمة لتأمين                         برامج والم ود وال د الجه ئية، وتحدي تماعية والبي اتها االقتصادية واالج رزها مشكلة السكن وانعكاس تف

تخدميه ة لمس ة واألسعار المعقول احة الكافي نية . المسكن المناسب بالمس ود الوط ام الجه ان ضرورة اتس ة بمك ومن األهمي
ك وضع الخطط الفرعية والبرامج والخطوات العملية لمواجهة               ال تكامل والشمولية، ويتطلب ذل توفير المساآن بال بذولة ل م

تي تواجه تطور القطاع وضرورة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة      ة ال ات الحالي وما من شك في أن . المعوق
اآن العشوائية، وت ل للمس اد بدائ رافقها، الخطط ستشمل إيج ية المتصلة بالسكن، وتحسين م ني األساس ر الب حديث وتطوي

ر التشريعات واألحكام المتعلقة بقطاع اإلسكان بما في ذلك الشرآات والمؤسسات والهيئات العاملة في تمويل إنشاء                  وتطوي
لك األراضي، وتوفير مصادر إقراضية تمويلية ميسرة طويلة األجل، والحد من                   المضاربات في هذا المساآن، وتسهيل تم

ريف إلى المدن               ك تحسين الوضع البيئي، وتحقيق         . القطاع، والحد من الهجرة من ال ر الوضع السكني آذل ويتطلب تطوي
لقة    ال الدراسات المتع ي مج لومات خاصة ف بادل المع دة، وت ناطق الجدي ي الم تثمارية ف اريع االس ع المش ي توزي ة ف العدال

لها، إضا          فة إلى توحيد المواصفات والمقاييس وحصر اإلمكانات والكفاءات العربية في مجال           بمشكلة اإلسكان وأسلوب ح
ناء من حيث التصميم وحجم األبنية               ليات الب تقانات المناسبة في عم اوالت، باإلضافة إلى إدخال ال األمور الهندسية والمق

 .واألبعاد البيئية
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 ائية في الوطن العربي وتوزيعها حسب األغراضاستخدامات الموارد الم) : 5/1(ملحق 
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الطلب الفردى (1) 

(أغراض منزلية وصناعية) إستخدامات المياه حسب األغراض (مليون م3 في السنة)نصيب الفردنسبة الى المتاحالجملة الموارد المائية المتاحة 

لتر/اليومزراعةصناعةمنزلىم3  في السنة%مليار م3مليار متر مكعبالبلدان

264.52190.706773614.789.35166.46مجــموع الدول العربـــية

0.970.86891930.220.040.60149األ ر د ن
0.311.424585790.250.071.10276اإلمــــارات
. . .0.120.242003920.090.010.14البحريـــــن
3.903.08793400.240.032.81125تونــــــــس
15.004.66311630.980.183.50200الجزائــــــر
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .0.25جيبوتـــــي
5.554.46802382.850.361.25440الســـعودية
27.0017.80665790.710.5316.55131الســـــودان
21.4511.37537800.530.1910.64118ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .11.46الصومـــال
63.9049.117723581.180.3447.58346العـــــــراق
1.930.53272390.030.010.49353ُعمـــــــــان
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .0.49فلســـــطين
0.040.266483920.120.020.13496قطـــــــــــر
0.180.643523630.370.050.22592الكويــــــت
9.051.12123540.370.050.70219لبنــــــــــان
0.914.605078650.510.094.00269ليبيـــــــــــا
59.6773.5012312195.507.1060.90290مصـــــــــر
30.0011.51384160.350.1710.99136المغــــــرب
7.301.63227030.020.031.5880موريتانــيــا
. . .5.053.82762390.470.073.28اليمــــــــــن

(1) بالنسبة للسكان المزودين فقط      
مالحظة: ترجع بعض هذه االرقام لعام 1966 وذلك نظرا لصعوبة  إجراء تحديث لها  وخاصة  لما يتعلق  باستخدامات المياه لألغراض المنزلية والصناعية.

المصدر:  التقرير اإلقتصادي الموحد لعام 1997 مع تحديث ألرقام إستخدامات  المياه لبعض الدول.

 االستخدام



 مياه شرب آمنة وصرف صحي مالئم: السكان الذين يحصلون على) : 5/2(ملحق 

(  نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

9198…98919191……985977األ ر د ن
97932286932277……………اإلمــــارات
100……100100100100……1009499البحريـــــن
9217491009598841652965280تونــــــــس
57998091……916478……84الجزائــــــر
………24431937……………جيبوتـــــي
1003749100749510033861003086الســـعودية
611319844160201579422الســـــودان
72*44*97*78…9470 *89 *98 * 985071ســــــورية
………283144515…171415الصومـــال
837519244781001569853770العـــــــراق
85……88882539……………ُعمـــــــــان
37……………85……………فلســـــطين
100……………100……1007595قطـــــــــــر
100…100100100100100…51100…60الكويــــــت
95859296889494187581863لبنــــــــــان
10042589797971005391999498ليبيـــــــــــا
32……………949393907380مصـــــــــر
46691841……922851941855المغــــــرب
……34……9810176765667موريتانــيــا
10 *3 *45 *………40 *28 *90 *………اليمــــــــــن

* البيانات لعام 1999 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2) تقرير موارد العالم 1999-98 .
             3)  مؤشرات التنمية الدولية  2000,  القرص الضوئي 1999، البنك الدولي  . 

             4)  التقرير السنوي للمدير العام - 1999, المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية. 

صرف صحي مالئم مياه شرب آمنة
1998 - 1990 1998 - 1990 19701985
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 الطاقة اإلنتاجية وعدد محطات التحلية في الدول العربية حسب أنواعها) : 5/3(ملحق 
)1999( 

 

8.8952.5601.02912.484765المجمــــوع

2.5000.1500.2802.93098اإلمــــارات
0.2500.1800.43016البحريـــــن
0.0570.05718تونــــــــس
0.0600.0650.0230.14838الجزائــــــر
3.5001.7200.2205.440393الســـعودية
0.2110.0390.25036العـــــــراق
0.1650.0200.18521ُعمـــــــــان
0.5200.0160.53623قطـــــــــــر
1.4600.1400.0601.66034الكويــــــت
0.4400.1050.1550.70023ليبيـــــــــــا
0.1000.0360.13659مصـــــــــر
0.0120.0126المغــــــرب

المصدر:  تقرير المنظمة العالمية للتحلية، العدد 16، 2000.

عدد المحطات التي تفوق الطاقة اإلنتاجية (مليون م3  في اليوم)
سعتها 500 م3 في اليوم المجموعأخرىالتناضح العكسيالتقطير الومضي
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 نماذج من تعرفة المياه والصرف الصحي) : 5/4(ملحق 
 

 )1996(األردن /فة المياه والصرف الصحي في عمانتعر - أ

المجموعتعرفة الصرف الصحيتعرفة المياهاالستهالك
(دوالر أمريكي/م3)(دوالر أمريكي/م3)(دوالر أمريكي/م3)م3 لكل ثالثة أشهر

20 -  00.150.040.19
40 - 210.280.060.34
70 - 410.670.160.83

100 - 710.820.331.15
250 - 1011.050.421.47

1.090.451.54أآثر من 250
1.090.451.54الفنادق (سعر ثابت)

المصدر: سلطة المياه في األردن

 
 )1999(اليمن /  تعرفة المياه والصرف الصحي في صنعاء - ب

تعرفةتعرفة
المجموعالصرف الصحيالمياهاالستهالك

(دوالر أمريكي/ م3)(دوالر أمريكي/ م3)(دوالر أمريكي/ م3)م3 / شهرشريحة المستهلكين
00.10.070.17  - 10المنازل والمباني
100.20.140.34 - 20والمرافق العامة

30 - 200.330.230.56
0.40.280.68أآثر من 30

سعر ثابتالمرافق التجارية
لكامل االستهالكوالصناعية

المصدر :  المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة (صنعاء) (1999).  

0.68 0.40.28
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 1996أطوال الطرق وأعداد المرآبات في الدول العربية لعام ) : 5/5(ملحق 

إجمالي عدد المرآبات العاملةأطوال الطرق المعبدة ( آم )أطوال الطرق  ( آم )

  17,047,320    213,676    597,446  مجموع الدول العربية
  280,852    5,075    7,558  األ ر د ن

  352,131  ...           4,835  اإلمــــارات
  168,831    2,284    2,284  البحريـــــن

  770,789    12,215    19,120  تونــــــــس *
  2,614,200  ...           104,000  الجزائــــــر
  11,240  ...           2,890  جيبوتـــــي
  2,936,040    36,581    137,844  الســـعودية

  322,700    3,729    29,085  الســـــودان **
  425,013    38,095    40,499  ســــــورية
  1,075,443  ...           47,400  العـــــــراق
  284,133    6,591    31,391  ُعمـــــــــان
  144,230  ...           2,055  فلسطــــين
  221,354  ...           1,230  قطـــــــــــر
  830,640  ...           4,450  الكويــــــت
  1,337,854  ...           6,350  لبنــــــــــان
  1,456,209    24,484    24,484  ليبيـــــــــــا
  1,855,425    44,949    55,532  مصـــــــــر
  1,296,542    31,476    57,520  المغــــــرب
  56,730    1,868    7,730  موريتانــيــا

  606,964    6,329    11,189  اليمــــــــــن **

* لعام 1997
** لعام 2000

*** لعام 1998
المصادر : - األمم المتحدة , آتاب اإلحصاء السنوي, 2000 .

             - الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تقارير تقييم مشروعات الطرق.
             - البنك الدولي, مؤشرات التنمية في العالم, 2000.

             - إتحاد الطرق العالمي, إحصائيات الطرق في العالم, 2000.
             - األمانة العامة لجامعة الدول العربية, المجموعة اإلحصائية, العدد التاسع, 1999.

             - اإلسكوا، المجموعة اإلحصائية، 1999.
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 )1998(مؤشرات السكك الحديدية العربية ) : 5/6(ملحق 
 

1-  أطوال الخطوط
17000 آم     -  الخطوط ذات عرض قياسي

25000 آم     -  إجمالي أطوال الخطوط
22400 آم 

2600   آم     -  الخطوط بسكة ثنائية
1400   آم     -  الخطوط المكهربة

2.  القاطرات
2250    قاطرة    - عدد قاطرات الديزل

360      قاطرة    - عدد القاطرات الكهربائية
50        قاطرة    - عدد القاطرات البخارية

5830    عربة3. عدد عربات المسافرين

780000 مقعد4. عدد مقاعد عربات المسافرين

65000 شاحنة5. عدد شاحنات البضائع

2.5× 10  6 طن6. إجمالي الطاقة االستيعابية لشاحنات البضائع

المصدر: األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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 لدول العربيةالنقل البحري في ا) : 5/7(ملحق 
 1996لعام 

 
حجم األسطول ****

( عدد السفن )القادمونالمغادرونالمشحونةالمـفـرغـةالـقـادمــةالمــغــادرة

30,131106,503147,680242,7531,0721,172803مجموع الدول العربية

4702,2654,6127,3965315493األردن
6960122......9751 **9545 **اإلمارات
2213......4,3451,599البحرين
.........11,36211,36211,0506,831تونس
.........7,13612,78368,964...الجزائر
.....................جيبوتي

2,93311,97223,16257,03042351293السعودية 
.........9982,759621...السودان
2,9014,5691,79467201...سوريا
.....................العراق
.........2,1102,01843,193...عمان
.....................فلسطين
.........5853 **2500 **1,516...قطر
70292,877413659 *10254*  1476 *** الكويت
799...3,8876,499360...لبنان
.........3,2715,638624...ليبيا
206......8,94431,72110,351...مصر
.........26,27122,14420,482...المغرب
.........11815 *719 *......موريتانيا
7......2,26610,4774,562...اليمن

**** عدد السفن ذات الحمولة اإلجمالية البالغة 300 طن فما فوق*** ناقالت نفط فقط **  1994 *  1995 
األمانة العمة لجامعة الدول العربية , المجموعة اإلحصائية ,العدد التاسع , 1999 .  المصادر : - 

            - اإلسكوا , المجموعة اإلحصائية , 1999 .

عدد الرآاب ( ألف)إجمالي البضائع ( ألف طن )عدد السفن
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 1996إجمالي حرآة الحاويات في موانئ بعض الدول العربية لعام ) : 5/8(ملحق 
 )حاوية مكافئة(

 
1996الـدولة

           139,317األردن1

           3,807,769اإلمارات2

           1,147,967السعودية3

           1,469,567مصر4

           123,485الكويت5

           103,339البحرين6

           100,853عمان7

           50,776قطر8

           202,225لبنان9

           12,528اليمن10

* أرقام تقديرية.

المصدر: األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.

*

*

*
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