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 نحو بيئة أعمال أفضل: اتفاقية أغادير
 رشا مصطفى

 ملخص
 

اليت مت التوقيع عليها ) اتفاقيـة أغاديـر  ( احلـر بـني الـدول العـربية املتوسـطية      يقة التـبادل الـتجار   جـاءت اتفاقيـة إقامـة مـنط       
 حنــو توفــري بيــئة مواتيــة إلجنــاح تطــبيق   يوفــى إطــار الســع . 2007 مــارس  ودخــلت حيــز التــنفيذ يف 2004 فــرباير 25 يفبالــرباط 

 بتنفيذ االتفاقية، وتقديم بعض األطروحات لتطويرها ضما�اً لنتائج االتفاقيـة، فقـد اسـتهدفت الدراسـة حتـليل بيئة األعمال احمليطة        
 بني الدول األربعة األعضاء ي اتسم بضعف عالقات الرتابط والتشابك االقتصاد  ي الذ بـدأت الدراسـة بتحـليل الواقع احلايل       .أفضـل 

 تؤثــر حــتماً عــلى القــرارات  يــة الــيت االتفاقيــة، ووجــود بعــض املشــكالت االقتصــادية، إضــافة إىل تــراجع بعــض املؤشــرات الدول  يف
 يـتعني العمل على مواجهتها، ومن بينها عدم  ثـم طـرحت الدراسـة جمموعـة مـن الـتحديات الداخـلية واخلارجيـة الـيت          . االسـتثمارية 

ولة وفى حما. باالتفاقية ي اتمع يتوافـر إسـرتاتيجيات طويـلة األجـل فعالـة وكفء لتحقيق التنمية املستدامة واخنفاض درجة الوع                
إجناز اتفاقية : لتطوير البيئة احمليطة باالتفاقية، تبنت الدراسة أربع مهام رئيسية يتعين العمل عليها خالل املستقبل القريب، متثلت يف

أغاديـر بكفـاءة وفعاليـة، وحتقيـق مسـتويات مـرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامة، وإعادة ابتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى          
وأخرياً أشارت الدراسة إىل . وعاليـة أعـلى، ورفـع مسـتوى معيشـة املواطـنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية       كفـاءة 

 تنفيذ العديد من االتفاقيات العربية، وهو قصور عملية إدارة التنفيذ، وأوصت باألمهية         أحـد عوامـل الـنجاح اهلامـة واملنقوصة يف         
 .  ميكن استعارهتا من علم اإلدارةيتال" دورة التعلم التغيري"إتباع 
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 مقدمــــــةمقدمــــــةمقدمــــــةمقدمــــــة    .1

اليت مت التوقيع عليها ) اتفاقية أغادير ( احلر بني الدول العربية املتوسطية       الـتجاري جـاءت اتفاقيـة إقامـة مـنطقة التـبادل           
، 2001 مايو 8 يفتـنفيذاً إلعالن أغادير الذي وقعه كل من األردن ومصر وتو�س واملغرب      2004 فـرباير    25 يفبالـرباط   

 إلقامة التنفيذي جـاء ا�طالقـاً مـن إدراك هـذه الـدول األربعة ألمهية التعاون العربي املشرتك مبا ينسجم مع الرب�امج          الـذي و
ىل جا�ب القواسم املشرتكة إ اجلهـود املبذولة إلقامة سوق عربية مشرتكة،      يفمـنطقة الـتجارة احلـرة العـربية الكـربى ويسـهم             

 . األوروبيجيمعها من اتفاقيات جتارية ثنائية فيما بينها واتفاقيات الشراكة املعقودة مع االحتاد طار ما إ يفبينها 

 للمنشأ فيما بني الدول األطراف ي تتيح التكامل القطراليتتعـتمد اتفاقية أغادير قواعد املنشأ اليورومتوسطية و   و  
و دول االحتــاد أ اتفاقيــة أغاديــر يف الــدول األطــراف  مــني االتفاقيــة مــن خــالل اســتخدام مدخــالت إ�ــتاج مــن منشــأ أ  يف

 هــذه الــدول لــتحقيق قواعــد املنشــأ املطــلوبة لغــرض تصــدير يف ومبــا حيقــق أهــلية الســلع املنــتجة ،فــتاو دول األأ األوروبــي
 االحتاد  ترتـبط هبـا مـع   الـيت  إطـار اتفاقيـات الشـراكة    يف معفـاة مـن الرسـوم اجلمـركية        األوروبـي  سـوق االحتـاد      إىلمنـتجاهتا   
 . األوروبي

  

وتتمثل األهداف العامة . وهتـدف اتفاقية أغادير إىل إ�شاء منطقة جتارة حرة بني األردن وتو�س ومصر واملغرب          
 :ي اآلتيف – وفقاً لنص االتفاقية باملادة الثا�ية باجلزء األول – تصبو إليها االتفاقية اليت

 
 واإل�ـتاجية، إضـافة إىل رفـع مسـتوى املعيشة داخل الدول              وزيـادة معـدالت الـبطالة      االقتصـادي تـنمية النشـاط      •

 .األعضاء

ــة واخلاصــة     • ــنظام     يفتوحيــد السياســات االقتصــادية العام ــزراعة والصــناعة وال ــة وال ــتجارة اخلارجي  جمــاالت ال
 . واخلدمات والتعريفة اجلمركيةاملايل، إضافة إىل النظام الضرييب

 .ء لتوفري مناخ أفضل لألعمالجتا�س التشريعات االقتصادية للدول األعضا •
 
 الدول األطراف فيما خيص التجارة   يف تنسـيق السياسـات االقتصـادية الكـلية والقطاعية           ي هـذا السـياق يـأت      يفو

.  واخلدمات واجلمارك ومبا يوفر املنافسة بني الدول األطرافاملايل واال الضرييباخلارجيـة والـزراعة والصـناعة والـنظام         
كما تلتزم الدول  . السـلع الصـناعية والـزراعية مـن تـاريخ دخوهلا حيز النفاذ       يفقيـة حتريـرا كـامال للـتجارة         تتبـنى االتفا  كمـا   

وتسمح .  تفرض على االسترياداليتاألطراف بإزالة كافة القيود غري اجلمركية مثل القيود الكمية والنقدية واإلدارية والفنية  
، دون أن ختضع للضريبة األوروبية األوروبيصـدير املنتجات إىل االحتاد  اتفاقيـة أغاديـر لـألردن ومصـر واملغـرب وتو�ـس بت       
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 اتفاقية أغادير خطوة حامسة حنو خلق منطقة جتارة حرة بني بلدان البحر األبيض األوروبيولذلك يعترب االحتاد . اجلمركية
 . 2010 حبلول العام األوروبياملتوسط ودول االحتاد 

  

 ختص تنفيذها، أ�شأت  اليت القضايا مجيع   يف الفينتفاقية وتقديم املشورة والدعم     ولغرض اإلشراف على تنفيذ اال    
إدارة ومتابعة تطبيق االتفاقية، الرتويج : ، لتكون مسؤولة عن اململكة األرد�ية اهلامشيةيفاالتفاقية وحدة فنية مقرها الدائم 

قيـة، العمـل عـلى خـلق بيـئة اسـتثمار مناسـبة، متابعة         االتفايف بـني الـدول األعضـاء        االقتصـادي للـتجارة البيـنية والـتكامل       
 يف للدول األعضاء   الفـين ، وأخـرياً تقديـم الدعـم        الـتجاري قـرارات جلـنة وزراء خارجيـة الـدول األعضـاء ووزراء التـبادل               

"  أغاديرمنتدى االستثمار األول لبلدان اتفاقية"وكـا�ت الوحدة الفنية قد قامت مؤخراً بتنظيم     . جمـاالت تطـبيق االتفاقيـة     
 ).1(، ويعرض أهم مالحمه اإلطار رقم 2008 أبريل 8 يف مدينة بروكسل يف عقد الذي

 
ــيتعــلى أن اجلهــود الراهــنة   ــتكامل     ال ــة جيــب أن ت  إطــار متناســق  يف تقــوم هبــا األطــراف املعــنية بتــنفيذ االتفاقي

وحــتى . هاج ميكـن قيــاس �ــتائ لــيتامسرتشـدة بتحــليل الــتطورات الراهـنة، وحبــزمة مــن إســرتاتيجيات وسياسـات التــنفيذ    
 :ي اآلتيفيتسنى حتقيق االتفاقية على الوجه املأمول، قد تبدو أمهية تناول جمموعة من القضايا  وتتمثل 

 
 هل البيئة احمليطة التفاقية أغادير مالئمة لنجاح تطبيقها؟ •

  تواجه تنفيذ االتفاقية؟اليت التحديات هيما  •

  الدول األعضاء؟يف االتفاقية كيف ميكن تعظيم املنافع من تطبيق •

 كيف ميكن حتسني بيئة األعمال داخل الدول األعضاء لضمان �تائج أفضل لالتفاقية؟ •
 

  للواقع احلايلي منهجيتها على تقديم حتليل مبدئيفحـاولت الدراسـة طـرح تـلك القضـايا عـلى بسـاط الـنِقاش، واعـتمدت                
 الـدول األربعة أعضاء االتفاقية،  يفهـم املؤشـرات ذات الصـلة         أل يفلـلدول األعضـاء باالتفاقيـة مـن خـالل عـرض استكشـا             

ووفقاً لنتائج حتليل الواقع ومسات املستقبل املأمول،     .  تواجهها اليتوحتـليل ألهـم �قـاط القوة والضعف والفرص والتهديدات           
حيث ميثل ساقها  إحدى األدوات املستوحاة من علم اإلدارة، هي و(Strategy Tree)مت تطويـر شـجرة اإلسـرتاتيجية    

وأخرياً قدمت الدراســة بعض مالمــح .  حني تعرب أوراقها عن سـمات املستقبل املأمول حتقيقه   يف،  أهـم معـامل الواقع احلايل     
 يتعني على اليتعمــــل مسـتقبلية هبـدف بـلوغ املسـتقبل املـأمول، مـن خـالل طـرح جمموعـة من املهام                      اإلطـار العـــام ألجـندة       
 ميكن أن تساعد على بلوغ تلك اليتاملعـنية بتطـبيق االتفاقيـة إجنازهـا، واألهـداف الرئيسـية           طـراف حكومـات الـدول واأل    

 .املهام
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 ألهم يف عرض استكشا�ي�ي�ي�يالقسم الثاالقسم الثاالقسم الثاالقسم الثا وتناول   – كان أوهلا املقدمة     – مخسـة أقسـام رئيسـية        يفجـاءت الدراسـة     
 تواجه اليت إىل حتـليل �قـاط القـوة والضـعف والفرص والتهديدات      الـثالث  الـثالث  الـثالث  الـثالث القسـم القسـم القسـم القسـم وا�ـتقل  . مؤشـرات األداء لـلدول األعضـاء     

ــر مــع اســتعراض شــجرة اإلســرتاتيجية  يفالــدول األعضــاء  ــرابع واخــتص .  اتفاقيــة أغادي ــرابع القســم ال ــرابع القســم ال ــرابع القســم ال  بصــياغة اإلطــار العــام  القســم ال
 .صياتللمستقبل املأمول، وأخرياً صاغ القسم اخلامس أهم ما خلصت إليه الدراسة مع عرض موعة من التو

    يفيفيفيفعرض استكشاعرض استكشاعرض استكشاعرض استكشا: : : :  دول اتفاقية أغادير دول اتفاقية أغادير دول اتفاقية أغادير دول اتفاقية أغادير....2222
 الدول األعضاء باتفاقية أغادير تُعد أحد األهداف العامة   يفالتـنمية االقتصـادية ورفـع مسـتوى معيشة املواطنني            

 إطار مناقشة اآلفاق  يفو.  بـني الـدول األعضاء     االقتصـادي  تسـعى إىل بـلوغها، إضـافة إىل تعميـق عالقـات التشـابك                الـيت 
ملسـتقبلية لالتفاقيـة، قـد يكـون مـن األمهيـة بدايـة الـتعرف أهم مالمح التنمية االقتصادية لتلك البلدان األعضاء وعالقات           ا

 تُعد أحد عوامل الرئيسية من شأهنا التأثري على     اتمع الدويل  يفوملـا كا�ت تنافسية تلك الدول       .  بيـنها  الـتجاري التـبادل   
فقد . ي السوق العامليف ومستوى ا�دماجها - سواء احمللية أو العربية أو الدولية   –باشرة  درجة جاذبيتها لالستثمارات امل   

 تصيغ صورهتا اليت االتفاقية بالنسبة موعة من املؤشرات الدولية يفيكون من األمهية استكشاف موقف الدول األعضاء 
 .لقضاياوخيتص هذا القسم مبناقشة تلك ا. الذهنية بني أطراف اتمع الدويل
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 االقتصادي مؤشرات األداء 1. 2

 الــدول يف الــتعرف عــلى أداء املؤشــرات االقتصــادية الرئيســية لوصــف حــال التــنمية   يفلعــل اخلطــة األوىل تتمــثل  
 باعتـباره مؤشـر عـام عن جممل    –  قـيمة الـناتج احملـلِّى اإلمجـايل    يفوتتمـثل أول تـلك املؤشـرات    . األعضـاء باتفاقيـة أغاديـر    

 مصر سجلت قيمة فيف. إىل تباين قيمته بني الدول األعضاء   ) 1( تشـري بيا�ات اجلدول رقم       الـذي  و – قتصـادي االاألداء  
ــناتج احملــلِّى    مــليار دوالر 65.4 املغــرب يف حــني كــا�ت قيمــته  يف، 2006 عــام أمــريكي مــليار دوالر 107.5 اإلمجــايلال

تشري البيا�ات كذلك إىل . أمريكي مليار دوالر 30.3لغت  تو�س بيف، وأمـريكي  مـليار دوالر    14.2 األردن   يف، و أمـريكي 
 الذي، ومعا�ـاة تـلك الـدول مـن ارتفاع معدالت البطالة ، وارتفاع درجة عدم عدالة توزيع الدخول وفقاً لنتائج مؤشر جيين             

قــيمة عـلماً بــأن املؤشـر يـتخذ    ). األقـل ( مصـر  يف درجــة 34.4و ) األعـلى ( تو�ـس  يف درجــة 39.8تـراوحت قيمـته بـني    
يشري اجلدول ). عدم عدالة كاملة لتوزيع الدخول (100و ) عدالة كاملة لتوزيع الدخول على املواطنني(تـرتاوح بـني الصـفر      

 التدفقات العاملية،  املباشـر الوافدة لتلك الدول إذا ما قور�ت بإمجايل   األجـنيب كذلـك إىل تواضـع قـيمة تدفقـات االسـتثمار            
 .2006فقط عام % 1.6  التدفقات العاملية بلغ حوايليلحيث أن �صيب تلك الدول من إمجا
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 )2006( الرئيسية  االقتصاديمؤشرات األداء :  اتفاقية أغادير يفالدول األعضاء :)1(جدول 

 
 الدولةالدولةالدولةالدولة مصرمصرمصرمصر املغرباملغرباملغرباملغرب األردناألردناألردناألردن تو�ستو�ستو�ستو�س

10.1 5.6 30.5 75.4  )مليون �سمة(السكان 

 ) باألسعار اجلاريةيأمريكمليار دوالر  (اإلمجايلقيمة الناتج احمللِّى  107.5 57.3 14.2 30.3

2336.5  )أمريكيدوالر (متوسط �صيب الفرد من الناتج  1614.6 1348.6 1940.1

  (%)اإلمجايلمعدل منو الناتج احمللِّى  7.0 7.0 6.0 5.0

24.0 26.0 26.0 19.0  )اإلمجايلمن الناتج احمللِّى  (% الرأمسايل قيمة التكوين إمجايل

54.0 51.0 38.0 31.0  )اإلمجايلمن الناتج احمللِّى (% الصادرات من السلع واخلدمات قيمة 

54.0 95.0 44.0 34.0  )اإلمجايلمن الناتج احمللِّى (% قيمة الواردات من السلع واخلدمات 

%)معرباً عنه باألرقام القياسية ألسعار املستهلكني (معدل التضخم  7.6 3.3 6.3 4.5
 (%)لعدالة توزيع الدخل  معامل جيين 34.4 39.5 38.8 39.8

 )أمريكيبليون دوالر ( املباشر األجنيبقيمة تدفقات االستثمار  8 1.5 2.5 2.3

14.3 **  (%)معدل البطالة  **11 ***10.8 ****13.2
 
*Data on table 2006 except total debt year 2005. ** year 2003   ***year 2004   **** year 2000 
Sources: World Bank, Country at a glance2007; World development indicator, 2006. 

 
، فإن مصر حتتل املرتبة األوىل بني )2( لـلدول األعضـاء، كمـا يشري اجلدول رقم        الـتجاري وعـلى صـعيد التـبادل       

 مليار دوالر 19.036ادراهتا إىل العامل  حيث بلغت قيمة صي العـامل  الـتجاري الـدول األعضـاء وفقـاً ملعيـار قـيمة التـبادل             
وبالنظر إىل األمهية النسبية . أمريكي مليار دوالر  30.653، وسـجلت وارداهتـا خـالل العام �فسه          2006 عـام    أمـريكي 

 فـاألردن حتـتل بذلـك املرتـبة األوىل بني الدول     – بعـض الـنظر عـن قيمـته          – املوجـه لـلدول العـربية        الـتجاري لقـيمة التـبادل     
، وكا�ت قيمة %35.9 صادراهتا الدولية ضاء باالتفاقية حيث سجلت صادراهتا إىل الدول العربية كنسبة من إمجايلاألع

 . 2006وذلك عام % 35.6وارداهتا من الدول العربية كنسبة من وارداهتا من دول العامل 
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 )2006 ( والبيين الدويلالتجاريقيمة التبادل :  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء : )2(جدول 

 )أمريكيالقيمة باملليار دوالر (
 التجارة البينية العربيةالتجارة البينية العربيةالتجارة البينية العربيةالتجارة البينية العربية التجارة بني دول اتفاقية أغاديرالتجارة بني دول اتفاقية أغاديرالتجارة بني دول اتفاقية أغاديرالتجارة بني دول اتفاقية أغادير

 القيمةالقيمةالقيمةالقيمة الدوليةالدوليةالدوليةالدوليةإىل التجارة إىل التجارة إىل التجارة إىل التجارة % % % %  القيمةالقيمةالقيمةالقيمة العربيةالعربيةالعربيةالعربيةإىل التجارة إىل التجارة إىل التجارة إىل التجارة % % % % 
قيمة التجارة الدوليةقيمة التجارة الدوليةقيمة التجارة الدوليةقيمة التجارة الدولية  الدولةالدولةالدولةالدولة

 صادرات 19.036 2.549 13.4 0.442 17.4

 واردات 30.653 3.099 10.1 0.102 3.3

 مصر

 صادرات 11.913 0.449 3.8 0.150 33.5

 واردات 23.534 2.754 11.7 0.347 12.6

 األردن

 صادرات 4.911 1.761 35.9 0.059 3.4

 واردات 11.641 4.147 35.6 0.512 12.3

 املغرب

 صادرات 11.488 1.111 9.7 0.17 15.0

 واردات 14.299 1.409 9.9 0.19 13.5

 تو�س

 
Sources: World Bank, Country at a glance2007. Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 

 
، تشري األرقام )2( اتفاقية أغادير، كما يشري اجلدول رقم  يفوبالـنظر إىل العالقـات الـتجارية بـني الـدول األعضاء             

 فإن املغرب – بغض النظر عن القيمة –مهية النسبية  بـني تـلك الـدول، عـلى أ�ه وفقاً لأل         الـتجاري إىل تد�ـى قـيمة التـبادل        
من % 33.5 االتفاقية يف الـدول األعضاء  ي األكـثر جتـارة مـع دول االتفاقيـة، حيـث سـجلت �سـبة صـادراهتا إىل بـاق                  هـي 

البلدان  وارداهتا من من إمجايل% 12.6 االتفاقية يف صـادراهتا العـربية، وكا�ت �سبة وارداهتا من الدول األعضاء        إمجـايل 
 يشري إىل الذي اتفاقية أغادير، ويفتفصـيل الـتجارة البيـنية بـني الـدول األعضـاء          ) 3(هـذا ويعـرض اجلـدول رقـم         . العـربية 

، ذلك أن األرقام تشري إىل أن العالقات  التجاري عامال من العوامل املؤثرة على حجم التبادل         يفإمكا�ية اعتبار البعد اجلغرا   
 .ئيني مصر واألردن، وبني تو�س واملغربالتجارية أقوى بني الثنا

 
 فالبد أن تتوافر - تتسم هبا اقتصادات الدول األعضاء   اليت و�ظـراً لقضـية �قـص املـوارد          -وحـتى يتسـنى ذلـك       

وملا كا�ت . ، وذلك من خالل تطوير االقتصادات لتكون أكثر تنافسيةاألجنيببيـئة أعمـال أكـثر تفضـيال من جهة املستثمر        
 سواء أكان ي يقوم على أساسها باختاذ القرار االستثمار   اليتسـتمر تـأخذ بعـني االعتـبار العديـد مـن العوامل              وجهـة �ظـر امل    

 هذا السياق ميكن أن يعتمد على العديد يففإ�ه . مسـتمر حمـلى أو مـن أحـد الـدول األعضاء أو من غري الدول األعضاء               
 اليتار�ة خمتلف دول العامل بعضها ببعض وفق معايري حمددة، و تنتجها املنظمات الدولية وتساعد على مقاليتمن املؤشرات 

 . بالرتكيز على مؤشرات التنافسية الدولية، مؤشرات احلوكمة، ومؤشرات إدراك الفساديعرضها اجلزء التايل

 )2006 ( البيينالتجاريقيمة التبادل :  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء : )3(جدول 
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 )مريكيأالقيمة باملليون دوالر (
 مصرمصرمصرمصر املغرباملغرباملغرباملغرب األردناألردناألردناألردن تو�ستو�ستو�ستو�س اإلمجايلاإلمجايلاإلمجايلاإلمجايل

 القيمةالقيمةالقيمةالقيمة %%%% القيمةالقيمةالقيمةالقيمة %%%% القيمةالقيمةالقيمةالقيمة %%%% القيمةالقيمةالقيمةالقيمة %%%% القيمةالقيمةالقيمةالقيمة %%%%
 الدولةالدولةالدولةالدولة

صادرات 101.5 22.9 298.3 67.4 42.6 9.6 422.4 100
100 101.6 23.3 23.7 65.8 66.9 10.8 11.0 

 واردات 
 مصر

صادرات 37.5 25.0 23.7 15.8 89.1 59.3 105.3 100
100 347.4 38.5 133.8 1.4 5.0 

 
 ارداتو 208.6 60.0

 املغرب

صادرات 47.3 79.6 3.9 6.6 8.2 13.8 59.4 100
100 511.7 0.9 4.6 

 
 واردات 488.6 95.5 18.5 3.6

 األردن

صادرات 51.0 30.6 110.0 65.9 5.9 3.5 166.9 100
100 190.2 

 
 واردات 108.7 57.2 72.6 38.2 8.9 4.7

 تو�س

 
Source: Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 

 
  مؤشرات التنافسية الدولية2. 2

مؤشر التنافسية مؤشر التنافسية مؤشر التنافسية مؤشر التنافسية " ويطلق عليه   ي العامل االقتصادي يصدره املنتدى    الذيلعـل مـن بـني تـلك املؤشـرات اهلامـة ذلك              
 وذلك من خالل ،ت وعلى خمتلف األصعدة شتى اااليفويعمل املؤشر دراسة املقومات التنافسية لدول العامل      ". الدوليـة الدوليـة الدوليـة الدوليـة 

ترتاوح قيمة  و و و و. مؤشراً فرعياً تعكس كافة جوا�ب التنافسية12 يتضمن الذي و، هو مؤشر التنافسية العامليةيمؤشر رئيس
 حبيث كلما اقرتبت الدرجة من ،�قاط) 7 -1( ما بني    - وكافة املؤشرات الفرعية املشتقة منه       -مؤشر التنافسية العاملية    

 يعرضها اجلدول اليت و2007ووفقاً لنتائج مؤشر التنافسية العاملية لعام .  دلّ ذلك على زيادة معدل التنافسية بالدولة )7(
 ، فنجد )4(رقم 
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 )2006(مؤشرات التنافسية الدولية :  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء : )4(جدول 
 

 ياملؤشر الفرع/احملور مصر املغرب األردن تو�س

 )7-1 (اإلمجايلاملؤشر قيمة  3.96 4.08 4.32 4.59

)32( )49( )64( )77(  ) دولة131بني  (يالرتتيب العامل 

 مؤشرات املقومات األساسية: أوالً 4.6 4.4 4.7 5.3

 املؤسسات 4.2 3.9 4.6 5.1

 البنية التحتية 3.7 3.6 3.9 4.4
 استقرار االقتصاد الكلي 3.7 4.2 3.8 4.9
  األساسيالصحة والتعليم 6.5 6.1 6.4 6.7

 مؤشرات دعائم الكفاءة:ثا�ياً 3.6 3.6 3.9 4.3

  التدريب والتعليم العايل 3.7 3.5 4.2 4.7

 كفاءة سوق السلع 4.1 4.1 4.3 4.6

 كفاءة سوق العمل 3.0 3.3 3.3 3.7

 تطور سوق املال 3.6 3.5 3.6 4.4

 ياالستعداد التكنولوج 4.2 3.8 4.0 4.8

 لسوقحجم ا 3.0 3.3 3.3 4.0

 مؤشرات دعائم االبتكار: ثالثاً 4.6 4.4 4.7 5.3

 تطور بيئة األعمال 4.2 3.9 4.6 5.1

 االبتكار 3.7 3.6 3.9 4.4
 
Source: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008. 

 
 تضمنها التقرير بتسجيلها 131 من بني عدد 32ملرتبة أن تو�ـس قـد حققـت أفضـل تـرتيب بـني الـدول األربعـة لتحـتل ا            

 درجة، 4.08 بتسـجيلها  64 املرتـبة  يف درجـات، واملغـرب   4.32 بتسـجيلها  49 املرتـبة  يفثـم تـأتى األردن    .  �ِقـاط  4.59
وير مناخ وتشري تلك النتائج إىل أ�ه رغم اجلهود احلكومية لتط    .  درجة 3.96 بتحقيقها   77 احتلت املرتبة    اليتوأخـرياً مصر    

 .األعمال، إال أن تلك اجلهود مازالت منقوصة إذا ما قور�ت بالدول األخرى
 

 إال - ي لتحديد موقع الدولة على خريطة االقتصاد العامل    - املقـابل ورغـم أمهيـة مؤشـرات التنافسية العاملية            يفو
.  املباشر الوافدة للدولةاألجنيبالسـتثمار  أن التحـليل األوىل يشـري إىل أن قيمـتها ال ترتـبط بدرجـة كـبرية بقـيمة تدفقـات ا                    

 املباشر األجنيب، تشـري بيا�ـات جمموعـة خمـتارة مـن الـدول إىل أن قيمة تدفقات االستثمار           )1(فكمـا يوضـح الشـكل رقـم         
عرب  درجة فقط، مما ي0.45الوافـدة إليهـا ترتـبط طـردياً بقـيمة مؤشر التنافسية العاملية، على أن معامل االرتباط قد سجل              

، إال أن األجنيبومن ثم، ميكن القول بأن تنافسية الدولة عامال من العوامل املُحفزة لالستثمار      . عـن ضـعف العالقـة بينهما      
 .  ترتبط بتدفقات االستثمارات إىل الدولة املُضيفة– خبالف حماور التنافسية –هناك عوامل أخرى 
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Sources: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008; World Bank. The 
Economist Intelligence Unit, World investment prospects to 2011.  
 

 
  مؤشرات احلوكمة العاملية3. 2

 وتسعى إىل قياس العادات والعالقات املؤسســية" مؤشـرات احلوكمة  العاملية " مـبادرة لـتطوير     قـدم البـنك الـدويل     
اإلجراءات : ويشمل ذلك.  الدولةيفاحلكم الرشيد  " الدولة، مما يعكس درجة      يف تعمـل مـن خالهلا السلطة احلكومية         الـيت 
 يـتم مـن خالهلا تشكيل احلكومة ومتابعة أدائها، قدرة احلكومة على صياغة وتطبيق سياساهتا بفعالية ليكون تأثريها           الـيت 

وتضم .  حتكـم املعـامالت االقتصـادية والسياسية بالدولة   الـيت ر البيـئة املؤسسـية    توافـ - مـدى احـرتام املواطـنني    -إجيابيـاً   
 وغياب العنف، يحـرية التصـويت واملسـاءلة، درجـة االسـتقرار السياس     : جمموعـة مؤشـرات احلوكمـة سـتة حمـاور كالـتايل       

ووفقـاً لدرجـة الدولـة لكــل    . ددرجـة فعاليـة احلكومـة، جـودة البيـئة التشـريعية، دور القـا�ون، وأخـرياً الـرقابة عـلى الفسـا           
 يتضـمنها الـتقرير، حبيـث يـرتاوح تـرتيب الدولـة بـني الصـفر واملائة         الـيت مؤشـر، يـتم مـنحها ترتيـباً �سـبياً بـني خمتـلف الـدول                

 .  للدولة دل ذلك على حتسن وضع الدولة وفقاً للمؤشروكلما ارتفع الرتتيب النسيب. درجة
 

 مقار�ة 2006 االتفاقية عام  يفرات احلوكمـة العامليـة لـلدول األعضاء         �ـتائج مؤشـ   ) 5(هـذا ويعـرض اجلـدول رقـم         
وتشري النتائج إىل أ�ه وفقاً ملؤشر فعالية احلكومة، فإن دول منظمة التعاون         . بـبعض دول العـامل ومتوسطات األقاليم الدولية       

 47.1(توسط، تليها دول شرق آسيا  امليف درجة 87.7 املقدمة، حيث سجلت ترتيباً �سبياً يف والتنمية تأتى  االقتصـادي 
(وأخـرياً دول أمريكا الالتينية  )  املتوسـط يف درجـة  46.5(ثـم دول الشـرق األوسـط ومشـال أفـريقيا      )  املتوسـط يفدرجـة   

 ).  املتوسطيف درجة 43.2
 

ردن  اتفاقية أغادير وفقاً ملؤشرات احلوكمة، وكما يوضح اجلدول، فإن األ         يفوفيما خيص وضعية الدول األعضاء      
   وجودة 28.8 الدولـة الفُضـلى بـني الـدول األعضـاء فـيما خيـص التصويت واملساءلة حيت احتلت ترتيباً �سبياً           هـي تُعـد ،

 هيوكا�ت تو�س ). 67.5املرتـبة  (والـرقابة عـلى الفسـاد    ) 62.4املرتـبة  (ودور القـا�ون  ) 62.9املرتـبة   (البيـئة التشـريعية     
ووفقاً لذلك فإن ). 70.6املرتبة (ومؤشر كفاءة احلكومة  ) 53.8املرتبة   (ير السياس األفضـل �سـبياً وفقـاُ ملؤشـر االستقرا        
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 بعض مؤشرات احلوكمة، مما يشري إىل العديد من اجلهود الواجب يفالـدول األربعـة حتتل مراتب متأخرة �سبة إىل دول العامل            
 .القيام هبا

 
 بى مقار�ة ببعض الدول واملتوسطات اإلقليميةالرتتيب النس:  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء :)5(جدول 

 )*2006(وفقاً ملؤشرات احلوكمة العاملية 
 

الرقابة على الرقابة على الرقابة على الرقابة على 
دور القا�وندور القا�وندور القا�وندور القا�ون الفسادالفسادالفسادالفساد جودة البيئة جودة البيئة جودة البيئة جودة البيئة 

 التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية
فعالية فعالية فعالية فعالية 
 احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة

االستقرار االستقرار االستقرار االستقرار 
 وغياب  وغياب  وغياب  وغياب ييييالسياسالسياسالسياسالسياس

 العنفالعنفالعنفالعنف

التصويت التصويت التصويت التصويت 
واملساءلةواملساءلةواملساءلةواملساءلة  الدولةالدولةالدولةالدولة

 مصر 17.8 20.2 38.9 35.1 53.8 42.2
 األردن 28.8 27.9 62.1 62.9 62.4 67.5
 املغرب 28.4 34.6 56.4 47.8 53.3 56.8
 تو�س 13.9 53.8 70.6 58.0 60.5 62.2
 البحرين 27.4 32.2 66.4 71.7 66.7 71.4
 ماليزيا 38.0 58.7 80.6 69.8 65.7 68.0
 قطر 31.7 77.9 70.1 64.9 81.4 78.6
 السعودية 9.1 26.0 45.0 23.7 57.6 61.7
 جلنوبيةكوريا ا 70.7 60.1 82.9 70.7 72.9 64.6

51.1 49.7 44.5 46.5 34.8 26.2 
ــرق  األوسط ومشال افريقيامتوســــط دول الشــ

45.6 54.9 47.2 47.1 60.4 49.4 
ــرق   ــط دول شـــ  آسيامتوســـ

89.4 88.3 89.4 87.7 77.8 89.8 
ــنظمة   ــتعاون متوســــط دول مــ ــاديالـــ  والتنمية االقتصـــ

42.0 35.4 45.4 43.2 37.7 51.6 
ــريكا    ةالالتينيمتوســــط دول أمــ

 ).األسوأ(وصفر ) األفضل (100 الرتتيب النسبى للدولة يرتاوح بني *
 http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/home.htm ،2007البنك الدوىل، مؤشرات احلوكمة العاملية : املصدراملصدراملصدراملصدر

  مؤشر إدارك الفساد4. 2

 حماولة لرصد يف  ي إصدار مؤشر سنو منظمة الشفافية الدولية  لفساد، تتبنى   و�ظـراً ألمهية قياس جهود إدراك ا      
واستخدام الرشوة لتحقيق  ،االقتصادي واملايلمستوى اإلدراك لالستغالل  معـايري إحصـائية واسـتطالعية تطمـح إىل قياس    
وتصدر املنظمة تقريرها .  دولة180دول العـامل، تشمل حنو    جمموعـة مـن  يفاملكاسـب الشخصـية واال�ـتفاع غـري املشـروع      

 يف، )القضاء يفالفساد  ( قضية2007 تقريرها الصادر عام يف لرتكز على أحد القضايا املرتبطة بالفساد، فتناولت يالسنو
 ويقوم . على قطاع البناء والتشييد2005 تقرير عام يفركزت ، و الصحةيف الفساد لقضية 2006تقرير عام  تحني خصص

ط  �قا10إىل ) أعلى درجة فساد( قائمـة تـرتاوح الدرجـات فيهـا مـن صفر      يف الـدول   برتتيـب  فسـاد  الإدراكمؤشـر  تقريـر  
 االتفاقية وفقاً يف األفضـل بني الدول األعضاء  هـي ، كـا�ت األردن   )6( وكمـا يشـري اجلـدول رقـم           .)فسـاد أعـلى درجـة     (

على أن النتائج تشري .  تضمنها التقريرليتا بـني دول العامل  53 درجـات لتحـتل املرتـبة       4.7للمؤشـر، حيـث سـجلت قيمـته         
 .أيضاً إىل أمهية اضطالع حكومات الدول بالعديد من اجلهود ملكافحة ممارسات الفساد
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 )2006(مؤشر إدراك الفساد :  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء :)6(جدول 

 
 البيان مصر املغرب األردن تو�س

 )10-1 (اإلمجايلقيمة املؤشر  2.9 3.5 4.7 4.2

 ) دولة180بني  (يالرتتيب العامل 105 72 53 61
 
The Score ranges from 10 (the Best) and 0 (the Worst). The Report included 180 Countries  
Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007. 

 
، ميكن الوقوف 2006فسـية العامليـة موعـة مـن دول العـامل لعام             إدراك الفسـاد والتنا    يوباسـتخدام �ـتائج مؤشـر     

 درجة مبا يشري 0.87فقد سجل معامل االرتباط بني املؤشرين ). 2(على عالقة طردية بينهما، كما يوضحها الشكل رقم 
 ترتبط اليتسات الفساد، و يؤيد أمهية اضطالع حكومة الدولة بالعديد من اجلهود ملكافحة ممارالذياألمر  . إىل قوة العالقة  

عـلى أ�ـه قـد يكـون مـن األمهيـة حتـليل عالقـة السـببية بـني املؤشرين             . ي السـوق العـامل    يفبدرجـة تنافسـية اقتصـاد الدولـة         
 .للوقوف على اجتاه تلك العالقة

 
 بني الدول العربية األعضاء االقتصادي، ميكـن الوقوف على ضعف عالقات الرتابط والتشابك    خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     

 الذي، األمر العاملي اتفاقيـة أغاديـر، إضـافة إىل تأثـرها بـبعض املشـكالت االقتصادية وضعف تنافسيتها على املستوى              يف
 للدول احلايلوعليه وقد تبدو أمهية إجراء حتليل أكثر تفصيال للواقع . ميـثل عبـئاً عـلى جنـاح جهـود تـنفيذ اتفاقيـة أغاديـر               

 .التايل وبني احلال املستهدف، وهو ما خيتص به القسم األعضاء حتى يتسنى حتديد الفجوة بينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008; World Bank, Corruption 
Perceptions Index 2007. 
 

 واملستقبل املأمولاحلايل أهم مسات الواقع .3
 أ�ه حتى حتقق اتفاقية أغادير جناحاهتا املأمولة، فإ�ه يتعني على حكومات الدول األربع   يشـري التحليل السابق إىل     

 لتطوير بيئة األعمال لديها، مبا يزيد من قدراهتا التنافسية – سياق رؤية مستقبلية يف –األعضـاء بـذل العديـد مـن اجلهـود           
 فيما بينها من االقتصاديقات الرتابط والتشابك وجيـذب مـزيد مـن االسـتثمارات لديهـا مـن جهة، وللعمل على تعميق عال               
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 تتسـم هبـا الدول   الـيت  يهـدف إىل حتـليل أهـم �قـاط القـوة والضـعف         الـتايل وحـتى يتسـنى ذلـك فـإن العـرض           . جهـة أخـرى   
كذلك يقدم العرض رؤية تلخيصية ألهم    .  البيئة اخلارجية احمليطة هبا    يف تواجهها   اليتاألعضـاء، وأهـم الفرص والتهديدات       

 . تلك الدوليف واملستقبل املأمول لتحقيق مزيد من التنمية االقتصادية احلايلات الواقع مس
 
  حتليل �قاط القوة والضعف والفرص والتهديدات1. 3

 علم اإلدارة لتحليل يفيعد حتليل �قاط القوة والضعف والفرص والتهديدات أحد املنهجيات الرئيسية املستخدمة       
 بيئتها الداخلية من جهة، يفالتحليل إىل حتديد أهم �قاط القوة والضعف املتاحة للدول األعضاء ويستهدف . احلايلالواقع 

ووفقاً للعرض .  البيـئة احمليطة هبا من جهة أخرى يف ميكـن أن تواجههـا والصـادرة عـن الـتغريات         الـيت والفـرص والـتهديدات     
 القتصاد كل دولة من الدول األعضاء، ميكن العاملي ادياالقتص قـام به املنتدى  الـذي السـابق وباالسرتشـاد بتحـليل احلالـة      

 :يف تتمتع هبا تلك الدول وتتمثل اليتالوقوف على بعض �قاط القوة 
 .توافر املوارد البشرية •
 . مليون مواطن120 وايل يقدر داخل الدول األعضاء حبالذيحجم السوق، و •
 .اخنفاض الوقت املستغرق لبدء األعمال •
 . الفعاليمعدالت الصرف احلقيق •
 ). مصر وتو�سيفوخاصة  (ي التعليم االبتدائيفمعدالت القيد  •
 ). األردن وتو�سيفوخاصة  (يجودة النظام التعليم •
 .ياالستقرار السياس •
 .جهود تطوير البيئة التشريعية •
 . حنو زيادة استخدام تطبيقات احلكومة االلكرتو�يةيالسع •

 
 :ي اآلتيف حتتاج إىل تطوير، تتمثل اليت قصورقصورقصورقصورأوجه الأوجه الأوجه الأوجه ال املقابل ميكن الوقوف على بعض من يفو
 ضعف عالقات الرتابط والتشابك بني اقتصادات الدول األعضاء •
 االقتصادي(عـدم توافـر إسـرتاتيجيات طويـلة األجـل فعالـة وكـفء لـتحقيق التـنمية املسـتدامة مـتعددة األوجـه               •

 ).ي والبيئي والتكنولوجيواالجتماع
 .تفاقية ومما تتيحه من مزايا وتوفره من فرص للنمو والتطوير باالياخنفاض درجة الوعى اتمع •
 .ضعف البنى األساسية الرئيسية، واخنفاض درجة جودهتا •
 . فجوة االستثمارياخنفاض معدالت االدخار احمللِّى، وتنام •
 . حكومات الدوليفاخنفاض درجة ثقة املواطنني  •
 .�قص معايري املراقبة واملساءلة •
 .يد التكنولوجتواضع درجة االستعدا •
 ).فيما عدا األردن (ياخنفاض درجة كفاءة اإلطار القا�و� •
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 . تواجه منشآت األعمال، ومنها عدد اإلجراءات املطلوبة لبدء األعمالاليتالعوائق واملعوقات  •
 . االتفاقيةيفهروب الكفاءات البشرية خلارج الدول األعضاء  •
 .�قص كفاءة أسواق املال •
 . العملية التعليميةاخنفاض درجة جودة خمرجات •
 ). املغرب، تو�س، واألردنيفوخاصة (ارتفاع املعدالت الضريبية  •
 ). مصر، األردن، وتو�سيفوخاصة (ارتفاع مستوى البريوقراطية احلكومية  •
 .ارتفاع معدالت التضخم •
 ). املغرب ومصريفوخاصة (اخنفاض درجة الرقابة على ممارسات الفساد  •

 
 :ي ميكن للدول األعضاء االستفادة منها اآلتاليتولعل من بني أهم الفرص 

 .  فيما خيص تنفيذ االتفاقيةاألوروبي املقدم من اجلا�ب التقين والسياسيالدعم  •
 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف والتغريات املشاهدة التكنولوجيالتطوير  •
 . احلر العربيةالتجاري حنو حتقيق منطقة التبادل السعي •
 .العاملي املباشر على املستوى األجنيبفقات االستثمار  قيمة تديتنام •

 
 :يف ميكن أن تؤثر عليها وتتمثل اليت حني هناك جمموعة من التهديدات يف

 . بعض أسواق العمل املنافسة للدول األعضاءيفارتفاع درجة تنافسية العامل  •
 . درجة تنافسية اقتصادات العديد من األسواق الناشئةيتنام •
 .العاملي السوق يف مستويات األسعار وخباصة أسعار النفط يفاملشاهدة االرتفاعات  •

 
  حتليل شجرة اإلسرتاتيجية1. 3

 تسعى اتفاقية أغادير إىل بلوغها، ميكن اجلمع بني أهم مالمح   اليت واألهداف العامة    احلايلومن خالل حتليل الواقع     
فكمـا تعرض الشجرة، فإن  ). 3( الشـكل رقـم   يف" اتيجيةشـجرة اإلسـرت  "الوقـت الـراهن واملسـتقبل املـأمول كمـا تعرضـها           

 األجــنيب تشــري إىل اخنفــاض �صــيب الــدول األعضــاء مــن تدفقــات االســتثمار احلــايل متــثل أهــم مســات الواقــع الــيتســاقها و
 ارتفاع املباشـر، �قص املوارد املالية لتمويل املشروعات، ضعف التنافسية الدولية، اخنفاض درجة جودة العملية التعليمية،          

 . بني الدول األعضاءاالقتصاديمعدالت البطالة، وضعف عالقات التشابك 
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 .يقام الباحث بتطوير الشكل التوضيح: املصدراملصدراملصدراملصدر                                     

 املقابل، ميكن صياغة أهم مالمح املستقبل املأمول ليتسم بتحقيق مستويات أعلى من التنمية االقتصادية، قوة يفو
 إجناز اتفاقية أغادير بفعالية، يف مـرتفع، حتقيـق مـنطقة الـتجارة احلـرة العـربية الكـربى، الـنجاح                  يى تعلـيم  عمـل ذات مسـتو    

إضـافة إىل ذلـك حتقيـق مستوى معيشة    . تقويـة العالقـات التشـابكية االقتصـادية بـني الـدول األعضـاء        حكومـات كـفء، و    
 هذا السياق يقصد هبا إتاحة يفعلى أن عدالة التوزيع    . مـرتفع ملواطنني الدول األعضاء مع درجة أعلى من عدالة التوزيع          
 األساس على معايري يفز بتلك الفرص وجنى الثمار يعتمد الفـرص جلميـع املواطـنني والفئات املستفيدة بعدالة، على أن الفو      

 .الكفاءة
 

 واملستقبل املستهدف، تبدو الفجوة كبرية بينهما مما يتطلب العديد  احلايلوبإجـراء املقار�ـة بـني أهـم مسات الواقع           
لكفاءة والفاعلية من  جمـاالت شـتى مـن جهـة، كما يتطلب األمر إدارة التغيري املستهدف بدرجة مرتفعة من ا      يفمـن اجلهـود     
 . بعض مالمح اإلطار العام إلسرتاتيجية العبور حنو املستقبل املستهدفالتايلهذا ويطرح القسم . جهة أخرى

 
اإلطار العاماإلطار العاماإلطار العاماإلطار العام.. .. .. ..  حنو بيئة أعمال أفضل  حنو بيئة أعمال أفضل  حنو بيئة أعمال أفضل  حنو بيئة أعمال أفضل ....4444

على أ�ه ذلك التحليل  .  والتعرف على أهم مساته    احلايل األقسـام السـابقة باستكشاف الواقع        يفقـامت الدراسـة     
 صياغة إسرتاتيجيات يفوتتمثل اخلطوة التالية لذلك .  الطـريق الواجـب ا�تهاجه لبلوغ املستقبل املأمول  يفيعـد اللبـنة األوىل    

وتأتى بعد ذلك اخلطوة . ، مـن خـالل صـياغة اإلطـار العـام لذلـك التوجه      ي مـن شـأهنا حتديـد الـتوجه املسـتقبل      الـيت العمـل   
لـتوجه بـني الدول األعضاء، ليتم على أساسة صياغة اخلطط التنفيذية، وحتديد           حتقيـق اتفـاق عـام عـلى ذلـك ا           يفالثالـثة   

 طـرح ألهـم مالمـح اخلطوة الثا�ية بعد          الـتايل يتبـنى العـرض     . معـايري ومؤشـرات الـتقييم واملـنهجيات املتـبعة لذلـك ودوريـته             
 .حلة القادمة حتديد بعض من املهام الرئيسية واألهداف املقرتحة للمريف، وتتمثل احلايلالتحليل 

 
  املهام اإلسرتاتيجية للدول األعضاء1. 4

 مجيعها تعمل بشكل اليت يتعني العمل على إجنازها وصوالً إىل املستقبل املأمول، واليتميكن صياغة جمموعة من املهام    
 :يومن بني تلك املهام اآلت. مباشر أو غري مباشر على إجناح عملية تنفيذ اتفاقية أغادير

 .ية أغادير بكفاءة وفعاليةإجناز اتفاق •

 .حتقيق مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامة •
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 .إعادة ابتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى كفاءة وعالية أعلى •

 .رفع مستوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية •

 األهداف الفرعية إلجناز املهام 2. 4

 اليت جتزئة كل منها إىل جمموعة من األهداف الفرعية       يفتالية على حتديد األهداف اإلسرتاتيجية      تتمـثل اخلطـوة ال    
كذلك فإ�ه من األمهية مبكان بعد حتديد     . تتسـم بكوهنـا واضحة، وقابلة للقياس، وميكن حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة            

بتـنفيذ االتفاقيـة وأصـحاب املصاحل من تنفيذها، أن يتم    تـلك األهـداف الفـرعية واالتفـاق عـليها فـيما بـني اجلهـات املعـنية           
 – على مستوى كل هدف فرعى – لتـنفيذ كـل مـنها وحتديـد جمموعـة مـن مؤشـرات مـتابعة األداء                 ختطيـط جـدول زمـين     

إضـافة إىل صـياغة مصـادر الـتغذية العكسـية لتجميع الدروس املستفادة خالل عمليات التنفيذ وإمكان اختاذ اإلجراءات       
 ميكن اليت تعـرض الدراسـة جمموعـة مقرتحـة مـن األهـداف الفرعية       يوفـيما يـل  .   إذا تطـلب األمـر كذلـك      –يحية  التصـح 

 . العمل على تنفيذها لبلوغ األهداف اإلسرتاتيجية السابق اإلشارة إليها
 

 اليت األهداف الفرعية ولعل ذلك يتحقق من خالل جمموعة متكاملة من: : : : إجناز اتفاقية أغادير بكفاءة وفعاليةإجناز اتفاقية أغادير بكفاءة وفعاليةإجناز اتفاقية أغادير بكفاءة وفعاليةإجناز اتفاقية أغادير بكفاءة وفعالية: : : : املهمة األوىلاملهمة األوىلاملهمة األوىلاملهمة األوىل
 : التايليتعني العمل على بلوغها، هذا وميكن تصنيف تلك األهداف بني أربعة حماور عمل رئيسية، على النحو 

 حيـث يكـون مـن األمهيـة تـنمية القـدرة عـلى        :(Learning and Growth Perspective)حمـور التعـلم والـنمو    حمـور التعـلم والـنمو    حمـور التعـلم والـنمو    حمـور التعـلم والـنمو     •
ــتغيري باســتمرار     ــبة ال ــتكار، ومواك ــتطوير واالب ــتطورات التكــنولوجية املتســارعة      ال ــتغيرة، وال ــة املُ ــئة العاملي حيــث البي
ومن أهداف ذلك احملور تنمية وتطوير املوارد البشرية القائمة على      . واسـتخدامها لضـمان تـنفيذ أكثر فعالية لالتفاقية        

 .متابعة تنفيذ االتفاقية

ــاألداء الداخــل خيــتص: (Business Process Perspective)حمــور العمــليات الداخــلية  حمــور العمــليات الداخــلية  حمــور العمــليات الداخــلية  حمــور العمــليات الداخــلية   • ــة،  ي ب ــنفيذ االتفاقي  لت
تـأييد ومسـا�دة قـادة الـدول األعضـاء جلهـود تطـبيق        : وميكـن هلـذا احملـور أن يضـم كـل مـن      . والعمـليات املسـا�دة هلـا   

 .اإلدارة الرشيدة والكفء خلطوات وجهود تنفيذ االتفاقية، واالتفاقية

ني االعتبار وجهة �ظر جمتمع األعمال،              ليأخذ بع  : (Stakeholders Perspective)حمور أصحاب املصاحل         حمور أصحاب املصاحل         حمور أصحاب املصاحل         حمور أصحاب املصاحل          •
: ي ميكن أن يضمها هذا احملور اآلت       اليتومن بني األهداف الفرعية      .  �تائج تنفيذ االتفاقية   يف ياملواطن، واتمع املد�  

 صياغة اإلطار العام        يفزيادة درجة املشاركة الفعالة للفئات املستهدفة وأصحاب املصاحل من تنفيذ االتفاقية                           
 ي املتعلقة باالتفاقية وجهود تفعيلها، واألثر اإلجياب     ي بالنواح ي اتمع يت التنفيذية لتطبيقها، ورفع درجة الوع     واخلطوا
.لذلك

 تتبناها اجلهات   اليتليشري إىل �تائج العمليات      : (Impact to Community Perspective) عيعيعيعيحمور األثر اتم  حمور األثر اتم  حمور األثر اتم  حمور األثر اتم   •
وتضم جمموعة األهداف الفرعية املقرتح أن           .  للدول األعضاء    يتنمواملعنية بتنفيذ االتفاقية على جممل األداء ال            
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 الدول األعضاء، تنسيق التشريعات االقتصادية يفتوحيد السياسات االقتصادية اخلاصة والعامة : ييشملها احملول اآلت
.داخل الدول األعضاء، و تقوية العالقات االقتصادية البينية بني الدول األعضاء

 
 الغاية األمسى لتطبيق اتفاقية هيولعل تلك املهمة : : : : حتقيق مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامةحتقيق مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامةحتقيق مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامةحتقيق مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية املستدامة: : : : ةةةةاملهمة الثا�ياملهمة الثا�ياملهمة الثا�ياملهمة الثا�ي
 : ميكن ختطيط الوصول إليها من خالل حماولة العمل على بلوغ األهداف الفرعية التاليةاليتأغادير، و

 .تطوير اهلياكل االقتصادية للدول األعضاء −

 . قوية بني الدول األعضاء(Value Chains) تأسيس سالسل للقيمة −

 .ياالرتقاء مبهارات املوارد البشرية ورفع جودة مستواها التعليم −

 . حجم االستثمارات البينية بني الدول األعضاءيتنام −

 .(Total Factor Productivity)رفع مستويات اإل�تاجية الكلية لعوامل اإل�تاج  −

 .العاملي السوق يف األعضاء  رفع مستوى تنافسية اقتصادات الدول −

 .تطوير البنى التحتية واملعلوماتية −

 . حتقيق التنمية االقتصاديةيف املباشر ذات األثر الكفء والفعال األجنيب تدفقات االستثمار يتنام −
 

اعد لبلوغ الغاية  تُعد مبثابة عامل مس    اليتو: : : : إعـادة ابـتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى كفاءة وعالية أعلى          إعـادة ابـتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى كفاءة وعالية أعلى          إعـادة ابـتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى كفاءة وعالية أعلى          إعـادة ابـتكار حكومة الدولة لتعمل مبستوى كفاءة وعالية أعلى          : : : : املهمـة الثالـثة   املهمـة الثالـثة   املهمـة الثالـثة   املهمـة الثالـثة   
 : هذا السياق قد يكون من األمهية العمل على حتقيق األهداف التاليةيفو.  التنمية االقتصادية–األمسى 

 .ي واالجتماعاالقتصادي النشاط يفالتعريف الواضح واملعلن حلدود دور ومهام الدولة  −

 .اإلدارة الرشيدة للكيا�ات احلكومية −

 .الرشيدحتقيق مستويات مرتفعة من احلكم  −

 .زيادة درجة الشفافية والرقابة على ممارسات الفساد −

 .تطبيق مستوى مالئم من الالمركزية على صعيد كل من الكيا�ات احلكومية وأداء األعمال −
 

هو غاية " اإل�سان"فلما كان : : : : رفـع مسـتوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية   رفـع مسـتوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية   رفـع مسـتوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية   رفـع مسـتوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى من العدالة االجتماعية   : : : : املهمـة الـرابعة   املهمـة الـرابعة   املهمـة الـرابعة   املهمـة الـرابعة   
 الدول األعضاء من مثار تلك   يف االقتصـادية، فقـد يكـون مـن األمهيـة حتديد مهمة رئيسية تعكس استفادة املواطن                  التـنمية 

وهنا ميكن صياغة جمموعة من األهداف الفرعية على .  تُعـد اتفاقيـة أغاديـر عامال مساعداً وحافزاً هلا     الـيت  و –التـنمية   
 :التايلالنحو 

 ".ياقتصاد السوق االجتماع"فهوم التوجه حنو تبنى حكومات الدول مل −

 .تطوير آليات وسياسات استهداف الفقراء −

 . توفري الفرص املتاحة للمواطننييفزيادة درجة املساواة  −
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 .رفع درجة كفاءة تطبيق الربامج االجتماعية املوجهة −

، وبدرجة )بـني املواطـنني واملناطق اجلغرافية  (توفـري اخلدمـات األساسـية مبسـتوى أعـلى مـن عدالـة الـتوزيع                −
 .جودة أعلى

 
، قـد تـبدو أمهيـة إدارة البيـئة احمليطـة بتـنفيذ اتفاقيـة أغاديـر لتوفري البيئة املواتية، وكذا البيئة                     خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     خالصـة مـا تقـدم     

 االتفاقيــة خبطــى ثابــتة وواثقــة حنــو يفالداخــلية املرتــبطة بالقضــايا اخلاصــة بتــنفيذها وذلــك حــتى تــتقدم الــدول األعضــاء  
ذلك تبدو أمهية التوجه حنو قياس اآلثار الناجتة عن تنفيذ كل حمور من حماور العمل، إعماالً ملقولة أن         ك. املسـتقبل املأمول  

 تـنعكس بدورها على خطط   الـيت  هـذا السـياق أيضـاً تـبدو أمهيـة حتديـد أولويـات العمـل، و                 يفو". مـا ال يقـاس ال يـدار       "
 .  متواز�اً– جممله يف –ألهداف سابق اإلشارة إليهاـ حتى يكون األداء التنفيذ واملوارد واجلهود املُوجهة لبلوع تلك املهام وا

 
 اخلالصة والتوصيات اخلالصة والتوصيات اخلالصة والتوصيات اخلالصة والتوصيات....5555

وملا كا�ت . تـأتى اتفاقيـة أغادير لتحرير منطقة التجارة بني الدول األعضاء األربع مصر وتو�س واألردن واملغرب            
 املقابل خبلق البيئة املساعدة لتعميق عالقات يفاحها، لتقوم تـلك االتفاقية تتسم باحلداثة، فإ�ه يتعني توفري املناخ املوات إلجن    

 يؤثر بطريق مباشر وغري مباشر على إجناز مستويات أعلى        الذياألمر  . التشـابك والرتابط االقتصادية بني الدول األعضاء      
 .  الدول األعضاءيفمن التنمية االقتصادية ورفع مستويات املعيشة 

 
استكشـاف مــدى مالءمــة البيــئة املُحيطــة  استكشـاف مــدى مالءمــة البيــئة املُحيطــة  استكشـاف مــدى مالءمــة البيــئة املُحيطــة  استكشـاف مــدى مالءمــة البيــئة املُحيطــة   أوهلــاأوهلــاأوهلــاأوهلــاأربعـة تســاؤالت رئيســية، كــان  حـاولت الدراســة اإلجابــة عــن  

 بــني الــدول األربعــة االقتصــاديوقــد أشــارت النــتائج إىل ضــعف عالقــات الرتابــط والتشــابك  . باالتفاقيــة إلجنــاح تطــبيقهاباالتفاقيــة إلجنــاح تطــبيقهاباالتفاقيــة إلجنــاح تطــبيقهاباالتفاقيــة إلجنــاح تطــبيقها
، ومـن بيــنها ارتفــاع معــدالت   يــتعين العمــل عــليهاالـيت  العديــد مــن الــتحديات اإضــافة إىل مواجهـته .  االتفاقيــةيفاألعضـاء  

ومن �احية أخرى، فقد أشار حتليل الصورة الذهنية للدول . التضـخم والـبطالة، وزيـادة درجـة عـدم عدالة توزيع الدخول            
 باسـتخدام جمموعـة مـن املؤشـرات العامليـة ومـنها التنافسـية الدولية، احلوكمة، وإدراك              –األعضـاء عـلى اخلـريطة الدوليـة         

 مـا حتـتاج إىل بـذل املـزيد مـن اجلهود لتحسني أداءها ملُقارن مبجموعة دول      – غالـباً   –لـدول األعضـاء      إىل أن ا   –الفسـاد   
 . املباشر وكذا االستثمارات احملليةاألجنيب تؤثر بشكل أو بآخر على تدفقات االستثمار اليت املؤشرات هيالعامل، و

 
وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة   . اتفاقية أغادير  تواجه تنفيذ    اليت ليعـنى بالتحديات     �ي�ي�ي�يالتسـاؤل الـثا   التسـاؤل الـثا   التسـاؤل الـثا   التسـاؤل الـثا   ثـم جـاء     

 بوجه ي يتعني مواجهتها للحد من آثارها السلبية على حتقيق أهداف االتفاقية، واألداء التنمو   اليتمـن الـتحديات الداخـلية       
وقد .   الواجـب العمـل على تد�ية آثارها السلبية  – أو الـتهديدات  –عـام، إضـافة إىل جمموعـة مـن الـتحديات اخلارجيـة         

ــتعددة األوجــه            ــنمية املســتدامة م ــتحقيق الت ــفء ل ــة وك ــلة األجــل فعال ــر إســرتاتيجيات طوي ــان عــدم تواف  االقتصــادي(ك
 باالتفاقيـة، وضـعف البـنى األساسـية الرئيســية،     ي اـتمع ي، واخنفـاض درجـة الوعـ   )ي والبيـئ التكـنولوجي  ويواالجـتماع 
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 يف.  فجـوة االستثمار من بني التحديات الداخلية يى، وتـنام واخنفـاض درجـة جودهتـا، واخنفـاض معـدالت االدخـار احملـلِّ          
 بعض أسواق العمل املنافسة للدول األعضاء، يفحـني مشـلت الـتحديات اخلارجيـة كـل مـن ارتفـاع درجـة تنافسـية العامل              

اصة  مستويات األسعار وخبيف درجـة تنافسـية اقتصـادات العديـد مـن األسـواق الناشـئة، واالرتفاعـات املشاهدة           يوتـنام 
 .العاملي السوق يفأسعار النفط 

 
 الدول األعضاء، يف أثار قضية كيف ميكن تعظيم املنافع من تطبيق االتفاقية الذي التسـاؤل الـثالث  التسـاؤل الـثالث  التسـاؤل الـثالث  التسـاؤل الـثالث  وفـيما خيـص     

 –ولعل اخلطوة األوىل حنو ذلك . فقـد أشـارت الدراسـة إىل أمهيـة العمـل على إدارة تنفيذ االتفاقية بأسلوب كفء وفعال       
 واملستقبل املأمول من احلايل تعرب عن الفجوة بني الواقع اليت حتـليل شـجرة اإلسـرتاتيجية     يف متثّـلت    –لدراسـة   كمـا قدمـتها ا    

 حاول البحث عن جمموعة من األطروحات لتحسني الذي التساؤل الرابعالتساؤل الرابعالتساؤل الرابعالتساؤل الرابعوأخرياً كان   . خـالل تنفيذ وتفعيل اتفاقية أغادير     
وكان ذلك من خالل صياغة إطار عام لبلوغ . ل لتـنفيذ االتفاقية بيـئة األعمـال داخـل الـدول األعضـاء لضـمان �ـتائج أفضـ               

وقـد قـدم الـباحث أربعـة مهـام رئيسية يتعين العمل عليها خالل املستقبل      . املسـتقبل كمـا تطمـح إليـه بـنود اتفاقيـة أغاديـر         
االقتصـادية املستدامة،  إجنـاز اتفاقيـة أغاديـر بكفـاءة وفعاليـة، وحتقيـق مسـتويات مـرتفعة مـن التـنمية                 : يفالقـريب، متثـلت     

وإعـادة ابـتكار حكومـة الدولـة لـتعمل مبسـتوى كفاءة وعالية أعلى، ورفع مستوى معيشة املواطنني مع حتقيق درجة أعلى                  
 .من العدالة االجتماعية

 
إن اتفاقيـة أغاديـر تـأتى بعـد عـدد غـري متواضـع مـن االتفاقيـات السـابق توقيعها بني الدول العربية، سواء أكا�ت             

وقـد يكـون مـن األمهيـة الوقـوف عـلى الـدروس املسـتفادة مـن خطوات تنفيذ تلك          . قيـات ثـنائية أو مـتعددة األطـراف     اتفا
 – من وجهة �ظر الباحث – تنفيذ بعض من تلك االتفاقيات      يفولعـل أحـد عوامـل النجاح اهلامة واملنقوصة          . االتفاقيـات 

 تسعى إىل تغيري الواقع املعاش إىل اليتة اتفاقية متثل أحد األدوات      فلما كا�ت أي  .   قصـور العمـلية اإلدارية للتنفيذ      يفتتمـثل   
4( ميكن استعارهتا من علم اإلدارة، ويعرضها الشكل رقم اليتاملستقبل املأمول، فقد يكون من األمهية اتباع دورة التغيري و

املستقبل املأمول، فإ�ه يتعني على القائمني  حـال وجـود فجـوة بـني الواقع املُعاش و    يفتشــــري دورة التعـلم والـتغيري إىل أ�ـه        ). 
وتتمثل تلك .  مـنها ي عـن أ يعمـلية الـتغيري تـلك، وذلـك مـروراً بسـت خطـوات متـتابعة، دون التخـل         " إدارة"عـلى العمـل     

 :ي اآلتيفاخلطوات 

م  وحتــليل أهــاحلــايل توصــيف الواقــع يفحيــث تتمــثل �قطــة الــبداية  : (Scanning) احلــايلتشــخيص الواقــع : أوالً •
 .مالحمه، مع حتديد �قاط القوى والضعف والفرص والتهديدات، والفجوة بني ذلك الواقع والتحول املأمول

 بني أصحاب املصاحل والقائمني على إدارة يوهتدف تلك اخلطوة إىل �شر الوع: (Awareness) ي�شر الوع : ثا�يـاً  •
 .عياً مؤيد ومسا�د للتحول املرغوب فيهالتغيري بنتائج اخلطوة السابقة عليها، وذلك حتى يتكون عقال مج
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 خطوة ضرورية، وإن هي يولعـل تـلك اخلطـوة تُشري إىل أن �شر الوع   : (Energy)شـحذ اهلمـم والطاقـات      : ثالـثاً  •
 إىل طاقات فعالة وعلى استعداد للعمل حنو بلوغ املستقبل يكـا�ت غـري كافيـة، حيـث جيـب أن يـتحول هـذا الوعـ                

 .املأمول

 تلك اخلطوة يتم صياغة اخلطط اإلسرتاتيجية والتنفيذية للتغيري، مع حتديد يفو: (Action)نفيذ ختطيط الت: رابعاً •
كافـة العوامل املرتبطة بذلك ومنها جهات التنفيذ والتكاليف املالية ومصادر متويلها، وكذا مقاييس األداء وأسلوب       

 .القياس، وآليات التغذية العكسية

ــتعامل مــع امل : خامســاً •  ختــتص بتــنفيذ اخلطــط الســابق  الــيت اخلطــوة هــيو: (Contact)هــام املخططــة التــنفيذ وال
 .صياغتها

وتــأتى تــلك اخلطــوة لــتقييم �ــتائج تــنفيذ  : (Withdrawal and Reflection)الــتقييم واال�عكاســات : سادســاً •
 .اخلطط السابق صياغتها، ومدى اتفاق النتائج املتحققة مع املستقبل املأمول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التايل باالستعا�ة باملادة التدريبية اخلاصة بالرب�امج يقام الباحث بتطوير الشكل التوضيح: دراملص
InWEnt Capacity Building International (2007), Capacity Building in a Learning Organization and Leadership for 
Change, Supported by The Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center, October, Egypt. 

.  
 دائـرة تتسـم باالسـتمرارية، �تيجة تسارع التغريات    هـي وأخـرياً تـبدو أمهيـة اإلشـارة إىل أن دائـرة التعـلم والـتغيري           

ات،  لتلك اخلطوي احلفـاظ على الرتتيب التتابع يكذلـك فإ�ـه مـن الضـرور    . املُشـاهدة وأمهيـة التعـلم املسـتمر مـدى احليـاة          
 .  حيث إن إسقاط إحداها قد يؤثر سلباً على الدورة بأكملها

)4( 
א א א א  א

א א

ا

א
א

א

א
א

א
א

א א

ا

א
א

א

א
א

א
א

א



 22

 املراجع
 

-http://www.agadiragreement  أغادير اتفاقية األول لبلدان    االستثمارموقع منتدى   الوحـدة الفـنية التفاقية أغادير،       
events.org/index.asp?pId=19 

 
Agadir Agreement: Agreement for the Establishment of a Free Trade Zone between the 
Arabic Mediterranean Nations (2004) 

Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 

InWEnt Capacity Building International (2007), Capacity Building in a Learning 
Organization and Leadership for Change, Supported by The Egyptian Cabinet Information 
and Decision Support Center, October, Egypt. 

Tim Kane R. Holmes, and Mary Anastasia O’Grady (2008), Index of Economic Freedom 
(Washington. C.D: The Heritage Foundation and Dow Jones & company Inc., 2007), 
www.heritage.org/index. 

The Agadir Technical Unit (ATU) 

The Economist Intelligence Unit, World investment prospects to 2011. 

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007. 

World Bank, Corruption Perceptions Index 2007. 

--------, Country at a glance2007;  

--------, World development indicator 2006. 

World Bank, Global Governance Indictors 2007, http://info.worldbank.org/governance/ 
wgi2007/home.htm 

World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008. 

 



 23

 
 

 المالحق
 



 24

يامللحق اإلحصائ  

 )أ-1(جدول 

 )2007(مؤشر احلرية االقتصادية ومؤشرات الفرعية : دير اتفاقية أغايفالدول األعضاء 
 املؤشر مصر املغرب األردن تو�س

 العامليالعامليالعامليالعامليالرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب  85 98 58 84

 احلرية االقتصادية 59.2 56.4 63.0 59.3

 حرية األعمال 59.7 75.8 55.4 79.2

 حرية التجارة 66.0 62.6 74.8 71.8

 احلرية املالية 90.8 65.4 83.7 76.4

 ية احلكومةحر 73.0 73.2 53.2 77.1

 احلرية النقودية 69.9 79.8 80.4 77.6

 حرية االستثمار 50.0 60.0 50.0 30.0

 حرية التمويل 40.0 40.0 60.0 30.0

 امللكية الفكرية 40.0 35.0 55.0 50.0

 حرية الفساد 33.0 32.0 53.0 46.0

 حرية العمل 69.1 40.2 64.8 55.3
 

Source: Tim KaneR. Holmes, and Mary Anastasia O’Grady  (2008), Index of Economic Freedom 
(Washington. C.D: The Heritage Foundation and Dow Jones & company. Inc., 2007), at www.heritage. 
org/index. 
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 )أ-2(جدول 

 )2007 (واقع حتليل البنك الدويلاملشكالت األكثر تأثرياً من :  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء 
 

 املشكلة مصر املغرب األردن تو�س

 الوصول إىل التمويل الالزم 22.5 19.96 13.8 13.5

 البريوقراطية احلكومية غري الكفء 15.0 5.7 13.7 9.9

 قوة عمل متعلمة غري مالئمة الحتياجات السوق 11.1 6.1 9.5 5.4

 الفساد 9.6 13.0 6.0 4.2

 عدم االستقرار السياسات 8.2 1.8 6.2 2.6

 التشريعات الضريبية 7.3 11.8 15.2 11.8

 البنية التحتية املتوافرة غري مالئمة 6.5 9.7 4.9 5.4

 التضخم 6.2 2.3 5.5 5.5

 ضعف منظومة قيم العمل بني قوة العمل الوطنية 4.6 5.2 6.6 7.7

 معدالت الضريبة 3.4 14.0 10.0 12.2

 تشريعات العمل مقيدة 2.7 3.5 4.4 8.5

 التشريعات اخلاصة بالعملة األجنبية 1.5 4.4 1.3 7.0

 يضعف االستقرار احلكوم 1.4 1.5 2.7 2.4

 اجلرائم والسرقات 0.0 1.4 0.3 2.2
 
Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 
business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 
Source: World Bank, Country at a glance2007. 
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 )أ-3(جدول 

 )2007 (قاط القوة والضعف وفق حتليل البنك الدويل�:  اتفاقية أغاديريفالدول األعضاء 
 

 البيان مصر املغرب األردن تو�س

  ذا درجة جودة مرتفعةيالنظام التعليم    

 �قص الوصول إىل التمويل الالزم    

 الضرييبمزايا لتطبيق النظام     

 مزايا تد�ى الوقت املستغرق لبدء األعمال    

  كفءحكومة بريوقراطية غري    

  التشريعات الضريبيةيفقصور     

 معدالت تضخم منخفضة    

 مستويات فساد مرتفعة    

 محاية مصاحل فئة حمدودة من أصحاب املصلحة     

 قوة عمل متعلمة غري مالئمة الحتياجات السوق    

  ملنشآت األعماليالسلوك القيم    

  استقرار السياساتيفقصور     

 ريبة مرتفعةمعدالت ض    
 

Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 
business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 
Source: World Bank, Country at a glance 2007. 
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