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اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�سع �سريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�ساع القت�سادية والجتماعية  للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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بالتخطيط  العربية  الدول  اهتمت   

املا�سي وبعد  القرن  ال�ستينيات من  التنموي منذ 

ال�ستقالل مبا�سرة حيث مر التخطيط التنموي 

هي  وىل  الأ ثالث،  مبراحل  العربية  الدول  يف 

مرحلة التخطيط ال�سامل والتي بداأت يف معظم 

وانتهت  مبا�سرة  ال�ستقالل  بعد  العربية  الدول 

يف نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�سي واعتمدت 

بهدف  ال�سامل  التخطيط  العربية  الدول  معظم 

واجتماعية  اقت�سادية  هيكلية  تغريات  اإحداث 

من خالل برامج وخطط تديرها وت�سيطر عليها 

يف  القناعات  �سادت  فقد  عام،  ب�سكل  احلكومات 

ب�سكل  احلكومات  تدخل  ب�سرورة  الفرتة  تلك 

مبا�سر يف القت�ساد من خالل التخطيط اعتمادًا 

اآنذاك،  �سائدًا  كان  الذي  التنموي  الفكر  على 

وف�سل ال�سوق يف تخ�سي�س املوارد القت�سادية مبا 

يحقق التنمية القت�سادية و�سعف املبادرة. كما 

اأن الظروف القت�سادية  اآنذاك  القناعة  �سادت 

واأن  التنمية  تعيق  ال�سائدة  والجتماعية 

التنمية لن تتحقق تلقائيًا من خالل اقت�ساديات 

.Ali, A. (2011), Meiers (2001(ال�سوق

وقد توجهت احلكومات يف تلك الفرتة 

املال  راأ�س  تراكم  ت�سجيع  اإىل  عام  ب�سكل 

وتخفيف  اأمثل  ب�سكل  العمل  فائ�س  وا�ستخدام 

خالل  من  جنبية  الأ العمالت  على  ال�سغط 

على  والرتكيز  امل�ستوردات،  اإحالل  �سيا�سات 

التخطيط  والتنمية 

يف الدول العربية

اإعداد : د. ح�سني الطالفحة

اإعادة اأوًل: املقدمة اإىل  احلكومات  �سعت  وقد  الت�سنيع. 

وبرامج  خطط  خالل  من  املوارد  تخ�سي�س 

تنموية مت�سقة. هدفت اإىل توفري ال�ستثمارات 

عن  تزيد  عالية  منو  معدلت  لتحقيق  الكامنة 

الفرد  ح�سة  زيادة  اإىل  وتوؤدي  ال�سكاين  النمو 

ال�ستثمار  كان  فقد  لذلك  القومي.  الدخل  من 

التنمية  عملية  يف  الرئي�سي  املحدد  هو  املنتج 

.Ali, A. (2011(

بالتخطيط  العربية  الدول  اهتمت 
القرن  من  الستينيات  منذ  التنموي 
مباشرة  االستقالل  وبعد  املاضي 
في  التنموي  التخطيط  مر  حيث 
الدول العربية مبراحل ثالثة هي مرحلة 
التخطيط الشامل والذي انتهى مع 
املاضي  القرن  من  الثمانينيات  بداية 
ثم مرحلة التصحيح الهيكلي والتي 
ثم  املاضي  القرن  نهاية  مع  انتهت 
مرحلة إطار التنمية الشاملة والتي 

بدأت منذ بداية القرن احلالي.

خطط  معظم  ا�سرتكت  فقد  لذلك 

اإعادة  بهدف  العربية  القت�سادية  التنمية 

ا�ستثمارات  اإىل  وتوجيهها  املوارد  تخ�سي�س 

لتحقيق  متفاوتة  �سيا�سات  وا�ستحدثت  منتجة 

قامت  امل�سمون  حيث  من  متقاربة  اأنها  اإل  ذلك 

والتمويل  ال�سناعي  القطاع  يف  التدخل  على 

يف  التاأميم  درجة  اإىل  ي�سل  الطبيعية  واملوارد 
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واعتماد  القت�ساد  وخ�سخ�سة  التجارة  وحترير 

املوارد  لتخ�سي�س  كاأ�سا�س  الداخلي  العائد  معدل 

وال�سحة،  التعليم  لقطاعات  القت�سادية 

اجلهاز  لتمكني  داري  الإ �سالح  الإ اإىل  �سافة  بالإ

�سالحات القت�سادية. التنفيذي من تنفيذ الإ

من هنا ميكن القول اأن كل من التخطيط 

على  تتفق  الهيكلي  الت�سحيح  وبرامج  ال�سامل 

اإليه.  الو�سول  بكيفية  تختلف  ولكنها  الهدف 

على  ال�سامل  التخطيط  برامج  اعتمدت  حيث 

جل تقوم على �سيا�سات  خطط تنمية متو�سطة الأ

اإمنائية توؤدي اإىل اإعادة تخ�سي�س املوارد وتوفري 

الهيكلي  الت�سحيح  برامج  اعتمدت  ال�ستثمارات 

على �سيا�سات القت�ساد الكلي لتحقيق معدلت منو 

مرتفعة يف فرتات ق�سرية ت�سل اإىل ثالث �سنوات 

ق�سى. يف حدها الأ

مل يثبت جناح التخطيط ال�سامل وبرامج 

ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  الهيكلي  الت�سحيح 

يف  منو  معدلت  حتقيق  على  الرتكيز  كان  حيث 

النمو  معدل  عن  تزيد  جمايل  الإ املحلي  الناجت 

ال�سكاين فلم تنق�س معدلت الفقر وزادت يف بع�س 

حيان لذلك ظهرت احلاجة اإىل حتديد اأهداف  الأ

عن  خمتلفة  �سيا�سات  واعتماد  للتنمية  اأخرى 

ال�سيا�سات التي اعتمدت �سابقا لذلك تبنى البنك 

الدويل يف عام 1999 ما �سمي اإطار التنمية ال�ساملة 

 Comprehensive Development Framework.CDF

يف  ال�سركاء  جميع  دور  على  الرتكيز  مت  حيث 

التنمية، واأ�سبح تخفي�س م�ستوى الفقر، وتقوية 

ن�سانية  والإ جتماعية  الإ املكونات  بني  التداخل 

والبيئية  واحلاكمية  والقت�سادية  والهيكلية 

ظهر  ذلك  على  وبناءًا  للتنمية.  اأهدافًا  ت�سكل 

تكونت  والتي  للتنمية  لفية  الأ باأهداف  �سمي  ما 

حيان وزيادة م�ساهمة احلكومات يف  كثري من الأ

�سالح الزراعي وا�ستخدام ال�سرائب والقرو�س  الإ

فراد  الأ املدخرين  وحتفيز  العجز  لتمويل 

وا�ستحداث  النتاجية  امل�ساريع  يف  لال�ستثمار 

القطاعات  للم�سروعات يف  موؤ�س�سات متخ�س�سة 

نتاجية والجتماعية. الإ

جراءات  والإ ال�سيا�سات  لهذه  ونتيجة 

فقد زاد دور احلكومة يف القت�ساد وزادت ملكية 

احلكومات للموارد مما اأ�سعف دور القطاع اخلا�س 

وكذلك دور ال�سوق يف تخ�سي�س املوارد وظهرت 

ت�سوهات يف القت�سادات العربية وبداأت الدول 

موازناتها  يف  الكبري  العجز  من  تعاين  العربية 

وزادت مديونياتها ب�سكل ملحوظ.

القرن  من  الثمانينات  بداية  ويف  هنا 

املا�سي ظهرت احلاجة اإىل الرجوع اإىل تفعيل 

دور ال�سوق يف تخ�سي�س املوارد وحتقيق التنمية 

التخطيط  من  الثانية  املرحلة  لذلك  وبداأت 

التنموي يف الدول العربية وهي مرحلة برامج 

حيان  الت�سحيح الهيكلي التي فر�ست يف بع�س الأ

اأو اقرتحت ومت تبنيها من احلكومات يف اأحيان 

الهيكلي  الت�سحيح  برامج  قامت  وقد  اأخرى. 

حترير  هي  اأ�سا�سية  مباديء  ثالثة  على  هذه 

وحترير  ال�سوق  اآلية  على  والعتماد  �سواق  الأ

�سعار وتقليل دور احلكومة يف القت�ساد. وقد  الأ

الربامج  هذه  من  والظاهر  ول  الأ الهدف  متحور 

احلكومية.  امليزانيات  يف  العجز  تقليل  حول 

�سيا�سات  على  الربامج  هذه  اعتمدت  وقد 

�سواق ب�سكل  ومكونات مت�سابهة اأهمها حترير الأ

عام ورفع الدعم عن ال�سلع املختلفة مبا يف ذلك 

عدم  مبعنى  املايل  والتحرر  الزراعية  ال�سلع 

القت�سادي  والنفتاح  الفائدة  باأ�سعار  التحكم 
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وتعميم  واجلوع  املدقع  الفقر  على  الق�ساء  من 

بتدائي وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني  التعليم الإ

وحت�سني  طفال  الأ وفيات  معدلت  وتخفي�س 

البيئة  ا�ستدامة  وكذلك  النفا�سية  ال�سحة 

معظم  اعتمدت  وقد  عاملية.  �سراكة  واإقامة 

هداف اأو بع�سها كاأهداف  الدول العربية هذه الأ

للتنمية وبذلك دخلت الدول العربية يف مرحلة 

احلايل.  القرن  بداية  مع  بداأت  للتنمية  ثالثة 

ال�سرتاتيجية  هداف  الأ يبني   (1) رقم  )امللحق 

للتنمية لبع�س الدول العربية(.

جمايل  معدل النمو احلقيقي يف الناجت املحلي الإ

لذلك فاإن معدل النمو احلقيقي هذا �سي�ستخدم 

كموؤ�سر لتقييم ما حققته الدول العربية وذلك 

مرجعية  منو  معدلت  مع  مقارنة  خالل  من 

عبدالقادر  على  لطريقة  واتباعًا  مقبولة. 

(2011) ميكن اعتماد معدل النمو الالزم مل�ساعفة 

فرتة  خالل  احلقيقي  جمايل  الإ املحلي  الناجت 

 (%2.3) 30 عامًا  اأو   (%3.5) 20 عامًا  التخطيط 

كموؤ�سر مقبول ملقارنة معدل النمو الالزم لتح�سني 

يف  للمواطن  الرفاهية  وحتقيق  املعي�سة  م�ستوى 

الدول العربية )Ali, A. (2011. لذلك مت تق�سيم 

النمو  معدل  ح�سب  دولة(   19( العربية  الدول 

ول الدول التي  املحقق اإىل ثالثة اأق�سام �سم الأ

الق�سم  و�سم  ال�سفر  عن  يقل  منو  معدل  حققت 

موجبة  منو  معدلت  حققت  التي  الدول  الثاين 

الثالثة  املجموعة  وت�سم   %2.3 عن  تقل  ولكنها 

وتزيد  موجبة  منو  معدلت  حققت  التي  الدول 

مبراحل  املجموعات  هذه  مقارنة  ثم   %2.3 عن 

النمو الثالثة.

يبني امللحق رقم (2) اأن �ستة دول عربية 

1973- الفرتة  يف  �سالبة  منو  معدلت  حققت 

وُعمان   (-0.2) ردن  الأ  (-1.2) جيبوتي  هي   1960

وال�سودان   (-4.9) وليبيا   (-5.0) والكويت   (-8.7)

معدل  زيادة  منهما  دولتني  ا�ستطاعت   ،(-3.4)

يقل  ولكنه  موجب  مقدار  اإىل  احلقيقي  النمو 

ُعمان  هما   2000-1980 الفرتة  خالل   %2.3 عن 

دول  ثالثة  بني  ومن   .(1.3) وال�سودان   (2.1)

 %2.3 عن  وتقل  موجبة  منو  معدلت  حققت 

خالل الفرتة 1960-1973 وهي ال�سومال (%1.3) 

و�سع  تراجع   (-0.1) وم�سر   (%1.6) واجلزائر 

لتحقق   (.-01) (2.5-) واجلزائر  ال�سومال  كل من 

معدلت منو �سالبة يف الفرتة 1980-2000 ومتكنت 

الشامل  التخطيط  جناح  يثبت  لم 
في  الهيكلي  التصحيح  وبرامج 
كان  حيث  الشاملة  التنمية  حتقيق 
في  منو  معدالت  على حتقيق  التركيز 
الناجت احمللي اإلجمالي تزيد عن معدل 
النمو السكاني فلم تنقص معدالت 

الفقر وزادت في بعض األحيان

ثانيًا: تقييم جتربة الدول العربية يف 

التنمية 

يف  العربية  الدول  جتربة  لتقييم 

ما  مدى  اإىل  النظر  ميكن  التنموي  التخطيط 

حتقق من اأهداف يف مراحل التخطيط الثالثة 

املذكورة اأعاله وهي كما يلي:

وىل 1960-1973التخطيط ال�ساملاملرحلة الأ

1980-2000برامج الت�سحيح الهيكلياملرحلة الثانية

2000-2010اإطار التنمية ال�ساملةاملرحلة الثالثة

جمايل معدلت النمو يف الناجت املحلي الإ اأ. 

يف  للتنمية  الرئي�سي  الهدف  ن  لأ نظرًا 

وىل والثانية كان  الدول العربية يف املرحلة الأ
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م�سر من رفع معدل النمو لي�سبح موجبًا ويزيد 

عن %2.3 (%3.9).

ومن بني 11 دولة عربية حققت معدلت 

الفرتة  خالل   %2.3 عن  وتزيد  موجبة  منو 

معدلت  لتحقق  دول   7 تراجعت   1973-1960

وتراجع   2000-1980 الفرتة  خالل  �سالبة  منو 

لكنها  موجبة  منو  معدل  لتحقق  دولتني  و�سع 

تقل عن 2.3% وحافظت دولة واحدة )تون�س( 

على معدل منو موجب ويزيد عن 2.3% اإل اأنه 

انخف�س عما كان عليه يف الفرتة 1973-1960.

برامج  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  �سبق  مما 

التنمية  حتقيق  يف  ف�سلت  الهيكلي  الت�سحيح 

معدل  مقيا�س  على  اعتمادًا  العربية  الدول  يف 

النمو احلقيقي.

 13 بني  من  اأن   (3) رقم  امللحق  ويبني 

دولة عربية حققت معدلت منو �سنوية �سالبة 

النمو  معدل  ارتفع   ،2000-1980 الفرتة  خالل 

دولة  خم�سة  يف   %2.3 من  اأكرث  اإىل  ال�سنوي 

والكويت  وليبيا  وقطر  مارات  الإ هي  عربية 

يف  ال�سنوي  النمو  معدل  ارتفع  كما  والبحرين. 

واأقل  اأكرب من �سفر  لي�سبح  اأخرى  خم�سة دول 

معدلت  فقط  دول  ثالثة  وحققت   %2.3 من 

منو �سالبة خالل الفرتة 2000-2007. ويبني نف�س 

حققت  عربية  دول  خم�سة  بني  من  اأن  امللحق 

 %2.3 عن  وتقل  موجبة  �سنوية  منو  معدلت 

النمو  معدل  وحت�سن   2000-1980 الفرتة  خالل 

�سوريا  حققت  حيث  منهما  دولتني  يف  ال�سنوي 

 %2.3 وال�سودان معدلت منو �سنوية تزيد عن 

العربية  الدول  اأي   .2010-2000 الفرتة  خالل 

ب�سكل عام قد حققت جناحًا وا�سحًا يف التنمية 

املرحلة  خالل  ال�سنوي  النمو  مبعدل  مقا�سة 

ال�ساملة  التنمية  اإطار  مرحلة  وهي  الثالثة 

باملقارنة مع برامج الت�سحيح الهيكلي.

وعند مقارنة معدلت النمو التي حققتها 

الدول العربية يف الفرتة 2000-2010 مع ما حتقق 

خالل الفرتة 1960-1973 يبني امللحق رقم (4) اأنه 

6 دول عربية حققت معدلت منو �سنوية  من بني 

ارتفع معدل  ال�سامل  التخطيط  �سالبة يف مرحلة 

 %2.3 من  اأكرث  اإىل  منها  ثالثة  يف  ال�سنوي  النمو 

واثنني اإىل معدل موجب يقل عن 2.3%. يف حني 

تراجع و�سع ال�سومال وجزر القمر لتحقق معدل 

دول  خم�سة  و�سع  تراجع  كما  �سالب،  �سنوي  منو 

واملغرب  وموريتانيا  والعراق  لبنان  هي  عربية 

موجبة  �سنوية  منو  معدلت  ليحقق  وال�سعودية 

وتقل عن 2.3% خالل الفرتة 2000-2010 باملقارنة 

التخطيط  فرتة  يف   %2.3 عن  تزيد  معدلت  مع 

ال�ستنتاج  ميكن  هنا  من   .1973-1960 ال�سامل 

القدمي  ب�سكله  كان  �سواًء  ال�سامل  التخطيط  اأن 

قد   2010-2000 اجلديد  ب�سكله  اأو   1973-1960

حقق جناحًا وا�سحًا باملقارنة مع برامج الت�سحيح 

الهيكلي.

حققت الدول العربية جناحاً واضحاً في 
بشكليه  الشامل  التخطيط  مراحل 
2010- واجلديد   1973-1960 القدمي 

التصحيح  برامج  مع  باملقارنة   2000
الهيكلي.

موؤ�سر التنمية الب�سرية ب. 

ورغم اأن خطط التنمية ال�ساملة وبرامج 

الت�سحيح الهيكلي ا�ستهدفت معدل النمو احلقيقي 

ميكن  وللمقارنة  ولكن  جمايل  الإ املحلي  الناجت  يف 

كمقيا�س  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  اإىل  النظر 
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الدول  يف  التخطيط  اأداء  لتقييم  للتنمية 

التنمية  موؤ�سر  ن  لأ ونظرًا  ولكن،  العربية. 

1980-2011 لذلك ميكن  الب�سرية متوفر للفرتة 

داء التنموي يف الدول العربية خالل  مقارنة الأ

مرحلتي برامج الت�سحيح الهيكلي (2000-1980) 

وامللحق   (2010-2000) ال�ساملة  التنمية  واإطار 

رقم 5 يبني قيمة موؤ�سر التنمية الب�سرية للدول 

العربية للفرتة 1980-2011. والذي يبني بو�سوح 

اأن املوؤ�سر كان متزايدًا يف جميع الدول العربية 

ومل يتناق�س يف اأي منها، ال�سكل رقم )1(. اأي اأن 

جميع الدول العربية حققت نتائج اإيجابية على 

م�ستوى التنمية الب�سرية بينما مل يحقق الكثري 

م�ستوى  على  النتائج  نف�س  العربية  الدول  من 

جمايل. معدل النمو يف الناجت املحلي الإ

ال�سكل رقم )1(: موؤ�سر التنمية الب�سرية يف الدول العربية
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ثالثًا:معوقات التنمية يف الدول العربية

العربية  الدول  يف  التنمية  تتاأثر 

وعجز  �سعف  من  ترتاوح  كثرية  معوقة  عوامل 

حيان و�سعف اأو عدم  التخطيط يف كثري من الأ

املوؤ�س�سات  �سعف  اإىل  املنا�سب  التمويل  وجود 

الالزمة  املدربة  الفنية  العمالة  توفر  وعدم 

العوامل  وبع�س  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  اإىل 

نركز  اأن  نود  املجال  هذا  ويف  ولكن  اخلارجية. 

و�سعف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  هما  معوقني  على 

املوؤ�س�سات مقا�سًا مبوؤ�سر حماربة الف�ساد وموؤ�سر 

التعبري وامل�ساءلة.

1. ال�ستقرار ال�سيا�سي

مبعنى  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  يعترب 

التزامًا  بالتنمية  ال�سيا�سية  القيادة  التزام 

املنا�سبة،  القرارات  واتخاذ  بالعمل  مدعومًا 

للعملية  والداعمة  امل�ساعدة  �سباب  الأ اأهم  من 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  ويتفاوت  التنموية. 

التوجهات  اأو  احلكومات  يف  ال�سريع  التغري  من 

التزام  يتغري  بحيث  واأولوياتها  احلكومية 

التنموية  هداف  بالأ املتتالية  احلكومات 

كانت  �سواء  احلروب  اإىل  التنموية  واخلطط 

حروب داخلية اأو حروب مع عدو خارجي.

عام  ب�سكل  العربية  الدول  عانت  وقد 

ذلك  ولتو�سيح  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  عدم  من 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  موؤ�سر  اإىل  النظر  ميكن 

يقي�س  والذي  الدويل  البنك  ي�سدره  الذي 

عملية ممار�سة ال�سلطة من خالل عملية اختيار 

على  احلكومات  ومقدرة  احلكومات  وتغيري 

ويرتاوح  بكفاءة.  ال�سيا�سات  وتنفيذ  �سياغة 

اأعلى درجات  للتعبري عن   2.5 املوؤ�سر بني  قيمة 

ال�ستقرار ال�سيا�سي و�سالب 2.5 للتعبري عن اأدنى 

رقم  امللحق  ويبني  ال�سيا�سي.  ال�ستقرار  درجات 

)5( موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي يف الدول العربية 

1996-2009 حيث يالحظ اأن عدد الدول  للفرتة 

التي كانت تتمتع با�ستقرار �سيا�سي جيد ومبوؤ�سر 

يزيد عن الواحد عام 1996 هي دولة واحدة جزر 

القمر، وقد كان عدد الدول التي تتمتع با�ستقرار 

�سيا�سي متو�سط حيث قيمة املوؤ�سر اأكرب من �سفر 

واأقل من الواحد ال�سحيح كانت ثمانية دول هي 

وُعمان  وموريتانيا  والكويت  ردن  والأ جيبوتي 

اأما  املتحدة.  العربية  مارات  والإ وتون�س  وقطر 

باقي الدول العربية وعددها 11 دولة فقد كانت 

ال�سيا�سي حيث كانت قيمة  تعاين من ال�ستقرار 

يف  وت�سل  ال�سفر  عن  تقل  الدول  لهذه  املوؤ�سر 

بع�سها اإىل اأقل من �سـالب واحد مثـل اجلزائــــر           

 (-2.56) وال�سودان   (2.29) وال�سومال   (-2.71)

وليبيا (1.75-) واليمن (1.14-). وقد تراجع موؤ�سر 

العربية بعد ذلك  ال�سيا�سي يف الدول  ال�ستقرار 

فيها  التي كان  الدول  اأ�سبح عدد   2002 ففي عام 

)املوؤ�سر  متو�سط  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  م�ستوى 

مارات  7 دول فقط هي ُعمان والإ اأكرب من �سفر( 

وموريتانيا  القمر  وجزر  وقطر  املتحدة  العربية 

والبحرين وتون�س، وكان عدد الدول التي حققت 

 -  0.5- املوؤ�سر  )قيمة  متدين  �سيا�سيًا  ا�ستقرارًا 

واملغرب  و�سوريا  الكويت  بينها  من  دول  �ستة   )0

من  عربية  دول  ثمانية  عانت  وقد  وال�سعودية 

املوؤ�سر  قيمة  حيث  جدًا  متدين  �سيا�سي  ا�ستقرار 

وم�سر  ردن  الأ الدول  هذه  بني  من   -0.5 من  اأقل 

ولبنان واجلزائر...

ال�ستقرار  حت�سن  من  الرغم  وعلى 

فيها  املوؤ�سر  لت�سل قيمة  ال�سيا�سي يف دولة قطر 

تراجع  فقد   .2009 عام  الواحد  من  اأكرب  اإىل 
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العربية  الدول  يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

6 دول  2009 حققت  ب�سكل عام. ففي عام 

حيث  متو�سطًا،  �سيا�سيًا  ا�ستقرارًا  عربية 

بلغ قيمة املوؤ�سر فيها اأكرب من �سفر واأقل 

مارات العربية وُعمان  من الواحد ومنها الإ

التي  الدول  اأن عدد  اإل  والكويت وتون�س، 

عانت من ا�ستقرار �سيا�سي متدين ومتدين 

زاد  وقد  دولة.  ع�سر  اأربعة  لي�سبح  جدًا 

عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف عامي 2010 و 

2011 يف معظم الدول العربية ب�سكل عام.

2. �سعف املوؤ�س�سات

القيود  جميع  باملوؤ�س�سات  يق�سد 

التي يتعارف عليها املجتمع حلكم العالقات 

املتبادلة بني اأفراده مبا يف ذلك املوؤ�س�سات 

الر�سمية وهي القوانني والت�سريعات وكذلك 

عراف  الأ وهي  الر�سمية  غري  املوؤ�س�سات 

عبدالقادر،  علي  والعادات.  والتقاليد 

فرتة  من  العربية  الدول  ورثت  وقد   2007

عام  ب�سكل  �سعيفة  موؤ�س�سات  ال�ستعمار 

الجتماعية  اخلدمات  بتقدمي  نهتم 

مل  لكنها  يرادات،  الإ وجمع  من  الأ وحفظ 

بل  التنمية  عملية  اإدارة  على  قادرة  تكن 

اأمامها.  حيان  الأ من  كثري  يف  عائقًا  كانت 

املوؤ�سرات  من  موؤ�سرين  على  هنا  وتعتمد 

موؤ�سر  هما  املوؤ�س�سات  لقيا�س  الكثرية 

حماربة الف�ساد وموؤ�سر التعبري وامل�ساءلة.

عن  الف�ساد  حماربة  موؤ�سر  ي�سدر 

 2.5 بني  قيمته  وترتاوح  الدويل،  البنك 

الف�ساد  مكافحة  للتعبري عن ق�سور عملية 

عند  للتعبري   -2.5 و  املوؤ�س�سي  التطور  اأي 

وبالتايل  الف�ساد  حماربة  عملية  �سعف 

�سعف املوؤ�س�سات ويبني امللحق )7( موؤ�سر حماربة 

 2009-1969 للفرتة  العربية  الدول  يف  الف�ساد 

ويقل  موجبًا  كان  املوؤ�سر  هذا  اأن  يالحظ  حيث 

عن الواحد ال�سحيح يف دولتني فقط هما الكويت 

واملغرب يف عام 1996 و�سل يف ال�سومال اإىل 1.67- 

وقد كان يقل عن 1- يف كل من ال�سعودية و�سوريا 

وال�سودان وليبيا وكان �سالبًا بني 0 و 1- يف بقية 

كثريًا،  املوؤ�سر  هذا  حت�سن  وقد  العربية.  الدول 

ففي عام 2002 بلغ عدد الدول التي زاد فيها قيمة 

مارات  املوؤ�سر عن 1 دولتني هما الكويت 1.18 والإ

يف  موجبًا  املوؤ�سر  وكان   1.13 املتحدة  العربية 

�ستة دولة اأخرى منها قطر 0.87 والبحرين 0.82 

وتون�س 0.57 وال�سعودية 0.27. يف حني كان عدد 

الدول التي نق�س فيها هذا املوؤ�سر عن ال�سفر 13 

دولة منها ثمانية دول كان و�سع حماربة الف�ساد 

ومنها   -0.5 عن  يقل  املوؤ�سر  اأن  اأي  جدًا  �سعيف 

جيبوتي واجلزائر وليبيا وال�سودان وال�سومال. 

فيها  يزيد  التي  الدول  عدد  بقي   2009 عام  ويف 

 1.64 قيمة املوؤ�سر عن الواحد دولتان هما قطر 

كما حافظت �ستة دول   1.04 مارات العربية  والإ

م�ستوى  فيها  كان  م�ستوى  على  اأخرى  عربية 

متو�سط ملكافحة الف�ساد حيث كانت قيمة املوؤ�سر 

فيها موجبًا ويقل عن الواحد ومنها ُعمان 0.48 

ردن 0.27 كما  والكويت 0.42 والبحرين 0.30 والأ

�سديد  �سعف  من  تعاين  التي  الدول  عدد  بقي 

 -0.5 عن  املوؤ�سر  يقل  حيث  الف�ساد  مكافحة  يف 

0.96- وليبيا  �سوريا   -0.8 لبنان  ثمانية دول منها 

1.10- واليمن 1.03- وال�سودان 1.24- وال�سومال -

ومع اأن توزيع الدول العربية ح�سب م�ستوى   1.73

مكافحة الف�ساد مل يتغري بني عامي 2002 و 2009 

اإل اأن درجة مكافحة الف�ساد حت�سنت يف دولتني فقط 

ردن وتراجعت يف بقية الدول العربية. هما قطر والأ
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با�ستخدام  املوؤ�س�سات  قيا�س  وعند 

املوؤ�س�سات  وامل�ساءلة يبدو �سعف  التعبري  موؤ�سر 

كبريًا وا�سحًا حيث ي�سري امللحق رقم (8) اإىل اأن 

العربية  الدول  جلميع  �سالبًا  كان  املوؤ�سر  قيمة 

يتغري  ومل   2009-1996 الزمنية  الفرتة  ولكل 

الو�سع بعد ذلك.

وقد  الهيكلة  اإعادة  مرحلة  وهي  التخطيط  من 

من  والت�سعينيات  الثمانينيات  طوال  ا�ستمرت 

التنمية  حتقق  مل  اأنها  لتكت�سف  املا�سي  القرن 

نق�ست  كما  زاد  قد  واجلوع  الفقر  م�ستوى  واأن 

معدلت النمو. فتحولت اأهداف التنمية وطبيعة 

الدويل  البنك  اأ�سماه  ما  اإىل  التنموي  التخطيط 

باإطار التنمية ال�ساملة ودخلت العملية التنموية 

مرحلتها الثالثة بعد عام 2000.

العربية  الدول  من  الكثري  اأن  ومع 

ا�ستطاعت اأن حتقق معدلت منو موجبة يف الفرتة 

موؤ�سر  على  وا�سحًا  حت�سنًا  حققت  كما  خرية  الأ

مل  اأنها  اإل  اأعاله  اأ�سرنا  كما  الب�سرية  التنمية 

حتقق منوًا كافيًا. فقد بينت الدرا�سات واملعلومات 

ح�سائية املتوفرة اأن التخطيط ال�سامل واإدارة  الإ

لية  لآ املجال  فتح  مع  التنموية  للعملية  احلكومة 

وتن�سيط  املوارد  تخ�س�س  على  ليعمل  ال�سوق 

العملية  قيادة  من  لتمكينه  اخلا�س  القطاع 

برامج  من  بكثري  اأف�سل  نتائج  اإىل  اأدت  التنموية 

الت�سحيح الهيكلي التي اتبعت خالل الثمانينيات 

والت�سعينيات من القرن املا�سي.

يعترب �سعف املوؤ�س�سات يف الدول العربية 

اأهم معوقات التنمية فقد تبني اأن عدم ال�ستقرار 

ال�سيا�سي قد تزايد مع الزمن فقد تراجعت جميع 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  موؤ�سر  على  العربية  الدول 

با�ستثناء دولتني فقط ما بني عام 2002 و 2009 كما 

اأن املوؤ�س�سات مقا�سة على موؤ�سر التعبري وامل�ساءلة 

كانت �سعيفة جدًا ومل يكن هذا املوؤ�سر موجب يف 

اأي من الدول العربية حتى عام 2009.

الدول  في  املؤسسات  ضعف  يعتبر 
فقد  التنمية  معوقات  أهم  العربية 
تبني أن عدم االستقرار السياسي قد 
تراجعت جميع  الزمن فقد  تزايد مع 
الدول العربية على مؤشر االستقرار 
فقط  دولتني  باستثناء  السياسي 
أن  كما   2009 و   2002 عام  بني  ما 
مؤشر  على  مقاسة  املؤسسات 
ضعيفة  كانت  واملساءلة  التعبير 
جداً ولم يكن هذا املؤشر موجب في 
أي من الدول العربية حتى عام 2009.

رابعًا: اخلامتة

بداأت الدول العربية عملية التخطيط 

التنموي منذ ال�ستقالل يف خم�سينيات و�ستينيات 

القرن املا�سي وا�ستمرت تنفذ اخلطط التنموية 

التخطيط  عملية  مرت  وقد  م�ستمر.  ب�سكل 

ال�ستينيات  خالل  كانت  اأوىل  ثالثة  مبراحل 

كان  حيث  املا�سي  القرن  من  وال�سبعينيات 

وملكيتها  الدولة  تدخل  زاد  �ساماًل  التخطيط 

للموارد القت�سادية و�سعف دور القطاع اخلا�س 

مما زاد العبء املايل على احلكومات وزاد العجز 

اإىل  اأدى  العربية  احلكومات  معظم  موازنات  يف 

ال�ستعانة  اإىل  وا�سطرها  املديونية.  تفاقم 

عادة  النقد الدويل لإ بالبنك الدويل و�سندوق 

الثانية  املرحلة  يف  فدخلت  القت�ساد  هيكلة 
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هداف ال�سرتاتيجية للتنمية يف الدول العربية امللحق رقم (1): الأ

هداف ال�سرتاتيجية للتنميةالدولة الأ

ال�سعودية
تنويع القاعدة القت�سادية من خالل تنمية املوارد الب�سرية.  .1

تو�سيع وتفعيل القطاع اخلا�س.  .2

ردن الأ

الت�سحيح املايل.  .1

الت�سغيل وتقليل العمالة.  .2

التنمية ال�سيا�سية والقانونية والتعليمية والجتماعية والبنية التحتية   .3

والقت�سادية.

اأبوظبي

ا�ستدامة وتنمية البيئة.  .1

عمال وتنظيم احلكومة. تنمية الأ  .2

التنمية ال�سيا�سية والجتماعية واملوارد الب�سرية والبنية التحتية.  .3

ُعمان

النمو امل�ستدام.  .1

تنويع القاعدة القت�سادية.  .2

تنمية املوارد الب�سرية.  .3

تو�سيع وتفعيل دور القطاع اخلا�س.  .4

قطر

التنمية القت�سادية.  .1

التنمية الجتماعية.  .2

تنمية املوارد الب�سرية.  .3

ا�ستدامة البيئة.  .4

لفية.م�سر اأهداف التنمية لالأ  .1

امل�سدر: مت جتميعها من اأكرث من م�سدر بالعتماد على اخلطط والربامج التنموية املن�سورة للدول اأعاله.



1�

ملحق رقم (2) 

 معدل النمو يف الناجت املحلي 

جمايل احلقيقي على م�ستوى  الإ

الفرد 1973-1960

جمايل احلقيقي للفرد 2000-2007 متو�سط معدل النمو يف الناجت املحلي الإ

اأكرث من 2.3%بني �سفر  - 2.3%اأقل من �سفر

جيبوتي (1.9-;1.2-)اأقل من �سفر 
ردن (2.2;0.2-) الأ

ُعمان (1.0;8.7)

الكويت (2.3;5.0-)

ليبيا (4.5;4.9-)

ال�سودان (6.3;3.4-)

م�سر (2.8;1.7)ال�سومال (0.4-;1.3)بني �سفر  - %2.3 

جزر القمر (0.9;3.0)اأكرث من %2.3 

لبنان (0.2;3.9)

العراق (1.0;4.4)

موريتانيا (1.4;7.3)

املغرب (2.1;5.2)

ال�سعودية (0.9;32.1)

البحرين (4.0;4.9)

قطر (5.3;2.5)

مارات (4.0;18.1) الإ

تون�س (4.1;4.3)

�سوريا (2.3;3.2)

 .Penn tables 6.3 امل�سدر: معدلت حم�سوبة من            

ملحق رقم (3) 

معدل النمو يف الناجت املحلي 

جمايل احلقيقي على م�ستوى  الإ

الفرد 1973-1960

جمايل احلقيقي للفرد 2000-1980 متو�سط معدل النمو يف الناجت املحلي الإ

اأكرث من 2.3%بني �سفر  - 2.3%اأقل من �سفر

اأقل من �سفر

جيبوتي (0.1-;1.2-)

ردن (1.1-;0.2-) الأ

الكويت (1.2-;5.0-)

ليبيا  (5.4-;4.9-)

ُعمان  (2.1;8.7-)

ال�سودان (1.3;3.4-)

بني �سفر  - %2.3
ال�سومال(2.5-;1.3)

اجلزائر (0.1-;1.6)
م�سر (3.9;1.7)

اأكرث من %2.3

جزر القمر(0.1-;3.0)

البحرين (0.6-;4.9)

قطر (0.4-;2.5)

مارات  (2.5-;18.1) الإ

العراق (0.1-;4.4)

موريتانيا (0.2-;7.3)

ال�سعودية (3.2-;32.1)

�سوريا (1.0;3.2)

لبنان (0.0;3.9)

املغرب (0.9;5.2)

تون�س (2.9;4.3)

 .Penn tables 6.3 امل�سدر: معدلت حم�سوبة من              
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ملحق رقم (4)

معدل النمو يف الناجت املحلي 

جمايل احلقيقي على م�ستوى  الإ

الفرد 2000-1980

جمايل احلقيقي للفرد 2007-2000 متو�سط معدل النمو يف الناجت املحلي الإ

اأكرث من 2.3%بني �سفر  - 2.3%اأقل من �سفر

اأقل من �سفر

ال�سومال (0.4-;2.5-)

جزر القمر (0.9-0.1-)

جيبوتي  (1.9-;0.1-)

اجلزائر  (2.6;0.1-)

العراق  (1.0;0.1-)

ردن (2.2;1.1-) الأ

ال�سعودية (0.9;3.2-)

موريتانيا (1.4;0.2-)

مارات (4.0;2.5-) الإ

قطر (5.3;0.4-)

ليبيا  (4.5;5.4-)

الكويت  (2.3;1.2-)

البحرين  (4.0;0.6-)

بني �سفر  - %2.3

ُعمان (1.0;2.1)

املغرب (2.1;0.9)

لبنان (0.2;0.0)

�سوريا (2.3;1.0)

ال�سودان  (6.3;1.3)

اأكرث من %2.3
م�سر (2.8;3.9)

تون�س  (4.1;2.9)

 .Penn tables 6.3 امل�سدر: معدلت حم�سوبة من   
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امللحق رقم (5): قيمة موؤ�سر التنمية الب�سرية للدول العربية

1980199020002005200920102011الدولة

مارات 0.6290.6900.7530.8070.8410.8450.846الإ

0.7030.7430.7840.8180.8180.8250.831قطر

0.6510.7210.7730.7950.8050.8050.806البحرين

0.6510.6930.7260.7460.7630.7670.770ال�سعودية

0.6880.7120.7540.7520.7570.7580.760الكويت

0.7410.7630.7700.760......ليبيا 

0.7110.7330.7370.739......لبنان

0.6940.7030.7040.705......ُعمان

0.4500.5420.6300.6670.6920.6980.698تون�س

ردن 0.5410.5910.6460.6730.6940.6970.698الأ

0.4540.5510.6240.6670.6910.6960.698اجلزائر

0.4060.4970.5850.6110.6380.6440.644م�سر

فل�سطني 

املحتلة
..........0.6400.641

0.4970.5480.5830.6210.6300.6310.632�سوريا 

0.3640.4350.5070.5520.5750.5790.582املغرب

0.5520.5650.5670.573......العراق

0.3740.4220.4520.4600.462....اليمن

0.4020.4250.4270.430......جيبوتي

0.2640.2980.3570.3830.4030.4060.408ال�سودان * 
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امللحق رقم (6): موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي يف الدول العربية

20092008200720062005200420032002200019981996البلد

2.71-2.32-1.87-1.83-1.84-1.44-1.02-1.05-1.08-1.01-1.20-اجلزائر

0.82-0.21-0.010.210.110.07-0.27-0.38-0.26-0.23-0.09-البحرين

0.180.471.04-0.580.34-0.170.07-0.17-1.01-1.04-1.01-جزرالقمر

1.070.21-0.50-0.39-0.92-0.23-0.63-0.23-0.07-0.480.34جيبوتي

0.95-0.44-0.27-0.62-0.78-0.89-0.83-0.88-0.62-0.51-0.63-م�سر

ردن 0.130.17-0.540.01-0.24-0.29-0.15-0.61-0.23-0.26-0.23-الأ

0.140.610.350.01-0.420.500.560.370.220.160.08الكويت

0.52-0.86-0.61-0.66-0.64-0.87-1.08-1.86-2.12-1.88-1.51-لبنان

1.75-1.22-0.69-0.50-0.30-0.05-0.620.680.580.290.28ليبيا

0.030.010.170.100.220.56-0.38-0.04-0.30-0.91-1.17-موريتانيا

0.50-0.200.13-0.33-0.36-0.32-0.39-0.36-0.38-0.44-0.43-املغرب

0.810.890.850.780.780.830.810.780.860.690.47ُعمان

1.121.050.900.920.880.910.950.651.030.960.33قطر

0.55-0.11-0.340.02-0.19-0.88-0.55-0.54-0.49-0.36-0.37-ال�سعودية

2.29-2.37-2.48-2.34-2.36-2.60-2.65-2.74-3.21-3.28-3.31-ال�سومال

2.56-2.05-2.38-2.02-2.12-1.81-2.10-2.11-2.33-2.43-2.65-ال�سودان

0.82-0.30-0.65-0.23-0.26-0.65-0.89-0.62-0.58-0.55-0.68-�سوريا

0.230.210.240.310.090.050.280.110.270.240.05تون�س

مارات 0.910.710.900.850.690.690.840.750.800.730.74الإ

..1.69-1.74-1.86-1.50-1.36-1.53-1.73-1.76-1.93-1.98-فل�سطني

1.14-1.48-1.34-1.38-1.36-1.67-1.47-1.33-1.55-1.93-2.31-اليمن

  .http//info:worldbank.org/governance/wgi/index.asp  امل�سدر: البنك الدويل
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ملحق رقم (7): حماربة الف�ساد

20092008200720062005200420032002200019981996البلد

0.27-0.89-0.80-0.79-0.50-0.56-0.41-0.43-0.40-0.44-0.49-اجلزائر

0.25-0.300.350.370.330.490.560.650.820.440.30البحرين

..1.29-1.12-0.84-0.80-0.77-0.80-0.62-0.64-0.73-0.75-جزرالقمر

..0.72-0.91-0.70-0.80-0.46-0.68-0.63-0.46-0.17-0.26-جيبوتي

0.18-0.36-0.50-0.37-0.53-0.54-0.55-0.60-0.65-0.68-0.41-م�سر

ردن 0.24-0.050.050.06-0.270.450.340.360.340.430.35الأ

0.420.550.510.800.860.981.001.180.980.990.54الكويت

0.26-0.34-0.41-0.39-0.42-0.57-0.52-0.92-0.91-0.86-0.80-لبنان

1.05-0.84-0.83-0.86-0.78-0.82-0.83-0.91-0.88-0.80-1.10-ليبيا

..0.17-0.19-0.220.240.26-0.13-0.64-0.53-0.74-0.66-موريتانيا

0.090.080.220.51-0.08-0.08-0.21-0.31-0.25-0.29-0.23-املغرب

0.25-0.480.570.400.460.460.640.440.870.650.67ُعمان

0.24-1.641.331.010.890.870.810.770.840.840.80قطر

1.05-0.07-0.120.180.270.13-0.04-0.19-0.10-0.150.05ال�سعودية

1.67-1.76-1.79-1.15-1.71-1.82-1.68-1.85-1.90-1.91-1.73-ال�سومال

1.08-1.01-0.97-1.07-1.30-1.30-1.42-1.13-1.36-1.47-1.24-ال�سودان

1.04-0.73-0.70-0.26-0.50-0.67-0.63-0.90-1.05-1.09-0.96-�سوريا

0.24-0.040.030.020.000.330.510.570.210.18-0.02تون�س

مارات 0.25-1.041.081.030.941.031.181.161.130.530.39الإ

..0.95-0.97-0.99-1.09-0.47-1.02-1.10-0.84-1.13-0.44-فل�سطني

0.26-0.76-0.90-0.88-0.75-1.00-0.81-0.75-0.74-0.72-1.03-اليمن

 (http//info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp) : امل�سدر :البنك الدويل               
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ملحق رقم (8): التعبري وامل�ساءلة

20092008200720062005200420032002200019981996البلد
1.33-1.37-1.26-1.06-1.07-0.77-0.74-0.96-0.99-1.00-1.04-اجلزائر

1.19-1.04-0.92-0.69-0.69-0.58-0.73-0.83-0.84-0.85-0.83-البحرين

0.04-0.64-1.02-0.58-0.42-0.52-0.58-0.24-0.42-0.27-0.29-جزرالقمر

0.72-1.06-0.62-0.60-0.62-0.68-1.05-1.09-1.19-1.13-1.11-جيبوتي

1.00-0.85-0.84-1.06-1.02-0.99-0.93-1.23-1.20-1.16-1.12-م�سر

ردن 0.38-0.37-0.26-0.77-0.68-0.57-0.50-0.65-0.68-0.72-0.85-الأ

0.47-0.27-0.28-0.38-0.44-0.36-0.31-0.39-0.52-0.56-0.54-الكويت

0.39-0.34-0.29-0.74-0.67-0.37-0.34-0.43-0.45-0.39-0.33-لبنان

1.82-1.60-1.63-1.80-1.78-1.75-1.87-1.97-1.97-1.95-1.89-ليبيا

0.95-0.76-0.87-0.81-0.91-1.18-1.09-0.86-0.70-0.91-1.01-موريتانيا

0.58-0.22-0.51-0.51-0.70-0.64-0.71-0.71-0.75-0.76-0.79-املغرب

1.02-0.65-0.66-0.74-0.92-0.63-0.73-0.95-1.06-1.06-1.08-ُعمان

0.94-0.75-0.54-0.62-0.67-0.47-0.40-0.72-0.73-0.69-0.89-قطر

1.63-1.50-1.49-1.64-1.63-1.41-1.32-1.67-1.62-1.68-1.77-ال�سعودية

1.91-2.03-1.86-1.51-1.58-1.76-1.89-1.82-1.90-1.87-1.99-ال�سومال

1.95-1.75-1.63-1.48-1.51-1.60-1.65-1.68-1.66-1.65-1.59-ال�سودان

1.61-1.47-1.53-1.58-1.57-1.52-1.51-1.76-1.77-1.73-1.63-�سوريا

0.86-0.76-0.72-0.95-0.92-0.82-0.99-1.24-1.26-1.24-1.27-تون�س

مارات 1.02-0.56-0.58-0.72-0.82-0.78-0.68-1.01-1.00-0.95-0.87-الإ

0.70-0.99-1.09-1.21-1.29-1.02-0.75-0.64-0.87-0.91-1.01-فل�سطني

0.94-0.77-0.92-1.21-1.05-0.89-0.99-1.07-1.08-1.19-1.27-اليمن

 (http//info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp) : امل�سدر :البنك الدويل       
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  زمة  الأ تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

�شواق املالية إدارة املخاطر يف الأ ا

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

العدد املقبل

التخطيط ال�سرتاتيجي للتنمية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�سني الطالفحة

د. وليد عبدموله

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�سر

املائة والرابع ع�سر

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






