االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية

سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والثامن عشر  -مايو /أيار  - 2014السنة الثاني عشر

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا
املتعلقة ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد
على تو�سيع دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك
الق�ضايا حيث يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية
وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع
املدين املختلفة ،تلعب دور ًا مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي
للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية ،مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات
الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
�إعداد د� .أحمد الكواز

�أو ًال :املقدمة

�إىل ا�سقاطات هذا االقت�صاد على القطاع
الزراعي ،وكذلك على االقت�صاد ال�صناعي .كما
يتطرق �إىل هذين القطاعني يف جمال االقت�صاد
الأخ�ضر ،على واقع الدول العربية .مع �إ�شارات
لأهمية احلذر من جتاوز الطلب على املوارد
الطبيعية للمعرو�ض من هذه املوارد ،والدخول
يف مرحلة النمو غري االقت�صادي ،وال�ضغط على
القدرات البايولوجية العربية .كما يتطرق
هذا العدد �إىل مفهوم الب�صمة البيئية ،واملائية،
و�إ�سقاطات هذه املفاهيم عربي ًا.

بد�أ االهتمام يتزايد ،دولي ًا ،مبو�ضوع
البيئة ،وما يرتبط بها من �أهمية �سيادة
االقت�صاد الأخ�ضر ،منذ �إن�شاء "برنامج الأمم
املتحدة للبيئة" عام  ،1972والذي يعترب �صوت
العامل للمحافظة على املوارد الطبيعية وح�سن
�إدارتها و�ضمان حتقيق اقت�صاد �أخ�ضر يخدم
االعتبارات البيئية يف كل بلدان العامل .كما
جت�سد االهتمام باالعتبارات البيئية وما تهدف
ّ
�إليه من خلق اقت�صاد �أخ�ضر يحرتم البيئة،
جت�سد يف �إ�صدار الأمم املتحدة� ،أي�ض ًا ،لدليل
ّ
مك ّمل للح�سابات القومية ُيعنى بدمج االعتبارات
البيئية  ،وذلك عام .2003

ثاني ًا :االقت�صاد الأخ�ضر :تعريف
يعرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ّ
االقت�صاد الأخ�ضر على �أنه "ذلك االقت�صاد
الذي ينتج عنه حت�سني يف الرفاه العام للب�شر،
و�إن�صاف اجتماعي ،وذلك يف ظل خف�ض جوهري
للندرة البيئية ”“Ecological Scarcities
).(UNEP, 2011

وبناء على هذه االهتمامات ،وغريها
ً
الكثري ،برزت العديد من امل�ؤ�شرات التي تعك�س
الأداء الأخ�ضر لالقت�صاد� .سواء ما يرتبط
منها بالرتبة� ،أو الهواء� ،أو املياه .ومن هذه
امل�ؤ�شرات ما ي�صدر من �شعبة احل�سابات القومية
البيئية بالأمم املتحدة� ،أو تلك التي ت�صدر من
برنامج الأمم املتحدة للبيئة� ،أو التي ت�صدر من
اللجان الإقليمية للأمم املتحدة ،ال�سيما التي
تخدم الدول العربية ،اال�سكوا.

وبعبارة �أخرى ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر
هو اقت�صاد قائم على انبعاثات الكربون
املنخف�ضة ،وا�ستخدام كفوء للموارد ،وتنمية
اجتماعية �شاملة .علم ًا ب�أن منو الدخل
والعمالة يف ظل االقت�صاد الأخ�ضر يدار من
قبل ا�ستثمارات خا�صة /عامة تهدف �إىل
خف�ض انبعاثات الكربون ،ومتنع فقدان خدمات
الأنظمة احليوية والتنوع احليوي.

وبناء على هذه االهتمامات باالقت�صاد
ً
الأخ�ضر ،يحاول هذا العدد من ج�سر التنمية
الإ�شارة �إىل تعريف االقت�صاد الأخ�ضر ،بالإ�ضافة
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معدل بيئي ًا (�أنظر تطورات
معدل ادخار �صايف ّ
هذا املعدل ما بني عامي  1990و  ،2008ح�سب توفر
البيانات يف الأ�شكال ( 1و .)2

وقد انعك�ست تطورات االقت�صاد
الأخ�ضر على املفاهيم االقت�صادية وعلى ر�أ�سها
مفهوم الناجت املحلي الإجمايل ليتحول �إىل
مفهوم الناجت املحلي الإجمايل الأخ�ضر الذي
ي�أخذ بنظر االعتبار الآثار البيئية (التغريات
يف النظام احليوي والتغريات املناخية �أ�سا�س ًا)
على مكونات الناجت (مث ًال على اال�ستهالك،
واالدخار ،واال�ستثمار ،وال�صادرات ،والواردات).
فعلى �سبيل املثال يت�أثر االدخار ،بعد �أن ن�أخذ
�أ�ضرار االنبعاثات ،من خالل احل�صول على

يشير االقتصاد األخضر إلى اقتصاد
قائم على انبعاثات الكربون
املنخفضة ،واستخدام كفوء للموارد،
وتنمية اجتماعية شاملة.
ومن املفاهيم التي ت�ستخدم حديث ًا
للتعرف على �أو�ضاع الت�آكل البيئي وانعكا�ساتها
ّ
االقت�صادية ،هو مفهوم “الب�صمة البيئية”.

�شكل رقم ) :(1مقارنة بني معدل �صايف االدخار القومي ،و�صايف االدخار القومي املعدل (�شام ًال �أ�ضرار االنبعاثات)
كن�سبة من الناجت القومي الإجمايل للدول العربية )(1990

امل�صدر :املوقع االلكرتوين للبنك الدويل.

�شكل رقم ) :(2مقارنة بني معدل �صايف االدخار القومي ،و�صايف االدخار القومي املعدل (�شام ًال �أ�ضرار االنبعاثات)
كن�سبة من الناجت القومي الإجمايل للدول العربية )(2008

امل�صدر :املوقع االلكرتوين للبنك الدويل.
3

ثالث ًا :الب�صمة البيئية العربية

�ستة �أنواع من الأرا�ضي :الأرا�ضي الزراعية،
لإنتاج �أغذية ،واملراعي ،لتوفري �أعالف من �أ�صل
حيواين ،وم�صائد الأ�سماك البحرية والنهرية،
لإنتاج الأ�سماك ،والغابات ،لتوفري الأخ�شاب
وغريها من منتجات الغابات ،و�أرا�ضي امت�صا�ص
الكربون ،بهدف ا�ستيعاب انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون ذو املن�ش�أ الب�شري( ،وتتج�سد هذه
الأرا�ضي يف الغابات املخ�ص�صة لعزل الكربون)،
وامل�ساحات املبن ّية ،بهدف امل�أوى ،وبقية
االحتياجات من البنية الأ�سا�سية .وباالعتماد
على ما ورد يف �أطل�س الب�صمة البيئية واملوارد
الطبيعية يف الدول العربية” ).(AFED , 2012b
يت�ضح �أن الب�صمة البيئية ،هكتار عاملي لكل فرد،
ووفق ًا لل�شكل رقم ( ،)4تقل عن امل�ستوى العاملي.
�إال �أن هذه النتائج يجب �أن ال تف�سر ،ح�سب
ر�أي الأطل�س ،على �أنها متثل تطور يف املحافظة
على املوارد الطبيعية ،بل يجب �أن تف�سر على
�أنها متثل توا�ضع نتائج العديد من هذه
الدول ،يف توفري احلاجات الأ�سا�سية ،مثل،
الأغذية ،ال�سكن ،املياه وال�صرف ال�صحي،
و�أن هذه الدول تواجه حتديات مزدوجة،
تتمثل يف :ارتفاع معدالت الفقر من ناحية،
وعجز القدرة البيولوجية من ناحية �أخرى.
كما �أنه ،ووفق ًا لنتائج ال�شكل رقم ( ،)5ف�إنه
يالحظ زيادة �أهمية القدرة البيولوجية،
على �شكل م�صائد الأ�سماك يف عدد من الدول
العربية مثل ،البحرين ،الكويت ،عمان ،قطر
والإمارات ،الأمر الذي يعك�س حقيقة �أخرى
يف هذه الدول ،وهي ندرة الأرا�ضي الزراعية
والغابات واملراعي ،وبناء على ذلك ،ف�إن
الطلب على ا�ستخدامات هذه الأنواع الثالثة
من الأرا�ضي ،يزيد عن القدرات البيولوجية

يعترب مفهوم "الب�صمة البيئية
 ”Environmental Footprintواحد ًا من �أهم
للتعرف على اال�ستدامة البيئية يف بلد
املفاهيم ّ
معني ،وت�أثريها على �أداء هذا االقت�صاد على
معدل بيئي ًا �أو �أخ�ضر.
�شكل ناجت حملي �إجمايل ّ
وتقي�س هذه الب�صمة ت�أثري جمتمع معينّ على
كوكب الأر�ض ،وما يت�ضمنه هذا الكوكب من
نظم طبيعية .وبهدف احت�ساب الب�صمة
البيئية تتم املقارنة ما بني الطلب على املوارد
الطبيعية (الب�صمة البيئية) ،واملعرو�ض
من املوارد الطبيعية (القدرة البيولوجية �أو
احليوية) .وتنتهي �إىل ما يعرف بــ “الهكتار
العاملي للفرد” .وهو مقيا�س يبينّ الأرا�ضي
والبحار املنتجة الحتياجات املجتمع ،يف دولة
معينة ،من املوارد الطبيعية ،وامل�ستوعبة �أو
املمت�صة ملا ينتج من �سكان هذه الدولة من
خملفات (الب�صمة البيئية) .وكلما زادت قيمة
الب�صمة (الهكتار العاملي للفرد) كلما كان ذلك
مدعاة لزيادة القلق البيئي ).(GFN, 2010
وباالعتماد على �آخر الإح�صاءات
املتاحة يف جمال الب�صمة البيئية العربية
يو�ضح ال�شكل رقم ) (3تاريخ بدء عجز املوارد
الطبيعية يف الدول العربية عن مقابلة
ا�ستخدامات هذه املوارد ،والذي يبد�أ عام ،1979
ب�سبب اال�ستهالك املفرط لهذه املوارد ،و�آثار
ذلك على انخفا�ضات املخزون مثل خمزون
م�صائد الأ�سماك .ويعزي بدء انخفا�ض
الب�صمة البيئية منذ هذا العام �إىل عاملني
رئي�سيني هما :زيادة عدد ال�سكان ،وارتفاع
اال�ستهالك ،وعادة ما تقي�س الب�صمة البيئية
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مواطن تكاثر الأ�سماك ،وما يرتتب على ذلك
من �إمكانية ا�ستدامة املخزون ال�سمكي يف
امل�ستقبل.(AFED, 2012b) .

�أكرب مما هو ظاهر ،وتلقى هذه احلالة
�ضغوط ًا ،يف دول اخلليج العربي ،على
ا�ستمرار ال�صيد املفرط ،والتلوث ،ودمار

�شكل رقم ) :(3معدل الب�صمة البيئية ،والقدرة البيولوجية للفرد يف الدول العربية
)(2005-1960

امل�صدر :م�ستل من .AFED, 2012a

�شكل رقم ) :(4الب�صمة البيئية (هكتار عاملي للفرد) ،وفق نوع ا�ستخدام الأرا�ضي يف دول عربية خمتارة
)(2008

امل�صدر :م�ستل من .AFED, 2012a
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�شكل رقم ) :(5القدرة البيولوجية (هكتار عاملي للفرد) وفق نوع ا�ستخدام الأرا�ضي يف دول عربية خمتارة
)(2008

امل�صدر :م�ستل من .AFED, 2012a

التي بعدها ،وهي“ ،حالة العبث ،”Futility Unit
و�أن هناك حد اقت�صادي ،يتحول بعده االقت�صاد،
�إىل حالة تكون عندها عدم املنافع تفوق املنافع،
ذلك يف حالة �إهمال اعتبارات اال�ستدامة البيئية،
واملتج�سدة �أ�سا�س ًا يف الب�صمة البيئية ،وكذلك �إىل
حتول الدولة ،من دائن �إىل مدين بيئي ًا ،كما مت
الإ�شارة �إليه �سابق ًا.

و�أمام هذه الوقائع اخلا�صة بالب�صمة
البيئية للدول العربية ،ف�إنه ميكن �أن يتحول
النمو االقت�صادي �إىل منو “غري اقت�صادي”،
(الإطار رقم ) ،)(1كما و�صف ذلك )،(Daly, 2005
وكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)6الذي ُيعدّ �أف�ضل
تعبري عن كيفية حتول املنفعة االقت�صادية �إىل
عدم منفعة ،ثم انتقال االقت�صاد �إىل النقطة

الإطار رقم ) :(1النمو غري االقت�صادي
"على القادة ال�سيا�سيني ،و�صانعي ال�سيا�سة ،واملخططني ،واالقت�صاديني يف الدول العربية ،حتديد م�ستوى الناجت
املحلي الإجمايل املطلوب ،لبلوغ م�ستوى كاف من الرفاه .وقد برزت �أبحاث جديدة� ،أجراها اقت�صاديون ،ت�شكك يف
العالقة بني النمو االقت�صادي والرفاه االجتماعي ،مبينة �أن النمو االقت�صادي ،بعد م�ستوى معني ،يوفر حت�سن ًا
هام�شي ًا يف الرفاه االجتماعي� .إن ال�سعي �إىل منو من �أجل مزيد من النمو ،من دون مراعاة احلدود االيكولوجية،
واالعتبارات االجتماعية ،لن يكون يف امل�صلحة الوطنية للدول العربية ،على املدى الطويل .ومل يعد يف الإمكان
حتقيق ازدهار حقيقي ،من خالل �إتباع �سيا�سة تنموية ،ت�ستند على منو مرتفع للناجت املحلي الإجمايل للفرد،
يرتافق مع ا�ستهالك فردي مرتفع ،ومن خالل تبني منو اقت�صادي م�سرف ،وغري من�ضبط .قد حتقق الدول العربية
منو ًا كبري ًا يف الناجت املحلي الإجمايل على املدى الق�صري ،لكنها �سوف تتكبد تكاليف اجتماعية وبيئية ،على املدى
الطويل ،مما يجعلها يف النهاية عر�ضة لفقدان الأمن االقت�صادي� .إن النتائج التي تو�صل �إليها تقرير املعهد ،تظهر
حقيقة �أ�سا�سية ،هي �أن احلدود البيوفيزيائية واالقت�صادية ،بد�أت تظهر يف الدول العربية .وقد و�صف العامل
االقت�صادي "هرمان دويل" هذا ال�سيناريو ،ب�أنه "منو غري اقت�صادي" حيث تكاليف النمو تتجاوز الفوائد.
امل�صدر :م�ستلة من.Daly, 2005 ،
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�شكل رقم ) :(6النمو االقت�صادي ،والنمو غري االقت�صادي

امل�صدر.Daly, 2005 :

وال�س�ؤال املطروح الآن ،ما هي اخليارات
املتاحة بيئي ًا؟ يجيب ) ،(AFED, 2012aب�أن
بع�ض الدول العربية ،مثل ،املغرب ،اجلزائر،
ال�سودان ،اليمن وفل�سطني املحتلة ،تعاين من
م�شاكل الطاقة للأغرا�ض التنموية ،حيث
يفتقر حوايل ( )%40من ال�سكان يف الأرياف
�إىل م�صادر الطاقة احلديثة ،كما يعتمد
حوايل ( )5/1ال�سكان يف الدول العربية ،على
م�صادر غري جتارية من الطاقة ،املتج�سدة
�أ�سا�س ًا ،يف الكتلة احليوية .كما ت�شهد الدول
العربية تفاوتات وا�سعة يف ا�ستهالك الطاقة،
فمواطني بع�ض الدول العربية ،ي�ستهلكون ما
يزيد عن ( )53مرة عن مواطني دول �أخرى ،وما
يفوق ( )10مرات امل�ستوى العاملي .وت�سري نف�س
الظاهرة يف اال�ستهالك الفردي للكهرباء ،حيث
ي�ستهلك بع�ض مواطني الدول العربية)150( ،
�ضعف ًا عن ا�ستهالك مواطني دول عربية �أخرى،
ويفوق ا�ستهالك بع�ض املواطنني من الكهرباء،
�ستة �أ�ضعاف اال�ستهالك الفردي العاملي.

ويف ظل تفرد املنطقة العربية ،بنمو
ا�ستهالك الطاقة ،ومبعدل ميثل �أعلى معدل� ،ضمن
مناطق العامل الإقليمية الأخرى ،ومنذ ثمانينات
القرن املا�ضي ،لذا ،تربز احلاجة لال�ستثمار ببدائل
طاقة متنوعة ،بد ًال من الوقود الأحفوري،
وب�شكل خا�ص ،الطاقات املتجددة ،مثل الطاقة
ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،والطاقة املائية،
وطاقة حرارة باطن الأر�ض� ،إ ّال �أن اال�ستثمارات
العربية يف هذه البدائل ،ال تزال متوا�ضعة ،ومن
التجارب العربية الرائدة يف جمال اال�ستثمار يف
الطاقة البديلة ،جتربة جمهورية م�صر العربية،
يف ا�ستخدام طاقة الرياح ،وت�صنيع التوربينات
اخلا�صة بتوليد هذه الطاقة حملي ًا ،وكذلك
جتربة اململكة املغربية ،با�ستثمار ت�سعة مليارات
درهم مغربي ،لتطوير الطاقة ال�شم�سية ،و�إعالن
اململكة العربية ال�سعودية ،عن خطة لرتكيب
( )41ميجاواط من الطاقة ال�شم�سية ،بحلول عام
 ،2032بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارات �إمارة �أبو ظبي،
يف م�شروع خطة (�شم�س  )1للطاقة ال�شم�سية
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املر ّكزة ،وبتكلفة ( )600مليون دوالر ،وبطاقة
تقديرية ( )100ميجاواط ،وا�ستثمار �سلطنة
ُعمان يف م�شروع طاقة �شم�سية مركزة بطاقة
 200ميجاواط.

العربية( ،وبقية �أع�ضاء ما ي�سمى بدول ال�شمال
الأفريقي ،ودول ال�شرق الأو�سط)� .أما على
م�ستوى الدول العربية امل�شمولة بالتقديرات،
ف�إن ن�سب الأ�ضرار البيئية الثالثة امل�شار �إليها
�أعاله( :التلوث البيئي اخلارجي ،وتلوث املياه
وال�صرف ال�صحي ،وت�آكل الرتبة) من الناجت
املحلي ،ميكن تو�ضيحها يف اجلدول رقم ( ،)1وكما
يت�ضح ،ف�إن �أكرث دولة عربية مت�ضررة بيئي ًا
(كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل) ،على �شكل
تلوث الهواء اخلارجي هي :العراق ،ي�أتي بعدها
م�صر ،ولبنان� .أما على �شكل �ضرر بيئي متج�سد
يف تلوث املياه وال�صرف ال�صحي( ،كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل) ،فتعترب اليمن من �أكرث
الدول العربية ت�ضرر ًا ،يليها( ،تنازلي ًا) :ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة� ،سوريا ،ال�صومال ،تون�س.
و�أف�ضل دولة ك�أقل ن�سبة ،هي ،اجلزائر .و�أخري ًا،
تتمثل الدول العربية الأكرث ت�ضرر ًا بيئي ًا من
ال�شكل الثالث ،ت�آكل الرتبة (وكن�سبة من الناجت
�أي�ض ًا) يف جزر القمر ،ثم �سوريا ،ال�صومال،
العراق وال�سودان ،و�أف�ضل دولة ك�أقل ن�سبة
بناء على املعطيات البيئية ال�سابقة،
هي ،ليبياً .
ف�إن الدمج احلقيقي والتطبيقي لالعتبارات
البيئية ،يف �إدارة التنمية العربية ،يعترب
�أمر ًا ملح ًا� ،سواء على �شكل تقديرات خ�ضراء
(بيئية) ،لأهم متغريات احل�سابات القومية� ،أو
على �شكل �أهداف اقت�صادية ،ذات حمتوى بيئي
(جنب ًا �إىل جنب مع املحتويات االجتماعية)،
�أو على �شكل �سيا�سات مالية ونقدية وجتارية،
حتدّ من الأ�ضرار البيئية ،وبال�شكل الذي ينتج
عنه �إدارة اقت�صادية كلية للتنمية اخل�ضراء،
القابلة لال�ستدامة البيئية ،بالإ�ضافة �إىل
مقومات اال�ستدامة الأخرى.

لعل �أحد �أهم النتائج التي ترتتب
على �إهمال اعتبارات الب�صمة البيئية،
والقدرات االيكولوجية� ،ضمن عملية التنمية
العربية ،هي الت�أثري على املتاح من م�صادر
التمويل املحلية ،وب�شكل حمدد االدخار
املحلي ،وعادة ما يتم ذلك ،من خالل الت�آكل
التدريجي للمتاح من االدخار ال�صايف للدول
العربية ،يف حالة التمادي يف �إهمال ت�آكل
املوارد الطبيعية ،ومن �ضمن النتائج العديدة،
املرتتبة على هذا التدهور يف معدالت االدخار
ال�صافية� ،ضعف قدرتها على تغطية قيم
اال�ستثمارات ،ومن ثم تنامي �أو تعميق احلاجة
مل�صادر االدخار الأجنبية� ،سواء من خالل
القرو�ض� ،أو اال�ستثمار املبا�شر� ،أو الهبات،
�أو امل�شاركة الأجنبية يف حقوق التملك� ،أو
غريها من �أ�شكال التمويل الأجنبي .وكما
�أ�شارت ) ،(Abou-Ali, 2013ف�إن الدول العربية
ت�ستنفد خمزون مواردها الطبيعية ،مبعدل
يفوق امل�ستوى املناظر لال�ستدامة البيئية،
و�أن التحديات البيئية التي تواجه الدول
العربية ،هي حتديات عميقة ومتنوعة ،وقد
قدّ رت �أ�ضرار البيئة الناجتة عن تلوث الهواء
اخلارجي مبا قيمته ( )10.9مليار ،والأ�ضرار
الناجتة عن تلوث املياه ،وال�صرف ال�صحي
مبا قيمته ( )8.5مليار دوالر ،وما قيمته ()7.7
مليار دوالر� ،أ�ضرار مت�أتية عن ت�آكل الرتبة،
و�شكلت هذه الأ�ضرار يف عام  2008ما ن�سبته
( ،)3.4%من الناجت املحلي الإجمايل للدول
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جدول رقم ) :(1تكلفة الآثار البيئية على �شكل تلوث �صحي ،ومياه ال�صرف ال�صحي ،وت�آكل تربة،
كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
()2008
الدولة

التلوث ال�صحي

اجلزائر
جزر القمر
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
ال�صومال
ال�سودان
�سوريا
تون�س
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

0.97

املياه ،وال�صرف
ال�صحي
0.37

-

0.52

3.86

1.89

0.39

0.21

2.02

0.49

0.88

2.82

0.83

1.82

1.32

0.57

0.67

1.97

0.80

0.40

1.19

0.41

0.15

0.53

1.28

0.34

0.99

0.87

1.18

ت�آكل الرتبة
0.37

0.46

4.43

2.11

1.72

3.61

1.62

0.93

4.86

2.67

0.67

3.99

1.44

0.76

5.36

1.37

0.57

15.04

1.23

امل�صدر :جممعة من اجلداول ذات العالقة الواردة يف.Abou-Ali, 2013 ،

رابع ًا :القطاع الزراعي واالقت�صاد
الأخ�ضر

ال�ضغوط على معدالت البطالة املرتفعة �صناعي ًا
وخدمي ًا ،ورفع م�ساهمة الزراعة يف العر�ض املحلي
من املنتجات الزراعية ،ورمبا الت�صدير �أي�ض ًا.
وقد ال يعترب ذلك �أمر ًا �صعب ًا �إذا ما متكنت الدول
العربية املعنية من رفع �إنتاجية احلبوب من
امل�ستوى احلايل البالغ ) (1700كيلوغرام /هكتار
(يف �ست دول عربية :اجلزائر ،وم�صر ،والعراق،
واملغرب ،وال�سودان ،و�سورية) �إىل امل�ستوى الدويل
 3700كيلوغرام /هكتار .وما يرتتب على ذلك من
يقدر يف عام 2030
حتقيق فائ�ض يف �إنتاج احلبوب ّ
بحوايل ) (30مليون طن ولعام  2050بحوايل )(12
مليون طن.

ت�أتي �أهمية القطاع الزراعي العربي
من كونه ي�ستهلك حوايل ) (%85من املياه
(الأخرى للأغرا�ض ال�صناعية ،واملنزلية).
ويف ظل تزايد ندرة املياه ف�إن اال�ستدامة
البيئية ال ت�ستخدم املياه زراعي ًا تعترب مطلب ًا
ملح ًا .و�أن من �ش�أن اال�ستخدام الأف�ضل للأرا�ضي
الزراعية ،واملياه� ،أن ينتج عنه م�ستقب ًال� ،ضمن
نتائج �أخرى ،خلق فر�ص عمل زراعية �إ�ضافية
واحلد من الهجرة من الريف للح�ضر ،و�إمكانية
ّ
انعكا�سها ل�صالح الريف ،الأمر الذي قد يخفف
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االفرتا�ضية امل�ستخدمة يف الإنتاج ،واال�ستهالك
املحليني لأغلب الدول العربية ،ذلك ح�سب نوعية
املياه (اخل�ضراء ،والزرقاء ،والرمادية) .يالحظ
من اجلدول رقم (� )2أن ن�سبة املياه اخل�ضراء،
(مياه الأمطار واملياه اجلوفية) متثل الن�سب
الأكرب املتج�سدة يف �إنتاج املحا�صيل الزراعية يف
الدول العربية ،يف كل من :اجلزائر ،جزر القمر،
جيبوتي ،الأردن ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب،
ال�صومال ،ال�سودان� ،سوريا ،تون�س ،الإمارات
واليمن�( ،أي �أغلبية الدول العربية) .يف حني متثل
ن�سبة املياه الزرقاء (املياه ال�سطحية) الن�سبة
الأكرب ،املتج�سدة يف �إنتاج املحا�صيل الزراعية ،يف
كل من :البحرين ،م�صر ،العراق ،الكويت ،عمان،
قطر وال�سعودية.

يستهلك القطاع الزراعي العربي
حوالي  %85من استخدامات املياه .
وأن بعض استخدامات املياه ذات
محتويات بيئية ضارة .لذا وجبت
املعاجلة البيئية ،ضماناً لالقتصاد
األخضر الزراعي ،ومبا يخدم رفع
إنتاجية هذا القطاع.
وعند احلديث عن القطاع الزراعي
العربي وا�ستخدامات املياه النادرة فالبد من
الإ�شارة �إىل مفهوم “املياه االفرتا�ضية Virtual
�( ”Waterأنظر الإطار رقم ) ،)(2ومفهوم
“الب�صمة املائية ( ”Water Footprintالإطار
رقم ) .)(3ويو�ضح اجلدولني ) (2و ) (3حجم املياه

الإطار رقم ) :(2املياه االفرتا�ضية
ت�شري املياه االفرتا�ضية � Virtual Waterإىل حمتوى املياه العذبة �أو امللوثة امل�ستهلكة لإنتاج منتج،
زراعي �أو �صناعي .ويختلف مفهوم "املياه االفرتا�ضية" عن مفهوم "الب�صمة املائية" يف كون املفهوم الأول
يعبرّ عن كمية املياه املتج�سدة يف املنتج فقط .يف حني يعرب املفهوم الثاين ،عن هذه الكمية بالإ�ضافة �إىل
اهتمامه بــ "نوعية" املياه امل�ستخدمة ،و"�أين" ا�ستخدمت ،و"متى" ا�ستخدمت .يعني ذلك �أن مفهوم الب�صمة
املائية هو ،مفهوم متعدد الأبعاد ،يف حني �أن مفهوم املياه االفرتا�ضية هو ،مفهوم ي�شري لكمية املياه املتج�سدة
باملنتج فقط.
امل�صدر.Mekonnen and Hoekstra, 2011 :

الإطار رقم ) :(3مفاهيم الب�صمة املائية
تع ّرف "الب�صمة املائية  "water footprintب�أنها "كمية املياه العذبة امل�ستخدمة يف �إنتاج ال�سلع وتوفري
اخلدمات" ،وميكن قيا�سها ح�سب ال�سلع الزراعية وال�صناعية ،وح�سب اال�ستخدام البلدي� ،أو ح�سب ال�شركة� ،أو ح�سب
الدولة .وتعتمد عملية قيا�س املياه امل�ستهلكة على ثالثة �أنواع من الب�صمات املائية" :اخل�ضراء � ،"Greenأي ،مياه
الأمطار واملياه اجلوفية" ،والزرقاء � ،"Blueأي ،املياه ال�سطحية" ،والرمادية � ،"Greyأي ،املياه امل�ستخدمة لغ�سل الرتبة
من الأمالح (املياه امللوثة).)Mekonnen and Hoekstra, 2011( .
ومن املفاهيم امل�ستخدمة �ضمن مفهوم "املياه االفرتا�ضية" ،هو مفهوم "�صادرات املياه االفرتا�ضية"� :أي ،ما
حتتويه ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات من مياه امل�صدرة من دولة معينة .وكذلك مفهوم "واردات املياه االفرتا�ضية"� :أي،
ما حتتويه واردات دولة معينة من املياه املتج�سدة يف ال�سلع ،واخلدمات امل�ستوردة .ومفهوم "ر�صيد املياه االفرتا�ضية":
�أي ،الفارق بني حمتويات املياه يف ال�سلع ،واخلدمات امل�صدرة ناق�ص ًا امل�ستوردة .ومفهوم "تدفق املياه االفرتا�ضية"� :أي،
كمية املياه االفرتا�ضية املح ّولة املتدفقة ،من دولة لأخرى ،بوا�سطة التجارة اخلارجية .ومفهوم "ب�صمة املياه امل�ستهلكة
حملي ًا"� :أي ،كمية املياه العذبة امل�ستخدمة لإنتاج ال�سلع واخلدمات ،من قبل املقيمني يف الدولة املعنية.ومفهوم "ب�صمة
املياه للإنتاج املحلي"� :أي ،جمموع املياه العذبة امل�ستهلكة� ،أو امللوثة داخل �إقليم الدولة املعنية.
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جدول رقم ) :(2الب�صمة املائية للإنتاج املحلي من املحا�صيل الزراعية للدول العربية
(متو�سط الفرتة *)2005 – 1996

(مليون مرت مكعب � /سنة)
الإجمايل

رمادي
الن�سبة من
الكمية
الإجمايل

�أزرق
الن�سبة من
الكمية
الإجمايل

�أخ�ضر
الن�سبة من
الكمية
لإجمايل

الدولة

953

5.70%

54

42.62%

406

51.7%

493

الأردن

3558

1.83%

65

29.61%

1053

68.6%

2439

الإمارات

25

18.08%

5

72.72%

18

9.2%

2

البحرين

16595

2.69%

446

8.02%

1330

89.3%

14819

تون�س

16060

1.60%

257

16.59%

2665

81.8%

13138

اجلزائر

928

0.00%

0

0.13%

1

99.9%

927

جزر القمر

23

0.00%

0

18.50%

4

81.5%

19

جيبوتي

11472

9.22%

1058

74.88%

8589

15.9%

1824

ال�سعودية

1042

4.43%

46

71.97%

750

23.6%

246

�سلطنة عمان

49320

0.81%

397

16.93%

8351

82.3%

40572

ال�سودان

23605

10.22%

2413

29.59%

6984

60.2%

14208

�سوريا

2843

0.00%

0

24.42%

694

75.6%

2149

ال�صومال

23993

9.18%

2202

53.05%

12729

37.8%

9061

العراق

69

4.88%

3

80.56%

56

14.6%

10

قطر

69

14.75%

10

69.29%

48

16.0%

11

الكويت

1733

8.42%

146

44.23%

767

47.4%

821

لبنان

4196

4.28%

180

45.32%

1902

50.4%

2115

ليبيا

54688

25.33%

13851

61.29%

33517

13.4%

7319

م�صر

29808

4.65%

1385

17.11%

5100

78.2%

23322

املغرب

915

0.00%

0

10.40%

95

89.6%

820

موريتانيا

4924

1.95%

96

45.73%

2252

52.3%

2576

اليمن

(*) البيانات متثل متو�سط بيانات الفرتة (.)2005 – 1996
امل�صدر.Mekonnen and Hoekstra, 2011 :
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جدول رقم ) :(3الب�صمة املائية لال�ستهالك املحلي للدول العربية
(متو�سط الفرتة *)2005 – 1996
(مليون مرت مكعب � /سنة)
حملي

خارجي

الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
من
�أزرق
من
رمادي
�أخ�ضر الإجمايل من
من
�أزرق
من
رمادي
الإجمايل من
الإجمايل
الإجمايل
الإجمايل
الإجمايل
الإجمايل
الإجمايل

�أخ�ضر

الدولة

6908

7.4%

514

11.8%

812

80.8%

5582

983

5.1%

50

38.2%

376

56.7%

558

الأردن

6926

8.9%

617

18.6%

1286

72.5%

5023

1882

2.2%

41

24.8%

466

73.0%

1374

الإمارات

6619

8.3%

548

19.4%

1285

72.3%

4786

13927

2.9%

401

8.6%

1202

88.5%

12325

تون�س

24947

7.4%

1836

6.2%

1556

86.4%

21556

22550

1.3%

294

12.1%

2731

86.6%

19524

اجلزائر

146

8.9%

13

41.3%

60

49.8%

73

788

0.0%

0

0.2%

2

99.8%

786

جزر القمر

25261

7.5%

1893

8.5%

2150

84.0%

21218

10803

10.3%

1116

65.0%

7019

24.7%

2667

ال�سعودية

2303

6.7%

155

7.1%

163

86.2%

1986

57577

0.6%

358

12.0%

6914

87.4%

50305

ال�سودان

5501

5.3%

293

11.7%

642

83.0%

4566

28243

8.9%

2507

20.2%

5713

70.9%

20023

246

51.9%

128

8.6%

21

39.4%

97

2908

0.0%

0

12.6%

367

87.4%

2541

4046

7.7%

311

13.7%

554

78.6%

3181

81

17.8%

14

63.8%

52

18.4%
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�سوريا
فل�سطني
املحتلة
الكويت

5589

5.2%

293

9.7%

544

85.0%

4751

1954

6.6%

129

34.2%

667

59.3%

1158

لبنان

7107

8.0%

569

17.3%

1227

74.7%

5311

3188

2.7%

87

46.1%

1470

51.1%

1630

ليبيا

26685

6.0%

1609

5.2%

1394

88.7%

23682

59390

22.6%

13446

59.3%

35246

18.0%

10698

م�صر

14207

6.0%

858

7.5%

1062

86.5%

12287

34566

3.8%

1327

13.9%

4820

82.2%

28420

املغرب

3050

2.6%

81

7.3%

224

90.0%

2746

3549

0.0%

0

5.8%

207

94.2%

3342

موريتانيا

12578

5.6%

710

13.3%

1669

81.1%

10199

3750

2.5%

94

62.3%

2336

35.2%

1321

اليمن

(*) البيانات متثل متو�سط بيانات الفرتة (.)2005 – 1996
امل�صدر.Mekonnen and Hoekstra, 2011 :
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االفرتا�ضية املتج�سدة يف املحا�صيل الزراعية
امل�ستهلكة فتتج�سد الن�سبة الكربى ،يف جميع
الدول العربية ،يف املياه اخل�ضراء (ما عدا يف حالة
فل�سطني املحتلة ،حيث متثل املياه الرمادية امللوثة
امل�ستخدمة يف غ�سيل الرتبة ،الن�سبة الأكرب).

�أما يف ما يخ�ص املياه االفرتا�ضية املتج�سدة
يف ا�ستهالك املحا�صيل الزراعية يف الدول العربية،
(اجلدول رقم ) ،)(3فيت�ضح ب�أن م�صادر هذه املياه
تنق�سم �إىل حملية ،وخارجية م�ستوردة .وبقدر
تعلق الأمر يف امل�صدر املحلي من املياه االفرتا�ضية
املتج�سدة يف املحا�صيل الزراعية امل�ستهلكة،
ف�إنه يالحظ �أن الأهمية الأكرب تت�أتى من املياه
االفرتا�ضية اخل�ضراء ،يف حاالت كل من :اجلزائر،
جزر القمر ،الأردن ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب،
فل�سطني املحتلة ،ال�سودان� ،سوريا ،تون�س والإمارات،
يف حني يتج�سد م�صدر املياه االفرتا�ضية الزرقاء،
يف املحا�صيل الزراعية امل�ستهلكة ،يف حاالت كل من:
م�صر ،الكويت ،ال�سعودية واليمن.

ولتلخي�ص الإ�شكالية الزراعية يف الدول
العربية ،ومدى �ضمانها للأمن الغذائي العربي،
جلي� ،أو�ضاع
ف�إن ال�شكل رقم ( )7يو�ضح ب�شكل ّ
معدالت منو ح�صة الفرد العربي من الإنتاج املحلي
واال�ستهالك ،وال�صادرات ،والواردات من منتجات
احلبوب الزراعية لعدد من الدول العربية ،للفرتة
( ،)1960-2011حيث يت�ضح النمو املفرط للواردات،
ومنو م�ساهمة الإنتاج املحلي املتوا�ضع ،وال�سلبي
�أحيان ًا ،مع اجتاهات ال�صادرات للنمو ال�سلبي يف
جميع الدول العربية امل�شمولة.

�أما يف ما يخ�ص امل�صدر اخلارجي للمياه

�شكل رقم ) :(7معدالت منو ح�صة الفرد من الإنتاج واال�ستهالك املحلي ،وال�صادرات والواردات،
ملنتجات احلبوب لعدد من الدول الزراعية العربية
()2011 - 1960

• متثل البيانات جمموعة احلبوب املكونة من :ال�شعري والذرة والدخن ،واحلبوب املختلطة ،وال�شوفان ،والأرز ،والذرة الرفيعة ،واجلاودار،
والقمح والقمح القا�سي.
• ا�ستخدمت بيانات ال�سكان من قاعدة بيانات  ،WDIكما وردت يف  ،1/1/2013ميثل عمود ن�سبة النمو معدل النمو الب�سيط بني قيمة �سنة
�( ،60أول �سنة توافرت فيها بيانات ،كما يت�ضح يف اجلدول ،و�سنة .)2011
امل�صدر:

)Foreign Agricultural Service / PSD Database

، (United States Department of Agriculture /كما وردت يف . 2013/1/1
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�صادراتها بال�شكل الذي يكون متح ّيز ًا لت�صدير
ال�سلع ذات املحتوى التكنولوجي املتو�سط واملرتفع
(�أنظر اجلدول رقم ) ،(4وكذلك �أو�ضاع البلدان
العربية (اجلدول رقم )� .)(5إ ّال �أن التح ّيز ل�صالح
ال�صادرات ذات املحتويات التكنولوجية الأكرب
�سوف يخ�ضع ل�ضغوطات االجتاهات احلالية،
وامل�شار �إليها �أعاله ،واخلا�صة ب�أهمية دعم
االقت�صاد الأخ�ضر ،خا�صة يف ال�صناعات ذات
املحتوى من املوارد الطبيعية (النفط �أ�سا�س ًا).
وخدمة لهذا الغر�ض مت �إعالن “مبادرة ال�صناعة
اخل�ضراء  ”Green Industry Initiativeمن قبل
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ،يف
�سبتمرب � ،(UNIDO, 2010) 2009ضمن امل�ؤمتر
الدويل حول ال�صناعة اخل�ضراء .وتقوم هذه
املبادرة �أ�سا�س ًا على و�ضع قيود على املعرفة
والتكنولوجيا والتحويل املوجهة لل�صناعة بحيث
تت�سق هذه القيود الثالثة مع ا�ستخدام املوارد
الطبيعية ب�شكل كفوء ،وتخفي�ض ا�ستخدامات
الكربون ،و�ضمان منتجات “�صديقة للنظام
احليوي  .”Eco-Friendly Productsعلى �أن تقوم
التناف�سية على �أ�سا�س يخدم متطلبات الت�صنيع
الأخ�ضر .علم ًا ب�أن هناك العديد من املجاالت
ال�صناعية ،يف البلدان العربية ،التي ميكن فيها
جت�سيد عمل ال�صناعات اخل�ضراء .ويو�ضح الإطار
رقم ) (4عدد ًا من هذه ال�صناعات.

كما �أن القطاع الزراعي العربي عر�ضة
للتغريات املناخية ،وما يرتبط بذلك من �آثار على
املوارد املائية املتاحة للزراعة .فوفق ًا لأحد تقارير
برنامج الإمناء للأمم املتحدة (،)UNDP, 2009
ف�إن جميع دول ال�شرق الأو�سط� ،ستت�أثر باالرتفاع
البالغ درجتني مئويتني باحلرارة ،كما �ستت�أثر دول
�شمال �أفريقيا�( ،أغلبها دول عربية) باالرتفاع
البالغ ،ثالث درجات حرارة مئوية ،يف حرارة
الأر�ض ،ويتج�سد ذلك يف زيادة ال�ضغط �أو الإجهاد
املائي( ،لي�شمل  600-155مليون �شخ�ص �إ�ضايف) .كما
�أن تغري املناخ املتج�سد على �شكل انخفا�ض معدل
هطول الأمطار ،ينعك�س �سلب ًا على كل من م�صر،
والأردن ،وفل�سطني املحتلة .و�أن ارتفاع م�ستويات
البحار ،وخطورة الفي�ضانات يف املناطق ال�ساحلية،
�ست�ؤثر على �ساحل اخلليج العربي يف �شبه اجلزيرة
العربية .بالإ�ضافة �إىل �أن ارتفاع درجات احلرارة
�سي�ؤثر على انخفا�ض توافر املياه بن�سب متفاوتة،
( ،)%60 - 15يف كل من ،لبنان ،املغرب ،اليمن ونهر
النيل ،و�سوف يت�أثر القطاع الزراعي بارتفاع
درجات حرارة الأر�ض ،على �شكل انخفا�ض يف �إنتاج
املحا�صيل ،ي�صل �إىل ن�سبة ( )% 35 - 25يف قارة
�أفريقيا (الدول العربية – م�شمولة) ،وانخفا�ض
يف �إنتاجية الزراعة واملحا�صيل غري امل�ستدامة
(دول �شمال �أفريقيا) ،وعلى �شكل انخفا�ض بن�سبة
( )% 70تقريب ًا يف ِغالل ال�سرغوم (�شمال كروفان).
بالإ�ضافة �إىل ت�أثري تغريات املناخ ،يف حالة م�صر،
على احتمال غرق بع�ض امل�ساحات الزراعية.

تهتم مبادرة “التصنيع األخضر”
ملنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية ،عام  ،2009بضمان معاجلة
اخملاطر البيئية الالزمة لإلنتاج
الصناعي السيما تلك املنتجات ذات
احملتوى من املوارد الطبيعية.

خام�س ًا :القطاع ال�صناعي التحويلي
واالقت�صاد الأخ�ضر
حتاول �أغلب البلدان ،التي تعتمد على
ا�سرتاتيجية التوجه لل�صادرات� ،إعادة هيكلة
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الإطار رقم ) :(4عدد من جماالت عمل االقت�صاد الأخ�ضر يف الأن�شطة ال�صناعية العربية
املياه:

•
•

�صناعة

تكرير املياه ومعاجلتها.
�إنتاج املياه العذبة من مياه البحر (نزع امللوحة).

�صناعة

مكافحة التلوث ومعاجلة النفايات:
•
معدات معاجلة التلوث ال�صناعي وحتا�شي التلوث ومراقبته.
�صناعة
•
معدات معاجلة النفايات و�إعادة التدوير.
�صناعة
•
�إ�ضافة الوقود لتح�سني االحرتاق ومعاجلة الوقود ،والوقود الأنظف.
�صناعة
•
ا�صطياد ثاين �أوك�سيد الكربون ومعاجلته.
ال�صناعات
•
• الكيماوية اخل�ضراء حيث يتم ت�صميم و�إنتاج مواد للتقليل من ا�ستعمال املواد اخلطرة واحللول مكانها.
�صناعة

امل�صدر :الدغيلي.2012 ،

�ساد�س ًا :خامتة

املتغريات يف �أغلب الأحيان ،مثل االدخار ،والناجت
املحلي الإجمايل .ثاني ًا ،زيادة الوعي ب�أهمية �أن
املوارد الطبيعية هي لي�ست ملكية اجليل احلايل
بل الأجيال القادمة �أي�ض ًا .وهو الأمر الذي يزيد
من �أهمية املحافظة على �أ�صول هذه املوارد بيئي ًا،
حفاظ ًا على حقوق الأجيال القادمة .ثالث ًا� ،ساهم
هذا الدمج والوعي ب�أهمية املتغريات البيئية،
والزال ،يف بروز و�إن�شاء قواعد بيانات جديد
ت�ساعد كثري ًا يف تقييم الو�ضع البيئي و�إ�سقاطاته
االقت�صادية واالجتماعية ،ويعود الف�ضل يف ذلك
�إىل جهود منظمات الأمم املتحدة املتخ�ص�صة،
وهيئات املجتمع املدين البيئية ،والأجهزة
الإقليمية ذات العالقة� ،أ�سا�س ًا .رابع ًا ،لقد �ساهم

�أ�شارت املحتويات الواردة �أعاله �إىل
تطور االهتمام بدمج االعتبارات البيئية �ضمن
املتغريات االقت�صادية� ،سواء على �شكل دمج
�ضمن مفهوم الناجت املحلي الإجمايل ليتحول
�إىل ناجت �أخ�ضر� ،أو االدخار ليتحول �إىل ادخار
معدل بيئي ًا� ،أو �إدماج هذه االعتبارات قطاعي ًا
ّ
�سواء يف الزراعة� ،أو ال�صناعة� ،أو يف غريها من
الأن�شطة .ويرتتب على هذا الدمج العديد من
النتائج ّ
لعل من �أهمها� :أو ًال� ،إعادة تقييم العديد
من قيم املتغريات االقت�صادية ،بعد �أخذ �آثار
الت�آكل واالنبعاثات البيئية ،بحيث تقل قيم هذه

15

 من املهم ا�ستمرار االهتمام، ولي�س �آخر ًا،و�أخري ًا
بتقييم �آثار االعتبارات البيئية على االقت�صاد
 واجتماعي ًا ملا فيه م�صلحة،القومي اقت�صادي ًا
 وملا فيه خدمة، والأجيال القادمة،اجليل احلايل
.املحافظة على هبات املوارد الطبيعية

 يف �إعادة،زيادة االهتمام باالقت�صاد الأخ�ضر
�صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية وبال�شكل
الذي ت�أخذ فيه بنظر االعتبار دور املتغريات
البيئية يف الت�أثري على حتقيق الأهداف من
.املعدلة بيئي ًا
خالل ال�سيا�سات االقت�صادية
ّ
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
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اال�ستثمارات البينية العربية
فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية

د .بلقا�سم العبا�س
د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

الثامن والثمانون
التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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