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 حتديات التنمية العربية وضرورة إعادة ترتيب 
 أجندة السياسات التنموية

  *بلقاسم العباسأ.د. 
 

 النقاط الرئيسية 
▪ ُ

 
عدالتُُعظمُالدولُعلىُتحقيقُمُ الهيكليةُمنُقدرةُمُ ُالتنمويةُوالقيوُدواجهُالدولُالعربيةُمجموعةُمنُالتحدياتُت

 ُ.ستوياتُالدخلُمعُالدولُاملتقدمةبتسريعُالتحولُالهيكليُوتحقيقُتقاربُمُ نمُوعاليةُتسمحُبتحقيقُ

قتُمعظمُالدولُالعربيةُسياساتُتنمويةُقائمةُعلىُتكريسُاقصادُالسوقُوالحريةُاالقتصاديةُدونُتحقيقُُطبُ  ▪

 تقدمُيسمحُلهاُبالخروجُمنُمصيدةُالدخلُاملتوسطُوالفقُرفيُبعضُالدولُ.

علىُ ▪ التركيُز خاصةُ التنمويةُ السياساتُ فاعليةُ مدىُ فيُ النظُر إعادةُ املنخفضُ التوازنُ هذاُ منُ الخروجُ يتطلبُ

رأسُُُُمنُتراكمملُعلىُحلحلةُالقيودُالتيُتحدُُساس يُللنمُواالقتصاديُوالعُلباعتبارهُاملحركُاُُاالستثماُراإلنتاجُي

 ُ.املالُاملنتج
 

 تقديم سلسلة موجز السياسات

أسسسسسسسسسسسسُاملعهسسسسسسسسسسدُالعرنسسسسسسسسسس ُللتخطسسسسسسسسسسيطُبمبسسسسسسسسسسادرةُمسسسسسسسسسسنُ

دولسسسسسسسةُالكويسسسسسسستُفسسسسسسسيُسسسسسسسسبعيناتُالقسسسسسسسرنُاملا سسسسسسس يُكم سسسسسسسسسةُ

تخصصسسسسسسسسسسسسسسسةُفسسسسسسسسسسسسسسسيُ سسسسسسسسسسسسسسسس ونُ سسسسسسسسسسسسسسسسستقلةُم  إقليميسسسسسسسسسسسسسسسةُعربيسسسسسسسسسسسسسسسةُم 

التخطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيطُوالتنميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةُاالقتصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساديةُواالجتماعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.ُ

وبحكسسسسسسسسسسسمُتجربتسسسسسسسسسسسهُالطويلسسسسسسسسسسسةُفسسسسسسسسسسسيُبنسسسسسسسسسسسا ُالقسسسسسسسسسسسدراتُوتقسسسسسسسسسسسديمُ

تنظسسسسسسسسسسسسسسسسيمُاللقسسسسسسسسسسسسسسسسا اتُاالستشسسسسسسسسسسسسسسسساراتُو جسسسسسسسسسسسسسسسسرا ُالبحسسسسسسسسسسسسسسسسو ُُو

العلميسسسسسسسسةُوفشسسسسسسسسُراملعرفسسسسسسسسةُفسسسسسسسسيُمجسسسسسسسسالُتخصصسسسسسسسساته ُأصسسسسسسسسبحُ

املعهسسسسسسسسدُمسسسسسسسسنُأهسسسسسسسسمُاملراكسسسسسسسسُ الفكريسسسسسسسسةُالعربيسسسسسسسسةُفسسسسسسسسيُامل سسسسسسسسالُ

تخسسسسسسسذُ سسسسسسسساهماتهُفسسسسسسسيُتنسسسسسسسويُرم  التنمسسسسسسسويُوخلسسسسسسسمُمسسسسسسسنُخسسسسسسس لُم 

القسسسسسسسسسسسسراُرالعرنسسسسسسسسسسسسس ُواملهتمسسسسسسسسسسسسسينُبالشسسسسسسسسسسسسس نُالتنمسسسسسسسسسسسسسويُالعرنسسسسسسسسسسسسس ُ

باملسسسسسسسسسسسسسسستجداتُعلسسسسسسسسسسسسسسىُالسسسسسسسسسسسسسسساحةُالفكريسسسسسسسسسسسسسسةُوكسسسسسسسسسسسسسسذلمُمسسسسسسسسسسسسسسنُ

مجسسسسسسسسسسسسسالُالسياسسسسسسسسسسسسسساتُُو ُفسسسسسسسسسسسسسُيخسسسسسسسسسسسسس لُالدراسسسسسسسسسسسسسساتُوالبحسسسسسسسسسسسسُس

   
ُإُلاآلرا ُالواردةُفيُهذاُاbelkacem@api.org.kwُُُالعرن ُللتخطيطُاملعهدُُ–ُملستشارينكبيُراُ*

 
 ُ.عبُرعنُرأيُامل لفُوليسُاملعهدصداُرت

 

و صسسسسسسسسسداُرالتقسسسسسسسسساريُراملتخصصسسسسسسسسسةُمثسسسسسسسسسلُتقريسسسسسسسسسُرالتنافسسسسسسسسسسيةُ

 العربيةُتقريُرالتنميةُالعربية.

وقسسسسسسسسسسسسسدُتطسسسسسسسسسسسسسوُرالفكسسسسسسسسسسسسسُرالتنمسسسسسسسسسسسسسويُللمعهسسسسسسسسسسسسسدُالعرنسسسسسسسسسسسسس ُ

قت سسسسسسسسسسسسسسسياتُاملرحلسسسسسسسسسسسسسسسةُومسسسسسسسسسسسسسسسعُ ُمسسسسسسسسسسسسسسسعُم 
 
للتخطسسسسسسسسسسسسسسسيطُتما سسسسسسسسسسسسسسسيا

التطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوراتُاالقتصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساديةُواملاليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةُواالجتماعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةُ

الصسسسسسسسسسسسسسسسسعيدينُالعرنسسسسسسسسسسسسسسسس ُوالسسسسسسسسسسسسسسسسدو ي.ُخسسسسسسسسسسسسسسسس لُحقبسسسسسسسسسسسسسسسسةُُعلسسسسسسسسسسسسسسسسُى

ُعلسسسسسسسسسىُ
 
الثمانيسسسسسسسسساتُهسسسسسسسسسانُالتوجسسسسسسسسسهُالفكسسسسسسسسسريُللمعهسسسسسسسسسدُمركسسسسسسسسس ا

ُ
 
إ سسسسسسسسسسسسسكالياتُالتخطسسسسسسسسسسسسسيطُالتنمسسسسسسسسسسسسسويُوالسسسسسسسسسسسسسذيُهسسسسسسسسسسسسسانُ خسسسسسسسسسسسسسذا

ُعلسسسسسسسسسسسسسىُاسسسسسسسسسسسسسستثماراتُالقطسسسسسسسسسسسسسا ُ
 
طسسسسسسسسسسسسسابعُاإلل اميسسسسسسسسسسسسسةُومركسسسسسسسسسسسسس ا

العسسسسسسسسسسامُفسسسسسسسسسسيُإطسسسسسسسسسساُراسسسسسسسسسسستراتيجيةُإحسسسسسسسسسس لُالسسسسسسسسسسوارداتُوبنسسسسسسسسسسا ُ

هسسسسسسسسسسسسسسوُر
 
القسسسسسسسسسسسسسسدراتُاإلنتاجيسسسسسسسسسسسسسسةُالوطنيسسسسسسسسسسسسسسةُالعامسسسسسسسسسسسسسسة.ُومسسسسسسسسسسسسسسعُ 

عوبةُاسسسسسسسسسسسسسستدامةُهسسسسسسسسسسسسذاُاملسسسسسسسسسسسسسن  ُ مشسسسسسسسسسسسساهلُاملديونيسسسسسسسسسسسسسةُوصسسسسسسسسسسسس 

التنمسسسسسسسسسسويُبسسسسسسسسسسدأُالتوجسسسسسسسسسسهُ  ايسسسسسسسسسسةُالثمانيسسسسسسسسسساتُوالتسسسسسسسسسسسعيناتُ

نحسسسسسسسسسسسسُودراسسسسسسسسسسسسسةُسياسسسسسسسسسسسسساتُالتعسسسسسسسسسسسسديلُالهيكلسسسسسسسسسسسسيُومشسسسسسسسسسسسساهلُ
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ميسسسسسسسزانُاملسسسسسسسدفوعاتُواملديونيسسسسسسسةُوالتوجسسسسسسسهُنحسسسسسسسُوسياسسسسسسسسساتُ

ُالسسسسسسسسسسسوُقليبراليسسسسسسسسسسةُقائمسسسسسسسسسسةُعلسسسسسسسسسسىُتوسسسسسسسسسسسيعُرقعسسسسسسسسسسةُاقتصسسسسسسسسسسادُ

سسسسسسسسساهمةُالقطسسسسسسسسا ُالخسسسسسسسسا ُوتحريسسسسسسسسُرالسسسسسسسسسعاُرُو البحسسسسسسسس ُوم 

ُعنُالتوازناتُاالقتصاديةُالكلية.

التنافسيةُُ تقريُر بإصداُر التوجهاتُ هذهُ وتوجتُ

أنُالسياساتُالتنمويةُالعربيةُأصبحتُُ العربيةُباعتباُر

التجارةُُ وتحريُر الصادراتُ ترويجُ موخجُ
 
ن علىُ  ُ

 
رك

 
ت

عدالتُنموُُ الخارجيةُإلعادةُتنشيطُاالقتصادُوتحقيقُم 

ستدامةُ.  م 

التنمويُيتجهُُفيُبدايةُاللفيةُُ ال ديدةُبدأُالفكُر

التركيُزعلىُالتنميةُالبشريةُوتحقيقُأهدافُاللفيةُُ نحُو

حاربةُُ وم  االجتماعيةُ العدالةُ تحقيقُ ا ىُ هدفتُ والتيُ

هذهُُ بالتشغيل.ُ والغنيُ الشاملُ النمُو وتع يُ  الفقُر

علىُُ فعلُ ردةُ عتبُر
 
ت التنمويُ الفكُر فيُ التطوراتُ

توزي مس لةُ فيُ القويةُ افاتُ سببت اُُاالنحر التيُ الدخلُ عُ

افقاتُوا نطن.ُوتميزتُردةُالفعلُالفكريةُُ سياساتُتو

التقاريرُُ وكذلمُ العامل ُ البشريةُ التنميةُ تقريُر بظهوُر

النموُُ ملس لةُ التوازنُ بإعادةُ سمحتُ والتيُ الوطنيةُ

التحدياتُُ هوُر
 
زادُ  وقدُ التنموي.ُ الفكُر فيُ والتوزيعُ

ستُو م  وارتفا ُ البيئيُ التغيُر خاصةُ الكربونُُالبيئيةُ ياتُ

ُُ الجندةُُُُإ ُىوالتلو  فيُ املستدامةُ التنميةُ مس لةُ هوُر
 
 

فيُوتائرُُ العالمُتسارعاُ إ ىُخلمُيشهدُ باإلضافةُ الدولية.ُ

العامل ُُ االقتصادُ لهاُ يتعرضُ التيُ الخارجيةُ الصدماتُ

الزمةُُ و خرهاُ املربكةُ والتقانةُ املاليةُ الزماتُ نتيجةُ

ُمعُهذهُالتطوراتُ
 
الفكريةُتوجهُاملعهدُُالوبائية.ُوتما يا

العرن ُللتخطيطُإ ىُإط قُتقريُرالتنميةُالعربيةُكمرجعُُ

ويقترحُُ العرن ُ التنمويُ اقعُ الو بمعقُ حللُ ي  عرن ُ فكريُ

ستقبلُُ م  ويستشرفُ العصُر تحدياتُ ملواجهةُ الحلولُ

يشهدهاُُ التيُ العميقةُ التحوالتُ فيُ لُ العربيةُ التنميةُ

ا مُدوُراملعرفةُفيُُالعالمُجرا ُالتطوُرالعلميُوالتقاف ُوتع

ُالعمليةُاالقتصادية.

النشرُُ وتوسعُ الرقميةُ التقانةُ سمحتُ كماُ

واملعرفةُُ العلمُ فشُر عالمُ فيُ ثورةُ بإحدا ُ اإللكتروف ُ

مراك ُُ بينُ معدومةُ وال مانيةُ املكانيةُ املسافةُ وأصبحتُ

علىُُ التحديُ رفعُ مماُ التنموي ُ بالش نُ واملهتمينُ الفكُر

دةُوجيزة ُُهذهُاملراكُ ب نُتتمُصناعةُامل عرفةُوفشرهاُفيُم 

ُ
 
ومرك القراُر صنا ُ نحُو بالساسُ وجهةُ م  علىُُوكذلمُ  ةُ

ُصياغةُالسياساتُالتنمويةُ.

ُفو هذاُ ُاإُليُ ُطاُر ُقرُر إصداُر ُُوجُ مُ "املعهدُ

بحي ُتكونُاملساهماتُمنُُ"ُبشكلُإلكتروف ُُالسياساُت

التيُُُُخاتُُواملعرفةرةُُُبخويُالخ التنمويةُ الصلةُبالق اياُ

واجهُالدولُالعربيةُوتسمحُبإعادةُتركيُزاالهتمامُحولُُ
 
ت

التنميةُُ تحدياتُ رفعُ فيُ سهمُ
 
ت التيُ الحرجةُ الق اياُ

ُالعربية.ُُ

إصداراتُُ ملةُ ج  إ ىُ ي  افُ والذيُ اإلصداُر هذاُ

موج ُُ بشكلُ قدمُ ي  لنهُ وخلمُ خاصةُ صبغةُ لهُ املعهدُ

فنيُُ غيُر بشكلُ ويكتبُ ختصُر التعقيداتُُوم  عنُ ُ
 
بعيدا

اقعُُ الو وصفُ علىُ إصداُر لُ
 
ه فيُ  ُ

 
رك وي  الهاديمية ُ

العمليةُُ الحلولُ اقتراحُ و والقيودُ التحدياتُ واستنباطُ

ُاملوجهةُلصنا ُالقرارُ.

ُفإنهُضروريُ
 
هذاُاملن  ُالبراغمات ُو نُهانُصعبا

ُالعرب ُكماُُ ُيكونُاإلصداُرلهُقيمةُوصدىُلدىُالقرا  لك 

ال ديدُي خذُبعينُاالعتباُرمس لةُتماي ُُأنُهذاُُ اإلصداُر

وحلولُُ تحدياتُ منُ يتبعهُ وماُ العربيةُ االقتصاداتُ

من  ُُ فإنُ ولذلمُ الدول ُ منُ مجموعةُ لكلُ ختلفةُ م 

الدا ُُ خاتُ الدولُ معُ خاصةُ واملقارنةُ الحالةُ دراساتُ

ُتش يعهاُليصبحُُ ُالتيُسيتم ُبينُاملناه  ال يدُسيكونُمن

ُ
 
هما م  ُ

 
مرجعا أنُُُُاإلصداُر كماُ العربية.ُ التنميةُ أدبياتُ فيُ

واجهُمس لةُاقتراحُالسياساتُوالذيُُ ُ خُري 
 
نالمُتحديا ه 

سيكونُلهُأثُرعلىُمصداقيةُاإلصداُربقدُرماُتعلقُالمرُُ

نالمُهوةُواضحةُماُُ بمصداقيةُتنفيذُالسياساتُخات ا.ُه 

ُفيُُ بينُمشرو ُ"اإلص حاتُوالسياسات"ُوالتقدمُالتنموي

ُُ العربية الدولُُالدولُ تطبقُ جهةُ منُ اقع.ُ الو أرضُ علىُ

الوقتُُ نفسُ وفيُ استق لهاُ نذُ م  تنمويةُ سياساتُ برامجُ

ُأغلب اُُ ُبلُإن ستواهاُالتنموي  ُفيُم  تشهدُهذهُالدولُركودا

يعيشُفيُمصيدةُالدخلُال عيفُواملتوسط.ُفباستثنا ُُ

الدولُالخليجُالعربيةُلمُتستطعُالدولُالعربيةُاالنتقالُُ

ستوىُدخلُأعل ُىُمنُالذيُهيُموجودةُفيهُ.إ ىُم 

اإلص حاتُُ برامجُ فإنُ أخرى ُ ناحيةُ منُ

االقتصاديةُواملاليةُفي اُقدُركبيُرمنُاالقتصادُالسياس يُُ

ومقاومةُاإلص حُج  ُهامُمنُأسبابُتعثرهاُوالتيُنجمُُ

التجاربُُ إنُ العربية.ُ التنميةُ فيُ ال مودُ منُ حالةُ عن اُ
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السيا "جودة"ُ دوُر أثبتتُ العالمُ حولُ ساتُُالناجحةُ

فيُُ تتمثلُ إيجابيةُ تنمويةُ ديناميكيةُ خلقُ فيُ وامل سساتُ

تخط ُالتحدياتُوتسريعُوتائُرالنمُووتوزيعهُعلىُأكبُرقدرُُ

إصدارُُ حاولُ ي  ماُ بالذاتُ وهذاُ املواطنين ُ علىُ مكنُ م 

العلميةُُ والبراهينُ بالدالئلُ إثباتهُ السياسات"ُ "موجُ 

ُوالتجاربُالناجحة.ُُ

فكري ساهمةُ م  هُو السياساتُ تعنىُُموجُ   ةُ
 
رك م  ةُ

بتحليلُُ ُ
 
أساسا وت تمُ العربيةُ الدولُ فيُ التنميةُ بق اياُ

للطابعُ ُ
 
ونظرا العربية.ُ الدولُ فيُ التنمويةُ السياساتُ

الخا ُلهاُوالذيُالُيسمحُبالتوسعُفيُالتحاليلُودراسةُُ

االقتصاديةُُ الظواهُر فيُ امل ثرةُ والعواملُ الشواهدُ

يجبُأنُيت لُعددُمنُاملوجُ 
 
محوُرحولُُوالتنمية ُفإنُه

 أرنعةُمحاوُرأساسيةُ:

يبدأُهلُعددُمنُموجُ السياساتُبطرحُاإل كاليةُُُُ ▪

املرادُدراست اُمعُربطهاُبتبعات اُالتنمويةُعلىُالب دُُ

قارنةُبماُهُوقائمُعلىُالصعيدُالعامل ُ.  العربيةُوم 

واجهُالدولُالعربيةُُ ▪
 
ُت إبراُزالتحدياتُالساسيةُالتي

املطروح باإل كاليةُ خلمُ فيماُُوع قةُ خاصةُ ةُ

 يتعلقُبالسياساتُاملتبعة.ُُُ

لتجلياتُُ ▪ ومختصُر ن بطُ م  علميُ تحليلُ تقديمُ

مُوغيرُُ
 
حك هذهُاإل كاليةُوخلمُمنُخ لُتلخيصُم 

صُُ
 
لخ

 
فنيُللم  راتُوالنماخجُوالبياناتُعلىُأنُت

و كلُبياف ُواحد.ُُُُُ هذهُامل  راتُفيُجدولُواحد

أقاليمُُ أُو دولُ مجموعةُ ت افُ أنُ يحبذُ كماُ

 رنة.ُُُُُللمقا

إجرا ُتقييمُموضوعيُللسياساتُاملو فةُملواجهةُُ ▪

علىُُ التركيُز معُ املدروسُ التنمويُ التحديُ

الدولُُ فيُ خاصةُ العالمُ حولُ ال يدةُ املمارساتُ

الدولُُ منُ القريبُ التنمويُ املستوىُ خاتُ الناميةُ

 العربية

الكفيلةُُ ▪ العمليةُ السياساتُ منُ ملةُ ج  اقتراحُ

واجهةُا ُبتحقيقُتقدمُملموسُفيُم 
 
ُُلتحديُاستنادا

كيفيةُُ إبراُز معُ جيدةُ ممارساتُ منُ عرضُ ملاُ

إ ىُ باإلضافةُ موضوعيُ بشكلُ القيودُ معُ التعاملُ

والفر ُُ السياساتُ عنُ تنجمُ التيُ التكاليفُ

ُفيُحالُتطبيقُالسياساتُأُوبقا ُُ املتاحةُوال ائعة

الموُرعلىُحالها ُوكذلمُتقييمُالبدائلُاملستقبليةُُ

ُاملمكنةُ.

 لسياساتا وجزم التوجما حماور

ُىُُبحي ُُاملختلفُةُُاإلسهاماتُُانتقا ُُيتمُُسوف
 
غط

 
ُُت

ُمختلف ُالتحدياُتُ ُفُيُ ُامل االتُ ُاالقتصاديةُ  واملاليةُ

 :التاليةُاوُراملحُوفُقُوالبيئيُةُواالجتماعيُة

ُالنمُو (1) ُواالستقراُرُ ُاالقتصاديُ ُُوالسياساُتُ

 واملالية(.ُُالنقديةُالكليةُ)السياساُتُاالقتصادية

ُُوالسياساُتُُالهيكلُيُُوالتحوُلُُالتنموُيُُالتخطيط (2)

 .الصناعية

 .العمُلُسوُقُُوسياساتُالسكانُق ايا (3)

ُالعوملُة (4) ُوالتجارُةُ ُالخارجيةُ ُواالستثماُرُ ُُالجنبُيُ

 .اإلقليميُُوالتعاوُنُوال  رة

 .والعلومُُوالتعليمُالبشرُيُاملالُرأس (5)

ُالقطا ُُإدارةُُوق اياُُامل سساُتُُوبنا ُُالحوكمُة (6)

 .العام

ُُوالفقُرُُاالجتماعية ُُالسياساتُُالبشرية ُُالتنمية (7)

 .الدخلُوتوزيُع

ُُاملناخيُ ُُوالتغيُرُُالبيئة ُُوق اياُُاملستدامةُُالتنمية (8)

 .والنفُطُاملتجددة ُوالطاقات

ُالتمويل (9) ُوأسواُقُ ُاملالُ ُوتنميةُ ُالقطا ُ ُُالخاُ ُ

 .واملتوسطةُُالصغيرةُواملشروعات

ُ التكنولوجيا (10) ُ واالبتكارُ الرقمي ُُُ واالقتصادُ

ُُُ.والتنافسية

 اإلنتاجيةُ.ُالقطاعاُتُتنمية (11)

 

ُوهللاُاملوفقُملاُفيهُالتقدمُواالزدهاُرلمتناُالعربية 

ُمديُرعامُاملعهدُالعرن ُللتخطيط

ُ

ُ

ُ

 

ُ
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 .  املقدمة1

واجهُُُُُ
 
منُُاقتصاداتُُت مجموعةُ العربيةُ الدولُ

نذُعقودُناجمةُُالهيكليةُُالقيودُُ ُُفيُبدايةُالمُرالراسخةُم 

الدخل ُُمنُُ منخفضُ أو يُ ُُاكماقتصادُ ُُ
 
حقبا منُُُُأنُ

تنمويةُُتطبيقُُ هذهُُسياساتُ بعضُ ع زتُ ناجعةُ غيُر

عن اُُ نجمُ مماُ إلحدا ُُُُانموُ القيودُ هافُ غيُر اُ اقتصادي 

املطلوبُإخاُماُقورنُبماُحققتهُبعضُالدولُالتيُُالتغيرُُ

ُُبدأتُتنميت اُفيُنفسُالوقتُمثلُدولُجنوبُ رقُأسياُ.

الخرىُُنُالدولُالعربيةُُإ ُفالعربيةُُباستثنا ُدولُالخليج

ُ تنتقلُ أنُ تستطعُ ُإ ُىلمُ الدخلُُُ خاتُ الدولُ مصافُ

نُُالدخلُاملتوسط ُوخلمُُلُمستوُىاملرتفع ُواستقرتُفيُ

تحدُبشكلُكبيُرمنُُالقاهرةُالتيُتواجههاُُالقيودُالتنموية

درةُُ
 
اقتصاداتُُهذهُُق نحُو السريعُ التحولُ علىُ الدولُ

تنوعة.ُُُصناعيةُنا ئة ُوم 

ُ
 
تجافسةُُت م  غيُر مجموعةُ العربيةُ الدولُ عتبُر

تصنيفات اُُ وتتغيُر ُ
 
املعاييرُُاالقتصاديةُُاقتصاديا حسبُ

ُُفيُالتصنيفُُاملستخدمُة إخاُأخذناُبمعياُردخلُالفردُُف.ُ

ُ البشريةُُأُو التنميةُ ستوىُ رقمُُم  لناُُ(1ُُ)ال دولُ تظهُر

ونُمجموعاتُتتشاركُالعديدُمنُالخصائصُالهيكليةُُ
 
ك

 
ت

ُ علي اُ يستندُ أنُ يمكنُ والتيُ ح مُُالساسيةُ لكشفُ

ُإعادةُُ ُت ثيرهاُعلىُالدا ُالتنموي ُومنُثم التحدياتُومدى

السياس أجندةُ أولوياتُ ُاتصياغةُ لتحقيقُُُ التنمويةُ

لُُُُالتحولُاالقتصادي
 
شك

 
مجموعةُدولُالخليجُُاملنشود.ُت

ستوىُُُُالعرن  م  حي ُ منُ ُ
 
تجافسا أكثُر مجموعةُ الستةُ

والبشريةُُ االقتصاديةُ املتبع ُُالتنميةُ التنمويُ واملنوالُ

ستوىُدخلُالفردُبينُهذهُالدوُل ُفيُم  ُُُُ.بالرغمُمنُالتفاوت

ُالوضعُُ النقلةُالهائلةُالتيُُُُإ ُىاملميزُُاالقتصاديُُويرجعُهذا

النفطُُ اكتشافُ الطبيعيُُأحدث اُ كبيرةُُوالغاُز بكمياتُ

ُُ السكان  بح مُ ُُقياساُ النسبية ال ودةُ إ ىُ فيُُباإلضافةُ

التنميُة العمليةُ إدارةُ لعنةُُُُحوكمةُم سساتُ مماُجنب اُ

الغنيةُُ الناميةُ الدولُ منُ العديدُ تعرفهاُ التيُ املواردُ

الدولُالنفطيةُغيرُُُُ.ُباملقابلُلمُتتمكنباملواردُالطبيعية

والعراقُوليبياوهيُُُُالخليجية ستوىُُُُُ ال  ائُر لوغُم  ب  منُ

وخلمُُ ُ
 
جدا العاليةُ البشريةُ التنميةُ أُو املرتفعُ الدخلُ

تعلقةُُ ُلسبابُم 
 
حوكُمتنميت اُُُُبإدارةُُأساسا يجنب اُُُُبشكلُم 

ُُُُ.لعنةُاملوارد

ُ تواجهُ ُباملقابل ُ العربيةُ الدولُ النفطيةُُهلُ

ُتحديات تنميت ُ الطاقةُاستدامةُ ستقبلُ م  لنُ وخلمُ اُ

الصناعيةُُ الدولُ إقدامُ نتيجةُ مهدداُ أصبحُ الحفوريةُ

واملعروفةُُ املناخيُ التحولُ حاربةُ م  سياساتُ تطبيقُ علىُ

بصفُرانبعا ُوالقائمةُعلىُرفعُحصةُالطاقاتُالنظيفةُُ

ت ددُُ السياساتُ العامل .ُهذهُ الطاقةُ فيُم يجُ واملتجددةُ

التنمويُُ النموخجُ ستقبلُ ُام  ُوللدولُ علىُُلنفطيةُ القائمُ

عبُراإلنفاقُُأساساُُتدويُرالعائداتُالنفطيةُفيُاالقتصادُُ

ُ.وفيُتمويلُميزانُاملدفوعاتُالحكوم 

ُ
 
ت ُباملقابلُ

 
الخليجيةفُُصن غيُر العربيةُ فيُُُُالدولُ

البشريةُُ والتنميةُ املتوسطُ الدخلُ خاتُ الدولُ خانةُ

ُُُُُاملتوسطة.العاليةُأوُُ
 
من اُيوصفُُُُوبالرغمُمنُأنُعددا

السلعُُ تنوعةُمنُحي ُعددُ م  اقتصاداتُ خاتُ ب   اُدولُ

منُإجما يُالناتجُُُُالصناعاتُالتحويليةاملصدرةُأُوبحصةُُ

الصغيرُُ نتيجةُالح مُ أ  اُ قتصاديُُاالُُوالنمُواملحلي ُإالُ

ُا الدخلُُملتواضعُ مصيدةُ منُ تخرجُ أنُ تستطعُ لمُ

ستةُعقودُُتمتدُُلاملتوسطُبالرغمُمنُأنُتجربت اُالتنمويةُُ

منُال من.ُونتيجةُلهذاُالنمُوالهشُفانُأغلبُهذهُالدولُُ

العامةُُ واملوازنةُ املدفوعاتُ ميزانُ تفاقمُع ُ  منُ تعاف ُ

ُُ العام الدينُ ُُوارتفا ُ بطالةُوالتضخم خاصةُ والبطالة ُ

ماُبينُُُُبنسبُمتفاوتةهلُخلمُُو نُهانُُُُلفقر واالشباب ُُ

 .ُُدولُامل موعة

  



 

 

 

ُبعضُم  راتُالدا ُالتنمويُالعرن (:1ُال دولُرقمُُ)

 الدولة

الناتجُاملحليُاإلجما يُُ

للفرد ُدوالُرب سعاُر

2010 

(1)ُ 
 

معدلُنمُو

 دخلُالفرد

(1)ُ 

معدلُ

الدينُ

العامُ

 للدخل

(2)ُ 

معدلُ

 التضخم

(2)ُ 

معدلُامليزانُ

 ال ارُي

(2)ُ 

معدلُ

 االدخاُر

(2)ُ 

معدلُ

 االستثماُر

(3)ُ 

معدلُ

بطالةُ

 الشباب

(3)ُ 

معدلُالنمُو

 السكافُ 

(1)ُ 

معدلُنمُو

 الناتجُاملحلُي

(1)ُ 

املخ ونُ

 التعليمُي

(4)ُ 

تصنيفُ

التنميةُُ

 البشريُة

(4)ُ 

تصنيفُ

 الدخل

(1)ُ 

ترتيبُم  رُُ

التنافسيةُُ

 الصناعية

(5)ُ 

 الحوكمُةم  ُر

(6)ُ 

2000 2019 2000-2019 2020 2020-2015 2020-2015 2020-2015 2020-2015 2020 2020-1980 2020-1980 2020 2020 2019 2019 1996 2020 

 HD LM 100 -1.12 -0.87 8 %3.6 %2.1 33.5 47.7 35.5 13.1- 4.2 51.3 %1.5 4115.4 3111.2 ال  ائُر

 VHD H 50 0.14 -0.09 9.5 %3.1 %3.6 6.5 32.1 27.5 4.8- 1.1 129.7 %0.5- 21317.3 23243.6 البحرين

 HD LM 64 -0.39 -0.85 7.4 %4.5 %2.3 32.3 15.5 11.5 4.1- 14.2 89.6 %2.2 3965.0 2610.5 مصر

 MD UM 150 -1.86 -1.55 7.3 %3.5 %2.6 37.1  15.4 4.1- 0.5 84.2 %0.9 5154.3 4337.4 العراق

 HD UM 75 -0.01 -0.07 10.5 %4.4 %3.6 32.4 20.7 13.4 7.7- 1.2 88.0 %0.7 4133.5 3587.8 الردن

 VHD H 58 0.24 -0.01 7.3 %2.6 %3.1 20.4 26.4 32.8 6.2 2.1 11.7 %0.5- 27156.5 29951.6 الكويُت

 HD UM 96 -0.41 -1.01 8.7 %2.5 %2.4 23.4  5.4- 23.4- 15.6 135.0 %0.1 6823.1 6728.6 لبنان

 HD UM 125 -1.19 -1.96 7.6 %1.5 %2.0 50.4 287.5  7.7- 11.5  %0.5- 5971.8 6590.6 ليبيا

 LD LM  -0.30 -0.76 4.7 %3.6 %2.4 47.9 39.5 31.3 11.2- 2.0 59.2 %1.2 1621.0 1296.3 موريتانيُا

 MD LM 62 -0.12 -0.25 5.6 %4.4 %1.5 18.2 31.6 28.5 3.3- 1.0 76.4 %2.9 3044.9 1763.4 املغرُب

 VHD H 60 0.28 0.11 9.7 %1.9 %3.0 21.7 25.1 13.9 12.2- 0.5 71.4 %1.1- 16694.1 20624.8 عماُن

 VHD H 48 0.05 0.49 9.7 %6.2 %6.0 1.2  46.0 2.8 0.2 72.6 %0.2 59098.5 56865.0 قطر

 VHD H 39 -0.37 -0.23 10.2 %3.9 %3.3 30.7 29.5 30.4 0.1- 1.0 32.4 %0.6 19801.9 17690.7 السعوديُة

 LD LM  -1.61 -1.46 3.8 %2.5 %2.2 22.9  0.2 11.9- 57.4 270.4 %0.3 1198.5 1123.6 السوداُن

 HD LM 68 -0.11 -0.14 7.2 %3.5 %1.5 35.0 19.7 12.1 8.6- 5.5 82.9 %2.0 4207.0 2881.3 توفُس

 VHD H 30 0.45 0.65 12.1 %3.4 %5.5 11.0 24.2 31.5 6.7 1.1 40.4 %2.1- 40438.3 60716.3 اإلمارات

 HD LM  -0.72 -0.74 10.2 %4.9 %3.1 35.3 26.2  12.8- 0.3 47.3 %1.7 3378.4 2436.0 فلسطين
ُ

ُصندوقُالنقدُالدو ي.ُ-(ُقاعدةُبياناتُتطوراتُاالقتصادُالدو ي2)ُالبنمُالدو ي.ُُُ–(ُقاعدةُبياناتُم   راتُالتنميةُالدولية1ُ)ُُمصادُرالبيانات:ُُُ
ُ.برنامجُالممُاملتحدةُاإلنمائ ُ–(ُُقاعدةُبياناتُتقريُرالتنميةُالبشرية4ُ)ُمكتبُالعملُالدو ي.ُ–(ُقاعدةُبياناتُسوقُالعمل3ُ)
نظمةُُ–(ُقاعدةُبياناتُالتنافسيةُالصناعية5ُ) ُالبنمُالدو ي.ُ–(ُم   راتُالحوكمة6ُ)ُ.الممُاملتحدةُللتنميةُالصناعيةم 

ُُُُ
ُُُُ

ُ
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ُُ الثالثةُُأما فهيُتتمثلُفيُالدولُالعربيةُُامل موعةُ

مس لةُُ واجهُ
 
ت والتيُ البشريةُ والتنميةُ الدخلُ نخف ةُ م 

حوكمةُُ و ُ س  إ ىُ باإلضافةُ املوارد ُ وقلةُ املدقعُ الفقُر

ديُرالعمليةُالتنمويةُوضعفُرأسُاملالُُ
 
امل سساتُالتيُت

ُ حدةُ اخت فُ منُ وبالرغمُ ُالبشري.ُ فيُُهذهُ القيودُ

العربية ُفإ النموُُامل موعاتُاالقتصاديةُ نُق يةُفسقُ

االقتصاديُوطبيعتهُتبقىُاملس لةُاملرك يةُالتيُيجبُعلىُُ

النموُُ طبيعةُ اخت فُ معُ عال ت اُ م  التنميةُ سياساتُ

 والهدافُاملرجوةُمنهُ.

 التحديات التنموية العربية .2

القيودُُ منُ مجموعةُ العربيةُ الدولُ تعرفُ

علىُ االقتصادُ قدرةُ منُ تحدُ التيُ الهيكليةُ والتحدياتُ

وتح السريعُ اقتصادُُالنمُو نحُو الهيكليُ التحولُ قيقُ

قيدُُ تواجهُ النفطيةُ غيُر العربيةُ فالدولُ صناعيُحدي .ُ

ُ
 
فيُاالدخاُرمقارنةُُُُاملواردُبحدةُحي ُإ  اُتواجهُانخفاضا

املوازنةُوع  ُُ معُع ُ  يتزامنُ املوارد(ُ )فجوةُ باالستثماُر

ُ
 
فيُُُُميزانُاملدفوعات.ُكماُتعرفُعديدُمنُالدولُارتفاعا

الع الدينُ ُمعدالتُ
 
وتدهورا االقتصاديُُُُامُ االستقراُر فيُ

ُُ باإلضافة التضخم.ُ ارتفا ُ خاصةُ كفايةُُُُإ ُىالكليُ عدمُ

القطاعاتُُ معدالتُاالستثمار ُفإنُتوزيعهُعلىُمختلفُ

قطاعاتُُ فيُ لترك هُ وخلمُ إنتاجيتهُ انخفاضُ علىُ يدلُ

منخف ةُاملردودُاالقتصاديُمثلُقطا ُالعقاراتُوالبنيةُُ

اإلنتا غيُر والخدماتُ القيمةُُالتحتيةُ منخف ةُ جيةُ

ُامل افة.ُُ

فيُُ االستثماُر فيُ العربيةُ الدولُ جهودُ منُ بالرغمُ

ُُ أدت والتيُ العامُ عرن ُُُُإ ُىالتعليمُ بشريُ مالُ رأسُ بنا ُ

معتبر ُإالُأنُهنالمُم  راتُعديدةُتدلُعلىُأنُجودةُُ

أدتُُ واستخداماتهُ البشريُ املالُ ُإ ُىرأسُ فجوةُُ خلقُ

املعرفةُُمعرفيةُوتقانيهُكبيرة ُخاصةُفيُ لُتساُر  ُوتائُر

ُ الوضعُ هذاُ أدىُ والتقانية.ُ ُإ ُىالعلميةُ منُُُ اإلق لُ

معُُ ارتباطهُ منُ قللُ وكذلمُ الثروةُ خلقُ فيُ فعاليتهُ

معدالتُُ ارتفا ُ فيُ افعكسُ مماُ العمل ُ احتياجاتُسوقُ

االرتفا ُُ وزادُ املتعلم.ُ الشبابُ بطالةُ وخاصةُ البطالةُ

تفاقمُُ منُ العملُ وقوةُ السكانُ نمُو ملعدالتُ التاريخيُ

سار ُُم مماُ االجتماعيةُ والتنميةُ العملُ سوقُ شكلةُ

مستوىُالتدفقُنحُوسوقُالعملُاملحليُوالخارجيُوكذلمُُ

ُتوسعُرقعةُالقطا ُغيُرالرسميُوالفقر.ُُ

ومعهاُُ امل سساتُ بنا ُ لُ
 
شك ي  أخرىُ ناحيةُ منُ

الدولةُالتنمويةُح ُرال اويةُوالعاملُالساس يُفيُالتقدمُُ

تاجيُالُيقومُويستدامُإالُُنُاالستثماُراإلنُلالتنمويُوخلمُ

فيُ لُبيئةُاقتصاديةُوماليةُقادرةُعلىُتحفيزهُوتوجي هُُ

بهُُ املحدقةُ املخاطُر وتقليلُ ُإ ُىوحمايتهُ الدفى.ُُُ الحدُ

كبيرةُتتمثلُُُُفجوةُم سسيةوتواجهُأغلبُالدولُالعربيةُُ

فيُانخفاضُمستوياتُالتنظيمُوالتخطيطُوخاصةُإنفاخُُ

ارتفا ُمستوياتُُُُإ ُىالسياساتُالعامةُال يدة ُباإلضافةُُ

القيامُُ تكاليفُ وارتفا ُ اإلداريُ والفسادُ البيروقراطيةُ

ُبالعمالُوتدهوُربيئةُالعمالُوالتنافسية.ُُ

الصعيدُُ علىُ واملاليةُ االقتصاديةُ التطوراتُ أدتُ

فرضُاإلص حاتُالليبراليةُُُُإ ُىواملعروفةُبالعوملةُُالدو يُُ

فيُالدولُاملتعثرةُوالتيُطلبتُبرامجُتمويلُمنُامل سساتُُ

العامليةُوماُُ التجارةُ أنُقيامُمنظمةُ املاليةُالدولية.ُكماُ

الدعمُُ وتحريمُ الحمايةُ ملنظومةُ تفكيمُ منُ ت هاُ

أدىُُ اإلنتاجيةُ السياساتُُُُإ ُىللقطاعاتُ مفعولُ إبطالُ

)جدولُُالصناعي االنتقائيةُ هانت1ُُةُ أ  اُ يعتقدُ التيُ ُ)

السببُالرئيس يُفيُازدهاُردولُجنوبُ رقُأسياُواليابان.ُُ

هذاُالوضعُالعامل ُال ديدُوضعُاالقتصاداتُالعربيةُفيُ

املتكافئةُُ غيُر واملنافسةُ االنفتاحُ نتيجةُ صعبُ موقفُ

ُ ُإ ُىوأدىُ منُُُ العديدُ تفكيمُ وأحياناُ التصنيعُ تباطئُ

التحوي الصناعاتُُالصناعاتُ غراُر علىُ العربيةُ ليةُ

أدىُُ الشديدُ االنفتاحُ أنُهذاُ ارتفا ُُُُإ ُىالنسيجية.ُكماُ

الوارداتُوقللُمنُجاخبيةُاالستثماراتُالجنبيةُاملبا رةُُ

الصدماتُُ تجاهُ االقتصاداتُ هشا ةُ منُ زادُ مماُ
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املدفوعات.ُُُ ميزانُ علىُ ال غوطاتُ منُ وم يدُ الخارجيةُ

القا ال ديدُ التنمويُ النموخجُ علىُُإنُ التركيُز علىُ ئمُ

وسياساتُُ التمييزيةُ غيُر الفقيةُ الصناعيةُ السياساتُ

تحسينُالبيئةُالتنافسيةُو نُهانتُضروريةُلبنا ُالقدرةُُ

النموُُ لتحقيقُ هافيةُ غيُر العربيةُ للصناعاتُ التنافسيةُ

ُالقويُواملستدام.ُُ

فيُُ محوريةُ ق يةُ تشكلُ التمويلُ مس لةُ الزالتُ

حي االقتصادية ُ التنميةُ مشاريعُُتحقيقُ تمويلُ إنُ ُ 

مواردُُ يتطلبُ واالجتماعيةُ االقتصاديةُ التحتيةُ البنيةُ

ُ
 
ع  ا تعرفُ التيُ خاصةُ الدولُ قدراتُ تفوقُ فيُُُُضخمةُ

ُ
 
وضغطا ُُُاملوازنةُ

 
ُُُجبائيا

 
خدمةُُُُمرتفعا تكاليفُ وارتفا ُ

الدينُالعام.ُوبالرغمُمنُتوفُربدائلُتمويليةُحديثةُمثلُُ

املحلُي الخا ُ القطا ُ معُ الشراهاتُ والجنبي ُُُُتطويُر

الصكوكُاإلس ميةُفانُتماديُالدولُفيُارتفا ُُ و صداُر

خاصةُُ اإلص ح ُ علىُ الدولُ قدرةُ وعدمُ العامُ اإلنفاقُ

نُالدولُُإإص حُمنظومةُالدعمُالعامُاملكلفُللموازنة ُف

مشاريعُُ لتنفيذُ قويةُ ماليةُ رافعةُ تمتلمُ الُ أصبحتُ

ويلُُاستثماريةُقادرةُعلىُتغييُرهيكلُاالقتصاد.ُيعتمدُتم

علىُُ الشرهاتُبشكلُأساس يُ قبلُ اإلنتاجيةُمنُ املشاريعُ

ائتمانُُ وخطوطُ قروضُ منُ التقليديُ املصرفيُ التمويلُ

ونشكلُأقلُعلىُفتحُرأسُاملالُعبُرأسواقُالوراقُاملالية.ُُ

ال مانُُ مطالبُ عبُر التحوطُ تحبذُ املصارفُ أنُ كماُ

ودورةُُُُإ ُىباإلضافةُُ املرتفعُ العائدُ خاتُ املشاريعُ تمويلُ

ُرأسُا
 
ُُُملالُالقصيرة.ُهذهُالتركيبةُاملاليةُخلقتُتحيزا

 
ُُكبيرا

ضدُاملشاريعُالصغيرةُخاصةُالنا ئةُواملغامرةُوساهمتُُ

فيُتش يعُفيُطفراتُاالست  كُوالنشاطاتُغيُراإلنتاجيةُُ

ُعبُرتمويلُالتجارةُوالعقار.ُُ

خلقتُُ النفطيةُ غيُر العربيةُ الدولُ عكسُ علىُ

فيُالدولُالخليجيةُُ النفطيةُ اقتصاداتُالُتواجهُُالوفرةُ

نفسُالقيودُالتنمويةُالتيُتمُخكرهاُأع ه ُبماُأ  اُتواجهُُ

ُ
 
أساسا متعلقةُ هيمنةُُُُتحدياتُ منُ السلسُ الخروجُ فيُ

علىُ قادُر متنو ُ إنتاجيُ جهاُز بنا ُ خ لُ منُ النفطُ

النموخجُُ خلقهُ الذيُ االقتصاديُ الرفاهُ استدامةُ

ُالتنمويُ.

 ما هو النمو االقتصادي الواجب استهدافه .3
 حتديات التنمية    ملواجهة

يقاسُُ االقتصاديةُ التنميةُ فيُ املحرُز التقدمُ إنُ

ُ
 
يجُُعموما الفرد.ُ دخلُ نمُو تتوفرُُُُببمعدلُ فيُمعدلُُأنُ

ُُ االقتصاد ُُنمُو حتى أساسيةُ فيُُُيخصائصُ بفعاليةُ سهمُ

وهيُفسقُالنموُُُالخاصيةُالو ُىتحقيقُالتنميةُاملنشودة.ُ

نخف ةُُُُذياملطلوبُاُل توسطةُوم  يسمحُللدولُالعربيةُم 

الدخلُُبلُُالدُخ فخُ غادرةُ ُوم  الذيُُال عيفُ املتوسطُ

عدلُُ م  يكونُ أنُ يجبُ الدفىُ الحدُ فيُ منذُعقود.ُ تعيشهُ

مُوالسكانُلك ُ
 
عدلُن مُوالناتجُاملحليُاإلجما يُأعلىُمنُم 

 
ن

ُالفقر.ُُ ُبتقليل ُيسمح ُبشكل ُالفرد ُبارتفا ُدخل تدلُُيسمح

تحولتُُ التيُ الدولُ أنُُإ ُىتجربةُ حديثةُ صناعيةُ ُُُهدولُ

معد منُُيتطلبُ أعلىُ نمُو يحد 6ُُالتُ حتىُ سنوياُ ُ%

معقولة.ُُ فيُ جالُ ُ)التحولُ ال دولُ الدول1ُُيشيُر أنُ ُ)

تحتاجُُ الخليجيةُ غيُر ملغادرةُُُُإ ُىالعربيةُ طويلةُ فتراتُ

مصيدةُالدخلُال عيفُواملتوسطُإخاُاستمرتُفيُنفسُُ

ُفسقُالنمو.ُُُ

ُُ باملقابل ُُ لُ
 
شك

 
ُجودةت االقتصادُيُ ُالنمُو ُُ

 
ُُعام 

ُفيُُ
 
حي ُإنُالدولُالتيُُُُ التنمويةتحقيقُالهدافُُأساسيا

ُتعتمدُُ
 
النموُُُُأساسا يكونُ أنُ تحتاجُ الوليةُ املواردُ علىُ

ينتقلُاالقتصادُُ الهيكليُحتىُ التحولُ ُعلىُإحدا ُ
 
قادرا

ُُُُإ ُى واملتنو . الحدي ُ الصناعيُ االقتصادُ ليحد ُُمرتبةُ

يةُُهذاُالتحولُالهيكليُفإنُنمُوقطا ُالصناعاتُالتحويل

القطاعاتُالولية.ُكماُيجبُُ يجبُأنُيكونُأعلىُمنُنمُو

ُ
 
فيُبنيةُُُُأنُيرتبطُمعُهذاُالتحولُفيُالبنيةُاإلنتاجيةُتحوال

السلعُُ منُ الصادراتُ حصةُ ترتفعُ بحي ُ الصادراتُ

ُ هذاُ الولية.ُ الصادراتُ حسابُ علىُ النموُُاملصنعةُ

علي اُُ يطلقُ التيُ العربيةُ الدولُ ُ
 
أي ا تحتاجهُ التحو يُ

يبلغُُاقتصادا لمُ اقتصادات اُ لنُح مُ وخلمُ تنوعةُ م  تُ

التنميةُُ استدامةُ منُ مكن اُ ي  الذيُ الحرجُ املستوىُ

التيُيجبُأنُتتوفُرفيُالنموُُُُالخاصيةُالثالثةاالقتصادية.ُُ
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ُُُهُو
 
ُخاصةُفيُ لُاعتمادُالسياساتُُُُأنُيكونُنموا

 
 ام 

توزيعُ سو ُ ملواجهةُ وخلمُ التنميةُ لتحقيقُ الليبراليةُ

القطا ُُ ريادةُ علىُ القائمُ للنمُو املرادفُ والثروةُ الدخلُ

ُُ االقتصادي النمُو إنُ قوُىالخا .ُ علىُ السوقُُُُالقائمُ

ُُ
 
قائما ُ

 
توزيعا عنهُ لعواملُُعلىُُيتولدُ الحديةُ اإلنتاجيةُ

حددُُُواإلنتاجُُ
 
 ُحي ُُالعائدُلكلُ ريحةُمنُالعملالتيُت

ُُ ال مساواة.ُُيتجه نحُو التركيُز منُ م يدُ إ ىُ الدخلُ توزيعُ

السياساتُُ وتع يُ  تغييُر يتطلبُ قدُ الوضعُ هذاُ

الدخلُُ توزيعُ علىُ الثُر خاتُ واالقتصاديةُ االجتماعيةُ

وتعوي هُُ العامُ الدعمُ إلغا ُ نحُو التوجهُ فيُ لُ خاصةُ

ُببرامجُقائمةُعلىُاالست داف.ُُ

فيُالنموُُُُيةُالرابعةالخاص ُُهُيالتيُيجبُأنُتتوفُر

ُُ على العملُ خ لُ منُ البطالةُ عال ةُ النموُُم  ُُجعلُ
 
غنيا

ُُ
 
يعتمدُأساسا بالتشغيلُ ُ

 
غنيا النمُو إنُجعلُ بالتشغيل.ُ

أيُبكمُيرتفعُالتشغيلُجرا ُُُُ علىُمرونةُالنمُووالتشغيُل

رتبطةُُمث ُُ%1ارتفا ُالنمُواالقتصاديُبسُُ .ُهذهُاملس لةُم 

ُُ
 
والسياساتُُأساسا العملُ وكثافةُ اإلنتاجُ دالةُ بشكلُ

مدىُُ خاصةُ اإلنتاجيةُ العمليةُ علىُ  ثُر
 
ت التيُ العامةُ

الكثافةُُ خاتُ أُو الرأسماليةُ العملياتُ فيُ االستثماُر

ُ
 
ُُُالعمالية.ُإنُتحقيقُالنمُوالغنيُبالتشغيلُليسُأمرا

 
ُُهينا

فيُُُلوخلمُُ التكاليفُواملنافسةُ نُطبيعةُالنشاطُوهيكلُ

علىُسبيلُُالع قةُبينُاإلنتاجُوالتشغيل.ُُُُالسواقُيحدُد

ُُليُةعمهيُُصناعاتُالتكريُروتحويلُاملوادُالوليةُُاملثال ُُ

املال ورأسُ الطاقةُ ُُ كثيفةُ ُُ
 
تشك للدولُُوهيُ فرصةُ لُ

ُُ ُُالنفطية العمالة التبعيةُُشحيحةُ منُ التحولُ لتحقيقُ

التجميعُُ صناعاتُ تشكلُ باملقابلُ والغاز.ُ للنفطُ

ُ غراُروالصناعاتُ علىُ ُالخفيفةُ ُُ الغذائيةُُالصناعاتُ

والنسيجيةُفرصةُللدولُخاتُالكثافةُالسكانيةُمتوسطةُُ

الدخل ُُ ومنخف ةُ ُُ املنافسةُ عنصُر توفُر فيُُ ريطةُ

منُخ لُخفضُتكاليفُاإلنتاجُخاصةُُالسواقُالدوليةُُ

والتقانةُُ املعرفةُ عاليةُ الصناعاتُ أماُ العمل.ُ تكاليفُ

استثماُر تتطلبُ فإ  اُ والتطويُر البح ُ علىُ اتُُوالقائمةُ

مالُبشريُومعرفيُمرتفعُومنظومةُموجهةُ عاليةُورأسُ

التطويُرواالخترا .ُُ التيُيجبُأنُُُُةُالخامسةيالخاصنحُو

حاباتهُللفقرا ُأيُمدىُت ثيرهُعلىُُ تتوفرُفيُالنمُوهُومدىُم 

نموُُ عدلُ م  يكونُ بحي ُ الدنياُ الشرائحُ أصحابُ دخلُ

الفقُرُ عدالتُ م  بتراجعُ يسمحُ مماُ أعلىُ وتحسنُُدخلهمُ

توزيُع فيُُالدخل.ُُُُحالةُ االستثماُر فيُ فقطُ يتحققُ هذاُ

ُالتقانةُ.القطاعاتُكثيفةُالعمالةُقليلةُاملهاراتُومتدنيةُ

 العربية   دة ترتيب أجندة السياسات التنمويةإعا .4
فيُ لُهذهُاملعطياتُاالقتصاديةُاملتمثلةُفيُتراخيُُ

وبط االقتصاديُ ُ النمُو الدولُُُ فانُ الهيكليُ التحولُ

ُ عميقةالعربيةُ بمراجعةُ طالبةُ ُم  التنمويةُُُ لسياسات اُ

التحدياتُُ تجاوُز منُ معقولُ أجلُ فيُ لتتمكنُ وخلمُ

ُُ الهيكليةُالتيُتعيقُعمليةُالتنميةُب بعادهاُاالقتصادية

السابقةُُُُُ واالجتماعيةُُُ واملالية املراجعةُ منُ والبيئية.ُ

السياساتُُ أجندةُ أنُ يتبينُ العربيةُ التنمويةُ للتجربةُ

ُالتنموية اتجاهاتُُ ث  ُ وفقُ ترتيب اُ يعادُ أنُ يجبُ

ُ الو ُىأساسية.ُ ُتتمثلُ التخطيطُُُ ممارساتُ تغييُر فيُ

العمليةُُ تكونُ بحي ُ الخططُ وتنفيذُ وصياغةُ التنمويُ

التخطيطيةُقائمةُعلىُمن  ُعلميُمتكاملُي منُتطبيقُُ

اقع.ُكماُيتطلبُالمُرصياغةُرؤيةُُ الخططُعلىُأرضُالو

ُ
 
أساسا قائمةُ للمستقبلُ ُطموحةُ هدفُُعُ تحقيقُ لىُ

التنويعُاالقتصاديُبالنسبةُللدولُالنفطيةُوالخروجُمنُُ

غيرُُ للدولُ بالنسبةُ واملتوسطُ ال عيفُ الدخلُ مصيدةُ

النفطية.ُكماُيجبُأنُتنبثقُمنُالرؤيةُخططُمتوسطةُُ

اقعُوتربطُبشكلُوثيقُالهدافُُ منطلقةُمنُتحدياتُالو

فيُ لُُ هلهُ وخلمُ العامةُ السياساتُ ب دواتُ والغاياتُ

اإلسقاطاتُُنموخ إجرا ُ علىُ قادُر كميُ اقتصاديُ جُ

بنا ُ أنُ كماُ ُ البديلة.ُ السياساتُ أثُر لتقييمُ واملحاهاتُ

النماخجُوتصميمُمنظومةُم  راتُأدا ُأساسيةُلغرضُُ

منظومةُُ تطويُر يتطلبُ والتقويمُ واملتابعةُ التقييمُ

التخطيطيةُُ الكوادُر تدريبُ الوطنيةُوكذلمُ اإلحصا اتُ

ُُ التخطيط تقنياتُ مجاالتُ والقطاعيُفيُ الكليُ التنمويُ

 بشكلُي منُتوطينُالعمليةُالتخطيطيةُبكلُمراحلها.ُُ
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الثاف يشملُُ منظومةُُُُاالتجاهُ تشكيلُ إعادةُ فيُ

علىُ بالساسُ التركيُز يتمُ بحي ُ التنمويُ التخطيطُ

خ لُُ منُ اإلنتاجيةُ القدراتُ وتنميةُ التنمويُ االستثماُر

تنفيذُسياساتُقطاعيةُانتقائيةُقائمةُعلىُمبدأُاختيارُُ

املاليةُُ افُ  الحو منُ متسقةُ ح مُ وتصميمُ الرابحينُ

لت االقتصاديةُ التشريعاتُ واستخدامُ جنيدُُوالعينيةُ

القطاعاتُُ نحُو وتوجي هاُ والعامةُ الخاصةُ االستثماراتُ

املست دفةُفيُالخططُالوطنية.ُيتطلبُاختياُرالقطاعاتُُ

التحليلُُ مناه ُ استخدامُ نحوهاُ االستثماُر وتوجيهُ

التيُُ الفشطةُ بتحديدُ تسمحُ التيُ واملتعددةُ الحديثةُ

ُ
 
ُُُتحققُأهدافُالتحولُالهيكليُقطاعيا

 
افقُُوتقانيا  ُوالتو

راتُاالقتصادُالعامل ُخاصةُاالندماجُفيُس سلُُمعُتطُو

القيمةُالعامليةُواالرتقا ُالتكنولوجيُوامل اياُالنسبيةُمعُُ

بالتشغيل.ُوتشملُُ الشاملُوالغنيُ النمُو منُ قدُر ضمانُ

"حيزُُ تحليلُ من  يةُ علىُ املثالُ سبيلُ علىُ املناه ُ هذهُ

العناقيدُُ وبنا ُ العامليةُ القيمةُ س سلُ وتحليلُ السلع"ُ

التجارةُُاإلنتا ديناميكيةُ الواردات ُوتحليلُ جية ُو ح لُ

الخارجيةُوامل اياُالنسبيةُوتقييمُالتنافسيةُالصناعية ُُ

ُُُ وبنا ُالخرائطُاالستثماريةُ.

ُ
 
لتغيُردوُرالدولةُفيُالحياةُاالقتصاديةُوبروزُُُُونظرا

نُُإالقطا ُالخا ُك عبُأساس يُفيُالعمليةُاإلنتاجيةُف

تتجهُبشكلُجديُإلدماجُُاملنظومةُالتخطيطيةُيجبُأنُُ

وخاصةُُ التنمويُ القراُر صنعُ عمليةُ فيُ الخا ُ القطا ُ

بتحقيقُُ االستثماريةُ افُ  الحو ربطُ عمليةُ فيُ التفاوضُ

ُأهدافُالسياساتُالصناعيةُللدولةُ.

ُُ الثالُ أما النموُُُُاالتجاهُ ودفعُ التنميةُ عمليةُ فيُ

صياغةُُ عمليةُ يخصُ فهُو واستدامتهُ االقتصاديُ

خات التنمويةُ ُالسياساتُ الرأسما يُُُ بالتراكمُ الع قةُ

ُ
 
ُنظرا اإلنتاجيةُوالفعالية.ُ التيُُُُوتحسينُ العواملُ لتعددُ

ف االقتصاديُ والنمُو االستثماُر فيُ تشكيلُُإت ثُر إعادةُ نُ

إجرا ُُ يحتاجُ واملاليةُ االقتصاديةُ السياساتُ أولوياتُ

أجندةُُ أولوياتُ لتحديدُ انط قُ كنقطةُ للنمُو تشخيصُ

الخوض دونُ التنموية.ُ ُالسياساتُ تقييمُُُ تفاصيلُ فيُ

نُتراكمُالدلةُوالشواهدُالتطبيقيةُفيُُإتجاربُالدول ُف

ُ تحددُ قدُ العربيةُ واملنطقةُ الناميةُ االتجاهاتُالدولُ

فيُمجالُإص حُالسياساتُالتنموية.ُوتحتويُُُُالساسية

ل مانُُ مراعات اُ العواملُ أهمُ أدناهُ املذكورةُ النقاطُ

ُي:ُُصياغةُسياساتُتنمويةُمحف ةُللنمُواالقتصاد

1. ُ
 
املنجمية ُُتشك خاصةُ الطبيعية ُ املواردُ هبةُ لُ

الغنيةُُ للدولُ التنمويُ الدا ُ فيُ حاسماُ عام ُ

والغاز.ُُ النفطُ املنجمية ُخاصةُ الطبيعيةُ باملواردُ

دخلُُ فيُ هائلةُ قف ةُ النفطيةُ الطفرةُ أحدثتُ وقدُ

القاعدةُُ أُو الكبيرةُ الهبةُ خاتُ الدولُ فيُ الدولُ

ُالسكانيةُالصغيرةُمماُحولُُ
 
ُُ.فعمةُُإ ُىُُالنفطُعموما

جودةُُ أنُ واملتقدمةُ الناميةُ الدولُ تجاربُ وتشيُر

ُ
 
ُُُامل سساتُتلعبُدورا

 
فيُتحويلُهبةُاملواردُُُُحاسما

الدخلُُُُإ ُى فيُ القف ةُ أدتُهذهُ باملقابل ُ ُُإ ُىفعمة.ُ

 حدو ُماُيعرفُُ

التكاليفُُ ارتفا ُ عنُ الناجمُ الهولنديُ باملرضُ

اتبا وبالتا يُ الحقيق ُ الصرفُ سعُر  ُُوتحسنُ

ُةاستراتيجي التصنيعُُُ تراجعُ أُو التصنيعُ ت جيلُ

وطنيةُُ بنا ُصناعاتُ حاولتُ التيُ الدولُ فيُ خاصةُ

استراتيجي إطاُر وفيُ العامُ القطا ُ إح لُُُُةبريادةُ

 الواردات.ُُ

تحتاجُُ .2 النفطيةُ الدولُ ومن اُ العربيةُ الدولُ ُُإ ُىهلُ

صناعية تسر ُُُُسياساتُ أنُ تستطيعُ حتىُ قويةُ

خارجُُ االقتصادُ وتنويعُ الهيكليُ التحولُ عمليةُ

التحولُُ يحد ُ أنُ يمكنُ الُ الولية.ُ القطاعاتُ

قويةُ صناعيةُ سياساتُ تطبيقُ دونُ الهيكليُ

ُإخفاقاتُالسوقُاملتعددة.ُُُى(ُتتحد1)الشكلُ
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ُالصناعيةُالتيُطبقت اُالنموُراآلسيويةمرتك اتُالسياساتُ(:1ُرقمُُ)ُالشكُل

ُ

ُ

ُراالستثما

الجنبيُ

املبا ر

تقييمُواختياُر

اتُأفشطةُاالستثماُر

:الجنبي

علىُتقييدُاالستثماُر

بعضُالفشطةُ

ا تراطُالدا ُفيُ

بعضُالقطاعات

است دافُبعضُ

الشرهاتُاملتعددة

ال نسية

لُترويجُوتسهي

االستثمار

ضمانُ

االستثمار

مضمانُالتحكي

أسواقُ

امل ه ت

م ه تُمتخصصةُ

عندُاملستوىُ

الثانويُوالتقني

م سساتُتدريبُ

تخصصةُعلىُ م 

مستوىُالصناعة

التكوينُبالخارجُ

لبعضُامل ه تُ

افُ لبعضُ حو

أفشطةُالتدريب

مُتطويُرالتعلي

والتدريب

اف ُ توفيُرالحو

نُعلىُالتدريبُم

خ لُالعمل

أسواقُ

التقانة

تدعيمُاستيرادُ

:التكنولوجيا

تطويُربعضُ

الخدماتُ

التكنولوجياُ

است دافُم سسات

التقانةُالعاليةُ

مشاريعُالبح ُ

والتطويُر

تدعيمُالتعاونُفي

مشاريعُالبح ُ

بنا ُم سساتُ

بحو ُمتخصصةُ

التعاونُفيُمجالُ

البحو ُ

بنا ُاملقاييس

واملعايير

نةاستيرادُالتقا

تطويُر

امل سساتُ

التقانية

تطويُرالبح 

افُ لنشُر حو

التقانة

أسواقُ

رأسُاملال

:توجيهُالقراض

إفشا ُم سساتُ

ماليةُمتخصصة

برامجُأقراضُخاصة

.لصناعاتُمحددة

.دعمُالقراض

دا ُربطُالتمويلُباُل

تطويُرامل سسات

الكبيرة

تدعيمُ

امل سساتُ

املاليةُوأسواق

املال

تحريُرأسواقُ

املال

أسواقُ

املدخ ت

:تطويُرعناقيد

االستثمارنمسيق

ترويجُالصناعة

ترويجُالروابطُ

املحلية

يُترويجُاملقدراتُف

مجالُالهندسةُ

والتصميم

اتُتطويُرالشرُه

الصغيرةُ

واملتوسطة

تُتطويُرم سسا

خدماتُ

الهندسة

وىُا تراطُاملحت

نيةُاملحلي ُبنا ُب

ةتحتيةُصناعي

فشُرالتقانة

أسواقُ

املنتجات

تنسيقُعموديُ

افق  :و

/ خططُت  يرية

سياسات

حمايةُالواردات

دعمُحكوم 

حمايةُالسواقُ

افُ ضريبيةُ حو

أهدافُالتصدير

افُ تصديرية حو

تقديمُالدعمُ

والحمايةُ

للصناعةُودعمُ

الصادراتُ

وترويجها
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3. ُ العربيةُ الدولُ واجهُ
 
م سسية"ت ُ"فجوةُ عتبرةُُُ م 

شكلُأحدُأهمُالتحدياتُالتنمويةُالتيُربماُتكونُُ
 
ت

ُ
 
ت ثيرا ملاُُُُالكثُر وخلمُ الدولُ فيُ التنمويُ الدا ُ فيُ

للم سساتُال يدةُمنُقدرةُفيُفرضُقوةُالقانونُُ

بجودةُ واالرتقا ُ والبيروقراطيةُ الفسادُ ومحاربةُ

فيُُ التنظيمُوالت طيُروالتخطيط ُوبالتا يُاملساهمةُ

خفضُالتكاليفُوتقليلُاملخاطُرودرجاتُال يقين.ُُ

قدرةُُ لكن فيُ أهميت اُ تكمنُ خلمُ منُ الهمُ

عمليةُُ وت طيُر توليدُ علىُ املحكومةُ امل سساتُ

علىُُ تطبيقهاُ وضمانُ ال يدةُ التنمويةُ السياساتُ

الحاكمةُُ النخبُ تبنيُ فإنُ وعليهُ اقع.ُ الو أرضُ

نجاحُُ فيُ مفصليُ أمُر التنمويةُ الدولةُ بنا ُ مس لةُ

العمليةُالتنمويةُوضبطُعملُامل سسات.ُهذهُهلهاُُ

االقتصاديةُ التنميةُ إنجاحُ فيُ مفصليةُ عواملُ

وتقليلُُ االستثماُر بتش يعُ املبا رةُ لع قت اُ وخلمُ

املخاطُروضبطُتكاليفُالعمالُوبالتا يُالت ثيُرعلىُُ

يتمث الُ المُر إنُ ونوعا.ُ كماُ الت كيسسسسدُُُفُيُُلاالستثماُر

 علىُالع قسسسسسسةُاإليجابيسسسسةُبينُجسسسسسسسسسسسسسسسسودةُ

ُ
 
أساسا يكمنُ المُر و نماُ والتنمية ُ فيُُُُامل سساتُ

ُوبةُإرسا ُواستدامةُم سساتُتخدمُالتنمية.ُُُصع

4. ُُ الناجحة الناميةُ الدولُ تجاربُ التنميةُُأثبتتُ دوُر

البشرُي املالُ رأسُ وخصوصاُ إحدا ُُُُالبشريةُ فيُ

القف ةُالتنموية.ُوبالرغمُمنُاإلنجازاتُالتيُحققت اُُ

أغلبُالدولُالعربيةُفيُمجالُالتنميةُالبشريةُالزالُُ

تقللُمنُفع تحدياتُصعبةُ املالُُهنالمُ رأسُ اليةُ

ُيتمثلُالتحديُالولُُ ُفيُدعمُمسيرةُالتنمية. البشري

خاتُُ العربيةُ الدولُ فيُ البشريُ رأسُ هوةُ تجسيُر فيُ

املستوىُاملتوسطُواملنخفضُمنُالتنميةُالبشريةُُ

ُمنُخ لُرفعُمستوياتُالتعليمُوالصحةُالعامة.ُُ

كماُأنُالتحسنُالكميُوتوسيعُالتعليمُأصبحُغيرُُ

ُ
 
ُلُُهافيا جودةُُوخلمُ علىُ أكثُر تعتمدُ أصبحتُ التنميةُ نُ

رأسُاملالُالبشريُوعلىُبنا ُاملهاراتُالفنيةُفيُ لُعالمُُ

رأسُُ نوعيةُ رفعُ إنُ والتقانية.ُ العلميةُ املعرفةُ علىُ قائمُ

إص حُُ علىُ سائدُ هُو كماُ فقطُ يقتصُر الُ البشريُ املالُ

منظومةُاملهارات ُُُُإ ُىالتعليمُوتحولهُمنُمنظومةُالتلقينُُ

يتعدىُُبلُُ التو يفُُُإالمُر أسسُ وتغييُر العملُ  ىُسوقُ

ُ
 
قائما ُُُوجعلهُ

 
ُُُُتماما باإلضافة الكفا ةُ رفعُ  نُُُُإ ُىعلىُ

لكسبُُ الفر ُ املتخرجُ الشبابُ و عطا ُ املنيُ التدريبُ

الريادةُ تش يعُ م سساتُ دوُر وتغييُر املهنية ُ الخبرةُ

فيُُ النا ئةُ املشاريعُ علىُ لتركُ  الصغيرةُ املشاريعُ وتمويلُ

ُاإلنتاجية.ُُامل االتُُ

املحركُُ هُو اإلنتاجيُ االستثماُر أنُ منُ بالرغمُ

فُي االستثماُر فانُ االقتصادي ُ للنمُو البنيةُُُالساس يُ

أهميةُُ يقلُ الُ والتقانيةُ التقليديةُ االقتصاديةُ التحتيةُ

ُال سسسسس  ُالساس يُمسسسسنُمكونسسسسساتُالبيئةُُ ُيشكل عنهُوخلمُلنه

لتُ  الداعمسسسسسسة وكذلمُ تكاليفُُلإلنتسسسسسساجُ علىُ املبا ُر ثيرهُ

ُ
 
ُُاإلنتاجُوبالتا يُعلىُتنافسيةُالقطاعاتُاإلنتاجية.ُُونظرا

املا يُللدولُلتنفيذُمشاريعُبنيةُتحيةُكبيرةُُ ل يقُالحيُز

نُبرامجُوصيغُالشراكةُماُبينُالقطا ُالعامُوالخا ُُإف

تشكلُفرصةُحقيقيةُللن وضُباالستثماُرفيُالبنىُالتحتيةُُ

إنتا فيُتحسينُ جيةُاالستثماراتُوالصولُالعامةُُوكذلمُ

تشيرُُ الخا .ُ القطا ُ منُطرفُ اإلدارةُ عقودُ منُخ لُ

صيغُُ وفقُ باالستثماُر الخاصةُ الدو يُ البنمُ بياناتُ

لمُُ العربيةُ الدولُ أغلبُ أنُ الخا ُ القطا ُ معُ الشركةُ

ُاملديونيةُالعامةُُ ُتفاقم ُفيُ ل ُالفرصةُخاصة تستغلُهذه

 البنىُالتحتيةُ.ُوعدمُقرت اُعلىُحشدُاملواردُلتطويُر

5. ُ الكليةتشكلُ االقتصاديةُ ُاإلدارةُ ُُ
 
عام  ُُال يدةُ

ُ
 
فيُتحقيقُاالستقراُراالقتصاديُواملا يُورفعُُُُحاسما

والحفُا للعملةُُُُظاالدخاراتُ الشرائيةُ القدرةُ علىُ

مماُُ والخارجيةُ الداخليةُ املوازينُ منُخ لُضبطُ

نحوُُ املواردُ وتوجيهُ التضخمُ فيُ بالتحكمُ يسمحُ

املاليةُُ السياساتُ أدواتُ خ لُ منُ االستثماُر

والنقدية.ُأغلبُدولُالعالمُعرفتُفتراتُطويلةُمنُُ

نتيجةُُ التضخمُ معدالتُ وتدف ُ املا يُ االستقراُر

ُاملتشددةُالتيُطبقت اُُالسياساتُاال قتصاديةُالكلية

ُُأنُالزماتُُ الدولُمنذُأواخُرثمانياتُالقرنُاملا  ي.

كوفيد أزمةُ وأخرهاُ طويلةُ فترةُ منذُ 19ُُ-املتتاليةُ



 

 

 

12 

ُ املطافُ فيُ  ايةُ ُإ ُىأدتُ املديونيةُُُ عودةُ بحُ

الكليُُ االقتصاديُ اإلطاُر تدهوُر أنُ والتضخم.ُ

 ر.ُُمجدداُسوفُيعقدُعمليةُالنمُواالقتصاديُأكث

التحوالتُُ .6 خلقت اُ التيُ االقتصاديةُ الديناميكيةُ إنُ

أدتُُ والتيُ ُإ ُىالكونيةُ وتوسعُُُ والعوملةُ االنفتاحُ

املبا رُُ الجنبيُ االستثماُر العامليةُوخاصةُ التجارةُ

ُتترجمُُ يخرجُالدولُالعربيةُغيرُُُُقوُينموُتحو يُُُُإ ُىلم

النفطيةُمنُمصيدةُالدخلُوخلمُلسببينُأساسينُُ

ا استعدادُ عدمُ ملواجهةُُوهماُ املحليةُ القتصاداتُ

توجيهُُ عدمُ وكذلمُ القويةُ الخارجيةُ املنافسةُ

اإلص حاتُوالسياساتُلبنا ُجهاُزإنتاجيُقوي.ُأماُُ

بالنسبةُللدولُالنفطيةُفانُهذهُالفترةُت امنتُمعُُ

فيُُ وساهمتُ والغاُز النفطُ أسعاُر فيُ قوىُ ارتفا ُ

العقارُُ علىُ خاصةُ قويةُ إنفاقُ طفراتُ تمويلُ

ان سنةُُواالست  كُ العامليةُ املاليةُ الزمةُ معُ ت تُ

2009ُ ُُ القويُ  ايةُ التراجعُ 2014ُونعدهاُ وأزمةُُُ

19ُُُ-كوفيد حول2019ُُ  ايةُ الحقائقُ هذهُ إنُ ُ ُ.

فيُُ النظُر إعادةُ الدولُ عبىُ تحتمُ والتنميةُ التجارةُ

نمطُتنميت اُفيُمجالُدوُرالتجارةُالخارجيةُوتقييمُُ

 .ُُعمليةُتفكيمُالحمايةُال مركيةُوغيُرال مركية

تقعُُ .7 العربيةُ الدولُ اقتصاداتُ أغلبُ منُ بالرغمُ

ُُ التقنيبعيداُعنُحدود واإلبدا ُ وكذلمُُاالخترا ُ ُ 

العامل ُُ التكاليفُ ال   ُالعلىُمنُسلمُ فيُ وقوعهاُ

ُبنا ُُ ُتواجهُصعوبة ُأغلبُالدولُالعربية وبالتا يُفإن

ُإماُعلىُاملعرفةُوالتقانةُأوُُ جهاُزإنتاجيُتنافس يُقائم

الوضعُُ هذاُ منُ ويستثنىُ اإلنتاج.ُ تكاليفُ تدف ُ

لهاُُ يسمحُ فسبيةُ ميزةُ تمتلمُ التيُ النفطيةُ الدولُ

قائمةُعلىُالكثافةُالطاقويةُمثلُُُُبإقامةُصناعات

كماُُ الخام.ُ الوليةُ املوادُ وتشكيلُ وصهُر تكريُر

الصناعاتُُ بعضُ العربيةُ الدولُ بعضُ تمتلمُ

التجميعيةُفيُمجالُالكهربا ُوالنقلُواإللكترونياتُُ

بعضُالصناعاتُالكيماويةُوالنسيج.ُُُُإ ُىباإلضافةُُ

فيُُُُإ ُىبالنظُرُ والتقنيةُ العلميةُ املعرفةُ دوُر ت ايدُ

لعملياتُاإلنتاجيةُوالتيُيمكنُتلخيصهاُفيُالثورةُُا

ف الرابعة ُ الصناعيُُُإالصناعيةُ الهيكلُ تعديلُ نُ

استدامتهُُ ل مانُ حتميةُ ضرورةُ أصبحُ العرن ُ

التحولُُ هذاُ ُ الحدي .ُ العصُر لتغيراتُ ومواكبتهُ

التكنولوجيُُ التطويُر علىُ التركيُز منُ م يدُ يتطلبُ

وخلُم الصناعيةُ االستراتيجياتُ ضمنُ ُُللصناعةُ

فيُُ منُخ لُسياساتُعلميةُتنتجُرأسُمالُبشريُ

التخصصاتُالعلميةُالدقيقةُالحديثة ُوقسسسسادُرعلىُُ

الحديثةُُ التقاناتُ إفشا ُنقلُ وتش يعُ وتوطين ا ُ

وربطُُ التقانية ُ امل االتُ فيُ النا ئةُ امل سساتُ

علىُُ اإلنفاقُ ورفعُ التطبيق ُ بالبح ُ ال امعاتُ

يس سوفُ االتجاهُ هذاُ والتطوير.ُ محُُالبحو ُ

اإلنتاجيةُُ ورفعُ االبتكاُر دائرةُ بتوسيعُ تدريجياُ

والتنافسيةُمماُيسمحُباستدامةُالنمُواالقتصاديُُ

 والخروجُ  ائياُمنُمصيدةُالدخلُاملتوسطُ.

ُ
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 سسةُعربيةُإقليميةُمُ ُُاملعهد العربي للتخطيط
ربحية ُمقُرمُ  الكويت ُت سستُُستقلةُغيُر هاُدولةُ

االقتصاديةُُُُوت دُفُُ 1980عامُُ التنميةُ دعمُ إ ىُ

بنا ُُ خ لُ منُ العربيةُ الدولُ فيُ واالجتماعيةُ

وتقديمُُ البحو ُ و عدادُ الوطنيةُ القدراتُ

وعقدُُ امل سس يُ والدعمُ االستشاريةُ الخدماتُ

ُاللقا اتُالتنمويةُوالنشر.ُُ

The Arab Planning Institute is a regional 

independent non-profit organization 

established in 1980 and located in the 

State of Kuwait. The Institute aims at 

supporting socio-economic development 

in Arab countries through capacity 

building, consultancy, research, holding 

conferences and publication.  
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