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 ساتسلسلة موجز السيا تقديم 

من   بمبادرة  للتخطيط  العربي  املعهد  أسس 

في   الكويت  كمؤسسة    سبعيناتدولة  املاض ي  القرن 

شؤون   في  م تخصصة  م ستقلة  عربية                                         إقليمية 

وبحكم  التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية.  

بناء القدرات وتقديم االستشارات  تجربته الطويلة في  

ونشر   العلمية  اللقاءات  وتنظيم  البحوث  وإجراء 

أصبح   تخصصاته،  مجال  في  أهم  املعهد  املعرفة  من 

التنموي وذلك من  الفكري  املراكز  ة العربية في املجال 

املهتمين  و                                             خالل م ساهماته في تنوير م تخذ القرار العربي  

الساحة   على  باملستجدات  العربي  التنموي  بالشأن 

والبحوث   الدراسات  خالل  من  وكذلك  الفكرية 

مجال السياسات وإصدار التقارير املتخصصة مثل   في 

 العربية.  تقرير التنميةتقرير التنافسية العربية 

العربي وقد   للمعهد  التنموي  الفكر  تطور 

ومع   املرحلة  م قتضيات  مع   
 
تماشيا                          للتخطيط 
 
              

واالجتماعي واملالية  االقتصادية    ة التطورات 

حقبة   على  خالل  والدولي.  العربي  الصعيدين 

على    
 
مركزا للمعهد  الفكري  التوجه  كان        الثمانيات 
 
                                        

 طا
 
التنموي والذي كان آخذا     إشكاليات التخطيط 
 
بع                                         

 على استثمارات القطاع العام في إطار  
 
                                     اإللزامية ومركزا
 
               

استراتيجية إحالل الواردات وبناء القدرات اإلنتاجية  

هور مشاكل املديونية وص عوبة  
 
                            الوطنية العامة. ومع ظ
 
                     

نهاية  التوجه  بدأ  التنموي  املنهج  هذا  استدامة 

الثمانيات والتسعينات نحو دراسة سياسات التعديل  

شاكل ميزان املدفوعات واملديونية والتوجه  الهيكلي وم

 نحو سياسات ليبرالية قائمة على توسيع رقعة اقتصاد  

 

األسعار     وتحرير  الخاص  القطاع  وم ساهمة                                             السوق 

 والبحث عن التوازنات االقتصادية الكلية. 

تقرير   بإصدار  التوجهات  هذه  وتوجت 

التنموية   السياسات  أن  باعتبار  العربية  التنافسية 

الصادرات  الع ترويج  موذج 
 
ن على  ز 

 
رك
 
ت أصبحت                       ربية 

 
       

 
  
 
            

االقتصاد   تنشيط  إلعادة  الخارجية  التجارة  وتحرير 

                             وتحقيق م عدالت نمو م ستدامة.

التنموي   الفكر  بدأ  الجديدة  األلفية  بداية  في 

يتجه نحو التركيز على التنمية البشرية وتحقيق أهداف  

والتي   تحقيق  األلفية  الى  االجتماهدفت  عية  العدالة 

النمو الشامل والغني بالتشغيل.    وتعزيز                 وم حاربة الفقر  

ردة فعل على   عتبر 
 
ت التنموي  الفكر  في  التطورات                    هذه 
 
                               

التي   الدخل  توزيع  مسألة  في  القوية  افات  االنحر

ردة   وتميزت  واشنطن.  افقات  تو سياسات  سببتها 

العاملي   البشرية  التنمية  تقرير  بظهور  الفكرية  الفعل 

لوطنية والتي سمحت بإعادة التوازن  وكذلك التقارير ا

هور  
 
     ملسألة النمو والتوزيع في الفكر التنموي. وقد زاد ظ
 
                                                

وارتفاع   البيئي  التغير  خاصة  البيئية  التحديات 

التنمية   هور مسألة 
 
إلى ظ الكربون والتلوث                     م ستويات 
 
                              

ذلك   إلى  باإلضافة  الدولية.  األجندة  في  املستدامة 

لصدمات الخارجية التي  يشهد العالم تسارعا في وتائر ا 

املالية   األزمات  نتيجة  العاملي  االقتصاد  لها  يتعرض 

مع    
 
وتماشيا الوبائية.  األزمة  وآخرها  املربكة       والتقانة 
 
                                              

هذه التطورات الفكرية توجه املعهد العربي للتخطيط  

عربي   فكري  كمرجع  العربية  التنمية  تقرير  إطالق  إلى 

ويقت العربي  التنموي  اقع  الو بمعق  الحلول                                        ي حلل  رح 

                                             ملواجهة تحديات العصر ويستشرف م ستقبل التنمية  

 

 ات ـسالسيا زـموج
 2022مايو / األولالعدد 

 "أجندة السياسات التنموية حتديات التنمية العربية وضرورة إعادة ترتيب"
 بلقاسم العباسد. أ.إعداد: 
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العربية في ظل التحوالت العميقة التي يشهدها العالم  

املعرفة دور  وتعاظم  والتقاني  العلمي  التطور  في    جراء 

 العملية االقتصادية.

النشر   وتوسع  الرقمية  التقانة  سمحت  كما 

العلم وامل في عالم نشر  بإحداث ثورة  عرفة  اإللكتروني 

بين   معدومة  والزمانية  املكانية  املسافة  وأصبحت 

رفع   مما  التنموي،  بالشأن  واملهتمين  الفكر  مراكز 

املعرفة   صناعة  تتم  بأن  املراكز  هذه  على  التحدي 

نحو   باألساس  م وجهة  م دة وجيزة، وكذلك  في                                                 ونشرها 

 صناع القرار ومركزة على صياغة السياسات التنموية. 

هذا  فو إصدار  قرر  طار  اإل ي    وجز    م  "املعهد 

بحيث تكون املساهمات  إلكتروني  بشكل  "  السياسات 

الخ ذوي  بالقضايا    ذات  واملعرفةرة  بمن  الصلة 

بإعادة   وتسمح  العربية  الدول  واجه 
 
ت التي                                   التنموية 
 
               

سهم في رفع  
 
            تركيز االهتمام حول القضايا الحرجة التي ت
 
                                       

 تحديات التنمية العربية.  

                      اف إلى ج ملة إصدارات                       هذا اإلصدار والذي ي ض

موجز                                          املعهد له صبغة خاصة وذلك ألنه ي قدم بشكل  

 عن التعقيدات  و 
 
               م ختصر ويكتب بشكل غير فني بعيدا
 
                               

اقع   الو وصف  على  إصدار  ل 
 
ك في  ز 

 
وي رك                         األكاديمية، 

 
      

 
                

الحلول   اقتراح  و والقيود  التحديات  واستنباط 

 العملية املوجهة لصناع القرار. 

و  البراغماتي  املنهج  فإنه هذا   
 
صعبا كان        إن 
 
           

لدى   وصدى  قيمة  له  اإلصدار  يكون  لكي  ضروري 

يأخذ بعين  كما أن هذا اإلصدار الجديد  ،  القراء العرب 

يتبعه    االعتبار  وما  العربية  االقتصادات  تمايز  مسألة 

،  من الدول                     م ختلفة لكل مجموعة  وحلول  من تحديات  

ولذلك فإن منهج دراسات الحالة واملقارنة خاصة مع 

ذات األداء الجيد سيكون من بين املناهج التي  الدول  

في   
 
م هما  

 
مرجعا اإلصدار  ليصبح  تشجيعها      سيتم 

 
      

 
                               

آخر    
 
تحديا ه نالك  أن  كما  العربية.  التنمية        أدبيات 
 
                                           

                                                 ي واجه مسألة اقتراح السياسات والذي سيكون له أثر  

على مصداقية اإلصدار بقدر ما تعلق األمر بمصداقية  

ه   ذاتها.  السياسات  بين                           تنفيذ  ما  واضحة  هوة  نالك 

التنموي   والتقدم  والسياسات"  "اإلصالحات  مشروع 

تطبق   جهة  من  اقع.  الو أرض  على  العربية  الدول  في 

                                                 الدول برامج سياسات تنموية م نذ استقاللها وفي نفس  

                                                 الوقت تشهد هذه الدول ركودا في م ستواها التنموي،  

الدخل   مصيدة  في  يعيش  أغلبها  إن  الضعيف  بل 

لم  املتوسطو  العربية  الخليج  الدول  فباستثناء   .

                             االنتقال إلى م ستوى دخل أعلى  الدول العربية  تستطع  

 . .من الذي هي موجودة فيه 

ف أخرى،  ناحية  اإلصالحات  ن  إمن  برامج 

االقتصاد   من  كبير  قدر  فيها  واملالية  االقتصادية 

أسباب   من  هام  جزء  اإلصالح  ومقاومة  السياس ي 

حال عنها  نجم  والتي  التنمية  تعثرها  في  الجمود  من  ة 

العربية. إن التجارب الناجحة حول العالم أثبتت دور  

السياسات ديناميكية  واملؤسسات    "جودة"  خلق  في 

وتسريع   التحديات  تخطي  في  تتمثل  إيجابية  تنموية 

                                                      وتائر النمو وتوزيعه على أكبر قدر م مكن على املواطنين،  

السياسات "موجز  إصدار  ي حاول  ما  بالذات  "                                             وهذا 

 إثباته بالدالئل والبراهين العلمية والتجارب الناجحة.  

م   هو  السياسات  م                      موجز  فكرية                  ساهمة 
 
 رك
 
زة    

 
 
أساسا وتهتم  العربية  الدول  في  التنمية  بقضايا   تعنى 
 
                                                  

 
 
 بتحليل السياسات التنموية في الدول العربية. ونظرا
 
                                                  

في   بالتوسع  يسمح  ال  والذي  لها  الخاص  للطابع 

في  املؤثرة  والعوامل  الشواهد  ودراسة  التحاليل 

ف والتنمية،  االقتصادية   إالظواهر 
 
ك  ن 
 
من      عدد  ل 

 املوجز يجب أن يتمحور حول أربعة محاور أساسية: 

من   ▪ عدد  كل  بطرح    موجز يبدأ  السياسات 

بتبعاتها   ربطها  مع  دراستها  املراد  اإلشكالية   

وم  ا العربية  البالد  على  هو                                لتنموية  بما  قارنة 

 . قائم على الصعيد العاملي

▪  
 
ت التي  األساسية  التحديات   إبراز 
 
الدول                                واجه 

املطروحة   باإلشكالية  ذلك  وعالقة  العربية 

 املتبعة.   بالسياسات  خاصة فيما يتعلق 
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نضبط ومختصر لتجليات                      تقديم تحليل علمي م   ▪

          تلخيص م  هذه اإلشكالية وذلك من خالل  
 
 حك
 
م    

وغير فني للمؤشرات والنماذج والبيانات على أن  

 
 
 ت
 
  

 
 لخ
 
وشكل    ،ص هذه املؤشرات في جدول واحد  

بياني واحد. كما يحبذ أن تضاف مجموعة دول  

      . أو أقاليم للمقارنة

املوظفة   ▪ للسياسات  موضوعي  تقييم  إجراء 

التركيز   مع  املدروس  التنموي  التحدي  ملواجهة 

الجي املمارسات  في  على  العالم خاصة  دة حول 

القريب   التنموي  املستوى  ذات  النامية  الدول 

 من الدول العربية 

ج   ▪ الكفيلة            اقتراح  العملية  السياسات  من  ملة 

م   في  ملموس  تقدم  التحدي                          بتحقيق  واجهة 

استنادا ملا عرض من ممارسات جيدة مع إبراز  

موضوعي   بشكل  القيود  مع  التعامل  كيفية 

عن  لى  إباإلضافة   تنجم  التي  التكاليف 

السياسات والفرص املتاحة والضائعة في حال  

حالها،   على  األمور  بقاء  أو  السياسات  تطبيق 

 وكذلك تقييم البدائل املستقبلية املمكنة. 

 السياسات موجز وجماالت حماور

  بحيث   املختلفة   اإلسهامات  انتقاء  يتم  سوف

 
 
 ت
 
  

 
 غط
 
  االقتصادية   املجاالت   في   التحديات   مختلف   ى  

 :التالية املحاور  وفق والبيئية  واالجتماعية واملالية 

  والسياسات   االقتصادي   واالستقرار   النمو  (1)

)السياسات  االقتصادية   النقدية   الكلية 

 . واملالية( 

  الهيكلي   والتحول   التنموي   التخطيط (2)

 .الصناعية  والسياسات

 .العمل  سوق   وسياسات السكان قضايا (3)

  واالستثمار   الخارجية   والتجارة  العوملة  (4)

 .اإلقليمي والتعاون   والهجرة  األجنبي

 .والعلوم  والتعليم البشري  املال رأس (5)

  إدارة   وقضايا  املؤسسات   وبناء  الحوكمة  (6)

 .العام القطاع

  االجتماعية،   السياسات   البشرية،  التنمية (7)

 .الدخل وتوزيع  والفقر 

  والتغير   البيئة،  وقضايا  املستدامة   التنمية (8)

 .والنفط املتجددة، والطاقات  املناخي،

  القطاع   وتنمية  املال   وأسواق  التمويل  (9)

 .واملتوسطة الصغيرة  واملشروعات  الخاص

واالقتصاد الرقمي،    ،واالبتكار  ،التكنولوجيا (10)

   .والتنافسية

 . اإلنتاجية القطاعات  تنمية (11)

 

 وهللا املوفق ملا فيه التقدم واالزدهار ألمتنا العربية،

 مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 املقدمة  .1

واجه     
 
      ت
 
الدول العربية مجموعة من  اقتصادات   

ناجمة  الهيكلية  القيود   م نذ عقود  بداية                           الراسخة  في 

أن حقبا    اكمأولي منخفض الدخل،    اقتصادمن    األمر 

تنموية  تطبيق  من   ناجعة  سياسات  بعض  غير  عززت 

عنها   نجم  مما  القيود  كاف   ا         اقتصادي    ا     نمو  هذه    غير 

إذا ما قورن بما حققته بعض  إلحداث التغير املطلوب 

الوقت  الدول   نفس  في  تنميتها  بدأت  دول  التي  مثل 

، فان  العربية باستثناء دول الخليج   جنوب شرق أسيا.

لم تستطع أن تنتقل الى مصاف  األخرى  الدول العربية  

في   واستقرت  املرتفع،  الدخل  ذات    مستوى الدول 

القاهرة  الدخل املتوسط، وذلك الن القيود التنموية  

درة  التي تواجهها  
 
     تحد بشكل كبير من ق
 
الدول على  هذه                    

اقتصادات   نحو  السريع  ناشئة التحول    صناعية 

            وم تنوعة.  

 
 
 ت
 
م تجانسة    غير  مجموعة  العربية  الدول                                          عتبر 

 وتتغير تصنيفاتها  
 
                   اقتصاديا
 
حسب املعايير  االقتصادية          

التصنيف  املستخدمة دخل  ف.   في  بمعيار  أخذنا  إذا 

البشرية   التنمية  م ستوى  أو  رقم                                   الفرد  (  1)الجدول 

من   العديد  تتشارك  مجموعات  ون 
 
ك
 
ت لنا                               تظهر 
 
 
 
          

مكن أن يستند  الخصائص الهيكلية األساسية والتي ي

تأثيرها على األداء  مدى  لكشف حجم التحديات و عليها  

ثم  التنموي  ومن  أجندة  إعادة  ،  أولويات  صياغة 

االقتصادي    ات السياس التحول  لتحقيق  التنموية 

ل  
 
شك

 
ت    املنشود. 

 
  

 
العربي          الخليج  دول  الستة    مجموعة 

التنمية   م ستوى  حيث  من   
 
تجانسا أكثر                          مجموعة 
 
                  

بالرغم  واملنوال التنموي املتبع،  االقتصادية والبشرية  

الدول  هذه  بين  الفرد  دخل  م ستوى  في  التفاوت     .                                              من 

النقلة الهائلة    الى املميز  االقتصادي  هذا الوضع  يرجع  و 

بكميات  والغاز الطبيعي  التي أحدثها اكتشاف النفط  

السكان،  كبيرة   بحجم  الجودة  قياسا  إلى  باإلضافة 

العفي  النسبية   إدارة  مؤسسات  التنمية حوكمة    ملية 

مما جنبها لعنة املوارد التي تعرفها العديد من الدول  

الطبيعية باملوارد  الغنية  تتمكن  النامية  لم  باملقابل   .

الخليجية  غير  النفطية  والعراق  وهي    الدول  الجزائر 

التنمية    ،وليبيا أو  املرتفع  الدخل  م ستوى  ب لوغ                                           من 

م تعلقة   ألسباب  وذلك   
 
جدا العالية                       البشرية 
 
سا  أسا                   

   .يجنبها لعنة املوارد              بشكل م حوكم تنميتها  ةبإدار 

العربية  تواجه  باملقابل،   الدول  النفطية  كل 

                                        استدامة تنميتها وذلك ألن م ستقبل الطاقة    تحديات

األحفورية أصبح مهددا نتيجة إقدام الدول الصناعية  

املناخي   التحول  م حاربة  سياسات  تطبيق                                          على 

والقائ انبعاث  بصفر  حصة واملعروفة  رفع  على  مة 

الطاقات النظيفة واملتجددة في مزيج الطاقة العاملي.  

التنموي   النموذج  م ستقبل  تهدد  السياسات                                             هذه 

القائم على تدوير العائدات النفطية  للدول النفطية و 

وفي تمويل    عبر اإلنفاق الحكوميأساسا  في االقتصاد  

 . ميزان املدفوعات

 
 
 باملقابل ت
 
          

 
 صن
 
في    العربية غير الخليجيةالدول  ف    

البشرية   والتنمية  املتوسط  الدخل  ذات  الدول  خانة 

أو   منها      .املتوسطةالعالية  عددا  أن  من  وبالرغم 

م تنوعة من حيث   اقتصادات  ذات  بأنها دول                                              يوصف 

أو بحصة   التحويلية عدد السلع املصدرة    الصناعات 

  من إجمالي الناتج املحلي، إال أنها نتيجة الحجم الصغير 

لم تستطع أن تخرج من  قتصادي املتواضع  اال  والنمو 

تجربتها   أن  من  بالرغم  املتوسط  الدخل  مصيدة 

ل التنموية   لهذا  تمتد  ونتيجة  الزمن.  من  عقود  ستة 

تفاقم   من  تعاني  الدول  هذه  أغلب  فان  الهش  النمو 

عجز ميزان املدفوعات واملوازنة العامة وارتفاع الدين  

خاوالتضخم  العام   الشباب،  والبطالة،  بطالة  صة 

ما بين دول    بنسب متفاوتةكل ذلك  وإن كان    والفقر،

 .  املجموعة
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 بعض مؤشرات األداء التنموي العربي(: 1الجدول رقم ) 

 الدولة

الناتج املحلي اإلجمالي  

للفرد، دوالر بأسعار 

2010 

(1 ) 
 

معدل نمو 

 دخل الفرد

(1 ) 

معدل 

الدين 

العام 

 للدخل

(2 ) 

معدل 

 التضخم

(2 ) 

معدل امليزان 

 الجاري 

(2 ) 

معدل 

 االدخار 

(2 ) 

معدل 

 االستثمار 

(3 ) 

معدل 

بطالة 

 الشباب

(3 ) 

معدل النمو 

 السكاني 

(1 ) 

معدل نمو 

 الناتج املحلي 

(1 ) 

املخزون 

 التعليمي 

(4 ) 

تصنيف 

التنمية  

 البشرية 

(4 ) 

تصنيف 

 الدخل

(1 ) 

ترتيب مؤشر  

التنافسية  

 الصناعية

(5 ) 

 مؤشر الحوكمة 

(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 الجزائر 

 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 األردن

 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 الكويت 

 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 موريتانيا 

 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 املغرب 

 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 عمان 

 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 السعودية 

 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 السودان 

 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 تونس 

 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

 صندوق النقد الدولي. -( قاعدة بيانات تطورات االقتصاد الدولي2)   البنك الدولي.    –                                       ( قاعدة بيانات م ؤشرات التنمية الدولية 1) مصادر البيانات:  
 .برنامج األمم املتحدة اإلنمائي –البشرية (  قاعدة بيانات تقرير التنمية 4)   مكتب العمل الدولي. –( قاعدة بيانات سوق العمل 3)

البنك الدولي. –                  ( م ؤشرات الحوكمة 6) .األمم املتحدة للتنمية الصناعيةنظمة    م   –( قاعدة بيانات التنافسية الصناعية 5)
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الثالثة  أما   الدول  املجموعة  في  تتمثل  فهي 

والتي   البشرية  والتنمية  الدخل  م نخفضة                                                العربية 

واجه مسألة الفقر املدقع وقلة املوارد، باإلضافة إلى 
 
                                                ت
 
 

التنموية   العملية  دير 
 
ت التي  املؤسسات  حوكمة  وء                        س 
 
                         

اختالف حدة   وضعف رأس املال البشري. وبالرغم من

القيود في املجموعات االقتصادية العربية، فإن  هذه  

قضية نسق النمو االقتصادي وطبيعته تبقى املسألة  

                                                  املركزية التي يجب على سياسات التنمية م عالجتها مع  

 اختالف طبيعة النمو واألهداف املرجوة منه. 

 التحديات التنموية العربية .2

القيود   من  مجموعة  العربية  الدول  تعرف 

والتحديات الهيكلية التي تحد من قدرة االقتصاد على  

اقتصاد   نحو  الهيكلي  التحول  وتحقيق  السريع  النمو 

تواجه   النفطية  غير  العربية  فالدول  حديث.  صناعي 

قيد املوارد بحدة حيث إنها تواجه انخفاضا في االدخار  

املوا )فجوة  باالستثمار  عجز  مقارنة  مع  يتزامن  رد( 

املوازنة وعجز ميزان املدفوعات. كما تعرف عديد من  

في   وتدهورا  العام  الدين  معدالت  في  ارتفاعا  الدول 

االستقرار االقتصادي الكلي خاصة ارتفاع التضخم.  

فإن   االستثمار،  معدالت  كفاية  عدم  الى  باإلضافة 

انخفاض   على  يدل  القطاعات  مختلف  على  توزيعه 

وذ املردود  إنتاجيته  منخفضة  قطاعات  في  لتركزه  لك 

التحتية   والبنية  العقارات  قطاع  مثل  االقتصادي 

 والخدمات غير اإلنتاجية منخفضة القيمة املضافة.  

بالرغم من جهود الدول العربية في االستثمار في  

التعليم العام والتي أدت الى بناء رأس مال بشري عربي 

مؤشرات   هنالك  أن  إال  أن    على   دل ت عديدة  معتبر، 

ستخداماته أدت الى خلق  اجودة رأس املال البشري و 

تسارع   ظل  في  خاصة  كبيرة،  وتقانيه  معرفية  فجوة 

الى   الوضع  أدى هذا  والتقانية.  العلمية  املعرفة  وتائر 

من   قلل  وكذلك  الثروة  خلق  في  فعاليته  من  اإلقالل 

في   انعكس  مما  العمل،  احتياجات سوق  مع  ارتباطه 

ا  معدالت  الشباب  ارتفاع  بطالة  وخاصة  لبطالة 

السكان   نمو  ملعدالت  التاريخي  االرتفاع  وزاد  املتعلم. 

وقوة العمل من تفاقم مشكلة سوق العمل والتنمية  

مما   مستوى  االجتماعية  سوق  سارع  نحو  التدفق 

القطاع   رقعة  توسع  وكذلك  والخارجي  املحلي  العمل 

 غير الرسمي والفقر.  

أخرى   ناحية      ي  من 
 
 شك
 
امل    بناء  ومعها  ؤسسات  ل 

والعامل   الزاوية  حجر  التنموية  في  األساس ي  الدولة 

التقدم التنموي وذلك الن االستثمار اإلنتاجي ال يقوم  

ويستدام إال في ظل بيئة اقتصادية ومالية قادرة على  

املحدقة به  تحفيزه وتوجيهه وحمايته وتقليل املخاطر  

األدنى.   الحد  العربية  و الى  الدول  أغلب    فجوة تواجه 

انخفاض مستويات التنظيم    في   كبيرة تتمثل  مؤسسية

والتخطيط وخاصة إنفاذ السياسات العامة الجيدة،  

باإلضافة الى ارتفاع مستويات البيروقراطية والفساد  

اإلداري وارتفاع تكاليف القيام باألعمال وتدهور بيئة  

 األعمال والتنافسية.  

على   واملالية  االقتصادية  التطورات  أدت 

فرض  الصعيد   الى  بالعوملة  واملعروفة  الدولي 

طلبت   والتي  املتعثرة  الدول  في  الليبرالية  اإلصالحات 

أن   كما  الدولية.  املالية  املؤسسات  من  تمويل  برامج 

تفكيك   من  تالها  وما  العاملية  التجارة  منظمة  قيام 

نظومة الحماية وتحريم الدعم للقطاعات اإلنتاجية  مل

السياسات   مفعول  إبطال  الى  الصناعية  أدى 

أنها  (  1)جدول  االنتقائية   يعتقد  السبب  كانت  التي 

الرئيس ي في ازدهار دول جنوب شرق أسيا واليابان. هذا  

في  العاملي  الوضع   الجديد وضع االقتصادات العربية 

موقف صعب نتيجة االنفتاح واملنافسة غير املتكافئة  

العديد من   تفكيك  التصنيع وأحيانا  تباطئ  الى  وأدى 

الصناعات    الصناعات  غرار  على  العربية  التحويلية 

الى   أدى  الشديد  االنفتاح  هذا  أن  كما  النسيجية. 

االستثمارات   جاذبية  من  وقلل  الواردات  ارتفاع 
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من   زاد  مما  املباشرة  االقتصادات  األجنبية  هشاشة 

الضغوطات على  تجاه الصدمات الخارجية ومزيد من  

املدفوعات.   الجد  ميزان  التنموي  النموذج  يد  إن 

القائم على التركيز على السياسات الصناعية األفقية  

غير التمييزية وسياسات تحسين البيئة التنافسية وإن  

للصناعات   التنافسية  القدرة  لبناء  ضرورية  كانت 

 العربية غير كافية لتحقيق النمو القوي واملستدام.  

قضية محورية في تشكل تمويل ال لة أمسالزالت 

تمويل مشاريع  ، حيث إن  ديةتحقيق التنمية االقتصا

البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية يتطلب موارد  

ضخمة تفوق قدرات الدول خاصة التي تعرف عجزا في  

ارتفاع تكاليف خدمة  و املوازنة وضغطا جبائيا مرتفعا  

الدين العام. وبالرغم من توفر بدائل تمويلية حديثة  

امل الخاص  القطاع  مع  الشراكات  تطوير  حلي  مثل 

تمادي  واألجنبي  فان  اإلسالمية  الصكوك  وإصدار   ،

الدول في ارتفاع اإلنفاق العام وعدم قدرة الدول على  

اإلصالح، خاصة إصالح منظومة الدعم العام املكلف  

فان الدول أصبحت ال تمتلك رافعة مالية    ، للموازنة

قوية لتنفيذ مشاريع استثمارية قادرة على تغيير هيكل  

اإلنتاجية   املشاريع  تمويل  يعتمد  قبل  االقتصاد.  من 

املصرفي الشركات   التمويل  على  أساس ي  بشكل 

التقليدي من قروض وخطوط ائتمان وبشكل أقل على 

املال األوراق  أسواق  عبر  املال  رأس  أن  فتح  كما  ية. 

الضمان   مطالب  عبر  التحوط  تحبذ  املصارف 

باإلضافة الى تمويل املشاريع ذات العائد املرتفع ودورة  

رأس املال القصيرة. هذه التركيبة املالية خلقت تحيزا  

كبيرا ضد املشاريع الصغيرة خاصة الناشئة واملغامرة 

وساهمت في تشجيع في طفرات االستهالك والنشاطات  

 جية عبر تمويل التجارة والعقار.  غير اإلنتا

العربية غير النفطية خلقت   على عكس الدول 

الخليجية   الدول  في  النفطية  ال  اقتصادات  الوفرة 

، بما نفس القيود التنموية التي تم ذكرها أعاله تواجه

متعلقة أساسا في الخروج السلس  أنها تواجه تحديات  

مت إنتاجي  جهاز  بناء  خالل  من  النفط  هيمنة  نوع  من 

خلقه   الذي  االقتصادي  الرفاه  استدامة  على  قادر 

 . النموذج التنموي 

 ما هو النمو االقتصادي الواجب استهدافه  .3

 حتديات التنمية    ملواجهة      
إن التقدم املحرز في التنمية االقتصادية يقاس  

الفردعموم دخل  نمو  بمعدل  تتوفر    بيج  .ا  في  أن 

االقتصاد   نمو  حتى  معدل  أساسية  سهم  يخصائص 

  الخاصية األولى بفعالية في تحقيق التنمية املنشودة.  

ال  املطلوب  النمو  العربية    ذي وهي نسق  للدول  يسمح 

الدخل   وم نخفضة  الدخل  ب                        م توسطة  فخ                    م غادرة 

املتوسط الذي تعيشه منذ عقود. في الحد  الضعيف و 

مو الناتج املحلي اإلجمالي  
 
                         األدنى يجب أن يكون م عدل ن
 
                         

مو السكان لكي يسمح بارتفاع دخل  
 
ن                                 أعلى من م عدل 
 
               

بتقليل الفقر.   الدول  تدل  الفرد بشكل يسمح  تجربة 

أن حديثة  صناعية  دول  الى  تحولت  يتطلب    هالتي 

يحدث التحول    % سنويا حتى 6معدالت نمو أعلى من  

( أن الدول العربية  1يشير الجدول ) في آجال معقولة.  

غير الخليجية تحتاج الى فترات طويلة ملغادرة مصيدة  

نفس   في  استمرت  إذا  واملتوسط  الضعيف  الدخل 

 نسق النمو.   

   ،باملقابل
 
 ت
 
  

 
 شك
 
  عامال   النمو االقتصادي  جودةل    

 في 
 
    أساسيا
 
حيث إن الدول   ،التنمويةتحقيق األهداف        

على املوارد األولية تحتاج أن يكون  أساسا  التي تعتمد 

ينتقل   حتى  الهيكلي  التحول  إحداث  على   
 
قادرا                                      النمو 
 
           

الحديث   الصناعي  االقتصاد  مرتبة  إلى  االقتصاد 

قطاع  ليحدث هذا التحول الهيكلي فإن نمو  واملتنوع.  

نمو   من  أعلى  يكون  أن  يجب  التحويلية  الصناعات 

ي  كما  األولية.  هذا  القطاعات  مع  يرتبط  أن  جب 

الصادرات   بنية  في  تحوال  اإلنتاجية  البنية  في  التحول 

على   املصنعةبحيث ترتفع حصة الصادرات من السلع  
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النمو التحولي تحتاجه  حساب الصادرات األولية. هذا  

اقتصادات   عليها  يطلق  التي  العربية  الدول   
 
                                         أيضا
 
    

                                               م تنوعة وذلك ألن حجم اقتصاداتها لم يبلغ املستوى  

                                                  الحرج الذي ي مكنها من استدامة التنمية االقتصادية.  

الثالثة النمو    الخاصية  في  تتوفر  أن  أن    هو التي يجب 

السياسات  اعتماد  ظل  في  خاصة   
 
شامال نموا                              يكون 
 
                

توزيع   ملواجهة سوء  التنمية وذلك  لتحقيق  الليبرالية 

الدخل والثروة املرادف للنمو القائم على ريادة القطاع  

السوق    القائم على قوى الخاص. إن النمو االقتصادي  

 
 
 قائما

 
 يتولد عنه توزيعا

 
      

 
اإلنتاجية الحدية لعوامل  على                 

العملو اإلنتاج   من  شريحة  لكل  العائد  حدد 
 
ت                               التي 
 
        ،

يتج نحو  ه  حيث  التركيز  من  مزيد  إلى  الدخل  توزيع 

وتعزيز   تغيير  يتطلب  قد  الوضع  هذا  الالمساواة. 

على   األثر  ذات  واالقتصادية  االجتماعية  السياسات 

توزيع الدخل خاصة في ظل التوجه نحو إلغاء الدعم  

 العام وتعويضه ببرامج قائمة على االستهداف.  

نمو  التي يجب أن تتوفر في ال  الخاصية الرابعة

جعل النمو                                    م عالجة البطالة من خالل العمل على    هي 

 بالتشغيل يعتمد  
 
 بالتشغيل. إن جعل النمو غنيا

 
                 غنيا

 
                            

 
    

والتشغيل  النمو  مرونة  على   
 
                          أساسا
 
يرتفع    ،      بكم  أي 

بـ   االقتصادي  النمو  ارتفاع  جراء  .  مثال   %1التشغيل 

اإلنتاج   دالة  بشكل   
 
أساسا م رتبطة  املسألة                     هذه 
 
                        

وال  العمل  على  وكثافة  ؤثر 
 
ت التي  العامة           سياسات 
 
                    

العملية اإلنتاجية خاصة مدى االستثمار في العمليات  

الرأسمالية أو ذات الكثافة العمالية. إن تحقيق النمو  

طبيعة   الن  وذلك  هينا  أمرا  ليس  بالتشغيل  الغني 

النشاط وهيكل التكاليف واملنافسة في األسواق يحدد  

والتشغيل.   اإلنتاج  بين  س العالقة  املثال،  على  بيل 

األولية   املواد  وتحويل  التكرير    لية عمهي  صناعات 

املال ورأس  الطاقة  للدول    ،كثيفة  فرصة  تشكل  وهي 

العمالة  النفطية   من  شحيحة  التحول  لتحقيق 

صناعات   تشكل  باملقابل  والغاز.  للنفط  التبعية 

والصناعات   غرار  التجميع  على  الصناعات  الخفيفة 

للد فرصة  والنسيجية  الكثافة  الغذائية  ذات  ول 

الدخل ومنخفضة  متوسطة  توفر    ،السكانية  شريطة 

من خالل خفض  في األسواق الدولية  عنصر املنافسة  

تكاليف اإلنتاج خاصة تكاليف العمل. أما الصناعات  

عالية املعرفة والتقانة والقائمة على البحث والتطوير  

بشري   مال  ورأس  عالية  استثمارات  تتطلب  فإنها 

و  مرتفع  التطوير  ومعرفي  نحو  موجهة  منظومة 

الخامسةيالخاصواالختراع.   في    ة  تتوفر  التي يجب أن 

على   تأثيره  مدى  أي  للفقراء  م حاباته  مدى  هو                                                   النمو 

                                              دخل أصحاب الشرائح الدنيا بحيث يكون م عدل نمو  

وتحسن                                          دخلهم أعلى مما يسمح بتراجع م عدالت الفقر 

هذا يتحقق فقط في االستثمار في الدخل.    توزيع حالة  

ومتدنية   املهارات  قليلة  العمالة  كثيفة  القطاعات 

 التقانة. 

 دة ترتيب أجندة السياسات التنموية إعا .4

 العربية       
في   املتمثلة  االقتصادية  املعطيات  هذه  ظل  في 

وبط االقتصادي  النمو  فان    ء تراخي  الهيكلي  التحول 

العربية   عميقة   م  الدول  بمراجعة  لسياساتها    طالبة 

معقول   أجل  في  لتتمكن  وذلك  تجاوز  من  التنموية 

بأبعادها التحديات الهيكلية التي تعيق عملية التنمية 

من    ،واالجتماعية  ، واملالية  ،االقتصادية والبيئية. 

املراجعة السابقة للتجربة التنموية العربية يتبين أن  

أجندة السياسات التنموية يجب أن يعاد ترتيبها وفق  

أساسية.   اتجاهات  األولى ثالث  تغيير    تتمثل  في 

وتنفيذ    ممارسات وصياغة  التنموي  التخطيط 

ملية التخطيطية قائمة على الخطط بحيث تكون الع

يضمن تطبيق الخطط على أرض  منهج علمي متكامل  

األمر   يتطلب  كما  اقع.  طموحة  الو رؤية  صياغة 

قائمة   التنويع  أساسا  للمستقبل  هدف  تحقيق  على 

من   والخروج  النفطية  للدول  بالنسبة  االقتصادي 

الدخل و   مصيدة  للدول  الضعيف  بالنسبة  املتوسط 
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كما   النفطية.  خطط  أن    يجبغير  الرؤية  من  تنبثق 

وتربط بشكل   اقع  الو تحديات  متوسطة منطلقة من 

األهداف   العامة  بالغايات  و وثيق  السياسات  أدوات 

وذلك كله في ظل نموذج اقتصادي كمي قادر على إجراء  

اإلسقاطات واملحاكات لتقييم أثر السياسات البديلة.   

كما أن بناء النماذج وتصميم منظومة مؤشرات أداء  

يتطلب  أ والتقويم  واملتابعة  التقييم  لغرض  ساسية 

تدريب   وكذلك  الوطنية  اإلحصاءات  منظومة  تطوير 

التخطيط   تقنيات  مجاالت  في  التخطيطية  الكوادر 

والقطاعي  الكلي  توطين    التنموي  يضمن  بشكل 

 . العملية التخطيطية بكل مراحلها

منظومة    تشكيل في إعادة    االتجاه الثانييشمل  

التنم التركيز  التخطيط  يتم  بحيث    على باألساس  وي 

و  التنموي  من  االستثمار  اإلنتاجية  القدرات  تنمية 

على  قائمة  انتقائية  قطاعية  سياسات  تنفيذ  خالل 

من   متسقة  حزم  وتصميم  الرابحين  اختيار  مبدأ 

التشريعات   واستخدام  والعينية  املالية  افز  الحو

والعامة  الخاصة  االستثمارات  لتجنيد  االقتصادية 

الخطط  وتوج في  املستهدفة  القطاعات  نحو  يهها 

اختيار القطاعات وتوجيه االستثمار    يتطلبالوطنية.  

واملتعددة   الحديثة  التحليل  مناهج  استخدام  نحوها 

أهداف   تحقق  التي  األنشطة  بتحديد  تسمح  التي 

مع   افق  والتو وتقانيا،  قطاعيا  الهيكلي  التحول 

سالسل  تطورات االقتصاد العاملي خاصة االندماج في  

القيمة العاملية واالرتقاء التكنولوجي واملزايا النسبية  

بالتشغيل.   والغني  الشامل  النمو  من  قدر  مع ضمان 

منهجية   على  املثال  سبيل  على  املناهج  هذه  وتشمل 

العاملية  القيمة  وتحليل سالسل  السلع"  "حيز    تحليل 

اإلنتاجية العناقيد  وتحليل  وبناء  الواردات،  ، وإحالل 

وتقييم  واملزايا النسبية  التجارة الخارجية    ديناميكية

    التنافسية الصناعية، وبناء الخرائط االستثمارية.

االقتصادية و  الحياة  في  الدولة  دور  لتغير  نظرا 

العملية   في  أساس ي  كالعب  الخاص  القطاع  وبروز 

تتجه   أن  يجب  التخطيطية  املنظومة  فان  اإلنتاجية 

في   الخاص  القطاع  إلدماج  عملية صنع  بشكل جدي 

ربط   عملية  في  التفاوض  وخاصة  التنموي  القرار 

السياسات   أهداف  بتحقيق  االستثمارية  افز  الحو

 الصناعية للدولة. 

في عملية التنمية ودفع النمو    االتجاه الثالثأما  

صياغة   عملية  يخص  فهو  واستدامته  االقتصادي 

السياسات التنموية ذات العالقة بالتراكم الرأسمالي  

اإل  العوامل  وتحسين  لتعدد  نظرا  والفعالية.   نتاجية 

إعادة   فان  االقتصادي  والنمو  االستثمار  في  تؤثر  التي 

واملالية   االقتصادية  السياسات  أولويات  تشكيل 

يحتاج إجراء تشخيص للنمو كنقطة انطالق لتحديد  

أولويات أجندة السياسات التنموية. دون الخوض في  

تراك فان  الدول،  تجارب  تقييم  األدلة  تفاصيل  م 

واملنطقة   النامية  الدول  في  التطبيقية  والشواهد 

تحدد   قد  األساسيةالعربية  مجال    االتجاهات  في 

النقاط املذكورة    ي وتحتو   إصالح السياسات التنموية.

أدناه أهم العوامل مراعاتها لضمان صياغة سياسات  

 تنموية محفزة للنمو االقتصادي:  

نجمية،  تشكل هبة املوارد الطبيعية، خاصة امل .1

الغنية   للدول  التنموي  األداء  في  حاسما  عامال 

النفط   خاصة  املنجمية،  الطبيعية  باملوارد 

والغاز. وقد أحدثت الطفرة النفطية قفزة هائلة  

أو   الكبيرة  الهبة  ذات  الدول  في  الدول  دخل  في 

النفط   حول  مما  الصغيرة  السكانية  القاعدة 

نعمة الى  النامي   .عموما  الدول  تجارب  ة  وتشير 

دورا   تلعب  املؤسسات  جودة  أن  واملتقدمة 

حاسما في تحويل هبة املوارد الى نعمة. باملقابل،  

 أدت هذه القفزة في الدخل الى حدوث ما يعرف  
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التكاليف   ارتفاع  الناجم عن  الهولندي  باملرض 

اتباع   وبالتالي  الحقيقي  الصرف  سعر  وتحسن 

تأجيل التصنيع أو تراجع التصنيع    ةاستراتيجي

صناعات   بناء  حاولت  التي  الدول  في  خاصة 

إطار   وفي  العام  القطاع  بريادة  وطنية 

 إحالل الواردات.   ةاستراتيجي

النفطية تحتاج   .2 الدول  العربية ومنها  الدول  كل 

صناعيةالى   أن    سياسات  تستطيع  حتى  قوية 

الهيكلي وتنويع االقتصاد   التحول  تسرع عملية 

يحدث  خا أن  يمكن  ال  األولية.  القطاعات  رج 

التحول الهيكلي دون تطبيق سياسات صناعية  

)الشكل   تتحد1قوية  السوق    ى (  إخفاقات 

 املتعددة.  

واجه الدول العربية   .3
 
                    ت
 
         م عتبرة    "فجوة مؤسسية" 

ربما   التي  التنموية  التحديات  أهم  أحد  شكل 
 
                                         ت
 
 

الدول   في  التنموي  األداء  في  تأثيرا  األكثر  تكون 

وذلك ملا للمؤسسات الجيدة من قدرة في فرض  

والبيروقراطية   الفساد  ومحاربة  القانون  قوة 

والتخطيط،   والتأطير  التنظيم  بجودة  واالرتقاء 

و  التكاليف  خفض  في  املساهمة  تقليل  وبالتالي 

لكن الاليقين.  ودرجات  ذلك   املخاطر  من  األهم 

تكمن أهميتها في قدرة املؤسسات املحكومة على  

توليد وتأطير عملية السياسات التنموية الجيدة  

اقع. وعليه فإن   وضمان تطبيقها على أرض الو

الدولة   بناء  مسألة  الحاكمة  النخب  تبني 

التنموية أمر مفصلي في نجاح العملية التنموية  

عوامل   كلها  هذه  املؤسسات.  عمل  وضبط 

وذلك   االقتصادية  التنمية  إنجاح  في  مفصلية 

وتقليل   االستثمار  بتشجيع  املباشرة  لعالقتها 

املخاطر وضبط تكاليف األعمال وبالتالي التأثير  

يتمث  ال  األمر  إن  ونوعا.  كما  االستثمار    ل على 

 ودة  ــــــــــــــــة بين ج ــــة اإليجابيــــــد على العالق ــــ التأكي في 

أساسا   يكمن  األمر  وإنما  والتنمية،  املؤسسات 

تخدم   مؤسسات  واستدامة  إرساء  صعوبة  في 

 التنمية.   

الناجحة   .4 النامية  الدول  تجارب  دور  أثبتت 

البشري  املال  رأس  البشرية وخصوصا    التنمية 

من   وبالرغم  التنموية.  القفزة  إحداث  في 

في   العربية  الدول  أغلب  التي حققتها  اإلنجازات 

تحديات   هنالك  الزال  البشرية  التنمية  مجال 

في   البشري  املال  رأس  فعالية  من  تقلل  صعبة 

في   األول  التحدي  يتمثل  التنمية.  مسيرة  دعم 

تجسير هوة رأس البشري في الدول العربية ذات  

امل التنمية  املستوى  من  واملنخفض  توسط 

التعليم   مستويات  رفع  خالل  من  البشرية 

 والصحة العامة.  

أصبح              التعليم  الكمي وتوسيع  التحسن  أن  كما 

غير كافيا وذلك الن التنمية أصبحت تعتمد أكثر على 

جودة رأس املال البشري وعلى بناء املهارات الفنية في  

مية والتقانية. إن رفع  ظل عالم قائم على املعرفة العل 

نوعية رأس املال البشري ال يقتصر فقط كما هو سائد  

الى   التلقين  منظومة  من  وتحوله  التعليم  إصالح  على 

العمل   سوق  الى  يتعدى  األمر  بل  املهارات،  منظومة 

على  تماما  قائما  وجعله  التوظيف  أسس  وتغيير 

الكفاءة باإلضافة الى رفع شأن التدريب املني وإعطاء  

شباب املتخرج الفرص لكسب الخبرة املهنية، وتغيير  ال

املشاريع   وتمويل  الريادة  تشجيع  مؤسسات  دور 

املجاالت   في  الناشئة  املشاريع  على  لتركز  الصغيرة 

 اإلنتاجية.  

املحرك  .    5 هو  اإلنتاجي  االستثمار  أن  من  بالرغم 

االستثمار  فان  االقتصادي،  للنمو   األساس ي 

التقليدية   في  االقتصادية  التحتية  البنية 

يشكل   ألنه  وذلك  عنه  أهمية  يقل  ال  والتقانية 

ــزء األساس ي مـــــالج ة  ــــــات البيئة الداعمـــــن مكونــ
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 مرتكزات السياسات الصناعية التي طبقتها النمور اآلسيوية(: 1رقم )  الشكل 

 

ر االستثما

األجنبي 

املباشر

تقييم واختيار 

ت أنشطة االستثمارا

:األجنبي

على تقييد االستثمار 

بعض األنشطة 

اشتراط األداء في 

بعض القطاعات

استهداف بعض 

الشركات املتعددة

الجنسية

ل ترويج وتسهي

االستثمار

ضمان 

االستثمار

ضمان التحكيم

أسواق 

املؤهالت

مؤهالت متخصصة 

وي عند املستوى الثان

والتقني

مؤسسات تدريب 

تخصصة على  م 

مستوى الصناعة

التكوين بالخارج 

لبعض املؤهالت 

افز لبعض  حو

أنشطة التدريب

م تطوير التعلي

والتدريب

افز  توفير الحو

ن على التدريب م

خالل العمل

أسواق 

التقانة

تدعيم استيراد 

:التكنولوجيا

تطوير بعض 

الخدمات 

التكنولوجيا 

استهداف مؤسسات

التقانة العالية 

مشاريع البحث 

والتطوير 

تدعيم التعاون في

مشاريع البحث 

بناء مؤسسات بحوث 

متخصصة التعاون 

في مجال البحوث 

بناء املقاييس

واملعايير

نةاستيراد التقا

تطوير 

املؤسسات 

التقانية

تطوير البحث

افز لنشر  حو

التقانة

أسواق 

رأس املال

:توجيه األقراض

إنشاء مؤسسات 

مالية متخصصة

برامج أقراض خاصة 

.لصناعات محددة

.دعم األقراض

اء ربط التمويل باألد

تطوير املؤسسات 

الكبيرة

تدعيم 

املؤسسات 

املالية وأسواق

املال

تحرير أسواق 

املال

أسواق 

املدخالت

:تطوير عناقيد

االستثمارنمسيق

ترويج الصناعة

ترويج الروابط 

املحلية

ترويج املقدرات في

مجال الهندسة 

والتصميم

ت تطوير الشركا

الصغيرة 

واملتوسطة

ت تطوير مؤسسا

خدمات 

الهندسة

ى اشتراط املحتو 

نية املحلي، بناء ب

ةتحتية صناعي

نشر التقانة

أسواق 

املنتجات

تنسيق عمودي 

افقي :و

/ خطط تأشيرية

سياسات

حماية الواردات

دعم حكومي

حماية األسواق 

افز ضريبية  حو

أهداف التصدير

افز تصديرية حو

تقديم الدعم 

والحماية 

للصناعة ودعم 

الصادرات 

وترويجها
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تكاليف  اج  ــــــلإلنت على  املباشر  لتأثيره  وكذلك 

القطاعات   تنافسية  على  وبالتالي  اإلنتاج 

للدول   املالي  الحيز  لضيق  ونظرا  اإلنتاجية.  

برامج   فان  كبيرة  تحية  بنية  مشاريع  لتنفيذ 

العام والخاص   القطاع  بين  الشراكة ما  وصيغ 

في   باالستثمار  للنهوض  حقيقية  فرصة  تشكل 

تح في  وكذلك  التحتية  إنتاجية  البنى  سين 

عقود   من خالل  العامة  واألصول  االستثمارات 

بيانات   تشير  الخاص.  القطاع  اإلدارة من طرف 

صيغ   وفق  باالستثمار  الخاصة  الدولي  البنك 

الدول   أغلب  أن  الخاص  القطاع  مع  الشركة 

العربية لم تستغل هذه الفرصة خاصة في ظل  

على حشد   قرتها  وعدم  العامة  املديونية  تفاقم 

 د لتطوير البنى التحتية. املوار 

الجيدة عامال    اإلدارة االقتصادية الكليةتشكل   .5

في تحقيق االستقرار االقتصادي واملالي   حاسما 

القدرة   على  والحفاض  االدخارات  ورفع 

املوازين   ضبط  خالل  من  للعملة  الشرائية 

في  بالتحكم  يسمح  مما  والخارجية  الداخلية 

من   االستثمار  نحو  املوارد  وتوجيه  التضخم 

خالل أدوات السياسات املالية والنقدية. أغلب  

الع االستقرار  دول  من  طويلة  فترات  الم عرفت 

املالي وتدني معدالت التضخم نتيجة السياسات  

االقتصادية الكلية املتشددة التي طبقتها الدول  

أن األزمات   املاض ي.   القرن  ثمانيات  أواخر  منذ 

  19-املتتالية منذ فترة طويلة وأخرها أزمة كوفيد

املديونية   شبح  عودة  الى  املطاف  نهاية  في  أدت 

الكلي  وا االقتصادي  اإلطار  تدهور  أن  لتضخم. 

االقتصادي   النمو  عملية  يعقد  سوف  مجددا 

 أكثر.  

خلقتها   .6 التي  االقتصادية  الديناميكية  إن 

االنفتاح   الى  أدت  والتي  الكونية  التحوالت 

وخاصة   العاملية  التجارة  وتوسع  والعوملة 

نمو   الى  تترجم  لم  املباشر  األجنبي  االستثمار 

النفطية    يخرج   قوي تحولي   غير  العربية  الدول 

من مصيدة الدخل وذلك لسببين أساسين وهما  

ملواجهة   املحلية  االقتصادات  استعداد  عدم 

القوية وكذلك عدم توجيه   الخارجية  املنافسة 

اإلصالحات والسياسات لبناء جهاز إنتاجي قوي.  

الفترة   هذه  فان  النفطية  للدول  بالنسبة  أما 

أس في  ارتفاع قوى  النفط والغاز  تزامنت مع  عار 

إنفاق قوية خاصة   في تمويل طفرات  وساهمت 

املالية   األزمة  مع  انتهت  واالستهالك  العقار  على 

وبعدها التراجع القوي نهاية   2009العاملية سنة 

كوفيد  2014 هذه 2019نهاية    19-وأزمة  إن    .

عبى   تحتم  والتنمية  التجارة  حول  الحقائق 

في مجال دور    الدول إعادة النظر في نمط تنميتها

تفكيك   عملية  وتقييم  الخارجية  التجارة 

 الحماية الجمركية وغير الجمركية.  

بالرغم من أغلب اقتصادات الدول العربية تقع   .7

حدود   عن  التقني بعيدا  واإلبداع  ،  االختراع 

سلم   من  األعلى  الجزء  في  وقوعها  وكذلك 

الدول   أغلب  فإن  وبالتالي  العاملي  التكاليف 

عوبة بناء جهاز إنتاجي تنافس ي  العربية تواجه ص

تكاليف   تدني  أو  والتقانة  املعرفة  على  إما  قائم 

الدول   الوضع  هذا  من  ويستثنى  اإلنتاج. 

لها   يسمح  نسبية  ميزة  تمتلك  التي  النفطية 

الطاقوية  الكثافة  على  قائمة  بإقامة صناعات 

الخام.   األولية  املواد  تكرير وصهر وتشكيل  مثل 

ال الدول  بعض  تمتلك  بعض  كما  عربية 

الصناعات التجميعية في مجال الكهرباء والنقل  

الصناعات   بعض  الى  باإلضافة  واإللكترونيات 

الكيماوية والنسيج. بالنظر الى تزايد دور املعرفة  

والتي   اإلنتاجية  العمليات  في  والتقنية  العلمية 

الرابعة،   الصناعية  الثورة  في  تلخيصها  يمكن 

العر  الصناعي  الهيكل  تعديل  أصبح  فان  بي 
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ومواكبته   استدامته  لضمان  حتمية  ضرورة 

يتطلب   التحول  الحديث.  هذا  لتغيرات العصر 

التكنولوجي   التطوير  على  التركيز  من  مزيد 

الصناعية   االستراتيجيات  ضمن  للصناعة 

وذلك من خالل سياسات علمية تنتج رأس مال  

الدقيقة   العلمية  التخصصات  في  بشري 

 ة  ــــــــــــــات الحديث ــــــل التقانــــ ـادر على نق ــــالحديثة، وق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناشئة   املؤسسات  إنشاء  وتشجيع  وتوطينها، 

بالبحث   في  الجامعات  وربط  التقانية،  املجاالت 

التطبيقي ورفع اإلنفاق على البحوث والتطوير. 

هذا االتجاه سوف يسمح تدريجيا بتوسيع دائرة  

ورفع   يسمح  االبتكار  مما  والتنافسية  اإلنتاجية 

نهائيا  والخروج  االقتصادي  النمو  باستدامة 

 مصيدة الدخل املتوسط.  من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


