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الم�ؤتمر العلمى الرابع ع�شر

للجمعية العربية للبح�ث االقت�شادية 

تقرير عن : 

اأهداف التنمية الم�ضتدامة فى مواجهة الأو�ضاع العربية بعد 2011 :

فر�ص النمو وتحديات العدالة الجتماعية

فى �ضوء تعثر تجربة التعاون القت�ضادى العربى

12 نوفمبر / ت�شرين ثان 2017   - القاهرة ،11 

د. محمود ر�ضا فتح اهلل
م�ضت�ضار اقت�ضادى بجامعة الدول العربية 

القطاع القت�ضادى – القاهرة

m_r_fathallah@hotmail.com

اأ. هــــدى حمــــوده

باحثة اقت�ضادية بالجمعية العربية

 للبحوث القت�ضادية

Huda.hamoud84@gmail.com

فى الحادى ع�شر من نوفمبر / ت�شرين ثان 2017، وبدعوة من الجمعية العربية للبحوث 

االقت�شادي���ة، انعقد الموؤتمر العلمى الرابع ع�ش���ر فى مقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة 

تحت عنوان »اأهداف التنمية الم�ضتدامة فى مواجهة الأو�ضاع العربية بعد 2011 : فر�ص 

النمو وتحديات العدالة الجتماعية فى �ضوء تعثر تجربة التعاون القت�ضادى العربى« 

ب���داأت فعالي���ات الموؤتمر بالجل�شة االفتتاحية والتى تح���دث فيها – االأمين العام للجمعية 

والمن�ش���ق الع���ام للموؤتم���ر االأ�شتاذ الدكتور / محم���د �شمير م�شطفى بكلم���ة مقت�شبة رحب 

فيه���ا بالم�شاركين والح�ش���ور مو�شًحا اأن الراأى قد ا�شتقر اأخيًرا عل���ى المحاور الثالثة لهذا 

الموؤتمر وه���ى العدالة االجتماعية والتنمية الم�شتدامة وتجرب���ة التعاون االقت�شادى العربى 

و�شوف يكون لمداخالتكم اأثر كبير فى اإثراء النقا�ش ونجاح ح�شاده وما تهدف اإليه االأوراق 

والتعقيب���ات ، ث���م وجه ال�شكر اإل���ى كل الذين قدموا من اأرجاء الوط���ن العربى من نواك�شوط 

موريتانيا والجزائر وتون�ش وليبيا وم�شر ودم�شق واالأردن والكويت واليمن وال�شودان واأع�شاء 

مجل����ش اإدارة الجمعي���ة العربي���ة للبح���وث االقت�شادي���ة ، واالأ�شتاذة هدى حم���وده �شكرتيرة 

الجمعية، واأخيرًا لمعهد التخطيط القومى . 
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الكلمة التالية كانت لرئي�ش مجل�ش اإدارة الجمعية د. منير الحم�ش

التى رحب فيها بالح�سور واأكد اأنه: 

من���ذ تاأ�شي�ش الجمعي���ة العربية للبحوث االقت�شادي���ة، كان وال يزال هاج����ش التنمية والتكامل 

يحتل الموق���ع الرئي�شي في اأولويات اهتمامات اأع�شاء الجمعي���ة والموؤ�ش�شين االأوائل، وقد توجهت 

الموؤتم���رات العلمي���ة والن���دوات وور�ش العم���ل التي اأقامته���ا الجمعية للبح���ث والدرا�شة في مجال 

المو�شوعات ذات ال�شلة بهاتين الق�شيتين: التنمية العربية والتكامل العربي.

وبع���د االإخف���اق ال���ذي األم بالتنمي���ة واالإعاقة الت���ي األم���ت بالتكامل، وفي �ش���وء االأحداث 

الدامي���ة، ياأتي موؤتمرنا هذا لموا�شلة الجهد وحث الباحثين االقت�شاديين العرب على المزيد 

م���ن البحث والدرا�شة العميق���ة من اأجل مواجه���ة التحديات القديمة والم�شتج���دة التي تعيق 

تحقيق التنمية والتكامل.

ونطم���ح ف���ي هذا الموؤتمر اإل���ى ت�شليط ال�شوء من جدي���د على هاتين الم�شاألتي���ن في مقاربتها 

لالأو�ش���اع العربي���ة بعد اأح���داث 2011، بحًثا ع���ن فر�ش التنمي���ة والتكامل الجدي���دة، من خالل 

التحديات التي تواجهها العدالة .

ثم توجه بال�شكر واالمتنان اإلى معهد التخطيط القومي ورئي�شه الأ�ضتاذ الدكتور عالء زهران، 

لما يقدمه من دعم وت�شجيع للجمعية والأن�شطتها العلمية، كما توجه بال�شكر اإلى ال�شندوق العربي 

لالإنماء االقت�شادى واالجتماعى بالكويت للدعم المالي المتوا�شل الذي يقدمه الأن�شطة الجمعية.

وتق���دم بال�شك���ر اإلى الأ�ضتـــاذ الدكتور محمـــد �ضمير م�ضطفـــى االأمين الع���ام للجمعية، واإلى 

اإدارة الجمعي���ة الذين تحملوا اأعب���اء االإعداد والترتيبات النعقاد الموؤتمر.. متمنًيا للموؤتمر النجاح 

والمزيد من التقدم.

الكلمة التالية كانت لرئي�ش معهد التخطيط القومى د. عالء زهران

اأن اأه���م المو�شوعات الت���ى يناق�شها الموؤتمر من اأوراق وح���وارات ومداخالت هى زاد متكامل 

لمو�شوع���ات العدال���ة االجتماعي���ة واأكثر الكلم���ات تداوال عل���ى األ�شنة رجال ال�شيا�ش���ة واالقت�شاد 

والمواط���ن اأينم���ا كان اإل���ى جانب التنمية الم�شتدام���ة التى يجب اأن ن�شمنها الأجي���ال اليوم - دون 

اإغف���ال االأجي���ال التى ال تزال فى علم الغي���ب - مثل نفاذية الموارد المعجل���ة والنمو ال�شكانى فوق 

فق���ر االأر�ش وخدمات االإعالة والتعديات على التراث الح�ش���ارى والموروث العمرانى وغيرها اإلى 

جان���ب جهود التعاون العرب���ى الذى تعثر فى محطات كثيرة لم تمكننا م���ن الو�شول اإلى ما و�شلت 

اإليه الدول الجغرافية وال�شكانية االأخرى فى اأوروبا واآ�شيا ، وتمنى للجميع مناق�شات بناءة ومثمرة 

لخدمة االإن�شان العربى .
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جل�صات العمل

الجل�ضة الأولى : 

الورقة الأولى :

النموذج النيوليبرالى والعدالة : 

اأََمٌن و�َسلَوى اأم �َسْقُط الَمتاع ؟

اأ.د.جودة عبد الخالق

اأ�ضتاذ القت�ضاد بكلية القت�ضاد

والعلوم ال�ضيا�ضية جامعة القاهرة 

�ش���اأن العديد من دول العالم، قامت الدول العربي���ة منذ الت�شعينيات من القرن الما�شى بتبنى 

وتطبيق برامج اأطلق عليها برامج  » الإ�ضالح القت�ضادى«  وكان االأ�شا�ش الفكرى لتلك البرامج هو 

النموذج النيوليبرالى، الذى يركز على تعظيم النمو االقت�شادى من خالل حرية االأ�شواق وتقلي�ش 

دور الدولة وتخفي�ش ال�شرائب وزيادة االنفتاح على الخارج . ولم ت�شغل ق�شية الفقر والعدالة باال 

لمروجين لهذا النموذج، العتقادهم الرا�شخ اأن ثمار النمو �شتت�شاقط كالمن وال�شلوى واأن الرخاء 

�شي�شي���ب الجميع ف���ى نهاية المطاف ،لكن التجرب���ة اأثبتت عك�ش ذلك؛ فبداًل م���ن الَمنِّ وال�َشلَوى 

كانت النتيجة �َشقُط الَمتاع حيث ات�شع نطاق الفقر، وارتفعت معدالت البطالة وزادت الالم�شاواة .

باخت�ش���ار، كان���ت العدالة االجتماعي���ة هى ال�شحية، وك���ان رد الفعل هو م���د وتو�شيع �شبكات 

الحماية االجتماعية، فيما يعتبر �شفقة �شيا�شية براجماتية ، وقد تبدو هذه ال�شفقة �شفقة ر�شيدة 

بالمعن���ى ال�شيا�شى، ولكنها لي�شت كذلك بالمفهوم االقت�ش���ادى-  االجتماعى. كما اأنها غير قابلة 

لال�شتدامة بالنظر اإلى تكلفتها المالية.

ومعل���وم اأن الحماي���ة االجتماعي���ة ل�شحايا ال�شيا�ش���ات النيوليبرالي���ة تثير م�شكل���ة واإ�شكالية. 

الم�شكل���ة ه���ى اإمكاني���ة تموي���ل االإنفاق الكاف���ى فى ظ���الل القيد المال���ى الذى يفر�ش���ه النموذج 

النيوليبرال���ى نف�شه، مما يقلل فر�ش ا�شتدامة هذا العالج، اأم���ا االإ�شكالية فهى ا�شتحالة المقارنة 

بي���ن مغانم الم�شتفيدين من ال�شيا�شات المرتك���زة على النموذج النيوليبرالى ومغارم المت�شررين 

من تلك ال�شيا�شات - باعتبار اأن لكل فئة دالة تف�شيل مختلفة -  وف�شاًل عن ذلك، فال معنى اأ�شاًل 

لتطبي���ق �شيا�ش���ات تنتج فقًرا وبوؤ�ًشا ثم تخترع برامج لتخفيف فق���ر الفقراء وتقليل بوؤ�ش البوؤ�شاء، 

فالوقاية خير من العالج.
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فى �شوء تلك التجربة التاريخية، تقدم الورقة مقاربة مختلفة عن المقاربة النيوليبرالية.اإنها 

مقارب���ة تقوم على ت�شمين العدالة االجتماعي���ة وما يتطلبها من جوانب التنمية الب�شرية فى عملية 

�شنع ال�شيا�شة االقت�شادية وت�شمنت الورقة االإ�شارة اإلى العالم العربى، بالتركيز على حالة م�شر. 

وا�شتن���ادا اإلى تجربة م�شر خالل ال���� 10-15 �شنة االأخيرة، نجد اأنه من االأف�شل تجنب االآثار 

االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة ال�شلبية )�ضقـــط المتاع( بو�ش���ع العدالة االجتماعية ف���ى �شلب عملية 

ت�شمي���م وتطبيق ال�شيا�شات العامة؛ فمن االأف�شل ت�شمي���ن العدالة االجتماعية كجزء اليتجزاأ من 

ت�شمي���م ال�شيا�شة االقت�شادية، ب���داًل من التركيز على ا�شتهداف اأ�شرع مع���دل نمو ثم مد �شبكات 

الحماية االجتماعية للتعامل مع مخلفاته الخبيثة من بطالة وفقر والم�شاواة.

ولتحقيق الماأمول من الورقة، جاء ت�شل�شل عنا�شرها كالتالى:

 فبع���د المقدم���ة التى تمث���ل الق�ضـــم الأول، تن���اول فى الق�ضـــم الثانـــى تعري���ف الم�شطلحات 

االأ�شا�شية فى اإطار المو�شوع لتو�شيح ما يعنيه النموذج النيوليبرالى والعدالة االجتماعية والحماية 

االجتماعي���ة. وي�شتعر�ش ف���ى الق�ضم الثالث اأهم مالمح تجربة الحماي���ة االجتماعية على م�شتوى 

ا موجًزا و تحلياًل لتجربة م�شر  دول العالم وعلى م�شتوى الدول العربية.  وفى الق�ضم الرابع عر�شً

ف���ى مجال العدالة االجتماعية و�شبكات الحماية االجتماعية،  وتاأتى الخاتمة و اال�شتخال�شات فى 

الق�ضم الخام�ص واالأخير.

و قد ات�شح كيف ارتفع معدل الفقر فى م�شر بالتوازى مع ت�شارع نمو الناتج المحلى االإجمالى 

خ���الل الفت���رة  2002 - 2010، مما يقدم دلي���اًل عملًيا يكذب مقولة الت�شاق���ط. وتبين اأن تاأثير 

الالم�ش���اواة على الفقر)عالقة طردية( قد فاق تاأثير زيادة الدخل على الفقر )عالقة عك�شية( 

خالل الفترة محل االعتبار، وف�شرنا ذلك بالرجوع اإلى نمط النمو واإلى �شيا�شات التوزيع واإعادة 

التوزيع التى انطوى عليها برنامج االإ�شالح االقت�شادى والتكيف الهيكلى الذى جرى تطبيقه.

على وجه الخ�ضو�ص، يمكن اإرجاع هذا التطور اإلى مجموعة من الأ�ضباب :

- اإجراءات تحرير االأ�شعار والتجارة.

- نمط النمو وملكية االأ�شول االإنتاجية فى الزراعة.

- تدهور االأجور الحقيقية نتيجة لل�شبط المالى.

- اإرتفاع معدل البطالة.

- وتقلي�ش االإنفاق الحكومى على الخدمات االأ�شا�شية مثال ل�شحة والتعليم.
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الورقة الثانية

اأثر الحكم الر�سيد على النمو القت�سادي

في م�سر وتون�س

كنموذج لقت�ساديات الربيع العربي خالل الفترة

)2015 - 1990(

د. علي عبد الوهاب نجا 

اأ�ضتاذ القت�ضاد ووكيل الكلية ل�ضئون التعليم والطالب

كلية الدرا�ضات القت�ضادية والعلوم ال�ضيا�ضية - جامعة الإ�ضكندرية .

يتمثل هدف هذه الورقة في تحليل اأثر م�شتوى الحكم على النمو االقت�شادي في م�شر وتون�ش، 

وتحدي���د االأهمية الن�شبية ل���ه مقارنة بالعوامل االأخرى الموؤثرة في النم���و االقت�شادي بهما. االأمر 

الذي ي�شاعد في اتخ���اذ ال�شيا�شات المالئمة لالرتفاع بم�شتوى الحكم ويعالج جوانب الق�شور به، 

بم���ا يحقق اأه���داف النمو والتنمية االقت�شادي���ة. وذلك من خالل درا�شة اأث���ر م�شتوى الحكم على 

النم���و ف���ي االأدب االقت�شادي، وتطور م�شت���وى الحكم ومعدل النمو االقت�ش���ادي في م�شر وتون�ش 

خ���الل فترة الدرا�شة، ثم من خالل ا�شتخ���دام اأ�شاليب االقت�شاد وتحليل قيا�ش التكامل الم�شترك 

ثم تقدير اأثر م�شتوى الحكم على النمو االقت�شادي بالدولتين.

تعان���ي م�ش���ر وتون�ش من انخفا�ش م�شت���وى الحكم، ف�شاًل عن تراجعه عب���ر الزمن، بل وتدهوره 

خ���الل اأحداث الث���ورة بكل منهما واإن كان ب�ش���ورة اأكبر في م�شر مقارنة بتون����ش، وانعك�ش ذلك في 

انخفا�ش معدل النمو االقت�شادي بهما وتراجعه عبر الزمن وبدرجة اأكبر في م�شر مقارنة بتون�ش.

وق���د اأو�شحت نتائج القيا�ش اأن م�شتوى الحكم يوؤثر �شلبًيا على النمو االقت�شادي واإن كان هذا 

التاأثي���ر اأكث���ر و�شوًحا في م�شر عن تون�ش. ولذا فاإنه يجب اإج���راء عمليات اإ�شالح �شاملة تت�شمن 

كافة جوانب الحكم، بما يمكن من االرتفاع بكفاءة موؤ�ش�شات الحكم واالإدارة بكل من م�شر وتون�ش، 

االأمر الذي ي�شهم في تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير البيئة المالئمة للن�شاط االإنتاجي، ومن ثم 

ي�شهم بدوره في االرتفاع بمعدل النمو االقت�شادي.
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الجل�ضة الثانية : 

الورقة الثالثة

النوعية الموؤ�س�ساتية

والتنمية الم�ستدامة في الدول العربية

درا�سة تطبيقية 

د. �ضيبـي عبد الرحيم

اأ�ضتاذ محا�ضر بمعهد العلوم القت�ضادية وعلوم الت�ضيير

 والعلوم التجارية – المركز الجامعي مغنية. الجزائر

د. �ضكوري �ضيدي محمد

اأ�ضتاذ محا�ضر بمعهد العلوم القت�ضادية وعلوم الت�ضيير

والعلوم التجارية - المركز الجامعي مغنية. الجزائر

حاول���ت هذه الورق���ة تحليل تاأثير النوعي���ة الموؤ�ش�شاتية على التنمية الم�شتدام���ة بالدول العربية 

خ���الل الفت���رة 1996-2015  با�شتخدام الطريق���ة المعممة . وعلى الرغم م���ن  التح�شن الملحوظ  

ال���ذي عرفته بع�ش ال���دول في ال�شنوات االأخيرة من حيث موؤ�شرات التنمي���ة الناتج عن الجهود التي 

تبذله���ا الحكوم���ات والتي  ُتذَكر ف�ت�ُ�شَكر ، غير اأنها الزالت مطالب���ة بمجهودات اإ�شافية لتعزيز االأثر 

التنموي خا�شة لعائدات النفط. في حين يبقى تردي موؤ�شرات البيئة الموؤ�ش�شاتية في الدول العربية 

اأكب���ر عائق يح���ول دون تحقق االأهداف التنموي���ة، و يحد من فعالية االإ�شالح���ات االقت�شادية. وقد 

خل�ش���ت الدرا�شة التطبيقية اإلى النتائج التالية: التاأثير المعن���وي االإيجابي على التنمية الم�شتدامة 

)معب���ر عنها باالدخ���ار ال�شافي المعدل( لكل من: ح�شة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي ومعدل 

التبادل التجاري. هناك تاأثير معنوي �شلبي لكل من: الهيكل العمري لل�شكان  ووفرة الموارد الطبيعية، 

بينم���ا كان تاأثير حجم اال�شتثمار غير معن���وي. اأما موؤ�شرات النوعية الموؤ�ش�شاتية )موؤ�شر الحوكمة ، 

المخاط���ر القطرية والحرية االقت�شادية( فقد كان لها تاأثير معن���وي اإيجابي على االدخار ال�شافي 

المع���دل با�شتثناء موؤ�شر الحريات المدنية والحقوق ال�شيا�شية، مما يوحي ب�شعف الهياكل ال�شيا�شية 

ذات الطابع الديمقراطي بالدول العربية و �شعف الوعي ال�شيا�شي للمجتمعات العربية.

وبالتال���ي، هن���اك حاجة ملّحة لالتفاق على مراحل وا�شحة لتنفي���ذ اإ�شالح االأ�شواق لي�ش بهدف 

رفع معدل النمو بحد ذاته، بل بهدف تحقيق نمو ت�شغيلي، وتوزيع دخل اأقرب للعدالة، و�شمان تحقيق 

تنمية م�شتدامة. وجميع هذه المتطلبات - وغيرها كثير - ال يتاأتى �شمن �شروط اأخرى، اإاّل من خالل 

اإ�ش���الح موؤ�ش�شي حقيق���ي )وتغيير جذري لقواعد اللعب���ة(، يكون اأحد موؤ�شرات���ه االختيار المنا�شب 

لمتخ���ذي الق���رارات، وعلى كل الم�شتويات، بعيدًا ع���ن التر�شيحات الحزبي���ة والقبلية والقائمة على 
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الم���واالة. و لهذا عل���ى ال�شلطات في الدول العربي���ة اأن تعمل على تغيير ه���ذه القواعد غير الر�شمية 

التي ال زالت تعرقل تقدم االإ�شالحات ، و هذا لي�ش باالأمر الهين، فهو يتطلب وقًتا ومجهودات كبيرة 

الأن مث���ل ه���ذه العوامل من�شهرة في ع���ادات و�شلوكيات المجتمع. كما ينبغي عليه���ا محاربة الف�شاد 

بك���ل اأنواعه م���ن مح�شوبية وجهوية، اإذا م���ا اأرادت الدولة اإعادة بناء الثقة بي���ن ال�شلطات الر�شمية 

والمواطني���ن. و�شمن االإ�شالحات الموؤ�ش�شاتية دائما ن�شدد على اأهمية اأن يتم االإبقاء والحفاظ على 

القواعد القديمة المطبقة )ال�شالحة منها(، و ال يتم هدمها والتخل�ش منها كليا اإال بعد التاأكد من 

نج���اح تطبي���ق القواعد الجديدة . . و عليه..  فاإن معالجة ه���ذه الم�شكلة تتطلب منهًجا وا�شع النطاق 

ومتع���دد االأبعاد، ومثل هذا المنه���ج ال�شامل يتطلب وجود قيادة موؤهلة، كم���ا يقت�شي تغيير الحوافز 

وبناء القيم، وكلها عوامل يدعم كل منها االآخر.

الورقة الرابعة

التنمية الم�ستدامة

وتحدي العمل القت�سادي العربي الم�سترك

فى مواجهة الأو�ساع الم�ستجدة في الدول العربية 

اأ.د. م�ضطفى العبد اهلل الكفري 

اأ�ضتاذ بكلية القت�ضاد – جامعة دم�ضق – �ضوريا

تهتم الورقة بكيفية تح�شين معي�شة النا�ش في الدول العربية والمحافظة على الموارد الطبيعية 

وحماية البيئة في عالم ي�شهد نمًوا �شكانًيا كبيًرا، ي�شاحبه طلب متزايد على الغذاء والماء والماأوى 

والطاقة والخدمات ال�شحية واالأمن واال�شتقرار االقت�شادي ؟.. 

التنميـــة الم�ضتدامة تلب���ي احتياجات الحا�شر دون الم�شا�ش بقدرة االأجيال المقبلة على تلبية 

احتياجاته���ا الخا�شة. وينظر اإليها عل���ى اأنها المبداأ التوجيهي للتنمية على المدى الطويل العالمي 

والتنمي���ة الم�شتدام���ة، وتركز التنمي���ة الم�شتدامة عل���ى  ثالث ركائز ه���ي: التنميـــة القت�ضادية 

والتنمية الجتماعية وحماية البيئة.

ورغم تعثر تجربة التعاون االقت�شادى العربى يمكن للعمل العربي الم�شترك اأن ي�شهم في تحقيق 

التنمية الم�شتدامة من خالل تفعيل ا�شتراتيجية العمل االقت�شادي العربي الم�شترك من خالل النظر 

ف���ي اأنماط ا�شتهالكها واإنتاجها، واأن تلتزم بالتنمي���ة االقت�شادية الم�شوؤولة وال�شليمة بيئًيا، واأن تعمل 

مًع���ا على تو�شيع نط���اق التعاون عبر الحدود من اأج���ل تبادل الخبرات والتكنولوجي���ا والموارد. وهذه 

التغييرات يمكن - بل ويجب - تحقيقها من اأجل ازدهار الدول العربية والعالم ورخاء �شكانه. 
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الجل�ضة الثالثة : 

الورقة الخام�سة

الإطار ال�ستراتيجي لمحاربة الفقر في موريتانيا

)2015 ـ   2000(

د. الغوث الطالب جدو العربي 

اأ�ضتاذ موؤهل بكلية العلوم القانونية القت�ضادية

جامعة نواك�ضوط الع�ضرية - موريتانيا

تهت���م الورقة بتقويم االإطار اال�شتراتجي لمحاربة الفق���ر في موريتانيا )2000 - 2015(،  حيث 

مثل���ت مكافحة الفقر خالل هذه الفت���رة اأولوية ق�شوى لل�شلطات العمومية في موريتانيا و�شركائها 

الفنيي���ن والماليي���ن. وق���د جاء ت�شور االإط���ار اال�شتراتجي لمكافح���ة الفقر، محاول���ة لتقويم اآثار 

انعكا�ش���ات هذه البرام���ج علي الظروف المعي�شي���ة لل�شكان، مما مكن من متابع���ة تطور الفقر في 

موريتاني���ا الت���ي تعتبر من بين الدول النامية التي طبقت �شيا�شات مكافحة الفقر، لكنها لم ت�شتفد 

م���ن اآثارها االإيجابية عل���ى التنمية بال�شكل المطلوب، ولم يمنعها ذلك م���ن اأن تكون مت�شررة من 

اآثارها ال�شلبية على مختلف الجوانب االجتماعية. 

رت ن�شب���ة الموريتانيي���ن الذين يعي�شون تحت ح���د الفقر في �شنة 2000  ب����� 46,3 % منهم  ُق���دِّ

61,2 % ف���ي الو�ش���ط الريف���ي و 25,7 % في الو�ش���ط الح�شري. بينما بلغت ه���ذه الن�شبة في �شنة 
2004 - 46,7 %، منه���ا 59 % م���ن �شك���ان الري���ف و 28,9 % ف���ي الو�ش���ط الح�ش���ري.  وب�شورة 
عامة انخف�شت ن�شبة الفقر مابين �شنتي 2008 و2014 على الم�شتوي الوطني ولكنها بقيت ظاهرة 

ريفي���ة، اإذ تراجع���ت ن�شبة الفقر لدي ال�شك���ان الموريتانيين، من 42 % �شنة 2008 اإلي 31 % �شنة 

2014، حي���ث تراج���ع الفقر 11 نقطة علي الم�شت���وي الوطني. وقد انخف�ش الفق���ر ب�شكل عام بين 
2008 و2014 علي الم�شتوي الوطني بمعدل �شنوي قدره  1.8 نقطة، وكان هذا االنخفا�ش اأكبر في 
الو�ش���ط الريفي م���ع معدل �شنوي متو�شط قدره 2.5 % مقاب���ل 0.7 % فقط في الو�شط الح�شري. 

وق���د قامت الدولة بمجموعة م���ن ال�شيا�شات بهدف ا�شتهداف الفقراء ف���ي اأماكن تواجدهم منها 

على �شبيل المثال ولي�ش الح�شر ت�شييد بع�ش الم�شروعات ال�شغيرة المدرة للدخل وفتح مجمعات 

ا�شتهالكية وا�شت�شالح بع�ش االأرا�شي وتوزيعها...اإلخ

ورغ���م اأهمية ما تحقق خالل الفترة )2000 ـ 2015( من ت�شريع وتيرة النمو االقت�شادي وخلق 

فر����ش العمل وا�شتهداف بع�ش الفقراء في اأماكن تواجده���م، باالإ�شافة اإلي موا�شلة االإ�شالحات 

االقت�شادي���ة، اإال اأن ه���ذا مازال محدوًدا نظًرا لما تواجهه موريتانيا م���ن ارتفاع في ن�شبة البطالة 

وانت�ش���ار مع���دالت الفق���ر ومحدودية مختل���ف الخدمات االجتماعي���ة، لذا فاإنه يج���ب على الدولة 

م�شاعف���ة الجه���ود لتحقيق بقية اأهداف البرنام���ج وتعظيمها عن طريق تر�شي���د الموارد وتعبئتها 

ا اأمثل خدمًة للتنمية. وتخ�شي�شها تخ�شي�شً
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الورقة ال�ساد�سة

التغيرات المناخية واأثرها

على الحا�سالت الزراعية الم�سرية في الأجل الق�سير والطويل

د. و�ضيم وجيه الك�ضان رزق اهلل 

مدر�ص القت�ضاد 

معهد طيبة للحا�ضب والعلوم الإدارية

يتمث���ل ه���دف الورق���ة في التعرف عل���ى اأثر التغي���رات المناخية عل���ى كل من القمح وال���ذرة ال�شامية 

باعتبارهم���ا من الحا�شالت الزراعية اال�شتراتيجي���ة في غذاء االأ�شرة الم�شرية �شواء في االأجل الق�شير 

اأو االأج���ل الطويل ف���ي االأقاليم الم�شرية المختلف���ة المنتجة لهذه الحا�شالت. ومن ث���م، تحديد اأثر اأهم 

العوام���ل الممثلة للتغيرات المناخية عل���ى الحا�شالت الزراعية الم�شرية، وتحديد اأهم االأقاليم المتاأثرة 

بالتغيرات المناخية وطبيعة هذا التاأثر خالل الفترة الزمنية من عام 1981 اإلي عام 2014.

وتتمث���ل منهجية الدرا�ش���ة في اإيج���اد العالقة بين التغي���رات المناخية والمتمثل���ة في درجات 

الح���رارة والرطوبة في االأقاليم الم�شرية المختلفة واإنتاج مجموعة من اأهم الحا�شالت الزراعية 

الم�شري���ة )القم���ح، والذرة ال�شامي���ة( في االأجل الق�شي���ر واالأجل الطويل. من خ���الل ا�شتخدام 

المنهج القيا�شي من خالل ا�شتخدام بع�ش تقنيات االقت�شاد القيا�شي الحديثة المتمثلة في تقنية 

المربعات ال�شغرى العادية المعدلة بالكامل Full-Modified OLS (FMOLS) لتقدير متجه التكامل 

الم�شت���رك للبيان���ات الجدولي���ة Panel Data ال�شتخال�ش تقدي���رات طويلة االأجل الآث���ار التغيرات 

المناخية على اإنتاجية مجموعة من اأهم الحا�شالت الزراعية )القمح، والذرة ال�شامية(.

وترك���ز الورقة على منطق���ة وادي النيل، حيث تق�شي���م المحافظات المنتج���ة للمحا�شيل وفًقا 

لثالثة اأقاليم )م�شر العليا، وم�شر الو�شطي، والوجه البحري(. 

وتو�شلت الورقة اإلي اأن هناك عالقة معنوية طويلة االأجل بين متو�شط درجة الحرارة واإنتاجية 

كل م���ن مح�شولي الذرة ال�شامية والقم���ح، مما يدل على اأن درجة الحرارة توؤثر في االأجل الطويل 

�شلًب���ا على اإنتاجية مح�شولي ال���ذرة ال�شامية والقمح، مما يتطلب و�ش���ع ا�شتراتيجيات للتكيف اأو 

التخفيف من االرتفاع المتوقع لدرجات الحرارة. وا�شتخل�شت اأن درجة الحرارة توؤثر على اإنتاجية 

ا  مح�شول���ي ال���ذرة ال�شامية والقمح في االأجل الطويل اأكثر منها في االأجل الق�شير. وخل�شت اأي�شً

اإل���ي اأن هط���ول االأمطار لم يكن له تاأثي���ر يذكر – كما هو متوقع – عل���ى اإنتاجية مح�شولي الذرة 

ال�شامية والقمح �شواء في االأجل الطويل اأو االأجل الق�شير.

كما اقترحت الورقة و�شع ا�شتراتيجية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وال�شيما ارتفاع 

درجة الحرارة، واأن يكون للتكنولوجيا النظيفة دوًرا مهًما في تقليل االنبعاثات الملوثة للبيئة.
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الورقة ال�سابعة

الثورة التكنولوجية العالمية

ومرحلة ما بعد الت�سنيعية

التحديات التنموية العربية الم�ستقبلية 

اأ.هيثم غالب الناهى 

مدير عام المنظمة العربية للترجمة 

ا�شتعر�شت الورقة اأ�شباب االإخفاق االقت�شادى فى الدول العربية فى مرحلة ما بعد الت�شنيعية 

التى يمر بها العالم واأرجعت ذلك اإلى عدد من االأ�شباب منها : 

- االإخفاق بمواكبة التكنولوجيا واالت�شاالت.

- عدم االنتباه للمعلوماتية و�شروراتها و�شبل تطوير البرمجيات .

- عدم تطوير مهارات االأفراد وتقوية الفعل التقنى على ح�شاب العمل غير المهنى.

- عدم درا�شة واقع ال�شوق العربى و�شروراته .

وفى ختام فعاليات الموؤتمر ُعقدت مائدة م�شتديرة / دائرة حوار تحت عنوان :

»خطاب العدالة والتنمية الم�صتدامة فى الوطن العربى«

بم�شارك���ة كل م���ن االأ�شتاذ الدكت���ور / محمد �شمي���ر م�شطفى – اأ�شت���اذ االقت�شاد وتخطيط 

التنمية بمعهد التخطيط القومى ، وال�شيد االأ�شتاذ الدكتور/ جودة عبد الخالق – اأ�شتاذ االقت�شاد 

بكلية االقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية جامعة القاهرة. 


