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اخلام�ص  العلمي  موؤمترها  القت�شادية  للبحوث  العربية  اجلمعية  عقدت 
الث�رة  اآفاق  و  الراهنة  التحديات  بني  العربية  »التنمية  عنوان  حتت  ع�شر 
ال�صناعية الرابعة«, وذلك بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط بالكويت واحتاد 
�ر لالقت�ش�د العربي  الغرف العربية، وذلك يف مقر الحت�د مببني عدن�ن الق�شّ

ببريوت- اجلمهورية اللبن�نية، وذلك خالل يومي 13-14 دي�شمرب 2019.
مائدة  عقد  جانب  اإلى  علمية  جل�شات  ثالث  املوؤمتر  اأعمال  ت�شمنت  وقد 
م�شتديرة حتت عنوان »واقع واآفاق التنمية العربية يف ظل الث�رة ال�صناعية 

الرابعة«, وختاما بجل�شة خا�شة باحتفالية العيد الثالثيني للجمعية.

بداأت فعاليات املوؤمتر بجل�شة افتتاحية بكلمة ترحيب بامل�شاركني وال�شادة 
لإحتاد  العام  الأمني   - حنفي  خالد   / الدكتور  الأ�شتاذ  من  كل  من  احل�شور 
الغرف العربية، الأ�شتاذ الدكتور / منري احلم�ص - رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
العربية للبحوث القت�شادية، الأ�شتاذ الدكتور/ بدر عثمان مال اهلل – املدير 
العام للمعهد العربي للتخطيط، والأ�شتاذ الدكتور/ اأ�شرف العربي الأمني العام 

للجمعية العربية للبحوث القت�شادية واملن�شق العام للموؤمتر.

}

}

»التنمية العربية بين التحديات الراهنة 
واآفاق الثورة ال�صناعية الرابعة«

اأول 2019  كانون   / دي�صمبر   14  -  13

تقرير عن الموؤتمر العلمي الخام�س ع�صر للجمعية العربية للبحوث االقت�صادية
تحـــــت عنــــــوان

مقر اتحاد الغرف العربية – مبني عدنان الق�صار لالقت�صاد العربي, 
بيروت – الجمه�رية اللبنانية



181

ال�سنة 27، العدد 81 - يونيو /حزيران 2020

جل�سات العمل
يف اليوم الأول من فعاليات املوؤمتر العلمي اخلام�ص ع�شر للجمعية وبعد اجلل�شة الفتتاحية مت 
عقد جل�شتني علميتني اإلى ج�نب عقد م�ئدة م�شتديرة حتت عنوان »واقع واآفاق التنمية العربية 

يف ظل الث�رة ال�صناعية الرابعة« وذلك على النحو الت�يل :-

اأول : الجل�سة الأولى : - 

ت�شمنت اجلل�شة الأويل وهي برئا�شة الدكتور / الرب بطر�ص داغر – ع�شو جمل�ض اإدارة اجلمعية 
العربية للبحوث القت�ش�دية و الأ�شت�ذ بكلية القت�ش�د واإدارة الأعم�ل، اجل�معة اللبن�نية- عر�ض 
ومناق�شة ورقتني: الأويل بعنوان »اأهمية النظام القائم على اقت�صاديات ال�صعادة لتحقيق الث�رة 
ال�صناعية الرابعة »للدكتور / فوؤاد حمدي ب�شي�شو، رئي�ص مركز امل�شتقبل لال�شت�شارات والدرا�شات 
 / للدكتور  العربي«  الغذائي  االأمن  حتديات  »اأهم  بعنوان  والث�نية  عّم�ن،  مبينة  ال�شرتاتيجية 
الغوث ولد الطالب جدو اأ�شتاذ القت�شاد بكلية العلوم القانونية والقت�شادية - جامعة نواك�شوط 

الع�شرية – موريت�ني� . 

قد تناولت الورقة االولى عدة نقاط رئي�سية، على النحو التالي:

للتعامل  املوؤهل  النظام  ببناء  متعلقة  ا�شرتاتيجية  لروؤية  الأ�شا�شية  املرتكزات  ا�شتك�شاف     -1
الفعال مع متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة والعبور الآمن ملقت�شياتها ، وهي الثورة التي 
عرب املجتمع  الإقت�ش�دي الع�ملي اإليه�  مت�بعة للثورة ال�شن�عية الث�لثة، التي و�شفت بع�شر 
التكنولوجيا الإلكرتونية واملعلوماتية والدخول يف عامل اأمتتة الإنتاج، بْيَد اأن الثورة الرابعة 
اإزالة  جانب  اإلى  املهيمنة،  وال�شبكية  التقنيات،  خمتلف  اندماج  يف  تكمن  الأبرز  ميزتها 

احلدود بني كل من العامل املادي والعامل الرقمي والعامل احليوي يف �شكل دائم و�شريع.
2 -  �شرورة ت�شمني  الروؤية الآ�شرتاتيجية للمف�هيم والأهداف التي اأجمع عليه� الع�مل للتنمية 
امل�شتدامة 2030، يف بناء الأنظمة املن�شوده للعامل، على اأن يرتافق ذلك مع اإ�شالح النظام 
الأزمة  اندلع   منذ  لال�شالح،  تكررت حوله �شيحات احلاجة  الذي  الدويل  الإقت�شادي 
الثورة  با�شتحقاقات  املرتبطة  اجلهود  جميع  واأن  خا�شة   .2008 ع�م  يف  الدولية  امل�لية 
ودولي�  اقليمي�  تع�ون�  ت�شتلزم  ال�شوبراين  الف�ش�ء  حتدي�ت  ومواجهة  الرابعة  ال�شن�عية 

يتمتع ب�ط�ر موؤ�ش�شي وق�نوين ف�عل .
3 -  اأهمية »اقت�شاديات ال�شعاده« يف توليد الروؤية الإ�شرتاتيجية امل�شتهدفة، وحتفيز م�شاركة 
واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  الأطر  واعتماد  املعا�شرة،  التكنولوجيا  م�شرح  يف  الالعبني  كل 

املطلوبة لتنفيذ ال�شيا�شات وحتقيق الأهداف .
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4 -  تتمثل اأبرز مالمح النظام املقرتح يف انطالقه من روؤية ا�شرتاتيجية، اتخذت من منهاجية 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  متطلبات  مع  اخلالق  للتفاعل  �شبيال   والر�شيد،  الآمن  العبور 
التي مير به� الإقت�ش�د الع�ملي الرقمي) القت�ش�د املعريف ). و حتتكم هذه الروؤية اإلى م� 
اأنتجته »اقت�شاديات ال�شعادة« من مفاهيم ذات حمتوى تطبيقي ي�شهم يف اإر�شاء دعائم 
نظام �شيا�شي اقت�شادي اجتماعي ر�شيد. كما مت اإلقاء ال�شوء على حمددات هذا النظام 
الإدارة  مع  والر�شيد  الآمن  ب�لعبور  الكفيلة  امل�شتدامة  التنمية  ق�عدة  لبن�ء  توؤهله  التي 

احل�شنة للثورة ال�شناعية الرابعة بكل اإفرازاتها وحتدياتها .

وتناولت الورقة الثانية عدة نقاط رئي�سية، على النحو التالي:

1 -  ا�شتعرا�ص موؤ�شرات الأمن الغذائي العربي، مركزا علي موؤ�شرات املوارد الطبيعية املتعلقة 
باملوارد الزراعية واملائية والب�شرية، 

موؤ�شرات  وتب�ين�ت   ، الع�ملية،  الزراعية  الأ�شواق  والحتك�ر يف  الغذاء  الع�ملية يف  الأزمة     - 2
الأمن الغذائي العربي،  وق�شية النك�شاف الغذائي العربي. 

حم�ولة  خالل  من  العربي  الغذائي  الأمن  حتدي�ت  ملواجهة  ال�شي��ش�ت  بع�ض  3 -  اقرتاح 
ال�شتحواذ علي التكنولوجيا، وتنمية املوارد الب�شرية ، ثم املناخ القت�شادي املحفز للتنمية 

الزراعية، ب�لإ�ش�فة التنمية املعتمدة علي الذات من اأجل ت�أمني الغذاء. 
-مت الت��صل لبع�ض النتائج الهامة, منها؛

املوارد  من  ميلكه  الذي  الر�شيد  علي  يتوقف  الغذائي  اأمنه  حتقيق  علي  املجتمع  قدرة  -  اإن 
الزراعية الأ�ش��شية، و توفر من�خ ال�شتثم�ر الزراعي املالئم و الآلية املن��شبة لتوفري التمويل 

الالزم للتنمية الزراعية.
% من اإجم�يل امل�ش�ح�ت املزروعة  -  امل�شاحات املروية يف الدول العربية متثل ما ن�شبته 20،1 
 % يف الوطن العربي، ومتثل الأرا�شي الزراعية املطرية ) البعلية( متثل ن�شبة قدرها 56،5 
من اإجمايل امل�شاحة املزروعة بينما متثل م�شاحة املراعي والغابات يف الوطن العربي ن�شبة 

% من امل�ش�حة اجلغرافية للوطن العربي.  قدره� 37،2 
املياه  من  املحدودة  املوارد  علي  ال�شغوط  وتعاظم  ال�شكاين  النمو  معدل  يف  الكبري  -  التزايد 

والأرا�شي يثري القلق حول م�شتقبل الأمن الغذائي العربي، 
-  ت�شكل النزاعات املحلية عائقا كبري يف �شبيل حتقيق الأمن الغذائي العربي.

-  تع�ين م�ش�حة املراعي والغ�ب�ت يف الوطن العربي العديد من املعوق�ت والتي من اأهمه� 
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اإيل  الغابات  اأرا�شي  بع�ص  وحتويل  املائية،  املوارد  ونق�ص  واحلرائق،  اجلائر،  الرعي 
اأرا�شي زراعية .

العامل،  يف  اجلارية  ال�شطحية  املياه  اإجمايل  من  فقط   %  0،7 علي  العربي  الع�مل  -  يحتوي 
% فقط من اإجمايل اأمطار الياب�شة. هذا، و يعتمد اإقليم �شبه اجلزيرة العربية  ويتلقي 2،1 
ب�شكل رئي�شي علي املوارد املائية اجلوفية اإيل جانب التحلية، كما ي�شتحوذ هذا الإقليم علي 

% من جملة املوارد امل�ئية الن�جتة عن التحلية يف الوطن العربي. نحو 82،7 

-  �شعف البنية التحتية واخلدم�ت الجتم�عية واخلدم�ت امل�ش�ندة وبخ��شة خدم�ت التمويل 
والت�شويق الزراعي يف الريف العربي.

ال�شاحلة  العربية  الأرا�شي  تعر�ص  اإيل  اأدي  العمراين،  والتو�شع  الرتبة  واإجهاد  -  ا�شتنزاف 
للزراعة للتدهور.

لها  يتعر�ص  التي  املتكافئة  للمناف�شة غري  نتيجة  العربية  للبلدان  الغذائي  النك�شاف  -  تزايد 
املنتجون املحليون من منتجي الدول املتقدمة. 

-  يف اخلتام اإن حتقيق الأمن الغذائي يف الدول العربية يتطلب اإحداث نقلة نوعية يف درجة 
الهتمام بالقطاع الزراعي واإعطائه الأولوية يف برامج احلكومات القت�شادية.

ثانيا : الجل�سة الثانية :- 

ناق�شت اجلل�شة الثانية - وهي برئا�شة الدكتور / خري الدين ح�شيب ع�شو اجلمعية العربية 
للبحوث القت�شادية واملدير العام ملركز درا�شات الوحدة العربية �شابقا - ثالث اأوراق بحثية.

الورقة الأويل بعنوان » ع�ملة نظام حماية امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة و�صم�ليتها: حافز 
اأ�شت�ذ بج�معة  اأم عائق لالبتكار والتنمية يف الدول العربية » لالأ�شت�ذ الدكتور / علي هم�ل ، 
ب�تنة ب�جلزائر ، والورقة الث�نية بعنوان » دور �صال�صل العر�ض ال�صناعية يف رفع الكفاءة االإنتاجية 
وتناف�صية االقت�صاديات العربية » للدكتور / ر�شالن خ�شور اأ�شتاذ القت�شاد بجامعة دم�شق – 
�شوري�، والورقة الث�لثة بعنوان »االقت�صاد الدائري: املفه�م, وبع�ض التطبيقات واملقرتحات, مع 

اإ�صارة لتجربة عربية« للدكتور / احمد عبد الرحيم الكواز.

وقد تناولت الورقة االولى عدة نقاط  اأ�سا�سية وهي :-  

-  تعترب التكنولوجيا من وجهة نظر الدول النامية و�شيلة �شرورية للتنمية القت�شادية والب�شرية، 
ومن وجهة نظر الدول امل�شنعة و�شيلة لتعزيز امليزة التن�ف�شية يف القت�ش�د الع�ملي . وعليه ف�ن 



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

184

التوافق بني امل�ش�لح املتع�ر�شة واملتب�دلة – مثال عن طريق متويل عام وطني، ثنائي او اقليمي 
او دويل من��شب – هو الذي ي�شمن التطبيق املتكافئ لتفاقية )تريب�ص( وغريها من التفاقيات 
يف هذا املجال. وبدون هذا التوافق ويف ظل عالقات القوى ال�شائدة حاليا فان تطبيق الدول 

املتقدمة للتزام�ته� وتعهداته� يف هذا املج�ل �شيبقى جمرد حلم يراود الدول الن�مية. 

اأو�ست  اإ�سافية،  تكاليف  نف�سها  تحميل  النامية  البالد  تتفادى  حتى  وعليه 
الدرا�سة بما يلي : 

-  العمل جماعيا على حتقيق مطالب الدول النامية املقدمة يف املوؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة 
الع�ملية ب�لدوحة لع�م 2001.

-  العمل جماعيا لل�شغط على الدول امل�شنعة حتى تلتزم بتعهداتها يف اتفاقية »تريب�ص« وخا�شة 
منه� املتعلقة بتحفيز نقل التكنولوجي� للدول الن�مية .

-  رف�ض اقرتاح الدول امل�شنعة برفع مع�يري حم�ية امللكية الفكرية املتعلقة ب�لتج�رة الى امل�شتوى 
املعمول به فيها.  ذلك اأن الدول النامية مبا فيها املتطورة ن�شبيا تواجه عجزا كبريا يف جمال 
انتاج التكنولوجيا و هو ما يتطلب ان تنتهج التطبيق التدريجي حلماية امللكية الفكرية متا�شيا 

مع حتوله� من م�شتهلك الى منتج كم� فعلت يف امل��شي القريب الدول امل�شنعة ح�لي� .

-  تف�دي التف�و�ض غري املتك�يفء حول حقوق امللكية الفكرية يف التف�قي�ت الثن�ئية و اجلهوية 
مع الدول املتقدمة و ذلك نظرا لعدم توازن القوى بينه� و بني هذه الدول.

-  العمل على التقييم امل�شبق لالآثار املحتملة لكل بند مو�شوع التفاو�ص على القت�شاد املحلي و 
العمل على ا�شراك اأكرب قدر ممكن من املجتمع يف التقييم حتى تتفادى الدول النامية حتمل 

تك�ليف ب�لإمك�ن تف�ديه� .

-  مت�بعة التغريات والتعديالت يف ال�شي��ش�ت والقوانني يف الدول الأخرى لال�شتف�دة منه� ان 
ك�نت تخدم امل�شلحة الع�مة للبلد والقي�م ب�لإجراءات ال�شرورية .

-  وعلى ال�شعيد املوؤ�ش�ش�تي و الق�نوين املحلي تربز التو�شي�ت الت�لية :

في  الدوحة«  و»اإعالن  »تريب�س«  اتفاقية  تحتويها  التي  الت�سهيالت  تج�سيد 
القوانين المحلية )والعمل على تفعيلها( و خا�سة تلك المتعلقة بما يلي :

اأ-  الرتخي�ص الجباري: ينبغي للبلدان النامية ان ت�شّمن ت�شريعاتها �شلطات تخول اللجوء الى 
الرتخي�ص الجباري يف اكرب قدر ممكن من احلالت.
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ب-  ا�شتثناء البحث والتجريب والختبار ال�شريري من احلماية الفكرية، حيت جتيز اتفاقية 
تريب�ص ا�شتخدام هذا ال�شتثناء ب�شكل حمدود مع العلم ان معظم دول اوروبا وكندا تت�شمن 
على  التجارب  اجراء  ب�شان  ال�شتثناء  هذا  جتيز  انها  كما  ال�شتثناء،  هذا  مثل  قوانينها 
مو�شوع الخرتاع ب�لذات حتى وان ك�ن بهدف جت�ري. وعليه يتعني على البلدان الن�مية 
مبا فيها العربية ان ت�شّمن ت�شريعاتها اعفاء البحوث والتجريب و الختبارات ال�شريرية 
ال�شحة  جمايْل  يف  خا�شة  والبتكار  البحث  تعزيز  بغية  اخلا�شة  ظروفها  ينا�شب  ب�شكل 

والمن الغذائي.
ج-  متنح اتفاقية »تريب�ص« مرونة كبرية فيما يتعلق مبعايري تقييم طلبات منح الرباءات مما 
منح  وان  خ��شة  ظروفه�  ح�شب  املع�يري  هذه  تكيف  ان  ميكنه�  الن�مية  البلدان  اأن  يعني 

الرباءات هو من اخت�شا�ص الدولة التي توجه لها الطلبات .
د-  ت�شمني �شروط الت�شغيل او ال�شتغالل للرباءات يف الت�شريع املحلي بعد فرتة )بحيث تكون 
هذه الفرتة اأقل من فرتة �شالحية الرباءة التي هي 20 �شنة( حتى متنح لالآخرين امكانية 

ا�شتغاللها يف حالة ف�شل حاملها ال�شلي من ا�شتغاللها خالل تلك الفرتة .
ب�لواردات  ال�شم�ح  عدم  او  ال�شم�ح  دولة  لكل  تريب�ض  اتف�قية  جتيز   : املوازي  هـ-  ال�شترياد 
املوازية ح�شب م� تراه من��شب�. وميكن لال�شترياد املوازي ان يلعب دورا ه�م� يف حتفيز 

املن�ف�شة و ب�لت�يل توفري املنتج�ت ب�أ�شع�ر منخف�شة .

وقد تناولت الورقة الثانية عدة نقاط رئي�سية وهي :-  

1 -  تناولت الدرا�شة ما اأفرزته الثورة ال�شناعية الرابعة من فر�ص لتغيري اأمناط وطرق الإنتاج 
واآليات تق�شيم العمل الدويل، و ال�شتفادة من التحول الرقمي يف تطوير عمليات ون�شاطات 
العر�ص  �شال�شل  ولعل  بينها.   فيما  والتوا�شل  الرتابط  عمليات  ويف  الأعمال،  موؤ�ش�شات 
واحدة من الفر�ض املت�حة لال�شتف�دة من مفرزات الثورة ال�شن�عية الرابعة، لرفع اإنت�جية 

ال�شن�عة التحويلية العربية  وزي�دة قدرته� التن�ف�شية اإلى م�شتوي�ت اأعلى.
 (Global Value Chains -GVCs -2 -  متثل �شال�شل العر�ص العاملية )�شال�شل القيمة العاملية
�شمة را�شخة من �شم�ت الإنت�ج وال�شتثم�ر على امل�شتوى الع�ملي، وميكن اأن توفر للبلدان 
انت�شار  العاملية. فمع  النفاذ لالأ�شواق  والت�شغيل، وفر�ص  النمو  العربية، املزيد من فر�ص 
العوملة وعلى نطاق وا�شع خالل العقود املا�شية، ا�شبحنا نقراأ على املنتجات عبارة »�شنع 
لدى .....made by« اأكرث مما نقراأ »�شنع يف ..... made in«، وهذا لي�ض جمرد تغيري يف 
حرف اجلر، بل هو عملية تغيري وا�شعة النطاق يف عمليات الإنتاج ويف التجارة الدولية على 
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نحو عميق. فكثري من ال�شلع التي ن�شتهلكها واملكونة من ع�شرات ورمبا من مئات القطع 
املُنتجة يف م�شانع خمتلفة من قبل �شركات منت�شرة حول العامل، تقوم ال�شركات �شاحبة 
 ،).... اأو  حا�شوب،  اأو  )�شيارة،  نهائي  منتج  اإلى  وحتويلها  بتجميعها  والتطوير،  البتكار 
وتكتب عليه� )�شنع لدي تويوت�، اأو لدى �شيمن�ض..)، و ل تكتب )�شنع يف الي�ب�ن اأو �شنع 

يف امل�ني�..).
3 -  اأو�شحت الدرا�شة معاناة معظم ال�شركات ال�شناعية العربية من م�شكلة ارتفاع التكاليف، 

وتديّن القدرة التن�ف�شية، و ندرة فر�ض الو�شول اإلى الأ�شواق الإقليمية والع�ملية.
ال�شي��ش�ت  من  جزء  تكون  اأن  من  بد  ل  العربية  ال�شن�عية  العر�ض  �شال�شل  تنجح  4 -  لكي 

والربامج التنموية وجزء من اهتمام احلكومات العربية. 
»درا�شة  العربية-مو�شوع  الدوائية  ال�شناعات  يف  العر�ص  �شال�شل  وتطوير  5 -  ل�شتكمال 
احلالة«- يتطلب الأمر زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير واإحداث مراكز اأبحاث ذات 
م�شتويات عالية تعمل على تطوير مناذج دوائية وال�شتغناء التدريجي عن ا�شترياد املادة 

الفعالة، واإن�شاء مراكز تدريب وتاأهيل متخ�ش�شة يف جمال ال�شناعات الدوائية.
6 -  كم� ميكن العتم�د على �شال�شل العر�ض لنت�ج دواء جديد اأو بن�ء مركز اأبح�ث طبي يقوم 
باجراء البحوث والتطوير و يعد الدرا�شات و من ثم يعمد الى جتربة الدواء �شمن املعايري 
العاملية، وفيما بعد يقدمها ل�شركات ت�شنيع الدواء. اإن مركزا من هذا النوع يحتاج الى 
بيئة طبيعية غنية باملنتجات النباتية و احليوانية املتنوعة و بيئة خ�شبة قادرة على انتاج 
معظم الأ�شناف، والعديد من الدول العربية متلك البيئة اخل�شبة و هذا يعد ميزة ن�شبية 

ميكن العمل عليه�.
7 -  ميكن للدول العربية اأن تكون له� م�ش�همة يف حلقة م� من حلق�ت �شل�شلة القيمة، وب�لت�يل 
�شتح�شل جميع� على نت�ئج مفيدة و تقوم ب�نت�ج الدوية مب�ش�نعه� املحلية، حيث ميكن ان 
تتم ال�شتفادة من خربات الكليات الطبية وال�شيدلنية ، بال�شافة الى الت�شبيك مع كليات 
الهند�شة الزراعية لتح�شني النوع النباتي و ال�شتفادة من التنوع النباتي واحليوي يف البيئة 

العربية ل�شتخال�ض بع�ض املواد الأولية. 
التي  التمويل العربية يف متويل ال�شناعات والن�شاطات  8 -  يتطلب الأمر م�شاهمة موؤ�ش�شات 
ال�شالمي  البنك  العربي،  النقد  ك�شندوق  الإقليمية،  العر�ص  �شل�شلة  من  جزءًا  ت�شكل 
للتنمية،  �شن�ديق التنمية العربية، م�ش�رف التمويل يف دول اخلليج، اإ�ش�فة اإلى م�شتثمرين 

من القطاع اخلا�ص لديهم فوائ�ص مالية. 
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وقد تناولت الورقة الثالثة عدة نقاط رئي�سية كالتالي:-  

)اأ)  اإع�دة النظر ب�لقت�ش�د الدائري �شمن خمرج�ت النظم الإح�ش�ئية القت�ش�دية، وذلك 
الإنتاج،  تقديرات  على  ذلك  وانعكا�ص  الو�شيط،  للطلب  �شمول  اأكرث  تقديرات  ل�شمان 

والن�جت املحلي الإجم�يل. 

)ب)  يعترب تفعيل وتعزيز العمل بـ »امليزانية اخل�شراء«، وفق� لتجربة الحت�د الأوربي ل �شيم� 
فلندا، خطوة نحو دمج متطلبات القت�شاد الدائري �شمن ال�شيا�شة املالية. و تت�شمن هذه 
امليزانية الجتاه لتقليل ال�شرائب املرتبطة بالعمل، وزيادة ال�شرائب املرتبطة بالطاقة، 
واملخلف�ت، واملكّب�ت، والنف�ي�ت، وخملف�ت البن�ء، وتقليل �شريبة القيمة امل�ش�فة على 
الأن�شطة املرتبطة باملالب�ص املعاد ا�شتخدامها، وخدمات الت�شليح، وخملفات الأجهزة 
الكهربائية، والبطاريات، والأكيا�ص البال�شتيكية. كما انه من الأهمية �شمول )ن�شاط(، 
اأحد  باعتبارها  املخلفات،  بجمع  اخلا�شة  ال�شغرية  الأن�شطة  يف  )العاملني(  ولي�ص 

الأن�شطة كثيفة العمل املرتبطة بالقت�شاد الدائري.

التعامل  يعتمد على  لكونه  القطاعات يف القت�شاد  بقية  الدائري عن  )ج(  يختلف القت�شاد 
مع خملفات كافـــة القطاعات الأخرى. ويت�شمـــــن ثالثـــــة قطاعــــات فرعيــة: التجميـــع 
 ،Treatment and Disposal النف�ي�ت  من  والتخل�ض  واملع�جلة   ،Collection
وا�شرتداد وفرز املواد Material Recovery and Sorting. ويعترب هذا القطاع واحدا 

من اأهم القطاعات املرتبطة بعمل القت�شاد الدائري. 

وفى ختام اليوم الأول من فعاليات املوؤمتر ُعقدت مائدة م�شتديرة / دائرة حوار حتت عنوان 
الكبري  القت�ش�دي  برئ��شة   « الرابعة  ال�صناعية  الث�رة  ظل  يف  العربية  التنمية  واآفاق  واقع   «
الأ�شتاذ / عبد الفتاح اجلبايل ومب�شاركة كل من الدكتور / حممود حميي الدين – اأ�شت�ذ القت�ش�د 
والتمويل بكلية القت�ش�د والعلوم ال�شي��شية ج�معة الق�هرة وزير ال�شتثم�ر ال�شبق والن�ئب الأول 
لرئي�ص البنك الدويل �شابقا- و الدكتور /عاطف قرب�شي، اأ�شتاذ متفرغ بجامعة ماكما�شرت بكندا، 
و الدكتور / خ�لد حنفي – الأمني الع�م لإحت�د الغرف العربية ، و الدكتور / جودة عبد اخل�لق – 

اأ�شت�ذ القت�ش�د بكلية القت�ش�د والعلوم ال�شي��شية ج�معة الق�هرة. 
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وفي اليوم الثاني من فعاليات الموؤتمر تم عقد الجل�سة الثالثة كما تمت اإقامة 
الحتفال بالعيد الثالثيني للجمعية كما يلي:

الجل�سة الثالثة : 

بكلية  القت�شاد  اأ�شتاذ  اخلواجة  اأحمد  ليلي  الدكتورة  برئا�شة  وهي  الثالثة-  اجلل�شة  متنت 
القت�ش�د والعلوم ال�شي��شية –عر�شني: االأول بعنوان » ال�صادرات التقانية وفج�ة الدخل والث�رة 
ال�صناعية الرابعة » قدمه الدكتور / وليد عبد موله – م�شت�شار باملعهد العربي للتخطيط / والثاين: 
تنمية  ومع�قات  التكن�ل�جيا  على  بالرتكيز  العربية,  املنطقة  يف  الت�صغيل  »حتديات  بعنوان 
القطاع اخلا�ض العربي« قدمه الدكتور / خ�لد اأبو اإ�شم�عيل  رئي�ض ق�شم ال�شي��ش�ت القت�ش�دّية 
 - عراجي  �شليم   / والدكتور   ، )الإ�شكوا)  اآ�شي�  لغرب  والجتم�عّية  القت�ش�دّية  ب�للجنة  والفقر 

م�شئول ال�شئون القت�شادية ل�شعبة التقنية القت�شادية والتكامل بالأ�شكوا.

تناول العر�ض االول عدة نقاط اأ�سا�سية: 

1 -  تف�شري املتغريات ذات العالقة بنوعية ال�ش�درات وحمتواه� التق�ين و ب�لإنت�جية واملوقع يف 
�شال�شل القيمة العاملية ب�شكل متفاوت، وما يرتبط بذلك من فجوة الدخل العاملي وقدرة 
الدول على جت�شريه� من طرف البالد الن�مية و اإمك�نية اللتح�ق مب�شتوى الدول املتقدمة 

من حيث الدخل ب�شكل م�شتدام. 
وبوادر  الع�ملية  القيمة  �شال�شل  وظهور  العوملة  ب�شبب  الدول  بني  املن�ف�شة  تع�ظم  2 -  اإن 
و�شن�عي�  ومعرفي�  تق�ني�  امل�شتعدة  للدول  جديدة  فر�ش�  تفتح  الرابعة  ال�شن�عية  الثورة 

وت�شديري�)على م�شتوى ال�شلع واخلدم�ت)
3 -  اإن م� �شبق ي�شع على الدول الن�مية )و العربية من بينه�) جملة من التحدي�ت التنموية 

من اأهمه� :
بالبحث  التعليم  وربط  احلديثة  والتقنيات  باملعارف  وربطه  التعليم  بجودة  -  النهو�ص 

والتطوير والقطاع الإنتاجي ال�شناعي 
-  ا�شالح �شوق العمل واعتماد طرق الإدارة احلديثة لتعزيز الإنتاجية  

4 -  اعادة توجية قدرات ال�شوق لتوجيه ال�شتثمار املحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية 
الواعدة لقدرتها على اإعادة هيكلة القت�شاد املحلي وربطه ب�شال�شل القيمة )حتقيق التعلم 
والعن�قيد  ال�شن�عية  لـلمن�طق  مكثف  وا�شتعم�ل  حديثة  �شن�عية  )�شي��شة  ب�ملم�ر�شة) 

.(Scientific parks .واحلدائق ال�شناعية
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وتناول العر�ض الثاني عدة نقاط رئي�سية منها: 

اقرتاح اأجندة حموره� الإن�ش�ن مل�شتقبل العمل من خالل جمموعة من املح�ور منه�: 
1 -  زيادة ال�شتثمار يف قدرات الفراد والتي ت�شتمل على, التعلم مدى احلياة للجميع,  دعم 
احلماية  تعزيز  اجلن�شني،  بني  للم�ش�واة  حتويلية  اأجندة  التحولت،  خالل  من  الن��ض 
تو�شيع   , ت�أ�شي�ض �شم�ن عم�يل ع�ملي  العمل،  ال�شتثم�ر يف موؤ�ش�ش�ت  زي�دة  الجتم�عية، 

ال�شي�دة الزمنية,  تن�شيط التمثيل اجلماعي , التكنولوجي� للعمل الالئق.
2 -   يف زيادة ال�شتثمار يف العمل الالئق وامل�شتدام وي�شتمل على حماور فرعية منها بناء منوذج 

جت�ري واقت�ش�دي حموره الإن�ش�ن. 
3 -   وقد تو�شل هذا العر�ض لبع�ض النت�ئج منه�؛ تعزيز الإنت�جية الكلية للعوامل )TFP) من 
خالل البحث والتطوير والبتكارات واملهارات املح�شنة ملواكبة الثورة ال�شناعية الرابعة؛ 
وزيادة ال�شمول اأو الحتواء والت�شمني الجتماعي: م�شاركة الإناث وال�شباب، وال�شتفادة 

من املواهب وتقليل عدم التطابق بني الب�شر واملهن، وتوفري التدريب املنا�شب.
4 -  طرح العر�ص �شوؤال: هل يجب اأن نعيد التفكري يف احلوافز لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، 

واأن يكون لديه من�خ ال�شتثم�ر املن��شب ولوائح القوى الع�ملة املالئمة؟
5 -   يلعب القطاع اخلا�ص دورا يف الدول املتاأثرة بال�شراعات �شيكون حا�شمًا يف بناء ال�شالم 

واإع�دة البن�ء القت�ش�دي.

رابعا : فعاليات احتفالية العيد الثالثيني للجمعية : 

متت فعاليات الحتفالية برئا�شة الدكتور / جودة عبد اخلالق ، وبداأت يف جزئها الأول بتقدمي 
الفكر  جتديد   « املعنون  كتابه  فيه  ي�شرح  العي�شوي  اإبراهيم   / الدكتور  لالأ�شتاذ  مرئي  عر�ص 
مقاربات  لبع�ض  وتقييم  وعر�ض  ال�صائد,  االقت�صادي  الفكر  اإلى  نقدية  نظرة   : االقت�صادي 
تط�يره«, وقد ق�م ب�لتعقيب على الكت�ب كل من الأ�شت�ذ الدكتور / حممود حميي الدين  و الأ�شت�ذ 

الدكتور /ع�طف قرب�شي.
اجلمعية  واأن�شطة  اأهداف  عن  تذكاري  فيلم  عر�ص  الحتفالية  من  الثاين  اجلزء  ت�شمن  و 
اإلى جانب كلمات من بع�ص اأع�شاء اجلمعية املوؤ�ش�شني، كما مت تكرمي عدد من اأع�شاء اجلمعية 

املوؤ�ش�شني. 


