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تصمیم الغالف والصفحات الداخلیة
هدى حمودة/ األستاذة 



تشـرين األول، والعـالم يشـهد /فـي شـهر أكتـوبر 2021، والثالـث للعـام "الربـاط"من نشـرة ) 55(يصدر العدد رقم 
، ومـا تبعهـا مـن آثـار اقتصـادية مـدمرة لجميـع االقتصـادات 19-تغيرات عديدة من أهمها تـداعيات أزمـة كوفيـد 

الجيوسياســية بــين الشــرق والغــرب، ومــا  الناميــة والمتقدمــة علــي الســواء، فضــًال عــن التزايــد المســتمر للخالفــات
. تتركه من آثار سلبية أيًضا علي أسعار الطاقة وانتظـام سالسـل اإلمـداد بصـورة فاقـت كـل التوقعـات االقتصـادية

وقد صاحب هذا االتجاه هشاشة النمو االقتصادي المحقق عالمًيـا، والمصـحوبة بموجـات كبيـرة مـن حـاالت عـدم 
  . ارتفاع معدالت التضخم المسجلة عالمًيااالستقرار النقدي، نتج عنه 

  
ولـم َتْســَلم منطقتنـا العربيــة علــى الصـعيدين االقتصــادي والسياسـي مــن كــل هـذه التغيــرات والتحـديات، ممــا عطــل 
مســيرة الجهــود التنمويــة، وتعثــر معهــا جهــود اإلصــالح االقتصــادي، وفــاقم مــن حــدة التفــاوت االقتصــادي وتزايــد 

فضًال عن تطور المفاهيم االقتصادية لصالح مصـطلحات جديـدة، منهـا تعزيـز . المنطقةمعدالت الفقر داخل دول 
الصــمود واســتعادة التــوزان االقتصــادي ومحاربــة التضــخم، وغيرهــا مــن المفــاهيم التــي لــم تكــن ســائدة قبــل أزمــة 

مراكـز البحـث هذه التحديات والتغيرات التي تـأثرت بهـا أيًضـا سـاحات الحـوار االقتصـادي، وأصـبحت . 19-كوفيد
العلمـي االقتصـادي فــي معظـم البلـدان العربيــة تابعـة فـي التعــاطي مـع هـذه التغيــرات دون أن تقـود اتجاًهـا فكرًيــا 
جديًدا يتجه أمامًيا نحو المستقبل واستشرافه، ليقدم ما يفيد لصانع السياسات بهدف منع أو تجنب تكـرار حـدوث 

  . هذه األزمات مستقبًال 

تحدًيا كبيرًا، يتمثـل فـي كيفيـة اسـتيعاب هـذه التغيـرات فـي " معية العربية للبحوث االقتصاديةالج"وتواجه جمعيتنا 
 يمختلــف أنشــطتها العلميــة، وتقــديم التوصــيات القابلــة للتطبيــق لصــانعي السياســات ومتخــذي القــرار االقتصــاد

وال . ة العموميـة إلنجــازهالعربـي، وهـذا مـا يفكـر فيـه دائًمـا أعضـاء مجلـس إدارتهـا بالتعـاون مـع أعضـاء الجمعيـ
يكتمل هذا اإلنجاز إال بمساندة أعضاء الجمعية وأصدقائها عبـر دعمهـم المسـتمر الـذي لمسـناه سـابًقا، ونتطلـع 

  .الستدامته مستقبًال لجميع أنشطتها

  ودمتم في حفظ اهللا وأمانه ،،،

  فتح الرحمن علي محمد صالح. د
 "الرباط"المشرف علي تحرير نشرة                                    
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إبراهیم العیسوي/ األستاذ الدكتور 

اقتصاد متفرغ بمعهد التخطیط أستاذ 
ع.م.القومي، القاهرة، ج
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حسن العیسويإبراهیم/األستاذ الدكتور 
ع.م.أستاذ االقتصاد المتفرغ بمعد التخطیط القومى بالقاهرة ،ج

1962حصل على بكالوریوس االقتصاد بتقدیر امتیاز من كلیة التجارة بجامعة القاهرة عام 
، وقد عمل مدرس بجامعة 1969ثم حصل على دكتوراه في االقتصاد من جامعة أكسفورد عام 

.1975إلى 1972األزهر للفترة من 

السیرة الذاتیة

قام بتدریس مبادئ االقتصاد واإلحصاء واالقتصاد الریاضي واالقتصاد القیاسي ونظریات التنمیة والتخطیط 
.بجامعات أكسفورد واألزهر والقاهرة، ومعهد التخطیط القومي بالقاهرة والمعهد العربي للتخطیط بالكویت

ة، وتوزیع الدخل والنمو االقتصادي، وبناء النماذج له العدید من البحوث فى مجاالت التنمیة، والسكان والتنمی
الكّلي، والتخطیط والمتابعة، والدراسات المستقبلیة، ومؤشرات التنمیة والتبعیة، واإلنتاجیة،وسیاسات اإلصالح 

.االقتصاد، والخریطة الطبقي، ونظام التجارة الدولیة

تولى عدة مناصب بمعهد التخطیط القومي بالقاهرة منها مدیر مركز األسالیب التخطیطیة ومدیر مركز التخطیط 
العام، ورئیس لجنة البحوث وعضو لجنة التدریب واللجنة اإلداریة ورئیس اللجنة االستشاریة وعضو اللجنة العلمیة 

أمناء المعهد العربي للتخطیط بالكویت للفترة من وعضو مجلس إدارة المعهد، إلى جانب تولیه عضویة مجلس
إلى 1991، وتولي منصب وكیل المعهد العربي للتخطیط بالكویت للفترة من سبتمبر 1991إلى 1988مارس 

. 1995أغسطس 

وهو عضو في الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع،وعضو سابق في لجنة االقتصاد 
،وعضو في الجمعیة الدولیة للمدخالت والمخرجات، وفى الهیئة االستشاریة العلیا )مصر(ألعلى للثقافة بالمجلس ا

أخري ...للمعهد العربي للتخطیط بالكویت

األمین العام 
وث االقتصادیةحللجمعیة للعربیة للب

)1998-1995( للفترة من نوفمبر 
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السیرة الذاتیة

.2007االقتصاد المصري في ثالثین عامًا،المكتبة األكادیمیة،القاهرة،- 1
.2021،أغسطس29نموذج التنمیة المستقلة،سلسلة أوراق عربیة،العدد - 2
العربي لألبحاث ودراسة العدالة االجتماعیة والنماذج التنمویة،المركز - 3

.2014السیاسات،الدوحة،بیروت،
تجدید علم االقتصاد،نظریة نقدیة إلى الفكر االقتصادي السائد وعرض - 4

.لبعض مقاربات تطویره
.قیاس التبعیة في الوطن العربي- 5
.فى إصالح ما أفسده االنفتاح- 6
أخري- 7

ة إلى الفكر تجدید علم االقتصاد،نظریة نقدی" كما أنه تم مناقشة كتاب 
فى فعالیات المؤتمر " االقتصادي السائد وعرض لبعض مقاربات تطویره

والذي یحمل العلمي الخامس عشر للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة 
التنمیة العربیة بین التحدیات الراهنة وآفاق الثورة الصناعیة الرابعة " عنوان

خالل یوميك مقر اتحاد الغرف العربیة ببیروت وذلوالذي عقد ب
بالتعاون مع المعهد العربي للتخطیط 2019كانون أول /دیسمبر14و13

.بدولة الكویت واتحاد الغرف العربیة ببیروت 

إبراهیم العیسوي فى /یمكنكم اإلطالع على مقاالت األستاذ الدكتور 
:جریدة الشروق من خالل الدخول على الرابط التالي 

https://www.shorouknews.com/columns/ibrahim-el-essawy

وله العدید من الكتب والدراسات منها : 

كتاب أعمال المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعیة یمكنكم اإلطالع على 
:المتوفر على موقعها اإللكتروني من خالل الرابط التالي

https://www.asfer.org/archives/1277
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إعداد
للجمعیةالمدیر التنفیذي–محمد الزیني /الدكتور 

2021االستعراضات الطوعیة الوطنیة للدول العربیة 
for Arab Countries 2021:)VNRs(The voluntary national reviews

للعراق ) "VRN2(، والثاني "مصر"لـــ ) VRN3(لمحات من االستعراضین الطوعیین الوطنیین الثالث 
"

مقدمة

تقاریر اقتصادیة

6

المستدامةتحقیق أهداف التنمیةخططتنفیذكافة دول العالم منذ بدایة القرن الحادي والعشرین بمتابعةالتزمت
VNRs(The voluntary national(الطوعیةالوطنیةاالستعراضاتحیث تم اعتماد،2030المستهدفة في عام

reviewsالتنمیةأهدافتحقیقنحوالتقدمرصدخاللهایتم منالوطني،المستوىعلىللمتابعةرئیسیةكآلیة
.169الـلهاالمصاحبةالــسبعة عشر، واألهدافSustainable Development Goals(SDGs)المستدامة 

عن قائمة )ECOSOC(المتحدةلألممالتابعواالجتماعياالقتصاديالمجلس، أعلن رئیس2021وفي بدایات عام 
،  VNRs(The voluntary national reviews(الطوعیة الوطنیةاالستعراضاتالمعنیة بإجراء44الدول الـــــ  

: والتي تضمنت خمس دول عربیة هي
.)VNR2(السعودیةالعربیةالمملكة،)VNR3(قطر،)VNR2(، العراق)VNR2(تونس ،)VNR3(مصر 

أعقب ذلك عقد العدید من ورش العمل لمعاونة فرق إعداد االستعراضات الوطنیة الطوعیة في الدول المعنیة إلتمام 
واالزدهار،النماءالمتفق علیها من الدول لتحقیقالشاملةالعملباعتبارها خطةالمستدامة،التنمیةعملها في إطار خطط

المراجعةإرشاداتوقد تمثلت أهم. 2015سبتمبرفيتي توافقت علیها الدولاإلنمائیة الاأللفیةأهدافعلىوذلك بناء
في 2021الموجهة إلى فرق إعداد االستعراضات الطوعیة الوطنیة في الدول المعنیة لعام )VNRs(الطوعیةالوطنیة

االستعراض الوطني فضًال عن التأكید على أهمیة تخصیص جزء من المستدامة،التنمیةأهدافجمیعضرورة مراجعة
لمواجهتها، باإلضافة إلى المتخذةوالتدابیرالمستدامة،التنمیةأهدافعلىCOVID-19جائحةآثارللدولة لتناول

التكرار وتجنب،)إن وجد(السابق للدولة الطوعيالوطنيأهمیة توضیح التطورات واإلنجازات المحققة مقارنًة باالستعراض
.المستدامةالتنمیةالتي تواجه الدول نحو تحقیق أهدافالتحدیاتعلىالتغلبكیفیةبیانو في المعلومات المقدمة،

المستوىرفیعالسیاسياالستعراضات الوطنیة الطوعیة من الدول المعنیة إلى المنتدى، تم تقدیم2021وفي یولیو عام 
HLPF(High-level Political(المستدامةالتنمیةحولالمتحدةلألمم Forum on Sustainable

Development .

) VRN2(، والثاني "مصر"لـــ ) VRN3(ونستعرض في هذا الملف مالمح من االستعراضین الطوعیین الوطنیین الثالث 
للعراق"





) Participatory Approach(النهج التشاركيوقد تم إعداد االستعراض الطوعي الوطني الثالث لمصر في إطار
الخاصوالقطاعالحكومیةوالجهاتالوزاراتمعواالجتماعاتالعملورشمنالعدیدوذلك خالل عقدالسابق اإلشارة إلیه،

بتقدیم  المقترحات والمعلومات المتعلقة بأهداف التنمیة المستدامة الـالذین قامواالدولیین،والشركاءالمدنيوالمجتمع
الالزمة، وذلك بهدف الوقوف على مدى المكلف بإعداد االستعراض الوطني بالبیاناتالعملفریقفضًال عن إمداد. 17

.میة المستدامةنالتقدم في أهداف التتحقیق

أهداف تحقیقعلىخاللهمنمصرتعملالذيالحاكماإلطار2021وتناول االستعراض الطوعي الوطني الثالث لمصر
االقتصادياإلصالحلبرنامجالحاكمةاُألطرمتضمنًا كذلك،2030مصررؤیةوالمتمثل فيالمستدامة،التنمیة

ل المرحلةالكلي خال االقتصادحیث أشار التقریر إلى التحسن في عدد من مؤشرات. بمرحلتیه وأهم تطوراتهواالجتماعي
االقتصادي،النموالتحسن في معدالت:، ومن أهمها)2019- 2016(من تنفیذ برنامج اإلصالح االقتصادي األولى

األمر الذي حفز . االجتماعیةتوجیه االهتمام نحو برامج الحمایةمعالموازنة،عجزوخفضالتضخم،والسیطرة على
علىبالتركیز،"الهیكلیةاإلصالحات"2021اإلصالح االقتصادي عاممن برنامج الثانیةالمرحلةإطالقالحكومة على

المتحققة في اإلیجابیاتاستدامةضمانوذلك بهدفاإلنتاجیة،القطاعاتودعماألعمال،ومناخالتنافسیةتحسین
.األولى من برنامج اإلصالح االقتصاديالمرحلة

وذلك من خاللالمستدامة،التنمیةأهدافتوطینالوطني كذلكتناول االستعراض الطوعيالحاكمة، اُألطروفي سیاق
لكلالتنافسیةالمیزةمنواالستفادةالجمهوریة،محافظاتكلفيالمحليالمستوىعلىالمستدامةالتنمیةأهدافتنفیذ

المحافظات مستوىعلى"المواطنخطة"إطالقتملذا. التنمویةللعملیةالجغرافیةالعدالةتحقیقلضمانوذلكمحافظة،
محافظة بكلالمستدامةتطورات مؤشرات التنمیةالمتنوعة عنالمحلیةالتقاریرإعدادفضًال عنالسابق اإلشارة إلیها،

أكثر عدالة وموضوعیة وشفافیة، بطریقةالتمویلیة للمحافظاتالمواردتخصیصمن محافظات الجمهوریة، باإلضافة إلى
. العامةاالستثماراتإدارةكفاءةوبهدف تحسین

علىوما یستلزمه ذلك من بالضرورة من أهمیة االستناد،"األدلةعلىالقائمةالسیاسات"الحاكمة كذلككما تضمنت اُألطر
توجیهفضًال عن مساهمتها المتحققة فيالكمي لمراجعة تنفیذ السیاسات وضمان فاعلیتها،والتحلیلوالبیاناتاألدلة
. القرارصنععملیة

التنمیة أهدافمنهدفكلفيالتطوراتمختلفإلى تناول)VNR3(االستعراض الطوعي الوطني الثالث لمصر وینتقل
البیاناتعلىعلى حدة، وبناءهدفكلفيوذلك من خالل التقییم الموضوعي لهذه التطورات،17المستدامة الـــ

فضًال عن تحقیق هذه األهداف،نحوالتقدملقیاسالمتحدةاألممِقَبلمنعلیهاالمتفقبالمؤشراتالمتاحة المرتبطة
وسنلقي الضوء هنا على تطورات عدد مختار . أهداف التنمیة المستدامةتحقیقنحوالمختلفةالجهود الحكومیةعرض

وهي علي ، VNR3(2021(من أهداف التنمیة المستدامة التي تناولها االستعراض الطوعي الوطني الثالث لمصر 
:الترتیب

8
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والرفاهیة بالصحة الجیدةالخاصالهدف الثالث،)SDG1: No Poverty(المتعلق بالقضاء على الفقر هدف األولال
)SDG3: Good Health and Wellbeing(،االقتصادي والنموالالئقبالعملالمتعلقالهدف الثامن)SDG8:

Decent Work and Economic Growth( ،بالعمل المناخيالخاصالهدف الثالث عشر)SDG13: Climate
Action( ،بالسالم والعدل والمؤسسات القویةالخاصالهدف السادس عشر)SDG16: Peace, Justice, and

Strong Institutions(.

، أوضح االستعراض الطوعي الوطني )SDG1: No Poverty(المتعلق بالقضاء على الفقر هدف األولللبالنسبة 
٪ في 29,7إلى معدالت الفقر حیث انخفضت انخفاض معدالت الفقر في مصر ألول مرة في العقدین األخیرین،

، مما یعكس نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي وما رافقه من 2017/2018٪ في 32,5بـ ، مقارنةً 2019/2020
زیادة االستثمار العام في رأس المال البشري وضمان توفیر ، وباألخص الحمایة االجتماعیةنجاح سیاسات وبرامج 

حیاة "منها برنامج تكافل وكرامة، وٕاطالق مبادرة ، والتي توسیع وتعزیز شبكات الحمایة االجتماعیةو الخدمات األساسیة، 
.عادل أكثر من نصف السكانبما ی،ملیون مصري57التي تهدف إلى رفع مستوى المعیشة لنحو " كریمة

SDG3: Good Health and(والرفاهیة بالصحة الجیدةالخاصالهدف الثالثوتناول االستعراض الطوعي الوطني 
Wellbeing( ،طویر ، فضًال عن تالتزام مصر بضمان الصحة الجیدة والرفاهیة لجمیع مواطنیهاوفیه تم التأكید على

وأشار االستعراض الطوعي الوطني إلى عدد من الجهود .أزمات الصحة العامةجهةلموامرونة قطاع الرعایة الصحیة 
للقضاء على التهاب 2018في عام " ملیون صحة100مبادرة "إطالق وأهمها،في مجال الرعایة الصحیةالحكومیة

بنسبة في مصر بائي حاالت التهاب الكبد الو والتي نجحت في خفض الكبد الوبائي والكشف عن األمراض غیر المعدیة، 
لمجتمع المدني في دعم تحسین الصحة والرفاهیة في مصر من خالل العدید من المبادرات ادور فضًال عن ٪ ، 98

.الصحیة

SDG8: Decent Work and Economic(االقتصادي والنموالالئق والمتعلق بالعمل الهدف الثامنوفیما یخص
Growth(، 2018/2019عامالناتج المحلي اإلجمالي فيمعدل نموالوطني إلى تزایدأشار االستعراض الطوعي
كما أشار التقریر . ٪1,8، والذي بلغ حوالي 2011عام أدنى مستوى له على اإلطالق وذلك مقارنًة ب٪، 5,6لیصل إلى 

وذلك مقارنًة ، 2020٪ في الربع الرابع من عام 7,2لتسجلCOVID-19جائحة البطالة أثناء تانخفاض معدالإلى 
.COVID-19بالتزامن مع بدایات تفشي جائحة 2020الربع األول من عام ٪ في 9.6إلى بارتفاع معدل البطالة 
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على الشمول المالي بالتركیز،ة في هذا الصددیجهود الحكوموتناول االستعراض الطوعي الوطني في ذات اإلطار ال
الشراكات مع باإلضافة إلى تفعیلدعم الشركات المتناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، فضًال عن، كركیزة أساسیة

.الصندوق السیاديتلك الشراكات التي تتم من خاللالقطاع الخاص، خاصةً 

SDG13: Climate(بالعمل المناخيالخاصالهدف الثالث عشر وأوضح االستعراض الطوعي الوطني في
Action( طر من خالل تعزیز السیاسات واألُ وذلك یة،المناخالتغیراتفي التخفیف من آثار نجاح الجهود الحكومیة

من إجمالي اإلنفاق على % 15المتعلقة بدعم األنشطة المستهدفة تحسین البیئة، فضًال عن تخصیص المؤسسیة
الوصول إلى زیادة نسبة لصالح المشروعات الخضراء، والمستهدف2020/2021االستثمارات العامة عام 

،  كما قامت 2024/2025٪ بحلول عام 50إلى ) Green Public Investment(االستثمارات العامة الخضراء 
، "ناخياالستراتیجیة الوطنیة للتغیر الم"ملیون دوالر، وٕاعداد 750أول سندات مصریة خضراء بقیمة الحكومة بإصدار 

."دلیل معاییر االستدامة البیئیة"إطالق ، باإلضافة إلى "االستراتیجیة الوطنیة للهیدروجین"و

:SDG16(الهدف السادس عشر والمتعلق بالسالم والعدل والمؤسسات القویة وأشار االستعراض الطوعي الوطني في
Peace, Justice, and Strong Institutions (العدید من مؤشرات الحوكمةمتحقق في الإلى التقدم النسبي

تقریر اآللیة األفریقیة لمراجعة النظراء بتنفیذالحكومة وفي إطار ذات الهدف، أشار االستعراض إلى قیام. 2019عام 
بناء وذلك بهدفإنشاء المعهد القومي للحوكمة والتنمیة المستدامة واألكادیمیة الوطنیة لمكافحة الفساد، كذا لمصر، و 

.ات في مجاالت الحوكمة الرشیدة واالستدامةالقدر 

، أوضح االستعراض الطوعي الوطني لمصر أهم 17وعقب تناوله التطورات المتحققة في أهداف التنمیة المستدامة الــ 
وضعف مشاركة ، )Digital Divide(الفجوة الرقمیة:وأهمهاأهداف التنمیة المستدامةتحقیقتواجهلتحدیات التي ا

Environmental(والتحدیات البیئیة ) Women Labor Force Participation(في قوة العمل المرأة 
Challenges.(وأشار االستعراض الطوعي الوطني إلى اآللیات التي سیتم اتخاذها لمواجهة هذه التحدیات، وأهمها :

، فضًال عن ةیة من اإلصالحات الهیكلیقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كجزء من المرحلة الثانباالهتمامتعزیز
التعافي األخضراعتماد سیاسات المشروعات الخضراء و باإلضافة إلى تنفیذمشاركة المرأة في القوى العاملة، دعم

.كأحد اآللیات المتعلقة بمواجهة التحدي الثالث المتعلق بالنواحي البیئیة

وذلكممكن،زمنيمدىأقلفي17الــ المستدامةالتنمیةأهدافبتحقیقمصرالتزامعلىبالتأكیدالتقریروُیختتم
.والدولیةواإلقلیمیةالمحلیةالفعالةوتنفیذ الشراكاتالمعلومات،وتكنولوجیاالرقميالتوجه نحو التحولبتشجیع
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:VNR 2((The Voluntary National Reviews((2021للعراق الثانيالطوعي الوطني االستعراض: ثانیاً 

استعراضــــهاالعراقیــــة الحكومــــةقــــدمت
إلـى )VNR 2(الطوعي الوطني الثاني 

لألمـمالمسـتوىرفیعالسیاسيالمنتدى
المســــــتدامةالتنمیــــــةحــــــولالمتحــــــدة

)HLPF(High-level Political
Forum on Sustainable

Development ــو مــن عــام فــي یولی
والعــودة .. لعــراق ا“، والمعنــون 2021

مـا تـم ، متضـمنًا ”إلى المسار التنمـوي 
أهـــداف التنمیـــة تحقیقـــه فـــي عـــدد مـــن 

. بالعراقSDGsالمستدامة 

.في إطار النهج التشاركي كما ذكرنا ومعطیات جدیدة حول االنجازات حدیثةبیانات على )VNR 2(االستعراض الوطني الطوعي الثاني للعراق اعتمد قد و 
أهدافبتحقیقالدولي التزام العراق ، وذلك من منطلق التنمیة المستدامةبتحقیق أهداف والتحدیات المتعلقة المتحققة 

بأبعادها الثالثة؛ االقتصادیة والسیاسیة لعملیة التنمیةطموحة الخطة الباعتبارها ،2030التنمیة المستدامة وأجندة 
.واالجتماعیة

واستعراضالمقدمةمنهااألولتناولفصول،خمسةمن)VNR 2(االستعراض الطوعي الوطني الثاني للعراق یتكون
تحلیل السیاق الوطني الثاني الفصلتناولفیما. االستعراض الطوعي الوطنيإعدادالمتعلقة بعملیةالعامةالقضایا

الرئیسیةوتداعیاتها،البالدبهامرتالتيالُمَركَّبةاألزمة، ومالمح2021–2019للعراق خالل الفترة بین عامي
.المستدامةالتنمیةانجاز أهدافعملیةعلى

الوطني، وذلك المنظورمن17عدد من أهداف التنمیة المستدامة الــ فيالتطورات المتحققة الثالثالفصلوتضمن
األداءالمتعلقة بمؤشراتوالدولیةالوطنیةالبیاناتمصادرعلىأهداف للتنمیة المستدامة، وباالعتمادستةبالتركیز على

.التنموي
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التنمیة واقععلىوتأثیراتهااإلداریةالالمركزیةمشكالتالموجزبالتحلیلتناولفقدمن االستعراضالرابعالفصلأما
.السائدالسیاسي واالقتصادي واالجتماعيالمحلیة، والتحدیات الناشئة عنها في ظل الوضع

حیث تمللمحافظات،المستدامالتنموياألداءاالستعراض الطوعي الوطني الثاني للعراق في الفصل الخامس وتناول 
أهداف تحقیقبهدف تحلیل تجربتها فيالعراق،سكاننصفمنمحافظات، یشكل تعداد سكانها أكثرسبعاختیار

إعداد فریققاموتحلیل التطورات المتحققة،رصدأجل تقدیمومن.التنمیة المستدامة في المحافظات المختارة
المتحقق في اإلنجازعليالدلیل األولركزاإلنجاز،لقیاسرقمیینبتطویر دلیلیناالستعراض الطوعي الوطني 

بینما تناول الدلیل الثاني المثابرة . أهداف التنمیة المستدامة  بالمقارنة مع المعاییر الدولیةهدف منمؤشرات كل
محافظة من في كلعلى تنفیذ أهداف التنمیة المستدامةالتنمویة المحلیة، وما یعنیه ذلك من وصف اإلصرار

هدف من بكلالخاصةالمأمول في المؤشراتتحقیق التحسنفينجاحهادرجةعليالمحافظات المختارة، اعتماداً 
.أهداف التنمیة المستدامة

االستعراض الطوعي الوطني ، أشار 2021–2019في إطار تحلیل السیاق الوطني للعراق خالل الفترة بین عامي
ه الفترة، في الفصل الثاني منه إلى التحوالت السیاسیة واالقتصادیة التي مر بها العراق خالل هذالثاني للعراق 

وباألخص الممارسات اإلیجابیة والسلبیة وتأثیراتها في مسار تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، والتي أبرزت أهمیة 
في العراق؛ حیث  أوضح االستعراض عناصر األزمة الُمَركَّبة. إعداد االستعراض الطوعي الوطني الثاني للعراق

داعیاتها على تحقیق أهداف التنمیة المستدامة السیاسیة والصحیة والمالیة االقتصادیة، وت

في العراق الذي حدث في األول الحراك الشعبي في الفصل الثاني إلى االستعراض الطوعي الوطني الثاني فقد أشار 
وبمثابةاستثنائیًا،حدثًا اجتماعیًا وسیاسیًا باعتباره نافذة المواطن للتغییر، وكونه 2019تشرین األول / من أكتوبر

وفق واستعادة الهویة الوطنیة وتحقیق العدالة االجتماعیة وبناء عقد اجتماعي جدید، تصحیح المسار لمحاولة
في ذات الفصل إلى تداعیات تفشي االستعراض الطوعي الوطني الثاني للعراقكما أشار . مبادئ التنمیة المستدامة

-COVIDجائحة  تداعیات اقتصادیة واجتماعیة والتي نتج عنها الصحیة،حالة الطوارئ وٕاعالنفي العراق،19
وتزامن كل ذلك مع تجلي لألزمة المالیة واالقتصادیة في العراق، .وقرارات اإلغالق الشاملتسبب فیها الحجر الصحي 

وذلك االنخفاض غیر المسبوق الذي شهدته أسعار النفط الخام على مستوى العالم، والذي أدي بالتبعیة إلى التدهور 
اد في عائدات الصادرات النفطیة، والتي تعتمد علیها الحكومة العراقیة في تمویل الموازنة العامة للدولة بنسبة الح

، األمر الذي أدى إلى تعمیق كافة عناصر األزمة %40، وفي تكوین الناتج المحلي بنسبة تتجاوز %95تصل إلى 
االستعراض الوطني الطوعي الثاني للعراقوقد أوضح . صادیةفي العراق؛ السیاسیة والصحیة والمالیة االقتالُمَركَّبة

، وأهم الجهود الحكومیة المتخذة في ذلك في ختام فصله الثاني التداعیات الناشئة عن تداعیات األزمة الُمَركَّبة
لإلغاثة " العطاء عراقي"السیاق، وكذا دور ومشاركة المجتمع المدني في مواجهتها، وباألخص من خالل حملة 

.COVID-19والتوعیة للوقایة من تفشي فیروس 
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مناقشة التطورات في المؤشرات المعنیة في الفصل الثالث بعد ذلك إلى الوطني الثاني للعراقاالستعراض الطوعي وانتقل 
بمجموعة من األهداف المختارة من أهداف التنمیة المستدامة، حیث تناول االستعراض  التطورات في سبعة أهداف من 

بالقضاء على الفقر هدف األول المتعلقال: ، وهي على الترتیب17أهداف التنمیة المستدامة الــ
)SDG1: No Poverty( ، والرفاهیة بالصحة الجیدةالخاصالهدف الثالث)SDG3: Good Health and

Wellbeing( الهدف الرابع المتعلق بالتعلیم الجید ،)SDG4:Quality Education( الهدف الخامس الخاص ،
، الهدف الثامن المتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي  :Gender Equality)(SDG5بالمساواة بین الجنسین 

)(SDG8: Decent Work and Economic Growth الهدف السادس عشر الخاص بالسالم والعدل ،
، الهدف السابع عشر المتعلق )SDG16: Peace, Justice, and Strong Institutions(والمؤسسات القویة 

وسنعرض فیما یلي التطورات . SDG17: Partnerships For the Goals)(اف عقد الشراكات لتحقیق األهد
. VNR 2(2021(المتحققة في عدد من هذه األهداف التي تناولها االستعراض الوطني الطوعي الثاني للعراق 

SDG1: No" (القضاء على الفقر" بالنسبة للهدف األول من أهداف التنمیة المستدامة والمتعلق بــ Poverty( ؛ فقد
، فإن 2018أشار االستعراض الطوعي الوطني إلى أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت في هذا الهدف عام 

قد أدت إلى تآكل المكاسب وتراجع اإلنجاز 2021التي تعرض لها العراق عام الُمَركَّبةالظروف االستثنائیة واألزمة 
ا أشار االستعراض الطوعي الوطني إلى انتشار الفقر وعدم المساواة على كم. السابق تحقیقه في هذا الهدف تحدیداً 

نطاق واسع في العراق، بینما لم تتمكن الجهود الحكومیة من المعالجة الجذریة لهذه المشكلة، ولم تستطع خفض 
لطوعي الوطني وفي سیاق ذات الهدف، أشار االستعراض ا. الفوارق الواضحة بین المناطق الحضریة والمناطق الریفیة

إلى النسبة الكبیرة من السكان في العراق التي ال تزال خارج تغطیة برامج الحمایة االجتماعیة، حیث بلغت نسبة السكان 
فقط  من إجمالي عدد الفقراء، وهو األمر الذي یمثل تحدیاً % 3,4المشمولین بالحمایة االجتماعیة للفئات الفقیرة 

. ى الصعیدین المحلى والوطنيمؤسسیًا واجتماعیًا للعراق عل

وتناول االستعراض الطوعي الوطني تطورات الهدف الثالث من أهداف التنمیة المستدامة والمتعلق بالصحة الجیدة 
حیث أشار االستعراض إلى الضغوط الناشئة على النظام ، )SDG3: Good Health and Wellbeing(والرفاهیة 

، وزیادة الطلب على الخدمات الصحیة، في ظل نقص الموارد COVID-19حة الصحي العراقي نتیجة أزمة تفشي جائ
وأوضح االستعراض الطوعي الوطني المحاوالت المبذولة من الجهات . البشریة والمادیة، فضًال عن ضعف البینة التحتیة

راقیة، على الرغم من الحكومیة المعنیة الستیعاب األزمة، وذلك من خالل تكثیف الجهود المقدمة من وزارة الصحة الع
نقص اإلمكانیات المتاحة؛ المادیة منها والبشریة، بینما انتقد االستعراض تركز اإلنفاق في المجال الصحي على الجانب 
التشغیلي، وٕاهمال الجانب االستثماري، مما أدى إلى ضعف الجهود الحكومیة عن تغطیة الزیادة في الناشئة في الطلب 

، فضًال عن ضعف قدرة الجهود الحكومیة المبذولة في COVID-19جًة أزمة تفشي جائحة على الخدمات الصحیة نتی
.تحسین مستویات الجودة في الخدمات الصحیة
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، أشار االستعراض الطوعي الوطني )SDG4:Quality Education(وفي إطار الهدف الرابع المتعلق بالتعلیم الجید 
الثاني للعراق إلي عدم تحقیق العراق القدرة الكاملة على إحداث التحول المأمول في مجال التعلیم، بالرغم من زیادة 
معدالت التحاق الطالب بالمدارس، ویرجع السبب في ذلك إلى ما یعانیه العراق من اتباع أسالیب التعلیم القدیمة نوعًا ما، 

عن غیاب المساواة في منح فرص التعلیم الجید، وهو األمر الناجم بشكل رئیسي عن تدهور البنیة األساسیة في فضالً 
لمالیین األطفال والطالب العراقیین، والذین اضطرتهم ظروف COVID-19مجال التعلیم، باإلضافة إلى تهدید جائحة 

ألمر الذي تزامن مع تراجع اإلنفاق على التعلیم والتدهور الحاد تفشي الجائحة إلى االنقطاع عن الدراسة بشكل منتظم، ا
في البنیة التحتیة للمدارس والجامعات العراقیة، فضًال عن تراجع االستقرار وتزاید العملیات اإلرهابیة، مما أدى إلى تزاید 

هذا المجال، وباألخص وقد أشار االستعراض الطوعي الوطني إلى الجهود الحكومیة في. حاالت التسرب من المدارس
وبحسب االستعراض، یتباین األثر الناجم عن تفشي . اعتماد أسلوب التعلم عن بعد عبر اإلنترنت والقنوات التلفزیونیة

الجائحة على المستوى التعلیمي بحسب أوضاع األسر، فمن غیر المعروف كیفیة تعامل األسر الفقیرة مع تأثیرات تفشي 
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. في العراقأهداف التنمیة المستدامة



ومفاوضاتالتجاریةوالمفاوضاتالسیاساتخبیر
المتحدةاألمممؤتمربالعالمیة،التجارةلمنظمةاالنضمام
.سویسرا–جنیف، )UNCTAD(والتنمیةللتجارة
.)Zoomتقنیة عبر (2021أیلول/ سبتمبر18

عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة حلقة 
جائحةبعدالجدیدالواقع" نقاشیة هامة تحت عنوان 

متعددالتجاريالنظامأماموالتحدیاتالفرص:كورونا
، خبیررامولالدینخیر/ األستاذ، تحدث فیها "األطراف

االنضمامومفاوضاتالتجاریةوالمفاوضاتالسیاسات
للتجارةالمتحدةاألممالعالمیة، بمؤتمرالتجارةلمنظمة
وذلك یوم سویسرا،–، جنیف)UNCTAD(والتنمیة
إلكترونیاً 2021أیلول/ سبتمبر18الموافق السبت

باستخدام تقنیة االتصال المرئي عبر منصة(
(zoom) . وقد حضر الحلقة النقاشیة مجموعة بارزة

فضًال عن ،من االقتصادیین من أعضاء الجمعیة
الدول كافة من الباحثین والمهتمین بالشأن االقتصادي

.العربیة

وقد تناولت الحلقة النقاشیة مجموعة من النقاط 
: الهامة أهمها

رامول العرض بتقدیم الدینخیر/ األستاذبدأ 
بیانات عن التجارة العالمیة في السلع خالل فترات 
الركود في األرباع األول والثاني والثالث من عام 

، وفترتي االنتعاش في الربع الرابع من عام 2020
، بهدف إلقاء 2021األول من عام والربع2020

الضوء على مستویات التجارة العالمیة في فترات ما قبل 
وتداعیاتها علي دول COVID-19تفشي جائحة 

.العالم

أن حالة الركود كانت أقل من رامول/ السیدوأوضح 
التوقعات السائدة حینها، وكان األثر األقل نسبیًا على 
منطقة شرق آسیا مقارنًة بنظیرتها على مستوى دول 
العالم، أما بالنسبة للدول المتقدمة ودول جنوب وغرب 
آسیا؛ المتواجد فیها مجموعة الدول العربیة األسیویة، 

. عدالت أكبر نسبیاً فقد انخفضت تجارتها الدولیة بم
رامول أیضًا تطور الصادرات العالمیة / وعرض السید

، 2020- 2010من السلع والخدمات خالل الفترة 
وأوضحت البیانات االنخفاض في حجم صادرات 

- 2019بین عامي العالمیة من السلع والخدمات 
، وباألخص في خدمات النقل والسفر 2020

.والسیاحة
إلى االرتباط بین االنخفاض رامول/ السیدأشار 

في معدالت التجارة العالمیة والسیاسات المالیة 
واالقتصادیة التي اتبعتها الدول لمجابهة تداعیات 

التأثیر اآلني"كما أشار إلى . Covid-19جائحة 
"Simultaneous Impact لتلك السیاسات المتبعة
،"األقربون أولى بالمعروف"من الدول، وتطبیقها لمبدأ 

وما یعنیه ذلك من احتفاظ كل دولة بإنتاجها من 
وباألخص المستلزمات والمعدات –السلع والخدمات 

دون النظر إلى لتغطیة احتیاجاتها،- الطبیة واللقاح
تقدیمها إلى دوٍل تفشت فیها الجائحة بوتیرة مخیفة،

ورش العمل الفرص: كوروناجائحةبعدالجدیدالواقع"
"األطرافمتعددالتجاريالنظامأماموالتحدیات

خیر الدین رامول/ السید األستاذ 
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"األطرافمتعددالتجاريالنظامأماموالتحدیات

خیر الدین رامول/ السید األستاذ 
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ومثال على ذلك حالة تفشي الجائحة في إیطالیا 
.وموقف دول االتحاد األوروبي منها

كذلك إلى أن البیانات المعروضة رامول/ السیدأشار 
ولیست قطاعیة، باعتبار أن ) كلیة(هي بیانات شاملة 

الضرر الناجم عن تداعیات الجائحة لم یكن متساو 
ثم انتقل إلى توضیح . بین كل القطاعات االقتصادیة

األثر السلبي الناجم عن تفشي الجائحة على 
ثر الخدمات، حیث أوضح أن قطاع الخدمات كان أك

تماسكًا في امتصاص الصدمات الناجمة عن أزمات 
اقتصادیة سابقة، إال ان األزمة الحالیة؛ جائحة 

COVID- ، كان تأثیرها جلیًا على الخدمات، 19
وباألخص الخدمات الشخصیة، كالسیاحة والسفر، 
والتي تأثرت سلبیًا بسبب إجراءات اإلغالق العام 

)Lockdown( الخدمات ، في حین ارتفع الطلب على
Information Communicationالتكنولوجیة

Technology (ICT).
ــین أدت رامــول/ الســیدأوضــح  ــة عــدم الیق أن حال

إلى انخفـاض االنفـاق الكلـي، وذلـك تحوطـًا لمـا ستسـفر 
عـــن أن فضــالً . عنــه تــداعیات الجائحـــة فــي المســـتقبل

انخفاض الطلب الكلي كان متزامنًا مع انخفـاض العـرض 
الكلــي النــاجم عــن تراجــع حركــة تــدفق الســلع والخــدمات 

.مما أدى إلى تعمیق األزمة االقتصادیة. العالمیة
وفي سیاق نقاشه عن منظمة التجارة العالمیة 

)WTO( رد فعل المنظمة تجاه راموال/ السید، ناقش
، باعتبار المنظمة مستودعًا للقواعد تداعیات الجائحة

رامول أن / حیث أوضح السید. الحاكمة للتجارة العالمیة
، "لم یتم احترامها" مجمل قواعد منظمة التجارة العالمیة 

و –فقد وضعت الدول القیود على صادراتها السلعیة 
دون الرجوع - باألخص المستلزمات والمعدات الطبیة

.وذلك خالفًا للقواعد الُمنظمةإلى المنظمة أو إخطارها،

فالقواعد الحاكمة لمنظمة التجارة العالمیة ال تمنع الدول 
من اتخاذ التدابیر الوقائیـة الالزمـة لحمایـة اقتصـاداتها، 
بما في ذلك وقف التصدیر، ولكن یجب أن یتم ذلـك بعـد 
تقدیم إخطار مـن كـل دولـة إلـى منظمـة التجـارة العالمیـة 

وهــو مـا لـم یحــدث . اتخـاذ مثــل هـذه التـدابیربالبـدء فـي 
دولـة مـن الـدول 88حین تفشت الجائحـة، حیـث قامـت 

األعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة العالمیـــة باتخـــاذ تـــدابیر 
ُأحادیـــة الجانـــب دون إخطـــار المنظمـــة، أو علـــى األقـــل 
اتخـــذت أغلـــب هـــذه الـــدول التـــدابیر التـــي ال تتفـــق مـــع 

ع المنظمـــة فـــي وهـــو مـــا وضـــ. التزاماتهـــا فـــي المنظمـــة
.موقف حرج للغایة تجاه التعامل مع هذه األزمة

ــري  ــداعیات الجائحــة لیســت رامــول/ الســیدوی أن ت
وحـدها العامــل الـرئیس فــي تعمیـق أزمــة منظمـة التجــارة 
العالمیة، ولكنها كشفت الواقـع غیـر السـلیم الـذي وضـع 

حیـث ألقـت األزمـة . المنظمة فـي موقـف ال تحسـد علیـه
أوجــه الخلــل فــي منظمــة التجــارة العالمیــة الضــوء علــى

)WTO( ــــــدول ــــــین ال ــــــة التفــــــاوض ب ــــــاألخص آلی ، وب
األعضــاء، وهــي اآللیــة التــي تــم إقرارهــا باالعتمــاد علــى 
التوافق بدًال من الرجوع إلى آلیة التصویت، وكذلك إقرار 

ــــدأ  ــــى مب ــــة الواحــــدة "االعتمــــاد عل Singleالحزم
Undertaking "ـــق ع ـــا ال نتف ـــى أنن ـــى شـــيء ، بمعن ل

ومــع اتســاع . واحــد، بــل یجــب االتفــاق علــى كــل شــيء
دولـــة، وفـــي ظـــل هـــذه 164عضـــویة المنظمـــة لتضـــم 

اآللیات، أصبحت مشكالت منظمة التجارة العالمیـة أكثـر 
، أصـبحت تلـك COVID-19تعقیـدًا، ومـع تفشـي أزمـة 

اآللیات غیر ناجحة في الوصول إلى نتائج ملموسة فـي 
ــامج التفــاوض بــین الــدول، وبــاألخص فــي مجــاالت برن

االتفاقیات اإلقلیمیـة وحقـوق الملكیـة الفكریـة والخـدمات 
.وغیرها
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إلــى بعــض األفكــار المطروحــة رامــول/ الســیدتطــرق 
إلصـــالح "Public debates"حالیـــًا للنقـــاش العـــام 

وترمیم منظمة التجارة العالمیة في ظل الجائحة الحالیة، 
وذلــــك انطالقــــًا مــــن بــــدء التفكیــــر فــــي التعامــــل مــــع 

COVID-19 كمـــــرض متـــــوطنEndemic ـــــیس ، ول
، وهو مـا لـن یتحقـق إال بالوصـول Pandemicجائحة 

مــن ســكان دول العــالم ضــد % 40إلــى مســتوى تطعــیم 
وبالتــالي تمثلــت المعضــلة . COVID-19فیــروس الــــ 

الرئیسیة في غیاب العدالة في توزیع اللقاحات بین دول 
مـة فالمنظ. Vaccine Nationalismالعـالم، وقضـیة 

التجاریـــةالجوانـــبفـــي ظـــل آلیاتهـــا الحالیـــة، واتفاقیـــة
قـد عجـزت عـن تقـدیم TRIPSالفكریة الملكیةلحقوق

الحلـــول الناجحـــة فـــي قضـــیة عدالـــة توزیـــع اللقاحـــات، 
وبــاألخص فــي ظــل رفــض عــدد مــن الــدول الكبــرى مــنح 
. التراخیص اإلجباریة الخاصة بالملكیة الفكریـة للقاحـات

.داء في سجل وتاریخ المنظمةوهو ما یشكل بقعة سو 

ما هو : العرض بالسؤال اآلتيرامول/ السیدواختتم 
الطرح اآلن في قضیة تنشیط النظام التجاري متعدد 

2020األطراف؟ حیث أشار إلى الكتاب الصادر عام 
:Revitalising Multilateralism"والمعنون 

Pragmatic Ideas for the NEW WTO
Director – General" للمؤلفین ،Simon J.

Evenett and Richard E. Baldwin . حیث قدم
. المؤلفان طرحًا لتطویر وٕاصالح منظمة التجارة العالمیة
، بدأ المؤلفان كتابهما بالنقد البنَّاء لقواعد المنظمة

حیث أشارا إلى أن هذه القواعد غیر مستعدة للتعامل 
مع قضایا التجارة العالمیة في القرن الحادي والعشرین، 

، Climate changeفي ظل تحدیات التغیر المناخي 
.، وغیرهاDigital economyاالقتصاد الرقمي 

وضع قواعد منظمة التجارة العالمیـة فقد وصفا المؤلفان 
:الحالیة في القرن الحادي والعشرین بالعبارة التالیة
Twenty First Century's Trade with

Twenty century's Rules
أي أن القواعد الحالیة للمنظمة أصبحت ال تلبي 

.متطلبات التجارة العالمیة في القرن الحادي والعشرین

إصالح المنظمة، "ینطلق المؤلفان من فكرة مفادها 
، حیــث "Mind it, don't end itولــیس إنهائهــا 

مضـمونها المـالذ عرضا لثالث نقاط رئیسـیة، ُتشـكِّل فـي 
ــــر– ــــة -ربمــــا األخی إلصــــالح منظمــــة التجــــارة العالمی
)WTO(وهي ،:

هــل تتفــق الــدول األعضــاء : طـرح الســؤال اآلتــي- 1
ــإذا كانــت  ــى األهــداف واألغــراض؟  ف فــي المنظمــة عل

ـــ  ــة بـ األرضــیة (، فمــا هــو القاســم المشــترك "ال"اإلجاب
بـــین أعضـــاء المنظمـــة التـــي ُتمكننـــا مـــن ) المشـــتركة

إیجاد صیغة للتوافـق، وتحقیـق التـوازن المطلـوب بـین 
. االلتزامات والحقوق

طة الثانیة فـي الخـالف علـى الوسـائل تتمثل النق- 2
)Means ( ومـــدى صـــالحیتها، وخاصـــًة قیمـــا یتعلـــق

بقواعد التجارة العالمیة الحالیة، في ظـل التشـكیك فـي 
وتحدیــدًا -قــدرة القواعــد الســائدة منــذ القــرن الماضــي

ــــة أوروجــــواي عــــام  ــــذ انتهــــاء جول ــــي -1994من ف
التعامـــل مـــع متطلبـــات التجـــارة العالمیـــة الحالیـــة فـــي
القـــرن الحـــادي والعشـــرین فـــي ظـــل مـــا تحتاجـــه مـــن 

.قواعد أكثر تعقیداً 
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نتیجة رئیسیة مفادها أن یصل المؤلفان إلى - 3
الصفقات واالتفاقیات الحالیة بین الدول تجاوزت فكرة 

إلى ) النفاذ إلى األسواق(تبادل الوصول إلى األسواق 
تبادل المصانع والتقنیات إلى الدول الخارجیة مقابل 

Trade Domestic"إصالحات داخلیة 
Regulations vs. Domestic

Investments ." األمر الذي من شأنه تشجیع
-Megaاالتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة الكبرى 

Regional Trade Agreements"" والتي تهتم ،
بتأطیر القواعد، ولیس فقط كونها تمثل عامًال إلزالة 

Tariff"القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة 
& Non-tariff Barriers to trade" والتي تمثل ،

تهدیدًا خطیرًا لمركزیة الــ - بحسب المؤلفین–
)WTO ( في الحوكمة العالمیة)Global

Governance.(

ــدوة بمــداخالت ونقاشــات مــن الســادة  ــد اختتمــت الن وق
):مرتبة أبجدیاً (الحضور، والتي كان من أهمها 

.أشرف العربي. د. أ
.جودة عبد الخالق. د. أ
.خالد أبو اسماعیل. د. أ

.عبد الشفیع عیسىمحمد . د. أ
...فتح اهللارضا محمود . د. أ

نخبة من أعضاء الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة 
نخبة من االقتصادیین والمهتمین بالبحث العلمي 

....آخرونو 
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:اإللكتروني على الرابط التالي 

https://www.asfer.org/archives/1441
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االقتصادیةالتنمیةإدارة–والتعدینواالبتكارالصناعةقسمرئیس
.األفریقياالتحادبمفوضیةوالتعدینوالصناعةوالتكاملوالتجارة
.)Zoomتقنیة عبر (2021تشرین أول/ أكتوبر16

ورش العمل "2063وخطةأفریقیافيالتصنیعسیاسات"
حسینحسنحسین/ السید األستاذ 

عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة حلقة نقاشیة 
، "2063وخطةأفریقیافيالتصنیعسیاسات"تحت عنوان 
قسم، رئیسحسینحسنحسین/ األستاذتحدث فیها 

االقتصادیةالتنمیةإدارة–والتعدینواالبتكارالصناعة
االتحادبمفوضیةوالتعدینوالصناعةوالتكاملوالتجارة

تشرین أول /أكتوبر16الموافق السبتوذلك یوم األفریقي،
االتصال المرئي عبر باستخدام تقنیة (إلكترونیاً 2021عام

وقد حضر الحلقة النقاشیة مجموعة بارزة . zoom)منصة
فضًال عن الباحثین ،من االقتصادیین من أعضاء الجمعیة

. الدول العربیةكافة من والمهتمین بالشأن االقتصادي
وقد تناولت الحلقة النقاشیة مجموعة من النقاط أهمها: 

بتحدیـــد النقـــاط حســـین حســـن حســـین/ األســـتاذبـــدأ 
ــالعرض التقــدیمي، والتــي تمثلــت فــي  األساســیة الخاصــة ب
إعطـــاء نبـــذة عـــن مفوضـــیة االتحـــاد األفریقـــي، وبعـــض 

ــات الخاصــة بأجنــدة  ، فضــًال عــن مناقشــة 2063المعلوم
عدد من السیاسات الصناعیة المتبعة في االتحاد األفریقي 

ـــــي عـــــام  ـــــه ف ـــــه ب ـــــة عمل ـــــذ بدای ـــــدم . 2007من ـــــا ق كم
ــــة نحســــی/األســــتاذ ــــة التجــــارة األفریقی لمحــــة عــــن منطق

ـــا مـــن ـــل األساســـیة، وكونه ـــا أحـــد أعمـــدة التكام باعتباره
الضــــوء علـــــى وكــــذلك إلقــــي. 2063أساســــیات أجنــــدة 

ــــة االقتصــــادیة  ــــت خــــالل إدارة التنمی ــــي تم اإلنجــــازات الت
.والتكامل والصناعة والتعدین بمفوضیة االتحاد األفریقي

ض بتقـــدیم فكـــرة عـــن مفوضـــیة العـــر حســـین/ســـتاذاألبـــدأ 
تحـت مسـمى 1963االتحاد األفریقي التي تم تأسیسها عـام 

، والتي كانت معنیة بالدرجـة األولـى "منظمة الوحدة األفریقیة"
، تــم تأســیس مفوضــیة 2003وفــي عــام . بالشــأن السیاســي

االتحــاد األفریقــي، والتــي ُأدرجــت فیهــا أجنــدة التنمیــة ضــمن 
ومــن أهــم هــذه األهــداف أن تكــون .أهــداف االتحــاد األفریقــي

لتنسیق وصیاغة السیاسـات، " Platform"المفوضیة منصة 
ــي  ــذ هــذه السیاســات ف ــة لتنفی ــین األطــراف المعنی والتنســیق ب
المجــــاالت المختلفـــــة؛ الســــلم واألمـــــن الــــدولیین، والنـــــواحي 

.إلخ. االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة
باعتبارهـا كیـان كبیـر " قارة إفریقیـا"إلى حسین/ السیدأشار 

دولــة، لــذا تتســم بــالتنوع 54یتســم بالتعددیــة، ویضــم حــوالى 
الهائل من حیث اللغات والثقافات واألنماط االستهالكیة، حتى 

.داخل الدولة الواحدة
ـــاقش  ـــدة /ســـتاذاألن . وأهـــم مكوناتهـــا، 2063حســـین أجن

ــم وضــعه فــي  وأشــار إلــى كونهــا إطــار عمــل ممتــد ومعقــد، ت
، وفي الذكري الخمسین 2013اجتماع الرؤساء األفارقة عام 

لالتحــاد األفریقــي، حیــث تمــت صــیاغة اســتراتیجیات طویلــة 
المدي تمتد إلى خمسین عامًا مقبلة، تتناول جمیع المجـاالت 

2063احتــوت أجنــدة و . االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة
. على ثمان أولویات، تضمنت عدة مبادئ وخطط العمل

نقاشات من السادة المداخالت و الوقد اختتمت الندوة ب
.الحضور

20

قناة الیوتیوب یمكنكم مشاھدة الحلقة النقاشیة من خالل 
:على الرابط التالي الخاصة بالجمعیة 

https://www.youtube.com/watch?v=LFf
tjSWiBWk

االقتصادیةالتنمیةإدارة–والتعدینواالبتكارالصناعةقسمرئیس
.األفریقياالتحادبمفوضیةوالتعدینوالصناعةوالتكاملوالتجارة
.)Zoomتقنیة عبر (2021تشرین أول/ أكتوبر16

ورش العمل "2063وخطةأفریقیافيالتصنیعسیاسات"
حسینحسنحسین/ السید األستاذ 

عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة حلقة نقاشیة 
، "2063وخطةأفریقیافيالتصنیعسیاسات"تحت عنوان 
قسم، رئیسحسینحسنحسین/ األستاذتحدث فیها 

االقتصادیةالتنمیةإدارة–والتعدینواالبتكارالصناعة
االتحادبمفوضیةوالتعدینوالصناعةوالتكاملوالتجارة

تشرین أول /أكتوبر16الموافق السبتوذلك یوم األفریقي،
االتصال المرئي عبر باستخدام تقنیة (إلكترونیاً 2021عام

وقد حضر الحلقة النقاشیة مجموعة بارزة . zoom)منصة
فضًال عن الباحثین ،من االقتصادیین من أعضاء الجمعیة

. الدول العربیةكافة من والمهتمین بالشأن االقتصادي
وقد تناولت الحلقة النقاشیة مجموعة من النقاط أهمها: 

بتحدیـــد النقـــاط حســـین حســـن حســـین/ األســـتاذبـــدأ 
ــالعرض التقــدیمي، والتــي تمثلــت فــي  األساســیة الخاصــة ب
إعطـــاء نبـــذة عـــن مفوضـــیة االتحـــاد األفریقـــي، وبعـــض 

ــات الخاصــة بأجنــدة  ، فضــًال عــن مناقشــة 2063المعلوم
عدد من السیاسات الصناعیة المتبعة في االتحاد األفریقي 

ـــــي عـــــام  ـــــه ف ـــــه ب ـــــة عمل ـــــذ بدای ـــــدم . 2007من ـــــا ق كم
ــــة نحســــی/األســــتاذ ــــة التجــــارة األفریقی لمحــــة عــــن منطق

ـــا مـــن ـــل األساســـیة، وكونه ـــا أحـــد أعمـــدة التكام باعتباره
الضــــوء علـــــى وكــــذلك إلقــــي. 2063أساســــیات أجنــــدة 

ــــة االقتصــــادیة  ــــت خــــالل إدارة التنمی ــــي تم اإلنجــــازات الت
.والتكامل والصناعة والتعدین بمفوضیة االتحاد األفریقي

ض بتقـــدیم فكـــرة عـــن مفوضـــیة العـــر حســـین/ســـتاذاألبـــدأ 
تحـت مسـمى 1963االتحاد األفریقي التي تم تأسیسها عـام 

، والتي كانت معنیة بالدرجـة األولـى "منظمة الوحدة األفریقیة"
، تــم تأســیس مفوضــیة 2003وفــي عــام . بالشــأن السیاســي

االتحــاد األفریقــي، والتــي ُأدرجــت فیهــا أجنــدة التنمیــة ضــمن 
ومــن أهــم هــذه األهــداف أن تكــون .أهــداف االتحــاد األفریقــي

لتنسیق وصیاغة السیاسـات، " Platform"المفوضیة منصة 
ــي  ــذ هــذه السیاســات ف ــة لتنفی ــین األطــراف المعنی والتنســیق ب
المجــــاالت المختلفـــــة؛ الســــلم واألمـــــن الــــدولیین، والنـــــواحي 

.إلخ. االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة
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بیان دعم 
مركز دراسات الوحدة العربیة



 

 
  

وت   ر  1ب   2021شرن أول/أكتو
 

ية واألزمة املالية  لبنان    مركز دراسات الوحدة العر
  

ة، و   ا  السنوات العشر األخ يواجھ مركز دراسات الوحدة العرية اليوم واحدًة من أصعب األزمات املالية ال عرف
شطتھ   املعتاد، أو ع االستمرار  إصدار الكتب  أخذت تحول دون قدرة املركز ع االستمرار بأ رامجھ البحثية  و

نق واالقتطاع  يق وا ل أنواع التض عدما أخذت املصارف  لبنان تمارس  ا،  ة نفس ديدة ع األقل، ع الوت ا
م امل ن، بمن ف ؤالء املودع اًصا ومؤسسات، و إجراءات تحول دون استعادة  ن، أ م من أموال املودع ركز، أموال

عد اقتطاع نحو  ً   80بالعملة الصعبة، إال بالتقط و ة من ا الفعلية. و إجراءات أخذت  اآلونة االخ باملئة من قيم
عھ بالعملة اللبنانية، ال فقدت أك من   ا بات غ ممكٍن للمركز معھ التصرُّف ح بودا ً ا   90خط باملئة من قيم

ذا الواقعأصًال  رة لفرق العمل لديھاملأزوم  .  أو ح ع دفع  ،بات يحول دون قدرة املركز ع دفع الرواتب الش
ة لس العمل،  اكم عليھ من مستحقات مالية لتغطية النفقات الضرور اليف طباعة الكتب أو إيفاء ما ي حيث ُيطلب  ت

دمات االخرى  ب احتجاز البنوك  ،  بالدوالر نقداً منھ سداد مقابل الورق والطباعة وجميع ا س و عمليًا غ متاح  و
  ألموال املركز كبا املؤسسات واالفراد  لبنان. 

  
و الوسيلة  العملة الصعبة،  عض املوارد املالية من خارج لبنان نقًدا، و غدو توف  انقة مالًيا،  الة ا ذه ا أمام 

ساعد املركز ع  ده للمشاركة  و   االستمرارالوحيدة ال  نا يبذل املركز أق ج ذه التحديات القاسية. من  ة  مواج
ا   ذه الظروف الصعبة ال يمر  ية، لكن من املؤسف أن يتم،   الفاعلة  معارض الكتب  مختلف البلدان العر

عض الدول ال   عرية ألسباب غ معروفة.املركز ولبنان عمومًا، حرمان املركز املشاركة  معرض الكتاب السنوي لدى 
  

ا   سديد ثم شوراتھ و ذه املرحلة الوقوف إ جانبھ من خالل طلب م يھ   تظر املركز من أصدقائھ وقرائھ ومحِبّ لذا ي
تھ العلمية   عات النقدية لتعزز قدرتھ ع الصمود واالستمرار  مس عض الت بالعملة الصعبة نقدًا، أو ح تقديم 

سان  مختلف أرجاء الوطن العري.والبحثية امل  مة بقضايا األرض واإل   ستقلة واملوضوعية واملل
  

 /https://caus.org.lb ملزد من املعلومات عن املركز 
ي للتواصل مع املركز و يد االلك  info@caus.org.lb  ع ال

ع وتقديم الدعم    caus-https://caus.org.lb/ar/support-/1 للت
  
  

 
 



في المجلة العلمیة للجمعیةدعوة للنشر
"بحوث اقتصادیة عربیة" مجلة 
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بأن تدعو السادة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات –ومقرها القاهرة–تتشرف الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة
العربیة كافة، وأعضاء مراكز البحوث، والباحثین المستقلین، والمعنیین بالكتابة العلمیة في حقل االقتصاد، إلى نشر 

".بحوث اقتصادیة عربیة: "أعمالهم العلمیة في مجلتها العلمیة الُمحكمة

كمجلة علمیة ُمحّكمة طوال أكثر من ربع قرن، منذ إصدار عددها األول، من " بحوث اقتصادیة عربیة"لقد ظلت
منبرًا –2007في ربیع" مركز دراسات الوحدة العربیة "ثمبعدإصدارهابالتعاونمع- 1992خالل الجمعیة، فیخریف

وٕاْذ . لمدارس علم االقتصاد المتنوعة في الوطن العربي؛ وهى تعاهد جمهرة االقتصادیین العرب أن تظل كذلك على الدوام
.تؤكد الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة أن أداء رسالة مجلتها رهین بثقة قرائها على امتداد المنطقة العربیة

تصادیین العرب المهتمین بالنشر العلمي بالمجلة العلمیة للجمعیة، مراعاة تنوع وتهیب الجمعیة بالباحثین االق
قاعدة القرّاء، مما یستلزم الجمع بین قواعد المنهجیة العلمیة في البحث االقتصادي، وبین سالسة العرض التحلیلي 

النص، مع إمكان االحتفاظ بها المنظم، وبما قد یستتبعه ذلك من التخفیف أحیانًا من بعض التفاصیل التقنیة في صلب
.في مالحق الدراسة

ومجلتها العلمیة، أنما یجمع شمل " الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"وغنّي عن البیان فیما یخّص 
االقتصادیین العرب هو العمل على توسیع دائرة التفكیر العلمي المشترك، مع إدراك بأن األدوات التقنیة المتجددة للبحث 

مي، بما في ذلك من استخدام األسالیب الكمیة لقیاس التغیر في الظواهر االقتصادیة، إنماهي وسائل الستجالء العل
.الحقیقة ولیست غایات في حدود ذواتها

من هذا المنطلق الذي بدأت منه الجمعیة في أداء رسالتها منذ ما یقرب من أربعة عقود، ومجلتها العلمیة منذ ما یقرب 
د، تستأنف الجمعیة ومجلتها مسیرتها الهادفة إلى المساهمة في بناء قاعدة للرؤى المشتركة بین من ثالثة عقو 

االقتصادیین العرب، أینما كانوا، والتقریب البّناء فیما بینهم، وتشجیع البحث العلمي الهادف إلى المشاركة الفاعلة في 
إلى تنویع وتعمیق الُبَنى اإلنتاجیة، وتحقیق التطلعات سعیًا .. عملیة التنمیة العربیة بآفاقها المستقبلیة الرحبة

.االجتماعیة والثقافیة، والمشاركة الفعالة للمجتمع العربي في بناء عالم جدید

وتستقبل المجلة المساهمات المتنوعة من األبحاث االقتصادیة التي ستخضع للتحكیم، باإلضافة إلى أبواب خاصة 
، والندوات، والمؤتمرات العلمیة، والعرض التحلیلي للتطورات االقتصادیة العربیة لمقاالت الرأي، ومراجعات الكتب

. والدولیة
:ترسل المساهمات بإحدى الطریقتْین اآلتیتین

: ب.مدینة نصر، ص–طریق صالح سالم–بعمارات العبور17: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة
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بهـــدف متابعـــة " الربـــاط" ُتصـــدر الجمعیـــة العربیـــة للبحـــوث االقتصـــادیة نشـــرتها الدوریـــة
االقتصادات العربیـة وتطوراتهـا، فضـًال عـن الرغبـة فـي تـدعیم وتوثیـق الـروابط الفكریـة والعلمیـة 

ــذلك مــع المهتمــین بشــؤون البحــث  ــة، وك ــین أعضــاء الجمعی ــي المجــال ب ــادیمي ف العلمــي واألك
.االقتصادي

لــذا فإننــا نوجــه الــدعوة إلــى الســادة أعضــاء الجمعیــة بموافاتنــا بشــكل دوري ومنــتظم بكافــة 
ـــذلك التـــي تخـــص الشـــأن  ـــة، وك ـــة والمهنیـــة واألكادیمی ـــي تخـــص انجـــازاتكم العلمی ـــار الت األخب

اتباعــــــًا فــــــي نشــــــرةاالقتصــــــادي للقطــــــر العربــــــي المنتمــــــین إلیــــــه، وذلــــــك تمهیــــــدًا لنشــــــره 
، وبهــدف تعمیــق روابــط التواصــل والتــرابط بــین أعضــاء الجمعیــة، وأیضــًا مــع )الربــاط(الجمعیــة

المهتمین بشؤون البحـث العلمـي واألكـادیمي فـي المجـال االقتصـادي، وكـذلك مـع المنتمـین إلـي 
. الجمعیة من خالل أنشطتها المتنوعة

:م بإحدى الطریقتین اآلتیتینویرجي من السادة األعضاء إرسال مساهماته•
طریق صالح سالم –بعمارات العبور 17: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة

القاهرة، جمهوریة –11811: بانوراما أكتوبر؛ الرمز البریدي88: ب.مدینة نصر، ص–
.مصر العربیة

. asfer.egypt89@gmail.comبالبرید اإللكتروني الخاص بالجمعیة وهو 
علمًا بأنه یفضل اإلرسال عبر البرید اإللكتروني للجمعیة

دعوة للنشر في النشرة الدوریة للجمعیة 
"الرباط"نشرة العربیة للبحوث االقتصادیة


