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 الورقة الخمفية لممؤتمر
 :مقدمة

ت قد تزايدف .النظام العالمي الجديدمظيًرا من مظاىر أصبحت األزمات سمة من سمات العصر الحالي و 
، بصورة أصبحت تمّثل تيديًدا األزمات في السنوات األخيرة وتسارعت وتيرتيا وتعددت أنواعياحدة تمك 

ومن ثّم عمى طموحاتيا من  ،واضًحا عمى قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية تمك األزمات
عمى تمك األزمات أجل تحقيق أىداف التنمية بمفيوميا الشامل والمستدام. ولعّل أبرز األمثمة الحديثة 

 2211رف بـثورات "الربيع العربي" بدًءا من وأزمات ما ع   2228المتالحقة األزمة المالية العالمية في 
التي ضربت العالم منذ  19-ومروًرا بأزمات النفط والغذاء المتكررة، وأزمة التغّيرات المناخية، وجائحة كوفيد

ت في أسواق النفط والغذاء والدواء وسالسل اإلمداد وما صاحبيا من أزمات واختناقا 2222بداية عام 
وما نشيده من احتماالت تصعيد مرتقبة خالل األوكرانية -باألزمة الروسية -حتى اآلن-وانتياًء  العالمية،

وعمى  ،والشك أن لتمك األزمات تداعياتيا السمبية الخطيرة عمى االقتصاد العالمي بشكل عام الفترة القادمة.
العربية بشكل خاص. فمازالت تمك االقتصادات العربية تعاني من ذات االختالالت الييكمية التي االقتصادات 

رصدتيا كافة التقارير والدراسات الرصينة عمى مدى العقود الماضية، بل إن تمك االختالالت قد تفاقمت 
أثيراتيا السمبية، وىو ولم تعد حتى الدول العربية النفطية بمنأى عن ت بشكل واضح خالل السنوات األخيرة

ما يطرح تساؤاًل منطقًيا حول قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية تمك األزمات وكيفية تعزيز 
 وىذا التساؤل سيكون محور النقاش األساسي خالل جمسات المؤتمر.تمك القدرة خالل السنوات القادمة. 

 :اليدف من المؤتمر
إجابات عممية رصينة عمى العديد من األسئمة الفرعية التي تنبثق من التساؤل إلى تقديم ييدف المؤتمر 

 األساسي السابق، والتي من أىميا:

إلدارة نظم ا ظلفي ىل يمكن تعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية األزمات  -
التنموي الذي تتبناه دون تغيير الفمسفة االقتصادية والنموذج تمك االقتصادات، و التقميدية ل
 ؟العربية االقتصادات
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الصمود أمام األزمات العالمية المتالحقة، في ظل التحديات الناشئة عن  كيف يمكن لمدول العربية -
صراعات سياسية  الدولية، وما تشيده الدول العربية ذاتيا من والعسكرية التطورات السياسية

 ؟ وعسكرية
 بدياًل لما يطرحو صندوق النقد الدولي من وصفاتمًيا عمىل لدى االقتصاديون العرب طرًحا  -

تصنيفاتيا )مرتفعة/ لعالج االختالالت الييكمية التي تعاني منيا االقتصادات العربية بكافة  كالسيكية
 متوسطة/ منخفضة الدخل(؟

 كيف يمكن تحقيق االستدامة المالية في ظل تفاقم أزمة المديونية في غالبية البمدان العربية؟ -
 كيف يمكن لمتحول الرقمي أن يعزز من قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية األزمات؟ -
تعزيز و التكامل العربي ىل يمكن لسالسل القيمة العربية أن تكون مدخاًل براجماتًيا لإلسراع بجيود  -

 عمى الصمود في مواجية األزمات؟قدرة االقتصادات العربية 
عّد نوًعا من الترف الفكري أم آلية من آليات تعزيز الصمود في خضر ت  ىل تطبيقات االقتصاد األ -

 مواجية األزمات؟
 :محاور المؤتمر

 المحور األول: اإلطار النظري والنموذج التنموي العربي

عّمق الفمسفة االقتصادية والنموذج التنموي وستناقش األوراق المقدمة في ىذا المحور بشكل نظري م  
والتنظيمي الذي تتبّناه البمدان العربية، ومدى مالءمة تمك الفمسفة وذلك النموذج واإلطار المؤسسي 

واإلطار المؤسسي لمتطّمبات تعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى االستدامة والصمود في مواجية 
رىا األزمات سواء المالية أو االقتصادية أو الجيوسياسية أو االجتماعية أو الصحية أو المناخية أو غي

 من األزمات العالمية واإلقميمية التي يمكن التركيز عمييا في األوراق المقدمة ضمن ىذا المحور.

كمدخل لتعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى والذكاء االصطناعي : التحول الرقمي الثانيالمحور 
 الصمود في مواجية األزمات

عمى آفاق وتحديات  2219ي نياية عام رّكز المؤتمر العممي الخامس عشر لمجمعية الذي عقد ف
التي ضربت العالم منذ  19-التنمية العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وجاءت جائحة كوفيد
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وحتى اآلن لتسّمط مزيًدا من الضوء عمى الفرص والتحديات التي تفرضيا تمك الثورة  2222بداية عام 
االحتوائي والتنمية  ًدا كواحد من أىم آليات تحقيق النموالرابعة، وليكتسب التحول الرقمي زخًما متزاي

تعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية األزمات. ل ةرئيسيالخل امدكأحد الو المستدامة 
ترّكز األوراق المقدمة في ىذا المحور عمى العالقة بين التحول الرقمي من جية والنمو االحتوائي و 

المستدامة من جية أخرى، وكذا عمى تقييم جيود البمدان العربية في مجال التحول الرقمي والتنمية 
والذكاء االصطناعي وكيفية تكثيف تمك الجيود وتطوير برامج العمل خالل الفترة القادمة. ومن المتوقع 

ي ىذا أيًضا أن تكتسب قضية االستثمار في رأس المال البشري أىمية خاصة في األوراق المقدمة ف
 المحور كواحدة من أىم متطّمبات اإلسراع بجيود التحول الرقمي في الدول العربية.

 : االقتصاد األخضر في مواجية أزمة تغير المناخالثالثالمحور 
أصبحت أزمة تغير المناخ محور اىتمام العالم في السنوات األخيرة لما تفرضو من تحديات متزايدة عمى 
مكانات التنمية المستدامة، التي بات البعد البيئي ب عًدا أساسًيا من أبعادىا اعتباًرا من عام  فرص وا 

لدفيئة التي تسبب ظاىرة . ورغم أن الدول العربية ليست المصدر الرئيسي النبعاثات الغازات ا2215
االحتباس الحراري وتغّير المناخ بشكل عام، إال أن الدراسات والتقارير الحديثة تؤكد أن تمك الدول 
ستكون من أكثر دول العالم تضرًرا من تمك األزمة المناخية. وىنا تبرز أىمية األوراق التي ستناقش 

القتصاد األخضر والتغيرات المناخية في البمدان ضمن ىذا المحور، والتي سترًكز عمى قضايا البيئة وا
العربية، وكيفية االستفادة من ممارسات وتطبيقات االقتصاد األخضر كمدخل لتحقيق التنمية 

 المستدامة، ولتعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية األزمات.  

 د في مواجية األزمات: سالسل القيمة العربية والقدرة عمى الصمو الرابعالمحور 
وتمخضت عنيا حدوث اختناقات حادة في سالسل  19-كان من المظاىر التي واكبت جائحة كوفيد

وبروز النزعات القومية واإلقميمية كبديل لمعولمة، وىو ما يبرز أىمية اندماج  اإلمداد العالمية،
 تحقيق حمم التكامل العربي نحو البرجماتيةخل امدأحد الإقميمية كاالقتصادات العربية في سالسل قيمة 

في مواجية األزمات بوجو عام، وأزمات سالسل وتعزيز قدرة تمك االقتصادات عمى الصمود  المشترك،
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اإلمداد وضعف االندماج في سالسل القيمة العالمية بوجو خاص. وستركز األوراق المقدمة في ىذا 
والتحديات التي تواجو الجيود المبذولة في المحور عمى كيفية تطوير سالسل القيمة العربية والفرص 

ىذا اإلطار، خاصًة ما يتعمق منيا باالتفاقيات التجارية، مع إمكانية تسميط الضوء عمى فكرة العناقيد 
 الصناعية أو غيرىا من األفكار الحديثة المطروحة في األدبيات والممارسات الناجحة. 

األوكرانية -ة والعسكرية الدولية في ظل األزمة الروسيةالسياسياالقتصادية : التحوالت الخامسالمحور 
 وتأثيراتيا عمى قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود 

األوكرانية بظالليا عمى االقتصاد العالمي، وأدت إلى توجيو ضربة قاصمة إلى -ألقت األزمة الروسية
. وقد توقع الكثيرون أن 19-كوفيداألسواق الدولية التي كانت تعاني بالفعل من آثار تفشي جائحة 

األوكرانية إلى العديد من التداعيات التي من شأنيا التأثير عمى -تؤدي ضغوط نشوب الحرب الروسية
األمن الغذائي العالمي، والسياحة، وسالسل اإلمداد العالمية، والنقل، وأسوق الطاقة، وغيرىا. فضاًل عن 

معدالت النمو االقتصادي، باإلضافة إلى مخاطر التكمفة التوقعات بارتفاع معدالت التضخم وتراجع 
األوكرانية، حيث أصبحت العقوبات االقتصادية سالًحا رئيسًيا -االقتصادية واالجتماعية لمحرب الروسية

تستخدمو الدول بعضيا ضد بعض بيدف تغيير موقف الدول الم عاَقبة، أخًذا في االعتبار األبعاد 
معقوبات االقتصادية، ودورىا كأداة لحفظ األمن والسمم الدوليَّين. ولن تجد األيديولوجية والسياسية ل

االقتصادات الناشئة بصفة عامة، واالقتصادات العربية بصفة خاصة، نفسيا بمنأى عن تداعيات 
  األوكرانية، وخاصًة إذا ما تعمقت الحرب وطال أمدىا واتسع مداىا.-الصراع واألزمة الروسية

البحثية المقدمة في ىذا المحور بالتحميل التطورات الناشئة عن نشوب الحرب  وستناقش األوراق
األوكرانية وتداعياتيا عمى االقتصادات العربية، واستشراف مدى قدرة تمك االقتصادات عمى -الروسية

الصمود في مواجية مثل ىذه التحديات، وبحث الكيفية واآلليات التي يمكن التوافق عمييا عربًيا 
ة ىذه النوعية من األزمات، وبما يعزز من صمود اقتصادات الدول العربية في مواجيتيا، لمواجي

وخاصًة في ظل التوقعات بارتفاع معدالت التضخم، والمخاطر المعنية باألمن الغذائي في االقتصادات 
عد المخاطر العربية في ظل اعتمادىا عمى استيراد المنتجات الزراعية لموفاء بمتطمباتيا الغذائية، وتصا

المرتبطة باضطراب سالسل التوريد واإلمداد، وبقطاع النقل، ومخاطر عدم اليقين بالنسبة لألسواق 
المالية، وأسواق الطاقة والمواد األولية. فضاًل عن التكمفة االقتصادية واالجتماعية التي من المتوقع أن 
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األوكرانية وتفاقم تأثيرات -محرب الروسيةتتحمميا االقتصادات العربية كأحد تداعيات التصعيد المتوقع ل
 العقوبات االقتصادية.

 : تمويل التنمية وتحقيق االستدامة المالية في ظل تفاقم أزمة المديونية العربيةالسادسالمحور 
يتوقع الكثيرون قرب حدوث أزمة مديونية عالمية جديدة، وىو ما يفرض تساؤالت منطقية حول قدرة 

ويل أجنداتيا واستراتيجياتيا الوطنية لمتنمية المستدامة في ظل االرتفاع المتزايد الدول العربية عمى تم
في حجم مديونياتيا الداخمية والخارجية، وما يعنيو من ذلك من ضغوطات عمى استقرارىا المالي 
والنقدي بشكل خاص وعمى االستقرار االقتصادي واالجتماعي في تمك الدول بشكل عام. وستتناول 

البحثية المقدمة في إطار ىذا المحور بالتحميل قضايا تمويل التنمية واالستدامة المالية  األوراق
والمديونية العربية وكيفية التعامل معيا خالل الفترة القادمة، كأحد أىم آليات تحقيق أىداف التنمية 

 العربية من جية، وتعزيز القدرة عمى الصمود في مواجية األزمات من جية أخرى.

 : اإلصالحات االقتصادية الييكمية: ىل من طرح عربي بديل لروشتة صندوق النقد الدوليالسابعر المحو
بمختمف -أجمعت الدراسات والتقارير الرصينة عمى مدى العقود الماضية عمى أن الدول العربية 

تعاني من اختالالت ىيكمية واضحة تتمّثل في انخفاض معدالت االستثمار والنمو  -تصنيفاتيا
صادية واالجتماعية تالقتصادي وضعف دور كل من الدولة والقطاع الخاص في عممية التنمية االقا

وتفاقم مشاكل عجز الموازنة العامة والميزان التجاري والجاري وميزان المدفوعات وارتفاع معدالت الدين 
-العام والبطالة الييكمية والفقر وغيرىا من المشاكل واالختالالت الييكمية األخرى. وتمجأ الدول العربية 

نقد الدولي لمواجية تمك االختالالت. ويقوم الصندوق غالًبا لصندوق ال -كغيرىا من البمدان النامية
عادةً بفرض إجراءات تقشفية صارمة عمى تمك الدول، تكون ليا تداعيات سمبية خطيرة عمى الصعيدين 
السياسي واالجتماعي، وىو ما يجعميا عرضة النتقادات واسعة من المثقفين واالقتصاديين والمواطنين 

منطقًيا حول البديل العربي الذي يمكن طرحو عممًيا كبديل لسياسات توافق العرب، وىو ما يطرح تساؤاًل 
واشنطن التي تدعميا عادةً برامج صندوق النقد الدولي، وىو ما يفترض أن يكون محل اىتمام األوراق 

 المقدمة ضمن ىذا المحور. 
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 أنشطة المؤتمر:
  ئيسيين.الجمسات العامة لعرض أوراق العمل المقدمة من المتحدثين الر 
 .الجمسات المتخصصة لمناقشة األوراق البحثية الم حكّمة والمقبولة لمعرض في المؤتمر 
 .الحمقات النقاشية لمخبراء وصانعي السياسات المعنية بموضوع ومحاور المؤتمر 

 المغات:
أثنـاء يمكـن تقـديم األبحـاث بالمغـة العربيـة أو المغـة اإلنجميزيـة، وسـوف تتـاح خـدمات الترجمـة الفوريـة 

 انعقاد جمسات المؤتمر.

 :المشاركون
  البــاحثون واألكــاديميون المعنيــون بقضــايا الــوطن العربــي االقتصــادية بوجــو عامــة، والميتمــون

 بمحاور المؤتمر بشكل خاص.
  ،ممثمــو الييئــات والمنظمـــات الدوليــة واإلقميميـــة ذات الصــمة بقضــايا الـــوطن العربــي االقتصـــادية

 عمى وجو الخصوص. وبموضوعات ومحاور المؤتمر
   .ممثمو الوزارات والييئات الوطنية في كافة أقطار الوطن العربي المعنية بمحاور المؤتمر 

 مصاريف السفر واإلقامة الخاصة بأصحاب البحوث المقبولة لمعرض في المؤتمر.عمًما بأن الجية المنظمة ستتحمل 

 مكان االنعقاد:
 العربية.مدينة العممين الجديدة، جميورية مصر 

 
 تاريخ االنعقاد: 

 .2222أكتوبر/ تشرين أول  1-2
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 خطوط إرشادية تقنية لكتابة األبحاث المقدمة لممؤتمر:
 مقترح الورقة البحثية: -1

كممة، عمى أن يتضمن: اسم الباحث ووظيفتو، والمؤسسة التي يعمل بيا،  522يكون المقترح في حدود 
 -األســئمة البحثيــة  –اليــدف  -مقدمــة  -والعناصــر األساســية لمورقــة البحثيــة المقترحــة) عنــوان البحــث

 العناصر الرئيسية لمورقة البحثية المقترحة(.  –المنيجية المستخدمة 
 :الفنيةالمواصفات  -2

( والعناوين الفرعية بحجم الخط 18، و يكتب العنوان الرئيسي بحجم الخط )”word“تكتب األبحاث بطريقة
( بـالخط الخفيـف، مـع عـدم 14، أمـا مـتن البحـث فيكتـب بحجـم الخـط )Bold“ ”(، مع الخط الثقيـل 16)

 .وضع صيغ خاصة لمكتابة
 :الجدول الزمني لتقديم األبحاث -3
  2222مايو/ آيار  24الموافق  الثالثاءتقدم المقترحات البحثية في موعد أقصاه يوم . 
  خطار البـاحثين بقبـول أو رفـض المقتـرح فـي موعـد تقوم المجنة العممية بمراجعة المقترحات البحثية وا 

 .2222مايو/ آيار  31أقصاه الثالثاء 
  عمـى أن 2222أغسطس/آب  25الخميس في موعد أقصاه تقدم األبحاث التي تتم الموافقة عمييا ،

 .2222 تموزيوليو/ 25يتم موافاتنا بتقرير عن تقدم العمل في البحث في موعد أقصاه األثنين 
 العمميـة لممـؤتمر بطخطـار البـاحثين بــالرأي بخصـوص قبـول البحـث أو رفـض فـي موعــد  وتقـوم المجنـة

 .2222سبتمبر/أيمول  8أقصاه الخميس 
 االشتراك في المؤتمر والمراسالت: 

المقترحـات البحثيـة وجميـع المراسـالت الخاصـة بـالمؤتمر باسـم األمـين العـام لمجمعيـة والمنسـق العـام ترسـل 
طريق  –ب عمارات العبور  17ــــ القاىرة الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية،  لممؤتمر عمى العنوان التالي:

  القاىرة، ج. م. ع. ،(11811بانوراما أكتوبر، الرمز البريدي ) 88ص.ب  ،مدينة نصر –صالح سالم 

 asferconf16@gmail.com :عمي البريد اإللكتروني أو
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