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،"تطویرهمقارباتلبعضوتقییموعرضالسائداالقتصاديالفكرإلىنقدیةنظرة"

20.للكتابالعامةالمصریةالهیئةعنالعیسوي الصادرإبراهیم/ الدكتورلألستاذ

والسادة األعضاء: أخبار الجمعیة
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. "على الصمود في مواجهة األزماتاالقتصادات العربیة 

أخري

تصمیم الغالف والصفحات الداخلیة
هدي حمودة /األستاذة 
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افتتاحیة العدد
من في مرحلة یشهد فیها النظام العالمي العدید"الرباط " من نشرة٢٠٢٢نیسان /لشهر أبریل) ٥٦(یصدر العدد رقم 

األوكرانیة، وما نجم عنها من تداعیات أصابت كافة - التغیرات الجیوسیاسیة والعسكریة الخطیرة الناتجة عن الحرب الروسیة 
.تفاع أسعار الطاقة والغذاءار فضًال عنسالسل اإلمداد العالمیة،االقتصاد العالمي، وباألخص التداعیات التي أصابتأوجه
في الدول منخفضة الدخل، في الوقت الذي لم یسترد أثرها األكبر علي الفئات األكثر احتیاًجاالتداعیات التي وقعهذه

.١٩-جائحة كوفیدآثاراالقتصاد العالمي كامل عافیته من
أنه من المتوقع تباطؤ، ٢٠٢٢نیسان /االقتصادي العالمي، الصادرة في أبریلوتشیر توقعات صندوق النقد الدولي للنمو 

، مدفوعة بالتطورات الدولیة الراهنة؛ االقتصادیة والسیاسیة ٢٠٢٣و٢٠٢٢معدالت النمو االقتصاد العالمي في العامین 
ق التقدم المنشود في أهداف التنمیة وهو األمر الذي سیؤثر بكل تأكید على قدرة االقتصادات العربیة على تحقی.والعسكریة

االقتصادات العربیة علىفضًال عن التأثیر على قدرة،SDGs((Sustainable Development Goals((المستدامة 
.الصمود في مواجهة األزمات والصدمات الناجمة عن التطورات الدولیة الراهنة

التفاعل مع هذه التطورات من خالل أنشطتها "الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"كان البد لجمعیتنا وفي ظل هذه األوضاع،
هة الصمود في مواجعلىالعربیة االقتصاداتتعزیز قدرة "العلمي السادس عشر حولاالعلمیة، لذا جاء موضوع مؤتمره

العلمین الجدیدة بجمهوریة مصر العربیة، في مدینة تشرین األول من العام الحالي/أكتوبرعوالمقرر عقده مطل،"األزمات
الفرصة السانحة لتالقي لتكون فعالیات المؤتمر بمثابةوذلك بالتعاون مع األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري،

مات في ظل تطورات وتبادل اآلراء والرؤي االقتصادیة حول ما تواجهه الدول العربیة من أز األفكار بین االقتصادیین العرب،
فضًال عن اقتراح- وأهمها تغیرات المناخ والتطورات االقتصادیة في ظل األوضاع العسكریة الدولیة-االقتصاد العالمي

. االستراتیجیات والسیاسات التي من شأنها تعزیز صمود االقتصادات العربیة في خضم هذه األزمات
مع استكمال كافة إجراءات توفیق أوضاع جمعیتنا ٢٠٢٢نیسان /أبریل) ٥٦(رقم "الرباط " كما یتزامن هذا العدد من نشرة 

األساسيالنظامالئحةواعتمادوالئحته التنفیذیة،،٢٠١٩لسنة ) ١٤٩(رقمالجدیداألهليالعملممارسةتنظیملقانونوفًقا
وكذا رفع تصنیف والعلمیة المناظرة،فضًال عن توسیع العالقات العلمیة للجمعیة مع المؤسسات األكادیمیة . الجدید للجمعیة

ترقیة مستویات األداء بالجمعیة، وینعكس -بكل تأكید–وهو األمر الذي یعكس. مجلتها العلمیة في أوساط المجالت الُمحكَّمة
.كافة األقطار العربیةالخدمات المقدمة ألعضائها فيإیجاًبا على

العدید من الموضوعات، منها استكمال ما بدأناه في العدد الماضي لنشرة الرباط ) ٥٦رقم (ویتناول هذا العدد من نشرة الرباط 
الخامس فضًال عن إلقاء الضوء حول اإلصدار،٢٠٢١من تناول االستعراضات الطوعیة الوطنیة للدول العربیة للعام) ٥٥رقم (

فضًال عن . ، وفقرة عرض كتاب"الواقع والمخاطر وسُبل المواجهة–العربیةمدیونیة الدول "المعنون العربیةالتنمیةلتقریر
.األبواب الثابتة للنشرة، ورش العمل وأخبار الجمعیة وأخبار السادة األعضاء

ن من أعضاء الجمعیة الكرام وٕاذ یسعد أسرة تحریر نشرة الرباط أن تتمنى كل التوفیق والسداد لكافة أعضاء جمعیتنا، آملی
. المزید من التفاعل مع أنشطتها وفعالیاتها العلمیة، والعمل مًعا في سبیل رفعة شأن جمعیتنا العریقة

ودمتم في أسعد األوقات،،،
فتح الرحمن صالح. د
أسرة تحریر نشرة الرباط / ع
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2021االستعراضات الطوعیة الوطنیة للدول العربیة عام 
for Arab Countries ,2021)VNRs (Thevoluntary national reviews

"تونس " لــ) VRN2(، والثاني "قطر"لـــ ) VRN3(لمحات من االستعراضین الطوعیین الوطنیین الثالث 

مقدمة

تقاریر اقتصادیة

إلـى التـزام كافـة دول العـالم منـذ بدایـة القـرن الحـادي والعشـرین ) 55(أشرنا في العدد السابق من نشرة الربـاط رقـم 
،  واعتمــــاد االستعراضــــات الطوعیــــة الوطنیــــة 2030بمتابعــــة تنفیــــذ خطــــط تحقیــــق أهــــداف التنمیــــة المســــتدامة 

)VNRs(The voluntary national reviews كآلیـة رئیسـیة لمتابعـة و رصـد التقـدم نحـو تحقیـق
.  SDGs (Sustainable Development Goals(أهداف التنمیة المستدامة 

وذكرنا أیًضا فـي عـدد نشـرة الربـاط السـابق المشـار إلیـه إلـى مجموعـة الـدول العربیـة المعنیـة بـإجراء االستعراضـات 
، وذلك ضمن قائمة الدول الــــــ  2021للعام VNRs(The voluntary national reviews(الوطنیة الطوعیة 

المعنیة بتقدیم استعراضاتها الطوعیة الوطنیة إلى المنتدى السیاسي رفیع المستوى لألمم المتحدة حول التنمیـة 44
وقـد عرضـنا . HLPF (High-level Political Forum on Sustainable Development(المسـتدامة 

، والثاني "مصر"لـــ ) VRN3(من نشرة الرباط لمحات من االستعراضین الطوعیین الوطنیین الثالث في العدد السابق
)VRN2" (ونستكمل في هذا العدد تناول لمحات من االستعراضین الطوعیین الوطنیین الثالث "للعراق ،)VRN3 ( لـــ
".تونس " لــ) VRN2(، والثاني "قطر"

وعیین الوطنیین لكل من قطر والعراق في إطار إرشادات المراجعة الوطنیة الطوعیـة وقد جاء إعداد االستعراضین الط
)VNRs ( بضــرورة مراجعــة جمیــع أهــداف التنمیــة المســتدامة، فضــًال عــن تخصــیص جــزء مــن االســتعراض الــوطني

هـذا علـى أهـداف التنمیـة المسـتدامة، وتوضـیح اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا فـيCOVID-19لتناول آثار جائحـة 
الشأن، وكذلك إلقاء الضوء على التطورات واإلنجازات المحققة ، وأهـم التحـدیات والفـرص التـي تواجـه كـل دولـة فـي 

SDGs (Sustainable Development(سـبیل تحقیـق المـأمول فـي أهـداف التنمیـة المسـتدامة المسـتهدفة 
Goals 2030عام.

، والثـاني "قطر"لـــ ) VRN3(الطوعیین الوطنیین الثالث ونستعرض فیما یلي لمحات من االستعراضین 
)VRN2 ( تونس"لـــ."

إعداد
د / محمد الزیني – المدیر التنفیذي للجمعیة
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:VNR3)(TheVoluntaryNationalReviews((2021" قطر"االستعراض الطوعي الوطني الثالث لـ : أوالً 

) VNR3" (قطر"یبدأ االستعراض الطوعي الوطني الثالث لــ 
الهدف الرئیسي من مشاركة قطر في المنتدى باإلشارة إلى

السیاسي رفیع المستوى لألمم المتحدة حول التنمیة المستدامة 
)HLPF (High-level Political Forum on

Sustainable Development والمتمثل 2021لعام ،
في تبادل الخبرات واستعراض السیاسات المتخذة لتحقیق 

SDGs (Sustainable(أهداف التنمیة المستدامة 
Development Goals. فضًال عن إلقاء الضوء على

الجهود الوطنیة المبذولة في تحقیق هذه األهداف بحسب 
، والتي تعتمد باألساس على تصور 2030رؤیة قطر 

رئیسي قائم على مجتمع حیوي مزدهر، یسوده العدالة 
.االقتصادیة

جزًءا منه لتناول استجابات قطر لتفشي جائحة فیروس 2021للعام " قطر"الطوعي الوطني الثالث لــ وخصص االستعراض 
، وتوضیح اآللیات المتبعة واإلجراءات المتخذة للتعافي من اآلثار السلبیة الناشئة عنها، حیث أشار االستعراض 19- كوفید 

منذ بدایة تفشي الجائحة داخل قطر في النصف الثاني من إلى اإلجراءات االحترازیة والوقائیة التي أقرتها الحكومة
فضًال عن اتخاذ . ، هذه اإلجراءات التي تم اتخاذها بشكل تدریجي تمشًیا مع مدي انتشار الجائحة2020آذار عام /مارس

تصادیة في العدید من القرارات واإلجراءات على مستوي السیاستین النقدیة والمالیة  بهدف دعم استمرار األنشطة االق
وقد تناول االستعراض بشيء من التفصیل اإلجراءات المتخذة من الوزارات واإلدارات . القطاعین الحكومي والخاص

الحكومیة القطریة لمواجهة تداعیات الجائحة، وباألخص اإلجراءات المتخذة من وزارة التعلیم والتعلیم العالي، وزارة التنمیة 
ماعیة، وزارة المالیة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المواصالت واالتصاالت، جهاز التخطیط اإلداریة والعمل والشؤون االجت

.واإلحصاء، مصرف قطر المركزي، الخطوط الجویة القطریة

Participatory(إلى اعتماده على النهج التشاركي ) VNR3(وقد أشار االستعراض الطوعي الوطني الثالث لقطر 
Approach ( األولویات، وذلك بمشاركة كافة فئات المجتمع القطري المتمثلة في الوزارات والجهات الحكومیة لتحدید

والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات األكادیمیة، الذین قاموا بتقدیم  المقترحات والمعلومات والبیانات الالزمة 
).SDGs(داف التنمیة المستدامة إلعداد االستعراض، و بهدف الوقوف على مدى تحقیق التقدم في أه
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Development Goals. فضًال عن إلقاء الضوء على
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رئیسي قائم على مجتمع حیوي مزدهر، یسوده العدالة 
.االقتصادیة

جزًءا منه لتناول استجابات قطر لتفشي جائحة فیروس 2021للعام " قطر"الطوعي الوطني الثالث لــ وخصص االستعراض 
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وفیما یخص منهجیة اإلعداد والتحضیر، فقد أشار االستعراض إلى االعتماد على التنسیق بین كافة الجهات المعنیة، 
وباألخص مجلس الوزراء ووزارة الخارجیة وجهاز التخطیط واإلحصاء، فضًال عن تشكیل اللجان بعضویة أكثر من سبعة 
عشر جهة تمثل الوزارات الحكومیة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األكادیمیة، وذلك في اعتماد 

، وبهدف تقدیم الدعم الالزم إلعداد االستعراض الطوعي )Participatory Approach(واضح على النهج التشاركي 
ل تعزیز الشركة الوطنیة وتوفیر المعلومات والبیانات الالزمة ، وكذا اقتراح اآللیات ووسائ)VNR3(الوطني الثالث لقطر 

االستعراض التي تناولها ) SDGs(لمتابعة التقدم والتطور المتحقق في األهداف التسعة من أهداف التنمیة المستدامة 
:، وهي2021" قطر"الطوعي الوطني الثالث لـ 

الهدف ، )SDG1: No Poverty" (القضاء على الفقر بجمیع أشكاله في كل مكان"القضاء على الفقر :الهدف األول
SDG2 :Zero(القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحّسنة وتعزیز الزراعة المستدامة :الثاني

Hunger( ،ع بأنماط عیش صحیة وبالرفاهیة في جمیع ضمان تمّتع الجمی"الخاص بالصحة الجیدة والرفاه :الهدف الثالث
المتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي  :الهدف الثامن، )SDG3: Good Health and Wellbeing" (األعمار

الشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق "
الحد من انعدام المساو

ضمان "االستهالك واإلنتاج المسؤوالن :الهدف الثاني عشر، ) SDG10: Reduced Inequality(البلدان وفیما بینها 
الهدف ، )SDG12 :Responsible Consumption and Production" (وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة

SDG13: Climate" (اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ وآثاره"الخاص بالعمل المناخي :الثالث عشر
Action( ،تشجیع إقامة مجتمعات سلمیة وشاملة "الخاص بالسالم والعدل والمؤسسات القویة :الهدف السادس عشر

انیة الوصول إلى العدالة للجمیع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للجمیع من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وتوفیر إمك
، )SDG16: Peace, Justice, and Strong Institutions"(للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات 

اكة العالمیة من أجل " المتعلق عقد الشراكة لتحقیق األهداف :الهدف السابع عشر

، وذلك من خالل 17حیث ناقش االستعراض مختلف التطورات في كل األهداف التسعة من أهداف التنمیة المستدامة الـــ 
ِقَبل األمم تقییم التطورات في كل هدف على حدة، وبناء على البیانات المتاحة المرتبطة بالمؤشرات المتفق علیها من 

المتحدة لقیاس التقدم نحو تحقیق هذه األهداف، فضًال عن عرض الجهود الحكومیة المختلفة نحو تحقیق أهداف التنمیة 
.2030المستدامة، وأهم التحدیات التي تواجه الحكومة والفرص المتاحة بحسب استراتیجیة 

، وما انبثق عنها 2030مع ركائز التنمیة في رؤیة قطر وقد أشار االستعراض إلى مواءمة قطر أهداف التنمیة المستدامة
، فضًال عن إدماج هذا التوجه في )2022- 2018(، والثانیة )2016-2011(من استراتیجیات التنمیة الوطنیة األولى 

).2027-2023(استراتیجیة التنمیة الوطنیة الثالثة 

تعزیز النمو االقتصادي المطرد و
اة داخل  ، الهدف العاشر: (SDG8: Decent Work and Economic Growth)"للجمیع

تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشر
.(SDG17: Partnerships For the Goals)"التنمیة المستدامة
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الضوء هنا على تطورات عدد مختار من أهداف التنمیة المستدامة التي تناولها االستعراض الطوعي الوطني وسنلقي 
.VNR3 (2021" (قطر"الثالث لـــ 

القضاء على الفقر بجمیع أشكاله "، وتحدیًدا )SDG1: No Poverty(المتعلق بالقضاء على الفقر للهدف األولبالنسبة 
من مظاهر الفقر المدقع والفقر المطلق والحرمان متعدد " قطر"االستعراض الطوعي الثالث خلو ، فقد أوضح "في كل مكان

، واتساًقا مع االستراتیجیة الوطنیة الثانیة 2030األبعاد، وذلك انطالًقا من ركائز التنمیة االجتماعیة في رؤیة قطر الوطنیة 
الموجهة نحو تحقیق العدالة االجتماعیة واستهداف إدماج ، وذلك باالعتماد على تنفیذ السیاسات )2022- 2018(لقطر 

الفئات الضعیفة في المجتمع، متجاوزًة بذلك إجراءات الحمایة الموجهة فقط للحد من الفقر في الدخل، ومن خالل تفعیل 
اركتهم الفاعلة نظام متكامل للحمایة االجتماعیة یشمل جمیع الفئات من القطریین، وبما یحفظ حقوقهم المدنیة وُیثّمن مش

.في المجتمع، فضًال عن تأمین الدخل الكافي لهم بما یحفظ الكرامة والصحة لكافة المواطنین القطریین

نظامها للحمایة االجتماعیة بمشاركة منظمات المجتمع المدني " قطر"وأشار االستعراض في ذات السیاق إلى تطویر 
مرتبة " قطر"الخدمات الصحیة والتعلیمیة، األمر الذي انعكس في تحقیق والقطاع الخاص، فضًال عن التوفیر الشامل لكافة 

.دولة على مستوى العالم189من 45، حیث جاءت في المرتبة 2020متقدمة نسبًیا في دلیل التنمیة البشریة لعام 

ث وتطویر التشریعات وبالرغم من المتحقق في هذا الهدف تحدیًدا، فقد أوصى االستعراض ببذل المزید من الجهد نحو تحدی
الالزمة لتعزیز االندماج االجتماعي واالقتصادي للفئات الضعیفة في المجتمع، والعمل على ضمان استدامة موارد منظومة 

، أخًذا في "قطر"وهو األمر الذي یعني ضرورة التأكید علي ذلك في استراتیجیات التنمیة المستدامة لــ . الحمایة االجتماعیة
دیات التي تواجه تحقیق المزید من التقدم في هذا الهدف ومنها، الشعور العام بتراجع التماسك األسري ورأس االعتبار التح

المال االجتماعي لدى المجتمع القطري، وبالتالي التأثیر سلًبا على استدامة الحیاة االجتماعیة، فضًال عن تحدي نقص 
".Evidence-Based Policiesدلة السیاسات المبنیة على األ"البیانات الالزمة لصیاغة 

القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحّسنة وتعزیز الزراعة المستدامة :الهدف الثانيأما فیما یخص
)SDG2: Zero Hunger( فقد أشار االستعراض إلى أن تحقیق األمن الغذائي أحد أهم األولویات االستراتیجیة لدولة ،
تركیز الدولة في سیاساتها نحو تنمیة وتطویر قطاعات اإلنتاج الزراعي والحیواني والسمكي، والعمل على ، ومحور "قطر"

وأشار االستعراض كذلك إلى بناء وتطویر منظومة متطورة لإلنتاج النباتي . االكتفاء الذاتي في بعض هذه المنتجات
ذلك في إطار استراتیجیة قطاع تنمیة الموارد الطبیعیة في والحیواني والسمكي، تعزز االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي، و 

).2022-2018(استراتیجیة التنمیة الثانیة 

ثالثة أهداف رئیسیة من شأنها تعزیز األمن الغذائي، شملت ) 2022- 2018(فقد حددت استراتیجیة التنمیة الثانیة 
، %65االكتفاء الذاتي من الثروة السمكیة إلى ، ورفع نسبة2022وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعیة بحلول عام 

وقد . من خالل اإلدارة المستدامة لمنظومة اإلنتاج الحیواني% 30ورفع نسبة االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الحیواني إلى 
-2، التجارة الدولیة والخدمات اللوجستیة- 1: اعتمدت استراتیجیة األمن الغذائي في قطر على أربع ركائز رئیسیة هي

.األسواق المحلیة وسالسل اإلمداد- 4المخزون االستراتیجي، -3االكتفاء الذاتي المحلي، 
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تقدًما كبیرًا في تنفیذ الهدف الثاني للتنمیة المستدامة على مستوى األمن الغذائي " قطر"وأشار االستعراض إلى تحقیق 
والقضاء على الجوع، حیث تمكنت من تحقیق خطوات كبیرة نحو تحقیق األمن الغذائي وتوفیر الغذاء الكافي لجمیع 

سات التجارة الخارجیة القطریة، باإلضافة إلى االستثمار في اإلنتاج السكان، وذلك بفضل مستویات الدخل المرتفعة وسیا
الغذائي محلًیا ودولًیا وضمان استدامة نظم اإلنتاج الغذائي وزیادة اإلنتاجیة، وذلك على الرغم من التحدیات التي تواجهها 

ولم یمنع . واتیة وشح الموارد الطبیعیةفي مجال اإلنتاج الزراعي نظرًا للبیئة الصحراویة والظروف المناخیة غیر الم" قطر"
من استغالل الفرص المتاحة، باستخدام التقنیات الحدیثة في اإلنتاج النباتي والحیواني، وتشجیع البحث العلمي " قطر"ذلك 

فة واالستثمارات في القطاع الزراعي، فضًال عن العمل على تغییر أنماط االستهالك واإلنتاج غیر المستدامة، وتعزیز ثقا
ترشید االستهالك واالستهالك المسؤول، لتشكل جزًءا ال یتجزأ من نمط حیاة المجتمع القطري، مستهدفًة بناء النمط 

. المجتمعي القائم على االستهالك المتوازن

SDG3: Good(الخاص بالصحة الجیدة والرفاه الهدف الثالثأیًضا " قطر"وتناول االستعراض الطوعي الوطني الثالث لــ 
Health and Wellbeing( وفیه تم التأكید على التزام قطر بضمان الصحة الجیدة لجمیع مواطنیها، فضًال عن تطویر ،

في إقامة نظام متكامل للرعایة الصحیة " قطر"وأوضح االستعراض نجاح . قطاع الرعایة الصحیة لمواجهة األزمات
" قطر"ووفًقا لالستعراض، فقد سجلت . العامة والخاصةوبمستویات عالیة من الجودة، ومن خالل المؤسسات الصحیة

نتائج بارزة في الرعایة الوقائیة في مجاالت مختلفة، فضًال عن امتالكها نظاًما صحًیا متقدًما على المستویین الوقائي 
ستعانة بالكوادر والعالجي، وتأسیسها للخطط والسیاسات المعنیة باالستجابة الطارئة لألزمات الصحیة واألوبئة، وذلك باال

.الطبیة عالیة التدریب، وبالتنسیق مع المؤسسات الطبیة ذات المستویات الصحیة عالیة الكفاءة والجودة

إنجازات بارزة في مجال الرعایة الصحیة، وباألخص في مجاالت الكشف المبكر عن " قطر"وأوضح االستعراض تحقیق 
ة الصحیة السلیمة، فضًال عن تحسین مستویات الشفافیة فیما یخص األمراض، وتوعیة المواطنین بالممارسات السلوكی

في مؤشر توفیر %) 100(حد الشمول الكامل " قطر"كما أشار االستعراض إلى تحقیق . حقوق المرضى ومسؤولیاتهم
، وذلك بالنسبة لجمیع السكان المشمولین بالرعایة الصحیة 2019- 2016الخدمات الصحیة األساسیة خالل الفترة 

األولیة، األمر الذي أدى إلى القضاء التام على العدید من األمراض واألوبئة كشلل األطفال، والكزاز الولیدي، والدفتریا، 
" قطر"فضًال عن انخفاض معدالت الوفیات الناجمة عن مخاطر البیئة، باإلضافة إلى نجاح . والتیتانوس، والسعال الدیكي
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%.330تقدر بحوالي 
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حالة لكل ألف 13ألف مولود، وكذا تخفیض وفیات األطفال الرضع إلى أقل من لحالة لك35ن الخامسة إلى أقل من دو

.2030مولود بحلول عام 



SDG8: Decent Work and Economic(والمتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي الهدف الثامنوفیما یخص 
Growth( إلى التقدم المتحقق في العدید من المؤشرات الخاصة " قطر"، أشار االستعراض الطوعي الوطني الثالث لــ
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فضًال . من عمالة األطفال" قطر"خالل تنفیذ المنظومة التشریعیة واإلداریة لسوق العمل القطري، األمر الذي أدى إلى خلو 

. اییر الدولیةعن السمات المتحققة في سوق العمل القطري وأهمها الشفافیة والمنافسة حسب المع

خالل الفترة % 0,1وأوضح االستعراض كذلك أن معدل البطالة ظل مستقرًا عند مستویات منخفضة نسبًیا، مسجًال حوالي 
، مما یعني اقتراب سوق العمل القطري من مستوي التوظف الكامل، وذلك مقارنًة بمتوسط معدالت البطالة 2015-2020
.العالمیة

إنشاء صندوق : من أهداف التنمیة المستدامةلهدف الثامناأحد االنجازات المتحققة في إطار وأكد االستعراض كذلك أن
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. الخاص، وكذا تفعیل المنصات اإللكترونیة الموحدة لتقدیم الشكاوي العمالیة وفض المنازعات

التشریعیة واإلداریة، فقد ارتفع معدل األجور وتحسنت أشار االستعراض إلى أنه نتیجًة لهذه اإلجراءات واإلصالحات
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:SDG13(الخاص بالعمل المناخي الهدف الثالث عشرفي " قطر"وأوضح االستعراض الطوعي الوطني الثالث لــ 
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%.10تحسین كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  

8



9

الكبیر لشؤون البیئة والتصدي لظاهرة التغیر المناخي، حیث كانت " قطر"وفي ذات اإلطار، أشار االستعراض إلى  اهتمام 
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" كما استضافت دولة قطر مؤتمر األطراف الثامن عشر للتغیر المناخي .2016، واتفاق باریس في عام 2005عام 
COP18 " والذي یعتبر أحد محطات المفاوضات العالمیة للتغیر المناخي التي ساهمت في الوصول التفاق 2012عام ،

التصدي للتغیر المناخي على كافة المستویات اإلقلیمیة والدولیة في" قطر" فضًال عن الدور الفعال الذي قامت به . باریس
والحد من آثاره من خالل تنفیذ العدید من المبادرات التي تساهم في دعم الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائیة وتقلیل 

ویعتبر مشروع استخدام الغاز الطبیعي . انبعاثات ثاني أكسید الكربون، وزیادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
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األمر الذي یسهم في تقلیل انبعاثات الغازات الدفیئة محلًیا وعالمًیا، . البدیلة للبترول على المستویین المحلي والعالمي
.یة بالعمل المناخي عالمًیاویساعد في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة المعن

قدًما في تحویل نظامها االقتصادي من اقتصاد قائم "  قطر"وفیما یخص التطلعات المستقبلیة، أشار االستعراض إلى مضي 
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على الخطط الموضوعة لتأسیس اقتصاد أكثر تنافسیة وٕانتاجیة وتنویًعا، وقطاع خاص أكثر دینامیكیة ، وذلك بناء2022
وفي هذا السیاق، أشار االستعراض إلى تأسیس مجلس قطر للبحوث والتطویر واالبتكار . ومساهمة في االقتصاد الوطني

ى الغاز والبترول الى االقتصاد القائم على المعرفة بهدف تنویع االقتصاد والتحول من االقتصاد القائم عل2018في عام 
من خالل فتح آفاق اقتصادیة جدیدة مبنیة على البحوث والتطویر واالبتكار، فضًال عن التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة 

المتجددة والدور باعتبارها مصادر تكمیلیة للطاقة ولیس مصادر تنافسیة، أخًذا في االعتبار التحدیات التي تواجه الطاقة 
. الهام للغاز الطبیعي في تلبیة الطلب على الطاقة وخاصة للتدفئة والنقل

منهجها البراجماتي الشامل " قطر"بالتأكید على اعتماد دولة ، 2021للعام " قطر"واختتم االستعراض الطوعي الثالث لــ  
بالتزاماتها، وتحقیق الهدف النهائي المتمثل في عدم ترك والمستدام والمتعدد الجوانب والتشاركي في التنمیة من أجل الوفاء

مساهمة منها في 2021ومن هذا المنطلق، یعد االستعراض الوطني الطوعي القطري لعام . أي شخص یتخلف عن الركب
.إبراز التقدم العالمي المحرز في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
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:VNR 2)(The Voluntary National Reviews((2021" تونس"االستعراض الطوعي الوطني الثاني لــ : ثانیاً 

قدمت الحكومة التونسیة استعراضها الطوعي الوطني الثاني 
)VNR2 ( إلى المنتدى السیاسي رفیع المستوى لألمم

HLPF  (High-level(المتحدة حول التنمیة المستدامة 
Political Forum on Sustainable

Development باللغة ، 2021في یولیو من عام
RAPPORT NATIONAL“، والمعنون الفرنسیة

VOLONTAIRE SUR LA MISE EN OEUVRE
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE EN TUNISIE” متضمًنا ما تم تحقیقه ،
) SDGs(في عدد من أهداف التنمیة المستدامة 

Sustainable Development Goals.
ببیان افتتاحي، تمت فیه اإلشارة إلى تقدیم 2021لعام ) VNR 2" (تونس"یستهل االستعراض الطوعي الوطني الثاني لــ .

، والتي كان لها العدید من اآلثار الصعبة على مختلف 19- هذا االستعراض في ظرف استثنائي یتمثل في جائحة كوفید
من النمو االقتصادي والعمالة ومعدالت الفقر وعجز الموازنة ومعدالت القطاعات، وذات األثر السلبي الحاد على كل 

وبرغم تلك الصعوبات واآلثار السلبیة، أوضح االستعراض أن الشاهد الرئیسي على صمود الدولة التونسیة هو . الدین
ات البلدیة والتشریعیة الحفاظ على المقدرات الدیمقراطیة، وذلك بتحقیق التقدم على المستوى السیاسي بانتظام االنتخاب

. فضًال عن التحسن النسبي في أوضاع حقوق اإلنسان والمشاركة السیاسیة والحوكمة. والرئاسیة، وبشكل دیمقراطي
وأوضح االستعراض في ذات السیاق التقدم األهم الذي تم إحرازه وباألخص فیما یتعلق بالمبدأ الثاني من مبادئ األمم 

.ف الركبعدم ترك أي أحد خل: المتحدة
.

))Nelaisserpersonnepourcompte) (EnAnglais :Leave no one behind)(LNOB(

وأهداف التنمیة2030فإّن عدم ترك أي إنسان خلف الركب هو بمثابة الركیزة األساسیة لخطة التنمیة المستدامة لعام 
المستدامة، ویمثل التزاًما واضًحا لجمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة بالقضاء على الفقر بجمیع أشكاله، ووضع حد 

وال یقتصر هذا المبدأ على مساعدة أفقر الفقراء فحسب، بل . للتمییز واإلقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف
إّن أحد األسباب الرئیسة لترك . ل البلدان وفیما بینها ومعالجة أسبابهایتطلب مكافحة التمییز وعدم المساواة داخ

األشخاص خلف الركب هو استمرار أشكال التمییز، بما في ذلك التمییز بین الجنسین، الذي یترك األفراد واألسر 
ألمم المتحدة، المستمد ویرتكز هذا المبدأ على اإلطار المعیاري ل. والمجتمعات بأكملها في حالة من التهمیش واالقصاء

من المبادئ التأسیسیة لمیثاق األمم المتحدة والمتطلبات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومختلف النظم التشریعیة 
.الوطنیة
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.ف الركبعدم ترك أي أحد خل: المتحدة
.

))Nelaisserpersonnepourcompte) (EnAnglais :Leave no one behind)(LNOB(

وأهداف التنمیة2030فإّن عدم ترك أي إنسان خلف الركب هو بمثابة الركیزة األساسیة لخطة التنمیة المستدامة لعام 
المستدامة، ویمثل التزاًما واضًحا لجمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة بالقضاء على الفقر بجمیع أشكاله، ووضع حد 

وال یقتصر هذا المبدأ على مساعدة أفقر الفقراء فحسب، بل . للتمییز واإلقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف
إّن أحد األسباب الرئیسة لترك . ل البلدان وفیما بینها ومعالجة أسبابهایتطلب مكافحة التمییز وعدم المساواة داخ

األشخاص خلف الركب هو استمرار أشكال التمییز، بما في ذلك التمییز بین الجنسین، الذي یترك األفراد واألسر 
ألمم المتحدة، المستمد ویرتكز هذا المبدأ على اإلطار المعیاري ل. والمجتمعات بأكملها في حالة من التهمیش واالقصاء

من المبادئ التأسیسیة لمیثاق األمم المتحدة والمتطلبات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومختلف النظم التشریعیة 
.الوطنیة
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Ne laisser"ووفًقـا لالسـتعراض فقـد قامـت تـونس فـي إطـار تعزیـز الجهـود إلحـراز التقـدم المنشـود فـي المبـدأ الثـاني 
"personne pour compte ،بتبنــي البــرامج واإلجــراءات التــي تهــتم بمصــالح المجموعــات والفئــات األكثــر احتیاًجــا

كمـا أشـار . وباألخص المرأة في المجتمعات الریفیة، واألطفال والشباب وكبار السن، وذوى اإلعاقة والمهاجرین والالجئـین
، والـذي أعطـى للمـرأة 1956أغسـطس عـام 13إقـراره فـي االستعراض إلى قانون األحوال الشخصیة التونسي، والذي تم

ــي النــوع  ــا یتعلــق بالمســاواة ف ــع فیم ــي الترتیــب الراب ــونس ف ــذي وضــع ت ــر ال ــة والقانونیــة، األم ــا النوعی التونســیة حقوقه
)Gender Equity ( علـى مسـتوى منطقـة)Middle East and North Africa(MENA) .( ،وفـي ذات اإلطـار

، فـي حـین احتلـت المـرأة التونسـیة نسـبة %72نسبة إلمام المرأة التونسیة بـالقراءة والكتابـة بلغـت أوضح االستعراض أن
كما احتلت تونس المرتبة الثانیة . 2019عام % 23، ووصلت هذه النسبة إلى 2014من التمثیل البرلماني عام % 36

قطاعات العلمیة والبحثیة بالتعلیم العالي خالل دولة والمعني بنسبة اشتغال النساء في ال114في الترتیب العالمي ضمن 
. ، مما یعزز من توجه الدولة التونسیة نحو مكافحة التمییز القائم على أساس النوع2017-2015الفترة 

وفیمــا یتعلــق بأوضــاع الالجئــین، فقــد أشــار االســتعراض فــي ذات الســیاق أن تــونس كانــت مــن أوائــل الــدول التــي وقامــت 
المعنـــي بحمایـــة 1967المعنیـــة بأوضـــاع الالجئـــین، وكــذا بروتوكـــول عـــام 1951اتفاقیـــة جنیـــف عــام بــالتوقیع علـــى 

وأوضح االستعراض قیام الحكومة التونسیة ببذل الجهود نحو تیسیر سبل الوصـول إلـى األراضـي التونسـیة مـن . الالجئین
الطــرق البریــة، وذلــك فــي إطــار نهــج تعــاوني ِقبــل الالجئــین، متضــمًنا ذلــك مــن یــتم إنقــاذهم فــي البحــر أو القــادمین عبــر 

.مشترك مع الفاعلیین الدولیین المعنیین بتولي شؤون الالجئین

وفي ذات اإلطار، أوضح االستعراض قیام الحكومة التونسیة بسن التشریعات وتأسـیس نظـام قضـائي مسـتقر، فضـًال عـن 
Les personnes en(ات الخاصــة وضــع السیاســات والبــرامج المســتهدفة ضــمان ونشــر حقــوق ذوي االحتیاجــ

situation de handicap (PSH)( وذلـك توطیـًدا لمبـدأ المسـاواة فـي الفـرص للجمیـع طبًقـا للمـادة رقـم ،)مـن ) 48
المعنیة بحقـوق ذوي اإلعاقـة  2008وجاء تصدیق الحكومة التونسیة على اتفاقیة عام . في تونس 2014دستور عام 

(Convention Relative aux Droits des PersonnesHandicapées (CRDP)) ًا علـى

أكداالستعراض على وحدة تـونس وتكامـل نسـیجها االجتمـاعي، حیـث أشـار إلـى تـونس باعتبارهـا أحـد
إلـخ، والـذین یتعایشـون جمـیعهم فـي كـل ... نسیجها االجتمـاعي مـن مسـلمین ویهـود ومسـحیین و

، تحـاول تـونس 2011وأوضح االستعراض أنه منذ قیام ثورات الربیع العربي، وتحدیًدا عـام . واحد بسالم وأمان وطمأنینة
الوصول إلى مكانتهم في ظل التعددیة التونسـیة والدیمقراطیـة اكتشاف األقلیات كبلد متجانسة الهویة، یحاول فیها أقلیاته 

ودون المســاس بالوحــدة الوطنیــة، والتــي احتاجتهــا تــونس دوًمــا لمواجهــة الصــدمات وتجــاوز التحــدیات المرتبطــة بالبنــاء 
ظ علـى التـراب وأكد التقریر إلى أنه على الرغم من تعدد األقلیات، فإن تلك المجموعات مصانة، تحمـي وتحـاف. الدیمقراطي

.التونسي، وتظل هویتهم مستقرة في الحضارة والثقافة والهویة التونسیة

                        : التز
وملحقاتهـا مؤكـد

عدم ترك أی أحد خمف الركب. ام الحكومة التونسیة بالمبدأ الثاني من مبادئ األمم المتحدة

البلـدان المعروفـة  \ و
أمـازیغ وبربـر                                              بتجانس 
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التطورات في المؤشـرات المعنیـة بمجموعـة مـن األهـداف المختـارة مـن "تونس"االستعراض الطوعي الوطني الثاني لــ وناقش 
، وهـي 17أهداف التنمیة المستدامة، حیث تناول االستعراض  التطورات في تسعة أهداف من أهداف التنمیة المستدامة الـــ

SDG1: No" (مكـانكـلفـيأشـكالهبجمیـعالفقـرعلـىالقضـاء"القضـاء علـى الفقـر :هـدف األولال: علـى الترتیـب
Poverty( ،المسـتدامة الزراعـةوتعزیـزالمحّسـنةوالتغذیـةالغـذائياألمـنوتـوفیرالجـوععلـىالقضـاء: الهـدف الثـاني

)SDG2: Zero Hunger( ،صـحیةعـیشبأنمـاطالجمیـعتمتّـعضـمان"والرفـاه بالصـحة الجیـدةالخاص:الهدف الثالث
المتعلـق بالعمـل الالئـق :الهـدف الثـامن، )SDG3: Good Health and Wellbeing" (األعمـارجمیـعفـيوبالرفاهیة

العمـلوتـوفیروالمنتجـة،الكاملـةوالعمالـةوالمستدام،للجمیعوالشاملالمطرداالقتصاديالنموتعزیز"والنمو االقتصادي  
SDG8: Decent Work and)("للجمیعالالئق Economic Growth ،المسـاواةانعـداممنالحد:الهدف العاشر
المسـؤوالن واإلنتـاجاالسـتهالك:الهـدف الثـاني عشـر، ) SDG10: Reduced Inequality(بینها وفیمالبلداناداخل

، )SDG12: Responsible Consumption and Production" (مسـتدامةوٕانتـاجاسـتهالكأنمـاطوجودضمان"
SDG13: Climate" (وآثـارهالمنـاختغیـرلمكافحـةعاجلـةإجـراءاتاتخاذ"بالعمل المناخيالخاص:الثالث عشرالهدف 

Action( ،وشــاملةســلمیةمجتمعـاتإقامــةتشـجیع"الخــاص بالسـالم والعــدل والمؤسسـات القویــة :الهـدف الســادس عشـر
وخاضـعةفعالـةمؤسسـاتوبنـاءللجمیـعالعدالـةإلـىالوصـولإمكانیـةالمسـتدامة،وتوفیرالتنمیـةتحقیـقأجـلمنللجمیع

، )SDG16: Peace, Justice, and Strong Institutions"(المسـتویات جمیـععلـىللجمیـعوشـاملةللمسـاءلة
أجــراكةتعزیــز وســائل التنفیــذ وتنشــیط" المتعلــق عقــد الشــراكة لتحقیــق األهــداف :الهــدف الســابع عشــر

وسـنعرض فیمـا یلـي التطـورات المتحققـة فـي عـدد .  SDG17: Partnerships For the Goals)"(المستدامةالتنمیة
. VNR 2(2021(" تونس"مختار من هذه األهداف التي تناولها االستعراض الوطني الطوعي الثاني لـــ 

، فقـد أشـار االسـتعر
% 25,4مي مـن و . البرامج واإلجراءات المستهدفة تقلیص الفقر

، ولكن تظـل منطقتـي الشـمال الغربـي والوسـط الغربـي فـي تـونس األكثـر فقـرًا، حیـث 2020عام % 15,2إلى 2010عام 
.على الترتیب% 30,8و % 28,4وصلت معدالت الفقر فیهما إلى 

أشار االستعراض كذلك إلى تراجع الجهود المستهدفة تخفیض الفقر، وذلك نتیجة تفشي جائحة كوفید
من فقدان األسـر األكثـر احتیاًجـا لجانـب كبیـر مـن دخلهـا فـي ظـل تطبیـق اإلجـراءات االحترازیـة و

ممـا أدي إلــى . األسـر العاملـة فـي القطـاع غیــر الرسـمي، وكـذلك فـي القطاعــات التـي تـأثرت بشـكل مباشــر بتفشـي الجائحـة
ً عـن ضـعف قـرتهم علـى تـوفیر الخـدمات التعلیمیـة والصـحیة لـذویهمتراجع القدرة الشرائیة لهـذه األ

روضـة علـى المواد المستحقین لبرامج مكافحة الفقر، فضًال عن القیـود المف
والتي من شأنها عرقلة تعزیز نظم الحمایة االجتماعیة التي تتبناها الحكومة التونسیة، وباألخص البرامج الهادفـة لمواجهـة 

. الصدمات واألزمات وتنشیط المشروعات المتعلقة بتولید الدخل لصالح األسر األكثر احتیاًجا، للخروج بها من دائرة الفقر

. كمـا اوضـح  سـر، فضـال
ــدخل الحكــومي  ــة الت ــد أدى إلــى عرقل ــي تــونس وعــدم تحــدیثها ق ــر ف ــات المتعلقــة بمســتویات الفق ــر أن ضــعف البیان التقری

-19، وما نتج عنها  و
اإلغـالق العـام، وبـاألخص 

أوضحت البیانات انخفاض نسبة الفقر على المسـتوى القـو

ا  ،)SDG1 : No Poverty ( " القضاء عمى الفقر بالنسبة  لمهــــــــدف  األول  المتعمق  بالقضاء  عمى  الفقر    وتحديد
 ODD1:  ÉLIMINER  LA  PAUVRETE  SOUS  TOUTES  SES ( " بجميع  أشكاله  في  كل  مكان
اض الطـوعي إلـى تبنـي تـونس العدیـد مـن  (FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE

ـل مــن العالمیــة الشـ

ازنـة العامـة للدولـة،  المستهدف التحقق من األفر
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المستدامة الزراعةوتعزیزالمحّسنةوالتغذیةالغذائياألمنوتوفیرالجوععلىالقضاء:الهدف الثانيأما فیما یخص 
)SDG2: Zero Hunger (

(ODD2:ÉLIMINER LA FAIM, ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE, AMELIORER LA NUTRITION ET
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE DURABLE)
فقد أشار االستعراض إلى أن األمن الغذائي ظل دوًما هدًفا رئیسًیا في األسس والمفاهیم والتطبیق الخاص بالسیاسة 

، األمر الذي أدى إلى تعزیز التوجه نحو تحقیق األمن 2014التونسي لعام الزراعیة التونسیة، وبموجب نصوص الدستور
وفي ذات . الغذائي من خالل إتاحة التغذیة الكافیة والنظام الصحي والمیاه الصالحة للشرب لكافة المواطنین التونسیین

اءات التي تضمن توفیر المنتجات الزراعیة، وبما یس
.المحلي، ولكن أیًضا لتنمیة الصادرات الزراعیة التونسیة، وبهدف محاولة الوصول إلى التوازن في المیز

، ووضع فیه الحوافز 2017وأشار االستعراض إلى قانون االستثمار الخاص التونسي، الذي دخل حیز التطبیق في عام 
مما أدى إلى تشجیع المزارعین على زیادة المساحة المنزرعة، فضًال عن استنباط أنواع جدیدة من للزراعة البیولوجیة، 

ار الناجمة عن الكوارث الطبیعیة عام . الزراعات واألنظمة البیولوجیة
كما أكد االستعراض على تصدیق . ات المناخیة، والذي قام بحمایة المزارعین والصیادین من مخاطر تأثیرات التغیر

، وذلك من أجل تحقیق هدف الحفاظ "الموارد الوراثیة النباتیة"الحكومة التونسیة على اتفاقیات األمم المتحدة المعنیة بــ 
.على الغذاء واستدامة القطاع الزراعي

:SDG3(والرفاه بالصحة الجیدةالخاصالث الهدف الثأیضاض الطوعي الوطني الثاني لــ 
Good Health and Wellbeing(

(ODD3: PERMETTRE A TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTE ET PROMOUVOIR LE BIEN-
ETRE DE TOUS A TOUT AGE)

أوضح أن هناك حولي ستة مؤشر
التي تم إعالنها من رئیس الحكومة التونسیة بمناسبة PolitiqueNationale de la Santé (PNS))(للصحة 

العالمیة، والتي تم تطویرها في إطار المرحلة الثانیة من الحوار المجتمعي حول االستراتیجیات والسیاسات و
وفي ذات السیاق، أشار االستعراض إلى التغطیة الواسعة لعملیات التطعیم باللقاح وتوفیر األمصال، مما . للصحة الوطنیة

إلى خفض الوفیات ومعدالت نقل العدوي لألمراض الُمعدیة والمتوطنة، األمر الذي أدى بدوره إلى خلو تونس من أدى
شلل األطفال والتیتانوس لحدیثي الوالدة والحصبة، وذلك من خالل وضع الخطط والبرامج التي : العدید من األمراض وأهمها

ٕاتاحة التطعیم مجاًنا لجمیع أفراد الشعب التونسي في المؤسسات والمراكز استهدفت التطعیم اإلجباري، ومراجعتها دورًیا، و 
.الصحیة

SDG8: Decent Work and Economic(االقتصادي والنموالالئق والمتعلق بالعمل الهدف الثامن وفیما یخص
Growth(،

(ODD8: PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ECONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGEE ET DURABLE, LE
PLEIN EMPLOI PRODUCTIF ET UN TRAVAIL DECENT POUR TOUS)

مح لیس فقط بتلبیة االستهالك  السیاق، تم اتخاذ العدید من اإلجر
ان التجاري

كما تم تأسیس صندوق التعویضات عن األضر
 2019

في إطار التغطیة الصحیة  أبریل 2021. وتركز (PNS) على رؤیة 2030 االحتفال بالیوم العالمي للصحة في 7
الخطط القومیة 

ا  ً "تونس"  وتناول االستعر

ات تم إنجازها في سبیل تحقیق هذا الهدف، حیث أقرت تونس سیاسة علیا       حیث
و
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تعرضها لصدمات كبیرة وضعت قدرات وطاقات االقتصاد التونسي على " تونس"أشار االستعراض الطوعي الوطني الثاني لــ 
ولم تستطع تونس التخفیف من القیود التي تمنع تحفیز . میزان المدفوعاتالمحك، فضًال عن تأثیرها على زیادة العجز في 

ٕاعادة االقتصاد إلى حالة الحراك من جدید وخلق فرص العمل، وذلك بعد أن تراجع جهاز االنتاج والطلب على 
ویتمثل التحدي . 19- كوفیدالسلع والصادر
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ات بسبب التوقف التام الذي أصابه ضمن بلدان العالم في أثناء تفشي جائحة

و
اد إلى  البضائع

(OOD13: PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET LEURS REPERCUSSIONS)

تعرض تونس للتغیر

بوضع األطر  وبشكل تدریجي – -
النظام األیكولوجي

ات المناخیة الحادة، و
ائق الغابات، و

اض في هذا الهدف إلى تضمین تونس القضیة البیئیة و

ة، وفیضانات، وتصحر،         التي أدت إلي معاناتها من موجات جفاف متكرر
التي أدت بالتبعیة إلى آثار سلبیة حادة على النظام األیكولوجي 

وهو االمر الذي یلزم الدولة بالضرور
للحد من التلوث البیئي، وتخفیض االنبعاثات الكربونیة.
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"، وذلك ضمن  الو
تتم بالتعاون بین المعهد العربي للتخطیط  سلسلة األنشطة العلمیة التي
بالكویت ومعهد التخطیط القومي بجمهوریة مصر العربیة. یتناول التقریر 
اقع ومخاطر 

إعداد 
د/ محمد الزيني – المدير التنفيذي للجمعية 



16

.واقـع ومسـببات المدیونیـة فـي الـدول العربیـة، والتـي تـم تناولهـا فـي أربعـة فصـول رئیسـیة: تضمن المحور األول من التقریـر
ــدین وتصــنیفاته وأســبابهالفصــل األولعــرض  ــا المفــاهیم األساســیة لل ــز معظــم الدراســات . منه وأشــار هــذا الفصــل إلــى تركی

االقتصادیة على الدین الخارجي للدول، باعتبارها تمثل إضافة للموارد في االقتصـاد المحلـي، وذلـك علـى خـالف الـدین الـداخلي 
اقع یشكل الدین بشقیه الداخلي والخارجي قیًدا على التنمیة االقتصادیة وفي الو . باعتباره تحویًال للموارد داخل االقتصاد المحلي

وفیما یخص أسباب الـدین، فقـد أشـار التقریـر إلـى األسـباب التقلیدیـة وأهمهـا الفجـوة التمویلیـة . وتمویل الموازنة العامة للدول
الموازنـة العامـة للـدول الـذي یتطلـب فـي أغلـب فضًال عن عجـز. بین االدخار واالستثمار، وتحدیًدا فجوة الموارد المحلیة للدول

باإلضافة إلى العجز فـي میـزان المـدفوعات، وبشـكل أدق . األحیان اللجوء إلى الدین باعتباره أحد األدوات لتمویل عجز الموازنة
النیولیبرالیـة العجز في میـزان الحسـابات الجاریـة، الـذي یـدفع للجـوء إلـى االسـتدانة لتغطیـة هـذا العجـز، فضـًال عـن السیاسـات

.الجدیدة المتبعة من الدول، وما نتج عنها من تحریر حساب رأس المال

للتقریر اإلطار الدولي للمدیونیـة، حیـث تـم اسـتعراض تطـور المدیونیـة علـى المسـتوى المحور األول من الفصل الثانيوتناول 
نـاول تطـور أنمـاط المدیونیـة وهیكـل الـدائنین فـي ، فضـًال عـن ت2019العالمي في أعقاب األزمـة المالیـة العالمیـة وحتـى عـام 

الدول المختلفة، حیث أوضح التقریر ارتفاع مدیونیـة الـدول منخفضـة الـدخل علـى مـدار العقـد السـابق، وارتفعـت أعبـاء خدمـة 
ادات من  

ادت نسـبة الـدین 2017-2003خـالل الفتـرة % 20متوسط الدین الداخلي إلى إجمالي الدین العام في هذه الدول إلى 

لي الدین للتقریر تحلیل هیكل وآثار المدیونیة بالنسبة للدول العربیة، حیث ارتفع إجماالمحور األولمن الفصل الثالثوتضمن 
، وبمتوسط زیادة 2018ملیار دوالر عام 1141إلى 2005ملیار دوالر عام 522العام في الدول العربیة كقیمة مطلقة من 

، 2018عـام % 43,5إلـى 2005عـام % 47,5سنوًیا، في حین انخفضت نسبة الدین إلى الناتج اإلجمالي مـن % 6قدرها 
ذلــك االنخفــاض إلــى الزیــادة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي بمعــدل أكبــر مــن ســنوًیا، ویرجــع% 0,6وبانخفــاض متوســط  قــدره 

واستكماًال لتحلیل الدین العام فـي الـدول العربیـة، أوضـح التقریـر أن الجانـب األكبـر مـن قیمـة الـدین . الزیادة في معدالت الدین
الـذي2018-2005العام في الـدول العربیـة خـالل الفتـرة 

اید مدیونیة الدول العربیة على مؤشرات الحیز المالي، وما و
، وما استتبعه من تبني حزم و

العدید من الدول العربیة في االقتراض، وباألخص االقتراض الخارجي لتعویض النقص في مـوارد النقـد األجنبـي، وذلـك فـي ظـل 
التام لحركة السیاحة والطیران والنقـل البحـري وتراجـع تحـویالت العـاملین  فـي التراجع الحاد في أسعار وعوائد البترول والتوقف

.الخارج

، كمـا ز
ات من 

إلى 8% عـام 2018، ممـا  6,3% في عام 2013 الدین في هذه الدول، حیث بلغت ارتفعت نسبة الفائدة إلى اإلیر
أدى إلى ارتفاع مخـاطر السـیولة. أمـا فیمـا یخـص هیكـل الـدین فـي االقتصـادات الناشـئة، فقـد أشـار التقریـر إلـى ارتفـاع نسـبة 

إلى 160% عام 2019، بینما تجاوزت هذه النسبة الــــ 300% فـي بعـض  100% عام 2008 الخارجي إلى الصادر
الدول، وتجاوزت نسبة الدین العام إلى الناتج المحلى اإلجمالي الــ 100% في عدد من الدول. 

اجهته الدول العربیة من أعباء إضافیة في  في ذات السیاق آثار تز
اسعة للتحفیز المالي، األمر الـذي أدى إلـى لجـوء  مستویات الدین العام نتیجة جائحة كوفید-19

ارتفعـت نسـبته مـن إجمـالي الـدین مـن  یتركـز فـي الـدین المحلـي، و
%عام 2015، ثم انخفضت هذه النسبة إلى نحو 73,6% عـام 2018. كمـا أوضـح التقریـر  إلى 79,5 60,8% عام 2005
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أســـباب توجـــه الـــدول العربیـــة نحـــو االقتـــراض، ســـواء األســـباب المتعلقـــة بالعوامـــل المحـــور األولمـــن الفصـــل الرابـــعوتنـــاول 
ــة  ــة(واالخــتالالت الهیكلی ــة والخارجی ــة ) الداخلی ــة، أو بأســباب وعوامــل وظــروف أخــرى طارئ ــدول العربی ــة اقتصــادات ال ــي بنی ف

ومــن أهــم . وحتــى اآلن2008عالمیــة عــام كــالتوترات السیاســیة والتطــورات االقتصــادیة العالمیــة منــذ انــدالع األزمــة المالیــة ال
العوامل الهیكلیة المسببة لالستدانة طبیعة النمو االقتصادي الحقیقي، وواقع تنوع االقتصادات، وعدد القطاعات المولدة للنمـو، 

.موكذلك ما یتعلق بعجز الموازنات العامة والتي تعد سبًبا مباشرًا القتراض الحكومات وتفاقم مستویات الدین العا

.واستعرض المحور الثاني من التقریر قدرة الدول العربیة على تحمل أعبـاء المدیونیـة، وذلـك مـن خـالل أربعـة فصـول رئیسـیة
تناول الفصل األول كفاءة استخدام االقتراض في تمویل التنمیة العربیة، وفیه تم تحلیل مجموعة مـن العوامـل الهیكلیـة المـؤثرة 

هیكل اإلنفاق العام، فضًال عن تذبذب اإلیـراض مثل عدم مرونة 
العوائد النفطیة سواء بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة، باإلضافة إلى ضعف المؤسسات المالیة  في الدول العربیة، األمر 

لمؤثرة في األداء المالي، وانعكس بالتالي علـى زیـادة المدیونیـة الذي أدى إلى ضعف االستجابة للصدمات الداخلیة والخارجیة ا
.وتأثیرها المباشر على كفاءة استخدام اإلقراض في تمویل التنمیة

للتقریر تحلیل مؤشرات استدامة أعباء الدین العام في الدول العربیة، وذلك من خـالل المحور الثانيمن الفصل الثانيوعرض 
المتعلقـة بتقیــیم القـدرة علــى تحمـل الـدیون مثــل نسـبة إجمــالي الـدین الحكـومي إلــى النـاتج المحلــي تحلیـل عـدد مــن المؤشـرات 

ــدیون : اإلجمــالي، والــذي أوضــح ثــالث مجموعــات مــن الــدول ضــمت المجموعــة األولــى الــدول ذات المســتویات العالیــة مــن ال
تمثل المجموعة الثانیة الـدول التـي تشـهد تصـاعد من الناتج المحلى اإلجمالي، بینما % 100الحكومیة التي تتجاوز نسبتها 

هذا المؤشر، ولكن مع قـدرتها علـى سـداد دیونهـا، والمجموعـة الثالثـة ضـمت الـدول التـي اتسـمت بمسـتویات منخفضـة لنسـبة 
نهجیـة وفي ذات اإلطار، تم تحلیل استدامة الدیون في الـدول العربیـة بحسـب م. الدیون الحكومیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

المجموعة األولى الدول التي تسـتطیع تحّمـل أعبـاء الـدیون، ولكـن . صندوق النقد الدولي، والتي أظهرت مجموعتین من الدول
تتعرض إلى مخاطر وصدمات كبیرة تؤدي إلى زیادة أعباء خدمة الدین في المستقبل، بینما تجـد المجموعـة الثانیـة مـن الـدول 

.   ا المالیة تجاه المقرضین على المدى الطویل والمدي المتوسطصعوبات كبیرة للوفاء بالتزاماته

للتقریر مخاطر تفاقم المدیونیة في الدول العربیة، ومنها مخاطر التجدید، والتي تعني المحور الثانيمن الفصل الثالثوتناول 
فضـًال عـن مخـاطر االئتمـان . إعادة تجدید الدین بصور مختلفة وبتكلفـة مرتفعـة، أو عـدم إمكانیـة تجدیـد الـدین علـى اإلطـالق

. ر الــذي ینشــأ عنــه إضــعاف المركــز المــالي للحكومــاتالناتجــة عــن عــدم القــدرة علــى أداء االلتزامــات فــي العقــود المالیــة، األمــ
وتناول هذا الفصل أیًضا المخاطر االجتماعیة المترتبة على المدیونیة، حیث أشار إلى الضغوط المتصاعدة التي تتعـرض إلیهـا 

لمخـــاطر المجتمعـــات للحـــاق بالعولمـــة االقتصـــادیة مواجهـــة متطلباتهـــا وتحـــدیاتها، والتـــي مـــن بینهـــا التكیـــف مـــع تطـــورات ا
كما أوضح التقریر أن ارتفاع الدین العام وخدمة الدین قد أدى إلى تقـویض . االجتماعیة، وباألخص الفقر والتفاوت االجتماعي

قدرات مختلف الدول العربیة على االستمرار في تقدیم الخدمات والبرامج الخاصة بالسیاسـات والحمایـة االجتماعیـة، فضـًال عـن 
تبة على تفاقم الدیون وانخفاض سعر الصرف للعمالت المحلیة وانتشار ظاهرة تهریب األموال للخارج، المخاطر السیاسیة المتر 

.األمر الذي انعكس في عرقلة برامج التنمیة

ادات العامـة فـي الـدول العربیـة بسـبب االعتمـاد علـى  في االقتر



18

لهذا المحور السناریوهات المستقبلیة لتطور مدیونیات الدول العربیة، حیث أشار إلـى أنـه علـى الـرغم الفصل الرابعواستعرض 
من أن المؤشرات تدل علـى أن إشـكالیة الـدین العـام تتركـز فـي الـدول العربیـة غیـر النفطیـة، ولكنـه حـذر مـن أن تراجـع أسـعار 

وفي هذا الفصل، تم بناء نموذج لالنحـدار الـذاتي كأحـد وسـائل . قد یغیر المشهد بشكل كبیر19-النفط وانتشار جائحة كوفید
التحلیل الكمي التي یمكن من خاللها فهم دینامیكیة الـدین العـام، وذلـك بـالتطبیق علـى عینـة مـن الـدول العربیـة وخـالل الفتـرة 

لعــام، كمــا أن ارتفـأوضــحت النتــائج أن معــدل النمــو االقتصــادي یــرتبط بعالقــة عكســیة مــع معــدل الــدین ا1992-2018
نسبة رصید الموازنة من شأنه أن یؤدي إلـى خفـض نسـبة الـدین العـام، كمـا أن ارتفـاع معـدل التضـخم یـؤثر سـلًبا علـى رصـید 

ٕان كان بمستوى غیر معنوي

ن من ستة فصول ُصص المحور الثالث واألخیر من التقریر لقضیة مواجهة المدیونیة في الدول العربیة، والذي تكوَّ
ــي و الفصــل األول منهــا اإلصــالح الهیكل

-1990االقتصادي في الدول العربیة، وذلك مقارنـًة بعـدد مـن الـدول المتقدمـة والصـاعدة، وباالسـتدالل بتحلیـل بیانـات الفتـرة 
ل إلى أن متوسط معدالت النمو في الدول العربیـة ال تتقـارب مـع المعـدالت المقترحـة مـن وأشار التحلیل في هذا الفص. 2018

، وهو األمر الذي یعني ضـرورة قیـام الـدول العربیـة ببنـاء وتأسـیس )SDGs(األمم المتحدة لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة 
كـل االقتصـادیة، والسـعي السـتحداث هیاكـل وأنشـطة آلیات للعمل علـى تفعیـل العالقـة بـین النمـو االقتصـادي والتحـول فـي الهیا

.جدیدة ذات قیم مضافة عالیة، وبما یدعم تحسین اإلنتاجیة والنمو المستدام

للتقریـر السیاسـات المالیـة االنكماشـیة كأحـد اآللیـات لمواجهـة المدیونیـة، وفیـه تمـت المحور الثالثمن الفصل الثاني وتناول 
یة التباع السیاسات االنكماشیة كأحد أهم الُسبل المطلوبة للحد من نمو معدالت الدین العـام، فمـن اإلشارة إلى المبررات التقلید

عـن مـدى قـدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا المسـتقبلیة المتعلقـة " إشـارات"خالل تبني تلك السیاسـات تسـتطیع الحكومـات إرسـال 
وأكـد . مانیـة للـدخول إلـى أسـواق االئتمـان وخفـض تكلفـة االقتـراضبالدین العـام وتحمـل أعبـاءه، وهـو مـا یعطیهـا الجـدارة االئت

التقریر في هذا الجزء منه على ضرورة اختیار توقیت طرح البرامج واإلجراءات االنكماشیة، وباألخص خالل الفترات التي تتسـم 
.بمعدالت نمو موجبة بحیث ینخفض األثر االنكماشي لهذه اإلجراءات على الناتج

ة المالیة الحكومیة، وبـاألخص تحسـین األداء المـالي للحكومـات ل الثالثالفصواستعرض 
وزیادة قدرتها على تحقیق االنضباط المالي بالتحكم في مستویات عجز الموازنة و

تلك الموارد فیما بـین المجـاالت المختلفـة لتحقیـق أولویـات التنمیـة تحقق تعبئة وتحصیل الموارد العامة من ناحیة، وتخصیص
وتنـاول الفصـل أیًضـا مجموعـة مـن الحلـول المقترحـة إلصـالح نظـم اإلدارة . على المستویین المحلي والقومي مـن ناحیـة أخـرى

ً اإلصالحات المرتبطة بعملیات إعداد الموازنة ونظم اإلدارة المالی
یتبـع األســلوب الهرمــي، وذلــك بهـدف تعزیــز الرؤیــة الشــاملة للموازنـة، فضــًال عــن فــرض القواعـد المالیــة الصــارمة للــتحكم فـ

.مستویات عجز الموازنة والدین العام، واعتماد أطر اإلنفاق متوسط األجل، وتعزیز تبني موازنات البرامج واألداء

كمـا أوضـحت النتـائج كـذلك ارتبـاط  سـعر  الـنفط  عكسـی
مما یعني أن انخفاض سعر النفط سوف یؤدي ارتفاع مستوى الدین العام. 

ًا مـع رصـید الـدین العـام،   . الدین العام، و

تنـاول  . وخ
ــي فــي معــدل ونمــط النمــو  ــى االخــتالل الهیكل ــد عل ــم التأكی ــث ت النمــو االقتصــادي، حی

ة الحكومیة فـي الـدول العربیـة بشـكل  المالیة الحكومیة وخاصة
ـي 

من هذا المحور للتقریر إصالح اإلدار

ـاع  ، و

الدین العام، وذلك من خالل اتباع النظم التـي 
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للتقریر حوكمة إدارة الدین العام في الـدول العربیـة، والـذي اعتمـد علـى تطبیـق اإلطـار المحور الثالثمن الفصل الرابعوتناول 
وأشـار التقریـر . العام لحوكمة الدین العام وفًقا للمبادئ التوجیهیة التي أعدها خبـراء مـن صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي

العربیـة لـدیها أطـر قانونیـة وأطـر تنظیمیـة مسـتقلة إلدارة الـدین فیما یتعلق باإلطار القانوني للـدین العـام أن العدیـد مـن الـدول 
العام، في حین تعتمد بعض الدول األخرى على تضـمین قضـیة الـدین العـام ضـمن أطـر قانونیـة أخـري، األمـر الـذي یجـب معـه 

األطـر التنظیمیـة إعادة النظر نحو تعزیـز إدارة الـدیون مـن خـالل أطـر قانونیـة واضـحة وصـریحة، تعتمـد علـى القـوانین ولـیس
كما أوضح هذا الفصل مشكلة محدودیة البیانات المتاحة المتعلقة بالدین العام في غالبیة الدول العربیة أو . لضمان استدامتها

على األقل الحاجـة إلـى تحـدیثها، وبالتـالي یجـب علـى الـدول العربیـة العمـل بجدیـة علـى تعزیـز نشـر وٕاتاحـة البیانـات المتعلقـة 
.م، بهدف الشفافیة وبناء الثقة وتعزیز المساءلةبالدین العا

مـن هـذا المحـور تطـویر األسـواق والمؤسسـات المالیـة فـي الـدول العربیـة كمـدخل للعـالج المسـتدام الفصل الخامسواستعرض 
یة، وبـاألخص وقد تمت اإلشارة إلى نجاح الدول العربیة نسبًیا في تطویر مؤسساتها المال. لمشكلة المدیونیة في الدول العربیة

ولكــن لــم تســتطع الــدول العربیــة تحقیــق ذات النجــاح فــي تطــویر أســواقها المالیــة، األمــر الــذي یحتــاج . المؤسســات المصــرفیة
. بالضرورة توجیه االهتمام نحو إجراء تحسینات جادة على مستویات النفاذ للخدمات المالیة والعمـق المـالي فـي الـدول العربیـة

ورة تشجیع الحكومات والبنوك المركزیة على تنمیة وصیانة سوق ثانویة تتسم بالكفاءة والسـیولة، وأشار الفصل كذلك إلى ضر 
. وذلك من خالل إزالة العراقیل الضریبیة والتنظیمیة التي تحد من استعداد المستثمرین لتداول األوراق المالیة

غیر التقلیدیة لتمویل التنمیة، حیث ناقش هذا الفصل فقد تناول قضیة البدائلالمحور الثالثمن الفصل السادس واألخیرأما 
مجموعة من البدائل غیر التقلیدیة وأهمها مبادلة الدیون، والتوریق، والصكوك اإلسالمیة، وسندات المغتربین، والتمویل 

لعام والقطاع وأشار الفصل إلى ضرورة قیام الدول العربیة بتفعیل الشراكة بین القطاع ا. الجماعي للمشروعات التنمویة
الخاص، التي من شأنها المساهمة في دفع مشروعات البنیة التحتیة وٕادارة المیاه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وغیرها، 
وذلك بالتوازي مع توفي العوامل المحفزة لذلك والتي من ضمنها وجود فریق من الخبراء الذین یجیدون تصمیم المشروعات 

ر وٕادارتها، والتمویل، والخبرة في األسواق المالیة الدولیة، فضًال عن ضرورة توافر اإلطار القانوني وتقییمها، وتحدید المخاط
.والمؤسسي الحدیث الذي یتسم بالشفافیة والیسر والتنافسیة
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ة: االقتصاديالفكرتجدید"یقدم كتاب
رؤیة  تأملیة وفلسفیة لوضع علم االقتصاد الراهیم/األستاذ الدكتورلمؤلفه،"تطویر

اهر االقتصادیةمن مشكالت رئیسیة واضحة في كیفیة ت
المطروحة لمحاولة تقریب وجهات النظر و

السائد، الواقع العملي الذي تعیشه المجتمعات من جهة أخري، لیكون هذا الكتاب بمثابة النقد للفكر االقتصادي
ة والمنظور والتناول في علم االقتصاد، باألخذ في االعتبار التداخالت  والرؤیة الفلسفیة الو

ًا عن .. والتشابكات بین علم االقتصاد والعلوم األخرى كاالجتماع والسیاسة والفلسفة والفیزیاء 
، ولیمثل هذا الكتاب في حد ذاته الخطوة نحو )Interdisciplinary(راسات البینیة واقعنا الذي نحیاه، وٕاحیاء

إنجاز طموح لمؤلف اقتصادي بدیل في مبادئ علم االقتصاد، انطالًقا من نظریة اقتصادیة بدیلة تحمل في طیاتها 
.اة االقتصادیةالواقعیة في فروضها، وآخذًة في اعتبارها النظرة العامة والتكاملیة لكافة جوانب الحی

المجــال فــيالُكتَّــابأهــممــنواحــدإبــراهیم العیســوي، وهــو/ مؤلــف الكتــاب هــو المفكــر االقتصــادي األســتاذ الــدكتور
فـي محافظـة دمیـاطبالقـاهرة، ولـدالقـوميالتخطـیطبمعهـداالقتصـادالعیسوي أسـتاذإبراهیم /والدكتور. االقتصادي
،1962عـام القـاهرةجامعـةمـن)اقتصـاد(تجـارةبكـالوریوسلـىع، حصـل1941عـامالعربیةمصربجمهوریة
فـيبالتـدریساشـتغل.1969عـامفـيالمتحـدةبالمملكـةاكسـفوردجامعـةمـنفـي االقتصـادالـدكتوراهونال درجة

التخطـیطبمعهدثم عمل،1975-1972األزهر بجامعةالزارعةكلیةوفي،1972-1969أكسفوردجامعة
مركـــز األســـالیبإبـــراهیم العیســـوي منصـــب مـــدیر/الـــدكتوروتـــولى.اآلنحتـــى1975عـــاممنـــذقـــاهرةبالالقـــومي

مصــررئیســًیا لمشــروع،وباحثًــاالمعهــدإدارةوعضــًوا بمجلــسبالمعهــد،العــامالتخطــیطلمركــزمــدیرًاثــمالتخطیطیــة
بالكویـتللتخطـیطالعربيعهدالموكیلمنصبكما شغل. 2006-1997بالقاهرةالثالثالعالمبمنتدى2020
.1998-1995االقتصادیةللبحوثالعربیةللجمعیةالعاماألمین، فضًال عن تولیه مسئولیة1995–1991

قراءة في المكتبة االقتصادیة
عروض الكتب

تجدید الفكر االقتصادي
نظرة نقدیة إلى الفكر االقتصادي السائد وعرض وتقییم لبعض مقاربات تطویره

المؤلف 
إبراهیم العیسوي /األستاذ الدكتور 

أستاذ االقتصاد بمعهد التخطیط القومي

إعداد 
للجمعیة المدیر التنفیذي محمد الزیني – د /

الرؤي التي تفصل بین فروض علم االقتصاد ونظریاته من جهة، وبین 

وغیرها، لیكون معبر
ً للد

اهن، وما یعتریه  العیسوي إبر
. ویعرض الكاتب في مؤلفه أهم المقاربات  عاطیه مع الظو

اضحة ألهمیة تغییر النظر

مقاربات لبعض وتقییم وعرض السائد االقتصادي الفكر إلى نقدیة نظر
ه
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السائداالقتصاديالفكرإلىنقدیةنظرة: االقتصاديالفكرتجدید"إبراهیم العیسوي في مؤلفه /ویحاول الدكتور
فتح مساحة من التفكیر والنقد للفكر االقتصادي السائد، وٕاخراجه من نطاقه " یرهتطو مقارباتلبعضوتقییموعرض

الضیق للنیوكالسیكیة والنیولیبرالیة، إلى آفاق أرحب یتسع فیها علم االقتصاد لالستفادة من العلوم االجتماعیة 
صیاغة سیاسات اقتصادیة واإلنسانیة واالجتماعیة، في محاولة لخلق فكرًا مستنیرًا لتطویر علم االقتصاد نحو 

ومناهج تنمویة جدیدة تساعد الوطن العربي علي مواجهة التحدیات والصمود تجاه األزمات، وتحقیق آمال شعوبها 
.في التقدم االقتصادي والعدالة االجتماعیة والكرامة اإلنسانیة

فضًال عن ملحقین في . الختامیةوالمالحظاتواالستخالصاتبخالف المقدمة،،فصولعشرةمنالكتابیتكون
ویتضمن الملحق .أن غالبیة المبدعین من االقتصادیین لم یكونوا مجرد اقتصادیین: نهایة الكتاب، األول بعنوان

وترجمتها باللغة العربیة، في إشارة ضمنیة إلى الحاجة بالكتابوردتالتياألجنبیةبالمصطلحاتالثاني دلیًال 
.دیة األجنبیة إلى نظیرتها باللغة العربیة بمعاٍن دقیقة وترجمات متفٌق علیهالترجمة مختلف المصطلحات االقتصا

، بعرض االنتقادات التي ظهرت علي "االقتصادعلملنقدجدیدتانموجتان"المعنون األولالفصلیستهل الكاتب في 
وباألخص تلك ونظریاته،علم االقتصاد منذ نشأته، وهي االنتقادات الموجهة إلى بعض فروضه ومقوالته

باعتبارها االنتقاداتوأشار الكاتب إلى هذه . االعتراضات التي تواكبت مع األزمات التي تعرض لها النظام الرأسمالي
الرفض فتم التخلي عنها، أوفي أوتعرضت للنقدالتجدیداتهذهاالقتصادیة، ولكنالنظریاتفيالمدخل إلى التجدید
ظهور منهاالبعضنتج عنوربماهامشیة،بدیلةمقارباتمنعنهاتولدات ومااالنتقادبعضأفضل األحوال ظلت

محلاآلخرالبعضبقىبینماالَنَسّوي،أو االقتصادالمؤسسيكاالقتصاداالقتصادعلمفروعمنمتخصصفرع
بدیل،اقتصادمعلظهورإلىالرادیكالیةاالقتصادي، في حین أدت االنتقاداتالفكرتطوردارسيقبلمناهتمام

.الماركسياالقتصادمعالحالهوكما

احتجاجات الطالب والدارسین ، وذلك بالتزامن مع ظهور2008مع أزمة عامویشیر الكاتب إلى تغیر الوضع نسبًیا
المتحدة، باعتبار علم االقتصاد السائد منقطع الصلة والوالیاتأوروباجامعاتمنعددلمقررات علم االقتصاد في

لیشكل . "Economics Heterodox"األمر الذي عزز بروز فكر الخوارج  الواقعیة،االقتصاداتفيیجريماب
جمعیات وتأسست. تدریسهبرامجوتحدیثاالقتصادعلمتطویرأجلمنوالحكوماتالجامعاتعلىذلك ضغًطا

ألقت التيتلك المقارباتخاصةً االقتصادیة، للقضایاجدیدةمقارباتلطرحجدیدةومجالتومؤتمراتوشبكات
وقدم . العلوم الطبیعیةوبعضاالجتماعیةالعلومباقيفيوالمتخصصیناالقتصادیینبینالتفاعلعنالضوء

.بصورته الحالیةاالقتصادعلمإلىالموجهةالتيلالنتقاداتعاًماالكاتب في نهایة الفصل األول تصنیًفا
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، والذي تكون من أربعة "في نقد الفكر االقتصادي السائد"من الكتاب والمعنون األولالجزء ، الفصل األولوتال 
االقتصاديالفكرمبادئ"المعنون وتناول الكاتب في الفصل الثاني. فصول، من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس

علىومبادئهنظریاتهةصیاغوالذي تمتالنیوكالسیكياالقتصاديأهم مبادئ الفكر" صمودهوسرالنیوكالسیكي
محلكانتالتي- والسیاسیة والتاریخیةوالنفسیةاالجتماعیة- األخرىالعواملمع إغفالاالقتصاد الریاضي،أسس
.Gكیو ویشرح الكاتب المبادئ العشرة لالقتصاد النیوكالسیكي اعتماًدا على تقسیم مان.الكالسیكیةالمدرسةاهتمام

Mamkiwاالقتصادیة، لقرارتهمالناسادئ على ثالث مجموعات، المجموعة األولى اتخاذ، موزًعا تلك المب
ثم سرد الكاتب . الكلياالقتصادالسوق، والمجموعة الثالثة مبادئفيالقراراتمتخذيتفاعالتالثانیةوالمجموعة

ي تعرض لها، ومن أهم واألزمات التاالنتقاداترغمالنیوكالسیكياالقتصاديالفكروجهة نظره في أسباب صمود
وأن نقد. أصحابهعندالتغییرنحوالمقاومةومیلقائم،هوبماوالتمسكالتغییرلمقاومةالمیلقوة:هذه األسباب

مدة سیطرة الفكر بدیل واضح له مكتمل البناء، فضًال عن طولوجوددونبهلإلطاحةیكفيالالنیوكالسیكيالفكر
قدرة الفكر وأخیرًا .المجتمعفيالقائمللنظامالفوقیةالبنیةیشكللفكر حتي أصبحواالثقافةعلىالنیوكالسیكي
بحیثوالسیاسة،االقتصادفي كل منتوغل السلطةمشكلةلكونه المرجعیة لحلالمقاومةعلىالنیوكالسیكي

المستهلكینأذواقلوُتشكِّ أیًضا،السلطةوتمارساالقتصاد،علىتسیطرالحدیثةاالقتصادیةالمنشآتأصبحت
.وأفكارهموآرائهم

، أهم فروض النظریة النیوكالسیكیة "للنقدتعرضااألكثرالفروضبعض"المعنون الفصل الثالثوتناول الكاتب في 
فرض : وتجریده، وباألخص خمسة فروض هيالواقعتبسیطمندرجة عالیةعلىتنطوياألكثر عرضة للنقد والتي

التفضیالتوفرضالكامل،العلمفرضافتراضات فرعیة مثلمنبهیتصلوماالرشیدة،عاتوفرض التوقالرشادة
وما یتصل به المستهلكسیادةوفرض. بسلوك الغیرتأثرهوعدمالفردسلوكاستقاللیةوفرضالتحدید،مسبقة

التي تخلق وُتشكِّلاتواإلعالنالتسویقوغیاب شركاتالحاجات والضروریات،ولیس إشباعالثروةبضرورة تحقیق
فضًال عن. األسواقعنالدولةابتعادوبالتالي إعالء مبدأالمصالح،وتناغمالخفیةالیدوفرض. طلب المستهلك

الفاعلفرضباإلضافة إلى. الرأسماليالنظاملهایتعرضالتيالدوریةاألزماتبمشكلةوعالقتهالتوازنفرض
والذي یعني في مضمونه أن سلوك األشخاص یكون في المتوسط سلوًكا ،)Representative Agent(الُمَمَثل 

وقد أكد المؤلف أن المقاربات األحدث .الكليالمستوىإلىالجزئيالمستوىمناالنتقالرشیًدا، فضًال عن مشكلة
بینهم من قدمت مخرًجا من مأزق الفاعل المماثل، وذلك بالسماح باختالف الفاعلین، والسماح بالتفاعالت فیما

).Network Analysisالتحلیل الشبكي (خالل شبكات التفاعل، وتحلیلها عبر هذه الشبكات 
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إلـى تنـاول عـدًدا مـن المقـوالت االقتصـادیة النیوكالسـیكیة التـي تعرضـت للنقـد الفصـل الرابـعوانتقل الكاتـب فـي 
المعقــدة، االقتصــادیةالمشــكالتمعالجــةىعلــقــادرةالبســیطةالشــدید، وتحدیــًدا أربــع مقــوالت هــي، أن النمــاذج

قصــور االقتصــاد أوجــهمــنالكثیــرفــيتســببالتبســیط والتجریــدفــيوینتقــد الكاتــب هــذه المقولــة بــأن اإلفــراط
التعقـد،فقد یكون من المفید لالقتصاد االستفادة من نظریـةلذا. والتنبؤالتفسیرعنعجزهوفيالنیوكالسیكي،

المسـبقة،والتحیـزاتالقـیممـنوتحـررهاالقتصـادعلـم" علمیـة"هـيالثانیـةالمقولة. نماذجمنعلیهاُیبنىوما
والنظریـات االقتصـادیةالفـروضوینتقـد الكاتـب هـذه المقولـة بوصـفه أن. الطبیعیـةالعلـومذلـك شـأنفـيشأنه
اجتمــاعيعلــمتصـاداالقعلــمإنســاني وبـأننشـاطاالقتصــادبــأنالمزدوجـةالحقیقــةوأنقیمیـة،تحیــزاتتخفـي
علـىتقتصرالنظریاتهوتجعلوبالمصالح الطبقیة،والعقائدیةالسیاسیةبالمیولللتأثرعرضةالعلمهذاتجعل

مابینالتامالعزلالمستحیلمنبقوله أنه"میردال"صاغهاالتيالحقیقةوهي .التبریرإلىتمتدبلالتفسیر،
مــنالكثیــرعلــىیقــوماالقتصــادعلــمأمــین بــأنأیًضــا جــاللهاكمــا صــاغ. اســتهدافيهــوومــاموضــوعيهــو

، وغیــاب)Gender(االجتمــاعيالنــوعبشــأناالقتصـادعلــمحیــادهــيالثالثـةوالمقولــة.العلمیــةغیــراألسـس
الذكوریـة،بـالتحیزاتُمَحمَّـلاالقتصـادوینتقد الكاتب هذه المقولة بتأكیـده أن علـماألسرة،داخلالمصالحصراع

اإلنســان(الرئیســیة للشخصــیةالمنســوبةأیًضــا ألن الصــفاتبــلفحســب،رجــالٍ أیــدىعلــىتأســسألنــهسلــی
ویؤكـد الكاتـب علـى نقـده لهـذه . للرجـالعـادةً صـفات تنسـبهـيالعواطـفمـنوالتجـردكالعقالنیـة)االقتصادي

أمـا المقولـة. الـذكوريالتحیـزعلـىفعـلكـرد) Feminist Economics(المقولـة ببـروز االقتصـاد الَنسَّـوي 
وینتقد الكاتب هذه المقولة كونهـا وخدمات،سلعمنینتجهماعلىبلدأيمعیشةمستوىاعتمادفهيالرابعة

فضـًال . والثقافیـةوالبیئیـةوالسیاسـیةاالجتماعیـةالعوامـلیتجاهـلالمعیشـةلمسـتوىضـیقمفهومتنطوي على
االسـتعماردورفضـًال عـن تجاهـلالمعیشـة،مسـتوىتحسـینيفـالتوزیـعإعـادةإجـراءاتدورتغفـلأنهـاعن

.المتقدمةالبلدانمعیشةمستوىرفعفيوالجدیدالقدیم

توجــهالتــياالنتقــادات" بعــض النظریــات األكثــر تعــرًض للنقــد"والمعنــون الفصــل الخــامسویشــرح الكاتــب فــي 
كلعائدتربطوالتي ینتقدها الكاتب بأنهاوزیع،التنظریةهياألولى.الرئیسیةاالقتصادیةالنظریاتمنلثالث

قیـاسصـعوبةأبرزهـامتعـددة،فنیةمشكالتبإنتاجیته الحدیة، وما یحمله ذلك مناإلنتاجعناصرمنعنصر
فضًال عـن تجاهلهـا لعالقـات. الربحومعدلالمالحساب رأستداخلومشكلةاإلنتاج،لعناصرالحدیةاإلنتاجیة

والنظریـة.الطبقـاتبـینالكلـيالـدخلاقتسـامبشـأنصـراع اجتمـاعيمنیجرىوماالمجتمع،فيوالنفوذالقوة
عوامل ثباتافتراضمثلالتعسفیةاالفتراضاتمنمجموعةالدولیة، والتي تقوم علىالتجارةنظریةهيالثانیة
ثبـاتوافتـراضالـدول،كـلفـياجتكنولوجیا اإلنتثباتوافتراضواستغاللها،الدولجمیعفيوكیًفاكًمااإلنتاج
وهـيالثالثـةوالنظریـة. وهي الشروط التي ال تمت للواقـع بصـلة. وغیرهاالمستهلك،وسیادةالمستهلكینأذواق
اقتصـادوخاصـًة االعتمـاد علـى. واشـنطنبتوافـقیعـرفمـاأوأفكـار النیولیبرالیـةالقائمـة علـىالتنمیة،نظریة
واألجنبـيالمحلـيبشـقیهالخـاصالقطاعواعتبارالتنمیة،مساروتشكیلاردالمو الحر كآلیة لتخصیصالسوق

. االقتصاد والتنمیةركیزة
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خصخصةمن خالل–ینكمشأنیجبالحكومةدورفإنالسوق،وحریةالخاصالقطاعهواألساسأنوطالما
لصالحاالجتماعيوتقلیص دورهابلي،اإلنتاجواالستثماراإلنتاجمجالمنالدولةوانسحابالعامةالمشروعات

واشنطنتوافق/النیولیبرالیةتطبیقوقد أوضحت خبرات. الخاصالقطاعأمامتوسیعهاأواالجتماعیةالمجاالتفتح
. الحقیقیةالتنمیةإنجازعنالنظریةالمرتبطة بهذهالسیاساتعجز

، والذي یشتمل على "مقاربات تطویر علم االقتصاد"عنون من مؤلفه، والمالجزء الثانيوینتقل الكاتب بعد ذلك إلى 
من السادس إلى العاشر، حیث قدم فیه صورة واضحة للمقاربات التي یمكن لها تطویر الفكر خمسة فصول

وقد قام . االقتصادي والتنموي السائد، مع التعریف بكل مقاربة وبیان خصائصها وتقییم نقاط الضعف والقوة فیها
التطویر مقارباتمناألولىالمجموعة:ف تلك المقاربات إلى خمس مجموعات على النحو التاليالكاتب بتصنی

االقتصادالتطویر امتزاجمقارباتمنالثانیةواألخالق، المجموعةواالجتماعوالمؤسساتبالتاریخاالقتصادامتزاج
األعقدالتصوراتمنالتطویر االقتراباتمقاربمنالثالثةواألعصاب، المجموعةالسلوك والنفسوعلومبالتجریب

الخامسةللتكاملیة، المجموعةوالسعيالمنظورالتطویر توسیعمقارباتمنالرابعةللسلوك االقتصادي، المجموعة
.السائدةالتنمویةللمقاربةبدیلةالتطویر مقارباتمقارباتمن

بالتاریخاالقتصادالتطویر امتزاجمقارباتمنىاألولالمجموعة" المعنون الفصل السادسوتناول الكاتب في 
ست مقاربات تعتمد على المزج بین االقتصاد من جهة وكل من التاریخ " واألخالقواالجتماعوالمؤسسات

أنالتاریخیة ومنطلقها األساسي المتمثل فيفكانت المقاربة. والمؤسسات واالجتماع والتاریخ من جهة أخري
ثمومناالقتصادیة،والشئونالتصرفاتللمعرفة بشأنباعتبارها المصدر الرئیسيلتاریخیةاالوقائعأوالحقائق

المحددات الثقافیةالتاریخي، وبمعزل عنعن السیاقبمعزلوتفسیرهااالقتصادیةالوقائعفهمالممكنمنفلیس
النصففيانتشارًا واسًعاوشهدتتالتطوریة، والتي نشأوالمقاربة الثانیة هي المقاربة. والسیاسیةواالجتماعیة

هذهقامتإذ. الحیةالكائناتبتطوریتعلقفیماداروینبنظریةواضحتأثرفيالتاسع عشر،القرنمنالثاني
ومن أهم هذه داروین،صاغهاالتيالتطورلمبادئتخضعأنهاعلىاالقتصادیةإلى النظمالنظرعلىالمقاربة
أوالتلقائيالتغیرهوبالتطوروالمقصود. واالرتقاء)االنتخاب(واالنتقاءوالتنوع والتكیفوالوراثةالنشوءالمبادئ

أو التطویر، أيالمخططأواإلراديالتغییرتعنيالتيDevelopment)(ولیس،)Evolution(الُمخطئغیر
للتكیف، یتعرضقابلُمَعقَّدأوَركَّبمُ كنظاماالقتصاديالنظامإلىالنظروتشیر هذه المقاربة إلى أهمیة. التنمیة
والمقاربة الثالثة هي . الحیةالكائناتمعالشأنهوكماتحولهأوتحورهإلىتؤدياختاللأواضطرابلعملیات
وتجاهلاالقتصاديالسلوكلقواعدوالنیوكالسكیةالكالسیكیةعلى اختزالفعلكردالمؤسسیة والتي برزتالمقاربة

فبلینثورشتاینویعتبر. االقتصاديسلوكهمتحكم)مؤسسات(قواعدمنالبشرأنتجهوماماعیةاالجتللبیئة
العشرینالقرنمناألولالنصفالمؤسسیة فيالمقاربةتطویرفيشاركوقد.القدیمالمؤسسياالقتصادمؤسس
.)1945–1862(كومنز وجون،)1948–1874(میتشیلویزليتلمیذه
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علـى وكـذلكاالقتصـادیة،الـنظمتعمـلكیـفأي–لالقتصـادالوضـعيالجانـبعلـىالقدیمـةالمؤسساتیةوتركز
المجتمــع یضــعهاالتــياألهــدافیحقــقبمــااالقتصــاديالنظــامیعمــلأنیجــبكیــفأي-االســتهدافيالجانــب
التقلیـديالتحیـزعلـىتوحافظـللنیوكالسـیكیة،المعیبـةاالفتراضـاتمنهذه المقاربةتتخلصولكن لم.لنفسه

إلــىاالجتماعیــة، والتــي تقـوم علــى النظــروالمقاربــة الرابعــة هــي المقاربـة.الصـغیرةوالحكومــةالخاصــةللملكیـة
مـاوأناجتماعیـة،كیاناتالحقیقةفيهياألسواقوأناجتماعي،فراغفيیقعباعتباره الاالقتصاديالسلوك

الماركسـیة،والمقاربة الخامسة هي مقاربة. اجتماعيمالرأسمنجتمعالمیحوزهبماالصلةوثیقفیهایدور
مجتمعیـةلمنظومةمتشابكةكمكوناتوالسیاسیةواالجتماعیةاالقتصادیةالظواهرمعتتعاملكلیةمقاربةوهي
أساسمحدد،تاریخيسیاقذات

ــيالصــر ــائضاالســتغاللومفهــومالطبق ــائضومفهــومالقیمــةوف . االقتصــاديالف
كـرد ، والتـي ظهـرت Ethonomics/Ethical Economicsاألخالقیـةوالمقاربـة السادسـة هـي المقاربـة

. الثروةجمععلىوالتكالبالجشع والطمعفعل لشیوع

بالتجریـباالقتصـادالتطـویر امتـزاجمقارباتمنالثانیةالمجموعة"المعنون سابعالالفصلویقدم الكاتب في
:وهـي كمـا یلـيواألعصـابوالنفسالسلوكوعلومبالتجریباالقتصادفیهایمتزجمقارباتأربع" السلوكوعلوم

التجـارببأسـلوباالقتصـاديالسـلوكوفهـماالقتصـادیةالنظریـاتدراسـةالتجریبیـة، والتـي تقـوم علـىالمقاربة
األفـرادیمتلـكالالنیوكالسـیكیةالنظریـةافتراضـاتخـالفعلـىأنـهنتائجهـاأبـرزمنالُمَحكََّمة، والتيالمعملیة
مـاعلـىملحوًظـاتـأثیرًاوالثقـافيواالجتمـاعياالقتصـاديللسیاقأنكمامسبًقا،لهمومعروفةدقیقةتفضیالت

مـنأنـهإالاألحـوال،بعـضفـيمقبولـةتكـونوقـدمهمةالتجاربهذهئجنتاأنومع. قراراتمنالناسیتخذه
االقتصـاديالنفسعلمأوالنفسیةوالمقاربة الثانیة هي المقاربة. للتعمیمقابلةأنهاعلىمعهاالتعاملالصعب

Economic Psychology ،قضــایادراســةفــيالــنفسوعلــماالقتصــادعلــمبــینالمــزجعلــىتقــوموالتــي
والمقاربة الثالثـة هـي . االقتصادیةوالتصرفاتلألحداثالنفسیةواآلثاراآللیاتفهموفيالقرار،وصنعاالختیار
الــذكي االقتصــادياإلنســانســلوكال-الحقیقیــینالبشــرســلوكتحلیــلالســلوكیة، والتــي تعتمــد علــىالمقاربــة
Time(الزمنیـة السالسـلوتحلیـلالحالـةودراسـاتوالمسـوحالتجـاربعلـىتعتمـدوهي. العواطفمنالمجرد

series analysis( .فـيتصـحیحهعلـىتعمـلإنهـابـلالسـلوك،تفسـیرعلـىالسـلوكیةالمقاربـةتقتصروال
كتــابعنــوانوهــو،Nudgeالتحفیــزأوالترغیــببأســلوبوذلــكالسیاســة،صــانعمــنفیــهالمرغــوباالتجــاه

Thaler & Sunsteinومن االنتقـادات . 2017عاماالقتصادفينوبلجائزةعلىولاأل مؤلفهحاز، والذي
فضــًال عــن أن. التجــارببعیــوبتتعلــقألســبابنتائجهــا،تعمــیمالصــعبمــنالموجهــة إلــى هــذه المقاربــة أنــه

وكـذلكوقتًـا طـویًال،یحتـاجالسـلوكتغییـرمحـدودة ألنتبقـىالسیاسـاتصـنعفـيالسـلوكیةالمقاربةمساهمة
العصـبیةالمقاربـةوالمقاربة الرابعة هـي .واإلداریة األخرىالمالیةاإلجراءاتمعالتحفیزأسلوبضرورة تكامل

Neuroeconomicsالمســـاراتفهــمواألعصــاب، وتســتهدفوالــنفساالقتصـــادعلــومتضــافروالتــي تمثــل
. معینقراراتخاذإلىبالمختؤديالتيالعصبیةوالحسابات

مفـاهیم هـذه المقاربـة أبـرز التاریخیـة، ومـن المادیـة هـو الماركسیة المقاربة و
اع ومفهــوم ــات الطبق مفهــوم
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مواجهـةعنـدعلیـهیركزأنالمخیختارالذيما: أهمهاأسئلةعلىلإلجابةالمخمسحتقنیةربةالمقاهذهوتستخدم
القــرارصــنعفــيثــمومــنالمواجهــة،هــذهفــيالمــخفــيالمختلفــةالمنــاطقأدوارهــيومــامعــین،اجتمــاعيموقــف

هــذه المقاربــة وتتعــرض. القتصــاديابالســلوكللتنبــؤریاضـیةنمــاذجتبنــىالتجــارب،نتــائجإلــىواســتناًدا. االقتصـادي
. النتائجهذهتعمیمصعوبةفضًال عنلنتائجها،اإلحصائيالتحلیلوفيالتجاربتصمیمفيالقصورأهمهاالنتقادات

األعقـدالتصـوراتمـنالتطـویر االقتـرابمقاربـاتمـنالثالثـةالمجموعـة" المعنـون الثـامنالفصـلویشرح الكاتب فـي 
بـدًال عـناالقتصاديللسلوكمعقدةوتصوراتافتراضاتعلىتقومالتيالمقارباتمنمجموعتین"االقتصاديللسلوك

مقاربـاتومجموعـةالمعلوماتیـةالمقاربـاتمجموعـةوهمـاوالتجریـد،التبسـیطالقائمـة علـىالنیوكالسیكیةاالفتراضات
فـيالمتعـاملینلـدىالكامـلالعلـمفـرضرفـضعلـىالمعلوماتیـة،وتقوم المجموعة األولـى، المقاربـات. المعقدةالنظم

ومشـكلة حیازتهـا،فـيالتكـافؤوعـدمالمعلومات،نقصقضایاالمعلومات، وتعالجنقصبل تؤكد على شیوعاألسواق،
، و "ســوق اللیمــون"فــي مقالــه " جــورج أكرولــوف"وأشــار الكاتــب إلــى رواد هــذه المقاربــة وأهمهــم . تكلفــة المعلومــات

لحوكمةوأخرىللتمویلنظریةعلىباالعتمادالمعلوماتمنظورمنالمنشأةنظریةبإعادة صیاغة" جوزیف استجلتز"
األهـم الـذي یجـب أن تقـوم بـه الـدوروتشـدیده علـىوالالمركزیة،المركزیةناحیةمنالمنشآتوثالثة لهیكلةالشركات

بالتأشیرالمعروفةأسبنسمساهمات مایكلفضًال عن.األسواقأداءتحسینأجلمنالمعلوماتتوفیرفيالحكومات
المسـتهدف بـهعالقـةفيطرفأو الفعل منالتصرفأوبالتأشیر النشاطویقصد. )Signaling(والفرز أو التأشیر

فجوة تضییقفياإلشارةفائدةوتتمثل. سلوكهأوقرارهفيالتأثیرثمومنالعالقة،فياآلخرالطرففي إدراكالتأثیر
نمـاذج دقیقـةلبنـاءوالفـرزالتأشـیرأدبیـاتوتسـعى. العالقـةطرفيلدىالمعلوماتتماثلعدمعنالناتجةاتالمعلوم

أثـر علـىوالتعـرف،)Game Theory(األلعـاب نظریـةباسـتخداموذلـكمواصفاتها،وبیانالتوازنحالةواستكشاف
التأشـیریترتـب علـىمـاوبیانالتأشیر،ألثرميالكوالقیاسلموارده،الفردتخصیصوعلىالسوقأداءعلىالتأشیر

كما كان لمسـاهمات فردمـان.والبرامج التدریبیةالتعلیموكفاءةوخاصًة المتعلقة بالعمالةللسیاساتبالنسبةنتائجمن
Imperfect Knowledge(وجولدبرج دورها في صیاغة أحدث المقاربات المعلوماتیة وهي مقاربة المعرفة الناقصة 

Economics (IKE) (ویــري الكاتـــب أن المقاربـــات . برفضـــها نظریــة التوقعـــات الرشــیدة وفـــرض كفــاءة األســـواق
المعلوماتیة وبرغم عدم خروجها الكامل من حیز النیوكالسیكیة بتحلیلهـا الحـدي وفكـرة التـوازن، إال أن هـذه المقاربـات 

.القرارات االقتصادیةومساهماتها قد شكلت اقتراًبا حقیقًیا للعالم الواقعي في اتخاذ

Complexity(المعقدةالنظممقارباتالمتمثلة في المجموعة الثانیةالفصل الثامنوتناول الكاتب في ذات 
Economics(منمعقداقتصادينظامإطارفيیتماالقتصاديالسلوكأنتعتمد على فكرة رئیسیة مفادها، والتي

ثمومن)Positive feedback(الموجبةالمرتدةوالتغذیةالماضي،طوةوسوالتفاعلیة،الالخطیة،خصائصهأبرز
Computer(الحاسوبیة لذا یلزم اللجوء إلى المحاكاةالالتوازن،بمعنى سیادة دینامیكیاتالتوازنوغیابالتراكمیة،

simulation( .الكتشافتسعيالتيمقاربة نظریة الفوضى، وتحدیًداالمعقدة،النظموتناول الكاتب أهم مقاربات
بدراسة تختصالكارثة، التينموذج/والمقاربة التي تقوم على نظریة. الفوضىفوضىأنهیبدوالكامن فیماالنظام
.خصائصهفيأيمعلماتهفيطفیفتغیرنتیجةالنظامسلوكفيفجأةیحدثالذيالنوعيالتغیر
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بدرجة عالیةتتصفاالقتصادیة، التيبصیغتیها الفیزیاء) Econophysics(االقتصادیةالفیزیاءفضًال عن مقاربة
والنماذج الدینامیكیةاالحصائیةالفیزیاءمنهجیاتباستخداموذلكبها،التنبؤیصعبلتقلباتوتتعرضالالیقینمن
یويالحاالقتصاد الفیزیائيأو) Thermoeconomics(الحرارياالقتصاد(الحراریةوالمقاربة.الخطیةغیر

)Biophysical Economics(وقد . االقتصادیةلفهم الظواهرالحراریةالدینامیكا، القائمة على استخدام قوانین
المقارباتبینالمشتركألننظرًااإلیكولوجیةالحیویة والمقاربةالمقاربةمنوكلالحراریةالمقاربةبینحدث التقارب

النموعنالناتجالمتجددةغیروالمواردالطاقةمن استنفادالبشریةتهددالتيبالمخاطرالمتزایداإلحساسهو
الالتوازن، والقائمة أحد والمقاربة األخیرة لمقاربات النظم المعقدة هي مقاربة. المفرطالمدفوع باالستهالكاالقتصادي

باستمرار،للتغیر والتطورالخاضعةالحیةالكائناتباعتبارها أقرب إلىاالقتصادیةالنظمإلىالنظرالمداخل الهامة هو
الوضع(ثابتوضعالدوران حولعلىفقطلیسالقدرةیملكفإنهما،الستثارةاالقتصادیتعرضفعندماوبالتالي
مبدأمنالمقاربة التي انطلقتتلكالالتوازنمقارباتأهمومن.كلیةمختلفوضعإلىالقفزعلىوٕانما،)التوازني

مبدأمرتكزاتأبرزومن. والتنمیةالنموومقارباتلنظریاتكبیرةأهمیةذاتمقاربةوالتراكمیة، وهيالدائریةالعلیة
Positive(الموجبة المرتدةالتغذیةوظاهرةالكبیر،للحجمأوللسلعةالمتزایدالعائدظاهرةالدائریة والتراكمیةالعلیة

feedback.(

"  للتكاملیةوالسعيالمنظورالتطویر توسیعمقارباتمنالرابعةالمجموعة"المعنونالتاسعالفصلوناقش الكاتب في 
منعددثم عرض بعد ذلك. السعادةالَنَسّویة ومقاربةالمقاربةوهمااالقتصاد،علممنظورتوسیعتستهدفانمقاربتین
شتى والتي تسعى معرفیةمجاالتمعاقتصاد متكاملعلمبناءبمحاولةذاتهاالتجاهفيسارتالتيالمقاربات

المقاربة "فكانت . لتوسیع نطاق الفكر في الظواهر االقتصادیة والتكامل بین علم االقتصاد والمعارف والعلوم االخرى
االجتماعي، وذلك من النوعمعالتعامل المتحیزمعالجةأو ما یعرف باالقتصاد الَنَسّوي، والذي سعى إلى" الَنَسّویة

ومقاییسهوتحلیالتهنظریاتهضمن) Gender(االجتماعي النوعیأخذ في اعتبارهجدیداداقتصعلمخالل بناء
النشاط االقتصادي،فيالتطوعيوالعملاألسرةنطاقفيالمرأةعملإدماجإسهاماتهأبرزومن. االقتصاديللنشاط

السعادة، والتي تتصل نیة هي مقاربةوالمقاربة الثا. األسرةداخلالمصالحوصراعالقوةعالقاتدورإبرازومحاولة
السیاساتمختلفعلىوالحكمالسیاسات االقتصادیة،نتائجعلىللحكمالمناسبةالمعاییرأوالمعیاراختیاربقضیة
أداءلتقییمكأساسومشتقاتهاإلجماليالقومياستخدام الناتجعنالرضاعدمهوالمقاربةهذهوأساس. العامة

ملكأطلقهاالتيللدعوةاستجابةالمقاربةهذهظهرتوقد.الناسحیاةفيأثرهاعلىوللحكمدیةاالقتصاالسیاسات
(Gross National Happiness (GNH))القومیة اإلجمالیةالسعادةمقیاسإلحالل1972في عامبوتان
أصدرت األمم2011یولیووفي.)Gross National Product (GNP)(اإلجماليالقوميالناتجمقیاسمحل

شعوبها، والستخدامسعادةولقیاسالعامة،للسیاساتهدفاالسعادةالعتباراألعضاءالدولقرارًا یدعوالمتحدة
.العامةالسیاساتتوجیهفيالسعادةمقیاس
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ستهدفت توسیعالتي االمحاوالتوأبرزباعتبارها أحد أهم)التكاملياالقتصاد(التكاملیةالمقاربةوتناول الكاتب
البشریة، فضًال للطبیعةمختلفةجوانبعلىركزتمعرفیةمجاالتوبینبینهالدمجخاللاالقتصاد منعلممنظور

وعلمالسیاسةوعلماالقتصادعلمبینفاصلةحدوًداتضعالتيللعلوم االجتماعیةالتجزیئیةالنظرةعن رفض
لهذهالجامعمنظورَتَبنيوٕاحیاء الفكر نحوالمعارف،منوغیرهالسفةوالفوالتاریخ والثقافةالنفسوعلماالجتماع

تكاملي، فكانت اقتصادعلمبناءأجلمنالعشرینالقرنسبعینیاتأواخرمنذالمحاوالتتوالتوقد. الحقول المعرفیة
كاألنثربولوجیامتعددةرفیةمعمجاالتعلىوالذي قام بتطبیق نظریتهِوْلَبرْ ِكنْ األمریكيمحاوالت كل من الفیلسوف

ظهورعنآخرینجانبمنتطبیقهاأسفركما. الصحیةوالفیزیاء والرعایةاألدیاناجتماعوعلموالفلسفةالثقافیة
وعلمالتكامليالسیاسةوعلمالتكاملیةواإلیكولوجیاالتكامليالنفسالتكاملي وعلمالفنمثلجدیدةمعرفیةمجاالت
أنهعلى)الخ..مفهومأوحيغیرأوحيكائن(شيءأيإلىالنظرهووالمقصود بالتكاملیة. التكاملياالقتصاد

نفسالوقتفيوهوبذاتهقائمكیاناآلخرهوالكلهذاوأنأكبر،ُكلمنجزءنفسهالوقتفيبذاته، وأنهقائمكیان
)أكوالنموذجِوْلَبرْ قدمالنظریةهذهعلىوبناء. أكبرُكلجزء من AQAL)أربعةالذي یتألف من جدول مكون من

فكرًیانموذًجاأونظركل منها وجهةیوفرمنهجیات،أومنهجیةمنیتضمنهأكوال، ومانموذجفيربعأجزاء، وكل
مًعاتوظیفهایتممتكاملة، وعندمابلمتعارضة،هذه لیستالنظرووجهات. أو الواقعالحقیقةبتقصي بعضیسمح
.أو الواقعللحقیقةوأكملأشملتفسیرًاتقدمفإنها

اقتصادعلم"أرنسبرجرمنكلمنالتكاملیةاالقتصادیةوفي إطار مساهمات ِوْلَبْر، ظهرت محاولتان لتقدیم المقاربات
مقاربةوثمة" . التكامليالسیاسياالقتصادوعلم" ، وبومان"Full-Spectrum Economicsالكاملالطیف
العبقریةإطالق- التكاملياالقتصادعلم"المعنونكتابهمافيوشیفرلیسمقدمهاِوْلَبرْ نظریةعلىتمدتعلمتكاملیة

The "Fourاألربعةالعوالمنموذج"علیهأطلقاالذيالنموذجمنتنطلقالمقاربةوهذه". لمجتمعكاالقتصادیة
Worlds Model،والحدیثةالقدیمة- المتنوعةالثقافاتمنهمادتیستمدوثقافي،جغرافيالنموذجهذاوأساس -

منأوسعمنظورمنعالمكلفياالقتصادیةالمشكالتمواجهةیمكنبینهاوبالجمعالعالم،مختلف مناطقفي
وتعاونیةبنجالدیش،فيجرامینبنكالتكاملیةالمقاربةلهذهالعملیةالتطبیقاتومن. بهالخاصاألساسيالمنظور

لبناءالمبذولةالجهودمنویري الكاتب أنه بالرغم.مصرفيالمتكاملةللتنمیةسیكمومشروعإسبانیا،فيموندراجون
.اقتصادعلملبناءتتجددالدعواتمازالتومن ثمبدیل،اقتصادعلمصیاغةفيتنجحلمفإنهاتكاملیةمقاربات

بدیلةالتطویر مقارباتمقارباتمنلخامسةاوعةمالمج: "من كتابه والمعنونالفصل العاشروخصص الكاتب 
عدًدا المجموعةهذهتضمنت. الشاملةالتنمیةإنجازعلىتركزالتيلمناقشة المقاربات" السائدةالتنمویةللمقاربة

مقولةأنعلىمتعددةدالئلوتقدمللمقاربة النیولیبرالیة،متعددةبدائلهناكأنالتنمویة، یتضح منهاالمقارباتمن
البدائلومن أهم. مقولة علمیةولیستأیدیولوجیةمقولةالحقیقةفيهي) للنیولیبرالیةبدیلالأي(" TINAبدیل ال"

الغربي للتقدم،النموذجعلىمتمردةومقارباتالرأسمالیة،لتجدیدمقارباتالتي طرحها الكاتب في هذا الفصلالممكنة
أوطرحهاسبقمقارباتالبدیلةالتنمویةالمقارباتكما تضمنت. التنمیةمفهومتجدیدعلىتنطويومقاربات
.نسبًیاحدیثةاجتهاداتعننتجتمقارباتإلىباإلضافةآلخر،أولسببتوارتسابق، ولكنهاوقتفيممارستها
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ثالثإلى)واشنطنفقتواأوالجدیدةاالقتصادیةاللیبرالیة(التقلیدیةللمقاربةالبدیلةالمقارباتقسم الكاتبلقد
علىالرأسمالیة وتشتملتجدیدإمكانیةفكرةحولتدورالتيالبدائلمجموعةهياألولىرئیسیة،مجموعات
Social Equilibration of the(للسوقاالجتماعیةتستهدف الموازنةاألولى مجموعة: فرعیتینمجموعتین
Market(األولي والتي تستهدف الموازنة االجتماعیة بالنسبة للمجموعة . واشنطنتوافق، والثانیة ثالثة بدائل

الرعایةدولةاالجتماعیة ونموذجالدیمقراطیةونموذجاالجتماعيالسوقاقتصادنموذجللسوق، فقد اشتملت على
وافقتبعدمانموذجواشنطن فقد شملت توافقأما بالنسبة البدائل.الجدیدالثالثالطریقونموذجاالجتماعیة
توافق/ الصینيوالنموذجحدیثة التصنیع،والدولالقدیمةالصناعیةالدولخبراتمنالمستلهموالنموذجواشنطن،

التنمیةبعدماعلىللتقدم، وتشتملالغربيالنموذجعلىالمتمردةالبدائلالثانیةالرئیسیةوتضم المجموعة.بیجین
)Post-Development(،المجموعةأما. والتضامنياالجتماعيواالقتصادالناس،ولحالمتمركزةوالتنمیة

التنمیةوبدیل،)Another Development(المغایرةالتنمیة، بدیلبدائلثالثةعلىتشتملفهيالثالثةالرئیسیة
. المستقلةالتنمیة/ الذاتعلىالمعتمدةالتنمیةوبدیلالمستدامة،البشریة

انتقادات،علیه منیردماأوسلبیاتمنلهوماإیجابیاتمنلهماوبیانبدیللكلالرئیسیةالمالمحعرضوبعد
األهم والَمْعِني لنا في الدول العربیة، هوالمستقلةالتنمیة/ الذاتعلىالمعتمدةالتنمیةنموذجأنإلىالكاتبخلص

علىاالعتمادوفكرةالتنمویةالدولةوفكرةةالمستدامالبشریةالتنمیةفكرةبینتجمعفضًال عن اعتبار هذه المقاربة
.الذات

: والمتعلقة بثالثة محاور رئیسیة هيالبدیلةالمقارباتنتائجعلىالمبنیةواختتم الكاتب مؤلفه بعرض االستخالصات
والمنهج.بینهاوالعالقاتوالدولةوالتخطیطالسوقمنكلوأدوار. االقتصادیةونمذجة النظماالقتصاديالسلوكفهم

فعلًیا أسفرتقدالبدیلةوالمقارباتاالنتقاداتجملةكانتإذامابشأنفضًال عن طرح الكاتب تساؤًال .المناسب للتنمیة
اقتصادعلملبناءمحاوالتمنالبدیلةالمقارباتوفرتهممابالرغمأنهوأوضح الكاتب.االقتصادتجدید لعلمعن

.البناءبعملیةللتسریعمراعاتهاالواجباألسسمنمجموعةبعد، ولكنها اقترحتلتكتملمالبناءفإن عملیةجدید،
الدور والذي هذاحیث أوضح محدودیةاالقتصاد،علمتجدیدفيالعرباالقتصادییندورمشكلةوأخیرًا طرح الكاتب

علمفي تجدیدالعربيسهاماإلزیادةأنأوضح الكاتبكما. االقتصاديالتكاملوفرعالتنمیةفرعفيینحصریكاد
العلمي،بیئة البحثوركودالتعلیمنظمضعفمقدمتهاوفياإلسهام،هذاضعفأسباببمعالجةمرهونةاالقتصاد
.الدیمقراطیةوغیابوالثقافیة،العلمیةوالتبعیة
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. ه المتراكمة وفلسفته عـن علـم االقتصـادإبراهیم العیسوي كتاًبا ثرًیا، طرح فیه رؤیته وخبرات/وهكذا قدم األستاذ الدكتور
ویثیر هذا الكتاب الذهن والتساؤالت بمجرد أن تنتهي من قراءة صفحاته وتطـوي غالفـه، حـول ضـرورة إحـداث التغییـر 
ــل  ــة، ب ــة العربی ــب اقتصــاد باللغ ــاحثین مــن كت ــدم للطــالب والب ــم االقتصــاد، وفیمــا یق ــدریس عل ــي أســلوب ت الجــوهري ف

حاجــة ُمّلَحــة إلثــراء الفكــر االقتصــادي العربــي واتجاهــه نحــو التأصــیل والقــراءة النقدیــة المتعمقــة فــنحن فــي . واألجنبیــة
لمحتوي العلم ذاته، وجعله غیر منفصل عن واقعه االجتماعي، وبعیًدا عن عمله في ُجزٍر منعزلة عن العلوم والمعارف 

فكر االقتصادي لیس فقـط باحثًـا فـي علـم االقتصـاد األخرى، بل وعن فئات المجتمع وٕانسانیاته، وتجسیًدا ألن یكون الم
ونظریاته وٕاحصاءاته وبیاناته وأرقامه وطرقه القیاسیة والنمذجة الَكّمیة، ولكن ألن یكون االقتصادي ُمتبحرًا فـي العلـوم 

یق فضًال عن تعم. ، الذي یتفاعل مع محیطه ومجتمعه"المثقف العضوي"األخرى، وفي تطبیق واضح ألن یكون بمثابة 
یتیسـرالقـدأنـهبحیثالتعقید،وشدیدة منعالیةدرجةعلىاالقتصاديالواقعفكر األجیال القادمة وتنبیههم إلى أن

. واحدة أو من وجهة نظر واحدة قاصرة دون النظر إلى باقي الجوانب والتفاعالت والتشـابكاتبنظریةدقیًقافهًمافهمه
تكمـن وراءقـدالتـيالـدوافععـنوالكشـفسیاسـیة،أوطبقیـةتحیـزاتمـنتالنظریـاعلیـهتنطويماإبرازكما یتعین

ما، األمر الذي یعني بالضرورة سیاسةتطبیقمنوالمتضررینالمستفیدینوبیانغیرها،دوناقتصادیةسیاسةتبني
التأكیـد الـدائم جـبیكمـااجتماعیـة وسیاسـیة،مالبسـاتمنبهاأحاطومااالقتصادیةالظواهربتاریخالدارسینتزوید
مـناالنتقـالوأنوالتجریـد،التبسـیطفـيُمفرطـةصـورةإالهـوالعلم االقتصادي بصورته الحالیة مایقدمهماأنعلى

العوامــل التــي جــري إهمالهــا أو تجنبهــا فــي التحلیــل مــنالكثیــرإضــافةیقتضــيالواقعیــةإلــى الصــورةالنظریــةالصــورة
فـــيوتـــأثیر رأس المـــالوالثـــروة،الســـلطةبـــینوالتـــزاوجت متعـــددة الجنســـیات، االقتصـــادي، كنفـــوذ وســـلطة الشـــركا

.وغیرها..التسویق واإلعالنات في تخلیق تشكیل الطلبوسطوةوالسیاسات،التشریعاتصنعوفياالنتخابات

ر في النظم جدید تتمثل في التعلیم وٕاعادة النظاقتصاديفكربناءلذا فإن نقطة االنطالق الحقیقیة في
والبرامج العلمیةالمادةإعدادأسلوبوتغییرتدریس االقتصادأسلوبتغییرفيالتدریسیة، وباألخص

التدریسیة، وذلك بالبناء على المقاربات البدیلة المقدمة في هذا الكتاب، لیكون التعلیم بمثابة الخطوة األولى 
د، وتقدیم برامج اقتصادیة تنمویة عربیة تعتمد علىاالقتصاعلمتجدیدفيقویةعربیةمساهمةواألهم نحو

.المستقلةالذات والتنمیة



"التنمیة البشرّیة من منظور أوسع: تقریر تحّدیات التنمیة في العالم" 
.)Zoomتقنیة عبر (2021تشرین الثاني/ نوفمبر27السبت

اسماعیلأبوخالد/ الدكتوراألستاذ
المتحدةاألمملجنةفيوالفقراالقتصادیةالتنمیةقسمرئیس

.)ESCWA(المتحدة آسیا لألمملغربيواالجتماعیةاالقتصادیة

جعفرالكریمعبد/األستاذالسید
واالجتماعیةاالقتصادیةاللجنةفياقتصادیةبحوثمساعد

.)ESCWA(المتحدة لألممالتابعةآسیايلغرب
عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة حلقة نقاشیة هامة 

التنمیة : تقریر تحّدیات التنمیة في العالم" " تحت عنوان 
كل من األستاذ، تحدث فیها"البشرّیة من منظور أوسع

االقتصادیةالتنمیةقسماسماعیل، رئیسأبوخالد/ الدكتور
لغربيواالجتماعیةاالقتصادیةالمتحدةاألمملجنةفيوالفقر
بحوثجعفر، مساعدالكریمعبد/ األستاذوالسید.آسیا

التابعةآسیالغربيواالجتماعیةاالقتصادیةاللجنةفياقتصادیة
تشرین / نوفمبر27الموافق السبتوذلك یوم المتحدة،لألمم
باستخدام تقنیة االتصال المرئي عبر (اإلكترونیً 2021الثاني
وقد حضر الحلقة النقاشیة مجموعة بارزة من Zoom).ةمنص

عن الباحثین فضًال ،االقتصادیین من أعضاء الجمعیة
. الدول العربیةكافة من ديوالمهتمین بالشأن االقتصا

: وقد تناولت الحلقة النقاشیة مجموعة من النقاط الهامة أهمها
اسماعیل بتقدیم النقاط الرئیسیة للعر أبوخالد/ استهل الدكتور

ض التقدیمي، والتي تمثلت في الحافز واإلطار المفاهیمي لــ 
، والنواحي المنهجیة "تحّدیات التنمیة في العالمتقریر"
لمستخدمة، وكیفیة القیاس، واستعراض النتائج الرئیسیة ا

والخطوات للتقریر، وانتهاًء بالمالحظات الختامیة والتوصیات
.المقترحة

اسماعیل في البدایة إلى فكرة إعداد أبوخالد/ أشار الدكتور
، حیث كانت الحاجة 2010التقریر التي تعود إلى عام 

الُملحة لهذا التقریر بعد عرض البرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة دلیل التنمیة البشریة العالمي المعني بقیاس التنمیة 

لبشریة على المدي الطویل منذ بدایة السبعینات من القرن ا
وقد كانت من أهم نتائج تقریر . 2010الماضي، وحتى عام 

التنمیة البشریة األخیر دخول خمس دول عربیة ضمن الدول 
المحققة ألهم اإلنجازات في مجال التنمیة البشریة، منها 

.سلطنة ُعمان، وتونس، ولیبیا
إلى نتائج هذا التقریر، لیس لعدم ولكن تم توجیه النقد

ومن هنا بدأ . دقتها اإلحصائیة، ولكن الفتقادها جوانب أخري
إدراك أهمیة وجود مفهوم موسع للتنمیة البشریة، ال یتضمن 

" Amartya Senسنأمارتیا"فقط اإلطار الفكري كما قدمه 
المعني بالتنمیة البشریة في الحریات والمساواة بشكل رئیسي، 

بالتوسع أیًضا في قیاس هذا المفهوم وعدم اختزال ولكن
: القیاس في األبعاد الثالثة األساسیة للتنمیة البشریة، وهي

.البعد الصحي والبعد التعلیمي وبعد الدخل

ورش العمل
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 لذا تم البدء في تقریر تحدیات التنمیة في اإلسكوا منذ عام
بإدراج البعد الحوكمي بشكل رئیسي في مفهوم التنمیة 2016

ق األساسیة بضرورة وجود البشریة، والذي یتضمن الحقو
. دولة قویة، وذي ذات الوقت األسس الدیمقراطیة

اســـماعیل أن التركیـــز فـــي إعـــداد أبـــوخالـــد/ وأوضـــح الـــدكتور
باألخص على الـدول التـي فـي " تحّدیات التنمیة في العالم"تقریر

أشد الحاجة إلى الدعم إلنجـاز الوصـول إلـى الخفـض فـي نسـبة 
وهــو األمــر الــذي اســتدعى بالضــرورة . التحــدیات التــي تواجههــا

اتبــاع منهجیــة قیــاس مختلفــة، وذلــك لتحقیــق اإلنجــاز الرئیســي 
لهذا التقریر المتمثل في إلقاء الضـوء علـى التحـدیات األساسـیة 

تعــدیل الجانــب الكمــي -1: التــي تواجههــا الــدول والمتمثلــة فــي
مــن دلیــل التنمیــة البشــریة لیتضــمن كــذلك الجانــب النــوعي، أي 

تحـــــدي -2. التعلـــــیم وجــــودة الصـــــحة وجــــودة الـــــدخلجــــودة
وهذه التحـدیات . تحدي الحوكمة الرشیدة-3. االستدامة البیئیة

بینمـا تمثـل . الثالثة التي تمثل اإلسهام األول فـي إعـداد التقریـر
اإلســهام الثــاني فــي تغطیــة فتــرة زمنیــة طویلــة نســبًیا تصــل إلــى 

ر هو االهتمام بالـدول وكان اإلسهام الثالث للتقری. عشرین عاًما
ـــى  ـــدولي إل ـــة المجتمـــع ال ـــال مـــن مخاطب ـــك باالنتق ـــة، وذل العربی
مخاطبة الـدول العربیـة، أخـًذ فـي االعتبـار تغطیـة نتـائج التقریـر 

المنطقـة العربیـة، ومنطقـة شـرق : مناطق جغرافیـة متعـددة وهـي
ــــة آســــیا  ــــا، ومنطق ــــا الالتینیــــة، وأوروب ــــة أمریك آســــیا، ومنطق

ریكـا الشـمالیة، فضـًال عـن منطقتـي جنـوب الوسطى، ومنطقـة أم
.أفریقیا وجنوب آسیا

اســماعیل أن اإلطــار المفـــاهیمي أبـــوخالــد/ وأكــد الــدكتور
تـم وضـعه بعـد عمـل مسـتمر " تحّدیات التنمیة فـي العـالم"لتقریر

لمــدة ســنة ونصــف، تــم عمــل خاللهــا عشــر أوراق خلفیــة وأكثــر 
ــــن  ــــن ا100م ــــو م ــــل ال یخل ــــن أي دلی ــــوب ســــیناریو، ولك لعی

والقصور، وبالتالي فأدلة التقریر ال تتسم بالكمال، ولكنه یحـاول 
ــي  ــى اوجــه قصــور منهجــي ف ــوت عل ــي احت ــب الت مراعــاة الجوان
قیـــاس التنمیـــة البشـــریة، وذلـــك بمراجعـــة األبعـــاد التـــي تناولهـــا 
تقریـــر التنمیـــة البشـــریة العـــالمي وتعـــدیلها طبًقـــا للجـــودة لـــیس 

.كامًال 

اســماعیل عــدًدا مــن المؤشــرات أبــوخالــد/ ونــاقش الــدكتور
التي تناولها التقریـر وتعـدیالتها ومنهـا، العمـر المتوقـع باألخـذ 
فـي االعتبــار إلــى العمــر الصـحي المتوقــع، والتعلــیم باألخــذ فــي 
ــي االعتبــار  ــدخل باألخــذ ف ــار ســنوات جــودة التعلــیم، وال االعتب
جــــودة الــــدخل والبعــــد األساســــي لــــه توزیــــع الــــدخل باعتبــــاره 

وفیمــا .المقیــاس األهــم الــذي یجــب إدخالــه علــى مؤشــر الــدخل
خالــد إلــى األخــذ فــي /یخــص االســتدامة البیئیــة، أشــار الــدكتور

االعتبــار التــوازن بــین الصــحة البیئیــة وجــودة الهــواء، وجــودة 
ــــدویرها، وهــــي  ــــات وت ــــاه، وٕادارة النفای الصــــرف الصــــحي والمی

ائحـــة العوامـــل التـــي یجـــب التركیـــز علیهـــا وبـــاألخص بعـــد ج
، باإلضـافة إلـى التغیـر المنـاخي، والمسـتهدف فیهـا 19-كوفیـد

Inter-generationalمخاطبـــة المســـاواة بـــین األجیـــال 
equity.

 ،أخیًرا الجزء المتعلق بالحوكمة، والذي تضمن وجهتي نظر
األولى المتمثلة في فعالیة الحكومة وقدرتها على تلبیة رغبات 

ة التحتیة والخدمات األساسیة مواطنیها فیما یتعلق بجودة البنی
ووجهة النظر . وتحقیق رضا المواطنین عن األداء الحكومي

الثانیة المتمثلة باإلضافة إلى األولى ضرورة األخذ في 
االعتبار األمور الحوكمیة المتعلقة بالمحاسبة والمشاركة في 

.صنع القرار والمساواة أمام سلطة القانون

فر للنواحي المنهجیة في جعالكریمعبد/وعرض األستاذ
، حیث أشار إلى "تحّدیات التنمیة في العالم"أعداد تقریر 

اختیار - 1: االعتماد على ست خطوات رئیسیة كما یلي
التعامل مع البیانات غیر -3بناء المؤشرات، -2البیانات، 
تحویل نتائج اإلنجازات إلى نتائج تحدیات، -4المتوفرة، 

من الواحد الصحیح لتعكس هذه وذلك بطرح نتیجة كل مؤشر
المؤشرات التحدیات التى تواجه الدول بدًال من اإلنجازات 

احتساب األدلة، وذلك باستخدام المتوسط -5المتحققة، 
احتساب المتوسط الحسابي ألدلة التحدیات -6الحسابي، 

التنمیة البشریة المعّدلة بحسب الجودة، واالستدامة : الثالث
.البیئیة، والحوكمة
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احتسابلخطوةتفصیلًیاشرًحاالكریمعبد/األستاذوقدم
الجودةحسب" العالمفيالتنمیةتحّدیات"تقریرفياألدلة

فيالمتمثلةالثالثوبأبعادهوالحوكمة،البیئیةواالستدامة
مثاالً الكریمعبد/السیدعرضكما. والدخلوالتعلیمالصحة
كذلكوأوضح". البرازیل"ىعلبالتطبیقالقیاسلكیفیةعملًیا

علىنحصلالثالثللتحدیاتالحسابيالمتوسطبأخذأنه
خمسإلىالدلیلنتائجتقسیمتموقدالتنمیة،تحدیاتدلیل
تحدیاتمنخفضة،تحدیاتجًدا،منخفضةتحدیات: هيفئات

.جًدامرتفعةتحدیاتمرتفعة،تحدیاتمتوسطة،

ل العـرض بتقـدیم مجموعـة اسماعیأبوخالد/ واختتم الدكتور
مــن نتــائج التقریــر تمثلــت أهمهــا فــي االلتــزام بــذات المنهجیــة 
المتبعــة فــي القیــاس الخاصــة بــدلیل التنمیــة البشــریة العلمــي، 
ــن مــع  ــذ عقــود، ولك ــة من ــة العالمیــة الُمطبق باعتبارهــا المنهجی
ـــاس تعتمـــد علـــى  ـــال مـــن منهجیـــة قی تبســـیط القیـــاس باالنتق

نهجیــة قیــاس تعتمــد علــى المتوســط المتوســط الهندســي إلــى م
ــل تحــدیات التنمیــة .  الحســابي ــائج دلی ــى أهــم نت ــا أشــار إل كم

البشـــریة المعـــدل بحســـب الجـــودة علـــى مســـتوي العـــالم وذلـــك 
، وهـو مؤشـر جیـد، ولكـن 0,369إلى 0,468بانخفاضه من 

ـــن  ـــى م ـــة أعل ـــة العربی ـــي المنطق ـــزال مســـتوي التحـــدیات ف ال ی
ي أن هناك الكثیر مـن التحـدیات المستوى العالمي، وهو ما یعن

.أمام المنطقة العربیة علیها مواجهتها

خالـــد أبـــو اســـماعیل أن الُمكـــّون المتعلـــق /وأوضـــح الـــدكتور
أمـا . بتحدي جودة التعلیم هو التحدي األهم أمام الدول العربیة

فیمــا یخــص االســتدامة البیئیــة، فــالُمكّون الرئیســي فیهــا هــو 
وبالنســـبة . المنـــاخي والطاقـــةتحـــدي الصـــحة البیئیـــة والتغیـــر

خالــد أنــه الــدلیل الــذي / لتحــدي الحوكمــة، فقــد أوضــح الــدكتور
ــة  ــالم بصــفة عامــة، وفــي المنطق ــى مســتوى الع أزداد وطــأة عل
العربیة بصفة خاصة، حیث أصبحت الـدول العربیـة تعـاني مـن 

، وهــو 0,59شــدة وطــأة تحــدى الحوكمــة بقیمــة دلیــل قــدرها 
.مؤشر مرتفع للغایة

خالـد أنـه /وفیما یخص التوصیات العامة، فقد أوضـح الـدكتور
یجــب النظــر إلــى نتــائج التنمیــة البشــریة مــن منظــور أوســع 
باعتبــاره المالئــم ألوضــاع كافــة الــدول، وباالنتقــال إلــى هــذه 

أمـا فیمـا . المنظور تحدیًدا نجد أننا أمام الكثیر من التحدیات
ــد ــد ال ــة، فقــد أك ــدول العربی ــى شــقین /كتوریخــص ال ــد عل خال

ــــق بالسیاســــات االقتصــــادیة،  أساســــیین، الشــــق األول یتعل
والشق الثـاني المتعلـق بالحوكمـة، ولكـن یظـل التحـدي األهـم 
والرئیسي أمام الدول العربیـة هـو ُمكـّون جـودة التعلـیم، وهـو 
األمــر الــذي یجــب تســلیط الضــوء علیــه فــي الفتــرة القادمــة، 

ــًدا فــي مجــال جــودة ودعــم الجهــود فــي هــذا المجــال، وت حدی
.التعلیم

 ــــن الســــادة ــــداخالت ونقاشــــات م ــــدوة بم ــــت الن ــــد اختتم وق
):مرتبة أبجدًیا(الحضور، والتي كان من أهمها 

. الكوازأحمد. د. أ
.  العربيأشرف. د. أ
. القادرعبدحسام. د. أ
. صالحالرحمنفتح. د. أ
.رشدانعبیر. د. أ
.وآخرون... اهللافتحمحمود. د. أ

یمكنكم مشاھدة الحلقة النقاشیة من خالل قناة 
الیوتیوب الخاصة بالجمعیة أو من خالل موقعھا 

:                             

http://www.asfer.org/archives/1474

ابط التالي  اإللكتروني عمى الر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار الجمعية

بــروتــوكــول تـــــــــعـــــاون بين الجمعية العربية لمبحوث توقيع 
األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري واالقتصادية  

وّقعت الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية بروتوكول  
األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا يوم مع تعاون 

افق  

وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح و القومي بالقاىرة،
الغفار رئيس  إسماعيل عبد/  والدكتور،اإلداري السابق

األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا، ، وذلك بمقر 
األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا بالقاىرة فرع 

 .القرية الذكية

وييدف البروتوكول إلى توثيق أواصر 
التعاون بين الجانبين في دعم األنشطة 

، المشتركة في مجال التدريب والبحث العممي
إدراكًا ألىمية التنسيق والتشاور بينيما في 

 خاصًة ،الموضوعات ذات االىتمام المشترك
 .في المجاالت االقتصادية والعممية المختمفة

 عمى دعم التعاون العممي في مجال البحث األكاديمي من أجل توثيق الروابط األكاديمية الطرفين بين االتفاق وقد تم
وتنشيط التعاون بينيما في الموضوعات محل االىتمام المشترك، مثل دعم قضايا العمل العربي المشترك وباألخص في 

 .وتعزيز سبل تطوير البحث العممي واألكاديمي في المجال االقتصادي المجال االقتصادي،

35 

26 ديسمبر 2021، ووقع البروتوكول  األحد المو
كل من الدكتور/ أشرف العربي األمين العام لمجمعية 
العربية لمبحوث االقتصادية، ورئيس معيد التخطيط 



 

كما تعمل االتفاقية أيضًا عمى تنسيق 
الزيارات لتبادل وجيات النظر حول 

القضايا ذات االىتمام المشترك عمى 
 مع تبادل ،الساحتين العربية والدولية

الخبرات والكفاءات العممية والبحثية 
واألكاديمية في المجال االقتصادي، 
ويكون التعاون بصفة رئيسية في 

األنشطة المتعمقة بالموضوعات ذات 
 ومن أىم ىذه ،االىتمام المشترك

األنشطة تمك المتخصصة في مجال 
التدريب والبحوث والتي تعمل عمي 
تبادل األساتذة والخبراء من مختمف 

التخصصات لممشاركة في تنفيذ 
ميام البرامج والدورات التدريبية 

 والتعميمية واألكاديمية

36 

وشممت االتفاقية إقامة الندوات العممية والمؤتمرات السنوية والحمقات النقاشية في الموضوعات محل االىتمام المشترك بما 
يعزز البحث العممي والنشاط األكاديمي، وخاصًة مثل تنظيم المؤتمر العممي االقتصادي السنوي الذي يعمل عمي توطيد 

 .العالقات بين سائر االقتصاديين العرب والجمعيات والمؤسسات العممية المناظرة في الوطن العربي وخارجو
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار الجمعية

الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية اجتماع مجمس إدارة 
 2022شباط / فبراير 

 
عقد أعضاء مجمس إدارة الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية 

 والذي أسفر عن العديد 2022شباط /اجتماعه الدوري في فبراير
 : من القرارات أهمها 

أشرف العربي / توجيه الشكر لمسيد األمين العام األستاذ الدكتور  
وفًقا لقانون تنظيم لما بذله من جهد في توفيق أوضاع الجمعية 

، والئحته 2019لسنة  (149)ممارسة العمل األهمي الجديد رقم 
  .التنفيذية، واعتماد الئحة النظام األساسي الجديد لمجمعية

ثمَّن المجمس بكثير من االطمئنان الجهود المبذولة في أنشطة كل  كما 
ويتطمع أعضاء المجمس  من المجمة العممية ونشرة الرباط وورش العمل،

. إلى المزيد من النشاطات واإلنجاز

في األول من قرر المجمس عقد المؤتمر العممي السادس عشر لمجمعية 
وذلك بالتعاون مع األكاديمية العربية ، 2022تشرين أول / أكتوبر 

تعزيز قدرة االقتصادات "حول موضوع  لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري
 ".العربية عمى الصمود في مواجهة األزمات

بالتزامن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجمعية  قرر المجمس
تشرين أول  /أكتوبرالسادس عشر لمجمعية في  مع عقد المؤتمر العممي

من  (24)، وذلك لمناقشة جدول األعمال المقّرر وفًقا لممادة 2022
 .الئحة النظام األساسي لمجمعية

37 

ة الجديد وفًقا لممواد اإلجر

 

 الالزمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجمس اإلدار
)31(، )32(، )33( من الئحة النظام األساسي لمجمعية. 

كما قرر المجمس البدء في اتخاذ      اءات



 

 

 

 
 

 
 المؤتمر العممي السادس عشر
 لمجمعية العربية لمبحوث االقتصادية

 بالتعاون مع األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري
 موضوع  حـــــول

 "تعزيز قدرة االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجهة األزمات"
 

 

2022أكتوبر/ تشرين أول  2-1جمهورية مصر العربية:  -مدينة العممين الجديدة  



                                                                                                                         

 

 المؤتمر العممي السادس عشر 

 لمجمعية العربية لمبحوث االقتصادية
 لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحريبالتعاون مع األكاديمية العربية 

  ـولـــحـ
 

 االقتصادات العربية عمى الصمود في مواجية األزمات""تعزيز قدرة 
 
 

 

 

 

 

مدينة العممين الجديدة- جميورية مصر العربية: 1-2 أكتوبر/ تشرين أول 2222 
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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  -
النموذج تمك االقتصادات، و التقميدية ل
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التنموي الذي تتبناه  دون تغيير الفمسفة االقتصادية و
االقتصادات العربية؟ 



                                                                                                                         

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 

أزمات سالسل في مواجية األزمات بوجو عام، وة تمك االقتصادات عمى الصمود  المشترك، وتعزيز قدر
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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 

أدت إلى توجيو ضربة قاصمة إلى -ألقت األزمة الروسية األوكر
. 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 

انية بظالليا عمى االقتصاد العالمي، و
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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 

ًا كبديل لسياسات توافق العرب، وىو ما يطرح تساؤاًل  منطقًي
واشنطن التي تدعميا عادةً برامج صندوق النقد الدولي، وىو ما يفترض أن يكون محل اىتمام األوراق 

 المقدمة ضمن ىذا المحور. 

 

ا حول البديل العربي الذي يمكن طرحو عممي
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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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1
فة لألنظمة من بلدان المغرب الهجرة المنظمة والهجرة المخال

هجرة “مسح لألدبیات مع إشارة تطبیقیة قیاسیة إلى : العربي
في الحالة التونسیة” العودة

عبد الفتاح العموص.د

2
: العوامل البیئیة وأثرها على الصادرات العربیة غیر النفطیة

-2009(للفترة من ” األردن–مصر –الیمن “بالتطبیق على 
2017   (

یل سالم العریقيجم. د

3
: التمویل الجماعي اإلسالمي كوسیلة للتمویل االجتماعي

التجارب الرائدة لمنصات التمویل الجماعي للمؤسسات الناشئة 
في شمال أفریقیا

محمد األمین بودخیل. د
نعمیة زیرمي. د
مبارك بن زایر. د

: دور الوقف في عالج بعض المشكالت االقتصادیة المعاصرة4
التجربة المصریة

عالء بسیوني عبد الرؤف. د
كرم جاد اهللا. د

نمذجة األمن االقتصادي القومي واإلنساني في مصر باستخدام 5
التكامل المشترك

حسام الدین محمد عبد القادر . د
جهاد عادل أحمد فراج. أ

حازم حسانین محمد. أعرض عام: ادي العربي الموحدالتقریر االقتص6

مجلة من84صدر العدد 
بحوث اقتصادیة " الجمعیة 

دراسات ستةمتضمناً "عربیة 
-:وهى على النحو التالى 

اسم الباحث عنوان   البحث

تنويه عن صدور العدد رقم     84      من مجلة الجمعية "بحوث اقتصادية عربية"  
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 أخبار أعضاء الجمعية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين  أصدر
الدكتور أشرف العربي، األمين العام لمجمعية، األستاذ 

ووزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري السابق، 
رئيًسا لمعيد التخطيط القومي بالقاىرة لمدة أربع 

. 2022آذار /سنوات اعتبارًا من األول من مارس
ذ تتقدم الجمعية بخالص التينئة إلى  وا 

أشرف العربي، وتتمني لسيادتو دوام التوفيق /الدكتور
 .والمزيد من التقدم

 

  بتعيين القرار الجميوريصدور 
  القومي رئيًسا لمعيد التخطيطأشرف العربي/األستاذ الدكتور

 

عن دار الشروق لمؤلفو  " في التقدم مسارات ومربكات"  كتاب 2022كانون الثاني / صدر في يناير
ويتناول . محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو الجمعية /األستاذ الدكتور

محمود محيى الدين في كتابو ما شيده سباق األمم والتنافس بينيا من تنوع  المعوقات والصدمات /  الدكتور
". الُمربكات"والمستجدات المفاجأة، وىو ما يطمق عميو المؤلف اسم 

ذ تتقدم الجمعية بخالص التينئة إلى الدكتور  محمود محيي الدين، وتتمني لسيادتو دوام التوفيق والمزيد من التقدم/ وا 

  صدور كتاب
  "في التقدم مسارات ومربكات" 

 محمود محيي الدين/ لألستاذ الدكتور 
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 أخبار أعضاء الجمعية 

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة /  الدكتورةأصدرت 
قرارًا ، 2021كانون األول  / ديسمبر31المصرية في 

بالتشكيل الجديد لمجان المجمس األعمى لمثقافة، لدورة 
 /جديدة مدتها عامان، متضمًنا تعيين األستاذة الدكتورة 

رجب، عضو الجمعية، مقررًا لمجنة عبد السالم عادلة 
. االقتصاد والعموم السياسية بالمجمس األعمى لمثقافة

ذ تتقدم الجمعية بخالص التهنئة لمدكتورة عادلة رجب، /وا 
 .وتتمني لسيادتها دوام التوفيق والمزيد من التقدم

 عادلة عبد السالم رجب، مقررًا لمجنة االقتصاد والعموم السياسية بالمجمس األعمى لمثقافة/ تعيين األستاذة الدكتورة
 

دينا جالل، عضًوا في / تعيين األستاذة الدكتورة
لجنة تطوير اإلدارة الثقافية وتشريعاتها 

 بالمجمس األعمى لمثقافة

بالتشكيل قرارًا ، 2021كانون األول  / ديسمبر31إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في / الدكتورةأصدرت 
دينا جالل، عضو /  الجديد لمجان المجمس األعمى لمثقافة، لدورة جديدة مدتها عامان، متضمًنا تعيين األستاذة الدكتورة

. الجمعية، عضًوا في لجنة تطوير اإلدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجمس األعمى لمثقافة
ذ تتقدم الجمعية بخالص التهنئة لمدكتورة . دينا جالل، وتتمني لسيادتها دوام التوفيق والمزيد من التقدم / وا 
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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، " بحوث اقتصادیة عربیة"لقد ظلت
بیعفي ر " مركز دراسات الوحدة العربیة "معبالتعاونإصدارهابعدثم–1992خریفمن خالل الجمعیة، في

منبرًا لمدارس علم االقتصاد المتنوعة في الوطن العربي؛ وهى تعاهد جمهرة االقتصادیین العرب أن تظل –2007
وٕاْذ تؤكد الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة أن أداء رسالة مجلتها رهین بثقة قرائها على امتداد . كذلك على الدوام
.المنطقة العربیة

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

ي صلب النص، مع إمكان االحتفاظ المنظم، وبما قد یستتبعه ذلك من التخفیف أحیانًا من بعض التفاصیل التقنیة ف
.بها 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 

العلمي، بما في ذلك من استخدام األسالیب الكمیة لقیاس التغیر في الظواهر االقتصادیة، إنماهي وسائل للبحث
.الستجالء 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 
ة عقود، تستأنف الجمعیة ومجلتها مسیرتها الهادفة إلى المساهمة في بناء قاعدة للرؤى المشتركة یقرب من ثالث

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

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

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

. العربیة والدولیة
:ترسل المساهمات بإحدى الطریقتْین اآلتیتین

مدینة نصر، –طریق صالح سالم–بعمارات العبور17: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة
.القاهرة، جمهوریة مصر العربیة–11811: البریديبانوراما أكتوبر؛ الرمز 88: ب.ص

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

دعوة للنشر في المجلة العلمیة للجمعیة
"بحوث اقتصادیة عربیة" مجلة 
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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  ــة، وك ــین أعضــاء الجمعی ــي المجــال ب ــادیمي ف البحــث 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

لنشــــــره اتباعــــــًا فــــــي نشــــــرةاالقتصــــــادي للقطــــــر العربــــــي المنتمــــــین إلیــــــه، وذلــــــك تمهیــــــدًا 
، 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

:اهماتهم بإحدى الطریقتین اآلتیتینویرجي من السادة األعضاء إرسال مس•
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
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