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  تعزيز قدرة االقتصادات العربية في ظل التطورات االقتصادية الدولية المعاصرة

  

  :المقدمة

في مستهل هذه الدراسة، البد من اإلشارة إلى كتاب " تطبيق االقتصاديات السليمة لمواجهة األوقات العصيبة، حلول 
يرجي وأستر دولفو الحائزان على جائزة م، لمؤلفيه ابهيجيت بان2019أفضل ألكبر مشاكلنا "، والذي صدر هذا العام 

م، حيث يرى مؤلفا الكتاب " إن تطبيق العلوم االقتصادية بصورة سليمة من شأنه أن 2019نوبل في االقتصاد هذا العام 
يساعدنا على حل أصعب المشكالت االجتماعية والسياسية التي تواجهنا، من الهجرة إلى عدم العدالة، ومن تباطؤ النمو 

ارع التغير المناخي، لدينا الموارد الالزمة للتعامل مع التحديات التي تواجهنا، إال أننا في أغلب األحيان ال نرى إلى تس
ذلك بسبب األيديولوجيات التي نؤمن بها ". رأيت أن أبدأ دراستي بهذه العبارة التي تأثرت بها وأراها تنطبق كثيًرا على 

  عالمنا العربي الذي نحبه وننتمي إليه.

في خضم التطورات العالمية حاليًا في إطار الثورة الصناعية الرابعة، الحاجة ملحة إلى تحول االقتصادات العربية إلى 
يوفر التحول نحو  إذ ، حيث ال تزال مساهمة الدول العربية محدودة في هذا المجالو التنوع اإلقتصادي  اقتصاد المعرفة

االقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل، سواًء تعلق األمر بالقطاعات  اقتصاد المعرفة فرص كبيرة لتعزيز النمو
التقليدية مثل الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكنها االستفادة من التطور التقني المتسارع لدعم اإلنتاجية 

عة مثل الصناعية الراب والتنافسية، أو ما يتعلق بالقطاعات التي ترتبط بالتقنيات الحديثة التي برزت في إطار الثورة
الذكاء الصناعي، وأنترنت األشياء، والبيانات الكبيرة، والتقنيات المالية، وتخزين الطاقة وغيرها من التقنيات التي 

، في ظل التطورات اإلقتصادية الدولية المعاصرة ، و التفاعل مع تداعياتها و  بإمكانها دفع معدل نمو الدول العربية
  )2019شاريع التكامل اإلقتصادي العربي ، ( أ.د. ثامر محمود العاني ، ديسمبر دول العربية ، و دور مإنعكاساتها على ال

  الهدف:

في ظل التحديات الناشئة عن التطورات اإلقتصادية و دراسة إمكانية الدول العربية الصمود أمام األزمات العالمية ، 
الدول العربية من صراعات ، في ظل تفعيل و تنفيذ قرارات القمم السياسية و اإلجتماعية الدولية ، في ضوء ما تشهده 

  العربية و قرارات المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي العربي . 

  األسألة البحثية:

رغم جهود تنويع الهيكل اإلنتاجي لالقتصادات العربية، إال أنها ما زالت شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط،  أوالً،
لت شديدة االرتباط بسلعة واحدة ومشتقاتها، في عالم يشهد تغيًرا في خريطة تصدير النفط وتخفيض واقتصادات ما زا

  .صادر النفط غير التقليديةاالعتماد عليه بالتنوع في مصادر الطاقة المتجددة وم

  
هناك ضرورة ملحة للتصدي العاجل لخلل الموازنات العامة وما يترتب عليه من تراكم المديونية المحلية  ثانيًا، 

في و صدار النقديوالدولية، وارتفاع معدالت التضخم والغالء ارتباًطا باالقتراض من البنوك المركزية وتأثيره على اإل
لمراجعة لمتغيرات االقتصاد الكلي واإلصالح االقتصادي ضوء هذه التحديات والفرص التي تم استعراضها، البد من ا

   .م2030اصل خطة التنمية المستدامة ، ومنها بشكل متو أداء االقتصادات العربية والتي ستؤثر على

   

يشير النمو االقتصادي، في ظل األوضاع العالمية المشهودة، إلى تراجع نمو االقتصادات العربية بمعدالت ال تلبي  ثالثًا،
حتياجات التنمية وزيادات السكان وتوقعاتهم، ويجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في نطاق حرج، وتستوجب ا

التغيرات العالمية المصاحبة لتغيرات التكنولوجيا، أن تشرع االقتصادات العربية في تبنّي نهج جديد نحو اقتصاد يعتمد 
   . ي التعليم والتدريبعلى مستحدثات الثورة الصناعية واالستثمار ف
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 ً و تداعيتها على الغذاء و  ) ، الحرب الروسة األوكرانية19: كيف ستواجة الدول العربية تداعيات كورونا (كوفيد رابعا
  الطاقة ، و ازمة سالسل التجارة العالمية .

 ً في سياق الدول العربية والتي تعتبر تحدي كبير وحافز مهم  4Gالبد لنا أن نتناول هنا الثورة الصناعية الرابعة : خامسا
    . ة االقتصادية في الدول العربية للتقدم وخدمة التنمي

  

  :المنهجية المستخدمة 

بغية الوصول إلى هدف البحث و التحقق مشكالتة ، فقد أعتمدت منهجية الدراسة على المزج بين أسلوب المنهج 
يتصل بالجوانب النظرية لمفردات البحث معتمدين في ذلك على المعطيات الواردة في ادبيات التاريخي و اإلستداللي الذي 

التنمية و اإلقتصاد الدولي و معطيات التقرير اإلقتصادي العربي الموحد الذي تعده جامعة الدول العربية بالتعاون مع 
ي يتصل بالجوانب التطبيقية من خالل مجموعة مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية ، و أسلوب المنهج التحليلي الذ

المعطيات الواردة في الدوريات و اإلصدارات الرسمية و غير الرسمية الخاصة بالتطورات اإلقتصادية الدولية المعاصرة 
  المعززة بالبيانات اإلحصائية من أجل التوصل إلى النتائج و إقتراح التوصيات الالزمة لمشكلة البحث .

  

 :العناصر الرئيسية للورقة 

  : و مؤشرات النمو العالمي .واقع اإلقتصادات العربية اوال 
 :الداخلية و الخارجية التي تواجه الدول العربية  اإلقتصادية التحدياتثانيا. 
 : إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي و دورها في تعزيز قدرة اإلقتصادات العربية ثالثا. 
 و ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لتحقيق التكامل اإلقتصادي سبل تعزيز قدرة اإلقتصادات العربية بعا : را

 العربي .
 : األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة و التطورات اإلقتصادية المعاصرة  خامسا 
 : اإلستنتاجات سادسا  
  : التوصياتسابعا 

 

 

 

  واقع اإلقتصادات العربية و مؤشرات النمو العالمي. اوال :

  

مؤشرات نمو االقتصاد العالمي، بناء على ما أظهرته قبل الدخول في تفاصيل هذا البحث ، ال بد من إستعراض 
التي صدرت أخيرا بصورة شمولية عن آفاق )   2022يوليو  صندوق النقد الدولي  ( بيانات صندوق النقد الدولي

نالحظ الغموض في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من ، إذ  االقتصادي في مناطق العالم المختلفةالنمو 
، 2021في المائة في  6.1صراعات سياسية، وتداعيات اقتصادية متنوعة، فالنمو اإلجمالي الحقيقي بعد أن بلغ 

في المائة بنهاية  3.2يصل إلى نحو عاد أدراجه بسرعة ليفقد نصف زخمه، وتصبح التوقعات األكثر تفاؤال بأن 
في المائة، أي: إن  2.9ليصل إلى مستوى قد يكون أقل من  2023حتى لتراجع ، وسيستمر با 2022 هذا العام

لكن هذا المشهد تفاوت بشكل واسع بين مناطق  .2024في المائة بحلول  52النمو االقتصادي العالمي سيفقد نحو 
لي في تقاريره الحديثة أن اقتصاد آسيا والدول النامية سيتراجع بشكل حاد من العالم، حيث رصد الصندوق الدو
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الكساد العالمي خالل هذا الهبوط  تأثير ، وقد يقع تحت2023في المائة في  0.5إلى  2021في المائة في  7.3قمة 
 في المائة. 1ل إلى في المائة، وفي الواليات المتحدة سيص 1.2إلى  5.4الحاد، وفي منطقة اليورو سيتراجع من 

  

إن هذا التباطؤ الكبير في النمو االقتصادي العالمي، له كثير من األسباب، فهناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي 
ال نهاية قريبة لها، إضافة إلى تصاعد التوترات العالمية التي تتحول بسرعة إلى نزاعات مسلحة، ومعظم هذه 

ت تعد من أهم مناطق إمداد العالم بالحبوب والمواد الخام األساسية في كثير من النزاعات في مناطق كانت وما زال
 المدخالت االقتصادية، ومع مشكالت في سالل اإلمداد بال حلول جذرية حتى اآلن.

لكن رغم هذا المشهد القاسي تاريخيا، فإن أسعار النفط تعكس المسار االستثنائي لها وتتجه صعودا مع مؤشرات 
 من مؤشرات األسهم الرئيسة، والدوالر األمريكي حتى اآلن. أداء أفضل

  

إن هذه الصورة المضطربة والمختلفة تعكس حالة االقتصاد العالمي المضطربة فعال، فالعالم يعيش تناقضات 
تتفاعل مع بعضها بعضا بشكل لم يسبق له مثيل، فبينما هناك تراجع في النمو العالمي، هناك عقوبات على روسيا 

د إمدادات الخام، ما أدى إلى شح في المعروض، فاالقتصاد العالمي رغم تراجعه الحاد، إال أن التراجع في تقي
اإلمدادات هو أكبر مما يجب، ما أوجد حالة من عدم التوازن االقتصادي بين العرض والطلب، فالعالقة بين النمو 

في الظروف العادية يجب أن يتراجع الطلب بشكل االقتصادي وأسعار النفط هي عالقة كامنة بين العرض والطلب، ف
   .متزامن مع تراجع النمو االقتصادي

تفيد بأن التراجع في النمو العالمي يصاحبه تراجع متزامن في العرض العالمي لقيود اإلمدادات  إن الحالة الراهنة 
وقدرات اإلنتاج، ما سمح باستقرار األسعار أو اتجاهها صعودا، فالعالقة التاريخية ليست بين اتجاه نمو االقتصاد 

القة بين كميات، فكميات الطلب عند أي العالمي واألسعار، وال توصف بأنها طردية أو عكسية وفقا لذلك، بل ع
مستوى من مستويات النمو االقتصادي يجب أن تتوازن مع كميات العرض عند المستوى نفسه، وهذا ما يحدث 

مليون برميل، وهذا  422.1اليوم فعليا فمخزونات النفط في العالم منخفضة، وقد تراجعت في الواليات المتحدة إلى 
ذلك مع مشكالت الطاقة اإلنتاجية، حيث تظهر بيانات "أوبك +" أن النقص في  أكثر من المتوقع، وتزامن

في المائة من اإلمدادات  3أو نحو  2022 المعروض بلغ نحو ثالثة ماليين برميل يوميا في حزيران (يونيو)
  .  عوامل من أهم محركات أسعار النفط، وهذه ال العالمية

 
ة من النفط والمتزامن مع مشكالت اإلنتاج العالمية جاء في ظل انتعاش هذا التراجع في المخزونات العالمي لعل

لبلغت األسعار العالمية للنفط مستويات لم يشهدها التاريخ من قبل، لكن  ، الطلب العالمي، والنمو االقتصادي
 شك فيه أن الطلب التباطؤ االقتصادي العالمي يقود األسعار نحو هذه المستويات الحالية، وهذا عموما يقدم دليال ال

الركيزة األساسية للطاقة في العالم، وأي مراهنة على غير ذلك طوال العقد الحالي  ما يزالعلى الطاقة األحفورية 
لن تقود إال إلى التضخم، وانفالت األسعار وهذا ما حذرت منه السعودية خالل الفترة الماضية، األمر الذي يعني أنه 

، و هذا ما جاء في كلمة  النمو ،االقتصاد العالمي  ثمارات لهذا القطاع قبل أن يعاودال بد من استمرار تدفق االست
 . )6/7/2022(قمة جدة المملكة العربية السعودية في قمة جدة لألمن و التنمية 

  

و ما بعده ، يفرض علينا و نحن نتناول التحديات التي تواجة  2022هذا اإلستعراض للحالة اإلقتصادية في عام 
 أزمة أصعب 2020 عام العالمي االقتصاد شهدالدول العربية ، أن نستعرض حالة اإلقتصاد العالمي قبل ذلك ، إذ 

 المستجد كورونا فيروس جائحة انتشار ظل في لماضيا القرن ثالثينيات في الكبير الكساد منذ به ألمت اقتصادية
 سواء، حد على والنامية المتقدمة الدول في االقتصادي النشاط لمستويات بالغٍ  ضررٍ  في تسببت التي ، 19 كوفيد
 المرحلة اتفاق على الطرفين موافقة بعد والصين األمريكية المتحدة الواليات بين التجارية التوترات ت هدأ أن فبعد

 تعرض تفاؤالً، أكثر 2020 عام العالمي االقتصادي لألداء التوقعات كانت ثم ومن ، 2019 عام بنهاية األولى
  . 19 - د كوفی جائحة بسبب كبيرةٍ  لصدمةٍ  العالمي االقتصاد
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 أمامها تتضاءل العالمي لالقتصاد سببتها التي الخسائر أن إال األول، المقام في صحية األزمة تلك أن رغمو على ال
 به، المرتبطة االحتواء وإجراءات الصحي الطارئ هذا أدى حيث العالمية، المالية األزمة إبان بها ُمني التي الخسائر

 لذلك، نتيجة .واألشخاص األموال رؤوس وانتقال والخدمات السلع تدفق من الحد إلى اإلغالق إجراءات ذلك في بما
 قطاعات وتأثر التجزئة وتجارة والسياحة السفر حركة تعطل إلى باإلضافة اإلنتاج، وشبكات التوريد سالسل تأثرت

 الكبير واالنخفاض المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في االنخفاض وأفضى .العالم مستوى على واألعمال التجارة
 قطاع خسائر إلى العام من والثالث الثاني الربعين خالل سيما ال العالمية األسهم أسواق في السوقي المال رأس في

 أتت أنها الجائحة على المترتبة الخسائر حجم من عّمق ومما .العالم دول مختلف في االقتصادات وانكماش األعمال
 شهدها التي العالمية التجارية للتوترات نتيجة بالفعل أرباحها هوامش تقلصت التي للشركات مناسب غير وقت في

  . 2019 عام خالل العالم

 

ً حزم شملت اإلجراءات من كبيراً  عدداً  العالم دول أغلب تبنت ، للجائحة السلبية اآلثار من للحدو   ، ضخمة تحفيزية ا
 هي النقدية السياسة تدابير كانت وقد للجائحة، واالقتصادية اإلنسانية التبعات لتخفيف أساسي بشكل توجيهها تم

 أقساط مدفوعات وتأجيلالفائدة  أسعار في متتالية تخفيضات إجراء شملت حيث لألزمة، االستجابة في األول الخط
 والطيران والمتوسطة الصغيرة المشروعات قطاعات أهمها ومن المتأثرة، القطاعات على المستحقة القروض

 القطاع أجور من جانب الدول بعض تحملت كذلك، .والسيولة االئتمان دعم ل إجراءات تبني تم كما والسياحة،
 وتأجيل الدول، من عدد في والمياه الكهرباء مثل الحكومية الخدمات رسوم من إعفاءات تقديم وتم الخاص،

  .العمالة كثيفة مشروعات كونها الرأسمالية المشروعات على اإلنفاق تحفيز إلى إضافة الضرائب،

  

 2432كمجموعة حوالي  ةيفي الدول العرب ةيبلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارو في ظل هذه الظروف ، 
 جةيكنت ، 2019في المائة بالمقارنة مع عام  11.5معدل انكماش قُدر بحوالي  مسجالً  2020دوالر عام  اريمل

ي ف ةيالعالم ةيحتى في أعقاب األزمة المال ها مثل ةيلم تعرف الدول العرب انكماش ، وهو األوضاع المذكورة ريلتأث
للجائحة بحوالي  جةينت 2020في عام  ةيالمحلي اإلجمالي في الدول العرب الناتج . تُقّدر الخسارة في 2009عام 
باستثناء  ةي. وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي في كل الدول العرب 2015الثابتة لعام  دوالر باألسعار اريمل 221

، حيث بلغ   2020 خالل عامالتي حققت نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي  دةيالوح ةيمصر التي كانت الدولة العرب
  وفقا لصندوق النقد الدولي . 2021في المائه عام  3.3في المائه بينما سجل  3.6

 األكثر القطاع يعد أنه كما العالمي، االقتصاد في وديناميكية حيوية القطاعات أكثر من والسفر السياحة قطاع يُعد
 قبل من المتخذة االحترازية لإلجراءات نتيجة 19 -كوفيد جائحة تداعيات جراء االقتصادية القطاعات بين من تضرراً 

 نسب على انعكس مما الجزئي، أو الكلي باإلغالق يسمي ما تطبيق في تمثلت التي الوباء، انتشار من للحد الحكومات
 والسفر، السياحة قطاع أداء في مسبوق غير ارتباك ذلك عن نتج .سواء حد على والنامية المتقدمة الدول في النمو

 في 80 و 60 بين ما تتراوح بنسبة القطاع عائدات تراجع إلى أدى مما العالم دول في الطيران رحالت وتوقف
  . السياحية العائدات من دوالر مليار 1170 إلى 910 قدرها خسارة يمثل ما وهو المائة،

ً حزم العربية الحكومات تبنت اإلطار، هذا في  السياحة، قطاع على السلبية التداعيات تخفيف تستهدف السياسات من ا
 هذه وتنوعت .لديها العمالة على اإلبقاء من وتمكينها التشغيلية، بالتكاليف الوفاء على مؤسساته قدرة وضمان

 حكومية وضمانات ميسرة، بكلفة والسيولة االئتمان مصادر إلى القطاع مؤسسات نفاذ تسهيل بين ما التدخالت
 القروض، على الفائدة ومدفوعات أقساط من القطاع مؤسسات وإعفاء القطاع، هذا إقراض في للتوسع للبنوك
 في السياحة قطاع تلقاها التي الصدمة أثر الحتواء األخرى التدخالت من وغيرها عليها، المستحقة الضرائب وتأجيل
 بشكل توقفه وعدم القطاع عمل استمرارية لضمان مختلفة أشكال دعماًب العربية الدول مختلف قدمت .العربية الدول

  .WTO, (2020) اإلمكان بقدر خسائره تقليص ومحاولة تام
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خطت الدول العربية خطوات مهمة لتحقيق التكامل االقتصادي منذ و عند الحديث عن التجارة العربية البينية ، 
السلعية وإزالة الحواجز إطالق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية 

التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى االتحاد الجمركي العربي الذي سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق 
العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل االقتصادي. وحرصت البلدان العربية مؤخًرا على إدماج 

جارة البينية إدراًكا لألهمية االستراتيجية لهذا القطاع، وخطوة نحو التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير الت
من الناتج المحلي اإلجمالي، ونحو  % 48تعميق التكامل االقتصادي العربي في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 

لدول بين امن مستويات التشغيل. توجت هذه الجهود بإقرار االتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات  % 54
العربية كاتفاقية مستقلة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خالل 

م. من شأن تفعيل العمل بهذه االتفاقية زيادة مستويات التجارة البينية العربية إلى 2019النصف الثاني من عام 
ية الدولية األخرى، ودعم فرص النمو والتشغيل. كما يتطلب دعم التكامل المستويات المماثلة في التكتالت االقتصاد

  اإلقليمي أيًضا جهود موازية لحفز االستثمارات وانتقاالت رؤوس األموال العربية البينية.

 

 

 2030أن خطة  إذأن األمم المتحدة تدعم تنفيذ البرامج على المستوى اإلقليمي، و من واقع اإلقتصادات العربية ،  
تركز على التنفيذ على المستوى الوطني حيث تأخذ الدول األعضاء زمام المبادرة وتقوم بتكييف الخطة بما يتناسب 

مع احتياجاتها الوطنية. تعتمد الخطة أساليب جديدة من الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين تتمثل بإعطاء 
في مجال التنمية. باإلضافة إلى التركيز على دور أكبر للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء آخرين 

، وذلك على المستوى 2030المساءلة واعتماد ثالثة مستويات لمتابعة واستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة 
العالمي واإلقليمي والوطني.على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها وال تزال تواجهها المنطقة العربية منذ 

ل العديد من الدول العربية جهوًدا ملحوظة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تنفيذ عقود، تبذ
يتطلب  17للتنمية المستدامة وأهدافها الـ  2030مختلف التوصيات العالمية. على الرغم من ذلك، فإن تحقيق خطة 

  قليمية، خصوًصا تلك المتعلقة بآثار النزاعات.معالجة قضايا التنمية بطرق جديدة تتالءم مع التحديات الوطنية واإل

  

بقة متساوًيا في المنطقة التقدم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية على مدى الخمسة عشر عاًما السا لم يكن
فباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، كان التقدم متواضعًا في بعض الدول العربية ومتراجعًا أو سلبيًا  ، العربية

في أخرى، فالدول التي واجهت تحوالت سياسية وانتفاضات في األعوام األخيرة شهدت انكماًشا اقتصاديًا، في حين 
في التقدم لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.  واجهت الدول التي ما زالت تعاني صراعات وحروبًا ضربة قاسية

تحقيق  وويسبب الخراب الهائل للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ففي تلك الدول خسائر فادحة لمساعيها نح
وبمجرد إعادة بناء السلم واألمن في الدول التي تمزقها الحروب والصراعات؛ سيكون  ، أهداف التنمية المستدامة

 يق نحو أهداف التنمية المستدامة.ركيز على إعادة البناء والتنمية لتمهيد الطرهناك ت

 

المنطقة العربية تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية وبشرية كبيرة، منها تحديات التنمية البشرية. إذ تواجه 
عجزت المجتمعات العربية من استثمار اإلمكانات والطاقات البشرية الهائلة الموجودة لديها في كافة المستويات. 
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وإنما األفراد والدول شريكة في تحمل مسؤولية  فالتنمية االقتصادية واالجتماعية هي ليست مسؤولية الحكومات،
التنمية الشاملة. حيث أصبح اليوم رأس المال البشري أهم كثيًرا من رأس المال التقليدي؛ وكلما زادت جودة التعليم 

أصبح الوضع االقتصادي في معظم الدول  ، إذ لذلك تأثير إيجابي على المجتمع وإدارة المواهب بشكل صحيح؛ كان
ية بحاجة إلى مراجعة جادة، كما ستكون كل دول المنطقة مهددة باالنفجار الديموغرافي؛ فقد تضاعف عدد العرب

  السكان خالل العقود الثالثة األخيرة وما زال العدد في ارتفاع. 

ذي يظهر لإّن اإلشكالية االقتصادية تبقى سببًا في ما تشهده دولنا اليوم، من استمرار التأزم االقتصادي واالجتماعي ا
في الفقر واألمية والتخلف وانكشاف األمن الغذائي وارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب، وزيادة نسبة 
االقتصاد غير الرسمي، مع تراجع األداء اإلداري للحكومات ممثًال بكبر حجم القطاع العام، وتراجع التنافسية 

عف الترابط والتبادل االقتصادي العربي، وخاصة في المجالين واإلنتاجية، وزيادة الهشاشة في البنى اإلنتاجية، وض
االستثماري والتجاري وعدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وتراجعًا في البيئة، وعجًزا مزمنًا في 

 المياه.

 

 

تحول االقتصادات العربية  في خضم التطورات العالمية حاليًا في إطار الثورة الصناعية الرابعة، الحاجة ملحة إلى
يوفر التحول نحو اقتصاد  ، إلى اقتصاد المعرفة، حيث ال تزال مساهمة الدول العربية محدودة في هذا المجال

المعرفة فرص كبيرة لتعزيز النمو االقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل، سواًء تعلق األمر بالقطاعات 
التقليدية مثل الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكنها االستفادة من التطور التقني المتسارع لدعم اإلنتاجية 

التي ترتبط بالتقنيات الحديثة التي برزت في إطار الثورة الصناعية الرابعة مثل  والتنافسية، أو ما يتعلق بالقطاعات
الذكاء الصناعي، وأنترنت األشياء، والبيانات الكبيرة، والتقنيات المالية، وتخزين الطاقة وغيرها من التقنيات التي 

م استعراضها، البد من المراجعة وفي ضوء هذه التحديات والفرص التي ت بإمكانها دفع معدل نمو الدول العربية.
اصل ، ومنها بشكل متوعلى أداء االقتصادات العربية  لمتغيرات االقتصاد الكلي واإلصالح االقتصادي والتي ستؤثر

م، ولعل أهم ما تم بشأنها ومن ثم المكاسب والخسائر التي تحققت في هذا الميدان، 2030خطة التنمية المستدامة 
لعربية مجموعة من التطورات العالمية والتحوالت اإلقليمية التي أثرت على أدائها فقد شهدت االقتصادات ا

االقتصادي، والتي يمكن تقسيمها حسب التطورات التي شهدها االقتصاد العالمي واالقتصادات العربية إلى فترتين 
أثناء مثل الفترة األولى قبل ورئيسيتين اتسمت كل منها باتجاهات متباينة ألداء االقتصاد الكلي للدول العربية. تت

م، فيما تتمثل الفترة الثانية المرحلة بعد األزمة المالية العالمية حتى عام 2008األزمة المالية العالمية عام 
م، والتي تضمنت متغيرات هامة جًدا منها العولمة ومرحلة ما بعد العولمة، االقتصاد الرقمي والشمول 2019

  البتكار واإلبداع، والمفهوم الواسع والشامل للتنمية المستدامة، والتنويع االقتصادي.المالي، اقتصاد المعرفة وا

  

 خارجية التي تواجه الدول العربية.الداخلية و ال اإلقتصادية التحديات ثانيا :

  

، وتفشى بسرعة ليطال كافة الدول  2019عام  اواخرفي  ) 19 -فيروس كورونا المستجد (كوفيد واجه العالم
 في القطاع المالي والمصرفي وقطاعات اقتصادية عدة مسببة دخول االقتصادرا كبيررا صاداتها وليلحق ضواقت

أسعار النفط وإنخفاض الطلب  وأدت تبعات كورونا على المنطقة العربية إلى تهاوي،  العالمي مرحلة الكساد
 ،وإلى تباطؤ نمو االقتصادات العربية تعتمد عليها بعض الدول، العالمي عليه، وإنخفاض السياحة الداخلية التي

وبآثار  و الناتج المحلي اإلجمالي  تداعيات األزمة في آثار مباشرة على القطاع المالي والمصرفي وقد انعكست
اشرة وغير المب وتجسدت هذه األزمة وتبعاتها المباشرة ،تمثلت بالتباطؤ االقتصادي في الدول العربية غير مباشرة

ي العامة ف اإلقتصادية وضاعتراجع األبدورها في نهاية المطاف في ، اتخذتها الدول العربية منها والتدابير التي 
 سلسلة من التبعات المتالحقة التي ، منذ بداية فيروس كورونا شهدت الدول العربية، إذ معظم الدول العربية
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م وظلت تالحقه لعدة  2008في عام  عالمياستدعت آثارها ذكريات األزمة المالية العالمية التي عصفت باالقتصاد ال
األزمة ومع حالة أعلى من عدم اليقين، فقد تأثر االقتصاد العالمي عبر  سنوات، لكن مع اختالف كبير في مسببات

 العالمية وأسواق السلع األولية و ، وهي جانب العرض، وجانب الطلب، والثقة في أسواق المالعدة  قنوات رئيسة
  لمحلي اإلجمالي .بالتالي الناتج ا

  

ً و قد   ، وهناك تفاؤل حذر حول آفاق نموه المستقبلية مع تخفيف  2020خالل عام  شهد االقتصاد العالمي انكماشا
وتباطؤ النمو  وقد تتطور حدة سلبية اآلثار االقتصادية ، والعودة لألوضاع الطبيعية رازيةاالحتراءات اإلج

   .مةت هذه األزااالقتصادي العالمي حسب تطور

  

تها وبحكم عالقا دول العربية فال ، جانبي المالية العامة واالقتصاد العربية بمعزل عن آثار األزمة على الدوللم تكن 
نشاط  العالمية تؤثر وتتأثر باألحداث والظروف العالمية، حيث أثر فيروس كورونا على االقتصادية ومكانتها

إنخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط و  السلبية للركود االقتصادي العالمياالقتصاد المحلي باإلضافة إلى اآلثار 
ي النفط وبالرغم من األثر السلبي على نمو االقتصاد غير ، مسبوقة في األسعار الذي شهد انخفاضات حادة غير

اق لدعم ات اإلنفبمستوي الدول العربية م االمخطط له مع التز عنزانية وما يصاحبه من تفاقم في عجز المي
الناتجة عن  اتيبشكل ملموس بالتداع ، 2020 في عام ةيتأثر األداء االقتصادي للدول العرب، إذ  االقتصاد المحلي

  . 2021ر االقتصادي العربي الموحد استنادا الى التقري، 19 -ديجائحة كوف

  

 من خالل االنخفاض الحاد في حجم ةيعلى األداء االقتصادي في المنطقة العرب سيهذا الوباء بشكل رئ وأثر 
 والنقل احةيإجراءات اإلغالق الحتواء الوباء على عدد من القطاعات مثل الس رياالقتصادي بسبب تأث النشاط
 في الناتج المحلي ريمثل الفنادق والمطاعم والمقاهي. ونتج عن ذلك انخفاض كب افةيالتجزئة وخدمات الض وتجارة

 التي اتخذتها الدول ريالتداب جةيالعام، نت نيفي عجوزات الموازنات العامة والد رةيكب ادةً يز ليوتسج اإلجمالي
 ةيالفور اإلعانات ميمن آثار الوباء على الصحة العامة، ودعم الشركات والعمال في القطاع الرسمي، وتقد فيللتخف

 ساتالمؤس حتى لمن هم خارج شبكات األمان االجتماعي، وكذلك ةينيوع ةينقد التيفي شكل تحو رةيللطبقات الفق
  . الرسمي ريفي القطاع غ نيواألفراد العامل

  

 أخرى متمثلة في انخفاض الطلب ةيبصدمة اقتصاد ضايللنفط أ سةيلما سبق، تأثرت الدول المصدرة الرئ إضافة 
 الدول أعضاء نيوانخفاض إنتاجه في إطار اتفاق "أوبك+" ما ب ةيالنفط وهبوط أسعاره في األسواق العالم على

 ةيالمنتجة للنفط من خارج المنظمة. أما الدول العرب سةيالبلدان المصدرة للبترول، والدول المصدرة الرئ منظمة
 همأ لتباطؤ النمو في اقتصادات جةيوتراجع الطلب الخارجي نت احة،يبانخفاض عائدات الس ضايفتأثرت أ األخرى،

 ةيلداخلا وتباطؤ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. وباإلضافة إلى الجائحة، واصلت األوضاع ن،ييالشركاء التجار
من ناحية اخرى و إستنادا إلي ،  األخرى ةيعلى األداء االقتصادي في بعض الدول العرب ةيالموات ريغ راتهايتأث

في المائه ، بعد  2.8االقتصاد في المملكة العربية السعودية بمعدل ، نما  2021تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 
في المائه وهو اكبر اقتصاد عربي ومن مجموعة العشرين ، ومن الجدير  4.1بمعدل  2020ان انكمش في عام 

  وفقا لصندوق النقد الدولي. 2021باالشارة حققت جميع الدول العربية االخري معدالت نمو ايجابية في عام 

 حيث ارتفع العربية، للدول المالية األوضاع على 19 -كوفيد جائحة بتداعيات الخارجي العام الدين تطورات ثرتتأ
 364.9حوالي  إلى ليصل المائة، في 8.0 حوالي بلغت بنسبة بيانات عنها المتوفرة العربية للدول رصيده إجمالي

 تراجع إجمالي بالُمقابل، . 2019 عام بنهاية دوالر مليار 337.8 بحوالي ُمقارنة ، 2020 عام بنهاية دوالر مليار
 ، 2020عام  بنهاية دوالر مليار 25.6 حوالي إلى ليصل المائة، في 11.6 بحوالي الخارجي العام الدين خدمة

 لالستفادةالمؤهلة  الخمس العربية الدول بين من أنه العلم مع . 2019 عام بنهاية دوالر مليار 28.9 بحوالي ُمقارنة
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 عام في مجموعة العشرين أطلقتها التي الرسميين الثنائيين للدائنين المستحقة الديون خدمة سداد تعليق مبادرة من
 واليمن، والقمر، وموريتانيا، جيبوتي، من كل في ممثلة المبادرة هذه من تستفيد عربية دول أربع هناك ، 2020

  .المبادرة من الصومال تستفد لم فيما

المحلي  الناتج إلى الخارجي العام الدين إجمالي نسبة ارتفعت فقد الخارجية، المديونية بمؤشرات يتعلق فيما
 المائة من في 42 حوالي إلى لتصل مئوية، نقاط 3.5 بحوالي بيانات عنها المتوفرة العربية للدول بالنسبة اإلجمالي

 جاء . 2019 عام بنهاية المائة في 38.5 حوالي بلغت بنسبة مقارنة ، 2020 عام بنهاية اإلجمالي، المحلي الناتج
 سجل الجارية الذي باألسعار اإلجمالي المحلي بالناتج مقارنة الخارجي، العام الدين نمو وتيرة لتساُرع كمحصلة ذلك

 في السلع والخدمات من الصادرات إلى الخارجي العام الدين خدمة نسبة ارتفعت كذلك . 2020 عام خالل انكماشا
 بنهاية المائة في 14.4 حوالي إلى لتصل مئوية نقطة 2.8 بحوالي كمجموعة بيانات عنها المتوفرة العربية الدول

التقرير اإلقتصادية العربي الموحد ، ( 2019 عام بنهاية المائة في 11.6 حوالي بلغت بنسبة مقارنة ، 2020 عام
2021 (.   

  

  

  

العمل على و من أجل التصدي للجائحة و سبل التعامل معها و النهوض بالواقع اإلقتصادي العربي ، ال بد من 
 أنظمتها لمعلومات اإلدارة المالية ، مما يتيح الحصول على تخطيط الموارد المؤسسية لتشغيل استخدام تطبيقات

 ينبغي على صناع السياساتواالوبئة االخرى مستقبال ، كما  لفيروس كورونا المخصصات والنفقات لالستجابة
العامة  الصحية واالقتصادية ومخاطر المالية حجمها بمرونة للتصدي للمخاطر وضع خطط للطوارئ يمكن تعديل

 اإلنفاق الحكومي، وزيادة تعزيز كفاءة اتيجب على الحكوم، و  تفشي األوبئة المتكررة التي تنشأ عن حاالت
لدين ا ، وتعزيز إدارة إعداد الميزانية العامة للدولة الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية ات غير النفطية، وتوجيهاإليراد

و القطاع الخاص ،وتشجيع ودعم االبتكار والبحث العلمي  وتعزيز االستثمارات الحكومية العام، والنمو االقتصادي
ضمان و طريق تيسير األوضاع المالية، الطلب والثقة عن بدعمة ك المركزيوقيام البنوالرقمنة االقتصادية بجانب 

ون يجب أن تككما  المالية المحلية والدولية ، وتعزيز السيولة في األسواقات السلعية تدفق اإلئتمان إلى القطاع
والتسهيالت  والخاص وتقديم الدعم حقيقية بين القطاعين العام إنشاء شراكة ومحددة زمنيا،  خطة اإلصالح

 .الغذائية والدوائية والقطاع الزراعي ات الصناعاتلقطاع

  

 روسيا بين الخالف في النزاع الروسي األوكراني ، إذ أن جذورواجهت الدول العربية تحدي خطير يتمثل  
 أوكرانيا، بها تطالب أراضا،روسية بينما تعتبرها والتي 2016 العام في القرم لجزيرة روسيا ضم الى وأوكرانيا تعود

 نووية دولة تعتبر التي ونزع سالحها أوكرانيا ازاء اليها أمنية ضمانات بتقديم للغرب روسيا من المتكررة والطلبات
  الحياد . على تكون وأن

  

  

  الغذائي األمن مخاوف يفاقم قد أوكرانيا في النزاع بسبب والغذاء الطاقة أسعار ارتفاع أن من الدولي حذر البنك
 انعدام الى تؤدي قد العالمية الغذاء أسعار ارتفاع افريقيا ( الدول العربية ) وأن وشمال األوسط الشرق في القائمة
 والزيوت والشعير والذرة القمح مصدري كبار من روسيا وأوكرانيا لكون نظرا اجتماعية واضطرابات الغذائي األمن

  الدول . لتلك النباتية

من  في المائه  60 بنسبة وروسيا أوكرانيا على ذلك، على كمثال الكبيرة ، السكانية الكثافة ذات مصر تعتمد 
 أخرى مصادر الى وستلجأ 2022 لنهاية هذا العام يكفي استراتيجي مخزون ولديها القمح من السنوية احتياجاتها
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 ارتفاع الى سيؤدي القمح أسعار في إذ أن االرتفاع بذلك فيما إذا أستمر النزاع  ، اعالنها حسب في التوريد بديلة
  المدفوعات . ميزان في وزيادة العجز الخارج من الواردات فاتورة

روسيا  من القمح واردات على واليمن وليبيا ولبنان مصر وخصوصا العربية الدول لمعظم الكبير االعتماد ان
األمر  المحدود، الدخل ذوي على وتأثيرها األسعار ارتفاع مع وخاصة العربي الغذائي لألمن تحديا يمثل وأوكرانيا

واالعتماد  وغذائية زراعية مشاريع في االستثمار خالل من كبرى وأهمية أولوية الغذائي األمن ايالء يستدعي الذي
  العربي . الوطن امتداد على للزراعة قابلة وأراض وفيرة مالية موارد ظل في الذات على

 والحرص الطاقة، أسواق استقرار على المحافظة أهمية كما أكدت الدول العربية النفطية في إطار أوبك + ، على
 نتيجة مدخوالتها بزيادة متوقعة غير مالية لمكاسب الخليج دول ذلك . و في هذا السياق ، تحقق تحقيق على

 المرتبطة التحتية والبنية الضخمة مشاريعها لتمويل اضافية موارد سيمنحها مما والغاز، النفط أسعار الرتفاع
 فرض الى الحاجة دون اقتصاداتها تنويع في وسيساعدها الطاقة المتجددة، مصادر ذلك في بما النفط بعد ما باقتصاد
 تحقق أن المرجح فمن ، 2022 العام في أوأعلى دوالر 100 النفط برميل سعر متوسط بلوغ جديدة وأن ضرائب

 عام في االجمالي المحلي الناتج من في المائه 4.9 بلغ الذي الموازنة في العجز من بدال كبيرا فائضا ماليا السعودية
المالية   مواردها لزيادة النفط على تعتمد والتي له المصدرة للدول حافزا يعد النفط أسعار أرتفاع أن كما 2021

المستوردة  للسلع العالمي التضخم بسبب ستنخفض االستفادة تلك فان النفط، أسعار ارتفاع من االستفادة من وبالرغم
  الخارج . من قبلها من

   

، إذ من المتوقع أن )  2022إستنادا إلى مصدر اإلتجاهات المحتملة في مناطق العالم بحسب مؤسسة ستراتفور ( 
يؤدي التضخم المصحوب بالركود و إرتفاع أسعار السلع األساسية و أسعار الفائدة العالمية المرتفعة إلى إبطاء 

بالنسبة إلى مستوردي الطاقة في المنطقة العربية ، و بشكل خاص البلدان النمو في المنطقة العربية وال سيما 
األكثر إعتمادا على السلع الواردة من روسيا و أوكرانيا . و إستنادا إلى هذا التقرير ( ستراتفور ) ، فإن دول 

نذر ، األمر الذي ي شمال أفريقيا تعاني من التأثيرات السلبية للتضخم و إرتفاع أسعار الغذاء و السلع األساسية
  بتفاقم األزمة اإلقتصادية في دول شمال أفريقيا التي تفتقر إلى اإلحتياطات المالية الكافية .

يعتبر تحقيق التكامل اإلقتصادي العربي السبيل المهم و الضروري لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدول العربية 
 ع الروسي األوكراني .و هنا أذكر على سبيل المثال ال الحصر ، النزا

  

     

 ،تحويلي  ومتكامل  شامل و برنامج  ،)  19(و في إطار مواجهة كوفيد  2030خطة التنمية المستدامة لعام تمثل 
، في سبتمبر 2030م، والشراكة. تم اعتماد خطة برنامج عمل ألجل الناس، والكوكب، واالزدهار، والسال و تمثل
في األمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة وتغير  ، من قبل جميع الدول األعضاء2015

  المقبلة. 15المناخ على مدى السنوات الـ 

   

تتألف الخطة من أربعة عناصر هي: اإلعالن، وأهداف التنمية المستدامة، ووسائل التنفيذ والشراكة العالمية، 
خطة طموحة يمكن من خاللها تحقيق تحول كلي على  2030والمتابعة واالستعراض.اعتبر المجتمع الدولي خطة 

المستوى العالمي في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في األساس على حقوق اإلنسان لتحقيق التنمية 
غاية فرعية تتوافق مع أهداف األلفية الستكمال مالم  169هدفًا رئيًسا و 17المستدامة. قسمت أهداف الخطة إلى 

ابط بين أركان التنمية نطاقات واسعة من خالل األهداف والغايات التي تعكس التر 2030تغطي خطة   يقه.يتم تحق
هناك تحديات سياسية وأمنية في المنطقة، أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، و في هذا السياق ، المستدامة

راق واليمن وليبيا، وظاهرتي التطرف ، حيث " النزاعات المسلحة والصراعات في دول مثل سورية والع2030
تؤثر سلبًا على مكتسباتها التنموية، كما أن زيادة موجة إذ واإلرهاب اللتين أصبحتا تهددان المجتمعات العربية، 
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 ةالمهجرين قسرًيا والالجئين والنازحين نتيجة لالضطرابات، فاقمت من الضغوط ليس على الدول المعنية والمجاور
في  إذ أن استمرار حالة الحرب والصراعات العرقية واأليديولوجيات المختلفة ، من دول العالم بل كذلك على عدد

يزيد من  ، في سياسات المنطقة، إضافة إلى استمرار تدخل الدول الكبرى  ، 19بجانب كوفيد  المنطقة العربية
و هذا يشكل بمجمله أحد أهم التحديات  19، و يعيق المعالجة الجذرية لكوفيد  العوائق ضد تحقيق أهداف التنمية

  التي تواجه الدول العربية .

  

إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي و دورها في تعزيز قدرة ثالثا :
  اإلقتصادات العربية .

   

  

بشكل جوهري في تعزيز قدرة اإلقتصادات العربية ،  يساهم إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي
وقد أظهرت الدراسات مدى  ، تحقيق التنمية المستدامة الشاملةتمارس التكنولوجيا واالبتكار دوًرا هاًما في إذ 

كأداة حاسمة لتحقيق األهداف في إطار الثورة المعرفية، ،  تكنولوجيا واالبتكار في التنميةمساهمة العلوم وال
من أهداف التنمية المستدامة على إقامة هياكل أساسية قادرة على  9وتسارع التقدم التكنولوجي، ويركز الهدف 

إذ أنه عنصر أساسي في معظم األهداف ،  ميع والمستدام، وتشجيع االبتكارالصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للج
والعمل الالئق ونمو االقتصاد، والمجتمعات المحلية  المعنية بالصحة والرفاه، والتعليم، والمساواة بين الجنسين،

المستدامة، والمناخ، والسالم والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات، إذ تعتبر التكنولوجيا واالبتكار محورين 
  في عالمنا العربي. 2030مركزيين ترتبط وتعتمد عليهما كل أهداف التنمية المستدامة 

   

ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالستفادة من ،  لتكنولوجيا واالبتكار في التنميةاواقتناًعا بأهمية دور 
موضوع االبتكار، البد من االعتماد على التكنولوجيات الجديدة في التنمية االقتصادية، وهي موجهة إلى الدول التي 

وتشمل هذه التوصيات وضع  ، االبتكارجاهزة للبحث والتطوير و لديها هياكل أساسية متقدمة نسبيًا ومنظومة
سياسات تأخذ بتطورات التكنولوجيا البازغة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، 

وتخصيص الموارد المالية الالزمة لتشجيع المؤسسات الوطنية على االستثمار في هذه التكنولوجيات والمساهمة 
ليجي، مصر، األردن، لمجموعة األولى من الدول العربية، دول مجلس التعاون الخفي تقدم العلوم؛ هذه تشمل ا

المجموعة الثانية من الدول العربية عليها القيام بوضع إجراءات تمويلية تحفيزية لتعزيز ، بينما   المغرب وتونس
لديها رؤى وطنية طويلة  االبتكار الوطني ودعم ريادة األعمال، وهي موجهة إلى الدول ذات الدخل المتوسط، التي

وتشمل هذه التوصيات توفير التمويل لدعم تأسيس الشركات  ، ة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارالمدى ومنظومة جيد
الناشئة، ودعم البحث والتطوير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم األسواق المالية التي تساعد في نشر 

  أس المال المخاطر، وإنشاء صناديق استثمار من أجل تعزيز االبتكار.التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز ر

   

في سياق الدول العربية والتي تعتبر  4Gالثورة الصناعية الرابعة يشكل إقتصاد المعرفة و البحث العلمي جوهر 
تحدي كبير وحافز مهم للتقدم وخدمة التنمية االقتصادية في الدول العربية ، من خالل إتاحة المعارف ذات الصلة، 

شهد العالم تطورات تكنولوجية سريعة ، بفعل االتصاالت الفائقة السرعة والميسورة الكلفة، والحوسبة القوية،  إذ
ابية والتخزين السحابي الهائل من البيانات. وقد أدت هذه التطورات إلى اعتماد منظومة األمم والخدمات السح

المتحدة عدًدا من التكنولوجيات الرائدة والرقمية، لما لها من دور أساسي في تسريع تنفيذ أهداف التنمية 
ى من الثورة الصناعية الرابعة. المستدامة، على غرار البيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيات أخر

البد من تسليط الضوء على أهمية الثورة الصناعية الراهنة والتحديات اإلنمائية الرئيسية في الدول العربية. ويبين 
أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أدت إلى آثار مزعزعة طالت جميع مجاالت الحياة. ومع ذلك يؤدي التقارب 
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تحسينات ال تحصى، تظهر في آثارها اإلجمالية،وقد نجحت التطبيقات المتعددة التخصصات  في التكنولوجيات إلى
  .، في بعض الدول العربية والعالمفي زيادة التحسينات وفي تحقيق إنجازات كان يعتقد أنها مستحيلة

  

في  2030ستدامة لعام الثورة الصناعية الرابعة بما لها من قدرة على دعم التنفيذ الفعال لخطة التنمية المتتيح 
الدول العربية، فرًصا استثمارية مربحة في مجاالت عدة، منها إعادة اإلعمار، والتنبؤ بالكوارث والتعافي منها، 

وإدارة أزمة الالجئين وحلها، وتمكين المرأة، وصنع السياسات، واالستهالك المسؤول للموارد الطبيعية وإدارتها 
ة الشاملة، والتصنيع ذات القيمة المضافة، وهذه المنطلقات تهيء أساسيات االنطالق المتكاملة، والتنمية االقتصادي

  من التكنولوجيا في العالم وبعض الدول العربية. G5للجيل الخامس 

   

لعل التحول العالمي وخاصة العربي، نحو الطاقة المتجددة ومصادر النفط غير التقليدية نتيجة تذبذب أسعار النفط 
لدى العديد من صانعي القرار في الدول النفطية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي والعراق  وتنامي القلق

والجزائر وليبيا ، بشأن المستقبل االقتصادي واآلثار المترتبة على هذا التطور السلبي على اقتصاد هذه الدول ، 
ما يزيد من صعوبة األزمة، حيث تشهد وتأتي هذه التغيرات االقتصادية في ظروف عالمية وإقليمية غير مستقرة؛ م

مناطق اإلنتاج توترات سياسية، خاصةً منطقة الشرق األوسط، وروسيا التي تواجه حربًا باردة جديدة مع الطرفين 
األوروبي واألمريكي، فضالً عن العوامل المناخية الدافعة لزيادة االستهالك العالمي خالل فصل الشتاء، والتي كان 

ا أن تزيد أسعار النفط ال أن تنخفض. لذا البد من الوقوف على األسباب والسيناريوهات الكامنة من المفترض معه
  وراء انخفاض سعر النفط، على نحو يمكن معه طرح عدد من البدائل لمواجهة التداعيات المحتملة.

  

  

خططها التنموية الوطنية  ، بمساندة الدول إلدماج أهداف التنمية المستدامة فيبشكل دؤوب األمم المتحدة  تعمل 
 ورصد التقدم المحرزو التي تشمل إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي ،  والمتابعة اإلقليمية، 

باالستناد إلى البيانات الرسمية، مؤكدة على الحاجة إلى اعتماد مسار يعزز آليات الحوار وبناء الشراكات لكي تعود 
بفوائدها على الجميع، وضمان أال يتخلف أحد عن مسار التنمية.وبما أنه ال توجد أجندة  خطة التنمية المستدامة

للتنمية تناسب الجميع، فإن كل دولة عربية وضعت خطة عمل إنمائية خاصة بها، طبقًا لظروفها المحلية ومستوى 
ألهداف التنمية المستدامة التنمية فيها. ويجب أن تكون خطط التنمية الوطنية متوافقة مع الرؤية التحويلية 

والمقاصد المرتبطة به، وأن تأخذ في الحسبان التداخل والتضافر بين القطاعات المترابطة، كقطاعات الغذاء والماء 
  والطاقة التي تحتاج تشابكاتها المعقدة إلى تحقيق التوازن بين نواحيها المختلفة لضمان أمن توافرها.

  

  

العربية يتمثل في كيفية تأمين تمويل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وكيف  يظل الهاجس الرئيسي لبعض الدول
يكون تمويال مستداًما قادًرا على تنظيم وزيادة الموارد المحلية من خالل نظم أفضل وأكثر كفاءة نحو تحصيل 

ية أكثر استقراًرا الضرائب ودمج القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي للدولة وتفعيل أدوار للمجتمعات المحل
، وهنا تبرز األدوار المطلوبة من البنوك العامة والخاصة، والمؤسسات الوطنية التنظيمية المالية، لتقديم الحوافز 

ين ومؤسسات سيادية، وشركات التأمالصناديق التشكيل .  والمجتمع المدني المطلوبة لدعم دور القطاع الخاص
المدخل األكثر أهمية لضمان نجاح سياسات وبرامج خطة التنمية ،  المستدامتمويل ال و العطاء االجتماعي،

هتمامات ا المستدامة، وبه يمكن تحويل اإلرادة السياسية لقدرة تنفيذية واعية، لذا يأتي التمويل المستدام على قمة
  .ربيةقتصادات العقدرة اإل، في دعم إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي في تعزيز  الدول العربية
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تتمتع الدول العربية بوفرة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع معظم هذه 
الدول في الحزام الشمسي، متمتعة بأعلى فيض إشعاعي شمسي على مستوى العالم. كما تتمتع معظم دول المنطقة 

اقة الرياح لتوليد الكهرباء، عالوة على مصادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة أيًضا بإمكانات جيدة في مجال ط
الحيوية. وفي إطار تخفيض االستهالك المستقبلي من النفط والغاز، وللحفاظ على البيئة وتخفيض االنبعاثات من 

الكهربائي من محطات  محطات التوليد الحرارية، توجه العديد من الدول العربية إلى زيادة االعتماد على التوليد
التوليد التي تعمل على الطاقات المتجددة. وقد حققت اإلمارات واألردن ومصر والسودان وموريتانيا شوًطا كبيًرا 

في هذا المجال، وقطعت السعودية وتونس والجزائر بعض التقدم، بينما تسعى باقي الدول العربية للتوسع في 
  . الكهربائي استخدام تلك الطاقات في مجال التوليد

  

تعتبر الطاقة المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة واالستقرار والتقدم في الدول العربية، ومصدر مهم من 
مصادر الدخل القومي لعدد كبير من الدول العربية أخًذا في االعتبار فعالية إدارة وتنويع مصادرها األولية، 

تكنولوجياتها، وتأمين الحصول عليها بأسعار مقبولة من جانب وتحسين كفاءة وترشيد استخدامها وتوافر 
المستهلك، وقد أولت الدول العربية، خالل العقود الماضية، اهتماًما كبيًر بقطاع الكهرباء، وتمكنت من تحقيق 
ي إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذا القطاع، والطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الت

يمكن أن تعيد الطبيعة توليدها بشكل مستمر ، وبدون تدخل اإلنسان، مثل المياه وطاقة الرياح والطاقة الشمسية 
والطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية. تتميز الطاقة المتجددة عن الوقود األحفوري  نفط، فحم وغاز طبيعي 

ة، ومتجددة باستمرار، كذلك فهي طاقة نظيفة ال ينتج عن بأن مصادرها طبيعية وغير ناضبة، ومتوفرة في الطبيع
  إنتاجها تلوث بيئي.

  

، إذ تعتمد بلدان مثل النرويج وكندا وأستراليا أيًضا بشكل أساسي هناك تجارب مهمة في التعامل مع هذه القضية 
يًضا اقتصادات على صادرات السلع األساسية، بما في ذلك نسبة كبيرة من الهيدروكربونات، لكنها أصبحت أ

مواتية لألعمال التجارية القائمة على المعرفة. وال يوجد سبب يبرر عدم قدرة الدول العربية على اتباع الطريق 
نفسه لقيادة مرحلة التحول المقبلة في الطاقة، ومن المؤكد أن االستجابة الصحيحة لتحديات التحول المقبل للطاقة، 

جاالت، على أمل أن يدّر عائدات في نهاية المطاف. وينبغي على حكومات ليست مجرد إنفاق النقد في جميع الم
الدول العربية ضمان أن يكون لجميع استثماراتها معنى اقتصادي، خاصة بعد انخفاض عائداتها النفطية السنوية 

  إلى أقل بكثير من مستوياتها قبل عدة سنوات.

  

الخليجي والعراق والجزائر وليبيا ورؤيتها لعمليات اإلنفاق أن موازنات دول مجلس التعاون لعل من البديهي ، 
ما كسيؤثر على ميزانياتها، ،  أو إرتفاعها تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط، وبالتالي فإن انخفاض األسعار

 أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل أيًضا نقطة ضعف نتيجة لتذبذب أسعاره وتأثره بالعديد من العوامل
، تتوافر العديد من الوسائل أمام هذه في هذا البحث  الخارجية، ولمواجهة هذه المخاطر واإلشكاليات السابق ذكرها

الدول، وأهمها (الموازنة العامة للدولة، وتفعيل مصادر الدخل غير النفطية)، حيث تعد الموازنة العامة للدولة 
صدرة للنفط مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعاره، أي أنها المدخل بمنزلة الواجهة األولى التي تواجه بها الدولة الم

الذي يمكن للحكومة من خالله امتصاص اآلثار السلبية النخفاض أسعار النفط وتالفي عدم انتقاله أو التقليل من 
  ):2019( التقرير اإلقتصادي العربي الموحد ،  حدة انتقاله إلى باقي قطاعات االقتصاد الوطني، وهذه الوسائل هي

خفض اإلنفاق والتركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، خاصةً أجور القطاع  -
  العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز اإليرادات غير النفطية.

وجيه السياسة المالية لزيادة اعتماد سياسة مالية تعمل على زيادة تنويع مصادر اإليرادات المالية للدولة، وت -
  اإلنفاق االستثماري.
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وضع سياسة مالية واقتصادية تأخذ موضوع مخاطر تقلبات أسعار النفط بعين االعتبار عند إعداد الموازنات، مع  -
  وضع سياسات خاصة للتحوط من شأنها معالجة اختالالت الموازنة (العجز والفائض).

خسائر هدر الطاقة، وذلك بتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة وسن القوانين  تقليص دعم أسعار الطاقة، وتقليل -
  إليقاف هدر الكهرباء في المستقبل القريب.

  

استخدام الفوائض المتحققة من السنوات السابقة في معالجة هذه االختالالت، حيث عملت هذه الدول على تراكم  -
لة التراجع المؤقت في الدخل النفطي، وتوجيه أصول خارجية رسمية كبيرة، مما سيسهل عليها تجاوز حا

  مخصصاتها لإلنفاق االستثماري، ودعم البحث والتطوير واالبتكار كمصادر لتحقيق النمو والتنوع االقتصادي.

  

اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بالنسبة إلى اقتصادات الدول العربية، حيث ثمة بريق أمل في مصادر الطاقة  -
بعض هذه التقنيات مالئم تماًما لظروف الدول العربية وهذا صحيح باألخص في حالة الطاقة المتجددة، ألن 

  الشمسية الضوئية، فضالً عن االستفادة من احتياطات الغاز.

  

توسيع سلسلة القيمة، وربما أهم إجراء يمكن أن تتخذه الدول العربية للتهيؤ للتحول العالمي المقبل للطاقة،  -
لسلة القيمة الهيدروكربونية باتجاه التكرير والبتروكيماويات واألنشطة الصناعية، مثل صهر يتمثّل في دمج س

المعادن، والتي تتطلب مدخالت كبيرة من الطاقة.وهذه كلها أنشطة موجهة نحو التصدير، حيث تتمتع منطقة 
ي يًا، وموقعها الجغرافي فالشرق األوسط بميزة تنافسية هامة، بسبب احتياطياتها الهيدروكربونية الرخيصة نسب

منتصف الطريق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهو ما يجعلها مكانًا محتًما للصناعات التي تستهدف أسواق تلك 
المناطق الثالث، وفي الواقع وتحديًدا عندما تكون أسعار الطاقة العالمية منخفضة، يكون من المنطقي أكثر من أي 

يمة مضافة قريبة من َمصدر الطاقة، إذ إن زيادة القيمة المضافة تخفض نسبة وقت مضى، القيام بأنشطة ذات ق
  تكلفة النقل على القيمة اإلجمالية للسلع .

  

  

سبل تعزيز قدرة اإلقتصادات العربية و ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لتحقيق رابعا : 
  التكامل اإلقتصادي العربي .

  

أن قضية التكامل االقتصادي والسوق العربية المشتركة تعتبر من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك، 
والتي يجب أن ينتبه العالم العربي لها في ظل التطورات االقتصادية واهميتها في تعزيز قدرة االقتصادات العربية ، 

  .الدولية، والتكتالت االقتصادية الدولية

للتكامل االقتصادي، بعدان أساسيان، األول اقتصادي لتعزيز فرص التعاون االقتصادي والتجاري وأحياء فرص أن 
التكامل التنموي بجانب التعاون االجتماعي والثقافي وغيرها، والثاني سياسي لتوفير األمن واالستقرار، حيث 

ومي والسالم، وهذه األمور من غير المحتمل أن تشكل الدول أحياناً تكتالت ألسباب غير اقتصادية مثل األمن الق
  .تكون متوفرة بدرجة كافية في ظل غياب شكل معين من التدخل مثل إقامة منطقة جوار أو اتفاقية تكامل إقليمي

أن األهداف السياسية التفاقيات التكامل أو التعاون اإلقليمي تكون هامة وأحياناً ملحة، ولكن ما زال هناك رغبة في 
تتحقق بكفاءة وأن يراع صانعو السياسة تكاليفها ومنافعها االقتصادية، إذ أن التجارة واالستثمار يمكن أن  أنها

يكونا قوة هامة لتكوين وتدعيم العالقات السياسية بين الدول، ألن تكوين اتفاقية تكامل إقليمي أو إقامة منطقة 
الواقع يكون هذا حقيقي عندما تكون اتفاقية التكامل  جوار يزيد دائماً التجارة واالستثمار بين الشركاء، وفي
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اإلقليمي بين شركاء متوازنين نسبياً، والتي ترغب حكوماتهم أصالً في تحسين األمن وهذا العامل متوافر فيما 
يخص الدول العربية، وأيضاً عندما تكون المنافع والتكاليف من اتفاقية التكامل اإلقليمي، موزعة بطريقة عادلة 

ً نس   .بيا

من خالل دعم  "ويهدف التكامل االقتصادي العربي إلى جعل المنطقة العربية، "منطقة سالم واستقرار واكتفاء
وتعزيز التعاون االقتصادي وإطالق الحوار السياسي والتعاون االجتماعي والثقافي وغيرها، حيث يتحقق التكامل 

راف يغطي كافة مجاالت سياسة االقتصاد الكلي، االقتصادي من خالل حوار اقتصادي منتظم بين جميع األط
التجارة، والصناعة، واالستثمار، والسياحة، والنقل، والبيئة والتنمية المستدامة، والزراعة والمياه والطاقة 
وغيرها، وكذلك يتم من خالل تبادل منتظم للمعلومات واألفكار في كل قطاع للتعاون، بما في ذلك اجتماعات 

براء، ومن خالل نقل المشورة والخبرة والتدريب، وتنفيذ األنشطة المشتركة مثل الحلقات الدراسية المسئولين والخ
يمتد التعاون االقتصادي من أجل التكامل   .وورش العمل، ومن خالل المساعدات الفنية واإلدارية والتنظيمية

يا البتكار التكنولوجي، ونقل التكنولوجليشمل التعليم والتدريب والتعاون العلمي والتكنولوجي، عن طريق تحفيز ا
الحديثة ونشر المعرفة الفنية، ويمتد التعاون االقتصادي ليشمل مجال البيئية والتنمية المستدامة، من خالل منع 

تدهور البيئة، والسيطرة على التلوث وتأكيد االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بهدف ضمان التنمية المتواصلة ، 
 .  2030مرحلة الرؤى الوطنية السيما في 

تتوافر في الوطن العربي جميع مقومات التكامل االقتصادي، مما يجعل قضية التكامل ليست فقط ممكناً، بل متميزاً 
عن سواه من تجارب الدول األخرى وذي خصوصية تختص بها ، إذ يعتبر الوطن العربي من أغنى مناطق العالم 

في المائة،  55.7ل حصة الدول العربية من أجمالي االحتياطي المؤكد العالمي في احتياطي البترول الخام وتشك
، ويعتبر الوطن العربي سوق 2017أجمالي االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي عام  في المائة من  26.5وتشكل 

ي للدول مليون نسمة، وهي سوق مؤهلة لتحقيق التكامل االقتصادي، وناتج محلي إجمال 431واسعة قوامها 
  . 2020تريليون دوالر أمريكي عام  2.43العربية بلغ 

إن التكامل االقتصادي العربي يتحقق من خالل مجموعة متكاملة من المداخل، أولها المدخل التبادلي، منطقة 
ل دخالتجارة الحرة العربية الكبرى، االتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، بالتزامن ثانياً مع الم

اإلنتاجي أي االستثمارات العربية المشتركة من خالل تفعيل االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في 
مع ثالثاً  2022واتفاقية االستثمار الجديدة التي من المؤمل االنتهاء منها هذا االعام ) 2013الدول العربية المعدلة (

ئي العربي، الربط البرى العربي بالسكك الحديدية، الربط البرى للطرق، الربط مدخل البنية األساسية، الربط الكهربا
البحري بين الموانئ العربية وربط شبكات االنترنت العربية، مع ضمان حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال 

،  ألمن اإلنساني العربيبين الدول العربية . ويتعزز التكامل ويدعم باألمن المائي العربي واألمن الغذائي العربي وا
وان عدم تحقيق هذه الحزمة من العوامل ، أو تحقيق جزء بسيط منها ، يؤدى إلى حدوث خلل في مسيرة السوق 

  .العربية المشتركة والتكامل االقتصادي العربي

 رسومعلى الرغم من الظروف والمقومات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية بعد تخفيض ال
من تلك التي  في المائه  100 الجمركية والضرائب والرسوم ذات األثر المماثل على السلع العربية المتبادلة بنسبة

، إال أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي 1998كانت مطبقة في نهاية عام 
وى األهمية النسبية للتجارة العربية البينية ، ومن أهم هذه المشاكل لهذه المنطقة واهم دليل على أن ذلك تدني مست

  :ما يلي

  . ضعف القاعدة اإلنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية األساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .1

كية التعريفة الجمرمازالت تشكل القيود غير الجمركية صعوبات للمستثمرين والتجار، وعلى الرغم من تخفيض  .2
إلى الصفر إال أنها لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظراً لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود اإلدارية والنقدية 

  .والكمية

ضعف وسائل النقل البري والبحري، واالتصاالت وأنواع اللوجستيات بشكل عام، خاصة إذا علمنا أن هذه  .3
المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون منعدمة ومتدنية ، وهذا الوسائل ضعيفة بين 
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يؤكد اعتماد التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا، وهذا يتطلب إنشاء شبكة خطوط نقل وشحن 
  .واتصاالت كافية لتسهيل عملية التبادل التجاري

ظرفية بين الدول العربية، والتوازنات القطرية سلباً على أداء أجهزة العمل العربي أثرت الخالفات السياسية ال .4
باتجاه تحقيق التكامل االقتصادي إذ لم يتم تنفيذ العدد الكبير من قرارات القمم العربية الدورية واالقتصادية بسبب 

  .بية المشتركةمشكلة التمويل وأسبـاب أخـرى، مما شكل عائقاً خطيراً في مسار السوق العر

أن الفجوة بين الواقع الذي نعيشه والطموح الذي نتمناه وكذلك بين القرار الجماعي ووضعه موضع التنفيذ، هي 
ما يراه المواطن العربي اليوم حين يقوم بتقويم العمل العربي المشترك والنجاحات المزعومة التي ال يرى لها اثر 

سات واجتماعات وتقارير الجامعة العربية ويسأل عن حق: اين التعاون فعليا في حياته. أن الذي ينظر إلى مؤس
الوثيق بين الدول العربية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية: هل يسافر المواطن العربي ويقيم بحرية وأمان 

ية عات اقتصادبين الدول العربية؟ هل تنتقل الموارد االقتصادية بحرية؟ هل نظم التعليم متناسقة؟ هل هناك مشرو
عمالقة تجمع الدول العربية؟ وأين الخطوات التي اتخذت لبناء السوق العربية المشتركة؟ هذه األسئلة وغيرها 
أسئلة مشروعة. علينا أن نواجهها ونحاول اإلجابة عليها أن أردنا أن نواكب العصر وتحمل راية العمل العربي 

  . المشترك في المستقبل

لم موجة من االنفتاح المتبادل واالشتراك في القضايا واالهتمامات والروابط االقتصادية، فمن ناحية، سادت العا
فتحولت العالقات ومسارات التفاعل االقتصادي على مستوى العالم من االستناد إلى األطر اإلقليمية ومعيار التقارب 

لي تقريباً إلى التعاون القائم على الجغرافي وهو ما تجسد في صيغ تكاملية ثنائية أو إقليمية، لتتجه بشكل ك
المصالح االقتصادية بغض النظر عن االعتبارات الجغرافية أو السياسية ودون التقيد بصيغ تنظيمية دائمة خاصة 

لكن يالحظ أن العالم شهد بالتوازي مع هذا المسار صعوداً في التوجه نحو (عولمة  .الثنائي واإلقليمي منها
بمعنى أن االستغناء عن الصيغ التنظيمية محدودة النطاق جاء لمصلحة صيغ تنظيمية التكتالت االقتصادية)، 

واسعة النطاق وغير محكومة باألطر اإلقليمية أو عامل التجاور الجغرافي التقليدي، والمثال األبرز في ذلك هو 
  .منظمة التجارة العالمية

عياتها التشابه بين االقتصادات العربية بشكل عام، وفي ومما ساعد على تأثر الدول العربية إجماالً بالعولمة وتدا
نطاق كل مجموعة بصورة واضحة، فالدول العربية كافة تشترك في االعتماد على مصدر دخل واحد رئيسي، النفط 

في بعضها، الزراعة في بعض آخر، والسياحة في البعض الثالث، وكذلك في انخفاض مساهمة القطاع الصناعي 
وبالنظر إلى مجموعة  .تج المحلي اإلجمالي ، هذا القطاع الذي يمثل القوام األساسي ألي اقتصاد قويفي توليد النا

الدول العربية غير الخليجية، نجد أنها تتشابه كثيراً في أوضاعها وخصائصها االقتصادية، وهو ما ينطبق أيضاً 
ل الظروف والمعطيات االقتصادية على على مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األمر الذي جع

 ً   .الجانبين مهيأة لالنفتاح على العالم الخارجي وفي نفس الوقت قابليتها للتكامل البيني فيما بينهما معا

كيفية بناء قاعدة عربية تكاملية بعيداً عن االقتصاد الريعي ومخاطره وتقلباته ، حيث  تصور حول  البد هنا مناقشة
بية بشكل عام نحو تطبيق آليات اقتصاد السوق والحد من دور الدولة المركزي في إدارة وتسيير اتجهت الدول العر

العمليات االقتصادية، في محاولة الستنهاض تلك االقتصادات ومالحقة االقتصادات المتقدمة. والجدير بالذكر هنا ما 
ورد الواحد، واالنحصار في نطاق قامت به الدول العربية من جهود حثيثة ومتواصلة للخروج من دائرة الم

االقتصاد الريعي، وهو ما نجحت فيه بالفعل إلى حد كبير خاصة في اتجاه تخصيص االستثمارات والعوائد النفطية 
لبناء هياكل اقتصادية جديدة ، وهو ما تمثل في التوجه بقوة نحو تسريع عملية التحول الهيكلي من اقتصاد أولى 

ولية ( الزراعة والمناجم)، الى اقتصاد صناعي حديث ( الصناعات التحويلية والخدمات تسيطر عليه القطاعات اال
  الذي سيفضي في نهاية المطاف الى تنويع االقتصاد . (االنتاجية 

تعمل السياسات القطاعية العربية ( الزراعية والصناعية والخدمية ) في إطار الجامعة العربية ( العربية 
التعاون وحسب الميزة التنافسية للسلع والخدمات المتوافرة في جميع الدول العربية على والخليجية) بالتنسيق و

توجيه االستثمار الخاص والعام نحو مجموعة من االنشطة المستهدفة ذات القيم المضافة المرتفعة ، من خالل 
قال يطة ونهائية ، واالنتالسيطرة على أكبر قدر من سلسة القيم المضافة عبر تصنيفها وتحويلها الى منتجات وس

من نظام قائم على استغالل الموارد الطبيعية الى انتاج السلع ذات التقانة المتقدمة . ان سرعة هذه العملية سوف 
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تحددها هذه الموارد الطبيعية والمزايا النسبية وكذلك حجم االقتصاد والذي يحدد مستوى الطلب ونوعيته ، 
  .يعة السياسات التنموية وعالقتها بالتحول الهيكلي وتنويع االقتصادباإلضافة الى درجة االنفتاح وطب

و لغرض  بدأت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تخطو خطوات جيدة بإتجاه اإلنتقال إلى اإلتحاد الجمركي ،  
بحث كيفية ، ال بد من )  2022، (بهجت ابو النصر ،  قة التجارة الحرة العربية الكبرىاالنتهاء من متطلبات منط

تطوير وتحديث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقاً ألفضل الممارسات الدولية واإلقليمية، بحيث يتم إدماج 
الموضوعات األخرى ذات الصلة بالتجارة للمنطقة، والتي أوضح التطبيق أنها تعد ضرورية والزمة لتعزيز التجارة 

أن يتم التفاوض على شكل مجموعات واستخراج السلع التي من ، و  مل االقتصادي العربيوعملية التكاالبينية العربية 
يجب أن يكون هناك اتفاقية ومن الجدير باإلشارة ،  الصعب اتخاذ قرار بها ورفعها إلى القادة التخاذ قرار بشأنها.

يجب أن يتم تعزيز آلية فض ، كما  فيما يخص االتحاد الجمركي العربيوبروتوكول يتم التوقيع عليه من كافة الدول 
ى إلدعوة القطاع الخاص  ، كما يجب طبق داخل االتحاد الجمركي العربيالمنازعات المطبقة في إطار المنطقة والتي ست

 في الكشف عن اإلجراءات المقيدة للتجارة التي قد تتخذها أي من الدول األعضاء.الفعالة مشاركة ال

 يةتبادل التجاري بين الدول العربتسهيل اجراءات ال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ،لعل من المتطلبات األساسية ل
ثائق لوتبسيط المستندات وا، و  وائح التنظيمي بين الدول العربيةتحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللو 

لع بانتقال السمعالجة تكاليف المرتبطة و  المنشأالتبادل الكتروني لشهادات اإلصدار وو  الخاصة بالمعامالت الجمركية
و  ، رفع كفاءة االدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن انتظار الحاويات، كما يجب  واألمور اللوجستية

السعي نحو إنشاء سالسل توريد بديلة، واالستعاضة قدر اإلمكان بالواردات العربية عن طريق إنتاج قطع الغيار 
 .ي لتغطية متطلبات الفترة القادمةمنتجات محلًيا أو البحث عن مصادر أخروال

هناك ربط جدلي وعضوي ومصيري  بين األمن القومي العربي و المتطلبات األساسية لتحقيق التكامل االقتصادي 
دول تسعى ال، اذ ، حيث أن الخلل في أي منهما يؤثر على األخر بشكل كبيرو تعزيز قدرة االقتصادات العربية العربي

إلى الدخول في تكامل معاً لما يترتب عليه من تحسين في أداء اقتصادات الدول المشاركة في التكامل ويشمل رفع 
كفاءة تخصيص الموارد المتاحة لهذه الدول ، تعظيم الرفاهية التي تعود على مواطنيها ، وتفادى الصراعات المسلحة 

موارد أخرى ، وسعيها إلى تعظيم ورفاهية مواطنيها على حساب اآلخرين ، التي تنشأ عن محاوالت استالب دول ل
ومن ثم يمّكن من إشاعة السالم ، وهذا يعنى إن التكامل االقتصادي واألمن القومي هما وجهان لعملة واحدة ، األمن 

  والتنمية .

ا ، هي مذاعي ووضعه موضع التنفيأن الفجوة بين الواقع الذي نعيشه والطموح الذي نتمناه وكذلك بين القرار الجم
يراه المواطن العربي اليوم حين يقوم بتقويم العمل العربي المشترك والنجاحات المزعومة التي ال يرى لها اثر فعليا 

في حياته. أن الذي ينظر إلى مؤسسات واجتماعات وتقارير الجامعة العربية ويسأل عن حق: أين العمل السياسي 
يا فيما بينها حول القضا -بل أحياناً تتناحر –عي العربي المشترك بينما الدول العربية تختلف واالقتصادي واالجتما

العربية الكبرى؟ أين اتفاقية الدفاع المشترك، أين مجلس األمن والسلم العربي حين تعرضت دول عربية مستقلة للغزو 
ملموس في القضية الفلسطينية؟ واين صوت  والتقسيم واالحتالل؟ وكيف لم تفلح كل هذه المؤسسات في تحقيق تقدم

الشعوب في عمل الجامعة العربية؟ وأين هي محكمة العدل العربية؟ اين التعاون الوثيق بين الدول العربية في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية: هل يسافر المواطن العربي ويقيم بحرية وأمان بين الدول العربية؟ هل تنتقل 

رد االقتصادية بحرية؟ هل نظم التعليم متناسقة؟ هل هناك مشروعات اقتصادية عمالقة تجمع الدول العربية؟ وأين الموا
الخطوات التي اتخذت لبناء الوحدة العربية المنشودة؟ هذه األسئلة وغيرها أسئلة مشروعة. علينا أن نواجهها ونحاول 

ة العمل العربي المشترك في المستقبل ( الدكتور نبيل اإلجابة عليها أن أردنا أن نواكب العصر وتحمل راي
  ).2014العربي،

البد من تطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك ولعل اهم سبل تعزيز قدرة االقتصادات العربية هو انه 
الجامعة العربية وإدخال تعديالت على ميثاقها وتوفير آليات لمواجهة المسئوليات التي تكلف  رمن خالل تطوي

) بضرورة تطوير العمل العربي المشترك والذي 2013باالضطالع بها وهو ما أكدت عليه القمة العربية في الدوحة (
  .) ، والقمم الالحقة التي نظرت في الموضوع 2014عرض في القمة في الكويت (
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أن عدم االلتزام بتنفيذ ما اتفقت عليه الدول األعضاء يستحق منا وقفة وبعض التأمل فقد يكون من المفهوم إال تلتزم 
وقعت منذ عقود طويلة غالبا من قبل نظم حكم مختلفة وربما كانت بنودها أكثر طموحا من قدرة الدول  تالدول باتفاقيا

بين عدد كبير من الدول الموقعة على االتفاقية، أما الذي يستحق منا الوقفة على التنفيذ أو كان عدم االلتزام مشتركا 
والتأمل فهو توقيع الدول األعضاء على اتفاقيات جديدة أو تعديل الميثاق إلنشاء هيئات وقواعد جديدة، ثم عدم تفعيل 

  ).2014هذه الهيئات والقواعد مطلقاً ( الدكتور نبيل العربي، 

  

يرها تفرض على الدول العربية وضعها في االعتبار عند التخطيط لصيانة األمن القومي العربي أن هذه التطورات وغ
بل والمؤسسات السياسية  -وعالقات الدول العربية بدول الجوار والعالم الخارجي. كما أنها تضع الجامعة العربية

في جزء منها إال رد الشعوب على  تحصل  وما التطورات التي ، على المحك –واالقتصادية واالجتماعية العربية عامة 
التي حصلت في عدد من الدول العربية،  التغيراتأن  عجز المؤسسات القائمة على مواكبة هذه التغيرات بفاعلية.

شكلت اختبارا لفاعلية الجامعة العربية فبرغم أن المادة الثانية من الميثاق قد جعلت أهداف الجامعة العربية النظر 
في شؤون البالد العربية ومصالحها، إال أن هذه المهمة ظلت األقل حظا في الجهد العربي المشترك، بصفة عامة 

لتناقضها مع الرؤية التقليدية لسيادة الدول األعضاء ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي الرؤية التي ال تأخذ 
بدأين خالل العقود الستة األخيرة. ومن ثم، ونتيجة إحجام بعين االعتبار التطورات والتغيرات التي طرأت على هذين الم

عن مواكبة هذا التطور، إضافة لعدم التزام الكثير من الدول األعضاء بما يتم االتفاق عليه، أصبحت الجامعة العربية، 
ر نبيل في حاالت كثيرة بكل أسف وكل أمانة، عاجزة عن مواجهة أزمات تعصف بكيان بعض الدول العربية ( الدكتو

  ).2014العربي، 

  

يعد بحق من المتطلبات االقتصادية األساسية لتحقيق التكامل االقتصادي  يوفيما يتعلق باألمن المائي العربي الذ 
العربي، فقد أجمعت الدراسات التي أجرتها المنظمات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة على أن المنطقة العربية 

كبيراً في المستقبل ، حيث بدأت تداعياته ومؤشراته في الظهور، كما في مشكله نهرى دجلة ستواجه عجزاً مائياً 
والفرات، مياه نهر النيل (سد النهضة) وتداعياتها ومشاكل المياه بين الدول العربية وإسرائيل ، وغيرها، وهذا يهدد 

الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية من حوالي  وبخصوص األمن الغذائي العربي، فقد ارتفعت قيمة  االمن القومي العربي.
مليار دوالر  35، 2012مليار دوالر، وفي عام  34.4حوالي  2011، وبلغت عام  2007مليار دوالر في عام  24.9

، وتعود أسباب تفاقم العجز الغذائي إلى ضعف أداء القطاع الزراعي بسبب  2020مليار دوالر عام  35.3ارتفعت الى 
لمشكالت الهيكلية المزمنة في بنية هذا القطاع، والتي باتت تندر بأخطاء فادحة على مستقبل األمن عدم معالجة ا

  ). 2021الغذائي العربي وبالتالي تهديد األمن القومي العربي  (المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

  

ن تسعى سعياً جاداً نحو تعزيز إن صيانة واستعادة األمن القومي العربي ، يستوجب من الدول العربية أ     
التكامل فيما بينها على كل األصعدة االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية وربط المصالح الذاتية لكل دولة عربية 

بالمصلحة العربية العليا لسببين، األول ألنه ما تواجهه من تحديات يتجاوز قدرة أي دولة عربية منفردة والثاني أن 
أن الدول العربية على الصعيد الوطني في ، اذ قتصادي العربي يؤدى إلى انهيار األمن القومي العربي غياب التكامل اال

هذه المرحلة تواجه عدة تحديات يتطلب على الصعيد العربي الولوج في بلورة سياسية عربية مشتركة للتعامل مع 
واالجتماعية المتكاملة والمتداخلة، إذ أن الفقر  قضية التنمية اإلنسانية الشاملة ذات األبعاد السياسية واالقتصادية

وسوء التعليم واالختالل الحاد بين القطاعات االقتصادية وبين المناطق في عدد من الدول وازدياد تفشي البطالة 
وخاصة بين الشباب وتراجع دور الدولة كضامن وموازن في الرعاية االجتماعية، كلها عناصر تستدعي التعامل معها 

مفهوم التكامل المتعدد األشكال والسرعات فالتكامل االقتصادي العربي كما علمتنا تجارب التكامل اإلقليمي في ضمن 
  العالم يوفر أفضل وسيلة وأنجعها للتعامل بنجاح مع هذه التحديات التي تمس امن ومصالح جميع الدول العربية.
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يناير/ كانون الثاني  20والتنموية واالجتماعية بالكويت : يمثل برنامج العمل الصادر عن القمم العربية االقتصادية
)، خريطة طريق مستقبلية، أو بمثابة إستراتيجية عربية 2013)، وقمة الرياض(2011، قمة شرم الشيخ (2009

اقتصادية واجتماعية، ترمي إلى تحقيق االزدهار االقتصادي واالرتقاء االجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول 
  لعربية من خالل السعي الحثيث لتحقيق التكامل االقتصادي العربي. ا

ويؤكد البرنامج على تحقيق أهداف منطقة التجارة حرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة البينية العربية،   
لدولية، عربية وامن خالل اإلسراع في تحقيق التكامل اإلنتاجي، وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في األسواق ال

إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية، زيادة كفاءة التجارة العربية البينة، إعداد 
مواصفات موحدة للسلع العرابية تتوافق مع المواصفات الدولية، استكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة 

ى المشاركة فيها. يتم ذلك من خالل خطة قصيرة األجل الستكمال بناء منطقة التجارة الخدمات، وحث كافة الدول عل
الحرة العربية  وذلك من خالل إزالة كافة العقبات التي تواجه تطبيقها وفي مقدمتها استكمال قواعد المنشأ التفصيلية 

بيق المنطقة، واستكمال البنية المؤسسية للسلع العربية، وبناء القدرات للدول العربية األقل نموا، تكثيف متابعة تط
  للمنطقة.

والتحرك نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي خالل الفترة  بتنفيذ البرامج التالية : برنامج اإلعداد والتحضير إلقامة 
ت ي واليااالتحاد الجمركي، البرامج األساسية لبناء االتحاد الجمركي العربي، برامج البناء المؤسسي لالتحاد الجمرك

عمله، برامج داعمة إلقامة االتحاد الجمركي كما تم توضيحه في الفصل الثاني ، على الرغم من تحقيق تقدم ملموس 
في اقامة االتحاد الجمركي . ولجعل األسواق العربية أكثر جذبا لالستثمارات العربية، يتطلب من الدول العربية القيام 

االستفادة من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية بتهيئة المناخ االستثماري ، وتعزيز 
، التي هي في اطار (اعداد اتفاقية جديدة لالستثمار في الدول العربية) و تشجيع االستثمار الخاص في المجاالت 

  عربية .الزراعية والصناعية، وفي البنية األساسية، وأخير تعزيز دور محكمة االستثمار ال

ان القطاع الخاص ركيزة للعمل االقتصادي والتنموي المشترك، وتشجيعه يتطلب قيام القطاع الخاص بمسؤوليات 
متزايدة في النشاط االقتصادي بالدول العربية، وتعزيز المسؤولية االجتماعية لدى القطاع الخاص، تسهيل إجراءات 

اهمت لقد س وتسهيل االستثمار العربية الخاص في الدول العربية.انتقال رجال األعمال والمستثمرين العرب، وتشجيع 
        )، بشأن توفير الموارد المالية 2009مبادرة دولة الكويت ، في القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية(

توفير قروض  ( ملياري دوالر) لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، في
صغيرة ومهمة لصغار المستثمرين، وتؤدي دور مهم في تمويل هذه المشاريع. ولعل هذه المبادرة تصب في اتجاه 

  تحسين التمويل ولكنها إلغراض خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة حصراً.

تزايد على الطاقة بمختلف ومن اجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب الم
صورها، يتعين على الدول العربية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي، تنمية 

: الطاقة المتجددة ، الطاقة النووية لألغراض السلمية، كفاءة استخدام الطاقة في امصادر الطاقة المتاحة ومنه ماستخدا
واالستهالك، تنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث الالزمة لتطويرها، وضع اإلطار التشريعي إلنشاء اإلنتاج 

ويقتضي تحقيق أهداف استكمال وتقوية الربط بين الدول العربية، أعداد مخططات  السوق العربية للطاقة الكهربائية.
الحديدة استنادا إلى دراسات فنية، واستكمال البنية  الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك طعامة لرب

األساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدة استندا إلى دراسات فنية، وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي 
ادة ، لزيبين الدول العربية، وبرنامج فتح األجواء العربية، وتطوير الموانئ والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية

  قدرتها التنافسية.

)، في دعم المؤسسات المالية 2013لقد ساهمت مبادرة السعودية في القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية (
هذه المبادرات مهمة جدا ولكنها غير  .%50المشتركة والشركات العربية المشتركة، بزيادة رأس مالها بنسبة  ةالعربي

ع مشاريع التكامل االقتصادي العربي، األمن الغذائي، الربط الكهربائي، الربط البحري والبري كافية لتمويل جمي
  والسكك، األمن المائي، المشروعات العربية المشتركة وغيرها.

أن مواجهة التحديات المائية وتعزيز األمن المائي العربي يتطلب تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه 
فظة عليها، وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تقنية مياه الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع والمحا
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السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها لالحتياجات المختلفة، إجراء البحوث الالزمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر 
اإلغراض وتحسين كفاءة توزيعها، تشجيع إدخال تقنيات الري وجعلها أكثر اقتصادية، ترشيد استخدام المياه لمختلف 

المتطورة، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين لتشجيعهم على ذلك، تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع 
عيل فأما فيما يتعلق بتوسيع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الوطن العربي فينبغي ت تطوير وإدارة المياه.

اإلستراتيجية العربية لتقنية المعلومات واالتصاالت، ودعم مجال االتصال، وتطويره ذاتيا، والنهوض بالقدرات التقنية 
  لألقطار العربية، ودعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، بما في ذلك من دعم مراكز البحوث العربية. ةوااللكتروني

اء مجتمع عالي اإلنتاجية بما في ذلك تمكين المرأة، قادر على تحقيق أن تنمية القدرات البشرية تتطلب بن  
الرخاء للمواطنين، والمنافسة على المستوى الدولي، متسلح بالعلم والتقنية الحديثة، والنهوض بالمهارات اإلدارية 

ساب االستراتيجي واكت والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي واألهلي ، ورفع القدرات العربية في مجال التخطيط
  القدرة التنافسية محليا وعربيا ودولياً لمنشأتهم، وأخيراً تطوير إدارة المنشات العربية وفقا ألحدث األساليب العلمية.

ومن اجل تطوير القطاع الصناعي يجب اتخاذ اإلجراءات األزمة لتهيئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات   
وكذلك تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة، واالستفادة العربية للتنمية الصناعية، 

من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية ، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجاالت 
  النصاعة بشقيها اإلداري والفني.

  القتصادات العربية من خالل تحقيق التكامل االقتصادي العربي .مما تقدم نستخلص اهم سبل تعزيز قدرة ا

  

  

    خامسا : األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة و التطورات اإلقتصادية المعاصرة

  

المستقبلية، يتعين على الدول العربية االستفادة من وجود المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة  باآلفاقوفيما يتعلق 
وكفاءة الطاقة في مصر ، الذي تم إنشاؤه بغرض تفعيل التعاون العربي واإلقليمي في مجال نشر السياسات 

الصلة بالطاقة المتجددة، وكذلك الداعمة للطاقة المتجددة وتبادل اآلراء على الصعيد اإلقليمي حول القضايا ذات 
) في أبو ظبي / اإلمارات العربية المتحدة، ومن IRENAاالستفادة من وجود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (

إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، على أن تكون  ضرورةخالل النظرة المستقبلية أيًضا، 
ل مشروعات الطاقة المتجددة في كافة الدول العربية، وليس الدول التي شاركت في لديه القدرة واالستعداد لتموي

 على الوضع االقتصادي لتلك إنشائه فقط، على أن يتم تحديد شروط مناسبة ومحفزة إلقراض الدول العربية، بناءً 
ر الطاقة المتجددة من كما يجب على الدول العربية كذلك العمل على توفير البيئة الداعمة لتعزيز مصاد،  الدول

خالل توفير اإلطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الداعم لنمو مصادر الطاقة المتجددة من خالل سن التشريعات 
الكفيلة بتطوير مساهمة القطاع الخاص في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة وتحسين فرص االستثمار في هذا القطاع 

تنظيمي ومؤسسي كفيل بدعم نمو السوق وصياغة االستراتيجيات الوطنية ، إضافة الى العمل على إيجاد إطار 
وآليات التنفيذ الالزمة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم على مستوى الدول 

التقرير  ( يةالعربية بما يضمن االستغالل األمثل للطاقات المتوفرة في البلدان العربية و تعزيز الكفاءة االقتصاد
  ) . 2016اإلقتصادي العربي الموحد ، 

  

يأتي جزء كبير من الزيادة في اإلمدادات النفطية من دول خارج منظمة أوبك من المصادر غير التقليدية إلنتاج 
النفط التي تصنف حسب تواجدها في الطبيعة إلى عدة أنواع رئيسية وهي النفط الثقيل، رمال النفط أو ما يسمى 

ومين الطبيعي، النفط الصخري، نفط الكيروجين، الصخر النفطي، باإلضافة إلى النفط المستخرج من المياه بالبتي
البحرية فائقة العمق وبخاصة في البرازيل فيما يعرف بمنطقة " ما قبل الملح "، ومن ناحية أخرى، يشار إلى 

ة التي ليس باإلمكان استكشافها وتطويرها مصادر النفط غير التقليدية بشكل عام بأنها المصادر الهيدروكربوني
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وإنتاجها بواسطة الطرق التقليدية المعروفة، كونها تتطلب تقنيات إنتاج جديدة ومتطورة تتسم بكثافة االستهالك 
للطاقة وتحتاج إلى معالجات جديدة للتعامل مع خاصية تموضع المصادر غير التقليدية المتعذر الوصول إليها 

نائية. علًما بأن مصادر النفط غير التقليدية تتميز بأنها منتجة من تشكيالت أو مكامن جيولوجية وتركيبتها االستث
  حالت تكويناتها في السابق دون تدفق النفط من خاللها بمعدالت تجارية.

ر يتجدر اإلشارة إلى أن الحد الفاصل بين مفهوم المصادر التقليدية والمصادر غير التقليدية ليس ثابتًا بل يتغ
بمرور الزمن وتبعًا لتكنولوجيا اإلنتاج المستخدمة، مما يعني بأن ما هو حاليًا يعد غير تقليديًا، قد يوصف على 

األمد البعيد بأنه تقليديًا وينظر إليه على أنه اعتيادًيا وليس استثناًء. بالتالي، فإن الفصل بين ما هو تقليدي وغير 
  )2016،  التقرير اإلقتصادي العربي الموحد(غير دقيق، أمر  تقليدي يعتبر من الناحية العملية

  

ومن أجل التهيؤ لمرحلة ما بعد النفط، تتبنى العديد من الدول العربية وبخاصة الدول المستوردة للنفط، سياسات 
طاقة تهدف إلى خفض االعتماد على النفط وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة األخرى، خاصة المتجددة منها. 

تم وضع عدد من المبادرات االستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة من خالل تنفيذ مشاريع إلنتاج  حيث
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، ومن بينها مشاريع إنشاء مدن صديقة للبيئة تعتمد في األساس 

تشهده أسعار النفط الخام منذ شهر يونيو  على مصادر الطاقة المتجددة ، وعلى الرغم من أن االنخفاض الذي
م، نتيجة وفرة اإلمدادات وبخاصة من المصادر النفطية غير التقليدية، قد يمثل تحديًا يواجه تنفيذ هذه 2014

المبادرات، حيث أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى زيادة االعتماد عليه على حساب مصادر الطاقة األخرى إال أن 
رير الرسمية تشير إلى أن قطاع الطاقة المتجددة، يشهد تقدًما ملحوًظا وسط توقعات باستمرار هذا العديد من التقا

  التقدم في المستقبل في الدول العربية.

  

وفي هذا السياق، يشير تقرير حديث لشركة بريتش بتروليوم إلى أن الطلب على الطاقة المتجددة ، سيشهد ارتفاًعا 
م، ويعود 2035بحلول عام  % 6.6اقة األخرى ، وذلك بمتوسط سنوي يقدر بنحو سريعًا بين جميع مصادر الط

انخفاًضا في تكاليف مشاريع  % 40لمشاريع طاقة الرياح، إلى جانب  % 25ذلك إلى انخفاض تكاليفها بنسبة 
نا المتجددة " آريالطاقة الشمسية، على مدى العقدين القادمين .ووفقًا لتقرير أخر صادر عن الوكالة الدولية للطاقة 

" تراجعت تكلفة توليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة إلى مستوى مكافئ أو يقل عن تكلفة الوقود األحفوري 
  بالنسبة للعديد من التقنيات في العديد من مناطق العالم.

  

يف اطيات كبيرة بتكالالرغم مما تتمتع بع الصناعة النفطية في الدول العربية من مميزات، فهي تمتلك احتيوعلى 
إنتاج منخفضة نسبيًا، وتتميز بموقع جغرافي يتوسط العالم، مما يسهل من إمكانية استهداف األسواق العالمية 

المختلفة وبتكاليف نقل منخفضة نسبًيا، وتمتلك بعض الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، مصافي تكرير في 
ها منافذ لتصدير نفوطها. فإنه يتوجب على الدول العربية وبصفة خاصة بعض الدول المستهلكة والتي تمثل بدور

الدول المصدرة الرئيسية للنفط أن تتابع عن كثب ما يستجد من تطورات في أسواق الطاقة العالمية، وبخاصة في 
قليل على تمجال الصناعة النفطية من المصادر غير التقليدية، التي انعكست بالفعل على اقتصاداتها، مما يساعد 

حدة هذه االنعكاسات، وكذلك تطوير االستفادة من الطاقة المتجددة مثل الشمس والمياه وغيرها، والتي تتوفر 
بمعدالت اقتصادية في المنطقة العربية، والتي يمكن أن تكون أحد أهم مصادر الدخل القومي في العقد الجديد 

  الصخري. بجانب النفط ومصادر النفط غير التقليدية مثل النفط

  

  

هنا ال بد من تسليط الضوء على كلمة المملكة العربية السعودية في " قمة جدة لألمن و التنمية " ( قمة جدة 
واألوضاع  19، إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخًرا بسبب جائحة كوفيد )  6/7/2022
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 .االقتصاد العالمي، وتحقيق األمن الغذائي والصحي الجيوسياسية تستدعي مزيًدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي
كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليًا وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على إبقاء 
درجة حرارة األرض وفق المستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية تحقيق 

لتنمية المستدامة من خالل تبني نهج متوازن وانتقال متدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة يأخذ في ا
  .الحسبان الظروف وأولويات كل دولة

إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض االنبعاثات من خالل إقصاء مصادر طاقة رئيسة دون مراعاة األثر الناتج إذ 
ائز االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة وسالسل االمداد العالمية سيؤدي في عن هذه السياسات في الرك

السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشاكالت اجتماعية 
 .وأمنية خطيرة؛ بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف واإلرهاب

إن النمو االقتصادي العالمي يرتبط ارتباًطا وثيقًا باالستفادة و في هذا السياق ، تؤكد المملكة العربية السعودية ، 
ي انبعاثاتها من خالل التقنيات الهيدروكربونية مع التحكم ف هامن جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، بما في

ولذلك، تبنت المملكة نهًجا  .أو ما قبلها 2050الحياد الصفري في عام  النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى
متوازنًا للحياد الصفري النبعاثات الكربون بإتباع نهج اقتصادي دائم للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية 

ة لمعالجة بتمكين تنوعها االقتصادي دون تأثير في النمو وسالسل االمداد مع تطور التقنيات بمشاركة عالمي
 .االنبعاثات من خالل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق األوسط األخضر لدعم تلك الجهود المحلية واإلقليمية

على أهمية مواصلة ضخ االستثمارات في الطاقة األحفورية والتقنيات النظيفة  المملكة العربية السعودية ، ؤكدت
وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا، مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن 

قص في عدم حدوث نالسياسات التي يتم تبنيها ال تشكل تهديًدا الستثماراته لتالفي امتناعهم عن االستثمار وضمان 
إن مستقبل الطاقة يتطلب تبني رؤية ، كما أكدت  امدادات الطاقة والتي من شأنها أن تؤثر على االقتصاد العالمي

واضحة لألولويات لتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار وترتكز على االحترام المتبادل بين دول المنطقة وتوثق 
هذا  ، ة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملهة التحديات األمنية والسياسيأواصر ثقافية واجتماعية مشتركة، ومجاب

  يشكل فرصة و تحدي في نفس الوقت ، و على الدول العربية اإلستفادة منه لمواجهة التحديات اإلقتصادية .

  

 

   االستنتاجاتسادسا : 

 ، التجارة و اإلستثمار  و هي الطاقة تناول البحث أهم التحديات اإلقتصادية الداخلية و الخارجية للدول العربية ، -
 ، النزاع الروسي األوكراني . 19فيد ، البطالة ، الفقر ، التضخم و الركود ، التنوع اإلقتصادي ، كو

 

لعل من المتطلبات األساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ، تسهيل اجراءات التبادل التجاري بين الدول  -
ب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمي بين الدول العربية ، و تبسيط العربية و تحقيق التقار

المستندات والوثائق الخاصة بالمعامالت الجمركية و اإلصدار والتبادل الكتروني لشهادات المنشأ و معالجة 
ية لتسهيل حركة تكاليف المرتبطة بانتقال السلع واألمور اللوجستية ، كما يجب رفع كفاءة االدارات الحدود

العبور وتقليل زمن انتظار الحاويات ، و السعي نحو إنشاء سالسل توريد بديلة، واالستعاضة قدر اإلمكان 
بالواردات العربية عن طريق إنتاج قطع الغيار والمنتجات محليًا أو البحث عن مصادر أخري لتغطية متطلبات 

 الفترة القادمة.

 

هميــة النســبية للتجــارة العربيــة البينية بالنسبة للتجارة الخارجية للدول رغــم التحســن النســبي في األ -
إن إقامــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة تحقــق اذ  .العربية إال أنها مازالت دون طموحــات الــدول العربيــة
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امة سيؤدي إلى إقوي توحيــد األســواق العربية ــل فالعربيــة المشــاركة يتمث دولفائــدة مباشــرة أكيــدة لــكل ال
ة اجهــة تحديــات اتفاقيــات منظمة والقطاعــات األخــرى المرشــحة لمومشاريع للتنمية الصناعية والزراعي

التجارة العالمية، وسوف تعزز المنطقة عوامل الثقة بين المستثمرين المحلين واألجانب ومن ثم تدفق االستثمار 
األعضــاء وجــذب االســتثمارات المباشــرة مــن الخــارج، واالســتفادة من كبر حجم األسواق العربية  بن الدول

وقيام استثمارات عربية مشتركة ،وتستقطب مشاريع لنقل التكنولوجيا مما يساهم في عملية النمو والتنمية 
 .العربية التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق السوق العربية المشتركة

 
لم تكن الدول العربية بمعزل عن آثار األزمة على جانبي المالية العامة واالقتصاد ، فالدول العربية  وبحكم  -

عالقاتها االقتصادية ومكانتها العالمية تؤثر وتتأثر باألحداث والظروف العالمية، حيث أثر فيروس كورونا على 
لركود االقتصادي العالمي و إنخفاض الطلب خاصة في نشاط االقتصاد المحلي باإلضافة إلى اآلثار السلبية ل

أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في األسعار ، وبالرغم من األثر السلبي على نمو االقتصاد 
غير النفطي وما يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له مع التزام الدول العربية  بمستويات 

، بشكل  و ما بعدة  2020في عام  ةيالقتصاد المحلي ، إذ تأثر األداء االقتصادي للدول العرباإلنفاق لدعم ا
 . 19 -ديالناتجة عن جائحة كوف اتيملموس بالتداع

 

، وتفشى بسرعة ليطال كافة الدول  2019عام  اواخرفي  ) 19 -فيروس كورونا المستجد (كوفيد واجه العالم -
 في القطاع المالي والمصرفي وقطاعات اقتصادية عدة مسببة دخول االقتصادرا كبيررا واقتصاداتها وليلحق ض

أسعار النفط وإنخفاض الطلب  وأدت تبعات كورونا على المنطقة العربية إلى تهاوي،  العالمي مرحلة الكساد
 ،يةدات العربتعتمد عليها بعض الدول، وإلى تباطؤ نمو االقتصا العالمي عليه، وإنخفاض السياحة الداخلية التي

 وبآثار و الناتج المحلي اإلجمالي  تداعيات األزمة في آثار مباشرة على القطاع المالي والمصرفي وقد انعكست
 . تمثلت بالتباطؤ االقتصادي في الدول العربية غير مباشرة

 

 روسيا بين الخالف في النزاع الروسي األوكراني ، إذ أن جذورواجهت الدول العربية تحدي خطير يتمثل   -
 بها تطالب أراضا،روسية بينما تعتبرها والتي 2016 العام في القرم لجزيرة روسيا ضم الى وأوكرانيا تعود

 تعتبر التي ونزع سالحها أوكرانيا ازاء اليها أمنية ضمانات بتقديم للغرب روسيا من المتكررة والطلبات أوكرانيا،
 في النزاع بسبب والغذاء الطاقة أسعار ارتفاع أن من الدولي البنكحذر كما  الحياد على تكون وأن نووية دولة

 ارتفاع افريقيا ( الدول العربية ) وأن وشمال األوسط الشرق في القائمة  الغذائي األمن مخاوف يفاقم قد أوكرانيا
 من روسيا وأوكرانيا لكون نظرا اجتماعية واضطرابات الغذائي األمن انعدام الى تؤدي قد العالمية الغذاء أسعار
  الدول . لتلك النباتية والزيوت والشعير والذرة القمح مصدري كبار
  

 

 

 

قتصاد إلى اسعت الدول العربية لتفعيل التحول في إطار الثورة الصناعية الرابعة،  ، في خضم التطورات العالمية -
يوفر التحول نحو اقتصاد المعرفة فرص المعرفة، حيث ال تزال مساهمة الدول العربية محدودة في هذا المجال. 

كبيرة لتعزيز النمو االقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل، سواًء تعلق األمر بالقطاعات التقليدية مثل 
الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكنها االستفادة من التطور التقني المتسارع لدعم اإلنتاجية والتنافسية، أو 

التي ترتبط بالتقنيات الحديثة التي برزت في إطار الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء ما يتعلق بالقطاعات 
الصناعي، وأنترنت األشياء، والبيانات الكبيرة، والتقنيات المالية، وتخزين الطاقة وغيرها من التقنيات التي 

  بإمكانها دفع معدل نمو الدول العربية.
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لمتغيرات االقتصاد سعت بشكل جدي إلى مراجعة ا،  ا الدول العربيةتواجه في ضوء التحديات والفرص التي -

الكلي واإلصالح االقتصادي والتي ستؤثر على أداء االقتصادات العربية ، ومنها بشكل متواصل خطة التنمية 
شهدت إذ أهم ما تم بشأنها ومن ثم المكاسب والخسائر التي تحققت في هذا الميدان، و م، 2030المستدامة 

   .التي أثرت على أدائها االقتصادي قتصادات العربية مجموعة من التطورات العالمية والتحوالت اإلقليميةاال

 

ن النمو أ على ،في قمة جدة لألمن و التنمية  المملكة العربية السعوديةالوقوف بشكل جدي على ما أكدته  -
مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، بما فيها االقتصادي العالمي يرتبط ارتباًطا وثيقًا باالستفادة من جميع 

الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خالل التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد 
أو ما قبلها. ولذلك، تبنت المملكة نهًجا متوازنًا للحياد الصفري النبعاثات الكربون بإتباع  2050الصفري في عام 

اقتصادي دائم للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية بتمكين تنوعها االقتصادي دون تأثير في النمو نهج 
وسالسل االمداد مع تطور التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة االنبعاثات من خالل مبادرتي السعودية الخضراء، 

 والشرق األوسط األخضر لدعم تلك الجهود المحلية واإلقليمية.
 

سلط البحث الضوء على كلمة المملكة العربية السعودية في " قمة جدة لألمن و التنمية " ( قمة جدة  -
واألوضاع  19، إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخًرا بسبب جائحة كوفيد )  6/7/2022

تحقيق األمن الغذائي الجيوسياسية تستدعي مزيًدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي االقتصاد العالمي، و
أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليًا وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي  .والصحي

تقتضي التعامل معها بواقعية ، على إبقاء درجة حرارة األرض وفق المستويات التي حددتها اتفاقية باريس 
خالل تبني نهج متوازن وانتقال متدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة ومسؤولية تحقيق التنمية المستدامة من 

  . أكثر ديمومة يأخذ في الحسبان الظروف وأولويات كل دولة

`  

  التوصياتسابعا : 

  

اإلقتصادية و  يعتبر تحقيق التكامل اإلقتصادي العربي السبيل المهم و الضروري لمواجهة كل التحديات -
، إذ البد من جميع الدول العربية بذل المزيد من التضحيات لتحقيق مستويات العربية التي تواجه الدول  اإلجتماعية

  متقدمة من التكامل اإلقتصادي العربي .

بدأت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تخطو خطوات جيدة بإتجاه اإلنتقال إلى اإلتحاد الجمركي ،  و لغرض   -
بحث كيفية تطوير وتحديث منطقة التجارة ، ال بد من  الحرة العربية الكبرىاالنتهاء من متطلبات منطقة التجارة 

الحرة العربية الكبرى وفقاً ألفضل الممارسات الدولية واإلقليمية، بحيث يتم إدماج الموضوعات األخرى ذات الصلة 
كامل العربية وعملية الت بالتجارة للمنطقة، والتي أوضح التطبيق أنها تعد ضرورية والزمة لتعزيز التجارة البينية

   . االقتصادي العربي

، حيث تعد الموازنة العامة للدولة بمنزلة الواجهة األولى التي العربية  تتوافر العديد من الوسائل أمام الدول -
تواجه بها الدولة المصدرة للنفط مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعاره، أي أنها المدخل الذي يمكن للحكومة من 

تصاص اآلثار السلبية النخفاض أسعار النفط وتالفي عدم انتقاله أو التقليل من حدة انتقاله إلى باقي خالله ام
  : قطاعات االقتصاد الوطني، وهذه الوسائل هي

خفض اإلنفاق والتركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، خاصةً أجور القطاع  
  ت النفقات الرأسمالية، وتعزيز اإليرادات غير النفطية.العام، وتحديد أولويا
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اعتماد سياسة مالية تعمل على زيادة تنويع مصادر اإليرادات المالية للدولة، وتوجيه السياسة المالية لزيادة 
  اإلنفاق االستثماري.

 عداد الموازنات، معوضع سياسة مالية واقتصادية تأخذ موضوع مخاطر تقلبات أسعار النفط بعين االعتبار عند إ 
  وضع سياسات خاصة للتحوط من شأنها معالجة اختالالت الموازنة (العجز والفائض).

تقليص دعم أسعار الطاقة، وتقليل خسائر هدر الطاقة، وذلك بتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة وسن القوانين إليقاف 
  هدر الكهرباء في المستقبل القريب.

  

ن السنوات السابقة في معالجة هذه االختالالت، حيث عملت هذه الدول على تراكم استخدام الفوائض المتحققة م 
أصول خارجية رسمية كبيرة، مما سيسهل عليها تجاوز حالة التراجع المؤقت في الدخل النفطي، وتوجيه 

  ي.صادمخصصاتها لإلنفاق االستثماري، ودعم البحث والتطوير واالبتكار كمصادر لتحقيق النمو والتنوع االقت

  

اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بالنسبة إلى اقتصادات الدول العربية، حيث ثمة بريق أمل في مصادر الطاقة  
المتجددة، ألن بعض هذه التقنيات مالئم تماًما لظروف الدول العربية وهذا صحيح باألخص في حالة الطاقة 

  .الشمسية الضوئية، فضالً عن االستفادة من احتياطات الغاز

  

  

  

في خضم التطورات العالمية حاليًا في إطار الثورة الصناعية الرابعة، الحاجة ملحة إلى تحول االقتصادات العربية  -
يوفر التحول نحو اقتصاد  ، إذ ول العربية محدودة في هذا المجالإلى اقتصاد المعرفة، حيث ال تزال مساهمة الد

المعرفة فرص كبيرة لتعزيز النمو االقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل، سواًء تعلق األمر بالقطاعات 
التقليدية مثل الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكنها االستفادة من التطور التقني المتسارع لدعم اإلنتاجية 

التي ترتبط بالتقنيات الحديثة التي برزت في إطار الثورة الصناعية الرابعة  والتنافسية، أو ما يتعلق بالقطاعات
مثل الذكاء الصناعي، وأنترنت األشياء، والبيانات الكبيرة، والتقنيات المالية، وتخزين الطاقة وغيرها من 

  التقنيات التي بإمكانها دفع معدل نمو الدول العربية.
تم استعراضها، البد من المراجعة لمتغيرات االقتصاد الكلي واإلصالح وفي ضوء هذه التحديات والفرص التي  -

م، 2030االقتصادي والتي ستؤثر على أداء االقتصادات العربية ، ومنها بشكل متواصل خطة التنمية المستدامة 
ة هام والتي تضمنت متغيرات . خسائر التي تحققت في هذا الميدانولعل أهم ما تم بشأنها ومن ثم المكاسب وال

جًدا منها العولمة ومرحلة ما بعد العولمة، االقتصاد الرقمي والشمول المالي، اقتصاد المعرفة واالبتكار واإلبداع، 
 والمفهوم الواسع والشامل للتنمية المستدامة، والتنويع االقتصادي.

  

 

، ال بد من العمل على و من أجل التصدي للجائحة و سبل التعامل معها و النهوض بالواقع اإلقتصادي العربي  -
استخدام تطبيقات تخطيط الموارد المؤسسية لتشغيل أنظمتها لمعلومات اإلدارة المالية ، مما يتيح الحصول على 
المخصصات والنفقات لالستجابة لفيروس كورونا واالوبئة االخرى مستقبال ، كما ينبغي على صناع السياسات 

ة للتصدي للمخاطر الصحية واالقتصادية ومخاطر المالية العامة وضع خطط للطوارئ يمكن تعديل حجمها بمرون
 .عن حاالت تفشي األوبئة المتكررة التي تنشأ 
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ان االعتماد الكبير لمعظم الدول العربية على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا يمثل تحديا لألمن الغذائي  -
المحدود، األمر الذي يستدعي ايالء األمن الغذائي العربي وخاصة مع ارتفاع األسعار وتأثيرها على ذوي الدخل 

أولوية وأهمية كبرى من خالل االستثمار في مشاريع زراعية وغذائية واالعتماد على الذات في ظل موارد مالية 
يعتبر تحقيق التكامل اإلقتصادي العربي السبيل ، إذ لزراعة على امتداد الوطن العربي وفيرة وأراض قابلة ل

ضروري لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدول العربية و هنا أذكر على سبيل المثال ال الحصر ، المهم و ال
 النزاع الروسي األوكراني .

 

يجب على الحكومات تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي، وزيادة اإليرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه،   -
ة ، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو االقتصادي وتعزيز االستثمارات وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدول

الحكومية و القطاع الخاص ،وتشجيع ودعم االبتكار والبحث العلمي والرقمنة االقتصادية بجانب قيام البنوك 
  .ةلسلعيمان إلى القطاعات االمركزية بدعم الطلب والثقة عن طريق تيسير األوضاع المالية، وضمان تدفق اإلئت

 

) ، برنامج  شامل و متكامل و تحويلي  19(و في إطار مواجهة كوفيد  2030تمثل خطة التنمية المستدامة لعام  -
، في 2030، و تمثل برنامج عمل ألجل الناس، والكوكب، واالزدهار، والسالم، والشراكة. تم اعتماد خطة 

ة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم ، من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحد2015سبتمبر 
 المقبلة. 15المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات الـ 

 

يساهم إقتصاد المعرفة و التنوع اإلقتصادي و البحث العلمي بشكل جوهري في تعزيز قدرة اإلقتصادات العربية ،  -
المستدامة الشاملة ، وقد أظهرت الدراسات مدى إذ تمارس التكنولوجيا واالبتكار دوًرا هاًما في تحقيق التنمية 

 عرفية،مساهمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في التنمية ، كأداة حاسمة لتحقيق األهداف في إطار الثورة الم
   . وتسارع التقدم التكنولوجي

 

 
في سياق الدول  4Gالثورة الصناعية الرابعة إقتصاد المعرفة و البحث العلمي جوهر اإلهتمام اإلستثنائي ب -

العربية والتي تعتبر تحدي كبير وحافز مهم للتقدم وخدمة التنمية االقتصادية في الدول العربية ، من خالل إتاحة 
شهد العالم تطورات تكنولوجية سريعة ، بفعل االتصاالت الفائقة السرعة والميسورة  إذالمعارف ذات الصلة، 

حابية والتخزين السحابي الهائل من البيانات. وقد أدت هذه التطورات الكلفة، والحوسبة القوية، والخدمات الس
ع إلى اعتماد منظومة األمم المتحدة عدًدا من التكنولوجيات الرائدة والرقمية، لما لها من دور أساسي في تسري

  . تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  

لتي ابيئة األعمال بالدول العربية ضرورة توفير التمويل الالزم لمشاريع التكامل االقتصادي العربي وتحسين  -
 والتيتواجه عدًدا مــن التحديــات التــي أثــرت علــى حجــم االســتثمار بالــدول العربيــة بمختلــف مصــادره، 

ــادي العربــي والمتمثــل في منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة المحتــوى االســتثماري للتكامــل االقتص تقــوض
ســرعة االنتهــاء مــن إعــداد االتفاقيــة وعليه ضرورة  واالتحاد الجمركي والسوق العريبة المشتركةالكبــرى 

ــل انعكاســات جائحــة ادت الحاجــة إليهــا خاصــة في ظزالجديــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة، حيــث 
 ، وللحاجة الماسة اليها لتعزيز قدرة االقتصادات العربية في ظل التطورات االقتصادية المعاصرة . كورونــا

 

" قمة جدة لألمن و التنمية " ( قمة جدة   المملكة العربية السعوديةالتأكيد و العمل على ما جاء في كلمة  -
لعالمي يرتبط ارتباًطا وثيقًا باالستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة إن النمو االقتصادي ا، )  6/7/2022
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الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خالل التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول  هافي العالم، بما في
االستثمارات في الطاقة على أهمية مواصلة ضخ ، و التأكيد  أو ما قبله 2050د الصفري في عام العالم إلى الحيا

األحفورية والتقنيات النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا، مع أهمية 
طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها ال تشكل تهديًدا الستثماراته لتالفي امتناعهم عن االستثمار 

  . ات الطاقة والتي من شأنها أن تؤثر على االقتصاد العالميوضمان عدم حدوث نقص في امداد
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