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:أهمیة الموضوع
ال شك أنه بعد مرور ما یقرب من سبعة عقود على جهود التنمیة في البلدان العربیة، فإن المحصلة مازالت 

فالعدید من الدول العربیة یعاني من صراعات وانقسامات و.العربیةمخیبة آلمال وطموحات الشعوب 
وحتى تلك الفئة القلیلة ،المختلفةخارجیة، ومعظمها یعاني من مظاهر عدم االستقرار االقتصادي تدّخالت 

من الدول العربیة التي حافظت على معدالت معقولة من األداء االقتصادي بفضل ثرواتها الطبیعیة، فإن 
.  عدم االستدامة التي تواجهها أصبحت تتزاید یومًا بعد یوممخاطر 

حصاد (لذلك یصبح من األهمیة بمكان، أن یتداعى االقتصادیون العرب لتدارس حصیلة التنمیة العربیة 
خالل أكثر من نصف قرن حتى اآلن، و مواجهة تحدیات اللحظة الراهنة في ضوء ) اإلنجازات واإلخفاقات

تصاد العربي من منظور اعتبارات األمن واالستقرار وٕاعادة اإلعمار، و كذا بحث اآلفاق المستقبلیة لالق
وقضایا األمن االقتصادي العربي الماثلة منذ أمد ، "الثورة الصناعیة الرابعة"الفرص والتهدیدات التي تفرضها 

.طویل نسبیا

الخلفیات األساسیة لموضوع المؤتمر
التنمیة العربیة" جردة حساب": أوال 

لیة، إلقاء نظرات فاحصة على حصاد وآفاقها المستقبیتطلب البحث في التحدیات الراهنة للتنمیة العربیة
التنمیة بإنجازاتها وٕاخفاقاتها في الماضي القریب والبعید، استئنافا لجهود سبقت من الرعیل األول والثاني 

ومن " الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"لالقتصادیین العرب، من مختلف مشاربهم وأقطارهم، في رحاب 
لما تحقق و ما لم یتحقق خالل نصف قرن أو یزید، وفق " جردة حساب"ذلك تقدیم ما یشبه یتطلب . خارجها



وتلك هي نقطة البدایة الطبیعیة ألعمال المؤتمر العلمي القادم، ذات الطبیعة المتشعبة .منهجیة علمیة مدّققة
.في هذا الظرف التاریخي الدقیق

تحدیات الوضع العربي الراهن: ثانیا
العربي الراهن بتحدیات وتهدیدات متنوعة، من مصادر داخلیة وخارجیة متنوعة، وكانت نتیجتها یحفل الواقع

حدوث حالة من عدم االستقرار المزمن في عدد من البلدان العربیة، ونشوب نزاعات أهلیة مع تصاعد 
التمزق وتدهور و مع بدء التعافي القتصادات عربیة معینة بعد فترة من . التدخالت الخارجیة في عدد آخر

الحالة األمنیة خالل السنوات األخیرة، ُتطرح قضیة إعادة األعمار بما لها من أبعاد مالیة واجتماعیة 
.وٕاستراتیجیة مختلفة

لذلك یصبح من المهم تناول اقتصادیات إعادة اإلعمار في إطار استعادة السلم األهلي، و تقدیم المقترحات 
. العائد التنموي و الخفض المرّشد للنفقاتالرصینة، على اساس علمي، لتعظیم

الثورة الصناعیة الرابعة وآفاق التحول الرقمي: ثالثا 
التحول "، جوهرها هو عملیة "الثورة الصناعیة الرابعة"الثورة التكنولوجیة التى یعیشها العالم حالیًا، باسم 

قصب السبق بالمقارنة مع القطاعات وفي ضوء ذلك، فإن القطاع الرقمى سوف یستمر فى حیازة.   "الرقمي
ولكن حسب بعض التقدیرات، فإن معدل الرقمیة على مستوى االقتصاد العالمى ككل ال .األخرى لزمن قادم

فقط من شركات األعمال فى العالم هى التى تطبق التكنولوجیات الرقمیة تطبیقا % 5، أي أن % 5یزید عن 
باستخدام التكنولوجیات الموجودة حالیا، إلى حد "األتمتة الجزئیة"و أنه یمكن تطبیق یقرب من االكتمال، 

.كبیر
ولمزید من توضیح هذه الحقیقة، نشیر إلي أنه لیس من الضروري أن یتم تركیز االستثمار علي أنشطة 
القطاع الرقمي فقط، وٕانما یمكن استخدام المتاح من اآللیات الرقمیة بهدف تطویر القطاعات خارج االقتصاد

:وتتم اإلشارة في هذا المجال إلي األنشطة التالیة. الرقمي بالمعنى المحدد 
التكنولوجیا العالیة - 
تجارة التجزئة - 
أنظمة وخدمات الرعایة الصحیة - 
السفر والتنقل - 
االتصاالت - 
الخدمات المهنیة - 



الخدمات المالیة - 
تصنیع وتجمیع السیارات - 
أنشطة التواصل والترفیة - 
السلع االستهالكیة والغذائیة - 
تطویر المنظومة التعلیمیة- 

و فیما یلي بعض من أهم القضایا التطبیقیة للتنمیة العربیة في ظل الثورة الرابعة، والتي یمكن بحثها 
:باستفاضة من خالل أعمال المؤتمر العلمي

الحكومة االلكترونیة.1
تتیح الثورة الرابعة فرصًا لتطویر الخدمات بالقطاع الحكومي، وخفض نفقات التعامل، وخفض 
معدالت الفساد، ودعم الشفافیة والمساءلة، ودعم كفاءة القطاع الحكومي من خالل تطبیقات الحكومة 

نه یطرح وكما یطرح التحول إلى تطبیقات الحكومة اإللكترونیة، مثال، فرصًا مهمة، فإ. اإللكترونیة
وهو ما یطرح تساؤالت عدة عن واقع وفرص ومستقبل تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في . تحدیات

. الدول العربیة، وعن درجة االستعداد اإللكتروني لهذا التحول

الثورة الرابعة وأسواق العمل العربیة.2
وخاصة في مواجهة الثورة الرابعة كما تطرح تحدیات في سوق العمل، فإنها تطرح فرصًا مهمة، 

لكننا نحتاج لوضع تصور واضح . ظاهرة بطالة الشباب، والفئات المعلمة منه وخاصة من اإلناث
كما تثور الحاجة لتقدیر . عن هذا التحول، وعن الوظائف الجدیدة المطلوبة، والمهارات التي تحتاجها

تتحول هذه الفئات إلى حجم األثر المتوقع على أصحاب المهارات المنخفضة والمتوسطة، وكْي ال
فهناك إذن حاجة . قوة ضغط سلبیة على االقتصادیات العربیة بدًال من االستفادة منها كقوة دفع

ملحة إلعادة النظر في سیاسات التعلیم والتدریب وحفز االبتكار، ولالستفادة من التجارب المتمیزة في 
.هذا الصدد

ياالبتكار واإلنتاجیة في قطاع األعمال العرب.3
كان التحول من الثورة الصناعیة الثالثة إلى الثورة الصناعیة الرابعة نتاجًا لمزیج من االبتكارات 

تدفع هذه االبتكارات اإلنتاجیة . وتتسارع جهود االبتكار في إطار الثورة الصناعیة الرابعة. التكنولوجیة
االبتكار في قطاع فكیف هي جهود . ألعلى، وتفرز منتجات جدیدة، وتحفز النمو االقتصادي

.األعمال العربي؟ وما هي السیاسات المطلوبة لحفز االبتكار في قطاع األعمال العربي



. تحدیات األمن االقتصادي العربي: رابعا
: تتمثل األبعاد األساسیة لتحدیات األمن االقتصادي العربي في إطارها العام، فیما یلي

:العالم العربيحریة صیاغة السیاسة االقتصادیة في - 1
ارتبطت الدول العربیة، شأنها شأن كثیر من دول العالم النامي، بعدد كبیر من االلتزامات الدولیة التي تؤثر 
على حریتها في صیاغة سیاساتها االقتصادیة الوطنیة، األمر الذي یقلل من الحیز المتاح لها الختیار 

12امات ما یتعلق بمنظمة التجارة العالمیة حیث هناك من أهم هذه االلتز . السیاسات االقتصادیة المالئمة
دولة عربیة عضو وخمسة في طور االنضمام، ومن المعروف أن االنضمام إلى هذه المنظمة یستتبع إحداث 
تغییرات في التشریعات الداخلیة للدول في مجاالت عدة تتضمن، من بین ما تتضمن، حقوق الملكیة الفكریة 

وعلى هذا النحو هناك . قیودا شدیدة على فرص النمو االقتصادي للدول العربیةمثال، وهوما قد یفرض 
اتفاقات دولیة عدیدة تحّد نسبیا من حریة صیاغة السیاسة االقتصادیة الوطنیة في الدول العربیة، یجب 

.مراجعة الموقف العربي منها

:األمن الغذائي- 2
غذیة واستقرار اإلمدادات منها، وٕامكانیات الحصول هناك ركائز أساسیة لألمن الغذائي تتضمن توافر األ

وتعاني الدول العربیة من عجز شدید في كثیر من المحاصیل الزراعیة الرئیسیة باإلضافة إلى تقلب . علیها
العالقات السیاسیة مع دول اإلمدادات األساسیة، وهو ما یفرض تخوفات بشأن استقرار توافر االحتیاجات 

شروط سیاسیة، كما تثور إمكانیة الحد من العجز الغذائي من خالل التوسع في األساسیة دون قیود و 
.التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة

:أمن الطاقة- 3
على الرغم من امتالك الدول العربیة ألكبر احتیاطیات النفط والغاز في العالم إال أن أسعار النفط بدأت تخرج 

رة بسبب دخول منتجین جدد من ناحیة وكذلك تطور إنتاج النفط عن سیطرة الدول العربیة في السنوات األخی
على الجانب . الصخري من ناحیة أخرى وهو ما قد یهدد المصدر الرئیسي للدخل في عدید من الدول العربیة

اآلخر فإن هناك تحوال نحو االهتمام بالطاقة المستدامة متمّثلة في مصادر الطاقة المتجددة في ضوء 
كل ذلك یطرح التساؤالت عن . التي تدعم التحول عن الوقود األحفوري" التغیر المناخي"مخرجات مؤتمر 

.مستقبل التنمیة في الدول العربیة بعد أفول نجم مصادر الطاقة التقلیدیة



:األمن المائي- 4
تعاني جمیع الدول العربیة من عجز مائي وتصحر كبیرین وهو ما ینذر بإمكان حدوث نزاعات مختلفة حول

.وهناك اهتمام عالمي قوي حالیًا بترابط أمن الماء وأمن الغذاء، وأمن الطاقة. مصادر المیاه

:االنكشاف التجاري- 5
الدول العربیة باستثناء الدول النفطیة من وجود عجز كبیر في موازین مدفوعاتها نتیجة اعتمادها على تعاني 

عربیة سیاسات متنوعة لتحریر قطاع التجارة الخارجیة وقد انتهجت الدول ال. الواردات لتلبیة الطلب المحلي
متعددةفي إطار منظمة التجارة العالمیة أو في إطار انخراطها في اتفاقات تكامل إقلیمي التزاماتهاضمن 

أسفرت في كثیر منها عن إمكان تحویل بعض الدول العربیة إلى أسواق للشركاء األجانب دون تحقیق 
ویفرض كل ذلك ضرورة االهتمام . ع القطاع الصناعي بها وضعف قدرته التنافسیةمكاسب تذكر نتیجة لتراج

.بقضایا التجارة البینیة والخارجیة العربیة، لتغطیة فجوات الموارد واإلسهام في تسریع عملیة التنمیة

:سیاسات التصنیع- 6
والغازي من أجل التصدیر منذ مع تزاید االعتماد في كثیر من الدول العربیة على اإلنتاج المعدني والنفطي 

فترات طویلة، فقد تراجع االهتمام بالتصنیع في معظم الدول العربیة بما یشكل تهدید لألمن االقتصادي للدول 
وما صلة ذلك بالتكامل والتعاون " نزع التصنیع"فكیف یمكن مواجهة ظاهرة . العربیة، حاضرا ومستقبال

.االقتصادي العربي؟

لمؤتمرلالرئیسیة محاور ال
:م أعمال المؤتمر إلى خمسة محاور رئیسیةتقسّ في ضوء الخلفیات األساسیة السابقة، 

. اإلنجازات واإلخفاقات : كشف حساب التنمیة العربیة بعد أكثر من نصف قرن :المحور األول
.عماراإلاعتبارات األمن واالستقرار وٕاعادة :المحور الثاني
.الفرص والتحدیات : الثورة الصناعیة الرابعة:المحور الثالث
.العربيالقضایا األساسیة لألمن االقتصادي : المحور الرابع

دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة العربیة ومواجهة تحدیات األمن االقتصادي في ظل :المحور الخامس
.الثورة الصناعیة الرابعة



خطوط إرشادیة تقنیة لكتابة األبحاث المقدمة للمؤتمر

المواصفات الفنیة-1
والعناوین الفرعیة بحجم 18، و یكتب العنوان الرئیسي بحجم الخط "word"تكتب األبحاث بطریقة - 

بالخط الخفیف، مع عدم وضع صیغ خاصة 14، مع الخط الثقیل وأما متن البحث فیكتب بحجم 16
.للكتابة

:الجدول الزمني لتقدیم األبحاث-2
.2019أیار/ مایو23الخمیس الموافق یوم موعد أقصاهرحات البحثیة في تقدم المقت- 
تقدم األبحاث التي تتم الموافقة علیها من قبل اللجنة التحضیریة للمؤتمر بحلول منتصف - 

.2019أیلول /سبتمبر
للمؤتمر تقدم التعدیالت المطلوبة بحلول منتصف أكتوبر لیتم العمل بها وٕاعادة تسلیمها للمنسق العام - 

.2019في األول من نوفمبر 
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