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ا لتنمية المستدامة في االقتصادات العربية
بين الواقع والطموح
د.عمار مجيد كاظم
قسم االقتصاد
المقدمة
لقددد ظ دددر للددد الوجددود وعلددد صدددعيد البلددددان الناميددة المطبقدددة لسياسدددات التصدددحي
االقتصددادو وج تددا نظددر متناقيددتين فددي الطددرحا ادول د تعددد امتدددادا لطروحددات التنميددة
التقليديددة والتددي ظ ددرت مددع بدددايات حركددات التحددرر مددن االسددتعمار بعددد الحددر العالميددة
الثانية والمفس رة لحالة التخلف بنظريات التبعية واالستعمار والتي نجدها بشكل خاص فدي
أدبيددات التيددارات الماركسددية وادحددما القوميددة واالشددتراكية .وتددتلخص حلول ددا التنمويددة
بانت دداس سياسددات التخطدديط المركددموا مددع اعتبددار أو دعددوة لتطبيددا االقتصدداد الرأسددمالي
الحددر تراجعددا عددن الددن  ،الددوطنيا وعددودة لالسددتعمار .أمددا الطروحددات الثانيددة ف ددي تتمثددل
بسياسات التكييف أو التصحي االقتصادو وهي أحدد لليدات العولمدةا التدي تعددها المنقد
القتصادات ا المتخلفة دن ا وباختصار تقرب ا مدن سدريان قدوانين السدوا التلقاعيدة علي داا
وبالتددالي لمكانيددة ربط ددا باالقتصدداد الرأسددمالي العددالميا وهددو مددا تبتهيددا هد ا الطروحددات.
ولقد اهتم الفكر العالمي بظاهرة العولمة تحليال وتفسيراً لميامين ا ومفاهيم داا فمدا نشدر
عن دددا خدددالل عقدددد التسدددقعينات مدددن القدددرن المنصدددرم يفدددوا مدددا كتددد عدددن يرهدددا مدددن
اإليددديولوجيات التددي عرفت ددا العقددود الخمسددة المايدديةا واختلددف المفكددرون فددي ف م ددا
وتحل يل أبعادهاا ف دي ظداهرة متعدددة الجواند ا قدد تتعلدا بحريدة انتقدال السدلع والخددمات
وعوامل اإلنتاس من عمل ورأس مال أو تقنيةا أو تتعلا بتقري العالم وتحويلا للد قريدة
كونية استجابة لثورة االتصاالتا وك لك ظ ور المنظمات العالمية وتحكم دا باالقتصداديات
الوطنية مع انكماش ا لدور التدخلي للدولة ...ا وعليا مامال مف وم دا اميدا علد الدر م
ممددا كت د عن ددا .حيددث ي د ه دعدداة العولمددة لل د أن ددا تميددد االعتمدداد المتبددادل بددين سددكان
العالما وتتي فرص كثيرة لماليين البشر علد أسداس أن دا تسدم بتمايدد معددالت التجدارة
وتبددادل التقنيددة الجديدددةا ف ددي ال تعددرف حددواج م أو قيددود وتجتدداح كددل الحدددود الجهرافيددة
والوطنيةا وفي مقابل لك فالواقع يشير لل وجود فرص لمميد من النمو ومخداطر لمميدد
مددن الت مدديشا وجدداا هد ا التندداقو بفعددل منظومددة مددن المؤسسددات الرأسددمالية التددي تقددوم
بنشر العولمة والتروي ،ل اا وك لك تقسيم منافع ا عل المستو العالمي.
وعل صعيد الدول العربية التي ال تملك هامش كبيدر مدن التصدرف فدي اختيدار نظم دا
االقتصددادية والسياسددية بسددب حجم ددا النسددبي الصددهير ) (2.3%مددن االقتصدداد العددالميا
واعتمادها عل ادسواا العالمية دهم منتجات ا االقتصادية (النفط) ا ف دي قبلدت باإلصدالح
االقتصددادو والتوجددا نح د و اقتصدداد السددواا ولكن ددا تبدددو أكثددر تددرددا فددي قبددول اإلصددالح
السياسي خاصة لما يمكن أن يترت عليدا مدن تهييدر فدي شدكل النخد الحاكمدة أو أسدلو
عمل ا عن طريا التداول السلمي للسلطة بفعل للية صناديا االقتراع الديمقراطية .فالقرن
المايدي لدم يشد د لال حالدة "سدوار الد ه " فدي السدو دان علد ادقدل مدن التندامل السددلمي
والطوعي عن السلطة بعد انقال عسكرو استلم عل أثرا السلطة كمعظدم النخد العربيدة
الحاكمددة ا ف د ا عكددس توجددا النخد السياسددية فددي لسددتمات م بالمحافظددة علد عروشد م.
وكثيرا ما يبرم ه ا التردد بالتحج ،بدالقول  -ولدو أمدام أوليداا نعمدت م ادمريكدان السداعين
لنشر ثقافة الليبرالية والديمقراطية حس معم ما ب ددف كسد ريداهم ومعوندات م" :أن
اإلصدددالح االقتصدددادو يتطلددد االسدددتقرار وان اإلسدددراع بدددالتهيير السياسدددي قدددد ي ددددد هددد ا
االسددتقرار وبالتددالي يعرقددل أسددس اإلصددالح االقتصددادو" .فالمسددةلة كمددا تددروس ل ددا النخد
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العربية الحاكمة ليست رفيا لمبدأ ا إلصالح السياسي في اتدا بقددر مدا هدو اختيدار الوقدت
المناس ا وفي تتابع واي – لصالح اقتصادو يتلوا (...لل أن يموت لخر فرد من عاعلدة
الحاكم) تهيير سياسي.
هدف الدراسة
ت دف الدراسة عموما لل كشف لثار العولمةا عل االقتصدادات العربيدةا مدع دراسدة
نتاع ،تلك اآلثار عل النمو والتنمية.
مشكلة الدراسة:
يمكددن تيددمين مشددكلة الدراسددة بالسددولل اآلتددي :مددا هددي النتدداع ،المترتبددة عددن تطبيددا
لليات العولمة عل االقتصادات العربية ؟ا وهدل هد ا النتداع ،من سدجمة مدع تحقيدا التنميدة
المستدامة؟.
فريية الدراسة:
تقوم الدراسة عل فريية مفادها " :فدي ظدل تحدديات العولمدة وخيدار اقتصداد السدوا
الحددر وتددةثيرات التجمعددات والتكددتالت االقتصددادية العالميددةا التددي يواج ددا العددالم النددامي
والد و يشددكل العددالم اإلسددالمي والعربددي بشددكل خدداص جددماا مندداا يقددف العددالم العربددي فددي
مفترا طرا ييطرا لل خوو مار ه ا التحديات مستثنيا قرار العملدة عن داا وبالتدالي
فمواج ددة هدد ا التحددديات مددع اإلصددرار علدد تحقيددا التنميددة والنمددو االقتصددادو عمومددا
والتنمية المستدامة بشكل خاص هو ال اجس ال و ينبهي تحديدا ك دف.
هيكل الدراسة:
وقددد تددم تقسدديم ه د ا الدراسددة لل د مبحثددين :ادول هددو التنميددة المسددتدامة مف وم ددا
مق ومات ا يوابط ا ومؤشرات اا والمبحث الثاني هو لثار العولمة ولشدكالية تحقيدا التنميدة
المستدامة في الوطن العربي.

المبحث ادول
التنميقة المستدامقة مف وم ا
مقومات ا يوابط ا ومؤشرات ا
يمكن تعريف العولمة بشدكل مبسدط علد أن دا تعندي "رفدع الحدواجم والقيدود أمدام المدال
والتجارة واالستثمار والثقافة بكل أنواع داا واسدتبدال المفداهيم الدينيدة والقوميدة والوطنيدة
بدةخر عالميدةا والتدي تتطلد ل ابدة كدل التقاليدد وادعددراف وحتد القدوانين الداخليدة للدددول
القوميددة فددي بوتقددة الشددروط والظددروف الخاصددة بالمرحل دة الحاليددة للنظددام الرأسددمالي" ).(1
فةولعك ال ين يحطون من سمعة العولمة البدا مدا يتجداهلون منافع دا .ولكدن أنصدار العولمدة
تعد بالنسبة ل م تقدما وخصوصا تلك المصممة وفا الطرام ادمريكيا وعل البلدان النامية
أن تقبل ب ا ل ا ما أرادت النمو ومحاربة الفقر بشكل فعال .علد الدر م مدن كدون العولمدة لدم
تجل د للعديددد مددن البلدددان الناميددة منافع ددا االقتصددادية الموعددودة .فاالنقسددام المتنددامي بددين
اد نياا والفقراا ترك أعدادا متمايدة في العالم النامي تقبع في فقر مدقعا ليعيشوا بةقل مدن
دوالر فددي اليددوم .وعلد الددر م مددن الوعددود المتكددررة بتقليددل الفقددر التددي قطعددت خددالل العقددد
ادخير من القرن العشرينا فان العدد الفعلي لألشخاص الل ين يعيشدون حالدة الفقدر قدد امداد
من الناحية الفعلية ماعة مليون تقريبداا وحصدل هد ا فدي الوقدت نفسدا الد و امداد فيدا الددخل
العالمي اإلجمالي من الناحية الفعلية بمعدل ) (2.5%سنويا ).(2
أصب االقتصاديين في السنوات الحديثة المايية أكثر اهتماما بالمويوعات المتعلقة
بالبيعة والتي ترتبط بنجاح ج ود التنمية .ف ناك تفاعل بين الفقر والتدهور البيعيا وال و
يمكن أن يقود لل عملية تدوم وتتواصل اتيدا .وكنتيجدة للج دل أو اليدرورة االقتصداديةا
فان بعو فعات المجتمع تقوم بعملية تدمير أو استنفا لموارد تعتمد علي ا الحياةا كما أن
تمايد اليهوط لميادة اليراع عل الموارد البيعيدة فدي الددول الناميدة يمكدن أن يكدون لدا
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نتاع ،خطيرة عل االكتفاا ال اتي في العالم الثالثا وعل توميع ا لدخلا وك لك عل النمو
المرتق في المستقبل  .فالتدهور البيعي يمكن أن يقلل من خطوات التنمية االقتصادية من
خالل التكاليف المرتفعة التي تنفق ا الدول النامية عل الصحة وانخفاو لنتاجيدة المدوارد
االقتصادية وخاصة المورد البشرو.
تشير التنمية المسدتدامة للد مجموعدة واسدعة مدن القيداياا وهدي تنطدوو علد ن د،
متكامدل فدي لدارة االقتصدداد والبيعدة واالهتمامددات بالمجداالت البشددرية والقددرة المؤسسددية.
ويحتاس صانعوا القرار لل معلومات للميي قدما نحدو التنميدة المسدتدامة :معلومدات عدن
مرحلددة التقدددم الراهنددةا ومعلو مددات عددن االتجاهددات ونقدداط اليددهطا ومعلومددات عددن أثددر
التدخالت .وتمكن المؤشرات أصحا القدرار ووايدعي السياسدات مدن معرفدة مدا ل ا كدانوا
عل الطريا الصحي وتساعدهم عل رصد التقدم المحرم في سبيل التنمية المستدامة.
تم تقسيم ه ا المبحث لل خمسة مطالد ا تنداول ادول الظدر وف التدي أدت للد ظ دور
فكددرة التنميددة المسددتدامةا والثدداني مف ددوم التنميددة المسددتدامةا والثالددث مقومددات وأسددس
التنميدددة المسدددتدامةا والرابدددع يدددوابط التنميدددة المسدددتدامةا والخدددامس مؤشدددرات التنميدددة
المستدامة.

المطل ادول :الظروف التي أدت لل ظ ور فكرة التنمية المستدامة
نت ،عن مشدروعا ت التنميدة التدي يقدوم ب دا اإلنسدان لتحسدين حياتدا وتطويرهدا نحدو
ادفيددلا واسددتخداما لكددل المددوارد والوسدداعل واددوات والمعرفددة المتاحددةا أن نف د خططددا
للتنميددة فددي الجوان د االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والسياسدديةا وأحدددث كثيددرا مددن
االنجامات والنجاحاتا من ا :ميادة معدالت اإلنتاس المراعي والصناعي وميادة االست الكا
وتحسن في مستويات المعيشة في العالم بشكل عام وارتفاع نصي الفرد نسبيا من الندات،
القددومي اإلجمدداليا وميددادة معدددالت العمددر المتوقددع لفنسددانا ونقددص فددي معدددالت وفيددات
الريع وادطفالا وتخلص العالم بشكل كبير مدن عددد ادوب عدةا ميدادة نسدبة السدكان الد ين
يتمتعددون بميدداا الشددر ووسدداعل الصددرف الصددحيا وميددادة نسددبة المتعلمددين فددي مراحددل
التعلدديما وميددادة عدددد ادسددر ات السدديارتين والمنددملين ...ال د  .لكننددا نش د د عل د الجان د
ادخددر ليددرارا بددالمحيط الحيددووا يتمثددل بددق :قطددع الهابدداتا وتدددهور ادروا التصددحرا
الم عددالت الخطيدقرة لفقدد التندوع البيولدوجيا تخلخدل ادمون فدي طبقدة "ادستراتوسددفير"ا
مخاطر تهير المناخا تعاظم تراكم كميات كبيرة من النفايات بما في لدك النفايدات الخطدرةا
اسددتنماف المعددادنا اإلسددراف فددي اسددت الك الميدداا ( )3ا حيددث تشددير التوقعددات لل د تسددارع
وتيرة انبعاثات امات االحتباس الحرارو مدا لدم تحددث تهيدرات علد مسدتو السياسدات.
ير أن ه ا التوقعدات تتندوع تنوعدا واسدعاا و لدك نظدرا للد عددم اليقدين الد و يحديط بمدا
سيتحقا من معدالت في نمدو اإلنتاجيدةا وفدي تحسدن كثافدة اسدتخدام الطاقدةا وفدي تقدار
االقتصادات الصداعدة والناميدة مدع مسدتويات المعيشدة السداعدة فدي االقتصدادات المتقدمدة.
فعلد سددبيل المثددال هندداك اختالفدات كبيددرة فددي نمددو االنبعاثدات المتوقددع أن تظ ددر حتد فددي
الدراسات المستندة لل التقرير المستخدم عل نطاا واسع وهو " :التقريدر الخداص بشدان
سدديناريوهات االنبعاثددات ) (SRESالدد و ويددعا الفريددا الدددولي الحكددومي المعنددي بتهيددر
المناخ ) (IPCCوالتابع لألمم المتحدة .فتتراوح توقعات االنبعاثدات الدواردة فدي الدراسدات
المستندة للد هد ا المصددر بدين ) (22%و ) (88%فدي المددة بدين عدام  2000وعدام 2030ا
وتتراوح بين ) (-40%و ) (237%في المدة بدين عدام  2000وعدام  .2100ونطدوو توقعدات
السيناريو عل مخاطر عالية تتمثل في حدوث تهير هاعل فدي المنداخ بحلدول ن ايدة القدرن.
ويتوقددع الفريددا المشددار لليددا انددا مددا لددم يددتم تطبيددا سياسددات للسدديطرة عل د االنبعاثددات ا
فسوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار ) (2.8درجة معوية في المتوسط عل امتداد
القرن القادم .ويالحظ أن أفقر ) (20%من سكان العالم هم المجموعة التي تعاني من سوا
البيعددة بصددورة كبيددرة .فالتدددمير البيعددي الشددديد يددؤدو لل د يددهوط سددكانية علدد ادرو
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الحديةا مما يؤدو لل انخفاو لنتاجية ادرو وانخفاو متوسط نصي الفدرد مدن لنتداس
الهد اا .بالمثددل يددؤدو لدك للد صددع وبة الحصدول علد ميدداا نظيفدة وصددحية تددؤثر بدددورها
أساسا عل الفقراا والتي تسب حوالي ) (80%من ادمراو المنتشرة .ومن بين الحلدول
ادخر ل ا المشاكل البيعية المتعددة :تعميم لنتاجية الموارد وتحسين الظروف المعيشية
بين الفقرااا وتحقيا نمو بيعي قابل لالستمرارية يكون م ترادف ومتوافا في نفس الوقت
مع تعريف التنمية االقتصادية (.)4
ولماا ه د ا المشدداكل والمخدداطر البيعيددةا نظددم المجتمددع الدددولي اجتماعددا حددافالا هددو
مؤتمر ادمم المتحدة للبيعة والتنمية عام  1992ا وال و عقدد فدي مديندة " ريدودو جدانيرو"
بالبراميددلا حيددرا عدددد مددن رؤسدداا الدددول وأطلددا عليددا " مددؤتمر ادرو"ا ولقددد أصدددر
المؤتمر خطة عمل شاملةا أسدماها أجنددة القدرن الحدادو والعشدرينا وأقدر صديهة اتفاقيدة
دولية لصون التنوع اإلحيداعي "البيولدوجي" ا واتفاقيدة دوليدة تتنداول قيدايا تهيدر المنداخا
ولطددار عمددل لصددون الهابدداتا وشددكل لجنددة مددن ممثلددي الحكومددات لويددع اتفاقيددة دوليددة
لمكافحة التصحرا والتي تم االتفداا علي دا فدي عدام  .1994ولقدد بددأ المدؤتمر وكدةن العدالم
يجمددع أمددرا علد معالجددة قيددايا البيعددة والتنميددة حفاظددا علد مسددتقبل اإلنسددانا وظ ددرت
الفكددرة ادسدداس التددي ب نيددت علي ددا أجندددة القددرن الحددادو والعشددرين وهددي فكددرة التنميددة
المستدامة ( .)5ثم تال لك المؤتمر ال و عقد في مدينة "كيوتدو" اليابانيدة فدي عدام 1997ا
وكل ا تؤكد عل حقيقة :أن معظم الدمار البيعي الحادث اآلن سببا الددول المتقدمدةا ولكدن
مع ارتفاع معدالت الخصوبة في العالم ا لناميا وميادة متوسط الدخلا وميادة عدم العدالدة
فددي توميددع الدددخلا مددن المتوقددع أن ينقلد الويددع فددي القددرن الحددادو والعشددرينا ليصددب
العالم النامي هو أكبر مصدر للتلوث والدمار البيعي .وحتد اآلن لديس وايدحا كيدف سديتم
توميددع نفقددات لصددالح البيعددة العالميددة ؟ا هددل سدديكون حسدد متوسددط نصددي الفددرد مددن
االنبعاثات الملوثة ؟ا ( وهنا ستتحمل الدول المتقدمة الشطر ادكبر من النفقدة)ا أم سديكون
بحس معدل النمو في نصدي الفدرد مدن الملوثداتا ( وهندا سديكون علد الددول الناميدة أن
تتحمل معظم النفقات) (.)6

المطل الثاني :مف وم التنمية المستدامة
كان االعتقاد حت بداية السبعينات من القرن الماييا أن النمو االقتصادو يقوم عل
حسا حماية البيعةا وأنا ال يمكن الجمع بين ه ين التوج ينا وأن أو تحسين في نوعية
البيعة يعني لعاقة النمدو االقتصدادوا كمدا أن أو نمدو اقتصدادو يعندي القيداا علد البيعدة
وتدميرها .ولكن بخرو س مف وم التنمية المستدامة وال و ير فيا البعو نمو جدا تنمويدا
جديدا وبديال عن النمو س الصناعي الرأسماليا أو ربمدا أسدلوبا إلصدالح أخطداا وتعثدرات
ه ا النمو س فدي عالقتدا بالبيعدةا فدي حدين يدر فيدا الدبعو اآلخدر رؤيدة أخالقيدة تناسد
اهتمامات وأولويات النظام العالمي الجديد .تهيرت النظرة السدابقة للنمدو االقتصدادو كليداا
ولكن مع ظ ور تعريفات واستخدامات كثيرة لا .ولقد حاول تقريدر المدوارد العالميدة الد و
نشدر عدام  1992والد و خصدص بكاملدا لمويدوع التنميدة المسدتدامةا تويدي الخلدط فدي
التعريف والشروط والمتطلباتا و لك بإجراا مس شامل ل ا المف وما واستطاع التقرير
حصددر عشددرين تعريفددا واسددع التددداول للتنميددة المسددتدامةا وقددد حدداول التقريددر توميددع هد ا
التعريفددددات للدددد أربددددع مجموعددددات هددددي :التعريفددددات االقتصدددداديةا والتعريفددددات البيعيددددةا
والتعريفددات االجتماعيددة واإلنسددانيةا والتعريفددات التقنيددة واإلداريددة .ويخلددص التقريددر مددن
ه ا التع ريفات بان القاسم المشترك ل اا هدي أن التنميدة لكدي تكدون مسدتدامة يجد علي دا
أوال أن ال تتجاهل اليوابط والمحددات البيعيةا وأن ال تؤدو لل دمار واستنماف المدوارد
الطبيعيددة ثانيدداا وأن تددؤدو لل د تطددوير المددوارد البشددرية المتمثلددة بددق ( المسددكنا الصددحةا
مستو البيعةا أوياع الم رأةا الديمقراطيدةا حقدوا اإلنسدان) .ثالثدا ا وأخيدرا أن ال تحددث
تحوالت في القاعدة الصناعية الساعدة .وبالتالي تركم التنمية المستدامة عل جعل التنمية

4

االقتصددادية واالجتماعيددة ال تدددمر البيعددةا وأن تددتم عمليددة التنميددة يددمن حدددود ولمكانددات
العناصر البيعيدةا ويدمن ادطدر التدي ييدع ا علدم البيعدة بمعنداا الواسدعا و لدك مدن خدالل
دراسة وف م العالقات المتبادلة بين اإلنسان ونشاطاتا المختلفةا وبدين البيعدة التدي بعديش
في ا وما يحكم ا من قوانين فيمياعية وكيمياعية .كما وت دف التنمية المسدتدامة للد تلبيدة
احتياجات الحاير دون اإلخالل بالقدرة عل تلبي ة احتياجات المستقبلا وه ا يتطل لعدداد
خطددط تنمويددة ت ددتم بالمشددروعات الحاليددة وبعثارهددا البعيدددة علد البيعددة وعلد الندداس فددي
المستقبل(.)7
وبالتدددالي يمكدددن تعريدددف التنميدددة البشدددرية المسدددتدامة بكون دددا " :نظريدددة فدددي التنميدددة
اإلقتصددادية واإلجتماعيددة تجعددل اإلنسددان منطلق ددا و ايت دداا وتتعامددل مددع ادبعدداد البشددرية
واإلجتماعيددة باعتبارهددا العنصددر الم دديمن .و تنظددر للطاقددات الماديددة باعتبارهددا شددرط مددن
شروط تحقيا التنمية .ف دف ه ا التنمية خلا بيعة تمكن اإلنسان من التمتع بحياة طويلة
صحية و خالقة" .فالتنمية البشرية المستدامة منظور يتناول التنميدة بطريقدة تعندي بكيفيدة
توميع ثمارها وبعثارها اإلجتماعية والبيعية .فالميمون الحقيقي للتنمية هو الحرية سواا
تعلددا ادمددر بالحريددة بمعناهددا السددلبي ( كالحريددة مددن الفقددر) أو الحريددة بمعناهددا اإليجددابي
( كحريددة المددرا عل د لختيددار نددوع الحيدداة التددي ير د في ددا) .ف ددي نظريددة تجعددل اإلنسددان
منطلق ا و ايت اا وتتعامل مع ادبعاد البشرية واإلجتماعية باعتبارها العنصر الم يمن(.)8

المطل الثالث :مقومات وأسس التنمية المستدامة
تتيمن مقومات وأسس التنمية المستدامة عددا من ادسس من أول ا وأهم ا اإلنسدان
وهي كاآلتي :

أوال :اإلنسان
وهددو المسددؤول وحامددل ادمانددةا وتويد أجندددة القددرن الحددادو والعشددرين أنددا نتيجددة
للنمددو السددريع فددي عدددد سددكان العددالم فددان أنمدداط اسددت الك م تتمايددد عل د ادرو والمدداا
والطاقة والموارد الطبيعية ادخر  .لقد كان عدد سدكان العدالم أقدل مدن ) (5.5مليدار نسدمة
عددام  1993ومددن المتوقددع أن يصددل للد ) (8مليددار عددام  .2025وينبهددي علد اسددتراتيجيات
التنميدددة أن تتعامدددل مدددع النمدددو السدددكانيا وصدددحة النظدددام البيعددديا ووسددداعل التكنولوجيدددا
واسددتخدامات ا المتقدمددةا كمددا ينبهددي أن تتيددمن ادهددداف ادوليددة للتنميددة محاربددة الفقددرا
وتددةمين الحيدداة البشددريةا والسددعي لنوعيددة حيدداة جديدددة متيددمنة تحسددين أويدداع المددرأةا
وتةمين الحاجات ادساسدية مثدل الهد اا والمدةو ا والخددمات ادسداس مثدل التعلديم وصدحة
ادسدرةا ولعددادة تشددجير الهابداتا وتددوفير فددرص العمددلا والرعايدة البيعيددة .كمددا ينبهددي أن
تكون اهتمامات السكان جماا من استراتيجيات التنميدة المسدتدامةا ويجد علد الددول أن
تحدد ل ا أهدافا وبرام ،سكانيةا وايعة فدي االعتبدار أن التكدوين ال رمدي للسدكان والد و
تدمداد فيدا نسدبة صدهار السدنا سدوف يخلددا فدي المسدتقبل القريد مطالد ويدهوطا علد
الموارد .ول لك طالبت أجندة القرن الحادو والعشرين من الدول أن يتعرفوا علد القددرات
االحتماليددة لمددوارد هما مددع لعطدداا اهتمددام خدداص للمددوارد الحرجددة مثددل الميدداا ادروا
والعوامددل البيعيددة ادخددر  :كصددحة النظددام البيعدديا والتنددوع اإلحيدداعي .والقدددرة االحتماليددة
تعني " :مقدرة الموارد عل لعالة وتقديم احتياجات البشدر بددون لهددارها أو اسدتنماف ا"ا
كمدا تنبدا أجنددة القدرن الحدادو والعشدرين للد أن العدالم يحتداس للد دراسدات جدادة للتنبددؤ
بالنتاع ،المحتملة لألنشطة البشريةا متيمنة اتجاهات السكانا ونصي كل فرد مدن م مدن
النات ،اإلجمالي للدخلا وتوميع الثروةا وال جرات المنتظدرة نتيجدة للتهيدر المنداخي .وفدي
عددام  2001حسد لحصدداعيات صددندوا ادمددم المتحدددة للسددكانا ب لددع عدددد سددكان دول العددالم
اإلسالمي ادعياا في منظمة المؤتمر اإلسالمي نحو ) (1.144مليار نسمةا وهدم يشدكلون
نحو ) (18%من جملة عدد سكان العالم في نفس السنةا ومدا يدوامو عددد سدكان المنداطا
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ادكثر نموا في العالم (الدول المتقدمة) والتي يبلع عدد سكان ا نحو ) (1.193مليار نسدمةا
بينمددا يشددكلون نحددو ) (23.3%مددن سددكان المندداطا ادقددل نمددواا والتددي يشددكل سددكان ا نحددو
) (4.940مليار نسمة .ونتيجة الرتفاع معدالت الميادة الطبيعية لمعظدم الددول ادعيداا فدي
منظمة المؤتمر اإلسالمي والتي تبلع ما بين ) (2.5%و ) (3%سدنويا ) (40دولدة مدن )(48
دولةا وأييدا ارتفداع نسدبة صدهار السدن أقدل مدن ) (15سدنةا وسديادة الدنمط المراعدي فدي
معظم اقتصادات ه ا الدولا فان اإلسدقاطات السدكانية ل دا مرتفعدةا ويتوقدع أن يصدل عددد
سكان ه ا الدول عدام  (1.699) 2025مليدار نسدمةا وفدي عدام  (2.227) 2050مليدار نسدمة.
كما يقدر الخبراا أنا من ا لخطة اعتبار الميدادة السدريعة فدي عددد السدكان نعمدة مطلقدة أو
نقمددة مطلقددةا فبالتحليددل المويددوعي نجددد أن تددةثير الميددادة يختلددف مددن بلددد آلخددر حس د
الظدددروف المحليدددةا واحتياجاتددداا ومدددواردا وتطلعاتددداا ف نددداك دول تحتددداس للددد الميدددادة
السكانيةا وعندها من الموارد الكافية السدتيعاب اا وهندا ك بدالد قدد تدؤدو الميدادة السدكانية
في ددا للد لثددار سددلبيةا لقلددة المددوارد .والم ددم أن يكددون للدولددة سياسددة سددكانيةا وال يتددرك
النمو السكاني في ا بدون تخطيط (.)9

ثانيا :الطبيعة
مع استمرار الميادة في سكان العالما وارتفاع مسدتو الددخلا نجدد أن صدافي الددمار
البيعي للكرة ادريية لخ في االمدياد .فوجود بعو التنامالت يعدد أمدرا يدروريا لتحقيدا
التنمية العالمية المستدامة .فاستخدام الموارد بصدورة أكثدر كفدااةا يجعدل بعدو التهيدرات
البيعية تحقا و فرا اقتصادياا ويجعل البعو اآلخر يتم بتكلفة أقل .ومن ناحية أخر ا فدان
الكثير من التهيرات ادساسية تستلمم القيام باستثمارات كبيدرة فدي التكنولوجيدا التدي تقلدل
التلوثا فالبد من قبول بعو التعارو بين تحقيا ميادة في الندات ،وبدين تحسدين أويداع
البيعة .وكلما كانت الدولة أ كثر فقراا قلت قدرت ا عل تحمل مثل ه ا النفقات .ف ناك عددد
من القيايا مثل :التنوع البيولوجيا وتدمير الهابات التي تنمو بادمطارا والنمو السكانيا
سوف تركم عل أكثر مناطا العالم تيررا من الناحية االقتصادية .ففي يا المساعدات
الكافيددة للدددول ات الدددخل المددنخفوا نج د د أن الج ددود البيعيددة سددوف تمددول عل د حسددا
برام ،اجتماعية أخدر مثدل :التعلديما والخددمات الصدحيةا وخطدط التوظدفا وهدي بدرام،
ات أهمية كبر للحفاظ عل البيعة العالمية (.)10
ويعبر عن الطبيعة بدالمحيط الحيدوو :وهدو خماندة المدوارد المتجدددة و يدر المتجدددة
وتفصيل ا كاآلتي (:)11
 -6الموارد المتجددة :مثل الهابات ومصداعد ادسدماك والمراعدي والمدمارعا ويعدد اإلنسدان
عنصرا رعيسا من عناصر است الك تلك المواردا ولنتاس الموارد السابقة هو لنتداس متجددد
ما استمرت صحة النظام البيعي.
 -2المددوارد يددر المتجددددة :وهددي مددواد مختمنددة فددي بدداطن ادرو تكونددت وتجمعددت فددي
عصور سابقة وسحيقةا ما يؤخ من ا ال يعوو وال يتجددا وتيم ه ا المجموعة خامدات
البتددرول والفحددم والهددام الطبيعددي ورواس د المعددادن وتكوينددات المحدداجر و البيددة الميدداا
الجوفية .وترشيد وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة و ير المتجددة نقيو استنماف اا أو
تجاوم قدرة النظم البيعية عل العطااا وه ا الترشيد هو التنمية المتواصدلة أو المسدتدامة
أو المطردة .وحاليا في ع د الثورة العلمية الثالثة بعد أن كانت مقومات االقتصاد في ع د
الثددور ة الصددناعية هددي ادرو بمواردهددا :العمالددة ورأس المددالا أصددبحت حاليددا فددي ع ددد
الثورة الثالثة هي الفكر والعلم واالبتكار .فقد أصبحنا نتكلم اآلن عن مراعة بال مراع وبال
ممارعا وعل سبيل المثال ففي مدادة الثومداتين ) (Thaumatinوهدي موجدودة فدي فاك دة
لحد النباتات ادفريقية و التي تعادل حالوت ا السكر ماعة ألف مدرةا اسدتطاع العلمداا عدن
طريا تكنولوجيا جديددة هدي فصدل أو تقطيدع الجيندات ) (Gene Splicing Techniquesأن
يفصلوا ألجين الخاص ب ا المادةا وأن ينتجوا معمليا بكميات تجارية في معامل بكتيريةا
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وتستطيع أن تتصور حجم ه ا المراعة العلمية المعملية عل لنتاس قصد السدكر والبنجدر
في مختلف أنحاا العالما واثر لدك علد العمالدة الموجدودة حاليدا فدي المدمارعا وأثدر لدك
عل ادرو التي كانت تستهل في ه ا الشةن.

ثالثا :التكنولوجيا
لقد أصب التطور التكنولوجي مترسبا في نسي ،المجتمعات وفي حياة الناس اليوميةا
و لك دن الكثير من المشاكل التي تنشة عدن التقنيدة لديس ل دا حدلا لال البحدث عدن تقنيدات
تصددو ادخطدداا .وقددد تبدددو بعددو الوسدداعل التكنولوجيددة عظيمددة النفددع أول ادمددرا بريعددة
اليددررا ومددع تطددور المعددارف العلميددة والتكنولوجيددة تبددين أن ل ددا أيددرارا جسدديمة خفيددت
علينا مثل مركبات الفريون ( الكلوروفلوروكربون) والتي اكتشفت عام 1928ا وطبقت عدام
 1930كبديل لمركبات ادمونيا وثاني أكسيد الكبريت والتدي كاندت تسدتخدم صدناعة التبريدد
وسرعان ما اكتشفت ل ا اسدتعماالت عديددة باعتبارهدا مركبدات لمندةا وبعدد خمسدين عامدا
علمنا أن هد ا المركبدات قدد تكدون سدببا فدي واحددة مدن قيدايا البيعدة العالميدة وهدي تيدر
بطبقة (ادومون) في (ادستراتوسفير) (.)12
المطل الرابع :يوابط التنمية المستدامة
يمكدددن تقسددديم يدددوابط التنميدددة المسدددتدامة للددد قسدددمين :ادول هدددو يدددوابط التنميدددة
المسدددتدامة بالنسدددبة للدددنظم البيعيدددة الطبيعيدددةا والثددداني هدددو اليدددوابط بالنسدددبة للمحددديط
االجتماعي أو ما يعرف بالتنمية البشرية المستدامةا وتفصيل لك كاآلتي (:)13
أوال :يوابط التنمية المستدامة بالنسبة للنظم البيعية الطبيعية
قدمت وثيقة اإلستراتيجية العالمية لصون الطبيعة  1980ا وتقرير لجنة ادمدم المتحددة
للبيعة والتنمية  1978ا وصدورت ا المعدلدة والتدي كاندت حجدر الماويدة فدي مدداوالت مدؤتمر
ادمددم المتحدددة للبيعددة والتنميددة  1992ا ثالثددة مقاصددد أسدداس فيمددا يتصددل بددالنظم البيعيددة
الطبيعية وهي:
 -6لمحافظة عل العمليات البيعية ادساس التي هي أساس صحة النظم والتي تعتمد علي ا
ادحياا ( خصوبة التربةا تدوير عناصر اله ااا نقاا المااا نقاا ال واا)
 -2صيانة المدوارد الوراثيدة أو المكوندات الوراثيدة الموجدودة فدي كاعندات العدالم (ادندواع
والسددالالت مددن نبددات وحيددوان) ا وهددو التنددوع الدد و تعتمددد عليددا بددرام ،تربيددة ادنددواع
واستنباط السالالت المحسنة وتعتمد علي ا فرص استكشاف مواد جديدة تددخل فدي التطدور
التكنولوجي بصفة عامة.
 -3تةمين االستخدام المتواصل لألندواع (الكاعندات الحيدة) ا والدنظم البيعيدة وخاصدة مصداعد
ادسماك و يرها من الكاعنات البرية والهاباتا أو ال يكون الحصداد أكبدر مدن قددرة النظدام
عل اإلنتاس والعطاا.
وه ا اليوابط تنطبا عل النظم الطبيعية وعل النظم التي يديرها اإلنسان .وتقيدي
التنمية المستدامة أن يراعي اإلنسان هد ا اليدوابط ويراعدي أهميدة صدون النظدام البيعديا
بحيث يصب صحيحا قادرا عل اإلنتاس والعطاا بان يخطدط معددالت اسدت الكا فدي الحددود
المرعيدة ليحددافظ علد التددوامن بددين اإلنسددان (عدددا واسددت الكا) وبددين طاقددة الددنظم البيعيددة
وقدرت ا عل التحملا وه ا وجا رعيس من أوجا اليبط االجتماعي.
ثانيا :يوابط التنمية المستدامة بالنسبة للمحيط االجتماعي
تقددوم التنميددة البشددرية المسددتدامة عل د أربعددة عناصددر ال دددف من ددا عمليددة توسدديع
اختيارات البشرا وهي كاآلتي:
 -6اإلنتاجية )(Productivity
وهددي تعنددي تددوفير الظددروف للبشددر حتد يتمكنددوا مددن رفددع وتحسددين لنتدداجيت م و لددك
بإشراك م بشكل فعال في عملية توليد الدخل وفي العمالة بةجر.
 -2اإلنصاف والعدالة االجتماعية )(Social Equality
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وهي تعني تساوو البشر في الحصول عل نفس الفدرصا ولبلدوذ لدك البدد مدن رفدع
الحددواجم التددي تحددول دون اعتبددار لشددراك جميددع مكونددات المجتمددع وفددي مختلددف الفددرص
المؤدية لل التنمية االقتصادية من ا واالجتماعية والسياسية والثقافية بحيث تكون متاحدة
للجميع.
 -3االستدامة )(Sustainability
وتحتوو عل يمان حصول البشر علد فدرص التنميدة دون نسديان ادجيدال المقبلدةا
وه ا يعني يرورة ادخ بمبدأ التيامن بين ادجيال عند رسم السياسدات التنمويدةا وهد ا
ما يحتم مةسسة التنمية في مف وم ا الشامل من خالل تعميم المؤسسدات الحكوميدة و يدر
الحكومية بما يجعل ا تساهم في ديمومة التنمية.
 -4التمكين )(Empowerment
عل التنمية أن تكون من صنع البشرا ال من أجل م فحس ا وه ا ما يحتم مشداركت م
مشددارك ة تامددة فددي صددنع القددرارات والسياسددات المتعلقددة بحيددات م وفددي تنفي د ها لل د حيددم
الواقعا وحت نيمن لتلك المشاركة الفعالية والنجاح فالبد مدن تعميدم قددرات البشدر علد
مختلف المستويات والمجاالت ب دف سيطرة كل فرد في المجتمع عل مصيرا.
وينبهدددي أن تتيدددمن سياسدددات التنميدددة المسددد تدامة أهددددافا تتصدددل بالسدددكان :أعددددادهم
وتوميع م وخصاعص ما ويكون القصد هو تحقيا التوامن عل المد البعيدد بدين المدوارد
وحاجات الناس .وأن يكون هدف التعليم والتدري وللياتدا ومؤسسداتا هدو تنميدة المدوارد
البشددريةا أو يعمددل عل د تحويددل الرجددال والنسدداا لل د ثددروات للمجتمددعا وال ي د تم كمددا هددو
حاصل في كثير من ادحوالا تحويل النساا لل ع ا اجتماعيا وهنا تبرم وظاعف جديددة
لمؤسسات التعليم والتثقيف الوطني وعل رأس ا وساعل اإلعالم دن ا قادرة عل :
 لتاحة البيانات والمعارف للناس. نشر الوعي بقيايا المجتمع عامة وقيايا البيعة والتنمية خاصة.وينبهددي بيددان الوسدداعل والقنددوات التددي يس د م عددن طريق ددا الفددرد فددي سددعي مجتمعددا
لتحقيا التنمية المستدامةا وتجاوم اديرار البيعية التدي ت ددد الحايدر والمسدتقبل .ولقدد
كددان المدددخل لل د التنميددة الناجحددة فددي اليابددان ودول النمددور اآلسدديوية التعلدديم والتدددري
الرشيد .كما ينبهي أن تكون خطط التنمية للمدوارد الطبيعيدة المتجدددة و يدر المتجدددة فدي
لطار المدد الممندي الممتدد الد و يراعدي مصدال ادجيدال التاليدة مدع الحدرص علد كفايدة
المتطلبات ادساس والمشروعة للجيل الحايرا وه ا مسةلة تتصل بادخالا االجتماعية.
وتقددوم التنميددة المسددتدامة عل د العدددل ا الجتمدداعي ومددن ثددم تتيددمن خطط ددا الوسدداعل
والظروف التي تحقا الفرص المتكافعة للرجال والنسااا وتحقا مشداركة النداس مشداركة
ايجابية وفعالة في مراحل التخطيطا وويع برام ،التنفي ا ومتابعة لجراااتا.
وتست دف التنمية المستدامة استخدام ادرو (الحيم الوطني) أفيل استخدام للمحيط
الحيدووا وتقليدل التعدارو بدين االسدتخدامات المختلفددةا وأن تلتدمم فدي كدل هد ا بةولويددات
يتفا علي ا المجتمع ويتقبل ا.
وأن تتيمن المؤسسات العاملدة فدي تنميدة المدوارد الطبيعيدة عناصدر إلدارة المخداطر
البيعيةا ن كر من دا علد سدبيل المثدال :نوبدات الجفداف وحدوادث السديولا وأن تعتمدد هد ا
القطاعددات فددي عمل ددا عل د أج ددمة الرصددد واإلن د ار المبكددرا والتنظدديم االجتمدداعي لمقابلددة
الكوارث ولليات التعويو والهوث للمصابين والمتيررين.
كما ينبهي أن تعمل المؤسسات الوطنية عل دعم التعاون اإلقليمي في تنميدة المدوارد
المشتركة ( أحواو ادن ار الدوليد ةا البحدار اإلقليميدةا مصدادر الميداا الجوفيدة اإلقليميدة)ا
والتعاون عل درا المخداطر البيعيدة ات المدد اإلقليمدي ( التلدوث العدابر للحددود)ا ودعدم
التعاون اإلقليمي في القيدايا ات المدد العدالمي ( تهيدر المنداخا تخلخدل طبقدات ادومونا
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تدهور التنوع اإلحياعي...ال )ا أو بمعن ل خدر أن تتقبدل السياسدات الوطنيدة فكدرة التعداون
العالميا وتس م في الج ود العالمية لصون بيعة الكرة ادريية.

المطل الخامس :مؤشرات التنمية المستدامة
لقددد دع د مددؤتمر ادمددم المتحدددة المعنددي بالبيعددة والتنميددة المعددروف "بقمددة ادرو"
سابا الد كرا الد و عقدد فدي " ريدودو جدانيرو" فدي عدام  1992ا بةهميدة مؤشدرات التنميدة
المستدامة .فجددول أعمدال القدرن والواحدد والعشدرون يخصدص فصدال ل د ا المويدوع فدي
القسدددم الخددداص بوسددداعل التنفيددد ا وعلددد الخصدددوص الفصدددل ) (40المعندددون" :المعلومدددات
الالممة لعملية صنع القراراتا ال و يدعو لل ويدع مؤشدرات للتنميدة المسدتدامة لتدوفير
أسس راسخة لصنع القرار عل جميع المسدتويات وللمسداهمة فدي اسدتدامة اتيدة التنظديم
للنظم البيعية واإلنماعية .ونشةت عن قمة ادرو لجنة للتنمية المستدامة التدي نشدرت فدي
عام  1996كتابا حول ه ا المويدوع يتيدمن قاعمدة بنحدو ) (130مؤشدرا مصدنفة فدي أربدع
فعددات رعيسددية :اقتصددادية واجتماعيددة وبيعيددة ومؤسسددية .وينبهددي أن تؤخ د فددي االعتبددار
المؤشدرات المتعلقددة ب د ا الفعددات ادربدع كل ددا للتوصددل للد صددورة أوسدع وأشددمل للتنميددة
المسددتدامة .ويمكددن للبلدددان أن ت ختددار من ددا المؤشددرات التددي تددتالام مددع أولويات ددا ومددع
القيددايا الملحددة التددي تواج ددا وادهددداف التددي تتوخاهددا .وقددد اعتمددد لطددار تحليلددي تددم فددي
سدياقا تصددنيف المؤشددرات للد ثالثددة أنددواع رعيسديةا ادولد هددي مؤشدرات القددوة الدافعددة
وهي تصف ادنشدطة والعمليدات وادنمداط عندد تطبيدا التنميدة المسدتدامة .والثانيدة تعدرف
بمؤشرات الحالة وهي تصف الحالة القاعمة في ظل تخلف اقتصادو موجدود .والثالثدة هدي
مؤشددرات االسددتجابة وتعكددس التدددابير المتخ د ة وتبددين استجابددقة البلددد للتنميددة المسددتدامة.
فةصب لطار اعتماد (القدوة الدافعدة-الحالدة -االسدتجابة) يشدكل طريقدة للتصدنيف وال يسدم
ب يمنة العالقات أو الروابط السببية بين المؤشرات يمن اإلطار .وقد أدركت لجنة التنمية
المسددتدامة أنددا مددن يددر الددواقعي االختيددار بددين ) (130مؤشددرا فخفيددت عددددها لل د )(59
مؤشراا يمكن للبلدان أن تختار من ا مجموعة مناسبة من المؤشرات ادساسية(.)14
ويقصد " بالتنمية البشرية" ميادة فرص االختيدار أمدام أفدراد المجتمدع فدي العديدد مدن
المجاالت في مقدمت ا الصحة والتعليم والددخلا وتتمثدل بالددليل التركيبدي للتنميدة البشدرية
) .(Human Development Indexوتشير الصحة لل العمر المتوقع عند الميالدا ويعكس
التعلدديم نسددبة مددن يعرفددون القددرااة والكتابددة مددن أفددراد المجتمددعا بينمددا يشددير الدددخل لل د
متوسط نصي الفرد من النات ،القومي اإلجمالي مرجحا بالقدرة الشراعية الحقيقيةا ويقدر
الدليل بداللة ما يسم " بمعدل الحرمان" في المكونات الم كورة .وتعكس أويداع التنميدة
البشددرية فددي عقددد التسددعينات فددي الدددول العربيددة نمددط السياسددات االقتصددادية واالجتماعيددة
خالل ربع القرن ادخيرا ل أن ا حصيلة أداا ه ا السياسات من جان ونددرة المدوارد مدن
جان لخر .وبمعن لخر أن " دليل التنمية البشدرية" ) (HDIيعكدس كفدااة أداا السياسدات
المحليددة ونمددط الصدددمات االقتصددادية نتيجددة االخددتالل ا لخددارجيا وبالتددالي فددةن لشددكالية
التنمية البشرية هدي حصديلة مصدفوفة المتهيدرات االقتصاديدقة واالجتماعيدقة علد الصدعيد
الداخلي والخارجي .وقد تبين من تقارير التنمية البشرية خالل عقد التسعينات ال و أجراا
خبدراا فدي دول العدالم ) (175دولدة للد ثالثددة مجداميع أو مسدتويات علد وفدا قيمدة دليددل
التنميدة البشددرية الد و يتددراوح بددين الواحددد الصددحي والصددفر .وكلمددا ارتفعددت هد ا القيمددة
باتجددداا الواحدددد فةن دددا تشدددير للددد تحسدددن فدددي مسدددتويات التنميدددة المددد كورة .وانحصدددرت
المجموعة ادول من الدول بين ) (1.00-0.800مدن قيمدة الددليل المد كور وهدي تيدم )(45
بلدا واتخ ت الرتد مدن ) (1للد ) (45ا والمجموعدة الثانيدة مدن الددول ) (0.799-0.500مدن
قيمة الدليل الم كور وهي تيم ) (94بلدا واتخ ت الرت مدن ) (46للد )(94ا والمجموعدقة
الثالثدقة مدن الدددول ) (0.500وأقدل مددن قيمدة الددليل المد كور وهدي تيددم ) (35بلددا واتخد ت
الرت د مددن ) (95لل د ) .(174وقددد تبددين عل د وفددا ه د ا التقسدديم وفددي ظددل دليددل التنميددة
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البشددريةا أن دولتددين عددربيتين قددد جااتددا فددي لخددر ترتي د المجموعددة ادول د مددن الدددول
" مرتفعددة التنميددة البشددرية" ا وهمددا الكويددت وقطددر " وهمددا مددن مجموعددة الدددول العربيددة
النفطيددة الخليجيددة" ا وال تشددكل ادهميددة النسددبية لسددكان ا سددو ) (0.9%بالنسددبة لسددكان
الددوطن العربددي فددي مطلددع التسددعينات مددن القددرن العشددرينا بينمددا يددمت مجموعددة الدددول
" متوسددطة التنميددة البشددرية" لحددد عشددر دولددة عربيددةا احتلددت البحددرين مقدمددة الدددول
العربيةا وقدرت قيمة دليل التنمية البشرية في ا نحو ) (0.790في حين كان ترتي الجماعر
في لخر القاع مة العربية وبقيمة ) (0.528للدليل الم كورا وتومعت باقي الدول التسعة بدين
القيمتين الم كورتين .أما الددول العربيدة التدي يدمت ا المجموعدة الثالثدة وهدي الددول ات
التنمية البشرية المنخفية فقد بلهت سدبع دول عربيدةا بلدع دليدل التنميدة البشدرية للدولدة
ادولد فددي القاعمددة وهددي المهددر نحددو ) (0.433ولخرهددا الصددومال وبقيمددة بلهددت )(0.087
و لك عام  .1990في حين يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عام  1999أن هنداك تحسدنا
قد طرأ في المؤشر الم كور في العديد من الدول العربية ا وبندااا عليدا انتقدل بعدو من دا
من مجموعة الدول متوسطة التنميدة البشدرية للد مرتفعدة التنميدة البشدرية مثدل البحدرين
واإلماراتا لال أن لجمالي سكان هد ا المجموعدة مدا مال متوايدعا وال يشدكل سدو )(2%
من سكان الوطن العربيا كما انتقلت كل من المهدر ومصدر العربيدة مدن مجموعدة الددول
منخفية التنمية البشدرية للد متوسدطة التنميدة البشدرية .وتوافقدا مدع هد ا التصدنيف فقدد
جاا ترتي الدول العربية عل وفا مستو التنمية البشدرية يدمن مجموعدة دول العدالما
أن احتلت أربع دول عربية نفطية هي كل عل التوالي ( الكويتا البحرينا قطرا اإلمارات)
الترتي د ) (43,41,37,35يددمن مجموعددة الدددول مرتفعددة التنميددة البشددريةا بينمددا تومعددت
لحددد عشددر دولددة ع ربيددة هددي وعل د التددوالي ( ليبيدداا لبنددانا السددعوديةا عمددانا ادردنا
تددونسا الجماعددرا سددورياا مصددرا المهددر ) بددين الترتي د ) (65وال د و اختصددت بددا ليبيدداا
ولخرها في الترتي ) (126اختصت با المهر مدن بدين مجموعدة الددول متوسدطة التنميدة
البشريةا أما الددول العربيدة منخفيدة التنميدة البشدر يةا فقدد جداات السدودان فدي الترتيد
) (142ثددم كددل مددن الدديمن وموريتانيددا وجيبددوتي علدد وفددا الترتيدد ) (157,149,148مددن
مجمددوع ) (174دولددة مددن دول العددالم يددمن ا تقريددر التنميددة البشددرية لعددام  1999والدد و
يختلف عن نظيرا في مطلع عقد التسعينات .وقد اهتمت الدراسة أييا بإيجاد الترابط بدين
ترتي الدول العربية في المجموعدات الدثالث للتنميدة البشدرية ومتوسدط نصدي الفدرد مدن
السعرات الحراريدة التدي تعدد فدي مقدمدة الحاجدات ادساسديةا وقدد تبدين أن الددول العربيدة
التي يمت ا المجموعة ادول قد بلع متوسط نصي الفرد في ا فوا المتوسط الموص با
صحياا وهي كما مر س لفا تعد مجموعة متوايعة من السكان بالنسبة إلجمالي السكان في
الوطن العربي .وعانت مجموعة الدول العربية متوسطة التنمية البشرية من قصور نسبي
في الته ية في مطلع عقد التسعيناتا وتحسن العديد من ا بعد منتصف العقد المد كورا فدي
حين أن الدول العربية التي وقع ترتيب دا يدم ن مجموعدة الددول العربيدة منخفيدة التنميدة
البشرية فان العجم والقصور النسبي في امدادت الهد اا كدان وايدحا علد متوسدط نصدي
لفراد المجتمع سواا في مطلع عقد التسعينات أو بعد منتصفا .وال شك أن هد ا االنخفداو
فددي أهددم مكونددات الحاجددات ادساسددية قددد جدداا مددن القصددور فددي التنميددة البشددر يةا وخاصددة
انخفاو القوة الشدراعية دفدراد المجتمدع فدي الددول المد كورة ( .)15ويقددر متوسدط الندات،
المحلي للفرد حسد تعدادل القدوة الشدراعية الدوليدة فدي الدوطن العربدي ) (4094دوالر لعدام
 1997ا وهو أعل من متوسط ه ا المؤشر لبلدان المجموعة ات المستو المتوسط ال و
كان ) (3227دوالرا وأدن من متوسطا للعالم ال و قددر بدق ) (6332وأدند بكثيدر ممدا كدان
لبلدددان المجموعددة عاليددة المسددتو وهددو ) (21647دوالر للفددرد فددي السددنة ات ددا .وكددان
التحصديل التعليمدي لددنفس العدام وعلد وفددا المقيداس المركد أدند مدن مجموعدة البلدددان
متوسطة المستو والصين وأعل من ال ند ا ل يالحظ أن نسبة ادمية ادبجدية في سدكان
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الوطن العربي كانت ) (41.4%وهي أييا مرتفعة .كما يشير مؤشر حجم السكان الحيرو
مددن مجمددوع السددكان ال د و وصددل فددي نفددس العددام لل د ) (55.6%وال د و يعبددر عددن تحددول
ادقطار العربية سريعا لل مجتمعات مدنية وال و تشير نسبتا المرتفعة لل عدم االنسجام
مع مستو التطور االقتصادو عموما ولخفاقات النمو في متوسط الددخل للفدرد خصوصداا
حيث أن تركم السكان في المدن ونموا السريع في ا يلقي أعبااا جديدة عل التنمية نظدرا
لعجم البناا التحتي واإلسكان والخدمات (.)16
وتشير لحصاعيات عقد التسعينات بدةن تعدداد سدكان الدوطن العربدي فدي عدام  1999كدان
نحو ) (273مليون نسمةا ويعتبر معدل نموا البالع ) (2.4%سنويا ً من بين أعلد المعددالت فدي
العالما حيث يبلع متوسدط معددل نمدو السدكان فدي العدالم ) (1.6%ا ويصدنف ثلدث السدكان تحدت
خط الفقر .وقد بلع متوسط معدل ادمية فدي الددول العربيدة خدالل عدام  1998نحدو )(43%
مددن السددكان فددي الفعددة العمريددة ) (15سددنة فمددا فددوا .ويتجدداوم معدددل البطالددة السددافرة فددي
الوطن العربي ) (20%مدن لجمدالي القدو العاملدة .ويقددر الندات ،المحلدي اإلجمدالي للددول
العربيدة فدي عدام  1999بحددوالي ) (621.8مليدار دوالر بادسدعار الجاريددةا محققدا معددل نمددو
قدرا )(5.8%ا مقارنة بنحو ) (587.6مليار دوالر في عام  .1998وتمثدل النشداطات الريعيدة
كالنفط ما نسبتا ) (21%من مكونات ناتجا القوميا وترتفع ادرايي ير القابلة للمراعة
لل د مددا يميددد عل د ) (86%فددي حدددود التقنيددات المراعيددة المتاحددةا وتتسددع قيمددة الفجددوة
اله اعية العربية عن ) (11.7مليار دوالر(.)17
وقد بلع معدل نمو النات ،المحلي اإلجمالي للدول العربية بادسعار الجاريدة خدالل عدام
 2007حوالي ) (14%بالمقارندة مدع ) (18.2%فدي عدام  .2006وانخفدو معددل نمدو الندات،
المحلي اإلجمالي للدول العربية بادسعار الثابتة مدن ) (6.4%عدام  2006للد ) (5.6%عدام
2007ا و لك نتيجة الرتفاع اليهوط التيخمية في ه ا الدولا وتراجع النمو في عدد مدن
الدول العربية بسب تيافر عدة عوامل من ا التةثر بارتفاع تكلفة استيراد الدنفطا والسدلع
اله اعيددة ومسددتلممات اإلنتدداس .ويبددين ال يكددل القطدداعي للنددات ،لعددام  2007محافظددة قطدداع
الصناعات اإلستخراجية عل أهميتا النسبية في النات ،المحلي اإلجمالي في الدول العربية
بحصة بلهت حوالي ) .(39.8%من ناحية أخر ا يبين هيكدل اإلنفداا أن االسدت الك بشدقيا
العاعلي والحكومي مامال يستحو عل أعل حصة من بنود اإلنفاا بنسبة بلهت).(58.1%
وارتفعت حصة االستثمار في النات ،عام  2007نتيجة توسع البرام ،االستثمارية في الدول
العربيةا وساهم نمو االستثمار عام  2007في ميادة الطل المحلدي بشدكل ملحدوظ فدي هد ا
الدول .وسجلت واردات السلع والخدمات معددل نمدو أعلد مدن معددل نمدو صدادرات السدلع
والخدددماتا ممددا أد للد تراجددع طفيددف فددي نسددبة تهطيددة الصددادرات للددواردات مددن السددلع
والخدمات في الدول العربية ككل .وتظ ر التقديرات المتاحة عن مؤشرات الفقر في بعدو
الدددول العربيددة التبدداين الوايد بددين هد ا الدددولا فقددد تجدداومت نسددبة الفقددراا ) (40%فددي
الماعة في الدول العربية ادقل دخال .وفي جان التطدورات االجتماعيدةا سدجل معددل النمدو
السكاني ارتفاعا من ) (2.30%عام  2006لل ) (2.39%عام 2007ا ويعد ادعل بالمقارندة
مع أقاليم العالم الرعيسدية .كمدا سدجلت نسدبة السدكان فدي سدن العمدل ارتفاعدا ملحوظدا فدي
عدد من الدول العربية .وفي مجال التعليما تحسنت معدالت القيد فدي عددد كبيدر مدن الددول
العربية في مرحلتدي التعلديم ادساسدي والثدانووا وتفاوتدت بشدكل كبيدر فدي مرحلدة التعلديم
العالي .ومامالت معدالت ادمية في الددول العربيدة مرتفعدةا حيدث يقددر متوسدط ا بحدوالي
) (30فدددي الماعدددةا خاصدددة بدددين اإلنددداث البالهددداتا ر دددم التقددددم المسدددجل فدددي فجدددوة الندددوع
االجتماعي في التعليما وتحسن مؤشر دليل المساواة بدين الجنسدين فدي مختلدف مسدتويات
التعليم .وتمكنت البية الدول العربية من تحقيا تقدم ملحوظ في مجال الخددمات الصدحية
نددت ،عنددا ارتفدداع فددي نسددبة السددكان ال د ين يحصددلون عل د ه د ا الخدددماتا وارتفدداع معدددل
متوسط العمر المتوقع عند الوالدةا وتحسن معددالت وفيدات ادطفدال الريدع .كمدا تحسدنت
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نسبة السدكان الد ين يحصدلون علد ميداا شدر لمندةا والد ين يتدوفر لددي م صدرف صدحي
مالعددم .وفددي مجددال العمالددة والبطالددةا تشددير البيانددات المتاحددة أن قطدداع الخدددمات يوظددف
حددوالي ) (55.8%مددن لجمددالي القددو العاملددة العربيددةا مقابددل حددوالي ) (27.7%فددي قطدداع
المراعةا و ) (16.5%في قطاع الصناعة .ويقدر متوسط معددل البطالدة فدي الددول العربيدة
كمجموعة بحوالي )(14%ا وهو ادعل بين مناطا وأقاليم العالم ادخر ا حيدث بلدع عددد
العاطلين عن العمدل فدي تلدك الددول حدوالي ) (17مليدون عاطدل .وتظ در البياندات المتدوفرة
عددن البطالددة فددي الدددول العربيددة ارتفدداع معدددالت ا فددي الدددول ادقددل دخددال مثددل موريتانيدداا
والسودانا واليمنا وفي الدول التي تش د حالة من عدم االستقرارا مثل العراا وفلسطين
والصدومال .وتتميددم الدددول العربيددة ككدل عددن يرهددا مددن منداطا العددالم بددبعو الخصدداعص
أهم دا تركدم البطالدة فدي أوسداط الشدبا وطدالبي العمدل دول مدرةا وارتفداع البطالدة بدين
المتعلمين بشكل عام ولد اإلناث بشكل خاص (.)18

المبحث الثاني
لثار العولمة ولشكالية تحقيا التنمية المستدامة في الوطن العربي
مندد ربددع قددرن ميدد أصددب باإلمكددان تصددنيف الدددول العربيددة للدد ثالثددة اتجاهددات
اقتصدادية رعيسدديةا اعتمددد االتجداا ادول بددرام ،اإلصددالح االقتصدادو التددي تعددد بمرجعيت ددا
ادفكدار واآلراا االقتصددادية النيوكالسدديكية بقدددر أو بددعخر وييدم مددن الدددول كددال مددن مصددر
وادردن وتددونس والمهددر والجماعددر وموريتانيددا ولبنددانا ويتمحددور االتجدداا الثدداني حددول
اقتصاديات الريدع النفطدي وييدم مدن الددول كدال مدن الكويدت والسدعودية وقطدر واإلمدارات
العربية والبحرين وعمانا في حين أن االتجاا الثالث تحكما العالقدات يدر المتوامندة بدين
لليات السوا وتدخل الدولة في الشةن االقتصادو وييم مدن الددول كدال مدن ليبيدا وسدوريا
واليمن والسود ان وجيبوتي والصومال والعدراا (سدابقا) .ويشدير التقريدر العربدي الموحدد
لعام  2000لل أن السكان في الوطن العربي قد بلهوا ) (273.028مليون نسدمة وبمعددل مدا
نسبتا ) (2.37%عام  1999ا وتراوحت معدالت النمو االقتصدادو فدي العدالم بدين مدا نسدبتا
) (4.1%-2.5%ا وأن نظيرت ا في الدول المتقدمدة تراوحدت بدين )(3.3%-2.4%ا فدي حدين
اتسددع التبدداين فددي هدد ا المعدددل فددي االقتصددادات العربيددة للدد مددا نسددبتا بددين ) (-3.1%و
) (8.5%خدددالل السدددنوات ) (1999-1994ا ويعدددود هددد ا التبددداين للددد التقلبدددات الواسدددعة فدددي
ليدرادات الددنفطا وتةرجحددت معدددالت التيددخم فددي الد دول المتقدمددة بددين )(2.6%-1.4%ا فددي
حين اتسع التباين فدي هد ا المعددل فدي االقتصدادات العربيدة بدين مدا نسدبتا )(16%ا وكدان
التباين في معدل متوسط الدخل العربي أكثر اتسداعاا ل تدراوح بدين ) (-5.07%و )(6.9%
خالل المدة الم كورة .وجدير بالد كر أن االقتصداد العربدي يعدد مدن االقتصدادات القليلدة فدي
العالم ال و يعد متوسط الدخل في ا في ن اية القرن المايي أدن من قيمتا مند ربدع قدرن
مي (.)19
و ستحاول الدراسة في ه ا المبحدث اإلجابدة عدن مشدكلة الدراسدة حدول ماهيدة النتداع،
المترتبة عن لليات العولمة عل اقتصاديات ادقطدار العربيدةا وكد لك اإلجابدة عدن لمكانيدة
تحقيا أو انسجام ه ا النتاع ،مع التنمية المستدامة.
ولفجابددة سدديتم التطددرا لل د ثالثددة محدداور تخددص المجدداميع الثالثددة لنفددة ال د كر مددن
ادقطار العربيدة هدي :أويداع الميدمان الجدارو العربديا والمديونيدة الخارجيدة والمعوندات
اإلنماعيةا والفقر في الوطن العربي.

المطل ادول :أوياع الميمان الجارو العربي
تسدددع السياسدددات االقتصدددادية الرشددديدة للددد تحقيدددا التدددوامن فدددي الميدددمان الجدددارو
العتبارات اقتصادية تنعكس لثارها عل أداا العديد من المؤشرات االقتصادية فدي ادقطدار
العربيةا فالتةرج بين الفاعو والعجم عند مستو التوامن ال يشدكل لثدارا بالهدة ادهميدة
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عل الصعيد االقتصادوا وربما قد تكون يرورية عند ه ا المستويات في بعو ادحيدانا
ولكن تظ ر اإلشكالية في حالة ارتفاع قيمة العجم أو الفاعو وأهميتا النسبية للد الندات،
المحلددي اإلجمدداليا وان كانددت اآلثددار اليددارة للعجددم أكبددر مددن نظيرت ددا عندددما يتسددم ه د ا
الميدددمان بالفددداعوا فارتفددداع قيمدددة العجدددم تشدددير للددد تمايدددد قيمدددة االسدددتيرادات مقارندددة
بالصدادراتا وأن تحدويالت العداملين و يدرهم فدي االقتصداد المحلدي للد الخدارس أكبدر مددن
نظيرت ا لل داخل االقتصاد المحليا وعندما يستمر العجم وتتندام قيمتداا يعندي لدك فدي
ميمونا االقتصا دو انخفايا في معدل االستثمارا أمدا فدي حالدة ارتفداع الفداعو وأهميتدا
النسبية لل لجمالي النات ،المحليا فعل الر م من أن ه ا الفاعو يشير لل أن االقتصداد
يتمتع بارتفاع عرو الموارد النقدية ادجنبية التي تتطلب ا برام ،التنميدة االقتصداديةا لال
أن اديرار التي تولدها ه ا الحالة تؤدو لل عموف المستثمرين ادجاند عدن المجامفدة
في استثمارات متوسطة أو طويلة ادجلا ويعود السب في لك لل أن ه ا الفاعو يعطدي
مؤشدرات احتماليددة لرجدال ادعمددال فدي الخددارس بانخفداو جدددول معددل االسددتثمار المحلددي
العربيا ول ا المسةلة لثار اقتصادية ير مر وبة بعيدة ادمد.
ويشير الميمان الجدارو اإلجمدالي العربدي للد اتجاهدات يدر مسدتقرة خدالل السدنوات
الثالثدين المايديةا فقدد بلدع الميدمان المد كور مدا قيمتدا ) (2.596مليدار دوالر فدي منتصددف
عقد الثمانينداتا وتيداعف العجدم ليبلدع مدا قيمتدا ) (5.794مليدار دوالر فدي منتصدف عقدد
التسعينات ولكنا حقا فاعيا مقدارا ) (2085مليار دوالر في ن اية العقد ادخيدرا وتصدع
لمكانية االستنتاس بشةن مد اآلثار التي يمكن أن يحدث ا ه ا الميدمان بصدفتا التجميعيدةا
ل أن فاعلية االقتصادات العربية منفصلة بعي ا عن الدبعو اآلخدرا ومدن ثدم فدةن تجميدع
أداع ا علد صدعيد مكوندات الميدمان التجدارو ال تعكدس أداا االقتصداد العربدي فدي مجملداا
بقدر ما تعطي مؤشرات ميللة لل حد بعيدا و لك لوجود دول الفاعو مع دول العجم في
موامين حسابية موحدةا ولمعرفة لثار سياسات اإلصالح االقتصدادو فقدد يدمت المدوامين
الجاريددة للدددول التددي اعتمدددت ه د ا البددرام ،مددع بعددوا وك د لك دول االقتصدداد ألريعددي ثددم
اقتصددداد الدددتحكم .وقدددد اتسدددمت مجموعدددة الددددول العربيدددة التدددي اعتمددددت بدددرام ،اإلصدددالح
االقتصادو بالعجم خالل السنوات الخمس عشرة ادخيرة من القرن المايديا فقدد بلدع هد ا
العجم نحو ) (3.069و) (4.770مليار دوالر في من تصف عقد الثمانينات والتسدعينات وتمثدل
ما نسبتا ) (2.79%و ) (2.97%من لجمالي النات ،المحلي لمجموعة الدول الم كورة علد
الترتي د ا وانخفددو ه د ا العجددم لل د مددا قيمتددا ) (1.751مليددار دوالر ويمثددل ) (0.87%مددن
لجمدالي الندات ،المحلدي المد كور عدام  1999ا وجددير بالد كر أن هد ا الدنمط مدن اإلصددالحات
االقتصادية لم يهير من ادهمية النسبية للعجم في السنتين  1985و ( 1995ما قبدل اإلصدالح
وما بعددا) ا وهدي السدنوات العشدر التدي يفتدرو أن بدرام ،اإلصدالح االقتصدادو قدد أثدرت
خالل ا في كفااة أداا المتهيرات االقتصادية المختلفةا والتي تؤدو حصيلت ا للد التدوامن
أو ت حقا قدر من الفاعو في الميمان الم كورا وعل الر م من انخفاو العجم نسبيا في
ن ايددة عقددد التسددعينات لال انددا يصددع القددول أن هد ا االنخفدداو قددد جدداا حصددرا مددن جددراا
برام ،اإلصالح االقتصادوا بقدر ما تحقدا بسدب التحسدن النسدبي الد و طدرأ علد البيعدة
االقتصادية الدولية في النصف ال ثاني من عقد التسدعينات .فدي حدين اسدتطاعت اقتصداديات
الدتحكم (سددوريا) خفددو العجددم البددالع ) (1.072مليددار دوالر ويمثددل مددا نسددبتا ) (6.3%مددن
لجمددالي النددات ،المحلددي السددورو عددام  1985ا وتحقيددا فدداعو قدددرا ) (287.5مليددون دوالر
ويمثددل مددا نسددبتا ) (17.3%مددن لجمددالي النددات ،الم د كور عددام  1995ا وبقددي عنددد مسددتواا
تقريبا في عام  1999حيث حقا فاعيا قددرا ) (201.5مليدون دوالرا وال شدك أن لسياسدات
التحكم ادثر في االقترا من حالة التوامن في الميمان الجارو في دولدة مثدل سدوريا .أمدا
مجموعددة الدددول النفطيددة الخليجيددة فقددد حققددت فاعيددا فددي الميددمان الجدداروا لال أنددا اتسددم
بت قلبات واسعة فدي السدنوات الثالثدة لنفدة الد كرا ل بلدع الفداعو فدي عدام  1985مدا قيمتدا
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) (184.1مليون دوالر ويمثل ) (0.12%من لجمالي النات ،المحلي ل ا المجموعةا وارتفع
في عام  1995للد مدا يميدد عدن ) (12.49مليدار دوالرا وهدي تمثدل مدا نسدبتا )(5.5%ا ثدم
انخفو في عام  1999لل ) (8.37مليار دوالر وتمثل ما نسبتا ) (3.2%من لجمالي النات،
المحلي الم كورا وال يعود ه ا الفاعو لل كفدااة ادداا االقتصدادوا ولدم يتدةت مدن جدراا
تهيرات هيكلية في االقتصادات الم كورةا بقدر ما يعم ه ا الفاعو لل عواعد الصادرات
النفطيةا وقد انعكست التقلبات في أسعار النفط عل حجدم هد ا الفداعو وتقلباتداا وبدالنظر
لل أن الطاقة االستيعابية لالقتصاد الريعي تعد محددودةا فدان جدماا يدر قليدل مدن عواعدد
الصادرات النفطية تسربت لل خارس داعرة النشاط االقتصادو العربيا ويمكن القدول بقددر
كبير من الثقة أن الفاعو في الميمان الجدارو لمجم وعدة الددول العربيدة الريعيدةا والعجدم
فددي مجموعددة الدددول المعتمدددة عل د بددرام ،اإلصددالح االقتصددادوا تشددكل لحددد المبددررات
االقتصادية اليرورية إلمكانات التنسيا والتكامل عل الصعيد العربيا وب لك فان أوياع
الميدددمان الجدددارو تعدددد لحدددد أدوات تفعيدددل النمدددو والتنميدددة االقتصدددادية علددد الصدددعيد
العربي(.)20
أمددا خددالل ادلفيددة الثالثددةا فقددد تراجددع فدداعو ميددمان الحسددا الجددارو للدددول العربيددة
كمجموعة بنسبة ) (6.5%في عام 2007ا ليصل لل ) (236.9مليار دوالرا مقارندة بفداعو
قدرا ) (253.4مليار دوالر فدي عدام  .2006ويعتبدر هد ا التراجدع ادول مدن نوعدا مند عدام
2001ا حيث كان الفداعو قدد اسدتمر فدي االرتفداع بصدورة متواصدلة خدالل الخمسدة أعدوام
السابقة .وقد نجم التراجع أساسا ً عن النمو الملحوظ لعجم ميمان صافي الخددمات والددخل
وال و فاا أثر النمو المحدود نسدبيا ً لفداعو الميدمان التجدارو والتراجدع فدي عجدم صدافي
التحددويالت .هد اا ونظددراً الرتفدداع النمددو االقتصددادو بالدددول العربيددة كمجموعددة خددالل عددام
2007ا اقتصرت نسبة فاعو الموامين الجارية لل النات ،المحلي اإلجمالي للددول العربيدة
علد ) (16.1%للعددام المد كورا وهددو مددا يقددل عددن النسددبة المتحققددة فددي العددامين السددابقين
والبالهة ) (19.6%في عام  2006و ) (17.9%في عام  .2005وعل مستو الدول فدراد ا
يالحظ بالنسبة للدول المصدرة الرعيسية للنفط أن بعي ا قد ش د نمواً محدوداً فدي فداعو
ميمان الحسا الجارو بينما ش د بعي ا اآلخر تراجعا ً فياا و لدك باسدتثناا العدراا الد و
حقا نمواً بلع ) (46.4%خالل عام  2007مقابل ) (20.9%في عام 2006ا وقطر ال و حقا
في ددا الفدداعو نمددواً بلددع ) (2%مقابددل تراجع دا ً بنسددبة ) (18.5%للعددامين الم د كورين عل د
التوالي .فقد اقتصر نمو الفاعو علد ) (2.7%بالنسدبة لفمدارات مقابدل )(47.9%ا وعلد
) (5.6%للجماعر مقابل )(36.7%ا أما بالنسبة للسعودية فقد حقا الفاعو تراجعا ً في عدام
 2007بنسبة ) (4.0%مقابل ارتفاع بنسبة ) (9.9%في عدام 2006ا وحقدا الفداعو تراجعدا ً
أيي دا ً فددي كددل مددن الكويددت بنسددبة حددوالي ) (8.0%وليبيددا بنسددبة ) (7.4%وعمددان بنسددبة
) (6.9%بعد أن كانت الدول الثالث قد حققت ارتفاعا في الفداعو فدي العدام السدابا .وفيمدا
يتعلا ببقية الدول العربية ات الفاعو في الميمان الجاروا يالحظ أن البحدرين قدد حققدت
ارتفاع دا ً فددي الفدداعو بنسددبة ) (32.9%خددالل عددام 2007ا بينمددا تراجددع الفدداعو فددي مصددر
بنسددبة )(81.7%ا وتحددول الفدداعو لل د عجددم فددي كددل مددن سددورية والمهددر والدديمن .أمددا
بالنسبة للدول العربية ات العجم في الميمان الجاروا يالحظ ارتفاع ه ا العجم خالل عدام
 2007لموريتانيدددددا بنسدددددبة )(813.6%ا وللبندددددان بنسدددددبة )(382.4%ا ولجيبدددددوتي بنسدددددبة
)(83.5%ا ولددألردن بنسددبة )(75.6%ا ولتددونس بنسددبة ) .(45.6%فددي حددين تراجددع العجددم
للسددودان بنسددبة ) .(12.0%وبالنسددبة درصدددة المددوامين الجاريددة منسددوبة للنددات ،المحلددي
اإلجماليا يالحظ أن كافة دول الفاعو باستثناا العراا والبحرينا قد تراجعدت في دا نسدبة
رصيد الميمان الجارو للندات ،فدي عدام  2007مقارندة بعدام 2006ا و لدك مدع حفاظ دا علد
ات الترتي د  .فاسددتمرت الكويددت فددي تسددجيل أعل د نسددبة فدداعو لل د النددات ،حيددث بلهددت
) (42.4%في عدام  2007مقابدل ) (50.7%فدي عدام  .2006وتلت دا ليبيدا حيدث بلهدت النسدبة
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) (36.6%مقابل ) (45.0%للعامين الم كورين عل التواليا ثم السعودية بنسدبة )(25.2%
مقابل )(28.1%ا فالجماعر بنسدبة ) (22.6%مقابدل )(24.8%ا واإلمدارات بنسدبة )(19.3%
مقابددل ) .(21.9%أمددا بالنسددبة للبحددرينا فقددد ارتفعددت نسددبة الفدداعو لل د النددات ،المحلددي
اإلجمددالي لتصددل للد ) (15.7%فددي عددام  2007مقابددل ) (13.8%فددي عددام 2006ا وتراجعددت
النسددبة فددي عددام  2007لكددل مددن عمددان وقطددر لتبلددع ) (10.1%و ) (9.7%علدد التددوالي.

وارتفعددت النسددبة للعددرااا والتددي تمثددل االسددتثناا الثدداني فددي دول المجموعددة كمددا سددبقت
اإلشارةا لتصل لل ) .(4.9%وأخيدراًا تراجعدت نسدبة الفداعو لمصدر لتصدل للد ).(0.4%
أما بالنسبة لكل من سورية والمهدر ا فقدد تحولتدا كمدا سدبقت اإلشدارة مدن تحقيدا فداعو
جارو لل تحقيا عجم بلهت نسبتا لل النات ،المحلي اإلجمالي لكل من ما ) .(0.1%كد لك
تحددول الفدداعو للدد عجددم فددي الميددمان الجددارو فددي الدديمن بلهددت نسددبتا للنددات ،المحلددي
اإلجمددالي ) .(1.6%أمددا فيمددا يتعلددا بدددول العجددم فددي الميددمان الجدداروا فقددد ارتفعددت نسددبة
العجددم للنددات ،المحلددي اإلجمددالي لكافت ددا باسددتثناا السددودان .فارتفعددت نسددبة العجددم للنددات،
لجيبوتي من ) (14.4%في عدام  2006للد ) (24.3%فدي عدام  .2007وللبندان مدن )(4.8%
لل ) (21.5%للعامين الم كورين عل التوالي .كما ارتفعت نسبة العجم أييدا ً لدألردن مدن
) (11.3%لل د ) .(17.7%ولموريتانيددا مددن ) (1.3%لل د )(11.4%ا ولتددونس مددن )(2.0%
لل )(2.6%ا بينما انخفيت النسبة للسودان من ) (8.5%لل ).)21( (5.7%

المطل الثاني :المديونية الخارجية والمعونات اإلنماعية
ال يعدو أن يكون الدين الخارجي سو مسةلة محاسدبية فدي لطدار العالقدات االقتصدادية
الخارجيةا لال أن عدم التكدافؤ فدي اقتصدادات طرفدي الددين وعددم كفدااة لدارتدا فدي الدممن
المعاصر أساا لل أوياع اإلقراو ادجنبي وسمعة بعدو الددول المديندة مدن جدراا عددم
قدرت ا عل الوفاا بالدين أو خدمتا خالل مدتا الممنيةا ويعدد مدةما المديونيدة الخارجيدة
فددي مقدمددة ادسددبا التددي حفددمت مؤسسددات "بددريتن وودم" ممثلددة بصددندوا النقددد والبنددك
الدوليين عل تةكيد مشروطيت ا إلقدراو الددول الناميدة ومن دا العربيدةا بدةن تعتمدد الددول
المقترية برام ،اإلصالح االقتصادوا و لك ليمان خدمة الددين علد وفدا قيمتدا ولفاقدا
الممنيددةا وقددد أشددارت العديددد مددن أدبيددات ه د ا المؤسسددات الم د كورة لل د أن فعاليددة ه د ا
البرام ،ستؤدو لل تدنية مةما المديونية وتخلص الدول النامية عموما من أعباع ا(.)22
ومددن أجددل استكشدداف أويدداع المديونيددة الخارجيددة للدددول العربيددة المقتريددةا فقددد تددم
احتسا مؤشر نسبة الدين العام في مة الدولة لل النات ،المحلي اإلجمالي لقيداس عد ا
المديونية الخارجية عل اعتبار أن ه ا النسبة تدل عل قدرة االقتصاد علد تحمدل أعبداا
الدين العام الخارجي القاعم الخارجي ولمكانية استمراريتا في القيام ب لك .كما تم احتسدا
مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي لل الصادرات من السلع والخدماتا وال و يقديس
ع ا المديونية الخارجية بداللدة قددرة االقتصداد علد تهطيدة مديونيتدا الخارجيدة بعاعددات
صادراتا.
وال تشددير بيانددات التقريددر االقتصددادو العربددي الموحددد لعددام ألفددين للد وجددود مديونيددة
خارجيددة فددي مجموعددة الدددول العربيددة النفطيددة (الخليجيددة) ا لنمددا تنحصددر المشددكلة بصددفة
رعيسية في مجموعة الدول العربيدة التدي اعتمددت بدرام ،اإلصدالح االقتصدادوا وربمدا أن
دافع ا ادساس من اعتماد برام ،اإلصالح الم كورة هو تعاظم مةما المديونية الخارجيدةا
وتباطؤ قدرة اقتصادات ه ا الدول عن سداد أقساط الديون أو خدمت اا ادمدر الد و ايدطر
البعو من ا لل لعادة جدولت ا من خالل "نادو روما" و يرا من المؤسسات التي يمكدن
اللجوا للي ا ل ا الهرو .حيث تشير بيانات المديونية في عام  1985لل أن الدول السدت
الرعيسددية ( ادردنا تددونسا الجماعددرا مصددرا المهددر ا موريتانيددا) التددي اعتمدددت بددرام،
اإلصالح االقتصادو خالل ه ا العام وما بعداا قد بلهت مديونيت ا الخارجية نحدو )(55.079
مليار دوالر وتمثل أكثر من ثلثي ديون الدول العربيدة المقتريدةا ومدا نسدبتا ) (64%مدن
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لجمالي ناتج ا المحليا وما نسبتا ) (265%من عواعد الصادراتا وه ا يشير لل ارتفداع
أعباا المديونية الخارجية بالنسبة ب ا المجموعدة مدن الددول ويصدنف ا مدن يدمن الددول
ات المديونية العاليةا وتتباين الدول الم كورة في ه ا ادهميةا ل تبلدع أدناهدا مدا نسدبتا
) (24.2%وأقصداها  1999عنددد مقارنت دا بعددام  1985فدي موريتانيددا .أمدا أويدداع المديونيددة
الخارجية للدول ات ا فقد بلهت في العام  1999ما قيمتا ) (104.4مليار دوالرا وبميدادة مدا
نسددبتا ) (89.5%عنددد مقارنت ددا بعددام  1985ا وبددين العددامين الم د كورين تددم تطبيددا بددرام،
اإلصالح االقتصادو مست دفة تدنية أعباا المديونيةا في حين رافا ه ا ادويداع ارتفداع
ادهمية النسدبية للدديون للد الصدادرات لتبلدع مدا يميدد عدن ) (334%وبمعند لخدر ارتفداع
عجم الصادرات للوفاا بالمديونية الخارجية ل د ا المجموعدة مدن الددول فدي العدام مقارندة
بددادخيرا وبقيدددت الدددديون الخار جيدددة تشددكل مدددا يميدددد عدددن نصددف لجمدددالي الندددات ،المحلدددي
) (51.9%في ن اية عقد التسعيناتا ادمر ال و يؤكد أن أعباا المديونية قد أخ ت بالتمايد
خالل السنوات الخمس عشرة الم كورةا وال شدك أن جدماا مدن هد ا ادعبداا المتمايددة قدد
جاات من عدم كفااة ادداا االقتصادو للوفاا بالتماما تدا الخارجيدة خدالل المددة المد كورة
علد الددر م مددن اعتمدداد البددرام ،االقتصددادية الواعدددة بتقددديم البددرام ،االقتصددادية الواعدددة
بتقددديم حلددول ل د ا اإلشددكالية العربيددة المممنددة .أمددا بالنسددبة لل د المؤشددرات االقتصددادية
سابقة ال كر فدي دول الدتحكم (سدوريا) فلدم تكدن بةفيدل مدن نظيرت دا الددو ل التدي اعتمددت
برام ،اإلصالح االقتصادوا ادمر ال و يعني أن ليس هناك تةثيرات فاعلة ومؤكدة لخفدو
قيمة المؤشرات االقتصادية للمديونية في الدول العربية عل الر م من اختالف سياسدات ا
االقتصادية خالل السنوات الخمس عشرة المايية(.)23
وفيمددا يتعلددا بمؤشددر نسددبة الدددين العددام الخددارجي للد النددات ،المحلددي اإلجمدداليا فقددد
تراجع للدول العربية المقترية كمجموعة من ) (27.9%في عدام  2006للد ) (26.1%فدي
عام 2007ا مسجالً انخفايدا ً للعدام الخدامس علد التدوالي .وقدد جداا لدك فدي يدوا النمدو
الجيددد فددي النددات ،المحلددي اإلجمددالي للدددول العربيددة المقتريددة ال د و تجدداوم االرتفدداع فددي
المديونية العامة الخارجية للعديد من ا .وقد جاات نسدبة الددين العدام الخدارجي القداعم للد
النددات ،المحلددي اإلجمددالي لكددل مددن الجماعددر وسددورية وعمددان والمهددر ومصددر أقددل مددن
المتوسددط للدددول العربيددةا ل أن ددا لددم تتجدداوم ) .(26%وجدداات نسددبة المديونيددة العامددة
الخارجيدددة للددد الندددات ،المحلدددي اإلجمدددالي لكدددل مدددن الددديمن وادردن وموريتانيدددا وجيبدددوتي
والسودان وتونس ولبنان أكثر من المتوسط للدول العربيدةا حيدث تراوحدت بدين )(27.5%
في اليمن وحدوالي ) (85.1%فدي لبندان .وعلد صدعيد الددول فدراد ا فقدد حافظدت الجماعدر
عل د أدن د نسددبة للدددين العددام الخددارجي لل د النددات ،المحلددي اإلجمددالي بددين الدددول العربيددة
المقتريةا حيث بلهت ) (4.1%في عام  .2007وقد سجلت سورية ك لك انخفايدا ً فدي هد ا
النسبة من ) (12.6%في عام  2006لل ) (10.2%في عام  .2007وقد ش د كدل مدن ادردن
والسودان تراجعدا ً ملموسدا ً فدي نسدبة الددين العدام الخدارجي للد الندات ،المحلدي اإلجمداليا
حيث انخفيت في ادردن من ) (56.1%في عام  2006لل ) (51.3%فدي عدام 2007ا وفدي
السودان من ) (62.9%لل ) (54.3%خالل نفدس المددة .وحققدت تدونس انخفايدا ً فدي هد ا
النسبة من ) (57.1%فدي عدام  2006للد ) (55.8%فدي عدام  2007ولبندان مدن ) (88%للد
) (85.1%في نفس المددة .وفيمدا يتعلدا ببقيدة الددولا فقدد سدجلت تحسدنا ً طفيفدا ً فدي نسدبة
الدين العام الخارجي لل النات ،المحلي اإلجمالي أما في مصر حيث انخفيدت هد ا النسدبة
لل )(25.7%ا واليمن حيث تراجعت للد ) .(27.5%أمدا فدي كدل مدن المهدر وموريتانيداا
فقد ش دت ه ا النسبة ارتفاعا ً يعيالً حيث وصلت لل ) (21.2%في المهر ولل حدوالي
) (48.1%فدددي موريتانيدددا .وعلددد صدددعيد مؤشدددر نسدددبة خدمدددة الددددين العدددام الخدددارجي للددد
الصادرات من السلع والخددماتا فقدد تراجدع فدي الددول العربيدة المقتريدة كمجموعدة مدن
) (13.6%فددي عددام  2006للد ) (6.4%فددي عددام  .2007ويعددود هد ا التراجددع الملمددوس للد
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كون خدمة الدين الخارجي كانت كبيرة بشكل استثناعي في عام 2006نتيجة للقفمة الكبيرة
فددي خدمددة الدددين الخددارجي للجماعددر جددراا سدددادها المبكددر لمعظددم مددديونيت ا الخارجيددة.
وباإليافةا فإن النمو المرتفع لصادرات السدلع والخددمات فدي الددول العربيدة كاندت كبيدرة
وخصوصا ً اإليرادات النفطية والعواعد من السياحة .وقد انخفيت نسبة خدمدة الددين العدام
الخارجي لل الصادرات من السلع والخدمات في جميع الدول العربية باستثناا اليمن التدي
ارتفعت في ا ه ا النسبة مدن ) (2.8%فدي عدام  2006للد ) (3.4%فدي عدام 2007ا وعمدان
التددي امدادت في ددا هدد ا النسددبة مددن ) (1.4%للدد ) (2.4%خددالل نفددس المدددة .وقددد كددان
انخفاو نسبة خدمة المديونية الخارجية للد الصدادرات مدن السدلع والخددمات هدو ادكبدر
فيما يتعلا بالجماعر لألسبا سالفة ال كرا حيث انخفيت من ) (3.2%فدي عدام  2006للد
) (23.2%فددي عددام  .2007وقددد انخفيددت هد ا النسددبة أييدا ً فددي تددونس مددن ) (18.2%للد
) (13%خالل نفدس المددة لقيدام تدونس بميدادة دفعدات خدمدة الددين الخدارجي جدراا السدداد
المبكر لجما من مديونيت ا الخارجية .ك لك تراجعدت هد ا النسدبة فدي لبندان مدن )(28.1%
للدد ) .(24.3%وقددد انخفيددت نسددبة خدمددة الدددين العددام الخددارجي للدد صددادرات السدددلع
والخدمات بنس متفاوتة في بقية الدول العربية المقترية(.)24
وتشير المفاهيم النظرية لل أن تمايدد أعبداا المديونيدة تدؤدو للد ندموح رأس المدال
العربددي للد خددارس النشدداط االقتصددادو المحلددي للبحددث عددن بيعددة اقتصددادية أكثددر اسددتقرارا
د راو االستثمارا وفي حالة لنفاا القروو ادجنبية فدي يدر مجاالت دا ادساسديةا فدةن
لك يؤدو لل تشوهات هيكلية في بنية االقتصاد المحلي.
وقد بلع لجمالي المساعدات اإلنماعيدة المقدمدة مدن الددول العربيدة حدوالي ) (3.5مليدار
دوالر في عام 2007ا مسدجالً ميدادة بنسدبة )(7.5%ا مقارندة بالعدام السدابا .وتقددر نسدبة
العددون اإلنمدداعي العربددي لل د الدددخل القددومي اإلجمددالي للدددول العربيددة المانحددة الرعيسددية
(اإلمارات والسعودية والكويدت) بحدوالي ) (0.4%عدام  .2007ولقدد بلدع لجمدالي مدا قدمتدا
الدول العربيدة المانحدة خدالل المددة ) (2007-1970حدوالي ) (132مليدار دوالرا قددمت من دا
دول مجلددس التعدداون الخليجددي حددوالي ) (125مليددار دوالرا أو مددا يعددادل حددوالي )(94.7%
من لجمالي المساعدات اإلنماعيةا بينما ساهمت الددول العربيدة ادخدر بحدوالي ) (7مليدار
دوالر .كما واصلت مؤسسدات وصدناديا التنميدة العربيدة ادعيداا فدي مجموعدة التنسديا
ج ودها في تمويل مشاريع التنمية في الدول الناميةا حيث بلع لجمالي التمامات عمليات دا
التمويليددة حددوالي ) (4.7مليددار دوالر فددي عددام  2007وشددكلت من ددا االلتمامددات التمويليددة
المقدمددة للدددول العربيددة نسددبة ) (59.8%فددي عددام  2007مقارنددة بنسددبة ) (65.2%فددي عددام
 .2006ويعتبددر العددون اإلنمدداعي العربددي مصدددراً هامددا مددن مصددادر المسدداعدات اإلنماعيددة
الدوليةا وأحد أهم عناصر التعاون لدعم التنمية التي تقدم ا الدول العربية المانحة للعدون
علدد الصددعيدين اإلقليمددي والدددولي .وتشددمل المسدداعدات العربيددة اإلنماعيددة معظددم الدددول
النامية في أفريقيا ولسيا وأمريكا الالتينيةا وتعطي أهمية خاصدة لتمويدل مشداريع التنميدة
فددي الدددول العربيددة مددن أجددل دعددم الكيددان االقتصددادو العربددي .وقددد اكتسددبت الدددول العربيددة
المانحةا خالل حوالي نصف قرنا خبرة كبيرة في ه ا المجالا وأقامت شدبكة مدن عالقدات
التعاون والتنسيا مع الدول والمؤسسات اإلقليمية والدوليدة المانحدة تمكندت في دا مختلدف
ادطراف من تحسين فاعلية المساعدات اإلنماعية التي تقدم ا .كما أسد مت الددول العربيدة
المانحة في لبرام قيايا وأولويات التنمية العربية عل ساحة العون اإلنماعي الدولي .وقدد
سجلت المساعدات اإلنماعية العربية في عدد من السنوات مستويات مرتفعة تجاومت نسبة
) (0.7%مددن الدددخل القددومي اإلجمدداليا وهددو الحددد اددن د ال د و حددتددا ادمددم المتحدددة مددن
الددددخل القدددومي اإلجمدددالي للددددول الهنيدددة لتدددوفيرا كمسددداعدات لنماعيدددة للددددول الناميدددة.
وللمسداعدات اإلنماعيدة العربيدة خصوصددية تميمهدا عدن المسدداعدات الدوليدةا كون دا تعتمددد
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عل مصدر ناي وهدو الدنفطا عدالوة علد كون دا مقدمدة مدن دول ناميدة للد دول ناميدة
أخر (.)25

المطل الثالث :الفقر في الوطن العربي
يتطل تعريف الفقر تحديد مستو أدن للمعيشة يعتبر من ال يحصل عليا مدن يدمن
الفقددراا ويسددم ه د ا المسددتو اددن د مددن المعيشددة "خددط الفقددر" .يقدددر خددط الفقددر عل د
أسدداس مف ددوم الدددخل أو علد أسدداس اإلنفدداا االسددت الكي .وي دددف تحديددد خددط الفقددر للد
التعددرف علد ادفددراد الد ين ال يسددتطيعون مقابلددة احتياجددات م ادساسددية كمددا يلخصد ا هد ا
الخددط .ومددن أهددم وأكثددر مؤشددرات الفقددر اسددتخداما قيدداس نسددبة عدددد الفقددراا للد لجمددالي
السكان أو (ادسر) في المجتمع .وتظ ر التقديرات المتاحة عن مؤشدرات الفقدر فدي الددول
العربية التباين الوايد بدين هد ا الددولا حيدث أن نسدبة الفقدراا كاندت تفدوا ) (40%فدي
الدول ادقل دخدال مثدل الديمنا وموريتانيداا وفلسدطينا والصدومالا والسدودانا وجيبدوتيا
وجدددمر القمدددرا وتقدددع بدددين ) (10%و ) (20%فدددي ادردنا والبحدددرينا وسدددوريةا ومصدددر
والمهر ا وأقل من ) (10%في تونسا والجماعر ولبنان .وتشير تطورات مسدتويات الفقدر
فدي الددول العربيدة للد تنداقص نسد الفقدر فدي البيدة الددولا ولن كاندت ال تدمال عندد
مستويات مرتفعة .ففي حين انخفيت نس الفقر في عددد مدن الددول العربيدة مثدل تدونس
والمهر ا فإن مستويات ا قد مادت بشدكل ملحدوظ خدالل تسدعينات القدرن المايدي فدي دول
مثل جيبوتي واليمن .ويظ در مدن البياندات المتدوفرة أن معددالت الفقدر ظلدت مرتفعدة لديس
فقددط فددي الدددول ادقددل نمددواا بددل أييددا فددي الدددول التددي تعدديش ظروفددا داخليددة صددعبة مثددل
الصددومال وفلسددطينا وك د لك العددراا حيددث تفيددد بعددو التقددديرات المتددوفرة ر ددم تباين دداا
ارتفدداع نسددبة الفقددرا وفددا التعريددف الدددولي لخددط الفقددرا حيددث تراوحددت بددين ) (15%و
) .(40%يددرتبط تطددور نس د الفقددر بشددكل وثيددا بمعدددالت النمددو المتحققددة وبتطددور هيكددل
توميع الدخلا حيدث أن النمدو االقتصدادو وحددا يدر كداف لتحقيدا هددف اإلقدالل مدن حددة
الفقددر خاصددة أمددام تشددع العالقددة الوظيفيددة بددين النمددوا والفقددرا وتوميددع الدددخل .فارتفدداع
معدالت النمو ال يؤدو حتما لل تحسدن فدي ويدع الفقدرااا خاصدة ل ا تصداح هد ا النمدو
مع لعادة توميع الثروة فدي يدر صدال الفقدراا .لد لك تركدمت ج دود الددول والمؤسسدات
المالية الدولية حول جعل النمو "مناصرا" للفقدراا .وتشدير البياندات المتاحدة للد أندا فدي
حالددة تددونس فددي المدددتين ) (1990-1985و)(2000-1995ا وفددي حالددة موريتانيددا فددي المدددة
) (1996-1993ترجم النمو اإليجابي في متوسط لنفداا الفدرد للد تحسدن فدي توميدع الددخل
وتراجع في مستويات الفقر وفي بعو الحاالت التدي كدان في دا نمدو متوسدط لنفداا الفدرد
سددالبا مثددل ادردن فددي المدددة ) (1997-1992والجماعددر فددي المدددة ) (1995-1988والدديمن فددي
المدة ) (1998-1992ا فإن ادثر السلبي لتراجع النمو كان وقعا عل الفقراا أقل مدن وقعدا
عل ير الفقراا .وه ا يعندي أن النمدو كدان مناصدرا للفقدراا فدي هد ا الحداالت .ولدم يكدن
النمددو مناصددرا للفقددراا فددي كددل مددن ادردن فددي المدددة )(2003-1997ا والمهددر فددي المدددة
)(1999-1991ا وتدددونس فدددي المددددة )(1995-1990ا ومصدددر فدددي المددددتين ) (1995-1991و
)(2000-1995ا وموريتانيدددا فدددي المددددتين ) (1993-1987و)(2000-1996ا و لدددك دن النمدددو
اإليجدابي فدي متوسدط لنفداا الفدرد تدمامن مددع تراجدع فدي حالدة توميدع الددخل لصدال يددر
الفقددراا .وكددان النمددو المسددجل فددي المهددر 6خددالل المدددة ) (1991-1985محايدددا حيددث لددم
يؤثر تقريبا عل توميع الدخلا بينما تراجعدت حالدة توميدع الددخل ومادت مسدتويات الفقدر
خالل المدة ))26( (1999-1991ا الجدول رقم ).(1
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جدول )(1

تطور مؤشرات الفقر واإلنفاا وتوميع الدخل في الدول العربية
(وفا خط الفقر الدولي -دوالر واحد باليوم)*
الدولة

الفترة

متوسط اإلنفاا للفرد
(دوالر بالش ر)

نسبة السكان تحت خط
الفقر )(%

معامل جيني
)(%

ادردن

1987-1986
1992
1997
2003-2002

268.8
211.3
183.9
211.6

0.0
0.6
0.4
0.1

36.1
43.4
36.4
38.9

تونس

1985
1990
1995
2000

189.6
204.0
207.8
246.0

1.7
1.3
1.0
0.3

43.4
40.2
41.7
40.8

الجماعر

1988
1995

168.8
160.9

1.8
1.1

40.1
35.3

مصر

1991-1990
1995
2000-1999

88.6
85.8
91.3

4.0
3.8
3.2

32.0
32.6
34.4

المهر

1985-1984
1991-1990
1999-1998

153.8
211.7
176.8

2.0
0.1
0.6

39.2
39.2
39.5

موريتانيا

1987
1993
1996-1995
2000

46.9
54.5
60.5
68.0

46.7
49.4
28.6
25.9

43.9
50.1
37.3
39.0

اليمن

1992
1998

151.0
86.5

3.4
9.4

39.5
33.4

٭ بناا عل المكافئ الشراعي للدوالر لعام 1993
المصدر :ادمانة العامة لجامعة الدول العربية ولخدرونا التقريدر االقتصدادو العربدي الموحددا شدركة أبدو ظبدي
للطباعة والنشرا أبو ظبيا أيلول/سبتمبر 2118ا ص.31

من خالل ما تم التطرا لليا سابقا عن مؤشرات التنمية المستدامةا فيال عن محداور
أويدداع الميددمان الجدداروا والمديونيددة الخارجيددة والمعونددات اإلنماعيددةا والفقددر فددي الددوطن
العربيا يمكدن القدول أن االقتصدادات العربيدة مدا تدمال بعيددة عدن تحقيدا التنميدة البشدرية
المسددتدامة وفددي ظددل التحددديات الراهنددة فددي ادقطددار العربيددة مددن ميددادة السددكان والفقددر
والبطالة وما تجرا من ارتفاع في درجة اإلعالة وال جدرة مدن الريدف للد المددن وبالتدالي
تعميددا حالددة التخلددف لمددا تولدددا المدننددة مددن ميددادة فددي االسددت الك واالسد تيراد وميددادة فددي
التلوث وما يجرا لك من حصول التباين ما بين ادقاليم داخل القطر الواحدد مدن سدوا فدي
توميددع المددوارد واالسددتثمارات وتركمهددا فددي المدددن الرعيسددية وبشددكل يجعددل التنميددة بعيدددة
أييا عن تحقيا التنمية اإلقليمية والتي مدن أهدم أهدداف ا هدو تقليدل الفدوارا بدين ادقداليم
في توميع الفعاليات االقتصادية.
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االستنتاجات
يمكن تحديد أهم ادهداف والنتاع ،التي تحصل علي ا الدول العربية في ظل العولمة وفقا لما
يةتي:
 -6في ظل تعدد أنماط اإلنتاس في كافة البلدان العربية نمط اإلنتداس الرأسدماليا نمدط اإلنتداس مدا
قبل الرأسماليا نمط اإلنتاس ير الرأسماليا فان العولمة ت دف لل تصفية أنماط اإلنتداس يدر
الرأسمالية وتصفية شروط ا لصال سيادة نمط اإلنتاس الرأسمالي وحدا وشروطا.
 -2في ظل التمايد السريع لعدد السكان في الوطن العربي فيج أن يظل هد ا الحجدم الكبيدر مدن
الكتل البشرية يعمل وينت ،ويست لك في ظل شروط رأسمالية كالسيكية أو شبا كالسيكية.
 -3ت دف العولمة لل تحويل كل المنتجين المباشرين في البلدان العربيدة للد العمدل المدةجورا
أو جعل دخول م تعتمد عل السوا فقطا مع التراجع السريع للترتيبات االجتماعيدة والقانونيدة
والعرفية التي كانت تيمن للفرد حقا في دخل ما بمعمل عن اعتبارات السوا.
 -4ستؤدو العولمة حتما في البلددان العربيدة للد تمايدد البطالدة بجميدع أشدكال ا وأنواع دا الن
التحول في شكل ملكية وساعل اإلنتاس لصال الملكيدة الخاصدة سديؤدو للد أن لطلد علد قدوة
العمل في ظل العولمة ستكون اقل بكثير من عرو قوة العمل.
 -5مدن المتوقدع أن تدؤدو العولمدة للد تعميدا التخلدع االقتصدادو فدي البلددان العربيدةا فقددان
الترابط بين قطاعات االقتصاد الوطني .حيث يصب ارتباط قطاع الفوسفات في بلدد مدا بدالمركم
أقدو بكثيدر مدن ارتباطدا بقطداع الدنفط مدثال فدي البلدد اتداا وهدو القطداع الد و يدرتبط بددورا
بالسوا العالمية للنفط بالمراكم أكثر من ارتباطا بقطاع المراعة
المحلي وفي البلد نفسا.
 -1سديكون مدن نتداع ،العولمدة تصددير الصدناعات ادكثدر تلوثيدا ً للبيعدة مدن المركدم للد الددول
العربية والنامية ادخر وتصدير الصناعات التي تتطل كثافة عالية فدي اليدد العاملدة بددالً مدن
الكثافة العالية لرأس المال.
 -1سترتفع فاتورة اله اا المستورد للدول العربيةا بسدب تحريدر التجدارة فدي المدواد اله اعيدة
وللهاا سياسات الدعم للصادرات في دول المركم.
 -8سيكون الميل لل تراجع الصناعات التحويليدة فدي الدوطن العربدي بسدب عددم قددرت ا علد
المنافسة ا بسب اعتمادها عل السياسات الحماعية لفترة طويلة من الممن.
 -9من المتوقع تراجع أهمية النفط العربي و لك الن أهمية النفط العربي مرتبطدة بمدد حاجدة
دول المركم الرأسمالي ل ا النفط .وربما يتم اكتشاف بداعل للنفط بسب التقدم العلمدي السدريع
وال اعل.
وفددي يددوا االسددتنتاجات السددابقة والمتعلقددة بفريددية الدراسددة :تقبددل فريددية الدراسددة
لتحقق ددداا الن التحليدددل النظدددرو اثبدددت " أن تحدددديات العولمدددة وخيدددار اقتصددداد السدددوا الحدددر
وتددةثيرات التجمعددات والتكددتالت االقتصددادية العالميددةا التددي يواج ددا العددالم النددامي وال د و
يشكل العالم اإلسدالمي والعربدي بشدكل خداص جدماا منداا هدي التحدديات التدي ينبهدي علد
العددالم العربددي أن يخددوو مارهدداا وبالتددالي فمواج ددة ه د ا التحددديات مددع اإلصددرار عل د
تحقيا التنميدة والنمدو االقتصدادو عم ومدا والتنميدة المسدتدامة بشدكل خداص هدو ال داجس
ال و ينبهي تحديدا ك دف".

التوصيات
في يوا االستنتاجات السابقة للدراسة ير الباحث:
 -6دعم اإلصالحات االقتصادية في الدول العربيدة وتةهيدل االقتصداد العربدي للددخول فدي القدرن
الحادو والعشرين يمن التكتالت االقتصادية العالمية العمالقة .
 -2قيدام سدوا عربيدة لدرأس المدال وحركتدا فدي لطدار الدوطن العربديا ويدع لطدار قدانوني
وتشريعات جديدة تتالام مع المتهيرات الحاصلة في ادسواا العالمية.
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 -3حرية انتقال عناصر اإلنتاس واإلنتاس وقوة العمل وادشخاص ورأس المدال فيمدا بدين الددول
العربيةا ليافة لل حرية التملك واإلرث.
 -4توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانميت والتجارة الخارجية.
 -5خلا مرصد عربي اقتصادو اجتماعي م متا تقييم واقتراح السياسات االقتصادية العربيةا
وتحديد االختالفات وعوامل تالفي ا .وهد ا يتطلد خليدة استشدارية تيدم الخبدراا العدر تكلدف
بالتفكير في السياسات االقتصادية العربية في ظل المتهيرات الدوليةا ويمكدن أن يكدون لجامعدة
الدول العربية دور هام في لنجام مثل ه ا ادمر.
 -1البد من استشراف لفاا المستقبل وويع تصور مستقبلي لموقع الوطن العربي في المحيط
اإلقليمي والدولي وتصور مف وم محدد لألمن القومي العربيا وتوقع مد لمكانية قيام السوا
العربية المشتركة وما يرتبط ب ا من قيايا الحماية والدعما والمنافسة والحرية االقتصادية.
 -1ويدع لسدتراتيجية بنداا القددرة التنافسدية والتدي تعدد مدن أهدم عناصدر اإلسدتراتيجية العليدا
للتنمية الشاملة في الوطن العربي.
 -8تعميم لقامة المشاريع العربية المشتركة لتصب نواة التكامل العربي مستقبالا ونفس الفكرة
يمكن طرح ا بالنسبة للبلدان اإلسالمية.
 -9تدعيم الج ام المصرفي والمالي في البلدان العربية واإلسالميةا ولقامة البورصات الحديثة
والسعي لل التعاون بين ادسواا المالية في ه ا البلدان وتطويرها.
 -61لقامة مركم عربي ولسالمي دولي لتوفير المعلومات االقتصادية والتجارية والمالية حدول
البلدان العربية واإلسالميةا مع تميمها بالشدفافية التامدةا وربدط هد ا المركدم بالشدبكة العالميدة
(االنترنت).
 -66االهتمام واالرتقاا بالعامل البشرو من حيث التكوين والتدري وتعميم قدرة اإلنسدان فدي
البلددان الناميدةا خاصدة من دا العربيدة واإلسدالميةا علد اإلنتداس والتفكيدر واإلبدداع وتدوفير
متطلبدات الحيداة الكريمدة التدي تسداعدا علد لدكا وفدي مقدمدة لدك تدوفير الحدد اددند مدن
الديمقراطية وحقوا اإلنسان.

المصادر وال وامش
( )1محمود خالد المسافرا العولمة االقتصدادية هيمندة الشدمال والتدداعيات علد الجندو ا ط6ا منشدورات
بيت الحكمةا مطبعة الميمانا بهدادا 2112ا ص.616
( )2جوميددف سددتكلتما العولمددة ومسدداؤهاا ترجمددة :فددال عبددد القددادر حلمدديا ط6ا بيددت الحكمددةا بهدددادا
2113ا ص.26
( )3المنظمدددة اإلسدددالمية للتربيدددة والعلدددوم والثقافدددة " ايسددديكوا"ا العدددالم اإلسدددالمي والتنميدددة المسدددتدامة-
الخصوصدديات والتحددديات وااللتمامدداتا وثدداعا المددؤتمر اإلسددالمي ادول لددومراا البيعددة مقدمددة للد مددؤتمر
القمددة العددالمي للتنميددة المسددتدامة فددي جدددة 2112/1/ 62-61ا مطبعددة اليددت سددال ا المهددر ا 2112ا
ص.661
( )4ميشدديل تددوداروا التنميددة االقتصدداديةا ترجمددة :محمددود حسددن حسددني ولخددرونا دار المددري للنشددرا
الرياوا 2111ا ص.456
( )5المنظمدددة اإلسدددالمية للتربيدددة والعلدددوم والثقافدددة "ايسددديكو"ا العدددالم اإلسدددالمي والتنميدددة المسدددتدامة-
الخصوصيات والتحديات وااللتماماتا مصدر ساباا ص.661
( )6ميشيل تودارو ا التنمية االقتصاديةا مصدر ساباا ص.456
( )7المنظمدددة اإلسدددالمية للتربيدددة والعلدددوم والثقافدددة "ايسددديكو"ا العدددالم اإلسدددالمي والتنميدددة المسدددتدامة-
الخصوصيات والتحديات وااللتماماتا مصدر ساباا ص ص.621-668
( )8كمدال رميداا "التنميددة المسدتدامة فددي الدوطن العربددي مدن خددالل الحكدم الصددال والديمقراطيدة"ا مجلددة
علدوم لنسددانيةا العددد25ا السددنة الثالثدة تشددرين الثداني/نددوفمبر 2115ا مقالدة بدددون صدفحةا موقددع علددوم
لنسانيةWWW.ULUMINSANIA .NET .
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( )9المنظمدددة اإلسدددالمية للتربيدددة والعلدددوم والثقافدددة "ايسددديكو"ا العدددالم اإلسدددالمي والتنميدددة المسدددتدامة-
الخصوصيات والتحديات وااللتماماتا مصدر سابا ا ص ص.623-621
( )10ميشيل تودارو ا التنمية االقتصاديةامصدر ساباا ص ص.456-451
( )11المنظمددة اإلسدددالمية للتربيدددة والعلدددوم والثقافدددة "ايسدديكو"ا العدددالم اإلسدددالمي والتنميدددة المسدددتدامة-
الخصوصيات والتحديات وااللتماماتا مصدر ساباا ص ص.623-621
( )12المصدر نفساا ص ص.623-621
( )13المصدر نفساا ص ص.621-624
( )14ادمم المتحدةا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لهربي لسدياا تطبيدا مؤشدرات التنميدة المسدتدامة فدي
بلدان االسكوا :تحليل النتاع ،ا نيويوركا 2116ا ص ص.5-4
( )15بتصرفا سالم النجيفديا "التنميدة البشدرية فدي الدوطن العربدي ادويداع الراهندة ومدةما المسدتقبل-
مقاربات نظرية"ا مجموعة مدن البداحثين أعمدال النددوة المنعقددة فدي بيدت الحكمدة  64-66شدباط 2111ا
دراسات في التنمية البشرية في الوطن العربيا ط6ا منشورات بيت الحكمةا المطبعة العربيةا بهددادا أيدار
2116ا ص ص.365-319
( )16أحمد ابري ي العليا "التنمية البشرية المسدتدامة فدي الدوطن العربدي -مؤشدرات مقارندة"ا مجموعدة
مددن البدداحثين شدداركوا فددي الندددوة المنعقدددة فددي بيددت الحكمددة  64-66شددباط 2111ا دراسددات فددي التنميددة
البشددرية فددي الددوطن العربدديا ط6ا منشددورات بيددت الحكمددةا المطبعددة العربيددةا بهددداد ا أيددار2116ا ص
ص.341-321
( )17ادمانة العامة لجامعة الدول العربية ولخدرونا التقريدر االقتصدادو العربدي الموحددا شدركة أبدو ظبدي
للطباعة والنشرا أبو ظبيا أيلول/سبتمبر 2111ا ص ص.29-66
( )18ادمانة العامة لجامعة الدول العربية ولخدرونا التقريدر االقتصدادو العربدي الموحددا شدركة أبدو ظبدي
للطباعة والنشرا أبو ظبيا أيلول/سبتمبر 2118ا ص ص.61-65
( )19سالم توفيا النجفيا سياسات التثبيدت االقتصدادو والتكييدف ال يكلدي وأثرهدا فدي التكامدل االقتصدادو
العربدديا ط6ا منشدددورات بيددت الحكمدددةا المطبعدددة الوطنيددة للطباعدددة الفنيددة الحديثدددةا بهددددادا 2112ا ص
ص.43-46
( )20المصدر نفساا ص ص.614-616
( )21ادماندددددة العامدددددة لجامعدددددة الددددددول العربيدددددة ولخدددددرونا التقريدددددر االقتصدددددادو العربدددددي الموحددددددا
أيلول/سبتمبر2118ا مصدر ساباا ص ص.612-611
( )22سالم توفيا النجفيا سياسات التثبيدت االقتصدادو والتكييدف ال يكلدي وأثرهدا فدي التكامدل االقتصدادو
العربيا مصدر ساباا ص ص.615-614
( )23المصدر نفساا ص ص.618-611
( )24ادماندددددة العامدددددة لجامعدددددة الددددددول العربيدددددة ولخدددددرونا التقريدددددر االقتصدددددادو العربدددددي الموحددددددا
أيلول/سبتمبر2118ا مصدر ساباا ص ص.618-611
( )25المصدر نفسا ا ص.216
 علمدا بدةن حالدة توميدع الددخل تقداس بمعامدل جيندي الد و كلمدا مادت قيمتدا مادت درجدة عددم العدالدة
وبدالعكسا بحيدث تتدراوح قيمدة هد ا المعامدل بدين الصدفر )حالدة العدالدة الكاملدة) والواحدد الصدحي أو
(( )%611حالة عدم العدالة القصو ).
المصدر :المصدر نفساا ص.28
( )26المصدر نفساا ص ص.29-28
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