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الخالصة

أن التغييرات العالمية المتالحقة وبوتيرة متالحقة تفرض تحديات جسيمة عمى العالم العربي عمى مستوػ حرية التجارة الدولية وتحرير

رؤوس األموال العالمية  ,ىذه التحديات تمس في الصميم أمن الوطن العربي السياسي وتنميتو االقتصادية وتحديثو االجتماعي  ,ولقد
تناولنا في ىذا البحث أثار ىذه التحوالت االقتصادية الدولية باألخص التحدؼ األعظم  :تحدؼ العولمة  ,وقد قامت ىذه التحوالت الدولية (
العولمة ) بتأسيس نظام عالمي أصبح مطموب من الوطن العربي االندماج فيو سواء كان ذلك عن اقتناع أو عن غير اقتناع  ,وأصبح ىذا
النظام العالمي يحمل في طياتو خصوصا بالنسبة لمدول النامية والوطن العربي في مقدمتيا الكثير من المخاطر وأن كان يحمل في طياتو
الكثير من الفرص التي يمكن استثمارىا  ,والمحصمة النيائية ألؼ دولة أو أمو سوف تتحدد بمدػ الكفاءة والجدية في التعامل معو  ,لذلك
حاولنا في ىذا البحث تبيان تأثير التحوالت والتغييرات االقتصادية الدولية عمى مشيد التنمية العربية وعمى مستقبميا
الكممات المفتاحية :التنمية االقتصادية ،العولمة ،التحوالت والتغيرات االقتصادية الدولية.

Abstract
That the global changes and the rapid pace of a series of serious challenges to the Arab world at the
level of freedom of international trade and the liberalization of global capital, this is at the heart of the
challenges affecting the security of the Arab political and economic development and social
modernization, and we have addressed in this research raised the international economic changes in
particular the challenge of the greatest: the challenge of globalization, these changes have been
international (globalization) has become the establishment of a global system required integration of the
Arab world, whether it was convinced or not convinced, and this world order carries with it, especially
for developing countries and the Arab world in the forefront of many of the risks and he carries with it
many opportunities that can be invested, and the final outcome of any country or his mother will be
determined by the efficiency and seriousness in dealing with him, so we have tried in this research reflect
the impact of shifts and changes of international economic development on the Arab scene and the future.
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أىمية البحث

يستمد البحث أىميتو من خالل التعرض لمتحديات التي تواجو التنمية العربية االقتصادية والبشرية  ,فيرصد

البحث أىم التغييرات االقتصادية الدولية وعمى رأسيا العولمة وتحرير االقتصاد وتأثيرىا عمى النظام االقتصادؼ

العربي وخاصة في الجانب التنموؼ .
فرضية البحث

بني البحث عل فرضية مفادىا إن التغييرات والتحوالت االقتصادية العالمية ليا تأثيرات ايجابية وسمبية عمى واقع

ومستقبل التنمية االقتصادية والبشرية لمدول العربية األمر الذؼ يستوجب بحث كيفية االستفادة من تمك االيجابيات
والتقميل قدر المستطاع من تأثير سمبيات تمك التحوالت الدولية .
ىدف البحث

ييدف البحث إلى التعرف عمى التحوالت والتغييرات االقتصادية الدولية وما أفرزتيا من تحديات تواجو مستقبل

التنمية العربية وبيان سبل مواجية ىذه التحديات .
0022

أسموب البحث

يستند البحث إلى منيج التحميل الوصفي ,إذ تم جمع المعمومات المتعمقة بو عن طريق الرجوع إلى المراجع

العممية والدوريات والى تقارير المنظمات الدولية .

المقدمة

شيد العالم في القرن الحالي مجموعة من التغييرات في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والعممية والثقافية والبيئية والمعموماتية وغيرىا من المجاالت والتي تتداخل فيما بينيا بحيث جعمت العالم يبدو مثل
قرية صغيرة تنتقل فيو المعمومة من أقصاه إلى أقصاه بسرعة فائقة  ,ففي حالة حدوث أؼ مشكمة أو طارغ أو أؼ

حادث في أؼ بقعة من بقاع العالم فأن كل دول العالم وشعوبو سوف تتأثر بيذا الحادث بطريقة أو بأخرػ.

لذلك فأن ىذه التغييرات التي ظيرت عمى الصعيد العالمي ليا تأثيرات ايجابية وسمبية عمى مستقبل التنمية

االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية ومنيا الدول العربية  ,لذلك يتطمب من الدول العربية التعامل مع ىذه
التأثيرات بشكل يستدعي تعزيز فرص االستفادة من التأثيرات االيجابية التي أفرزتيا ىذه التغييرات والتقميل قدر
المستطاع من السمبيات .
لذلك عندما ننظر إلى التنمية في الوطن العربي يجب أوال إن ننظر إلى التغييرات والتحوالت التي تحدث في

العالم ونحاول فيم أبعادىا واتجاىاتيا ومعرفة كيفية مواجية التحديات التي تفرز من خالليا لكي نستطيع بناء
مستقبل لمتنمية العربية محمي قدر اإلمكان من التغييرات االقتصادية العالمية .
لكي نتعرف عمى أبعاد الموضوع قسم البحث إلى ثالثة محاور وىي -:
المحور األول  :التغييرات االقتصادية العالمية .
المحور الثاني  :التحديات التي تواجو التنمية العربية .

المحور الثالث  :سبل المواجية .

المحور األول

التحوالت االقتصادية العالمية
مر العالم بالكثير من المستجدات االقتصادية والسياسية التي كان ليا تأثير كبير عمى مستقبل التنمية االقتصادية
واالجتماعية في كافة الدول وخاصة الدول النامية ومنيا الدول العربية  ,ويمكن أيجاز أىم ىذه المستجدات بما يمي
 -1العولمة االقتصادية :

تعتبر العولمة من أىم التحوالت التي يشيدىا العالم  ,فقد اتسعت المجاالت التي تؤثر فييا  ,فيي تؤثر في

االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسموك .

فعولمة االقتصاد يقصد بيا تمك العممية التي تيدف إلى توحيد أجزاء االقتصاد العالمي والغاء الحدود والحواجز

التي تحول دون الحرية الكاممة لتدفق عناصره ومبادالتو وحركة عوامل اإلنتاج سواء كانت عوامل أنتاج رأسمالية أو

عمل أو تكنولوجيا أو غير ذلك  ,أذن العولمة تساوؼ التغيير التكنولوجي زائدا فتح األسواق لمتجارة الدولية
واالستثمار مضافا إليو التغيير السياسي (. ( S.Pursey,2002
0022

وتمثمت عممية تسارع العولمة االقتصادية في السنوات األخيرة بزيادة نمو التجارة العالمية وتدفقات االستثمارات
األجنبية المباشرة  ,واالزدياد الكبير في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات  ,كما زاد االستثمار األجنبي المباشر
زيادة ممفتة لمنظر إذ قفزت مبالغ ىذا االستثمار من متوسط سنوؼ يبمغ ( )27.5مميار دوالر في السبعينات من

القرن الماضي إلى ( )559.6مميار دوالر في عام . 2007

أما بالنسبة لتأثير العمميات االقتصادية لمعولمة في الدول  ,فقد يرػ إن ىذه التأثيرات متضاربة ومتناقضة فيي

تقمص دور الدولة كجياز مستقل ومسؤول عن االقتصاد القومي  ,إال أنيا تستدعي تعزيز دور الدولة كوسيط بين

المجاالت ما فوق القومية ( الكتل االقتصادية والمؤسسات الدولية ) والمجاالت مادون القومية (بول ىيرست وجاىام

طومسون. )2001,

وتجد العولمة ترحيبا في بعض األوساط عمى أساس أنيا تييأ فرصا جديدة لألسواق المتوسعة  ,والنتشار

التكنولوجيا والخبرة اإلدارية  ,وىذه بدورىا تبشر بقدر أكبر من اإلنتاجية وبمستوػ معيشة أعمى  ,وعمى النقيض من
ذلك  ,فأن ىناك أوساط تخشى من العولمة وتدينيا بسبب ما قد تأتي بو من عدم االستقرار والتغييرات غير

المرغوبة مثل العمال الذين يخشون إن يفقدوا أعماليم بسبب الزيادة في جانب الواردات  ,وكذلك المؤسسات المالية
والمصرفية التي تخشى إن تطغى عمييا تدفقات رؤوس األموال األجنبية وتدفعيا إلى الكساد  ,ولذلك اتجيت
الشركات المتعددة الجنسيات إلى االندماجات المتزايدة واالتجاه المتنامي إلى تكوين تكتالت اقتصادية إقميمية قوية .
ىذا ويمكن بيان أىم المخاطر التي تتعرض ليا الدول النامية ومنيا الدول العربية باالتي -:
 -1المخاطر واألزمات المالية .
 -2زيادة وانتشار الفقر .

 -3تباطؤ معدالت النمو االقتصادؼ .
 -4انخفاض اإلنفاق االستيالكي .
 -5تباطؤ معدالت النمو االستيالكي .

فبرغم من مبررات الذين يرفضون العولمة ومنطق من يقبموىا إال أنيا تبقى ذات تأثير ممموس يتزايد مع تسارع

عممياتيا ليشمل الدول كافة  ,لذلك الينفع مع ظاىرة العولمة القبول أو الرفض المطمق إنما األمر يتطمب وجود
أدارة اقتصادية كفؤة قادرة عمى تقميل مخاطر العولمة والوصول بانتفاع منيا إلى أقصى حد  ,وىذا يمثل التحدؼ
الرئيس الذؼ يواجو الدول النامية ومنيا الدول العربية  ,وىي عممية في غاية الصعوبة في ظل منظومة اقتصادية
سريعة التغيير(عمر صقر. )2002 ,

 -2تزايد دور مؤسسات المجتمع المدني

خالل العقدين األخيرين تزايد عدد مؤسسات المجتمع المدني وقد تصاعد نشاطيا وتأثيرىا مع بداية القرن الحالي

 ,وقد كان لمتحول الديمقراطي الذؼ حصل بعد انييار االتحاد السوفيتي أثر كبير في انتعاش مؤسسات المجتمع
المدني  ,وقد أخذت العديد منيا تمارس دو ار فعاال عمى الصعيد العالمي منيا دورىا في البرنامج العالمي لمكافحة
المجاعة ( أوكسفام ) وحركة السالم األخضر ومنظمة أطباء بال حدود .

وتتركز فكرة عمل مؤسسات المجتمع المدني من فكرة المبادرات الذاتية لإلفراد من منطمق تفاعميم وأيمانيم

بقدرتيم عمى الفعل والتأثير في المجال االقتصادؼ واالجتماعي والثقافي  ,وقد أخذت الدول تعترف بالقيمة
0022

االقتصادية واالجتماعية ليذا القطاع الذؼ يسعى إلى ترسيخ الدور الذؼ تقوم بو مع االستقاللية والتميز عن القطاع
الحكومي والقطاع الخاص  ,ويطمق اليوم عمى نشاطات مؤسسات المجتمع المدني بالقطاع الثالث  ,أما بنسبة

لمدور التنموؼ لمؤسسات المجتمع المدني فيو يشمل أنماء المجتمع اجتماعيا وثقافيا وسياسيا  ,وأن أىم األسس التي

يقوم عمييا المجتمع المدني ىو االنتماء لممجتمع وااللتزام بتنميتو بحيث يكون اليدف العام ىو رفع مستوػ المجتمع
(مجمس التخطيط في دولة قطر . )2004 ,
ليذا فأن مؤسسات المجتمع المدني تمكن اإلنسان من المشاركة واعالن رأيو وتمبية حاجتو وتنمية طاقتو  ,ومن
المتوقع إن يتعزز دور مؤسسات المجتمع المدني عالميا مع مرور الوقت وذلك نتيجة لتفاقم األزمة االقتصادية
واالجتماعية من ناحية  ,واعتماد سياسات اإلصالح الييكمي من ناحية أخرػ وما يترتب عمييا من تراجع الخدمات
العامة التي تقدميا الحكومة ومن زيادة وتشجيع لمخصخصة  ,لذالك فأن دعم تنمية القدرات الذاتية لمؤسسات
المجتمع المدني لالرتقاء بمقدرتيا عمى التعامل مع القضايا االجتماعية الممحة اليعدو حاجة فحسب وانما أيضا
مطمب لمتعامل المالئم في الوقت المناسب لمتعرف عمى القضايا والمسائل االجتماعية مثل الفقر والبطالة  ..الخ ,

والتواصل مع الفئات المستيدفة والتنفيذ الفاعل لمبرامج والمشاريع حيث تتحمل الحكومات والجيات الدولية المانحة
والجمعيات مسؤولية مشتركة لتحقيق ىذا اليدف بفاعمية مستديمة (أحمد شاكر الصبيحي . )2000,
ويمكن القول أن التحول نحو المجتمع المدني يشكل ضرورة موضوعية تستدعييا التغييرات والتحوالت العالمية
واإلقميمية .

 -3قمة المساعدات الرسمية

بعد الحرب العالمية الثانية ظيرت مشكمة التنمية كأحد المشاكل االقتصادية الرئيسة  ,لذلك برزت أىمية وجود

المساعدات اإلنمائية الدولية  ,وىذا شكل ركيزة أساسية في العالقة بين الدول المتقدمة صناعيا والدول النامية ,

ويرجع االىتمام الدولي بالتمويل الخارجي وبصورة خاصة معونات التنمية إلى منتصف القرن الماضي  ,ولم يكن
ىذا االىتمام الممحوظ بيذا الموضوع منفصال عن التطورات العالمية السائدة آنذاك  ,فمع تصفية االستعمار واعالن
استقالل معظم المستعمرات في عقدؼ الخمسينات والستينات من القرن الماضي واشتعال حدة الصراع االيدولوجي

بين العالم الرأسمالي واالشتراكي ومحاولتيا كسب ود الدول حديثة االستقالل ليذا احتمت قضية المساعدات اإلنمائية

الدولية مكانا ىاما في الدبموماسية الدولية وفي المؤسسات االقتصادية الدولية طيمة عقد السبعينات والثمانينات من

القرن الماضي الذؼ شيد ارتفاعا ممحوظا في قيمة المساعدات اإلنمائية والتي بمغت أقصى قيمة ليا وىي ()66
مميار دوالر عام . )OECD,2000( 1991
اال ان الصورة تغيرت بعد سقوط االتحاد السوفيتي فقد تأثرت الدعوة إلى دعم المعونات الدولية لمتنمية باإلضافة

إلى تعثر عممية التنمية نفسيا في العديد من الدول النامية لظيور أىدار لمثروات فييا  ,وكذلك تفشي صور الفساد
في عدد غير قميل منيا فضال عن فشل السياسات التنموية المرتكزة عمى فكرة االنطواء عمى الداخل  ,وفرض
الحماية الجمركية عمى الصناعة الوطنية  ,وقد صاحب ىذه التطورات تزايد العجز في موازنات الدول الصناعية ,
حيث سعت ىذه الدول إلى تخفيض اإلنفاق العام وبالتالي تقميص مساعداتيا اإلنمائية عمى الرغم من أنيا ال تمثل

سوػ نسبة بسيطة من موازناتيا (حازم البيالوؼ . )2000,

0020

ويمكن القول بأن تراجع معونات التنمية الدولية سيشكل خط ار عمى استقرار األوضاع االقتصادية خصوصا إذا
عممنا بأن االنخفاض التراكمي لمساعدات الدول األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائية  DACمن عام 1992
إلى عام  2007قد بمغ  124مميار دوالر بالنسبة لما يمكن لمدول النامية الحصول عميو  ,أذا ماحافظت ىذه الدول
عمى متوسط نسبة المساعدات إلى الناتج المحمي اإلجمالي لممدة الماضية والبالغ  %0.33حيث بمغت النسبة عام

 %0.23 2006وىي منخفضة جدا مقارنة بالنسبة الموصى بيا من قبل األمم المتحدة لمدول الصناعية والبالغة
 %0.7من الناتج المحمي اإلجمالي فييا (. ) 2007 ,OECD

 -4نمو قطاع المعمومات

أدػ التطور المطرد في تكنولوجيا المعمومات في عقد التسعينات من القرن العشرين إلى تغييرات عميقة في أنماط

الحياة وفي أساليب العمل في قطاعات االقتصاد الوطني المختمفة  ,ولقد فتح ىذا التطور لمتواصل المباشر

والحصول عمى المعمومات بسيولة وبسرعة فائقة من مصادر مختمفة وىذا أدػ إلى أنجاز أنواع مختمفة من الميام
بسرعة وبتكمفة زىيدة جدا .
وبالرغم من إن قطاع المعمومات أصبح يمثل أحد الدعائم الرئيسة لالقتصاد المبني عمى المعرفة والتنمية
االقتصادية واالجتماعية المستدامة  ,غير أن المؤشرات األساسية تبين لنا عمق الفجوة الرقمية بين الدول والمناطق
الجغرافية المختمفة  ,فحوالي  %75من مستخدمي االنترنت يمثمون  %34من سكان العالم  ,عمما بأن دخول ىذه
الفئة مجتمعة تجاوزت  %81من الدخل القومي العالمي  ,وتعكس ىذه الفروق الرقمية عمق الفجوة بين دول العالم

ومناطقو مما يستدعي من الحكومات أالن وضع االستراتجيات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لردم
الفجوة الرقمية التي مازالت تتسع بين الشعوب المتصمة والشعوب غير المتصمة (. )World Bank ,2007

 -5زيادة الخصخصة

حازت مشاريع الخصخصة لممؤسسات العامة عمى أىمية متزايدة خالل عقد التسعينات من القرن الماضي ومطمع

القرن الجديد وذلك من خالل المساعي والجيود التي تبذليا أغمب الدول النامية إلصالح اقتصادياتيا  ,وأصبحت
لمخصخصة دعم كبير مع ظيور النظام المالي والتجارؼ العالمي الجديد الذؼ ييدف إلى فتح االقتصاديات عمى
بعضيا البعض بحيث يستند التعامل فيما بينيا المنافسة طبقا آلليات السوق  ,وتقدر قيمة الخصخصة اإلجمالية

في الدول النامية لمفترة  342 2006_2000مميار دوالر (. )World Bank,2007

ويعود ظيور الخصخصة وزيادة أىميتيا إلى التحول الكبير الذؼ حدث في إستراتيجية التنمية التي أتبعتيا معظم

الدول النامية  ,وذلك من إستراتيجية شمولية ارتكزت عمى التوجيو المركزؼ لمموارد ولإلدارة االقتصادية قادت ىيمنة
القطاع العام عمى االقتصاد وتفشي القيود اإلدارية في جوانبو كافة إلى إستراتيجية ترتكز عمى آلية السوق في

تخصيص الموارد  ,وتستيدف تحرير االقتصاد من القيود وانفتاحو عمى الخارج وافساح مجال أوسع أكبر إمام
القطاع الخاص في النشاط االقتصادؼ  ,وقد ساىم في ىذا التحول ضعف األداء االقتصادؼ وبروز االختالالت

البنيوية والمالية وتفاقميا.

وبجانب الحاجة إلى تبني إصالحات مالية وىيكمية تطول جوانب االقتصاد كافة  ,فأن من المسائل التي
استدعاىا التحول في إستراتيجية التنمية أعادة النظر في دور كل من القطاعين العام والخاص في النشاط
االقتصادؼ  ,لذلك أصبح القطاع الخاص مطالب بالقيام بالدور الرئيس في اإلنتاج والتصدير  ,ليذا أخذت الدول
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بالعمل في إطار اإلستراتيجية الجديدة عمى تطبيق السياسات التي من شأنيا إن تفسح المجال أمامو لمقيام بيذا

الدور  ,ومن أىميا تمك المرتبطة بخصخصة المؤسسات العامة  ,ومن ناحية أخرػ تساىم الخصخصة في تمكين
الدول من القيام بالدور الجديد المطموب منيا وذلك بأبعادىا عن المجاالت التي تقل فييا كفاءتيا ودفعيا لمتركيز

عمى المجاالت اليادفة المتصمة بيا والتي اليمكن فييا االعتماد عمى األسواق وحدىا  ,ومن أىميا أنشاء البيئة
الكمية المستقرة المحفزة لمنمو واإلشراف عمييا وتشجيعيا .

 -6أحداث  11سبتمبر 2001

بالرغم من إن تقييم أحداث الحادؼ عشر من سبتمبر وتداعياتيا عمى مستقبل االقتصاد الدولي وعمى مسار

التنمية االقتصادية في دول العالم المختمفة ومنيا الدول العربية  ,لم تتضح بالصورة الكافية إال أنو يمكن أيجاد
بعض االنعكاسات االقتصادية ليذه اإلحداث ندرجيا باالتي :

أ -ازدياد حدة الركود االقتصادؼ عمى الصعيد العالمي  ,وىو بالتأكيد أثر عمى مسار النمو االقتصادؼ في
الدول النامية ومنيا الدول العربية المنكشفة اقتصاديا عمى الدول الصناعية .

ب -انخفاض قدرات العديد من الدول في الحصول عمى الموارد المالية المطموبة لتنفيذ الخطط التنموية من
أسواق المال العالمية  ,نتيجة النخفاض معدالت القروض و أزياد االحتماالت المجيولة في أوساط

المستثمرين  ،باإلضافة إلى ذلك عدم الرغبة في تحمل المزيد من المخاطر (مغاورؼ شمبي ) 2002 ,
ت -ىبوط صافي تدفقات الموارد المالية الخاصة الطويمة األجل عمى البمدان النامية .

أما بالنسبة النعكاسات أحداث الحادؼ عشر من سبتمبر عمى الدول العربية  ,فقد تمثمت بتقمص حركة
السفر إلى الدول العربية بنحو  %30منذ الحادثة فقد قدرت الخسارة حوالي  10مميار دوالر  ,وكذلك حدث
تقمص في قطاع السياحة في الدول العربية حيث تراجعت السياحة بنسبة وصمت إلى  %38في تونس ,

 %14في المغرب  %2.9 ,في مصر (مغاورؼ شمبي .)2002 ,

ياالضافة إلى ذلك فقد تأثرت االستمارات العربية في الخارج وخصوصا في القطاع المصرفي  ,حيث
تعرضت حسابات الكثير من المؤسسات اإلسالمية واإلفراد إلى التجميد بحجة تمويل الجماعات المتطرفة ,
كذلك رجوع رؤوس األموال المستثمرة إلى الوطن العربي  ,حيث قدرت األموال العائدة بنحو  200مميار دوالر
بقيت تبحث عن فرص ومنافذ استثمارية في الوطن العربي الذؼ يعيش حالة من عدم االستقرار بسبب

انعكاسات االوضاع غير الطبيعية في العراق  ,وتطورات القضية الفمسطينية .

المحور الثاني

التحديات التي تواجو التنمية العربية -:
تواجو التنمية العربية الكثير من التحديات االقتصادية والعممية واالجتماعية والثقافية  ,إال أننا سوف نختار

في ىذا المحور التحديات التي تعوق قدرات الدول العربية عمى التكييف مع التحوالت العالمية ومكافحة

اإلرىاب والحماية من التغييرات المعاكسة في االقتصاد  ,ويمكن إيضاح مجموعة من التحديات التي تواجو
التنمية العربية :
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 -1معدالت البطالة :

يعتبر تسارع معدالت البطالة في الدول العربية من أكبر التحديات التي تواجو الدول العربية وأخطرىا في ظل
التحديات االقتصادية الراىنة  ,وتشير التقارير إلى أن معدل البطالة في الدول العربية يبمغ  %20أؼ نحو ()19

مميون عاطل من أصل ( )180مميون عاطل عن العمل في العالم  ،بمعنى أخر تشكل نسبة السكان العرب حوالي
 % 4.5من سكان العالم  ,وتبمغ نسبة العاطمين عن العمل في الدول العربية حوالي  %10.6من أجمالي نسبة
العاطمين عن العمل في العالم أؼ أكثر من ضعف نسبة مساىمتيم في سكان العالم  ,فمعدالت التدفق العربي إلى

سوق العمل أعمى من بقية دول العالم مما يخمق نوعين من الضغط  ,أوليا ضغط البطالة الموجودة والقائمة وثانييا
ضغط البطالة الجديدة والقادمة  ,ويمكن تقسيم الدول العربية إلى ثالث مجموعات من حيث ارتفاع معدالت البطالة
وىي (منظمة العمل العربية :)2007,

المجموعة األولى  :تضم دول الخميج العربي حيث معدالت البطالة فييا ال تزيد عن . %5
المجموعة الثانية  :تضم الدول التي ال تزيد فييا معدالت البطالة عن  %10مثل تونس وسوريا واليمن .
المجموعة الثالثة  :تضم الدول التي تزيد فييا البطالة عن  %10مثل الجزائر واألردن والمغرب .

ويعتبر معدل البطالة بين الشباب دون  25سنة ىوو نصوف المعودل العوام لمبطالوة  ,وىوذه النسوبة تجعول البطالوة
والشباب صفتين متالزمتين  ,باإلضافة إلى ذلك إن البطالة انتشرت بدرجات متزايدة بين خريجي التعميم العوالي

وبنسبة أكبر بين فئة اإلناث  ,وتشير االحصاءيات إلى عدم قدرة السوق عمى اسوتيعاب الوداخمين الجودد المقودر
ان يبمغ عددىم حوالي ( )47مميون طالب عام ( 2010منظمة العمل العربية .)2007 ,

ليذا يمكن أن نقول بأن تزايد معدالت البطالوة يعوود إلوى عوامول عودة منيوا ازديواد معودالت النموو السوكاني فوي الودول
العربيووة  ،وعوودم تمكوون الوودول العربيووة موون إيجوواد فوورص عموول كافيووة تووتالءم مووع العوورض المت ازيوود موون الووداخمين لسوووق

العموول بسووبب ضووعف اإلنتاجيووة وضووعف االسووتثمارات  ,باإلضووافة إلووى ذلووك اتجوواه الحكومووات إلووى تقموويص الوظووائف
الحكوميوة نتيجووة تطبيوق بورامج الخصخصوة واإلصووالح االقتصووادؼ  ،وكوذلك عوودم قودرة القطوواع الخواص فووي المرحمووة
االنتقالية لمخصخصة من استيعاب جزء كبير من الداخمين لسوق العمل  ,وعدم مالئمة مخرجات التعميم الحتياجات

سوق العمل في الوطن العربي .
 -2ارتفاع نسبة األمية :

يمثل ارتفاع نسبة األمية وأتساع الفجوة المعرفية بين الوطن العربي والعالم من أكبر التحديات التي تواجو التنمية

العربية وبخاصة بعد إن أصبح النمو في القطاعات االقتصادية في العالم يعتمد بالدرجة األولى عمى العمم والتقنية
المذان يعتبران األساس لمتقدم االقتصادؼ  ,ويالحع في الوقت الحالي إن السمع ذات المحتوػ التقني تمثل %70

من المنتجات المصنعة الحديثة .
ويمكن توضيح أىم معالم الفجوة المعرفية التي تفصل الدول العربية عن بقية العالم باالتي -:

 -1تعتبر معدالت األمية في الوطن العربي ىي األعمى في العالم  ،حيث بمغت  %38.8مقابل  %1.1في
الدول المتقدمة (.)UNESCO,2007
 -2انخفاض نسبة االنفاق عمى البحث والتطوير من الناتج المحمي اإلجمالي  ,حيث بمغت  %0.15مقابل
 %2.8في اليابان و %2.8في السويد (. )UNDP,2007
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 -3تقدر نسبة مستخدمي االنترنت في الدول العربية حوالي  4.57لكل مائة نسمة مقارنة بالمعدل العالمي
. 9.72
 -4يقدر عدد اليواتف الجوالة لكل مائة شخص بنحو  6,5ىاتف في الدول العربية مقابل  43.7ىاتف لكل
مائة شخص في الدول األوربية.

 -5يقدر معدل امتالك أجيزة الكومبيوتر في الدول العربية  6.72لكل مائة شخص مقابل المعدل العالمي
 9.22لكل مائة شخص .

 -3محدودية المياه العربية وكثرة اليدر منيا

تعتبر المياه من أكثر الموارد الطبيعية محدودية في الوطن العربي وأن أغمب األراضي الزراعية فيو تقع في

المناطق الجافة  ,ويقدر المعدل السنوؼ لنصيب الفرد من المياه في الوطن العربي ( )1000متر مكعب مقارنة

( )7700متر مكعب عمى المستوػ العالمي  ,ومن المتوقع إن يقل ىذا المعدل إلى ( )500متر مكعب في معظم
الدول العربية بحمول عام  . 2025باإلضافة إلى ذلك إن نصف الموارد المائية العربية تنبع من خارج الوطن
العربي .
وكذلك يعاني الوطن العربي من ندرة في األراضي الصالحة لمزراعة حيث إن حوالي  %54.8من مساحتو تعد

أراضي خالية  ,وتمثل المراعي  %26.8واألراضي القابمة لمزراعة  %14.5والغابات  , %3.9ونسبة األراضي
المزروعة تمثل حوالي  %29من مساحة األراضي القابمة لمزراعة أو حوالي  %4.2من أجمالي المساحة الكمية
لموطن العربي .
كل ىذه األمور شكمت ضغطا عمى التنمية الزراعية العربية لذلك أصبح الوطن العربي عاج از عن سد متطمباتو

الغذائية بالرغم من مرور أكثر من أربعة عقود عمى جيود التنمية الزراعية (المنظمة العربية لمتنمية
الزراعية)2006,

 -4االندماج باالقتصاد العالمي

أثرت عمميات االندماج باالقتصاد العالمي عمى أداء االقتصاد العربي الذؼ بدأ بالتراجع منذ منتصف الثمانينات

من القرن الماضي حتى مطمع القرن الحادؼ والعشرين ورغم إن ىذا التراجع ال يخمو من التذبذبات نحو االرتفاع
أحيانا  ,غير أن الميل لمتراجع كان بار از  ,ويطغى عمى أؼ تذبذبات محددة ومؤقتة في االتجاه المعاكس .

فمع تزايد االندفاع نحو أتباع سياسات اقتصادية ومالية وتجارية تؤىمو لالندماج باالقتصاد العالمي تتزايد

المشكالت االقتصادية واالجتماعية وتتدنى مؤشرات التنمية البشرية  ,فبينما يتمتع  %2.34من مجموع السكان
العرب (البحرين  ,الكويت  ,اإلمارات  ,وقطر) بتنمية بشرية مرتفعة  ,فأن  %22.09من السكان العرب (السودان

 ,اليمن  ,جيبوتي  ,موريتانيا) يعيشون في ظل تنمية بشرية منخفضة  ,في حين الباقي من السكان العرب يعيشون
بتنمية بشرية متوسطة(.)UNDP,2007

لكن مع التدىور الحاصل في البيئة االقتصادية واالجتماعية العربية  ,تتصاعد الدعوة والضغوط إلى المزيد من

االنخراط في االقتصاد العالمي  ,وتطبيق برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاصة باإلصالح والتكييف

الييكمي والتي لم تستطيع إن تقمل من مشكمة المديونية العربية الخارجية والتي فاقت  147مميار دوالر بعد ما كانت

أقل من  50مميار دوالر في مطمع الثمانينات من القرن الماضي.
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وفي الوقت الذؼ تستمر فيو الدول الصناعية الكبرػ بالسيطرة عمى الثروات العربية  ,فأنيا تشير إلى المساعدات

اإلنمائية التي تقدميا إلى بعض الدول العربية والتي شيدت ىبوطا ممحوظا خالل العقد األخير من الفرن العشرين ,
وىو العقد الذؼ القت فيو أراء العولمة وسياسات التحرر االقتصادؼ واالنفتاح عمى الخارج انتشا ار كبي ار  ,ففي

الوقت الذؼ بمغت فيو المساعدات حوالي  10.3مميار دوالر عام , 1991انخفضت تدريجيا حتى وصمت إلى 3.7
مميار دوالر عام  , 2006وبينما كان نصيب الفرد العربي منيا حوالي  49.2دوالر عام  , 1991انخفض إلى
 15.2دوالر عام .)World Bank,2007( 2007

 -5ضعف التجارة واالستثمار العربي

اعتمدت التنمية العربية منذ البداية عمى الخارج والسبب في ذلك يعود إلى االختالل الييكمي في

االقتصاديات العربية  ,من حيث تخمف القاعدة اإلنتاجية واالعتماد عمى تصدير الخامات واستيراد اآلالت والمعدات

والسمع المصنعة ,وتشير بعض اإلحصاءات إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية ضعيف جدا بالمقارنة بحجم
التجارة الخارجية العربية مع الدول المتقدمة صناعيا  ,فالصادرات العربية البينية ال تشكل سوػ  %7.7من
الصادرات العربية اإلجمالية .
أما بالنسبة لالستثمارات العربية البينية فقد بمغت حوالي  35,9مميار دوالر خالل الفترة  , 2007-1985إال

إن حجميا يعتبر بسيط بالمقارنة مع حجم االستثمارات العربية في الخارج والتي تقدر بأكثر من تريميون دوالر  ,وأن

مجموع االستثمارات العربية البينية قد بمغت  5,9مميون دوالر عام  2007تركزت  %75منيا في قطاع الخدمات

و %23في قطاع الصناعة و %1.3في قطاع الزراعة (المؤسسة العربية لضمان االستثمار. )2007,

المحور الثالث
سبل ألمواجيو

لكي يتم مواجية التحديات التي أفرزتيا التغييرات والتحوالت االقتصادية العالمية يجب وضع خطة عمل يتم

فييا تطبيق بعض اإلجراءات الفعمية التي من شأنيا إن تخمق المناخ المناسب الذؼ يفتح األفاق أمام التنمية في
الوطن العربي وتتمثل ىذه اإلجراءات باالتي :
 -1تنمية القدرة العربية عمى التنافس :

القيام بمجموعة من اإلجراءات التي تعزز القدرة العربية عمى التنافس في ظل التغييرات االقتصادية العالمية ,

وىذه اإلجراءات تندرج باالتي(عاطف عبد هللا : )2006,

أ -العمل عمى تنمية القطاعات اإلستراتيجية والمبادرات الجماعية والتعاون اإلقميمي  ,باإلضافة إلى ذلك إزالة
العقبات التي تحول دون المشاركة الشعبية في مجاالت التنمية المختمفة .

ب -التركيز عمى الفعالية واالستحقاق والخبرة والمسؤولية والشفافية.
ت -تكوين وبناء أنظمة قوية ومرنة لخمق اقتصاد قابل لمتكيف .
ث -العمل عمى الموازنة وتعزيز المؤسسات التي تمعب دور الوسيط بين الدولة والمواطنين  ,وتقوية الممارسات
الديمقراطية .
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ج -تقوية وبناء البني التحتية بكافة أشكاليا .
 -2تطوير مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :

يجب وضع مجموعة من الخطط لتطوير تكنولوجيا المعمومات وىي كاألتي(بوز ألن ىاممتون: )2005,
أ -تطوير تكنولوجيا المعمومات من خالل وضع خطط شاممة وواضحة .

ب -وضع االستراتجيات المالئمة لمحكومات لتكوين الحكومات االلكترونية .
ت -وضع برامج تأىيل وتدريب الكوادر البشرية لتحسين قدراتيم لالستفادة من تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
ث -اتخاذ مبادرات ايجابية لترغيب فئات المجتمع األقل إقباال عمى خدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
لكي يتم المحاق بركب التطور العالمي .
ج -وضع سياسات ترمي إلى زيادة معدالت استخدام االنترنت لدػ اإلفراد والشركات .

ح -تضمين مناىج التعميم المعرفي والميارات المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .
خ -تشجيع المنافسة في ميدان االتصاالت عن طريق تنظيم ىذا القطاع وخصخصتو .

 -3تأىيل الكوادر البشرية :

تعتبر تأىيل الكوادر البشرية التي تشارك في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية من أىم التحديات التي

تواجو الدول العربية التي تسعى إلى تقميل المسافة بينيا وبين الدول المتقدمة  ,ولغرض عمل ذلك يجب القيام
باالتي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: )2006,
أ -العمل عمى نشر التعميم اإللزامي وتوسيع نطاقو .
ب -المكافحة الفعالة لالمية واستحداث وتطوير مؤسسات تعميم الكبار .
ت -إدخال وسائل متطورة تكفل ترقية وتحسين نوعية التعميم لغرض تخريج كوادر متخصصة .

ث -يجب تطعيم التعميم العام بميارات عممية ونشاطات تصنيعية وانتاجية لممساىمة في تنمية االتجاىات
االيجابية واعتبار الجزء الميني في التعميم العام من االحتياجات التدريبية لممواطنين .
ج -التشديد عمى بناء القدرات اإلنتاجية الداخمية التي يمكنيا إن تستوعب الميارات العربية  ,أؼ تطبيق برامج
تدريب جماىيرية وقابمة لالستيعاب .

 -4تكوين قاعدة قوية لمبحث والتطوير :

بيدف تكوين قاعدة قوية لمبحث والتطوير في األقطار العربية كي تأخذ دورىا الفاعل في عممية التنمية

االقتصادية  ,البد من اتخاذ اإلجراءات التالية :

أ -توفير البيئة المالئمة لإلبداع من خالل االتصال المباشر بين القطاع اإلنتاجي والمراكز البحثية .
ب -زيادة التمويل المخصص لمبحث والتطوير إلى  %1.5عمى األقل من الناتج المحمي اإلجمالي  ,عمى أن
ترتفع النسبة إلى  %2.5في عام . 2010

ت -تشجيع القطاع الخاص عمى اإلنفاق عمى البحث والتطوير التكنولوجي .
ث -تنشيط حركة البحث العممي والتطوير من خالل تشجيع أسموب التعاقد بين مؤسسات البحث العممي
والجيات المستفيدة .
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 -5خمق البيئة العربية المالئمة لالستثمار :

لكي نجعل من البيئة العربية جاذبة لالستثمارات يجب عمى الدول العربية إن تقوم بإجراءات حاسمة لتحسين

المناخ االستثمارؼ فييا  ,وىذه اإلجراءات ىي كاألتي(المنتدػ الدولي لالستثمار: )2003,
أ -تسييل حركة رؤوس األموال  ,وأجراء إصالحات اقتصادية في األقطار العربية.

ب -تحديد الحد األدنى من متطمبات الممكية الفكرية .

ت -وضع التشريعات القانونية والتنظيمية المالئمة الستقبال االستثمارات األجنبية والعربية .
ث -أعطاء فرص متكافئة لممستثمرين المحمين والعالميين عمى حد سواء .
ج -االىتمام بتقديم األساليب المبتكرة ونقل المعرفة التكنولوجية .

الخاتمة والتوصيات
في ختام بحثنا نبين إن مواجية التغييرات االقتصادية العالمية وانعكاساتيا عمى التنمية العربية  ,ىي مسألة

ممكنة أذا ما أبدت الدول الغربية استعدادا لمتعاون مع القيادات السياسية واالقتصادية العربية  ,ودعم مبادرات
التغيير والتطوير فييا  ,لذلك البد من تكثيف التعاون االقتصادؼ العربي بشكل يصل إلى درجة عالية من

االندماج االقتصادؼ يقوم عمى تبني اإلجراءات اآلتية -:

 -1االتجاه نحو ىدف مشترك يتمثل في تحرير األسواق الداخمية وتشجيع القطاع الخاص  ,وتعزيز المسئوليات
االجتماعية والتنظيمية لمدولة .

 -2أنشاء صندوق مالي لمتعويض والمساعدات الفنية لمساعدة المنشات اإلنتاجية المتأثرة بتحرير األسواق تنفيذا
لاللتزامات الناتجة عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية .

 -3تحقيق ىدف أنشاء السوق المشتركة واالتحاد الجمركي الكامل بين جميع الدول العربية  ,من خالل تعزيز
السياسات التنموية المرتكزة عمى االنفتاح نحو أسواق التصدير شريطة برمجة ىذا االنفتاح من خالل أسبقية
االلتزام باتفاقية التجارة الحرة العربية .
 -4قيام مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الشأن االقتصادؼ بممارسة دورىا في التوعية والتثقيف
بأىمية التعاون االقتصادؼ العربي .

 -5الجمع بين القوانين واالتظمة التجارية واالقتصادية والمالية ذات العالقة بحركات المنتجات والخدمات
والعالقات المشتركة بين مواطني األقطار العربية بقصد التقريب وتحقيق التجانس بين تمك القوانين
واألنظمة.

 -6أنشاء أدارة متخصصة مزودة بالكفاءات الفنية وذات صالحيات رفيعة المستوػ في شؤون منطقة التجارة

الحرة في كل بمد عربي  ,وجعل ىذه اإلدارة ىي المسئولة عن السياسات االقتصادية المرتبطة بالتجارة

الخارجية او أؼ اتفاقات متعمقة بيا .
 -7السعي لتوحيد أسواق المال العربية بما يسيل استيعابيا لممدخرات المتعددة المنشأ في األقطار العربية ,
وتوظيف المدخرات في الشركات العربية .
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