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 :ملخص

 لقد شخصنا واقع التنمية االقتصادية يف العامل العريب من استعراضنا عدد من املؤشرات االقتصادية،
ووجدنا بأهنا دون املستوى املطلوب بكثري، وبعيدة كل البعد عن التقدم االقتصادي وعن حتقيق التنمية 
االقتصادية املنشودة، بالتايل وجب علينا النهوض والبدء بإعداد واجناز الوسائل الكفيلة باللحاق بالركب 

وخاصة أننا منلك يف عاملنا العريب  وعدم الوقوف موقف املتفرج من جتارب الدول املختلفة يف هذا اجملال،
 .   مقومات هذا النهوض وعلينا أن نبدأ اآلن، فإن تبدأ متأخرا هو أفضل من أن ال تبدأ مطلقا

 التنمية، العامل العريب، املؤشرات االقتصادية، أسعار البرتول :مفتاحيةكلمات 
Abstract: 

We have identified the reality of economic development in the Arab 

world from our review of a number of economic indicators, we found that 

they are far below the required level, and far from economic progress and 

achieve the desired economic development. Therefore, we must advance 

and start preparing and completing the means to catch up and not stand idly 

by The experiences of different countries in this area, especially as we have 

in the Arab world the fundamentals of this advancement and we have to 

start now, to start late is better than not to start at all. 

Keywords: Development, Arab world, economic indicators, Oil prices. 
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 :المقدمة
لقد أصبحت مشكلة التنمية االقتصادية منذ هناية احلرب العاملية الثانية الشغل الشاغل للمفكرين 

كما أصبحت القضية األساسية املتداولة على النطاق الدويل سواء على مستوى احلكومات   االقتصاديني،
أو املؤسسات أو اهليئات الدولية ومع بداية الستينات ونيل معظم البلدان النامية استقالهلا السياسي ومنها 

أن جناح هذه األهداف اجلزائر سعت هذه الدول إىل التصنيع وحتقيق التنمية االقتصادية املرغوبة، يف حني 
 .يتوقف على مدى توفري التمويل الالزم لعملية التنمية

تعترب مؤشرات التنمية االقتصادية على درجة كبرية من األمهية للوقوف على اجتاهات التنمية 
االقتصادية وللحكم على مدى جناح التخطيط االقتصادي لتحقيق األهداف التنموية يف بلد ما، وغالبا ما 

لجوء ملؤشرات التنمية االقتصادية هبدف املقارنة بني مدى تقدم اقتصاد دولة أو جمموعة من الدول يتم ال
واملثال األكثر شهرة يف هذا اجملال مقارنة اقتصادات الدول النامية باقتصادات . مقارنة باقتصاد دولة أخرى

 .الدول املتقدمة اعتمادا على هذه املؤشرات
الذي تعاين منه معظم الدول النامية والذي ينعكس بصفة كبرية يف ضعف ونظرا لالختالل اهليكلي 

مواردها التمويلية الداخلية وجعل مسرية التنمية يف هذه الدول تواجه حتديات صعبة ومشاكل حتول دون 
حتقيق أهدافها وانطالقا من هذا تأيت مصادر التمويل األجنيب ويف مقدمتها االستثمارات األجنبية املباشرة 

 .لتربز كأحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية االقتصادية يف الدول النامية أو املتقدمة
وسوف نتطرق يف هذا العمل إىل واقع التنمية االقتصادية يف الوطن العريب ومدى احلاجة إىل 

 .مصادر التمويل األجنيب
 :ةاإلشكــــــــاليــ ـ0

مشكالت عديدة   ية يف الدول النامية و املتقدمة يف حلمع تزايد األمهية الكبرية للتنمية االقتصاد
و اخنفاض متوسط الدخل الفردي والفقر، وضعف البين التحتية ونقص االستثمارات اإلنتاجية  كالبطالة

 :ل الرئيسي التايلاؤ سهنا يطرح ال .اليت ختلق قيمة مضافة وتوظف الكفاءات القادرة على التغيري
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ما هو واقع التنمية االقتصادية يف الدول العربية يف ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية املتاحة، وإىل أي 
مدى ميكن دفع عجلة التنمية االقتصادية وحتقيق معدالت منو مستدمية يف هذه الدول حتت ظل العوملة 

 االقتصادية؟
 :السؤال األسئلة التاليةويتفرعَّ عن هذا 

 رات التنمية االقتصادية يف الوطن العريب؟ما هي أهم مؤش -
ما مدى اقرتاب أو ابتعاد مؤشرات التنمية االقتصادية يف العامل العريب مع املؤشرات االقتصادية  -

 للدول املتقدمة؟
 :فرضيـات البحث -2

 :ملعاجلة إشكالية البحث والوقوف عند أهمَّ مفاصلها، ارتأينا تَ بَ يني جمموعة فرضيات أساسية وهي  
تعترب الدول العربية بعيدة كل البعد عن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية باملقارنة مع عدد  -

 .من الدول املتقدمة
متثل تدفقات رؤوس األموال األجنبية عامال مهما يف دفع عجلة النمو االقتصادي يف الدول  -

 .العربية
 :أهمية الموضوع -3

 :النقاط التاليةتأيت أمهية املوضوع يف الرتكيز على 
 . التطرق إىل أوجه القصور يف مؤشرات التنمية االقتصادية ومعرفة األسباب، من أجل تفاديها مستقبال -
االرتقاء باملواطن وحتقيق آماله يف حياة كرمية وفقًا للمعايري الصحية والتعليمية واالجتماعية من خالل  -

 .يشية للسكان و احلد من البطالةحتقيق زيادة يف الدخل القومي احلقيقي و القدرة املع
ومؤسساته يف دفع عجلة النمو االقتصادي  االتدفقات املالية الدولية مبختلف أشكاهل التأكيد على أمهية -

  .وحتقيق معدالت منو مستدمية يف الدول النامية
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 :الدراسة أهداف -4
  :نستهدف من خالل تقدمي هذه الدراسة حتقيق مجلة من األهداف منها

 .حتديد املفاهيم األساسية واملستحدثة لتصنيفات دول العامل من حيث التنمية -
حتليل وتقييم املتغريات يف جمال التنمية االقتصادية فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار  -

 .اخل... والتضخم واملديونية اخلارجية
ورة إسرتاتيجية لكافَّة الدول النامية من أجل التَّوصُّل إىل أنَّ التنمية االقتصادية هي عبارة عن ضر  -

 .عالج خمتلف األزمات هبا
  :منهـج البـحث -5

من أجل دراسة مشكلة موضوع البحث وحتليل خمتلف أبعادها متَّ االعتماد على املنهج الوصفي 
متَّ اعتماد التحليلي هبدف استيعاب اإلطار النظري للمؤشرات االقتصادية وحتليل خمتلف تفصيالهتا كما 

 .منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي من أجل إسقاط الدراسة النظرية على عدد من الدول النامية
 :تقسيمات الدراسة -6

نظرا لتعدد املؤشرات االقتصادية، فسوف نتناول ثالثة مؤشرات ونقارهنا مع مثيالهتا يف الدول 
بداية بالناتج احمللي اإلمجايل مث متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وأخريا  نسبة  املتقدمة،

 . االدخار واالستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل
تعترب مؤشرات التنمية االقتصادية على درجة كبرية من األمهية للوقوف على اجتاهات هذه التنمية 

القتصادي لتحقيق األهداف التنموية يف بلد ما، وغالبا ما يتم اللجوء وللحكم على مدى جناح التخطيط ا
ملؤشرات التنمية االقتصادية هبدف املقارنة بني مدى تقدم اقتصاد دولة أو جمموعة من الدول مقارنة 

ات يات الدول النامية باقتصاديواملثال األكثر شهرة يف هذا اجملال مقارنة اقتصاد. باقتصاد دولة أخرى
 .ل املتقدمة اعتمادا على هذه املؤشراتالدو 
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مقاييس إحصائية تعطي داللة عن مستوى » وتعرف مؤشرات التنمية االقتصادية بشكل عام بأهنا 
وسوف نتعرض يف هذا املبحث إىل أهم مؤشرات التنمية االقتصادية يف بلدان العامل  1«التنمية االقتصادية

العريب بغية الوقوف على حالة التنمية يف عاملنا العريب واخلروج حبكم موضوعي عن واقع التنمية االقتصادية 
من مؤشرات يوجد جمموعة .وعن مدى تقدم أو تأخر اقتصادات الدول العربية مقارنة بباقي دول العامل

 :التنمية االقتصادية اليت سوف نتناوهلا يف ما يلي
 :الناتج المحلي اإلجمالي -1

هو أحد مؤشرات التنمية االقتصادية التقليدية والذي مازال يستعمل على نطاق واسع كأحد أهم 
وهو أحد أهم املقاييس املستعملة لقياس النمو  املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف هذا اجملال،

الزيادة املستمرة يف كمية السلع »حيث يعرف النمو االقتصادي بأنه عبارة عن  .االقتصادي يف الدول
و كلما ارتفع هذا املؤشر كلما   .2«واخلدمات املنتجة يف اقتصاد ما خالل فرتة زمنية هي عادة سنة واحدة

 .تصاد الدولةكان ذلك داللة على تقدم اق
من العوامل اليت أضعفت النمو على مستوى  بعدد 5102لقد تأثر أداء االقتصادات العربية عام 

يف تباطؤ االقتصاد العاملي والتجارة الدولية واستمرار االجتاه اهلبوطي ألسعار النفط » اجملموعة متثل أمهها 
، إضافة إىل األوضاع 3«5109من قيمتها املسجلة عام  %94حوايل حنو  5102اليت فقدت يف عام 

 .الداخلية اليت شهدهتا عدد من الدول العربية خالل العام وأضعفت من قدرة منوها
كمحصلة لتلك التطورات تراجع الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية للدول العربية ككل من 

حيث سجل انكماشا ب   ،5102ار دوالر عام ملي 5954إىل حوايل  5109مليار دوالر عام  5252
كما نتج عن ذلك اخنفاض   .5102مقارنة بسنة  5109عام  0,5%مقارنة مبعدل منو قدر ب   %10,9

                                                 
 .59ص، 5105، النشر دار دون، االقتصادي والتخطيط التنمية أساسيات، سويفي القادر عبد اهلادي عبد 1
 ،5112،األردن، عمان 1ط، للنشر وائل دار، وموضوعات وسياسات نظريات: االقتصادية التنمية، القريشي مدحت 2

 .109ص
 .20ص، 5102 ،الموحد العربي االقتصادي التقرير، العريب النقد صندوق 3
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دوالر عام  2725إىل  5109دوالر عام  2777متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من 
.5109عام  2,2%مقارنة مبعدل منو قدر  12,9%، أي مبعدل تراجع بلغ 5102

4      
،فقد سجلت أكرب معدالت تراجع يف الناتج 5102ومن حتليل بيانات صندوق النقد العريب لسنة 

 ةستخراجيقيمة الناتج يف قطاع الصناعات اإلاحمللي، لدى الدول العربية املصدرة للنفط نتيجة اخنفاض 
يف كل من اإلمارات والبحرين % 21ويف كل من السعودية والكويت قطر والعراق  %91فتجاوزت 

أما فيما يتعلق . سبب األوضاع الداخلية لدى البلدينب 90%و اليمن  %21واجلزائر وعمان، أما ليبيا 
عام   2,8%مبعدالت منو الناتج احمللي باألسعار الثابتة وباستبعاد كل من سوريا وليبيا فقد بلغ حوايل 

 .5109مستقرا عند نفس النسبة احملققة يف  5102
وعلى صعيد املسامهة القطاعية للدول العربية يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية، فقد 

عام  34,6%من  5102تراجعت نسبة مسامهة القطاع االستخراجي يف الناتج احمللي اإلمجايل لعام 
مبا يعكس تراجع األسعار العاملية للنفط، تبعا لذلك تغريت نسبة . 5102عام  22,6%إىل  5109

 48,4%مسامهة القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل، حيث بلغت نسبة مسامهة قطاع اإلنتاج السلعي 

 ،%52وساهم قطاع اخلدمات االجتماعية بنحو  24,3%أما قطاع اخلدمات اإلنتاجية  5102عام 
أما بقية الدول العربية ففي حني ارتفعت أسعار مستويات  7,9% ضافة للقطاع ب وبارتفاع يف القيمة امل

الناتج باألسعار اجلارية كما يف األردن و جيبويت والسودان وجزر القمر ولبنان ومصر وتراجعت كما يف 
بارتفاع سعر  ، علما أن قيمة الناتج باألسعار اجلارية املقومة بالدوالر تأثرت سلبا5تونس واملغرب وموريتانيا

 .بتة للصرف مقابل الدوالر صرف الدوالر أمام العمالت الوطنية لبعض الدول العربية اليت ال تتبع نظما ثا
يتضح من معدالت النمو بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية باألسعار اجلارية املقومة 

تفوق املعدالت احملققة  5102حقيقية عام بالدوالر، أن هناك ثالثة دول فقط قد حققت معدالت منو 

                                                 
 .11ص، املرجع نفس، العريب النقد صندوق 4
 .11ص، سابق مرجع، الموحد العربي االقتصادي التقرير ،العريب النقد صندوق 5
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ومصر، إال أن قيمة هذه الزيادات يف الناتج كانت  خالل العام السابق وهي جيبويت وجزر القمر والسودان
    مليون دوالر 094على العموم متواضعة ، وحتليال هلذه املعطيات فقد كانت هذه الزيادات على التوايل، 

ويرجع سبب هذه الزيادة يف . 6مليون دوالر 21.952مليون دوالر و  00.250مليون دوالر و  25و 
بينما ارتفع معدل النمو يف نفس السنة باملقارنة مع . الناتج إىل عدم اعتماد هذه الدول على احملروقات

السنة السابقة يف كل من األردن ولبنان غري أنه كان بنسبة أقل من اليت سبقتها، أما الدول املتبقية فقد  
وأكرب . نت معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل لديها سالبة، أي اخنفاض معدل منو الناتج احملليكا

نسب االخنفاض شهدهتا كل من الكويت والعراق وقطر والسعودية واجلزائر بسبب االخنفاض احلاد يف 
 .7أسعار النفط وكذلك اليمن وليبيا بسبب تدهور األوضاع الداخلية

زائر فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل حسب األسعار اجلارية وبالنسبة للج
اليت حققت فيها  5112مليون دوالر  مقارنة بسنة  70,7120، حيث حققت 5112سنة   14,9%ب 

وهو ما يعادل  5111مقارنة بسنة  5112يف سنة  1,85%مليون دوالر و زيادة بنسبة   213,569
أن الناتج احمللي اإلمجايل شهد منوا خالل سنوات  (10)دوالر كما يالحظ من اجلدول مليون 1.898قيمة

فقد عرفت تراجعا يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل  5102، أما سنة 5112الدراسة إىل غاية سنة 
ل سنوات وتعترب أكرب قيمة للناتج احمللي اإلمجايل احملققة خال. بسبب االخنفاض احلاد يف أسعار البرتول

من  52,66%، اليت مثل منها قطاع اإلنتاج السلعي5112مليون دوالر سنة   213,569الدراسة هي 
أما بالنسبة  .17,51%وقطاع اخلدمات االجتماعية  22,62%الناتج القومي، أما اخلدمات اإلنتاجية 

يل، أما قطاع من الناتج القومي اإلمجا %0797,فقد مثل منها قطاع اإلنتاج السلعي  5112لسنة 

                                                 
 .5112، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق  6
 .نفسه املرجع  7
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من الناتج احمللي اإلمجايل، فيما مثل قطاع اخلدمات االجتماعية  %52,41اخلدمات اإلنتاجية مثل نسبة 
 .18,538%نسبة 

حيث  ،5102سنة  % 0,2أما يف تونس فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل ب  
مليون دوالر، واخنفاض   43,422اليت حققت فيها  5112مليون دوالر  مقارنة بسنة  95,070حققت 

كما يالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل لتونس شهد منوا . 5111مقارنة بسنة  5112يف سنة  %12,بنسبة
مليون دوالر، أما سنيت  46,239اليت حققت فيها أكرب قيمة واليت تقدر ب   5102متواصال إىل غاية 

دو يف مارس ك بسبب اهلجوم اإلرهايب على بارامتتاليا، وذلفقد شهدتا اخنفاضا  5102و  5109
يف شهر أفريل بعدما كان عددهم يف  %52، حيث اخنفض عدد السياح بشكل مفاجئ وبنسبة 5102
5109مليون سائح سنة  2مليون سائح و  2,2حوايل   5102

ولقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي سنة . 9
 29,52%وقطاع اخلدمات االجتماعية  ، 27,20%اجية وقطاع اخلدمات اإلنت 36,24%نسبة 5112

وقطاع اخلدمات  36,64%فقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي نسبة  5102من الناتج احمللي اإلمجايل أما سنة 
 من الناتج احمللي اإلمجايل31,47% وقطاع اخلدمات االجتماعية نسبة  26,70% اإلنتاجية نسبة 

حيث  5102سنة  3,1%أما بالنسبة ملصر فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل ب  
مليون دوالر، ويرجع  225,162اليت حققت فيها  5109مليون دوالر مقارنة بسنة  301,737حققت 

لية سبب هذه الزيادة إىل ارتفاع عائدات السياحة نسبيا واألداء اجليد يف قطاع الصناعات التحوي
مليون دوالر والذي مت حتقيقه  332,162ويعترب أكرب ناتج حمقق خالل سنوات الدراسة ب  . 10والتشييد

وقطاع اخلدمات  51,81%نسبة 5109ولقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي سنة . 5112سنة 
 5112من الناتج احمللي اإلمجايل أما سنة  24,60%وقطاع اخلدمات االجتماعية  ، 27,19%اإلنتاجية

                                                 
 .نفسه املرجع  8
 .22ص، سابق مرجع ،الموحد العربي االقتصادي التقرير ،العريب النقد صندوق 9

 .21ص، 5112،الساقي دار، السعودية العربية المملكة في االقتصادية التنمية، الدخيل العزيز عبد  10
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وقطاع 27,31%وقطاع اخلدمات اإلنتاجية نسبة 47,97%فقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي نسبة 
 .11من الناتج احمللي اإلمجايل25,91% اخلدمات االجتماعية نسبة 
مليون   753,832مت الوصول إليه، حققته السعودية بقيمة إمجالية تقدر ب   كما أن أكرب ناتج

، مما يالحظ 5101مليون دوالر عام   1.129وأقل ناتج حققته دولة جيبويت بقيمة  ،5109دوالر عام 
وعلى العموم فإن أكرب قيمة للناتج احمللي اإلمجايل . تفاوت كبري حجم الناتج يف مابني الدول العربية

بة مليون دوالر، ويرجع هذا يف نس 429.0685.حيث قدر ب   5112سنة  جملموع الدول العربية كانت يف
وسيتم الوقوف على داللة هذا . 12كبرية منه إىل ارتفاع الناتج احملصل من احملروقات بالنسبة للدول النفطية

املؤشر مع قيمته يف دول العامل املتقدم، والذي يعطينا تصورا واضحا عن واقع التنمية االقتصادية يف العامل 
وسوف يتم استخدام بيانات .اليت يتم حبثهاالعريب، حيث سنقوم بإتباع هذا املنهج يف مجيع املؤشرات 

 .للمقارنة بني الناتج احمللي بني عدد من الدول املتقدمة والدول النامية( 11)اجلدول
الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول العربية بالمقارنة بالدول المتقدمة سنة  :(11)الجدول

 .مقوما باألسعار الجارية 5102
 المحلي اإلجمالي الناتج 

 (مليار دوالر)
نسبة الناتج المحلي اإلجمالي 

 إلى الناتج المحلي العالمي
المقارنة مع الناتج المحلي 

 (ضعف)اإلجمالي العربي
 ضعف 30,5 100% 74.292 العالم ككل

 ضعف 2 12,13% 18.036,648 الواليات المتحدة األمريكية

 ضعف 6,71 11% 16.314,942 االتحاد األوربي

 ضعف 689, 7,66% 11.384,8 الصين

 ضعف800, 3% 0769.272, اليابان

 ضعف 1,38 2,26% 3.363,446 ألمانيا

 1,17 % 1,92 2.861,090 المملكة المتحدة

 1 1,62% 2.418,835 فرنسا

                                                 
 .5102، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق 11
 .سابق مرجع، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق  12
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 0,86 % 1,40 2.088,841 الهند

 0,47 0,76% 1.143,793 المكسيك

 0,74 1,21% 1.803,652 البرازيل

 0,24 0,39% 584,711 األرجنتين

 -------- % 1,63 2.429,068 العالم العربي

والتنمية  بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاونالبنك الدويل،  :المصدر
 .02/12/5102مت فحص املوقع يف  في الميدان االقتصادي

ومن خالل املقارنة مع إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدول املتقدمة أن  (11)يتضح من اجلدول 
فقط مليار دوالر يساوي  0685.954,واملقدر حبوايل  5112نسبة الناتج احمللي جلميع الدول العربية للعام 

حمللي اإلمجايل وإذا ما قارنا الناتج ا. مليار دوالر 22.595الناتج احمللي اإلمجايل العاملي والبالغ  من630%,
من جممل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي جند أن نسبة  مليار دوالر 16.314,942 لالحتاد األورويب والبالغ

أما عند مقارنة  أضعاف الناتج العريب، 2وميثل حوايل  %00الناتج احمللي لدول االحتاد األورويب تساوي 
الناتج احمللي اإلمجايل للواليات املتحدة األمريكية مع الناتج احمللي اإلمجايل جند أن قيمة الناتج األمريكي 

أضعاف  2أي أهنا تساوي  %1305,دوالر، مبا يعادل نسبة  مليار18.036,648بلغ   5102لعام 
 .الناتج احملقق يف الدول العربية جمتمعة

الناتج العريب مع دولة من دول االحتاد األورويب منفردة كأملانيا اليت حققت ناجتا حىت وإذا قارنا 
ضعف من الناتج العريب ونفس األمر بالنسبة إلجنلرتا  380,مليار دوالر ما ميثل   3.363,446بقيمة

أما إذا ما قارنا الناتج احمللي العريب مع دولة . ضعف 1ضعف و  0.20وفرنسا اللذين ميثالن على التوايل 
نامية كالربازيل أو اهلند جند الناتج احمللي جملموع الدول العربية يساوي أو يزيد قليال عن الناتج احملقق يف 

دولة  51هذه الدول، مما يتضح أن الناتج احملقق لدى اهلند أو الربازيل يكاد يعادل الناتج احملقق لدى 
 .ة حمل الدراسةعربي

من هنا ميكن احلكم على مدى تقدم التنمية االقتصادية العربية بناءا على هذا املؤشر بأن هذه 
التنمية يف البلدان العربية مازالت بعيدة كثريا عن املستوى املطلوب، وللمقارنة فقد جند أن الناتج احمللي 
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دولة فرنسا لوحدها ذات الرتتيب السادس يف العامل من اإلمجايل للعامل العريب يكافئ الناتج احمللي اإلمجايل ل
.5102حيث الناتج احمللي اإلمجايل عام

13
 

 :متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -5
يعرب هذا املؤشر عن حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو معيار يستخدم غالبا مع املؤشر 

وهو تعبري تقييمي لقيمة السلع واخلدمات اليت ينتجها الفرد الواحد يف  ،(الناتج احمللي اإلمجايل )األول 
وهو يساوي جممل الناتج احمللي اإلمجايل مقسوما على عدد سكان الدولة، وكلما ازداد نصيب . دولة ما

 . 14الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل كلما دل ذلك على منو االقتصاد بشكل أفضل
تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج  ، فقد5102العريب لسنة  معطيات صندوق النقد حبسب

دوالر  2.725إىل  5109دوالر عام  2.777من حوايل  احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية يف الدول العربية
وسجلت السودان أعلى معدل منو للفرد من ، 12,9%، مسجال بذلك معدل اخنفاض قدر ب  5102عام 

وباستثناء هذين البلدين وباإلضافة إىل  7,4%متبوعة مبصر مبعدل منو قدر ب   ،10,9%الناتج قدر ب  
جيبويت واألردن والقمر، سجلت بقية الدول العربية اخنفاضا يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

عدد باألسعار اجلارية ويرجع ذلك باألساس إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسب تقل عن معدالت منو 
 .15السكان

 27.250حافظت قطر على ترتيبها من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث بلغ حوايل 
، إال أن متوسط نصيب الفرد من الناتج قد شهد اخنفاضا بلغت 5109عام  49.702مقابل  5102عام 

وهو ما يرجع إىل انكماش مستويات الناتج باألسعار اجلارية الراجع  5102عام  27,5%نسبته حنو 
لقد جاءت اليمن بسبب الظروف اليت تشهدها يف املرتبة األخرية ومبتوسط قدره . الخنفاض أسعار البرتول

                                                 

IMF, World Economic Outlook, Octobre , 2016.  
 .151 ص، 5111، الزمان جليس دار، العربي العالم في االقتصادية التنمية، الشرفات جدوع علي 14
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ضعف  22وبالتايل أصبح ميثل متوسط دخل الفرد من الناتج عند الفرد القطري . 5102دوالر سنة  411
 .فرد اليمين، فالتفاوت كبري جدامنه عند ال

 9297دوالر و  2921 بـ 5109أما بالنسبة للجزائر فقد قدر متوسط دخل الفرد من الناتج عام 
أما تونس فقدر . واليت ترجع إىل اهنيار أسعار البرتول 16,7%مما يبني تراجع بنسبة  5102دوالر عام 

بنسبة اخنفاض  5102و 5109لتوايل سنيت دوالر على ا 2414و 9257متوسط دخل الفرد من الناتج 
دوالر سنويا خالل  2229و 2922، كما حققت مصر متوسط دخل من الناتج بقيمة 9,7%قدرت ب  

 . 7,4%على الرتتيب حمققة معدل منو قدره  5102و 5109سنيت 
على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد  5102مل يطرأ أي تغيري يذكر يف عام 

الدخل، حيث حافظت قطر واإلمارات والكويت على املراتب الثالث األوىل وحافظت كل من ليبيا  من
وجنوب السودان على املراتب اخلمسة األخرية، بعد ما كانت ليبيا حتتل املرتبة  وجيبويت وموريتانيا واليمن

 .بعد لبنان 5102و 5105السابعة سنيت 
وعودة إىل أسلوب املقارنة للوقوف على وضع هذا املؤشر يف الدول النامية وباألخص العربية، فعند 
مقارنة مقدار نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية مع بقية العامل وخاصة الدول 

حمللي للدول العربية جمتمعة قدر ب   املتقدمة، جند أن نصيب الفرد الواحد يف العامل العريب من جممل الناتج ا
5102ما بني بولندا وهنغاريا يف سنة  24دوالر سنويا و يقع يف املرتبة   12447,7

ومبقارنة هذا . 16
النصيب مع نصيب الفرد يف دولة متقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية اليت يبلغ نصيب الفرد فيها من 

نويا واليت ترتيبها الثامنة عامليا، أو دولة مثل النرويج اليت يبلغ نصيب دوالر س 22.512ناجتها احمللي حوايل 
دوالر سنويا واليت ترتيبها الرابعة على العامل، أو لكسمبورغ  829.212,الفرد فيها من ناجتها احمللي حوايل 

يف السنة جند أن نصيب الفرد يف العامل العريب  دوالر 8010.414,اليت حتتل املرتبة األوىل بنصيب يقدر ب  
ولغايات فهم هذا . جمتمعا هو نصيب متواضع جدا يضعه يف املرتبة التاسعة واخلمسني دوليا كما ذكرنا

                                                 
 .02/12/5102 يف املوقع فحص مت ،5102، العالمية التنمية مؤشرات، الدويل البنك  16



 نمديل وحيد
 خبابة عبد اهلل. د.أ

،(5102)واقع التنمية االقتصادية في العالم العربي بعد انخفاض أسعار البترول سنة   
تونسو  مصر، الجزائر: دراسة حالة  

 

173 

 

املؤشر بشكل أوضح من حيث هذه املقارنات يكفي أن نستنتج أن حصة الفرد من الناتج احمللي األمريكي 
أضعاف من  12لدى الفرد يف العامل العريب، أما النرويج فهي تبلغ  أضعاف تلك اليت 2تبلغ حوايل 

أضعاف  14املتوسط الذي حيصل عليه الفرد العريب، أما يف الدولة األوىل يف العامل وهي لوكسمبورغ فتمثل 
 .17من املتوسط الذي يتحصل عليه الفرد العريب

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول العربية بالمقارنة  (:12)الجدول
 (دوالر أمريكي)مقوما باألسعار الجارية         5112بالدول المتقدمة سنة 

 الدولة
المحلي نصيب الفرد من الناتج 

 اإلجمالي
 (ضعف)المقارنة مع نصيب الفرد العربي

 ضعف 9 101.909,8 لوكسمبورغ
 ضعف 7 80.989,8 سويسرا
 ضعف 2 505,222. النرويج

 أضعاف 2 56.207,7 الواليات المتحدة األمريكية
  أضعاف 5 60.664,1 ايرلندا

 ضعف 4,5 725.888, سنغافورا
 ضعف 3 32.017,8 االتحاد األوروبي

 ضعف 1,1 13.467,4 األرجنتين
 1 12.447,7 العالم العربي

 1 215.222, بولندا
بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  :المصدر

 .5102االقتصادي، 

احمللي اإلمجايل ضعيف جدا والذي  بالتايل فإن متوسط نصيب الفرد يف الدول العربية من الناتج
أما إذا . دوالر سنويا 05992يكاد يساوي متوسط الناتج احمللي لدولة واحدة وهي بولندا بقيمة تساوي 

                                                 
 .املرجع نفس، 5112، العاملية التنمية مؤشرات، الدويل البنك  17
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حتدثنا عن الدول العربية فرادا فباستثناء قطر واإلمارات والكويت والبحرين والسعودية فإن متوسط نصيب 
 .يوضح ذلكالسابق  15واجلدول  18ا ما قورن مع الدول املتقدمة،الفرد يف الدول املتبقية ضعيف جدا إذ

 

 :ثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة االدخار و االست -1
صندوق هذا املؤشر يقيس نسبة جممل االستثمارات إىل جممل الناتج احمللي، واستنادا إىل معطيات 

إىل  5102تراجعت نسبة االدخار إىل الناتج احمللي اإلمجايل العريب لعام  فقد ،5102النقد العريب لسنة 
التأثري امللحوظ نتيجة تراجع مستويات االدخار بسبب  5109عام  %36,4 ، مقارنة بنحو 26,3%حنو 

الخنفاض عوائد صادرات النفط حيث حتملت حصة االدخار جل هذا التأثري، بل مل تنخفض فقط حصة 
االدخار من الناتج بل واجتهت بعض احلكومات والشركات واألفراد ملواجهة تراجع العوائد والدخول 

ق أو االستهالك ولو حبدها بالسحب من املدخرات السابقة، أو االستدانة للحفاظ على مستويات اإلنفا
 . األدىن

          يف قطر  58,6%وعلى مستوى الدول العربية اختلفت معدالت االدخار وتراوحت بني 
، وتوزعت باقي الدول بني دول جتاوزت نسبة االدخار فيها (فجوة يف االدخار)جبزر القمر 26,7-%و

قطر، اجلزائر، من الناتج احمللي اإلمجايل وتشمل مرتبة تنازليا كل من  26,4% املتوسط العريب البالغ 
الكويت، السعودية، عمان ودول معدالت االدخار هبا دون املتوسط العريب وهي  البحرين، اإلمارات

بالرتتيب كل من السودان واملغرب، موريتانيا، العراق، تونس، ليبيا و مصر والبقية حققت معدالت سالبة 
 19.يعين وجود فجوة يف املوارد احمللية ر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل وهو مالالدخا

صندوق النقد العريب لسنة  رإىل تقريواستنادا  أما فيما يتعلق مبستويات االستثمار يف الدول العربية
رغم ارتفاع حصة االستثمار من الناتج احمللي  ،5112مقارنة مع  5102فقد اخنفضت يف عام  5112

وهو ما يرجع إىل االخنفاض الكبري يف الناتج  5102عام  28,5%إىل  5112عام  25,6%اإلمجايل من
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وعلى مستوى الدول فرادى كان التفاوت واضحا، حيث بلغت مستويات االستثمار أعلى . احمللي اإلمجايل
وتوزعت بقية الدول بني  .4,6%سجلت أدناها يف ليبيا بنسبة و  48,9%مستوياهتا يف اجلزائر وبنسبة 

وهي على التوايل كل من اجلزائر وقطر  28,5%دول فاقت معدالت االستثمار هبا املتوسط العريب البالغ 
وعمان والسعودية وموريتانيا واملغرب واإلمارات فيما سجلت بقية الدول معدالت استثمار دون املتوسط 

 .العريب
 5102ة ملعدالت منو االستثمار للدول فرادى فقد سجلت السودان أعلى معدل منو سنة وبالنسب

 % 75.6وسجلت مستويات االستثمار يف اليمن انكماشا بنسبة ،5109مقارنة مع سنة %  21.6بلغ 

 درجات متفاوتة هي السودان، عمانيف املقابل حققت مثان دول عربية زيادة يف مستويات االستثمارات ب
البحرين، اإلمارات، القمر، الكويت جيبويت، فيما سجل االستثمار انكماشا يف بقية الدول  مصر،
إىل تضافر  5102ويرجع الرتاجع يف مستويات االستثمار على مستوى الدول العربية خالل عام  .العربية

 ول املنطقةت ديامعدالت منو اقتصادجمموعة من األسباب، وهي تباطؤ معدالت منو االقتصاد العاملي  و 
إضافة إىل الظروف غري املواتية لالستثمار يف بعض الدول العربية كليبيا واليمن وسوريا والرتاجع احلاد يف 
حصيلة الصادرات النفطية بالنسبة للدول العربية املصدرة للبرتول وانعكاس ذلك على عدد من املشروعات 

 .االستثمارية يف عدد من الدول العربية
ومبقارنة املعدالت السابقة يف دول العامل العريب مع بقية دول  ( 12)دول وحسب معطيات اجل

العامل جند أن ترتيب الدول العربية جمتمعة يقع بني املرتبة السادسة والستني والسابعة والستني على مستوى 
نسبته  ناجتها احمللي ماواليت تبلغ نسبة االستثمار فيها إىل جممل  22العامل، أي بني كل من أملانيا باملرتبة 

وإذا قارنا . إىل جممل ناجتها احمللي %54واليت يبلغ نسبة االستثمار فيها  27والدمنرك باملرتبة   57%
يف العامل يف هذا اجملال وهي بروناي دار السالم  واليت  1نسبة االستثمار يف عاملنا العريب مع الدولة رقم 
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جند أن نسبة االستثمار يف هذه الدول إىل  %22جتها احمللي حوايل تبلغ نسبة االستثمار فيها إىل جممل نا
.5102يف عام  % ,557.جممل ناجتها احمللي تساوي ضعف النسبة يف العامل العريب وهي

20 
كانت متفاوتة فيما بينها فهناك دول   االستثمارأما إذا قارنا الدول العربية منفردة، جند أن معدالت 

معدالت استثمارها أكرب من املتوسط العريب كاجلزائر قطر والسعودية الذين حققوا معدالت استثمار من 
، وهناك دول حققت معدالت استثمار %629.و %827.و % 48.9الناتج احمللي اإلمجايل على التوايل 

وبالنسبة لتونس ومصر فقد حققتا . %6.9وليبيا  %2.7من إىل الناتج احمللي اإلمجايل ضعيفة جدا كالي
 %.04.9و% 09.9معديل استثمار من الناتج احمللي اإلمجايل متواضعني على التوايل 

وعلى العموم فإن املقارنات تعطينا فكرة عن املستوى املتدين ملقدار االستثمار كنسبة من متوسط الناتج 
 .5102يبني بعض أوجه املقارنة يف هذا اجملال لعام  (12)واجلدول . احمللي للدول العربية

 نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعالم العربي مقارنة ببعض الدول :(13)الجدول
نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي  الدولة

 )%(اإلجمالي

 (ضعف)المقارنة 

 5 22 بروناي دار السالم

 1,8 20 سورينام

 1,6 92 سنغافورة

 1,7 97 الصين

 0,96 52 فيتنام

 0,98 57 ألمانيا

 1.01 54 الدنمرك

 0,67 19 الواليات المتحدة األمريكية

 0.03 0 زيمبابوي
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 --- 28,5 العالم العربي

 1,71 48,9 الجزائر

 1,34 38,8 قطر

 1,21 34,6 السعودية

 0,68 19,4 تونس

 0,5 14,4 مصر

بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية  ،البنك الدويل: مصدرال
 .5102 ،في الميدان االقتصادي

 :التبعية االقتصادية ونسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي -2
ناجتها احمللي اإلمجايل كمؤشر مهم  ميكن اللجوء إىل نسبة الدين اخلارجي العام ألية دولة إىل جممل  

من مؤشرات التنمية االقتصادية يف هذه الدولة، ومن األفضل للتنمية االقتصادية أن تكون هذه النسبة يف 
 . أدىن مستوياهتا

فإن الدين العام اخلارجي للدول العربية عرف  5102حسب معطيات صندوق النقد العريب لسنة 
فقد عرفت اخنفاضا طفيفا  5109أما سنة ، %12,36بنسبة  5105مقارنة مع  5102ارتفاعا يف سنة 

ارتفاعا يف الدين العام بنسبة  5102يف حني شهدت سنة  ،%1,76يف قيمة الدين العام بنسبة 
إىل  5109مليار دوالر عام  199,924حيث ازدادت املديونية اخلارجية للدول العربية من  ،5,10%

وتعود الزيادة يف املديونية إىل جلوء بعض الدول املقرتضة إىل االقرتاض  5102ام  مليار دوالر ع 210,130
اخلارجي لتمويل العجز املايل وإىل تغري أسعار صرف العمالت الرئيسية املكونة هلذه املديونية مقابل الدوالر 

 21.األمريكي وازدياد أسعار السلع الغذائية
حظ أن الدول اخلليجية باستثناء عمان ليس هلا أي دين أما على مستوى الدول العربية فرادى فيال

عام، وتعترب كل من مصر والسودان واملغرب أصحاب املراتب األوىل من حيث الدين العام والذي قدر 
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أما اجلزائر فقدر قيمة الدين  ،5102مليار دوالر سنة  31,611و  44,989و  47,792على التوايل  
و  5105مليار دوالر سنة  3,694بعدما كان  5102ار دوالر عام ملي 3,006العام اخلاص هبا ب  

أي اخنفاض يف قيمة الدين العام  5109مليار دوالر عام  3,010، و 5102مليار دوالر عام  3,396
 مليار دوالر  9أي ما يعادل قيمة  % 0,13بنسبة  5102سنة 

وبالنسبة لنسبة الدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل وحسب معطيات صندوق النقد 
فإن كل من اجلزائر وعمان والقمر ومصر حققوا نسب أقل من املتوسط الذي حققته  5112العريب لسنة 

ج احمللي اإلمجايل وجاءت نسبة املديونية العامة اخلارجية إىل النات %.22,6الدول العربية، إذ مل تتجاوز 
لكل من اليمن واألردن وموريتانيا وجيبويت والسودان وتونس ولبنان أكرب من متوسط الدول العربية، حيث 

   22.يف موريتانيا% 71,5يف اليمن و% 25,1تراوحت بني 
 وحافظت اجلزائر على أدىن نسبة للدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل بني الدول العربية

حيث كان هذا االرتفاع بسبب  5109عام  %1,4مقارنة مع  5102عام  %1,7املقرتضة حيث بلغت 
عام  %49,9إىل  %55,3اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل، وسجلت السودان اخنفاضا يف هذه النسبة من 

لي وكذلك شهد كل من موريتانيا وعمان تراجعا طفيف يف نسبة الدين العام إىل الناتج احمل ،5102
 5102أما بقية الدول العربية فقد شهدوا ارتفاعا ضئيال يف هذه النسبة سنة . اإلمجايل خالل نفس الفرتة

 %13,7ويف مصر من % 31,9 إلى %28,5، ففي املغرب ارتفعت هذه النسبة من5109مقارنة مع 
%64,3إىل  %60,6ويف تونس من  %14,4إىل 

23 . 
راجعت قيمتها بشكل طفيف سنة بالنسبة خلدمة الدين العام للدول العربية املقرتضة فقد ت أما

وعلى صعيد مؤشرات املديونية اخلارجية للدول العربية . 5109بعد أن بلغت ذروهتا يف عام  5102
 املقرتضة كمجموعة واحدة فقد جاءت سلبية حيث نالحظ ارتفاع نسيب يف مؤشر نسبة الدين العام إىل
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مقارنة  5102الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من السلع واخلدمات يف عام 
مليار دوالر سنة  199,924والذي يرجع باألساس إىل ارتفاع قيمة املديونية العامة اخلارجية من  5109ب  

 .5102مليار دوالر عام  210,130إىل  5109
رى أن املديونية العامة اخلارجية ارتفعت جلميع الدول العربية يف عام وعلى صعيد الدول منفردة ن

فقد . باستثناء تونس واجلزائر وعمان وموريتانيا واليمن الذين اخنفضت فيهم املديونية وبنسبة ضئيلة 5102
مليار  2مليار دوالر ليصبح حوايل  0,004أي ما قيمته % 0,13اخنفض الدين العام يف اجلزائر بنسبة 

، حيث أدى اخنفاض أسعار النفط إىل احلد من قدرة احلكومة اجلزائرية على ختفيض 5112والر عام د
أي ما قيمته % 3,05ويف تونس بنسبة  ،5109قيمة الدين اخلارجي القائم بنسبة كبرية كما فعلت يف 

وقد ارتفعت املديونية اخلارجية بدرجات متفاوتة يف بقية الدول األخرى يف عام . مليار دوالر 0,885
مليار دوالر   6,468أي ما يعادل قيمة  %15,65حيث منت املديونية اخلارجية يف مصر بنسبة  ،5102

ما  %16,94وذلك بسبب استمرار اإلنفاق االستثماري على مشرعات البين التحتية، واألردن بنسبة 
وترجع هذه الزيادة إىل  مليار دوالر 1,444ما ميثل  %5,70مليار دوالر ولبنان بنسبة  1,916يعادل 

أوضاع عدم االستقرار يف املنطقة، إضافة إىل ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسية األخرى 
 .24حدث ملصرمما يؤدي إىل ارتفاع قيمة الديون املقومة بالدوالر وهو األمر الذي 

أما من ناحية نسبة الدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، فقد تصدرت جيبويت اجملموعة 
باملائة على  2,9و 3 و 10,3تليها القمر والسودان واملغرب بنسب % 37,5يف ارتفاع الدين القائم بنسبة 

ودان ومصر واملغرب وتونس شكل حايل التوايل، وجتدر اإلشارة إىل أن جمموع الدين العام لكل من الس
 .من إمجايل الدين للدول العربية جمتمعة 85,9%

وفيما يتعلق خبدمة الدين العام اخلارجي، فقد اخنفضت يف الدول العربية املقرتضة كمجموعة بنسبة 
وقد اخنفضت خدمة املديونية يف مصر بنسبة . مليار دوالر 16,6لتبلغ حوايل  5102يف عام % 2,2
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وارتفعت خدمة الدين العام اخلارجي يف  ،5102مليار دوالر هناية عام  5لتصل إىل حوايل  12,2%
ل إىل                لتص %11,9ان بنسبة                  مليار دوالر، واخنفضت يف لبن 2,1إىل  لتصل% 61,6األردن بنسبة 

ر بنسب            سودان واملغرب والقمار دوالر، وارتفعت يف كل من جيبويت وال          ملي 3,5
 .5102على التوايل يف العام  ةباملائ  41,512,94,5293,3

إن مراجعة بيانات نسبة إمجايل الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل العريب ومقارنته بتلك 
يالحظ أن دول العامل العريب يف مركز جيد اعتمادا على هذا  ،(19)يف الدول املتقدمة من خالل اجلدول 

 . املعيار باملقارنة مع الدول املتقدمة
 نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعالم العربي: (14)الجدول

 .مقارنة مع بعض الدول

 الدولة
نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

)%( 
 %1,6 إيران

 %56,1 تركيا

 %180,3 بنما

 %510 منغوليا

 %21 الواليات المتحدة األمريكية

 %23,4 الهند

 %13,1 الصين

 %22,6 العالم العربي

بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان : المصدر
 .5102االقتصادي، 
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 :خاتمة
من استعراض املؤشرات السابقة اليت تعرب عن وضع التنمية االقتصادية يف العامل العريب، ومبقارنتها 
باملؤشرات يف الدول األخرى املتقدمة جند أن العامل العريب بعيد كل البعد عن التقدم االقتصادي وعن 

بية تواجه العديد من التحديات حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة، حيث جند أن التنمية االقتصادية العر 
 .اليت البد من مواجهتها  وتذليلها يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية

 :اختبار الفرضيات
 :بعد حتليل موضوع هذه الدراسة وحماولة اإلحاطة مبعظم جوانبها، ميكننا اختبار فرضياهتا 

ق التنمية االقتصادية واالجتماعية باملقارنة الدول العربية بعيدة كل البعد عن حتقي بعنوان، :الفرضية األولى
هذه الفرضية حتققت من خالل هذه الدراسة، حيث تأكدت هذه الفرضية . مع عدد من الدول املتقدمة

 .من خالل مقارنة مؤشرات التنمية االقتصادية للدول النامية مع الدول املتقدمة
ل األجنبية عامل مهما يف دفع عجلة النمو واليت تنص على أن تدفقات رؤوس األموا: الفرضية الثانية

االقتصادي يف الدول العربية، هذه الفرضية مل تتحقق وهذا يظهر من خالل دراسة عدد من مؤشرات 
التنمية للدول النفطية العربية، فعلى الرغم من توفرها لرؤوس أموال هائلة، إال أن التنمية االقتصادية فيها  

تقدمة، ويرجع ذلك إىل أن هناك عوامل أخرى تعيق حتقيق التنمية كانت بعيدة عن مستوى الدول امل
العامل، واخنفاض املستوى التعليمي،  إنتاجيةالتضخم و البطالة واخنفاض االقتصادية فيها، كارتفاع معدالت

 .إضافة إىل عدم االستقرار السياسي و انتشار الفساد اإلداري يف تلك الدول
 :التوصيات

االقتصادية على مستوى القطر الواحد من خالل التعاون العريب املشرتك والسعي حتقيق التنمية  -
 ؛للمشاركة يف حتقيق التنمية االقتصادية العربية الشاملة واملستدامة على مستوى العامل العريب ككل
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تنمية القطاع الزراعي، مما ينتج عنه توفري الغذاء للسكان واملسامهة يف زيادة الطلب على السلع  -
لصناعية وتوفري املوارد املالية خلزينة الدولة، وتوفري العمالة للقطاع الصناعي، وتوفري العمالت األجنبية، ا

    ؛إضافة إىل توفري املواد اخلام للقطاع الصناعي
تصنيع املواد األولية الزراعية واالستفادة من القيمة املضافة يف مما ينتج عنه تنمية القطاع الصناعي،  -

الوطين و دعم قطاعات االقتصاد األخرى، وتنمية الصادرات وتوفري مستلزمات اإلنتاج االقتصاد 
للقطاع الزراعي وتوفري مصادر الطاقة لقطاعات االقتصاد األخرى وتوفري فرص العمل ومكافحة 

 ؛البطالة
 ؛الربط بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي -
 ؛تلبية احلاجات األساسية للمجتمع -
 ؛قيق التنمية املستقلة، والتنمية البشرية املستدامةالعمل على حت -
 ؛تطوير السياسات النقدية واملالية -
 .التوجه حنو الالمركزية يف حتقيق التنمية االقتصادية -

 :المراجعقائمة 
 :مؤلفات -أ 
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