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  م بأسوأ االزمات المالیة التى عرفھا التاریخ االقتصادى مما اثر على  2008یمر االقتصاد العالمى منذ :  

  االستثمار فى التعدین و الصناعة و السیاسة  -                       وفرة الغذاء       - 

  وھنا ظھرت الحاجة الى وضع الخطط التنمویة :  
  إلدارة الموارد الطبیعیة واستثمارھا   - 
  ولیس مجرد نموا اقتصادیا    توفیر احتیاجات السكان وتنمیتھا بما یحفظ  حق االجیال القادمھ  - 

  
  الفرق بین النمو االقتصادي و التنمیة االقتصادیة : :  أوالً  

  

  التنمیة االقتصادیة   النمو االقتصادى   

المفھو 
  م

زیادة في إجمالي الناتج حدوث 

زیادة :  ، مما یؤدي إلى المحلي

  مستمـــرة فـي متوسط نصیب الفرد     

  من الدخل الحقیقـــي

في   إحداث تغییرات جذریةعملیة متعددة األبعاد تتضمن 

  الھیاكل االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة واإلداریة ،  

  زیادة الدخل القومي   :  مما یؤدي إلى 

                           و العدالة في التوزیع  

                          و تحسین مستوى المعیشة  

                         وبمقتضاھا یتم االنتقال من حالة التأخر

  لحالة التقدم

  التاثیر

   فى بعض  تغیرات كمیة حدوث  

  الجوانب االقتصادیة    

  حدوث زیادة فى ثروة المجتمع فقط  

  فى الجوانب  تغیرات كمیة و نوعیة  تتضمن احداث

  االقتصادیة

  ال ترتبط بزیادة ثروة المجتمع فقط  و لكن یجب ان

ھذه الزیادة عدالة فى التوزیع و ارتفاع مستوى   یصاحب

  المعیشة 

المدى  
  الزمنى

المدى  یسبق التنمیة و یحدث على 

  القصیر

وال یمكن الحكم علیھا اال بعد  المدى الطویل تحدث على 

  مضى فترة زمنیة طویلة نسبیا

  ؟ اھتمام دول العالم بتحقیق التنمیة االقتصادیة    : بم تفسر 
اى دولة فھى بمثابة محرك التطور االقتصادى وعن طریقھا یتم توفیر العدید  عنصرا اساسیا فى خطط النھا تشكل 

  من فرص العمل و بالتالى تحقیق حیاة افضل
  

  : یجب أن تحدد لذلك تسعى الدول لوضع استراتیجیتة للتنمیة االقتصادیة المستقبلیة بھا و لكى تستطیع ذلك   
      التي لدیھا واحتیاجاتھا المستقبلیة لھاالموارد والثروات .  
       بھا للبحث عن الحلول لتحقیق التنمیة المنشودة المشكالت ومعوقات التنمیة .  
  

  االقتصادیة التنمیةماھیة   الدرس األول :
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     خصائص التنمیة االقتصادیة :  ثانیًا : 
  : تتسم التنمیة االقتصادیة بأنھا عملیة 

  لتحقیق غایات و أھداف المجتمع واشیاع حاجاتھ موجھة و مخططة .  
   تشارك فیھا كل فئات وقطاعات المجتمعمجتمعیة .  
  نمًوا متواصًال ومستمًرا من خالل تجدد موارد المجتمع بدًال من استنزافھاتحقق .  
  القطاعات االقتصادیة في المجتمعتوازنًا بین تحقق .  
  قدًرا كبیًرا من العدالة في توزیع الدخول والخدمات بین أفراد المجتمعتحقق .  

  

  مقومات التنمیة االقتصادیة:  ثالثًا :  
  

الموارد 
  الطبیعیة 

  . . . حیث  ؟ الموارد الطبیعیة  من أھم مقومات التنمیة 
مصادر   –التربة الخصبة  ( یساعد غنى أي دولة بمورد طبیعي سھل االستثمار مثل  

  على اإلسراع في إعداد برامج التنمیة )الطاقة 

 القوى البشریة 
  

    ؟أساس التنمیة االقتصادیة في أي مجتمع من المجتمعات  ) السكان(تعد القوى البشریة  
بما تمتلكھ من  )  المعدنیة  - الزراعیة (على استثمار الموارد النھا العامل الُمحفز 

  . مھاراتو    معارف

رأس المال  
والتكنولوجیا 

  المتطورة

  یعد شرط مھم لتنفیذ أي مشروع من مشروعات التنمیة في أي مكان   : رأس المال
الدول إلى البحث عن مصادر لتمویل مشروعات التنمیة بھا  بعض  تضطرلذلك بالعالم 

  نتیجة لعجز مواردھا المالیة  
 إنجاح في مھًما دوًرا تلعب:  المتطورة  التكنولوجیة و األسالیب الحدیثة التقنیات 

 .بالمجاالت المختلفة التنمیةمشروعات 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  التنمیة االقتصادیة :  ةاستراتیجی

  الخطط والوسائل التى یجب أن تتبعھا
أى دولة للوصول إلى التنمیة االقتصادیة   

  المنشودة 
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  : معوقات التنمیة االقتصادیة رابعًا :

 المعوقات
  االقتصادیة

 الدول وسوء بعض في )الطاقة مصادر  المیاه موارد( الطبیعیة الموارد محدودیة 
   منھا المتاح استغالل

 والمیاه،   الصحي، والصرف الطرق، :مثل )األساسیة( التحتیة البنیة وضع تدني
 . والكھرباء

 الدیون زیادةو  المدخرات تعبئة في المصرفي  الجھاز ضعفالمالیة و   الموارد نقص 
  بعض الدول   في الخارجیة

 المعوقات
  االجتماعیة 

 والفقر والبطالة ،السكاني  النمو معدالت  زیادة  
 الحضریة المناطق إلى الریف من الھجرة استمرار  
 وأشكالھ أنواعھ بجمیع التلوث مشكالت وتفاقم ،العشوائیات انتشار. 
 الجامعات(والبحثیة   التعلیمیة المؤسسات بعض إمكانیات وضعف األمیة انتشار 

  ) البحوث ومراكز

 المعوقات
  السیاسیة 

  النظام السیاسيعدم استقرار .    
 األمنیة االضطرابات .  
  الدولیة التي تصل إلى حد الحروبزیادة بعض المشكالت السیاسیة .  

 المعوقات
  االداریة

   للجھاز اإلداريضعف األداء الوظیفي .    
   في اإلجراءات وإنجاز المعامالت الروتینو  البیروقراطیة .  
  والكوادر الفنیة و اإلداریة  المتخصصةنقص الخبرات .    
 قواعد البیانات نقص مستوى أنظمة المعلومات و    تدني .  

 

  وأسالیبھا :  االقتصادیة  التنمیة استراتیجیات خامًسً◌ا : 
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  : اھمیة وضع الخطط االستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة ؟ النھا تھدف الى   : بم تفسر  
 األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة    تحسین  
 على البیئة و صیانتھا لالجیال القادمة الحفاظ  
 
 

  
تطویر التعلیم  

والبحث  
  العلمي

)  1.   . . النھ    ؟تسعى الدول إلى تطویر التعلیم والبحث العلمي وتشجیع مؤسساتھ   : بم تفسر  
  . استثمار لھ مردوده االقتصادي و االجتماعي الذي ال یقل أھمیة عن االستثمار في رأس المال

یة  بناء اقتصاد المعرفة و دفع عجلة التنمیة االقتصادیة مثل ألمانیا و كوریا الجنوب)  2               
  . و البرازیل

  
  
  
  

تحسین البنیة  
  التحتیة 

  تتمثل خدمات البنیة التحتیة في :  
          تطویر شبكة الطرق      تطویر و سائل االتصال  توفیر مصادر الطاقة

  لالستخدامات المتعددة     
  
    ؟توفیر خدمات البنیة التحتیة بمستوى مناسب لھ أثر إیجابي في عملیة التنمیة  : دلل  
  ،  جذب االستثمارات العربیة و األجنبیة التي تتیح فرًصا متعددة : حیث تھدف الى  

  مستویات المعیشة بزیادة الدخل   ورفعنسبة البطالة من ناحیة،   لخفض                           
  

 الھتمامھا بالبنیة   االماراتاولي الدول العربیة جذبا لالستثمارات و یلیھا  السعودیة تعد
  التحتیة 

  

  المیناء بالمغرب :   /البیضاء الدار - مشروع وصال 
استھدفت الخطة االستراتیجیة لمشرع وصال بالمغرب تطویر البنیة التحتیة بالمدن والتي بدأت  

دوالر لتنفیذ ھذا  ملیون   ٧٣٧بطنجة، ثم مراكش وأخیًرا الدار البیضاء، ورصد لھا حوالى 
  المشروع  

  االرتقاء إلى مصاف العواصم العالمیة الكبري    - :  الھدف من المشروع 
  تنشیط الجانب السیاحي  -                                   

  
 معدالت  ضبط 
 السكاني  النمو 

  المتزاید 
  

    ؟  األسرة  تنظیم لبرامج أولویة  بإعطاء الدول تھتم  : بم تفسر  
خاصة اذا لم یتزاید   االقتصادیة ، للتنمیة معوقًا  عامالً  یعد السكاني الذى النمو  على للسیطرة

  القومى بقدر ھذه الزیادةالناتج 
   ؟ اقتصادھا  تنمیة على تعمل لھا مضافة السكانیة قوة الزیادة من جعلت دوًال  ھناك : دلل 

العالم   وغزت الصناعة مجال في لدیھا البشریة استثمار القوة الصین التي استطاعت مثل
  الصناعیة بمنتجاتھا

  الدول االوروبیة قامت بعض الدول باتباع سیاسات للحد من الھجرة الخارجیة الیھا و منھا  
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 االھتمام
 بالتنمیة

  االجتماعیة 

  
  من المجتمعات مجتمع أي على اقتصادیات أشكالھا بجمیع االجتماعیة التنمیة  تؤثر

  ؟ تھمیشھا   عدمالریفیة و  المناطق تنمیة وتطویر على ضرورة العمل : بم تفسر 
  . سكاني مما یؤدي النتشار  العشوائیات حول المدن الكبرى  طرد مناطق  تصبح ال حتى

  عام حتى منطقة عشوائیة ٨٠ من أكثر القاھرة محافظة في  العشوائیة المناطق عدد بلغ 
  . مثل منطقة زینھم الباقي تطویر وجاري بعضھا إزالة وتم م ٢٠٠٨

زیادة 
 الصادرات

 السلع من
  والخدمات 

  ؟زیادة الصادرات : ما النتائج المترتبة على   
            اإلنتاج زیادة -  
  الخارج من الالزمة لالستیراد الصعبة العملة من  السیولة توفیر -  

 الفرق بین قیمة الصادرات و الواردات :  المیزان التجاري ( . . .  تجاري  میزان دولة لكل
  )للدولة 

المیزان التجاري   في فائض سینتج ؟  وارداتھا قیمة عن صادرات الدولة قیمة زادت وإذا    
  والعكس صحیح              

 من الحد
 المواد تصدیر
  للخارج  الخام

  ؟  الخام المواد تصدیر:    ما النتائج المترتبة على 
من الصناعات من ھذه   العدید إنشاء من الدولة وحرمان القادمة، األجیال مكتسبات إھدار - 1

  مثل تصدیر البترول والغاز الطبیعي الخامات 
  بعد التصنیع وسعرھا الخام المادة بین سعر نتیجة الفرق طائلة مبالغ فقد - 2

 ربط
 السیاسات
 االقتصادیة

  البیئیة  بالتنمیة

    ؟األخضر   االقتصاد على الحدیثة االقتصادیة السیاسات تركز  : ما النتائج المترتبة على
  البیئیة المخاطر من ملحوظة بصورة یقلل حین في رفاھیة اإلنسان تحسن في. . . عن ذلك  ینتج

  : بـ  التنمیة استراتیجیات تھتم أن یجب الموارد، لذلك و ندرة
                      وترشید استھالكھا البیئیة الموارد على المحافظة    
                      سلیمھ  و اقتصادیة بیئیة  أسس على المتجددة الطاقة مصادر استخدام.  

 
  األقتصاد األخضر :   

األنشطة األقتصادیة التى تعتمد على كفاءة استخدام الموارد وتخفیض انبعاثات الكربون  
 والنفایات ومنع التدھور البیئى 

و  الشراكة
 التعاون
  الدولي

  : لذلك یجب العمل على  الدول جمیع  بین التجاریة العالقات دعممن الضرورى  
 بینھا فیما االقتصادیة أو  سواء السیاسیة الخالفات تصفیة .  

 یاه التى یجب وضعھا فى  الم كمشكلة تعقیدًا األكثر للمشكالت وعملیة علمیة  حلول عن البحث
  . التخطیط والتنمیة المستدامة   اولویات
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  ؟ أسباب ازمة الغذاء في العالم  
 إلنتاج الحقلیة المحاصیل إنتاج من مساحات الغذاء لتحویل إنتاج شركات  دفع مما ،العالمیة   النفط أسعار ارتفاع) 1

 .الصویا و فول و الذرة السكر كقصب الحیوي الوقود تنتج  محاصیل
 المستخدمة   الزراعیة و الطرق و تخلف األسالیب الزراعي التخطیط بسبب قصور الزراعیة اإلنتاجیة انخفاض) 2
  .اإلنتاج  رغم محدودیة الغذاء على الطلب زیادة إلى یؤدي مما السكاني النمو  معدالت زیادة) 3
  .المزروعة المساحة انكماش الزراعیة و  العمالة قلة على  انعكس مما المدن إلى الریف  من الھجرة )4
  .استغاللھا وسوء جودتھا و تدني الزراعیة األراضي و تدھور المیاه موارد نقص)  5
  .منھا العائد لضعف كبیًرا  انخفاًضا الزراعیة االستثمارات انخفاض) 6
  .  السیاسي االستقرار وعدم الحروب) 7
 

 الزراعة :  
  
  ؟  للزراعة اھمیة كبري في االقتصادیات العربیة   : بم تفسر  
 الغذائي  األمن  تحقیق في تساھم .  
 السكان كبیرة من لنسبة  الدخل توفیر .  
 التحویلیة  الصناعات من للعدید األولیة المواد توفیر .  
  

      :  المساحة المزروعة فى العالم  
  م موزعة ما بین  ٢٠١١ملیار  فدان عام   3.6بلغت مساحة األراضي الزراعیة في العالم اكثر من . . .  

   80  % المطریة(للزراعة البعلیة (  
     20  %للزراعة المرویة .  

 یختلف نصیب الفرد من األراضي الزراعیة من دولة ألخرى .  
      0.4   في الدول ذات الدخل المنخفض  : فدان  
      0.8   في الدول ذات الدخل المرتفع  : فدان  
  

 :   المساحة المزروعة فى الوطن العربى  
   ملیون فدان تمثل المساحة المستغلة منھا فعلیًا    470تبلغ مساحة األراضي القابلة للزراعة بالوطن العربي نحو

  ٪  ٢٧حوالى 
 بسبب تدھورھا وتناقصھا وذلك لعدة   ؟  ینخفض نصیب الفرد من األراضي الزراعیة في معظم الدول العربیة

  عوامل  
  
  
 
 

    األمن الغذائي:

توافر الغذاء لكل فرد من الشعب في  
أي فترة بكمیة ونوعیة كافیة تضمن  

 لھ حیاة صحیة سلیمة و نشطة 

    الزراعیة و الحیوانیةالتنمیة    الدرس الثاني :
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    ؟تدھور األراضي الزراعیة بالوطن العربي    : بم تفسر   

  . على األراضي الزراعیة نتیجة زیادة عدد السكانالزحف العمراني ) 1
  . بسبب استخدام طرق الري التقلیدیة واإلسراف في األسمدة الكیماویةتملح بعض األراضي الزراعیة )  2
  . للتصحر و التجریفتعرض بعض األراضي الزراعیة )  3
  . نظام الدورات الزراعیةعدم اتباع ) 4
  . أكثر من مرة في السنة، ممایؤدي الي إجھاد التربة زراعة األرض ) 5
  . والثقافة الزراعیة للمزارعیننقص برامج التوعیة  )  6
  

  : الوطن العربى یزرع العدید من المحاصیل الزراعیة : االنتاج الزراعي في الوطن العربي    
   اكثر المحاصیل انتاجا ( ملیون طن    )  54,5(: الحبوب الغذائیة (  

  ملیون طن ) 33,2( : الفاكھـــة  

  ملیون طن )  1,4( : البقولیـات  

  ملیون طن ) 1,2(  : االلیاف النسیجیــــة  

  اقل المحاصیل انتاجا ( ملیون طن  ) 0,5(  : المحاصیل السكریة (  
  

   : حجم الواردات الزراعیة العربیة  

  
رغم مایزرعھ الوطن العربى من محاصیل متنوعــة اال ان 

تزایـد الزراعیة بالوطن العربى في   الوارداتحجم 
الفجوة  بین االنتاج مما یشیر الي اتساع مستمـــر   

  واالستھالك المحلي 
  : یتضح فى الجدول التالى الذى نستنتج منھ أن 

الحبوب و الدقیق  اكثر السلع استیرادا یلیھا السكر ثم  
  الفاكھة  ثم البقولیات و اخیرا االلیاف  

  
  
  
  
  
  

  المحاصیل السكریة   البقولیات  الحبوب الغذائیة 
االلیاف 

  النسیجیة 
  الفاكھة

 : مصر  )1

 %    40تنتج  

 : المغرب  )2

  %   16تنتج  

المغر )1

 ب

  مصر  )2

تنتج  : مصر  )1

63,5 % 

 السودان  )2

  المغرب  )3

 سوریا  )1

 مصر  )2

ینتجان  

90 %  

تنتج   : مصر )1

31  % 

  المغرب  )2

الواردات 
  الزراعیة 

2000 
  م

2012 
  م

معدل  
  الزیادة

الحبوب و  
  الدقیق

48  68  43   %  

  %  117  10,4  4,8  السكر الخام
  %  117  5  2,3  الفاكھة

  %   95  1,6  0,82  البقولیات
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  : وسائل تنمیة وإدارة الموارد الزراعیة  
بدأت الكثیر من الدول فى وضع الخطط االستراتیجیة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي و التنمیة الزراعیة   : دلل  

  ؟ المستتدامة  
  .  .  . حیث اتبعت العدید من الوسائل منھا  

  . القوانین واألنظمة لحمایة التربة من التجریفتفعیل )  1
  . المخصبات العضویةاستخدام ) 2
  . األراضي الصحراویة وزراعة أسطح المبانى فى المدن  استصالح  )3
  للمزارعین في مجال استخدام األراضي وطرق الري  وضع برامج التوعیة    )4
  . و التسمید وإشراكھم في وضع خطط التنمیة الزراعیة     
  .  من التكنولوجیا الحیویة للحصول على بذور فائقة اإلنتاجیةاالستفادة ) 5
  . أنواع جدیدة من النبات التي تتحمل الملوحة والجفاف استنباط ) 6
  . األبحاث العلمیة على األراضي الزراعیة لتحدید نوع النبات المناسب لألرضإجراء ) 7
  . . . تقنیات االستشعار من بعد من اجل  استخدام) 8

      االراضي الزراعیة، وتقدیر إنتاجیتھا  حصر  
      لطبیعیة واآلفات و األمراض الزراعیة  تعرضھا للكوارث ا مراقبة  
      اإلجراءات الوقائیة أو العالجیة في الوقت المناسب   اتخاذ  

  و بالتالي رسم الخطط لتسویق المحاصیل  لتحقیق المردود االقتصادي االمثل الذي یساعد علي دعم خطط التنمیة 
  
   باستخدام الزراعة العضویة(نموذج تطبیقي للتنمیة الزراعیة المستدامة(  
  

    ؟أھمیة الزراعة العضویة  : بم تفسر 
  عن الزراعة التقلیدیة لكل ھكتار  %  64تساعد على خفض معدالت ابعاث الكربون و الغازات الدفیئة بنسبة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 التجربة االوغندیة في الزراعة العضویة 
  لتحسین سبل عیش السكان و حمایة البیئة من التلوث  ؟توجھت أوغندا نحو التنمیة الزراعیة المستدامة  بم تفسر :

  م  ٢٠١١ألف فدان عام  537تخصیص مساحات إلنتاج الزراعة العضویة والتي بلغت مساحتھا  وذلك من خالل
   Organic Agricultural إفریقی�ا في مساحة الزراعة العضویة األولعالمیًا و الثالث عشر وبذلك احتلت المركز 

  . الزنجبیلو  یالالفانوتصدیرھا  ومن المحاصیل الزراعیة العضویة التي تفوقت أوغندا في زراعتھا
  

  التنمیة الزراعیة المستدامة 

اإلدارة الناجحة للموارد 
الطبیعیة التى تسمح للزراعة 

االحتیاجات البشریة  بتلبیة 
اآلخذة في النمو مع الحفاظ  
على ھذه الموارد أو الزیادة 
منھا إذا أمكن ذلك وتفادى  

 تدھور البیئة . 
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  : الرعي و الثروة الحیوانیة 
في كثیر من دول العالم،  ) النباتات الصحراویة  - االستبس  - السافانا (تنتشر مساحات واسعة من الحشائش الطبیعیة  

  . والجلود و األصوافوتصلح كمراع طبیعیة  یستفید منھا اإلنسان في توفیر احتیاجاتھ من اللحوم واأللبان  
  

  تتباین مساحة المراعى بین نصفى الكرة   : دلل 
  . . . حیث  ؟ الشمالى و الجنوبى االرضي 

  من المراعى بالقارات الشمالیة  %   39یتركز نحو  

  من المراعى بالقارات الجنوبیة  %   61یتركز نحو  
  
 
  

  أنواع المراعي 
 الطبیعي والذي یشمل أنواع متعدد من الحشائش و الشجیرات التي تفي الغطاء النباتي : المراعي الطبیعیة   )أ

  بمتطلبات الحیوان  
  . المراعي التي یقوم اإلنسان بزراعتھا باستخدام نظم ري     ) : المراعى المرویة  (المراعي االصطناعیة ) ب 
  

  الرعي في الوطن العربي
  م  2012 ٪ من مساحة الوطن العربي عام 32تشمل مساحة المراعي في الدول العربیة 

  
  
    ؟تعد المراعي العربیة فقیرة ومحدودة  االنتاجیة   :  بم تفسر 

امطار  متباین و   نظرا لوقوع معظم مساحة الوطن العربى فى المناطق الجافة و شبھ الجافة  التي تشھد سقوط    
  تعاني من التدھور الحاد  غیر منتظم و 

  
  : بسبب  ؟ تدھور معظم االراضى الرعویة فى الوطن العربى   ... بم تفسر  
   شح المیاه و الجفاف و التعریة و ملوحة التربة  
 التغیرات المناخیة و تناقص معدالت ھطول األمطار .  
 حة الغطاء النباتي و  الممارسات الخاطئة التي یمارسھا مربو الماشیة كالرعي الجائر مما یؤدي إلى انكماش مسا

  . النباتات الرعویة في المرعىتدني كثافة 
 عویة والخطط التنمویة الھادفة إلى تطویر الموارد الرعویةغیاب السیاسات الر .  
 التوسع في الزراعات المرویة على حساب مساحة المراعي .  
 تراجع عدد الرعاة نتیجة لسیاسات توطین البدو و تحولھم للعمل بالتعدین والبترول .  
 ضعف اإلرشاد الرعوي، وتدني الوعي البیئي .  
 لزحف العمرانيالزیادة في عدد السكان وا .  
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 لذلك لجأت بعض الدول العربیة مثل مصر لزراعة بعض المساحات بالنباتات التي تستخدم كعلف للحیوانات  
  ؟ مثل البرسیم والذرة 

 لتكون بدیًال للمراعي الطبیعیة ، ویسمى ذلك بالزراعة المختلطة أي ممارسة الزراعة و تربیة الحیوان في  
  . آٍن واحد

  
  
  
  

  : العربي وتنمیتھا أسالیب إدارة الموارد الرعویة في الوطن
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

تحدیث و تفعیل السیاسات 
والقوانین الھادفة للتنمیة  

  المستدامھ للمراعى  

 الرعویة الموارد قوانین  وتحدیث بسن العربیة باالھتمام الدول معظم بدأت   
  . البیئي العلمیة و الوعي لتنامي المعرفة

 ھذه  إدارة وتنمیة بھدف م، ١٩١٧ عام الرعي حقوق قانون المغرب سنت 
 .علیھا  والمحافظة الموارد

اعتماد النھج التشاركي  
(بین القطاع العام  

والخاص) في تنمیة  
  الرعویة وإدارتھا الموارد

 في وضع وإعداد السیاسات  عن طریق إشراك المستفیدین من الموارد الرعویة
  . والبرامج التنمویة للمراعي  والخطط

 ت المحلیة و الفنیة  بدأت بعض الدول العربیة في تكوین لجان من القیادا
  . مجال إدارة الموارد الرعویة  المتخصصة في

 جمعیة رعویة  ١١٦قامت بإنشاء أكثر من :  المغرب .  
إعداد استراتیجیات  
وخطط عمل مناسبة  

 وتنفیذھا 
 
 
 
 
 
 
  

  مراعاة  - 2.  الحیوان المالئم للمراعياختیار نوع  - 1:    ویتم ذلك من خالل
  . حمولة المرعى

  : الحمولة الرعویة 
متوسط عدد الحیوانات فى وحدة مساحة خالل مدة زمنیة والتى یمكن الحصول  

على اعلى انتاج حیوانى اقتصادى ممكن وبصفة مستمرة دون التاثیر على 
  الموارد الطبیعیة 

  
  
  

  علم استغالل المراعى كمورد طبیعى متجدد للحصول على اعلى وافضل المنتجات والخدمات  :ادارة المراعى 
( اعلى مردود اقتصادى) دون التاثیر السلبى على ھذه الموارد ووفق اسس مستدامة لنفع المجتمع                        

االنسانى 
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  استخدام التقنیات الحدیثة 
  

  : وذلك في مراقبة )  المعلومات واالستشعار من بعد نظم ( مثل 
  المناطق الرعویة ودراسة حالتھا خاصة في المناطق الجافة وشبھ الجافة .  
  الدورة الفصلیة والسنویة لمناطق الرعي وتقییم التغیرات التي تطرأ علیھا .  
     خطة الرعي والمساعدة على ضبطھا وتنفیذھا وتقدیر الحمولة الرعویة

  . بالنسبة للمراعي
بناء القدرات البشریة  

العاملة في مجال تأھیل  
  المراعي وإدارتھ 

  : تھتم حكومات الدول بإعداد البرامج التدریبیة بھدف 
  رفع كفاءة الرعاة و تنمیة وعیھم بأھمیة الرعى   - 
  . ضرورة استخدام نظام الرعي المناسب للمرعى  - 

   

  الثروة الحیوانیة بالوطن العربي
  : یقوم الرعاة و المزارعین بتربیة أنواع متعددة من الحیوانات بما یتالئم مع ظروف البیئة الطبیعیة التي تربى فیھا

  
  األبقار

و    سوریاو  المغرب و مصر و  السودانتتركز في عدد محدود من الدول العربیة مثل 
  . وموارد المیاه) الحشائش  (لوفرة المراعي     بم تفسر؟  الصومال

 بم تفسر؟  ، أي في البیئتین الفیضیتین   العراقو   مصرتقتصر على    الجاموس 
مائیة ، كما ال یتحمل البرودة  ألن الجاموس ال یتحمل الجفاف حیث یحتاج إلى مجار  

  الشدیدة 

األغنام  
  والماعز 

  ؟ االغنام  و الماعز أكثر الحیوانات انتشاًرا فى الوطن العربى :  بم تفسر 
النھا تعد أصلح الحیوانات للرعي في المناطق  الصحراویة و الجبلیة و السھلیة حیث  

 : 
  مطالبھا الغذائیة قلیلة -      
  قدرتھا  على تسلق المرتفعات   -      

  . أولى الدول العربیة في تربیتھا الصومالتوجد في معظم األقطار العربیة تقریًبا وتعد   اإلبل 
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  االنتاج الحیواني فى الوطن العربى  
   اللحوم  
  

  م  2013ملیون طن عام  5بلغ إنتاج اللحوم الحمراء .  

  الصومالاألولى  یلیھا السودان :  اھم الدول المنتجة   .  

  ول العربیة لتعویض ذلك  لذلك لجأت كثیر من الد ؟ال یكفي إنتاج اللحوم الحمراء في الوطن العربي حاجة السكان
  . األسماكو   الدواجنالبروتین الحیواني عن طریق لحوم النقص من 

  
  ؟   نقص إنتاج الوطن العربي من اللحوم:  بم تفسر   

  للتدھور واالستنزاف قلة االنتاجیة بسبب قلة مساحة المراعى بشكل عام وتعرضھا 
   
  : بسبب  ؟  استیراد  الوطن العربى لكمیات كبیرة من اللحوم  : بم تفسر   

  ارتفاع مستوى المعیشة في كثیر من الدول العربیة    - 1
  زیادة الطلب على اللحوم كنتیجة  لزیادة السكان - 2

   

  األلبان  
  

    م 2013ملیون طن عام    2.7بلغ انتاج الوطن العربى      السعودیةو   السودانو  مصر:  اھم الدول المنتجة    
  
  
  ....)إسفنج  � مرجان  � لؤلؤ   � أسماك  ( :  تتمثل فى    : الثروة السمكیة  

  
  اھمیة االنتاج السمكى للعالم والدول العربیة ؟ :   بم تفسر  

البروتینــي  بســبب أھمیتھــا  فــي تــوفیر الغــذاء ؟تعد الثروة السمكیة من أھــم الثــروات البحریــة   بالنسبة للعالم

لإلنسان و یعد أحد مجاالت التنمیة والقطاعات االقتصادیة المھمة التي تساھم في تحقیق األمــن 

٪ من احتیاجاتھ مــن البــروتین   ١٤الغذائي على مستوى العالم حیث یحصل اإلنسان منھا على  

  . وانيالحی 

بالنسبة الوطن  

  العربى  

  

   تعد موردًا مھًما بالنسبة للموارد الغذائیة العربیة .  

      تعتمد علیھا بعض الدول العربیة في . . .  

                       توفیر فرص العمل  

        إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائیة بخاصة في مجال البروتینات الحیوانیة .  

               تحقیق عائدات من النقد األجنبي نتیجة لتصدیر الفائض من اإلنتاج السمكي .  
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  المصاید السمكیة 
  ان الوطن العربى یوجد بھ العدید من المصاید 

     : السمكیة البحریة والداخلیة وذلك بسبب امتالكھ لــ 
  

 و المحیطات البحار على طویلة سواحل    
  كیلومتر ألف 22,4بنحو    تقدر     

 العذبة   المائیة  المجاري بعض  
  . األسماك صید في یستفاد منھا التي   
  

  اھم الدول العربیة المنتجة  تتمثل فى   المصاید  
  

  البحریة 
      المحیط االطلنطى     المحیط الھندى   البحر

  المتوسط 
     البحر االحمر         البحر العربىالخلیج 

  العربى 
                خلیج عمان  خلیج عدن  

  اولى الدول  ( المغرب(  
 موریتانیا  

  
  

  الداخلیة

  
  البحیریة 

          بحیرات مصر الشمالیة   بحیرة قارون
  بمصر 

 بحیرة ناصر جنوب  مصر  

  
  
 العربیة  الدول أولى مصر  
 النھریة   ثانى الدول  اإلمارات    ھر النیل                       ن       نھرى دجلة

  والفرات
المزارع  
  السمكیة 

والتي  السمكیة المزارع بإنشاءیھتم الوطن العربي  
عام  العربي السمكي اإلنتاج من ٪ ٢٥ بنحو  ساھمت
  م 2012

  
  االنتاج السمكى  

  اولى الدول العربیة انتاجا لالسماك   موریتانیاو    المغربو   مصرتعد  
  وھو انتاج ضئیل بالرغم    م2012من االنتاج العالمى عام %  2.8بلغ انتاج الوطن العربى من االسماك حوالى

  السواحل وتنوع المصاید السمكیة من طول 
  

      ؟   ضعف االنتاج السمكي في الوطن العربي :  بم تفسر  
 الوسائل البدائیة في الصید وعدم وجود أساطیل صید حدیثة مجھزة استخدام .  
 تعاریج السواحل ومن ثم قلة موانئ الصید أحیاًنا قلة .  
 األرصفة القاریة في بعض البحار والخلجان العربیة ضیق .  
 كثیر من الصیادین في دول الخلیج العربي من حرفة الصید إلى العمل بالتعدین واستخراج البترول تحول .  
 االھتمام بالصیادین ضعف .  
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  : مساھمة االنتاج السمكى للوطن العربى فى التجارة الدولیة 
ورغم ضآلة انتاج الوطن العربى من االسماك بالنسبة لالنتاج العالمى اال انھا تعد من اكثر السلع الغذائیة المتداولة  

  في التجارة العالمیة بعد الخضر والفاكھة  
  
  

  : م  2012عام وھناك عدید من الدول العربیة المصدرة لالسماك  ل
  اولى الدول المصدرة:  المغرب                     ثانى الدول المصدرة: موریتانیا  
  ثالث الدول المصدرة: الیمن                           رابع الدول المصدرة                   : عمان  
  

  ؟ وسائل تنمیة الثروة السمكیة في الوطن العربي  
 أساطیل الصید الحدیثة والمجھزة بأحدث وسائل الصید استخدام .  
 القوانین الخاصة بالصید البحري وحمایتھ إصدار .  
  في إنشاء المزارع السمكیةالتوسع .  
 التعاون العربي في مجال صید األسماك وإقامة مشروعات مشتركة مبنیة على استخدام التقنیات الحدیثة دعم .  
  وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل لرفع الوعي بأھمیة الصیدالتنمیة المھنیة للصیادین .  
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تعد التنمیة الصناعیة مقیاسا لتطور الشعوب وازدھارھا فالصناعة الحدیثة تأخذ باالسالیب العلمیة وتطبیق االبحاث  
  و التجارب العلمیة فى االختراع وتطویر وتحدیث المنتجات الصناعیة بشكل مستمر  

  

  الصناعة و أسس تصنیفھا 
  تعد الصناعة أحد اھم االنشطة االقتصادیة التى یمارسھا االنسان ویعتمد علیھا فى توفیــــر 
  متطلبات الحیاة المختلفة كما تعد المحرك لعملیة التنمیة وتقاس درجة تنمیة الدولة و تقدمھا  

  بمدى تقدھا فى المجال الصناعى  
  
  ؟ قتصادیة  یعد القطاع الصناعي ھو قاطرة التنمیة اال:  بم تفسر  

  . یتمتع بروابط قویة مع القطاعات االقتصادیة المختلفة مثل الزراعة و الخدمات  - 1
  . لدیھ إمكانیات كبیرة لتوفیر فرص كثیرة للعمالة - 2
  . وسیلة مھمة لنقل التكنولوجیا و جذب االستثمارات األجنبیة - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المثال: تتشابك ھذه التصنیفات معًا ، فعلى سبیل 
  تحویلیة   –خفیفة   - استھالكیة   - زراعیة ( تعد صناعة : صناعة السكر . (  

  تحویلیة     - ثقیلة    - إنتاجیة    - معدنیة ( تعد صناعة  : صناعة الحدید و الصلب . (  
  
  
  
  
    

    الصناعیةالتنمیة    الدرس الثالث :
 



 

16 
 

 معظم الصناعات تتركز فى  : نستنتج من الخریطة ان  
  : اقالیم صناعیة  كبرى حول العالم كالتالي       

   اقلیم شمال شرق الوالیات المتحدة  
   اقلیم غرب و وسط اوروبا  
 روسیا و أوكرانیا ( اقلیم غرب االتحاد السوفیتى (  

 الصین - كوریا الجنوبیة   –الیابان ( اقلیم شرق اسیا (  

  مثل مصر و جنوب افریقیا   مناطق صناعیة حدیثة  
  و شرق امریكا الجنوبیة و غرب امریكا الشمالیة      
  
  العروض الوسطى من المسیسبى غرًبا في أمریكا الشمالیة إلى تمتد  أكبر األقالیم الصناعیة في العالم في 

  أوروبا  
    Power Belt، فیما یعرف بنطاق القوى المحركة األورال شرقًا في روسیا االتحادیة ثم جبال 

  ؟ ) بم تفسر(وسمى بھذا االسم   
  ) فحم وبترول وغاز طبیعي وكھرباء (٪ من جملة الطاقة المحركة في العالم من  ٩٠ألنھ یستھلك      
        

    تنتج ھذه اإلقالیم معظم إنتاج العالم من الصناعات الثقیلة مثل الحدید و الصلب و اآلالت و السیارات و
  . و الصناعات المیكانیكیة و الكیماویةرات و الطائرات القاط
  

  الصناعة في الدول النامیة
  
  .  .  . لالستفادة من    ؟شھد االنتاج الصناعى تحوال تدریجیا من البلدان المتقدمة الى البلدان النامیة : بم تفسر  

  البنیة االساسیة الجیدة  ) 2توفر المواد الخام و العمالة الرخیصة                      )  1
  واق الكبیرة فى بعض الدول  األس) 4                   النفقات االجتماعیة األقل                  ) 3
  

 الي العمل علي تحویل اقتصادیاتھا من الطابع الزراعى او االستخراجى  سعت الدول النامیة منذ استقاللھا 
  الي الطابع الصناعي 

  
  
  ؟ اھتمام الدول النامیة بالصناعة  : بم تفسر   

ج الزارعي المصنع  الزراعیة یزید من دخل الدولة، ألن المنت معظم الدول النامیة دوًال زراعیة فتصنیع المنتجات )  1
  . في األسواق و إمكانیات تصدیره أكبرأغلى سعًرا  

تقلیل االستیراد من الخارج وتشجیع الصناعات الوطنیة وتحقیق فائض یسمح بالتصدیر وتوفیر العمالت  )  2
  . األجنبیة

  . زیادة قوتھا العسكریةزیادة القدرة الصناعیة للدولة یعمل على ) 3
تعانى منھا  (  كلة البطالة قدرة القطاع الصناعى على استیعاب ھذه األعداد المتزایدة من العمالة والتخفیف من مش) 4

  ) النامیة بسبب الزیادة السكانیة المرتفعة  الدول
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  معوقات الصناعة في الدول النامیة :  ثالثًا :  
  

  المعوقات
  الداخلیة

  . الخبرات الفنیة القادرة على تحمل عبء التصنیعنقص كفاءة األیدي العاملة و    ضعف) 1
تكلفة  دي في أغلب األحیان إلى ارتفاع  في اإلنتاج مما یؤ استخدام وسائل تكنولوجیة قدیمة  )2

  . المنتجات المستوردةمنافسة   علىالمنتجات المحلیة  اإلنتاج وبالتالى عدم قدرة 
  . رؤوس األموال الوطنیة قلة) 3

  المعوقات
  الخارجیة 

  وال سیما أسلوب حمایة منتجاتھا عن طریق فرض    الممارسات التجاریة للدول المتقدمة، ) 1
  . التعریفات الجمركیة على واردات الدول النامیة    

  السیاسات االقتصادیة للدول النامیة  الضغوط التي تمارسھا الشركات متعددة الجنسیات على ) 2
میة نظرا للشروط  التجاریة ، التى تعوق عملیة التنمیة فى الدول الناالمعونات واالتفاقیات ) 3

  . ت و التي قد تصل إلى المساس باستقالل وسیادة الدولةالدول المقدمة للمعوناالتى تفرضھا 
في العقد األخیر زیادة     ، التي تفید اقتصادیات الدول النامیة، إال أن زیادتھا القروض األجنبیة ) 4

عجز ھذه الدول على سداد  بسبب أدى إلى وجود  آثار عكسیة على عملیة التصنیع،    كبیرة
  أعباء الدیون 

  
  
    ؟  كیف یمكن التغلب على معوقات الصناعة بالدول النامیة  : وضح  

 .المختلفة بقطاعاتھ النشاط الصناعي وتوجیھ الموارد لتوزیع منظم علمي  كأسلوب : الصناعي  التخطیط - 1
 .المقررة األھداف وتحقیق الخطة  تنفیذ لضمان كأداة  :الحكومي التدخل  - 2
 مساعدة على و التي تعمل )الیونیدو (الصناعیة   للتنمیة المتحدة األمم منظمة مثل  : الدولیة المنظمات مساعدة - 3

  بھا  الصناعي القطاع لتنمیة و الفقیرة النامیة الدول
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) 
  م             1966:  نوفمبرتأسست           
  عاصمة النمسا :  فیینا مقرھا            
  : أھدافھا            

     التنمیة الصناعیة المستدامة في الدول النامیة والدول ذات االقتصاد المتغیر التي تمر بمرحلة انتقالیة.  دعم  
            وتمویل مشروعات التنمیة الصناعیة الصغیرة والمتوسطة الحجم. دعم  

            ومة والقطاع الخاص لتشجیع االنتاج الصناعي, وإقامة شراكات صنعیة دولیة. القوي المشتركة للحك استثمار  
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  العربي :  الوطن في الصناعة
  واالستخراجیة  التحویلیة الصناعات بین ما العربیة  الصناعات تتنوع

  
الصناعات 
  االستخراجیة

  تشمل  :  االقتصادي والمصدر الرئیسى للناتج  محور النشاط : الغاز الطبیعي و النفط
  المحلي العربى 

                 مثل الحدید و الزنك والنحاس و الذھبالخامات المعدنیة  
                 مثل الفوسفات و البوتاسالخامات غیر المعدنیة .  

  بلغت القیمة المضافة للصناعات االستخراجیة في الدول العربیة كمجموعة  
  یرجع ھذا النمو لتزاید الطلب علي النفط   ؟م  2013تریلیون دوالر عام حوالي      
  وارتفاع متوسط اسعاره      
   تحسن أداء الصناعات االستخراجیة  في نفس العام  في جمیع الدول العربیة  

  . نظًرا للظروف السیاسیة التي مرت بھا ھذه الدول  ؟  لیبیاو   سوریاو  السودانباستثناء      

  
الصناعات 

  التحویلیة

 رغم تنوع الصناعات التحویلیة بالوطن العربي إال أن معظمھا صناعات استھالكیة  .  

  و الحدید و الصلب االسمنت (اھم الصناعات التحویلیة بالوطن العربي تتمثل في
  ) السكر  - صناعة االسمدة   - صناعات تكریر البترول  والبتروكیماویات - وااللمونیوم

  السعودیةو   الجزائردًا في ناتج الصناعات التحویلیة  منھا حققت عدة دول عربیة نمًوا جی  .  

   یعاني قطاع الصناعات التحویلیة العربیة من ضعف في المساھمة في الناتج المحلي
    دلل؟اإلجمالي 

  ؟  ) بم تفسر( م  ٢٠١٣م إلى    ٢٠٠٩٪  خالل الفترة من  ١٠حیث انھا لم  تتعدى    
  . التي تواجھھا الصناعات التحویلیة في الدول العربیة المعوقاتو الصعوبات  بسبب     
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معوقات 

في  الصناعة
  الوطن العربي

  . تكامل بینھا، وعدم وجود  تنافس الصناعة العربیة فیما بینھا  - 1
نظًرا النخفاض المستوى المعیشي للسكان و ارتفاع أسعار  ضعف االسواق العربیة    - 2

  . السلع المحلیة
  نولوجیة لعدم االھتمام ببرامج من الخبرات الفنیة و التكنقص الكوادر البشریة المؤھلة   - 3

  . التدریب والتعلیم الفني
  . الصناعیةعدم توافر البنیة التحتیة   - 4
في بعض األقطار العربیة تجاه قضایا اقتصادیة  عدم استقرار السیاسات الحكومیة   - 5

  :  عدیدة منھا
  . تشغیل القوى العاملة، و حمایة الصناعة الوطنیة وغیرھا     

  . بالعدید من األقطار العربیةاإلھمال النسبي للبحث العلمي في المنشآت الصناعیة    - 6
  التكاملیة بین الدول العربیة غیاب االستراتیجیات التنمویة الصناعیة   - 7

استراتیجیات  
تنمیة الصناعة  

في الوطن  
  العربي

عن القطاعات الصناعیة المختلفة، وتوحید المصطلحات  إقامة قاعدة ونظام معلومات   - 1
  . الصناعیة

  . والمواد الوسیطةللمنتجات الصناعیة توحید المواصفات القیاسیة   - 2
  . و التعلیم الفني الصناعي التعاون في مجال التدریب المھني   - 3
  . والتطویر والتكنولوجیاالتعاون في مجال البحث    - 4
  . التكامل االقتصاديالسعي لتحقیق   - 5
  . لحمایة البیئة و مواردھااالھتمام بالصناعات الخضراء   - 6
  ). المدن الصناعیة(االھتمام بإنشاء المجمعات الصناعیة    - 7

  
  

  
  ): االیدمو (المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 

                  
  . منظمھ عربیھ متخصصھ في مجال الصناعة والتعدین تعمل في اطار جامعھ الدول العربیھ                 
  . الرباط بالمغرب :    مقرھا                   
  : أھدافھا                  

                  التنسیق و التكامل الصناعي العربي  تحقیق  
                  في تنمیھ وتطویر الصناعة في الوطن العربي بما یعزز تطویر االنتاج  االسھام  
                   لدعم واقامھ المشروعات الصناعیة علي المستویین القطري والقومي التخطیط  
                  0التعاون بین الدول العربیة وبینھا وبین الدول النامیة والمتقدمة في مجال الصناعة والتعدین  تشجیع  
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  أمثلة تطبیقیة للتنمیة الصناعیة في إحدى الدول العربیة : 
  
   المجمعات الصناعیة فى المملكة العربیة السعودیة . . .  

المرتبطة بانتاج  انتھجت السعودیة استراتیجیة إقامة مجمعات صناعیة ضخمة تعتمد على الصناعات االساسیة      
  :  ھذا االطار اقیم مجمعان صناعیان ، ھما البترول وفى    

  
  مجمع ینبع الصناعى   مجمع الجبیل الصناعى 

   الصناعیة   المدن اكبرتعتبر مدینة الجبیل من
  فى العالم 

 دد من المجمعات الصناعیة  یوجد بھا ع
بالبتروكیماویات و الصناعات االساسیة   الخاصة

  و الثانویة  
   تضم المدینة مینائین بحریین ھما میناء الجبیل

التجارى و میناء الملك فھد الصناعى وھما من  
  اشھر الموانى فى المملكة العربیة السعودیة  

   تاریخي و الجغرافى ینبع بموقعھا التتمیز مدینة
اختیارھا لتكون المیناء الغربى لتصدیر   المھم لذلك تم

  البترول و الغاز الطبیعى للمملكة العربیة السعودیة 
  نمت مدینھ ینبع الصناعیة نموا سریعا فى اقل من

معات  عقدین من الزمن وأصبحت من أھم المج 
  فى السعودیة  الصناعیة للبتروكیماویات 
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  تھتم دول العالم ومنھا الدول العربیة بالتنمیة السیاحیة و اكتشاف المشكالت االتى تواجھھا وتقوم بوضع  
 الحلول المناسبة لھا كما اتجھت ھذه الدول الى التسویق اإللكترونى للسیاحة فالسیاحة من اھم مصادر  

  الدخل القومى و تساھم بشكل كبیر فى زیادة النقد األجنبي 
  
  ؟ أھمیة صناعة السیاحة   : بم تفسر  

  للعدید مندول العالم، فھي صناعة  تعد السیاحة واحدة من أھم مصادر الدخل القومي   -1
  . متشابكة مع األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر     

  . ذات التأثیر الكبیر في میزان المدفوعاتأحد أھم مكونات الصادرات الخدمیة  تعد - 2
  . اإلجمالي وزیادة إیرادات النقد األجنبي تساھم بفعالیة في زیادة الناتج المحلي - 3
  

  تطور عدد السائحین فى دول العالم  : 
  
 ؟ جذًبا للسائحین  في مقدمة األقالیم السیاحیة  یأتي :  اقلیم  أوروبا السیاحى  

    عدد السائحین بین الدول االوروبیة مع بعضھم البعض   الرتفاع    
    الحصول علي تاشیرة الدخول   سھولة  
    مستوي دخل المواطن االوربي   ارتفاع  
     مستوي تعلیمھ وثقافتھارتفاع  

  
  : إقلیم آسیا و المحیط الھادي السیاحي  
یأتي  في المركز الثاني حیث شھد اإلقلیم قفزة سیاحیة كبیرة مما یعكس مدى اھتمام اإلقلیم بتنمیة النشاط     

  . السیاحي
   
  : ؟ شھد انخفاض فى عدد السائحین الوافدین  إقلیم الشرق األوسط السیاحي  

  . لعدم االستقرار األمني و السیاسي في كثیر من دول اإلقلیم   
  

  على مدى تقدم  وازدھار صناعة  عدد السائحین الوافدین إلى البلد المضیف مؤشًرا جیدًا   : مما سبق یتضح ان
  مستوى العالم السیاحة على

  السیاحة في الوطن العربي
    یزخر الوطن العربي بالعدید من المقومات السیاحیة و المعالم األثریة التي ساعدت على جذب السیاح وتنوع

  :        أنماط السیاحة بھ كالتالي 
                    سیاحة السفاري في مصر   –زیارة  برج خلیفة في اإلمارات ( : السیاحة الترفیھیـة (      
                   زیارة المسجد النبوي في السعودیة (  : حة الدینیـــــة السیا (  
                    زیارة مغارة جعیتا في لبنان (  : السیاحة البیئیـــــة (  
                    زیارة مسرح بصري في سوریا  (  : السیاحة العلمیة والثقافیة (  

   أولى الدول العربیة في استقطاب السیاح إلیھا مصر، السعودیة ، تونس ، المغرب ، اإلمارات وتعد .  

    السیاحیةالتنمیة    الدرس الرابع :
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   نظرا ألھمیة السیاحة في االقتصادیات العربیة و من منطلق التعاون و التكامل العربي في القطاع السیاحي
  . العربیة المنظمة العربیة  للسیاحة  أسست الدول

  
  
  
  
  
  
  
  

  معوقات السیاحة في الوطن العربي 
   وعدم االھتمام بتحسین الظروف البیئیةضعف البنیة التحتیة الخاصة بالقطاع السیاحي .  
 حیث انتشار الفقر وانخفاض نصیب الفرد من الناتج  : ضعف القدرات االقتصادیة على مستوى الوطن العربي

  المحلى االجمالى  
 حیث یلعب التسویق للمنتج السیاحي دوًرا كبیًرا في تسویق الثروات  ضعف التسویق للمنتج السیاحي العربي ،

  . السیاحیة
  مما یساعد على    غیرهمثل االتحاد األوربي و عدم ظھور الوطن العربي على الخریطة العالمیة كتكتل اقتصادي

  .  السیاحیة للفرد العربي ویساعد السیاح بالتنقل في الوطن العربي ككیان سیاسي واحد رفع المقدرة 
   في المجتمع المحلي ضآلة نمو الوعي السیاحي .  
  یما یتعلق باألنشطة  ، وتعدد الجھات التي تصدر القرارات فاالفتقار إلى التخطیط االستراتیجي للتنمیة السیاحیة

  . السیاحیة، وغیاب التنسیق فیما بینھاوالتسھیالت 
  عقب الثورات العربیة مما أثر سلبًا على أعداد السائحین  فقدان األمن واالستقرار السیاسي في بعض الدول العربیة

سیاحى كنوع من انواع  للتغلب على ھذه المعوقات البد من توجھ االھتمام نحو التخطیط ال الوافدین للدول العربیة
  التخطیط التنموى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  للسیاحةالمنظمة العربیة  
   م            2005: عام تأسست المنظمة  
 مدینھ جده بالسعودیة :   مقرھا  
  : اھداف المنظمة  
    مع الغاء التأثیرات المسبقة ومراجعھ وتبسیط مختلف االجراءات   وضع الخطط والسیاسات التنمویة للسیاحة العربیة

      ذات االبعاد االقتصادیة لدعم السیاحة  البینیة العربیة     
   الى سیاسات وخطط للنھوض بصناعھ السیاحة في الدول العربیة  ترجمھ قرارات المجلس الوزاري العربي للسیاحة  

 

رسم صورة مستقبلیة للنشاط السیاحي في دولة معینة وفي فترة زمنیة محددة ویتطلب ذلك  التخطیط السیاحي: 
 حصر الموارد السیاحیة في الدولة من أجل تحدید أھداف الخطة السیاحیة وتحقیق تنمیة سیاحیة سریعة ومنتظمة. 
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  التنمیة السیاحیة المستدامة:   رابعا :
  ) نشاط یحافظ علي البیئة ویحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ویرتقي بالبیئة المعماریة (                    

  

أھداف التنمیة  
السیاحیة  
  المستدامة

  و تحسین وضع میزان المدفوعات بالدولة  زیادة مستویات الدخل   - 1
  نشر الثقافات و زیادة التواصل بین الشعوب  - 2
  . بین الحكومات في الدول السیاحیةتعمیق العالقات السیاسیة   - 3
  . و زیادة االھتمام بالموارد الطبیعیة والموروثات الثقافیة للمجتمعحمایة البیئة   - 4
فة من حیث الحق في  وكذلك بین األجیال المختلتحقیق العدالة على مستوى الجیل الواحد    - 5

  . الموارد البیئیة وتوزیع الدخل االستفادة من 
وبالتالي توفیر فرص عمل مما یسھم في االرتقاء  توفیر فرص جدیدة لالستثمار   - 6

  . بالمستویات المعیشیة
  . و الخدمات العامة في المجتمعات المستقبلة للسائحینتحسین البنیة األساسیة   - 7
  . أسواق جدیدة للمنتجات المحلیة توفیر   - 8

أسالیب التنمیة  
  السیاحیة

ظیم وإدارة النشاط ذلك لكونھ منھًجا علمًیا لتن بم تفسر ؟االھتمام بالتخطیط السیاحي    - 1
مشتركة بین   وأنماطھ و یجب أن یكون التخطیط السیاحي عملیةعناصره  السیاحي بجمیع

  . للقطاع السیاحي جمیع الجھات المنظمة
  . و الخدمات السیاحیةتطویر المنشآت   - 2
التسویق  (كاإلنترنت في التسویق السیاحي   استخدام األسالیب التكنولوجیة الحدیثة     - 3

  ). اإللكتروني
  . للعاملین في مجال السیاحةاالھتمام ببرامج التنمیة البشریة   - 4
  . وترمیمھا)  الطبیعیة و األثریة (االھتمام باألماكن السیاحیة    - 5
  . لدى المواطنین نشر الوعي السیاحي   - 6
وقطاع األعمال على االستثمار خاصة في المناطق السیاحیة  تشجیع القطاع الخاص   - 7

  . الجدیدة
  جدیدة تعتمد على التنمیة المستدامة نماط سیاحیة استحداث أ  - 8

  سیاحیة الجدیدة التي تجذب السیاح األنماط ال
سیاحة المغامرات  

  (السفاري) 
  نمط سیاحة الحوافـز  سیاحة الریاضات البحریة

تستھوي الكثیر من المغامرین  
  . . . الذین یسعون للسفر إلى 

  الصحاري  
   أوالجبال  
  أو الغابات  
  أو المناطق الجلیدیة  

حبًا في المغامرة ، و بحثًا 
االستمتاع رغم خطورتھ في 

  . بعض األحیان

البحار أو  (یعتمد على وجود الماء 
 ) البحیرات

  :  مثل 
  الغوص  
 التزلج على الماء  
 العوم  
  سباق الیخوت أو القوارب  
  صید األسماك  

  

تھدف الي تشجیع العاملین 
بالشركات الكبرى لتحفیزھم  

علي مزید من االنتاج واالداء 
الجید في وظائفھم المختلفة 

  واعمالھم 
تنظیم رحالت  وذلك عن طریق  

سیاحیة مكافأة لھم على حسن  
ادائھم او تحقیقھم نسبة عالیة في  

  تسویق و بیع سلعة ما  
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  تجربة غانا فى التنمیة السیاحیة المستدامة : 
  

  تعد تجربة غانا من التجارب التى یمكن االقتداء بھا فى مجال التنمیة السیاحیة المستدامة ؟    : دلل  
 : حیث اھتمت بوضع استراتیجیات سیاحھ الستثمار المناطق التراثیة وذلك من خالل     
 مشروعات التنمیة السیاحیة ذات األولویة في التنفیذ   تحدید  
   تدریب العاملین في القطاع السیاحي  
  القالع والحصون وطریق العبید السیاحي  :  مثلبرنامج لحمایھ وصیانھ األماكن التاریخیة  تبنى  
   اعداد برنامج لحمایھ الحیاه البریھ عن طریق انشاء متنزھات قومیھ بوصفھا محمیات طبیعیة مثل منتزه كاكوم

  . القومي 
  

 ؟  التنمیة السیاحیة المستدامة فى غانا : ما النتائج المترتبة علي   
 فرص للعمالة   توفیر  
سوق جدید للسیاحة  خلق .  
الدخل عن طریق فرض رسوم دخول إلى اآلثار واألماكن المحمیة وكذلك من بیع التحف والتذكارات  زیادة

  المحلیة  
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   تعد التنمیة البشریة فكر یقوم على االنسان الذى یمثل ھدفھا ووسیلتھا  
   فكل ما خلقھ هللا إنما وجد لیستفید منھ االنسان ویتمتع بھ حتى تتطور وتتحسن أوضاعھ وظروف معیشتھ  

  
 : مفھوم التنمیة البشریة 

 بھدف والبیئة، والصحة  والثقافة واإلعالم یمالتعل قطاعات كافة في البشریة، الموارد واستثمار وتوجیھ  إعداد عملیة
  المجتمع  أھداف وتحقیق  رفاھیة الفرد، لمستوى المستمر التحسین

 
  ؟ ساد مفھوم التنمیة البشریة منذ العقد االخیر من القرن العشرین  : بم تفسر  

  . . . حیث تعد )  االیدى العاملة (بسبب اھتمام االقتصادیین براس المال البشري 
   اساس عملیة التنمیة في اي مجتمع  

   اھم عناصر االنتاج  
  ؟ تطور مفھوم التنمیة البشریة    : دلل   

  . . . حیث لم تعد التنمیة مجرد زیادة دخل االفراد إنما اتسع مفھومھا لیشمل 
    زبادة الدخل و االھتمام بالمستوى الصحى و التعلیمى و السیاسى و الثقافي  
   التاكید على تمكین المراة اقتصادیا و سیاسیا و ثقافیا  
  
 : أھداف التنمیة البشریة 
 . الحیاة مشكالت اإلبداعي و مواجھة التفكیر على قادر إنسان إلعداد والثقافة بالتعلیم االھتمام - ١
 .المجتمع أفراد بین  الصحیة الثقافة و نشر الصحي المستوى تحسین - ٢
 .الفرد دخل متوسط زیادة خالل من المعیشیة األوضاع تحسین - ٣
  .ومؤثر أخالقي بشكل  بالمجتمع الفرد تواصل إثراء - ٤
  :  مثل العمل لسوق  المطلوبة  المھارات واكسابھ الفرد تأھیل - 5

   . و ھذه المھارات تؤھلھ إلیجاد فرص العمل المناسبة فریق في والعمل  الوقت القیادة و إدارة    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  التنمیة البشریةماھیة   الدرس األول :
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 : أبعاد التنمیة البشریة  
   : إن التنمیة البشریة ترتكز على ثالثة أبعاد متداخلة وھي

    
    

  
  التعلیم 

    ؟تولى دول العالم اھتماما كبیرا بـالتعلیم ...   دلل
 الفني، ثم التعلیم  بكافة أشكالھ بدایة من محو األمیة و التعلیم األساسي ثم الثانوي و   التعلیم

  . الذي یعمل على بناء القیادات والكفاءات التي تحتاجھا التنمیة  العالي
    الفرص في التعلیم بین الذكور و اإلناث  المساواة و تكافؤ  
    المعرفة التكنولوجیة  مواكبة العلمي و  البحث  
    و تطبیق برامج التدریبإعداد .  

  
  الصحة

  . . .  حیث   ؟تعد الصحة من أبعاد التنمیة البشریة   : دلل 
  معدالت وفیات األطفال   انخفاض                 متوسط األعمار   رفع      . . تھتم بـ ) 1( 

                           میاه الشرب النقیة والمرافق الصحیة       توفیر  
                           الطفولة واألمومة و المعاقین رعایة  

                          الوقائیة و الخدمات العالجیة الصحة .  
النتاجیة  رفع القدرات ا زیادة قدرة األفراد على االستیعاب العلمى      . . تعمل على ) 2(

  مستوى التنمیة البشریة   مما یساھم فى رفع   لالفراد وزیادة دخولھم
  

  الدخل
  . . .  یؤثر ارتفاع متوسط دخل الفرد بشكل غیر مباشر في  - 
    مستوى التنمیة البشریة           مستوى التعلیم            الجانب الصحي    
                    الفقر  محاربة :  لذلك تھتم الدول بـ  - 

                                   دخل مناسب للفرد  توفیر      
                                   معدل البطالة   تقلیل  

                                   مستویات االستھالك   ضبط      
                                   االحتیاج(األمان في المستقبل ضد العوز   توفیر (             

                                    نحو االستثمارو توجیھھ االدخار  تشجیع .  
  
  

  : النھا  ؟بالنسبة للتنمیة البشریة  ) التعلیم والصحة والدخل  ( اھمیة المؤشرات الثالثة  : بم تفسر  
  تھدف الى زیادة االنتاج القومى                       - 
  تحدد مستوى التنمیة البشریة للدولة   - 
  صحة الفرد  مجال التعلیم یؤثر فى مستوى الدخل وفى مستوى  ) :  علي سبیل المثال( تؤثر وتتاثر ببعضھا   - 

  والمستوى الصحى   ویتأثر التعلیم بالدخل 
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  استراتیجیات التنمیة البشریة  
 
    ؟اتجھت دول العالم ومنھا مصر نحو االھتمام بقضایا التنمیة البشریة  : دلل  

  : تتركز حول المحاور التالیةحیث بدأت الدول بوضع استراتیجیات للتنمیة البشریة  
 على األمیة القضاء .      
 خطط وأھداف التعلیم وربطھ باحتیاجات سوق العمل   تطویر .  
  بالتدریب وإعادة التأھیل واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجیة لتنمیة قدرات ومھارات الموارد  االھتمام 

  . البشریة
 نظم وشروط وقوانین العمل والتعاقد   تطویر  
 تحسین ظروف بیئة العمل .  
 شبكة التغطیة للتأمین الصحي واالجتماعي لیشمل أغلبیة فئات المجتمع   توسیع  
 مصادر التمویل لمشروعات الرعایة الصحیة والصحة الوقائیة  توفیر .  

  
  

  البشر ھم الثورة الحقیقیة للتنمیة 
  ؟ ) النمور االسیویة (یعد العنصر البشرى سر نھضة وتقدم دول جنوب شرق اسیا    : دلل   
   التنمیة االقتصادیة  كسبیل لتحقیق  بالتنمیة البشریة واھتمت  العنصر البشرى  حیث اعتمدت ھذه الدول على  
   فعندما تعرضت ھذه الدول الزمة مالیة كبیرة خالل السنوات االخیرة استطاعت بفضل الثروة  

  قوتھا االقتصادیة بسرعة وھو ما ارجعھ الخبراء الى الثروة البشریة التى    البشریة التى تمتلكھا ان تسترد
  تمتلكھا تلك الدول  

  حیث یعد الفرد داخل المجتمع اغلى راس مال واسمى قیمة وبالتالى فھى المحرك االساسى  
  ساسى بھا الدولة فالتنمیة منطلقھا االنسان وفاعلھا وھدفھا االكل العملیات التنمویة التى تقوم  ل

  

  : التنمیة البشریة وحقوق االنسان  
 أصبحت التنمیة البشریة حق أساسى من حقوق اإلنسان وھذا ما أكدت علیھ المواثیق الدولیة ومنھا  

 م   ١٩٨٦الصادر عن الجمعیة العامة  لألمم المتحدة عام  ) إعالن الحق في التنمیة ( 
  : و الذي اشتمل على عشرة مواد أھمھا 

شاركة واإلسھام  في  وبموجبھ یحق لكل إنسان ولجمیع الشعوب المالحق في التنمیة حق من حقوق اإلنسان  - 1
یمكن فیھا تفعیل جمیع حقوق اإلنسان  اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع بھذه التنمیة التي تحقیق تنمیة 

  . والحریات تفعیالً تاًما
  . على جمیع ثرواتھا ومواردھا الطبیعیةتفعیل حق الشعوب في تقریر المصیر والسیادة التامة  - ٢
  . تھدف إلى التحسین المستمر لرفاھیة جمیع السكانوضع الدولة سیاسات إنمائیة وطنیة  - 3

  ؟ توجد عالقة وطیدة بین التنمیة البشریة و حقوق االنسان    : دلل  
  . . . حیث أصبحت التنمیة البشریة حقا أساسیا من حقوق اإلنسان وھذا ما أكدت علیھ المواثیق الدولیة ومنھا 

  م    ١٩٨٦الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  » إعالن الحق في التنمیة « 
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  التى اشتمل علیھا (إعالن الحق في التنمیة) الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة أھم المواد 
  

الحق في التنمیة حق من حقوق  

اإلنسان فلكل إنسان ولجمیع  

الشعوب الحق فى المشاركة  

  واإلسھام  في تحقیق تنمیة

اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة  

  وسیاسیة 

تفعیل حق الشعوب في  

والسیادة تقریر المصیر  

التامة على جمیع ثرواتھا 

  . ومواردھا الطبیعیة

  

وضع الدولة سیاسات إنمائیة  

وطنیة تھدف إلى التحسین 

  . المستمر لرفاھیة جمیع السكان
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  : مؤشرات التنمیة البشریة  
  
  
  
  
   وضعت االمم المتحدة عدة مؤشرات لقیاس مستوى التنمیة البشریة لتحدید مدى تقدم او  تاخر الدول  
  
  مؤشرا منھا  19تم تحدید المؤشرات فى برنامج االمم المتحدة االنمائى الى :  

              متوسط الدخل  
            معدل الفقر  
            البطالة  
             المالمح الرئیسیة للصحة  
       مؤشرات الحالة التعلیمیة  
  
  
  ؟ أھمیة المؤشرات التنمویة   : بم تفسر  

  . حجم المشكالت للوقوف على الوضع الراھن تمھیدا لوضع أفضل الحلول  تحدیدو    تشخیص)  1

  . مقدار استفادة  المجتمع من خطط التنمیة  قیاس) 2

  . مدي تقدم أو تأخر المجتمعات   معرفة)  3

  ) . دخل   –تعلیم   –صحة ( على ما تحظى بھ أو تفتقر إلیھ الدولة فى بعد من ھذه االبعاد  الوقوف ) 4

  . وتقییم الخطط والسیاسات الالزمة لتحقیق األھداف قصیرة وطویلة األجل  متابعة)  5

  أھم مؤشرات التنمیة  البشریة  
  الدخل  -١

 .العربي بالوطن ألخرى دولة من الفرد متوسط دخل  و یختلف للدولة، االقتصادي للنمو  جیدا مؤشًرا  الفردي الدخل
      

   
  
  
  
  
  
 
 
 
 

عبارة عن رقم احصائي یمثل ظاھرة معینة خالل فترة زمنیة محددة و یعكس مدى نجاح   مفھوم المؤشر :
 التنمیة بأبعادھا المختلفة الدولة في تحقیق

  البشریةمؤشرات التنمیة    الدرس الثاني :
 

 دوالر)  مثل :  12616دول ذات دخل مرتفع (أكثر من 
 لبنان ) – لیبیا – عمان –البحرین  –قطر  –الكویت  –اإلمارات  –(السعودیة 

 

 دوالر)  مثل :12615 - 4086دول ذات دخل متوسط مرتفع (بین 
 المغرب )  –الجزائر  –تونس  –مصر  –األردن  –(سوریا 

 
 دوالر)  مثل :  4085 – 1036دول ذات دخل متوسط منخفض (بین 

 جیبوتي ) –موریتانیا  –السودان  –الیمن  –(العراق 

 
 (جزر القمر)   دوالر)  مثل : 1035من دول ذات دخل منخفض (أقل 
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 الفقر -2
 وھو نوعان  الدولة، في االقتصادیة التنمیة  ومؤشرات مقاییس أھم من یعد :  
  ھو الدخل الذي یقل عن  دوالرین في الیوم للفرد) : فقر الدخل(الفقر االقتصادي ) 1  
  عرفتھ األمم المتحدة بأنھ حالة تتصف بالحرمان الشدید من حاجات اإلنسان: الفقر متعدد األبعاد  ) 2   

  ) و ھذا تعریف أكثر شمولیة من مفھوم الفقر االقتصادى(  األساسیة                                       
  
  ٢٨، ثم ارتفع إلى  م ٢٠٠٠من جملة السكان عام ٪   ١٧معدل الفقر االقتصادي في مصر قد بلغ   ٪  
  . م ٢٠١٣في عام    
  
  ؟ ارتفاع معدل الفقر االقتصادي في مصر   بم تفسر 

    .         انخفاض معدالت النمو االقتصادي  - 3الزیادة السكانیة الكبیرة      - 2  انخفاض الدخل القومي    - 1
  الصحة -3

في خطط و   تؤثرالمؤشرات الصحیة الكثیر عن مدى تقدم أو تأخر الدول في الجانب الصحي، كما أنھا   تعكس
بصفة  والتنمیة االقتصادیة ، كالتعلیمسیاسات الدولة في جمیع المجاالت سواء على المدى القریب أو المدى البعید 

  . عامة
  

  بعض المؤشرات الصحیة:

  
اإلنفاق 

العام على 
  الصحة 

  مجموع ما ینفق على الجانب الصحي من میزانیة الحكومة 
   من إجمالي الناتج المحلي   6.5بلغ المتوسط العالمي لإلنفاق العام على الصحة ٪

  م  ٢٠١٣لدول العالم 
  الدول   أدنىو  كوباو  الوالیات المتحدة األمریكیة  الدول إنفاقًا على الصحة أولى من

  . غینیاإنفاقًا 

  
متوسط  
العمر 

المتوقع  
عند  
  المیالد

عدد السنوات التي یتوقع أن یعیشھا مولود جدید إذا ظلت معدّالت الوفاة عند والدتھ على  
  حالھا طیلة فترة حیاتھ 

إلى   ١٩٦٠سنة عام  ٤٥ارتفع متوسط العمر المتوقع عند المیالد في الدول العربیة من 
سنة   ٧٠م لیزید بذلك عن المتوسط العالمي للعمر المتوقع الذي یبلغ ٢٠١٢سنة  عام ٧١

  . . . بسبب    ؟
  تحسن الرعایة الصحیة الذى ادى الى انخفاض معدالت الوفیات

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 الدول العربیة ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع : اكثر 

 البحرین - قطر - لیبیا - سوریا - االمارات
 

 اقل الدول العربیة في متوسط العمر المتوقع : 

 جیبوتى -مویتانیا  -الصومال 

 

     خط الفقر 

الحد األدنى من الدخل  
حتي   الذي یحتاجھ الفرد

یمكنھ اشباع حاجاتھ  
 األساسیة. 

 



 

31 
 

  
  
  التعلیم:  -4
  تتحدد أھمیة مؤشرات التعلیم في مدى تأثیرھا في ....  

   معدل األطباء، ومعدل الوفیات ( بمؤشراتھ المجال الصحي (....  
  ة و المھارات الالزمة  الذي یوفر بدوره القوى العاملة المؤھلة المدربة التي تمتلك المعرفالمجال االقتصادى

  یحسن مستوى الدخل القومي   للعمل مما  
  
  :تتنوع المؤشرات التعلیمیة وجمیعھا تعكس مدى تقدم أو تأخر الدولة ومن ھذه المؤشرات  

  
اإلنفاق  

العام على 
  التعلیم 

مجموع اإلنفاق العام على التعلیم من الحساب الجاري و من رأس المال، و یحسب بالنسبة  
  المئویة من الدخل 

  ). أو الناتج القومي اإلجمالي(القومي اإلجمالي 
  3.9٪ وفي الدول العربیة حوالي   4.9یقدر متوسط نسبة اإلنفاق العالمي على التعلیم نحو  

 م  ٢٠١٠٪ في عام 
  من الدخل القومي  ١٢  كوبا  و أیسلندادول العالم إنفاقًا على التعلیم    أولىمن ٪  
  1.2جمھوریة أفریقیا الوسطى  الدول إنفاقًا على التعلیم   أدنى من ٪ .  

  
  األمیة 

سنة فما فوق وغیر   15تعرفھا األمم المتحدة األمیة بأنھا نسبة السكان البالغین من العمر  
  قادرین على قراءة وكتابة جمل بسیطة فى اى لغة

  تعد من أھم مؤشرات قیاس التنمیة، لذا تسعى الدول للعمل على القضاء على ھذه الظاھرة
  . السلبیة

  ة، فكلما زادت أعداد تھتم الدول بتحدید نسبة ھذه الفئة لدورھا المھم في مجاالت التنمی
    أسھم ذلك في نمو ورقي المجتمع المتعلمین، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  % : 90المتعلمین اعلى من من الدول التى بھا نسبة 
  استرالیا  –دول قارة اوروبا  –الوالیات المتحدة   

  
  % :50من الدول التي بھا نسبة المتعلمین اقل من 

  مالى  - افغانستان  - الصومال    
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  دلیل التنمیة البشریة 

ھي الصحة والتعلیم  ثالثة أبعاد ویتضمن  )  م 1990منذ  )(UNDP(دلیل یصدره البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  
  . خاصھ بھا بأربعة مؤشرات والدخل، ویقاس مستوى ھذه األبعاد  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  تصنیف الدول حسب مستویات التنمیة البشریة الى أربعة مستویات. 

 

  المستوى الرابع   المستوى الثالث   الثا��المستوى   المستوى االول 

دول ذات التنمیة البشریة 
  المرتفعة جدًا  

  )   فأكثر ٠٫٨( 

دول ذات التنمیة  
  البشریة المرتفعة  

  ) ٠٫٨أقل من  – ٠٫٧( 

دول ذات التنمیة  
  البشریة المتوسطة 

  ٠٫٧أقل من  – ٠٫٥( 
(  

دول ذات التنمیة  
  البشریة المنخفضة

  )  ٠٫٥أقل من ( 

   الوالیات المتحدة األمریكیة  
    كوریا الجنوبیة  
 اإلمارات العربیة المتحدة  

        مالیزیا  
   لبنان  
 الجزائر  

       مصر  
 الصین  
 األردن  

    كینیا  
   جزر القمر  
  إثیوبیا  

 
  ؟ قصور دلیل التنمیة البشریة    : بم تفسر  
 إن مؤشر توقع الحیاة عند المیالد قد ال یعبر بالضرورة عن مدى سالمة الصحة البدنیة والنفسیة لألفراد .  

 معدل أمیة البالغین ال یعكس مستوى التعلیم ومدى مساھمتھ في إكساب األفراد المعرفة وتنمیة  

  21قدراتھم بالقرن الـ    

 نصیب الفرد من الناتج القومي ال یعكس العدالة في التوزیع .  

    دلیل التنمیة المرتبط بالنوع  أدت تلك االنتقادات إلى إعداد أدلة أخرى منھا  
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  التجربة المالیزیة أوالًً◌ : 
  
 جنوب شرق قارة آسیا تقـــع  
  من أھم الدول اإلسالمیة في الشرق  

    األسیوي    
 إلى قسمین یفصل بینھما  تنقسم            

  بحر الصین الجنوبي      
  
  
  معالم التجربة المالیزیة 
  

  سنة كانت مالیزیا تُصنف ضمن الدول الفقیرة و النامیة   ٤٠قبل    
  م عملت من خالل خطط خمسیة متعاقبة لتحسین الوضع االقتصادي، واالرتقاء بمستوى    ١٩٧٠لكنھا منذ عام

  المعیشة  
   . . . ادى ذلك الى  ما النتائج المترتبة ؟     
  . م٢٠٠٤٪ فقط عام ٥٪  من السكان لتصبح  ٥٠حیث وصلت إلى أكثر من خفض معدالت الفقر   - 1
  م  ما یوازي عشرة أمثال ما كان علیھ   ٢٠١٢المالیزي عام زیادة متوسط دخل المواطن  - 2
  . الى دول العالم أربعة أمثال في العقود الثالثة األخیرةزیادة قیمة صادرات مالیزیا   - 3
الة دول الخالیة من البطم حیث  تعد  مالیزیا من ال٢٠١٣٪ عام  2,7لتصل إلى نحو  خفض معدالت البطالة  - 4

  ) ٪٤حسب المعاییر الدولیة التي تعتبر أي دولة  خالیة من البطالة إذ قلت نسبة  العاطلین فیھا عن (  نسبی�ا
٪ من جملة   ٩٤لي  م حوا ٢٠٠٠حیث وصل عدد الذین یعرفون القراءة والكتابة عام  خفض نسبة األمیة  - 5

  . م  ١٩٧٠٪ عام   ٥٠بنحو السكان مقارنة 
 مجاالت التنمیة في مالیزیا 

  أ) في مجال التنمیة البشریة :

  ؟تحقیق مالیزیا لنجاح كبیر فى معدالت التنمیة البشریة      : بم تفسر  

وبالتالى انعكاس مكاســب» الدخل  التنمیة البشریة تقود إلى المساواة في«  تقوم فلسفة التنمیة في مالیزیا على فكرة أن  

التطور االقتصادي إیجابًیا على المواطنین في تحسین نوعیة حیاتھم بتوفیر الضروریات من الغذاء و العالج و التعلیم 

  واالمن  

   
 
 
 

  رائدة نماذج تنمویة    الدرس الثالث :
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  قد حققت مالیزیا نجاًحا ملحوًظا فى معدالت التنمیة البشریة و ذلك على النحو التالي : 
   االھتمام بالتعلیم والبحث العلمي  
   مثل النظم البریطانیة واألمریكیة(االنفتاح على النظم التعلیمیة المتطورة .(  
 استخدام التقنیات الحدیثة واالتجاه نحو إقامة العدید من المدارس الذكیة .  
 تأسیس معاھد تدریب المعلمین والتدریب الصناعي .  
  دعم المنح التعلیمیة  
 دام خبرات أجنبیة في كافة مستویات التعلیماستق .  
  
  ؟اھتمام مالیزیا بالتعلیم     : بم تفسر   

  لتأسیس نظام تعلیمي قوي یساعدھا على تلبیة احتیاجات سوق العمل و رفع مھارات القوى العاملة
  
  

  
مجال  
  التعلیم 

  ؟ اھتمام مالیزیا بالتعلیم    : بم تفسر  
نجحت فى تأسیس نظام تعلیمي قوي یساعدھا على تلبیة احتیاجات سوق العمل و رفع  

  مھارات القوى العاملة التى اصبحت من المزایا التفصیلیھ لالقتصاد المالیزى 
  

  االجراءات التى اتبعتھا مالیزیا فى تأسیس نظام تعلیمي قوى  
مالیة كبیرة في مجاالت  حیث خصصت اعتمادات االھتمام بالتعلیم والبحث العلمي   - 1

  ٢٠٠٠عام ملیارات رینجیت مالیزي   ٧والتكنولوجیا، فارتفعت نفقات التعلیم من العلوم 
وقد أنفق ھذا المبلغ  ) رینجیت تقریًبا ٣= الدوالر (م   ٢٠١٤عام   ملیار رینجیت   ٥٥م إلى 

  . على بناء مدارس جدیدة
  . والتدریب الصناعيتأسیس معاھد تدریب المعلمین  - 2
  ). مثل النظم البریطانیة واألمریكیة( االنفتاح على النظم التعلیمیة المتطورة  - 3
  . واالتجاه نحو إقامة العدید من المدارس الذكیةاستخدام التقنیات الحدیثة   - 4
الیابان وغیرھا من   ، حیث أرسلت العدید من أبنائھا للدراسة فيدعم المنح التعلیمیة  - 5

البلدان المتقدمة كما شجعت على زیادة البعثات إلى األزھر الشریف لدراسة العلوم 
  . الشرعیة

  . في كافة مستویات التعلیماستقدام خبرات أجنبیة  - 6
  

مجیات تمكن  مدرسة مزودة بفصول الكترونیة بھا اجھزة حواسیب وبر : المدرسة الذكیة 
  التواصل الكترونیا مع المعلمین والمقررات الدراسیةالطالب من  
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مجال  
الرعایة 
الصحیة  

  واالجتماعیة 

  : حیث قامت بما یلي    ؟وضعت مالیزیا الفقراء في أولویات اھتمامھا    : دلل  
وتقدیم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قلیلة إنشاء العدید من المساكن للفقراء  - 1

  . التكلفة 
جانیة في الرعایة الصحیة  وتقدیم خدمات م دعم معظم األدویة التي یستھلكھا الفقراء  - 2

  . واألطفال لألمھات
الفقیرة، و مرافق النقل واالتصاالت  توفیر مرافق البنیة األساسیة في المناطق النائیة  - 3

  . السلكیة والالسلكیة
اعتمادات مالیة لصالح مشروعات موجھة لتطویر   تقدیم و  توفیر فرص عمل للفقراء  - 4

  . الریف، و األنشطة الزراعیة الخاصة بالفقراء
  

  ب ) في مجال التنمیة االقتصادیة 
  ركزت على التنمیة الصناعیة للخروج من دائرة الفقر  - 
لة متقدمة تحتل المرتبة  بدائیة مصدرة للمواد الخام إلى دو مرت بمراحل مختلفة تحولت خاللھا من دولة زراعیة  - 

  . عالمیًا بین الدول المصدرة للصناعات التكنولوجیة العالیةالتاسعة 
  .  م ٢٠١٣عام ملیار دوالر   314.2وصل حجم التجارة الخارجیة لمالیزیا إلى نحو   - 
  . ألغلب دول العالم بما فیھا أكثر الدول تقدًمااستطاعت مالیزیا أن تحقق طفرة في الصادرات التي اتجھت  - 
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  التجربة البرازیلیة ثانیًا : 
  
   أكبر دول أمریكا الجنوبیة  
  خامس أكبر دولة في العالم  
 من أكبر البلدان الناطقة بالبرتغالیة في العالم  

  
  

 معالم التجربة البرازیلیة -1
واجھت البرازیل مثلھا مثل أغلب دول العالم الثالث أزمة دیون طاحنة فحاولت  :   فى ثمانینات القرن العشرین  - 

 الخروج منھا  
دیوًنا اقتصادیة كبیرة شكلت عبئا على  ، مما خلف غالت في االقتراض من الخارج لتنفیذ مشروعاتھا التنمویة  - 

  . االجیال الالحقة
  
  ؟ ملیار دوالر   250م لیصل الى  1995ارتفاع الدین الخارجى للبرازیل من عام   : ما النتائج   

  
  . سواء من الجھات الدولیة المانحة أو المستثمرین انعدام الثقة في االقتصاد البرازیلي  - 1
                          . مشكالت الفقر  زادت  - 2
  .  معدالت البطالة ارتفعت - 3
  . أحوال التعلیم  ساءت - 4
  .          الجریمة انتشرت  - 5
  . بین طبقات المجتمعظھر التفاوت الشدید  - 6
  
  ؟ نجحت البرازیل فى العقدین الماضیین ان تحقق استقرارا اقتصادیا    : دلل   

  :  حیث ظھر ذلك فى 
    نمو اقتصادى مرتفع    تحقیق  
    نسبة الدیون الى اجمالى الناتج المحلى   انخفاض  
    نسبى للفقر   انحسارمن التفاوت فى االجور  و حدوث   الحد  
    بریطانیاأكبر اقتصاد في العالم، متقدمة بذلك على   سادسرسمیًا أنھا أصبحت البرازیل  أعلنت .  

 
 
 
 
 
 
 

من حیث  
المساحة و عدد  

  السكان  
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 مجاالت التنمیة في البرازیل
  أ) في مجال التنمیة البشریة

  

  مبدأ المكاشفة 

 باعتبارھا الطریق األول   إلعالم مواطنیھا بالموقف المالي بكل صراحة، وذلك للبدء في تطبیق سیاسة للتقشف
  .  لحل مشكالتھا االقتصادیة واألمثل 

  ؟) ما النتائج ( نفذت البرازیل برنامًجا للتقشف وفقا لخطة صندوق النقد الدولي    
  على انعدام الثقة في االقتصاد البرازیلي  القضاء و ساھم ذلك بقوة في خفض عجز الموازنة  أدى إلى ) 1    
و  أدى   ٢٠١١م وحتى  ٢٠٠٤استثمارات مباشرة من ملیار دوالر   ٢٠٠البرازیل نحو  تلقتبناء علیھ  ) 2    

  .  ٪  ٦٨بنسبة  ذلك إلى أن  أكثر من  نصف سكان البرازیل قد زاد دخلھم خالل السنوات العشر األخیرة  
  

  دعم الطبقات الفقيرة : 

من الشعب البرازیلي لیتمكنوا من العیش  ٪   ٣٣ما یعادل  ملیون أسرة ١١وصل عدد المستفیدین من الدعم إلى 
  بشكل أفضل

  

  �بط خطط التنمية  الصحية واالجتماعية بالتعليم 

واللقاحات لألطفال بشكل منتظم شرًطا أساسی�ا فأصبح االلتحاق بالتعلیم و االلتزام بالحصول على األمصال 
  . لحصول األسرالفقیرة على الدعم

  
  

  عدالة التو�يع �� الثروة

 من التفاوت في الدخل   الحدالفقر و  لمحاربةحیث وضعت الحكومات البرازیلیة المتعاقبة خطًطا استراتیجیة 
    ؟) ما النتائج(حقوق المستثمرین ورجال األعمال المحلیین واألجانب   حمایة، مع مراعاة 

  . مما یؤدى إلى انتعاش األسواق وزیادة فرص العمل 
  

  ب ) في مجال التنمیة االقتصادیة: 

  
مجال  
  الصناعة 

  قامت البرازیل في السنوات األخیرة بخطوات واسعة في تنمیة وتطویر قطاع الصناعة ؟    : دلل 
  : حیث قامت بـ

  من االعتماد على االستیراد   بدًال التركیز على سیاسة التصنیع   - 1    
ا في صناعة السیارات ، فشھدت البالد تطوًرا واضحً االھتمام بالصناعات التقنیة المتقدمة - 2    

  . فتمتلك البرازیل اآلن شركة من أكبر شركات تصنیع الطائرات التجاریة في العالموالطائرات، 
  . مثل الصناعات الغذائیة والجلدیة والنسیجیة االھتمام بتنمیة الصناعات البسیطة   - 3    

مجال  
  الزراعة 

  تحسین سبل ووسائل اإلنتاج الزراعي   - 1
  التوسع في بعض الزراعات مثل محصول البن و بعض أنواع الفواكھ  - 2

  مجال 
  السیاحة

  . . . حیث  ؟  تمتلك البرازیل  مقومات الجذب السیاحي : دلل  
  الطبیعة الخالبة ومنھا شالالت نھر إجوازا  - 1
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  ) م2014عام ( تنظیمھا لكاس العالم  - 2
  ابتكرت البرازیل نوًعا خاًصا من السیاحة یعرف بسیاحة المھرجانات  - 3
  

  سیاحة المھرجانات فى البرازیل  
ھرجانات الجماھیریة  شدید الخصوصیة في االحتفال عن طریق المتمتلك البرازیل  تراثًا شعبی�ا  - 

حالة  من االحتفال الجماعي في الشوارع برقصات السامبا والموسیقى واأللوان    التي تشھد 
  واالستعراضات المبھرة 

، مما أسھم في إنعاش اقتصاد الدولة وحقق مزیدًا من  نجحت في جذب خمسة مالیین سائًحا سنوی�ا - 
  النمو

  
  

  العوامل التى ساعدت على التنمیة فى مالیزیا و البرازیل  

  
  

االستقرار  
  السیاسي 

  واالقتصادى 

یلعب االستقرار السیاسي فى دولتى مالیزیا والبرازیل دوًرا مھًما في دفع عملیة التنمیة      : دلل  
  ؟ لالمام فاالقتصاد والسیاسة وجھان لعملة واحدة 

  :  قاد مالیزیا ) 1
  خمسة رؤوساء وزارة فقط و یدل ذلك على االستقرار النسبى الذى عاشتھ مالیزیا   - 
  زیادة الدخول الحقیقیة لألفراد من السلع والخدمات  كان للتدخل الحكومي دوًرا مھًما في)  2

                                                        معالجة التفاوت في الدخل بین جمیع فئات المجتمع
  خاصة بمالیزیا 

  : اقرار البرازیل ) 3
  النظام الفیدرالي وتحولھا إلى النظام الدیمقراطي و ترسیخ دولة المؤسسات والقانون   

  .  شكل األساس والخلفیة الصلبة التي قام علیھا اقتصاد البرازیل القوي 
  وفر استقرار السیاسات االقتصادیة فى مالیزیا و البرازیل    )  4
     بیئة مناسبة لنمو المدخرات المحلیة  
       جذب االستثمارات األجنبیة  

  
  

  االندماج 
  فى

التكتالت  
  االقتصادیة

یعد اإلندماج فى تكتل اقتصادى ضرورة لتحقیق التنمیة مما یؤدى الى  فتح االسواق و   : دلل  
  . . . حیث نجد أن    ؟تدفق االستثمارات 

  مالیزیا :  
  ؟    APECمنتدى التعاون األقتصادى لدول اسیا و المحیط الھادى ابیك شاركت مالیزیا فى  

لتشجیع التجارة الحرة و التعاون االقتصادى فى منطقة اسیا و دول المحیط الھادى                                                    
  البرازیل :  

    ؟لم  تعتمد على السیاسات االقتصادیة الداخلیة للنھوض باالقتصاد البرازیلي   
بل سعت على مستوى السیاسات االقتصادیة الخارجیة من خالل االنضمام الى التجمعات  

  : االقتصادیة مثل 
االتحاد األوربي و    رابع أكبر قوة اقتصادیة في العالم بعد )  mercosurالمیركسور ()   1

  . جنوب شرق آسیا والتكتل االقتصادي لدول أمریكا الشمالیةتجمع دول 
2  ()BRICS  روسیا والصین والھند في   معمجموعة اقتصادیة شكلتھا البرازیل  )   البریكس

 . م ٢٠١٠ثم انضمت لھم جنوب أفریقیا في م   ٢٠٠٩
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المشاركة 
  الشعبیة 

    ؟یعد التأیید الشعبى و المشاركة من أھم عوامل تحقیق التنمیة فى مالیزیا و البرازیل  : دلل 
  و تعمیق الشعور بان المواطن    حرصت حكومتھا على الحصول على التأیید الشعبي : مالیزیا
  . المستھدف من عملیة التنمیة و أن تقدم بالده یقوم علیھ قبل كل شيء ھو 
  فالشعب   ؟قامت التنمیة على إرادة  شعبیة حقیقیة و وعي جماھیري بأھمیة التنمیة   البرازیل

  ھو من تحمل أعباء سیاسات التقشف حتى تعافى االقتصاد البرازیلى  البرازیلي بطبقاتھ الفقیرة 
التعایش  
  السلمي

  :  وتم ذلك من خالل   ؟یعد التعایش السلمى أحد عناصر نجاح التجربة المالیزیة  
  بالتنوع العرقي و الدیني     االعتراف - 
  بوجود اختالالت حقیقیة في مستویات الدخل والتعلیم بین فئات المجتمع   اإلقرار - 
 التوافق على ضرورة  عالج ھذه االختالالت بشكل ھادئ و واقعي و تدریجي  - 
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   : یمتلك الوطن العربى  
          دین          لغھ   تاریخ مشترك  
  مقومات التكامل االقتصادى التى تتمثل فى :  

  )اذا تم استغاللھا حققت الدول العربیة اكتفاءا ذاتیا فى الغذاء(وجود االراضى الصالحة للزراعھ  -     
  إمكانیات و خبرات علمیة              -     
  قوى شرائیة  -     

   : و رغم ذلك نجد ان  
  الكثیر من البلدان العربیة تستورد احتیاجاتھا الغذائیة من الخارج  - 
  مساھمة الصناعة فى الدخل القومى بالدول العربیة ضعیفة   - 
  تعانى كثیر من الدول العربیة من البطالة و الفقر مما یجعلھا فریسة للمطامع االجنبیة   - 

  فھو الوسیلة التى نستطیع بھا  الوطن العربى : فى احوج ما یكون للتكامل االقتصادى ؟  
  ) داخلیا وخارجیا( تحقیق التنمیة و مواجھة التحدیات االقتصادیة  - 
  التخلص من التبعیة و العقیود الخارجیة   - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوطن العربيمستقبل التنمیة في    الدرس الرابع :
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    اإلمكانیات التنمویة العربیة اوال : 
  ) االمكانات الطبیعیة و االقتصادیة 1(

  أ ) موقع الوطن العربى المتمیز ومساحتھ: 
  
 : یمتد بین . . .   الموقع الفلكى للوطن العربى    

  
  
  
   الموقع  الجغرافى للوطن

  قارتى اسیا و  أفریقیا   یمتد فى    العربى :
  

  
  
  
  
  
  

  
  الخلیج العربى  البحر األحمر            البحر المتوسط       أھم المسطحات المائیة  فى الوطن العربى : 

  
 : اھم  الممرات المائیة  فى الوطن العربى         مضیق جبل طارق     مضیق باب المندب        مضیق ھرمز
   قناه السویس  

   
  . . .  جعل الوطن العربى   ؟الموقع الجغرافى للوطن العربى   : ما النتائج المترتبة على 

  . بمواردھا المتنوعة و التقدم التكنولوجى )  آسیا و إفریقیا و أوروبا ( بین قارات   یربط)  1
و  ھمیة موقعھ استراتیجیا فى السلم في اھم المسطحات و الممرات البحریة التجاریة فى العالم مما زاد من أ یتحكم)  2

  التي عملت على تنشیط التجارة بین الشرق والغرب قناة السویس الحرب و التى زادت بعد حفر 
  
 :موارده الطبیعیة و   تنوع المناخ و   تنوع     ؟. . . ترتب على ذلك    . . .    2م كم  13یشغل نحو     مساحتھ

  االقتصادیة
  
  

  ب ) الثروات االقتصادیة: 
 ؟ ) بم تفسر()  النباتیة والمعدنیة والزراعیة(یتسم الوطن العربي بتنوع موارده الطبیعیة  

أشكال السطح بالوطن العربى التى تكونت عبر العصور  و األزمنة الجیولوجیة المختلفة ما بین سھول   تنوعبسبب  
  وھضاب وجبال ومنخفضات

  

دائرتى  
  عرض 

  شماال   37,30: جنوبا  2

  )  دائرة عرضیة   40یشغل  (  غربا  17: شرقا  60  خطي طول 

  شرقا 
  العربىالخلیج         
   المطلة على سھول نھرا دجلة و الفرات  زاجروسجبال  

  ) األطلنطى( االطلسىالمحیط   غربا

  شماال
   فى شمال افریقیا           المتوسطسواحل البحر  
   االناضول و الحافة الجنوبیة لھضبة  طوروس جبال  

  الھندى المحیط   بافریقیا       السافاناو نطاق  الكبريالصحراء     جنوبا 

  تنوع االقالیم المناخیة و النباتیة     مما ادي الى : 
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 أكسب ھذا التنوع الوطن العربي أھمیة اقتصادیة على المستویین المحلى و العالمى  . . .   
 ویتضح ذلك في : 

  
  . . . یحتل الوطن العربى   والحیوانیة :الموارد الزراعیة 

  العربي،  كالقطن، والصمغالمنتجات الزراعیة الالزمة للصناعة مكانة في مجال إنتاج وتصدیر بعض 
  . و الفواكھ الزیتون وزیتھ، التمور   
   یمكن أن تسھم بطرق علمیة في سد االحتیاجات العربیة وتصدیر ما یفیض منھا یمتلك ثروة حیوانیة .  
  

  الموارد المعدنیة ومصادر الطاقة : 
  لمعادن الفلزیة حیث الصخور الناریة والمتحولة الغنیة باالزمن األركى  انتماء الوطن العربي لتكوینات 

  الحدید و المنجنیز و الرصاص و الزنك  : بعض المعادن مثل  :      لذلك ینتج الوطن العربى واألحجار الكریمة
                               البوتاس و غیره   : بعض األمالح مثل  
   لذلك تنتج كمیات كبیرة منھ   الفوسفات األعلى و المیوسین على الكریتاسى تحتوى تكوینات عصرى .  
   تاج الوقود الحفرى  لذلك یتم ان  البترولیةعلى المصائد الجوراسى والكریتاسى تحتوى تكوینات عصرى 

  ویصدر كمیات كبیرة منھ  خاصة البترول  
  یملك إمكانیات ھائلة من الطاقة الشمسیة و طاقة الریاح یمكن االستفادة بھا مستقبال .  
  

  الصناعة : 
  حة، كصناعات التحف  التي تعمل علي تشجیع السیاأھمیھ كبیرة في مجال الصناعات التقلیدیة للوطن العربى

  المعدنیة و النحاسیة و الفضیة وغیرھا واألواني 
   یوجد بالوطن العربى صناعات معدنیة مختلفة .  
  
  

  االمكانات البشریة  -٢
یمتلك الوطن العربي قوى بشریة كبیرة إذا أحسن تدریبھا و تأھیلھا یمكن أن تؤھلھ لیحتل مكانة متقدمة في العالم   

  خاصة وأن أكثر من ثلث ھذه القوى من الشباب التي تُبنى بسواعدھم األمم 
  
  ؟ یصبح الوطن العربى قوة اقتصادیة مؤثرة عالمیا  : كیف  

حیث ان الدول العربیة بما لدیھا من موارد طبیعیة و سكان تجمعھم وحدة التاریخ والحضارة و الثقافة و المصیر  
  : یمكنھا تحقیق مستویات متقدمة من التنمیة لتحقیق ھدف الوحدة االقتصادیة الكبرى ولتحقیق ذلك یتطلب 

  ھود والعزیمة على استغالل الثروات الھائلة تضافر الج  - 
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  وجود الحس الوطنى العربى القومى و االیمان بالكیان العربى الواحد  - 
  سیادة الثقة بین العرب ونبذ الخالفات و الصراعات - 

  
  

  ثانیا : تحدیات التنمیة في الوطن العربي
  

  
  ضآلة اإلنتاج العربي

  

بوضوح عند مقارنة اإلنتاج العربي  تظھر ضآلة حجم اإلنتاج العربي 
بإنتاج الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة حیث یبلغ الناتج اإلجمالي لھا نحو  

  . ستة أضعاف الناتج المحلي للوطن العربي

قلھ حجم التجارة  
  الخارجیة العربیة

٪ من مجموع التجارة الدولیة وھي نسبة متواضعة مما  ٨ال تتجاوز  
  . ي الدول العربیة لمزید من المخاطر في المستقبلیعرض مصیر التنمیة ف 

ضعف التجارة العربیة 
  البینیة 

٪ من إجمالي حجم التجارة الخارجیة العربیة،   ١٠حیث ال یزید عن 
٪ من إجمالي   ٧٠وبالمقارنة فإن التجارة البینیة للمجموعة  األوربیة تمثل 

    ٢٠١٢التجارة الخارجیة للمجموعة عام 

تبعیة االقتصادیات  
  ؟العربیة للخارج 

التكنولوجیا الحدیثة من  ویرجع ذلك إلى اإلفراط في استیراد مكونات 
  الخارج

  
تباین المسافات  

االقتصادیة الفاصلة بین  
    ؟ األسواق العربیة 

  

نقص وسائل المواصالت في الدول العربیة التي جعلت التكلفة االقتصادیة 
لقطع المسافات المكانیة باھظة وأكثر منھا بین البلد العربي والبلدان  

  األجنبیة 
  

  : الف دوالر  البضاعة التى تكلف: مثال 
دوالر بین  51مقابل    دوالر    1697یتكلف نقلھا بین العراق و السودان 

  العراق وبریطانیا  
  
  

محدودیة التركیب  
السلعي للتجارة الخارجیة 

  للدول العربیة 

األقطار العربیة ال تنتج إال سلعًا معظمھا للتصدیر مثل النفط والغاز   - 
  الطبیعي،  

من مجمل الواردات ٪  ٤٨معظم الواردات استھالكیة و تشكل أكثر من  - 
  الغذائیة والمشروبات  و تشمل المواد 

٪   ٣٤نحو ) الت والمعدات اآل(في حین تبلغ الواردات من السلع اإلنتاجیة   - 
  . الواردات من مجمل

التركیز على القطاع 
الزراعي التقلیدي  

وضعف استغالل الموارد  
الطبیعیة االستغالل  
األمثل وتعرضھا 

  لالستنزاف
  

  
  و یدل على ذلك انتشار الصناعات االستخراجیة بشكل واضح   - 
وانخفاض مكانة الصناعة التحویلیة في ھیكل اإلنتاج القومي ألغلب   - 

 . الدول العربیة
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نقص المعرفة و  

  التكنولوجیا

٪ من إجمالي سكان الوطن    24.5بلغت نسبة األمیة بالوطن العربي نحو   - 
  م   ٢٠١٢العربي 

البحث العلمي و نشر  نوعیة التعلیم تحتاج إلى مزید من التطویر مع دعم  - 
یر من  على الرغم أن لدینا قدرات تعلیمیة كبیرة والدلیل أن كث التكنولوجیا 

  . حققوا نجاحات عالمیة فى الدول الغربیة  الباحثین والعلماء العرب  
  

  توجد تحدیات اخرى منھا (عدم االستقرار السیاسي و مشكلة الفقر والمرض والنمو السكاني المتزاید) 
  
  
  ؟ التحدیات التى تواجھ التنمیة فى الدول العربیة    : ما النتائج المترتبة على   
   التبعیة للخارج  
   ،التفاوت في الدخول والثروة بین سكان الوطن العربي  
   ،ارتفاع في أسعار المواد األساسیة والخدمات  
   ،ارتفاع معدالت التضخم ومعدالت البطالة  
 تراجع في األداء االقتصادي العام .  
   ضعف االستثمار و االدخار  
   عجز االنتاج الزراعي عن سد الفجوة الغذائیة  
   محدودیة التفاعل و التكامل بین الدول العربیة  
   استمرار ھجرة العقول و االموال العربیة الى الخارج  
 

  الجھود العربیة لتحقیق التنمیة  ثالثا :
  
  والتنمیة وذلك بقیام منظمات  شھدت الدول العربیة خالل العقود األربعة الماضیة محاوالت للتعاون االقتصادي

  واتحادات   
  قیام الصنادیق والمؤسسات التمویلیة العربیة  إلى جانب عربیة متنوعة ومتخصصة في مختلف البالد العربیة     
  : والتى كان لھا عدة أھداف وھى      
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  وتتنوع المنظمات المھتمة بالتنمیة في الوطن العربي ومنھا : 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشكالت التنمیة فى الوطن العربى :  
  :  على الرغم من 

  المستوى  إال ان جھود التنمیة فى بعض البالد العربیة وما حققتة من معدالت مرتفعة لنمو الناتج المحلى اإلجمالى
ا بالمقارنة بالحد  حققتھ ھذه الدول فى اتباع الحاجات االساسیة للغالبیة العظمى من السكان مازال منخفض الذى

  توفره للفرد األدنى الواجب
 ھذه المؤسسات ادنى من   ما حققتھ  اال انؤسسات التعاون االقتصادى العربى المشترك  رغم وجود العدید من م

ل االقتصادى  فتحلیل المؤشرات والحقائق االقتصادیة المتعلقة بالوطن العربى توضح ان غیاب التكامالمستھدف 
  االسباب التى ادت الى تعثر التنمیة فى الوطن العربى العربى یعتبر من اھم

  على خالف التنمیة   تنمیة منفردة وتتم فى ظل التبعیة االقتصادیة  إال أنھاة حالیا فى الدول العربیة وجود تنمی
ذ  والتى یجب ان تتم فى إطار التكامل االقتصادى العربى ، كما ان االعتماد على الخارج فى تنفی المرغوب فیھا 

  ن مجرد استیراد واستھالك للمنتجات العالمیة   صناعیة فى الوطن العربى ، انما كامشاریع التنمیة لم یخلق قاعدة 
  

 مستقبل التنمیة في وطننا العربي 
   تتمیز األوضاع االقتصادیة العالمیة الحالیة بالتكتالت االقتصادیة كنتیجة للتطورات االقتصادیة الدولیة منذ نھایة

  الحرب العالمیة الثانیة  
  و بالتالى التكتل االقتصادي للدول العربیة ھو الوسیلة الوحیدة لمواجھة التحدیات والقیود االقتصادیة الخارجیة  
 التكامل االقتصادي العربي على رأس أولویات الدول العربیة  لذلك تصبح قضیة  

  ؟ للتكامل االقتصادى اھمیة كبیرة للوطن العربى    : بم تفسر 
  : حیث ان التكامل العربى یعد الوسیلة االساسیة التى بھا یستطیع الوطن العربى  

  داخلیا وخارجیا  (  تحقیق التنمیة ومواجھة التحدیات االقتصادیة(  

 التخلص من التبعیة و القیود الخارجیة 
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   خطوات تحقیق التكامل االقتصادى العربى  
   تصمیم استراتیجیة عربیة قائمة على رؤى قومیة  

   ضرورة اندماج االقتصادیات العربیة تحت مظلة كیانات اقتصادیة قویة تمكنھا من مواجھة 

  التحدیات العالمیة  و االھتمام بالمشروعات العربیة التكاملیة المشتركة من حیث التمویل و التسویق  

 المعلومات و البحث العلمى من خالل إقامة   وضع خطة شاملة وواضحة لتطویر تكنولوجیا 

  مؤسسات البحثیة المتخصصة ودعمھا مادیا و سن قوانیین رعایة الباحثین   

   تحیید العمل االقتصادى العربى المشترك عن الخالفات العربیة وعدم ربط تلك البرامج بالتغیرات 

  والتطورات السیاسیة التى تشھدھا المنطقة    

  جارب التكاملیة العالمیة التى خاضتھا الدول االخرى  االستفادة من الت  

   لسد الفجوة الغذائیة  )  اراضى زراعیة و عمالة ورأس مال  (استثمار إمكانیات الدول العربیة من  

   إعداد ایدى عاملة وطنیة وفنیة مدربة من خالل توجیھ تعلیمى و تدریبى قائم على االستجابة 

 الیدى العاملة العربیة بحریة و ضمان حقوقھا وأعطاؤھا  الحتیاجات سوق العمل وتظیم حركة ا

  التسھیالت االزمة و المساعدات لتطویرھا  

   عقد اتفاقیات اقتصادیة جدیدة مع الدول األفریقیة و األوروبیة و التكتالت االقتصادیة األخرى 

  التى ستؤدى الى توسیع حجم السوق امام الدول العربیة  

  العمل على التنسیق بین المنظمات و االتحادات العربیة من خالل خطط واضحة ومتفق علیھا 

 مع تقییم دورى النجازاتھا من قبل حكومات الدول العربیة ومنحھا الدعم الكافى وتسھیل مھامھا  

 حتى یتسنى لھا تأدیھ دورھا المطلوب بنجاح  

  

   

  
  
  

  
  
  
  
 

  

  المؤتمر االقتصادى : مصر المستقبل  
  2015فبرایر  15:  13عقد من    

  منظمة دولیة و إقلیمیة و عربیة   25دولة و   90شارك فیھ حوالى  

    ملیار دوالر 130بلغت قیمة االتفاقیات التى وقعت بالمؤتمر حوالى 


