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  :مقدمة
معدالت النمو خالل عقدي السبعینات والثمانینات واجھت البلدان العربیة تقلبات حادة في 

االقتصادي، فبعد تحقیق معدالت نمو عالیة في النصف الثاني من عقد السبعینات بسبب الطفرة 
النفطیة وارتفاع أسعار النفط واستفاد منھا كل من الدول المنتجة للنفط والدول المصدرة للعمالة 

دخول وتدني في المنطقة، فإن معظم األقطار العربیة عانت من انخفاض حاد في مستویات ال
  .معدالت النمو في عقد الثمانینات نتیجة انخفاض أسعار النفط وتراجع نمو االقتصاد العالمي

    
وتعتبر المنطقة العربیة ضمن المناطق التي تتسم بالعالقة غیر المتوازنة بین النمو االقتصادي 

ال أن معظم البلدان فرغم تحقیق معدالت نمو موجبة خالل العقود الماضیة، إ. والتنمیة اإلنسانیة
مازالت تواجھ تحدیات كبیرة في مجال التنمیة اإلنسانیة، وھو ما جعل غالبیة األقطار العربیة 

  . تقع ضمن مجموعة الدول متوسطة أو منخفضة التنمیة اإلنسانیة خالل عقد التسعینات
    

قتصادیة في وفي ھذه المداخلة، سنحاول استعراض اتجاھات النمو االقتصادي ووضع البنیة اال
المنطقة العربیة في ضوء ما جاء في تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة الثاني واستخالص الدروس 

  . المستفادة بالنسبة لواقع النمو االقتصادي والتنمیة اإلنسانیة في الیمن
    

  :تحلیل اتجاھات النمو االقتصادي في تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة
قدم تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة الثاني تحلیال دقیقا لمتطلبات النمو االقتصادي في المنطقة 

واعتمد التقریر في تحلیالتھ تلك على ما طرحتھ . العربیة في ظل ما یسمى باقتصادات المعرفة
مدرسة نظریات النمو االقتصادي الحدیثة خالل عقدي الثمانینات والتسعینات، ومن رواد تلك ال

وتستند تكل . بعض االقتصادیین المعروفین مثل باول رومر، روبرت لوكاس، وروبرت سولو
النظریات في نتائجھا على دراسات تطبیقیة لقیاس أثر رأس المال البشري على معدل النمو في 

فھذه المدرسة ترى أن زیادة اإلنتاجیة تمثل عنصرا داخلیا ولیس خارجیا في . األجل الطویل
النمو ولھا عالقة بسلوك األفراد المسئولین عن تراكم المعرفة والعناصر المنتجة األخرى  عملیة

  .مثل تراكم رأس المال المادي والتوسع في قوى العمل والتقدم التكنولوجي
    

وجاء البعض لیوضح أن عنصر المعرفة في معادلة النمو االقتصادي یتمثل في البحث والتطویر 
)R&D (نمو اإلنتاجیة، وھو الذي یعتمد بدوره على تراكم رأس المال  كعنصر أساسي في

وھذا ما یؤكده تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة، حیث یشیر إلى أن استثمار الدول . البشري
الغربیة في قطاع البحث والتطویر قد حقق أعلى العوائد االستثماریة اإلجمالیة مقارنة مع 

من دخل الفرد في % ٤٥فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من . االستثمارات في الجوانب األخرى
  .تلك البلدان خالل عقد التسعینات یعود إلى التقدم الثقاني المحقق في تلك البلدان

    
وفي نفس سیاق نظریات النمو االقتصادي الحدیثة، جاء تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لیؤكد 

. لنمو االقتصادي وتولید العمالة وتعزیز التنافسیةعلى األھمیة المحوریة للمعرفة في عملیة ا
فاقتصاد المعرفة، كما یراه التقریر، یتطلب قیام نسق لالبتكار یقوم على اإلدارة الكفوءة لنقل 
التقانة واستیعابھا في المجتمع وتنشیط إنتاج المعرفة المؤدي إلى تولید تقانات جدیدة، وھو ما 

وفي ھذا اإلطار فإن التقریر یرى أن . التنمیة اإلنسانیة معًایحقق غایات الكفاءة اإلنتاجیة و
. االبتكار یمثل القاطرة األساسیة كما یمثل القاعدة الرئیسیة للمنافسة في األسواق العالمیة

فاالبتكار ھنا یعرف على أنھ القدرة على توظیف رأس المال المعرفي في إنتاج التقانة وتوظیفھا 
  .يفي عملیة النمو االقتصاد

    

  :سیاسات التصنیع والتقانة وأثرھا في تحفیز نمو االقتصادات العربیة



تمثل الھدف الرئیسي لسیاسات والتصنیع والتقانة في البلدان العربیة في نقل التقانة وتوطینھا 
وكانت الوسائل في تحقیق ذلك الھدف تشمل اقتناء . لتحقیق مستوى أعلى من النمو والتشغیل

قود شراء مع شركات أجنبیة، وتدریب العمالة المحلیة على اإلنتاج في تلك المصانع من خالل ع
إال أنھ وبعد أكثر من خمسة عقود في ھذا االتجاه . المصانع باستخدام وسائل اإلنتاج المقتناه

  :كانت النتائج كما یلي
معینة من  تغطیة احتیاجات السوق الحلیة أو بعضھا من المنتجات المصنعة محلیًا ولفترة         �

  . الزمن
  .تقادم التقانات المستخدمة في المصانع حولھا إلى مؤسسات غیر قادرة على المنافسة         �
  . انتھاج سیاسات الحمایة للمنتج الوطني         �
أصبحت الصناعات تشكل عبئا على االقتصادي الوطني وعامل استنزاف للثروات الوطنیة    �

  .االقتصادي والتنمیة بشكل عام وسببًا رئیسیًا لضعف النمو
    

وتركزت المعالجات في شكل سیاسات وبرامج إصالح احتوت على تحریر االقتصاد والتجارة 
خالل عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي وتشجیع االستثمار األجنبي المباشر 

...). مصر ، تونس( ان وتوفیر البیئة المناسبة للشركات متعددة الجنسیات للعمل في بعض البلد
  :إال أن نتائج تلك السیاسات والمعالجات أخفقت في تحقیق ھدف نقل التقانة وتوطینھا بسبب

احتفاظ الشركات األجنبیة بأجزاء من عملیات اإلنتاج ذات الكثافة المعرفیة والمتطلبات    �
  . العالیة في مستوى مھارة الموارد البشریة

قطاع الصناعي، رغم أن إجمالي التكوین الرأسمالي الثابت في انخفاض اإلنتاجیة في ال   �
تریلیون دوالر، وانخفاض اإلنتاجیة  ٢.٥المنطقة العربیة خالل العقدین الماضیین بلغ أكثر من 

  .من إجمالي القوى العاملة% ٥٠في القطاع الزراعي رغم أنھ یستحوذ على 
لم یتعد صافي االستثمار األجنبي  ٢٠٠١ تدني حجم االستثمار األجنبي المباشر، ففي عام   �

  .من إجمالي الناتج المحلي لمعظم البلدان العربیة% ٢المباشر نسبة 

   

  حجم صافي االستثمار األجنبي المباشر

  م٢٠٠١كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربیة لعام 

الدول
االستثمار األجنبي 

  المباشر
)$ملیون (

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

)$ملیون (

صافي االستثمار األجنبي 
الناتج المحلي/ المباشر

٢٣٧١٦٥٠٠1.43قطر

0.12-٤٠٣٢٨٠٠-الكویت

0.29-١٠١٣٤١٠٠-لیبیا

٢٠١٨٦٥٠٠0.01السعودیة

٤٩١٩٨٠٠0.24عمان

٢٤٩١٦٧٠٠1.49لبنان

١٦٩٨٨٠٠1.92األردن

٤٨٦٢٠٠٠٠2.43تونس

١١٩٦٥٤٧٠٠2.18الجزائر



٢٠٥١٩٥٠٠1.05سوریا

٥١٠٩٨٥٠٠0.51مصر

٢٦٥٨٣٤٢٠٠7.77المغرب

٥٧٤١٢٥٠٠4.59السودان

2.20-٢٠٥٩٣٠٠-الیمن

  ، تقریر التنمیة البشریة٢٠٠٣البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،: المصدر
     
  : یعود ذلك إلى عدد من األسباب من أھمھا التدھور؟  لماذا ھذا  
  .غیاب سیاسات وطنیة للعلم والتقانة         �
  .عدم وجود نظم فعالة لالبتكار         �
ضعف مؤسسات البحث والتطویر من جانب وضعف العالقة بین تلك المؤسسات وقطاعات    �

  . المجتمع اإلنتاجیة والخدمیة
في جوانب البحث والتطویر أو في اإلنتاج والترویج للبحث  غیاب النشاطات االبتكاریة   �

  . العلمي وتوظیف نتائجھ في التنمیة
    

  : تحدیات أمام اقتصاد المعرفة في البلدان العربیة
تتجلى أھم التحدیات فیما یسمى بالبنیة االقتصادیة واالجتماعیة في البلدان العربیة والمتمثلة في 

  :اآلتي
، فالبعض یعتمد بشكل كلي "استخراج النفط"تسم باستنضاب المواد الخام نمط اإلنتاج الم   �

، والبعض یمثل فیھ النفط نسبة عالیة من الموارد، )الدول المنتجة للنفط ( ومباشر على النفط 
  .وأخرى تعتمد على تحویالت العاملین في دول النفط

، مما یعني انخفاض الطلب )تھالكیةالزراعة، السلع االس( تركز اإلنتاج في األنشطة األولیة    �
  .على المعرفة واالستثمار فیھا، وبالتالي تعطیل منظومة المعرفة وافتقار النشاط االقتصادي لھا

تدنى معدالت النمو االقتصادي وصغر حجم الناتج المحلي األجمالي العربي والذي وصل    �
ملیار  ٥٥٩(  ج المحلي ألسبانیام، یزید قلیًال عن النات٢٠٠٠ملیار دوالر في عام  ٦٠٤إلى 

  ).ملیار دوالر ١٠٧٤( من الناتج المحلي اإلیطالي % ٦٠، بینما یكاد یشكل )دوالر
     

  م٢٠٠١-١٩٩٠، ٢٠٠١-١٩٧٥معدل نمو دخل الفرد خالل الفترات 

ترتیب الدول حسب 
مؤشر التنمیة البشریة

  متوسط معدل نمو دخل الفرد
٢٠٠١-١٩٧٥

  معدل نمو دخل الفرد
٢٠٠١-١٩٩٠

عاليمستوى 
١.١١.٩البحرین 

----قطر
-١.٠-.٧الكویت

-١.٦-٣.٧اإلمارات
متوسطمستوى 

----لیبیا
-١.١-٢.١السعودیة 

٢.٣٠.٦عمان 



٤.٠٣.٦لبنان
٠.٣٠.٩األردن
٢.٠٣.١تونس

-٣.٠--فلسطین المحتلھ
٠.١-٢.٠الجزائر
٠.٩١.٩سوریا
٢.٨٢.٥مصر

١.٣٠.٧المغرب
١.٤-١.٠جزر القمر

٠.٨٣.٢السودان 
منخفضمستوى 

٢.٤--الیمن
-٣.٦-٤.٦جیبوتي

٠١.٢موریتانیا
UNDP, Human                        :المصدر Development Report, 2003  

    
الصلھ بینھا وكثافة المعرفة، غلبة المشروعات الصغیرة وغیر النظامیة والتقلیدیة وفقدان     � 

  . مما یؤدي إلى تدني القیمة المضافة لالبتكار والمعرفة في العملیة اإلنتاجیة لتلك المشروعات
تدنى مستوى التنافسیة لالقتصادات العربیة، بسبب غلبة القطاع العام على النشاط    �

مایة، مما أدى إلى إضعاف االقتصادي وغیاب الشفافیة والمساءلة وقلة االنفتاح واعتماد الح
  . حافز اإلنتاجیة وتوظیف المعرفة في ھذا الشأن

انخفاض اإلنتاجیة للعامل في البالد العربیة، فالبیانات تشیر إلى أن إنتاجیة العامل في البلدان    �
  .في كل من كوریا واألرجنتین   العربیة تقل عن نصف مستواھا

لذي یؤثر جوھریًا على النمو االقتصادي وعلى سوء توزیع الدخل والثروة والقوة وا   �
فالبیانات تشیر إلى تركز الدخل والثروة في أیدي فئة . تخصیص الموارد الكتساب المعرفة

وھذا . محدودة رغم تحقق نموًا اقتصادیا مقبوال في العدید من البلدان العربیة، وخاصة النفطیة
میة اإلنسانیة في البالد العربیة، ولذلك فإن ما یفسر ضعف الترابط بین النمو االقتصادي والتن

  : طبیعة النمو االقتصادي الذي ساد عقب الطفرة النفطیة یوصف بأنھ
والذي یجسد حالة استفادة شریحة األغنیاء والمیسورین من عوائد النمو، بینما یقبع : النمو القاسي

البرازیل، : أمثلة(فقر المدقع المالیین من أفراد المجتمع عند المستویات المتدنیة للمعیشة وال
  ....). المكسیك

توصیف لحالة النمو االقتصادي الذي ال یصاحبھ توسع في المناخ الدیمقراطي : النمو الخانق
وتمكین المرأة، وھذا النوع من النمو االقتصادي ساد في العدید من البلدان التي تقدمت خطوات 

تسمت بالقمع واالضطھاد وأخرست األصوات في الجانب االقتصادي لكن انظمتھا السیاسیة أ
أمثلة تشیلي ، جنوب . (الداعیة لمزید من المشاركة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

  .....).أفریقیا
    

  : الدروس المستفادة –اتجاھات النمو في االقتصاد الیمني 
الیمن عن مثیالتھا في واتجاھات النمو االقتصادي والتنمیة اإلنسانیة في    ال یشذ كثیرًا واقع

فخالل الثالثة عقود الماضیة، مر االقتصاد الیمني بعدد من الدورات . المنطقة العربیة
االقتصادیة حقق فیھا معدالت نمو عالیة في النصف الثاني من عقد السبعینات تاله ركود 
طقة اقتصادي خالل عقد الثمانینات حتى منصف التسعینات، بسبب الركود االقتصادي في من



الخلیج وعلى المستوى العالمي، باإلضافة إلى ما واجھھ االقتصاد من آثار سلبیة عقب حرب 
معظمھم  -وعودة قرابة ملیون مغترب كانوا یعملون في دول الخلیج ،١٩٩٠الخلیج الثانیة في 

كما أن % ٥.٩فخالل عقد التسعینات بلغ متوسط النمو االقتصادي حوالي . في السعودیة
من تركیبة الناتج المحلي % ٥٠تشكل أكثر من ) النفط( لتقلیدیة واالستخراجیة القطاعات ا

  . اإلجمالي
    

  مساھمة القطاعات االقتصادیة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

  م٢٠٠٠- ١٩٩٠خالل الفترة 

القطاعات
  إلى نسبة

% الناتج المحلي
  معدل النمو

%
المساھمة في معدل نمو نسبة

%الناتج المحلي 
١٩.٠٥.٩١.١الزراعة
  الصناعة

تحویلیة  ،استخراجیة( 
(

٣٣.٣  
  

٧.٣٢.٤

٤٧.٧٥.٠٢.٤الخدمات
  النمو االقتصادي في الیمن –م ٢٠٠٢البنك الدولي : المصدر 

    
حقق االقتصاد معدالت نمو موجبة بلغت بالمتوسط حوالي ، ٢٠٠٠ -١٩٩٥ خالل الفترةو  
السیاسي وتبني برنامج اإلصالحات االقتصادیة وتوفر الدعم الفني ، نتیجة توفر االستقرار %٥

  .والتنموي من المانحین وتزاید النشاط االستثماري للقطاع الخاص
    

ومع بدایة العقد األول لأللفیة الثالثة، تم بلورة العدید من األطر والوثائق الوطنیة الھادفة إلى 
مو وتخفیض معدالت البطالة والفقر في المجتمع تحسین إدارة االقتصاد الكلي لتعزیز فرص الن

الدولة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني،  –بالشراكة مع كل أطراف التنمیة 
          . المانحین

    
تقوم على أساس تحقیق معدل نمو اقتصادي حقیقي ال یقل  ٢٠٢٥فالرؤیة االستراتیجیة للیمن 

وھذا الھدف المحوري یتطلب أن یصاحبھ . لقادمینخالل العقدین ا  سنویًا% ٩بالمتوسط عن 
تطور في الجوانب االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لتحقیق الغایة الشاملة للرؤیة االستراتیجیة 

بتنوع اقتصادي وتطور    وھي االنتقال بالیمن إلى مجموعة الدول متوسطة التنمیة اإلنسانیة
سیاق فإن محور النمو االقتصادي في الرؤیة وفي ھذا ال. اجتماعي وثقافي ومعرفي وسیاسي

  :ینظر إلیھ من بعدین 
زیادة وتیرة النمو بشكل عام وھذا یحتاج إلى تحریك عملیة النشاط في كل من القطاعات : األول

  .التقلیدیة والواعدة
الثروة السمكیة، : توسیع القاعدة االقتصادیة وتحفیز النمو في القطاعات الواعدة مثل: الثاني

  .سیاحةال
    

وفي سبیل ترجمة تلك الغایات االستراتیجیة إلى أھداف وبرامج عمل متوسطة المدى، جاءت 
متضمنة أھداف محددة على المستوى الكلي وعلى  ٢٠٠٥-٢٠٠١الخطة الخمسیة الثانیة 

  : المستوى القطاعي كما یلي
  .سنویًافي المتوسط % ٥.٦في الناتج المحلي یصل إلى    تحقیق نمو حقیقي        -
  .في المتوسط سنویًا% ٨زیادة في معدل نمو القطاعات غیر النفطیة إلى         -



لتتوسع % ١٣-٦التركیز على قطاعات اإلنتاج السلعي لتحقیق معدل نمو یتراوح بین معدل         -
  .االقتصاد ومصادر الدخل

    
غة لألھداف الكمیة وفي نفس االتجاه احتوت استراتیجیة التخفیف من الفقر على إعادة صیا

المحددة في الخطة والتي كانت أكثر طموحًا حیث استھدفت تحقیق معدل نمو سنوي في الناتج 
% ٦.٣في المتوسط وتحقیق معدل نمو في القطاع غیر النفطي عند مستوى % ٤.٧المحلي یبلغ 

  ً. سنویا
    

   ٢٠٠٣-٢٠٠١اتجاھات النمو المحققة خالل الفترة 
والصادرة عن ) ٢٠٠٥-٢٠٠١( ة لمراجعة وتقییم الخطة الخمسیة الثانیةتشیر التقاریر السنوی

أن معدالت النمو على مستوى االقتصاد الكلي وعلى  وزارة التخطیط والتعاون الدولي، إلى
ما استھدفتھ الخطة أو مأدنى  مستویاتعند  تتحقققد القطاعات االقتصادیة المختلفة  ىمستو

م ٢٠٠٣-٢٠٠١فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي خالل الفترة . استراتیجیة التخفیف من الفقر
كما أن متوسط . نقطة مئویة عن المستھدف في الخطة ١.٤بالمتوسط، وبفارق % ٤.٢٣حوالي 

خالل الفترة ویقل عن المعدل % ٤.٤معدل النمو في القطاعات غیر النفطیة لم یتجاوز 
 ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ك فإن توقعات النمو لألعوام نقطة مئویة، إضافة إلى ذل ٣.٦المستھدف بحوالي 

بالمتوسط، واستمرار  ٣.١تشیر إلى تراجع معدالت النمو في الناتج المحلي الحقیقي إلى حوالي 
    . م٢٠٠٥في عام % -٦.٧٤تحقیق معدالت نمو سالبة في القطاع النفطي تصل إلى 

  (%)             ٢٠٠٣-٢٠٠١خالل الفترة  معدالت النمو

  ٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥
٤.٤٣٤.٥٦٣.٩٣٤.٢٠٣.٢٧٣.٠٦الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

٣.٥١٥.١٨٤.٥٨٤.٥٨٤.٥٩٤.٦٤لقطاعات غیر النفطیةا
-٦.٦٤-٩.٤٣١.٣٢٠.٤١٢.١١٤.٢٠الناتج المحلي للقطاع النفطي

   ٢٠٠٣، الجھاز المركزي لإلحصاء: المصدر
    

، فإن معدل نمو دخل )سنویا% ٣.٥حوالي (وھذا یعني أنھ في ظل معدل نمو سكاني مرتفع 
الفرد ظل ثابتا خالل الفترة الماضیة وقد یصبح سالبا في الفترة المتبقیة من الخطة الخمسیة 

  .الثانیة واستراتیجیة التخفیف من الفقر
    

  : إلى نوعین من األسباب معدالت النموفي تراجع عود الوی
في أھم القطاعات غیر النفطیة مثل الزراعة وصناعة تكریر  تتمثل تباطؤ معدالت النمو :مؤقتة

  .كما یوضح الجدول ،النفط وقطاع التجارة
    

  :لتدني معدل النمو منھاھیكلیة  وھناك أسباب
النفط وتكریره    ، فاستخراج"بنمط اقتصاد الریع"إن نمط اإلنتاج السائد یتسم بما یسمى    �

وتصدیره یشكل المصدر الرئیسي لتحریك النشاط االقتصادي في عدد من القطاعات، حیث 
من إیرادات % ٧٠من تركیب الناتج المحلي، وحوالي % ٣٠یساھم القطاع النفطي بما نسبتھ 

من إجمالي الصادرات وتمثل % ٩٠ا أن عوائد الصادرات النفطیة تزید عن الموازنة العامة، كم
  .حتیاطیات من النقد األجنبيالمصدر الرئیسي لال

إن جزءًا كبیرًا من النشاط االقتصادي یتركز في القطاعات التقلیدیة من األنشطة األولیة    �
من القوى % ٥٤أكثر من من الناتج المحلي ویستحوذ على % ١٥فقطاع الزراعة یساھم بنسبة 

من إجمالي الصادرات الیمنیة، كما % ٣العاملة، إال أن مساھمة الصادرات الزراعیة ال یتجاوز 
أن معظم إن لم یكن كل النشاط الصناعي مخصص إلنتاج السلع االستھالكیة التي تعتمد إلى حد 



معظمھا في كل  كبیر على رخص إنتاج من شركات أجنبیة وھذا یعني قلة الحاجة إلى معرفة
         .ھذه األنشطة، وال تمثل المعرفة مدخًال أساسیًا في النشاط االقتصادي التقلیدي أو الحدیث

المؤسسات والشركات اإلنتاجیة الخاصة یغلب علیھا النمط العائلي أو الفردي مما یعني ندرة    �
حریك النشاط اإلنتاجي نعدام الحاجة إلى التراكم المصرفي لتاالشركات المتوسطة والكبیرة، و

  .فیھا
سؤ توزیع الدخل بین شرائح المجتمع، والذي یفي وفقًا ألدبیات التنمیة صعوبة تحقیق    �

% ٤٣اقتصادي مرتفع في ظل انتشار معدالت الفقر والبطالة، فالبیانات تشیر إلى أن حوالي 
ني تركز الدخل في مما یع ٠.٣٦لم یتجاوز " معامل جیني"من األسر تعیش تحت خط الفقر وأن 

  . شرائح محدودة في المجتمع
    

  :أھمیة الترابط بین النمو االقتصادي المنشود والتنمیة اإلنسانیة
یمثل ھدف تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع جوھر الخطط واالستراتیجیات الوطنیة المقرة 

شھ في تقاریر والتي تمثل برنامج عمل الحكومة خالل السنوات القادمة، ومن خالل ما تم نقا
التنمیة اإلنسانیة الدولیة والعربیة استنادًا إلى تجارب العدید من الدول، فإن تحقیق معدل نمو 

اقتصادي عالي یجب أن ینظر إلیھ على أنھ وسیلة لتحقیق ھدف حقیقي أكثر وھو تحقیق مستوى 
یات النمو أعلى من التنمیة اإلنسانیة، وھذا األمر یتطلب إعادة صیاغة برامج واستراتیج

  :االقتصادي بما یضمن
توسیع الفرص المدرة للدخل لشرائح المجتمع المختلفة، وھذا یحتاج إلى التركیز على أنماط    �

النمو المولد لفرص العمل واالستثمار في المجاالت كثیفة العمل، لضمان تخفیف الفقر من جانب 
  .والحد من البطالة من جانب آخر

ویتحقق ذلك من . زیع الموارد بین القطاعات العام والقطاع الخاصضمان المساواة في تو   �
الوطنیة واألجنبیة، وفي المقابل تخصیص  –خالل تھیئة البیئة المناسبة لالستثمارات الخاصة 

نسب أعلى ومقبولة من اإلنفاق العام في راس المال البشري وتحدیدا في قطاعات التعلیم 
  . والصحة

البنیة التحتیة  -شرائح المجتمع من الحصول على األصول المنتجة توفیر الفرص لمختلف   �
ومؤسسات   واالئتمان، وضمان مشاركة كل األطراف في عملیة اتخاذ القرار وخاصة المرأة 

  .المجتمع المدني
المشروعات الصغیرة والقطاع غیر الرسمي المنتج في مجال الحصول على  تعزیز امكانات   �

تقنیات حدیثة والتأھیل والتدریب باإلضافة إلى االئتمان المناسب لتطویر منتجاتھا وزیادة إنتاجیة 
  . العاملین فیھا

                                   
  :آفاق النمو االقتصادي

والخطة الخمسیة الثانیة وما أكدتھ استراتیجیة التخفیف من  وفقًا لتوجھات الرؤیة االستراتیجیة
الفقر، لتحقیق معدالت نمو اقتصادي عالیة وللدفع بعجلة النشاط االقتصادي إلى مستویات 

  :والمنطلقات االستراتیجیة التالیةمتقدمة في المدى المتوسط والبعید، فإنھ البد من اعتماد األسس 
قتصادي المنشود مولدًا لفرص العمل ویساھم في الحد من البطالة أن یكون النمو اال         �
  .أوساط القوى العاملة   في
التقلیل من االعتماد على العوائد النفطیة للحد من أثار التقلبات السلبیة على األوضاع          �

  .االقتصادیة
ا القطاعات الواعدة في تفعیل مصادر النمو غیر التقلیدیة وتعظیم المزایا التي تتمتع بھ         �

  .االقتصاد
لضمان والجھات المانحة واالقتصادات المزدھرة في العالم تعزیز الشراكة مع دول الجوار    �

  .لتمویل االستثمار العام والخاص للنھوض بالنشاط االقتصاديتدفق رأس المال 


