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 السكان والتنمية المستدامة
 

 تمهيد:
  من. فاالنتقنا  2030رؤينة مصن   أهندافرئيسي من   هدفإن تحقيق "اقتصاد كفء قادر على المنافسة" هو 

 هناية تؤهلولة نامية إلى دولة متقدمة ال يمك  تحقيقه إال من  الن   اقتصناد كنفء يلنم  لمصن  تحقينق تنمينة اقتصنادد

، OECDيننة المتقدمننة والتعمتنناق االقتصننادية الهامننة وعلننى رأاننها منامننة التتنناون االقتصنناد  والتنمللنندو  ل نلننما  

ع التنموية بش ية وتنهض بخصائص السكان التتليمية والصحية، مع تحقيق عدالة توزيع المنافوتمك  م  إحداث تنمية 

 حقيننق تنميننةبنني  أفنن اد العيننل الحننالي، ودونمننا إألحنناف لحننق افأليننا  القادمننة فنني االاننتمتاي بننالموارد ال  يتيننة، أ  ت

 اقتصادية مستدامة.

مستوياق الندالو  في بتحس   مو االقتصاد  المصحوبيت لب نعاح التنمية االقتصادية وااتدامتها تحقيق النو

ح، حينط يت لنب نعناح عملينة التنمينة االقتصنادية واانتدامتها  ،والتتلني  والخندماق التامنةوالصحة  إال أن هناا لنيك كافينا

تحقيق متدالق نمو م  د في نصيب الف د م  الننات  المحلني امألمنالي، مصنحوبا بت نوي  ال نينة االقتصنادية الحاكمنة 

غين  أنننه لنن  تنننعل إال دو  قليلننة ام ننل كوريننا  تحقينق التدالننة فنني توزيننع النندالو  وتحسنن  افداء المؤاسنني وامدار .و

وتايوان والصي ( في تحقيق نمو يتس  بالتدالة في توزيع الدالو  ال   عملياق التنمية االقتصادية، وفيما عدا ذلن  فقند 

افالي ة تزايداح في عند  المسناواة والنمنو غين  المتنوازن وتزايند عند  صاحب التنمية في الدو  التي تقدمت ال   الفت ة 

 . 1التدالة في توزيع الدالو 

ؤد  علنى ينفتلى ال غ  م  أن نا ياق النمو النيوك ايكية كاننت تنؤم  بنان النمنو المتواصنل فني دو  التنال  

أن  ، إالSteady-Stateتوياق ال  نناق بنني  دو  التننال  المختلفننة عننند مسنن Convergenceالمنندا ال ويننل إلننى حنندوث تقننارب 

من  ي حقيقنة اففنالتع بة الواقتية أث تت عد  صحة هاه الف ضية، حيط ل  يؤد النمو المتواصل في دو  التال  المختلفة 

ي  حنالندو  المتقدمنة تقندما فني  قحينط ازداد Divergence إلنى تحقنق التقنارب، بنل علنى التكنك من  ذلن  حندث ت اعند 

لننى إفنني الحفنناى علننى متنندالق نمننو م نن دة ومتسننارعة نانن اح الفتقارهننا  -منن  ضننمنها مصنن   -اميننة أالفقننت النندو  الن

قند المت فنة. وافدواق التي تمكنهنا من  اللحنار ب كنب الندو  المتقدمنة ومواك نة تحندياق التولمنة والتقند  التكنولنوألي و

 أن ذلنن  ي ألننع بالدرألننة افولننى لتنصنن إلننى  Endogenous Growth Theoriesأشننارق نا ينناق النمننو النننابع منن  الننداالل  

لنى م حلنة المت فة والتقد  التكنولنوألي النا  يمكن  الندو  المتقدمنة من  مواصنلة عملينة النمنو الم ن د دون الوصنو  إ

 ي  الدو .ال  اق، وأن عد  حصو  الدو  النامية على هاه المت فة هو الا  يؤال ها مما يؤد  إلى حدوث الت اعد ب

اد " وقننند حنننددق افمننن  المتحننندة المسنننة أننننواي مننن  النمنننو االقتصننناد  غيننن  المسنننتدا  أو "النمنننو غيننن  االقتصننن         

Uneconomic Growth :والا  تفور تكاليفه المنافع منه، وهي ، 

 النمو الا  ال يوف  وىائف Jobless Growth 

 النمو القااي الا  ينفع افغنياء على حساب الفق اء Ruthless Growth 

 مو الا  ال ي زمه تواع في الديمق اطية وتمكي  افف ادالن Voiceless Growth 

 النمو ب  ألاور أ  النمو الا  يسحق الهوية ال قافية للشتب Rootless Growth 

 ةالنمو االقتصاد  ب  مستق ل نتيعة ت ديد افأليا  الحالية للموارد التي تحتاألها افأليا  القادم Futureless Growth  
 

الم النب  ينناي  وهنو 25تحقينق التنمينة االقتصنادية المسنتدامة يتماشنى منع منا ننادق بنه وأكندق علينه ثنورة  إن

متيشننية والح يننة والتدالننة االألتماعيننة" فنني إشننارة إلننى ضنن ورة تحسنني  افحننوا  ال التنني ال  ثننة ال ئيسننية وهنني: "

 اه الم النبمشناركة السياانية. ويت لنب تحقينق هنواالقتصادية والتوزيع التاد  للدالو ، إلى ألانب حقور المواطننة وال

 اس اقتصناد تاايك دولة ديمق اطية تقدر حقور افف اد وايادة القانون، فإن تحقيق ذل  ل  يت  إال فني ىنل وألنود أان

وزينع تقو  وكفء يقو  على أااس متايي  التدالة وتساو  الف ص وألودة الحوكمة وامدارة. وذلن  حتنى ينت  ضنمان 

فني  ا كنان التهندالتنمو  بشكل عاد  على كافة فئاق المعتمع وعد  ااتحواذ فئاق متينة ب مار التنمينة م لمنثمار العهد 

 الناا  ال ائد. 

ومن  هننا، وفني انن يل تحقينق التنمينة االقتصنادية المسننتدامة تت لنع ال ؤينة إلنى ت ننني نمنوذ  ألديند يتتمند علننى 

اق النمو الحدي ة، مع تحديد معموعة م  الم ادئ وال وابت التامة م األتة التعارب الدولية الناألحة واالتسار مع نا ي

                                                
1International Food Policy Research Institute (IFPRI), Development Strategy and Governance Division, "Economic 

Transformation in Theory and Practice", 2008, p.9, available online at: 

  http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00797.pdf 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00797.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00797.pdf
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التي اتحك  عملية النمو ال   التش ي  عامنا القادمنة، وت نني مندالل ألديند لتحقينق طفن ة اقتصنادية فني التشن ي  عامنا 

 واالنتقا  إلى مصاف الدو  المتقدمة.  2030القادمة، بما يمك  م  تحقيق رؤية مص  

" من  أقتصاد كفء  قفادر ى فل المنا سفةويمك  التت ف على حا  االقتصاد المص   وتحديد متايي  أهداف "

 ال   المؤش اق التالية:
 

    المحلنني النمننو متنند  ت ننور( 11ي نني  الشننكل رقنن  امعففدا النمففو 

 .2011/2012 حتنننى 2000/2001 مننن  الفتننن ة الننن   امألمنننالي

% 7.5 عن  قلي ال نمو متد  تحقيق 2030وتستهدف رؤية مص  

. تقننع مصنن  حاليننا فنني 2030-2010 الفتنن ة النن   المتوانن  فنني

الم ت ة الساداة والتش ي  فني ت تينب دو  التنال  من  حينط حعن  

، كمننا تقننع فنني الم ت ننة رقنن  مائننة 2010النننات  المحلنني امألمننالي 

ح محصناء  2010د لتنا  وأربتة من  حينط متوان  دالنل الفن  اوفقنا

 صندور النقد الدولي(. 

 

 التنني الدوليننة التعننارب علننى بننناء المتنند  هنناا تحدينند تنن  وقنند 

 يتعناوز عنندما تتحقنق leapfrog االقتصنادية ال فن اق أن إلنى تشي 

 انننواق، ثمنناني عنن  تقننل ال لمنندة% 3.5 امألمننالي المحلنني النننات 

 الن   من  ،Economic Miracle االقتصنادية المتعنزاق تتحقنق بينمنا

 متنند  علننى المحافاننة

 عن  يقل ال حقيقي نمو

 عنن  تقننل ال لمنندة 7%

 . عاما 25

   5: ي نني  العنندو  رقنن  انصففيا الدففرد مففت النففاي  المح فف  ا  مففال )

متوا  نصيب الف د م  النات  المحلي امألمالي مقارنة ب تض الدو  

 متوا  في انو  نمو تحقيق 2020المختارة. وتستهدف رؤية مص  

 ،2030 عنا  حتنى المتوان  فني% 5 عن  يزيند بمنا الف د اننويا دالل

 .2030 في للف د دوالرا 5900 حوالي لي لغ

  الفض متندالق ال  النة إلى  2030: تهدف رؤية مص  معدا البطالة

. كمنا تسنتهدف الوصنو  بتندد 2030% بحلو  عنا   3إلى حوالي  2010عا   %9التي بلغت م  مستوياتها الحالية 

د نس ة المشتغلي  م  إألمالي قوة التمل ومتدالق النمو بها مؤش اح أليداح حو  مليون عامل، حيط تت 32 التاملي  إلى

مد  قدرة اور التمل علي توفي  ف ص عمل ألديدة، وااتيتاب الوافدي  العدد. وتم  ِّل نس ة المشنتغلي  من  إألمنالي 

 .20102عا  مشتغل وذل  في  مليون 23.8حيط بلغ إألمالي المشتغلي  % 91قوة التمل فى مص  نحو 

    ت نننور متننند  12ي ننني  الشنننكل رقننن  ا االدخفففار المح ففف  معفففدا )

والمستهدف فني  الحالياالدالار المحلى إلى النات  المحلى امألمالي 

إن الوصننو  إلننى متنند  نمننو اقتصنناد  ال يقننل عنن  . حيننط 2030

يت لب متدالق ادالار اننوية ال تقنل  2030% انويا حتى عا  7.5

لتحقينننق متننند  التننن اك  ال أانننمالي  2030% حتنننى عنننا  30عننن  

 وذل  م  ال   ا ل م تك ة الم لوب ل فع متدالق النمو االقتصاد . 

 ومستدامة ل فع متدالق الت اك  ال أامالي، أالاا في االعت ار النافاة
                                                

يتاب  انينة فنى اانتال غ  م  االهتما  بتنمية ق اي الصنناعاق التحويلينة فنى مصن  الن   ااوننة افالين ة إال أننه ألناء فنى الم ت نة ال ىعل 1

نحنو  2005عنا   ، بينما بلغت تلن  النسن ة فنى2010% فق  م  التمالة ال   عا  12.1التمالة وحيط بلغت نس ة المشتغلي  بال  النشاط  

ذ ق ناي ، بينمنا يسنتحو2005مقارننة بتنا   2010حدوث زيادة ملحوىة في نصيب هاا الق ناي من  التمالنة فنى عنا  % فن حظ عد  11.5

امى % بنني  عنن2.5، بمتوانن  متند  نمننو 2010( عننا  %28.2الزراعنة والصننيد علننى النسن ة افك نن  منن  التمالنة فننى االقتصنناد المصن اا

 رألاق النارينةتعارة العملة والتعزئة وإص ح الم ك اق ذاق المح كاق والند ، وألاء كل م  ق اي التشييد وال ناء وق اي2010و  2005

 .% لك  منه 11.3فى الم ت ة ال ال ة م  حيط ااتيتاب التمالة وذل  بنس ة  

 الدولة
متوا  نصيب الف د م  النات  المحلي 

 امألمالي األف دوالر(

 28,5 إا ائيل

 20,8 كوريا

 21,5 ال  تغا 

 18,2 تشيلي

 10,1 ت كيا

 2,7 مص 

3.2

1.8

5.1

4.7
7.2

7.1

6.8
4.5

4.1

3.2

3.2

3.5

0

5

10

2
0
0
0
/2
0
0
1

2
0
0
1
/2
0
0
2

2
0
0
2
/2
0
0
3

2
0
0
3
/2
0
0
4

2
0
0
4
/2
0
0
5

2
0
0
5
/2
0
0
6

2
0
0
6
/2
0
0
7

2
0
0
7
/2
0
0
8

2
0
0
8
/2
0
0
9

2
0
0
9
/2
0
1
0

2
0
1
0
/2
0
1
1

2
0
1
1
/2
0
1
2

 وزارة التخ ي  والتتاون الدولي المصدر 

 (11شكل رق  ا

ر متدَّ  النمو الحقيقي للنات  المحل ِّي امألمالي  ت وُّ

 (2012/2011 -2001/2000المص   ال   الفت ة ا

 (5رق  ا  ألدو 
 2010عا  متوا  دالل الف د 

 

 

Source: World Development Indicators, 2010. 
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 و المتندالقالديمع افية التي اتشهدها مص ، وحتى تتحقق التوائد م  هاا التنص  في اما اي بمتدالق النمنو نحن 

 الم ألوة.
 

 ف ص تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة  2. 3

  ، بنل واحنت تؤكد التديد م  التقاري  الدولية على قدرة االقتصاد المص   على اللحار ب كب الدو  المتقدمة

 - ين  مكانة متقدمة ضم  أك ن  اقتصنادياق التنال ، وتنواف  فن ص ك ين ة لنال ، الاصنة فني ضنوء التحنو  السيااني الك

لسنتي نحنو اية وتحسني  كفناءة المؤاسناق المصن ية واوالتوأله نحو الديمق اطية والح ية السيا -يناي   25عقب ثورة 

ئند النمنو القلاء على الفساد وأوأله الخلل التي كان لها م دود م اش  على ضتف أداء االقتصاد المصن   وت كنز عوا

 (. 2في أيد  فئاق محددة وتزايد التفاوق في توزيع الدالو ، كما ي ي  امطار رق  ا
 

ذا ما إ –تي لمص   ل  تاق م  ف اغ، فمص  لديها التديد م  المقوماق الإن هاه التوقتاق لنمو االقتصاد ا

 اتم ل ف صا داعمة لتحقيق هاا الهدف، وم  أه  هاه الف ص ما يلي:  -اات م ق أليدا 
 

 
 

 

 (6ألدو  رق  ا 

 2050و  2010حع  النات  المحلي امألمالي فك    عش  اقتصادياق متوقتة في التال  في 

 

2010 2050 

 حجم النايح الدولة الترييا
 )يري يون دوالر( 

 حجم الناي  الدولة الترييا
 (2010بالقيمة الشرائية لعام  -)يري يون دوالر 

 85.97 الهند 1 14.12 الوالياق المتحدة 1

 80.02 الصي  2 9.98 الصي  2

 39.07 الوالياق المتحدة 3 4.33 اليابان 3

 13.93 اندونيسيا 4 3.92 الهند 4

 11.58 ال  ازيل 5 2.91 ألمانيا 5

 9.51 نيعي يا 6 2.20 روايا 6

 7.77 روايا 7 2.16 ال  ازيل 7

 6.57 المكسي  8 2.16 المملكة المتحدة 8

 6.48 اليابان 9 2.12 ف نسا 9

 6.02 مص  10 1.75 إي اليا 10

 

 
Source: Citi, 2011. "Global Growth Generators: Moving Beyond 'Emerging Markets' and 'BRIC', Global Economics View, Citigroup.  

 ( 2امطار رق  ا

 توقتاق التقاري  التالمية ل قتصاد المص  
   توقع تق يCiti (2011)   ويتوقنع  ،.2050الدوا العشر األولل ذات أى ل معدالت نمو متوقعة  ف  أن تكون مص  ضم

 تشنمل أن يتوقنعحينط : 2030 عنا  بحلو  Global Growth generators (3G) (3G) النمو قاط ة للدو  مص  انلما التق ي  

 فيتنننا ، انني ي نكا، منغوليننا، اندونيسننيا، التنن ار، نيعي يننا، بنننع دي ، الصنني ، الهند،:مصنن  ألانننب إلننى النندو  هنناه

 مننا المقومناق من  تمتلن  نسن يا الفقينن ة الندو  من  التديند أن فكن ة علنى النمننو قناط ة الندو  توقتناق وتتاانك والفل ني ،

ومن  المتوقنع أن يصنل  .الم ئمنة السيااناق وات تنت المقومناق لتل  تن هت ما إذا متساري اقتصاد  نمو لتحقيق يؤهلها

 ت يلينون 6 حنوالي بمصن  المحلني الننات  حعن  دوالر أم يكي. كما توقع التق ي  أن ي لغ 5878متوا  دالل الف د إلى 

 (. 6كما م ي  بالعدو  رق  ا2050 عا  دوالر

  يوقع يقريرThe Business Insider  أن ينضم مصفر لنفادا النةبفة"Elite Club"    الفيا يضفم أكبفر ىشفر اقتصفاديات  ف

. وذلنن  فنني ىننل افتنن ا  قنندرة 2050وأن تحتننل الم ت ننة التاشنن ة منن  قائمننة النندو  افك نن  نمننوا فنني التننال  فنني  العففالم

% فنني المتوانن  النن   هنناه الفتنن ة، 7.2 -% 6.4االقتصنناد المصنن   علننى تحقيننق متنند  نمننو اقتصنناد  يتنن اوح بنني  

 .2050ليون دوالر عا  يت  6لي ل قتصاد المص   إلى ليصل حع  النات  المحلي امألما
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