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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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ُ
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل

ُ
ة للُجذ الِلي  ُصول الد 

ُ
الِقي األ

َ
  - ت

ً
ُع مثاال

ْ
ط

َ
 –الق

 ِإدريس سليمان مصطفى                                                                                    
131 - 152 

بي ربيعة 
َ
 دراسة في صورة املرأة   سلطة االستالب في شعر عمر بن أ

 ِإيمان خليفة حامد                                                                                           
153 - 166 

 مـظاهر العـنف فـي روايـة الـشاحنة ملحـمود سـعيد 

 بيداء حازم سعدون                                                                                           
167 - 188 

دراسة موضوعية  مراثي شواعر العرب في)معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم(

 و ِإيمان خليفة حامد دنيا عزيز محمد صالح                                                     فنية
189 - 224 

 دراسة سيميائية-العالمة املكانية في شعر عارف الساعدي

 و ِإسماعيل ِإبراهيم املشهداني   شفاء صالح سفر                                                      
225 - 244 

 وقفة مع املصطلح واملحتوى  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم

 دو ِإيمان خليفة حام دنيا عزيز محمد صالح                                                           
245 - 268 

حمد بن محجوب الرفاعي  )ت
َ
ي أ ِ

 
َحش 
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هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
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ُ
دِفْهِرْست ِ
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َ
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ُ
ْيَمن ف

َ
ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
ي امل
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدال                                                              و رفل نزار عبدالقادر باقيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              دالقادرو رفل نزار عب مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف                   اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  االجتماععلم  حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

راسة د -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو علفراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ياء أ

1095 - 1110 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1111 - 1142 

دراسة تحليلية  ى الحرف اليدوية الشرقيةالثقافة املادية الغربية وانعكاساتها عل

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  الغربية ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعية -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 شد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  حلول ابن ر 

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا سفة االستغراب )االستشراق املضادفل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف حسين ذنون                                                         لبرنارد لويس
 

د العال  سليم محم 
1297 – 1314 
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  التفاوت التنموي بني الشرق والغرب

 ةة حتليليَّدراسة اجتماعيَّ

 وحارث حازم َأيوب  اجلبورّي خليل ِإبراهيم

24/9/2022 تأريخ القبول:       14/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ب تجارب التنمية تختلف حول العالم بين الشرق والغرب من نواحي متعددة بسب ن  إ          
ا جعل م  م   ،ا من متغيرات اجتماعية واقتصاديةتأثير الظروف المحيطة بكل دولة وما يتبعه

لذلك يتوجب  ؛ما النامية منها تعاني من قصور في تجاربها التنمويةبعض الدول وال سي  
دعم بت والتحديات التي تواجها تجاوز العقبا َأجللدان الغرب مساعدة هذه الدول من على ب

م خدماتها بمختلف القطاعات لسكان ذلك ن تقد  أَ ى يتسنى لها خبرات عالمية حت  تجاربها ب
 المجتمع.
ز مباحث رك  بالتنموي بين الشرق والغرب ز بحثنا هذا على دراسة التفاوت وقد رك           
لالمبحث  فة التفاوت التنموي على ذكر بعض التجارب في الشرق والغرب لمعر منها  اأَلو 

ذلك إ لى  تد  َألثاني للوقوف على التحديات التي ، في حين جاء المبحث اينهمالحاصل ب
 عن تناول المبحث ، فضًل على مستوى دول الشرق َأمكانت نابعة من البيئة العالمية سواء 

نستطيع لر في تعزيز التعاون بين الدول تي كان لها دو عمدة االستراتيجية ال  الثالث للَ 
التركيز على  تقليل الفوارق برق والغرب لتفاوت التنموي بين دول الشتقليل اإ لى  الوصول
صلحات اقتصادية لرفع المستوى والقيام بإ   ،ة في ميادين التنمية االجتماعيةاالجتماعي  

 .المعاشي للدول النامية
 .تحديات التنمية، التفاوت التنموي، التنميةالكلمات المفتاحية:     

 

                                                 

 جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم علم االجتماع/طالب ماجستير. 
 ية اآلداب/جامعة الموصلقسم علم االجتماع/كل /ُأستاذ. 
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  :لدراسةاوال : تحديد موضوع ا
التغير غلب المجتمعات بسبب تأثير عملية التنمية عملية تحصل في أَ  ن  إ  

عملية سبق تنموي بين دول  الحياة للمجتمع العالمي حصولفي االجتماعي وما يلحظ 
مم ، وهذا ما تعكسه تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن المنظمة العالمية للأ العالم
ودول منخفضة  ،دول عالية التنمية ودول متوسطة التنميةإ لى  صنفت الدولذ إ   ؛حدةالمت  

التي  سبابثار لدى الباحثين فكرة دراسة التفاوت التنموي لمعرفة األَ ، وهذا ما أَ التنمية
 دول كانت تنميتها متوسطة في حين جاءت هناكجعلت دول التنمية فيها عالية بينما 

جابة على تساؤل ل ال  بحثنا هذا سيحاو  لذا فإن   ؛ةبمستويات تنمية منخفض أأخرىدول 
ى تبلغ مستويات مرتفعة عل التي جعلت التنمية في دول سبابمؤّداه:  ماهي المبررات واألَ 

ما الغربية منها بهذا ، وبماذا تتميز هذه الدول وال سي  الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
 متدنية.   َأو  ية متوسطةمر في حين احتلت دول الشرق بمستويات تنماألَ 

 :الدراسة َأهميَّةثانيا : 
 :الدراسة من جانبين َأهمي ةيتناول البحث 

حقل إ لى  ةمعرفي إ ضافةالنظرية : يمكن أن يشكل ما سيرد في هذا البحث  همي ة. األَ 1
 ال وهو حقل علم اجتماع التنمية .أَ من حقول علم االجتماع 

البحث خطوط عمل إ ليها  مكن ان تشكل النتائج التي توصلالميدانية : وي همي ة. األَ 2
 لبعض الدوائر والمؤسسات التي تسهم في تقليل التفاوت التنموي .

 البحث.  َأهدافثالثا : 
 :اآلتيةهداف األَ إ لى  يحاول البحث الوصول

 .التعرف على تجارب ذات تنمية عالية .1
 . التعرف على تجارب تنموية لدول عربية .2
 بأعد التحديات المشتركة للتنمية في الدول المتقدمة والدول النامية .إ لى  الوصول. 3
 إ يجادتسهم في  ال تي. تحديد التحديات التي تواجه التنمية في بعض الدول النامية 4

 التعاون التنموي بين الدول النامية والدول المتقدمة .
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 رابعا : منهج البحث ) المنهج االستقرائي (.
َأو  حكم كليإ لى  التوصل َأجلستقراء في البحث هو عملية تتبع الجزئيات من اال

العام وتتكون في إ لى  ذلك عن طريق الملحظة، أي: االنطلق من الخاصإ لى  الوصول
المبادئ وعلى ذلك فالجزء االكبر من المعرفة َأو  القوانينَأو  العملية االستداللية التعليمات

تجريبي مادام يتألف من تعميمات تجريها عن تجربتنا َأو  تقرائيالبشرية له طابع اس
 .(1)الحسنة

م عن الظاهرة في أي ان المنهج االستقرائي هو حكم كلي لوجود ذلك الحك
، اما كلها وهو االستقراء التام  واما اكثرها وهو االستقراء المشهور جزئيات ذلك الكل

بحسب قواعد " فرنسيس بيكون " و " بالناقص ويرى بعض الباحثين ان االستقراء و 
ه يحاول حصر علة ظاهرة ما في ظاهرة إ ذ إ ن  استيوارت ميل " هو البحث عن العلة من 

 المجهول من الجزئيإ لى  معينة وكان ارسطو قد عد االستقراء انتقاال من المعلول أأخرى
 .(2)الكليإ لى 

رية للحداث عن التفاوت ة وضرو ساسي  أَ وفر لنا المنهج االستقرائي رؤية وقد 
عاون بين الدول في التنموي بين الشرق والغرب وماهي المعوقات والتحديات التي تعيق الت

المعوقات الكبرى للتنمية َأبرز  إ لى دراسة الجزئيات تمهيدا للوصولبمسالة التنمية، 
 االسس االستراتيجية للتعاون بين الشرق والغرب. َأبرز  العالمية ومن ثم ذكر

لالمبحث   : نماذج من تجارب عالمية عن التفاوت التنموي اأَلوَّ
عن  اأَلوسطي بلدان الشرق في منطقة الشرق تختلف التجارب التنموية ف

ومن بينها القدرة في تحقيق ، التجارب في الغرب في القارة االوربية من نواح متعددة
ات التي تقوم بها الدول االنمائية على صعيد الغايات والمؤشرات، والمعالج هدافاألَ 

وسوف نتناول في هذا ، للنهوض بمجتمعاتها وتحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي
 المبحث نوعين من التجارب في الشرق وتجربتين في الغرب .

                                                 

، 1978د . احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  (1)
 .213ص
 . 25، ص1966د. مراد وهبة ، المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ،  (2)
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لالمحور   :: تجارب التنمية في الشرق  اأَلوَّ
 :أوال: تجربة العراق في التنمية

كردستان  إ قليمع ثلث منها في حكومة ( محافظة تق18إّن العراق يتألف من )
زية  والحكومات المحلية  ويتم تشاطر العائدات بين الحكومة المركقليم، وتديره حكومة ال  

وهي تحويلت برنامج التنمية ، اربع اليات اساسية متبعة للعمل في تمويل المشاريعب
تحقات البترو دوالر ومخصصات ومس، (2010ي التي بدا العمل فيها منذ العام )قليمال  

ومخصصات الحكومات المحلية من الموازنة ، (2011بدا العمل فيها منذ العام ) ال تي
مرتبطة بوزارة في الغير ، ومخصصات الدوائر (2004التي بدا فيها منذ عام )

 .(1)المحافظات العراقية
 دافَأهتحقيق  َأجلوتقوم وزارة التخطيط العراقية بتنسيق الجهود الوطنية من 

وتشكل لجان من المختصين في مجال التنمية بهدف وضع ، التنمية وخططها ومشاريعها
وتشكيل ، وغايات التنمية في خطط التنمية َأهدافاالليات والمسارات الصحيحة لدماج 

ولجنة ، التنمية تتولى وضع السياسات التنموية والبرامج اللزمة َأهدافخلية لمتابعة 
وتقدم الفرق ، التنمية ولجان فرعية في كل المحافظات َأهدافحقيق وطنية لمتابعة ورصد ت

 هدافالمختصة بشأن التنمية تقارير حول التقدم المحرز من خطط التنمية بشأن األَ 
وزارة التخطيط مع الجهات ذات العلقة تقرير  عد  ، وتأ المسؤولة عن رصدها ومتابعتها

لجنة إ لى  على المستوى الوطني ويرفع هدافدوري شامل لكل الغايات والبرامج واألَ 
داء وتقترح برامج وسياسات لمعالجة د نقاط القوة والضعف في مستوى األَ المتابعة التي تحد

رئاسة الوزراء حتى إ لى  المؤشرات المتاحة ومن ثم ترفعإ لى  األخطاء والخفاقات باالستناد
 .  (2)ات اللزمة بشأن التنميةجراءتتخذ ال  

از المركزي لإلحصاء الذي يرتبط بوزارة التخطيط هو السلطة الرئيسة ويعد الجه
وكان موقع ، المسؤولة عن جمع البيانات واالحصاءات ونشرها على المستوى الوطني

                                                 

وارد في منطقة الشرق االوسط وشمال روبن ميلز  و فاطمة الهاشمي ، دراسة تحليله عن اقاليمية الم (1)
 . 20، ص 2018افريقيا ارض خصبة ومجتمعات هشة ، مركز بروكنيجز ، الدوحة ، 

 2030اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا ( ، تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  (2)
 . 13، ص 2016في الدول العربية ، الدوحة ، الدورة التاسعة والعشرون ، 
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لالبيانات إ لى  للحكومة للوصول الجهاز هو المصدر الرئيس ية لكل مجاالت الحياة اأَلو 
وتعّد ، المتوفرة بطريقة غير سهلة االستخدامويتم عرض البيانات ، في الدولة العراقية

 .(1)التقارير التي ينشرها الجهاز ذات فائدة لعملية التنمية والتخطيط في البلد
ّن استراتيجية التنمية الوطنية في العراق تعت مد على مسالة مهمة جدا في مسالة وا 

حصائيعداد خطط التنمية  وهي جمع البيانات  و إ   ألّنها تشكل األساس ات ومصداقيتها ال 
، المسالة المتعلقة بجمع البيانات لذلك البد من معالجة هذه، ألي خطة يتم االعتماد عليها

حصائي الوطني للعراقالبنك الدول ن  ألَ  ءات قد شدد على مسألة جمع االحصا ي للنظام ال 
العراق يتميز  التقييم الذي اعتمده انبووجد ، د معايير للتقييماعتماب، المتعلقة بالتنمية

حصائيا من القدرة بوجود مستوى منخفض جدً  ( 32،44ة في جمع البيانات وبدرجة )ال 
حد كبير على إ لى  ألّن البيانات التي يتم االعتماد عليها تعتمد، (100من اصل )

 .(2)(1989تعداد سكاني دقيق منذ عام ) إ جراءالتوقعات الغير دقيقة لعدم 
( عملت وزارة التخطيط 2005اقية في عام )ومنذ تشكيل أول حكومة عر 

لوضع خطة تنمية وطنية  خرىالمتحدة والجهات المانحة الدولية األأ  األأمموبالتعاون مع 
تعد خريطة طريق شاملة للتصدي للعديد من التحديات في العراق التي تقف بوجه العمل 

وأّن ، لس الوزراء العراقيمج منوتقدم هذه االستراتيجيات والبرامج رسميا وتعتمد ، التنموي
التي العديد من االستراتيجيات الوطنية إ لى  إ ضافة، للعراق خمسة برامج وطنية للتنمية

العراق يواجه العديد من التحديات التي تعيق التنمية  ن  ألَ  ؛صممت الستكمال خطط التنمية
لواالصلح ويجب أن تكون  ولة على متابعة وّية لمعالجة نقاط الضعف في قدرة الداأَلو 

القرارات التنفيذية للنهوض بالواقع وتقديم اصلحات جوهرية للدولة العراقية في جميع 
 . (3)مؤسساتها
 
 

                                                 

 ./https://www.cosit.gov.iq/arموقع الجهاز المركزي لإلحصاء  )1(
علي المولوي  ، استراتيجيات التنمية الوطنية  في العراق ، استكشاف نقاط الضعف في تخطيط  (2)

 .  9، ص 2019ط ، بغداد ، السياسات واالستثمار ، مركز البيان للدراسات والتخطي
 . 24المصدر نفسه ، ص (3)
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 :ا: تجربة سنغافورة  في التنمية ثاني  
لقد قفزت بعض التجارب التنموية في الشرق ويطلق عليها تجارب النمور 

، تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةسارت بخطوات متسارعة في سبيل  ال تياالسيوية 
ان تصبح نموذجا يحتذى به من طرف دول عديدة في الشرق والدول إ لى  مما اهلها

المتأخرة في التنمية، ولقد اركت سنغافورة منذ وقت مبكر ان التنمية في الجانب 
لذي االجتماعي  ستكون مكملة للتنمية في الجانب االقتصادي لكونه العنصر االساس ا

تعتمد عليه التنمية والمرتكز االساس في تقدم الدولة في المجال المحلي والعالمي،  وقد 
معالجات للقضايا االساسية في  إ يجادعملت سنغافورة منذ البداية وبشكل متوازن في 

القضايا هي معالجة َأبرز  ومن خرىالمجتمع دون ايثار جانب على حساب الجوانب األأ 
وفي بداية االمر كان الجانب ، العمالة والسكن وقضية بناء الجيش االسواق وحل مشاكل
لاالقتصادي للتنمية له  لكونه القلب النابض للتنمية والمرتكز  خرىوية على الجوانب األأ اأَلو 

 .(1)األأمماالساس في تقدم 
ى من بدايتها بنظرة اشتراكية ولاألأ وقد تميزت استراتيجية التنمية خلل المرحلة 

 نفسه في الوقت همي ةيلء األَ ا   عم كل ما يعزز النظام الرأسمالي و سمالية فهي تدللرأ
 َأجلللجوانب االجتماعية في التنمية وقد عملت على تشجيع الصناعات المختلفة من 

وبما ان سنغافورة بلد ، جنبيةجاورة  محل الواردات من الدول األَ الدول المإ لى  تصديرها
لاألَ الموارد إ لى  يفتقر استيرادها من الخارج ومن ثم تقوم بعلمية إ لى  ها تسعىن  إ  ية فو 

 .( 2)التصنيع والتصدير للخارج وساهم ذلك في انتعاش حركة التجارة العالمية
 إ جراءبت وتوسيع قاعدة الصادرات وعملت سنغافورة على تشجيع االستثمارا

ي وسوق سنغافورة للسواق سيو نشاء سوق الدوالر اآلإ  بصلحات في القطاع المالي ا
                                                 

( رضا هلل ، جمهورية سنغافورة ،  في د : محمد السيد سليم  و د . رجاء ابراهيم سليم )محرران( ، (1
،  2003االطلس االسيوي ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، مركز الدراسات االسيوية ، 

 .256ص
عبد العزيز ، سنغافورة وماليزيا ، في : د. محمد السيد سليم و د. نيفين عبد المنعم مسعد )  ( ميرفت(2

 1997محرران(، العلقة بين الديمقراطية والتنمية في اسيا ، جامعة القاهرة ،  مركز الدراسات االسيوية ، 
 . 312، ص
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، وقد اسهمت كل هذه تأسيس منظمة النقد السنغافوريةبصلح نظام الرقابة ا   لية و الما
وربية لت في قيام العديد من المصارف األأ الخطوات في تأسيس بنية مالية مصرفية تمث

ومن ثم تحولت سنغافورة نحو ، الحصول على االستثمارات َأجلفروع لها في الدولة من 
يقوم على حسن استخدام المعارف الناتجة عن التقدم العملي خاصة  ال ذياقتصاد المعرفة 

في مجال التكنولوجية والمعلومات واالتصاالت بهدف زيادة االبتكار والتطور والتقدم في 
تحسين نوعية الحياة للفراد والقدرة إ لى  شتى مجاالت الحياة في المجتمع مما يؤدي

 .(1)مركز مالي عالمي مهمإ لى  ي المنافسة العالمية وتحويل سنغافورةالعالية للدولة ف
بالسياسية التعليمية  عنايةالبطوير التنمية االجتماعية وقد عملت الدولة على ت
، فرص عمل جديدة ا  يجادسواق العمل و أَ ، وتوسيع نسانوتطوير التربية والتعليم لبناء ال  

 .(2)عاية الصحية اللزمة لسكان المجتمعحل مشكلة االسكان وتوفير الر  إ ضافة
 المحور الثاني : تجارب التنمية في الغرب .

 اوال : تجربة السويد في التنمية .
دول الرفاهية الشاملة لكل الجوانب َأو  هي احدى دول الشمال االوربي،

االجتماعية واالقتصادية والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني مع نسبة عالية من 
لقوى العاملة النقابية، وتقوم على األسس االقتصادية لرأسمالية السوق الحرة مع بعض ا

بعاد االجتماعية مثل توزيع الدخل ملمح النظم االشتراكية الديمقراطية كاالهتمام باألَ 
وتوصف ، بشكل متساو، وبدأ هذا النموذج في كسب االهتمام بعد الحرب العالمية الثانية

، قراطية عالية ونظام الحكم فيها ملكي وتقوم على نظام اقتصادي مختلطبأّنها بلدان ديم
ويتم التركيز فيها على الخدمات االجتماعية العامة، وأّن هذا النظام يعتمد على الضرائب 

                                                 

، ترجمة معين االمام  2000ـــ  1965( لي كوان  يو ، من العالم الثالث الى االول : قصة سنغافورة  (1
 . 118ص 117، ص2007، الرياض ، مكتبة العبيكان ،  2، ط
( عبد الحسن الحسيني ، التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة ، قراءة في تجارب تنمية الدول العربية (2

 .19ص 18، ص2008والصين وماليزيا ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، 
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، كما يركز على االستثمار في التعليم، في تمويل خزينة الدول للقيام بمشاريعها المختلفة
 .(1)النقابات وشبكة االمان االجتماعيبقوى العاملة ماية قوية للحإ لى  إ ضافة

تقييم  إ جراءوكلفت ب، وشكلت الحكومة السويدية لجنة لدعم تنفيذ خطط التنمية
للستراتيجيات السويدية المعمول بها في هذا المجال وتقديم مقترحات للتطوير، وكذلك 

كما شكلت الحكومة ، خرىبإلقاء الضوء على التجارب الناجحة لعرضها على البلدان األأ 
مجموعة رفيعة المستوى تضم زعماء من مختلف البلدان النامية والمتقدمة لضمان االلتزام 

وتعزيز تبادل الخبرات ، (2030لتلك البلدان بتنفيذ ومتابعة خطة التنمية حتى عام )
ية يمقلوالتجارب والحوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات ال  

 .(2)والدولية
( اضحى دخل الفرد في السويد يتربع في المرتبة السابعة 2012وبحلول عام )

، عالمعالميا وقام المنتدى االقتصادي بتصنيف السويد كرابع دولة تنافسية على مستوى ال
أساليب الحكم الرشيد بع العام والقطاع الخاص، التعاون بين القطابوتمت تسوية الفقر 

، مجتمع صناعي عالميإ لى  والتجارة الحرة، وتحولت السويد من مجتمع زراعيواالبتكار 
الخارج وتمثل الصادرات إ لى  ( الف شركة تصدير40ت االن السويد تمتلك نحو )صار و 
( تحتل السويد مرتبة عالية 2018ومنذ العام ) ، %( من الناتج المحلي االجمالي50)

وفي عام ، ة والعدالة وعلى مؤشر السلم العالميعلى مؤشر التنمية المعدل وفقا للمساوا
( صنفت ضمن دول الشمال ضمن الدول العشرة االوائل في تقرير السعادة 2019)

 .(3)العالمي
 

                                                 

االمم المتحدة ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق االنسان ، الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل  (1)
 . 2، ص 2010)تجربة السويد ( ، الدورة الثامنة ، جنيف ، 

في  2030اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا ( ، تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام (2)
 .14بية ،  مصدر سابق ، صالدول العر 

المركز العربي للبحاث ودراسة السياسات ، المؤتمر السنوي االول للعلوم االجتماعية واالنسانية ،  (3)
( ، 5التفاوت االقتصادي والتنمية االقتصادية : دروس وعبر من التجارب العالمية للعالم العربي ، العدد )

 .11، ص2013
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 ثانيا : تجربة المانيا في التنمية:
جزئيين إ لى  نظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها المانيا وتقسيمها

هذا االنكسار  إ ال  َأن  دولي لما اقترفته النازية في عهد حروبها، واالقصاء ال، شرقي وغربي
لم يدم طويل، حيث استطاعت المانيا أن تبني النموذج األمثل للدولة عبر التاريخ وتحقق 

فقد كانت الفكرة هي ارساء مبادى السوق ، التنمية في إطار النظرية االقتصادية
في حرية التملك وملكية وسائل  يبرالي الرأسماليتدمج بين الفكر الل ال تياالجتماعي 

ولكن بمنظور اجتماعي يتطلب تدخل الدولة في سن القوانين الحاكمة للنشاط ، نتاجال  
وضمان بنك مركزي مستقل عن الحكومة بحكم في السياسات النقدية والت، االقتصادي

إشراك العاملين مع  هم من ذلك هوواأل، شبكة للخدمات االجتماعيةبحقوق غير القادرين 
ا عن رباب العمل في منظومة نقابية تضمن السلم االجتماعي داخل المجتمع بعيدً أَ 

 . (1)دارةأصحاب رأس المال واشراك العاملين في مجالس ال   مناحتكار وسائل االنتاج 
( على وضع استراتيجية وطنية للتنمية 2002وقد أقدمت المانيا منذ عام )

تابعة تنفيذها لجنة وطنية مؤلفة من وزارات عدة عن طريق مؤشرات تولت م، المستدامة
وتم انشاء مجلس للتنمية المستدامة ، ويتم تحديث االستراتيجية كل أربع سنوات، محددة

ة، وتكون هذه الجهة وهي جهة استشارية مستقلة مسؤولة امام الحكومة الفيدرالية األلماني
ارة االلمانية لمدة ثلث سنوات ويقدم هذا ، يتم تعينهم من المستشا( عضوً 15من )

يع ومشار  هدافالمجلس المشورة للحكومة االلمانية بخصوص سياسة التنمية ومقترحات ألَ 
ت الحكومية ، ويعمل على تعزيز الحوار الوطني بين الجهاومؤشرات متابعة العمل التنموي

ستشاري للتنمية الذي ا المجلس البرلماني االأيضً  هناك، ويوجد وغير الحكومية والشعب
والمكتب الفيدرالي لإلحصاء الذي ، يقدم المشورة للحكومة بشأن تعزيز البعد التشاركي

 .  (2)التنمية َأهدافينشر تقارير ومؤشرات مستقلة كل سنتين لمتابعة التقدم في 
 المقارنة بين التجارب:

                                                 

،  بحث 2016لزيادي ، تجارب التنمية في العالم ) المانيا نموذجا ( ، فيروز الدولتلي و رحاب ا (1)
 . //:www.reseaechgate.net/publication/329029736http منشور عاالنترنت 

في  2030، تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا ( (2)
 . 12الدول العربية  ، مصدر سابق ، ص
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اهتمامات صانعي ا في ا مركزيً مرً أَ ة التفاوت االقتصادي واالجتماعي احتلت مسأل
ة بمستقبل السياسات لدى رسمهم االستراتيجيات للتنمية االقتصادية واالجتماعية الخاص

، وفي هذا الصدد فإّن الدرس المستخلص من تجارب التنمية كل دولة من دول العالم
والتجارب المعروضة في الغرب ) المانيا ، المعروضة في الشرق ) العراق وسنغافورة (

، مفيدة بالنسبة للعرب في استخلص العبر من تجارب الغرب في التنمية، والسويد (
 وسوف نذكر نقاط التشابه واالختلف في التجربتين .

 :اوال: نقاط االختالف
ويتم اتباع النظام ، وزارة التخطيط منالنظام التنموي في العراق يتم اعداده 

تقسيمات متعددة ألعداد  هناكو ولة في كل المجاالت، االقتصادي االشتراكي في تدخل الد
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء ، البرامج والمشاريع التنموية

في توفير البيانات واالحصاءات التي تحتاجها خطط التنمية، وأّن تجربة التنمية في 
لبيانات التي حصاءات، ألّن ابيانات وال  العراق تعاني من اختلالت هيكلية في مسالة ال

وكذلك الحال بالنسبة لتجربة الشرق ، يتم االعتماد عليها قديمة وغير محدثة بصورة دورية
ت من افضل التجارب التنموية على مستوى العالم  بعد صار وهي سنغافورة التي  خرىاألأ 

فقد عملت منذ البداية ان تجمع ، ما كانت تعاني من الفقر والبطالة والمشاكل االقتصادية
ين الجانب االجتماعي واالقتصادي للتنمية وعالجت مختلف القضايا االساسية في ب

وقد بدأت تنميتها بالجانب ، اولوية بين القطاعات هناكالمجتمع على ان ال تكون 
وقد عملت ، االقتصادي ألنه االساس الذي يمكن االنطلق منه لتنمية الجانب االجتماعي

جة مشاكل السوق وتشجيع النظام المالي المصرفي معالبى تشجيع النظام الرسمالي عل
ومن ثم ، المراكز العالمية ونقطة استثمار مهمة على مستوى العالمَأبرز  لتكون بذلك من

عملت على تشجيع الجانب التعليمي واقتصاد المعرفة لتشجيع االبتكار والتطوير والتقدم 
 في مختلف مجاالت الحياة .

االعتماد على بها تختلف عن تجارب الشرق ن  إ  ية فأّما تجربة السويد في التنم
نظام ديمقراطي، يتم التركيز فيه على باالشتراكية والرأسمالية  نظام اقتصادي يجمع بين

الخدمات االجتماعية العامة، وتعتبر تجربة السويد من افضل تجارب التنمية على مستوى 
السعادة العالمي، وكذلك الحال  العالم ألنها تعتبر من دول العشرة االوائل في تقرير
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بالنسبة لتجربة المانيا في التنمية القائمة على أساس مبادئ السوق االجتماعي التي تدمج 
منظور اجتماعي الذي يتطلب تدخل الدولة في سن بلليبرالي الرأسمالي ولكن الفكر ا
انشاء مجلس  اشراك عدة وزارات عن طريقب نظام التنمية في المانيا يكونوان ، القوانين
 للتنمية .

 :نيا : نقاط المشتركة في التجاربثا
إّن النقاط المشتركة في تجارب التنمية بين الشرق والغرب هي أّن إعداد 

اد مسح ميداني شامل يتم عدإ  بعلى عاتق وزارة التخطيط  المشاريع والخطط التنموية تقع
تعمل على النهوض رسم برامج تنموية تعالج الواقع االجتماعي واالقتصادي و ب

بالمجتمعات، وأّن جميع البرامج التنموية تعمل على معالجة قضية الفقر والقضاء على 
من الخطط يتم  عديدة نواعأَ  هناكالبطالة وخاصة بين الشباب، وفي كل خطط التنمية 

التركيز عليها لمعالجة الواقع والنهوض بالمجتمعات، وهي خطط سنوية وخطط خمسية 
اللحقة وهو ما يسمى بالتنمية  جياللترسم سياسات بعيدة للتفكير في األَ طويلة المدى 
 المستدامة .

 المبحث الثاني : التحديات التي تواجه التنمية. 
نستطيع القول أّن التنمية في كل دول العالم ال تسير بخط صحيح على مستوى 

راهنة ال تساعد على المرجوة منها، على اعتبار ان البيئة العالمية ال هدافتحقيق األَ 
معوقات وتحديات توقف التعاون في العمل  هناكالتزال  إ ذتحقيق تنمية في دول الشرق، 

وسوف نتناول في هذا المبحث نوعين من ، التنموي بين الدول المتقدمة والدول النامية
 التحديات التي تعيق العمل التنموي .

 
لالمحور   :العالمية يات النابعة من البيئة: التحد اأَلوَّ

من الواضح أّن البيئة العالمية تواجه تحديات خطيرة في رفع مستوى التعاون بين 
مصاف الدول العظمى، ويكون لذلك إ لى  النهوض بالدول الفقيرة للوصول َأجلالدول من 

وتعمل على استمرار ديمومة ، التحدي تأثير سلبي على مسار التنمية في البلدان النامية
 وسوف نتناول في هذا المحور النقاط التالية .، التخلف فيها
 :مرار في عسكرة السياسة العالميةاوال : االست
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احتمال انحسار مسألة إ لى  ان السياسة الدولية على مستوى العالم ال تشير
أّن ثمة مؤشرات مغلقة في إ لى  عسكرة العالم في المدى الغريب ال بل إّن المؤشرات تشير

عملت على تصاعد نفوذ التيارات الدولية القوية التي تتصف باالنعزالية التعامل بين الدول 
 إ ذ إ ن  المتطرفة تجاه بعض البلدان في القارة األوربية ودول الشرق في قارة اسيا وافريقيا، 

وأّن الحجج التي تتخذها الدول القوية في ، التهديدات العسكرية ال تشمل دول الشرق فقط
هي مساعدة تلك البلدان في حل نزاعتها ومشاكلها الداخلية بين  مسألة التدخل العسكري

 . (1)الطوائف واالقليات
ولإلفراط في االنفاق على سباق التسليح وفي االنفاق العسكري بشكل عام على 

ذ قد يعمل على تصريف وتوجيه إ   ؛ثر سلبي على التنمية بكل جوانبهامستوى العالم أ
وة البشرية وتكنولوجيا المعلومات عن الهدف االنمائي العالمي الموارد المالية المادية والق

في حد ذاتها وتوافرها بشكل رسمي  سلحةالذي تسعى إليه دول العالم، وأّن انتشار ثقافة األَ 
في يد كل الدول قد يهددان السلمة المادية والمعنوية وقد يعرضان المجتمعات العالمية 

وقد يضعفان الثقة ، رفاه االجتماعي والحياة االمنةللخطر والعنف بفقدانها السلم وال
االجتماعية واالقتصادية في التعامل على مستوى العالم، ويعمل على تثبيط االستثمار 

االنفاق  إ ذ إ ن  العالمي والتنمية، كما يسهم في خلق حلقة من الفقر والتخلف والتبعية، 
قطاع آخر ويعمل إ لى  ة من قطاعالعسكري يعمل على تحويل الموارد المالية المتوفر 

وان تهديدات السلح  ، بالتالي على خلخلة الوضع االقتصادي بين القطاعات في المجتمع
تضييع  ومن ثأم  ، وعسكرة المجتمع العالمي تسبب حالة من االجهاد والصراع االجتماعي

لتنمية فرص االستثمار والتعاون الدولي بين دول الشرق ودول الغرب في مجال خطط ا
ومشاريعها على مستوى العالم لمساعدة الدول الفقيرة للنهوض بمجتمعاتها من حالة 

 .(2)التخلف والتدهور في المجال االقتصادي واالجتماعي

                                                 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ، االسكوا ، الدورة لتاسعة والعشرون ، تنفيذ خطة التنمية  (1)
 . 23، ص 2016( في الدول العربية ، الدوحة ، 2030المستدامة لعام )

دة ، الجمعية العامة ، نزع السلح العام الكامل : الصلة بين السلح والتنمية ، الدورة االمم المتح (2)
 . 14، ص 2004التاسعة والخمسون ، 
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ويعد سباق التسليح واالتجار المفرط  غير المقيد بضوابط ومشرع قانونا على 
السلم االمن العالمين للخطر، كلها امورا تعرض  سلحةمستوى العالم في مختلف انواع األَ 

ألّن التنافس الدولي نتيجة لعدم احترام النصوص القانونية المتفق عليها في المعاهدات 
يفشل التعاون بين دول  ومن ثأم  سيزيد الصراع،  سلحةالدولية ذات الصلة في مجال األَ 

 تنمية تحتاجالشرق ودول الغرب في مجال تحقيق وتنفيذ خطط التنمية ومشاريعها ألّن ال
تحسين الظروف المعيشية للسكان في كل  منمقومات السلم االجتماعي االيجابي إ لى 
الظروف المواتية للتنمية  إ يجادهم في سوالصراع تأ كذلك فإّن إزالة اخطار الحرب ، الدول

، وان نزع السلح وان السلم واألمن الدوليين عنصران اساسيان لعمال الحق في التنمية
طبيعتها إ لى  ساسي من شروط التنمية ويهيئ بيئة امنة للعودة باألمورَأدول شرط بين ال

كما يكون نزع السلح ضرورة اساسية لبناء ، بعد انتهاء الصراعات والخلفات بين الدول
مية ويسمح باستئناف رضية المناسبة للتنلسلم العالمي، بما يمهد بذلك األَ الثقة في عملية ا

 .(1)ادية واالجتماعيةنشطة االقتصاألَ 
 ثانيا : الفوارق االجتماعية بين الدول .

إّن التحديات االجتماعية في التفاوت بين الشرق والغرب كالتعليم والصحة والبنية 
التحتية والصرف الصحي واالسكان والفقر والبطالة خاصة في صفوف الشباب تجعل 

نسبة الفقر العالية بين  إ ذ إ ن   ؛ادً ة في غاية الصعوبة وأكثر تعقيمسألة التنمية العالمي
في العاملين وسوء نوعية الوظائف تؤثر على مليين الناس في كافة انحاء العالم وخاصة 

الحماية االجتماعية إ لى  يسود هذه المناطق االفتقار إ ذ ؛سياآالقارة االفريقية وقارة 
وتعتبر ، ية واالقتصاديةاالساسية ويزيد من استضعاف الكثيرين في وجه الصدمات البيئ

لذا فإّن التكاتف في التصدي معا بين دول العالم ، التحديات االجتماعية مثبطة للهمم
 .(2)حصائل إيجابية وتآزر قوي لصالح التنمية العالمية إ لى  يمكن أن يؤدي

                                                 

االمم المتحدة ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق االنسان ، تقرير مرحلي للجنة االستشارية لمجلس  (1)
 . 19، ص 2011عشر ، حقوق االسان حول الشعوب في السلم ، الدورة السابعة 

مؤتمر العمل الدولي ، التنمية المستدامة والعمل اللئق والوظائف الخضراء ، التقرير الخامس ،  (2)
 . 4، ص2013( ، جنيف ، 102الدورة )
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ومن التحديات االجتماعية للتنمية العالمية بين الشرق والغرب أنه يعيش في 
والي خأمس سكان العالم في فقر مدقع اذا ما قيس خط الفقر بما دون الوطن العربي ح

وتسجل مستويات عالية الهشاشة ومن البطالة وان معدل االنتاجية ، ( دوالر امريكي2)
تحتاج المنطقة العربية  إ ذ، لليد العاملة هي األدنى على مستوى العالم في مناطق الشرق

%( من الناتج المحلي االجمالي 1،5) إ ضافةلى إ   فريقياأأ سيا و آعض الدول في قارة وب
لتمويل الحماية االجتماعية للسكان، وكذلك تشكل المديونية الخارجية لديون دول الشرق 

ما إ لى  نسب عالية جدا اذ تعاني االقتصاديات غير النفطية من ارتفاع مستوى الدين العام
ومن ، لديون في المجال العسكري%( من الناتج المحلي نتيجة الستخدام ا73ال يقل عن )

تتأثر خطط التنمية في البلدان النامية بما هو مخصص لها من موارد مالية نتيجة  ثأم  
توفير االحتياجات  َأجللسد النقص الحاصل فيها من  أأخرىقطاعات إ لى  لتحويلها

 . (1)االساسية لسكان المجتمع
النساء  ساواة بين البشر وتمكين كلوتعد التحديات المجتمعية للتنمية المتعلقة بالم

الفوارق كبيرة في قدرات بلدان الشرق عن البلدان في  ن  إ  ذ إ   ؛والفتيات في بلدان الشرق
الغرب في هذا المجال مما يتطلب برامج مختلفة للتنمية توافق احتياجات تلك البلدان من 

ا النساء في البرلمانات العربية نسبة المقاعد التي تشغله ن  َأإ لى  تشير التقارير إ ذالشرق 
مما يدل على وجود فوارق بين ، %(22،2في حين ان المتوسط العالمي )، %(13،2)

 .(2)الجنسين في الحقوق بين بلدان الشرق والغرب
 المحور الثاني : التحديات النابعة من البيئة المحلية .

عشرات  هناك ن  أَ إ لى  ان حجم التنمية وعمقه في المجتمعات النامية يشير
حد مقلق لهذه البلدان إ لى  سر في المجتمعات محرومين من نتائج التنميةالمليين من األأ 

نتيجة للحرمان الشديد من االحتياجات االساسية للبقاء على قيد الحياة مثل عدم وجود 

                                                 

 ( ، متوفر على 2030االسكوا ، مستقبل التنمية في المنطق العربية ، روية عام )  (1)
publication/    https://www.unescwa.org/ar  

،  2015( ، 1االسكوا  وبرنامج االمم المتحدة للبيئة ، التقرير العربي للتنمية المستدامة ، العدد ) (2)
 .43ص
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لتربية الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتوفير السكن الملئم والحصول على خدمات ا
 :اآلتية، وسوف نتناول في هذا المحور النقاط لتعليم والصحة المناسبةوا

 :اوال : االضطرابات السياسية
وهي تؤثر في ، تعّد النزاعات في المنطقة العربية تحديا كبيرا تواجهه المنطقة

، اخرإ لى  العديد من البلدان على نحو مباشر، لكن مستوى تأثيرها يختلف من بلد عربي
ان النزاعات والمشاكل التي التزال تحدث في المنطقة العربية لها آثار سلبية وفي الواقع 

من السكان تحت خط الفقر  وقوع بنسبة كبيرةإ لى  فقد أّدت، كبيرة على احوال الفقراء
 ، فقد ادى الصراع المستمر في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين والسودانالعالمي
إ لى  مرت على التاريخ البشري العالمي ودفع المليين من الناسية إ نسانبشع ازمة أَ إ لى 

 ، األمر الذي دفع منظمة الغذاء العالمية التابعة للمم المتحدةحافة المجاعة والهشاشة
ا استنزف من قدرات تلك البلدان في م  اعتبار هذه البلدان معرضة لخطر المجاعة، م  إ لى 

ل في االغذية وتقليل سد النقص الحاص َأجلمن  تحويل جزء كبير من مواردها المالية
تحسين خطط التنمية َأو  نمائيا على برنامجها ال  ا واضحً ترك اثرً  ولذا، خطر المجاعة

 .(1)للنهوض بالمجتمع
البلدان العربية تتسم بعدم االستقرار والتماسك وتعاني وطأة الخلفات  ن  ا   و 

وتقاسي النزاعات الداخلية التي تحرم الناس السياسية من جانب تدخل قوى خارجية اجنبية 
، تنمية في مناطق االضطراب السياسيمن حقوقهم االساسية في المجتمع وتعوق ال

ية في بلدان قليمى في مساعدة المنظمات ال  ولاألأ ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية 
للدفاع عن االمن  وحياته نسانالشرق في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه امن ال  

، مرحلة االنتعاش والعمران للنهوض بالمجتمعاتإ لى  االنتقالإ لى  والسلم ومساعدة البلد
اثر فيها النزاع الدائر على التنمية ، وان البلد العربية التي تأثرت باألزمة السياسية

ومن ، ماليالبشرية  اشد بكثير من االضرار المادية ومن تباطؤ معدل الناتج المحلي االج
مواجهة هذه التحديات يجب ان يتم إيلء عناية خاصة للسياسة العربية وتجاوز  َأجل

                                                 

االمم المتحدة ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ، التقرير السنوي حول الفقر متعدد   (1)
 . 32ص 31، ص 2017بعاد ، بيروت ، اال
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الجذرية لتحديات التنمية كما جاء  سبابمعالجة األَ إ لى  االصلحات المؤقتة والوصول
السياسات المتبعة في علج خطط التنمية البشرية القائمة ب، قارير التنمية العربيةذلك في ت
التدخل لتصميم برنامج تعليمي يراعي مسالة بل مع الفجوات في التعليم اس التعامعلى اس

تفعيل شبكة الحماية إ لى  إ ضافة، العرض والطلب ويركز على نوعية التعليم وليس كميته
تمويل المشروعات بقة العربية االجتماعية للقضاء على نسب الفقر العالية في المنط

والعمل على دعم قطاع الخدمات العامة ، دون خط الفقر الصغيرة ودفع رواتب الفقراء
 النهوض بالمجتمعات َأجلمن ، كالمياه والصرف الصحي واالسكان والطرق والمواصلت

 .(1)حالة االنتعاش والتقدمإ لى 
 ثانيا : الحوكمة الرشيدة والتحول السياسي .

مؤسسي في ان تحديات التي تفرضها الحوكمة الرشيدة والتحول السياسي وال 
بلدان الشرق تتصل بالتشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها احد من سكان 

التنمية المستدامة  َأجلوتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة بين الكل من ، المجتمع
( 2011المتحدة منذ عام ) األأمممعظم تقارير التنمية  الصدارة من  إ ذ إ ن  ، جيالللَ 

ها وبرامجها اشارات تتضمن الحوكمة الرشيدة والتحول السياسي َأهداف اشارت في كل
والحوكمة الرشيدة  كبرنامج للتنمية ال تتحقق إاّل في ظل سيادة ، كشرط لتحقيق التنمية

القانون بصورة عادلة وقيام مؤسسات سياسية وادارية وقضائية وامنية واقتصادية قادرة 
 . (2)كل االطراف المشاركة في الحكومة منوفاعلة وشفافة وقابلة للمساءلة 

علقة بين الحوكمة  هناكالمتحدة االنمائي توجهه بأّنه  األأمموقد قدم برنامج  
تشمل رفع المستوى التعليمي والصحي وزيادة  ال تيالتنمية  َأهدافوالتنمية البشرية وان 
يكون تطبيق  ن ثأم  وم، هي عوامل مهمة لتحقيق الحوكمة الرشيدة، مستوى دخل المواطنين

الحوكمة بشكل صحيح واكثر فاعلية وكفاءة في الدول المتقدمة على حساب الدول النامية 
المتحدة ان العلقة التي تربط الحوكمة  األأمملذلك اكد برنامج ، في مجال تحقيق التنمية

                                                 

برنامج االمم المتحددة االنمائي ، المكتب االقليمي للدول العربية ، تقرير التنمية االنسانية العربية  (1)
 . 207ص 206، ص2009، تحديات امن االنسان في البلدان العربية ، بيروت ، لبنان ،  2009للعام 
ربي اسيا ، مقومات الحكم في البلدان العربية ، الحوكمة والتحوالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغ (2)

 .56، الدوحة ، ص 2016المؤسسية في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات ، 
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وازنة للحصول ه البد من التنمية المتإ ذ إ ن  والتنمية والنمو االقتصادي هي علقة تبادلية، 
 .(1)تطبيق نظام الحوكمة في الدول الناميةب ستدامة على المدى البعيدعلى التنمية الم

تشابه بين مبادى الحوكمة الرشيدة وعناصر التنمية في المجتمع فمثل  هناكوان  
ان الشفافية وسيادة القانون كعناصر للحوكمة هي في نفس الوقت شروط اساسية لرفع 

، الخدمات العامة والصحة والرعاية االجتماعية لتحقيق التنمية في المجتمعجودة التعليم و 
، عمل حكومي اكثر كفاءة وفعاليةإ لى  لذلك يرى أيضا ان العدالة والجودة في الحكم تؤدي

فنستطيع ان نقول ان عدالة وجودة الحكم مرتبطة بالتنمية والتطور في المجتمع، اذ اكد 
التنمية إ لى  نمائي للتنمية ان النمو االقتصادي ال يؤدي بالضرورةالمتحدة اال األأممبرنامج 

 المستدامة لذلك البد من التركيز على عناصر الحكم الرشيد  والتحول السياسي للوصول
علقة قوية ومؤثرة بين الحوكمة  هناكمما سبق يتضح لدينا بانه ، التنمية المستدامةإ لى 

 .(2)الرشيدة والتنمية
 :اتيجية للتعاون بين الشرق والغربلث :  االعمدة االستر المبحث الثا

 هناكومن المتوقع أن يكون ، إّن التنمية العالمية قد أصابها ضعف ال يستهان به
على الرغم من التحسن في تنمية الغرب ، تراجع في التعاون التنموي في السنوات القادمة

اعتماد بعض االستراتيجيات للتعاون بين به حل هذه االشكالية يكون إ ال  َأن  بدرجة كبيرة  
، وسوف نتناول في هذا لى تداعيات ازمة التعاون التنمويالشرق والغرب للقضاء ع

 ها النهوض بالمجتمعات النامية.بلث نقاط استراتيجية يمكن المبحث ث
لالمطلب   :: التشجيع على تأسيس قنوات تبادل المعارف اأَلوَّ

ف واالستفادة من الخبراء على المدى الطويل والمدى تكمن عملية تبادل المعار  
، في عملية تسهيل التعاون بين الشرق والغرب وتمكين التبادل التعليمي والتقنيالقصير 

كفاءات المحلية بناء ال َأجلتلبية االحتياجات والمتطلبات للدول االقل تنمية من  َأجلمن 
ني قنوات المعارف والخبرات بصورة ، حتى تستطيع هذه الدول ان تبوالمؤسساتية فيها

                                                 

(1) UNDP (2010),  human Development Report 20th (2010) Annirersary 
Edition , the Real wealth of Nation : pathways to human Development.   ، 

د. داليا البيطار ، الحوكمة الرشيدة في الخدمات الحكومية ، مجلة وميض الفكر للبحوث ، العدد   (2)
 . 271، ص 2020، الكويت ،  12
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وقائمة على الحوار وطرح ، البنية المؤسساتية فيها بصورة كفؤة إ دارةصحيحة وقادرة على 
االفكار الريادية لتصحيح مسار التنمية وحشد الموارد المتاحة في البلد ألحداث تنمية 

 . (1)مناسبة ومستدامة
، بجميع وكاالتها المتخصصة بالتنمية المتحدة األأمملقد أقّرت البلدان النامية و 

التعاون فيما بين بلدان الشرق بلمعلومات وتبادل المعارف القصوى لتدفق ا همي ةباألَ 
ق لنشر ائقرب الطر أَ ق مختلفة وعديدة، وكانت ائيرها بطر وقد عملت على تيس، والغرب

انشأوها مسالة  صارالمعارف وتكون مباشرة مع الدول هي انشاء ) محاور للمعرفة ( التي 
( بلد في 40( مندوبا من )300( اجتمع اكثر من )2012، ففي عام )تحظى باالهتمام

لمناقشة كيفية القيام بتبادل المعارف  إندونيسياعالم بناء على دعوة من حكومة ال
، وقد اقر االجتماع بأن العناصر األساسية الثلثة للنجاح هي الدعم راتوالمعلومات والخب

لقوي والتمويل الموثوق ووجود نموج للشراكة بين القطاعين العام والخاص السياسي ا
، وقد  والخبرة في مجال التنميةفة فعًل والدعم من الممارسين الدوليين الذين لديهم المعر 

ة العالمية لتنمية كاديمي  األَ بالبلدان في مجال التنمية انشأت الوحدة الخاصة للتعاون بين 
 . (2)الحلول والخبراء لتنمية البلدان النامية إ لى  لوصولالجنوب التي تتيح ا

 إ دارةعداد من مناهج إ  االخيرة  لمأدًّةالمتحدة االنمائي في ا األأمموقد عزز برنامج 
، (2005المعارف، بما في ذلك عملية تبادل فريدة للحلول اطلقت في الهند في عام )

المعارف واالفكار والخبرات بين الممارسين  لتكون هذه الحلول بمثابة برنامج محايد لتبادل
المرجوءة في  هدافوالعاملين في مجال العمل التنموي، وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق األَ 

االنمائية للتنمية وحتى يتسنى تحقيق تركيز  هدافاألَ إ لى  البلدان النامية للوصول

                                                 

االمم المتحدة ، منظمة االغذية والزراعة للمم المتحدة ، التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلثي   (1)
 .8، ص 2019، جنيف ، 

االمم المتحدة ، الجمعية العامة ، حالة التعاون بين بلدان الجنوب من اجل التنمية ، الدورة السابعة و  (2)
 . 13، ص 2012الستين ، 
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ستفادة من قوة القطاع الخاص استراتيجي على مسائل التنمية والسياسات العامة، بشأن اال
 . ( 1)في التنمية 

 :واالستفادة من الحلول التنموية المطلب الثاني : تسهيل التبادل
يعد التعاون فيما بين بلدان الشرق والغرب دائما اداة فعالة للحفاظ على توازن 

في  ابم، تبادل الحلول واالستفادة من تجارب الغرب في التنميةبضامن ووحدة البلدان وت
، االستفادة من الفرص السانحة دون تقيد الحدود الدولية لتلك البرامجبذلك التعاون بينهما 

طلق بلدان الغرب الدعم إ  ب، زيادة رخاء شعوبهافي  حتى تستفيد منها بلدان الشرق
بهدف استئصال الفقر ، المتحدة لكل الدول األعضاء فيها األأمموالمبادرات التي تطلقها 

 .( 2)لتنمية االجتماعية والنهوض با
انجاح مشروع تبادل الحلول واالستفادة من تجارب الغرب يجب ان  َأجلومن  
 َأجلمن  ، الذي يتطلب تعاونا حقيقياحوار ومفاوضات بين الشرق والغرب هناكيكون 

شراكة عالمية، فبهذه الروح يمكن مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة، حتى بإنجاح التنمية 
تحقيق التنمية في جميع البلدان وخاصة البلدان النامية منها، وحتى تستطيع  يتسنى

مواجهة هذه التحديات الراهنة تقتضي العملية التكيف مع واقع اليوم وما يفرزه من مشاكل 
 .( 3)للبلدان النامية 

ّن البلدان النامية في الشرق ترى أّن االرتقاء مصاف الدول المتقدمة يشكل إ لى  وا 
هذه  إ ال  َأن  ، الفقر المدقع والحرمان االجتماعياسمى تسعى اليه حتى تتغلب على هدف 

البلدان تعاني من تراجع وتيرة النمو والركود االقتصادي على الرغم من ان البلدان التي 
 ، تعتمد في صادراتها على النفط والغاز قد سجلت في فترات زمنية معينة زيادة في النمو

إ لى  السبب في ذلك يشير ن  َأالسعي للحاق بركب التنمية والنمو، و لم تواصل  هاإ ال  َأن  
حيوية إ لى  ، وعلى وجه التحديد تفتقر هذه البلدانجود اختلالت هيكلية تعوق تقدمهاو 

                                                 

االمم المتحدة ، الجمعية العامة ، حالة التعاون بين بلدان الجنوب من اجل التنمية ، مصدر سابق، (1)
 . 20ص
،  2004المتحدة للتجارة والتنمية ، الدورة السابعة عشر ، ساو باولو ،  االمم المتحدة ، مؤتمر االمم (2)
 . 4ص
 . 6المصدر نفسه ، ص  (3)
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َأو  بسبب نقص االرادة، القطاع الخاص في دعمه وتقديمه لحلول تنموية تعالج الواقع
وحتى تستطيع ان تعالج هذه االشكاليات ، بتكرات التكنولوجياالقدرة على اعتماد احدث الم

عقد اجتماعي جديد يركز على استخدام الخبرات إ لى  المتعلقة بالتنمية فأنها بحاجة ماسة
سوق العمل، ويكون إ لى  والتكنولوجيا لتمكين مليين من الشباب الذين يمكن أن ينظموا

تعتبر التكنولوجيا وما  إ ذ ؛ات العامة للدولةيمية في المؤسسصلح البيئة التنظإ  بذلك 
 يرتبط بها أفكار لها القدرة على انتشال البلدان النامية من شرك الفقر والدخول المتوسطة

خذ زمام ى وتأولاألأ ، لكن على حكوماتها ان تخطو الخطوة مصاف الدول المتقدمةإ لى 
ومتخلفة عن الركب العالمي  ، واال فأنها سوف تبقى متأخرةالمبادرة للنهوض بالواقع

تحسين حظوظهم في الحياة إ لى  وسيظل سكانها يعيشون حالة الفقر والتخلف ويسعون
(1)   . 

 :ن بين الدول: حشد ودعم السياسات والمبادرات للتعاوالمطلب الثالث
ينبغي للدول العالمية أن تتبادل الممارسات الجيدة بشأن تقييم سياسات التنمية 

، ان الشرق والغرب في مجال التقييمنبغي لها ان تعزز التعاون فيما بين بلدوبرامجها وي
، ويجب على سات الخاطئة في التقارير الدوليةبما في ذلك عن طريق االبلغ عن الممار 

 نسانثار حقوق ال  آثار البيئية واالجتماعية و تقييمات شاملة ومستقلة لآل إ جراءالبلدان 
تي يمكن ان تحدثها معالجة اآلثار السلبية ال   َأجلرة للحدود من للسياسات والمشاريع العاب

هذه المشاريع في البلدان ويجب ان تكون هذه التقييمات جزاء ال يتجزأ من برنامجها 
، حتى تستطيع ات لكل دولة، وان يتم وضع تكاليفها في الميزانييةاالنمائي وخططها التنمو 

 .    ( 2)التنموي ها ان تعالج الثغرات في مجال عملها ب
قطاب النمو العالمية والتنمية ومحركات أَ إ لى  ولكي تتحول البلدان النامية

وتتيح لها الفرصة لهذه البلدان ، االتصال العالمية وتبني علقات جيدة مع بلدان المتقدمة
أن البد ، اكثر اتزانً أَ كب العالمي والتطور وتصبح بلدان االقل تنمية في الشرق اللحاق بالر 

                                                 

مجموعة البنك الدولي ، المركز االقتصادي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ، اقتصاد جديد  (1)
 .23ص 22، ص 2018لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ، 

 2018لمتحدة ، مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان ، الحق في التنمية ،  جنيف ، مقرر االمم ا (2)
 . 23، ص
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تنشأ فيها اليوم أبنية مؤسساتية اكثر تشغيل وأكثر حراكا، وتعيد هذه البلدان تشكيل 
القواعد والممارسات العاملة وتستفيد من المبادرات والسياسات العاملة في التجارة والتمويل 
والملكية الفكرية لتنشئ مؤسسات وشركات جديدة قادرة على النهوض والتطور 

ليظهر في بلدان الشرق  ؛حالة التنمية والتقدمإ لى  التخلف والتدهوربالمجتمعات من حالة 
الستثمار والتجارة نهضة تأثرت بالدول المتقدمة وتستطيع ان تبني شركات تجمع بين ا

ما تقدمه دول الغرب من دعم يقوم على اساس المبادرات والسياسات في بوالتكنولوجيا 
 .( 1)مجال عمل التنمية والتخطيط 

( في اطار عملها الكلي جاءت لنهاء 2030طة التنمية المستدامة لعام )وان خ 
جميع الدول االعضاء في  إ ذ إ ن  ، التهميش ومكافحة عدم المساواة والفقر المدقع والظلم

حشد السياسات والمبادرات  َأجلالمتحدة قد اقّرت ووقعت على هذه الخطة من  األأمم
ود تحديات كبيرة استمرت تعوق التنمية والنمو رغم كل وقد اقّرت بوج، للتعاون بين الدول

لتشكل ازمات وجودية ومخاطر متصاعدة يمكن أن تقوض مكاسب التنمية، التي ، الجهود
هي التقلبات االقتصادية ، ومن هذه االضطرابات والصراعات ق بالعمل الشالم تتحقق إال  

ج للتقدم االقتصادي يختلف نموذإ لى  ، تدعو(2030لذلك جاءت خطة عام ) ؛والمالية
ا للبيئة ويشدد هذا النموذج على  للمجتمع ومستدامً ا سبقه يكون شامًل ا عم  اختلفا جذريً 

، ليجعل الكل خرىدور الحكومات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني واالطراف األأ 
ر تغيإ لى  ( دعوة2030شركاء في تذليل التحديات المشتركة ففي جوهر خطة عام )

دل تقدم الجميع على مسار شامل وعاإ لى  اساسيات اقتصاديات العالم التي تقضي
، وتتطلب مسارات التقدم المستدام والشامل الجديدة تفكيرا جيالزمنة واألَ ومستدام عبر األَ 

، لتترابط فيها ابعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية لتعود بالفائدة على جميع البشر نظاميا

                                                 

، نهضة الجنوب  تقدم بشري في عالم  2013برنامج االمم المتحدة االنمائي ، تقرير التنمية البشرية  (1)
 .59، كندا ، ص 2013متنوع ، 
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مة على االستثمار في تلك تنمية الشرق وتشجيع البلدان المتقدإ لى  وتهدف، في العالم
 . ( 1)، حتى ال تحدث فجوة تنموية بين الشرق والغرب البلدان

 
 

 االستنتاجات:  
ن ذلك وتبي   ،اية منخفضة جدً ال تزال مسالة التعاون بين الشرق والغرب في التنم 

 :الدراسة إ ليها  النتائج التي توصلتب
التصعيد في إ لى  االنخفاض وذلك بسبب اتجاه العالمإ لى  إّن التنمية العالمية تميل .1

ر على الموارد ث  َأا م  ، م  والسباق الدولي في مسالة التسليحالتعامل العسكري بين الدول 
لعدم  سلحةشراء األَ إ لى  سوف يتم تحويل موارد عالميةالموجودة المستخدمة في التنمية، و 

 . سلحةاق دولي ينص على تجريم التجارة في األَ وجود اتف
سكان لم في مجاالت التعليم والصحة وال  توجد فوارق مجتمعية كبيرة على مستوى العا .2

 الذي يجعل تنمية الشرق تواجه صعوبات كثيرة .، والفقر والبطالة
دان ا يعيق التعاون بين البلا سياسيً تعاني بعض البلدان في المنطقة العربية اضطرابً  .3

، مما جعل المنطقة نظمة الحاكمةببعض األَ بي لإلطاحة وخاصة منذ فترة الربيع العر 
 اثرت على مشاريعها التنموية. ومن ثأم  العربية تعاني من عدم االستقرار السياسي 

كثيرة ومنها سيادة القانون، ترابط كبير بين عناصر التنمية والحوكمة في مسائل  هناك .4
 الحوكمة الرشيدة .إ لى  العرب البد من االتجاه انجاح تنمية َأجلومن 
حلول الغرب في التنمية  لزيادة االعتماد المتبادل في الخبرات والمعارف واالستفادة من .5

انجاح تنمية  َأجلاستراتيجيات للتعاون بين الشرق والغرب من  هناكن يكون أَ البد من 
 البلدان النامية .

                                                 

 2030مرجعي حول خطة التنمية  المستدامة لعام  مجموعة االمم المتحدة  للتنمية المستدامة ، دليل (1)
 7، ص 2020، ترجمة  فريق من لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  لغربي اسيا ) االسكوا (، 

. 
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تفاوت واضح في تجربة التنمية على مستوى  هناكه ن  ن بأَ التجارب العالمية تبي   ن  إ   .6
 اأَلوسطفي منطقة الشرق  العالم بين البلدان المتقدمة الصناعية وبين تجربة البلدان

 المؤشرات المستخدمة وقدرة تلك البلدان على النهوض بمجتمعاتها .ب
 التوصيات: 

ين بلدان الشرق تنموي بتي تعيق التعاون البناء على تحليل العقبات والتحديات ال  
تقدم ، تقديم مجموعة من االستراتيجيات لمساعدة الدول النامية في الشرقبوالغرب، و 

الجهات وا  لى  المتحدة والمنظمات العالمية األأممإ لى  دراسة مجموعة من التوصياتال
 العاملة في مجال التنمية والتخطيط في دول الشرق:

ذ إ   ؛الضعف في تجارب الشرق التنموية نقاطمعالجة ة في ولوي  أَ  هناكن يكون أَ  يجب .1
ناجحة  يجب على الدول المتقدمة اتباع ووضع سياسات تعتمد على خطط تنموية

 الكبير على بلدان الشرق . ءومتكاملة للتقليل من العب
إ لى مساندة الدول  يةقليمطراف والحكومات العالمية والمنظمات الدولية وال  تشجيع األَ  .2

نجاح  َأجلوتنظيم منتديات وورش للحوار والتعاون بين بلدان الشرق والغرب من  ،الفقيرة
االستخدام األمثل للموارد والسهام في إ لى  التنمية عن طريق المشاريع والبرامج الرامية

 مضاعفة الجهد العلمي . 
تبنى اصلحات اقتصادية عالمية تتمحور حول دعم اقتصاديات التنمية في العالم  .3

تخفيف الفقر ورفع المستوى المعاشي  َأجلمي قادرة على استيعاب اليد العاملة من النا
 لتلك الشعوب .

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                          وحارث حازم َأيوب خليل ِإبراهيم اجلبورّي                      دراسة اجتماعية حتليلية لتفاوت التنموي بني الشرق والغربا

 1070 

Difference in Development between the East and the West 

An Alytical Social Study 

Khalil Abdullah Al-Jubouri 

  

Harith Hazem Ayoub


 
Abstract 

         Development experiences vary around the world between the 

East and the West in many aspects due to the influence of the 

circumstances surrounding each country and the accompanying 

social and economic variables, the thing that has made countries, 

namely the developing ones, suffer from shortage in their 

developmental experiences; that is why the West countries should 

aid these countries in order to overcome obstacles and challenges 

via supporting them with the scientific expertise so as to able to 

provide the people of the society concerned with services in various 

sectors. 

        This research focuses on studying the developmental difference 

between the East and the West through three sections. The first of 

which focuses on mentioning some of the experiences in the East 

and the West to know the existing developmental difference 

between them; the second one tackles the challenges that have led to 

this difference whether stemming from global environment or at the 

level of the eastern countries; the third section deals with strategic 

works which have a significant role in consolidating cooperation 

between countries in order to minimize the developmental 

difference between the East and the West via focusing on 

minimizing the social differences in social developmental fields and 

making economic reforms to raise the standard of living of the 

developing countries. 

        Key words: development, development between, Development 

challenges. 
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