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الخالصة:
استتوذ م ض ت د اساستتت ايو ملتتت ايموا لتتت ايمذللتتت وتتع اي تتساا اي تتايد دل ت ا ومتتاد اي التتا متت
ايمخططل موخ ي ايقساس ايوخطلطع م ايم لل بايب ا ايموا ع وو بلس د أ ملتت ايواادتو ايونتا ي بتل
ايب ال االقوصااي ايموا ع اي ي لق ا وع هالت ايمطاف إيت وذالتا ايهلوتو االقوصتااي ألي ذلت موتا ع
ماس ي.
يغتتسا ايوؤوتتا متت نتتاة ايو ملتتت االقوصتتاالت يلموتتا ايمتتاس ي وقتتا يمتتا وم لتت وادللتتت اي تتاط
االقوصااي ايقائد" س اء أوا يك ااخو اإلقللد  intraأ م خبلو دبلقاو مع باقع األ طت االقوصاالت وع
األقايلد األخسى  interااخو ايبلا اي اذا أ مع اي ايد ايخاسنع" وا األ د م يك ول ت متاى استونابت
ولتتك ايو ملتتت يلوذتتالال ايذايلتتت وتتع ايبلئتتت اي يمتتت يتتك مت ختتبلو اي وتتائر ايمسوخلصتتت مت ايمإ تتسال
االقوصتتاالت دل ت ايمستتو ى اإلقللمتتع ايتتا يع ايوتتع وقتتا أ هتتا وم تتو األساستتلال يلخطتتط اإلستتوساولنلال
ايبلذقت خاصت ولم ا لو لا بو ملت االقوصااال اإلقللملتت ايمذللتت لتااف ماتساال اي تاور اإلقللمتع اقوصتاالا
انومادلا مم لت بايسواه ذس اسوخااد ايم اسا ايمواذت وا مباأ ايومول ايبلئع يبلقوصاا باي وي .

Abstract:
The subject of study of spatial development and local communities in Iraq
and the world to the attention of many planners and decision makers
involved in the planning of the spatial dimension as an expression of the
importance of interaction and coherence between economic and spatial
dimensions, which eventually lead to identify the economic structure of any
space studied.
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For the purpose of ensuring the success of economic development of the
place considered as represented by the effectiveness of existing economic
activity, "whether intra or within the region through its relationship with other
economic activities in other regions within the inter-country or with the
outside world," the most important of all is the response of that
development of the current challenges in the environment and
globalization, through the findings of economic indicators at the regional
and international levels that we believe represent the fundamentals of the
subsequent plans and strategies, especially with regard to the development
of regional economies and local communities and vocabulary increase
regional output representative of the economic and social well-being and
good use of available resources according to the principle of empowerment
environmental economy and vice versa.
مشكلة البحث:
ا طبلقا م ايمس غال وع طبل ت اسوخااد و ا و م ض د ايو ملت ايموا لت  -االقوصتاالت أ ملوهتا وتع
وذالتتا األم لتتت ي مللوتتع ايوخطتتلط ايموتتا ع ايو م ت ي ايق ت مع-ايمذلتتع وتتع اي تتساام وتتؤ مهمتتت ايبذ ت وستتو ا
بن س ا إي ولالت ايوذقا مت ولتك ايو ملتت ولتف وذتا دلت ايب تا ايموتا ع خاصتت متع نت ا ايوذتالال
تتاك نملتتت مت ايمإ تتسال ايم تتاوو
االقوصتتاالت ايبلئلتتت دلت ايمستتو ى اي تتايمع بتتاألخ د تتاما ووت
ايمساداف ايوع م ها:
 -1دتاد نت ا ذتتا ا إقللملتت اضتتذت بتتل أقتتايلد متا اي تتساا" ب تتوو لستتادا دلت ذصتتس وهتتد ذسوتتت
د اصس اإل واج اآل اس ايبلئلت ايموسوبتت إ اء تا" ايخاصتت ب مللتال ايو ملتت ذلت إ ايمس تت اي ايلتت
لن لها وع وغللس مسومس س ى ااخو اإلقلتلد خاسنت بايوتايع ضت ف إموا لتت بلتا ايوتؤ لسال ايستلبلت
يلبلئت ايمذلطتم اينا بت ايطاساف با اذا .
 -2ما لو لا باينا ب ايواصللع دل مسو ى ايو ملت االقوصاالت ايموا لت وع اي ساا يلاوسال ايسابقت نا
إ م ظد ايخطط اي ط لت قا أوال دل "اخ اآل اس ايبلئلت ب ظس االدوباس" إال أ هتا بقلتل ا ايا تو
ايوطبلقع اي اضح وع بلا وؤ لساو وع ذسابال اإل واج اياخو ايسواه االنومادع اإلقللمع ايمذلع.
 -3اإل تتوايلت وتتع وهتتد ايو ملتتت ايموا لتتت وتتع اي تتساا اقوصتتاس ا دل ت أقطتتاب م ت م ل تتت ا االووتتسا
يلم اوو ايبلئلت ايمسوقبللت اآل اس ايسلبلت دل دم د مساذت ايمسوقسال ايب سلت األخسى ااخو ايبلا.

هدف البحث:
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ايو ملت االقوصاالت اي مسا لت لنب إ وسو ( دل مسو ى اي ساا اي ايد) وع أ ي لاوها دل أسي
أسايلب مبلئمت يم انهت وذالال اي يمت ايبلئتت ووبتع متاى إموا لتت وهمهمتا دلت ايمستو ى االستوساولنع
يلخطط ايمسوقبللت بخاصت ايسإلا visionايوع وإوا دل إ ايو ملت ايمسواامت يلي يلمت اسا غلتس ايمونتااف

وذسب بو األ د م يك وذقلا االسواامت ايب سلت ايماالت با
ايذل ايمنوم ال اي ي وطبا ول .

اذا ب و ايمناالل بغا اي ظتس دت

المقدمة:
ب لااف ايوؤ لسال ايموباايت يمخولف ايمسو لال ايوخطلطلت
إذا وا ل ايو ملت بم ا ا ايومع اي دع،و
ألا وا ل دل ب ضها ايب ا و ابك مصايذها وع مناالل و أ مها االقوصاا اي مسا ايبلئت بقصا
أ با قصا ،وإ يك ل ع وذ و ايب ا ايموا ع يلما م ايذا ا ايموا لت ايضلقت يلوسع ل مو ايب ا
ايبلئع ايمذلع اإلقللمع بو لو ااه إي ايب ا ايق مع سبما أو س خص صا مع اي يمت ايوط سال ايوع
أضال بضبليها دل وهد ايب ا ايموا ع ولف ل مو.
ا ل لس إي وسانع ا س ايا يت ،اال وقاو إي مسذلت ا س ايما اي ايملت ،ولد و ا ايما وو اوي ولما بل ها
ااخو إطاس ايا يت اي اذاف أ اإلقللد ،إ ما أصبح اي ايد ول س قا وبلسا ينملع ايما  ،وايص ادت ايوناسف
دل سبلو ايم او ي وو م اوسوها مذص سف ولما بل ايما ي ساقلت اسها يو سلو نب دللها م اوست
ما خاسج ايبلا وع ا و اين اساالقللمع دل اقو وقالس.
ا اي ضع اينالا يلو امبلل االقوصاالت ايسلاسلت ايبلئلت لاسا دل ما ا أ وو
ايقاسف ايو اوسلت اي ايملت.

دل قاس وبلس م

لذود ا أ و مو ايما دل ب اء قاساوها مل اوها ايواضلللت ايوع ومل ا د ايما األخسى ووسب
ايم اوست وع مناو م ل ال لناسلها ول أذا.
يم انهت وذاي ايبلئت وؤ لساوها ايموساسدت لنب اي مو إللناا ايومل إلناا ايمل ال ايواضلللت
ايو اوسلت ايوع وو لا باين اف بسامر وذسل ايبلئت األس اس ايوااضللت اإلبااد وع و ظلف ايم اسا
ايطبل لت ايب سلت يوو مال ت ب وو مسوااد ماس ي ذل إ م أ ااف ايو ملت ايمسواامت ألي مسو ى
م اينت ايم وبلل ايبلئلت ايم اصسف ايوع سى بؤ ها م ولت م ايو د ايو ابك بما لوطلب
وخطلطع
ا
إلناا ايو خل ايصذلح وا سإلا وهد لسادع وذالا ابس ايوذالال إ وا ل مذللت ا يلت دل
األساي سلذا و ايبذ ايوطسا بمباذ اي بل ابوااء م وهد وذالا اقع ايو ملت االقوصاالت – ايموا لت
دل ايمسو ى اي ايمع إي وهد اقع ذاو ايو ملت ايموا لت وع اي ساا ص ال إي ايمبذ اي اي األواا
ايمسوقبللت بسامر ايوخطلط ايمطل بت يم انهت ايوذالال ايبلئلت اي ايملت.

ايمبذ

األ و :ظسف دل وط س ماه د ايو ملت االقوصاالت-ايموا لت
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1-1اياوس ايوخطلطع ايوذ و م ( اياوس ايوقللاي إي

اياوس اإلسوساولنع):

صف ايم اايت ايوخطلطلت باي ائلت( مل ا ائع ايوا ل ) ايوع و وما دل م لخطط م
وع ايسابا لمو
ايمولقع يه ه ايخطط لقبو بها ا إل م اسوت مذا يت يلوقللد االلنابع ()1
هالت اي ما ل لال م ايقس ايماضع ب ا ا هلاس األ ظمت اي م يلت ا وهاء دصس ما لمو إ طلا دلل
ب صس ايناسا ايذالالت بس ل أوواس ووب ايوخطلط االسوساولنع ايو ال ي وع ضع ايذل و اآل لت
ايسسل ت يلم وبلل االقوصاالت ايمسو صلت خاصت مع و سع لم ت ايقطب اي اذا.
إ أ و ظه س يه ه ايماا لد ايوخطلطلت ايذال ت وا وع ايمإسست اي سوسلت ايوع مايب ل إ ا وقلل إي
(ايمإسسال ايما لت اي سوال ايوبسى).
باسوااد مسو ى اي اط االقوصااي وذس مسو لال ايب لت اي قاولت ايصذلت يلمنوم ال...و الال مع يك
ايم وبلل ايوخطلطلت خاصت ولك ايمنوم ال ايوع و ا ع أصبل م وا س اضح وع ب لوها ايوذولت س اء
أوا ل ايماالت أ ايب سلت ا ايوذ الل ايوع طسأل دللها يد وو باي وو ايموسلسو ايم طقع بو ناء با و
وغللسال اس ت ق لت أ ب مالمو إ و صف باألداصلس ايذضاسلت دابسف ايقاسال بسسد مالال
وا قل دل اياوسال ايسابقت يما قبو داد .1950
ه
وايمبلذظ دل
انواذل اي ايد يلقس
اي صاع يلم ولت إي
وع إدااف وهد ايموا

اياوسف ايوع وقاس ب صف قس با ماوذقا ولها ل لا بمسال د مساذو ايوط س ايوع
او 19ايسابقت ب يك و صف ه ايمساذو بؤ ها قلت دلت وملت م ايماه د
ايمسذلت االسو وانلت ايوطبلقت .وا ماوقاد وا ايمباذ ايوايلت وإوا دل ا س االقوصاا
سلاسال ايوخطلط ايو ملت.

2-1ايم الا ايواضلللت وع سلاسال ايو ملت ايموا لت ايذال ت:
و لس م ظد اياساسال ايذال ت يلو ملت ايموا لت إي نملت م ايمل ال ايواضلللتم ذل يد و ا ايو ملت س ل ت
ايم قع ايمل ال ايخاصت ب بو إ ناة ايما أصبح لوضم ايوذ و م اقوصاالال ايم قع إي
ا ل ع وذقلا خمست أم س:
اقوصاالال ايموا
األمس األ و:
اإلذساي بايموا بذل و ظف ايبلئت ايطبل لت اي مسا لت يو طع إذساسا بخص صلت ايموا ومل ه ب وهت
س أ ايمال ت يلسل "أي موا " أ "ال
اك
آخس )أ لو
اقوصاالت قاولت انومادلت مذللت(بم
موا " إ ما موا يلي ي بل أ يلي سخت موسسف يموا آخس)2(.
1)www.araburban.net/files.php?file=Dev...
2( www.led,local

يقا أاسك ه ايذقلقلت اياللس ف اإللطايع  Giordano Brunoد اما أ اس إي " إ د اما ال لو
اك ومال وع اين اف"
اخوبلف ال لو
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اك

األمس اي ا ع:
اإلذساي بايه لت لوطلب م أي مال ت ايو سف دل مق ماوها سماوها ايوع ومل ا د غلس ا اي مو دل
اسومساس ا ايومل .
األمس اي اي :
ذساك وؤ ها موذف يآل اس وع ال اي قل ال وو

ايوط س اي ماء بذل ال وو ايمال ت ناماف ا
وما إ ها ي ب لل وع قل قسلب يلي يها واسلخ.

إ ما لنب أ ل وي اي سلر اي مسا ع يلمال ت ظائاها قاووها نمايها وط س ا ايواسلخع.
األمس ايسابع:
إذساي ايوملك م
ومل ا.

ي ا وا

قبو سوا

يك مو لقا باألوساا اي

ايمال ت

س اي ي لذمل

إذساي لو لا بذب ايمال ت االدو ا بخص صلوها

وناه مال وهد،
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واألمس األخلس لوصو باإلذساي باينمادت منومع ايمال ت  Community the Sense ofإاساك
ايوسابط مع اآلخسل م سوا ايمال ت.
3-1

سإلت االقوصاا اي ايمع وع سلاسال وذال ايو ملت ايموا لت:

إ اإلذساي بايموا بما لذمل م ومل وع ايه لت اال وماء اإلموا ال ع م طلقال اي ناة وع ايو ملت
ايذضسلت ايمذللت ايذال ت دل مسو ى اي ايد م لنب اي مو دل اسو ماس ا وع م انهت وذالال ايبلئت
بمخولف وذالاوها ايمذللت اإلقللملت ايا يلت وع ا ايسلاا ،اك منم دت م ايذقائا ايسإى ايوع لنب
دل مخططع ايما إاساوها م أنو اي ناة وع صلاغت سلاساوها ايو م لت ايذضسلت وع ايقس ايذااي
اي سل وما ل وس (1)Donovan D. Rickman
ايذقلقت األ ي

:

إ االقوصاا وع ايقس ايذااي اي سل

اقوصاا دايمع م اوست ماو ذت .

ايذقلقت اي ا لت:
إ م سلوذمو ايوؤ لس األوبس يل يمت وذالال ايبلئت ايضغط دللها سوو

ايمذللال (ايما ).

ايذقلقت اي اي ت:
اك طلب مو الا دل ايم ونال يو طسلقت ايوص لع سووطلب دمايت أقو يو ايذاو ل وي ذل
سلو
لو ايوذا د ايا و اي املت(ضغط دل ايخامال ظس ف دمو سلئت).
ايذقلقلت ايساب ت:
إ ايقطادال االقوصاالت األو س م ا وع اإل واج و ظلف اي مايت ع ايخامال ،األوواس اإلباادلت،
دها ،ايم ونال اياسالت ايخاصت ،األ طت اي قاولت ،ايوس لذلت ،االوصاالل ،ايساس،
ايم ونال اياسلاف م
ايو للد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)www.ecological economics.org
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و ملت ايموا

وذالال االقوصاا (ايبلئت اي يمت):
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لصفDonovan D. Rickman
وذالال ايبلئت:

خمست مباائ ي ناة ايو ملت االقوصاالت يلما وع م انهت اي يمت

ايمباأ األ و:إاساك ايم اوست:
إاساك ضس سف ايو امو مع ايو اوي ايوذ الل ايا يلت اوها ،ل ط ي دل يك أ وو سف ايمال ت دل
مق ماوها مل اوها ايو اوسلت وع ايس ا اي ايملت اي مو م أنو ايوقللو م اآل اس ايسلبلت يل يمت.
ايمباأ اي ا ع ،مقاللي األااء اين اف:
و سلف ايو ملت االقوصاالت يلمال ت وع إطاس ا ايمذلع م خبلو وذالا االذولانال ايمذللت ذل إ
م ظد قلاسال أااء ايو ملت االقوصاالت وع ايقس ايذااي اي سل سل وما دل اين اف اي دلت ماى
وذقلقها س ط ايبلئت االلنابلت يلي ايقلاسال ايوملت ،ي ا وا ي اما وذالا ايم اسا اإلموا ال ايمذللت
ذمالوها اي مو دل وذسل ها.
ايمباأ اي اي مايمس ت االسونابت يموطلبال االقوصاا اي ايمع:
لقصا ا ايو د وع م اسا ايو ملت االقوصاالت يك م أنو اسول اب اذولانال سوا ايما بسبب
ايو د اي قاوع يلسوا  ،وما إ ذمال (ايسوا ) م وقلبال ايس ا اي ايملت ل وبس اوا سإلا مل مت ايو ال ،
بقاسوها دل ايمس ت ولبلت اذولانال ايس ا اي ايملت
إ ناة ايو ملت االقوصاالت ايمذللت مس
بسسدت.
ايمباأ ايسابع،اي م يلت االسواامت:
إ ايو ملت ايمسواامت ،أل وا ل مذص سف وع ايماضع وع طسلقت اسوخااد ايم اسا ايطبل لت يبلسواااف
اك مباأ أ سع يبلسواامت ع االسواامت اي ظلالت ايوع لنب إ
م ها اقوصاالا دل ماى أط و ،إال أ
و مو إضاوت يلم اسا غلس ايمونااف( اسواامت ايب ايوذولت ،اسواامت ايبلئت اي مسا لت ،االسواامت ايمايلت
يئلااسال ايمذللت ،اسواامت قاولت يلوقايلا األدساف ) غلس ا.
ايمباأ األخلس ،وذالا ايمسإ يلال باقت:
لقصا ب ايمسإ يلتاالااسلت ايو ال لت،ذل إ م ظد األ طت اينه ا وع ايو ملت االقوصاالت سوو وع
ايمذللال ي ا لوطلب م وو مال ت أ وو مسئ يت د مسوقبلها االقوصاايم دل اإلااسال ايمذللت إ
ايمإسسال غلس
ووذمو ن ء م ايمسإ يلت وع ايو ملت االقوصاالت ايذضسلت مع ضما قلاد ايقطاد ايخا
اك إسوساولنلت مذللت و سا
ايسبذلت وع إ ول ب ا سا وع ا ايمضماس ا لل د بطبل ت ايذاو أ وو
مالإوا دل ضس سال ايذ ومت ايس لاف.
اينه ا بل اي سواء وع اي ؤ ايمذلع
 5-1ايوقللد ايم اق ت:
إاساوهما نلاا م أنو وذقلا ناذال سوع ايقاسف دل
مما سا لوضح أ
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ايو امو مع ايم طلال اينالاف ايوع نلبوها اي يمت االقوصاا ايماو ة ايوذالال ايمساوقت يهما دل ايبلئت
ايمذللت ايوع ال م ا م ها:
اي قطت األ ي
إ ا س ايما وع ايو ملت االقوصاالت  -ايموا لت قا وذ و واسلنلا م أ ي لت اإلسهاد وع ايو ملت اي ط لت إي
آخس) إ أسل ب ايو ملت ايوخطلط مسو لا م أدل إي أساو ،يد
أ ي لت ايو ملت ايذضسلت وع ايما ( بم
ل ا منالا يب ا ايوناسب اي ايملت ال لو اسب مع ايظس ف ايذايلت اي قع ايسسلع يلموغلسال د يمت
ايم اوو ((مع ضس سف إ وود اساست وقللد وو ظاد اقوصااي دل ذاف)) بايمس ت ايومسذو وع وهد
ه ايمباائ قبو اال وقاو إي مذللت ايقساس األااء م ب سط خض دها يمنم دت م ايمإ سال ايم اللسم
ا م ؤ إ ل لا ايو ولو ايسبط بل ايم اسلع ايو م لت ايمذللت أ ااوها يلي وقط باالقوصاس دل
إ
وقالد ايخامال اي امت ايوذولت وع ايما  ،يو يوذقلا و ملت مذللت وسهد وع وذسل اإل واج اي م
االقوصااي ايبلئع يلمال ت ومو ها م ايم اوست دايملا.
اي قطت اي ا لت
أ وو ايما أو س ضنا قاسف مواب ت دل ص ع ايقساسال ايمذللت ب اوها ،يو ولف ايسبلو إي يك
ع ذقلقت اق وع دايد
ايمذللال مسل بت ايسلطالم ذل م ايص ب ايوغاضع د ا الاا ا س ايما
ايل د ،وع اي قل او نا أ ايو ظلد اإلااسي لُذنِّد ا س ا ،ال لولح يها ايقلاد بما لو ل دللها م
ا وا ي اما ايواولس نالا ب ضع ايما إااسلا سلاسلا ايا س اي ي لمو أ ول ب وع
مسإ يلالم م
بايوخطلط ايذضسي (وخطلط ايما ) وقط وهع اللمو يها أ وسو دب
ايو ملت ايذضسلتم يو ها الو
ايوخطلط خاسج اإلطاس ايسلاسع /اإلااسي يلما موايوخطلط ايذضسي اإلقللمع يلي مناال و لا اسلا
صسوا ( دل أقو وقالس ) أ يد ل ا و يك بسبب وغلس ظائف ايما و قا قضالا ا و الا م اولها
االنومادلت االقوصاالت ايبلئلتموما إ اي قل لوطلب إدااف وهد يا س ايمنايي ايبلالت ايمذللت وذ يها إي
لئال مذللت مسإ يت د ايما بوامو قطاداوها ضد نملع وس د اي اسال وذل إااسوها م ذها
صبلذلال قا لت يها خصلت ادوباسلت مسإ يت م قبو سوا ايمال ت وع اي قل او لوطلب م
ايذو مت ايمسو لت إ و مو وم ن مس ا يو ايمذللال وع م ظد اي ظد ايسلاسلت ع يلاف ايذو مت
ايمسو لت وسوما سدلوها م ها ،ي ا ذو ب ا إ ائها واسومساس ا م دام خاض ا يقساس ايذو مت
ا إ دلل ا ايبذ د آيلال يلوذود ايمساقبت ايسلاسلت اإلااسلت
ايمسو لتا ما لذا و ايبذ ق ي
ايضبط االنومادع دل ايمسو ى ايموا ع وع اي ساا .

ايمبذ اي ا ع
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وذللو اقع ايب ا االقوصااي –ايموا ع وع اي ساا

(االلنابلال ايسلبلال)
مقدمة:
بس ل ايذانت إي وقللد اي اقع ايا لع مذا يت إاخاو ايب ا يموا ع وع ولسات ايوخطلط االقوصااي ايقطادع
وع اي ساا بهاف وذقلا م االل دايلت يل م االقوصااي موا لا و ولنت يلوبال ايذاصو وع ايو ملت ايموا لت
بل مذاوظال اي ساا يلاوسال اي اق ت بل دامع .1970-1950
بل مذاوظال
م ايمإ سال دل ولك اياوسف لبلذظ أ اي مط األساسع يلو ملت ايموا لت يد لو لونا
ع بغااا  ،ايبصسف  ،ل ى الذظ اينا و سقد( )1اي ي لبل األ ملت اي سبلت يلو لع ايموا ع السو ماسال
خطت ايو ملت ايق ملت يؤلد اد  1995-1970ذسب ايقطادال االقوصاالت ايمذاوظال.ذل أظهسل
وائن اسوذ ا مذاوظت بغااا ي ذا ا دو سبت  %30.7م إنمايع ايوخصلصال ايمسص اف ي م د ايقطس
 ،ولنت يولك األوضللت ما سببو الذقا دل االونا ال اآل لت ايمسوقبللت يلو ملت ايموا لت وقا باأل مسذلت
ايواولس اي ملع وع وقللد اي وائر ايسابقت ب وو لسا د وع إدااف و لع االسو ماسال وقللو ايا اسا اإلقللملت.
ه اإلنساءال طسا وذالا ا قا أ وي وقط وع ايمضامل اي ظسلت ا ما ن ا
إال أ ايمبلذظ دل
(
ا ايوسو س اء أوا اقوصاالا أ سوا لا م مإ سال يك نا أ خطت
و لع مإ س باوناه ايوقللو م
 1974- 1970أ سل اسومساس وا ا بغااا وع إنمايع ايوخصلصال االسو ماسلت ب سبت  %23.9و يك
مذاوظت ايبصسف  )1(%14.8مما ل ع ا أ  %38.7م إنمايع ايوخصلصال قا وسو وع مذاوظول
مع ن ا اسومساس يه ا اي مط م ايواضلو وع خطت  1980-1976و يك مع ب ا االسو اءال ايموم لت
بظه س أقطاب م نالاف (صبلة ايال  ،األ باس) ب سبت  %9.9 %6.2دل ايو ايع م اسو ماسال ال
ا لبا وذ ال إسوساولنلا وع األب اا ايموا لت ذ أماو نالاف و مو وؤقطاب م وقلو م لم ت
ايخطت
ايمساو ايوقللالت، .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نا و سقد ( )1لبل ذصت اياسا اي اذا م اسو ماسال خطط ايو ملت يلس ال  1995/1970بايال اس
اي ساقع(مالقابو33م $3داد )1988
خطت ايو ملت

خطت ايو ملت
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خطت ايو ملت

خطت ايو ملت
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657

صبلة

65
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خطة التنمٌة القومٌة )2(76/1980
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خطة التنمٌة القومٌة )1(70/1974
خطة التنمٌة القومٌة )3(81/1985
خطة التنمٌة القومٌة )5(91/1995

المصذر :من عمل الباحث اعتمادا على الجذول ()1

1-2ا ماط ايو ملت االقوصاالت -ايموا لت وع اي ساا:
م خبلو االسو ساا ايسابا د وط سال أب اا ايو ملت ايموا لت وع اي ساا ما صاذبها م اخوبلو
لولع دملا أ س ب وو مبا س دل مط ايو لع ايموا ع يل اط االقوصااي ايمذلع بسمو ما صاذب
إي إ ايو ملت
ايخطط االقوصاالت ايوع ض ل وع ووساوها ايسابقت وع ظس ف غلس طبل لت خل
االقوصاالت ايمذللت وع اي ساا قا اوصال ب اا م األ ماط ايسئلسلت ذاا ا واآلوع:
 -1مط لذا و ايوسول وع بسامر ايو ملت دل ايمساو ايوقللالت:
اك وسول اضح وع
ذل أظهسل م ظد ايخطط ايسابقت ابوااء م داد  1950يغالت  1995بؤ
مسو لال ايوط س االقوصااي ايسوا ع دل داا مذا ا م ايمساو ايذضسلت  ،مما يّا و امع وع ذسوت
ه ايمساو ب وو سا د وع خلا ايوبال ايموا ع ايبلئع يواوت س ط ايو ملت م
ايهنسف ايوبلسف ذ
اقوصاالت انومادلت دمسا لت ولما بل ايمذاوظال ايموط سف ايموخلات.
قا ا وسل وؤ لسال ولك ايسلاسال دل مظا س ايوسول ايمسومس يبلسو ماسال ما صاذبها م وغللس دل
مط ايو لع ايموا ع يلسوا ألضا  ،ذل إ مساو اي قو ايسوا ع ع اسها مساو اي م االقوصااي إ
اسومساسلت اسوقطابها ي اصس اي م وع ايم اطا األخسى قا ناء دبس دبلقت طسالت بل مسو ى ايوذضس
ايو ملت االقوصاالت (أ ظس وع ا اينا و سقد  )2اي ي لبل ايو لع اي سبع يوسو ايسوا االسو ماسال
وع مذاوظت بغااا يلاوسف م داد  1965يغالت داد  1995م إنمايع ايقطس.
نا و( )2لبل ايو لع اي سبع يوسو ايسوا االسو ماسال وع مذاوظت بغااا يلاوسف م داد 1965
يغالت داد  1995م إنمايع اي ساا
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سبت ايوسو

سبت وسو ايسوا
م إنمايع ايقطس
سبت وسو االسو ماسال
االقوصاالت وع إنمايع
ايقطس
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30.7
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وو( )2-2لبل

سب وسو ايسوا

االسو ماسال وع مال ت بغااا يلاوسف1995/1977
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 -2مط ا ا انلت االقوصاا ايموا ع :

نسبة تركز
من إجمالي القطر
االستثمارات
االقتصادية في
إجمالي القطر

م اي وائر ايوع أمو اسو باطها م ونسبت ايو ملت ايموا لت وع اي ساا  ،للذظ ن ا ا ا انلت اضذت وو لا
األقايلد وومل ب ن ا مل ف سبلت م ايوط سال
وع ن ا مساو سئلست مذا اف يلو ملت وع ايما
اي و سال ايخاسنلت (و و سال ايم قع) ايوع ذققل أوضللت وع اسوقطاب االسو ماسال بمخولف إ وايها
س اء أوا ل دامت أد خاصت  ،مقاس ت بغلس ا م ايمساو األخسى .لمو سصا اي م وع ه ايم اطا م
خبلو اسوااد م االل اي م ايقطادلت يمخولف األ طت االقوصاالت أ وع م االل م ايسوا و يك لمو
مبلذظت يك د طسلا ذسوت د اصس ايسل ك االنومادع ما لساوقها دااف م وط سال الذقت دل
ايمنومع ،ا م نا ب م نا ب آخس لبلذظ ن ا مساو ال اقوصاالال ابوت سبلا مما لن و م
وائر ايو ملت ولها موخلات بو واب ت يمساو ايوط س ،دااف ما لمو وؤ لس ا االخوبلو دبس مإ سال م ها
 ،م او ما لصلب اياسا م اياخو اإلقللمع أ مسو ى ايوذضس اسف ايم اسا االقوصاالت.
م ايمإ سال ايوع ود قلاسها م خبلو إذاى اياساسال ايم اف وع اسف ايوخطلط( )1ذل ود وقالس ايوبال
وع مسو لال ايو ملت ايموا لت باسوخااد م امو وبال اياخو اإلقللمع بادوباسه م أ د ايمقاللي ايوع و وي
ب وو اقلا اضح م ولت ايا اسا اإلقللملت بوطبلا ا ايم امو دل مذاوظال ايقطس  ،نا أ قلمو
ه و لس إي ذقلقت ن ا وبال وبلس م مسو لال اياخو بل ايمذاوظال،
وا ل دايلت ناا بذا ا 5.28
أ وسول اي س ف اياخو وع مذاوظال م ل ت خاصت بغااا وا ايسمت ايباس ف يبلقوصاا ايموا ع وع
ايقطس.
 -3مط مذا الت سلاسال اال و اس ايموا ع يبلسو ماسال:
م م طلال ايو ملت ايموا لت وع اي ساا  ،مذا يت إدااف س االسو ماسال موا لا ،إال أ اي اقع ايا لع لإوا
اقوصاس ا اال و اس دل داا مذا ا م اي اطال ايم س دال االسوهبلولت ا اإل وانلت  ،وم بل وع
خطت  ،1980-1976د س داا م ايم اسلع دل دم د ايمذاوظال وب ا ألسباب م ها ،ايو اوت ايسوا لت
 ،أ مللها وم اسلع يبل و اس.
إال أ اي اضح دل يك لإوا دل
ايم س دال بسبب قلها ايسوا ع.

اسومساسلت وموع ايمذاوظال ايموط سف وقللالا بذصوها م

ه

أما ايو لع ايموا ع يلص ادال اإل وانلت(وقللد مط و لع ايقطادع اإلقللمع) ،وقا وسو ب وو مذاا ضلا
وع داا م ايمذاوظال ايسئلست ا ما ن ا د م االسوباطال ايقائمت موا لا بما لن لها ال أ س و م ي
الذا غلس ملذ ظ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1نمه سلت اي ساا
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 -4مط سلاست ب سف ايم اسلع االقوصاالت موا لا134 :

م ايصاال ايممل ف يسلاست

س ايو ملت االقوصاالت لبلذظ دللها االدوماا دل سلاست

و قلع م اساف يلم اسلع االقوصاالت ،ا
ايموا لت .

خض دها يسلاسال إ مائلت املت و سا بل ايب ا ايقطادع األب اا

وما أ طبل ت اإل واج يد لبلذظ دللها ب وو اضح دبلقال ايو ابك ايقطادع باألخ م ها ايم اسلع
ايص ادلت ايونمل لت ايوع وا ل و قع وع م اطا مواسقت أب ال م ها ايوسابط ايهلولع يل اط ايموا ايبلئت
ايم قع ول  ،قا اقوصسل ولك اي بلقال دل ايس ابط ايسأسلت ايوع وظهس بل ايمإسسال ايص ادلت
ايم اصلت د ب ضها ،ولما وظهس األ ملت اي سبلت يلب ا ايموا ع وسابطا و مع ايم آل اإل وانلت وما يد
لبلذظ اك مضاداال و م لت دل ايمساو ايذاض ت يلم س دال.
 -5مط ايوسابط ايموا ع:
دل ايسغد م ن ا داا م األسايلب يو لل ايذا ا ايوخطلطلت يؤلقايلد ظسلا  ،غلس إ اقع ايذاو ل بّس
د أسل ب لوب ايذا ا اإلااسلت وإطاس إنسائع يو ال خطط ايو ملت اي ط لت ما لساوا ا األسل ب م
ظد يلصسف ايمايع ايو سل ال ايقا لت ايوع وذود دملها  ،إضاوت إي اينا ب ايمو لا باإلذصاءال
ايبلا ال  ،دل ايسغد م وب ع دااا م ايا و يه ا األنساء إال ا ال لم و اي مط ايمبلئد خاصت د اما
لو لا األمس بوذقلا ايوسابط ايموا ع ايم وما باألساي دل ايمإ سال االقوصاالت ايمو لقت باإلموا ال
ايمذااال ايو م لت ايوع وو اسا مع ايب ا اإلااسي ايذايع ايوع وقف( ب وو سبع) ا وذقلا ه
اي بلقال و ملوها باي وو ايمطل ب.
 -6مط لوو االسوقساس ايو ا

ايموا ع:

ذل اظهس م ج االقوصاا ايموا ع وع اي ساا خاصت يلاوسال ايسابقت م وطبلقال ايخطط ايق ملتم
وقاا اي وو ايهسمع ايمب ع دل أساي اي بلقال ايوباايلت ايوع وصب وع مصلذت ايطسول ايمسوقطب
ايمسوقطب م  ،واسومساس سلطسف بغااا دل باقع ما اي ساا اي ي أوس و م ظد وائر ايخطط اي ط لت
ايصات ايمهلم ت دل أبقاء ا اي مط ايموا ع ايمذا ا  ،لواع أ وو اي سب ايموذققت
ايسابقت أصبح
ي مط و لع ذن د مساو ايمذاوظال وع ايبلا د اي سب اياسضلت ايوع ناءل بها قاداف لف وا
ماو صلل إيل إذاى اساسال اسف ايوخطلط( ، )1بؤ سبت سوا ايمال ت اي ا لت ب ا بغااا قا بلغل 6/1
منم د سوا ايمال ت األ ي بخبلف سبت  2/1ايوع ذااوها قاداف لف ايم س ف.
()6نمه سلت اي ساا

اسف ايوخطلط اي اقع ايو م ي يمذاوظال اي ساا
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مقدمة:
لمو ا ايق و با ايو لس م مذا الل ايونا ب ايا يع اإلقللمع باأل و ب و صهس وع اي ظاد اي ايمع
اينالا األخ بايو ولو مما لوطلب إدااف اي ظس بواوت ايمإ سال ايمو لقت بايو ملت،وايماا لد ايوقللالت ايوع وا ل
ايم لاس ايذقلقع يلقلاي اي دع ايومع يلو ملتم
وإوا دل إ اي اور اإلنمايع مسو ى اخو اياسا
أصبذل و ع ايو لس يل ص و إي ولك ايمسذلت م اي صف وم االل اياقس مسو لال ايو للد ايصذت
اين ي م اسوت ايمسأف ولها مإ سال ذوملت مطل بت وع ايو ملت ايماالت ايب سلت ايمسواامت (.)1
ايب ا االنومادع ايمسا اف ايو ا
ع ب يك قا أاخلل ب اا قالما ذال وع اي اي قل
االقوصااي وع ظسلال اي م مإ مسايت ايو ملت ايمسواامت يلبلئت ما ع إال اسوخااد ام و و او ينملع ايم اسا
ايبلئلت بمخولف أ ادها (ماالت وا ل أد ب سلت)طبل لت أ م لاف مع إ ايوؤولا األ د ا لو لا
باالب ااايوايلت:
ايوغللس ايمطل ب وؤ لو

سسل ا أ بطلئا

اي ي لذاا ايبسامر اي م لت إلذاا
 .1ايب ا اي م عم
مقصلسا أ مو سطا أ ط لبل وع مااه اي م ع
اي ي لذاا م اقع ايوغللس ايمطل ب وايو ملت ايمسواامت وقا يه ا ايمباأ"ووطلب اخ
 .2ايب ا ايموا عم
االدوباسال ايبلئلت ايخاصت باخولاس ايم قع ايص ادع اي ي لضم األااء االقوصااي األوضو ماالا
موا لا.
اي ي لذاا د ايوغللس ايمطل ب ذنم وع مخولف ايقطادال االقوصاالت إ وا ل
 .3ايب ا اي دعم
ذضسلت أ سلالت.
مالو لا بايب ا ايموا ع ولف ي إ لو مع وذالال ايبلئت
إ األ د وع ولك اإلب اا باي سبت يبذ ا
اي يمت؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سلسلت اساسال ايو ملت ايب سلت سقد(،)7األمد ايموذاف ،ل سل ك،1997

27

1-3ايب ا ايموا ع يلبلئت اي بلقت ايوباايلت :
 136م
وؤخ ايم اوو ايبلئلت ذل يها ايممو ت اائما ب اا موا لا
إ :

نهت ظس ايمخططل ايموا لل

ذنوهد وع

ا

 .1ايم ن اال ايبلئلت ايو لت واياضاء ايخاسنع ايغبلف ايمذلط باألسا ما ع إال ب ا موا ع اسع
لإ س لوؤ س بايبلئت ايمذلطت ،و ا ايذاو يل قاط األخ
 .2ايم ن اال ايم اسا اي ايملت وايمذلطال ايبذاس.
 .3ايم اسا األ ظمت ايبلئلت اي ابسف يلذا ا وايه اء األ هاس.
 .4ايم ن اال ايبلئلت اي ط لت وايبذلسال ايغابال اال هاسايمذللت.
 .5ايم ن اال ايبلئلت اإلقللملت ايوع و بس د ن ء م ايم اسا االقوصاالت اي ط لت ايوع وو مذص سف
ضم إقللد مذاا.إ ايوص لف أدبله ل وبس مهما يلومو م م اينت ايم اوو ايبلئلت ا طبلقا م
ا و اس ا نغساولا وما إ ايب ا ايموا ع يلم ن اال ايم اسا ايبلئلت لاوح ايمناو اس ا إماد ايوذالال
ايذل و ايممو ت يم اينت ايم اوو ايبلئلت.
 2-3د اصس ايو ا ايبلئع ايموا ع:
و وو اي امو ايطبل لت (ايم اخلت  -اينغساولت  -ايطب غساولت  -اينل ي نلت  -م اا ايب اء) إطاس ايبلئت
ه اي امو ايموسابطت
ايخاسنلت يئل سا  ،ووغلس ظس وها م م قع إي أخس ،و اما لذا اخوبلو بل
وظهس أ ماط غلس م اسبت يم ل ت وط س اإل سا لل د ايواخو يم اينت ه ايظس ف د طسلا ايوخطلط
ايوصملد ايمبلئمل يم طلال اذولانال ايموا اإل سا .
ونسا ايبلئت ايذضسلت بما و مل م و ظلد وذسل يل ضع اي مسا ع ايقائد ايمقوسة اسو باطا أل ماط
لاوو إ ائلت نالاف ظائف دمسا لت موط سف وع ايب اء ايو للا س اء ااخو ذا ا ايمال ت أ وع
ض اذلها ايمو ااف ،وما إ ايمسو ى ايذضاسي ي هضت ايمنومع وع ايذل ايموا ع لنب إ وسادع
منم دت م ايمذااال م ها ايطبل لت االنومادلت (سوا  -دااال وقايلا  -سمال واسلخلت  -قلد قاولت)
االقوصاالت (أ طت اقوصاالت  -اخو اياسا  -ايمسو ى ايذضاسي)وماا اإلوساط وع دمللت اسوخااد ايم اسا
ايطبل لت ايمواذت االسوهبلك غلس ايمق
اي ي لصو إي ذا االسو اف يل اصس ايبلئلت لإاي إي قلاد منومع وع موا غلس صذع غلس مونا ي.
3-3مإ سال ايوا س ايبلئع ايموا ع وع اي ساا ( اقع ايذاو):
م ظد ايا و اي سبلت م ها اي ساا قا ادومال دل أسايلب ايو ملت ايسسل ت ايوع با س ا و وما دل
االسوغبلو ايمو ف يلم اسا ايطبل لت باسوخااد وق لال اإل واج ايوع وع و لس م األذلا ال وبلئد ايظس ف
ايبلئلت م وما أ سلاسال و ولس ايخامال لود بص س ال ووواوؤ مع ايمنوم ال ايذضسلت ايسلالت م طلاوهام
مما لإاي إي لااف م او ايوا س ايبلئع ايم وبلل ايبلئت ذل و ا ع ايل د مساو ايما األقايلد نملت
م ايم وبلل ايبلئلت ايوع ناءل مصاذبت ي مللوع ايوذضس ايو ملت غلس ايمو ا ت ايوع أوس وها ايمساذو
ايوخطلطلت ايسابقتم ايوع وس م ها:
بسبب اال اذاد ايسوا ع يمساو ايما ايوقللالت (بغااا،ايبصسف،ايم صو) ايوع وبل سل ب وو
 ايول
ايصذلت ايبلئلت و ولنت ذوملت ي اد و سلا سلاسال
ونم ال سوا لت واوقس يل الا م ايمسول مال137
بسامر وذسل ايبلئت بل ايمسو لال ايوخطلطلت واوت..
 وا ع مسو ى ايخامال ايوذولت أ ايا قلت،اسوااد سبت اياقس،ايبطايت ،غلس ا ذلت ا أو تس مت 3دائلتت
يمسو اذا،ذل و وبس ه ايمإ سال األو س ل دا وع وذللو اقع ايم اطا اي ساا.









و تتاا اينهتتال ايم لتتت بايختتامال ايبلئلتتت مضتتاف إيلهتتا ايظتتس ف اي مسا لتتت مستتو ى وقتتالد ايختتامال
ايذضسلت ايوع وا ل ب سب م لت ووسوت اغلبهتا وتع ايت ق ايذتاا وتع إمتاااال ايمتاء ايصتايح يل تسب
م اسلع ايصسف ايصذع ،ذل و لس ايوقالسال( )1إ سبت و ولس ايماء ايصايح يل سب يسوا مال ت
ا ايسقد وع و ب ب مسومس وب ا يلظس ف اإلموا ال
بغااا ال ل ا س ى  %63م ايذانت ايا للت ا
ايمواذت(.)1
و قا اي بلقال بل ايبسامر ايمخولات يك باإلضاوت إي و اا األنهت ف ايمذللتت ايمسو لتت ايمستئ يت دت
ايبلئت ايخامال ولها ب وو ل لس ايخ ف وا وساي مسو ى بوال ايضخ ايسئلستلت يم تس دال ايمتاء
ايصاوع وااخلها مع بوال ايصسف ايصذع ذل و ا م ولت ذقلقلت خاصت وتع األذلتاء اياقلتسف ومتا
إ ايذايت ايبلئلت يلمال ت اي ساقلت و لس إي ا هلاس ب واد وع ايب لت ايوذولت بخاصت وتع األذلتاء اياقلتسف
ذل وظهس ايمإ سال ايواصلللت إ اي االال ايصلبت بوال ايصتسف ايصتذع تع مت أو تس ايم تاوو
ايملذت بوااءف ا مسو ى ايطم ة ومال ت بغااا م بل و ا ع وواي ائو مسومس م اي االال ايوع وقاس
ب 1000،000د 3ذسب وقالسال إو )2(UNEPوما إ اي ساوت مع باقع سواء ايو ملتت غلتس ما لتت
باالونتتاه ايمبلئتتد ايولت بمخولتتف مصتتااسه االووظتتاظ ايستتو ع اال اذتتاد ايمتتس سي ا خاتتاا م ت اسا
ايطاقت ا خااا ستبت ايم تاطا ايخضتساء االسواتاد ايهائتو يل االتال ايصتلبت غلتاب األطتس اي ستائو
اي ان ت يلذو دل ايماى ايم ظت س إلدتااف وؤ لتو بتسامر اإلصتذاة ايبلئتع وتع ايمساوت ايذضتسلت وتع
اي ساا .
وباطإ وس اي م ا هلاس بسامر ايو لع ايو ا اإلقللمع يلو ملت ايب سلت االقوصاالت اي مسا لت قتا
ا س دل داف ن ا ب وم ها ب وو غلس مبا تس ومتا ايذتاو دلت اينا تب اإلقللمتع ايمذتلط بضت اذع
ايما "ايظهلس ايسلا ع " م ها ماا س ب توو مبا تس دلت ايمال تت اوهتا ممتا لظهتس اآل مت وخلتف يواوتت
اي ظد ايبلئلت ايهلاوو ايو ظلملت يل اقع االلو ي نع يلبلئت خاصت اي مسا لت م ها واإلااسف مس سا بتاألطس
اي امت يئلااسال ايمسو لتت ت ال إيت اإلااسال ايمذللتت ولهتا و تا ع ايوخلتف دتاد ايمواب تت اينالتت ممتا
اوقا ا ايب ا األخس م ايواولس ايو ال ايبلئع االسوساولنع ي م د مساذت ايمال ت.
ايمخططال األساسلت يلما ايوع وذاا اسو ماالل األسا بم نبها إال إ اي اقع ل لس إي ن ا ون ف
وخطلطلت بل ما لخطط و بل ما لود و ال ه دل اي اقع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بس امر األمد ايموذاف يلبلئت ،وقاسلس غلس م
()2اي ماس،دلع وسلد ،ما خضساء

سف ،يلس ال2009-.2006

اس دايمع ما ا اداا ا ي ؟،نسلاف ايصباة ايبغااالت 2

 اإلسوساولنلت ايذايلت يلمال ت اي ساقلت وسو ا إي االيو اد قاس ايمسوطاد بايهلوو األصلع يلمخطط اي اد إال
إ ايوااصلو وظهس دوي يك وبل و نا خطت ذقلقلت يلو ملت ايمسواامت وايسلاست اياادمت يلو ملت
138
االقوصاالت اي مسا لت وو اسا مع نملت م ايق ا ل اي او ف ذو اآل ا صاسل ق ا ل م ها
مال نع دل االسو ماس األن بع ذو ايمذلع بؤسي م ل ت ،ايوع وقا بؤ ها سوماسي ا سا وبلسا وع
ايذا م اياقس ايذضسي وقللو ايبطايت إال إ اقساسوسهلبلل وولح يلقطاد ايخا ايم اسوت وع و ال
ه
ايم اسلع باداافاالدماس سلسا د ذوما م وقللو اي بء ايذايع ايمسوقبلع يئلااسال ايمذللت م

ايم س دال اياخ و وع س ا اإلسوا ايذضسي ايخصخصت ب ا م اسلع اإلصذاة ايبلئع ي اا
م األ طت ايمو قات ايوع سو لا م اياس ايو م لت ذل إ ايم اسا ايذايلت بايقاسال ايا للت يوإوا
ن ا اإلموا لت وع وخطع دوبال و لسف وما ا اال وماد بؤطساف ايما األخ بؤسل ب ايوخطلط اي امو
ايمووامو يلخامال ايمساوا ايمذللت ابوواس سائو يلو سلا إ اء ق ال اوصاو مسومس بل اينهال
األنه ف ايم لت بايخامال ايبلئت ايذضسلت ا دل مسو ى ايم اوو ايسئلسلت إما دل مسو ى ايذلاف
ايل ملت يسوا ايما وا قو واسلغ اي االال م ايمساو (وم او) اللود دل أذس األذ او او سم
مسول باألسب د وما إ اي ضع ايذايع ي بوال ايصسف ايصذع و قف مذطال ايسذب و وبس م
األم س ايطبل لت ايوع وذا بؤ قال مو ااف دل ط او ايس ت وما إ ايغطاء اي باوع قا وا س ب وو
اضح نساء ايقلاد بقطع األ ناس أ اسوخااد األسا ب وو مخايف يبلسو ماالل ايمذااف بم نب
ايوصملد األساي يلمال ت.
 4-3قاط ايو اوا ايمطل بت وع وخطلط إااسف ايو ملت ايموا لت وع اي ساا مع ايبلئت ايمذلطت :
ووطلب ايو ملت ايموا لت وع اي ساا ب عء م ايو اغد مع ب ا ايم طلال ايمذااال مع ايبلئت ايمذلطت مذللا
ا يلا لمو ألنا أ د ه ايمبلمح وع ايوايع:
ا-االدوباسال اي امت:
.1

.2
.3
.4

و ل ا س اإلااسال ايمذللت و ل مباأ اي ساوت اال وقاو م ايم اايت اي ائلت يئلااسف ايوخطلط إي
اي بلقت مو ااف اإلطساف وع سبلو ادد ايمبااسال ايوع وسادا وع وذسل األ ضاد ايبلئلت بصات
مسوالمت و ملت ايقاسال ايمإسسلت ايقااسف دل وذالا ايم وبلل ايبلئلت م انهوها و يك إدااا
وسولبال مإسسلت مذااف اضذت م انو إااسف بلئلت ق ملت.
وذسل األ ضاد االقوصاالت ايخاصت بايم اطا ايذضسلت ايسلالت م ا ايوسول دل بسامر
Action Planايخاصت بإدماو و ولس خامال ايب لت األساسلت اقوساة ايباائو ايسسل ت بقضالا اإلااسف
ايوم لو ايمواب ت باي ساوت مع ايقطادال اياادلت باالقوصاا اي ساقع ايذو مع أ ايخا .
وذسل دمللت ايذص و دل ايم ل مال اسول ابها ل مو ا ب اء ايقاسال ايخاصت بايواسلب ايومول
أيم ل ماوع ايسصا ايبلئع يلموغلسال ايموا لت واوت م خبلو إ اء بسامر يق ادا ايم ل مال ايخسائط
ايمسذلت باالسو ا ت بؤخس ايمسوناال اي لملت ايوق لت.
اسوخااد أسل ب اإلااسف ايوخصصلت يبسامر ايبلئت بمخولف وخصصاوها واإلااسف ايذضسلت
ايص ادلت اي سادلت مع ايوؤولا دل ايم وسوال ايخاصت.

ب -االدوباسال( ايبلئلت االقوصاالت االنومادلت) وع إااسف ايموا

وا ايسإلا ايذال ت :

139لت (ايموا لت) بادوماا مإ سال ايبلئت بواوت إ وايها
 .1لنب إ لومل ايوخطلط اي اد بإب ااه ايال لا
(االلو ي نلت االقوصاالت االنومادلت اي قاولت) وا ايسإلا ايمذللت ايمإ سال اي ايملت يبلقوصاا
ايماو ة م م اوو أ مال موساسدت ايوع م ها (دل سبلو ايم او االذوباي ايذساسي واادلاو ).
 .2ايم ظ س ايبلئع يلمنومع ايصذع ل ع وذقلا ذايت م ايو ا بل اإل سا ايمذلط اي اد لوذقا ا
ايو ا م خبلو ايمذاوظت دل بلئت دمسا لت سللمت بذل لولح اي سط مسو ى م ايونالا اي م

اي امو وع ايقطادال االقوصاالت االنومادلت اي قاولت ايوس لا اي قبل لت يؤل ماط االسوهبلولت ،لل د
إ وسادع ايو سل ال ايل ائح ايم ظمت يلو ملت اي س ط ايصذلت يذمالت ايبلئت ايمذلط ايذل ي.
 .3ايذو األم و يلوخل م أو س ايم وبلل وع ايمساو ايذضسلت ايوع م ها م ولت ايوخل م اي االال
ايذضسلت (ايوس لا م ايمصاس إدااف وا لس ا) ادوماا بسامر ايم س دال ايمذللت ايقااسف دل يك.
م ايما ذقلقت م ذقائا ايو سع ايمسوقبلع السومساس اي مسا وإ مساداف
 .4دل ايسغد م و
ا اي م مذااال ايبلئت ايمذلطت لم و ذانت ضس سلت يو ولس ايساذت
د امو ايو اوا ايو ا بل
األما ايخص صلت ايومل اي سبع اسومساس ايو ملت ايمو اغمت يئل سا ايموا م ي يك وإ ايو ظلف
األم و يلم اسا اإلموا ال ايطبل لت ايمواذت األخ باألسايلب ايذال ت ايمو ا ت و اوا ايبلئت اي مسا
لم و ضس سف ال مت يوذقلا ايم ظ مت اي مسا لت ايمونا ست ايوع لمو إ وذقا اي اصس ايوايلت:
و ل سبلو ايم او د ا وط لس مط مذاا يب ا م س دال ايب اء ايو للا م لنب إ لوضم وع
 اإلسوا االسو ماسي  -ايمبا ع اي امت  -ايمساوابسامن (اإلسوا ايذو مع  -اإلسوا ايخا
ايخامال – االب لتايوقللالت ايذااظ) بما لو اوا مع م طلال ايبلئت ايمذلطت ااخللا خاسنلا.
.5
.6
.7
.8
.9

وذسل بسامر إدااف األدماس ايو للا اإلااسف ايذضسلت بما لوولف مع ايبلئت ايطبل لت االنومادلت
ال إي ب ا ايوااصلو م ها(م اا اإل اء ايوق لت ايب ائلت -
االقوصاالت يلمنوم ال اي مسا لت
و ولو اياساغال ايونا ي بل ايوولت اياساغ اي ظلات اينماو أدماو ايو سلا اي اد)(.)1
مساداف داملع ايوولات اي م مع اين اف اي ايلت ا واساوها وع ايبلئت ايو ا بل موطلبال ايموا
اي ما اإلموا ال ايمواذت ايذايلت ايمسوقبللت يوو م قع و م ي.
وب ع بسامر و ال لت يلب اء اي مسا وع إطاس سلاست ابوت يلو ظلف ايذضسي اي مسا ع األم و بذل
ووولف أ ي لاوها مع ايظس ف ايموغلسف يلمنومع اي ساقع اقوصاالا انومادلا .
ه اي اصس
مساداف اي ما ايبلئع االنومادع ايظس ف ايمذللت اإلقللملت يوو م قع ايوسابط بل
د ا االضطبلد بؤدماو ايو ملت ايوخطلط اي مسا ع ايذضسي.
ادد و ل االوناه ذ اي ماسف ايخضساء ايوع وونا ي مع موطلبال ايبلئت وذقا األما ايساذت
ايم ل لت يئل سا (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 10ا اس  ،ماك وسا سلي ل ،خللف ،دبا ايلطلف مذما ،ل سف ،نم ت سلا (موسنما )« .دلد اي اي ايبلئع» ،منلت ايوؤيلف ايو سلب
اي س  -نام ت ايو لل  -ا يت ايو لل .1998 -
( )11اد ،دلع مهسا « ،اي ماسف ايخضساء ما ايبلئت ايصذلت» ،منلت اي لد  -باب دايد ايبلئت  -اي اا  - 263ايقا سف  -نمه سلت مصس
اي سبلت  -أغسطي 1998

 . 10مساداف األخ بؤسل ب ايوخطلط اإلقللمع ايهلولع اإلسوساولنع اي ي لو لا باساست ايم اسا ايطبل لت
بل ايبلئت
ايب سلت يل ق ف دل اإلموا ال ايمواذت ايوام ت يوو إقللد مما لق ا إي وذقلا ايو ا
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اي مسا .
 . 11اسوذاا و سل ال ق ا ل مل مت و ظد ذسوت ايوط س اي مسا ع(ق ا ل ايب اء اي مسا ) بما لو اسب
مع ايبلئت ايمذلطت إلناا م اللس أسي و لت م ذاف يلوخطلط ايوصملد ايبلئع ذسب طبل ت ايموا

ج -االدوباسال ايبلئلت ايذضسلت ايواصلللت:

.1

.2
.3
.4

مساداف ايوصاملد ايخاصت باألب لت ايسو لت" يما وم ل سبت االسو ماو ايسو ع م دم د مساذال
ه يؤلب لت ايم اساف يبلسواااف م ايم اخ
ايما " بؤ وو قاس اإلموا مو ن إي ااخو ايمب
غلس قابو يلو ف م ايمبا ع ايمذلطت وما
و اسج اياساغال م وساغ خا باألسسف ااخو ايم و
ل نا اياساغ ايخلاع خاسج ايمب اي ي وسوخاد ول واسسال بصسلت يو ولس ايخص صلت يؤلسسف ،أما
اياساغ اي اد وه مو ف م اي اسد اينلسا (.)1
اإلو اس م اي باوال ايمسطذال ايمائلت يولطلف ايم اخ ايذاس وذقلا ايو اغد اي مسا ع بل مخولف
االسو ماالل ايذضسلت.
اسوخااد ايم اا اي ا يت اي اوست يلذساسف د ا اسوخااد م اا ايب اء ايذال ت مع اي مو دل وط لس ايوق لال
ايمذللت ايخاصت بوص لع ايم اا األ يلت.
اسوخااد األسقف ايصلبت ايوع وخو ايذساسف ال األسطح اي ل لت اي اوست قا لسوخاد سقاا بل هما
وساغ بسلط يلوه لت وما وطل األسطح بايل األبلا اي ي لسادا دل ا واي ايذساسف داد وخ ل ها
.

 )1ايلن ت االقوصاالت االنومادلت يغسبع أسلا (االسو ا)« ،اي اقع ايبلئع يلمال ت اي سبلت ضع اياسا األسسف وع ظو ايوذضس» ،ا ف
األسسف ايمال ت ايخامال االنومادلت  -ايمووب ايو ال ي يمنلي ساء اي مو اي إ االنومادلت با و منلي ايو ا يا و ايخللر
.81
اي سبلت  -ايو لل 1 - 1998/2/23 - 21

االستنتاجات:
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 أ ايمل ال ايواضلللت يد و ا س ل ت ايم قع ايمل ال ايخاصت ب بو إ ناة ايموا لوضم ايوذ و م
اقوصاالال ايم قع إي اقوصاالال ايموا ما لوؤ س ب م بلئت ماالت ب سلت مذلطت.
 إ اإلذساي بايموا بما لذمل م ومل وع ايه لت اال وماء اإلموا ال ع م طلقال اي ناة وع ايو ملت
ايموا لت بب ا ا االقوصااي موما لنب اي مو دل اسو ماس ه ايو ملت وع م انهت وذالال ايبلئت
اي يمت بمخولف وذالاوها ايمذللت اإلقللملت ايا يلت وع ا ايسلاا ،اك منم دت م ايذقائا ايوع
لنب دل مخططع ايما إاساوها م أنو اي ناة وع صلاغت سلاساوها ايو م لت ايموا لت وع ايقس
ايذااي اي سل .
 إ م سلوذمو ايوؤ لس األوبس يل يمت وذالال ايبلئت ايضغط دللها سوو ايمذللال (ايما ).

 إ و سلف ايو ملت االقوصاالت يلمال ت لنب إ لو وع إطاس ا ايمذلع م خبلي لود وذالا
االذولانال ايمذللت ذل إ م ظد قلاسال أااء ايو ملت االقوصاالت وع ايقس ايذااي اي سل سل وما
دل اين اف اي دلت ماى وذقلقها ي س ط ايبلئت االلنابلت يلي ايقلاسال ايوملت ،ي ا وا ي اما
وذالا ايم اسا اإلموا ال ايمذللت ذمالوها اي مو دل وذسل ها.
 ايو ملت ايمسواامت ،أل وا ل مذص سف وع ايماضع وع طسلقت اسوخااد ايم اسا ايطبل لت يبلسواااف م ها
اك مباأ أ سع يبلسواامت ع االسواامت اي ظلالت ايوع لنب إ
اقوصاالا دل ماى أط و ،إال أ
و مو إضاوت يلم اسا غلس ايمونااف( اسواامت ايب ايوذولت ،اسواامت ايبلئت اي مسا لت ،االسواامت ايمايلت
يئلااسال ايمذللت ،اسواامت قاولت يلوقايلا األدساف ) غلس ا.
 ايمسإ يلتاالااسلت ايو ال لت وظهس إ  ،م ظد األ طت اينه ا وع ايو ملت االقوصاالت سوو وع
ايمذللال
بل مذاوظال ع بغااا  ،ايبصسف ،
 أ اي مط األساسع يلو ملت ايموا لت وع اي ساا يد لو لونا
ل ى ع اسها مساو اي م االقوصااي ايسوا ع.
ظاما ماو ذا ي ا وه
 م االسو وانال ايمهمت وخطلطلا  ،إ اي ظاد اإلقللمع وع اي ساا ل صف بو
أ وق لد أي م
وع هالت ايمطاف ذلقت م دايد أ سع م اي ظاد االقوصااي ايولع ي ا وؤ وذ
ايوذالال ايبلئلت لنب ا ل مو ولك ايسإلا اياقلقت يل اقع األ سع موا لا.
 إ ونسبت ايوخطلط ايموا ع وع اي ساا ال و او و ا ع ض ف ايوقللد ايا لع سبو ايوق لد ايم ض دع
ايا لع يها  ،و ل ايسغد م ايوؤولاال اي وائر ايوع و صلل إيلها م ظد اياساسال ايبذ ايوطبلقلت
األواالملت ايوع وو لا م ها بايواا ل األخوبلالل ايهلوللت غلس ا م اياساسال إال أ أ س ا مذا ا
ولما لو لا بايخطط ايق ملت ايبلذقت ماى مساداوها يل وائر ايسلبلت ايسابقت دل اي م ج ايموا ع يلقطس.

التوصٌات
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ايو صلال اي امت:





دل اإلااسال ايمذللت إ ووذمو ن ء م ايمسإ يلت وع ايو ملت االقوصاالت ايموا لت خاصت ايمذللت
ا
ايمإسسال غلس ايسبذلت وع ا ول ب ا سا وع ا ايمضماس
م ها مع ضما قلاد ايقطاد ايخا
اك إسوساولنلت مذللت و سا اينه ا بل اي سواء وع اي ؤ ايمذلع.
لل د بطبل ت ايذاو أ وو
أدااا اساسال يبسامر إلااسف ايبلئت ايذضسلت م خبلو ادوماا إسوساولنلت ط للت ايماى وذا و سبط
اي الا م األسايلب ايوخطلطلت اإلااسلت م خبلو داا م ايمذا س و مو:
مسذلت ايو ا س اي ساوت.






مسذلت ايوخطلط االسوساولنع.
خطط دمو و سلت.
ضع ايسلاسال اإلنساءال اآليلال
ضع ايبسامر ايو ال لت.
ايو صلال ايواصلللت األساسلت:



إنساءال ايمواب ت ايا سلت يلمسوناال ايا يلت ولما لو لا بم ض د ايبلئت بمخولف مإ ساوها م خبلو
إ اء مالسم بايمسصا ايبلئع .
ب اء ايقاسال يلمإسسال ايوع و بايبلئت ايمخلاال ايصلبت .
و للا م امو مصا ع يووسلس األ قاا إدااف وا لس اي االال مذا يت ادوماا مباأ اي ساوت بايو ال
اإلااسف.
و ال بوال يلصسف ايصذع وع داا م ايم اطا ايمووظت بايسوا دل دم د مساذت ايم اطا
ايذضسلت وع اي ساا.
بسامر وط لس ايقاسال و ملت مهاسال اي املل باإلااسال ايمذللت بمخولف ايوخصصال ايا لت اإلااسلت
ايمايلت ايو ال لت .
بسامر و نلع ايوخطلط بايم اسوت ايواسلب يلو امو مع األ ضاد االنومادلت االقوصاالت ايسائاف.
وقللو ايقل ا اإلنساءال ايبلس قساطلت ايمسو لت اإلااسلت اياساا ايمايع اإلااسي دل ادوباس ا
د امو سوسادا دل اياخ و االسونابت مع موطلبال ايو ملت ايمسواامت " بواوت وااصللها" أ وذالال
اي يمت ايمصاذبت يها .








