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 فاق واآل  الواقع التكامل االقتصادي اليمين السعودي املعاصر

 )رؤية للتكامل االقتصادي اليمين السعودي(

 

 انمقذمت:

مل خ٬ٍ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ بطظ َكطًح ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ يف ايعا

املانٞ نٓتٝذ١ يطغب١ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ يف ا٫ْهُاّ إىل ػُعات إق١ًُٝٝ 

ٚا٭١َٝٓ. ٚقس  ؾٗست قاض٠  ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يتشكٝل عسز َٔ ا٭ٖساف

أٚضٚبا ٫ٚز٠ أٍٚ ٚأنرب ػُع إقًُٝٞ يف ايعامل، ٖٚٛ ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ. ٚقس 

ا٭خري٠ ظٗٛض عسز َٔ ايتذُعات اإلق١ًُٝٝ يف آغٝا،  ؾٗست ايعكٛز ايج٬ث١

ٚقس ناْت ايسٍٚ ايعطب١ٝ غباق١ يف ايطغب١ يف ؼكٝل  1ٚا٭َطٜهتني، ٚأؾطٜكٝا.

، ٚع٢ً ايطغِ 1945ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ َٓص قٝاّ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف عاّ 

َٔ شيو ؾكس تعطٌ َؿطٚع ايتهاٌَ ايعطبٞ ٭نجط َٔ غت١ عكٛز ْتٝذ١ 

٬ؾات ايػٝاغ١ٝ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ د١ٗ، ْٚتٝذ١ ٫ْؿػاٍ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يًد

 باؿطٚب َع إغطا٥ٌٝ، َٔ د١ٗ أخط٣.

أٍٚ ؾهط٠ تأتٞ إىل ايصٖٔ عٓسَا ْصنط ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ ْتدٌٝ ستُا ٚ

. إٕ ٖصا اإلسػاؽ ٞؿٝايطُٛح املعًٔ ٚبني ايٛاقع املع ايؿذ٠ٛ اييت تؿكٌ بني

٣ َٔ ؾعٛض ضا٥ر "عاي١ َٔ اؾُٛز"تؿٌ إَها١ْٝ إزَاز ايُٝٔ ايطبٝعٞ ٜتػص

ملكا٫ت سٍٛ ٖصا نُٔ ايتذُع اـًٝذٞ.ؾُٓص غٓٛات تهاعؿت ايط٣٩ ٚا

ع٢ً ا٭قٌ َٔ تطغٝذ  أسٝاْا َٔ اإلؾطاط يف املعاٜس٠ أٚ ايتذُع، ٚمل ؽٌ

 ايتؿا٩ّ. 
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ايتذُع ايصٟ ؾٝ٘ ايبعض َٓش٢ ٜعترب إٔ ٖصا  ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜٓشٛ             

أضٜس ب٘ إزَاز ايُٝٔ ٚيس َٝتا، ضأ٣ ايبعض اٯخط ممٔ ِٖ أقٌ تؿا٩َا إٔ ٖصا 

املؿطٚع  وتٌ، ع٢ً َػت٣ٛ ايٓٛاٜا املع١ًٓ َٔ ططف ايسٍٚ ا٭عها٤، َها١ْ ٫ 

 ٜعهػٗا َطًكا ٚاقع ايتعإٚ املؿرتى ايكا٥ِ يف  ٖصا اإلطاض. 

ٌٜ َٚا ظايت قًب ا٭١َ ايعطب١ٝ يكس ناْت ايُٝٔ عرب تاضىٗا ايطٛ            

ْتٝذ١ َٓطك١ٝ يٛاقع تاضىٞ َٔ ٖصا املٓعٛض ٜبسٚ ايتهاٌَ  ،ٚٚدساْٗا ايٓابض

٫ ميهٔ ايكؿع عًٝ٘. ؾكس ناْت غباق١ إىل نٌ عٌُ ٚسسٟٚ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعٝس 

 يٮ١َ ايعطب١ٝ فسٖا ٚقٛتٗا. ٚناْت َػاعٝٗا تٓكب زا٥ًُا يف اػاٖني:

ٚايػعٛز١ٜ يف كتًـ بني ايُٝٔ يع٬قات ايجٓا١ٝ٥ ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ:تٛثٝل ا

 اجملا٫ت.

ايجاْٞ:املؿاضن١ يف اؾٗس اؾُاعٞ ايُٝين ايػعٛزٟ يتشكٝل ايٛسس٠  ا٫ػاٙ

اييت ٜعتُس عًٝٗا ؼكٝل ايٓٗٛض بهاؾ١ أٚد٘ ايتكسّ يف ايعطب١ٝ  ا٫قتكاز١ٜ

 فتُعٓا ايعطبٞ.
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 أهذاف انبحث :

 َعطؾ١ َس٣ إَها١ْٝ ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ َٔ خ٬ٍ: ٜٗسف ٖصٙ ايبشح إىل

أ٫ًٚ: ؼسٜس اإلطاض املٓعِ يًتهاٌَ ا٫قتكازٟ ٚشيكو َكٔ خك٬ٍ سككط ا٭ْعُك١      

 .ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ، ٚؼًًٝٗا

ثاْٝككًا: غككبٌ تؿعٝككٌ ايكككطاضات ايتٓعُٝٝكك١ ٚاإلدطا٥ٝكك١ ايكككازض٠ ايساعٝكك١ إىل تؿعٝككٌ   

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ.

س ا٫قتكككازٟ يًتهاَكٌ يف ا٫قتكككاز ايكُٝين ٚايػككعٛزٟ ٜٚؿكٌُ زضاغكك١    ثايجكًا: ايبعك  

ٟ  ٪ؾككطات ا٫قتكككاز١ٜ يعًُٝكك١ ايته امل ؼًٝككٌ ٚ، اَككٌ يف ا٫قتكككاز ايككُٝين ٚايػككعٛز

ر ايتشًٝكككٌ عًكككك٢ املػككككت٣ٛ  يػٝاغكككات ٚأثطٖككككا عًككك٢ ايتهاَككككٌ ا٫قتككككازٟ ْٚتككككا٥   ا

حملًكككٞ ايًتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ قكككٞ ا٫قتككككاز   ايتكككسضز ايؿعكككاٍَٚكككس٣ ، ا٫قتككككازٟ

َككس٣ استككٛا٤ َػككاض ايتهاَككٌ ا٫قتكككازٟ عًكك٢ غٝاغككات ٚ، ْٚطككام تًككو املؿككاضن١

 ت٪ثط ع٢ً ا٫قتكاز احملًٞ.

 أهميت انبحث : 

ايّتهاٌَ ا٫قتكازٟ  ع٢ً قه١ٝػًط ايه٤ٛ ٜ أتٞ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ نْٛ٘ت

أِٖ ايكهاٜا اييت تٛاد٘ فًؼ ايتٓػٝل ايُٝين ايػعٛزٟ، ٚايُٝين ايػعٛزٟ 

١ّٝ ايساخ١ًٝ ٚ إٔ ٜٓتب٘ ي٘ ملٛاد١ٗ ايّتشّسٜاتٚايصٟ هب  ّٝطات املتأت١ٝ ايّسٚي َٔ تػ

ّٓعاّ ايعاملٞ،  َٔ ايّهطٚضٟ ايّتطّطم إىل ايّتهاٌَ أ٫قتكازٟ  ٭ْ٘ايعٛمل١. ٚيف اي

ايُٝين ايػعٛزٟ،يتؿدٝل، ايّتشّسٜات اييت تٛادٗ٘، تأغٝػ٘ َٚعٛقات٘، ٚإبطاظ 

يًّتهاٌَ ا٫قتكازٟ  ض١١ٜ٩ ساٚيٓا ٚنع ٗآٜاؾٗٛز املبصٚي١ يتشكٝك٘. ٚيف اي

سٝح تبني أزبٝات اقتكازٜات ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ إٔ ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ.

ا٫قتكازٟ بني ايسٍٚ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ املطٚض غُؼ َطاسٌ َتتابع١، سٝح ٜتِ 

يف نٌ َطس١ً ايتػًب ع٢ً عا٥ل َٔ عٛا٥ل ايتهاٌَ. ٚ غتعطض باختكاض ٖصٙ 

َٗا نُسخٌ ٫غتعطاض ٚاقع ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين املطاسٌ نٞ ْػتدس

 ايػعٛزٟ.
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 مشكهت انبحث:

       ٔ ٞ  ٬ٜسككغ املتتبككع ملككا قككسض َككٔ قككطاضات ؽككل اْهككُاّ ايككُٝ  يًتذُككع اـًٝذكك

ٚنصيو َٔ خ٬ٍ اإلسكا٤ات اييت تٛنح َس٣ اإلَهاْٝات اي١ُٝٓٝ ٚايػكعٛز١ٜ  

طًكب اغتٝهكاسات   إهاز ْٛع َٔ ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ ا٭ٚيكٞ ٜت   بيف تؿعٌٝ شيو 

اسك١ يكصيو، ْٚعكطًا ٭ُٖٝك١     بٛدٛز َ٪ؾكطات ٚانكش١  تكبني ا٭َٓٝكات املتكٛؾط٠ ٚاملت     

اغتٝهكاح أَهاْٝك١ ٚأُٖٝك١ ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ       ٫ بس َٔ ايرتنٝكع عًك٢  ؼكٝك٘ 

  ٞ  ايككُٝين ايككُٝين ايػككعٛزٟ، يتكككبح قككازض٠ عًكك٢ اؽككاش قككطاضات  ككؼ ايٛاقككع احملًكك

ٛ إٚايػكككعٛزٟ سٝكككح  َكككٔ املكككٛاضز  ًااضز ايبؿكككط١ٜ ٚ تًكككو دكككع٤ْٗكككا  جكككٌ ْككككـ املككك

 ا٫قتكاز١ٜ.

 فرضيت انبحث:

إٕ ٖٓكككاى إَهاْٝككك١ يًتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ بكككني ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ وككككل أٖكككساف       

س٣ نؿاٜك١  فًؼ ايتٓػٝل ايُٝين ايػعٛزٟ ٜٚهُٔ تطكٛض اقتككاز ايبًكسٜٔ  ك    

َ    ؿعاي١ قٞ ا٫قتكاز احملًكٞ. ايكٛاعس اي عًك٢   ٝك١ تك٪ثط  َكس٣ استكٛا٤ غٝاغكات سهٛ

َس٣ استٛا٤ آيٝات ٚإدطا٤ات تهُٔ تؿعًٝٗا بكسٚض قكطاضات   ايتهاٌَ يف ا٫قتكاز

 تٓؿٝص١ٜ.

 منهجيت انبحث: 

تشًًٝكككٞ ،سٝكككح ٜتهكككُٔ َطادعككك١ ٚايًكككٛا٥ح     ايٓعكككطٟ ٚايٓٗر املكككايبشكككح اعتُكككس 

غتككا٤ ايبٝاْكات ايطيٝك١ ٚاإلسككا٤ات ٚاملككا٫ت     ٚباايتٓع١ُٝٝ يبًٛؽ ايتهاٌَ. 

  ٌٚشيو ملعطؾ١ ايػٝاغات اـاق١ بتؿعٌٝ ايتهاَ ١املٓؿٛض٠ شات ايع٬ق

 َكازض ٚأغايٝب مجع املعًَٛات:

ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚا٭زي١ ٚاهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚايتكاضٜط اإلسكا١ٝ٥ ٚايٛثا٥ل 

ٚاحمل١ًٝ ٚايهتاب اإلسكا٥ٞ ايػٟٓٛ ٚإسكا٥ٝات  ١ايتكاضٜط ايسٚيٝٚ ١شات ايع٬ق

 زٍٚ فًؼ ايتعإٚ ايكازض٠.
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 :اإلطار اننظري واالستعراض انمرجعيألول:  انمبحث ا

َؿاِٖٝ ٚأططٚسات  ايٛسس٠ ٚايتهاٌَ بني ايسٍٚ َٓص ايٓكـ  تعسزت

ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ٚاٖتِ بٗصٙ املؿاِٖٝ ايعسٜس َٔ ايباسجني يف ايؿ٪ٕٚ 

ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، ٚظٗطت ايهجري َٔ ايسضاغات 

ري اييت ؼاٍٚ ايبشح يف أؾهٌ املٓاٖر اييت ت٪زٟ بايسٍٚ إىل ٚعًُٝات ايتٓع

بٓعطٜات ايتهاٌَ اييت ٜ٪نس  ايبشح اػتأْؼ ٖصٜ، ٚغٛف 1ايٛسس٠ ٚايتهاٌَ

ايهجري َٔ َٓعطٜٗا إٔ ايٛسس٠ بني ايسٍٚ ٫ تتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ بٛاب١ ايتهاٌَ. 

٭ٚضٚب١ٝ، سٝح ٚيكس اضتبطت ْعطٜات ايتهاٌَ يف فًُٗا باحملا٫ٚت ايتها١ًَٝ ا

اغتًُٗت ْعطٜات ايتهاٌَ أغػٗا َٔ ايتذطب١ ا٭ٚضٚب١ٝ، ٚيصيو لس إٔ 

قس  -ع٢ً بط٦ٗا–املطاسٌ املدتًؿ١ يًتطٛضات ايتها١ًَٝ يًُذُٛع١ ا٭ٚضٚب١ٝ 

ٜطنع ٖصا ايبشح أزت إىل إثطا٤ املعطؾ١ بعٗٛض َا ٜعطف بأزبٝات ايتهاٌَ. ٚغٛف 

 ملؿهطٜٔ خ٬ٍ َطاسٌ ظ١َٝٓ َتعسز٠، َجٌاضتبطت بأعُاٍ ااييت ْعطٜات ايتهاٌَ 

إٔ ايك٠ٛ ايطبٝع١ٝ ت٪زٟ إىل ايتهاٌَ  ٜط٣ايصٟ  .Karl Deutschناضٍ زٜٚتـ 

ٚ تهُٔ يف ايتؿاعٌ بني ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات. ؾايتهاٌَ عٓسٙ ٖٛ اؿاي١ اييت 

 تًو ؾٝٗا مجاع١ َع١ٓٝ تعٝـ يف َٓطك١ َع١ٓٝ ؾعٛضًا ناؾًٝا باؾُاع١ٝ 

إىل زضد١ تتُهٔ ؾٝٗا  ا٫دتُاعٞٚغًٛنٗا  ا٫دتُاع١َٝ٪غػاتٗا ٚ اث٬ً يف 

إشٕ ٜٓطًل زٜٚتـ ، سٝح ٜط٣ إٔ أؾهٌ  2بؿهٌ غًُٞ ٖصٙ اؾُاع١ َٔ ايتطٛض

ٚغ١ًٝ إىل ايتهاٌَ ٖٞ بٓا٤ قاعس٠ ؾعب١ٝ َتؿاع١ً َٚتٛاق١ً َٚٓػذ١ُ، 

ؼهُٗا قِٝ َٚؿاِٖٝ ٚثكاؾ١ َؿرتن١، ٖٚصٙ ٫ تتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ 

١ًُٝ ايتٛاقٌ ايجكايف ٚاملعطيف ، ٚاؿطاى ا٫دتُاعٞ املتُجٌ يف  سط١ٜ اْتكاٍ ع

                                      
م (2009عطب١ٝ  ٜٓاٜط نتاب نْٛا سٍٛ ايك١ُ ا٫قتكاز١ٜ اي)ْؿطت ايٛاقع ٚايطُٛح ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ: :. ضٜاض ايؿطؽ 1

 44-40م
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ا٭ؾطاز. ٖٚصا غٛف ٜ٪زٟ إىل تك١ٜٛ أغؼ ايتٛاقٌ ٖٚصا بسٚضٙ غٝدؿـ ايعب٤ 

ع٢ً ايكٝازات ايػٝاغ١ٝ يف ؼكٝل ايتهاٌَ. ٚيكس سسز زٜٚتـ ث٬ث١ َطاسٌ 

  يًٛقٍٛ:

  ٛ ْكك١ يًذُاعكك١ ٚبساٜكك١ تؿعٝككٌ ايتٛاقككٌ  َطسًكك١ اغككتبعاز اؿككطب بككني ايعٓاقككط امله

 ايؿعيب ٚسط١ٜ ا٫ْتكاٍ يٮؾطاز.

 ٪غػات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ املؿرتن١.املبعض َطس١ً تؿهٌٝ  

تهٕٛ ايسٍٚ قس بٓت مجٝع َ٪غػاتٗا املؿرتن١ ٚٚنكعت أْعُتٗكا   اييت املطس١ً    

 ٚقٛاْٝٓٗا. 

ٌ ٜط٣ زٜٚتـ إٔ َطس١ً ايٚ ككل َكٔ خك٬ٍ تؿكاع٬ت غٝاغك١ٝ      بكني ايكسٍٚ تتش   تهاَك

 ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ َٚعطؾ١ٝ.

ايؿعككاٍ بككني اجملتُعككات.  ا٫تكككاٍيككصيو ٜطنككع ٖككصا املٓعككٛض عًكك٢ أُٖٝكك١ قٓككٛات  

ؾاْعساّ ايتؿاعٌ ٚايتٛاقٌ بكني اجملتُعكات ٜك٪زٟ إىل عكسّ ايتذكاْؼ ايجككايف ، إٕ       

ا بٝٓٗككا ْتٝذكك١ تككسؾل  ا٭قطككاض أٚ ايككسٍٚ يٝػككت إ٫ سؿككٛزًا َككٔ ا٭ؾككطاز تتشككس ؾُٝكك   

... ٚايؿعٛب ؼكل ٚسستٗا نًُا اتػكعت املٛنكٛعات ايكيت تكطبط بٝٓٗكا       ا٫تكاٍ

ٚيككصيو ٜككط٣ ٖككصا املٓعككٛض إٔ ايتٛاقككٌ ٚا٫عتُككاز املتبككازٍ املباؾككط يف قطككاع ٚاغككع  

َٔ ايػًع ٚاـسَات املدتًؿ١ بني ا٭ؾطاز ٜ٪زٟ إىل ايتككاضب بكني ٖكصٙ اجملتُعكات     

 ايتهاٌَ. ا٭َط ايصٟ ٜػٌٗ ع١ًُٝ

بكني كتًكـ    ًاإٔ ٖٓكاى تطابطك    Ernst B. Haas إضْػكت ٖكاؽ   يف سكني ٜكط٣   

ايكطاعككككات ايػٝاغكككك١ٝ ٚا٫قتكككككاز١ٜ ٚايتكٓٝكككك١، ٚإٔ ايتهاَككككٌ يف أٟ َٓٗككككا ٜكككك٪زٟ   

تككسضهًٝا إىل ايتُككسز ٚا٫ْتؿككاض ايتهككاًَٞ يف قطاعككات أخككط٣، ٖٚككٛ َككا أطًككل عًٝكك٘   

 ّ ، ا٭َككط ايككصٟ  2ٖاضغككٍٕٛٛ أٚ َٓطككل ايتُككسز ايتهككاًَٞ  نُككا ٜككك     1ٖككاؽ َؿٗككٛ

                                      
1 

R. J.  Harrison.  Europe in Question: Theories of Regional Integration (London. 1974)  pp.76-77 
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ٜكك٪زٟ إىل ْكككٌ تككسضهٞ يككبعض غككٝاز٠ ايككسٍٚ ا٭عهككا٤ إىل امل٪غػككات ايتهاًَٝكك١ .  

ٜٚككط٣ أقككشاب ٖككصا ا٫ػككاٙ أْكك٘ يف بساٜكك١ َطسًكك١ ايتهككٜٛٔ ايتهككاًَٞ غككٛف تككربظ        

َؿه١ً اظزٚاد١ٝ اي٤٫ٛات بني ايسٚي١ ٚامل٪غػات. ٚغٛف تتطٛض ٚتُٓٛ ع١ًُٝ بٓكا٤  

ستك٢ تككٌ، نُكا ٜككٍٛ أقكشاب ٖكصا        تهاًَٝك١ ًشه١َٛ ايامل٪غػات يتكبح ْٛا٠ ي

عٓكسٖا تهكٕٛ ايٓدكب ٚايؿكعٛب يف ايكسٍٚ        ،ا٫ػاٙ، إىل ْكطك١ ا٫ْطك٬م أٚ اإلقك٬ع   

ٜعتكرب، نُكا ٜككٍٛ بعكض      ا٫ػاٙبٝٓٗا. َٚع إٔ ٖصا تهاٌَ ا٭عها٤ َٗٝأ٠ يكٝاّ 

أقكككشاب٘، أْككك٘ كككككل يككككسٍٚ اجملُٛعككك١ ا٭ٚضٚبٝككك١ شات ايػٝاغكككات ايًٝربايٝكككك١       

ٚا٫قتكاز املتطٛض، إ٫ إٔ ايبعض ٜط٣ بإٔ ٖصا املٓٗر قابٌ يًتطبٝل  ايسميكطاط١ٝ

يف َٓككاطل أخككط٣، إشا تككٛؾطت ايػككُات ٚاـكككا٥ل ايػٝاغكك١ٝ ٚا٫دتُاعٝكك١، ٚ      

 1اـطٛات ْؿػٗا اييت   تطبٝكٗا يف اجملُٛع١ ا٭ٚضٚب١ٝ. إتباع

عًككك٢ ْككككٌ بككك٪ض٠   بكككني ايكككسٍٚ ٜطتهكككع  ايتهاَكككٌاتعاٜكككْٛٞ إٔ ؼكٝكككل   أَٝتكككاٟٜكككط٣ ٚ

َٔ ايكهكاٜا ايػٝاغك١ٝ اؿكاز٠ إىل ايكك٣ٛ ايؿاعًك١ يف اجملتُكع. ٜٚكط٣ إٔ         ا٫ٖتُاّ

اجملتُككع إشا تككٛؾطت ؾٝكك٘ َكَٛككات ايتهاَككٌ اجملتُعككٞ، أٟ إٔ ايككطٚابط بككني ايككك٣ٛ      

تعكككعظ ايتهاَكككٌ بكككني ايٛسكككسات ايػٝاغككك١ٝ. ؾاؿايككك١ ايتهاًَٝككك١ بكككني        ا٫دتُاعٝككك١

ٚاملكككاا املتطابككك١، ٚايرتنٝبكك١ ايػككها١ْٝ  كُٝككٞيااجملتُعككات تتُجككٌ يف ايتُاثككٌ 

ٚايبٓكك٢ ايػٝاغكك١ٝ ٚا٫قتكككاز١ٜ. ٚقككس ضنككع اتعاٜككْٛٞ عًكك٢ أضبعكك١ َطاسككٌ يعًُٝكك١      

 ٍ ػكك٢ُ بايتٛظٝؿٝكك١ ايتهاًَٝكك١ سٝككح تبككسأ   تاملطسًكك١ ايككيت    2 ايٛسككس٠ بككني ايككسٚ

ايكطاعات اييت هطٟ يف ْطاقٗا ايتعاٌَ املتبازٍ بني ايسٍٚ تتػكع يف إطكاض ْعكاّ    

املتبازٍ. َٚٔ ٖٓا ٜربظ زٚض ايعٛاٌَ املؿرتن١ ، َجٌ ايتذاْؼ ايجكايف أٚ  ٫عتُازا

املتبكككازٍ، أَكككا املطسًككك١ ايجاْٝككك١ ؾٗكككٞ   ا٫قتككككازٟ ا٫عتُكككازايتٛاقكككٌ اإلقًُٝكككٞ أٚ 

ٚاإلَهاْكات ايؿٓٝك١ ٚاإلزاضٜك١ أٚ     ا٫قتككاز١ٜ املطس١ً اييت تربظ ؾٝٗا قك٣ٛ  اؾٛاْكب   

                                      
1 C. Pentland. International Theory and European Integration. (London,: Free Press,  1973) p. 132 
2 Amitai Etzioni. Political Unification: A comparative Study of Leaders and Forces. (New York: Holt, 

Rinehart &winston, Inc., 1965) pp. 14-64 
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َا املطس١ً ايجايج١، ٖٚٞ َطس١ً ايتٛغع يف ايتهاٌَ . أا٫دتُاع١َٝطتبط١ باهل١ٜٛ 

ؾتعٗط َع تعاٜس تسؾل ايػًع ٚا٭ؾطاز ٚا٫تكا٫ت، ٚعٓس غطٜإ ٖصا ايتؿاعٌ بني 

ٖكساف  ا٭قكٍٛ إىل  ٚايٛٓهكٛز  ايايكطاعات املدتًؿ١ تتشكل املطس١ً ايطابع١ ٖٚٞ، 

ل عًُٝكك١  املطغكك١َٛ هلككا. ٚتبككسٚ ٖككصٙ املطاسككٌ ا٭ضبعكك١ َرتابطكك١ َٚت٬ظَكك١ يتشكٝكك         

أتعاْٜٛٞ إٔ ٖٓاى َكتػريات َُٗك١ يتشكٝكل عًُٝك١      نُا ٜط٣بني ايسٍٚ.  ايتهاٌَ

، ٚتؿكككٌُ ٖكككصٙ املكككتػريات، ايٓدكككب ايساخًٝككك١ ٚاـاضدٝككك١ ٚزٚضٖكككا يف زؾكككع   تهاَكككٌاي

َٚس٣ تٛاؾل  تهاٌَايكٝازات ايػٝاغ١ٝ َٚس٣ اٖتُاَٗا بع١ًُٝ اي  تهاٌَع١ًُٝ اي

 ا ا٫دتُاع١ٝ.َكاؿٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚهاْتٗ

عًككك٢ غكككٝاز٠ ايككككِٝ املؿكككرتن١ ٚزٚضٖكككا يف عًُٝككك١     ا٫ػكككاٙنكككصيو ٜطنكككع ٖكككصا  

ايتهاَكككٌ بكككني ايكككسٍٚ. ؾكككايكِٝ املؿكككرتن١ بكككني ا٭ؾكككطاز تعهكككؼ بايهكككطٚض٠ عٛاَكككٌ     

ايتٛاؾل ٚايتؿاب٘ بٝٓٗا، ٚاييت بسٚضٖا تػٌٗ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ بكني ا٭ؾكطاز ٚبايتكايٞ    

ؾكككطاز بكككٌ ٜتعكككس٣ إىل قكككاْعٞ ايككككطاض     بكككني اؾُاعكككات، ٖٚكككصا ٫ ٜكتككككط عًككك٢ ا٭    

    1ايػٝاغٞ.

 َؿّٗٛ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ يف ايت١ُٝٓ:-1

ٚسكس٠ ٚاسكس٠ ٜٚكتِ     يف أدكعا٤ تع٢ٓ ن١ًُ ايتهاٌَ ضبكط ٚزَكر                                

اغتدساَٗا نُؿّٗٛ اقتككازٟ ٚتتعكسز تعطٜؿكات ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ ٫خكت٬ف       

  ٗ ايتعكإٚ   إىلٓكاى  َكٔ ٜكط٣ إ ايتهاَكٌ عًُٝك١ تككٛز       املساضؽ ايؿهطٜك١ ٚايٓعطٜك١ ؾ

بُٝٓكككا ٜكككط٣ آخكككطٕٚ اْككك٘ ٜعٓككك٢ نكككطٚض٠ إزخكككاٍ عٓاقكككط ايتٓػكككٝل  بكككني ايٛسكككسات        

تكتِ   ٘اإلْتاد١ٝ َكع استؿاظٗكا بؿكهًٗا ٚياتٗكا اـاقك١، ٜٚكصٖب ايكبعض اىل اْك        

عككطف بعككض  ٚ .2عًُٝكك١ زَككر ناًَكك١ يًككٗٝانٌ ا٫قتكككاز١ٜ ـًككل ٖٝهككٌ دسٜككس     

عًُٝكك١ تٓػككٝل َػككتُط٠ َتككك١ً ٚقككٝػ١ َككٔ    ا٫قتكككازٟ بأْكك٘ تهاَككٌايبككاسجني اي

                                      
 54م  1
 25م  1987اؿُـ ك ايّتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ ك زاض اؾًٌٝ ك زَؿل ك  َٓري 2
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عض اٯخككككط ايتهاَككككٌ  قككككٝؼ ايع٬قككككات ا٫قتكككككاز١ٜ ايسٚيٝكككك١. نُككككا ٜعتككككرب ايككككب   

تؿككل عًٝٗككا زٚيتككإ أٚ أنجككط  تعبككاض٠ عككٔ ناؾكك١ اإلدككطا٤ات ايككيت   ا٫قتكككازٟ بأْكك٘

إلظايكك١ ايكٝككٛز عًكك٢ سطنكك١ ايتذككاض٠ ٚعٓاقككط اإلْتككاز ؾُٝككا بٝٓٗككا ، بػٝكك١ ؼكٝككل       

ٍ منٛ َطتؿع. ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ٖٛ ع١ًُٝ تكاضب تسضه١ٝ تعٌُ يتػكٌٗٝ  َعس

ٚيككصا عًٝٗككا إٔ   1تُٓٝكك١ ايبًككسإ شات ا٭ْعُكك١ ايػٝاغكك١ٝ ٚا٫قتكككاز١ٜ املتذاْػكك١    

 .2تهٕٛ َ٪غػ١ ع٢ً تٓاغل خطط ايت١ُٝٓ

ٜككتِ اغككتعُاي٘ بكككٛض٠ أٚغككع ي ؾككاض٠ اىل      ايبشككحٖككصا  يفَؿٗككّٛ ايتهاَككٌ   إٕ إ٫

تعطٜـ ايتهاٌَ بأْك٘ "عًُٝك١ َٛنكٛع١ٝ     أقطاض كتًؿ١. ٚميهٔ تبين ٌَ بنيايتها

َربفكك١ يتٓعككِٝ اقتكككازٜات أقطككاض َؿككرتن١ بٗككسف إقاَكك١ ع٬قككات اقتكككاز١ٜ     

 ايكيت أق٣ٛ يتشكٝل عٛا٥س َؿرتى )َتهاؾ١٦( ٚاغتػ٬ٍ أؾهٌ ي َهاْكات ٚاملكٛاضز   

تكازٜات ايتذُع ضؾع اإلْتاد١ٝ ٚاإلْتاز يهاؾ١ اق إىلططاف مما ٜ٪ز٣  تًهٗا ا٭

 املٓطك١. أٚ

ٚمككٔ ْككط٣ إ ايتعطٜؿككات اؾاَككس٠ قككس ٫ تكك٪ز٣ اهلككسف ٚيككصا ؾككإٕ ايبشككح ٜككط٣ إٔ    

ايتهاَككٌ ٖككٛ عًُٝكك١ زٜٓاَٝهٝكك١ َػككتُط٠ تتدككص َطاسككٌ َتتابعكك١ ٚغككٝاقا ٚخطككٛات  

طككطاف املؿككرتن١ ٚيهٓٗككا  ٤ عًكك٢ ايعككطٚف املٛنككٛع١ٝ يهاؾكك١ ا٭  َتٛاقكك١ً تككتِ بٓككا 

ؾُاعٝك١.ٚمما غكبل ٬ْسكغ إٔ ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ      تٗسف ؾ٢ ايٓٗا١ٜ يًُٓؿع١ ا

 ٜتهُٔ ايٓكاط ايباضظ٠ ايتاي١ٝ:

   إٕ ايتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ ٖكككٛ قكككٝػ١ َتكسَككك١ َكككٔ قكككٝؼ ايع٬قكككات

 ا٫قتكاز١ٜ .

  ٕاإ ٝ ايتذككاض٠ ٚعٓاقككط    هككُٔ إظايكك١ ايكٝككٛز عًكك٢    ٜ ػككتُط امل ليتٓػكك

 . اإلْتاز

                                      
1  
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       ٜ ٔ ٜتهُٔ ايتٓػٝل بكني كتًكـ ايػٝاغكات ا٫قتككاز١ٜ يًبًكس

 بٗسف ؼكٝل َعسٍ منٛ َطتؿع .

ؼتكاز إىل ايكعَٔ ستك٢ تٓهكر      أْٗكا  ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ع١ًُٝ تاضى١ٝ،  ع٢ٓ 

 يصا ٜٓعط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ع١ًُٝ تسضه١ٝ. أغباب٘

ؾتؿكككهٌٝ نٝكككإ اقتككككازٟ ادتُكككاعٞ طبككككا ٭ٖكككساف ايتهاَكككٌ ٜتطًكككب تٓػكككٝكا     

... ٚاإلزاضٜككك١ُطنٝككك١ يًككرباَر ا٫قتككككاز١ٜ، ٚاْػككذاَا يًػٝاغكككات ايهككطٜب١ٝ اؾ   

َكا أخكصْا بعكني ا٫عتبكاض ايتبكأٜ       إشا إؾكهاي١ٝ اخل، ا٭َط ايكصٟ ٜبكسٚ سايٝكا َككسض     

 .ايسٚيتنياملٛدٛز يف نٝؿ١ٝ تػٝري ا٫قتكاز يف 

 املباز٨ ٚا٭غايٝب :  2

 ٕع١ًُٝ َػتُط٠ ؼسز  أْٗاأغؼ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ترتنع ؾ٢  إ

٣ٛ اإلْتاز ؾ٢ ا٫قتكازٜات املتؿابه١. بٛاغطتٗا ع٬قات اإلْتاز ٚزٚض عٓاقط ٚق

ٚبطبٝع١ اؿاٍ غٝٓذِ عٔ شيو تكػِٝ ايعٌُ ٚايتدكل بني ايٛسسات 

 .اإلْتاد١ٝ

 ًٜٞ 1ظٗطت أْٛاع ٚأغايٝب َتعسز٠ َٔ ايتهاٌَ ميهٔ إهاظٖا ؾُٝا: 

ٚنإ  ،َطاسٌ إىل اإلْتاد١ٝ ١ٚتتِ ؾٝ٘ ػع١٥ ايعًُٝ ايتهاٌَ ايطأغٞ: -أ 

غتعُاض ٚتتكـ بعسّ عساي١ تٛظٜع املٓاؾع املتأت١ٝ َٔ ظاٖطا خ٬ٍ َطس١ً ا٫

ايتهاٌَ سٝح تػتشٛش ايسٍٚ املتكس١َ ع٢ً املهاغب ايهبري٠ َٔ دطا٤ ايك١ُٝ 

 املهاؾ١

: ٚتتِ ؾٝ٘ أٜها ػع١٥ ايعًُٝات اإلْتاد١ٝ ٚيهٓٗا تتكـ ٞؾكايتهاٌَ ا٭ -ب 

ا ايٓػب١ٝ، ؼسز عٔ ططٜل تكػِٝ ايعًُٝات بٓا٤ ع٢ً ايتدكل ٚاملعاٜ بأْٗا

أٚ ْعِ َتؿاب١ٗ، ٚتٛظع املٓاؾع بكٛض٠ َتهاؾ١٦ ع٢ً أغؼ  أقطاضٚتهٕٛ بني 

تعسزت أغايٝب ٚأْٛاع ؾ املتؿاضن١. ا٭ططافاقتكاز١ٜ ٜتِ  ا٫تؿام سٛهلا بني 
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 بٓا٤ ع٢ً ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ؾؿٞ ايٓعِ ايطأياي١ٝ أٜهاايتهاٌَ 

تػُح باملٓاؾػ١ ٚإظاي١ اؿٛادع  "ا٭غٛام"ع٢ً اؾٛاْب ايتذاض١ٜ  ٜتِ ايرتنٝع 

، أَا ايٓعِ ا٫ؾرتان١ٝ ؾهإ ايتهاٌَ  اإلْتازٚايكٝٛز أَاّ تسؾل ايػًع ٚعٓاقط 

 . اإلْتاد١ٜٝتِ ؾٝٗا ٚؾكا ـطط َطنع١ٜ ؼسز أزٚاض نٌ قطط يف ايعًُٝات 

 َعاٜا ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ.

ٍ ا٭عها٤ عس٠ َٓاؾع َٚعاٜا َٔ املػًِ ب٘ إٔ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ وكل يًسٚ     

اغتُطاض ٖا١َ يف ايٓطام ا٫قتكازٟ، يهٔ ؼكٝل ٖصا ايتهاٌَ ٫ ميهٔ َع 

يف ٚنعٗا ا٭قًٞ. ؾُجٌ ٖصٙ ايع١ًُٝ تتطًب إقا١َ  ايٛط١ٝٓ يًسٍٚ تامل٪غػا

َ٪غػات ؾٛم ٚط١ٝٓ تؿٛض هلا سهَٛات ايسٍٚ ا٭عها٤ تسضهٝا اختكاقاتٗا 

َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ بطملإ  سٕٚ زعِ ؾعيب، أٚا٫قتكاز١ٜ. ٫ٚ ٜهتٌُ شيو ب

،ٜكّٛ ع٢ً ايتُجٌٝ ايٓػيب يهٌ َٛاطين ايسٍٚ ا٭عها٤ أٚ ايتها١ًَٝيًُذُٛع١ 

ٚ تتشسز َعاٜا ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ع٢ً ايؿهٌ   1ىتاض أعها٩ٙ َٔ بطملاْاتٗا

 ايتايٞ:

 ْ٘ٓتا٥ر اقتكاز١ٜ ٖا١َ،عٔ  اتػاع سذِ ايػٛم: ٚ ٜرتتب ع

تٛغٝع ايسا٥ط٠ اييت تػتطٝع ؾٝٗا ايسٚي١ ّٚ اؾُطن١ٝ ططٜل إيػا٤ ايطغٛ

ايتشهِ يف أغعاض ؾطا٤ املٛاز اييت  ميهٔ ٖصٙ ايسٍٚ َٔمما تكطٜـ َٓتذاتٗا.

  .ؼتادٗا

   ظٜاز٠ ايتٛظٝـ: إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً اْتكاٍ ا٭ؾدام بني

 ايعذع.َٓاطل  ؿا٥ض إىلايَٓاطل  َٔ تنيايسٚي

   اييت تٛؾطٖا  يف ا٫غتجُاضيعٜاز٠ اظٜاز٠ َعسٍ ايُٓٛ:تؿذٝع

تؿذٝع ظاٖط٠ ايتدكل اإلقًُٝٞ يف اإلْتاز، عٝح ٜؿٌُ ٚ ،ايتها٬َتٖصٙ 

، ؾه٬ عٔ ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ اؾسٜس٠، اييت تعٜس َٔ  كتًـ ايكٓاعات

                                      
 84م  - 1



دتُاع١ٝ ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )

  
 

 

 

 

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ املعاقطعوض عصب                                                                                                              د. 

 
68 

تٛقعات ضداٍ ا٭عُاٍ ٚأقشاب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ يتشكٝل ايطبح، غٝ٪زٟ ب٬ ؾو 

املتدًؿ١ يف ْطام املٓطك١  املتطٛض٠ إىلإىل ٖذط٠ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ املٓاطل 

ا٫قتكازٟ ظٜاز٠ َٔ ايتهاٌَ هلصا ٜتٛقع . اغتػ٬ٍ َٛاضز دسٜس٠ ب املتها١ًَ

 َعسٍ ايُٓٛ.

 :أؾهاٍ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ

ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ، ٚ تعساز َعاٜاٙ ٜبك٢ يٓا  إىلبعس اإلؾاض٠                     

 .ُٓا نإطاض ْعطٟ ملٛنٛع ايبشحٛ َا ٜٗؼسٜس كتًـ أؾهاي٘ ٚ زضدات٘ ٚ ٖ

تعسزت ايسضاغات ايٓعط١ٜ غكٛم زضدات ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ؾكس أؾاض 

balasse 1 ٖٞ ،ٟإىل نطٚض٠ ايتُٝٝع بني عس٠ زضدات َٔ ايتهاٌَ ا٫قتكاز

ٚايٛسس٠  اتؿاق١ٝ ايتؿهٌٝ اؾُطنٞ، َٚٓطك١ ايتذاض٠ اؿط٠،ٚايػٛم املؿرتن١

إٔ زضدات 2يف سني ٜط٣ غاَٞ عؿٝؿٞ ازٟ ايتاّقتكا٫قتكاز١ٜ ٚايتهاٌَ ا٫

َطاسٌ أغاغ١ٝ ٖٚٞ: َٓطك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ٚ اإلؼاز  أضبع ٢تكتكط عًايتهاٌَ 

 اؾُطنٞ، ٚ ايػٛم املؿرتن١، ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ. 

  :َٓطك١ ايتبازٍ اؿط -

عطؾت َٓطك١ ايتبازٍ اؿط بأْٗا فُٛع١ َه١ْٛ َٔ إقًُٝني                 

مجطنٝني أٚ أنجط. ٜتِ بُٝٓٗا إظاي١ سكٛم اؾُاضى بايٓػب١ يًُباز٫ت 

". 3ايتذاض١ٜ املتعًك١ باملٓتذات اييت َكسضٖا ا٭قايِٝ ايتابع١ يتًو املٓطك١

ؼسز ايٛاضزات  ؾايتبازٍ اؿط نػٝاغ١ اقتكاز١ٜ  تتعاضض َع اؿُا١ٝ٥. اييت

باز٫ت َع باقٞ زٍٚ ايعامل، امل أَا. 4يػًع، ٚ املباز٫تاؿهٌ عا٥كا أَاّ سطن١ ت

                                      
1 -  B. balasse the theory of economic integrqtion . qllqn qnd unzin, london, fourth i;pression 1973 

 ٚ َا بعسٖا. 286، م 1992غاَٞ عؿٝؿٞ سا ، " ايتذاض٠ اـاضد١ٝ بني ايتٓعري ٚ ايتٓعِٝ" اؾع٤ ايجاْٞ، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ  - 2

تعطٜب اإلزاض٠ ايعا١َ  2002يعاّ  املٓػلؾُطن١ٝ ٚؾل تعس٬ٜت ايٓعاّ ا٭َا١ْ ايعا١َ اؾسٍٚ املٛسس يًتعطٜؿ١ ا ايعطب١ٝايسٍٚ  داَع١ 3

 9( )ؼت َع١ً اإلغهٛا( WTOاإلعساز يًُ٪ ط ايٛظاضٟ ايطابع ملٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ ) ٚا٫غتجُاضيًؿ٦ٕٛ ا٫قتكاز١ٜ ، إزاض٠ املاٍ ٚايتذاض٠ 

 2001 ْٛؾُرب13 –
 .Microsoft corporation(، 2003-1993َٛغٛع١ ْٜٛٝؿطغايٝػت )  - 4
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ؾهٌ زٚي١ عهٛ يف َٓطك١ ايتبازٍ اؿط ؼتؿغ بػٝاغتٗا اؾُطن١ٝ املػتك١ً، 

٫ تتهُٔ إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً ؼطى  ٚ ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ َٓطك١ ايتبازٍ

ا٫دتُاع١ٝ، أٚ تٓػٝل ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ٚ ،ٗاا٭ؾدام أٚ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ بٝٓ

ٚي١ عهٛ يف عكس اتؿاقٝات ػاض١ٜ َع ايسٍٚ اـاضد١ عٔ نُا ٫ تكٝس سل أٟ ز

 1املٓطك١.

 اإلؼاز اؾُطنٞ: – 2

ٚاؿككٛادع ؾُٝككا ٜتعًككل عطنكك١ ايبهككا٥ع    تاايتُٝٝككعٜتُٝككع بإيػككا٤                      

    ٞ ٫ٚ ٜتهكُٔ   .زاخٌ ْطاقٗا، ٚتٛسٝس ايتعطؾات اؾُطنٝك١ ػكاٙ ايعكامل اـكاضد

   ٍ ٚا٭ؾككدام.ٜٚعترب اإلؼككاز اؾُطنككٞ زضدكك١     بايهككطٚض٠ سطٜكك١ اْتكككاٍ ا٭َككٛا

َٔ َٓطك١ ايتبازٍ اؿط. ٚ قس عطؾتك٘   ايتها١ًَٝأنجط تكسَا ع٢ً َػت٣ٛ اٯي١ٝ 

ات بأْ٘ " سًٍٛ إقًِٝ مجطنٞ ٚاسس َهإ إقًكُٝني أٚ أنجكط، ٚ شيكو عٓكسَا     اؾ

ٜكك٪زٟ ٖككصا اؿًككٍٛ إىل تٓشٝكك١ سكككٛم اؾُككاضى ٚ ايكٝككٛز ايتذاضٜكك١ بككني ا٭قككايِٝ     

ي ؼاز، ٚ نصا عٓسَا تكبح سكٛم اؾُاضى ٚ باقٞ ايتٓعُٝات املطبكك١   امله١ْٛ

 َٔ ططف أعها٤ اإلؼاز يف َٛاد١ٗ ا٭قايِٝ ا٭دٓب١ٝ عٓ٘ َٛسس٠ ٚ تطبٝك١ٝ".

ِ ؾاإلؼاز اؾُطنٞ ٜتُٝع ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ بإظاي١ ثَٚٔ                  

امله١ْٛ ي٘، بُٝٓا ٜتُٝع ع٢ً  سكٛم اؾُاضى ٚ ايتٓعُٝات ايتذاض١ٜ بني ا٭قايِٝ

. ٚ ْعاّ ػاضٟ َؿرتى َؿرتن١مجطن١ٝ  ١تعطٜؿاملػت٣ٛ اـاضدٞ. بإْؿا٤ 

اػاٙ ايبًسإ ا٭دٓب١ٝ ٚ بهٝؿ١ٝ أنجط اختكاضا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اإلؼاز 

مجطن١ٝ َٛسس٠ يف  ١تعطٜؿاؾُطنٞ ٜػاٟٚ َٓطك١ ايتبازٍ اؿط إناؾ١ إىل 

 َٛاد١ٗ ايعامل اـاضدٞ. 

 يػٛم املؿرتن١:ا -3
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تؿهٌ زضد١ أع٢ً َٔ ايػري مٛ ايتهاٌَ ا٫قتكاز١ٜ ٭ٕ اإليػا٤                        

٫ ٜؿٌُ ايتعطؾات اؾُطن١ٝ ٚايكٝٛز ؾكط ، أٟ املباز٫ت ايتذاض١ٜ ٚيهٔ أٜها 

ايكٝٛز املؿطٚن١ ع٢ً سط١ٜ تٓكٌ عٛاٌَ اإلْتاز ٚض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٚا٭ؾدام.٫ 

عا١َ تعطٜؿا قطوا يًػٛم املؿرتن١، إ٫ أْ٘ ميهٔ اعتباضٖا اي ا٫تؿاق١ٝتكسّ 

 يتهاٌَابايتأنٝس َطس١ً أنجط تكسَا َٔ اإلؼاز اؾُطنٞ ع٢ً َػت٣ٛ 

، ؾايػٛم املؿرتن١ ْعين باإلناؾ١ إىل إظاي١ ايكٝٛز اؾُطن١ٝ بني ا٫قتكازٟ

ْتكاٍ ، إظاي١ يهٌ اؿٛادع اييت تعٝل سطن١ ازٚ تٛسٝسٖا اػاٙ اـاض ا٭عها٤

 .1ٚغا٥ٌ  اإلْتاز َٔ أؾدام ٚ َٛاز ٚ ض٩ٚؽ أَٛاٍ ٚ خسَات

ؾايػٛم املؿرتن١ تتُٝع إشٕ بإقطاض َبسأ سط١ٜ اْتكاٍ ٚغا٥ٌ اإلْتاز بني ايسٍٚ 

ا٭عها٤ مما ٜ٪زٟ إىل إعاز٠ تٛظٜعٗا زاخٌ َٓطك١ ايػٛم ٚ ٖٛ َا ٜرتتب عٓ٘ 

 ْتاز.بايتأنٝس ظٜاز٠ ا٫

 قتكازٟ: ؼاز ا٫ا٫ – 4

،  ض تٛسٝككس ايػٝاغككات ايٓكسٜكك١ ٚاملايٝكك١ ٚتًككو اـاقكك١  شاضبكك١ ا٭ظَككات     ٜؿككرت

نُا أْ٘ ٜػتٛدب إْؿا٤ غًط١ عًٝا تهٕٛ َتُتع١ بػًط١ اؽاش ايكطاضات املًع١َ 

أنجط تككسَا َكٔ ايػكٛم املؿكرتن١،      ا٫قتكازٟؼاز ٜعترب منٛشز ا٫ٚ يًسٚيتني.

ع١ًُٝ اْتكاٍ ٚغكا٥ٌ   شطٜطبتؾايبًسإ ا٭عها٤ ٫ تهتؿٞ نُٔ ع٬قاتٗا ايب١ٝٓٝ 

ٚ ايتطكككابل يف ايػٝاغكككات    ا٫ْػكككذاّاإلْتكككاز، بكككٌ إْٗكككا تتذكككاٚظ شيكككو إىل خًكككل      

ٕ صيو يك بكني ايكسٍٚ ا٭عهكا٤،     ا٫دتُاعٝك١ ٚ املاي١ٝ ٚ ايهكطا٥ب١ٝ ٚ   ا٫قتكاز١ٜ  ؾكإ

غٝككاب ايتٓػككٝل عًكك٢ املػككت٣ٛ ايتؿككطٜعٞ ٚ اإلزاضٟ ٚ ايكهككا٥ٞ يف نككٌ اجملككا٫ت       

ت عٌُ ايػٛم أٚ ٜعكـ بٗا َٔ ا٭غاؽ. ٚ ٜعتكرب منكٛشز   ايط٥ٝػ١ٝ قس ٜعطقٌ آيٝا

َككٔ ايػككٛم املؿككرتن١ إىل   ا٫ضتكككا٤اإلؼككاز ا٭ٚضبككٞ أسػككٔ منككٛشز ٜعٗككط ستُٝكك١   

                                      
1 -  
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، ٚ ٖٛ َا سككت٘ بًسإ اجملُٛعك١ ا٭ٚضبٝك١ بعكس تٛقٝكع اتؿاقٝك١      ا٫قتكازٟاإلؼاز 

  1. 1992 ؾرباٜط 7َاغرتىت يف 

، ٜتبني إٔ ا٫قتكازٟدات ايتهاٌَ بعس إٔ قُٓا باغتعطاض كتًـ زض    

إْؿا٤ َٓطك١ ايتبازٍ اؿط ٫ ٜؿهٌ إ٫ اـط٠ٛ ا٭ٚىل نُٔ ٖصٙ ايسضدات، ٚ 

ٕ ؾطٚط املٓاؾػ١ ايسٚي١ٝ املؿطٚع١ بني كتًـ ٚسسات اجملتُع اغعٝا ٚضا٤ نُ

ات ع٢ً إٔ َٓاطل ايتبازٍ ايسٚيٞ يف فاٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ، ْكت اتؿاق١ٝ اؾ

 خ ايتعاَات ض٥ٝػ١ٝ ٚ ٖٞ: اؿط ؽل ث٬

 .قاعس٠ ا٭غاؽ يف املباز٫ت ايتذاض١ٜ 

 .ايتعاّ ٚنع بطْاَر 

   قاعس٠ عسّ ؼٌٜٛ سطن١ املباز٫ت ايتذاض١ٜ 

إٕ املٓطل ايٓعطٟ ايصٟ وهِ اتؿاقٝات ايتبازٍ اؿط، ٖٛ إٔ " ايتذاض٠ ػًب  

يتبازٍ ٜتِ عرب اغرتتٝذ١ٝ ا ا٫قتكازٟ ا٫ظزٖاضايت١ُٝٓ"، ٚ ٜعين شيو إٔ 

إٕ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات أَط َٓطكٞ  ايّٝٛ باعتباض إٔ ايتٓاؾط ا٭ٜسٜٛيٛدٞ  .2اؿط

يتهاٌَ ا٫قتكازٟ أقبح جٌ ايعكب١ املٛنٛع١ٝ ع٢ً ططٜل اايصٟ نإ مي

ٚيف ن٤ٛ ٖصا ا٫غتعطاض ايػطٜع ، ، َتذاٚظا. ٚيف خهِ عٛمل١ ناغش١

إٔ مسز ا٭غؼ  ميهٓٓا، ٚأغايٝب٘ ٚإؾهاي٘ٚتٛنٝشا ملؿّٗٛ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ 

 نُكَٛات يًتهاٌَ ٟ ٜطتهع عًٝ٘صاي

 . َكَٛات ايتهاٌَ : 3

إٕ َكَٛات ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ تعين ايعٛاٌَ اييت ؼؿع ع٢ً إقا١َ    

ٖصٙ ايع٬ق١ بني ا٭قطاض، ٚإٕ نإ يف املانٞ نإ ٜتِ ايرتنٝع ع٢ً اؾٛاْب 

                                      
 .96ْؿؼ املطدع، م  - 1

، عسز ا٫ؾرتانٞبني َططق١ ايعٛمل١ ٚ غٓسإ ايت١ُٝٓ  اإلؼاز  ١ا٭َطٜهَٝؿطٚع َٓطك١ ايتبازٍ املػطب١ٝ : عازٍ اـكاقٞ - 2

 .55م7788،2004
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طت عٛاٌَ أخط٣. ٚميهٔ إٔ اؾػطاؾ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ إ٫ إٔ ايتطٛضات ايسٚي١ٝ أظٗ

 :1ْٛدع أِٖ املكَٛات يف ايتايٞ

  اتػاع ا٭غٛام : ٜػُح  عاٜا َٚٓاؾع ا٭سذاّ ايهبري٠ يف ايعًُٝات

 خاق١ . اإلْتاد١ٝ

 خًل َ٪غػات َاي١ٝ يًكٝاّ بسٚضٖا يف تؿذٝع ٚتػٌٗٝ :املكَٛات املاي١ٝ

 ا٫غتجُاضات اي٬ظ١َ.

 أسس نًُٓاطل امل٪١ًٖ يًتهاٌَ املتػريات ي: َع تطٜٛط ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ

 ايسٚاؾع يتؿعٌٝ ايتهاٌَ.

 بٓا٤ ع٢ً املعاٜا ٚاملٛاضز ٚبايتايٞ ٜتِ تكػِٝ ايعٌُ  :إَها١ْٝ ايتدكل

 .اإلْتاد١ٝبني ٖٝانًٗا 

 ػُح باملط١ْٚ تخًل ا٭ضن١ٝ ايكا١ْْٝٛ :ايتؿطٜعات ٚايًٛا٥ح امل١ُ٥٬

 اي٬ظ١َ يتشكٝل ايتهاٌَ.

  ٍَٚا ٜتبع َٔ سط١ٜ  اإلْتازعٓاقط  :زعٓاقط اإلْتاسط١ٜ اْتكا

 ايتًُو ٚايتكطف ٚايتٓكٌ.

  املٓاؾع َٔ عًُٝات  ا٭ططاف يًشكٍٛ ع٢ً اتؿامايتؿاٚن١ٝ :ايكسض٠

 ايتبازٍ ا٫قتكازٟ.

 َعاؾتٗا بأغايٝب سسٜج١  :ا٫ختٓاقات ا٫قتكاز١ٜ

 ُؿه٬ت ايػصا٤ ٚاملا٤ ٚايبطاي١.نَٚتطٛض٠،

 املػتكب١ًٝ  ٣ات ٚايط٩ملدططاغتدساّ ا :تػطٜع ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 املٛسس٠ 

 املتاس١ يهٌ قطط  اإلَهاْٝاتزضاغ١  :تٓؿٝط ايسضاغات ٚايبشٛخ

 ٚي٬َهاْٝات املتها١ًَ يًتذُع.

                                      
١ّٝ  بريٚت    ،زضاغات يف ايّت١ُٝٓ ٚ ايّتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ 1  123م1983فُٛع١ باسجني  َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب
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  زاؾعا يتعُٝل  ني ايعاّ ٚاـامايكطاعيف  اإلزاض١ٜ:ايكسضات ت١ُٝٓ

 ٚتطغٝذ َؿّٗٛ ايتهاٌَ يكاا ناؾ١ ا٭ططاف.

 كطدات ع١ًُٝ ايتهاٌَ:

تطتٝب ا٭ٚيٜٛات أَط َٓطكٞ  ايّٝٛ باعتباض إٔ ايتٓكاؾط ا٭ٜكسٜٛيٛدٞ ايكصٟ              

نككإ ميجككٌ ايعكبكك١ املٛنككٛع١ٝ عًكك٢ ططٜككل ايتهاَككٌ أقككبح َتذككاٚظا. ٚيف خهككِ      

 .1تٓتر ايعسٜس َٔ املدطدات تهُٔ يف عٛمل١ ناغش١

   ٍا٫غككتؿاز٠ َككٔ َعاٜككا ايتدكككل، ٚشيككو ْتٝذكك١ ؿطٜكك١ ايتبككازٍ ٚاْتكككا

  عٓاقط اإلْتاز .

   .اػاٙ امل٪غػات مٛ ا٫يتهاٌَ ي٬غتؿاز٠ َٔ َعاٜا اإلْتاز ايهبري 

    ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ إىل تٓػكٝل غٝاغكاتٗا اـاضدٝك١      ٔ ٕ َك اتٗكسف زٚيتك

 ػاٙ ايعامل اـاضدٞ.

     ٚنكككع خطككك١ َؿكككرتن١ يًتُٓٝككك١ ، تػكككُح بتعب٦ككك١ املكككٛاضز ممكككا ٜككك٪زٟ إىل

 تؿازٟ ا٫ختٓاقات.

    كككككل قٝككككاّ قككككٓاعات َتهاًَكككك١   تٓػككككٝل َؿككككطٚعات ايتدطككككٝط ممككككا و

 عتُس ايتهٓٛيٛدٝا ت ػُح بإقا١َ َؿطٚعاتتَٚرتابط١ 

         ٌايتطكككٛض املتكككٛاظٕ يًكككك٣ٛ اإلْتادٝككك١ يف ايكككسٚيتني ؼكككت غطكككا٤ ايتهاَككك

 ا٫قتكازٟ.

    ٟيكسٚيتني ٜتٛقكـ عًك٢ نكٕٛ ايكسٚيتني شات      إٕ لاح ايتهاٌَ ا٫قتككاز

 أْع١ُ اقتكاز١ٜ َتذاْػ١.

   ٕعًكك٢ أغككاؽ  تتهككٕٛ خكك٬ٍ ؾككرت٠ طًٜٛكك١ عٓاقككط ايتهاَككٌ ا٫قتكككازٟإ ،

 طٌٜٛ ا٭َس.

                                      
 120-110َكسض غابل معازٍ اـكاقٞ، ، 1
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يكصيو ميهكٔ اعتبكاض ع٬قكات ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ َطسًك١ َتكسَك١، ٚهلكا ياتٗكا           

املتُٝع٠، ع٢ً أْٗا تتِ بني ٚسكسات اقتككاز١ٜ تؿكٌُ ناؾك١ اجملكا٫ت ا٫قتككاز١ٜ،       

ايع٬ق١  ، إناؾ١ إىل إٔ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ هلصٙ ٚإٕ َٓاؾعٗا تتُٝع بايؿٍُٛ ٚا٫تػاع

 ايتها١ًَٝ تعترب ٫ ْٗا١ٝ٥، ٚتك٪زٟ إىل اختؿكا٤ ايػكُات املتُٝكع٠ يتًكو ايٛسكسات      

 املتهاًَكك١ يكككاا تهككٜٛٔ ٚسككس٠ اقتكككاز١ٜ ٚاسككس٠ َتُٝككع٠ عككٔ تًككو ايٛسككسات      

ايكككػري٠ زاخككٌ نككٌ زٚيكك١. ٚبككصيو ميهككٔ ايكككٍٛ إٕ اهلككسف ا٭غاغككٞ يًتهاَككٌ         

٥ُككك١ ٫غكككتػ٬ٍ خرباتٗكككا  ا٫قتككككازٟ ٖكككٛ ضغبككك١ ايبًكككسٜٔ يف تكككٛؾري ايعكككطٚف امل٬   

ٚا٫غتؿاز٠ املتبازي١. نُا إٔ ايتهاٌَ ا٫قتككازٟ ٜعتكرب ايططٜكل ا٭َجكٌ يتكأَني      

ٛ    املٓار  ؾط ؾٝٗكا ايهؿكا٠٤ اإلْتادٝك١. ٚا٭ٖكِ َكٔ      املٓاغب يٛدكٛز ايككٓاعات ايكيت تتك

نٌ شيو إٔ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ بني ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٜعطٝٗا ثك٬ ع٢ً ناؾ١ 

تٗا ايسٚي١ٝ. ٚبكطا٠٤ بػٝط١ ٭ٚناع ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ؾإٕ ٖصٙ ا٭قعس٠ يف ع٬قا

ايككسٚيتني ضغككِ ا٫تػككاع يف تٓككٛع ٚسذككِ َٛاضزٖككا، ٚاعتككساٍ عككسز غككهاْٗا إمجككا٫،        

ٚأ١ُٖٝ َٛقعٗا ا٫غكرتاتٝذٞ، غكٛف ؼككل ٖكصا ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ ؾُٝكا بٝٓٗكا         

ايكيت تكساض   ٚشيو أ٬َ ععٜع املٓاٍ ٚسكٝك١ ٚاقعك١، ٚشيكو بػكبب تًكو ايػٝاغكات      

بٗا ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ مٛ ؼكٝل ايتهاٌَ ٚيٛ بكٛضٙ ا٭ٚي١ٝ، ٚاؿكس َكٔ ايككٛض٠    

ايكككيت تعٗكككط بٛنكككٛح اضتبكككاط اقتككككازٜاتٗا َكككع ا٫قتككككازٜات ا٭دٓبٝككك١ ٚخاقككك١     

 .بعهٗابٓٗا بؿهٌ أق٣ٛ َٔ اضتباطٗا ايػطب١ٝ َ

١ َٔ ٖٓا، ٚإناؾ١ إىل زٚاؾع دٖٛط١ٜ أخط٣، ؾإٕ أسس أِٖ ايسٚاؾع ا٭غاغٝ

يًتهاٌَ ا٫قتكازٟ بكني ايكُٝٔ ٚايػكعٛز١ٜ، ٖكٛ تكًكٝل اعتُكاز ٖكصٙ ايكسٍٚ عًك٢          

 ايجكككطٚاتا٫قتككككازٜات ا٭دٓبٝككك١  ٗٝكككسا إلْٗكككا٤ ايتبعٝككك١ ، باإلنكككاؾ١ إىل قكككٝا١ْ  

ايطبٝعٝكك١، ٚثاْٝككا اغككتدساَٗا يبٓككا٤ أغككاؽ ثابككت ملػككتكبٌ اقتكككازٟ قككازض عًكك٢        

ْؿككاز ٖككصٙ ايجككط٠ٚ   ظككطٚفَتابعك١ ايُٓككٛ ايككصاتٞ يف مجٝككع ايعككطٚف، ٚبككا٭خل يف 

 .ايٓؿط١ٝ بايصات
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 انسعىديت تفي انعالقاث االقتصاديت انيمني ونيتاألعتباراث الاانمبحث انثاني 

اؿككسٜح عككٔ إؾككهاي١ٝ ايتهاَككٌ لككس إٔ ايٓكككٛم ايككٛاضز٠ يف ا٫تؿاقككات       يف         

ى اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ ٚتكطاخ أَتٓكا اؿهكاضٟ يف اؾعٜكط٠ ايعطبٝك١ َٚككريٖا املؿكرت       

ٚست١ُٝ تهآَٗا يف ٚدك٘ ايتشكسٜات زؾاعكًا عكٔ ٚدٛزٖكا َٚػكتكبًٗا ٖكٛ ا٭غكاؽ         

يف ايعُككٌ ا٫قتكككازٟ املؿككرتى.إٕ ٖككصا اإلميككإ با٫ْتُككا٤، ٖككٛ ايككصٟ تٓطًككل َٓكك٘     

ايككُٝٔ يف ػػككٝس أضنكك١ٝ ايٛاقككع، َككٔ خكك٬ٍ ا٫تؿاقككات ايككيت تعكككسٖا ٚايتذُعككات  

، ٚتٛدككككس بعكككض ا٭ْؿككككط١  ايكككيت تؿككككاضى ؾٝٗكككا أٚ ايككككيت تطايكككب يف ا٫ْتُككككا٤ هلكككا     

ٚا٭عُاٍ اييت ترتدِ ٖكصا اإلميكإ إىل ٚقكا٥ع تطَكٞ إىل ؼكٝكل خطكٛات ٖاَك١ يف        

َػكككري٠ ايتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ ايػكككعٛزٟ ٚايعطبكككٞ سٝكككح تؿكككاضى يف إطكككاض اجملًكككؼ   

 ٚنإ َٓٗا: ،ا٫قتكازٟ ايعطبٞ، ٚيف إطاض فًؼ ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ

ت(. ٚا٫تؿاقٝكك١ املٛسككس٠ ٫غككتجُاض ض٩ٚؽ اتؿاقٝكك١ تٓعككِٝ ايٓكككٌ بككايعبٛض )ايرتاْعٜكك 

ا٭َكككٛاٍ ايعطبٝككك١. ٚ اتؿاقٝككك١ تٝػكككري ٚتُٓٝككك١ ايتبكككازٍ ايتذكككاضٟ.ٚ اتؿاقٝككك١ ػٓكككب    

ا٫ظزٚاز ايهككككطٜيب َٚٓككككع ايتٗككككطب َككككٔ ايهككككطا٥ب.ٚ اتؿاقٝكككك١ ايتعككككإٚ يتشكككككٌٝ   

 ايهطا٥ب.ٚ بطاق١ ايتأَني املٛسس٠ عٔ غري ايػٝاضات عرب ايب٬ز ايعطب١ٝ......اخل

ُت ايُٝٔ ٚتػاِٖ يف مجٝع امل٪غػكات ٚاهل٦ٝكات ايعطبٝك١ ايعاًَك١ َٓٗكا      نُا غاٖ

امل٪غػكككك١ ايعطبٝكككك١ يهككككُإ ا٫غتجُاض.ٚايكككككٓسٚم ايعطبككككٞ ي منككككا٤ ا٫قتكككككازٟ    

 ٚقكككككٓسٚم ايٓككككككس ايعطبكككككٞ. ٚ اهل٦ٝككككك١ ايعطبٝككككك١ يًطاقككككك١ ايصضٜككككك١.    ٚا٫دتُكككككاعٞ.

ايبشطٜكك١  ٧ٛاْاؼككاز املككٚا٫ؼككاز ايعطبككٞ يًٓكككٌ ايككربٟ.  َٓٗككا ا٫ؼككازات ايعطبٝكك١ٚ

يًكككٓاعات  ٞؼككاز ايعطبكك ٫اٚا٫ؼككاز ايعطبككٞ يػككطف امل٬سكك١ ايبشطٜكك١.    ٚايعطبٝكك١. 

ا٫ؼكاز ايعكاّ ايعطبكٞ    ٚ .١ٝك ١ ٚايعضاع١ٝ ٚايككٓاع ٜيػطف ايتذاضاؼاز اٚ .اهلٓسغٝك١

  ا٫ؼاز ايعطبٞ ملٓتذٞ ا٭ياى ٚ اؼاز إشاعات ايسٍٚ ايعطب١ٝ.ٚ يًتأَني.

 فًككككؼ ايٛسككككس٠ ا٫قتكككككاز١ٜ ايعطبٝكككك١. َٓٗككككا  املٓعُككككات ايعطبٝكككك١ املتدكككككك١ ٚ

املٓعُكك١ ايعطبٝكك١ يًتُٓٝكك١ ٚ ).َٓعُكك١ ا٭قطككاض ايعطبٝكك١ املكككسض٠ يًككبرتٍٚ )أٚابككوٚ

http://www.caeu.net/default.asp?pageid=5&CurrentLanguage=ArabLang&FedID=1


دتُاع١ٝ ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )

  
 

 

 

 

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ املعاقطعوض عصب                                                                                                              د. 

 
76 

اؾاؾكككك١ ٚا٭ضانككككٞ ايكاسًكككك١.   املطنككككع ايعطبككككٞ يسضاغككككات املٓككككاطل  ٚ اإلزاضٜكككك١.

َٓعُكك١ ايعُكككٌ  ٚ  ا٭نازميٝكك١ ايعطبٝككك١ يًعًككّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝكككا ٚايٓكككٌ ايبشكككطٟ.   ٚ

امل٪غػكككك١ ايعطبٝكككك١ ي٬تكككككا٫ت ٚ املٓعُكككك١ ايعطبٝكككك١ يًتُٓٝكككك١ ايعضاعٝكككك١.ٚ ايعطبٝكككك١.

 .ا٫غتجُاضامل٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ٚ ايؿها١ٝ٥.

ٜٚػككاِٖ ايككٛظضا٤ ايُٝٓٝككٕٛ يف ادتُاعككات اجملككايؼ ايٛظاضٜكك١ ايعطبٝكك١ ٚايككيت َٓٗككا:       

فًكككؼ ٚظضا٤  .عكككطب. فًكككؼ ٚظضا٤ ايؿكككباب ٚايطٜانككك١ضا٤ ايساخًٝككك١ ايفًكككؼ ٚظ

ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعٌُ. فًؼ ٚظضا٤ ايكش١ ايعطب. فًكؼ ٚظضا٤ اإلغكهإ   

ايعككككككككككطب.فًؼ ٚظضا٤ ايٓكككككككككككٌ.فًؼ ٚظضا٤ ايعككككككككككسٍ.فًؼ ٚظضا٤ ايعضاعكككككككككك١     

 ايعطب......اخل

ٟ َكٔ ايكهكاٜا اهلاَك١    عإٚ ٚايّتهاٌَ ٚا٫قتكازٟ ايكُٝين ايػكعٛز  تٚتعّس قه١ّٝ اي

،ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايطيكٞ ٚغكري ايطيكٞ، ٚشيكو ْعكطًا يهكدا١َ ايتشكسٜات ايكيت         

تٛادكككك٘ ايككككُٝٔ ٚايػككككعٛز١ٜ. ٚيًُؿاضقكككك١ ايهككككبري٠ ٚايبككككٕٛ ايؿاغككككع بككككني ايكككككسضات   

ٚدا٤ت َكتػريات اجملتُكع    ٚاإلَهاْات املتٛؾط٠.، ٚاتػاع اهل٠ٛ يف ايتؿاٚت ايتُٟٓٛ.

١ املان١ٝ يتعٜس َٔ تساخٌ ايعٛاَكٌ ايػكًب١ٝ املك٪ثط٠    ايسٚيٞ خ٬ٍ ايػٓٛات ايكًًٝ

عًكك٢ ايككُٝٔ ٚ ايػككعٛز١ٜ، ٚايككصٟ ضغككذ َككٔ غككٝطط٠ ايككسٍٚ ايكككٓاع١ٝ عًكك٢ ايعككامل     

 اقتكازًٜا َٚٓٗا ايُٝٔ ايػعٛز١ٜ.

، ٚإٕ ٖكككصٙ اؿايككك١  َؿكككرتن١إٕ ْتكككا٥ر املكككتػريات ايسٚيٝككك١ ايكا٥ُككك١ ؾكككهًتا سايككك١   

عًككك٢ دٗكككس بٗكككسف تععٜكككع ايككككسضات    ايكا٥ُككك١ تتطًكككب ؾعككك٬ً سككك٬ مجاعٝكككًا ٜطتهكككع   

ٟ   ٚاإلَهاْككات ٚتؿعًٝككٗا ، ٚإ نككإ شيككو ٜت    طًككب قٝككاّ ايتهاَككٌ ايككُٝين ايػككعٛز

 اييت تٓٗٞ ايتذع١٥. 

َٔ خ٬ٍ شيو تربظ أ١ُٖٝ ايتعكإٚ ٚايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ يف ٖكصٙ املطسًك١ بٗكسف       

تكككٛطني َعكككاٖط ايتبكككأٜ ، ٚتٛغكككٝع َعكككاٖط ايتعكككإٚ ٚايتهاَكككٌ ٚتطغكككٝدٗا، ٖٚكككٛ    

. ؾُكٔ دٗك١ ٜؿعكٌ ايككسضات املٛدكٛز٠ ملٛادٗك١       وكل أٖساؾًا َٚٗاّ َتها١ًَ بصيو

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=149&level_id=126
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ايتشككسٜات ايكا٥ُكك١ ، َٚككٔ دٗكك١ ثاْٝكك١ ٜٛدككس ا٭غككؼ ٚاملطتهككعات اي٬ظَكك١ ٚايجابتكك١   

 يتشكٝل شيو ايتهاٌَ.

ضغككِ تعككسز ايكككطاض   ٚ ٚضغككِ ْككسض٠ ايبشككٛخ ايككيت اْكككبت عًكك٢ عككح ٖككصٙ املػككأي١ ،         

٪غػككات املدتككك١ ايساعُكك١ يككصيو، ؾإْكك٘ ٜعككٌ   يًُٓعُككات ٚامل ايككُٝين ٚايػككعٛزٟ

أَاّ املٛاطٓني ايُٝٓٝني ٚايػعٛزٜني ٚا٫قتكازٜني َِٓٗ بٛد٘ خام، ؼتٌ ٖصٙ 

املػكككأي١ اؿٜٝٛككك١ اؾكككع٤ ا٭نكككرب َكككٔ اٖتُاَكككاتِٗ ايكككيت تتعًكككل بتككككسّ ايكككُٝٔ          

ٚايػككعٛز١ٜ ٚتطٛضٖككا َٚهاْٗككا يف سهككاض٠ ايعككامل ٚمككٔ يف بساٜكك١ ايكككطٕ اؿككازٟ        

٤٬ ٖصا املٛنكٛع َكا ٜػكتشل َكٔ اٖتُكاّ نكإ اؿكطم        َٜٓطًل إ ٚايعؿطٜٔ َٚٔ

 ع٢ً إعساز ٖصا ايبشح ايصٟ ْأٌَ إٔ وكل ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ .

 ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ يف إطاض ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ اـًٝذ١ٝ:

تعهؼ ا٭ضقاّ ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚ أعك٬ٙ سككا٥ل َُٗك١ سكٍٛ                                       

ايتسؾكات ا٫غتجُاض١ٜ بني زٍٚ اجملًؼ ٚايُٝٔ، يعٌ أِٖ ٖصٙ اؿككا٥ل إٔ  طبٝع١ 

ٖصٙ ايتسؾكات يٝػت باػاٙ ٚاسكس نُكا ٖكٛ ا٫ْطبكاع ايػكا٥س يكس٣ ايهكجرئٜ، أٟ        

َٔ زٍٚ اجملًؼ إىل ايُٝٔ، بٌ ناْت باػاٖني َتكاضبني باملعاٜري املطًك١، إ مل 

 ْكٌ َتػاٜٚني باملعاٜري ا٫قتكاز١ٜ ايٓػب١ٝ.

ايب١ٝٓٝ يسٍٚ اجملًؼ ٚايُٝٔ  *ايتسؾكات ايرتان١ُٝ ي٬غتجُاضات( 1دسٍٚ )

 ) ًَٕٝٛ ز٫ٚض(* 2005ّ- 1985يًؿرت٠ 

 اجملُٛع ايُٝٔ ايهٜٛت قطط عُإ ايػعٛز١ٜ ايبشطٜٔ ا٫َاضات  

 35234.3 32.0 362.1 264.9 66.9 34457.5 50.9   ا٫َاضات

 1604.2 -  180.8 2.7 0.8 1360.0   59.9 ايبشطٜٔ

 1861.3 461.5 153.3 66.4 3.1   309.0 868.0 ايػعٛز١ٜ

 223.9 36.2 3.4 7.6   35.0 65.2 76.5 غًط١ٓعُإ

 262.0 7.9 107.7   -  64.9 2.8 78.7 قطط 

 707.1 1.3   -  1.9 43.5 232.4 428.0 ايهٜٛت

 418.0   64.4 31.2 14.5 292.2 0.2 15.5 ايُٝٔ

 40310.8 538.9 871.7 372.8 87.2 36253.1 660.5 1526.6 اجملُٛع
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  املكسض:امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض، َٓار ا٫غتجُاض يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

  تؿٌُ  ٖصٙ ا٫غتجُاضات اـاق١ املطخل هلا ٚايرتان١ُٝ يًؿرت٠*    2005ّ

ؾكس بًكؼ سذكِ ا٫غكتجُاضات ايرتانُٝك١ اـاقك١ يكسٍٚ اجملًكؼ يف ايكُٝٔ خك٬ٍ          

سذككككِ  بًككككؼ  ًَٝككككٕٛ ز٫ٚض يف سككككني   539ّ سككككٛايٞ 2005 -1985طٜٔ غكككك١ٓ  ايعؿكككك

 ترتنككككع   ًَٝككككٕٛ ز٫ٚض. 418ا٫غككككتجُاض ايككككُٝين يف زٍٚ اجملًككككؼ يككككٓؿؼ ايؿككككرت٠     

ايتكككسؾكات ا٫غكككتجُاض١ٜ ايككككازض٠ َكككٔ ايكككُٝٔ ٚايكككٛاضز٠ إيٝككك٘ َكككع املًُهككك١ ايعطبٝككك١     

يككٛاضز٠، % َككٔ ا٫غككتجُاضات اـًٝذٝكك١ ا  86ايػككعٛز١ٜ سٝككح تؿككهٌ املًُهكك١ سككٛايٞ    

% َكٔ ا٫غكتجُاضات ايُٝٓٝك١ ايككازض٠ يكسٍٚ اجملًكؼ. ٜٚعككع٣       70ٚتػكتكطب سكٛايٞ   

ٖككصا إىل عككس٠ عٛاَككٌ أُٖٗككا طبٝعكك١ ايع٬قككات ايتاضىٝكك١ املتُٝككع٠ بككني اؾككاْبني ،     

إنكككاؾ١ إىل تٛادكككس ايعسٜكككس َكككٔ املػكككتجُطٜٔ ايػكككعٛزٜني شٟٚ ا٭قكككٍٛ ايُٝٓٝككك١        

 ٠ َٔ املًُه١ اىل ايُٝٔ.ٜٚؿهًٕٛ املكسض ا٭غاغٞ ي٬غتجُاضات ايكازض

ٔ  ي٬غكتجُاض  دصبًا ا٭نجط ايعٓاقط   ٌ  طًكب  ٖٚكصا  املػكتجُط  ْعكط  ٚدٗك١  َك  نك

 بايٓػب١ أُٖٝتٗا تػًػٌ سػب َطتب١ ٚأٜهًا َِٓٗ اـاضدٝني ٚخاق١ َػتجُط

 :ًٜٞ نُا ناْت ي٘

 َككٔ َطتؿككع عا٥ككس ؼكٝككل ٚإَهاْٝكك١ .ا٭َككين با٫غككتكطاض ايتُتككع 

 .اـاضز إىل أقً٘ اٚإعاز٠ سٙعٛا٥ ؼٌٜٛ ٚسط١ٜ .ا٫غتجُاض

   ٚاإلعؿكا٤ .ٚثباتٗكا  ي٬غكتجُاض  املٓعُك١  ايككٛاْني  ٚنكٛح  ٔ  ايهكطا٥ب  َك

 .اؾُطن١ٝ ٚايطغّٛ

  احمل١ًٝ ايع١ًُ قطف غعط ٚثبات ا٫قتكازٟ ا٫غتكطاض. 

 ايطي١ٝ اؾٗات َع ٚايتعاٌَ ا٫غتجُاض تٓؿٝص إدطا٤ات غٗٛي١. 

 اعٚاتػك  .اإلْتكاز  ٚعٓاقكط  اهلٝهًٝك١  ايب٢ٓ تٛؾط  ِ ٞ  ايػكٛم  سذك ٚ .ايكساخً

 غابك١ َؿاضٜع لاح
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  إدكطا٤ات  املتاسك١ ٚغكٗٛي١   ا٫غكتجُاض  بؿكطم  املػكبك١  املعطؾك١  ٍ  اؿككٛ

 .ي٬غتجُاض ايرتخٝل ع٢ً

  ّايؿطنات َع اتؿاقٝات َٔ تعكسٙ  ا ايػًط١ ايتعا. 

 ٍٛقًٞ ؾطٜو ٚ .املؿطٚع ع٢ً ايػٝطط٠ َٔ عاي١ٝ ْػب١ ع٢ً اؿك 

 ب٘   َٛثٛم

 ا٫غتجُاض ٚأٚناع بكٛاْني ١املػبك املعطؾ١  

  ا٫غكتؿاز٠  ٔ ٌ  ٚتكٛؾط  .يف املٓطكك١  ْػكب١ٝ  َٝكع٠  َك  امل٪غػك١ٝ  اهلٝانك

 .ا٥٫تُا١ْٝ ايتػ٬ٝٗت  ٓح اييت اي٬ظ١َ

 تؿكطٜعات  تتهكُٓٗا  ايكيت  ايهكطٜب١ٝ  املعاٜكا  إٔ أخكط٣  َكط٠  ت٪نكس  ايعٓاقط ٖٚصٙ

 ٚتهًُكٗا  ٗكا تطاؾك إ ٫ٚبكس  املؿذع ا٫غتجُاض َٓار يٛسسٖا تؿهٌ ٫ ا٫غتجُاض

 تبكك٢  أْٗكا  إ٫ ٯخكط  بًس َٔ تٛؾطٖا زضد١ يف ؽتًـ قس ايعٓاقط َٔ فُٛع١

 ٔ ٔ  ٫ عٝكح  ا٭ُٖٝك١  َك ٕ  إقكساض  عًك٢  ٚا٫عتُكاز  إغؿاهلكا  ميهك  تكٛؾط  أٚ َكا  قكاْٛ

 زٕٚ ا٫غتجُاض يتشؿٝع دسٜس٠ غٝاغ١ عٔ اؿسٜح ميهٔ ٫ .َع١ٓٝ ْػب١ٝ َٝع٠

٘  يًُشاؾعك١  بايٓػكب١  َككري١ٜ  قه١ٝ ا٫غتجُاض بإٔ ت٪َٔ ب١٦ٝ خًل ٔ  ٚبسْٚك  يك

ٔ  ايؿباب َٔ اٯ٫ف مل٦ات دسٜس٠ عٌُ ؾطم ٖٓاى تهٕٛ ٕ  ٚيك ٌ  ٖٓكاى  ٜهكٛ  زخك

 .َػتُط منٛ ٖٓاى ٜهٕٛ ٚئ دسٜس٠ ؾطا١ٝ٥ ٚق٠ٛ إنايف
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 ًَٕٝٛ ز٫ٚض - 2004( اػاٖات ايكازضات بني زٍٚ اجملًؼ ٚايُٝٔ يًعاّ 2دسٍٚ )

 اجملُٛع ايُٝٔ ٜٛتايه قطط عُإ ايػعٛز١ٜ ايبشطٜٔ اإلَاضات  

 4597 264.3 432.5 345.3 2537.8 620 397.1   اإلَاضات

 737.6 1.1 69.8 69.0 15.0 478.5   104.2 ايبشطٜٔ

 8742 527.0 1090.0 519.0 267.0   3073 3266 ايػعٛز١ٜ

 1290.7 40.1 47.1 31.9   223.1 22.6 925.9 عُإ

 851.5 11.8 50.3   22.7 194 30.4 542.3 قطط 

 598.2 10.0   38.5 22.1 273 55.9 198.7 ايهٜٛت

 233.4   58.5 0.7 4.7 80.2 0.4 88.9 ايُٝٔ

 17050.4 854.3 1748.2 1004.4 2869.3 1868.8 3579.4 5126 اجملُٛع

املكسض:امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض، َٓار ا٫غتجُاض يف ايسٍٚ           

              2005  ايعطب١ٝ

٬ْٚسغ َٔ اؾسٍٚ ايػابل سذِ ايكازضات بني ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚزٍٚ اـًكٝر  

ٕ ٔ َككع املًُهكك١ ايعطبٝكك١ ايػككعٛز١ٜ ٚإسٝككح ترتنككع أٜهككا ايع٬قككات ايتذاضٜكك١ يًككُٝ

نككإ بسضدكك١ اقككٌ َككٔ تطنككع ايع٬قككات ا٫غككتجُاض١ٜ. ؾؿككٞ سككني تػككتٛضز ايككُٝٔ         

 ؾإْٗكا ًؼ َكٔ ايػكعٛز١ٜ   % َٔ إمجايٞ َػتٛضزاتٗا ايكاز١َ َٔ زٍٚ اجمل62سٛايٞ 

املًُهكك١  إىل% 34اإلَككاضات ٚ إىلزٍٚ اجملًككؼ  إىل% َككٔ قككازضاتٗا  38تكككسض سككٛايٞ  

% َكككٔ 80ايعطبٝككك١ ايػعٛز١ٜ.ٚتؿكككهٌ ايككككازضات ايُٝٓٝككك١ إىل زٍٚ اجملًكككؼ سكككٛايٞ   

% َككٔ إمجككايٞ قككازضاتٗا يكككسٍٚ    5ايككسٍٚ ايعطبٝكك١ ٚسككٛايٞ     إىلإمجككايٞ قككازضاتٗا   

% َكككٔ ٚاضزاتٗكككا َكككٔ ايكككسٍٚ  87زٍٚ اجملًكككؼ سكككٛايٞ ايعكككامل، ٚتؿكككهٌ ٚاضزاتٗكككا َكككٔ  

% َٔ إمجايٞ ٚاضزاتٗا َٔ زٍٚ ايعامل. ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜعهؼ 32ايعطب١ٝ ٚ سٛايٞ 

 َكا  ٖٚكصا  َكس٣ ا٫عتُكاز ايتذكاضٟ ايهكبري يًكُٝٔ عًك٢ زٍٚ اجملًكؼ بككؿ١ عاَك١.         

ٕ  أْٓكا  ٜ٪نكس  ٍ  عًك٢  تعتُكس  دسٜكس٠  اغكتجُاض  سطنك١  خًكل  عًك٢  قكازضٚ  أَكٛا

ٍ  أ٫ًٚ اؾُٗٛضٜك١ ايُٝٓٝك١   ٚخكاضز  ٌزاخك  ايُٝٓكٝني  ٔ  ٚأَكٛا  ايعكطب  املػكتجُطٜ

 اي٬ظَك١  ايكاْْٛٝك١  ايكاعكس٠  تكٛؾط  إٔإىل  شيكو  تطمجك١  ٚميهٓٓكا  .ثاْٝكاً  ٚا٭داْب

ّ  يتشؿٝع اؿه١َٛ ٚتؿذٝع املٓاغب١، ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ َع ٚايهطٚض١ٜ  قاعكس٠  قٝكا
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ٕ   ،ؼسٜكس  أٟ زٕٚ احملًكٞ،  ايطًكب  سادك١  قكٓاع١ٝ يتًبٝك١    َعتُكساً  وشيك  ٜٚهكٛ

 ايتذاضٜك١  ايطعٝك١  َٚعكاٜري  ا٫غكتجُاض  غٝاغكات  أٖكساف  بكني  ايع٬قك١  عًك٢ 

 ع٢ً ٜطِنع ايصٟ (أيتأؾريٟ ايتدطٝط) عًٝ٘ ٜطًل َا خ٬ٍ َٔ ٚا٫دتُاع١ٝ

 ؼككل  ايكيت  اـاقك١  يًُؿكطٚعات  َباؾكط٠  ٚغكري  َباؾكط٠  َٚعاٜكا  سكٛاؾع  َكٓح 

 .أنرب ادتُاع١ٝ أٖساؾًا

 يمن حسب عذد من انمؤشراث االقتصاديت انذونيت انمختارة( ترتيب دول انمجهس وان3جذول )

 

َ٪ؾط ايت١ُٝٓ 

 ايبؿط١ٜ

 

َ٪ؾط غٗٛي١ 

 ا٭عُاٍ أزا٤

َ٪ؾط اؿط١ٜ 

 ا٫قتكاز١ٜ

 

 َ٪ؾط ايؿؿاؾ١ٝ

 

 إَها١َْٝ٪ؾط 

اؿكٍٛ ع٢ً 

 ضاؽ املاٍ

َ٪ؾط ايكسض٠ 

 اإلبساعع٢ً 

 

  117  117  121  121  159  146  161  155  155  177  177  عسز ايسٍٚ

  2004 2005 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

199

5 

200

1 

 76 75 39 42 30 29 48 42 69 41 49 اإلَاضات

 61 56     36 34 20 20   43 40 ايبشطٜٔ

 55 55 33 36 70 71 72 74 38 77 77 ايػعٛز١ٜ

 90 90 37 41 28 29 60 54 51 71 74 غًط١ٓ عُإ

 66 57     32 38 81 60   40 47 قطط 

 57 52 34 37 45 44 54 48 47 44 44 ايهٜٛت

 104 109 114 111 103 112 132 131 90 151 149 ايُٝٔ

 2005ّاملكسض: امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض، تكطٜط َٓار ا٫غتجُاض يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

  ،٪ؾكطات َٚٔ خك٬ٍ اؾكسٍٚ ايػكابل ْػكتٓتر إ ايكُٝٔ تككٌ ا٭خكري٠ يف اغًكب امل         

ٔ  هلكصا ٫بكس   ٟ  نٓؿكاط  ا٫غكتجُاض  إٔ ايتأنٝكس  َك ٌ  عًك٢  ٜعتُكس  اقتككاز  عٛاَك

 زٚضًا تًعكب  إٔ ٜؿكرتض  ايكيت  ايؿا٥كس٠  ٚأغكعاض  ٚايطٜعٝك١  ايكطبح  سكاؾع  َٓٗكا  عسٜس٠

٘ إبكا٥ ٚعسّ امل٪ؾط ٖصا ؼٝٝس ٭ٕ ٚا٫غتجُاض ا٫زخاض عًُٝات يف ٚنبريًا ٖاًَا

 ايؿا٥كس٠  ناْكت  إشا ٚغاقك١  أَٛاي٘ ُاضاغتج ع٢ً ساؾعًا املػتجُط يتُٓح داَسًا

 ٌ ِ  َعكس٫ت َكع   َرتاؾككاً  فعٜكاً  َعكس٫ً  تػكذ ٚيكٝؼ شيكو    .َٓدؿهك١  تهكد

ٔ  ي٬غكتجُاض  املعٛقك١  ايعٓاقكط  أنجكط  ٚإمنكا ؾشػكب   ٔ  ْعكط  ٚدٗك١  َك   املػكتجُطٜ

  :ٖٞ أُٖٝتٗا تػًػٌ سػب
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     ا٫غكتجُاض  عًك٢  َطتؿكع  عا٥كس  ؼكٝكل  قكعٛب١   ّ  قكٛاْني  ٚنكٛح  ٚعكس

 .ا٫غتجُاض

    ٚتكًب ا٫قتكازٟ ا٫غتكطاض ٚعسّ.ا٫غتجُاض تٓؿٝص إدطا٤ات تعكٝس 

 .احمل١ًٝ ايع١ًُ قطف أغعاض

 .    ّ ٌ  تكٛؾط  عكس  سخٌٚتك  اي٬ظَك١  ٚاـكسَات  ا٭غاغك١ٝ  ٚايبٓك٢  اهلٝانك

 .نبري بؿهٌ ا٫قتكاز١ٜ اؿٝا٠ يف ايسٚي١

 ايػٝاغ١ٝ ٚاملداطط اإلعؿا٤ ؾرت٠ اْكها٤ بعس ٚايطغّٛ ايهطا٥ب اضتؿاع 

 .اـام ايكطاع ْؿاط َٔ ؼس اييت

   ٌٚايتؿػٌٝ اإلْتاز َٚػتًعَات ا٭ٚي١ٝ املٛاز اغترياز َؿان.    

 ٖٚكصا  ي٬غكتجُاض  املٓؿكط٠  ايعٓاقط طًٝع١ يف تهٕٛ قس ايكٛاْني ؾؿاؾ١ٝ عسّ ٕإ 

ٞ  ايبٓكو  خكربا٤  أسكس  زعكا  َا ٍ  ايكسٚي ٍ  ٚظاض٠ ٕإ يًككٛ ٞ  ايكهكا٤  أٚ ايعكس ِ  ٖك  أٖك

ٕ  تؿكذٝع  ٚظاضات ٔ  اإلزاضٜك١  إلدكطا٤ات ا ا٫غكتجُاض ٚا  ايرتاخكٝل  ْاسٝك١  َك

ـ  ملعادٝك١  َٚرتٚنك١  ٚانكش١  ٚغكري  َٚهًؿك١   َعككس٠  ناْكت  إشا ٚايتٓؿٝكص   املٛظك

 ٙ  ايهكطٜب١ٝ  اإلغكطا٤ات  ناْكت  َُٗكا  املػكتجُط  بتكٓؿري  نؿًٝك١  ؾإْٗكا  ٚادتٗكاز

 .نبري٠
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نتحقيق انّتكامم االقتصادي وانمقىماث وانمعىقاث انجهىد انمبحث انثانث: 
 انسعىدي:انيمني 

، ٚتهاًَك٘ َكع ا٫قتككاز اإلقًُٝكٞ     يًكسٚيتني   ميجٌ تععٜع َها١ْ ا٫قتكاز ايٛطين

ؼككسٜات املطسًكك١ املكبًكك١، عكك٠ٚ٬ عًكك٢ ايتعاَككٌ بهؿككا٠٤ َككع سطنكك١    ٚإبككطاظٚايعككاملٞ 

ايعٛمل١ بأبعازٖا املدتًؿ١. ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ؼسٜس ض١ٜ٩  جكٌ ٖكسف بعٝكس٠ املكس٣، َكٔ      

 هككع عًٝكك٘ دٗككٛز تا٥ح اجملتُككع ٚقككٛاٙ ايؿعايكك١ تط نْٛٗككا تؿككهٌ قككٛضًا ؾُٝككع ؾككط  

 .ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايتشسٜات ٚؼكٝل ايػاٜات ٚا٭ٖساف  كسضاتايتعب١٦ 

 امل٬َح ا٭غاغ١ٝ ٚامل٪ؾطات ايعا١َ ي٬قتكاز ايُٝين ٚايػعٛزٟ: . ٫ًٚأ

ًَٝككٕٛ نًككِ   2نككِ ٚايػككعٛز١ٜ سككٛايٞ    555000تبًككؼ َػككاس١ ايككُٝٔ                   

 2004نًِ ؾطز عاّ  10يف نًِ ٚيف سني ايػعٛز١ٜ  ١ٝ38 يف ايُٝٔ ايهجاؾ١ ايػهاْ

ْػككُ٘  2006عككاّ  ًَٝككٕٛ  24.5ًَٝككٕٛ ٚايػككعٛز١ٜ  23بًككؼ عككسز غككهإ  ايككُٝٔ   ٚقككس

 2004يف ايجاْٞ سػكب إسككا٤ عكاّ     2.4 يف اؿاي١ ا٭ٚىل 3.3 تٛغط َعسٍ مٛ 

َتٛغط زخكٌ  يف سني إ %  َٔ إمجايٞ غهإ ايٛطٔ ايعطبٞ .19.2ٜٚؿهٌ سٛايٞ 

َككٔ ايٓككاتر احملًككٞ عككاّ    ًاز٫ٚض 14724ٚايػككعٛز١ٜ  ًا ز٫ٚض 936ايؿككطز يف ايككُٝٔ بًككؼ  

ٚ  ًا ز٫ٚض 360 1996يف سني اْ٘ عاّ  2006 يػكعٛز١ٜ. ٖٚكصا ٜعكين    يف ا 8510يف ايكُٝٔ 

ا َعس٫ت منٛ زخٌ ايؿكطز َكٔ ايٓكاتر ٚيهكٔ بككٛض٠ َتؿاٚتك١       إ ايسٚيتني تعزاز ؾٝٗ

  بُٝٓٗا

ٌ    سٍ من٬ْٚسغ إٔ َع َكٔ ايكسٚيتني بًكؼ     ٛ ايٓكاتر احملًكٞ اإلمجكايٞ يف نك

عٛاّ ايػابك١ يًسٚيتني ٚايكصٟ  َكاض١ْ با٭ 2006 % عا11ّ% ٚايػعٛز١ٜ 23يف ايُٝٔ 

اغُٗت فُٛع١ َٔ عٓاقط تهٜٛٔ ايٓاتر احملًٞ ٚخاقك١ قطكاع اإلْتكاز ايػكًعٞ     

ا٫قتككاز   ، أَكا ٗكا انؿكاض  ؾ١ٝ بايكطاعات ايتٛظٜع١ٝ اييت سككٌ  يف ايُٝٔ َكاضْ

أغككككُٗت ايكطاعككككات ايػككككًع١ٝ ٚايكطاعككككات ايتٛظٜعٝكككك١ يف تعاٜككككس  ؾكككككس ايػككككعٛزٟ 

 .َعس٫ت منٛ ايٓاتر احملًٞ
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%ٚايػكعٛز١ٜ   10.9ْػب١ َػا١ُٖ ايكٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف ايٓاتر يف ايكُٝٔ  

%يف سككني إٔ َػككا١ُٖ ايكككٓاعات ا٫غككتدطاد١ٝ يف ايككُٝٔ َككٔ ايٓككاتر احملًككٞ     9.6

%يف ايجكاْٞ   23.1%يف ا٭ٍٚ ٚ  7.2ٚبًؼ  2006-1999عاّ  31.3ٚيف ايػ١ٜٛٓ  % 31.4

ًَٝكككٕٛ  9.917ٚايػكككعٛز١ٜ  ًا ٫ضًَٝكككٕٛ زٚ 1.782. ٜبًكككؼ ايٓكككاتر ايعضاعكككٞ يف ايكككُٝٔ  

%ٚبًككؼ  1.8يف ايػككعٛز١ٜ أَككا % 6.2يف ايككُٝٔ  2004 – 95 عككسٍ منككٛ يًؿككرت٠  ًا ز٫ٚض

ٚتبًؼ َػا١ُٖ ايعضاع١  %2% ٚيف ايػعٛز١ٜ 10.3يف ايُٝٔ  2004 – 2006ايتػري عاّ 

ٕ بٗكصا لككس أ  % .40 ؾككس بًكؼ  يف ايػكعٛز١ٜ   أَكا %َكٔ ايٓكاتر احملًكٞ يف ايكُٝٔ      13.8

ٞ َكع   ًأَ ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚتتػا٣ٚ غًب يهٌ اإهابٝمنٛ ا٫قتكاز نإ   إمجكاي

ايكٓؿط   أغكعاض ايكتػريات يف   تأثري إىلٚايعا٥س  2001-1998 يٮعٛاّايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 اإلمجككايٞٚايككصٟ ٜككبني عٓاقككط ايٓككاتر احملًككٞ     سػككب اؾككسٍٚ،    أغاغكك١ٝبسضدكك١ 

 ٕٞ ا٫قتككازٜات ايُٝٓٝك١ ٚايػكعٛز١ٜ ٖك    نؿاض يف قطاع ايٓؿط ٖٚصا ٜعكين أ ٚا٫

 ٚاقتكككاز قككٓاعٞ أ  إىلٕ ٜتهاَككٌ ٜٚتطًككب أ أغاغكك١ٝبسضدكك١  ١ْؿطٝكك ٜاتاقتكككاز

 .ايٞاإلمجظضاعٞ َتؿابو يف املٓطك١ ٜٚععظ َٔ ايتٜٓٛع ملهْٛات ايٓاتر احملًٞ 

يف ايػكعٛز١ٜ  إٔ  يف سني  ًاأيـ ٖهتاض 1.669تبًؼ َػاس١ ا٭ضض املعضٚع١ يف ايُٝٔ 

% َكٔ إمجكايٞ املػكاس١    4.2ٚتؿكهٌ املػكاستني سكٛايٞ     2006عاّ  ًاأيـ ٖهتاض 1.216

ًَٝكاض ّ يف   67.2املعضٚع١ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ٚتبًؼ ن١ُٝ ٖطكٍٛ ا٭َطكاض يف ايػك١ٓ    

ايجككط٠ٚ  أَككاًَككِ غككًٜٓٛا .  57ًَٝككاض ّ  تٛغككط   126.8سككني اْكك٘ يف ايػككعٛز١ٜ ٜبًككؼ   

أيككـ ٚسككس٠ سٝٛاْٝكك١  تٛغككط ْكككٝب ايؿككطز   3.259بًػككت سككٛايٞ  ؾكككس اؿٝٛاْٝكك١

سٝٛإ بٓػب١  135أيـ ضأؽ  تٛغط ْكٝب ؾطز   3.64يف ايػعٛز١ٜ، ٚسٝٛإ  156

 ًَٝكٕٛ ز٫ٚض يف  253َٔ اإلْتاز  ايعطبٞ . ٚبًػت ايكازضات ايعضاع١ٝ اي١ُٝٓٝ  % 6.7

 1995يًؿكرت٠   %17.7ٚايجكاْٞ   % 19.7ًَٕٝٛ ز٫ٚض  عسٍ 980سني بًؼ يف ايػعٛز١ٜ 

 . 1% َٔ ايكازضات ايعطب١ٝ ايعضاع14.9١ٝٚتؿهٌ ايكازضات ْػب١  2006 –

                                      
1  



ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )
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%ايجكاْٞ يًؿكرت٠   5.4% يف ا٭ٍٚ ٚ  6.4ًَٕٝٛ ز٫ٚض  عكسٍ مكٛ     6.48ٚيف ايػعٛز١ٜ 

ايٛاضزات ايعطب١ٝ ايعضاعٝك١ . ٜهكاف    % َٔ 25.3ٚتؿهٌ ايٛاضزات ْػب١  2006 –1995

% َٔ قايف 29ًَٕٝٛ ز٫ٚض يًػعٛز١ٜ بٓػب١  5.500ًَٕٝٛ ز٫ٚض يًُٝٔ  894ٚاضزات 

 ايٛاضزات ايعضاع١ٝ .

. ايكطاعات يف تٛيٝس ايٓاتر احملًٞتُجٌ تعاٜس ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ إلمجايٞ ٜ

 55.5ٛز١ٜ ٚ% يف ايػكع 59سٝح بًػت ا٭١ُٖٝ ايٓػكب١ٝ يًكطاعكات ايػكًع١ٝ سكٛايٞ     

%  ّ ٜٚطدكع شيككو إىل اضتؿكاع ا٭ُٖٝكك١ ايٓػكب١ٝ يكطككاع ايكككٓاع١     2006يف ايكُٝٔ عككا

 ا٫غتدطاد١ٝ ٚايكطاع ايعضاعٞ مما هعًٗا عطن٘ يًتكًبات ايسٚض١ٜ اـاضد١ٝ أٚ

 ٌ َكككٔ ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ داْكككب َػكككا١ُٖ   يًعكككطٚف ايطبٝعٝككك١ . ٜٚهكككعـ يف نككك

اؾاْككككب يف أْؿككككا٤ املؿككككطٚعات ايكككككٓاعات ايتشًٜٛٝكككك١ اؾككككصٜط با٫ٖتُككككاّ بٗككككصا  

ايكككٓاع١ ٚتععٜككع ايرتابككط ٚايتهاَككٌ مككٛ ؼػككني املٓككار ا٫غككتجُاضٟ ٚتععٜككع زٚض     

يعٌُ ع٢ً تٛظٜع َكازض ايسخٌ مٛ ايٓٗٛض باإلْتاز ايػكًعٞ  اايكطاع اـام ٚ

اإلْتككككاز  أَككككا ٭غكككطاض َػككككا١ُٖ ايككككٓاعات ايتشًٜٛٝكككك١ يف عا٥ككككسات ايككككازضات .   

أيـ طٔ  67.30يف ايػعٛز١ٜ  أيـ طٔ يف سني بًؼ 160يف ايُٝٔ  بًؼؾكس ايػُهٞ 

%ٚتؿكككهٌ  3.7% ٚيف ايجكككاْٞ 7ّ ، بًكككؼ يف ا٭ٍٚ 2004 – 1995بٓػكككب١ تػكككٝري يًؿكككرت٠   

 2004% َٔ اإلْتاز ايػُهٞ عاّ 6.7شيو اإلْتاز 

٬ْٚسككغ إٔ إمجككايٞ ايتذككاض٠ ايبٝٓٝكك١ يًككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ َككع ايككسٍٚ ايعطبٝكك١ بًككؼ      

٬ْسككغ  2006 – 2000ٚتطككٛض شيككو خكك٬ٍ ايؿككرت٠     2006 عككاّ ًاًَٝككاض ز٫ٚض 11964

ٚسذكِ ايككازضات ايبٝٓٝك١ َكع ايكسٍٚ       2006قكٌ عكاّ   أاؾسٍٚ ٚناْت سك١ ايُٝٔ 

 ايعطب١ٝ اضتؿع يف تًو ايؿرت٠ يًسٚيتني . 

منككًٛا خكك٬ٍ ايؿككرت٠ ٚبًككؼ   تضزات ايبٝٓٝكك١ بككني ايككسٚيتني ٚايككسٍٚ ايعطبٝكك١ ؾككٗس اايككٛٚ

ٚ ٬ْسككغ َككٔ   ٚناْككت سككك١ ايككسٚيتني يف تعاٜككس   2006عككاّ  ًاًَٝككاض ز٫ٚض 40379

 اؾسٍٚ إٔ : 



دتُاع١ٝ ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )
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 َٔ ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ع٢ً ت١ُٝٓ ايكازضات بٝٓٗا . ؼطم نٌ

.َٔ املُهٔ إٔ ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجكٌ ، ي٬غكتؿاز٠ َكٔ اغكتػ٬ٍ املٝكع٠ ا٭َجكٌ يًكُٝٔ        1

 يًكازضات اي١ُٝٓٝ ْتٝذ١ انؿاض أغعاضٖا .

2 ٚ غكتجُاضات  اضزاتك٘ َكٔ ايكُٝٔ ٚتٛدٝك٘ ا٫    .إٔ ٜػتػٌ اؾاْب ايػعٛزٟ َتطًبكات 

سٝككح تؿككهٌ  استٝاداتٗككا َككٔ ايتذككاض٠ ايبٝٓٝكك١  ٚتػطككٞ .مككٛ تععٜككع اإلْتككاز َٓٗككا 

 % .7.6سٛايٞ  ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ يًػعٛز١ٜسٛايٞ ضبع ايٛاضزات اي١ُٝٓٝ يف سني 

اقتككككازٜات ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ اقتككككازٜات َتهاًَككك١ ٚيٝػكككت َتٓاؾػككك١ أٟ إٔ  . 3

ٜككككٓعهؼ عًكككك٢ َػككككتكبٌ ايتطككككٛض ا٫قتكككككازٟ  و ؾُٝككككا بٝٓٗككككا ٫اـًككككٌ ٚايتؿهكككك

 ٚا٫دتُاعٞ.

 َكَٛات ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ:ثاْبا: 

تتكككٛاؾط يف ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ ايعسٜكككس َكككٔ املكَٛكككات ا٭غاغككك١ٝ يكٝكككاّ                      

ٚف ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ٚإهاز بٓٝك١ ٥٬َُك١ يعًُٝك١ ايتُٓٝك١ ايؿكا١ًَ . ٚيف ايعكط      

ايطآٖكك١ ٚعًكك٢ اعتبككاض ايككٛطٔ ايعطبككٞ نهككٌ إطككاضا عاَككا يتشككطى تًككو املكَٛككات      

ٚشيككو ٭ْكك٘ ٜػككُح بتهاَككٌ َككٛاضز    نككطٚضٟ عٓككس ايرتنٝككع عًكك٢ قهكك١ٝ ايتهاَككٌ ،  

   ٌ تػكِٗ   ٖكصٙ  َٚعطٝات ا٭قطاض َٓؿطز٠ أٚ يف فُٛعات إقًُٝٝك١ ،ٚعًُٝك١ ايتهاَك

ْتكاز بككني  ّعكٌ سطنكك١ اإل يف تكطَِٝ اـًكٌ ايكككا٥ِ يف ٖٝهًٝك١ اقتكككاز ايبًكسٜٔ ٚيٝؿ    

ع٢ً ٚسس٠ ايًػ١ ٚايتكاضٜذ   ٜٚطتهع ايتعاٌَ ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ نٛسس٠ اقتكاز١ٜ . 

ٖٚككككصٙ  ٚايعطككككا٤ اؿهككككاضٟ ٚاٯَككككاٍ ٚاملكككككاا املؿككككرتن١ ٚٚسككككس٠ اؾػطاؾٝكككك١ .  

اـكككككا٥ل ٚاملٝككككعات تؿككككهٌ َطتهككككعا يعًُٝكككك١ ايتهاَككككٌ يف أبعازٖككككا ا٫قتكككككاز١ٜ    

 ٔ ؼسٜس املكَٛات ايتاي١ٝ :ٚا٫دتُاع١ٝ ،ٚيف ٖصا اجملاٍ ميه

 تعسز ٚتٓٛع املٛاضز ايطبٝع١ٝ :   1

تًكو ايكُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ َكٛاضز اقتكككاز١ٜ نكبري٠ َٚتٓٛعكك١ غكٛا٤ نككإ                   

شيو ع٢ً ايكعٝس ايعضاعٞ أٚ ايكٓاعٞ ؾايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ  تكسإ عًك٢ َػكاس١    



ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )
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ِ  2555نبري دسا تبًؼ سٛايٞ  ايهكبري٠ تتٓكٛع    / ٚيف إطكاض ٖكصٙ املػكاس١   2ًَٝكٕٛ نك

 ٛ ع ايرتبككك١ ٚتعكككسز َككككازض املٝاٙ.ْٚتٝذككك١ شيكككو تتعكككسز   ااملٓاخكككات ٚايتهكككاضٜؼ ٚأْككك

ٚتتٓٛع احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٚايجطٚات املعس١ْٝ َٚكازض ايطاق١ َٔ ايكٓؿط إىل ايػكاظ   

َٚكازض ايطاق١ املتذسز٠ َجٌ ايطٜاح ٚاؿطاض٠ َٚٔ سٝح ٚؾط٠ ٖصٙ املٛاضز ٚتٓٛعٗا 

اقتكككازٜا ٜؿككهٌ عككا٬َ َػككاعسا يتككٛؾري ا٭َككٛاٍ اي٬ظَكك١   ميهككٔ إٕ وكككل تهككا٬َ 

٫نتؿككاف ٚاغككتجُاض املككٛاضز املتاسكك١ ٚغككري املػككتجُط٠ ،أٚ ؼكٝككل اغككتجُاض ْككٛعٞ         

 ٚنُٞ َٓاغب يًُٛاضز املػتجُط٠.

 . سذِ ايػٛم اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ :  2

تهكع عًك٢   ؾط يف ايبًسٜٔ غٛم َٓاغب١ َٚػاعس٠ يع١ًُٝ ايتهاَكٌ تط تتٛ                  

ا٫َتكككساز اؾػكككطايف ايهكككبري ٚأُٖٝككك١ َٛقعككك٘ اؾٝٛاغكككرتاتٝذٞ ٚايتعكككساز ايهكككبري        

ًَٝككككٕٛ ْػكككك١ُ  عككككسٍ منككككٛ غككككٟٓٛ يف     42.5يًػككككهإ ايككككصٟ ٚقككككٌ إىل سككككٛايٞ/  

%  يككصا ؾككإ ايػككٛم يف ايبًككسٜٔ تككٛؾط عككا٬َ َػككاعسا  2.4% ٚيف ايػككعٛز١ٜ 3.3ايككُٝٔ

عككسز املككٛاضز املتاسكك١ ، َٚككٔ  يتكككطٜـ املٓتذككات املتككٛؾط٠ يف نككٌ زٚيكك١ عًكك٢ قاعككس٠ ت  

خككك٬ٍ عًُٝككك١ ايتبكككازٍ ايكككساخًٞ ٚاـكككاضدٞ غكككٛا٤ بكككني ايبًكككسٜٔ أٚ املبكككاز٫ت َكككع   

 .َٓاطل ٚزٍٚ أخط٣ ع٢ً ايكعٝسٜٔ اإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ

ٚقس ؾٗست ايكازضات ٚايٛاضزات ايب١ٝٓٝ بني ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚبني ايسٍٚ ايعطب١ٝ  

ًَٝككٕٛ 11964.5َؿككساض2006ًككؼ عككاّ  ٚب 2006-200اضتؿاعككا نككبريا خكك٬ٍ ايؿككرت٠    

.  إٕ غككع١ ايػككٛم ايككُٝين ايػككعٛزٟ  تؿككهٌ فككا٫ ضسبككا يًتهاَككٌ   2006ز٫ٚض عككاّ 

ادات ايػٛم ٜٚ٪نكس ٖكصٙ   ايصٟ ميهٔ إٕ ٜكّٛ ع٢ً أضن١ٝ ايتعإٚ بٗسف تًب١ٝ س

ؾط عكككسز نكككبري َكككٔ املكككٛاضز ٚاإلَهاْكككات ايهكككطٚض١ٜ يتٛغكككٝع ايطاقككك١    اؿكٝكككك١ تكككٛ

تهاٌَ . ٫ٚ بكس َكٔ اإلؾكاض٠ إىل إٕ    تطتهع ع٢ً  اإلْتاد١ٝ ٚؼػٝٓٗا إىل َس٣ بعٝس

زضدكك١ ايتهاَككٌ ا٫قتكككاز ايػككعٛزٟ ايككُٝين يف اقتكككاز ايككسٍٚ املتكسَكك١ ٫ تكككاؽ      

اض نجاؾكك١ ؾكككط  كٝككاؽ نجاؾكك١ ايتبككازٍ ايتذككاضٟ َعكك٘ ، ٚإمنككا نككصيو  عٝكك       
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ا٫عتُككاز ايتؿككاْٞ ٚايتعاَككٌ ايٛاغككع َككع َ٪غػككات٘ املايٝكك١ ، ٚا٫غككتدساّ ايهجٝككـ     

يتػ٬ٝٗت ا٫قتككازٜات املتكسَك١ يف فكا٫ت ا٫تككاٍ، ٬ٜٚسكغ إٕ قكسضًا نكبريًا        

َٔ ايكٛاضزات َكٔ ايٓكٛع ا٫غكت٬ٗنٞ ايكيت ميهكٔ ا٫غكتػٓا٤ عٓٗكا يف غكبٌٝ تكٛؾري           

ُاض املٓتر .ٚنصيو إ قكسضا نكبريا َكٔ ايكٛاضزات     املعٜس َٔ املٛاضز املسخط٠ ي٬غتج

ا٫غت٬ٗن١ٝ ايهطٚض١ٜ ميهٔ إْتاد٘ يف املٓطك١ يٛ   تبين غٝاغ١ ايتهاَكٌ ممكا   

 ٜػِٗ يف خؿض اؿاد١ إىل ٖصٙ ايٛاضزات. 

إٕ غٝاغكك١ إْتادٝكك١ َؿككرتن١ تػككِٗ يف ؼكٝككل قككسض ًَُككٛؽ َككٔ تٛغككٝع زا٥ككط٠          

نكٛازض كتًؿك١ َٚتٓٛعك١ غكٛا٤ نكإ      اإلْتاز احملًٞ.ٚميتًو ايكُٝٔ ٚايػكعٛز١ٜ   

شيو ع٢ً ايكعٝس ايتهٓٛيٛدٞ أّ اإلزاضٟ . َٚٔ ايعٛاٌَ اييت أغُٗت يف ؼكٝل 

شيككو اتػككاع ايتعًككِٝ ا٭نككازميٞ ٚتعككسز َطانككع ايبشككح ايعًُٝكك١ . ؾؿككٞ ايككُٝٔ       

أًٖٝك١ ٚتتٓكٛع اٯٕ سككٍٛ ا٫ختكاقكات يف      أخكط٣ سٛايٞ غبع١ داَعات سه١َٝٛ 

عسازٜككككك١ ٚايجاْٜٛككككك١ ٚاؾاَعٝككككك١ .ٚيف ايكككككسٚيتني نكككككٛازض املطاسكككككٌ ايتعًُٝٝككككك١ ، اإل

ٚايٛغككككا٥ٌ املػككككاعس٠ يعًُٝكككك١ ايتهاَككككٌ تككككٓعِ    ٢تككككٛؾط ايبٓكككك  ٚاقتكككككاز١ٜ َسضبكككك١  

ا٫تكككا٫ت باهلككاتـ ٚٚغككا٥ٌ ا٫تكككاٍ املتطككٛض٠ ٚٚغككا٥ط ايٓكككٌ املدتًؿكك١ ، ايربٜكك١  

ٚايبشطٜككك١. بكككني امل٪غػكككات ايبشجٝككك١ املتعكككسز٠ َُٗككك١ أغكككؼ ٚنكككع ايتهاَكككٌ عًككك٢      

 ٝسٜٔ ايطيٞ ٚغري ايطيٞ.ايكع

 . ايتٓعِٝ امل٪غػٞ: 3

إٕ إقككطاض اإلطككاض ايتٓعُٝككٞ ٚتؿككهٌٝ ا٭دٗككع٠ ٚامل٪غػككات ايهكككطٚض١ٜ                          

ٚاييت تهِ فًكؼ أعًك٢ بط٥اغك١ ض٥كٝؼ اؾُٗٛضٜك١         .1يتشكٝل أٖساف املعاٖس٠،

، ٚخككازّ اؿككطَني ايؿككطٜؿني، ٚفًككؼ ايتٓػككٝل بط٥اغكك١ ض٥ٝػككٞ فًككؼ ايككٛظضا٤       

يجككك١ ٜتطًكككب إْؿكككا٤ ؾٓككك١ يًؿككك٪ٕٚ اـاضدٝككك١، ٚأخكككط٣ يًؿككك٪ٕٚ ا٫قتككككاز١ٜ، ٚثا   

                                      
 452م  1
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خ أَاْك١ عاَك١ َكطٖكا ايطٜكاض ملتابعك١ تٓؿٝكص       اسكس إيؿ٪ٕٚ ايسؾاع ٚا٭َٔ. ٜتطًكب  

 .ٚا٫تؿاقٝاتأسهاّ املعاٖس٠ 

ا٭غككؼ يتشكٝككل ايتهاَككٌ ا٫قتكككازٟ ٜتطًككب سطٜكك١ اْتكككاٍ ا٭ؾككدام،         َٔٚكك 

تدساّ ٚمماضغك١ ايٓؿكاط ا٫قتككازٟ، ٚسطٜك١ تبكازٍ      ٚسط١ٜ اإلقا١َ ٚايعٌُ ٚا٫غك 

 ايبها٥ع ٚاملٓتذات ايٛط١ٝٓ، ٚسط١ٜ اْتكاٍ ايطغاٌَٝ، ٚسط١ٜ ايٓكٌ ٚايرتاْعٜت.

يتشكٝل ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ؾإْ٘ ٜٓبػكٞ   ٕأٌ ْصٖب إىل أبعس َٔ شيو يٓ٪نس ب

ايعُككٌ عًكك٢ ؼكٝككل ايػككٛم املؿككرتن١ َككٔ خكك٬ٍ إطكك٬م سطٜكك١ اْتكككاٍ املككٛاطٓني   

ُٝٓككٝني ٚايػككعٛزٜني بككني ايبًككسٜٔ، ٚتٓػككٝل ا٭عبككا٤ ايساخًٝكك١ يًػككًع ايٛطٓٝكك١      اي

ٚيتذٓككب اـ٬ؾككات ايككيت قككس تٓؿككأ،     املتبازيكك١ ٚاملػككا١ُٖ يف خًككل ايكُٝكك١ املهككاؾ١   

َ٪غػكككات ٚاؼكككازات قَٛٝككك١ تؿكككطف عًككك٢ تطبٝكككل      تٛدكككس سادككك١ َاغككك١ إلْؿكككا٤    

  ب١ٝٓٝ.ا٫تؿاقٝات، ٚتػٔ تؿطٜعات دسٜس٠، ٚتعٌُ ع٢ً سٌ اـ٬ؾات اي

 َعٛقات ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ :ثايجا: 

ميكككط ايتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ ايكككُٝين ايػكككعٛزٟ ايٝكككّٛ يف َطسًككك١ بكككايطغِ َكككٔ            

ٚنكككٛح ؾٛا٥كككسٙ َٚعاٜكككاٙ ايكككيت ميهكككٔ إٕ وككٗكككا يًذُٝكككع. ؾُكككٔ خككك٬ٍ ايتهاَكككٌ     

ا٫قتكككازٟ ميهككٔ تٛغككٝع قاعككستٞ ايعككطض ٚايطًككب ٚتعُٝككل قاعككس٠ ايتدكككل        

املٛدكٛز٠ ٚتػكٌٗٝ   َٔ اإلَهاْكات ٚايككسضات املتاسك١     غٝعٗا ٚا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛٚتٛ

ع١ًُٝ انتؿاف ايكسضات ٚاغتػ٬هلا، ٚا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ املعاٜا  ايٓػكب١ٝ يف  

ايعًُٝككك١ اإلْتادٝككك١، ٚاإلغكككٗاّ ايهكككبري يف تطؾكككٝس املكككٛاضز ٚؼػكككني املٛقكككع يف إطكككاض   

ٚؾاعًٝتك٘ يف إطكاض ايتهكت٬ت ايكا٥ُك١ يف     تكػِٝ ايعٌُ ايسٚيٞ ، ٚظٜكاز٠ قك٠ٛ ايعُكٌ    

 اؾعٜط٠ ٚاـًٝر. 

ٕ قٝككاّ ايتهاَككٌ ٜتككٝح يًبًككسٜٔ إَهاْٝكك١ ايكٝككاّ  ؿككطٚعات نككبري٠ عايٝكك١      إنُككا 

ايهًؿكك١ يككٝؼ َككٔ ايػككٌٗ عًكك٢ أٟ بًككس إٔ ٜكككّٛ بٗككا َٓؿككطزًا َككٔ خكك٬ٍ ايتهاَككٌ يف   

اإلْتادٝككككك١ املكككككٛاضز املايٝككككك١ ٚايبؿكككككط١ٜ ٚاملكككككٛاز اـكككككاّ، ٚميهكككككٔ إٔ ٜعٝكككككس اهلٝهًككككك١   
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ٚايتدكككل، ٚوكككل ٚؾككطًا يف ايهًؿكك١ اإلْتادٝكك١ ٚظٜككاز٠ َُٗكك١ يف ايكُٝكك١ املهككاؾ١،   

 .٠ َٔ ايٛؾٛضات اـاضد١ٝ ٚاملاي١ٝٚا٫غتؿاز

ْٚتٝذكك١ شيككو ؾإْكك٘ َككٔ ايػطابكك١  هككإ يف نكك٤ٛ املٓككاؾع ايبككاضظ٠ أ٫ تتعُككل َػككري٠    

 .يهبري٠ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ يف َطس١ً تػٛزٖا ايتهت٬ت ا٫قتكاز١ٜ ا

ٚتٛدس ايعسٜس َٔ ايعٛا٥ل اييت تكـ عجط٠ يف ٚد٘ ايتعإٚ ٚايتهاٌَ ا٫قتككازٟ   

، ٚتكككرتاٚح ا٭غكككباب بكككني غٝاغككك١ٝ خاضدٝككك١ ٚزاخًٝككك١ ، ٚأٜسٜٛيٛدٝككك١ ٚاقتككككاز١ٜ       

 .ٚادتُاع١ٝ ٖٝه١ًٝ ٚتٓع١ُٝٝ ٚإزاض١ٜ ٚإع١َٝ٬ َٚ٪غػ١ٝ ٚست٢ ْؿػ١ٝ

يهككبري٠ ايككيت تبتعككس يف بعككض  ٚػككسض اإلؾككاض٠ أٜهككًا إىل ٚدككٛز بعككض ايطُٛسككات ا  

َعاٖطٖككا عككٔ ايٛاقككع، ٫ٚ ميهككٔ ٖٓككا إٔ ْػككتعطض بؿككهٌ تؿكككًٝٞ ؾُٝككع ٖككصٙ      

املعٛقات ، يصا غٓكتكط ع٢ً بعض ايعٛاَكٌ ٚا٭غكباب ايكيت  جكٌ عٛا٥كل دٖٛطٜك١       

 يف ططٜل ايتهاٌَ.

 ايتٓاقهات اهلٝه١ًٝ ٚايت١ُٜٛٓ :

ٜك١ ي٬قتككاز ايكُٝين ايػكعٛزٟ     تهُٔ أظ١َ ايتهاَكٌ أغاغكًا يف ايبٓٝك١ اؾٖٛط           

املتؿككاٚت يف تٛظٜككع ايككك٣ٛ ٚايعٓاقككط اإلْتادٝكك١ ٚايتٓاقهككات اهلٝهًٝكك١ ٚايتُٜٓٛكك١      

ايككيت ٚضثٗككا عككٔ ايتبعٝكك١ ٚايتذع٥كك١ ٚنككإ شيككو ْتٝذكك١ تكػككِٝ عُككٌ زٚيككٞ غككري        

 َتهاؾ٧ ٚع٬قات اقتكاز١ٜ زٚي١ٝ غري َتهاؾ١٦ ؾطنت ع٢ً ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ.

ٌ تؿاٚتككًا نككبريًا يف تطنٝككب اهلٝانككٌ ا٫قتكككاز١ٜ  ٚناْككت سككك١ًٝ ٖككصٙ ايعٛاَكك  

ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايكُٝٔ ٚايػكعٛز١ٜ  ٚيف تٛظٜكع املكٛاضز ٚايجكطٚات، ٚتؿاٚتكًا يف زضدكات        

 منٖٛا َٚػتٛاٖا. 

ٚقككس أز٣ ٖككصا ايتؿككاٚت إىل اضتبككاط ا٫قتكككاز ايككُٝين ٚايػككعٛزٟ عؿٜٛككًا بايػككٛم        

يع٬قات يهٌ بًكس عًك٢ سكسٙ ٜهكطؽ     ايعامل١ٝ، ٚاؽاش نٌ َُٓٗا  َػاضًا َعع٫ًٚ يف ا

ايتذع٥كك١ بككس٫ً َككٔ إٔ تهككٕٛ قاعككس٠ ايتهاَككٌ ا٫قتكككازٟ عًكك٢ أضنكك١ٝ ايتدطككٝط       

 ا٫قتكازٟ  ٚتطغٝذ عٛاٌَ ايت١ُٝٓ املؿرتن١.
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 تعسز ا٭مناط ايت١ُٜٛٓ : 

َاضغكت َععكِ ايكسٍٚ َٚٓٗكا ايكُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ  منطكًا تُٜٓٛكًا يهكٌ زٚيك١ بكككٛض٠             

ًكككٞ ٚخكٛقكككٝات ايتككككاضب يكككسٚيتني يف إطكككاض اؾعٜكككط٠    َػكككتك١ً غكككاب ايبعكككس احمل 

ايعطب١ٝ، مما أغِٗ يف تعُٝل ايتبع١ٝ ٚاغتُطاض ايتذع٥ك١. ٚيهكٔ بكايطغِ َكٔ ٚدكٛز      

ٚإقطاضٖا ضيًٝا عرب أطط َٚ٪غػكات ضيٝك١ ْعكرتف    1تطًعات يًتهاٌَ ا٫قتكازٟ

 .َٔ شيو نُٓٝا

ايكا٥ُكك١ ٚت٪نككس إٕ اغككتُطاض ايتذع٥كك١ تؿككهٌ عاَككٌ تكٝٝككس يًكككسضات ٚاإلَهاْٝككات   

سكٝككك١ ٖاَكك١ ٖٚككٞ ايكهكك١ٝ ا٭غاغكك١ٝ ايككيت تٛادكك٘ ايككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ ٖككٞ قهكك١ٝ    

ايتُٓٝكك١، ٚبايتككايٞ ؾككإٕ ايططٜككل ايطبٝعككٞ يًعكك٬ز ٖككٛ اختٝككاض قهكك١ٝ ايتدطككٝط        

اإلمنككا٥ٞ ٚايتهاَككٌ اإلْتككادٞ ،  ككا ٜػككِٗ يف تععٜككع ايكاعككس٠ اإلْتادٝكك١ ٚتٜٓٛعٗككا    

٭ٕ ظطٚف ايتذع١٥ ٚغٝكاب َعكاٖط ايتعكإٚ     ،2ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ٚاملتٛاظ١ْ

 اػطب١ عهػ١ٝ، ؾككس اختاضتك   إٚايتٓػٝل ٚايتهاٌَ دعٌ ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ؽٛن

َككسخٌ اقتكككاز ايػككٛم ٚاؿطٜكك١ ا٫قتكككاز١ٜ عًكك٢ ايكككعٝس احملًككٞ ٫ ايتدطككٝط    

ايؿككاٌَ عًكك٢ املػككت٣ٛ ايككٛطين. ٚباإلنككاؾ١ إىل شيككو ؾُككٔ املعككطٚف إٔ ايتذككاض٠         

 ْ عهككاؽ يًرتنٝككب ايكطككاعٞ اهلٝهًككٞ ي ْتككاز، ٚأْٗككا قككس ؽًككل        اـاضدٝكك١ ٖككٞ ا

َعٛقكككات ايتككككٓٝع، ٚيهٓٗكككا ٫ ؼككككل بايهكككطٚض٠ ايتُٓٝككك١ ايؿكككا١ًَ ٚا٫غكككتدساّ      

ا٭َجٌ يًُٛاضز. ٚنإ هب ايبس٤ بتؿاعٌ ٚتهاٌَ ايعٛاَكٌ اإلْتادٝك١ ٚايتبازيٝك١    

      ٛ ا٥ٞ يف إطككاض ؽطككٝط عًُككٞ ؾككاٌَ عًكك٢ املػككت٣ٛ احملًككٞ بككس٫ً َككٔ ايٓكككٌ ايعؿكك

      ٓ ٗكا . إٕ ايطُكٛح   يتذاضب اجملتُعكات ايككٓاع١ٝ املتكسَك١ ٚظضعٗكا يف ب٦ٝك١ غطٜبك١ ع

ل ت١ُٝٓ غطٜع١  يف ؾرت٠ ايطؿكط٠ ايٓؿطٝك١ ا٭ٚىل أز٣ إىل   ٝشكتايُٝين ايػعٛزٟ ي

                                      
1 

ايتطبٝك١ٝ. مٛ إزخاٍ ايكطاع اـام ٚ امل٪غػكات ايرتبٜٛك١ ٚ اؾٗكات احملًٝك١      ايٛغا٥ٌاييت تٛاد٘ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ :  ايتشسٜاتقطّ  دٛضز 2

ٞ   داَعكك١بؿككط١ٜ، املككٓعِ َككٔ قبككٌ   امل٪ ط ايعطبككٞ ا٭ٍٚ ملٓتككس٣ ايتُٓٝكك١ اي ،املعازيكك١ ايتُٜٓٛكك١  يف  ،ايككسٍٚ ايعطبٝكك١ ٚ بطْككاَر آ٫ّ املتشككس٠ اإلمنككا٥

 2003ايكاٖط٠ ؾرباٜط 
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تعُٝل ايتبع١ٝ يف َٝازٜٔ ا٫غتجُاض ٚايتذاض٠ ٚايكٓاع١، نُكا أز٣ إىل اتػكاع زٚض   

 ؿٝص َؿطٚعات ايت١ُٝٓ بٌ ٚإزاضتٗا ٚقٝاْتٗا.ايؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات يف تٓ

ٖٚككصا ايككُٓط ايتكككٓٝعٞ  أز٣ إىل ظٜككاز٠ ا٫ضتبككاط بايككسٍٚ املتكسَكك١، نُككا أغككِٗ     

اعتُاز ٖصٙ ايككٓاعات عًك٢ ايػكٛم ايعاملٝك١ ٫غكتٝعاب ؾكا٥ض َٓتذاتٗكا ٚ تٛثٝكل         

 ا٫ضتباط بٗصٙ ايػٛم ايعامل١ٝ عٔ ططٜل ايكٓٛات ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ. 

ِ َٔ تٓاَٞ ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ يف سذُٗا املطًل ٚع٢ً ايطغ

إ٫ إٔ ٖصٙ ايع٬قكات نك١ًٝ٦ ْػكبًٝا، ؾٗكٞ َكا ظايكت أؾكٝك١ ٖٚاَؿك١ٝ بتطبٝكٗكا َكٔ           

سٝكككح اؿذكككِ ٚاملهْٛكككات بايٓػكككب١ إىل ايع٬قكككات ايُٝٓٝككك١ ايػكككعٛز١ٜ َكككع ايعكككامل      

ا٭قطككاض ايعطبٝكك١ اـككاضدٞ. ؾًكككس نككإ ْكككٝب ايتذككاض٠ اـاضدٝكك١ يًػككعٛز١ٜ َككع  

ْٚككٝب ايتذكاض٠ اـاضدٝك١ يًكُٝٔ َكع        2006ذاض٠ ايسٚيٝك١ عكاّ   ت%( َٔ ْػب١ اي7)

ٜٚعٜككس َككٔ خطككٛض٠   2006ذككاض٠ ايسٚيٝكك١ عككاّ ت%( َككٔ ْػككب١ اي24ا٭قطككاض ايعطبٝكك١ )

ٖكككصا ايٛنكككع إٔ ايػكككًع ايُٝٓٝككك١ ٚايػكككعٛز١ٜ  املتبازيككك١ قابًككك١ ي٬غكككتبساٍ ٚغككك١ًٗ     

 .اغرتاتٝذ١ٝ املٓاؾػ١ نُا أْٗا يٝػت غًعًا

ٚيف ايٛقت ايصٟ تعهؼ ؾٝ٘ أضقاّ ايتبازٍ ايتذاضٟ تعاٜس ا٫ضتباط احملهِ بايػٛم  

 ايعامل١ٝ، ؾإٕ ايػٛم اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ ْؿػٗا تتعطض يع١ًُٝ ايتؿهو ايساخًٞ.

أَا ايتهاَكٌ عًك٢ َػكت٣ٛ ض٩ٚؽ ا٭َكٛاٍ ؾٝكٓعهؼ يف ايعكاٖط٠ ا٫غكتجٓا١ٝ٥ ايكيت          

  ٚ ٖٚككٞ يكك١  ، ُجًكك١ بايٓكككٌ املعككانؼ يككطأؽ املككاٍ.   املتٜؿككٗسٖا ايككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ 

 .نعـ تٓؿطز بٗا اقتكازٜات املٓطك١ سايًٝا

أؾًشكككت ايكككسٍٚ ايككككٓاع١ٝ ايهكككبري٠ يف دكككصب ا٭َكككٛاٍ ايعطبٝككك١ املرتانُككك١ نكككُٔ     

سطن١ ايٓعاّ ايٓككسٟ ايكسٚيٞ، ٚعكرب ؾكبه١ َ٪غػكاتٗا املايٝك١ ٚاملككطؾ١ٝ، ٚؾكهٌ         

 ز٠ قسضتٗا.شيو عا٬ًَ زاعًُا ٫قتكازٜاتٗا ٚظٜا

ْٚتر عٔ اظزٜاز سذِ ايرتانِ املايٞ يف اـاضز َكًش١ سكٝك١ يبعض ايسٍٚ يف  

اؿؿاظ ع٢ً اغتكطاض تًكو ا٭غكٛام ٚع٬ُتٗكا ايط٥ٝػك١ٝ ضغكِ تعكطض ايهكجري َكٔ         
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يًتآنككٌ يف ظككٌ ايتهككدِ ٚتعطنككٗا ي٬ضتٗككإ عهككِ ايكٝككٛز املؿطٚنكك١   اَككسخطاتٗ

 ع٢ً سطنتٗا ٚاستُا٫ت ػُٝسٖا.

( ًَٝككاض ز٫ٚض 170ؿاضقكك١ ايهككبري٠ بككني سذككِ ايككسٜٕٛ ايعطبٝكك١ ايككيت تبًككؼ )    ٚتبككسٚ امل 

 .ٚسذِ ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ يف اـاضز يتكٌ إىل سٛايٞ أيـ ًَٝاض ز٫ٚض

يف إلضاز٠ ايػٝاغكك١ٝ املتٝٓكك١ ٚايساعُكك١ يعًُٝكك١ ايتهاَككٌ تًعككب زٚضًا بككاضظًا      اإٕ           

. ٚنكجريًا  1ا٫تؿاقكات ٚاملؿكطٚعات  لاس٘ ٚاإلقٓاع املٛنٛعٞ ٚضا٤ تبين ايعسٜس َٔ 

َا نإ ايتأخط يف ايتطبٝل يبعض ا٫تؿاقات ٚاملؿاضٜع َكسعا٠ ؿككٍٛ َكتػريات    

دسٜكككس٠ أٚ تككككٌ َعٗكككا قككك٬س١ٝ ٖكككصٙ املؿكككاضٜع ، إٕ ايبكككس٤ باتؿاقٝكككات دسٜكككس٠ زٕٚ 

اْتعاض ْهٛز ا٫تؿاقٝات ا٭ٚىل، ٫ تًبح ايتذطب١ ايجا١ْٝ إٔ تعاْٞ اإلُٖاٍ ْؿػ٘ 

 ٘ ايتذطب١ ا٭غبل.ايصٟ ٫قت

إٕ عككسّ اؾسٜكك١ يف ايتطبٝككل ٚاملتابعكك١ أزت إىل غًبكك١ ايٓعككط٠ اٯْٝكك١ عًكك٢ ايٓعككط٠      

ايط١ًٜٛ املس٣ ، ٚطػٝإ املكًش١ اٯ١ْٝ ع٢ً املكاا ايط١ًٜٛ املس٣، ٚغٝكاب ٦ٖٝك١   

 .١ ايتٓػٝل ايؿُٛيٞ يًعٌُ املؿرتىَطنع١ٜ تكّٛ بعًُٝ

ايػٝاغكك١ٝ ايتهاًَٝكك١ يف َعككاٖط   ٚايعهككؼ عٓككس نككعـ اإلضاز٠    ٚنككعـ ايتٓػككٝل،  

كتًؿكككك١ غككككتؿطؽ امل٪غػككككات ٚاملٓعُككككات ٚا٫تؿاقككككات َككككٔ َهككككُْٛٗا ٚقتٛاٖككككا  

 ٚدٖٛطٖا ٚا٫نتؿا٤ باغتُطاض ٚدٛزٖا ؾهًٝا.

بكني   ايػكعٛز١ٜ منكٛا ًَشٛظكا، بتٛاقكٌ ايًككا٤ات      ؾٗست ايع٬قكات ايُٝٓٝك١  

ت ٚايكطاع قٝازتٞ ايبًسٜٔ ٚع٢ً كتًـ املػتٜٛات ٚبني ممجًٞ كتًـ امل٪غػا

ٚضدككاٍ ا٭عُككاٍ، بٗككسف ؼكٝككل قككسض َتعككاظِ َككٔ ايتٓككاغِ يف ايع٬قككات   اـككام

ؾعًكك٢ .إىل َطسًكك١ ايؿككطان١ يف ايع٬قككات ايُٝٓٝكك١ ايػككعٛز١ٜ  ايجٓا٥ٝكك١ ٚا٫ْتكككاٍ

ع٢ً َعاٖكس٠ اؿكسٚز ايربٜك١     2000 ْٜٛٝٛ 12 ايبًسإ يف ايكعٝس ايػٝاغٞ ٚقع

ٝؼ عًككٞ عبككس احل قككاا ض٥ككٝؼ   دككس٠، بطعاٜكك١ ؾداَكك١ ايككط٥   ٚايبشطٜكك١ يف َسٜٓكك١ 

                                      
 35قؿش١   2005زاض ايؿهط اؾاَعٞ، ا٫غهٓسض١ٜ  ْعٜ٘ عبس املككٛز َربٚى، ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ.. 1
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اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚخازّ اؿطَني ايؿكطٜؿني املًكو ؾٗكس بكٔ عبكس ايععٜكع ًَكو        

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

 ضابعا: ٚاقع ايع٬قات اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ ٚأؾام تطٛضٖا:

 فًؼ ايتٓػٝل ايُٝين ايػعٛز١ٜا٫ٚ 

ايتٓػكككٝل ايكككُٝين  ا٫قتككككازٟ تٛاقكككًت ادتُاعكككات فًكككؼ    ٚيف اؾاْكككب       

 ّ ، ٚقكس ْكاقـ اجملًكؼ ايعسٜكس َكٔ ا٫تؿاقٝكات       1995ايػعٛزٟ ايصٟ أْؿ٧ يف ايعكا

    ٕ بكني ايؿكطنات ٚامل٪غػكات ٚايكطاعكات      ايت١ُٜٛٓ، ٚأخكط٣ تتككٌ بتطكٜٛط ايتعكاٚ

اإلْتادٝكك١ يف ايبًككسٜٔ.ٚيف ْؿككؼ ا٫ػككاٙ تعُككٌ ا٭دٗككع٠ املعٓٝكك١ يف ايبًككسٜٔ عًكك٢    

بكني ايبًكسٜٔ يتععٜكع ايتبكازٍ      ١ يًتذكاض٠ اؿكط٠  إ اّ َؿطٚع اتؿاق١ٝ إلقا١َ َٓطك

ايكُٝٔ َكٔ خك٬ٍ ػسٜكس      ايتذاضٟ. ٚقكس بكطظ ا٫يتكعاّ ايػكعٛزٟ بكسعِ ايتُٓٝك١ يف      

ا٫ٖتُكككاّ خككك٬ٍ املطسًككك١ اؿايٝككك١ بتؿعٝكككٌ  ٚ تعٗكككس امل٪غػكككات املايٝككك١ ايػكككعٛز١ٜ 

ٚؾككككتح اؿككككسٚز ي٬غككككتجُاض، ٚضؾككككع   ا٫تؿاقٝات.ٚتبازيككككت ظٜككككاضات عايٝكككك١ املػككككت٣ٛ  

كات أَاّ ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ، غت٪زٟ بكسٚضٖا ستُكًا إىل ؾكطان١ سكٝكٝك١، ٚخًكل      املعٝ

ؾككبه١ َككٔ املكككاا املؿككرتن١.. ٚػككاضب اٯخككطٜٔ ٚعًكك٢ املػككت٣ٛ ا٭ٚضٚبككٞ ٚتككطى    

ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ىًل آيٝات٘ اييت تٓػر ع٬قات ايسٍٚ ع٢ً منط َٔ املكاا 

يتهاَككٌ ايػككعٛزٟ ايككُٝين  اَككٔ إطككاض باملؿككرتن١. ٜتعًككل ا٭َككط بإؿاسٝكك١ ايكٝاّ،  

 ٟ ٖٚككٞ .املُهككٔ، بإعككساز ٚتٓؿٝككص َؿككاضٜع تتُاؾكك٢ َككع َكتهكك٢ ايتهاَككٌ ا٫قتكككاز

أٚيٜٛكككات تتٓاغكككب َكككع َكككا ٜٓتعكككطٙ ايػكككعٛزٟ ٚايُٝين.ٖٚهكككصا  ؾكككإ اؿذكككر شات       

ايطككابع ايػٝاغككٞ أٚ امل٪غػككٞ أٚ ايكككاْْٛٞ تكككبح غككري ٚاضز٠ أَككاّ تًككو املطايككب        

صا ايتطًككككع ، ايككككصٟ تعككككعظٙ عًكككك٢ املػككككت٣ٛ   املؿككككطٚع١.إٕ ا٫غككككتذاب١ ايٛسٝككككس٠ هلكككك 

ا٫دتُككاعٞ َطايككب اجملتُككع املككسْٞ املٓسضدكك١ يف زٜٓاَٝهٝكك١ ٫ َؿككط َٓٗككا، ٚايككصٟ   

ايجكايف ضاغذ يف ايصانط٠ اؾُاع١ٝ ، ٫ ميهٔ إٔ  ٌبايتهاَٜتػص٣ َٔ سًِ عتٝل 

تتذػككس إ٫ َككٔ خكك٬ٍ عُككٌ َتعككسز ا٭طككطاف عادككٌ، شٟ ْؿككع اقتكككازٟ َباؾككط        
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ٌ َكساق١ٝ شيكو ايعُكٌ، عًك٢ ايكسٍٚ إٔ تكتهًِ، عًك٢ ا٭قكٌ ؾُٝكا         يًٓاؽ . َٔ أد

 ىل َكاؿٗا اٯ١ْٝ ايب١ٓٝ، يػ١ ٚاسس٠.

ّٝات فًؼ ايتٓػٝل ايُٝين ايػعٛز١ٜثاْٝا:   .اتؿاق

َعاٖكككس٠ اؿكككسٚز زٚضًا سايكككًا يف ْككككٌ ايع٬قكككات ايجٓا٥ٝككك١ إىل َطسًككك١   يعبكككت       

 جاب١ اٯي١ٝ اييت تؿكطف عًك٢   ٚنإ فًؼ ايتٓػٝل   ،َتكس١َ بعس ؾرت٠ ضنٛز

فٌُ ايٓؿاط ايجٓا٥ٞ يًع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ بني ايبًكسٜٔ،ٚ ظاض ايكُٝٔ   

نبكك١ َكككٔ ضدككاٍ اإلعُكككاٍ ايػكككعٛزٜني ايككصٜٔ ايتككككٛا بطدككاٍ اإلعُكككاٍ ايُٝٓكككٝني،     

ٚعكسٚا عسزًا َٔ ايٓسٚات ٚايًكا٤ات، ٚقاغٛا عكسزًا َكٔ ايتٛقكٝات ايبٓكا٠٤  جابك١      

تككازٟ ٚا٫غكتجُاضٟ ٚايتُٓكٟٛ يًطكطؾني  ٚيف  ايكسٚض٠ ايػازغك١ عؿكط        ايسيٌٝ ا٫ق

يف ايطٜاض   ايتٛقٝع ع٢ً مثإ اتؿاقٝات اقتكاز١ٜ َٓٗا ايتٛقٝع ع٢ً ايربْاَر 

ايتٓؿٝككصٟ يًتعككإٚ يف فككاٍ ايؿككباب ٚايطٜانكك١ ٚايربْككاَر ايتٓؿٝككصٟ ٫تؿاقٝكك١        

ايبرتٚيٝك١ ٚاملعسْٝك١،   ايتعإٚ ايربٜسٟ، َٚكصنط٠ تؿكاِٖ يًتعكإٚ يف فكاٍ ايجكط٠ٚ      

ٚقهط اعتُاز آيٝيت تطبٝل اتؿاق١ٝ ْكٌ ايطناب ٚايبها٥ع ٚاملكٛاز عًك٢ ايطكطم    

ايربٜكككك١، ٚاتؿاقٝكككك١ ايتعككككإٚ يف فككككاٍ ايٓكككككٌ ايبشككككطٟ، ٚاتؿاقٝكككك١ تعككككإٚ ظضاعككككٞ،  

 َٚصنط٠ تؿاِٖ يًتعإٚ يف فاٍ ايٓؿاٜات 

 عَك ٚػػٝسًا يصيو ناْت امله٬ عاق١ُ قاؾع١ سهطَٛت ع٢ً َٛعكس  

-إعكك٬ٕ تأغككٝؼ ايؿككطن١ ايعطبٝكك١ ايُٝٓٝكك١ يٮيٓككت احملككسٚز٠ بطأيككاٍ ميككين  

( ًَٝكككٕٛ ز٫ٚض أَطٜهكككٞ َٚكطٖكككا يف َسٜٓككك١ املهككك٬  100غكككعٛزٟ َؿكككرتى،بطأياٍ )

.تتهككٕٛ َككٔ بكؿككإ ٚفُٛعكك١ بككٔ ٫زٕ ايػككعٛز١ٜ، ٚاجملُٛعكك١ ايُٝٓٝكك١ يًتُٓٝكك١،      

ابهكك١ احملكككسٚز٠،  ٚايؿككٝذ قُككس سػككني ايعُككٛزٟ، ٚؾككطن١ ايبككاضّٚ ايسٚيٝكك١ ايك       

نًٝككٛ َككرت َطبككع   22ٚؾككطن١ غككاضا احملككسٚز٠،ٜٚكاّ املؿككطٚع عًكك٢ أضض َػككاستٗا     

ًَٝكٕٛ ز٫ٚض  260ٚبطاق١ إْتاد١ٝ ًَٕٝٛ َٚا٥تني أيكـ طكٔ إيٓكت غكًٜٓٛا ٚبهًؿك١      

ٚيف .عاَكككككٌ يف املككككككٓع500-400أَطٜهكككككٞ. ٚتػكككككتٛعب املطسًككككك١ ا٭ٚىل َكككككا بكككككني 
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ْب املؿاضٜع اييت هطٟ تٓؿٝصٖا قاؾع١ ؿر َؿاضٜع اغتجُاض١ٜ دسٜس٠ إىل دا

ًَٝاض ضٜكاٍ   50َؿطٚعا اغتجُاضٜا بتهًؿ١ إمجاي١ٝ تكٌ إىل أنجط َٔ  14ٚعسزٖا 

ًَٝكٕٛ ز٫ٚض(. ؾُكٔ ٖكصٙ املؿكطٚعات َككٓع اإليٓكت ايتكابع جملُٛعكك١         250ميكين ) 

ايعُككٌ يف تأغٝػكك٘  أؿككاضن١ َػككتجُطٜٔ غككعٛزٜني ٚايككصٟ بككسٖا٥ككٌ غككعٝس اْعككِ  

ًَٝكٕٛ ز٫ٚض(  150ًَٝكاض ضٜكاٍ )   35ٚتبًؼ تهًؿتك٘ مكٛ    2006اضٟ َع بسا١ٜ ايعاّ اؾ

غكككٜٓٛا َكككٔ ا٫يٓكككت.    ًاٚغكككٝهٕٛ بطاقككك١ إْتادٝككك١ تككككٌ إىل سكككٛايٞ ًَٝكككٕٛ طٓككك    

َٚؿككككطٚع َكككككٓع إْتككككاز اؿسٜككككس ٖٚككككٛ نككككُٔ َؿككككطٚعات يف املٓطككككك١ ايكككككٓاع١ٝ  

ًَٝكككٕٛ ز٫ٚض(  60ًَٝكككاض ضٜكككاٍ سكككٛايٞ ) 15قاؾعككك١ ؿكككر بتهًؿككك١ تكسٜطٜككك١ تبًكككؼ 

 ًابطاقك١ إْتادٝك١ تبًكؼ ْككـ ًَٝكٕٛ طٓك       2007إْتادك٘ َطًكع ايعكاّ املكبكٌ      ٚغٝبسأ

غككٜٓٛا َككٔ َٓتذككات سسٜككس ايبٓككا٤ ٚاؿسٜككس املػككطح ٚاؿسٜككس اجملًؿككٔ.  َٚكككٓع   

إلْتككاز ايػككرياَٝو ٚايبٛضغكك٬ٕ ايتككابع يًؿككطن١ ايُٝٓٝكك١ يكككٓاع١ ايػككرياَٝو    

ًَٝكٕٛ ز٫ٚض( سٝكح    20ٚايبٛضغ٬ٕ بتهًؿ١ تكسٜط١ٜ تعٜس عٔ أضبع١ ًَٝكاضات ضٜكاٍ )  

ٜعتككرب ٖككصا املؿككطٚع َككٔ أسككسخ َكككاْع ايػككرياَٝو يف َٓطككك١ ايؿككطم ا٭ٚغككط      

ٚبطاقكك١ تبًككؼ غككت١ آ٫ف َككرت َٜٛٝككا َككٔ َٓتذككات ايػككرياَٝو بأْٛاعكك٘ املدتًؿكك١.  

َككٔ إْتادكك٘ يًتكككسٜط إىل اـككاضز يف نكك٤ٛ      ًانُككا غٝدكككل ٖككصا املكككٓع دككع٤    

ايكُٝين يف ايػكٛم ايػكعٛز١ٜ    ايطًب ايهبري ايصٟ ؼع٢ ب٘ َٓتذكات ايػكرياَٝو   

ٚايعطبٝكك١ ٚايسٚيٝكك١ ْتٝذكك١ ملككا ٜتُتككع بكك٘ اؾطاْٝككت ايككُٝين َككٔ َٛاقككؿات عاملٝكك١       

 ممٝع٠.

 :َٚٔ ٖٓا ٬ْسغ ايرتنٝع ع٢ً

 ٕملكككايٞ ٚايتذكككاضٟ بكككني املػكككتجُطٜٔ ٜكككأتٞ  تكٜٛككك١ ع٬قكككات ايتعكككإٚ  أ

 .بهُإ ق٠ٛ زؾع ايكٝازات ايػٝاغ١ٝ

 ٍيػكعٛز١ٜ  ي٬غكتجُاض ايبكٝين    ا٭عُكاٍ يف ايكُٝٔ ٚا   ؼؿع قطاع ضدا

 ٚ ٌٜٛ املؿطٚعات املؿرتن١



ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )

  
 

 

 

 

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ املعاقط                                   عوض عصب                                                                           د. 

 
97 

     ،تٓػكككٝل ايػٝاغكككات املايٝككك١ ٚايٓكسٜككك١، ٚإْؿكككا٤ َ٪غػكككات َؿكككرتن١

  .ظٗٛز قطاع ضداٍ ا٭عُاٍ

 

 اننتائج :

 ٚعًٝ٘ ٚؾل َا تٓاٚي٘ ايبشح ميهٔ ؼسٜس ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ :

ٛ   تعكككسزت آ -1 ايتهاَكككٌ ع انكككٝضا٤ ايعسٜكككس َكككٔ املؿهكككطٜٔ ٚا٫قتككككازٜني سكككٍٛ َ

ا٫قتكازٟ ٚبؿطٚط شيو ايتهاٌَ ٚايؿٛا٥س ايكيت وككٗكا يًبًكسإ ايكيت تتهاَكٌ      

بعهكككٗا ايكككبعض ، إ٫ أْٗكككِ مجعٝكككًا اتؿككككٛا عًككك٢ أْككك٘ ميجكككٌ سايككك١ إهابٝككك١          َكككع 

٫قتكككازات ايبًككسإ املتهاًَكك١ اقتكككازًٜا ، ٜٚػككاعس يف ػككاٚظ ايهككجري َككٔ املؿككه٬ت   

 ا٫قتكاز١ٜ يتًو ايبًسإ .

كككل ايتهاَككٌ ا٫قتكككازٟ ٜٚكككٌ إىل ا٭ٖككساف املطًٛبكك١ َٓكك٘ ؾإْكك٘  ٚستكك٢ ٜتش -2

ٜػككتٓس إىل َكَٛككات َٓٗككا  اثككٌ َطسًكك١ ايتطككٛض ا٫قتكككازٟ ٚايتذككاْؼ ايجكككايف   

ٚا٫دتُككككاعٞ ، ٚا٫عتُككككاز املتبككككازٍ ٚايؿٛا٥ككككس املتبازيكككك١ ، ٚاملكككككاا املؿككككرتن١ ،      

 ٚايرتنٝب١ ايػها١ْٝ ، ٚايٌٓٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚغريٖا .

إٔ ايتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ ميجكككٌ قكككٝػ١ َتكسَككك١ َكككٔ ايع٬قكككات ا٫قتككككاز١ٜ      -3

تٗكككسف إىل إظايككك١ ايكٝكككٛز عًككك٢ سطنككك١ ايتذكككاض٠ ٚعٓاقكككط اإلْتكككاز يف ظكككٌ أْعُككك١   

غٝاغكك١ٝ ٚاقتكككاز١ٜ َتذاْػكك١ ، ٜهككُٔ ؼكٝككل َعككسٍ منككٛ َطتؿعكك١ يًبًككسإ شات  

 ايع٬ق١ .

ايتهاَكككٌ   –ا :ٖٓايكككو أْكككٛاع ٚأغكككايٝب َتعكككسز٠ يًتهاَكككٌ ا٫قتككككازٟ َٓٗككك       -4

 ايتهاٌَ ا٭ؾكٞ . –طأغٞ .يا

 نُا إ ايتهاٌَ ٜهُٔ تٛغٝع سذِ ايػٛم ٚظٜاز٠ ايتٛظٝـ .

 تٓتكٌ باٯتٞ : ٠ميط ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ  طاسٌ عسٜس -5

 َٓطك١ ايتبازٍ ايتذاضٟ اؿط . –أ 

 ا٫ؼاز ايهُطنٞ . –ب 
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 ايػٛم املؿرتن١ . -دك

 ا٫ؼاز ا٫قتكازٟ . -ز

ؾطم َتاس١ يتشكٝل ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ بني ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ  إٔ ٖٓايو -6

يٛدكككٛز ايعسٜكككس َكككٔ املعاٜكككا ايكككيت ػُكككع بكككني ايبًكككسٜٔ َٓٗكككا ا٫ٖتُكككاّ ايػٝاغكككٞ     

بايتعإٚ ا٫قتكازٟ بني ايبًسٜٔ ، ٚظٜاز٠ ؾطم ا٫غكتجُاض املتاسك١ أَكاّ ضأؽ املكاٍ     

ؿككرتى بأُٖٝكك١ تعككإٚ ايػككعٛزٟ يف ايككُٝٔ ، ٚ اثككٌ ايعككازات ٚايتكايٝككس ٚا٫ميككإ امل

 ايبًسإ يف كتًـ اجملا٫ت َٚٓٗا اجملاٍ ا٫قتكازٟ .

ٚدككٛز َكَٛككات َٓاغككب١ يًتهاَككٌ ا٫قتكككازٟ بككني ايككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ تتُجككٌ     -7

 باٯتٞ :

 تعسز ٚتٓٛع املٛاضز ايطبٝع١ٝ . –أ 

 سذِ ايػٛم يف ايبًسٜٔ . –ب 

 ا٫طاض امل٪غػٞ . -دك 

8-  ٛ دكككك٘ مكككٛ ايتهاَككككٌ ا٫قتكككككازٟ بككككني ايككككُٝٔ  ٚدكككٛز بعككككض املعٛقككككات يف ايت

 ٚايػعٛز١ٜ َٓٗا :

 ايتؿاٚت يف تطنٝب اهلٝانٌ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ . –أ 

ايتؿكككككاٚت يف اإلَهاْٝكككككات املٛضزٜككككك١ ٚايجكككككطٚات بكككككني ايبًكككككسٜٔ عًككككك٢ ايتهاَكككككٌ   –ب 

 ا٫قتكازٟ بٝٓٗا .

ًككككسٜٔ يتشكٝككككل ايتهاَككككٌ تككككٛؾط ض٩ٜكككك١ َؿككككرتن١ يًكٝككككازات ايػٝاغكككك١ٝ يف ايب – 9

 ا٫قتكازٟ بني ايبًسٜٔ ، مما ٜػاعس يف زؾع َػري٠ ٖصا ايتهاٌَ مٛ ا٭ؾهٌ . 

 

 رؤيت نهتكامم االقتصادي انيمني انسعىديانتىصياث 

ٛنكككع ض٩ٜككك١ يًتهاَكككٌ يٚؾككل َادكككا٤ يف ٖكككصا ايبشككح ٚايٓتكككا٥ر ؾكككإ ٖٓكككاى نككطٚض٠    

عس٣ َؿّٗٛ ايتٛدٗكات  يهْٛٗا تت ١َُٗ أغاغ١ٝ ٖٚٞ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ

ايعاَككك١ إىل بطْكككاَر  طاسكككٌ قكككسز٠، ٚأبعكككاز َتهاًَككك١ َٚٓعكككٛض ٚانكككح. ٚتتُجكككٌ   
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احملًٝكك١ ٚاإلقًُٝٝكك١ ٚايعاملٝكك١، ٚايككيت تتطًككب،   بعككازشيككو ا٭ ايككسٚاؾع ايط٥ٝػكك١ ٚضا٤

عًككك٢ املػكككت٣ٛ احملًكككٞ، اغكككتهُاٍ بٓكككا٤ َكَٛكككات ايتُٓٝككك١ املػكككتسا١َ بأغكككطع ٚقكككت   

يتشسٜات اييت بطظت خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خكري٠ املتُجًك١   ممهٔ، ٚايتعاٌَ بهؿا٠٤ َع ا

، ٚؼػكككني َػكككت٣ٛ  1بهكككطٚض٠ ايتٛظٝكككـ ايؿكككاٌَ ٚاملٓكككتر يكككك٠ٛ ايعُكككٌ ايٛطٓٝككك١     

  .ٚع٢ً ايكعٝس اـاضدٞ املعٝؿ١

 ٖٝه١ًٝ ؼكٝل ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ: ٫ًٚأ

ؾككٛضات اؿذككِ ًتهاَككٌ، يف ؼكٝككل ٚيؼسٜككس َٛاقككـ ٚبككطاَر عُككٌ  إٕ                 

 تتهُٔ: ٜتطًب تطبٝل إدطا٤ات ٚتسابري

 ٕٚبُٓٗا تك١ٜٛ ٚتسعِٝ امل٪غػات ٚا٭دٗع٠ ايٛط١ٝٓ َٔ أدٌ تععٜع ايتعا. 

 ٚايتطبٝل ،ايتطٜٛطٚ ،ايبشٛخ تك١ٜٛ ٚتسعِٝ تبازٍ املعًَٛات ٚاـربات يف

 ٚايتذاض٠ املتعًك١ بتهٓٛيٛدٝات ايكٓاع١

     ٛ ٞ ٣ احملزؾع ٚتععٜكع املؿكطٚعات عًك٢ املػكت ككازض املتكٛؾط٠ َكٔ    امل، باغكتدساّ  ًك

 ٚايعٌُ. املٛاز اـاّ

     تؿذٝع ايتعإٚ يف فايٞ ايتسضٜب ٚبٓا٤ ايكسضات،َع اغكتدساّ آيٝكات يٓؿكط

 املعًَٛات نًُا نإ شيو َٓاغبًا.

عًكك٢ املػككت٣ٛ   ايتٓػككٝكاتيكككس َككطت ايؿككطان١ ا٫قتكككاز١ٜ ايُٝٓٝكك١ ايػككعٛز١ٜ ب     

  :تُجٌ يفتاـام ٜٚتطًب ٚنع اهلٝه١ًٝ ٚ اؿهَٛٞ

ا٫تؿاقٝككك١  إيٝككك٘ تايكككصٟ عٗكككس ؼٖٚكككٛا جملًككك فًكككؼ ايتٓػكككٝل ايكككُٝين ايػكككعٛزٟ

ا٫قتكككككاز١ٜ َُٚٗكككك١ تٓؿٝككككص أٖككككساؾٗا ،إش ٜتُتككككع يف ٖككككصا اجملككككاٍ بككككأع٢ً غككككًط١، 

ايًذٓكك١ ايٓكسٜكك١ ٚاملايٝكك١ ايًذٓكك١ ·ٜٚتطًككب ؾككإ زا٥ُكك١ ٖككٞ: ايًذٓكك١ اؾُطنٝكك١. 

 .ؾ١ٓ املتابع١  ا٫قتكاز١ٜ

 ١ ٖٛ دٗاظٙ ايؿين ٚايتٓؿٝصٟ ايط٥ٝػٞ .ٚيًُذًؼ أَا١ْ عاَ 

                                      
1  
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 ثاْٝا طبٝع١ ا٫تؿاقٝات مٛ تطبٝل ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ:

إٔ تٗككسف ا٫تؿاقٝكككات إىل قٝكككاّ تهاَكككٌ بكككني ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ، ٚيف غكككبٌٝ             

ؼكٝككل ٖككصا اهلككسف  ٜتطًككب إٔ ؼككسز تًككو ا٫تؿاقٝككات املٗككاّ ايككيت ٜككتعني عًكك٢      

 ٔ ايٓاسٝتني ايتٓع١ُٝٝ ٚايتؿطٜع١ٝ ٖٚٞ :اجملًؼ ايكٝاّ بٗا َ

  .ٚنع ايتعطٜؿات ٚايتؿطٜعات اهلازؾ١ يكٝاّ َٓطك١  مجطن١ٝ َٛسس٠ 

     تٓػككٝل غٝاغككات ايتذككاض٠ اـاضدٝكك١ سٝككاٍ ا٫قتكككاز ايعككاملٞ  ككا وكككل

 أٖساف ايٛسس٠ .

        تٓػكككٝل اإلمنكككا٤ ا٫قتككككازٟ، ٚٚنكككع بكككطاَر يتشكٝكككل َؿكككاضٜع اإلمنكككا٤

 املؿرتن١.

  ٝاغات املتعًك١ بايعضاع١ ٚايكٓاع١ ٚايتذاض٠ ايساخ١ًٝ.تٓػٝل ايػ 

  .تٓػٝل ايػٝاغات املاي١ٝ ٚايٓكس١ٜ 

 .تٓػٝل أْع١ُ ايٓكٌ املٛسس٠ ٚٚنع أْع١ُ ايرتاْعٜت ٚغٝاغاتٗا 

  . ٚنع تؿطٜعات ايعٌُ ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ املٛسس٠ 

  تتهكُٔ ا٫تؿاقٝك١ ٚقكؿا    أايتؿطٜعات، ٚيف غبٌٝ شيو ٜتطًب  تٓػٝل ٕ

 ب ع٢ً ايسٚيتني إتباع٘.ملا ه

 ٍتبازٍ ايبها٥ع ٚسط١ٜ ٚ نطٚض٠ ؼكٝل اْتكاٍ ا٭ؾدام ٚض٩ٚؽ ا٭َٛا

اإلقا١َ ٚايعٌُ ٚا٫غتدساّ ٚمماضغ١ ايٓؿاط ا٫قتككازٟ ٚسطٜك١ ايٓككٌ    

 .يٓكٌ ٚاملٛا٧ْ ٚاملطاضات املس١ْٝٚايرتاْعٜت ٚاغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ا

 :ثايجا ايرتتٝبات ملتطًبات ايتهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟ

ٚأزاتكككك٘ ايػككككٛم ايككككُٝين  املككككسخٌ ايتذككككاضٟ إٕ ٜتبككككع فًككككؼ ايتٓػككككٝل               

     ِ  ايػعٛزٟ اييت غٝشسخ  ٛدب٘ ْك١ً ْٛعٝك١ يف ايع٬قكات ا٫قتككاز١ٜ عٓكسَا ٜكت

زضاغكك١ ٚاغككع١ ؾككا١ًَ يكك٘ ٚتهًككـ بكك٘ عٓاقككط ؾٓكك١ خاقكك١ يٛنككع أٖككساف اتؿاقٝكك١       
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. يف إْؿكا٤ ايػكٛم املؿكرتن١     ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ َٛنع ايتٓؿٝص ،ٚايٓعط٠ املػتكب١ًٝ

 َا ًٜٞ:َٔ خ٬ٍ 

           إطك٬م سطٜك١ تبكازٍ املٓتذكات ايعضاعٝك١ ٚاؿٝٛاْٝك١ ٚايككٓاع١ٝ ٚايجكطٚات

 ايطبٝع١ٝ .

   ؾطض ضغِ أٚ نكطٜب١ دسٜكس٠ أٚ ظٜكاز٠ ضغكِ أٚ     عٓس تجبٝت ايكٝٛز املطبك١

 ؾطض قٝٛز دسٜس٠. ٚنطٜب١ أ

       ايككسٍٚ ا٭عهككا٤   عككسّ ؾككطض ضغككّٛ زاخًٝكك١ عًكك٢ املٓتذككات املتبازيكك١ بككني

تؿككٛم ايطغكككّٛ أٚ ايهكككطا٥ب املؿطٚنكك١ عًككك٢ املٓتذكككات احملًٝكك١ املُاثًككك١ أٚ َٛازٖكككا    

 ا٭ٚي١ٝ .

        ٟعككسّ خهككٛع املٓتذككات ايعضاعٝكك١ أٚ اؿٝٛاْٝكك١ أٚ ايجككطٚات ايطبٝعٝكك١ ٭

 ضغِ أٚ تكسٜط مجطنٞ. ٫ هٛظ إعاز٠ تكسٜط املٓتذات املتبازي١ بني ايسٚيتني.

  َكككٓح زعكككِ أٜكككًا نكككإ ْٛعككك٘ يككككازضاتٗا َككك    ٫ هكككٛظ ٭ٟ َكككٔ ايكككسٚيتني  ٔ

خط يف ساٍ ٚدٛز إْتاز مماثٌ يف ايبًكس املػكتٛضز   املٓتذات ايٛط١ٝٓ إىل ايططف اٯ

 يًػًع١ املسع١َٛ .

       تبككككازٍ املعًَٛككككات ٚايبٝاْككككات بؿككككؿاؾ١ٝ ٚايعُككككٌ عًكككك٢ إخطككككاض اجملًككككؼ

      ٍ  ا٫قتككككازٟ ٚا٫دتُكككاعٞ باملعًَٛكككات ٚاإلدكككطا٤ات ٚايًكككٛا٥ح اـاقككك١ بايتبكككاز

 .ايتذاضٟ

      تؿكككهٌٝ ؾٓككك١ تػككك١ٜٛ املٓاظعكككات يف نكككٌ ايكهكككاٜا املطتبطككك١ با٫تؿاقٝككك١

 َٓح َعا١ًَ تؿه١ًٝٝ يًػًع املٓتذ١ يف ايبًسٜٔ ٚ.

   ٚتٓػككٝل ايككٓعِ   .يعًُككٞايتعككإٚ ايتهٓٛيككٛدٞ ٚايبشككح ا  ٕ بؿككأايتؿككاٚض

 يػٝاغات ايتذاض١ٜ.ٚايتؿطٜعات 

    سز ا٫تؿاقٝككات دٗكك١ ٚنككع آيٝكك١ املتابعكك١ ٚايتٓؿٝككص ٚؾككض املٓاظعككات . ٚؼكك

ٞ يف اإلؾكككطاف  ؾكككإ  اَكككٜ٘ٚػكككاعسٙ يف أزا٤ َٗ .اجملًكككؼ ا٫قتككككازٟ ٚا٫دتُكككاع
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قٛاعككس  ١ايتذاضٜكك١ ٚؾٓكك ؾٓكك١ املؿاٚنككات   ،ؾٓكك١ ايتٓؿٝككص ٚاملتابعكك١ ٖككٞ تٓؿٝصٜكك١ 

 .ا٭َا١ْ ايؿ١ٝٓٚاملٓؿأ 

إٕ املٗكاّ املؿككرتن١ تػككتًعّ َعاؾك١ ثػككطات ايتهاَككٌ ا٫قتككازٟ ٚتعُٝككل دككصٚضٙ    

أ ٕ ايعامل ميط بأظَات ٖٝه١ًٝ ساز٠ ٚتتؿذط ؾٝك٘ أظَك١ ايتُٓٝك١ يف ايعكامل      خاق١ ٚ

ايجايح ٚإسهاّ ايتبع١ٝ ع٢ً اقتكاز ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٚٓٗا اقتكاز ايسٍٚ ايعطبٝك١ ٚ  

بايتايٞ ٫ بس َٔ ؼكٝل ايتهاٌَ ا٫قتككازٟ ٚ تكٛؾري ايؿكطٚط يتشكٝكل ايتُٓٝك١      

 املطًٛب١، ٚشيو َٔ خ٬ٍ:

o  ٌ٫قتككككاز١ٜ ااـاقككك١ ٚاملٝكككعات ٚايػكككُات  ًطبٝعككك١يؾٗكككِ ٚتؿٗكككِ ناَككك

 يُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚؼًٌٝ َؿه٬تٗا.يف اايكا١ُ٥ 

o       ؾٗككِ طبٝعككك١ ايع٬قككات ا٫قتككككاز١ٜ ايسٚيٝكك١ ٚ ايٓعكككاّ ايعككاملٞ اؾسٜكككس

 ٚأ١ُٖٝ ا٫ػاٙ مٛ ايتهاٌَ ٚ ايتهتٌ ا٫قتكازٟ.

o .ا٫عتُككككككاز ٚ اإلزضاى ايككككككٛاعٞ ٭ُٖٝكككككك١ ايتهاَككككككٌ ا يًككككككُٝٔ ٚايػككككككعٛز١ٜ

 ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يهٌ املٛاضز ايصات١ٝ.ٚؾُاعٞ. ا

o    ٚنككع تكككٛض دسٜككس هلٝهككٌ اإلْتككاز ٚ بٓٝكك١ ايػككٛم اإلقًُٝٝكك١  ككا ٜػككاعس

 ع٢ً ؼكٝل ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ.

إٕ ايػكري يف ططٜككل ايتهاَكٌ ايككُٝين ايػكعٛزٟ ٖككٛ عكس شاتكك٘ ٜؿكهٌ قبكك٫ٛ ملؿككطٚع      

ٚ ح بكني  اْهُاّ ايُٝٔ نُٔ ػُع زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ اييت تطكط  خكط ايكصٟ   اسكني 

إٕ نكككطٚض٠ ايعُكككٌ   .غكككٝعترب ا٫ؼكككاز ايعطبكككٞ دع٥ٝكككًا أٚ نًٝكككًا َكككٔ أٖكككِ أٖكككساؾٗا   

يتشكٝل ا٫ؼاز ايعطبٞ ايصٟ ٜعترب ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبكٞ أٖكِ ضنكا٥عٙ يف    

 ؼكٝل املكًش١ املؿرتن١ ٚقس إٓ أٚإ ايعطب نٞ ٜعطؾٛا َكًشتِٗ املؿرتن١.

 :تهاٌَ ايُٝين ايػعٛزٟاي ضابعا: خطٛات إغرتاتٝذ١ٝ

    بٓا٤ ض١ٜ٩ يًعٌُ ايُٝين ايػعٛزٟ املؿرتى تتطًب ؼسٜكس ا٭ٖكساف

عٜاز٠ نؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ ايتعاٌَ َع املكتػريات ، خاقك١ إٔ ٖكصا    َتُج١ً ب ١ٜٛايتُٓ



ف١ً ا٭ْسيؼ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 2011ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 3اجملًس )

  
 

 

 

 

 ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايُٝين ايػعٛزٟ املعاقط                                   عوض عصب                                                                           د. 

 
103 

ؾايػككك٪اٍ ٜكككتًدل سكككٍٛ ض٩ٜتٓكككا يًتُٓٝككك١ املطًكككٛب       ايٛاقكككع مل ٜعكككس َٓػًككككا.  

 ايٛقٍٛ إيٝٗا.

 إهككاز تٛاؾككل َككٔ سٛهلككا بكككسز ٖككصٙ    ا٭ٚيٜٛككات ايككيت ٜككتعني  ؼسٜككس

ا٭ٖككساف، ٭ٕ ؼسٜككس ا٭ٚيٜٛككات ٜػككاعس عًكك٢ ؼسٜككس َطاسككٌ ايعُككٌ، ؾُككا ٖككٞ   

 ا٭ٚيٜٛات اي١ُٝٓٝ ايػعٛز١ٜ بكسز ٖصٙ ا٭ٖساف ايعا١َ؟.

 املٛاضز ٚاإلَهاْات املتاس١ يًٛقٍٛ إىل ٖصٙ ا٭ٖكساف، ٚيف ٖكصا    زضاغ١

   ٗ إَهاْككات نككد١ُ ؾُٗككا   ٛاضز ٚا َككُايؿككإٔ ْؿككري إىل إٔ ايككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ يككسٜ

ٗ  اميتًهككإ غككًع١  ا ايجككط٠ٚ، ٚاملٛقككع ُغككرتاتٝذ١ٝ سانُكك١ يًتطككٛض ايعككاملٞ ٚيككسٜ

ملؿكه١ً  ا طاقات ٚإَهاْات بؿط١ٜ نبري٠ ٚغكٛم َتػكع١ ٚا  ُا٫غرتاتٝذٞ، ٚيسٜٗ

ايكككيت تٛادككك٘ ايكككُٝٔ ٚايػكككعٛز١ٜ تكككسٚض سكككٍٛ نٝؿٝككك١ إْؿكككا٤ املٓعَٛككك١ ايؿعايككك١   

ايككصٟ وٛهلككا يعٓاقككط قكك٠ٛ    تٛظٝككـ ا٭َجككٌ  يتٛظٝككـ ٖككصٙ املككٛاضز ٚإَهاْككات اي  

سككٍٛ نٝؿٝكك١ تعب٦كك١ ٚتٛظٝككـ ٖككصٙ  ْتػككا٤ٍ قتكككاز١ٜ، ٚيف ٖككصا اإلطككاض  ٚقككسض٠ ا

 ؟ا٫قتكاز١ٜٚايكسض٠ املٛاضز  ا ٜ٪زٟ إىل ايٛقٍٛ إيٞ َطس١ً ايك٠ٛ 

    نكككطٚض٠ ؼسٜكككس اإلطكككاض امل٪غػكككٞ يًتهاَكككٌ، ٖٚٓكككا ْؿكككري إىل نكككطٚض٠

ا٫ت ميهكككٔ إٔ تكككتِ عًككك٢ املػكككت٣ٛ ا٭خكككص بتعكككسز ا٭طكككط امل٪غػككك١ٝ ؾتٛدكككس فككك

اؾُكككاعٞ، ٚفكككا٫ت تكككرتى يًُػكككت٣ٛ ايجٓكككا٥ٞ، ٚأخكككط٣ ٜهكككٕٛ إطاضٖكككا ايعُكككٌ  

َس٣ ايؿعاي١ٝ يف إلاظ ايتهاٌَ أ٫ًٚ ٚأخريًا ايٓتٝذ١ ا٭ًٖٞ غري اؿهَٛٞ، ٭ٕ 

سككٍٛ تٛدٝكك٘ َػككاضات   اؿهَٛكك١ ٚؼكٝككل أٖساؾكك٘ املٓؿككٛز٠، عٝككح ٜككسٚض ْؿككاط  

 ١ ٚؾعاي١ٝ.تتعٜس َٔ نؿا٤ايتهاٌَ مٛ ايٛد١ٗ اييت 

 ا٭غؼ اييت غٝكّٛ عًٝٗا ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ، عٝكح ْٓتككٌ      ٚنع

َٔ ؾهط٠ بٓا٤ اإلمجاع ايصٟ ٜككّٛ عًك٢ اؾكرتاض تهاَكٌ املككاا إىل ؾهكط٠ إزاض٠       

املككككاا  ػكككتٜٛاتٗا املدتًؿككك١، ٭ٕ ا٫ؾكككرتاض ايكككصٟ غكككٝكّٛ عًٝككك٘ ايتهاَكككٌ      

اض اغكتػ٬ٍ ؾكٛضام اؿذكِ ٚخًكل     ا٫قتكازٟ خ٬ٍ املطسًك١ ايكازَك١ ٖكٛ اؾكرت    
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ٚاؿكس َكٔ تًكو     ايطٚابط ا٭َا١َٝ ٚاـًؿٝك١ يكبعض ايككٓاعات بكني ايكسٚيتني     

ٚإٕ إسس٣ َٗاّ ايتهاَكٌ ا٫قتككازٟ انتؿكاف َػكاسات      ،١ايكٓاعات املتؿابٗ

ايتٛاؾل ٚتكسعُٝٗا ٚؼسٜكس َػكاسات ايتعكاضض ٚاؿكس َٓٗكا ٚقك٫ًٛ إىل ْكطك١         

 ايتٛاظٕ امل١ُ٥٬.

   بٌ ايكككيت ترتدكككِ ٚاقكككع ا٫عتُكككاز املتبكككازٍ ايكككُٝين     ايبشكككح عكككٔ ايػككك

ٟ إىل ؼكٝككل أقككك٢ اغككتؿاز٠ ممهٓكك١ ايػككعٛزٟ إىل غٝاغككات ٚبككطاَر عُككٌ تكك٪ز

 يططؾني.َٔ ا

      ٖٓكككاى ض٣٩ إقًُٝٝككك١ بككككسز زخكككٍٛ أٚ إؾكككطاى ايكككُٝٔ نكككُٔ ػُكككع

، ا٭َط ايكصٟ ٜتطًكب َكٔ    ع٢ً ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ا تأثريايسٍٚ اـًٝذٞ ٚهلص

ايتٛقككٌ إىل ض٩ٜكك١ َؿككرتن١ َككٔ أدككٌ تهاَككٌ ؾعككاٍ َككع ٖككصٙ  ايككُٝٔ ٚايػككعٛز١ٜ 

 ايط٣٩.

ٚيف ٖصا اإلطاض ٫بس َٔ ايتأنٝس ع٢ً إٔ َتطًبات ايتهاٌَ ا٫قتككازٟ ايكُٝين    

ايػككعٛزٟ يككٝؼ عُكك٬ً َٓػًكككًا عًكك٢ ايككصات، ٚإمنككا ٖككٛ عُككٌ َٓؿككتح عًكك٢ اٯخككط يف    

 ذ١ٝ.املػتكبٌ ، ٜػتٗسف يف ا٭غاؽ بٓا٤ أضن١ٝ َؿرتن١ َع ايسٍٚ اـًٝ

إشا ناْككت ٖككصٙ ٖككٞ بعككض ا٭ؾهككاض املكرتسكك١ بكككسز بٓككا٤ ض٩ٜكك١ يًتهاَككٌ ايككُٝين         

ٜبكككك٢ يف ايٓٗاٜككك١ إٔ ْؿكككري إىل إٔ ا٭َكككط وتكككاز إىل نكككٌ ا٫دتٗكككازات     ايػكككعٛزٟ

املػككككتٓري٠ ٚإىل سككككٛاض قككككطٜح َٚؿتككككٛح ٜػككككتٓس إىل املعككككاٜري ايعًُٝكككك١ يف فككككاٍ       

دككٌ ايتٛقككٌ إىل ض٩ٜكك١  ايتدطككٝط ا٫غككرتاتٝذٞ يًتهاَككٌ ايككُٝين ايػككعٛزٟ َككٔ أ  

 َتها١ًَ ٚؾعاي١.
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 انمالحق:

 َعسٍ منٛ ايٓاتر احملًٞ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايسٚي١

 11 5 12- 10 17 3- 3 14 17 26 11 ايػعٛز١ٜ

 11 21 9- 19 29 2 8 10 18 24 23 ايُٝٔ

 إمجايٞ زٍٚ

 11 6 3- 8 15 2- 1 12 18 23 17 عطب١ٝ

 َتٛغط زخٌ ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايسٚي١

 8510 8701 7486 8056 9246 8752 8794 9761 11097 13639 14724 ايػعٛز١ٜ

 360 420 370 424 527 523 544 578 658 788 936 ايُٝٔ

إمجايٞ 

 2091 2171 2049 2159 2438 2338 2314 2537 2931 3511 4017 زٍٚ عطب١ٝ

 عسز ايػهإ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ  ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 اٍ،زٚي١

 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 24 ايػعٛز١ٜ

 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 ايُٝٔ

إمجايٞ زٍٚ 

 254 260 267 273 278 284 290 297 303 311 318 عطب١ٝ

 َعسٍ منٛ ايػهإ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 اٍ،زٚي١

 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 ايػعٛز١ٜ

 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 ايُٝٔ

إمجايٞ ايسٍٚ 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ايعطب١ٝ
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 ايٓاتر احملًٞ ا٫مجايٞ سػب ايٓؿاط يًُٝٔ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايكطاع

ٚايػابات ايعضاع١ ٚايكٝس  2536 1817 1627 1516 1424 1391 1346 1246 1282 1128 968 

 تايتعسٜٔ ٚايكٓاعا

 1511 1914 1024 2127 3434 3068 3203 3574 4310 6159 7178 اإلغتدطاد١ٝ

ايتش١ًٜٝٛ ايكٓاعات  1388 1230 1022 762 682 597 503 431 638 713 626 

ٚايػاظ ايهٗطبا٤ ٚاملا٤  152 123 115 103 89 76 68 76 58 52 42 

 227 318 332 404 427 442 517 626 819 938 1289 ايتؿٝٝس

 يٞ ايكطاعاتإمجا

 3373 4125 3334 4284 5779 5574 5915 6581 7893 10267 12542 ايػًع١ٝ

 ايتذاض٠ ٚاملطاعِ

 565 684 755 907 1061 1233 1399 1584 1937 2210 2676 ٚايؿٓازم

 ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت

 609 821 830 835 1085 1226 1322 1407 1577 1892 2384 ٚايتدعٜٔ

 امل٪غػات املاي١ٝ

َنيٚايتأ  85 70 66 49 36 32 41 373 20 13 15 

 إمجايٞ ايكطاعات

 1190 1518 1605 2115 2187 2492 2757 3040 3580 4172 5145 ايتٛظٜع١ٝ

 341 366 397   450 446 480 546 586 631 879 اإلغهإ

اؿه١َٝٛ اـسَات  1961 1658 1336 1225 1185 1036 965 847 689 636 577 

ا٭خطٟ اـسَات  940 1406 788 583 279 311 86 76 72 67 60 

 إمجايٞ ايكطاعات

 978 1069 1158 924 1501 1793 1943 2355 2711 3694 3780 اـس١َٝ

 ايٓاتر احملًٞ ٜػعط

 5542 6712 6097 7323 9467 9858 10615 11975 14184 18134 21467 ايتهًؿ١

 قايف ايهطا٥ب غري

 203 225 218 184 185 2- 56 201- 310- 892- 271- املباؾط٠

 ايٓاتر احملًٞ بكِٝ

 5745 6937 6315 7507 9651 9856 10671 11775 13874 17242 21196 املؿرتٟ
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 ايٓاتر احملًٞ ا٫مجايٞ سػب ايٓؿاط يًػعٛز١ٜ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايكطاع

تٚايػابا ايعضاع١ ٚايكٝس  10499 10208 9917 9721 9627 9522 9326 9185 9052 8919 8588 

اإلغتدطاد١ٝ ايتعسٜٔ ٚايكٓاعات  174795 152268 102525 78430 63180 61400 69973 46818 35211 54274 54070 

ايتش١ًٜٝٛ ايكٓاعات  33043 29522 25554 23005 19460 18455 18211 16747 15512 16649 15478 

 1922 2027 2099 2179 2271 2381 2481 2632 2775 2939 3116  املا٤ايهٗطبا٤ ٚ

 10371 10421 10765 10517 11126 11516 11930 12570 13637 14652 15770 ايتؿٝٝس

ايػًع١ٝ إمجايٞ ايكطاعات  237223 209589 154408 126358 106678 103274 110907 85445 72639 92289 90429 

ؿٓازمٚاي ايتذاض٠ ٚاملطاعِ  18098 16735 15502 14362 13796 13278 12755 12265 11311 10322 9632 

ٚايتدعٜٔ ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت  11031 10248 9511 8860 8516 8149 7761 7438 7159 6973 6694 

ٚايتأَني امل٪غػات املاي١ٝ  14020 12739 11538 6565 5965 5586 5284 8427 7854 7682 7283 

ايتٛظٜع١ٝ إمجايٞ ايكطاعات  43149 39722 36551 29786 28277 27013 25800 28130 26324 24976 23608 

 11070 11326 10883 11259 11482 11716 11997 12261 12787 13337 13926 اإلغهإ

اؿه١َٝٛ اـسَات  48321 47027 41432 37314 33196 32957 31766 31144 30953 31413 27795 

ا٭خطٟ اـسَات  3101 2964 2808 6697 6433 6150 5914 2410 2494 2560 2471 

اـس١َٝ إمجايٞ ايكطاعات  65349 63328 57027 56273 51626 50823 49161 44813 44330 45299 41336 

ايتهًؿ١ ايٓاتر احملًٞ ٜػعط  345720 312639 247986 212416 186581 181110 185869 158387 143294 162564 155373 

املباؾط٠ طا٥ب غريقايف ايه  2953 2698 2353 2157 1970 1902 2573 2569 2674 2430 2370 

 157743 164994 145967 160957 188442 183012 188551 214573 250339 315337 348673  ايٓاتر احملًٞ بكِٝ

 

 ايٓاتر احملًٞ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايسٚي١

 157743 164993 145967 160957 188442 183012 188551 214573 250339 315337 348673 ايػعٛز١ٜ

 5744 6936 6315 7507 9651 9856 10671 11775 13874 17242 21196 ايُٝٔ

ايسٍٚ 

 531153 564912 546433 589922 676572 663433 672120 752929 889470 1090859 1275523 ايعطب١ٝ

 

 ا٫ْؿام ع٢ً ايٓاتر احملًٞ يًُٝٔ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ايبٓس

ٚاـسَات ايكازضات َٔ ايػًع  4377 3950 3534 3990 2664 1678 2482 2228 1160 788 839 

ٚاـسَات ايٛاضزات َٔ ايػًع  4495 4029 3453 3295 2842 2982 3084 2744 2175 1858 2564 

املٛاضز ؾذ٠ٛ  -119 -79 81 695 -178 -1304 -602 -516 -1015 -1070 -1725 

اـام اإلغت٬ٗى  8465 7278 6582 5996 4904 4669 4924 4168 4273 4409 5382 

ايعاّ اإلغت٬ٗى  1484 1390 1299 1195 1004 916 904 760 740 1042 1150 

اإلغت٬ٗى ايٞإمج  9949 8668 7881 7191 5908 5585 5828 4928 5013 5451 6532 

اإلغتجُاض إمجايٞ  1730 1660 1648 1634 1783 2035 1711 1333 1127 1166 1220 

اإلمجايٞ ايٓاتر احملًٞ  11561 10249 9611 9520 7513 6316 6937 5745 5125 5547 6028 
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 ٛز١ٜ ًَٕٝٛ ز٫ٚض٫ْؿام ع٢ً ايٓاتر احملًٞ يًػع

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايبٓس

 ايكازضات َٔ ايػًع

 ٚاـسَات
21680

7 

18724

4 

13184

9 98957 77641 72980 82260 56062 43551 64989 63501 

 ايٛاضزات َٔ ايػًع

 ٚاـسَات
10721

3 81734 62255 51744 44830 44058 46926 37485 38883 43199 42253 

املٛاضز ؾذ٠ٛ  
10959

4 

10551

0 69594 47213 32811 28922 35333 18576 4668 21790 21248 

اـام اإلغت٬ٗى  88839 83455 76188 71995 69440 69213 68834 67258 67134 69807 69289 

ايعاّ اإلغت٬ٗى  87764 70040 59146 52840 49204 50319 49014 41092 41440 43203 38661 

اإلغت٬ٗى إمجايٞ  
17660

3 

15349

5 

13533

4 

12483

4 

11864

4 

11953

2 

11784

8 

10835

0 

10857

4 

11301

0 

10794

9 

اإلغتجُاض إمجايٞ  62475 56332 45411 42526 37096 34558 35261 34031 32725 30194 28546 

 ايٓاتر احملًٞ

 اإلمجايٞ
34867

3 
31533

7 
25033

9 
21457

3 
18855

1 
18301

2 
18844

2 
16095

7 
14596

7 
16499

4 
15774

3 

  
امجايٞ ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ َع ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٚٔ امجايٞ 

 ايتذاض٠ ايعطب١ٝ ايب١ٝٓٝ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ايسٚي١

 32577 26708 18791 13409 9729 8390 7979 7291 6996 8362 7884 ايػعٛز١ٜ

 2761 2648 1913 2034 1739 1217 1131 960 845 674 577 ايُٝٔ

امجايٞ ايسٍٚ 

 108129 88772 70314 49212 42041 34959 31759 27695 26301 28736 26887 ايعطب١ٝ

 %30.1 %30.1 %26.7 %27.2 %23.1 %24.0 %25.1 %26.3 %26.6 %29.1 %29.3 ايػعٛز١ٜ ْػب١

 %2.6 %3.0 %2.7 %4.1 %4.1 %3.5 %3.6 %3.5 %3.2 %2.3 %2.1 ايُٝٔ ْػب١

 

امجايٞ ايكازضات اي١ُٝٓٝ ايب١ٓٝ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ َع ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٬َٜني 

 ايس٫ٚضات

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ايسٚي١

 27142 21769 14884 10318 6957 6239 6032 5082 5012 6577 6000 ايػعٛز١ٜ

 565 604 352 478 408 211 217 170 175 98 149 ايُٝٔ

 55819 44361 36452 25528 21062 16983 16074 14081 13305 15910 14714 امجايٞ ايسٍٚ ايعطب١ٝ

 %48.6 %49.1 %40.8 %40.4 %33.0 %36.7 %37.5 %36.1 %37.7 %41.3 %40.8 ايػعٛز١ٜ ْػب١

 %1.0 %1.4 %1.0 %1.9 %1.9 %1.2 %1.4 %1.2 %1.3 %0.6 %1.0 ايُٝٔ ْػب١
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 امجايٞ ايٛاضزات يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ َع ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٬َٜني ايس٫ٚضات

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايسٚي١

 27765 28743 30013 28032 30197 31182 32290 41704 47376 59463 69707 ايػعٛز١ٜ

 1497 2014 2167 2008 2323 2466 2915 3674 3986 5009 5231 ايُٝٔ

ٞ ايسٍٚ ايعطب١ٝ  143239 147137 154489 139792 157557 167831 173652 202857 265909 324724 372573 امجاي

 %19.4 %19.5 %19.4 %20.1 %19.2 %18.6 %18.6 %20.6 %17.8 %18.3 %18.7 ايػعٛز١ٜ ْػب١

 %1.0 %1.4 %1.4 %1.4 %1.5 %1.5 %1.7 %1.8 %1.5 %1.5 %1.4 ايُٝٔ ْػب١

 ٚاضزات ٚقازضات  ايُٝٔ َٔ ٚاىل ايػعٛز١ٜ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ ًَٕٝٛ ْٚػبتٗا

َٔ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 ٍ ايسٚ

 2,196 2,044 1,561 1,556 1,331 1,006 914 790 670 576 428 ايعطب١ٝ 

 538 396 319 457 345 369 355 676 267 199 140 ايػعٛز١ٜ

 %24.50 %19.40 %20.40 %29.40 %25.90 %36.70 %38.80 %85.60 %39.90 %34.50 %32.70 النسبة

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 إ ىل

 ٍ ايسٚ

 565 604 352 478 408 211 217 170 175 98 149 ايعطب١ٝ 

 141 183 95 125 115 86 49 44 36 32 39 ايػعٛز١ٜ

 %25.00 %30.30 %27.00 %26.20 %28.20 %40.80 %22.60 %25.90 %20.60 %32.70 %26.20 النسبة

 إمجايٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ٚيًسٍٚ ايعطب١ٝ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ايسٚي١

١ايػعٛزٜ  130273 120035 86100 92460 109874 99155 102662 121276 155678 209315 238789 

 8139 7791 6246 5741 5653 6374 6712 6152 5483 7283 7494 ايُٝٔ

امجايٞ 

ايسٍٚ 

 802771 706291 555213 440626 402415 406169 436879 377944 406232 509710 552081 ايعطب١ٝ

 ْػب١

 %29.7 %29.6 %28.0 %27.5 %25.5 %24.4 %25.1 %24.5 %21.2 %23.5 %23.6 ايػعٛز١ٜ

 ْػب١

 %1.0 %1.1 %1.1 %1.3 %1.4 %1.6 %1.5 %1.6 %1.3 %1.4 %1.4 ايُٝٔ

 َٝعإ املسؾٛعات يًُٝٔ ٚايػعٛز١ٜ ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ايسٚي١

 35323 34317 11272 25006 49777 39366 42840 59376 84948 126117 147391 ايػعٛز١ٜ

 31- 133- 785- 358 1313 766 689 377 817 1700 1390 ايُٝٔ

امجايٞ ايسٍٚ 

 39644 42401 2924- 33323 104586 73918 76643 110368 149118 249752 305529 ايعطب١ٝ

 %89.1 %80.9 %385.5- %75.0 %47.6 %53.3 %55.9 %53.8 %57.0 %50.5 %48.2 ايػعٛز١ٜ ْػب١

 %0.1- %0.3- %26.8 %1.1 %1.3 %1.0 %0.9 %0.3 %0.5 %0.7 %0.5 ايُٝٔ ْػب١
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 تكٛض با٭ططاف أقشاب املكًش١ يف ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ

 املٗاّ ٚا٭ْؿط١ قاسب املكًش١

 ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ -1
تكاز١ٜ ، ٚ ٚا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ق احمل١ًٝؼسٜس ا٭ٚيٜٛات 

 اإلطاض ايكاْْٛٞ.

 فاٍ ا٫قتكاز ايهًٞ.اؿه١َٛ  -2
ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ايعا١َ، ٚايكهاٜا املتؿابه١  ؼسٜس أٖساف

 ايت١ُٝٓ يًتهاٌَ. ٚ ايتذاض١ٜ ٚايسعِ

 (ات اهل١٦ٝ اؿه١َٝٛ )أٚ ايٛظاض -3

 ٚنع ا٭ٖساف ع٢ً املػت٣ٛ ايكطاعٞ، ٚؼسٜس املعاٜري، ٚاإلطاض

ٞ، ع٢ً املػت٣ٛ ايهًٞ يًسٚي١، َٚػت٣ٛ احملاؾع١، ٚايتٓعُٝ

 َٚػت٣ٛ املس١ٜٓ.

 ٦ٖٝات تٓع١ُٝٝ يًتهاٌَ. -4
ٚاملطاقب١،ٚتطبٝل اإلطاض ايتٓعُٝٞ ٚإزاض٠ ا٭َٛض  َٗاّ ايطقس

 املتعًك١ باؿٛاؾع

 ٚنا٫ت َع١ٝٓ بتٓػٝل ايػٛم. -5
نٝاْات ايٓكٌ،َٗاّ تٓػٝل ايعًُٝات، ٚغٝط اتكاٍ 

 طاع ايكٓاعٞ.باملػتجُطٜٔ ايك

 ٦ٖٝات سه١َٝٛ/ ٚظاضات َع١ٝٓ. -6

،َٔ  ايػٝاغات ايكطاع١ٝ،ايكهاٜا املتؿابه١،ايع٬قات ايب١ٝٓٝ

،َتطًبات َسخ٬ت ايطاق١ يتٛؾري ٚاـام  ايكطاع ايعاّ

 اـسَات ا٫دتُاع١ٝ.

 ٦ٖٝات املطاؾل ايعا١َ ٚ اـاق١.-7
يبشٛخ إزاض٠ إَسازات ايطاق١، إزاض٠ ْٚكٌ، ٌٜٛ بعض أْؿط١ ا

 ٚايتطٜٛط.

 تطٜٛط ا٭عُاٍ، ايك١ُٝ ا٫قتكاز١ٜ املهاؾ١، تٛؾري ؾطم عٌُ. ايكٓاعاتٚأقشاب  َكاٚيٕٛ-8

 عسات ٚأدٗع٠ ا٫غتدساّ.املقٓاع -9

تٛؾري املعسات يًكٓاعات ا٭خط٣  ا يف شيو ايػٝاضات 

ٚا٭دٗع٠، نؿا٠٤ ا٫غتدساّ ، تعسٌٜ ْٚؿط ايتهٓٛيٛدٝا، ٚ ٌٜٛ 

 شٛخ ٚايتطٜٛط.بعض أْؿط١ ايب

 َ٪غػات ا٥٫تُإ. 10
 ٌٜٛ ايبسا٥ٌ املططٚس١ غٛا٤ عذِ نبري أٚ قػري، تٛؾري 

 ض٤ٚؽ ا٭َٛاٍ مل٪غػات،  ٌٜٛ ايبسا٥ٌ املططٚس١ يًُكرتنني.

 اجملتُع املسْٞ ٚاملٓعُات غري11

 اؿه١َٝٛ.

َؿاضن١ املػتًٗهني ْٚؿط ايٛعٞ، املطاقب١ ٚايطقس ٚاملٓازا٠ 

ايب٦ٝٞ ٚا٫دتُاعٞ، ا٫عتباضات املتك١ً بتشكٝل  طاعا٠ ايبعس 

 ايعساي١ ٚاإلْكاف.
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 أخكا٥ٝٛ ٚاملهاتب ا٫غتؿاض١ٜ.12

تكسِٜ ايٓكح ا٫غرتاتٝذٞ، تعطٜـ ٚؼًٌٝ املؿانٌ، تطٜٛط 

ايٓعِ، تكسِٜ اـسَات ايؿ١ٝٓ املتدكك١، ؼًٌٝ ايبسا٥ٌ، 

 تكاغِ املعًَٛات.

 ا٭نازميٕٝٛ ٚاهل٦ٝات ايبشج١ٝ. 13

ٛخ ٚايتطٜٛط، ٚتٛيٝس املعطؾ١ ٚتكايٗا، ايتعًِٝ ايطيٞ ايبش

ٚغري ايطيٞ ايتسضٜب ايتكين، تعسٌٜ ٚتٛؾٝل ايتهٓٛيٛدٝات 

 ٚتطبٝكٗا ٚابتهاضٖا.

 ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ.

ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ٚاإلزضاى، ايتأٜٝس، تكاغِ املعًَٛات، 

ايتشكٝكات ايكشؿ١ٝ، َٗاّ املطاقب١ ايسا١ُ٥، ايطقس، ٚؼكٝل 

 ؾ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اؾُٗٛض.ايؿؿا

 املكازض ايعطب١ٝ

نتاب نْٛا ايٛاقع ٚايطُٛح) .ضٜاض ايؿطؽ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ:-1

 (2009سٍٛ ايك١ُ ا٫قتكاز١ٜ ايعطب١ٝ  ٜٓاٜط 

١ُٝٓ ٚ ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ  فُٛع١ باسجني  َطنع تزضاغات يف اي -2

١ّٝ  بريٚت     1983زضاغات ايٛسس٠ ايعطب

دُٝؼ زٚضتٞ ٚضٚبطت بايتػػطاف. ايٓعطٜات املتهاضب١ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ.  -3

 ( 1985تطمج١ ٚيٝس عبس اؿٞ )ايهٜٛت: ناظ١ُ يًٓؿط ٚايرتمج١ ٚايتٛظٜع، 

قُس عًٞ قُس ٚعًٞ عبس املعطٞ قُس. ايػٝاغ١ بني ايٓعط١ٜ  -4

  (.1985ٚايتطبٝل. )بريٚت: زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، 

ٟ َكًس. ْعطٜات ايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ: زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ. اياعٌٝ قرب -5

  (.1982)ايهٜٛت: داَع١ ايهٜٛت، 

   1987اؿُـ ك ايّتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ ك زاض اؾًٌٝ ك زَؿل ك  َٓري -6

ُّس ا٭ططف  املؿطٚعإ ا٭ٚغطٞ ٚاملتّٛغطٞ  ف١ًّ املػتكبٌ ايعطبٞ   -7 ق

   1996(  120ايعسز )
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ٝؿٞ سا ، " ايتذاض٠ اـاضد١ٝ بني ايتٓعري ٚ ايتٓعِٝ" اؾع٤ غاَٞ عؿ -8

 ،.1992ايجاْٞ، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ 

 .Microsoft corporation(، 2003-1993َٛغٛع١ ْٜٛٝؿطغايٝػت )  -9 

  1987اؿُـ ك ايّتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ ك زاض اؾًٌٝ ك زَؿل ك  َٓري -10 

بني َططق١ ايعٛمل١  ١ا٭َطٜهٝيتبازٍ املػطب١ٝ اـكاقٞ، َؿطٚع َٓطك١ ا -11

 .9/12/2004، 7788، عسز ا٫ؾرتانٞٚ غٓسإ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ١َٜٝٛ اإلؼاز 

 2003ايّتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ املّٛسس اعاّ 

12-   ١ّٝ ١ّٜ ايعطب ١ّٝ املؿرتن١  فًؼ ايٛسس٠ ا٫قتكاز قطاض اْؿا٤ ايّػٛم ايعطب

١ّٝ ١ّٝ ايهرب٣  قطاض اجملًؼ  ·داَع١ ايّسٍٚ ايعطب إع٬ٕ َٓطك١ ايّتذاض٠ اؿّط٠ ايعطب

 19/2/1997  59/ ز.ع  1317ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ضقِ 

زاض ايؿهط  ْعٜ٘ عبس املككٛز َربٚى، ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ.. -13

   2005اؾاَعٞ، ا٫غهٓسض١ٜ 

١ّٝ املؿرتن١  فًؼ ايٛسس٠ ا٫ -14 ١ّٝ  قطاض اْؿا٤ ايّػٛم ايعطب ١ّٜ ايعطب قتكاز

١ّٝ ١ّٝ ايهرب٣  قطاض اجملًؼ  ·داَع١ ايّسٍٚ ايعطب إع٬ٕ َٓطك١ ايّتذاض٠ اؿّط٠ ايعطب

 19/2/1997  59/ ز.ع  1317ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ضقِ 

 املكازض بايػ١ ا٫لًٝع١ٜ

ا٭َا١ْ ايعا١َ اؾسٍٚ املٛسس يًتعطٜؿ١ اؾُطن١ٝ  ايعطب١ٝايسٍٚ  داَع١ -15

، إلزاض٠ ايعا١َ يًؿ٦ٕٛ ا٫قتكاز١ٜتعطٜب ا 2002يعاّ  املٓػلت ايٓعاّ ٚؾل تعس٬ٜ

اإلعساز يًُ٪ ط ايٛظاضٟ ايطابع ملٓع١ُ ايتذاض٠  ٚا٫غتجُاضإزاض٠ املاٍ ٚايتذاض٠ 

 ْٛؾُربتؿطٜٔ ايجاْٞ /  13 – 9( املٓعكس )ؼت َع١ً اإلغهٛا( WTOايعامل١ٝ )

2001 
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