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 مقدمة
َٔ ٭ُٖٝت٘ ٗ ؼكٝل اٖتُت ايبؿط١ٜ َٓص ا٭ظٍ َٛنٛع ا٭

ا٫غتكطاض ٕدتًـ دٛاْب اؿٝا٠ يٝهٕٛ باٱَهإ ايٛقٍٛ إٍ 

ايطؾا١ٖٝ اييت تتذػس بتشػٔ إػت٣ٛ إٔعاؾٞ ٚتٛؾرل اـسَات 

٫ٕٚ َؿّٗٛ ايطؾا١ٖٝ ٚع٢ً ٚؾل ٖصا اٱطاض مل ٜهٔ , ايهطٚض١ٜ

باٱَهإ ؼكٝك٘ ٚخكٛقا يًسٍٚ ايٓا١َٝ إ٫ عٔ ططٜل تبٓٝٗا 

اَر ايت١ُٜٛٓ ٖا ٜع ي إٔ أَٔ اٱْػإ ٖٛ دٖٛط اؿل يًدط٘ ٚايدل

َٔ ٖٓا دا٤ت أ١ُٖٝ ايع٬ق١ , ٗ ايت١ُٝٓ ٚيٝؼ مث١ ت١ُٝٓ ب٬ ب١٦ٝ آ١َٓ

ٚقس , بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ إش ُٖا ططؾا َعازي١ ا٫غتكطاض ٚايطؾا١ٖٝ

ـ 1952ٚظٜط ايسؾاع ا٭َطٜهٞ يًُس٠ أٚنح شيو ضٚبطت َهُٓاضا 

ا٭َٔ إش قاٍ ٫ ّهٔ يًسٚي١ إٔ ؼكل أَٓٗا ٗ نتاب٘ دٖٛط  1960

إ٫ إشا نُٓت سسا أز٢ْ َٔ ا٫غتكطاض ايساخًٞ ا٭َط ايصٟ ٫ ّهٔ 

ؾه٬ عٔ اْ٘ قس أؾاض إٍ إٔ , ؼكٝك٘ إ٫ َٔ خ٬ٍ ؼكٝل ايت١ُٝٓ

ايؿكط ٚايتدًـ ُٖا دصٚض ايعكٝإ ٚايػًٝإ اييت ت٪زٟ إٍ ايتٛتط 

 و َٔ عٓـ ٚتططف.ٚايجٛضات ايساخ١ًٝ َٚا ٜطاؾل شي

 ٕ ١ٝ ؾبعس أ نٛح نُٔ اؿاي١ ايعطاق صٙ ايع٬ق١ ػػست ٛب  ٖ طبٝع١

 ٔ تعاَ ٚا٭َٔ ٕا ٝٓات بؿ٤ٞ َٔ ا٫غتكطاض  سٛٞ ايعطام خ٬ٍ سكب١ ايػبع
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١ًَ ١ٜٛ ايؿا ٚايدلاَر ايتُٓ  ٘ ط نع ـا ١ اؿكٝك١ٝ ٛي ٍ , َع ايبسٜا اييت أزت إ

ُا ٚا٫دت  ١ٜ تػرلات ا٫قتكاز ١ٝ. إ٫ إٔ ا٭ٚناع تطٛض ٚؼػٔ كتـً ٕا ع

ٛبات  عك  ٚ تعاقب١ ٗا ايعطام َٔ سطٚبَ  تػرلت بػبب اٱسساخ اييت َط ب

ّا ايػابل  ١ٝ اييت دا٤ت نطز ؾعٌ طبٝعٞ يػٝاغ١ ايٛٓ ٚي اقتكاز١ٜ ز

ٚا٫غتكطاض هُٔ ا٭َٔ   ٜ٘ ّا بايكطاع ايعػهطٟ ع٢ً ْا ١ با٫ُٖت ًج , ٚإُت

ُاٍ ٕدتـً قت إٍ ظٜاز٠ اٱٖ َع َطٚض اٛي ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ  ٖا أز٣ٚ 

كطاع  ٝعت٘ إٛد٘ ًي تهح َٔ خ٬ٍ سذِ اٱْؿام ٚطب َاٜ  ُاع١ٝ ٖٚٛ  ٚا٫دت

كطاعات ا٭خط٣ ٕٛد٘ ًي ٗٛض , ايعػهطٟ َكابٌ اٱْؿام ا  ٚٔ يٝعٜس شيوَ 

ٚا٭َطاض  ا ايؿكط  َٗت ٖا اييتٗ  َكس تؿاض ْٚا ايتٗسٜسات غرل إػًش١ يٮَٔ 

ٚا٫خت٫٬ت ا ٔ ايؿػاز  ١ٝ.ٚاشلذط٠ ؾه٬ ع ٦  يٝب

ٗ ايٛقت ايطأٖ ٚبػبب َا ٜعاْٝ٘ ايعطام َٔ  ٭١ُٖٝ إٛنٛع

ساي١ عسّ ا٫غتكطاض إتعأَ َع تطزٟ ٚانؿاض بعض َ٪ؾطات 

تدلظ أ١ُٖٝ إٛنٛع ٚنطٚض٠ تٓاٚي٘ إش إٔ تٛؾرل ا٭َٔ ٜعس , ايت١ُٝٓ

اَطأ أغاغٝا يتشكٝل ايت١ُٝٓ ٖٚٞ ٗ شات ايٛقت خرل ٚغ١ًٝ يبًٛؽ 

 كطاض ٗ ايعطام.ا٭َٔ ٚا٫غت

بكٞ إٔ ْؿرل إٍ إٕ إؿه١ً اييت ٚادٗٗا ايباسح تهُٔ ٗ 

عسّ تٛؾط ايبٝاْات اييت تبٌ سذِ ٚطبٝع١ اٱْؿام ايعػهطٟ خ٬ٍ 

ؾًِ ٜؿط أٟ َكسض  2003 ـ 1990َس٠ ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ 

 سهَٛٞ ٚغرل سهَٛٞ إٍ سذِ ٖصا اٱْؿام خ٬ٍ تًو إس٠.
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 التنًّد
ٚإؿاِٖٝ غٛا٤ يٮَٔ أّ يًت١ُٝٓ ؾبعس إٔ نإ تعسزت اٯضا٤ 

ا٭َٔ قسزا نُٔ إطاض إؿّٗٛ ايتكًٝسٟ )أَ ا٭ؾطاز ٚايسٚي١( إ٫ 

اْ٘ ْتٝذ١ ايتطٛض ٚايتٛغع ايصٟ سسخ بػبب تأثرل إتػرلات 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ؾه٬ عٔ إتػرلات ايػٝاغ١ٝ ٗ 

ٜتٛغع يٝهٕٛ أنجط سل٫ٛ  ٖا دعٌ َؿّٗٛ ا٭َٔ, ا٫غتكطاض

ٚيٝتهُٔ ناؾ١ اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ ٕٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ايٓاػ١ عٔ 

ؾٛٗط ا٭َٔ ا٫قتكازٟ ٚا٭َٔ ايب٦ٝٞ ٚا٭َٔ , تأثرل ٖصٙ إتػرلات

 ايػصا٥ٞ ٚا٭َٔ إا٥ٞ ٚا٭َٔ ايكشٞ....اخل.

أَا ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ؾٗٞ ا٭خط٣ قس تعسزت َؿاُٖٝٗا ٚتطٛضت 

تعسز ٚايتٓٛع ٗ َؿاِٖٝ ايت١ُٝٓ دا٤ نهطٚض٠ ٕا َطت ُٚط ٖٚصا اي

اييت غاُٖت , ب٘ اٱْػا١ْٝ َٔ تطٛضات ٚتػرلات ٗ كتًـ اجملا٫ت

بٛٗٛض إؿانٌ ٚا٫خت٫٬ت ٚاضتؿاع َػت٣ٛ تعطض ايبؿط١ٜ 

ا٭َط ايصٟ دعٌ ايت١ُٝٓ تتٓٛع ٚتتعسز َٔ , يًُداطط ٚايتٗسٜسات

 سٝح إؿّٗٛ ٚا٭ٖساف.

ع٬ق١ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ ايتساخٌ ٫ٕ اي

يصا غٝتٓاٍٚ ٖصا ايؿكٌ اٱطاض ايتُٗٝسٟ ٚإؿاُٖٝٞ , ٚايتؿابو

 ايع٬ق١ َٔ خ٬ٍ إباسح اٯت١ٝ: شلصٙ
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 بثح اوأَلامل
 اوأمو َالتهنّة مفًُما

 مفهوو األمً وأىواعه أوال:

زٜٓاَٝه١ٝ ٜتطٛض بتطٛض ايٛطٚف طبٝع١  ٜعس َؿّٗٛ ا٭َٔ شا

ت احمل١ًٝ اضتباطا ٚثٝكا با٭ٚناع ٚإعطٝا ٖٚٛ َطتب٘, سساخا٭ٚ

ا٭َٔ ساي١ ْػب١ٝ غرل  ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜعس, ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ

سٌ ؼكل  َطًك١ ؾايسٚي١ ٫ تتٛقـ عٔ ايتؿهرل ٗ ا٭َٔ

ٔ كازّ ٖٛ ؼكٝل ا٭ؾهٌ ٚا٭سػبٌ ٜهٕٛ اشلسف اي, ا٫غتكطاض

 .ٔ اـٛف َٔ اجملٍٗٛ ٚإػتكبٌٚشيو ْابع أٚ ْاتر ع

زؾ١ يٮَإ دا٤ت ن١ًُ ا٭َٔ ٗ َعذِ ايًػ١ ع٢ً أْٗا َطا 

ْكٝض اـٛف َٚػا١ٜٚ ي٬بتعاز عٔ  ٞـبايتايٞ ؾٗٚايطُأ١ْٓٝ ٚاؿُا١ٜ 

 . (1)إداطط
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ْ٘ اٱدطا٤ات اييت تتدصٖا ايسٚي١ ٗ سسٚز ٜعطف ا٭َٔ ع٢ً أ

نٝاْٗا َٚكاؿٗا ٗ اؿانط ٚإػتكبٌ َع طاقتٗا يًشؿاٚ ع٢ً 

أٌَ نٝإ ايسٚي١ ٚاجملتُع نس تا٠ ايتػرلات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ َٚطاع

ٚت١٦ٝٗ ايٛطٚف إٓاغب١ , طاض اييت تٗسزٖا زاخًٝا ٚخاضدٝاخا٭

يٝتِ ايتعبرل عٔ اقتكازٜا ٚادتُاعٝا يتشكٝل ا٭ٖساف ٚايػاٜات 

ؾا٭َٔ ٖٛ ايسؾاع ٚايبكا٤ نس شلصا , (1) اجملتُع ايطنا ايعاّ زاخٌ

 ا٭خطاض ٚايتٗسٜسات غٛا٤ عػهط١ٜ أّ اقتكاز١ٜ أّ ب١ٝ٦ٝ.

ع٢ً أْ٘ خطط ا٭َٔ  2005يعاّ  ٜعطف تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 

ع٢ً ايكٝاّ بطزٚز أؾعاٍ ايصٟ ٜؿذع اٱضٖاب بهٌ أؾهاي٘ 

, تؿؿٌ ٗ ؼكٝل ا٭َٔ اؾُاعٞ َٔ احملتٌُ إٔاييت , عػهط١ٜ

١َٓ تسضى إٕ ايؿكط ٚا٫ْٗٝاض ا٫دتُاعٞ آطٜٛط ب١٦ٝ ٜتطًب ت ٖا

زٜ ي ٖٞ  ١ًٖٝ غٛا٤ ناْت ع٢ً أغاؽ عطقٞ أّٚايٓعاعات ا٭

ع٢ً ايعامل إٔ ٜهٕٛ شٚ ٚ, ات ا٭غاغ١ٝ يًتٗسٜسات ا٭١َٝٓإهْٛ

شلصا ٜعس ا٭َٔ ٖٛ أسس أنجط ايٛٚا٥ـ , (2)اغتذاب١ نبرل٠ يصيو 

                                         

www.undp.org  
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ػتٗسف ت تًـ إداطط اييتكيهُإ اؿُا١ٜ َٔ أ١ُٖٝ يس٣ ايسٚي١ 

أّ , عٓـغٛا٤ ناْت تٗسٜسات غببٗا ايٓعاعات ٚايسكٛم اٱْػإ 

 .ب١ٝ٦ٝايدتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫داطط إ

ٚ قس ؼسخ َػتكب٬ أا٭َٔ ع١ًُٝ تٛاد٘ تٗسٜسات سسثت ٚ٭ٕ 

بأْ٘ , عٓ٘ َٛ٘ ٜأخص داْب َٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ؾٝعدلؾإٔ َؿٗ

ٓا إٔ , ُا١ٜ َٔ ٖصٙ ايتٗسٜساتاؿاييت ؼـكل  اٱدطا٤ات إشا َا عًُـ

شات ايٓــؿاٙ  ايعػـهط١ٜ أٚ َٓـٗا, ٖٓـاى أْٛاعًا َٔ ايتٗسٜسات

تعطض بكا٤ اٱْػإ ٚضؾاٖٝت٘  اٱدطاَٞ أٚ قس تهٕٛ تٗسٜسات

 .(1)َجٌ اجملاع١ ٚا٭َطاض ٚا٫خت٬ٍ ايب٦ٝٞ  يًدطط

داطط ع٢ً نٌ ايتٗسٜسات ٚإطز اياحملًًٕٛ ا٫َٕٓٝٛ ٜطٕٚ اْ٘ 

يهطض باٱؾطاز أٚ اجملتُع ع٢ً َػاؾات كتًؿ١ ٱؿام إٛدٛز٠ ا

بايؿٍُٛ ٚايتٛغع يٝكبح  ٜتػِا٭َٔ نُؿّٗٛ ٖا دعٌ , نهٌ

بطظ إداطط اييت تٗسز سٝا٠ ٚإٔ َٔ أ, ايّٝٛ با٭َٔ اٱْػاْٞ َا ٜعطف

نصيو إداطط اييت ؽطز عٔ , اٱْػإ ٖٞ ايٓعاعات إػًش١

ايتػرل إٓاخٞ ؾه٬ عٔ ٌ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ غٝطط٠ اٱْػإ َج
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أَٔ اٱؾطاز أٚ اجملتُع َا مل  ٜتشكل شلصا َٔ ايكعب إٔ, ٚا٭ٚب١٦

 .(1) ايبؿط١ٜ تٛاد٘ ٜ٪خص باؿػبإ نٌ ايتشسٜات اييت

َٔ خ٬ٍ خ َتػرلات أغاغ١ٝ ٕؿّٗٛ ا٭َٔ ّهٔ ؼسٜس ث٬

  :(2) ٞإؿاِٖٝ إتعسز٠ يٮَٔ ٖ

ّ ٜع ي قسض٠ ايسٚي١ ع٢ً خًل اتؿام ٚاْػذا َتػرل ايتٛاظٕ:أ( 

 ْاع زاخًٞ.خاضدٞ ؾه٬ عٔ ايكسض٠ ع٢ً خًل إ

قسض٠ اجملتُع ع٢ً ؼػٌ نٌ َٔ  َتػرل ايطؾا١ٖٝ: ٜتهُٔب( 

يبًٛؽ شيو ٜتطًب عٝؿ١ ٚٚطٚف اؿٝا٠ ع٢ً سس غٛا٤ َٚػت٣ٛ إ

 ايكٝاّ بايت١ُٝٓ.

ايكٛات  َا َتٛؾط َٔ ٜعتُس ع٢ًَتػرل ايكسض٠ ايعػهط١ٜ: ز( 

 ايعػهط١ٜ َٔ َعسات ٚنٛازض بؿط١ٜ ٚاغذلاتٝذٝات. 

ات ايسٚي١ٝ يصيو نإ ايع٬ق ٖٛ أغاؽا٭َٔ ٜتبٌ َٔ شيو إٕ 

إعٝاض  ٖٛايعػهط١ٜ  سضاتؾط َٔ ايكاَا َتٛايتطابل بٝٓ٘ ٚبٌ 
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ٚزخٍٛ إتػرلات  َع ايتطٛض ايصٟ سسخ, ا٭َٔ يتٛؾرلا٭غاغٞ 

٪ؾطات يبًٛؽ ا٫غتكطاض ١ٝ نُايجكاؾع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُا

 يٝكبح, ْؿػ٘ ا٫ػاٜٙتػرل ب َؿّٗٛ ا٭َٔدعٌ  ا٭َط ايصٟ ٚايطؾا١ٖٝ

ٚؾل ايتؿهرل اؿايٞ ٜ٪زٟ زٚضا اهابٝا ٗ ع٢ً ا٭َٔ  ؼكٝل

َٚٔ ثِ تؿعٌٝ زٚض عًُٝات ْعع ا٭غًش١ ٚتكًٌٝ ا٭ْؿام ايعػهطٟ 

هط١ٜ بٌ َٔ قسضات عػ احؾط ؾك٘ َا َتاؾا٭َٔ ٫ ٜتٛ, ايت١ُٝٓ

ْتٝذ١  .ٜهاف إٍ شيو ايكسضات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ

إٍ تععٜع ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ ايت١ُٝٓ  ٜتٛد٘ ايؿهط اٱْػاْٞ شيو اخص

اييت َٔ َع احملاؾ١ٛ ع٢ً اؿس إٓاغب َٔ ايكسضات ايعػهط١ٜ 

ٚإٛد١ٗ نس ع١ًُٝ  إٔ تهٕٛ عذِ ايتٗسٜسات إتٛقع١ إؿذلض

 .(1)ٚا٫غتكطاض  ؼكٝل ا٭َٔ

ٚايتٗسٜسات ايعسٜس َٔ ايتكػُٝات ع٢ً ٚؾل اٱخطاض ٜأخص ا٭َٔ 

 ٘ايسٜٓاَٝه١ٝ ٖا دعً ت٘بػبب طبٝعَٚػتًعَات تٛؾرلٙ نصيو 

 ٜٛٗط بٗصا ايتٓٛع.
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ا٭َٔ إٍ غبع١ أْٛاع  ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ ٜكػِ

ٖٞ(1): 

 .ا٭َٔ ا٫قتكازٟـ 1

 .ايب٦ٝٞ ا٭َٔـ 2

 .ا٭َٔ ايػصا٥ٞـ 3

 ا٭َٔ ايػٝاغٞ. ـ 4

 .ا٭َٔ ايكشٞـ 5

 ا٭َٔ ايؿدكٞ. ـ 6

 ا٭َٔ اؾُاعٞ.ـ 6

 :(2)كػِ إٍ ْٛعٌ ُٖا ٓأَا ايتكػِٝ ا٭خط ئَٰ ؾٗٛ ٜ

 .ٜٛاد٘ نٌ ايتٗسٜسات ايعػهط١ٜ إػًش١ :اـؿٔ َٔا٭ـ 1

هٕٛ : ٜٛاد٘ ايتٗسٜسات غرل ايعػهط١ٜ اييت ٫ايٓاعِ ا٭َٔـ 2  ٜ

 ٌ ايػ٬ح أزا٠ يًتٗسٜس ؾكس سسزت ٖصٙ ايتٗسٜسات بإداطط ايؿطز١ٜ َج
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إداطط ٚ, تعطض عسز قسٚز َٔ اٱؾطاز إٍ تٗسٜس إدطاَٞ أٚ َطض

 ٌ اجملتُع١ٝ اييت تتٛغع بٗا ضقع١ ايهشاٜا يتؿٌُ ْاعات اندل زاخ

ؾه٬ عٔ إداطط ايعابط٠ يًشسٚز ٖٚٞ عباض٠ عٔ كاطط , اجملتُع

َٚٔ بعسٖا كاطط , ٠ غرل ايؿطع١ٝ ٚاي٬د٦ٌ ٚايٓاظسٌاشلذط

ا٭ظَات ايعاسؿ١ إتُج١ً بإداطط إٛد١ٗ نس فُٛع١ زٍٚ ع٢ً 

ٚأخرلا كاطط ايهٛاضخ , إػت٣ٛ اٱقًُٝٞ نا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦

 احملت١ًُ ٚتؿٌُ ا٭عاقرل ٚايهٛاضخ اي١ٜٚٛٓ ٚإؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ.

ٜٓٛط يٮَٔ َٔ سٝح بعسٙ إٔ ٖصٙ ايتكػُٝات ّهٔ ؾه٬ عٔ  

 اؾػطاٗ ؾٝٓكػِ إٍ:

ُٔ سسٚز ايسٚي١ ن: ايصٟ ٜٛاد٘ ايتٗسٜسات ا٭َٔ ايساخًٞـ 1

 غٛا٤ ناْت َػًش١ أّ غرل َػًش١ 

اييت تتعطض شلا ايسٚي١ َٔ ٜٛاد٘ إداطط : ٖٚٛ ا٭َٔ اـاضدٞـ 2

خاضز اؿسٚز غٛا٤ ناْت ٖصٙ إداطط ٚايتٗسٜسات َػًش١ أّ غرل 

 أٜها. َػًش١

 : أبعاد وأهداف األمًىياثا

يػطض ؼكٝل ا٭َٔ َٚٔ ثِ بًٛؽ ايطؾا١ٖٝ ٚا٫غتكطاض ؾإٔ ا٭َط 
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  :(1)تٛؾرل بعض ا٭بعاز اييت تػِٗ بتشكٝك٘ ٖٚٞ ٜتطًب 

ٜتهُٔ بٓا٤ ايكٛات إػًش١ ٚتأًٖٝٗا ٚضؾع : ايبعس ايعػهطٟـ 1

  .نؿا٤تٗا َٚػتٛاٖا ايتهٓٛيٛدٞ

ٜتهُٔ بٓا٤ ايسٚي١ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً نٝاْٗا  :ايػٝاغٞايبعس ـ 2

  .ٚتععٜع َهاْتٗا إقًُٝٝا ٚزٚيٝا

 تٛؾرل َػتًعَات اؿٝا٠ ناؾ١ ٜعٌُ ع٢ً: ايبعس ا٫قتكازٟـ 3

 .ٚإؾباع اؿادات

: ٜٗسف يًُشاؾ١ٛ ع٢ً نٌ َا ٜتعًل ايبعس ا٫دتُاعٞـ 4

 .ش١ٝٛاْب ايذلب١ٜٛ ٚايكباٱْػإ َٔ عازات ٚتكايٝس ٚتٛؾرل اؾ

 بعٝس٠ عٜٔتهُٔ ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل ب١٦ٝ آ١َٓ : ايبعس ايب٦ٝٞـ 5

 إداطط ٚأنطاض ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ.

, ٚا٫غتكطاض ٖصٙ ا٭بعاز تؿهٌ اؿًكات إذلابط١ يتٛؾرل ا٭َٔ

ٖا ٜتطًب ت١٦ٝٗ , ؾأٟ خًٌ بأٟ َٓٗا غٝ٪زٟ إٍ عسّ ؼكٝك٘

 عٌ ٖصٙ ا٭بعاز َتٛؾط٠إاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ ؾٚاٱَهاْات إاي١ٝ 

  .َٔ ثِ ؼكٝل ايت١ُٝٓيبًٛؽ ا٭َٔ 
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ٚزَّٛت٘ ٚدعً٘ ساي١ طبٝع١ٝ َٔ  تٛؾرل ا٭َٔ ٚؼكٝل اغتُطاضٜت٘ 

 :(1)َٔ أُٖٗا  ٜهٕٛ بتٛاؾط فُٛع١ َٔ ايٛغا٥ٌ نُٔ أطاض اؿٝا٠

نًُا ناْت ا٭١ُْٛ ٚايكٛاٌْ , ايٓٛاّ ايساخًٞ ٚايكٛاٌْـ 1

 ا اظزاز ٚتعُل ايٛدٛز ا٭َ يشات تأثرل ٚؾاع١ًٝ نًُ

تعس ايٛغا٥ٌ ايعػهط١ٜ شات أ١ُٖٝ , ايٛغا٥ٌ ايعػهط١ٜـ 2

تٗسٜسات إػًش١ غٛا٤ َٛاد١ٗ اييتٛؾرل ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ نبرل٠ 

 ايساخ١ًٝ. اـاضد١ٝ أّ

ايٛغا٥ٌ ٚايتسابرل ا٫قتكاز١ٜ ٚايسبًَٛاغ١ٝ ٚنطٚضتٗا ٕٛاد١ٗ ـ 3

 َٓٗا ٗسٜسات ٚخكٛقا غرل ايعػهط١ٜكتًـ ايت

ٔ ٜعتُس ع٢ً ث٬ث١ قاٚض أغاغ١ٝ ٖٞ إٔ ا٭َ ٜتبٌ ٖا غبل

ؾإشا تٛؾطت ٖصٙ , ٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜاايسٚي١ ٚغٝاغتٗا ٚقٛتٗا 

 ا٭غؼ ٜهٕٛ باٱَهإ ؼكٝل ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ.

ٗ تٓاٚشلا يٮٖساف اييت تبآٜت إساضؽ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ 

ؾه٬ عٔ , َٚٗاّ ٖصٙ ا٭ٖساف تبعا يتٛظٜع كٗاع٢ً ؼكٝ ا٭َٜٔعٌُ 

ٖا , ايتطٛض اؿاقٌ يٮَٔ ْتٝذ١ يًتطٛض اؿهـــاضٟ ٚايؿهطٟ
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دعٌ إَهإ تكػِٝ أٖساف ا٭َٔ ع٢ً أغاؽ ايٛٚا٥ـ اييت تػع٢ 

ؾأٍٚ ٖصٙ ا٭ٖساف ٖٛ ٓا١ٜ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ , ايسٚي١ إٍ ؼكٝكٗا

يجاْٞ ٖٛ ايػعٞ اشلسف ا, يًسٚي١ ٚتاٌَ ع٬قاتٗا اـاضد١ٝ

يًُشاؾ١ٛ ع٢ً نٝإ ايسٚي١ إازٟ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ايكسضات 

ايعػهط١ٜ ٕٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ٚإداطط إػًش١ غٛا٤ ناْت زاخ١ًٝ 

ٚأخرلا ٓا١ٜ ا٭ٖساف ٚإٓذعات اؿهاض١ٜ , أّ خاضد١ٝ

ٚإ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف قا٥ِ ع٢ً أغاؽ , ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

صا ؾا٭َٔ ٜعٌُ ع٢ً ٓا١ٜ شل, (1)ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايطؾا١ٖٝ بًٛؽ ا٫غتكطاض

احملاؾ١ٛ ع٢ً ٖتًهاتٗا ٓا١ٜ نٝإ ايسٚي١ ْٚٛاَٗا ايػٝاغٞ ٚ

 ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؿهاض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ. 

 مفهوو التينية واهه مؤشزاتها ثالثا:

١ فتُع١ٝ ٚاع١ٝ َٚٛد١ٗ ٱه ٗا عًُٝ ١ٝ ع٢ً ْإ از تعطف ايتُٓ

ؼ٫ٛت ٖٝه١ًٝ ت٪زٟ إٍ تهٜٛٔ ايكاعس٠ اي٬ظ١َ ٱط٬م ايكسضات 

تاد١ٝ , اٱْتاد١ٝ ايصات١ٝ س َٓتِٛ ٗ َتٛغ٘ ْإ اييت ٜتشكل َٛدبٗا تعٜا
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َػتٗسؾا , ايؿطز ٚقسضات اجملتُع نُٔ إطاض ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

اعٞ ٟ ٚا٫دُت ٔ ايؿطز ؾرل ا٭َ   .(1)تٛؾرل ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ٚٛت

ٞ  ّٚهٔ ٟ أٚ ايتػرل ايبٓٝاْ إٔ تعطف أٜها بأْٗا ايتطٛض ايبٓٛٝ

ع ذُت اع١ٝ ّأ ثكاؾ١ٝ أّ , يًُ ٛا٤ ناْت اقتكاز١ٜ ّأ ادُت ؿ١ أبعازٙ غ ٕٚدًت

١ٝ ٌ اي, تُٓٛٝ ؾرل أؾه ٌ ٛت ٔ اد عَ ٌ أؾطاز اجملُت ٚيه شٝا٠   .(2)ٛغا٥ٌ ًي

نُا ت٪خص ع٢ً إْٗا ع١ًُٝ ؼػٌ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ اييت تتهُٔ  

, أٚشلا ضؾع إػت٣ٛ إٔعاؾٞ يٮؾطاز, َتػا١ٜٚ ٗ ا٭١ُٖٝ ث٬ث١ دٛاْب

أٟ َػت٣ٛ ايسخٍٛ ٚا٫غت٬ٗى ٚاـسَات ايطب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٜٚتِ شيو 

ثاُْٝٗا خًل ايٛطٚف إ٪ز١ٜ إٍ , عٔ ططٜل ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

ِٛ ؾعٛض ا٫سذلاّ يًصات عٓس اٱؾطاز َٔ خ٬ٍ تأغٝؼ ا٭١ُْٛ 

أَا , غ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت تععظ َٔ اسذلاّ ايؿطزا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝا

 . (3)اؾاْب ايجايح ؾٗٛ ظٜاز٠ سط١ٜ اٱؾطاز ٗ تٛغٝع خٝاضاتِٗ 

                                         

 Michael. P. Tadaro.Economics for Developing World (London 

.Longman ). P
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اييت تعٌُ عًٞ إسساخ ع١ًُٝ ايايت١ُٝٓ ٖٞ  ِٗ إٔبعهٗ سٌ ٜط٣ 

ايتػرلات ا١ُٕٗ ٚايٛاغع١ ٗ كتًـ اجملا٫ت غٛا٤ ناْت اقتكاز١ٜ 

  .(1)اؾ١ٝ أّ ادتُاع١ٝ أّ غٝاغ١ٝ أّ ثك

إٕ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ ؾا١ًَ تٗسف إٍ إسساخ  ايكٍٛ ٔهّ شلصا

َٔ خ٬ٍ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ , تػرلات ٖٝه١ًٝ يهٌ دٛاْب اؿٝا٠

يًُٛاضز إاي١ٝ ٚإاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚتععٜع شيو بإطاض تهٓٛيٛدٞ َتطٛض 

 ا٭ٖساف ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ إطًٛب١.يتشكٝل 

اؿاقٌ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهط أّ ا٭ٖساف إٍ  أز٣ ايتطٛض

ؾبعس إٔ ناْت ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٖٞ , ٚٗٛض َؿاِٖٝ دسٜس٠ يًت١ُٝٓ

سعٛ إٍ دا٤ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ إػتك١ً ايصٟ ٜ, ايتدًـ ا٭غاؽ ٕٛاد١ٗ

ايكاعس٠ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ٚتأٌٖٝ اعتُاز اجملتُع ع٢ً ْؿػ٘ ٚتطٜٛط 

ٚإ ٜطاؾل شيو ايتػرلات اٱزاض١ٜ اييت , ايهٛازض ايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ

ؼطض ايبًس َٔ ايتبع١ٝ ٚا٫غتػ٬ٍ َٚا ٜطتب٘ بٗا َٔ دٌٗ ٚأَطاض 

يصيو ؾٗٞ ت٪نس تب ي ايكطاضات إػتك١ً ٚإتعًك١ بهٝؿ١ٝ , ٚؾكط

 .(2) اغتدساّ إٛاضز احمل١ًٝ ٚأغًٛب ايتعاٌَ َع ايعامل اـاضدٞ
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دا٤  ِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ايدلْاَر اٱ ٚعٔ ططٜل 1990عٓس عاّ  

اييت تٗسف إٍ تٛغٝع اـٝاضات إتاس١ أَاّ , َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

١ُ ا٭ضض ا٭ٍٚ ٗ ضٜٛ زٟ داْرلٚ خ٬ٍ َ٪ُط قٚ 1992. عاّ ايٓاؽ

بايبٓس بأدٓس٠ إ٪ُط ٚ ؾكس دا٤, َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ إػتسا١َ ٚٗط

ٌ ح تتشكل بؿهعٝ نطٚض٠ الاظ اؿل ٗ ايت١ُٝٓ ؼسٜسا ايجايح

ٍٚ أَا , اؿادات ايت١ُٜٛٓ ٚايب١ٝ٦ٝ يًذٌٝ اؿانط ٚإػتكبٌ َتػا

ل ايت١ُٝٓ إػتسا١َ ٜٓبػٞ إٔ ُجٌ ٝؼك عٓسايبٓس ايطابع ؾتهُٔ 

٫ ّهٔ ايتؿهرل اؿُا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚ

ع١ًُٝ  شلصا ؾٗٞ تسعٛ يتؿعٌٝ ٚتٓؿٝ٘, (1)بايت١ُٝٓ َععٍ عٔ ايب١٦ٝ 

ايت١ُٝٓ ٚإ تهٕٛ نُٔ إطاض احملاؾ١ٛ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚطاعا٠ سكٛم 

 ا٭دٝاٍ اي٬سك١.

َكساض اؾٛز٠ اشلسف َٓ٘ َعطؾ١ يهٌ عٌُ هطٟ ٖٓاى قٝاؽ 
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, ٫ٕٚ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ شات سلٍٛ ٚغع١ نبرل٠ ٗ تٓؿٝص ٖصا ايعٌُ

, َٔ إ٪ؾطاتُٛع١ ؽ شلصٙ ايع١ًُٝ ٜتطًب تٛؾط فؾإٔ تٛؾرل إكٝا

ٕ ٚأ, اييت تتهُٔ نٌ إتػرلات إتعًك١ بكٝاؽ ايتكسّ ٚايٓذاح

يػٝاغات نطٚض٠ ايكٝاؽ غٛا٤ يكٝاغ١ ا ؾهط٠ ايت١ُٝٓ ت٪نس

شلصا ؾٗست َ٪ؾطات , يتكِٝٝ ايٓتا٥ر ٚاـط٘ ٚؼسٜس ا٭ٖساف أّ

 ٚايتعسز.ايت١ُٝٓ ايتطٛض ٚايتٓٛع 

  .اؽ ٚتكِٝٝ ايت١ُٝٓ ٖٞايعسٜس٠ إػتدس١َ يكٝ إ٪ؾطات بٌ َٔ

ٜٗتِ ٖصا إ٪ؾط بايتػرلات اؿاق١ً  :َ٪ؾط ايتػرلات اشلٝه١ًٝـ 1

ايت١ُٝٓ إتشكك١  د١زض ا٫قتكاز١ٜ يًسٍٚ ايٓا١َٝ يتأؾرلٗ اشلٝانٌ 

ايُٓٛشز ايصٟ اقذلس٘ , اٱطاض ايُٓاشز إٛنٛع١ نُٔ ٖصا َٔ, اؾٝٗ

اؿكٝكٞ  تازٜعتُس ع٢ً سػاب امطاؾات اٱْ ؾٗٛ cheneryدٓطٟ 

خ٬ٍ اٱْتاز ا٫ؾذلانٞ شلصٙ ايكطاعات  عٔيًكطاعات ا٫قتكاز١ٜ 

 عسّ سسٚخ تػرلات ٖٝه١ًٝ َع ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض, َس٠ َع١ٓٝ

 .(1)شاتٗا  يًُس٠ زاخٌ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ

ايكسضات  إػتدس١َ يكٝاؽاسس إ٪ؾطات  :اتَ٪ؾط اٱَهاْـ 2

م ٛتع أٚتػاعس  إٔايٛطٚف اييت ّهٔ ايصات١ٝ يًسٍٚ ايٓا١َٝ ٚطبٝع١ 

  :(2)ٖٞ َ٪ؾطات٘ ٗ ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ ٚ
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 ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يًُٛقع اؾػطاٗ يًسٚي١.ٜتعًل ب :إٛقع اؾػطاٗ *

 ٜتهُٔ َػاس١ ايسٚي١ ٚعسز ايػهإ. :اؿذِ* 

 َس٣ تٛؾط إٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚتٓٛعٗا.* 

 .ايتكاضب اؿهاضٟ ٚا٫دتُاعٞ يًػهإ* 

ٜٓكػِ , ٖٞ فُٛع١ َٔ إ٪ؾطات :٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايك١ََٝٛ( 3

يو ٖٛ قٝاؽ ايتطٛض اشلسف َٔ شؾطع١ٝ َٓٗا إٍ َ٪ؾطات  ٚاسسنٌ 

َ٪ؾط ايٛؾا٤ , َعطؾ١ٜتِ شيو َٔ خ٬ٍ , ٚإَهإ بًٛؽ ا٭ٖساف

, َٚ٪ؾط إؿاضن١ بايت١ُٝٓ ٚاؽاش ايكطاضات, ا٭غاغ١ٝ با٫ستٝادات

ع٢ً ايصات ؾُٝا ىل ايػصا٤  تُازَٚ٪ؾط تأٌَ ا٫غتك٬ٍ ٚا٫ع

 ا٭زا٤ نصيو َ٪ؾط, يتهٓٛيٛدٝا ٚايجكاؾ١ٚايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ٚا

ا٫قتكازٟ إتُجٌ باٱطاض إ٪غػٞ يٲْتاز ٖٚٝهٌ إتػرلات 

ا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫غتكطاض ٚايكها٤ ع٢ً 

َٚ٪ؾط , عا١ََٚ٪ؾط ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ ٚايػ١َ٬ اي, تبسٜس إٛاضز

ٚأٜها َ٪ؾط ايتطٛضات , قٝا١ْ ايب١٦ٝ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ

َع ا٭خص بٓٛط , ٚأخرلا َ٪ؾط تطٛض قاعس٠ إعًَٛات, ايػها١ْٝ

 .(1)ا٫عتباض أٟ قهاٜا ت١ُٜٛٓ أخط٣ شات أ١ُٖٝ خاق١ 

ايسضاغات ا٫قتكاز١ٜ ّ ؾكس سسزت بعض َا تكسٜهاف إٍ 
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  :(1) ّهٔ أْاشلا با٫تٞ اييتفُٛع١ َٔ إ٪ؾطات 

ع٢ً  عسٍ ايسخٌ ايػٟٓٛ يًؿطز أٚتتُجٌ َ اقتكاز١ٜ: َ٪ؾطات

نُعسٍ ايكازضات  كَٛٞ اٱْايٞايٓاتر ايؾهٌ ْػب كتًؿ١ َٔ 

 أٚ سذِ ايسٜٕٛ... ٚغرلٖا.  اتا٫غترلاز ٚأ

اييت تٗتِ بايٛاقع ا٫دتُاعٞ َجٌ ايعساي١  ادتُاع١ٝ: َ٪ؾطات

 ش١.ٚا٭َٔ ٚايتعًِٝ ٚايك

عتُس ع٢ً إ٪ؾطات ا٫دتُاع١ٝ اؿادات ا٭غاغ١ٝ: ت َ٪ؾطات

 .ٚايبؿط١ٜ يتهٕٛ َه١ًُ ٕ٪ؾطات ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

خ َكاضبات ٖٞ ايطؾاٙ ٜأخص ث٬ أيطؾاٙ ْٚٛع١ٝ اؿٝا٠: َ٪ؾط

 ْؿام ايهًٞ ٚايسخٌ ايهًٞ.اؿكٝكٞ ٚاٱ

ْٛع١ٝ ٜتهُٔ زيٌٝ َػت٣ٛ إعٝؿ١ ٚزيٌٝ ا٭زي١ إطنب١:  َ٪ؾط

اؿٝا٠ إاز١ٜ ٚزيٌٝ ايكش١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايسيٌٝ ايعاّ يًت١ُٝٓ ٚزيٌٝ 

 ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.

تعس َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ إتعسز٠ ٚإتٓٛع١ اييت َٔ نُٓٗا َ٪ؾطات 

تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايكازض٠ عٔ ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ 

 ِ ٖٞ اٱدطا٤ات ايػ١ًُٝ يع١ًُٝ ايتكٝٝ, نٌ عاّ
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يٝتِ بعسٖا اؽاش ايتسابرل اي٬ظ١َ غٛا٤ , ٚإطاقب١ يًدلاَر ايت١ُٜٛٓ

ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١ أّ ع٢ً قعٝس اجملُٛعات ايسٚي١ٝ َٔ ادٌ َعاؾ١ 

ٚإ ع١ًُٝ , إؿه٬ت ٚاٱخؿاقات اييت تعذلض ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ

 إعاؾ١ ٚػاٚظ اٱخؿاقات تعٌُ ع٢ً تععٜع ا٫غتكطاض ٚايتكسّ.

ٚا٫غذلاتٝذٝات ايت١ُٜٛٓ  اـط٘تكسّ أ١ُٖٝ إٔ تأخص  ٜتبٌ ٖا

شيو ٭ُٖٝت٘ , ع٢ً عاتكٗا تٛؾرل اٱَهاْات اي٬ظ١َ يتشكٝل ا٭َٔ

َٔ خ٬ٍ َٛاد١ٗ , ٗ تٛؾرل ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يبًٛؽ ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ

تأنٝسا يصيو , كتًـ ايتٗسٜسات غٛا٤ إػًش١ أّ غرل إػًش١

ؿ١ٝ ايجا١ْٝ اييت ٚنعتٗا ا٭َِ إتشس٠ بٌ ضبطت أٖساف ايت١ُٝٓ يٮي

ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ تأٌَ ايبؿط١ٜ خكٛقا اجملتُعات ايٓا١َٝ 

ٚأُٖٗا ايؿكط , نس إداطط اييت َٔ إُهٔ إٔ تتعطض شلا

ؾه٬ عٔ قٝاّ ا٭َٔ  ٚا٫خت٫٬ت ايب١ٝ٦ٝٚا٭َطاض ٚايتؿطز 

 باحملاؾ١ٛ ع٢ً ايٓاؽ ع٢ً ٚؾل َؿَٗٛ٘ ايتكًٝسٟ.
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 املبثح الجانْ
 العهاصس االقتصادِة لألمو

اييت َٔ إُهٔ ايعٓاقط ا٫قتكاز١ٜ  ٜتأثط ا٭َٔ َذُٛع١ َٔ 

ٚإ َكساض بًٛؽ ا٭َٔ ٜهٕٛ , يتشكٝك٘غاؽ ا٭ سذط إٕ تهٕٛ

 :ٚؾاعًٝتٗا َٚٔ أُٖٗا قسزًا َس٣ تٛؾط ٖصٙ ايعٓاقط

 املوارد الطبيعية :أوال

ا٭غاؽ ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٕا شلا َٔ إٛاضز ايطبٝع١ٝ سذط  تعس

َٔ ثِ ايٛقٍٛ إٍ ايطؾا١ٖٝ ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ ٚ زٚض ٗ تٛؾرل َسخ٬ت

ؾتٛؾرلٖا ٜع ي ُهٌ ايسٚي١ َٔ , ٫غتكطاضٚا اييت تكٛز إٍ ا٭َٔ

َٛاد١ٗ نٌ أْٛاع ٚ, يتععٜع ا٭َٔ اؿكٍٛ ع٢ً ايسعِ إايٞ اي٬ظّ

 ٕأا٫عتكاز ايػا٥س  َػًش١. غرل ّناْت َػًش١ أأايتٗسٜسات غٛا٤ 

ؼكٝل  خكٛقا يس٣ ايسٍٚ ايٓا١َٝ غٝ٪زٟ إٍٚؾط٠ إٛاضز ايطبٝع١ٝ 

 ثِ اْعهاؽ شيو ع٢ً َػتٜٛات إعٝؿ١ ٚايطؾا١ٖٝ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

اييت ايسٍٚ غرل شيو ؾايعسٜس َٔ ٖصٙ ايٛاقع ٜؿرل  إ٫ إٔ, ٚا٫غتكطاض

َٔ ؼكٝل ايُٓٛ ٗ إٛاضز ايطبٝع١ٝ مل تتُهٔ  ايٛؾط٠يسٜٗا 

ٖٛ َؿّٗٛ ٚاغع دعًٗا تكاب بًع١ٓ إٛاضز ٚ ٖا, ا٫قتكازٟ إطغٛب
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ٜؿٌُ قهاٜا عسٜس٠ تذلاٚح بٌ أنطاض ايب١٦ٝ َطٚضا باْتٗانات سكٛم 

 .(1) يعٓؿٞا اٱْػإ ٚاْتٗا٤ بايٓعاع

إٔ ايتؿػرلات ا٫قتكاز١ٜ يًع١ٓ إٛاضز تبٌ زضاغات أخط٣  ٖٓاى 

إتعأَ َع ا٭ٚي١ٝ  ايػًعؿطٚٙ ػاض٠ اقٌ يايتػرل اؿتسٚض سٍٛ 

ؾه٬ عٔ عسّ ٚدٛز , أغٛام ايػًع ٗ ايعامل اْعساّ اغتكطاض

ٚايكطاعات  إتٛاؾط٠ بٌ قطاع إٛاضز ايطبٝع١ٝ ايطٚاب٘ ا٫قتكاز١ٜ

ٖا ٜ٪زٟ إٍ تسْٞ إَهإ ٖصٙ , ًسٍٚ ايٓا١َٝا٭خط٣ ٚؼسٜسا ي

٫خت٫٬ت اشلٝه١ًٝ ٗ طبٝع١ ايسٍٚ ٗ ؼكٝل ايتطٛض ٚايُٓٛ ْتٝذ١ ا

 .(2)ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚتهٜٛٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 

  :(3)إٍ تكػِ إٛاضز ايطبٝع١ٝ بكٛض٠ عا١َ  

ز شاتٗا بكٛض٠ طبٝع١ٝ ٖٞ اييت ػس, إٛاضز ايطبٝع١ٝ إتذسز٠ـ 1

شلصا ؾطقٝسٖا إتاح ٫ ٜٓهب َع ا٫غتدساّ , زٕٚ تسخٌ اٱْػإ

                                         

 Barry C. Field & Martha K.Field , Environmental Economics 

,third edition (Boston, McGraw  hill comp,2002) ,p25
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 . َٚٓٗا َكازض إٝاٙ ٚايػ٬ف اؾٟٛ ٔ داْب اٱْػإإػتُط َ

ٖٞ إٛاضز اييت ٜكٌ ضقٝسٖا إتاح ٗ , إكازض غرل إتذسز٠ـ 2

ايٓؿ٘ ٚإٛاز ايطبٝع١ َع اغتُطاض اغتدساَٗا َطٚض ايٛقت َٚٓٗا 

 ايهط١ّ. اـاّ إعس١ْٝ ٚا٭سذاض

عًٗا اٖتُاّ ايسٍٚ إتكس١َ ٖا دب إٛاضز ايطبٝع١ٝسٛٝت 

َػتعس٠ يعٌُ أٟ ؾ٤ٞ ٗ غبٌٝ ايٛقٍٛ ٕكازض ٖصٙ إٛاضز ٚنُإ 

٭ٕ ٖصٙ إٛاضز مل تٛظع بؿهٌ َتٛاظٕ بٌ ايسٍٚ ٚإٓاطل , تسؾكٗا

ٖا دعٌ أَانٔ ٚؾطتٗا َٓاطل دصب يًعامل ٚب٪ضًا يًتٛتطات 

ٚايتٗسٜسات. شلصا تعس إٛاضز ايطبٝع١ٝ َٔ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ يٓؿٛب 

 ٚغٝاب ا٭َٔ ٚأُٖٝتٗا تٛٗط بأطط َتعسز٠ َٓٗا. ا٫نططابات 

تػِٗ إٛاضز ايطبٝع١ٝ ٗ ٚٗٛض ا٭١ُْٛ ايسنتاتٛض١ٜ ـ أ( 

خكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ خ٬ٍ ٚدٛز عاٌَ اضتباٙ قٟٛ َٚباؾط 

ٖٚٛ َا , بٌ ٚؾط٠ إٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚا٭١ُْٛ ايسنتاتٛض١ٜ اؿان١ُ

 ايؿعٛب ٚاؿهَٛات يتٛٗط ٜ٪زٟ إٍ تٛتط ايع٬قات ٚإٛاقـ بٌ

 .(1)بعسٖا إداطط ٚايتٗسٜسات إٛد١ٗ يٮَٔ 
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ع١ًُٝ ٓاٜتٗا  ؾإٕٔ ٖصٙ إٛاضز قاب١ً ي٬غتٓعاف ْٛطا ٭ـ ب ( 

 ؾه٬ عٔ, ٚتطؾٝس اغت٬ٗنٗا ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ ا٭١ُٖٝ

سكٛم ل ا٫غتُطاض١ٜ ٚايس١َّٛ يًشٝا٠ ٚتأٌَ أُٖٝتٗا ٗ ؼكٝ

َع َا , ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ْكٝبِٗ َٔ ٖصٙ إٛاضزا٭دٝاٍ اي٬سك١ 

احملاؾ١ٛ ع٢ً إٛاضز تػِٗ بؿهٌ نبرل ٗ ٜطاؾل شيو َٔ إٔ 

 .(1)اغتُطاض ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ 

سس ٚأ ْٗا أقبشت ٗ قًب ا٭سساخ٭ إٛاضز تدلظ أ١ُٖٝـ ز ( 

 أِٖ ا٭غباب يٓؿٛب ايٓعاعات ٚايكطاعات احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ

ٚٗٛض ٕٛضز دسٜس أٚ اضتؿاع ق١ُٝ َٛضز َعٌ ؾُع نٌ , ايسٚي١ٝٚ

َا  ٚإشا, ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ اْس٫ع ايٓعاعات بايتشسٜسخطط  زازٜع

قسض٠  شا أ١ُٖٝ ْػب١ٝ ٗ َٝعإ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ أٚ نإ ٖصا إٛضز شا

هعٌ إٓاطل  ا٭َط ايصٟ, ع٢ً تٛؾرل غًع ٚخسَات ١َُٗ يًشٝا٠

ٔ أنجط إٓاطل تعطنا يًٓعاعات َٚا٭قايِٝ ايػ١ٝٓ بٗصا إٛضز 

 .(2)٫ت تكٜٛض ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ؾٝٗاٚايكطاعات ٖا ٜعٜس َٔ استُا
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 أزتاييت  عسز ايٓعاعات ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ( 1ٜٛنح اؾسٍٚ ) 

زٚضا ٗ أسساخ ا٭ظَات  (.. اخل.)نايٓؿ٘ ٚايػاظ ايطبٝعٞ إٛاضز

  يت ُتًو ايٛؾط٠ ٗ ٖصٙ إٛاضز.يًسٍٚ اي

 (1)دسٍٚ 

 إطتبط١ بإٛاضز ايطبٝع١ٝ يسٍٚ كتاض٠ ا٭١ًٖٝاؿطٚب 

 إٛاضز َس٠ اؿطب ايسٚي١ أٚ ايبًس

 أؾٕٝٛ ـأسذاض نط١ّ  2001 ـ1978 أؾػاْػتإ

 َاؽ ـْؿ٘  2002 ـ1975 اْػ٫ٛ

 ْؿ٘ ـ1975 اْػ٫ٛ)نابٓسا(

 أسذاض نط١ّ ـأخؿاب  1997ـ1978 نُبٛزٜا

 نٛناٌٜ ـ شٖب ـ ْؿ٘ ـ1984 نٛيَٛبٝا

 ْؿ٘ ـ1997 ْٗٛض١ٜ ايهْٛػٛ

 ايهْٛػٛ ايسّكطاط١ٝ
 ,1997 ـ1996

 2002 ـ1998
 شٖب ـ َاؽ ـ ماؽ

 1996 ـ1989 يٝدلٜا
 ـ شٖب ـ َاؽ ـ أخؿاب

 َطاٙ ـ  ناناٚ

 ؾٛغؿات ـْؿ٘  ـ1975 إػطب
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 ـ1949 َآُٜاض
 ـأسذاض نط١ّ  ـ أخؿاب

 أؾٕٝٛ

 شٖب ـ ماؽ ـ1998 غٝٓٝا اؾسٜس

 نٛناٌٜ 1995 ـ1980 برلٚ

 َاؽ 2000 ـ1991 غرلايٕٝٛ

 ْؿ٘ ـ1983 ايػٛزإ

 غاظ طبٝعٞ ـ1975 اْسْٛغٝا)أتؿٝ٘(

 شٖب ـ ماؽ ـ1969 ()بابٛا ايػطب١ٝ اْسْٛغٝا

 
 تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ, : ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠إكسض

ات َعًَٛ, 167م, (2005, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى2005 يعاّ

  www.undp.org, َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت

 َٔ طغِع٢ً ايٕ ٯاش إٔ ٖٓاى تػع١ ْعاعات غرل َٓت١ٝٗ ؿس إ

إٛاضز َٔ زٚض  تكّٛ ب٘ؾه٬ عٔ َا , ع٢ً اْس٫عٗاَطٚض َس٠ ط١ًٜٛ 

تسَرل  إٍ ت٪زٟٛٗٛض آيٝات دسٜس٠ ب ؾٗٞ تػِٗٗ ٖصٙ ايٓعاعات 

ايؿػاز  ُٖٗأَ أ ,اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ بكٛض٠ خاق١

٪زٟ إٍ ٜ سض٠ ع٢ً احملاغب١ َٔ قبٌ ايسٚي١ ٖٚٛ َاٚتطادع ايك
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ع٢ً شيو بٓا٤  .(1) ثِ اْٗٝاض ايت١ُٝٓ ٢ ٚنٝاع ا٭َٔـــــا٫ْؿ٬ت ٚايؿٛن

تعس ايػٝطط٠ ع٢ً إٛاضز ايطبٝع١ٝ َٔ أِٖ ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ 

ض يتشكٝل ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚبايتايٞ ا٫غتكطا

 شلصا ؼاٍٚ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ايػٝطط٠ ع٢ً َٛاضزٖا ايطبٝع١ٝ, ايػٝاغٞ

ٚايػرل إػتًعَات اـاق١ بٗصا ا٫غتكطاض  يهٞ تتُهٔ َٔ تٛؾرل

 ٗ فاٍ ؼكٝل ٚتععٜع ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ.

 األمً الغذائي ثاىيا:

اسس ايعٓاقط ا٫قتكاز١ٜ  ٭َٔ ايػصا٥ٞ زٚضا َُٗا بٛقؿٜ٘أخص ا

, دط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓسس أِٖ ا٭ٖساف يًػ٘ أْؿ ايٛقتبيٮَٔ ٚ

 ؾايسٚي١ اييت تػتطٝع َٔ خ٬ٍ ْؿاطٗا ا٫قتكازٟ إٔ ؼكل أَٓٗا

١ ٚإػاَٚايػايب بعٝس٠ عٔ ٖاضغات ايهػ٘  ايػصا٥ٞ تهٕٛ ٗ

 ٭ٕ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ٜع ي ايػٝاغٞ.أّ ايكعٝس ا٫قتكازٟ  غٛا٤ ع٢ً

, ٢ً اغتُطاض١ٜ ٖصٙ اٱَسازاتاؾ١ٛ عتٛؾرل اٱَسازات ايػصا١ٝ٥ ٚاحمل

 : (2)إٍ ْٛعٌ أغاغٌٝ  ٘ ٜٓكػِٖا دعً

ْتاز ايػصا٤ : ٜككس ب٘ إَهإ ايسٚي١ بإا٭َٔ ايػصا٥ٞ إطًلـ 1
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 استٝادات ايطًب ايساخًٞ.يتًب١ٝ ٜهؿٞ َا زاخٌ سسٚزٖا 

ع٢ً تٛؾرل استٝاداتٗا  ٖٛ قسض٠ ايسٚي١: ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ايٓػيبـ 2

ٖا ٜع ي َػا١ُٖ ا٫غترلاز بتٛؾرل اؾع٤ , ع١ٝ٥بكٛض٠ دايػصا١ٝ٥ 

 إتبكٞ َٔ ا٫ستٝادات ايػصا١ٝ٥. 

٘ َااغتدس مت ؾكساؿٝا٠  يس١َّٛأ١ُٖٝ بايػ١  ٜعس ايػصا٤ شا

ًهػ٘ ٚا٫بتعاظ غٛا٤ ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞ ي ١نأسس ا٭غايٝب إُٗ

ٟ ؾٓكل ايػصا٤ أٚ اضتؿاع أغعاضٙ زاخًٝا ٜ٪ز, (ايسٚيٞ)اـاضدٞ  ّأ

 ٜعٜس ٖا, ٚإعس١َٚ ٠إٍ ضزٚز أؾعاٍ غانب١ ؼسٜسا يًطبكات ايؿكرل

اييت َٔ إُهٔ إٕ إدتًؿ١ إداطط ٚايتٗسٜسات  َٔ استُا٫ت ٚٗٛض

أظ١َ ايػصا٤  تػِٗ ٢ً ايكعٝس ا٫قتكازٟع, تكّٛ بٗا ٖصٙ ايؿطو١

 تكاز١ٜ بكٛض٠ ٚاغع١ َٔ خ٬ٍبايتأثرل ع٢ً فٌُ إتػرلات ا٫ق

ٖا , ا٫غتجُاضٚ ٚا٫غت٬ٗى ٚا٫زخاض ايسخٍٛػتٜٛات انؿاض َ

سذط ا٭غاؽ يتشكٝل  ع٢ً َعسٍ ايُٓٛ ايصٟ ٜعسٜٓعهؼ غًبا 

ايت١ُٝٓ. ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ؾإ شيو ٜ٪زٟ إٍ اْتؿاض ايعسٜس َٔ 

إٛاٖط ٚاٱَطاض ا٫دتُاع١ٝ إكٛن١ يٮَٔ نايبطاي١ ٚاؾط١ّ 

ت٣ٛ ايعإٞ ؾإ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ اعتدل إػأَا ع٢ً  ٚايتعاٌَ بإُٓٛعات.

١ٜ ٚقس تعُٝل ايتبع١ٝ ا٫قتكازٚ ًهػ٘ ٚا٫بتعاظَٔ أِٖ ا٭زٚات ي

ًّو  ًّو قٛت٘ ٫ َٓطل َٔ ٫ اٍ اغتٓازا تكٌ يًتبع١ٝ ايػٝاغ١ٝ

 َع ١ ايػابل نٝػٓذطا٭َطٜهٝٚقس ٖسز ٚظٜط اـاضد١ٝ , إضازت٘
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ب ع٢ً اغتدساّ غٝاغ١ بكسض٠ ايػط 1973عاّ  أظ١َ ايطاق١ ْؿٛب

مت اغتدساّ ايػصا٤ يتٓؿٝص  ٘ٗ اٱطاض ْؿػ, ايتذٜٛع ٕٛاد١ٗ ا٭ظ١َ

َا دط٣ بٌ ايػطب ٚا٫ؼاز ايػٛؾٝيت  ١ٝ َٓٗاايػٝاغات ايسٚي

ايػصا١ٝ٥ ي٘ َكابٌ  ايػابل َٔ خ٬ٍ إٛاؾك١ ع٢ً تٛؾرل اٱَسازات

ؾاضتؿع ؼكل شيو  ٚقس, ؾًػطٌ احملت١ً ػُاح بٗذط٠ ايٝٗٛز إٍاي

إٍ  1968ؾدل عاّ  400َٔ  ايػٛؾٝت غٜٓٛا عسز إٗادطٜٔ ايٝٗٛز

 .(1)1973أيـ ؾدل عاّ  35

َٔ اغتدساّ ايػصا٤ نػ٬ح يعطق١ً ا٭َٔ  ٠اٯثاض إتٛيس تٛٗط 

إسكا٥ٝات ١َُٛٓ ا٭غص١ٜ  ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ٚا٫غتكطاض ٚتعطٌٝ

ايتػص١ٜ ٗ ٕ ْكل عسز َٔ ٜعاْٛ ايعضاع١ ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ إش بًؼٚ

 798َِٓٗ  2001ـ1994ًَٕٝٛ ْػ١ُ خ٬ٍ إس٠  842 مٛايعامل 

ات ًَٕٝٛ ٗ ايسٍٚ شات ا٫قتكاز 34َكابٌ , ًَٕٝٛ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ

, (2)ًَٕٝٛ ْػ١ُ  10ٗ سٌ نإ ْكٝب ايسٍٚ إتكس١َ , ا٫ْتكاي١ٝ

صا١ٝ٥ أَا ايبٓو ايسٚيٞ ؾكس أؾاض إٍ إٔ اضتؿاع ا٭غعاض يًُٛاز ايػ
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 .(1)ْػ١ُ  ًَٕٝٛ 44غٝعٜس إكابٌ بٓكل ايتػص١ٜ سٛايٞ 

إٔ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ أقبح غ٬سا بٝس ايسٍٚ قاسب١  ٖا غبل ٜتبٌ

ايكسض٠ ٗ ٖصا اجملاٍ َُاضغ١ ا٫بتعاظ ٚإػا١َٚ َٔ ادٌ تٓؿٝص 

 ٗآَأضازتٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ع٢ً ايسٍٚ اييت تعاْٞ َٔ اْعساّ إ

ٜتطًب َٔ ايسٍٚ خكٛقا ايٓا١َٝ ايعٌُ ع٢ً ٚؾل  ٖا, ايػصا٥ٞ

إغذلاتٝذٝات َػتكب١ًٝ يبًٛؽ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ٚا٫بتعاز عٔ قا٫ٚت 

ايهػ٘ ٚا٫بتعاظ ٚإػا١َٚ اييت قس تتعطض شلا ْتٝذ١ ايٓكل 

  اؿاقٌ ٗ إَهإ ؼكٝل ا٭َٔ ايػصا٥ٞ.

 : الطاقةثالثا

ٗا ايطاق١ ٗ تٛؾرلايهبرل٠  يٮ١ُٖٝ  َػتًعَات اؿٝا٠ اييت ؼًت

ٟ , َٔ ادٌ ايٛقٍٛ اٍ ا٫غتكطاض ٚايطؾا١ٖٝ خكٛقا بعس ايتطٛض ايص

ٖا دعٌ ايتؿهرل , أسسثت٘ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ َٚٔ بعسٖا ايتكسّ ايعًُٞ

ٞ ٜٗتِ ٗ نٝؿ١ٝ ايٛقٍٛ ٚايػٝطط٠ ع٢ً َٓابع ايطاق١.  اٱْػاْ

إٍ تب ي ايػٝاغات اـاق١ زؾع ايسٍٚ إتكس١َ  ا٭َطٖصا  

ؾساخًٝا تٗتِ باختٝاض , ايطاق١ ٚع٢ً اؾاْبٌ ايساخًٞ ٚاـاضدٞب

َكازض ايطاق١ ٚأَٔ بٓٝتٗا ايتشت١ٝ ٚنٝؿ١ٝ إزاض٠ ايطًب عًٝٗا 

                                         

www.wordbank.org 
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ؾه٬ عٔ ؼطٜط ٖصا ايكطاع َٔ ايكٝٛز َع , ٚنؿا٠٤ اغتدساَٗا

أَا خاضدٝا ؾٗٞ تٗتِ , إهاز ايٛغا٥ٌ إُه١ٓ يتطٜٛط بسا٥ٌ ايطاق١

ػتُط٠ ٚتٓٛع َكازض ايطاق١ اـاضد١ٝ ٚتاٌَ بتٛؾرل اٱَسازات إ

 .(1)َػاضات ايٓكٌ يهُإ تسؾل ايطاق١ شلا.

َٔ أدٌ شيو اٖتُت ايسٍٚ إتكس١َ بايطاق١ َٚكازضٖا ٚدعًتٗا 

نُٔ غٝاغاتٗا ٱزا١َ تؿٛقٗا ٚإسهاّ غٝططتٗا ع٢ً ا٫قتكاز 

(2)ٜٛٗط شيو َٔ خ٬ٍ , ايعإٞ
:

 

 ١. ايػٝطط٠ ع٢ً ٖٝهٌ أغٛام ايطاقـ 1

 َٔ ايطاق١.ؼسٜس قٝؼ أـ 2

 ايتعاٌَ ٚايتعاطٞ َع ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايطاق١.ـ 3

 ٪ثط ٗ َكازض ايطاق١.تطتٝب ايب١٦ٝ اؾٝٛغٝاغ١ٝ إـ 4

 إشأ١ُٖٝ ايطاق١ َٚكازضٖا ْابع َٔ تعسز إؾهاشلا ٚأْٛاعٗا إٕ 

 :ّهٔ تكػُٝٗا إٍ

٫سؿٛض١ٜ ايطاق١ ا تهِ بكٛض٠ عا١َ: َكازض ايطاق١ ايٓانب١ـ 1
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ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫عتُازٖا  ؾه٬ عٔ, إته١ُٓ ايٓؿ٘ ٚايػاظ ٚايؿشِ

َٔ ٖصٙ إكازض , ع٢ً ايٝٛضاّْٝٛ ٚ٭ْ٘ َٔ إٛاضز ايٓانب١ أٜها

 ٖصا ايتأثرل َتأٍت, (1)أنجط ا٭ْٛاع تأثرلا با٫غتكطاض ٚا٭َٔ ٗ ايعامل

يعاّ ؾايطًب إتٛقع , عًٝٗا ايطًبَٔ اضتؿاع سذِ ا٫غت٬ٗى ٚ

أَا ايٓؿ٘ ؾٝهٕٛ , ًَٝاض طٔ 9.6ع٢ً ايؿشِ غٛف ٜهٕٛ  2030

 ّ ب/ٟ ٗ سٌ إٕ ايػاظ ايطبٝعٞ 118 ْؿػ٘ ًعاّيايطًب عًٝ٘ ٚ

ٕ ا٫ستٝاطٞ ايعإٞ أَع , (2) 3تطًٜٕٝٛ ّ 52غٝهٕٛ ايطًب عًٝ٘ 

أَا , 2006ًَٕٝٛ طٔ عٓس عاّ  909يًؿشِ  نإ شلصٙ إٛاضز

ٗ سٌ  2007تطًٜٕٝٛ ب/ٟ عٓس عاّ  1.33ايٓؿ٘ ؾكس بًؼ استٝاطٞ 

 .(3) 3تطًٜٕٝٛ ّ 188سٛايٞ  2007ايػاظ ايطبٝعٞ يعاّ بًؼ استٝاطٞ 

أ٫ إٕ ٖٓاى َٔ أْٛاع ايطاق١ اؿسٜج١  تعساييت  أَا ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ

ايػبب , يسٍٚ ايٓا١َٝاغتدساَٗا َٔ قبٌ ا إَهإ سٍٛ ًاساز ًاخ٬ؾ

د١ٝ ٚايتك١ٝٓ إتاس١ ٠ ايتهٓٛيٛنعـ ايكاعسٗ شيو ٜعٛز إٍ 

ٚي٬عتكاز ايػا٥س يس٣ ايسٍٚ إتكس١َ بإٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ قس تػ٤ٞ 

                                         

 US Energy information administration(EIA), international 

energy outlook ,(New York. USEA. ) p.  .
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بايتشسٜس ٗ , اغتدساّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٗ اجملا٫ت غرل ايػ١ًُٝ

اغتدساَٗا يٲغطاض  فاٍ قٓاع١ ا٭غًش١ ٖا ٜع ي

اع٬ت اي١ٜٚٛٓ إٛيس٠ يًهٗطبا٤ َع شيو ؾإٔ عسز إؿ, (1)ايعػهط١ٜ

ِٗ تػ ٚإْٗاَؿاع٬ً  439 ٖٛ ١ًَ2007 ٗ ايعامل ست٢ ْٗا١ٜ ايعا

 .(2)يًطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥  % َٔ أْايٞ اٱْتاز ايعا14.8ٕٞعٛايٞ 

َٚٔ باغتُطاض : اييت ػسز ْؿػٗا َكازض ايطاق١ إتذسز٠ـ 2

ايطاق١ إا١ٝ٥  ٫ْٗا١ٜ ٖٚٞ تتهَُٔا إُهٔ إٔ ٜكٌ اؿاٍ إٍ 

ايطاق١ ايٓاػ١ عٔ  ُػ١ٝ ٚطاق١ ايطٜاحايطاق١ ايؿٚاؾٝٛسطاض١ٜ ٚ

  .(3)اغتدساّ بكاٜا ايٓباتات ٚايؿه٬ت 

 خكٛقا يًسٍٚ ايٓا١َٝز ايتشسٟ ايعإٞ ايصٟ ٜٛاد٘ ايطاق١ ٜعزا

ضٖا ٚتأثرل شيو ٗ فٌُ ا٭ْؿط١ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ أغعا غرل ايٓؿط١ٝ

ؾه٬ عٔ ٚٗٛض , ا٫قتكاز١ٜ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ تباط٪ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ

ؾا٭َط ٜتطًب شلصا , ت عسّ ا٫غتكطاض زاخٌ ايسٍٚ ايٓا١َٝسا٫

َا َٛدٛز َٔ تطؾٝس ا٫غت٬ٗى يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايتٓػٝل ايعإٞ ٚ
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ٚإ٫ غٛف تعزاز إداطط  زض يًطاق١ ٚ٭طٍٛ َس٠ ٖه١َٓكا

 تػِٗ بعٜاز٠ ٖصٙ ايتٗسٜسات ٖٞ:ٚايتٗسٜسات َٚٔ بٌ ايعٛاٌَ اييت 

, يًسٍٚ إػتًٗه١س ايطاق١ كاحل إتهاضب١ ع٢ً قعٝإـ 1

ٚإٓاؾػ١ إتعاٜس٠ ؾُٝا بٝٓٗا يًػٝطط٠ ٚاؿكٍٛ ع٢ً إػاس١ 

ذٌ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ إٓت نصيو, ايٛاغع١ ٗ َٓاطل تٛاؾطٖا

تِ أعاز٠ غٝٓاضٜٛ اغتدساّ ايطاق١ ٚإػتًٗهٌ ٚإداٚف َٔ إٔ ت

ُطٜط تنػ٬ح ٗ ايع٬قات ايسٚي١ٝ أٚ نٛغ١ًٝ يًهػ٘ ا٫قتكازٟ ي

 .(1) ايكطٕ إانٞ أسساخ غٝاغ١ٝ ٚنُا سسخ ٗ غبعٝٓات

ا٭عُاٍ إػًش١ اييت ٜكّٛ بٗا اٱضٖاب ايسٚيٞ أٚ اجملُٛعات ـ 2

ايبعس ا٫قتكازٟ  ايصٟ قس ٜسخٌ, إػًش١ َٚا ٜعطف بإكا١َٚ

َٔ إغذلاتٝذ١ٝ إعطن١  ًادع٤ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ ٚعسٖا نُٔ

 .(2)ايسٍٚ ٚ اؾاض١ٜ بٌ ٖصٙ اؾُاعات

ؾُٝا ٜتعًل خكٛقا ؿسٚز١ٜ إٛدٛز٠ ٚغرل احملًٛي١ ايٓعاعات اـ 5

ايصٟ أز٣ ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ اْس٫ع ًَه١ٝ َكازض ايطاق١ 

 .بٌ ايعطام ٚايهٜٛت 1991ـ1990اؿطٚب نُا سسخ عاّ 
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بػ١ٝ  ضَا تهٕٛ َٓاطل ٚدٛز ايطاق١ ٖٞ ب٪ض يًٓؿاٙ إػًحـ 3

 يًُػًشٌ ٚا٭غاغٞ إٍُٛ ا٭ٍٚض ٚعسٖا اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ إكاز

ؾه٬ عٔ إٔ عًُٝات , شلصٙ ايٓعاعات ًاثاْٜٛ قس تهٕٛ عا٬ًَ أٚ

دسا ٖا ٜسؾع اؾُٝع  ٠إتادط٠ َكازض ايطاق١ شات ضع١ٝ نبرل

 .(1)يًػٝطط٠ ع٢ً ٖصٙ إكازض

شيو ٫ٕٚ ايكطاع قا٥ِ َٔ ادٌ ايػٝطط٠ ع٢ً َكازض  ٜتبٌ َٔ

اييت ايسٚي١ٝ  ؾ٬بس َٔ إهاز اٯيٝات, يٓانب١ َٓٗاايطاق١ ٚبايصات ا

٬قات بٌ إٓتذٌ ٚإػتًٗهٌ َٔ خ٬شلا ٜتِ ايتشهِ ٚتطتٝب ايع

ٞ ٖٚٛ دعٌ اشلسف ا٭غاغَع اعتُاز , َٔ كتًـ زٍٚ ايعامل

َكازض ايطاق١ أزا٠ ؾاع١ً يتشكٝل ايت١ُٝٓ بعس إٔ ؼكل ا٭َٔ 

يٓػب١ٝ َكازض ايطاق١ أٚ غٛا٤ يًسٍٚ شات ايٛؾط٠ ا, ٚا٫غتكطاض

 ايسٍٚ اييت تعاْٞ ْككا ؾٝٗا.

 صزيةالتينية الب رابعا:

اَٗا ٖت٫ُ يٮَٔتعس ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٔ ايعٓاقط ا٫قتكاز١ٜ 

باٱْػإ ٚنٝؿ١ٝ ضؾع قسضات٘ ٚتٛغٝع َؿاضنت٘ ٗ كتًـ ا٭ْؿط١ 
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بايت١ُٝٓ  ٚتأثرل شيو ٗ ؼكٝل ا٭َٔ ثِ, ٚيهٌ فا٫ت اؿٝا٠

از١ٜ. ٚ٭ْٗا تع ي ت١ُٝٓ ايٓاؽ َٚٔ أدٌ ايٓاؽ ٚبٛاغط١ ا٫قتك

ؾإٔ ؼكٝكٗا ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ضؾع إٗاضات ٚايكسضات عٔ , ايٓاؽ

َع , ططٜك١ ا٫ٖتُاّ بايتعًِٝ ٚايكش١ ٚتٛؾرل اـسَات ا٭خط٣

ؼكٝل َعس٫ت ايُٓٛ ا٫قتكازٟ إكطٕٚ بتٛظٜع عازٍ يٓتا٥ر ايُٓـٛ 

ٛاغع١ يهٌ اٱؾطاز ٗ ع١ًُٝ إتشكل ؾه٬ عٔ إؿاضن١ اي

ؾٗصٙ ٖٞ إ٪ؾطات ا٭غاغ١ٝ اييت تبٌ زٚض ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ , ايت١ُٝٓ

. ت٪نس (1)ٛض َٚٔ ثِ بًٛؽ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاضٗ ؼكٝل ايطؾا١ٖٝ ٚايتط

ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ نصيو ظٜاز٠ سذِ ا٫غتجُاضات ٗ ضأؽ إاٍ 

٠ إٛاضز ايطبٝع١ٝ أٚ ايبؿطٟ ٚضؾع قسضاتِٗ اييت ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ٚؾط

ؾعٓس ظٜاز٠ ايكسضات ايبؿط١ٜ ّهٔ , َكازض ايطاق١ يٮَٔ ٚايت١ُٝٓ

ؾه٬ عٔ  ٚا٭َٔ ل فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف اييت تسؾع ي٬غتكطاضٝؼك

 :(2) إْٗا َ٪ؾطات يبًٛؽ ايت١ُٝٓ َٚٓٗا

إباؾط ٚضا٤ ضؾع  ػبباي سعظٜاز٠ ايكسض٠ اٱْتاد١ٝ اييت تـ 1

 .ت١َُٝٓهاْات ٚؼكٝل اياٱ
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ا ٗ تٛغٝع ؾطم ايعٌُ ٚايتٛٚٝـ ايصٟ وتٌ َهاْا ض٥ٝػـ 2

ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ ْٝع ايسٍٚ َٚا شلصا َٔ زٚض 

 ٗ ؼكٝل ا٫غتكطاض.

ظٜاز٠ ايكسضات َٔ خ٬ٍ , ؼكٝل ايعساي١ ٗ تٛظٜع ايسخٍٛـ 3

ٖا , ػت٣ٛ إعٝؿٞ ٕٚدتًـ ايؿطا٥حايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ٚؼػٌ إ

ٖٚٛ َا ٜكٛز إٍ , تؿاع َػت٣ٛ ايسخٍٛاضٚ تهاؾ٪ ايؿطم إٍٜ٪زٟ 

  ؼكٝل ا٭َٔ.

دطا٤ ايتػرلات ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اي٬ظ١َ َٔ ايعٌُ ع٢ً إ ـ 4

ايعاّ يًسٚي١ ٖا ٜ٪زٟ إٍ ؼػٌ إٓار , خ٬ٍ اٖتُاَٗا باٱْػإ

ػ١ٝ اييت تعٌُ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يتشكٝكٗا بعٛاٌَ ايايصٟ ٜعس َٔ 

 غتكطاض ٚا٭َٔ.٫ايٛقٍٛ إٍ ا

ٖا  تتُٝع َذُٛع١ َٔ ايكؿات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ إٔؾه٬ عٔ 

دعًٗا تأخص إها١ْ ا١ُٕٗ ٗ ايدلاَر ٚاـط٘ غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ 

 :(1)ايٛط ي أّ ايسٚيٞ َٔ ٖصٙ ايكؿات ٖٞ 

 عاز٠ اٱْػإ إٍ ايكساض٠. إتٛدٗٗا يٲْػإ ؾهإ ٖسؾٗا ـ 1
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ًٓاؽ ايساؾع إؿذلى يًتعإٚ َٔ ػعٌ ي إش٭خ٬قٞ ا٭غاؽ اـ 2

 دٌ بًٛؽ ايت١ُٝٓ.أ

ٕ ٛيٞ ؾٗٞ تؿٌُ نٌ دٛاْب اؿٝا٠ ٚتكًح أإطاضٖا ايؿُـ 3

  .تهٕٛ ؾًػؿ١ سٝات١ٝ

تباع إايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ تععٜع ايكسضات احمل١ًٝ َٔ خ٬ٍ ـ 4

 زاخ١ًٝ.شات تٛدٗات  غٝاغات اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ

س٣ شيو عهِ طبٝع١ ًِٝ َػتُط٠ ٚط١ًٜٛ إْٗا ع١ًُٝ تعإـ 5

 ايسٚي١ٝ إعاقط٠. ته٬إؿ

تعٌُ ع٢ً إعاٚد١ بٌ زٚض ايسٚي١ ٚايػٛم ٗ تٓؿٝص ايدلاَر ـ 6

٫ َٔ إؾط اتٛتايت١ُٜٛٓ ؾٗٞ عاد١ يتدكٝكات َاي١ٝ نبرل٠ قس ٫ 

ٖٞ عاد١ إٍ ع١ًُٝ ا٭ؾطاف ٚإطاقب١  نصيوخ٬ٍ ايسٚي١ 

 َٔ ٜؿعٌ شيو ٖٞ ايسٚي١. ٕ أؾهٌقس ٜهٛٚايتٛدٝ٘ ٚ

ا٭َٔ  بًٛؽؼكٝل ٚ َعطؾ١ َكساض َػا١ُٖ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٗإٕ 

كاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ت ٚا٫غتكطاض ّهٔ ٬َسٛت٘ َٔ خ٬ٍ

ٝصٖا ٓؿت يًدلاَر ٚايػٝاغات إٓؿص٠ أٚ إطازُا ٝتكٝ إتعسز٠ ٚاييت تعس

 ِا٥ٞ ؾه٬ عٔخ٬ٍ بطْافٗا اٱ َٔ, ا٭َِ إتشس٠ َٔ قبٌ

ٚتأثرل  َع اؿهَٛات ايٛط١ٝٓٚبايتعإٚ ُٕٓٛات ايسٚي١ٝ إدتًؿ١ ا

 شيو ٗ بًٛؽ ا٭َٔ ٚؼكٝل ايدلاَر ايت١ُٜٛٓ.
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ايتشػٔ إًشٛٚ إٍ  2005ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ تكطٜط أؾاض  إش

خكٛقا ٗ فا٫ت ايكش١ ٚايتعًِٝ  1995 ـ1990يًُس٠ ايصٟ سسخ 

اييت تعس ا٭غاؽ ٗ ضؾع  ١ْ ٚايكطف ايكشٞٚتٛؾرل إٝاٙ إأَٛ

انؿهت ْػب١ إش , قسضات اٱْػإ ٚؼػٌ ْٛع١ٝ اؿٝا٠ يسٜ٘

ايٛؾٝات إٍ ث٬ث١ ٬ٌَٜ طؿٌ غٜٓٛا َع ظٜاز٠ ْػب١ ٚقٍٛ ا٭طؿاٍ 

ٚاضتؿاع أعساز ايصٜٔ هٝسٕٚ ايكطا٠٤  %15إٍ غٔ اـاَػ١ بٓػب١ 

٫ إٔ ايتكطٜط ْؿػ٘ . إ(1) %76% إٍ 70ٚايهتاب١ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ 

ٜؿرل إٍ ا٫نؿاض ٚايتباط٪ ٗ ع١ًُٝ ايتكسّ يبًٛؽ أٖساف ايت١ُٝٓ 

ٜتهح َٔ خ٬ٍ إ٪ؾطات ايصٟ  2000 ـ1996يًُس٠ ايبؿط١ٜ ٚؼسٜسا 

  :(2) ايتاي١ٝ

بًؼ عسز ٚؾٝات ا٭طؿاٍ قبٌ بًٛغِٗ غٔ اـاَػ١ سٛايٞ ـ 1

ػبب أَطاض َجٌ  ّٛتٕٛ ب٬ٌَٜ 3ـ2َِٓٗ  طؿٌ عؿط٠ ٬ٌَٜ

َبايؼ بػٝط١ ّهٔ تٛؾرل ايٛقا١ٜ  اييت ايهعاظٚ اؿكب١ ٚاـٓام

َٔ ٖصٙ  %98ٕ إ ؾه٬ عٔ, ايٛؾٝات عسز تكًٝل ٚبايتايٞ َٓٗا

ات ا٭َٗات بػبب ٝٚؾنصيو , ايٛؾٝات ؼسخ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ

 ْكـ ًَٕٝٛ ساي١ ٗ ايػ١ٓ. سٛايٞ بًؼ عسزٖٔ إشاؿٌُ ٚاي٫ٛز٠ 
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٣ٛ ايسخٌ ٚتأثرل ا٭ظَات إاي١ٝ ظازت َٔ عسز انؿاض َػتـ 2

س٠ ْؿػٗا 30ًَٕٝٛ بِٝٓٗ  850اؾٝاع ٗ ايعامل يٝبًؼ  % َٔ ا٭طؿاٍ ٚيًُ

 ٖا أز٣ إٍ ظٜاز٠ إداطط ٚايتٗسٜسات خكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ.

ًَٝاض ـ 3 ٚايكطف ايكشٞ ؾٗٓاى  ظٜاز٠ ؾكسإ ايٓاؽ يًُٝاٙ إأ١َْٛ 

ٕ ع٢ً إٝ اضٜٔ ؾدل ٫ ؾدل ٫ وكًٛ اٙ إأ١َْٛ ٚأنجط َٔ ًَٝ

تؿاض يٮٚب١٦ , وكًٕٛ ع٢ً ايكطف ايكشٞ ٓتر عٔ شيو َٔ ْا  ٜ َٚا

ب١٦ٝ ايصٟ ٜعٜس َٔ إَهإ غٝاب ا٭َٔ ؾه٬ عٔ  ٚا٭َطاض ٚتًٛخ ًي

٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ بػبب شيو. ٛادٗٗا اـط  ايتأثرلات اييت ت

ًَٕٝٛ طؿٌ  115ٖٓاى  إٔايتعًِٝ ؾٝصنط ايتكطٜط  إطاضأَا ٗ ـ 4

 .ٚيًُس٠ ْؿػٗا قطٌَٚ َٔ ابػ٘ أْٛاع ايتعًِٝ ا٭غاغٞ

ؾٗٛ ا٭خط ٜؿرل إٍ  2008 ـ 2007أَا تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ 

أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ايتكسّ اؿاقٌ ٕٚدتًـ دٛاْب اؿٝا٠ إ٫ اْ٘ 

َاظاٍ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايعٌُ إطًٛب َٔ قبٌ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ ادٌ 

كا٤ ٚؼػٌ َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يسٜٗا ٚشيو يًشس َٔ ا٫ضت

ايتٗسٜسات اييت قس ٜتعطض شلا ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ْتٝذ١ يذلزٟ ٖصٙ 

إش أؾاض ايتكطٜط إٍ إٔ ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ , إ٪ؾطات

%. أَا ْػب١ 17قس بًػت  2004ـ 2002ْكل ايتػص١ٜ ٚخ٬ٍ إس٠ 

ٗ سٌ إٔ , %79َٝاٙ َأ١َْٛ ؾهاْت ايػهإ ايصٜٔ وكًٕٛ ع٢ً 

ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ اؿكٍٛ ع٢ً خسَات ايكطف 
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% أٟ إٔ أقٌ َٔ ْكـ ايػهإ ِٖ 51ايكشٞ إٓاغب بًػت مٛ 

, (1)ٍ ع٢ً خسَات ايكطف ايكشٞ إٓاغبايصٜٔ بإَهاِْٗ اؿكٛ

َكابٌ شيو ناْت إ٪ؾطات ايكش١ٝ ا٭خط٣ ٗ ساي١ َتس١ْٝ 

١ْ َع ايسٍٚ إتكس١َ إش ٜبٌ ايتكطٜط إٔ َعسٍ ٚؾٝات ا٭طؿاٍ بإكاض

 12ساي١ َكابٌ  57قس بًؼ  ٫ٚ2005ز٠ عٓس عاّ  1000ايطنع ٚيهٌ 

أَا َعسٍ ٚؾٝات ا٭طؿاٍ زٕٚ غٔ اـاَػ١ , ساي١ ٗ ايسٍٚ إتكس١َ

 14ساي١ َكابٌ  ٫ٚ83ز٠ ٚيًػ١ٓ ْؿػٗا أٜها قس بًػت  1000ٚيهٌ 

ٚؾُٝا ٜتعًل َعسٍ ايعُط إتٛقع عٓس اي٫ٛز٠ , تكس١َساي١ ٗ ايسٍٚ إ

غ١ٓ ٗ ايسٍٚ  78غ١ٓ َكابٌ  68.5ؾهإ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

. َ٪ؾطات ايكطاع ايتعًُٝٞ ٖٞ ا٭خط٣ مل تهٔ أسػٔ (2)إتكس١َ

سا٫ عٔ َا غبكٗا إش أؾاض ايتكطٜط إٍ ْػب١ اٱٕاّ بايكطا٠٤ ٚايهتاب١ 

% أٟ إٔ ْػب١ 77.1بًػت مٛ  2005 ـ 1995يس٣ ايبايػٌ ٚيًُس٠ 

نصيو اؿاٍ , ا٭١َٝ ٚقًت إٍ َا ٜكاضب ضبع عسز ايػهإ

بايٓػب١ ٫يتشام ايت٬َٝص بإساضؽ إش بًػت ْػبتِٗ يًسضاغ١ ا٫بتسا١ٝ٥ 

 . (3)% 53% ٚيًسضاغ١ اٱعساز١ٜ 85مٛ  2005يعاّ 
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شلصا َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايتكِٝٝ ٜتهح َػت٣ٛ ايذلزٟ اؿاقٌ ٗ 

اقع ايكشٞ ٚايتعًُٝٞ ٚتسْٞ إػت٣ٛ إٔعاؾٞ ٖٚٞ َا تٓعهؼ ايٛ

غًبٝا ع٢ً بٓا٤ قسضات اٱْػإ ثِ انؿاض َػاُٖت٘ ٗ ؼكٝل 

سٝح إٕ اْتؿاض ايؿكط , ايت١ُٝٓ ٚتأثرل شيو ٗ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

ٚاؾٌٗ ٚاٱَطاض ٖٞ َٔ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ اييت تعٜس َٔ إداطط 

ٖا ٜتطًب ضؾع , ١َ ا٭َٔ ٚنٝاع ايت١ُٝٓٚايتٗسٜسات ثِ اْٗٝاض َٓٛٛ

َػت٣ٛ ا٫ٖتُاّ َعاٜرل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بايكسض ْؿػ٘ أٚ أنجط َٔ 

ٖٚصا ْابع َٔ إٕ اٱْػإ ٖٛ أزا٠ , ا٫ٖتُاّ باؾٛاْب ا٫قتكاز١ٜ

 ايت١ُٝٓ ٖٚسؾٗا.

 خامسا: األمً املائي

بسٌٜ ْٚهٛبٗا ٜ٪زٟ إٍ ٚٗٛض  ايٝؼ شلإٝاٙ عكب اؿٝا٠ ٚ

 َٓٗا اؾؿاف ٚايتكشط ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ١تًُاحمل اطط ٚايتٗسٜساتإد

َؿه١ً ؾه٬ عٔ إٔ , نصيو تأثرلٖا ايهبرل ٗ قش١ اٱْػإ

إػتدس١َ نػ٬ح يًهػ٘ ٚتٗسٜس إسس٣ أِٖ ايٛغا٥ٌ تعس إٝاٙ 

 ا٭َٔ.

إٝاٙ ٗ ايعامل ٖٞ نُٔ سسٚز ايهؿا١ٜ ي٬غتدساَات إدتًؿ١ 

يهٔ إؿه١ً إٔ بعهًا َٔ , ع١ٝ أّ ايكٓاع١ٝغٛا٤ إٓعي١ٝ أّ ايعضا

ايٓاؽ خكٛقا ايؿكطا٤ ٜتِ اغتجٓا٩ِٖ َٔ إٝاٙ بؿهٌ َٓٗذٞ 
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َكابٌ شيو  َِٚٓٛ ؾِٗ وكًٕٛ ع٢ً قسض أقٌ َٔ إٝاٙ َع أِْٗ

ؾه٬ عٔ إٔ , ٜسؾعٕٛ أنجط َٔ غرلِٖ َكاض١ْ َػتٜٛات زخٛشلِ

ػٌ عاّ َؿه١ً إٝاٙ أقبشت َٔ ايتٗسٜسات ايهبرل٠ ؾد٬ٍ ٔ

ساي١ مت ايًذ٤ٛ ؾٝٗا إٍ ايعٓـ أٚ ايٓعاع َٔ ادٌ  37َهت أؾطت 

اتؿاق١ٝ سٍٛ  200إٝاٙ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ُت َٓاقؿ١ أنجط َٔ 

 ا٭َط ايصٟ ٜبٌ َس٣ ايتأثرل اؿاقٌ ْتٝذ١ ؾش٘ إٝاٙ., (1)إٝاٙ

تعس َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ ؼسٜسا َٔ أنجط 

, طنا يًتٗسٜسات ٚإداطط ايٓا١ْ عٔ ؾش٘ إٝاَٙٓاطل ايعامل تع

اييت تؿاقُت ْتٝذ١ تعاٜس َعسٍ ِٛ ايػهإ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ 

َكابٌ قسٚز١ٜ إٛاضز إا١ٝ٥ ٖا دعٌ سك١ ايؿطز َٔ إٝاٙ , ايػطٜع

ٚعٓس  1990 عاّ 3ّ 1250إٍ  1960عاّ  3ّ 3300ايعصب١ تٓدؿض َٔ 

ؾه٬ عٔ إٔ مثاْٞ زٍٚ َٔ , 3ّ 981بًػت سك١ ايؿطز  2000عاّ 

َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘ ؼتٌ َطنع ايكساض٠ بٌ أؾكط عؿط٠ زٍٚ ٗ 

 .(2)ايعامل بايٓػب١ يؿش٘ إٝاٙ ايعصب١ 
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ٜٛٗط َٔ شيو سذِ ايتٗسٜسات اييت َٔ إُهٔ إٔ ؽًكٗا ؾش١  

إٝاٙ ؾٗٞ شات تأثرل َباؾط ٗ سٝا٠ اٱْػإ ٚإٕ آثاضٖا قس تهٕٛ 

 ا ٜتطًب ايعٌُ ع٢ً ؼسٜس ٖصٙ ايتٗسٜسات َٚعاؾتٗا.ط١ًٜٛ ا٭َس ٖ

يكس دا٤ ا٭َٔ إا٥ٞ يٝأخص ع٢ً عاتك٘ َٛاد١ٗ َٚعاؾ١ ايتٗسٜسات 

سض٠ إٝاٙ  اييت قس تهٕٛ. , اييت تتعطض شلا ايسٍٚ َٔ خ٬ٍْ 

اييت ّط  َٔ قبٌ زٍٚ إٓبع أٚ ايسٍٚ : ؼسختٗسٜسات خاضد١ٝ (أ

َعاؾ١ َجٌ ٖصٙ ايتٗسٜسات تهٕٛ أَا ٚ َٔ خ٬شلا إكسض إا٥ٞ

بعض اؿا٫ت  ٗ, ا٫قتكازٟػٝاغٞ أٚ ايكاْْٛٞ أٚ نُٔ اٱطاض اي

إعاؾات ايطابع تأخص إٍ َػت٣ٛ نبرل ايتٛتط  عٓسَا ٜكٌ

ٖصا اٱطاض ناْت إٝاٙ َٚكازضٖا غببا ٗ  نُٔ, (1)ايعػهطٟ

َا  ٚأ 1956َٔ أُٖٗا سطب عاّ ات ٚاؿطٚب ايعسٜس َٔ ايٓعاعـ

 نصيو, َكط يتأَُٝٗا قٓا٠ ايػٜٛؼ ٜعطف بايعـــسٚإ ايج٬ثٞ ع٢ً

َٚا سكٌ ٗ َهٝل  ١ًًَٝٚ ايتٛتطات بٌ اغباْٝا ٚإػطب سٍٛ غبت٘

شيو ٜتِ ؾه٬ عٔ , ايسضزٌْٝ بٌ ضٚغٝا ٚتطنٝا ٚايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ

اتٝذٝات ايعػهط١ٜ ؾٝتِ طاض اـط٘ ٚاٱغذلإاغتدساّ إٝاٙ نُٔ 
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أٚ اؽاش َٓابع ٕا١ٝ٥ ٚإػطشات نُٛاْع طبٝع١ٝ اغتدساّ إُطات ا

ؼكٝل ايػٝطط٠ ٚظٜاز٠ عسّ  إٝاٙ نأٖساف عػهط١ٜ ايػا١ٜ َٓٗا

 .(1) ا٫غتكطاض عٓس ايططف إكابٌ

اشلسض إتعُس ٚ ا٭َجٌ: تتُجٌ با٫غتدساّ غرل تٗسٜسات زاخ١ًٝ (ب

عٔ ططٜل  ٚتتِ َعاؾتٗا, ع َؿه١ً ْسض٠ إٝاُٙٝاٙ ؾه٬ عٔ تٛغيً

 زاض٠إ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ؼػٌايصٟ ايتٛد٘ يًػًٛى ا٫دتُاعٞ 

ظٜاز٠ ايٛعٞ إٝاٙ ع٢ً إٔ ٜطاؾل شيو  غت٬ٗىٚتطؾٝس ا إٛاضز إا١ٝ٥

 .(2) يس٣ ا٭ؾدام ٗ ايتعاٌَ َع إٝاٙ

طٜط تك َٔ خ٬ٍإٝاٙ  إذلتب١ عٔ ْسض٠ تٗسٜساتٜتبٌ سذِ اي

َؿه١ً إٝاٙ غتهٕٛ إٔ  ايصٟ ٜؿرل إٍ إتشس٠ يًب١٦ٝ بطْاَر ا٭َِ

 قس تكٌ إٍ َػت٣ٛ َؿه١ً ايطاق١ اييت , نبرل شات تأثرل

سسثت ٗ ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ ٗ إسساخ ايتٗسٜسات 

ؾط اتٛت ًَٝاض ؾدل ٗ ايعامل مل 2.6ؾٗٓاى , ٚايٓعاعات بٌ ايسٍٚ

ؾه٬ , 2007ٓٛٝـ ٚايكطف ايكشٞ ٗ عاّ يًت ١شلِ إٝاٙ إدكك

ًُٝاٙ ٗ غهٕٛ ٝاض ؾدل غٝٛادٕٗٛ انؿانا نبرلا يًَ 1.8 عٔ

َع إٔ ْػب١ إػتؿٝسٜٔ َٔ ايتعٚز بإٝاٙ اضتؿع يًُس٠ , 2025عاّ 
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نصيو اضتؿعت ْػب١ إػتؿٝسٜٔ َٔ % 82 % إ78ٍَٔ  2000 ـ 1990

غت٬ٗى ٖصٙ ايعٜاز٠ ٗ ا٫, %61% إٍ 51ايكطف ايكشٞ َٔ 

يٞ اإٍ غشب سٛ 2025ٚاضتؿاع أعساز إػتؿٝسٜٔ غت٪زٟ عًٍٛ عاّ 

% َٔ كعٕٚ إٝاٙ 18ٙ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚسٛايٞ % َٔ كعٕٚ إٝا50

أَا ١َُٛٓ ايعضاع١ ٚا٭غص١ٜ ايتابع١ يٮَِ , (1)ٗ ايسٍٚ إتكس١َ

ًَٕٝٛ ْػ١ُ  230إتشس٠ ؾتؿرل ٖٞ ا٭خط٣ إٍ إٔ أنجط َٔ 

َٚٔ إتٛقع إٔ , زٚي١ ٜعإْٛ َٔ ؾش٘ َكازض إٝاٙ 26ع٢ً َٛظعٌ 

ٗ ساي١ إدٗاز َا٥ٞ  2015% َٔ غهإ ايعامل ٗ عاّ 65ٜهٕٛ 

ٖا ٜ٪زٟ إٍ إسساخ اخت٫٬ت ادتُاع١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ خطط٠ غتؿاقِ 

إداطط ٚايتٗسٜسات اييت قس تكٌ إٍ ايٓعاعات إػًش١ ا٭َط ايصٟ 

 .(2)ٜس َٔ زٍٚ ايعامل ٜٗسز ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض يًعس

  :(3)َٓٗا, أبعازًا َتعسز٠ َؿه١ً إٝاٙتأخص 
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أٚ ايبعس ايطبٝعٞ ٕٛاضز إٝاٙ َٔ سٝح سذُٗا  :ايبعس اؾػطاٗ (أ

 ٚإػاسات اييت ُط بٗا., َٚكساض تٛاؾطٖا َٚكازضٖا

ٙ ٚأْٛاع٘ ٜهِ سذِ ايطًب ع٢ً إٝا: ايبعس ا٫قتكازٟ (ب

 َٚكساض ايؿذ٠ٛ إا١ٝ٥. 

ٚي١ٝ َٚٛقـ ايكإْٛ ٜأخص طبٝع١ ايع٬قات ايس: ايبعس ايػٝاغٞ (ز

ّ اغتدساَٗا ست ايسٚي١ٝ ؿٌ َؿه١ً إٝاٙ ٚعايسٚيٞ ٚاشلٝآ

 نػ٬ح غٝاغٞ.

إٝاٙ ٚتٛؾرل غبٌ اؿٝا٠ تاٌَ َػتٜٛات ناؾ١ٝ َٔ  إٕ ع١ًُٝ

 إُهٔ سسٚثٗاظَات تب ي ايػٝاغات اي٬ظ١َ يتذاٚظ ا٭ تتطًب

, خًل ايتٛاظٕ بٌ ا٭َٔ إا٥ٞ ٚا٭َٔ ايػصا٥ٞ عٔ ططٜلبػبب إٝاٙ 

َدتًـ ايططم ا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يبًٛؽ  ٚؼػٌ اغتدساّ إٝاٙ

سٜج١ يتٛؾرل إٝاٙ ٚايتٛغع باغتدساّ ايتكٓٝات اؿ, ا٫غتدساّ ا٭َجٌ

َٚٔ ثِ تِٓٛٝ , ػاٙإٝاٙ ٚظٜاز٠ ا٭عاخ بٗصا ا٫ نتك١ٝٓ ؼ١ًٝ

تهٕٛ ٚ )ايػطش١ٝ ٚاؾٛؾ١ٝ(ايكٛاٌْ ٫غتػ٬ٍ إٝاٙ إؿذلن١ 

ًَع١َ يسٍٚ اؿٛض ايٛاسس َا ٜػِٗ ٗ اؿس َٔ استُا٫ت ْؿٛب 

  .(1)ْتٝذ١ ق١ً إٝاٙ ايٓعاعات إػًش١ 
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٭عاخ ايت١ُٝٓ ٗ غتٛنٗٛمل إٍ  تكطٜط إطنع ايسٚيٞ ٜؿرل

اضات ٗ فاٍ إٝاٙ ايصٟ ٜعس قاطط٠ ايتكسّ سذِ ا٫غتجُظٜاز٠ أ١ُٖٝ 

اٱَسازات إا١ٝ٥ عٜاز٠ ا٫غتجُاضات غت٪زٟ إٍ ؼػٌ ؾ ٚايُٓٛ

شلصا ؾإٔ ؾٛا٥س ٖصٙ , زاض٠ إٛاضزٚايكطف ايكشٞ ٚؼػٔ إ

ؼػٌ  ؾعٓس, ا٫غتجُاضات تؿٛم قُٝتٗا ٭ْٗا َطتبط١ عٝا٠ اٱْػإ

ع٢ً ثِ ٣ اٱْتاز شيو اهابٝا ع٢ً َػتٛ ٚطٚف سٝات٘ غٝٓعهؼ

 .(1)ٚايت١ُٝٓ ٬غتكطاض ا١ُٕٗ ي ٖٚٛ اسس ا٭غؼايُٓٛ ا٫قتكازٟ 

إٔ ايتشهِ َٓابع إٝاٙ ٚضٚاؾسٖا أقبح َكسضا ٜبسٚ ٖا غبل 

ايٓعاعات  ٖا ٜ٪زٟ إٍأغاغٝا ُٕاضغ١ ايهػٛٙ ٚا٫بتعاظ 

 أزت إٍ أعاز٠ تطغِٝ اؿسٚز بٌَؿه١ً إٝاٙ  إٔ َع, ٚاؿطٚب

ؾه٬ عٔ إٔ أظ١َ إٝاٙ تعس َٔ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ , ايسٍٚٔ ايعسٜس َ

ؾكس , يذلزٟ أٚناع ايكش١ ايعا١َ ٚاْتؿاض ايؿكط ٚإؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ

يصيو ٜعس , نإ َٚاظاٍ ٚدٛز إٝاٙ وسز أٜٔ ٜعٝـ ايٓاؽ ٚنٝـ

ا٭َٔ إا٥ٞ َٔ ايعٓاقط شات ايبعس ا٫قتكازٟ يٮَٔ ٕا ي٘ َٔ زٚض 

٫غتكطاض َع َا وًُ٘ َٔ أ١ُٖٝ يٓذاح ايع١ًُٝ ٗ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا

 ايت١ُٜٛٓ. 
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 املبثح الجالح
 لألمو العطلسِةالتًدِدات غري 

داطط ٫ ٜهٕٛ ايػ٬ح ٕ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜتعطض ا٭َٔ 

ايتكسٟ شلا , ات شات تأثرل َتعسز ٚطٌٜٛ ا٭َسإِا يتٗسٜسأزا٠ ؾٝٗا 

ٕ ٖصٙ ايتٗسٜسات ٭ ,ٚايتدًل َٓٗا وتاز ؾٗس ٚٚقت نبرلٜٔ

, بعًُٗا أٚ زٕٚ عًُٗاايؿعٛب بإضازتٗا أٚ زٕٚ إضازتٗا تساِٖ ايسٍٚ ٚ

َطاض ٚكتًؿ١ َٔ أُٖٗا ايؿكط ٚا٭تأخص أؾها٫ َتعسز٠  ٖٞٚ

ٚإْٗا , ٚا٭ٚب١٦ ٚايتٗذرل ٚايٓعٚح ٚنصيو ا٫خت٬ٍ ايب٦ٝٞ ٚايؿػاز

١ يتهٕٛ تتػِ بػطع١ ا٫ْتؿاض ٚإٔ آثاضٖا قس تتذاٚظ اؿسٚز ايٛطٓٝ

 إق١ًُٝٝ أٚ زٚي١ٝ.

ًؿ١ أٚشلا ٭غباب كت ْتٝذ١ ٖصٙ ايتٗسٜسات بكٛض٠ عا١َ تهحت

خكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٗ تٛؾرل ؾؿٌ ايدلاَر اؿه١َٝٛ 

اـسَات ايهطٚض١ٜ ٚاؿادات ا٭غاغ١ٝ ٚعسّ ايتُهٔ َٔ ؼكٝل 

ٖٛ عٓسَا ايػبب ايجاْٞ , إطًٛب ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ

١ ٖا هعًٗا عس١ّ ٙ ايسٍٚ سان١ٓ يًٓعاعات ايعٓؿٖٝصتهٕٛ 

 ٚدٛزيتسؾل اي٬د٦ٌ ٚايٓاظسٌ ٚأَانٔ  ًاب٪ض تهٕٛا٫غتكطاض ٚ
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ٚٗٛض ؾبهات ١ َع ٓاظع١ ٚاْتؿاض ا٭َطاض ٚا٭ٚب٦اؾُاعات إت

(1) اؾط١ّ ا١ُٕٛٓ ٚتٛغع ػاض٠ ايػ٬ح ٚإدسضات
ٖا ٜ٪زٟ إٍ , 

اْٗٝاض ا١َٕٛٛٓ ايػصا١ٝ٥ ٚ, ٫دتُاع١ٝايتهايٝـ ا٫قتكاز١ٜ ٚاظٜاز٠ 

ايصٟ غٝكٝب  تسَرلؾه٬ عٔ اي ٚاـسَات ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ

 .يب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚإْٗا٤ غٓٛات َٔ ايعٌُ يبًٛؽ ايتطٛض ٚايت١ُٝٓا

ٚسػب اٯضا٤ إططٚس١ ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٛ إٔ أَا ايػبب ايجايح  

ٞ َجٌ ٖصٙ ايتٗسٜسات ؿإػا١ُٖ بتؿٚايسٍٚ إتكس١َ شلا ايٝس إتٓؿص٠ 

َٔ بٓا٠ أؾهاضٖا يًٛقٍٛ إٍ أٖساف قسز٠  ٚقس عست, ٚاْتؿاضٖا

اييت َٔ أُٖٗا ايػٝطط٠ ٚنُإ اغتُطاض١ٜ اؿكٍٛ ع٢ً إٛاضز 

ٚيتهٕٛ ٖصٙ ايسٍٚ أغٛاقا يتكطٜـ , ا٭ٚي١ٝ َٚكازض ايطاق١

 .(2) َٓتذاتٗا إس١ْٝ ٚايعػهط١ٜ

 َجٌ ٖصٙ ايتٗسٜسات ٚاْتؿاض صٙ ا٭غباب َٚع تكسّ ايٛقتشل ْتٝذ١ 

اقتكازٜا ٚادتُاعٝا ع٢ً اجملتُع  تؿهٌ عب٦ًا أقبشت ايسٍٚ ايٓا١َٝ
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ايهطٚضٟ َعاؾ١  ٚٗٛض زٚاؾع دعًت َٖٔا أغؼ يصيو , ايسٚيٞ

 : (1)َٔ ٖصٙ ايسٚاؾعٚ, ٖصٙ ايتٗسٜسات نُٔ اٱطاض ايعإٞ

زضاى عإٞ بعسّ دس١ٜ اغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايعػهط١ٜ ٖٓاى إ ـ1

سّ ق٬سٝتٗا ٗ ايتعاٌَ َع ايهجرل َٔ ا٭خطاض اؿاي١ٝ ٖا ٚع

 زؾعٗا ٱهاز ٚغا٥ٌ دسٜس٠ ٕٛادٗتٗا.

, ٚٗٛض قٓاع١ عا١ٕٝ بهطٚض٠ ؼكٝل ا٭َٔ نُٔ اٱطاض ايعإٞ ـ2

بسعِ َٔ ايسٍٚ إتكس١َ ٭َِ إتشس٠ ٚإُٓٛات ايسٚي١ٝ ٚقس أخصت ا

دٌ ٝذٝات ايسٚي١ٝ َٔ أبٓٝٗا يٲغذلاتزٚضا أنجط ؾاع١ًٝ َٔ خ٬ٍ ت

 ًٝل ايتٗسٜسات غرل إػًش١ ثِ ايكها٤ عًٝٗا.تك

ٗسٜسات غرل ايعػهط١ٜ أٚ أِٖ ايتٚبٗصا ايكسز ّهٔ ؼسٜس  

 غرل إػًش١ اييت ٜتعطض شلا ا٭َٔ َاًٜٞ:

 أوال: الفكـز

اييت تٛاد٘ ا٭َٔ  كط َٔ أِٖ ايتٗسٜسات غرل إػًش١ٜعس ايؿ

س  ٌٚ  ؾكس, ع٢ً ايت١ُٝٓ ٔ نْٛ٘ عب٦ًاؾه٬ عٚا٫غتكطاض ٭ٟ بًـ
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ٚع٢ً اخت٬ف َؿذلنا ٕدتًـ ايعكٛض ٚا٭ظ١َٓ  ا٫ٖتُاّ ب٘ ًُٖا

٬ف ُْٛٗا ا٫قتكاز١ٜ جملٌُ ايسٍٚ ٚباختايسٜاْات ٚايجكاؾات 

ايؿكط ىتًـ َٔ زٚي١ ؾإٔ عُل ٚاْتؿاض ٘ ايٛقت ْؿـػ ٗ, ٚايػٝاغ١ٝ

اغ١ٝ ٌَ ايػٖٝصا ا٫خت٬ف ٜتأثط َذُٛع١ َٔ ايعٛاإٍ أخط٣ ٚ

قسض٠  ١ٝيهٔ تبك٢ بايسضد١ ا٭غاغ, ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

اؾُعٝات أٚ إُٓٛات , اؿه١َٛ, َجٌ )ا٭غط٠ إ٪غػات ايعا١ًَ

ع٢ً تٛؾرل اؿادات ا٭غاغ١ٝ َٚا ٜطاؾل شيو َٔ َػت٣ٛ  (اٱْػا١ْٝ

٬ٍ نٌ شيو ّهٔ إٔ ؾُٔ خ, ؾط ٚاـسَات ايكش١ٝاايتعًِٝ إتٛ

 .(1)ايؿكط ٚغع١مسز سذِ 

ات ٚايػٝاغات َٔ أِٖ أغباب تؿؿٞ ايؿكط ٖٛ نعـ اٱزاض 

ٗ خًل إٛاظ١ْ بٌ اٱْؿام ٗ فاٍ تٛؾرل ٚايدلاَر اؿه١َٝٛ 

ٚايكش١ ٚايتعًِٝ ٚتؿعٌٝ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ  اؿادات ا٭غاغ١ٝ

٢ ْؿام ٭غطاض احملاؾ١ٛ عًٜاز٠ َعس٫ت ايُٓٛ ٚبٌ تٛدٝ٘ اٱٚظ

, ايٓٛاّ ٚبايتشسٜس َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ با٭ْؿام ايعػهطٟ ٚا٭َ ي

١ اييت ٜؿطنٗا اشلٝهًبطاَر اٱق٬ح ٚإعاز٠  ت٪زَٜ٘ا قس  ؾه٬ عٔ
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إتُج١ً بٓو ايسٚيٞ ٗ ظٜاز٠ ضقع١ ايؿكط قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ٚاي

بإدباض اؿهَٛات ع٢ً تب ي بطاَر خؿض اٱْؿام ايعاّ ٚخكٛقا 

 .(1) ت ٚايسعِٗ فاٍ إعْٛا

إؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  ايؿكط إٍ ٚٗٛض اْتؿاض ٜ٪زٟ

ؾطا٥ِ َجٌ ايتػٍٛ ٚايبػا٤  ٞايساؾع ا٭غاغٚظٜازتٗا يٝهٕٛ بصيو 

خكٛقا ٝع ا٭عها٤ ٚاٖط٠ بٚايتؿهو ا٭غطٟ ؾه٬ عٔ 

ُٛعات ٖٚٛ ٜػِٗ بتٛؾرل ا٭ضن١ٝ اي٬ظ١َ يتؿهٌٝ اجمل, ٮطؿاٍي

إػًش١ اييت تعٌُ ع٢ً تكٜٛض ا٭َٔ غٛا٤ يًبًس ْؿػ٘ أّ ْكً٘ إٍ 

زٍٚ اؾٛاض ٖا هعٌ إٛنٛع شات بعس إقًُٝٞ ٚقس ٜكٌ إٍ 

 . (2)إػت٣ٛ ايسٚيٞ 

 َعسٍ ايؿكط ايبؿطٟ 2008 ـ2007تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ  ٜبٌ

 2004ـ٠1990 ٚؾل خطٛٙ ايؿكط ايٛط١ٝٓ ٚيًُسٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً 
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ٚقس غذًت أع٢ً ْػب١ ؾكط بايٓػب١ يًسٍٚ , % 34.2إش ناْت ايٓػب١ 

أَا أقٌ ْػب١ ؾكط ؾهاْت ٗ , %71.3ايٓا١َٝ ٗ َسغؿكط إش بًػت 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٕ ع١ًُٝ َهاؾش١ ايؿكط , (1) %4.6ايكٌ ٚبًػت 

يؿو  َٚػأي١ أغاغ١ٝ تعس قه١ٝ إْػا١ْٝ إ٫ إْٗا تدلظ نهطٚض٠ ًَش١

, ٗا إٍ سس َاـِٗ بٚايٓعاعات اييت ٜػ ايتٗسٜساتاٙ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٫ضتب

ط ايصٟ ٚنعت٘ ا٭َِ إتشس٠ إظاي١ ايؿك تهح شيو َٔ خ٬ٍ بطْاَرٜٚ

 :(2) إتهُٔ

 يًُٛاطٌٓ َٔ تعًِٝ ٕ ايكها٤ ع٢ً ايؿكط ٚؼكٝل ايطؾاٙإ أ(

ؾرل ؾطم اي تٌٝ ايهجرل َٔ إٛاقـ ـٌ ٜ٪زٟ إٍ ْعع ؾعُٚقش١ ٚتٛـ

 ا٭َٔ. ط٠ اييت َٔ إُهٔ إٔ ت٪زٟ إٍ ظععع١إتؿذ

ٕ بطاَر ايكها٤ ع٢ً ايؿكط ٜٓبػٞ إٔ ؼتٟٛ ع٢ً ضؾع زضد١ إ (ب

ايٛعٞ ٚإؾاع١ ضٚح ايتػاَح ٚايتعإٚ ٚإ ٜهٕٛ شيو َٔ خ٬ٍ 

 بطاَر ايتٛع١ٝ اـاق١ بتػ١ٜٛ ايٓعاعات َع بطاَر ايكها٤ ع٢ً ايؿكط.

خ٬ٍ ايٓعاعات َٚٔ  ٕ بطاَر اٱق٬ح ٚإعاز٠ ايبٓا٤ بعسإ (ز

ت٪زٟ إٍ تكًٌٝ َػا١ُٖ ايؿكط ٗ زفٗا بدلاَر َهاؾش١ ايؿكط 
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 ْؿٛب ايٓعاعات ٚتٗسٜس ا٭َٔ.

هٕٛ ٖٓاى بطاَر ٚط١ٝٓ تػاعس ؾه٬ عٔ شيو ٜٓبػٞ إٔ ت

اييت ٜؿذلض إٔ تتهُٔ ايسٚيٞ إبصٍٚ يبًٛؽ ٖصا اشلسف اؾٗس 

ٚاؿكٛم كسضات ٚتؿعٌٝ اي, ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ يكاحل ايؿكطا٤

ٚاؿان١ُٝ يكاؿِٗ َع تٛؾرل اـسَات ا٭غاغ١ٝ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 

ٚإ ٜتٛاؾل شيو بإط٬م  غٛا٤ ٗ ايكش١ أّ ايتعًِٝ أّ اـسَات ايعا١َ 

ٚظٜاز٠ سذِ ا٫غتجُاض ايعاّ ٗ ضأزلاشلِ , ايطاقات اٱْتاد١ٝ يًؿكطا٤

ٌ  ,ايبؿطٟ ٚتك١ٜٛ ؾطقِٗ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٍٛ اٱْتاد١ٝ ٚقب

 .(1)نٌ شيو ؾإ َهاؾش١ ايؿكط تعس قه١ٝ أخ٬ق١ٝ

ٖٚٛ  س ا٭َٔ ٚا٫غتكطاضٜتٗسٜتهح ٖا غبل إٔ يًؿكط أثطًا ٗ 

ٚإ , ا٭َطاضٚ َٔ خ٬ٍ اْتؿاض ا٭١َٜٝؿهٌ عب٦ًا ع٢ً ايت١ُٝٓ 

إػاعسات إكس١َ َٔ قبٌ ايسٍٚ إام١ أٚ ا٭َِ إتشس٠ ٜٓبػٞ إٔ 

ٚإ تهٕٛ سػب اؿاد١ ٚيٝؼ ع٢ً  ,تٛد٘ يًٓاؽ ٚيٝؼ يًسٚي١

إش إٔ ايؿكط ٗ أٟ َهإ ٜٗسز ا٫غتكطاض , أغاؽ ايع٬قات

 ٚايطؾا١ٖٝ ٗ نٌ َهإ.
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 األمـزاض واألوبئة :ثاىيا

اييت ٜعٌُ ا٭َٔ ع٢ً تٛؾرلٖا ٚؼكٝكٗا إسس٣ ايسعا٥ِ ا٭غاغ١ٝ 

ٚتٗسٜس ا٭َطاض كاطط اح ايبؿط ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا َٔ ٖٞ ٓا١ٜ أضٚ

اؾطٙ بايكسض٠ ؾاٱُٖاٍ ٗ اؾاْب ايكشٞ ٚعسّ تٛ, ١٦ا٭ٚبٚ

ٖٚٞ ا٭نجط خططا  ٚايهؿا٠٤ إطًٛب١ تعس تٗسٜسا يٮَٔ ٚايت١ُٝٓ

طاض ٚتٗايو ايٓٛاّ إٕ اْتؿاض ا٭َ ٕػاغٗا بأضٚاح ايٓاؽ َباؾط٠.

غتكطاضٖا ٕػاُٖتٗا تأثرل ع٢ً طبٝع١ اؿٝا٠ ٚا ايكشٞ غٝهٕٛ شا

اييت تتذػس ٗ ايُٓٛ ١ ٚا٫دتُاع١ٝ تػرلات ا٫قتكازٜإباخت٬ٍ 

ا٫قتكازٟ ٚغٛم ايعٌُ ٚايهطا٥ب ٚاٱغهإ ٚايٓعٚح ٚإػت٣ٛ 

ا٭َطاض نصيو ا٭ٚب١٦ تؿهٌ ا٭ْٛاع اؾسٜس٠ َٔ ٚ, ايتعًُٝٞ

 .(1) خكٛقا ايعامل ايٓاَٞإتؿؿ١ٝ تٗسٜسا نبرلا يًُذتُع ايسٚيٞ 

١ُٛ ايكش١ ايعا١ٕٝ أِٖ ا٭غباب اييت تػِٗ ٗ تطزٟ سسزت َٓ

 ثِ تٗسٜس ا٭َٔدٛاْب اؿٝا٠ نٌ  ٗايٛنع ايكشٞ ٖا ٜ٪ثط غًبا 

                                         



  الػصل األول: اإلصار التؿفقدي وادػاهقؿي لألمن والتـؿقة ...................... 36

٣ٛ ا٫غتجُاض ٗ ايكطاع انؿاض َػتٚا٫غتكطاض شيو عٔ ططٜل 

 ٖٛ َابكٛض٠ غرل َتٛقع١ ٚٚايتػرلات ايػٝاغ١ٝ اييت تططأ , ايكشٞ

خكٛقا ٗ ايسٍٚ يٛقا١ٝ٥ ٚا عطق١ً اٱدطا٤ات ايكش١ٜٝ٪زٟ إٍ 

ؿاٍ بؿهٌ َؿاد٧ ايٓا١َٝ )َجٌ قطاض إٜكاف ايتًكٝح نس ؾًٌ ا٭ط

  ٖٚٓاى سا٫ت, ِٗ باْتؿاض إطض َٔ دسٜس(ٗ ْٝذرلٜا ٖا أغ

ؼطّ ايػهإ َٔ ا٫غتؿاز٠  إشايكطاع ٚايٓعاعات زاخٌ اجملتُعات 

 اٚأخرل, َٔ اـسَات ايكش١ٝ يكعٛب١ ٚقٛشلا ٗ َجٌ تًو ايٛطٚف

 .(1) قسضات اؾٗاظ إٓاعٞ ٗغ٤ٛ ايتػص١ٜ ٚأثطٖا 

ايعا١ٕٝ سذِ ايهشاٜا ٗ ١َُٛٓ ايكش١  تأنٝسا يصيو بٝٓت

ؾكس أزت , ايٓاتر عٔ ايككٛض ٗ ايتعاٌَ َع ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ايعامل 

٬ٌَٜ طؿٌ  9.6َِٓٗ  2005ٗ عاّ ًَٕٝٛ ؾدل  58مٛ إٍ َٛت 

ًَٕٝٛ ؾدل تكٌ  35.7ٔ ؾه٬ عغٓٛات  تكٌ أعُاضِٖ عٔ ٔؼ

ٍ ٗ سٌ إٔ اْتؿاض َطض ا٬ٕضٜا ٜ٪زٟ إ, (2) غ١ٓ 70أعُاضِٖ عٔ 

ّٛتٕٛ بػبب ٖصا إطض  َٕٔ سكاز أضٚاح ًَٕٝٛ ؾدل غٜٓٛا ٚأ

, غٔ اـاَػ١ مل ٜبًػٛاأيـ طؿٌ  800 َِٓٗ% َٔ أؾطٜكٝا 95ِٖ 
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ٗ سٌ إٔ عسز , (1) ندل َطض ؾتاى ٗ ايعاملس ثايح أيصيو ٜع

نٌ َٓاطل ايعامل ٗ بؿهٌ نبرل كابٌ َطض ا٫ٜسظ ٜعزاز إ

 22.5بًػت اٱقابات ٗ أؾطٜكٝا ٚدٓٛب ايكشطا٤  2007ؾؿٞ عاّ 

ٛب ٚدٓٛب ؾطم آغٝا ٚؾطم آغٝا بًؼ عسز إكابٌ ًَٕٝٛ ٚٗ دٓ

ًَٕٝٛ  1.3ُاي١ٝ ؾهاْت اٱقابات أَا ٗ أَطٜها ايؿ, ٬ٌَٜ 4.8

 .(2)ًَٕٝٛ 1.8ؾهاْت اٱقابات  نصيو اؿاٍ ٗ أَطٜها أ٫ت١ٝٓٝ

خكٛقا  ايهٛازض ايطب١ٝاؾاْب اٯخط إتعًل بانؿاض أعساز 

ٜٛدس  إش اْتؿاض ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ ععظ َٔٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖٛ َا 

ٗ سٌ ٗ ايسٍٚ إتكس١َ أَاّ , َٛاطٔ 6000طبٝب ٚاسس يهٌ 

 َكساض ايٓكلًا ا٭َط ايصٟ ٜبٌ َٛاطٓ 250نٌ طبٝب ٖٓاى 

 .(3) ْكل ا٭زٚات ٚا٭ز١ٜٚؾه٬ عٔ اؿاقٌ ٗ ايهٛازض ايطب١ٝ 

ظٜاز٠ اٱْؿام  ١َُٛٓ ايكش١ ايعا١ٕٝ إٍ إٔ زضاغاتتؿرل إسس٣ 

                                         



ل األول: اإلصار التؿفقدي وادػاهقؿي لألمن والتـؿقةالػص ...................... 40   

غٛف  2015ـ2007% يًُس٠ 2% إٍ 1َٛٞ ع٢ً ايكش١ َا بٌ اؿه

 هابًٝاإ ٖا غٝٓعهؼ ٬ٌَٜ ؾدل نٌ عاّ 8بإْكاش سٝا٠  ػِٗت

. نُا سسزت ١َُٛٓ ايكش١ ايعا١ٕٝ اٱدطا٤ات (1) ع٢ً ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

 ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ تطبٝل إطًٛب تٛاؾطٖا يتشكٝل ا٭َٔ ايكشٞ

 .2005ايًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ يعاّ

يطقس ٚاٱْصاض ظٜاز٠ سذِ ايتعإٚ ايعإٞ ٗ فاٍ اؾه٬ عٔ  

تشكٝل ا٫ٖتُاّ ايسٚيٞ ب ظٜاز٠ َع, َطاضعسٚخ ايهٛاضخ ٚا٭

١ٝ يًكطاع ايتطٛض ٚايتعإٚ ٗ فاٍ بٓا٤ ايكسضات ٚايب١ٝٓ ايتشت

َٔ ثِ تؿعٌٝ ايتعإٚ بٌ ايكطاعات إدتًؿ١ , ايكشٞ ٗ ْٝع ايسٍٚ

١ٕٝ اي٬ظ١َ زاخٌ اؿه١َٛ ٚضؾع َػت٣ٛ ايتدكٝكات ايٛط١ٝٓ ٚايعا

 .(2) ٬ُت ايٛقا١ٜيًتسضٜب ٚايطقس ٚايكٝاّ ع

ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ َٔ ايعٛاٌَ شات ايتأثرل  ا تكسّ إٜٔتهح ٖ

ٕ تطزٟ ايٛنع ايكشٞ ٚاْتؿاض ٚا٫غتكطاض ٭ َٔٗ ا٭إباؾط 

اييت قس  ضٚاحا٭ ايهجرل َٔ ا٭َطاض ايػاض١ٜ ٚغرل ايػاض١ٜ تعٖل

ؾه٬ عٔ إٔ , تهٕٛ أنجط َٔ نشاٜا ايٓعاعات ٚاؿطٚب

ٖا ٜػتًعّ تعاْٚا  َعاؾتٗا ؼتاز إٍ ايٛقت ٚاؾٗس ايهبرلٜٔ

 عإٝا يًشس َٔ ا٭خطاض ٚايٓتا٥ر اييت ت٪زٟ إيٝٗا ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦.
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 ثالثا: اخلـلل البيئي

اييت تػِٗ ٗ تٗسٜس ا٭َٔ  عٛاٌَاـًٌ ايب٦ٝٞ َٔ اي ٜعس

ؼتٟٛ ٚتٗتِ بهٌ ايع٬قات ؾايب١٦ٝ , ١ٚا٫غتكطاض زاخٌ ايسٚي

ٕ اٱْػإ ٚ٭, ٝط١ بٗاايكا١ُ٥ بٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚايعٛاٌَ احمل

ْػإ ٖٛ ايٛقٍٛ ّجٌ ق١ُ ٖصٙ ايها٥ٓات ٖا دعٌ اشلسف ا٭ِٖ يٲ

َٔ بعس إٔ ا٭ا ؼكٝل ايتكسّ ٚبًٛؽ خ٬شل إٍ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ يٝتُهٔ َٔ

 .وكل اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

ٍ ٜأخص اـًٌ ايب٦ٝٞ أؾها٫ َتعسز٠ َٓٗا َا وسخ ْتٝذ١ ا٫خت٬

ٙ , ايذلب١, بأٟ َهٕٛ َٔ َهْٛات ايب١٦ٝ )إا٤ اشلٛا٤( ٖا هعٌ ٖص

ٚتأثرل شيو ٗ ايِٓٛ ايب١ٝ٦ٝ َٚٔ , إهْٛات غرل قاؿ١ ي٬غتعُاٍ

ٞ , بعس ٗ غرل ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚبًٛؽ ا٭َٔ أٚ ع٢ً ؾهٌ إدٗاز ب٦ٝ

ٚضَا ٜهٕٛ , (1)ايصٟ ٜٓتر عٔ اغتدسّا َؿطٙ ٚغرل أَجٌ يًطبٝع١ 

ططٜل ايكسَات ايب١ٝ٦ٝ سٝح ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ نايع٫ظٍ اـًٌ عٔ 

ٚا٭عاقرل ٚايؿٝهاْات ٚاؾؿاف ٚايتػرل إٓاخٞ ٚنصيو اؿطٚب 

 . (2)ٚايٓعاعات َٚا ؼسث٘ َٔ تسَرل ٬ٖٚى يًُٛاضز ٚايب١٦ٝ 
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خط ٗ تعاٜس بآبؿهٌ أٚ  ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭غباب إٔػاُٖ٘

ٛغع اـًٌ ايب٦ٝٞ َٚس٣ تأثرلٙ ٗ فٌُ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚت

ٚأْٗا عٛاٌَ تػاعس ع٢ً ٚٗٛض ٚظٜاز٠ إداطط , ٚا٫دتُاع١ٝ

ا٫ػاٖات ايػًب١ٝ ٗ  َٓٗا, ٚايتٗسٜسات احملت١ًُ يٮَٔ ٚايت١ُٝٓ

طاؾكٗا َٔ غٝاغات ت١ُٜٛٓ قاقط٠ خكٛقا ا٫قتكاز ايعإٞ َٚا ٜ

َا ٜٛيسٙ َٔ نػٛٙ ع٢ً ٚ ايػهاْٞايُٓٛ  نصيو, يًسٍٚ ايٓا١َٝ

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ إػتٗسف َٚا ٜ٪زٜ٘ ؾه٬ عٔ , قتكازات ايب١٦ٝا

ايتطٛض ٚأٜها , ايب١٦ٝ اغتٓعاف يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚتسَرل َٔ

ٚأخرلا , ع٢ً ايب١٦ٝ َٚا ىًؿ٘ َٔ إنطاضايتهٓٛيٛدٞ ايٛاغع 

ٌ يتسَرل ايب١٦ٝ َٔ اد ايػًٛى اٱْػاْٞ اـاط٧ ٖٚٛ َا ٜسؾع

  .(1) ايػهٔ(, ايػصا٤, اؿكٍٛ ع٢ً اؿادات ٚإؾباعـٗا )ايطاق١

ٗ  ؼكٝل  أَا ايتهايـٝ ايٓا١ْ عٔ ا٫خت٬ٍ ايب٦ٝٞ ايصٟ ٜ٪ثط

١ٝ ؾتٛٗط َٔ خ٬ٍ ايتػرل إٓاخٞ ٚتٓاقل , ا٫غتكطاض َٚٔ ثِ ايتُٓ

ٛا١ٝ٥ ٚا٫غتٓعاف اؿاقٌ يًُٛاضز  طبك١ ا٭ٚظٕٚ ٚتسَرل ايػابات ا٫غت

تا٥ر ع٢ً  ,ايطبٝع١ٝ  ْ ٛاضخ ايطبٝع١ٝ َٚا ٜطاؾكٗا َٔ ؾه٬ عٔ ايه
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ؾاـطط ٜتُجٌ باغتُطاض تأدٌٝ اؾٗٛز إػتسا١َ ؿُا١ٜ , إس٣ ايبعٝس

ٗا ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ ١ٝ, ايب١٦ٝ  ٚايتُٓ  ٔ تطًب , ٕا شلا َٔ أثطٗ  بًٛؽ ا٭َ ٖاٜ 

ٔ ايكَٛٞ ٔ اعتباضات ا٭َ ٞ نُ ـًٌ ايب٦ٝ ِ تب ي َٛنٛع ا ت  .(1)إٜٔ 

ايتهايٝـ  ١ َتٛغ٘ا يصيو قسض ايبٓو ايسٚيٞ قُٝتأنٝس

ٕٛاد١ٗ ايتػرلات إٓاخ١ٝ اييت ؼتادٗا ايسٍٚ ناغتجُاضات  اٱناؾ١ٝ

عاّ  تكسٜطاتٚؾل ع٢ً يٛسسٖا نأسس أؾهاٍ اـًٌ ايب٦ٝٞ ٚ

إسس٣ ايسضاغات إٕ  تٗ سٌ أٚٗط, ًَٝاض ز٫ٚض 30 عٛايٞ 2005

يعاّ  ثاض تػرل إٓارٯ سذِ ايتٌُٜٛ ايؿٛضٟ ٫لاظ عًُٝات ايكس

ض يًسٍٚ شات ًَٝاض ز٫ٚ 2.2ٚ ًَٝاض ز٫ٚض 1.1بٌ  أٜها ٖٞ 2005

ز٫ٚض  اتًَٝاض 7.7بٌ َا يًسٍٚ ايٓا١َٝ ؾكسض إبًؼ ايُٓٛ إٓدؿض أَا 

 . (2) ًَٝاض ز٫ٚض 33ٚ

ٜتطًب ا٭َط , ثِ ا٭َٔتكًٌٝ إداطط ٚؼكٝل ا٫غتكطاض ٭دٌ 

ْػإ دسٜس٠ يًتعاٌَ َع ايب١٦ٝ َٔ قبٌ اٱهاز أغايٝب ايعٌُ ع٢ً إ

ٕ ٖسف ٭, تهٕٛ أنجط غ٬َا ٚأَٓا ٚيس١َّٛ اؿٝا٠ يًططؾٌ

ؼكٝل ا٫غتكطاض ٚٓا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ د١ٗ ٚايٛقٍٛ إٍ ٖٛ اٱْػإ 

َعس٫ت ايُٓٛ ا٫قتكازٟ إطغٛب١ َٔ د١ٗ أخط٣ ٖا دعًُٗا 
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ض٠ اٱْػإ ؾكس, نطٚضتٌ َتساخًتٌ إٍ داْب نُْٛٗا َتٓاؾػٌ

ع٢ً ا٫غتُطاض ٗ ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ يًٛقٍٛ إٍ ايطؾا١ٖٝ 

ل ا٫غتدساّ ع٢ً قسضت٘ ٗ ؼكٝ ١ٝغٛف ٜعتُس بايسضد١ ا٭غاغ

َٔ إٛاضز ايطبٝع١ٝ اييت ُجٌ ا٭غاؽ  ايػًِٝ يًب١٦ٝ َٚا َتٛاؾط

 .(1)يًٓٗٛض ٚايتطٛض

َٔ أخطط  ٜعس اـًٌ ايب٦ٝٞ ايٓاتر عٔ كًؿات ايتطٛض اؿهاضٟ 

 ٘ ٔ َػاُٖت إؿه٬ت اييت تعٝؿٗا اٱْػا١ْٝ ؾٗٛ ٜٗسز ا٭َٔ ؾه٬ ع

تُجٌ بتًٛخ اشلٛا٤ ٚإا٤ ٚايذلب١, ٗ عطق١ً ايدلاَر ايت١ُٜٛٓ , ٖصا اـًٌٜ 

شلصا ؾإ غ١َ٬ ايب١٦ٝ تؿهٌ ا٭غاؽ ايؿعًٞ ٱزا١َ اؿٝا٠ ٖا 

  ٜتطًب اؽاش َٛقـ َٚؿاضن١ عا١ٕٝ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً َهْٛاتٗا.

 رابعا: اهلجــزة والتهجري

ت٪زٟ اشلذط٠ ٚايتٗذرل أٚ ايٓعٚح زٚضا َ٪ثطا ٗ إسساخ ا٭ظَات 

ػًش١ اييت ٜتعطض شلا ا٭َٔ إغرل ايتٗسٜسات  طاضإنُٔ 

 ًٓعاعات ٚايكطاعاتؾٗٞ أَا ضز ؾعٌ أٚ ْتٝذ١ ي, تكطاضٚا٫غ

ٚقس تهٕٛ , اؿطٚب أٚ أْٗا قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ا٫خت٬ٍ ايب٦ٝٞٚ
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 ايػٝاغ١ٝ.ناع ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚيذلزٟ ا٭ْٚتٝذ١ 

اشلذط٠ ٗ ايػابل ناْت سطن١ َٛد١ٗ شات أبعاز قسز٠ َٔ 

 ٔ خ٬ٍ ا٫ْط٬م ٚايٛقٍٛ يهٔ ايّٝٛ اخص أعساز إٗادطٜٔ ٚإٗذطٜ

٪زٟ إٍ , ايصٜٔ يسِٜٗ اضتباطات ق١ٜٛ بػرل ٚطِٓٗ ا٭ّ ٜعزاز  ٜ ٖا

ٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚٗٛض عسّ ايذلنٝع ٗ ايع٬قات ايػ

 .(1)ٚست٢ ايجكاؾ١ٝ غٛا٤ ٗ ايسٚي١ ا٭ّ أّ ٗ ايسٚي١ إهٝؿ١

 ٜتهح اثط اشلذط٠ ٚايتٗذرل َٔ خ٬ٍ اؿا٫ت ايج٬خ اٯت١ٝ.

ٚأنجطٖا تعطنا بايبؿط  : تعس أنجط ا٭ْٛاع إ٬َٜااؿاي١ ا٭ٍٚ

يعٓـ تتِ عٔ ططٜل ايتٗذرل ٚايٓعٚح بػبب ا٭ضٚاح ايٓاؽ ؾٗٞ 

ٚايٓعاعات إػًش١ ٖا هعٌ ع١ًُٝ ايٓعٚح ٚايتؿطز ٚغ١ًٝ يتٛغٝع 

َٔ سٝح عسز إٓاطل ٚايسٍٚ اييت زا٥ط٠ ايتأثرل شلصٙ ايٓعاعات 

ؾًِ ٜعس ايٓاظسٕٛ ٜعإْٛ ٚسسِٖ َٔ إداطط بٌ , ٗاكٝبٗا كًؿاتت

َع , اظزازت كاطط ايٓعاعات ٚاْتكًت إٍ ايسٍٚ إػتكب١ً أٚ إهٝؿ١

ػا١ٜ ا٭غاغ١ٝ شل٪٤٫ ا٭ؾدام ٖٞ ٓا١ٜ أضٚاسِٗ َٔ إداطط إٔ اي

ٕ ٚقٛشلِ إٍ إٓاطل اؾسٜس٠ اييت ٜتعطنٕٛ شلا ٗ أٚطاِْٗ إ٫ أ
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ٍ  ٠دسٜس ته٬ٛض َؿِٗ ٗ ٜٚٗػ يًبًس إهٝـ َٓٗا اْتؿاض ٚاْتكا

اٱٜسٜٛيٛدٝات إتكاضع١ ٚإتشاضب١ َع َا ٜطاؾكٗا َٔ اْتكاٍ يٮغًش١ 

ؾه٬ عٔ إٔ ع١ًُٝ اشلذط٠ ٚايٓعٚح تػِٗ بإسساخ عدل اؿسٚز 

 ٍ إٓاؾػ١ ع٢ً إٛاضز ٚؾطم ايعٌُ ٖا ٜؿهٌ أظ١َ إناؾ١ٝ يًسٚ

ٔ (1)إػتكب١ً . ٜطاؾل شيو اضتؿاع َعسٍ اؾطا٥ِ عٓس إٗادطٜ

ٚتذلنع ٖصٙ اؾطا٥ِ بكٛض٠ عا١َ ٗ عًُٝات ايػطٛ , ٚايٓاظسٌ

١ ٚا٫عتسا٤ ٚتٗسٜس ايٓاؽ ٚايػطق١ ٚؽطٜب إُتًهات ايعا١َ ٚاـاق

إٕ َا ٜعٜس َٔ ٖصٙ اٱسساخ ٖٛ ععٍ ايٓاظسٌ , بايكتٌ إتعُس

ٚاي٬د٦ٌ ٗ أسٝا٤ غه١ٝٓ ٚكُٝات تكع ٗ أططاف إسٕ ا٭َط 

ايصٟ ظاز َٔ قعٛب١ تأقًُِٗ َع اجملتُعات اؾسٜس٠ يٝهْٛٛا عب٦اً 

 . (2)َهاؾا ٱسساخ إداطط ٚغٝاب ا٭َٔ 

 2005ذط٠ ايسٚي١ٝ إٕ عسز إؿطزٜٔٗ  ايعامل يعاّ تبٌ ١َُٛٓ اشل 

١ًٖٝ  23.7ٜبًؼ  ٕٛ ؾدل َِٓٗ َٔ ؾطٳ بػبب ٬ٜٚت اؿطٚب ا٭ ًَٝ

ؿػ٘ قس بًؼ  كؿِٗ  12.7ؾهإ عسز ايؿاضٜٔ يًعاّْ  ٕ ٭د٤ٞ ْٚاظحْ  ًَٝٛ

ٛا إٍ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطِٖ , تكطٜبا َٔ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ مل ٜكً

ٕ َٔ ابتعاظ ٚنػ٘ َٔ قبٌ ؾه٬ عٔ َا ٜتعطض ي٘ ايٓاظس ٚاي٬د٦ٛ  ٕٛ
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نٛح عٔ ططٜل ػٓٝس ا٭طؿاٍ , اجملاَٝع إتشاضب١ ٜٛٗط شيو ٛب

تؿاض ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ ٚظٜاز٠ عسز ايؿتٝات  ْٚا ٚايؿباب نُكاتًٌ 

ات ا٫ْتٗاى اؾػسٟ تعطنٔ يعًُٝ اتٜٞ  نُٔ ٖصا اٱطاض دطت ٗ , ايًٛ

ات إدٗاض ؿٛايٞ  ًُٝ إؿطزات ٖٚٔ زٕٚ غٔ  % َٔ ايؿتٝات80يٝدلٜا ع

اَػ١ عؿط٠ نصيو اؿاٍ َا دط٣ ٗ أٚغٓسا إش قسض إٔ أنجط َٔ  ـا

كل إٓاع١ ا٫ٜسظ 75  .(1)% َٔ ايؿتٝات قس أقي َطضْ 

َٔ ٜ٪زٟ زٚضا  َِٕٓٗ ٜبك٢ َع َا ٜتعطض ي٘ ايٓاظسٕٛ ٚاي٬د٦ٛ 

ّ َعًٜٓٛا أ ًاغٛا٤ نإ ٖصا ايسعِ َازٜ, زاعُا يًذُاعات إتشاضب١

ٜٛٗط عٔ ططٜل ْع ايتدلعات إاي١ٝ ٚإاز١ٜ  ا غٝاغًٝا ٖٚٛ َاٚضَ

ٜعس زعُا اقتكازٜا عٴس  ٖٛ َاٚ, يًُذُٛعات إتشاضب١ زاخٌ ايسٚي١

أَا ايسعِ ايػٝاغٞ , َٔ ايعٛاٌَ اؿازل١ شلا بعض ايٓعاعات ٗ

ؾٝهٕٛ بتؿعٌٝ قهاٜا اي٬د٦ٌ يٝتِ اغتدساَٗا يًهػ٘ ع٢ً 

ُط بٗا اجملاَٝع بايٓتٝذ١ ؾهٌ ا٭سساخ اييت , (2)ٕتشاضب١ا٭ططاف ا

ٖٞ إ٫ عٛاٌَ تٗسز ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض  َا, ِٗ ب٘ أٜهاايٓاظس١ َٚا تػ

  .َٚٔ ثِ ايت١ُٝٓ غٛا٤ يسٚشلِ أٚ يًسٍٚ إػتكب١ً
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ٛقت ٗ ايٜض ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ِٗ بتكٛ: اييت تػاؿاي١ ايجا١ْٝ

ذرل بػبب ا٫خت٬ٍ ايٓعٚح أٚ ايتْٗؿػ٘ تعطقٌ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٖٞ 

ؾايتكشط ٚاؾؿاف ٚا٫ستباؽ اؿطاضٟ نصيو ايهٛاضخ , ايب٦ٝٞ

, ايب١ٝ٦ٝ إؿاد١٦ تعس أندل ؼٍس ب٦ٝٞ ٜ٪زٟ إٍ ٖذط٠ ٚاغع١ ايٓطام

إش إٔ ايتكشط ٚسسٙ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٜٗسز ثًح غهإ ايعامل أٟ َا 

ًَٕٝٛ ؾدل خ٬ٍ  50ٜعازٍ ًَٝاضٟ ْػ١ُ ٖٚٛ ٜسؾع إٍ ْعٚح 

ؾه٬ عٔ إٔ ٖصٙ ا٫خت٫٬ت تعٌُ ع٢ً , ط غٓٛات إكب١ًايعؿ

ؾكسإ ا٭ضض ٱْتادٝتٗا ٚإسساثٗا تسٖٛضا ب٦ٝٝا ؾٗٞ تعٜس َٔ 

ا٭ؾدام ايصٜٔ ايتٗسٜسات ٚإداطط اييت تٛاد٘ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ٚ

  .(1) ايب١٦ٝ ٍ ايب٦ٝٞ ٜطًل عًِٝٗ ٫د٦ٜٛؿطٕٚ بػبب ا٫خت٬

تٓبع َٔ ايؿطم اؿاقٌ ٗ ايٛاقع  : ٖٞ اشلذط٠ اييتاؿاي١ ايجايج١

ٚا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ٚايجكاٗ بٌ زٚي١ إػازض٠ ٚايسٚي١  ا٫قتكازٟ 

ػب١ نبرل٠ َٔ ايهؿا٤ات , إهٝؿ١  ْ ٖصا ايٓٛع َٔ اشلذط٠ ٜهِ

ايع١ًُٝ ٚا٭ٜسٟ ايعا١ًَ إاٖط٠ ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ نصيو 

ِٗ  ايطًب١ ايصٜٔ ٜصٖبٕٛ ٱغطاض ايسضاغ١ ٫ٚ  .(2)ٜعٛز بعهِٗ يبًسْا

إٍ إٔ ٖٓاى  نُٔ ٖصا اٱطاض ١َُٛٓٝ١ ايعٌُ ايسٚي أؾاضت
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ا٬ٌٕٜ َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ ٜعدلٕٚ نٌ عاّ اؿسٚز ايٛط١ٝٓ عجا 

ؾكس , ٌ عٝـ أؾهٌ ٭غط١ِٖ أٚ عٔ غبعٔ ؾطم عٌُ ٥٫ك

إغذلاتٝذ١ٝ يًبكا٤ ٚؼػٌ ايٛنع إعاؾٞ يًعسٜس أقبشت اشلذط٠ 

 .(1) خكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١ََٝٔ ا٭غط 

ٗ عطق١ً ايتطٛض ٚؼكٝل زٚضا نبرلا إٕ ايتٗذرل ٚاشلذط٠ ت٪زٜإ 

ٜتهح شيو َٔ اٯثاض ٚايتهايٝـ , قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝا٫ا٭ٖساف 

أّ إهٝؿ١ غٛا٤ زٍٚ إػازض٠  اييت تتشًُٗا ايسٍٚإاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ا٭َط ايصٟ ٜتطًب دٗسا , َٔ٭ٚتأثرل شيو ٗ ايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ثِ ٗ ا

زٚيٝا ٕعاؾ١ َؿه٬ت ايتؿطز ٚايٓعٚح ٚاشلذط٠ ؾُعاؾتٗا تعٌُ 

 . ع٢ً بًٛؽ ا٫غتكطاض ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ

 ادالفس :خامسا

٠ ٚٯثاضٙ ايػًب١ٝ ٗ ايٛٗٛض ٚايٓؿأ ػبب ايعُل ايتاضىٞ يًؿػازب

 ٜعس ٛاْب إاي١ٝ ٚإاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ شلصاع٢ً اؾايهبرل٠ إذلتب١ 

ؾٗٛ ٜػِٗ ٗ إنعاف , ١غرل إػًشايؿػاز َٔ َكٛنات ا٭َٔ 

اٱطاض إ٪غػٞ ٚتؿٜٛ٘ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ٖا ٜ٪زٟ إٍ 
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ٚانؿاض , انؿاض َعس٫ت ايُٓٛ ٚتكًٌٝ نؿا٠٤ ا٫غتجُاض ايعاّ

دٛز٠ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اييت تكٛز إٍ سطَإ ا٭ؾدام َٔ َكَٛات 

ثاض ا٫دتُاع١ٝ إتذػس٠ باْتؿاض اؿٝا٠ ايهط١ّ ؾه٬ عٔ اٯ

ايبطاي١ ٚايؿكط َٚا ٜٓتر عٔ شيو َٔ كاطط ٚتٗسٜسات تعٌُ ع٢ً 

 .(1)تكٜٛض ا٭َٔ 

غرل ٜعٌُ ايؿػاز ع٢ً ت١ُٝٓ ٚٚٗٛض غٝاغات ٚأ١ُْٛ َه١ًً 

ايػٝاغٞ ىًل أدٛا٤ غرل زّكطاط١ٝ ٜٚكٛض  َتذاٚب١ ؾع٢ً ايكعٝس

قتكازٟ ٜعٜس َٔ ع٢ً ايكعٝس ا٫, ؿهِ ايكاحل ٚايؿؿاؾ١ٝا

ا٭ْؿام اؿهَٛٞ ٜٚكًٌ ا٫غتجُاضات ٚىؿض سذِ ايٛاضزات يًػًع 

ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ؾٗٛ ٜعٜس َٔ ايتسٖٛض أَا , ٚاـسَات

ٜ٪ثط غًبا ٗ ٖا  ػِٗ بٛٗٛض ٚظٜاز٠ اؾط١ّايكشٞ ٚايتعًُٝٞ ٜٚ

 .(2)ٚعطق١ً ايت١ُٝٓ  ا٭َٔٚنٝاع ايعاّ ايٛنع 
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قسضت أسس٣  إش, ٠غرل ٜػرل َعاؾت٘نبرل٠ ٚايؿػاز  ايٝـته

ٕدتًـ زٍٚ سضاغات ايتهايٝـ إاي١ٝ يًؿػاز اييت تسؾع غٜٓٛا اي

ٕ َا ٜكاضب َع ؾكسا, ايعامل بأنجط َٔ تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض َٔ ايطؾا٣ٚ

ؿٞ ؾ, مل َٔ ا٭َٛاٍ إدكك١ يًت١ُٝٓٗ ايعاتطًٜٕٝٛ ز٫ٚض غٜٓٛا 

تهايٝـ غ١ٜٛٓ ًَٝاض ز٫ٚض ؾه٬ عٔ  400تٗطٜب أؾطٜكٝا ٚسسٖا مت 

% َٔ ايسخٌ 25اييت تؿهٌ ًَٝاض ز٫ٚض  148ْتٝذ١ ايؿػاز تكسض ب 

 .(1) ايكَٛٞ يًكاض٠ ا٭ؾطٜك١ٝ

% َٔ 30مٛ تعازٍ  ٖٚٞ َآٖاى تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض ؾه٬ عٔ إٕ 

تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض ٚإذلانِ ع٢ً ايسٍٚ  3.7ايبايؼ إْايٞ ايسٜٔ ا٭دٓيب 

قس اختؿت ٗ  2000إٍ  1970غط١ ايسخٌ َٔ عاّ إٓدؿه١ ٚإتٛ

 . (2)١ٝ نعٝؿ١ ايتدطٝ٘ ٚقه١َٛ بايؿػاز َؿاضٜع إِا٥

تصٖب زضاغ١ أخط٣ إٍ إٔ تهايٝـ ايؿػاز َٔ إُهٔ إٔ ت٪ثط  

, إٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١ َٔ خ٬ٍ اضتؿاع سذِ ايتٗطب ايهطٜيب ٗ
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ل ا٭ْؿام ايعاّ َا ٜ٪زٜ٘ َٔ ظٜاز٠ عذع إٛاظ١ْ ايعا١َ ٚتكًٝٚ

ٗ فا٫ت ايكش١ ٚايتعًِٝ ٚإسؾٛعات ايتش١ًٜٝٛ ٚتأثرل  بايتشسٜس

ِٗ ايؿػاز ٗ اضتؿاع تهايٝـ نُا ٜػ, ا٫غتكطاض ٚزَّٛت٘ ٗشيو 

اؿاٍ , % ْتٝذ١ ايتهايٝـ اٱناؾ١ٝ اييت ٜػببٗا10اـسَات بٓػب١ 

خكٛقا إباْٞ ؿاضٜع يتهايٝـ ايطأزلاي١ٝ ي٫ًُ ىتًـ َع ا

% َٔ ايتهايٝـ 50% إٍ 20تذلاٚح ْػب١ ايعٜاز٠ َٔ إش ٕعسات ٚا

 .(1) ع٢ً َػت٣ٛ ٚغطع١ ؼكٝل ايُٓٛ ٖا ٜٓعهؼا٭ق١ًٝ 

َٔ خ٬ٍ  نصيو بكٛض٠ ٚانش١ ٘ايؿػاز ٚتهايٝؿ ثاضآ تٛٗط 

كس سسز إ٪ُط ١ُٛٓ اييت أخصت أبعازا زٚي١ٝ ؾاضتباط٘ باؾط١ّ إ

 1995ٗ َس١ٜٓ ْابٛيٞ عاّ  عكسإٓايعإٞ سٍٛ اؾط١ّ ا١ُٕٛٓ 

سساخ ا٫خت٬ٍ إطتبط١ بايؿػاز ٚتأثرلٖا ٗ إفُٛع١ اؾطا٥ِ 

َٔ , اْعهاؽ شيو ع٢ً ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓٚإداطط ٚعسّ ا٫غتكطاض ٚ

دطا٥ِ غػٌٝ ا٭َٛاٍ ٚتٗطٜب إدسضات أِٖ ٖصٙ اؾطا٥ِ ٖٞ 

ب ٚايطؾ٠ٛ ٚايٓكب ٚا٫ستٝاٍ ٗ فاٍ ايتأَٝٓات ٚدطا٥ِ اؿاغ

 ٚتٗطٜب ا٭غًش١ ٚتٗطٜب غطق١ إًه١ٝ ايؿهط١ٜنصيو , اٯيٞ

ايكطق١ٓ ايبشط١ٜ ٚخطـ ؾه٬ عٔ , ا٭ؾدام ٚا٫ػاض بايبؿط
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 .(1) غطق١ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓٚ ايطا٥طات

١َُٛٓ ايؿؿاؾ١ٝ ايعا١ٕٝ  دعٌايعامل  ٗايؿػاز ٚتأثرلٙ أ١ُٖٝ 

ٍٚ إقساض تكطٜط غٟٓٛ ٜتهُٔ َػتٜٛات ايؿػاز ٗ نٌ زتتب٢ٓ 

  .١دطا٥ِ ايؿػاز زاخٌ نٌ زٚي يعامل َٔ خ٬ٍ َس٣ ؾاع١ًٝ ٚاْتؿاضا

 :(2)ّهٔ َعاؾ١ ايؿػاز با٫عتُاز ع٢ً ا٫غذلاتٝذٝات اٯت١ٝ 

 إتُج١ً بٓؿط ٚتععٜع ايسّكطاط١ٝ.اٱغذلاتٝذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ:  ـ1

ػٌ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖسؾٗا ؼذ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ: اٱغذلاتٝ ـ2

ايسخٍٛ ٚؼكٝل ايعساي١ ٗ تٛظٜعٗا ٚتكًٌٝ َعس٫ت ايؿكط ٚتؿعٌٝ 

 .بطاَر ايت١ُٝٓ

ي١ ان١ُٝ ٚإػا٤تععٜع اؿتكّٛ ع٢ً اٱغذلاتٝذ١ٝ اٱزاض١ٜ:  ـ3

 ٚايؿؿاؾ١ٝ.

اٱغذلاتٝذ١ٝ ا٭١َٝٓ ٚايكها١ٝ٥: ٖسؾٗا تععٜع اٱدطا٤ات  ـ4

 ا٭١َٝٓ نس ايؿاغسٜٔ ٚإت٬عبٌ بكٛت ايؿعب.

                                         



  الػصل األول: اإلصار التؿفقدي وادػاهقؿي لألمن والتـؿقة ...................... 52

ّهٔ إٔ ؼذِ  وـسز اٱدطا٤ات اييت يطأٟ ا٭خط ٖٚٛ َاأَا ا

إدطا٤ إطاقب١ ٚايتٛاظٕ ٗ ايع١ًُٝ ب َٔ َػتٜٛات٘ إتُج١ًايؿػاز ٚتكًٌ 

شات إػت٣ٛ  ١اٱزاضٜ ٠عدٗخكٛقا يٮا٤ي١ ٚتطبٝل إػ, ايكها١ٝ٥

اييت تعٌُ باػاٙ إ٪غػات إػتك١ً تٛؾرل  َع, ايعايٞ ٗ ايسٚي١

إٔ تهٕٛ شات غًط١ قا١ْْٝٛ َػتك١ً َع تؿعٌٝ از ع٢ً قاضب١ ايؿػ

زٚض ؾه٬ عٔ , ا ٗ قاضب١ ايؿػازُزٚضٖٚ ع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّاٱ

 ٚأخرلا عٔ ططٜل, َُٚٓٛات اجملتُع إسْٞإ٪غػات اـاق١ 

 .(1) تؿعٌٝ ْٛاّ ايؿهاٟٚ ايؿطز١ٜ

إٕ ؼذِٝ ايؿػاز ٚقاٚي١ ايكها٤ عًٝ٘ غٝ٪زٟ  ا تكسّٖٜتهح 

ايت١ُٝٓ  ١ٗ ع٢ً ا٭َٔ ٚاثط شيو غرل إػًشايتٗسٜسات ض خؿ إٍ

, ع٢ً ايطغِ َٔ إٕ ٖصٙ ايتٗسٜسات ُتاظ بذلابطٗا بعهٗا َع بعض

برل٠ ؾُٔ خ٬ٍ ؾا٥س٠ ن يذلاب٘ بٌ ايتٗسٜسات قس ٜهٕٛ شاإٕ ا إ٫

غٝ٪زٟ إٍ تكًٌٝ قسضات ايتٗسٜسات  تكًٝل قسضات بعض ايتٗسٜسات

 .ٚخؿهٗا ا٭خط٣
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 بثح السابعامل
 نفاق العطلسٓ َدَزٍ يف اوأمو َالتهنّةاإل

 ىفاق العسكزيمفهوو اإل أوال:

يهٌ زٍٚ ايعامل إتكسّ ٚايٓاَٞ َٔ س اٱْؿام ايعػهطٟ ٜع

يتشكٝل إؿّٗٛ ايتكًٝسٟ ٚؾل  ع٢ً اؿادات ا٭غاغ١ٝ ٚايهطٚض١ٜ

ٛاْب اؾَٔ خ٬ٍ تأٌَ ا٫غتكطاض يهٌ , ٚبًٛؽ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

 ايجكاؾ١.١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚٝايػٝاغ

ع اٱْؿام ايعػهطٟ يػببٌ اٖتِ ايؿهط ا٫قتكازٟ َٛنٛ 

 :(1) ُٖا ٌَُٗ

ػ١ ايعػهط١ٜ نٝؿ١ٝ إهاز ْٛاّ أٚ إغذلاتٝذ١ٝ يتٌُٜٛ إ٪غ ـ1

بايططٜك١ اييت ؼكل ا٫غتدساّ ا٭َجٌ ٗ أثٓا٤ ايػًِ ٚاؿطب 

 .يًُٛاضز إتاس١ ٚتكًٌٝ عب٤ إعا١ٓ

بأقٌ اي٬ظ١َ يتشكٝل أؾهٌ إطزٚزات  ايٛقٍٛ إٍ إٛاظ١ْ ـ2

 اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ.
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أَا َؿّٗٛ اٱْؿام ايعػهطٟ ؾعطؾ٘ تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ 

ع٢ً اْ٘ ْؿكات ٚظاض٠ ايسؾاع ناؾ١ ٚغرلٖا َٔ ايٛظاضات  2008 ـ2007

إٛاز  بٓا٤ ٚؾطا٤ ؾه٬ عٔسضٜبِٗ ع٢ً قهاٜا ػٓٝس ايعػهطٌٜ ٚت

ٜؿٌُ ٖصا ايبٓس أٜها إػاعسات نُا , ٚإعسات ايعػهط١ٜ

إكٝاؽ  . ٜعطف أٜها ع٢ً اْ٘(1) ايعػهط١ٜ ٗ ْؿكات ايبًس إاْح

ايعاّ يًتهايٝـ إاي١ٝ اييت تتهبسٖا ايسٚي١ ع٢ً ْؿاطٗا 

اييت ١ تكِٝٝ ايك٠ٛ ا٭١َٝٓ ٚايعػهطٜ أغاغا ٗ س٫ٚ ٜع, ايعػهطٟ

ؾا٭خرل٠ َطتبط١ بهؿـــا٠٤ , ٖٞ كطدات ايكطاع ايعػهطٟ

بٌ ايعٛاَـٌ إاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ  َٚكسض٠ ٚؾاعًٝــ١ ا٫غتدساّ ٚا٫ْسَاز

ٔ خ٬ٍ سذـِ اييت َذًُٗا تعدل عٔ ٖصٙ ايكـسض٠ ٚيٝؼ ؾك٘ َ

 .(2)اٱْؿــــام ايعػهطٟ 

ظاض٠ سلاٍ ا٭طًػٞ ٜعطف اٱْؿام ايعػهطٟ بأْ٘ ْؿكات ٚسًـ 

َا ٗ شات ايع٬ق١ بايٓٛاسٞ ايعػهط١ٜ ايسؾاع ٚايٛظاضات ا٭خط٣ 

, شيو ايتذٓٝس ٚايتسضٜب ٚايتؿٝٝس ٚؾطا٤ ايًٛاظّ ٚإعسات ايعػهط١ٜ

نُٔ إطاض  ٌيصٟ تكّٛ ب٘ ٚظاض٠ ايسؾاع ؾ٬ ٜسخا إسْٞؿام أَا اٱْ

ايعػهط١ٜ ٗ يهٓ٘ ٜهِ إػاعسات  تعطٜـ ايٓؿكات ايعػهط١ٜ
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  .(1)س إاْح ْؿكات ايبً

َعٗس غتٛنٗٛمل ٭عاخ ايػ٬ّ ايسٚيٞ )َعٗس غٝدلٟ(  ٜعطؾ٘

ع٢ً ايكٛات إػًش١ َا ؾٝٗا اٱْؿام اؾاضٟ ٚايطأزلايٞ ع٢ً اْ٘ 

قٛات سؿٜ ايػ٬ّ ْٚؿكات ٚظاض٠ ايسؾاع ٚغرلٖا َٔ ٖٝآت 

ؾه٬ عٔ ايكٛات ؾب٘ , اؿه١َٛ إع١ٝٓ بإؿاضٜع ايسؾاع١ٝ

أْٗا َسضب١ ٚفٗع٠ يًعًُٝات ايعػهط١ٜ ايعػهط١ٜ سٌ ٜعتكس 

ٕ ٜؿٌُ ٖصا اٱْؿام تهايٝـ ع٢ً أ, ٚأْؿط١ ايؿها٤ ايعػهط١ٜ

ا٭ؾطاز ايعػهطٌٜ ٚإسٌْٝ َا ٗ شيو إعاؾات ايتكاعس١ٜ 

ٜٚهِ أٜها , يٮؾطاز ايعػهطٌٜ ٚاـسَات ا٫دتُاع١ٝ يًُٛٚؿٌ

هطٟ نصيو أْؿط١ ايبشٛخ ٚايتطٜٛط ايعػايعًُٝات ٚايكٝا١ْ 

ٜػتج٢ٓ , (ٗ ا٭ْؿام ايعػهطٟ يًبًس إاْح)ٚإعْٛات ايعػهط١ٜ 

َٔ شيو ا٭ْؿام يًسؾاع إسْٞ ٚا٭ْؿام ع٢ً ا٭ْؿط١ ايعػهط١ٜ 

ؾه٬ عٔ عًُٝات ايػابك١ َجٌ اٱعاْات إدكك١ حملاضبٌ قسا٢َ 

ايٓؿكات ايعػهط١ٜ ع٢ً  تعطٜـّهٔ  .(2)تبسٌٜ ا٭غًش١ ٚتسَرلٖا 
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كات إدكك١ َٔ إٛاظ١ْ ايعا١َ يًسٚي١ ٕطؾل ايسؾاع أْٗا تًو ايٓؿ

 (احمل١ًٝ)يتػط١ٝ أمثإ َٚبايؼ إؿذلٜات ايساخ١ًٝ  (اؾٝـ)ايٛط ي 

ٔ ٖصا , (ا٫غترلاز)ٚاـاضد١ٝ  ٚزؾع ايٓؿكات ناؾـــ١ اييت تسخٌ نُـ

١ ايتشت١ٝ تهايٝـ ا٭خط٣ إتعًك١ بتٛؾرل ايبٓٝاياٱطاض َجٌ ايطٚاتب ٚ

 .(1) غطاض ايعػهط١ٜيػٝـط ا٭ ا٭غاغ١ٝٚاؿــادات 

ٜتهح َٔ ٖصٙ إؿاِٖٝ إتعسز٠ يٲْؿام ايعػهطٟ أْٗا تتهُٔ  

إطاضا َؿذلنا سٍٛ َؿّٗٛ اٱْؿام ايعػهطٟ ؾٗٛ وتٟٛ نٌ 

ايٓؿكات اييت تكّٛ بٗا ٚظاض٠ ايسؾاع ٚايٛظاضات ٚاشلٝآت ا٭خط٣ إع١ٝٓ 

ٚإعسات ايعػهط١ٜ  َا ٗ شيو ؾطا٤ اٱَسازات, َؿاضٜع ايسؾاع

بٗسف تٛؾرل , ٚاٱْؿا٤ات ٚايتذٓٝس ٚايتسضٜب ٚإػاعسات ايعػهط١ٜ

ا٭َٔ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً غٝاز٠ ايسٚي١ ٚٓا١ٜ ا٭ؾطاز ٚإ ٖصٙ ايٓؿكات 

 ٫ ؼتٟٛ اٱْؿام إتعًل با٫غتدساَات إس١ْٝ. 

 الدوافع االقتصادية للتسلح ووسائل التنويل :ثاىيا

تًه٘  ٔ ايكاعس٠ ا٫قتكاز١ٜ َٚاُ  تعس اٱدطا٤ات ايػٝاغ١ٝ ؾه٬ ع

سٚي١ ٚزَّٛتٗا إش  َٔ َتا١ْ شات أ١ُٖٝ يتشػٌ ايكسضات ايعػهط١ٜ ًي
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إٔ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ اييت ٫ تػتٓس إٍ إَهاْات اقتكاز١ٜ َت١ٓٝ ؾإٔ 

ِ ع٢ً أغاؽ ٭ٕ ظٜاز٠ اٱْؿام ايكا٥, ْٗاٜتٗا ٖٞ ا٫ْٗٝاض ٚعسّ ايكُٛز

ٗ  ايسٍٚ ايٓا١َٝ  ١ٝ ٚاؾع ا٫قتكاز١ٜ َتأت١ٝ َٔ إٕ ع١ًُٝ ايتُٓ ايس

تطًب ٓاٜتٗا   ٜ َٚ٪غػاتٗا ٚإزاضاتٗا َعطن١ يًتٗسٜس ٚايتدطٜب ٖا

ٚاٱَهاْات اي٬ظ١َ. و ايكسض٠  ًت  بكٛاتُ 

ظٜاز٠ ٚ ؾع زضد١ ايتػًحِٗ بطإٕ أِٖ ايسٚاؾع ا٫قتكاز١ٜ اييت تػ

 :(1) اٱْؿام ايعػهطٟ ٖٞ

ٓا١ٜ ا٫قتكاز ايٛط ي بؿهٌ عاّ َٚا تتُتع ب٘ ايسٚي١ َٔ  (أ

 ثطٚات طبٝع١ٝ شات قبػ٘ إغذلاتٝذ١ٝ.

ٓا١ٜ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاشلٝانٌ ا٫ضتهاظ١ٜ ايكٓاع١ٝ ع٢ً  (ب

َٔ اؿًكات  ١ ايتك١ٝٓ إتكس١َ اييت تعس٭ْٗا ُجٌ اؿًك تشسٜسٚد٘ اي

 ١ُٗ يتٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ.إ

ٚ  (ز ٚي١ أ ٔ قبٌ ز  َ ٙ ا٫قتكاز١ٜ اييت قس تتعطض شلا ١ٗ ايهٛػ ٛاد َ

.ٙ و ايهػٛ ١ٗ ًت ٛاد ػًش١ ٕ ّ ايك٠ٛ ٕا ٜح باغتدسا ٖا ايتًٛ ِ عٓس ٝت ٍ ي  عس٠ زٚ

ا٫قتكاز١ٜ اييت  ايٓادِ عٔ ايعٛا٥لتكًٌٝ ايهػ٘ ايػٝاغٞ  (ز

ؾطإا بايطز ع٢ً شيو  ػس ايًذ٤ٛ يًتػًح إؾعاضاايسٚي١ إش تٛادٗٗا 
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ٗ بعض اؿا٫ت أزا٠ يًهػ٘  ًُت ٚغ١ًٝ إعْٛات ايعػهط١ٜاغتع

ؾه٬ عٔ ايكطٚض إُٓٛس١ ٫ٚغُٝا يًسٍٚ ايٓا١َٝ يتذعًٗا ايػٝاغٞ 

 . اغًب ا٭سٝإ يًتبع١ٝ ايػٝاغ١ٝٗٚ نُٔ زا٥ط٠ ايتبع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

ْػب١  بعٜاز٠ عهسايصٟ ١ٜ ٗ ايتؿٛم ٚايتأثرل ا٫قتكازٟ ايطغب (ظ

 ؾاع١ٝ.ايتػًح نهطٚض٠ ز

إٍ  ايسٚاؾع ا٫قتكاز١ٜ يعٜاز٠ ايٓؿكات ايعػهط١ٜ دلض ايبعضٜ

سذِ ايتٗسٜسات اـاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ اييت تتعطض شلا ايسٍٚ عٓس 

ؾه٬ عٔ إْٗا قس ؼتٌ َٛقعا , ؼكٝكٗا ا٫ظزٖاض ا٫قتكازٟ

ؾط يسٜٗا َكازض اٚيسٜٗا َٛاضز طبٝع١ٝ شات أ١ُٖٝ أٚ تتٛ إغذلاتٝذٝا

ا٫غتكطاض ٚا٫غتك٬ٍ تٞ ايعٌُ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً يصيو ٜأ, يًطاق١

ثِ تٓؿٝص َتطًبات ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ اٱْؿام ا٫قتكازٟ 

يهٔ ٗ بعض اؿا٫ت , يعػهطٟ ٚتععٜع ايكسضات َٔ أدٌ شيوا

ٱْؿام ايعػهطٟ ٚضؾع َػت٣ٛ ايتػًح ٚاغتدساّ ا ز٠ظٜاتهٕٛ 

 ز ايطبٝع١ٝ َجٌع٢ً َكازض ايطاق١ أٚ إٛاض ا٫غت٤٬ٝيػطض  ايػ٬ح

ّتًو ايٛؾط٠ ٗ  خهاع َٓطك١ َع١ٓٝ أٚ إقًِٝأٚ ٱ, ايٓؿ٘ ٚإـٝاٙ

ٖصا ايٓٛع , إعازٕ ٚا٭سذاض ايهط١ّ َجٌ ايصٖب ٚإاؽ ٚغرلٖا

 .(1)ا عسا٥ٝا ٚيٝؼ زؾاعٜٝهٕٛ  َٔ ظٜاز٠ ايتػًح
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اٯضا٤ ايػابك١ تبٌ إٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ بػبب ايسٚاؾع 

ٞ إ٫ تعبرل عٔ ايع٬ق١ إذلابط١ بٌ ايكسضات ا٫قتكاز١ٜ َا ٖ

سٝح إٔ اسسُٖا ٜععظ ا٭خط , ا٫قتكاز١ٜ ٚاٱْؿام ايعػهطٟ

ؾايكسضات ا٫قتكاز١ٜ تعس ايكاعس٠ ا٭غاغ١ٝ يتٌُٜٛ اٱْؿام 

ايعػهطٟ ٗ سٌ إٔ ايكسضات ايعػهط١ٜ تعس ايػٝاز ايصٟ وُٞ 

 ١ٝ أّ خاضد١ٝ.ا٫قتكاز َٔ ايتٗسٜسات ٚاٱطُاع غٛا٤ ناْت زاخً

ػ١ خكٛقا بايُطاضٙ شا أ١ُٖٝ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚاغت تعس

يتػًح قس ٫ ّط َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ا يًسٍٚ ايٓا١َٝ َع إٔ ؼكٝل ا٭َٔ

تٛؾرل اٱَهاْات اي٬ظ١َ  ٗ ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٜٗتِ ايػٝاغٕٝٛ

 اٱْؿام.يػطض ٌُٜٛ ٖصا 

آضا٤ َتعسز٠ ٗ نٝؿ١ٝ تب ي عًُٝات ٘ نإ ييؿهط ا٫قتكازٟ ا 

ايتٌُٜٛ عٔ ططٜل ظٜاز٠  سٝح ٜصٖب ضٜهاضزٚ إٍ, ايتٌُٜٛ

ٕ ايتٌُٜٛ بٗصٙ ايططٜك١ غٝ٪زٟ بأٚقس زاؾع عٔ ضأٜ٘ ٖصا  ايهطا٥ب

يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ضأؽ َاٍ اجملتُع ٚعسّ اْتكاٍ عب٤ اٱْؿام 

ع أَا نٝٓ, ايعػهطٟ إٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ )َٔ خ٬ٍ إس١ْٜٝٛ(

يًشكٍٛ ع٢ً ايسعِ ٚايتٌُٜٛ ٣ نطٚض٠ تؿعٌٝ ا٫زخاض اٱدباضٟ ؾرل

 غت٬ٗى احملًٞ َٔ خ٬ٍ ؼسٜس سس أز٢َْع احملاؾ١ٛ ع٢ً ا٫
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ٗ سٌ إٔ ايؿهط ا٫ؾذلانٞ ٜطب٘ بٌ , ٕػتٜٛات ايسخٍٛ

ٕ شيو بكٛشلِ إٜتهح از٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚايطأزلاي١ٝ اؿطٚب ٚظٜ

ض ايسٍٚ ايٓا١َٝ يًشكٍٛ ع٢ً ايطأزلاي١ٝ تصٖب إٍ اغتعُا

إاي١ٝ ٚإاز١ٜ )َٛاضز طبٝع١ٝ ٚطاق١( ٱزا١َ إْؿاقٗا  اٱَهاْات

 .(1) ايعػهطٟ

ايعػهطٟ ؾأَاَٗا ايسٚي١ ظٜاز٠ إْؿاقٗا  بكٛض٠ عا١َ أشا أضازت

 :(2) ٖٞعس٠ خٝاضات 

تُاعٞ ٖٚٛ َا وٌُ ايؿكطا٤ عب٦ًا ؽؿٝض اٱْؿام ايعاّ ا٫د (أ

 ١ٝ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ.َٔ بك عػهطٜا اندل

سٍ ايُٓٛ َع تسْٞ يٝ٪زٟ إٍ ؽؿٝض اٱْؿام ايطأزلايٞ (ب

 َتعسز٠.ًب١ٝ ثاض غا٫قتكازٟ َٚا يصيو َٔ آ

ٜٚعٌُ ع٢ً تكًٌٝ سذِ ا٫غت٬ٗى اـام  ظٜاز٠ سذِ إٝعا١ْٝ (ز

ٜٚ٪زٟ يعٜاز٠ , ٥بشا نإ ايتٌُٜٛ عٔ ططٜل ضؾـع َػت٣ٛ ايهطاإ

 ايتـٌُٜٛ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ايعذـع. َػت٣ٛ ايتهدِ سُٝٓا ٜهٕٛ

طٚب ٚا٭ظَات ؾٝتِ اؽاش فُٛع١ تسابرل ؾه٬ أَا ٗ أٚقات اؿ
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َٔ ٖصٙ يعٜاز٠ ٚإزا١َ اٱْؿام ايعػهطٟ  ُا شنط َٔ ٚغا٥ٌع

 :(1)اٱدطا٤ات َاًٜٞ 

ظٜاز٠ سذِ اٱْتاز احملًٞ ٚؼكٝل َعس٫ت ِٛ نبرل٠ يطؾع أ( 

 َػت٣ٛ إػا١ُٖ ٗ ايتٌُٜٛ.

ٚي١ ايٛقٍٛ إٍ ا٫غتدساّ ايهاٌَ ٚؼٌٜٛ ضأؽ إاٍ قاب( 

ايكا٥ِ يكاحل اٱْؿام ايعػهطٟ َٔ ادٌ ظٜاز٠ تسؾل إٛاز يٲْتاز 

ؾه٬ عٔ اؽاش ايتسابرل اي٬ظ١َ يًشًٝٛي١ زٕٚ ٖطٚب , اؿطبٞ

  ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ احمل١ًٝ.

تكًٝل سذِ ايٓؿكات ايعا١َ ٚتكًٌٝ ا٫غت٬ٗى إسْٞ ٚإٔ ز( 

ع١ًُٝ تِٓٛٝ اٱْتاز ع٢ً ٚؾل اٱطاض ايصٟ وكل  ٜطاؾل شيو

 ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ خ٬ٍ اؿطب أٚ ايٓعاع.

ايعٌُ ع٢ً إٜكاف ا٫غتجُاضات اؾسٜس٠ خكٛقا ٗ قطاع ز( 

 اـسَات ايعا١َ.

إَهإ ايًذ٤ٛ إٍ ا٫قذلاض أٚ اؿكٍٛ ع٢ً اشلبات ٖـ( 

 ٚإػاعسات َٔ اـاضز.
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َٔ بعض ايسٍٚ اييت قس تتأثط َٔ  اغتدساّ أغايٝب ا٫بتعاظٚ( 

دطا٤ ايٓعاع ٖا هعًٗا تكسّ إػاعسات ٚاشلبات ٱبعاز ؾبح اؿطب 

 أٚ ايٓعاع عٓٗا.

 العبء االقتصادي واالجتناعي لإلىفاق العسكزي :ثالثا

ام ايعػهطٟ خكٛقا يًسٍٚ ايٓا١َٝ بػبب ايتطٛض ايهبرل يٲْؿ

ب٘ ٜععظ َٔ ا٭َٔ ٜصٖب إٍ إٔ ا٫ٖتُاّ  ٕ ايتؿهرل ايػا٥سٚ٭

ت١ُٝٓ ٚيػطض ؼسٜس سذِ ٚتأثرل اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ ايٓؿاٙ ٚاي

ا٫قتكازٟ  ٤دا٤ت أ١ُٖٝ إٚٗاض ايعب, ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ

  .غطاض ا٭َٔ ٚايسؾاع٫دتُاعٞ شلصا ايٓٛع َٔ اٱْؿام إتاس١ ٭ٚا

 ّ اْكػِ ايؿهط ا٫قتكازٟ إٍ َ٪ٜس َٚعاضض ٕٛنٛع١ ا٫ٖتُا

ؿ١ زاخٌ ٚتععٜع  ا٭ْؿام ايعػهطٟ ٚطبٝع١ تأثرلٙ بايٓؿاطات إدًت

تب٢ٓ ؾهط٠ إٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ تهٕٛ  اجملتُع. ايطأٟ ا٭ٍٜٚ 

شات تأثرلات إهاب١ٝ َٔ خ٬ٍ َػاُٖت٘ ٗ تؿعٌٝ ٚتٓؿٝ٘ ا٫قتكاز 

ٖصا ايطأٟ قازٙ بٜٝٓٛت , ٚزؾع٘ إٍ ا٭َاّ يتشكٝل ايُٓٛ ٚايتطٛض

Beonit ا١َٝ يًُس٠  44غ١ أدطاٖا ع٢ً َٔ خ٬ٍ زضا  1965ـ1950زٚي١ْ 

و َعس٫ت  ناْت ايٓتٝذ١ إٔ ايسٍٚ شات ايعب٤ ايسؾاعٞ ايهبرل ًُت

ِٛ َطتؿع١ ٗ سٌ ُتًو ايسٍٚ شات أيعب٤ ايعػهطٟ إٓدؿض 

 ٘ قٌ إيٝ ِٛا َٓدؿها. ايطأٟ ايجاْٞ غاض با٫ػاٙ إعانؼ ٖٚٛ َا ٛت
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اٱْؿام ايعػهطٟ  ع٬ق١ بٌعٔ ططٜل زضاغ١ اي Daridlimزضاٜسّ 

زٚي١ ْا١َٝ ٕٚس٠ ظ١َٝٓ أسسخ َٔ اييت  54ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ إش سلًت 

ؾكس تٛقًت  1973 ـ1965أدط٣ خ٬شلا بٝبٜٛت زضاغت٘ ؾهاْت يًُس٠ 

ايسضاغ١ إٍ ٚدٛز ع٬ق١ َتبازي١ غًب١ٝ بٌ َعس٫ت اٱْؿام 

سٍٚ شات إش إٔ اي, ايعػهطٟ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ

ايعب٤ ايعػهطٟ ايهبرل ُتًو َعس٫ت ِٛ َٓدؿه١ ٚايسٍٚ شات 

ٚقس ْاٍ ٖصا , ايعب٤ ايعػهطٟ إٓدؿض ُتًو َعس٫ت ِٛ َطتؿع١

. تععٜع ٖصا (1)ايطأٟ ايتأٜٝس َٔ قبٌ ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت أعكبتٗا

 ِ ايطأٟ ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ تكطٜط اـدلا٤ اؿهٌَٛٝ إكسّ إٍ ا٭َ

ّ إتشس ٠ سٍٛ ايك١ً بٌ ْعع ايػ٬ح ٚايت١ُٝٓ ٗ ايػٝام ايسٚيٞ عا

سٝح شٖب إٍ إٔ تكًٌٝ اٱْؿام ايعػهطٟ ٜػِٗ بتشكٝل  2004

ٌ , ايػ٬ّ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ َٓٗا ايتٛغع ٗ ايتذاض٠ ٚا٫غتدساّ ا٭َج

ٔ , يًُٛاضز ٚؽؿٝض سذِ إس١ْٜٝٛ ٚأثطٖا ٗ ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ ؾه٬ ع

ٞ إٕ ؼٌٜٛ إٛاضز اي يت تصٖب يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام إسْ

غٝععظ ايت١ُٝٓ غٛا٤ عٔ ططٜل ايبشٛخ ٚايتطٜٛط أّ بعٜاز٠ ا٫غتجُاض 

 .(2)ٚايتٛغع َدتًـ ا٭ْؿط١ 

                                         
 Michael P.Todaro.Economic Development (London,longman, )   

sixth edition , p. . 
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سضاغ١ ٚؼسٜس ايعب٤ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًٓؿكات أَا ي 

ك١ شلصٙ ايٓؿكات ٜتِ عٔ ططٜل اخص ايكِٝ إطً ٫ ؾإٔ شيو ايعػهط١ٜ

ؿذُٗا ٚتأثرلٖا زاخٌ ايٓؿاٙ  يو ٫ ٜعطٝٓا ايكٛض٠ اؿكٝك١ٕٝ ش٭

ٖا تطًب قٝاؽ عب٤ اٱْؿام , ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًسٚي١

 :نا٭تٜٞل ايعب٤ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايعػهطٟ عٔ طط

بططا٥ل َتعسز٠  ٜتِ قٝاؽ ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ

ب١ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ق١ُٝ ٖصا اٱْؿام نٓػ أخصا َٓٗ

إتػرلات  ٗثِ بٝإ تأثرل شيو ْٞ ايكطاع إس َٗعطؾ١ أثطٙ ٚ

ا٫قتكـــاز١ٜ ا٭خط٣ نا٫غت٬ٗى ٚا٫غتجُاض ٚطبٝـــــع١ ؽكٝل 

ؿػاب ايعب٤ ا٫قتكازٟ ؾٝتِ عٔ  أَا ايططٜك١ ا٭خط٣, إٛاضز

ٖٚٛ إ٪ؾط أٚ , ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ ؿامططٜل اخص ْػب١ اٱْ

إكٝاؽ ا٭نجط اغتدساَا ٭ْ٘ ٜعهؼ تؿه٬ٝت ٚاٖتُاَات 

ا ناْت ايسٚي١ بٛنع اقتكازٟ دٝس نًُ َتدصٟ ايكطاضات إش

 .(1)اضتؿعت ايتدكٝكات إاي١ٝ يٮَٔ ٚايسؾاع

ٖٓاى ططا٥ل أخط٣ تبٌ ايعب٤ ا٫قتكازٟ َٓٗا ؼسٜس ْكٝب  
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اٱْؿام ؾه٬ عٔ إهاز ْػب١ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ ايؿطز َٔ ٖصا 

 إٍ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ.

طٟ َكاض١ْ ٖٛ َكٝاؽ ٕعطؾ١ َكساض َا ىكل يٲْؿام ايعػه

اييت ٖٞ َهْٛات ايطؾاٙ ا٫دتُاعٞ إتُجٌ بايتهايٝـ ا٫دتُاع١ٝ 

ب ايعب٤ ا٫دتُاعٞ اٞ ٜٚتِ سػبايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايهُإ ا٫دتُاع

 :(1) تٌٝتاٯ تٌكٜبإسس٣ ايطط

سػاب ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ أ( 

إٍ ايٓاتر احملًٞ  ايتعًِٝٚ َٚكاضْتٗا بٓػب١ اٱْؿام ع٢ً ايكش١

  .اٱْايٞ أٜهًا

سػاب سك١ اٱْؿام ايعػهطٟ َكاض١ْ عك١ ايكش١ ب( 

 ٱْؿام ايعاّ.ٚايتعًِٝ َٔ فٌُ ا

ب٘ َٔ  تعًلٕ قٝاؽ ايعب٤ ايعػهطٟ ٚاٱْؿام إع٢ً ايطغِ َٔ أ

ا ؼًُ٘ َٔ ل ايػابك١ غٛا٤ ا٫قتكاز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ َٚا٥خ٬ٍ ايطط

َٚعطؾ١ َكساض تأثرل ٖصا اٱْؿام ٗ  زق١ ٚنؿا٠٤ ٗ اؿػاب

ٜتِ ا٫عتُاز ع١ًٝ بايكٛض٠  ْ٘ ٫إ٫ أ, ا٭ْؿط١ إدتًؿ١ ٗ ايسٚي١
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شيو يٛدٛز َ٪ؾطات أخط٣ ٜؿذلض ا٭خص بٗا عٓس قٝاؽ  إطًك١

ٔ إطاض تسخٌ نُ. َٔ أِٖ ٖصٙ إ٪ؾطات اييت ٫ ايعب٤ ايعػهطٟ

اضز إٝعا١ْٝ ٭غطاض اٱْؿام َٔ خ إٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١ ٖٛ

١ يًٓؿاٙ ايعػهطٟ اييت تهايٝـ ايتأثرلات اـاضدٝعػهط١ٜ أٚ 

ايتهايٝـ غرل ايعػهط١ٜ ؾه٬ عٔ  ٕٝعا١ْٝا٫ تسؾع َكابًٗا َٔ 

 .(1) إاي١ٝ يًٓؿاٙ ايعػهطٟ

 أّؾإٔ َعطؾ١ ايعب٤ ايعػهطٟ غٛا٤ ا٫قتكازٟ  ؾه٬ عٔ شيو

ا٫دتُاعٞ هعٌ ا٭َٛض أنجط ٚنٛسا ؾُٝا ٜتعًل بتأثرلات ايكطاع 

ايعػهطٟ ع٢ً فٌُ ا٭ْؿط١ زاخٌ ايسٚي١ ٚاْعهاؽ شاى ع٢ً 

ا٤ات إدتًؿ١ غٛا٤ ا٫قتكاز١ٜ ٚاٱدطخص ايتسابرل ٚ٭, ايُٓٛ ٚايتكسّ

 ٖصٙ ايتأثرلات.دتُاع١ٝ أّ ايػٝاغ١ٝ يًشس َٔ ا٫ أّ

 ثار اإلىفاق العسكزيآ رابعا:

زٍٚ ايعامل باػاٌٖ َتهازٜٔ  ٗ نٌ ٜ٪ثط اٱْؿام ايعػهطٟ

ٗ , أٚشلُا غًيب ٖٚٛ ايصٟ ٜكٝب ايكسض ا٭ندل َٓ٘ ايسٍٚ ايٓا١َٝ

ػاٙ ايجاْٞ ٖٚٛ ا٭ثط يكسض ا٭ندل َٔ ا٫سٌ تتُتع ايسٍٚ إتكس١َ با

ّهٔ ٜتعًل بايتكٓٝع ٚػاض٠ ا٭غًش١ ٚخكٛقا ؾُٝا ا٫هابٞ 

 أٚٗاض ٖصٙ اٯثاض َٔ خ٬ٍ ا٭تٞ:
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ز َٔ ضٜ٪زٟ اٱْؿام ايعػهطٟ إتعاٜس إٍ ؼٌٜٛ إٛا (أ

طبٝع١  ٗ ٜ٪ثطهطٟ ٖا إٍ ا٫غتدساّ ايعػا٫غتدساّ إسْٞ 

ٜتهح شيو َٔ خ٬ٍ تسْٞ سذِ , ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ َٚتػرلات٘

ايتدكٝكات إاي١ٝ يًكطاعات ا٭خط٣ ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ انؿاض 

َػت٣ٛ َػاُٖتٗا ٗ تهٜٛٔ ايٓاتر ايكَٛٞ اٱْايٞ َٚا ٜطاؾل شيو 

ؾه٬ عٔ إٔ اٱْؿام , َٔ َؿه٬ت اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ

يتشسٜس ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖٛ إْؿام غرل نـ٤ ٚغرل ايعػهطٟ با

َٓتر ٫ٚ وكٌ ٗ ٚطٚف تٓاؾػ١ٝ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ىًل إعا١ٓ 

 .(1)بٌ ايكطاعات إدتًؿ١ 

ٜ٪زٟ اضتؿاع اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايتهدِ َٔ خ٬ٍ اضتؿاع  (ب

د١ٝ ٚعسّ ا٭غعاض ٚظٜاز٠ سذِ ايهطا٥ب ٚاضتؿاع إس١ْٜٝٛ اـاض

عذع إٛاظ١ْ ايعا١َ َٚٝعإ تٛظٜع ايسخٍٛ ٖا ٜٓعهؼ ٗ ايعساي١ ب

 .(2) إسؾٛعات

ت٪زٟ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ْتا٥ر غًب١ٝ ٗ سذِ  (ز

ايكازضات ٚايٛاضزات َٔ خ٬ٍ دعٌ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايتذاض٠ 
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ٚأثط شيو ٗ ايت١ُٝٓ ٚايطؾاٙ , اـاضد١ٝ يكاحل ايكطاع ايعػهطٟ

ؾه٬ عٔ إٕ اٱْؿام , ذلات ايتكؿـا٫قتكازٟ بايصات ٗ ؾ

ايعػهطٟ ٜػِٗ بإنعاف ايجك١ با٫ْتعاف ا٫قتكازٟ ٖا ٜ٪زٟ إٍ 

انؿاض سذِ ا٫غتجُاضات احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ نصيو ظٜاز٠ ٖطٚب 

 .(1)ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

نجرلا ؾعٜاز٠  ا٭َط ٫ ىتًـنُٔ إطاض ايجطٚات ايطبٝع١ٝ  (ز

١ٝ تٛؾرل ايجطٚات بػعٌُ ع٢ً اغتٓعاف اٱْؿام ايعػهطٟ ت

ٜطاؾل شيو قٝاّ دٗات , اٱَهاْات اييت تػطٞ ظٜاز٠ ٖصا اٱْؿام

َتٓؿص٠ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؼسٜسا بٓٗب ايجطٚات يكاؿٗا ٖا ٜػِٗ 

ٖا ٜعٜس َٔ أعبا٤ , باْتؿاض ايؿػاز ٚايكٝاّ بأْؿط١ غرل قا١ْْٝٛ

 .(2)ايت١ُٝٓ ٚعسّ ا٫غتكطاض 

يعػهطٟ بايتشسٜس ٗ فا٫ت تذلتب ع٢ً ظٜاز٠ اٱْؿام ا (ظ

ا٭غًش١ إتطٛض٠ َٚٓٗا اي١ٜٚٛٓ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ أنطاضا 

ؾه٬ عٔ ايتهايٝـ إاي١ٝ اييت تتطًبٗا عًُٝات , قش١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ

إعاؾ١ غٛا٤ يًبؿط أّ يًب١٦ٝ َٔ دطا٤ اغتدساّ ٚػطب١ ٖصٙ 
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١ ؾه٬ عٔ ؾُٔ احملتٌُ اْتكاٍ آثاضٖا إٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك, ا٭غًش١

أْٗا تكٝب َػاسات ٚاغع١ َٔ ايسٍٚ ٚإٓاطل َٔ دطا٤ اغتدساَٗا 

 .(1)ٖا ٜٛغع زا٥ط٠ ايتٗسٜسات ٚإداطط إٛد١ٗ نس ا٭َٔ ثِ ايت١ُٝٓ 

٪زٟ إٍ تضأ٣ نٝٓع إٕ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ أٚ ًُٜٛ٘  (أ

َجٌ , اهابٝا بإتػرلات ا٫قتكاز١ٜ سثا تأثرلاظٜاز٠ ايطًب ايؿعاٍ ق

ا٫غتجُاض ٚا٫غت٬ٗى ٚا٫زخاض ٖا وكل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٜٚعٜس 

 .(2) َٔ استُا٫ت ؼكل ايطؾا١ٖٝ ٚا٫غتكطاض

عٔ اؾاْب ا٫دتُاعٞ ؾعٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ب َا ٜتعًل (ب

ـ أبٓا٤ تٛغٝع اؾٝـ غتذعً٘ ايب٪ض٠ اييت ٜٓكٗط بٗا كتً ططٜل

ضؾع زضد١ ٜعٌُ ع٢ً  ٖٚٛ َا, باخت٬ف زٜاْاتِٗ ٚأعطاقِٗ اجملتُع

ا٫دتُاعٞ ايتذاْؼ ا٫دتُاعٞ ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً ا٫غتكطاض 

  .(3)ٚا٫قتكازٟ َٚٔ ثِ ايػٝاغٞ ٚتٛؾرل ا٭َٔ ٚبًٛؽ ايت١ُٝٓ 

أَا ٗ إطاض اـسَات ؾايكطاع ايعػهطٟ ٜػِٗ إٍ سس َا  (ز
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سَات إ ١ُٗ َجٌ إْؿا٤ ٚبٓا٤ إطاضات ٚاؾػٛض بتٛؾرل بعض ـا

ٚايططم ٚإٛاْٞ ٚإػتؿؿٝات نُا ٜػاعس ٗ أعُاٍ اٱغاث١ ٚإػح 

اييت تعس َٔ ايعٛاٌَ ا١ُٕٗ يًت١ُٝٓ , اؾٝٛيٛدٞ يٮضض ٚإػح اؾٟٛ

 . (1)َٚٔ ثِ ؾإٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ا غٝعٜس َٔ َػاُٖت٘ ٗ ٖصٙ اـسَات 

ٗ  فاٍ ايتكٓٝع ت٪زٟ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػ (ز هطٟ خكٛقا

٣ ا٭ضباح إتشكك١ , ايعػهطٟ إٍ ظٜاز٠ سذِ ايكازضات ٚاضتؿاع َػٛت

ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ق١ُٝ َبٝعات ا٭غًش١ ٭ندل َا١٥ ؾطن١ 

َتدكك١ ٗ قٓاع١ ايػ٬ح باغتجٓا٤ َبٝعات ايكٌ َٔ ا٭غًش١ 

تاز ا٭غًش١ ٚقٝاْتٗا ايتابع١ يًكٛات إػً ش١ ؾه٬ عٔ َكاْع ْإ

سٍٚ ػت يعاّ , ًي اض ز٫ٚض أَا عّا  255مٛ  2002إش ًب ؾكس  2003ًَٝ

اض ز٫ٚض َع إٔ ق١ُٝ ا٭ضباح يعاّ  202.8بًػت مٛ  ػت  2003ًَٝ ؾك٘ ًب

اض ز٫ٚض يتؿهٌ ْػب١  35.6مٛ  ٖصا , % َٔ إْايٞ إبٝعات17.5ًَٝ

َتأٍت َٔ إٔ ايطًب ع٢ً إٛاز ايعػهط١ٜ ٜهٕٛ شا أ١ُٖٝ نبرل٠ ٫ٚ 

ٚ ؿػاب ايتهايـٝ ى  .(2)هع يكٛاٌْ ايعطض ٚايطًب أ

غًل تٛدٗات اهاب١ٝ مٛ  اٱْؿام ايعػهطٟ ظٜاز٠ ِٗتػ (ظ
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ايعٌُ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚتٛٚٝـ ايطاقات ٚاغتٝعاب 

ؾه٬ عٔ َػاُٖت٘ , ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٚإٛاضز ايبؿط١ٜ غرل إػتػ١ً

ٚضؾع َػت٣ٛ اٱْؿام ع٢ً بتطٜٛط إٗاضات ٚظٜاز٠ اـدلات ايت١ُٝٝٛٓ 

ايبشح ٚايتطٜٛط ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ ضؾع إػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٞ ٚؼسٜح 

 .(1)سًكات ا٫قتكاز ايٛط ي 

بعس ؼسٜس ٚؼًٌٝ أِٖ إ٪ؾطات َٔ خ٬ٍ اٯثاض ايػًب١ٝ 

ٚاٱهاب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ َٚكاضْتٗا َع ا٭ٚناع ٚإعطٝات 

ٚض٠ تكتهٞ َٔ ٖصٙ ايسٍٚ ؾإٔ ايهط, إتٛاؾط٠ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ

ايعٌُ ع٢ً إدطا٤ إٛاظ١ْ ايسقٝك١ ٗ فاٍ ؽكٝل ا٭َٛاٍ بٌ 

اٱْؿام ايعػهطٟ ٚاٱْؿام إسْٞ غٛا٤ ا٫قتكازٟ أّ ا٫دتُاعٞ 

يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايكسضات اي٬ظ١َ يتشكٝل ايتطٛض ٚايُٓٛ ثِ بًٛؽ 

ؿُا١ٜ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ تٛؾرل ايكسضات ايعػهط١ٜ إٓاغب١ , ايت١ُٝٓ

 أَ ا٭ؾطاز ٚايسٚي١ ٚبًٛؽ ا٭َٔ ع٢ً ٚؾل إؿّٗٛ ايتكًٝسٟ.
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 التنًّد

ٜ٪زٟ اٱْؿام ايعػهطٟ زٚضا َُٗا ٗ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ 

إش ٜعس بعهِٗ , تعاطٝ٘ َع َ٪ؾطاتُٗا ٖا دعً٘ أنجط َٔ ٜ٪ثط بُٗا

إٕ ا٫ٖتُاّ باٱْؿام ايعػهطٟ ٚايتػًح ٜ٪زٟ إٍ ا٭َٔ 

ٗ ايسٍٚ َٚٔ ثِ ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يًت١ُٝٓ خكٛقا , ٚا٫غتكطاض

تدلٜط شيو إٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ تػاعس ع٢ً ايتكسٟ , ايٓا١َٝ

يٮخطاض ٚايتٗسٜسات إػًش١ غٛا٤ ايساخ١ًٝ أّ اـاضد١ٝ اييت ؼاٍٚ 

 ايٌٓٝ َٔ ؼكٝكُٗا. 

َكابٌ شيو ٖٓاى َٔ ٜصٖب إٍ إٔ تكًٌٝ اٱْؿام ايعػهطٟ ٖٛ 

از٠ ؾه٬ عٔ ؼكٝل ايت١ُٝٓ عٔ ططٜل ظٜ, َا وكل ا٭َٔ

ايتدكٝكات إاي١ٝ اييت ٜػتٓعؾٗا ٖصا اٱْؿام يهٞ تٛد٘ بعس شيو 

ؾايهجرل َٔ ايسٍٚ ٚبايصات ايٓا١َٝ تعاْٞ َٔ , يًع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ

, تٗسٜسات غرل َػًش١ ٖٚٞ َا تػِٗ بتكٜٛض ا٭َٔ ٚزَاض ايت١ُٝٓ

ٖا ٜتطًب ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ باـط٘ ايت١ُٜٛٓ ٚؼكٝل ايتطٛض ٕدتًـ 

 ٠ يهٞ تتُهٔ ٖصٙ ايسٍٚ َٔ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايتٗسٜسات.دٛاْب اؿٝا

نُٔ ايػٝام شات٘ دا٤ بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ يٓعع ا٭غًش١ يٝ٪نس 
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ؾه٬ عٔ ْعع ا٭غًش١ ٚايتػًح َٚٓع , إٔ تكًٌٝ اٱْؿام ايعػهطٟ

اْتؿاض أغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ ٚبايتشسٜس ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٜعس دع٤ا 

 ١ُٝ ٗ ايعامل.َٔ بطْاَر ؼكٝل ا٭َٔ ٚايتٓ

 اٯت١ٝ: يصيو ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ إباسح 
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 املبثح اوأَل
 سٓ العاملْتطُز اإلنفاق العطل 

تأثط اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ َٔ سٝح ايتطٛض َعطٝات 

َٚتػرلات ٚأسساخ زٚي١ٝ ٖا أز٣ إٍ تػرل زضد١ َػاُٖت٘ ٗ ؼكٝل 

ع أٚ ا٫نؿاض ٗ ؾا٫ضتؿا, ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض َٚٔ بعسٖا ايت١ُٝٓ

تاز شلصٙ إتػرلات ٚا٭سساخ بايتشسٜس  اٱْؿام ايعػهطٟ َا ٖٛ إ٫ْ 

اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ. إش ؾٗس اٱْؿام ايعػهطٟ تطٛضا  ٤بعس اْتٗا

ًَشٛٚا ٗ اؿذِ ٚايتهايٝـ ؾتهاعـ َطات عسٜس٠ بٗسف ؼكٝل 

 مل ٜهٔ ا٭َٔ ٚت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ يبًٛؽ ايت١ُٝٓ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعامل

ٜٛاد٘ ؾبح سطب عا١ٕٝ ثايج٘ باغتجٓا٤ اؿطٚب اٱق١ًُٝٝ. إ٫ إٔ اٱْؿام 

ايعػهطٟ تطٛض بؿهٌ نبرل ا٭َط ايصٟ دعٌ ا٫ٖتُاّ ب٘ َػأي١ 

 تٚتأثرلٙ ٗ اقتكازا, نطٚض١ٜ ٕعطؾ١ ايعب٤ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ

 ٕ ايسٍٚ خكٛقا ايٓا١َٝ َع أُٖٝت٘ ٗ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض. إ

َعطؾ١ سذِ اٱْؿام ايعػهطٟ ٜطتب٘ بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ ببٝاْات ٖصا 

اٱْؿام اييت غايبا َا تػتدسّ يػطض تكسٜط اؿهَٛات ٭ٚيٜٛاتٗا 

ٚضغِ ايػٝاغ١ , ٚ٭ٖساؾٗا ايعػهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ
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إٓاغب١ يصيو َع إٔ تٛؾرل بٝاْات اٱْؿام ايعػهطٟ َٔ ا٭َٛض ا١ُٕٗ 

 : (1)ٌ أغاغٝتٌ ُٖايتشكٝل َػأيت

إػأي١ ا٭ٍٚ ٖٞ إٕ َػت٣ٛ اٱْؿام ايعػهطٟ َٔ داْب  ـ1

ايسٍٚ إتًك١ٝ يًُػاعسات اٱِا١ٝ٥ أقبح َٓص اؿطب ايباضز٠ َعٝاضا 

ٗ قطاضات إػاعسات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إكس١َ َٔ قبٌ ايسٍٚ 

١ يًُػاعسات ؾهًُا ناْت ايسٍٚ إتًكٝ, ٚإُٓٛات ايعا١ٕٝ إام١

شات إْؿام عػهطٟ َٓدؿض أغِٗ شيو بتؿعٌٝ اٱَسازات 

أَا إشا ناْت ايسٍٚ إتًك١ٝ يًُػاعسات , ٚإػاعسات إكس١َ شلا

أز٣ شيو إٍ تكًٌٝ , شات اٖتُاّ نبرل ٗ فاٍ اٱْؿام ايعػهطٟ

سذِ إػاعسات إكس١َ َٔ ايسٍٚ ٚإُٓٛات إام١ غٛا٤ ٗ 

 ١ أّ ا٫دتُاع١ٝ إدتًؿ١.اجملا٫ت ا٫قتكازٜ

ا٭غاغ١ٝ ٗ طبٝع١ ايتػرل اؿاقٌ  إػاي١ ايجا١ْٝ ٖٞ إٔ ايػ١ُ ـ2

تتطًب َعطؾ١ , ٗ إطاض ايتٗسٜسات ٚإداطط إػًش١ ٚغرل إػًش١

بٝاْات اٱْؿام ع٢ً ا٭َٔ غٛا٤ ٕٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ٚإداطط ايساخ١ًٝ 

 تٗسٜسات غرل إػًش١. أّ اـاضد١ٝ َٚكاضْتٗا باٱْؿام اـام باي
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يصا تعس بٝاْات اٱْؿام ايعػهطٟ نطٚض١ٜ يتشسٜس شيو ؾه٬ 

َٔ , عٔ أ١ُٖٝ ايبٝاْات إتعًك١ باؾٛاْب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٖٓا ٜعس ا٫ٖتُاّ باٱْؿام ايعػهطٟ َٔ سٝح اؿذِ ٚايتٛد٘ 

ٔ ٚايتأثرل ٗ قسض نبرل َٔ ا٭١ُٖٝ ٕا ٜ٪زٜ٘ َٔ زٚض ٗ ؼكٝل ا٭َ

 َٔ داْب أٚ قس ٜعٛم ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ َٔ داْب آخط.

 العاملي. إلىفاق العسكزيالتوسيع اإلقليني ل أوال:

ٜٛٗط تطٛض اٱْؿام ايعػهطٟ غٛا٤ يتشكٝل ا٭َٔ نس إداطط 

ٚايتٗسٜسات أّ يتععٜع ايكسضات اشلذ١َٝٛ نس اٯخطٜٔ َٔ خ٬ٍ 

ؿام ايعػهطٟ اٱْ عإش اضتؿ, ايعٜاز٠ اؿاق١ً بك١ُٝ ٖصا اٱْؿام

 1970ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  620إٍ  1960ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  420ايعإٞ َٔ 

ثِ , ًَٝاض ز٫ٚض 755اظزاز يٝبًؼ  1980%. عٓس عاّ 4.3بٓػب١ تػرل 

ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١  970إش ػاٚظ  1987اضتؿع إٍ أع٢ً َػت٣ٛ ي٘ عاّ 

ًَٝاض ز٫ٚض  2.650ٖصا ٜع ي إٕ ايعامل ٜٓؿل َٜٛٝا َا َكساضٙ , %4تػرل 

ٖا ٜ٪زٟ إٍ ايتأثرل بطبٝع١ ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ  1987عاّ 

 .(1)ٚا٫دتُاع١ٝ يًسٍٚ ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس ايٓا١َٝ َٓٗا 

ٜعع٣  1990ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  885انؿض اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ 

                                         
 Michael P. Todaro. Economic Development sixth edition 

)(London.Longman.7991).p.634.    
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إش اغتُطت ع١ًُٝ ؽؿٝض , اؿطب ايباضز٠ ٤ٖصا ا٫نؿاض إٍ اْتٗا

يكطيب ٖصٙ اؿطب )اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚا٫ؼاز  اٱْؿام ايعػهطٟ

ؾه٬ عٔ ايسٍٚ , ايػٛؾٝيت ايػابل( نصيو بك١ٝ ايسٍٚ إتكس١َ

ايٓا١َٝ اييت ُجًت بإٜكاف إػاعسات إٛد١ٗ يبٓا٤ ايكسضات 

ايسؾاع١ٝ. أبطظ إ٪ؾطات ع٢ً انؿاض سذِ اٱْؿام ايعػهطٟ 

إش أؾاض إٍ إٔ اي٫ٜٛات ٚايتػًح دا٤ بتكطٜط ٚظاض٠ ايطاق١ ا٭َطٜه١ٝ 

ضأؽ سطبٞ ْٟٛٚ عٔ ايعٌُ  11000إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قس أٚقؿت 

ضأؽ سطبٞ ْٟٛٚ أٚقؿٗا ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت )ايػابل(  10000َكابٌ 

 ١خ٬ٍ عكس ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ نذع٤ َٔ إغذلاتٝذٝ

, تكًٝل اٱْؿام ايعػهطٟ ٚنس٫ي١ ع٢ً اْتٗا٤ ايكطاع ٚاؿطب

إدطا٤ات ٖاث١ً قاَت بٗا ايسٍٚ إتكس١َ اييت ناْت  ؾه٬ عٔ

 .(1)سًٝؿ١ يًططؾٌٝ 

إٍ بعض إ٪ؾطات ا١ُٕٗ  1993ٜؿرل تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ 

اييت أٚٗطت بٛازض انؿاض سذِ اٱْؿام ايعػهطٟ َٓٗا تػطٜح 

 ْٛٞ ؾدل َٔ أؾطاز ايكٛات إػًش١.أنجط َٔ ًَٝ

عٔ ايكٝاّ بتدؿٝض عسز ايعاًٌَ ؾه٬ , َٓص بسا١ٜ ايتػعٝٓات

َع  1998ٗ قطاعات ايكٓاع١ ايعػهط١ٜ َكساض ايطبع يػا١ٜ عاّ 
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تٛدٝ٘ ايتدكٝكات ايسؾاع١ٝ ٱغطاض ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚؼٌٜٛ 

ٜطاؾل شيو ايعٌُ بكٛض٠ عاد١ً , اٱْتاز ايعػهطٟ إٍ اٱْتاز إسْٞ

ا َا خؿهت ع٢ً ْعع ا٭غًش١ َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٭ٕ ٖصٙ ايسٍٚ إش

إْؿاقٗا ايعػهطٟ غٝهٕٛ َكسٚضٖا تٛؾرل اٱَهاْات إاي١ٝ 

اي٬ظ١َ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ٚإسساخ ايتػٝرل بهٌ إ٪ؾطات ٚإتػرلات 

 . (1)ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ثِ بًٛؽ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

تأنٝسا يصيو أؾاضت ا٭َِ إتشس٠ إٍ اْ٘ َٔ خ٬ٍ عًُٝات ْعع 

ًَٝاض ز٫ٚض َكابٌ  810ٍٚ إتكس١َ َٔ تٛؾرل ا٭غًش١ تتُهٔ ايس

ؾه٬ عٔ , 1999 ـ1987ًَٝاض ز٫ٚض يًسٍٚ ايٓا١َٝ خ٬ٍ إس٠  125

% غٝشكل 3ؽؿٝض اٱْؿام ايعػهطٟ يهٌ زٍٚ ايعامل بٓػب١ 

 .(2)ًَٝاض ز٫ٚض  460تطانُات َاي١ٝ قسضٖا 

( إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ تطٛض ٚع٢ً ٚؾل 2ٜبٌ اؾسٍٚ )

ؾٗٛ ٜٛٗط ايتؿاٚت ايهبرل ٗ ٖصا ايتٛظٜع ايصٟ , ٓاطل اؾػطاؾ١ٝإ

ٜعهؼ ايطابع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايعػهطٟ غرل إتُاثٌ 
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إش استًت ا٭َطٜهٝتإ ٚأٚضبا إٛقع ا٭ٍٚ َٔ سٝح , يًٓٛاّ ايعإٞ

سذِ اٱْؿام ايعػهطٟ َكابٌ إػت٣ٛ إتسْٞ ٱؾطٜكٝا ٚآغٝا 

ٖٛ  1995إ ا٭ْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ يعاّ ٚايؿطم ا٭ٚغ٘ ؾكس ن

, ًَٝاضات ز٫ٚض 907يٝكٌ إٍ  2000ًَٝاض ز٫ٚض اظزاز عاّ  789

% دا٤ت ٖصٙ ايعٜاز٠ نُٔ 73بًػت ْػب١ ا٭َطٜهٝتٌ ٚأٚضبا َٓ٘ 

أَطٜه١ٝ ـ أٚضب١ٝ يبًٛؽ ا٭َٔ ايعإٞ َٔ خ٬ٍ قطاض  ١إطاض إغذلاتٝذٝ

ؿًـ ٱزاض٠ ا٭ظَات ايعا١ٕٝ سًـ ايؿُاٍ ا٭طًػٞ بتٛغٝع َُٗات ا

يتؿٌُ زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغ٘ , غٛا٤ زاخٌ زٍٚ اؿًـ أّ خاضد٘

ٚدٓٛب ٚدٓٛب ؾطم ٚٚغ٘ آغٝا نْٛٗا ُجٌ َٓاطل تٗسٜس قت١ًُ 

شلصا اخت٘ اؿًـ َُٗات , يٮَٔ ٚا٫غتكطاض ٗ أٚضبا ٚايعامل

ًش١ أغاغ١ٝ َٓٗا َٛاد١ٗ ايٓعاعات ايعطق١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ َٚٓع اْتؿاض أغ

ايسَاض ايؿاٌَ خكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؾه٬ عٔ ايعٌُ َبسأ 

 .(1)َػت٣ٛ اٱْؿام ايعػهطٟ  عايتسخٌ اٱْػاْٞ ٖا أز٣ إٍ اضتؿا
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 (2دسٍٚ )

 اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ ع٢ً ٚؾل إٓاطل اؾػطاؾ١ٝ

 2007ـ1995يًُس٠ 

 )ًَٝاض ز٫ٚض(

ٛات            ايػٓ
 ٕٓاطلا

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 598 575 549 522 480 431 441 384 367 ا٭َطٜهٝتإ

 319 310 309 306 303 294 287 286 237 أٚضبا

ٚاقٝاْٛؽ  200 184 178 170 160 173 173 169 136 أغٝا 

 16.8 14 16 15 15 15 14 13 8.8 أؾطٜكٝا

 79 70 71 62 57 55 57 55 40.2 ايؿطم ا٭ٚغ٘

 1212.8 1153 1123 1075 1015 968 972 907 789 ُٛع ايعاملف

 

  :زضاإك

 

www.sipri.org
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اغتُط اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ ٜتكاعس يٝتذاٚظ سادع  

% عٔ 5ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  1075إش بًؼ  2004ايذلًٜٕٝٛ ز٫ٚض عاّ 

إٞ َتٛاؾك١ . دا٤ت ٖصٙ ايعٜاز٠ ٗ اٱْؿام ايعػهطٟ ايع2003عاّ 

َع اٱسساخ ايسٚي١ٝ ٚايعا١ٕٝ َٓٗا ادتٝاح ايٓٛاّ ايػابل يًهٜٛت 

َٚٔ قبً٘ اؿطب ٗ أؾػاْػتإ ؾه٬ عٔ َٛاد١ٗ اٱضٖاب ايعإٞ َع 

َا تتطًب٘ إدطا٤ات إزا١َ ايكسضات ايعػهط١ٜ ٚتععٜعٖا َٔ ادٌ 

 ؼكٝل ا٫غتكطاض ٗ ايعامل. 

ًَٝاض  1123إٍ  2005عاّ اضتؿع اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ ٗ  

ز٫ٚض ناْت ْػب١ ا٭َطٜهٝتٌ َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ 

% أَا آغٝا ٚأؾطٜكٝا 27.5% ٚ٭ٚضبا 49ايعإٞ سٛايٞ ايٓكـ إش بًػت 

% ع٢ً ايتٛايٞ ٗ سٌ ناْت ْػب١ 1.4% 15ٚؾكس بًػت ْػبتُٗا 

بًؼ يتػتُط ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ يٝ, %6.3ايؿطم ا٭ٚغ٘ 

% ٚ٭ٚضبا 4.7بٓػب١ تػرل يٮَطٜهٝتٌ  2006ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  1153

% َكابٌ انؿاض اٱْؿام 3.3% أَا آغٝا ؾكس بًػت ْػب١ تػرلٖا 0.3

%  12.5ايعػهطٟ ٭ؾطٜكٝا ٚايؿطم ا٭ٚغ٘ بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

ٚقٌ بعس شيو اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ , % ع٢ً ايتٛاي1.4ٞٚ

َع بكا٤ ا٭َطٜهٝتٌ ٚأٚضبا ٗ  2007ض ز٫ٚض عاّ ًَٝا 1212.8إٍ

% َٔ إْايٞ اٱْؿام َكابٌ 75.5إكس١َ يتؿهٌ ْػب١ إْؿاقُٗا 

ًَٝاض ز٫ٚض أَا أؾطٜكٝا ؾٓػبتٗا ناْت  200% ٯغٝا بإْؿام بًؼ 16.5
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% َٔ إْايٞ اٱْؿام 6.5% ٗ سٌ بًػت ايٓػب١ يًؿطم ا٭ٚغ٘ 1.3

 ايعػهطٟ ايعإٞ.

( إٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ تػتشٛش 3ؾسٍٚ )٬ٜسٜ َٔ ا

ع٢ً اؿك١ ا٭ندل ٚايٓػب١ ا٭ع٢ً َٔ سٝح سذِ اٱْؿام 

 2001ؾؿٞ عاّ , ايعػهطٟ ٗ سٌ دا٤ت ايػعٛز١ٜ بإطتب١ ايتاغع١

أًٍٜٛ  11َع ٚٗٛض ؾهط٠ اؿطب ع٢ً اٱضٖاب ٚبعس ٚقٛع أسساخ 

 344نجط َٔ ٖا دعٌ اٱْؿام ايعػهطٟ ا٭َطٜهٞ ٜكٌ إٍ أ

ٗ سٌ , ًَٝاض ز٫ٚض ؾهٌ أنجط َٔ ضبع اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ

ناْت ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ يبك١ٝ ايسٍٚ ايتػع ا٭نجط إْؿاقا 

ايعإٞ. بعس  ٟ%َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهط 42.6عػهطٜا مٛ 

ًَٝاض  800شيو اغتُطت ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ شلصٙ ايسٍٚ يٝتذاٚظ 

يٝبًؼ ث٬ث١ أضباع اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ إش  2004 ز٫ٚض عاّ

ٗ  2003% عٔ عاّ 9غذًت اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ْػب١ تػرل 

% 1.6سٌ ناْت ْػب١ ايتػرل يًسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ 

% يطٚغٝا ٚايكٌ أَا ايػعٛز١ٜ ٚنٛضٜا ؾكس غذًت ْػب١ 7.6َكابٌ 

 يٞ.% ع٢ً ايتٛا4.4% ٚ 11.1تػرل 



 (3دسٍٚ )

 اٱْؿام ايعػهطٟ ٭ندل عؿط زٍٚ ٗ ايعامل َع ْػبتٗا َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ

 2006 ـ 2001يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٝاض ز٫ٚض 

ٛات            ايػٓ

 

 ايسٍٚ   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 اٱْؿام

 ايعػهطٟ
% 

 اٱْؿام

 ايعػهطٟ
% 

 اٱْؿام

 ايعػهطٟ
% 

 ماٱْؿا

 ايعػهطٟ
% 

 اٱْؿام

 ايعػهطٟ
% 

 اٱْؿام

 ايعػهطٟ
% 

 اي٫ٜٛات إتشس٠

 ا٭َطٜه١ٝ
344.932 35.4 387.303 

40.0 

 
440.813 43.4 480.451 44.7 504.638 44.9 528.692 45.8 

 5.1 59.213 5.3 60.076 5.6 60.234 5.6 57.452 5.2 0.949 5.0 48.760 بطٜطاْٝا

 4.6 53.091 4.7 52.917 5.0 54.018 5.1 52.643 5.3 51.257 5.1 50.225 ؾطْػا

 3.7 43.701 3.9 44.165 4.1 44.473 4.4 44.814 4.6 44.725 4.6 44.275 ايٝابإ



 

 4.2 49.500 3.9 44.300 3.7 40.300 3.6 36.600 3.4 33.100 2.8 28.000 ايكٌ

 3.2 36.984 3.3 38.060 3.6 38.816 3.9 40.044 4.1 40.604 4.1 40.474 إٔاْٝا

 2.5 29.891 2.9 33.531 3.2 34.853 3.4 34.739 3.5 34.459 3.4 33.543 اٜطايٝا

 3.0 34.700 2.7 31.100 2.4 26.100 2.4 25.100 2.4 23.600 2.1 21.300 ضٚغٝا

 2.5 29.032 2.2 25.372 1.9 21.060 1.8 18.944 1.9 18.805 2.2 21.421 ايػعٛز١ٜ

 1.8 21.853 1.8 20.333 1.7 19.000 1.7 18.197 1.8 17.605 1.7 17.120 نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

 702.407 66.4 650.050 اجملُٛع

 

72.2 769.346 75.3 819.305 75.9 854.459 76.0 886.657 76.9 

 :اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً إكسض:

*
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ؾه٬ عٔ إٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قس خككت َبايؼ 

 88أؾػاْػتإ بًػت إناؾ١ٝ يًشطب ع٢ً اٱضٖاب ٚاؿطب ٗ ايعطام ٚ

ًَٝاضات  110اظزازت ايتدكٝكات يتكٌ إٍ  2003ًَٝاض ز٫ٚض يعاّ 

. ػاٚظ اٱْؿام ايعػهطٟ ا٭َطٜهٞ ْكـ (1)2004ز٫ٚض ٗ عاّ 

ٗ سٌ ٚٗطت بٛازض انؿاض اٱْؿام  2005تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض عاّ 

( بٓػب١ تػرل غايب١ 3ايعػهطٟ يًسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ )

% َع اغتُطاض بك١ٝ ايسٍٚ بعٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ 1.7اضٖا َكس

بعس شيو مل تتػرل ٬ََح اٱْؿام ايعػهطٟ شلصٙ , %9.4بٓػب١ تػرل 

, 2006ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  886ايسٍٚ إش اغتُطت بايعٜاز٠ يتكٌ إٍ 

ًَٝاض  24ؾكس ظازت اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ إْؿاقٗا بأنجط َٔ 

اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َا ٜعٜس عٔ  ز٫ٚض ٗ سٌ انؿض

َكابٌ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ا٭خط٣ بٓشٛ , ًَٝاضات ز٫ٚض 5

َع ٚدٛز ؽكٝكات إناؾ١ٝ َٔ قبٌ اي٫ٜٛات , ًَٝاض ز٫ٚض 13

إتشس٠ يًشطب ع٢ً اٱضٖاب ٚاؿطب ٗ ايعطام ٚأؾػاْػتإ بًػت 

شيو ٜٛٗط تطٛض اٱْؿام . َكابٌ (2)2006ًَٝاض ز٫ٚض يعاّ  120
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ايعػهطٟ ايعإٞ عٔ ططٜل سذِ َٚكساض إْتاز ا٭غًش١ ٚزضد١ 

نصيو َٔ خ٬ٍ سذِ اٱضباح , َػاُٖت٘ ٗ َٝسإ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ

 اييت ؼككٗا قٓاع١ ايػ٬ح.

( ايؿطنات إتدكك١ بإْتاز ا٭غًش١ اييت 4ٜبٌ اؾسٍٚ ) 

 2004ز٫ٚض عاّ  ًَٝاض 265.5ناْت قس سككت َبٝعات َكساضٖا 

ًَٝاض ز٫ٚض  166.8ٚسككت ايؿطنات ا٭َطٜه١ٝ َبٝعات ٚقًت إٍ 

يتعزاز , ًَٝاض ز٫ٚض 99ٗ سٌ بًػت َبٝعات ايؿطنات ا٭خط٣ مٛ 

ًَٝاض ز٫ٚض يٝبًؼ  24َبٝعات ٖصٙ ايؿطنات بأنجط َٔ  2005عاّ 

 %.9.2ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  289.9

ٜه١ٝ تعس إكسض ا٭ندل ٜتهح َٔ شيو إٔ ايؿطنات ا٭َط

ؾٗٞ تػتشٛش ع٢ً , ٚا٫ِٖ ٗ فاٍ إْتاز ٚتكسٜط ا٭غًش١ ٗ ايعامل

 68% َٔ إْايٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ يٮغًش١ ٚتكسض َبٝعاتٗا إٍ 30

% 39ؾايؿطم ا٭ٚغ٘ ٜػتٛضز , زٚي١ َٛظع١ ع٢ً كتًـ أضدا٤ ايعامل

با َٚجًٗا % تػتٛضزٖا أٚض26َٔ َبٝعات ا٭غًش١ ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ 

 .(1)آغٝا 
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 (4دسٍٚ )

تطٛض إبٝعات ٭ندل َا١٥ ؾطن١ َٓتذ١ يٮغًش١ ٗ ايعامل 

 2005 ـ 2004يًػٓتٌ 

 )ًَٝاض ز٫ٚض(

 ايسٍٚ
 عسز

 ايؿطنات

 َبٝعات عاّ

2004 

 َبٝعات عاّ

2005 

 182.5 166.8 40 ٜات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝاي٫ٛ

 34.2 31.7 10 بطٜطاْٝا

 19.9 18.8 6 ؾطْػا

 10.9 8.3 3 ايٝااٜط

 9.6 9.5 1 * عابط٠ ٭ٚضبا

 6.0 5.6 7 إٔاْٝا

 6.2 6.1 6 ايٝابإ

 5.4 4.6 9 ضٚغٝا

 3.7 3.5 4 إغطا٥ٌٝ

 3.0 2.7 3 اشلٓس

 2.1 1.9 1 ايػٜٛس

 1.6 1.7 2 اغباْٝا

 1.6 1.3 2 نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

 0.9 0.9 1 غٓػاؾٛض٠



072 ......................... بئهالػصل الثاين: تطور اإلكػاق العسؽري ومؤرشات ع   

 0.4 0.5 1 نٓسا

 0.6 0.6 1 غٜٛػطا

 0.5 0.4 1 يٝااغذلا

 0.4 0.4 1 رايٓطٜٚ

 0.4 0.5 1 ايدلاظٌٜ

 289.9 265.8 100 اجملُٛع

 

 إكسض:

*



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 073

ظٜاز٠ عذِ َبٝعات  2004ؾه٬ عٔ شيو تٛٗط بٝاْات عاّ 

ؾبعس إٔ , ا٭غًش١ ٚاضتؿاع َػاُٖتٗا ٗ ق١ُٝ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ

تعطنت ػاض٠ ا٭غًش١ إٍ ا٫نؿاض ايطؿٝـ أٚاخط ايتػعٝٓات َٔ 

 ـ 2002ٕانٞ ثِ ا٫نؿاض اٯخط ايصٟ سسخ خ٬ٍ عاَٞ ايكطٕ ا

إ٫ إٔ ػاض٠ ا٭غًش١ عازت ي٬ضتؿاع َط٠ أخط٣ يتؿهٌ عاّ  2003

أَا , % َٔ إْايٞ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ 0.6% إيـ٢  0.5َا ْػبت٘  2004

 . (1)% 0.5% إٍ  0.4ؾكس بًػت ْػب١ ػاض٠ ا٭غًش١ َا بٝـٔ  2005عاّ 

ٙ ايٓػب ٫ تبٌ سكٝك١ َػا١ُٖ ػاض٠ ٜعتكس ايباسح إٔ ٖص

ا٭غًش١ إٍ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ إش إٔ ايهجرل َٔ ػاض٠ ا٭غًش١ تػذٌ 

ؼت تػ١ُٝ ايتذاض٠ ايػًع١ٝ أٚ ؼت ؾكط٠ ايػٗٛ ٚاـطأ ٗ َٝعإ 

إسؾٛعات ٚعسّ ايتكطٜح عكٝكتٗا يػط١ٜ ايكؿكات ايٓاػ١ عٔ 

ض غبام ايتػًح ٚتععٜع ايتسابرل ا٭١َٝٓ اييت تتدصٖا ايسٍٚ ٗ إطا

ا٭َط ايصٟ دعٌ ْػب١ َػا١ُٖ ػاض٠ ايػ٬ح , ايكسضات ايعػهط١ٜ

 إٍ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ بٗصا إػت٣ٛ إتسْٞ. 

تدلظ أ١ُٖٝ اٱْؿام ايعػهطٟ أٜها َٔ خ٬ٍ ا٭ضباح إتشكك١  
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أنجط  2005يًؿطنات إٓتذ١ يٮغًش١ ؾكس بًػت ٖصٙ ا٭ضباح يعاّ 

ًَٝاض  36.9ض سكًت ايؿطنات ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً ًَٝاض ز٫ٚ 57َٔ 

ًَٝاضات ز٫ٚض  3% َٔ إْايٞ ا٭ضباح َكابـٌ 64ز٫ٚض بٓػب١ 

أَا , ًَٝاض ز٫ٚض يًؿطنات ايدلٜطا١ْٝ 2.9يًؿطنات ايؿطْػ١ٝ ٚ

 830ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٚ 170ايؿطنات ايطٚغ١ٝ ٚا٫ٜطاي١ٝ ؾكس سككت 

ا٭خط٣ قس ٫ تبٌ  . ٖصٙ ا٭ضقاّ ٖٞ(1)ًَٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ 

سكٝك١ ا٭ضباح إتشكك١ َٔ ايكٓاعات ايعػهط١ٜ ٭ٕ إبٝعات 

ايعػهط١ٜ ٫ ؽهع ٱدطا٤ات ايعطض ٚايطًب أٚ ؿػاب 

ايتهايٝـ إِا تتأثط بايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ أنجط َٔ 

 ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ. 

إش َا  ,ٜٛٗط ٖا تكسّ إػاض إتكاعس يٲْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ 

س ٜ٪ثط بكٛض٠ نبرل ٗ ا٭ْؿط١  ٛيسٙ اٱْؿام ايعػهطٟ إتعٜا ٜ

اع١ٝ ٛاد١ٗ ايتٗسٜسات غرل , ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دُت ٜٚكًٌ َٔ ؾطم َ

ؾه٬ عٔ إٔ , ايعػهط١ٜ اييت تتعطض شلا ايسٍٚ خكٛقا ايٓا١َٝ َٓٗا

ٚا٫غتكطاضٗ  ايعامل.  ٔ ٕ َٔ ؼكٝل ا٭َ  ٖصٙ ايعٜاز٠ مل تػتطع ؿس اٯ
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 تهوسياد يأسباب تطور اإلىفاق العسكزي العامل: ثاىيا

اظزاز اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ َتأثطا بايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ 

 ايسٚي١ٝ ٚاييت َٓٗا:

َٚا أسسثت٘ َٔ  1989ـ1947اَتست َٔ عاّ  اؿطب ايباضز٠ اييت ـ1

إش اضتؿع , تطٛض ٚغبام يًتػًح ٖا اثط شيو ٗ بًٛؽ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

ػهطٟ خ٬ٍ اؿطب ايباضز٠ بكٛض٠ غرل َػبٛق١ ؾكس اٱْؿام ايع

اغتدسَت َٛاضز اقتكاز١ٜ نبرل٠ بايكسض ايصٟ ػاٚظ ا٫غتدساّ 

ؾه٬ عٔ , ايػابل شلصٙ إٛاضز ٗ فاٍ تععٜع ايكسضات ايعػهط١ٜ

إٔ ٖصٙ اؿطب زؾعت نٌ زٍٚ ايعامل زٕٚ اغتجٓا٤ إٍ ضؾع َػت٣ٛ 

يػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اٱْؿام ايعػهطٟ ع٢ً أغاؽ ايتشايؿات ا

نصيو ايعػهط١ٜ يسٍٚ ايعامل َع قطـيب اؿـطب ايبـــاضز٠ )ا٫ؼاز 

 . (1)ايػٛؾٝيت ايػابل ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ(

ٖٞ ا٭خط٣ باؿطب ايباضز٠ ٖا ظاز َٔ  تأثطت ايسٍٚ ايٓا١َٝ ـ2

إ٫ إٔ مث١ أغباب إناؾ١ٝ زؾعتٗا إٍ ضؾع َػت٣ٛ , إْؿاقٗا ايعػهطٟ

اقٗا َٔ أُٖٗا ْؿٛب ايٓعاعات ٚاؿطٚب ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ نُٔ إْؿ

ست َبسأ , إطاض ا٭قايِٝ ٚاْتؿاض سطنات ايتشطض ايٛط١ٝٓ اييت اعُت

ٚاحملاؾ١ٛ  ظٜاز٠ ايكسضات ايعػهط١ٜ ٚايتػًٝش١ٝ يتشكٝل ا٫غتكطاض 
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 .(1)ع٢ً نٝإ ايسٚي١ يٝهٕٛ باٱَهإ ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

ػرلات عا١ٕٝ أغُٗت بطؾع َػت٣ٛ أسساخ َٚت ٚٗٛض ٚاْتؿاض ـ3

َٔ أِٖ ٖصٙ , اٱْؿام ايعػهطٟ أنجط َٔ إػت٣ٛ ايطبٝعٞ يعٜازت٘

ٖٚٞ َا أزت إٍ ٚٗٛض ث٬ث١  2001أًٍٜٛ  11اٱسساخ َا دط٣ ٗ 

َتػرلات أغاغ١ٝ ظازت َٔ ايتشسٟ ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ؾٗا ٗ ايك٠ٛ 

يٓعاعات ٚاؿطٚب أٚشلا تطادع ِ٘ ا, ٚا٭١ُٖٝ بٌ ايسٍٚ ٚا٭قايِٝ

ايتكًٝس١ٜ بٌ ايسٍٚ ٚٚٗٛض ِ٘ اؿطٚب ا٭١ًٖٝ اييت تعس أنجط 

إتػرل , تعكٝسا َٔ سٝح ا٭غباب ٚايٓتا٥ر َٔ اؿطٚب ايتكًٝس١ٜ

ايجاْٞ ٖٛ ايذلنٝع إتعاٜس ع٢ً تٗسٜس اٱضٖاب نس ايسٍٚ ايصٟ 

ٚأخرلا تب ي زٍٚ , أقبح خططًا َؿذلنًا ٜٗسز اغًب زٍٚ ايعامل

 اػاٌٖ أغاغٌٝ ٗ فاٍ ايػٝاغ١ٝ اـاضد١ٝ ُٖا ا٭َٔ ايعامل

ؾه٬ عٔ ايت١ُٝٓ َٚا , ايعػهطٟ َٚا ّجً٘ َٔ إْؿام ٚتػًٝح

ؼتاد٘ َٔ َٛاضز َاي١ٝ تٓعهؼ ْتا٥ذٗا ع٢ً ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٚتكًٌٝ 

 .(2)َػت٣ٛ إداطط ٚايتٗسٜسات 
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 يلإلىفاق العسكزي العامل العبء االقتصادي واالجتناعي :ثالثا

ٜعس ايهؿـ عٔ ايعب٤ ا٫قتكازٟ َٔ خ٬ٍ َ٪ؾطات٘ إدتًؿ١ 

اٱدطا٤ ايعًُٞ ٕعطؾ١ سذِ إٛاضز اييت تػشب َٔ ا٫غتدساَات 

إس١ْٝ يتصٖب ي٬غتدساّ ايعػهطٟ ع٢ً ؾهٌ إْؿام سهَٛٞ 

شلصا ايكطاع ثِ تأثرل شيو ع٢ً ايدلاَر ٚاـط٘ ايت١ُٜٛٓ خكٛقا ٗ 

إ٪ؾطات إػتدس١َ يكٝاؽ ايعب٤ ا٫قتكازٟ ٖٞ , ايٓا١َٝايسٍٚ 

إٍ اٱْؿام  أٚ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

إش اغتٓعف ٖصا اٱْؿام اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايتدكٝكات إاي١ٝ , ايعاّ

 ٕٚدتًـ زٍٚ ايعامل. 

٬ٍ بًػت ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚخ 

% 3.8% يًسٍٚ ايٓا١َٝ َكابٌ 5.6عكسٟ ايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات مٛ 

ٗ سٌ ناْت َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘ قاسب١ أع٢ً , يًسٍٚ إتكس١َ

% 11.6ْػب١ يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ؾبًػت 

أَا ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ يًُس٠ , شاتٗا يًُس٠

, % يًسٍٚ ايٓا20١َٝ% يًسٍٚ إتكس١َ َكابٌ 14.3مٛ  1988 ـ 1972

% ٗ سٌ بًػت ايٓػب١ 23أَا زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغ٘ ؾكس بًػت ْػبتٗا 

% ع٢ً ايتٛايٞ. ٜتبٌ َٔ ٖصا إٔ اٱْؿام 15% 27.2ٚٯغٝا ٚأؾطٜكٝا 
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 . (1)ايعػهطٟ ٜػتٓعف دع٤ا َُٗا َٔ اٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايٓا١َٝ

مٛ  1995ٖصٙ ايٓػب١ اييت بًػت عاّ  ( َتٛغ5ٜ٘بٌ اؾسٍٚ )

% دا٤ت َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘ بأع٢ً ْػب١ إْؿام عػهطٟ إٍ 3.5

% نأقٌ ْػب١ 1.2% َكابٌ 8.8ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ إش بًػت 

بعس شيو انؿض َتٛغ٘ , غذًت ٚناْت َٔ ْكٝب ا٭َطٜهٝتٌ

َع بكا٤ , %2.9يٝبًؼ  2000ايٓػب يهٌ َٓاطل ايعامل عٓس عاّ 

 ٤َػت٣ٛ ايٓػب عٓس ٚنعٗا ايطبٝعٞ يهٌ َٓاطل ايعامل باغتجٓا

أؾطٜكٝا اييت غذًت ظٜاز٠ ٗ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر 

 %. اغتُط َتٛغ٘ ايٓػب١ عٓس إػت3.2٣ٛاحملًٞ اٱْايٞ يتبًؼ 

% بٓػب١ تػرل غايب١ 2.6يتٓدؿض َطٙ أخط٣ إٍ  2004ْؿػ٘ يػا١ٜ عاّ 

ٔ إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ قس ػاٚظ بايطغِ َ, %10.3بًػت 

ساؾٜ بعسٖا َتٛغ٘ ايٓػب ع٢ً إػت٣ٛ ْؿػ٘ , (2)ايذلًٜٕٝٛ ز٫ٚض 

 . 2005ايصٟ نإ عًٝ٘ يعاّ 
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 (5دسٍٚ )

 َتٛغ٘ اٱْؿام ايعػهطٟ نٓػب١ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ع٢ً ٚؾل إٓاطل اؾػطاؾ١ٝ

 2005ـ1995يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

ٛات  ايػٓ

 

 ٓاطلإ
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ْػب  َتٛغ٘
اٱْؿام 

 ٟ ايعػهط
 ٞ يًٓاتر احملً

اٱْايٞ يًُس٠ 
 2005ـ1995

 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 ا٭َطٜهٝتإ

 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 2.2 أٚضبا

ٚاقٝاْٛؽ  2.2 2.3 2.3 2.4 2.1 2.0 2.1 2.4 أغٝا 

 2.6 2.0 2.0 2.5 2.7 2.9 3.2 2.9 أؾطٜكٝا

 6.4 5.8 5.9 6.2 6.3 6.4 5.9 8.8 ايؿطم ا٭ٚغ٘

إتٛغ٘ 

ايػٟٓٛ يٓػب١ 

اٱْؿام 

ايعػهطٟ 

يًٓاتر احملًٞ 

 اٱْايٞ

 

3.5 

 

2.9 2.9 2.9 2.9 2.6 2.6 2.9 

 

 :زضإكا 
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أَا طبٝع١ تأثرل اٱْؿام ايعػهطٟ نٓػب١ إٍ ايٓاتر احملًٞ  

 ـ1995اٱْايٞ يهٌ َٓطك١ َٔ إٓاطل اييت سسزٖا اؾسٍٚ يًُس٠ 

, %1.4إش بًػت ؾكس دا٤ت ا٭َطٜهٝتإ بأقٌ َتٛغ٘ ْػب , 2005

ٗ سٌ بًؼ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ 

بإكابٌ دا٤ت َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘ بٓػب١ , %1.9اٱْايٞ ٭ٚضبا 

% ٖٚٞ ا٭ع٢ً بٌ نٌ إٓاطل َع إٔ َتٛغ٘ إْؿاقٗا ايعػهطٟ 6.4

% َٔ إْايٞ اٱْؿام 5.7ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١  56.7يًُس٠ شاتٗا بًؼ 

أَا آغٝا ٚأؾطٜكٝا ؾكس بًؼ َتٛغ٘ ْػبتُٗا , (1)هطٟ ايعإٞ ايعػ

 % ع٢ً ايتٛايٞ.%2.6 2.2ٚ

ٜتبٌ َٔ شيو اْ٘ نًُا سككت ايسٍٚ ْاػا قًٝا نبرلا 

 ٔ اغتطاعت إٔ ؽؿـ َٔ ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ َ

, خ٬ٍ انؿاض ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

ّ.ؾه٬ عٔ ا ٟ ع٢ً طبٝع١ اٱْؿام ايعا  نؿاض تأثرل اٱْؿام ايعػهط

ّجٌ ايعب٤ ا٫دتُاعٞ إكٝاؽ اٯخط ٕعطؾ١ أثط اٱْؿام 
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ايعػهطٟ ع٢ً طبٝع١ ايٓؿاطات ا٫دتُاع١ٝ اييت تكّٛ بٗا ايسٚي١ 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٕ ٖصا اٱْؿام غاٜت٘ تأٌَ ايسؾاع ٚتٛؾرل ا٭َٔ يًسٚي١ 

ؾطاز إ٫ إٔ اٱْؿام ا٫دتُاعٞ ٖٛ اٯخط ٜعٌُ ع٢ً تٛؾرل ٚا٭

ٖصا ٜع ي إدطا٤ ع١ًُٝ إعاز٠ تٛظٜع , اـسَات يهٌ ؾطا٥ح اجملتُع

إٛاضز ؾه٬ عٔ زعِ ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚاٱعاْات اؿه١َٝٛ. إش ٜعس 

اٱْؿام ع٢ً ايكش١ ٚايتعًِٝ ا٭نجط اغتدساَا يتكِٝٝ سذِ اٱْؿام 

ُكاض١ْ َع اٱْؿام ايعػهطٟ ٚشيو َتأٍت َٔ ا٫دتُاعٞ خكٛقا يً

َػاُٖت٘ ٗ تٛؾرل ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ٚتكًٌٝ سذِ ا٭خطاض 

 ٚايتٗسٜسات اييت قس تتعطض شلا سٝا٠ ا٭ؾطاز.

( ايعب٤ ايٓػيب ايصٟ ٜتشًُ٘ ا٫قتكاز َٔ اٱْؿام 6ٜبٌ اؾسٍٚ )

 ٬ٜسٜ إٔ ايسٍٚ, ع٢ً ايكطاعات ايعػهط١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ

شات ايسخٌ إطتؿع ٚإتٛغ٘ قس أعطت ا٫ٖتُاّ ا٭ندل يٲْؿام 

إش خككت ايسٍٚ , ع٢ً ايتعًِٝ ٚايكش١ َكابٌ اٱْؿام ايعػهطٟ

َا َكساضٙ  2003ـ 1999َتٛغط١ يًُس٠  ايسخٌ إطتؿع نٓػـب١ شات

% َٔ إْايٞ ايٓاتر احملًٞ يٲْؿام ا٫دتُاعٞ)ايكشٞ 11.6

غ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر ٚايتعًُٝٞ( بإكابٌ نإ َتٛ

% ٖٚٞ ُجٌ اقٌ َٔ ْكـ 2احملًٞ اٱْايٞ خ٬ٍ إس٠ شاتٗا قس بًؼ 

 ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚثًح اٱْؿام ايكشٞ.

 



022 ......................... ومؤرشات عبئهالػصل الثاين: تطور اإلكػاق العسؽري    

 (6دسٍٚ )

ْػب١ اٱْؿام َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ إٍ ايكطاعات 

إٓدؿه١ ايعػهط١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ يًسٍٚ إطتؿع١ ٚإتٛغط١ ٚ

 2003ـ1999ايسخٌ يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات
 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

َتٛغ٘ 

 إس٠

 2003ـ1999

ؾ١٦ ايسخٌ 

 ٚايكطاع

 ايسٍٚ َطتؿع١ ايسخٌ * 

 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 ايعػهطٟ

 5.6 5.9 5.7 5.6 5.4 5.5 ايتعًِٝ

 6.0 6.4 6.2 6.1 5.8 5.8 ايكش١

 َتٛغط١ ايسخٌ** ايسٍٚ 

 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 ايعػهطٟ

 4.7 4.7 4.6 4.7 4.5 4.8 ايتعًِٝ

 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 ايكش١

 ايسٍٚ َٓدؿه١ ايسخٌ ***

 2.5 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 ايعػهطٟ
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 3.8 4.0 4.0 3.8 3.5 3.4 ايتعًِٝ

 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 1.8 ايكش١

 

 :إكسض

ٚؾل َػت٣ٛ ايسخٌ يس٣ َعٗس ع٢ً مت تكػِٝ ايسٍٚ ٬َس١ٛ: 

 ٚنا٫تٞ.( غٝدلٟ) اخ ايػ٬ّ ايسٚيٞغتٛنٗٛمل ٭ع

 زٚي١.  24بٗصا اؾسٍٚ ؾك٘  زخًتزٚي١ ٚاييت  37 عسزٖا* 

 .زٚي١ 45 بٗصا اؾسٍٚ ؾك٘ زخًتٚاييت  زٚي١ 81 عسزٖا **

 .زٚي١ 13بٗصا اؾسٍٚ ؾك٘  زخًتزٚي١ ٚاييت  49 عسزٖا*** 

ايسٍٚ اييت زخًت ٗ سػابات اؾسٍٚ ٖٞ ايسٍٚ اييت ظٚزت 

 . صنٛض بإعًَٛات اي٬ظ١َإعٗس إ
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ٚايكشٞ شلصٙ ايسٍٚ قس ٚقٌ أع٢ً   ٞ ػب١ اٱْؿام ايتعًُٝ َع إْٔ 

٣ شلا عاّ  ايٞ ٖا ٜعهؼ  6.4% 5.9ٚؾبًػت  2003َػٛت %ع٢ً ايٛت

ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ اييت وتًٗا اٱْؿام ا٫دتُاعٞ يس٣ ايسٍٚ شات ايسخٌ 

إٛد٘ يًكطاع إش ٜعس ٖصا اٱْؿام دع٤ًا َه٬ُ يٲْؿام , إطتؿع

ٛ ؾه٬ عٔ ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ ٟ يػطض ؼكٝل ايتطٛض ٚايُٓ  .ا٫قتكاز

أَا ايسٍٚ شات ايسخٌ إتٛغ٘ ؾكس خككت نُتٛغ٘ ْػب١ 

% 8.1َٔ ْاػٗا احملًٞ اٱْايٞ إٍ اٱْؿام ا٫دتُاعٞ يًُس٠ شاتٗا 

% ٚاٱْؿام ايكشٞ بٓػب١ 4.7تٛظعت بٌ اٱْؿام ايتعًُٝٞ بٓػب١ 

% ٖٛ َتٛغ٘ ْػب١ َا خككت٘ ٖصٙ ايسٍٚ َٔ 1.9بٌ % َكا3.4

ٖا هعًٗا ٗ َػاض , ْاػٗا احملًٞ اٱْايٞ يٲْؿام ايعػهطٟ

ايسٍٚ شات ايسخٌ إطتؿع ْؿػ٘ َٔ سٝح ا٫ٖتُاّ باٱْؿام 

ا٫دتُاعٞ بٛقؿ٘ اؾع٤ إِٗ ٗ َٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ٚإداطط غرل 

 إػًش١.

ٌ إٓدؿض ٖٚٞ َٔ ايسٍٚ ٬ٜسٜ أٜها إٔ ايسٍٚ شات ايسخ 

ايٓا١َٝ قس خككت يٲْؿام ا٫دتُاعٞ نُتٛغ٘ ْػب١ سٛايٞ 

ٖٚٛ ٜؿهٌ تكطٜبا ْكـ َا  2003 ـ 1999% خ٬ٍ إس٠ 5.9

دا٤  شإ, خككت٘ ايسٍٚ شات ايسخٌ إطتؿع شلصا اٱْؿام يصات إس٠

% ٖٛ َتٛغ٘ 2.5% َكابٌ 2.1اٱْؿام ايكشٞ بٓػب١ َتٛغط١ بًػت 

كت٘ ٖصٙ ايسٍٚ ع٢ً ايكطاع ايعػهطٟ َٔ ْاػٗا احملًٞ ْػب١ َا أْؿ
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بإكابٌ أٚيت ايسٍٚ شات ايسخٌ إٓدؿض ا٫ٖتُاّ , اٱْايٞ

إش بًؼ نُتٛغ٘ أنجط َٔ َط٠ ْٚكـ َٔ اٱْؿام  ٞيٲْؿام ايتعًُٝ

 ايعػهطٟ ٖٚٛ َا ٜعس َ٪ؾطا إهابٝا شلصٙ ايسٍٚ.

ٝ٘ تتُجٌ ٜٛٗط ٖا تكسّ إٔ يٲْؿام ايعػهطٟ آثاضًا تعآ 

بايعب٤ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ؾه٬ عٔ إٔ تٓاَٞ اٱْؿام 

ايعػهطٟ ٜٛيس إكاعب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت قس تؿهٌ 

ؾعسّ ا٫ٖتُاّ بإؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ , تٗسٜسا يٮَٔ ٚا٫غتكطاض

ٚا٫دتُاع١ٝ ٜع ي ٚٗٛض ايتٗسٜسات غرل إػًش١ اييت تعس َٔ أِٖ َا 

٫غتكطاض ؾه٬ عٔ إْٗا تعٛم ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ ٜكٛض ا٭َٔ ٚا

 ٚخكٛقا ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ.
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 املبثح الجانْ
 ؤٍَعب طبّعة اإلنفاق العطلسٓ العسبْ

تعس ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚٗ َكسَتٗا زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ َٔ أندل 

اجملُٛعات اٱق١ًُٝٝ بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ إْؿاقا عػهطٜا بػبب َا 

ؾه٬ عٔ إبطاَٗا , عطض ي٘ َٔ كاطط ٚتٗسٜساتتعطنت أٚ قس تت

ا٫تؿاقٝات ٚإعاٖسات ايعػهط١ٜ اييت َٔ خ٬شلا ٜتِ تسٜٚط ا٭َٛاٍ 

ايعطب١ٝ ٚايٓؿط١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم يكاحل ايسٍٚ إتكس١َ. إٕ ٖصا 

اٱْؿام ٜػتٓعف ايكسضات ايعطب١ٝ اييت يٛ مت تٛدٝٗٗا إٍ اجملا٫ت 

كل ايهجرل ٗ فاٍ ايت١ُٝٓ ثِ بًٛؽ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يتش

ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض اػاٙ نٌ إداطط غرل إػًش١ إٓتؿط٠ بايعسٜس 

 َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َػتٜٛات كتًؿ١.

 أوال: تطور اإلىفاق العسكزي العزبي

بعس إٔ ؼطضت ايسٍٚ ايعطب١ٝ ْٚايت اغتك٬شلا زأبت ع٢ً تععٜع 

شلا ٗ شيو ساٍ ايسٍٚ ايٓا١َٝ قسضاتٗا ايعـــػهط١ٜ ٚايتػًٝش١ٝ سا

اشلسف َٔ شيو نإ يتشكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚت١٦ٝٗ , ا٭خط٣

ٖا تطًب ؼسٜس , ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يتٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ
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 طبٝع١ َٚػاض اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ.

( إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ اضتؿع َٔ 7ٜبٌ اؾسٍٚ )

 1975ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  12.9يٝكٌ إٍ  1970ٝاض ز٫ٚض عاّ ًَ 2.7

ٖصٙ ايعٜاز٠ دا٤ت بػبب ا٫ضتؿاع ا٭ٍٚ ٭غعاض , %48بٓػب١ تػرل 

ؾه٬ عٔ اْس٫ع سطب تؿطٜٔ اييت خانٗا ايعطب  1973ايٓؿ٘ عاّ 

نس ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ ٖا زؾعِٗ إٍ تععٜع ايكسضات ايعػهط١ٜ 

 إ.ؼػبا ؿطٚب دسٜس٠ نس ٖصا ايهٝ

با٫ضتؿاع بؿهٌ  1980أخص اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ عاّ  

ًَٝاض ز٫ٚض ٖٚٛ اندل أضبع َطات َٔ  51نبرل إش بًؼ أنجط َٔ 

% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ 6.7يٝؿهٌ ْػب١  1975إْؿام عاّ 

دا٤ت ٖصٙ ايعٜاز٠ , (1)ًَٝاض ز٫ٚض 755ايعإٞ ايصٟ نإ قس بًؼ 

ٚاْس٫ع اؿطب  1979ٞ ٭غعاض ايٓؿ٘ عاّ َتٛاؾك١ َع ا٫ضتؿاع ايجاْ

ٖا قعست َٔ سس٠ ايتٛتط ٚايتٗسٜسات خكٛقا , ايعطاق١ٝ اٱٜطا١ْٝ

 اـًٝذٞ َٓطك١ اـًٝر ايعطبٞ ا٭َط ايصٟ زؾع زٍٚ فًؼ ايتعإٚ

, %39إٍ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ إش بًػت ْػب١ ايتػرل شلصٙ ايسٍٚ 

ا٭خط٣ باغتجٓا٤ َكط اييت َع ظٜاز٠ اٱْؿام يهٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 %. 5سككت انؿانا بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

                                         
 Michael P. Todaro. op.cit. P.634  



 

 (7دسٍٚ )

 2006ـ 1970اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ يًُس٠ 

 )ًَٕٝٛ ز٫ٚض(

ٛات            ايػٓ

 ايسٍٚ

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 29032 25372 21060 18944 18805 21421 20112 12974 19926 20083 17875 4122 462 يػعٛز١ٜ

 3836 3909 3679 3369 3126 3029 3082 4222 1435 1537 937 623 125 ايهٜٛت

ــ 2559 2629 2853 2909 2882 2925 2696 1594 2053 1232 34 18 اٱَاضات ــ ــ  ـ

 3091 2652 3011 2667 2520 2439 2091 1950 1640 2351 959 761 41 عُٕا

 458 483 491 491 307 356 337 267 210 156 161 16 11 ايبشطٜٔ



 

 2710 2632 2664 2816 2688 2570 2404 1653 4572 2648 1658 2049 605 َكط

 5526 6138 7134 5883 5053 5070 5474 4089 5453 2739 3343 705 161 غٛضٜا

 659 673 669 724 624 514 524 1004 689 539 332 135 91 ا٫ضزٕ

 899 1002 957 914 911 978 743 1009 106 93 102 212 94 يبٓإ

 3014 2925 2801 2453 2461 2234 2205 1118 1499 853 481 183 87 اؾعا٥ط

ــ 1708 3573 3449 698 199 يٝبٝا ــ  741 749 699 36 431 335 342 ــ

 2314 2312 2292 2308 2269 2228 2017 1553 846 592 404 154 41 إػطب

 495 469 436 428 411 415 400 314 389 394 87 33 13 تْٛؼ

 6063 4329 2362 1521 1651 1354 1635 609 14267 25794 20323 3235 768 أخط٣* زٍٚ

 58838 56204 50884 45907 44166 45825 44291 33458 54334 3405 51343 12960 2716 اجملُٛع
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 :زضاإك

 

 ايػٛزإ ٚايُٝٔ ٚايكَٛاٍ ٚدٝبٛتٞ)ٖٞ  :٣خطا٭* ايسٍٚ 

 (ايعطامٚ
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ٜعٛز شيو إٍ اْتٗا٤ ساي١ ايتٛتط ٚايتٗسٜسات بٝٓٗا ٚبٌ ايهٝإ 

أَا يبٓإ ؾٗٞ , 1977ايكْٗٝٛٞ بعس تٛقٝع اتؿاق١ٝ ايػ٬ّ عاّ 

ـ عُا نإ ا٭خط٣ انؿض إْؿاقٗا ايعػهطٟ يٝكٌ إٍ ايٓك

ايػبب ٖٛ َا تعاْٝ٘ َٔ تطزٟ أٚناعٗا ا٫قتكاز١ٜ  1975عًٝ٘ عاّ 

 ؾه٬ عٔ اغتُطاض اؿطب ا٭١ًٖٝ ؾٝٗا.

َع تٛغع اٱسساخ ٚإداطط اييت تتعطض شلا ايسٍٚ  1985عاّ  

اظزاز اٱْؿام , ايعطب١ٝ ٚاغتُطاض اؿطب بٌ ايعطام ٚإٜطإ

ًَٝاض ز٫ٚض  63ؾتذاٚظ ايعػهطٟ ايعطبٞ يٝكٌ إٍ أع٢ً َػت٣ٛ ي٘ 

 %.5.4بٓػب١ تػرل 

 54.3انؿض بعس شيو اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ تسضهٝا إٍ  

, 1995ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  33.4ثِ ٚقٌ إٍ  1990ًَٝاض ز٫ٚض عاّ 

ؾه٬ عٔ شيو ؼًُت زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ إْؿاقا 

ب١ٝ ًَٝاض ز٫ٚض نتهايٝـ يًكٛات ا٭دٓ 82عػهطٜا َهاؾا قسضٙ 

ؾكس , اييت دا٤ت إٍ إٓطك١ بعس غعٚ ايٓٛاّ ايػابل يًهٜٛت

ناْت سك١ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ َٔ أْايٞ ايتهايٝـ 

ؾه٬ عٔ تهايٝـ ايتسَرل ٚاـطاب اييت خًؿٗا ايػعٚ , %90مٛ 

َع ٚٗٛض َؿهًتٌ ضاؾكت ٖصٙ اٱسساخ ٖٚٞ تطزٟ ايع٬قات 

اق١ٝ أَا إؿه١ً ا٭خط٣ ؾٗٞ ٚايعطب١ٝ ـ ايعط, ايعطب١ٝ ـ ايعطب١ٝ

ٚتكسٜطٙ ٗ  َطتبط١ بايتهايٝـ ا٫قتكاز١ٜ بعس تٛقـ إْتاز ايٓؿ٘
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 .(1)ايعطام ٚايهٜٛت 

َٚا ضاؾك٘ َٔ ظٜاز٠ ْؿاٙ اؿطنات اٱضٖاب١ٝ  2000خ٬ٍ عاّ  

ا٭َط ايصٟ زؾع ايسٍٚ ايعطب١ٝ , إتططؾ١ ٗ إٓطك١ ايعطب١ٝ ٚايعامل

خكٛقا زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ  إٍ ظٜاز٠ إْؿاقٗا ايعػهطٟ

يتععٜع ٚٓا١ٜ ا٫غتجُاضات ايٓؿط١ٝ ٚايتذاض١ٜ ايهبرل٠ ٖا دعٌ 

 %.4.8ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  44اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ ٜتذاٚظ 

واؾٜ ع٢ً  2001أخص بعسٖا اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ عاّ 

دا٤ شيو  ,ًَٝاض ز٫ٚض 50سادع  2004َػت٣ٛ َتكاضب يٝتذاٚظ عاّ 

بعس ا٫دتٝاح ا٭َطٜهٞ يًعطام عٓسٖا بًؼ اٱْؿام ايعػهطٟ يسٍٚ 

ًَٝاض ز٫ٚض  11.4ًَٝاض ز٫ٚض َكابٌ  30.8فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ 

اييت نإ إْؿاقٗا ايعػهطٟ , (*)يًسٍٚ اجملاٚض٠ يًهٝإ ايكْٗٝٛٞ

ايك١ْٝٛٝٗ خكٛقا غٛضٜا إش  أنجط تأثطا بايتٗسٜسات ٚإداطط

ؾه٬ عٔ  2004ًَٝاضات ز٫ٚض عاّ  7قٗا ايعػهطٟ ػاٚظ إْؿا

أَا زٍٚ إػطب ايعطبٞ ؾهإ , تعطنٗا يًتٗسٜسات ا٭َطٜه١ٝ

 ًَٝاضات ز٫ٚض. 6.2مٛ  2004يعاّ  إْايٞ إْؿاقٗا ايعػهطٟ

إش اضتؿع اٱْؿام ايعػهطٟ  2005ىتًـ اؿاٍ نجرلا عاّ  مل

                                         

(* 
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 2006عٓس عاّ , %12.4بٓػب١ تػرل  2004ايعطبٞ عُا نإ عًٝ٘ عاّ 

ًَٝاض ز٫ٚض يٝؿهٌ ْػب١  58.8اظزاز اٱْؿام ايعػهطٟ يٝكٌ إٍ 

 . (1)% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ 5

ٜتبٌ َٔ شيو إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ قس اضتب٘ 

باٱَهاْات إاي١ٝ ٚايجطٚات ايعطب١ٝ ؾه٬ عٔ ايتٗسٜسات اييت 

ًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ ع٢ً قساض٠ تٛادٗٗا يصيو ساؾٛت زٍٚ ف

ناْت ايػعٛز١ٜ أنجط ايسٍٚ , ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ سٝح سذِ اٱْؿام

% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ 40ايعطب١ٝ إْؿاقا إش ػاٚظت ْػبتٗا 

دا٤ شيو ْتٝذ١ إداطط , يًسٍٚ ايعطب١ٝ نُتٛغ٘ يهٌ ايػٓٛات

اييت تٛاؾطت  ايتكًٝس١ٜ اييت ؼٝ٘ بٗا َٔ أبطظٖا قسضات اؿطب غرل

ؾه٬ عٔ اٱضٖاب ايساخًٞ ايصٟ أخص ٜتٛغع , يس٣ إٜطإ ٚإغطا٥ٌٝ

زاخٌ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ َٚا ٜؿهً٘ َٔ تٗسٜس 

ي٬غتجُاضات ايٓؿط١ٝ ٚايب١ٝٓ ا٫ضتهاظ١ٜ ايهد١ُ ٚإؿاضٜع ايتذاض١ٜ 

نُا تٛيس ؾعٛض ٗ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ , ايٛاغع١

ٚض٠ بٓا٤ ايكسضات ايعػهط١ٜ ٚايتػًٝش١ٝ ٚايػعٛز١ٜ ؼسٜسا بهط
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أًٍٜٛ  11َطٜه١ٝ بعس أسساخ إػتك١ً عٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭

. بإكابٌ نإ تطٛض اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ (1)2001

ا٭خط٣ ٗ ايػايب نُٔ اٱطاض ايطبٝعٞ يٲسساخ اييت تعطنت شلا 

 غٛا٤ ايساخ١ًٝ أّ اـاضد١ٝ.

ْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ بكٛض٠ تتهح طبٝع١ تطٛض اٱ

 (*)نا١ًَ بعس َعطؾ١ طبٝع١ اٱْؿام ايعػهطٟ ٭ِٖ ايسٍٚ اجملاٚض٠

ٚايهٝإ ايكْٗٝٛٞ َٚس٣ تأثرل غبام ايتػًح ع٢ً أزا٤  يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 اجملُٛعتٌ )ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚزٍٚ اؾٛاض ايعطبٞ( بٗصا اجملاٍ.

صت َػاض ايسٍٚ ( إٕ زٍٚ اؾٛاض ايعطبٞ أخ8ٜبٌ اؾسٍٚ )

ؾإْؿاقٗا ٜطتؿع , ْؿػ٘ ٗ طبٝع١ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚتطٛضٙ ايعطب١ٝ

 ٜٚٓدؿض ع٢ً ٚؾل طبٝع١ ا٭سساخ ٚايتٗسٜسات اييت ُط بٗا إٓطك١

َٚا ٜطاؾل شيو َٔ غبام ايتػًح َع ايسٍٚ ايعطب١ٝ. يصيو بًؼ اٱْؿام 

, ًَٝاضات ز٫ٚضات 4أنجط َٔ  1970ايعػهطٟ يسٍٚ اؾٛاض عاّ 

ٖٚٛ َا , %28ًَٝاضات ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  10.8إٍ  1975يرلتؿع عاّ 

 دا٤ َتٛاؾكا َع ايتطٛض اؿاقٌ ٗ إْؿام ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

                                         

(*)



 

 (8دسٍٚ )

 اٱْؿام ايعػهطٟ يسٍٚ اؾٛاض ايعطبٞ

 2006 ـ1970يًُس٠ 

 )ًَٕٝٛ ز٫ٚض(

ٛات  ايػٓ

 ايسٍٚ
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 005 2006 

 9829 9057 7982 7013 5981 7408 6695 1976 4924 4777 3822 735 567 إٜطإ

 11291 10301 10778 11851 13265 14046 15322 8939 3418 2467 2211 2980 1448 تطنٝا

ايهٝإ 

 ايكْٗٝٛٞ
2016 3160 2218 5249 3807 7809 9553 9712 10735 10050 10339 12522 11373 

 32493 31880 29099 28914 29981 31166 31570 18724 12149 12493 8251 10875 4031 عاجملُٛ
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 :إكازض
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ًَٝاض  12.4بًؼ فٌُ إْؿام زٍٚ اؾٛاض أنجط َٔ  1985عٓس عاّ

ظ % َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ايصٟ ػا19ٚز٫ٚض يُٝجٌ 

ناْت ايٓػب١ ا٭ع٢ً ٗ ايعٜاز٠ َٔ ْكٝب , (1)ًَٝاض ز٫ٚض 63

 %.24ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ إش بًػت ْػب١ تػرلٖا 

إ٫ , اغتُط بعس شيو إْؿام زٍٚ اؾٛاض ٜتكاعس بكٛض٠ تسضه١ٝ

ًَٝاض ز٫ٚض  31.5ؾٗس قؿعٙ نبرل يٝكٌ إٍ أنجط َٔ  2000إٔ عاّ 

بًٛؽ تطنٝا أع٢ً إْؿام  َع, 1995ًَٝاض ز٫ٚض عٔ عاّ  12.8بعٜاز٠ 

% َٔ إْايٞ إْؿام زٍٚ  48.5ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١  15شلا ؾكس ػاٚظ 

% 21% َكابٌ 30اؾٛاض ٗ سٌ بًػت ْػب١ ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ 

ٖٛ ْؿاٙ سطنات ايتُطز  ٱٜطإ. ايػبب ايط٥ٝؼ ٗ ٖصٙ ايعٜاز٠

 ٱٜطإ ايساخ١ًٝ ٗ تطنٝا ٚتٛغع زا٥ط٠ ايتٗسٜسات ا٭َطٜه١ٝ

٭َطٜها  ٞ عٔ زٚض ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ نشًٝـ إغذلاتٝذؾه٬

ٚأِٖ َٔ ٜٓؿص غٝاغتٗا ٗ إٓطك١. اغتُط بعسٖا اٱْؿام َٔ عاّ 

 31.8إٍ  2005يٝعزاز عاّ , ًَٝاض ز٫ٚض 30زٕٚ  2004إٍ  2000

% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ ٚبٓػب١ 2.9ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ 

ا٭َط ايصٟ ٜبٌ , (2)ايعػهطٟ ايعطبٞ % َٔ إْايٞ اٱْؿام 55.5
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َكساض ايتطٛض اؿاقٌ ٗ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ ايصٟ قس بًؼ 

 نعـ اٱْؿام ايعػهطٟ يسٍٚ اؾٛاض شلصا ايعاّ.

إش  2006ؾٗس اٱْؿام ايعػهطٟ يسٍٚ اؾٛاض اضتؿاعا عاّ  

ٗ سٌ , % ع٢ً ايتٛاي8.5ٞ% 9.6ٚسككت تطنٝا ٚإٜطإ ْػب١ تػرل 

 ًَٝاض ز٫ٚض. 11.3اٱْؿام ايعػهطٟ ايكْٗٝٛٞ يٝكٌ إٍ انؿض 

ٜتهح َٔ شيو إٔ زا٥ط٠ ايكطاع ٚغبام ايتػًح ؾه٬ عٔ طبٝع١ 

ـعٜٔ اغذلاتٝذٞ َٔ ايجطٚات ايطبٝع١ٝ َع  اإٓطك١ ٚاَت٬نٗ

نٌ ٖصٙ دعًت َٔ إٓطكٞ إٔ ٜأخص , است٬شلا َٛقعا دػطاؾٝا َُٗا

ٝع ا٭ٚغع ٗ اـط٘ اٱْؿام ايعػهطٟ اؾع٤ ا٭ندل ٚاؿ

ٖٚٛ َا اثط ٗ كتًـ , ٚايدلاَر غٛا٤ يًسٍٚ ايعطب١ٝ أّ يسٍٚ اؾٛاض

َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ غٛا٤ ا٫قتكاز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ َع إٕ ٖصا اٱْؿام 

قس غاِٖ بؿهٌ نبرل ٗ تععٜع ساي١ عسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ 

 غٛا٤ ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ أّ ٗ زٍٚ اؾٛاض. 

 تطور اإلىفاق العسكزي العزبياب ثاىيا: أسب

, ٚتطٛضٙ اتهح َٔ خ٬ٍ طبٝع١ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

إٔ ٖٓاى عٛاٌَ َٚعطٝات قس أثطت ٗ ظٜاز٠ سذِ ايتدكٝكات 

إاي١ٝ إٛد١ٗ يًكطاع ايعػهطٟ ٖا أز٣ إٍ عطق١ً اـط٘ 

 ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ يًعسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٓٗا:
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ايهبرل ٭غعاض ايٓؿ٘ ايصٟ سسخ ٗ عكس ايػبعٝٓات ا٫ضتؿاع ـ 1

ٚإتعأَ َع  1973َٔ ايكطٕ إانٞ ؾكس ؾٗس اضتؿاعٌ ا٭ٍٚ عاّ 

 10.73ز٫ٚضات إٍ  3.05غعط بطٌَٝ ايٓؿ٘ َٔ  عسطب تؿطٜٔ إش اضتؿ

ٕ عاّ , %251ز٫ٚضات بٓػب١ تػرل  ْتٝذ١  1979أَا ا٫ضتؿاع ايجاْٞ ؾها

ز٫ٚض  17.25أز٣ إٍ ظٜاز٠ أغعاض ايٓؿ٘ إٍ  ا٫نططابات ٗ إٜطإ ٖا

يٝػتُط بعسٖا ا٫ضتؿاع بأغعاض , 1978ز٫ٚض عاّ  12.7بعس إٔ نإ 

 1981ايٓؿ٘ يتكٌ إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا خ٬ٍ ايكطٕ إانٞ ٚشيو عاّ 

ٍ , (1)ز٫ٚض 32.51إش بًؼ  ٖصٙ ايعٜاز٠ أزت إٍ ايٛؾط٠ إاي١ٝ يس٣ ايسٚ

ٟ.ايعطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ٖا أغ ْـؿاقٗا ايعػهط  ِٗ بعٜاز٠ إ

يًُٛقع اؾػطاٗ ايصٟ ٜتُتع ب٘ ايٛطٔ  ١ا٭١ُٖٝ اٱغذلاتٝذٝـ 2

ايعطبٞ ؾٗٛ ٜتشهِ بأِٖ إُطات ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ ٚأْ٘ ٜتشهِ ٗ 

ؾه٬ عٔ اْ٘ قطٜب , َساخٌ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ ٚايبشط ا٭ٓط

٫ٜات إتشس٠ ْػبٝا َٔ ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت ايػابل نصيو أٚضبا ٚايٛ

ا٭َطٜه١ٝ. ٖصا إٛقع إِٗ دعٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ عطن١ ي٬ست٬ٍ 

ٚايتٗسٜسات ٖا زؾعٗا إٍ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚايتػًح 

 .(2)يًُشاؾ١ٛ ع٢ً نٝاْٗا ٚاغتكطاضٖا 

                                         
 OPEC. Annual Stastical Bulletin. 2001. (Austria.OPEC.2001) P.771  
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ايجطٚات ايطبٝع١ٝ إتعسز٠ إتٛاؾط٠ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ اييت ـ 3

قتكاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ أُٖٗا أقبشت ا٭غاؽ ٗ َعِٛ ا٭ْؿط١ ا٫

ٚزٚضٖا بطؾع َػت٣ٛ ايتػًح يػطض احملاؾ١ٛ , ايٓؿ٘ ٚايػاظ ٚإعازٕ

 .(1)ٚٓا١ٜ ٖصٙ ايجطٚات 

تؿاضٖا قس ععظ َٔ ايكسضات ـ 4 ْٚا ط١ٝٓ  ٚٗٛض سطنات ايتشطض اٛي

ٚايتٗسٜسات  شاؾ١ٛ ع٢ً نٝإ ايسٍٚ ايعطب١ٝ نس إداطط  ايعػهط١ٜ يًُ

اضد١ٝ أٚ ايساخ١ًٝ تػًح ايصٟ دط٣ َع , ـا َا ضاؾل شيو َٔ غبام ًي

ْٞ ٕ ايكٗٛٝ ٚأُٖٗا ايهٝا ٛاض  ٍ اؾ ٍ ايعطب١ٝ ٚزٚ ٌ ايسٚ ٟ ب  .(2)ٚهط

اؿطٚب اييت خانٗا ايٓٛاّ ايػابل أغُٗت بؿهٌ نبرل ٗ  ـ5

ضؾع َػت٣ٛ ا٫ٖتُاّ ٗ ايكطاع ايعػهطٟ خكٛقا يسٍٚ فًؼ 

 ايتعإٚ اـًٝذٞ.

زٚضٖا ٗ إٓطك١ بعس تطٜٛطٖا َٛقـ ايسٍٚ إتكس١َ َٔ إٜطإ ٚـ 6

يذلغا١ْ أغًشتٗا ايتكًٝس١ٜ ؾه٬ عٔ ايتطٛض اؿاقٌ ٗ بطْافٗا 

َع َا ضاؾل شيو َٔ زٚض يًشطنات اٱضٖاب١ٝ إتططؾ١ اييت , ايٟٓٛٚ

ؾهٌ ٖصٙ اٱسساخ , دع٤ َٓٗا ناْت ايسٍٚ ايعطب١ٝ ْكط١ اْط٬قٗا

يسٍٚ فًؼ تعس عٛاٌَ إناؾ١ٝ يعٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ خكٛقا 

 ايتعإٚ اـًٝذٞ ٚزٍٚ اؾٛاض اٱغطا٥ًٝٞ.
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 العبء االقتصادي واالجتناعي لإلىفاق العسكزي العزبي :ثالثا

ٜٛٗط ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ 

 خ٬ٍ ايعسٜس َٔ إ٪ؾطات اييت أُٖٗا.

( اسس أِٖ إ٪ؾطات ٚأنجطٖا اغتدساَا ؾٗٛ 9ٜبٌ اؾسٍٚ )

%. 8ناْت  1970ٜؿرل إٍ إٔ َتٛغ٘ ٖصٙ ايٓػب١ يًسٍٚ ايعطب١ٝ يعاّ 

% دا٤ت عُإ بأع٢ً ْػب١ إش 11.2يتكٌ إٍ  1975اظزازت عاّ 

اغتشٛش إْؿاقٗا ايعػهطٟ ع٢ً ثًح ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٗ سٌ 

غبب شيو ٖٛ اضتؿاع سس٠ ايتٛتط , %30.4ٖا غذًت َكط ْػب١ قسض

أَا َتٛغ٘ ْػب١ , بٌ ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ خكٛقا بعس سطب تؿطٜٔ

اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يسٍٚ اؾٛاض يعاّ 

ٚسذِ ايتدكٝكات  ٖٚٛ َا ٜبٌ َكساض, (1)%15.2ؾكس بًػت  1975

هطٟ غٛا٤ ٗ ايسٍٚ إاي١ٝ ايهبرل٠ اييت ٜػتشٛش عًٝٗا ايكطاع ايعػ

 ايعطب١ٝ أّ ٗ زٍٚ اؾٛاض. 

إٍ  1980بكٞ َتٛغ٘ ايٓػب عٓس إػت٣ٛ ْؿػ٘ يٝكٌ عاّ 
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َع انؿاض ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ , 10.7%

اضتؿاع ٖصٙ ايٓػب١ يًػعٛز١ٜ إٍ  % َكاب6.5ٌاٱْايٞ ٕكط إٍ 

, ايُٝٔ, نصيو اؿاٍ َع ايسٍٚ ا٭خط٣ )ايػٛزإ, 16.6%

%. مل 38.8ايعطام( ؾكس غذًت ْػب١ َكساضٖا , دٝبٛتٞ, ايكَٛاٍ

إش اضتؿعت ايٓػب١ إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا يتبًؼ  1985اؿاٍ عاّ  ٜتػرل

% َع اغتٓعاف اٱْؿام ايعػهطٟ ٭نجط َٔ ْكـ ايٓاتر 14.1

احملًٞ اٱْايٞ يًسٍٚ ا٭خط٣ َكابٌ بًٛؽ ايػعٛز١ٜ ايٓػب١ ا٭ع٢ً 

.% ايصٟ تعأَ َع انؿاض ْاػٗا 22ٗا يتكٌ إٍ خ٬ٍ نٌ تاضى

ًَٝاضات ز٫ٚض عٔ َا نإ عًٝ٘ عاّ  10احملًٞ اٱْايٞ بأنجط َٔ 

% عاّ 13.7أخص بعس شيو َتٛغ٘ ايٓػب با٫نؿاض يٝبًؼ  .(1) 1984

% يتشاؾٜ ع٢ً َٛقعٗا 32غذًت غٛضٜا أع٢ً ْػب١ إش بًػت  1990

إٍ  ايعػهطٟ ا٭ع٢ً يٲْؿام ع٢ً أْٗا شات ايٓػب١ 2005يػا١ٜ عاّ 

َع بكا٤ اٱْؿام , ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ

ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ  ْكـ َٔ ايعػهطٟ ٜػتشٛش ع٢ً أنجط

 . 1990يًسٍٚ ا٭خط٣ عٓس عاّ 

                                         

 



023 ......................... ػاق العسؽري ومؤرشات عبئهالػصل الثاين: تطور اإلك   

 (9دسٍٚ )

 2005 ـ1970اٱْؿام ايعػهطٟ نٓػب١ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يًسٍٚ ايعطب١ٝ يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 ايسٍٚ

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 8.3 8.2 8.4 8.7 9.8 11.5 10.7 9.3 19.0 22.0 16.6 9.7 1.8 ػعٛز١ٜاي

 3.9 4.8 6.1 7.0 8.1 8.9 8.1 15.5 7.8 7.9 3.0 5.9 3.9 هٜٛتاي

 ــــ 1.9 2.4 3.2 3.8 4.1 4.1 6.2 4.7 7.6 5.8 0.4 ــــ اٱَاضات

 9.2 11.9 12.0 12.1 12.3 12.2 10.6 14.6 15.8 21.6 19.7 33.3 11.6 عُإ

ـــ بشطٜٔاي  3.1 3.6 4.4 4.9 4.0 4.2 4.0 4.7 5.0 4.3 4.8 1.6 ــ
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 2.7 2.8 3.0 3.3 3.4 3.3 3.2 3.1 4.6 5.8 6.5 30.4 16.2 َكط

 17.6 21.7 29.1 27.1 24.4 25.0 28.9 24.6 32.0 15.6 17.3 16.2 11.9 غٛضٜا

 3.0 5.3 5.7 6.7 6.0 5.2 6.2 15.0 17.0 13.6 13.8 19.8 17.8 ضزٕا٫

 4.1 4.5 4.4 4.6 4.9 5.6 4.4 6.7 ــــ ــــ 4.1 4.2 2.8 يبٓإ

 2.6 2.9 3.4 3.3 3.7 3.5 3.5 2.9 1.5 1.7 2.1 1.8 2.1 عا٥طاؾ

 1.3 2.0 2.4 2.3 2.4 2.7 3.1 ـــــ 8.6 15.2 10.0 5.7 4.1 يٝبٝا

 3.6 4.5 4.5 4.8 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 5.4 6.3 4.6 2.6 ػطبإ

 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 3.2 5.2 2.2 1.7 1.6 تْٛؼ

 4.6 6.8 6.9 3.3 5.5 8.0 9.0 8.7 54.4 57.4 38.8 22.5 19.4 أخط٣زٍٚ 

 5.0 5.9 6.7 6.6 6.7 7.1 7.3 9.0 13.7 14.1 10.7 11.2 8.0 ايػٟٓٛ ٓػبايَتٛغ٘ 
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% ٖصا ا٫نؿاض دا٤  9انؿض َتٛغ٘ ايٓػب بعسٖا إٍ 

 33.4َتٛاؾكا َع انؿاض اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ إش بًؼ 

. (1) ًَٝاض ز٫ٚض 54.3أنجط َٔ  1990عاّ  ًَٝاض ز٫ٚض بعس إٔ نإ

اغتُط بعس شيو َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ 

% ثِ إٍ 7.1إٍ  2001اٱْايٞ با٫نؿاض ايتسضهٞ يٝكٌ عاّ 

بعسٖا بًؼ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ , 2002% عاّ 6.7

ع٢ً  2006% عاّ  5ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ أز٢ْ َػت٣ٛ ي٘ ؾهإ 

ايطغِ َٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ بٓػب١ تػرل بًػت 

بعس إٔ ضاؾكت٘ ظٜاز٠ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ  2005عٔ عاّ , (2)% 2.6

 .(3)%  18.5يًسٍٚ ايعطب١ٝ بٓػب١ تػرل 

ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ إٔ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ ٚزٍٚ 

ا٭خط٣ ٖٞ أنجط تأثطا بتػرلات اٱْؿام  اؾٛاض اٱغطا٥ًٝٞ ٚايسٍٚ

 ايعػهطٟ إٍ ْاػٗا احملًٞ اٱْايٞ َٔ زٍٚ إػطب ايعطبٞ اييت

ساؾٛت خ٬ٍ َس٠ اؾسٍٚ ع٢ً أز٢ْ َػت٣ٛ َٔ ايٓػب خكٛقا 
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ٖٚصا َطتب٘ بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ باٱسساخ ٚإعطٝات احمل١ًٝ , تْٛؼ

إ ايعب٤ ا٫قتكازٟ شلصا ؾ, ٚاٱق١ًُٝٝ اييت تعٝؿٗا ايسٍٚ ايعطب١ٝ

ٚع٢ً ٚؾل ٖصا إ٪ؾط ٜبٌ إٕ اٱْؿام ايعػهطٟ قس ٜػتٓعف 

ايهجرل َٔ ايكسضات ٚاٱَهاْات يكاحل ايتػًح ٚايعػهط٠ َٔ 

 يٛ ُت َكاض١ْ ْػبتٗا َع زٍٚ ايعامل ا٭خط٣., ايسٍٚ ايعطب١ٝ

ايٛغا٥ٌ اييت تبٌ ايعب٤ أِٖ  ٜٞعس ٖصا إ٪ؾط ٖٛ ثاْ 

( 10ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ ايصٟ ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ )

%. انؿهت عاّ 24.7مٛ 1970إش بًؼ َتٛغ٘ ٖصٙ ايٓػب عاّ 

% َع إٕ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ اظزاز سٛايٞ 19.8إٍ  1975

ٖا ٜسٍ ع٢ً ايعٜاز٠ , (1) 1970ٔؼ َطات عٔ َا نإ عًٝ٘ عاّ 

, (2)ًَٝاض ز٫ٚض 74.2عطب١ٝ ايصٟ بًؼ  اٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايايهبرل٠ ٗ

ايتشػٔ إًشٛٚ  دا٤ شيو َتعآَا َع اضتؿاع أغعاض ايٓؿ٘ ؾه٬ عٔ

 ٗ أزا٤ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٗ تًو إس٠.

                                         



 

 (10دسٍٚ )

 2006 ـ٠1970 اٱْؿام ايعػهطٟ نٓػب١ َٔ اٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايعطب١ٝ يًُس

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 ايسٍٚ
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 27.6 27.4 26.2 27.6 30.2 31.4 32.0 27.9 38.5 27.0 26.7 37.0 27.5 ػعٛز١ٜاي

 16.3 18.1 19.7 20.6 20.0 29.1 23.5 29.9 19.9 13.6 11.0 17.8 7.6 هٜٛتاي

 ــــ 8.9 10.0 11.4 12.3 11.0 12.7 16.0 40.7 39.4 41.4 10.0 ــــ َاضاتا٭

 24.0 33.3 30.3 32.1 32.9 32.7 30.2 32.1 41.4 42.3 49.6 47.9 60.2 عُإ

 9.3 11.5 13.8 13.6 12.0 12.8 12.5 14.5 13.1 10.7 15.7 4.9 ــــ بشطٜٔاي

 7.7 9.7 11.1 10.8 10.2 10.6 9.4 9.6 10.7 22.1 15.7 35.5 32.4 َكط



 

 57.2 75.2 90.8 81.1 78.8 78.4 94.9 86.7 69.8 42.0 35.8 33.9 37.6 غٛضٜا

 12.0 13.6 15.1 18.5 19.0 17.2 18.5 42.0 32.7 34.6 35.8 23.4 41.0 ا٭ضزٕ

 10.8 14.5 13.3 12.7 13.2 16.0 10.2 25.7 ــــ ــــ 22.3 15.7 17.4 يبٓإ

 8.7 9.8 11.2 12.3 12.3 12.9 14.0 8.4 5.9 6.3 13.8 6.8 8.1 عا٥طاؾ

 4.5 4.5 5.2 10.0 6.4 3.5 3.1 ــــ 29.2 40.0 26.6 5.1 9.9 يٝبٝا

 12.9 12.7 15.5 17.6 21.5 21.7 19.1 17.2 21.1 21.0 20.8 13.6 12.4 ػطبإ

 3.9 5.0 4.6 4.8 5.4 6.3 6.5 5.0 7.4 8.8 11.1 5.4 5.4 تْٛؼ

 14.1 14.8 13.3 16.3 17.1 24.9 34.8 24.3 13.4 46.0 26.9 20.3 37.6 أخط٣زٍٚ 

َتٛغ٘ 

ايٓػب 

 ايػٟٓٛ

24.7 19.8 25.2 27.2 26.4 26.1 22.9 22.0 20.8 20.6 20.0 18.5 16.0 
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% أٟ إٔ اٱْؿام 25.3قس بًؼ  نإ َتٛغ٘ ايٓػب١ 1980عاّ 

ٖصٙ ايعٜاز٠ دا٤ت , ايعػهطٟ ايعطبٞ ٜػتٓعف ضبع اٱْؿام ايعاّ

َتأثط٠ باْس٫ع اؿطب بٌ ايعطام ٚإٜطإ َٔ د١ٗ ٚظٜاز٠ ايتٛتط بٌ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚإغطا٥ٌٝ َٔ د١ٗ أخط٣.

% عاّ 27.2اغتُط بعس شيو تكاعس َتٛغ٘ ايٓػب١ يٝكٌ إٍ  

١ انؿاض اٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايعطب١ٝ بٓػب١ سسخ شيو ْتٝذ 1985

يتأخص َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ , (1) %5تػرل غايب١ بًػت 

مٛ  1990اٱْؿام ايعاّ بعسٖا با٫نؿاض ايتسضهٞ إش بًػت عاّ 

ؾه٬ عٔ اضتؿاع اٱْؿام ايعاّ , 2000% عاّ 22.9% ثِ إٍ 26.4

غذًت غٛضٜا أع٢ً ْػب١ , (2) %13يًسٍٚ ايعطب١ٝ بٓػب١ تػرل بًػت 

% 94.9يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ ع٢ً َط ايػٌٓ إش بًػت 

بػبب ا٫نؿاض ٗ َػت٣ٛ إْؿاقٗا ايعاّ ايصٟ مل ٜتذاٚظ  2000عاّ 

 . (3)ًَٝاضات ز٫ٚض  5.76

إش بًؼ  2005% عاّ 18.5انؿض بعس شيو َتٛغ٘ ايٓػب١ إٍ  

 اٱْؿام ايعاّ يسٍٚ فًؼ َتٛغ٘ ْػب اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ

                                         



032 ......................... ػاق العسؽري ومؤرشات عبئهالػصل الثاين: تطور اإلك   

.% يسٍٚ اؾٛاض اٱغطا٥ًٝٞ ٗ سٌ 28% َكابٌ 19.8ايتعإٚ اـًٝذٞ 

 % يًسٍٚ ا٭خط14.8.٣% َع 8نإ َتٛغ٘ ْػب١ زٍٚ إػطب ايعطبٞ 

% َع إٔ اٱْؿام  16انؿض َتٛغ٘ ايٓػب١ إٍ  2006عٓس عاّ 

بٌ شيو . َكا(1)ًَٝاض ز٫ٚض  58.7ايعػهطٟ اضتؿع يٝبًؼ أنجط َٔ 

 .(2)% 15.7اظزاز اٱْؿام ايعاّ بٓػب١ تػرل بًػت 

ٜتهح َٔ شيو َكساض َا ٜػتشٛش عًٝ٘ اٱْؿام ايعػهطٟ َٔ  

 اٱْؿام ايعاّ ايصٟ ٜعس َٔ إ٪ؾطات ا١ُٕٗ ٕعطؾ١ ايعب٤ ا٫قتكازٟ.

ٔ ّهٔ إٔ ٜٛٗط ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ أٜها  َ

خ٬ٍ ْكٝب ايؿطز َٔ ٖصا اٱْؿام ايصٟ ٜعس اسس إ٪ؾطات اٱناؾ١ٝ 

عٔ ططٜل , ٕعطؾ١ اثط ايتػًح ٚايعػهط٠ ٗ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ

َكاضْت٘ بٓكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يتٛٗط َٔ خ٬شلُا 

ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز. إش بًؼ 

 134مٛ  1995يعطبٞ َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ عٓس عاّ ْكٝب ايؿطز ا

ز٫ٚضًا  1887ز٫ٚضًا ٗ سٌ نإ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 
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يٝكبح ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر 

َٚع ايتطٛض ٚايعٜاز٠ اؿاق١ً غٛا٤ , %7.1احملًٞ اٱْايٞ مٛ 

ًٞ اٱْايٞ ٖا دعٌ ْكٝب ايؿطز باٱْؿام ايعػهطٟ أّ بايٓاتر احمل

ز٫ًٚضا  184يٝكٌ إٍ  2006َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ٜعزاز عٓس عاّ 

َكابٌ ظٜاز٠ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٭نجط َٔ ايهعـ إش 

يٝهٕٛ عٓس شيو ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام , ز٫ٚضًا 3892بًؼ 

 .(1)%4.7ؼ ايعػهطٟ إٍ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ قس بً

أَا ع٢ً قعٝس ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؾُٝهٔ تٛنٝح شيو َٔ خ٬ٍ  

( إش ٜبٌ إٔ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ ؼتٌ أع٢ً 11اؾـسٍٚ )

تأتٞ َٔ بعسٖا زٍٚ اؾٛاض , ْكٝب يًؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ

إ٫ إٔ شيو ٫ ٜٛٗط ايعب٤ , اٱغطا٥ًٝٞ ٚأخرلا زٍٚ إػطب ايعطبٞ

ايعػهطٟ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٜبًؼ َعسٍ ْكٝب اؿكٝكٞ يٲْؿام 

 969ز٫ٚضًا ٚايػعٛز١ٜ  1461ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ يًهٜٛت 

ٗ سٌ ٜبًؼ َتٛغ٘ ْكٝب ايؿطز , 2006 ـ 1995ز٫ٚضًا خ٬ٍ إس٠ 

ز٫ٚضًا يًهٜٛت  22250َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يًُس٠ شاتٗا سٛايٞ 
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ٖا ٜع ي إٔ ْكٝب ايؿطز َٔ , (1)ز٫ٚضًا يًػعٛز١ٜ  10765َكابٌ 

اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخً٘ شلاتٌ ايسٚيتٌ تهٕٛ 

 % ٖٚٛ َا ٜعهؼ ايعب٤ اؿكٝكٞ.9% ٚيًػعٛز١ٜ 6.5يًهٜٛت 

أَا يسٍٚ اؾٛاض اٱغطا٥ًٝٞ ؾكس بًؼ ْكٝب ايؿطز ؾٝٗا َٔ  

ٗ , ز٫ٚضًا 135ز٫ٚضًا ٚا٭ضزٕ  324اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ غٛضٜا 

َتٛغ٘ ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ شلصٙ ايسٍٚ سٌ إٔ 

بايتايٞ , (2)ز٫ٚضًا 2040ز٫ٚضًا ٚا٭ضزٕ  1347يًُس٠ ْؿػٗا بًؼ يػٛضٜا 

ؾإٔ ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخً٘ غٝهٕٛ 

 %. 6.6% ٚيٮضزٕ 24يػٛضٜا 

كٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟٗ  زٍٚ إػطب ايعطبٞ  بًؼ َعسٍْ 

َع إٔ ْكٝب , ز٫ٚضًا 41ز٫ٚضًا ٚتْٛؼ  76ع٢ً غبٌٝ إجاٍ يًذعا٥ط 

ذعا٥ط ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ نإ  ز٫ٚضًا ٚيتْٛؼ  2274ًي

كٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ (3)ز٫ٚضًا  2562 ا هعٌْ   ٖ,

ٗ ٖصٙ ايسٍٚ يًذعا٥ط   ٘  %.1.6% ٚتْٛؼ 3.3َتٛغ٘ زخً

                                         

www.amf.org. 
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 (11دسٍٚ )

 2006 ـ 1995ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ يًُس٠ 

 )ز٫ٚض(

ٛات    ايػٓ

 ايسٍٚ
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

َعسٍ ْكٝب 

 ٔ ايؿطز َ

اٱْؿام 

 ٟ ايعػهط

يًُس٠ 

 2006ـ1995

 969 1235 1103 936 861 874 1020 1005 720 ايػعٛز١ٜ

 1461 1278 1420 1471 1347 1344 1346 1370 2111 ايهٜٛت

 833 ــــــ 639 730 815 775 813 975 1078 ا٭َاضات

 1119 1236 1460 1204 1185 1008 1016 871 975 عُٕا

 618 654 690 701 701 511 593 561 534 ايبشطٜٔ

 38 38 37 38 42 42 39 38 30 َكط

 324 294 336 396 336 297 302 336 292 غٛضٜا

 135 119 122 127 137 124 102 110 236 ا٭ضزٕ

 245 230 256 251 240 239 260 198 288 يبٓإ

 76 90 88 87 77 79 72 73 39 اؾعا٥ط
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 87 108 113 107 89 71 57 61 ــــــ يٝبٝا

 72 73 74 75 76 76 76 70 59 إػطب

 41 39 46 44 43 42 43 42 35 تْٛؼ

 43 114 63 38 27 31 25 27 20 زٍٚ أخط٣

 

 .: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ًإكسض
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ا٭ثط اؿكٝكٞ يٲْؿام ايعػهطٟ ع٢ً ايٓؿاٙ ٜتهح ٖا غبل 

إش تعس غٛضٜا قاسب١ أندل , ا٫قتكازٟ َٔ خ٬ٍ ْكٝب ايؿطز َٓ٘

عب٤ عػهطٟ ٜتشًُ٘ زخٌ ايؿطز ؾٗٛ ٜػتٓعف ضبع ْكٝب ايؿطز َٔ 

ًٞ اٱْايٞ َٔ بعسٖا ايػعٛز١ٜ ثِ ا٭ضزٕ ٚايهٜٛت ؾُٝا ايٓاتر احمل

شلصا تعس , ناْت اؾعا٥ط ٚتْٛؼ بأقٌ عب٤ عػهطٟ يٓكٝب ايؿطز

َعطؾ١ ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ َع َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز 

 َكٝاغًا يًعب٤ ا٫قتكازٟ ٚأسس أزٚات٘ ا١ُٕٗ.

 

ٜكاؽ ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ أٜها عٔ ططٜل 

, ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٖٚٛ َٔ إ٪ؾطات إػتدس١َ ٕعطؾ١ ٖصا ايعب٤

َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ ق١ُٝ ْٚػب١ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ إٍ 

 ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ يًسٍٚ.

( إٔ ق١ُٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ ايعطب١ٝ يعاّ 12ٜبٌ اؾسٍٚ ) 

% َٔ إْايٞ 4.6ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٖٚٞ تؿهٌ  2063قس بًػت  2000

% ٖٞ ْػبتٗا َٔ 1.3َكابٌ , (1)اٱْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايعطب١ٝ
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غذًت غٛضٜا أع٢ً ق١ُٝ , (1)إْايٞ ا٫غترلازات ايعطب١ٝ

% َٔ 20ًَٕٝٛ ز٫ٚض بٓػب١  420ي٬غترلازات ايعػهط١ٜ إش بًػت 

ٗ سٌ دا٤ت , عطب١ٝإْايٞ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ يًسٍٚ اي

ًَٕٝٛ ز٫ٚض  68ايػعٛز١ٜ بأقٌ ق١ُٝ ي٬غترلازات ايعػهط١ٜ إش بًػت 

%. اظزازت بعسٖا ق١ُٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ يًسٍٚ 3.2بٓػب١ 

% َٔ 1.3ًَٕٝٛ ز٫ٚض يتؿهٌ ْػب١  2164يتبًؼ  2001 ّعا ايعطب١ٝ

 اتٖا ٜع ي إٔ ْػب١ ا٫غترلاز, (2)إْايٞ ا٫غترلازات ايعطب١ٝ 

 ايعػهط١ٜ يًسٍٚ ايعطب١ٝ أقٌ عٛايٞ عؿط َطات َٔ ا٫غترلازات

, (3)% 13.6ايػصا١ٝ٥ اييت بًػت ْػبتٗا إٍ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ 

ؾه٬ عٔ إٔ ٖصا ايعاّ قس ؾٗس انؿاض ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ 

َكابٌ شيو اظزازت , % عُا نإ ع97ً٘ٝيػٛضٜا بٓػب١ تػرل 

 %.99ًَٕٝٛ ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  819كط يتبًؼ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ ٕ
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 (12دسٍٚ )

 ق١ُٝ اغترلازات ا٭غًش١ ْٚػبتٗا إٍ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 2006 ـ2000يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٕٝٛ ز٫ٚض 

ٛات ٚايٓػب١  ايػٓ

 ايسٍٚ

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

 0.21 148 0.79 470 1.76 838 0.36 134 1.72 558 0.23 74 0.22 68 ايػعٛز١ٜ

 0.67 107 0.34 55 ــ ــ 0.44 49 0.2 18 0.8 67 1.7 123 ايهٜٛت

 2.83 2439 3.19 2381 2.08 1323 1.72 791 0.51 94 0.47 178 0.89 312 ا٭َاضات

 3.72 406 1.13 100 0.47 41 0.31 21 1.03 62 0.26 16 2.12 109 عُٕا

ــ 1.11 58 0.64 31 6.37 08 يبشطٜٔا ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  0.67 60 0.66 53 ـ

 1.64 526 2.8 740 1.77 368 3.54 520 4.23 598 2.2 819 0.05 8.7 َكط



042 ......................... إلكػاق العسؽري ومؤرشات عبئهالػصل الثاين: تطور ا   

ــ 0.2 13 0.83 40 0.27 13 0.28 13 10.7 420 غٛضٜا ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

 1.01 117 0.3 2 2.12 174 5.36 308 2.4 122 3.18 155 2.87 132 ا٭ضزٕ

ــ يبٓإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ

 0.83 173 0.76 152 1.62 292 1.48 198 1.83 221 5.36 531 4.34 376 اؾعا٥ط

ــ يٝبٝا ــ ــ ـ ــ ــ 3.27 145 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 0.76 74 1.84 145 ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ 1.06 123 طبإػ ــ ــ ـ ــ ــ 1.41 168 ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  0.2 49 0.46 96 ــ

ــ تْٛؼ ــ ــ ــ ــ 0.46 49 0.11 11 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  0.1 6 1.25 168 ــ

 0.7 260 3.8 299 5.6 212 2.2 71 8.8 221 5.0 119 4.1 84 أخطٟ زٍٚ

 1.14 391 1.3 413 1.8 370 1.8 227.7 2.0 190 1.81 179.9 3.12 187.6 اٱْايٞ إتٛغ٘
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 :إكسض اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً 
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بكٝت َكط ٚايػعٛز١ٜ بأع٢ً ق١ُٝ ي٬غترلازات  2002عاّ 

ايعػهط١ٜ إٍ إْايٞ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ يًسٍٚ ايعطب١ٝ إش 

إْايٞ  اضتؿع بعسٖا % ع٢ً ايتٛايٞ. 24.4% 26.2ٚبًػت ْػبتٗا 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض عاّ  2277ب١ٝ يٝبًؼ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ يًسٍٚ ايعط

% َٔ إْايٞ ا٫غترلازات ايعطب١ٝ اييت قس 1.1يٝؿهٌ ْػب١  2003

. دا٤ت بعس شيو اٱَاضات بأع٢ً َبًؼ (1)ز٫ٚض ًَٝاض 202.3بًػت 

ًَٕٝٛ  1323ايصٟ بًؼ  2004خكل ي٬غترلازات ايعػهط١ٜ ٗ عاّ 

 2629يؼ ز٫ٚض يٝػتشٛش ع٢ً ْكـ إْؿاقٗا ايعػهطٟ تكطٜبا ايبا

ٖا دعٌ ْػبتٗا إٍ إْايٞ ا٫غترلازات , (2)ًَٕٝٛ ز٫ٚض

 %.39.6ايعػـهط١ٜ يًسٍٚ ايعطب١ٝ تبًؼ 

ٚقًت بعسٖا ايسٍٚ ايعطب١ٝ إٍ اندل َكساض َٔ ا٫غترلازات 

إ٫ أْٗا ؾهًت , 2005ًَٕٝٛ ز٫ٚض عاّ  4526ايعػهط١ٜ إش بًػت 

انؿهت  2006ّ . عا(3)% َٔ ق١ُٝ اغترلازاتٗا ايػصا١ٝ٥ 10ْػب١ 

% يتؿهٌ 4.9ق١ُٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 
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 .(1)َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ  %7.3ْػب١ 

( قس ٫ تهٕٛ 12ٜتبٌ َٔ شيو إٔ ايكِٝ ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ )

بايسق١ إطًٛب١ بعس َكاضْتٗا َع قِٝ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚسذُ٘ 

أثرلٙ ٗ إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ َٚ٪ؾطاتٗا ثِ ٗ َٚس٣ ت, يًسٍٚ ايعطب١ٝ

اضز٠ َٔ ايسٍٚ , ايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ٚايػبب ٜعٛز يعسّ زق١ إعًَٛات ايٛـ

ايعطب١ٝ ْؿػٗا ؾٗٞ مل تؿكح عٔ اؿذِ ٚايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ 

ٚأْٗا قس تكّٛ بإزضاز , ي٬غترلازات ايعػهط١ٜ َٔ ا٭غًش١ ٚإعسات

ض ا٫غترلازات ايػًع١ٝ ا٫عتٝاز١ٜ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ نُٔ إطا

نذع٤ َٔ غط١ٜ ايكؿكات ايعػهط١ٜ ٚغبام ايتػًح غٛا٤ بٌ 

ٖٚصا َا ٜٛٗط بٛنٛح , بعهٗا َع ايبعض أّ َع زٍٚ اؾٛاض

 با٫غترلازات ايعػهط١ٜ يًػعٛز١ٜ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم.

يعػهطٟ ٜعس ايعب٤ ا٫دتُاعٞ إ٪ؾط اٯخط ٕعطؾ١ أثط اٱْؿام ا

ٗ طبٝع١ ايٓؿاطات ا٫دتُاع١ٝ يًسٚي١ ٚتأثرل شيو ٗ اؿٝا٠ 

ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ اغتشٛاشٙ ع٢ً اؾع٤ إِٗ َٔ ايتدكٝكات 

إش تٛٗط إعا١ٓ اييت ٜٛيسٖا اٱْؿام ايعػهطٟ اػاٙ , إاي١ٝ
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 َ٪ؾطات ايعب٤ ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ َاًٜٞ:

( إٔ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايكشٞ 13ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ) 

, إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ قس أخص َػتٜٛات َتكاضب١

ٖٚٛ َا  1980 ـ 1970إش سككت اؾعا٥ط أع٢ً َتٛغ٘ ْػب يًُس٠ 

ؿام ؾكس نإ َتٛغ٘ ْػبتٗا يٲْ, ٜعس َٔ إ٪ؾطات ا٫هاب١ٝ

% 20.4% 9.5ٚايكشٞ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ مٛ 

ْػب١ إْؿاقٗا ايعػهطٟ يًُس٠  ع٢ً ايتٛايٞ ٖٚٛ أندل َٔ َتٛغ٘

% يٲْؿام 10.2% يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 2ٚشاتٗا ايصٟ نإ قس بًؼ 

. ٗ سٌ غذًت غٛضٜا اقٌ َتٛغ٘ ْػب يٲْؿام ايكشٞ (1)ايعاّ 

ٖٚٛ أقٌ , % يٲْؿام ايعا1.1ّ% يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 0.6ٚايصٟ بًؼ 

% 15.1َٔ َتٛغ٘ ْػب١ إْؿاقٗا ايعػهطٟ يًُس٠ ْؿػٗا ايصٟ بًؼ 

 .(2)% يٲْؿام ايعا35.7ّيًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚ

 بكٞ بعس شيو َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايكشٞ إٍ ايٓاتر احملًٞ 

عٓس َػتٜٛات َتكاضب١  1990 ـ 1980اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ يًُس٠ 

َع بعض ا٫ضتؿاع ٚا٫نؿاض ٗ , عٔ َا ناْت عًٝ٘ يًُس٠ ايػابك١

ؾكس استؿٛت اؾعا٥ط بأع٢ً َتٛغ٘ , َتٛغ٘ ايٓػب يًسٍٚ ايعطب١ٝ
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ْػب١ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ع٢ً ايطغِ َٔ انؿاض ْػبتٗا 

م ايعاّ % َكابٌ اضتؿاع ْػبتٗا إٍ اٱْؿا12.6بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

تػذٌٝ  1997 ـ 1990%. ؾٗست بعسٖا إس٠ 6.3بٓػب١ تػرل بًػت 

يبٓإ ٭ع٢ً َتٛغ٘ ْػب١ يٲْؿام ايكشٞ غٛا٤ يًٓاتر احملًٞ 

% أٟ أنجط َٔ 35.5% أّ يٲْؿام ايعاّ ؾكس بًؼ 10اٱْايٞ ايصٟ بًؼ 

ٜٚعع٣ شيو إٍ ا٫ٖتُاّ بايكطاع ايكشٞ ٗ يبٓإ , ثًح اٱْؿام ايعاّ

بعس اْتٗا٤ اؿطب ا٭١ًٖٝ ٗ بسا١ٜ ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ خكٛقا 

ثِ دا٤ بعسٖا ا٭ضزٕ َتٛغ٘ ْػب يٲْؿام ايكشٞ يًٓاتر , إانٞ

 %. 24% أَا يٲْؿام ايعاّ ؾهإ 7.9احملًٞ اٱْايٞ بًؼ 

إش ؾٗست َتٛغطات ْػب١  2004ـ 2001ا٭َٛض خ٬ٍ إس٠  تػرلت

ايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ بكٛض٠ عا١َ اٱْؿام ايكشٞ يًٓاتر احملًٞ اٱْ

ناْت يبٓإ َٔ أنجط ايسٍٚ انؿانا ٗ , انؿانا ًَشٛٚا

% يًٓاتر احملًٞ 70َتٛغ٘ ْػبتٗا إش بًػت بٓػب١ تػرل غايب١ 

ٗ سٌ غذًت تْٛؼ أع٢ً َتٛغ٘ , % يٲْؿام ايعا76.4ّاٱْايٞ ٚ

ٗ  يٲْؿام ايعاّ ايصٟ نإيًٓػب غٛا٤ يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ أّ 

ايٛقت ْؿػ٘ أع٢ً َٔ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ ايتْٛػٞ 

 .(1)% يٲْؿام ايعا5.2ّ% يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 1.6ٚيًُس٠ شاتٗا إش بًؼ 
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 (13دسٍٚ )

 اٱْؿام ايكشٞ نُتٛغ٘ ْػب إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 2004 ـ 1970يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 

 

ٛاتايػ ٓ 

 ايسٍٚ

ٔ َتٛغ٘ اٱْؿام ايكشٞ  نٓػب١ َ

 اٱْايٞايٓاتر احملًٞ 

ٔ َتٛغ٘ اٱْؿام ايكشٞ  نٓػب١ َ

 ايعاّ اٱْؿام

1970 

1980 

1980 

1990 

1990 

1997 

2001 

2004 

1970 

1980 

1980 

1990 

1990 

1997 

2001 

2004 

ــ 3.0 2.2 ػعٛز١ٜاي ــ ــ 6.9 2.8 3.0 ـ ــ  9.1 ـ

 8.0 6.1 7.5 5.1 2.7 3.3 3.6 2.4 هٜٛتاي

 5.9 4.9 4.1 3.5 2.3 2.0 1.9 2.3 عُٕا

 9.1 12.7 6.9 7.4 2.7 4.5 2.2 3.1 َاضاتاٱ

 8.7 12.3 7.1 8.5 2.9 3.6 2.3 2.4 بشطٜٔاي

 7.1 14.4 2.5 2.8 2.1 3.8 1.3 1.5 َكط

 8.0 5.3 1.1 1.1 2.6 1.5 0.5 0.6 غٛضٜا

 9.9 24.0 4.1 3.3 3.7 7.9 2.1 2.8 ضزٕا٭

ــ يبٓإ ــ ــ ـ ــ 3.0 10.0 ــ ــ ــ ـ ــ  8.4 35.6 ـ

 8.3 15.2 21.7 20.4 2.6 4.6 8.3 9.5 عا٥طاؾ

 6.7 4.6 4.1 6.0 2.1 1.7 1.5 4.1 يٝبٝا

 6.0 15.3 3.0 3.7 1.6 4.0 0.8 1.4 ػطبإ

 10.1 19.1 6.4 6.6 3.3 5.9 2.3 2.4 تْٛؼ

 7.7 17.7 6.9 9.1 2.2 5.1 3.2 3.5 أخط٣زٍٚ 



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 051

 

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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اؾاْب اٯخط ايصٟ ٜٛٗط ايعب٤ ا٫دتُاعٞ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ 

( ٖصا 14إش ٜبٌ اؾسٍٚ ) ايتدكٝكات إاي١ٝ إٛد١ٗ يكطاع ايتعًِٝ.

ايٓٛع َٔ اٱْؿام ا٫دتُاعٞ ٚإٔ اؾعا٥ط دا٤ت أٜها بأع٢ً َتٛغ٘ 

غٛا٤ إٍ ايٓاتر احملًٞ  1980 ـ 1970ب يٲْؿام ايتعًُٝٞ يًُس٠ ْػ

َكابٌ شيو ناْت اٱَاضات قس , اٱْايٞ أّ إٍ اٱْؿام ايعاّ

% يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 1.3سككت أقٌ َتٛغ٘ يًٓػب ؾكس بًػت 

إْؿاقٗا ايعػهطٟ إٍ  % يٲْؿام ايعاّ ٗ سٌ بًؼ َتٛغ٘ ْػب١ 3ٚ

, (1)% يًُس٠ شاتٗا 25.5% ٚيٲْؿام ايعاّ 3.1ايٞ ايٓاتر احملًٞ اٱْ

ا٭َط ايصٟ ٜبٌ سذِ إعا١ٓ إتٛيس٠ َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ اػاٙ 

 اٱْؿام ايتعًُٝٞ. 

 1990 ـ 1980بعسٖا َتٛغ٘ ايٓػب بإػاض ْؿػ٘ يًُس٠  أغتُط

بأع٢ً َتٛغ٘ ْػب َع تكسّ  َع بعض ايتػرل إش بكٝت اؾعا٥ط

كل اضتؿاعا نبرلا ٗ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام اٱَاضات ٚعُإ يتش

ايتعًُٝٞ يٲْؿام ايعاّ عٔ َا ناْت عًٝ٘ ٗ إس٠ ايػابك١ يتبًؼ ٖصٙ 

 2000 ـ 1997% يعُإ. عٓس إس٠ 13.7% يٲَاضات 12.5ٚايٓػب١ مٛ 
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زخًت ايػعٛز١ٜ ٗ إطاض ايسٍٚ شات ايٓػب ايعاي١ٝ يٲْؿام ايتعًُٝٞ 

ًَٝاض  ١ٝ14 شلصا ايكطاع مٛ ؾهإ َتٛغ٘ ؽكٝكاتٗا إاي

يتػذٌ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ إٍ يًٓاتر احملًٞ , (1)ز٫ٚض

ٗ سٌ , % ع٢ً ايتٛاي25.6ٞ% 8.5ٚاٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ مٛ 

ناْت يٝبٝا قاسب١ أقٌ َتٛغ٘ ْػب يٲْؿام ايتعًُٝٞ إٍ ايٓاتر 

% ع٢ً ايتٛايٞ 7.6ٚ %2.5احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ إش بًػت مٛ 

ع٢ً , (2)٬ٌَٜ ز٫ٚض يٲْؿام ايتعًُٝٞ 807ٚبتدكٝل َايٞ َكساضٙ 

ايطغِ َٔ شيو ؾٗٛ اندل َٔ َتٛغ٘ إْؿاقٗا ايعػهطٟ يًُس٠ ايصٟ 

 . (3)ًَٕٝٛ ز٫ٚض 365شاتٗا قس بًؼ 

ؾشاؾٛت نٌ ايسٍٚ  2004 ـ 2001مل تتػرل ا٭ٚناع عٓس إس٠ 

ام ايتعًُٝٞ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ايعطب١ٝ ع٢ً ظٜاز٠ ْػب١ اٱْؿ

ا٫هاب١ٝ باػاٙ ظٜاز٠ أٚ يٲْؿام ايعاّ ٖٚٛ َا ٜعس َٔ إ٪ؾطات 

ا٫ٖتُاّ باؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ, باغتجٓا٤ اؾعا٥ط ٚايسٍٚ ا٭خط٣ 
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)ايػٛزإ, ايُٝٔ, ايكَٛاٍ, دٝبٛتٞ, ايعطام( إش انؿهت يًذعا٥ط 

% يٲْؿام ايعاّ, ٗ 13.8ايٞ ٚ% يًٓاتر احملًٞ اٱ4.5ْإٍ ْػب١ 

% 9.1% يًٓاتر احملًٞ 3.4ٚسٌ بًػت ْػبتٗا يًسٍٚ ا٭خط٣ مٛ 

 يٲْؿام ايعاّ.
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 (14دسٍٚ )

اٱْؿام ايتعًُٝٞ نُتٛغ٘ ْػب إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 

 ٚاٱْؿام ايعاّ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 2004 ـ 1970يًُس٠ 

 )ْػب٘ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 

 

 ايسٍٚ

نٓػب١ َٔ ام ايتعًُٝٞ َتٛغ٘ اٱْؿ

 ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

نٓػب١ َتٛغ٘ اٱْؿام ايتعًُٝٞ 

 َٔ اٱْؿام ايعاّ

1970 

1980 

1980 

1990 

1997 

2000 

2001 

2004 

1970 

1980 

1980 

1990 

1997 

2000 

2001 

2004 

 27.6 25.6 12.7 9.2 9.0 8.5 5.6 3.8 ػعٛز١ٜاي

 17.4 14.0 7.6 9.6 8.2 6.0 3.4 3.3 هٜٛتاي

 17.1 16.4 13.7 4.0 6.5 4.5 3.2 2.1 عُإ

 22.5 16.4 12.5 3.0 6.6 5.7 1.6 1.3 َاضاتاٱ

 ـــــ 12.0 10.6 9.4 ـــــ 3.8 3.6 2.9 بشطٜٔاي

 16.5 14.9 9.4 12.6 6.4 4.8 5.2 5.2 َكط

 16.6 13.6 12.4 8.7 5.5 7.2 5.0 4.2 غٛضٜا

 20.6 19.8 15.7 11.9 7.4 6.8 7.4 5.1 ضزٕا٭

 12.7 8.2 15.0 13.2 4.4 3.0 4.9 ــــ يبٓإ

 13.8 16.4 22.0 27.9 4.5 5.1 7.2 7.8 عا٥طاؾ
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 9.0 7.6 14.8 17.4 2.7 2.5 5.2 3.9 يٝبٝا

 27.8 24.9 22.5 17.5 6.3 5.0 5.9 4.8 ػطبإ

 23.5 19.9 14.6 19.8 8.1 7.2 5.8 6.2 تْٛؼ

زٍٚ 

 أخط٣
2.3 3.8 5.5 3.4 8.2 8.4 18.6 9.1 

 

 َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً: إكسض: اؾسٍٚ
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ٜتهح ٖا تكسّ إٔ اٖتُاّ ايسٍٚ ايعطب١ٝ باؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ قس 

ٜٚٛٗط شيو َٔ ايتصبصب اؿاقٌ ٗ , تؿاٚت َٔ زٚي١ إٍ أخط٣

َتٛغطات ايٓػب اييت تعهؼ َػت٣ٛ ايتدكٝكات إاي١ٝ يٲْؿام 

ايصٟ اضتب٘ بسضد١ نبرل٠ َػت٣ٛ , غٛا٤ ايكشٞ أّ ايتعًُٝٞ

ٛض اؿاق١ً يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ثِ باٱْؿام ايعاّ ايعٜاز٠ ٚايتط

 ؾه٬ عٔ زضد١ اٖتُاّ ايسٚي١ بايكطاع ايعػهطٟ., يًسٍٚ ايعطب١ٝ

ٜٛٗط أثط اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ إ٪ؾطات ا٫دتُاع١ٝ بكٛض٠ 

نا١ًَ َٔ خ٬ٍ َكاض١ْ ْػب اٱْؿام ايعػهطٟ باٱْؿام ايتعًُٝٞ 

ايصٟ ٜٛٗط إٔ َتٛغ٘ ْػب١  (15ٜتبٌ شيو َٔ اؾسٍٚ ), ٚايكشٞ

اظزازت َطتٌ عٔ َتٛغ٘  1980 ـ 1970اٱْؿام ايعػهطٟ يًُس٠ 

, ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚأنجط َٔ ث٬خ َطات عٔ اٱْؿام ايكشٞ

ٚأسساخ أغُٗت بٗصٙ ايعٜاز٠  دا٤ شيو َتٛاؾكا َع َا تٛاؾط َٔ ٚطٚف 

ا٥ٌٝ َٓٗا اضتؿاع أغعاض ايٓؿ٘ ٚاؿطب اييت خانٗا ايعطب نس إغط

, ؾه٬ عٔ غبام ايتػًح ايصٟ سكٌ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚزٍٚ اؾٛاض

ٖا دعٌ فُٛع َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ يًُس٠ شاتٗا 

ٟ.9.3% إٍ إْايٞ ايٓاتر احملًٞ َكابٌ 7.5  % يٲْؿام ايعػهط

َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام  اضتؿاعا 1990 ـ 1980ؾٗست بعسٖا إس٠  

 َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ اضتؿاعا ايعػهطٟ َع تػرل

% َكابٌ 12.1إش سكل اٱْؿام ايعػهطٟ ْػب١ َكساضٖا , ٚانؿانا
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% ع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا 4.8اضتؿاع ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ يتكٌ إٍ 

إ٫ إٔ إ٪ؾطات ايتع١ًُٝٝ , ا٫ضتؿاع ايبػٝ٘ ٗ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ

ظزاز َعسٍ ايكٝس يًتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ٚايجاْٟٛ يًسٍٚ ايعطب١ٝ اضتؿعت إش ا

% ع٢ً ايتٛايٞ خ٬ٍ سكب١ 5% 22ٚ% 59ٚٚايتعًِٝ ايعايٞ َٔ 

% ٖٞ ْػب١ ايكٝس يًتعًِٝ 76ايػبعٝٓات يتكٌ ٗ ايجُاْٝٓات إٍ 

أَا , (1)% يًتعًِٝ ايعايٞ 8% يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َكابٌ 41ا٫بتسا٥ٞ ٚ

% إ٫ إٔ شيو  2.5ػبت٘ إٍانؿاض ْاٱْؿام ايكشٞ ؾع٢ً ايطغِ َٔ 

مل ّٓع َٔ سسٚخ بعض ايتشػٔ ٗ ايٛنع ايكشٞ ايصٟ ٜعس ق٬ًٝ 

بإكاض١ْ َع اٱَهاْات إتٛاؾط٠ يس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إش بًػت ْػب١ 

% خ٬ٍ سكب١ 81إٝاٙ إأ١َْٛ مٛ  ايػهإ ايصٜٔ وكًٕٛ ع٢ً.

ؾه٬ عٔ , (2)% ٗ ايػبعٝٓات74ايجُاْٝٓات بعس إٔ ناْت ْػبتِٗ 

ساي١  91إٔ َعسٍ ٚؾٝات ا٭طؿاٍ زٕٚ غٔ اـاَػ١ قس انؿض إٍ 

 ٫ٚ113ز٠ خ٬ٍ سكب١ ايجُاْٝٓات بعس إٔ ناْت  1000ٚؾا٠ يهٌ 

 .(3)ساي١ ٚؾا٠ ٗ ايػبعٝٓات 
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 (15دسٍٚ )

َتٛغ٘ ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ٚايعػهطٟ إٍ ايٓاتر 

 احملًٞ اٱْايٞ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 2004 ـ 1970يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 إتػرلات

1970 

1980 

1980 

1990 

1990 

1997 

2001 

2004 

 6.0 ــــــــ 4.8 4.0 % اٱْؿام ايتعًُٝٞ

 2.6 4.4 2.5 2.9 % اٱْؿام ايكشٞ

 5.2 9.9 12.1 9.3 % اٱْؿام ايعػهطٟ

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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 ؾكس تهُٓت انؿاض َتٛغ٘ ْػب١ 1997 ـ 1990أَا إس٠ 

اٱْؿام ايعػهطٟ عٛايٞ ضبع َا نإ عًٝ٘ ٗ إس٠ ايػابك١ يتبًؼ 

ايتٗسٜسات اييت  % ٖٚصا ا٫نؿاض تعأَ َع انؿاض َػت9.9٣ٛ

ايعطام ٚإٜطإ نصيو  تتعطض شلا ايسٍٚ ايعطب١ٝ بايتشسٜس َٔ قبٌ

نُتٛغ٘ يًُس٠ قس  ايعػهطٟ ْٛٞ إ٫ إٔ اٱْؿامايهٝإ ايكٗٝ

ًَٝاض ز٫ٚض ٖٚٛ َا ٜعس نبرلا بإكاض١ْ َع َا  51.9بًؼ أنجط َٔ 

. اغتُط بعس شيو َتٛغ٘ ايٓػب (1)ىكل يٲْؿام ا٫دتُاعٞ

 2004 ـ 2001% يًُس٠  5.2يٲْؿام ايعػهطٟ با٫نؿاض يٝكٌ إٍ 

ْؿام ايعػهطٟ يًسٍٚ ايصٟ دا٤ َتٛاؾكا َع ا٫نؿاض ٗ سذِ اٱ

بإكاض١ْ َع إس٠ ايػابك١ , (2)ًَٝاض ز٫ٚض 46.6ايعطب١ٝ إش بًؼ مٛ 

% ٗ سٌ 6.0ؾه٬ عٔ اضتؿاع َتٛغ٘ ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ يتبًؼ 

%. ا٭َط ايصٟ ٜبٌ تسْٞ 2.6انؿض اٱْؿام ايكشٞ يٝكٌ إٍ 

َػت٣ٛ ايتدكٝكات يًكطاع ايكشٞ يس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً 

هؼ َٔ ا٫ٖتُاّ ايصٟ و٢ٛ ب٘ ٖصإ ايكطاعإ عٓس ايسٍٚ ايع
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إتكس١َ إش بًػت ْػب١ إْؿاقٗا ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ يًٓاتر احملًٞ 

َع ا٭خص بٓٛط , % ع٢ً ايتٛاي6.4ٞ% 5.8ٚاٱْايٞ يصات إس٠ مٛ 

ا٫عتباض ندل سذِ َٚكساض ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ شلصٙ ايسٍٚ 

 . (1)١ٝ بإكاض١ْ َع ايسٍٚ ايعطب

( ايعب٤ ا٫دتُاعٞ يٲْؿام ايعػهطٟ ٚآثاضٙ 16ٜٛنح اؾسٍٚ )

َٔ خ٬ٍ َكاض١ْ َتٛغ٘ ْػبت٘ َع َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام , ايتعا١ٝٓ

قس ٫ ؽتًـ ا٭غباب اييت أزت , ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ

يٲْؿام ايعػهطٟ أّ  إٍ ايتػرل اؿاقٌ ٗ َتٛغ٘ ايٓػب غٛا٤

ّ ايكشٞ عٔ َا دط٣ َٔ أغباب َٚعطٝات أزت إٍ ايتػرل ايتعًُٝٞ أ

َتٛغ٘ ايٓػب شلصٙ ا٭ْٛاع َٔ اٱْؿام ٗ اؾسٍٚ ايػابل. إش إٔ 

ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ َكابٌ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ يًُس٠ 

ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ َتٛغ٘ ايٓػب إتشكك١ إش بًػت  1980 ـ 1970

فُٛع َتٛغ٘ ايٓػب  % ٖٚٞ اندل 21.9َٔيٮْؿام ايعػهطٟ 

% ع٢ً ايتٛايٞ يًُس٠ 6.1% ٚ 12.3يٲْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ايبايػ١ 

ظٜاز٠ ٗ سذِ  1990 ـ 1980ؾٗست بعس شيو إس٠  شاتٗا.

ايتدكٝكات إاي١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ يتكٌ إٍ أنجط َٔ ضبع 
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ٖا , (1)ًَٝاض ز٫ٚض  56.3اٱْؿام ايعاّ ايصٟ بًؼ نُتٛغ٘ يًُس٠ 

ٛغ٘ ْػب اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ تعزاز يتكٌ دعٌ َت

ٖا ٜع ي إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ , % عٔ إس٠ ايػابك26.3١إٍ 

تكطٜبا عٔ اٱْؿام  ايهعـنٓػب١ إٍ اٱْؿام ايعاّ ٜعزاز َكساض 

َكابٌ  بأنجط َٔ أضبع َطات. ٜٚعزاز عٔ اٱْؿام ايكشٞ ايتعًُٝٞ

م ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ شيو اظزاز َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿا

%, 6.3% ٚيٲْؿام ايكشٞ 13.7إش بًػت ٖصٙ ايٓػب يٲْؿام ايتعًُٝٞ 

َع ٖصا ا٫ضتؿاع ايبػٝ٘ إ٫ اْ٘ سكل بعض ايٓتا٥ر ا٫هاب١ٝ ٗ 

إ٪ؾطات ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ؾكس اظزاز َعسٍ اٱٕاّ بايكطا٠٤ 

 1990% عاّ 58ٌ إٍ يٝك 1970% عاّ 27ٚايهتاب١ عٓس ايهباض َٔ 

% خ٬ٍ 53, ؾه٬ عٔ ظٜاز٠ َعسٍ تٛقع اؿٝا٠ عٓس اي٫ٛز٠ َٔ (2)

 . (3)% خ٬ٍ ايجُاْٝٓات 65سكب١ ايػبعٝٓات إٍ 
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 (16دسٍٚ )

َتٛغ٘ ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ٚايعػهطٟ إٍ اٱْؿام 

 ايعاّ يًسٍٚ ايعطب١ٝ

 2004 ـ 1970يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 اتإتػرل

1970 

1980 

1980 

1990 

1997 

2000 

2001 

2004 

 18.0 16.3 13.7 12.3 اٱْؿام ايتعًُٝٞ%

 8.0 ـــــــــ 6.3 6.1 اٱْؿام ايكشٞ%

 20.8 19.5 26.3 21.9 اٱْؿام ايعػهطٟ%

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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غ٘ ايٓػب يٲْؿام ايتعًُٝٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ اضتؿع بعسٖا َتٛ

َكابٌ انؿاض َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام  2000 ـ 1997عٓس إس٠ 

ايصٟ دا٤ َتٛاؾكا َع ا٫نؿاض اؿاقٌ , %19.5ايعػهطٟ إٍ 

ًَٝاض  35.9يٲْؿام ايعػهطٟ إش بًؼ نُتٛغ٘ يًُس٠ أنجط َٔ 

تٗا نإ قس بًؼ ٗ سٌ إٔ َتٛغ٘ اٱْؿام ايعاّ يًُس٠ شا, (1)ز٫ٚض

 . (2)ًَٝاض ز٫ٚض  183.6أنجط َٔ 

اضتؿاعا َتٛغ٘ ْػب١  2004 ـ 2001تهُٓت بعس شيو إس٠ 

% َع بكا٤ َتٛغ٘ ْػب١ اٱْؿام ايكشٞ  21.3اٱْؿام ايتعًُٝٞ يتبًـؼ 

ٖا اٚٗط بعض ايتشػٔ ٗ إ٪ؾطات ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ , % 8عٓس 

بعس  2004% عاّ 23.4طب١ٝ يتبًؼ إش انؿاض ْػب١ ا٭١َٝ ٗ ايسٍٚ ايع

أٟ إٔ َعسٍ ا٭١َٝ انؿض إٍ , (3) 1990% عاّ 40.5إٔ ناْت 

ايٓكـ. أَا ايتشػٔ بإ٪ؾطات ايكش١ٝ ؾٝٛٗط َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ْػب١ 

ايػهإ ايصٜٔ وكًٕٛ ع٢ً ايكطف ايكشٞ إش اظزازت ْػبتِٗ 

 ٗ سٌ اظزازت ْػب١, 2004عاّ  %78يتكٌ إٍ  1990% عاّ 70َٔ 
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 %76ؿكٍٛ ع٢ً إٝاٙ إأ١َْٛ َٔ ايػهإ ايصٜٔ بإَهاِْٗ ا

ؾه٬ عٔ انؿاض َعسٍ ٚؾٝات , (1) 2004% عاّ 85إٍ  1990عاّ

إٍ  1970طؿٌ عاّ  1000يهٌ 159ا٭طؿاٍ زٕٚ غٔ اـاَػ١ َٔ 

 (2).2004طؿٌ عاّ  1000ساي١ يهٌ  34

ٜتهح َٔ شيو إٕ اٱْؿام ايعػهطٟ قس أثط بؿهٌ نبرل ٗ 

, ْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ٚايٛاٖط َٔ خ٬ٍ ايعب٤ ا٫دتُاعٞاٱ

ؾبايطغِ َٔ ايتشػٔ اؿاقٌ ٗ ٖصٜٔ ايكطاعٌ إ٫ اْ٘ ٫ ٜٛاظٟ 

ؾكس اغتشٛش ايكطاع ايعػهطٟ ع٢ً , ايكسضات ٚاٱَهاْات ايعطب١ٝ

اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايتدكٝكات إاي١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ بإكاض١ْ َع َا 

 خكل يًتعًِٝ ٚايكش١.

تبٌ ٖا تكسّ إٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚتطٛضٙ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٜ

أغُٗت ب٘ زٚاؾع اقتكاز١ٜ ؾه٬ عٔ ايسٚاؾع ٚا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ 

ؾكس ناْت ايط١ٜ٩ ايعا١َ يعٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ , ٚاؾػطاؾ١ٝ

قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايكسضات ا٫قتكاز١ٜ إتعاٜس٠ يس٣ 
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ؾٗصٙ ايعٜاز٠ , ٚايٓؿط١ٝ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜسأغًب ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

ٗ اٱْؿام ايعػهطٟ غت٪زٟ إٍ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ثِ ت١٦ٝٗ 

إ٫ إٔ ايٛاقع أٚٗط , ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يتٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ اغتٓعف ايهجرل َٔ اٱَهاْات ٚايكسضات 

َع ظٜاز٠ , تطٛض ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞايعطب١ٝ ٖا أز٣ إٍ عطق١ً اي

سذِ َٚػت٣ٛ ايتٗسٜسات غرل إػًش١ إٛد١ٗ نس ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 خكٛقا تًو اييت ٫ تتُتع باٱَهاْات إاي١ٝ ايهبرل٠.
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 املبثح الجالح
 اإلنفاق العطلسٓ العساقْ َاقع

اييت تعس أٍٚ اٖتِ ايعطام بكٛض٠ عا١َ بإ٪غػ١ ايعػهط١ٜ 

ٖا  1921سه١َٝٛ عطاق١ٝ مت إْؿا٩ٖا ٜٚعٛز شيو إٍ عاّ َ٪غػ١ 

دعًٗا تأخص إها١ْ إتُٝع٠ ٗ نٌ اؿهَٛات ايعطاق١ٝ إتعاقب١ 

ؾه٬ عٔ إٔ اغًب ض٩غا٤ , غٛا٤ ٗ ايؿذل٠ إًه١ٝ أّ اؾُٗٛض١ٜ

 اؿهَٛات أٚ ض٩غا٤ ايسٚي١ ِٖ َٔ ايكاز٠ ايعػهطٌٜ.

أنجطٖا اٖتُاَا باٱْؿام ٜعس ايعطام َٔ أِٖ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚ 

ايعػهطٟ يٝؼ ؾك٘ َٔ سٝح اؿذِ أٚ ايك١ُٝ بٌ َٔ خ٬ٍ 

ٖٚصا َتأٍت َٔ , ايتعاطٞ َع اٱدطا٤ات ايتػًٝش١ٝ ٚايعػهط١ٜ

ايجٛضات ٚا٫ْتؿانات ايساخ١ًٝ ؾه٬ عٔ اؿطٚب اييت خانٗا 

 ايعطام ٚبايتشسٜس بعس تػًِ ايٓٛاّ ايػابل اؿهِ ؾٝ٘.

 سكزي للعزاقلعاإلىفاق ا تطورأوال: 

تطٛض اٱْؿام ايعػهطٟ يًعطام َتأثطا بايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ 

ٚإعطٝات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٖا دعًت٘ عب٦ًا ثك٬ٝ ع٢ً اؾٛاْب 

ؾه٬ , ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ خكٛقا اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ
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عٔ اْ٘ قس أغِٗ باْتؿاض ايعٓـ ٚدعٌ ساي١ ايًذ٤ٛ إٍ ايػ٬ح أَطا 

ٖٚٛ َا , ٝا غٛا٤ ٗ سا٫ت ايؿطح أّ اؿعٕ بٌ أبٓا٤ اجملتُعطبٝع

ٜعس ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يعػهط٠ اجملتُع َٔ خ٬ٍ اؿطٚب ٚطبٝع١ تعاٌَ 

 ايٓٛاّ ايػابل ٖا ععظ َٔ ساي١ عسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ.

( ايتطٛض ٗ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطاقٞ ؾبعس إٔ 17ٜبٌ اؾسٍٚ )

 3.1يٝكٌ إٍ  1975ٕٝٛ ز٫ٚض اضتؿع عاّ ًَ 700مٛ 1970نإ عاّ 

دا٤ت ٖصٙ ايعٜاز٠ ْتٝذ١ ٫ضتؿاع , %45بٓػب١ تػرل  ًَٝاضات ز٫ٚض

أغعاض ايٓؿ٘ َٔ داْب ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتٛتط ٚايتٗسٜسات بٌ ايعطب 

ؾه٬ عٔ ظٜاز٠ , 1973ٚإغطا٥ٌٝ اييت ْتذت عٓٗا سطب تؿطٜٔ عاّ 

 داْب آخط.ْؿاٙ اؿطن١ ايهطز١ٜ ٗ سلاٍ ايعطام َٔ 

بأنجط َٔ  1980اظزاز بعس شيو اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطاقٞ عاّ 

ٖٚٛ َا دا٤ َتٛاؾكا َع  1975غت َطات عٔ َا نإ عًٝ٘ عاّ 

% َٔ إْايٞ اٱْؿام 38.5اْس٫ع اؿطب نس إٜطإ يٝؿهٌ ْػب١ 

 % َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ. 2.6ايعػهطٟ ايعطبٞ ٚ
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 (17دسٍٚ )

 ٟ ايعـطاقٞ ْٚػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ ٚايعإٞاٱْؿـام ايعػهط

 2007 ـ 1970يًُس٠ 

 ايػٓٛات

 إتػرلات

1970 1975 1980 1982 1984 1986 1988 1990 2004 2005 2006 2007 

 7.25 6.0 3.25 1.5 12.5 12.9 11.6 25.9 25.1 19.8 3.1 0.7 ًَٝاض ز٫ٚض اٱْؿام ايعػهطٟ

عػهطٟ ْػبت٘ إٍ اٱْؿام اي

 ايعطبٞ %

ـــ 38.5 23.9 25.7 ـــ 20.7 42.8 ــ  9.1 10.2 5.6 2.9 23.0 ــ

ْػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعػهطٟ 

 ايعإٞ %

ـــ 2.6 0.4 0.1  0.5 0.5 0.2 0.1 1.1 1.0 1.2 2.8 ــ
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قككا أع٢ً  1984اغتُط اٱْؿام ايعػهطٟ با٫ضتؿاع عٓس عاّ 

ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١  25.9نٌ تاضٜذ ايعطام إش بًؼ  َػت٣ٛ ي٘ خ٬ٍ

% َٔ إْايٞ اٱْؿام 2.8% َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ 42.8ٚ

. ايػبب ٗ (1)ًَٝاض ز٫ٚض  905ايعػهطٟ ايعإٞ ايصٟ نإ قس بًؼ 

شيو ٖٛ ا٫ػاٖات اؾسٜس٠ يًشطب إش أخصت َػاض ايتسَرل 

ايٓؿط١ٝ  تٓؿآا٫قتكازٟ ٖٚسّ ايب ي ا٫ضتهاظ١ٜ بهطب إ

ٖا زؾع ايعطام إٍ اغترلاز إعٜس َٔ , ٚايكٓاع١ٝ ٚإسٕ ايػها١ْٝ

ا٭غًش١ إتطٛض٠ ٗ فاٍ ايطا٥طات ؾه٬ عٔ تطٜٛطٙ يبعض 

 .(2)ايكٓاعات ايعػهط١ٜ ٚؼسٜسا ٗ فاٍ ايكٛاضٜذ بعٝس٠ إس٣

 1986أخص اٱْؿام ايعػهطٟ يًعطام بعسٖا با٫نؿاض عاّ 

َٓا َع انؿاض أغعاض ايٓؿ٘ إش انؿض غعط بطٌَٝ ايصٟ دا٤ َتعا

ز٫ٚضًا عاّ  13.53يٝكٌ إٍ  1985ز٫ٚضًا عاّ  27.01ايٓؿ٘ َٔ 

َع زخٍٛ اؿطب َطس١ً ا٫غتٓعاف ٖا دعٌ اٱْؿام , (3)1986

 ًَٝاض ز٫ٚض 11.6ايعػهطٟ ٜٓدؿض إٍ أنجط َٔ ايٓكـ إش بًؼ 

ايػ١ٓ , ٟ ايعطبٞ% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهط20.7يٝبًؼ ْػب١ 

نإ اٱْؿام ايعػهطٟ قس اضتؿع  1988ا٭خرل٠ يًشطب أٟ ٗ عاّ 

                                         
 Michael P. Todaro.op.cit. P. 634

 OPEC. op. cit. p.771
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%َٔ  1% يٝؿهٌ ْػب١ 11.2ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  12.9يٝكٌ إٍ 

 .(1)ًَٝاض ز٫ٚض  1195اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ ايصٟ نإ قس بًؼ 

َٔ إ٪ؾطات ا١ُٕٗ اييت َهٓت ايعطام َٔ ا٫غتُطاض بٗصا 

ٕ , ٣ إطتؿع َٔ اٱْؿام ايعػهطٟإػتٛ ٖٛ إٔ زٍٚ فًؼ ايتعاٚ

 ِ اـًٝذٞ بايصات ايػعٛز١ٜ ٚايهٜٛت أغُٗت بؿهٌ نبرل بتكسٜ

غٛا٤ عٔ ططٜل إػاعسات ايؿٛض١ٜ أّ عٔ ططٜل إْتاز , ايسعِ يًعطام

ؿ٘ َٜٛٝا َٔ إٓطك١ احملاٜس٠ ٚتػٜٛكٗا  1.3سٛايٞ   ْ ًَٕٝٛ بطٌَٝ

عٛز١ٜ بتععٜع اؾساض٠ ا٫قذلان١ٝ أٚ إغٓاز َع قٝاّ ايػ, يكاحل ايعطام

 . (2)قا٫ٚت ايعطام ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايكطٚض َٔ أغٛام إاٍ ايعا١ٕٝ 

 ّ ٗا1990عٓس عا ت ٔ ْا َ ِ ٔ آثاض اقتكاز١ٜ  ٤ع٢ً ايطغ َ ٘ َا خًؿت اؿطبٚ 

ٜٛت دعًت اٱْؿام  ٛازض ا٭ظ١َ َع ايه ٗٛض ب ُاع١ٝٗ  ايعطام إ٫ إٔٚ  ٚادت

طعٓس ػُت بًؼ  ايعػهطٟٜ  شطب ٝي ٛات ا٭خرل٠ ًي ػٓ ؿػٗا ًي  12.5َعس٫تْ٘ 

ٞ تكطٜبا. ٟ ايعطب ٌ ضبع اٱْؿام ايعػهط ًٝاض ز٫ٚض يٝؿه َ 

اظزازت ا٭َٛض غ٤ٛا بعس ادتٝاح ايعطام يًهٜٛت ٚاْس٫ع سطب 

َٚا خًؿت٘ َٔ عكٛبات اقتكاز١ٜ اغتُطت  1991اـًٝر ايجا١ْٝ عاّ 
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طام بعس شيو َٔ قبٌ إش تػرل ْٛاّ اؿهِ ٗ ايع, 2003إٍ عاّ 

َٚٔ ثِ تعٌٝ , قٛات ايتشايـ بكٝاز٠ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

 اؿانِ إسْٞ بٍٛ بطّط ايصٟ أقسض أَطًا عٌ اؾٝـ ايعطاقٞ َع

ٜطتب٘ ب٘ َٔ َ٪غػات نصيو سٌ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ. ٖا أز٣ إٍ َا 

, تسٖٛض ايٛنع ا٭َ ي ٚاْتؿاض ايؿٛن٢ ٚزخٍٛ اٱضٖاب يًعطام

ؾه٬ عٔ اْتؿاض اجملُٛعات إػًش١ ا٭َط ايصٟ زؾع إٍ إعاز٠ 

تؿهٌٝ دٝـ عطاقٞ دسٜس بإْؿام عػهطٟ غرل َٓػذِ َع 

 .2004عاّ  ًَٝاض ز٫ٚض 1.5طبٝع١ إطس١ً إش بًؼ 

ًَٝاضات ز٫ٚض عاّ  3.25اضتؿع بعس شيو اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ 

ايعػهطٟ  % َٔ اٱْؿام5.6% يٝؿهٌ ْػب١ 116بٓػب١ تػرل  2005

َع قٝاّ  % َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ.0.2ايعطبٞ َكابٌ 

اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بتدكٝل إبايؼ ايهبرل٠ يتععٜع 

ؾكس بًػت ٖصٙ , ٚتطٜٛط ايكسضات ايكتاي١ٝ ٚايتػًٝش١ٝ يًذٝـ ايعطام

 2004ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  68ٚ 2003ًَٝاض ز٫ٚض يعاّ  46ايتدكٝكات 

ًَٝاض ز٫ٚض يتطٜٛط ايكٛات  14َع َبًؼ  2005اض ز٫ٚض عاّ ًَٝ 53ٚ

 .(1) 2005ـ2003ا٭١َٝٓ احمل١ًٝ يًُس٠ 

اضات  6ٚاقٌ بعسٖا اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطاقٞ ا٫ضتؿاع يٝبًؼ  ًَٝ

ٟ  2006ز٫ٚض عّا  يٝؿهٌ نعـ اٱْؿام ايعػهطٟ عٔ ايعاّ ايص
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إتشس٠ بًػت َع ؽكٝكات َاي١ٝ إناؾ١ٝ َٔ اي٫ٜٛات , غبك٘ تكطٜبا

ًَٝاض ز٫ٚض ٖٚٞ أندل َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطاقٞ غُؼ  93

 7.25ؾكس اضتؿع اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ  2007. أَا عاّ (1)عؿط٠ َط٠ 

ًَٝاضات ز٫ٚض إ٫ إٔ ْػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطبٞ قس 

% َع قاؾٛت٘ ع٢ً إػت٣ٛ 10.7انؿهت بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

 %.0.5اض١ْ َع اٱْؿام ايعػهطٟ ايعإٞ إش بًػت ْػبت٘ ْؿػ٘ بإك

ّ إٔ ا٫ٖتُاّ باٱْؿام ايعػهطٟ ٗ ايعطام أقبح ٜتبٌ ٖا تكس

اؿٝا٠ غٛا٤ ايػٝاغ١ٝ أّ ا٫قتكاز١ٜ أّ  ساي١ َػٝطط٠ ع٢ً طبٝع١

ْتٝذ١ ا٭ٚناع ٚايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ اييت , ا٫دتُاع١ٝ

  ٚايتػًح زاخٌ اجملتُع ايعطاقٞ. أغُٗت بتععٜع ايؿهط ايعػهطٟ

 أسباب تطور اإلىفاق العسكزي للعزاق ثاىيا:

ايعطام نجرلا عٔ بك١ٝ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ سٝح أغباب  ٫ ىتًـ

إ٫ اْ٘ خ٬ٍ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل , تطٛض ٚظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ

قس زخٌ ٗ َٛادٗات َػًش١ ٚسطٚب ع٢ً إػت٣ٛ ايؿطزٟ نسٚي١ 

شلصا ّهٔ ؼسٜس أغباب ظٜاز٠ , ايسٍٚ ايعطب١ٝ أنجط َٔ نٌ

ٚتطٛض ا٭ْؿام ايعػهطٟ يًعطام بٛقٍٛ ايٓٛاّ ايػابل يًشهِ َع 

ؾه٬ عٔ , َا وًُ٘ َٔ أؾهاض تسعٛ يًتػًح َعػهط٠ اجملتُع
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 ـ 1974ا٫ْتؿانات ٚايجٛضات ايساخ١ًٝ خكٛقا َا سسخ عاَٞ 

إٜطإ اييت َٔ قبٌ اؿطن١ ايهطز١ٜ ثِ اْس٫ع اؿطب نس  1975

اغتُطت مثاْٞ غٓٛات َٚا ت٬ٖا َٔ غعٚ ايهٜٛت ٚسطب اـًٝر 

. نصيو َا دط٣ َٔ اضتؿاع ٭غعاض ايٓؿ٘ 1991ـ1990ايجا١ْٝ عًِ 

خ٬ٍ عكس ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ ٖا ظاز َٔ ايٛؾط٠ إاي١ٝ إش 

إٍ  1970ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  1.09اضتؿعت ق١ُٝ ايٛاضزات ايٓؿط١ٝ َٔ 

مٛ  1980يتبًؼ ٖصٙ اٱٜطازات عاّ  1975ٝاضات ز٫ٚض عاّ ًَ 8.2

, ٖٚٛ َا سؿع ايعطام يعٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ, (1)ًَٝاض ز٫ٚض 26.4

ؾه٬ عٔ غبام ايتػًح بٌ ايعطام ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ د١ٗ ٚايعطام 

َع ا٭خص , ٚزٍٚ اؾٛاض خكٛقا إٜطإ ٚإغطا٥ٌٝ َٔ د١ٗ أخط٣

ا٭َطٜه١ٝ يًعطام ٚعسٙ عا٬ًَ ًَُٗا ٗ  بٓٛط ا٫عتباض ايتٗسٜسات

 عسّ ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ ٗ إٓطك١ بايتشسٜس بعس سطب اـًٝر ايجا١ْٝ.

 ثالثا: العبء االقتصادي واالجتناعي لإلىفاق العسكزي العزاقي

 

َٔ خ٬ٍ  ٜٛٗط عب٤ اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ

ا٫قتكاز١ٜ غٛا٤ يًسٚي١ أّ يٲؾطاز اييت تتبٌ  زضد١ تأثرلٙ بإ٪ؾطات
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 عٔ ططٜل َاًٜٞ:

اغتشٛش اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ ايعطام ع٢ً اؾع٤ ايهبرل َٔ 

ٖا اْعهؼ ع٢ً ْػبت٘ إٍ ايٓاتر , سذِ ايتدكٝكات إاي١ٝ

ٜٛٗط شيو بٛنٛح َٔ خ٬ٍ , ام ايعاّاحملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿ

 1970( ايصٟ ٜؿرل إٍ إٔ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ عاّ 18اؾسٍٚ )

% َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ؾه٬ عٔ اْ٘ اغتٓعف ثًح 19.4بًػت 

اضتؿعت ْػبت٘  1975َع ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ عاّ, اٱْؿام ايعاّ

%, ع٢ً ايطغِ ١3.7 تػرل % بٓػب22.5إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يتبًؼ 

 10قس اظزاز بأنجط َٔ  1975َٔ إٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يعاّ 

, َكابٌ شيو اضتؿعت ْػب١ اٱْؿام (1)1970ًَٝاضات ز٫ٚض عٔ عاّ 

%. عٓس عاّ 49.8ايعػهطٟ إٍ مٛ ْكـ اٱْؿام ايعاّ يتبًؼ مٛ 

َع اْس٫ع اؿطب اظزازت ايتدكٝكات إاي١ٝ يًكطاع  1980

يعػهطٟ ٖا دعٌ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ تػتشٛش ع٢ً ثًح ا

 ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ.
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 (18دسٍٚ )

 ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ يًعطام

 2007 ـ1970يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 

 ايػٓٛات

 إتػرلات

1970 1975 1980 1982 1984 1986 1988 1990 2004 2005 2006 2007 

 8.2 8.7 7.4 4.5 16.2 20.0 24.2 54.4 57.4 36.9 22.5 19.4 ْػبت٘ إٍ ايٓاتر احملًٞ%

 22.0 20.0 17.1 11.1 26.6 46.6 38.6 73.0 67.2 65.7 49.8 37.6 % ْػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعاّ
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 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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أَا ْػبت٘ يٲْؿام ايعاّ ؾكس بًػت ايجًجٌ تكطٜبا بايطغِ َٔ إٔ 

. اغتُطت بعسٖا ْػب١ (1)ًَٝاض ز٫ٚض  30اٱْؿام ايعاّ قس ػاٚظ 

اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ تعزاز  اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ

نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ ٫غتُطاض اؿطب يتكٌ ايتدكٝكات اييت اغتشٛش 

% 67.2% َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 57.4َٚا ْػبت٘  1982عًٝٗا يعاّ 

َٔ اٱْؿام ايعاّ. بعسٖا ٚقٌ ايعطام إٍ أع٢ً َػت٣ٛ َٔ اٱْؿام 

تر احملًٞ اٱْايٞ إ٫ إٔ ْػبت٘ إٍ ايٓا 1984ايعػهطٟ عًٍٛ عاّ 

دا٤ شيو َتٛاؾكا َع ظٜاز٠ , %5.2انؿهت بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

 40.1ًَٝاض ز٫ٚض بعس إٔ نإ  47.5ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ايصٟ بًؼ 

َكابٌ شيو اضتؿعت ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ , (2)1982ًَٝاض ز٫ٚض عاّ 

ا أع٢ً ْػب١ يٝػتشٛش ع٢ً ث٬ث١ أضباع اٱْؿام ايعاّ تكطٜبا قكك

 . 2007 ـ 1970يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ يًُس٠ 

ْتٝذ١ زخٍٛ اؿطب َطس١ً ا٫غتٓعاف يًكسضات غٛا٤  1986عاّ 

إاز١ٜ أّ إاي١ٝ اييت اْعهػت ع٢ً سذِ ايتدكٝكات ايعػهط١ٜ 

ٖا أز٣ إٍ انؿاض ْػب١ اٱْؿام , اييت انؿهت إٍ ايٓكـ
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ًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ بٓػب تػرل ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احمل

% ع٢ً ايتٛايٞ. عٓس ايػ١ٓ ا٭خرل٠ يًشطب 47.1% 55.5ٚغايب١ بًػت 

ع٢ً ايطغِ َٔ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ إ٫ إٔ ْػبت٘  1988أٟ عاّ 

يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ اغتُطت با٫نؿاض َكابٌ اضتؿاع ْػبت٘ إٍ 

خًؿت٘ َٔ خػا٥ط اقتكاز١ٜ نبرل٠ اٱْؿام ايعاّ. َع ْٗا١ٜ اؿطب َٚا 

ًَٝاض ز٫ٚض ايٓا١ْ عٔ تطادع ايٓاتر احملًٞ  452ٚإكسض٠ بأنجط َٔ 

اٱْايٞ ٚاـػا٥ط إذلان١ُ بػبب تسٖٛض ايكطاع ايٓؿطٞ ٚقطاع 

ؾه٬ عٔ انؿاض , ايطاق١ ٚإٛاق٬ت ٚنصيو ايكطاع ايكشٞ

. انؿهت (1)يب اٱٜطازات ايٓؿط١ٝ ٚؾكسإ ا٫ستٝاطٞ َٔ ايٓكس ا٭دٓ

بعس شيو ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 

ٚاٱْؿام ايعاّ يتكٌ إٍ أز٢ْ َػت٣ٛ شلا خ٬ٍ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل 

% 26.6% يًٓاتر احملًٞ اٱْايٞ َكابٌ 16.2يتبًؼ  1990عٓس عاّ 

 يٲْؿام ايعاّ. 

يعػهطٟ بعس ايتػٝرل ايصٟ سكٌ ٗ ايعطام انؿض اٱْؿام ا

% إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ 4.5ٖا دعً٘ ٜؿهٌ ْػب١  2004عاّ 

% إٍ اٱْؿام ايعاّ. يذلتؿع ٖصٙ ايٓػب نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٜاز٠ 11.1ٚ

اؿاق١ً ٗ سذِ ايتدكٝكات إاي١ٝ يًكطاع ايعػهطٟ عٓس عاّ 
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إش اظزازت ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ , 2005

% َكابٌ ظٜاز٠ ْػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعاّ ١64.4 تػرل اٱْايٞ بٓػب

ع٢ً ايطغِ َٔ َهاعؿ١ سذِ اٱْؿام ايعػهطٟ , %54بٓػب١ تػرل 

تكطٜبا إ٫ إٔ ْػبت٘ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ مل تتػرل  2006عاّ 

%. عٓس عاّ  20نجرلا ؾُٝا اضتؿعت ْػبت٘ إٍ اٱْؿام ايعاّ يتبًؼ 

إ٫ , (1)ًَٝاضات ز٫ٚض  7.25ؿام ايعػهطٟ بايطغِ َٔ بًٛؽ اٱْ 2007

إٔ ْػبت٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ انؿهت ْتٝذ١ ظٜاز٠ ق١ُٝ ايٓاتر احملًٞ 

ًَٝاض ز٫ٚض  68.5ًَٝاض ز٫ٚض بعس إٔ نإ  88اٱْايٞ ايصٟ ػاٚظ 

َكابٌ شيو اضتؿعت ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ , (2) 2006عاّ 

 %.22اٱْؿام ايعاّ تكٌ إٍ 

ا تكسّ إٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ؾهٌ عب٦ًا نبرلا ع٢ً ٜٛٗط ٖ

فٌُ دٛاْب اؿٝا٠ اييت ظازت َٔ عب٦٘ ا٫قتكازٟ إتُجٌ 

باغتشٛاشٙ ع٢ً اؾع٤ إِٗ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٚاٱْؿام ايعاّ 

 خكٛقا ٗ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل.
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إ٪ؾط اٯخط يكٝاؽ ايعب٤ ا٫قتكازٟ يٲْؿام ايعػهطٟ ٜتُجٌ 

بٓكٝب ايؿطز َٔ ٖصا اٱْؿام ؾه٬ عٔ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ 

ٜتبٌ شيو  اٱْايٞ ثِ إهاز ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ.

( إش بًؼ ْكٝب ايؿطز ايعطاقٞ َٔ ا٭ْؿام 19َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ )

ز٫ٚضات ٗ سٌ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر  7.5مٛ  1970ايعػهطٟ عاّ 

ز٫ٚضًا يتهٕٛ ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ  378احملًٞ بًؼ 

َع ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بايكطاع , %2إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز سٛايٞ 

ايعػهطٟ ٚايتػًح َٓتكـ ايػبعٝٓات ٖا دعٌ ْكٝب ايؿطز َٔ 

ٝب٘ َٔ % َكابٌ ظٜاز٠ ْك147اٱْؿام ايعػهطٟ ٜعزاز بٓػب١ تػرل 

 %.34ايٓاتر احملًٞ بٓػب١ تػرل 

عٓس بسا١ٜ اؿطب نس إٜطإ نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعزاز ْكٝب  

, 1975ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ إش اظزاز ٔؼ َطات عٔ عاّ 

يتهٕٛ ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز 

يٲْؿام %. يذلتؿع بعس شيو ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ 37ايعطاقٞ سٛايٞ 

 1982ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا عاّ 

ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ  ض% ؾه٬ عٔ انؿا57.4يتبًؼ 

 %.22.8بٓػب١ تػرل غايب١ 
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إش انؿض ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام  1984ا٭َٛض عاّ  تػرلت 

ايٓاتر  % َكابٌ ظٜاز٠ ْكٝب٘ 3.7َٔايعػهطٟ بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

شيو ع٢ً ْػب١ ْكٝب  يٝٓعهؼ, %1.6احملًٞ اٱْايٞ بٓػب١ تػرل 

ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز إش انؿهت إٍ 

.%. بعسٖا بػبب َا دط٣ َٔ أسساخ غٛا٤ ٗ َػاض ٚطبٝع١ 54

يٝ٪زٟ شيو إٍ  1986اؿطب أّ َٔ انؿاض ٭غعاض ايٓؿ٘ عٓس عاّ 

هطٟ ٚبؿهٌ نبرل َع انؿاض ايٓاتر انؿاض اٱْؿام ايعػ

ٖا دعٌ نٌ إ٪ؾطات , (1)ًَٝاض ز٫ٚض  44.7احملًٞ اٱْايٞ يٝبًؼ 

تٓدؿض غٛا٤ ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ أّ َٔ ايٓاتر 

 احملًٞ اٱْايٞ. 
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 (19دسٍٚ )

 ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ ٚايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يًعطام

 2007 ـ 1970يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ز٫ٚض 

 ايػٓٛات

 إتػرلات

1970 1975 1980 1982 1984 1986 1988 1990 2004 2005 2006 2007 

 245 208 116 55.5 694 747 725 1726 1793 1494 281 7.5 ايعػهطٟ ز٫ٚض  اٱْؿامْكٝب ايؿطز َٔ 

 2972 2378 1555 1214 3472 3240 2993 3173 3121 4045 1254 378 ز٫ٚض ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ 

 8.2 8.7 7.4 4.5 20.0 23.0 24.2 54.3 57.4 36.9 22.4 2.0 َتٛغ٘ ْكٝب ايؿطز % إٍايعػهطٟ  اٱْؿام أ١ُٖٝ
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 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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كٝب ايؿطز  1990مل تتػرل ا٭ٚناع نجرلا بعس شيو إ٫ عّا  ؼْ  إش ًب

٣ ي٘ بعس عّا ايعطاقٞ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ أع٢ً  ٖا , 1980َػٛت

أز٣ إٍ انؿاض ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ إٍ َتٛغ٘ زخٌ 

ٟ. 694% ٚبٓكٝب  20ايؿطز يتبًؼ  ٔ اٱْؿام ايعػهط ؿطز َ  ز٫ٚضاً ًي

بعس إعاز٠ بٓا٤ َ٪غػات ايسٚي١ ايعطاق١ٝ َٔ دسٜس َٚٓٗا إ٪غػ١ 

نع سذِ ع٢ً ايطغِ َٔ تٛا 2004ايعػهط١ٜ ٚؼسٜسا عٓس عاّ 

اٱْؿام ايعػهطٟ إ٫ إٔ ْكٝب ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ بًؼ 

ز٫ٚضًا نٓكٝب َٔ ايٓاتر احملًٞ  1214َكابٌ , ز٫ٚضًا 55.5

. ْتٝذ١ اغتُطاض عسّ (1)ًَٝاض ز٫ٚض 32.9اٱْايٞ ايصٟ قس بًؼ 

ا٫غتكطاض ٚنٝاع ا٭َٔ ناْت احملك١ً ايطبٝع١ٝ اضتؿاع اٱْؿام 

ايصٟ اْعهؼ ع٢ً ظٜاز٠ ْكٝب ايؿطز َٔ  ,2005ايعػهطٟ عاّ 

% َكابٌ ظٜاز٠ ْكٝب٘ َٔ ايٓاتر 109اٱْؿام ايعػهطٟ بٓػب١ تػرل 

 %.28احملًٞ ٚبٓػب١ تػرل 

يٝبًؼ ْكٝب  2006غذًت بعسٖا نٌ إ٪ؾطات اضتؿاعا عٓس عاّ  

ز٫ٚضًا  2378ز٫ٚضات ؾه٬ عٔ  208ايؿطز َٔ اٱْؿام ايعػهطٟ 

يتبًؼ ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ , نٓكٝب َٔ ايٓاتر احملًٞ
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% 8.2%. إ٫ إٔ ٖصٙ ايٓػب١ انؿهت إٍ 8.7إٍ َتٛغ٘ زخٌ ايؿطز 

بعس إٔ اظزاز ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ أنجط  2007عاّ 

.ٟ كٝب٘ َٔ اٱْؿام ايعػهط  َٔ اثٓتا عؿط٠ َط٠ عْٔ 

خٍٛ ٜتهح ٖا غبل تأثرل اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ َػت٣ٛ ز

ؾٗٛ ٜػتٓعف اؾع٤ , ا٭ؾطاز أٚ ْكٝبِٗ َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

عٓس تػٝرل , ا٭ندل ايصٟ قس بًؼ ٗ بعض ايػٓٛات أنجط َٔ ايٓكـ

ايٓٛاّ ٚإعاز٠ تطتٝب ا٭ٚناع ٚ٭ٕ اٱْؿام ايعػهطٟ ايعطاقٞ 

ا٭ندل قٛات ايتشايـ ا٭َط ايصٟ دعً٘ ٜٛٗط بٓػب  تتشٌُ دعأٙ

أْٗا شات تأثرل ٗ اٱؾطاز بػبب تسْٞ ٚانؿاض إْؿام َٓدؿه١ إ٫ 

 ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ. 

ٜٛٗط تأثرل اٱْؿام ايعػهطٟ َٚعطؾ١ عب٦٘ ا٫قتكازٟ عٔ ططٜل 

( إٔ ق١ُٝ 20اغتدساّ َ٪ؾط ايتذاض٠ اـاضد١ٝ. ٜبٌ اؾسٍٚ )

% َٔ إْايٞ 20رلازات ايعػهط١ٜ ٗ ايعطام ُجٌ ا٫غت

يتعزاز بعس شيو , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 100اييت بًػت  1970ا٫غترلازات يعاّ 

 1975ٔؼ َطات عٔ َا ناْت عًٝ٘ يتبًؼ ْكـ ًَٝاض ز٫ٚض عاّ 

 1980% َٔ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ. َع اْس٫ع اؿطب عاّ 11.9بٓػب١ 

% َٔ 12.1ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١  ١ٜ2.4 بًػت ق١ُٝ ا٫غترلازات ايعػهط
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ؾه٬ عٔ أْٗا بًػت أنجط َٔ َطتٌ , (1)إْايٞ اٱْـؿام ايعػهطٟ

 900ْٚكـ َٔ ق١ُٝ ا٫غترلازات ايػصا١ٝ٥ اييت ناْت قُٝتٗا مٛ 

يٝػتُط بعسٖا َػاض ا٫ضتؿاع يكِٝ ا٫غترلازات , (2)ًَٕٝٛ ز٫ٚض

. اضتؿعت 1982عاّ ايعػهط١ٜ إش بًػت ثًح ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ 

بعسٖا ْػب١ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ يتكٌ إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا عاّ 

% َٔ إْايٞ ا٫غترلازات ٗ سٌ إٔ ْػب١ 82.9يتبًؼ ْػب١  1984

, (3)ًَٝاض ز٫ٚض 1.4% َبًؼ 12.6ػب١ ا٫غترلازات ايػصا١ٝ٥ مل تتذاٚظ ْ

ا٫ِٖ ٖا ٜع ي إٔ ايكطاع ايعػهطٟ ٜػتشٛش ع٢ً اؾع٤ ا٭ندل ٚ

َٔ سذِ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ اييت تعس َٔ ايطٚاؾس ا١ُٕٗ يتأٌَ 

 إػتًعَات ايهطٚض١ٜ يًت١ُٝٓ خكٛقا يسٚي١ َجٌ ايعطام.

ْكط١ ؼٍٛ غٛا٤ ٗ َػاض اؿطب أّ ٗ  1986ؾهٌ عاّ  

ٖا دعٌ نٌ إ٪ؾطات ٗ اؾسٍٚ تٓدؿض بكِٝ كتًؿ١ , إْؿاقٗا

ًَٝاض ز٫ٚض  3.5عػهط١ٜ َكساض إش انؿهت ق١ُٝ ا٫غترلازات اي

ًَٝاض  2.4َكابٌ انؿاض ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ َكساض , تكطٜبا
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يٝػتُط ا٫نؿاض ٗ قِٝ ا٫غترلازات , %65.5ز٫ٚض يتكبح ايٓػب١ 

ايعػهط١ٜ إٍ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ يًعطام ٖٚٛ َا نإ َتٛاؾكا 

 شاتٗا.َع ا٫نؿاض اؿاقٌ ٗ اٱْؿام ايعػهطٟ يًُس٠ 

دا٤ت قِٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ بؿهٌ َٓدؿض  2004عاّ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٖٚصا ٫ ٜتٛاؾل َع َا ّط ب٘ ايعطام َٔ  530دسا إش بًػت 

إ٫ إٔ شيو قس ٜهٕٛ َطتبطًا َػت٣ٛ اٱْؿام , عسّ اغتكطاض

ايعػهطٟ إٓدؿض ْػبٝا بإكاض١ْ َع َا نإ ٜٓؿك٘ ايعطام ع٢ً 

 ا ٗ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل.ايكطاع ايعػهطٟ خكٛق

ساؾٛت ْػب١ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ بعسٖا ع٢ً ا٫نؿاض  

% ٖٚٛ َا 45.2ؾهاْت ْػب١ تػرلٖا غايب١ بًػت  2005بايتشسٜس عاّ 

َكابٌ اضتؿاع ق١ُٝ , دا٤ كايؿا يطبٝع١ ا٭سساخ اييت ّط بٗا ايعطام

, %10.5رل ًَٝاض ز٫ٚض بٓػب١ تػ 22ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ يٝكٌ إٍ 

ايػبب ٗ شيو ٖٛ ظٜاز٠ عسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ ايصٟ أز٣ إٍ 

ا٫قتكاز١ٜ غٛا٤ ايكٓاع١ٝ أّ  ايتٛقـ ؾب٘ ايهاٌَ يهٌ ايكطاعات

خ٬ٍ  ٖا زؾع إٍ تعٜٛض ايٓكل اؿاقٌ, ايعضاع١ٝ أّ اـس١َٝ

ايصٟ ظاز َٔ  ا٫غترلاز غٛا٤ َٔ قبٌ ايكطاع ايعاّ أّ اـام ا٭َط

ا٭َٛض نجرلا عاّ  ٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. مل تتػرلا تسٖٛض

إش اغتُطت قِٝ ا٫غترلازات اٱْاي١ٝ با٫ضتؿاع يتكٌ إٍ  2006

ًَٝاض ز٫ٚض َكابٌ انؿاض قِٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ إٍ  26.2
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ًَٕٝٛ ز٫ٚض, ٖصا ا٫نؿاض ٗ قِٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ  200

ٕ اغًب ايتذٗٝعات إدكك١ يًكطاعات يًعطام قا٥ِ ع٢ً أغاؽ أ

ا٭١َٝٓ بكٛض٠ عا١َ ٚايكطاع ايعػهطٟ بكٛض٠ خاق١ َٚا ٜطاؾك٘ 

َٔ عًُٝات ايتسضٜب ٚايتػًٝح ٜتِ تأَٝٓٗا َٔ قبٌ قٛات ايتشايـ 

 ٚايسٍٚ إام١. 
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 (20دسٍٚ )

 قِٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ ٚا٫غترلازات اٱْاي١ٝ يًعطام

 2006 ـ 1970يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـض ز٫ٚض )ًَٝا

 

 ايػٓٛات

 إتػرلات

1970 1975 1980 1982 1984 1986 1988 1989 2004 2005 2006 

 0.2 0.29 0.53 4.9 4.6 5.7 9.2 7.1 2.4 0.5 0.1 ق١ُٝ ا٫غترلاز ايعػهطٟ ز٫ٚض

 26.2 22.0 19.9 13.4 10.6 8.7 11.1 21.5 13.8 4.2 0.5 ق١ُٝ ا٫غترلاز اٱْايٞ ز٫ٚض

 0.76 1.31 2.66 36.5 43.3 65.5 82.9 33.0 17.4 11.9 20.0 % ْػب١ ا٫غترلاز ايعػهطٟ يٲْايٞ



777 ......................... بئهالػصل الثاين: تطور اإلكػاق العسؽري ومؤرشات ع   

 

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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ٜٛٗط َٔ شيو إٔ قِٝ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ تعس َٔ إ٪ؾطات 

اييت تبٌ ايعب٤ ا٫قتكازٟ ٕا تٓؿك٘ ايسٚي١ عًُٝا يًكطاع ايعػهطٟ 

ٗٛ ٜػتٓعف دع٤ًا َُٗا َٔ ايكسضات ٚاٱَهاْات ػ٢ً ؾ, ٚايتػًٝح

إش , شيو خ٬ٍ سكب١ ايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ

اغتشٛشت ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ ٗ ايعطام ع٢ً إبايؼ ايهبرل٠ 

َٔ خ٬ٍ ضؾس , اييت يٛ مت تٛدٝٗٗا إٍ ايدلاَر ٚاـط٘ ايت١ُٜٛٓ

غٛا٤ إاي١ٝ أّ إاز١ٜ ؾه٬ عٔ ايكطاعات إدتًؿ١ بٗصٙ اٱَهاْات 

يتشكل ايتطٛض ٚايُٓٛ ثِ ايت١ُٝٓ ٖا ٜ٪زٟ إٍ , اٱَهاْات ايبؿط١ٜ

 ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض. 

تٛٗط اٯثاض ا٫دتُاع١ٝ يٲْؿام ايعػهطٟ َٔ خ٬ٍ َ٪ؾطات 

ٓاػ١ عٔ ٖصا اٱْؿام اػاٙ ايٓؿكات تتعًل بطبٝع١ إعا١ٓ اي

 ا٫دتُاع١ٝ ٜٚتبٌ شيو عٔ ططٜل:

( إٔ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ ايٓاتر 21ٜبٌ اؾسٍٚ )

% ع٢ً ايتٛايٞ عاّ 1.4% 6ٚاحملًٞ اٱْايٞ ٗ ايعطام قس بًػت 

% يٲْؿام 7.9بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت  1975عاّ  يتٓدؿض, 1970



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 771

ٗ سٌ إٔ ْػب١ اٱْؿام , % يٲْؿام ايكش19ٞايتعًُٝٞ ٚ

ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ سككت اضتؿاعا بٓػب١ تػرل 

 . (1) 1975% عٓس عاّ 16بًػت 

اغتُط بعسٖا ا٫نؿاض غٛا٤ يٲْؿام ايتعًُٝٞ أّ اٱْؿام 

إٍ تسٖٛض  اييت أزت إش ابتسأت اؿطب 1980 ايكشٞ بايتشسٜس عاّ

كتًـ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ ايعطام ٚاغتٓعاف 

ع٢ً ايطغِ َٔ ظٜاز٠ ايٓاتر احملًٞ , ٚإاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ايكسضات إاي١ٝ

ًَٝاض ز٫ٚض قككا اضتؿاعا بٓػب١ تػرل  51.5اٱْايٞ ايصٟ قس بًؼ 

40.3 %(2). 

اغتُطاض اؿطب إ٫ إٔ ايتدكٝكات إاي١ٝ ْٚتٝذ١  1985عاّ  

يكطاعٞ ايتعًِٝ ٚايكش١ أخصت با٫ضتؿاع نٓػب١ إٍ ايٓاتر احملًٞ 

ٖصا , % يًكطاع ايكش2.8ٞ% يًكطاع ايتعًُٝٞ 4ٚاٱْايٞ إش بًػت 

ا٫ضتؿاع دا٤ َتٛاؾكا َع ا٫نؿاض اؿاقٌ ٗ سذِ اٱْؿام 

ًَٝاض  19إٍ  1984ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  25.9ايعػهطٟ إش انؿض َٔ 

 .(3)1985ز٫ٚض عاّ 
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 (21دسٍٚ )

 ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٗ ايعطام

 2007 ـ 1970يًُس٠ 

 (ْػب١ ١ٜٛ٦َ)

 ايػٓٛات

 إتػرلات
1970 1975 1980 1985 1990 2004 2005 2006 2007 

 اٱْؿام

 % ايتعًُٝٞ
6.0 4.3 3.0 4.0 4.2 2.8 2.0 2.8 3.8 

 اٱْؿام

 ايكشٞ%
 2.5 2.0 3.6 3.8 3.0 2.8 ـــ 0.6 1.4

 

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً.
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ساؾٛت ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ ايٓاتر احملًٞ 

% يكطاع ايتعًِٝ 4.2بًػت إش  1990اٱْايٞ ع٢ً اضتؿاعٗا عٓس عاّ 

ٗ سٌ انؿهت ْػب١ اٱْؿام , % يًكطاع ايكش3َٞكابٌ 

% بعس إٔ ناْت 16.2إٍ  ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

 .(1)1985% عاّ 27.5

ٚع٢ً ايعهؼ  2004َع تػٝرل ا٭ٚناع ٗ ايعطام عًٍٛ عاّ  

ٓس ٖا نإ َتٛقعا اغتُطت ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ع

% ٖٞ ْػب١ 3.8% يًكطاع ايتعًُٝٞ 2.8َٚػتٜٛات َٓدؿه١ ؾهاْت 

ٗ سٌ ساؾٜ اٱْؿام ايعػهطٟ ع٢ً ايٓػب١ , ايكطاع ايكشٞ

اييت قس تهٕٛ َٓدؿه١ بعض ايؿ٤ٞ َع  .(2)% 4.5ا٭ع٢ً إش بًػت 

طبٝع١ ا٭سساخ سٝٓصاى يتٓدؿض بعسٖا ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ 

بٓػب١ تػرل غايب١  2005ايٞ عاّ ٚايكشٞ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْ

 % يًكطاع ايكشٞ.7.1% يًكطاع ايتعًُٝٞ 28.5ٚبًػت 

اضتؿاع اٱْؿام ايتعًُٝٞ إش بًػت ؽكٝكات٘  2006ؾٗس عاّ 

َكابٌ , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 670ًَٝاض ز٫ٚض بعس إٔ نإ  1.46إاي١ٝ 

ًَٝاض ز٫ٚض بعس  1.06انؿاض إبايؼ إدكك١ يًكطاع ايكشٞ يتبًؼ 
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ٗ سٌ اظزاز اٱْؿام , 2005ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  1.16ناْت إٔ 

. بعسٖا ْٚتٝذ١ (1)ًَٝاض ز٫ٚض 2.75ايعػهطٟ يًُس٠ ْؿػٗا عٛايٞ 

ا٫غتكطاض ايٓػيب ايصٟ سكٌ عاّ  ؼػٔ ا٭ٚناع ا٭١َٝٓ ٚٚٗٛض

ٖا أز٣ إٍ ظٜاز٠ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ ايٓاتر  2007

َكابٌ , % يًكش33.3١% يًتعًِٝ 42.8ٚتػرل احملًٞ اٱْايٞ بٓػب١ 

انؿاض ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ بٓػب١ 

 .(2)% 5.7تػرل غايب١ بًػت 

( إش استًت ٖصٙ ايكطاعات َا 22ٜتهح شيو َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ )

 اٱْؿام ايعاّ % يٲْؿام ايكشٞ إ2.8ٍٚ % يٲْؿام ايتع12ًُْٞٝػبت٘ 

. انؿهت بعسٖا ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ 1970ٗ ايعطام عٓس عاّ 

% ع٢ً 17.4% 6.4ٚبٓػب١ تػرل غايب١ بًػت  1975ٚايكشٞ عاّ 

إ٫ إٔ ٖصا ا٫نؿاض مل ٜهٔ َتٛاؾكا َع ظٜاز٠ اٱْؿام , ايتٛايٞ

بب ٗ عسّ ايتٛاؾل ايػ, %36.2ايعاّ ايصٟ اظزاز بٓػب١ تػرل بًػت 

ٖصا ٜعٛز إٍ ظٜاز٠ اٱْؿام ايعػهطٟ يٝػتشٛش ع٢ً ْكـ اٱْؿام 
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 . (1)% 49.8ايعاّ بٓػب١ 

 ايكشٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ ٗٚاغتُطت ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ 

ٗ سٌ إٔ اٱْؿام  1980ايعطام با٫نؿاض ْتٝذ١ اْس٫ع اؿطب عاّ 

ًَٝاض ز٫ٚض  30.1يٝبًؼ  1975ايعاّ اظزاز ٔؼ َطات تكطٜبا عٔ عاّ 

ا٭َط ايصٟ ٜبٌ سذِ إعا١ٓ اييت ٜٛيسٖا اٱْؿام ايعػهطٟ , (2)

اػاٙ ايٓؿكات ا٫دتُاع١ٝ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ اغتُطاض اؿطب إ٫ إٔ 

إش  1985بعض ايتشػٔ قس ططأ ع٢ً اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ عاّ 

َتُاؾٝا َع  ٖٚٛ َا دا٤, % ع٢ً ايتٛاي4.5ٞ% 6.5ٚبًػت ْػبتُٗا 

بعس إٔ  %58يتبًؼانؿاض ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ 

 .(3) 1985% عا73ّناْت 
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 (22دسٍٚ )

 ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ ٗ ايعطام

 2007 ـ 1970يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 إتػرلات
1970 1975 1980 1985 1990 2004 2005 2006 2007 

 اٱْؿام

 % ايتعًُٝٞ
12.0 9.5 5.3 6.5 6.8 5.3 3.5 4.8 8.1 

 اٱْؿام

 % ايكشٞ
 5.5 3.5 6.0 7.3 5.0 4.5 ـــ 1.4 2.8

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً  
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خصت بعس شيو ايتدكٝكات إاي١ٝ يكطاعٞ ايتعًِٝ ٚايكش١ أ

إش اضتؿعت ْػبتاُٖا إٍ اٱْؿام ايعاّ  1990تعزاز ٚبايتشسٜس عاّ 

 % يٲْؿام ايكشٞ.2.6% يٲْؿام ايتعًُٝٞ َكابٌ 1.1بٓػب١ تػرل 

  ّ ٌ عٓس عا ٟ سك ٔ أسساخ ٚايتػٝرل ايص بًػت  2004ْتٝذ١ َا دط٣ َ

ٚا  ٞ % ع٢ً 7.3% 5.3ٚيكشٞ إٍ اٱْؿام ايعاّ ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝ

اض ز٫ٚض 13ايعاّ نإ قس بًؼ ؾه٬ عٔ إٔ اٱْؿام , ايتٛايٞ ًَٝ(1) .

ْػب١ اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إٍ اؿس ايصٟ بًؼ  2005انؿهت عّا 

كـ ْػب١ اٱْؿام ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام  ؾٝ٘ فُٛع ايٓػبٌت سٛايْٞ 

ٍ عّا , (2) %17.1ناْت قس بًػت  ايعّا اييت ؿت طبٝع١  2006عًٛ اخًت

ْػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إش ؾٗس اٱْؿام ايتعًُٝٞ اضتؿاعا بٓػب١ 

ػب١ اٱْؿام ايكشٞ بٓػب١ تػرل غايب١ 37تػرل بًػت  % َكابٌ انؿاضْ 

ػب اٱْؿام ايتعًُٝٞ  2007يٝؿٗس عاّ , %7.8بًػت   ْ اضتؿاعا ٗ

ٛاؾل َع ايتشػٔ ٚايكشٞ نصيو ايعػهطٟ إٍ اٱْؿام ايع اّ ايصٟ ت

ٞ قس  كطاع ايتعًُٝ ػب١ ايتػرل ًي  ْ ايٓػيب ٗ ا٭ٚناع ا٭١َٝٓ ؾهاْت

ػت ْػب١ ايتػرل يًكطاع ايكشٞ 68بًػت  % 10% َكابٌ 57%ٗ  سٌ ًب

ػب١ ايتػرل يًكطاع ايعػهطٟ   ْٖٞ(3). 
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ٜتبٌ ٖا تكسّ إٔ ا٫ٖتُاّ باٱْؿام ايعػهطٟ ٜ٪ثط ٗ طبٝع١ 

ٚتطٛضٙ إتُجٌ باٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ايًصٜٔ  ٞاٱْؿام ا٫دتُاع

ٜعسإ َٔ نطٚضات اؿٝا٠ ؾسٚضُٖا ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ اٱْؿام 

َٚػاُٖتُٗا ٗ اؿس , ايعػهطٟ ٗ ؼكٝل ٚبًٛؽ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

َٔ ايتٗسٜسات ٚإداطط غرل إػًش١ اييت تعطض شلا ايعطام َٚاظاٍ 

قا ٗ فاٍ ا٭١َٝ ٚا٭َطاض خكٛ, ٖٛ ؼت ٚطأ٠ ٖصٙ ايتٗسٜسات

ؾه٬ عٔ زٚض , ٚايتؿطز َع َا ٜعاْٝ٘ َٔ ا٫خت٫٬ت ايب١ٝ٦ٝ ٚايؿػاز

اٱْؿام ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ ٗ ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يبًٛؽ ايتطٛض ثِ 

ايت١ُٝٓ ؾتشػٌ إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚا٭ٚناع ايكش١ٝ َٔ إ٪ؾطات 

ايطقٞ اٱْػاْٞ ايصٟ ٜعس  ا٭غاغ١ٝ يتشػٌ ا٭سٛاٍ إعٝؿ١ٝ ٚتععٜع

 أِٖ أزا٠ يتشكٝل ا٭َٔ َٚٔ بعسٖا ايت١ُٝٓ. 
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اآلثار املتبادلة بني األمن والتننية يف : الفصل الجالح 
 العراق 

 

ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ  اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ إتبازي١ بٌ إبشح ا٭ٍٚ:* 

 ٗ ايعطام.

ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ  ١ بٌاٯثاض ا٫دتُاع١ٝ إتبازي إبشح ايجاْٞ:* 

 ٗ ايعطام.

 الفصل الجالح

 اآلثار املتبادلة بني األمن والتننية يف العراق  
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 دالتنًّ

َٓص بسا١ٜ  ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ٗ ايعطام غاضا باػاٌٖ كتًؿٌ

مثاْٝٓات ايكطٕ إانٞ ٚؿس اٯٕ ع٢ً ايطغِ َٔ ايصٟ سكٌ ٗ 

َٔ تػٝرل يًٓٛاّ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ. ا٭َط ايصٟ  2003أثٓا٤ عاّ 

١ بعس إٔ خط٘ شلا يتػرل ؾايتُٓٝ, دعٌ أسسُٖا ٜتؿاعٌ َع اٯخط

با٫ػاٙ ايكشٝح عٔ ططٜل ظٜاز٠ َعس٫ت ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚتؿعٌٝ 

ٚظٜاز٠ سذِ ا٫غتجُاضات ثِ تٓؿٝ٘ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚؼػٌ 

 ١ؾه٬ عٔ تععٜع ا٫ٖتُاّ َ٪ؾطات ايتُٓٝ, إػت٣ٛ إعاؾٞ

ايبؿط١ٜ خكٛقا ايتعًِٝ ٚايكش١ يسٚضُٖا باحملاؾ١ٛ ع٢ً ايطاقات 

, بؿط١ٜ ٚظٜازتٗا ع٢ً إٔ ٜتِ نٌ شيو نُٔ إطاض ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ ٚآ١َٓاي

إ٫ إٔ ا٭َٔ ْٚتٝذ١ َتطًبات٘ إتعاٜس٠ دعٌ ايت١ُٝٓ تتٗا٣ٚ ٚتٓشسض 

 نإدطا٤ات ٚأٖساف.

ا٭َٔ ٖٛ اٯخط تٗايو بػبب َا تعطض ي٘ َٔ تٗسٜسات َػًش١ 

ا٭ٍٚ ُجًت باؿطٚب َٚا ؽًًٗا َٔ عكٛبات , ٚغرل َػًش١

أَا ايجا١ْٝ ٖٚٞ َا دا٤ت نطز ؾعٌ طبٝعٞ يهعـ , ١ٜ زٚي١ٝاقتكاز

ايت١ُٝٓ إش اظزازت َػتٜٛات ايؿكط ٚايبطاي١ ٚامساض َػت٣ٛ ايت١ُٝٓ 

ؾه٬ عٔ اشلذط٠ , ايبؿط١ٜ َٔ خ٬ٍ تطزٟ خسَات ايتعًِٝ ٚايكش١
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ٖٚطٚب ايهجرل َٔ ايطاقات ٚايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ٚايكسضات إاي١ٝ 

 )ض٩ٚؽ أَٛاٍ(.

ايؿكٌ طبٝع١ ايتأثرل ايصٟ دط٣ ٚهطٟ بٌ ا٭َٔ ٜبٌ ٖصا 

 ٚايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ إبشجٌ اٯتٌٝ:
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 املبثح اوأَل
 َالتهنّة يف العساقاآلثاز االقتصادِة املتبادلة بني اوأمو 

ٜ٪زٟ ا٭َٔ زٚضا اهابٝا ٗ إطاض ؼكٝل ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ت١٦ٝٗ 

٢ً تٗسِٜ ضنا٥عٖا يبًٛؽ أٖساؾٗا نصيو ٜعٌُ عا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ 

, ٚعطق١ً خطٛاتٗا ٗ ساٍ عسّ تٛاؾطٙ بايكسض ٚايؿهٌ إطًٛبٌ

ؾه٬ عٔ إٔ ايت١ُٝٓ ٖٞ ا٭خط٣ تعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ 

ؾؿٞ ساي١ عسّ , تٛؾرل اٱَهاْات إاي١ٝ ٚإاز١ٜ اييت وتادٗا

 تٛؾرلٖا شلصا ايسعِ ؾإ ايتسٖٛض ٚنٝاع ا٭َٔ ٖٛ ايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ.

ٜٛٗط ٖصا ايتأثرل إتبازٍ بٛنٛح عٔ ططٜل إتػرلات ٚايٛٛاٖط 

َٔ , ا٫قتكاز١ٜ اييت تعس اجملػات ايؿع١ًٝ يتشكٝل ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

 أُٖٗا:

 الينو االقتصادي :أوال

دٖٛط ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٖٛ ٗ نٝؿ١ٝ تعب١٦ إٛاضز إاي١ٝ ٚإاز١ٜ 

ٔ أدٌ ؼكٝل ًِٛا ٗ ٚايبؿط١ٜ ٚتٛدٝٗٗا ي٬غتجُاضات اٱْتاد١ٝ َ

يصيو ٜعس َٔ أٍٚ إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ اييت , ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ

ؾإشا َا تٛؾط ا٭َٔ عٔ ططٜل , تبٌ تأثرل ا٭َٔ بايت١ُٝٓ ٚبايعهؼ
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ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ يًكٝاّ َدتًـ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ 

س٫ت ٚا٫دتُاع١ٝ ٜهٕٛ شيو َٔ إػًُات ا٭غاغ١ٝ يتشكٝل َع

يصيو ؾإ ؼكٝكٗا غٝ٪زٟ إٍ ؼػٌ , ايُٓٛ ا٫قتكازٟ إطتؿع١

إػت٣ٛ إعاؾٞ يٝٛيس ؾُٝا بعس ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ يس٣ 

 ا٭ؾطاز ثِ بًٛؽ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض. 

تأنٝسا يصيو أؾاضت ايسضاغات بإٔ َػت٣ٛ ايتٗسٜسات ٚنٝاع 

أخط٣ ٜطتبطإ ا٭َٔ َٔ د١ٗ ٚإَهإ ؼكٝل ايت١ُٝٓ َٔ د١ٗ 

ؾايسٚي١ اييت ؼكل , بع٬ق١ ٚثٝك١ َٔ خ٬ٍ َعسٍ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

َعس٫ت ايُٓٛ ايعاي١ٝ ٗ ايػايب ٖٞ اييت تتُتع عاي١ َٔ ا٫غتكطاض 

أَا , ؾه٬ عٔ أْٗا تهٕٛ أنجط قسض٠ يتشكٝل ايت١ُٝٓ, ٚا٭َٔ

ايسٍٚ اييت تعاْٞ َٔ ا٫خت٬ٍ ا٭َ ي ٚعسّ ا٫غتكطاض تهٕٛ 

ايُٓٛ يسٜٗا زٕٚ إػت٣ٛ إطًٛب بعس إٔ انؿهت قسضتٗا ٗ  َعس٫ت

  .(1)تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ 

ايتأثرل إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ باغتدساّ َ٪ؾط ايُٓٛ  ٜتبٌ 

( إش ٜٛٗط ا٫غتكطاض 23اؾسٍٚ ) ا٫قتكازٟ ٗ ايعطام َٔ خ٬ٍ

 تٛاؾط ات َعا٭َ ي ٚايػٝاغٞ ايصٟ ُتعت ب٘ سكب١ ايػبعٝٓ
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ا٭ندل َٔ اـط٘ ايت١ُٜٛٓ  اٱَهاْات اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ايٓػب١

 1980 ـ 1970يًُس٠ بًػت نُعسٍ اْعهؼ ع٢ً َعس٫ت ايُٓٛ اييت

% ٖصٙ ايعٜاز٠ بايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ تٛاؾكت َع ظٜاز٠  13.4مٛ 

إش اظزازت , إدتًؿ١ ٗ تهٜٛٔ ٖصا ايٓاتر تَعسٍ ايُٓٛ يًكطاعا

% ٚقطاع 4.1يُٓٛ يكطاع ايكٓاعات ا٫غتدطاد١ٝ بٓػب١ َعس٫ت ا

% أَا قطاع ايٓكٌ ؾكس سكل َعسٍ 15.1ايكٓاعات ايتش١ًٜٝٛ بٓػب١ 

 .(1)% يًُس٠ شاتٗا 14ِٛ قسضٙ 

اؿطب نس إٜطإ  عأعكب شيو سكب١ ايجُاْٝٓات اييت بسأت باْس٫ 

ط٘ ٚ٭ْٗا َٔ عٛاٌَ تكٜٛض ا٭َٔ ؾه٬ عٔ أْٗا بسا١ٜ ا٫ْٗٝاض يًد

ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ايصٟ ػ٢ً عذِ ايتسَرل ٚا٭نطاض اييت ؿكت 

, بايكطاع ايٓؿطٞ ٖا أز٣ إٍ انؿاض َػت٣ٛ ايكازضات ايٓؿط١ٝ

إشا َا عًُٓا إٔ ٖصا ايكطاع ٜعس إٍُٛ ا٭غاغٞ يتًو اـط٘ 

ٚايدلاَر ا٭َط ايصٟ زؾع إٍ اغتٓعاف كتًـ ايطاقات ٚاٱَهاْات 

يٝٛٗط ْتٝذ١ شيو ايعسٜس َٔ , ٕاز١ٜ أّ ايبؿط١ٜغٛا٤ إاي١ٝ أّ ا

إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ َٔ أبطظٖا ايتهدِ ٚايتؿهو اؾع٥ٞ 

يًُؿاضٜع اؿه١َٝٛ ٚؼٌٜٛ دع٤ا َٓٗا يًكطاع ايعػهطٟ نصيو 

ٖا  ايٓؿط١ٝ َع انؿاض ايعٛا٥س انؿاض إػت٣ٛ إعاؾٞ إتعأَ
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 ٚإؿاضٜع يب١ٝٓ ايتشت١ٝأنعـ َٔ قسضات ايسٚي١ ٱعاز٠ تأٌٖٝ ٚإزا١َ ا

نٌ شيو دعٌ , (1)ا٫ضتهاظ١ٜ غٛا٤ ا٫قتكاز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ 

خ٬ٍ سكب١  عًٝ٘ َعسٍ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٜٓدؿض عٔ َا نإ

. اغتُطت 1985% عاّ 2.8َكساضا غايبا ٚقٌ إٍ ايػبعٝٓات يٝبًؼ 

ا٭َٛض بايذلادع ٚا٫مساض خكٛقا بعس انؿاض أغعاض ايٓؿ٘ إٍ 

, (2) 1985ز٫ٚضًا عاّ  27.5بعس إٔ ناْت  1986ز٫ٚضًا عاّ  13مٛ 

َٚع ادتٝاح ايهٜٛت يٝٓدؿض  1990يتعزاز ا٭َٛض غ٤ٛا عٓس عاّ 

%, ٖصا 35َعسٍ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َكساض غايب اقذلب َٔ 

ا٫نؿاض دا٤ َتعآًَا َع طبٝع١ ا٭ٚناع ايعػهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ 

جرل َٔ إؿاضٜع ٚا٭ْؿط١ اييت َط بٗا ايعطام إش تٛقـ ايه

ا٫قتكاز١ٜ غٛا٤ اٱْتاد١ٝ أّ اـس١َٝ, ؾه٬ عٔ ٚدٛز قٛات 

زٚي١ َٗٝأ٠ ٕٛاد١ٗ ايعطام َٔ خ٬ٍ سطب  33عػهط١ٜ ٭نجط َٔ 

 اـًٝر ايجا١ْٝ ٫سكا. 

                                         

 
 OPEC. Annual Stastical Bulletin. . (Austria.OPEC. ) P.  
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 (23دسٍٚ )

 2007 ـ 1970ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ يًعطام يًُس٠ 

 1988ٚبا٭غعاض ايجابت١ يعاّ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـز٫ٚض)ًَٝاض 

 

 ايػ١ٓ

 إتػرلات

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

ايٓاتر احملًٞ 

 ا٫ْايٞ
19.4 60.9 54.3 9.8 6.1 13.2 13.9 28.6 29.5 34.3 39.2 

َعسٍ ايُٓٛ 

 ا٫قتكازٟ
ــ ــ  14.2 16.2 3.1 105.7 2.6 21.2 11.1ـ 34.8ـ 2.8ـ 13.4 ـ

 إكسض:
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ز١ٜ اييت تعس ايؿهٌ بعس شيو ْٚتٝذ١ تٓؿٝص ايعكٛبات ا٫قتكا

ايجاْٞ يعٛاٌَ تكٜٛض ا٭َٔ ٚٗ ايٛقت شات٘ يتسَرل ايت١ُٝٓ ٚاييت 

ُجًت بؿهٌ ٚانح ٚأغاغٞ بإٜكاف ايكازضات ٚايٛاضزات ٫ٚغُٝا 

ايٓؿط١ٝ َٓٗا َٔ ايعطام ٚايٝ٘ ٖا أز٣ إٍ ايتٛقـ ؾب٘ ايتاّ ٕدتًـ 

ُٓٛ ا٭ْؿط١ غٛا٤ ا٫قتكاز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ ٚيٝٛاقٌ َعسٍ اي

. ؾٗس 1995% عاّ 11.1ا٫قتكازٟ انؿان٘ إش بًؼ َكساضًا غايبا ٖٛ 

بعسٖا ا٫قتكاز ايعطاقٞ َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص بطْاَر ايٓؿ٘ َكابٌ ايػصا٤ 

بعض ايتشػٔ ٗ أزا٤ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٖا  1997ٚايسٚا٤ عاّ 

 %.21.2يٝبًؼ  2000دعٌ َعسٍ ايُٓٛ ٜطتؿع عاّ 

يصٟ سكٌ غٛا٤ ٗ طبٝع١ ايٓٛاّ ْٚتٝذ١ يًتػٝرل ا 2003عاّ 

ايػٝاغٞ أّ ا٫قتكازٟ سٝح ايتشٍٛ إٍ آي١ٝ ايػٛم َٚا ضاؾل شيو َٔ 

ٚإايٞ ٟ , غٝاب يٮَٔ ٚا٫غتكطاض ٚتؿؿٞ ايؿػاز اٱزاضٟ  ا٭َط ايص

ظاز َٔ أعبا٤ ايت١ُٝٓ ٚايٛانح َٔ خ٬ٍ ايتسْٞ اؿاقٌ َعسٍ ايُٓٛ 

ٗ % ايصٟ دا٤ َتٛاؾكا َع ؼسٜس ق2.6يٝبًؼ  سضات ايسٚي١ ٚتكٝٝسٖا 

تب ي إعاؾات ا٫قتكاز١ٜ اشلازؾ١ إٍ ؼكٝل َعس٫ت ايُٓٛ خكٛقا 

إش أثبتت ايسضاغات أ١ُٖٝ اٱْؿام , ٗ فاٍ ظٜاز٠ اٱْؿام اؿهَٛٞ

اؿهَٛٞ بعٜاز٠ َعس٫ت ايُٓٛ ا٫قتكازٟ بايتشسٜس ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

سَ ٕ عٔ ططٜل تؿعٌٝ ا٫غتجُاضات اٱْتاد١ٝ ٚـا ١ٝ ٚتععٜعٖا ع٢ً أ
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 .(1)ٜطاؾل شيو تكًٌٝ اٱْؿام اؿهَٛٞ با٫ػاٙ ا٫غت٬ٗنٞ 

اضتؿاعا َتبآٜا بعس إٔ  2007 ـ 2004سكل َعسٍ ايُٓٛ خ٬ٍ إس٠ 

أعٝس بٓا٤ َ٪غػات ايسٚي١ إدتًؿ١ ٚإعاز٠ اؿٝا٠ ٚيٛ بؿهٌ ْػيب 

إطاض  يٮْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َع بكا٤ زٚض ايسٚي١ َػٝبا ٗ

إشا َا عًُٓا إٔ ٖصا , تكسِٜ ايسعِ اؿهَٛٞ ٕدتًـ ايكطاعات

ايسعِ خكٛقا خ٬ٍ إطس١ً ا٭ٍٚ يًتشٍٛ ٜعس نطٚضٜا ٚيٛ بؿطٚٙ 

ٚقٝؼ دسٜس٠ عٔ ططٜل تب ي ايسٚي١ يٓؿاطات اقتكاز١ٜ ت٪زٟ إٍ 

إكسض ا٭غاغٞ  ٭ْٗا, ايٓؿط١ٝ ؼكٝل إٓؿع١ إباؾط٠ َٔ اٱٜطازات

ٱْؿام اؿهَٛٞ َع ايتٛغع بايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ٌُٜٛ ا

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚت١٦ٝٗ ايٛطٚف ا١ُ٥٬ٕ يهٞ ٜتُهٔ ايكطاع 

اـام َٔ اغت٬ّ ظَاّ ا٭َٛض يكٝاز٠ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ٚؼكٝل 

 .(2)ع١ًُٝ ايتشٍٛ ٚاٱق٬ح ا٫قتكازٟ 

ت ايُٓٛ ؾه٬ عٔ شيو ؾإٕ َٔ أغباب ايتصبصب اؿاقٌ َعس٫

                                         
 Weadad saad & Chawiki Elmoussawi,The impact of military 

expenditure on economic frowth in developing countries. 

MENA.Case.ganrrl of development and economic policies.the 

Arab Planning Iinstitute. Kuwait.volume 9.no 2.2001.p37 
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اغتُطاض ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ اييت أثطت ٗ ايكسضات ا٫قتكاز١ٜ َع َا 

ضاؾل شيو َٔ غٝاب ٚتسٖٛض يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُؿاضٜع ايكٓاع١ٝ 

ٚي١ ؾهط٠ , ٚايتذاض١ٜ ا٭َط ايصٟ هعٌ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تتب٢ٓ ايس

إْؿا٤ إٓاطل احمل١ُٝ اييت تعس َٔ أؾهٌ اؿًٍٛ ٗ ايٛقت اؿانط 

ؾٗصٙ إٓاطل غتعٜس َٔ ا٫غتجُاضات , غٝاب ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ ٌٚ

ايٛاضز٠ ٖا ٜػاعس ع٢ً تٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚؼطٜو ايٓؿاطات 

ٔ , ا٫قتكاز١ٜ إه١ًُ ٚاـس١َٝ شلصٙ ا٫غتجُاضات ٚإؿاضٜع ؾه٬ ع

ِ  ١ظٜاز٠ ا٫ٖتُّا بايكطاع ايعضاعٞ َٚؿاضٜع ايطٟ اٱغذلاتٝذٝ ٚتكسٜ

صات ٗ فاٍ أغعاض إٓتذات ايعضاع١ٝ اييت تعس ايسعِ اي٬ظّ باي

ٙ , أغاغ١ٝ ٗ تٛؾرل إٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚؼكٝل ا٭َٔ ايػصا٥ٞ َع َا ٜٛؾط

 ٘ ٖصا ايكطاع َٔ َٛاز أٚي١ٝ يًكٓاعات ايكػرل٠ ٚايػصا١ٝ٥ َٓٗا ع٢ً ٚد

ؿ١ ٚٗ َكسَتٗا ايكطاع  ايتشسٜس يتعزاز بصيو َػا١ُٖ ايكطاعات إدًت

 .(1)يٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ايعاضعٞ بتهٜٛٔ ا

ٖا تكسّ ٜتبٌ إٔ ايتػرل ٗ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ اٚٗط َػت٣ٛ ايتأثرل  

تشكل ا٭َٔ تتشػٔ َ٪ؾطات   ٜ إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ؾعٓسَا

ِ , ايت١ُٝٓ ٖصا ايتطٛض ٗ إ٪ؾطات ٜ٪زٟ ٗ ايٛقت شات٘ إٍ تععٜع ايسع

ٚإازٟ ٚايبؿطٟ اي٬ظّ ٫غتُطاض  ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض.  إايٞ 

                                         

www. Iraqstudent.net.
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 االستثنار :ثاىيا

ٜ٪ثط ا٭َٔ ٗ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ا٫غتجُاض عٔ ططٜل تٛقـ ايعسٜس 

س١َٝ بػبب تطزٟ ا٭ٚناع ا٭١َٝٓ ٌ , َٔ إؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٚـا َكاب

شيو ت٪ثط ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ عٔ ططٜل ا٫غتجُاض أٜها بعس إٔ تػٝب 

عزاز ايتًه٪ اؿاقٌٗ  إؿاضٜع اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ايػ١ًُٝ يٝ

ٗ , إدتًؿ١ يتٛٗط بعسٖا إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ

َكسَتٗا انؿاض إػت٣ٛ إعاؾٞ َع َا ٜطاؾك٘ َٔ تٛغع ٗ ايبطاي١ 

 ٚاْتؿاض ايؿكط يتعزاز بصيو ايتٗسٜسات غرل إػًش١ اػاٙ ا٭َٔ. 

اضات  ٛا٤ احمل١ًٝ أّ نُٔ إطاض اؿاي١ ايعطاق١ٝ ٚ٭ٕ ا٫غتُج غ

ا٭دٓب١ٝ ٚبؿكٝٗا إباؾط ٚغرل إباؾط مل تأخص َساٖا اؿكٝكٞ ٗ 

ا اثط  اع١ٝ خ٬ٍ سكب١ ايٓٛاّ ايػابلٖ  ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دُت

ٚاقتكاز١ٜ ٚأ١َٝٓ. ٔ ٚايت١ُٝٓ ٜٚعٛز شيو ٭غباب غٝاغ١ٝ   ٗ ؼكٝل ا٭َ

ل سٝاٍ اؾاْب ايػٝاغٞ ٜتبٌ َٔ خ٬ٍ ٖادؼ ايٓٛاّ ايػاب 

ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ بأْٗا ْٛع َٔ أْٛاع ايتسخٌ اييت تٗسز ا٫غتك٬ٍ 

َع إٔ ٖصٙ ايؿهط٠ قس تبٓتٗا أغًب ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖا , ا٫قتكازٟ

اْعهؼ ع٢ً ْػب١ تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ شلصٙ ايسٍٚ إش بًػت 

بعسٖا سسخ , 1980% َٔ إْايٞ ايتسؾكات ايعا١ٕٝ عاّ 5.3مٛ 

ٝرل ٗ َٛاقـ ٖصٙ ايسٍٚ اػاٙ ا٫غتجُاضات ٖا دعٌ ْػب١ ايتػ
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ٗ سٌ , (1) 2005% عاّ 30.5تسؾكٗا يًسٍٚ ايٓا١َٝ تعزاز يتكٌ إٍ 

بكٞ ايعطام ٚع٢ً ايطغِ ٖا ّتًه٘ َٔ عٛاٌَ دصب ي٬غتجُاضات 

سٝح ٚؾط٠ إٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚإٛقع اؾػطاٗ ؾه٬ عٔ ايطاقات 

 ات أدٓب١ٝ تصنط.ايبؿط١ٜ َٔ زٕٚ اغتجُاض

اؾاْب ا٫قتكازٟ ٜبٌ إٔ تس٢ْ سذِ ا٫غتجُاضات ٜعٛز يطبٝع١  

ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ يًشه١َٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً تععٜع اٱْؿام 

ا٫غت٬ٗنٞ ٚظٜاز٠ زعِ ايكطاع ايعػهطٟ بايطغِ َٔ ا٫نؿاض 

بػبب تسْٞ َػت٣ٛ اٱْتاز أٚ تكًبات , اؿاقٌ ٗ ايعٛا٥س ايٓؿط١ٝ

ٍ ؾذلات اؿطٚب ٚايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ٚإٔ َا ؾذع ا٭غعاض خ٬

اؿه١َٛ ٗ ايبكا٤ ع٢ً ْٗذٗا ٖصا خكٛقا ٗ ايػٓٛات ا٭ٍٚ 

نصيو , يًشطب نس إٜطإ ٖٛ سكٛشلا ع٢ً إػاعسات إاي١ٝ

ؾه٬ عٔ قٝاّ , تٛغعٗا بعًُٝات ا٫قذلاض ايساخًٞ ٚاـاضدٞ

س َٔ زٚضٙ ٗ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً تُٗٝـ ايكطاع اـام ٚاؿ

ا٫غتجُاضات ع٢ً ايطغِ ٖا ٚٗط َٔ بٛازض يتشػٌ أزا٤ ٖصا ايكطاع 

بعس إٔ اغتشسخ  2000ٚظٜاز٠ َػاُٖت٘ با٫غتجُاضات خكٛقا عاّ 

إ٫ , قٓسٚم ايت١ُٝٓ يتكسِٜ ايسعِ يًكطاع اـام بايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ

 إٔ شيو ٚاد٘ قعٛبات عسٜس٠ َٔ أُٖٗا اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ إعكس٠

                                         



714 ..................... األمن والتـؿقة يف العراق الػصل الثالث : اآلثار ادتبادلة بني   

ا٭َط ايصٟ , ؾكس نإ قطاض َٓح ايكطٚض ٜػتػطم ؾٗٛضا أٚ غٓٛات

دعٌ ايكطاع اـام ٜٓشكط ٜٚٓعٟٚ ْتٝذ١ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ 

 .(1)يًٓٛاّ ايػابل 

أَا اؾاْب ا٭َ ي ؾهإ يػٝاب ا٫غتكطاض ٗ ايعطام بايتشسٜس 

َٚا ت٬ٖا َٔ أسساخ قًًت َٔ َٛاقؿات َٓاخ٘  1980بعس عاّ 

قٝٛز  ٖا انعـ َٔ ؾاع١ًٝ ا٫غتجُاضات احمل١ًٝ ٚٚنعا٫غتجُاضٟ 

دسٜس٠ ع٢ً تسؾكات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب. ايػبب ٗ شيو إٔ ٖصٙ 

َٓاطل ايتٗسٜسات ٚايتٛتطات ؾه٬ عٔ  ٗ ا٫غتجُاضات ئ تتٛادس

تعطنٗا يعًُٝات َٓاؾػ١ بٌ ايسٍٚ ؾصبٗا ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ 

بعس غٝاب دع٤ , ٔ ٚايت١ُٝٓتطادع إَهاْات ايعطام ٗ ؼكٝل ا٭َ

َِٗ َٔ ايتععٜعات إاي١ٝ ٖٚٞ إشا َا تٛاؾطت غتهٕٛ عا٬َ 

َػاعسا يتطٜٛط ٚؼػٌ أزا٤ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ َع َا 

تٛؾطٙ َٔ ؾٛا٥س داْب١ٝ َتُج١ً ظصب اـدلات ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚظٜاز٠ 

 .(2)ايتبازٍ ايتذاضٟ ٚتٛؾرل ؾطم ايعٌُ 
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غٛا٤ ٗ ايٛاقع ايػٝاغٞ أّ  2003سكٌ عاّ  بعس ايتػٝرل ايصٟ

ا٫قتكازٟ أقبح ايعطام عاد١ نبرل٠ ي٬غتجُاضات احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ 

اييت تعس َٔ نطٚضات ؼكٝل ايتطٛض ٚايٓٗٛض ثِ بًٛؽ ا٭ٖساف 

ايت١ُٜٛٓ. تأنٝسا يصيو َٚٓص ايػ١ٓ ا٭ٍٚ يسخٍٛ قٛات ايتشايـ إٍ 

 2003يعاّ  39ط ايكطاض شا ايطقِ ايعطام اؽص اؿانِ إسْٞ بٍٛ بطّ

ايصٟ َجٌ اٱطاض ايكاْْٛٞ أَّا ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ٚندط٠ٛ أٍٚ 

ٛا٤ إٓاغب١ يكسَٚٗا إٍ ايعطام  ٕ (1)يت١٦ٝٗ ا٭د . ثِ دا٤ بعس شيو قاْٛ

ٔ  2006يعاّ  13ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط شٚ ايطقِ  إتهُٔ يًعسٜس َ

ٚاحملػٛب١ يكاحل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اٱدطا٤ات اٱهاب١ٝ ايهآَ  ١

َٓٗا َا ٜتعًل بتٝػرل اٱدطا٤ات اؿه١َٝٛ عٔ ططٜل , إباؾط٠

نصيو , (shop one shopاغتدساّ أغًٛب ايٓاؾص٠ ايٛاسس٠ )

اٱعؿا٤ات ٚايػُاسات إُٓٛس١ يًُػتجُطٜٔ ؾكس ٚقًت اٱعؿا٤ات 

 10يعطاقٌٝ ٚاٍ غ١ٓ إشا َا مت إؾطاى إػتجُطٜٔ ا 15ايهطٜب١ٝ إٍ 

ؾه٬ , غٓٛات ٗ ساٍ عسّ إؾطاى إػتجُطٜٔ ايعطاقٌٝ ٗ إؿاضٜع

عٔ تٛؾط اجملاٍ ٫غتجُاض ا٭ضانٞ اي٬ظ١َ يًُؿطٚع أٚ إػاطش١ ٕس٠ 

ٌ , غ١ٓ 50تكٌ إٍ  ٚقس سسز ٖصا ايكإْٛ ا٫غتجٓا٤ ايٛسٝس إتُج

ٍ ا٫غتدطاز ا٭دٓب١ٝ يًكطاع ايٓؿطٞ ٗ فا تبعسّ زخٍٛ ا٫غتجُاضا
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 . (1)يًٓؿ٘ ٚايػاظ نصيو قطاع إكاضف ٚايتاٌَ 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ سادت٘ يٲطاض  2003ايٛنع ايعاّ يًعطام بعس عاّ 

إ٫ إٔ , ايكاْْٛٞ ٚأُٖٝت٘ ٗ تػٝرل ٚتٛدٝ٘ عٌُ ٖصٙ ا٫غتجُاضات

غٝاب ا٭َٔ ٜعس ايكٝس ا٭ِٖ ٚاحملسز ا٭نجط تأثرلا ٗ ع١ًُٝ اؾصب 

ؾايٛاقع ٜؿرل , ا٫عتباض اؿٛاؾع ا٫قتكاز١ٜ ؾُٝا بعسَع ا٭خص بٓٛط 

إٍ ععٚف ايؿطنات ايهدل٣ َٔ ايسخٍٛ ٚإػا١ُٖ بإؿاضٜع 

ايعطاق١ٝ اييت تطٍٛ ؾٝٗا َس٠ اغذلزاز ضأؽ إاٍ بعس إٔ غاب 

 .(2)ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ عٔ ٖصٙ إؿاضٜع 

ت٪نس شيو ْتا٥ر ايعسٜس َٔ إ٪ؾطات إػتدس١َ يبٝإ َس٣ 

هطض ايصٟ أقاب ايكسضات ايعطاق١ٝ ؾصب ا٫غتجُاضات بػبب اي

إش أؾاض , ايعاٌَ ا٭َ ي ٚغٝاب اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ايػ١ًُٝ

إ٪ؾط إطنب يًُداطط ايكطط١ٜ )ٜكػِ ٖصا إ٪ؾط ايسٍٚ إٍ ٔؼ 

َػتٜٛات( إٍ إٔ ايعطام قس استٌ إطتب١ اـاَػ١ ٚا٭خرل٠ إٍ داْب 

ِ  40.8بعس إٔ ْع , زٚي١ عطب١ٝ 18ايكَٛاٍ َٔ بٌ  نسضد١ تكٝٝ
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ٍ  86َكابٌ  2004عٓس عاّ  زضد١ يًهٜٛت اييت دا٤ت بإطتب١ ا٭ٚ

مل تتػرل  2007عاّ , (1)نأؾهٌ زٚي١ عطب١ٝ ع٢ً ٚؾل ٖصا إ٪ؾط 

ٖا ٜعهؼ , (2) 40.9ا٭َٛض إش بكٞ ايعطام عٓس إطتب١ ْؿػٗا ٚبسضد١ 

١ دصب إػت٣ٛ إتسْٞ ي٬غتكطاض ا٭َ  ي ٖٚٛ َا أثط ٗ عًُٝ

ا٫غتجُاضات إتٓٛع١. َ٪ؾط غٗٛي١ إزاض٠ اٱعُاٍ ٖٛ اٯخط ٜبٌ 

إها١ْ اييت وتًٗا ايعطام نُٔ إطاض إ٪ؾطات ايعا١ٕٝ اييت تكٝؼ 

َػت٣ٛ ا٫غتكطاض َٚكساض ا٭َٔ إتشكل ؾٝ٘ إش دا٤ ايعطام بإطنع 

ؾكس  2006أَا عّا , 2005زٚي١ ٗ ايعامل عٓس عاّ  155َٔ بٌ  144

زٚي١ ٖصا إ٪ؾط ٜٛنح أٜها  175َٔ بٌ  145استٌ ايعطام إطتب١ 

ٔ ٖٚٛ َا ٜعاْٞ َٓ٘ ايعطام   .(3)ساي١ عسّ ا٫غتكطاض ٚنٝاع ا٭َ

بعسٖا ٜٛٗط َ٪ؾط ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚاْتؿا٤ ايعٓـ ٚاٱضٖاب 

ايصٟ ٜبٌ إزاض٠ اؿهِ ايكاحل َع اٖتُاَ٘ بهٌ اٱدطا٤ات 

َٓٗا ايتٛتطات ا٭ث١ٝٓ , طٛضات اييت تٗسز ا٭َٔ ٚا٫غتكطاضٚايت
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ٚايٓعاعات إػًش١ ٚايك٬قٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتٗسٜسات اٱضٖاب١ٝ 

ٚايكطاع ايساخًٞ ؾه٬ عٔ اـ٬ؾات اؿاق١ً ٗ ايطبك١ ايػٝاغ١ٝ 

قِٝ ٖصا إ٪ؾط تذلاٚح بٌ , ٚايسغتٛض ٚأخرلا ا٫ْك٬بات ايعػهط١ٜ

 .(1)ا٭ع٢ً ٖٓا ٖٞ ا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ  ايك١ُٝ 2.5ٚ+  2.5ـ

استٌ ايعطام َطتب١ َتأخط٠ نُٔ َ٪ؾط ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ  

( إش إٕ تطزٟ ايٛنع ا٭َ ي قس أثط 24ايصٟ ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ )

ٗ إَهإ دصب ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ؾه٬ عٔ ا٫غتجُاضات 

ػت٣ٛ احمل١ًٝ. تٛٗط قِٝ إ٪ؾط نًٗا ٗ اؾسٍٚ غايب١ ٚزٕٚ إ

ٚباغتجُاضات  2003عاّ  2.36 ـإطًٛب ؾبعس إٔ سكل ايعطام ق١ُٝ 

اظزازت قِٝ إ٪ؾط غ٤ٛا إش انؿهت , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 32أدٓب١ٝ بًػت 

ٖٚٛ َا دا٤ َتٛاؾكًا َع ظٜاز٠  2004% عاّ 30قُٝتٗا بٓػب١ تػرل بًػت 

ٚايتٗسٜسات إ٫ إٔ سذِ ا٫غتجُاضات اظزاز بٓػب١ تػرل  سس٠ ايتٛتط

بٝع تطاخٝل ؾطنات اشلاتـ ايٓكاٍ  ٖٛ شيو % ٚايػبب 837ٗػت بً

 ٗ ايعطام.

                                         

www. undp.org 
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 (24دسٍٚ )

تسؾكات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ايٛاضز٠ إٍ ايعطام ٚقِٝ َ٪ؾط 

 2007 ـ 2003ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚاْتؿا٤ ايعٓـ ٚاٱضٖاب يًُس٠ 

 

 ايػٓٛات

 إتػرلات
2003 2004 2005 2006 2007 

دٓيب ا٫غتجُاض ا٭

 إباؾط

 ًَٕٝٛ ز٫ٚض

32 300 515 383 448 

قِٝ َ٪ؾط ا٫غتكطاض 

 ايػٝاغٞ يًعطام
 2.36ـ 

ـ 

3.07 

ـ 

2.82 

ـ 

2.91 

ـ 

2.82 

 

 :إكسض

www. undp.org.

www. Unctad.org. 
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ْتٝذ١ ايتشػٔ ايٓػيب ٗ ا٭َٔ  2005ثِ اظزازت قِٝ إ٪ؾط عاّ  

% َع ظٜاز٠ سذِ ا٭َٛاٍ ١8 ايتػرل ٚا٫غتكطاض إش بًػت ْػب

ٚا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ايٛاضز٠ يًعطام يتكٌ إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا 

َٚع اْتؿاض ايعٓـ  2006عًٍٛ عاّ , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 515ؾهاْت مٛ 

ٚاٱضٖاب يٝعزاز سذِ ايتٗسٜسات ٚايتٛتطات ٖا دعٌ ق١ُٝ إ٪ؾط 

انؿاض  ٖٚٛ َتٛاؾل َع 2.91ـتٓدؿض َط٠ أخط٣ يتكٌ إٍ 

ا٫غتجُاضات ايٛاضز٠ يًعطام اييت بًػت ْػب١ تػرلٖا َكساضا غايبا 

َٔ  2007إ٫ أْ٘ َع ايتشػٔ ايصٟ ططأ عاّ , %25.6ٚقًت إٍ 

خ٬ٍ تٛغع ٚظٜاز٠ غٝطط٠ اؿه١َٛ ع٢ً اؾاْب ا٭َ ي اضتؿعت 

قِٝ إ٪ؾط َكابٌ ظٜاز٠ سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اييت اظزازت بٓشٛ 

 .٫ٚ2006ض عٔ َا ناْت عًٝ٘ عاّ ًَٕٝٛ ز 65

ايٓتا٥ر اييت أٚٗطتٗا قِٝ إ٪ؾطات إدتًؿ١ تبٌ نِ ٖٛ ايػٝاب 

اؿاقٌ يعٛاٌَ اؾصب ٗ إٓار ا٫غتجُاضٟ اييت َٔ أُٖٗا 

ٞ ٚا٭َ ي ؾعسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ قس ؾهٌ غا٫غتكطاض ايػٝا

, اضز٠ إٍ ايعطامايعكب١ ا٭ِٖ بٛد٘ تسؾكات ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ايٛ

ؾػٝاب ا٫غتكطاض ٜعٜس َٔ تهايٝـ ا٭َٔ ٚاؿُا١ٜ يًُؿاضٜع 

, ا٫غتجُاض١ٜ ٜٚطؾع َٔ تهايٝـ ايٓكٌ ٜٚعٌُ ع٢ً ػع١٥ ا٭غٛام

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َٓاطل ايعطام اؾٓٛب١ٝ ٚايؿُاي١ٝ تتُتع بكسض 

َعكٍٛ َٔ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض إ٫ إٔ ا٭َط ٜتطًب أنجط َٔ شيو أٟ 



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 721

تٛؾرل ا٭َٔ يهٌ َٓاطل ايعطام ٭ٕ قطاضات ا٫غتجُاض  نطٚض٠

أٟ أْٗا شات أدٌ طٌٜٛ ٖا هعٌ , إباؾط ٖٞ قطاضات بعٝس٠ إس٣

اٖتُاّ إػتجُطٜٔ ٫ٚغُٝا ا٭داْب َِٓٗ بايٛنع ايػٝاغٞ ٚا٭َ ي 

يًعطام بكٛض٠ عا١َ ٚيٝؼ نذع٤ َٓ٘ ٖٚصا َا ٜػتسعٞ اؽاش 

ضغا٤ ٚؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ ايتسابرل ٚإعاؾات اؾاز٠ ٱ

ّهٔ يًعطام إٔ ٜتب٢ٓ س٬ً آْٝا َطسًٝا عٔ ططٜل تطبٝل , ايعطام

قٝػ١ َٓاطل ا٫غتجُاض اٯ١َٓ ٗ نٌ احملاؾٛات ٚأٜٔ َا أَهٔ 

ع٢ً إٔ تكّٛ ايسٚي١ بتٛؾرل اؿُا١ٜ يًُؿاضٜع إكا١َ نُٔ إطاض ٖصٙ 

نٗطبا٤ َٚا٤ ٚططم  إٓاطل َع تٛؾرل َػتًعَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َٔ

 .(1)ٚاتكا٫ت ٚغرلٖا 

ٜبٌ طبٝع١ ايتأثرل إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ  ٟاؾاْب اٯخط ايص

ٚبايعهؼ نُٔ إطاض ايتذطب١ ايعطاق١ٝ ٜهٕٛ عٔ ططٜل سذِ 

( 25ايتدكٝكات ا٫غتجُاض١ٜ ْٚػبتٗا إٍ اٱْؿام ايعاّ. اؾسٍٚ )

ت مٛ ثًح اٱْؿام ٜبٌ إٔ سذِ ايتدكٝكات ا٫غتجُاض١ٜ قس بًػ

سٝح ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ ٚبسا١ٜ ايػرل با٫ػاٙ  1970عاّ ايعاّ عٓس

 8٭نجط َٔ  1980عاّ اظزازت ٖصٙ ايتدكٝكات , ايتُٟٓٛ ايٛاغع

َطات عٔ َا ناْت عًٝ٘ بعس إٔ اظزاز اٱْؿام ايعاّ ٖٛ ا٭خط ٭نجط 
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ٖصٙ ايعٜاز٠ دا٤ت َتٛاؾك١ َع طبٝع١ ايػٝاغ١ , َط٠ 13َٔ 

تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ست٢ ايػٓٛات  تكاز١ٜ آْصاى ٗا٫ق

ا٭ٍٚ َٔ اؿطب نس إٜطإ َع اغتُطاض اؿطب ٚظٜاز٠ ايتسٖٛض 

ا٭َ ي َٚا ضاؾل شيو َٔ تًه٪ ٗ تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ, 

ا٭َط ايصٟ دعٌ ايتدكٝكات ا٫غتجُاض١ٜ تٓدؿض يتكٌ إٍ أز٢ْ 

% َٔ إْايٞ اٱْؿام ايعاّ, 6مل تتذاٚظ  ؾٗٞ 1995َػت٣ٛ شلا عاّ 

ايػبب ٗ شيو ٖٛ اٯثاض إعزٚد١ يًشطب ٚايعكٛبات إش تسٖٛض أزا٤ 

ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚست٢ ايجكاؾ١ٝ. ؾٗس اٱْؿام 

ا٫غتجُاضٟ ايتشػٔ بعس تٓؿٝص بطْاَر ايٓؿ٘ َكابٌ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ 

 ْؿام ايعاّ.% َٔ إْايٞ اٱ29مٛ  2000يٝبًؼ عاّ 
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 (25دسٍٚ )

 اٱْؿام ايعاّ ٚاٱْؿام ا٫غتجُاضٟ يًعطام

 2007ـ 1970يًُس٠ 

 )ًَٝاض ز٫ٚض ـ ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 ايػٓٛات

 إتػرلات
1970 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 

 33.0 30.0 19.0 13.0 3.7 2.0 45.3 23.9 24.1 1.8 / ًَٝاض ز٫ٚض ايعاّاٱْؿام 

 10 6.25 1.6 1.2 1.1 0.3 9.0 10.3 5.5 0.64 / ًَٝاض ز٫ٚضا٫غتجُاضٟ ْؿاماٱ

 30.0 20.0 8.4 9.2 29.0 6.0 19.9 43.0 22.8 35.5 % ايعاّيٲْؿام ْػب١ا٫ْؿام ا٫غتجُاضٟ 

 :إكسض
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ْٚتٝذ١ َا سكٌ غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ ايػٝاغٞ أّ  2003بعس عاّ 

١ٝ ٖٚٛ َا ا٫قتكازٟ ؾه٬ عٔ غٝاب ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚنٝاع ايتُٓ

اْعهؼ ع٢ً كتًـ إ٪ؾطات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚٓٗا 

% ع٢ً ايطغِ 9مٛ  2004إش بًػت عاّ , ايتدكٝكات ا٫غتجُاض١ٜ

َٔ إٔ قُٝتٗا إطًك١ ٖٞ أندل َٔ ايتدكٝكات ا٫غتجُاض١ٜ يعاّ 

إ٫ إٔ ْػبتٗا إٍ سذِ ايٓؿكات ايعا١َ تعس َٓدؿه١ َكاض١ْ َع  2000

 .٫2000غتجُاض١ٜ يعاّ سذِ ايٓؿكات ا

بعسٖا َٚع إعاز٠ بٓا٤ َ٪غػات ايسٚي١ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  

ٚا٫دتُاع١ٝ أخصت ايتدكٝكات تعزاز إش بًػت ْػب١ تػرل اٱْؿام 

% إ٫ إٔ ْػب١ ٖصا اٱْؿام إٍ اٱْؿام 33مٛ  2005ا٫غتجُاضٟ يعاّ 

 %.8.4ايعاّ اغتُطت با٫نؿاض يتكٌ إٍ 

اظزازت ايتدكٝكات إاي١ٝ يٲْؿام  2006عًٍٛ عاّ  

ٖا أز٣  2005ا٫غتجُاضٟ سٛايٞ أضبع َطات عٔ َا نإ عًٝ٘ عاّ 

َع , %20إٍ اضتؿاع ْػب١ اٱْؿام ا٫غتجُاضٟ إٍ اٱْؿام ايعاّ يتبًؼ 

شيو ٚ٭ٕ طبٝع١ ا٭سساخ َٔ عٓـ ٚإضٖاب ٚؾػاز ٚعسّ اغتكطاض 

ش بًػت ْػب١ اٱلاظ إ, عاقت تٓؿٝص ايدلاَر ٚاـط٘ ا٫غتجُاضات

% يًُٓاطل اييت تكع خاضز 27.6مٛ  2006يًُؿاضٜع ا٫غتجُاض١ٜ عاّ 

ْطام إقًِٝ نطزغتإ ٗ سٌ إٔ ْػب١ اٱلاظ ٗ إقًِٝ نطزغتإ 
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 .(1)% 100ايصٟ ٜتُتع باغتكطاض أَ ي نبرل بًػت 

بًؼ سذِ اٱْؿام ا٫غتجُاضٟ ثًح اٱْؿام ايعاّ  2007عٓس عاّ  

ٗ ا٭ٚناع  شيو َٔ اغتكطاض ْٚتٝذ١ ايتشػٔ ايٓػيب َٚع َا ضاؾل

ا٭١َٝٓ ا٭َط ايصٟ دعٌ ْػب١ تٓؿٝص ٚالاظ ا٫غتجُاضات يًُٓاطل 

% َع بكا٤ ْػب١ 34.4ايٛاقع١ خاضز ْطام إقًِٝ نطزغتإ تطتؿع إٍ 

 .(2)% 100اٱلاظ ٱقًِٝ نطزغتإ عٓس 

١ َٔ خ٬ٍ ٜتبٌ ٖا تكسّ إٔ ا٫غتكطاض ا٭َ ي ٜ٪ثط ٗ ايتُٓٝ

تعطٌٝ ٚتكٜٛض ا٫غتجُاض ٖٚٛ َا ٜعس ا٭زا٠ ايؿاع١ً يتشكٝل ايُٓٛ 

أَا تأثرل ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ , ا٫قتكازٟ َٔ ثِ بًٛؽ ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ

َٚٔ خ٬ٍ ا٫غتجُاض ؾٝٛٗط بعس إٔ تعزاز ٚتتٛغع إؿاضٜع ٖا ٜعٜس 

ا٭َٔ َٔ ؾطم ايعٌُ ٚؼػٌ إػت٣ٛ إعاؾٞ ٖٚٛ َا ٜػِٗ بتععٜع 

 ٚا٫غتكطاض ٚايعهؼ قشٝح.

 ثالثا: التجارة اخلارجية

َٔ إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ اييت تبٌ ايتأثرل تعس ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 

إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ٭ْٗا تتعاط٢ َع ايعامل اـاضدٞ يػطض 
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ؼكٝل ايتٛاظٕ يًٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ باغتدساّ ايكازضات 

 ٌ ايٛقٌ إٍ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ.ٚايٛاضزات َٔ اد

ٜتهح ٖصا ايتأثرل ٗ ايعطام َٔ خ٬ٍ َا قسَ٘ ا٭َٔ َٔ عٛاٌَ 

ٚإدطا٤ات ُجًت باؿطٚب ٚايعكٛبات اييت عطقًت َػاض ايتذاض٠ 

اـاضد١ٝ ٚتأثرل شيو بايت١ُٝٓ ؾعٓسَا نإ ايعطام ٜتُتع با٫غتكطاض 

عٔ ططٜل ٚا٭َٔ خ٬ٍ سكب١ ايػبعٝٓات سككت ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 

% 22.5% يًكازضات 4.4َٚ٪ؾطاتٗا َعس٫ت يًُٓٛ قسضت بٓشٛ 

ٖصٙ ايعٜاز٠ يكاحل ايٛاضزات تعٛز يًطغب١ ٚاؿاد١ , يًٛاضزات

ايهبرل٠ ٗ ؼكٝل ايتطٛض ايػطٜع ٚايٛاغع ٕدتًـ ايكطاعات غٛا٤ 

أَا ْػب١ , ا٫قتكاز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ أّ اـس١َٝ خ٬ٍ تًو اؿكب١

ات ؾأْٗا دا٤ت َتٛاؾك١ َع اعتُاز ايعطام ع٢ً ايتػرل ٗ ايكازض

ٗ سٌ إٔ ْػب١ ايٛاضزات , ايكازضات ايٓؿط١ٝ بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ

ايعػهط١ٜ ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا تعس دع٤ًا َُٗا يتععٜع ا٭َٔ ؾكس 

. تػرلت ا٭َٛض عاّ (1)% َٔ إْايٞ ايٛاضزات يًُس٠ شاتٗا 20بًػت مٛ 

َٔ ٚا٫غتكطاض َٔ خ٬ٍ اؿطب اييت إش بسأت َطس١ً ؾكسإ ا٭ 1980

اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ ٗ َكسَتٗا ايكطاع  تأثطت بهٌ ايكطاعا

َع َا ضاؾل شيو َٔ ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بايكطاع ايعػهطٟ ٖا , ايٓؿطٞ
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 ـ 1980دعٌ َعس٫ت ايتػرل يًكازضات ٚايٛاضزات تٓدؿض يًُس٠ 

, ات% يًٛاضز5.5% يًكازضات 4.9ٚبٓػب غايب١ بًػت مٛ  1989

َكابٌ شيو اظزازت ايٛاضزات ايعػهط١ٜ يتبًؼ نُتٛغ٘ يًُس٠ مٛ 

% َٔ إْايٞ ايٛاضزات إش بًػت ْػبتٗا ٗ بعض ايػٓٛات 50.3

 .(1)% َٔ إْايٞ ايٛاضزات 82مٛ  1984ٚنُجاٍ ع٢ً شيو عاّ 

ٜهاف يًعٜاز٠ اؿاق١ً ٗ ْػب١ ايٛاضزات ايعػهط١ٜ َكابٌ 

ايعػهط١ٜ ظٜاز٠ ايتهايٝـ ا٫نؿاض ٗ ْػب١ ايٛاضزات غرل 

ا٫قتكاز١ٜ يًتذاض٠ اـاضد١ٝ بعس إٔ تػرل َػاض ايكازضات ٚايٛاضزات 

ؾكس نإ ايعطام ٜكسض ٜٚػتٛضز َٔ خ٬ٍ , يًعطام ْتٝذ١ اؿطب

َٓاؾصٙ ايطبٝع١ٝ َٔ َٛا٧ْ َٚطاضات إ٫ اْ٘ بػبب اؿطب قاض 

يعكب١ ٚبايتشسٜس َٝٓا٤ ا, ٜكسض ٜٚػتٛضز َٔ خ٬ٍ َٛا٧ْ زٍٚ اؾٛاض

ا٭ضزْٞ يٝعٜس شيو َٔ ا٭عبا٤ إاي١ٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ ٚإتٛيس عٔ 

 ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ. 

َٚع بسا١ٜ أظ١َ ايهٜٛت اظزازت ا٭َٛض غ٤ًٛا إش  1990عاّ 

أعكبتٗا سطب اـًٝر ايجا١ْٝ ثِ ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ ؾهاْت 

١ ايٓتٝذ١ ايتسٖٛض ايؿاٌَ يهٌ فا٫ت اؿٝا٠ ا٫قتكازٜ

ٚ٭ٕ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ دع٤ًا َٔ اؿٝا٠ , ٚا٫دتُاع١ٝ ٚست٢ ايجكاؾ١ٝ
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ا٫قتكاز١ٜ ٖا دعٌ َ٪ؾطاتٗا تٓدؿض بؿهٌ نبرل دسا إش بًػت 

% يًكازضات 61مٛ  1995 ـ 1990ْػب١ ايتػرل َكساضًا غايبا يًُس٠ 

َٚٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً شيو ٖٛ َ٪ؾط ا٫ْهؿاف , % يًٛاضزات51ٚ

, %23.7مٛ  1995 ـ 1990نُتٛغ٘ يًُس٠ ايصٟ بًؼ  (1)ايتذاضٟ

عٓس تٓؿٝص بطْاَر ايٓؿ٘ َكابٌ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ ٚٗط ايتشػٔ ايٓػيب 

ايعطام إٍ تكسٜط ايٓؿ٘ ٚظٜاز٠  ٗ فاٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ إش عاز

ٚاضزات٘ َٔ إٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚا٭ز١ٜٚ َع بعض إٛاز ايٮظ١َ نُٔ إطاض 

 ـ 1995يتػرل يًكازضات ٚايٛاضزات يًُس٠ ايدلْاَر إٛقع يتعزاز ْػب١ ا

% ع٢ً ايتٛايٞ ٖا أٚٗط ايتشػٔ ع٢ً 79% 170ٚإش بًػت  2003

 .(2)% 34.1َ٪ؾط ا٫ْهؿاف ايتذاضٟ إش بًؼ نُتٛغ٘ يًُس٠ مٛ 

ٟ  2003َع زخٍٛ قٛات ايتشايـ يًعطام عاّ  ْٚتٝذ١ يًتسَرل ايص

اعات اٱْتاد١ٝ ٘ َٔ غٝاب يٮَٔ ٚتطادع ا٭زا٤ ٗ ايكطكسكٌ َٚا ضاؾ

ا٭َط ايصٟ زؾع اؿه١َٛ َٚٔ قبًٗا غًط١ ا٥٫ت٬ف إٍ , ٚاـس١َٝ

ٚاؿادات  سَات  تعٜٛض ايٓكل اؿاقٌ ٗ فاٍ تٛؾرل ـا
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ا٭غاغ١ٝ عٔ ططٜل ايٛاضزات َع غعٝٗا يعٜاز٠ سذِ ايكازضات 

ؾه٬ عٔ َا , ايٓؿط١ٝ ٚقاٚي١ ػاٚظ اٯثاض ايػًب١ٝ يػٝاب ا٭َٔ

ٱق٬ح ا٫قتكازٟ َٔ ع١ًُٝ ا٫ْؿتاح ٚظٜاز٠ سذِ تطًبت٘ غٝاغ١ ا

إش أثبتت , ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚزٚضٖا ٗ ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

ايسضاغات إٔ ايسٍٚ اييت تٓؿتح ع٢ً ايعامل ؼكل َعس٫ت ِٛ أندل 

ؿػٗا2َكساض  ٍ , % َٔ ايسٍٚ إٓػًك١ ع٢ًْ  ٜتِ ٖصا ايتأثرل َٔ خ٬

ايٛاضزات بأزا٤ زٚض َِٗ ٗ ٖصٙ ايعٜاز٠ ع٢ً ظٜاز٠ اٱْتاز إش تػِٗ ٚؾط٠ 

إٔ تطاؾل شيو ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بإتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ا٭خط٣ يتسعِٝ 

 .(1)ت ايُٓٛ اييت َٔ أُٖٗا ا٫غتجُاضايعٜاز٠ ٚتععٜعٖا ٗ َعس٫

بٓػب١ تػرل بًػت  2004اضتؿعت َ٪ؾطات ايتذاض٠ اـاضد١ٝ عاّ  

ْٚتٝذ١ ظٜاز٠  2006عاّ  عٓس, % يًٛاضزات114% يًكازضات 33ٚ

ايعًُٝات إػًش١ ٚاٱضٖاب ؾه٬ عٔ اْتؿاض ايعٓـ انؿهت ْػب١ 

% 4ايتػرل ٗ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ يتكٌ إٍ أز٢ْ َػت٣ٛ شلا إش بًػت 

بعس إٔ ُهٓت ايسٚي١ ٗ  2007عاّ , % يًٛاضزات19يًكازضات ٚ 

ش١ اؿس َٔ ايعًُٝات اٱضٖاب١ٝ ٚؼذِٝ قسضات اجملُٛعات إػً

ا٭َط ايصٟ اْعهؼ بايتشػٔ ٚظٜاز٠ ْػب١ ايتػرل يًتذاض٠ اـاضد١ٝ 
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 .(1)% يًٛاضزات 10% يًكازضات 19ٚؾهاْت 

ٜتبٌ إٔ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ َٔ إعاٜرل اييت تٛنح ايتأثرل اؿاقٌ 

ؾعٓسَا تٓؿ٘ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٜع ي شيو , بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

بكٛض٠ نبرل٠ ٖا ٜ٪زٟ إٍ  إَهإ تٛؾرل كتًـ إٛاز ٚاؿادات

انؿاض ا٭غعاض ثِ اْعهاؽ شيو ع٢ً ؼػٔ إػت٣ٛ إعاؾٞ 

أَا ٗ ساي١ , ٚظٜاز٠ ايطؾا١ٖٝ يٝتشكل عٓسٖا ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

اخت٬ٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ؾٗصا ٜع ي إَهإ سسٚخ ؾش٘ ٗ إٛاز 

ايٛاضز٠ ؾه٬ عٔ تباط٪ ايكازضات عٓسٖا غتعزاز ا٫خت٫٬ت 

قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ إٍ اْعساّ ا٫غتكطاض بعس إٔ ا٫

 ٜػٝب ا٭َٔ. 

 رابعا: املديوىية

تعس إس١ْٜٝٛ َٔ نُٔ إ٪ؾطات ا٫قتكاز١ٜ إػتدس١َ ٕعطؾ١  

طبٝع١ ايتذاشب اؿاقٌ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ خكٛقا يسٚي١ َجٌ 

ع١ٝ إدتًؿ١ ايصٟ ّتًو ايكسضات ايهبرل٠ َٔ إٛاضز ايطبٝ, ايعطام

ؾه٬ عٔ ايطاقات ايبؿط١ٜ اييت ػعً٘ ٗ غ٢ٓ عٔ ايتعاطٞ َع 

إ٫ إٔ ايتؿهرل , َٛنٛع١ ا٫قذلاض غٛا٤ ايساخًٞ أّ اـاضدٞ
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با٭َٔ ع٢ً ٚؾل َٓطل ظٜاز٠ ايكسضات ايعػهط١ٜ ٚايتػًح ثِ ا٫ْسؾاع 

 ٚضا٤ اؿطٚب دعً٘ ٜسخٌ َٝسإ إس١ْٜٝٛ يتسَط ايت١ُٝٓ ؾُٝا بعس.

( ٜبٌ إٔ ايعطام خ٬ٍ سكب١ ايػبعٝٓات ْٚتٝذ١ 26) اؾسٍٚ

يتٛاؾط ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ؾه٬ عٔ ٚدٛز إػاض ايكشٝح يًت١ُٝٓ 

اغتطاع إٔ ٜ٪َٔ اٱَهاْات إاي١ٝ اييت ؼاؾٜ ع٢ً اغتُطاض١ٜ 

ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ َٔ خ٬ٍ إػت٣ٛ , ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ٗ ايٛقت شات٘

ًَٕٝٛ ز٫ٚض اظزازت  101مٛ  1970إتسْٞ يًُس١ْٜٝٛ إش بًػت يعاّ 

 %. 5.8ًَٕٝٛ ز٫ٚض ؾك٘ بٓػب١ تػرل بًػت  26بٓشٛ  1975عاّ 
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 (26دسٍٚ )

 سذِ إس١ْٜٝٛ ايعطاق١ٝ ْٚػب١ تػرلٖا

 2004 ـ 1970يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٝاض ز٫ٚض 

 إتػرلات

 ايػٓٛات
 ْػب١ ايتػرل إس١ْٜٝٛ

 ــــــ 0.101 1970

1975 0.127 5.8 

1980 2.491 110.4 

1981 3.043 22.1 

 28.0ـ 2.188 1982

1983 6.590 201.1 

1984 8.216 24.6 

1985 11.534 40.3 

1986 12.894 11.7 

1987 15.817 22.6 

1988 20.109 27.1 

1989 22.777 13.2 

1990 22.846 0.3 
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1991 46.411 103.1 

1992 50.124 8.0 

1993 54.134 8.0 

1994 58.465 8.0 

1995 63.142 8.0 

1996 68.194 8.0 

1997 73.649 8.0 

1998 79.541 8.0 

1999 85.905 8.0 

2000 92.777 8.0 

2001 100.199 8.0 

2002 108.215 8.0 

2003 116.874 8.0 

2004 126.223 8.0 

 :إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً  
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أٚناع ايعطام مل تبل ع٢ً َا نٓت عًٝ٘ ٚخكٛقا بعس عاّ 

 ؼإٜطإ ٚ٭ٕ اؿطب ٚبهٌ إكاٜٝ سٝح اْس٫ع اؿطب نس 1980

يًسٚي١ إٓتكط٠ أّ إٗع١َٚ تعس َٔ َكٛنات ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض غٛا٤ 

ٖا ٜسؾع ايسٍٚ إتشاضب١ يًكٝاّ بعًُٝات , ٚتهبس أططاؾٗا اـػا٥ط

ا٫قذلاض ايساخًٞ أٚ اـاضدٞ بٗسف تععٜع ايكسضات ايعػهط١ٜ 

ؾه٬ عٔ نطٚض٠ تٛؾرل , إتعاٜس٠ ٚإتعا١َٓ َع إطاي١ أَس اؿطب

اْب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايسعِ اي٬ظّ يًذٛ

 َِٓٗ.ز١َّٛ اؿٝا٠ ٚبايتشسٜس يًُسٌْٝ 

ا٭َط ايصٟ دعٌ ايعطام ٜسخٌ نُٔ إطاض إس١ْٜٝٛ إش بًػت عٓس  

ًَٝاض ز٫ٚض أٟ إْٗا اظزازت بٓشٛ عؿطٜٔ  2.4أنجط َٔ  1980عاّ 

 ٜطاؾل شيو تب ي ايعطام يػٝاغ١ٝ, 1975َط٠ عٔ َا ناْت عًٝ٘ عاّ 

سٝح ا٫غتُطاض بتععٜع اٱْؿام ايعػهطٟ َع  (يعبسٙٚا ايبٓسق١ٝ)

٘ بايصات ْؿػٟ ٚا٫دتُاعٞ ع٢ً َػت٣ٛ اٱْؿام ا٫قتكاز ١احملاؾٛ

ٜٛٗط شيو بٛنٛح َٔ خ٬ٍ , ا٭ٍٚ يًشطبٗ ايػٓٛات 

 2.8ايتدكٝكات إاي١ٝ إطقٛز٠ يٲْؿام ايتُٟٓٛ إش اظزازت َٔ 

ثِ اظزازت إٍ  1980ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  5.2يٝبًؼ  1978ًَٝاض ز٫ٚض عاّ 

ايعطام  ؼكل شيو َٔ خ٬ٍ اغتدساّ, 1982ز٫ٚض عاّ  اتًَٝاض 7.7

ًَٝاض  ٫40ستٝاطٝات٘ َٔ ايٓكس ا٭دٓيب اييت ناْت قس بًػت مٛ 
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ؾه٬ عٔ سكٛي٘ ع٢ً , ز٫ٚض عٓس إع٬ٕ اؿطب نس إٜطإ

ب١ٝ نصيو َٔ إػاعسات ٚإٓح ٚايكطٚض َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚا٭دٓ

 .(1)إ٪غػات إاي١ٝ ايسٚي١ٝ 

ٕ اؿطب أخصت َػاض ا٫غتٓعاف يًكسضات إاي١ٝ بعسٖا ٚ٭ 

ٚإاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ َع َا ضاؾك٘ َٔ تسْٞ ٗ سذِ اٱْتاز ٕٚدتًـ 

انطط ايعطام , ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ َٚٔ أُٖٗا ايكطاع ايٓؿطٞ

ًَٝاض  22.8ٝت٘ سادع سٝٓٗا يًتٛغع بع١ًُٝ ا٫قذلاض يتتذاٚظ َسْٜٛ

 1991عاّ  .1980عٔ عاّ  % 27.5بٓػب١ تػرل بًػت  1990ز٫ٚض عاّ 

ُٗت بؿهٌ ْس٫ع سطب اـًٝر ايجا١ْٝ اييت أغٚبعس غعٚ ايهٜٛت ٚا

دعًت إس١ْٜٝٛ  ٘نبرل بتسٖٛض ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ ٗ ايٛقت شات

إش , 1990ايعطاق١ٝ تعزاز ٭نجط َٔ ايهعـ عٔ َا ناْت عًٝ٘ عاّ 

% 103.1بٓػب١ تػرل  1991ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  46.4بًػت أنجط َٔ 

ع٢ً سذِ ايتسٖٛض ايصٟ أقاب ايع١ًُٝ  ًاٚانش ٚيتهٕٛ زي٬ًٝ

 .ايت١ُٜٛٓ سٝٓٗا

 %8بًػت  بٓػب١ تػرل ثابت١ذِ إس١ْٜٝٛ بعسٖا ظٜاز٠ س تاغتُط 

ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ تطانِ خس١َ ايسٜٔ ْتٝذ١ تٛقـ ايعطام عٔ 

٘ َٔ زٜٕٛ بعس ؾطض ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ يتبًؼ مٛ تػسٜس َا بصَت

                                         



736 ..................... ثار ادتبادلة بني األمن والتـؿقة يف العراقالػصل الثالث : اآل   

ًَٝاض ز٫ٚض  57.2َبًؼ  ؾه٬ عٔ .2004ًَٝاض ز٫ٚض عاّ  126.2

بطَٗا َع أٖٞ عكٛز نإ ايٓٛاّ ايػابل قس ٚنُبايؼ يعكٛز َعًك١ 

 تٛظعت ق١ُٝ ٖصٙ  إشايؿطنات ا٭دٓب١ٝ ٚايعطب١ٝ 

% 90مٛ  اييت بًػت ١ايعكٛز ع٢ً أغاؽ عكٛز ايؿطنات ايطٚغٝ

% ٖٞ ْػب١ ايؿطنات اشلٛيٓس١ٜ 6َٔ ايك١ُٝ اٱْاي١ٝ يًعكٛز َكابٌ 

قس  ٗ سٌ إٔ ايؿطنات ايؿطْػ١ٝ ٚايك١ٝٓٝ ٚإكط١ٜ ٚاٱَاضات١ٝ

  .(1)% 1ٖٛ  ًاَتػاٜٚ ًاضاَكس بًػت ْػب١ ن٬ َٓٗا

أَا ايتعٜٛهات ؾذا٤ت عٔ ططٜل ايسعاٟٚ إطؾٛع١ َٔ قبٌ أؾطاز 

أثٓا٤ ٗ يعطاق١ٝ ندػا٥ط ؿكت بِٗ ٚؾطنات نس اؿه١َٛ ا

ًَٝاض  52.5ق١ُٝ ٖصٙ ايتعٜٛهات قسضت بٓشٛ , ٙغعٚ ايهٜٛت ٚبعس

ًَٝاض ز٫ٚض عٔ ططٜل خكِ  19.2اغتطاع ايعطام تػسٜس َبًؼ , ز٫ٚض

% َٔ عا٥سات تكسٜط ايٓؿ٘ خ٬ٍ َس٠ تٓؿٝص بطْاَر ايٓؿ٘ 25ْػب١ 

% بعس عاّ 5 ٖصٙ ايٓػب١ إٍ َكابٌ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ ثِ انؿهت

2003(2) . 

بعس ايتػٝرل ايصٟ سكٌ ٗ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ يًعطام ايصٟ 
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َٚٔ أدٌ إهاز اؿًٍٛ  2003تعأَ َع تػٝرل ايٓٛاّ ايػٝاغٞ عاّ 

إٓاغب١ يًُؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ٚأُٖٗا َؿه١ً 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصٙ ايسٜٕٛ مت ؼسٜسٖا زٕٚ إٔ ٜهٕٛ , إس١ْٜٝٛ

ٖٓاى ٖجٌ عٔ اؾاْب ايعطاقٞ ٚعسّ ايطدٛع أٚ ا٫عتُاز ع٢ً 

ا٭َط ايصٟ دعٌ ايٛاقع اؾسٜس , غذ٬ت ٚٚثا٥ل اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ

ٜؿطض ع٢ً ايٓٛاّ اؿايٞ إٔ ٜتشٌُ ٚظض ٚأعبا٤ زٜٕٛ ايٓٛاّ 

ؾه٬ عٔ إٔ ٖصٙ ايسٜٕٛ قس أنٝؿت إيٝٗا َبايؼ أندل َٔ , ايػابل

ِ خس١َ ايسٜٔ يتكبح عكٛب١ إناؾ١ٝ قُٝتٗا اؿكٝك١ٝ ْتٝذ١ تطان

دع٤ َٔ , يعكٛبات غابك١ ٖا دعًٗا إؾهاي١ٝ تتكٌ بايكإْٛ ايسٚيٞ

ٜتشًُٗا فًؼ ا٭َٔ ايسٚيٞ ايصٟ نإ قس أقسض  ١ٖصٙ إػ٪ٚيٝ

. يصيو ؾإٔ إس١ْٜٝٛ أقبشت (1) 1990قطاض ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ عاّ 

يٝـ أّ نػٝاغات أزا٠ يًتأثرل ٗ ا٫قتكاز ايعطاقٞ غٛا٤ نتها

ؾه٬ عٔ عٛاٌَ أخط٣ ٖا دعً٘ ٜتب٢ٓ غٝاغات اٱق٬ح 

 ا٫قتكازٟ ع٢ً ٚؾل ض١ٜ٩ قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ.

باؿطٚب ٚايعكٛبات  ٌٖا تكسّ ٜتبٌ إٔ غٝاب ا٭َٔ إتُج

بإكابٌ ؾإ تٗايو , ٚإَهإ بًٛؽ أٖساؾٗا ايسٚي١ٝ قس عطقٌ ايت١ُٝٓ
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ٕٛاد١ٗ ايتٗسٜسات إػًش١ ٚغرل ايت١ُٝٓ قًٌ َٔ ايسعِ إتٛاؾط 

إػًش١ بعس إٔ أثكٌ ناٌٖ ا٫قتكاز ايعطاقٞ َس١ْٜٝٛ نبرل٠ دسا 

يتهٕٛ ؾُٝا بعس أسس ا٭غباب ايط٥ٝػ١ يتػرل طبٝع١ ايػٝاغ١ 

 ا٫قتكاز١ٜ بعس إٔ تػرل ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ؾٝ٘.

 الفكز خامسا:

اّ ايتؿهرل با٭َٔ ٫ٚغُٝا بايتٗسٜسات إػًش١ َٔ قبٌ ايٓٛ

ايػابل قس عدل عٓٗا بعٜاز٠ اٱْؿام إٛد٘ يًكطاع ايعػهطٟ غٛا٤ 

, ٗ فاٍ ا٫غترلازات ايعػهط١ٜ أّ ايتكٓٝع ايعػهطٟ ؾُٝا بعس

ٖا أز٣ إٍ اْتؿاض ايتٗسٜسات غرل إػًش١ ٚٗ َكسَتٗا ايؿكط ايصٟ 

عٔ ططٜل , ٜعس َٔ َكٛنات ا٭َٔ َع أْ٘ َٔ عٛاٌَ تسَرل ايت١ُٝٓ

كسضات إاي١ٝ ٚإاز١ٜ إتٛاؾط٠ اييت نإ باٱَهإ اغتٓعاؾ٘ يً

تٛدٝٗٗا يًٓؿاطات اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ يتعٜس َٔ َعس٫ت ايُٓٛ 

ؾه٬ عٔ شيو ؾإٔ اْتؿاض ٖصٙ ايتٗسٜسات َٚٓٗا ايؿكط قس , إتشكل

أغُٗت بإبعاز ؾطو١ ٚاغع١ َٔ أبٓا٤ اجملتُع َٔ إؿاضن١ ٚأخص 

١ُٝ. شيو ٭ٕ ايؿكط ٜٛيس ايؿكط ؾطقتِٗ ٗ ؼكٝل ا٭َٔ ٚايتٓ

ؾايؿدل ايؿكرل ٚايعا١ً٥ ايؿكرل٠ يسُٜٗا استُاٍ َتعاٜس ٗ عسّ 

ٚقسٚز١ٜ اـسَات , َػاُٖتِٗ با٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ اييت َٔ إُهٔ إٔ وكًٛا عًٝٗا ا٭َط ايصٟ 
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 .(1)جملتُع هعٌ َٔ ايكعب اْسَادِٗ ٗ إ٪غػات ا١ُٕٗ زاخٌ ا

ٗ ايعطام َتعآَا َع ظٜاز٠ ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ  ٚٗط ايؿكط ٚاْتؿط

ٚتٛغعٗا اييت بسٚضٖا زؾعت إٍ سسٚخ ا٫خت٫٬ت ا٫قتكاز١ٜ 

, ٚا٫دتُاع١ٝ ٖا ظاز ٚعُل َٔ ايتأثرل إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

 ؾكس اْتؿط ايؿكط ٚبسأ بايٛٗٛض خ٬ٍ سكب١ ايجُاْٝٓات بعس اْس٫ع

اؿطب ٖا ٜسٍ ع٢ً شيو ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ 

إش بًؼ عسز ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ , ايؿكط إسقع ٚإطًل

ايؿكط إسقع ٖٚٛ َا ٜع ي عسّ إَهإ ايؿطز َٔ تٛؾرل اؿادات 

% 8% يػهإ اؿهط 3ٚمٛ  1988ا٭غاغ١ٝ َٔ إٛاز ايػصا١ٝ٥ عاّ 

ايٓػب١ بعس زخٍٛ ايعطام َطس١ً يػهإ ايطٜـ اظزازت ٖصٙ 

ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ٖٚٞ َٔ أؾهٌ إطاسٌ اييت اْتعؿت ٚتٛغعت 

% يػهإ 20بٗا ايتٗسٜسات غرل إػًش١ يتبًؼ ْػب١ ايؿكط مٛ 

أَا ايػهإ ايصٜٔ , 1993% يػهإ ايطٜـ عاّ 22.3اؿهط ٚ

ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ ايؿكط إطًل ايصٟ ٜع ي عسّ إَهإ تٛؾرل 

مٛ  1988ت ا٭غاغ١ٝ َٔ غرل إٛاز ايػصا١ٝ٥ إش بًػت عاّ اؿادا

ٚيتبًؼ  1993% يػهإ ايطٜـ يتعزاز عاّ 34% يػهإ اؿهط 25ٚ
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 . (1) % يػهإ ايطٜـ71.6% يػهإ اؿهط 72ٚ

ٖصٙ ايعٜاز٠ بٓػب١ ايؿكط ٚغطع١ اْتؿاضٙ دا٤ت ْتٝذ١ طبٝع١ٝ 

ٚتٛيٝسٖا يهعـ قسض٠ ايسٚي١ ٚايكطاع اـام ٗ خًل ؾطم ايعٌُ 

ٚإاز١ٜ ؾه٬  بعس إٔ اغتٓعؾت اؿطٚب ٚايعكٛبات أغًب إٛاضز إاي١ٝ 

ْتٝذ١ ٖصا , عٔ َػاُٖتٗا ٗ تسْٞ ايطاقات ٚايكسضات ايبؿط١ٜ

إ٪ؾطات اييت تبٌ سذِ ايؿكط َٚع ٚدٛز ايٓعع١  ا٫مساض بكِٝ

ا٭َط ايصٟ دعًٗا تعٜس ْػب١ , ا٫غت٬ٗن١ٝ يس٣ ايعا١ً٥ ايعطاق١ٝ

قٗا اػاٙ ايػًع ايػصا١ٝ٥ إٍ سٛايٞ ثًجٞ زخًٗا َكابٌ انؿاض إْؿا

ٚتأنٝسا يصيو أؾاضت ١َُٛٓ , ْػب١ إْؿاقٗا ع٢ً ايػًع ايهُاي١ٝ

إٍ إٔ ثًجٞ غهإ  1995ا٭غص١ٜ ٚايعضاع١ ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ عاّ 

ّ 30ايعطام انؿض َػتٛاِٖ إعاؾٞ إٍ  % عٔ َا ناْٛا عًٝ٘ عا

إش بًػت ْػب١  2002ايؿكط عٓس إػتٜٛات ْؿػٗا عاّ . اغتُط (2) 1988

ٌ 44.6ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ ايؿكط إسقع مٛ  % َكاب

ٞ ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ ايؿكط إطًل 65.3 ٖ %(3). 
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َٚا دط٣ َٔ اْؿ٬ت يٮَٔ  2003بعس ايتػٝرل اؿاقٌ عاّ 

ايتٛقـ ؾب٘ ايتاّ  ٚتسٖٛض ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ سٝح

ٖا دعٌ , ٕدتًـ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاـس١َٝ

ايؿكط ٜٓتؿط ٜٚتٛغع ٜٚبك٢ نُٔ إػتٜٛات ايعاي١ٝ يٝعٜس َٔ ا٭عبا٤ 

ؾبعس إٔ ناْت ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ , إًكا٠ ع٢ً ايت١ُٝٓ

اظزازت ايٓػب١ إٍ  2003% عاّ 25.8ؼت خ٘ ايؿكط إسقع مٛ 

أٟ سٛايٞ ثًح غهإ ايعطام ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘  2005% عاّ 31

أَا ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؼت خ٘ ايؿكط , ايؿكط إسقع

ٖا , (1) 2005% عاّ 60إٍ  2003% عاّ 57إطًل ؾكس اضتؿعت َٔ 

ٜع ي إٔ أنجط َٔ ْكـ غهإ ايعطام يٝؼ بإَهاِْٗ تٛؾرل 

 ١.ساداتِٗ ا٭غاغ١ٝ َٔ غرل إٛاز ايػصا٥ٝ

% َع 22.9أخصت ْػب١ ايؿكط با٫نؿاض إش بًػت  2007عٓس عاّ  

ؾؿٞ ايطٜـ بًؼ , إٔ اْتؿاضٙ بٌ ايطٜـ ٚاؿهط نإ بٓػب كتًؿ١

. تأنٝسا (2)% ٖٞ ْػب١ ايؿكط ٗ اؿهط 16.1% َكابٌ 39.3مٛ 

يهٌ شيو دا٤ت َ٪ؾطات ؼكٝل أَٔ اٱْػإ يتٛٗط سذِ َٚكساض 
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ؾُ٪ؾط زيٌٝ آثاض ؾكسإ أَٔ , ٗ ايت١ُٝٓ تأثرل ايؿكط ٗ ا٭َٔ َٚٓ٘

% ٗ 71.3اٱْػإ قس بٌ إٔ تسْٞ َػت٣ٛ زخٌ ا٭غط٠ ٜػِٗ بٓػب١ 

ٗ سٌ َ٪ؾط زيٌٝ ؼكٝل أَ , ؾكسإ أَٔ اٱْػإ ٗ ايعطام

اٱْػإ قس أؾاض إٍ إٔ تاٌَ زخٍٛ َٓاغب١ يٮؾطاز ٜػِٗ بتشكٝل 

 .(1)% 98.1ا٭َٔ بٓػب١ 

ايؿكط ٖٛ أسس ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ اييت تبٌ ٜٛٗط ٖا تكسّ إٔ 

طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ؾهًُا ظازت ايتٛتطات ا٭١َٝٓ 

 تطًب ا٭َط اغتٓعاف ايكسضات إاي١ٝ ٚإاز١ٜ ٕٛاد١ٗ ٖصٙ

يٝػِٗ شيو بٛٗٛض إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ , ا٫خت٫٬ت

سْٞ َػت٣ٛ اٱْتاز َع اييت َٔ أُٖٗا انؿاض إػت٣ٛ إعاؾٞ ٚت

بعس تٛقـ إؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ , اضتؿاع َعسٍ ايبطاي١ ٚايؿكط

ٚيرلاؾل شيو انؿاض َعس٫ت ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً 

بإكابٌ ؾإ نعـ ايكسضات ايت١ُٜٛٓ , تًه٪ ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ

خكٛقا ايسعِ اؿهَٛٞ ٗ َعاؾ١ َؿه١ً ايؿكط غٝعٜس َٔ 

 ضٙ ٖا ٜع ي ظٜاز٠ ايتٗسٜسات غرل إػًش١ يٮَٔ. اْتؿا
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 (اليفط والكهزباء)الطاقة  سادسا:

إش اضتبطت بٗا  ق١ ٖٞ عكب اؿٝا٠ َٚكسض اغتُطاضٜتٗااايط

نٌ ا٭ْؿط١ اييت ُاضؽ َٔ قبٌ اٱْػإ َٚٔ أِٖ أٚدٗٗا اييت 

تتُتع بك٠ٛ تأثرل ٖٞ ايٓؿ٘ ٚايهٗطبا٤. ٚاقع ػطب١ ايعطام ٗ 

يتأثرل اؿاقٌ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ عٔ ططٜل ايطاق١ َٛنٛع١ ا

ٚبايتشسٜس ايٓؿ٘ ٚايهٗطبا٤ تعس َٔ ايتذاضب ايٓازض٠ اييت يٝؼ شلا 

ؾكس أغُٗت ٖصٙ إكازض ع٢ً ايطغِ َٔ ٚؾطتٗا ٗ تعطٌٝ , َجٌٝ

ايت١ُٜٛٓ ْتٝذ١ يًتساعٝات أييت أقابت ا٭َٔ  راـط٘ ٚايدلاَ

 ايٓشٛ ايتايٞ: ّٚهٔ تٛنٝح شيو ع٢ً , ٚا٫غتكطاض

ٜعس ايعطام ثايح أندل زٚي١ بعس ايػعٛز١ٜ ٚإٜطإ َٔ سٝح  

 115ا٫ستٝاطٞ ايٓؿطٞ إ٪نس إش قسضت ن١ُٝ ايٓؿ٘ ؾٝ٘ بٓشٛ 

ٗ , % َٔ ا٫ستٝاطٞ ايعإٞ إ٪نس11ًَٝاض بطٌَٝ يٝؿهٌ ْػب١ 

ٞ  وسٌ ٖٓاي زضاغات ٚتكسٜطات تؿرل إٍ إٔ ا٫ستٝاطٞ ايٓؿط

ٞ ٗ ايعطام أنجط َٔ شيو قس ٜكٌ إٍ َػت٣ٛ ا٫ستٝاطاحملتٌُ 

ٖصٙ ايتكسٜطات , % َٔ إْايٞ ا٫ستٝاطٞ ايعا25ٕٞايػعٛزٟ ايبايؼ 

قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ إٔ عًُٝات ايتٓكٝب عٔ ايٓؿ٘ ٗ ايعطام تٛقؿت َٓص 

سٌ ٫ست بٛازض تكٜٛض ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ اْس٫ع اؿطب  1980عاّ 
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% َٔ اؿكٍٛ ايٓؿط١ٝ مل هط 50مٛ ؾه٬ عٔ إٕ ٖٓاى , نس إٜطإ

تكّٛٗا بعس خكٛقا ٗ إٓطك١ ايؿُاي١ٝ ٚايػطب١ٝ اييت ٜعتكس أْٗا 

ٌ َٔ ا٫ستٝاطٞ ايٓؿطٞ 100ؼتٟٛ ع٢ً  اض بطَٝ ًَٝ(1). 

ايٛطٚف ٚاٱسساخ اييت َط بٗا ايعطام إتُج١ً باؿطٚب 

 ٚايٓعاعات ٚايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ٖٞ َٔ أِٖ َا قٛض ا٭َٔ ؾه٬

ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ ٗ ايكطاع  عٔ أْٗا غٝبت ايت١ُٝٓ. يكس أثطت

 ايٓؿطٞ إش ايتكًبات ٗ ن١ُٝ اٱْتاز ٚايكازضات.

خ٬ٍ سكب١ ايػبعٝٓات ٫ٕٚ ايعطام ُتع با٭َٔ ٚا٫غتكطاض  

إش بًؼ مٛ  1979ايٓػيب اظزاز اٱْتاز يٝكٌ إٍ أع٢ً َػتٜٛات٘ عاّ 

ناْت ن١ُٝ ايكازضات قس بًػت  ٬ٌَٜ بطٌَٝ َٜٛٝا ٗ سٌ 3.5

ٚع٢ً ايطغِ َٔ اْس٫ع اؿطب ٗ , (2)٬ٌَٜ بطٌَٝ َٜٛٝا  3.2مٛ 

ًَٕٝٛ بطٌَٝ  2.6إ٫ إٔ إْتاز ايٓؿ٘ يًعطام قس ػاٚظ  1980أب 

, ًَٕٝٛ بطٌَٝ َٜٛٝا 2.4يتعزاز َع٘ ايكازضات إش ػاٚظت , َٜٛٝا

ٓعاعات ثِ ( ؾُع اغتُطاض اؿطٚب ٚاي27نُا ٜٛٗط شيو اؾسٍٚ )

غٝاب ا٭َٔ اييت أيكت ب٬ٛشلا ع٢ً َ٪ؾطات  ايعكٛبات بسأت َطس١ً
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يٝبًؼ َكساضا  1984اٱْتاز ايٓؿطٞ ٚقازضات٘ إش انؿض اٱْتاز عاّ 

أيـ بطٌَٝ َٜٛٝا, ٗ سٌ  327بٓشٛ  1970أقٌ ٖا نإ ع١ًٝ عاّ 

أيـ  970بػبب اؿطب يتبًؼ  1984انؿهت ايكازضات عٓس عاّ 

بًؼ َكساضا  1980ا, أٟ إٔ ْػب١ تػرل ايكازضات عٔ عاّ بطٌَٝ َٜٛٝ

 %.26.4غايبا ٚقٌ إٍ 

 (27دسٍٚ )

 تطٛض اٱْتاز ٚايكازضات ايٓؿط١ٝ يًعطام

 2007 ـ 1970يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٕٝٛ بطٌَٝ/ ّٜٛ 

 % ْػب١ ايتػرل ايكازضات % ْػب١ ايتػرل اٱْتاز ايػٓٛات

 ـــــ 1.498 ــــ 1.548 1970

 4.1ـ 1.436 5.3 1.465 1972

1974 1.970 34.4 1.925 34.0 

1976 2.415 22.5 2.241 16.4 

1978 2.562 6.0 2.384 6.3 

1980 2.646 3.2 2.482 4.1 

 65.9ـ 0.846 59.2ـ 1.078 1982

 88.5ـ 0.970 13.2 1.221 1984

1986 1.876 53.6 1.625 1575.5 
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1988 2.744 46.2 2.483 52.8 

 30.0ـ 1.737 23.0 2.112 1990

 99.6ـ 0.060 75.0ـ 0.526 1992

1994 0.748 42.2 0.267 435.0 

 6.7 0.249 1.0ـ 0.740 1996

1998 2.181 194.7 1.700 582.7 

2000 2.810 28.8 2.329 37.0 

 30.2ـ 1.625 24.3ـ 2.126 2002

 46.7ـ 0.866 35.2ـ 1.377 2003

2004 2.107 53.0 1.369 58.0 

 5.9ـ 1.287 12.0ـ 1.853 2005

2006 1.957 5.6 1.377 6.9 

2007 2.183 11.5 1.625 18.0 

 إكسض: اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً. 
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اقات اٱْتاد١ٝ ٚايتكسٜط١ٜ يتكٌ إٍ اغتُط ا٫نؿاض ٗ ايط

 1990ؾهاْت ْػب١ تػرلٖا عٔ عاّ  1992أز٢ْ َػت٣ٛ شلا عاّ 

% يًكازضات ٚإ ٖصا ا٫مساض 99.6ٚ % يٲْتاز 75َكساضا غايبا بًؼ 

اـًٝر ايجا١ْٝ ٚايعكٛبات  ٗ اٱْتاز ٚايكازضات غبب٘ سطب
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انؿض سذِ ا٫قتكاز١ٜ اييت دعًت ايكطاع ايٓؿطٞ ٜتسٖٛض بعس إٔ 

ا٫غتجُاضات إٛد٘ شلصا ايكطاع اييت تعس نطٚض١ٜ َٔ أدٌ ؼػٌ 

 ٚتطٜٛط اؿًكات اٱْتاد١ٝ ٚايتكسٜط١ٜ ؾٝ٘. 

ْتٝذ١ تٛقٝع اتؿاق١ٝ ايٓؿ٘ َكابٌ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ ؼػٔ أزا٤ 

ايكطاع ايٓؿطٞ َٔ سٝح اٱْتاز ٚايكازضات ٖٚٛ َا ٚٗط َٔ خ٬ٍ 

إش بًػت أنجط َٔ  1992عٔ عاّ  1998ايعٜاز٠ إتشكك١ عاّ  َكساض

سكل بعسٖا ايعطام , ًَٕٝٛ بطٌَٝ َٜٛٝا يٲْتاز ٚايكازضات 1.6

ًَٕٝٛ بطٌَٝ  2.8إش ػاٚظ  2000اضتؿاعا ٗ اٱْتاز ٚايكازضات عاّ 

 ًَٕٝٛ بطٌَٝ َٜٛٝا يًكازضات. 2.3َٜٛٝا يٲْتاز ٚ

ٚاٱض 2003عٓس عّا  تؿاض ايعـٓ  ٖاب ْٚتٝذ١ يًتػٝرل اؿاقٌ َٚع ْا

تاز ايٓؿ٘ بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت , ٚاجملُٛعات إػًش١ انؿض ْإ

شيو َ٪ؾطات ايكطاع ايٓؿطٞ بايتشػٔ ع٢ً ايطغِ  يتأخص بعس, 35.2%

َٔ ايتصبصب اؿاقٌ ٗ اٱْتاز ٚايتكسٜط بػبب ا٫خت٬ٍ ا٭َ ي يٝبًؼ 

ؼ مٛ  2007اٱْتاز أؾهٌ َػت٣ٛ ي٘ عاّ  َٝا ٗ  2.2إش ًب ٕ بطٌَٝ ٜٛ ًَٝٛ

ػت ايكازضات ايٓؿط١ٝ أنجط َٔ  ٕ بطٌَٝ َٜٛٝا 1.8سٌ ًب ٖصا , ًَٛٝ

اّ ايصٟ و٢ٛ  اتر عٔ ا٫ُٖت ايتشػٔ ايصٟ ططأ ع٢ً ايكطاع ايٓؿطْٞ 

ػت َػاُٖت٘  ب٘ يسٚضٙ ايهبرل ٗ تهٜٛٔ ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ إش ًب



  الػصل الثالث : اآلثار ادتبادلة بني األمن والتـؿقة يف العراق..................... 750

ؾرل ايع٬ُت (1) 2004% عّا 65بأنجط َٔ  ٗ  ٛت . ؾه٬ عٔ زٚضٙ

ُٖت٘ ٗ تهٜٛٔ اٱٜطازات ايعا١َ ؾكس بًػت ْػب١ ا٭دٓب١ٝ َٚػا

تٝذ١ شيو أقبح ايكطاع ايٓؿطٞ (2)% 85بٓشٛ  2007َػاُٖت٘ عاّ   ْ .

ٚاٱضٖابٌٝ ؾه٬ عٔ ضداٍ ايعكابات  ػًشٌ  أسس أِٖ ا٭ٖساف يًُ

َٔ ٖٓا أؾاضت ايتكاضٜط إٍ إٔ , إتدككٌ بػطق١ ايٓؿ٘ ٚتٗطٜب٘

بايتشسٜس ؾبه١ خطٛٙ أْابٝب َؿاقٌ ايكطاع ايٓؿطٞ قس اغتٗسؾت ٚ

% َٔ 75ايٓؿ٘ اييت تعس أغٌٗ اؿًكات اغتٗساؾا إش تعطنت يٓشٛ 

ايٞ اشلذُات إٓؿص٠ ع٢ً ايكطاع ايٓؿطٞ عاّ   40ٚايبايػ١  2003ْإ

ايٞ اشلذُات اييت اغتٗسؾت ؾبه١ خطٛٙ , ٖذَٛا ٗ سٌ بًؼ ْإ

س٠  طٜبٝا ٖذَٛا ٚع٬ُ ؽ 280ناْت  2007 ـ 2003أْابٝب ايٓؿ٘ يًُ

ػب١  ايٞ َا تعطض ي٘ قطاع ايٓؿ٘ َٔ ٖذُات 70يتؿهٌْ  % َٔ ْإ

ػت  س٠  400ٚأعُاٍ ؽطٜب١ٝ اييت ًب  . (3)شاتٗاٖذّٛ يًُ

تؿرل إسكا٤ات ٚظاض٠ ايٓؿ٘ إٍ إٕ فُٛع ا٭عُاٍ اييت تعطنت 

 506ٚقًت إٍ  2006 ـ 2004شلا ؾبه١ خطٛٙ ا٭ْابٝب يًُس٠ 
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طٛٙ ا٭ْابٝب ايٓؿط١ٝ ٖذًَٛا ع٢ً خ 256نإ َٓٗا , ٖذُات

ٖذَٛا ٖٛ َا  48َكابٌ , ع٢ً أْابٝب ؾطن١ ْؿ٘ ايؿُاٍ 202ٚ

ا٫نؿاض ٗ عسز , (1)تعطنت ي٘ أْابٝب ؾطن١ ْؿ٘ اؾٓٛب 

اشلذُات ع٢ً ؾطن١ ْؿ٘ اؾٓٛب َتأٍت َٔ إٔ إٓطك١ اؾٓٛب١ٝ 

تعس أنجط أًَٓا ٚاغتكطاضا بعس إقًِٝ نطزغتإ َٔ بك١ٝ َٓاطل 

سساخ دعًت إْتاز ايٓؿ٘ ٜتأضدح َتأثطا َكساض َا ٖصٙ ا٭, ايعطام

 َتٛاؾط َٔ أَٔ.

اؾاْب ا٭خط ايصٟ ٜبٌ تأثرل غٝاب ا٭َٔ ٗ ايكطاع ايٓؿطٞ 

َٚٓ٘ ٗ ايت١ُٝٓ ٖٛ اٯباض ايٓؿط١ٝ َٚا تعطنت ي٘ َٔ ٖذُات ٚأعُاٍ 

 :(2)ؽطٜب١ٝ اييت أخصت أؾها٫ َتعسز٠ َٓٗا 

  well headأؽ ايب٦ط ا٫عتسا٤ إباؾط ع٢ً ١ََٛٛٓ ضأ( 

ٚنع إتؿذطات ٗ َٛاقع اٯباض يتعٛم عًُٝات اؿؿط  (ب 

 ٚا٫غتك٬ح.

ؽطٜب ا٭ْابٝب ايٓاق١ً يًٓؿ٘ اـاّ َٔ ضأؽ ايب٦ط إٍ  (ز 

 قطات ععٍ ايػاظ.
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ؽطٜب ١ََٛٛٓ إا٤ ايكٓاعٞ إٓتؿط٠ ٗ اؿكٍٛ إٓتذ١ أٚ  ز(

اؿؿط ٚاٱق٬ح َٚٔ ثِ  إطاز تطٜٛطٖا ٖا ٜػِٗ  بتأخرل عًُٝات

 إنُاٍ ٖصٙ اؿكٍٛ.

تسخٌ اجملُٛعات إػًش١ ٚايعكابات با٫عتسا٤ ع٢ً  ٖـ( 

 ايهٛازض اٱزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ يًشكٍٛ.

نٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٚا٫عتسا٤ات دعًت عًُٝات اٱْتاز ٚايتكسٜط 

إش بًؼ عسز ا٭ٜاّ اييت تٛقـ ؾٝٗا تكسٜط , تتٛقـ يؿذلات ط١ًٜٛ

إٍ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ  2004ايؿُايٞ ؾك٘ َٚٓص عاّ  ايٓؿ٘ َٔ إٓؿص

ًَٜٛا أٟ إٔ ْػب١ ايتٛقـ قس بًػت  912َٜٛا َٔ أقٌ  651مٛ  2006

ٖا دعٌ اـػا٥ط إاي١ٝ يًكطاع ايٓؿطٞ نبرل٠ َٚ٪ثط٠ , (1)% 71.3

 يٝ٪زٟ شيو ؾُٝا بعس إٍ تسْٞ ايكسضات إاي١ٝ يًسٚي١. 

 ١ٝ ٖٞ ا٭خط٣ ٚادٗت إكرليًُؿاضٜع ايٓؿطا٫غتجُاضات إٛد١ٗ 

ْؿػ٘ إش إٕ ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚاجملاَٝع إػًش١ قًًت َٔ إَهإ 

تٓؿٝص ٖصٙ ا٫غتجُاضات إش بًػت ْػب١ ا٫لاظ ايػٟٓٛ ي٬غتجُاضات 

% 55% ي٬غتجُاضات احمل١ًٝ 36ٚمٛ  2005ٗ إؿاضٜع ايٓؿط١ٝ عاّ 

 2006 ّاظ عاانؿهت بعسٖا ْػب١ ا٫ل, ي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ

% 6.9% ي٬غتجُاضات احمل١ًٝ 17ْٚتٝذ١ اْتؿاض ايعٓـ إػًح يتبًؼ مٛ 
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% ع٢ً 87.4% 52ٚي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

 . (1)ايتٛايٞ

ٜتبٌ ٖا غبل إٕ غٝاب ا٭َٔ عٔ ططٜل ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ  

غًبا  ٚايتدطٜب١ٝ اييت طايت ايكطاع ايٓؿطٞ قس اْعهػت ْتا٥ذٗا

ع٢ً فٌُ إؿاضٜع ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايعا١ًَ باػاٙ ؼكٝل 

بعس إٔ اغتٓعؾت ع١ًُٝ إعاز٠ ا٭عُاض ٚايتأٌٖٝ يًُؿاضٜع , ايت١ُٝٓ

ايٓؿط١ٝ إتهطض٠ ايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ اييت َٔ إؿذلض إٔ تٛد٘ 

ؾه٬ عٔ إٔ تعطض ا٭ْابٝب ايٓاق١ً , يًُؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ ا٭خط٣

اٯباض إٍ َكاْع ايتهطٜط أغِٗ بانؿاض إعطٚض َٔ  يًٓؿ٘ َٔ

ٖا زؾع اؿه١َٛ إٍ , إؿتكات ايٓؿط١ٝ َكابٌ اضتؿاع ايطًب

تأٌَ ايعذع عٔ ططٜل ا٫غترلازات يٝؿهٌ شيو عب٦ًا إناؾًٝا ع٢ً 

 .(2)قسضات اؿه١َٛ ٗ تٓؿٝص بطافٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ًكطاع ايٓؿطٞ ٜػِٗ بؿهٌ ٖا تكسّ ٜٛٗط إٕ تٛؾرل ا٭َٔ ي

نبرل ٗ إهاز اؿًٍٛ إٓاغب١ يًعسٜس َٔ إؿه٬ت شات اٱبعاز 

َٔ أُٖٗا تٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚظٜاز٠ , ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ايسخٍٛ ٚؼػٌ اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ٚتٛؾرل ايػًع 
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ٚاؿادات ايهطٚض١ٜ ٚضؾع إػت٣ٛ إعاؾٞ يٝتشكل ايُٓٛ َٚٔ ثِ 

بإكابٌ إٔ ظٜاز٠ اٖتُاّ اـط٘ ايت١ُٜٛٓ بتٛغٝع ايكطاع , ١ُٝايتٓ

ايٓؿطٞ ٚؼسٜج٘ غٝععظ َٔ ؾطم ايتطٛض ٚايتكسّ ٕدتًـ 

ْتٝذ١ اعتُاز ايسٚي١ ع٢ً ٖصا ايكطاع ٗ تٛؾرل اؾع٤ , ايكطاعات

ا٭ندل َٔ استٝاداتٗا إاي١ٝ ٖا ٜٓعهؼ إهابٝا ع٢ً ؼػٔ 

سٜسات ا٭َٔ غرل إػًش١ إُهٔ إػت٣ٛ إعاؾٞ ايصٟ ٜكًٌ َٔ تٗ

 اْتؿاضٖا زاخٌ ؾ٦ات اجملتُع.

تأثط قطاع ايهٗطبا٤ ٖٛ ا٭خط بايعاٌَ ا٭َ ي َٔ خ٬ٍ َا 

إش إٔ , تعطنت ي٘ بٓٝت٘ ايتشت١ٝ إٓتؿط٠ ع٢ً َػاسات ٚاغع١

ؾبهات ْكًٗا َذلا١َٝ ا٭ططاف ٚقطاتٗا ايتٛيٝس١ٜ تٛدس ٗ 

ا٭َط ايصٟ دعٌ , ا َٔ سٝح َكازض ايتؿػٌٝكتًـ إٓاطل يتٓٛعٗ

يٮعُاٍ إػًش١ ٚيٝعطقٌ ع١ًُٝ  ٖصا ايكطاع ٖسؾا غ٬ٗ َٚٓاغبا

إؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ ايعا١ًَ  ايت١ُٝٓ بعس إٔ تٛقؿت أغًب

 نُٔ إطاض اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ.

تعطض قطاع ايهٗطبا٤ ٗ ايعطام إٍ ايهجرل َٔ إؿه٬ت  

نُٔ تأثرل ايعاٌَ ا٭َ ي عٔ ططٜل اؿطٚب ٚايعكٛبات  اييت دا٤ت

. 2003ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ َٚٔ بعسٖا ا٭سساخ اييت أعكبت عاّ 
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خ٬ٍ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل ٚبايصات ٗ إثٓا٤ سطب اـًٝر ايجا١ْٝ عاّ 

ؾكس ؾٗس قطاع ايهٗطبا٤ تسٖٛضا نبرلا إش تعطنت بٓٝت٘  1991

ٗ قطات ايتٛيٝس أّ ٗ ايؿبهات ايتشت١ٝ يًدطاب ٚايتسَرل غٛا٤ 

قط١ ؼٌٜٛ ثا١ْٜٛ  77ؾكس أقٝبت مٛ , ايٓاق١ً يًطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥

 406قٛي١ تٛظٜع ٗ سٌ بًػت ا٭نطاض غطٛٙ ايٓكٌ مٛ  1810ٚ

نِ يًدطٛٙ شات 1128نًٝٛ ؾٛيت ٚ 33نِ يًدطٛٙ شات غع١ 

ؾه٬ عٔ َا تعطنت ي٘ قطات ايتٛيٝس , نًٝٛ ؾٛيت 11غع١ 

َٝها  9801ٗا ٖا أز٣ إٍ انؿاض ايطاقات اٱْتاد١ٝ َٔ ْؿػ

أٟ إٔ  1991َٝها ٚاٙ ٗ ْٝػإ عاّ  770ٚاٙ قبٌ اؿطب إٍ 

 .(1)ٖصا ا٫نؿاض سسخ خ٬ٍ ث٬ث١ أؾٗط ؾك٘ 

ٖصا ايتسٖٛض ٗ قطاع ايهٗطبا٤ اْعهؼ ؾُٝا بعس ع٢ً ايكسضات 

اع يٝٓدؿض ايتٛيٝس١ٜ ٕدتًـ احملطات ايعا١ًَ نُٔ إطاض ٖصا ايكط

إش ٜبٌ , إْتادٗا ايؿعًٞ َٔ ايهٗطبا٤ أَاّ ايطًب إتعاٜس عًٝٗا

قس بًؼ  1995( إٕ ايعذع اؿاقٌ ٗ ايهٗطبا٤ ٚيعاّ 29اؾسٍٚ )

َع , % َٔ إْايٞ ايطًب32َٝها ٚاٙ يتُجٌ ْػب١  1536مٛ 
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اغتُطاض َطس١ً ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ٚظٜاز٠ ايطًب ع٢ً ايهٗطبا٤ 

غت٬ٗى ايعا٥ًٞ أّ يٮغطاض اٱْتاد١ٝ ٖا أز٣ إٍ غٛا٤ يػطض ا٫

 %.46.8إٍ  2000اضتؿاع ْػب١ ايعذع يتكٌ عاّ 

ٚبعسٙ َٚا ضاؾكٗا َٔ أسساخ  2003ا٭َٛض مل تتػرل ٗ أثٓا٤ عاّ 

سٝح ايتسَرل ثِ ايػًب ٚايٓٗب إتعأَ َع اْتؿاض ايؿػاز اٱزاضٟ 

يتكِٜٛ ٚإعاز٠ إعُاض  ٚإايٞ ايصٟ أٖسض ايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ إدكك١

ا٭َط ايصٟ دعٌ اٱْتاز , كتًـ إؿاضٜع َٚٓٗا َؿاضٜع ايهٗطبا٤

إتشكل َٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ ٜٓدؿض ٚيتهٕٛ ْػب١ ايعذع عاّ 

ثِ أخصت بعسٖا ْػب١ , %54عٓس أع٢ً َػتٜٛاتٗا إش بًػت مٛ  2003

 ايعذع ٗ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ إتٛاؾط٠ أَاّ ايطًب با٫نؿاض

% ٚمل تٓدؿض عٔ 50ٚا٫غتكطاض عٓس َػتٜٛات َتكاضب١ إش مل تتذاٚظ 

 .2007% يػا١ٜ عاّ 40

إشا َا عًُٓا إٔ اسس أِٖ ا٭غباب اييت أغُٗت بعٜاز٠ تسٖٛض 

قطاع ايهٗطبا٤ ٚؾه٬ عٔ َا شنط اٱعُاٍ ايتدطٜب١ٝ ٚاٱضٖاب١ٝ 

ٚنصيو ا٭عُاٍ إػًش١ ٫ٚغُٝا إٛد٘ نس ؾبهات ْكٌ ايطاق١ 

ع٬ًُ  377مٛ  2006 ـ 2004هٗطبا١ٝ٥ إش بًػت خ٬ٍ إس٠ اي

 1824نًٝٛ ؾٛيت ٚ 400ايػع١شات  ؽطٜبًٝا نس ؾبهات ايٓكٌ
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نًٝٛ ؾٛيت, يٝبًؼ فُٛع ا٭عُاٍ  132ع٬ُ يؿبهات شات ايػع١ 

 . (1)ع٬ُ  2201اييت اغتٗسؾت قطاع ايهٗطبا٤ مٛ 
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 (28دسٍٚ )

 يطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ ْٚػب١ ايعذعَٔ ا ن١ُٝ اٱْتاز إتشكل ٚإطًٛب

 2007 ـ 1995يًُس٠ 

 إتػرلات

 ايػٓٛات

 ايطاق١ إٓتذ١ ؾع٬

 َٝها ٚٙا

 ايطًب ايؿعًٞ

 َٝها ٚٙا
 ايعذع%ْػب١ 

1995 3264 4800 32.0 

1998 3291 5200 36.7 

2000 2844 5350 46.8 

2003 2517 5460 53.9 

2004 2760 5478 49.6 

2005 3073 5510 44.2 

2006 5000 9600 47.9 

2007 6128 10900 43.7 

 اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً: :إكسض

 

ـ
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ٔ اؾاْب ا٭خط ايصٟ ٜبٌ ت  أثرل اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ٗ ا٭َ

عٔ ططٜل ايهٗطبا٤ ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ عذعٖا ٗ تٛؾرل إبايؼ اي٬ظ١َ 

يكطاع ايهٗطبا٤ ٱُاّ ع١ًُٝ ايكٝا١ْ ٚإْؿا٤ احملطات اؾسٜس٠ اييت 

 .(1)ًَٝاض ز٫ٚض  27.358بٓشٛ  2015قسضتٗا ٚظاض٠ ايهٗطبا٤ يػا١ٜ عاّ 

ٌ يهٌ إؿاضٜع ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ ٖا ٜع ي إَهإ ؼكٝل ايتؿػٝ

إٍ ؼػٔ ٚطٚف اؿٝا٠ بعس إٔ تٓدؿض ايبطاي١ ٜٚٓشػط ايؿكط 

 ٜٚتشكل ا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ ثِ ا٭َٔ.

أٚٗط قطاع ايهٗطبا٤ عٔ ططٜل َا ٜكسَ٘ َٔ طاق١ تؿػ١ًٝٝ 

يًٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إدتًؿ١ ؾه٬ عٔ َػاُٖت٘ ٗ 

ٝا٠ إٛاطٌٓ طبٝع١ ايع٬ق١ ٚايتأثرل إتبازٍ ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ ا١ُ٥٬ٕ ؿ

ؾككٛض ا٭َٔ ٜسٖٛض قطاع ايهٗطبا٤ َٚٔ خ٬ي٘ , بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

ايت١ُٝٓ ٗ سٌ قكٛض ايت١ُٝٓ ٜ٪زٟ إٍ تسْٞ قسضات ٖصا ايكطاع 

 يٝعزاز َع شيو ايتٗسٜس إٛد٘ يٮَٔ ٚا٫غتكطاض.

 هزوب رؤوس األموال سابعا:

ٚؽ ا٭َٛاٍ ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا ْتاز طبٝعٞ تعس ٚاٖط٠ ٖطٚب ض٩

يع١ًُٝ اشلذط٠ ٚايتٗذرل َٔ ايعٛاٌَ إػاعس٠ يتكٜٛض ا٭َٔ ٚإْٗا 
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ٜتهح شيو َٔ خ٬ٍ , تػِٗ ٗ تعطٌٝ اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓا١ْ َٔ تعاٜس ٖطٚب 

ؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٖا ٜكًٌ َٔ سذِ ايتٌُٜٛ ايساخًٞ يًُ, ا٭َٛاٍ

ٚاـس١َٝ ايصٟ بسٚضٙ ٜ٪زٟ إٍ اضتؿاع أٚ ظٜاز٠ استُا٫ت عسّ بكا٤ 

 :(1)َٔ ٖصٙ إؿه٬ت , ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض عٓس ايٛنع ايطبٝعٞ

ٜ٪زٟ ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إٍ انؿاض َعس٫ت ايُٓٛ أ( 

ا٫قتكازٟ َٔ خ٬ٍ تسْٞ َػت٣ٛ ا٫غتجُاضات احمل١ًٝ ٚسذُٗا َع 

و َٔ تعطٌٝ يًُٛاضز ا٫قتكاز١ٜ ؾايهجرل َٔ إؿاضٜع َا ٜطاؾل شي

شات ا٫غتجُاضات احمل١ًٝ تعتُس بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ ع٢ً إٛاز ا٭ٚي١ٝ 

 إٓتذ١ قًٝا.

اضز تػتٓعف ا٫ستٝاطٞ احملًٞ َٔ ايٓكس  ب( ٛاٍ إٍ ـا ضسٌٝ ا٭َ

عٔ ططٜل ظٜاز٠ ايطًب ع٢ً ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ إٛدٛز ٗ , ا٭دٓيب

١., خٌايسا ١ًُ احملًٝ ع ١ ايٓكس١ٜ ًي ِ بانؿاض ايكُٝ ػٗ ٕ شيوٜ  ٔ أ  ؾه٬ ع

ٜتأثط اؾاْب ا٫دتُاعٞ بٗطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ عٔ ططٜل ز( 

اضتؿاع ْػب١ ايبطاي١ بعس تٛقـ إؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ ٚإغ٬قٗا 

نُٔ إطاض ايؿكط  ٕيٝتِ تػطٜح ايعاًٌَ ثِ ٜعزاز عسز ايصٜٔ ٜٓهٛٚ
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 ص ايتٗسٜسات غرل إػًش١ يٮَٔ بايتٛغع ٚا٫ظزٜاز.ٚاؿطَإ يتأخ

تأثرل ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٗ ايعطام ٜتهح َٔ خ٬ٍ ايسٚض ايصٟ 

أزت٘ ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٚػاُٖتٗا ٗ تعُٝل إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ 

إش دا٤ت ْتا٥ذٗا عٔ ططٜل تٛغع ايؿكط , ٚا٫دتُاع١ٝ زاخٌ اجملتُع

يؿػاز َع تسْٞ َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ٚاْتؿاضٙ ٚاضتؿاع ْػب١ ايبطاي١ ٚا

ايبؿط١ٜ إش تٛقؿت أٚ أغًكت ايعسٜس َٔ إؿاضٜع إدتًؿ١ َٓص سكب١ 

ايصٟ قس أناف بعسا آخطا أغِٗ بٗطٚب ض٩ٚؽ , ايٓٛاّ ايػابل

ا٭َٛاٍ ُجٌ بػٝاغ١ ايتُٗٝـ إتعُس٠ يًكطاع اـام ٚعسّ َٓش٘ 

 دتُاع١ٝ.ايؿطم ايهاؾ١ٝ ٭زا٤ زٚضٙ ٗ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫

ؾه٬ عٔ نٌ شيو ٜٛٗط تأثرل ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ عٔ ططٜل  

َكساض ايعٜاز٠ اؿاق١ً بٗا اييت مل ؼسز بكٛض٠ زقٝك١ يعسّ ٚدٛز 

إ٫ اْ٘ َٔ إُهٔ ا٫غتس٫ٍ عٔ قُٝتٗا , اٱسكا٤ات ايها١ًَ عٓٗا

َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ َكساض ْٚػب١ ا٭َٛاٍ ايعطاق١ٝ إػتجُط٠ ٗ اـاضز 

يس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت ٖٞ أنجط اغتكبا٫ يًعطاقٌٝ ٫غُٝا 

ٚا٭خص بٓٛط ا٫عتباض إٕ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعا١ًَ ٗ اـاضز , ٚ٭َٛاشلِ

ؾٗٓاى ايعسٜس , قس تؿهٌ ْػب١ ق١ًًٝ َٔ ق١ُٝ ا٭َٛاٍ إٗطب١ ؾع٬

َٔ ا٭َٛاٍ اييت تسخٌ إٍ ا٫غتجُاضات غرل إباؾط٠ ٚبأزلا٤ 

عطاق١ٝ تعٌُ ٗ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ  َػتعاض٠ َع ٚدٛز أَٛاٍ

ٚضَا تأخص ا٭َٛاٍ , ؼت أزلا٤ ٚعٓاٜٚٔ ٕػتجُطٜٔ َٔ تًو ايسٍٚ
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إٗطب١ ؾهٌ َكتٓٝات أٚ فٖٛطات مث١ٓٝ ٜتِ ا٫ستؿاٚ بٗا ٗ 

 إكاضف إٛدٛز٠ ٗ ايسٍٚ إهٝؿ١.

يصيو ٚسػب ايتكاضٜط إتٛاؾط٠ ؾإٔ سذِ ا٭َٛاٍ ايعطاق١ٝ  

ٚإعًٔ عٓٗا بكٛض٠  ٠2003 ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؾك٘ يػا١ٜ عاّ إػتجُط

ناْت ا٭ضزٕ قاسب١ اؿك١ ا٭ندل , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 23ضزل١ٝ بًػت 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض يتؿهٌ  16.3إش بًػت ا٫غتجُاضات ايعطاق١ٝ ؾٗا مٛ 

 .(1)% َٔ فُٛع ا٭َٛاٍ ايعطاق١ٝ ٗ اـاضز 70ْػب١ 

ٟ بعس َا سسخ َٔ تسَرل يًب١ٝٓ ايتش ت١ٝ ٚاخت٬ٍ اشلٝهٌ ا٫قتكاز

, 2003ٚا٫دتُاعٞ َٚا ضاؾل شيو َٔ غًب ْٚٗب ٚعٓـ َػًح عّا 

يٝهعـ شيو قسضات , ٖا أز٣ إٍ ظٜاز٠ ْػب١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إٗطب١

 ٛ ام ايصٟ ٖ ايتٌُٜٛ ايساخًٞ ٚانؿاض إؿاضن١ ايؿع١ًٝ يًكطاع ـا

 . (2)اضات با٭غاؽ شٚ قسضات قسٚز٠ ٗ فاٍ َػاُٖت٘ با٫غتجُ

َكابٌ شيو اظزازت ا٭َٛاٍ ايعطاق١ٝ إتٛد١ٗ يًعٌُ ٗ اـاضز 

% عٔ عاّ 106ًَٕٝٛ ز٫ٚض بٓػب١ تػرل  420مٛ  2007يتبًؼ عاّ 
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 11ا٭ضزٕ أنجط َٔ  ٗ ايعطاق١ٝ إش تهاعؿت ن١ُٝ ا٭َٛاٍ, 2003

أَا اٱَاضات ؾكس بًػت ا٫غتجُاضات ؾٝٗا , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 182َط٠ يتبًؼ 

% َٔ إْايٞ ا٫غتجُاضات 9ًَٕٝٛ ز٫ٚض يتؿهٌ ْػب١  39 مٛ

ٗ سٌ ناْت سك١ غٛضٜا َٔ ا٭َٛاٍ , ايعطاق١ٝ يس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ

إػطب ٚيبٓإ ٚايػعٛز١ٜ ٫ ٜٛدس ؾٝٗا , ًَٕٝٛ ز٫ٚض 33ايعطاق١ٝ مٛ 

بًػت  2007إ٫ اْ٘ ٗ عاّ , 2003اغتجُاض عطاقٞ قبٌ عاّ 

ًَٕٝٛ  27ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٚ 43ٖصٙ ايسٍٚ مٛ ا٫غتجُاضات ايعطاق١ٝ ٗ 

 .(1)ًَٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ  5.4ز٫ٚض ٚ

ٜتبٌ ٖا تكسّ إٔ ٖذط٠ ٖٚطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ يبًس ّط بٛطٚف 

ايعطام قس أغُٗت بتؿعٌٝ إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٚٞ َا 

ٔ , ظازت َٔ استُا٫ت تٗسٜس ا٭َٔ ٚقس أٚنح شيو َ٪ؾط ؼكٝل أَ

ػب١ َػا١ُٖ إٜكاف اشلذط٠ ٚايتٗذرل , اٱْػإ ٗ ايعطام  ْ إش بًػت

% يتشكٝل 99.1أيكػطٟ َٚا ٜطاؾكٗا َٔ ٖطٚب يط٩ٚؽ ا٭َٛاٍ مٛ 

ٔ , (2)أَٔ اٱْػإ ٗ ايعطام َكابٌ شيو بٝٓت ػطب١ اخت٬ٍ ا٭َ

تٝذ١ ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ ايعطام.   ايهطض ايصٟ أقاب ايت١ُْٝٓ 
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 البطالة ثاميا:

عس ايبطاي١ َٔ إتػرلات ٚايٛٛاٖط اييت تبٌ ايتأثرل اؿاقٌ بٌ ت 

ؾػٝاب ا٭َٔ ٜعٜس َٔ َعسٍ ايبطاي١ يرلاؾل شيو , ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

ٗ شات , ٚٗٛض أعبا٤ ع٢ً ايت١ُٝٓ َٔ دطا٤ َعاؾتٗا شلصٙ إؿه١ً

ايٛقت ؾؿٌ ايت١ُٝٓ ٜع ي تٛقـ ايعسٜس َٔ إؿاضٜع َٚا ٜطاؾل شيو 

ؿاض ايبطاي١ يتتعأَ َعٗا اْتؿاض اٱعُاٍ غرل إؿطٚع١ َٔ ٚٗٛض ٚاْت

 ٚاؾط١ّ ٖٚٞ َٔ َكٛنات ا٭َٔ.

أثبتت ايسضاغات إٔ ٖٓاى ع٬ق١ غبب١ٝ َباؾط٠ ٚغرل َباؾط٠ بٌ 

, ايبطاي١ َٔ د١ٗ ٚعسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ َٔ د١ٗ أخط٣

ؾايع٬ق١ إباؾط٠ تتهح عٔ ططٜل ا٭ؾطاز ايصٜٔ مل وكًٛا ع٢ً 

ٌُ أٚ ٚٚٝؿ١ تٛؾط شلِ زخٍٛ ثابت١ ٚناؾ١ٝ ٖا ٜسؾع بعهِٗ بكٛض٠ ع

َباؾط٠ إٍ ايػًٛى اٱدطاَٞ نايػطق١ ٚايٓكب ٚا٫ستٝاٍ ٚايػـ 

أَا ايتأثرل غرل إباؾط ؾٝٛٗط َٔ خ٬ٍ , ٚضَا ٜكٌ ا٭َط إٍ ايكتٌ

ايهػ٘ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ايًصٜٔ ٜتعطض شلُا ايعاطًٕٛ ٚأغطِٖ 

 .(1)ٕٚ بعسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َإ ٖا هعًِٗ ٜؿعط

يصيو ؾإ تٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚايتٛٚٝـ ؾه٬ عٔ َا وسث٘ َٔ 
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تطٛض ِٚٛ ٗ اؾاْب ا٫قتكازٟ ٜػِٗ بتكًٝل إػاس١ إتاس١ 

يتذٓٝس بعض ا٭ؾدام ٫ٚغُٝا ايعاطًٌ عٔ ايعٌُ يكاحل 

ض ؾايبطاي١ ٚانؿا, اؾُاعات إػًش١ ٚعكابات اؾط١ّ ا١ُٕٛٓ

ا٭دٛض ٜ٪زٜإ إٍ ايتصَط ٚايػد٘ ٚايؿعٛض بايًِٛ ٖا ٜػٌٗ َٔ 

١َُٗ اـاضدٌ عٔ ايكإْٛ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َتطٛعٌ ٜكَٕٛٛ 

باٱعُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚاٱدطا١َٝ يػطض اؿكٍٛ ع٢ً زخٍٛ تػاعسِٖ 

 .(1)ٗ إؾباع ساداتِٗ ا٭غاغ١ٝ 

١ٝ مل تهٔ ػطب١ ايعطام َع ايبطاي١ َٚس٣ تأثرلٖا با٭َٔ ٚايتُٓ 

بٌ ٫ست بٛازض ٚٗٛضٖا َع سهِ ايٓٛاّ , ٚيٝس٠ ايٛقت اؿانط

ايػابل بايطغِ َٔ إٔ ٖادػ٘ ا٭ٍٚ نإ ٗ اؿطٚب ٚعػهط٠ 

إش ٚٗطت ايبطاي١ خ٬ٍ سكب١ ايجُاْٝٓات ٗ أثٓا٤ اْس٫ع , اجملتُع

اؿطب ٚٚدٛز ؾطو١ ٚاغع١ َٔ ق٠ٛ ايعٌُ نُٔ ايكٓٛف 

, 1987%عاّ 3.7ب١ ايبطاي١ تبًؼ ايعػهط١ٜ إدتًؿ١ ٖا دعٌ ْػ

اظزازت َع بس٤ تٓؿٝص ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ اييت أعكبت غعٚ ايهٜٛت 

ثِ سطب اـًٝر ايجا١ْٝ َٚا خًؿت٘ َٔ زَاض ٚتسٖٛض ٕدتًـ ا٭ْؿط١ 

ؾكس نعؿت قسضت ايدلاَر ٚاـط٘ , ا٫قتكاز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

ه١َٛ أّ ايت١ُٜٛٓ ٗ إهاز ٚتٛيٝس ؾطم ايعٌُ غٛا٤ َٔ قبٌ اؿ
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ؾه٬ عٔ ٚٗٛض عٛاٌَ ٚأغباب أغُٗت بعٜاز٠ , ايكطاع اـام

َعسٍ ايبطاي١ َٓٗا ايُٓٛ ايػهاْٞ ٚغٝاب ايتٓػٝل بٌ َتطًبات 

َع , غٛم ايعٌُ ٚإٗاضات إتشكك١ َكابٌ كطدات ايٓٛاّ ايتعًُٝٞ

ٚؽؿٝهٗا  تَا ضاؾل شيو َٔ قطاض اؿه١َٛ بإٜكاف ايتعٝٝٓا

. يتبًؼ (1)اٖس نُٔ إطاض ايتعٌٝ إطنعٟ ـطهٞ اؾاَعات ٚإع

أٟ أْٗا تهاعؿت أنجط َٔ  1997% عاّ 13.5ْػب١ ايبطاي١ مٛ 

 . (2)ث٬خ َطات عٔ َا ناْت عًٝ٘ قبٌ عؿط غٓٛات 

ٚايتػٝرل  2003أز٣ ادتٝاح ايعطام َٔ قبٌ قٛات ايتشايـ عاّ  

ايصٟ سكٌ نُٔ اٱطاض ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ إتعأَ َع غٝاب 

َٔ سٝح ايعٓـ ٚاٱضٖاب ٚاٱعُاٍ إػًش١ َٚا ضاؾل شيو َٔ ا٭

نٌ شيو أغِٗ بٛٗٛض َؿه٬ت َتعسز٠ ظازت َٔ , تسَرل يًت١ُٝٓ

سذِ ايبطاي١ َٓٗا اْتؿاض ايؿػاز اٱزاضٟ ٚإايٞ ٚإٖساض ايهجرل َٔ 

ا٭َٛاٍ إدكك١ يًُؿاضٜع ٚايتًه٪ اؿاقٌ ٗ ع١ًُٝ إعاز٠ 

, َٔ قبٌ ايسٍٚ ٚإُٓٛات إام١ا٭عُاض َٔ قبٌ اؿه١َٛ أٚ 

ؾه٬ عٔ ايتٛقـ ؾب٘ ايتاّ ٭غًب إؿاضٜع ٚإعاٌَ اٱْتاد١ٝ 
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تعطنٗا يًتسَرل خ٬ٍ  ٚاـس١َٝ ْتٝذ١ تعطنٗا يًٓٗب ٚايػًب أٚ

ٜأتٞ بعسٖا قطاض , ايعًُٝات ايعػهط١ٜ أٚ يعسّ تٛاؾط َٛازٖا ا٭ٚي١ٝ

٥ط ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ سٌ ايٛظاضات )ايسؾاع ٚايساخ١ًٝ ٚاٱع٬ّ ٚزٚا

 . (1)ايػابك١( يٝتٛيس َٔ نٌ ٖصٙ ا٭غباب دٝـ َٔ ايعاطًٌ 

( إٔ َعسٍ ايبطاي١ ٗ ايعطام َع اْٗٝاض ايٓٛاّ 29ٜبٌ اؾسٍٚ )

ايػابل ٚٚٗٛض ايٓٛاّ اؾسٜس ايكا٥ِ ع٢ً أغؼ غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ 

اضتؿعت ْػب١  2004. عٓس عاّ 2003% ٗ عاّ 28دسٜس٠ بًؼ مٛ 

َٚع ظٜاز٠ ا٫نططابات  2005عًٍٛ عاّ , %١10 ٚبٓػب١ تػرل ايبطاي

ٚعسّ ا٫غتكطاض اظزازت ايبطاي١ ٚٚقًت إٍ أع٢ً َػت٣ٛ شلا ؾهاْت 

% ٖٚصا ٜع ي إٕ أنجط َٔ ثًح ق٠ٛ ايعٌُ ِٖ ؼت 38ْػبتٗا سٛايٞ 

تٛاؾل شيو , ٚطأ٠ ايبطاي١ َٚعطنٌ يهٌ إؿه٬ت ايٓا١ْ عٓٗا

يعطاقٞ َٔ تٛقؿات ٚتسَرل ٕدتًـ ايكطاعات َع َا ّط ب٘ ا٫قتكاز ا

غٛا٤ اٱْتاد١ٝ أّ اـس١َٝ اييت تعس َٔ َ٪ؾطات تسٖٛض ايت١ُٝٓ إش 

أؾاض ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ إٍ إٔ ْػب١ ايبطاي١ تعزاز بػبب 

 .(2)َٔ إؿاضٜع اٱْتاد١ٝ ٗ ايعطام% 90تٛقـ مٛ 

                                         



766 ..................... والتـؿقة يف العراقالػصل الثالث : اآلثار ادتبادلة بني األمن    

 (29دسٍٚ )

 2007 ـ2003َعسٍ ايبطاي١ ٗ ايعطام يًُس٠ 

 )ْػب١ ١ٜٛ٦َ(

 يػٓٛاتا

 إتػرلات

2003 2004 2005 2006 2007 

 17.5 18.0 37.9 31.0 28.1 َعسٍ ايبطاي١

 2.7 ـ 52 ـ 22 10 ـــــــ ْػب١ ايتػرل

  اؾسٍٚ َٔ إعساز ايباسح با٫عتُاز ع٢ً :إكسض

  

 

 
 



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 211

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتصبصب  2007ٚ 2006بعس شيو ٚخ٬ٍ عاَٞ 

اؿاقٌ ٗ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض سٝح ظٜاز٠ ايعٓـ ٚاٱضٖاب ٚتٛغع 

ؾإٔ ْػب١ , زا٥ط٠ ايكطاع َٚٔ ثِ ؼكٝل بعض ايتشػٔ ٗ ا٭َٔ

ٚقس ٜهٕٛ  2005اي١ قس انؿهت ٭نجط َٔ ايٓكـ عٔ عاّ ايبط

ايػبب ٗ شيو ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتٛٚٝـ ٚخكٛقا ٗ قطاعٞ ايسؾاع 

, ٚايساخ١ًٝ ؾه٬ عٔ إعاز٠ تعٌٝ َٓتػيب ايٛظاضات ٚايسٚا٥ط إٓش١ً

أيـ  136ؾؿٞ ٖصا اٱطاض اغتطاعت اؿه١َٛ َٔ تٛؾرل أنجط َٔ 

أيـ  70ع ٚايساخ١ًٝ مٛ ؾطق١ عٌُ نإ ْكٝب ٚظاضتٞ ايسؾا

آ٫ف ٚٚٝؿ١ يكطاع  8أيـ ٚٚٝؿ١ يكطاع ايتعًِٝ ٚ 21ٚٚٝؿ١ َكابٌ 

َع قٝاّ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ َٔ داْبٗا , (1)ايكش١ 

 .(2)أيـ ؾطق١ عٌُ  230بت١٦ٝٗ أنجط َٔ 

إٕ أ١ُٖٝ ايبطاي١ ٗ ؼكٝل ا٭َٔ تتهح َٔ خ٬ٍ َ٪ؾطات أَٔ 

ٕ  إش, اٱْػإ ٗ ايعطام أٚنح َ٪ؾط زيٌٝ ايعٛاٌَ إٗسز٠ ٭َٔ اٱْػا

ٚا٫غتكطاض 83.3إٔ ايبطاي١ استًت ْػب١   .(3)% ٗ إطاض ؼكٝل ا٭َٔ 

                                         
 

 



  الػصل الثالث : اآلثار ادتبادلة بني األمن والتـؿقة يف العراق..................... 210

ؾرل ؾطم ايعٌُ َٚعاؾ١ ايبطاي١ عٔ ططٜل  ا تكسّ إٕ ٛت ٜتبٌٖ 

ٚا٫غتكطاض ط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ٜ٪زٟ إٍ ؼكٝل ا٭َٔ  , تؿعٌٝ ـا

 َٔ ٕ ٛاطٛٓ تُهٔ إ ٣ بعس إٜٔ  اؿكٍٛ ع٢ً زخٍٛ ت٪َٔ شلِ َػٛت

اعٞ ٜٚبعسِٖ عٔ ا٫ْع٫م ٗ  َعاؾٞ َكبٍٛ ٜؿعطِٖ با٫غتكطاض ا٫دُت

اضغ١ ا٭عُاٍ  ٚايعكابات أٖٚ  اؾط١ّ ٚايعٌُ َع اجملُٛعات إػًش١ 

ٛا٤ , غرل إؿطٚع١ ٌ ع٢ً ت١٦ٝٗ ا٭د ؾرل ا٭َٔ غٝعُ ٕ ٛت قت شات٘ ؾأ ٗ اٛي

اع١ٝ يتشكٝل  ا١ُ٥٬ٕ ُٕاضغ١ كتًـ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دُت

قٍٛ إٍ ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ. ِ اٛي  ايٓٗٛض ٚايتطٛض ث
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 الجانْاملبثح 
  العساقاآلثاز االجتناعّة املتبادلة بني اوأمو َالتهنّة يف 

َجًُا ٜٛٗط ايتأثرل إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ عٔ ططٜل إتػرلات 

١ َٔ إُهٔ إٔ ٜػتسٍ َٔ ا٫قتكاز١ٜ ؾإ ٖٓاى َتػرلات ادتُاعٝ

خ٬شلا عٔ طبٝع١ ٚسذِ ٖصا ايتأثرل اؿاقٌ ٚايٓادِ عٔ ا٫خت٫٬ت 

َٔ أِٖ , ا٭١َٝٓ أٚ عٔ ايتًه٪ ٗ تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

 ٖصٙ إتػرلات ٖٞ:

 التهجريو اهلجزة أوال:

تعس اشلذط٠ ٚايتٗذرل أسس ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ اييت تبٌ ايتأثرل َا 

ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ؾا٭َٔ ٜكٛض ايت١ُٝٓ عٔ ططٜل ٖصا ايعاٌَ بعس إٔ بٌ 

تٗتع أضناْ٘ غٛا٤ باؿطٚب أّ با٭ظَات ٖا ٜ٪زٟ إٍ غٝاب زٚض 

ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ٚا١ٕٝٓٗ ٚضداٍ اٱعُاٍ عٔ ايت١ُٝٓ بػبب ٖذطتِٗ 

أَا ايتأثرل إكابٌ ؾإ اشلذط٠ أٚ ايتٗذرل ت٪زٟ إٍ ْكل , أٚ تٗذرلِٖ

ٌ ايساخًٞ ْتٝذ١ انؿاض اٱَهاْات إاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٗ ايتُٜٛ

ٖا ٜػِٗ بانؿاض َعس٫ت ايُٓٛ , تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

ٚتسْٞ إػت٣ٛ إعاؾٞ يٝعٜس شيو َٔ إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ 
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ٚا٫دتُاع١ٝ نايبطاي١ ٚايؿكط ٖٚٛ َا ٜٛغع َٔ زا٥ط٠ ايتٗسٜسات غرل 

 إػًش١ إٛد١ٗ يٮَٔ.

ؿاي١ ايعطاق١ٝ ٗ قه١ٝ اشلذط٠ ٚايتٗذرل ٚزٚضٖا ٗ ا٭َٔ ا

ٚتأثرلٖا ؾُٝا بعس ٗ إدطا٤ات ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ َٚػاضٖا ٖٞ َٔ 

ؾكس ناْت اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ ٖصا , أنجط ػاضب ايعامل ٚنٛسا

اٱطاض قٝاّ ايٓٛاّ ايػابل بأندل ع١ًُٝ تٗذرل يٮؾطاز ٚايعٛا٥ٌ ٖٔ 

١ اٱٜطا١ْٝ ٚشيو نُٔ إغذلاتٝذ١ٝ أ١َٝٓ ناْٛا ؼت َػ٢ُ ايتبعٝ

َؿازٖا إٔ ٖ٪٤٫ غٝؿهًٕٛ خططا ع٢ً ايعطام َٔ ايساخٌ ٗ ساٍ 

سسٚخ أٟ خ٬ف أٚ قساّ َع إٜطإ ٚخكٛقا بعس اْس٫ع ثٛض٠ عاّ 

 200أيـ إٍ  60يتؿٌُ ٖصٙ ايع١ًُٝ تٗذرل َابٌ , ٗ إٜطإ 1979

ٌ ٚاؿطؾٌٝ أيـ ؾدل ٜٓهٟٛ بِٝٓٗ ايهجرل َٔ ايتذاض ٚإٗٓٝ

إش بًؼ عسز , ٚضداٍ اٱعُاٍ ؾه٬ عٔ إٗٓسغٌ ٚإسضغٌ ٚايطًب١

% َٔ 20قٓاعٝا َِٓٗ َا ٜؿهٌ  258تادطا َع  3245ايتذاض 

 .(1)ايكٓاعٌٝ ٗ ايبكط٠ 

دا٤ بعس شيو زٚض اؿطٚب ٚايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ 

ايعطاقٌٝ َٚػاُٖتٗا بعًُٝات اشلذط٠ ٚايتٗذرل إٍ اـاضز ؾأعساز 
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, إٗادطٜٔ مل تتٛاؾط بؿهٌ زقٝل خكٛقا ٗ ظَٔ ايٓٛاّ ايػابل

إ٫ اْ٘ َٔ إُهٔ ا٫غتس٫ٍ إٍ سذِ ٚتطٛض اشلذط٠ َٔ خ٬ٍ 

اٱؾاض٠ إٍ أعساز ايعطاقٌٝ ايصٜٔ قسَٛا طًبات ايًذ٤ٛ يس٣ ايسٍٚ 

ايكٓاع١ٝ َع أِْٗ ٫ ّجًٕٛ إ٫ اؾع٤ ايكًٌٝ َٔ ا٭عساز اؿكٝك١ٝ 

مٛ  2003 ـ 1982إش بًػت أعسازِٖ يًُس٠ , ادطٜٔ ٚإٗذطٜٔيًُٗ

 1982آ٫ف ْػ١ُ ٖٔ طًبٛا ايًذ٤ٛ عاّ  4.7أيـ ْػ١ُ َِٓٗ  438.7

ؾك٘. اغتُطت بعسٖا أعساز ايعطاقٌٝ عٓس ٖصا إػت٣ٛ يػا١ٜ عاّ 

إ٫ إٔ ا٭ٚناع تػرلت بعس غعٚ , آ٫ف ْػ١ُ 3.9إش بًؼ  1989

طب اـًٝر ايجا١ْٝ ٚزخٍٛ ايعكٛبات ايهٜٛت َٚٔ بعسٖا اْس٫ع س

ٖا ظاز َٔ أعساز ايعطاقٌٝ ايصٜٔ قسَٛا , ا٫قتكاز١ٜ سٝع ايتٓؿٝص

بٓػب١ تػرل بًػت  1990آيـ ْػ١ُ عاّ  13.5طًبات ايًذ٤ٛ يٝبًؼ 

أع٢ً  2002يٝعزاز ٖصا ايطقِ َع َطٚض ايٛقت إش بًؼ عاّ , 245%

 .(1)أيـ ْػ١ُ  51َػت٣ٛ يٝتذاٚظ 

اجملتُع ايسٚيٞ ٚٗ َكسَت٘ اي٫ٜٛات إتشس٠ أعكب شيو زٚض 

َٚػاُٖتٗا ٗ تؿعٌٝ ٚظٜاز٠ اشلذط٠ ٚايتٗذرل َٔ ايعطام نُٔ اٱطاض 

ا٭َ ي إش قاَت اي٫ٜٛات إتشس٠ َع بعض زٍٚ أٚضبا بع١ًُٝ دصب 

ٚقس شنط بٗصا اجملاٍ إٕ , يًعكٍٛ ايعطاق١ٝ ٚتؿذٝعٗا ع٢ً اشلذط٠

                                         



 ( 7114 ـ 0641ة حالة العراق ) لؾؿدة األمن والتـؿقة دراس .................... 213

أنجط خطٛض٠ َٔ أغًش١ ايسَاض ِٖ  ايعًُا٤ ٚايؿٌٓٝ ايعطاقٌٝ

ايؿاٌَ ا٭َط ايصٟ دعٌ اي٫ٜٛات إتشس٠ تتب٢ٓ فُٛع١ َٔ ايتسابرل 

ٚاٱدطا٤ات يتشكٝل ٖصا اشلسف ٚتؿطٜؼ ايعطام َٔ ايهؿا٤ات 

٭ِْٗ سذط ا٭غاؽ , ٚايطاقات ايع١ًُٝ ٕدتًـ ا٫ختكاقات

بكطاض يتطٜٛط ايعطام ٚتٓؿٝص بطاف٘ ايت١ُٜٛٓ. ٖصٙ اٱدطا٤ات ُجًت 

ايصٟ َٓح ايك٬سٝات  2002يعاّ  1441فًؼ ا٭َٔ شٟ ايطقِ 

يًُؿتؿٌ ايسٚيٌٝ باغتذٛاب ايعًُا٤ ٚا٭غاتص٠ ايعطاقٌٝ ست٢ يٛ 

اٱدطا٤ اٯخط ُجٌ , تطًب ا٭َط تػؿرلِٖ َع عٛا٥ًِٗ إٍ اـاضز

بػُاح اي٫ٜٛات إتشس٠ شلذط٠ ايهؿا٤ات ٚايعكٍٛ ايعطاق١ٝ إيٝٗا عاّ 

 . (1)ايصٜٔ ٜكسَٕٛ إعًَٛات عٔ ايدلْاَر أيتػًٝشٞ يًعطام َٔ  2003

َٚا ضاؾك٘ َٔ غٝاب يٮَٔ ٚسسٚخ  2003ايتػٝرل ايصٟ سكٌ عاّ 

اشلذط٠ ٚايتٗذرل ٚايٓعٚح بايؿهٌ ايصٟ ٚقؿت ع٢ً أْٗا أندل أظ١َ 

, إْػا١ْٝ ٖٚٞ أؾس خطٛض٠ ع٢ً ايعطام ٚآثاضٖا َاظايت ؿس اٯٕ

سٚي١ٝ أغبابٗا بعٛاٌَ أ١َٝٓ عسٜس٠ َٓٗا يصيو سسزت ١َُٛٓ اشلذط٠ اي

 اـطط إباؾط ع٢ً اؿٝا٠ ٚايعٓـ إٓتؿط ٚاٱخ٤٬ اٱدباضٟ عٔ

إػًح ٚزٚضٙ ا٭غاغٞ ٗ اشلذط٠  ؾه٬ عٔ ايٓعاع, ا٭٬َى
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. نٌ ٖصٙ ا٭غباب َع َا ضاؾكٗا َٔ أغباب اقتكاز١ٜ (1)ٚايتٗذرل 

ي١ ٚايؿكط دعًت عسز أُٖٗا انؿاض إػت٣ٛ إعاؾٞ ٚاْتؿاض ايبطا

ًَٕٝٛ  2.5إش بًؼ أنجط َٔ , ايعطاقٌٝ إٗادطٜٔ ٚإٗذطٜٔ ٜعزاز

أيـ ٗ ا٭ضزٕ  750ًَٕٝٛ َٛاطٔ ٗ غٛضٜا َكابٌ  1.2َٛاطٔ َِٓٗ 

أيـ ٗ َكط أَا إٜطإ ٚيبٓإ ٚتطنٝا ؾكس بًػت أعساز  70ٚ

آ٫ف ع٢ً  10أيـ ْػ١ُ ٚ 40أيـ ْػ١ُ ٚ 54ايعطاقٌٝ ٖٓاى مٛ 

أيـ عطاقٞ َٛظعٌ ع٢ً زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ  200َع ٚدٛز , ايٞايتٛ

. ٜٛدس بِٝٓٗ أعساز نبرل٠ (2)ٚاغذلايٝا  اَٚجًِٗ ٗ أَطٜها ْٚٝٛظيٓس

َٔ ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ٚا١ٕٝٓٗ ٚضداٍ أعُاٍ ٖا اثط ٗ َ٪ؾطات 

ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ بؿكٝٗا ايتعًُٝٞ ٚايكشٞ إش بًؼ عسز 

% َٔ إْايٞ ا٭طبا٤ ايعاًٌَ ٗ 25غازضٚا ايعطام مٛ ا٭طبا٤ ايصٜٔ 

أغتاش ٚباسح َٔ  2000ٜطاؾكِٗ أنجط َٔ , (3)ايكطاع ايكشٞ 

                                         

www. uufpu.org.  
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. أسسخ شيو قكٛضا (1)ايعاًٌَ ٗ اؾاَعات ٚإعاٖس ايعطاق١ٝ 

نبرلا ٗ فاٍ تكسِٜ اـسَات ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ اييت غتٓعهؼ 

  ؾُٝا بعس ع٢ً إَهإ ؼكٝل ايت١ُٝٓ.

اشلذط٠ ٚايتٗذرل ايساخًٞ ٖٞ ا٭خط٣ أغُٗت بتكٜٛض ايع١ًُٝ 

ايت١ُٜٛٓ َٔ خ٬ٍ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ إؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚإتُج١ً بإعاز٠ تٛظٜع ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ٚض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

سٝح , ٚإػتجُطٜٔ ؾه٬ عٔ أضباب ايعٌُ َٔ ٌَٗٓٝ ٚسطؾٌٝ

ت إٍ إٓاطل ا٭نجط أَٓا أٚ ا٫ْتكاٍ ا٫ْتكاٍ َٔ َٓاطل ايتٗسٜسا

يرلاؾل شيو , إٍ إٓاطل شات ايتٛاؾل ايطا٥ؿٞ ٚايعطقٞ يًٓاظسٌ

تٛقـ إؿاضٜع ٚإٗٔ يتعزاز ايبطاي١ خكٛقا ٗ َٓاطل ايتٛتطات 

ا٭١َٝٓ َع ٚٗٛض ٚاْتؿاض إعا١ٓ ٚايبطاي١ إكٓع١ ٗ إٓاطل اييت 

اٯثاض ا٫دتُاع١ٝ اييت مل تكٌ أ١ُٖٝ تتُتع باغتكطاض أَ ي. ٗ سٌ إٔ 

عٔ اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ امكطت بايتشسٟ ايهبرل ايصٟ ٚاد٘ 

إٗذطٜٔ َٔ ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ ٚايؿٝٛر ٚإتُجٌ بعسّ تٛؾط ايػهٔ 

ا٥٬ِٕ ْٚسض٠ إٛاز ايػصا١ٝ٥ ؾٗٞ مل تتٛاؾط بايكسض ٚايٓٛع١ٝ اؾٝس٠ َع 

َٝاٙ ايؿطب ٚايكطف  غٝاب اـسَات ايكش١ٝ ٗ َكسَتٗا تٛؾرل
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 .(1)ايكشٞ ٖا أز٣ إٍ اْتؿاض ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ 

ٖصٙ اٯثاض أقبشت َٔ أِٖ عٛا٥ل ايت١ُٝٓ بػبب اغتشٛاشٖا ع٢ً 

اؾٗس ٚايٛقت ٚا٭َٛاٍ اييت نإ َٔ إؿذلض إٔ تتٛد٘ يًُؿاضٜع 

 نُا ٚإْٗا أغُٗت بػٝاب ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض., ايت١ُٜٛٓ

٠ ٚايتٗذرل ٗ تػص١ٜ ٚتؿعٌٝ إدطا٤ات ٜتهح ٖا تكسّ زٚض اشلذط

ؾه٬ عٔ َػاُٖتٗا ٗ عطق١ً ايع١ًُٝ , تكٜٛض ا٭َٔ ٗ ايعطام

ايت١ُٜٛٓ بعس إٔ قًًت َٔ ايكسضات ٚايطاقات إاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اييت 

نإ َٔ إُهٔ إٔ تػِٗ ٗ تٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ 

تبٓت٘ اؿه١َٛ  ٚع١ًُٝ اٱق٬ح ا٫قتكازٟ ع٢ً ٚؾل ايدلْاَر ايصٟ

 ايعطاق١ٝ. 

 التعليه :ثاىيا

ٜعس ايتعًِٝ َٔ إتػرلات ا٫دتُاع١ٝ اييت تٛنح طبٝع١ ايع٬ق١  

بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ َٚػت٣ٛ ايتأثرل اؿاقٌ بُٝٓٗا ؾكس أثط ا٭َٔ 

بايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ايكطاع ايتعًُٝٞ. ٜٛٗط شيو نُٔ إطاض اؿاي١ 

طاقات ٚايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ايعطاق١ٝ عٔ ططٜل ايتسْٞ اؿاقٌ يً

ْتٝذ١ , ٭ْٗا سذط ا٭غاؽ ٗ ٚنع ٚتٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ
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٫مساض ايتعًِٝ َٔ أع٢ً إػتٜٛات ٚأنجطٖا ؼػٓا ٗ إٓطك١ 

ايعطب١ٝ خ٬ٍ سكب١ ايػبعٝٓات ٚست٢ ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ إٍ 

اّ ايػابل ثِ ؾاؿطٚب اييت خانٗا ايٓٛ, أز٢ْ إػتٜٛات بعس شيو

ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ أغُٗت ٗ تسْٞ إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

ايصٟ دا٤ َتٛاؾكا َع انؿاض أعساز طًب١ , ٚانؿاض إٗاضات

ايبعجات ايسضاغ١ٝ يًداضز ٚاْكطاع ايعطام عٔ ايتطٛض ايعًُٞ ٚايتكسّ 

 .(1)اؿاقٌ ٗ ايعامل بػبب اٱدطا٤ات اييت ضاؾكت ايعكٛبات ايسٚي١ٝ 

نإ ايعطام قس بصٍ دٗسا نبرلا ٗ فاٍ ؼسٜح ايٓٛاّ 

ايتعًُٝٞ ٚتطٜٛطٙ إش تٛغع ٖصا ايٓٛاّ يٝؿٌُ نٌ أبٓا٤ اجملتُع َٔ 

َٚٔ بعسٖا ايتعًِٝ اٱيعاَٞ  1976خ٬ٍ تطبٝل فا١ْٝ ايتعًِٝ عاّ 

ؾه٬ عٔ تٓؿٝص أندل ١ًٓ حملٛ , 1978يًُطاسٌ ا٫بتسا١ٝ٥ عاّ 

إٍ  1977% عاّ 52عسز ايهباض إتعًٌُ َٔ ا٭١َٝ اظزاز َٔ خ٬شلا 

 .(2) 1987% عاّ 87

إش تسٖٛض ا٭َٔ  1991ايتشٍٛ اؾصضٟ سسخ ٗ ايعطام بعس عاّ  
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ٚغاب ا٫غتكطاض بعس إٔ اٖتعت أضنإ ٖصا ا٫غتكطاض ْتٝذ١ اؿطب 

إش اغتٓعؾت ايكسضات إاي١ٝ ٚإاز١ٜ , نس إٜطإ ٚسطب اـًٝر ايجا١ْٝ

اؿطٚب  يًتعًِٝ يتصٖب ؾُٝا بعس َٚع اغتُطاض اييت ناْت تٛد٘

ؾه٬ عٔ ؼكٝل ا٫غتُطاض ٚايتٛاقٌ ٗ , ايعػهطٟ يٲْؿام

يًٓٛاّ  اٱْؿام ا٫غت٬ٗنٞ ٚنذع٤ َٔ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ

ٖا دعٌ ايتدكٝكات إاي١ٝ , ايػابل خ٬ٍ عكس ايجُاْٝٓات

% عٔ 10 إُٓٛس١ يًتعًِٝ خ٬ٍ عكس ايتػعٝٓات تٓدؿض إٍ اقٌ َٔ

َا نإ عًٝ٘ ٖا قًٌ َٔ ايُٓٛ ٚايتٛغع ايصٟ ٜؿذلض إٔ ٜٛاظٟ 

يٝٛٗط عٓسٖا ايتسْٞ اؿاقٌ ٕ٪ؾطات , (1)ايعٜاز٠ ٗ عسز ايػهإ 

ايكطاع ايتعًُٝٞ َٓٗا َعسٍ قٝس ايتعًِٝ بعس إٔ نإ يًُساضؽ 

انؿض عاّ , 1980% شيو عاّ 46.8% ٚيًجا١ْٜٛ 98.6ا٫بتسا١ٝ٥ مٛ 

 .(2)% يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 33.0% يًتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ 93.0ٚ يٝكٌ إٍ 2000

إ٪ؾط اٯخط ايصٟ ٜبٌ تأثرل غٝاب ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ ايكطاع 

بعس إٔ , ايتعًُٝٞ َٚٓ٘ ٗ ايت١ُٝٓ ٖٛ ْػب١ ايتػطب َٔ إساضؽ

 1978% عاّ 1.4ناْت ْػب١ ايتػطب يطًب١ إساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ 

ٗ سٌ إٔ َعسٍ تػطب طًب١ إساضؽ , 1998% عاّ 2.4اظزازت يتبًؼ 
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, %7.6مٛ  1998% أقبح عاّ 2.3نإ قس بًؼ  1978ايجا١ْٜٛ عاّ 

ٗ سٌ انؿض َعسٍ ايتشام ايطًب١ بإساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ َٔ ْػب١ 

َكابٌ انؿاض ْػب١  2000 ـ 1990% خ٬ٍ إس٠ 93% إٍ 100

 . (1)شاتٗا  % يًُس38٠% إٍ 47ايتشام طًب١ إساضؽ ايجا١ْٜٛ َٔ 

اغتُطت َ٪ؾطات ايكطاع ايتعًُٝٞ با٫مساض ٚايتسٖٛض بعس عاّ 

ْتٝذ١ يسخٍٛ قٛات ايتشايـ ٚاْتؿاض ايؿٛن٢ ٚاْٗٝاض ا٭َٔ إش  2003

ْاٍ ايتعًِٝ ْكٝب٘ ٖا هطٟ ؾتِ غًب ْٚٗب إُتًهات اـاق١ 

ؾه٬ عٔ تػطب ايطًب١ ٚععٚف , بإساضؽ ٚإعاٖس ٚاؾاَعات

ٖايٞ عٔ إضغاٍ أبٓا٥ِٗ يًُساضؽ ْتٝذ١ شلصٙ ايهجرل َٔ ا٭

بٗصا اـكٛم أؾاضت ٚظاض٠ ايذلب١ٝ إٍ إٔ ْػب١ ا٫يتشام , ا٭سساخ

% يًعاّ ايسضاغٞ 59بإساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ٚايجا١ْٜٛ قس امسض يٝكٌ إٍ

 .(2) 2007 ـ 2006

نصيو ٜٛٗط تأثط ٖصا ايكطاع بػٝاب ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ َا دط٣  

ٝذ١ ايعًُٝات ا٫ْتشاض١ٜ ٚاٱضٖاب١ٝ ٚعًُٝات َٔ قتٌ عؿٛا٥ٞ ْت

ا٫غتٝاٍ ٚاـطـ يًهٛازض ايتع١ًُٝٝ خكٛقا ع٢ً َػت٣ٛ 

أغتاشا داَعٝا تٛظعت بٌ  230إش اغتٌٝ أنجط َٔ , اؾاَعات

                                         
 

 



  الػصل الثالث : اآلثار ادتبادلة بني األمن والتـؿقة يف العراق..................... 202

% َٔ 33كتًـ ا٫ختكاقات ؾبًػت ْػب١ ٖصٙ ا٫غتٝا٫ت مٛ 

ٗ سٌ , يًعضاع١ %14% ي٬يهذلْٚٝات 6ايتدككات اشلٓسغ١ٝ 

ايهُٝٝا٤  َٔ ؽككات ناْت ْػب١ ا٭غاتص٠ ايصٜٔ مت اغتٝاشلِ

ؾهاْت ْػبتِٗ  % ع٢ً ايتٛايٞ أَا ايبٝٛيٛد10ٞ% 13ٚمٛ  ٚايؿٝعٜا٤

% 10ؾُٝا استًت بك١ٝ ايعًّٛ ْػب١  ٞٚاؾٝٛيٛد % َٚجًٗا يًذػطاؾ7١ٝ

 . (1)َٔ إْايٞ ا٫غتٝا٫ت 

ايتعًِٝ ايصٟ َكابٌ نٌ شيو ٜتبٌ أثط ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ 

ٜعس خ٘ ايسؾاع ا٭ٍٚ ٕٛاد١ٗ ا٫خت٫٬ت إُهٔ سكٛشلا زاخٌ 

شيو ٫ٕ ايتعًِٝ ٫ ٜكٌ , اجملتُع ٫ٚغُٝا َا ٜتعًل باؾاْب ا٭َ ي

خطٛض٠ عٔ ايؿكط ٚايبطاي١ ؾتسْٞ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٜعٜس َٔ استُا٫ت 

ؾا٭١َٝ ٚاؾٌٗ ٚتػطب ايت٬َٝص َٔ , عسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب ا٭َٔ

إساضؽ نًٗا تسؾع ايعسٜس َٔ ا٭ؾدام ي٬ْع٫م ٚايتعاطٞ َع 

كتًـ أْٛاع اؾطا٥ِ. إُٓٛات اٱضٖاب١ٝ ٚاجملُٛعات إػًش١ 

ٚايعكابات ؼاٍٚ زا٥ُا ْؿط أؾهاضٖا ٚتتٛغع زاخٌ ؾطا٥ح اجملتُع 

 غرل إتعًِ.

سٝح  2003َا ٜ٪نس شيو اٱسساخ اييت دطت بعس عاّ  

١ُ َٔ َسضغٌ ٚأغاتص٠ اؾاَعات ٚايعًُا٤ اغتٗساف ايٓدب إتعً
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ايصٜٔ ناْٛا أٖساؾا شلصٙ اجملُٛعات يػطض تكؿٝتِٗ غٛا٤ بايكتٌ أّ 

يتبك٢ ايػاس١ ايعطاق١ٝ إهإ ا٥٬ِٕ يٓؿط ا٭ؾهاض , بايتٗذرل

ٚإباز٨ اييت ٜتبٓاٖا ٖ٪٤٫ يتكبح ايكِٝ ايعًٝا يًػ٬ح ٚعسٙ إكسض 

 .(1)ا٭غاغٞ يًسخٌ 

ٔ خ٬ٍ إ٪ؾطات إتعًك١ زٚض ايتعً  ٔ ٜٛٗط َ ٗ َػاي١ ؼكٝل ا٭َ  ِٝ

ؾكس بٌ َ٪ؾط زيٌٝ ؾكسإ أَ اٱْػإ َٔ , بأَٔ اٱْػإٗ  ايعطام

سضاغ١ أْٗا تػِٗ بٓػب١  ٚا٭غط٠ ًي % 28خ٬ٍ َٛنٛع تطى ا٭ؾطاز 

أَا َ٪ؾط زيٌٝ ؼكٝل أَٔ اٱْػإ ؾكس بٌ عٔ , بؿكسإ أَٔ اٱْػإ

ِ اٱيعاَٞ ٚقٛ ا٭١َٝ أْٗا تػِٗ بٓػب١  ططٜل إعاز٠ ايعٌُ بٓٛاّ ايتعًٝ

ؿ١ , 80.7% طاسٌ إدًت ِ يًُ ٗ سٌ استًت َػأي١ تأٌَ ؾطم ايتعًٝ

ؿػ٘ٗ  ايعطام 91.9ْػب١  ٔ اٱْػإْ   .(2)%ٗ  َ٪ؾط ؼكٝل أَ

ٜتهح ٖا تكسّ نِ إٔ ايتعًِٝ ٜ٪زٟ زٚضا َُٗا ٗ ايع٬ق١ بٌ 

١ُٝٓ َٔ د١ٗ أخط٣ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض َٔ د١ٗ ٚايت

اييت تعٜس َٔ َػا١ُٖ ا٭ؾطاز ٗ تٓؿٝص َؿطزات , إٗاضات ٚإعطؾ١

ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ إش أْٗا ايػٝاز ايصٟ ّٓع٘ َٔ ا٫ْع٫م ٗ ا٭عُاٍ 

 اييت تكٛض ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض. 
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 الصحة :ثالثا

ٕ إتػرل ا٫دتُاعٞ اٯخط ايصٟ اغتطاع أ ايكطاع ايكشٞ ٖٛ 

ٜبٌ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ عٔ ططٜل زٚضٙ ٗ ت١٦ٝٗ 

ايهٛازض ايطب١ٝ ٚاـسَات ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ اييت تعس َٔ نطٚضات 

اغتُطاض اؿٝا٠ غٛا٤ يتشكٝل ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ أّ يبًٛؽ ا٭َٔ 

ٚا٫غتكطاض زاخٌ اجملتُع. يصيو ؾكس أزت ايكش١ زٚضا َُٗا ٗ 

 بازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ.إٚٗاض ا٭ثط إت

ؾٗس ايكطاع ايكشٞ ٗ ايعطام خ٬ٍ عكسٟ ايػبعٝٓات  

ٚايجُاْٝٓات ؼػٓا نبرلا ٗ تكسِٜ اـسَات يًُٛاطٌٓ إش بًؼ عسز 

ايػهإ ايصٜٔ وكًٕٛ ع٢ً اـسَات ايكش١ٝ خ٬ٍ سكب١ 

ٔ 78% َٔ غهإ اؿهط 97ٚايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات مٛ  َ %

سَات تكسّ عٔ ططٜل ؾبه١ ٚاغع١ َٔ ٖٚصٙ اـ, غهإ ايطٜـ

بًؼ عسز , إػتؿؿٝات ٚإطانع ايكش١ٝ ٚايعٝازات ايطب١ٝ

َػتؿؿ٢ ٗ سٌ نإ عسز إطانع ايطب١ٝ  217إػتؿؿٝات مٛ 

. (1)عٝازات  403َطنعا أَا ايعٝازات ايطب١ٝ ؾكس بًػت  1394ٖٛ 

ٍ ا٭َط ايصٟ دعٌ إ٪ؾطات ايكش١ٝ تتشػٔ ٚتتكسّ َٚٔ أُٖٗا َع س
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 1989ساي١ عاّ  40ٚؾٝات ا٭طؿاٍ ايطنع يهٌ أيـ ٫ٚز٠ إش بًػت 

ٍ زٕٚ غٔ , 1979ساي١ عاّ  80بعس إٔ ناْت  أَا َ٪ؾط ٚؾٝات ا٭طؿا

 .(1) ساي١ يًُس٠ شاتٗا 120ساي١ بعس إٔ ناْت  60اـاَػ١ ؾكس بًػت 

ٚاْس٫ع سطب  1991ا٭ٚناع اْكًبت ضأغا ع٢ً عكب َٓص عاّ 

دعٌ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ ساي١ َتس١ْٝ دسا َٔ دطا٤  اـًٝر ايجا١ْٝ ٖا

ايتسَرل اؿاقٌ يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ غٛا٤ بكٛض٠ َباؾط٠ َٔ خ٬ٍ ايعًُٝات 

ايعػهط١ٜ أّ بكٛض٠ غرل َباؾط٠ عٔ ططٜل ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ؾُٝا 

يتػذٌ َ٪ؾطات ايكطاع ايكشٞ تطادعا سازا سٝح ؾش١ , بعس

٬ عٔ انؿاض سذِ ايتدكٝكات ا٭ز١ٜٚ ٚإػتًعَات ايطب١ٝ ؾه

إاي١ٝ إٛد١ شلصا ايكطاع َع َػازض٠ ايعسٜس َٔ ايهٛازض ايطب١ٝ 

ٖا أثط بطبٝع١ اـسَات , ا٭دٓب١ٝ ٚايعطاق١ٝ بػبب ا٭ٚناع إأغا١ٜٚ

ايكش١ٝ إكس١َ يًُٛاطٌٓ إش انؿهت إ٪ؾطات ايكش١ٝ َٚٓٗا ظٜاز٠ 

ّ  101يٝبًؼ عسز ٚؾٝات ا٭طؿاٍ ايطنع يهٌ إيـ ٫ٚز٠  ساي١ عا

 128ٗ سٌ اظزاز عسز ٚؾٝات ا٭طؿاٍ زٕٚ غٔ اـاَػ١ يٝبًؼ  1999

َع انؿاض َعسٍ ايعُط إتٛقع عٓس اي٫ٛز٠ , ساي١ عٓس ايػ١ٓ ْؿػٗا

 . (2) 1999غ١ٓ عاّ  59يٝبًؼ 1980غ١ٓ عاّ  65َٔ 
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ْٚتٝذ١ غٝاب ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض اخص ايكطاع  2003بعس ْٝػإ عاّ 

ؾتسٖٛض ا٭َٔ عُل إؿه٬ت , ٝب٘ َٔ ٖصٙ ا٭ٚناعايكشٞ ْك

ايكش١ٝ َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايػًب ٚايٓٗب ٚايتدطٜب يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

شلصا ايكطاع اييت َٔ أُٖٗا ؽطٜب إػتؿؿٝات ٚإداظٕ إدلز٠ 

 ٚغطق١ ايًكاسات ٚا٭دٗع٠ ايطب١ٝ.

نٌ ٖصٙ إؿه٬ت ٚايعٛا٥ل أغُٗت باْتؿاض ا٭َطاض ٚا٭ٚب١٦ 

َا ضاؾكٗا َٔ ظٜاز٠ أعساز ايكت٢ً ٚاؾطس٢ غٛا٤ عٔ ططٜل تس٢ْ َع 

, اـسَات ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ أّ بػبب ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚايعٓـ

ؾكس شنطت إسس٣ ايتكاضٜط ايطب١ٝ إٔ عسز ايٛؾٝات ٗ ايعطام ٜعزاز 

ؾأنجط َٔ ْكـ ايصٜٔ ّٛتٕٛ ٗ , َع ظٜاز٠ ا٫ْٗٝاض ا٭َ ي

إ باٱَهإ إْكاشِٖ ؾُٝا يٛ تٛاؾطت إػتؿؿٝات ايعطاق١ٝ ن

ايهٛازض ايطب١ٝ إتسضب١ َع تٛؾرل ايتذٗٝعات ٚإػتًعَات اي٬ظ١َ 

. نُٔ (1)ؾه٬ عٔ تٛاؾط اٱطاض ا٭َ ي ايػًِٝ يعٌُ ٖصٙ إ٪غػات 

ٖصا اٱطاض أؾاضت ف١ً ٫ْػٝت ايطب١ٝ ايدلٜطا١ْٝ ايكازض٠ عاّ 

ؾدكًا َِٓٗ  634964بًؼ إٍ إٔ عسز ايٛؾٝات ٗ ايعطام قس  2006

, 2003ؾدكا بػبب ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚايعٓـ َٓص عاّ  601627

قس بًؼ  2006أَا ا٭َِ إتشس٠ ؾكس أؾاضت إٍ إٔ عسز ايكت٢ً عاّ 
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, ؾدكًا ٖٚٞ َعتُس٠ ع٢ً إسكا٤ات إػتؿؿٝات ايعطاق١ٝ 34432

 ١ٗ سٌ أٚٗط َػح َؿذلى بٌ ١َُٛٓ ايكش١ ايعا١ٕٝ ٚٚظاض٠ ايكش

إٍ إٔ عسز ايصٜٔ قتًٛا  2007ايعطاق١ٝ ٚإع١ًٓ ْتا٥ذ٘ ْٗا١ٜ عاّ 

 .(1)ؾدل  151000بػبب ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚايعٓـ إػًح قس بًؼ 

اؾاْب ا٭خط ايصٟ ٜبٌ ايتسٖٛض اؿاقٌ بايكطاع ايكشٞ ْتٝذ١ 

غٝاب ا٭َٔ ٚتأثرل شيو ؾُٝا بعس ٗ ايت١ُٝٓ ٖٛ َا أقاب ٖصا ايكطاع 

ٚب يًهٛازض ايطب١ٝ ٚيهٌ ا٫ختكاقات بعس إٔ تًك٢ َٔ ْعٚح ٖٚط

ؾه٬ عٔ َا مت تٓؿٝصٙ , ايعسٜس َِٓٗ ايتٗسٜسات بايكتٌ أٚ اـطـ

َٔ عًُٝات ايكتٌ إػتٗسف شلصٙ ايهٛازض إش أؾاضت ايتكاضٜط إٍ إٔ 

طبٝبًا َٛظعٌ ع٢ً  320عسز ا٭طبا٤ ايصٜٔ تعطنٛا يًكتٌ بًؼ مٛ 

% ٚأطبا٤ 14ْػب١ أطبا٤ اؾطاس١ إش بًػت , كتًـ ا٫ختكاقات

% يهٌ 4ايعٕٝٛ ٚايٓػا١ٝ٥ ٚا٭طؿاٍ ٚا٭عكاب ٚا٭ٚضاّ ايػًطا١ْٝ 

ٗ سٌ ناْت ْػب١ إكتٛيٌ َٔ أطبا٤ اؾٝٓات , َِٓٗ

أَا أطبا٤ ايكًب , % يهٌ اختكام9ٚا٫ختكاقات إؿاب١ٗ مٛ 

ٗ , % ٚنصيو أطبا٤ اؾًس١ٜ ٖٚٞ ايٓػب١ ا٭ق2ٌؾهاْت ْػبتِٗ 

 ناْت ْػب١ أطبا٤ ايكش١ ايعا١َ ٚإكٌُٝ ايسٚضٌٜ قس بًػت سٌ
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 .(1)% ع٢ً ايتٛايٞ %37 7ٚ

ؾه٬ عٔ شيو ٜتبٌ تأثرل ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ ايكش١ عٔ 

ططٜل ايتػرل اؿاقٌ ٗ ايكطاع ايكشٞ َٔ سٝح ايعطا٤ 

ٚاٱَهاْات يٝأخص زٚضا غًبٝا ظاز َٔ ساي١ عسّ ا٫غتكطاض ٚغٝاب 

ٍ ا٭َٔ  ٜٚٛٗط شيو َٔ ظٜاز٠ َعس٫ت ايٛؾٝات يس٣ ايبايػٌ َٔ ايطدا

ٚايٓػا٤ ْتٝذ١ ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ ٚايتؿذرلات ايصٜٔ ِٖ ٗ ايػايب َٔ 

ٌ 81.7أضباب ا٭غط ٚإعًٌٝ يعٛا٥ًِٗ إش بًػت ْػب١ ايطداٍ مٛ  % َكاب

ػب١ ايٓػا٤ 8.7 ٚا٭ٚب١٦ ٚاضتؿاع , (2)% ْٖٞ  ؾه٬ عٔ اْتؿاض ا٭َطاض 

يتهٕٛ ٖصٙ َ٪ؾطات , عاض اـسَات ايطب١ٝ ٚا٭ز١ٜٚ ٚايًكاساتأغ

غًب١ٝ سػبت ع٢ً ايكطاع ايكشٞ ٖا أغِٗ بتٗسٜس ا٫غتكطاض 

ثِ ؾذع ٚسؿع بعض ايٓاؽ ٖٔ ِٖ نُٔ ؾطو١ , ا٫دتُاعٞ

ايؿكطا٤ ٚإعسٌَ ٚشٟٚ ايسخٌ إٓدؿض ي٬ْهُاّ ٚايتعاٜـ َع 

َجٌ اجملُٛعات , ٝـاجملُٛعات اييت تػتدسّ ايعٓـ نٛغ١ًٝ يًع

إػًش١ ٚاٱضٖاب١ٝ ٚعكابات ايػطق١ ٚاـطـ ٚايكتٌ يػطض تٛؾرل 

 ِ ايسخٍٛ اي٬ظ١َ ٚؼػٌ إػت٣ٛ إعاؾٞ ٚتععٜع إَهاْاتٗ
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سَات ايكش١ٝ.   باؿكٍٛ ع٢ً كتًـ اـسَات ٗ َكسَتٗا ـا

إٍ إٔ ايٓٛاّ  2005ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ يعاّ  ١أؾاضت إغذلاتٝذٝ

إش ؾٗست قش١ , ام ّط َطس١ً كاض عػرل٠ايكشٞ ٗ ايعط

ايعطاقٌٝ ْٚٛاَِٗ ايكشٞ تطادعا نبرلا ٚغطٜعا ٖا ظاز َٔ 

سا٫ت اٱقاب١ باٱَطاض ٚغ٤ٛ ايتػص١ٜ نٌ شيو تعأَ َع ايتسٖٛض 

ٚاـطاب ايصٟ أقاب ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًكطاع ايكشٞ ٗ أثٓا٤ اؿطب 

 . (1)ٚبعسٖا 

ؾطات أَٔ اٱْػإ إش تبٌ َٔ ٜ٪نس شيو َا ٚٗط َٔ ْتا٥ر ٕ٪ 

ايسٚض ايصٟ , خ٬ٍ َ٪ؾط زيٌٝ آثاض ؾكسإ أَٔ اٱْػإ ٗ ايعطام

أزاٙ ايكطاع ايكشٞ ٗ ايذلزٟ اؿاقٌ با٭َٔ ؾكس استٌ ؾكسإ 

ٗ سٌ اظزازت ٖصٙ ايٓػب١ ٗ َ٪ؾط , %72ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ْػب١ 

ا١ٜ َٔ ؼكٝل ا٭َٔ اٱْػاْٞ َٔ خ٬ٍ َػأي١ تأٌَ ايع٬ز ٚايٛق

 .(2)% 95.3ا٭َطاض يتبًؼ ْػبتٗا 

ٜتبٌ ٖا تكسّ طبٝع١ ٚسذِ ايسٚض ايصٟ أزاٙ ايكطاع ايكشٞ ٗ 

ؾٓتٝذ١ غٝاب , إٚٗاض اٯثاض إتبازي١ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ٗ ايعطام
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ا٭َٔ ناْت اـػا٥ط إاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اييت أقابت ٖصا ايكطاع ُجٌ 

ؾه٬ عٔ , تعٜٛض ٖصٙ اـػا٥ط عب٦ًا نبرلا ع٢ً ايت١ُٝٓ عٔ ططٜل

ظٜاز٠ ايتسٖٛض ا٭َ ي بػبب تسْٞ ايهؿا٤ات ايطب١ٝ إتدكك١ 

 ٚغٝابٗا اييت تعس َٔ نُٔ كطدات ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ.

 البيئة رابعا:

ٜ٪ثط ا٭َٔ ٗ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ايب١٦ٝ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ تػِٗ ايت١ُٝٓ 

٤ ايصٟ ّاضؽ ٭ْٗا ايٛعا, بتكٜٛض ا٭َٔ عٔ ططٜل ايب١٦ٝ أٜها

اٱْػإ نٌ ْؿاطات٘ زاخًٗا ٖٚٞ ٗ ايٛقت شات٘ إػ٪ٚي١ عٔ تٛؾرل 

ؾإشا َا تػرل ٚدٛزٖا غٝ٪زٟ , نطٚضات اؿٝا٠ َٔ ٖٛا٤ َٚا٤ ٚتطب١

 ٟ شيو إٍ تكٜٛض ا٭َٔ ٚتسَرل ايت١ُٝٓ. تتهح ٖصٙ ايع٬ق١ َٔ إٔ أ

ٚا٭ظَات غٝعٌُ ع٢ً تٗايو ايعٓاق ط تسٖٛض يٮَٔ إتُجٌ باؿطٚب 

ايب١ٝ٦ٝ ٖا ٜ٪زٟ إٍ نعـ قسضتٗا ٗ تٛيٝس إٛاضز ايطبٝع١ٝ اييت تعس 

َكابٌ شيو ؾإ ا٫غتدساّ إؿطٙ يعٓاقط ايب١٦ٝ َٔ , أغاؽ ايت١ُٝٓ

, ادٌ ؼكٝل ايت١ُٝٓ غٝٛيس َؿه٬ت ٚعٛا٥ل تػِٗ باخت٬ٍ ا٭َٔ

ؾٓكل إٝاٙ ٚتسَرل ايذلب١ ؾه٬ عٔ تًٛخ اشلٛا٤ ْتٝذ١ تٛغٝع إؿاضٜع 

اٱْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ نٌ شيو ٜ٪زٟ إٍ إسساخ عسّ ايتٛاظٕ ٗ اؿٝا٠ 

ا٫دتُاع١ٝ ْتٝذ١ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ َع َا ٜطاؾل شيو َٔ أنطاض يكش١ 

اٍ تعطض ا٭َٔ ي٬ْٗٝاض.  اٱْػإ ٖا ٜع ي ظٜاز٠ اسُت
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ٚايت١ُٝٓ  ٗاض ايع٬ق١ بٌ ا٭َٔ  ساي١ ايب١٦ٝ ٗ ايعطام ٚزٚضٖا ٗ ٚإ

ـ ا٫ٖٛاض.تتهح عٔ ططٜل ا ات ػؿٝ ًُٝ ٔ ع  ؿطٚب ٚايٓعاعات ؾه٬ ع

تعس اؿطٚب ٚايٓعاعات َٔ أِٖ َا قٛض ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ 

إش ػ٢ً شيو , ايعطام َع َا قاّ ب٘ َٔ تسَرل يًت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ايب١٦ٝ

عٔ ططٜل ا٫غتدساّ إؿطٙ يٮغًش١ ايتكًٝس١ٜ ٚغرل ايتكًٝس١ٜ 

, بٝٛيٛد١ٝ( إػتدس١َ َٔ قبٌ ايعطام ٚنسٙ, ا١ٜٚنُٝٝ, )١ْٜٚٛ

ؾكس أؾاضت ايتكاضٜط إٍ إٔ نُٝات ايٝٛضاّْٝٛ إٓهب إػتدسّ ٗ 

عٓس اؿطب يٝبًؼ  2003طًٓا اظزاز عاّ  350سطب اـًٝر ايجا١ْٝ بًؼ 

ؾه٬ عٔ إٕ شيو ايتسَرل قس أقاب , (1)طٔ  2200ٚ 1100َابٌ 

َٛقعا ـسَات  18َع ٖصٙ إٛاز ايبايػ١ إكاْع ايعطاق١ٝ اييت تتعاٌَ 

 4َٛقعا ـسَات ا٭غًش١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚ 12ا٭غًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ ٚ

ٖا أز٣ إٍ اْتؿاض ايٓؿاٜات إٓبعج١ عٔ ٖصٙ , َٛاقع يًتكٓٝع ايٟٓٛٚ

ن١ُٝ  1995ا٭غًش١ إش قسضت ايٛناي١ ايسٚي١ٝ يًطاق١ ايصض١ٜ عاّ 

أَا ايٓؿاٜات , طًٓا 763ٚ 613َابٌ إٛاز ايكًب١ اييت ٜتعٌ َعاؾتٗا 
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. تػطب ٖصٙ (1)َذلًا َهعبًا  1462ٚ 662ايػا١ً٥ ؾهاْت َا بٌ 

سع١َ نبرل٠  إٛاز اسسخ ناضث١ ب١ٝ٦ٝ ٚاغع١ نُا ٚأغِٗ بٛٗٛض

َٔ ا٭َطاض َٓٗا ظٜاز٠ سا٫ت اٱقاب١ بايػططإ ٚايعكِ ٚتًـ 

١َٜٛ ٚأَطاض ايه١ًٝ ٚتٗؿِ ايعٛاّ ٚتًـ خ٬ٜا ايسَاؽ ٚا٭ٚع١ٝ ايس

 .(2)اؾٗاظ اشلهُٞ ٚايط١٥ 

ايططٜل اٯخط يتًٛخ ايب١٦ٝ ْتٝذ١ اؿطٚب ٚايٓعاعات نإ َٔ  

خ٬ٍ ا٫غتٗساف إباؾط يًشكٍٛ ايٓؿط١ٝ َٚٓؿآت ايتهطٜط 

إش ؾٗست سطب اـًٝر ا٭ٍٚ , َٚٓكات ايتشٌُٝ ٚايٓاق٬ت ايٓؿط١ٝ

م أنجط َٔ غط 1987 ـ 1984ٚبايتشسٜس إس٠ احملكٛض٠ بٌ عاَٞ 

ْاق١ً ْؿ٘ ٖا ٜع ي إٔ ٬ٌَٜ ا٭طٓإ َٔ  259ْاق١ً َٓٗا  340

يٝأتٞ بعسٖا اغتدساّ ايعطام , (3)ايٓؿ٘ قس تػطبت إٍ إٝاٙ ايعطاق١ٝ 

إش مت  1991يػٝاغ١ ا٭ضض احملطٚق١ خ٬ٍ سطب اـًٝر ايجا١ْٝ عاّ 

 ًَٜٛا ٱطؿا٥ٗا ٚتػطٜب َٔ 258ب٦ط ْؿ٘ استادت إٍ  600سطم مٛ 

٬ٌَٜ بطٌَٝ ْؿ٘ ٗ َٝاٙ اـًٝر َع َا دط٣ َٔ عًُٝات  8إٍ  6
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إسطام ايٓؿ٘ ٚظٜت ايسٜعٍ ٗ اـٓازم نُٔ إطاض اـط١ 

نٌ ٖصا قاز إٍ سسٚخ ناضث١ , ايعػهط١ٜ يتُٜٛ٘ قٛات ايتشايـ

ب١ٝ٦ٝ عٔ ططٜل تًٛخ إٝاٙ بايٓؿ٘ ٚاشلٛا٤ بػشب ايسخإ ا٭غٛز 

ايذلب١ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ اؿطٚب ٚايٓعاعات . مل تػًِ (1)ٚايطشاش إتطاٜط

ؾكس تهطضت َٔ دطا٤ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ ايدل١ٜ بتػرل قؿط٠ ا٭ضض 

ٚتسَرل َػاسات ٚاغع١ َٔ ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ ؾه٬ عٔ تأثط 

 .(2)احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ بايتًٛخ اٱؾعاعٞ ايٓاتر عٔ اؿطب 

ط عٔ تأثرل ا٭َٔ ٗ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ اؿطٚب ٚايٓعاعات ٚٗ

ططٜل ا٫غتٓعاف ايصٟ أقاب َهْٛات ايب١٦ٝ َٔ َا٤ ٖٚٛا٤ ٚتطب١ 

ٖا دعًٗا ت٪زٟ زٚضا غًبٝا ٗ إَهإ بًٛؽ ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ 

خكٛقا ٗ إطاض َػا١ُٖ ايب١٦ٝ بت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ ٚتٛؾرل إٛاضز اي٬ظ١َ 

ٗ ايٛقت شات٘ ؾإٔ ٖصا ايتسٖٛض , يتٓؿٝص اـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

بايب١٦ٝ قس أز٣ إٍ ظععع١ ا٭َٔ بعس إٔ ٖع أضنإ  ايصٟ ؿل

 ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٗ ايعطام.
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نُٔ اٱدطا٤ات ا٭١َٝٓ اييت  1992تعس ع١ًُٝ ػؿٝـ ا٫ٖٛاض عاّ 

 ٘ ٓا٥ٌٚ ي ْؿصٖا ايٓٛاّ ايػابل بعس إٔ عس َٓطك١ ا٭ٖٛاض ٬َشا آَٓا يًُ

ٖصٙ ايع١ًُٝ تطتبت عًٝٗا , ٜعس َعدلًا َٔ إٜطإ ٚإيٝٗا ٚإٔ دع٤ًا َٓٗا

 ٟ آثاض غًب١ٝ َطتبط١ باؾاْب ايب٦ٝٞ ٚا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ. ت٪ز

َٓطك١ ا٫ٖٛاض زٚضا إهابٝا بتدؿٝـ زضدات اؿطاض٠ ٚتٛؾرل ا٭دٛا٤ 

ِ  ايططب١ ايهطٚض١ٜ يعضاع١ بعض أْٛاع ايٓباتات ٗ ايٛقت ْؿػ٘ تػٗ

ؿ١ َٔ ايها٥ٓات  باحملاؾ١ٛ ع٢ً ن١ُٝ إٝاٙ ٚػٗٝع ايب١٦ٝ بأْٛاع كًت

أيـ طٔ َٔ ا٭زلاى  17نُا تكسّ ا٫ٖٛاض يٛسسٖا مٛ , اؿ١ٝ

تاز ايعطام َٔ ا٭زلاى  1993غٜٓٛا يهٔ بعس ػؿٝؿٗا عاّ   12بًؼ ْإ

ٔ 88ؾه٬ عٔ تكسّٗا قكب ايػهط إش تٛؾط , أيـ طٔ ؾك٘ َ %

ٔ َعٌُ قكب ايػهط ٗ قاؾ١ٛ َٝػ تاستٝادا إ َع َا تٛؾطٙ َ

ؾطم عٌُ. نُٔ اٱطاض ا٫دتُاعٞ عًُت ا٫ٖٛاض ع٢ً تؿهٌٝ 

ايتذُعات ايػها١ْٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغؼ ايذلاب٘ ا٭غطٟ ٚايكبًٞ ٖا 

. َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إُٝعات (1)أز٣ إٍ ؼكٝل ا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ ؾٝٗا 

١ اييت تكسَٗا ا٭ٖٛاض ؾإٔ ع١ًُٝ ػؿٝؿٗا أزت بايتأنٝس إٍ عطقً

ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ َٔ خ٬ٍ ايتأثرل ايػًيب اؿاقٌ ٗ اؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ 

ٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ. ٚا٫دتُاع١ٝ ع  ٚا٫قتكاز١ٜ 
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َكابٌ شيو نإ تأثرل ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ عٔ ططٜل ػؿٝـ ا٭ٖٛاض 

, ٖٛ ايتػرل اؿاقٌ ٗ طبٝع١ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚططٜكتٗا يػهإ  ٘ اؿٝا٠ؾانؿاض إػت٣ٛ إعاؾٞ ٚتػرل ِ

ا٭ٖٛاض ظاز َٔ استُا٫ت تطزٟ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚيٛ نُٔ ْطام 

 ٖصٙ إٓطك١ ؾك٘. 

ٜٛٗط ٖا تكسّ إٔ ا٭نطاض بايب١٦ٝ ايعطاق١ٝ عٔ ططٜل اؿطٚب أٚ 

ػؿٝـ ا٭ٖٛاض قس ٚيست تأثرلا َتباز٫ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ 

 بطبٝع١ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ.تأثرلٖا بإٛاضز ا٫قتكاز١ٜ أٚ 

 الدعه احلكومي خامسا:

ٜعس ايسعِ اؿهَٛٞ َٔ إ٪ؾطات ا٫دتُاع١ٝ اييت ّهٔ َٔ  

خ٬شلا ٬َس١ٛ ايتأثرل إتبازٍ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ ؾٗٛ إسس٣ ايٛغا٥ٌ 

اييت تطبكٗا اؿهَٛات يػطض ؼػٌ إػت٣ٛ إعاؾٞ يتتؿاز٣ 

ساي١ نطٚض١ٜ ٚا٫غتػٓا٤ عٓ٘ ئ ٖا دعً٘ , ٚقٛع ا٭ظَات َػتكب٬

ٜتِ إ٫ بعس تٛؾرل ايبسٌٜ إٓاغب ايصٟ ٜ٪َٔ سٝا٠ نط١ّ يًُٛاطٌٓ 

 ٚبايتشسٜس ايؿكطا٤ ٚشٟٚ ايسخٌ إٓدؿض.

ايعطام ساي٘ ٗ شيو ساٍ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ اييت تطبل بطاَر 

ايسعِ اؿهَٛٞ خكٛقا بعس َا تعطض ي٘ ايعطاقٕٝٛ َٔ ٬ٜٚت 

ت ا٫قتكاز١ٜ اييت َذًُٗا ظازت َٔ تٗايو اؿطٚب ٚايعكٛبا
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إش , ايكسضات ٚاٱَهاْات إٛدٛز٠ يس٣ إٛاطٔ ٚا٭غط٠ ايعطاق١ٝ

أخص ايسعِ اؿهَٛٞ اػاٌٖ ا٭ٍٚ َباؾط عٔ ططٜل ايبطاق١ 

ؼ١ًٜٝٛ  تايت١ُٜٝٓٛ ٚبطاَر ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ َٚا تكسَ٘ َٔ َسؾٛعا

 ؿتكات ايٓؿط١ٝ ٚايهٗطبا٤.ٚايجاْٞ زعِ غرل َباؾط ُجٌ بأغعاض إ

ْكط١ ؼٍٛ ٗ إطاض ايسعِ  2003ؾهًت َطس١ً َا بعس عاّ  

اؿهَٛٞ إش ساٚيت غًط١ ا٥٫ت٬ف إيػا٤ ٖصا ايسعِ يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ 

إ٫ أْٗا مل , ٚاحملطٚقات نذع٤ َٔ غٝاغ١ اٱق٬ح ا٫قتكازٟ

تتدص َجٌ ٖصٙ اـط٠ٛ بٓا٤ً ع٢ً ؼصٜطات قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ إٔ 

١ ا٥٫ت٬ف ٖٞ ق٠ٛ قت١ً بايتايٞ ؾُجٌ ٖصا اٱدطا٤ غٝعٜس َٔ غًط

ا٭َط ايصٟ دعًٗا تٓكٌ ٖصا إًـ يًشه١َٛ , ايػهب ايؿعيب نسٖا

ايعطاق١ٝ يتتدص ع٢ً عاتكٗا تٓؿٝص بطْاَر تكًٝل ٚإيػا٤ ايسعِ 

اؿهَٛٞ ٗ اجملا٫ت اييت شلا َػاؽ َباؾط عٝا٠ إٛاطٌٓ 

٠ ايؿكط ٖٚٞ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٚأغعاض ٚعٛا٥ًِٗ ايصٜٔ ِٖ ؼت ٚطأ

تُج١ً بؿبه١ إؿتكات ايٓؿط١ٝ ؾه٬ عٔ إسؾٛعات ايتش١ًٜٝٛ إ

 .(1)اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

خ٬ٍ سكبيت ايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات ٚع٢ً ايطغِ َٔ اؿطب اييت 
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ٖٛ ؾٗسٖا عكس ايجُاْٝٓات قسَت اؿه١َٛ ايسعِ يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚ

, َا نإ َتٛاؾكا َع ْٗذٗا باحملاؾ١ٛ ع٢ً ايُٓ٘ ا٫غت٬ٗنٞ

ؾه٬ عٔ إٔ تكسِٜ ٖصا ايسعِ قس أغِٗ با٫غتكطاض ايٓػيب 

 يًُػت٣ٛ إعاؾٞ َٔ خ٬ٍ تأٌَ إٛاز ايػصا١ٝ٥ ايهطٚض١ٜ.

ٚبسا١ٜ تطبٝل ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ ا٭َط ايصٟ  1990َٓص أب  

َاز٠  25إ ٜكسّ أنجط َٔ أغِٗ بتكًٝل ٖصا ايسعِ ؾبعس إٔ ن

غصا١ٝ٥ َع َا تٛؾطٙ ا٭غٛام إطنع١ٜ َٔ نِ ٖا٥ٌ َٔ ايػًع 

َٛاز قكٛض٠ نُٔ إطاض َا ٜعطف  9انؿهت إٍ , إسع١َٛ

اييت تعس نطٚض١ٜ ٫غتُطاض اؿٝا٠ ٚتٛؾرل , (1)بايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ 

اؾع٤ إِٗ َٔ ايػصا٤ ٭ندل ؾطو١ َٔ ايػهإ يتؿهٌ ْٛاَا 

, ا شا تأثرل إهابٞ َٚؿٝس يًتعٚز بإٛاز ايػصا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝغصا٥ٝ

ٚيٝكبح إسس٣ ايسعا٥ِ ا١ُٕٗ ٗ احملاؾ١ٛ ٚيٛ بؿهٌ ْػيب ع٢ً 

َع نٌ ٖصا مل ٜػتطع ايعطام , ا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ

خ٬ٍ َطس١ً ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ َٔ ت٬ٗ سسٚخ ٚاْتؿاض غ٤ٛ 

اطٌٓ ٜؿهًٕٛ اؿًك١ اشلؿ١ َٔ ْاس١ٝ % َٔ ا50ٕٛايتػص١ٜ إش بكٞ 

ٚايسٚا٤  ايػصا٤ َكابٌ ست٢ بعس تٓؿٝص بطْاَر ايٓؿ٘, ا٭َٔ ايػصا٥ٞ

 2002إش أؾاضت تكاضٜط بطْاَر ايػصا٤ ايعإٞ يعاَٞ , 1997عاّ 
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ايعطاقٌٝ بكٛض٠ ض٥ٝػ١ ع٢ً ْٛاّ ايبطاق١  إٍ اعتُاز 2003ٚ

اؿه١َٝٛ إكس١َ  إػاعسات عٔ ايت١ُٜٝٓٛ ٫ٚ ّهِٓٗ ا٫غتػٓا٤

 .(1)ٗ ٖصا اجملاٍ 

َا ٜ٪نس شيو ٖٛ إٔ ايعا١ً٥ ايعطاق١ٝ ناْت تٓؿل سٛايٞ ْكـ 

% عٓس بسا١ٜ ايعكٛبات 61زخًٗا ع٢ً إٛاز ايػصا١ٝ٥ اظزاز يٝبًؼ 

يٝعٛز ٜٚٓدؿض َط٠ أخط٣ إٍ , 1993ا٫قتكاز١ٜ بايتشسٜس بعس عاّ 

ْاَر ايٓؿ٘ َكابٌ َا نإ عًٝ٘ قبٌ َطس١ً ايعكٛبات عٓس تٓؿٝص بط

 .(2)ايػصا٤ ٚايسٚا٤ 

ْٚتٝذ١ ايهػ٘ إتٛاقٌ َٔ قبٌ قٓسٚم ايٓكس  2003بعس عاّ  

ايسٚيٞ ٚايسٍٚ إام١ إؿطؾ١ ع٢ً بطْاَر اٱق٬ح ا٫قتكازٟ ٗ 

ؾه٬ عٔ , ايعطام َٔ أدٌ تكًٝل ايسعِ اؿهَٛٞ ٚإيػا٥٘

تكازٟ ايتسٖٛض اؿاقٌ ٗ اؾاْب ا٭َ ي ٚعسّ ا٫غتكطاض ا٫ق

ا٭َط ايصٟ اْعهؼ ع٢ً , ٚا٫دتُاعٞ ٚاضتؿاع أغعاض إٛاز ايػصا١ٝ٥

سذِ ايتدكٝكات إاي١ٝ إكس١َ يدلْاَر ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ اييت 

( ؾبعس إٔ اغتُطت ايتدكٝكات إاي١ٝ 30تٛٗط َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ )

عٓس  2005ٚ 2004إٛد١ٗ يدلْاَر زعِ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ يعاَٞ 
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أّ نٓػب١ إٍ ايٓؿكات اضب غٛا٤ َٔ سٝح ايك١ُٝ َػت٣ٛ َتك

بٓػب١ تػرل  2006ايعا١َ, انؿض سذِ ٖصٙ ايتدكٝكات عاّ 

% ٖا دعٌ ْػبتٗا إٍ ايٓؿكات ايعا١َ تٓدؿض إٍ 20غايب١ بًػت 

إش انؿض َكساض ايسعِ  2007ايٓكـ تكطٜبا, اؿاٍ مل ىتًـ عاّ 

%َٔ 9.6ؿهٌ ْػب١ % ي1.2ٝؾهاْت ْػب١ ايتػرل َكساضا غايبا بًؼ 

ايٓؿكات ايعا١َ. ؾه٬ عٔ إٔ ايتسٖٛض ا٭َ ي ٚساي١ عسّ ا٫غتكطاض 

قس ظازت َٔ ا٭عبا٤ إٛد١ٗ نس ايت١ُٝٓ عٔ ططٜل ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ 

 6.30إش اضتؿعت تهايٝـ إٜكاٍ َؿطزات ٖصٙ ايبطاق١ يتبًؼ مٛ 

دعًٗا  ز٫ٚضات ٱٜكاٍ َا قُٝت٘ ز٫ٚض ٚاسس َٔ إٛاز ايػصا١ٝ٥ ٖا

, ٗ إكابٌ تعس ايبطاق١ (1)عاي١ٝ َكاض١ْ بإكاٜٝؼ ايعا١ٕٝشات تهًؿ١ 

ايت١ُٜٝٓٛ نإسس٣ اٱدطا٤ات ا٫قتكاز١ٜ عا٬َ َُٗا ٗ ؼكٝل 

ا٭َٔ ْتٝذ١ تأَٝٓٗا يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ ٭بٓا٤ اجملتُع ناؾ٘ خكٛقا 

ايؿكطا٤ ٚشٟٚ ايسخٌ إٓدؿض إش بٌ َ٪ؾط ؼكٝل أَٔ اٱْػإ إٔ 

 .(2)% ٗ ؼكٝل أَٔ اٱْػا97.9ٕدٛز ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٜػِٗ بٓػب١ ٚ
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 (30) دسٍٚ

 ايسعِ اؿهَٛٞ يٓٛاّ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ْٚػبتٗا إٍ ايٓؿكات ايعا١َ

 2007 ـ 2004يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٝاض ز٫ٚض

 ايػٓٛات

 إتػرلات

2004 2005 2006 2007 

 3.19 3.23 4.03 4.13 ؽكٝكات ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ

 9.6 10.7 21.2 31.7 ايعا١َ ايٓؿكات إٍْػبتٗا 

, 2006, 2005إٛاظْات ايعا١َ يٮعٛاّ , : ٚظاض٠ إاي١ٝإكسض

 قؿشات َتعسز٠ , 2008, 2007

 

ٖٛ اسس أٚد٘ تأثرل  ١ٜتبٌ َٔ شيو إٔ إيػا٤ ايبطاق١ ايتُٜٛٓٝ

بعس إٔ تتعُل ايت١ُٝٓ ٗ ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ إؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ 

اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ بػبب ايٓكل اؿاقٌ با٭َٔ ايػصا٥ٞ َٚٔ قبً٘ 

بإػت٣ٛ إٔعاؾٞ ايصٟ ٧ٜٝٗ ا٭دٛا٤ إػبب١ يتكٜٛض ا٭َٔ 

ٚا٫غتكطاض. ٗ سٌ إٔ اغتُطاض زعِ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٚبايصات 

ؾه٬ عٔ أْ٘ هعٌ فاٍ , يًؿكطا٤ ٜػاعس ع٢ً اغتتباب ا٭َٔ
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ٛاطٌٓ َٔ شٟٚ ايسخٌ إٓدؿض ٚايؿكطا٤ سانطًا إؿاضن١ يًُ

بعس إٔ ٜتععظ يسِٜٗ ايؿعٛض باٖتُاّ , باـط٘ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ

 ايسٚي١ بأسٛاشلِ. 

غٝاغ١ زعِ إؿتكات ايٓؿط١ٝ ٖٞ َٔ إدطا٤ات ايسعِ  

اؿهَٛٞ إش تكسّ ايسٚي١ إؿتكات ايٓؿط١ٝ َٔ بٓعٜٔ قػٔ ٚعازٟ 

يػاظ ؾه٬ عٔ ايٓؿ٘ ا٭بٝض ٚايػاظ ايػا٥ٌ بأغعاض قس ٫تكٌ ٚظٜت ا

اشلسف َٔ شيو ٖٛ تٝػرل غبٌ ايعٝـ , إٍ ْكـ تهايٝـ اٱْتاز

يًؿطو١ ا٭ٚغع َٔ شٟٚ ايسخٌ إٓدؿض ٚايؿكطا٤ يتػاعسِٖ ٗ 

ايصٟ غٝعٜس بسٚضٙ َٔ , ٚبًٛؽ ا٭َٔ ٞؼكٝل ا٫غتكطاض ا٫دتُاع

َر ٚاـط٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َؿاضن١ اؾُٝع ٗ تٓؿٝص ايدلا

 ع٢ً سس غٛا٤.

ايتػٝرل ايصٟ سكٌ ٗ إطاض ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ إتُج١ً  

, 2003باٱق٬ح ا٫قتكازٟ ٚا٫ْتكاٍ إٍ اقتكاز ايػٛم بعس عاّ 

ؾه٬ عٔ َا ضاؾل شيو َٔ تؿؿٞ ايؿػاز اٱزاضٟ ٚإايٞ ٚعًُٝات 

ٓٗا ايكطاع ايٓؿطٞ َٚا ايػًب ٚايٓٗب ٚايتسَرل يًكطاعات ناؾ١ َ

ا٭َط ايصٟ دعٌ , ٜعاْٝ٘ َٔ عًُٝات تٗطٜب يًٓؿ٘ اـاّ َٚؿتكات٘

يًُؿتكات إتعأَ َع تسٖٛض  َٔ ايكعب عًٝ٘ َٛاد١ٗ ايطًب إتعاٜس
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اـسَات ٚٗ َكسَتٗا ايهٗطبا٤ إش بًؼ سذِ ايطًب ع٢ً إؿتكات 

ٕ ايطاق١ )ًَٕٝٛ طٔ( ٗ سٌ أ 18.150ؾك٘ مٛ  2005ايٓؿط١ٝ يعاّ 

ايٓكل اؿاقٌ مت تعٜٛه٘ , (1))ًَٕٝٛ طٔ(  16.450اٱْتاد١ٝ بًػت

َٔ بطْاَر ايسعِ  نذع٤ ا٫غترلازات ططٜل َٔ قبٌ اؿه١َٛ عٔ

( 31ايصٟ ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ), اؿهَٛٞ يًُؿتكات ايٓؿط١ٝ

َبايؼ  2006ٚ 2005ٚ 2004إش بًؼ سذِ ايسعِ اؿهَٛٞ يٮعٛاّ 

تٗا إٍ ايٓؿكات ايعا١َ قس انؿهت بكٛض٠ إ٫ إٔ ْػب, َتكاضب١

بعس  2006% عاّ 9.5انؿهت إٍ  2004%عاّ 19تسضه١ٝ إش بًػت 

 %. 12.8مٛ  2005إٔ ناْت عاّ 
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 (31اؾسٍٚ )

 ايسعِ اؿهَٛٞ يًُؿتكات ايٓؿط١ٝ ْٚػبتٗا إٍ ايٓؿكات ايعا١َ

 2007 ـ 2004يًُس٠ 

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ( ـ)ًَٝاض ز٫ٚض 

 ايػٓٛات

 اتإتػرل

2004 2005 2006 2007 

ايسعِ 

 اؿهَٛٞ

2.48 2.44 2.86 0.31 

 إٍ تٗاْػب

ايٓؿكات 

 ايعا١َ

19.0 12.8 9.5 0.9 

, 2006, 2005إٛاظْات ايعا١َ يٮعٛاّ , إكسض: ٚظاض٠ إاي١ٝ

 قؿشات َتعسز٠, 2008, 2007

 

انؿهت ق١ُٝ ايسعِ اؿهَٛٞ إدكك١  2007َع سًٍٛ 

% يتؿهٌ ْػبتٗا إٍ 890ػب١ تػرل غايب١ بًػت يًُؿتكات ايٓؿط١ٝ بٓ

% ٖٚٛ َا دا٤ َتٛاؾكا َع تٓؿٝص بطْاَر تكًٌٝ 1ايٓؿكات ايعا١َ أقٌ َٔ 
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اـاّ  عًُٝات تٗطٜب ايٓؿ٘ ايسعِ اؿهَٛٞ اشلازف إٍ اؿس َٔ

بٌ ايعطام ٚزٍٚ  ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايؿطم ٗ ا٭غعاض َٚؿتكات٘

اغ١ اٱق٬ح ا٫قتكازٟ ٚإٔ شيو ٜعس دع٤ًا َٔ غٝ, اؾٛاض

 ٚؽؿٝض ايسٜٕٛ ايعطاق١ٝ.

ضاؾل غٝاغ١ تكًٌٝ ايسعِ اؿهَٛٞ إتُج١ً باضتؿاع أغعاض  

إؿتكات ايٓؿط١ٝ ٚٗٛض َ٪ؾطات تسٍ ع٢ً عسّ ا٫غتكطاض ٚتكٜٛض 

ا٭َٔ ايٓاػ١ عٔ ايتأثرلات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ شلصٙ ايعٜاز٠ 

إش بٌ نعـ , خٌ إٓدؿضخكٛقا ع٢ً ايطبكات ايؿكرل٠ ٚشٟٚ ايس

 ٘ ايكسض٠ ٗ إهاز اؿًٍٛ إٓاغب١ ٕعاؾ١ تٗطٜب ايٓؿ٘ َٚؿتكات

ٚنصيو اؿاٍ ٗ َعاؾ١ ايؿػاز اٱزاضٟ ٚإايٞ إتؿؿٞ ٗ اغًب 

ؾه٬ عٔ إٔ اؿه١َٛ َٚٔ خ٬ٍ ضؾعٗا أغعاض , َؿاقٌ ايسٚي١

زٚض احملتهط يًكطاع ايٓؿطٞ ؾٗٞ سسزت  إؿتكات قس َاضغت

عاض اييت تطٜسٖا زٕٚ إٔ تٛؾط اٱدطا٤ات ٚايٛغا٥ٌ إٓاغب١ ٚاييت ا٭غ

ٛاد١ٗ َجٌ ٖصٙ ايٛطٚفتػاعس شٟٚ ايسخٌ إٓدؿض ٚا  . (1)يؿكطا٤ ٗ َ

إٕ تٓؿٝص إدطا٤ات ضؾع ايسعِ ٭غعاض إؿتكات ايٓؿط١ٝ ضاؾك٘ 

ا بإػت٣ٛ ايعاّ يٮغعاض إتعأَ َع اْتؿاض ايبطاي١ ٚايؿكط عاضتؿا
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ٚا٫دتُاعٞ بٌ ؾطو١  عٛضا بعسّ ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟٖا ٚيس ؾ

ٚاغع١ َٔ ا٭ؾطاز ٚايعٛا٥ٌ يٝعٜس شيو َٔ استُا٫ت اٱخ٬ٍ با٭َٔ. 

تأنٝسا شلصا ؾكس تػرل ِ٘ اٱْؿام ايعا٥ًٞ إش انؿهت ْػب١ 

% 50ايتدكٝكات إاي١ٝ َٔ زخٛشلا إٛد١ٗ يًػًع ٚإٛاز ايػصا١ٝ٥ َٔ 

ظٜاز٠ ايتدكٝكات إاي١ٝ إسؾٛع١ يًطاق١ َٔ % َكابٌ 33يتكٌ إٍ 

أٟ إٔ َعسٍ ايتػرل ٗ اٱْؿام ايػصا٥ٞ قس انؿض , %33% إٍ 11

% ٗ سٌ إٕ َعسٍ ايتػرل يٲْؿام ع٢ً 34بٓػب١ تػرل غايب١ بًػت 

 .(1)% 200ايطاق١ اظزاز بٓػب١ تػرل بًػت 

بٝا َكابٌ شيو ؾإ ؽؿٝض زعِ إؿتكات ايٓؿط١ٝ ٜ٪زٟ زٚضا اها

يًت١ُٝٓ سٝح اضتؿاع ا٭غعاض ٜع ي إْٗا٤ سا٫ت تٗطٜب ايٓؿ٘ اـاّ 

َٚؿتكات٘ َع َا ٜطاؾل شيو َٔ تكًٌٝ تؿٖٛات ا٭غعاض اؿاق١ً شلصٙ 

ؾه٬ عٔ اْ٘ ٜ٪زٟ إٍ تؿعٌٝ غٝاغ١ تطؾٝس ا٫غت٬ٗى , إؿتكات

َع َا ٜطاؾل شيو َٔ تكًٌٝ يٮعبا٤ إًكا٠ ع٢ً إٛاظْات اؿه١َٝٛ 

 .(2)ع٢ً ايت١ُٝٓ  َٚٓٗا

ٜتهح ٖا تكسّ إٕ غٝاغ١ تكًٌٝ ايسعِ اؿهَٛٞ ٭غعاض 
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إؿتكات ايٓؿط١ٝ إشا مل تطاؾكٗا إدطا٤ات ٚبسا٥ٌ َٓاغب١ تػِٗ 

خكٛقا َٔ ايؿكطا٤ ٚشٟٚ , بإعاز٠ ايجك١ بٌ إٛاطٌٓ ٚاؿه١َٛ

ايسخٍٛ إٓدؿه١ ؾإ ايٓتا٥ر غتهٕٛ عهػ١ٝ سٝح ا٫خت٬ٍ 

١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ غٝ٪زٟ إٍ عسّ ايتٛاظٕ با٭َٔ بايكسضات ا٫قتكاز

ع٢ً ايطغِ ٖا تهٝؿ٘ ٖصٙ ايػٝاغ١ َٔ أَٛاٍ ْتٝذ١ , ٚا٫غتكطاض

إ٫ إٔ خػا٥طٖا ا٫دتُاع١ٝ أندل َٔ , تطؾٝكٗا يًسعِ اؿهَٛٞ

 أضباسٗا إاي١ٝ. 

ع٢ً  تعس ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ َٔ اٱدطا٤ات اييت تعٌُ 

ؾٓتٝذ١ َا سسخ ٗ أثٓا٤ عاّ , ؼكٝل ايتٛاظٕ بٌ ا٭َٔ ٚايت١ُٝٓ

ٚبعسٙ َٔ عًُٝات ايػًب ٚايٓٗب ٚغٝاب ا٭َٔ ؾه٬ عٔ  2003

, ايؿػاز اٱزاضٟ ٚإايٞ إتعأَ َع ايتػٝرل ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ

اؿه١َٛ اؽاش تسابرل تػِٗ باؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ  َٔ تطًب ا٭َط

 بصٙ اٱدطا٤ات ٚايتسابرل شات ؾاع١ًٝ ٗ اغتٝعاع٢ً إٔ تهٕٛ ٖ

قس تسؾعِٗ أسٛاشلِ  اندل عسز ٖهٔ َٔ ايؿكطا٤ ٚاحملطٌَٚ ايصٜٔ

إذلز١ٜ ي٬ْهُاّ إٍ ضٖ٘ اؾط١ّ ٚاٱضٖاب ٖٚٞ َٔ أٍٚ  إعٝؿ١ٝ

  َع إْٗا َٔ عٛا٥ل ايت١ُٝٓ. َكٛنات ا٭َٔ

ر دا٤ تؿهٌٝ ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً أغاؽ بطْاَ
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يتهٕٛ , ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ إعٍُٛ ب٘ خ٬ٍ سكب١ ايٓٛاّ ايػابل

ٖصٙ ايؿبه١ أسس ا٭ٚد٘ ا٭غاغ١ٝ ا١ُٕٗ يًسعِ اؿهَٛٞ ؾٗٞ 

تهِ بٌ ثٓاٜاٖا ايؿطو١ اشلؿ١ َٔ أبٓا٤ اجملتُع يتػاعسِٖ ٗ 

َٚا ٜطاؾكٗا َٔ , اٱق٬ح ا٫قتكازٟ ػاٚظ اٯثاض اؾاْب١ٝ يع١ًُٝ

هَٛٞ نُٔ إطاض ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٚأغعاض تكًٌٝ ايسعِ اؿ

إش سلًت ٖصٙ ايؿبه١ ؾ٦ات قسز٠ ِٖ إعاقٕٛ , إؿتكات ايٓؿط١ٝ

% 26% ٚايعذع٠ ْٚػبتِٗ ناْت 28.1مٛ  ايصٜٔ بًػت ْػبتِٗ

نصيو أقشاب ايسخٍٛ إٓدؿه١ ٚايعاطًٕٛ عٔ ايعٌُ إش بًػت 

 2006ٓص عاّ . بسأت ْؿاطٗا َ(1)% ع٢ً ايتٛايٞ 22.2% 23.7ْٚػبتِٗ 

ع٢ً إٔ ٜػتؿٝس َٓٗا أنجط َٔ ًَٕٝٛ عا١ً٥ أَا ؽكٝكاتٗا إاي١ٝ 

 808ًَٕٝٛ ز٫ٚض اظزازت يتكٌ إٍ  360مٛ  2006ؾكس بًػت عاّ 

 .(2)% 124بٓػب١ تػرل بًػت  ٬َ2007ٌٜ ز٫ٚض عاّ 

تكسّ ايؿبه١ زعُٗا بططا٥ل كتًؿ١ يًُٛاطٌٓ ؾٗٓاى اٱعاْات  

, ُهِٓٗ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً أدٗع٠ تعٝس تأًِٖٝٗايٓكس١ٜ يًُعاقٌ يت

َع تكسّٗا إٓح ايكػرل٠ ٕػاعس٠ شٟٚ ايسخٌ إٓدؿض يًبس٤ بإْؿا٤ 

َٔ داْب آخط , َؿاضٜع تػِٗ بتٛؾرل ايسخٌ إٓاغب ٚؾطم ايعٌُ

                                         

. 
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تكسّ ايؿبه١ خسَات تؿػ١ًٝٝ َٓٗا ايتسضٜب إٗ ي ٚت١ُٝٓ إٗاضات 

و ؾٗٞ تٛيس ؾعٛضا يس٣ ؾه٬ عٔ نٌ شي, ٚايٛغاط١ ايتؿػ١ًٝٝ

ا٭ؾطاز ٚايعٛا٥ٌ إػتؿٝسٜٔ بإٔ ايسٚي١ تػع٢ يتٛؾرل غبٌ ايعٝـ 

. طبكا شلصا ؾإ أٟ تكًٝل أٚ إيػا٤ يدلْاَر ؾبه١ (1)ايهطِٜ شلِ

اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ غٝ٪زٟ شيو إٍ تٛغٝع زا٥ط٠ اؿطَإ ٚايؿكط 

زيٌٝ ُاؾٝا َع شيو اٚٗط َ٪ؾط , ٖا ٜ٪ثط ٗ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

عٛاٌَ ؼكٝل ا٭َٔ اٱْػاْٞ إٍ إٔ ْٛاّ ؾبه١ اؿُا١ٜ 

 . (2)ؼكٝل ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٗ ايعطام % 84.5ٗا٫دتُاع١ٝ استٌ ْػب١ 

ٜتهح َٔ شيو إٔ ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ ٚتٛغٝع عٌُ ؾبه١ اؿُا١ٜ 

ا٫دتُاع١ٝ ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٭َٔ عٔ ططٜل إبعاز ؾطو١ ايؿكطا٤ 

اّ يٮعُاٍ غرل إؿطٚع١ ٚاؾط١ّ بعس إٔ ٜٛؾط ٚإعسٌَ َٔ ا٫ْهُ

ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإ إػا١ُٖ بتشػٔ , شلِ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايسخٍٛ

إػت٣ٛ إعاؾٞ شل٪٤٫ ٜعٜس َٔ ؾطم َؿاضنتِٗ ٗ ايت١ُٝٓ اييت 

 إشا َا ؼككت ٜع ي بًٛؽ ايطؾا١ٖٝ ٚا٫غتكطاض ٚا٭َٔ.

                                         

. 
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 املصادر

ا٭غباب ايعٛاقب ٚاٱق٬ح  يؿػاز ٚاؿهِا, غٛظإ ضٚظ نطَإ.أ .1

 .(2003, ا٭١ًٖٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, )ا٭ضزٕ

تط١ْ َطنع ايعطام , ت١ُٝٓ ٚإعاز٠ بٓا٤ ا٫قتكاز ايعطاقٞ, أٚظيٛ. اْٚط .2

 (.2006, َطنع ايعطام يٮعاخ, بػساز, يٮعاخ )ايطبع١ ا٭ٍٚ

تط١ْ غعٝس , اقتكازٜات اؿطب ٚايسؾاع, بانُإ ٚنٓعبطٜر ٚغً. باف .3

زا٥ط٠ ايؿ٪ٕٚ , )بػسازباغٌ ايبػتاْٞ , َطادع١ ز, عبٛز ايػاَطا٥ٞ

 .(1987, ايجكاؾ١ٝ

ايتػًح ْٚعع ايػ٬ح , ايؿؿاؾ١ٝ ٗ زٚض٠ سٝا٠ ايػ٬ح, بطًَٚٞ. َاضى ٚآخطٕٚ .4

ايهتاب ايػٟٓٛ , َعٗس غتٛنٗٛمل ٭عاخ ايػ٬ّ ايسٚيٞ, ٚا٭َٔ ايسٚيٞ

َطنع زضاغات ايٛسس٠ , تتط١ْ سػٔ سػٔ ٚآخطٜٔ )برلٚ, 2006

 (.2006, ايعطب١ٝ

داَع١ ْاٜـ , ايؿػاز ٚاؾط١ّ ا١ُٕٛٓ )ايطٜاض, ٌقُس ا٭َ .ايبؿطٟ .5

 .(2007, ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

تط١ْ فس , اؿطب ٚا٫ست٬ٍ ٗ ايعطام, دُٝؼ ٚغًٌٝ ْاٖٛضٟ بٍٛ. .6

 (.2007, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, ايؿطع )برلٚت

ٗ ايتػًح , ايطاق١ ٚا٭َٔ ا٭بعاز اٱق١ًُٝٝ ٚايعا١ٕٝ, ا٬َٝبرلْتػهٞ. ن .7
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, َعٗس غتٛنٗٛمل ٭عاخ ايػ٬ّ ايسٚيٞ, ْٚعع ايػ٬ح ٚا٭َٔ ايسٚيٞ

َطنع , تط١ْ عُط ا٭ٜٛبٞ ٚآخطٜٔ )برلٚت, 2007ايهتاب ايػٟٓٛ 

 (.2007, زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

, ْعع ايػ٬ح ٚا٭َٔ ايسٚيٞايتػًح ٚ, إرلاخ, َكس١َ ايعطام, ايٝػٕٛ. ًٝعب .8

تط١ْ , 2004ايهتاب ايػٟٓٛ , َعٗس غتٛنٗٛمل ٭عاخ ايػ٬ّ ايسٚيٞ

 .(2004, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, ٔ )برلٚتٜسػٔ سػٔ ٚآخط

اعُاض ايعطام ايتذطب١ ٚايتطًعات ٗ , دعؿط. دعؿط نٝا٤ ْٚعُإ ايٓعُٝٞ .9

بعس إْٗا٤ ا٫ست٬ٍ  بطْاَر ٕػتكبٌ ايعطام, دعؿط نٝا٤ دعؿط ٚآخطٜٔ

 (.2005, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, )برلٚت

زاض , )َكطنتاب إعاضف ايعًُٞ, ايتًٛخ ايب٦ٝٞ, ز.سػٔ أٓس سػٔ. .10

  .(2001, إعاضف

زاض ايطٚاز , ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ )بػساز, ز. قاحل ٜاغط سػٔ. .11

 .(2006, إعزٖط٠

اض عػهط٠ اجملتُع ٗ ايهٝإ زٚاؾع ٚآث, ٓع٠. ز. إبطاِٖٝ َكعب .12

 (. 2003, بٝت اؿه١ُ, ايكْٗٝٛٞ )بػساز

زاض , ايعطام َؿه٬ت اؿانط ٚخٝاضات إػتكبٌ )برلٚت, ز. ع٢ً سٓٛف. .13

 .(2000, ايهٓٛظ ا٭زب١ٝ

َطنع , ا٭َٔ إا٥ٞ ايعطبٞ ايٛاقع ٚايتشسٜات )برلٚت, ز. َٓصض. خساّ .14

 (.2001, زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

َطنع , ايسٚض ايكْٗٝٛٞ ٗ است٬ٍ ايعطام )بػساز, ٗسٟ سػٔاـؿادٞ. َ .15

  .(2008, ايعطام يًسضاغات
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عامل ايهتاب , ايت١ُٝٓ ٚايتدطٝ٘ ا٫قتكازٟ )اضبس, خًـ. ز. ؾًٝح سػٔ .16

 .(2006, اؿسٜح

إٛاضز , ٜٔٗ َاٜهٌ ضٚؽ ٚآخط, يع١ٓ إٛاضز ايطبٝع١ٝ, ضٚؽ. َاٜهٌ .17

ا٭١ًٖٝ يًطباع١ , ؾ٪از غطٚدٞ )ا٭ضزٕتط١ْ , ايطبٝع١ٝ ٚايٓعاعات إػًش١

 .(2005, ٚايٓؿط

, نٛنب ا٭ضض ٗ ساي١ خطرل٠ ٚاؾٓؼ ايبؿطٟ َٗسز, دٍٛ ضٚؾط. .18

 .(2008, َطنع اؾعٜط٠ يًسضاغات, تط١ْ ضؾٝس أبٛ ْٛض )قطط

نطٚض٠ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ يتؿعٌٝ , ايػاَطا٥ٞ. ٖٓا٤ عبس ايػؿاض .19

ض١ٜ٩ ٗ َػتكبٌ , ٗ ز. تكٞ عبس غامل ٚآخطٜٔ, طاما٭ْؿط١ ايت١ُٜٛٓ ٗ ايع

 (.2007, َطنع ايعطام يًسضاغات, بػساز, ا٫قتكاز ايعطاقٞ )ايطبع١ ايجايج١

ٗ ازٚاضز َٛضٜؼ , قس١َ إٛاضز ايطبٝع١ٝ ْع١ُ أّ ْك١ُ, بٍٛ. غتٝؿٓع .20

, )بػساز اٱغذلاتٝذ١ٝتط١ْ َعٗس ايسضاغات , ايٓؿ٘ ٚا٫غتبساز, ٜٔٚآخط

 .(2007 اٱغذلاتٝذ١ٝسضاغات َعٗس اي

اؿهِ ايسّكطاطٞ ايكاحل إهٕٛ ايط٥ٝػٞ يٲق٬ح , ز. .دٕٛ غٛيٝؿإ. .21

, َطنع إؿطٚعات ايسٚي١ٝ اـاق١, ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ )ْٜٝٛٛضى

2004). 

ٗ ايتػًح ْٚعع ايػ٬ح , ٌُٜٛ ا٭َٔ ٗ غٝام زٚيٞ, ػهْٛع. ايٝعابٝحـ .22

ايهتاب ايػٟٓٛ , عاخ ايػ٬ّ ايسٚيَٞعٗس غتٛنٗٛمل ٭, ٚا٭َٔ ايسٚيٞ

َطنع زضاغات ايٛسس٠ , ٔ )برلٚتٜتط١ْ سػٔ سػٔ ٚآخط, 2005

 .(2005, ايعطب١ٝ

َ٪غػ١ , ايطاق١ ايتشسٟ ا٭ندل شلصا ايكطٕ )بػساز, قاغِ . ؾ٪ازعبس ا٭َرل .23
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 .(2005, ايػس يًسضاغات ٚايٓؿط

بعس ايػكٛٙ ا٫قتكاز ايعطاقٞ ٗ َطس١ً َا , . ز. ْبٌٝ دعؿطعبس ايطنا .24

 (.2008, َ٪غػ١ ٚاضخ ايجكاؾ١ٝ, )ايبكط٠

َ٪غػ١ , زضاغات ٗ ا٫قتكاز اٱٜطاْٞ )ايبكط٠, ز. ْبٌٝ دعؿط. عبس ايطنا .25

 .(2008, ٚاضخ ايجكاؾ١ٝ

اٱْؿام ايعػهطٟ ٗ ايٛطٔ , ايػ٬ح ٚاـبع, ز. عبس ايطظام. ايؿاضؽ .26

 .(1993, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, )برلٚت 1990 ـ1970ايعطبٞ 

 ايت١ُٝٓ إػتك١ً إتطًبات ٚا٫غذلاتٝذٝات ٚايٓتا٥ر, ز.غعس سػٌ ؾتح اهلل. .27

 .(1999, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, )ايطبع١ ايجا١ْٝ

ايعطام زضاغات ٗ اشلذط٠ ايػها١ْٝ اـاضد١ٝ , . ز.ٖاؾِ ْع١ُؾٝاض .28

 (.2006, زاض ايطٚاز يًطباع١ ٚايٓؿط, )بػساز

ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ْٛطٜات ٚغٝاغات َٚٛنٛعات , ز.َسست ايكطٜؿٞ. .29

 (.2007, زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط, )عُإ

اغذلاتٝذٝات َهاؾش١ ايؿػاز َاشلا َٚا , ز.عاَط خهرل ٓٝس ايهبٝػٞ. .30

 .(2006, داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, عًٝٗا )ايطٜاض

عا١ٕٝ اؿطٚب ع٢ً إٛاضز اؾػطاؾ١ٝ اؾسٜس٠ يًٓعاعات اي, َاٜهٌ نًرل. .31

 .(2002, زاض ايهتاب ايعطبٞ, )برلٚت

ٗ , ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ ايكطٚض ٚايتعٜٛهات ساي١ ايعطام, ايهٛاظ. ز. آس .32

تكٛضات سٍٛ َػتكبٌ ا٫قتكاز ايعطاقٞ , آس ايهٛاظ ٚآخطٜٔ

 (.2004, إعٗس ايعطبٞ يًتدطٝ٘, )ايهٜٛت

سٜات احملت١ًُ ايعطام ٗ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ايتش, َاض. ؾٝيب ٚآخطٕٚ .33
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َطنع اٱَاضات , أَاّ زٍٚ فًؼ ايتعإٚ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ )اٱَاضات

 (.1998, يًسضاغات ٚايبشٛخ اٱغذلاتٝذ١ٝ

 اشلذط٠ غرل ايؿطع١ٝ ٚاؾط١ّ, ز.عجُإ اؿػٔ ٚز. ٜاغط عٛض. قُس .34

 .(2008, داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, )ايطٜاض

ٗ ز.ايػٝس٠ إبطاِٖٝ َكطؿ٢ , ايطاق١َكازض , ز. قُس ععبقُس.  .35

 .(2007, ايسض اؾاَع١ٝ, )اٱغهٓسض١ٜ, اقتكازٜات إٛاضز ٚايب١٦ٝ, ٚآخطٜٔ

, إؾهايٝات ايتشٍٛ ا٫قتكازٟ ٗ ايعطام )بػساز, عاطـ ٫ٗ َطظٚى. .36

 (.2007, َطنع ايعطام يًسضاغات

, مقدل, سطب اـًٝر ٚا٭َٔ ايكَٛٞ )ايطبع١ ا٭ٍٚ, . طًعت أٓسَػًِ .37

 (.1992, زاض إًتك٢ يًٓؿط

َطنع زضاغات , )برلٚتايتعإٚ ايعػهطٟ ايعطبٞ , طًعت آس. َػًِ .38

 .(1990, ايعطب١ٝايٛسس٠ 

زاض , ْٛط١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ ايعطبٞ إعاقط )ايكاٖط٠, عبس إٓعِ إؿاٙ. .39

 (1989, إٛقـ ايعطبٞ

ٗ أنطّ , حايكطاع ايسٚيٞ ٗ ايعامل ايجاي, ز. عبس اؾباض عبسَكطؿ٢.  .40

, بٝت اؿه١ُ, ايتػًح ٗ ايعامل ايجايح )بػساز, ٜٔعبس اهلل أؾًُٝٞ ٚآخط

1988). 

, زاض إؿطم, برلٚت, ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ )ايطبع١ ايػابع١ ٚايج٬ثٕٛ, إٓذس .41

1998.) 

ٗ ف.زٚد٬ؽ , َٓٗاز َتهاٌَ يًت١ُٝٓ إػتسا١َ, ف.زٚد٬ؽ َٛغؿٝت. .42

, تط١ْ بٗا٤ ؾاٌٖ )َكط, إػتسا١ََباز٨ ايت١ُٝٓ , َٜٔٛغؿٝت ٚآخط
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 .(2000, ايساض ايسٚي١ٝ ي٬غتجُاضات ايجكاؾ١ٝ

ا٫قتكاز ايعطاقٞ بٌ زَاض ايت١ُٝٓ ٚتٛقعات إػتكبٌ , عباؽ ايٓكطاٟٚ. .43

زاض ايهٓٛظ , تط١ْ قُس غعٝس عبس ايععٜع )برلٚت, 2010 ـ 1950

 .(1995, ا٭زب١ٝ

بٝت , آؾام ٚتطٛضات )بػساز سًـ ايؿُاٍ ا٭طًػٞ, ز. قٝؼ قُس ْٛضٟ. .44

 (.2001, اؿه١ُ

ٗ , ايكطاع ايعػهطٟ ٗ قٝ٘ َتػرل, ٖاغًٌ. برلٕ ٚايٝعابٝح غهْٛع .45

َعٗس غتٛنٗٛمل ٭عاخ ايػ٬ّ , ايتػًح ْٚعع ايػ٬ح ٚا٭َٔ ايسٚيٞ

تط١ْ ؾازٟ ٓٛز ٚآخطٜٔ )برلٚت , 2003ايهتاب ايػٟٓٛ , ايسٚيٞ

 (.2004, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

ؼ ٖٓطٟ. .46 , ٗ يعب١ قس١ّ بعُط اٱَدلاطٛض١ٜ, غطاب إغعاف ايسٜٔ, دّا

ٟ )برلٚت  (.2008, ؾطن١ إطبٛعات ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط, تط١ْ آس ايكٝساٚ

 َػح ٚتكِٝٝ ٗ َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ْٚٛطٜاتٗا, ٚزٜع. ز. قُس عسْإ .47

 (.1996, إعٗس ايعطبٞ يًتدطٝ٘, )ايهٜٛت

َطنع , يعضاع١ٝ ايعطب١ٝ ايٛاقع ٚإُهٔ )برلٚتايت١ُٝٓ ا, ز.ق٬ح ٚظإ. .48

  (.1999, ايعطب١ٝزضاغات ايٛسس٠ 

اػاٙ ايٓؿكات ايعػهط١ٜ ٚأثاضٖا ا٫قتكاز١ٜ ٗ ايبًسإ , تكٞ. أٓس باٖض .1

ايٓا١َٝ )بًسإ كتاض٠( ضغاي١ َادػترل)غرل َٓؿٛض٠( َكس١َ إٍ ن١ًٝ اٱزاض٠ 

 .1993َع١ بػساز دا, ٚا٫قتكاز
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 ـ 1980ؼًٌٝ ٚقٝاؽ اػاٖات ايؿكط ٗ ايعطام يًُس٠ , دٛز٠. ْس٠ٚ ٬ٍٖ .2

أططٚس١ زنتٛضاٙ )غرل َٓؿٛض٠( َكس١َ إٍ ن١ًٝ اٱزاض٠ , 2005

 .2006, داَع١ ايبكط٠, ٚا٫قتكاز

ضغاي١ , ْٛط٠ اقتكاز١ٜ, ا٭َٔ إا٥ٞ ايعطبٞ, أٌَ ٓس عًٞايعًٝإ.   .3

 .(2000, ١ إًو غعٛزداَع, َادػترل )ايطٜاض

ٚاقع ايػٝاغ١ ايهطٜب١ٝ ٗ ايعطام َٚتطًبات , ناِٚ. سػٌ دٛاز  .4

أططٚس١ زنتٛضاٙ )غرل َٓؿٛض٠( َكس١َ إٍ فًؼ , اٱق٬ح ايهطٜيب

 .2006, داَع١ ايبكط٠, ن١ًٝ اٱزاض٠ ٚا٫قتكاز

زضاغ١ ايتًٛخ اٱؾعاعٞ بايٝٛضاّْٝٛ إٓهب يب١٦ٝ , خاداى ؾطٜٚس ٚاضتإ.  .5

, ضغاي١ َادػترل )غرل َٓؿٛض٠( َكس١َ إٍ ن١ًٝ ايذلب١ٝ, ؾ١ٛ ايبكط٠قا

 .2006, داَع١ ايبكط٠

ٚاقع ٚإْتاز ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ ٗ َس١ٜٓ ايبكط٠ ٚآؾاق٘ , آس. سػٌ عًٞ  .1

, داَع١ ايبكط٠, ن١ًٝ اٱزاض٠ ٚا٫قتكاز, ف١ً زضاغات إزاض١ٜ, إػتكب١ًٝ

 .2008ايػ١ٓ , 4ايعسز 

ف١ً إػتكبٌ , زؾع ايجُٔ ايٓؿكات إتكاعس٠ ؿطب ايعطام, ؼ. ؾًٝبؼبٝٓ .2

 .2004ايػ١ٓ , 306ايعسز , برلٚت, َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, ايعطبٞ

, 2005ـ2003ًَـ اـػا٥ط ايبؿط١ٜ إس١ْٝ , تكطٜط تعساز اؾجح ٗ ايعطام .3

ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, ف١ً إػتكبٌ ايعطبٞ

 .2007ايػ١ٓ , 343
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ف١ً إػتكبٌ , اؾٌٝ ايها٥ع ٗ ايعطام آثاض ْٚتا٥ر, اؾًًٝٞ. ز.إزلاعٌٝ  .4

 .2007ايػ١ٓ , 343ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, ايعطبٞ

اجمل١ً , َؿّٗٛ ا٭َٔ َٚػتٜٛات٘ ٚقٝػ١ تٗسٜسات٘, اهللغًُٝإ عبس اؿطبٞ.   .5

ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, ايعطب١ٝ يًعًّٛ ايػٝاغ١ٝ

 .2008ايػ١ٓ , 19

تػرلات٘ احملت١ًُ ٗ ن٤ٛ , ٚاقع ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ايعطبٞ, ز.ضا١ْٝ ثابتايسضٚبٞ.   .6

, 1ايعسز, 24اجملًس , ف١ً داَع١ زَؿل, إتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ

 .2008ايػ١ٓ 

َسازات ايطاق١ ؼسٟ أَ ي ٱ, اؾٗاز ا٫قتكازٟ, غذلان٘. ْٝهٍٛ  .7

َطنع اـًٝر , اٱَاضات, ف١ً أعاخ ا٭َٔ ٚزضاغات اٱضٖاب, ايعا١ٕٝ

 2007ايػ١ٓ , 16ايعسز , يٮعاخ

زٚض اؾػطاؾ١ٝ ٗ سٌ إؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ , ز. قُس قُٛز. غًُٝإ  .8

 .2004ايػ١ٓ , 2 ـ1ايعسز 20, اجملًس, ف١ً داَع١ زَؿل, إعاقط٠

ا٫قتكاز ايػٝاغٞ ٫ظ١َ إٝاٙ , ِ ٚز.غعس ؾتح اهللز. عبس إٓع عًٞ.ايػٝس   .9

َطنع زضاغات , برلٚت, ف١ً عٛخ اقتكاز١ٜ عطب١ٝ, ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ

 .2006ايػ١ٓ , 37ٚ 36ايعسز , ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

ايبطاي١ ٗ ا٫قتكاز ايعطاقٞ ا٭غباب اٯثاض , قاحل. ز. قُس عبس .10

ايعسز , َطنع ايعطام يٮعاخ, بػساز, ف١ً إػتكبٌ ايعطاقٞ, إعاؾات

 .2007ايػ١ٓ , 10

, ف١ً إػتكبٌ ايعطبٞ, أطؿاٍ ايعطام ٚايٛاقع ايكشٞ, طٝب١. غعاز  .11

 .2007ايػ١ٓ , 344ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت
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ا٫قتكاز ايعطاقٞ تساعٝات اؿانط ٚاػاٖات , عبس ايطنا. ز.ْبٌٝ دعؿط .12

داَع١ , ن١ًٝ اٱزاض٠ ٚا٫قتكاز, كاز١ٜف١ً ايعًّٛ ا٫قت, إػتكبٌ

 .2007ايػ١ٓ, 19ايعسز , ايبكط٠

, ايعطبٞف١ً إػتكبٌ , َؿّٗٛ ايؿػاز َٚعاٜرلٙ, قُٛزز.  عبس ايؿهٌٝ.  .13

 .2004ايػ١ٓ , 309ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت

 اجمل١ً, ايبطاي١ ٚع٬قتٗا بايػًٛى اٱدطاَٞ, ايعطٝإ. ز. تطنٞ قُس .14

داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ , ايطٜاض, ايعطب١ٝ يًسضاغات ا٭١َٝٓ ٚايتسضٜب

 . 2006ايػ١ٓ , 42ايعسز , ا٭١َٝٓ

قسزات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط , ايػاييب. ز. عبس اؿػٌ دًٌٝ .15

, ف١ً ايػطٟ يًعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚاٱزاض١ٜ, ٚغٝاغات ادتصاب٘ مٛ ايعطام

 .2007ايػ١ٓ , 8ايعسز , داَع١ ايهٛؾ١, ن١ًٝ اٱزاض٠ ٚا٫قتكاز

, بػساز, ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ, 2006( يػ١ٓ 11قإْٛ إٛاظ١ْ ايؿسضاي١ٝ ضقِ ) .16

 .2006ايػ١ٓ , 4016ايعسز 

, ايطاؾسٜٔف١ً , ا٭ْؿام ايعػهطٟ ٚايتهدِ, قُٛزز. ط٬ٍ . نساٟٚ .17

 .2005ايػ١ٓ , 79ايعسز , داَع١ إٛقٌ

َٓؿٛضات َؿاِٖٝ ا٭غؼ ايع١ًُٝ , ايكَٛٞا٭َٔ , إٓعِز. عبس إؿاٙ.  .18

, إطنع ايسٚيٞ يًسضاغات إػتكب١ًٝ ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ, )ايكاٖط٠ يًُعطؾ١

2008). 

ف١ً , ايتأثرلات ايكش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ يًشطب ع٢ً ايعطام, إكسازٟ. ز. ناِٚ .19

, 300ايعسز , َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, إػتكبٌ ايعطبٞ

 .2004ايػ١ٓ 
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, 2000ـ1960م عطاسطن١ َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ٗ اي, قدلٟ َكطؿ٢ايبٝاتٞ.    .20

عٛخ َٚٓاقؿات إ٪ُط ايعًُٞ ايجايح يكػِ ايسضاغات ا٫قتكاز١ٜ ٗ بٝت 

 23ـ22َٔ , ا٫قتكاز ايعطاقٞ َٚتػرلات ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ, اؿه١ُ

 .(2002, بٝت اؿه١ُ, )بػساز2001, 1ى

ٖذط٠ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إٍ اـاضز ا٭غباب ٚاٯثاض , اهلل. ز. عبس ايطٝـعبس  .21

إ٪ُط ايعًُٞ ايجايح ي٬قتكاز اٱغ٬َٞ )َه١ , ٚٚغا٥ٌ إعاؾ١

 (.2007, داَع١ أّ ايكط٣, إهط١َ

ٗ إزلاعٌٝ ايؿطٞ , ايعٛاٌَ ٚاٯثاض ٗ ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ, ايعبس. دٛضز .22

عٛخ َٚٓاقؿات , ايب٬ز ايعطب١ٝايؿػاز ٚاؿهِ ايكاحل ٗ , ٚآخطٜٔ

ايٓس٠ٚ ايؿهط١ٜ اييت ُْٛٗا َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٚبايتعإٚ َع 

َطنع زضاغات , برلٚت, إعٗس ايػٜٛسٟ باٱغهٓسض١ٜ )ايطبع١ ايجا١ْٝ

 (.2006, ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

اٱطاض إٔؿاُٖٝٞ إػتدسّ ٗ عًُٝات قٝاؽ ايت١ُٝٓ , عبس اؿػٔ. ز.ق٬ح .23

أعُاٍ ْس٠ٚ زضاغات ٗ ايت١ُٝٓ , ١ إػتسا١َ ٚؼسٜس َػتٜٛاتٗاايبؿطٜ

, ؾباٙ 14 ـ11ايبؿط١ٜ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ إٓعكس٠ ٗ بٝت اؿه١ُ َٔ 

 (.2001, بٝت اؿه١ُ, )بػساز 2000

ٚاقع ايٓس٠ٚ , ايؿكط ٚإؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ, ز. عسْإ ٜاغٌ. َكطؿ٢  .24

ايؿكط ٚايػ٢ٓ ٗ , ت اؿه١ُايع١ًُٝ يكػِ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ٗ بٝ

 .(2002, بٝت اؿه١ُ, )بػساز 2000, 1ت 23ـ22َٔ  ايٛطٔ ايعطبٞ
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تكطٜط اـدلا٤ اؿهٌَٛٝ سٍٛ ايك١ً بٌ ْعع ايػ٬ح , ا٭َِ إتشس٠ .1

 .(2004, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى, ٚايت١ُٝٓ ٗ ايػٝام ايسٚيٞ ايطأٖ

, )ْٜٝٛٛضى َٓع ا٭ظَات ٚاٱْعاف 2008, ايتكطٜط ايػٟٓٛ, ا٭َِ إتشس٠ .2

 (.2008, ا٭َِ إتشس٠

, تكطٜط ؿاي١ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ )ضَٚا, ١َُٛٓ ا٭غص١ٜ ٚايعضاع١, ا٭َِ إتشس٠ .3

 (.2004, ؾ١ٓ ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ايعإٞ

تكِٝٝ َػتكبٌ إغذلاتٝذ١ٝ  طتكطٜ, ١َُٛٓ ايعٌُ ايسٚي١ٝ, ا٭َِ إتشس٠ .4

, ١َُٛٓ ايعٌُ ايسٚي١ٝ, إٗادطٜٔ )دٓٝـ ا١ُٕٛٓ يتشػٌ ٓا١ٜ ايعُاٍ

2008.) 

, )ْٜٝٛٛضى اؾع٤ ا٭ٍٚ, تكطٜط إظاي١ ايؿكط, ٮَِ إتشس٠ايدلْاَر اٱِا٥ٞ ي .5

 (.بسٕٚ غ١ٓ ْؿط, ٭َِ إتشس٠ا

 1992تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ , ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ .6

 (.1992, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

 1993تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ , اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ايدلْاَر  .7

 (.1993, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

 1994تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ , ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ .8

 (.1994, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

َ٪غػ١ , تكطٜط أْؿط١ ٖاضغ١ إزاض٠ ا٭عُاٍ )ْٜٝٛٛضى, ايبٓو ايسٚيٞ .9

 (.2006, ايسٚيٞايتٌُٜٛ 
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ايسضٚؽ إػتؿاز٠ َٔ ػاضب إعاز٠ ا٭عُاض ايػابك١ , دعؿط. دعؿط نٝا٤ .10

, ٗ قُٛز عبس ايؿهٌٝ ٚآخطٜٔ, ٚبطْاَر ايٓؿ٘ َكابٌ ايػصا٤ ٚايسٚا٤

 (.2003, ١َُٛٓ ا٫غهٛا, تكطٜط عٔ ايعطام ٚإٓطك١ ٕا بعس اؿطب )برلٚت

إزَاز قهاٜا ايٓٛع , غهٛا(ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب أغٝا )ا٫ .11

َكازض إٝاٙ ٚٓا١ٜ ايب١٦ٝ , ا٫دتُاعٞ ٗ ايػٝاغات ٚايدلاَر اٱِا١ٝ٥

 (.2008, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب أغٝا )ا٫غهٛا( تكطٜط آثاض ايػًِ  .12

, إتشس٠ا٭َِ , ٚا٭َٔ ع٢ً ايت١ُٝٓ إػتسا١َ ٗ َٓطك١ ا٫غهٛا )ْٜٝٛٛضى

2002.) 

ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا )ا٫غهٛا( تكطٜط أثاض ايػًِ  .13

 (.2005, ا٭َِ إتشس٠, ٚا٭َٔ ع٢ً ايت١ُٝٓ إػتسا١َ )ْٜٝٛٛضى

تكطٜط عاّ )ا٫غهٛا(  غٝاآايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب  .14

 (.2005, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى2005

تكطٜط َػح , ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا )ا٫غهٛا(ايًذ١ٓ ا٫قتكاز .15

, )ْٜٝٛٛضى 2008 ـ 2007ايتطٛضات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يسٍٚ ا٫غهٛا 

 (.2008, ا٭َِ إتشس٠

تكطٜط ايؿكط ٚططم , )ا٫غهٛا(غٝاآايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب  .16

 . (2003, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضىقٝاغ٘ ٗ َٓطك١ ا٫غهٛا 

ؾس٠ تأثرل إٓطك١ , ايًذ١ٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب آغٝا )ا٫غهٛا( .17

 (.2005, ا٭َِ إتشس٠, ا٫قتكازٟ)ْٜٝٛٛضى ـباؾؿاف ا٫دتُاعٞ 

, )ايهٜٛت 2003ايتكطٜط ايػٟٓٛ يعاّ , إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض .18
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 (.2003, إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض

, )ايهٜٛت 2004ايتكطٜط ايػٟٓٛ يعاّ , يهُإ ا٫غتجُاضإ٪غػ١ ايعطب١ٝ  .19

 (.2004, إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض

, )ايهٜٛت 2007ايتكطٜط ايػٟٓٛ يعاّ , إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض .20

 (.2007, إ٪غػ١ ايعطب١ٝ يهُإ ا٫غتجُاض

, ٜٛضى)1984ْٛٝايهتاب اٱسكا٥ٞ ايػٟٓٛ يعاّ , ١َُٛٓ ايكش١ ايعا١ٕٝ .21

 (.1984, ا٭َِ إتشس ٠

١َُٛٓ ا٭قطاض ايعطب١ٝ إكسض٠ يًٓؿ٘ )اٚابو( تكطٜط ا٭ٌَ ايعاّ ايػٟٓٛ  .22

 (.1985, اٚابو, )ايهٜٛت 1984, اؿازٟ عؿط

 ااؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤ ٚتهٓٛيٛدٝ, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .23

ٚظاض٠ , بػسازتكطٜط خ٘ ايؿكط ٬ََٚح ايؿكط ٗ ايعطام ), إعًَٛات

 (.2009, ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ

ايتكطٜط ايٛط ي ؿاٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ , ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .24

 (.2009, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز 2008ايعطام 

اؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤ ٚتهٓٛيٛدٝا , ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .25

 غٓٛات كتًؿ١., يبطاي١ْتا٥ر َػح ايتؿػٌٝ ٚا, إعًَٛات

إطادع١ ايػ١ٜٛٓ , ايعٗس ايسٚيٞ َع ايعطام, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .26

 (.2008, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ, )بػساز 2007

 ـ 2006اـط١ إطنع١ٜ ي١ًَُٛٛٓ ايهٗطبا١ٝ٥ يًُس٠ , ٚظاض٠ ايهٗطبا٤ .27

 (.2006, ٚظاض٠ ايهٗطبا٤, )بػساز 2015

, )بػساز 2006تكطٜط ايؿؿاؾ١ٝ ايجايح عاّ , زا٥ط٠ إؿتـ ايعاّ, يٓؿ٘ٚظاض٠ ا .28
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 (.2007, ٚظاض٠ ايٓؿ٘

إٓطك١ , ايؿطن١ ايعا١َ ٱْتاز ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥, ٚظاض٠ ايهٗطبا٤ .29

 بٝاْات غرل َٓؿٛض٠., قػِ ايتدطٝ٘ ٚإتابع١, ايٛغط٢

 
غًػ١ً زضاغات , ٔ ايعطبٌُٜٞٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٗ ايٛط, باغٌز. . ايبػتاْٞ .1

 (.1996, ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى, (3) ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚأثط اؿكاض , ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, ْٗٛض١ٜ ايعطام .2

 (.2001, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز 12زضاغ١ ضقِ , ا٫قتكازٟ

, اع ايٓؿطٞ ٗ ايعطامأثط ايعًُٝات اٱضٖاب١ٝ ع٢ً ايكط, دٛاز. غطَس عباؽ  .3

 .2007, بػساز, ايسا٥ط٠ ا٫قتكاز١ٜ, ٚظاض٠ إاي١ٝ

ٚظاض٠ , تساعٝات أظ١َ ايطاق١ ٚغبٌ ع٬دٗا, ايععاٟٚ. ز. ٖس٣ ٚغطَس ايٓذاض .4

 .2006, ايسا٥ط٠ ا٫قتكاز١ٜ, إاي١ٝ

إؿان١ً بٌ اغتسا١َ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ , ز.ٖس٣ ٚغطَس ايٓذاض ايععاٟٚ.  .5

 .2007, بػساز, ايسا٥ط٠ ا٫قتكاز١ٜ, ٚظاض٠ إاي١ٝ, ١ًٜٚاـٝاضات ايبس

أظ١َ إزاض٠ أّ إزاض٠ , تكشٝح أغعاض إؿتكات ايٓؿط١ٝ, عًٛإ. سػٔ عباؽ  .6

 .2008, بػساز, ايسا٥ط٠ ا٫قتكاز١ٜ, ٚظاض٠ إاي١ٝ, 2006ا٭ظَات 

ٚظاض٠ إاي١ٝ ايسا٥ط٠ , ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ, ؾٗس. ع٤٬ دًٛب .7

 . 2008, بػساز, ا٫قتكاز١ٜ

ضأؽ إاٍ ايبؿطٟ ٗ غٛضٜا قٝاؽ عا٥س , إكبح. عُاز ايسٜٔ آس .8

 (.2005, ْع١ٝ ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ, ا٫غتجُاض ٗ ضأؽ إاٍ ايبؿطٟ )غٛضٜا
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, )بػساز 2005ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ  ١إغذلاتٝذٝ, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .9

 (.2006, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ .1

 (.1982, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 1981إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .2

 (.1983, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 1982إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , يسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ا .3

 (.1985, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 1984إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .4

 (.1993, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 1992إٛسس يعاّ 

ٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ ايتكط, ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .5

 (.2002, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 2001إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .6

 (.2003, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 2002إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .7

 (.2004, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 2003يعاّ  إٛسس

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .8

 (.2005, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 2004إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .9
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 (.2007, يؿذطزاض ا, )أبٛ ٚيب 2006إٛسس يعاّ 

ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ , ا٭َا١ْ ايعا١َ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚآخطٕٚ  .10

 (.2009, زاض ايؿذط, )أبٛ ٚيب 2008إٛسس يعاّ 

اجملُٛع١ , اؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, ْٗٛض١ٜ ايعطام .11

 (.1976, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز1976اٱسكا١ٝ٥ يعاّ 

اجملُٛع١ , اؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ,ْٗٛض١ٜ ايعطام .12

 (.1981, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز1981اٱسكا١ٝ٥ يعاّ 

اجملُٛع١ , اؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, ْٗٛض١ٜ ايعطام .13

 (.1983, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز1983اٱسكا١ٝ٥ يعاّ 

اجملُٛع١ , يٲسكا٤ اؾٗاظ إطنعٟ, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, ْٗٛض١ٜ ايعطام .14

 (.1985, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز1985اٱسكا١ٝ٥ يعاّ 

اجملُٛع١ , اؾٗاظ إطنعٟ يٲسكا٤, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, ْٗٛض١ٜ ايعطام .15

 (.1987, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘, )بػساز1987اٱسكا١ٝ٥ يعاّ 

اؾٗاظ إطنعٟ , ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ, ْٗٛض١ٜ ايعطام .16

, )بػساز 2007اجملُٛع١ اٱسكا١ٝ٥ يعاّ , إعًَٛات آٛيٛدٝيٲسكا٤ ٚته

 (.2007, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘

 .2004إٛاظ١ْ ايعا١َ يعاّ , ٚظاض٠ إاي١ٝ, ْٗٛض١ٜ ايعطام .17

 .2005إٛاظ١ْ ايعا١َ يعاّ , ٚظاض٠ إاي١ٝ, ْٗٛض١ٜ ايعطام .18

 .2006إٛاظ١ْ ايعا١َ يعاّ , ٚظاض٠ إاي١ٝ, ْٗٛض١ٜ ايعطام .19

 .2007إٛاظ١ْ ايعا١َ يعاّ , ٚظاض٠ إاي١ٝ, ض١ٜ ايعطامْٗٛ .20
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 .2008إٛاظ١ْ ايعا١َ يعاّ , ٚظاض٠ إاي١ٝ, ْٗٛض١ٜ ايعطام .21

سذِ , زا٥ط٠ اٱْؿام ا٫غتجُاضٟ, ٚظاض٠ ايتدطٝ٘ ٚايتعإٚ اٱِا٥ٞ .22

ايتدكٝكات ايػ١ٜٛٓ ٚإكطٚف ايؿعًٞ ْٚػب١ ايتٓؿٝص ع٢ً َػت٣ٛ 

 (.2009, ٚظاض٠ إاي١ٝ, )بػساز 2008 ـ2006س٠ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ يًُ

بطْاَر إزاض٠ اؿهِ ايكاحل ٗ ايسٍٚ , ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ .1

( َعًَٛات 2009, ا٭َِ إتشس٠, إسكا٤ات َٚ٪ؾطات )ْٜٝٛٛضى, ايعطب١ٝ

 .www. undp.orgَتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت 

, )ْٜٝٛٛضى2005يعاّ تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ , يٮَِ إتشس٠ايدلْاَر اٱِا٥ٞ  .2

 .www.undp.org, ( َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت2005, ا٭َِ إتشس٠

, )ْٜٝٛٛضى2006تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ , ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ .3

 .www.undp.org, ( َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت2006, ا٭َِ إتشس٠

 2008 ـ2007يعاّ تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ, ايدلْاَر اٱِا٥ٞ يٮَِ إتشس٠ .4

َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت , (2008, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

www.undp.org. 

, 2006, َٔ ١ٕكًش, أغعاض إؿتكات ايٓؿط١ٝ حإق٬, ايبكطٟ. ز. نُاٍ .5

 .www.iior.orgتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت.َعًَٛات َ

َعًَٛات , َا شلا َٚا عًٝٗا 2008إٛاظ١ْ ايؿسضاي١ٝ يعاّ , ايبكطٟ. ز.نُاٍ .6

 ,َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت

7.  www. Iraq stud. net 

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://www.iior.org/
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ٚسس٠ , زضاغ١ ٕػتكبٌ ْٛاّ ايتٛظٜع ايعاّ ايعطاقٞ )ْٜٝٛٛضى, ايبٓو ايسٚيٞ  .8

( َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت. 2008, ت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝاي

www.wworldbank.org. 

ايبٓو , )دٓٝـ, نؿاي١ ؼكٝل ايت١ُٝٓ, ايسٍٚ ايهعٝؿ١, بـ ضٚبطت . ظٚيٝو .9

٢ً َعًَٛات ع, (2006, إعٗس ايسٚيٞ يًسضاغات اٱغذلاتٝذ١ٝ, ايسٚيٞ

 .www.worldbank.org َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْت

, )أبٛ ٚيب, 2006ـ1996اؿػابات ايك١َٝٛ يًُس٠ , قٓسٚم ايٓكس ايعطبٞ  .10

 ( َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت2008, قٓسٚم ايٓكس ايعطبٞ

.www.amf.org  

َٛقع , َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت, ايتًٛخ ايب٦ٝٞ, غٓاِٜ. قُس  .11

  2006, ٗ ايسِاضىا٭ناز١ّٝ ايعطب١ٝ 

  www.aoـacademy.org  

َعًَٛات َتاس١ , قشٝؿ١ ايعطبٞ ا٭غبٛعٞ, عػهط٠ إٝاٙ, سػٔ. َكسم  .12

 .www.alarab.comع٢ً ا٫ْذلْٝت 

تكطٜط سٍٛ دعٌ إٝاٙ دع٤ا , غتٛنٗٛملٗ  إعٗس ايسٚيٞ ٭عاخ ايت١ُٝٓ .13

 . www.siwi.orgَعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْت , َٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ

, 2008ايهتاب ايػٟٓٛ , ايعإٞاٱْؿام ايعػهطٟ , َعٗس غٝدلٟ .14

 .www.sipri.org, ا٫ْذلْٝتَعًَٛات َتاس١ ع٢ً 

َطاض ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ ٜٗسز تكطٜط اْتؿاض ا٭, ١َُٛٓ ايكش١ ايعا١ٕٝ .15

 َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت, 2007, ايكش١ ٚا٫قتكاز ٚا٭َٔ

.www.who.org. 

http://www.wworldbank.org/
http://www.wworldbank.org/
http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/
http://www.alarab.com/
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َعًَٛات , 2006عٔ ساي١ غهإ ايعامل  تكطٜط, ١ُٛٓ اشلذط٠ ايسٚي١َٝ  .16

 .www.unfpu.orgٚي١ٝ َٛقع ١َُٛٓ اشلذط٠ ايس, َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت

 2007َطادع١ يعاّ , تكطٜط ايٓعٚح ٗ ايعطام, ١َُٛٓ اشلذط٠ ايسٚي١ٝ  .17

( َعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت 2007, ا٭َِ إتشس٠, )ْٜٝٛٛضى

www.unfpu.org. 

ًتذاض٠ ٚايت١ُٝٓ )اْٚهتاز( تكطٜط ا٫غتجُاض ايعإٞ يعاّ َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ ي  .18

 .www. Unctad.orgَعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت , 2008

, ايبٓو ايسٚيٞ, أظ١َ ايػصا٤ ٚايٛقٛز ايعا١ٕٝ )ْٜٝٛٛضى, ٖاتًٕٛ. ناضٍ  .19

 .www.wworldbank.orgَعًَٛات َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْٝت , (2008
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