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 مدخل للتنمية
 :مقدمة

ع الحديث عن التنميةةة بةةدأ بشةةكل مكثةةت بعةةد اكتشةةات دول العةةالم الثالةةث للو ةة
كل عد سنين مةةن اسةةتثرل ثةةروات مةةذع المجتمعةةات بشةةالمتردي الذي خلفه االستعمار ب

 خةةدم الةةدول المسةةتعمر  وعأةةل أو أخةةل  بةةالتأور الأبيعةةي للةةدول المسةةتعمر   بفةةت 
مريكيةةة المةةيم الثانيةةةذ. لةةذل  بةةدأت األوسةةاأ األكاديميةةة والسياسةةية فةةي الجامعةةات األ
تعيشةةه  والثربيةةة وفةةي أروقةةة األمةةم المتحةةد  بالبحةةث عةةن حلةةول لو ةةع التخلةةت الةةذي

 الدول المستقلة حديثاً. 
 

إال أن و ةةع الةةدول المتخلفةةة كةةان أشةةد تعقيةةداً مةةن مجةةرد البحةةث عةةن أسةةلو  
ل  للتنميةةة فقةةأ. فكثيةةر مةةن مةةذع الةةدول خةةرر منلةةا االسةةتعمار بةةالقو  والكفةةا  المسةة
ين والثورات الشعبية وقاد المجتمعات المحةةرر  مجموعةةات مةةن ال ةةباأ الةةوأنيين الةةذ

ر م أرين فةةي كثيةةر مةةن الحةةاالت لقيةةاد  المجتمةةع بأسةةرع ولتةةولي أمةةووجدوا أنفسلم 
 مم أبعد ما يكونون عنلا من حيث المعرفةةة والتخ ةةل والقةةدرات  وكةةان دافعلةةم فةةي

حيةةان كثير من الحاالت "المحافظة على الثور  مةةن أعةةدابلا بالةةداخل والخةةارر" وفةةي أ
ً  -كالو ةةع فةةي الةةوأن العربةةي –أخةةر    آخةةر أ ةةيت إلةةى كةةان تحريةةر فلسةةأين ممةةا

ت دوافع سيأر  العسكر علةةى كةةل جوانةة  إدار  المجتمعةةات المسةةتقلة. كةةذل  فقةةد عانةة
ة سةةتعماريكثير من مةةذع المجتمعةةات اقت ةةادياً نتيجةةة لربألةةا الكامةةل تقريبةةاً بالةةدول اال

ات من حيث العملة والتبادل التجاري وكذل  مرو  األمةةوال للخةةارر خوفةةاً مةةن قةةرار
 زيع الثرو   فيما اعتبر توجلاً اشتراكياً في بعض الدول.التأميم وإعاد  تو

 
قةةدان مذع األو اع م ةةافاً إليلةةا تخلةةت ماسسةةات التعلةةيم واتدار  واتنتةةار وف
ثيةةر دور المجتمع المدني الذي أ ةةيت إليةةه فقةةدان الديمقراأيةةة وماسسةةاتلا أدت فةةي ك

ا أدت والشةةمولية  كمةةمةةن األحيةةان إلةةى الفسةةاد السياسةةي وميمنةةة األنظمةةة الدكتاتوريةةة 
مجتمعةةة إلةةى تكةةري  حالةةة التخلةةت فةةي دول ومجتمعةةات العةةالم الثالةةث وبشةةكل جعةةل 

يون الحةةديث عةةن التنميةةة أمةةراً مت ةةرً تتعاقةة  عليةةه الحكومةةات ويبحةةث فيةةه األكةةاديم
 سواء في العالم الثالث أو في الدول المتقدمة.

 
لة التخلت فقةةد اختلفةةت ونظراً الخترت فلم ماالء األكاديميين وتشخي لم لحا

و ةةفات العةةرر للةةتخلل منةةه  واختلفةةت بالتةةالي النتةةابا المتوقعةةة مةةن اسةةتخدام تلةة  
الو فات في كل بلد من البلدان التي تعاملت مع تل  الو ةةفات. وكمةةا اختلةةت علمةةاء 
االجتمةةاع واالقت ةةاد السياسةةي فةةي عر ةةلم لصنمةةاأ االقت ةةادية األمثةةل واألف ةةل 

اختلفوا كةةذل  فةةي حلةةوللم وو ةةفاتلم لعةةرر مشةةكلة التخلةةت فةةي  كما  لتحقيق التأور
العالم الثالث. فةةذوو التوجةةه الرأسةةمالي مةةن مةةاالء العلمةةاء ت ةةوروا أن العةةرر يكمةةن 
في اتباع النموذر الثربي سواء في االقت اد الحةةر  الرأسةةماليذ أو األنظمةةة السياسةةية 

و  فةةي المجتمعةةات الثربيةةة أو الماسسةةات االجتماعيةةة متخةةذين مةةن نجةةا  مةةذا األسةةل
مبةةرراً عمليةةاً يةةدعم مةةا ذمبةةوا إليةةه ويعأةةي دول العةةالم الثالةةث فر ةةة تأبيةةق نمةةوذر 
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"مجر  وناج " فةةي الوقةةت ذاتةةه. بينمةةا يةةر  علمةةاء آخةةرون سةةواء مةةن العةةالم الثالةةث 
ذاتةةه أو مةةن بعةةض الماسسةةات األكاديميةةة الثربيةةة أن األسةةلو  الرأسةةمالي المتبةةع فةةي 

ن تحقيقةةه فةةي دول العةةالم الثالةةث بسةةب  اخةةترت مةةذع المجتمعةةات مةةن الثةةر  ال يمكةة
حيث التأور واألو اع االقت ادية واالجتماعية والسياسةةية عةةن دول الثةةر  لدرجةةة 
ي ةةب  اسةةتخدام األسةةلو  ذاتةةه  ةةرباً مةةن العبةةث. بةةل يةةذم  بعةةض مةةاالء إلةةى أن 

التخلت أو مةةا سةةمي بةة  استخدام النموذر الثربي في التنمية لن يادي إال إلى مزيد من 
"تنميةةة التخلةةت فةةي العةةالم الثالةةث" نتيجةةة لةةربأ مةةذع الةةدول بشةةكل تةةابع للةةدول الثربيةةة 

 واقت ادما ومو ما أألق عليه مسمى االستعمار الحديث.
 

للةةذا ومةةن أجةةل فلةةم مو ةةوع التنميةةة دون ا ةةأرارنا للثةةول فةةي التفا ةةيل 
يةةةة سةةةنعرض فةةةي مةةةذا الف ةةةل الدقيقةةةة لرخةةةترت بةةةين النظريةةةات االجتماعيةةةة للتنم

ه مجموعةةة مةةن المفةةاميم المرتبأةةة بالتنميةةة بةةادبين أوال بشةةر  التخلةةت وأةةر  قياسةة
 دون أن ومن ثم االنتقال وبشكل عام ألمم نظريتين في التنمية وذل  لتعار ةةلما التةةام

نتأةةر  لتفا ةةيل االخترفةةات بةةين أ ةةحا  النظريةةة الواحةةد . وسةةنختم ف ةةلنا مةةذا 
شةةةات المسةةةتمر  واألفكةةةار الحديثةةةة حةةةول أسةةةلو  التنميةةةة األمثةةةل بعةةةرض ألمةةةم النقا

تمرات المسةةمى "بالتنميةةة المسةةتدامة" التةةي عقةةدت للةةا األمةةم المتحةةد  الكثيةةر مةةن المةةا
مةةاتمر فةةي ريةةو دي جةةانيرو و 1992منلا قمة األرض التي عقةةدت فةةي عةةام العالمية 

 4أغسةةأ  إلةةى  24التنميةةة المسةةتدامة فةةي مدينةةة جومانسةةبرر بجنةةو  أفريقيةةا مةةن 
" الةةذي عقدتةةه األمةةم المتحةةد  فةةي مدينةةة ريةةو دي 20وآخرمةةا "ريةةو 2001سةةبتمبر 

. كمةةا عامةةاً مةةن قمةةة األرض 20أي بعةةد  2012جةةانيرو فةةي البرازيةةل فةةي يونيةةو 
ير مةةذع سةةنتناول تةةأثير العولمةةة علةةى كثيةةر مةةن األفكةةار المرتبأةةة بالتنميةةة لتبيةةان تةةأث

تخلةةت لعةةالم الثالةةث واحتمةةاالت تخل ةةلا مةةن حالةةة الالظامر  العالمية على مجتمعات ا
ا التةةي كرسةةلا غةةر  معظةةم مةةذع البلةةدان بالةةديون الدوليةةة التةةي أ ةةب  تسةةديد فوابةةدم
للا أ ع  من تسديد أ وللا ولدرجة فقةةدت كثيةةر مةةن الةةدول الفقيةةر  سةةيادتلا واسةةتقر

 ل ال  الدول الدابنة.
 

 التخلفمفهوم 
حات االجتماعيةةة والسياسةةية فقةةد حفةةل كمةةا مةةي الحةةال فةةي كثيةةر مةةن الم ةةأل

لا مفلوم التخلةةت بكةةم مابةةل مةةن التعريفةةات المتناق ةةة وذلةة  يعةةود إلةةى اخةةترت المةةن
خلةةت. العلمي المسةةتخدم واتأةةار األيةةديولوجي لةةد  البةةاحثين الملتمةةين فةةي مشةةكلة الت

 تعيشةةه المجتمعةةات التةةي لةةم تةةت  للةةا "تةةأخر زمنةةي"فلنةةا  مةةن اعتبةةر التخلةةت مجةةرد 
مفلةةوم التنمية التةةي نعمةةت بلةةا المجتمعةةات الثربيةةة. وبالتةةالي فةةلن متبعةةي مةةذا الفرل 

للتخلةةت يةةرون أن الةةتخلل منةةه لةةي  سةةو  مسةةألة وقةةت تحتاجلةةا الةةدول المتخلفةةة 
شةةةريأة أن تسةةةتخدم الأريةةةق التةةةي اسةةةتخدمتلا الةةةدول المتقدمةةةة أي بعبةةةار  أخةةةر  

دية أو االجتماعيةةةةة أو اسةةةةتخدام النمةةةةوذر الرأسةةةةمالي سةةةةواء فةةةةي الجوانةةةة  االقت ةةةةا
 السياسية.
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ويةةر  آخةةرون أن مفلةةوم التنميةةة السةةابق لةةي   ةةحيحاً ألنةةه افتةةرض أن دول 
 رض أنلةةاالعالم الثالةةث المتخلفةةة تمةةر ا ن بمةةا مةةرت بةةه الةةدول الثربيةةة المتقدمةةة ويفتةة

لثالةةث اتعيش التاريخ ذاته  ومو أمر غير دقيق فةةي نظةةر مةةاالء العلمةةاء. فةةدول العةةالم 
يةةة التةةي بةةل إن الةةدول الثرب  حالة التخلت مذع بسب  استعمار الدول الثربية للاتعيش 

ول تعةةد متقدمةةة ا ن لةةم ت ةةل إلةةى حالةةة التقةةدم مةةذع لةةوال أنلةةا اسةةتعمرت واسةةتثلت د
عبةةار  العالم الثالث وسيأرت واستنزفت ثرواتلا واستخدمتلا ل ةةال  مجتمعاتلةةا. أي ب

لةةذا حسةةا  الشةةعو  فةةي دول العةةالم الثالةةث  ل أخر  إن تقدم الدول الثربية كةةان علةةى
 اتةةه فةةلنوألن الدول المتخلفة ال يمكنلةةا أن تسةةتعمر أحةةداً لتتأةةور علةةى حسةةابه وبلمكان

ثالةةث المسألة ليست مسألة وقت. بةةل يةةذم  بعةةض علمةةاء التنميةةة إلةةى أن دول العةةالم ال
سةةتعمر يوجةةد للمخرجت من االستعمار التقليدي القديم إلى االستعمار الحديث الةةذي ال 

ل أثر وا   في إدار  شاون المجتمعةةات المتخلفةةة بةةل بسةةب  ارتبةةاأ اقت ةةادات الةةدو
ع المتخلفةةة باقت ةةادات الةةدول الثربيةةة بشةةكل غيةةر متكةةافع  األمةةر الةةذي جعةةل مةةن مةةذ

مةةةواد الةةةدول المتخلفةةةة تابعةةةة للةةةدول المتقدمةةةة تعأيلةةةا المةةةواد الخةةةام وتشةةةتري منلةةةا ال
ن ألن األحيان في ديةةون ال قةةدر  للةةا علةةى تحمةةل دفعاتلةةا الم نعة وتثر  في كثير م

أ ةةب  فوابةةد الةةديون المتراكمةةة علةةى دول العةةالم الثالةةث تعةةدت أحجةةام الةةديون ذاتلةةا و
اعيةةاً كثيةةر مةةن مةةذع الةةدول تابعةةة لةةي  فقةةأ مةةن الناحيةةة االقت ةةادية بةةل سياسةةياً واجتم

 وثقافيا. 
 

علةةةى اسةةةتثرل المةةةوارد وعةةةدم القةةةدر   1وقةةةد ارتةةةبأ مفلةةةوم التخلةةةت بةةةالفقر
والثةةروات الأبيعيةةة ب ةةور   ةةحيحة ومتوازنةةة وعقرنيةةة  بينمةةا رأ  آخةةرون أنةةه 
مرتبأ بعدم القدر  على استخدام التكنولوجيا المتقدمة وعةةدم اسةةتثمار المعرفةةة العلميةةة 

 واتبداع والتميز  والتشبث بأسالي  اتنتار التقليدية.
 

و عونا إلةةى اسةةتخدام مجموعةةة مةةن الماشةةرات أمذا التنوع في فلةةم ظةةامر  التخلةةت يةةد
المقةةايي  العلميةةة للتعةةرت علةةى بعةةض جوانةة  التخلةةت كةةي يكةةون لكةةل منةةا مفلومةةه 

 الخال للذع الظامر .
 
 

 :مؤشرات ومقاييس التخلف
ة فةةي في البداية البد من اتشةةار  إلةةى وجةةود اخترفةةات جومريةةة بةةين علمةةاء التنميةة

ا  مةةن يقةةدم بع ةةلا علةةى ا خةةر فةةي األمميةةة ومنةة أممية أو دقة مذع الماشرات فلنا 
من ال ير  جدو  بع لا في قيةةا  التخلةةت  إال أننةةا سةةنحاول عةةرض مجموعةةة مةةن 

 مذع الماشرات مع اتشار   ما أمكن  إلى النقد الموجه لبع لا.
كما تعتمد دراسة التنمية والتخلةةت علةةى قيةةا  مةةد  تأةةور دولةةة بعينلةةا مقارنةةة بةةدول 

رنة مع واقع الدولةةة نفسةةلا فةةي فتةةرات زمنيةةة سةةابقة. وذلةة  مةةن خةةرل أخر  أو بالمقا
قيةةا  مةةد  تقةةدم الدولةةة سياسةةياً اقت ةةادياً واجتماعيةةا وثقافيةةاً وتقنيةةا. لةةذا سةةنبدأ بشةةر  

                                                
 107،  ص 1988الهواري، عادل: التغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربي، الكويت، مكتبة الفالح،  1
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الماشةةرات السياسةةية ثةةم "التنميةةة االقت ةةادية" وبعةةد ذلةة  "التنميةةة اتنسةةانية" كةةأمم 
 ماشرات لقيا  التنمية والتخلت.

 

 السياسية: المؤشرات 
هاو  يرى كثير من علماا  التنمياة  ا النماال السيافاي فاي  ي دولاة مان دول العاال 

يافاي المؤشر األفافي على تقدل  و تأخر تلك الدولة. ففاي االاة تفلال النماال الس

 و فسااااد  ال يمكااان لالأت ااااد  ا يمدهااار وال يمكااان للتعلاااي   ا ي اااب   ا جااادوى 

علماا   ا هناام موموعاة مان ال اروط التاي وهكذا. لاذلك يارى كثيار مان هاؤال  ال

 يوب توافرها للحك  على النمال السيافي بالتقدل  و التفلل نذكر منها:

 

مدى شفافية مؤفسات الدولاة وفاهولة اطاالل الماواطنين علاى  عمالهاا  .1

وتقويمهااا دوا الفااو  ماان فاالوتها وفااللانها  وأاادرته  علااى نقاادها

 عليه .

 لمؤفسات الحكومية.مدى انت ار الفساد السيافي في ا .2

مدى ديمقراطية النماال السيافاي.  ي  نال كلماا اأتارظ النماال السيافاي  .3

. 2من الديمقراطية كاا  كثر أدرة على التعامل مع التفلل ب اكل فاعال

وهنا علينا  ا نتذكر مقومات الديمقراطية التي مان دونهاا يمكان لابع  

وهي فاي كثيار  األنممة السيافة  ا تللق على نفسها صفة الديمقراطية

 من األاياا ال تتعدى  كر الديمقراطية كوم  من اف  الدولة فقط:

  وجود دفاتور ديمقراطاي و اع علاى  فام فاليمة تمثلات فيهاا

رغبااة ال ااعب والحاااك  فااي مولاام تأفيسااي منتفااب ب ااكل ااار 

 ومن دوا تدخل من  جهمة الدولة. 

 

 

 

 

 

 

 

 ااادة  و تداول السللة ب كل ديمقراطي بحيا  ال تبقاى فاي ياد و

ااامظ وااااد تنحااو بهااا بعااد فتاارة وجياامة للدكتاتوريااة والحكاا  

 ال مولي المللق.

  وجااود مؤفسااات ديمقراطيااة لكاال فاارد بااال  فااي الموتمااع اااق

 الوصول لمكانة اتفا  القرار فيها.

                                                
ة نمامل والم اركة الفاعلة في اتفا  ونق د بالديمقراطية مفهومها المتعلق بإعلا  ال عب فرصة  كبر في ت كيل واختيار ومحافب  2

 القرار فيل وب ورة عادلة ومتوازنة.

 يشروط الدستور الديمقراط

  ا يو ع من أبل مولم تأفيسي منتفب لهذا الغرض.  -1

  ا ي ادق عليل الحاك .  -2

  ا يكوا صعب التغيير.  -3

  ا يكفل الحريات العامة والفاصة.  -4

  ا يحترل اقوق األأليات. -5
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  ااتاارال الحقااوق المدنيااة والسيافااية والنسااانية للنااا  فااي تلااك

 الدولة فوا  لمواطنيها  و المقيمين فيها.

 ايااة الحريااات األفافااية لكفااراد كحريااة التعبياار عاان الاار ي ام

 وارية المعتقد وارية التنقل.

 .اماية ارية ال حافة والعالل بكل  شكالل من تدخل الدولة 

  ارية األفراد في ت كيل منممات وهيئات الموتمع المادني غيار

 الحكومية.

 

 :الدستور الكويتي نموذجاً للدساتير الديمقراطية

لاذي اط الدفاتور الاديمقراطي الم اار هليهاا فاابقا  علاى الدفاتور الكاويتي تنمبق شارو

لهااذا الغاارض وعناادما انتهاات اللونااة  1961و ااعل مولاام تأفيسااي منتفااب فااي عااال 

 الدفتورية من صياغة مسودتل رفعتل هلى المولم التأفيسي الذي صاوت علاى ماواد 

د لااى فامو  مياار الاابالمنفاردة ماا  صاوت علااى الدفاتور كوميقااة كاملااة وبعاد  لااك رفاع ه

يال فاي وصاادق عل 1962ناوفمبر  8آنذام ال يخ عبدهللا الساال  طياب هللا مارا  بتااريخ 

ادئ . ويعااد الدفااتور الكااويتي  كثاار الدفاااتير العربيااة توساايدا  لمباا1962نااوفمبر  11

نل مان الديمقراطية والعدالة والمساواة، كما ينلبق عليل شرط صاعوبة التغييار لتح اي

 سيافية و هوا  السيافيين. التقلبات ال

لكميار و لثلا   عءاا  مولام األماة ااق مان الدفاتور علاى   174فتنص المادة 

ديادة جالدفتور بتعديل  و اذ  اك  مان  اكامال،  و بإ اافة  اكاال  اأتراح تنقي  هذا

 مبااد  هلياال فااإ ا وافااق األمياار و  غلبيااة األعءااا  الااذين يتااألل ماانه  مولاام األمااة علااى

  لأارار و ت اترط ،ناأش المولام الم ارول المقتارح ماادة ماادة ، وعلالتنقي  و مو

  لاك هال نافاذا بعاد وال يكاوا التنقاي  ،موافقة ملثي األعءا  الذين يتألل منه  المولام

مان  66و  65اك  الماادتين  و  لك باالفتثنا  من ،بعد ت ديق األمير عليل و هصدار 

قاي  ايا  المباد   و مان ايا  مو اول التنهذا الدفتور وه ا رف  اأتراح التنقي  من 

 يووز عر ل من جديد أبل مءي فنة على الرف  وال يووز اأتاراح تعاديل هاذا فال

  .الدفتور أبل مءي خمم فنوات على العمل بل

ونالاااه هنااا عااددا  ماان الءااوابط المهمااة لوعاال عمليااة التعااديل الدفااتوري صااعبة 

 جدا :

 ور فقاط، فقاد اشاترط المؤفساوا  اهذا شرط ينلبق علاى بداياة العمال بالدفات -1

د فانوات علاى تلبيقال. فقا 5اليووز هجرا   ي تعديل على الدفتور أبل مرور 

 .1968وال يووز  ي تعديل أبل  1963بد  التلبيق عال 

 اق اأتراح التعديل مناط باألمير  و مل   عءا  مولم األمة. -2

 مبااد  التنقااي ت ااترط موافقااة األمياار علااى التعااديل بعااد موافقااة المولاام علااى  -3

 ومو وعل، واليعتبر التعديل نافذا هال بموافقة األمير.

م تناأش التعديالت الملرواة على مواد الدفتور لكال ماادة ب اكل منفارد ولاي -4

 ب كل جماعي.
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تكاوا ي ترط لأرار  ي من التعديالت المقتراة موافقة ملثي األعءاا  الاذين ي -5

 عءوا . 44منه  المولم  ي 

تعديل مان ايا  المباد   و المو اول ال يواوز عر ال مان ه ا رف  اأتراح ال -6

 جديد أبل مرور فنة من الرف .

األاكاااال الفاصاااة بالنماااال األمياااري للكويااات و  علاااى  ا  175تااانص الماااادة  -7

راح الحرية و المساواة المن وص عليها في هذا الدفاتور ال يواوز اأتا بمبادئ

 المزيااد مااق اااماناتمااا لاان يكااق التاقاايل بااااا ةلقااب ا مااار   و ة، تنقيحهااا

  ي  ا التعاديل يفتارض فيال  ا يكاوا لممياد مان  امانات .الحرية والمساوا 

 الحرية والمساواة وليم تقلي ها.

 يءا  على  ا صالايات األمير المن اوص عليهاا فاي  176كما تنص المادة   -8

     الدفتور ال يووز اأتراح تعديلها.

   
 

  3التامية االقتصاديةمؤشرات : 
ة أقةل لثرو  الدولة وكيفية تحقيقلا  على سبيل المثةال تعتبةر الزراعةمي قيا  

 تقدما اقت ادياً مقارنة في القأاع الم رفيذ.
اد التوجد أريقة واحد  لحسا  مستو  التنمية في بلد ما وذلة  الخةترت االقت ة
نميةة والثقافة والنا  في كل بلد عن البلدان األخر . ويستند المتخ  ون في الت

 سلة من الماشرات لمقارنة التنمية بين إقليم وآخر أو دولة وأخر :على سل
 
: مةةانوع األنشةةأة االقت ةةادية المليمنةةة علةةى النشةةاأ االقت ةةادي  التصننني  .1

م  تعتمةةد علةةى األنشةةأة األوليةةة كالزراعةةة و ةةيد السةة قليلننة التنميننةفالةةدول 
ثةةل ميةةة علةةى األنشةةأة الثانو النندول متوةننلة التنميننةوالمنةةاجم  بينمةةا تعتمةةد 

ت فتركةةز علةةى األنشةةأة الخدميةةة مثةةل الخةةدما النندول المتقدمننةالت ةةنيع  أمةةا 
 الم رفية و ناعة المعلومات والتكنولوجيا.

: ومةةةن أجةةةل تقيةةةيم مةةةد  تنميةةةة الدولةةةة اقت ةةةادياً يسةةةتخدم االقتصنننادحالنننة  .2
 المتخ  ون عددا من الماشرات منلا:

o إجمننالا الننناتم المحلننا: (GDP) نتجةةه الدولةةة ومةةو إجمةةالي قيمةةة مات
ذكةةر بنةة  الكويةةت المركةةزي إن قيمةةة النةةاتا المحلةةي وقةةد  خةةرل عةةام

بلثةةةةت نحةةةةو  2015اتجمةةةةالي باألسةةةةعار الجاريةةةةة للكويةةةةت لعةةةةام 
  مليةةون دينةةار كةةويتيذ 314مليةةار و  34  مليةةون دينةةار 34314.6

 .42014في المبة مقارنة ب  25.9بتراجع بلثت نسبته 

                                                

الم در:  3
ontrasts_dehttp://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/c

velopment_rev6.shtml 

and-http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-، 2015تقرير بنك الكويت المركمي لعال   4

spreports.j-publication/publications/economic 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/contrasts_development_rev6.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/contrasts_development_rev6.shtml
http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
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o إجمننننالا الننننناتم القننننوما: (GNP) و قيةةةةا  تجمةةةةالي النةةةةاتا ومةةةة
 االقت ادي للدولة بما في ذل  إيرادات االستثمارات الخارجية.

o  ومةو حا ةل قسةمة النةاتا القةومي علةى عةدد  :مةتوى الدخل الفنرد
ألةةت  11الفةرد إلةى  مسةتو  دخةلوفةي الكويةت و ةل  سةكان الدولةة.

 .5ألت دوالر أمريكي 36أي ما يعادل  2015دينار كويتي في عام 
o ومةةو قيةةا  للزيةةاد  السةةنوية فةةي إجمةةالي الةةدخل القتصنناد النمننو ا :

 المحلي والقةومي ومسةتو  دخةل الفةرد مةن النةاتجين المحلةي والقةومي
% 33وقد و ل معةدل النمةو االقت ةالدي للكويةت أعلةى مسةتو  لةه 

 .6% فقأ1.8إلى  2015بينما و ل في عام 
o نةةى : قيةةا  للفجةةو  بةةين دخةةل األكثةةر غانعنندام المةنناوا  لننا النندخل

 واألكثر فقراً في الدولة. ويمكةن قيةا  مةذا الماشةر بعةد  أةر   مةثرً 
% 90% من السةكان مةع مةا يملكةه بقيةة الة  10حسا  مايملكه أغنى 

 من سكان الدولةذ
o :لقيةةا  زيةةاد  أسةةعار حاجيةةات النةةا  والخةةدمات مةةع الزيةةاد   التضننخم

 ألنةهعلى األجور خرل عام. فالت خم العةالي يعتبةر مةدمراً لرقت ةاد 
 دليل على  عت سيأر  الدولة على االقت اد.

o :ماشر يقي  عةدد النةا  الةذين فةي سةن العمةل ويبحثةون عةن  البلالة
ه  ومةةذا اليشةمل المعةاقين والمر ةةى بشةكل مةةزمن أو عمةل واليجدونة

 .غير الراغبين في العمل
o :ع يةةومةةي ماشةةرات تةةدر  الزيةةاد  السةةكانية وتوز التركيبننة الةننكانية

جنسية والجن  والعمةر والمسةتو  التعليمةي. وتقةارن   السالسكان بح
معةةةدالت الوفةةةا  والمواليةةةد  الزيةةةاد  الأبيعيةةةةذ  ومتوسةةةأ األعمةةةار و 
توزيةةع السةةكان بةةين الريةةت والمةةدن. ومةةن المعةةروت أن الةةدول األقةةل 
تأوراً لديلا نس  أعلى لفبات األعمار ال ةثير  مةع زيةاد  عاليةة فةي 

لسةكان الريةت والقةر  مةن سةكان  النمو السكاني  وكةذل  نسة  أعلةى
المدن مقارنة بالدول متوسأة التنمية. فمثر نجد أن معدل المواليةد فةي 

مولةوداً لكةل  40نسمة بينما في كينيةا  1000مولود لكل  11بريأانيا 
 21وانخف ةت إلةى  1960عةام  41  أمةا الكويةت فكانةت ألت نسةمة

 .72014عام 
 

 :مؤشرات التامية اإلنسانية 
اتنسةةانية مةةي قيةةا  قةةدر  النةةا  للح ةةول علةةى الثةةرو  والوظةةابت والتعلةةيم التنميةةة 

عةةرو  علةةى الحريةةات االقت ةةادية  -والتثذيةةة والخةةدمات ال ةةحية والترفيةةه واألمةةان
علةةى   Standard of Livingوالسياسةةية. ويألةةق م ةةأل  مسةةتو  المعيشةةة

                                                
5  annual-growth-http://www.tradingeconomics.com/kuwait/gdp  
6  annual-owthgr-http://ar.tradingeconomics.com/kuwait/gdp 
7  http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN 

http://www.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-growth-annual
http://ar.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-growth-annual
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
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 Quality of يشةةالمع الجوان  المادية المتعلقة بةالثرو  والتثذيةة  وم ةأل  جةود 
Life .على الجوان  المرتبأة بال حة والترفيه 

   ألنميةةلقيا  الجوان  غيةر االقت ةادية للتنوتأتي أممية ماشرات التنمية اتنسانية 
سةةواء فةةي الدولةةة نفسةةلا أم مقارنةةة مةةع الةةدول  بأةةر  غيةةر متسةةاويةتحةةدث التنميةةة 
نفأ  بسةب  اعتمادمةا علةى الة . فقد يكون لدولة ما  إجمالي ناتا محلي عاليذاألخر 

الخدمةة بينما يعيش قسم من النا  فيلا بمستو  الفقةر يفقتةدون لصساسةيات كةالتعليم و
 ال حية والسكن المربم. 

 وتشمل مذع الماشرات التالي:
  متوسةأ األعمةارذ: ماشةر يقةي  متوسةأ العمةر الةذي يعيشةه  توقعات الحينا 

بينمةا فةي كينيةا  79ل فةي بريأانيةا اتنسان في دولة معينةة  فعلةى سةبيل المثةا
48  ً  . 8سنة للذكور 78سنة لإلناث و  79  وفي الكويت عاما

  َّقيا  لعةدد األأفةال الةذين يموتةون خةرل السةنة األولةى معدل وليات الُرض :
أأفال خرل السةنة األولةى  5مولود. على سبيل المثال يموت  1000من كل 

 147  وفةي الكويةت كانةت في كينيا 61من والدتلم في بريأانيا بينما يموت 
 . 20159في عام  9وانخف ت الى  1960في عام 

 ماشرات تقي  نسبة السكان الةذين يعيشةون تحةت خةأ الفقةر أو أالبة الفقر : 
 الذين يعيشون على دخل محدود جداً  يقةا  خةأ الفقةر مةن قبةل منظمةة األمةم

 المتحد  بمن يح ل على أقل من دوالر وربع يومياًذ.
 ومو ماشر يقي  مد  توفر الخدمات األساسةية وال ةرورية الخدماتر تول :

كةذل  وواالستخدام ا دمي   للحيا  ال حية مثل المياع النظيفة ال الحة للشر
 ال رت ال حي.أنظمة 

  نسةبة األأبةاء  مثةلإح ةابيات ومي ماشرات تشمل : الصحية اتالخدمتولر
شةخل  1000بية  واحةد لكةل إلى السكان  فمةثر الدولةة التةي يتةوفر فيلةا أ

آالت شةةخلذ  ي ةةات إلةةى ذلةة   5أف ةةل مةةن الةةدول التةةي فيلةةا أبيةة  لكةةل 
د نسبة أسر  المستشفيات إلى عةدد السةكان  ويرحةظ منةا أن النسةبة تقةي  عةد

األسةر  لةي  عةدد المستشةةفيات  ألن منةا  مستشةفيات  ةةثير  قةد ترفةع عةةدد 
ة ذع مةفيةة فيلةاذ. كمةا تشةمل ر  كاالمستشفيات بينما ال يح ةل السةكان علةى أس  

 اتح ابيات توفر األدوية األساسية وال رورية.
 ن : ومةو ماشةر يقةي  نسةبة السةكان الم ةابيمراض الفتاكنةالةيلر  على األ

 .بأمراض فتاكة مثل األيدز والمرريا والسل  الدرنذ وغيرما من األوببة
  دار  : قيةةا  لعةةدد األشةةخال المسةةتمرين فةةي المةةالخدمننة التعليميننةتننولر

 االبتداية والمتوسأة والثانوية والتعليم العالي.
 نسةبة البةالثين الةذين ال يجيةدون القةراء  والكتابةة. فةي بريأانيةا معدل األمينة :

 .10%4  أما الكويت %40بالمبة وفي اللند  15% بينما في كينيا 1

                                                
8  d=25913http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?i 
9  http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT 

10  http://www.alhakea.com/word/?p=207335  

http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=25913
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT
http://www.alhakea.com/word/?p=207335
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   يشةةمل إح ةةابيات لنسةة  النةةا  الحا ةةلين علةةى التكنولوجيننامنندى انتشننار :
 واتت نقالة  وأجلز  تلفاز  وإنترنت.مواتت  وم

 نسةاء : ومي ماشرات تقي  مد  التفرقة التي تعانيلةا الالتمييز بةبب الجنس
 .والروات  التعليم والتوظيتبفي عدم المساوا  مع الرجال فيما يتعلق 

 ولةةة : ماشةرات تقةةي  الفةر  بةين نسةبة ماتنفقةه الدأولوينات اننفناا الحكنوما
 ارنة باألسلحة والدفاع وتسديد الديون.على التعليم وال حة مق

 

 مشكالت المؤشرات 
يل قد تعتبر ماشرات التنميةة مظللةة وعلينةا اسةتخداملا بحةذر شةديد  فعلةى سةب

 المثال:
 بعض الماشرات تقي  المتوسأ بين جميع السكان في بلد مةا. ومةذا يعنةي أن 

مةةع. مةةذع الماشةةرات التعكةة  مةةد  التفةةاوت الكبيةةر بةةين فبةةات وشةةراب  المجت
ش فحتى في الةدول الثنيةة التةي نجةد أن معةدل دخةل الفةرد مرتفةع فيلةا قةد تعةي

شةةةراب  كبيةةةر  تحةةةت خةةةأ الفقةةةر وال تقيسةةةلا مةةةذع الماشةةةرات ألنلةةةا اكتفةةةت 
 بالمتوسأ بين جميع السكان.

 فةةي كثيةةر مةةن الةةدول المتخلفةةة قةةد التتةةوفر إح ةةابيات حديثةةة يمكةةن االعتمةةاد 
ا  الةدول ال تحةدث بياناتلةا عمةداً  فلنةعليلا في مذع الماشرات  وبعض مةذع 

  دول ال ترغ  بنشر اية إح ابيات عن عدد الملاجرين منلا أو إليلا.
 

ومن أجل معالجة أشكال الخلل مذع يقوم المتخ  ون بةدما عةدد كبيةر مةن مةذع 
يةة الماشرات المختلفة ليثأي بع لا على خلل البعض ا خر. ولدينا ماشر التنم

تةي مه منظمة األمم المتحد  يسةتخدم خليأةا مةن الماشةرات الالبشرية الذي تستخد
تبةةين توقعةةات الحيةةا  ومتوسةةأ األعمةةار مةةع األميةةة والتعلةةيم ومسةةتو  المعيشةةة 
ر ومتوسأ الدخل معا. فدولةة كفيتنةام لةديلا نسةبة منخف ةة لصميةة ومتوسةأ أعمةا

ية نسةانأف ل من باكستان  لذا فلنلا تح ل على معدل أعلى في ماشر التنمية ات
 رغم أن ماشر إجمالي الدخل المحلي منخفض.

 

 كيف تتحقق التنمية؟ 
 

بعد أن أرحنا مجموعة من الماشرات والمقايي  لتحديد وقيا  التخلةت فةي أي 
مجتمع مةن المجتمعةات  يبقةى السةاال األكثةر أمميةة: مةاذا عسةانا نفعةل للةتخلل مةن 

 يوجةد عةرر محةدد ومتفةق التخلت  ولإلجابة عن مذا السةاال  يجة  أن ناكةد أنةه ال
عليه للو ول إلى مذع الثاية. فاألمر ال يختلت عن بقية الق ةايا التةي تحةاول العلةوم 
االجتماعيةةة التعامةةل معلةةا  فالعلمةةاء يختلفةةون بةةاخترت منةةاما تفكيةةرمم  والنظريةةات 
واألأر الفلسةفية التةي يتبنامةا كةل واحةد مةنلم. للةذا سةنأر  أفكةاراً عامةة حةول أمةم 
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التةةي تناولةةت مو ةةوع التنميةةة وأرحةةت آليةةات للو ةةول إليلةةا.  11واألفكةةار السةةبل
سةةنركز الحةةديث حةةول جةةومر التنميةةة الكةةامن فةةي مةةن يجةة  أن يقةةوم بملاملةةا: آليةةات 
السو   المتمثلة بتنةاف  القأةاع الخةال دون تةدخل مةن الدولةةذ أم الدولةة بمةا لةديلا 

 من قدر  وإمكانات وماسسات أم كرمما معاً 
 

 القطاع الخاص( على الطريقة الر سماليةية التام(: 

 
ة الفكةةر  األساسةةية منةةا تكمةةن فةةي أن التنميةةة ليسةةت سةةو  نتيجةةة أبيعيةةة ومتوقعةة

أة القأةاع الخةال فةي التملة  ونقةل الثةرو  واألنشةلرقت اد الذي يعتمد على حرية 
. ومي فكر  ليست جديةد  وليسةت مقت ةر  علةى حةل مشةكلة التخلةت فةي االقت ادية

الم الثالةةث. بةةل فةةي الحقيقةةة مةةي نمةةأ اقت ةةادي معةةروت ويألةةق عليةةه النظةةام العةة
  ة الكبةرالرأسمالي الذي تتبناع الواليات المتحد  ودول أوروبا وبقية الةدول ال ةناعي

 كاليابان وبعض دول جنو  شر  آسيا. 
 

أ ةةحا  مةةذا الةةرأي يةةرون أن التخلةةت فةةي العةةالم الثالةةث لةةي  أكثةةر مةةن تةةأخر 
ي جربةه لفنا  وبالتالي فلم يرون الحل في اتباع النظةام االقت ةادي الةذزمني  كما أس

العةةالم المتقةةدم ونجةة  فةةي الو ةةول إلةةى مةةا و ةةل إليةةه مةةن تقةةدم وتأةةور وازدمةةار. 
 الحريةة وتكمن الفكر  األساسية للذا النظام  إن أمكننا اخت ارما دون إخرل  في أن

 عياً وراء الةةةرب   وأن النةةةا االقت ةةةادية سةةةتدفع التجةةةار لتلبيةةةة حاجةةةات النةةةا  سةةة
سةيختارون األف ةل واألرخةل ممةا ينتجةه أ ةحا  رأ  المةال. وبالتةالي سةيتناف  
أ حا  رأ  المال على تقديم أف ل ما يمكةنلم إنتاجةه وسةيقدمون أف ةل الخةدمات 

ق على يدفعلم لذل  التناف  فيما بينلم للو ول إلى ر ى المستلل . مذا األمر ينأب
معة تعليم تتناف  المدار  والجامعةات فيمةا بينلةا للو ةول إلةى سة تقديم أف ل خدمة

يوفر عالية في قدرتلا على التةدري  األمةر الةذي ال بةد وأن ينةتا عنةه تعلةيم نةاج  سة
 ي الخالالكوادر التي يحتاجلا سو  العمل وستقدم المدرسة التي تتبع النظام التعليم

لةى مسةةتويات راقيةة مةةن أجةةل أف ةل مةةا لةديلا مةةن سةبل وأدوات ومنةةاما ومعلمةةين ع
سةةة الفةةوز بالمنافسةةة مةةع بقيةةة المةةدار  والماسسةةات التعليميةةة األخةةر . مةةذع المناف
ت ةاد. تتكرر كذل  في الخدمات الأبية والترويحية واتسكانية وعلةى بقيةة أوجةه االق

مةةي الو ةةول إلةةى التنميةةة فةةي جميةةع  -كمةةا يرامةةا أ ةةحا  مةةذع النظريةةة–النتيجةةة 
  جاالت عن أريق المنافسة في تلبية حاجات النا  من أجةل الو ةول إلةى الةرب الم

لل مةن وبالتالي سي ل المجتمع الذي يتبع مذا األسلو  إلى غايته في التنمية والةتخ
 التخلت ويرتقي إلى م ات الدول المتقدمة. 

 
روجةةةت مةةةذع الفكةةةر  بشةةةكل أساسةةةي تحةةةت مسةةةمى نظريةةةة التحةةةديث  التمةةةدنذ 

Modernization Theory ًحيةةث اشةةتلرت بكونلةةا النظريةةة التةةي تقةةدم حةةر .

                                                
مريات بالتف يل فذام  مر يفرجنا عن هطار هذ  الدرافة والتي فيستفيد منها غير المتف  ين في لن نتلرق في هذا ال دد للن  11

 ؟نمرياتمو ول التنمية. لهذا فتت  الشارة هلى بع  النمريات في هطار الحدي  عن الفكرة العامة التي تحملها تكل ال
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مقبوالً لتخلت العالم الثالث. والنظرية مذع لم تقت عند حد تقديم آليات السو  وأسة  
النظام الرأسمالي في جوانبلا االقت ادية فقأ  بةل ذمبةت إلةى تقةديم النمةوذر الثربةي 

تعليمية والثقافيةة لتقتةدي بلةا دول بكل تفا يله االجتماعية والسياسية واالقت ادية وال
العالم الثالث إن مي أرادت التخلل من تخلفلا واللحا  بالةدول المتقدمةة التةي أثبتةت 

 بالتجربة والبرمان نجا  نموذجلا التنموي. 
 

 النقد الموجه لهذا األةلوب: 
 

 :ينقسم النقد الموجه للذع الفكر  إلى قسمين ربيسيين
دية معاديةةة لفكةةر  الرأسةةمالية بشةةكل أساسةةي أوللمةةا مةةن قبةةل أأةةرات اقت ةةا

لةث بعةد وبالتالي مي تر  فيلا وسيلة السةتكمال واسةتمرار اسةتعمار بلةدان العةالم الثا
مةةن  أن انتلةةى االسةةتعمار التقليةةدي باسةةتقرل دول العةةالم الثالث سةةنتأر  للةةا بشةةيء

 التف يل الحقاًذ. 
ذا مةية ذاتلةا. ويعتمةد موجه للا مةن داخةل المعسةكر الفكةري للرأسةمال الثانيو

 األخيةةةر علةةةى ال ةةةراع بةةةين التقليةةةديين  مةةةن أتبةةةاع آدم سةةةميث والتقليةةةديين الجةةةددذ
 والمجددين  مثل كينز والكينزيين الجددذ.

 
 أوال: نقد خصوم الرأةمالية:

 
ر ةة القت فكر  التنمية المعتمد  على آليةات السةو   النظةام الرأسةماليذ معا

 قةاأ عةد نلتنمية من بين أبناء الةدول الناميةة ذاتلةا فةي كبير  من الملتمين في ق ية ا
 منلا: 

  فةوجد فيلا ماالء تبسيأا مخرً لصو اع  المزرية في الدول المتخل .1
تشخيل التخلت على أنه مجرد تأخر زمني سينتلي باتباع النمةوذر ف

الثربي لم يكن تشخي اً  ةحيحاً وذلة  لعمةق األسةبا  التةي تفاعلةت 
تةداخل لت ةل بلةذع المجتمعةات إلةى حالةة التخلةت مع بع لا بشةكل م

 التي تعيشلا  سنتأر  لشرحلا الحقاًذ.
رأ  فيلا منتقدوما على أنلا ليسةت سةو  وسةيلة "لتنميةة التخلةت فةي  .2

ار العالم الثالث" ولي  للتخلل منه  فلم يرون في مذع الفكر  اسةتمر
 أسبا  التخلت الحقيقية. 

 تنميةة يكمةن فةي كونلةا أغفلةت دوروأمم نقةد للنظريةة وأسةلوبلا فةي ال .3
رت الدول الثربية االستعمارية في تخلت العةالم الثالةث بعةد أن اسةتعم

بلدانةةه لقةةرون مةةن الةةزمن عألةةت خرللةةا أو أخلةةت بةةالتأور الأبيعةةي 
والتةةدريجي للةةذع المجتمعةةات وسةةلبتلا معظةةم إمكاناتلةةا التةةي جيةةرت 

حسةةا  شةةعو  ل ةةال  الةةدول المسةةتعمر   بكسةةر المةةيم الثانيةةةذ علةةى 
العةةالم الثالةةث. أي أن أ ةةحا  مةةذع النظريةةة أغفلةةوا السةةب  الربيسةةي 

 للتخلت عن أريق تقديملم لحل مثالي ال ي ل  تأبيقه.
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فةةي  هبعةةين االعتبةةار  ةةعوبة تأبيقةة مايةةدي مةةذا األسةةلو لةةم يأخةةذ  .4
مجتمعةةات ال تتةةوفر فيلةةا الحةةدود الةةدنيا مةةن مسةةتلزمات ذلةة  النظةةام 

ليسةةت مجةةرد منافسةةة اقت ةةادية فةةي إأةةار وماسسةةاته. فالرأسةةمالية 
أوسةةع مةةن التخلةةت. فكيةةت يمكةةن تحقيةةق المنافسةةة مةةن دون قةةوانين 
وتشريعات ونظام ق ابي ي من عدم ميمنة أرت على آخر ويحفةظ 

 حقو  الجميع في ممارسة الحرية االقت ادية والسياسية. 
يةةر  آخةةرون أن ذلةة  النظةةام مسةةتحيل التأبيةةق بسةةب  تخلةةت وفسةةاد  .5

يلةا ن أنظمة الحكم الشمولية في العالم الثالث  لدرجةة يسةيأر فكثير م
 قلة من رموز الفساد على مقدرات الةبرد األمةر الةذي يقتةل أي مجةال
م للمنافسة. كما أن الحرية االقت ادية ال يمكةن أن تةنج  مةن دون نظة
 تعليم متأور  وراقية من شأنلا أن توفر كودار ماملة يحتاجلةا سةو 

  تأبيقةه فةي مجتمةع اليتةوفر فيةه الحةد األدنةى مةن كمةا ي ةع العمل.
  حريات األفراد والجماعات.

ويةةر  بعةةض الناقةةدين أن الةةدول ال يمكنلةةا نسةةخ تجةةار  دول أخةةر   .6
وتأبيقلا بحذافيرما وذل  الخةترت إمكانةات وقةدرات ودرجةة تأةور 
كةةل دولةةة مةةن مةةذع الةةدول  األمةةر الةةذي يجعةةل مةةن تكةةرار واستنسةةا  

 خر  أمراً أشبه بالمستحيل.تجار  الدول األ
 

 ثانياً: النقد من داخل المعةكر الرأةمالا:
ة فةي أ حا  النظرية الرأسةمالية الكرسةيكية يةرون دوراً محةدوداً جةداً للدولة
يةر   التنمية وأن الدور األكبر مو لحركة رأ  المال فةي إأةار آليةات السةو   بينمةا

ة المسةامموي التخأيأ للتنمية وتقنينلةا المجددون في مذع النظرية دوراً أكبر للدولة ف
لةةى فيلةةا مةةع إعأةةاء آليةةات السةةو  الحريةةة الكافيةةة للحركةةة. ومةةذا الةةرأي ال ينأبةةق ع
يين التنميةةة فةةي العةةالم الثالةةث فحسةة   بةةل إن عةةدداً كبيةةراً مةةن المنظةةرين االقت ةةاد

حتةى  لةهالرأسماليين أمثال كينز قد دعوا إلةى تةدخل الدولةة فةي تنظةيم االقت ةاد وتفعي
لم ية العافي أكثر الدول رأسمالية  ومو األمر الذي يدعو إلى دور أكبر للدولة في تنم

 الثالث.
 
     

  القطاع العام( الدولةةإدار  التامية(: 

 
 :مذع الفكر  للا شكرن

ي التخأةةيأ المركةةزي الةةذي يسةةتند عليةةه النظةةام االقت ةةاد: النظةةام االشةةتراكي-1
لا تخأيأ للتنميةةة وتمويللةةا وتنفيةةذ مشةةاريعحيةةث تقةةوم الدولةةة بةةالاالشةةتراكي 

 دور للقأاع الخال.أي بالكامل من دون 
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المتبةةةع كحةةةل وسةةةأ بةةةين مةةةذين النظةةةامين االشةةةتراكي و  االقت ةةةاد الموجةةةه-2
 تشةةر  القأةةاعو  وفيةةه تقةةوم الدولةةة بةةالتخأيأ للتنميةةة وتمويللةةا الرأسةةمالي

 .الخال في تنفيذ بعض المشاريع التنموية
 

 يعةةةد متاحةةةاً إال فةةةي كوريةةةا الشةةةمالية فحتةةةى كوبةةةا بةةةدأت بفةةةت  الشةةةكل األول لةةةم
 ةاد لمساممة القأاع الخال  أي بدأت تتجه نحو الشكل الثةاني ومةو االقتاقت ادما 

 الموجه الذي تتبناع ال ين بشكل وا  .
ومع اخةترت التسةميات التةي أألقةت علةى مةذا األسةلو  كةالأريق الثالةث الةذي 

واليةة  في الحزبين الةديمقراأي األمريكةي  فةي أثنةاء فتةر تبناع اليسار ويسار الوسأ 
 بيةةل كلينتةةونذ وحةةز  العمةةل البريأةةاني  خةةرل واليةةة ربةةي  الةةوزراء تةةوني بليةةرذ.

ألسةلو  اولكن أخيراً ومع زياد  التركيز على ا ثار المترتبة على البيبةة أ ةب  مةذا 
ع  ثةم مةأارمةا العةام أوالً من التنمية يسمى بالتنمية المستدامة. وسنتأر  للفكةر  فةي إ

 شيء من التركيز لفكر  التنمية المستدامة.
 

م الثالةث الدولة على حقيقةة أن معظةم دول العةال التي تقوم بلاترتكز فكر  التنمية 
لكةون  ال يوجد فيلا قأاع خال مستقل وقادر على قياد  دفةة التنميةة منفةرداً. وكةذل 

يةة  القانونوالماليةة والتجاريةة والسياسةية و مذع الدولة فقير  في ماسساتلا االقت ادية
مةا بوأن الحكومات مي أكبر وأمةم التنظيمةات االجتماعيةة والسياسةية فةي تلة  الةدول 

 فيلا ماسساتلا العسكرية. 
تبةر بالتالي فلن إممال دور الدولةة كمخأةأ ومنفةذ ربيسةي لخأةأ التنميةة إنمةا يع

وم اسةتحالة وجةود بةديل خةارجي يقةتخأياً للواقع و رباً من المسةتحيل. إ ةافة إلةى 
 بتجاوز الدول وجميع ماسساتلا ويشرت أو ينفذ التنمية. 

 
بمون يكةون القةالكي تنا التنمية التي تقةوم بلةا الدولةة البةد مةن شةروأ منلةا أن و

من   يه ذل على الدولة مامنين ب أممية التنمية لبلدانلم وعلى استعداد للقبول بما يقت
ن ماليةاً أن يكون ماالء القيمون على الدولة من غير الفاسديني والشرأ الثاتنازالت. 

 وسياسةةياً وال ينظةةرون إلةةى م ةةالحلم الخا ةةة وم ةةال  الفبةةة القليلةةة مةةن البأانةةة
افعةاً دالدولةة إمةا على األقل ت ب   ينالشرأين الفاسد  التي تحيأ بلم. فلن تحقق مذ

 تحقيةق.يةة ت ةب  أمةراً محتمةل الللتنمية أو على أقل تقدير غير معأل للةا  فةلن التنم
 ومذع قابمة بالملام التي يمكن للدولة القايم بلا لتحقيق التنمية:

 

  تحقيق التنميةلا مهام الدولة: 

  فكمةا يختلت دور الدولة باخترت النظام السياسي واالقت ادي التةي تتبنةاع
ما يقةل سبق يتبين أن الدولة التي تتبنى النظام االشتراكي تقوم بكل شيء بين

دول الدولةةة فةةي النظةةام الرأسةةمالي الةةذي يعتمةةد علةةى القأةةاع الخةةال. أمةةا 
االقت اد الموجه فلو الذي يتابين دور الدولة بناء على قربه من الرأسمالية 
أم بعدع عنلا  فكلما زادت األدوار التي تقوم بلا الدولةة كلمةا كةان االقت ةاد 
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وسنعرض فيما يلةي بعةض  الموجه أقر  إلى النظام االشتراكي  وبالعك .
 األدوار التي تتوالما الدولة:

تةةةوفير األمةةةن واالسةةةتقرار سةةةواء عةةةن أريةةةق حمايةةةة حةةةدودما مةةةن العةةةدوان  .1
 الخارجي أو حفظ األمن الداخلي والسيأر  على الجريمة.

ل توفير فرل تعليم لمن ال يمكنلم اتنفا  علةى تعلةيم أنفسةلم سةواء مةن خةر .2
ز ن  والبعثةةات الدراسةةية. وكةةذل  تةةوفير مراكةةنظةةام التعلةةيم الحكةةومي أو المةة

 ومعامةةد التةةدري  الملنةةي تعةةاد  تةةدري  وتأميةةل العةةاملين سةةواء فةةي القأةةاع
وجيةا الخال أو القأاع العام لتمكينلم مةن التعامةل مةع آخةر مةا وفرتةه التكنول

 والعلم من تقنية وقدرات فنية في مجاالت عمللم.
عةاألين حتاجة لتلة  الخةدمات وتحديةداً للتوفير الخدمات االجتماعية للفبات الم .3

 عةةن العمةةل والمسةةاممة فةةي إعةةاد  تةةأميللم لتمكيةةنلم مةةن القيةةام بملةةام أخةةر 
 تةةامللم لرنخةةراأ فةةي سةةو  العمةةل مةةن جديةةد. ويعتبةةر مةةذا دوراً ملمةةاً جةةداً 
للدولةةة فةةي أرقلةةا للتنميةةة فالعاأةةل عةةن العمةةل يعتبةةر أاقةةة ملةةدور   ةةاعت 

ثير ة جامز  لرنحرات نحو الجريمة وبالتالي التةأعلى المجتمع من جلة وخام
 وإعاقة التنمية.

وفير القيام بدور فعال وأساسي في الوقايةة مةن األمةراض الفتاكةة والمعديةة وتة .4
بةةراما دقيقةةة وحمةةرت مكثفةةة للتوعيةةة ال ةةحية التأعةةيم  ةةد تلةة  األمةةراض 

ى ين علةوكذل  توفير الخدمات ال حية األساسية ألفراد المجتمةع غيةر القةادر
تحمةةل م ةةاريت العةةرر. ويةةذكر منةةا بشةةكل أساسةةي الخةةدمات ال ةةحية التةةي 

 تقدملا الدول لكبار السن.
قلةا تشريع القوانين التي تملد الأريةق للممارسةة االقت ةادية ال ةحيحة وتأبي .5

ة للحد من الفسةاد والرشةو  التةي يمكنلةا أن تقةوض كةل فةرل التنميةة الحقيقية
 غبة في العأاء.ألنلا تقتل رو  اتبداع والر

المراقبةةةة والحةةةد مةةةن ممارسةةةات االحتكةةةار التةةةي تسةةةعى بعةةةض الماسسةةةات  .6
فيمةا  االقت ادية للقيام بلا عن أريق إخرار المنافسين من السو  للةتحكم فيةه

 بعد.
أ لتحرية  وتنشةي خ األموال في السو  أثناء األزمةات الماليةة واالقت ةادية  .7

  .مشاريع البنى التحتيةتبني و السو 
تأبيةق نظةام دقيةق لل ةراب  لتةتمكن الةدول مةن تأديةة دورمةا السياسةي سن و .8

 واالقت ادي واألمني واالجتماعي على أكمل وجه.
لحةر الماسسات االقت ادية الربيسية التي ال يمكن لرقت ةاد ا اية  ورعيتأس .9

االسةةتمرار مةةن دونلةةا كالبنةة  المركةةزي وبور ةةة األورا  الماليةةة ومكاتةة  
 مركزية المخاأر.

يق العدالة عن أريةق تةوفير نظةام ق ةابي نزيةه بعيةد عةن التةدخل تحق .10
 في شاونه من قبل السلأتين األخريين.
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حماية البيبة من الةدمار الةذي قةد تسةببه بعةض الماسسةات االقت ةادية  .11
مةن  التي تسعى إلى الرب  السريع دون االمتمام بما ينتا عةن ممارسةاتلا تلة 

 أ رار بيبية خأير . 
 

 الدولة:بإدار  ةلوب التنمية النقد الموجه أل 

 
ينتقةةد مةةذا األسةةلو  مةةن قبةةل المعسةةكر الرأسةةمالي علةةى أنةةه عجةةز الدولةةة:   .1

ي أسلو  متخلت مستندين بذل  على حقيقة أن دول العالم الثالةث مةي ا ن فة
لةو  قمة التخلت بينما تقوم الدولةة فةي إدار  كةل شةيء فةي المجتمةع  وبالتةالي

ن لتنمية لما و لت الحال إلةى ماو ةلت إليةه مةأنلا قادر  على أي دور في ا
 تخلت. 

انعةةةدام المنافسةةةة: يةةةر  منتقةةةدي مةةةذا األسةةةلو  أن الدولةةةة إذا ميمنةةةت علةةةى  .2
لقأةاع األنشأة االقت ةادية فلنلةا سةتقتل المنافسةة التةي ال تتةوفر إال بوجةود ا

الخةةةال  وبالتةةةالي سةةةتنفق الدولةةةة أ ةةةعات الميزانيةةةة ولةةةن تحقةةةق التنميةةةة 
 المنتظر .

ذا نعةةدام الحةةوافز: يقةةول الراف ةةين لليمنةةة الدولةةة أن الةةدول التةةي تتبنةةى مةةا .3
لةم فاألسلو  ينعدم فيلا وجود الحوافز بين الموظفين علةى اتبةداع والعأةاء 

 في النلاية موظفي حكومة ينتظرون رواتةبلم فةي نلايةة الشةلر سةواء أبةدعوا
 في عمللم أم ال.

 ور  المسةتندية للمشةاريع التةةي ةياع الوقةت: بسةب  البيروقراأيةة وأةول الةد .4
تشةةرت عليلةةا وتنفةةذما الحكومةةة فةةلن الوقةةت المألةةو  تنجةةاز أي مشةةروع 
 تنموي قد ي ل إلى  عت أو أكثر ما يحتاجه القأاع الخال للتنفيةذ. وذلة 
يةة لقدر  القأاع الخال على سرعة اتخاذ القرار بينما فةي المشةاريع الحكوم

 األعلى منه ومكذا. كل مساول يحتار الى موافقة المساول
 
 
 

 :التنمية المةتدامة وحماية البيئة  

 
ر وعلةةى  ةةوء مةةذع الملةةام الموكلةةة للدولةةة يمكننةةا أن ننتقةةل إلةةى أمةةم األفكةةا

 ةةه علةةى بع اتنسةةانية المتعلقةةة بالتنميةةة والتةةي تعتبةةر ممةةاً عالميةةاً بعةةد أن فةةت  العةةالم
ل لمةا لبقيةة شةعو  ودوالبعض وأ ب  الدمار البيبي في أي جةزء مةن العةالم أمةرا م

يحةق  العالم األخر . فقد أيقن الجميع أننا فةي كوكة  واحةد وبالتةالي مركة  واحةد ال
ة ألي مةةن ركابةةه أن يلةةدم أو يةةدمر الجةةزء الخةةال بةةه ألنةةه بةةذل  يكةةون قةةد أخةةل ببقيةة

 أجزاء مذا الكوك .
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 مةم مةووبالتالي لم يعد التسابق عل إقامة الم انع مو الملم بقدر ما أ ب  األ
ن بةل كيت نوفر م انع أقل تلويثاً  وأ ةب  اللةم األكبةر لةي  تحقيةق التنميةة بةأي ثمة

 تحقيقلا دون اتخرل بالبيبة حتى ولو كانت نتابجلا أقل وأبأأ.  
 

لةى فقد عاشت البشرية قبةل الثةور  ال ةناعية اقت ةاداً يقةدم علةى المحافظةة ع
لةا يعةي أو مةن الأبيعةة ذاتدوام م ادرما الأبيعية  وكانةت جةزءاً مةن المخأةأ الأب

وء ولم تكن مخربة للا بةل فةي حالةة رابعةة مةن االنسةجام. ولكةن مةع قيةام المةدن ونشة
عةدد  مجتمعات تعتمد على الزراعة المكثفة التي تحقق فوابض في اتنتار ومع زياد 

مةن  أد  ذلة  وغيةرع   السكان وبالتالي التوسع فةي اتنتةار وبلوغةه مرحلةة الت ةنيع
يلةا ى تثيةر فةي شةعور اتنسةان إلةى الأبيعةة وأ ةب  مالكةاً للةا يسةيأر علالعوامل إل

يبةة ويتحكم فيلا ويستثللا بأريقة غير متوازنةة. مةذا الت ةرت غيةر الةواعي نحةو الب
و المحيأةةة باتنسةةان أ ةةب  مةةو الحالةةة السةةابد  اليةةوم سةةواء فةةي الةةدول المتقدمةةة أ

ي عمةةيم سةةو  بعةةض القبابةةل التةةالمتخلفةةة علةةى حةةد سةةواء  ولةةي  مةةن اسةةتثناء للةةذا الت
تعةةيش فةةي حالةةة بعيةةد  عةةن "التقةةدم والتأةةور الحةةديثين" كةةبعض السةةكان األ ةةليين 

 ألمريكا أو بعض القبابل األفريقية وسكان استراليا األ ليين.
 

تنميةةة ولكةي نةةدلل علةى كيفيةةة تةدمير الةةدول الناميةةة للبيبةة فيلةةا بحجةة تحقيةةق ال
لةي  مةن بةا  الح ةر بةل فةي حةدود األمثلةة ال نذكر بعض الممارسات ذات العرقة 

امةت قبأسبا  الت نيع والرغبة فةي التأةوير فعندما أخذت كثير من مذع الدول  أكثر.
منلةةا  فةةي حقيقةةة األمةةر بتةةدمير كبيةةر للثابةةات المأريةةة التةةي تعتبةةر الربةةة التةةي تتةةنف 
ير وتةوف الكر  األر ية للدور الذي تقوم به في سح  ثاني أكسيد الكربةون مةن الجةو

بةةات األوكسةةجين. وبالتةةالي فةةلن الةةدمار الةةذي قامةةت بةةه بعةةض دول العةةالم الثالةةث للثا
 المأرية لم ياثر عليلا مي فحس  بل على كل العالم. 

 
وكذل  ما قامت به دول أخر  من استنزات لصرا ي الخ ةبة العتمةاد مةذع 

ق ةد ونرسةتمرار الدول على زراعة المنتجات السلعية محل أنماأ الزراعةة القابلةة ل
ة عنةد منا قيام كثيةر مةن مةذع الةدول بزراعةة المحا ةيل التةي تةدر عليلةا أمةواالً نقدية
  .ت ديرما ململة بذل  ما يحتاجه المريين من سكانلا من مواد غذابية أساسية

دول كما قامت كثير من دول العالم الثالث بشراء م انع كبير  وملوثةة مةن الة
نةع كات العاملةة فةي الةدول المتقدمةة لتشةريع قةوانين تمالكبر  بعد أن ا أرت الشةر

سةةما  اسةةتمرار الم ةةانع الملوثةةة للبيبةةة  فقامةةت دول العةةالم الثالةةث بشةةرابلا أو بال
 لةذي جعةلاللشركات األجنبية بنقللا إليلةا دون أدنةى قيةود علةى تلويثلةا للبيبةة. األمةر 

بةر  بمةا غليلا الشركات الكمن كثير من دول العالم الثالث أشبه بالمزابل التي ترمي 
سةةاد لةةم يعةةد مقبةةوالً فةةي المجتمعةةات المتقدمةةة مةةن الم ةةانع الملوثةةة. بةةل ونتيجةةة للف

ت السياسي في بعض مذع الدول سمحت للشركات وبعض الدول األجنبية بدفن النفايةا
 النووية والكيميابية في أرا يلا مقابل رشاو  تدفع لبعض المتنفذين فيلا. 
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راً التي تتم في الدول ال ناعية المتقدمة فلةي ليسةت أقةل  ةر أما الممارسات
يةد بةة تتزاعلى البيبة من تل  التةي تقةوم بلةا الةدول المتخلفةة. فالقةدر  علةى تلويةث البي

دول  أردياً مع ازديةاد قةدر  الدولةة الت ةنيعية. فالةدول ال ةناعية الكبةر  مةي أكثةر
اء فةةي الم ةةانع أو كجةةزء مةةن العةةالم اسةةتخداماً للوقةةود األحفةةوري أو النةةووي سةةو

أةابرات الخدمات التي يحتاجلا اتنسان لحيا  أكثر رفامية كالكلربةاء والسةيارات وال
 وأنماأ االستلر  األخر . 

 
و ةل  ونتيجة لكل تل  الممارسات التي تقةوم بلةا الةدول الثنيةة منلةا والفقيةر 

جمعيةات المنظمةات وال العالم إلى حافة االنتحار التدريجي األمر الذي حةدا بكثيةر مةن
ت علةى والماسسات الملتمة بالبيبة إلى تعليق الجر  لتنبيةه النةا  جميعةاً والحكومةا

بنتلةا وجه الخ ول إلى مذع الكارثة. فعقةدت المةاتمرات العالميةة واتقليميةة التةي ت
اد ية المةرمنظمة األمم المتحد  للنظر في ق ايا البيبة والتنمية  وخل ت إلى أن التنم

ة قلةةا يجةة  أن تكةةون قابلةةة لرسةةتمرار  بمعنةةى أن يحسةة  حسةةا  ل ثةةار المترتبةةتحقي
ن أي يمكةن على البيبة في أثناء التخأةيأ للتنميةة. فالتنميةة التةي تحتةاأ للبيبةة مةي التة

يةةة تسةةتمر حتةةى ولةةو كانةةت أكثةةر بأبةةاً ألن البةةديل عنلةةا سةةيادي إلةةى دمةةار لةةي  للتنم
 البشةةرية علةةى حةةد سةةواء وإن بةةدا أنةةه شةةكلفحسةة  بةةل للمجتمةةع وإمكاناتةةه الماديةةة و

  سريع للتنمية. 
  

 مفهوم التنمية المةتدامة:  
ع يمكن تلخيل مفلةوم التنميةة المسةتدامة بأنلةا حةق الجيةل الحا ةر فةي التمتة
مةن  واستثرل الثروات الأبيعية  مع الوعي بحةق األجيةال القادمةة فةي مةذع الثةروات

 ما وممةةةا التنميةةةة والبيبةةةة. أي التنميةةةةخةةةرل التةةةوازن فةةةي أمةةةرين مةةةرتبأين ببع ةةةل
رل باعتبارما االستخدام األمثل لم ادر البيبةة مةن أجةل حيةا  أف ةل لإلنسةان مةن خة
دم تأمين حاجاته األساسية  والمحافظة على البيبةة عةن أريةق االعتنةاء بةاألرض وعة

الجور في اسةتخدام م ةادرما مةن أجةل تةأمين احتياجةات الحا ةر والمسةتقبل بشةكل 
 .زن يعأي لصرض بقدر ما يأخذ منلامتوا

 
  تحقيق التنمية المةتدامةلرا: 

 
  ال توجد قابمة جامز  بالممارسات التةي يجة  علةى النةا  اتباعلةا وقابمةة أخةر

منأقةةي لتلةة  التةةي يجةة  تجنبلةةا مةةن أجةةل تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة  أال أن التفكيةةر ال
م فةي يد  ومبادئ وسلوكيات تساموالعقرني البد وأن يدفع النا  الكتشات وسابل جد

 تحقيق التنمية المستدامة وسنذكر بع لا على سبيل المثال فقأ:
 :وتعنةةى اسةةتخدام أمثةةل لقةةدرات اتنسةةان مةةن أجةةل عمةةل أقةةل  الكفننا   البيئيننة

تلويةةث للبيبةةة مةةن خةةرل ترشةةيد اسةةتخدام م ةةادر األرض وتأةةوير القةةدر  
ال ناعة سواء تلة  التةي تتسةر  اتنتاجية والتقليل من الف رت التي تخلفلا 
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للجو أو األرض أو المياع. األمر الذي يتأل  جلدا بشريا وعلميا وتكنولوجيةا 
 أكبر من أجل تقليل ا ثار السلبية على البيبة.

 القيةةام  إعأةةاء الجوانةة  البيبةةة امتمامةةاً أكبةةر عنةةد: الرقابننة البيئيننة الصننارمة
لفةةة البيبيةةة فةةي أي مشةةروع تركيةةز علةةى التكبمشةةاريع اقت ةةادية عةةن أريةةق ال

 بتنفيذع اقت ادي أي تقييم األثر البيبي للمشروع قبل الموافقة عليه أو الشروع
د  التةي فلن كانت آثارع البيبية كبير  أو سيبة يوقت المشروع ملما كانت الفابة
بفكر   سيجنيلا المجتمع منه ألنلا حتماً ستكون ماقتة. فلذا ما شرعت دولة ما

سةابل بابي على الأاقة الذرية ألنلا أقل تكلفةة مةن غيرمةا مةن وبناء مولد كلر
لأاقةة توليد الأاقة  لكنلا اكتشفت أن ما ستوفرع مةن أمةوال نتيجةة السةتخدام ا

ن الذرية ال يوازي الدمار البيبي الذي يمكن أن ينةتا عةن أي تسةر  نةووي مة
 2011فوكوشيما الياباني في عةام ذل  المشروع كذل  الذي حدث في مفاعل 

 الذي و ل التلوث اتشةعاعي إلةى السةواحل األمريكيةة الثربيةة عبةر المحةيأ
ليةةد   فلنلةةا فةةي مةةذع الحالةةة يجةة  أن تأخةةذ بالمشةةروع األكثةةر تكلفةةة لتواللةةادي

 الأاقة على أن تختار مذا األسلو  المدمر للبيبة بأكمللا. 
 سةاممةتخليل دول العالم الثالث من الفقر عن أريق رفةع الةديون عنلةا والم 

و ةاً عمعلا في القيام بمشاريع تنموية تعود على مجتمعاتلا وشةعوبلا الفابةد  
عةةن تلةة  المشةةاريع التةةي تخةةدم أمةةدافاً خا ةةة لفبةةات محةةدود  مةةن النةةا  دون 

 النظر إلى آثارما ال ار  على من سوامم من البشر.
 مةةلتحمةةل الةةدول ال ةةناعية الثنيةةة لمسةةاولياتلا تجةةاع بقيةةة شةةعو  العةةالم والع 

علةةةى الحةةةد مةةةن االنبعاثةةةات ال ةةةار  التةةةي سةةةبق للعةةةالم أن قةةةرر فةةةي القمةةةم 
يةل المخ  ة ألمور البيبة في كيوتو في اليابان وريو دي جةانيرو فةي البراز

والتةي كةررت  2002وآخرما في جومانسبرر في جنو  أفريقيةا فةي  ةيت 
على الدوام  ةرور  تخفةيض الةدول ال ةناعية لتلة  االنبعاثةات ال ةار  عةن 

 يق فرض تأبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيبة.أر
  نشر الوعي البيبي لةد  الشةعو  والمتمثةل فةي  ةرور  تبنةي سةلوكيات تقلةل

مةةةن اسةةةتلر  الأاقةةةة والميةةةاع وكةةةذل  ترشةةةيد اسةةةتخدام المبيةةةدات الحشةةةرية 
بةة واألسمد  الكيماوية والمواد التي تحتوي على غةازات وسةوابل م ةر  بالبي

 ريون على سبيل المثال. كثاز الف
 ات استخدام وسابل حديثةة ومربمةة للبيبةة فةي الزراعةة والمحافظةة علةى الثابة

 المأرية واالستوابية. 
 

إن مدت التنمية مو تحقيق رفامية وسعاد  اتنسةان واالرتقةاء بمسةتواع المعيشةي  
كانةت وتليبة المجال لتحقيق الأموحات الواقعية في حيةا  رغيةد  وعةيش كةريم. وإذا 

التنمية غاية ومدفاً فربد من وسيلة لتحقيق تل  الثاية  ومن منةا تبةرز قيمةة التخأةيأ 
للتنميةةةة ال سةةةيما لةةةد  دول العةةةالم الثالةةةث التةةةي ال تتةةةوفر فيلةةةا القاعةةةد  االقت ةةةادية 
والقانونية والمجتمعية المناسةبة لتةر  التنميةة  ليةات السةو  كمةا مةو قةابم فةي الةدول 

ر . وبلذا يكون التخأيأ المركزي للدولة من أجل التنمية أمةم آليةة الرأسمالية المتأو
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ت من نجاحلا باعتبارع وسيلة لتوفير البرمجة وتنظةيم الوقةت والجلةد والمةال عةرو  
 على تحدي األمدات واألولويات والأموحات التي يراد تحقيقلا في المجتمع.

   
ات شةةةراب  المجتمةةةع فاألمةةةدات البةةةد أن تكةةةون واقعيةةةة ومشةةةروعة تلبةةةي احتياجةةة

ومسةةتقبل أجيالةةه. أمةةا آليةةات التخأةةيأ فةةيمكن أن نةةوجز بع ةةلا فةةي تحديةةد اللةةدت 
قأاعةات وتوفير قاعد  بيانات تبنى عليلا األمدات ثم إشرا  الشةراب  االجتماعيةة وال

 الحكومية واألملية واستشارتلا لو ع الخأة.
 

يةث يةتم اسةتثرللا فةالتخأيأ عمليةة برمجةة وتنظةيم للوقةت والجلةد والمةال بح 
 ً  بأف ةةل  ةةور  ودون مةةدر. واألمةةر يتألةة  فةةو  ذلةة  قةةراراً سياسةةياً جةةاداً وجريبةةا

لةةز  ت ةدار الخأةة بقةانون ملةةزم للجلةات التنفيذيةة ومتابعةة مجلةة  األمةة لتلة  األج
ومةةد  تنفيةةذما للخأةةة التةةي مةةي جةةزء مةةن اسةةتراتيجية وا ةةحة وبعيةةد  المةةد  ت ةةع 

ن علةى ونما اعتبار كبيةر للتثييةرات التةي تأةال القةابميم لحة المجتمع في المقدمة د
 األجلز  التنفيذية.  

 
 
 
 

 

 


