التحضر والمدن والتنمية فى العالم العربى

فى عصر العولمة والتكتل وثورة المعلومات
أ.م.د .طارق أبوذكرى
ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى إستخالص اإلتجاهات العامة للسياسات العمرانيةة بالةد ا العربيةة لم اجهةة التحةديات

التةةى ت اجههةةا صةةى عوةةر الع لمةةةن تاذا ةةا الت تةةا اإلقتوةةاده ه ة الخيةةار اإلسةةتراتيجى ال حيةةد مةةا الةةد ا
العربية م جا استمرار البقاء ،صإ هذا الت تا سة ف يةت مة خةالا تتةاعالت إقتوةادية بةي المةد العربيةة
ع اومهان س ف يةت هةذا التتاعةا مة خةالا ةب ات اإلتوةاوت الم اوةالت الحدي ةة التةى تعتبةر البنيةة

األساسةةية صةةى عوةةر الع لمةةةن م ة خةةالا تلةةت ال ةةب ات سةةتتم

ال ةةر ات المسةةت مري العةةر

التةةاعلي

الرئيسةةيي بعةةد انحسةةار د ر الد لةةة قلةةيالة مة معرصةةة صةةرص اإلسةةت مار المختلتةةة صةةى المةةد العربيةةة المختلتةةة،
بجان

قدرته على ادارة اعماله بورف النظر عة تبعةاد م اقعهةان مةا

تلةت ال ةب ات سةتتي للجمعيةات

األهليةةة احةةد التةةاعلي الرئيسةةيي صةةى العوةةر الحةةديث صةةى مختلةةف الةةبالد العربيةةة بتن ة

الم اقع التى تحتاج الى م ار ته جه ده ن

اهتمامةةاته معرصةةة

تاذا ةةةا التتاعةةةا الت تة ةةا سةةةيت م ة ة خ ةةالا تتاعة ةةا عم ارنةةةى مة ةةدع ما بت ةةدص المعل مة ةةات خةةةالا ة ةةب ات

اوتواوت الم اوالت ،صإ تأ يره على علمليات التحضر اإلت از اوقليمةى ب ةا د لةة سةي

بيةرهن يةره

الباحث نه إذا ل يت م اآل ن ر المعرصة دع قدرات س ا المد الوةرره صةى الةد ا العربيةة المختلتةة،

صإ نمط التحضر سينحاز للمد ال بره مخلتاة راءه تباينات اقليمية بيرةن إ دع ه هذا البحث الةى التعةا
ال ار ة بي المد العربيةة مة

تة

جةا التنميةة اوقليميةة يجة

ا يتهة صةى ضة ء متهة

صةةى عوةةر الع لمةةة ،مة حيةةث ا اوقلةةي ويحتةةاج الةى مدينةةة مسةةيطرة علةةى بةةاقى المةةد بةةاوقلي لتقة د

ةر ة بةةي مةةد اإلقلةةي
عمليةةات التنميةةة ،ل ة عمليةةة التنميةةة تحتةةاج الةةى ة ا
تستطيع حماية اإلقلي

مقدمة:

اوقليميةة الجديةد الةذه

ا صى م اجهة المناصسة العالمية  ،تح له إلى س

تعةةا

جاذ

لت ة ي

ةةب ة إقتوةةادية

للعمليات اإلنتاجيةن

يعيش العال العربى صى عور الع لمة الذه ي ار إليه بأنه المرحلة األخيرة للرسمالية حيث تسيطر عليها تق دها

ال ر ات متعددة الجنسيات التى تتعده الميزانية السن ية للعديةد منهةا إجمةالى النةاتق القة مى لجميةع الةد ا العربيةة مجتمعةةن
يم ة القة ا بةةأ هةةذه ال ةةر ات تهةةدف إلةةى سةةز األسة ا

السةةيطرة عليهةةا ،نظة اةر إل ةةتداد المناصسةةة بينهةةا األمةةر الةةذه جعةةا

عمةةر المنةةتق الجديةةد قوةةي اةر  ،قةةد تة إنتةةا مليةةارات الةةد ورات لتطة يره تانتاجةةهن ويرطةةى هةةذه الت ةةاليف إو ت زيعةةه ب ميةةات
بيةرة صةةى األسة ا صةةى قةةت قوةةير ،بجانة

اإلستهالت صى السن ات األخيرة ن

رصةةع معةةدوت اإلسةةتهالت صةةى تلةةت األسة ا

لهةةذا يم ة مالحظةةة إنت ةةار قاصةةة

للسيطرة على األس ا اندمجت ال ر ات العمالقة لت ا يانات جديدة ذات حج عماا ميزانيات سير مسةب

تاريخيةةا  ،مةةع مالحظةةة ا هةةذه ال ةةر ات المندمجةةة تنتمةةف إلةةى د ا مختلتةةة ذلةةت لضةةما اخت ة ار

س ة ا جديةةدة ،بجان ة

و ة ا ال يانةةات الجديةةدة الةةى مسةةت ه م ة اقتوةةاديات الحج ة يضةةم لهةةا اإلنتةةاج بأقةةا األسةةعار بالتةةالف الت ة ز صةةف سةةبا

المناصسةةة البقةةاءن يم ة مالحظةةة ذلةةت صةةى بعةةت اإلنةةدماجات التةةف حةةد ت صةةف خةةالا عةةامف 8991

انةةدماج ةةر ة بةريتيش بتر ليةةا البريطانيةةة مةةع ةةر ة م ة األمري يةةة صةةف سسةةط

8999

التاليةةة

 8991صةةف وةةتقة مقةةدارها  881مليةةار

د ور ،ة إنض ة اليهمةةا صةةى مةةار  8999ةةر ة ر ة األمري يةةة صةةف وةةتقة خةةره مقةةدارها  6262مليةةار د ور األه ة ار -

السةةبت  3بريةةا  -8999ص 8ن مةةا يم ة اإل ةةارة إلةةى ةراء ةةر ة ص ة ل
البريطانيةةة،

صةةاج اولمانيةةة للسةةيارات ل ةةر ة ر لةةزر ي

ةةر ة دايملةةر-بنةةز اولمانيةةة ل ةةر ة رايسةةلر األمري يةةة  -التحةةالف بةةي

ةةر ة رين ة الترنسةةية نسةةيا اليابانيةةة

ملحة ة اوهة ة ار  -الجمع ةةة  6ابري ةةا  -8999ص 3ن ام ةةا ص ةةى قط ةةا البنة ة ت صق ةةد ةةهدت السة ة

متناصسي خالا عا  8991هما سيتى بنت مع تراصلرز جر
ابريا  -8999ص  81ن

لقد در ت الد ا المتقدمة همية حجة السة

األمري ي ةةة ان ةةدماج ا ب ةةر

لت ي ا بر مجم عة مالية صى العال األه ار  -األحد 62

صةى عوةر الع لمةة مب ة اةر

ةرط وز لتة ط األن ةطة اوقتوةادية

بهةةا ،صعملةةت علةةى ت ة ي ت ةةتالت اقتوةةادية صيمةةا بينهةةا ذلةةت برصةةع الحة اجز الجمر يةةة التنسةةي صيمةةا بينهةةا لحمايةةة الموةةال

اوقتو ةةادية ألعض ةةائهان صت ن ةةت السة ة

األ ربي ةةة الم ةةتر ة

وة ةدرت عملته ةةا الم ح ةةدة لية ة ر ص ةةف ا ين ةةاير ،8999

ت نت مجم عة الناصتا ) (NAFTAالتف تضة ال ويةات المتحةدة األمري يةة

آسةيا الريةر ةي عية للتعةا

ن

ترت

نةدا الم سةيت ،مجم عةة د ا جنة

ةر

التجةارق اوقتوةادق )Association of South East Asian Nations (AESAN

عل ى ظه ر تلةت الت ةتالت

تعرضةت ال يانةات الوةريرة إلةى حالةة مة اوسةتقطا

خةالا عمليةات المناصسةة للسةيطرة علةى األسة ا ن مة تلةت ال يانةات الوةريرة الةد ا العربيةةة

اوقتوةادق الحةاد مة

ةا علةى حةده التةف تسةةتنزف

م اردها سن يا بطريقة منظمة لعد ج دها صف يا اقتوادق بير يحميها م التيارات اوقتوادية العنيتة لعمليةة الع لمةةن
سةةتزداد حةةدة اوسةةتقطا

اوقتوةةادق بةةدخ ا اتتاقيةةة جةةات  -رج ة اق حيةةز التنتيةةذ مةةع بدايةةة القةةر ال احةةد الع ةري حةةي

تتال ى جميع الح اجز الجمر ية بي جميع د ا ليت

ال برهن

بذلت ا بر س

عرصه العال منذ ت نه خدمة وقتواديات ال يانات

لقد در ت القيادات السياسية للد ا العربية هميةة إيجةاد وةيرة للت تةا اوقتوةادق  -بةدو مة السةعف إلةى إقامةة

حدة سياسية بت وع بة تحقيقها عمليا  -خاوة صى عور الع لمة  ،لي

م

جا البقاء صى حد ذاته استمرار الحياة صى المسةتقبان صلقةد

إلى "

اجبنا الق مف

ةار الةرئي

صقط م اجا التنميةة رصاهيةة ال ةع

حسةنى مبةارت صةى خطابةه احتتةاو بعيةد العمةاا

نضاعف الجهد ف و تتسع التج ة بيننا بي م سبق نا صف تحقي التقد  ،خو وا إننةا مقبلة

على عال ا ر ت تال ت اب ها تعقيداة ،يحت ر صيه ال بار األق ياء موادر القة ة ،يسةع
مقد ارتةةه،

ت ةةتد صيةةه المناصسةةة الد ليةةة و ةراعا علةةى الموةةال

على المست ه التنتيذق اتخذ مجل

لتحديد مراحا تختيت الرس
اوه ار  -الخمي

لة

النت ة ذ" األه ة ار  -الجمعةةة  31ابريةةا  - 8999ص 7ن

ال زراء المورق صى اجتماعه ي

الجمر ية الضرائ

 83ماي  - 8999ص  8ن

الةى السةيطرة علةى سة ا العةال

األربعاء  86ماي  8999ق ارره بت يا "لجنةة ازريةة

على الوادرات ،صقا للبرنامق التنتيذه إلتتاقية الس

العربية الم ةتر ة"

على ذلةت صةإ اوتجةاه إلةى تةرابط الةد ا العربيةة اقتوةاديا يبةد مة ار حتميةان هةذا اورتبةاط سةيت مة خةالا تتاعةا

المد العربية الرئيسية م خالا تدعي

ةب ات اوتوةاا الم اوةالت تةدص المعل مةات بينهةان هةذه ال ةب ات تعتبةر البنيةة

األساسية الحدي ة صى عور الع لمة التف يرت ةز عليهةا ال ةر ات المسةت مري

التةاعلي الرئيسةيي صةف العوةر الجديةد صةى

اتخاذ ق ارراته تادا رة عماله ن مةا يهمنةا مخططةي عمرانيةة هة د ارسةة تةداعيات دعة
المةةد العربيةةة علةةى اتجاهةةات التحضةةر صةةى الةةبالد العربيةةة اسةةتعدادا لةةه ذلةةت لتجنة آ ةةاره السةةلبية علةةى عمليةةات التنميةةة صةةف
الد ا العربيةن

على الجان

تطة ير البنيةة األساسةية الحدي ةة بةي

اآلخر ،صلقد ظهر جليا اتجاه سالبية الد ا العربية لتبنى سياسات اوقتواد الحر م حيةث اوعتمةاد

على آليات الس لتنظي اوقتواد ال طنف ،تاذا ا اوتجاه األخير ا لالتسةا مةع عمليةة الع لمةة  ،صةإ تداعياتةه بةر
ب يةر ممةةا يبةةد أل ا هلةةه حيةةث تنسةةح الح مةةات قلةةيالة لتتسة المجةةاا لم ةةار ة القطةا الخةةاص المنظمةةات األهليةةة صةةف
جه د التنمية األمر الذق يؤ ر صف المناهق األسالي
لذلت تت

المتبعة صف تخطيط المد العربية تنميتهان

هذه ال رقةة مة خمسةة جةزاءن األ ا بيةا اوسةتقطا

اوقتوةادق الةذق تعةانى منةه اقتوةاديات الةد ا

العربيةةة حاليةةان ال ةةانف ينةةاقش تةةداعيات اورتباطةةات اوقتوةةادية العربيةةة علةةى التنميةةة العمرانيةةة بالةةد ا العربيةةةن ال الةةث يتنةةا ا
مةده إم انيةة اعتبةةار المةد العربيةة إقلةةي احةدن ال اربةع ينةةاقش عالقةة المةد بالتنميةةة صةى عوةر الع لمةةةن مةا الجةزء الخةةام

األخيةةر صيتضةةم النتيجةةة المناق ةةة العامةةة لالسةةتتادة منهةةا صةةف ضةةع السياسةةات م ة اآل اسةةتعدادا لمرحلةةة ارتبةةاط الةةد ا

العربية م خالا تتاعا مدنها الرئيسيةن

 -1االرتباطات االقتصادية للدول العربية

يتميةةز عوةةر الع لمةةة بظةةاهرتي رئيسةةيتي  ،او لةةى ه ة عمليةةة اوسةةتقطا

اوقتوةةاده ال انيةةة هةةى عمليةةة الت تةةا

اوقليمةةى ،صقةةد ةةهد العةةال منةةذ صجةةر التسةةعينات ال حةةدة اولمانيةةة الخط ة ات او لةةى لت حيةةد ا ر بةةا ،بجان ة

اقتوةةادية تسةةمى ناصتةةا  NAFTAتض ة ال ويةةات المتحةةدة

نةةدا الم سةةيت ،اخةةره مجم عةةة د ا جن ة

ت ة ي مجم عةةة
ةةر آسةةيا الريةةر

ةةي عية المعر صةةة باس ة ) Association of South East Asian Nations (AESANللتعةةا

اوقتوادهن و ت صإ الد ا العربية انت سباقة صى هةذا اوتجةاه ظهةرت مجهة دات لترسةيع التعةا

منةذ النوةةف او ا مة القةةر الع ةري  ،لةةي

اوقليمةى صيمةا بينهةا

دا علةةى ذلةةت مة ظهة ر جامعةةة الةةد ا العربيةةة عةةا  ، 8912سيةةر ا هةةذه

المحا لةةة وةةادصها يةةر م ة الوةةعا  ،لهةةذا صقةةد بةةد ت محةةا وت للتنسةةي اوقليمةةى المحةةد د م ةةا تجمةةع مجل ة
الخليجةةى تجمةةع د ا المرةةر العربةةى ،ربمةةا انةةت اه ة الوةةعا

التر يز على التعا

التجةةاره

السياسى ا ر م الت اما اوقتوادهن

التةةى تع ة

التعةةا

تحقي ة جامعةةة الةةد ا العربيةةة ألهةةداصها ه ة

ويعنةةى ذلةةت ا عمليةةة الت امةةا اوقتوةةاده يسةةيره التنتيةةذ نظة ار لحالةةة اوسةةتقطا

التةةى تعةةانى منهةةا الةةد ا العربيةةة

بالتالى الع او العربيةة م لهةا م ةا جميةع د ا العةال النةامى ،صلقةد نمةت اقتوةاديات الةد ا العربيةة صةى التتةرة مة 8912

الى  8992بنسبة  %821تقريبا ،تختلف نسة

النمة مة سةنة الةى اخةره مةا هة م ضة بالجةد ا رقة  ، 8يتسةر هةذا

التحسة صةةى عةا  8992مقارنةةة الةى السةةن ات الة الث السةةابقة الةةى النتةائق اويجابيةةة التةى حققتهةةا بةرامق سياسةةات اووةةال
اوقتواده الهي لى بجان

ارتتا اوسعار العالمية للنتط الخا لمست يات ل تبلرها منذ عا 8998ن

جدول رقم ( )1الناتج المحلى االجمالى للدول العربية (باالسعار الجارية)
السنة

مليار د ور

معدا النم السن ه %

8912

37268
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11161
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8996

11269
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19867
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27268
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ي ةةير التقريةةر اوقتوةةاده العربةةى الم ح ةةد ع ةةا  8997بعةةد اسةةتعرات بيان ةةات الهي ةةا القط ةةاعى للنةةاتق المحل ةةى

اوجمالى للد ا العربية إلى خلا "صى التر ي

لقطاعةةات الخةةدمات ،مةةع انختةةات صةةى نوةةي

اوسةةتيراد م ة اوس ة ا العالميةةة لم اجهةةة الطل ة
القابلة للتودير ،جد نها تقتور على سلعة

الهي لى للقاعدة اونتاجية " ص  87ن

الهي لةى لققتوةاديات العربيةة  ،سةمته التضةخ ال اضة صةى النوةي

النسةبى

القطاعةةات السةةلعية ،ممةةا يزيةةد م ة حاجةةة الةةد ا العربيةةة الةةى اوعتمةةاد علةةى
المحلةةى" ص  83ن بجان ة

ذلةةت صإنةةه بعةةد اسةةتعرات بيانةةات المنتجةةات

سةلعتي رئيسةيتي ل ةا بلةد عربةى ،هةذا يعبةر عة خلةا مةزم صةى التر ية

ي ض الجد ا رق  6اتجاهات التودير اوستيراد لبعت الد ا العربية مع ه  81ر اء تجاريي  ،يالحةظ

ضعف التجارة البينية للد ا العربيةة تعةاظ حجة التبةادوت مةع الةد ا الريةر عربيةة خاوةة صةى جانة

هذا حج اوستقطا
ما يع

التى تعانى منه الد ا بالتالى الع او العربية حج نزيف اومة اا الموةاح

اوسةتيراد  ،ي ضة

لةه إلةى خةارج اوقلةي ،

ضعف التجارة البينية ضعف اوعتماد اوقتواده المتبادا بي الد ا بالتالى الع او العربيةن

جدول رقم  : 2اجمالى الصادرات والواردات لبعض الدول العربية ألهم عشرة شركاء تجاريين مصنفين كدول عربية أو
غير عربية (بالمليون دوالر امريكى).

8996
عربية

8991
سير عربية

سير عربية

عربية

تودير

استيراد

تودير

استيراد

تودير

استيراد

تودير

استيراد

اورد

636

132

612

8211

371

231

381

8198

تن

671

826

3176

1917

623

862

3213

1912

عما

128

8127

612

8169

222

8816

116

8182

قطر

673

871

189

8611

616

669

212

8121

ال يت

616

232

79

1281

632

311

321

1883

مور

611

-

8793

2192

822

-

8977

2278

المرر

838

222

6962

1617

-

312

3831

1291

اليم

39

112

622

8811

836

132

212

191

8218

--

3172

62638

غن ن

--

غن ن

82317

السع دية

مصدددر بيانددات التصدددير :جامعددة الدددول العربيددة " - 1999 -النشددرة اصحصددالية للتجددارة الخارجيددة العربيددة"  -القدداهرة :االدارة العامددة للشددلون
االقتصادية  -جدول رقم ( )19-3ص .291-292

مصدددر بيانددات االسددتيراد :جامعددة الدددول العربيددة " - 1999 -النشددرة االحصددالية للتجددارة الخارجيددة العربيددة"  -القدداهرة  :االدارة العامددة للشددلون
االقتصادية -جدول رقم ( )21-3ص . 212-299

الخلا المزم صى التر ي

بجان

اوستيراد لم اجهة الطل
 3صإ نوي

الهي لى للقاعدة اونتاجية للد ا العربية ،اومر الذه يجعلها معتمدة تماماة علةى

المحلى ،صإنها صى م قع تناصسى ضعيف صى اوقتواد العالمىن ص ما ه م ضة صةى الجةد ا رقة

الد ا العربية م اوست مارات اوجنبية المبا رة خالا اوع ا م  8913الى  8991يبلة اجماليةة حة الى

 89671مليةةار د ور امري ةةى بنسةةبة  %8663م ة اجمةةالى اوسةةت مارات اوجنبيةةة المبا ةرة صةةى الةةد ا الناميةةة البةةال ح ة الى
 828631ملية ةةار د ورن تتر ة ةةز تلة ةةت اوسة ةةت مارات صة ةةى ة ةةا م ة ة موة ةةر  1638ملية ةةار د ور بنسة ةةبة  %16م ة ة اجمة ةةالى
اوست مارات باوقلي

صى السع دية  9611مليار د ور بنسبة  %1761تقريبان يالحظ ا نوي

السع دية ا سةالبا منةذ

عا  8917حتى عا 8919ن يرج ا تلت اوست مارات تر زت صى مجاا البتر ا حتى عا 8912ن

جددددددددول رقدددددددم  : 3التوزيدددددددم االقليمدددددددى لبسدددددددتثمارات االجنبيدددددددة المباشدددددددرة فدددددددى دول العدددددددالم الندددددددامى فدددددددى الفتدددددددرة
من ( 1991 - 1993بليون دوالر)
اوقلي

8913

8911

8912

8912

8917

8911

8919

8991

اجمالى

اصريقيا

8689

8688

1672

1622

8639

866

6621

866

81617

آسيا

2611

2617

2612

7612

86627

82682

8161

81622

19628

ا ر با

1682

1666

1689

1668

1661

1617

8612

8681

3621

ال ر او سط

2629

268

6663

6669

1681

8612

8617

1639

89671

-8مور

1619

1673

8681

8666

1692

8689

8626

1692

1638
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1691

1612

1619

1697

8681

1633

1638

-

9611

امري ا الالتينية

3628

3663

1613

3686

1666

2612

2673

7636

31668

اجمالى

82669

82683

86662

83661

81633

62633

38683

61622

828631

الم سيت

;”1991; “Foreign Direct Investment in Developing Countries

;Source : Amirahmadi, H & Wu, W.

The Journal Of Developing Areas, 29:191-191.

ي ير تحليا بيانات الد ا العربية صى ةا مة اوقتوةاد العةالمى اوقتوةاد الةد لى الةى محد ديةة القةدرة التناصسةية

ضةةعف القاعةةدة اونتاجيةةة لهةةا ،اومةةر الةةذه يةةؤده الةةى اسةةتنزاف مسةةتمر للمة ارد صةةى اتجةةاه الةةد ا الريةةر عربيةةةن يةةدع ذلةةت

الةةد ا العربيةةة الةةى تبنةةى سياسةةات اقتوةةادية م ة

ةةأنها زيةةادة اوعتمةةاد المتبةةادا صيمةةا بينهةةا هةةدف اسةةتراتيجى يم ة

اوم ة

الق مى العربى ،يؤ د تلت الدع ة ت اصر الم ارد المالية الخبرات التنية بالد ا العربية ،صت ير البيانات المن رة الى ا حجة

ال دائ ةةع اوس ةةت مارات العربي ةةة ص ةةى الخ ةةارج تزي ةةد عة ة  821ملي ةةار د ور ،بجانة ة

ذل ةةت ص ةةا اح ةةداث ال ي ةةت قط ةةر ليبي ةةا

ماوةةاحبها م ة تجميةةد دائةةع اسةةت مارات م ة اطنى تلةةت الةةد ا ت ةةير الةةى ا تلةةت اوسةةت مارات ليسةةت صةةى مةةأم ا ةةر م ة

ج دها داخا الد ا العربية نتسهان

المعل مات

ما

رنا صإ ت زيع اوست مارات العمليات اونتاجية المختلتة مرتبط تماماة بةنمط تةدص

ب اتها بي الد ا الع او العربيةن

 -2تداعيات االرتباطات االقتصادية على التنمية العمرانية بالدول العربية

تت ةةابه الم ة الت العمرانيةةة بالةةد ا العربيةةة الةةى حةةد بيةةر مةةع بعةةت اوختالصةةات الن عيةةة التةةى وتةةؤ ر علةةى الةةنمط العةةا ن
يم

ايجاز هذا الت ابه الى ا التنمية الب رية اوجتماعية ما زالت د

المست ه المطل

بةالرس مة اونجةازات العديةدة

خالا العق د اوربعةة الماضةية خاوةة صةى مجةاا الوةحة التعلةي  ،صعلةى سةبيا الم ةاا تعةانى الةد ا العربيةة مة تتةاق نسةبة

البطالة ،تدنى مساهمة المرة صى الن اط اوقتواده ،تر يز نظةا التعلةي علةى ال ة بةدوة مة ال يةف ،انختةات اونتايجةة
العلمية البح يةة للجامعةات معاهةد البحةث العربيةة ،تتةاق الم ةا ا اوسة انية صةى المةد
يرة م الم اطني

ارتتا مست ه اوميةن التقرير اوقتواده العربى الم حد  8997ن

انختةات مسةت ه المعي ةة ل ةرائ

يم ة ادرات حج ة الجه ة د المطل بةةة للترل ة

علةةى تلةةت الم ةةا ا التنم يةةة إذا اخةةذنا صةةى اوعتب ةةار معةةدوت نم ة

السة ا المرتتعةةة ،توةةا تلةةت المعةةدوت صةى الةةد ا العربيةةة الةةى حة الى  %662سةن يا مقارنةةة بالمعةةدا المت سةةط للعةةال البةةال

 ، %867يوةةا صةةى الةةد ا الوةةناعية المتقدمةةة الةةى حة الى  ، %167يبلة هةةذا المعةةدا اعةةاله صةةى لبنةةا  %1صةةى اورد
 %362صى البحري  ،%362بينما ينختت معدا النم السة انى الةى  %869صةى تة ن
التقرير اوقتواده العربى الم حد 8997
ضةف الةةى ذلةت

جيبة تى ،الةى  %6صةى المرةر ن

تر يبةةه القة ه العاملةة العربيةةة تتسة بعةده خوةةائص سةلبية مة اهمهةةا إنختةات انتاجيةةة العامةةا

مقارنةةة بإنتاجيةةة العامةةا صةةى الةةد ا المتقدمةةة اقتوةةادياةن حيةةث يالحةةظ ا انتاجيةةة العامةةا صةةى الةةد ا او ربيةةة توةةا الةةى سةةتة

ام اا انتاجية العاما العربىن ت اضع مساهمة المرة صى الن اط اوقتواده ،اضةاصة الةى ارتتةا نسةبة العمالةة سيةر المةاهرة

الى ا ر م نوف ق ة العما العربية ،انت ار البطالة الساصرة المقنعة  ،هجةرة ال تةاءات ،تةدص نسةبة بيةرة مة اوطتةاا

د

س العما قا م  82سنة الى س

العمان التقرير اوقتواده العربى الم حد  8997ن

صةةى هةةذا اوطةةار اوقتوةةاده اوجتمةةاعى صةةا عم ة ار الةةد ا العربيةةة يعةةانى م ة نم ة نةةاج م ة ت ازيةةد الهج ةرة م ة

الريف الى الحضر ،م المد الوريرة الى الع او المةد ال بةره ،هةى هجةرة وتسةتدعيها حر ةة التوةنيع ،ينةتق عنهةا

م ةةا ا حةةادة صةةى اوسة ا
اوةةال

التمة ي

الم اوةةالتن مةةا ت ةةر صةةى بعةةت الع اوة العربيةةة المسةةا

القديمةةة التةةى تحتةةاج الةةى

تةةرمي  ،إضةةاصة الةةى ارتتةةا معةةدوت او ةةراا للررصةةة ال احةةدة صةةى المنةةاط العماليةةة ال ةةعبية الع ة ائية مةةا يترتة

على ذلت م م ا ا اجتماعية وحية اقتوادية بيئية التقرير اوقتواده العربى الم حد 8997

لم اجهةةة تلةةت الم ة الت العمرانيةةة لجةةأت العديةةد م ة الةةد ا العربيةةة الةةى ت يةةف الجه ة د اوسةةت مارات م ة خةةالا

الث سياسات رئيسية او ا هةى اورتقةاء بالمنةاط المتةده رة القديمةة منهةا الع ة ائية  ،ال انيةة هةى تخطةيط اومتةدادات

العمرانية ،ال ال ة هى سياسة المد الجديدةن

لقةةد ا ةةر ارتبةةاط بةةا اعتمةةاد الةةد ا العربيةةة علةةى الةةد ا اوجنبيةةة صةةى اإلنتةةاج العم ارنةةى م ة خةةالا سياسةةات المةةد

مالحظة ذلت صى التجربة المورية لبناء المد الجديدة خاوة صى بةداياتها او لةى صةى منتوةف السةبعينات

الجديدةن يم

م هذا القر  ،صلقد ا ةترت خبةراء بريطةانيي صةى تخطةيط تنميةة مةد قنةاة السة ي  ،امةري يي صةى تخطةيط مدينةة السةادات،
س يديي صةى تخطةيط مدينةة  81رمضةا  ،المةا صةى تخطةيط  82مةاي

العبة ر ،ه لنةديي صةى تخطةيط مدينةة بةرج العةر

الجديةةدة  ،صرنسةةيي صةةى د ارسةةات التجمعةةات العمرانيةةة الع ةةر حة ا القةةاهرة ال بةةره طةةار بة ذ ره  8992ن و ةةت صةةى ا

المخططي

او اديميي قد استتاد ا م الخبرة اوجنبية ت نت ادر اوبحت قادرة علةى تخطةيط المةد الجديةدة اوخةره،

او ا ا ةةترات الخبةرة اوجنبيةةة قاصيةةا اجتماعيةاة قةةد ا جةةد ن عةةا مة اونتوةةا بةةي الق اعةةد التةةى اوةةبحت ارسةةخة صةةى تخطةةيط
المةةد العربيةةة الجدي ةةدة بةةي خوةةائص البيئةةة ال قاصيةةة اوجتماعيةةة البيئيةةة القائمةةة المت ار ةةة عب ةةر اوف السةةني ن يم ةة
اوست هاد على ذلت بالتر

تقليدية

تاريخيةن هذه التر

الوارخة بةي الخوةائص العمرانيةة للمةد الجديةدة الخوةائص العمرانيةة لقحيةاء التةى تسةمى
وت اهد صى مور حس

التقليةةا م ة هةةذا اونتوةةا أل لةةه تةةداعيات عميقةةة لةةي

ل

يم

مالحظتهةا صةى ارجةاء معظة الةد ا العربيةةن ويجة

صقةةط علةةى نجةةا السياسةةات ل ة ايضةةا علةةى الةةر ابط اوجتماعيةةة

عالقةةة اونسةةا العربةةى بالبيئةةة منظ مةةة القةةي ال قاصيةةة الخاوةةة بةةهنننن الةةعن هةةذا اومةةر ربمةةا يةةؤده بنةةا الةةى تريةةر حضةةاره
ق ةةاصى لقنس ةةا

المجتم ةةع العرب ةةى بع ةةد بض ةةع ع ة ةرات مة ة الس ةةن ات ون ةةدره يقين ةةا م ةةاه  ،ربم ةةا نج ةةد نتس ةةها مس ةةخا مة ة

المجتمعات الرربية د

ا ن

سربيي ن

مةا صةةى مجةةاا اورتقةاء بالمنةةاط الع ة ائية القديمةة ،صةةا اوعتمةةاد علةى الخبةرة جهةةات التم يةا الهيئةةات المانحةةة

اوجنبيةةة اده الةةى آ ةةار اجتماعيةةة عميقةةةن صتةةى موةةر يعمةةا اآل صةةى هةةذا المجةةاا ع ةرات م ة الةةد ا المنظمةةات الهيئةةات
الد ليةةة اوجنبيةةةن و ةةت صةةإ مة يعطةةى يمةةن لةةه اهداصةةه الخاوةةة التةةى ربمةةا تتعةةارت مةةع موةةلحة المجتمةةع علةةى المةةده

الط يا ،يم

مالحظة ذلت صى الت زيع النسبى لهذه المع نات جرراصيا قطاعياة صى المجتمع ن

ا العم ار

ه ال عاء اوصراز الماده للخوائص اوجتماعية ال قاصية اوقتوادية للمجتمعةات ويجة

ا ية

صةةى سيبةةة حةةي ت ة يله ع ة اص ةراد هةةذه المجتمعةةات ألنةةه يةةؤ ر علةةيه حتمةةا علةةى المةةده الط يةةا ،صال ةةت ا البيئةةة الماديةةة

المحيطة لها تأ ير قاصى اجتماعى على المجتمع يم

مالحظة ذلت صةى اوخةتالف ال قةاصى اوجتمةاعى للمجتمعةات التةى

تعيش صى بيئة وح ار ية على سبيا الم اا اوخره التى تعيش صى بيئة زراعيةن

 -3العواصم العربية كإقليم واحد
يم ة القة ا بةةأ م ضة

التعامةةا مةةع الع او ة العربيةةة مجم عةةة م ة المةةد يج ة

ا يته ة صةةى إطةةاره اوقليمةةىن

بمعنةةى هةا تلةةت الع او ة ت ة ا صيمةةا بينهةةا نسة  Systemمنت ةةر صةةى اقلةةي لةةه خوةةائص معينةةةن صةةى اطةةار صهمنةةا لةةذلت
يم

بي الع او العربية م عدمه لي

صقط م اجا البقاء صى عوةر الع لمةة بةا م ا بتةه احةداث

تقيي جد ه التعا

طبقةةا للتعري ةف العلمةةى صةةإ الع او ة العربيةةة ت ة

صيمةةا بينهةةا اقلةةي  ، Regionيم ة اختبةةار تلةةت اوطر حةةة

التنمية اوقتوادية اوجتماعية العمرانيةن
نظريةةا بةةالرج

الةةى ان ة ا اوقةةالي ال ال ةةة المعر صةةة

) (Richardson 8972ن
صاوقلي المتجان

ن اوقلةةي المتجةةان ،

ن اوقلةةي الن ة اه  ،ج اوقلةةي التخطيطةةى

يعرف على انه مسط جرراصى ترتبط اجزائه المختلتة بخوائص م تر ة Share Uniform

 Characteristicsن طبق ةةا له ةةذا التعري ةةف ص ةةإ ع ام ةةا م ةةا اللر ةةة الت ةةاريع المو ةةير تو ةةب اساس ةةية ص ةةى اس ةةتنتاج ا
الع اوة ة ة العربي ة ةةة ت ة ة ة ا صيم ة ةةا بينه ة ةةا اقلة ة ةةي متج ة ةةان ن اذا تطرقنة ة ةةا ال ة ةةى متهة ة ة

اوقلة ة ةةي التخطيط ة ةةى

Planning

 (or Problem) Regionصسةةنجد ا معظ ة الع او ة العربيةةة تعةةانى م ة مجم عةةة الم ةةا ا متما لةةة لةةي
مظاهرها ل

ايضةا صةى مسةبباتها ،بالتةالى صهنةات ام انيةة لتطبية نتة

اوخةةره ،مةةع اعتبةةار تجةةان

السياسةات ا نجحةت صةى عاوةمة مةاصى الع اوة

اوطةةار اوجتمةةاعى ال قةةاصى لمجتمعةةات تلةةت المةةد ن يةةزداد هةةذا التجةةان

للد ا العربية الى تبنى اقتواديات الس

صقةةط صةةى

بالت جةةه اوقتوةةاده

إستراتيجية للتنمية اوقتوادية بدوة م اوقتواد الم جه اتاحةة التروةة للقطةا

الخاص الجه د ال عبية المنظمات الرير ح مية للقيا بد ر ا ر صاعليةة صةى عمليةات التنميةة اورتقةاء الحضةرهن يم ة
الرج

على سبيا الم اا الى ت ابه الم الت العمرانية صى ا م القةاهرة عمةا

المناط المتداعية نننن العن
يم

الق ا با الع او العربية ت ا صيما بينها نس

الربةاط الخرطة

م ةا الت ةد

احةد ذلةت بدرجةة معق لةة مة ال قةة  ،صالنسة يت ة

التلة ث
مة

عناور  Elementsتعتمد بعضها على البعت ينتق م الترير صى اه منها تداعيات تأ يرات علةى العناوةر اوخةرهن
اذا نظرنةةا الةةى احةةداث هامةةة م ةةا م ة لة العة ار

ال يةةت

الحظةةر الجة ه علةةى ليبيةةا ا التطة رات السياسةةية صةةى السة دا

ألم ننا مالحظة تأ ر مد الخليق تأ ر القاهرة اوس ندرية ت ن

بال انية ال ال ةن

الع او ة العربيةةة إقلةةي احةةد ا هنةةات مدينةةة مسةةيطرة علةةى بةةاقى المةةد ،

ويعنةةى اعتبةةار المةةد

يحتاج إلى مدينة ن اه إلحداث التنمية

الم ار ة بةي مةد اإلقلةي

لةي

التأ ير المطل

ن صتى عور الع لمة اختلتت النظةرة اإلقليميةة ليوةب األسةا

اإلقلةةي
هة

السةيطرة التبعيةة للمدينةة األ ) (Rosenbaum & Mermel 8992ن صلة يعةد اإلقلةي

يحتاج لمدينة مر زية مسيطرة تق د عملية التنمية ما صى الماضى ،با وب يعتمد على الم ار ة بي مد اإلقلةي لتتعةا

صيما بينها تنس لم اجهة المناصسة الع الميةن يم

استخالص ا مبد ال ة ار ة ا

ةا حتميةا علةى المسةت ه القطةره بةي

الد لةةة م ة جهةةة القطةةا الخةةاص اوص ةراد م ة جهةةة اخةةره ،صإنةةه يوةةب اسةةتراتيجيا بةةي الةةد ا المةةد العربيةةة نظ ة اةر لت ةةابه

اوطةةار التخطيطةةى  Planning Contextالتةةأ ير التبةةادلى  Interdependencyصيمةةا بينهةةا ،بجان ة

األسمىن

حةةدة الهةةدف

 -1العولمة والمدن

تريةةر اطةةار التخطةةيط اوقليمةةى منةةذ منتوةةف السةةبعينات تقريبةةا بت ازيةةد سةةرعة عمليةةة الع لمةةة التةةى اخترقةةت الحةةد د

السياسية للد ا لتوا الى مدنها مبا رة لت جه الةى قطاعةات اقتوةادية بعينهةان يعتبةر يةر مة المت ةري ا الع لمةة هةى

المرحلةةة اوخي ةرة للنظةةا الرسةةمالى العةةالمى التةةى صيهةةا ت ة إعةةادة تنظيمةةه The Organization of Capitalism

) (Harvey 8991; Woodiwiss 8992لهةةذا صالمقةةدر لهةةا ا تسةةتمر صةةى المسةةتقبا المنظة ر بةةا يت ازيةةد تسةةارعها
خاوة بعد انهيار النظ ال ي عية مايدا هذا اونهيار م ص ا للنظ اوقتوادية المرتبطة بها البديلة للنظا الرسمالىن

نظ اةر لطبيعة عملية الع لمة الرسمالية صإ عمليات اونتاج الت زيع التط ير البحة ث مةايرتبط بهةا مة عمليةات

تم يليةة اداريةة قةد انت ةرت م انيةا بةي مةد العةال برةةرت تعظةي اوربةا
الطبيعي ة ة ة ةةة الب ة ة ة ة ةرية ص ة ة ة ةةى جمي ة ة ة ةةع ال ة ة ة ةةد ا )8991

رصعةاة ل تةاءة الت ةريا مة خةالا اسةترالا المة ارد

 (Harperن له ة ة ة ةةذا ص ة ة ة ةةإ ال ة ة ة ةةر ات متع ة ة ة ةةددة الجنس ة ة ة ةةيات

قة ة ةةد ط ة ة ة رت بة ة ةةداصع حة ة ةةدة المناصسة ة ةةة بينهة ة ةةا  -ت ن ل جية ة ةةا اوتوة ة ةةاوت الم اوة ة ةةالت  ،ت ن ل جية ة ةةا اونتة ة ةةاج الخة ة ةةدمات،
ارتقة ة ةةت بتن ة ة ة

ادارة اوعمة ة ةةاا ضة ة ةةرطت م ة ة ة اجة ة ةةا سة ة ةةه لة حرية ة ةةة انتقة ة ةةاا رؤ

اوم ة ة ة اا العمالة ة ةةة التنية ة ةةة المدربة ة ةةة

;(Sayer and Walker 8996; Lipietz 8996; Amirahmadi 8991, 8998; Haggard 8991
ن)Knight and appert 8919; Smith and Feagin 8917; Peet 8917
ظهر صى اودبيات متاهي جديدة مرتبطة اساسية لتيسير عملية الع لمة ،م تلت المتةاهي ت ن ل جيةا المعل مةات

 Information Technologyالتةى تعتبةر البنيةة اوساسةية الحدي ةة New Infrastructure

الطةر اول تر نيةة

العظمى  Electronic Superhighwaysالمؤ رة صةى التنظةي الت زيةع الم ةانى لعمليةات اونتةاج المختلتةة بالتةالى صةى
عمليةةات التنميةةة اوقليميةةة

ةةان تعةةرف بوةةتة عامةةة علةةى انهةةا اوسةةترالا الجمةةاعى لق تر نيةةات The Collective

 Utilization of Electronicsاوتواوت البرامق المختلتة للحاس

لقعال )(Frisk 8919ن ت بيه ت ن ل جيا المعل مات بالبنية اوساسية
صى ربط اوما

اآللةى اجهزتةه المنت ةرة م انيةا التنة

المت املةة

ةب ات الطةر السةريعة يم ة صهمةه نظة اةر لتأ يرهةا

المتباعدة صى تسار العمليات اونتاجية  (Amirahmadi And Wallac 8991ن

تعتبةةر عمليةةة ربةةط اومةةا

المتباعةةدة الترلة

علةةى عةةائ المسةةاصة احةةد المحةةددات ال السةةي ية الهامةةة صةةى تحديةةد

الم قع ،بالتالى صةى عمليةات التنميةة اوقليميةة ونهةا تةؤده الةى احةده الظةاهرتي امةا التر ةز ا اونت ةارن يم ة صهة تةأ ير

ت ن ل جيا المعل مات  -أحد ار ا عملية اونتاج صى عور الع لمة  -على التنمية اوقليميةة صةى الةد ا المةد العربيةة اذا

ادر نا نمط انت ار العماا المهرة القادري على استخدامها م جان
آخرن

م جان

الم اقةع المتضةلة مة قبةا ال ةر ات متعةددة الجنسةيات

صالد ا العربية جزء م العال النامى تتميز بإنختةات نسةبة العمالةة المةاهرة المدربةة علةى اسةتخدا الت ن ل جيةات

الحدي ة للمعل ماتن ما ا هذه النسبة المنختضة تتر ز صى المد ال بره حيث صرص العما المرتتعة الدخا ج د الطل

على تلت المهارات ،يم ة الرجة

الةى ادبيةات التحضةر التمر ةز صةى المةد الجديةدة لتحديةد الع امةا التةى تةؤده الةى تر ةز

المهارات صى المد ال بره بالد ا العربية ،ا باوحره صى الع او العربيةن
مة ة جانة ة

اخ ةةر ص ةةا ال ةةر ات تتض ةةا التة ة ط ص ةةى الم ةةد ال ب ةةره نظة ة ار لمر زيته ةةا ص ةةى ةةا مة ة

ةةب ة الط ةةر

اول تر نية الحدي ة صى ب ات اوس ا الد لية المحلية ،ما ا تلت المد هى الم اقةع ذات او ل يةة عنةد تطة ير ةب ات
اوتوةةاوت المعل مةةات صةةى المسةةتقبا ) (Moss 8912; Goddard 8998ن يم ة مالحظةةة نمةةط إنت ةةار التليتة

المحم ة ا صةةى موةةر صقةةد بةةد صةةى القةةاهرة ة األس ة ندرية ة س ة احا البحةةر األحمةةر اوقوةةر س ة ا  ،ة إلةةى بةةاقى المةةد

الموريةن

علةةى ذلةةت صةةا عمليةةة الع لمةةة س ة ف تةةؤده الةةى زيةةادة التحضةةر التمر ةةز صةةى المةةد ال بةةره م ة خةةالا تر يةةز

ت ن ل جيةةات المعل مةةات صةةى الع او ة العربيةةةن اذا انةةت العديةةد مة الع او ة العربيةةة تعةةانى او م ة الم ةةا ا اوجتماعيةةة
اوقتوةادية الحضةرية البيئيةةة المرتبطةة بت ازيةةد اعةةداد سة انها الناتجةةة مة آليةات اونتةةاج صةةى عوةر ال ة رة الوةةناعية ،صةةإ

تلت الم ا ا س ف تتزايد صى عور مابعد الوناعة ) (Hagerstrand 8927ن
نخلةةص م ة ذلةةت ا

حةةد اهةةداف التنميةةة الحض ةرية صةةى الةةد ا العربيةةة يج ة

ا ي ة

الم ار ز الحضرية الورره م استخدا ت ن ل جيات المعل مات الحدي ةة مة خةالا بةرامق التةدري
هذا الهدف س ف ي ة

لةه تةأ ير بيةر صةى انت ةار التنميةة صةى ةا ربة

تم ةةي  Enablingس ة ا

سةائا التعلةي المختلتةة،

ةا د لةة عربيةة علةى حةده ،علةى تجنة

الناجمة ع التمر ز صى الع او العربية نظر  Mansell 8993; Williams 8991; Castells 8912ن

الم ةا ا

 -1الخالصة

يم ةةر النظ ةةا الرس ةةمالى الع ةةالمى بمرحل ةةة جدي ةةدة مة ة م ارح ةةا تطة ة ره الت ةةاريخى ت ة ة لت خ ةةالا وة ةراعه م ةةع النظ ةةا

ال ي عى تسمى صى اودبيات بعملية الع لمة  ، Globalizationيق د تلت العملية ال ر ات متعددة الجنسيات بةدع

ةديد

م النظ الرسمالية بد ا العال المتقد على رسها ال ويات المتحةدة اومري يةةن وةب الهةدف هة السةيطرة علةى اوسة ا
الم ارد اوقتوادية المختلتة برت النظر عة ه يتهةا صةى منةاو يسة ده التناصسةية ال ةديدةن بهةذا وةار الترلة

ال قت المساصة هدصاة حاسماة لةي

صقةط صةى التة ز بةا ضةر رة للبقةاء ،بجانة

علةى عةاملى

عمليةات التطة ير المسةتمرة رصةع ال تةاءةن صةى

س ةةبيلها ل ةةذلت تقة ة د ال ةةر ات متع ةةددة الجنس ةةيات عملي ةةات تطة ة ير ةةب ات الم او ةةالت اوتو ةةاوتن ب ةةذلت تت ةةدص المة ة ارد

اوقتوادية المختلتةة مة عمالةة معل مةات منتجةات رؤ
التن

المختلتةن

امة اا بسةي لة ةديدة بةي الةد ا  ،حاملةة معهةا القةي ال قاصةات

او ةةبحت الح ةةد د السياس ةةية لل ةةد ا ه ةةة ام ةةا تل ةةت الت ةةدصقات تعرض ةةت قاصته ةةا المحلي ةةة مؤسس ةةاتها اوقتو ةةادية

لضر ط ديدة لتوب متالئمة مع متطلبات النظا العالمى الجديد اهداصه ،جدت د ا العال نتسها اما عملية اسةتقطا

حاد يت م خالله استنزاف م اردها اوقتوادية ال قاصية ن ل تجد الد ا سيلة لم اجهة ال ةر ات متعةددة الجنسةيات سيةر

ت ةي

يانةةات اقتوةةادية بي ةرة صيمةةا بينهةةا م ةةا المجم عةةة او ربيةةة مجم عةةة الناصتةةا التةةى تض ة
ر آسيان

مجم عة د ا جن

نةةدا امري ةةا الم سةةيت

نظ اةر أل الد ا العربية ت ا جزءاة حي ياة مة النظةا العةالمى ،بمةا لهةا مة م قةع مت سةط بمةا تحت يةه مة مة ارد

طبيعيةةة مة اهمهةةا البتةةر ا مة ارد اقتوةةادية اسة ا

بيةرة ،صلقةةد اوةةبحت هةةدصاة رئيسةةياة لل ةةر ات متعةةددة الجنسةةيات الةةنظ

السياسية الدا عمة لهان صى هذا اوطار تعرضت اقتوادياتها لقستقطا

اوعتماد على اقتواديات الد ا المتقدمة ،وار

اوعتماد المتبادا صيما بينها ضةعيتاة مقارنةة باوعتمةاد الخةارجىن صةى لمةات اخةره ،صةإ التةدصقات مة
ا بر ب ير م مايت بي الد ا العربية نتسهان

الةى العةال الخةارجى

ةةا لهةةذا اوعتمةةاد علةةى العةةال الخةةارجى ةره ال بيةةر صةةى عم ة ار الةةد ا العربيةةةن صبةةالنظر علةةى سةةبيا الم ةةاا الةةى

اونماط العمرانية للمد الجديدة بالد ا العربية نجد تما لها مع اونماط العمرانية للد ا الرربية ا ر م ت ابهها مةع اونمةاط

العمرانيةةة "الت ار يةةة" لهةةا التةةى ت ة لت عبةةر مئةةات السةةني صةةى اطةةار قةةاصى بيئةةى متتةةردن مةةا يم ة النظةةر الةةى م ةةر عات
اوسة ا ال بةةره التةةى قامةةت بهةةا الح مةةات لنجةةد إتسةةاقها مةةع مبةةادا صلسةةتات الم ةةر عات اوس ة انية صةةى الةةد ا ال ةةي عية

سابقاةن بالنظر الى المبانى نجد تطابقهةا مةع م يالتهةا صةى الةد ا الرربيةة خاوةة صةى المبةانى العامةةن نظةر المبةانى الجميلةة
صى د ا الخليق صقط  -لتجد الح ائط الزجاجيةة الت ة ي ال تلةى البةديع اورتتاعةات ال ةاهقة الريةر متسةقة

العظيمة  -لي

مع تطلعات احتياجات اونسا

المجتمع العربىن ويج

يمتد الى تداعياته ال قاصية اوجتماعية  ،لي

النظر الى هذا التأ ير م منظ ره الماده البحةت ل ة يجة

صقط على الجيا الحالى ل

على اوجياا القادمةن

ا

تامتد تأ ير اوعتماد على العال الخارجى عةلى م ر عات تط ير المناط الع ائية المتداعية القائمة صةى عمة ار

الد ا العربيةن بد

مالحظة اوعداد ال بيرة للد ا الهيئات الجمعيات الد لية اوجنبية التاعلة صى هةذا

م قة بيرة يم

المجاا ،نظ اةر أل ما يعطى له اهداصه الخاوة التى ربما ويتت بعضها مع اهداف المجتمع المحلى اصراده ،صإ ال قاصات
التقاليد العادات العربية اوبحت معرضة لتأ يرات ضاسطة صاعلة سريبة عنهان

إ التحةةديات التةةى ت اجههةةا الةةد ا الع اوة العربيةةة صةةى عوةةر الع لمةةة لهةةى بيةرة خطيةرة ويعنةةى ذلةةت الهةةر

التخلى التق قع ،با يعنى قب ا التحده المناصسة بقل

صةى الم ارحةا او لةى مة التنميةة إل تسةا
يج ة

ملؤها اويما باهلل ال قة بةالنت ن إ اوسةتعانة بةالخبرات اوجنبيةة

معرصةة يةف  Know Howويعنةى اوسةتمرار صةى ذلةت ،بةا هة ضةر رة مرحليةة

ا يتبعهةةا تط ة ير تنقةةي المعرصةةة المنهجيةةة لتوةةب مت اصقةةة بيئيةةا قاصيةةا اجتماعيةةا مةةع اوطةةار التخطيطةةى للع او ة

العربية ،خاوة بعد ا ا بت المخططي

او اديميي العر استيعابه لتن

التخطيط العمرانى الحديثن

يتي عور الع لمة الذه نعيش صيه العديد م ال سائا ال تيلةة بتحقية اهةداصنا مة احةداث التنميةة المسةتدامة صةى

ع اومنا مدننا العربية الحتاظ على ه يتنا العمرانية قاصتنا المحلية مننا اوجتماعىن م اه هذه ال سائا التةى ي صرهةا

لنا العور الذه نعةيش صيةه ت ن ل جيةا المعل مةات التةى تتةي تةدصقها  -التةى هةى ر يةزة تةدص عناوةر اونتةاج  -مة خةالا
اوسةةترالا الجمةةاعى لق تر نيةةات

المت املة لقعال ن
ما يج

برامق التدري

صحس ة

سةةائا اوتوةةاوت الب ةرامق المختلتةةة للحاس ة

اولةةى اجهزتةةه المنت ةرة م انيةةا التن ة

استرالا ت ن ل جيا المعل مات صى اطار ال ار ة التم ي  ،صالتم ي يت داخا ا د لة عربية م خةالا

للخبرات العاملةة صةى اوجهةزة الهيئةات ال طنيةة المسةئ لة عة العمة ار لةي

صقةط صةى العاوةمة المةد ال بةره

ل ة صةةى المةةد الوةةريرة المحليةةات ايضةةا ،تةةت ال ة ار ة بةةي الع او ة المةةد ال بةةره العربيةةة م ة خةةالا تبةةادا

المعل مات بي اوجهزة الهيئات المسئ لة ع التخطيط العمرانى صى الد ا العربيةن

اليات الس

إ تدص المعل مات الخبرات بي الع او العربية يعتبر احد الر ائز وحداث ال ار ة ،صالةد ا العربيةة او تتبنةى
خيار استراتيجى إلدارة اوقتواد ال طنى ،هذا يعنى اتاحة مساحة ا بر للقطا الخاص بالم ار ة صى جه د

التنميةةة ،ا تةةدص المعل مةةات يتةةي التروةةة للمسةةت مري

الجمعيةةات اوهليةةة صةةى الةةد ا العربيةةة المختلتةةة إل ت ةةاف التةةرص

مجةاوت الم ةةار ة صةى التنميةةة العمرانيةةة بالع اوة العربيةةة المختلتةةةن مةا ا التجةةار التخطيطيةةة ال طنيةة الناجحةةة ويم ة

اوستتادة منهةا او اذا تة تناقلهةا مة خةالا اسةترالا ت ن ل جيةا المعل مةات عبةر سةائا اوتوةاا اجهةزة الحاسة

اآللةىن ا

تبادا الخبرات المعل مات تناقا التجار الناجحة المت اصقة بيئيا قاصيا اجتماعيا بي اوجهزة الهيئات المعنية بةالتخطيط
العمرانى مؤسسات البحث العلمى صةى الةد ا العربيةة هة خيةار اسةتراتيجى تمليةه علينةا التحةديات التةى ن اجههةا المسةئ ليات

التى نحملها تجاه اوجياا المقبلة م اجا الحياة البقاء الم ار ة صى ونع ا راء الحضارة اونسانيةن

المراجم العربية
جامعة الدول العربية - 8992 -

"الن ة ةرة اإلحو ة ةةائية للتجة ةةارة الخارجي ة ةةة العربية ةةة"  -الق ة ةةاهرة اإلدارة العامة ةةة لل ة ةةئ

صندوق النقد العربى - 8997 -

ر ة ب ظبى للطباعة الن رن

طددددارق أبددوذكدددرى - 8992 -

اإلقتواديةن

"التقرير اوقتواده العربى الم حد "  -ب ظبى

"ال ةةد ر المحة ة ره لق ري ةةاء صة ةى رص ةةع مع ةةدوت اإلس ةةتيطا بالم ةةد الموة ةرية الجدي ةةدة
تاريخي ة ةةا در

مس ة ةةتتادة للسياس ة ةةات الحالي ة ةةة"  -رق ة ةةة بح ي ة ةةة بم ة ةةؤتمر "مس ة ةةتقبا

المجتمعات العمرانية الجديدة"ن القاهرة  62-66ماي ن
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