
 االلططببييععةة ممنن تتننسسجج … للييففننددرر ككاارروولليينن
  االلآآسسرر للغغتتههاا صصددىى ووتتُسسممععنناا االلخخففييّةة ررووححههاا 

 
 خخااررجج ممنن ففنناانن تتججررببةة ففييههاا أأتتننااوولل االلتتيي االلأأووللىى االلممررةة ههذذهه

 ببههذذهه ممععررففتتيي ببددء ووييععوودد ,االلععررببيي أأوو االلععررااققيي االلففنن االلممححييطط
 االلأأممررييككيي االلككااللككتترر خخللاالل ممنن ببتتججررببتتههاا ووااللأأححااططةة االلففننااننةة

 ففننيي ممععررضض أأققااممةة ععللىى تتييدد أأششررفف أأنن ببععدد (ددييككرر تتييدد)
 ككااننتت ,االلففننااننيينن ممنن للععدددد ففييننككسس ككللييةة ككااللييرريي ففيي ممششتترركك
 للللففنن ممععللممةة أأييضضاا ووههيي,للييففننددرر ككاارروولليينن االلففننااننةة ببييننههمم ممنن

 ببههاا ممععررففتتيي ببددااييةة ههذذهه ككااننتت ححييثثُ ,االلككللييةة ههذذهه ففيي
 ,ووببتتججررببتتههاا

 االلىى (tow composition) ددررسس ففيي أأسستتااذذتتنناا أأصصططححببتتنناا ححيينن
 .للممععررضضاا ببهه ييققاامم االلذذيي االلككااللييرريي

 ككاارروولليينن ببااللففننااننةة للللققااء تتييدد ددععااننيي ببأأسسااببييعع ذذللكك ببععدد 
 ضضممنن ييققعع االلذذيي االلججممييلل ممررسسممههاا ففيي االلللققااء ووككاانن للييففننددرر
 ,أأععممااللههاا ممنن االلععددييدد ففششااههددتت ,ففييننككسس ممددييننةة ففيي ببييتتههاا

 ففيي ررصصفف االلآآخخرر ووااللببععضض االلححاائئطط ععللىى ممععللقق ممننههاا االلببععضض
 ععنن ععببااررةة ووههيي االلككتتللووككااتت ممنن ععدددد ههننااكك ووككااننتت ,االلممررسسمم ججووااننبب

 االلصصوورر ممنن ععدددد ببججممعع ككاارروولليينن االلففننااننةة تتققوومم ددففتترر
 ممنن تتششككلل ثثمم ووممنن االلممججللااتت ممنن تتأأخخذذههاا االلتتيي االلففووتتووغغررااففييةة

 (االلأأسستتييجج) ننممووذذجج ,ببععضض ممعع تتللصصققههاا االلتتيي االلصصووررةة ههذذهه ممججممووعع
 أأوو ممننففررددةة االلصصوورر ههذذهه ببججممعع ووتتسستتممرر ببععدد ففييمماا ببررسسممهه تتققوومم
 ذذاائئققتتههاا تتششككييللههاا ففيي تتتتححككمم االلتتيي ررؤؤييتتههاا ححسسبب ممججتتممععةة
 االلددففتترر ههذذاا ممنن ووررققةة آآخخرر ننههااييةة ففيي ييتتككوونن تتىىحح االلففننييةة

 أأححييااننااً ,االلييووممييااتت ددففتترر أأيي (االلككتتللووكك أأوو ببااللججووررنناالل) ممااييسسممىى
 ببددأأتت ووههيي االلممللااححظظااتت أأوو االلتتععللييققااتت ببععضض االلصصووررةة ههذذهه ييررااففقق
 ههذذهه تتسستتخخددمم ببددأأتت للككننههاا ععاامم 14 ععممررههاا ككاانن ممننذذ االلصصوورر ببججممعع
 ههذذهه االلححققييققةة ,1992 ععاامم ممننذذ للللررسسمم ككأأسستتييججااتت االلججووررننااللااتت

 .ققببلل ممنن أأععههددّههاا للمم ككاارروولليينن االلففننااننةة تتسستتخخددممههاا االلتتيي االلططررييققةة
 ككاارروولليينن االلأأممررييككييةة االلررسسااممةة تتععتتممددههاا االلتتيي االلأأخخررىى االلططررييققةة
 ففتتووغغررااففييةة صصووررةة أأخخذذ خخللاالل ممنن ههيي ,أأععممااللههاا ررسسمم ففيي للييففننددرر



 ممنن ععدددد االلففننااننةة تتضضعع ببأأنن ذذللكك ييسسببقق االلططببييععةة االلأأممااككنن للأأححدد
 االلممرراادد ااننييااللممكك االلححييزز ذذللكك ففيي االلتتششخخييصصااتت أأوو االلففككييررااتت

 للتتككوونن ,االلممككاانن للذذللكك االلصصووررةة تتُؤؤخخذذ ثثمم ووممنن تتصصووييررههُ
 .االلققااددمم ععممللههاا ففيي ررسسممههُ االلممرراادد االلأأسستتييجج

 ييسسككنن االلممققصصوودد االلههددووء ممنن ببششييء أأششععرر أأععممااللههاا االلىى أأننظظرر ححيينن
 ووااللأأسسوودد االلأأببييضض االلللووننيينن تتسستتخخددمم أأنن تتععممددتت ووككأأننههاا أأععممااللههاا
 ههذذيينن ددررججااتت تتسستتخخددمم أأننههاا خخصصووصصاا االلأأييححااء ههذذاا تتععططيي للككيي

 االلتتععببييرريي االلننههجج ممعع ييتتننااسسبب وورراائئعع ممتتققنن ببششككلل للووننيينناالل
 ججمماالل للييسس تتببررزز أأنن تتررييدد أأننههاا ,أأععممااللههاا ففيي تتببتتغغييهه االلذذيي
 ععللااققااتت ممنن االلططببييععةة ههذذهه ووممااتتححتتووييةة للللططببييععةة االلششككلليي

 ففيي تتغغووصص أأنن تتررييدد ووأأننمماا ,ووححسسبب ععننااصصررههاا ببيينن ممتتششااببككةة
 ففععااللةة ككععننااصصرر ووأأررتتببااططههاا ثثببااتتههاا ووددررججةة االلععننااصصرر ههذذهه ممااههييااتت

 تتججررببتتههاا ششككللتت ببححييثث ,ففييهه تتتتووااججدد االلذذيي ططااللممححيي ففيي
 ننااظظررييهه ععنن ببععييدد للييسس ههوو ععااللمم االلىى االلممتتللققيي ممننههاا ييططلل ننااففذذةة
 االلتتأأممللييةة االلووققففةة تتللكك ييققفف أأنن ددوونن االلممتتللققيي ببهه ييممرر ققدد للككنن
 ,للييففددرر ككاارروولليينن االلممببددععةة االلففننااننةة ممخخييللتتهه ففيي تتتتررككههاا االلتتيي

 االلأأششييااء ممااووررااء تتققعع االلتتيي االلششففااففةة االلححااللةة االلىى تتددللنناا أأننههاا
 تتححييطط االلتتيي تتللكك أأوو ,ححييااتتنناا ممنن ججززء االلأأششييااء ههذذهه ااننتتكك سسووىى

 للأأنننناا ,سسللووككنناا ففيي تتأأثثييررههاا أأوو أأههممييتتههاا ننددرركك أأنن ددوونن ببنناا
 أأننههاا ,االلررووححييةة ببأأههممييتتههاا االلأأللمماامم ددوونن االلووااققعع ببررتتااببةة ممععههاا ننتتععاامملل
 ههذذهه ببووضضعع تتققوومم ثثمم ووممنن ببههاا االلخخااصص ججووههاا ممنن االلأأششككاالل تتججرردد

 االلببععضض ههااببععضض ممعع ووااللأأححييااء االلععننااصصرر تتممثثللههاا االلتتيي االلأأششككاالل
 ههمماا ببللووننيينن ككاانن ووأأنن االلممللوونن ووففضضاائئههاا االلللووححةة ععااللمم ييججممععههاا
 ققددررةة االلففنناانن ممنن ييتتططللبب ذذااتتهه ححدد ففيي ووههذذاا ووااللأأببييضض االلأأسسوودد
 ببققييةة ععنن االلتتخخلليي أأنن أأذذ االلففننااننةة ااثثببتتتتةة مماا ووههذذاا ععااللييةة ووممههااررةة
 االلتتخخلليي ممععننااهه االلححيياادديييينن االلللووننيينن ههذذيينن االلىى ووااللللججووء االلأأللوواانن
 ععببررتت مماا ووههذذاا االلببصصرريي االلننصص تتددوويينن ففيي ككثثييررةة خخييااررااتت ععنن
 ببااققيي ععنن تتخخللّييتت ) ققااللتت ححيينن للييففننددرر ككاارروولليينن االلففننااننةة ععننههُ
 ذذللكك ااددىى (… ععللييّ ووققييووددههاا صصررااممتتههاا ممنن أأتتخخللصص ككيي االلللأأللوواانن
 أأخخررىى ووأأببععاادد ممسسااححااتت للللففننااننةة االلأأببددااععيي االلععمملل ييااخخذذ أأنن االلىى
 االلممسسااححةة ييااخخذذ االلذذيي للللععمملل االلسسللببيي االلففررااغغ ااصصببحح ببححييثث



 ووههذذاا ,ففييهه ووممسسااههمم للللععمملل ممككمملل ززءجج ببذذااتتةة ههوو ييككوونن أأنن االلببييضضااء
 ببعُعدد االلففررااغغ ههذذاا ششككلل ححييثث ,للللففننااننةة ككثثييررةة أأععمماالل ففيي ممااننججددههُ
 االلممددووننةة االلممسسااححةة أأخخذذتت ببييننمماا ششككلليي ححدد للههُ للييسس ككاانن ووأأنن ممررئئيي
 االلججززء تتششككلل (أأككررييللكك) االلأأسسوودد االلللوونن أأوو ببااللححببرر االلععمملل ففيي
 ووننررىى ,االلببصصرريي االلننصص خخللااللهه ممنن ييددوونن االلذذيي االلععمملل ممنن االلممووججبب
 ببيينن ححوواارر ييججرريي ففييهه االلذذيي) االلرراائئععةة أأععممااللههاا أأححدد للااللخخ ممنن ذذللكك
 االلأأببييضض االلسسللببيي االلففررااغغ ششككلل ككييفف (ووااللسسللححففااةة االلككللبب

 للوونن أأوو ططللااء أأيي ففييهه للييسس االلذذيي االلسسللببيي ببااللففررااغغ أأققصصدد ووههنناا)
 ههذذاا أأسستتثثممررتت أأننههاا ككييفف (تتددااخخلل ددوونن ِ ححااللهه ععللىى ببققيي ووأأننمماا
 ففيي ممررئئيي ووأأننززييااحح ببعُعدد للللععمملل ييععططيي االلذذيي ببششككلل االلففررااغغ
 أأنن أأللاا ووممخختتللففيينن ممننففصصلليينن ععااللمميينن أأمماامم ووككأأننكك للججممااللاا غغااييةة
 ممنن االلممخختتللففيينن االلححييززيينن ههذذيينن ببيينن ووتتججااننسس تتججااوورر ههننااكك

 االلأأششككاالل ههذذهه تتككوونن أأنن االلىى أأددىى ببددووررهه ووههذذاا , االلببننااء ححييثث
 االلممججررددةة ححااللةة تتععييشش ووككأأننههاا ووااللححييووااننييةة االلأأننسسااننييةة خخصصووصصاا

 االلففررااعع أأنن ووااععتتققدد ببههاا ييححييطط االلذذيي االلففررااغغيي االلححييزز ففيي
 االلششععوورر ههذذاا ووتتععممييقق تتووسسييعع ععللىى ععمملل ققدد للأأببييضضاا االلسسللببيي
 ممووججوودد ششككلل ككلل ووككأأنن ,االلأأععمماالل ههذذهه االلىى ييننظظرر ووههوو االلممتتللققيي للددىى
 ببممععززلل ذذااكك أأوو االلششككلل ههذذاا ييععييششههاا ححااللةة ععنن ييععببرر االلللووححةة ففيي
 ههننااكك أأنن االلأأععمماالل للههذذهه ييننظظرر ووههوو االلممتتللققيي ييششععرر للككنن االلآآخخرر ععنن

 ااححددههمماا االلععمملل ففيي االلممووججووددةة االلأأششككاالل ههذذهه ييررببطط خخففيي ررااببطط
 االلذذيي االلأأننففععاالليي االلتتععببييرر إإللاا ممااههوو االلخخففيي االلررااببطط ههذذاا ,ببااللآآخخرر
 االلذذيي االلووااققععيي االلممححييطط أأتتججااهه للللففننااننةة االلممببددععةة االلذذااتت ففيي ييححددثث
 تتسسككنن االلتتيي االلممووججووددااتت ههذذهه تتأأثثييرر ووممددىى صصغغررههاا ممننذذ ععااششتتهه
 للددييههاا ننممىى ببححييثث االلأأببددااععييةة ممخخييللتتههاا ففيي ووااللممددنن االلغغااببااتت
 ننححنن مممماا ععممققأأ ههيي ححييااةة االلططببييععةة ففيي ههننااكك أأنن ووأأححسسااسس ششععوورر
 االلججووااننبب ووااددررااكك ففههممههاا ووننححااوولل إإللييههاا ننننتتببهه أأنن ييججبب ننتتصصوورر
 االلععااببررةة االلسسططححييةة االلننظظررةة أأوو االلععيينن ععنن االلخخففييةة االلججممااللييةة
 ذذللكك سسييععططيينناا ووأأددررااككههاا ففههممههاا ححااووللنناا أأذذمماا ببااللتتأأككييدد ووااللتتيي
 االلححييااةة ممتتغغييررااتت ررصصدد ففيي ققييممةة ووأأففككاارر ااننسسااننييةة أأببععاادد

 .ببذذللكك تتأأثثررننااوو تتأأثثييررنناا ووممددىى ففييههاا ووااللححييووااننييةة االلططببييععةة



 ههوو ,للييففننددرر ككاارروولليينن االلففننااننةة للتتججررببةة االلممممييزز االلآآخخرر االلججااننبب
 ووججووّهه ييششككلل ووههوو للددييههاا االلخخطط ححررككةة أأننسسييااببييةة ععللىى االلققددررةة تتللكك
 للججسسددٍ ححررككةة أأوو  ببووررتتررييةة ككاانن سسووىى االلححييوواانن أأوو االلأأننسساانن ووممللااممحح
 ,االلأأششككاالل ببههذذهه تتححييطط االلتتيي االلأأخخررىى االلتتففااصصييلل تتللكك أأوو ,مماا
 ددللااللااتتهه ييععططيي ججمماالليي ببعُعدد ووررههااففتتهه االلخخطط ننققااء ششككلل ببححييثث
 ممخخييللةة ففيي االلممددوونن االلننصص تتأأثثييرر ففيي ووااللررووححييةة االلووججددااننييةة

 أأوو تتششّدد ببننااء ححااللةة تتككوويينن االلىى ذذللكك ووتتععددىى ,االلأأععمماالل للههذذهه االلممششااههدد
 تتسسااههمم االلتتيي االلتتففااصصييلل ممنن للأأععممااللههاا االلممششااههدد تتررككييزز تتسسححبب
 ووااللأأججسساامم االلأأششككاالل االلىى للددييههاا االلععمملل االلممننظظوورر ببننااء ففيي أأححييااننااً

 ححددووثث االلىى ككببييرر ححدد االلىى سسااههمم االلششييء ههذذاا ,للححددثثاا ببؤؤررةة ههيي االلتتيي
 االلللووننييةة االلتتووننااتت ببيينن االلششففااففييةة غغااييةة ففيي للووننيي تتووااززنن
 أأنن .ووااللأأسسوودد االلأأببييضض االلررئئسسيييينن االلللووننيينن ممنن االلممننببثثققةة

 االلذذيي االلووااححدد االلععااللمم ذذللكك ههوو للييففننددرر ككاارروولليينن للتتججررببةة االلممممييزز
 ههننااكك تتججدد ,االلممتتننووععةة االلططببييععةة ووأأححييااء ععننااصصرر ببيينن ييججممعع
 ييتتححرركك ححررككيي ممششههدد ممنن ووأأككثثرر ععااللمم ممنن أأككثثرر ببيينن تتددااخخلل
 االلففققممةة ححييوواانن تتججدد للذذللكك ,أأخخررىى ووععووااللمم ممششااههدد ممعع ووييتتددااخخلل
 االلتتججااوورر ذذللكك ييججممععههمم ووااللأأننسساانن ووااللددبب ووااللغغززاالل ووااللضضففددععةة

 االلأأششييااء ههذذهه ددللااللةة ععنن ووااللتتسسااؤؤلل ببااللتتأأمملل ييغغرريينناا االلذذيي االلففررييدد
 خخللاالل ممنن االلععووااللمم ههذذهه أأسستتببططاانن ممنن ووااللففنناانن االلففنن ققددررةة ممددىى ووععنن
 االلأأننسساانن ييففههممههاا أأنن ييججبب االلتتيي االلللغغةة ووأأببرراازز االلففننييةة ررؤؤييتتهه

 للههذذاا االلججممااللييةة االلتتررككييببةة ععللىى للللححففااظظ ححررصصااً ااككثثرر ووييصصببحح
 ققدد االلذذيي ووااللخخرراابب االلممووتت ععنن ببععييددااً ففييهه ننععييشش االلذذيي االلككووككبب
 سسووء ييسسببببههاا االلتتيي ووككووااررثث االلححررووبب ووييللااتت ببسسبببب ببهه ييححلل

 .االلأأننسساانن تتصصررفف

 أأببععاادد ننددررللييفف ككاارروولليينن االلففننااننةة تتججررببةة تتأأخخذذ ههنناا ممنن للذذللكك
 االلططببييععةة ييححااككيي للاا االلففنن ممنن تتججععلل ووججممااللييةة أأننسسااننييةة

 ذذللكك ييتتخخططىى ببلل االلففننييةة ووأأببععااددهه االلأأششككاالل ممننههاا ووييسستتللههمم
 ججممااللييةة ععللىى للللححففااظظ تتححررضض االلتتيي االلووسساائئلل أأححدد االلففنن للييككوونن
 .االلججممييللةة ببظظووااههررهه ممااييسسححررنناا غغااللببااً االلذذيي االلككوونن للههذذاا االلتتككوويينن

 االلووااسسططيي سسللمماانن                                                             
                                                              15\6\2012 
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