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يیةفي  االددوولل  االعررب  ااالقتصادد 	  

  

ددوولة  ترربطط  بيینهھما  عالقة  االلغة  وواالدديینن  وواالثقافة  وواالحضاررةة  وواالتارريیخ    22االددوولل  االعرربيیة  هھھھي  
وواالمصيیرر  االمشترركك  كما  اانهھما  يیتووززعانن  بيینن  قاررتيینن  هھھھما  آآسيیا  ووأأفرريیقيیا٬،  وويیقع  االبحرر  ااألحمرر  بيینن  

االعرربيیة  ططبيیعة  متنووعة  جعلتهھا  مصددرراا  االددوولل  االعرربيیة  ااالسيیوويیة  وواالددوولل  االعرربيیة  ااالفرريیقيیة  ٬،  للددوولل  
للعدديیدد  منن  االموواارردد  ااالقتصادديیة  كالترربة  االززررااعيیة  االخصبة  وواالثررووةة  االحيیوواانيیة  وواالبترروولل  وواالغازز  

  االططبيیعي  ووبعضض  االمعاددنن  ااألخررىى.

  

هھھھمم  هھھھذذهه  االموواارردد  ووااقتصادديیاتهھا:أأوو 	  

  االموواارردد  االططبيیعيیة  بأنووااعهھا  وواالموواارردد  االبشرريیة.
  

االموواارردد  االططبيیعيیة:  -ووال  أأ   
ألررضض  ٬،  وواالميیاهه  ٬،  وواالمررااعي  ٬،٬،٬،٬،ووغيیررهھھھا.هھھھي  اا 	  

	  

ااألررضض:-1   

بليیوونن  تأخذذ  االيیابسة  االجززء  ااألكبرر  منهھا  ااما  االرربع  االباقي  منهھا  تغمررهه  االميیاهه    1,370مساحتهھا  
منن  مساحة  االيیابسة    %4ووتتووززعع  مساحة  االيیابسة  على  ااالستخددااماتت  االززررااعيیة  االتي  تمثلل  

ووااالستخددااماتت  ااألخررىى  كالصناعة    منن  االيیابسة  %7وواالغاباتت  تمثلل    %22وواالمررااعي    تمثلل  
منن  االيیابسة  هھھھي  ااما  غيیرر    %67وواالمعاددنن  وواالسكنن  ووااألررااضي  االبوورر  االصحررااوويیة  االتي  تشكلل  

صالحة  لالستخدداامم  النعدداامم  االموواارردد  ااالقتصادديیة  فيیهھا  ووااما  ألنهھ  ال  يیووجدد  عليیهھا  ططلبب  في  االووقتت  
ىى  مثلل  االبترروولل  ووهھھھوو  االررااهھھھنن  فهھي  غيیرر  صالحة  للززررااعة  وولكنهھا  مليیئة  بالكنووزز  وواالموواارردد  ااالخرر

  منن  ااهھھھمم  مصاددرر  االددخلل  في  االددوولل  االعرربيیة  خاصة  صحررااء  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ووليیبيیا.

ااكبرر  مساحة  في  االددوولل  االعرربيیة  هھھھي  االسوودداانن  بهھا  ااكبرر  االمساحاتت  االززررااعيیة  ووااكبرر  مساحاتت  
عوودديیة  االغاباتت  أأيي  تأخذذ  ااكثرر  منن  االنصفف  ٬،٬،  ووااصغررهھھھا  مساحة  االبحرريینن٬،  ااما  االمملكة  االعرربيیة  االس
بهھا  ااكبرر  مساحاتت  االمررااعي  ٬،  ووبالنسبة  ألكبرر  مساحاتت  ااألررااضي  االبوورر  تقع  في  مصرر  ووهھھھي  
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ااكثرر  االددوولل  االعرربيیة  ااعدداادداا  للسكانن  وومنن  ااكثررهھھھا  اانتاجا  منن  االناحيیة  االززررااعيیة  ٬،  وونتيیجة  لتززاايیدد  
اا  ااعدداادد  سكانن  االمددنن  في  االفتررةة  ااألخيیررةة  للددوولل  االعرربيیة  فقدد  ااررتفعتت  أأسعارر  أأررااضيیهھا  ااررتفاعا  كبيیرر

كما  ااتسع  حجمم  االمددنن  لددررجة  أأصبحتت  أأررااضي  االسكنن  وواالخددماتت  تتغوولل  على  ااألررااضي  
  االززررااعيیة.

مم  بززيیاددةة  1994منن  االسكانن  يیسكنوونن  في  مدديینة  االكوويیتت  في  عامم    %97في  ددوولة  االكوويیتت  مثال  فإنن  
مم.  ووفي  ددوولة  ااالماررااتت  االعرربيیة  االمتحددةة  فقدد  ااززددااددتت  1980عما  كانن  عليیهھ  االحالل  في  عامم    7%

مم.1994في  عامم    %83مم  االى  1980عامم    %72لمددنن  منن  ااعدداادد  سكانن  اا   

ووكذذلكك  االحالل  في  االجززاائرر  وواالمملكة  لعرربيیة  االسعوودديیة  ووتوونسس  ووااألررددنن  ٬،  حيیثث  تززاايیددتت  ااعدداادد  
سكانن  االمددنن  خاللل  االعاميینن  االمذذكوورريینن  لددررجة  اانهھا  فاقتت  ااعدداادد  بقيیة  االسكانن  ٬،  ففي  هھھھذذهه  االددوولل  فانن  

هھمم.  وولمم  يیقتصرر  ززحفف  سكانن  االرريیفف  االى  ااعدداادد  سكانن  االمددنن  يیززيیدد  عنن  نصفف  سكانن  االددوولة  كل
االمددنن  على  االددوولة  االعرربيیة  االبتررووليیة٬،  بلل  اانن  ذذلكك  شملل  حتى  االددوولل  االعرربيیة  غيیرر  االمنتجة  للبترروولل  
وواانن  كانن  بددررجة  ااقلل٬،  أأيي  لوو  حددثث  هھھھذذاا  تحتت  ظظررووفف  االمنافسة  االتامة  حيیثث  يیتمم  تخصيیصص  ووإإعاددةة  

شررطط  بارريیتوو٬،  فانن  هھھھجررةة  تخصيیصص  االموواارردد  االبشرريیة  بيینن  االرريیفف  وواالمدديینة  بططرريیقة  ال  تخلل  ب
االموواارردد  االبشرريیة  منن  االرريیفف  االى  االمدديینة  تؤؤدديي  لززيیاددةة  االددخلل  االووططني  ووبالتالي  االى  ااررتفاعع  مستووىى  
االررفاهھھھيیة  االعامة.  ااما  ااذذاا  حددثتت  هھھھجررةة  االسكانن  منن  االرريیفف  االى  االمدديینة  نتيیجة  لسيیاساتت  حكووميیة  

هھھھا.متحيیززةة  لسكانن  االمدديینة٬،  فانن  مثلل  االهھجررةة  ستكوونن  مضاررهھھھا  ااكثرر  منن  فوواائدد   

ففي  االووقتت  االذذيي  هھھھاجررتت  فيیهھ  االموواارردد  االبشرريیة  منن  االرريیفف  االى  االمدديینة  في  االددوولل  االعرربيیة  االنفططيیة  
بحثا  عنن  ددخلل  ااعلى٬،  فقدد  ووااكبب  ذذلكك  اانفاقق  حكك  وومي  وومشررووعاتت  تنموويیة  في  االرريیفف  مما  خففف  

  منن  ااالثارر  االضاررةة    لمثلل  هھھھذذهه  االهھجررةة.

ززددااددتت  معددالتت  االتحضرر  حتى  خيیرر  مثالل  على  ما  حددثث  في  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  حيیثث  اا
مم٬،  ووقدد  1994منهھمم  بقوواا  في  االرريیفف  في  عامم    %20منن  سكانهھا  يیقططنوونن  في  االمددنن  وو  %80ااصبح  

ااززدداادد  ااإلنتاجج  االززررااعي  ووتمدددد  ااالخضرراارر  على  حسابب  االصحررااء  ووذذلكك  لألنفاقق  االكبيیرر  االذذيي  ووجهھ  
فوواائدد٬،    للقططاعع  االززررااعي  في  شكلل  ااعاناتت  لإلنتاجج  ووفي  شكلل  قررووضض  ططوويیلة  ااجلل  االسدداادد  ووبددوونن
وواالجهھوودد  االمكثفة  لززيیاددةة  كميیاتت  االميیاهه  االمتاحة  للززررااعة  وولبناء  ووتحدديیثث  االططررقق  االسرريیعة  

  وواالززررااعيیة.

ااما  في  االددوولل  االعرربيیة  غيیرر  االبتررووليیة  فانن  حرركة  االتحضرر  أأددتت  االى  تددهھھھوورر  االرريیفف  وواالمدديینة  معا٬،  
امم  بالمددنن  ووذذلكك  النن  االهھجررةة  منن  االاليیفف  االى  االمدديینة  تمتت  أأساسا  بسببب  ااهھھھمالل  االرريیفف  ووااالهھھھتم

جرريیا  ووررااء  تحوويیلل  ططبيیعة  ااقتصاددااتت  االددوولل  منن  االززررااعة  االى  االصناعة  بالررغمم  منن  ااألفضليیة  
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االووااضحة  للززررااعة  عنن  االصناعة  فيیهھا٬،  فقدد  أأددتت  االهھجررةة  منن  االرريیفف  ألهھھھمالل  ااألررااضي  االززررااعيیة  
ووززااتت  معالتت  االتصحرر  ووقللل  ااإلنتاجج  ااإلنتاجج  االززررااعي  ووززاادد  ااكتظظاظظ  االمددنن  بالسكانن  ووززاادد  

ببب  االسكنن  االعشوواائي  االغيیرر  مخطططط  حوولل  االمددنن  ووعلى  أأططرراافهھا  مما  أأررىى  االى  تددهھھھوورر  االضغطط  بس
االبيیئة  ووسببب  ااررتفاعع  أأسعارر  ااألررااضي  االسكنيیة  تحوولتت  ااألررااضي  االخصبة  االى  أأررااضي  سكنيیة  مما  

  قللل  ااإلنتاجج  االززررااعي  ووررفع  أأسعارر  االغذذااء  كثيیرراا.

ذذاا  االتحوويیلل  هھھھي  تحدد  مثلل  االتااذذنن  البدد  منن  االتنميیة  االمتووااززنة  ووااستخدداامم  االسيیاساتت  ااالقتصادديیة  
لألررااضي  االززررااعيیة  االى  أأررااضي  سكنيیة  خاصة  ووأأززمة  االغذذااء  في  االعالمم  االعرربي  تززدداادد  حددةة  مع  
تززاايیدد  ووااررددااتهھا  منن  االسلع  االغذذاائيیة  عاما  تلوواا  ااالخرر٬،  وومنن  ااهھھھمم  االسيیاساتت  االتي  يیمكنن  ااتباعهھا  في  

االرريیفف  للحدد  منن  هھھھجررةة  االصدددد  تووززيیع  االفررصص  ااالقتصادديیة  بيینن  االمدديینة  وواالرريیفف  بحيیثث  تررجح  كفة  
سكانهھ  االى  االمددنن  وواالتي  بلغتت  منن  االسووء  ددررجة  اانن  ااززدداادد  االتصحرر  وواالجفافف  في  بلدد  كالسوودداانن  
االذذيي  يیررجى  منهھ  اانن  يیكوونن  مصددرراا  ررئيیسيیا  للغذذااء  في  االعالمم  االعرربي  ووفي  جميیع  اانحاء  االعالمم  ااذذاا  

كلل  ااررجائة.توواافررتت  لهھ  ااألموواالل  االالززمة  للحصوولل  على  االتقنيیة  االمالئمة  ووااستبابب  ااالمنن  في   	  

	  

االميیاهه:  -2   
مصاددرر  االميیاهه  مووززعهھ  في  االددوولل  االعرربيیة  تكثرر  في  بعضهھا  ووتقلل  في  بعضهھا  ٬،  وومنن  ااكثرر  االددوولل  
االعرربيیة  ميیاهه  هھھھي  مصرر  وواالسوودداانن  ااما  االميیاهه  االجووفيیة  تتووفرر  بكثررهه  في  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  

بالررغمم  منن  ذذلكك  ال    ووغيیررهھھھا  منن  االددوولل  ووهھھھذذاا  يیجعلهھا  منن  ااهھھھمم  مصاددرر  االميیاهه  في  االعالمم  االعرربي
يیووجدد  بهھا  نهھرر  ووكميیاتت  ااالمططارر  االسنوويیة  فيیهھا  قليیلة  نسبيیا  وولكنهھا  تمكنتت  منن  تططوويیرر  مصاددرر  
ميیاهھھھهھا  االجووفيیة  االتي  تعتمدد  عليیهھا  في  االززررااعة  ووااستفاددتت  أأيیضا  منن  تحليیة  ميیاهه  االبحرر  ااألحمرر  

وودديیة  في  هھھھذذاا  ووال  وواالخليیج  مما  أأددىى  االى  االحدد  منن  نددررةة  االميیاهه  وونجحتت  بالفعلل  االمملكة  االعرربيیة  االسع
تززاالل  االجهھوودد  تبذذلل  لززيیاددةة  اانتاجج  االميیاهه  االمحالةة  ٬،  ووشملتت  جهھوودد  االتنميیة  لمصاددرر  االميیاهه  كثيیرراا  منن  
االددوولل  كمصرر  االتي  تمم  فيیهھا  بناء  االسدد  االعالي  وويیعتبرر  منن  ااهھھھمم  ووااكبرر  االسددوودد  في  االعالمم  ٬،  ووقدد  كانن  

خززااناتت  في  االسوودداانن  على  نهھرر  لبنائهھ  ااثرر  كبيیرر  لالستفاددةة  منن  ميیاهه  االنيیلل  في  مصرر  ٬،  كما  اانن  بناء  اال
االنيیلل  ووفي  سوورريیا  وواالعررااقق  على  نهھرريي  ددجلة  وواالفررااتت  قدد  ززااددتت  منن  ااستفاددتت  هھھھذذهه  االددوولل  منن  
مصاددرر  ميیاهھھھهھا  االططبيیعيیة٬،  ووقدد  أأنشئتت  ليیبيیا  نهھرراا  صناعيیا  ااعتمادداا  على  ميیاهھھھهھا  االجووفيیة  ووقدد  

تت  مما  كانن  شررعتت  االسوودداانن  وومصرر  في  تططوويیرر  قناةة  جنقلي  بجنووبب  االسوودداانن  في  أأوواائلل  االثمانيینا
	سيیززيیدد  ااالستفاددةة  منن  نهھرر  االنيیلل  كثيیرراا  لووال  اانن  االتمرردد  في  جنووبب  االسوودداانن  قدد  عططلهھا.  
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وولكنن  بالررغمم  منن  هھھھذذهه  االجهھوودد  فال  يیززاالل  االمجالل  ووااسعا  لتططوويیرر  مصاددرر  االميیاهه  لمووااكبة  تززاايیدد  ااعدداادد  
اتت  االسكانن  ووااززدديیادد  معددالتت  ااستهھالكك  االفرردد  االعرربي  منن  االسلع  وواالخددماتت  االتي  تحتاجج  لززيیاددةة  كميی

	االميیاهه  باستمرراارر  لززيیاددةة  اانتاجهھا  بالقددرر  االذذيي  يیووااكبب  تززاايیدد  ااعدداادد  سكانهھا.  

ااستخددااماتت  االميیاهه  ال  تقتصرر  فقطط  على  االززررااعة  وواالصناعة  بلل  تمتدد  االى  االنقلل  ووإإنتاجج  االغذذااء  
وواالمعاددنن  ووأأكبرر  قناةة  للنقلل  االمائي  في  االعالمم  هھھھي  قناةة  االسوويیسس  ووهھھھي  منن  ااهھھھمم  قنووااتت  االنقلل  االمائي  

لل  خططا  للنقلل  االمائي  يیعتبرر  منن  ااهھھھمم  ووسائلل  نقلل  االبترروولل  ووغيیررهه  منن  االمنتجاتت  في  االعالمم  تشك
االعرربيیة  ووخاصة  االززررااعيیة  منهھا  االى  ددوولل  أأووررووبا  ووااسيیا  وونقلل  االسلع  ااالستهھالكيیة  وواالررأأسماليیة  االتي  

تستووررددهھھھا  االددوولل  االعرربيیة  منن  بقيیة  االعالمم٬،  فأغلبب  االتجاررةة  االخاررجيیة  بشقيیهھا  ااالستيیرراادديي  
ذذاا  االخطط  االمائي  االمهھمم  وواالمتصلل  ببعضهھ  االبعضض  وويیووصلل  شررقق  االكررةة  وواالتصدديیرريي  تمرر  عبرر  هھھھ

ااألررضيیة  بغرربهھا  ووشمالهھا  ٬،  االنقلل  االمائي  يیعتبرر  ااقلل  تكلفة  منن  كلل  أأنووااعع  االنقلل  ااألخررىى  ألنهھ  
يیصلح  لنقلل  كميیاتت  كبيیررهه  منن  االسلع  ثقيیلة  االووززنن  ووكبيیررةة  االحجمم  االتي  ال  يیمكنن  اانن  تتحملهھا  

  االسيیاررااتت  وواالططيیاررااتت.

اامم  االمسططحاتت  االمائيیة  كمصددرر  للغذذااء٬،  فانن  كميیاتت  كبيیررةة  وومتززاايیددةة  منن  ااألسماكك    وومنن  ناحيیة  ااستخدد
تستخررجج  منن  االبحرريینن  ااألحمرر  ووااألبيیضض  وواالخليیج  وواالمحيیططيینن  ااألططلسي  وواالهھندديي  وواالباقي  منن  

االنيیلل  ووبقيیة  ااالنهھارر  االعرربيیة  ووتستخددمم  االكوويیتت  وواالسعوودديیة  ااحددثث  ووسائلل  صيیدد  ااالسماكك  حيیثث  يیقددرر  
  8مليیوونن  ططنن  في  االعامم  بيینما  يیمكنن  اانتاجج    2,19االعرربيیة  حاليیا  بحوواالي    اانتاجج  ااألسماكك  في  االددوولل

ماليیيینن  ططنن  في  االعالمم  ااذذاا  اامكنهھا  تحدديیثث  ططررقق  ااصططيیاددهه  ووااستغلتت  جميیع  مصاددرر  ااألسماكك  
االمتوواافررةة  فيیهھا٬،  تعتبرر  أأيیضا  مصرر  وواالمغرربب  ووموورريیتانيیا  منن  أأكبرر  االددوولل  االعرربيیة  االمنتجة  

منن  ااجمالي  اانتاجج  االددوولل  االعرربيیة  منن  ااألسماكك  في    %64,6لألسماكك    حيیثث  بلغ  اانتاجهھا  حوواالي  
االعالمم  ررغمم  اانهھا  ال  تستخددمم  االتقنيیة  االحدديیثة  بلل  االتقليیدديیة  االبدداائيیة  في  صيیددهھھھا  وولكنن  االمملكة  االعرربيیة  

  االسعوودديیة  تفووقتت  بهھذذاا  ااالمرر  ووتعتبرر  شرركتهھا  مثاال  ناجحا.

	  

االمررااعي:  -3 	  

مساحة  االيیابسة  في  هھھھذذهه  االددوولل  منن    %22تشكلل  مساحة  االمررااعي  في  االددوولل  االعرربيیة  حوواالي  
منن  مساحة  االمررااعي  في  االعالمم٬،  ووتعوودد  االى  ااعدداادداا  كبيیررةة  وومتنووعة  منن  االحيیووااناتت  ااالليیفة    %10وو

وواالبرريیة٬،  ووهھھھناكك  ااعدداادد  كبيیررهه  منن  االماشيیة  بمختلفف  أأنووااعهھا  منن  اابقارر  ووضأنن  ووماعزز  ووجمالل  
ووبعدد  ذذلكك  فهھي  مووززعهھ  ووتووجدد  ااغلبهھا  في  االسوودداانن  ووثمم  تليیهھا  االصوومالل  ووثمم  مصرر  وويیليیهھا  االجززاائرر  
  بيینن  االددوولل  االعرربيیة  خاصة  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ووسوورريیا  ووااألررددنن.
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ووتتسمم  حررفة  االررعي  في  االددوولل  االعرربيیة  بتنقلل  االررعاةة  منن  مكانن  آلخرر  بحثا  عنن  االعشبب  وواالحشائشش  
وواالميیاهه  ووترربيیة  االماشيیة  ووغالبا  يیحتفظظ  بهھا  وويیسعى  أأصحابهھا  لززيیاددتهھا  ووتكاثررهھھھا  وولكنن  ليیسس  بغررضض  

ع  وواالتباددلل  االتجارريي  وواالرربح  بلل  العتباررهھھھمم  في  نظظررهھھھمم  اانهھا  مصددرراا  للسلططة  وواالمكانة  االبيی
ووبالفتررهه  ااالجتماعيیة  مما  يیجعلهھا  تميیلل  نحوو  االررعي  ااإلعاشي  ااكثرر  منن  ميیلهھا  نحوو  االررعي  االتجارريي٬،

ررةة  ااستقرر  ااغلبب  االبددوو  في  االقررىى  ووحوولل  االمددنن  ووااضططرروواا  للتباددلل  االتجارريي  مما  جعلهھمم  يیااألخ
االسووقق  ووااالبتعادد  عنن  االررعي  ااالعاشي  تددرريیجيیا  ووجعلل  االثررووةة  االحيیوواانيیة  تددخلل  يیددخلوونن  في  نظظامم  

	في  مجالل  االتجاررةة  االمحليیة  وواالخاررجيیة.  

يیالحظظ  في  ااآلوونة  ااألخيیررةة  تززاايیدد  ااإلنتاجج  االحيیووااني  االمعتمدد  على  االططررقق  االعلميیة  وواالتجارريیة  ٬،  فقدد  
وومصرر  ووسوورريیا  اانتشررتت  مززااررعع  تسميینن  االماشيیة  في  االسوودداانن  وواالمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  

وواالعررااقق  وواالمغرربب  مما  خفضض  منن  ااستيیرراادد  االجليیبب  وواالززبددةة  وواالجبنن٬،  ااال  اانن  ااإلنتاجج  االحيیووااني  
بالططررقق  االتقليیدديیة  ال  يیززاالل  هھھھوو  ااألكبرر  حجما  منن  حيیثث  عدددد  ررؤؤووسس  االماشيیة  ووقططعتت  االمملكة  
االعرربيیة  االسعوودديیة  شووططا  كبيیرراا  في  تووططيینن  االبددوو  ووذذلكك  بنشرر  خددماتت  االميیاهه  وواالتعليیمم  وواالصحة  

فرر  ااآلبارر  ووددعمم  تكاليیفف  االثررووةة  االحيیوواانيیة  في  مررااكزز  تجمع  االبددوو.ووح   

االتجاررةة  االبيینيیة  في  جميیع  االسلع  بما  في  ذذلكك  االمووااشي  وومنتجاتهھا  ال  تززاالل  تحتاجج  للمززيیدد  منن  
االتحسنن  وولكنن  ااالتفاقيیاتت  االتجارريیة  االثنائيیة  بيینن  االددوولل  االعرربيیة  كلل  على  حددهه  وواالددوولل  غيیرر  االعرربيیة  

التت  ترربطط  بيینن  كلل  االددوولل  االعرربيیة  ببعضهھا  االبعضض  بططرريیقة  ووكذذلكك  عددمم  ووجوودد  خططووطط  مووااص
  تيیسرر  عمليیة  االتجاررةة  بيینهھا  بالكفاءةة  االمططلووبة  وولعددمم  ووجوودد  فائضض  قابلل  للتصدديیرر  في  ااغلبب  االسلع.

نستططيیع  االقوولل  بانن  االمررااعي  االعرربيیة  كبيیررةة  االمساحة  ووااعدداادد  االماشيیة  فيیهھا  كثيیررةة  حيیثث  يیمكنن  
لحوومم  وواااللبانن  وومشتقاتهھا  ووتصدديیررهھھھا  االى  خاررجج  االمنططقة  االسعي  نحوو  تحقيیقق  ااالكتفاء  االذذااتي  في  اال

االعرربيیة  ااذذاا  تمم  تحدديیثث  قططاعع  االررعي  ووااخررااجهھ  منن  االططررقق  االبدداائيیة  االتي  يیسيیرر  عليیهھا  ااالنن  ووااذذاا  
ااززدداادد  حجمم  االتجاررةة  االخاررجيیة  بيینن  االددوولل  االعرربيیة  ٬،  فالمررااعي  وواالثررووةة  االحيیوواانيیة  موواارردد  متجددددةة  

عع  فيیهھا  ااألسسس  االعلميیة  االسليیمة  إلددااررتهھا  وواالمحافظظة  وولكنن  يیمكنن  اانن  تنضبب  ااذذاا  ااهھھھملتت  وولمم  يیرراا
عليیهھا  مثال  االصحررااء  االعرربيیة  كانتت  ذذااتت  يیوومم  أأررااضي  مخضررةة  وولكنن  سووء  ااستخدداامم  االمررااعي  
وواالغاباتت  قدد  أأددىى  االى  تددهھھھووررهھھھا  فتززاايیدد  حجمم  االصحررااء  على  حسابب  ااالخضرراارر  فالماعزز  االذذيي  

ااء  االعرربيیة  ووتمددددهھھھا  النن  االططرريیقة  يیووجدد  بكثررةة  في  االمررااعي  االعرربيیة  منن  ااهھھھمم  أأسبابب  تكوونن  االصحرر
االتي  يیقررضض  بهھا  االحشائشش  تضرر  بهھا  ألنهھ  يیرركزز  في  قررضهھ  لهھا  على  أأماكنن  معيینة  مما  يیؤؤثرر  على  
مررااكزز  االنموو  في  االنباتاتت  فيیتلفهھا  تماما  ووهھھھنالكك  نظظرريیة  أأخررىى  تقوولل  بأنن  لعابب  االماعزز  يیحتوويي  

تقليیصص  ااعدداادد  االماعزز  على  ماددةة  تقضي  على  االنباتاتت  االتي  يیقررضهھا  ٬،  وواانن  صح  ذذلكك  فالبدد  منن  
في  االمررااعي  االعرربيیة  ااوو  منعهھ  منهھا  باتا  منن  االررعي  فيیهھا  حتى  يیمكنن  االمحافظظة  على  ما  تبقى  منهھا٬،  
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كما  البدد  منن  تكثيیفف  اابحاثث  االمررااعي  لمعررفة  االمززيیدد  منهھا  ووكيیفيیة  ززيیاددةة  مساحتهھا  ووتحسيینن  أأنووااعع  
بدد  منن  ززيیاددةة  ااالهھھھتمامم  وولذذاا  ال  االحشائشش  لززيیاددةة  فوواائددهھھھا  االغذذاائيیة  للحيیووااناتت  االتي  تررعى  فيیهھا٬،

وواالعنايیة  بالمررااعي  في  االددوولل  االعرربة  ووخاصة  للددوولل  االعرربيیة  االتي  تعتمدد  في  ااقتصاددااتهھا  على  
وواالززررااعة  لكي  تتفاددىى  تمدددد  االصحررااء  على  حسابب  ااالخضرراارر  ووبالتالي  تتمكنن  منن    ياالررع

وواالفنيیة  االمحافظظة  على  حجمم  مررااعيیهھا  وومووااشيیهھا  بلل  ووززيیاددتهھا  تددرريیجيیا  باستخدداامم  االططررقق  االعلميیة  
ووااالقتصادديیة  وواالقانوونيیة  االالززمة  كما  البدد  منن  تووعيیة  االررعاةة  ووااررشاددهھھھمم  ألفضلل  االططررقق  للمحافظظة  
على  االمررااعي  ٬،  وومنن  ااألسسس  االتي  تحافظظ  على  االمررااعي  تكيیفف  ااألبحاثث  لمعررفة  االمززيیدد  منهھا  
عى  ووكيیفيیة  ززيیاددةة  مساحتهھا  ووتحسيینن  أأنووااعع  االحشائشش  لززيیاددةة  فوواائددهھھھا  االغذذاائيیة  للحيیووااناتت  االتي  ترر
فيیهھا  ووقدد  تمكنتت  كثيیرر  منن  االددوولل  االمتقددمة  منن  ززيیاددةة  مساحاتت  مررااعيیهھا  وولتحسيینن  ااددااررتهھا  ٬،  
ووللمحافظظة  على  االتووااززنن  االبيیئي  يیجبب  أأيیضا  إإعططاء  ااالهھھھتمامم  االالززمم  للحيیووااناتت  االبرريیة  ووتقليیلل  
صيیددهھھھا  لكي  ال  تنقررضض  ووقدد  سنتت  كثيیرر  منن  االددوولل  االعرربيیة  قوواانيینن  لحمايیة  هھھھذذهه  االحيیووااناتت  وولكنن  

يیحتاجج  لمززيیدد  منن  االجهھوودد  ووكثيیرر  منن  االحررصص.  تنفيیذذهھھھا   

  

  االغاباتت
تقددرر  مساحاتت  االغاباتت  في  هھھھذذاا  االجززء    .في  محافظظتهھا  على  االتووااززنن  االبيیئي  هھھھميیة  االغاباتتأأتكمنن  

  دديیةاالتقليی.االغاباتت  الززاالتت  تدداارر  بالططررقق  غلبهھا  في  االسووددااننأأمليیوونن  هھھھكتارر  وو  91منن  االعالمم  بحوواالي  
خشابب  ووااستخدداامهھا  كووقوودد  جلل  اانتاجج  ااألأأستهھالكهھا  منن  اادد  وومتررووكة  لنمووهھھھا  االططبيیعي  ٬،  بيینما  يیتززاايی

ووهھھھا  نمجعلل  معددالتت  قططعهھا  تفووووقق  معددالتت  ٬،ما  يیمساحاتهھا  بعدد  قططعهھا  للززررااعة  ستخدداامم  أأوو  ال
  .  نحساررباالاالططبيیعي  مما  يیهھددددهھھھا  

ااالحتيیاططاتت  لمم  تتخذذ    جدداا٬ً،  ووإإذذااووصحيیة  خططيیررهه    االتووااززنن  يیؤؤدديي  إإلى  نتائج  ااقتصادديیة  ختالللاا
  تكثيیفف  االجهھوودد  االتقنيیة  ووااإلدداارريیة  ووتستخددمم  االسيیايیاتت  ااالقتصادديیة  االالززمة  للمحافظظةاالالززمة  وويیتمم  

  ووااالنحسارر٬،فهھذذاا  االموورردد  االحيیوويي  سيیتعررضض  للنضووبب  على  االغاباتت  وواالمررااعي  على  حدد  سووااء  
  .لررغمم  منن  أأنهھ  منن  االموواارردد  ااألحيیائيیة  االمتجددددةةبا

  االصحررااوويي:ااهھھھمم  االعووااملل  االتي  تؤؤدديي  االى  اايیقافف  االززحفف  

  .ااعة  ااالشجاررتكثيیفف  ززرر-1

  .ااحيیاء  االغاباتت-2
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  .ووضح  حدد  للقططع  االجائرر  للغاباتت-3

	  

  

  االمعاددنن
صناعيیهھ  بددال  منن  ااالستهھالكك  االتصدديیرر  للددوولل  اال  االعرربيیةيیستهھددفف  ااالنتاجج  االمعددني  في  االددوولل  

هھھھي  االمستخددمم  االررئيیسس    وواالصناعةهھھھذذهه  االددوولل  بشكلل  عامم  ٬،  لتخلفف  االصناعة  في  االمحلي٬،  ووذذلكك
  ي  أأغلبب  هھھھذذهه  االددوولل.ماددهه  خامم  ووليیسس  مصهھوورراا ً فيیصددرر  في  شكلل    للمعاددنن.  كما

  

  :  االعرربيیةااهھھھمم  االمعاددنن  االتي  تستخررجج  في  االددوولل  
نتاجج  ااال  االنفطط  ٬،االغازز  االططبيیعي٬،خامم  االحدديیدد٬،االفووسفاتت٬،االززنكك٬،االنحاسس٬،االررصاصص٬،االفحمم  االحجرريي.

لحالي  اا  االتعدديینن.  فاإلنتاججاالددوولهھ  على  ااالستثمارر  في  االمعددني  يیعتمدد  على  أأسعارر  االمعاددنن  وومقددررةة  
لل  يیعكسس  حجمم  االططلبب  االعالمي  عليیهھ  وواالذذيي  بددووررهه  ووغيیررهھھھا  منن  االددوو  االعرربيیةللمعاددنن  في  االددوولل  
ررااجهھ  ستخفكلما  ااررتفعتت  ااسعارر  االمعاددنن  كانن  ذذلكك  حافززاا  لمززيیدد  منن  اا  االمعاددنن.يینعكسس  على  أأسعارر  

  ووإإلى  عددمم  قابليیتهھا  للتجززئة.  ٬،  وومززيیدد  منن  ااالستثمارر  فيیهھ

  

  حووااتجاهه  ن  االبحارر.  ووهھھھنالككفي    االكامنةاالبحثث  عنن  االمعاددنن    في  االعرربيیةوولقدد  بددأأتت  بعضض  االددوولل  
  ااألحمرر.قيیامم  مشترركك  بيینن  االسعوودديیة  وواالسوودداانن  إلنتاجج  االمعاددنن  منن  االبحرر  

  

  االططاقةمصاددرر  
  االحيیوواانيیة  االططاقةفي  االعالمم  االعرربي  حاليیا  االبترروولل  وواالغازز  االططبيیعي  وو  االططاقةمنن  ااهھھھمم  مصاددرر  

خدداامم  ااست  ما  أأمكنن  االحجرريي.  ووإإذذااوواالفحمم    االكهھرربائيیة  االططاقةوواالفحمم  االنباتي  ثمم    االبشرريیة  االططاقةوو
جالل  في  هھھھذذاا  االم  االرراائددةةاالعالمم  االعرربي  سيیكوونن  منن  االمناططقق    تجارريیا  فإنناالططاقة  االشمسيیة  ااستخددااما  

حررااررةة  ووحظظووةة  بأشعة    االعالمممما  جعلهھ  منن  أأكثرر  مناططقق    ااالستووااءلووقووعهھ  بيینن  مدداارر  االجدديي  ووخطط  
  االشمسس.
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  لعالمم  االعرربي  تحتت  قسميینن:في  اا  االططاقةتنددررجج  مصاددرر  
  لشمسيیةاا  االططاقةوو  ووططاقة  االفحمم  االنباتي  االبشرريیةوو  االحيیوواانيیة  االططاقة:  االتقليیدديیة  االططاقةمصاددرر    -1

  .االتجارريیةغيیرر  
ترركزز  يی  وواالفحمم  االحجرريي  االكهھرربائيیة  االططاقة:  االبترروولل  وواالغازز  االططبيیعي  وواالحدديیثة  االططاقةمصاددرر    -2

ا  وواالجززاائرر  يینن  االخليیجي  باالضافهھ  االى  ليیباانتاجج  االبترروولل  وواالغازز  االططبيیعي  في  ددوولل  مجلسس  االتعاوو
  ما  يیكفيیهھااالددوولل  ااألخررىى  االتي  تنتج    وومنن  ).ااعضاء  في  (منظظمة  ااألووبكك  وواالعررااقق  ووكلهھا

  أأعضاء  في  ووااليیمنن٬،  ووهھھھيووتصددرر  قليیال ً منن  االنفطط  وواالغازز  االططبيیعي  مصرر  ووسوورريیا  ووتوونسس  
	ووبكك  أأيي  منظظمة  االددوولل  االعرربيیة  االمصددررةة  للبترروولل.  أأمنظظمة    

  
  

  
  االتقليیدديیة  االططاقةمصاددرر  

ااغلبب    ووررعوويي٬،  فاننهھھھوو  ززررااعي    االعرربيیةبما  اانن  ااغلبب  االنشاطط  ااالقتصادديي  ااالنتاجي  في  االددوولل  
لى  يیعتمدداانن  ع  ال  يیززااالننووبما  أأنن  هھھھذذيینن  االقططاعيینن    االقططاعيینن.ي  هھھھذذيینن  تترركزز  ف  االمستخددمة  االططاقة
  بشرريیهھ  ووحيیوواانيیهھ  ططاقةهھھھي    االمستخددمة  االططاقةمعظظمم    ااإلنتاجج.  فإننفي    االتقليیدديیةاالططررقق  
بلل  ضا  تستخددمم  كسصهھ  االحميیرر  وواالثيیرراانن  وواالجمالل  وواالبغالل  وواالخيیوولل  تستخددمم  في  االززررااعهھ  ٬،اايیووخا

  االززررااعة.في  ااالوونهھ  ااالخيیررهه  تمم  ااستخدداامم  ااألالتت  في    .للمووااصالتت  وواالنقلل
يیهھ  ف  مؤؤخرراا  ووااستخددمتتمنن  االتحدديیثث    ااً  قدد  شهھدد  في  كلل  االددوولل  االعرربيیة  كثيیرر  قططاعع  االتشيیيیدد  وواالبناء

  االعاملةيیدديي  ماززاالتت  ااأل  وواالكهھرربائيیة٬،  وولكننااآلالتت  وواالتقنيیة  االحدديیثة  االتي  تحتاجج  للططاقة  االميیكانيیكيیة  
  االحدديیثة  للططاقة  ااستخددااماووهھھھي  ااألكثرر    االصناعة  االقططاعع.  أأماااألساسي  في  هھھھذذاا    االططاقةهھھھي  مصددرر  

إنن  ف  عالمم.  لذذاااالاالجززء  منن    في  هھھھذذاافال  تززاالل  تشكلل  جززءاا ً قليیال  منن  مجملل  االنشاططاتت  ااالقتصادديیة  
لل  ماززاالتت  هھھھي  ااألكثرر  ااستخددااما ً في  االددوو  وواالحيیوواانيیة  االبشرريیة  االططاقةفي    االمتمثلة  االتقليیدديیةاالططاقة  
لتحلل  محلل  االططاقة    االحدديیثة  االططاقةبالررغمم  منن  االتززاايیدد  االمستمرر  الستخدداامم  ووسائلل    االعرربيیة
كاليیفهھا  ووتررتفع  ت  تززدداادد  نددررةة  االتقليیدديیة  االططاقةألنن  مصاددرر    ااالحاللل؛ووسووفف  يیستمرر  هھھھذذاا  .االتقليیدديیة

أليیدديي  اا  االززمنن.  فتكاليیففااقلل  تكلفة  نسبيیا  بمرروورر    االحدديیثة  االططاقةباستمرراارر  مما  يیجعلل  مصاددرر  
  بيیةاالعررااززدداادد  مستووىى  االتعليیمم  وواالتددرريیبب  في  االددوولل    باستمرراارر.  ووكلماووأأجووررهھھھا  تررتفع    االعاملة

  على  مصاددررمما  سيیززيیدد  االططلبب  االمدديینة  وواانتقلتت  منن  االرريیفف  االى    االعاملةااررتفعتت  أأجوورر  ااأليیدديي  
  االحدديیثة  للططاقة.  كما  أأنن  ااززدديیادد  حجمم  االقططاعع  االصناعي  ووهھھھوو  ااألكثرر  ااستخددااما ً االحدديیثةاالططاقة  

  سيیززيیدد  منن  نسبة  ااستخدداامم  هھھھذذهه  االمصاددرر  على  حسابب  االمصاددرر  االتقليیدديیة.
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ي  ووكثيیفة  االسكانن  أأال  تسيیرر  ف  االنفططيیةووخاصهھ  غيیرر    االعرربيیةعلى  االددوولل    االعموومم٬،  فإنهھووعلى  ووجهھ  
االحدديیثة  ددوونن  ددررااساتت  جاددةة  ووكافيیة  ألنن    االططاقةبمصاددرر    االتقليیدديیة  االططاقةخططووااتت  إإحاللل  مصاددرر  
هھھھنا    يیةفالقضووااززدديیادد  تكاليیفف  ااإلنتاجج  بددوونن  عائددااتت  كافيیهھ  تبررررهه.    االبططالةذذلكك  قدد  يیعني  ااززدديیادد  

تحدديیثث  االهھيیاكلل    فحسبب.  فعمليیةقضيیة  ااقتصادديي  بالددررجة  ااألوولى  ووليیستت  قضيیة  تحدديیثث  
وولكنن  البدد  أأنن  تصحبهھا  مبررررااتت  ااقتصادديیهھ  كافيیهھ  ووإإال  تكوونن  هھھھددفا ً   ووضرروورريیةمررغووبة    ااالقتصادديیة
  ذذااتهھا.في  حدد  

  .غاباتتشجارر  االوواالذذيي  يیتمم  االحصوولل  عليیهھ  منن  بحررقق  أأاالفحمم  االنباتي    االتقليیدديیةوومنن  مصاددرر  االططاقة  
  
  االحدديیثة  االططاقةمصاددرر  

؛  النن  ااغلبب  ااالالتت  مصممهھ  بحيیثث  تستخددمم  االبترروولل    االحدديیثة  االططاقةيیعتبرر  االبترروولل  ااهھھھمم  مصاددرر  
  كمصددرر  ررئيیسي  للططاقهھ.

  

لبترروولل  االتي  تستخددمم  اا  باآلالتت  ططاقةستخددمم  االفحمم  االحجرريي  كمصددرر  ااستبددلتت  ااالالتت  االتي  كانتت  ت
  .للبيیئةووااقلل  تلوويیثث    ااالستخدداامم٬،في    نظظافة  ووأأكثرر  فعاليیة٬،كثرر    ألنهھ؛  ططاقةكمصددرر  

  

هھا  االعررااقق  يیتل  االسعوودديیة  االعرربيیة  االمملكةاالعرربي  للبترروولل  يیووجدد  في  ي  ططاالجززئئ  ااالكبرر  منن  ااالحتيیا
  .ثمم  ااالماررااتت  ثمم  االكوويیتت
منن  أأكبرر  االمنتجيینن  للبترروولل  وولدديیهھا  أأكبرر  ااحتيیاططي  منن    االعرربيیةفالددوولل    االططاقةأأما  منن  حيیثث  إإنتاجج  

يیتززاايیدد  بالررغمم  منن  تززاايیدد    ااالحتيیاططي  ااألخررىى.  ووالززااللهھھھذذاا  االموورردد  مقاررنة  بجميیع  ددوولل  االعالمم  
  االجدديیددةة  االكبيیررةة  االحجمم.  لالكتشافاتتنتاجج  ووذذلكك  نتيیجة  ااإل
  

  االغازز  االططبيیعي
  

ززاايیدد  يیشيیرر  االجددوولل  االى  ت  االعرربيیةفي  االددوولل    االمستخددمة  االحدديیثة  االططاقةاالمصددرر  االثاني  منن  مصاددرر  
ووخاصة  االمنتجة  لهھ  مما    االططاقة  االحدديیثة  في  االددوولل  االعرربيیةااستهھالكك  هھھھذذاا  االمصددرر  منن  مصاددرر  

  دديي.ووخررووجهھا  منن  االنمطط  االتقليی  حدديیثث  في  االقططاعاتت  ااالقتصادديیة  االمختلفةتت  االتيیعكسس  تززاايیدد  معددال
  

  االكهھرربائيیة  االططاقة
جدداا.  وومنن  ااهھھھمم  مصاددرر  هھھھذذاا  االنووعع  منن  قليیلل    ةفي  االددوولل  االعرربيیة  االكهھرروومائيی  ةاقيیعتبرر  اانتاجج  االطط  -

هھھھوو  االسدد  االعالي  في  مصرر  ووبعضض  االسددوودد  وواالخززااناتت  في  توونسس    االططاقة  في  االددوولل  االعرربيیة
وولل  ضض  ددووبع  ووسوورريیا.  كما  أأنن  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیةوولبنانن  وواالجززاائرر  وواالسوودداانن  وواالعررااقق  

  ةووتعتبرر  االططاق  كإنتاجج  مصاحبب  لتحليیة  االميیاهه.  االخليیج  ااألخررىى  تنتج  االططاقة  االكهھرروومائيیة
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ااألخررىى    ةمع  مصاددرر  االططاق  المقاررنةبللبيیئهھ    االتكاليیفف  ووقليیلة  االتلوويیثث  ةررخيیص  ةاالكهھرروومائيی
	ااألخررىى  للططاقة  قابلهھ  للنضووبب.  ما  االمصاددرر  االحدديیثةبيین  كما  اانهھا  مصددرر  متجدددد  

	  
  

  االفحمم  االحجرريي
ررجج  وولكنهھا  لمم  تستخ  االسعوودديیة  االعرربيیة  االمملكةتمم  ااكتشافف  كميیاتت  منن  االفحمم  االحجرريي  مؤؤخرراا  في  

  بعدد.
  فيیهھا  قليیلل.  ااستخدداامهھمنن  االفحمم  االحجرريي  قليیلل  لذذاا  فإنن    أأنن  اانتاجج  االددوولل  االعرربيیة

	  
  

  ااهھھھمم  االمرراافقق  ااستخددااما  للفحمم  االحجرريي  كمصددرر  ططاقهھ:
  .مصانع  صهھرر  االحدديیدد‐-
  .االكهھرربائيیة  االططاقةمحططاتت  تووليیدد  ‐-

  
  مشكالتت  ااستخدداامم  االفحمم  االحجرريي  :

  .ياالططبيیعتلووثث  االهھووااء  بغازز  ثاني  ااكسيیدد  االكرربوونن  بددررجة  تززيیدد  عنن  تلوويیثث  االبترروولل  وواالغازز  
  
  االنوووويیة  ططاقةاال
هھ  منن  ألن  ووتلووثهھا؛  البيیئةااال  اانهھ  يیووااجهھ  مقاوومهھ  شدديیددهه  منن  قبلل  االمهھتميینن  ب  االططاقةمصاددرر    أأحددثثمنن  

يیؤؤدديي  إإلى  أأمررااضض  االسررططانن  وواالقلبب  وواالشرراايیيینن    وواالماء٬،  اانهھللهھووااء    االملووثة  االططاقةأأخططرر  مصاددرر  
ررااقق  االع  االنوووويیة  االططاقةستخدداامم  االددوولل  االتي  شررعتت  في  اا  ااألجنة.  وومننكما  يیؤؤدديي  االى  االعقمم  ووتشووهه  

  ووتنوويي  مصرر  االددخوولل  في  هھھھذذاا  االمجالل  ووليیبيیا  ووسوورريیا  وواالجززاائرر.
ضض  بع  االنوووويیة)  فيفي  االمفاعالتت    ااستخددااماااألكثرر    االماددةةووهھھھوو  (االيیوورراانيیوومم  وولقدد  تمم  ااكتشافف  

  وومصرر  وواالسوودداانن.  وواالسعوودديیةكالجززاائرر  وواالصوومالل    االعرربيیةاالددوولل  
  

  االشمسيیةاالططاقة  
في  كثيیرر  منن  ددوولل  االعالمم  الستخدداامم  أأشعة  االشمسس  كمصددرر  للططاقة    حثيیثةيیجرريي  االبحثث  بصووررةة  

  .االططاقةلكي  تسهھمم  في  حلل  أأززمة    االتجارريیة
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تت  لمم  يیستخددمم  في  ووق  االبيیئة٬،  إإذذاااالى  تلووثث    ال  تؤؤدديي  بانهھا  موورردد  متددفقق  االشمسيیة  االططاقةتتميیزز  
ووقدد  ثبتت  منن  االعدديیدد  منن  ال  تؤؤدديي  االى  أأيي  نووعع  منن  تلووثث  االبيیئة.  أأنهھا    منفعتهھ.  كماووجووددهه  تفقدد  

  لتجميیع  أأشعة  االشمسس  ووااستخدداامهھا  للتبرريیدد  وواالتسخيینن.  االفنيیةاالتجارربب  االجددووىى  
تجارريیهھ    ووااستخدداامهھا  كططاقةإإال  اانن  تكاليیفف  تجميیعهھا    مجانيیةوولكنن  بالررغمم  منن  أأنن  أأشعة  االشمسس  

  يیة  جدديیددهه  تقللل  تكاليیفف  تجميیع  أأشعة  االشمسس.كبيیررةة  جدداا ً إإال  أأنن  ااألبحاثث  ماززاالتت  جارريیهھ  إلنتاجج  تقن
  ااقتصادديیا  فإنن  االددوولل  االعرربيیةووااستخدداامهھا  تجارريیا ً أأصبح  مجدديیا ً   وولوو  أأنن  إإنتاجج  االططاقة  االشمسيیة

ألنن  كميیة  ااإلشعاعع  االيیوومي  في  هھھھذذاا  االجززء  منن  االعالمم    ظظ  بددووررهھھھا  االرريیادديي  في  إإنتاجج  االططاقةستحتف
  .ااالستووااءتقع  بيینن  مدداارر  االجدديي  ووخطط    نسبة  ألنن  ااغلبب  ددوولهھ  كبيیررهه  جددااً  
  
  ااالخررىى  االتي  ال  ززاالتت  قيیدد  االبحثث:  االمتجددددةة  االططاقةمصاددرر  

  
  ااالستخدداامم  االمكثفف  لططاقهھ  االرريیاحح  -1
	االجووفيیهھ  االططاقة  -2  
	ططاقة  ااالمووااجج  وواالمدد  وواالجززرر  -3  
	ططاقة  االمخلفاتت  االززررااعيیهھ  وواالنفايیاتت  وواالتي  تسمى  مجتمعهھ  بططاقة  االكتلهھ  االحيیوويیهھ  .  -4  

  

موواارردد  االبشرريیةاال   
مليیوونن  نسمة  وو  تززاايیددتت    190,6مم  بحوواالي  1985أأعدداادد  االسكانن  في  االددوولل  االعرربيیة  في  عامم  قددررتت  

مم.  وومنن  أأكبرر  ااالقططارر  االعرربيیة  منن  حيیثث    1995مليیوونن  نسمة  في  عامم    251,2حتى  ووصلتت  إإلى  
مليیوونن  نسمة.  وومنن    57,4مم  حوواالي  1995ااعدداادد  االسكانن  مصرر  االتي  بلغ  عدددد  سكانهھا  حتى  عامم  

ااالعدداادد  االكبيیررةة  منن  االسكانن  االعررااقق  وو  االسعوودديیة  وو  االيیمنن  وو  سوورريیا.االددوولل  االعرربيیة  ااألخررىى  ذذااتت     

االقووىى  االعاملة-1   
االقووىى  االعاملة  هھھھي  االموواارردد  االبشرريیة  االتي  تحققق  االمنفعة  االحقيیقيیة٬،  وو  بالتالي  فهھي  االموواارردد  االبشرريیة  
  ووخخااالقتصادديیة  االتي  تتوولى  تنميیة  االموواارردد  ااالقتصادديیة  ااالخررىى  ووتعوولل  نفسهھا  ززاائدداا  ااالططفالل  وواالشيی

  ووغيیررهھھھمم  منن  االعاجززيینن  عنن  االعملل.

وومنن  حيیثث  تووززيیع  االقططاعع  للقووىى  االعاملة  االعرربيیة  فإنن  االقططاعع  االززررااعي  يیستحووذذ  على  االقددرر  ااالكبرر  
منهھا  في  االددوولل  االعرربيیة  االكثيیررةة  االسكانن.  وونالحظظ  أأنن  نسبة  االقووىى  االعاملة  االمووظظفة  في  االززررااعة  في  
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الل.  غيیرر  اانن  ااالتجاهه  يیميیلل  نحوو  منن  جملة  االقووىى  االعاملة  في  االصووم  %73مم  كانتت  1985عامم  
اانخفاضض  هھھھذذهه    االنسبة  في  االقططاعع  االززررااعي  لتززدداادد  في  قططاعع  االخددماتت  خاللل  االفتررةة  االووااقعة  بيینن  

مم.  ووقدد  حددثث  ذذلكك  نتيیجة  لحرركة  االتمدديینن  وواالتحضيیرر  وولوو  اانن  اانخفاضض  اااليیدديي  1995مم  وو  1985
ةة  صحيیة.  ووذذلكك  ألنهھ  االعاملة  في  االززررااعة  ووااكبتهھ  ززيیاددةة  في  ااالنتاجج  االززررااعي  العتبررتت  هھھھذذهه  ظظاهھھھرر

كلما  اانخفضتت  أأعدداادد  االسكانن  االذذيینن  يینتجوونن  االططعامم  ااززدداادد  أأعدداادد  االذذيینن  يیتفررغوونن  لألعمالل  ااألخررىى  
مما  يیؤؤدديي  االى  ااالززددهھھھارر  وواالنموو  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي.  ووكلما  ااززدداادد  االتقددمم  االتقني  ااززددااددتت  

تخصصوواا  في  ااعمالل  إإنتاجيیة  االفرردد  في  االززررااعة  ووااصبح  في  إإمكانن  االمززيیدد  منن  اافرراادد  االمجتمع  اانن  يی
ااخررىى  غيیرر  اانتاجج  االططعامم  وو  يیتفررغوواا  لهھا.  فتنووعتت  ووتكاثررتت  االسلع  وو  االخددماتت  وو  ااززدداادد  ااالبددااعع  وو  
ااالبتكارر  وو  ااالكتشافف.  وونالحظظ  في  االمجتمعاتت  ااالكثرر  تقددما  منن  االناحيیة  ااالقتصادديیة  وو  االتقنيیة  اانن  

جاتت  االززررااعيیة  يینتجوونن  االططعامم  وو  غيیررهه  منن  االمنت  %5ااعدداادد  االمززااررعيینن  ال  تكادد  تززيیدد  على  
النفسهھمم  وو  لبقيیة  االسكانن.  أأما  في  االددوولل  االناميیة  فإنن  ااغلبب  االسكانن  يیشتغلوونن  بالززررااعة  ووال  يیكاددوونن  
يینتجوونن  مايیكفي  منن  ااحتيیاجاتت  مجتمعاتهھمم  منن  االسلع  االززررااعيیة.  وويیكمنن  االحلل  بالنسبة  لهھذذهه  االددوولل  

ااستخدداامم  االتقنيیة    وومنن  بيینهھا  االددوولل  االعرربيیة  االتي  تعتمدد  في  ااقتصاددااتهھا  على  االززررااعة  في  تكثيیفف
االززررااعيیة  االحدديیثة  في  االقططاعع  االززررااعي  لكي  تحلل  محلل  االمززيیدد  منن  االقووىى  االعاملة  في  هھھھذذاا  االقططاعع  

ووتززدداادد  ااعددااددهھھھمم  في  االقططاعاتت  ااالقتصادديیة  ااالخررىى.  وولكنن  مثلل  هھھھذذاا  ااالحاللل  للقووىى  االعاملة  
ررةة  ااذذاا  لمم  تتمكنن  االززررااعيیة  بمززيیدد  منن  ااستخدداامم  االتقنيیة  االحدديیثة  قدد  يیؤؤدديي  االى  مشكالتت  ااجتماعيیة  كثيی

االقططاعاتت  ااالقتصادديیة  ااألخررىى  منن  ااستيیعابب  االعمالة  االتي  تووفررتت  منن  االقططاعع  االززررااعي.  وومنن  تلكك  
االمشكالتت  ااالجتماعيیة  ااززدديیادد  االبططالة  وو  ااكتظظاظظ  االمددنن  بالسكانن  مما  يیؤؤدديي  االى  اانتشارر  االجرريیمة  

توواافرر  فيیهھا  االخددماتت  ووتلووثث  االبيیئة  نتيیجة  النتشارر  االمساكنن  االعشوواائيیة  في  ااططرراافف  االمددنن  وواالتي  ال  ت
االصحيیة  االالززمة.  وومنن  هھھھنا  يیأتي  االحدديیثث  عنن  االتنميیة  االمتووااززنة  وواالتي  تشملل  جميیع  االقططاعاتت  
ااالقتصادديیة  على  حدد  سووااء  ووبصووررةة  متززاامنة  تجنبا  للمشكالتت  ااالقتصادديیة  وو  ااالجتماعيیة  االتي  

ررىى  في  تالززمم  تنميیة  قططاعع  على  حسابب  االقططاعاتت  ااألخررىى  ااوو  إإقليیمم  على  حسابب  ااألقاليیمم  ااألخ
  ددااخلل  االقططرر  االووااحدد.

تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة-2   
اانن  تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة  منن  ااهھھھمم  أأوولوويیاتت  االتنميیة  ااالقتصادديیة  وو  ااالجتماعيیة  وو  اانهھا  اافضلل  حلل  
بالنسبة  للددوولل  االناميیة  مقاررنة  بالحلوولل  االسلبيیة  االمتمثلة  في  بذذلل  االجهھوودد  لتحدديیدد  االنسلل  وو  تخفيیضض  

ااهھھھمم  ووسائلل  تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة  االتعليیمم  وو  االتددرريیبب  بكلل  ااعدداادد  االسكانن.  كما  ااووضحنا  اانن  منن  
  اانووااعهھ  وو  االررعايیة  االصحيیة  وو  االغذذااء  وو  محارربة  االفقرر  النهھ  يیمثلل  هھھھددرراا  للموواارردد  االبشرريیة.
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االتعليیــمم-أأ   
أأهھھھمم  مشكالتت  االموواارردد  االبشرريیة  في  االددوولل  االعرربيیة  هھھھي  ااالميیة  وو  االتي  تصلل  في  بعضهھا  االى  ما  

مثال.  ووتعتبرر  ااألميیة  منن  أأهھھھمم  معووقاتت  االتنميیة  ااالقتصادديیة  وو  كما  في  االصوومالل    %75يیقارربب  
ااالجتماعيیة  ووذذلكك  النهھا  تؤؤثرر  سلبا  على  ااالنتاجج  وو  ااالستهھالكك.  فإنتاجيیة  االفرردد  ااألمي  بصفة  عامة  
ااقلل  منن  إإنتاجيیة  االفرردد  االذذيي  يیقررأأ  وويیكتبب.  كما  أأنن  مقددررةة  ااألمي  على  ااكتسابب  االخبررااتت  وو  ااستيیعابب  

باإلضافة  إإلى  عددمم  قابليیتهھ  لتغيیيیرر  ططررقق  ووووسائلل  ااالنتاجج  االتقليیدديیة  ااإلررشاددااتت  االفنيیة  ضئيیلة  جدداا  
االتي  تعوودد  عليیهھا  ووااستبدداالهھا  بالططررقق  االحدديیثة.  وومنن  حيیثث  ااالستهھالكك  فإنن  االفرردد  ااألمي  قدد  يیفضلل  
ااالستمرراارر  على  نمطط  ااستهھالكي  معيینن  ووال  يیكادد  يیغيیررةة  بنمطط  جدديیدد  يیؤؤدديي  على  تحسيینن  مستووىى  

االسبلل  االووقائيیة  وواالعالجيیة  االلززمة.  كما  اانن  مضارر  ااألميیة    تغذذيیتهھ  وواالمحافظظة  على  صحتهھ  ووااتخاذذ
بالنسبة  للمررأأةة  بصفة  خاصة  تنعكسس  في  ططررقق  ترربيیة  ااالططفالل  ووتغذذيیتهھمم  ووووقايیتهھمم  صحيیا٬،  ووبصفة  

  عامة  فقدد  ااززددااددتت  نسبة  ااإلنفاقق  على  االتعليیمم  منن  االناتج  االووططني  في  كلل  االددوولل  االعرربيیة.

االددوولل  االعرربيیة  يیتحسنن  باستمرراارر  غيیرر  أأنن  يیتضح  أأنن  مستووىى  تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة  في  كلل  
بعضهھا  يیحتاجج  لبذذلل  االمززيیدد  منن  االجهھوودد  في  هھھھذذاا  االمضمارر.  ووبالنسبة  للتعليیمم  االفني  وواالتددرريیبب  
االمهھني  وواالذذيي  يیززيیدد  مهھاررةة  االعاملل  وويیررفع  إإنتاجيیتهھ٬،  فهھنالكك  االكثيیرر  منن  االجهھوودد  االتي  بذذلتت  ووما  

  تززاالل  تبذذلل  وولكنهھا  غيیرر  كافيیة.

منن  االقووىى  االعاملة  في  االددوولل  االعرربيیة  أأيي  ما  يیقارربب    %48حوواالي    تشيیرر  إإحددىى  االددررااساتت  إإلى  اانن
فقطط  تعتبرر  عمالة    %17تعتبرر  عمالة  نصفف  ماهھھھررةة  وو    %20االنصفف  تعتبرر  غيیرر  ماهھھھررةة  وو  

وويیشكلل  االعمالل  االمهھنيیوونن  حوواالي    %7,7ماهھھھررةة.  ااما  االعمالل  نصفف  االمهھنيیيینن  فيیشكلوونن  فقطط  حوواالي  
الة  االعرربيیة  اليیززاالل  يیحتاجج  لمززيیدد  منن  مم.  فالمستووىى  االعامم  لمهھاررةة  االعم1975في  عامم    7,5%

االتحسيینن  ووبمعددالتت  أأكبرر  ووبخططا  ااسررعع  إإذذاا  ااستهھددفف  االعالمم  االعرربي  نقلل  ووتددجيینن  ووأأقلمة  ووااستيیعابب  
االتقنيیة  االحدديیثة  وواالتي  تحتاجج  للقووىى  االعاملة  االماهھھھررةة.  وولقدد  شهھدد  االعقدد  االماضي  ااززدديیادداا  ملحووظظا  في  

ززددااددتت  االبعثاتت  للتددرريیبب  في  االددوولل  معاهھھھدد  االتددرريیبب  االمهھني  على  نططاقق  االعالمم  االعرربي  وواا
االصناعيیة٬،  إإال  أأنن  ااإلقبالل  على  االعملل  االفني  ال  يیززاالل  ااقلل  بكثيیرر  منن  االمأموولل.  ووعمووما٬،  تعتبرر  

  إإنتاجيیة  االعاملل  االعرربي  متددنيیة  بالمقايیيیسس  االعالميیة.

االررعايیة  االصحيیة  -بب   
ارر  االعالجج  ضررووررةة  وو  االعاملل  االمهھمم  االثاني  في  تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة  هھھھوو  االررعايیة  االصحيیة.  ووباعتب

حيیاتيیة  وو  إإنسانيیة  فهھوو  سلعة  ااستهھالكيیة  ووباعتباررهه  ووسيیلة  للمحافظظة  على  إإنتاجيیة  االموواارردد  االبشرريیة  
ووززيیاددتهھا  فهھوو  سلعة  ررأأسماليیة  ووااستثمارر  بشرريي  شأنة  شأنن  االتعليیمم.  فاإلنسانن  االمعافى  أأكثرر  إإنتاجيیة  
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اا  ملحووظظا  في  مجالل  منن  ااالنسانن  االمعتلل  أأوو  االمرريیضض.  ووتشيیرر  ااالحصاءااتت  إإلى  اانن  هھھھنالكك  تططوورر
االخددماتت  االصحيیة.  باإلضافة  االى  أأنن  االررعايیة  االصحيیة  تززيیدد  إإنتاجيیة  االعملل  مما  يیززيیدد  االددخلل  

  االووططني  وواالفرردديي  وولكنهھا  تحتاجج  أأووال  لددخلل  كافف  للحصوولل  عليیهھا.

  

االغـــــذذااء  -جج   
ليیمم  وو  االعاملل  االثالثث  منن  عووااملل  تنميیة  ووززيیاددةة  إإنتاجيیة  االموواارردد  االبشرريیة  هھھھوو  االغذذااء.  ووكمثيیليیهھ  االتع
وواالصحة  فالغذذااء  يیططلبب  كسلعة  ااستهھالكيیة  في  حدد  ذذااتهھا  وولكنهھ  أأيیضا  لهھ  جوواانبب  إإنتاجيیة  وويیؤؤثرر  

على  تنميیة  االموواارردد  االبشرريیة  ووززيیاددةة  إإنتاجيیتهھا.  فالفرردد  االسليیمم  االتغذذيیة  أأكثرر  نشاططا  ووأأووفرر  صحة  منن  
عليیهھا    االفرردد  االذذيي  يیعاني  منن  سووء  االتغذذيیة.  وو  االغذذااء  االسليیمم  ال  يیقاسس  بكميیة  االططعامم  االتي  يیتحصلل

االفرردد  فحسبب٬،  ووإإنما  بنووعيیة  االططعامم  أأيیضا.  وومنن  االمالحظظ  فإنن  ااغلبب  سكانن  االددوولل  االناميیة  ال  
يیجددوونن  االططعامم  االكافي  ووحتى  االذذيینن  يیجددوونن  ذذلكك  فإنن  ااغلبب  ططعامهھمم  يیحتوويي  على  االنشوويیاتت  ووتقلل  
فيیهھ  كميیة  االبررووتيیناتت  كثيیرراا.  في  بعضض  االددوولل  االعرربيیة  يیقلل  نصيیبب  االفرردد  منن  االسعررااتت  االحرراارريیة  

االحدد  االمططلووبب  ووفي  بعضهھا  يیززيیدد  على  ذذلكك  االحدد.  ووبما  اانن  االددوولل  االعرربيیة  بصفة  عامة  على  
تستوورردد  كميیاتت  متفاووتة  منن  غذذاائهھا  في  االعالمم  االخاررجي  فإنن  االددوولل  االتي  تتوواافرر  فيیهھا  االعمالتت  
ااألجنبيیة  تستططيیع  ااستيیرراادد  كلل  ااحتيیاجاتهھا  منن  االسلع  االغذذاائيیة  وو  االددوولل  االتي  تقلل  فيیهھا  االعمالتت  

عنن  ذذلكك.  لذذاا  فإنن  نسبة  االسعررااتت  االحرراارريیة  االمططلووبة  منهھا  في  االددوولل  االعرربيیة  االصعبة  تعجزز  
.    باإلضافة  االى  اانن  هھھھذذهه  االددوولل  تتمكنن  منن  ااستيیرراادد  كلل  ما  %100االمنتجة  للنفطط  تززيیدد  على  

تحتاجهھ  منن  االغذذااء٬،  فإنهھا  اايیضا  تددعمم  ااسعارر  هھھھذذهه  االسلع  بددررجة  كبيیررةة  مما  يیسهھلل  على  مووااططنيیهھا  
نهھا  بلل  وويیززيیدد  ااحيیانا.  ااما  االددوولل  االعرربيیة  ااألخررىى  فهھي  أأساسا  ددوولل  االحصوولل  على  ما  يیحتاجوونهھ  م

ززررااعيیة  بحيیثث  يیمكنهھا  إإنتاجج  أأغلبب  ااحتيیاجاتهھا  منن  االسلع  االغذذاائيیة  محليیا  ووبتكاليیفف  قليیلة  نسبيیا  
وولكنهھا  ال  تستططيیع  ذذلكك  ألنهھا  ال  تمتلكك  كلل  ررأأسس  االمالل  االذذيي  تحتاجهھ  لتططوويیرر  قططاعاتهھا  االززررااعيیة  

يیدد  في  أأعدداادد  سكانهھا.  كما  أأنن  سووء  تخصيیصص  مووااررددهھھھا  االماليیة  االشحيیحة  بحيیثث  يیووااكبب  إإنتاجهھا  االتززاا
أأصال  بيینن  االقططاعاتت  االمختلفة  يیؤؤدديي  االى  عددمم  حصوولل  قططاعهھا  االززررااعي  على  االحدد  ااالمثلل  أأوو  

  االمعقوولل  منن  االتخصصاتت  وو  ااالعتماددااتت  االماليیة.   

االررعايیة  ااالجتماعيیة  -دد   
رر  االذذيي  يیعتبرر  هھھھددرراا  للموواارردد  االبشرريیة  االررعايي  ااالجتماعيیة  تستهھددفف  محارربة  أأوو  تخفيیفف  ووططأةة  االفق

مما  يیحتمم  االسعي  إإلى  تقليیلهھ  إإنن  لمم  يیمكنن  إإززاالتهھ.  وويیعكسس  مستووىى  االفقرر  في  االددوولل  االناميیة  بصفة  
عامة  مستووااهھھھا  االتنموويي  االضعيیفف  وولذذاا  فإنن  كثيیرراا  منن  االجهھوودد  االتنموويیة  يیجبب  أأنن  تبذذلل  لحلل  هھھھذذهه  
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ستززدداادد  مما  يیفاقمم  االمشكالتت  ااالجتماعيیة  االمشكلة  ووإإال  فإنن  االفجووةة  االددااخليیة  بيینن  ااألغنيیاء  وواالفقررااء  
االمررتبططة  بسووء  تووززيیع  االددخلل  كالجرريیمة  بكلل  أأنووااعهھا  ووااالضططررااباتت  ووعددمم  ااالستقرراارر  االسيیاسي  
ووااالقتصادديي  وو  ااالجتماعي.  وولقدد  كانن  لموورردد  االبترروولل  في  االددوولل  االعرربيیة  االنفططيیة  أأثررهه  االووااضح  في  

االبرراامج  لمعالجتهھا  كمجانيیة  االتعليیمم  وو    تخفيیفف  مشكلة  االفقرر  في  هھھھذذهه  االددوولل  ألنهھا  نفذذتت  كثيیرراا  منن
االعالجج  ووددعمم  ااسعارر  االسلع  االغذذاائيیة.  أأما  بالنسبة  للددوولل  االعرربيیة  غيیرر  االنفططيیة  فإنهھا  لمم  تكنن  في  

مووقفف  يیسمح  لهھا  بذذلكك    نتيیجة  لسووء  أأووضاعهھا  ااالقتصادديیة  فقدد  عجززتت  عنن  تموويیلل  برراامجهھا  االتي  
كلل  مصاددرر  االقررووضض  في  االعالمم  ووضعتت  لتحقيیقق  لذذلكك  االهھددفف  بلل  اانهھا  ااضططررتت  لالستدداانة  منن  

ووعجززتت  منن  سدداادد  ما  ااقتررضتهھ  مما  ددعى  صنددووقق  االنقدد  االددوولي  ووضع  شررووطط  لهھا  لكي  تتمكنن  منن  
االحصوولل  على  االمززيیدد  منن  االقررووضض.  وومنن  ااهھھھمم  تلكك  االشررووطط  تخفيیضض  ددعمم  ااسعارر  االسلع  

وواالخددماتت  االضرروورريیة  ووتخفيیضض  ااسعارر  صررفف  عمالتهھا  وو  تقليیصص  االووظظائفف  االحكووميیة  ٬،  مما  ززاادد  
االفقرر  في  تلكك  االددوولل.  وولذذاا  فإنن  االحلل  االشاملل  بالنسبة  للددوولل  االعرربيیة  االغيیرر  االنفططيیة  هھھھوو  تنميیة  حددةة  

ااقتصاددااتهھا  وو  ااالهھھھتمامم  بصفة  خاصة  بتنميیة  مووااررددهھھھا  االبشرريیة  وو  تحسيینن  ااالددااررةة  وو  ااألددااء  حتى  
تتمكنن  منن  ززيیاددةة  ااالنتاجج  ووتووززيیع  االفررصص  ااالقتصادديیة  بططرريیقة  عاددلة  لتحسيینن  تووززيیع  االددخلل  وو  

تووززيیعهھ  لمصلحة  االططبقاتت  االفقيیررةة.  إإعاددةة   

وومنن  ااهھھھمم  االجهھوودد  االتي  يیجبب  بذذلهھا  في  جميیع  االددوولل  االعرربيیة  هھھھي  تنميیة  االمناططقق  االرريیفيیة  حيیثث  االفقرر  
ااكثرر  حددةة  وو  اانتشارراا  مما  هھھھوو  عليیهھ  في  االمددنن.  فاالهھھھتمامم  بالتنميیة  االرريیفيیة  ووااالقليیميیة  يیساعدد  كثيیرراا  

ندد  االتحددثث  عنن  مشكلة  االفقرر  في  االددوولل  في  تخفيیضض  ااعدداادد  االفقررااء.  وومما  يیستررعي  ااالنتباهه  ع
االعرربيیة  اانن  هھھھذذهه  االمشكلة  كانن  يیمكنن  اانن  تكوونن  ااشدد  ووططأةة  ووااكثرر  خططووررةة  لووال  ررووحح  االتكافلل  

ااالجتماعي  ووااالسرريي  ووقووةة  مرركزز  ااالسررةة  وواالعائلة.  فكثيیرر  ممنن  ال  موواارردد  لهھمم  أأوو  ممنن  تعجزز  
دد  االعجزز  بصووررةة  مووااررددهھھھمم  عنن  االووفاء  بالتززااماتهھمم  االمعيیشيیة  يیجددوونن  في  ددااخلل  ااسررهھھھمم  منن  يیس

عفوويیة.  فأصحابب  االددخلل  ااالعلى  يینفقوونن  على  ااقارربهھمم  منن  ااصحابب  االددخلل  ااالددنى  ااالمرر  االذذيي  حدد  
منن  مشكلة  االفقرر  ووخففف  كثيیرراا  منن  مظظاهھھھررهھھھا  وومضاررهھھھا.  وويیررجع  االفضلل  في  كلل  ذذلكك  إإلى  االدديینن  
ااإلسالمي  االذذيي  يیشكلل  االخلفيیة  االفكرريیة  وواالسلووكيیة  للمجتمع  االعرربي  وواالذذيي  حضض  كثيیرراا  على  

هھھھتمامم  بأموورر  االفقررااء  وواالمساكيینن  ووقننن  لهھمم  حقا  معلووما  منن  االززكاةة  وواالصددقاتت  فضال  عنن  حثهھ  ااال
على  تقوويیة  أأووااصرر  االررحمة  وو  االمووددةة  وو  االتكافلل  ااالجتماعي  ووااالسرريي  بيینن  ااالقرربيینن  ووغيیررهھھھمم.                                                                              

ما  يیجددوونهھ  منن  ااآلخرريینن  لحلل  ووقدد  يیقالل  اانن  ذذلكك  يیؤؤدديي  االى  ااالتكاليیة  فيیعتمدد  بعضض  االناسس  على  
مشكالتهھمم  االمعيیشيیة  ووغيیررهھھھا  مما  يیقللل  اانتاجيیة  االموواارردد  االبشرريیة  بأكثرر  مما  يیهھددررهھھھا  االفقرر.  ووهھھھذذاا  
	االقوولل  يیصح  فقطط  عنددما  يیصبح  االتكافلل  ااالجتماعي  بال  أأسسس  ووضوواابطط  وويیززيیدد  عنن  حددهه  االالززمم.  


