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مما يؤسؼ له حقا إف الػفطط يػا الػ اؿ الية يػز مػاااؿ نػاةج فطػاؽ السػيطةة الاطفيػز ,الػـ يػ ـ إنعػااله بال ػاةات
ال فميز الحمي ة ام طم ات ابصالح ,اافما كافت ة ت الطيؿ لما يحصؿ يا أسااقه ا قم ات أسياةه اليس الطيؿ الااالا,
هػػا الحقيقػػز المػةة الم كػػةةة .هػ ا ػػالةنـ مػػف العػػجيا االالالمػػا لػػااةاط الػػفطط ا كثػةة ة يػ الحكامػػات لشػػياةات ال فميػػز
ااالصالح الامز ,ا فايع مصا ة الػ نؿ ا فػاط قاالػ ة اق صػا يز يمػز لالال مػا المػر صػا ةات الػفطط ناصػز .يمػا ااؿ
الفطط يا المفطقز الةنـ مف أهمي ه ا أثيةه المةكاي ,يط ق إلر سياسات فططيػز اطفيػز نعػع الػفطط بال ػاةات ال فميػز.
يها الماة ال ي يييث يسا ا ال شة االحجة ايفشة االيسا االطسا ايقاض المج ميات ايمسػ الهايػز الاطفيػز ايكػةس
فما ج " فميز العياع" أحيافا ,ا لؾ دون عيب في النفط وانما العيب فينا.
اليؿ أح المؤشةات المر نياب السياسات الفططيز الاطفيز ,ي مثؿ يا ال قم ات الحا ة ا الططةات الفططيز الم كةةة
اال ػػا سػػفةكا الميهػػا يػػا هػ ه المحاعػةة -امػػا ػػؤ ي إليػػه مػػف اسػػع يػا االفطػػاؽ اليػػاـ نيػػة الةشػػي ا طػػاقـ أاجػػه النمػػؿالمامفز اأنطةها النمؿ السكافا ,اما يما كؿ ططةة اافحساةها مف جما أا ةاجع يا حجـ إف اج الفطط اأسياةه اأامػات
مصطفيز ,ما كاف لها أف ح ث لا أف اؿ المفطقز كاف ل يها سياسات فططيز نعع إف اج الفطط االائ ا ه بال ػا اةت
ال فميز .يالشغؿ الشانؿ لمحكامات -مع األسؼ -ةكػا ائمػا يػا كيطيػز ػ اية الاائػ الػفطط صػةؼ الفظػة الػف جػ ا
االفطاؽ الياـ يا امف الططػةات ...مػف فاحيػز ,امػف فاحيػز أنػة  ...كيطيػز مااافػز االفطػاؽ اليػاـ مػع الائػ ات الػفطط اف
إصالحه ,يا اقت ةاجع أسياة الفطط أا ةاجع إف اجه .األمة ال ي أ

إلر ااي فصيب الفطقات السةيز يا المياافيات

اليامز المر حساب الفطقات اليمفيز ,اكاف العحايا يا كؿ ةاجع اافحساة لمططةات الفططيز هـ أصحاب ال نؿ المح ا
ان مات ال يميـ االصحز اابسكاف.
ا لؾ افصةيت الحكامات الف األمة الهاـ االمصيةي اها حقيؽ فميز ات اجه إفسافا س ثمة الائ ات الفطط
ػ ب مػػف اس ػ هالكها ,فميػػز ة كػػا المػػر سياسػػز فططيػػز نعػػع أف ػػاج الػػفطط ا ص ػ يةه بح ياجػػات ال فميػػز ابق صػػا يز–

ابج مااليز الشاممز .ال لؾ أةجح فمط "ال فميز الفططيز" ,يف عياع يةص ال فميز افمط " فميز العياع" يا الػ اؿ
الصغيةة ال ا أت طق لغ ها الية يز ا عيع هاي ها الية يز-االسالميز اي طاقـ ييهػا النمػؿ السػكافا اصػاب إلػر شػجيع
ال اطيف ماجب ة ط االقامز ال ائمز مجة شةاط حؽ ابف طاع يقاة.
ايػػا ه ػ ه المحاع ػةة سػػاؼ أ اقػػؼ أوال الف ػ الطط ػةات الفططيػػز .اثانيااا :أالػػا إلػػر فػػااؿ مطهػػاـ ال فميػػز .اثالثااا:
أ طةؽ إلر أاجه النمؿ المامفز يا المفطقز ام طم ات االصالح الج ةي .اساؼ أال م يا ه ه المحاعةة المر حاثا
ا اةسػا ا السػا قز ,يػػا إشػاةة مفػا إلػػر أف مسػاة ال غيػةات ابق صػػا يز اابج مااليػز المصػاح ز لمػػفطط ,لػـ كػف االيا ػػه
النطةة يي ة الف اه ماـ ال اةسيف يا المفطقز ,اافما كافت اليافهـ صيةة اأيا يهـ قصيةة.

أوال :الطفرات ألنفطية
شه ت أسػياة الػفطط ططػةات م كػةةة سػ ب ك ػت أسػياة الػفطط امفيهػا مػف مػاغ مسػ ايات ال كػاليؼ الح يػز الف ػاج
ائؿ الفطط .اه ه الططةات ال ا شاه فاها يا الاـ  3791ا  3797امف الاـ  2002ح ر  2000هػا قطػاات مقائيػز
مطاجئػز ,ػ أ يػػا األسػػياة الطاةيػز ا أكػ يػػا األسػػياة الةسػميز لمػػفطط ,عػ الك ػػت الػ ي ماةسػ ه األنػاات السػ ع طػااؿ
الس ييفيات ,اماةس ه ي لؾ ال اؿ األالعاط يا اكالز الطاقز ال اليز م اشةة يا ثمافيفيات ا سػييفيات القػةف اليشػةيف
ح ر أت الططةة الثالثز.
اج ػ اية ال أكي ػ أف األس ػ اب الجاهةيػػز لمطط ػةات الفططيػػز يمكػػف منيصػػها يػػا الػػامميف ةئيسػػييف أالهمػػا :اس ػ فطا

الطاقػػز االف اجيػػز لمػ اؿ المصػ ةة لمػػفطط االجاهػػا الػػف م يػػز فمػػا الطمػػب الميػػه .اثافيهمػػا :اة طػػاع ال كػػاليؼ الح يػػز ل طػػاية
ااف اج ائؿ الفطط االطاقز.

استنفاذ الطاقة اإلنتاجية
أاؿ األسػ ػ اب الجاهةي ػػز االم اشػ ػةة لمططػ ػةات الفططيػ ػز ي ػػا ال ةج ػػز األال ػػر إل ػػر الج ػػا ال ػػةض ال ػػفطط ال ػػف م ي ػػز
اح ياجات الطمب الميز لم ة مي ةة ,س ب الشا الطاقز االف اجيز الطائعز يا ال اؿ المص ةة لمفطط .اه ا ب يفطا أف
كػػاف هفػػاؾ أس ػ اب ميجمػػز أا الاامػػؿ مشػػجيز لطط ػةات األسػػياة ,مثػػؿ ق ػةاة المقاطيػػز الية يػػز يػػا الػػاـ  3791االثػػاةة
االيةافيز يا  3797ا ػ االيا هما .اة مػا ػؤ ي يػض هػ ه الياامػؿ الميجمػز إلػر الصػيا السػية إلػر مسػ ايات ب ي ػة
الف األس اب الجاهةيز ,يي ـ ي يؿ السية إلر مس ا الم طم ات الجاهةيز بة طااله.

امثػػاؿ لػػؾ ال صػػحيح هػػا اةجػػع سػػية ةميػػؿ الػػفطط مػػف  349ابة أمةيكػػا يػػا مػػاا  2000إلػػر مسػ ا 90
ابة أمةيكػػا يػ شػػهةيف يػػا شػػهة أيمػػاؿ/سػ م ة  .2000يقػ كػػاف ابة طػػاع إلػػر مسػ ا  349ابة أمةيكػػا لم ةميػػؿ
يسػػااي عػػيؼ ال كػػاليؼ الح يػػز ل ػ ائؿ الػػفطط .اكػػاف يي ػػة الػػف الفػػاع األنيػػة لممعػػاة ات الشػػةهز ال ػػا س ػ قت افكشػػاؼ
األامز الماليػز اليالميػز المػر فطػاؽ ااسػع .أمػا مػا مػا لػؾ مػف افنطػاض حػت مسػ ا  90ابة أمةيكػا ينفػه ييػا إلػر
ةاجع الطمب اليالما المر الفطط مؤق ا .اق الا سية الفطط يا أاانة  2007إلر حاالا  90ابة لم ةميؿ.
انفا الف القاؿ اف اة طاع أسياة الفطط مف

ايز الططةة الثالثز ,لـ يكف مق ص اة المر اة طاع أسياة الفطط ,اافما

شمؿ ك لؾ أسياة مصا ة الطاقز األنة كمها أيعا ,ي يػ اة الػف الجػا الطاقػز االف اجيػز القائمػز الف ػاج مصػا ة الطاقػز
المن مطز الف س حاجات الطمب الم ااي المر الطاقز.
يق اة طع اس هالؾ اليالـ مف مصا ة الطاقز األاليز مف  7.1مياف طف الاـ  2000إلر  30.01مياف طف الاـ
 2004االر  33.3مياف طف الاـ  .)BP 2008: 40 (2009اف يجز ل لؾ اة طع سية الطحـ المر سػ يؿ المثػاؿ ػ اهػا
ثػافا مصػ ة (  ) % 20.0لمطاقػػز يػ الػػفطط ػ مػػف  10ابة لمطػف يػػا الػاـ  2000إلػػر  41ابة لمطػف يػػا 2004
االر  09ابة لمطف يا الاـ .)BP2008: 32 ( 200
اليػؿ الممحػؽ ( )3ياعػح لفػا اليالقػز ػيف فمػا الطمػب اليػالما المػر الػفطط االططػةات الفططيػز ,ا لػؾ الفػ ما كػػاف
أسػػياةه م فيػػز .األمػػة الػ ي يػػؤ ي الفػ اسػ مةاة لػػؾ لط ػةة طايمػػز ,إلػػر الجػػا الطاقػػز االف اجيػػز يػػا الػ اؿ األالعػػاط يػػا
األا ؾ الف مااجهػز الطمػب المػر الػفطط .الفػ ها يططػة السػية المك ػات إلػر مسػ ايات ال كػاليؼ الح يػز الف ػاج الػفطط مػف
مكامف امصا ة يمز.
اي عح مف الممحػؽ( )3أف أسػياة الػفطط يػا الػاـ  3703ال ػا ه طػت المػر اثػة نطػيض شػةكات الػفطط ل سػياة
مة يف أالهما يا ي اةيػة  3717اثافيهػا يػا أنسػطس  ,3700اال ػا ه طػت السػية إلػر  3.70ابة أمةيكػا لم ةميػؿ,
اس مةت المر حالها قةي ا ح ر الاـ .) OPEC1974:P.iii (3790
الف ها ططةت األسياة الطاةيز لمفطط يػا مطمػع السػ ييفيات ق ػؿ أف اايػؽ شػةكات الػفطط المػر يػ يالت ططيطػز يػا
األسياة اصمت إلر  2.00ابة لم ةميؿ الاـ  ,3793ا  2.00الاـ ,3792ا 1.30ابة الػاـ  ,3791ق ػؿ أف قػاـ
األا ػؾ مفطػػة ة ح يػ سػػية فططهػػا ألاؿ مػةة يػػا الػػاـ 3794ا ةييػه إلػػر  30.40ابة لم ةميػػؿ .اقػ ػػـ لػػؾ المػػر اثػػة
اة طاع األسياة الطاةيز ال ا الجمت ها حةب أك ا ة 3791االمقاطيز الفططيز ال ا م ها ( .أاا ؾ .) 10 : 2000

ا قيػػت األسػػياة الفػ مسػ ا  31ابة أمةيكػػا لم ةميػػؿ ,ح ػػر لحقػػت الططػةة الثافيػػز ػػالططةة األالػػر المػػر اثػػة قيػػاـ
الثاةة االيةافيز ااة طاع األسياة الطاةيز ,ي مغ سية ال ةميؿ  27.2ابة أمةيكػا الػاـ  3797ااصػؿ أالمػر مسػ ا لػه
الاـ  3700اها  10ابة أمةيكا لم ةميؿ (.أاا ؾ .) 10 : 2000
ايا ق يةي أف الططةة الثافيز ها اس مةاة لمططةة األالر ال ا لـ أن م اها .اة مػا ه ػت الططػةة الثافيػز السػية
إلػر أكثػة ممػا يجػب ,ا مػا ب يسػمح المسػ همكاف يػه اب قػ ة الػ اؿ األالعػاط يػا األا ػؾ المػر الػ ياع الفػه كمػا سػ قت
االشاةة ,الف ها افنطعت صا ةات اؿ األا ؾ يا الاـ  3701إلر الفصؼ قةي ا 31 ,ممياف ةميؿ ي أف كافت 20
مميػػاف ةميػػؿ يػػا الػػاـ  ,3790يافهػػاةت أسػػياة الػػفطط ف يجػػز لػ الؾ يػػا الػػاـ  3700إلػػر  31ابة لم ةميػػؿ اظمػػت اف
اليشةيف ابة أمةيكا ح ر .3777
يػ لػػؾ ةاجيػت أسػػياة الػفطط حػاالا 31الػػاـ ,االفػ ما ػ أ العػغط المػػر إف ػػاج األا ػؾ ي اايػ مػةة أنػػة اطاق هػػا
االف اجي ػػز الطائع ػػز الش ػػر ( ,)FATTOH 2006:1اة ط ػػع الس ػػية ال ػػاـ  2000إل ػػر 29.00ااسػ ػ مة اف  10ابة
أمةيكا ح ر الاـ  2004حيث أن ت الططةة الفططيز الثالثز صاال الف ما مغ إف ػاج أا ػؾ أكثػة مػف  14مميػاف ةميػؿ
ياميا ,ياصؿ سية ةميؿ الفطط إلر  10ابة أمةيكا ااس مة ح ر مغ م اسط أسياة سمز فطط األا ػؾ  07.30ابة
أمةيكا لم ةميؿ يا الاـ (.2009األاا ؾ .) 10 :2000 :

التكاليف الحدية إلنتاج النفط من مكامن ومصادر جديدة
السػ ب الجػاهةي ااألالمػؽ لمططػةات الفططيػز ي مثػؿ يػا اة طػاع ال كػاليؼ الح يػز الف ػاج الػفطط مػف مكػامف امصػا ة
يمػػز لمػػفطط ال قمي ػ ي .ااة طػػاع سػػية الػػفطط هفػػا يص ػ ح شػػةطا اق صػػا يا لقيػػاـ المس ػ ثمةيف طػػاية المكػػامف االمصػػا ة
اال قفيات الج ي ة الالامز لس اح ياجات الطمب اليالما الم ااي المر الفطط مف مصا ة ج ي ة نية قمي يز.
اج اية ال أكي أف مس ا أسياة الفطط الف ما صؿ مصػا ة االف ػاج ال قمي يػز المف جػز لمػفطط إلػر طاق هػا القصػا

يػػا الم ػ

الم اسػػط ا ال يي ػ س ػ ب الط ييػػز الفاع ػ ز لمػػفطط ,اقطػػت يػػا الماعػػا اسػػاؼ اقػػؼ يػػا المس ػ ق ؿ المػػر

ال كػػاليؼ الح يػػز لممكػػامف االمصػػا ة الج يػ ة لمطاقػػز شػػكؿ الػػاـ االػػفطط شػػكؿ نػػاص .اكم ػا سػ قت االشػػاةة يػػنف أسػػياة
مصا ة الطاقز شكؿ الاـ يا مطمع الططةة الثالثز أن ت اايػ الاكسػز ػ لؾ اة طػاع ال كػاليؼ الح يػز الف ػاج الطاقػز مػف
مكامف امصا ة ج ي ة .كما أف ااي المحا ية ال يئيز ق أ ت إلر اة طاع كػاليؼ إف ػاج الطحػـ االطاقػز ال ةيػز االمصػا ة
الج ي ة ال يمز لممصا ة ال قمي يز كمما ـ ال اسع يا إف اجه  ...ه ا مف فاحيز.

امػف فاحيػز أنػة  ...يػنف لمػفطط ػ الايػت االغػاا ػ اسػ ن امات ناصػز ب فايسػه ييهػا ح ػر أبف مصػا ة الطاقػز
األنة  .ا أهـ ه ه ابس ن امات مجابف أولهما :اقا سائة اسائؿ المااصالت وثانيهما :الصفاالات ال ة اكيماايػز.
االمفايس لمفطط مف المكامف ال قمي يز يا ه اف المجابف ,ها الفطط فطسه اال ي يمكف الحصاؿ الميه االمر مشػ قا ه مػف
أة يز مصػا ة ةئيسػيز نيػة قمي يػز ػ أولهاا :إف اجػه مػف المحيطػات اال حػاة اليميقػز .ثانيهاا :اس نالصػه مػف ايػت القػاة
الةمما ثالثها :اس نةاجه مف الايت الحجةي ورابها :صفييه مف الاقا الحياي
اق مغت كاليؼ إف اج الفطط مف ه ه المكامف ا المصا ة ال يمز الف اج الفطط الف مطمػع الططػةة الفططيػز الثالثػز,
يف  40-10لايت القاة الةمما يا ابيز ال ة ا يا كف ا ,ا 49.90ابة ل صفيع الايت مف الاقا الحياي يا ال ةاايؿ.
أما كاليؼ االف اج المق ةة لممشاةيع المنطط لها الف اج الفطط مف المحيطات االمياه اليميقز ,ينفها قػ ة
يف  11-10ابة يا نميا المكسيؾ 41-40 ,ابة يا حػة الشػماؿ 01-00 ,ابة يػا أالمػاؽ ال حػاة
يا سااحؿ ال اةايؿ ا 91 – 01يا أالماؽ ال حاة يا نةب أيةيقيا( المفيؼ .)33: 2000
ا الفس ز لممصا ة األنة ال يمز ال ا يجة طايةها يا الاقت الةاهف يها حػاالا  01ابة لم ةميػؿ
مف ايت القاة الةمما يا كف ا ,اأكثة مف  90ابة الف اج الفطط مف سااحؿ الابيات الم ح ة اماب يقؿ الف
 90ابة الف اج الايت مف الاقا الحياي اأكثة مف  90ابة لم ةميؿ مف الايت الصنةي .أما إف اج الاقا
الحيػػاي مػػف سػػيقاف الشػػجة االحشػػائ

ػ الجياال الثاااني ػ يػػنف كػػاليؼ إف اجهػػا قػ ة ػػيف  317-301ابة

لم ةميؿ(الكااةي )90-00/2007

وقفة عند أالنعكاسات المالية لمطفرة الثالثة
افيكسػت الططػةة الفططيػػز الثالثػػز المػػر قيمػػز صػػا ةات الػػفطط االغػػاا المسػػاؿ  ,LNGاأ ت إلػػر ايػػا ة قيمػػز صػػا ةات
ال اؿ الست يا مجمس ال يااف إلر حاالا ثالثز إعياؼ افصؼ يا الط ةة مف الاـ .2009-2002
كما أ ت إلر ايا ة الائ ات الفطط ال ا ـ اةي ها إلر المياافيات اليامز لم اؿ الست مف  7313ميػاف ابة الػاـ
2002ال ػػر  111مي ػػاف ابة ال ػػاـ  ( 2009حػ ػاالا أة ي ػػز أع ػػياؼ) .ا ػ ػ لؾ حقق ػػت الػ ػ اؿ الس ػػت يػ ػاائض ك يػ ػةه م ػػف

 وتلح على فكسة وٌساودوً حلم بالىسبت لمستقبل الجيل الثاني مه الىقىد الحٍىي ,وٌتمثل ذلك فً أن تكىن صحازٌىا فً الجزٌسة
العسبٍت هً المىطقت المؤهلت إلوتاج الىقىد الحٍىي مه سٍقان الشجس والحشائش .وهرا علمٍا ممكه إذا طىزوا بحىث تهجٍه الىباتاث
وجعلها تقبل المٍاي المالحت الىفٍسة لدٌىا.

المياافيػػات اليامػػز صػػاال ت مػػف  3010ميػػاف ابة( )%33120الػػاـ  2002إلػػر  31014ميػػاف ابة ( )%13120
الاـ .2009
اف ا الف مػؾ الطػاائض ايػا ة يػا حجػـ األصػاؿ الناةجيػز الماليػز لػ اؿ المفطقػز السػت ,اال ػا ػـ قػ يةها حػاالا
 3.0ةيميػػاف ابة يػػا فهايػػز الػػاـ  .2009اق ػ يةعػػت ه ػ ه األصػػاؿ الناةجيػػز إلػػر نسػػائة س ػ ب األامػػز اليالميػػز,
ق ةت يا فهايز  2000حاالا ة ع قيم ها.
كما صاحب ه ا ال يؽ الك ية االسةيع ليائ ات الفطط سةب الي اة ات ال اؿ مف صا ةات الفطط .يق كاف هفػاؾ
يةؽ ك ية يف قيمز صا ةات الػفطط ا ػيف مػا ػـ اةيػ ه إلػر المياافيػات اليامػز يػا فطػس األالػااـ .اقػ لػاحظ هػ ا ال سػةب
يا جميع اؿ مجمس ال يااف اس ثفاط الكايت ال ا كاف ما اة لممياافيز مف قيمز صا ةات الػفطط يػا الػاـ  2009يايػ
فس ز  %011اه ا اةجػع إلػر فشػة حسػا ات ن اميػز لممياافيػز اليامػز يػا الكايػت يػ ققها يػااف المحاسػ ز ال ػا ع لمجمػس
األمز  .أما ه ا الطةؽ يا قيز ال اؿ يق

مغت فس ه الفقص ييه يا الاـ  %39.1 :2009يا االمػاةات ا%29.4

يا المممكز الية يز  %10.4يا قطػة ,اهػ ا يشػية إلػر أف هفػاؾ م ػالغ ك يػةة مي ػةة مػف الائػ ات الػفطط االغػاا المسػاؿ
 LNGلػـ ػ نؿ المياافيػػات اليامػز .ػؿ سػػةب مفهػا لسػ ب أا ألنػة .اال سػةب المقصػػا هفػا هػا سػػةب الائػ ات الػػفطط
االغاا المساؿ شػكؿ نػاص ق ػؿ نالهػا المياافيػات اليامػز ,أمػا ال سػةب مػف المياافيػات يػ لؾ أمػة بحػؽ اهػا لػيس أقػؿ
أهميز مفه ( )Seznec2008 :pp.107-110

ثانيا" :التنمية النفطية" ومفهوم التنمية الحميدة
"ال فميز الفططيز" أف صحت ال سميز ها فمط ال فميز السائ يا أقطاة مجمس ال يااف اها فما ج
يصيب سمي ه فميز ,اافما ها محصمز مقائيز م قم ز لم غيةات ال ا صاح ت الصة الفطط يا اؿ
المفطقز اأ ي ها الف أفماط ال فميز الحمي ة .ي ما محصمز ال غيةات المصاح ز لمفطط يا أقطاة مجمس
ال يااف ل اؿ النميا الية يز؟.
االجا ز المةة ال ا ؤك ها أ يات ال فميز ,شية إلر أف مؾ ال غيةات  -الطجائيز االيشاائيز  -لـ
كف المميز فميز الميفر الم ياةؼ الميه لمطهاـ ال فميز الحمي ة.

مفهوم التنمية

ال يةيؼ المن صة ال ي اصمفا إليه -مف م ة -يي ة " التنمية الشاممة عممية مجتمعية واعية
ومستدامة ,موجهة وفق إرادة وطنية من أجل إيجاد تحوالت هيكمية واحداث تغييرات سياسية-
اجتماعية-اقتصادية-ثقافية ,تسمح بتحقيق تصاعد مضطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مستمر
لنوعية الحياة فيه " .
اق

ـ ال أكي المر الفاصة يةيؼ مصطمح ال فميز الشاممز ه ا ,الف ما أطمؽ ةفاما األمـ

الم ح ة االفمائا مصطمح ال فميز ال شةيز المر المميز ال فميز المةنا ز  ,االةيها أفها "المميز اسيع
فطاؽ النياةات الم احز لمفاس" ( قةية ةفاما األمـ الم ح ة االفمائا  .)32 : 3770اق أن ت اكاةة
قاةية ال فميز ال شةيز الصا ةة سفايا الف ال ةفاما ,المر الا قها اصيؼ مطهاـ ال فميز ال شةيز ا ح ي
مقاما ه االقياـ طاية مؤش اة ه الكميز االجائيز ,الكميز مفها االكيطيز .
امف ال ايز ـ ة ط مطهاـ ال فميز ال شةيز الفما ابق صا ي  .ااال ة مؤشة الفما ابق صا ي أح
المؤشةات المةكايز ل ليؿ ال فميز ال شةيز  .ايؤك

قةية ال فميز ال شةيز لياـ  3773المر لؾ قاله

"ال فميز ال شةيز طمب فماا اق صا يا ,اف فما اق صا ي لف يكاف مف الممكف حقيؽ حسػف م صؿ
يا األحااؿ ال شػ ػ ػةيز الماما " ( ص  . )32كما ـ ة ط مطهاـ ال فميز ال شةيز أيعا حسف فااليز
الحياة  -الما يز االفااليز  -ا ـ اال ما مؤشةات كميز لقياس حسف فااليز الحياة الما يز ( ال نؿ
االصحز االميةيز )  ,االر جافب لؾ ـ ال أكي المر مؤشةات كيطيز لقياس فااليز الحياة ( حقاؽ
االفساف  ,االمشاةكز السياسيز الطيالز اال جافس السكافا اابف ماج الاطفا ااألمف الطة ي اابج ماالا
االقاما )  .اأك

قةية  3772المر أف " الحةيز السياسيز ها الفصة جاهةي مف الفاصة ال فميز

ال شةيز " (ص  . )29كما أك قةية  3771المر أف المشاةكز ميفاها " اش ةاؾ الفاس الف كثب يا
اليمميات ابق صا يز اابج مااليز االسياسيز ال ا ؤثة المر حيا هـ" ( ص . ) 23
اأني اة أك قةية ال فميز ال شةيز لياـ  3774المر األيؽ الامفا  ,كما أك المر الي الز يف األجياؿ
مف نالؿ أكي ه المر عةاةة اعط اة حسف مؤشةات الفما اال حاؿ  ,ااس ام هما م صاال يف ال ة

الامف  .ايا لؾ أكي المر أف ال فميز المميز اليست حالز  ,اا جاه مس مة يا الفما اليست مجة
اعع طاةئ.
اياصؼ قةية  3774ال فميز ال شةيز أفها فما ج لم فميز " ُيم ّكف جميع األي اة مف اسيع فطاؽ
ّ

ق اة هـ ال شةيز إلر أقصر ح ممكف ا اظيؼ مؾ الق ةات أيعؿ اظيؼ لها يا جميع الميا يف ( ...
) اها يحما أيعا نياةات األجياؿ ال ا لـ ال ي  .اب يس فاؼ قاال ة المااة الط يييز الالامز ل الـ
ال فميز يا المس ق ؿ "  .اينمص ال قةية إلر أف " ال فميز المس امز يالا االفصاؼ  -انؿ الجيؿ
الااح ااالفصاؼ يف األجياؿ " (  " ) ...ايا ال حميؿ األنية  ,ال فميز ال شةيز المس امز فميز مااليز
لمفاس  ,امااليز لطةص اليمؿ  ,امااليز لمط ييز  .يها يطا أالمر أالاي ػػز لمح مف الطقة  ,الميمالز
المف جز  ,الم كامؿ ابج ماالا  ,االالا ة الي ال يئز " ( " ) ...اها يجؿ الفما ابق صا ي ا ةجمه
إلر حسف يا حياة ال شة اف مية ةأس الماؿ الالاـ لحمايز يةص األجياؿ المق مز " ( ص . ) 4
ايح ة مطهاـ ال فميز ال شةيز مف ةهف المس ق ؿ ااس مةاط ابس هالؾ ااسطز ال مايؿ الف طةيؽ
ال ياف الماليز أا إس فعاب الثةاات الط يييز أا

مية ال يئز

أا ه ي

ال جافس اال كامؿ

ابج ماالا(النمؿ السكافا-فما ج الز ييجا)  .ايف ة قةية  3774قائال " :كؿ ال ياف المؤجمز ةهف
ابس امز  ,سااط كافت يافا اق صا يز أا يافا اج مااليز أا يافا أيكماجيز" ( ةفاما األمـ الم ح ة
االفمائا .)30 :3774أفظة (:الكااةي.)290-217/3770
ماهية التغيرات المصاحبة لمنفط
ي يف لفا إ ا ,مف ح ي ميفر مصطمح ال فميز كؿ مسميا ها االيجا يز أفها مطهاـ مةكب .يال فميز
المميز

Process

كما أفها آليز  ,Mechanismه ا إلر جافب كافها أ اة ااسيمز ل حقيؽ أه اؼ مةحميز

عمف إطاة نايات إفسافيز احعاةيز ات أ يا مج مييز .أما مؤش اة ها الم انمز االم كاممز يها أة يز:
أولها  :فما اق صا ي ميفر ااي معطة يا إف اجيز الطة ااف اج المج مع  .ثانيها :حابت هيكميز
طاؿ كايز أاجه ال نمؼ  -السياسيز ااال اةيز اابق صا يز اابج مااليز االثقاييز ,ه ؼ فميز الق ةات

النيةة المر المس اييف الطة ي االجماالا .وثالثها  :حسف معطة امس اـ لفااليز
ااطالؽ الطاقات ّ
الحياة الميفايز االما يز ألي اة المج مع اجماالا ه .ربعها  :كةيس فسؽ اج ماالا يحايظ المر اس مةاة

المج مع اب ي مة هاي ه ,يه ؼ إلر اسيع النياةات الم احز لممااطفيف أجيالهـ الم ياق ز ا لؾ ي ي اة
الف فا إس اة يجيز مج مييز اطفيز لم فميز المس امز .
اا ا أجةيفا مقاةفز ماعااليز يف مطهاـ ال فميز ال ي س قت االشاةة إليه  ,ا يف ال غيةات
ابق صا يز اابج مااليز  -الطجائيز االيشاائيز الم قم ز ,ال ا شه ها المفطقز يا الصة الفطط  ...ي يف
لفا م

ا يا مؾ ال غيةات الف فها ال فميز ,اي أك لفا أفها ب ةقا إلر مس ػ ا المميز فميز  ,أي مف

ال سميات المس ح ز ,حيث لـ ه ِ مؾ ال غيةات فسؽ اج ماالا يصاف الهايز ايحايظ المر المصالح
اليميا لممج مع اال اةه مؤسسز ائمز ياقب الميها األجياؿ ,اافما كافت غيةات مفطم ز مف القالها  ,لم
تضبطها إستراتيجية وطنية تحقق تنمية ذات وجه أنساني ,وتحافظ عمى حقوق المواطنين وتصون
وهويتهم عبر األجيال .األمة ال ي َح ّاؿ مؾ ال غيةات  -ةيجيا -يا اؿ المفطقز إلر فمط ي ةااح
يف عياع يةص ال فميز ا يف فمط مف " فميز العياع" يا ال اؿ الصغيةة .
ضياع فرص التنمية
أعاالت ال غيةات اليشاائيز الم قم ز المر المفطقز يةص فميز مح ممز  ,ف يجز لي ـ إصالح أاجه
النمؿ المامفز ؿ طاقمها ,االجا السياسات الحكاميز الف إح اث غييةات هيكميز سمح فاط قاال ة
إف اجيز  -مؤسسيز ا شةيز اما يز  -يمز لمفطط .
اه ا اليجا ب يفطا اجا

حسف  -مةهاف اس مةاة ميظمه اس مةاة

يؽ ةيع الفطط المر

المياافيات اليامز ل اؿ المفطقز  -يا جاافب مف الحياة الما يز مثؿ اة طاع مس ا المييشز ااة طاع
المس ا الصحا ااف شاة ال يميـ ااب صاؿ اليالـ .الكف قر الحقيقز أف مؾ ال حسيفات مثؿ حالز
سمحت ها الايةة الفططيز  ,اليست المميز ي ة الف ا جاه مس مة يا ال حسف  ,ييكس حابت يا
ال فيز ابق صا يز اابج مااليز  .ال لؾ بحظفا أف مس ايات المييشز ةاجع شكؿ الاـ امس ايات

مييشز اي ال نؿ المح ا

ةاجع شكؿ ناص كمما أةجحت الططةات الفططيز يف الم االجاة .

اك لؾ يمكف أف ةاجع ن مات الصحز اال يميـ ااالسكاف انيةها حت عغط افنطاض مي بت ايا ة
االفطاؽ الياـ كمما افحسةت ططةت مف ططةات أسياة الفطط.
أما الجاافب الميفايز مف الحياة يمـ شه

حسفا ي كة  ,اس ثفاط الكايت ال ا الاشت ي ةات

م قطيز مف الحياة ال سػ ػ ػ اةيز ا م ع يض مااطفيها ق ة مف ابف ناب  ,كما اية ييها ق ة مف حةيز
ال فظيـ اال ي ية احكـ القافاف  .ال لؾ ينف المشاةكز السياسيز الطيالز اعمافات الحةيات اليامز
اعمافات حقاؽ المااطف ااالفساف لـ ق ـ  ,ؿ إف يعا مف عمافا ها ال قمي يز ق

ةاجع ف يجز

ل ةاجع ال اة السياسا لمق يمز الية يز  ,اف اس اله مؤسسات مج مع م فا ح يث  ,األمة ال ي أنؿ
م طم ات الح األ فر مف ال اااف يف السمطز االمج مع  ,اجيؿ األي اة يقطاف الاجايف أماـ آلز السمطز
ال ا عنمت طعؿ ام الكها لةيع الفطط ا حكمها يا سياسات إالا ة ااييه إعايز إلر أثية النمؿ
السكافا االحمايز األجف يز ,اال ا أ ت مج ميز إلر فشاط "سمطز أكثة مف مطمقز امج مع أكثة مف
الاجا" المر ح ي ية الاميؿ محم ن ا

(الكااةي .)17-39/2004

االر جافب ال ـ حق يؽ ق ـ ي كة يا الجاافب السياسيز مف الحياة  ,ينف المشاةكز كؿ أ يا ها
األنة ق

فت فس يا  .كما أف ال ماسؾ ابج ماالا ق

ة

 .اك لؾ نا ت الف ال غيةات ال ا

صاح ت الصة الفطط يا المفطقز اال اةات المس ق ؿ االي الز يف الجيؿ الااح ا يف األجياؿ الم ياق ز ,
يعال الف ااي ابفكشاؼ المر الناةج شكؿ الاـ اابفكشاؼ األمفا شكؿ ناص  ,مما أثة المر
اال اة ة الاطفيز ال ا طا أف اؿ المفطقز ق اس ة ها الف ما اف هاط اله الحمايز ال ةيطافيز.
نمط "تنمية الضياع"
االسؤاؿ المفطقا ال ي يطةح فطسه نلحاح المر أهؿ المفطقز االميفييف مس ق ؿ شيا ها  -يا
الاقت الحاعة  -يا عاط المحصمز السم يز ال ا أسطة الفها المساة الناطئ يا الماعا ,ها إلر
أيف ساؼ يؤ ي اس مةاة لؾ المساة النطة مج ميات المفطقز اشيا ها يا المس ق ؿ ؟  .لق يا ت

ال اجهات ابس هالكيز المر المفطقز يةصز فاط قاال ة إف اجيز يمز لمفطط  ,اعييت ال الا يةصز ط
المميز فميز مس امز المر كؿ مف الها  .يهؿ

يع  -الياـ  -ال اجهات ال ا مااالت حكـ مساة

الحاعة  -مج ميات المفطقز إلر العياع – ب ق ة اهلل  -ي أف عييت اجهات الماعا يةصا
ثميفز ل ط المميز فميز مس امز .
إف الميطيػػات ال ػػا أيةا هػػا ال غيػةات المصػػاح ز ليصػػة الػػفطط ااسػ مةاة أاجػػه النمػػؿ المامفػػز ا طػػاقـ
النمػؿ السػػكافا ا النمػؿ األمفػػا المػر اجػػه النصػػاص  ,ػ يع ػ اؿ المفطقػز شػكؿ الػاـ اا حػػا االمػػاةات
اقطة اال حةيف شكؿ ناص إلر فمط " فميز العياع"  ...إف جاا سميز ال غيةات الةاهفز " فميز ".
اليػػؿ طػػاقـ النمػػؿ السػػكافا امػػا سػػيؤ ي إليػػه مػػف فشػػاط م اةكػػا اليػػز مفقطيػػز الصػػمز المج ميػػات
األصػػميز ييهػػا ,مغ هػػا اهاي هػػا امصػػالحها -فمػػط سػػفغايا اة ,-يظػػؿ اح مػػاب ااة ا الفسػ ز لمػ اؿ األصػػغة
ي ػػا المفطق ػػز  .هػ ػ ا إ ا اسػ ػ مة  -ب قػ ػ ة اهلل  -النم ػػؿ الس ػػكافا ي ػػا االيا ػػه ال ػػـ يػ ػ مكف المااطف ػػاف أف
ييي ػ اا ألفطسػػهـ أهميػػز اج مااليػػز ايك س ػ اا حػػؽ المشػػاةكز السياسػػيز الم ػػيف سػػمحاف لهػػـ ػػأف يقامػػاا ػ اة
ال يػػاة الةئيسػ ػ ػػا يػػا المج مػػع  .امػػف هفػػا يػػنف اح مػػابت العػػياع ب يج ػ ػػاا ال قميػػؿ مفهػػا  ,إ أف هفػػاؾ
نط اة ماثال يه

افابؽ ال غيةات ابق صػا يز اابج مااليػز الةاهفػز إلػر مػ اؽ يصػيب النػةاج مفهػا  .هػ ا

إ ا لـ كف يض اؿ المفطقز ق افالقت إليها الطيؿ.
امػػف انطػػة هػ ه الم االػػؽ هػػا مػػا شػػه ه االمػػاةات اقطػػة اال حػةيف مػػف طػػاقـ النمػػؿ السػػكافا اال اجػػه
ل طػػاية فيػػز أساسػػيز اج مااليػػز اثقاييػػز ,الما هػػا المغػػز ابفجميايػػز يػػا ال يمػػيـ ايػػا اال اةة اال ةييهيػػز ,مػػف
أج ػػؿ ن م ػػز م طم ػػات سياس ػػات ال اس ػػع اليق ػػاةي لغي ػػة حاج ػػز المػ ػااطفيف االاايػ ػ يف لميم ػػؿ ,اافم ػػا قصػ ػ
ال ػاطيف الػػف طةيػؽ شػػجيع مشػ ةي اليقػػاةات مػف من مػػؼ القػاةات اال ػػة الحعػاةات ػػاية يئػز اج مااليػػز
اثقاييز مطعمز ل يهـ ,ا مفحهـ أقامات ائمز مع كايز أي اة آسةهـ صةؼ الفظة الف حاجز اليمؿ إلػيهـ
يا ال الز المافحز لالقا مات ال ائمز أا إمكافيات اف ماجهـ يا المج مع الاطفا.

اق أ ت ه ه السياسات الغةي ز الف المفطػؽ الػاطفا ااالفسػافا -طمػس ثقايػز مج ميػات قائمػز ااق الالهػا لصػمح
مس اطفيف ج  -إلر فا فس ز المااطفيف يا إجمالا السكاف يا الاـ  2009إلر حاالا الفصؼ يا س ز أالااـ يقط.
حيث أص حت فس ز المااطفيف  %30يػا االمػاةات ا %30يػا قطػة  ,االػر الفصػؼ يػا ال حػةيف يػ أف كافػت ق ػؿ
الػػاـ ااح ػ سػػااي الثمثػػيف .ه ػ ا مقاةفػػز فس ػ ز  %20يػػا االمػػاةات  ,افس ػ ز% 13يػػا قطػػة الػػاـ  .2003أمػػا مسػػاهمز
الم ػااطفيف يػػا إجمػػالا قػػاة اليمػػؿ يق ػ ػ فت إلػػر  %1يػػا االمػػاةات ا %9ي ػا قطػػة ا %31يػػا ال ح ػةيف( .الك ػااةي
 :2000ص)30

ثالثا :متطمبات أإلصالح
إصالح أاجه النمؿ المامفز يا المفطقز ها الم نؿ ل ط المميز فميز حمي ة طاؿ اف ظاةها .كما أف ط المميز
ال فميز يا المفطقز ي طمب سياسز فططيز نعع الفطط بال اةات ال فميز .ياالصالح كما فطهمه يا المغز الية يز ق ب
ي طا ؽ مع ميفر كممز  Reformال ا ق يكاف القص مف إطالقها ها ال طكيؾ ا إالا ة ال شكيؿ ال ا طةحها الغةب
اا ي ها الحكامات ,ألفها ب غية مف اعع السمطز القائمز اافما حسف صاة ها يا فظة ما يسمر ب"ألمج مع
ال الا".
ل لؾ آل لكؿ الاة جا ة لإلصالح أف ح

أاجه النمؿ ال ا سير إلر إصالحها ا ييف األه اؼ المةجا

الاصاؿ إليها مف المميز االصالح ا م اـ السياسات ال ا حقؽ لؾ .اأاجه النمؿ المامفز يا المفطقز يمكف إجمالها
يا أة يز أاجه ةئيسز.
مفها اثفاف م طؽ الميهما مف ق ؿ الحكامات االشياب اب نما إس اة يجيز لم فميز أا نطز إب اأك ت المر
عةاةة مااجه هما  .أالهما :النمؿ السكافا .اثافيهما :النمؿ االف اجا-ابق صا ي .ااثفاف آنةاف مسكات الفهما المر
المس ا الةسما ايشكالف ال ئا االائقا لإلصالح المر المس ا األهما :أالهما :النمؿ يا اليالقز يف السمطز االمج مع
انياب ال يمقةاطيز يا ميظـ أقطاة مجمس ال يااف.

اثافيهما :النمؿ األمفا اابال ما المر الغةب يا ايية ال ياع

الف اؿ المفطقز.
امف هفا يأف أي أجف ة لإلصالح المفشا يا المفطقز يجب أف

طا نصالح أاجه النمؿ المامفز الةئيسيز

األة يز الم كاةة أالاله ,إعايز إلر ح ي أه اؼ المميز االصالح اسياسا ه امةاحمه.

اج ية‘‘ ال أكي أف ااالا االصالح االمطال ز يه لـ اقؼ يا المفطقز المر المس ا األهما اك لؾ االشاةة
إلر الحاجز إليه المر المس ا الةسما:
ييمر المس ا الةسما امف قياـ مجمس ال يااف أال ةؼ المسئالاف يا المجمس اجا مساة نطة اك ب
األس ا ال اهلل شاةة الاـ  ,3709يا الي

السا س مف مجمز ال يااف ,مؤك ا اجا مطالب إصالح ,غمؽ افها

األ ااب .اقاؿ "هفاؾ طةقات المر أ ااب ها ئز  ,قمي يز" " .....أ ر ف اط الف ال غيية يا القاافيف ,االمااقؼ,
اابل اامات ,ايا المؤسسات ,اأهمها يا الطمسطات االمفطمقات" .اأعاؼ أف "ال ح ي ال ي يااجه اؿ النميا – ها
ق ة ها مف ال مها -المر ال جااب مع ه ه الطةقات".
ا ي مةاة أكثة مف الق مف الامف أيعا فج أف " إس اة يجيز ال فميز الشاممز يي ة الم

ل اؿ مجمس ال يااف

( , " )2021-2000اال ا اال م ها القا ة يا اج ماع المجمس األالمر يا اة ه ال اسيز الشةة يا يسم ة 3770
يا أ ا ظ ا ,ؤك أف " مف ا ةا ال ح يات ال ا ييشها مسيةة ال فميز الاطفيز ةجز أا أنة الـ نمص مفها ةنـ
مةاة أكثة مف أة يز القا فمايز ه ه ال اؿ ( ها ) اس مةاة هيمفز المااة األحا يز المر مصا ة الي ال نؿ ,اها
ما ييمؿ المر عييؽ نياةات ال فميز ايةص الكسب( "...,ص .)33ا عيؼ االس اة يجيز مؤك ة اة اط كايز ال ح يات
ػ "ان اللت ّيفز يا ال ةكي ز السكافيز ما عمفه مف أثيةات سم يز المر ال جافس ابج ماالا ا ااالث المااطفز

االابط ,اها إن البت ق فجمت الف ابال ما الكثيؼ المر اليمالز األجف يز ,اان البت ساؽ اليمؿ ,االث ات الفس ا
لفظـ ال يميـ اال ةيب افظـ ال اظؼ ااألجاة" (ص)32

.

االمر المس ا األهما  ,يمثؿ "مشةاع االطاة الياـ الس اة يجيز ال فميز اال كامؿ" يا أقطاة مجمس ال يااف ,أح
صا اةت أالصالح المطما ز ل صحيح مساة ال فميز يا المفطقز .ـ أال ا ه ا ال صاة يا الاـ  3701مف ق ؿ يةيؽ
المؿ كميؼ مف أألمافز اليامز لمجمس ال يااف (الكااي (3701أ))300-310:
اق

اط ه ا المشةاع المفطمؽ االطماح ال ي مثمه الما ة ال اة يز مف الفظاـ األساسا لممجمس ال ا اال ة إف

المجمس جاط "اس كماب لما أ ه( اؿ المفطقز) مف جها يا من مؼ المجابت الحيايز ال ا هـ شيا ها ا حقؽ
طماحا هـ فحا مس ق ؿ أيعؿ اصاب إلر اح ة الها" (الكااةي.)22 :3701
اي

كة الغايات يي ة الم

لم فميز اال كامؿ يا المفطقز أك االطاة الياـ ه ا المر ال ح يات ال ا ااجه

المفطقز ااالمكافيات الم احز لها .ا اقؼ المشةاع شكؿ ناص الف األه اؼ االس اة يجيز الياجمز اح ها يا

ال الا:أاب نطيض ابال ما المر الفطط ةيجيا اانعاع إف اجه بال اةات ال فميز .ثافيا نطيض قاة اليمؿ الااي ة
ا ي يؿ ةكي ها ا حسيف فاالي ها .ثالثا إنعاع الفطقات اليامز لميايية الج ا ابق صا يز .اة يا إصالح اال اةة الةاهفز
ا فمي ها (م ئيف اال اةة السياسيز) .نامسا فاط قاال ة اق صا يز يمز .سا سا فاط قاال ة المميز -قفيز ا يز م طاةة.
سا يا إصالح ال يميـ اة طه م طم ات ال فميز .ثامفا ايية ال يئز المالئمز ل فميز ثقايز اج مااليز مس مةة.
ايا الن اـ ح

مشةاع االطاة الياـ ه ا ,م طم ات فطي ه يا ما يما :أاب جسي الكياف السياسا الماح

ا ةسي أسسه .ثافيا إيجا إ اةة إقميميز ال اةة ال فميز .ثالثا هيئز اال اةة المحميز ا اثيؽ اة طها مع أ اةة ال فميز
االقميميز(.الكااةي 3701ص )7-9اق كاف ال أكي المر م طم ات ال فطي ه ه –مع ابسؼ -الس ب الةئيسا لةيض
ااةاط ال نطيط لممشةاع ا جاهمه اال اة ال فميز اال كامؿ ل يهـ مجة مشةاالات مش ةكز اليست أصالح سياسا
ااج ماالا إلر جافب االصالح ابق صا ي.

نحو إصالح جذري من الداخل
ا الةنـ مف الص الةسما اليفيؼ الم ااصؿ لكؿ مطالب االصالح يا المفطقز يأف االصالح الج ةي مف
ال انؿ ما ااؿ ها الياـ مطم ا ممحا  ,كما كاف االصالح ائما مطم ا ألهؿ المفطقز يا اليصة الح يث ,مف أف
افطة ت الفظـ الةاهفز الحكـ يا إطاة مياه ات الحمايز .يالمطال ز االصالح لـ فقطع المر م
الكفها مع األسؼ أاجهعت أا ـ اح ااؤها أمفيا ,الـ

قةف مف الاماف,

ماة يا الغالب ا ص ح حةكز شي يز مس امز ,ح ر كمؿ

الاصاؿ إلر اايؽ مع الحكامات ,اية له مقامات ال ط يؽ المر أةض الااقع .ايس ثفر مف لؾ المةحم اف
القصية اف الم اف شه ا اعع س اة الكايت لياـ  3702ا س اة ال حةيف لياـ  ,3792اال ا كاف لظةاؼ المحظز
الةاهفز االياامؿ الناةجيز إعايز إلر الحةكز الاطفيز يا كؿ مف الكايت اال حةيف ,يعؿ يا نةاج مؾ ال سا ية
كفصاص ,الكفها الطمت يا ال حةيف ا ـ جاهؿ جاهةها الف ال ط يؽ يا الكايت.

ا ب يطا فا أف ان ـ ه ه المحاعةة الجها ال ا لها مف
االيشةاف لمف

ال فميز يا المفطقز .يطا المقاط النامس

ال فميز مت مةاجيز ال اصيات أل ا أك ت الميها لقاطات المف

المر م

 21الاـ ا مت

ةاسز أاجه النمؿ المامفز  .كما ـ ال اصؿ إلر مشةاع أهما لإلصالح الج ةي مف ال انؿ يا أقطاة مجمس
ال يااف .اق ح ت أجف ه يا ما يما(الكااةي  2004ص)202-247

أوال :صحيح اليالقز يف السمطز االمج مع :ا لؾ مف نالؿ الطصؿ يف ال الز اال اةها مؤسسز ي ساا ييها كؿ
المااطفيف ا يف شنصيز الحاكـ ا ال الا الطصؿ يف الماؿ الياـ ييها ا يف الماؿ الناص ,ا أكي حؽ المااطفيف جمييا
يا كايئ الطةص يا المفاصب اليامز ,ااقامز فظاـ الحكـ المر أساس شةاليز س اة يمقةاطا (الكااة -13/2002
.)12
ثانيا :أسيس ش كز أماف اج ماالا :ا لؾ مف أجؿ اميف المااطفيف شكؿ إيجا ا ع

االيا

قايض اة أهؿ

المفطقز ,ش كز أماف اطفا ع ظاهةة أشكاؿ ال طالز الم صاال ة اافنطاض الق ةة المر المفايسز مع الااي يف ,ف يجز
لي ـ هيئز المااطفيف لممفايسز يا ساؽ اليمؿ ايا مجاؿ االالماؿ ,س ب فظـ الحاايا المغماطز يا سياسات ال يميـ
اال اظيؼ الحكاما.اك لؾ عماف حؽ ال يميـ االيالج ا اميف مس ا مييشا كةيـ.
ثالثا :إصالح النمؿ السكافا :ا لؾ كا يص ح المااطفاف ةيجيا أنم يز مطمقز يا السكاف ,افس ز ب قؿ الف %10
مف قاة اليمؿ يا كؿ فشاط اكؿ قطاع مف قطاالات االف اج يا كؿ اله .ح ر يس ة المااطفاف اةهـ االف اجا
االسياسا اال اةهـ ال ياة الةئيسا يا المج مع.
رابعا :إصالح النمؿ االف اجا :ا لؾ ابس طا ة مف مااة الايت االغاا الط ييا يا إطاة كياف قا ؿ لم فميز ,ا اظيؼ
ةييهما يا المميز فاط قاال ة اق صا يز م فاالز مف حيث الفشاطات االقطاالات ,كاف يمه لمفطط يمكفها ةيجيا ايية
يةص المؿ مف جه امصا ة نؿ يمز ليائ ات الفطط ا فميز ق ةة المر اااف ميااف الم ياالات ا م يز حاجز ابس ي اة
مف الائ ات صا اة ها.
خامسا :إصالح النمؿ األمفا يا إطاة مجمس ال يااف :ا لؾ مف نالؿ ابف ماج االقميما اال كامؿ الية ا مف أجؿ
قميؿ الحاجز الاطفيز ااالقميميز االية يز ألي مظمه أمف ناةجا.
سادسا :مطمب ال يمقةاطيز احقاؽ االفساف ا فميز المج مع الم فا :اال اة ال يمقةاطيز ه يا مف األه اؼ الاطفيز
االر جافب لؾ اسيمز ل حقيؽ قيز األه اؼ.
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