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و التخطيط  اإلقليميالعالقة بين التخطيط  جدلية
  االقتصادي

  

  : المقدمة    

بين المناطق  أو األقاليماالقتصاديون و المخططون و الساسة حقيقة وجود تباين بين  أدركلقد 
متخلفة عن المعدل القومي العام  أقاليمورغم وجود عمليات التنمية فهنالك ,  المختلفة للبلد الواحد

ومنذ ذلك الحين . نمو السكان  أوو ترآز و الخدمات العامة  أالرتكازيم وفي البنيان للدخل و االستخدا
متعددة تتفق و النظام االقتصادي و السياسي القائم فيها  إجراءاتاتخذت حكومات مختلفة البلدان 

ولكن منذ ذلك الوقت و حتى اليوم فان هذا التباين المكاني و خاصة في . هذا التباين  إزالةتقليل و ل
 أوحظا و بين المناطق  األوفر األقاليم أوالزال موجودا بل ان الثغرة بين المناطق   الرأسماليةالبلدان 



استمرار عملية  رغموتزداد المناطق الغنية غنى و الفقيرة فقرا , المحرومة تتسع  أوالمتخلفة  األقاليم
   .التنمية 

  : البحث مشكلة    

هنالك خلل في ما في ميكانيكية التنمية مما يجعلها تنحاز طبقيا الى الشرائح االجتماعية األعلى 
الغنية  األقاليمالى المناطق او  دخال فتستحوذ هذه الشرائح على اغلب ثمار التنمية و تنحاز مكانيا

احسن الخدمات و بالتالي اعلى مستوى  فتجعلها تستقطب اغلب االستثمارات وتتوفر فيها اآثر و
    . يةللدخول الفرد

  :أهداف البحث     

  يهدف البحث الى

 .و التخطيط االقتصادي اإلقليميتحليل العالقة التكاملية بين التخطيط   -١
 .لها  اإلقليميللموارد االقتصادية و حسب التوزيع  األمثلالوصول الى االستغالل   -٢
  .المختلفة  األقاليمبين  اإلقليميةالوصول الى حالة التوازن في التنمية  -٣

  :  البحث فرضية    

و التخطيط االقتصادي فالتخطيط  اإلقليمييفرض البحث ان هنالك عالقة تكاملية بين التخطيط 
متعددة  أقاليميمكن معرفة ذلك اال بتقسيم البلد الى  ال ي يتطلب معرفة الدخل القومي الشامل واالقتصاد

, باالعتماد على اسس معينة في ذلك  لمعرفة الموارد الطبيعية و البشرية و االقتصادية المتوفرة فيه 
 أقاليملتحقيق التوازن بين  إقليميةتوزيع ذلك الدخل وفق مبادئ و اسس  إعادةوممن ثم النظر في 

  .البلد المختلفة 

  

  )مستلزماته و التخطيط مفهوم(:  األول الفصل  

  

  مفهوم التخطيط و مستلزماته
  

  : التخطيط مفهوم  -١-١  

حفل االدب االقتصادي بتعاريف آثيرة لمفهوم التخطيط سنتناول البعض منها ، فالتخطيط عبارة 
بوجود مشكلة تدرس وتوضع لها بدائل من  يبدأعلمي للتفكير يستمر يوما بعد يوم  عن اسلوب

 الدآتوراما . )٧٢ص,٢٠٠٦,آمونه(وينفذ ثم يقيم هذا الحل بعد تنفيذه  إحداهاالحلول المرادفة يختار 



عملية شاملة تمس جوانب المجتمع االقتصادية واالجتماعية  "عرفه على انه فقد وليد عبد اهللا 
 وأهميةالخ وتستجيب الى قانون التطور المبرمج والنسبي لالقتصاد الوطني ، ...ثقافية والعلمية وال

، وتقليل اثر التقلبات االقتصادية غير العادية ...التوازن بين الفروع الرئيسية لالقتصاد الوطني 

 "التخطيط بانه ) Chand( آما عرف . )٢٠٠٧,عبد اهللا("واألزماتواختالل التوازن غير االعتيادي 

تلتزم بتحقيقها خالل  األهدافذلك القرار الذي تتخذه السلطات العليا في الدولة لمجموعة معينة من 
فترة زمنية محددة في سبيل الوصول الى غايات تبناها المجتمع من اجل تنمية قدراته اقتصاديا 

عملية مستمرة تهدف عن  "بان التخطيط الحديث ) هول ( بينما عرف .  )١٣ص,سلمان("واجتماعيا
وانه عن طريق مراقبة ) الحضري(طريق البحث الى ابتكار طرق مالئمة للسيطرة على النظام 

.  "التاثيرات يمكن االطالع الى اي مدى آانت السيطرة فعالة والى مدى ستحتاج فيه تحويرات الحقة
ددة لما يجب عمله في هو عملية وضع اهداف مح( التخطيط الحديث ) بتن.جي.آي(في حين يعرف 

ووضع الوسائل المناسبة التي ينبغي استخدامها ) المدى القصير او المتوسط او البعيد (المستقبل 
  ).١٩٨٥, بتن() لتحقيق تلك االهداف

هناك فرق بين التخطيط والتنبؤ رغم انهما يصبان في المستقبل ولكن االول عملية ديناميكية   
  . تاتيكية ساآنة متحرآة في حين الثاني عملية اس

فالتخطيط ينتج عنه اعداد خطة تهدف الى تنظيم وتشكيل النشاط االقتصادي بما يتالئم   

المسبق لخطوات ونتائج ) Prognoses(اما التنبؤ فهو عبارة عن التكهن . وتحقيق االهداف المقررة 

ساعد المخططين على االحداث االقتصادية واالجتماعية وان التنبؤ يسبق العملية التخطيطية التي ت

>J>تحديد المتغيرات التابعة والمستقلة والعالقة بينهما <

 : التخطيط انواع    -٢-١

ان عملية التخطيط ليست عملية حديثة فانها موجودة منذ وجود االنسان ، ويختلف من        
فالتخطيط موجود في القران الكريم حيث ان اهللا سبحانه وتعالى خلق الكون خالل ستة  نظام الى اخر

ايام آامال متكامال جمع فيه آل المتغيرات الماضي والحاضر والمستقبل ولذلك فيصلح في تطبيقه في 
ة االقتصادي واألنظمةآل زمان ومكان ولكل الشعوب بمختلف دياناتها وتكوينها، ولذلك اختلف البشر 

يختلف التخطيط عنه في النظام  الرأسماليفي التخطيط باختالف طبيعة النظام االقتصادي ، ففي النظام 
طبيعة  تلف باختالف نظم التطور ومراحله والبلدان النامية اي ان التخطيط يخ ه فياالشتراآي وعن

  : الحاجة اليه واالنظمة االقتصادية ومن اهم انواعه 

  .والتخطيط الشامل التخطيط الجزئي  .١



 التخطيط المرآزي والتخطيط الالمرآزي .٢

 التخطيط الفردي والتخطيط القومي .٣

 التخطيط القومي والتخطيط االقليمي .٤

 التخطيط المادي والتخطيط المالي .٥

 التخطيط والتخطيط االستراتيجي .٦

 التخطيط الحضري والتخطيط االقليمي .٧

 التخطيط القطاعي والتخطيط الشامل .٨

  :يلي وآما التخطيط ومضامين مفاهيم تعدد فيآما انه هنالك 

  ) . والزراعي والتجاري الصناعي(   ويشمل,  االقتصادي بالمفهوم التخطيط -١
 ) . الخدمي والتخطيط الصحي التخطيط(  ويشمل,  االجتماعي الباحث بمفهوم التخطيط -٢
 ) . العمرانية الجوانب آافة(  ويشمل,  العمراني التخطيط -٣

 :التخطيط  أهداف  -٣-١   

  .تحقيق االهداف بسرعة وجهد اقل بكثير  .١

  .امر ضروري للمحافظة على الموارد والوقت .٢

 .زيادة قدرة الفرد على استخدام امكانياته استخداما فعاال  .٣

 .تعزيز قدرة الفرد على االدارة الفعالة للمتغيرات الداخلية والخارجية .٤

 .مواجهة التحديات بكل اشكالها .٥

 

 : التخطيط في الرئيسية المتغيرات او العوامل  -٤-١  

آل العوامل الخارجة عن سيطرة الفرد والتي يتفاعل معها والتي : البيئة الخارجية  )١
 ) .الفرص والمخاطر ( تؤدي الى دعمه او عرقلته آالقوى االقتصادية والتكنولوجية والسياسية 

يشمل ثقافته ومعتقداته وطريقة وهي البناء التنظيمي لبيئة الفرد و: البيئة الداخلية  )٢
 . تفكيره وما يمتلك من قدرات 

 .لبلوغ الهدف  اإلجراءات اختيار السياسات و )٣

 . ستراتيجيةاإلتحليل البدائل  )٤

 .اختيار البديل المناسب )٥

 مقومات او مستلزمات التخطيط الحديث   -٥-١  

  .توافر قدر آافي من البيانات والمعلومات الالزمة لبناء الخطة -١



 .وجود جهات قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التخطيط -٢

 .توفر الكادر الفني على مستوى الوحدات االنتاجية  -٣

 ) مصدر سابق(.توفر االجهزة المالزمة لمتابعة تنفيذ التخطيط -٤

  : إنمائي آنمط التخطيط تطبيق عوامل -٦-١ 

  .حجم الطبيعة المتاحة  -١
 .طبيعة وحجم النمو السكاني  -٢
 .البيان االجتماعي والثقافي  -٣
 . الدولة بها تمر التي التطور مرحلة -٤
 . االجتماعية الجوانب خصوصًا االهداف طبيعة -٥
 الدولة ودور االقتصادي النشاط في الشعبية االجهزة ودور القائم االقتصادي النظام -٦
 . االقتصادية الحياة في

  

  : الزمني هاوامتداد الخطط انواع  -٧-١

  : الخطط من انواع ثالثة اتباع على اهدافه تحقيق في التخطيط ويعتمد

  .الخطط قصيرة المدى  -١
 ) . الخمسية الخطة(  الوسطى اآلماد خطط -٢
 . نسة ٢٠-١٥ بين وتقدر)  المتطورة الخطط(  االمد طويلة خطط -٣

  

  : التخطيط تساؤالت  -٨-١

  : الجل ان نحدد المخطط فالبد ان نتسائل 

  لمن نخطط ؟ وآيف نخطط ؟ ولماذا نخطط وهناك تساؤالت اخرى يجيب عليها الشكل االتي 



  

  والجل االجابة عن التساؤالت اعاله فالبد ان نضع الوضع النموذجي للتخطيط 

  الوضع النموذجي للتخطيط 

  

  

  : المعاصر التخطيط  -٩-١

 الجماهير امال لتحقيق جادة آمحاولة بالمستقبل الدقيق التنبؤ في جاهدًا العمل يتم آان حينما
 عملية ان ذلك معنى.  التنفيذ اثناء الوسائل هذه في النظر اعادة من المانع فانه,  معينة وسائل باتباع

 مادامت مستمرة عملية الواقع في هي بل التنفيذ بداية الخطة هذه وضع بمجرد التنتهي التخطيط

؟..ما هو التخطيط 

عملية اتخاذ قرارات 
لتحديد اتجاه المستقبل

أين نريد 
الوصول؟

أين نحـــن 
اآلن

آيف نصل الى ما نريد؟

الوضع النموذجي للتخطيط  

استراتيجية الوزارة أو الشرآة األم    

استراتيجية الوزارة أو الشرآة   

خطط القطاعات 

خطط االدارات 

خطط األقسام 

خطط الشعب 

خطط األفراد 

مستوى التخطيط   
التشغيلي   

خطة قصيرة المدى   
) سنة واحدة ( 

مستوى التخطيط   
االستراتيجي    

)  سنوات  5( خطة بعيدة المدي    
أو أآثر 



 ملمة تكون ان يجب والمتابعة التخطيط اجهزة ان يبين بدوره وهذا.  بعد منفذة غير الخطة افداه
 لمراحل النظري فالتقسيم.  لهم يخططون لمن والنفسية االجتماعية والنظم االقتصادية بالجوانب
  : هو التخطيطية العملية

  .مرحلة جمع المعلومات  -١
 ).االستقراء ( مرحلة تحليل المعلومات  -٢
 .مرحلة وضع الخطة  -٣

 الى ادى التخطيط حقل ضمن واالجتماع آاالقتصاد اخرى واختصاصات اخرى حقول دخول وبعد
  : آاآلتي التخطيطية العملية مراحل تغير

  . وبيئية واحصائية سكانية معلومات وتشمل المعلومات جمع مرحلة -١
 . االولويات وتحديد المجتمع ورغبات حاجات واستطالع الموضوعية االهداف وضع -٢
 وطرح التخطيطية المشكلة لحل ومقترحات سياسات عدة وضع بها ويقصد,  البدائل وضع -٣
 . والبدائل االحتماالت آافة
 . االفضل البديل واختيار البدائل تقييم مرحلة -٤
 .مرحلة تنفيذ البديل االفضل  -٥
 .مرحلة متابعة الخطة وفحصها  -٦

 :التخطيط القومي الشامل   -١٠-١

 طريق عن البحث و الدراسة في العلمي  االسلوب على تقوم التي الشاملة المنظمة الوسيلة هو
 امكانياته و لموارده الدقيق الحصر و الحتياجاته الواقعي القياس و المجتمع لمشكالت الحقيقي التفاعل
   - : تشمل الدراسة و البشرية و المادية

  . الثروات و الطبيعية الموارد و الجوية للعوامل شاملة جيولوجية و جغرافية دراسات – ١

 و الصحي مستواهم و تكاثرهم و عددهم و تقاليدهم و عاداتهم و السكان نوعية دراسة – ٢
 في تحرآاتهم تيارات و توزيعهم و التخصيصية و المهنية و العلمية امكانياتم و االجتماعي و المهني
  .  الخارجية و الداخلي االجهزة

 نموها بمعدالت توزيعها و السنوي القومي الدخل و تزايدها و الثابتة القومية الثروة دراسة – ٣
  .  الخاص و العام االنفاق و االدخار و االموال رؤؤس حجم قيمة و للدول النقدية السياسة و

 االسواق و الضرائب و الكمارك و التجارية و الزراعية و الصناعية المشروعات دراسة – ٤
  .  الخارجية و الداخلية

 االداة و الفاعلة الوسيلة بانها تعتقد النها االشتراآية الدول في الشائع هو التخطيط من النمط هذا
 المرآزية على يعتمد الشامل القومي التخطيط الن آله للمجتمع الشاملة التنمية تحقيق نحو الدافعة
 المجتمع امكانيات بين التنسيق على و القومي االقتصاد ادارة على القادرة هي المرآزية السلطات وان
  .  احتياجاته و

 و قوية و فعالة و سريعة نتائج حقق السوفيتي االتحاد في الشامل القومي التخطيط طبق عندما
 عمل في التفكير ضرورة شجعت التي العوامل ومن.  م ١٩٣٣ – م ١٩٢٩ سنة ازمة في مر عندما



 االقتصاد بناء و الحرب بعد وما احتياجاتها و الثانية العالمية الحرب قيام آذلك و قومي تخطيطي
 و الحالي بمقياسه القومي التخطيط النتشار الرئيسية العوامل من آانت فيها المشترآة للدول القومي
 لخطة المسار رسم و التصميمات و القرارات من مجموعة اعداد على يعمل فهو.  الصحيح بمفهومه
 لتحقيق المتاحة االمكانيات ضوء في اولويتها حسب المجتمع احتياجات لمقابلة للتنفيذ قابلة واقعية
  . الثقافية و السياسية و االجتماعية و االقتصادية التنمية اهداف

 السياسة يحدد فهو مجاالتها مختلف في الدولة عليها تسير عريضة سياسات و خطوط وهو
 بعين اخذة تحقيقها يرجى الهداف.  الخ...  الصحية و التعلمية و التجارية و الصناعية و الزراعية
  .  االفضليات موضوع االعتبار

 : الشامل القومي بالتخطيط صلته و اإلقليمي التخطيط  -١١-١

 ثروة او مزروعة اراضي و معادن من للثروة آمصادر مختلفة بعوامل تتحد مساحة اإلقليميمثل 
 من العديد اساسها على تقوم مما ذلك الى ما و المياه آمساقط الطاقة مصادر و سياحية معالم او مائية

 االقليم نطاق تحديد في هام دور االنسان صنع من التي لإلنشاءات آما.  التحويلية و االولية الصناعات
 االجتماعي و االقتصادي القوام تشكل مترابطة او مجتمعة االنسان صنع من ام الطبيعية العوامل هذه. 

  .  لالقليم

 المستوى على.  باآملها الدولة او محافظات عدة او محافظة يضم االقليم الدولة مستوى على
 من غيره عن يتميز االقليم فان القومي المستوى على اما.  اجزائها او بكاملها دول يشمل الدولي
 او انتاجية متكاملة اقتصادية وحدة يخلق مما بينها التجانس درجة و المختلفة امكانياته بحجم االقليم

  .  بينهم خليط او استهالآية او توزيعية

 الشامل القومي التخطيط مستويات احد تمثل تخطيطية سياسة انهعلى  اإلقليمي التخطيط يعرفو
 متوازنة عمرانية و بشرية و اجتماعية و اقتصادية تنمية احداث الى تهدف عمراني و فيزياوي لواقع
 ايضا وهو المختلفة االقتصادية للنشاطات طبقا و االقاليم في آافة الثروة موارد حصر خالل من

 التي التخطيطية المعمارية و الوقائية الصحية و التكنيكية الهندسية التدابير و االجراءات من مجموعة
 مع الوطني االقتصاد قطاعات مختلف و االقليم بين المتبادل التوزيع و المعقول االسكان لتحقيق تهدف

 ياخذ الذي االسلوب هو ايضا يعرف وهو.  االقاليم في البشرية و الطبيعية للموارد االمثل االستخدام
 الدولة االقاليم بين واالجتماعية االقتصادية الفوارق الذابة االعتبار بعين التنمية لعملية المكاني البعد
  . البشرية و الطبيعية للموارد استغالل احسن لتحقيق العلمية الطرق افضل تطبيق و

  :االستنتاجات   -١٢-١

  

 احد يعتبر وهو , االبعاد وبمختلف المجاالت بكل يؤثر العصر سمات من سمة هو التخطيط -١
 االفضل الحياة تحقيق اجل من الدول آافة اليه تتسابق الذي التقدم الى المؤدية الرئيسة السبل
 . والثقافية والعمرانية واالجتماعية االقتصادية الحياة ابعاد شتى في للفرد



 هذه اآانت سواء المتاحة للموارد االمثل لالستخدام علمية سياسة لرسم محاولة آما انه -٢
 الى تهدف واقتصادية اجتماعية اهداف لتحقيق وغيرها مادية او طبيعية او بشرية الموارد
 . للمواطنين افضل حياة تحقيق

 او النامية الدول في المتوفرة واالمكانيات الموارد انواع جميع بدراسة التخطيط عملية تتم -٣
 هذا توجية بغية واالمور الدالئل استنتاج ثم ومن المؤسسة او القرية او المدينة او االقاليم
 الكفائة رفع على اساسًا بالتخطيط االخذ ويعتمد ,التخطيط مباديء تفرضه لما وفقًا التطور

  . للمجتمع الموارد باستخدام االقتصادية
 ربطه بعد اال تحقيقه يمكن ال,  له شامل مشروع ووضع بمفرده القليم دراسة عمل ان آما -٤

 .  الشامل القومي بالتخطيط ثم االخرى االقليمية بالمشاريع
 االقاليم بين الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الفوارق تذويب على االقليمي التخطيط عتمدي -٥

 .القومية التنمية النهاية في يدعم ما المتخلفة لالقاليم النمو بمعدالت االسراع خالل من
 فالخطة.  القومية التنمية ايضا و االقليمية التنمية تحقيق الى تهدف اداة االقليمي التخطيط -٦

 آانت سواء االقليمية  الخطة من يتجزا ال جزء الشامل القومي التخطيط ظل في القومية
 اهداف و بجوانب االقليمية الخطة اهداف و مكونات ربط فيستلزم مرآزيا او ذاتيا ممولة
 .القومية الخطة

 توجه التي العريضة الخطوط يحدد وهو الشامل القومي التخطيط من ينبثق االقليمي التخطيط -٧
 عن ذلك و المخطط لتنفيذ المحددة الفترة خالل اجتماعيا و اقتصاديا تطوره و االقليم نحو

 االساسية العناصر من لعديد تحديده دراسات عنه تسفر ما بين التكامل و الترابط طريق
 مصادر و)  مناخية,  جيولوجية,  طوبغرافية,  جغرافية(  الطبيعية آالبيئة اقليم بكل الخاصة
 تربط التي النقل شبكات و الصرف و الري شبكات و المياه آمساقط المحرآة القوى و الثروة
(  السكان العناصر هذه تشمل آما الثقافية و العلمية المراآز آذلك و التوزيع و االنتاج مراآز
 المخطط تطوير و اعداد في بالغة اهمية لها الدراسات هذه.....)  نموهم.  تحرآاتهم.  تعدادهم
  . المحلي و القومي

  

  

  

  

  

  )  األقاليم تحديد و األقلمة : ( الثاني الفصل

  

 تحديد األقاليم  األقلمة و



   : المقدمة    -١-٢

 أسلوب أويعد ضعفا في نظرية  تعريف جامع له وهذا ال دوال يوجتعبير صعب التعريف  اإلقليم   
مشاآل متشابهة  أو إمكانياتتوجد هنالك  بل انه احد حقائق عملية التنمية من انه ال اإلقليميالتخطيط 

 أويتعدد بتعدد مشاآل  اإلقليمتماما بين المناطق المختلفة للبلد الواحد وعلى ذلك فان تحديد معنى 
مما يفرز تعريفات متعددة لمعنى اإلقليم وبال ريب . آذلك تتحدد مساحته تبعا لذلك و اإلقليم إمكانيات

فهذا أمر جيد في عملية التخطيط إذ انه يؤآد على حقيقة أخرى من حقائق التنمية وهو ان المهم ليس 
( ا التعارف أو األساليب أو األطر التخطيطية أو األهداف وإنما المهم هو تحديد نوع المشكلة وحجمه

   ) .الخطة وأهدافها ( ومن ثم طرق و أساليب حلها  Spatial Uniquencess) الخصوصية المكانية 

المساحة التي تتوفر فيها صفات خاصة تجعل من السهوله تحديدها و :  اإلقليموقد يكون معنى    
  .اجتماعية  أواقتصادية  أوتمييزها عن باقي المناطق وهذه الصفات يمكن ان تكون عمرانية 

 Regionalism  : األقلمة    -٢-٢

 األقلمةالغاية من  علىوقد تتخذ العملية عدة صيغ اعتمادا ,  األقاليمعملية تحديد  األقلمةتمثل    
  .عيار أو المعايير التي يجب استخدامها و توفر البيانات و الم

شكلية  األولى,  اإلقليمان هنالك وجهتي نظر في تحديد معنى ) J.Glasson(ويرى جون آالسون 
 Formal(اصطالحية  أو Region ( الوظيفي  األساسعلى  اإلقليمو الثانية تحدد)Functional 

Region ( على تشابه الصفات المختارة  التأآيدعلى  األولوينسحب النوع)Selected  Criteria (
 Homogenous(هذا المعنى يطلق عليه التعريف وهو ب أوالتحديد  ألغراض Region (اإلقليم 

المساحة التي يتوفر فيها تماسك وظيفي  أوالوظيفي فهو المنطقة  اإلقليم أما. المتجانس 
)Functional  Coherence ( ألغراضمعايير منتخبة  أساسوعلى  أجزائهو اعتماد متبادل بين 

وهو يضم ) Nodal Or Polarized Region(بؤرة االستقطاب  بإقليم أحياناالتحديد و وهذا يسمى 
  . وحدات مختلفة من المدن و القصبات و القرى وترتبط هذه الوحدات بعالقات وظيفية فيما بينها 

المتجانسة مستخدمين المعيار  األقاليمان حل مشكلة التخلخل االقتصادي قد تتطلب تحديد    
وفي غياب البيانات , الوظيفية  األقاليمحل مشكلة االزدحام تحديد و بالمثل تتطلب , المناسب المعين 

 إقليميةالرسمية المناسبة تم استخدام الطرق النوعية البديهية و لكن هذا يميل الن يؤدي الى حدود 
قد حدث  بأنهمن المعلوم  وأصبح. غموضا  أآثر تظهرضبابية التي آلما تم فحصها عن قرب آلما 

  . األقاليمقة آمية لتحديد تحول واضح نحو طري

  

  : المتجانس اإلقليم دتحدي    -٣-٢ 

المتجانسة تجميع الوحدات المحلية ذات الصفات المتشابهة تبعا لمعيار  األقاليميتضمن تحديد    
. المعيار المعتمد  أساسعلى  اإلقليموالتي تختلف جدا عن الوحدات خارج , واضح  معين محدد و

المتجانس الناتج متجانسا تماما ولكن يجب ان يكون متجانسا ضمن حدود  اإلقليمسوف لن يكون 
  .معينة و محددات واضحة 



ولكن , فان التحديد يكون بسيط ) قدم ٥٠٠ارض تعلو عن ( آان المعيار بسيط و ثابت مثل  إذا   
وان , آان هنالك تنوع في المعايير مثل معدالت البطالة و معدالت الفعالية و مؤشرات الهجرة  إذا

  فان المهمة ستصبح أآثر صعوبة العديد من المعايير هي داينمية و تتغير باستمرار 

   :لقد استخدمت العديد من األساليب لتحديد األقاليم المتجانسة وفيما يلي اثنان من هذه الطرق    

  

  

  The Weighted Index Number Method  : الموزونة األعداد طريقة   -١-٣-٢

 أآثر أساليبوطورت من قبل اخرين الى , لقد تم تفصيلها بشكلها المبسط من قبل بودفيل      
  . تعقيدا آتحليل المجمعات و تحليل المنطقة االجتماعية 

بلدات ) ٩(على حيث تحتوي منطقة الدراسة , يظهر مثال مبسط جدا للطريقة  ادناهوفي الشكل    
تتعلق بالسياسة توجد حاجة لعزل  وألسباب,  ١تختلف فيها معدالت البطالة و مستويات الدخل الفردي

فاذا اخذت المعايير مفردة يكون من الصعب  )منطقة التخلخل االقتصادي (  األساسيالمشكلة  إقليم
ان المشاآل المطلقة ) .  B(  إقليميمكن عزل  أوزانلها  وأعطيتمعا  بأخذهاالمشكلة ولكن  إقليمعزل 

الحدود المقبولة  إقرارو  األوزانو اختيار  األصليةفي هذه الطريقة هي بالطبع اختيار المعايير 
  ).١٩٨٧,آاليسون(.مستخدمة بصورة جيدة  فأنهاحال و بسبب بساطتها  أيةو على . للتجانس 

  

                                                                 
قد يتقرر ان ال تنحرف اي وحدة ضمن , مثال في أقلمة البلدات على أساس معدالت البطالة . يمكن استخدام اختبارات إحصائية متنوعة هنا ١   

فان البلدة التي  )٠.٥(ومعيار االنحراف% ٤= )--x( وعليه فاذا آان المتوسط. الة أآثر من انحراف معياري واحد اإلقليم عن متوسط معدل البط
   .سوف التدخل ضمن اقليم البطالة المتجانس % ٣فيها معدل البطالة 
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آعوامل )    Industrial Structure(و الهيكل الصناعي )  Industrial Change( التغير الصناعي 
 Social( و الهيكل االجتماعي , صناعية رئيسية  Structure   ( و تغير السكان )Population 

Change   (وباالعتماد على هذه العوامل فقد تمكن من تحديد , اقتصادية رئيسية -ةآعوامل اجتماعي
لوسط النكشاير آمناطق )القطن  –حزام الصحة ( الصحة االقتصادية مبرزا شرق النكشاير  أقاليم

ولكن , يكون االختيار وضوحية البيانات المستخدمة :الوظيفيةتكون الطريقة جي. مشكلة مميزة 
ذات العالقة مثل تحليل متعدد العوامل  اإلحصائية األساليبو  اآلليالحاسب  التطور السريع في عمل

ولكن في المجال الواسع للتخطيط  األقاليمآبيرة ليس فقط لتحديد  إمكانياتلهذه الطريقة 
  ).١٩٨٧,آاليسون(.

  

  

  : ةالوظيفي األقاليم تحديد    -٤-٢ 

المحلية معا التي تعكس درجة معينة من تجميع الوحدات الوظيفية  األقاليميتطلب تحديد    
وسيتم . وهكذا ازداد االهتمام بالتدفقات المرتبطة بنقطة مرآزية بدل من تماثل اإلقليم آكل , التفاعل

  .تفصيل طريقتين أساسيتين في األقلمة الوظيفية 

  .المعتمدة على المالحظة الحقيقة آما يفعله السكان ) تحليل التدفقات ( األولى  

  .المعتمدة على المالحظات النظرية عما سيفعلونه ) تحليل الجذب ( ثانية وال 

  

  

  Flow Analysis:  التدفقات تحليل طريقة     -١-٤-٢

الوظيفية باالستناد الى اتجاه و شدة التدفقات بين المرآز المسيطر و التوابع  األقاليمتبنى    
بعدا من المرآز الرئيسي و ارتفاع الشدة  أآثر أصبحوسيظهر آل تدفق شدة متناقضة آلما . المحيطة 

للمرآز المسيطر حيثما تهبط شدة التدفق الى الحد  التأثيرحدود مجال تكون .أخرآلما اقترب من مرآز 
مثل حمل ( تكون غالبا اقتصادية مصنفة تبعا للنوع  إنها, عديدة  أنواعقد تكون التدفقات على . األدنى

 أيضاوقد تكون ) . رحالت عمل يومية أومثل تسويق ( للغاية  وأ) سكة  أوطريق , مسافر  أو
 أو .الدولةخاصة تدفق مصروفات  ,وسياسية ,)مرضى المستشفى  أومثل تدفق الطالب ( اجتماعية 

  .هاتفيةمعلومات مثل برقيات و صحف ومكالمات 

 Green Andلقد حاول آرين و آروثرز      Carruthers إقليمهلمرآز و  التأثيرال جتحديد م 
افترض آرين ان خدمات الباص  لقد. الوظيفي مستخدمين خدمات الباص آاتجاه للعالقات االقتصادية 

اقتصادية التي سوف تعكس بنفس الوقت  األآثروعليه يجب اختيار الخطوط , اقتصادية  أعماالآانت 
بيانية للتدفق الخاصة  أشكاالم رس. طلبا و االرتباطات الوظيفية مع المرآز المسيطر  األآثرالمناطق 

المراآز حيث تم تخطيط  تأثيربتكرار الخدمة باالستناد على جداول حرآة الباص ومنها استنباط حدود 



الناتج عن زيادة التنافس من قبل  التأثيرانخفضت قيمة طريقة آرين نوعا ما بفعل . الوظيفية  األقاليم
تيسر على  ما أآثرقل العام نة وان بعض خدمات الللنقل وخاصة السيارة الخاص األخرى األشكال
   .االقتصادياجتماعي بدال من  أساس

تمثل تنوعا مشوقا من تحليل التدفق البسيط ورغم  Graph Theoryان نظرية الرسم البياني    
  .الوظيفية  األقاليمالنواة و  أقاليمنظامية و منسقة لتحديد  أآثروسيلة  فأنهابساطة هذه الطريقة 

و بودفيل وتم قياس  Daceyوداآي    Nystuenاستخدمت هذه الطريقة من قبل نيستوين    
  .التدفقات بين المراآز  أساسمختارة على ,منطقتهالترابط بين مجاميع من

ان عدد المكالمات الهاتفية هو معيار التدفق المعتاد و الذي يوفر جدوال مفيدا لمدى واسع من    
يمكن منها تحديد التدفقات تخطط التدفقات على شكل مصفوفة . االقتصادية  العالقات االجتماعية و

  .و الثانوية الى و خارج آل مرآز األساسية

يمكن تخطيط التسلسل الهرمي الناتج للمراآز آشبكة ليوفر فهما عميقا لصيغة و مدى الترابط 
هو )D(الرسم البياني مبينا بان و الشكل التالي يمدنا بمثال مبسط لنظرية , الوظيفي ضمن منطقته 

  .هي مراآز فرعية )  B  ,C  ,E  ,G( وان  األساسيالمرآز 



رعية في 

  

الفر األقاليميص  ة الرسم البيانيي معا في تشخي
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المكالمات    ٤ الشكل
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   :  اإلقليم ادارة و األقلمة  ٥-٢

  

و الوظيفية التخطيطية مهما آان تعريفها دقيقا بمعايير المشاآل المتجانسة  األقاليمتترابط  ربما ال
  . اإلقليميةآان في النية تنفيذ الخطة  إذامهمة  األخيرةحيث ان  اإلداريةمع المناطق 

ومن اجل  اإلدارةان التخطيط ليس تخطيطا حقا إال عندما يكون مرتبطا بتنفيذ البرامج و  وبالتأآيد
  -:خمسة معايير األقليجب ان تضم على  األقاليميعتقد سمث بان ,  إداريةمن ناحية  ان يكون عمليا

 .المحترفين  اإلداريينيجب ان تكون من الكبر الى الحد الذي تحتوي فيه فريق من  -١
ان هذا مهم خاصة عند (يجب ان تحتوي ظهير رحالت العمل اليومية الرئيسية  -٢

 ).التفكير بضبط حرآة المرور 
الخدمات آالصحة  إلدارةمهمة خاصة ( حتوي على مناطق الترآز البشرية يجب ان ت -٣

.( 
 .توفير المواهب الضرورية لخدماتها  بإمكانهايجب ان يكون  -٤
الخدمات  بإدارةمهمة خاصة فيما يتعلق (  الطبوغرافيةباالعتبار العوامل  األخذيجب  -٥
  . )مصدر سابق()المجاري  أنظمةمثل 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : الثاني الفصل استنتاجات و الخالصة -٦-٢
ظواهر طبيعية  األقاليمآانت  إذاهي فحص فيما  إقليمفي تحديد مفهوم  األولى ةالخطوان  •

موضوعية  األولى, هنالك وجهتي نظر مختلفتين . هي فقط تصورات فكرية  أو
)Objective ( الالموضوعية  األخرىو)Subjective ( الوجهة النظر غير الموضوعية 

نموذج للمساعدة في دراسة  أوفكرة  أنهاببساطة . آوسيلة الى الغاية  اإلقليمالى  تنظر
الطبيعي هو  اإلقليملفصل سمات المناطق حيث ان  أداة, طريقة للتصنيف  أنهاالعالم و 

 اإلقليموجهة النظر الموضوعية فتقف الى الجانب المعاآس معتبرة  أما.  األرضوجه 
وان وجهة . غة حقيقية آكائن عضوي يمكن تشخيصه و رسمه صي, غاية بحد ذاتها 

  .النظر الالموضوعية هي المقبولة عموما 
توجد العديد من الطرق الفرضية لتحديد آال  وبالتأآيد, عمليا  األقاليموهكذا يمكن تحديد  •

في النقص الثابت  أولهاحال هنالك مشاآل  أيةوعلى . المتجانسة و الوظيفية  األقاليممن 
يكون هنالك تشابه  أحياناانه  إال. المحددة تبعا لمختلف المعايير  األقاليمي الترابط بين ف

آانت التدفقات الوظيفية المختلفة مثل رحالت الذهاب الى  إذاعام و وستكون مصادفة 
من ذلك فان من المستبعد ان تكون  وأآثرالترويجية  متوافقة مكانيا  أوالعمل و التسويق 

 إضافيةمشكلة  اإلقليميةتمثل الطبيعة الحرآية للنشاطات , متوافقة تماما  ليميةاإلقالحدود 
تصبح  أخرىتصبح مزدهرة و  األقاليمتتقلص دائما حيث ان بعض  أو المشاءاتتتوسع . 

استجابة , المستمر للمراآز  للتأثيرالوظيفي تبعا  اإلقليمتتغير تدفقات , اقل ازدهارا 
  .للتطور في النقل بصورة خاصة 

التي تم تفصيلها يمكن ان توفر  اإلقليمية األنواععلى الرغم من هذه الصعوبات فان  •
انه  إال, ) المشكلة(معايير  أساستم تحديدها على  إذاالتخطيطية  لألقاليممفيدا  أساسا

عما  إضافيةمثل هذه المعايير فتوجد مشاآل باالعتماد على  األقاليمتحديد  أمكنحتى لو 
 اإلقليميةالشخصية (  اإلقليميآانت تعكس الوعي  إذاوعما  إدارياآانت بالفعل مالئمة  إذا
  .  للمناطق ذات العالقة ) 

  

  

  

  

  

  

  



  

   االقتصادي التخطيط:  الثالث الفصل   

  

  التخطيط االقتصادي
  

  : المقدمة  -١-٣

المبرمج لالستغالل االمثل للموارد للموارد المادية و التخطيط االقتصادي بمعناه العام هو الجهد 
البشرية لتحقيق التغيير االقتصادي و االجتماعي المرغوب و آلمة المرغوب تعني هنا االهداف 

اجل ولما آانت الخطة و اهدافها توضع من . المؤشرة ضمن الخطة و المفترض ان تتحقق خاللها 
فالمرغوبية بهذا , احداث تغيير اجتماعي نحو االحسن اي ان االنسان غاية في التنمية وو سيلتها 

  . المعنى يجب ان يحددها المجتمع ثم يصيغها المخطط و ينفذها الجميع 

ان الخطة وفق المفهوم االقتصادي القطاعي البحت يمكن ان تحقق التغيير االقتصادي و االجتماعي 
اذا استطاعت ان تحقق المعدالت الموشرة لزيادة الدخل و الناتج القوميين اثناء وفي نهاية المرغوب 

, فلماذا اذن , فاذا آان هذا هو واقع عملية التخطيط من اجل التنمية وهو واقع جيد آما يبدو . الخطة 
التخطيط  نجهد انفسنا باستخدام اسلوب تخطيطي جديد آالتخطيط االقليمي او التخطيط الحضري او

  .العمراني و الذي يشمل االسلوبين السابقين معا 

ان مثل هذا التساؤل ليس غريبا بل انه آان والزال حتى االن مثيرا للجدل بين المخططين 
االقتصاديين و المخططين االقليميين و الحضريين و علماء االجتماع و الساسة 

  )٢ص,١٩٨٣,التخطيط(

  :دية عملية إعداد الخطة االقتصا  -٢-٣

من المراحل االولى و المهمة في اعداد الخطة االقتصادية هي مرحلة جمع المعلومات و  -١
البيانات الدقيقة عن مختلف اوجه النشاط االقتصادي و االجتماعي و لمستويات محددة ربما 
تكون على مستوى اصغر وحدة ادارية او ربما تكون على مستوى المدن و القرى وهذه 

موارد الطيبعية و البشرية و التي يمكن ان تستغل مستقبال و درجة استغاللها البيانات تمثل ال
وعلى هذا االساس يستطيع المخطط االقتصادي و السياسي معا صياغة .في الوقت الحاضر 

امر في االهداف العامة للخطة االقتصادية ويكون توفر المعلومات المطلوبة وبشكلها الدقيق 
ع االهداف الشمولية و العامة متناسبا مع تلك المعلومات و غاية االهمية حتى يكون وض

البيانات و تكون االهداف في تلك الحاالت اقرب الى الواقعية ونها الى الخيال وطموحة بحيث 
وغالبا ما يكون هدف السياسي اآثر طموحا النه يحاول ان . يمكن تحقيق تلك الطموحات 



في سنوات الخطة ويدرس المخطط تلك البيانات و يحقق اعلى قدر ممكن من النمو االقتصادي 
 .المعلومات و يتناقش مع رجال السياسة لوضع االهداف العامة لوضع الخطة االقتصادية 

بعد ان تجمعت البيانات و المعلومات الدقيقة , مرحلة تحديد االهداف العامة للخطة االقتصادية  -٢
 هو معدل النمو االقتصادي المراد تحقيقه واهم هذه االهداف مجتمعة . عن النشاط االقتصادي 

ويقوم المخططون و رجال السياسة باعداد معدالت النمو االقتصادي ويتم  ,خالل سني الخطة 
تحديد عدة معدالت للنمو وبدرجات متفاوته من الطموح و غالبا ما يتم تثبيت معدل النمو 

 .المتوسط 
من وجهة نظر قومية ويتحدد معدل النمو  المرحلة الثالثة تتمثل في تقييم تلك االهداف -٣

االقتصادي المناقش و المقيم من الجوانب السياسية وفي هذه الحالة تدرس الجهات المسؤولة 
عن امور التخطيط ووضع الخطة و التي تتصف بانها جهات سياسية ادارية تدرس حالة 

ت لنمو االقتصاد االقتصاد القومي و االهداف الموضوعة وعلى هذا االساس ترشح المعدال
 .القومي 

و يتم وضع معدل نمو لكل من القطاعات االقتصادية حسب االنشطة االقتصادية و االجتماعية  -٤
لتوضيح رأي تلك , تقسيم تلك المعدالت بحسب الجهة المختصة وترسل الى الوزارات المختلفة 

اتها االنتاجية و الجهات بها وتقوم الوزارات بمناقشة معدالت النمو المخصصة لها مع وحد
المرافق و المؤسسات التابعة لها لتبيان مدى امكانية تحقيق تلك المعدالت و تعود الى الهيئة 
المرآزية المسؤولة عن اعداد الخطة االقتصادية و تظهر ان المؤسسات التابعة للوزارات قد 

الجهات  تضع بعض المالحظات المهمة في تعديل الخطة و تقوم الوزارة المعينة باعالم
عن الخطة و اعدادها بالتعديالت و اسبابها و يتم ذلك بالنسبة الى آل الوزارات المسؤولة 

المختلفة و تعد الهيئة المرآزية للتخطيط عدة هيئات فرعية تتولى العناية بكل من القطاعات 
و , ت هيئة النقل و المواصال, و الهيئة الزراعية , الرئيسية و المهمة مثل الهيئة الصناعية 

وتعتبر هذه الهيئات اختصاصية فنية تجمع التصورات عن امور . هيئة الخدمات و االسكان 
ووضع نموذج  التخطيط بتقرير تفصيلي شامل وعام في المشروعات و برمجتها بشكل منتظم

اقتصادي رصين يتناسب وحجم المشروعات و البرامج التنموية المعدة ضمن الخطة 
موذج االقتصادي هو ضمن االطار العام للخطة االقتصادية وهو يختلف وهذا الن. االقتصادية 

من دولة الى اخرى حسب طبيعة النظام السياسي القائم ففي الدول الراسمالية اليتضمن سوى 
مشروعات انتاجية محددة ضمن القطاع العام اما القطاع الخاص فانه يوضح اتجاه ذلك القطاع 

بينما في الدولل االشتراآية يتضمن النموذج االقتصادي , لخطة خالل الفترة الزمنية المحددة ل
المشروعات التفصيلية و الموازنات المالية و السلعية و القوى العاملة بشكل تفصيلي و يجري 
في الهيئة المرآزية للتخطيط و ضع االطار التفصيلي للخطة لكي ينتهي وضع الخطة بشكلل 

 نهائي 
المنظمات السياسية لمناقشة جملة االمور المتعلقة بتعديل بعض  تعلن الخطة االقتصادية امام -٥

ويصادق عليها من الجهات العليا في الدولة و يصدر اوجه الخطة االقتصادية بصيغتها النهائية 
 .بها قانون يلزم الجهات المسؤولة و الوزارات التقيد بالخطة و تنفيذها 

, في الهيئة المرآزية للتخطيط هو تقسيم الخطة االقتصادية الى قسمين  تجري محاولة اخيرة -٦
االول يتضمن االنشطة االقتصادية و المشروعات التنموية للقطاعات المختلفة آالصناعة و 

السكن حسب هذه , الخدمات , التعليم , الزراعة و النقل و االنشطة االجتماعية آالصحة 



القسم االخر فهو يتضمن المشاريع التنموية ليست حسب اما , القطاعات للدولة مجتمعة 
القطاعات بل حسب الوحدات االدارية و ربما حسب اصغر وحدة ادارية في االقليم و ترسل 

    ). ٣٥ص,١٩٨٦,عبد القادر. (بشكلها االخير الى هذه االقاليم لتنفيذها 

  :تنفيذ الخطة االقتصادية  اتعملي  -٣-٣

عن عمليات تنفيذ برامج التنمية الخطة االقتصادية بجزئيها القطاعي و تستلم الجهات المسؤولة 
االقليمي ليتم نتفيذها وفق برامج زمنية معينة وعمليات التنفيذ تختلف حسب طبيعة النظام السياسي 

ففي الدول االشتراآية ببدا التنفيذ باعداد خطة جديدة تسمى خطة توزيع الموارد . الموجود في الدولة 
لخطة يكون موقعها بين مرحلة اعداد الخطة االقتصادية وبين عمليات التنفيذ وال يبدأ في التنفيذ وهذه ا

بعد ان تعد تلك الخطة وفيها يتم توزيع الموارد في الولة على المشاريع التي يتوقع التنفيذ فيها  اال
ذلك اقسام اخرى ويستحث ل, ولكي يتم تخصيص الموارد خسب اهمية المشاريع لسني الخطة القادمة 

في الوحدات االنتاجية و المؤسسات لتحديد احتياجات تلك المؤسسات من مستلزمات التنفيذ المادية و 
البشرية آالمواد االولية و االيدي العاملة و يستحسن تسمية تلك االقسام باقسام االمداد النها تمد 

تخدم الغراض االنتاج و يتحدد ايضا ان الوحدات االنتاجية بالمواد و الموارد النصف مصنعة و التي تس
توضح تلك الوحدات االنتاجية من خالل قسم االمداد حاجاتها من الموارد المهمة حتى يتم توزيعها 
مرآزيا من الجهات المرآزية في الدولة و هناك موارد يستطيع قسم االمداد الحصول عليها من جهات 

التنفيذ في مجموعة الدول االشتراآية التظهر فيه وهنا يمكن االشارة الى ان .اخرى غير مرآزية 
آالمعامل و آثيرة آالتي تظهر في الدول الرأسمالية ذلك الن عناصر االنتاج هي ملك الدولة  معوقات

و يصح القول على القطاع الحكومي في الدول .الخ ......المصانع و المواد االولية و طرق النقل 
ولكن التنفيذ للخطة . سريعة والتستوجب مشاآل او اختناقات  الرأسمالية فان امكانيات التنفيذ

االقتصادية في القطاع الخاص يعاني من بعض الصعوبات و التي تعالج ببعض السياسات الحكومية 
  )مصدر سابق.( آتقديم القروض و تقليل الضرائب 

  

  : االقتصادية الخطة متابعة عملية  -٤-٣

تقييم تنفيذ خطط التنمية االقتصادية و مقارنة النتائج المتحققة في  يمكن تحديد مفهوم المتابعة بانه
و انها المؤشر الواضح , جميع فروع النشاط االقتصادي باالهداف المرسومة في الخطة االقتصادية 

لمعرفة التقدم االقتصادي من خالل سني الخطة ومن خالل معالجة االخطاء و المشاآل التي تظهر خالل 
يذ وبهذه الحالة نتجنب الوقوع في نفس المعوقات و الصعوبات في تنفيذ الخطط القادمة عمليات التنف
  .بشكل عملي 

تهدف عملية المتابعة الى اعطاء صورة عن الواقع الذي تنفذ فيه الخطة االقتصادية و ذلك من 
و توضيح خالل المؤشرات التي توضح هذا الواقع مع مقارنة ذلك بمعدل النمو االقتصادي المستهدف 

النتئج التي وصلت اليها الخطة االقتصادية و تهدف المتابعة الى اعطاء معلومات و بيانات مستمرة و 
لفترات زمنية معينة ربما تكون قصيرة او طويلة لكي تساعد المخطط من معرفة آيفية مسير الخطة 

ة الى ذلك فان المتابعة االقتصادية و ربما يصحح مسار تلك الخطط او ليتفادى المشاآل مستقبال اضاف



توضح المشاآل و المعوقات التي تعترض تنفيذ الخطة االقتصادية اليجاد الحلول لها في الوقت المناسب 
  .و اقتراح افضل الحلول و المعالجات 

  : االقتصادية الخطة متابعة أساليب  ٥-٣

يعة الظروف و االمكانيات يمكن التمييز بين اسلوبين في المتابعة يعتمد استخدام احدهما عاى طب   
  :عن عمليات المتابعة لدى الجهة السؤولة 

  

  :أسلوب المتابعة الميدانية   -١-٥-٣

, اي اجراء مشاهدة ميدانية لمواقع المشاريع المنفذة من قبل المسؤولين عن عمليات المتابعة 
و المعلومات مباشرة لنستطيع تقييم تنفيذ المشاريع بشكل علمي  ونحصل على آافة مجريات االمور

وعادة مايستخدم هذا االسلوب بشكل يراد فيه معرفة االمور بشكلها التفصيلي و لفترات , مدروس 
سريعة وقصيرة و ربما يصلل مستوى المتابعة الى الوصول الى ادنى جزء في المشروع المنفذ وهذه 

ل على نتائج تفصيلية دقيقة و سريعة واآثر عملية ويكتسب هذا االسلوب المتابعة تتمكن من الحصو
عملية المتابعة خبرة من خالل تحليل البيانات و مناقشة المشاآل في موقع المشروع و بصورة مباشرة 

ان و يساعد في اقتراح الحلول الواقعية لحل المعوقات و الصعوبات في التنفيذ و لكن في نفس الوقت .
ا االسلوبب تتمثل في تكاليف المتابعة العالية و صعوبة اعطاء البيانات و المعلومات اليومية مساوئ هذ

او االسبةعية المستمرة للحاسبة االلكترونية او في اجهزة الحفظ اضافة الى انها تحتاج الى آادر آبير 
كون فاشال في و متدرب على العمل الميداني و ظروف مناخية قاسية احيانا آما ان هذا االسلوب ي

بصض االحيان اذا لم يتوفر االخالص في عملية المتابعة في تسجيل البيانات الدقيقة و المتابعة الفعلية 
.  

  

  : االستمارة متابعة أسلوب -٢-٥-٣

ويتم فيه تصميم نموذج استمارة حسبما تتطلب عملية المتابعة من مؤشرات او بيانات مطلوبة 
من خالل عمليات المتابعة و ترسل االستمارة الى المشاريع و مواقع ومهمة في نجاح عمليات التنفيذ 

االنتاج لتملئ من مثل مختصين في امور االحصاء و المعلومات و تتولى جهات مسؤولة عن امور 
المتابعة تدقيق المعلوما و االحصائيات بما يضمن التدقيق و التحليل و اعطاء البيانات المطلوبة في 

  .  وعادة ما يستخدم هذا االسلوب عندما اليتوفر آادر آبير في دوائر المتابعة .نموذج االستمارة 

  :مؤشرات المتابعة للخطة االقتصادية   -٦-٣

 .االنجازات المادية للمشروع  -١
 . المصروفات المالية للمشروع -٢
 .اعداد االيدي العاملة في المشروع  -٣
 .الفترة الزمنية للمشروع  -٤

  



  

  :االقتصادية مستلزمات نجاح الخطة   -٧-٣

 .واقعية اهداف الخطة االقتصادية  .١
 .مرونة الخطة االقتصادية  .٢
 .االستقرار السياسي .٣
 .الخبرة في مجال التخطيط  .٤
 .مشارآة افراد المجتمع .٥
  .توفر البيانات الدقيقة  .٦

  :تقنيات الخطة االقتصادية   -٨-٣

ستخدمين الدراسات لقد اهتم االقتصاديون بهذا النمط في الوقت الحاضر م: مفهوم التنبئ  -١
ويتم ذلك بدراسة , العلمية القائمة على اسس و ضوابط بعيدا عن التخمين غير المدروس 

معتمدة على االستنتاج من خالل المعلومات المعلومات و االحصائيات دراسة مستفيضة 
المستخدمة في عملية التنبئ ووضع االقتصاد القوميي خالل فترة زمنية مقبلة و توضخ عملية 

لتنبئ احتماالت عديدة منها حجم االنتاج المتوقع و الدخل القومي و اعداد السكان و حجم ا
السوق و االستهالك وما قد ينشأ من مشاآل نتيجة لظهور متغيرات دولية سياسية او عسكرية 

 .آالحروب و االمراض و ما يجب اتخاذه من تدابير في سبيل الحد من تلك الصعوبات 
 ١٩٤٩في عام ييف هذا النموذج وقد وضع فسيلي ليونت: المنتج  –نموذج جداول المستخدم  -٢

و غالبا ما  ١٩٣٩و حتى عما  ١٩١٩لدراسة االقتصاد االمريكي لمدة عشرين سنة بين عام 
يستخدم هذا النموذج لتالفي حدوث اختناقات بسبب نقص في المدخالت او المستخدم النتاج 

يؤدي الى حدوث انخفاض في تحقيق اهداف الخطة االقتصادية فهذا آمية من السلع مما 
النموذج ينسق بين اهداف الخطة االقتصادية و لذلك فان مهمته صعبة للغاية ذلك بسبب 
االعداد الهائلة من المنتجات و السلع المصنعة و التداخل بين فروع النشاط االقتصادي فانتاج 

 .اخرى لقطاعات اخرى قطاع معين قد يستخدم في انتاج سلع 
من االساليب و النماذج االقتصادية التي يمكن يعتبر هذا االسلوب : المنفعة  –تحليل الكلفة  -٣

حيث التقييم المالي , استخدامها آمقياس للتقييم االقتصادي بين مشروعات الخطة االقتصادية 
بين مجموعة من للمشروع االقتصادي ضمن الخطة اليمكن االعتماد عليه وحده في مقارنته 

المشاريع المقترحة ضمن الخطة باختبار قسم منها خالل الفترة الزمنية للخطة و وان التقييم 
المالي هو ما سيقدمه المشروع من ايرادات مقارنة بما تم االنفاق عليه من مصروفات اي 

 .مزايا الربح النقدي المتوقع 
التي تستخدم لتقدير حجم االستثمار وهو من النماذج االقتصادية : دومار  –نموذج هاردو  -٤

 .الالزم اتنفيذ الخطة االقتصادية 
ان اي مشروع اقتصادي يحتاج الى مثل هذه الدراسة : دراسة الجدوى الفنية و االقتصادية  -٥

 منذ بداية تكوينه آمقترح لكي يقيم الشروع قبل البدأ بعملية التنفيذ فهي دراسة شاملة للتاآد
من جوانبه الفنية و االقتصادية وتبدأ الدراسة بتوضيح من فائدة المشروع لالقتصاد القومي 



آيفية توفير مواده االولية و الخدمات الضرورية للمشروع وعملية اختيار افضل موقع له من 
نواحي تكاليف النقل و العوامل االخرى ثم دراسة ما هو الحجم المفضل النشاء المشروع و 

استعمال آثافة العمل ام آثافة راس المال و اختيار الهيكل التكنولوجي للمشروع والذي اختيار 
عبد ( .يتناسب و توفير مستلزمات عناصر االنتاج الرئيسية المتوفرة في الدولة و االقليم 

  )١٩٨٦,القادر

  :الخالصة   -٩-٣

لد وان اول مرحلة من ان عملية اعداد الخطة االقتصادية متعلق بالتخطيط القومي الشامل للب
مراحل اعداد الخطة االقتصادية هي عملية جمع المعلومات و البيانات الدقيقة لمختلف اوجه النشاط 

وآلما حاولنا التوصل الى دقة اعلى في جمع هذه المعلومات آلما تطلب ذلك االقتصادي و االجتماعي 
و البشرية التي يمكن ان تستغل في الذهاب الى اصغر وحدة ادارية للتعرف على الموارد الطبيعية 

و ,نلجا الى تقسيم البلد الى اقاليم الحصاء وتقدير موارده  كو اننا بذل, الوقت الحاضر او مستقبال 
يغيب عن بالنا ان العملية ليست فقط تقسيمات ادارية الحصاء وتقدير الموارد بل ان  يجب ان ال

من خالل عملية الدراسة و التقسيم هذه ان يكتشف منطلقات اساسية لعملية  هالمخطط الذي يمكن
اي انه يكتشف ان هنالك وجود ابتدائي القاليم , التنمية موجودة اصال و يمكن استغاللها و تطويرها 

ن اآثر فاعلية في زراعية او صناعية تحتوي على بعض التكامل و تحتاج الى التنمية و التطوير لتكو
  .الدخل للمستفيدين منه و بالتالي زيادة الدخل القومي زيادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    التوصيات و االستنتاجات:     الرابع الفصل   

  

  :و التوصيات االستنتاجات 

  :االستنتاجات    

امع و شامل لالقليم اليعد ضعفا في نظرية اواسلوب التخطيط جان عدم وجود تعريف  -١
بل هو احد حقائق عملية التنمية من انه ال توجد هنالك امكانيات او مشاآل متشابهة  االقليمي

تماما بين المناطق المختلفة للبلد الواحد وعلى ذلك فان تحديد معنى االقليم يتعدد بتعدد 
 .مشاآل او امكانيات االقليم و آذلك تتحدد مساحته تبعا لذلك 

ة خطة بطبقها بين البلدان المختلفة يكون ذلك بين وآما انه اليصح عمليا و علميا نقل صيغ -٢
 .تنموية متميزة لكل اقليم من االقاليم طة خمناطق او اقاليم البلد الواحد لذا يجب اعتماد 

جيد في عملية التخطيط وهو يؤآد على حقيقة مهمة  ان تعدد التعاريف لمعنى االقليم هو امر -٣
من حقائق التنمية وهي ان المهم ليس التعريف او االساليب او االطر التخطيطية او االهداف 

ومن ثم طرق و  )الخصوصية المكانية( و انما المهم هو تحديد نوع المشكلة وحجمها 
 .اساليب حلها 

تحديد االداري للمناطق والذي يغفل امكانات و ان مصطلح االقليم استخدم للتعويض عن ال -٤
) جزء من محافظة مثال ( و االقليم قد يشكل جزء من منطقة  .محددات التنمية في آل منطقة 

 ) .اآثر من محافظة واحدة ( ادارية واحدة او اآثر من منطقة 
ية له من ان جميع التعاريف تتفق على ان االقليم هو مساحة او فضاء جغرافي او رقعة مكان -٥

المقومات و الصفات و المشاآل ما تجعله يتميز عن غيره من االقاليم و تستدعي تحديد 
اتجاهات و طبيعة تصوره االقتصادي و االجتماعي و العمراني بشكل يؤمن االستغالل االمثل 
المكاناته التنموية ومن خالل معالجة المشاآل القائمة و المتوقعة فيه على ان التتناقض 

اف الموضوعة لتنميته مع االهداف الموضوعة لتنمية االقاليم االخرى اي ان ينظر الى االهد
 .آل اقليم من منظار التصور التنموي القومي العام 

ينبغي النظر الى مساحة وحجم االقليم على انها من المسائل االساسية في التخطيط  ال -٦
آمعايير لتحديد االقليم و لكن مع  االقليمي الن ذلك يعتمد على االسس التي يختارها المخطط

ذلك فان االقليم يبقى يضم عدة مراآز حضرية مع ظهيرتها الريفية شريطة ان تكون تلك 
و تتوثق هذه العالقات بشكل آبير .المراآز و ظهيرتها الريفية ذات عالقات و ظيفية متبادلة 

 .ا عن مرآز االقليم مع مرآز االقليم و لكنها تبدأ بالتضاؤل بصورة طردية مع ابتعاده
ان مسئلة اين يتم توقيع االستثمارات لها نفس اهمية ما هي تلك االستثمارات التي يجب  -٧

الن آلمة اين تتضمن جانب العدالة االجتماعية في توزيع ثمار التفكير بها في عملية التنمية 
هما جوهر عملية التنمية ) توقع ؟  و اين, اية مشاريع ؟ ( ان هذين السوالين  .التنمية 

و بالتالي هل . االقتصادية و االجتماعية و الفنية البالغة االهمية في اقرار اية خطة تنموية 
سيكون بمقدور الفنيين ان يقدموا حال وسطا يوازن بين تحقيق التنمية االقتصادية و العدالة 

 .االجتماعية ؟ 



االقتصادية و االجتماعية و العمرانية هي احدى  ان مشكلة التباين في مستويات التنمية -٨
المشاآل الرئيسية التي تعاني منها آافة بلدان العالم اال ان حدة التباين تبرز بشكل اآبر في 
البلدان الراسمالية اآثر مما تبرز في البلدان االشتراآية او ذات التخطيط المرآزي وذلك الن 

التنموية التنظر فقط الى دالة المنافع او االرباح  البلدان االشتراآية اثناء صياغة خططها
دالة النمو االجتماعي آمؤشر للتطور ) و احيانا تعتمد( المادية آمؤشر للتطور و انما ايضا 

 .العام و لذلك فانها ترآز اهتمامها على تنمية المناطق المختلفة 
بالمناطق المراآز الحضرية او  يرتبط دائما الان ان توقيع الفعاليات االقتصادية ينبغي  -٩

اقتصاديات الموقع او ( الريفية او االقاليم  التي تتوفر فيها االقتصاديات الخارجية 
اذ ان مثل هذه السياسات االستثمارية تودي في النتيجة الى توجه ) االقتصاديات الحضرية 

النمو و يؤدي ذلك  االستثمارات الى العاصمة او المدن الرئيسية و التي يطلق عليها اقطاب
 .بالتالي الى زيادة رفاهية المناطق الغنية و يزيد من تخلف و شقاء المناطق المتخلفة 

حيث نجد ان , ان التخطيط االقليمي يؤآد دائما على سياسة عدم ترآز االستثمارات  -١٠
ليا استقطبت معظم االستثمارات في آافة القطاعات مما جعلها حا المدن الرئيسية مثل بغداد قد

تعاني من آثير من االختناقات في مجاالت السكن و النقل و ارتفاع اسعار االراضي لمختلف 
مما يستلزم ايجاد ) االقتصاديات ( المشاريع و هذا ما يطلق عليه في اقتصاديات التنمية بـ

توزيع السكان و النشاطات  العادة المكتظةمواقع جديدة او حتى مدن جديدة حول المدينة 
  .االقتصادية 

شرية فوق مكان معين من بفالتخطيط االقليمي بهذا المعنى هو تخطيط للفعاليات ال -١١
و بذلك , حيث تحديد نمط استعماالت االرض للفعاليات االقتصادية و االجتماعية المختلفة 

 . يمثل البعد المكاني لعملية التخطيط االقتصادي و االجتماعي 
ست هنالك مساحة محددة او معايير معينة ثابته لتحديد مساحة االقليم او عدد لي -١٢

االقاليم فلكل دولة و لكل مرحلة من مراحل التنمية ولكل غرض من اغراضها اقليمها او 
فمثال ان االقليم بمعناه الجغرافي قد اليكون له عالقة بالتقسيم االداري اذ قد يضم , اقاليمها 

او اجزاء منها ففي بولندا مثال تم تقسيم البالد الى اقاليم على اساسس  عدة وحدات ادارية
توزيع المصادر المتاحة او الممكن توفرها و طبقا للوظائف االقتصادية للمناطق المختلفة و 
آذلك تقسيم العمل بين هذه المناطق و قد ساعد هذا التقسيم على اعادة توزيع الصناعات 

ات الطاقة و اقلمة الزراعة و الغابات و توزيع شبكات النقل او الثقيلة او الخفيفة و شبك
 .المرافق السياحية بين االقاليم البولندية 

يتحدد االقليم من الزاوية التي ينظر اليها المخطط فقد يكون هنالك مثال اقليما لتجهيز  -١٣
يا او اقليم المتخلف في جنوب ايطال) الكاسا(او اقليم بغداد بالحمضيات او اقليم المالريا 

عموما ان االقاليم من  قولاال انه يمكن ال.معرف الغراض التنمية االقتصادية او االجتماعية 
يم الواحد يتم معالجة لناحية المساحة يضم اآثر من مرآز حضري واحد و انه في ضل االق

الريفية وهذا يقودنا الى القول بان التخطيط الحضري  تلك المراآز الحضرية و آذلك ظهيرتها
هو جزء من التخطيط االقليمي و ان هذين النوعين من التخطيط هما جزء من التخطيط 

 .القومي الشامل
ان التفاوت في توزيع االستثمارات الصناعية و الخدمات العامة و البنى الهيكلية بين  -١٤

االجور بالنسبة للقطاع ( مستوى الدخل و االجور مناطق القطر المختلفة تنعكس اثاره على 



مع درجة التصنيع وقد حيث ثبت ان مستويات الدخل و االجور ترتبط بعالقة قوية ) الخاص 
تستلزم عملية التصنيع نفسها انشاء البنى الهيكلية او توفير الخدمات االجتماعية على 

ساعد غلى استقرار السكان و تقليل اعتبار ان االولى تسهل العملية االنتاجية و الثانية ت
 .الهجرة اضافة الى زيادة انتاج العاملين سواء في القطاع الصناعي او القطاعات االخرى 

ان ترآز المشاريع الصناعية في مدن قليلة و خاصة القريبة من الحدود الدولية يلحق  -١٥
لم تكن قد درسة بشكل آاف  ةاإلستراتيجيوهذا يعني ان الجوانب , ضررا باالقتصاد القومي 
 .اثناء اقتراح تلك المواقع 

ذلك , دأب المخططون القطاعيون على التاآيد على اهمية العائد المادي للمشاريع  -١٦
ولكي يتحقق مثل هذا العائد , العائد الذي يحقق معدالت متزايدة في الناتج و الدخل القوميين 

وهذه , تصادية و الموقعية لتلك المشاريع آل عوامل النجاح الفنية و االق يجب ان تتوافر
اطروحة صائبة الى حد ما و و انما يكمن الخلل في مسئلتين هما العائد المادي لالستثمارات 

ففيما يتعلق بالمسئلة االولى هنالك اتفاق تام بانه ال المجتمع وال الساسة , و اماآن توقيعها 
فالربحية النقدية الي مشروع هي امر سائر مادية خوال المخططون يريدون مشاريع تحقق 

و لكن االختالف ياتي عندما تتدخل متغيرات اخرى في هذا التحليل و , البد منه لتبرير انشائه 
و , ثم االفق الزمني و عاجلية او اجلية المردودات المالية , تلك هي عائدية او نمط الملكية 

 . تراآي او راسمالي اخيرا طبيعة النظام االقتصادي و السياسي القائم اش
فالربحية النقدية العاجلة مع تاآيد تزايد حجمها باستمرار و بكل الوسائل هو اتجاه  -١٧

لصيق بالقطاع الخاص من ناحية نمط الملكية و بالنظام الراسمالي من ناحية طبيعة النظام 
آتوفير فرص  اما في النظام االشتراآي فتعطى االولوية للمنافع و االرباح االجتماعية. القائم 

عمل لمنطقة تتوفر فيها او يتوقع ان تتوفر فيها ايدي عاملة او استغالل موارد مادية آانت 
معطلة مع عدم االخالل بمبدأ الربحية النقدية و آن اليشترط تحقيق هذا المبدأ باالمد القصير 

و اقرار وبذلك يمكن القول بان القطاع الخاص و النظام الراسمالي يؤآدان عند اختيار . 
المشاريع على العوامل االقتصادية البحته وان النظام االشتراآي اليغفل مبدأ الربحية المادية 

 .و لكنه اليسقط اهمية المنفعة االجتماعية 
آما ان جانب الموقع ذات عالقة وثيقة بمسائل الربحية المادية فاذا آانت الكفاءة  -١٨

االدارة تلعب دورا آبيرا في تحديد آلف االنتاج و الفنية للمشروع مثل تكنولوجيا االنتاج و 
مستوياته و بالتالي ترتبط الربحية بالكفاءة الفنية نتيجة للوفورات الداخلية فان الكفاءة 
الموقعية من وجهة النظر االقتصادية القطاعية البحته تلعب دورا هاما ايضا في تحقيق 

عدة نقاط فاذا آان الموقع اقرب من السوق ومن هنا نستطيع ان نربط بين , الربحية النقدية 
ث العلمي و الخدمات راآز البحو من المواد االولية و االيدي العاملة و طرق النقل و م

تؤدي الى زيادة معدالت االرباح و لما آانت , الخ  ......ية و الوآاالت التجارية فالمصر
ت تراآمية في الدخل و الناتج االرباح مؤشرا لنجاح المشروع الخاص و مؤشرا لتحقيق زيادا

القوميين بالنسبة الى المخطط االقتصادي و هنا تعكس الخلفية االقتصادية الفنية البحتة اثرها 
 .ى المخطط االقتصادي لع
التستهدف فقط تطوير و تنويع الهيكل االقتصادي ان عملية التنمية القومية الشاملة  -١٩

عطاء عملية التنمية االقتصادية ابعادها المكانية و الجل زيادة و رفع االنتاجية و انما ايضا ا
زيادة االنتاج و ( استغالل هذه االبعاد في اعداد استراتيجية التنمية بحيث تتمتع بثمار التنمية 



االجتماعية و العمرانية ,  في آافة المناطق بغية تقليل الفروق االقتصادية) رفع االنتاجية 
 . بينها

ية ابعادها المكانية من حيث اختيار مواقع المشاريع البد من الجل ان تاخذ خطة التنم -٢٠
تحقيق درجة عالية من التنسيق بين هيئة التخطيط العمراني و بين الهيئات القطاعية في 
الجهاز المرآزي للتخطيط و ينبغي على هيئة التخطيط العمراني في مرحلة اعداد الخطة ان 

ها حول مواقع المشاريع على ضوء المناقشات تقدم الى هيئة التخطيط االقتصادي توصيات
 .االولية مع الهيئات القطاعية االخرى 

تعمل دراسات جدوى للمشاريع و ترسل نسخة منها الى هيئة التخطيط العمراني  -٢١
وفيما للتداول مع الجهات المستفيدة حول اسباب اختيار موقع المشروع وهل هنالك بدائل له 

سيؤدى الى تغيير في التكاليف او يعرقل تنفيذه او وجود  اذا آان تغييره الى موقع اخر
ان هذا االجراء يساعد في عملية تضمين البعد . اجية المشروع نتاعتبارات فنية لها عالقة با

 .الخطة القومية  يالمكاني و الستراتيجي لمواقع المشاريع قبل ادراجها ف
ن بدائل عن الهياآل العمرانية و اعداد ستراتيجات طويلة االمد للتنمية االقليمية تتضم -٢٢

ان مثل هذه .االحجام المقررة للمدن المختلفة و امكانياتها التنموية و محدداتها ايضا 
و هذا يعني تقديم .الستراتيجيات يجب ان تحدد اقطاب النمو المستقبلية ووظائفها االقتصادية 
تصادي و متخذي نماذج جديدة للتحضر و التصنيع تعطي مؤشرات واضحة للمخطط االق

القرارات النهائية حول المناطق التي يمكن ان تصبح اقطابها جديدة للنمو للتقليل من ضغط 
 .السكان و الفعاليات في اقطاب النمو التقليدية 

من اجل تحقيق االهداف المنشودة الية خطة البد من ان تكون هنالك اجراءات ادارية  -٢٣
ية التنمية االقليمية و تعزز العالقات بين واضحة ومحددة تسهل عملية انجاز ستراتيج

المستويات التخطيطية الثالثة و المتمثلة بالتخطيط القومي و التخطيط االقليمي و التخطيط 
 .المحلي 

في آل محافظة و آذلك المشاآل التي تعاني منها اليمكن لما آانت االمكانيات التنموية  -٢٤
ط فمن الضروري ان تلعب المستويات ان تشخص بشكل جيد في المستوى المرآزي للتخطي

ية دورا فعاال في العملية التخطيطية سواء من حيث تقديم المشاآل و تشخيص حلالم
لذا فمن ) اقتصادية او اجتماعية او عمرانية ( االمكانيات وتحديد االهداف للتنمية المكانية 

عام لتطوير  الضروري تشكيل لجنة تخطيطية في آل محافظة تتولى مهمة افتراح اطار
 :المحافظة و ترتبط اداريا بمجلس المحافظة و تشكل من رؤساء و ممثلي الدوائر التالية 

 .مدير بلديات المحافظة   -  أ
 .رئيس صحة المحافظة   -  ب
 .مدير عام التربية   -  ت
 .مدير عام الهيئة العامة للزراعة   -  ث
 .مدير مشاريع الماء و المجاري   -  ج
 .مدير فرع الري   -  ح
 .مية التابعة لوزارة االسكان و التعمير ممثل من المنشات االقلي  -  خ
 .رئيس دائرة االحصاء   - د



او ممثلين من الجامعات . ممثل من الجامعة في المحافظات التي تتوفر فيها جامعات   - ذ
 .القريبة 

يشرف عليها فنيا الجهاز  لجنة من مجلس المحافظة واوتكون اللجنة برئاسة المحافظ 
المرآزي للتخطيط في وزارة التخطيط و طبقا للضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض 

.  

 انه حيث القومي للتخطيط التطبيقي العملي و العلمي الجهاز يمثل االقليمي التخطيط -٢٥
 من سواء لالقليم المكونة البيانات و المعلومات و باالبحاث القومي التخطيط اجهزة يغذي
 التجديد و للتطوير االقليمية باالفكار يغذي آما االجتماعية و االقتصادية و الطبيعية الناحية
 الدولي المؤتمر اوصى قد و العمل اسلوب االجهزة لهذه يرسم و الناجحة التجارب بنتائج
 االمم هيئة اشراف تحت ١٩٥٦ سنة بانكوك في عقد الذي االدنى الشرق و اسيا لتعمير
 و االقتصادية المبررات من العديد هناك و اقليمي اساس على التخطيط يتم بانه المتحدة
 القومي التخطيط ظل في االقليمي التخطيط باسلوب باالخذ توصي التي السياسية و الثقافية
  وتتمثل بـ  االقليمي تخطيطلل اهداف  هيو الشامل

 ال االقاليم الحد تخلف انه أي العام النمو على اثر من له ما و االقاليم بعض تخلف -١
 القومية التنمية عملية من يبطىء بل فحسب االقليم هذا النمو يعوق ان شانه من يكون

  .  االقليمي التخطيط خالل من المتخلفة االقاليم بهذه النهوض يجب لهذا. باسرها
 و االقتصادية النواحي من آبير اهتمام من يتطلبه وما جديد اقليم وتطوير تنمية -٢
 . االجتماعية و الثقافية
(  لتدعيم قصوى ضرورة من له وما الدولة اقاليم مختلف بين المتكافىء النمو تحقيق -٣
 .  القومي االقتصاد قطاعات مختلف بين)  المتوازن النمو
 اساسي دور من يلعبه وما المحلي و االقليمي المستوى على التخطيطي الوعي نشر -٤
 . القومية للخطة التنفيذي االداء في

 ترآيز من االقالل أي.  القومي المستوى على االقتصادية مرآزية الال تحقيق -٥
 يدفع ان شان من االقاليم على منها الجيد توزيع و الكبرى المدن في الصناعية المشروعات

 .  القومي و االجتماعي و االقتصادي التطور
 الوحدات تدعيم الى يؤدي مما االقاليم بين االجتماعية و االقتصادية الرابطة تحقيق -٦
 . القومية بالوحدة احساسها تاآيد و المحلية
 دوائر مساهمة خالل من للمجتمع الحقيقية الرغبات و االحتياجات على التعرف -٧
 المجتمع وامكانيات طاقات و موارد تعبئة و توجيه و االقليمية التخطيطية العملية في المحلية
 .  اقليمية و قومية اهداف تحقيق نحو

 االهتمام عدم الى يرجع هذا و الكبرى المدن حاجة عن الزائدة العمالة امتصاص -٨
 الهجرة يزيد ان شانه من و الخدمية و االنتاجية الوجهة من االقليمية و المحلية بالوحدات
 و مقنعة بطالة مشكلة شكلت الهجرة استمرار و. الكبرى المدن الى الريف من الزائدة للعمالة
 مجال في و المختلفة االخرى المرافق و النقل و االسكان مشاآل تصاحبها سافرة
 خالل من آفائتها تطوير و الخدمية و االنتاجية االقتصادية الوحدات باقامة فاالهتمام.االمن

 ايقاف الى يؤدي و االقاليم بهذه المتاح العمل للقوى التشغيلية الطاقة سيزيد االقليمي التخطيط
 .  القومي الدخل توزيع عدالة الى يؤدي ايضا و الكبرى المدن الى العمالة هجرة

 



 التخطيط اجهزة و القومي التخطيط اجهزة بين وثيق ارتباط هناك يكون ان يجب لذلك -٢٦
 القومي التخطيط اهداف مجموعها في تحقق التي االقليمي التخطيط اهداف لتحقيق االقليمي
  .  الشامل

 فالعالقة االقليمي التخطيط بنجاح اال يتحقق ال الشامل القومي التخطيط نجاح ان  -٢٧
 لسالمة ضروري بينهما التكامل و متكامالن اسلوبان هما و.  بالفرع االصل(  عالقة بينهما

  . سواء حدا على المرآزي و المحلي التخطيط
 و حقائق الى القومي التخطيط  اهداف ترجمة و  بتحقيق االقليمي التخطيط يقوم -٢٨

  .  التخطيط و التحليل و المسح باعمال القيام بعد مشروعات
 ضمانا القومي التخطيط عليها يعتمد التي  االساسية الدعامة االقليمي التخطيط تعتبر -٢٩

 بل فحسب االعداد مرحلة في ليس  االستثمارية و االستهالآية و االنتاجية القرارات لفاعلية
 .  التنفيذ مرحلة في و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصادر    
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