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ABSTRACT 
The regional competitiveness aims to achieve balanced growth in line with the 
resources available in the region, as it means: the ability of the region to exploit all the 
resources and components existing in the region to optimize utilization, to provide an 
environment conducive to development activities, with the aim of achieving a better 
standard of living and improving the welfare of the people of the region, Supporting 
infrastructure services and supporting the service sectors, settling economic activities, 
adopting balanced and coherent economic policies, and developing laws and legislations 
that regulate and encourage the investment environment),The European Commission 
has developed a regional competitiveness index based on eleven pillars, each of which 
is a cornerstone of its own development. The region can not move from one pillar to the 
next without a preliminary investigation, grouped into three main groups (innovation, 
efficiency incentives, basic requirements)These three groups are linked by strong 
linkages to growth within each region and the exploitation of the original strengths to 
focus on strengthening the economic base of the regions, The success of regional 
competitiveness requires a diversified economic base, a qualified workforce trained in 
innovative arts, high technology services, strong links to knowledge and technology-
based institutions, a modernized infrastructure, high quality of built-in urban 
environment, and the ability to develop and implement long-term development 
Strategies. 
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  ) اإلستراتیجیات والنظریات– الركائز –المفھوم (التنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم 

  نین محمد أبوزید وبكر ھاشم بیومي و رضا إبراھیم عبدالحمید و زغلول محمد الصعیدي حسا
  ومحمد شكري السید

  جامعة األزھر–كلیة الھندسة –قسم التخطیط العمراني 
  

  الملخص
إلقلیم قدرة ا: ، حیث أنھا تعنيتھدف التنافسیة اإلقلیمیة إلي تحقیق نمو متوازن یتوافق مع الموارد المتاحة باإلقلیم 

علي إستغالل كافة الموارد والمقومات الموجودة باإلقلیم اإلستغالل األمثل، لتوفیر بیئة مالئمة جاذبة لألنشطة 
توفیر خدمات البنیة (خالل التنمویة، بھدف تحقیق مستوي معیشة أفضل وتحسین الرفاھیة لسكان اإلقلیم ، من 

ین األنشطة اإلقتصادیة ، وإتباع سیاسات إقتصادیة متوازنة التحتیة المساندة والداعمة للقطاعات الخدمیة، توط
، حیث وضعت المفوضیة  )ومترابطة ووضع القوانین والتشریعات المنظمة والمشجعة للبیئة اإلستثماریة

األوروبیة أحد عشر ركیزة للتنافسیة اإلقلیمیة، بحیث تمثل كل ركیزة من الركائز األساسیة نقطة  التنمیة المعنیة 
، وال یمكن ان ینتقل اإلقلیم من ركیزة إلي التي تلیھا دون تحقیق الركیزة السابقة ، مجمعة في ثالث مجموعات بھا 
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وترتبط ھذه المجموعات الثالث مع بعضھا بروابط قویة، ) المتطلبات األساسیة- محفزات الكفاءة -اإلبتكار(رئیسیة 
ولنجاح التنافسیة تركیز على تعزیز القاعدة اإلقتصادیة لألقالیم، للنمو داخل كل إقلیم وإستغالل نقاط القوة األصلیة لل

األقلیمیة البد من وجود قاعدة إقتصادیة متنوعة وقوة عاملة مؤھلة ومدربة علي الفنون اإلبتكاریة ، وخدمات ذات 
 وحدیثة وجودة تكنولوجیا عالیة وروابط قویة للمؤسسات القائمة علي المعرفة والتكنولوجیا ، وبنیة تحیتة متطورة

  .عالیة للبیئة العمرانیة المبنیة ، والقدرة علي تطویر وتنفیذ إستراتیجیات التنمیة ذات التوجھ المستقبلي طویل األمد
  

  .المیزة التنافسیة، التنافسیة اإلقلیمیة ، ركائز واستراتیجیات التنافسیة اإلقلیمیة: الكلمات المفتاحیة 
  
  مقدمة-١

ًبدأ اإلھتمام بتنافسیة األقالیم في العدید من دول العالم بقصد إیجاد نظام متكامل ومتوازن للتنمیة العمرانیة، قادرا 
علي الدفع بحركة النمو اإلقتصادیة من ناحیة ، وتحقیق التوازن اإلجتماعي من ناحیة أخري ، حیث أن المنافسة 

ً ولكن أیضا بین أقالیم الدولة الواحدة ، حیث أصبحت األقالیم الیوم لم تعد محصورة فقط بین المؤسسات والدول
المحلیة تمثل نطاقات مكانیة لتجمیع وتبادل الخبرات وجذب رؤوس األموال ونقل التكنولوجیا، وتحقیق النمو 

من سكان األرض % ٧٠واإلنفتاح اإلقتصادي ، حیث تشیر إحصائیات المنظمة العالمیة للمدن أن أكثر من 
م في األقالیم الحضریة وعلیھ فإن المدن تشكل نواة حقیقیة لإلبتكار وتطبیق نظم ٢٠٢٥ن حتي عام سیتركزو

المعرفة اإلنسانیة ، ویعتبر دعم التنافسیة اإلقلیمیة الوسیلة الرئیسیة لجعل الدول النامیة في صفاف الدول المتقدمة ، 
یر من الدول والمنظمات الدولیة والمؤسسات ، وأصبح وھو األمر الذي جعل التنافسیة اإلقلیمیة موضع إھتمام الكث

لھا مجالس وھیئات وإدارات ، ولھا سیاسات وإستراتیجیات ومؤشرات، وتقدم تقاریر عنھا للرؤساء والجھات 
  .]١[التشریعیة ورجال اآلعمال

مرین خالل العقود األخیرة، كما بدأ اإلھتمام بالتنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم یتزاید بین العلماء والسیاسیین والمستث
التصنیع (وتتداخل المدن في النظام الحضري العالمي، وفقا ألدائھا الخاص في مختلف القطاعات واألنشطة 

، )اإلقلیمیة والوطنیة والدولیة(ً، فضال عن مجاالت النفوذ )والخدمات والتكنولوجیا العالیة والسیاحة وغیرھا
وقد نشرت ... ت ، والتكنولوجیات الجدیدة، والسیاحة، والمشاریع القومیة ، الخ والتنافس على العمالة، واإلستثمارا

 وھي تمثل الجوانب المتنوعة للتكنولوجیات اإلقتصادیة والسیاسیة :التنافسیة اإلقلیمیةمقاالت مختلفة عن مفھوم 
ًیة خاضعا لمناظرات الباحثین والقانونیة واإلجتماعیة والثقافیة، والظروف البیئیة، وأن مفھوم التنافسیة اإلقلیم

  .]١٢[واألكادیمیین وبذلك یصعب إیجاد تعریف موحد للتنافسیة اإلقلیمیة
  
  -:ومما سبق ، فإن اإلشكالیة البحثیة المطروحة والتي تمثل محور الدراسة بھذا البحث تتلخص في التالي 
 لم تكن ھناك إستراتیجیات للتنافسیة عدم وجود مفھوم واضح للتنافسیة اإلقلیمیة من وجھة نظر عمرانیة ، كما -

 .اإلقلیمیة یمكن تطبیقھا علي العمران فمعظم اإلستراتیجیات ذكرت من وجھة نظر إقتصادیة بحتة
  التساؤالت البحثیة -٢

  :ًبناء علي اإلشكالیة السابقة یمكن وضع مجموعة من التساؤالت التي یجب علیھا سیاق البحث وھي 
 ما أھم المفاھیم األساسیة حول التنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم؟  -١
 ماھي أھم اإلسترتیجیات الواجب اتباعھا للتنافس اإلقلیمي؟ وھل ھناك نظریات للتنافسیة اإلقلیمیة؟ -٢
  المنھج البحثي-٣

ھدف إستناج أھم  بوالمنھج اإلستنباطيلشرح المفاھیم األساسیة للبحث ، المنھج اإلستقرائي یتبع البحث في سیاقھ 
  .ركائز وإستراتیجیات ونظریات التنافسیة اإلقلیمیة

 
    أھداف الدراسة-٤

  .....تھدف الدراسة البحثیة إلى 
 .الوصول إلي مفھوم مناسب للتنافسیة اإلقلیمیة  -
  .تكوین تصور متكامل عن التنافسیة اإلقلیمیة وإستراتیجیاتھا ودمجھا في العملیة التخطیطة  -
 مفھوم التنافسیة والتنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم-٥
  مفھوم التنافسیة١-٥

-١٩٨١ بالحداثة وال یخضع لنظریة عامة أو إقتصادیة ، وكان أول ظھور لھ خالل الفترة لتنافسیةیتمیز مفھوم ا
 اإلقتصادیة ، إضافة إلي عامل مھم أال وھو م ، وھو یتداخل مع عدة مفاھیم من بینھا النمو والتنمیة١٩٨٧

دینامیكیة التغیر المستمر لمفھوم التنافسیة نفسة، ففي بدایة السبعینات كانت التنافسیة ترتبط بالتجارة الخارجیة ، 
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ًوفي فترة الثمانیات إرتبطت بالسیاسة الصناعیة ، بینما إرتبطت في التسعینات بالتقنیة، أما حالیا فھي تركز علي 
  .]٢[رفع مستوي المعیشة للمواطنین وتحقیق العدالة اإلجتماعیة في توزیع الدخل

 أن التنافسیة یري البعضوالتنافسیة مفھوم لم یتفق علي تعریف محدد لھ ویختلف الكتاب حول مضمونة ، حیث 
أن التنافسیة لھا  یري أخرونفكرة عریضة تضم اإلنتاجیة الكلیة ومستویات المعیشة والنمو اإلقتصادي ، في حین 

ًمفھوما ضیقا یرتكز علي التنافسیة للسعر والتجارة ، ویختلف مفھوم التنافسیة بإختالف محل الحدیث فیما إذا كان  ً
  -:]٣[ویمكن مالحظة ذلك من خالل عن شركة أو قطاع أو منطقة أو دولة ، 

یدة بسعر مناسب وفي وقت حسب التعریف البریطاني ھي القدرة علي إنتاج خدمات ج: تنافسیة المشروع -
 .مناسب وھذا یعني تلبیة إحتیاجات المستھلكین بشكل أكثر كفاءة من المنشأت األخري

 وھي قدرة شركات قطاع إقتصادي ما في دولة ما علي تحقیق نجاح مستمر :التنافسیة علي مستوي القطاع -
 .في األسواق الدولیة دون اإلعتماد علي الدعم والحمایة الحكومیة

 وھي قدرة الدولة علي تحقیق معدل مرتفع ومستمر لمستوي ):الدولة(افسیة علي المستوي الحكومي التن -
 .دحل أفرادھا

وتقاس تنافسیة دولة ما أو إقلیم ما أو منطقة بقدرتھا علي تحقیق معدل مرتفع ومستمر لمستوي دخل أفرادھا ، 
كل كبیر بنجاح منتجات ھذه الدولة في إقتحام حیث أن قدرة دولة ما علي رفع مستوي معیشة أفرادھا یرتبط بش
  .األسواق الدولیة من خالل التصدیر أو اإلستثمار األجنبي المباشر

من جامعة " بورتر "حیث إتفقت الكتابات المتصلة بالتنافسیة أن ھذا المفھوم ھو نتاج األعمال األولي لمایكل
  .]٤ [المیزة التنافسیةم ، من خالل نظریتھ التي عرفت بنظریة ١٩٩٠ھارفارد عام 

  
   المیزة التنافسیة- المیزة النسبیة - القدرة التنافسیة ٢-٥

  إسالیب واجراءات معینة تؤدي إلي تمیزھا عن منافسیھا  قدرة الدولة أو منطقة ما علي إتباع:]٥ [القدرة التنافسیة
توفیر خدمات البنیة التحتیة المساندة والداعمة للقطاعات (من الدول أو المناطق األخري وتحقیق التفوق من خالل 

 ووضع القوانین والتشریعات المنظمة والمشجعة للبیئة – إتباع سیاسات إقتصادیة متوازنة ومترابطة -الخدمیة
  . )ألستثماریةا

 ھي تعتمد علي ما تتمتع بھ الدولة وما تمتلكة من موارد طبیعیة وبشریة متوفرة ، وأیدي عاملة :]٦[المیزة النسبیة
  .رخیصة ، وتوافر المناخ المناسب والموقع الجغرافي المتمیز

ما، والتي تجعلھا في  ھي القدرة علي صیاغة وتطبیق اإلستراتیجیات لمنطقة :]٧[المیزة التنافسیة في مجال ما
مركز أفضل بالنسبة للمناطق األخري ، من خالل اإلستغالل األفضل لإلمكانیات والموارد التي تتمتع بھا المنطقة 

  .والتي تمكنھا من تطبیق إستراتیجیتھا التنافسیة 
  

  مفھوم التنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم٣-٥
بدأ اإلھتمام بالتنافسیة اإلقلیمیة لألقالیم یتزاید بین العلماء والسیاسیین والمستثمرین خالل العقود األخیرة، وتتداخل 

التصنیع والخدمات (المدن في النظام الحضري العالمي، وفقا ألدائھا الخاص في مختلف القطاعات واألنشطة 
، والتنافس على )اإلقلیمیة والوطنیة والدولیة(ن مجاالت النفوذ ً، فضال ع)والتكنولوجیا العالیة والسیاحة وغیرھا

وقد نشرت مقاالت مختلفة ... العمالة، واإلستثمارات ، والتكنولوجیات الجدیدة، والسیاحة، والمشاریع القومیة ، الخ 
ة والقانونیة  وھي تمثل الجوانب المتنوعة للتكنولوجیات اإلقتصادیة والسیاسی:التنافسیة اإلقلیمیةعن مفھوم 

  .]١٣[واإلجتماعیة والثقافیة، والظروف البیئیة
ًوأن مفھوم التنافسیة اإلقلیمیة خاضعا لمناظرات الباحثین واألكادیمیین وبذلك یصعب إیجاد تعریف موحد للتنافسیة 

ال اإلدارة مدرسة رج-١ ، حیث یمكن التمییز بین ثالثة مدارس في مقاربة تحدید التنافسیة اإلقلیمیةاإلقلیمیة ، 
مدرسة اإلقتصادیین وتركز علي التنمیة اإلقتصادیة ودورھا في التنمیة -٢وتركز علي جوانب التكلفة واإلنتاجیة ، 

 مدرسة المخططین العمرانیین وھذه المدرسة تركز علي الجوانب اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة والعمرانیة -٣، 
ًوإنطالقا من التعاریف المتنوعة لتنافسیة اإلقلیم یتم إستعراض بعض  ،]١٤[اإلقلیمیة ودور ھذه الجوانب في التنمیة

 -:مفاھیمھا حتي یتم الوصول إلي مفھوم مناسب لھا والتي تمثل إحدي شقي البحث
  المفاھیم المتنوعة للتنافسیة اإلقلیمیة) ١(جدول رقم 

                                                 
 
 

  
Kresl ]كریسیل]١٤   

 ما بالمقارنة مع غیرھا توفیر فرص العمل والمرافق الثقافیة قدرة إقلیم أو مدینة أو منطقة
والترفیھیة وتحسین مستویات الدخل ودرجة التماسك اإلجتماعي وأنظمة الحكم واإلدارة والحفاظ 
ًعلي البیئة العمرانیة التي ھي ما تطمح إلیھا الشعوب، كما أكد أن األقالیم المتنافسة تخلق دوال 

  ".م بمثابة مراكز ومحركات للنمو اإلجتماعي واإلقتصادي والعمرانيمزدھرة ، وتعد األقالی
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 أن اإلقلیم التنافسي ھو الذي یتخطي ویواجھ المنافسة السوقیة مع ضمان اإلستدامة :]٢٣[ وأخرون SCOTTویري
   :، لذلك فإن التنافسیة اإلقلیمیة تعتمد علي البیئیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والتي تدعم إتخاذ القرارات

 .األخذ بعین اإلعتبار موارد اإلقلیم المختلفة -
 .إدماج قطاعات األنشطة المختلفة لإلبتكار والتحسین المستمر -
 .الشراكة مع األقالیم األخري والتنسیق مع سیاسات وخطط الدولة في إطار رؤیة واضحة للتنمیة -
 .األخذ بالحسبان األبعاد اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة لتعزیز عملیة التنمیة باإلقلیم -
ن أصبحت اإلطار المفضل لتنفیذ السیاسات اإلقتصادیة التي تضعھا الدولة للنھوض بین أن األقالیم بما فیھا المد -

 .الدول األخري
ً أن اإلقلیم التنافسي یتمیز بإمتالكھ أصوال إجتماعیة، وبنیة تحتیة، ومؤسساتیة :]٢٤[CAMAGNIوكما یري 

  .األقالیم األخريًوتكنولوجیة مع قدر معین من التوزیع الجغرافي، مما تجعلھ منافسا بین 
  .]٢٥[ھي أفضل مقیاس للتنافسیة ) المادیة ، الخدمیة، والمعلوماتیة والتنظیمیة( المدخالت بورتركما أعتبر 

 أن التنافسیة اإلقلیمیة تعني قدرة اإلقلیم علي خلق سوق :]٢١ [)٢٠٠٥(OECDًوطبقا لمنظمة التعاون والتنمیة 
حرة ونزیھة، وقدرتھ علي  تصنیع المنتجات التي یمكن أن تلبي تحدیات األسواق العالمیة، وبالتالي الحفاظ بشكل 

  .دائم علي زیادة الدخل الحقیقي لسكانھ
اظ على مستویات المعیشة وإرتفاع معدالت  أنھا تعني القدرة على الحف:]21[٢٠٠١ ECوأما المفوضیة األوروبیة

   .تشغیل العمالة وزیادتھا بشكل دائم
   -:أھمھا  ویالحظ أن مصطلح التنافسیة المرتبط باإلقلیم یختلف عنھا بالنسبة للدولة وذلك لعدة أسباب

 األقالیم المحلیة ال یمكن إفتراض شرط مجموع المبادالت التجاریة لتوازن المیزان التجاري ألن المبادالت تتم بین
  .والمدن

  .عدم وجود عمالت محلیة وأسعار صرف محددة لكل إقلیم •
  :]٣٣[وللتنافسیة اإلقلیمیة بعدان رئیسیان یتمثالن في

 .ویتمثل في القدرات واإلمكانات والموارد واإلستثمارات الممیزة لتنافسیة اإلقلیم : البعد الداخلي -
 متغیرات البیئة الخارجیة وتغیرھا مما یؤدي إلي إیجاد فرص ومیزات یمكن  یتمثل في:البعد الخارجي  -

 .إستغاللھا في تنمیة اإلقلیم  للقدرة علي المنافسة للمناطق األخري 
ًبناء علي ماسبق یتضح تعدد مفاھیم التنافسیة اإلقلیمیة ، حیث تعتمد التنافسیة اإلقلیمیة علي  التوظیف الكامل 

إلقلیم، وتعتبر التنافسیة اإلقلیمیة ھي أفضل وسیلة لتوفیر حیاة أفضل للمواطنین ، حیث تكمن للموارد الكامنة با
                                                                                                                                               
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سینكیني
Sinkiene    ]١٥[ 

قدرة سكان اإلقلیم في الحفاظ علي الوضع التنافسي لھ بین غیره من األقالیم ذات الظروف المشابھة 
 من العوامل لھ بھدف الحفاظ علي الموارد وتحسین رفاھیة سكان اإلقلیم من خالل  إدارة مجموعة

 .البیئیة الخارجیة والداخلیة
Janne 

Antikainen]١٦[ 
قدرة النظام اإلقلیمي علي لعب دور فعال یعتمد علي جاذبیتة اإلقتصادیة الفعلیة للمستثمرین من 

 .القطاع الخاص ، وقدرتة علي إقامة عالقات مع النظم اإلقلیمیة األخري
Bruneckien] ًالقدرة على خلق ظروف مالئمة لألعمال التجاریة باإلقلیم لیصبح قادرا على المنافسة بین األقالیم  ]١٧

 .األخري، مما یعمل  علي الحفاظ على مستویات المعیشة
Gábor Békés ]قدرة إقلیم ما علي تولید دخول عالیة ومتصاعدة وتحسین مستوي المعیشة لسكانھا ، وتوفیر بیئة  ]١٨

 .جذابة ومستمرة للسكان والشركات وتوفیر فرص العمل والمسكن المناسب

 ]١٩[Storper ستوربر
القدرة علي خلق أنشطة معینة لإلقلیم والقدرة على جذب المؤسسات، وإحتالل موقع مستقر بین 

 . األقالیم األخري ، للحفاظ علي رفع مستوي الحیاة بین المواطنین باإلقلیم
Imre LENGYEL]الحفاظ علي مستوي معیشة عالي ، وتوفیر فرص توظیف مستمرة لسكان اإلقلیم ]٢٠. 

Sotarauta ]البنیة التحتیة، والموارد البشریة، " یري أن التنافسیة اإلقلیمیة تتكون من ترابط ستة عناصر تنضمن ]٢١
 " البیئة المعیشیة ، والمؤسسات ، وتطویر كفاءة الشبكات، والمشاركة في التنمیة

 .مقیاس لقدرة اإلقلیم على تحقیق معدالت نمو مستدامة في مستوى حیاة مكوناتھا ]٢٢[بوتس
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 – إستدامة التنمیة – توفیر فرص عمل للجمیع –التقدم اإلقتصادي (أھمیتھا في قدرة اإلقلیم علي تحقیق 
   ).تحسین مستوي المعیشة للسكان

قدرة اإلقلیم علي إستغالل كافة الموارد : إلقلیمیة والتي تعني ولذلك أمكن الوصول إلي مفھوم شامل للتنافسیة ا
والمقومات الموجودة اإلستغالل األمثل، لتوفیر بیئة مالئمة جاذبة لألنشطة التنمویة ، وكذلك اإلستثمارات الداعمة 

قیق مستوي لتنافسیة اإلقلیم ، بھدف توفیر فرص عمل مناسبة، وتولید مستوي دخل مرتفع ومستدام للسكان ، وتح
توفیر خدمات البنیة التحتیة المساندة والداعمة للقطاعات (خالل معیشة أفضل وتحسین الرفاھیة لسكان اإلقلیم، من 

الخدمیة، توطین األنشطة اإلقتصادیة ، وإتباع سیاسات إقتصادیة متوازنة ومترابطة ووضع القوانین والتشریعات 
  . )المنظمة والمشجعة للبیئة اإلستثماریة

  
   ركائز التنافسیة اإلقلیمیة-٦

كانت ھناك تحدیات جدیدة بدول " اإلقتصاد القائم علي المعرفة"ًنظرا لتطورات العولمة المتزایدة والحاضر الجدید 
اإلتحاد األوروبي ككل ، لإلتجاه نحو التنافسیة اإلقلیمیة ، ففي السنوات األخیرة واجھت دول اإلتحاد األوروبي 

 ملیون ١٢إرتفاع معدالت البطالة نحو (عوبات اإلقتصادیة واإلجتماعیة ، تمثلت فيعدد ال یحصى من الص
 إستمرار - مشاركة النساء وكبار السن من العمال- وعدم كفایة سوق العمل-أوروبي عاطل عن  العمل في عام 

ًا اإلنترنت  تخلف مستمر بقطاع الخدمات وخصوص-التفاوتات اإلقلیمیة بین األقالیم والمناطق في كل دولة
ولمعالجة ھذه المشكالت تم . ) وجود فجوة في المھارات وخاصة في مجال تكنولوجیا المعلومات-واإلتصاالت

مما یجعل أوروبا أكثر دینامیكیة وإقتصاد تنافسي " لشبونة"م سمیت بإستراتیجیة ٢٠٠٠وضع إستراتیجیة عام 
  :]٢٦ [ تتكون من ھدفین رئیسین٢٠١٠بحلول عام 

 ).٢٠١٠ في عام ٪٧٠ إلى ٢٠٠٠ في عام ٪٦٠من (زیادة معدل التوظیف  -١
  . فأكثر٪٣النمو االقتصادي من زیادة معدل  -٢

، فوجد أن النمو ٢٠٠٥ سنوات فتم تقییمھا في منتصف المدة عام ١٠وكانت ھذه اإلستراتیجیة تخضع للتقییم كل 
اإلقتصادي مازال متباطئ وفي ذلك الوقت تم إعادة إطالق إستراتیجیة لشبونة ومن ضمن العناصر األساسیة 

  -:إلعادة اإلطالق مایلي
حة توسیع وتعمیق سوق واحدة لضمان أسواق مفتو •

 .وتنافسیة داخل أوروبا وخارجھا
زیادة اإلستثمار وتحسین بیئة ضریبیة للبحث  •

 .والتطویر
. تحسین وتوسیع البنیة التحتیة لإلتحاد األوروبي •

 .وخفض معدالت البطالة بین الشباب
تسھیل اإلبتكار، وإستیعاب تكنولوجیا المعلومات  •

 .واإلتصاالت واإلستخدام المستدام للموارد
  -: تحدید ثالث أولویات تنمویة شاملة لتنفیذ إستراتیجیة لشبونة أھمھا مایليوكما تم

 زیادة القدرة علي المعرفة واإلبتكار من أجل النمو من خالل زیادة وتحسین اإلستثمار في البحث والتطویر  -١
  .التكنولوجي ، وتسھیل اإلبتكار وتعزیز ریادة األعمال

جعل أوروبا مكانا أكثر جاذبیة لإلستثمار والعمل من خالل توسیع وتحسین البنىة التحتیة وتحسین مساھمة  -٢
 .البیئیة للنمو وتوفیر فرص العمل

 .معالجة إستخدام أوروبا المكثف لمصادر الطاقة التقلیدیة ودعم تكنولوجیات الطاقة المتجددة والبدیلة -٣
إلقلیمیة في أوروبا علي تحسین التنافسیة اإلقلیمیة لجمیع المناطق داخل دول كما تركز اللجنة العامة للسیاسات ا

  - :]٢٧[اإلتحاد األوروبي من خالل عنصرین یتمثالن في التالي
  .زیادة معدالت النمو اإلقتصادي داخل كل إقلیم والدولة ككل •
  .زیادة معدالت النمو والتوظیف داخل كل دولة •

اإلستراتیجیة " م بعنوان ٢٠٢٠ إستراتیجیة أوروبا  ٢٠١٠لرائدة في عام كما وضعت المنظمة األوروبیة ا
، وكانت ھذه اإلستراتیجیة نتیجة رغبة اإلتحاد األوروبي بزیادة التنافسیة "الجدیدة للنمو الذكي والمستدام والشامل

م والتي نتج عنھا ٢٠٠٨اإلقلیمیة بین المناطق في كل دولة ، وباألخص بعد األزمة المالیة التي حدثت في عام 
فقدان الكثیر من الوظائف وتردي األوضاع التنمویة اإلقتصادیة واإلجتماعیة ، حیث تم وضع ثالثة محركات 

ھذه المحركات ھي أساسیة للنمو تم تطبیقھا علي المستوي اإلقلیمي والوطني وحتي علي مستوي اإلتحاد ككل ، 
   -:كالتالي

 .فة واإلبتكار والتعلیم والمجتمع الرقمي المعلوماتي من خالل تشجیع المعر:النمو الذكي  -
 من خالل إعادة إستخدام المصادر والموارد بطرق أكثر كفاءة ، وبناء إقتصاد أكثر إستدامة :النمو المستدام  -

 .وتنافسیة ، وتوزیع عادل لإلستثمار في التقنیات الجدیدة وما تتضمنھ من تقنیات خضراء
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ع متماسك یقوم فیھ الشخص بقیادة وإدارة التغییر ومحاربة الفقر والمشاركة في  لبناء مجتم:النمو الشامل  -
 ".أي المشاركة الشعبیة " المجتمع واإلقتصاد بشكل فعال

 من قبل المفوضیة األوروبیة بھدف تأسیس أقطاب تنافسیة "التوأمة الحضریة"كما تم إطالق مشاریع تحت مسمي 
لتي یتمتع بھا كل إقلیم بجانب اإلھتمام بالبعد اإلجتماعي كالخدمات واإلبتكار ًوفقا للفرص والموارد واإلمكانات ا
إلى أحد عشر ركیزة تصف المدخالت والمخرجات للقدرة ، حیث تم اإلستناد ]١١ [وكذلك ضمان العدالة اإلجتماعیة

 وال یمكن ان ینتقل اإلقلیم من التنافسیة اإلقلیمیة، بحیث تمثل كل ركیزة من الركائز األساسیة التنمیة المعنیة بھا ،
  . ]٢٨[)١(ركیزة إلي األخري دون تحقیق األولي ، مجمعة في ثالث مجموعات رئیسیة كما بالشكل رقم 

وترتبط ھذه المجموعات الثالث مع بعضھا بروابط قویة، فاألداء الجید یكون في مجموعة اإلبتكار ثم في محفزات 
   .الكفاءة والمتطلبات األساسیة، بإعتبارھما عاملین فاعلین في زیادة مستویات القدرة التنافسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًقالیم التي تمتلك أصوال تكنولوجیة وإجتماعیة وبنیة تحتیة ومؤسسیة فائقة ھي التي تكون قادرة علي ولذلك فاأل
  .المنافسة

  إستراتیجیات التنافسیة اإلقلیمیة -٧
أن اإلستراتیجیات التي تھدف إلي تعزیز التنمیة اإلقلیمیة ورفع التنافسیة اإلقلیمیة ھي مھمة تتوالھا مختلف 

 بورتر مایكل بالقیادة اإلقلیمیة وبالتعاون مع السلطات الرسمیة وغیر الرسمیة، حیث إھتم األطراف المرتبطة
 جذب – جودة الحیاة -التعلیم  (:]٢٩[بتطویر تنافسیة اإلقلیم في أعمالھ بتركیزه علي مجموعة من العناصر تتمثل في

 حمایة وتثمین الموارد – البنیة التحتیة المادیة – توفر المعلومات حول السوق – ترقیة الصادرات –المؤسسات 
 دعم اإلبتكار الجامعي واإلستثمار في – التحكم في التقنیات والتكنولوجیا النظیفة – إدارة البیئة –المادیة الطبیعیة 
  . كمداخل أولیة للحدیث عن التنمیة اإلقلیمیة لتنافسیة اإلقلیم ) الوحدات الجامعیة

  -:]٣٠[ًن المناطق نادرا مایكون لدیھا قصور في التنافسیة اإلقلیمیةوھناك ثالثة أنواع م
  .  المناطق الصناعیة القدیمة-٢.                      المنطقة الواقع علي أطراف األقالیم-١
  .المناطق الحضریة المتدھورة-٣

 ھناك أحد المشاریع البحثیة في اإلتحاد األوروبي لتحلیل العوامل المؤثرة في القدرة التنافسیة ٢٠٠٣وفي عام 
ھو  : األولاإلقلیمیة، حیث توصل الباحث بھذا المشروع إلي أن التنافسة اإلقلیمیة تتم من خالل بعدین رئیسین، 

وكما تمر التنافسیة اإلقلیمیة ألي إقلیم بثالث مراحل مالي، معدل نمو الناتج المحلي اإلج: والثانيكثافة السكان ، 
  -:كالتالي

  

                                                 
 

 
 
 

  تطویر األعمال واإلبتكار-٣ الكفاءة محفزات -٢ المتطلبات األساسیة -١

ًوتــضم دعــائم حرجــة جــدا تحتــاج الیهــا األقــالیم 
فــي مرحلــة النهــوض والبــدء بالعملیــات التنمویــة 

  -:، وتضم الركائز الفرعیة التالیة 
وهي البیئة المؤسـسیة القانونیـة : لمؤسسات ا -١

 واإلطــــــار اإلداري الــــــذي یعمــــــل مــــــن خاللــــــه
 .األفراد والشركات

وتـــــضم الهیاكـــــل المترابطـــــة :لبنیـــــة التحتیـــــةا -٢
التـي تـوفر إطـار عمـل )  المرافق-الخدمات (

یـدعم الهیكــل الكلــي لتطــویر قطاعــات التنمیــة 
 .الالزمة لتشغیل المجتمعات

مجموعــة حلــول نظریــة : المنــاخ اإلقتــصادي -٣
ــــــي والعــــــالمي  ــــــصاد المحل تهــــــدف لفهــــــم اإلقت

 .ًوالعمل علي تطویر كال منهما وتكاملها
ـــــــــــــــیم  -٤ ـــــــــــــــصحة والتعل ـــــــــــــــاءة قطـــــــــــــــاعي ال كف

القطــــــــاعین األساســــــــیین للتنمیـــــــــة :األساســــــــي
علیهما تتوقـف قـوة األقـالیم ثـم الدولـة ونفوذهـا 

 . في النظام العالمي 
 

ـــــتم وهـــــي م ـــــي اإلســـــتثمار وی عتمـــــدة عل
ـــوم  ـــدما تق ـــزة عن ـــي هـــذه الركی ـــال إل اإلنتق
األقــالیم بتطــویر سیاســات التنمیــة بــشكل 
أكثـر كفـاءة وتحقیـق النتـائج المرجـوة مــن 
الركیـــزة أألولـــي ، وتـــضم الركـــائز الفرعیـــة 

  -:التالیة 
الدراسـات :التدریب والتعلیم مـدي الحیـاة - ٥

مـثالن وبرامج التدریب والدعم الفني اللـذین ی
القـــــــوة الدافعـــــــة للوصــــــــول إلـــــــي التنافــــــــسیة 

 . اإلقلیمیة
 كفـــاءة األســـواق :كفـــاءة ســـوق الـــسلع - ٦

وفعالیتها لظـروف العـرض والطلـب ، للتأكـد 
مــــــن إمكاینــــــة تــــــداولها بــــــشكل فعــــــال فــــــي 

 .األسواق المحلیة والعالمیة
 كفـاءة سـوق العمـل :كفاءة سوق العمـل - ٧

ومرونتـــــــة علـــــــي التعامـــــــل مـــــــع المتغیـــــــرات 
 .ة اإلقلیمیة والعالمیةاإلقتصادی

 حجــم الـــسوق القــائم مـــن :حجــم الـــسوق - ٨
حیث حجم المـدخالت اإلسـتثماریة واألوعیـة 

 .المالیة

یعــد اإلبــداع الركیـــزة األساســیة للوصـــول 
ــــز  ــــي متطــــور ومتمی ــــصاد معرف ــــي إقت إل
وخلـــق إنتاجیـــة مـــستدامة أكثـــر كفـــاءة ، 
وفــي هــذه الركیــزة تزیــد األجــور ویتحــسن 
مــستوي المعیشة،وتــضم الركــائز الفرعیــة 

 -:التالیة 
 األفكــــار الخالقــــة :االبــــداع /االبتكــــار  -٩

ــــــــدفع إلــــــــي إكتمــــــــال  والمختلفــــــــة التــــــــي ت
 .األعمال اإلقتصادیة 

االســــــــــــتعداد التقنــــــــــــي وتطبیــــــــــــق  -١٠
ـــي :التكنولوجیـــا الحدیثـــة قـــدرة األقـــالیم عل

تلبیـــــة إحتیاجـــــات األفـــــراد والمجتمـــــع مــــــن 
 .تكنولوجیا المعرفة واإلتصاالت المتقدمة

 قــدرة بیئــة :لألعمــال التطــور التجــاري - ١١
ــــــصادی ــــــي األعمــــــال اإلقت ة ومرونتهــــــا عل

 .قبول التطویر والتحدیث
 

 ]٢٨[ ركائز التنافسیة اإلقلیمیة) ١(شكل رقم 
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وكما تركز السیاسة اإلقتصادیة اإلقلیمیة والحكومة الحالیة على تعزیز اللبنات األساسیة للنمو داخل كل إقلیم 

  حیث تم تقییم مجموعة خصائص  وإستغالل نقاط القوة األصلیة للتركیز على تعزیز القاعدة اإلقتصادیة لألقالیم،
  -:محتملة لتنمیة األقالیم وتعزیز تنافسیتھا تمثلت في

ًفالموائمة بین ھذه كل ھذه الخصائص في إقلیم معین یطور إنتاجیة العمل ، ویوفر تسویقا أفضل لألنشطة وما 
  .تؤدیھ من تحسن في اإلطار المعیشي للحیاة وجودتھا

 نھا خطط طویلة األجل وشاملة تتعلق بتحقیق التوافق واإلنسجام بینتعرف بأ: فإستراتیجیات التنافسیة اإلقلیمیة 
البیئة التنافسیة وقدرة اإلدارة العلیا علي تحقیق األھداف ، من خالل التركیز علي قطاع اإلقتصاد والخدمات ، وفي 

  :]٨[ھذا اإلطار تشمل صیاغة اإلستراتیجیة التنافسیة اإلقلیمیة علي أربعة عوامل أساسیة
  .نقاط القوة والضعف -
 .الفرص والتھدیدات -
  .التوقعات اإلجتماعیة واإلقتصادیة  -
  .المشروعات التنمویة لإلقلیم -

كما ھناك العدید من الھیئات المتخصصة تسھم في 
تبني برامج وإستراتیجیات لتحسین القدرة التنافسیة 
علي المستوي القومي وعلي مستوي الوحدات 

ثال في كندا یسھم المجلس اإلقتصادیة، فعلي سبیل الم
الكندي للبحوث العلمیة واإلنسانیة في تحسین القدرة 
التنافسیة علي المستوي القومي من خالل وضع 
برامج وقواعد ومقاییس فعالة في مجاالت األنشطة 
المختلفة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة لتحسین 
. القدرة التنافسیة علي المستوي القومي واإلقلیمي

تحلیلي لتحسین التنافسیة اإلقلیمیة حیث یقدم إطار 
یتضمن ثالثة جوانب رئیسیة ، تتمثل في تحدید 
مصادر القوة والضعف للتعرف علي الفرص 
والتحدیات ، ورصد المشروعات المحققة للتنمیة 
القطاعیة بمستویاتھا المختلفة في كندا ، وركائز 

لسیاسات الالزمة التي یمكن للحكومة تطبیقھا لتحسین القدرة التنافسیة علي المستوي الدولي واإلقلیمي، وتحدید ا
  .]٩[القدرة التنافسیة لإلقلیم

 الدول المتقدمة عن تلك اإلستراتیجیات  كما أنھ ھناك دراسات میزت بین إستراتیجیات التنافسیة التي ترتكز علیھا
ً بتبني إستراتیجیات تعتمد جوھریا علي المیزة "بورتر"التي ترتكز علیھا الدول النامیة، فالدول المتقدمة یوصي 

                                                 
 
 

  )عوامل محركة (مرحلة النشأة -١
وتتمیز ھذه المرحلة بالدخل المنخفض 

 .لإلقلیم

  مرحلة نقل المعرفة-٢
ھي مرحلة تتمیز بالدخل المتوسط و

 .ستثمار یحركھا اإلو

  مرحلة خلق المعرفة-٣
وهي مرحلة تتمیز بوصـول اإلقلـیم إلـي 
مرحلــــة الــــدخل المرتفــــع وتعتمــــد هــــذه 

 .المرحلة علي اإلبتكار 

 ]29[ًمراحل التنافسیة اإلقلیمیة وفقا لبورتر) ٢(شكل رقم 

النقـــــل اإلســـــتراتیجي وتكنولوجیـــــا اإلتـــــصاالت والـــــربط  .١
  .الداخلي الجید

   .القدرة على إتخاذ القرار اإلستراتیجي .٢
  . التماسك اإلجتماعي .٣
ًمرافق معترف بها وطنیا ودولیا  .٤ ً.  
 .سمعة األبحاث المتقدمة والتطویر واإلبتكار .٥
 . سمعة لحوكمة فعالة وكفاءة للخدمات .٦
 

 .البنیة التحتیة والخدمات الثقافیة المتطورة  .٧
 .مجموعة واسعة من الخیارات السكنیة عالیة الجودة  .٨
 .سمعة للتمیز البیئي .٩

 .الرؤیة والقیادة والقدرة اإلستراتیجیة لصناع القرار .١٠
القــدرة علــي التطــویر واإلبتكــار فــي الــسلوك التنظیمــي  .١١

 .للمدن
  .لإلستثمارالحوافز المالیة المتاحة  .١٢

 

  

 فرص وتھدیدات
  

 نقاط قوي وضعف

توقعات اجتماعیة 
 واقتصادیة

مشروعات وأنشطة 
 استثماریة

 

 ةستراتجیإلا
 التنافسیة

مكونات اإلستراتیجیة التنافسیة) ٣(شكل رقم   
  عن صالح الرشیدبتصریف الباحث: المصدر

 البیئة الداخلیة البیئة الخارجیة
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التنافسیة للدولة ولیست المیزة النسبیة ، وأن مصدر ھذه المیزة ھو اإلبداع ولیس العوامل الطبیعیة ، أما بالنسبة 
 النامیة فیشیر إلي إتباع إستراتیجیات تنافسیة تركز علي األنشطة التنمویة لجذب اإلستثمارات والسعي  للدول
  -:]١٠[ق بركب التقدم التكنولوجي وتتمثل في اإلستراتیجیات التالیةللحا
 إستراتیجیة اإلستقرار١-٧

ًوتسمى أحیانا بإستراتیجیة النمو المحدود ، وھي 
أفضل البدائل اإلستراتیجیة  لألقالیم التنافسة 
ًالناجحة ، ووفقا لھذه اإلستراتیجیة  تسعى األقالیم 
لإلستمرار في التنافس ، من خالل التركیز على 
ما تقدمھ من أنشطة إقتصادیة وخدمات بھدف 

 .تعزیر وتحسین بیئتھا التنافسیة
  إستراتیجیة التمییز ٢-٧

تعتمد ھذه اإلستراتیجیة على تقدیم خدمات 
بمستویاتھا المختلفة ذات مستوي عالي باإلقلیم 

من أھم ًمما یجعلھ ممیزا عن األقالیم األخري ، و
 :مجاالت تحقیقھا ما یلي

  .التكنولوجيالتمییز على أساس التفوق  -
 .لیملسكان اإلقتقدیم خدمات توفیر والتمییز على أساس  -
  .التمییز في تحسین جودة الحیاة ورفع مستوي المعیشة لسكان اإلقلیم -
  إستراتیجیة التركیز٣-٧

معین من تعني ھذه اإلستراتیجیة التركیز على قطاع 
 وتعتمد ھذه اإلستراتیجیة على إفتراض قطاعات التنمیة ،

اإلقلیم علي خدمة عدد معین من أساسي وھو إمكانیة قیام 
وأنھ في حالة اإلتصال مع الوحدات ، األقالیم المجاورة

اإلقلیمیة فالبد من التمییز بین المنافسة بین ھذه الوحدات، 
حیث یتم اإلعتماد علي إقتصاد ھذه الوحدات والتي عرفت 

حیث أنھ یمكن ". محركات التنمیة اإلقلیمیة الناجحة"بإسم 
للشركات اإلختیار من بین مجموعة كبیرة ومتنوعة من 

الي فالوحدات اإلقلیمیة تتنافس في كیفیة جذب المواقع، وبالت
اإلستثمارات من خالل مجموع من القوانین المحفزة مثل 

واإلھتمام ..) تخفیضات ضریبیة، وتشجیعیة، وما إلى ذلك(
  .]١٠[...) جودة البنیة التحتیة ، والتعلیم ، وأنظمة قانونیة شفافة ، وما إلى ذلك(بـ

ًدولة الواحدة یكون مستمدا من كیفیة جذب اإلستثمارات والقوي العاملة للحفاظ علي فالتنافس بین األقالیم داخل ال
جاذبیتھا بھدف تحسین مستوى المعیشة ونوعیة الحیاة لسكان اإلقلیم ، من خالل زیادة الدخل والزیادة في معدالت 

ة اإلقتصادیة المحلیة الي تعمل علي واألداة الرئیسیة للمنافسة بین األقالیم ھو تطویر وتنفیذ أفكار التنمی. التوظیف
  . خلق بیئة عمل تولد القدرة علي تحسین الدخل ورفع مستوي المعیشة للسكان

ومما سبق یتضح أن التنافسة بین األقالیم ھي عملیة دینامیكیة تحتاج إلي التكیف مع التغیرات المستمرة، 
تالي من الضروري إعادة صیاغة األھداف التنمویة بإنتظام لتحقیق تنمیة مستمرة، والتي تتم من خالل جذب وبال

  .وتوطین المشاریع الناجحة
بدوره اإلستراتیجیات التنافسیة لألقالیم ، حیث بین أن اإلھتمام بالموارد المحلیة یساھم في تحقیق "بورتر"كما حلل 

عدالت الدخل الحقیقي للسكان ، وإزالة الفوارق المكانیة داخل اإلقلیم من جھة وبین الكفاءة اإلقتصادیة ، ورفع م
األقالیم األخري ، إضافة إلي قدرتة علي خلق قیمة مضافة من خالل تصمیم سیاسات تنمویة إقلیمیة حضریة ، 

   :]٣٢[تھدف إلي ریفیة وقطاعیة 
طورات الحدیثة للتخطیط اإلقلیمي المستدام مع خلق توازن اإلستخدام األفضل للموارد الحالیة والكامنة بفضل الت -

 .مع مكونات اإلقلیم التاریخیة والثقافیة والبیئیة األخري 
بناء أقطاب تكنولوجیة ، صناعیة ، سیاحیة  ، إستشفائیة ، تعلیمیة ، وغیرھا علي أساس التنوع والتكامل التنموي  -

 .نشطة التنمویةلخلق میزة تنافسیة لإلقلیم مع التركیز علي األ
                                                 

 
 

 

 االمكانات

 موارد طبیعیة

 موارد بشریة

 الموقع الجغرافي

  
تحلیل 

لإلستغالل 
 األمثل

  
مشروعات 
وانشطة 

استثماریة 
 رائدة

 تحسین جودة الحیاة

 اإلرتقاء بالفرد والمجتمع

 االنصاف وتكافؤ الفرص

 النتائج

 التمییز اإلقلیمي

نموذج التمییز اإلقلیمي) ٤(شكل رقم   
  عن عبدالسالم العدسبتصریف الباحث: المصدر

 

التركیز علي قطاع 
 محدد

اإلھتمام بالخدمات 
 والنبیة التحتیة

خدمات متمیز ة لتحسین مستوي المعیشة ونوعیة الحیاة 
 .إشباع حاجات ورغبات السكان للمواطنین ،

مكونات إستراتیجیة التركیز) ٥(شكل رقم   
  عن عبدالسالم العدسبتصریف الباحث: المصدر

 اإلقلیم الرائد

 قوانین محفزة لإلستثمار
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التركیز علي تعزیز البنیة التحتیة المادیة كوسائل النقل والبنیة التكنولوجیة اإلفتراضیة التي تسمح بإنسیابیة  -
وأدوت تحقیق المیزة )  التكوین المھني–الجامعات (المعلومات والمعارف واإلبتكارات من المؤسسات المعرفیة 

 ...). ، األقطاب البحثیة، العناقید الصناعیة(التنافسیة لإلقلیم 
 .تطویر رأس المال البشري لإلقلیم من الكفاءات لرفع تنافسیة اإلقلیم لإلسثمارات المحلیة والدولیة -
رفع كفاءة التخطیط الحضري وحل المشاكل المتعلقة بالمدن والمناطق الحضریة وفق أدبیات اإلقتصاد الحضري  -

 .الذي یعد أحد فروع اإلقتصاد اإلقلیمي
ي غرار منافسة المؤسسات فإن األقالیم المكانیة تسعي لجذب أفضل اإلستثمارات وإستغالل أفضل ما لدیھا من وعل

 كما أنھا تعتمد إمكانات وموارد لتوسیع أنشطتھا والتكیف مع البیئة اإلقتصادیة للمحافظة علي بقائھا وازدھارھا،
تمیزة ، من خالل اإلدارة الجیدة والمعرفة ، علي التوصل إلي إكتشاف وتطویر خدمات ذات خصائص فریدة وم

ومجموعة المھارات والتكنولوجیات والموارد التي تستیطیع اإلدارة تنسیقھا وإستثمارھا لتحقیق درجات أعلي من 
  .الكفاءة واإلنتاجیة 

 بین مما سبق یتضح مدي تعدد وتنوع مداخل وإستراتیجیات تحسین التنافسیة لألقالیم، حیث یوجد تباین واضح
األدبیات السابقة فیما یخص تلك اإلستراتیجیات ، والتوجد حتي األن قائمة تفصیلیة بإستراتیجیات التنافسیة 

وعلي ذلك یمكن القول بأن . اإلقلیمیة خاصة بإقلیم معین توضح أنواع وتصنیفات تلك اإلستراتیجیات
إستراتیجیة معینة، إذ تھتم بالرد علي اإلستراتیجیات التنافسیة تركز علي تحدید كیفیة وطرق تنفیذ مھمة 

 والثاني یرتبط بالبعد الزمني لتنفیذ اإلستراتیجیة ، األولحیث السؤال . یتم التنافس" كیف؟"و"متي؟"سؤالین 
  .یرتبط بموقع توطین المشروعات واألنشطة اإلستثماریة باإلقلیم

  نظریات التنافسیة اإلقلیمیة-٨
  -:تمثلت نظریات التنافسیة اإلقلیمیة في التالي

  
 نظریة إقتصادیات التنمیة ١-٨

تقلیدیة ، إنتقالیة ، منعدمة ، ناضجة ، عالیة : قسمت ھذا النظریة المجتمعات إلي خمس مراحل تطوریة 
اإلستھالك ، وكل مستوي مرحلي للتنمیة لھ خصائصھ الممیزه ، والتي تسمح لھ باإلنتقال إلي المستوي الالحق 

اریة في الحفاظ علي مستویات النمو المرتفعة من التنمیة ، ویجب لھذه النظریة إدماج القطاعات الفالحیة واإلستثم
 .مع اإلشارة إلي بعض الشروط المسبقة السیاسیة واإلجتماعیة المساعدة علي التنمیة 

 نظریة التجارة الجدیدة ٢-٨
ًتفرض نظریة التجارة وفقا إلعتبارات أھمھا أن عملیة التجارة تحدث فقط بین بلدین ذات عوامل تكنولوجیة 

إلي تفسیر كیف یمكن أن یكون للتجارة موقع بین بلدین أو إقلیمین متشابھین ، وكیفیة تشكیل مختلفة ووصلت 
 والثورة الصناعیة ، فقد ١٩ھیاكل اإلنتاج فیھا ، مما یخلق بدوره منتجات صناعیة متشابھة، ومع نھایة القرن 

 المیزة النسبیة كافیة لتفسیر التجارة سیطرت نوع من المنافسة البینیة بین صناعات اإلقلیم الواحد ، وبھذا لم تعد
 .الصناعیة البینیة 

  نظریة النمو الحضري٣-٨
م، وھي عبارة عن نظرة إقتصادیة وإجتماعیة مؤثرة ١٩٦٩ نظریة النمو الحضري عام  JANE JACOBSقدم 

اإلقتصادیات حیث تبني فكرة أن بعض األقالیم الحضریة ھي التي تشكل المنظومة اإلقتصادیة الفعلیة ، ولیست 
الوطنیة ككل، وأكد أن األقالیم بإمكانھا خلق الثروة وتراكمھا ، من خالل تبادل المعارف بین المؤسسات والخبراء 
اإلقتصادیین داخل حدود اإلقلیم ، كما أن األنظمة الحضریة أو التجمعات الحضریة تحد من التكالیف وتعزز 

ًقتصادیا الحضریة تحدیدا ، حیث أن األنظمة الحضریة دعمت التعاون الذي یساھم في خلق فرص إبتكاریة لإل
بدراسات بینت أن التنوع في اإلقتصاد اإلقلیمي مرتبط بمعدالت نمو عالیة ، وقد عادت ھذه النظریة للظھور تحت 

  .]٣٠[ "جغرافیا المواھب "مسمي 
ا ما یھتم باألقالیم العقدیة والمدن م ظھرت بحوث تعالج العلوم اإلقلیمیة خاصة منھ١٩٩٠ًوابتدءا من التسعینات 

الظھیرة ودراسة العوامل المؤثرة علي تنافسیتھا ، فإن التنافسیة اإلقلیمیة تركز علي مختلف أدوات التحلیل المكاني 
ً إذا فھي آلیة .]٣١[ًالتي تعتمد أساسا علي الحصول علي المعلومة ومواكبتھا وتكییفھا مع متطلبات التنمیة المستدامة 

مسبقة لرصد مستقبل األقالیم ، من أجل تثمین الفرص التنافسیة الحالیة والممكنة للنمو مع تعزیز نمط الحیاة التي 
  .تراعي تحدیات التنمیة المستدامة

ًوبناء علي ماسبق یتضح أن األقالیم داخل الدولة الواحدة یمكن أن تحتل مركزا متقدما بین األقالیم األخري  ً ً
لجاذبة لإلستثمار، فجذب اإلستثمارت لألقالیم والتي تنتقل معھا التكنولوجیا الحدیثة ، ماھي اإلجھود رامیة لرفع ا
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الكفاءة اإلقتصادیة والمستوي التنموي لھذه األقالیم ، وبذلك تعتبر األقالیم قاطرة للتنمیة مما تعمل علي تحقیق 
  .وتنافسیتھا علي المستوي العالميالعدالة في توفیر فرص التنمیة للدولة بأكملھا 

  
  النتائج البحثیة-٩

 -:خلصت نتائج البحث إلي التالي
ًتم الوصول إلي مفھوم واضح ومحدد للتنافسیة اإلقلیمیة من وجھة نظر عمرانیة تمھیدا إلجراء الدراسات البحثیة  §

 .المتعلقة بھذا الموضوع فیما بعد
وضعت المفوضیة األوروبیة أحد عشر ركیزة  للتنافسیة اإلقلیمیة، بحیث تمثل كل ركیزة من الركائز األساسیة  §

التنمیة المعنیة بھا ، وال یمكن ان ینتقل اإلقلیم من ركیزة إلي الركیزة التالیة دون تحقیق السابقة ، مجمعة في ثالث 
وترتبط ھذه المجموعات الثالث مع ) المتطلبات األساسیة-اءة  محفزات الكف-اإلبتكار(مجموعات رئیسیة تمثلت في 

بعضھا بروابط قویة، للنمو داخل كل إقلیم وإستغالل نقاط القوة األصلیة للتركیز على تعزیز القاعدة اإلقتصادیة 
 .لألقالیم
إقلیم أن تشكل ال توجد إستراتیجیات تنافسیة مشتركة یمكن تطبیقھا على جمیع األقالیم، وبالتالي ینبغي لكل  §

  .اإلستراتیجیة الفریدة لزیادة قدرة اإلقلیم التنافسیة
من أفضل البدائل اإلستراتیجیة لنجاح التنافسیة األقلیمیة ھي إستراتیجیة اإلستقرار، حیث تسعى األقالیم  §

ة وخدمات ًلإلستمرار وفقا لھذه اإلستراتیجیة في التنافس ، من خالل التركیز على ما تقدمھ من أنشطة إقتصادی
أن جذب اإلستثمارت لألقالیم داخل الدولة الواحدة یجعلھا تحتل بھدف تعزیر وتحسین بیئتھا التنافسیة ، حیث 

مراكز متقدمة بین األقالیم ، مما تجعلھا قاطرة للتنمیة ، وبالتالي تعمل علي تحقیق العدالة في توفیر فرص التنمیة 
 .لعالميللدولة بأكملھا وتنافسیتھا علي المستوي ا

كما أن اإلقلیم التنافسي الناجح یعتمد علي قاعدة إقتصادیة متنوعة وقوة عاملة مؤھلة ومدربة علي الفنون  §
اإلبتكاریة ، وخدمات ذات تكنولوجیا عالیة وروابط قویة للمؤسسات القائمة علي المعرفة والتكنولوجیا ، وبنیة 

 . المبنیة تحیتة متطورة وحدیثة وجودة عالیة للبیئة العمرانیة
  

  التوصیات- ١٠
عقد دورات وورش عمل مع قادة المحلیات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتفعیل المخططات التنمیة  -

 بما یؤدي الي زیادة أستدامة التنمیة وتحقیق التنافسیھ بھذه اإلقلیمیة إلستغالل الموارد والمقومات بكل إقلیم،
  .األقالیم 

تكوین شبكة من الھیئات المتخصصة للتنافسیة اإلقلیمیة تسھم في تبني برامج وإستراتیجیات وسیاسات لتحسین  -
وتقییمھا خالل فترات زمنیة محددة . القدرة التنافسیة علي المستوي القومي وعلي مستوي الوحدات اإلقتصادیة

 .لإلنتقال بمصر من الدول النامیة إلي صفاف الدول المقدمة
ل دور التنافسیة اإلقلیمیة وربطھا بخطط التنمیة اإلقلیمیة ، من خالل وضع إستراتیجیات وسیاسات وآلیات تفعی -

 . لتحسین تنافسیة األقالیم واإلرتقاء بتنمیتھا
البد من ربط موضوع التنافسیة اإلقلیمیة بالبحوث المتعلقة بالتنمیة اإلقلیمیة علي المستوي المحلي واإلقلیمي  -

 .والقومي
  
  الھوامش-١١
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