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  اايي  شئ.  ررككجغرراافيیا  االددررااساتت  االتنموويیة  :  بددوونن  ت

ووضعتت  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  االجدديیدد  :  بيینما  كانتت  ااهھھھدداافف  االتنميیة  اااللفيیة  تبحثث  عنن  االتقلصص  ,  االمقددمة  
ستمررةة  وو  ااالستثناءااتت    ررككمنن  ااالهھھھدداافف  بددوونن  اانن  تت يیة  االم يیاتت  االجغررااف يیقق  يیكشفف  ااالوولوو اايي  شئ.  هھھھذذاا  االتعل

ستثناءاا  تحصيینيیا  .  حيیثث   لررااهھھھنن  اا االتي  تظظهھرر  في  بحثث  ددررااساتت  االتنميیة  وو  بعضض  االمسبباتت  .يیمثلل  االووضع  اا
يیة  علي  ضمانن  عددمم  ترركك  اايي  شئ    ةاالبحثيی  مووعةيیعملل  االتحوولل  االبحثي  ,  وو  االمج لددعمم  عمل لددليیلل   قدديیمم  اا .  وو  ت

مع  اارر  صنع  االقرر شي   علل,  بالتما جددةة  بالف االعاددلة  وو  االشاملة  يیتططلبب  حددووثث  اانعكاسس  باررزز  لالستثناءااتت  االمتوواا
يیة   هھھھدداافف  االتنم نامج  اا ااالبتكارر  وو  ااالبددااعع  في  كيیفيیة  تووجيیهھ  االمجتمع  االبحثي  للتحددثث  عنن  االفجووااتت  وو  ددعمم    برر

نا  االمستدداامة  االشاملل  .  االقيیاددةة  االنظظرريیة  وو  االددليیلل  سيیكوونانن  ااالساسس  االذذيي  سيیحوولل  وو  يیبدد ااذذاا    –لل  بحثنا  وو  ااددااررت
  االتفتنا  لالمرر  ,  كمجمووعة  باحثيینن.  

  :  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  ,  ددررااساتت  االتنميیة  ,  االتنميیة  االعالميیة  ,  جغرراافيیة  االتنميیة.  االكلماتت  االررئيیسيیة

	  

)  اال__ي  االتغيی__رر  االب__اررزز  ف__ي  مماررس__ة  االتنميی__ة  .  عل__ي  عك__سس  ااهھھھ__دداافف  SDGsتش__يیرر  ااهھھھ__دداافف  االتنميی__ة  االمس__تدداامة  (
غاء  MDGsاااللفيیة  (االتنميیة   لي  ااالل ستدداامة  اا يیة  االم هھھھدداافف  االتنم )  ,  وو  االتي  تهھددفف  الحددااثث  تقلصاتت,  تهھددفف  اا
حدديیا.  االتامم.   يیدداا  وو  ت مرراا  حم حيیثث  هھھھناكك  ااتفاقيیة  جدديیددةة  جرريیئة  تهھددفف  االي  عددمم  ترركك  اايي  شئ.  يیمثلل  االبررنامج  اا

يیقق  ااالهھھھدداافف  االططمووحة.   حرركك  لالمامم  لتحق   2017نددووةة    فيوو  سيیتططلبب  ووجوودد  ااستثمارراا  وو  مجهھوودداا  هھھھاما  للت
ما   يیة  فيی في  االتنم لفف   االتي  تناوولتت  ددررااساتت  االتنميیة  كشفتت  بعضض  االمووضووعاتت  االخاصة  ما  هھھھوو  جدديیدد  وو  مخت
يیتعل__قق  بس__يیاقق  ااهھھھ__دداافف  االتنميی__ة  االمس__تدداامة,  وو  االت__ي  ااظظهھ__ررتت  االمووض__ووعاتت  االهھام__ة  مث__لل  تل__كك  االمووض__ووعاتت  

بددوونن  اانن  االمررتبططة  بالبيیاناتت  ,  وو  االحاالتت  االهھشة  وو  االمنصفة.  نشعرر  بووجوودد  تحدديیاتت  كبيیررةة   باحثيینن   تووااجهھ  اال
عمم   لوونن  علي  دد هھا,  يیعم شارركيینن  فيی باحثيینن  االم يیة  ,  وو  مجمووعة  اال ساتت  االتنم نكتشفف  ماهھھھيیة:  نططاقق  بحثث  ددرراا
بررن__امج  "ع__ددمم  ت__رركك  اايي  ش__ئ".  وو  لق__دد  ااتفقن__ا  عل__ي  اانن  بح__ثث  ددررااس__اتت  االتنميی__ة  يیفض__لل  وو  يیهھم__لل  االمن__اططقق  

تاتت.  وو  ال  ن حددووثث  االتفاوو يیة   هھا  ااحتمال تي  ب يیاررااتت  االجغرراافيیة  في  االعالمم  ,  اال جة  ااالخت لكك  نتيی كوونن  ذذ قدد  اانن  يی عت
لقق  االشخصيیة,  لكنهھ  تأثيیرر  االقررااررتت  االمشترركة  لمجمووعة  االباحثيینن.   ما  يیتع تاتت  فيی يیؤؤدديي  ذذلكك  االي  حددووثث  تفاوو

ناططقق   تارروونن  م باحثيینن  يیخ ما  يیجعلل  اال شافف   نا  باكت كذذاا,  قم كررااررهه.  هھھھ يیة  ت نهھ  وو  كيیف بمووضووعع  االبحثث  ,  وو  مكا
منن  ضمانن  االبحثث,  وو  سببب  االمشاكلل  االتي  قدد  تظظهھرر  وو  ططبيیعت باحثيینن   هھا.  قمنا  باستنتاجج  اانن  تمكنن  مجمووعة  اال

ح__وولل  ااهھھھميی__ة    –اانن  نش__اططنا  االتجميیع__ي  يی__ددعمم  االسيیاس__ة  االعاددل__ة  وو  االمماررس__ة  االش__املة  ,  يیتططل__بب  تغيی__رراا  هھھھام__ا  
  االتناقصص  االذذيي  تحددثهھ  ااهھھھدداافف  االتنميیة  اااللفيیة  ووصووال  االي  اااللغاء  االذذيي  تحددثهھ  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة.

االتنميی__ة  االمس__تدداامة  وو  بررن__امج  "  ع__ددمم  ت__رركك  اايي  ش__ئ"  ,  ااددرركن__ا  اانن  ااهھھھ__دداافف  االتنميی__ة    بيینم__ا  نق__وومم  ب__ددعمم  ااهھھھ__دداافف
حدديیا  .   ثلل  ت سهھا  تم ناككاالمستدداامة  نف صدد  ,  وو    17    حيیثث  هھھھ ماال    230هھھھددفف  وو    169مق لوونن  ااحت يیاسس  يیمث مق

االعل__وومم  مجل__سس  ااهھھھ__دداافف  االتنميی__ة  اااللفيی__ة.  وو  ططبق__ا  لالع__اددةة  تك__رراارر  عمليی__ة  ااتخ__اذذ  االق__رراارر  االت__ي  تم__تت  بووااس__ططة  
ثرر  االعالمي   يیدد,  وو  ااك شكلل  ج وو  مجلسس  االعلوومم  ااالجتماعيیة  االعالميیة  فانن  ااقلل  منن  ثلثث  ااالهھھھدداافف  يیتمم  تططوويیررهھھھا  ب

با   يیدداا  ااددقق  وو  تقرريی لي  تحدد تاجج  اا يیرراا.    50منن  االنصفف  يیح جالل  يیتططلبب  عمال  كب حيینن  اانن  االمؤؤشررااتت  وو  م في  
عملل  علي  االمررااقبة  قاما  بتقدديیمم  ووضووحا  كبيیرراا  ,  فانن  االمقايیيیسس  ااستمررتت  في  اانقاصص  هھھھذذاا  االووضووحح  وو  االكثيیرر  

مة   قدد  تفضلل  قيی فة   يیة  االتكل يیة.  حيیثث  اانن  ظظهھوورر  فاعل يیة  اااللف هھھھدداافف  االتنم في  اا حددثث   ما   ااحددااثث  تناقصاتت,  ك
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االم__الل  عل__ي  حس__ابب  حق__ووقق  ااالنس__انن,  وو  االعدداال__ة  وو  ااالحتيی__اجج  ااالكب__رر.  ل__ذذلكك  ,  ف__انن  تل__كك  االمقال__ة  ال  تتن__اوولل  
بالترركيیزز  علي  ررؤؤ نا   لكك,  قم منن  ذذ بددال   ستدداامة.  وو   يیة  مووااصفاتت  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االم هھھھدداافف  االتنم كررةة  اا يیة  وو  ف

االمس__تدداامة  ,  م__نن  حيی__ثث  ع__ددمم  ت__رركك  اايي  ش__ئ,  وو  ووض__ع  بح__ثث  ددررااس__اتت  االتنميی__ة  ض__منن  س__يیاقق  االمحاددث__ة  وو  
  االمناقشة.

ال  يیأتي  ددعمم  االتنميیة  دداائما  ووفقا  لالحتيیاجج  ,  حيیثث  تتأثرر  االمساعددااتت  بالمووضووعاتت  االسيیاسيیة  وو  ااالستررااتيیجيیة  
لددوولل  وو  وو  اايیضا  علي  االتووااصلل  االتارريیخي  وو  االتجارريي.  وو  يیمكنن   اانن  تصبح  االنتيیجة  هھھھوو  ااهھھھمالل  ااالشخاصص  وو  اا

منن   يیدد   تأثرر  بالعدد تي  ت قرراارر  اال خاذذ  اال يیة  اات قا  لعمل االمناططقق  ذذااتت  ااالحتيیاجج  االشدديیدد,  ااوو  تموويیلهھا  بنسبة  ضئيیلة  ووف
ال  يیتمم  فيیهھ  تحدديیدد    االعووااملل  ااالخرريي.  بشكلل  مماثلل,  في  االووااقع  االبحثي  يیستمرر  االمتبررعيینن  بتموويیلل  االبحثث  االذذيي

كب__رر  بش__كلل  ااساس__ي.  باعتب__ارر  ااج__ررااء  االبح__ثث  ووفق__ا  للتغيی__رر  االمن__اخي.  هھھھن__اكك  االعدديی__دد  م__نن  اام__اكنن  ااالحتيی__اجج  ااال
ضعيیفة,   االمتبررعيینن  ال  يیفضلوونن  االددوولل  االتي  خاضتت  االكثيیرر  منن  نقاطط  االضعفف  وو  ااالززماتت  ذذااتت  ااالستجابة  اال

لددوولي  ( ,  )2016بلل  تتمم  عمليیة  ااتخاذذ  االقرراارر  بووااسططة  االرروواابطط  االسيیاسيیة  وو  االتارريیخيیة.  ططبقا  لتصنيیفف  االبنكك  اا
منن   ثرر   لددخلل  االمتووسطط  ااك لددوولل  ذذااتت  اا حددةة  يیفضلل  اا كة  االمت فانن  شبكة  معلووماتت  االتنميیة  وو  مناخخ  تموويیلل  االممل
اال__ددوولل  ذذااتت  اال__ددخلل  االم__نخفضض.  ت__مم  ااددااررةة  مب__اددررةة  االبح__ثث  االتكيیف__ي  االمتع__اوونن  ف__ي  اافرريیقيی__ا  وو  ااس__يیا  ,  بووااس__ططة  

س لددخلل  االمتوو لددوولل  ذذااتت  اا موويیال  ل ضا  ت قددمم  اايی يیة  وو   يیة  االعالم حثث  االتنم لددوولل  ذذااتت  مرركزز  كندداا  لب منن  اا بددال   طط  
جدد   ماكنن  توواا تأثرر  با لكك  يی كنن  ذذ حثث  ,  وو  ل يیامم  بالب ماكنن  االق حددددوونن  اا بررعيینن  ال  يی االددخلل  االمنخفضض.  هھھھؤؤالء  االمت
قددررةة  ااالقلل  وو   لددوولل  ذذااتت  االم صبح  اا هھھھوو  اانن  ت يیلل   لة  االتموو االفررصص  ااالكبرر  للباحثيینن.  وو  نتيیجة  هھھھذذاا  ااالهھھھمالل  وو  ق

  ااالخرريي.نقاطط  االضعفف  ااالكبرر  ااكثرر  ااهھھھماال  وو  تجاهھھھال  ,  منن  االددوولل  

حثث    –االططبيیعة  االسيیاسيیة  لتموويیلل  االتنميیة  ااحيیانا  تصبح   عة  االب هھا  ططبيی ما  فيی سيیططررةة  وو  حتي  –ب عنن  اال خاررجة  
حثث   يیلل  االب يیة  تموو في  عمل لددوولل   يیهھ  اا تأثيیرر  باحثي  ددررااساتت  االتنميیة.  باستثناء  ذذلكك  ,  ما  االنططاقق  االذذيي  يیستبعدد  ف

يیة    6)  بتحدديیدد  1981.  قامم  تشامبررزز  (  وواالمتووااجددةة  في  االبحثث  بشكلل  مووسع؟ منن  االتحيیززااتت  في  "  ززيیاررةة  االتنم
يیة  تحيیزز  اا  كما  يیلي  :وو  هھھھمم  االرريیفيیة  االمنظظمة",  حيیثث  تتووااجدد  ااقلل  االرروواابطط  ما  بيینن  عمليیة  االتنميیة  وو  االفقرر  ,   مكان

يیزز  االووصوولل لكك  االتحيیززااتت  تم يیة.  ت سيیة  وو  ااالحتررااف ,  االمشررووعع,  االشخصص,  مووسمم  االجفافف,االتحيیززااتت  االددبلووما
ذذااتت  االمجالل  االووحيیدد  االذذيي  يیساهھھھمم  في  سووء  فهھمم  االووااقع  تنموويي"  ,  االسائح  البشكلل  سلبي  ااحترراافيیة  االتنميیة  ,  "  ك

حددددةة  حيیثث  يیقوومم  بالقليیلل  منناالرريیفي. يیة  م ناوولل  منططقة  بحث نددما  يیت شابب  صغيیرر,  ع حثث   مالل  ,  كبا (تحيیزز  ااالهھھھ
الززدديی__ادد  س__معتهھ  ب__يینن  ززم__الؤؤهه.  وو  كم__ا  س__نناقشش  باالس__فلل,  ق__دد  يی__ؤؤدديي  ذذل__كك  اال__ي  ح__ددووثث  ,  كنتيیج__ة    االمش__ررووعع)

بحث__ي  مح__دددد  ااوو  نق__اشش  معيینن(مث__لل  ااجهھ__ززةة  االتموويی__لل  ,  االتش__كيیلل  االسيیاس__ي  وو  س__ووء  ووص__فف  ززاائ__دد  ف__ي  مج__الل  
  تخصيیصص  االموواارردد  ااالخرريي).

النن  ااهھھھ__دداافف  االتنميی__ة  االمس__تدداامة  تتططل__بب  تح__وولل  ف__ي  مماررس__ة  االتنميی__ة  ,  قمن__ا  بمناقش__ة  اانن  مجمووع__ة  ددررااس__اتت  
ااح__ددااثث    االتنميی__ة  ,  مث__ا  االب__احثيینن,  يیج__بب  اانن  ت__نعكسس  بش__كلل  فع__الل  عل__ي  االططرريیق__ة  االت__ي  ق__دد  تس__اهھھھمم  بهھ__ا  ف__ي

االتفاووت__اتت,  وو  ت__ووجيیهھهھمم  ,  حت__ي  ال  تعم__لل  ااالختيی__اررااتت  االمجمع__ة  عل__ي  حص__رر  االش__مووليیة  االت__ي  تهھ__ددفف  ااهھھھ__دداافف  
هھھھاتت   ثلل,  ااتجا يیة  (م شاطط  االتنم قع  ظظهھوورر  ن هھتمم  بموو جددلي  ال  يی قالل  اال هھھھذذاا  االم هھا.   لي  ااززاالت ستدداامة  اا يیة  االم االتنم

كانن  اال قع  االم هھتمم  بموو نهھ  يی لكك,  اا منن  ذذ ساتت  نشاطط  وو  تددفقق  االتنميیة  االعالمي).  بددال   يیهھ  ددرراا مي  حيیثث  تظظهھرر  ف عل
لي   ما    50االتنميیة  مهھملة  وو  مرركززةة.  وو  الجلل  االحصوولل  علي  ددليیلل  للمناقشاتت,  قمنا  بتحليیلل  بيیاناتت  تررجع  اا عا

يیة  (2014-1964مضتت  ( ساتت  االتنم جالل  JDS)  منن  صحيیفة  ددرراا في  م مة   شووررااتت  االدداائ برر  االمن حدد  ااك )  ,  اا
ست ساططة.  وو  اا يیتمم  بب نا   يیلل  بيیانات يیع  وو  تحل كانن  تجم صة  خددمنااالتنميیة.  وو   يیة    من ساتت  االتنم شرر  صحيیفة  ددرراا نا

للل      للبحثث  عنن  االددوولل  ,  وو  جددوولتهھمم  علي  ااساسس  سنوويي. نهھ  ال  يیح هھھھوو  اا فررعع   هھذذاا  اال صة  ب ااحدد  ااهھھھمم  االقيیوودد  االخا
نا   لة.  وو  قم كلل  مقا في   مررااتت  تكررااررهھھھا   االسيیاقق  االذذيي  تتووااجدد  فيیهھ  االعناصرر  وو  االكلماتت  ااالساسيیة,  وو  ال  حتي  

ساتت  بعررضض  االنتائج  كططرريیقة  للنقاشش  حوولل  االتف حثث  ددرراا لذذيي  يیحتوويي  علي  ب حثث  اا في  االب يیة   تاتت  االجغررااف اوو
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في   شاططا   ثرر  ن صبحوواا  ااك االتنميیة  وو  كططرريیقة  لتشجيیع  االحوواارر  حوولل  مدديي  ااحتيیاجج  مجمووعة  االباحثيینن  االي  اانن  يی
ليیال   برر  تح لكك  يیعت قة  علي  اانن  ذذ قمم  بالمووااف لمم  ن نة.   يیاررااتت  االمتعاوو عنن  ااالخت نتج   تي  ت تاتت  اال تناوولل  تلكك  االتفاوو

فع__لل  ااالخ__رروونن.  ل__ذذلكك,  س__اهھھھمنا  ف__ي  االمحاددث__اتت  االت__ي  تناوول__تت  ااالن__ددماجج  وو  ااالس__تثناء  نظظاميی__ا  للمج__الل,  كم__ا  
االجغررااف__ي  م__ع  ووج__وودد  االهھ__ددفف  باالنض__مامم  اال__ي  االح__وواارر  اال__ذذيي  يیتن__اوولل  م__دديي  اامكانيی__ة  تأكيی__دد  ب__احثي  مجمووع__ة  

	ددررااساتت  االتنميیة  االعالميیة  لعملنا  االتعاووني  االمجمع  وو  االذذيي  يیجسدد  فكررةة  عددمم  ترركك  اايي  شئ.  

  

  ة  وو  عددمم  ترركك  اايي  شئ  :بحثث  ددررااساتت  االتنميی  

,  فهھن__اكك  تفاووت__اتت  ف__ي  بح__ثث  جغرراافيی__ة  االم__اددةة  االعلميی__ة  االخاص__ة  بجغرراافيی__ة  ددررااس__اتت  االتنميی__ة  كم__ا  ت__مم  تعرريی__فف
فة  1وو  نفسس  االشئ  حجثث  في  تحليیلنا  (االجددوولل  –االتنميیة   ).  قمنا  بتحدديیدد  اارربعة  عووااملل  تؤؤثرر  علي  بؤؤررةة  االمعرر

ملل   لكك  االعوواا منن  اانن  ت االجغرراافيیة  في  بحثث  ددررااساتت  االتنميیة  :االتووااصلل  ,  االسكانن,  االلغة  وو  االعالقاتت  .  بالررغمم  
نا    تعملل  علي  تسرريیع  االحوواارر  االهھامم  في  ضووء  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  وو  بررنامج  "  عددمم  ترركك شئ",  فان اايي  

سببب  وو   كانن  وو   سرر  م نددرركك  بشكلل  كاملل  اانهھ  ال  يیووجدد  عاملل  منفرردد  وو  ال  مجمووعة  منن  االعووااملل  االمبسططة  ستف
  تووقيیتت  حددووثث  بحثث  ددررااساتت  االتنميیة.  

(باسDDDDتثناء  منططقDDDDة  االتعDDDDاوونن  وو  االتططDDDDوويیرر    2014  –  1964)  :  تكDDDDرراارر  االDDDDددوولل  االمDDDDذذكووررةة  ,  1االجDDDDددوولل  (
  ااالقتصادديي)

#  (االمتووسطط  في  حالة    خيیررةةاالمررجعيیة  ااال  #  ااالكثرر  مررجعيیة
  االتجميیع)

  8  بووتانن  1248  االهھندد
  )11(396  )35ددوولل  االجززرر  االصغيیررةة  االناميیة  (  661  االصيینن
  11  جمهھوورريیة  سلووفاكك  586  االبررااززيیلل
  12  بررووني  دداارر  االسالمم  572  االمكسيیكك
  )14(195  )14ددوولل  ااالتحادد  االسووفيیتي  االسابقق  (  484  كيینيیا

  15  سوورريینامم  443  اانددوونيیسيیا
  16  جمهھوورريیة  االكوونغوو  395  االفلبيینن
  16  جيیبووتي  389  باكستانن
  19  غيینيیا  ااالستوواائيیة  386  غيینيیا
  24  كوورريیا  االجنووبيیة  383  تتنززاانيیا
  25  بيیليیزز  369  تشيیلي
  )26(130  )5ددوولل  االتعاوونن  االخليیجي  (  359  بنجالدديیشش
  29  أألبانيیا  357  جنووبب  اافرريیقيیا
  36  اارريیترريیا  346  نيیجيیرريیا
  36  االيیمنن  317  بيیرروو

  37  جمهھوورريیة  اافرريیقيیا  االووسططي  315  ااالررجنتيینن
  

بؤؤررةة  االجغررااف  1اانن  االهھددفف  منن  تمثيیلل  االبيیاناتت  في  االجددوولل  ررقمم   ططاقق  اال ساتت  هھھھوو  تووضيیح  ن حثث  ددرراا في  ب يیة  
ستثناءااتهھا.االتنميیة  ,  حيیثث  ت هھا    بررزز  ااالوولوويیاتت  االجغرراافيیة  وو  اا لوو  اان حددةة,  وو   قطط  صحيیفة  وواا تائج  ف ووتعكسس  االن

تائج   نا  علي  االن قدد  رركزز هھا.  ل يیتمم  تعميیم جبب  اانن   منن  ااكبرر  االصحفف  االدداائمة  وو  ااكثررهھھھا  تأثيیرراا  ,  وو  تلكك  االنتائج  يی
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لي    –للتووصلل  االي  االتحدديي  وو  لتحفيیزز  حددووثث  ااالنعكاسس  االباررزز   باالخصص  ااذذاا  كانتت  مجمووعة  االبحثث  تهھددفف  اا
	  االقيیامم  بددوورر  ددااعمم  في  عمليیة  االتحوولل  تجاهه  عددمم  ترركك  اايي  شئ.  

  

  اامكانيیة  االووصوولل  :  

باحثيینن   سي  لل تاحح  االسيیا ثلل,  ااالنف حثث  (م قددررةة  علي  ااددااررةة  االب منن  اال كلل   مج  ل عنن  دد باررةة   اامكانيیة  االووصوولل  ع
لبح__ثث  ف__ي  بيیئ__ة  آآمن__ة  ,  وو  االحص__وولل  عل__ي  ااالجان__بب)  وو  ددررج__ة  ااالم__انن  (  مث__لل,  ق__ددررةة  االب__احثيینن  عل__ي  ااددااررةة  اا

تررحح    لبحثث,  تظظهھرر  قائمةوو  مثبطط  لاالموواافقة  لفعلل  ذذلكك).  كعاملل  مساعدد   باقلل  االددوولل  ذذكرراا  في  بحثث  االتنميیة  لتق
مة   لكك  االقائ منن  ت يیابب   فانن  االغ بانن  يیكوونن  ذذلكك  هھھھوو  االعاملل  االررئيیسي  للتأثيیرر  علي  مكانن  حددووثث  االبحثث.  لذذلكك  ,  

صوومالل,    –لووحيیدد  االمتضمنن  اايیضا  يیقتررحح  اانن  ذذلكك  ال  يیعتبرر  االعاملل  اا ستانن  وو  اال ثلل  اافغان لددوولل  م يیابب  اا ثلل  غ م
كوونن  ضعفف   عا  يیمتل هھمم  تبا مدديي  ,حيیثث  اان يیدد  اال قا  بع حيیثث  اانن  ددررجة  ااالمانن  االالززمم  الجررااء  االبحثث  يیعتبرر  عائ

,  االبلدد  االتي  تحددتت  اانعدداامم  ااالستقرراارر  علي  االمدديي  االططوويیلل  بشكلل  مشابهھ.  كعائقق  ,  فانن  نقصص  االعدددد  حتي  االيیمنن
ظظرر  اامكانيیة  االووصوولل   قددمم  ووجهھة  ن ضا  يی ساعدد  اايی ملل  م في  ,  وو  كعا مالل  االجغرراا عضض  ااالهھھھ يیساعدد  في  تفسيیرر  ب

ح__وولل  س__ببب  ااكتس__ابب  اال__ددوولل  ااالكث__رر  بحث__ا  االكثيی__رر  م__نن  ااالهھھھتم__امم  م__نن  خ__اللل  مجمووع__ة  االبح__ثث  االمتعاوون__ة.  
لة   مددةة  علي  هھھھيیك يیة  االمعت ناططقق  االجغررااف مامم  بالم ضا  ااهھھھت ناكك  اايی يیة  ,  فهھ يیة  االووصوولل  االمادد باالضافة  االي  اامكان

تي  ووضع  االنظظرريیاتت.    االبحثث  وو يیاتت  اال بررززتت  االنظظرر قدد   ندد,  حيیثث   في  االهھ تمم   مثالل  عنن  هھھھذذاا  هھھھوو  االبحثث  االذذيي  
لة. تررةة  ططوويی عة  ف ضا  اانن    تناوولتت  االنووعع  وو  االتصنيیفف  ,  وو  ااثيیووبيیا  ,  حيیثث  ااستغررقق  االعملل  علي  االمجا كنن  اايی يیم

يیزز  يیتمم  فهھمم  االبحثث  االمستمرر  في  تلكك  االددوولل  كططررقق  للتصدديیقق  وو  تعدديیلل  تلكك  االنظظرريیاتت,  االسببب  االمحصنن  لل تح
	االخاصص  بالمناططقق  االمشهھووررةة  في  االددررااسة  االذذيي  ااووضحهھ  تشامبررزز.  

  

  االسكانن  :

لددوولل   ثرر  اا بيینن  ااك منن   ضا   منهھمم  اايی يیة   يیة  ,  ثمان ساتت  االتنم حثث  ددرراا في  ب يیة   لة  االمررجع منن  االخمسة  عشرر  ددوو
س__كانا.  م__نن  االمتووق__ع  ظظهھ__وورر  ااهھھھتم__امم  االبح__ثث  بال__ددوولل  ااالعل__ي  نس__بة  س__كانيیة,  حيی__ثث  اانن  هھھھ__ذذاا  االبح__ثث  يیمك__نن  اانن  

يی عبب  ددوورراا  جغررااف سيیا    –ا  يیعررضض  ااعدداادد  كبيیررةة  لالشخاصص  النن  االددوولل  ذذااتت  االكثافة  االسكانيیة  االمررتفعهھ  تل سيیا
يیا  هھھھاما  مع  ااقتصادديیاتهھا  االضخمة  االملحقة  بهھا.   االددوولل  االتي  ال  تنددررجج  للكثافة  االسكانيیة  هھھھي  كيینيیا  ,  غانا,  تنززاان

لددوولل   ليیسس  ضمنن  اا كنن   ,  تشيیلي  ,  جنووبب  اافرريیقيیا,  بيیرروو,  وو  ااالررجنتيینن  ,  وو  االتي  تمم  ذذكررهھھھا  بشكلل  متكرررر  وو  ل
ما  ااالكثرر  كثافة  سكانيیة  (  ااالخذذ  في  ااالعتبارر  غيیابب  االددوولل  م مة  ).  وو  ك منن  االقائ نامم  وو  مصرر   ثلل  ااثيیووبيیا  ,  فيیت

هھا  ااالعلي   ضة  لكن سكانيیة  منخف فة   هھا  ددوولل  ذذااتت  كثا هھھھوو  االحالل  في  اامكانيیة  االووصوولل,  فانن  االكثافة  االسكانيیة  ب
قاالتت   منن  االم يیدد   في  االعدد مررااتت   سة   كررتت  خم تي  ذذ شووسس  اال ثلل  موورريی باحثيینن  ,  م منن  حيیثث  نسبة  مشارركة  اال

ف حالل   حوولل  ااكثرر  منن  بررووني  .  وو  كما  هھھھوو  اال ظظرر   قددمم  ووجهھة  ن سكانيیة  ت فة  اال فانن  االكثا يیة  االووصوولل  ,   ي  اامكان
)  اانن  ااغلبيی__ة  فق__رر  االع__المم  ال  2011س__ببب  تووااج__دد  تل__كك  ااالختالف__اتت  ,  لكنهھ__ا  ال  تفس__ررهھھھا  جميیع__ا.  ووج__دد  س__منرر  (

ضاء  علي   يیعيیشوونن  في  االووااقع  في  االددوولل  االمنخفضة  االددخلل.  وو  نتفقق  مع  سمنرر  فيیما  يیتعلقق  بانن  مجهھووددااتت  االق
كنن  زز  علي  االفقرر  يیجبب  اانن  تتررك لددخلل,  وو  ل االفقرر  االذذيي  يیمرر  بهھ  ااالشخاصص,  ليیسس  فقطط  علي  االددوولل  االمنخفضة  اا

هھا   لددخلل  فان لددوولل  االمتووسططة  اا ثلل  اا باالخصص  م لددخلل,   ضة  اا لددوولل  االمنخف ذذلكك  ال  يیجبب  اانن  يیتمم  علي  حسابب  اا
	تحتوويي  علي  االقددررةة  ااالكبرر  وو  االمسئووليیة  ااالكبرر  لضمانن  ااالنتفاعع  منن  مووااررددهھھھمم  لصالح  مووااططنيیهھمم.  
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  االلغة  :

ثرر  االتووززيی__ع  االجغررااف__ي  للبح__ثث  باللغ__ة  بش__كلل  كبيی__رر:  س__بعة  ددوولل  م__نن  اال__ددوولل  االخمس__ة  عش__رر  ااالكث__رر  ذذك__رراا  يیت__أ
لددوولل   يیة  اا هھا.  وو  ااغلب غة  االصحفف  ب برر  ل ضا  تعت تي  اايی هھا  االررسميیة,  وو  اال حدد  لغات تتحددثث  باللغة  ااالنجليیززيیة  حأ

يیلل,  اال سيیا,  االمتبقيیة  هھھھي  منن  ضمنن  ااكثرر  االددوولل  االمأهھھھوولة  بالسكانن  في  االعالمم  (  االصيینن,  االبرراازز سيیكك,  اانددوونيی مك
يیة   غة  ااالنجليیزز حددثث  االل عهھ  وو  ال  تت سكانيیة  مررتف فة   بنجالدديیشش).  هھھھناكك  ددوولل  خاررجج  االنططاقق  االتي  ال  تمتلكك  كثا

لددوولل  ,   ستثناء  مجمووعاتت  اا يیرروو.  با شيیلي  وو  ب كرراا  ال  كلغة  قووميیة  ,  مثلل  ت لددوولل  ااالقلل  ذذ منن  اا لة   كلل  ددوو فانن  
هھھھمم    يیووجدد  بهھا  االلغة  ااالنجليیززيیة  كلغة  ررسميیة  ,  باستثناء  بيیليیزز كرراا   .  اانن  االددوولل  ااالكثرر  كثافة  سكانيیة  وو  ااالقلل  ذذ

صابهھا   تي  اا ليیمنن  ,  وو  اال حثث,  وو  اا سيیة  الجررااء  االب ئقق  االسيیا منن  االعوواا يیرر   جدد  االكث كوورريیا  االجنووبيیة  ,  جيیثث  تتوواا
حادد   عررضض  ددوولل  ااالت عددمم  ااالستقرراارر  في  نصفف  االقررنن  االماضي.  تساعدد  االعوواائقق  االلغوويیة  علي  تفسيیرر  سببب  ت

م__نن  ااالبح__اثث,  اال__ددوولل  االت__ي  تتمت__ع  بكثاف__ة  س__كانيیة  كبيی__ررةة  وو  نس__بة  ااس__تقرراارر  االس__ووفيیتي  االس__ابقق  لع__دددد  مح__ددوودد  
منن  ددوولل   ستة  ددوولل   صلل   منن  اا يیابب  خمسس  ددوولل   ثلل,  غ شكلل  مما ستانن).  ب يیا  وو  ااووززبك ثلل  ,  ااووكرراان مناسبة  (م

ضة.   سكانيیة  االمنخف فة  اال مع  ووجوودد  ااعضاء  مجلسس  االتعاوونن  االخليیجي  قدد  يیتمم  تفسيیررهه  منن  خاللل  االلغة  وو  االكثا
ااالقتص__ادد  وو  االتطط__وورر  االبش__رريي  ف__ي  تل__كك  اال__ددوولل  ,  يیظظهھ__رر  االس__ؤؤاالل  اال__ذذيي  يی__ددوورر  ح__وولل  س__ببب    االتق__ددمم  االجدديی__دد  ف__ي

	ااهھھھمالهھمم  منن  قبلل  االبحثث  ,  حتي  الجلل  ااالهھھھدداافف  االمقاررنيیة.  

  

  االعالقاتت  :

ناكك   ليیسس  جميیعهھمم.  هھھھ يیة,  وو   االلغة  ,  االكثافة  االسكاني  وو  اامكانيیة  االووصوولل  يیفسرروونن  بعضض  ااالتجاهھھھاتت  االجغررااف
سيیة,  عاملل  ااخرر  وو  هھھھوو  االعالقاتت  االتارريیخيی يیة  وو  االسيیا سبة  للعالقاتت  االتارريیخ سيیة  وو  االشخصيیة.  بالن ة,  وو  االسيیا

نقص__دد  هھھھن__ا  اال__رروواابطط  ااالس__تعمارريیة  ,  وو  االص__التت  االسيیاس__يیة,  وو  اال__ددعمم  االعس__كرريي  وو  ااالس__تثماررااتت  االتجارريی__ة.  
جددهھھھمم.  وو    االرروواابطط  مع  االمستعمررااتت  االسابقة  تقددمم  اامثلة  عنن  سببب كانن  توواا في  م حددددةة   تووااجدد  بؤؤررةة  االبحثث  االم

مالل  ااوو  بالنسبة  لل يیتمم  ااهھھھ يیاررااتت  االشخصيیة  ,  حيیثث   بة  لالخت هھا  االتووجهھاتت  االمررك صدد  ب عالقاتت  االشخصيیة  نق
ثالل   يیة.  م ساتت  االتنم تفضيیلل  مناططقق  معيینة  ,  وو  اايیضا  تفسيیررااتت  عنن  ما  هھھھوو  مالئمم  ااوو  غيیرر  مالئمم  لصحفف  ددرراا
تي  تخصص   لما  سبقق  يیتضمنن  علي  صحيیفة  عررضض  مخطططط  االتنميیة  االعالميیة  االتي  تختارر  عددمم  نشرر  ااالعمالل  اال

	لل  ااالتحادد  االسووفيیتي  االسابقق  النهھمم  ال  يیتماشوواا  مع  ااهھھھدداافف  وو  مقاصدد  االصحيیفة.ددوو  

  

  ااالنعكاساتت  :

لكك   باتت  ت تمم  ااث يیة  .  حيیثث   ساتت  االتنم حثث  ددرراا في  ب هھھھذذهه  االمقالة  االجددليیة  ال  تتناوولل  ووجوودد  اانحيیاززااتت  جغرراافيیة  
في  االنقططة  جيیدداا,  بيینما  ااستمررتت  تلكك  االتفاووتاتت  .  وو  ال  يیعتبرر  ذذلكك  اامرراا  ااساسيیا  حوولل  ااسبابب   االتفضيیلل  االجغرراا

هھھھاتيینن   تمم  ووضع   لذذلكك  ,   حددووثهھمم.   في   ساهھھھمم   تي  ت عضض  ااالسبابب  اال وو  ااالستثناء,  بالررغمم  منن  ااننا  قدد  ناقشنا  ب
أس__اسس  لمج__الل  االعم__لل  لتحفيی__زز  ااالختب__ارر  اال__ذذااتي  االهھ__امم  لالنحيی__اززااتت  االجغرراافيی__ة  بهھ__ددفف  االمش__ارركة  ك  االنقططت__يینن

باحثيینن  االططرريیقة  االتي  نعملل  بهھا.  مجمووعة  االباحثيینن  لتغيیيیرر  لتحفيیزز  االفعالة  في  مجالل  االددررااسة  وو   لدديي  اال يیووجدد  
منن   هھددفف   هھھھذذاا  اال االفررصة  لددعمم  بررنامج  "  عددمم  ترركك  اايي  شئ  "  ,  وو  تحدديي  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  لتحسيینن  

اانن  نق__وومم  بتقيی__يیمم  االنطط__اقق  اال__ذذيي  تهھمل__هھ  بع__ضض  ااعمالن__ا  حيی__ثث  االتناقص__اتت  وو  فاعليی__ة  االتكلف__ة,  لك__نن  ذذل__كك  يیتططل__بب  
  تغيیرر  االمنهھج  لتناوولل  ااالستثناءااتت  وو  االفجووااتت  االمعررفيیة.االمتعاوونة  ,  وو  كيیفف  يیمكننا  اانن  نقوومم  ب
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شامبررزز  ( عضض  2006نعتقدد  اانن  هھھھذذاا  ااالختبارر  االذذااتي  يیعتبرر  ااختبارراا  هھھھاما,  مثلل  ما  يیعتقددهه  ت سببب  ووجوودد  ب ),  ب
هھامم   لذذااتي  اال ااالنحيیاززااتت  في  نظظامنا  قدد  ال  تتططابقق  بالضررووررةة  مع  االددررااسة  ااالكادديیميیة.  لذذلكك,  فانن  ااالنعكاسس  اا

ق__دد  يیق__ددمانن  ت__أمال  ض__رروورريیا  لتحدديی__دد  ااالس__تثناء    االتنميی__ة  وو  "  االززيی__اررةة  االميیدداانيی__ة  االمنظظم__ة"ح__وولل  ططبيیع__ة  بح__ثث  
االجغررااف__ي  ف__ي  نظظامن__ا.  وو  تس__تمرر  االكثاف__ة  االس__كانيیة  االعالميی__ة  بتق__ددمهھا  االتحض__رريي  االب__اررزز,  وو  يیمك__نن  اايیض__ا  

قع  اا هھمم  وو  االوواا سووء  االف لة   لي  ااززاا يیؤؤدديي  اا ما   يیة  االمختصررةة"  م يیاررةة  االمددن لي  "  االزز تؤؤثرر  ع ئقق  اانن   مبهھمم  للعوواا ل
  لحاالتت  االفقرر  في  االبيیئاتت  االمددنيیة  وو  اايیضا  االرريیفيیة.

كانن   نجدد  اانن  اامكانيیة  االووصوولل  ,  االكثافة  االسكانيیة,  االلغة  وو  االعالقاتت  عباررةة  عنن  عووااملل  ررئيیسيیة  تؤؤثرر  علي  م
لكك  االتووجهھاتت  ,   يیلل  ت في  تحل هھامم.  ف حوواارر  اال يیة  اال قطط  بدداا حددووثث  االبحثث,  وو  مكانن  عددمم  حددووثهھ.  وو  يیعتبرر  ذذلكك  ف

لعمليیاتت  االتي  تؤؤدديي  االي  ااالستثناء  ااوو  ااالهھھھمالل  االجغرراافي  ,  ااالمرر  االذذيي  يیحصرر  االتفاووتاتت  نحتاجج  االي  تحدديي  اا
نامج   يیة    2030االعالميیة  وو  تؤؤثرر  بشكلل  سلبي  علي  ااكثرر  االددوولل  ضعفا  وو  ااالقلل  قددررةة.  يیقوومم  برر هھھھدداافف  االتنم وو  اا

ضمانن شارركاتنا    االمستدداامة  بتقدديیمم  االززمنن  االمناسبب  ,  كما  نعتقدد,  لحددووثث  هھھھذذاا  ااالنعكاسس  ,  وو  يیعملل  كمحفزز  ل م
سيیتمم  االحصوولل    –االبحثيیة  االمشترركة  في  ااالهھھھدداافف  االمووضحة  في  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة   وو  ااالهھھھدداافف  االتي  

سيیصبح  بررنامج  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  محرركا  عليیهھا  ااذذاا  ااستمرر  االبحثث  وو  االمماررسة  في  االددوولل  االمتقددمة.  
ما قاددمم  وو   قدد  اال عددهه,    قائدداا  لالوولوويیاتت  ,وو  االتموويیلل  وو  ااالهھھھتمامم  في  االع تي  ظظهھررتت  ب ساووااةة  اال وو  مووضووعاتت  االم

فيیم__ا  بيی__نهھمم  يیج__بب  اانن  تحف__زز  ك__لل  م__نن  مماررس__ة  االتنميی__ة  وو  االبح__ثث  حت__ي  تعك__سس  ووج__ووبب  ااح__ددااثث  تح__وولل  الج__لل  
  تحقيیقق  ااالهھھھدداافف  االمنشووددةة.

سة,  وو    ااالستثناء  االجغرراافي  هھھھوويیة    في  سيیاقق  هھھھذذهه  االططرريیقة  ,  نقمم  بعررضض جالل  االددرراا في  م سلبيیة   ليیسس  كصفة  
نا   شارركك  ااختيیارراات قرراارر  ,  وو  ضمانن  اانن  ت صانعي  اال بالغغ   نا  وو  اا عائمم  بحث يیقق  دد منن  تحق لكنن  كفررصة.  ااقترربنا  

ع__اددةة  تحليی__لل  االتووجهھ__اتت  بهھ__ددفف  تق__دديیمم  ال  وو  االس__ببب  متووااج__ددوو  االمس__اووااةة.    ددمجاال__عمليی__ة  االمجمع__ة  ف__ي  ااهھھھ__دداافف  
معررفيی__ة  ,  وو  تق__دديیمم  ح__افزز  وو  مح__رركك  للقيی__امم  االفج__ووااتت  االووج__وودد    اام__اكنن  تووجيی__هھ  وو  ااررش__ادد  للب__احثيینن  فيیم__ا  يیخ__صص

ستدداامة  علي  2016.  في  ااالتفاقق  مع  هھھھامتت  وو  جووفف  (ببحثث  جدديیدد  لتووجيیهھهھمم يیة  االم هھھھدداافف  االتنم ),  عررضنا  اا
اانهھ__ا  فررص__ة  لب__احثي  ددررااس__اتت  االتنميی__ة  (  وواايیض__ا  االمح__رررريینن  وو  االص__حفيیيینن)  للتح__رررر  م__نن  االماض__ي  وو  قيی__ووددهه  

يیة  .  اانن  االفكرريیة  وو  االتحرررر  منن  االتحيیززااتت  االجغرراافيی بؤؤرر  االمعن شارركة  وو  اال عززلل  للم حددثث   بددوونن  اانن  يی ة  ,  لكنن  
كنن  اانن  تضمنن   جووااتت  يیم لكك  االف ناوولل  ت موونن  باحثيیننظظهھوورر  ااالمثلة  االتي  تت كذذاا    يیعل جووااتت  وو  هھھھ لكك  االف يیة  ت ماهھھھ

يیق___ددموونن  ددل___يیال  وو  محف___ززاا  للقيی___امم  بالمش___ارركاتت  االفعال___ة  للمعررف___ة.  ااختيی___اررااتت  ااخ___رريي  ق___دد  تتض___منن  عل___ي  
صة.  ح يیة  االخا حوواارر  وو  االمووضووعاتت  االجغررااف قيیمم   ني  اانن  ن نا  نتم حوولل  ,  وو  لكن ططررقق  االت ناوولل   لمم  نت نا   يیثث  اان

يیاددةة   قددمنا  ق نا   يیة  الن باحثي  االتنم باتت  مجمووعة   في  بمتططل نشجع  ااالبددااعع  وو  ااالبتكارر  بططررقق  متنووعة  بحيیثث  ن
  فكرريیة  وو  ددليیلل  علي  تحوولل  عالمنا  ,  مع  عددمم  ترركك  اايي  شئ.
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