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  أ

 تمهيد

ٔتا ٭تقق  تًتبع السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية على أ٫تية بالغة فيما يتعلق ٓتدمة أىداؼ التنمية      
التحوؿ الذم تشهده إال أف   كاألمنية،السياسية،،  اإلجتماعية اإلقتصادية، ضمن ٥تتلف اجملاالتاإلستقرار

ىل تكريس إهتدؼ اليت السياسات اإلقتصادية التقليدية جعل  ،قتصاديات الدكؿ ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامةإ
ك٥تتلف القضايا اليت يطرحها ىذا التنمية ا١تستدامة ٖتديات قاصرة عن إستيعاب ٥تتلف التوازنات الكربل، 

 حيث يتم التضحية بأ٫تية إرساء العدالة االجتماعية، كالتوازنات البيئية  لصاٌف رفع معدالت النمو النموذج،
اإلقتصادم كالسيطرة على تطور معدالت التضخم من أجل إستقرار اإلقتصاد الكلي دكف التدقيق يف طبيعة 

كمدل إستدامة مصادر النمو احملقق، كىو ما يطرح ٥تاطر إرتفاع تكاليف التنمية عرب الزمن كإنكشاؼ 
. يرادات ا١توارد الناضبةإ تعلق األمر باإلقتصاديات الريعية كا١تعتمدة على اإلقتصاديات ذات البنية ا٢تشة، خاصة إذا

٦تا يستدعي إعادة توجيو كترقية للسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية على النحو الذم ٭تافظ على اإلستقرار 
اإلقتصادم يف ظل نظاـ عا١تي ىش يعاين من تعاقب األزمات، كٯتيكَّن من اإلستجابة ألىداؼ التنمية ا١تستدامة 

 . كٖتديات البيئة العا١تية
       فالسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية أصبحت تشمل دائرة من األىداؼ الواجب ٖتقيقها أكسع من 

النمو االقتصادم، استقرار األسعار، توازف ميزاف ا١تدفوعات، )األىداؼ األربعة ا١تلخصة ضمن مربع كالدكر 
حيث أهنا أصبحت مرشحة لدكر أمشل ٯتكن من خبللو أف تًتجم منطق التنمية ا١تستدامة، من  (العمالة الكاملة 

 عرب الزمن ٔتا يستجيب إلحتياجات األجياؿ اٟتاضرة دكف تضييق  ا١تتاحةخبلؿ اإلستخداـ األمثل للموارد
 تنمية تشجيع قائمة على  سليمة إقتصادية ا٠تيارات على األجياؿ ا١تستقبلية، كىو ما ٭تتاج إىل إٗتاذ سياسات

. اإلقتصادية اٟتوكمة مستول كٖتسُت ا١توارد، كتعبئة ا٠تاص، القطاع
      فاإلدارة اٞتيدة لئلقتصاد الكلي لضماف اإلستقرار ضمن التوازنات الكربل تشكل اٟتدكد الضيقة لؤلىداؼ 
الواجب ٖتقيقها، ذلك أف ٖتديات القرف الواحد كالعشرين فرضت ٚتلة من احملاكر اٞتديدة اليت ٬تب أف تعاٞتها 

 :السياسية اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لتحقيق تنمية شاملة كمستدامة كمتوازنة، كلعل أىم ىذه احملاكر
الفقر  البطالة، ا١تساكاة : إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية على النحو الذم يستجيب لقضايا األلفية -

 ؛...بُت اٞتنسُت، النمو كالٌتحوؿ الدٯتغرايف، الٌتنوع اإلحيائي كالتوازف اإليكولوجي
 التنويع القطاعي كالتوزيع اٞتغرايف الكفيل برفع الكفاءة اإلستيعابية كإستغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة ٔتا يضمن إستجابة  -

التغَت ا١تناخي : القضايا الكربل للتوازف اإليكولوجي مثل )السياسية اإلقتصادية ١تتطلبات اإلستدامة البيئية 
كاإلجتماعية دكف ا١تساكمة على حقوؽ األجياؿ ا١تستقبلية أك التضييق على خيارات  (...كاإلحتباس اٟترارم

 األجياؿ اٟتالية؛



 
 

 
  ب

  اإللتزاـ ٔتعادلة حدكد البيئة كالنمو اإلقتصادم ٟتماية كضبط قاعدة ا١توارد ا١تتاحة يف إطار ال يضيق على  -
التنمية  اإلجتماعية كالرفاه البشرم، كٖترم ٖتقيق التنمية البشرية ا١تستدامة عند توزيع الدخل ما بُت اإلستثمار 

 كاإلستهبلؾ؛
  ٖترم مبادئ اٟتكامة اإلقتصادية اٞتيدة يف إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية لتحقيق التنمية الشاملة  -

 ا١تستدامة؛  
 البحث يف حلوؿ إسًتاتيجية إلشكالية ٘تويل التنمية ا١تستدامة عن طريق إيرادات موارد ناضبة ٦تا يطرح خطر  -

إستدامة التمويل بسبب ىيمنة اإليرادات النفطية كمصدر شبو كحيد للتمويل، فضبل عن خطر إجهاد منسوب  
 البيئة من ا١توارد؛

إعادة توجيو ٪تط تصميم عناصر السياسة اإلقتصادية ٔتا ٮتلق التوازف بُت إستخداـ ٥تتلف أدكاهتا لتحقيق  -
كعبلقتها بأبعاد اإلستدامة من الناحية االقتصادية، البيئية ... أىدافها الكبلسيكية ا١تتصلة بالدين العاـ كالتضخم

 كاإلجتماعية؛
 .٥تاطر كمكاسب التحوؿ ا٢تيكلي لئلقتصاديات الريعية يف إطار ضوابط كمقومات اإلستدامة -

توجيو أسعار النفط للبدائل  )    كبا١توازاة مع توجو اإلقتصاديات النامية عموما كاإلقتصاد اٞتزائرم خصوصا 
كا٠تيارات اإلسًتاتيجية ا١تعتمدة كسياسية إقتصادية، كىو ما يطرح إشكاال جوىريا كٖتديا أماـ األىداؼ اإل٪تائية 

 ،إىل تبٍت ٪توذج التنمية ا١تستدامة كإخضاع مسار التنمية فيها لقيود ىذا النموذج (بعيدة ا١تدل لئلقتصاد اٞتزائرم 
من خبلؿ إعادة توجيو سياساهتا على ا١تستول اٞتزئي، فإف األدلة التجريبية  أثبتت أنو البد من إعادة توجيو 
السياسيات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة ٠تلق ا١تناخ األكثر كفاءة على رفع 

 كخلق التنويع القطاعي الكفيل بدعم تنافسيتها، كبعث أكاصر إستدامتها  ٢تذه اإلقتصادياتالقدرات اإلستيعابية 
يف الناتج ... من خبلؿ ٖتقيق زيادات تدر٬تية يف نسبة مسا٫تة القطاعات اإلنتاجية، الزارعية كالصناعية، كالسياحة

 .احمللي اإلٚتايل، فضبل عن اإلستفادة ٦تا تتيحو إبتكارات التنمية ا١تستدامة
اإلشكالية الرئيسية  : أكال

      التوجهاتنحو ترقية كإدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لئلستجابة ١تبادئ التنمية ا١تستدامة ضمن 
٥تتلف اإلقتصاديات يف العامل، مل ٗتتلف عنها الرؤية العربية، كٖتديدا اإلقتصاد اٞتزائرم، حيث مت يف ىذا الصدد 

كما مت تنفيذ ٚتلة من السياسات القطاعية ضمن ،  2014- 2000إطبلؽ برنامج طويل ا١تدل على مدل الفًتة  
اجملاؿ الفبلحي كالتنمية الريفية كالتجديد الريفي، القطاع الصناعي، قطاع الطاقة كا١تناجم،  )العديد من اجملاالت    

بغية إرساء تنمية مستدامة، كما مت  (...قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كالصناعات التقليدية قطاع السياحة
اإللتزاـ بسبلمة كشفافية تنفيذ السياسة اإلقتصادية من خبلؿ إصبلح ا١تيزانية، كإجراءات اإلصبلح ا١تايل كالبنكي 

ناىيك عن اإللتزاـ بًتقية التسيَت اٞتيد لؤلمواؿ العامة، من خبلؿ عصرنة ... كٖتسُت أداء السوؽ ا١تالية كتطويرىا
... كتنسيق السياسات النقدية كالتجارية، كسياسات االستثمار ... اإلدارة اٞتبائية كرفع كفاءة السياسة اٞتبائية 



 
 

 
  ج

عليو فإنو البد من الوقوؼ على مدل ٧تاح حقبة من اإلصبلح  كالتطوير للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية 
على مستول اإلقتصاد اٞتزائرم الذم أصبح يطمح إىل أبعد من تنويع ىيكلو إىل ٖتقيق تنمية مستدامة ٯتكن من 

خبل٢تا دحر ٝتة لعنة ا١توارد كضماف رفاىية األجياؿ اٟتالية دكف رىن حقوؽ األجياؿ ا١تستقبلية  كربط خياراهتا 
التنموية بالتنقيب عن آبار النفط كالغاز، كمن مث الكشف عن مواطن الضعف كالقوة يف السياسة اإلقتصادية 
كالقطاعية يف اٞتزائر ك٤تاكلة البحث يف الفرص كالتهديدات اليت ٯتكن أف يطرحها إستمرار تطبيق السياسات 

اٟتالية، كما ىي أىم  مواطن كنقاط التغيَت اليت ٯتكن أف نستشرفها من خبلؿ تطبيق حلقة دكمينج على السياسة 
 .اإلقتصادية يف اٞتزائر بغية إرساء تنمية شاملة مستدامة

 :        بناءا على ما تقدـ، ٯتكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية
ما دكر إدارة السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية كترقيتها في إعادة ىيكلة اإلقتصاد الجزائرم نحو 

 التنويع في إطارضوابط اإلستدامة؟
 :        كيتفرع عن ىذه اإلشكالية ٚتلة من األسئلة الفرعية، أ٫تها

ما ىي أىم دالئل الصياغة النظرية كالتوجهات التطبيقية للسياسة اإلقتصادية كالقطاعية يف اٞتزائر على مدل  -
 ؟  2014- 2000الفًتة 

 ؟ 2014- 2000 ما ىي أىم التطورات ضمن مؤشرات األداء اإلقتصادم الكلي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  -
 ما ىي أبرز دالئل كمعامل ترقية كتوجيو السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر إلستيعاب قضايا  -

 ؟(...الفقر األمن الغذائي، األمن ا١تائي، األمن الطاقوم، ا١تساكاة بُت اٞتنسُت )اإلستدامة  
كيف ٯتكن للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية أف تكوف قادرة على إستيعاب قيد كفاءة إستخداـ ا١توارد  -

لتحقيق أىداؼ اإلستدامة كخلق التنويع القطاعي الكفيل برفع تنافسية اإلقتصاد اٞتزائرم  (التخصيص كالتوزيع )
 كتنويعو؟

ما ىو دكر اٟتكامة االقتصادية يف تفعيل أىداؼ السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لتحقيق تنمية  -
 مستدامة؟

 تالفرضيا: ثانيا
     إف ا١تعاٞتة النظرية كالتطبيقية لئلشكالية تستدعي طرح ٚتلة من الفرضيات للوقوؼ على مدل موضوعية 

 :الدراسة كٯتكن يف ىذا الصدد أف نطرح الفرضية الرئيسية التالية
 .ال تتمتع السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر با١تقومات الكفيلة باستيعاب أىداؼ التنمية ا١تستدامة

 :       يتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسية ٚتلة من الفرضيات الفرعية،  تتمثل فيما يلي
 تتمتع اٞتزائر بسياسات إقتصادية كلية كقطاعية سليمة ٖتقق أىداؼ التنمية اإلقتصادية؛ -
 ال تستجيب السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر لقيد التوازف البيئي؛ -
 تستجيب السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر ألىداؼ العدالة االجتماعية؛ -
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 .ٗتضع السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر ١تبادئ اٟتكامة االقتصادية يف الصياغة كالتطبيق -
األىداؼ  : ثالثا

 :     تسعى الدراسة إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ، يتجسد أبرزىا فيما يلي
ستجابتها إكمدل   2014- 2000 ضمن الفًتة تقييم السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لئلقتصاد اٞتزائرم -

 ؛ ألىداؼ اإلستدامة
ة بتحقيق اإلدارة اٞتيدة للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ضمن حقل يلإستشراؼ أىم اإلصبلحات الكف -

 الٌتنمية ا١تستدامة؛
 اليت تثمن مبدأ اإلستفادة من التجارب السابقة كضع تصورات حوؿ السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية -

 إلستيعاب التحديات اليت تواجو ك٤تاكالت اإلصبلح كتتمتع با١تركنة البلزمة إلدراج متغَتات التحديث كالتطوير
 ؛ اإلستدامة التنويع خارج قطاع الطاقة يف إطارملف

كمدل تبلقي أك تنافر أىدافها  (..... السياسة ا١تالية، السياسة النقدية  )ٖتليل عناصر السياسة اإلقتصادية  -
 مع أىداؼ التنمية ا١تستدامة؛

كمدل  2014- 2000تتبع كتقييم ا١تؤشرات ا١تعتمدة ألبعاد التنمية ا١تستدامة خبلؿ الفًتة ا١تقًتحة للدراسة  -
 كجود عبلقة إرتباطيو بينها كبُت ا١تؤشرات الكلية لئلقتصاد اٞتزائرم؛

دراسة مدل إستدامة التوازنات الكلية لئلقتصاد اٞتزائرم كمدل ٖتقق األبعاد اإلجتماعية كالبيئية عن طريق    -
اإلستناد إىل سياسة إقتصادية تعتمد على التوسع يف السياسة ا١تالية جراء الوفرة ا١تالية النإتة عن إرتفاع أسعار 
الطاقة، عن طريق زيادة عنصر اإلنفاؽ العاـ من أجل ٖتقيق التغيَت ا٢تيكلي كاإلستجابة للضغط اإلجتماعي، 

 كبا١توازاة مع سيادة األثر البلكينزم جراء ضعف اٞتهاز اإلنتاجي ك٤تدكدية قدرتو؛
 (خاصة ا١توارد الطاقوية ا١تتجددة كغَت ا١تتجددة ) ١توارد ا١تتاحةؿ ا١تتكاملة لئلدارةسًتاتيجية شاملة إكضع  -

 التنويع الكفيل بتحقيق لرفع كفاءة كفاعلية إستخدامها ٔتا يدعم أىداؼ إستحداث ،البشرية كا١تالية ا١تادية
 ؛التوازف القطاعي كاٞتهوم

  .إبراز دكر اٟتكامة االقتصادية كأرضية إلرساء أسس  التنمية الشاملة ا١تستدامة -
أىمية الدراسة  : رابعا

 :      تكتسي الدراسة ٚتلة من نقاط األ٫تية، كىي
 أ٫تية إعادة توجيو السياسات اإلقتصادية الكلية ٨تو إستيعاب أىداؼ التنمية ا١تستدامة على الصعيد الدكيل  -

 كاحمللي؛
  ترقية السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ٔتا يدعم توجهات اٞتزائر ٨تو تبٍت ٪توذج التنمية ا١تستدامة؛ -
ككضع تصورات إستشرافية عن   2014 – 2000تقييم السياسات االقتصادية الكلية القائمة على مدل الفًتة  -

 أ٫تية إضفاء إصبلحات عميقة إلرساء سياسات إقتصادية سليمة ٯتكن أف  تستوعب أىداؼ األلفية؛
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أ٫تية خلق التحوؿ ا٢تيكلي لئلقتصاد اٞتزائرم ٨تو التنويع القطاعي ا١تستداـ، خاصة كأف ىناؾ العديد من  -
ا١تخاطر اليت يطرحها دعم التوازنات الكلية يف اٞتزائر عن طريق الوفرة اليت يتيحها صندكؽ ضبط ا١توارد، نظرا 

 إلرتباطو ٔتوارد ناضبة عرب الزمن؛
أ٫تية إعادة حقن الفوائض ا١تالية كعوائد الٌنفط ضمن سياسة إقتصادية كلية كقطاعية ٗتدـ أىداؼ الٌتنمية  -

ا١تستدامة لئلقتصاديات الريعية، عن طريق ترقية كإعادة توجيو ٣تموع القواعد كالوسائل كاألساليب كاإلجراءات 
كالتدابَت اليت تتخذىا الدكلة يف صورة سياسة إقتصادية لتشمل ما ىو أبعد من البعد االقتصادم للتنمية، 

 . لتحقيق األبعاد اإلجتماعية كاإلستدامة البيئة كنقل ا١تنافع بصورة عادلة كآمنة عرب ا١تكاف كالزماف
  كأدكاتهامنهج الدراسة: خامسا

        معاٞتة إشكالية الدراسة تستدعي اإلعتماد على ا١تنهج الوصفي كا١تنهج التحليلي للوقوؼ على ٥تتلف 
كالركابط الفكرية ... ا٠تلفيات النظرية للسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، أدكاهتا، أىدافها، معوقات تطبيقها

مع إشكالية التنمية بالتوافق مع ا١تتطلبات يف إطار مبادئ اإلستدامة، باإلضافة إىل ٖترم ا١تنهج اإلحصائي كا١تنهج 
الكمي ا١تقارف فيما يتعلق ٔتعاٞتة البيانات الكمية  ا١تتعلقة ٔتتغَتات الدراسة، كما مت اإلستعانة بنماذج اإلقتصاد 

 .القياسي يف إختبار العبلقات ا١ترتبطة ٔتوضوع الدراسة
حدكد الدراسة  : سادسا

 :        إف اإلحاطة ٔتوضوع الدراسة يتطلب حصرا ٞتملة من اٟتدكد على النحو التايل
السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية كأ٫تية إدارهتا كترقيتها من أجل االستجابة  ألبعاد : اٟتدكد النظرية -

 التنمية ا١تستدامة كاإلسراع بوتَتة ٖتقيق أىداؼ األلفية السيما يف البلداف النامية؛
 اإلقتصاد اٞتزائرم كأ٪توذج عن اإلقتصاديات الريعية؛: اٟتدكد ا١تكانية -
، مع إستشراؼ مستقبل تطور االقتصاد اٞتزائرم يف ظل السياسة االقتصادية 2014 – 2000: اٟتدكد الزمانية -

 .اٟتالية كيف ظل ضوابط االستدامة
ختيار الموضوع  إأسباب  كدكافع : سابعا

:  ٫تهاأختيار موضوع الدراسة كاليت من إ ىناؾ العديد من األسباب ا١تتعلقة ب       
 رغبة الباحثة يف دراسة ا١توضوع؛ -
دكر  كاليت قدمت ٖتت عنواف  شهادة الماجستيريعترب ا١توضوع إمتداد للدراسة ا١تقًتحة ضمن متطلبات نيل  -

 ؛حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة ىيكلة اإلقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط االستدامة
 ؛(التنمية ا١تستدامة  )ارتباط ا١توضوع بصورة أساسية بتخصص الدراسة  -
ضركرة اإلىتماـ بقضايا التنمية كالسياسات االقتصادية يف البلداف النامية كخصوصا النفطية يف ضوء ا١تتغَتات  -

 احمللية اإلقليمية كالدكلية يف العصر اٟتديث؛
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الوقوؼ على األسباب اٞتوىرية لتواضع نتائج السياسات اإلقتصادية التقليدية كالقطاعية لئلقتصاد اٞتزائرم يف  -
 خلق كإ٬تاد تنمية مستدامة؛

التحوؿ العا١تي عموما كالرؤية اٞتزائرية خصوصا ٨تو أ٫تية تبٍت ٪توذج التنمية ا١تستدامة يفرض إعادة توجيو  -
السياسات اإلقتصادية كالقطاعية على ا١تستول الكلي حملاكاة مقومات إرساء ىذا النموذج كعدـ اإلكتفاء 

 . ٔتعاٞتتها على ا١تستول اٞتزئي
الدراسات السابقة  : ثامنا

        توجد ٚتلة من الدراسات السابقة اليت تطرقت ١توضوع إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية من 
أجل ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، كما مت إختبار العبلقة اإلرتباطية بُت ا١تتغَتين، كىو ما يشكل قاعدة ىامة لبناء 

،  2014- 2000أسس اإلشكالية ا١تقدمة كاليت تتمتع ٓتصوصية تطبيقها على اإلقتصاد اٞتزائرم  خبلؿ الفًتة 
 :كٯتكن فيما يلي أف نورد  أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة باإلشكالية ا١تقًتحة

 1 الدراسة األكلى 
 : عنواف الدراسة

Justification and Implication of Macroeconomic Management for Sustainable Development 

 Charity Ezigbo: صاحب الدراسة
 2012:تاريخ الدراسة

  Journal of Economic and Sustainable development: اٞتهة اليت أصدرت الدراسة

 : أىداؼ الدراسة
 : تسعي الدراسة إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ أ٫تها

 ؛ٖتديد العبلقة بُت إدارة اإلقتصاد الكلي كالتنمية ا١تستدامة -
 ؛ ٖتديد أىداؼ السياسة اإلقتصادية الكلية ذات الصلة لتحقيق التنمية ا١تستدامة -
 . تقييم أدكات السياسة اإلقتصادية الكلية ذات الصلة إلدارة اإلقتصاد الكلي -

 : أما أىم الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة فتتمثل فيما يلي
 ا١تستدامة؛ كالتنمية الكلي اإلقتصاد إدارة بُت إحصائية داللة ذات عبلقة ىناؾ -
 السياسة أىداؼ ىي ا١تدفوعات ميزاف كفائض اإلقتصادم، كالنمو األسعار، كإستقرار الكاملة العمالة -

 ا١تستدامة؛ التنمية لتحقيق الصلة ذات الكلية اإلقتصادية
 .الكلي االقتصاد إلدارة الصلة ذات الكلية االقتصادية السياسة أدكات ىي ا١تالية كالسياسة النقدية السياسة -

ىناؾ عبلقة إرتباط قوية بُت إدارة اإلقتصاد الكلي كٖتديد أىداؼ السياسة : أبرز نتائج الدراسة ٘تثلت فيما يلي
 .اإلقتصادية  كالتنمية ا١تستدامة
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 1الدراسة الثانية  
 : عنواف الدراسة

MACROECONOMIC POLICY AND SUSTAINABILITY 

 Jonathan Harris : صاحب الدراسة

 .2001جويلية : تاريخ الدراسة
 : اٞتهة اليت أصدرت الدراسة

Global Development and Environment Institute, Tufts University 

قتصادات إما ٯتكن أف ٭توؿ مسار  يف إطار اإلنتقاؿ العا١تي ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة فإف :ملخص الدراسة
كلكن إعادة التوجيو األساسية البلزمة للتنمية ا١تستدامة . ستخداـ سياسات اإلقتصاد اٞتزئي السليمةىو إالسوؽ 

. ال ٯتكن أف تتحقق دكف إعادة توجيو سياسات اإلقتصاد الكلي أيضا
العديد من ا١تبادئ األساسية للسياسة اإلقتصادية الكلية ٖتتاج إىل إعادة تعريف يف سياؽ ا١تشاكل  ذلك أف  

 كالعدالة التوزيعية  كينبغي أف تشمل أىداؼ السياسة اإلقتصادية الكلية اإلستقرار اإلقتصادم. العا١تية اٟتالية
. كالتعليم، كالرعاية الصحية الشاملة، كإدارة النمو االقتصادم جتماعية كاسعة مثل أمن الدخل، إكأىداؼ 

كينبغي أف يكوف ا٢تدؼ ىو توفَت . الوقت قد حاف إلعادة تقييم نظرية كسياسات اإلقتصاد الكليعليو فإف      
األساس النظرم إلعادة توجيو السياسات الكلية على الصعيدين الوطٍت كالدكيل، كربط اٞتهود ا١تبذكلة لتعزيز 

 كركزت الدراسة ضمن .إعادة ىيكلة ا١تؤسسات ا١تتعددة األطراؼكاإلستدامة كاإلنصاؼ على ا١تستول احمللي 
 :اٟتوصلة اليت قدمها الباحث على
اإلجتماعية  كالعدالة التوزيع معاٞتة ٣تاالت ٯتكن يف ظلها الكلي اليت اإلقتصاد  ضركرة البحث يف ٣تاؿ سياسة

 على الكلية السياسات توجيو إلعادة النظرم األساس توفَت ىو ا٢تدؼ يكوف أف كينبغي. البيئية كاإلستدامة
" ٗتضَت "مع احمللي ا١تستول على كاإلنصاؼ اإلستدامة لتعزيز ا١تبذكلة اٞتهود كربط كالدكيل، الوطٍت الصعيدين

 .األطراؼ ا١تتعددة ا١تؤسسات ىيكلة كإعادة
 الدراسة الثالثة 

 السياسات الكلية كإشكاالت النمو يف الدكؿ العربية : عنواف الدراسة
 عامر ذياب التميمي: صاحب الدراسة

 (الكويت )ا١تعهد العريب للتخطيط : اٞتهة اليت أصدرت الدراسة
 .2005: تاريخ إجراء الدراسة

ىدفت الدراسة إىل تقييم السياسات اإلقتصادية األساسية اليت مت إنتهاجها من قبل حكومات : ملخص الدراسة
البلداف العربية خبلؿ العقود ا٠تمسة ا١تاضية، كتبياف القصور يف تلك السياسات كا١تشكبلت ا٢تيكلية اليت ٧تمت 

 . عنها كالبحث يف سيل تطويرىا من أجل إرساء  تنمية حقيقة تستوعب أىداؼ األلفية
                                                           

   http://ase.tufts.edu/gdae  :الدراسة متوفرة على  ا١توقع االلكًتكين -  1

http://ase.tufts.edu/gdae
http://ase.tufts.edu/gdae
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  الدراسة الرابعة 
 العوامل احملددة كاآلثار يف البلداف النامية : تذبذب النمو اإلقتصادم ك٥تاطره: الدراسة عنواف

 أثيل عبد اٞتبار اٞتومرد: الدراسة صاحب
 –كلية اإلدارة كاالقتصاد  ) 2010 سنة 32 ٣تلد 97  ٣تلة تنمية الرافدين العدد :الدراسة أصدرت اليت اٞتهة

 .(جامعة ا١توصل
 .2008: الدراسة تاريخ

يهدؼ البحث إىل تشخيص ا١تتغَتات ا١تفسرة لتذبذب النمو، لغرض تسهيل إدارة خطره كدعم : ملخص الدراسة
كقد إعتمد البحث صيغة اإل٨تراؼ . السياسة الرامية إىل رفع معدؿ النمو يف األجل الطويل يف البلداف النامية

ا١تعيارم ١تتغَت معدؿ النمو السنوم مقاسا لتذبذب النمو، كإنتقى البحث أربعة عشر متغَت من بُت أربعة كٜتسُت 
كقد جرل تقدير ٪توذج البحث على بيانات إثنُت كسبعُت بلدا بإستخداـ طريقة ا١تربعات . لتفسَت تذبذب النمو

كبعد إستبعاد ا١تشاىدات ا١تتطرفة، كالبلداف اليت أخفقت يف ٖتقيق النمو خبلؿ العقدين . الصغرل ا١توزكنة
األخَتين، اتضح أف ىناؾ ستة متغَتات تؤثر بصورة أساسية يف تذبذب النمو كىي مؤشر الدٯتقراطية كاللوغاريتم 

الطبيعي ١تتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم يف أكؿ الفًتة كاإل٨تراؼ ا١تعيارم للرقم القياسي ألسعار 
 .ا١تستهلك، كاإل٨تراؼ ا١تعيارم لنسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلٚتايل، كمؤشر التنافسية كمؤشر ا١تخاطر

      خلص البحث إىل أف سياسات اإلقتصاد الكلي اليت من شأهنا أف ٖتقق استقرارا يف األسعار كتعزز القدرة 
ستؤدم إىل إ٩تفاض تذبذب النمو، ٦تا يسهم يف رفع متوسط معدؿ . التنافسية كٖتد من تقلبات عوائد الصادرات

كما أف اإلرتقاء ٔتستول اٟتاكمية كالنهوض ٔتستول .النمو كدٯتومتو كيساعد يف ٖتقيق أىداؼ التنمية االقتصادية
اإلنسجاـ اإلجتماعي كاإلستقرار السياسي من شأنو أيضا أف ٮتفض تذبذب النمو كيسهم يف ٖتقيق التنمية 

 .ا١تستدامة
 الدراسة الخامسة 

 السياسات اإلقتصادية الكلية كدكرىا يف اٟتد من الفقر:  عنواف الدراسة
 صابر بلوؿ: صاحب الدراسة

 .2009- العدد األكؿ- 25اجمللد- ٣تلة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية: اٞتهة اليت أصدرت الدراسة
 2009: سنة إصدار الدراسة

 ضركرة منو اٟتد أك عليو القضاء كيعد البشرية، تواجو اليت التحديات أكرب من الفقر يعد: ملخص الدراسة
 العو١تة فيو تبشر كقت يف تزداد الفقر معدالت أف كا١تبلحظ .أكال أخبلقية ضركرة أهنا عن فضبل كسياسية إقتصادية

 الفقر ألنو من اٟتد يف الكلية االقتصادية كالسياسات الربامج جدكل عدـ إىل يشَت كالواقع. ٚتعاء البشرية برفاىية
 قصور ىناؾ الشامل، البشرية التنمية مفهـو ٖتقيق عدـ يف كدكرىا الفقر ظاىرة عن كتب ما كل من الرغم على

 فيو ٣تاؿ ال كقت يف كفشل ٗتبط إىل األحياف معظم يف ٖتوؿ القصور كىذا الفقر، من ٖتد تنموية بدائل إختيار يف
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 الزمن مع تزداد نفسو الوقت كيف اجملتمعات، يف آثارىا كتتفاقم تزداد الفقر ظاىرة إف .الشعوب ٔتصَت للتجريب
كقد  .العامل دكؿ على السوؽ نظاـ فرض على ا١ترتكزة الفقر معاٞتة كخيارات إجراءات من كغضبها الشعوب خيبة

 من منو اٟتد أك الفقر على القضاء يف كاقعينا يسهم أفضل، كخيار مناسب بديل عمدت  ىذه الدراسة  إىل إ٬تاد
 اإلقتصادية السياسة بُت العبلقة على مبنية كإجراءات سياسات عن عبارة ىي مقًتحات، ٣تموعة صياغة خبلؿ
 .اإلقتصادم كالنمو كالدخل كالبطالة كالفقر

  الدراسة السادسة 
 السياسات االقتصادية التقليدية كاالستقرار االجتماعي: عنواف الدراسة

 أٛتد الكواز: صاحب الدراسة
 2013جانفي : تاريخ إصدار الدراسة

٣تلة التنمية كالسياسات اإلقتصادية، ا١تعهد العريب للتخطيط بالكويت، اجمللد ا٠تامس : اٞتهة اليت أصدرت الدراسة
 .عشر العدد األكؿ

يف إطار دراسة العبلقة بُت السياسات اإلقتصادية التقليدية كاإلستقرار اإلجتماعي :  ملخص الدراسة كأىم النتائج
مت التعرض لعدد من السياسات اإلقتصادية التقليدية كإنعكاساهتا على اإلستقرار اإلجتماعي، كيف ىذا السياؽ مت 

عرض سياسات كاشنطن بإعتبارىا ٦تثبل عن السياسات التقليدية، باإلضافة إىل عرض ٚتلة من مؤشرات عدـ 
كقد توصلت . اإلستقرار اإلجتماعي، كما عمدت الدراسة إىل تقييم آثار توزيع الثركة على اإلستقرار اإلجتماعي

بطالة تدىور القدرة  )النتائج السلبية على اٞتانب اإلجتماعي : الدراسة إىل عدد من اإلستنتاجات، لعل أ٫تها
جراء إعتماد سياسات إقتصادية تقليدية كما تضمنتو من إ٫تاؿ لؤلبعاد اإلجتماعية، كالتأكيد على  (...الشرائية

دكر اإلستثمار العاـ كأداة رئيسية للسياسة ا١تالية ا٢تادفة إىل اإلستقرار اإلجتماعي، كالتأكيد على أ٫تية توجيو 
السياسات إلعادة تأىيل القطاع ا٠تاص كأ٫تية تدارؾ كمعاٞتة سوء اإلدارة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف الدكؿ 

 .النامية
   الدراسة السابعة 

 التنمية ا١تستدامة كٖتدياهتا يف اٞتزائر: عنواف الدراسة
 ناصر مراد:  صاحب الدراسة

 .٣46تلة ْتوث اقتصادية عربية صمن العدد : اٞتهة اليت أصدرت الدراسة
 2009: سنة إصدار الدراسة

عاًف الباحث مفهـو التنمية ا١تستدامة كأىم ٖتديات ضمن كاقع اإلقتصاد  :ملخص الدراسة كأىم نتائجها 
اٞتزائرم كأكد على أف التنمية ا١تستدامة عملية متعددة األبعاد تتطلب تغيَتات ىيكلية كعميقة يف اإلقتصاد 

 .الوطٍت، كترتكز ٤تدداهتا األساسية  على كل من ا١توارد البشرية، ا١توارد الطبيعية، التكنولوجيا كالتكوين الرأٝتايل
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    كأشار إىل أف تبٍت اٟتكومة اٞتزائرية برنامج التعديل ا٢تيكلي مث برنامج اإلنعاش االقتصادم مكنها من ٖتقيق 
، إال أف تلك ا١تعدالت غَت 1986، بعد فًتة الركود اليت أعقبت أزمة 1990معدالت ٪تو اقتصادم موجب سنة 

كافية ١تواجهة التحديات، كما أهنا حققت ٪تو اقتصادم ريعي معرض لتقلبات أسعار النفط، لذلك ٬تب تطوير 
كقدـ . إلسهامها يف النمو االقتصادم ٖتت قيد ٛتاية البيئة (...الصناعة، الفبلحة، السياحة)القطاعات األخرل 

 : الباحث ٚتلة من التوصيات اليت من شأهنا أف تسهم يف ٖتقيق  التنمية ا١تستدامة، ٯتكن إيرادىا فيما يلي
اإلعتماد على أدكات االقتصاد البيئي يف إدارة اإلقتصاد الوطٍت كبديل من أدكات اإلقتصاد الرأٝتايل، الذم  -

 يعتمد مؤشرات النمو كيتجاىل األضرار البيئية كاإلجتماعية؛
 السعي قدما يف القضاء على الفقر؛ -
 التقليل من أ٪تاط اإلستهبلؾ ا١تفرط كتطوير أساليب إنتاج نظيفة؛ -
 التأكيد على عنصر ا١تشاركة العامة يف عملية صناعة القرار اإلقتصادم؛ -
 ٖتديث طرائق إدارة ا١توارد ا١تتاحة، ْتيث تركز على حقوؽ اجملتمعات كالقطاعات ا١تختلفة يف الوصوؿ العادؿ  -

 .إىل ا١توارد الطبيعية
الدراسة اليت أصدرىا صندكؽ النقد :        باإلضافة إىل ٚتلة من الدراسات األخرل ذات العبلقة با١توضوع، مثل

كقد    Macroeconomic Policy and Poverty Reduction :  ٖتت عنواف2001الدكيل كالبنك الدكيل سنة 
  Brian Ames, Ward Brown, Shanta Devarajan , and )أشرؼ على ىذه الدراسة ٚتلة من الباحثُت 

Alejandro Izquierdo )   
 : ككانت أىم احملاكر اليت عاٞتتها الدراسة ، ما يلي

  الركابط بُت  السياسة اإلقتصادية الكلية كٗتفيض الفقر؛ -
 إستقرار اإلقتصاد الكلي كالنمو اإلقتصادم؛ -
 .النمو ا١توجو ٨تو سياسات اإلقتصاد الكلي كمعاٞتة نتائج الفقر -

 Center for Economic Studies, El Colegio  ،كاليت أصدرت عن  Alejandro Nadalكالدراسة اليت أجراىا 

de México      ٖتت عنواف 2011 - 2010سنة ، :Macroeconomic Policy Reform and sustainability 

، كقد تطرقت الدراسة إىل ضركرة إخضاع اإلعتبارات البيئية كاإلجتماعية لضركرات السياسة اإلقتصادية الكلية، 
ككضع أكلويات السياسة ا١تتعلقة بالقضاء على الفقر كالتعليم كالتوازف البيئي، كدعت الدراسة إىل إقرار اٟتاجة إىل 

 . تعديل العبلقة بُت أىداؼ اإلقتصاد الكلي كاإلستدامة
 The موضوعا ذك صلة بالدراسة ا١تقدمة ٖتت عنواف   José Antonio Ocampo        كما عاًف الباحث 

macroeconomic of green economy يف إطار  ا١تلتقى الثاين  األمم ا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة  ٖتت عنواف : 
   The Transition to Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable 

Development Perspective. 
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أربع قضايا للسياسة اإلقتصادية الكلية، اليت البد من أخذىا  بعُت اإلعتبار   كلعل أىم ما مت التعرض لو ىو طرح
 : يف ٖتليل اإلقتصاد األخضر كأحد احملاكر ا٢تامة ضمن ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كتتمثل ىذه القضايا فيما يلي

قضايا الرفاه عرب الزمن، كتعاًف كيف يتم أخذ رفاىية األجياؿ القادمة بعُت اإلعتبار يف القرارات اإلقتصادية  -
 اٟتالية كأ٫تية إختيار معدؿ ا٠تصم اإلجتماعي لتحليل التكاليف كا١تنافع على ا١تستول اٞتزئي كالقطاعي؛

  آثار التدىور البيئي على العرض الكلي، كآثار االنفاؽ البيئي كسياسات اٟتماية على العرض كالطلب الكلي؛ -
 النمو اإلقتصادم ىو عمليات التغيَت ا٢تيكلي من خبلؿ تغيَتات يف أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ للتحوؿ إىل  -

 اإلقتصاد األخضر؛ 
 .إشكالية ٘تويل اإلقتصاد األخضر كخاصة يف البلداف النامية -

 ,Ecological macroeconomics :  Consumption   دراسة ٖتت عنوافJonathan M. Harris كقدـ 

Investment, and climate change    كقد أصدرت الدراسة ضمن ، Real- World economic review, 

issue n
0
 :   كٯتكن إستعراض ملخص الدراسة من خبلؿ ما يلي 2009 ,50 

      إستهل الباحث دراستو بعرض أىم مؤشرات تدىور البئية العا١تية، ليؤكد أف السياسات اإلقتصادية القائمة، 
كمفهـو النمو السائد ساىم يف ٖتديد معامل ا١تشكلة اإلقتصادية للقرف الواحد كالعشرين كا١تتمثلة يف إرتفاع  ثاين 

 .أكسيد الكربوف
     فالٌنظرة التقليدية للسياسة اإلقتصادية الكلية تنحصر يف خلق اإلستقرار اإلقتصادم، ٕتنب التضخم ا١تفرط، 

االستدامة البيئية، كتوفَت : كالركود كلكن النظرة األكسع البد أف تأخذ بعُت اإلعتبار ٚتلة من األىداؼ األخرل
كقد أكدت الدراسة على أف ....التعليم، الرعاية الصحية، العدالة التوزيعية: اٟتاجات اإلجتماعية األساسية مثل

توجيو اإلقتصاد الكلي ٨تو اإلستدامة البيئية  أمر أساسي للحفاظ على النظم اإلقتصادية يف القرف اٟتادم 
كالعشرين، كأنو ٯتكن اٞتمع بُت السياسات التقليدية كاٟتديثة إلنشاء مؤسسات إقتصادية  ٯتكن أف ٖتقق خفض 

 .سريع يف إنبعاث الكربوف، كتركيج اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم كالطبيعي
اإلطار العاـ للدراسة  : تاسعا

 :       إف معاٞتة إشكالية الدراسة تستدعي اإلستناد إىل
قسم نظرم سيم من خبللو إبراز ٥تتلف ا٠تلفيات األدبية ١تتغَتات الدراسة مع الًتكيز على طرح اإلشكاليات 
كالقضايا الكربل اليت يتضمنها موضوع إعادة توجيو السياسية االقتصادية الكلية كالقطاعية كخاصة يف الدكؿ 

اٟتوكمة : الريعية إلستيعاب أىداؼ التنمية ا١تستدامة، فضبل عن تسليط الضوء على مصطلحات الدراسة مثل
 . االقتصادية، اإلدارة اٞتيدة للموارد كالسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية كاليت ٘تثل مصطلحات مفتاحية

       أما القسم التطبيقي من الدراسة فسيخصص لدراسة كتقييم السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر 
كمتابعة ٥تتلف مؤشرات أداء اإلقتصاد الكلي كإختبار مدل إستجابتها ألىداؼ  2014- 2000على مدل الفًتة 

كقياس مدل ٧تاح اٞتزائر يف ٖتقيق . التنمية ا١تستدامة يف ظل ىيكلها اإلقتصادم ا١توسـو بسيطرة القطاع الواحد
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التنويع اإلقتصادم باالضافة اىل قراءة ك ٖتليل مؤشرات اإلستدامة، كمن مث الوصوؿ إىل إقًتاح ٚتلة من اإلجراءات 
الٌتصحيحية إلدارة السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر ٨تو ٖتقيق تنمية إقتصادية شاملة، متوازنة 

 . كمستدامة
 صعوبات الدراسة : عاشرا 

        يصنف موضوع الدراسة بأنو من أعقد ا١توضوعات ا١تطركحة فيما يتعلق بالبحث يف منهج تصميم 
السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية على مستول اإلقتصاديات الريعية  ٔتا يستجيب لتحقيق التنمية 

ا١تستدامة، كقد كاجهت الباحثة صعوبات متعلقة بضركرة الفصل يف سياؽ الطرح ا١تنهجي بُت متغَتات الدراسة، 
كاإلرتباط العضوم بُت ىذه ا١تتغَتات من الناحية ا١توضوعية، باإلضافة إىل صعوبة أك تعذر اٟتصوؿ على 

 .اإلحصائيات ا١تتعلقة باإلقتصاد اٞتزائرم إلستثمارىا يف إختبارات ذات صلة مباشرة با١توضوع ا١تعاًف
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تمهيد   

 

       تًتبع السياسات االقتصادية على أ٫تية بالغة ضمن أدبيات الفكر اإلقتصادم ا١تعاصر، ذلك أف تصميمها يتضمن 
إعتماد ٣تموعة من القرارات كاإلجراءات اليت ٖتاكي الفلسفة التنموية ا١تتعلقة بتحقيق األىداؼ اإلقتصادية كاالجتماعية 

اليت تتبنها دكلة معينة خبلؿ حقبة زمنية ٤تددة، بل إف سبلمة تصميمها  ٭تدد مسار التنمية كمدل النحاج يف بلوغ 
كتتفرع السياسة االقتصادية تبعا للمدخل النوعي اىل ٣تموعة السياسات . األىداؼ ا١تسطرة ضمن األجندة ا١تعتمدة

، كتبعا للمدخل ...الكلية ا١تتمثلة يف السياسة ا١تالية، كالسياسة النقدية، كالسياسة التجارية، كسياسات سعر الصرؼ 
القطاعي اىل ٣تموعة ىامة من الساسيات اليت تتعلق ببنية االقتصاد كىيكلو كىي السياسة الزراعية، السياسة السياحية 

 ... السياسة الصناعية، سياسات التعليم، سياسات الطاقة 
      كتتضمن السياسة االقتصادية ضمن فلسفتها التقليدية اليت عرفت تطورات ىامة يف سياؽ التحوؿ إىل ٪توذج التنمية 

ا١تستدامة ٣تموعة من األىداؼ اليت ٠تصت ضمن مربع كالدكر، كاليت تتعلق بتحقيق النمو االقتصادم كاإلستقرار يف 
ا١تستول العاـ لؤلسعار، كٖتقيق التشغيل الكامل، كبعث التوازف ا٠تارجي ا١تتعلق بتوازف ميزاف ا١تدفوعات، كىي ٕتسد يف 

 . ٣تموعها البيئة الكلية ا١تثلى لتحقيق التنمية اإلقتصادية ا١تنشودة
       إنطبلقا من ىذا الطرح فإنو سيتم كيف سياؽ الطرح ا١تنطقي كا١تنهجي ١توضوع الدراسة التعرض بشئ من 

اإلستفاضة ١تضموف السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، كأىم الكتابات اإلقتصادية اليت عاٞتتها، ٘تيهدا إلستقراء 
مواطن التطور فيها يف سياؽ ربطها ٔتسارات التحوؿ ٨توؿ ٪توذج التنمية ا١تستدامة يف ظل خصوصية اإلقتصاد ا١تعاًف ذك 

 :الطبيعة الريعية، عليو سيتم معاٞتة احملاكر  الكربل التالية
 

 ؛ماىية السياسية اإلقتصادية الكلية: المبحث األكؿ 
 ؛السياسات المتخصصة للسياسة اإلقتصادية: المبحث الثاني 
 السياسات القطاعية أىم مضموف :  المبحث الثالث . 
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ماىية السياسة اإلقتصادية الكلية  : المبحث األكؿ
 ا١تفاىيم اليت عاٞتت مفهـو السياسة االقتصادية تبعا للخلفيات االقتصادية ا١تعتمدة، كالسيما ما يتعلق         تعددت

هبيكل السياسات الواجب إعتمادىا للتأثَت يف متغَتات ا١تشهد اإلقتصادم كاإلجتماعي يف سياؽ ٪توذج التنمية ا١تعتمد 
كالفلسفة االقتصادية ا١تتبناة، عليو سيتم من خبلؿ احملاكر ا١تقًتحة يف ىذا الصدد مناقشة مضموف السياسة اإلقتصادية 

 . الكلية كأىم الطركحات النظرية ا١تًتتبطة هبا
 السياسة اإلقتصادية الكلية كاألىداؼ الكبرل لها  -1
 مفهـو السياسة اإلقتصادية الكلية  -1-1

        تعددت التعاريف اليت تنأكلت مصطلح السياسة، إال أهنا تشًتؾ يف أف السياسة تتلخص يف تنظيم أمور اجملتمع ٔتا 
يصلح أحواؿ الناس، ذلك أف السياسة ىي ٣تموعة من األحكاـ، أك ا١تنهج كالطريقة ا١تعتمدة لتدبر كإدارة شؤكف األمة 

، أما السياسة اإلقتصادية فقد إعتربت جزء من السياسة العامة اليت ...يف جوانب ٥تتلفة كاٞتوانب ا١تالية كاإلقتصادية
العمل برنامج : ، كقد عرفت على أهنا1تتخذىا الدكلة لتحقيق ٚتلة من األىداؼ السياسية، اإلقتصادية كاإلجتماعية

اإلقتصادم الذم تقـو بو اٟتكومة للسيطرة، لتعديل، كإلدارة متغَتات اإلقتصاد  الكلي لتحقيق أىداؼ اقتصادية ٤تددة 
 كيقصد بالسياسة اإلقتصادية أيضا التأثَت، التوجيهي الذم ٘تارسو الدكلة على النشاط اإلقتصادم، ككذلك . 2بدقة

مقدار تدخلها كتأثَتىا يف ٖتديد اإلطار اإلقتصادم الذم تعمل الوحدات اإلقتصادية من خبللو، كىي ٣تموع  
عرب التأثَت التوجيهي . 3اإلجراءات ا١تتخذة من قبل الدكلة، كاليت هتدؼ إىل ٗتصيص ا١توارد كتنظيم كإعادة توزيع الدخل

يف حُت ذىب .ا١تمارس على األنشطة اإلقتصادية، كعلى اٞتانب اإلقتصادم الذم تعمل ضمنو الوحدات اإلقتصادية
دراسة  أفضل السبل أك الوسائل اليت ٯتكن أف تعتمدىا السلطات : "فريق آخر إىل تعريف السياسة اإلقتصادية على أهنا

العامة بغية ٖتقيق ىدؼ معُت أك غاية معينة، ك٢تذا توسم السياسة العامة بأهنا غائية كىو ما يشَت إىل دراسة أحسن 
ىل يستحسن ترؾ اٟتياة اإلقتصادية حرة من دكف تدخل من جانب اٟتكومة؟ أك : الطرائق لتحقيق أىداؼ معينة، مثل

قياـ اٟتكومة بالتدخل لتحقيق أكرب قسط من إشباع اٟتاجات األساسية، كمن مث الوصوؿ إىل درجة معينة من الرفاىية 
كيأيت يف السياؽ نفسو إمكانية دراسة أفضل السبل لكبح ٚتاح التضخم من خبلؿ إعتماد سياسات نقدية . اإلقتصادية

أية سياسة مطلوب : أـ مالية، ككذلك اٟتاؿ، ما ىي السياسات اليت ٯتكن من خبل٢تا معاٞتة أكضاع البطالة، أم أف
 .  4"تطبيقها ٬تب دراستها بعمق كبياف إمكانية كصو٢تا إىل ٖتقيق أىدافها احملددة عن طريق ٖتليل آليا ىذه السياسة

        عموما تتمثل السياسة اإلقتصادية، أك ما يعرؼ بالسياسة اإلقتصادية الكلية يف قياـ الدكلة بالتحكم يف بعض 
ا١تعلومات اليت يقع عليها اإلختيار كأدكات تستخدـ لتحقيق قيم مستهدفة ١تتغَتات ٘تثل األىداؼ اإلقتصادية للدكلة 

                                                           
 .60: ، ص 2003، الطبعة الثانية، ىيئة األعماؿ الفكرية، السوداف،السياسة المالية في اإلقتصاد  اإلسبلميٛتد علي، أٛتد ٣تذكب، أ-  1

2
 - DN Dwivedi, Macroeconomic policy : Theory and Policy,3

rd
  edition ,  Tata M  Graw Hill, New Delhi, India, 2010, 

P: 566. 
 .398: ، ص2002 دار النهضة العربية، القاىرة،  الطبعة األكىل،،التحليل اإلقتصادم الكليالسيد عطية عبد الواحد،  -   3
. 36: ، ص2012األردف، - عماف ، الطبعة األكىل، دار اٟتامد للنشر كالتوزيع، تاريخ األفكار اإلقتصاديةعبد علي كاظم ا١تعمورم،-  4
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كالسياسة اإلقتصادية الكلية يتحدد ٣تا٢تا يف دراسة . 1كيعتمد اإلختيار على ا١تتغَتات اليت تستطيع الدكلة التأثَت فيها
أنسب السبل كالوسائل، كا١تبادئ، كالقواعد كاإلجراءات اإلنشائية، كاإلصبلحية اليت ٬تب أف تتبعها السلطات العامة 

للوصوؿ إىل أىداؼ معينة، أك غايات ٤تددة،  كذلك من خبلؿ دراسة أحسن الطرائق ا١تؤدية لتحقيق كبلوغ تلك 
الغايات، كالبد أف تصدر السياسة اإلقتصادية بناءا على ٖتليل كاقعي كدراسة علمية دقيقة حىت ٯتكن أف ٖتقق األىداؼ 

 ألم بلد إ٪تا تنبثق من األفكار الكلية اليت يتبناىا اجملتمع، كترسم بذلك حسب اإلقتصاديةالسياسة ؼ. 2ا١ترجوة منها
حسب تغَتات ىذا الواقع، ك٢تذا فإف إدراؾ كاقع البلداف شيء كفيل بضماف إ٘تاـ الرسم الصحيح  الواقع ا١تعاش، كتتغَت

 3.اإلقتصاديةللسياسة 
٣تموع األدكات كاإلجراءات كالوسائل : اإلقتصادية الكلية على أهنا         من خبلؿ ما تقدـ، ٯتكن تعريف السياسة

 إلستخداـ كفاءة أقصى إىل الوصوؿ على كاألساليب، اليت تتلخص يف البدائل ا١تتاحة خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة، كالقادرة
 ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ الغايات ا١تسطرة من قبل الدكلة، كاليت ترمي من خبل٢تا إىل أقصى يف سبيل ٖتقيق ا١تتاحة ا١توارد

 .كاإلجتماعية اإلقتصادية
        كما ٕتدر اإلشارة إىل أف السياسة اإلقتصادية ا١تقًتحة ٗتتلف عن السياسة اإلقتصادية الفعلية، فاألكىل ٥تططة 

كمصممة يف شكل برنامج معد للمستقبل يف ا١تدل القصَت أك الطويل، أما الثانية فهي اٞتارم العمل هبا أك جرل العمل 
كما أف السياسة اإلقتصادية الكلية . هبا يف ا١تاضي، كغالبا ما تكوف األكىل أكثر معقولية كرشدا إقتصاديا من الثانية

ف ىذه األخَتة ٖتدد األىداؼ الرئيسية للسياسة اإلقتصادية آثارىا كحدكدىا أٗتتلف بإختبلؼ النظم اإلقتصادية، ذلك 
بل إف ىيكل السياسات اإلقتصادية الكلية ٮتتلف بُت ٣تتمعات النظاـ الواحد كىذا ما يدلل على حقيقة أف السياسات 

اإلقتصادية الكلية اليت يتم اٗتاذىا على مستول كل دكلة البد أف ٖتاكي خصائص اجملتمع، كاألىداؼ اليت يطمح إىل 
فدكر السياسة اإلقتصادية يتحدد يف ضوء طبيعة النظاـ . ٖتقيقها يف ظل البدائل ا١تتاحة، كالوسائل ا١تمكن تطبيقها

اإلقتصادم السائد يف كفلسفة النظاـ السياسي القائم يف الدكلة كعلى العمـو فإف معظم األنطمة يف اجملتمع الدكيل تقًتب 
أك تبتعد عن نظاميُت أساسيُت، أحد٫تا ٪توذج التخطيط لئلقتصاد الوطٍت، كاآلخر يعتمد على تفاعل قول السوؽ يف 

توزيع ا١توارد اإلقتصادية، كذلك كجزء من أسلوب إستخداـ ا١توارد، ففي إطار ٪توذج سوؽ ا١تنافسة الذم يعتمد بصورة 
أساسية على قول السوؽ يف إستخداـ ا١توارد كالذم يتأثر إىل حد بعيد ٔتفاىيم النظرية اإلقتصادية اليت تؤثر بدكرىا يف 

أما النموذج الذم يعمل كفقا للتخطيط للسياسة اإلقتصادية . السياسة اإلقتصادية ْتيث تعمل كفقا للكفاءة اإلقتصادية
فإف مربراتو ىي أف تعقيد  النشاطات اإلقتصادية يتطلب أف تتدخل السياسة اإلقتصادية للدكلة لتعديل النظاـ القائم على 

سوؽ ا١تنافسة ١تا ينتابو من عيوب تعيق ٖتقيق الرفاىية اإلقتصادية لؤلفراد سواء كانوا منتجُت أك مستهلكُت، كىذا ما 
يدفع  الدكلة للتدخل يف توجيو ا١توارد كفقا إلستخدامات، تفًتض من خبل٢تا أف سياستها اإلقتصادية أفضل من توجيو 

                                                           
 .15: ص، 2002مصر، - ، الطبعة األكىل،  ٣تموعة النيل العربية، القاىرةتحليل كلي: السياسات اإلقتصادية على مستول اإلقتصاد  القومي عبد اٟتميد عبد ا١تطلب، - 1

 .19-18: ص- ص،2004   مصر،– مكتبة بستاف ا١تعرفة، اإلسكندرية دكف طبعة،، رؤل معاصرة:السياسات اإلقتصادية الزراعية أٛتد أبو اليزيد الرسوؿ،-  2
. 40 : ص،2003 العا١تي،األردف، للكتاب جدار ، الطبعة األكىل،ا١تثلى اإلقتصادية السياسة ا١تالكي، الرٛتن عبد-  3
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 للموارد، ٔتا ٭تقق األمثل التوجو، بغية ضماف التخصيص ىذا ا١تدرسة الكنزية تبٌت كت.1السوؽ لتلك اإلستخدامات 
 آللية مهمة ٗتصيص ا١توارد أسندت، كىو ما ٯتكن اف يقع إذا آخر على رفاىية فرد دكف التأثَترفاىية كل األفراد دكف 

  2.ؽ أمثلية باريتومم عدـ ٖتقأ' خفاؽ السوؽإ'  تفشل  ٯتكن أف السوؽ، اليت كحسب ما يقره الكنزيوف
        السياسة اإلقتصادية الكلية تدرس من ثبلث زكايا رئيسية، حيث تتمثل األكىل يف األىداؼ اليت يطمح اإلقتصاد 

القومي لتحقيقها، أما الثانية فتتعلق باألسس العلمية كالقواعد اليت ٯتكن اإلستناد إليها لتحقيق األىداؼ، لتتجسد 
الثالثة يف اإلمكانيات العملية لتطبيق أسلوب من أساليب السياسة اإلقتصادية، ٦تا يكرس قاعدة معلومات عن 

احتماالت حدكث نتائج السياسة، كمدل التناقض بُت األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها، كأم الوسائل أفضل لبلوغ األىداؼ 
 معجزات يف السياسة ذلك أنو ال توجد. 3كصوال إىل إختيار البديل األفضل يف إطار مفاضلة بُت ا١تنافع كالتكاليف ا١ترتبة

 إقتصادية سياسات تطبيق طريق عن إال اإلقتصادم الذم يطمح إليو، النهوض يستطيع إرساء بلد ال فكل اإلقتصادية،
كما ٕتدر اإلشارة يف ىذا الصدد إىل أف ىناؾ نوعُت من األجاؿ يف كضع السياسات اإلقتصادية، إذ ٧تد . 4سليمة

كىو الزمن بُت الصدمة ا١تبلحظة كتدابَت السياسة اإلقتصادية ا١تعتمدة للتأثَت على ىذه  (التأخَت الداخلي )األجل 
أما . الصدمة، كىو أجل مزدكج، فمن جهة البد من تقييم الصدمة، كمن جهة أخرل البد من كضع السياسة ا١تبلئمة

األجل ا٠تارجي فهو الزمن ا١تمتد بُت اللحظة اليت يتم فيها اٗتاذ تدابَت السياسة اإلقتصادية كاللحظة اليت يظهر فيها األثر 
الفعلي على اإلقتصاد، كيفسر ىذاف األجبلف أف آثار السياسة اإلقتصادية ال ٯتكن قياسها دائما بشكل صحيح، كما 

 . 5ٯتكن تقديرىا بشكل سيء
 (ما ٬تب أف يكوف )        أما خطوات صياغة السياسة اإلقتصادية، عرب مسا٫تة النظرية ا١تعيارية للسياسة اإلقتصادية 

 : 6 تبعا ١تا يليTinbergen 1956يف كيفية ٦تارسة متخذ القرار ١تهامو، فقد تنأك٢تا تنربغن 
ٖتديد األىداؼ من خبلؿ دالة الرفاه اإلجتماعي اليت يعمل متخذ القرار على تعظيمها، كاليت بناءا عليها يتم ٖتديد  - أ

أثر األدكات على األىداؼ ىو أثر يتسم  )األىداؼ اإلقتصادية؛ كيرل تنربغن تبعا إلعتماده على العبلقات ا٠تطية 
عند ٖتليل السياسة اإلقتصادية، كبالتايل فإنو البد من تساكم عدد األىداؼ مع عدد األدكات، بيد  (باإلستقبللية ا٠تطية

أكرب من التعقيد ا١تطركحة فيما  (العمل يف ظركؼ عدـ التأكد )أف السياسات اإلقتصادية يف الواقع العملي تتسم بتعقيد 
 يتعلق بتساكم عدد األىداؼ بعدد األدكات؛

 ٖتديد أدكات السياسة اإلقتصادية ا١تتاحة لتحقيق األىداؼ؛ كيف حالة عدد األدكات أقل من عدد األىداؼ  - ب
كبالتايل ال ٯتكن ٖتقيق كافة األىداؼ آنيا، ٦تا ٬تعل اجملتمع يواجو مشكلة ا١تفاضلة بُت األىداؼ، كمن الضركرم يف ىذا 

                                                           
 .28 - 27:ص- ، ص 2000 الطبعة األكىل،  الدار الدكلية الثقافية،  مصر، أساسيات  علم اإلقتصاد،سامل توفيق النجفي، -   1

2
 -Michael Howard , Public sector economics for developing countries , university of the West Indies Press  Canada 

2001, P: 2. 
 .16،18: عبد اٟتميد عبد ا١تطلب، مرجع سابق، ص، ص- 3
 .37:، ص2007األردف، ،للنشر األىلية   الطبعة الثالثة،نسيبة،  حاـز:ٚتةتر ،كللغد لليـو آراء:اإلقتصادية السياسة، ميزس فوف لودفيغ- 4
 . 25: ،  ص2003  ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، الطبعة األكىل،تقييمية،دراسة  تحليلية :  السياسات اإلقتصادية الكليةإلىالمدخل عبد اجمليد قدم، -  5
 .92- 91: ص - ، ص2011 األردف، –، الطبعة األكىل، دار ا١تسَتة، عماف التخطيط كالتنمية اإلقتصاديةأٛتد عارؼ العساؼ، ٤تمود حسُت الوادم، - 6
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ا١تقاـ تعريف دالة ا٠تسارة اإلجتماعية اليت ٖتدد التكلفة ا١تًتتبة على اجملتمع بسبب اإلبتعاد عن ٖتقيق القيمة ا١تثلى 
 لؤلىداؼ؛

 إستناد متخذ القرار لنموذج لبلقتصاد يربط من خبللو األدكات باألىداؼ، كبالشكل الذم يؤىلو الختيار القيمة  - ت
 .ا١تثلى ألداة  السياسة اإلقتصادية

أنواع السياسات اإلقتصادية الكلية   -1-2
       تصنف السياسات اإلقتصادية من خبلؿ العديد من ا١تداخل، فحسب الوسائل توجد السياسات ا١توازنية  

كالسياسات النقدية، أما حسب مدخل اإلسًتاتيجيات فنجد السياسات اليت تركز على جانب الطلب كتلك اليت تركز 
على جانب العرض، يف حُت تصنف تبعا للمذاىب اإلقتصادية إىل السياسات لليربالية الكبلسيكة البلتدخلية يف الشؤكف 
اإلقتصادية كاإلجتماعية، كالسياسات الليربالية البلتدخلية، كىناؾ نوعاف رئيسياف من السياسات اإلقتصادية الكلية، كفقا 

للمدل الزمٍت كاألىداؼ، حيث ٧تد السياسات اإلقتصادية الظرفية كالسياسات اإلقتصادية ا٢تيكلية أك البنية، كىذه 
األخَتة سيتم التفصيل فيها من خبلؿ العنصر ا١توايل، يف حُت ستعاًف التصنيفات األخرل يف سياؽ الطرح ا١توضوعي 

 .للجانب التنظَتم للسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية
 السياسات اإلقتصادية الظرفية : أكال

       ييعتمد على السياسات اإلقتصادية الظرفية لتوجيو النشاط اإلقتصادم كفقا للظركؼ اإلقتصادية يف األجل القصَت 
حيث تعمل على مواجهة حاالت التباطؤ ا١تؤقتة يف اإلقتصاد، من خبلؿ ا١تؤشرات اإلقتصادية لتوجيو النشاط ٨تو 

السياسة ا١تالية سياسة التشغيل : استعادة التوازنات ا١تاكر كاقتصادية كاألدكات ا١تستخدمة يف إطارىا تتمثل أساسا يف
كسياسة  (السياسة النقدية (التدابَت كاإلجراءات الرامية إىل تعزيز خلق فرص العمل كتوفَت الدخل للعاطلُت على العمل)

بصورة عامة فإف أىم السياسات الظرفية اليت تعتمدىا الدكلة لتحقيق أىداؼ التوازف ا١تاكرك اقتصادم يف ا١تدل . الصحة
 : 1القصَت كا١تتوسط، ىي 

هتدؼ ىذه السياسة إىل كبح النشاط اإلقتصادم، كمنو مستول األسعار كاألجور عرب سياسات : سياسة اإلستقرار - أ
مالية انكماشية، كتركز بصورة أساسية على ٗتفيض معدالت التضخم، أما ا١تعٌت الواسع فيعٍت ٣تموعة اإلجراءات ا٢تادفة 

 ؛(تقليص الضغوط اإلجتماعية )إىل احملافظة على النظاـ اإلقتصادم يف كضعو الطبيعي
هتدؼ ىذه السياسة إىل إنعاش النشاط اإلقتصادم من خبلؿ زيادة اإلنتاج : سياسة اإلنعاش اإلقتصادم - ب

كالتوظيف، عن طريق دعم الطلب ا٠تاص للعائبلت، كىي مستوحاة من الفكر الكينزم، كعادة تلجأ الدكلة  إىل التمييز 
 بُت اإلنعاش عن طريق اإلستهبلؾ كاإلنعاش عن طريق اإلستثمار؛

                                                           
، مكتبة حسُت العصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت دراسة  تطبيقية قياسية لنماذج التنمية اإلقتصادية: األثار اإلقتصادية الكلية لسياسة إالنفاؽ الحكومي كليد عبد اٟتميد عايب، -1
 .80 – 78: ص - ص، 2010 لبناف، –
من عشر سنوات  لتنويع اإلقتصاد  اٞتزائرم أكثر على تقييم ىذه السياسة على مدل أساسا يف القسم التطبيقي،، كتتمحور الدراسة  2001نطبلقا من الفًتة إ ا١تعتمدة يف اٞتزائر  سة السيا 

 .  ضوابط التنمية ا١تستدامةإطار ريعي يف كاقتصاد
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كىي سياسة هتدؼ إىل التقليص من إرتفاع األسعار عن طريق الوسائل التقليدية مثل : سياسة اإلنكماش - ت
 اإلقتطاعات اإلجبارية  كٕتميد األجر كمراقبة الكتلة النقدية كتؤدم ىذه السياسة إىل تقليص النشاط اإلقتصادم؛

 .تتميز بالتناكب ا١تتسلسل لساسة اإلنعاش مث اإلنكماش:  سياسة  التوقف مث الذىاب - ث
  (البنوية  )السياسات اإلقتصادية ا٢تيكلية : ثانيا

        يتم إعتماد السياسات اإلقتصادية ا٢تيكلية  يف اٟتاالت اليت يكوف فيها ىدؼ الدكلة ىو إحداث تغيَتات عميقة 
يف ا٢تياكل اإلقتصادية كاإلجتماعية، كىي هتدؼ السياسة اإلقتصادية ا٢تيكلية إىل قيادة تطور اإلقتصاد ضمن إطار زمٍت 

السياسة الصناعية، سياسة ا١تداخيل، سياسة التعليم : طويل ا١تدل،كذلك عرب ٣تموعة من السياسات ا٢تامة، مثل
كىي ... النقل، سياسات نظاـ اٟتماية اإلجتماعية كالبحوث كالصحة، السياسات البيئية كإستخداـ األراضي، سياسات

٘تس كافة القطاعات اإلقتصادية، كتعمل السياسة ا٢تيكلية على التخلص من اإلختبلؿ الناشئ عن التطورات اإلقتصادية 
التكنولوجية السريعة كتشجيع التغَتات ا٢تيكلية ا١ترغوبةػ كما تعكس األىداؼ كاألكلويات اليت كضعت يف إطار السياسة 
اإلقتصادية  على كجو العمـو كالسياسة  الصناعية على كجو ا٠تصوص، حيث تتمثل ا١تهاـ الرئيسية للسياسة ا٢تيكلية يف 
العمل على التأثَت يف العبلقات التناسبية بُت القطاعات اإلقتصادية كرصد ذلك كعبلج ا١تشاكل النإتة عن عملية التغيَت 

ا٢تيكلي مع األخذ بعُت اإلعتبار العبلقات الدكلية ا١تتبادلة على ا١تستويُت القومي كالدكيل، ففي إطار درجة التشابك 
كالًتابط تظهر اٟتاجة إىل سياسة ىيكلية شاملة تتضمن كل التدابَت كاإلجراءات اإلقتصادية ا٠تاصة، باإلستثمارات 

كالتدريب الفٍت للعمل كسياسة التجارة ا٠تارجية كٖتسُت آليات الرقابة، هبدؼ ٖتسُت الوضع التنافسي لئلقتصاد على 
ا١تستول الدكيل باإلضافة إىل التنسيق بُت التغَتات القطاعية يف ضوء ا٠تطوط العامة للسياسة اإلقتصادية، كالسياسة 

كتشَت الساسات .  1لتحقيق األىداؼ التنموية ا١تسطرة... ا١تالية، النقدية: ا٢تيكلية  تتكامل مع السياسات اإلقتصادية
ا٢تيكلية  إىل تلك السياسات اليت هتدؼ للتاثَت على قطاع معُت، أك عدد ٤تدكد من القطاعات أك فئات اجملتمع ٔتا يؤثر 

على ىيكل اإلنتاج كالتوزيع، كأمثلة ما يرتبط بالسياسات ا٢تيكلية، إعفاء الفوائد احملققة من كدائع األشخاص من 
الضرائب لتشجيع إدخار القطاع العائلي، خصم اإلستهبلؾ الرأٝتايل من الدخل ا٠تاضع للضريبة بالنسبة للشركات 
لتسريع إستهبلؾ األصوؿ القدٯتة، كإحبلؿ أخرل جديدة، خضم اإلنفاؽ على البحث التطوير من الدخل ا٠تاضع 

للضريبة لتشجيع االخًتاع كالتجديد، كالتطوير التكنولوجي يف منظمات األعماؿ، كتؤثر ىذه السياسة غالبا على جانب 
 .2العرض

 الظركؼ تغيَت عميقة من خبلؿ تغَتات إحداث على ا٢تيكلية تعمل اإلقتصادية         بصفة عامة، فإف السياسة
 كأنشطتها كمهامها أحجامها حيث من اإلقتصادية ىياكل ا١تؤسسات كتغيَت اجملتمع، ىياكل تطور تقود اليت كالشركط

 األمر يتعلق إذ البعيد يف ا١تدل األىداؼ ٖتقيق تعمل على ا٢تيكلية فالسياسات. التمويل ا١تايل، كأساليب النظاـ كتغيَت

                                                           
: ، ص2011مصر - ، دكف طبعة، دار التعليم اٞتامعي، اإلسكندريةالمنهج، النظرية، القياس: التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كالتغيير الهيكلي في الدكؿ العربيةعصاـ عمر مندكر، -  1

173 – 174. 
 .51 – 50: ص – ، ص 2005مصر،  – اإلسكندرية الدار اٞتامعية، األكىل،، الطبعة الحديث في اإلقتصاد  القياسي بين النظرية كالتطبيقعبد القادر ٤تمد عبد القادر عطية،  -  2
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اإلنتاجي  للجهاز الدائم كاألداء الفعالية بتحسُت يسمح بشكل تدر٬تيا تنمو اإلجتماعية اإلقتصادية ا٢تياكل ّتعل
 صندكؽ منظور من ا٢تيكلية السياسة اإلقتصادية ٧تد أخرل جهة كمن الكلي؛ اإلقتصادم األداء رفع إىل تؤدم كبالتايل

األسعا  نظاـ إصبلح األجنيب، العاـ، اإلستثمار القطاع كإعادة ىيكلة ا٠تاصة با٠توصصة با١تواضيع هتتم الدكيل النقد
على مستول الدكؿ النامية اليت طبقت )الصناعية  السياسة ككذا ا٠تارجية التجارة كٖترير ا١تايل القطاع إصبلح كٖتريرىا،

سياسات اإلصبلح اإلقتصادم فإف السياسة اإلقتصادية تتضمن سياسات التثبيت كسياسات التعديل ا٢تيكلي كفق ما 
 .1(سيتم التعرض لو يف العناصر ا١توالية

 تصميم السياسات اإلقتصادية تحت كصاية المؤسسات الدكلية -1-3
 ٕتسد       عمدت أغلب الدكؿ النامية خبلؿ النصف الثاين من عقد الثمانيات إىل إعتماد برامج إقتصادية إصبلحية

 متاح ىو ما مع متناغمة النفقات جعل على تعمل اإلقتصادية ا١تصممة من قبل مؤسسيت بريتوف ككدز، كاليت السياسات
 طلب تضمن مستول الصرؼ كسعر كالتجارية كالنقدية ا١تالية السياسات من توليفة إ٬تاد خبلؿ من كذلك موارد، من

 تبٍت باإلضافة إىل كا٠تدمات، السلع قطاعات ٖتفيز على تعمل إجراءات كبإعتماد الكلي العرض كتركيبة يتبلءـ كلي
 األسعار  تشوىات إزالة خبلؿ من ا١توارد إستخداـ يف الكفاءة ٖتسُت اقتصادية على ا١تستول تستهدؼ سياسات

اإلدارية، بغية إعادة ىيكلة اقتصادياهتا كتدارؾ إختبلؿ التوازنات الداخلية كا٠تارجية  السيطرة كٖتقيق ا١تنافسة كتعزيز
٠تلق البيئة ا١تبلئمة لبعث ٪تو اقتصادم مستداـ، حيث عانت ىذه الدكؿ من مشكلة تفاقم التضخم كالديوف ا٠تارجية 
كعدـ القدرة على سدادىا على ا١تستول الداخلي، لتتعمق الوضعية الصعبة ٢تا جراء  ا١تشهد اإلقتصادم على ا١تستول 

  (أزمة النفط )ا٠تارجي، بسبب تدىور شركط التبادؿ الدكيل لصاٌف الدكؿ الصناعية الكربل كتدىور أسعار ا١تواد األكلية 
اليت تشكل ا١تورد األساسي للعملة الصعبة خاصة بالنسبة للدكؿ الريعية، باإلضافة إىل الضغوطات اليت فرضتها سلسلة 

التحوالت الدكلية، كاإلقليميةكاهنيار ا١تعسكر الشيوعي، كإنتهاء اٟترب الباردة، فضبل عن التحوالت اإلقتصادية ا١تتمثلة 
يف ظهور تكتبلت اقتصادية، زيادة حدة ا١تنافسة العا١تية، كتراجع قيمة ا١تساعدات الدكلية كموجة اإلنفتاح اإلقتصادم 
كٯتكن فيما يلي معاٞتة السياؽ العاـ لصياغة السياسة اإلقتصادية يف إطار برامج اإلصبلح اإلقتصادم أك برامج التغيَت 

تتباين برامج اإلصبلح اإلقتصادم من حيث مشوليتها، كتَتة، ككفاءة التنفيذ، كمن حيث األساليب كاآلليات - ا٢تيكلي 
بسبب إختبلؿ كتَتة  معدالت النمو اإلقتصادم، كحجم اإلقتصاد درجة انفتاحو على العامل، كمدل كفاءة اٞتهاز 

كالذم يعتمد على فلسفة عميقة إلعادة ا٢تيكلة تتضمن ٖترير األنشطة اإلقتصادية كإطبلؽ قول ...  -  اإلنتاجي
 .السوؽ يف ٥تتلف اجملاالتاإلنتاجية، التجارية كا٠تدمية كتقليص دكر الدكلة يف النشاط اإلقتصادم

       تويل برامج اإلصبلح اإلقتصادم أ٫تية بالغة للسياسة النقدية باعتبارىا سياسة ٤تورية ترتبط بالسياسات اإلقتصادية 
األخرل، كتساىم يف خلق البيئة ا١تبلئمة لنجاح التصحيح، كذلك باإلستناد إىل ٜتسة ٤تاكر أساسية كىي ٖترير سعر 

صرؼ العملة الوطنية كاحملافظة على إستقراره، كتعوًن أسعار الفائدة، كضبط اإلئتماف احمللي كالتحرير التدر٬تي لتعليمات 
مراقبة العملة األجنبية، إىل جانب اإلستمرار يف تبٍت سياسات إئتمانية إنتقائية موجهة ٨تو القطاعات ذات األكلوية 

                                                           
 .31: عبد اجمليد قدم، مرجع سابق، ص-   1
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اإلقتصادية، حيث هتدؼ ىذه احملاكر األساسية ٣تتمعة إىل ٖتقيق األىداؼ ا١تتبناة يف اٞتانب النقدم، كما أكلت برامج 
اإلصبلح اإلقتصادم السياسة ا١تالية اىتماما موازيا لئلىتماـ الذم أكلتو للسياسة النقدية، كوف السياسة ا١تالية غالبا ما 

ترافق السياسة النقدية لتفعيل التدابَت النقدية كلضماف ٧تاح اإلجراءات اإلصبلحية، كقد ركزت اإلصبلحات ا١تالية بدكرىا 
، كتفعيل عملية الرقابة يف ىذا : على ٣تموعة من احملاكر، لعل، أ٫تها رفع حجم اإليرادات العامة من الضرائب كالرسـو

الشأف، كترشيد كضبط اإلنفاؽ اٟتكومي على السلع كا٠تدمات ا١تختلفة كرفع الدعم اٟتكومي عنها، كٖتديد سقف 
اإلقًتاض العاـ، كتسقيف العجز يف ا١توازنة العامة، كا١تضي يف ٕتميد حجم اإلستدانة الداخلية كا٠تارجية كتبٍت برامج 

التسوية ٢تا ضمن آجاؿ ٤تددة كتبٍت سياسة ا٠توصصة ألجزاء كاسعة من القطاع العاـ، بغية ٖتقيق كفورات  مالية  رفع 
كما تعتمد ىذه الربامج اإلصبلحية على اإلصبلح ا١تصريف بغية تطهَت كتنظيم ىذا القطاع . كفاءة ا١تؤسسات العامة

إ٧تاح سياسة ضبط التوسع النقدم  )خاصة كانو يلعب دكر أساسي يف خطة التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تعتمدة 
كتقييد حدة الضغوط التضخمية، تفعيل حركية أسواؽ رأس ا١تاؿ لتحسُت كتوسيع فرص التمويل للقطاع العاـ عن طريق 
اإلكتتاب يف سندات ا٠تزينة، بالتايل فإف برامج  اإلصبلح اإلقتصادم عرب إحداثها إلصبلحات ىيكلية فهي هتدؼ إىل 
صياغة سياسات اقتصادية  هتدؼ إىل تعزيز كفاءة  ٗتصيص ا١توارد عرب ٖترير أسعار السلع كا٠تدمات إلزالة التشوىات 
بُت التكلفة األسعار، كالتوسع يف اإلعتماد على القطاع ا٠تاص كمؤشرات السوؽ، كترشيد الطلب احمللي ليتناسب مع 

، بغية ...مستول ا١توارد ا١تتاحة، كٖتسُت توزيع ككفاءة إستخداـ تلك ا١توارد لتحقيق كتعزيز اإلنفتاح على العامل ا٠تارجي
 . 1ضماف معدالت ٪تو اقتصادم مضطردة على ا١تدل الطويل يف بيئة من اإلستقرار اإلقتصادم 

       بصورة عامة تتضمن برامج اإلصبلح أك سياسات اإلصبلح اإلقتصادم اليت تستمد فلسفتها يف تصميم سياساهتا 
 : 2من أفكار ا١تدرسة النيوكبلسيكية،  من مكونُت أساسيُت، ك٫تا

ٮتتص هبا صندكؽ النقد الدكيل،  تتعلق باستعادة التوازنات على ا١تدل القصَت  : سياسات التثبيت اإلقتصادم: أكال
كتركز على إدارة جانب الطلب، حيث إعتربت ا١تديونية أزمة سيولة نإتة عن إرتفاع الطلب الكلي أم كجود فائض يف 

الطلب يفوؽ حجم ا١توارد الذاتية ا١تتاحة، ٦تا يفسر العجز يف ا١تيزانية العامة كيف اٟتساب اٞتارم ١تيزاف ا١تدفوعات 
كالستعادة التوازنات فإف سياسة التثبيت، تتضمن تبعا إلقًتاحات صندكؽ النقد الدكيل إعتماد سياسة نقدية إنكماشية 

للتأثَت يف جانب الطلب الكلي كتوجيهو يف أكقات التضخم، ككذلك التأثَت على إٚتايل النفقات من خبلؿ ترشيد 
اإلئتماف كضبط معدالت التوسع النقدم بغية ٖتقيق اإلستقرار النقدم، كإصبلح خلل ا٢تياكل التمويلية باإلعتماد على 

ٖترير أسعار الفائدة كتسقيف اإلئتماف، كاٟتد من اإلصدار النقدم اٞتديد هبدؼ رفع معدالت اإلدخار كٗتفيض 
معدالت التضخم، كا٢تدؼ األساسي ٢تذه اإلجراءات ىو رفع رْتية القطاعات ا١تصدرة، ٔتا يؤدم إىل ٖتويل عفوم 

 .لوسائل اإلنتاج ٨تو ىذه القطاعات على حساب قطاعات إنتاج السلع غَت القابلة للتداكؿ على مستول السوؽ الدكيل

                                                           
 .16-7: ص  – ، ص 1996لبناف، – ، بَتكت برامج إالصبلح اإلقتصادم كدكر المصارؼ العربيةٖتاد ا١تصارؼ العربية، إ- 1
، دكف طبعة، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، البطالة إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لبلقتصاد من خبلؿ حالة الجزائرناصر دادم عدكف، عبد الرٛتن العايب- 2

 .98 – 77: ص - ، ص2010اٞتزائر،
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  باإلضافة إىل إعتماد سياسة مالية إنكماشية، كذلك هبدؼ السيطرة على عجز ا١تيزانية العامة للدكلة، عرب زيادة 

 .اإليرادات أك ٗتفيض النفقات، أك إالثنُت معا
  إف تطبيق سياسة التثبيت اإلقتصادم تؤدم إىل آثار سلبية على مستول النقد كمعيشة أفراد اجملتمع، فًتاجع 
اإلنفاؽ العاـ يًتتب عنو تزايد مستول البطالة، كخفض األجور، كازدياد معدالت الفقر، أما إ٩تفاض اإلنفاؽ 

اإلستثمارم فيؤدم إىل تراجع معدالت النمو اإلقتصادم احملققة، كما يصاحب ذلك موجة من إرتفاع األسعار  
بالنسبة للسلع احمللية أك ا١تسًتة بسبب ٖترير األسعار  كرفع الدعم باإلضافة إىل تطبيق سعر الصرؼ اٟتقيقي، ٦تا 

 .1يؤدم إىل تراجع القدرة الشرائية خاصة للفئات منخفضة الدخل
تتعلق ىذه السياسات ٔتعاٞتة اإلختبلالت العميقة يف اإلقتصاد على ا١تدل ا١تتوسط : سياسات التعديل ا٢تيكلي: ثانيا

كالطويل، تسعى لتحقيق التوازف عن طريق التوسع يف جانب العرض، لعبلج التشوىات كالعوائق اليت تعاين منها ا٢تياكل 
اإلقتصادم، كما هتدؼ إىل ٖتويل اقتصاديات الدكؿ اليت تواجو ىذه الصعوبات إىل اقتصاديات ليربالية تطبق فيها  

 .قواعد اقتصاد السوؽ
        كيف سياؽ معاٞتة ىذه السياسات فبلبد من التطرؽ إىل مضموف السياسات اإلجتماعية،  حيث تؤدم سياسات 
اإلصبلح اإلقتصادم ٖتت كصاية مؤسسات التمويل الدكلية إىل آثار سلبية على اٞتانب اإلجتماعي كبالتايل قاـ البنك 

الدكيل بإدماج السياسات اإلجتماعية ضمن سياسات اإلصبلح اإلقتصادم لتقليص حجم  تلك اآلثار السلبية اليت عادة 
ما تتحملها الفئات ا٢تشة ك٤تدكدة الدخل، حيث يتم تصميم ىذه السياسات تبعا للمعطيات اإلقتصادية كاإلجتماعية 

 .لكل دكلة
       يف إطار تركيز برامج أك سياسات اإلصبلح على دكر القطاع ا٠تاص كاصبلح القطاع العاـ، فإنو من األ٫تية ٔتا 
كاف التطرؽ ٢تذين العنصرين ا١تهمُت بشيء من التفصيل، حيث ٘تثل سياسات ا٠توصصة أحد السياسات ا٢تامة يف 

إعادة ا٢تيكلة اإلقتصادية، كيف ٖتسُت كفاءة ٗتصيص ا١توارد كرفع معدؿ النمو اإلقتصادم كبالتايل البد أف ٖتظى برؤية 
 فضبل عن 2تنموية باإلعتماد على إسًتاتيجيات مدركسة كٖتويبلت مسبقة على ا١تستول ا١تيكرك كا١تاكرك إقتصادم

 ا١تتحدة لؤلمم اإل٪تائي للربنامج استعاب متغَتات اٞتانب اإلجتماعي كالسياسي كالثقايف، كتنصرؼ ىذه  ا٠تصخصة تبعا
 اقتصاد تدعم سياسات كضع ا٠تطوات، تتمثل أساسا يف كتشًتط ٣تموعة من  إلقتصاد السوؽ، التحوؿ إىل أهنا  الذم

ا٠تدمات  كتأمُت ا٠تاص القطاع كتنمية اإلقتصادم كالتحرير.. ( . اٖتادات صناعة، غرؼ ٕتارة، )كمؤسساتو السوؽ
كبالتايل فسياسة ا٠توصصة تتعلق ٔتجموعة اإلجراءات اليت . 3العاـ القطاع كخصخصة إليها، ٭تتاج اليت كالتشريعية ا١تالية

                                                           
 . 20 -19: ص- ، ص2008، دكف طبعة، دار ىومة، اٞتزائر، الصبلح اإلقتصادم في الجزائر كالمؤسسات المالية الدكليةاسياسة مدين بن شهرة، -   1
الندكة   كاإلجتماعية، اإلقتصاديةز العربية للتنمية ؾبالتعاكف مع اجمللس الوطٍت للخوصصة كمعاىد كمرا (Ce. NEAP)ا١تركز الوطٍت للدراسات كالتحاليل خاصة بالتخطيط يف اٞتزائر-  2

 . 4:  بفندؽ إالكرأسي، اٞتزائر،  ص1997أفريل   30 – 8 ،  اإلقتصادية كسياسات الخوصصة في البلداف العربيةإالصبلحاتحوؿ 
 2009، ٣تلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد السابع،  شركة االسمنت األردنية كنموذج: سياسة الخصخصة كظأثرىا على البطالة كاألمن الوظيفي للعاملينأٛتد عارؼ العساؼ، -   3

 .140: السداسي الثاين، ص
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تدعم اإلنتقاؿ إىل إقتصاد السوؽ لتحقيق الًتجيح ٟتجم،  كدكر القطاع ا٠تاص يف اإلقتصاد،  كترشيد اإلنفاؽ اٟتكومي 
كرفع كفاءة ا١تؤسسات اإلقتصادية ك٥تتلف األنشطة، انطبلقا من دكر الرأٝتاؿ ا٠تاص يف ٖتسُت إدارة كحوكمة ىذه 

أثبتت التجارب التنمية يف الدكؿ النامية أف القطاع العاـ مل يؤد الدكر ا١تسند لو بسبب سوء التسيَت الفساد - النشاطات
كىو ما ٭تجعل ا٠توصصة أحد ... اإلدارم، إ٩تفاض معدالت ا١تردكدية كالضغوطات اإلجتماعية  ٕتاه القطاع العاـ

كسياسات ا٠توصصة ال تتعلق بتصفية _  ا١تداخل ا١تهمة لتقليص التشوىات ا٢تيكلية خاصة على مستول الدكؿ النامية
القطاع العاـ، كإ٪تا ٤تاكلة الوصوؿ إىل أفضل أداء لكل من القطاعُت العاـ كا٠تاص، عرب رفع كفاءة ٗتصيص كإستخداـ 

كلتبليف اآلثار السلبية خاصة على اٞتانب اإلجتماعي كالبيئي . 1ا١توارد ا١تتاحة لتحقيق األىداؼ التنموية ا١تنشودة
لسياسات ا٠توصصة، فإنو من الضركرم إدماج ا١تتغَتات اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية يف صياغة سياسات 

ا٠توصصة كعدـ إعتماد مبدأ مقاس كأحد للجميع يف صياغة ىذه السياسات، على الرغم من صعوبة ذلك يف ظل 
بل إف البنك الدكيل يقر بأف سياسات ا٠توصصة اليت تعتمدىا الدكؿ النامية ٤تدكدة . مشركطية مؤسسات التمويل الدكلية

كبالتايل، فاإلشكالية ال تتعلق بتحويل ا١تلكية من العاـ إىل ا٠تاص، لكن  البد أف تتجو السياسات ا١تصممة ٨تو إصبلح 
يعاًف عنصر إصبلح القطاع العاـ يف الفصل الثالث من الدراسة  ضمن ٤تور اٟتكم الراشد كصياغة  )القطاع العاـ 

على النحو الذم ٮتلق البيئة ا١تبلئمة لتنشيط دكر تفعيل القطاع ا٠تاص يف   (السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية
إصبلح مشاريع القطاع العاـ أفضل من نقلها : "   حيثAlain Walteresكيؤكد ىذه الرؤية فيشر . اٟتياة اإلقتصادية

إىل القطاع ا٠تاص، ألف الظركؼ كاإلمكانيات غَت متوفرة كما ىو يف الغرب، كأف اٟتل ال يكمن يف تغيَت شكل ا١تلكية 
كإ٪تا يف إصبلح ا٢تياكل التمويلية كنظاـ إدارة ا١تعلومات يف كبل القطاعُت، من خبلؿ سق مالية متطورة تساعد على تعبئة 

 .2"مدخرات األفراد
       كخبلصة ١تا تقدـ فإف السياسات اإلقتصادية ا١تصممة يف معظم الدكؿ النامية ضمن سياؽ اإلصبلح اإلقتصادم 
ٖتت كصاية مؤسسات التمويل الدكلية، كٕتأكزا  ٞتدلية مدل صبلحية تطبيقها على مستول ىذه اإلقتصاديات، حيث 

أهنا مل تكن ذات مضموف كتوجو كطٍت يتناغم مع متطلبات كحاجات ىذه اإلقتصاديات، فإف النتائج ا١تًتتبة عنها مل 
 توازنات خارجية  –تتجأكز استعادة التوازنات الكلية على ا١تدل القصَت كٖتسن طفيف يف معدالت النمو اإلقتصادم 

قابلها  إرتفاع التكاليف اإلقتصادية  كاإلجتماعية  على ا١تدل الطويل، بل إف فاتورة إستعادة التوازنات -  داخلية  ىشة 
قصَتة األجل عرب السياسات ا١تصممة كاليت أغلفت األبعاد البيئية اٗتذت منحى تصاعدم، كىو ما ٬تسد ٖتدم أما 
الدكؿ النامية فيما يتعلق بإعادة صياغة السياسات اإلقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية ا١تستدامة، كتدارؾ التكاليف 

 .اإلجتماعية كالبيئة للسياسات اإلقتصادية ٖتت كصاية مؤسسات التمويل الدكلية
 
 

                                                           
 .88 – 86: ص - ناصر دادم عدكف، عبد الرٛتن العايب، مرجع سابق، ص-  1
2
 .79-78: ص- ، ص1991، دكف طبعة، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، أراء كاتجاىات: الخوصصة  كالتصحيحات الهيكليةضياء ٣تيد ا١توسوم، -   
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  إعادة ىيكلة اإلقتصاد  العالمي كتصميم السياسية اإلقتصادية -1-4
 صندكؽ النقد، البنك الدكيل، منظمة التجارة –إعادة ىيكلة اإلقتصاد العا١تي تبعا لرؤية ا١تؤسسات الدكلية       
يشكل عقبة كربل يف كجو ا١تخططات التنموية يف البلداف النامية، حيث أدل تدكيل السياسة اإلقتصادية - العا١تية

الكلية إىل ٖتويل بعض اإلقتصاديات إىل مناطق اقتصادية مفتوحة، كالبعض اآلخر إىل إحتياطي لؤليدم العاملة 
، األمر الذم يؤسس لًتسيخ حلقات مفرغة للفقر ك٥تتلف األزمات ا١ترافقة لو، كتعميق لعدـ 1الرخيصة كا١توارد الطبيعية

ا١تسأكاة يف الدخل للبلداف النامية، لصاٌف البلداف الصناعية الكربل، كىو ما ٬تعل السياسات اإلقتصادية الكلية على 
 . مستول البلداف النامية أماـ ٖتديات كربل على ا١تستول الداخلي كعلى ا١تستول ا٠تارجي

      يتطلب ٧تاح برامج التنمية ضمن اإلقتصاديات القومية تنسيق السياسات اإلقتصادية الوطنية كتلك الدكلية ٔتا 
مبلئمة البيئة الوطنية لتحقيق األىداؼ ا١تسطرة، فنجد مثبل أف تقييد سياسات التجارة، كاإلستثمار كالتكنولوجيا  يعزز

باإللتزامات الدكلية ا٠تاصة بالتجارة كاإلقًتاض، يدعو إىل إعادة النظر يف القضايا ذات الصلة ٔتنح ا١تساحات ا١تبلئمة 
للسياسات الوطنية كا١تركنة يف السياسات يف البلداف النامية، كاستكشاؼ الكيفية اليت ٯتكن هبا إستغبلؿ ىذه ا١تساحة 

 .2يف السياسات على ٨تو أكثر كفاءة 
ففي إقتصاد عا١تي مًتابط بشكل كثيق فإف الرفاه اإلقتصادم احمللي للدكؿ يعتمد على صحة النظاـ كلو، كٯتكن       

معاينة ذلك من خبلؿ استقراء ركابط أساسية لتفاعل السياسات اإلقتصادية للدكؿ، تتجسد يف اٟتسابات اٞتارية 
يف إطار إٗتاذ قرار إلبطاء التضخم أك ألف  -  كتأثَتات ا١تضاعف، ذلك أف تراجع الدخل كا١تخرجات يف دكلة ما 

فإف  ذلك سيقود إىل إ٩تفاض اإلستَتاد من الدكؿ األخرل، ىو ما سيقود يف _ الطلب يف القطاع ا٠تاص ضعيف 
النهاية إىل إ٩تفاض صادرات ىذه الدكؿ، كىذا الًتاجع يف الصادرات سيميل إىل خفض الطلب اإلٚتايل كا١تخرجات 

باإلضافة إىل حسابات رأس ا١تاؿ كتأثَتات سعر الفائدة، حيث توصلت الدراسات . كالعمالة يف الدكؿ ا١تصدرة
 (حيث تؤثر ألسعار الفائدة يف سعر الصرؼ كصايف الصادرات )التجريبية إىل أف آلية التحريك الدكلية للسياسة النقدية 

كٯتكن القوؿ أف تأثَتات ا١تضاعف جراء  (حيث تؤثر أسعار الفائدة على اإلستثمار احمللي)ىي يف مثل قوة اآللية احمللية 
باإلضافة إىل حسابات رأس ا١تاؿ كتأثَتات سعر الفائدة  (اٟتسابات اٞتارية، كتأثَتات ا١تضاعف )التوسع اإلقتصادم 

تفسر إنتقاؿ صدمات الدكرة اإلقتصادية من خبلؿ اإلقتصاد  العا١تي، أما بالنسبة لتاثَتات التغيَت يف اإلستثمار 
كاإلدخار احمللي لدكلة معينة على الدكؿ األخرل، فإنو كيف ظل حرية حركة رأس ا١تاؿ، فإنو يتدفق ٨تو البلد األعلى 

إنتاجية، كبالتايل ستيعوض اإلستثمارات األجنبية العجز يف اإلدخار احمللي، ككخبلصة ١تا تقدـ فإف الدكؿ ترتبط ببعضها 

                                                           
عية خصوصا إىل الفصوؿ ا١توالية من م يتم مناقشة العنصر ا١تتعلق التغَتات اٟتاصلة على الساحة الدكلية كتأثَت األزمات ا١تعاصرة على صياغة  السياسة اإلقتصادية يف الدكؿ النامية عموما كالر

 . الدراسة  كذلك تبعا ١تا يقتضيو الطرح ا١توضوعي للدراسة 
 .336: ، ص2009 مصر،- اإلسكندريةمؤسسة الثقافة اٞتامعية،   دكف طبعة، ، حالة الجزائر :  العولمة اإلقتصاديةإطارالسياسة السعرية في خبابة عبد اهلل، -  1
 .327: ص نفس ا١ترجع،-  2
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على ا١تدل القصَت من خبلؿ التأثَتات الواقعة على ا١تخرجات اليت ٢تا عبلقة بتدفق  التجارة كعلى أسعار لفائدة، كيف 
 . 1ا١تدل الطويل على ا١تدخرات كأ٪تاط اإلستثمار

     التحوؿ يف ا٠تطاب التنموم، كإنتقالو من مرحلة تركيز الكنزية الدكلية على رأٝتالية الدكلة، ٨تو الًتكيز على الليربالية 
اٞتديدة، مع انفتاح دكؿ الدكؿ النامية أك دكؿ العامل الثالث على الشركات متعددة اٞتنسيات، كفتح اسواقها أماـ 
السلع الرأٝتالية، كصوال إىل ٖتوالت ىيكل اإلقتصاد الدكيل ٨تو العا١تية، كاعتبار ا١تعرفة أحد ا١تتغَتات اإلسًتاتيجية 

 2. ضمن دالة اإلنتاج، ىو ما ٬تب اف تستوعبو السياسات اإلقتصادية ا٢تادفة إىل ٖتقيق التنمية ا١تنشودة
      كذلك التحوؿ العا١تي ٨تو تنيب ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كاعتبار اٟتفاظ على البيئة مسؤكلية دكلية مشًتكة ضمن 

سياؽ فلسفة كوكب كأحد كمستقبل مشًتؾ، األمر الذم يقود إىل ضركرة أف تستوعب السياسات اإلقتصادية ا١تصممة 
مشاكل البيئة على ا١تستول احمللي كدكف إغفاؿ البعد الدكيل الشكالية  التلوث تبعا ١تا سيتم التطرؽ لو يف ىذه الدراسة  

 .فيما ستعلق تصميم السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية  يف سياؽ ٪توذج التنمية ا١تستدامة
 الكبرل للسياسة اإلقتصادية الكلية  األىداؼ  -2

األىداؼ أك ا١تقاصدة ا١ترجوة من السياسات اإلقتصادية، عادة ما تطرح بالرجوع إىل كظائف الدكلة اليت ف        إ
 حيث يتعُت عليها أف تضمن التخصيص األمثل للموارد، ضماف إنتاج السلع العامة  R.Musgrave ( 1950)حددىا 

اٟتد من تاثَت العوامل ا٠تارجية، كاإلحتكارت، كما يتوجب على الدكلة ضماف اسقرار اإلقتصاد كٖتقيق التوازنات 
أعلى معدالت ٪تو ٦تكنة للناتج احمللي  اإلٚتايل  )اإلقتصادية الكربل  اليت حددىا  العامل كالدكر  ضمن ا١تربع السحرم

كأخَتا كظيفة الدكلة  يف إعادة  (العمالة الكاملة، إسقرار األسعار  أم أقل معدؿ تضخم ٤تتمل، كتوازف ميزاف ا١تدفوعات
 .توزيع الثركة على ٨تو ٬تمع بُت الكفاءة اإلقتصادية كالعدالة اإلجتماعية

  فالسياسة اإلقتصادية اليت تعتمدىا الدكلة  البد كأف تعمل على إستخداـ ا١توارد ا١تتاحة بأفضل طريقة ٦تكنة، أم أف 
التخصيص الكفء للموارد ا١تتاحة يقتضي ٖتقيق أكرب حجم من اإلنتاج، يف إطار التوليفة ا١تثلى من السلع كا٠تدمات 

 .3اليت يرغب فيها اجملتمع
 النمو اإلقتصادم  -2-1
  مضموف النمو اإلقتصادم -2-1-1

 الناتج الوطٍت، ٔتا ٭تقق إٚتايل الناتج احمللي أك إٚتايلحدكث زيادة مستمرة يف " يعرؼ النمو اإلقتصادم على أنو       
 كيعرؼ على أنو الزيادات ا١تضطردة طويلة األجل يف نصيب 4.زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت اٟتقيقي

الفرد من الدخل اٟتقيقي، كعليو فإف الزيادة احملققة يف نصيب  الفرد من الدخل  بعد تعايف اإلقتصاد من الكساد، تعترب 
                                                           

.  755- 753: ص–  ، ص 2001األردف،- عماف كالتوزيع، للنشر األىلية الدار ،االقتصاد اهلل، عبد ىشاـ ترٚتة، ىاكس، نورد. د كلياـ سامويلسوف،. أ بوؿ- 1
2

 لبناف –، الطبعة األكىل، ا١تركز العريب لؤلْتاث  دراسة  السياسات، بَتكت إالبعاد اإلقتصادية: النمو اإلقتصادم كالتنمية المستدامة في الدكؿ العربية  كآخركف، ثناء فؤاد عبد اهلل- 
 .   408 – 407: ص - ، ص2012

، مصر، مبادئ التحليل اإلقتصادم الكلي عزت قناكم،  نَتة سليماف، - 3  .350:  ص، 2004، دكف طبعة، دار العلم للطباعة ك النشر، الفيـو
 .73: ، ص2007، الطبعة األكىل، الدار اٞتامعية، مصر، التنمية اإلقتصادية بين النظرية كالتطبيقعجيمة عبد العزيز كآخركف، -  4
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زيادة دكرية كليست  زيادة مضطردة، كىي ال تعرب عن حدكث ٪تو اقتصادم،  كما يستوجب أف تكوف الزيادة يف الدخل 
 .  1أسرع من الزيادة السكانية لكي ٭تدث النمو

فيتمثل يف أف يكوف          بالتايل فإف حدكث النمو اإلقتصادم ٮتضع لتحقق ٣تموعة من الشركط، أما الشرط األكؿ
معدؿ ٪تو الدخل الكلي أكرب من معدؿ النمو يف السكاف، ٔتا يضمن ٖتسن مستول معيشة الفرد، نتيجة زيادة نصيبو 

أما الشرط الثاين ٟتدكث النمو اإلقتصادم فقد مت اإلشارة إليو ضمنيا يف الشرط األكؿ، من خبلؿ . من الدخل اٟتقيقي
اإلشارة إىل زيادة الدخل اٟتقيقي، حيث أف ٖتسن معيشة الفرد يتعلق بزيادة الدخل اٟتقيقي كليس الدخل النقدم، كألف 

الدخل اٟتقيقي ىو النسبة بُت الدخل النقدم كا١تستول العاـ لؤلسعار، فإف ذلك يستوجب أف يكوف معدؿ الزيادة يف 
كٕتدر اإلشارة إىل أف النمو ظاىرة  مستمرة . متوسط الدخل النقدم للفرد أكرب من معدؿ الزيادة ا١تستمرة  يف األسعار

كليست عارضة، حيث يشًتط أف تكوف الزيادة  اٟتقيقية يف الدخل  نإتة عن  تفاعل قول اإلنتاج الداخلية مع القول 
ا٠تارجية كفق ٪تط يضمن ٢تا اإلستمرار بفعل قوة دفع ذاتية لفًتة طويلة نسبيا، مع  العمل على أف يكوف النمو مستقرا 

 2.عرب الزمن، أم أف يكوف موجبا باٝترار أك على األقل ثابتا
الزيادة يف قدرة الدكلة على عرض :" أف النمو اإلقتصادم للدكلة ىو  S.Kuznets أقر        يف تعريف أكثر تفصيل،

توليفة متنوعة من السلع للسكاف، كتكوف ىذه الزيادة ا١تتنامية يف القدرة اإلنتاجية مبنية على التقدـ التكنولوجي 
 .3" كالتعديبلت ا١تؤسسية كاأليديولوجية اليت ٭تتاج األمر إليها

 يف تعريفو نقاط ىامة ٯتكن مناقشتها يف إطار موضوع الدراسة، كٖتديدا ما يتعلق بإستدامة S.Kuznets        لقد أثار 
النمو اإلقتصادم كتقيده بضوابط التنمية ا١تستدامة، فاإلستمرار يف زيادة الناتج الوطٍت  كمؤشر على حدكث النمو 

على مدل كاسع يعترب، كال ريب، شرط  (السلع كا٠تدمات )اإلقتصادم كبالتايل قدرة الدكلة على تلبية اإلحتياجات 
 :أساسي ٟتدكث النمو اإلقتصادم، إال أنو يتوجب فتح اجملاؿ لنقاش النقاط ا١توالية

قدرة الدكلة على اٟتفاظ على استمرار كإستدامة النمو اإلقتصادم من خبلؿ استمرار زيادة الناتج الوطٍت عرب   مدل - أ
 الزمن الستيفاء عنصر تلبية اإلحتياجات اٟتالية، كعدـ تضييق القدرة على تلبية اإلحتياجات ا١تتعلقة بإالجياؿ ا١تستقبلية؛

 عدالة  التوزيع ١تكاسب النمو احملقق، سواء عرب اٞتيل اٟتايل، أك نقل ىذه ا١تكاسب لؤلجياؿ ا١تستقبلية؛ - ب
 مصدر النمو، أم ا١تتغَتات اإلقتصادية ا١تكونة لدالة الناتج الوطٍت عرب الزمن، حيث تيطرح إشكالية  العبلقة القائمة  - ت

بُت إستدامة النمو كاٟتفاظ على قاعدة ا١توارد بالنسبة لئلقتصاديات الريعية ا١تعتمدة على ا١توارد الطبيعية بصورة سرمدية 
 .يف تكوين الناتج الوطٍت

                                                           
 455: ،  ص1999 ا١تملكة العربية السعودية،- ،  دار ا١تريخ للنشر، الرياضالنظرية كالسياسة: اإلقتصاد  الكليبدٚتاف، ترٚتة ٤تمد ابراىيم منصور، إمايكل -   1
 .48: ،  ص2000 مصر، –، قسم اإلقتصاد، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية مبادئ اإلقتصاد  الكلي٤تمود يونس، أٛتد ٤تمد أٛتد مندكر، السيد ٤تمد أٛتد السرييت، -  2

 .175: ، ص2006، تعريب ٤تمود حسن حسٍت، ٤تمود حامد ٤تمود عبد الرزاؽ، دار ا١تريخ للنشر، الرياض، السعودية، التنمية اإلقتصاديةميشيل تودارك، -   3
  من الدراسة  عنصر إستدامة النمو اإلقتصادم يف الفصل الثالث النقاش ضمن يتم التفصيل فيها كتوسيع دائرة.  
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        كما أشار التعريف  إىل متغَت ىاـ، كىو التكنولوجيا ا١تتقدمة كشرط مسبق لتحقيق  النمو اإلقتصادم، حيث 
يعترب أحد ا١تتغَتات اإلسًتاتيجية  اليت ييعتىمد عليها يف ٖتقيق إستدامة النمو اإلقتصادم، إال أنو ٮتلق جدلية كاسعة فيما 

يتعلق با١تقاربة القوية كا١تقاربة الضعيفة لئلستدامة من جهة، كمن جهة أخرل مدل قدرة الدكلة على إستحداث 
كعاًف . التنكولوجيا ا١تتطورة القادرة على اٟتفاظ على إستدامة ا١توارد، أك سهولة  انتقاؿ التكنولوجيا كتكلفة اإلنتقاؿ

التعريف أيضا ٣تموع التعديبلت ا١تؤسسية كاإليدكلوجيا السائدة، كىو ما يفتح اجملاؿ ٨تو البحث يف موضوع السلوؾ 
اإلقتصادم كمدل رشادتو يف ٖتقيق النمو ضمن حدكد البيئة، ككعيو بأ٫تية  النقل اآلمن للمكاسب كلئلرث البيئي دكف 

 .تقليص فرصو يف تلبية احتياجاتو، كاإلرادة السياسية اليت تعترب متغَت أساسيا يف ٖتقيق ٪تو مستداـ
       ٥تتلف ىذه النقاط اليت ٘تت إثارهتا، إ٪تا هتدؼ يف ٣تموعها إىل برىنة غياب صفة اإلستدامة عن النمو اإلقتصادم 
ضمن ٥تتلف األدبيات اإلقتصادية اليت عاٞتت مفهـو النمو اإلقتصادم بصورة صر٭تة بيد أهنا تبلورت بصورة غَت مباشرة 
للداللة  على  التحوؿ يف عملية صياغة السياسات اإلقتصادية تبعا ١تقتضيات ٪توذج التنمية ا١تستدامة  الذم يتم التعرض 

كمثاؿ إلثارة النقاش دكف إغفاؿ اإلطبلع على أىم ا١تضامُت   S.Kuznets تعريف )لو بالتفصل يف الفصل الثاين 
 .(األخرل ا١تطركحة من خبلؿ  معاٞتة تطور نظريات النمو اإلقتصادم 

   تحليل اإلطار العاـ لتطور مضموف النمو اإلقتصادم -2-1-2
، على ٣تموع ما 1تشتمل النظرية الكبلسيكية للنمو اإلقتصادم الذم إعترب على أنو نتاج عملية الًتاكم الرأٝتايل        

جوف 'قدمو أداـ ٝتيث كريكاردك حوؿ النمو كتوجهات التجاريُت يف إعتبار التجارة ا٠تارجة كمصدر للثركة كمسا٫تة 
 . حوؿ األسواؽ كنظرية ركبرت مالتوس حوؿ السكاف' ستيوارت ميل
 النمو اإلقتصادم على أنو ظاىرة داخلية، كإعترب أف النمو إذا إنطلق فهو متجدد Adam Smith' أدـ ٝتيث'       عاًف 

ذاتيا، معتربا اف تراكم رأس ا١تاؿ من خبلؿ اإلدخار شرط أساسي لذلك، ففي ظل اإلعتماد على تقسيم كٗتصيص 
العمل كتوفر السوؽ الكايف، تتزايد الدخوؿ، كيًتتب عن تزايدىا اتساع حجم السوؽ من مث زيادة اإلدخار كاإلستثمار ٦تا 

كقد أكد . 2ٯتهد لتقسيم أكرب للعمل كزيادة يف الدخل، ٦تا ٮتلق تراكم رأس ا١تاؿ الذم ٬تعل عملية النمو متجددة ذاتيا
أف ىناؾ ثبلث قيود ٤تتملة أك ٦تكنة ٖتد من النمو اإلقتصادم، كىي  العرض غَت الكايف من العماؿ، كشح ' أدـ ٝتيث'

الطبيعة، أك ندرة ا١توارد، ذلك أنو بالصعوبة ٔتا كاف ٕتأكز قيد ا١توارد الطبيعية يف ظل تقدـ اإلقتصاد  من خبلؿ الًتاكم 
الرأٝتايل ك٪تو السكاف، األمر الذم يؤدم إىل تراجع معدالت الدخل الذم ٭تصل عليو أصحاب رأس ا١تاؿ، كمن مث 

قد أعطى اىتماما كبَتا لندرة ا١توارد الطبيعية ' أدـ ٝتيت'تآكل ٤تفزات تراكم رأس ماؿ جديد، إال أف ىذا ال يعٍت أف 
كتأثَتىا على النمو اإلقتصادم، حيث ذىب إىل أف التأكيد على التوليد الداخلي ١تعرفة جديدة  ٯتكن أف تستعمل 

                                                           
 للتفصيل يف ٥تتلف النظريات اإلقتصادية اليت عاٞتت مضموف النمو اإلقتصادم ٯتكن إالستعانة با١تراجع ا١تتخصصة، أما ا٢تدؼ األساسي للدراسة  ىو استقراء التطور العاـ ٨تو تبٍت البعد 

 .  (باعتماده  على سبيل ا١تثاؿ كليس اٟتصر ألىم النظريات اليت ٕتسد  أبرز إتاىات الفكر اإلقتصادم فيما يتعلق  بالنمو اإلقتصادم )البيئي إلرساء النمو ا١تستداـ 
1
 - Dominique Guellec , les nouvelles théories de la croissance, édition la découverte ,France,2001,P : 25. 

 .344:  ص، 2004 مصر، –،  الطبعة األكىل، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية التنمية اإلقتصادية ٤تمد عبد العزيز عجمية، ٤تمد علي الليثي،-   2
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اقتصاديا، كتعامل ا١تعرفة اٞتديدة على أهنا سلعة تصبح يف ا١تدل الطويل سلعة عامة، كعليو فإنو ال توجد عوائق أك قيود 
 . 1كاضحة على النمو

 فقد إعترب اف ا١تعدؿ ا١تتناقص لئلنتاج يتضمن إ٩تفاضا يف األرباح كبإفًتاض David Ricardo  'ريكاردك دفيد '        أما
كجود إدخارات من الريع كاألجور ٯتكن إ٫تا٢تا، فإف إ٩تفاض األرباح يتضمن إ٩تفاض تراكم رأس ا١تاؿ كبالتايل فإف مبدأ 

إعترب أنو ال توجد عبلقة ' دافيد ريكارد'كما أف . السلوؾ الطبيعي لؤلحداث سينتهي بالضركرة إىل حالة ثابتة أك مستقرة
بُت تراكم رأس ا١تاؿ كالتحسينات يف القول اإلنتاجية أك التقدـ التكنولوجي بإعتباره  متغَت خارجي، من جهة أخرل 

أف اإلدخار كاإلستثمار ٔتثابة تراكم يعتمد على األرباح، بينما تساىم األجور كالريع بصور أقل أ٫تية  ' ريكاردك'إعتقد 
أ٫تية للعوامل غَت ' دافيد ريكاردك'يعطي كذلك .  2ٯتكن ٕتاىلها، كبالتايل فإف معدؿ الًتاكم الرأٝتايل ىو متغَت داخلي

اإلقتصادية يف عملية النمو اإلقتصادم، ٔتا يف ذلك كل من العوامل الفكرية الثقافية، األجهزة التنظيمية يف اجملتمع 
كيعترب أف الزراعة ٘تثل أىم القطاعات . 3كاإلستقرار السياسي، كما يركز على حرية التجارة كعامل ٤تفز للنمو اإلقتصادم

اإلقتصادية، بيد أنو يشَت إىل خضوعها لقانوف تناقص الغلة يف ظل تزايد عدد السكاف، كبصورة عامة فإف النمو 
اإلقتصادم سيتوقف يف زمن معُت عند حالة الركود على الرغم من دكر جهاز الثمن الذم يعمل على رفع كفاءة  توزيع 

 .4ا١توارد ا١تتاحة على تأخَت ىذا الركود
إىل إثارة قضية الضغط على ا١توارد يف ظل تزايد عدد السكاف معتقدا بأف السكاف يتزايدكف ' مالتس'        كذىب 

ٔتتوالية ىندسية يف حُت أف إنتاج الغذاء كالثرة يتزايد ٔتتوالية عددية، كبالتايل البد من  التحكم يف الزيادة السكانية  على 
النحو الذم يزيد من عرض العمل كما ينجر عن ذلك من إ٩تفاض للتكاليف كزيادة لؤلرباح كبالتايل زيادة اإلستثمار 

بأف القطاع الزراعي ال ٯتثل أساس عملية النمو ' مالتس'كأقر . بالصورة اليت تضمن إستمرار عملية النمو اإلقتصادم
 ٦تا يطرح إمكانية الوصوؿ إىل 5اإلقتصادم بسبب ا٠تضوع لقانوف تناقص الغلة كضعف إرتباطو بعامل التقدـ التكنولوجي

 .6حالة السكوف كالركود، كأف الضماف الوحيد لتحقيق النمو اإلقتصادم ىو القطاع الصناعي إلرتباطو بالتقدـ التقٍت
كلو مل تعاًف قضية النمو اإلقتصادم بصورة مباشرة، إال أنو من األ٫تية ٔتا ' كينز'         من جهة أخرل فإف إسهامات 

إىل أف ٖتقيق ' كينز'كاف إثارة ما قدمتو ىذه النظرية اليت اعتمدهتا معظم ٪تاذج التنمية يف الدكؿ النامية، حيث يشَت 
النمو اإلقتصادم يتحقق من خبلؿ رفع مستول الطلب الكلي الذم ٭تافظ على مستويات التشغيل كاإلنتاج من خبلؿ 

على أهنا ٘تثل اليسار ' جواف ركبنسوف'تدخل الدكلة عن طريق السياسة ا١تالية كالنقدية، كعلى الرغم من إعتبار مسا٫تة 
من ' كينز'الكنزم كاليت أثارت قضية اإلحتكارات يف النظاـ الرأٝتايل، بيد أهنا توصلت إىل نتائج تقارب ما توصل إليو 

                                                           
1
 .79- 78: ص - ،  ص2010 األردف، –ثراء للنشر كالتوزيع، عماف إ، الطبعة األكىل، علم اقتصاد التنمية٤تمد صاٌف تركي القريشي، -   

 . (بتصرؼ  ) .81 – 80: ص- ٤تمد صاٌف القرشي، مرجع سابق، ص-  2
 األردف –، الطبعة األكىل، دار الراية للنشر كالتوزيع، عماف 2005- 1965دراسة  قياسية لعينة من الدكؿ خبلؿ الفترة : تطور النظاـ المالي كالنمو اإلقتصادمأشواؽ بن قدكر، -  3
 .72: ص
 .75 – 71: ص-  ص،2003 ، الطبعة األكىل، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، مفهومها، نظرياتها، سياساتها: التنمية اإلقتصادية٤تمد عبد العزيز عجمية، علي الٌليثي، -  4
 .60: ، ص2001 األردف، –، الطبعة األكىل، دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع، عماف العبلقة بين اإلقتصاد  السياسي ك تطور الفكر اإلقتصادمثابت ٤تمد ناصر، -  5

 . 119 – 116: ص– ، ص2006، األردف – اربد، اٟتديث الكتب  دكف طبعة، عامل، كالتخطيط اإلقتصادم التنمية  فليح حسن خلف،-   6



 
 

 16 

خبلؿ عملها على البحث عن ا١تعدؿ األمثل لتوزيع الدخل الذم يضمن إستمرار النمو يف الطلب الكلي على ٨تو ٬تارم 
النمو يف اإلنتاج ٔتا ٭تقق التوظيف الكامل، بإعتبارىا من مؤيدم نظرية إعادة توزيع الدخل كمدخل إسًتاتيجي لتحقيق 

 .1النمو كٕتنب أزمات الركود كالبطالة
 القرف النموذج الكبلسيكي اٟتديث، سبعينات)      أما مضموف النمو اإلقتصادم يف إطار ا١تدرسة النيوكبلسيكية 

 'كبلرؾ'ك Wicksell.K'فيكسل'ك Marshall. A'ألفريد مارشاؿ' أبرز اقتصاديها فيربز من خبلؿ مسا٫تات (التاسع
Clark.J،النظرية أكردت كما اقتصادم ركود حدكث دكف اإلقتصادم النمو عملية إمكانية إستمرار أساس على  القائمة 

 : 2يلي فيما تتلخص النيوكبلسيكية النظرية أفكار كلعل أىم. الكبلسيكية
 معُت قطاع ٪تو يؤدم متبادؿ، حيث إ٬تايب تأثَت ذات كمتوافقة متكاملة مًتابطة عملية عن عبارة اإلقتصادم النمو  - أ

 ٪تو أف كما، Economies External ا٠تارجية كا١تعركفة بالوفورات مارشاؿ فكرة لتربز للنمو، األخرل القطاعات دفع إىل
 كأرباح؛ أجور من ا١تختلفة فئات الدخل ٪تو إىل يؤدم القومي الناتج

 رأس، الطبيعية ا١توارد إالرض أك العمل، )اجملتمع يف اإلنتاج عناصر من يتاح ما مقدار على يعتمد اإلقتصادم النمو  - ب
مع  العاملة القول كحجم السكانية التغَتات بُت تربط النظرية ٧تد العمل لعنصر  كبالنسبة(.كالتكنولوجيا التنظيم ا١تاؿ،
 ا١تاؿ رأس ٮتص  أما فيما.الطبيعية ا١تتاحة ا١توارد حجم مع العاملة القول يف أك السكاف يف الزيادة تناسب بأ٫تية  التنويو
 بُت إالستبداؿ إمكانية مع خاصةن )السكانية  كالزيادة الًتاكم الرأٝتايل بُت للتفاعل النمو ٤تصلة عملية النيوكبلسيك إعترب
 العمل لزيادة ضركرة ىناؾ تكوف أف دكف ا١تاؿ رأس تكوين إمكانية يعطي كىذا، معينة زمنية ظركؼ يف كالعمل ا١تاؿ رأس

 رأس عرض زيادة تعٍت الرأٝتايل التكوين فزيادة. (هبا دكمار نادل اليت السكاف نظرية من ا١تاؿ رأس نظرية ٖتررت كبالتايل
 إىل اإلشارة مع اإلقتصادم ىذا النمو كيتحقق اإلنتاج كيزيد اإلستثمارات فتزيد الفائدة، سعر ٗتفيض إىل اليت تؤدم ا١تاؿ
 التكنولوجي التطور يستغل ا١تنظم أف النظرية أنصار فَتل التنظيم، عنصر أما. اإلستثمارات توجيو يف اإلدخار دكر

 كاإلبتكار؛ التجديد على دائما قادر كىو التطويرية العملية يف ٚتود أم كجود تنفي بالصورة اليت
 ىذا يف استعاف النيوكبلسيك كقد تدر٬تيان؛ إ٪تا فجأة يتحقق ال( 'مارشاؿ' كصف)العضوم  اإلقتصادم كالنمو النمو - ت

 أف يركا حيث( القصَت ا١تدل يف مهتمُت با١تشاكل )الساكن اٞتزئي التوازف فكرة على ا١تعتمد التحليل بأسلوب الصدد
 ا١تشاريع؛ من غَته مع متبادؿ كبتأثَت متداخل متسق شكل تدر٬تي يف ينمو كل، من جزء ىو صغَت مشركع كل
 معدؿ ٖتسُت يف سبيل كذلك التجارة، كحرية العمل كتقسيم التخصص على الًتكيز يتطلب اإلقتصادم النمو - ث

 الدكيل؛ النطاؽ على كتقسيم العمل التخصص انطباؽ تكفل التجارة كحرية الدكلة، صاٌف يف الدكيل التبادؿ
أك  اكتشاؼ موارد جديدة تلعب دكرا أساسيا يف ٖتليل /إعترب شومبًت أف اإلبتكارات ا١تتمثلة يف التقدـ الفٍت، ك - ج

النمو اإلقتصادم، كرغم أخطاء التوقع اليت قدمها ىذا اإلقتصادم، إال أف ٖتليلو للنمو اإلقتصادم ٯتثل أحد ا١تداخل 

                                                           
  (بتصرؼ  ). 324 – 319: ص– ،  ص 1998 ، الكويت،تحليل ألخطر مشكبلت الرأسمالية  المعاصرة: اإلقتصاد  السياسي للبطالةرمزم زكي، -   1
 : متاح على ا١توقع 35 – 34:  ص–  اٞتزء الثالث،  ص اإلقتصادية، كالتنمية النمو نظريات: اإلقتصادم كالتخطيط التنمية عبلة عبد اٟتميد البخارم،-  2

www.api-arab.org  ( 31/04/2013). 
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ا٢تامة لنظريات النمو يف القرف العشرين، حيث يقر بأف النمو اإلقتصادم يأيت عن طريق الدافع الذم يقدمو اإلبتكار 
 1.كليس عدد السكاف كرأس ا١تاؿ

 يف الرأٝتإىل كالًتاكم اإلدخار دكر على ، حيث أكد'سولو'على ما قدمو  النيوكبلسيكية        كما اعتمدت ا١تدرسة
 (اإلستثمار )األجل، أما اإلبقاء على النمو مستداـ يف األجل الطويل فهو مستقل عن اإلدخار  قصَت النمو إحداث

الزيادة يف إنتاجية العامل بسبب ٖتسن مستويات التعليم   )حيث أف ذلك يعتمد على تراكم رأس ا١تاؿ البشرم 
التقدـ التكنولوجي ىو العامل ا١تتبقي الذم يفسر  ) 2رأس ا١تاؿ ا١تادم التقدـ التكنولوجي  (...ا١تهارات، ٖتسن الصحة

كما . (3النمو يف األجل الطويل، مع افًتاض أف ا١تستول التكنولوجي يتحدد خارج إطار النموذج  بشكل مستقل
 النمو ييفسىر عن طريق ٚتلة من العوامل ا٠تارجية اليت ال من أشارت نظرية النمو يف إطار ىذه ا١تدرسة  إىل أف جزء كبَت

اإلقتصادم يعتمد على  بأف النمو Solow 'سولو'كبالتايل فقد أقر . النظاـ اإلقتصادم بواسطة فيها التحكم ٯتكن
ذىب  )النمو الدٯتغرايف للمحافظة على عنصر العمل باعتباره غَت قابل للًتاكم : متغَتين أساسُت متكاملُت، ك٫تا

كالتطور  (ا١تالتسيوف اٞتدد أيضا إىل اعتبار النمو السكاين أك الدٯتغرايف  مصدر للثركة يف إطار ما يسمى الضغط ا٠تبلؽ
 .  4التقٍت الذم ال يغَت من شكل دالة اإلنتاج أم احملايد

       يف إطار توجهات األدب اإلقتصادم إىل اإلىتماـ بالعملية اٟتركية اليت تصل عربىا معدالت رأس ا١تاؿ إىل العمل 
يف ا١تدل الطويل إىل مستويات التوازف، كيف غياب الصدمات ا٠تارجية أك غياب التقدـ التكنولوجي الذم مل يوضح يف 

النموذج النيوكبلسيكي، فإف معدؿ النمو لكل اإلقتصاديات سوؼ يقًتب من الصفر، لذلك فإف إرتفاع الدخل القومي 
اإلٚتايل يعد ظاىرة مؤقتة نإتة عن تغيَت التكنولوجيا أك أهنا عملية توازنية قصَتة ا١تدل يصل فيها اإلقتصاد  الوطٍت إىل 

توازنو يف ا١تدل الطويل، بالتايل فإف زيادات الدخل القومي اإلٚتايل ال ٯتكن أف تعزل إىل تكييفات قصَتة ا١تدل يف 
 كىي مسؤكلة (Solow Reriduals) ' سولو'خزين العمل أك يف خزين رأس ا١تاؿ، كإ٪تا تعزل إىل فئة ثالثة تسمى بواقي 

من النمو يف الدكؿ الصناعية الكربل، يف سلوؾ ٤تدد الغرض فإف النظرية النيوكبلسيكية قد فسرت النمو   50عن 
 . 5اإلقتصادم إىل عملية خارجية أك عملية مستقلة ٘تاما عن التقدـ التكنولوجي

كٖتليبلهتا اليت إستمرت إىل غاية بداية الثمانينات من القرف   "Solow" لنظرية الواسع اإلنتشار من        على الرغم
أفسح اجملاؿ لتطوير العديد من الدراسات . ا١تاضي، إال أف عدـ قدرهتا على تفسَت أسباب تناقص النمو يف ا١تدل الطويل

ساعد أيضا على توفَت القوة الدافعة  لتطوير نظريات النمو الداخلي - ا١تتعلقة بالعوامل ا١تؤدية إىل ٖتقيق النمو اإلقتصادم
من خبلؿ مدرسة النمو الداخلي، حيث تشَت - ظاىرة السلوؾ غَت السوم كالشاذ لتدفقات رأس ماؿ دكؿ العامل النامي 

 . نظريات ىذه ا١تدرسة إىل أف النمو اإلقتصادم يتقرر بواسطة النظاـ الذم ٭تكم عملية اإلنتاج، كليس بقول خارجية

                                                           
 .74: أشواؽ بن قدكر، مرجع سابق، ص-  1
 .84 – 83: ص- ٤تمد صاٌف تركي القرشي، مرجع سابق، ص-  2
 . 150: ، صمرجع سابقميشاؿ تودارك، -   3

4
 - Frédéric Teulon, Croissance, Crises et Développement ,6

éme
 édition, Presse Universitaire, France, 2001, P : 113. 

 .99: ٤تمد صاٌف تركي القرشي، مرجع سابق، ص -  5
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كتساىم نظرية النمو الداخلي يف توضيح كتفسَت اإلختبلؼ يف معدالت النمو بُت الدكؿ، كتفسَت تلك النسبة من معدؿ 
أما  ('سولو'بواقي  )النمو اليت تركت دكف توضيح، كقيررت على ٨تو خارجي يف معادلة يف النمو اإلقتصادم اٟتديث 

 Romer' ركمر'يوضح : اإلطار العاـ لنظريات كالداخلي  فيمكن إستقراؤه من خبلؿ إستعراض أىم ا١تسا٫تات، حيث

 النموذج ىذا. سببا للنمو ا١تستمر أك غَت احملدكد (أ٫تية  البحث كالتطوير)  ا١تيكانيزمات اليت ٕتعل التقدـ التقٍت 1986
 تناقص قانوف تأثَت ٕتنب أجل من اإلقتصادم، التحليل أدكات من ٣تموعة إىل إستند اٟتديث الداخلي النمو من األكؿ
 يف اإلستثمار خبلؿ من ا١تكتسبة ا١تعرفة أم تدريب خبلؿ من التعليم:  ٪توذجو بنقطتُت أساسيتُت، ٫تا ٘تيز كقد. الغلة
 تكتسب اليت الدكؿ يف النمو معدالت أف إىل خلص  عموما،.كسلعة التكنولوجية ا١تعرفة  كاعتبار.البشرم ا١تاؿ رأس

 كأحد إىل طرح 1990األخرل، كذىب من خبلؿ ٪توذجو ا١تقدـ سنة  البلداف من أسرع بشكل تنمو التكنولوجيا كا١تعرفة
 أف كعلى اإلقتصادم للنمو احملرؾ ىي التقنية ا١تعرفة تراكم أف إىل كخلص من خبللو. كاقعية األكثر النمو ٪تاذج من

 Arrowأما .  1الطويل ا١تدل على مرتفعة ٪تو معدالت ٭تقق للبحوث ا١تاؿ رأس من كبَتة نسبة ٮتصص الذم اإلقتصاد 
فاقًتح التعلم بالعمل، ْتث يتم تطوير أفكار جديدة من تلك القدٯتة كتكييفها يف ٣تاؿ التطبيق ٔتا يولد آلية  1962
 .النمو
 أف رأس ا١تاؿ البشرم أىم عامل يفسر معدالت النمو ا١تتزايدة عرب زيادة إنتاجية  Lucas 1988 'لوكاس'إعترب         

كغياب . العمل يف الدكؿ ا١تتقدمة، خاصة يف ظل اإلقًتاب من اإلستغبلؿ الكامل لرأس ا١تاؿ ا١تادم يف ىذه الدكؿ
 'بارك'أما ٪توذج . سياسات اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم يفسر ضعف معدؿ النمو اإلقتصادم يف الدكؿ النامية

Barro  1990  كمحرؾ للنمو الداخلي، أك هتيئة ا١تنشآت القاعدية  التحتيةالبٍتمت بتدفق النفقات العامة كدعم قفقد ا 
كىو ما يبلءـ الوضع يف الدكؿ النامية، بيد أنو يثَت إمكانية حدكث األثر العكسي يف حالة إرتفاع معدؿ الضرائب 

باعتبارىا مورد أساسي لتمويل النفقات، كما  أنو يتوجب ٖتديد اٟتجم األمثل لتدخل الدكلة كذلك حىت يكوف للنفقات 
 فيتعرب من ابسط ٪تاذج النمو الداخلي، كلكنو أثار قضية  AKأما  ٪توذج   العمومية أثر ا٬تايب على النمو اإلقتصادم

 .2ىامة تتمثل يف دكر السياسة اإلقتصادية كأثرىا على النمو اإلقتصادم يف ا١تدل الطويل
الًتكيز على دكر اإلنفتاح اإلقتصادم يف ٖتقيق  )        ضمن ىذا السياؽ ٕتدر اإلشارة إىل أف نظرية النمو الداخلي 

تقر العبلقة اإل٬تابية بُت التجارة الدكلية كالنمو اإلقتصادم طويل األجل كالتنمية، عرب مدخل  (النمو اإلقتصادم
إستيعاب الدكؿ النامية للتكنولوجيا ا١تتطورة يف الدكؿ ا١تتقدمة ٔتعدؿ أسرع، زيادة ٣تموع ا١تنافع ا١تتدفقة من البحث 

                                                           
1
 -Benounissa Leila, Benabou Djilali, The Impact of Knowledge Economy on the Economic Growth (An 

Econometric Study: Case of Algeria from 1995 To 2007), International Journal of Humanities Social Sciences and 

Education (IJHSSE) Volume 1, Issue 5, May 2014, P: 43. 

 - Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5. The 

University of Chicago Press, 1986.  

  fo more information look at : Robert E. Lucas. Jr, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, The 

American Economic Review, Vol. 80, No. 2, Published by: American Economic Association, , 1990. 


 Robert J. Barro, GOVERNMENT SPENDING IN A SIMPLE MODEL OF ENDOGENOUS GROWTH, NBER 

(NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH) Working Paper No. 2588, Cambridge, Issued in May 

1988.http://www.nber.org (07/05/2013). 
2
 -Phillippe Aghion, Peter Howitt, Théorie de La Croissance Endogène, Dunod, Paris- France, 2000, P : 163. 

http://www.nber.org/
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كالتطوير كتقليل تشوىات األسعار  على النحو الذم يؤدم إىل ٖتقيق كفاءة أكرب إلستخداـ ا١توارد احمللية يف القطاعات 
 .1اإلقتصادية

        إف ا١تزاكجة يف التحليل لنظريات النمو الداخلي بُت الًتكيز على ميكانيـز السوؽ كتدخل الدكلة يف اٟتياة 
اإلقتصادية على ا١تدل الطويل، من خبلؿ صياغة السياسات اإلقتصادية ا٢تيكلية  ا١تتعلقة باإلستثمار يف رأس ا١تاؿ 

كمقابلة ىذا التحليل ... البشرم، سياسات البحث كالتطوير كتشجيع اإلبتكار، كنوعية ا٢تياكل القاعدية كالبنية التحتية
بفلسفة التنمية ا١تستدامة يؤدم إىل دعم التوجهات ا١تنادية بوجود موارد غَت ناضبة لتحقيق النمو اإلقتصادم،  كىو ما 

 .  (سيتم التطرؽ ٢تا ضمن الفصل الثاين من الدراسة   )٭تاكي النظرية الضعيفة الئلستدامة 
       بيد أنو ٕتدر اإلشارة إىل أ٫تية، التنسيق كالتقليل التعارض بُت األىداؼ قصَتة كطويلة ا١تدل، كتبٍت سياسة 

اجتماعية مبلئمة تتكامل مع اسًتاتيجيات التشغيل، بسبب ما تطرحو إشكالية اإلحبلؿ بُت اليد العاملة  التكونولوجيا 
 . اٟتديثة

        مع ضركرة األخذ بعُت اإلعتبار للجانب البيئي، حيث أف النظرية كيف إطار تركيزىا على ٖتقيق  معدالت ٪تو 
ذلك رغم .  2عالية على ا١تدل الطويل أغفلت إثارة مشكل اإلعتبارات البيئية، كآثار ىذا النمو على التوازف اإليكولوجي

كبتجاكز ٣تموع   (1972٪توذج حدكد النمو  )أثار ىذا البعد ضمن بعض النماذج، كمن بينها ٪توذج نادم ركما 
اإلنتقادات ا١توجهة لو فإف ا١تضموف العاـ ٢تذا النموذج يشَت إىل أف حدكد النمو اإلقتصادم تبلغ منتهاىا على الكرة 

إالرضية خبلؿ ا١تائة عاـ القادمة يف حاؿ استمرت اإلٕتاىات ا١تتعلقة بنمو السكاف، إنتاج الغذاء، كالتصنيع كتلوث البيئة 
 .3كنضوب ا١توارد دكف تغيَت

       بصفة عامة، فإف مفهـو النمو اإلقتصادم شهد تطورات عميقة يف داللتو، كا١تتغَتات اليت تدعم ٖتقيقو على ا١تدل 
الًتكيز على قضية عدـ  )الطويل، حيث كاكب القرف العشرين ظهور مضامُت للنمو تتعلق بالنمو اإلقتصادم الشامل 

الًتكيز على ٥تتلف األبعاد اإلجتماعية، اإلقتصادية ) كالنمو اإلقتصادم ا١تستداـ  (العدالة كا١تسأكاة يف توزيع الدخل 
كذلك يف سياؽ التحوؿ (...  إستهداؼ الفئات ا٢تشة كاليت تقف على حافة ا١تواجهة) كالنمو احملايب للفقراء  (كالبيئية

 . العا١تي ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة تبعا ١تا سيتم مناقشتو يف الفصل الثالث من ىذه الدراسة
       إف ىذا العرض ا١توجز ألىم ١تضموف النمو اإلقتصادم يف ا١تدل الطويل الذم تضمنتو مدارس الفكر اإلقتصادم 
دكف التفصيل يف العوامل كالدكاؿ ا١تعتمدة يقود إىل حقيقة مفادىا أف ٖتقيق النمو طويل األجل يرتبط بتصميم سياسة 
اقتصادية مبلئمة تنطلق من اإلمكانات ا١تتاحة كتراعي األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية البيئية كالسياسية، كذلك إلقراف 

 .النمو احملقق ٔتتطلبات التحوؿ ٨تو إرساء  التنمية ا١تستدامة، كىو ما ٯتثل جوىر ىذه الدراسة
                                                           

 . 45: ، ص 2006األردف، – ، الطبعة األكىل، دار ا١تناىج، عماف التجارة  التنميةخالد ٤تمد السواعي، -  1
2
 - Myriam Noury, La croissance économique est elle un moyen de lutte contre la pollution, les enseignements de 

la courbe de Kuznets environnementale, revue française d'économie, N03/Vol XXI, 3éme trimestre, janvier 2007 

P :138. 
3
 -Donella H. Meadows, Dennis L. Meadow, Jorgen Randers William W. Behrens Ill, The Limits To Growth, A 

Report For The Club Of Rome's Project On The Predicament Of Mankind, Universe Books ,New York-United 

States of America, 1972.  
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ستقرار المستول العاـ لؤلسعار  إ  -2-2
ٖتقيق ىدؼ إستقرار األسعار ال يعٍت بالضركرة أف يكوف معدؿ التضخم مساكيا للصفر، بل ينصرؼ إىل احملافظة       

على ثبات معدؿ التضخم عند مستول منخفض نسبيا، كمهما يكن فبل ٬تب أف يفوؽ معدؿ التضخم معدؿ الزيادة يف 
فالتضخم  ٯتثل أحد أىم ا١تشاكل اليت تعاين منها إالقصاديات، تبعا ١تا  .1متوسط الدخل النقدم للطبقة ٤تدكدة الدخل

كباعتباره من أىم . يًتتب عليو من آثار كإنعكاسات خطَتة، السيما على مستول األفراد األكثر حرمانا كالفئات ا٢تشة
القضايا ا١تطركحة عند صنع السياسات اإلقتصادية نظرا ألنو ظاىرة شديدة التعقيد، ديناميكية، تراكمية تتداخل فيها 

فمن الضركرم التطرؽ إىل التأصيل النظرم لو، كتفسَته  (...نقدية، حقيقية، كظيفية، ىيكلية كسيكولوجية )عوامل ٥تتلفة 
  .    عرب مدارس الفكر اإلقتصادم كٖتليل طبيعتو كأشكالو ا١تختلفة

  تعريف التضخم كتفسيراتو عبر مدارس الفكر اإلقتصادم -2-2-1
       تعددت مداخل توصيف ظاىرة التضخم، حيث إعتربت أهنا تتعلق بارتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار، كما ٯتكن أف 

يشَت التضخم إىل إرتفاع الدخل النقدم أك أحد عناصره كاألجور كاألرباح، كيتعلق أيضا بارتفاع التكاليف ككذلك ٯتكن 
اف يرتبط  باإلفراط يف اإلصدار النقدم، كما اختلفت األدبيات اإلقتصادية يف تعريف ىذه الظاىرة كٖتليل آثارىا على 

 .   التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية عرب الزمن
        عموما فإف التضخم على يعرؼ على أنو ظاىرة اإلٕتاه ا١تستمر ٨تو اإلرتفاع يف ا١تستول العاـ لؤلسعار كىو حالة 

عبارة عن اإل٩تفاض " كعرؼ أيضا  بأنو. 2من عدـ التوازف يف اإلقتصاد  تتجو فيها األسعار إىل اإلرتفاع بصورة متواصلة
، كما إكتسب التضخم العديد من ا١تفاىيم لعل أبرزىا إعتباره 3"ا١تستمر كا١تتواصل يف القيمة اٟتقيقية لوحدة النقد

كىو ما يعكس أنو ليس بالضركرة أف ". كصف لفائض الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستول األسعار  السائد"
يكوف ىناؾ ارتفاع يف األسعار، بل قد تتوفر موارد معطلة ٯتكن إستخدامها ١تواجهة فائض الطلب، كبالتايل ٯتكن أف 
تنخفض أسعار سلع معينة، كتبقى أسعار سلع أخرل ثابتة، إال أف الوضع السائد ىو اإلٕتاه التصاعدم، كا١تستمر يف 

فالتضخم  كفق ما مت اإلشارة إليو سابقا، ىو إستمرارية حركة . األسعار، كالذم يًتجم بإ٩تفاض القدرة الشرائية للنقود
كما أف . األسعار ٨تو اإلرتفاع ا١تتواصل، كبذلك فهو ال يعرب عن حالة مؤقتة نإتة عن نقص طارئ يف سلعة معينة

التضخم ال يعٍت بالضركرة أف يصبح اجملتمع أكثر فقرا، ألف ما ٭تدد ذلك فعبل ىو العبلقة بُت معدؿ اإلرتفاع يف األسعار  
كمعدؿ الزيادة يف الدخل النقدم إذ أف زيادة ىذا األخَت بصورة أعلى من معدؿ الزيادة يف ا١تستول العاـ لؤلسعار يؤدم 

 . 4إىل ٖتسن يف أكضاع اجملتمع
        مت معاٞتة التضخم كظاىرة إقتصادية عرب مدارس الفكر اإلقتصادم، عوٞتت ضمن ثبلث إٕتاىات تفسَتية 

متداخلة فيما بينها، كىي تضخم العرض، حيث ترتكز تفسَتات التضخم على جانب العرض يف ا١تدل القصَت كنقص 
                                                           

 . 47: ص ٤تمود يونس كآخركف، مرجع سابق، -  1
2
. 312: ، ص2006، الطبعة األكىل، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، اإلقتصاد  الكليشقر، األأٛتد -  

 .197: ص ،2002  األردف، –كالتوزيع، عماف  للنشر ا١تستقبل دار ، دكف طبعة، كالتطبيق النظرية بين كالبنوؾ النقود كليد، صايف أنس، البكرم-  3
4
 .316-315: ص- ص، 2004، األردف- كالتوزيع، عماف ، الطبعة األكىل، دار كائل للنشرمقدمة في التحليل اإلقتصادم الكلي٣تيد على حسُت، عفاؼ عبد اٞتبار سعيدة،  -  
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كيف ظل بقاء الطلب ثابت فإف ىذا  (أك بسبب ٚتود اٞتهاز اإلنتاجي )العرض ٯتكن أف ٭تدث بسبب زيادة التكاليف 
، كيندرج ضمن ىذا التفسَت أربع حاالت، حيث تنشأ الضغوط التضخمية 1يؤدم إىل ارتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار

بسبب ارتفاع األجور دكف أف يقابل ذلك زيادة يف اإلنتاجية، من خبلؿ ضغوط النقابات العمالية، كتنشأ أيضا عن طريق 
ا١تمارسة اإلحتكارية، أم التضخم الناتج عن زيادة األرباح، أما اٟتالة الثانية فتتعلق بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار 

يف حُت تعاًف اٟتالة  (موجات التضخم يف الدكؿ الصناعية خبلؿ فًتة السبعينات بسبب إرتفاع أسعار البيًتكؿ )الطاقة 
الثالثة التضخم الناتج عن ٗتفيض قيمة العملة،  كما يًتتب عليو من إرتفاع يف فاتورة الواردات خاصة للدكؿ النامية 

إىل أف ارتفاع أسعار الواردات ىو مصدر للتضخم ا٢تيكلي يف الدكؿ  William R.Clineكالريعية بشكل خاص، كيشَت
النامية لعمق تأثَته على ىيكل التكلفة، كصعوبة مواجهتو با١تقارنة مع التضخم الناشئ عن زيادة الطلب؛ كتناقش اٟتالة 

باإلضافة إىل تضخم الطلب  . 2الرابعة التضخم ا١تستورد كالذم يكوف انتقالو تبعا لنظاـ الصرؼ األجنيب ا١تعتمد
أما التضخم من جانب الطلب فقد تزعم ىذا اإلٕتاه ا١تدرسة الكينزية كا١تدرسة . كالتضخم ا٢تيكلي أك ا١تؤسسي

مدرسة  )كتيار ا١تدرسة النقدية اٟتديثة  (مدرسة كامربدج )الكبلسيكية من خبلؿ تيار ا١تدرسة النقدية الكبلسيكية 
حيث يرل أنصار النظرية الكمية للنقود أف كمية النقود ا١تتدأكلة يف السوؽ ىي السبب الرئيسي يف ظهور  (شيكاغو

 M.V=P.T": فيشر" البوادر التضخمية كتفسَت ذلك يظهر من خبلؿ معادلة التبادؿ 


اليت تقر أف زيادة كمية النقود   
ٖتت "  ألفرد مارشاؿ" بنسبة معينة يًتتب عليها نفس الزيادة يف ا١تستول العاـ لؤلسعار كقد طورت صيغة فيشر على يد 

 M.K= P.Y:  اسم معادلة كامربدج لتأخذ الشكل ا١توايل


 كجوىر ىذه النظرية أف الظاىرة التضخمية تفسر بزيادة يف ،
 .كمية النقود

      غَت أف العبلقة بُت كمية النقود كا١تستول العاـ لؤلسعار ال تتمتع ٔتستول البساطة الذم أقرتو النظرية الكمية للنقود 
فقد ترتفع األسعار ألسباب ال عبلقة ٢تا بزيادة كمية النقود، فأزمة الكساد الكبَت أثبتت عدـ صحة ىذا التحليل 

للتضخم بإعتبار أف النقود تطلب لذاهتا كليست فقط كسيط للتبادؿ، إال أف ىذا ال ينفي بصورة مطلقة أ٫تية تفسَت 
التضخم تبعا للنظرية الكمية للنقود، إذا ما توفر ٣تاؿ خصب إلفًتاضاهتا كالسيما يف البلداف النامية اليت تتميز بعدـ مركنة 

 .٦3تا يقرهبا من افًتاض ثبات الناتج الوطٍت (ٚتود اٞتهاز اإلنتاجي)جهازىا اإلنتاجي 
        بإعتبار أف التضخم ليس ٣ترد ظاىرة نقدية، فإف األسعار قد ترتفع ألسباب ال عبلقة ٢تا بزيادة كمية  النقود كىو 

، ما أفسح اجملاؿ لتفسَت ا١تدرسة الكينزية، اليت تقر بأف التضخم ينتج زيادة حجم الطلب الكلي 1929ما أثبتتو األزمة 
 عن العرض اٟتقيقي زيادة مستمرة ك٤تسوسة، حيث أف فائض الطلب الكلي سوؼ ٮتلق تغَتات ضمن ا١تستول العاـ 

                                                           
 دار التعليم اٞتامعي ،، دكف طبعةمشاكل الفقر، التلوث البيئي، التنمية المستدامة: التنمية اإلقتصادية كمشكبلتهاعبد الرؤكؼ القفاش،   الفيل، سحرأسامةٛتد رمضاف نعمة اهلل، أ- 1

 .134، ص 2015مصر، - اإلسكندرية
 .287 -286: ص- ، ص2014 مصر، –، الطبعة األكىل، دار الفكر اٞتامعي،  اإلسكندرية المفاىيم  اإلقتصادية المحورية ك المستقرة٤تب خلة توفيق، -   2
  M   : ،كمية النقود خبلؿ فًتة زمنية معينة V : (ثابت ٮتضع لعوامل بطيئة التغَت )سرعة دكراف النقود P :،ا١تستول العاـ لؤلسعارT : (ثابت )حجم ا١تعامبلت كا١تبادالت. 
   k  :الطلب على النقود ْتيث :k= 1/v ،y :(باعتبار اإلقتصاد  يف اٟتالة اإلستثنائية كىي حالة التوظيف الكامل  ) الدخل القومي اٟتقيقي .

 . 90- 89: ص- ،  ص2007اٞتزائر، مارس – ،  مطبعة مزكار، الوادم محاضرات في اإلقتصاد  النقدم ك السياسات النقديةمفيد عبد البلكم، -  3
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كمركنة  (يف حالة التشغيل الكامل، كيف اٟتالة اإلستثنائية )لؤلسعار كمستول اإلنتاج الكلي تبعا لظركؼ تشغيل اإلقتصاد 
كقد مثلت أفكار كينز مرجعية لتصميم السياسات اإلقتصادية كتفسَت الظواىر اإلقتصادية  حيث ٧تد . اٞتهاز اإلنتاجي

 A.W.Phillips) '  فيليبس'أحد العبلقات اإلقتصادية ا٢تامة لظاىريت البطالة كالتضخم ا١تعرب عنها من خبلؿ منحٌت 

1958)
 (معدؿ الزيادة يف األجور كمؤشر للتضخم ) اليت تقر بوجود عبلقة عكسية، تبادلية، كمستقرة بُت التضخم 

 . 1كمعدؿ البطالة
 .2البطالة معدالت ٗتفيض خبلؿ من اإلقتصادم النمو على إ٬تابيا يؤثر التضخم معدالت        بالتايل فإف إرتفاع

كعلى الرغم من أ٫تية ىذه العبلقة يف صياغة السياسة اإلقتصادية، إال أهنا تعرضت لبلنتقاد خبلؿ سبعينيات القرف 
الركود التضخمي  )ا١تاضي، حيث سادت ظاىرة جديدة تزامن فيها تزايد معدالت التضخم مع تزايد معدالت البطالة 

Stagflation )  كقد عملت مدرسة شيكاغو على تفسَت ىذه الظاىرة عرب اإلقرار بعدـ  كجود عبلقة بُت التضخم
 . كالبطالة على ا١تدل الطويل، على اعتبار أف التضخم ظاىرة نقدية ْتتة

 اإلٝتية يف الزيادة بُت (العودة إىل ٖتليل ا١تدرسة الكمية للنقود: شيكاغو مدرسة ) النقدية اٟتديثة النظرية        تربط
 عن النإتة الدخوؿ زيادة مع التشغيل مستول زيادة أف كترل مسػتول التشغيل، كبػُت النقػد زيادة عن الناٚتة الدخوؿ

 التضػخمي الركود أك اٞتامح بالتضخم تنتهي إما األسعار، مستويات يف تصاعدية تػؤدم ٟتركة اإلصدار سوؼ زيادة
 احملدد اإلسًتاتيجي ا١تتغَت النقػود ىو كمية النقدية، كعليو فإف متغَت السلطات ابو ستقـو اليت اإلجراءات كذلػك حسب

 اٞتهاز مركنة بدكره ينفي كما األجل، ا١تػدل القصَت علػى اٟتقيقي الناتج ثبات بافًتاض لؤلسعار العاـ للمستول
 يف ٭تصل الذم التغَت إىل ال يتطرؽ التعريف ىذا أف إال كميػة النقود، يف للػتغَتات اإلستجابة على كقدرتو اإلنتاجي

 بأف تقر اٟتديثة النقدية النظرية أف  ٔتعٌت.3الشرائية القوة المتصاص أداة لتصبح كسػيط للمبادلة مػن بتحو٢تا النقود كظيفة
 القصَت ا١تدل على مرف غَت اإلنتاج ألف كذلك ا٠تاـ احمللي الناتج ٪تو يفوؽ النقدم اإلصدار ٪تو كاف إذا ٭تدث التضخم

النقود سوؼ  من ا١تنتجة الوحدة نصيب النمو يف بأف توضح  فهي.األسعار فًتتفع ا١تتزايد للطلب اإلستجابة ٯتكنو كال
 . األسعار يف األجل الطويل بإفًتاض إستقرار الطلب على النقود كإستقبلؿ السلطات النقدية مستول ٭تدد التغَت يف

                                                           

 look at  : Richard G. Lipsey, The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in 

the United Kingdom, 1862-1957: A Further Analysis, Economica, Feb. 1960, pp.1-31.  
1
-Brian W. Cashell, Inflation and Unemployment: What is the Connection?, Federal Publications, 

DigitalCommons@ILR, Cornell University ILR School, Washington , 8 April -2004, P: 02. 
2
 -Faraji KASIDI, Kenani MWAKANEMELA, IMPACT OF INFLATION ON ECONOMIC GROWTH: A CASE 

STUDY OF TANZANIA, Asian Journal of Empirical Research, 2013,  P : 364. 
 أدل إىل ارتفاع تكاليف إنتاج السلع كا٠تدمات يف 1973 أسعار ا١تواد األكلية كعلى رأسها البًتكؿ بعد حرب ارتفاع أف : لعل ا٫تها لظاىرة التضخم الركودم من التفسَتات ىناؾ العديد 

 ا١تستول العاـ لؤلسعار ٦تا يعٍت زيادة التضخم، كما ظهر الرتفاعالدكؿ ا١تتقدمة ٦تا أدل إىل نقص العرض الكلي من السلع كا٠تدمات كبالتايل زيادة البطالة ىذا من ناحية، كمن ناحية أخرل 
 كليست ثابتة، ففي األجل الطويل ال ٯتكن التأكيد على أف التضخم سوؼ يؤدم إىل حدكث ا٩تفاض مؤقتةتفسَت آخر مؤداه أف العبلقة العكسية بُت معدؿ التضخم كمعدؿ البطالة عبلقة 

 .دائم يف معدؿ البطالة
قصم اإلقتصاد، جامعة – ،  رسالة ماجستَت منشورة، كلية اإلقتصاد  السياسات النقدية كالمالية معالجة التضخم في اإلقتصاد  السورم من خبلؿ تعزيز التكامل بينمهند الدرزم، - 3

.  02: ، ص2010سوريا، – دمشق 
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كعلى الرغم من أ٫تية ىذه النظرية يف تفسَت التضخم  إال أف تفسَتىا ال ينطبق على اإلقتصاديات اليت تعاين من مشاكل 
 1...مرتبطة بضعف ىياكل اإلنتاج، عدـ كفاءة جهاز السوؽ

 ('بنت ىانسن'ك، Lindhal' لينداؿ' ،Lundberg 'ليندبرغ' )كاليت من أبرز ركادىا اٟتديثة، السويدية         أما ا١تدرسة
أ٫تية  expectations فقد أعطت للتوقعات. كالكساد البطالة موجات خضم يف أم 1930 سنة أعقاب يف تبلورت اليت

 كالعرض الكلي الطلب بُت العبلقة أف السويدية ا١تدرسة ترل الكينزية للنظرية كخبلفان . للتضخم النقدم التحليل يف خاصة
 من القومي اإلنتاج كخطط  جهة من القومي اإلنفاؽ خطط كعلى بل الدخل، مستول على فحسب تتوقف الكلي ال

 ليس أف النظرية ىذه كترل. اإلدخار كخطط اإلستثمار خطط بُت العبلقة على تتوقف أخرل بعبارة أك أخرل، جهة
 رغبات ألف(. التوازف حالة يف إال )ا١تتحقق اإلدخار يساكم ا١تخطط اإلستثمار بأف لبلعتقاد يدعو سبب من ىناؾ

( ا١تتوقع أك )ا١تخطط اإلدخار بُت التساكم عدـ يؤدم مثٌ  كمن ا١تدخرم، دكافع عن ٗتتلف كدكافعهم ا١تستثمرين
 اإلدخار عن ا١تخطط اإلستثمار زيادة حالة ففي .2لؤلسعار العاـ ا١تستول يف تقلبات إىل( ا١تتوقع أك )ا١تخطط كاإلستثمار
 بُت إإلختبلؼ فإف ىذا كعلى األسعار، مستول ارتفاع كبالتايل العرض  من أكرب الطلب أف يعٍت ذلك فإف ا١تخطط،
( طلب فائض )فجوة كجود يف ينعكس( ا١تتحقق اإلستثمار )الفعلي كاإلستثمار( ا١تخطط اإلستثمار أك )ا١تخطط اإلدخار

 عادية غَت دخوؿ كجود جانب إىل اإلنتاج عوامل أسواؽ يف( طلب فائض )أخرل كفجوة اإلستهبلكية السلع أسواؽ يف
 التفكَت ىو التضخم يف اٟتديثة السويدية ا١تدرسة تفكَت صلب فإف كا٠تبلصة. األسعار ارتفاع نتيجة ا١تنتجوف ٭تققها
 .التضخمية الفجوة تفسَت يف للتوقعات ٤تورية أ٫تية  يعطي الذم

        إف ٥تتلف التفسَتات ا١تقدمة عرب مدارس الفكر اإلقتصادم، إ٪تا تنطبق على البلداف ا١تتقدمة اليت ٗتتلف يف 
٣تموع خصائصها عن الدكؿ النامية عموما، كالريعية منها على كجو ا٠تصوص كاليت سيتم معاٞتتها يف الفصل الثالث من 

الدراسة، بل إف ا١تنطق الكينزم ال يفسر الضغوط التضخمية يف ىذه اإلقتصاديات على الرغم من إعتماده كأساس 
 تنطبق على –من بُت التفسَتات ا١تقدمة حوؿ الظاىرة التضخمية يف البلداف النامية .  لصياغة سياستها اإلقتصادية

٧تد تفسَت ا٢تيكليُت الذين قركف بأف التضخم ناتج عن التشوه  أك ا٠تلل ا٢تيكلي ٢تذه اإلقتصاديات كما -  الدكؿ الريعية 
كما أف ىذه اإلقتصاديات شديدة اٟتساسية للضغوط التضخمية .  3يرافقو من عجز يف العرض مقابل زادة يف الطلب

كاليت  تتميز بعدـ اإلستقرار يف األسواؽ الدكلية  ما -  النفط–بالنظر إىل إعتمادىا على عوائد صادرات ا١توارد األكلية 
هبذه اإلقتصاديات خاضعة لتقلبات أسعار   (، سعر الفائدة، سعر الصرؼ التضخم)٬تعل متغَتات اإلستقرار النقدم 

 األكؿ ٤تلي من خبلؿ العوائد : النفط، حيث أف  تأثَت أسعار النفط على التضخم ٯتكن تتبعو عرب إتاىُت ٥تتلفُت

                                                           
  .80-79: ص- ،ص1980مصر،– ،  دكف طبعة،  ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، القاىرة مشكلة التضخم في مصر أسبابها كنتائجها مع مقترحات لمكافحة الغبلءزكي رمزم، -  1
 .258: ، ص2011لبناف،  - ، الطبعة األكىل، ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب، بَتكتالمدخل إلى اإلقتصاد  النقدم كديع طوركس، - 2

 .65: ص زكي رمزم، مرجع سابق،   - 
. 52: ،  ص1985مصر، - اإلسكندرية، دكف طبعة، مؤسسة شباب اٞتامعة، التضخم ا١تايلعناية غازم حسُت، -  3
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، الذم ينشأ جراء 1(التغذية ا١ترتدة )النفطية كإجراءات اإلنفاؽ اٟتكومي، كالثاين خارجي عن طريق التضخم ا١تستورد 
أسعار النفط يف : ٣تموعة من التغَتات اإلقتصادية كالسياسة الدكلية كاليت تؤثر على تكاليف السلع ا١تستوردة، مثل

 . الصناعة
        من جهة أخرل فإف النقديُت، كيف إطار مزاكجة بُت ما تضمنتو نظرية الكمية للنقود، كما أثاره كينز ضمن النظرية 

- العامة، إعتربكا أف التضخم ظاىرة نقدية نإتة عن إتباع سياسة التمويل التضخمي للربامج اإلستثمارية يف الدكؿ النامية 
٦تا يؤدم إىل ارتفاع  (عدـ حدكث زيادة يف العرض )دكف أف يرافق ذلك ٖتسن يف اٞتهاز اإلنتاجي - الدكؿ الريعية

 .2ا١تستول العاـ لؤلسعار،  إذ عادة ما ينتج التضخم يف الدكؿ الريعية عن مشاكل ا١توازنة العامة 
   أما البنيويوف أك ا٢تيكليوف، فقد جسد إٕتاىا موازيا للنقديُت الذين ركزكا على اٞتانب النقدم من ظاىرة التضخم 

حيث يرل ا٢تيكليوف أف التضخم ظاىرة إقتصادية كاجتماعية ترجع إىل اإلختبلالت ا٢تيكلية  ضمن اإلقتصاديات النامية 
 كيعد شولتز أكؿ من لفت النظر إىل التحليل ا٢تيكلي للتضخم  الذم يبُت كجود خلل ىيكلي – الريعة بصورة خاصة –

ناشئ عن عجز العرض عن التغَت ١تواجهو التغَت يف الطلب، بسبب عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي، كيذىبوف إىل أف العوامل 
اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية ىي احملرؾ لزيادة الطلب كاإلدارة النقدية كا١تالية السيئة، عموما يفسر ا٢تيكليوف القول 

التضخمية باإلختبلالت اليت تشمل الطبيعة ا٢تيكلية للتخصص يف إنتاج ا١تواد األكلية كٚتود اٞتهاز ا١تايل للحكومات 
 .  3كتراجع مركنة عرض ا١تنتجات الغذائية، فضبل  عن طبيعة عملية التنمية كما تولده من إختئلالت  يف مراحلها األكىل

 (سياسات معالجة  التضخم )ثار التضخم، كأىم مداخل الحد منو  آ-2-2-2
        تشكل الظاىرة التضخمية إختبلال يهدد اإلستقرار اإلقتصادم، عرب اآلثار السلبية على التوازنات كاٟتسابات 

اإلقتصادية الكلية كا٠تارجية، كعجز ا١تيزانية العامة، كعجز ميزاف ا١تدفوعات، فضبل عن سوء توزيع الدخل القومي 
كما أف الظاىرة التضخمية تعترب هتديدا حقيقيان بالنسبة ٟتركة اإلستثمار . 4كالثركات، كتقييم ا١تشركعات، كٗتصيص ا١توارد

احمللي، كبالنسبة لقدرة الدكلة على جذب اإلستثمارات األجنبية، اليت حىت كإف تدفقت للدكلة اليت تعاين مشكلة التضخم 
فإهنا تستهدؼ اجملاالتذات التكلفة اإلستثمارية ا١تنخفضة كتبتعد عن اإلستثمارات اإلنتاجية، األمر الذم يولد آثار سلبية 

على مسار التنمية اإلقتصادية للبلد ا١تضيف، كما أف للتضخم آثار سلبية على التجارة ا٠تارجية من خبلؿ عملو على 
أما من الناحية اإلجتماعية، فتتجسد اآلثار السلبية للتضخم يف زيادة . 5تعميق الفجوة لصاٌف اإلستَتاد مقارنة بالتصدير

 .6مستول الفقر، كبالتايل زيادة حجم الفئات احملركمة يف الدكلة، كتدين مستول األماف اإلجتماعي، كتفشى الفساد

                                                           
اٞتزائر – ، كرقلة 02، ٣تلة أداء  ا١تؤسسات اٞتزائرية، العدد دراسة  تحليلية  كقياسية: تغيرات سعر النفط كاإلستقرار النقدم في الجزائر ٤تمد بن بوزياف، عبد اٟتميد ٠تدٯتي،  -  1

 .189: ،  ص2012
.  82  -81: ص- زكي رمزم، مرجع سابق، ص-  2
3
 .260 – 259: ص-كديع طوركس، مرجع سابق، ص-  

  .121:صمرجع سابق، ، كآخركفٛتد رمضاف نعمة اهلل، أ-  4
. 327: ٣تيد علي حسُت، عفاؼ عبد اٞتبار سعيد، مرجع سابق، ص -  5
 .298: ، ص2013 األردف، –،  الطبعة األكىل،  دار صفاء للنشر كالتوزيع،  عماف أساسيات اإلقتصاد  الكليإياد عبد الفتاح  النسور، -   6
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بالنظر إىل ٣تموع اآلثار السلبية للظاىرة التضخمية، فإف من الضركرم كضع سياسات إقتصادية تستهدفها بصورة         
أساسية، كاٟتد من تطورىا ضمن نطاؽ معدالت تسمح باإلستقرار اإلقتصادم كشرط ضركرم لتوفَت بيئة  مبلئمة 

كضمن ىذا السياؽ سيتم التطرؽ لدكر السياسة ا١تالية  كدكر . (Umaru and Zubairu, 2012) لتحقيق التنمية ا١تستدامة
السياسة النقدية يف التأثَت على التضخم، سواء من خبلؿ ا١تقاربة التقليدية عن طريق التحكم يف ا١تتغَتات الوسيطة أك 

 فحسب Inflation targeting policy  ا١تقاربة اٟتديثة إلدارة السياسة النقدية أك ما يعرؼ بسياسة استهداؼ التضخم
Eser Tutar 2002  فهي نظاـ للسياسة النقدية يتميز باإلعبلف عن ا٢تدؼ الرٝتي ١تعدؿ التضخم لفًتة زمنية كاحدة أكثر

 .1مع اإلعًتاؼ الظاىر بأف ٗتفيض كاستقرار التضخم يف ا١تدل الطويل ىو ا٢تدؼ األكيل للسياسة النقدية 
        عموما اتفق اإلقتصاديوف على أف السياسة النقدية كا١تالية ا١تقيدة  ٯتكن أف ٗتفض  معدالت التضخم يف األجل 
الطويل، فا١تدرسة الكنزية أيدت ىذا التوجو، إال أهنا إعتربت أنو ياخذ كقت طويل كذك تكلفة عالية  كبالتايل دعت ىذه 

برامج ترشيد كدعم الرقابة : ا١تدرسة إستخداـ سياسات أخرل تنسجم مع السياسات ا١تالية كالنقدية األقل توسع، مثل
. على األسعار كاألجور، كالربامج األخرل ا١تختلفة اليت تعمل من خبلؿ النظاـ الضرييب لدعم استقرار األسعار كاألجور

أما النقديوف يعتربكف أف ٗتفيض التضخم يستدعي أف تكوف السياسة ا١تالية ا١تعتمدة مصحوبة بتخفيض كالتدر٬تي منتظم 
يف معدؿ العرض النقدم لتفادم اآلثار العكسية على اإلقتصاد  كالتكاليف ا١ترتبطة بتخفيض معدؿ التضخم لن تكوف 

بنفس اٟتدة اليت إفًتضها الكنزيوف، كما يرفض النقديوف إستخداـ الربامج ا٠تاصة بًتشيد األجور كاألسعار لعدـ فعاليتها 
كما أهنا تولد سوء ٗتصيص للموارد كعدـ ا١تسأكاة، كيرل اقتصاديو جانب العرض، الذين يتفقوف مع اقتصاديي التوقعات 

الرشيدة يف عدـ كجود تبادؿ قصَت األجل بُت التضخم كالبطالة، أنو من ا١تمكن ٗتفيض التضخم كالبطالة يف األجل 
القصَت، يف حاؿ تنفيذ السياسات اليت يوصوف هبا، فزيادة العرض تؤدم إىل ٖتقق مستويات اعلى من الناتج كالعمالة 

ىذا ا١تدخل من خبلؿ إعتماد بعض السياسات للتأثَت على جانب " ر٬تاف"كمستول أدىن من األسعار، كقد إعتمد 
السياسات اليت تستهدؼ ٣تموعة من التخفيضات الضريبية لزيادة حوافز اإلستثمار كاإلدخار، ككذلك : العرض، مثل

سياسة ٖترير نشاط األعماؿ من القيود بغية ٖترير األرباح من التدخل اٟتكومي، فمن الناحية النظرية فإف مثل ىذه  
السياسات ٯتكن أف تؤثر يف تراجع التضخم شريطة أف يعمل صانعوا السياسات على زيادة إيرادات اٟتكومة لتعويض 

النقص ا١تًتتب عن ٗتفيض الضرائب، إال أف التطبيق العملي ٢تذه السياسات ٛتل نتائج عكسية  ٘تثلت يف سيادة حالة 
إنكماش شديد كعجز يف ا١توازنة العامة، بيد أنو ٕتدر اإلشارة إىل أنو مل يتم التطبيق لسياسات جانب العرض تبعا ١تا  

 2.كضعو منظركه

                                                           
 من الصعب تطبيق ىذه السياسة يف الدكؿ النامية بسبب عدـ توفر البيئة ا١تبلئمة كالشركط البلزمة العتمادىا، كلعل اىم ىذه الشركط ضعف نظاـ ا١تعلومات حوؿ ا١تتغَتات اإلقتصادية من 

 ...أجل الصياغة الفعالة للسياسة،، ضركرة  استقبللية البنك ا١تركزم، ككجود اسوؽ مالية نشطة كمتطورة  تضمن  عبلقة مستقرة بُت أدكات السياسة النقدية  معدؿ التضخم
 2010 لبناف، - بَتكت العصرية، حسن مكتبة األكىل، الطبعة ،اإلقتصادية لآلثار قياسية تحليلية  دراسة: النقدية بالسياسة كعبلقتها األجنبي الصرؼ سياسة بوخارم، موسى ٟتلو-  1
 .108:  ص
 .309 – 305: ص- ٤تب خلة توفيق، مرجع سابق، ص-   2
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 ٖتسُت خبلؿ من احملتمل اإلنتاج زيادة على قادران  اإلقتصاد كاف إذا ٕتنبها ٯتكن كالتضخم النمو بُت        ا١تفاضلة
 من تأيت اليت كالفوائد التكنولوجيا يف كالتقدـ اإلنتاجية، يف مستدامة ٖتسينات ٖتقيق خبلؿ من. العرض األداء يف جانب

 زيادة خبلؿ من الرأٝتالية  السلع من ا١تخزكف توسيع طريق عن أيضا احملتمل الناتج كزيادة. كالعملية ا١تبتكرة ا١تنتجات
 1.ا١تتوفرة العمالة من ا١تعركض يف زيادة خبلؿ من كذلك اإلستثمارات

  التوظيف الكامل  -2-3
        تقر النظرية اإلقتصادية الكلية أف  التوظيف الكامل، ىو ذلك الوضع الذم  يتبلقى عنده الطلب الكلي مع 

العرض الكلي للعمل يف كل أسواؽ العمل، كىذا ما يستحيل تطبيقو ضمن الواقع اإلقتصادم ألم دكلة كبعبارة أخرل 
فإف التوظيف الكامل ينصرؼ إىل الوضع الذم تكوف فيو كل ا١توارد ا١تتاحة يف اجملتمع موظفة  بالكامل يف إنتاج السلع 

فمفهـو التوظيف الكامل من األساسيات ا١تهمة يف اإلقتصاد، باعتبار أنو يصف الوضع الذم تكوف فيو . كا٠تدمات
ٚتيع العناصر اإلنتاجية ا١توجودة يف اإلقتصاد موظفة بشكل كامل على أف ٮتضع توظيفها لكفاءة اإلستخداـ خاصة 

، كتذىب اٟتكومات إىل أف حالة التوظيف الكامل تتحقق ١تا يتسأكل عدد الوظائف الشاغرة مع عدد 2للعناصر النادرة
الباحثُت عن العمل، كألف ىذا غَت كاؼ كدليل على ٖتقق التوظيف الكامل، فإف األدبيات اإلقتصادية ذىبت إىل اعتبار 

أما إذا كاف ىناؾ موارد غَت مستغلة . حالة التوظيف الكامل تتحقق ١تا يكوف عدد الباحثُت عن العمل منخفض نسبيا
كالبطالة ٘تس أم مورد من . استغبلال كامبل أك غَت موظفة بكفاءة، فإنو ينتج عن ذلك إقرار بوجود كضع يدعى بالبطالة

حيث أٚتع  اإلقتصاديوف . 3ا١توارد غَت مستغل استغبلال كامبل، إال أف اإلستخداـ  الشائع ٢تا ارتبط بالعنصر البشرم
كل من ىو قادر على العمل :  أف العاطل عن العمل ىوILO ْتسب ما أكصت بو منظمة العمل الدكلية - كا٠ترباء

 .4كراغب فيو، كْتث عنو، كيقبلو عند مستول األجر السائد، كلكن دكف جدكل
       من كجهة نظر أعمق، من خبلؿ تعريف العمالة الكاملة أك التوظيف الكامل من الناحية النظرية على أهنا 

إستخداـ كل القوة العاملة ا١تتاحة للمجتمع إستخداما كامبل كٗتصيصها ٗتصيصا أمثبل، كبالتايل فإف عدـ ٗتصيص 
 . 5ا١توارد ٗتصيصا أمثبل يعرب عن عدـ ٖتقق العمالة الكاملة

إف ٖتقيق ىذا .        لكن ىل يعٍت ٖتقق العمالة الكاملة أف يكوف معدؿ البطالة مسأكيا للصفر كفق ما مت التنظَت لو
العمل _   كالراغبُت يف –ا٢تدؼ يًتتب عليو اإلخبلؿ باألىداؼ األخرل، حيث أف استيعاب ٚتيع األفراد القادرين على 

يف كظائف يتطلب  زيادة الطلب الكلي على السلع كا٠تدمات بدرجة كبَتة  تكفي الستيعاب انتاج ىذه العمالة، كذلك 
أف يؤدم إىل التضخم كىو ما ٮتل هبدؼ استقرار األسعار  ناىيك عن أف التضخم يؤدم إىل _ إذا حدث_ من شأنو 

                                                           
1
 - Wiza Munyeka, The Relationship Between Economic Growth and Inflation in the South African Economy 

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 5 No 15 July 2014, P: 121. 
 . 33: ، ص2008 األردف،  –، الطبعة األكىل، دار أسامة، عماف اإلقتصاد  الدكلي عثماف أبو حرب، -  2
 .242- 241: ص- سعيدة، مرجع سابق، ص ٣تيد علي حسُت، عفاؼ عبد اٞتبار-  3
: ، ص2014مصر - ، الطبعة األكىل، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندريةدراسة  مقارنة بالفكر اإلسبلمي: ليات تحقيقوآ:  اإلقتصادم، معوقاتواألمننزيو عبد ا١تقصود ٤تمد مربكؾ، -  4
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 .45: خركف، مرجع سابق، صآ٤تمود يونس ك-  5



 
 

 27 

. إعادة توزيع الدخل يف غَت صاٌف الطبقات ذات الدخوؿ ا١تنخفضة كالثابتة، كىو ما يًتتب عليو إ٩تفاض دخو٢تا اٟتقيقية
كمن جهة أخرل فإف حصوؿ كل فرد على عمل يتبلءـ مع مؤىبلتو، قد ٭تتاج إىل فًتة زمنية  يظل فيها دكف عمل ْتثا 

عن ما يتبلءـ مع مؤىبلتو، كما أنو قد ٭تصل على عمل ال يناسب مؤىبلتو، كىو ما يؤدم إىل اإلخبلؿ هبدؼ 
 . التخصيص األمثل للموارد

        بناءا على ما تقدـ فإف العمالة الكاملة من الناحية العملية، ال ٖتاكي ما مت التنظَت لو بصورة مطلقة  ذلك أهنا 
تعٍت اإلستخداـ الكفء للعمالة ٔتا ال ٮتل باستقرار األسعار كاٟتفاظ على النمو اإلقتصادم عند مستول يقبلو اجملتمع 

العمالة الكاملة ىي أدىن معدؿ بطالة يتوافق مع معدؿ ثابت من  )كىو ما يتطلب كجود معدؿ معُت من البطالة 
عموما فإف اإلقتصاديُت أقركا بأف ا١تعدؿ الطبيعي للبطالة ىو بُت _ يطلق عليو ا١تعدؿ العادم أك الطبيعي  ( 1التضخم

5 6كمن القول العاملة ىو أمر طبيعي  .- 
        عليو ٧تد أف العمالة الكاملة من الناحية العملية تتحقق إذا أمكن ٗتفيض معدؿ البطالة الفعلي إىل مستول معدؿ 
البطالة العادم، الذم كعلى الرغم من صعوبة تقديره، إال أنو يعد أداة مفيدة  للتعرؼ على أداء اإلقتصاد ذلك انو كلما 

خاصة كأف .  2ارتفع معدؿ البطالة الفعلي زاد الفاقد اإلقتصادم كزادت معاناة الكثَتين كخاصة الطبقات األكثر حرمانا
ا١تعدالت ا١ترتفعة من البطالة تشكل ىدران لطاقة عنصر العمل من جهة، كهتديدان لئلستقرار السياسي كاإلجتماعي، كما 

 . ، ٦تا يغذم اٟتلقة ا١تفرغة للفقر كيعرقل مسار التنمية ا١تنشودة3أهنا ٕتسيد لضعف اإلستثمار
       كٯتكن فيما يلي معاٞتة ظاىرة البطالة كأحد ا١تقاصد الكربل اليت يسعى اإلقتصاد إىل معاٞتتها كالتقليل من حدة 

 :مشاكلها من خبلؿ اٗتاذ السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تناسبة، من خبلؿ احملاكر ا١توالية
 األنواع الختلفة للبطالة - 2-3-1

 : 4         ٯتكن أف يتم معاٞتتها من خبلؿ
كىي البطالة النإتة عن زيادة اليد العاملة غَت ا١تدربة كغَت ا١تاىرة  (:structural unemployme)البطالة ا٢تيكلية  - أ

كاليت تعطلت بسبب تطورات تؤدم إىل إختبلؼ متطلبات ىيكل اإلقتصاد  القومي عن طيعة كنوع العمالة ا١تتوفرة، كما 
 تنشأ البطالة ا٢تيكلية  عندما تكوف ٥ترجات التعليم غَت مبلئمة  للوظائف ا١تطلوبة يف اإلقتصاد ؛

كىي البطالة اليت تنشأ نتيجة اإلنتقاؿ من عمل إىل آخر، أك : frictional unemployment ))البطالة اإلحتكاكية  - ب
، ْتثا عن أجر أعلى أك مستول معيشي أفضل كتتميز ىذه ...من منطقة إىل أخرل، أك من قطاع إقتصادم إىل آخر

 البطالة بأهنا مؤقتة، كاإلحتكاؾ يف سوؽ العمل يسمح  بإ٬تاد كظائف أفضل؛
يكوف ىذا النوع من البطالة مصاحب ٟتركة اإلقتصاد القومي أم :  ( cyclical unemployment)  البطالة الدكرية - ت

 أف البطالة ٖتدث بالتزامن مع األزمات اإلقتصادية النإتة عن الدكرة اإلقتصادية؛
                                                           
1
 - Brian W. Cashell, Op- Cit, P:01. 

2
 .47 – 46:  ص–ص، مرجع سابق، آخركف٤تمود يونس ك-  

 .234- 233: ص- ، ص2013 األردف، –، الطبعة األكىل، دار غيداء للنشر كالتوزيع، عماف ، اإلرشاد كالتوجيو اإلقتصادمعزاـ ٤تمد علي، ٤تمد علي فاركز، إبراىيم جابر حسنُت-  3
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تنشأ ىذه البطالة ضمن مواسم معينة، حيث يكوف النشاط : ( seasonal unemployment ) البطالة ا١توٝتية - ث
 اإلقتصادم مرتبط هبذا ا١توسم، كٯتكن تفاديها بتدريب العماؿ على مهن جديدة تتناسب مع ا١تواسم األخرل؛

يعد أحد أخطر أنواع البطالة نظرا لعدـ ظهوره يف إحصاءات : ( disguised unemployment)البطالة ا١تقنعة  - ج
البطالة، كيعد أكثر انتشارا يف الدكؿ ذات اٟتجم السكاين الكبَت، كيف ا١تؤسسات كالدكائر اٟتكومية كتشمل البطالة 

ا١تقنعة األفراد الذين يشغلوف كظائف معينة، كإسهامهم يف العملية اإلنتاجية ضئيل جدا، أم كجود فائض يف العمل ٯتكن 
   .  إالستغناء عنو دكف التأثَت على حجم اإلنتاج الكلي

       كما ٕتدر اإلشارة إىل أف ىناؾ أنواع أخرل من البطالة، كالبطالة اإلختيارية، كاليت ٖتدث عند عدـ رغبة  
األشخاص يف العمل رغم توفره، كالبطالة ا١تستوردة اليت تنشأ نتيجة زيادة العمالة الوافدة، كالبطالة السلوكية كاليت تنشأ 

 . عند عدـ رغبة األفراد يف العمل خوفا من نظرة اجملتمع
        تعترب البطالة كعدـ توفر فرص عمل مناسبة من أىم ا١تشاكل ٥تتلف اقتصاديات العامل، خاصة كأهنا دخلت 
مرحلة جديدة، حيث أهنا مل تعد فقط جزءا من الدكرة اإلقتصادية تظهر خبلؿ مرحلة الركود كتًتاجع خبلؿ مرحلة 

اإلنتعاش، بل أصبحت مشكلة ىيكلية،  كما أهنا اصبحت ٕتسد أحد التحديات األساسية للنظاـ العا١تي، السيما يف 
، إال أف ىذا ال ينفي أف ٢تذه الظاىرة خصوصيها سواء بالنسبة للدكؿ ا١تتقدمة أك الدكؿ النامية، كبالتايل 1عصر العو١تة

فإنو من الضركرم الوقوؼ على نقاط ا٠تصوصية، كذلك ألهنا ٖتاكي بصورة مباشرة اٟتلوؿ ا١تتخذة للحد من البطالة  
كاليت تتجسد يف ٥تتلف السياسات الكلية كالقطاعية  ا١تصممة، كٯتكن فيما يلي عرض أىم خصائص مشكلة البطالة يف 

  : 2الدكؿ النامية بصورة عامة، كمن مث التطرؽ اليها يف الدكؿ الريعية تبعا مل يفرضو موضوع الدراسة، من خبلؿ ما يلي
 تتخطى مشكلة البطالة يف الدكؿ النامية كوهنا نقصا يف فرص العمل ا١تتاحة باإلقتصاد، أك التوظيف دكف ا١تستول  - أ

ا١تطلوب، كمستول اإلنتاجية الضعيف للعنصر البشرم؛ حيث عادة ما تكوف ظاىرة البطالة يف الدكؿ النامية نإتة عن 
مسببات أكثر تعقيدا عما ىو يف الدكؿ ا١تتقدمة، كبالتايل فاٟتد منها يستلـز  حزمة من السياسات اليت تتجأكز الوصفة 

 الكنزية؛
 مشكلة البطالة اليت عانت منها الدكؿ النامية يف عقدم الثمانينات كالتسعينات ٗتتلف يف األصل كاٟتل عنها يف  - ب

عقدم الستينات كالسبعينات، فا١تشكلة يف العقدين السابقُت ٕتسدت يف فشل  نظاـ السوؽ يف توفَت فرص عمل إضايف 
يف ظل النمو الصناعي السريع لتلك اٟتقبة، أما يف الثمانينات فإف النمو السريع كا١تتوسع ١تشكلة البطالة يف الدكؿ النامية 

إستمرار تدىور ميزاف ا١تدفوعات، مشكلة ا١تديونية : مرده إىل قيود الطلب اليت فرضت  من خبلؿ عوامل خارجية مثل
اآلثار السلبية النإتة عن اإللتزاـ بربامج صندكؽ النقد الدكيل، ضعف القدرة التنافسية ١تنتجات دكؿ العامل الثالث، ىذه 

 العوامل ٣تتمعة أدت إىل إ٩تفاض سريع كمستمر يف مستول األجور اٟتقيقية كارتفاع معدالت البطالة؛

                                                           
 .37: نزيو عبد ا١تقصود ٤تمد مربكؾ، مرجع سابق، ص-  1
. 193 -192: ص- ، ص2010مصر، - اإلسكندرية، الطبعة األكىل، الدار اٞتامعية، قتصاديات السكاف كالموارد البشريةإ٤تمود عبد الرزاؽ، -  2
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كىو ما يستدعي ...  ظاىرة البطالة يف الدكؿ النامية ترتبط بالظركؼ اإلنسانية ، مثل الفقر، تدين مستول ا١تعيشة - ت
 .أخذىا بعُت اإلعتبار عند تصميم السياسات اإلقتصادية

 : 1      كما تقًتف البطالة بسيادة ٚتلة من األسباب األخرل،  كاليت ٯتكن تلخيص أ٫تها فيما يلي
  نقل التكنولوجيا ا١تتقدمة إىل الدكؿ النامية،  يؤدم إىل توسع دائرة البطالة؛ - أ

 التخصص يف  الصناعات األكلية كاإلستخراجية؛ - ب
األزمات كالصدمات ا٠تارجية على برامج اإلستثمار احمللية خاصة على مستول اإلقتصاديات ا٢تشة  تأثَت - ت

 كاإلقتصاديات القائمة على صادرات ا١تواد األكلية؛
 حركة ا٢تجرة السكانية  من الريف إىل ا١تدينة كالضغوط ا١تتولدة على حجم كنوعية فرص العمل ا١تتاحة؛ - ث
 35 ك15 إرتفاع معدالت النمو السكاين، كتركز التوزيع السكاين يف الفئات العمرية األكثر طلبا على العمل  بُت  - ج

 سنة؛
  التاثَت السليب ٠تطط التعليم كمستوياتو على سوؽ العمل؛ - ح
  تفشي ظاىرة الفساد؛  - خ
توجيو جزء كبَت من اإلستثمارات إىل مشركعات قليلة اإلستخداـ  للعمالة، ٦تا يقلل فرص  بعث مناصب عمل  - د

 جديدة، فضبل عن ا٠تلل يف توزيع اإلستثمارات من الناحية ا١تكانية كالقطاعية؛
        يعترب ىدؼ استيعاب معدالت البطالة ا١ترتفعة من أىم احملاكر ضمن خطة إرساء التنمية ا١تستدامة، ذلك أف توفَت 

مناصب الشغل كالتوظيف يعد مصدر أساسي يف إشباع اٟتاجات األساسية لبلنساف، كىو ٭تقق ٖتويل اإلنساف من 
حالة الفقر كاٞتوع كا٠توؼ إىل حالة اإلستقرار اإلجتماعي كاإلقتصادم، حيث أف اجملتمع الذم تسوده معدالت بطالة 

، كذلك بسبب ٣تموع اآلثار السلبية اليت ٗتلفها من الناحيتُت اإلجتماعية عالية يعاين من إختبلؿ األمن اإلقتصادم
 : 2كاإلقتصادية كاليت نورد فيما يلي أ٫تها

  تدين مستويات الدخوؿ، كبالتايل إتساع دائرة الفقر كاٟترماف؛ - أ
 عدـ إستغبلؿ الطاقات البشرية كا١تادية ا١توجودة يف اجملتمع؛ - ب
 ىدر ا١توارد اليت يتم إستثمارىا يف تعليم األفراد كرعايتهم صحيا كإجتماعيا؛ - ت
إ٩تفاض إٚتايل التكوين الرأٝتايل كالناتج احمللي، كىو ما يؤدم إىل تراجع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٚتايل عرب  - ث

 الزمن؛
 اآلثار السلبية ٟتركة ا٢تجرة ا٠تارجية للكفاءات العلمية؛ - ج
 .تؤدم إىل زيادة العجز يف ا١توازنة العامة للدكلة بسبب مدفوعات اٟتكومة للعاطلُت عن العمل - ح

                                                           
 .314 – 312: ص – إياد  عبد الفتاح النسور، مرجع سابق، ص -  1
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        إف ٥تتلف اآلثار السلبية اليت تولدىا البطالة يستدعي البحث يف حلوؿ كإجراءات على ا١تدل القصَت كالطويل 
 :الستيعاهبا كالتقليص منها، كٯتكن فيما يلي التطرؽ إىل أىم اإلجراءات كاٟتلوؿ ا١تقًتحة

 تفعيل دكر القطاع ا٠تاص لدعم  جهود القطاع العاـ يف خلق فرص عمل جديدة؛ - أ
كالزراعة السياحة : ٖتسُت مناخ اإلستثمار ٞتذب، كتوطُت رؤكس األمواؿ؛ كالنهوض بالقطاعات اإلسًتاتيجية - ب

 ؛...كا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة
 توجيو سياسات التعليم كالتدريب ا١تهٍت حملاكاة متطلبات أسواؽ العمل؛ - ت
 ؛...رفع معدالت التنمية البشرية، من خبلؿ ٖتسُت مستويات التعلية، الصحة - ث
 . معاٞتة  تشوىات سوؽ اإلنتاج، من خبلؿ تقليص سوء إستخداـ كتوزيع ا١توارد - ج
  مداخل تخفيض معدالت البطالة  تبعا لتوجهات المدارس الفكرية -2-3-2

      ٯتكن إستعراض أىم مداخل ٗتفيض معدالت البطالة، باإلستناد إىل ما جادت بو ا١تدارس اإلقتصادية يف ىذا 
 : 1الشأف، من خبلؿ ما يلي

إف زيادة الطلب من خبلؿ رفع مستول الناتج القومي اإلٚتايل :  زيادة الطلب من خبلؿ اإلجراءات النقدية كا١تالية - أ
، باإلضافة إىل إعتماد ...من خبلؿ إنعاش اإلستثمار ا٠تاص أك التوسع يف اإلنفاؽ اٟتكومي، أك تشجيع الصادرات

٣تموعة من اإلجراءات النقدية اليت تستهدؼ إنعاش اإلستثمار احمللي ا٠تاص كاإلستثمار األجنيب، ٦تا يسهم يف رفع 
كعلى الرغم من أ٫تية السياسيتُت ا١تالية كالنقدية التوسعيتُت يف ٗتفيض معدالت البطالة . مستول التشغيل يف اإلقتصاد

 إال أنو يًتتب عنها تزايد سريع يف معدؿ التضخم، كبالتايل البد من اللجوء إىل  السياسات على ا١تستول اٞتزئي؛
تعترب أحد السياسات اٞتزئية اليت يتم إعتمادىا يف حالة قصور : ٤تاكلة التأثَت من خبلؿ عبلج البطالة ا٢تيكلية - ب

الطلب الكلي، كذلك جراء عدـ التناسق بُت مهارات القوة العاملة كفرص التشغيل ا١تتاحة، حيث يتم العبلج من 
من ا١تناطق الراكدة اقتصاديا إىل تلك اليت يسودىا اإلنتعاش  Labor Mobilityخبلؿ تسهيل تنقل اليد العاملة 

كالتوسع، كتبٍت إجراءات إعادة تدريب العمل، ٔتا يضمن تبلـؤ الكفاءات كا١تهارات مع الوظائف اليت يقدمها اجملتمع 
 كاحتياجات الطلب ا١تستقبلي؛

من خبلؿ العمل على احملافظة على مستول أجور يف مواجهة اإلنكماش اإلقتصادم ككبح ميلها : سياسة األجور - ت
إىل اإلرتفاع يف ظركؼ اإلنتعاش اإلقتصادم، كتواجو ىذه السياسة ٣تموعة من العقبات، لعل أ٫تها السلوؾ ا١تضاد 

 للنقابات كالتنظيمات العمالية، خاصة يف ظركؼ اإلنتعاش اإلقتصادم؛
كيكوف ذلك من خبلؿ ٗتفيض عدد ساعات : سياسات مواجهة البطالة من خبلؿ إجراءات يف جانب العرض - ث

مستهدفة من كراء ذلك توزيع كمية معينة من العمل  على عدد أكرب من ... العمل اليومية، أك عدد أياـ أسبوع العمل
 .العماؿ، كبالتايل إعادة تشكيل أ٪تاط العمل
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   توزاف ميزاف المدفوعات الدكلية  -2-4
:         يعترب ميزاف ا١تدفوعات مؤشرا إسًتاتيجيا ١تركز اإلقتصاد  الوطٍت ك٘توقعو بُت إقتصاديات العامل، كييعرؼ على أنو

سجل ٤تاسيب أك احصائي موثق رٝتيا، يعتمد قيدا مزدكجا ٠تبلصة ا١تقبوضات كا١تدفوعات اللتُت تًتتب عليهما حقوؽ "
دائنة كالتزأمات مديونية للمقيمُت من األشخاص الطبيعيُت كالقانونيُت يف دكلة ما مع من يف ا٠تارج نتيجة ا١تبادالت 
اإلقتصادية كالتحويبلت ا٠تارجية، سواءا كانت من طرؼ كأحد أك من طرفُت  خبلؿ فًتة زمنية عادة ما تكوف سنة 

كيشكل أدكات التحليل للوضع اإلقتصادم لدكلة معينة يف ا١تدل القصَت، كىو بياف حسايب يسجل فيو قيم .  1"كأحدة
ٚتيع السلع كا٠تدمات كا١تساعدات كالذىب النقدم، ككل ا١تعامبلت الرأٝتالية الداخلة ا٠تارجة من البلد خبلؿ فًتة زمنية 

كيعد ميزاف ا١تدفوعات ذا أ٫تية بالغة بالنسبة لئلقتصاديات اليت تعتمد إعتمادا كاسعا على التجارة . ٤2تددة عادة بسنة
ا٠تارجية، كالبلداف الريعية، أك النفطية، كعليو فإف ىذه الدكؿ تواجو معضلة كربل فيما يتعلق بتحقيق توازف ميزاف 

ا١تدفوعات أك باألحرل منع  تدىوره  الناتج  عن الضغوط اليت تولدىا ا١تعامبلت ا٠تارجية طبيعة التدفقات ا١تالية النإتة 
عنها، دكف أف يكوف ذلك على حساب أىداؼ السياسة األخرل، كالنمو اإلقتصادم، إستقرار األسعار، كاإلستخداـ 

كيوصف ميزاف ا١تدفوعات أنو يف حالة توازف، إذا كاف الطلب على العمبلت األجنبية يساكم ٘تاما ا١تعركض . الكامل
منها، كماعدا ذلك فإف يعرب عن حالة إختبلؿ سواء بتسجيل حالة عجز، أك حالة فائض، أما أىم األسباب اليت تودم 

 : 3إىل إختبلؿ ميزاف ا١تدفوعات فيمكن تلخيصها فيما يلي
 :كتتمثل أىم ىذه العوامل فيما يلي:  العوامل اإلقتصادية:  أكال

يعد اإلختبلؿ اإل٪تائي أحد الظواىر ا١ترتبطة  بالبلداف النامية، كالسيما الريعية منها، حيث تؤدم :  اإلختبلؿ اإل٪تائي - أ
 النفقات الضخمة ١تعاٞتة اإلختبلؿ اإل٪تائي إىل زيادة اإلستَتاد، كىو ما ٮتلق العجز يف ميزاف ا١تدفوعات؛

اف التقلبات الدكرية اليت يتعرض ٢تا النشاط اإلقتصادم، ٘تثل  أحد األسباب :  اإلختبلؿ بسبب الدكرة اإلقتصادية - ب
ا٢تامة اليت ٖتدث إختبلؿ ميزاف ا١تدفوعات، حيث أف حاالت الكساد كالركاج تؤثر بصورة مباشرة على التجارة العا١تية 

 كمن مث على ححم الصادرات أك الواردات للدكؿ؛
كمثاؿ ذلك تنمية مصادر بديلة من العرض كاإلمدادات، تنمية إحئلالت أفضل : التغيَتات كاإلختبلؿ ا٢تيكلي - ت

 ... إستنزاؼ ا١توارد اإلنتاجية
حيث يؤدم عدـ اإلستقرار السياسي إىل تراجع حجم اإلستثمار كاإلنتاج يف الداخل فضبل عن : العوامل السياسية: ثانيا

أف نشوء اٟتركب ا٠تارجية كالتغيَتات يف شبكة التجارة العا١تية، ٯتكن أف يؤدم إىل حدكث اإلختبلؿ يف ميزاف 
 ا١تدفوعات؛

 ...كمثاؿ ذلك التغَتات يف الثقافة اإلستهبلكية السائدة، كاألذكاؽ كالتفصيبلت:  العوامل اإلجتماعية: ثالثا

                                                           
 .235: ، ص2006األردف، - ، الطبعة األكىل، دار جرير للنشر كالتوزيع، عمافتحليل اإلقتصاد  الدكليىوشيار معركؼ،  -  1
 .52:  ص، 2003لبناف، – ، الطبعة األكىل، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات  النشر كالتوزيع، بَتكت العبلقات اإلقتصادية الدكليةحساـ اٟتجار، -  2
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        تتجسد أ٫تية ميزاف ا١تدفوعات يف تقدًن مشهد عاـ للوضعية اإلقتصادية للبلد خبلؿ الفًتة الزمنية اليت مت فيها 
ٖتليل بياناتو، حيث أف ىيكل ا١تعامبلت اإلقتصادية يعكس قوة الغقتصاد القومي كمدل إستجابتو كتكيفو مع ا١تتغَتات 

اٟتاصلة يف اإلقتصاد الدكيل، ذلك أنو يعكس حجم كىيكل كل من الصادرات كا١تنتجات، ٔتا فيو العوامل ا١تؤثرة عليو 
كحجم اإلستثمارات، كمستول التوظيف كمستويات األسعار كالتكاليف، كما أنو يننب أثر السياسات اإلقتصادية على 

ىيكل التجارة ا٠تارجية، من حيث حجم ا١تبادالت كنوع سلع التبادؿ، كىو ما ٯتيكِّن من متابعة تطور البنياف اإلقتصادم 
كما تتأتى أ٫تية  ميزاف ا١تدفوعات  من إعتباره أداة أساسية يتم اإلعتماد عليها يف . للدكلة كنتائج سياساهتا اإلقتصادية

كما يتم إالسًتشاد ٔتعطياتو عند كضع . عملية ٗتطيط كتوجيو العبلقات ا٠تارجية، من اٞتانب السلعي كاٞتغرايف
 1. السياسات ا١تالية كالنقدية، كٖتديد ٣تاالتالتمويل كالتجارة ا٠تارجية

       عموما هتدؼ السياسة اإلقتصادية ا١تصممة إىل إرساء ٚتلة من األىداؼ الكربل كاليت مت تلخيصها ضمن 
األىداؼ إالربعة ١تربع كالدكر، كيتجلى ٕتسد ىذه األىداؼ يف ٣تملها يف إرساء التطور ا١تطلوب كاإلستقرار كإالنطبلؽ 

اإلنتاجي، كاإلرتقاء ٔتستول ا١تعيشة، ك٤تاربة البطالة، كتوسيع قاعدة التكامل اإلجتماعي كالتوازف اإلقليمي، كهتيئة 
اإلقتصاد القومي للتكيف مع ٥تتلف ا١تتغَتات احمللية كالعا١تية، كيف سبيل ٖتقق ىذه األىداؼ ىناؾ ٚتلة من احملاكر  

 : 2الرئيسية اليت ٘تثل مرتكزات للسياسة اإلقتصادية، كاليت نوردىا فيما يلي
 اإلستغبلؿ الكامل للموارد كالطاقات ا١تتاحة، كتعظيم الطاقات الذاتية للمجتمع لضماف ا١تنافسة ٤تليا كدكليا؛ - أ

 اإلرتقاء بإمكانات اإلدخار احمللي، كزيادة كفاءة كسائل تعبئة ا١تدخرات كترشيد اإلقًتاض ا٠تارجي؛ - ب
العمل على بعث التوطُت األمثل لئلستثمارات كتوزيعها عرب ٥تتلف مناطق اإلقتصاد القومي، كذلك تبعا للميزات  - ت

النسبية، كحاجات ا١تناطق يف ٖتقيق التنمية احمللية، فضبل عن توسيع الرقعة العمرانية إل٬تاد عوامل جذب إقتصادية يف كل 
 ٣تاؿ عمراين جديد دكف إغفاؿ اٟتدكد البيئية  ا١تصاحبة لعملية التوطُت الصناعي؛

 زيادة دكر القطاع ا٠تاص يف التنمية كتوسيع أكاصر الشراكة بينو كبُت القطاع العاـ؛ - ث
 ؛... ٖتسُت ا١تؤشرات ا٠تاصة بوضعية السكاف، الصحة، التعليم - ج
 يف ا١تسا٫تة يف  الدخل الوطٍت؛... رفع نسبة مسا٫تة القطاعات اإلسًتاتيجية، كالصناعة، الزراعة - ح
 . إستكماؿ ٥تتلف اإلصبلحات ا٢تيكلية لبلقتصاد القومي - خ

        على الرغم من أ٫تية األىداؼ الكبلسيكية االربع للسياسة اإلقتصادية، إال أف ٖتقيق كل ىدؼ منها  ٯتكن أف 
٭تمل ٚتلة من مواطن التعارض مع األىداؼ األخرل، ذلك أف السياسات اليت هتدؼ لتحقيق اإلستخداـ  الكامل ٯتكن 

أف تولد مستويات غَت مقبولة من التضخم، كما أف السياسات اليت  هتدؼ ١تعاٞتة عجز ميزاف ا١تدفوعات ٯتكن تؤدم 
إىل تراجع معدالت النمو اإلقتصادم، كعليو فإنو من األ٫تية ٔتا كاف أف يتم معاٞتة أىداؼ السياسة اإلقتصادية على 
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كسيتم يف العناصر ا١توالية .  النحو الذم يعظم رفاىية اجملتمع، كباإلستناد إىل امكانيات اإلقتصاد  كأكلويات أجندة التنمية
 .معاٞتة ٥تتلف السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية

 
السياسات المتخصصة للسياسة اإلقتصادية  :  المبحث الثاني

        ٯتكن معاٞتة ىيكل السياسة اإلقتصادية الكلية من منظور نوعي، حيث يتم معاٞتة السياسات اإلقتصادية الكلية 
، كما ٯتكن معاٞتتها من منظور ...السياسة ا١تالية، السياسة النقدية، سياسات التجارة ا٠تارجية: ا١تتخصصة، مثل

 ...قطاعي، كبالتايل يتم التطرؽ إىل السياسة الزراعية، السياسة الصناعية
 مضموف السياسة المالية  -1
مفهـو السياسة المالية كداللتها ضمن أىم مدارس الفكر اإلقتصادم   -1-1
مفهـو السياسة المالية    -1-1-1

ا ا١تالية السياسة       تعرؼ  أىداؼ ٖتقيق بقصد العامة كالنفقات العامة باإليرادات ا١تتعلقة السياسات ٣تموعة" بأهنَّ
إستخداـ أدكات ا١تالية العامة من برامج اإلنفاؽ كاإليرادات العامة : "  كما تيعرَّؼ السياسة ا١تالية على أهنا".٤تددة

أيضا تعرؼ . 1"الناتج القومي، العمالة، كاإلستثمار لتحقيق اآلثار ا١ترغوبة: لتحريك متغَتات اإلقتصاد الكلي، مثل
 بكفاءة ا١تالية مواردىا كٖتصيل لضبط الدكلة تتخذىا اليت ا١تالية كالتدابَت اإلجراءات ٣تموعة:" السياسة ا١تالية على أهنا

 كا١تداخيل للثركات العادؿ كالتوزيع اإلقتصادم اإلستقرار لتحقيق ا١تتعددة ٣تاالت اإلنفاؽ يف ا١توارد تلك ٗتصيص كحسن
دراسة ٖتليلية للنشاط ا١تايل للحكومة، أك الدكلة، كما ينتج "  كالسياسة ا١تالية ٘تثل .2"اجملتمعية للموارد األمثل كالتخصيص

 .3"عنو من آثار  على اإلقتصاد  القومي
        عليو فإنو ٯتكن تعريف السياسة ا١تالية على أهنا أحد الركائز األساسية للسياسة اإلقتصادية الكلية، اليت تقـو من 

خبل٢تا الدكلة بإستخداـ مصادرىا من اإليرادات العامة، كتوجيو أكجو النفقات العامة كالدين العاـ للتأثَت على ٥تتلف 
كيًتتب . األنشطة اإلقتصادية، كٖتقيق ٚتلة من التوازنات اإلقتصادية الكلية كتمهيد لتحقيق التنمية اإلقتصادية ا١تنشودة

عن السياسة ا١تالية اليت تيم تبنيها ٚتلة من اآلثار ٯتكن تلخصيها يف ثبلث ٤تاكر كربل حيث تؤثر على مستول النشاط 
اإلقتصادم، ذلك أف ٗتصيص ا١توارد كتوزيع الدخوؿ كالثركات سوؼ يؤدم إىل تغيَتات كاسعة يف حجم  كىيكل اإلنتاج 

كمستويات األسعار؛ كما يًتتب عن تبٍت السياسة ا١تالية إعادة ٗتصيص للموارد بُت القطاع العاـ كا٠تاص على النحو 
الذم ٬تسد التوليفة ا١تثلي لتعظيم منفعة اجملتمع؛  كأخَتا ينجر عن السياسة ا١تالية  تغيَت يف ٪تط توزيع الدخل على النحو 

 .الذم ٮتدـ األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية
 

                                                           
 .182: ، ص 2000، األردف- ، دار ا١تيسرة للنشر كالتوزيع، عمافالمالية العامة كالنظاـ المالي ٤تمود حسُت الوادم، زكرياء أٛتد عزاـ، -   1
. 90:ص ،2001 ،مصر- ا١تنصورة ، الطبعة األكىل، دار الوفاء للنشر،طار نظاـ المشاركة في اإلقتصاد  اإلسبلميإالسياسة النقدية كالمالية في  صاٟتي صاٌف،-  2
 . 426: ، ص2006مصر، - ، دكف طبعة، الدار اٞتامعية، اإلسكندريةتحليل جزئي ككلي: النظرية اإلقتصاديةعبد ا١تطلب عبد اٟتميد، -  3
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 السياسة المالية ضمن أبرز مدارس الفكر اإلقتصادم   -1-1-2
السياسة المالية في إطار الفكر الكبلسيكي -  1-1-2-1

يف ' ألدـ ٝتيث'، كمدلوؿ اليد ا٠تفية 'سام'    اإلفًتاضات اليت انطلق منها الكبلسيك كاليت يتجسد أ٫تها يف قانوف 
ظل بيئة تسود فيها كافة مقومات اٟترية اإلقتصادية كا١تنافسة التامة، كبالتايل اإلقرار بأف اإلقتصاد القومي ٭تقق التوازف 
ا١تستقر عند مستول التوظيف الكامل شرط توفَت كافة اإلمكانيات البلزمة لتطور القطاع ا٠تاص كإكتفاء الدكلة باٟتد 

حيث حصرت أكجو اإلنفاؽ العاـ حىت ال يؤدم  (الدفاع، األمن الداخلي، العدالة، ا١ترافق العامة )األدىن من ا١تهاـ 
التوسع فيها إىل سوء إستخداـ للموارد اإلقتصادية كتدىور اإلنتاج القومي، كما أضاؼ الكبلسيك قيدا على تدخل 

الدكلة يف النشاط اإلقتصادم ينص على اٟتياد ا١تايل يف كافة النشاطات اإلقتصادية للدكلة، من خبلؿ كجوب ٖتقق مبدأ 
كقد ساد منطق السياسة ا١تالية كفق . توازف ا١تيزانية، أم ا١تسأكاة التامة بُت جانيب النفقات كاإليرادات ٔتيزانية الدكلة سنويا

ما أقره الكبلسيك، مع اإلعتقاد بصبلحية كقدرة السياسة النقدية على معاٞتة ٥تتلف التقلبات اإلقتصادية إىل غاية هناية 
بينت عجز السياسات اليت أقرىا  1933–  1929القرف العشرين، إال أف األحداث اإلقتصادية اليت شهدهتا الفًتة 

الكبلسيك، حيث فشلت السياسة النقدية إزاء السيطرة على تفشي التضخم عقب اٟترب العا١تية األكىل، كما أف 
التمسك اٟتريف بأسس السياسة ا١تالية تبعا ١تا سنو الكبلسيك سيؤدم حتما إىل تفاقم األزمات اإلقتصادية كزيادة حدهتا 
كسيعيق السياسة النقدية عن ٖتقيق أىدافها، ذلك أنو ضمن فًتات الركاج كالتضخم تزداد الدخوؿ النقدية فًتتفع حصيلة 

كىو ما سيؤدم إىل  (أك ٗتفيض الضرائب )الضرائب ٦تا يدفع الدكلة ٖتقيقا ١تبدأ توازف ا١تيزانية إىل زيادة اإلنفاؽ العاـ 
زيادة حدة التضخم، أما يف أكقات الكساد فتنخفض الدخوؿ النقدية كبالتايل تنخفض حصيلة اإليرادات العامة، فتضطر 

لتحقيق مبدأ توازف ا١تيزانية، كىو ما يؤدم إىل تفاقم كضعية التدىور  (أك زيادة الضرائب )الدكلة إىل ٗتفيض اإلنفاؽ العاـ 
 . 1اإلقتصادم  كزيادة معدالت البطالة 

السياسة المالية في إطار الفكر الكينزم  -1-1-2-2
       إف إهنيار األسس الكبلسيكية للسياسة ا١تالية بالنظر إىل عدـ كاقعية ٚتلة من الفركض اليت مت إعتمادىا خاصة كأف 

الواقع اإلقتصادم أثبت أنو ال توجد قول تلقائية تضمن ٖتقق التوازف ا١تستقر عند مستول التوظيف الكامل، بل إف 
الذم نادل بأ٫تية ' كينز'النظاـ اإلقتصادم معرض ٟتدكث ضغوط تضخمية، أك ظهور البطالة، مهد لسيادة أفكار 

تدخل الدكلة يف النشاط اإلقتصادم من خبلؿ السياسات اإلقتصادية عموما، كالسياسة ا١تالية بصفة خاصة، كعليو فإف 
السياسات ا١تالية البد أف تصمم على أسس جديدة تتماشي مع التوجو اٞتديد الذم ينادم بتدخل الدكلة يف النشاط 

 من خبلؿ ما مت التنظَت لو فيما يتعلق با١تالية Alvin Hansen  2' ىانسن'اإلقتصادم، كىو ما تكفلت بو مدرسة 
 .الوظيفية

                                                           
 .28- 21: ص- ، ص2000مصر، - ، الطبعة األكىل، مركز اإلسكندرية للكتاب، األزريطة السياسات الماليةحامد عبد اجمليد دراز، -   1
 .31- 29:   ص- نفس ا١ترجع، ص - 2
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 نقطة ٖتوؿ ىامة، نيصِّبت على أثرىا السياسة ا١تالية ضمن موقع إدارة اٟتياة 1929        مثلت األزمة اإلقتصادية 
فتقرر أف اإلختبلؿ كعدـ التوازف  (أ٫تية التأثَتات ا١تالية يف اإلقتصاد)اإلقتصادية كاإلجتماعية، كتوجيو ا١تسار اإلقتصادم 

اإلقتصادم يعود إىل عدـ التعادؿ بُت معدالت التغَت يف اإلنفاؽ القومي كمعدالت التغَت يف الناتج القومي، كعليو فإنو 
ٯتكن ٖتقيق التوازف عن طريق التحكم يف اإلنفاؽ القومي، حيث أف حالة الكساد اإلقتصادم تستوجب الٌلجوء إىل زيادة 
حجم الطلب الفعاؿ من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي، أك من خبلؿ  ٗتفيض الضرائب على اإلستهبلؾ كعلى األرباح 

إف رفع اإلنفاؽ اٟتكومي، أك تقليص  )بالنسبة للمستثمرين، حىت لو أدل ذلك إىل حدكث عجز يف ميزانية الدكلة 
، كىي تعكس سياساة اإلنعاش 1الضرائب كالذم يكوف عادة مصحوبا بعجز موازين هبدؼ إىل ٖتريك ا١تضاعف الكنزم

اإلقتصادم لتحريك الطلب، كٖتفيز النمو يف حاالت نقص التشغيل، حيث  تعترب الدكلة عوف إقتصادم فاعل يف الدكرة 
إذ ٯتكن تغطية ىذا العجز ك٘تويلو من  (2اإلقتصادية عرب أثر سياسة اإلنفاؽ العمومي كما يقًتف هبا من تنشيط للطلب

خبلؿ القركض العامة كاإلصدار النقدم اٞتديد، كا١تغزل من زيادة حجم اإلنفاؽ اٟتكومي ىو زيادة الطلب الكلي، كمن 
مثىَّ زيادة مستول التشغيل، ٦تا يؤدم إىل زيادة حجم اإلنتاج كالدخل بنسبة أكرب من الزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي نظرا 

ألثر ا١تضاعف الكينزم كيف ا١تقابل يتم معاٞتة التضخم من خبلؿ تقليص حجم اإلنفاؽ اٟتكومي، حىت كإف صاحب 
كإعترب كينز بذلك أف فعالية السياسة ا١تالية كحدىا كفيلة بعبلج أزمة . 3ذلك حدكث فائض يف ا١تيزانية العامة للدكلة

الكساد اليت تعرض ٢تا اإلقتصاد  الليربايل، أما السياسة النقدية فذىب كينز إىل عدـ فعاليتها، ذلك أف اإلقتصاد  يقع يف 
للتغَت يف عرض النقود كبالتايل فإف زيادة عرض مصيدة السيولة خبلؿ مرحلة الكساد، كىو ما ٯتنع استجابة سعر الفائدة 

 . 4النقود لن ٗتفض سعر الفائدة، كمن مث لن  ٖتدث زيادة يف اإلستثمار كزيادة الدخل
  (النقديوف  )السياسة المالية  من كجهة نظر ركاد مدرسة شيكاغو   -1-1-2-3
ف التدخل اٟتكومي يف أ  Milton Friedmanف ' ملتوف فريدما' كعلى رأسهمك مفكرك مدرسة شيكاغإعترب        

اإلقتصاد يؤدم إىل عرقلة السوؽ كاألسعار، كمعظم التقلبات يف الناتج اإلٚتايل تنجم عن نشاط الدكلة، أما السياسة 
ثار آ حيث تًتتب   crowding outا١تالية فإف تأثَتاهتا ضئيلة جدا على ا١تخرجات كاألسعار، متبنُت بذلك فكرة ا١تزاٛتة 

عتبار الوصفة الكنزية اليت تدعو إكذىب التقديوف إىل . سلبية على اإلنفاؽ اإلستثمارم ا٠تاص جراء ارتفاع أسعار الفائدة
إىل تدخل الدكلة عن طريق السياسة ا١تالية كٖتديدا سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي غَت ا١تغظى باإليرادات لدعم الطلب السبب 

نو من أف الدراسات التطبيقية للنقديُت، ترل أكبصورة عامة ٯتكن التسليم ب. الرئيسي يف بركز ظاىرة الركود التضخمي
يتوجب علىى السياسات ا١تالية ا١تصححة إلنعاش الدخل اإلٚتايل أف تكوف مصحوبة بزيادة يف معدالت ٪تو عرض 

                                                           
1
 - Olivier Blanchard, Daniel Cohen, Macroéconomie ,4éme édition, Pearson éducation, France, 2007, P : 594 .  

2
  - Gregory N. Mankiw, Macroéconomie , boek université, Bruxelle, 2006, P : 311. 

 . 243- 242: ص- ص، 2011 األردف، –عماف  ، الطبعة األكىل، دار اليازكرم،النقود كالبنوؾ كالمصارؼ المركزية  سعيد سامي اٟتبلؽ، ٤تمد ٤تمود العجلوين،-  3
 .  101: ،ص 2004، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، محاضرات في النظريات كالسياسات النقديةبلعزكز بن علي، -  4
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ف مل تكن مصحوبة بتغَتات نقدية ستؤدم إىل رفع أسعار الفائدة كتقييد إف السياسة ا١تالية، أنقدم مستقر سنويا، ذلك 
 .  1اإلنفاؽ ا٠تاص

  (المدرسة الكبلسيكية الجديدة ) السياسة المالية في إطار مدرسة التوقعات الرشيدة  -1-1-2-4
 أسست مدرسة التوقعات الرشيدة إىل مفهـو عقبلنية كرشادة ا١تتعامل اإلقتصادم كمدل أثر ذلك على سلوؾ    

ف يأخذ أالظواىر كا١تتغَتات اإلقتصادية، كمن مث مدل فعالية السياسة اإلقتصادية ا١تصممة، حيث يرل أنو من الضركرم  
ٕتاه حركة كسلوؾ ا١تتغَتات اإلقتصادية تبعا ١تا للواقع السائد يف إ (نظرة األفراد للمستقبل )صانعو السياسة اإلقتصادية 

النشاط اإلقتصادم كالذم يتأسس بناءا عليو ا١تشهد ا١تستقبلي، كعلى الرغم من اإلنتقادات اليت كجهت لنظرية التوقعات 
 . 2الرشيدة، إال أهنا تعرب ذات أ٫تية  بالغة يف  رسم السياسة اإلقتصادية

    نظرية التوقعات الرشيدة تعترب أف ٪تاذج اإلقتصاد الكلي الكينزم ال ٯتكن أف تكوف دليبل موثوقا لصياغة السياسة 
    .3ا١تالية كالسياسة النقدية كالفئات األخرل من السياسات 

   أدكات السياسة المالية كأىم أىدافها -1-2
ٖتقيق أىداؼ اجملتمع، على ٚتلة من األدكات اليت تصنف إىل أدكات تلقائية ال تتطلب          تعتمد السياسة ا١تالية يف

تدخل حكومي بصفة مباشرة، كىي بدكرىا تتفرع إىل قسمُت، حيث ٧تد اإلعانات كالتحويبلت كاليت تتضمن ٥تتلف 
ا١تساعدات اليت يتقاضاىا القطاع العائلي من الدكلة، كتستعمل كوسيلة إلعادة توزيع الدخل بُت الطبقات اإلجتماعية 

كأدكات مقصودة تستخدمها الدكلة بشكل مباشر، من . كما ٧تد الضرائب التصاعدية اليت ٢تا عبلقة طردية مع الدخل
خبلؿ زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي أك ٗتفيضو، باإلضافة إىل ٗتفيض الضرائب أك رفعها  ْتسب التحليل الظريف لواقع 

 . ، كسيتم فيما يلي التفصيل يف  األدكات ا١تقصودة للسياسة ا١تالية4اإلقتصاد 
  (المفهـو كالمبررات ) اإلنفاؽ العاـ    -1-2-1

نتقاؿ سياسة إقر الفكر اإلقتصادم اٟتديث أ٫تية  تدخل الدكلة يف اٟتياة اإلقتصادية، كىو ما تيرًجم من خبلؿ          أ
 إقتناص أدكرا مهمة من خبلؿ ٖتقيق أىداؼ السياسة إىل، ثَت يف اٟتياة اإلقتصاديةأاإلنفاؽ من اٟتايد كعدـ الت

                                                           
 2015  األردف- دار اليازكرم، عماف ، الطبعة الثانية،اإلطار العاـ في السوؽ المالي كمتغيرات اإلقتصاد  الكلي: السياسات اإلقتصاديةنزار كاظم ا٠تيكاين، حيدر يونس ا١توسوم، -  1
 .29: ص
   ٯتكن اعتبار نظرية التوقعات الرشيدة ٔتثابة تطور  ١تا اطلق عليو خبلؿ حقبة ا٠تمسينيات بالتوقعات ا١توائمة أك ا١تعدلة، ذلك أف اجملتمع اإلقتصادم  ال يبٍت توقعاتو فقط على البيانات التارٮتية

أكؿ من تطور   Muth (   1961 )   يعد .للمتغَتات اإلقتصادية  تبعا ١تا تقره التوقعات ا١توائمة اك ا١تعدلة، كلكن تتجاكز ذلك لتعتمد على ا١تعلومات اٞتديدة ا١تتاحة عن ا١تتغرات اإلقتصادية
:  ضمن ْتثوMuth، كمت صياغتها يف صورة فرضية من قبل 1932 إىل التوقعات الرشيدة يف اطار ٪توذجو اإلقتصادم عاـ  Jan Tinbergen كما اشار  نظرية التوعات الرشيدة  يعد،  

Rational Expectation and  the  and the theory of price movment، مشَتا إىل اف  التوقعات الرشيدة يتم صياغتها على أساس النموذج ا٢تيكلي ا١تصحح 
مركنة األسعار  كاألجور كقدرهتا على التكيف السريع مع ا١تتغَتات، بإالضافة إىل اف الوحدات اإلقتصادية ٘تلك كتستخدـ ٥تتلف : كتقـو ىذه النظرية على مبداين اساسيُت ٫تا. لبلقتصاد

 .ا١تعلومات كالنظريات اليت تستند عليها تدابَت  السياسة اإلقتصادية ا١تصممة
 .445- 444:  ، ص، ص2003األردف، – لتوزيع، عماف ا دار اٟتامد للنشر ك الطبعة األكىل،،النقود كالمصارؼ كاألسواؽ الماليةنزار سعد الدين العيسى، عبد ا١تنعم  السيد علي، -  2

3
 - Alina Cristina, The efficiency of the fiscal policy in some concrete doctrinal framework, Journal of Accounting 

and Managemen t, JAM ,vol :02 , n°=. 1 ( 2012 ), P : 31. 
 .94:صكليد عبد اٟتميد عايب، مرجع سابق، - 4
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كيعكس اإلنفاؽ العاـ دكر الدكلة، كمدل تطوره يف النشاط اإلقتصادم، ذلك أف تطور دكر الدكلة من . اإلقتصادية
الدكلة  اٟتارسة إىل الدكلة ا١تتدخلة كمن مث إىل الدكلة ا١تنتجة أدل إىل تطور اإلنفاؽ العاـ، حيث إزداد حجمو، كتعددت 

٣تموع ا١تصركفات اليت تقـو الدكلة بإنفاقها : " تقسيماتو، كإعترب أحد أىم األدكات للسياسة ا١تالية، كقد عرؼ على أنو
مع مبلحظة أف اٟتاجات " خبلؿ فًتة زمنية معينة، هبدؼ إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذم تنظمو ىذه الدكلة 

العامة ٗتتلف من دكلة إىل أخرل،  كمن مرحلة تارٮتية إىل أخرل، كما أنو يقـو هبا شخص معنوم عاـ هبدؼ ٖتقيق نفع 
مبلغ من النقود، يدفعو شخص من أشخاص القانوف العاـ كالدكلة  أك أحد :" كما عرؼ اإلنفاؽ العاـ على أنو . 1عاـ

:" كذىب فريق آخر إىل تعريف اإلنفاؽ العاـ على أنو.  2"ىيئاهتا، أك أحد العاملُت فيها  كذلك إلشباع حاجة عامة
كالركاتب ١توظفي القطاع العاـ، اإلستثمار العاـ، ىياكل  ٣تموع ما تنفقو الدكلة لشراء السلع كا٠تدمات، دفع األجور

معاشات التقاعد، إعانات مالية، إعانات البطالة، ا١تنح كاإلعانات، دفع الفوائد : مثل )التنمية، دفع التحويبلت  (مرافق)
 .3"(كخدمات الدين العاـ

     من خبلؿ ما تقد ٯتكن تعريف اإلنفاؽ العاـ من خبلؿ توفر ثبلث أكاف أساسية، حيث يعترب مبلغ نقدم ينفق من 
كيتحدد مستول اإلنفاؽ العاـ يف أم بلد تبعا للمزيج . قبل الدكلة، أك أحد ىيئاهتا، بغرض ٖتقيق ا١تصلحة أك النفع العاـ

أك التوليفة ا١تثلى بُت القطاع العاـ كالقطاع ا٠تاص، كعلى تصورات العدالة اإلجتماعية، كما ٗتتلف نسبة اإلنفاؽ العاـ 
أف تدخل الدكلة " غالربيث"إىل الناتج احمللي اإلٚتايل بُت ٥تتلف البلداف، حيث يرل ٚتلة من اإلقتصاديُت كعلى رأسهم 

عن طريق اإلنفاؽ العاـ أمر أساسي يف ظل سيادة عدـ اليقُت، كذلك بغية إحداث اإلستقرار اإلقتصادم الكلي كالفعالية 
على العكس من ذلك يرل فريدماف أف تدخل الدكلة إىل أبعد من كظائفها األساسية ٯتثل عقبة يف كجو . اإلقتصادية

حيث يتطلب رسم ىذه السياسة  مقارنة العيوب الفعلية اليت تقع فيها األسواؽ بالعيوب احملتملة . إستعماؿ ا١توارد بكفاءة
' موسجراؼ'كقد أقر . 4للتدخل اٟتكومي باإلعتماد على معيارين أساسيُت ك٫تا الكفاءة، كالعدالة يف توزيع الدخوؿ

 أف لئلنفاؽ العاـ مربراتو، إذا مت اإلختيار األمثل لنوعية النفقات العامة، كطريقة ٘تويل ىذه النفقات سواءا عن (1959)
: طريق الضرائب، القركض، أك اإلصدار النقدم، فإنو سيكوف للنفقات العامة ثبلث كظائف رئيسية كمتداخلة، كىي

كٯتكن . 5إعادة توزيع الدخوؿ، دعم ٗتصيص ا١توارد يف اإلقتصاد، كا١تسا٫تة يف إرساء اإلستقرار اإلقتصادم الكلي
 : التفصيل يف ىذه الوظائف من خبلؿ ما يلي

تنظيم النشاط اإلقتصادم للقطاع ا٠تاص كاإلشراؼ عليو حىت ال يدار على ٨تو يضر : ٖتسُت ٗتصيص ا١توارد - أ
كيف ىذا السياؽ ٯتكن اإلشارة إىل اآلثار ا٠تارجية  النإتة عن نشاط القطاع . 6با١تصلحة العامة أك يلحق الضرر بالبيئة

 ، كالعمل 1ا٠تاص، كاليت تستدعى تدخل الدكلة، السيما، إذا كانت ىذه اآلثار ا٠تارجية سلبية كتوثر على رفاىية اجملتمع
                                                           

 .55- 45: ص-  ، مرجع سابق،  ص2003عبد ا١تطلب عبد اٟتميد، ،-  1
 .158:  صمرجع سابق،إياد عبد الفتاح  النسور، -  2

3
 - DN Dwivedi, Op – Cit,  P :602.  

 .103: صمرجع سابق،   كليد عبد اٟتميد عايب،-  4
5
 - François Escalle, Maitriser les Finances Publiques: pourquoi, comment, Éditons Economica , 2005, P : 205. 

 .487: مرجع سابق، ص ٤تمد عبد اٞتليل أبو سنينة، ٤تمد عزيز،-  6
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على إحداث تأثَتات خارجية إ٬تابية، أك تعظيم أثرىا إف كجدت، تبعا ١تا أشار إليو بيجو الذم يشَت بأف اآلثار ا٠تارجية 
ٖتدث يف اٟتالة اليت تكوف فيها ا١تنفعة اٟتدية العامة أكرب من ا١تنفعة اٟتدية ا٠تاصة، كما خالف ذلك فهو يشَت إىل  آثار 

 ؛2خارجية سلبية
من خبلؿ ٕتسيد األفكار ا١تتعلقة بتدخل الدكلة لتحقيق العدالة اإلجتماعية كالدٯتقراطية :   إعادة توزيع الدخوؿ - ب

اإلقتصادية، لتقليص التفاكت يف الدخل كالثركة يف ٤تاكلة الستدراؾ الفجوة بُت الدخوؿ، كاليت استحدثها التوزيع األكؿ 
على تعظيم استفادة  الفئات اليت مل ٖتظ  بنصيب كاؼ  (إعادة التوزيع )تبعا لقواعد السوؽ، حيث يعمل التوزيع الثاين

 ؛3... يف التوزيع األكؿ، من خبلؿ توفَت ا٠تدمات الصحية، التعليمية
بالنظر أل٫تية األىداؼ اليت يعوؿ على ٖتقيقها من خبلؿ اإلنفاؽ اٟتكومي : ٖتقيق اإلستقرار اإلقتصادم الكلي - ت

 : 4فإف ىناؾ ٣تموعة من الضوابط اليت البد من الٌتقيد هبا، كاليت تتمثل فيما يلي
هتدؼ النفقة حسب التعاريف الواردة أعبله إىل ٖتقيق أقصى منفعة ٦تكنة من أجل إشباع : ضابط ا١تنفعة -

حاجات اجملتمع ا١تتعددة، كيف ىذا اإلطار يثار موضوع حوؿ ٖتديد أكلويات اإلنفاؽ العاـ اليت ٗتتلف من اقتصاد 
إىل آخر كمن موحلة أخرل، حيث يتوجب على الدكلة أف توازف بُت ا١تنافع لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية كذلك 
للموازنة بُت أكجو اإلنفاؽ ا١تختلفة، باإلضافة إىل األخذ بعُت اإلعتبار توزيع النفقات حسب احتياجات النواحي 

 كاإلقليم  ا١تختلفة، ككذلك ١تختلف الطبقات اإلجتماعية
ٖتقيق  حيث يتوجب إسراؼ يف اإلنفاؽ العاـ، أك تبذير أم ٕتنب ينصرؼ ىذا الضابط إىل: ضابط اإلقتصاد -

 يف ا٠تصوص كجو كعلى العامل يف ا١تايل كاإلسراؼ التبذير مظاىر كتتعدد أقصى منفعة ٦تكنة بأقل تكلفة ٦تكنة،
 يف العامة النفقات ضبط إىل تدعو اٟتاجة فإف ك٢تذا كالسياسية، ا١تالية الرقابة كفاءة إ٩تفاض بسبب النامية الدكؿ
 إذا إال عامة نفقات الدكلة تتحمل ال ْتيث الفعلية، اٟتاجات مراعاة يف تتمثل معينة أسس على القطاعات شىت

كيستدعي ضابط اإلقتصاد اإللتزاـ بسياسة . العامة ا١تنفعة لتحقيق فقط، البلـز كبالقدر. ٘تاما ضركرية كانت
 ىامة أدكار اإلعبلـ كذلك نظرا ١تا ٯتكن أف تلعبو من ترشيد اإلنفاؽ، كتفعيل ٥تتلف أجهزة الرقابة ٔتا فيها أجهزة

 .5اٟتكومي اإلنفاؽ عمليات على كحازمة فعالة رقابة إ٬تاد يف
يعٍت ضابط الًتخيص، أف أم مبلغ من األمواؿ ال يصرؼ إال إذا سبقت ذلك موافقة  اٞتهة : ضابط الًتخيص -

 .ا١تختصة يف التشريع، كىذا ما ٯتيز النفقة العامة عن النفقة ا٠تاصة
 
 

                                                                                                                                                                                                 
1
 - Gregory Mankiw , Principles of Economics, 5th edition. South-western, Cengage Learning, 2011, P :11. 

2
 - Warren J. Samuels et al, A companion to the history of economic thought , Blackwell Publishing,USA, 2003, P : 

439. 
 . 496، 486: ٤تمد عزيز، ٤تمد عبد اٞتليل أبو سنينة،  مرجع سابق، ص، ص -   3
 .35 - 34:   ص–، ص 2007األردف، - ،  الطبعة األكىل، دار ا١تيسرة للنشر كالتوزيع، عمافإقتصاديات المالية العامة٤تمد طاقة، ىدل العزاكم، -  4
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 تقسيمات اإلنفاؽ العاـ-  1-2-2-1

         تطور دكر الدكلة يف النشاط اإلقتصادم، كٗتليها عن سياسة اٟتياد ا١تايل،  أدل إىل تنوع النفقات العامة كزيادة 
حجمها كأنواعها، كظهر توجو ٨تو تقسيم النفقات العامة تبعا ٞتملة من ا١تداخل اليت تتبنها كل دكلة ضمن نطاؽ 

السياسة اإلقتصادية ا١تصممة، كلتقسيم النفقات العامة أ٫تية  كبَتة، حيث ٘تكن السلطات التشريعية كالرأم العاـ من 
تفعيل دكر الرقابة على اٞتانب ا١تايل لنشاط الدكلة، عموما فإف النفقات العامة  تتعدد تقسماهتا كٗتتلف بُت اإلقتصاديُت 

تناقش من خبلؿ استعراض التقسيمات اإلقتصادية  )التقسيمات العلمية أك النظرية : ضمن مدخلُت أساسيُت، ك٫تا
سيتم استعراض )كاليت هتدؼ إىل التعرؼ على طبيعة النفقة كآثارىا كالتقسيمات الوضعية  (ا١تالية، السياسية، كاإلدارية 

اليت ٗتتلف من دكلة إىل أخرل كفق ما ىو قائم  (تقسيمات اإلنفاؽ العاـ يف دكلة اٞتزائر باعتبارىا الدكلة ٤تل الدراسة 
من نظاـ سياسي كاقتصادم كمايل كإجتماعي كأمٍت، كالظركؼ التارٮتية كدرجة التطور اإلقتصادم، كالتقٍت الذم 

 . كفيما يلي استعراض ألىم التقسيمات ا١تتعلقة بالنفقات العامة... تشهده
 :1تقسم النفقات تبعا ٢تذا ا١تعيار  إىل نوعُت أساسيُت ٫تا:   التقسيمات السياسية للنفقات العامة: أكال

كىي اليت ال تؤثر بطريقة مباشرة على األكضاع اإلقتصادية كاإلجتماعية، كىو الطابع ا١تميز للمالية : النفقات احملايدة - أ
العامة عند الكبلسيك، إال أف ىذا اٟتياد ا١تطلق للنفقات العامة مل يتحقق يف اٟتقيقة حىت يف ظل ا١تالية الكبلسيكة نظرا 
١تا ينجرع ف النفقات العامة من آثار ضمن اٞتانب اإلقتصادم كاإلجتماعي، كعليو نادل الكبلسيك بضركرة أف ال ٗتل 
النفقات العامة بالتوازف اإلقتصادم كالتوازف اإلجتماعي، كبالتايل كجوب تضييق حدكد اإلنفاؽ، حيث تعمل السياسة 

 ا١تالية على ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة بأقل قدر ٦تكن من النفقات؛
أقرت ا١تالية العامة اٟتديثة بأ٫تية تدخل الدكلة ضمن ٥تتلف ا١تيادين، كىو ما يؤدم : النفقات العامة ا١تؤثرة إ٬تابيا - ب

 : إىل ٦تارسة النفقات العامة لتأثَتاهتا اإل٬تابية بشكل كاضح، كتقسم النفقات العامة ا١تؤثرة إ٬تابيا بدكرىا إىل  قسمُت، ٫تا
حيث ٧تد النفقات اليت تستهدؼ ٖتقيق أغراض سياسية : النفقات العامة من حيث موضوعها كىدفها -

ا١تساعدات اإلجتماعية، نفقات الصحة العامة، نفقات تتجو ٨تو  )كنفقات تستهدؼ ٖتقيق أغراض إجتماعية 
كمن النفقات العامة ما يسعى لتحقيق أغراض إقتصادية، حيث أضحت تستخدـ يف  (...ٖتسُت معيشة ا١تواطن

 ؛...إدارة  كتوجيو اإلقتصاد الوطٍت، باإلضافة إىل النفقات  األخرل اليت هتدؼ إىل ٖتقيق أغراض ثقافية، تعليمية
حيث ٧تد النفقات اليت ٖتصل الدكلة على مقابل مباشر ٢تا كتلك : النفقات العامة من حيث صورىا كأشكا٢تا -

كىناؾ من النفقات العامة  ما تدفعها الدكلة  بصفة هنائية . اليت تنفقها دكف اٟتصوؿ حاال على مقابل مادم ٢تا
القركض ا١تمنوحة من طرؼ )دكف اٟتصوؿ على مقابل ٢تا، أك تدفعها بصورة مؤقتة مع إسًتجاعها يف كقت الحق 

كما ٧تد النفقات ا١تتخصصة اليت تقدـ يف صورة إعانات بغية إتاحة فرص العمل للقطاعات . (الدلة لؤلفراد
ٗتفيض : اإلقتصادية أك اإلجتماعية، يف حيث تنصب النفقات الكلية على ا٢تيكل اإلقتصادم العاـ للدكلة، مثل

                                                           
 . 35- 33: ص-األردف، ص- ، الطبعة األكىل، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف علم المالية العامة كالتشريع الضريبي ك تطبيقاتو في المملكة األردنية الهاشميةزىَت أٛتد قدكرة،-  1
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اٟتجم الكلي لئلنفاؽ العاـ كأداة للحد من التضخم، أك زيادة اٟتجم الكلي لئلنفاؽ العاـ من أجل إنعاش 
 . اإلقتصاد  كالوطٍت

تعتمد التقسيمات اإلقتصادية للنفقات العامة على معايَت إقتصادية، كذلك : التقسيمات اإلقتصادية للنفقات العامة: ثانيا
التطرؽ : بغية ٖتديد ٥تتلف اآلثار اإلقتصادية اليت ٗتلفها، كاليت ٯتكن أف تكوف مباشرة أك غَت مباشرة كٯتكن فيما يلي

للتقسيم اإلقتصادم للنفقات العامة تبعا ١تدخلُت أساسيُت، أك٢تما تقسيم النفقات العامة إىل نفقات رأٝتالية كنفقات 
 : جارية، كثانيهما، تقسيمها إىل نفقات حقيقية كنفقات ٖتويلية  من خبلؿ ما يلي

إف ىذا التقسيم للنفقات العامة ٭تاكي كيقًتب من : كالنفقات اٞتارية (اإلستثمارية )النفقات الرأٝتالية : الفرع األكؿ
 .تقسيمات تقليدية سيتم مناقشتها قبل التطرؽ إىل مضموف النفقات الرأٝتالية كالنفقات التحويلية

أقر الكبلسيك تقسيم النفقات العامة إىل  نفقات عادية تتكرر سنويا كبصفة : النفقات العادية كالنفقات غَت العادية- أ
كيف إطار توسع دكر الدكلة . دكرية منتظمة، كنفقات غَت عادية ال تتسم باإلنتظاـ كالدكرية، ام ال تتجدد كل سنة

كتدخلها يف الشؤكف اإلقتصادية، زاد اإلنفاؽ العاـ من حيث اٟتجم كالنوع، أصبحت اإليرادات العامة ا١تتمثلة يف الدكمُت 
كالضرائب غَت كافية لتمويل الزيادة يف اإلنفاؽ، لذلك أصبح من الضركرم البحث عن موارد أخرل للتمويل، األمر الذم 
أدل إىل تقسيم النفقات إىل نفقات عادية يتم ٘تويلها من اإليرادات العادية كنفقات غَت عادية يتم ٘تويلها من اإليرادات 

كىناؾ عدة معايَت للتفرقة بُت النفقات العادية كالنفقات غَت . 1(القركض العامة كاإلصدار النقدم اٞتديد )غَت العادية 
العادية، كىذه ا١تعايَت اليت سيتم التعرض ٢تا تعرضت للنقد أما لعدـ استجابتها لتطور الدكلة يف النشاط اإلقتصادم أك 

 : 2لعدـ كضوحها
 ؛كذلك فهي غَت عادية فإذا كانت دكرية كمنتظمة فتعترب عادية، كإف مل تكن: إالنتظاـ كالدكريةمعيار  -
حيث تعترب نفقات عادية  إذا كانت النفقات تستوعب خبلؿ : معيار الفًتة اليت تستمر خبل٢تا اثار اإلنفاؽ  -

  الفًتة اليت انفقت خبل٢تا، كتعترب غَت عادية إذا تعدت الفًتة  ا١تالية اليت انفقت خبل٢تا؛
 دخبل فتعترب نفقة غَت عادية، أما إذا كانت النفقات ال تولد  تولدفإذا كانت النفقات: معيار توليد الدخل -

 ؛نفقات عادية دخبل، فتعترب
 زيادة اإلنتاج  إىلفإذا كانت غَت منتجة أك ما يسمى بالنفقات اإلستهبلكية أم ال تؤدم: معيار اإلنتاجية -

 ؛الوطٍت فهي نفقة غَت عادية الوطٍت فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدم إىل زيادة اإلنتاج
إذا كانت ال تساىم يف تكوين ، تكوف النفقة عادية طبقا ٢تذا ا١تعيار: معيار ا١تسا٫تة يف تكوين رأس ا١تاؿ العيٍت -

أما إذا كانت تساىم ، كيطلق عليها النفقات اٞتارية أك التسيَتية، كىي تلـز لتسيَت ا١ترافق العامة للدكلة، رأس ا١تاؿ
 .ةكاإلستثمارية فهي نفقة غَت عادم يف تكوف رؤكس األمواؿ العينية كالنفقات الرأٝتالية 
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النفقات اليت تلـز لسَت ا١ترافق العامة تعد من قبيل النفقات :  النفقات العامة ا١تنتجة كالنفقات العامة غَت ا١تنتجة- ب
 . غَت ا١تنتجة

        زيادة دكر الدكلة كاتساع دائرة مهامها على الصعيدين اإلقتصادم كاإلجتماعي، جعل تقسيم النفقات العامة إىل 
عادية كغَت عادية، ال يتبلءـ مع ا١تفهـو اٟتديث للمالية العامة، ذلك أف النفقات اليت يقتضيها الدكر ا١تعاصر للدكلة 

كاليت كانت تبعا ١تنطق الكبلسيك غَت عادية، أصبحت تعد ٔتثابة نفقات عادية، كخاصة تلك اليت يتم إنفاقها من أجل 
ٖتقيق أىداؼ إقتصادية أك إجتماعية، كاليت  تتمثل بالنفقات العامة اليت تستهدؼ األثر اإل٬تايب على اإلقتصاد كتطوره 

كاستقراره بتفادم حصوؿ التضخم أك اإلنكماش، ككذلك النفقات اليت تستهدؼ التقليل من التفاكت يف توزيع 
،  كبالتايل ظهر توجو ٨تو تقسيم النفقات العامة، إىل نفقات موجهة لتسيَت شؤكف الدكلة، كنفقات موجهة 1...الدخوؿ

 .لزيادة الثركة القومية
        أما اإلنفاؽ اٞتارم فيهدؼ إىل ضماف السَت اٟتسن للمرافق العامة، كيتضمن اإلنفاؽ اٞتارم نفقات السلع 
كا٠تدمات كأجور ا١توظفُت، باإلضافة إىل سداد فوائد الديوف العامة، كيدخل يف ىذا اإلطار اإلعانات كا١تدفوعات 

التحويلية سواءن كانت نقدية أك عينية، كسواءن كانت هتدؼ إىل تقدًن دعم مباشر أك غَت مباشر لؤلفراد أك لسلع 
يتضمن ٥تتلف النفقات اليت هتدؼ لتنمية الثركة القومية، كتشتمل : اإلنفاؽ اإلستثمارم أف يف حُت. كخدمات معينة

 .  2على إٚتايل تكوين رأس ا١تاؿ الثابت كالتحويبلت الرأٝتالية  إىل الداخل
        تعتمد الدكؿ بصفة عامة على اإليرادات العادية لتمويل اإلنفاؽ العاـ اٞتارم، كعلى القركض العامة  لتمويل 
اإلنفاؽ اإلستثمارم، كما أنو ١تواجهة األزمات اإلقتصادية تلجأ الدكلة النعاش اإلقتصادم عرب الضغط على اإلنفاؽ 

 .اٞتارم كالتوسع يف اإلنفاؽ اإلستثمارم
معيار القوة )أم تقسيم اإلنفاؽ العاـ من حيث أثره على الدخل : النفقات اٟتقيقية كالنفقات التحويلية: الفرع الثاين

يتفرع اإلنفاؽ العاـ تبعا ٢تذا ا١تدخل إىل نفقات حقيقية أك فعلية كنفقات ٖتويلية  حيث، أك من حيث طبيعتها (الشرائية
أما النفقات اٟتقيقية  فهي كل ما تنفقو الدكلة من أجل اٟتصوؿ على السلع كا٠تدمات البلزمة . (نفقات إعادة التوزيع )

ركاتب ا١توظفُت كمستخدمي الدكلة كشراء األجهزة كالفوائد اليت تدفعها على القركض العامة : لتسيَت ا١تصاٌف العامة، مثل
أما اإلنفاؽ التحويلي فهو أحد أكجو اإلنفاؽ اليت ظهرت يف ا١تالية اٟتديثة، ك٬تسد ٥تتلف ما تنفقو الدكلة دكف مقابل  
كذلك بغية ا١تسا٫تة يف إعادة توزيع الدخل، كعلى العكس من اإلنفاؽ اٟتقيقي الذم يعمل إىل ٖتقيق زيادة مباشرة يف 

الدخل، من خبلؿ خلق دخوؿ جديدة تضاؼ للدخوؿ ا١تكونة للدخل القومي، فإف اإلنفاؽ التحويلي يؤدم إىل ٖتقيق 
، كينقسم اإلنفاؽ التحويلي إىل ثبلثة 3زيادة غَت مباشرة يف الدخل، من خبلؿ إعادة التوزيع لصاٌف الطبقات الفقَتة

 . أقساـ، حيث ٧تد اإلنفاؽ التحويلي اإلجتماعي الذم يهدؼ إىل ٖتسُت نوعية ا١تعيشة للطبقات اإلجتماعية الفقَتة
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كما أف ىذا اإلنفاؽ يأخذ شكل أكثر عمومية، من خبلؿ مسا٫تة الدكلة يف أنظمة التأمينات اإلجتماعية، التأمُت ضد 
، كما ٧تد اإلنفاؽ التحويلي اإلقتصادم الذم يشمل اإلعانات اليت تقدمها الدكلة للمشركعات ...الشيخوخة كالبطالة

كٯتكن التمييز بُت النفقات . 1اإلقتصادية، أما اإلنفاؽ التحويلي ا١تايل فيهدؼ إىل تسديد فوائد كأقساط الدين العاـ
 : 2اٟتقيقية كالنفقات التحويلية من خبلؿ ا١تعايَت ا١توالية 

معيار ا١تقابل الذم ٖتصل عليو الدكلة لنفقاهتا، حيث تعترب النفقات العامة نفقات حقيقية إذا كانت مقابل حصوؿ  - أ
الدكلة على سلع كخدمات يقتضيها أداء كظائفها، كتعترب ٖتويلية إذا كانت تتم دكف أف ٖتص الدكلة على مقابل ٢تذه 

 النفقات؛
تشمل النفقات اٟتقيقية كل من اإلنفاؽ اإلستهبلكي :  معيار اإلسهاـ ا١تباشر يف زيادة الدخل كالناتج القومي - ب

اٟتكومي، كاإلنفاؽ اإلنتاجي اٟتكومي، كاإلنفاؽ اإلستثمارم اٟتكومي، كبالتايل فإف النفقات اٟتقيقة ٘تثل جزء مهم من 
اإلنفاؽ القومي الذم ٯتثل الطلب الكلي يف اإلقتصاد، كبالتحديد ما يتم انفاقو على اإلنتاج كاإلستثمار اٟتكومي كالذم 

أما النفقات . يسهم بصورة مباشرة يف زيادة الدخل كالناتج القومي، كعليو فإف النفقات اٟتقيقة ىي نفقات منتجو
التحويلية فبل تسهم يف زيادة الدخل كالناتج القومي بصورة مباشرة، حيث تعمل على إعادة توزيع الدخل بُت الفئات 

ا١تختلفة يف اجملتمع، كىذا ال ينكر أف النفقات التحويلية تؤثر على بصورة غَت مباشرة على النشاطات اإلنتاجية، حيث 
ٯتكن أف تؤثر على اإلنتاج كاإلستثمار، خاصة إذا مت ٘تويلها عن طريق اإلقتطاع من الفئات اليت تقـو باإلنتاج 

كاإلستثمار، كبالتايل يرتفع اإلستهبلؾ كيقل اإلدخار كاإلستثمار كاإلنتاج، لتعمل بذلك النفقات التحويلية على إحداث 
أثار سلبية على النشاطات اإلنتاجية بصورة غَت مباشرة كذلك إرتباطا ٔتا يًتتب على إستخدامها، كعلى ما ينجم من 
ٖتصيل اإليرادات اليت ٘تو٢تا، كما ٯتكن أف ٖتقق النفقات التحويلية أثار إ٬تابية غَت مباشرة، كما ىو اٟتاؿ فيما ٮتص 

 إسهاـ اإلعانات يف توليد الطلب الكلي على السلع كا٠تدمات؛
تبعا ٢تذا ا١تعيار فإف النفقات اٟتقيقية تتوىل الدكلة : معيار من يقـو باإلستهبلؾ ا١تباشر للموارد اإلقتصادية للمجتمع - ت

كشخص عاـ استهبلكها بصفة مباشرة من خبلؿ استهبلؾ ا١تواد العينية، أك بإستخداـ عوامل اإلنتاج كتقدًن مقابل ٢تا 
يف شكل أجور كركاتب كفوائد، أما النفقات التحويلية فهي اليت تؤدم إىل اإلستهبلؾ غَت ا١تباشر للمواد العينية كموارد 

 . 3اإلنتاج من طرؼ األفراد ا١تستخدمُت ٢تا، كليس من طرؼ الدكلة
  تتضمن التقسيمات ا١تالية للنفقات العامة صورا متعددة، يتم إيرادىا فيما :ةالتقسيمات ا١تالية للنفقات العاـ: ثالثا
 :4يأيت

تعترب ىذه الصورة العادية الجراء النفقات العامة كتوزيعها ضمن ٥تتلف اجملاالت، حيث أف الدكلة : النفقات النهائية - أ
 .تدفع مبلغ النفقات بشكل هنائي
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مبالغ من النفقات ال ٗترج من خزانة الدكلة بصورة هنائية، حيث تستتبع بعمليات اسًتجاع مرتبطة : النفقات ا١تؤقتة - ب
كىناؾ من العمليات ا١تؤقتة . بعملية اإلنفاؽ، كيتم ٘تويل ىذه النفقات بواسطة القركض كا١تبالغ اليت مت اإلنفاؽ عليها سلفا

 .ما يكوف ٤تبل لعمليات رد سريعة كعمليات السلف اليت تكوف مغطاة بقيمتها الكلية عن طريق عمليات التسديد
حيث  اإلنفاؽ ال يًتتب إال بشكل إحتمايل أك ظريف، فإذا مل تتحقق الظركؼ : النفقات اإلفًتاضية أك اإلحتمالية - ت

 .اليت تستدعي ٖتمل عبء النفقة، فإنو ال يتم إجراؤىا
 : 1سيتم إستعراض التقسيمات اإلدارية  للنفقات العامة من خبلؿ ما يلي:  للنفقات العامةاإلدارية التقسيمات : رابعا

حيث تقسم النفقات العامة تبعا للجهات اإلدارية : تقسيم النفقات العامة حسب اٞتهات اإلدارية اليت تقـو باإلنفاؽ - أ
كغَتىا من النفقات اليت ... اليت ٘تلك حق التصرؼ فيها، كمثاؿ ذلك النفقات ا١تخصصة للتعليم، الصحة، كالصناعة

كألنو ٯتكن أف تتغَت أنظمة اٟتكم أك تايت حكومات جديدة فتتغَت . ٗتصص لوزارات الدكلة ا١تختلفة كمؤسساهتا العامة
معها الوزارات أك البنياف اإلدارم للدكلة، كعليو البد من اإلستعانة بتقسيم إدارم آخر للنفقات العامة، تبدك من خبللو 

 أسس اخرل غَت ٣ترد جهات اإلدارة، كىو ما سيتم التعرض اليو يف العنصر  ا١توايل؛
كفق ىذا ا١تعيار تقسم النفقات تبعا  لطبيعة اإلذف يف : تقسيم النفقات العامة حسب الطبيعة القانونية لئلعتمادات - ب

النفقات أك طبقا لئلجراءات اليت تتبع عند إعتمادىا كإقرارىا، كعليو ٯتكن التمييز بُت النفقات العامة اليت تعود ١ترافق 
عامة تتابعها اٟتكومة طبقا للشركط كاألكضاع اليت أقرىا الرب١تاف يف ا١توازنة السنوية للدكلة، كبُت النفقات اليت تًتتب  

 بإعتمادات جديدة؛
يكرس ىذا التقسيم مضموف ا١تالية اٟتديثة، حيث ٬تسد اإلنفاؽ العاـ اداة لتنفيذ : التقسيم الوظيفي للنفقات العامة - ت

سياسة الدكلة كأداء كظائفها اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تتعددة، كبناءا على ذلك تصنف النفقات العامة يف ٣تموعات 
متجانسة، ْتيث ٗتصص كل ٣تموعة لوظيفة معينة، كييؤخىذي على ىذا التقسيم للنفقات العامة كجود بعض الصعوبات 
الفنية كالعملية ا١تتعلقة  ٓتصوصية بعض النفقات العامة، كالسيما تلك اليت ٢تا طابع كظيفي، أك ٗتص أكثر من كظيفة 

 .كأحدة
تقسيمات أخرل للنفقات العامة : خامسا

         من خبلؿ ما مت إقراره سابقا حوؿ تعدد ا١تداخل ا١تعتمدة لتقسيم اإلنفاؽ العاـ فإنو سيتم من خبلؿ ىذا العنصر 
يف إطار توجو اإلقتصاديات ٨تو اٟترية اإلقتصادية بتبٍت : التعرض لتقسيمات اإلنفاؽ العاـ تبعا لعبلقتو بإقتصاد السوؽ

اقتصاد السوؽ ك٤تاكلة تقليص دكر الدكلة، فإف النفقات العامة ال تتعارض بالضركرة مع منطق اقتصاد السوؽ، كبالتايل 
 :2ٯتكن على ىذا األساس التمييز بُت  نوعُت من اإلنفاؽ تبعا  لعبلقتو مع اقتصاد السوؽ

النفقات ا١تتعلقة بالوظائف : كىي نفقات يتطلبها كجود الدكلة، مثل: إنفاؽ مستقل عن طبيعة النظاـ اإلقتصادم - أ
 ؛(دفاع، امن، عدالة، دبلوماسية)التقليدية للدكلة 

                                                           
 .32- 30: ص – زىَت أٛتد قدكرة، مرجع سابق، ص -  1
 .182- 181:  ص - ص، مرجع سابقعبد اجمليد قدم، -  2



 
 

 44 

اإلنفاؽ على ا٠تدمات اإلدارية العامة : كىو جزء من نفقة اإلنتاج، مثل: إنفاؽ ضركرم لقياـ إقتصاد السوؽ - ب
 الضركرية لقياـ ا١تشركعات ا٠تاصة، كاليت ٖتصل عليها مقابل مدفوعات ٘تثل جزءا من نفقة إنتاجها؛

: يهدؼ إلشباع حاجات اجملتمع من بعض السلع اليت يقـو بانتاجها السوؽ مثل: إنفاؽ مكمل القتصاد السوؽ - ت
 اإلنفاؽ على التعليم كالصحة؛

اإلنفاؽ على انتاج السلع : كذلك هبدؼ القضاء على سلبية نظاـ السوؽ، مثل: إنفاؽ مصحح لقول السوؽ - ث
الوفورات اإلجتماعية اليت ال يستطيع نظاـ السوؽ تقدٯتها، اإلنفاؽ على ا١تنح كاإلعانات ا١تقدمة للصناعات ذات 

 . زيادة انتاجهاأجلا٠تارجية من 
ا١تعيار  :تذىب بعض األدبيات اإلقتصادية إىل تقسيم النفقات العامة باإلستناد إىل معيارين رئيسيُت، ك٫تا        

نقات حقيقية كنفقات  )معيار طبيعة النفقة العامة : اإلقتصادم، الذم يتفرع بدكره إىل ثبلث تقسيمات، تتمثل يف
اإلدارية، اإلجتماعية  )كمعيار الغرض من النفقة ( النفقات اٞتارية، النفقات الرأٝتالية ) معيار دكرية النفقة العامة  (ٖتويلية

التقسيم اإلدارم، التقسيم النوعي : كا١تعيار الوضعي أك العملي، كيتضمن بدكره ثبلث تقسيمات، كىي. (كاإلقتصادية
 أك التقسيمات غَت اإلقتصادية:   كتابات أخرل تقسم النفقات العامة كفق ا١تعايَت ا١تواليةدكما نج. كالتقسيم الوظيفي

التقسيمات  باإلضافة إىل ، أك التقسيمات العلمية  النظرية، التقسيمات اإلقتصادية للنفقات العامةالتقسيمات النظرية
كسيتم فيما يلي التطرؽ إىل تقسيم النفقات يف اٞتزائر يف إطار معاٞتة ا١تعيار الوضع . الوضعية ا١تطبقة يف بعض الدكؿ

حيث إعتمدت اٞتزائر كغَتىا من الدكؿ تقسيما خاصا لنفقاهتا العمومية، أقره ا١تشرع، كفق ما . لتقسيم النفقات العامة
 :يلي

 كىي ٘تثل النفقات اليت يعوؿ عليها لسَت األجهزة اإلدارية  للدكلة، كىي نفقات ال ينتج عنها قيمة :نفقات التسيَت - أ
أعباء الدين العمومي كالنفقات احملسومة من اإليرادات : كتشمل ىذه النفقات أربعة أبواب أساسية، كىي. 1مضافة

 .2ٗتصيصات السلطات العمومية،نفقات خاصة بوسائل ا١تصاٌف، كالتدخبلت العمومية
تسمى أيضا ٔتيزانية التجهيز أك ميزانية اإلستثمار، كبالتايل فهي ذات طابع إستثمارم يساىم يف : نفقات التجهيز - ب

اإلستثمارات ا١تنفذة من قبل الدكلة : تكوين القيمة ا١تضافة لئلقتصاد الوطٍت، كتتضمن ثبلث أبواب أساسية، كىي
 . 3إعانات اإلستثمار ا١تمنوحة من طرؼ الدكلة، كنفقات رأٝتالية أخرل 
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  ظاىرة تزايد النفقات العامة كأىم التفسيرات المقترحة -1-2-2-2 
من  Adolphe Wagner' أكدلف فاجنر'        تعترب ظاىرة تزايد اإلنفاؽ العاـ اليت ايشر إليها ألكؿ مرة اإلقتصادم 

كلما حقق ٣تتمع معُت معدالت يف النمو اإلقتصادم، فإف ذلك يؤدم إىل اتساع نطاؽ الدكلة " خبلؿ نص قانونو 
، ٔتثابة ظاىرة عادية  1"كبالتايل زيادة اإلنفاؽ العاـ ٔتعدؿ أكرب من الزيادة اٟتاصلة يف نصيب الفرد من الناتج الوطٍت

بغض النظر عن درجة النمو كطبيعة النظاـ اإلقتصادم السائد، كىو ما يدعو إىل تعميق الدراسات حوؿ أسباب ىذه 
 .الظاىرة كالبحث يف ٥تتلف التفسَتات كالطركحات اليت جاد هبا ٥تتلف ا١تفكرين اإلقتصاديُت

حيث ٯتكن التمييز بُت األسباب الظاىرية لتزايد النفقات العامة، كاليت تتعلق : أسباب ظاىرة تزايد النفقات العامة: أكال
بزيادة اإلنفاؽ العاـ على النحو الذم ال يغَت من مستول كنوع  ا٠تدمات العامة عن ما كانت  عليو  كمفاد ذلك أنو ال 

يًتتب بالضركرة عن زيادة النفقة العامة زيادة يف ا١تفعة، كما ال يعٍت ذلك حتما زيادة يف التكاليف العامة على األفراد؛ أما 
األسباب اٟتقيقية اليت تؤدم إىل زيادة اإلنفاؽ العاـ فإهنا تعٍت با١تقابل لذلك زيادة ا١تنفعة اٟتقيقية ا١تًتتبة، كبالتايل زيادة 

عبء التكاليف العامة بنسبة معينة، كيدؿ ذلك على إزدياد تدخل الدكلة يف اٟتياة اإلقتصادية، كنتطرؽ فيما يلي 
 :2بالتفصيل إىل كل من األسباب الظاىرية كاألسباب اٟتقيقية للنفقات العامة

حيث يتعُت على الدكلة أف تنفق عددا  (التضخم  )إف إ٩تفاض قيمة النقود : األسباب الظاىرية لتزايد النفقات العامة - أ
أكرب من كحدات النقد للحصوؿ على نفس مقدار السلع كا٠تدمات اليت كانت ٖتصل عليو سابق  أم أنو ال يًتتب على 

زيادة اإلنفاؽ زيادة يف ا١تنفعة العامة أم زيادة يف األعباء، كما أف إختبلؼ طرائق احملاسبة ا١تالية يعد سببا آخر للزيادة 
الظاىرية للنفقات العامة  فعلى النقيض ٦تا سبق حيث كانت بعض اإلدارات تقـو بتحصيل بعض اإليرادات كتوجهها 
مباشرة لتغطية نفقاهتا دكف أف يظهر ذلك يف ا١توازنة العامة للدكلة، ٧تد أنو يف العصر اٟتديث مت إعتماد مبدا كحدة أك 

عمومية ا١توازنة، كىو ما يًتتب عليو قيد ٥تتلف اإليرادات كالنفقات، األمر الذم يؤدم إىل تسجيل زيادة ظاىرية يف 
النفقات العمومية جراء تغيَت الطريقة احملاسبية للموازنة العامة؛  كما أف حدكث زيادة يف الرقعة اإلقليميةللدكلة سبب آخر 

 .للزيادة الظاىرية  يف النفقات العامة
 :ٯتكن إ٬تازىا كفق ما يلي:  األسباب اٟتقيقية لتزايد النفقات العامة - ب

اليت تتلخص أساسا يف زيادة الدخل القومي، كاتساع الدكر الذم تلعبو الدكلة يف  اٟتياة :  األسباب اإلقتصادية -
 اإلقتصادية، كإشتداد حركة أك مشهد التنافس الدكيل؛

كتنصرؼ إىل زيادة النفقات ا١ترتبطة بتقدًن ا٠تدمات األساسية، صحة، تعليم  ىياكل : األسباب اإلجتماعية -
كذلك نتيجة اتساع حركة التمدف كزيادة عدد السكاف، كما أف زيادة الوعي كا١تستول الثقايف ...كمرافق ثقافية

كبصفة عامة فإف النفقات . كبركز دكر الطبقات العاملة، شكل دافعا حقيقيا لزيادة ا١تطالب اإلجتماعية
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اإلجتماعية أصبحت تشكل كزنا نسبيا ىاما نظرا لدكرىا اإلسًتاتيجي يف ضماف ٘تاسك اجملتمع كٖتقيق العدالة 
 .اإلجتماعية، كاٟتد من فجوة الفقر

إف تغَت الدكر السياسي للدكلة على ا١تستول الداخلي كعلى ا١تستول الدكيل : األسباب السياسية كالعسكرية -
يعترب السبب األساسي يف تزايد النفقات العامة، كيتجسد ذلك من خبلؿ التحوؿ ٨تو اٟتكم الدٯتقراطي كتنامي 

الوعي السياسي، باإلضافة إىل اتساع دائرة العمل الدبلوماسي كالتمثيل السياسي ككذلك  تبٍت ٥تتلف الدكؿ 
كما أف . فلسفة توطيد العبلقات السياسية الدكلية ٔتا يعزز التعاكف كالتضامن الدكيل يف كجو األزمات كالكوارث

ىناؾ أسباب عسكرية تؤدم إىل تزايد النفقات العامة كذلك جراء حاالت عدـ اإلستقرار كاٟتركب اليت يشهدىا 
العامل، بل إف اإلنفاؽ العسكرم أصبح  يشكل كزنا نسبيا ىاما  من الناتج احمللي اإلٚتايل للدكؿ حىت يف حاالت 

 .السلم
يتعلق األمر بإعادة النظر ا١تستمرة يف التقسيم اإلدارم كما يرافقو من زيادة يف ا٢تياكل : األسباب اإلدارية -

اإلدارية كا١توظفُت، فضبل عن التسيب اإلدارم الذم ينجر عنو اإلسراؼ يف الوظائف ٦تا يؤدم إىل زيادة النفقات 
 1. العامة

       بغض النظر عن ما إذا كانت زيادة النفقات العامة نإتة عن أسباب ظاىرية أك حقيقية، فإف األىم ىو حدكد 
 .زيادة النفقات العامة، كمدل مركنة اإليرادات العامة  يف مواجو زيادة النفقات العامة

 ثارىا اإلقتصاديةآ سياسة اإلنفاؽ العاـ  ك- 1-2-2-3
        ينصب تأثَت اإلنفاؽ العاـ على ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية، كالناتج القومي، الدخل القومي، اإلستهبلؾ القومي 

نوعية النفقة كىيكلهاكيفية ٘تويلها درجة : كتتوقف درجة ىذا التأثَت على ٚتلة من العوامل، لعل أ٫تها كاإلستثمار القومي،
الكفاءة يف إستخدامها، كمستول النشاط اإلقتصادم،  كىو ما سيتم معاٞتتو ٖتت عنواف اآلثار اإلقتصادية ا١تباشرة 

لئلنفاؽ العاـ، دكف إغفاؿ التطرؽ إىل اآلثار اإلقتصادية غَت ا١تباشرة لئلنفاؽ العاـ من خبلؿ مناقشة نظرية ا١تضاعف 
 .كا١تعجل، ككذلك آثاره على إعادة توزيع الدخل القومي يف حدكد ٘تويلها عن طريق الضرائب

اآلثار اإلقتصادية ا١تباشرة لئلنفاؽ العاـ   : أكال
       ٯتكن مناقشة اآلثار اإلقتصادية لئلنفاؽ العاـ من خبلؿ اإلسقاط على أىم ا١تتغَتات االقتصادية الكلية

 النفقات العامة على اإلنتاج القومي أثر:  الفرع األكؿ
ثل جزءا         تؤثر النفقات العامة على حجم اإلنتاج كالعمالة، من خبلؿ تأثَتىا على حجم الطلب الكلي الذم ٘تي

ىاما منو، كذلك تبعا ٟتجم النفقة كنوعها، كمن جهة أخرل فإف تأثَت النفقة العامة  يف اإلنتاج يرتبط ٔتدل تأثَت الطلب 
كيعد النموذج الكنزم . 2الكلي الفعلي الذم يتوزع بُت ا١تستول العاـ لؤلسعار كاإلنتاج تبعا لدرجة مركنة اٞتهاز اإلنتاجي

كالنيوكبلسيكي من بُت النماذج اليت شرحت العبلقة بُت اإلنفاؽ اٟتكومي ك٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل يف األجل القصَت 
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حيث أقر الكينزيوف أف اإلنفاؽ العاـ  متغَت خارجي يؤثر يف ٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل يف األجل القصَت كا١تتوسط، ذلك 
أف ٗتفيض اإلنفاؽ العاـ يؤدم إىل التأثَت سلبا على الطلب الكلي، كبالتايل على حجم الدخل مباشرة، كبالتايل نشوء 

كما .مضاعف سليب يؤدم إىل إ٩تفاض حجم العمالة، فضبل عن إ٩تفاض معدالت الفائدة، كتدىور سعر صرؼ العملة
زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي على : تظهر عبلقة سلبية بُت اإلنفاؽ العاـ ك٪تو الناتج  استنادا ٞتملة من العوامل األخرل، أ٫تها

  الذم أصبح ٯتثل نسبة 1قطاعات غَت منتجة سيؤدم إىل إ٩تفاض معدؿ ٪تو الناتج، كتزايد اإلنفاؽ العسكرم أك اٟتريب
كبَتة من حجم اإلنفاؽ العاـ  حيث تؤدم اآلثار اإلنكماشية إىل ٖتويل عناصر اإلنتاج إلشباع األغراض العسكرية 

كاٟتربية، كبالتايل إ٩تفاض اإلنتاج العادم لؤلفراد، كإ٩تفاض اإلستهبلؾ كارتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار، كما أف اآلثار 
التوسعية للنفقات العسكرية كاٟتربية تؤدم إىل تأثَتات سلبية على نفقات البلداف النامية كٖتدث عادة عجز يف ميزاف 

أما أثر اإلنفاؽ العاـ على ٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل يف األجل الطويل الذم تناكلتو النماذج اإلقتصادية . 2مدفوعاهتا
، فيتجسد  عموما  من خبلؿ ذلك اإلنفاؽ الذم تقـو اٟتديثة ب إضافة اإلنفاؽ العاـ كعامل مفسر لنمو الناتج احمللي

بو الدكلة هبدؼ تغيَت ىيكل اإلقتصاد الوطٍت عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية، كبالتايل زيادة الدخل الوطٍت يف األجل 
الطويل، كيًتتب على ىذا النوع من اإلنفاؽ، توجيو مباشر للموارد عن طريق اإلستثمار العاـ، كتوجيو غَت مباشر للموارد 
من خبلؿ التأثَت على معدؿ الربح يف نوع من اإلنفاؽ أك يف مكاف معُت، ٦تا يؤدم إىل حدكث انتقاؿ للموارد إىل قطاع 

معُت أك فرع معُت من فركع النشاط اإلقتصادم، باإلضافة إىل توجيو ا١توارد إىل مناطق جغرافية على حساب مناطق 
عليو فإف سياسة اإلنفاؽ العاـ تؤثر على ٪تط إستخداـ ا١توارد، ككيفية توزيع ىذه ا١توارد بُت اإلستخدامات .أخرل

ا١تختلفة، كعلى توجيو ىذه ا١توارد إىل ٥تتلف ا١تناطق اٞتغرافية للدكلة، كبالتايل إمكانية بعث ٪تط جديد يزيد من الناتج 
احمللي، كسيم مناقشة ٥تتلف ىذه النقاط يف إطار ربط سياسة اإلنفاؽ بتحقيق التنمية ا١تستدامة ضمن الفصل الثاين من 

 .الدراسة
 النفقات العامة على اإلستهبلؾ  أثر: الفرع الثاين

الذم تقـو   (اٟتكومي)         تتجلى اآلثار ا١تباشرة لئلنفاؽ العاـ على اإلستهبلؾ من خبلؿ نفقات اإلستهبلؾ العاـ 
بو الدكلة  مقابل اٟتصوؿ على سلع كخدمات لسَت ا١ترافق العامة، كىو ما يؤدم إىل زيادة مستول اإلستهبلؾ، كعلى 

النقيض من ذلك أقر ٚتلة من اإلقتصاديُت أف ىذا النوع من النفقات يعد ٔتثابة ٖتويل لئلستهبلؾ من األفراد إىل الدكلة 
كتتجلى أيضا اآلثار ا١تباشرة لبلنفاؽ العاـ على . 3كبذلك فإف ىذه النفقات ال تؤثر على حجم اإلستهبلؾ الكلي

اإلستهبلؾ من خبلؿ نفقات اإلستهبلؾ ا٠تاصة  بالدخوؿ ا١توزعة من الدكلة، حيث تقـو الدكلة بنفقات عامة يف صورة 
ركاتب كأجور كمعاشات، أك تقدًن إعانات اجتماعية لصاٌف الطبقات الفقَتة أك إعانات اقتصادية لصاٌف بعض 
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، كيًتتب على ىذه النفقات زيادة يف مستول اإلستهبلؾ، كمن مث زيادة الطلب الكلي أك الفعاؿ، تبعا للميل 1الصناعات
اٟتدم لبلستهبلؾ للفئة اليت ٖتصل على اإلعانة حيث يكوف ا١تيل اٟتدم لبلستهبلؾ مرتفعا لدل الفئات ذات الدخوؿ 

كما تتوقف آثار ىذه النفقات على مركنة اٞتهاز اإلنتاجي، حيث أف زيادة الطلب الفعاؿ جراء زيادة أحد . الضعيفة
مكوناتو كا١تتمثل يف اإلستهبلؾ يف بلد يعاين من جهاز إنتاجي غَت مرف، أك يف بلد بلغ مستول التشغيل الكامل يؤكؿ 

 .2إىل ارتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار، كبالتايل ٕتسيد اإلٕتاه التضخمي
 النفقات العامة على اإلستثمار الكلي رثأ  :الفرع الثالث

        ٯتكن لسياسة اإلنفاؽ العاـ أف تؤثر على اإلستثمار الكلي، كيتعزز ىذا األثر إذا كاف من النفقات ا١تنتجة 
فضبل . فاإلنفاؽ العاـ يلعب دكرا اسًتاتيجيا خبلؿ مرحلة الكساد كنقص اإلستثمار ا٠تاص بإتباع سياسة مالية تعويضية

كيتوقف . عن ا١تسا٫تة يف زيادة متوسط الدخوؿ الفردية كالسماح بزيادة ا١تقدرة اإلدخارية، كمن مث زيادة اإلدخار الكلي
 على ٚتلة من اإلعتبارات، كىي درجة النمو اإلقتصادم  األثر اإل٬تايب لسياسة اإلنفاؽ العاـ على اإلستثمار الكلي

ا١تيل اٟتدم لبلستهبلؾ، الكفاءة اإلنتاجية لبلقتصاد القومي، حيث أف زيادة مركنة اٞتهاز اإلنتاجي تؤدم إىل تعظيم 
 . األثر اإل٬تايب لئلنفاؽ العاـ على معدالت اإلستثمار ا٠تاصة كالعامة

، انطبلقا من معاٞتة أثر سياسة اإلنفاؽ العاـ على اإلستثمار         يف ىذا السياؽ البد من التعرض ألثر ا١تزاٛتة
ا٠تاص، من خبلؿ تأثَتىا على سعر الفائدة، حيث أقر ٚتلة من اإلقتصاديُت أف اإلنفاؽ العاـ ا١تموؿ بطريقة غَت خلق 
النقود، أم ا١تموؿ عن طريق الضرائب أك اإلقراض العاـ، ىو ٖتويل للموارد من القطاع ا٠تاص إىل القطاع العاـ، األمر 

إرتفاع تكلفة  )الذم قد يؤدم إىل إ٩تفاض اإلنفاؽ ا٠تاص جراء أثر ا١تزاٛتة، الذم ينشأ عرب آلية ارتفاع سعر الفائدة 
نظرا  (الفرصة البديلة ٟتيازة األرصدة النقدية، كبالتايل إمكانية إ٩تفاض الطلب على النقود، كارتفاع تكلفة ٘تويل اإلستثمار

كعليو فإف السيب  لتدنية أثر ا١تزاٛتة للقطاع ا٠تاص يف اٟتصوؿ على ا١توارد اٟتقيقية . لسياسة اإلنفاؽ اٟتكومي التوسعية
أم أف سياسة اإلنفاؽ العاـ تكوف . كبالتايل اٟتيلولة دكف إ٩تفاض الدخل، ىو ٘تويل اإلنفاؽ العاـ عن طريق خلق النقود

أثر ا١تزاٛتة ال يقتصر على ا١تدل القصَت، بل إف لو أثار سلبية يف األجل )فعالة فقط يف حالة إ٩تفاض أثر ا١تزاٛتة 
ا١تتوسط، ترتبط بالعجز يف التجارة ا٠تارجية، حيث يؤدم التوسع يف اإلنفاؽ العاـ النعاش اإلقتصاد  القومي إىل اثار 

سلبية تتلخص يف زيادة الواردات كإ٩تفاض قيمة العملة باإلقًتاف مع سيادة موجات تضخمية، أما يف األجل الطويل فإف 
زيادة اإلنفاؽ العاـ دكف اقًتاهنا بزيادة يف الطاقة اإلنتاجية كتنافسية اإلقتصاد القومي تؤدم إىل إحداث أثار سلبية على 

  كذلك تبعا لطريقة التمويل 3من خبلؿ إ٩تفاض مركنة اإلستثمار لسعر الفائدة (الطاقة التصديرية لبلقتصاد القومي
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ا١تعتمدة، كيف ىذا اإلطار يطرح تساؤؿ جوىرم حوؿ أ٫تية  اآلثار ا١تنتظر ٖتقيقها من سياسة اإلنفاؽ العاـ يف البلداف 
الريعية، كالسيما تلك اليت ىي يف طريق ٕتسيد ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كىو ما سيتم مناقشتو خبلؿ الفصوؿ ا١توالية 

 .خاصة من خبلؿ إالسقاط على حالة دكلة اٞتزائر
اآلثار اإلقتصادية  غَت ا١تباشرة لئلنفاؽ العاـ   : ثانيا 

الذم ينصرؼ إىل         تناقش اآلثار اإلقتصادية غَت ا١تباشرة لسياسة اإلنفاؽ للعاـ، من خبلؿ ما يعرؼ بأثر ا١تضاعف
أف الزيادة األكلية يف اإلنفاؽ تؤدم إىل زيادات متتالية يف اإلستهبلؾ، كمن مث اإلنتاج ضمن دكرة الدخل ا١تتمثلة يف  

مضموف نظرية ا١تضاعف كفق ما كضحو كينز تشَت إىل أف زيادة اإلنفاؽ )اإلنتاج - اإلستهبلؾ- الدخل- اإلنتاج
اإلستثمارم تؤدم إىل زيادة الدخل القومي ليس فقط ٔتقدار الزيادة األكلية كلكن ٔتقدار مضاعف، كىذا يف إطار تبياف 

: أثر اإلستثمار على الدخل، إال أف ا١تالية اٟتديثة كٌسعت ىذه النظرية لتشمل ٣تموعة من الظواىر اإلقتصادية، مثل
كاألثر غَت ا١تباشر ا١تتولد من خبلؿ ما يعرؼ بأثر ا١تعجل، كالذم يعٍت اف الزيادة   (اإلستهبلؾ، اإلنفاؽ العاـ، التصدير

األكلية يف اإلنفاؽ العاـ على اإلستثمار تؤدم إىل زيادات متوالية يف اإلستثمار، كبالتايل زيادات يف اإلنتاج خبلؿ دكرة 
 .  1الدخل

أثر سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي على توزيع الدخل القومي   : ثالثا
       عادة ما يتضح أف التوزيع األكيل للدخل القومي غَت مبلئم من النواحي اإلجتماعية، السياسية، أك اإلقتصادية، لذا 

. ييعٌوؿ على سياسة اإلنفاؽ العاـ يف إعادة توزيع الدخل ٔتا ٭تقق األىداؼ الكلية ا١ترسومة يف إطار السياسة اإلقتصادية
كسيتم يف البداية  التطرؽ لدكر الدكلة يف إعادة توزيع الدخل القومي، كمن مث التطرؽ لدكر سياسة اإلنفاؽ العاـ يف إعادة 

 : 2توزيع الدخل القومي، من خبلؿ ما يلي
٭تدث تفأكت كبَت يف الدخوؿ بُت الفئات اإلجتماعية : إعادة توزيع الدخل القومي بُت الفئات اإلجتماعية ا١تختلفة - أ

ا١تختلفة عند التوزيع األكيل للدخل القومي، كذلك جراء التفاكت يف ا١تلكية، كبالتايل تساعد سياسة اإلنفاؽ العاـ على 
 .إعادة توزيع الدخوؿ لصاٌف الفئات اإلجتماعية  ا٢تشة كالفقَتة

ٯتكن من خبلؿ سياسة اإلنفاؽ العاـ إعادة توزيع الدخل : إعادة توزيع الدخل القومي بُت القطاعات اإلقتصادية - ب
القومي لصاٌف القطاعات اإلقتصادية اإلسًتاتيجية، السيما القطاع الصناعي كإدخاؿ التكنولوجيات اٟتديثة، ٔتا ٭تقق  ٪تو 

 .متوازف بُت ٥تتلف  القطاعات
إف درجة التطور اليت ٖتققها الدكلة ال تكوف متناسقة بُت أقاليمها : إعادة توزيع الدخل القومي بُت األقاليم  ا١تختلفة - ت

ا١تختلفة، حيث تظل بعض اإلقليم  متاخرة اقتصاديا، اجتماعيا كثقافيا، كىذا ما ٬تعل ىذه األخَتة أقل جاذبية، كبالتايل 
تلعب سياسة اإلنفاؽ العاـ دكرا أساسيا يف إعادة توزيع الدخل القومي لصاٌف ىذه األقاليم ٔتا يزيل التشوه الذم أحدثو 

 .التوزيع األكيل للدخل القومي
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        عموما فإف النفقات التحويلية كاليت سبق اإلشارة إىل أهنا نفقات ال تؤدم إىل زيادة اإلنتاج القومي بصورة مباشرة 
إ٪تا تلعب دكرا أساسيا يف إعادة توزيع الدخل القومي بُت الفئات اإلجتماعية كفركع اإلنتاج، كتنقسم ىذه النفقات من 

أما النفقات . النفقات التحويلية اإلجتماعية، النفقات اإلقتصادية، النفقات التحويلية ا١تالية: حيث غرضها إىل ثبلثة أنواع
اٟتقيقية فإهنا تساىم يف التوزيع األكيل للدخل من خبلؿ خلق كإضافة دخوؿ جديدة، كتباشر أثرا غَت مباشر يف إعادة 

كالنفقات على األجور كالركاتب اليت تؤدم إىل تكوين ... التوزيع،خاصة من خبلؿ النفقات اإلجتماعية كالتعليم الصحة
دخوؿ جديدة لعوامل اإلنتاج كتؤثر يف التوزيع األكيل للدخل، كما يتضمن جزء منها نفقة ٖتويلية  تدخل يف مفهـو إعادة 

 .توزيع الدخل
       ٕتدر اإلشارة إىل أنو باإلضافة إىل التأثَت يف تكوين الدخل كتوزيعة من خبلؿ األدكات ا١تالية كالنفقات العامة اليت 
تكوف أكثر تأثَتا يف البلداف ا١تتقدمة ألهنا تعتمد على نظاـ السوؽ فيما يقل تأثَتىا يف البلداف النامية كاإليرادات العامة 

اليت سيتم معاٞتتها الحقا، كالسياسة ا١تالية اليت تعكسها ا١توازنة العامة، فإف ىناؾ أدكات أخرل غَت مالية للسياسة 
سياسة ٖتديد األسعار، سياسة ٖتديد األجور، كسياسة اإلستثمارات العامة السيما من خبلؿ توزيعها : اإلقتصادية، مثل

 . 1بُت ٥تتلف فركع اإلنتاج، كأقاليم الدكلة
اإليرادات العامة   -1-2-2

       تًتبع اإليرادات العامة على أ٫تية بالغة باعتبارىا أحد الوسائل ا١تالية اليت تستجيب للسياسة ا١تالية اليت مت صياغتها 
باإلستناد إىل ا١تعطيات اإلقتصادية، اإلجتماعية، كالسياسية القائمة، كما تلعب دكران اسًتاتيجي يف تغطية النفقات العامة 

كٯتكن فيما يأيت التطرؽ ١تختلف أنواع . ا١توجهة لتحقيق األىداؼ الكربل لبلقتصاد القومي يف إطار ٖتقيق النفع العاـ
 . اإليرادات اليت ٗتتلف األ٫تية  النسبية ٢تا من اقتصاد إىل آخر

 (الدكمين )إيرادات أمبلؾ الدكلة الخاصة كالعامة -  1-2-2-1
 يقصد بالدكمُت كل ما ٘تتلكو الدكلة سواءن كانت ملكية خاصة أك عامة، كسواءن كانت أمواال عقارية أك منقولة        

الدكمُت العاـ الذم يشمل ٥تتلف األمواؿ : كٯتكن تقسيم الدكمُت تبعا لنوع ملكية الدكلة لؤلمواؿ اليت يتكوف منها إىل
اليت ٘تتلكها الدكلة أك األشخاص العامة، كتكوف معدة لئلستخداـ العاـ كٖتقيق نفع عاـ، كاليت ال يعٍت فرض الرسـو 

عليها، بأف الدكمُت العاـ مصدر لئليرادات العامة، ذلك أف الغرض منو تقدًن خدمات عامة كليس اٟتصوؿ على أمواؿ 
 .2للخزانة

        أما الدكمُت ا٠تاص فيتكوف من األمواؿ اليت ٘تلكها الدكلة ملكية خاصة ال ٗتضع للقانوف العاـ كليست ٥تصصة 
كتتضمن أمبلؾ الدكلة ا٠تاصة اإليرادات . 3للصاٌف العاـ، إذ تديرىا الدكلة هبدؼ اٟتصوؿ على إيرادات للخزينة العامة

 العقارية اليت تشمل ٥تتلف ما ٘تتلكو الدكلة من األراضي الزراعية كالغابات كاألبنية السكانية كا١تناجم كآبار النفط 
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كاٞتدير بالذكر أف األكزاف النسبية ١تسا٫تة الدكمُت العقارم يف اإليرادات العامة للدكلة تكوف بنسب متفاكتة ... كالغاز
حيث تعد اإليرادات ا١تتحصل عيلها من استغبلؿ ا١توارد الطبيعية كالنفط كالغاز ذات كزف نسيب بالغ األ٫تية ضمن ٣تموع 

أما اإليرادات الصناعية، كالتجارية فتنصرؼ إىل ٥تتلف اإليرادات اليت تتحصل عليها الدكلة جراء . اإليرادات العامة
كبالنسبة للدكمُت ا١تايل فيقصد بو . ملكيتها كإدارهتا ١ترافق عامة ٕتارية أك صناعية على ٨تو شبيو بإدارة ا١تشركعات ا٠تاصة

 .    1اإليرادات ا١تتحصل عنها من ملكية الدكلة كاستثمارىا لؤلكراؽ ا١تالية
  (اإلقتراض ) الدين العاـ - 1-2-2-2

        ٯتثل الدين العاـ أك القركض العامة مصدرا ائتمانيا للتمويل اٟتكومي ترتبط أ٫تيتو بنطاؽ دكر الدكلة يف النشاط 
اإلقتصادم، كقد زادت أ٫تية اللجوء إليو يف اإلقتصاديات اٟتديثة ٖتت غطاء مربراتو اإلقتصادية، كا١تالية كاإلجتماعية 

كالسياسية، خاصة كأف النظرية ا١تالية اٟتديثة تؤكد على أ٫تية ا١توازنات غَت ا١تتوازنة، حيث يتم الٌلجوء إليو يف حالة عجز 
مصادر التمويل األخرل كالضرائب عن تغطية اإلنفاؽ العاـ جراء عدـ توافق زمٍت بُت اإليرادات العامة كاإلنفاؽ العاـ 

خاصة يف ا١تدل القصَت أك بسبب أكضاع طارئة أدت إىل زيادة اإلنفاؽ العاـ ككذلك للتأثَت يف ا١تتغَتات اإلقتصادية كفق 
 .ما تقتضيو أىداؼ السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة

مبلغ  ا١تاؿ سواء كاف عينيا أك نقديا يدفع للدكلة أك ألحد من أشخاص القانوف : "         يعرؼ الدين العاـ على أنو
العاـ من قبل كحدات إقتصادية ٤تلية أك أجنبية كبصورة اختيارية، كٔتوجب عقد يستند إىل تصريح مسبق من قبل السلطة 

كتنقسم القركض العامة حسب مصدرىا إىل نوعُت "  التشريعية تتعهد الدكلة ٔتوجبو بسداد أصل القرض كدفع فوائد عليو
 : 2رئيسيُت، ك٫تا 

كىي ٣تمل القركض اليت تتحصل عليها الدكلة من أشخاص طبيعيُت أك معنويُت مقيمُت :  القركض الداخلية أك احمللية - أ
يف إقليمها بغض النظر عن جنسياهتم، كتتم ىذه القركض بالعملة  الوطنية ككفقا للتشريع الوطٍت، كبالتايل توفر للدكلة 
حرية أكرب من حيث شركط ٖتديد القرض كمنح اإلمتيازات كتنويعها، كما أف الدكلة ال ٗتضع للمؤثرات ا٠تارجية عند 

إصدار ىذه القركض، كتفوؽ طاقة الدكلة على اإلقًتاض الداخلي طاقتها على اإلقًتاض ا٠تارجي، كيتفرع الدين الداخلي 
إىل نوعُت، ك٫تا اإلقًتاض اٟتقيقي الذم ينصرؼ إىل تنازؿ األفراد عن جزء من قوهتم الشرائية اٟتالية إىل الدكلة مقابل 

اٟتصوؿ على عائد ٢تم يف فًتات زمنية الحقة، أما النوع الثاين فهو اإلقًتاض الظاىرم أم اإلقًتاض من البنوؾ أك اٞتهاز 
ا١تصريف حيث يدفع اٞتهاز ا١تصريف مبالغ نقدية من األرصدة ا١تتجمعة لدية للحكومة مقابل سندات دين تصدرىا 

 اٟتكومة؛
أشخاص )كىو القرض الذم ٖتصل عليو الدكلة بالعملة األجنبية من كحدات اقتصادية أجنبية   :  القرض ا٠تارجي - ب

 كٯتثل الدين ا٠تارجي زيادة يف ا١توارد اإلقتصادية ا١تتاحة   (طبعيُت أك معنويُت مقيمُت با٠تارج، أك مؤسسات كىيئات دكلية
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للمجتمع لتمويل مشاريع التنمية، بيد أنو ٯتثل تسربا كنقصا يف ىذه ا١توارد عند السداد، كعليو فإف اإلقتصاديُت  - ت
يشددكف على أف اللجوء إىل اإلستدانة ا٠تارجية البد أف يكوف فقط لتمويل مشاريع استثمارية تزيد من الطاقة اإلنتاجية 
كالتصديرية للبلد ا١تقًتض، كالقركض األجنبية تشكل مربرا لتدخل ا١تقرض يف الشؤكف الداخلية للبلد ا١تقًتض، باإلضافة 

إىل أهنا شديدة اٟتساسية ألسعار الصرؼ كشركط ا١تبادالت التجارية، فإذا كانت ىذه األخَت ة يف غَت صاٌف البلد 
ا١تقًتض فإف خدمات كقيمة ىذه القركض ٘تثل عبء على اإلقتصاد  الوطٍت كتتسبب يف مشكبلت اقتصادية تفاضلية 

 .عرب الزمن يف حاالت العجز عن السداد
        إف معاٞتة اآلثار ا١تًتتبة عن الدين العاـ تستدعي التطرؽ إىل كل من تلك اآلثار ا١تًتتبة على اإلقًتاض كتلك 

 : 1ا١تًتتبة عن كجود الدين العاـ، كفق  التفصيل ا١توايل
كتتحدد ىذه اآلثار حسب مصدر اإلكتتاب يف سندات القرض كمدتو :  اآلثار اإلقتصادية ا١تًتتبة على اإلقًتاض - أ

ككيفية انقضاءه، كحجم األمواؿ ا١تطلوبة، فنجد أف أثار اإلقًتاض العاـ على القطاع ا٠تاص تكوف انكماشية بالنسبة 
لبلستهبلؾ، اإلستثمار، كاإلدخار، كمن مث على الناتج القومي، كذلك بسبب تقلص كعاء اإلدخار كتراجع القوة الشرائية 

لكن أثار اإلقًتاض العاـ على اإلستهبلؾ قد تكوف أقل حدة كلما كاف ا١تيل اٟتدم لئلدخار كبَتا، أك . ٢تذا القطاع
عندما تقـو الدكلة بتشجيع اإلدخار، أك فرض إدخار إجبارم؛ أما بالنسبة ألثار اإلقًتاض العاـ على اإلستثمار ا٠تاص 

جراء نقص ا١تعركض النقدم -  تكلفة اإلستثمار–فهي انكماشية كما مت اإلشارة إليو، كذلك بسبب إرتفاع سعر الفائدة 
عن ما ىو مطلوب يف سوؽ اإلستثمار ا٠تاص، كقد ٮتتلف اٟتاؿ عندما تتوفر مدخرات ال ٕتد سبيبل إىل اإلستثمار يف 
القطاع ا٠تاص، كبالتايل يكوف اإلقًتاض العاـ حافزا لتعبئة ىذه األمواؿ لبلستغبلؿ يف القطاع العاـ، كبالتايل يكوف أثر 

 .القركض العامة موسعا لئلستثمار
أما بالنسبة آلثار اإلقًتاض من اٞتهاز ا١تصريف، فإهنا تؤدم إىل زيادة ا١تعركض النقدم، كمن مث زيادة القوة الشرائية  

للمجتمع، أم أف أثاره توسعية كقد تكوف تضخمية يف حالة زيادة القوة الشرائية عن الزيادة يف حجم اإلنتاج من السلع 
 .كا٠تدمات ا١تتاحة يف اجملتمع

        كيف حالة اإلقًتاض من ا٠تارج، الذم ٯتثل موردا ٘تويليا إضافيا للمجتمع، فإنو يًتتب عليو قوة شرائية جديدة ذات 
حيث  أف القركض ا٠تارجية . أثار توسعية على اجملتمع، كٗتتلف أثار اإلقًتاض تبعا لكيفية إستخدامو كطريقة التصرؼ فيو

ٯتكن أف تستخدـ يف ٘تويل ا١تشركعات اإلستثمارية، كتغطية النقص يف ا١تعركض من السلع اإلستهبلكية باإلستَتاد من 
 . ا٠تارج، كاٟتفاظ على  استقرار األسعار  كاٟتد من ارتفاعها

ال ضَت أف كجود الدين العاـ لو أثار على ٥تتلف ا١تتغَتات اإلقتصادية إال أنو : اآلثار ا١تًتتبة عن كجود الدين العاـ - ب
سيم الًتكيز يف إطار ىذه الدراسة على مناقشة اآلثار ا١تًتتبة على توزيع  عبء الدين العاـ عرب الزمن  حيث يكوف أماـ 
الدكلة بديلُت  لتمويل استثمارىا، سواءن عن طريق اإلقًتاض أك فرض ضرائب، أما  اإلعتماد على خيار الضرائب فيًتتب 
عليو ٖتميل العبء كامبل للجيل اٟتاضر؛ يف حُت أف إعتماد خيار اإلقًتاض، يقـو على التفرقة بُت اإلقًتاض الداخلي  
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كاإلقًتاض ا٠تارجي، ففي حالة اإلقًتاض ا٠تارجي فإف العبء ينتقل عرب الزمن ألجياؿ ١تستقبل، كإذا كاف ا١تشركع ذك 
جدكل اقتصادية، حيث يفوؽ العائد أقساط الدين كخدماتو، فإنو يكوف أكثر نفعا ألجياؿ ا١تستقبل، كتعظم ىذه 

أما إذا . الفائدة إذا مت ٘تويلو بواسطة مصادر ٤تلية، ٦تا يؤدم إىل استمرار تدفق العائد ألجياؿ ا١تستقبل دكف ٖتمل اعباء
 بافًتاض أف الصادرات كالواردات اٞتارية كا١تستقبلية  –مت ٘تويل ا١تشركع اإلستثمارم العاـ بواسطة  اإلقًتاض الداخلي 

دائما يف حالة توزاف، كمعادلة الدخل ىي أف الناتج القومي يعادؿ اإلستهبلؾ ا٠تاص كاإلستثمار ا٠تاص كاإلنفاؽ 
فإف العامل اٟتاسم يف مسألة توزيع األعباء عرب الزمن يتعلق بكيفية تأثر اإلستهبلؾ _  اٟتكومي على السلع كا٠تدمات

كاإلستثمار اٟتقيقيُت يف الفًتة اٞتارية، حيث أف إقامة ا١تشركع اإلستثمارم العاـ على حساب اإلستهبلؾ ا٠تاص ضمن 
الفًتة اٟتالية يًتتب عليو توزيع األعباء على اٞتيل اٟتايل، أما قيامو على حساب اإلستثمار ا٠تاص فيؤدم إىل نقل 

 .األعباء إىل الفًتات ا١تستقبلية
   الرسـو-1-2-2-3

 تستخدـ كمنتظمػة، حيث دكرية تكوف تكاد بصفة الدكلة خزانة تدخل اليت العامة اإليرادات من الرسـو         تعترب
 للخدمات اليت كمقابل من الرسـو إيراداهتا على الدكلة كٖتصل العامة، ا١تنافع كٖتقيق ا١تايل النشاط ٘تويل يف حصيلتها

 عبارة ىو كالرسم. بو القياـ أجل من أصبل ا١ترفق العاـ خلق الذم العاـ النشاط خبلؿ من لؤلفراد العامة مرافقها تؤديها
 عليها يًتتب لو معينػة تؤديها ٓتدمة انتفاعو مقابل الدكلة أك ألم سلطة عامة إىل جربا الفرد يدفعو النقود من مبلغ عن
 كٕتدر اإلشارة إىل أف أ٫تية  الرسـو كمورد مايل قد تراجعت يف مالية الدكلة اٟتديثة .1عاـ نفع جانب إىل لو خاص نفع

 .حيث غالبا ما يتم  اإلعتماد  على الضرائب
  الضرائب -1-2-2-4

 تعريف الضريبة كأىم أنواعها: أكال
       أصبحت الضرائب أحد أىم ا١تصادر اليت تعتمد عليها الدكلة لتمويل نفقاهتا العامة، كما أهنا ازدادت أ٫تية  بالنظر 
إىل اإلعتماد عليها يف إحداث تغيَتات اقتصادية كاجتماعية، من خبلؿ األدكار األساسية اليت تؤديها يف  ٖتقيق اإلستقرار 

اإلقتصادم، إعادة توزيع الدخل القومي، كتوجيو اإلستثمارات العامة ٔتا ٮتدـ األىداؼ الكلية للسياسة اإلقتصادية، بل 
إف السياسة الضريبة تتمتع بأ٫تية بالغة يف دعم عملية التحوؿ ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة كفق ما سيتم مناقشتو يف 

 .الفصوؿ البلحقة
مبلغ : "        تعد الضريبة إىل جانب الرسـو اليت مت اإلشارة اليها سابقا من اإليرادات السيادية للدكلة، كتيعرَّؼ على أهنا

من ا١تاؿ تفرضو الدكلة على ا١تكلفُت بدفعها جربان، للمسا٫تة يف تغطية النفقات العامة، كتدفع من قبلهم بصفة هنائية 
كدكف أف يعود عليهم نفع خاص مقابل دفعها، كيكوف فرضها مرتبطا با١تقدرة  على الدفع  لتحقيق أىداؼ الدكلة ا١تالية 

كيعد تقسيم الضرائب إىل ضرائب مباشرة كضرائب غَت مباشرة من أىم التقسيمات .  2 ..."كاإلقتصادية، كاإلجتماعية
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  الضرائب اليت يتحمل عبئها يف النهاية من يقـو بتوريدىا للخزينةتلك ا١تعتمدة، حيث أف الضرائب ا١تباشرة تنصرؼ إىل 
 ...الضريبة العقارية  ضرائب األرباح التجارية كالصناعية، الضرائب على الدخل، : العامة، كمن أمثلة الضرائب ا١تباشرة

الدخل  يف إ٩تفاضعليو   كىو ما يًتتب،كما تلـز ىذا النوع من الضرائب ا٠تاضعُت بإجراء مدفوعات مباشرة للحكومة
 فهي الوسيط، ٔتثابة فيكوف غَته إىل عبئها نقل ٯتكن ١توردىا اليت الضرائب تلك ا١تتاح؛ أما الضرائب غَت ا١تباشرة فهي

. كا٠تدمات للسلع ا١تنتجوف عليو ٭تصل الذم كالدخل ا١تستهلكوف يدفعها اليت األسعار  يف مد٣تة
ىناؾ عاملُت أساسيُت البد من أخذ٫تا بعُت اإلعتبار عند ا١تفاضلة بُت البدائل الضريبة، إذ يفًتض اف ٖتقق         

 يتم الشرائية قوتو من ٞتزء ا٠تاص القطاع فقد إىل يؤدم الضرييب فالعبء )الضريبة ا١تفركضة مبدأ الكفاءة اإلقتصادية 
 اليت األنشطة ٨تو التوجو إىل األسعار ىيكل اختبلؿ حاؿ يف يودم أنو كما اٟتكومة، إىل ايرادات صورة يف ٖتويلها
من خبلؿ تكريس فلسفة عدـ اإلسراؼ يف إستخداـ ا١توارد  ( اإلقتصادية الكفاءة إ٩تفاض كبالتايل الضريبة تتجنب

حيث يصمم النظاـ . 1النادرة أك استنزافها، كما يتوجب أف يوافق النظاـ الضرييب القائم مبادئ العدؿ اليت يقبلها اجملتمع
الضرييب على النحو الذم يعكس أىداؼ السياسة الضريبية اليت تندرج بدكرىا ضمن األىداؼ الكربل للسياسة 

 مستخدمة الدكلة ٗتططها كتنفذىا اليت ا١تتكاملة الربامج ٣تموعة: " اإلقتصادية، إذ تعرؼ السياسة الضريبية على أهنا
 ا١ترغوبة غَت اآلثار كٕتنب كسياسية مرغوبة، كإجتماعية إقتصادية آثار إلحداث كاحملتملة الفعلية الضريبية مصادرىا كافة

كبالتايل ٯتكن للسياسة الضريبة ا١تعتمدة ضمن النظاـ الضرييب القائم أف تساىم يف . 2"اجملتمع أىداؼ ٖتقيق يف للمسا٫تة
مصدر لئليرادات، إعادة التوزيع، كٕتسيد مشهد التمثيل السياسي : اجملتمعات من خبلؿ ثبلث ٣تاالت رئيسية، كىي

باإلضافة إىل إعادة تسعَت البدائل اإلقتصادية ا١تتاحة ٦تا ينصب السياسة الضريبة كأحد أىم السياسات اإلقتصادية الكلية  
كبالنظر إىل تداخل كتشابك ٥تتلف أبعاد . 3اليت يتم اإلعتماد عليها لتحسُت رفاىية األفراد، كالسيما الفئة الفقَتة كا٢تشة

التنمية اإلقتصادية  فإنو بالصعوبة ٔتا كاف حصر أك ٖتديد اآلثار ا١تًتتبة عن السياسة الضريبية اليت تتأثر ىي األخرل 
بطبيعة كىيكل اإلقتصاد القائم، بيد أنو سيتم فيما يلي معاٞتة أىم اآلثار ا١تًتتبة عنها كاليت تًتبط باحملاكر الكربل لتصميم 

 السياسة اإلقتصادية الكلية، من خبلؿ ما يأيت 
يتحدد أثر السياسة الضريبة على اإلستهبلؾ من : أثر السياسة الضريبية على اإلستهبلؾ، اإلدخار، كاإلستثمار - أ

دكف اغفاؿ التاثَت على ىيكل األسعار تبعا ١تعدؿ كنوع الضريبة كأثر  )خبلؿ مقدار الدخل ا١تتاح بعد اقتطاع الضريبة 
 ٭تدد الذم ىو السلع ا١تستهلكة على الطلب مع أخذ بعُت اإلعتبار اف مركنة (ذلك  على ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية 

 الطلب ذات السلع من أكرب بالضريبة يتأثر استهبلكها( الكمالية السلع)ا١ترف الطلب ذات فالسلع بالضريبة تأثرىا امكانية
ال  مث كمن  بالضريبة كثَتا اليتأثر ا١ترتفع فالدخل التأثر درجة ٭تدد حجم الدخل أف كما( الضركرية السلع )ا١ترف غَت

                                                           
 1999ا١تملكة العربية السعودية، - ، دار ا١تريخ،، الرياضإالختيار العاـ كالخاص: اإلقتصاد  الكليجيمس جوراتيٍت، ر٬تارد اسًتكب، ترٚتة عبد الفتاح عبد الرٛتن، عبد العظيم ٤تمد، -  1
 .143: ص
 .10:، ص1999 مصر، -مكتبة إالشعاع الفنية، اإلسكندرية الطبعة األكىل ،، النظم الضريبيةسعيد عبد العزيز عثماف شكرم رجب العشماكم، -  2

3
 - Alex Cobham, Taxation policy and development, The Oxford Council on Good Governance, OCGG Economy 

Section, Analysis N =°02, United Kingdom, October  ,2005. was made available at website : 

www.oxfordgovernance.org  ( 16/02/2014) 

http://www.oxfordgovernance.org/
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 بالضريبة يتأثر فإنو ا١تنخفض الدخل أما الهنم يف الغالب يدفعوف الضريبة من ا١تدخرات، الفئات ىذه إستهبلؾ من يقلل
 من ناحية أخرل فإف 1.ا١ترف الطلب ذات للسلع بالنسبة كخاصة الفئات ىذه إستهبلؾ من يقلل إذ كاضحة، بصورة

السياسة الضريبية تؤثر على معدالت اإلدخار سواء بالنسبة لبلفراد أك ا١تؤسسات بسبب تأثَتىا ا١تباشر على إعادة توزيع 
مستول ا١تعيشة، نوع الضريبة، التنظيم الفٍت : الدخل بُت اإلستهبلؾ  كاإلدخار  كاليت ٗتضع بدكرىا لعوامل أخرل مثل

، فمثبل ٯتكن  تفسَت ضعف معدالت اإلدخار يف البلداف النامية  بًتاجع مستول  الدخل، كا١تيل إىل ...لؤلسعار الضريبية
كللسياسة الضريبة أثر مهم على تطور حركة اإلستثمار، كىيكل األنشطة كالقطاعات اليت يستهدفها القرار . 2اإلستهبلؾ
إف تأثَت الضريبة على متغَتات اإلستهبلؾ، اإلدخار كاإلستثمار، يؤدم بصورة تلقائية إىل التاثَت  على . اإلستثمارم

 الضريبة قد فرض فإف كذلك اإلستثمار، مث اإلدخار على يتوقف اإلنتاجية األمواؿ رؤكس اإلنتاج، خاصة كأف عرض
 كبالتايل التأثَت على  (تغَت بنية اإلنتاج  )الضرييب  العبء قليلة األخرل اإلنتاج فركع إىل اإلنتاج عناصر إنتقاؿ إىل يؤدم

 النشاط اإلقتصادم؛
يف حاؿ  كالثركات للدخوؿ توزيع الضريبية سوء ٯتكن اف ينتج عن السياسة : أثر السياسة الضريبية على توزيع الدخل - ب

 ا١تباشرة، بينما تساىم  غَت  إعتماد الضرائب حالة السيما يف كانت الفئات ذات الدخل ا١تنخفض ىي األكثر إستهدافا
التوزيع  التفاكت يف تقليص إىل يؤدم اليت تستهدؼ أصحاب الدخوؿ ا١ترتفعة، ٦تا التصاعدية، ا١تباشػرة كخاصة الضػرائب

شريطة اإللتزاـ با١تعدالت الضريبية ا١تثلى كاليت ال تؤثر على أىداؼ التنمية اإلقتصادية، كما يرتبط أثر السياسة الضريبة 
 منها تستفيد ٖتويلية نفقات على توزيع الدخل بتوجهات ٗتصيص كإنفاؽ ىذه الضريبة، فمثبل إذا ما أنفقت يف صورة

فإف ذلك يعزز ٖتقق اآلثار التوزيعية اليت توفرىا  الضرييب، اإلقتطاع ٖتملت اليت من تلك أكثر اقتصاديان، الضعيفة الفئات
 .النفقات التحويلية لتقليص التفاكت كدعم الفئات الفقَتة كا٢تشة

        عموما تعترب السياسة الضريبة إىل جاين السياسة اإلنفاقية ذات أ٫تية بالغة يف ٖتفيز النمو الطويل األجل عرب  
التأثَت على  ٤تددات النمو، لعل أ٫تها  ىذه احملددات ىو اإلستثمار يف تراكم رأس ا١تاؿ البشرم، كدعم البحث كالتطوير 

التكنولوجي، كيعتمد تفعيل دكر السياسة الضريبية لتحفيز النمو اإلقتصادم على مدل سبلمة تصميم ىذه السياسة 
، ...لتنشيط حركة اإلستثمار ضمن القطاعات ا١تستهدفة، كتوازف التوزيع اٞتغرايف، كٗتصيص ا١توارد ا١تتاحة بصرة مثلى

دكف اغفاؿ تكامل ىذه السياسة مع السياسات اإلقتصادية الكلية األخرل، لتقليص مواطن ا١تزاٛتة كالتعارض يف سبيل 
 .  ٖتقيق األىداؼ اإلقتصادية اإلجتماعية كالسياسة ا١تسطرة

 
 

                                                           
 .(بتصرؼ ) .268: ، ص 2008 ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية اٞتزائر، النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة للدكلة، :اقتصاديات المالية العامو٤ترزم ٤تمد عباس، - 1
 124:  صمرجع سابق،٤تمد طاقة،ىدل العزاكم،- 2
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  الموازنة العامة -1-2-3
ٕتسد األداة األساسية ا١تنفذة للسياسة  ا١تالية، ذلك أهنا مل تعد ٘تثل  ٣ترد ٣تموعة من تقديرات اإليرادات كأكجو        

اإلنفاؽ ا١تتوقعة خبلؿ سنة مالية  مقبلة، كإ٪تا أصبحت ٔتثابة الربنامج السنوم لتحقيق أىداؼ ا٠تطة ا١تصممة إلرساء 
 .1التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية  يف حدكد السياسة ا١تالية ا١تصممة يف كل سنة مالية

  2:يلي ا١تالية اليت تعوؿ على ٖتقيقها من خبلؿ أدكاهتا ا١تستعرضة، فتتمثل فيما السياسة أما أىم أىداؼ         
 ضبط القدرة على خبلؿ من كذلك كإستدامتو، اإلقتصادم اإلستقرار ٖتقيق يف أساسيي عامل ا١تالية تعد السياسة - أ

 الضريبية السياسة خبلؿ من ٢تا ا١تتاحة األدكات بفضل كىذا أخرل، جهة من كالبطالة جهة، من التضخم معدالت
 العاـ؛ القرض سياسة إىل باإلضافة العاـ اإلنفاؽ  كسياسة

 ا١تعيشة ١تستول العوامل احملددة من أىم اإلنتاجية ا١توارد ككافة الكامل للعمالة،  يعد التوظيف:الكاملة ٖتقيق العمالة - ب
 دكر كيقتصر الوطٍت، لئلقتصاد احملركة العوامل كأحد ا٠تاصة اإلستثمارات كدكر أ٫تية تربز كىنا ا١تتقدمة، اجملتمعات يف

 اليد توظيف الثركة، خلق أجل من كذلك كترقيتو، ا٠تاص اإلستثمار إلزدىار ا١تواتية البيئة هتيئة على ا١تالية السياسة
 اجملتمع؛ أفراد معيشة مستول رفع ا١تسا٫تة كاحملصلة النهائية  العاطلة، ا١توارد كتشغيل العاملة،

 أداة أصبحت إذ اٟتديثة ا١تالية يف كمتعددة ىامة كظائف تلعب الضريبة أصبحت لقد: اإلقتصادية التنمية ٖتقيق - ت
 اإلجتماعي اجملاؿ يف اإلقتصادية، أما السياسة مع كتتكامل اإلقتصادم، النشاط يف اٟتكومة خبل٢تا من تتحكم رئيسية
 اإلنفاؽ يساىم كما .كاإلجتماعية اإلقتصادية التنمية كتشجيع اإلجتماعية، العدالة لتحقيق فعالة أداة الضريبة فتمثل
 ظل يف األساس كىي ا١تتدخلة الدكلة ظل يف التقليدية للمالية القدٯتة الوظيفة كىي اإلقتصادية التنمية ٘تويل يف العاـ

 الكربل؛ كالنشاطات الربامج
كىي ٘تثل عملية توزيع ا١توارد ا١تادية كالبشرية ا١تتاحة يف الدكلة بُت :  ٖتسُت عملية ٗتصيص ا١توارد اإلقتصادية ا١تتاحة - ث

األغراض أك اٟتاجات أك النشاطات ا١تختلفة، هبدؼ ٖتقيق أعلى مستول ٦تكن من الرفاىية لؤلفراد كاجملتمع، كتشمل 
ىذه العملية ٗتصيص ا١توارد بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص، ككذلك التخصيص بُت سلع اإلنتاج كاإلستهبلؾ، كالتخصيص 

 ؛3بُت اإلستهبلؾ العاـ كا٠تاص، كالتخصيص بُت ا٠تدمات العامة كا٠تاصة
شريطة )تؤدم السياسة ا١تالية إىل تغيَت ٪تط توزيع الدخل لصاٌف الفئات ذات الدخل ا١تنخفض : إعادة توزيع الدخل - ج

كذلك عرب توجيو السياسة الضريبية كالسياسة اإلنفاقية كيتوقف ىذا  (سيادة نظاـ ضريب عادؿ كٗتصيص أمثل للنفقات
التغيَت على حجم كمكونات ا١تيزانية العامة، حيث أف اإلنفاؽ اٟتكومي ضمن شق اإلنفاؽ اإلستهبلكي يؤدم إلعادة 
توزيع الدخل ٨تو الطبقات الفقَتة اليت ستتمتع ٔتعظم ا٠تدمات ا١تقدمة كاليت يتم ٘تويلها باقتطاع جزء متزايد من دخوؿ 

 (٥تصص لكوين رؤكس األمواؿ العينية يف الدكلة  )الطبقات الغنية بواسطة الضرائب التصاعدية، أما اإلنفاؽ اإلستثمارم 
                                                           

 .303: ص٤تمود ٝتَت طوبار، مرجع سابق، -  1
 .7:، ص2004، الطبعة األكىل، دار النهضة العربية، القاىرة، اإلتجاىات الحديثة في العبلقة بين السياسة المالية كالنقدية مع إشارة إلى مصرسيد عطية عبد الواحد، -   2
 .266:  ص  2012، األردف- ، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر كالتوزيع،  عمافالتحليل اإلقتصادم الجزئي كالكلي: المفاىيم كالنظم اإلقتصادية الحديثة عبد الفتاح النسور، إياد-  3
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فيساىم يف إعادة توزيع الدخل لصاٌف الطبقات الفقَتة من خبلؿ ٘تويل اإلستثمارات اٟتكومية اليت تستهدؼ زيادة 
 .1ا١تشاريع اإلستثمارية  التوسع يف إستيعاب اليد العاملة

  : 2        عموما  تتلخص أىداؼ السياسة ا١تالية يف  ٖتقيق ٣تموعة من التوازنات
عرب تدبَت موارد الدكلة بصورة جيدة مع مراعاة مقتضيات ىدؼ اإلستقرار، كالظركؼ ا١تبلئمة لئلنتاج : التوازف ا١تايل - أ

 األمثل، كالعدالة  اإلجتماعية؛
 الوصوؿ إىل حجم اإلنتاج األمثل من خبلؿ إستغبلؿ إمكانات اجملتمع؛:  التوازف اإلقتصادم - ب
ضماف كصوؿ اجملتمع إىل أعلي مستول ٦تكن من الرفاىية يف حدكد اإلمكانات كما تقتضيو : التوازف اإلجتماعي - ت

 العدالة اإلجتماعية؛
أم التوازف بُت ٣تموعة اإلنفاؽ اٟتكومي، كبُت الناتج القومي باألسعار الثابتة يف مستول يسمح :  التوازف العاـ - ث

 .بتشغيل  ٚتيع العناصر  ا١تتاحة
        بالنظر إىل التشابك كالتأثَت ا١تتبادؿ بُت ٥تتلف الظواىر ا١تالية كالظواىر اإلقتصادية،  فإف فعالية السياسة ا١تالية يف 
ٖتقيق أىدافها ٮتصع لعدة عوامل، كلعل أ٫تا، العوامل السياسية اليت ٗتلق تأثَتا متبادال بينها كبُت السياسة ا١تالية، ذلك 

أف اإلقتطاع العاـ من الدخل الوطٍت كٖتديد ىيكل ىذا اإلقتطاع كتوزيعو كإستخداماتو يًتتب عليو نتائج ىامة من الناحية 
كما أف  (كتأثَت سياسة اإلنفاؽ على اإلستقرار اإلجتماعي، كبالتايل الرضا ٔتجهودات الطبقة السياسة )السياسية 

السياسة الضريبة كسياسة اإلنفاؽ العاـ ٗتضع العتبارات سياسية، حيث أف السلطة اٟتاكمة أك النظاـ السياسي السائد 
 خاصة بالنسبة لبلقتصاديات –يشكل عنصرا أساسيا يف التوجيو ا١تايل للدكلة لتحقيق أىداؼ اقتصادية كاجتماعية 

كذلك  فإف فالية سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي كأحد أىم أدكات السياسة -  الريعية يف إطار ما يسمى بإدارة الريع السياسي
ا١تالية مرتبط بنمط التمويل، ففي اإلقتصاديات الريعية على سبيل ا١تثاؿ تتحدد إستدامة سياسة اإلنفاؽ اٟتكـو باستمرارية 

كما أف فعالية السياسة الضريية ... اإليرادات النفطية، ككذلك مدل كفاءة اٞتهاز اإلنتاجي كمستول الطلب الكلي
السياسي القائم إلرساء اٟتوكمة الرشيدة، ككذلك باألبعاد السوسيو اقتصادية -مرتبط ٔتدل التحوؿ يف النظاـ اإلقتصادم

 .كالسوسيو ثقافية  لبلقتصاد
 السياسة النقدية، أىدافها كدكرىا في اإلقتصاد -2
       بدأ اإلىتماـ بالسياسة النقدية خبلؿ القرف التاسع عشر، كقد زاد ىذا اإلىتماـ خبلؿ الفًتات الراىنة نسبة ١تا  

تشهده الساحة اإلقتصادية من تطورات، فالسياسة النقدية ٘تثل أحد أىم السياسات ضمن ىيكل السياسات 
اإلقتصادية، بالنظر إىل الدكر احملورم الذم تلعبو يف ٖتقيق اإلستقرار كالتنمية، من خبلؿ ما تتضمنو من تأثَت على 

                                                           
.  250 – 249: ص- ص،2004مصر، - ، دكف  طبعة،  دار اٞتامعة اٞتديدة،  اإلسكندريةالمالية العامة: أصوؿ اإلقتصاد  العاـ  ٣تدم  شهاب، -  1
 .326: ، ص2013 األردف، – الطبعة الثانية، دار ا١تيسرة،  عماف مبادئ علم اإلقتصاد،٤تمود حسُت الوادم، إبراىيم ٤تمد خريس، نضاؿ علي عباس، -     
 .427- 426: ص– مرجع سابق، ص ، 2003عبد اٟتميد عبد ا١تطلب، -   2
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كٯتكن التعرض ألىم ما جاء يف األدبيات ، ...معدالت النمو اإلقتصادم، مستول اإلنتاج، التشغيل كتوزيع الثركة
: اإلقتصادية حوؿ السياسة النقدية من خبلؿ احملاكر ا١توالية

 عبر مدارس الفكر اإلقتصادم السياسة النقدية كتطور مضمونها -2-1
        أثبتت األدبيات اإلقتصادية، كاألدلة التجريبية أ٫تية السياسة النقدية، نظرا لدكرىا البارز يف توجيو اإلقتصاد 

لتحقيق أىداؼ التنمية اإلقتصادية، كاإلجتماعية، السيما يف ظل فعالية إدارهتا، كتكييفها حملاكاة ا١تعطيات كا١تتطلبات 
الزمانية كا١تكانية لبلقتصاد ٤تل التطبيق، ذلك أنو، كإف تولتها البنوؾ ا١تركزية، كمؤسسات اإلصدار بشكل مبدئي، إال أهنا 

كسيتم فيما يلي اإل١تاـ بأىم . تبقى أحد السياسات اإلقتصادية ذات الوزف النسيب ا٢تاـ يف إطار السياسات العامة للدكلة
 .ا١تفاىيم ا١ترتبطة بالسياسة النقدية كالطركحات ا١تختلفة ٢تا ضمن أبرز مدارس الفكر اإلقتصادم

السياسة النقدية   مفهـو - 2-1-1
        قبل التطرؽ ١تفهـو السياسة النقدية، البد من التعريج ١تعاٞتة مفهـو النظرية النقدية اليت تدرس العوامل ا١تؤثرة يف 
قيمة النقود كبالتايل ا١تستول العاـ لؤلسعار، من خبلؿ التحكم يف عرض النقود كأثره على حجم النشاط اإلقتصادم   

أم دراسة  ما إذا كاف للنقود دكر يف السياسة النقدية، كبالتايل إمكانية إستخدامها لتحقيق أىداؼ السياسة اإلقتصادية 
أـ أهنا حيادية فبل يؤثر تغيَتىا إال يف ا١تستول العاـ لؤلسعار، كالنظرية النقدية هتتم يف عمومها بتحليل العبلقات اليت تقـو 

، حيث تنظر يف ا١تشكلة اإلقتصادية نظرة علمية ٣تردة 1بُت ٣تموعة من ا١تتغَتات النقدية على مستول اإلقتصاد القومي
كيف ظركؼ معينة، فتوصي ٔتا ينبغي أف يكوف عليو  النظاـ اإلقتصادم أما السياسة  النقدية فهي تبحث  فيما ٬تب أف 

يتخذ من  إجراءات كتدابَت  هبدؼ حل ا١تشكلة القائمة، بكل ظركفها كمبلبساهتا، كبذؿ  كل اٞتهود للنجاح يف التوفيق  
يف  حدكد اإلمكانات ا١تتاحة، بُت ما ينبغي أف يكوف كما ٬تب أف يعمل، أم النجاح يف التوفيق بُت ما توصي بو النظرية 

كقد اتسعت السياسة النقدية لعدة تعاريف تبعا الٕتاه النظرية اإلقتصادية الكلية . 2النقدية كما تنفذه السياسة النقدية
٣تموعة من :" ا١ترجحة يف التطبيق، إال أف ىذا ال ٯتنع من اتفاؽ ٥تتلف الطركحات ا١تتعلقة بالسياسة النقدية على أهنا

 كما 3".األدكات اليت يستعملها اٞتهاز ا١تصريف، أك السلطات النقدية من أجل التحكم يف عرض النقد كمستول الفائدة
أجل  من ما، بلد يف النقدية السلطات تنتهجو الذم الدليل أك ا١تثلى، اإلسًتاتيجية: "عرفت السياسة النقدية على أهنا

 القومي الناتج زيادة عن طريق ا١تتوازف الذايت النمو ٖتقيق ٨تو القومية اإلقتصادية الوحدات مسار توجيو يف الفعالة ا١تشاركة
 كا٠تدمات السلع أسعار ) احمللية النسيب لؤلسعار اإلستقرار من حالة إىل الوصوؿ للدكلة يضمن الذم ا١تناسب بالقدر
 الضغط تفادم يتم حىت لبلقتصاد ا١تناسبة السيولة توفَت إطار طبعا يف كذلك( الوطنية العملة صرؼ كأسعار الفوائد أسعار
إليها  تلجأ أف ٯتكن اليت كاإلجراءات القوانُت، التنظيمات ىنا ٔتجموع كيتعلق األمر للدكلة، النقدية األرصدة على

 كمركنة العمبلت، صرؼ سعر األجنيب، بالنقد التعامل النقدية، الكتلة تنظيم ضماف قصد النقدية إلستخدامها السلطات

                                                           
 .95 :ص ،2002 /2001، دكف طبعة،مصر، اقتصاديات النقود كالبنوؾ حسُت، ٤تمود كجدم - 1
 .112 :ص، 2004 كالتوزيع، كالنشر للدراسات اٞتامعية  الطبعة الثانية، ا١تؤسسة ،كالبنوؾ النقود في السياسي اإلقتصاد  حسوف، ٝتَت  -2
 .307:  ص2007األردف، –  دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف ، الطبعة العربيةاألساس في علم اإلقتصاد،٤تمود الوادم، إبراىيم  خريس، نصاؿ اٟتوارم، ضرار  العتييب،  -  3
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 كعرفت السياسة 1".األجنبية العمبلت من الدكلة كموارد احمللية ا١تدخرات على احملافظة ككذلك اإلنتاجي، أداء اٞتهاز
 أسعار الفائدة، هبدؼ التأثَت على أكٚتلة من القرارات اليت يتم عن طريقها تعديل كمية النقود : " النقدية أيضا على أهنا

  2."ا١تستول العاـ لؤلسعار كالدخل الوطٍت التوازين
أحد أىم أقساـ السياسة اإلقتصادية، اليت تعتمدىا السلطة النقدية :         عليو ٯتكن تعريف السياسة النقدية على أهنا

من خبلؿ التأثَت يف حجم ا١تعركض النقدم كاإلئتماف، تبعا ١تا يبلءـ ظركؼ اإلقتصاد بغية ٖتقيق اإلستقرار الكفيل 
 كما ٯتكن أف .بإرساء مقومات توجيهو ٨تو ٖتقيق أىداؼ السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة

 األحكاـ ا١تتعلقة بالنقد كسياسة اإلئتماف  كمشكلة الدين العاـ كا١تركز ة٣تموع٩تلص إىل أف السياسة النقدية  ٘تثل 
زائدة أك اؿسيولة اؿ امتصاصالنقدم للدكلة، فهي ٕتسد أحد صور تدخل الدكلة يف النشاط اإلقتصادم، عرب ميكانيـز 

ضخ تيار نقدم جديد، من خبلؿ التأثَت يف  كمية النقود أك كمية كسائل الدفع ٔتا يوائم الظركؼ اإلقتصادية القائمة 
 .كذلك بغية ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ اإلقتصادية خبلؿ فًتة زمنية معينة

 السياسة النقدية من منظور أبرز مدارس الفكر اإلقتصادم  -2-1-2
        إعتربت السياسة النقدية ٔتثابة األداة اإلسًتاتيجية لتوجيو اإلقتصاد ٨تو ٖتقيق أىدافو، كعليو مت إعتمادىا  

كاليت  1929كخارطة للتنمية إىل غاية ثبلثينيات القرف ا١تاضي اليت شهد خبل٢تا اإلقتصاد العا١تي أزمة الكساد الكبَت 
مهدت لظهور ما يعرؼ بالنظرية الكينزية، اليت تنادم بضركرة تدخل الدكلة يف النشاط اإلقتصادم كتنصيب السياسة 
ا١تالية على رأس السياسات اإلقتصادية الكلية لتوجيو اإلقتصاد باعتبارىا األكثر فعالية يف حُت مت هتمش دكر السياسة 

رفضت ما جاء بو الطرح الكينزم لتؤكد على أ٫تية إدارة  (ميلتوف فريدماف )النقدية، إال أف النظرية النقدية  اٟتديثة 
السياسة النقدية لتوجيو اإلقتصاد، كيف ظل توايل الدراسات اإلقتصادية بُت مؤيد للسياسة النقدية كآخر للسياسة ا١تالية 

من خبلؿ الدعوة إىل إ٬تاد .  أكد على أ٫تية  كل من السياستُت ا١تالية كالنقدية'  كالًت ىللر'ظهر فريق اقتصادم يقوده 
 ٔتا ٭تقق ،اجملاؿ األمثل للمزج بُت ىاتُت السياستُت إىل جانب السياسات األخرل ا١تكونة ٢تيكل السياسات اإلقتصادية

كٯتكن التطرؽ ألىم ما تبنتو ا١تدارس الفكرية اإلقتصادية حوؿ الدكر الذم تلعبة . كبفعالية األىداؼ الكربل ا١ترجوة
السياسة النقدية يف النشاط اإلقتصادية، أم مدل فعاليتها يف التأثَت على النشاط اإلقتصادم لتحقيق األىداؼ ا١تسطرة 

 : من خبلؿ ما يلي
السياسة النقدية يف الفكر الكبلسيكي   : أكال

         تبعا للتحليل الكبلسيكي أك ما يعرؼ بالنظرية الكمية للنقود القائمة على مبدأين أساسيُت، ك٫تا ا١تركنة التامة 
لؤلجور كاألسعار كحياد النقد، فمستول اإلنتاج يتحدد بعوامل حقيقية تتمثل يف ا١تقدار ا١تتوفر من كسائل اإلنتاج 

اٟتقيقية، كاستنادا إىل قانوف سام لؤلسواؽ فإف كل عرض ٮتلق الطلب ا١تسأكم لو ٘تاما، كعليو فإف اجملتمع يكوف يف 

                                                           
 .39: ، ص2000 مصر،- ، مؤسسة شباب اٞتامعة، اإلسكندريةالسياسات النقدية كالبعد الدكلي لليوركاأٛتد فريد مصطفى، سهَت ٤تمد السيد حسن، -  1

2
  - Alexis Jacquemin  et  Autres, Fondement  d’économie politique , Boeck université , Bruxelles, 2001,  P : 430. 
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، كبالتايل عدـ كجود تأثَتات نقدية بُت القطاعُت النقدم كاٟتقيقي جراء 1حالة توظيف كامل حيث ال فائض كال بطالة
كعليو فإف أ٫تية  السياسة النقدية تتجسد من خبلؿ تأثَتىا كقدرهتا على التحكم يف .  تغَت كمية النقود يف ا١تدل القصَت

كفيما كمية النقود ا١تعركضة، كبالتايل التأثَت على ا١تستول العاـ لؤلسعار، كذلك بغية اٟتفاظ على اإلستقرار النقدم، 
ٮتص الدكر التنموم للسياسة النقدية يف التحليل النقدم فإنو يؤكد على الدكر الذم يلعبو سعر الفائدة يف التأثَت على 

معدؿ اإلدخار، حيث تضمن فعالية سعر الفائدة أف تيوجَّو كل اإلدخارات الوطنية إىل اإلستثمار، خاصة إذا إعترب 
كأكدت النظرية . اإلدخار ٔتثابة العامل الرئيسي يف عملية النمو، ذلك أنو ا١تصدر األساسي لتمويل الًتاكم الرأٝتايل

النقدية على أ٫تية أف يواكب عملية الزيادة يف اإلدخار زيادة يف العرض النقدم بالقدر ا١تبلئم للزيادة يف عرض الناتج 
كعليو فإف توجيو اإلقتصاد ٨تو الٌنمو يعتمد بصورة أسياسية على السياسة النقدية دكف اإلىتماـ مطلقا . اٟتقيقي

بالسياسة ا١تالية، فالسياسة النقدية لوحدىا كفيلة ٔتعاٞتة اإلختبلالت خاصة يف فًتات الركود اإلقتصادم من خبلؿ 
الٌلجوء إىل زيادة كمية النقود ٦تا ٭تسن مستويات األسعار، كيعمل على تنشيط الوضع اإلقتصادم، أما أثناء فًتات 

التضخم، فيتم الٌلجوء إىل التقليل من كمية النقود ا١تعركضة مقابل حجم اإلنتاج ا١توجود، كبالتايل الضغط على ا١تستول 
احتلت السياسة النقدية موقع الصدارة ضمن ىيكل السياسات اإلقتصادية  كعليو فقد .2العاـ لؤلسعار ٨تو اإل٩تفاض

اليت ييعوَّؿ عليها يف ٖتقيق التنمية اإلقتصادية يف إطار ٭تاكي ما صاغو الكبلسيك ضمن النظَتة الكمية للنقود، كما 
 . ٗتضع لو من افًتاضات

كانت ٔتثابة اٟتجة على عدـ صحة األسس اليت يقـو عليها الفكر الكبلسيكي السيما  1933 – 1929   األزمة العا١تية 
فيما يتعلق بتحقق التوازف عند مستول التشغيل الكامل، كبذلك ٖتوؿ اإلىتماـ عن العوامل الكمية اليت تدخل يف ٖتديد 
مستول األسعار إىل العوامل اليت تتداخل يف ٖتديد مستول التشغيل كاإلنتاج، أم ٖتوؿ التفكَت اإلقتصادم عن اإلىتماـ 

بكمية ا١تعركض النقدم إىل اإلىتماـ بالعوامل ا١تتصلة بانسياب تيار الدخل كاإلنفاؽ كبذلك حل التحليل النقدم 
اٟتديث ٤تل التحليل النقدم التقليدم كمحور لدراسة  الظواىر النقدية، يقربو من الواقع ٖترره من قانوف سام لؤلسواؽ 
كيبعده عنو افًتاض بقاء العوامل األخرل على حا٢تا يف كثَت من أجزائو كإدماجو ١تختلف العوامل اليت يتألف منها يف قيم 

كبالنظر إىل ٖتوؿ . دكف اعتبار للقيم اٞتزئية اليت يتألف منها (الدخل، اإلستهبلؾ، اإلدخار، اإلستثمار )كلية جامعة 
اإلىتماـ بقيمة النقود إىل اإلىتماـ ٔتستول اإلنتاج كالتشغيل، فقد كاف ىناؾ تغيَت مقابل يف ىيكل السياسة اإلقتصادية 
حيث زاد اإلىتماـ بالسياسة ا١تالية، يف حُت مل يعد للسياسة النقدية سول دكر تبعي من خبلؿ التأثَت غَت ا١تباشر على 

كسيتم التفصيل يف . 3سلوؾ النقود للتأثَت على مستول النشاط اإلقتصادم كٖتقيق األىداؼ النهائية للسياسة اإلقتصادية
ما تطرؽ لو كينز حوؿ السياسة النقدية يف إطار ٖتليل قائم على  النقد الفاعل كآليات التزاكج بُت اإلقتصاد اٟتقيقي 

                                                           
 .100: ص، 2004، مصر-  ، الطبعة األكىل، دار الفجر للنشر كالتوزيع، القاىرةالمفاىيم ككالقواعد كالمراحل كاإلتجاىات الحديثة: أساسيات الموازنة العامة للدكلةٚتاؿ لعمارة، -  1

. 242- 239: ص- سعيد سامي اٟتبلؽ، ٤تمد ٤تمود العجلوين، مرجع سابق، ص-   2
 .69،  67: ٤تمد ضيف اهلل القطابرم، مرجع سابق، ص، ص   - 

3
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كاإلقتصاد  النقدم كاإلٯتاف بالدكر الذم ٯتكن أف يلعبو النقد يف إطار سياسة اقتصادية كلية يكوف للدكلة فيها مركز 
 . ا١توجو كا١تتدخل يف اٟتياة اإلقتصادية من خبلؿ العنصر ا١توايل

السياسة النقدية يف الفكر الكينزم : ثانيا
         إعترب كينز أف للسياسة النقدية أ٫تية بالغة يف ٖتقيق اإلستقرار اإلقتصادم كتقليص حدة التقلبات اإلقتصادية 

فراد Hباإلبقاء على مستويات اإلنفاؽ الكلي البلزمة لتحقيق اٟتد األقصى من التشغيل، ذلك أف قرارات اإلنفاؽ لل
كا١تشاريع ال تتأثر ٔتستويات الدخل فقط، كإ٪تا ٔتا ىو متاح من النقود اٟتاضرة كاألصوؿ السائلة كحجم اإلئتماف ا١تصريف 

كما أقر التحليل الكينزم اف للسياسة النقدية تأثَتا مباشرا على مستول سعر الفائدة، كبالتايل على . ككلفة اٟتصوؿ عليو
قرارات كمستويات اإلستثمار، ككذلك على حجم التشغيل كاإلنتاج كالدخل القومي  كيعتمد ىذا التأثَت على سعر 

كتقر النظرية الكينزية أيضا أف زيادة عرض النقود سوؼ تؤدم إىل إ٩تفاض  (دالة التفضيل النقدم كمدل ثباهتا )الفائدة 
سعر الفائدة  بنسبة  تعتمد على مركنة منحٌت التفضيل النقدم  كيقل إ٩تفاض سعر الفائدة تدر٬تيا كلما تزايدت مركنة 

أما إذا كاف منحٌت تفضيل النقد تاـ ا١تركنة، فإف ذلك يؤدم إىل غياب فعالية السياسة النقدية يف . الطلب على النقود
التأثَت على سعر الفائدة، ألف تفضيل السيولة  يكوف غَت ٤تدكد لدل األفراد خاصة أثناء فًتات الكساد اإلقتصادم 

كبشكل عاـ فإف فعالية السياسة النقدية تعتمد على اإل٨تدار النسيب .  1(أطلق كينز على ىذه الظاىرة مصيدة السيولة )
  .IS شديد اإل٨تدار، كمنحٌت  LM حيث تكوف السياسة النقدية أكثر فعالية عندما يكوف منحٌت ،LM ك١ISتنحنيي 

  (الفكر النيوكبلسيكي )السياسة النقدية  من خبلؿ مدرشة شيكاغو : ثالثا
        أقر النقديوف بزعامة اإلقتصادم األمريكي ميلتوف فريدماف بفعالية كأ٫تية  السياسة النقدية، يف حُت إعتربكا أف 

السياسة ا١تالية تؤدم ألثار توزيعية بُت القطاع العاـ كا٠تاص، نظرا ألف زيادة النفقات العامة يصاحبها غالبا إ٩تفاض يف 
كينطلق فريدماف من فرض استقرار الطلب على النقود يف األجل ا١تتوسط كالطويل، األمر . 2الطلب ا٠تاص بنفس ا١تستول

الذم ٬تعل السياسة النقدية أكثر فعالية يف اٟتفاظ على معدؿ ٪تو منتظم للكتلة النقدية يف الفًتة الطويلة ٔتا يتبلءـ مع 
كبالتايل فإف منطق الكينزيُت حوؿ دعم الطلب ىو منطق غَت صائب من كجهة نظر . 3٪تو اقتصادم غَت تضخمي

كما يرل النقديوف بأف الكنزيُت . النقديُت، حيث أف احملصلة النهائية لزيادة الطلب ىي إرتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار
عجزكا عن تصور كضعية الكساد التضخمي اليت تتزامن فيها ظاىرتاين البطالة كالتضخم،  حيث يرل  الكنزيُت  أهنما 

بل إعتربت كضعية الكساد التضخمي كمحصلة للسياسة الكنزية، كبذلك انتقد . ظاىرتاف تسَتاف يف إتاىُت متعاكسُت
منحٌت فيليبس، حيث أف ىذا األخَت يأخذ شكل خط يف ا١تدل الطويل ٯتثل  ا١تعدؿ الطبيعي للبطالة، كىو ذلك ا١تعدؿ 

 .4الذم ال ٯتكن خفضو حىت من خبلؿ سياسة نقدية نشطة

                                                           
 .244-243: ص- سعيد سامي اٟتبلؽ، ٤تمد ٤تمود العجلوين، مرجع سابق، ص-   1
 .90:  ص 2010 الطبعة األكىل، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، (دراسة  مقارنة )استقبللية البنوؾ المركزية كدكرىا في فعالية السياسة النقدية في الدكؿ العربية سهاـ ٤تمد السويدم، - 2

 .39: ، ص1999، ٣تلة جامعة دمشق، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ، التطورات الحديثة للنظرية كالسياسة النقدية، مفهـو النقد كالطلب عليوموفق السيد حسن، -  3
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  (الكبلسيك اٞتدد )السياسة النقدية يف إطار مدرسة التوقعات الرشيدة : رابعا 

 ,Barroك ,Sargent  كأدخلها حيز التنفيذ كل من Muth       ظهرت ىذه ا١تدرسة أك الفرضية على يد اإلقتصادم 

Walas, Lucs كاستند فكر ىذه ا١تدرسة على اٞتمع بُت فرضية التوقعات الرشيدة، كمنهج النقديُت يف ٖتليل كاستعراض ،
إىل تقسيم التوقعات إىل نوعُت أساسيُت  Muthأثار السياسات اإلقتصادية على  ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية،  كقد إٕتو 

كالتنبؤ ٔتعدالت )التوقعات ا١تعدلة اليت تبٌت على فرضية إمكانية التنبؤ بسلوؾ ا١تتغَتات اإلقتصادية يف ا١تستقبل : ك٫تا
 بأهنا Muthأما التوقعات الرشيدة فيقر . ذلك أف سلوكها كإتاىها يف ا١تستقبل ىو تطور لسلوكها يف ا١تاضي (التضخم

تصف توقعات الوحدات اإلقتصادية يف اٟتالة اليت تتطابق فيها القيم الفعلية للمغَتات اإلقتصادية يف ا١تستقبل مع القيم 
كفيما يتعلق  بأراء الكبلسيك اٞتدد حوؿ السياسة النقدية ٧تد أنو بافًتاض ا١تركنة الكاملة . ا١تتوقعة ٢تذه ا١تتغَتات

لؤلسعار كاألجور، باإلضافة إىل فرضية التوقعات الرشيدة، ٫تا احملدداف األساسياف لتوضيح ما إذا كانت السياسة النقدية 
مؤثرة يف اإلقتصاد اٟتقيقي أـ ال، فإذا كانت السياسة النقدية متوقعة فلن يكوف ٢تا أم تأثَت على اإلقتصاد اٟتقيقي، أما 

إذا كانت غَت متوقعة  فسيكوف تأثَتىا على اإلقتصاد اٟتقيقي يف األجل القصَت فقط، كسيتبلشى يف األجل الطويل 
 .1لتصبح ىذه السياسة حيادية

 السياسة النقدية لدل الكنزيُت اٞتدد:  خامسا
 … James Tobin, John Taylor Richard Hicks:    تطور ىذا الفكر الكينزم على يد ٣تموعة من اإلقتصاديُت

خبلؿ عقد ا٠تمسينات كحىت أكاخر السبعينات من القرف العشرين، يقـو على مرتكزات مهمة لعل أ٫تها ٚتود األسعار 
كاألجور يف صورهتا اإلٝتية، نظرا لوجود أكضاع احتكارية، باإلضافة إىل ما يسمى بالعقود  الضمنية يف األسواؽ، كعلى 
عكس ٦تا تبناه الكبلسيك اٞتدد، ٧تد أف  الكينزيُت اٞتدد يركف باف السياسة النقدية  ٯتتد تأثَتىا إىل اٞتانب اٟتقيقي 
لبلقتصاد يف األجل الطويل، كليس القصَت فقط، كسواء كانت ىذه السياسة متوقعة أـ غَت متوقعة من قبل الوحدات 

 . 2اإلقتصادية
 السياسة النقدية يف إطار اقتصاديات جانب العرض:  سادسا

       تعترب ىذه ا١تدرسة اليت ظهرت يف أكاخر السبعينات من القرف العشرين، أف  السياسات اإلقتصادية ا١توجهة للتأثَت 
يفضلوف السياسات )يف ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية عرب ٖتريك الطلب الكلي أك من خبلؿ السياسات النقدية التقييدية 

بضركرة (  أرثر الفر، كريج ركبرتسوف، نورماف تيور) أصبحت غَت ناجحة، حيث يقر ركاد ىذه ا١تدرسة  (النقدية التوسعية
عدـ مواجهة ٥تاطر التضخم كالبطالة بسياسة نقدية تقييدية، كإعتربكا أف  العرض من السلع كا٠تدمات ٯتثل أىم العوامل 
احملددة للنمو اإلقتصادم، كذلك على عكس ما ذىب إليو الكينزيوف، إذ تعاًف حاالت الركود النإتة عن تراجع الطلب 

                                                           
 – 127: ص- ، ص2014 مصر، –،  الطبعة األكىل،  ا١تكتب العريب للمعارؼ، القاىرة العبلقة التبادلية بين معدالت الدكلرة كفعالية السياسة النقديةأٛتد رمزم ٤تمد عبد العاؿ، -  1
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اإلستهبلكي من خبلؿ التدخل اٟتكومي عرب حوافز ضريبية كنقدية لدعم ا١تنتجُت يف توفَت السلع كا٠تدمات لدفع النمو 
 . 1اإلقتصادم

 أىداؼ السياسة النقدية   -2-2
        أقر ٚتلة من اإلقتصاديُت أف األىداؼ األساسية للسياسة النقدية يتم تصنيفها إىل أىداؼ داخلية كأىداؼ 

خارجية، فأما األىداؼ الداخلية فتتجسد يف السعي لتحقيق العمالة الكاملة، كزيادة الدخل اٟتقيقي عن طريق كفالة 
أما األىداؼ ا٠تارجية فتتجلى على كجو ا٠تصوص يف احملافظة . النمو اإلقتصادم، كإحكاـ الرقابة على التضخم النقدم

كعلى الرغم من أ٫تية  ىذه  ٖتقيق ىذه األىداؼ، إال أف ىذا ال ٯتنع كجود التناقض بُت . على القيمة ا٠تارجية للنقد
التناقض القائم بُت ىدؼ ٖتقيق العاملة كالكاملة كىدؼ مكافحة التضخم النقدم، ككذلك : بعض األىداؼ، مثل

التناقض بُت ىديف كفالة النمو اإلقتصادم كالرقابة على التضخم النقدم كٕتدر اإلشارة أيضا إىل التناقض بُت ا٢تدؼ 
الداخلي الرامي إىل ٖتقيق العاملة الكاملة كزيادة الدخل القومي اٟتقيقي، كا٢تدؼ ا٠تارجي ا١تتعلق باحملافظة على القيمة 

كٯتكن ٕتأكز أك ٗتفيف حدة ىذا التناقض من خبلؿ اللجوء إىل انتهاج السياسات النقدية األكثر . ا٠تارجية للنقد الوطٍت
مبلئمة للظركؼ اإلقتصادية القائمة من خبلؿ ٖتديد ٣تاؿ التطبيق كحدكده ككسائلو دكف ا٠تركج عن نص النظرية 

   .طار مشكلة  تطبيقية  تتجسد من خبلؿ اإلختيار للسياسة النقدية ا١تبلئمةإ، األمر الذم يضعنا ضمن النقدية
بالنظر إىل تعدد األىداؼ اليت تسعى السياسة النقدية لتحقيقها كتأثَتىا على جوانب ٥تتلفة، فإف  السلطة النقدية تعمد 

 . إىل كضع أكلويات لتحقيق ىذه األىداؼ من خبلؿ رسم إسًتاتيجية مبلئمة للسياسة النقدية
نظرية :          لقد استخدمت السلطة النقدية إسًتاتيجيات عديدة، حيث مت إعتماد إسًتاتيجيات غَت كاملة، مثل

كصوال إىل ما يعرؼ باإلسًتاتيجية اٟتديثة اليت تعتمد على . القرض التجارم، مبدأ اإلحتياطات اٟترة، أسعار الفائدة
إستخداـ األىداؼ األكلية، كالوسيطة لتحقيق األىداؼ النهائية إعتمادا على أدكات مبلئمة،  كتنصرؼ اإلسًتاتيجية 

اٟتديثة للسياسة النقدية إىل كضع ىدؼ يتمثل يف معدؿ ٪تو سنوم للكتلة النقدية، كبناءا على إٕتاه كدرجة الفرؽ بُت 
األىداؼ كالتقديرات يرفع السياسة أك ٮتفض معدؿ اجملاميع النقدية، كبالتايل التحكم يف معدؿ ٪تو عرض النقود، كيقـو 
البنك ا١تركزم بالتحكم يف معدؿ الفائدة على األرصدة النقدية لدل البنوؾ، كلكن ىذه اإلجراءات مل تؤدم دكرىا كمل 
تلق ٧تاحان كبَتان، ٦تا جعلها ٤تل إنتقادات عديدة، كذلك بسبب فقداف التحكم يف أسعار الفائدة كالسيطرة على عرض 

 : 2النقود كبالتايل مت تزكيدىا بإجراءات جديدة، أ٫تها
 توسيع ا٢تامش الذم يسمح فيو ١تعدؿ الفائدة  بالتقلب ضمنو؛ - أ

إستخداـ ٣تموع إحتياطات البنوؾ كهدؼ أكيل لضبط كمية النقود، كلذا مت الًتكيز على إحتياطات البنوؾ غَت  - ب
 .ا١تقًتضة كوسيط لضبط ٣تموع اإلحتياطات

                                                           
 .35: نزار كاضم ا٠تيكاين، حيدر يونس ا١توسوم، مرجع سابق، ص-  1
  ا١تراجع ا١تتخصصةإىل ٯتكن إالطبلع على مضموف النظرية النقدية عرب مدارس الفكر اإلقتصادم من خبلؿ الرجوع . 
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 تعترب األىداؼ األكلية ٔتثابة متغَتات تعتمد عليها السلطة النقدية للتأثَت على األىداؼ الوسيطة،  كتتمثل األىداؼ     
 : 1األكلية فيما يلي

كتتضمن القاعدة النقدية، ٣تموع إحتياطات البنوؾ، إحتياطات الودائع ا٠تاصة : ٣تمعات اإلحتياطات النقدية: أكال
أما القاعدة النقدية أك النقد ذم األثر القوم فتعرؼ على أهنا األصوؿ اليت ٯتكن إستخدامها . كاإلحتياطات غَت ا١تقًتضة

يف ا١تعامبلت، كتتكوف من زأكية إستخدامها من العملة يف التداكؿ كاإلحتياطي النقدم للمصارؼ التجارية، كالذم 
 ٘تثل فهي ا٠تاصة للودائع ا١تتوفرة اإلحتياطات أما .ينقسم بدكره إىل اإلحتياطي القانوين كاإلحتياطي اإلختيارم

  يف حُت أف.األخرل البنوؾ يف كالودائع اٟتكومة كدائع على اإلجبارية اإلحتياطات منها اإلٚتالية مطركحا اإلحتياطات
 .(ا١تخصومة القركض كمية ) اإلحتياطات اإلجبارية منها مطركحا اإلٚتالية اإلحتياطات تشمل ا١تقًتضة غَت اإلحتياطات

        كيعترب إعتماد القاعدة النقدية أك أم من ٣تاميع اإلحتياطي ا١تصرفية األخرل كهدؼ أكيل ٤تل نقاش كاسع بُت 
مؤيد كمعارض، حوؿ مدل قدرة السلطة النقدية يف التحكم بنمو العرض النقدم كهدؼ كسيط انطبلقا من أحد 

 .اجملاميع النقدية الذم مت اختياره كهدؼ أكيل
 سوؽ تشمل كل من اإلحتياطات اٟترة، معدؿ األرصدة ا١تصرفية، كأسعار الفائدة األخرل يف: ظركؼ سوؽ النقد: ثانيا
 يف البطيئة أك السريعة كمواقفهم ا١تقًتضُت قوية، كيقصد بظركؼ السوؽ قدرة رقابة عليها البنك ا١تركزم ٯتارس اليت النقد

 ىو البنكية فائدة األرصدة كسعر األخرل، اإلقراض كشركط الفائدة أسعار إ٩تفاض أك إرتفاع كمدل اإلئتماف معدؿ ٪تو
 كما مت إستخداـ أنواع ٥تتلفة من األرقاـ القياسية، كمن أىم .البنوؾ بُت قصَتة ١تدة ا١تقًتضة األرصدة على الفائدة سعر

 اإلحتياطات منها مطركحا ا١تركزم البنك لدم للبنوؾ الفائضة اإلحتياطات اٟترة، اليت ٘تثل اإلحتياطات األمثلة عنها ٧تد
 أذكف ا٠تزانة على الفائدة معدالت اإلقًتاض، باإلضافة إىل صايف كتسمى ا١تركزم، البنك من ىذه البنوؾ إقًتضتها اليت

. بينها فيما البنوؾ على قركض الفائدة كمعدؿ العمبلء أفضل على البنوؾ تفرضو الذم الفائدة كمعدؿ التجارية، كاألكراؽ
        أما األىداؼ الوسيطة للسياسة النقدية فهي ٣تموع ا١تتغَتات النقدية القابلة للمراقبة ٔتا ىو متاح من أدكات 

للسلطة النقدية، كما يفًتض كجود عبلقة مستقرة بينها كبُت األىداؼ النهائية، حيث يتم التأثَت فيها بضبطها كتنظيمها 
كتنقسم ا١تتغَتات الوسيطة أك .  2بغية ٖتقيق األىداؼ النهائية اليت ال ٯتكن للسلطة النقدية التأثَت فيها بصورة مباشرة

األىداؼ الوسيطة إىل قسمُت من ا١تتغَتات، كىي ا١تؤشرات، كاليت ٘تثل ٚتلة من ا١تتغَتات اليت تقع ٖتت تأثَت أدكات 
السياسة النقدية ٘تاما يف أقصر، كقت كبشكل مباشر، كتشَت ىذه ا١تتغَتات إىل إٕتاه كقوة  السياسة النقدية، أما القسم 

الثاين من األىداؼ الوسيطة فيعرؼ ٔتتغَتات ا٢تدؼ، كٗتتلف عن األىداؼ النهائية يف كوهنا ال ٘تثل الغاية النهائية 
كلكنها تقًتب منها، كمن األمثلة عليها السياسة النقدية  ا١تباشرة كاليت تستهدؼ النقود، أك السياسة النقدية غَت ا١تباشرة 

 : ، عموما فإف األىداؼ الوسيطة للسياسة النقدية تشمل ما يلي3كاليت تستهدؼ معدؿ التضخم
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تعترب معدالت أك أسعار الفائدة من أىم ٤تددات سلوؾ األفراد كا١تشركعات اإلقتصادية  : معدؿ أك سعر الفائدة: أكال
 كما أهنا ترتبط بصورة أساسية بنمو الكتلة النقدية،  لذا فهي ٘تثل أحد األىداؼ الوسيطة للسياسة النقدية، كعلى

 ٣تاال٘تقبولة كغَت كاسعة أك ىوامػش ضمن الفائػدة معدالت مستول تغَتات تكوف أف تعمل على أف السلطة النقدية
 ٯتكن الفائدة معدالت لتقلبات الواسع اجملاؿ ألف األسواؽ، يف للتوازف مقابل كسطي مستول نسبيا، أم أف تتحدد ضمن

 من متوالية أيضا حاالت عنها يتولد التوازف عدـ من متتالية عمليات كأف اإلقتصادم، اإلستقرار يف تذبذبا ٭تدث أف
على الرغم من سعي السلطة النقدية إىل اٗتاذ الوصوؿ إىل معدؿ فائدة ىدفا كسيطا للسياسة النقدية . 1كالركود التضخم

إال أف ىذا ا٢تدؼ يطرح مشاكل عديدة، فأسعار الفائدة تتضمن عنصر التوقعات التضخمية، كىو ما يعقد داللة أسعار 
يتبٌت الفكر الكينزم  تثبيت سعر الفائدة يف أدىن مستوياتو، كعلى العكس من ذلك ٧تد أف النقديُت  )الفائدة اٟتقيقية 

كيفقدىا أ٫تيتها  (2يهتموف بكمية النقود كيعتربكف أف ٖتديد معدؿ الفائدة عند مستواه اٟتقيقي أمر يف غاية التعقيد
كمؤشر، فضبل عن أف التغَتات يف سعر الفائدة ال تعكس مساعي السياسة النقدية ا١تنتهجة كلكن ٗتضع  أيضا لعومل 

السوؽ، باإلضافة إىل أف إٕتاه معدؿ الفائدة ٨تو اإلرتفاع أك اإل٩تفاض عادة ما يرتبط من كجهة نظر اٞتمهور بدرجة 
تشدد السلطة، كمعدؿ الفائدة يستخدـ كقناة إببلغ ككسيلة من كسائل السياسية النقدية إىل جانب إستخدامها كهدؼ 

كاعتبارا لكل ما سبق يذىب فريق من اإلقتصاديُت إىل رفض إستخداـ معدؿ الفائدة ىدفا كسيطا للسياسة . كسيط
 .3النقدية، ألف ذلك تعبَت عن غياب ا٢تدؼ النقدم للسياسة اإلقتصادية يف الواقع

عدد الوحدات الواجب دفعها من عملة معينة للحصوؿ على كحدة "يعرؼ سعر الصرؼ على أنو :  سعر الصرؼ: ثانيا
 كيعترب سعر صرؼ النقد ٔتثابة مؤشر ٪توذجي لئلستدالؿ عن األكضاع  اإلقتصادية لبلد معُت، كذلك. 4"من عملة أخرل

 الشرائية، كما أف التدخل ا١تقصود كا٢تادؼ إىل القدرات تكافؤ عند مستول قريب من مستول ا١تعدؿ ىذا على باحملافظة
فرفع سعر الصرؼ يؤدم إىل ٗتفيض  التضخم عامبل لتخفيض يكوف األخرل قد العمبلت ٕتاه النقد صرؼ سعر رفع

كما يستخدـ سعر . 5النقدية للسياسة النهائي ا٢تدؼ ٭تقق ما األسعار عند اإلستَتاد، كيرفع القدرة الشرائية للعملة، كىو
 . 6الصرؼ كهدؼ للسياسة النقدية من خبلؿ ٗتفيض أسعار الصرؼ ٦تا يؤدم إىل ٖتسُت  كضعية ميزاف ا١تدفوعات

يشًتط يف إستخداـ العرض النقدم كهدؼ كسيط أف تكوف ىناؾ قدرة على : العرض النقدم أك اجملمعات النقدية: ثالثا
ٖتديده إحصائيا، حيث أف اإلشكاؿ ا١تطركح ىو صعوبة ٖتديد ما يتم اللجوء إليو، أما العرض النقدم با١تعٌت الضيق 

                                                           
 .197: ، ص2000،لبناف- ، بَتكتاللبناين، دار ا١تنهل النقود كالسياسات النقدية الداخليةكساـ مبلؾ، -  1

2
  -Jacques Henri david, Philipe Jaffré, la monnaie et la politique monétaire, 3

éme
 édition, Economica, France, 1990, 

P :99. 
 .75: عبد اجمليد قدم، مرجع سابق، ص -  3
 .96 : ص ،2007 اٞتزائر، اٞتامعية، ا١تطبوعات ديواف السادسة، الطبعة ،البنوؾ تقنيات الطاىر، لطرش-  4
 .65: ٟتلو موسى بوخارم، مرجع سابق، ص-  5
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(M1)  أك العرض النقدم با١تعٌت الواسع(2 M )  أك العرض النقدم(M)  يف ظل سرعة تدأكؿ النقد  ظهور ا١تشتقات ا١تالية
 .1اٟتديثة

       إف ما تقدـ من أىداؼ أكلية ككسيطة يف إطار اإلسًتاتيجية اٟتديثة للسياسة النقدية، إ٪تا ٬تسد يف ٣تموعو ٚتلة 
 كباعتبار من ا١تؤشرات اليت يعوؿ عليها لبلوغ األىداؼ النهائية،  تبعا ١تا ىو مسطر ضمن  ا١تقاصد اإلقتصادية الكلية،

السياسة النقدية أحد أجزاء السياسة اإلقتصادية الكلية فإف األىداؼ النهائية ٢تا تنطبق على األىداؼ الكربل ا١ترجوة من 
 : 2السياسة اإلقتصادية كا١تلخصة ضمن مربع كالدكر، كعليو فإف األىداؼ النهائية للسياسة اإلقتصادية تتلخص فيما يلي

يعترب استقرار العاـ لؤلسعار كاٟتفاظ على القدرة الشرائية  للعملة احمللية : ٖتقيق اإلستقرار يف ا١تستول العاـ لؤلسعار: أكال
ٔتثابة ا٢تدؼ اإلسًتاتيجي للسياسة النقدية، كتسعى السلطة النقدية لتحقيق ىذا ا٢تدؼ من خبلؿ إدارة عرض النقد 

بصورة تتصف باإلستمرارية كالرشادة كيضمن تفادم العوامل ا١تسببة لؤلزمات اإلقتصادية من تضخم كإنكماش، حيث 
كبالنظر إىل . تعمل السلطة النقدية على زيادة الكتلة النقدية بنسبة ٦تاثلة لزيادة اإلنتاج اٟتقيقي من السلع كا٠تدمات

عرب هتيئة ا١تناخ اإلقتصادم احملفز .  أ٫تية استقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار يف ٖتقيق معدالت ٪تو اقتصادم جيدة
، كالتخصيص األمثل للموارد ا١تتاحة، فقد ظهر توجو ٨تو منح 3لبلستثمار كاإلنتاج كاٟتد من اتساع التفاكت بُت الدخوؿ

 . البنوؾ ا١تركزية استقبللية يف إدارة السياسة النقدية للحفاظ على استقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار
ٯتكن للسياسة النقدية أف ٖتقق ىذا ا٢تدؼ من خبلؿ تعبئة ا١تدخرات : ٖتقيق معدالت ٪تو مرتفعة للدخل: ثانيا

ىل تقوية أك تنشيط عكاستغبل٢تا استغبلال أمثبل، أم العمل على زيادة نسبة اإلستثمارات إىل إٚتايل الدخل، باإلعتماد 
، كذلك زيادة العرض النقدم لتخفيض سعر الفائدة كتنشيط حركة اإلستثمار ٦تا ٮتلق فرصا للعمل، كما 4الطلب الفعاؿ

أف توجيو ىذا اإلستثمار عن طريق األدكات ا١تبلئمة للسياسة النقدية ٨تو القطاعات اإلسًتاتيجية ٭تقق الٌتنوع اإلقتصادم 
 . الذم يكفل استمرارية ٖتقيق معدالت ٪تو جيدة

ٯتكن من خبلؿ ميزاف ا١تدفوعات التعرؼ على درجة التقدـ اإلقتصادم ككذلك : ٖتقيق التوازف يف ميزاف ا١تدفوعات: ثالثا
ٖتديد ا١تركز ا١تايل للدكلة بالنسبة للعامل ا٠تارجي، كييعتمىدي على السياسة النقدية يف تصحيح اإلختبلؿ فيو حيث ٯتكن أف 

فالعجز يتطلب سياسة نقدية تتفادل الضغوط التضخمية اليت . يتحقق فائض، أك ٭تدث عجز تسعى الدكلة  ١تعاٞتتو
ترفع أسعار السلع احمللية، أم اتباع سياسة  نقدية انكماشية  للحد من ارتفاع األسعار كاليت فإف ٖتقيق التوازف يف ميزاف 

ا١تدفوعات يكوف على النحو الذم يشجع الصادرات كيقلص فاتورة اإلستَتاد بإستخداـ  ا١تعركض النقدم،أك سعر 
 . الفائدة، أك سياسات الصرؼ

                                                           
 .66 - 65:  ص–ص ٟتلو موسى بوخارم، مرجع سابق، -  1
 .89: ، ص2007، الطبعة األكىل  دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر،دراسة  مقارنة: السياسة النقدية في النظامين اإلسبلمي كالوضعيٚتاؿ بن دعاس، -  2
  فريدماف  ضمن قاعدتو الشهَتة  إليو إالستهداؼ النقدم، كىو ما اشر إىلٕتدر اإلشارة يف ىذا ا١تقاـ Friedman‘s K.Persent Rule  حيث  يًتتب على السلطة النقدية  اٟتفاظ

  .اإلٚتايل النقدية ٔتا يتناسب مع معدؿ النمو يف الناتج احمللي اإلٚتالياتعلى معدؿ ٪تو ثابت للمعركض النقدم حىت يتسٌت توجيو 
3
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 - Frédéric Mishkin, Monnaie, Banque et Marchés Financières, 7
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يتطلب ٖتقيق ىذين ا٢تدفُت، أحداث تطور يف ا١تؤسسات : تطوير اٞتهاز ا١تصريف ٔتا ٮتدـ اإلقتصاد القومي: رابعا
 :ا١تصرفية كا١تالية ٔتا يتبلءـ كطبيعة النظاـ اإلقتصادم كاألىداؼ ا١تراد ٖتقيقها، كذلك باإلعتماد على

تطوير النظاـ النقدم ٔتكوناتو ا١تختلفة، سواء ا١تؤسسات اليت تعمل فيو أك القوانُت اليت ٖتكمو كالسياسات ا١تتبعة  - أ
 ٔتا ٯتيكٍّن السلطة النقدية من التحكم يف حجم الكتلة النقدية، كنشاط ا١تصارؼ التجارية؛

  إ٬تاد ا١تؤسسات البٌلزمة كاآلليات ا١تناسبة لتعبئة ا١تدخرات الكافية، كتوجيهها ٨تو اإلستثمارات ذات األكلوية؛ - ب
 إٗتاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة لتفادم الوقع يف اإلختبلالت النقدية اليت تؤثر سلبا على مسار النشاط اإلقتصادم  - ت

كالعمل على توزيع ا١توارد كإستغبل٢تا على الوجو األمثل، مث اٗتاذ السياسات النقدية ا١تناسبة كلما استدعى الوضع 
 . اإلقتصادم ذلك

        كما هتدؼ السياسة النقدية ا١تعتمدة إىل ا١تسا٫تة يف تسريع عملية التنمية اإلقتصادية، كذلك بتوفَت ا١تناخ ا١تناسب 
كيرل اإلقتصاديوف أف ما مت التطرؽ لو من . لتنفيذ ا١تشاريع كالربامج التنموية كاإلجتماعية السيما يف البلداف النامية

 : 1أىداؼ، إ٪تا تتسم بالتداخل كالًتابط إىل حد بعيد، كيتم اإلعتماد يف ٖتقيقها على مدخلُت
حيث تعمل السياسة النقدية على ٚتع كتعبئة اإلدخارات احمللية اليت ٯتكن ٚتعها بواسطة ا١تؤسسة : جانب اإلدخار - أ

 ا١تالية كا١تصرفية، إذ يتوجب على السياسة النقدية أف تستهدؼ بعث نظاـ مايل مستقر؛
تعمل السياسة النقدية على زيادة نسبة اإلستثمارات إىل إٚتايل الدخل القومي، كالعمل على : جانب اإلستثمار - ب

توجيهها ٨تو القطاعات اليت يتوجب تطويرىا كزيادة معدالت ٪توىا بشكل يؤدم إىل زيادة األ٫تية النسبية ١تسا٫تة ىذه 
 . القطاعات يف تكوين الدخل القومي

   ٕتدر اإلشارة إىل أنو ال ٯتكن للسياسة النقدية أف ٖتقق كل ما ىو مسطر من أىداؼ إقتصادية كاجتماعية، ما مل يتم 
توخي اإلنسجاـ كالتكامل فيما بُت أىداؼ السياسة النقدية كمن جهة، كمع بقية السياسات اإلقتصادية من جهة 

أخرل، كما أف ضماف ٖتقيق أىداؼ السياسة النقدية بفعالية يتطلب تكاثف ٣تموعة من ا٠تصائص، إذ البد كأف تتمتع 
ىناؾ ٣تموعة من األىداؼ  )األىداؼ بالوضوح كالدقة يف رٝتها، ككضعها يف صورة كمية، أم أف تكوف قابلة للقياس 

مع ضركرة توفر عنصر ا١تركنة كالواقعية يف اختبار األدكات ا١تناسبة لؤلىداؼ ا١تسطرة،  كذلك لتسهيل   (غَت قابلة للقياس
 . 2عملية التقوًن  كمن مث التغذية العكسية

 أدكات السياسة النقدية  -2-3
        تنصرؼ أدكات السياسة النقدية إىل ٣تموع الوسائل اليت تعتمدىا السلطة النقدية لبلد ما لتحقيق  األىداؼ 

 .ا١تنتظرة من السياسة اإلقتصادية، كٯتكن فيما يلي عرض أىم أدكات السياسة النقدية
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 األدكات الكمية   - 2-3-1
أك ما يعرؼ باألدكات غَت ا١تباشرة  للتأثَت  (أساليب الرقابة الكمية )       تعتمد السياسة النقدية على األدكات الكمية 

على اٟتجم الكلي للنقود كاإلئتماف تبعا للوضع اإلقتصادم السائد، سوءا بطريقة تقييدية أك توسعية  كٯتكن فيما يلي 
 .التطرؽ  لؤلدكات الكمية أك العامة للسياسة النقدية

 سعر إعادة الخصم - 2-3-1-1
       ٯتثل سعر إعادة ا٠تصم معدؿ الفائدة الذم يتقاضاه البنك ا١تركزم من البنوؾ التجارية مقابل إعادة  خصم 

األكراؽ التجارية أك ا١تالية القصَتة األجل، أك اإلقًتاض بضماف األكراؽ ا١تالية اٟتكومية من أجل اٟتصوؿ على موارد 
. 1نقدية جديدة أك إضافية تدعم احتياطاهتا النقدية، كبالتايل زيادة قدرهتا على منح اإلئتماف كخلق كدائع جارية جديدة

كيتم اإلعتماد على سياسة إعادة ا٠تصم كأحد أدكات ٖتقيق أىداؼ السياسة النقدية على أساس ٖتقق األثر الكمي أك 
 :  2األثر السعرم كفق ما يلي

سقف إعادة ا٠تصم ذك األثر الكمي، كيتجسد عندما يلجأ البنك ا١تركزم إىل كضع سقف لبلقراض ٦تا يؤدم إىل  - أ
 اٟتد من قدرة البنوؾ التجارية على منح اإلئتماف؛

 سعر إعادة ا٠تصم، حيث يكوف األثر سعرم، ذلك أف سعر إعادة ا٠تصم  الذم ٭تدده البنك ا١تركزم يؤثر على   - ب
 .  أسعار الفائدة  اليت تعتمدىا البنوؾ التجارية يف عمليات اإلقراض

        كتعترب أداة سعر إعادة ا٠تصم من أقدـ أدكات السياسة النقدية اليت اعتمدهتا البنوؾ ا١تركزية للرقابة على اإلئتماف 
حيت اعتمدىا بنك ا٧تلًتا منذ النصف األكؿ من القرف التاسع عشر، كما أهنا من األدكات الرئيسية  للسياسة النقدية يف 

، إال أف ىذا مل ٯتنع ظهور تيارات فكرية اقتصادية تطالب باستبعادىا من 1925الواليات ا١تتحدة األمريكية حىت عاـ 
 : 3، كذلك لؤلسباب التالية'ميلتوف فريدماف'أدكات السياسة النقدية، كقد كاف على رأس ا١تؤيدين ٢تذا التوجو اإلقتصادم 

تأثَت ا١تناخ إالعبلمي السائد على إستخداـ أداة سعر ا٠تصم،  حيث أف توجيو اإلعبلـ لسلوؾ األفراد ٨تو ٗتفيض  - أ
نفقاهتم كتأجيلها للمستقبل، با١توازاة مع انتهاج السلطة النقدية لسياسة نقدية توسعية، يؤدم إىل اخفاؽ أداة إعادة 

 ا٠تصم يف أىداؼ السياسة النقدية؛
عدـ فعالية سياسة سعر ا٠تصم بالنسبة للبنوؾ اليت ال ٖتتاج لبلقًتاض من البنك ا١تركزم، ك٘تتلك السيولة البلزمة  - ب

 .لتسيَت نشاطها
        ٢تذا تعد سياسة سعر ا٠تصم أقل أدكات السياسة النقدية فعالية سواء يف أكقات التضخم أك يف أكقات الكساد 

 : كيذىب  فريق اقتصادم إىل أف  فعالية ىذه األداة ترتبط ٔتا يلي
  كجود سوؽ نقدم منظم تتحقق فيو عبلقة كثيقة بُت سعر ا٠تصم كبقية أسعار الفائدة يف سوؽ النقد؛ - أ
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 . كجود أسواؽ مالية متقدمة لبيع أك شراء ٥تتلف األكراؽ ا١تالية - ب
  نسبة  اإلحتياطي القانوني- 2-3-1-2

٘تثل األداة األكثر فعالية كاألقل تكلفة من بُت األدكات األخرل للسياسة النقدية، كالسيما يف الدكؿ النامية         
، كينصرؼ مضموف نسبة اإلحتياطي القانوين إىل 1حيث ٯتكن تطبيقها دكف اٟتاجة لوجود أسواؽ مالية كنقدية متقدمة

إلزاـ البنوؾ التجارية باإلحتفاظ بنسبة معينة من الودائع لدل البنك ا١تركزم دكف فوائد، كتتحد نسبة اإلحتياطي القانوين 
كيتمثل ا٢تدؼ ا١تباشر لبلحتفاظ هبذه النسبة من اإلحتياطي . تبعا لتغَت الظركؼ ا٢تيكلية أك ا١توٝتية لبلقتصاد الوطٍت

لدم البنك ا١تركزم يف ضماف حقوؽ ا١تودعُت كاحملافظة عل ا١تركز ا١تايل للبنوؾ التجارية  السيما يف الفًتات اليت تتعرض 
 2فيها  لنقص السيولة أك ألزمات مالية، لتستخدـ فيما بعد كأداة فعالة  للتأثَت يف العرض النقدم لدل البنوؾ التجارية
ذلك أف فرض نسبة اإلحتياطي القانوين ٖتدد قدرة البنك التجارم على خلق اإلئتماف، إذ تتأثر  ىذه القدرة ْتسب 

توجو البنك  ا١تركزم يف ىذا اجملاؿ، سواء ٨تو ٗتفيض حجم اإلئتماف من خبلؿ رفع نسبة اإلحتياطي القانوين، أك التوسع 
حيث يؤثر تغيَت نسبة اإلحتياطي القانوين يف ا١تضاعف النقدم، كبالتايل . يف اإلئتماف من خبلؿ خفض ىذه النسبة

إال أف ىناؾ ٚتلة من القيود ضمن حقل التطبيق ٖتد من فعالية سياسة . 3التحكم بصورة مباشرة يف ا١تعركض النقدم 
 : 4اإلحتياطي القانوين، كاليت ٯتكن إيرادىا فيما يلي

 تغيَت نسبة اإلحتياطي القانوين غَت ٣تدية يف اٟتاالت اليت يكوف لدل ا١تصارؼ التجارية فوائض نقدية؛ - أ
ال تعتمد ا١تصارؼ التجارية يف ٖتديد سياستها اإلئتمانية على أساس مقدار إحتياطاهتا النقدية فقط، بل تعتمد  - ب

لذا فإف تغيَت نسبة اإلحتياطي . أيضا على مقدار أرصدهتا األجنبية، كتعتمد كذلك على نسبة مقدار القركض إىل الودائع
 القانوين قد تكوف غَت فعالة  بشكل كاؼ؛

 اإلفراط يف تغيَت نسبة اإلحتياطي القانوين قد تؤدم إىل حدكث اضطراب يف السوؽ، لذا فإف ىذه السياسة  - ت
 تستخدـ فقط يف اٟتاالت اليت تستدعي إحداث تغيَت كبَت مقدار اإلئتماف؛

يتوقف أثر تغيَت نسبة اإلحتياطي القانوين على مقدار الطلب على اإلئتماف، إف مل يكن يف نفس اإلٕتاه الذم يريده  - ث
 البنك ا١تركزم، فإف ٗتفيض نسبة اإلحتياطي قد ال تكوف ذات أثر فعاؿ على اإلئتماف أثناء فًتات الركود اإلقتصادم؛

عادة ما يقتصر أثر سياسة نسبة اإلحتياطي القانوين على البنوؾ التجارية، أما ا١تؤسسات ا١تالية غَت ا١تصرفية فبل  - ج
 .5تتأثر هبذه السياسة
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عمليات السوؽ المفتوحة  -2-3-1-3
         يقصد بعمليات السوؽ ا١تفتوحة، قياـ البنك ا١تركزم ببيع أك شراء السندات اٟتكومية كا٠تاصة هبدؼ تقليص أك 
زيادة حجم السيولة أك اإلحتياطات النقدية لدل ا١تصارؼ التجارية، كبالتايل التأثَت على مقدرهتا يف منح اإلئتماف، كىو 

كيتوقف ٧تاح  عمليات .  1ما يتيح إمكانية التحكم يف كمية التداكؿ النقدم ٔتا يتبلءـ مع مستول النشاط اإلقتصادم
السوؽ ا١تفتوحة  على كجود سوؽ مالية كاسعة كمنظمة، حيث أف سياسة السوؽ ا١تفتوحة تصبح أقل فعالية عندما ٘تتلك 

البنوؾ التجارية احتياطات نقدية فائضة،  كأيضا عندما يكوف السوؽ ا١تايل غَت متطور كضيق كما ىو اٟتاؿ بالنسبة 
للبلداف النامية، ذلك أف تدخل البنك ا١تركزم يف ىذه اٟتالة بالبيع أك الشراء يؤدم إىل حدكث تقلبات عنيفة يف أسعار 

، كما أف التقلبات العنيفة ألسعار الفائدة ٯتكن أف تؤدم إىل 2األكراؽ ا١تالية، ٦تا يلغي عامل الثقة هبذه األكراؽ مستقببل
 اٗتاذ البنوؾ التجارية لسياسات  تتعارض مع أىداؼ السلطة النقدية؛

   نسبة السيولة - 3-1-4- 2
        ىي عبارة عن نسبة األصوؿ السائلة لدل البنك إىل ٣تموع إلتزاماتو، كتعٍت إلزاـ البنوؾ التجارية باإلحتفاظ ّتزء 

من أصو٢تا يف شكل أصوؿ عالية السيولة لضماف سيولة البنك كٛتاية حقوؽ ا١تودعُت، كقد أصبحت ىذه األداة منذ عاـ 
 من األدكات األساسية ا١تستخدمة يف الرقابة على مقدرة البنوؾ التجارية على منح اإلئتماف كٛتاية حقوؽ 1945

 .3ا١تودعُت
   األدكات الكيفية للسياسة النقدية  -2-3-2

        باإلضافة إىل األدكات الكمية للسياسة النقدية كاليت هتدؼ إىل التأثَت على حجم اإلئتماف دكف أف تأخذ بعُت 
 تستخدـ لتجنب اإلعتبار اإلستخدامات اليت يوجو إليها ىذا اإلئتماف، ٧تد األدكات الكيفية للسياسة النقدية، كاليت
 بدأ إستخدامها يف التأثَتات غَت ا١ترغوب فيها كاليت تنتج عن تبٍت األدكات الكمية اليت ال ٘تيز بُت القطاعات، حيث

 بغرض مساندة السياسة اإلقتصادية اليت تسعى اٟتكومة إىل ٖتقيقها كتستهدؼ األدكات الكيفية 1924ا٧تلًتا منذ سنة 
للسياسة النقدية توجيو اإلئتماف بغض النظر عن حجمو لبعض نواحي النشاط اإلقتصادم، حيث يتم توجيو اإلئتماف 

كالتوسع فيو إزاء بعض القطاعات اإلقتصادية اليت ٘تثل أ٫تية  اسًتاتيجية كتتمتع بأفضلية عن باقي اإلستخدامات 
األخرل، إذ يتم توجيو اإلئتماف إىل اجملاالت ا١تنتجة كاٟتد منو يف اجملاالت غَت اإلنتاجية، كالتأثَت على حجم القركض 

ا١تمنوحة إىل قطاعات خاصة يف اإلقتصاد ككلفة اٟتصوؿ عليها كأمد استحقاقها، كتتزايد أ٫تية ىذه الوسائل يف البلداف 
النامية، أين تتضاءؿ فعالية الوسائل الكمية أك العامة، من خبلؿ توجيو اإلئتماف ا١تصريف ٨تو القطاعات األساسية اليت 

   4.تدعمتحوؿ يف ىيكل اإلقتصاد ٨تو التنويع
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 :        كيندرج ٖتت عنواف األدكات الكيفية للسياسة النقدية نوعُت أساسيُت من األدكات ك٫تا
إجراء تنظيمي تقـو بو السلطات النقدية، يتم من خبللو فرض سقف أك : سياسة تأطَت القرض أك ٗتصيص اإلئتماف - أ

، كال ٯتكن ألم بنك ٕتاكزىا، كذلك هبدؼ اٟتد من قدرة البنوؾ 1حد  أعلى لبلئتماف كفق نسب معينة  خبلؿ العاـ
نح اإلئتماف حسب القطاعات مبيقـو البنك ا١تركزم كيف إطار  ىذه السياسة . 2التجارية على منح اإلئتماف بشكل مباشر

 كالعكس يف إحداث ىذا األخَت،أكقات التضخم مثبل يقيد اإلئتماف للقطاعات اليت ىي السبب  ذات األكلوية، ففي
تكوف سياسة تأطَت ؼجل القرض أما يف حاالت التضخم اٞتامح أكما ٯتكن أف تتعلق ٔتعيار  األخرل،بالنسبة للقطاعات 

، كعادة ما بتحديد اٟتد األقصى للقركض ا١تمنوحة أك ٖتديد معدؿ ٪تو القركض إجبارية، فيقـو البنك ا١تركزم القركض
يرافق سياسة تأطَت القركض برامج إستقرار الكتلة النقدية عن طريق التقليل من النفقات العمونية كتشجيع اإلدخار 

  3.كإصدار السندات كغَتىا من الوسائل اليت تعمل على ٗتفيض فائض الكتلة النقدية
تنطوم السياسة اإلئتمانية اإلنتقائية على قواعد تنظيمية تضمن حصوؿ قطاعات : السياسة اإلئتمانية اإلنتقائية  - ب

معينة من اإلقتصاد على ٘تويل انتقائي ٦تا يوفر امكانية توجيو اإلئتماف لدعم قطاعات حيوية يف اإلقتصاد، كما أف ىذه 
السياسة تعمل على تسهيل نقل ا١توارد ا١تالية من قطاع ٨تو  قطاع آخر مستهدؼ ٔتا يتوافق كالسياسة اإلقتصادية ا١تسطرة 

كعلى الرغم من أ٫تية ىذه السياسة إال أهنا ٯتكن أف تؤدم إىل تشوه يف ٗتصيص ا١توارد، كٯتكن أف .  من قبل الدكلة
، كىو ما يستوجب على السلطة النقدية أف ٗتلق نوعا من التكامل كاإلنسجاـ بُت ٥تتلف 4تؤدم إىل ا٢تيمنة السلبية

كسائل السياسة  كمن أىم. كسائل السياسة النقدية بغية ضماف الوصوؿ إىل األىداؼ النهائية بأقل قدر من التعارض
 : 5اإلنتقائية  البلزمة لتحقيق الرقابة على اإلئتماف ما يلي

 ٖتديد اإلئتماف ٟتيازة أنواع معينة من األصوؿ عن طريق رفع النسبة اليت ال ٬توز أف تتعداىا قيمة القرض  -
 ا١تمنوح بضماف ىذه األصوؿ إىل قيمة الضماف؛

  خفض اٟتد األقصى لسعر الفائدة اليت تتقاضاىا البنوؾ على القركض ا١تضمونة هبذه األصوؿ؛ -
 مدة األجل الذم يتعُت أف تسدد خبللو القركض ا١تضمونة باألصوؿ؛ -
  اشًتاط اٟتصوؿ على تصديق البنك ا١تركزم على القركض اليت يتجاكز مبلغها مقدارا معُت؛ -
 تعيُت األكجو اليت ٯتتنع على البنوؾ التجارية استثمار األمواؿ فيها كٖتديد اٟتد األقصى  لقركض البنوؾ  -

 التجارية  كاستثماراهتا  بالنسبة ألنواع معينة من القركض كاإلستثمارات؛
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التمييز ألسعار الفائدة على القركض ا١تمنوحة لقطاعات اقتصادية ٥تتلفة، كتًتبع ىذه السياسة على أ٫تية   -
 .1بالغة يف ٖتقيق أىداؼ الٌنمو اإلقتصادم كعبلج إختبلؿ ميزاف ا١تدفوعات

        عموما تشتمل سياسات الرقابة الكيفية على مزايا عديدة، ذلك أف دائرة تأثَتىا ال تقتصر فقط على البنوؾ 
التجارية، بل تتعداىا لتشمل ٥تتلف البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية، كما توفر خاصية ضماف إستخداـ اإلئتماف يف كجو معُت 
من أكجو اإلنفاؽ، على الرغم من مزايا أساليب السياسات الكيفية؛ إال أف ىناؾ ٣تموعة من العيوب اليت تعاين منها اليت 
تتلخص يف إحبلؿ السلطة النقدية ٤تل قول السوؽ يف توزيع اإلئتماف على ٥تتلف أكجو اإلستخداـ، كصعوبة التأكد من 
أف اإلئتماف حقق األىداؼ ا١ترجوة من توجيهو، كما أف الرقابة الكيفية تواجو صعوبات إدارية  يصعب التغلب عليها يف 

 .  2بعض األحياف
 ة للسياسة النقدية أدكات الرقابة المباشر -2-3-3

        تضمن تعامبل مباشرا بُت البنك ا١تركزم كالبنوؾ التجارية كا١تؤسسات ا١تالية، كتستخدـ الرقابة ا١تباشرة يف ظركؼ 
 : معينة لتكمل الرقابة الكمية كالكيفية على اإلئتماف، أما أبرز سياسات الرقابة ا١تباشرة فتتمثل فيما يلي

تعترب أداة اإلقناع األدب م من قبيل الوسائل غَت الرٝتية كإستخدامها ال يستند إىل أم قانوف ملـز  بل  ىو أحد  - أ
صور التقاليد كاألعراؼ ا١تصرفية، كيتم اإلقناع األدب م أك ما يطلق عليو سياسة ا١تصارحة من خبلؿ ٞتوء البنك ا١تركزم 
إىل إعتماد أسلوب التباحث كاٟتديث ا١تقنع مع البنوؾ التجارية كا١تؤسسات ا١تالية حوؿ السياسة اليت يعتمدىا كاألىداؼ 

يف ٤تاكلة لتغيَت سلوؾ البنوؾ التجارية ... اليت يراد ٖتقيقها، كذلك عرب ا١تقاالت يف الصحف كاجملبلت، كاللقاءات
، كمثاؿ ذلك ٤تاكلة البنك ا١تركزم إقناع البنوؾ التجارية بتمويل قطاعات معينة 3كا١تؤسسات ا١تالية إىل اإلٕتاه ا١ترغوب فيو

، كٕتدر اإلشارة إىل أنو ال ٯتكن اإلعتماد على ىذه السياسة  دكف  اٗتاذ إجراءات 4من اإلقتصاد دكف قطاعات أخرل
 داعمة  إلحداث  اآلثار ا١تنشودة؛

ينصرؼ أسلوب العبلنية إىل إعبلف البنك عن سياستو فيما يتعلق ْتالة اإلقتصاد كما يبلئمو من : أسلوب العبلنية - ب
سياسات معينة لبلئتماف، حيث يقـو البنك ا١تركزم بإالفصاح عن حالة اإلقتصاد، كيلتـز بتفسَت أسباب تبنيو لسياسات 
معينة يف توجيو اإلئتماف  الرقابة عليو لضماف  دعم السياسة النقدية اليت سيتم إعتمادىا كىو ما يؤسس للثقة  يف ٥تتلف 

 ؛5اإلجراءات كالسياسة اإلقتصادية  ا١تسطرة من قبل السلطات
يقـو البنك ا١تركزم بإصدار توجيهات أك تعليمات مباشرة إىل البنوؾ التجارية : أسلوب األكامر أك التعليمات ا١تلزمة - ت

فيما يتعلق باإلئتماف الذم ٘تنحو لعمبلئها كأنواع ىذا اإلئتماف، كعن طريق ذلك يستطيع البنك ا١تركزم أف يفرض قيود 
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 . 135: ، ص2012اإلقتصادية، السنة العاشرة، العدد الثالث كالثبلثوف، 
 .165: سعيد سامي اٟتبلؽ،  ٤تمد ٤تمود العجلوين، مرجع سابق، ص -    5
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على بعض أنواع اإلئتماف اليت ليست يف صاٌف اإلقتصاد القومي، كا١تضاربة يف السوؽ ا١تايل أك شراء سلع إستهبلكية 
معمرة، كيف ا١تقابل يصدر البنك تعليمات لتشجيع اإلئتماف الكفيل با١تسا٫تة يف حل ا١تشاكل اإلقتصادية  كمشكلة 

 1...البطالة أك اإلسكاف
 خصوصية السياسة  النقدية في البلداف النامية  -2-3-4

        تتسم السياسة النقدية يف البلداف النامية كاليت يصنف معظمها ضمن مصاؼ اإلقتصاديات الريعية، ّتملة من 
 :2ا٠تصائص ٯتكن إيراد أ٫تها فيما يلي

 تأخذ السياسة النقدية يف البلداف النامية مكانة غَت متقدمة بُت السياسات األخرل، كذلك بسبب األكضاع ا١تؤسسية  - أ
 لتلك الدكؿ، كقلة اإلمكانات ا١تتاحة لدل السلطات النقدية لكي تدير سياستها بفعالية؛

 ٗتلف النظاـ ا١تصريف كالنقدم، كعدـ كجود أسواؽ مالية متطورة، ٬تعل السلطات النقدية تقـو بإستخداـ األدكات  - ب
كالبد من اإلشارة إىل أف األسواؽ النقدية يف البلداف النامية ٗتضع ٟتالة . كالوسائل الكيفية على حساب األدكات الكمية

النظاـ النقدم ا١تزدكج، كما أف قرارات اإلستثمار ال تتأثر كثَتا ْتركة أسعار الفائدة ٦تا ٭تد من فعالية السياسة النقدية 
باإلضافة إىل كجود قيود شديدة على العرض ٦تا ٭توؿ دكف زيادة الناتج يف حالة زيادة الطلب ٦تا ٮتلق ضغوطا 

 ؛3تضخمية
 طبيعة العبلقة القائمة بُت السلطة النقدية كاٟتكومة، إذ أف ارتباط السياسة النقدية بأىداؼ أخرل  إضافة إىل  - ت

استقرار األسعار  كسعر الصرؼ، يؤثر على استقبللية السلطة النقدية  كالتضحية ّتملة  من األىداؼ اليت تقع يف دائرة 
 اختصاصها؛

 كذلك لتمكُت ،الدكؿ النامية ْتاجة إىل مراجعة دكر السياسة النقدية كوأحدة من أىم السياسات اإلقتصادية - ث
 السلطات النقدية من كضع السياسة ا١تبلئمة كالكفيلة بتحقيق أقصى مردكد ٦تكن جراء تطبيقها؛

 (التمويل بالعجز )باإلضافة إىل أف ٪تط ٘تويل التنمية يف اإلقتصاديات النامية يعتمد على كسائل التمويل التضخمي  - ج
كبالتايل فإف إرتفاع األسعار ال يعد ظاىرة نقدية فحسب، كإ٪تا يعد ظاىرة ىيكلية كمؤسساتية ذات أبعاد اقتصادية 
. كاجتماعية كسياسة، أم أنو ال ٯتكن ٖتقيق ىدؼ إستقرار األسعار عن طريق األدكات ا١تتاحة للسياسة النقدية فقط

كما أف ارتباط الدخل كالعمالة بصورة أساسية باإلنتاج األكيل كالتجارة ا٠تارجية، ٬تعل الدكؿ النامية معرضة بشكل كبَت 
إىل تقلبات اقتصادية عنيفة، كنتيجة مباشرة للتقلبات الواسعة يف الطلب العا١تي على ا١تواد األكلية، كخاصة بالنسبة 

كمن ناحية أخرل ٧تد أف النظاـ  ا١تصريف قائم بصفة . لبلقتصاديات الريعية اليت تعتمد على إيرادات ا١توارد الطاقوية
أساسية على اإلئتماف قصَت األجل، كىو ما يؤدم إىل حرماف قطاعات ىامة من التمويل، مثل القطاع الزراعي 

 .4كاليت ٖتتاج إىل ٘تويل طويل األجل... كالصناعي
                                                           

 .165– 164: ص- سعيد سامي اٟتبلؽ، ٤تمد ٤تمود العجلوين، مرجع سابق، ص-  1
 .189: ، صمرجع سابقالسيد متويل عبد القادر، -   2
 .225: ، ص2007،  الطبعة األكىل، دار كائل للنشر،  األردف، نظريات كسياسات كموضوعات: التنمية اإلقتصاديةمدحت القرشي، -   3
 .132: بلعزكز بن علي، مرجع سابق، ص-  4
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        من خبلؿ الطرح ا١تقدـ حوؿ السياسة النقدية كفعاليتها ضمن ىيكل السياسة اإلقتصادية لتحقيق األىداؼ 
ا١تسطرة على مستول اإلقتصاد الوطٍت، ٧تد أف ٥تتلف النصوص كاألدبيات اإلقتصادية تنصب بصورة مباشرة على النظم 
اإلقتصادية الرأٝتالية الصناعية، ك٥تتلف اٟتلوؿ ا١تقدمة  تتعلق ٔتعاٞتة األزمات الدكرية اليت تتعرض ٢تا ىذه اإلقتصاديات 

كىو ما يطرح اشكالية توجيو كإدارة السياسة النقدية لتحقيق األىداؼ ا١تسطرة على مستول اإلقتصاديات النامية كخاصة 
تلك الريعية منها، حيث تعمل على إسقاط ما قدمو التحليل النقدم اٟتديث بزعامة كينز، كأقره فريدماف يف إطار 

التحليل النقدم ا١تعاصر، األمر الذم يطرح إشكاليات كربل حوؿ فعالية ىذه السياسات على مستول اإلقتصاديات 
كتأخذ ىذه اإلشكالية طرحا أعمق إذا ما تبنت ىذه اإلقتصاديات خيار . النامية عموما كالريعية منها على كجو ا٠تصوص

اإلنتقاؿ ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة كبالتايل البد من مراجعة جادة ١تضموف ىذه السياسات كمدل استيعاهبا ١تعطيات 
 .اإلقتصاديات النامية

سياسة سعر الصرؼ األجنبي  -3
 . سيتم معاٞتة سياسة سعر الصرؼ من خبلؿ عرض مضموهنا، كأدكاهتا كأىم األىداؼ اليت تسعى إىل ٖتقيقها      

 مضموف كأىمية  إدارة  سياسة  سعر الصرؼ كجزء من السياسة اإلقتصادية-  3-1
       ٘تثل سياسة سعر الصرؼ جزءا من السياسة اإلقتصادية ٯتكن عرب الصياغة ا١تبلئمة ٢تا أف تتحقق األىداؼ الكلية 

، كسياسة سعر الصرؼ تتضمن يف جوىرىا على تكفل الدكؿ برعاية مصاٌف االقتصاد الوطٍت كأعوانو يف ٣تاؿ 1الكربل
 . صرؼ العملة احمللية مقابل العمبلت األجنبية

كتتحدد سياسة سعر الصرؼ انطبلقا من األىداؼ اإلقتصادية ا١تسطرة كطبيعة الصدمات اليت هتدد اإلقتصاد         
 .الوطٍت  ا٠تصائص ا٢تيكلية ٢تذا اإلقتصاد، كما تتحرل ٖتديد معيار األمثلية، بإعتماد دالة الرفاىية اإلجتماعية

يعترب تصحيح إختبلؿ أسعار الصرؼ الذم يصف الوضعية اليت يكوف فيها سعر الصرؼ يف البلد ا١تعٍت بعيدا عن         
ىداؼ السياسة اإلقتصادية الكلية أا١تستول طويل األجل القابل الئلستدامة ١تستول سعر الصرؼ اٟتقيقي، من أىم 

كأحد الشركط األساسية لتطوير األداء اإلقتصادم كضماف اإلستقرار اإلقتصادم الكلي فإختبلؿ  سعر الصرؼ يؤثر على 
  : 2األداء اإلقتصادم عرب قنوات أساسية، لعل أ٫تها

عن طريق إرتفاع أسعار الصادرات، كيؤدم إىل تدىور ا١تيزاف التجارم كىدر للموارد : التأثَت سلبا على التنافسية - أ
 ا٠تارجية،  قد يؤدم إىل إهنيار اسعار الصرؼ عقب أزمة يف ميزاف ا١تدفوعات؛

التخصيص السيئ للموارد عن طريق إحداث ىوة بُت األسعار  احمللية  الدكلية، ككذلك بُت األسعار  احمللية ذاهتا ٦تا  - ب
 يؤدم إىل تراجع حركة اإلستثمار كرفع خسائر اإلنتاج عن طريق إ٩تفاض الفعالية؛

                                                           
1
- Jean Langut, Pascal Vanhove, Economie Général, First Edition, Dunod, Paris, 2001, P : 384. 

/ ، العدد الثالث كالعشركف،  ا١تعهد العريب للتخطيط، الكويت نوفمرب (جسر التنمية  )سلسلة دكرية تعنى بقضايا التنمية في إالقطار العربية  بلقاسم العباس، سياسات أسعار الصرؼ،  - 2
  www.arab-api.org   (25/03/2014). 2003تشرين الثاين، 
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عن طريق رفع ا١تخاطرة يف ىذه األسواؽ كتشجيع ا١تضاربة على العملة ٦تا يزيد : التأثَت السليب على األسواؽ ا١تالية - ت
 .من ٥تطر حدكث األزمات ا١تالية كاإلقتصادية

 إدارة سياسة سعر الصرؼ كجزء من سياسة اقتصادية مفتوحة على اإلقتصاد العا١تي لتحقيق التوازنات         بالتايل فإف
أكضحت األدلة  التجريبية قوة العبلقة بُت سلوؾ سعر الصرؼ اٟتقيقي كاألداء  )اإلقتصادية الكلية، كلتقليص اإلختبلؿ 

اإلقتصادم، حيث أف تذبذبو أثر سلبا على النمو اإلقتصادم، مثل ما حدث يف دكؿ أمريكا البلتينية، بينما إستقراره 
أدل إىل إنتعاش اقتصاديات جنوب شرؽ آسيا قبل حدكث األزمة فيها، كإختبللو يف ٚتلة من الدكؿ اإلفريقية  أدل إىل 

تعترب أحد القضايا اٟتساسة ضمن األجندة التنموية، كٯتكن  (...آثار سلبية على القطاع الزراعي، كإنتاج الغذاء فيها
 : 1تربيره من خبلؿ نقاط األ٫تية ا١توالية

إف ٖتسن سعر الصرؼ يؤدم إىل إ٩تفاض مستول التضخم ا١تستورد كأثاره السلبية :  اٟتد من الضغوط التضخمية - أ
على ا١تدل القصَت من خبلؿ إ٩تفاض تكاليف اإلستَتاد، كٖتسن تنافسية ا١تؤسسات  ضمن ا١تدل ا١تتوسط كالبعيد، يف 

 اعتمدت كأساس للسياسة ا١تناىضة  للتضخم يف فرنسا  انطبلقا –إطار ما يسمى بظاىرة اٟتلقة الفاضلة للعملة القوية 
 كمعاٞتة  إختبلؿ ميزاف ا١تدفوعات؛- 1983.من سنة

 قطاع إىل ا١توارد ٖتويل إىل تنافسية، كيؤدم أكثر ٬تعػل اإلقتصاد اٟتقيقػي الصرؼ سعر: ٖتسُت ٗتصيص ا١توارد - ب
 قاببل السلع من كبَت عدد يصبح ْتيث الدكلية السلع توسيع قاعدة على يعمل ما كىذا( للتصدير ا١توجهة )الدكلية السلع

( الواردات إحبلؿ )٤تليا تستورد كانت اليت السلع إنتاج كيزيد يػتم إستَتادىا، الػيت السػلع عدد يقل كبالتايل للتصدير،
 عوامل أسواؽ يف ا١توارد إعادة ٗتصيص يف اٟتقيقي الصرؼ سعر تغيَت كما ينعكس أثر.تصػديرىا ٯتكػن اليت كالسلع
 قطػاع التصدير كالصناعات ا١تنافسة لبلستَتاد؛ يف ا١تاؿ كرأس العمل عنصرم إستخداـ زيادة إىل إ٩تفاضو يؤدم إذ اإلنتاج

 استقرار سعر الصرؼ ٯتثل أحد الشركط األساسية لنمو حجم التجارة الدكلية كزيادة الرفاىية اإلقتصادية ذلك أف  - ت
تقلباتو تؤدم إىل سيادة عدـ التأكد لدل الوحدات اإلقتصادية، ٦تا يؤثر سلبا على حركة الصادرات كالواردات، كبالتايل 

تراجع حجم التجارة الدكلية، كإ٩تفاض حوافز اإلستثمار، ككذلك يؤدم عدـ استقراره إىل إحداث تقلبات يف أسواؽ 
؛ كيف ىذا السياؽ كجب اإلشارة اف لسياسة سعر الصرؼ دكر 2عناصر اإلنتاج ٦تا يؤثر سلبا على النشاط اإلقتصادم

 بالغ األ٫تية يف ٖتديد الًتكيب السلعي   اٞتغرايف للتجارة  الدكلية؛
يلعب سعر الصرؼ دكرا ىاما يف توزيع الدخل بُت الفئات أك : عبلقة إدارة سياسة سعر الصرؼ بتوزيع الدخل - ث

نتيجة إ٩تفاض سعر الصرؼ  (مواد أكلية، زراعة )القطاعات احمللية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدم 
اٟتقيقي، فإف ذلك ٬تعلو أكثر رْتية، كيعود الربح من ىذا الوضع إىل أصحاب رؤكس األمواؿ يف الوقت الذم تنخفض 

فيو القدرة الشرائية للعماؿ، كعند إ٩تفاض القدرة التنافسية الناٚتة عن إ٩تفاض سعر الصرؼ اإلٝتي كإرتفاع سعر الصرؼ 
اٟتقيقي، فإف ذلك يؤدم إىل ارتفاع القدرة الشرائية لؤلجور، يف الوقت الذم تنخفض فيو رْتية الشركات العاملة يف قطاع 
                                                           

 . 132 – 131 :ص - قدم عبد اجمليد، مرجع سابق، ص - 1
2
  -R. Glenn Hubbard, Money , the Financial System , and The Economy , Fifth edition, New Yourk- United States, 

2005 ,P-P : 478-479. 
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كمن أىم الوظائف أيضا اليت يتضمنها سعر الصرؼ ٧تد الوظيفة التوزيعية على . السلع الدكلية، فتقلص إستثمارىا
مستول اإلقتصاد الدكيل، كذلك بعلة ارتباطو بالتجارة الدكلية ْتث تتحكم ىذه األخَت ٓتارطة إعادة توزيع الدخل 

 ؛1القومي العا١تي كالثركات الوطنية بُت أقطاع العامل
ينظر إىل سياسة سعر الصرؼ األجنيب كجزء من السياسة النقدية، حيث يتم من خبل٢تا توجيو التطورات يف نظاـ  - ج

السوؽ كسعر الصرؼ األجنيب ضمن اٟتدكد اليت تسمح بالتنفيذ السليم للسياسة النقدية من خبلؿ ٖتقيق استقرار 
ا١تستول العاـ لؤلسعار كرفع كفاءة ٗتصيص ا١توارد اإلقتصادية، كتزداد أ٫تية سياسة سعر الصرؼ كلما زادت درجة 

 .2اإلنفتاح اإلقتصادم
اتها كدأنواع سياسات الصرؼ كأىم أ  -3-2

 :        ٯتكن  التمييز بُت  نوعُت من سياسات سعر الصرؼ، تبعا ١تا يلي
٘تثل أحد انواع سياسات الصرؼ األجنيب اليت تعتمدىا السلطة  : (إعادة تقوًن العملة )سياسة  رفع قيمة العملة  : أكال 

كسياسة رفع . 3النقدية أك البنك ا١تركزم، كتنصرؼ إىل زيادة عدد الوحدات من العمبلت األجنبية مقابل العملة احمللية
قيمة العملة تؤدم إىل نتائج سلبية على قطاع الصادرات، بيد أف رفع قيمة العملة يعترب عامل إ٬تايب بالنسبة للمستوردين 
كهتدؼ سياسة تقوًن العملة إىل مكافحة التضخم، حيث أهنا تتوقع تراجع أسعار السلع ا١تستوردة، كىو ما ينعكس على 

  كبالنظر إىل اآلثار السلبية النإتة عن تطبيق ىذه السياسة ٔتا يف ذلك إ٩تفاض القدرة التنافسية لسلع 4.األسعار  احمللية
كبالتايل فإف تبٍت . البلد ا١تعٍت يف السوؽ الدكلية، كما ٮتلفة تراجع معدؿ تغطية الصادرات للواردات على ميزاف ا١تدفوعات

ىذه السياسة ال يكوف إال على مستول البلداف اليت ٘تتلك قدرات تنافسية كاحتياطات ىامة من العملة األجنبية فضبل 
 .عن  إحتبلؿ مواقع إسًتاتيجية ذات أكزاف نسبية عالية يف األسواؽ الدكلية

 إىل أف كمية أقل من العملة األجنبية ألزمة لشراء devaluation كينصرؼ ٗتفيض العملة  :  سياسة ٗتفيض العملة: ثانيا
نفس الكمية من العملة الوطنية، أك أنو كمية أعلى من العملة الوطنية أصبحت الزمة لشراء نفس الكمية من العملة 

 نقدية قاعدة إٕتاه احمللية العملة قيمة بتخفيض النقدية، السلطات ٔتوجبها تقـو اليت التقنية العملية تلك فهي. 5األجنبية
كتشكل ىذه السياسة أحد السياسات اإلقتصادية اليت يتضمنها برنامج التصحيح .  6العمبلت ٚتيع إٕتاه كبالتايل معينة،

ا٢تيكلي كاستعادة التوازنات النقدية، اليت سبق اإلشارة إىل ليها، بغية ٖتقيق توازف ميزاف ا١تدفوعات من خبلؿ تشجيع 
الصادرات كتقليص الواردات، كتفادم اللجوء إىل سياسات انكماشية يف الداخل كٗتفيض مستول الدخل  الوطٍت 

كما أف إعتماد ىذه السياسة يطرح من الناحية التنظَتية أثار إ٬تابية أخرل ال تقتصر فقط على ٖتقيق توازف . اٟتقيقي
                                                           

 .157: ، ص2002 األردف، –، الطبعة الثانية، دار ٣تدالكم للنشر كالتوزيع، عماف التمويل الدكليعرفاف تقي اٟتسٍت،  - 1
. 117:، صمرجع سابقٟتلو موسى بوخارم، -  2
 .714 :،ص2007األردف،- للنشر، عماف  كائل ، دارالدكلية المصرفية كالعمليات الدكلي التمويل النقاش، الرزاؽ عبد غازم-  3
 .217: ، ص2001، أفريل 144: ، ٣تلة السياسات الدكلية، العدد سياسات سعر الصرؼ في الدكؿ الناميةنرمُت السعدين،  - 4
 ٣تلة جامعة األنبار ، أثر تخفيض سعر الصرؼ على بعض المتغيرات اإلقتصادية مع التركيز على انتقاؿ رؤكس األمواؿ في بلداف مختارةصبحي حسوف الساعدم، إياد ٛتاد عبد،  - 5

 . 91: ، ص 2011، العراؽ، 7، العدد 4للعلـو اإلقتصادية  اإلدارية ، اجمللد 
 .33: ، ص2000مصر،-  ، الطبعة األكىل، دار النهضة العربية، القاىرةختبلؿ ميزاف المدفوعاتإسعر الصرؼ كأثره على عبلج صفوة عبد السبلـ عوض اهلل،  -  6
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ميزاف ا١تدفوعات لتحسُت أرصدة ا١تيزاف التجارم بإزلة أك تقليص العجز الذم يعاين منو، كذلك ٖتسُت ميزاف رؤكس 
األمواؿ، حيث تسمح ىذه السياسة با١تسا٫تة يف تقليص البطالة بالنظر إىل ٛتاية الصناعات الناشئة، كالتوسع يف 

ككخبلصة فإف سياسة سعر الصرؼ عرب مدخل . الصناعات التصديرية، كٖتسُت ٗتصيص ا١توارد  كإعادة توزيع الدخل
ٗتفيضها يشكل توجها فعاال لتحقيق النمو اإلقتصادم كخلق فرص العمل، كرفع القدرة التصديرية، دعم الصناعات 

كبالتايل ٗترج سياسة سعر الصرؼ عن كوهنا مسألة تكتيكية  (صناعات إحبلؿ الواردات)احمللية للمنافسة مع الواردات 
.  ييطمح من خبل٢تا إىل دعم أىداؼ أجندة التنمية1للوصوؿ إىل أسعار الصرؼ اٟتقيقية لتتحوؿ إىل مسألة اسًتاتيجية

إال اف األدلة  التحريبية أثبتت أف تطبيق ىذه السياسة ٭تيطو بو الكثَت من اٞتدؿ خاصة على مستول الدكؿ النامية 
بسبب اإلقًتاف ّتملة من ا١تشاكل ا١تتعلقة با٨تفاض معدؿ النمو احملقق، إتساع دائرة البطالة  الفئات ا٢تشة، كضعف 

، بالتايل فإنو بالضركرة ٔتاكاف أف يقًتف تطبيق ىذه السياسة ّتملة من الشركط اليت تقلل من الشوىات ...اإلستثمار
كتدعم حركة الصادرات لتفادم النتائج العكسية ٢تا، جراء إمكانية ارتفاع معدالت التضخم دكف تسجل ٖتسن يف ميزاف 

كالدخوؿ يف حلقات  (اإلقتصاديات الريعية: خاصة على مستول اإلقتصاديات ذات التوازنات ا٢تشة، مثل )ا١تدفوعات 
مفرغة كىدامة من ٗتفيض العملة كالتضخم، ككذلك ا١تخاطر ا١تًتتبة عن احتماالت أف يؤدم التخفيض إىل رفع أعباء 

، كٯتكن تلخيص أىم ىذه الشركط يف أف يكوف إرتفاع األسعار الداخلية بصورة أقل أ٫تية من معدؿ ...ا١تديونية ا٠تارجية
التخفيض يف العملة أم ضركرة توفر استقرار األسعار احمللية، كمركنة األسعار ا١تبلئمة للصادرات كالواردات ٔتعٌت أف يؤدم 

مع اإلشارة إىل إمكانية  )ٗتفيض العملة إىل زيادة أكرب يف الطلب العا١تي على ا١تنتجات ا١تصدرة من نسبة التخفيض 
  (عدـ ٖتسُت ميزاف ا١تدفوعات بصورة سريعة، ذلك أف حجم الصادرات كالواردات ٯتيل إىل الثبات يف ا١تدل القصَت

، مع أ٫تية ربط ٖتليل أثر 2كضركرة  توفر جهاز انتاجي مرف يستجيب لئلرتفاع يف الطلب جراء إرتفاع معدؿ التصدير
بالتايل فإف اآلثار النهائية لسياسة التخفيض تتوقف على ٣تموع السياسات اإلقتصادية الداعمة . اإليرادات بأثر األسعار

 . باإلضافة إىل معطيات اإلقتصاد  ا١تستهدؼ، ككضعية اإلقتصاد  العا١تي3لتحقيق اآلثار اإل٬تابية لو،
       كقبل استعراض أىم أدكات سياسة سعر الصرؼ، فإنو من الضركرم التطرؽ ألىم ا١تتغَتات كالعوامل ا١تؤثرة على 

 : 4سعر الصرؼ، كاليت ٯتكن اإلشارة اليها با٬تاز من خبلؿ ما يلي
تتأثر أسعار الصرؼ بطبيعة برامج التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية  ا١تقرر ا٧تازىا، كما ٕتدر اإلشارة إىل أ٫تية  بنية  - أ

 اإلستثمارات ا١تعتمدة تزعها بُت القطاع العاـ ا٠تاص،  ك٪تط التمويل ٢تا؛

                                                           
1
 - Shari Spiegel, MACROECONOMIC AND GROWTH POLICIES, UNITED NATIONS, DEPARTMENT FOR 

ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (UNDESA, United Nations DESA, New York- united state America , 2007, 

P:37  https://esa.un.org  (05/04/2014). 
 .(بتصرؼ  ). 135 – 134: ص- قدم عبد اجمليد، مرجع سابق، ص-  2
 . 305: ، ص2003 مصر،  –اإلسكندرية، كالنشر للطباعة الفتح ،  الطبعة األكىل، دارالعبلقات اإلقتصادية الدكلية حسن عوض اهلل، زينب-  3
يف العلـو اإلقتصادية  (غَت منشورة  )، أطركحة دكتوراه دراسة حالة الجزائر: اإلختيار األمثل لنظاـ الصرؼ كدكره في تحقيق النم اإلقتصادم في ظل العولمة اإلقتصاديةبربرم ٤تمد، - 4

. 38 – 37: ص- ص، 2011 – 2010،  اٞتزائر  3ٗتصص نقد مالية،  كلية العلـو اإلقتصادية ك علـو التسيَت، قسم العلـو اإلقتصادية،  جامعة اٞتزائر 

https://esa.un.org/
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ىيكل اإلقتصاد كٖتديدا ىيكل كبينة اإلنتاج، كطبيعة العبلقة القائمة بُت اإلدخار كاإلستثمار، حيث أف إختبلؿ  - ب
ىذه األخَتة، يؤدم إىل زيادة معدؿ التمويل ا٠تارجي لبلستثمار، كبالتايل زيادة ا١تديونية ا٠تارجية كذلك فإف ىيكل 

 .اإلنفاؽ العاـ كالسياسة ا١تالية ا١تعتمدة تعترب أحد العموامل ا١تؤثرة على سعر الصرؼ
 األجنبية كالعمبلت من الذىب غطاء إىل يستند أف ٬تب النقدم فاإلصدار: احمللية كاإلئتمانية النقدية األكضاع - ت

 يف احمللي، اإلئتماف كمقدار ا١تصدر النقد كمية من كل كخارجيان كتؤثر داخليان  احمللية العملة لدعم قوة األجنبية كالسندات
كخارجيان  داخليا العملة قيمة إ٩تفاض تعٍت تضخمية موجات إىل ا١تناسب اٟتد عن هتازياد حيث تؤدم احمللية السيولة
 بُت يف العبلقة يؤثر ٦تا اإلستثمار ٘تويل كيف احمللية ا١تدخرات تنمية يف مهمان  دكران  كاإلئتمانية النقدية السياسة كتلعب

 الصرؼ؛ سعر على تأثَت من ٢تا ٔتا الوطٍت كاإلستثمار الوطٍت اإلدخار
 . حركة التجارة  ا٠تارجية، ككضعية النظاـ النقدم الدكيل - ث

اليت هتدؼ إىل ٕتنب تقلبات سعر الصرؼ  :         كما ٯتكن يف نفس السياؽ اإلشارة إىل سياسة موازنة الصرؼ
كاٟتفاظ عليو داخل اٟتدكد ا١ترغوبة، ككلما  اتسع ا١تدل الذم يتقلب خبللو سعر الصرؼ كلما أعطى ذلك دكرا أكرب 

للتغَتات يف ىذا السعر، كيف نفس الوقت تزايد احتياج سوؽ سعر الصرؼ بقدر أكرب من رصيد العمبلت ١توازنة 
 على باإلضافة إىل سياسة الرقابة. الصرؼ، كذلك ١تواجهة التقلبات اٟتادة ا١تفاجئة يف سعر الصرؼ جراء ا١تضاربة

 األجنبية العمبلت من كا١تبيعات كل ا١تشًتيات تكوف كفيو الدكلة، طرؼ من الصرؼ، كاليت ٘تثل أداة لتنظيم الصرؼ
 الدكؿ من الكثَت حاكلت كقد القطاعات، ٥تتلف على األخَت بتوزيعها ىذا يقـو كما ا١تركزم، البنك طرؼ من ٤تتكرة
 ا١تدفوعات ميزاف يف التوازف اإلقتصادية، من خبلؿ ٖتقيق التنمية يف إ٬تابية نتائج إىل للوصوؿ طمعان  السياسة ىذه إتباع

 على األ٫تية  الكربل؛ كحملافظة ذات الصادرات كتشجيع غَت ضركرية الواردات من باٟتد الدكلة قياـ طريق عن كذلك
 رؤكس ككذا كالواردات الصادرات على حركة ينعكس فيها ٭تدث الذم التغَت أف كوف الوطنية للعملة ا٠تارجية القيمة

 اليت اإلستثمارية ا١تيادين إىل األجنبية األمواؿ رؤكس كتوجيو ا٠تارجية؛ ا١تنافسة من الفتية احمللية الصناعات األمواؿ؛ كٛتاية
 يف كيساعد األجنبية العمبلت من اإلحتياطي تنمية يف ىذا يساىم كما للبلد، السياسة اإلقتصادية إٕتاىات مع تنسجم

 ٥تتلف بُت ال ا١تعاملة، يف للتمييز كأداة الصرؼ على الرقابة ا٠تارجية؛ كما أف الدكلة تتخذ ا١تديونية عبء التخفيف من
 على للرقابة رئيسية أشكاؿ ثبلثة  كىناؾ.األكلويات حسب على الدكؿ ٥تتلف بُت كلكن حىت السلعية، الطوائف

 الدكلة بُت إيرادات التكافؤ إحداث يف ا١تباشر اإلدارم التدخل على كتعتمد الصرؼ، على الكمية الرقابة :الصرؼ، كىي
 اليت الصرؼ أسعار تعدد أك السعرية كالرقابة طالبيو؛ على الصرؼ توزيع يف النقدية السلطة قرارات كعلى هتا،كمدفوعا

 ا١تعامبلت طوائف من طائفة لكل خاص سعر فرض طريق األجنيب عن الصرؼ على الطلب على للسيطرة دؼتو
 اإلدارم كالتقدير الصرؼ سعر من لكل ظلها يف كيعًتؼ ا١تركبة، أك ا١تختلطة الرقابة منها كأخَتا نوع لكل أك اإلقتصادية

 .1هتامدفوعا عنها تتولد اليت ا١تعامبلت على الرقابة يف بدكر أساسي
 

                                                           
1
 . 96 -89: ص - بربرم ٤تمد، مرجع سابق، ص-  
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السياسات التجارية  الدكلية    -4
        ٘تثل السياسة التجارية فرعا عاما للسياسة اإلقتصادية، ك٢تا انعكاس مباشر على ٥تتلف ا١تتغَتات اإلقتصادية 

 .اإلجتماعية، السياسية، كحىت البيئية
 المقصود بالساسة التجارية  الدكلية  كأىم أىدافها  -4-1

٣تموع القوانُت كالنظم كاإلجراءات اليت تنظم إدارة ميزاف ا١تدفوعات : "         تعرؼ السياسات التجارية الدكلية بأهنا
أم إدارة الصادرات، كالواردات السلعية، كا٠تدمية كغَتىا من ا١تعامبلت الرأٝتالية، كاليت تؤثر على الفائض أك العجز يف 

 من ٣تموعة فيو ٖتدد ٥تطط حكومي برنامج: " كعرفت على أهنا.  1"إٚتايل الدخل من خبلؿ ا١تعامبلت ا٠تارجية للدكلة
 أىداؼ ٖتقيق يضمن الذم بالشكل معينة فًتة خبلؿ ا٠تارجية التجارة على تؤثر أف ٯتكن اليت األساليب أك األدكات،
كعرفت أيضا . 2"اٟترة  السوؽ آللية طبقا إليها الوصوؿ يتعذر أك يصعب معينة، سياسية أك إجتماعية، أك إقتصادية،
 من عمل فهي القومية، اإلقتصادية كأداة لتحقيق مصاٟتها ا٠تارجية التجارة ٕتاه الدكلة ١توقف إنعكاس: " على أهنا

 كما أراضيها، من خركجها أك السلع دخوؿ على قيود كضع خبلؿ هبا من التحكم حرية للدكلة أف ٔتعٌت السيادة، أعماؿ
كهبذا  ا٠تارج، يف مؤسساهتا أك أفرادىا هبا يقـو اليت أك مواطنيها ١تصلحة تنجز اليت ا٠تدمات ا٠تارجية على قيود تضع

 3."حرية التجارة سياسة تسمى كبالتايل  القيود ىذه رفع أك ٛتائية، أك تقييدية بسياسة ا١تتبعة السياسة ىذه تسمى
ٕتدر اإلشارة إىل أف ىناؾ كتابات إقتصادية تذىب للتفرقة بيمن مصطلحي سياسات التجارة ا٠تارجية  كسياسات 

التجارة الدكلية، عكس تلك اليت تعترب٫تا مثيبلف، ذلك أف سياسات التجارة ا٠تارجية تتعلق فقط  بالتجارة ا٠تارجية يف 
إطارىا الضيق ا١تتضمن الصادرات كالواردات ا١تنظورة كغَت ا١تنظورة، كىي تشَت إىل نظرة جزئية  للعبلقات اإلقتصادية بُت 
دكلة معينة كدكؿ أخرل، يف حُت اف سياسات التجارة الدكلية، تتضمن إضافة إىل ما مت طرحو بالنسبة للتجارة ا٠تارجية 
فإف اٟتركة كالتدفق الدكيل لرؤكس األمواؿ، كا٢تجرة الدكلية، كعليو فهي تشَت إىل نظرة مشولية  تتضمن ٥تتلف العبلقات 

 . 4الدكلية
        من خبلؿ ما تقدـ، فالسياسات التجارية الدكلية ىي ٚتلة من اإلجراءات كالقواعد كاألدكات كاألساليب ا١تعتمدة 

كتتضمن ٖتديد . لتنظيم حركة التبادؿ التجارم للدكلة على النحو الذم ٭تقق  أىداؼ معينة خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة
ككذلك الوزف السياسي الدكيل  ا١تستند  (إستخداـ ا١توارد على ا١تستول الدكيل  )موقع الدكلة ضمن خارطة التبادؿ الدكيل 

 . على  الوزف اإلقتصادم على ا١تستول الدكيل
         كيتجسد ا٢تدؼ النهائي للسياسة  التجارية الدكلية، يف تعظيم ا١تكاسب ا١تمكن ٖتقيقها من قبل الدكلة يف إطار 
تعاملها مع باقي دكؿ العامل، كٖتقيق ىدؼ التوازف ا٠تارجي، كذلك بإعتبار السياسة التجارية ا٠تارجية كأحد السياسات 

                                                           
 .15: ، ص2004/2005  مصر،–اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اٞتامعة، اإلتجاىات الحديثة في السياسات التجاريةسهَت ٤تمد السيد حسن، ٤تمد ٤تمد البنا، -  1
 .12، ص 2000 مصر،- دار النهضة العربية، القاىرة دكف طبعة، ،  سياسة التجارة الخارجية،عبد الباسط كفا-  2
 .64: ، ص2001ا١تملكة العربية السعودية، - ،  دكف طبعة، دار ا١تريخ، الرياضمدخل إلى إدارة األعماؿ الدكلية أٛتد عبد الرٛتاف أٛتد، -  3
4
  (بتصرؼ  ) .12ص ،2000 األردف،– عماف ،يع للنشر كالتوزا١تيسرة دار ، دكف طبعة، يةالتجارة الخارجخركف، آرشاد العصار ك-  
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ا١تتخصصة للسياسة اإلقتصادية كٯتكن فيما يلي التطرؽ إىل ٣تموعة كاسعة من األىداؼ اليت تتوقف إمكانية ٖتقيقها 
 .على ظركؼ الدكلة،  كطبيعة السياسة التجارية الدكلية ا١تعتمدة ا١تعتمدة

   إتجاىات كأنواع السياسات التجارية الدكلية  -4-2
        تقر النظرية اإلقتصادية كجود إٕتاىُت ٥تتلفُت لكل منهما حججو ا١تتعلقة بأفضلية إتباع سياسة ٕتارية تقييدية، أك 
ٖترير سياسة التجارة ا٠تارجية، على أف تكفل السياسة ا١تنتهجة ٖتقق أىداؼ الدكلة، كقد كشف الواقع اإلقتصادم، عن 

 التجارية العبلقات يف الدكلة تدخل درجة ْتسب كاٟتماية اٟترية درجات أ٫تية الوجود مزج بُت اإلٕتاىُت، حيث تتفاكت
 كاف كلما اٟتماية إىل ك٘تيل أقل، التدخل كاف كلما اٟترية إىل الدكلة سياسة فتميل الدكلية، ٔتا يكفل تعظيم مكاسبها،

 :  كٯتكن  التفصيل يف ذلك من خبلؿ ما يلي.كأمشل أعمق التدخل
٣تموعة من القواعد كاإلجراءات : "تعرؼ سياسة التجارة الدكلية اٟتمائية على أهنا: السياسات التجارية التقييدية: أكال

كالتدابَت اليت تضع قيودا مباشرة أك غَت مباشرة، كمية أك غَت كمية، تعريفية، أك غَت تعريفية،  على تدفق التجارة الدكلية 
كقد  ٕتلت ىذه السياسة من خبلؿ ما قدمو التجاريوف، الذين يركف " عرب حدكد الدكلة، لتحقيق أىداؼ اقتصادية معينة

أف مصلحة الدكلة تتطلب تراكم الذىب من خبلؿ اٗتاذ ٥تتلف التدابَت اليت تتيح زيادة الصادرات مقارنة بالواردات 
باإلعتماد على اإلجراءات اٟتمائية، كقد انتعشت تلك السياسة مرة أخرل بعد اٟترب العا١تية األكىل، بل ظهرت إىل 

جانب ذلك السياسة اٟتمائية اٞتديدة، حيث عمدت الواليات ا١تتحدة األمريكية، كغَتىا من الدكؿ الصناعية الكربل 
القيود  )إىل إعتماد إجراءات مستحدثة لتقييد كإرداهتا من السلع الصناعية دكف التعارض مع ما مت اقراره يف إطار اٞتات 

التقييد اإلختيارم للصادرات، كالتوسع اإلختيارم للواردات كترتيبات التسويق :  كىي ثبلثة أنواع (كاإلجراءات الرمادية
 : 2كتتلخص أىم اٟتجج اليت استند اليها مؤيدك سياسة ٛتاية التجارية الدكلية يف ما يأيت. 1ا١تنظم

ٛتاية الصناعات الناشئة العتبارات اقتصادية، السيما يف الدكؿ النامية، إال أف بعض اإلقتصاديُت  يشَتكف إىل بعض  - أ
التحفظات يف ىذا الشأف، كأف تكوف اٟتماية مؤقتة، كأف تكوف معتدلة تراعى فيها مصلحة ا١تستهلك كأف تشمل اٟتماية 

 الصناعات اليت تتوافر أمامها فرص النجاح كاإلستمرار يف ا١تستقبل بكفاءة عالية؛
 ٖتسُت العجز يف ا١تيزاف التجارم، عن طريق التحكم يف حجم الواردات؛ - ب
  ٛتاية  األسواؽ الوطنية من  سياسة اإلغراؽ اليت ٘تارسها  الدكؿ ا١تصدرة لسلع منخفضة الثمن؛ - ت
كاحملافظة على . ٖتقيق أىداؼ إسًتاتيجية تتعلق بأمن اجملتمع، سواء يف بعده اإلقتصادم أك الغذائي أك العسكرم - ث

 الشخصية القومية؛
تؤدم اٟتماية إىل زيادة اإليرادات العامة للدكلة، من خبلؿ الرسـو اٞتمركية ا١ترتفعة على السلع الكمالية كالسلع اليت  - ج

٢تا بدائل ٤تلية، كيتوقف ذلك على مركنة الطلب على الواردات، كىو ما يدعم  خلق تيار من موارد الدكلة، يوجو ٨تو 
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إال أنو يعاب على ىذه . تغطية إستخدامات اإلنفاؽ العاـ، باإلضافة إىل دعم مسا٫تة التجارة الدكلية يف ٘تويل التنمية
 ؛1اٟتجة، ٖتمل ا١تستهلك لعبء الزيادة يف األسعار،  كبالتايل التأثَت على مستول الرفاىية كزيادة التهرب الضرييب

 .زيادة جذب رؤكس األمواؿ األجنبية، كزيادة العمالة يف اجملتمع - ح
        على الرغم من أ٫تية اٟتجج، سواء اإلقتصادية أك غَت اإلقتصادية، كاليت قدمها مؤيدك سياسة تقييد التجارة 

الدكلية، إال أف الكثَت من الدكؿ قامت بتخفيف القيود كالتحوؿ تدر٬تيا ٨تو ٖترير سياسة التجارة الدكلية خاصة بعد 
كما ٕتدر اإلشارة إىل أف إتباع الدكؿ النامية لسياسات اٟتماية أدل إىل نتائج عكسية . ظهور منظمة التجارة العا١تية
سيادة منتجات ٤تلية بنوعيات أدىن كسعر أعلى من ا١تنتجات ا١تقابلة أك ا١تستوردة، كنشوء : حيث ٧تد حالتُت رئيستُت

صناعات تنافسية، تتسم منتجاهتا بالكفاءة النوعية نسبيا، إال أف ىذه الصناعات ال ٖتقق كفورات كافية بسبب ضيق 
 .    2األسواؽ احمللية، ٦تا يدفعها إىل البحث عن أسواؽ خارجية كبأرباح متدنية غالبا

إزالة كافة القيود كالعقبات ا١تفركضة : "  تعرؼ سياسة ٖترير التجارة ا٠تارجية على أهنا:سياسة حرية التجارة الدكلية: ثانيا
ظهرت ىذه السياسة يف عصر ا١تدرسة اإلقتصادية للفزيوقراط . 3"على حركة السلع كا٠تدمات من دكلة إىل أخرل 

كانتعشت ٖتت راية أفكار آدـ ٝتيث كريكاردك، كمع ميبلد منظمة التجارة العا١تية، شهد العامل موجة عميقة من 
كتتلخص أىم اٟتجج اليت . اإلصبلحات اإلقتصادية، السيما يف البلداف النامية، بغية سيادة حقبة سياسة اٟترية التجارية

  : 4استند إليها مؤيدك حرية التجارة الدكلية يف ما يلي
تسمح حرية التجارة بالتخصص يف انتاج السلع اليت تتمتع فيها الدكلة ٔتزايا :  اإلنتفاع من مزايا التخصص الدكيل - أ

نسبية كمزايا تنافسية، األمر الذم يتيح اٟتصوؿ على مكاسب التجارة الدكلية عند تبادؿ السلع، كذلك تبعا لدرجة اتساع 
 السوؽ الدكلية؛

 منع اإلحتكارات، كبالتايل منع اإلسراؼ يف إستخداـ ا١توارد، كمنع استغبلؿ ا١تستهلك، كٕتنب اإلضرار باإلقتصاد  - ب
القومي كالرفاىية اإلقتصادية، حيث أف إتباع سياسة حرية التجارة الدكلية يقود إىل ٖتقيق ٗتصيص أفضل للموارد 
 .اإلقتصادية،كزيادة التشغيل كالتوظيف يف اإلقتصاد القومي لكل دكلة، باإلضافة إىل ٖتقيق ىدؼ التوازف ا٠تارجي

ثبلث أنواع أسياسة، لكل منها سياسات كأدكات كأسباب تستدعى :        أما أنواع السياسات التجارية ا٠تارجية فهي
 :  تنفيذىا، كٯتكن التطرؽ إىل ىذه السياسات بشيء من التفصيل من خبلؿ ما يلي

 تشَت سياسات التجارة ا٠تارجية القومية إىل ٣تموع السياسات اليت هتدؼ من :سياسات التجارة ا٠تارجية القومية: أكال
كتشمل سياسات . خبل٢تا الدكلة إىل ترشيد ٕتارهتا ا٠تارجية لتحقيق ٚتلة من األىداؼ ا١تسطرة خبلؿ فًتة زمنية معينة

 :5التجارة ا٠تارجية القومية على ٜتس سياسات أساسية
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يعد أحد األساليب احمللية لًتشيد التجارة ا٠تارجية، كتوجيو مسارىا : سياسة الرقابة على التجارة ا٠تارجية: الفرع األكؿ
. أساليب مالية تشمل ٥تتلف اإلعانات أك الضرائب: تصديرا كاستَتادا تبعا لؤلىداؼ ا١ترسومة، كتتضمن ىذه األساليب

باإلعتماد على : كأساليب نقدية. كالتأثَت على كمية الصادرات أك الواردات، من خبلؿ نظاـ اٟتصص: كأساليب ٕتارية
كتتلخص أىم األسباب لفرض . إستخداـ النقد األجنيب، كأنظمة التأثَت على سعر الصرؼ، كحجم ا١تعركض من النقود

الرقابة على التجارة ا٠تارجية، يف معاٞتة العجز يف ا١تيزاف التجارم، زيادة الدخل القومي كرفع نسبة التشغيل، باإلضافة إىل 
كعلى الدكلة تقييم اآلثار اٞتانبية ...السيطرة على حجم العرض من النقد األجنيب كترشيد إستخدامها ضمن دالة التنمية

 ...التأثَت السليب على جودة ا١تنتجات،عدـ اإلستغبلؿ األمثل للموارد اإلقتصادية: ٢تذه السياسة، كمنها
تتبع الدكلة سياسة التمييز السعرم لصادراهتا، من خبلؿ بيع : سياسة التمييز السعرم يف التجارة ا٠تارجية: الفرع الثاين

نفس السلعة كبذات ا١تواصفات إىل األسواؽ ا١تختلفة كبأسعار متفاكتة بشرط أف تكوف مركنة الطلب يف أسواؽ التصدير 
كزيادة إيرادات السلع ا١تصدرة، أك : ٥تتلفة، كأف يتوفر شرط الفصل التاـ بُت أسواؽ التصدير، بغية ٖتقيق بعض األىداؼ

كالبد من اإلشارة إىل أنو البد ٤تاربة اإلغراؽ كأحد صور سياسة التمييز . تيسَت السيطرة على بعض األسواؽ األجنبية
 .السعرم

تتضمن ىذه السياسة تقدًن كافة التسهيبلت كا١تساعدات : سياسة تدعيم الصناعات الناشئة، أك الوليدة: الفرع الثالث
البلزمة للصناعات اٟتديثة النمو، كتعد ىذه السياسة مؤقتة، عادة ما يتم التخلي عنها بعد فًتة زمنية ٤تددة، كالبد من 

ٖترم الدقة يف إختيار الصناعة اليت تتمتع بالدعم، مع كضع : توافر ٣تموعة من الشركط لتبٍت ىذه السياسة، من بينها
 .خطة دعم كاضحة كتنفذ خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة

يقصد بسياسة صناعات اإلحبلؿ، قياـ الدكلة بإستحداث صناعات : سياسة تشجيع صناعات اإلحبلؿ: الفرع الرابع
بغية ٖتقيق اإلكتفاء الذايت، كرغبة يف التخلص من التبعية  (إف كانت موجودة )أك التوسع فيها  (غَت موجودة)كطنية 

اإلقتصادية، كما تعد ىذه السياسة أحد دعائم ترشيد إستخداـ الصرؼ األجنيب ا١تتاح، حيث يًتتب إالستغناء عن 
استَتاد بعض ا١تنتجات، باإلضافة إىل ا١تسا٫تة يف حل العديد من ا١تشكبلت اإلقتصادية كعلى كجو ا٠تصوص مشكلة 

 .البطالة،  كعجز ميزاف ا١تدفوعات
تنصرؼ ىذه السياسة إىل تبٍت ٥تتلف الوسائل اليت ٖتقق زيادة الطاقة : سياسة تشجيع صناعات التصدير: الفرع ا٠تامس

التصديرية للدكلة كما كنوعا، كذلك لئلستفادة من اقتصاديات اٟتجم بالٌنظر إىل إتساع األسواؽ ا٠تارجية كالتزاـ الدكلة 
باٟتد األدىن من التدخل يف األسواؽ كمنح إعانة أك إعفاء ضرييب، كتتمتع سياسة تشجيع الصادرات بأ٫تية  بالغة تتجلى 

 .من خبلؿ معاٞتة العجز يف ميزاف ا١تدفوعات، كالنهوض بالصناعات احمللية
 يقصد بسياسات التجارة ا٠تارجية اإلقليمية، ٣تموعة السياسات ا١تشًتكة، اليت :سياسات التجارة ا٠تارجية اإلقليمية: ثانيا

تتدرج السياسات . تتبلور يف شكل اتفاقات ٘تثل عمليات التصدير كاإلستَتاد ٤تور أك على األقل أحد بنودىا الرئيسية
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التجارية اإلقليمية يف ٚتلة من الصور، إبتداءا من ٣ترد تعأكف ٕتارم، ٕتارة تفضيلية أك تفضيل جزئي، تكتل قطاعي 
 . 1منظقة التجارة اٟترة، إالٖتاد اٞتمركي، السوؽ ا١تشًتكة، إىل غاية إالٖتاد أك التكتل اإلقتصادم

 ينصرؼ مضموف سياسات التجارة ا٠تارجية إىل ما تسعى الدكؿ إىل تطبيقو :سياسات التجارة الدكلية ا٠تارجية: ثالثا
على النظاـ الدكيل التجارم من سياسات، من خبلؿ مفاكضاهتا اٞتماعية، كما يستلـز تنفيذ تلك السياسات من قواعد 

، كاليت يف إطار منظومة عا١تية لتنظيم التبادؿ التجارم للمجتمع الدكيل ٣تموع السياسات ا١تصممة كعليو فهي ،كإجراءات
  .2 اإلطبلؽ اتفاقيات منظمة التجارة العا١تية اليت ترمي إىل ٖترير التجارة العا١تيةمن أشهرىا على

    ٕتدر اإلشارة إىل أف السياسات التجارية تًتبع على أ٫تية بالغة على مستول إقتصاديات الدكؿ النامية  كالسيما 
اإلقتصاديات الريعية منها، حيث ييعتمىدي عليها يف التقليل من التقلبات يف حصيلة  صادراهتا  اليت تتجسد يف ٣تملها يف 
ا١تواد األكلية، كتتصف باإلختبلؿ ا٢تيكلي، األمر الذم ينعكس سلبا على حجم اإلستثمار الدخل، مستويات ا١تعيشة 

كيف إطار ىذا اجملاؿ، ٧تد ٣تموعة من السياسات منها ما يرتبط باألجل القصَت، كمنها ... خطط التنمية كعملية ٘تويلها
 .ما يرتبط باألجل الطويل

        أما السياسات اليت ترتبط باألجل القصَت فتهدؼ أساسا إىل عزؿ أك اٟتد من أثار التقلبات يف السوؽ الدكلية 
أما السياسات اليت تتعلق با١تدل . للمواد األكلية على دخوؿ الدكؿ النامية، كيطلق عليها سياسات اإلستقرار كالتثبيت

الطويل، فتشَت إىل ٣تموع السياسات اليت تتخذ يف ا١تدل الطويل ١تواجهة التباطؤ العا١تي يف الطلب على ا١تواد األكلية 
كإ٩تفاض حصة ٕتارة  ا١تواد األكلية من التجارة الدكلية كإٕتاه معدؿ التبادؿ الدكيل يف غَت صاٌف البلداف النامية، كبالتايل 

خاصة أف التجارة اٞتارجية ٘تثل  قطاعا ٤تركا لبلقتصاديات النامية خاصة . 3إ٩تفاض حصيلة صادراهتا يف ا١تدل الطويل
  ذلك باعتبارىا متغَت مستقل رئيسي يعتمد  one cropped economiesاإلقتصاديات الريعية أك ذات احملصوؿ الواحد 

 كٯتكن توضيح أىم السياسات التجارية للبلداف النامية، كا١تتعلقة با١تدل القصَت كا١تدل ،4عليو النشاط اإلقتصادم
 :الطويل، من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل

 السياسات التجارية للبلداف النامية، كا١تتعقلة با١تدل القصَت كا١تدل الطويل: 1-1:اٞتدكؿ رقم
  السياسات التجارية يف ا١تدل الطويل  السياسات التجارية يف ا١تدل القصَت 

 سياسات اإلستقرار الوطنية - 1
 تغيَت ا١تعركض من السلعة، أك : سياسة التقييد المحلي للصادرات

التأثَت عليو يف السوؽ الدكلية، عن طريق زيادة الصادرات يف حالة 
ارتفاع األسعار  كخفضها يف حالة إ٩تفاض األسعار، شرط أف 
ٖتتل السلعة  جزءا مهما من العرض يف السوؽ الدكلية، كأف ال 

 .يكوف ٢تا بديل

 التوسع في صادرات المواد األكلية- 1
عادة ما تكوف نتائج ىذه السياسة ٤تدكدة، بسبب ضعف قدرة البلداف النامية على 

ٖتقيق زيادة مهمة يف الصادرات، كبالتايل فإف ٧تاح ىذه السياسة يتطلب رفع 
 .الكفاءة اإلنتاجية، ٖتسُت النوعية، كتنشيط حركة الصادرات البينية للدكؿ النامية

 توسيع الصادرات من السلع الصناعية- 2
تنصرؼ ىذه السياسة إىل تنويع ىيكل الصادرات، كبالتايل إ٩تفاض األ٫تية   النسبية 

                                                           
 . 97:،مرجع سابق، صعبد الباسط كفا - 1
.  111: نفس ا١ترجع، ص-  2

 .279، 275:  ص،، ص2006دكف بلد نشر،   الطبعة األكىل،التنمية كالتخطيط اإلقتصادم،سليح حسن خلف، -  3
، دار صفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع  الطبعة األكىل طركحات فكرية كحاالت دراسية  (استراتيجيات التصنيع كالتحوؿ الهيكلي )دراسات في التنمية اإلقتصادية ىوشيار معركؼ،  -  4
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 عن طريق تكوين رصيد من العمبلت : سياسة الموازنة المخزنية
 .األجنبية يف فًتات اإلنتعاش لتعويض النقص يف فًتات اإلنكماش

 يتم يف إطارىا فرض :  سياسة صندكؽ ا١توازنة أك رصيد ا١توازنة
ضريبة على ا١تصدرين يف فًتات اإلنتعاش كتقدًن إعانات يف فًتات 

اإلنكماش عن طريق اجملالس التسويقة اليت ٖتتكر عملية الشراء  
لئلنتاج احمللي كتوجهو للسوؽ الدكلية، مع  ٖترل عنصر ا١تركنة 

 .للتبلئم مع تغَتات األسعار  كسياسة سعر الصرؼ ا١تبلئمة
سياسات اإلستقرار الدكلية - 2

 تنصرؼ إىل اإلتفاؽ على :  سياسات اإلتفاقات الطويلة األمد
تصدير كاستَتاد قدر معُت من ا١تنتجات بأسعار معينة، لتحقيق 
ثبات كاستقرار حصيلة الصادرات يف األجل القصَت، كيفًتض 
٧تاحها أف يشمل اإلتفاؽ أغلب ا١تنتجُت كاغلب ا١تستهلكُت 

 .للمنتجات اليت ٘تثل موضوع اإلتفاؽ
 يتم من خبل٢تا اإلتفاؽ : سياسات الحصص المقيدة للصادرات

على ٖتديد حصة كمية تقـو كل دكلة بتصديرىا كفقا لسعر معُت، 
كيتم يف ظل . على أف يشمل اإلتفاؽ كافة ا١تنتجُت، أك أغلبهم

ىذه السياسة إزالة القيود عند ارتفاع السعار عن حد معُت، 
 .كالتشدد يف فرضها عند إ٩تفاض األسعار  عن حد معُت

 مشاهبة لسياسة ا١توازنة : سياسة الموازنة المخزكنية الدكلية
ا١تخزكنية الوطنية، إال أنو تتم يف احمليط الدكيل، عن طريق ىيئة 
دكلية ٘تتلك الصبلحيات كالقدرات اليت ٘تكنها من تطبيق ىذه 

 .السياسة

أما العقبات اليت . للصادرات من ا١تواد األكلية، كٕتأكز مشكلة ضيق السوؽ احمللية
القيود اليت تفرضها الدكؿ الصناعية، عدـ : تواجو تطبيق ىده السياسة فتتمثل يف 

 ...امتبلؾ الدكؿ النامية للخربات الكافية كالتكنولوجية اٟتديثة
 اإلستخداـ  األمثل لحصيلة الصادرات- 3

تنصرؼ ىذه السياسة إىل  ترشيد استخداـ  حصيلة الصادرات من النقد األجنيب، 
السيما إذا كانت الصادرات عبارة عن مواد أكلية، كاليت عادة ما ما تكوف موارد 

 . ا١توارد الطاقوية: ناضبة، مثل
فا١تفركض أف تقـو الدكؿ النامية بتوجيو النقد األجنيب لتمويل خطط التنمية، كخاصة 

ما يتعلق ٓتلق قاعدة انتاجية تغطي اإلحتياجات احمللية، كلضاف ٧تاحها يف ذلك 
 .البد من تعزيز التنسيق كالتعاكف كالتكامل مع ٥تتلف البلداف الٌنامية األخرل

 
 
 
 

 .282 - 276: ص- سليح حسن خلف، مرجع سابق، ص: باإلعتماد على : ا١تصدر

 
 كالسياسة السعرية سياسات الدخل  -5

٣تموعة من اإلجراءات اٟتكومية اليت تستهدؼ التأثَت أك التحكم يف :         تعرؼ سياسات الدخل، على أهنا
معدالت الزيادة ٔتستيوات األسعار احمللية كاألجور النقدية، كاألشكاؿ األخرل للدخل دكف تدخل اإلجراءات ا١تالية 

تعرؼ  .1كالنقدية، كتًتاكح ما بُت التحذير الرٝتي من قبل السلطات العامة، كالتنظيم القانوين لؤلجور النقدية  كاألسعار
السياسات ا١تتعلقة بالرقابة على األجور كاألسعار، كىي أكثر السياسات اإلقتصادية الكلية عرضة : " أيضا بأهنا

 السعر غَت مكلفة للتضخم ذلك أف الدليل على تأثَت –للخبلؼ، حيث ٖتولت الفكرة من أف سياسات األجر 
السياسات ا٠تاصة بالدخل كعبلكة على ا١تواقف احملافظة ٕتاه التدخل اٟتكومي يف اإلقتصاد، قاد إىل التخلي عن إعتماد 

ىذه السياسات كإعتربىا غَت فعالة، بل أقر فريق اقتصادم آخر أهنا تؤثر على حرية السوؽ، كتعرقل اٟترية النسبية 
بالتايل . 2لؤلسعار، كال ٗتفض التضخم، بل إف الدكؿ عالية الدخل ال تلجأ إىل سياسات الدخل إال يف حالة الطوارئ

                                                           
 1988ا١تملكة العربية السعودية - عبد الفتاح عبد الرٛتن، الطبعة األكىل، دار ا١تريخ، الرياض: ٤تمد إبراىيم منصور، مراجعة: ، ترٚتة النظرية السياسة: اإلقتصاد الكليمايكل ايدٚتاف، -  1
 ص
2
 .424: ص،مرجع سابقنوردىاكس، . سامويلسوف، كيلياـ د.بوؿ آ-  
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فإف سياسات الدخل ىي أحدل السياسات ا١تعتمدة لتجاكز عدـ فعالية السياسة النقدية كا١تالية يف ضبط األسعار  
 .كاألجور عند ا١تستويات ا١ترغوبة من الدكلة

         تقـو السياسات الدخلية على اإلعتقاد بأف اإلقتصاد يتميز با١تنافسة غَت التامة، كبالتايل فإف األجور النقدية 
كاألسعار تتحدد عن طريق ا١تمارسات اإلحتكارية للنقابات كا١تنشآت، ٦تا قد يؤدم إىل إرتفاع األسعار  كاألجور النقدية 

كقد انقسم فريقاف بُت مؤيد كمعارض للسياسة الدخلية  ٯتكن التطرؽ فيما يلي . حىت  يف حاالت  كجود طاقات عاطلة
 : 1ألىم ما تضمنو كل توجو

يف ظل سيادة ا١تنافسة غَت التامة فإف ٖتقيق اإلستقرار النقدم يستلـز اإلعتماد على : اإلٕتاه ا١تؤيد للسياسة الدخلية: أكال
السياسات الدخلية، ففي ظل النظرية اليت تعترب أنو يًتتب عن عدـ ا١تنافسة التامة تفسَت التضخم الناجم بدافع النفقة 

حيث ركزت ىذه النظرية على جانب العرض، دكف إ٫تاؿ التأثَتات األخرل على جانب الطلبفإف القوة التفاكضية 
لنقابات العماؿ، ا١تنتجُت كقوة احتكارية، يلعبوف دكرا أساسيا يف إرتفاع معدالت التضخم، حيث تؤدم زيادة األجور 

كيف ظل ىذا الوضع فإنو  (تضخم حلزكين)اليت يًتتب عليها زيادة التكاليف إىل زيادة األسعار ضمن حلقات متواصلة 
البد من اللجوء إىل سياسات الدخل من أجل تقييد األجور النقدية كاألسعار، بينما يتم اإلعتماد على السياسات 

النقدية كا١تالية التوسعية لزيادة العمالة كالتقليص من حدة البطالة ذلك أف ىذه السياسات تفقد فعاليتها لتحقيق إستقرار 
 .األسعار إال يف حالة كجود طاقة فائضة، أك بطالة تفوؽ ا١تعدالت الطبيعية

ة ىي ف السياسة الدخليأحيث يرل  ،G. Ackley       من بُت أىم مؤيدم ا١تنهج الدخلي اإلقتصادم جاردنر أكلي 
اٟتل ا١تبلئم، يف ظل الصراع الدائر حوؿ توزيع الدخل ضمن اقتصاد يتميز با١تنافسة غَت التامة، حيث يستخدـ ا١تنتجوف 
كالنقابات العمالية القوة التفاكضية للحصوؿ على زيادات يف الدخل اٟتقيقي أك على األقل احملافظة على مستول دخو٢تم 
اٟتقيقة يف حالة سيادة ا١توجات التضخمية، كعلى الرغم من اإلعتقاد بأنو مع  إرتفاع معدالت التضخم، فإف الزيادة يف 

األسعار كالدخوؿ النقدية تعمل بالشكل الذم يؤدم إىل اٟتفاظ على الدخوؿ اٟتقيقية للعماؿ كا١تنتجُت، بيد أف 
 بأ٫تية إعتماد S.Weintrub كH.C.Wallichكذلك يقر كل من . ا١توجات التضخمية تقوض دخوؿ األطراؼ األخرل

 .سياسة دخلية لدعم مقاكمة إدارة ا١تنشأة يف ظل اإلتفاقات األجرية  التضخمية
        بصفة عامة تؤدم السياسات الدخلية إىل زيادة تنافسية اإلقتصاد، كإزالة عوائق التجارة الدكلية ٔتا ٭تقق تشجيع 
ا١تنافسة الدكلية، ككضع قوانُت مضادة لئلحتكارات مع إضعاؼ القوة التفاكضية للنقابات العمالية، كيقر مؤيدك ا١تنهج 

 .النقدم أف العوامل السياسية تلعب دكر مضاد ْتيث يصبح ا١تنهج الدخلي غَت كاقعي
بنيت مربرات اإلٕتاه ا١تعارض لتبٍت السياسات الدخلية على ا١ترجعية النظرية اليت : اإلٕتاه ا١تعارض للسياسة الدخلية: ثانيا

اعتمدىا مؤيدك ىذه السياسة، حيث يقر معارضو ا١تنهج الدخلي بأنو ال يوجد دليل يؤكد على أف ضغوط النقابات 
العمالية ٯتكن أف ترفع معدالت التضخم، كمن جهة أخرل فإف العمل غَت متجانس كغَت قابل لئلنتقاؿ من مكاف آلخر 

                                                           
: ص -   ص2014األردف،  - ، الطبعة األكىل، دار آمنة للنشر كالتوزيع، عمافسياسات اإلستقرار اإلقتصادم في مصر ك الصين كالواليات المتحدة األمريكيةحيدر نعمة ٓتيت، -  1
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بسهولة، كبالتايل ال ٯتكن رفع األجور يف إطار ٤تاكاة مؤسسات أخرل، ككذلك ال ٯتكن للعديد من ا١تؤسسات اف ترفع 
األسعار بعيدا عن قول السوؽ كذلك حىت يف حالة سيادة ا١تنافسة غَت الكاملة، كبصفة عامة فإف معارضي تبٍت 

السياسات الدخلية يربركف ذلك من خبلؿ عدـ فعالية الرقابة ا١تباشرة على األسعار كاألجور، كما أف تقييد األسعار 
كاألجور يؤدم إىل تشويو عملية ٗتصيص ا١توارد، فضبل عن ضخامة تكاليف ا١توارد البشرية كا١تالية لتنفيذ السياسة 

 .كالسياسية الدخلية ال تتفق مع اٟتريات اإلقتصادية السياسة
        كيف سياؽ مناقشة السياسة الٌسعرية كأ٫تيتها ضمن ىيكل السياسات اإلقتصادية، فتجدر اإلشارة إىل أف  األسعار 

٘تثل أداة إسًتاتيجية يف ٥تتلف اإلقتصاديات، فبناءا على طبيعة ىذه األخَتة، كاألجندة التنموية ا١ترسومة من قبلها 
باإلضافة إىل مدل إنفتاحها كإرتباطها با١تصاٌف ا٠تارجية، يتم اإلعتماد على جهاز السعر لتوجيو ا١توارد كتوزيعها بُت 

بالتايل فإف السياسة الٌسعرية تلعب دكرا مهما يف . ٥تتلف اإلستخدامات، كتبعا ١تا يتم استهدافو من قطاعات حيوية
 .  ٖتقيق كإرساء األىداؼ اإلقتصادية، اإلجتماعية، كالسياسية ضمن ىيكل السياسات اإلقتصادية الكلية

٣تموعة اإلجراءات ا١تتصلة بتحديد األسعار، أك التأثَت عليها بغية ٖتقيق : "         تيعرَّؼ الٌسياسة الٌسعرية على أهنا
كيعترب صندكؽ النقد الدكيل أف األساس يف سياسة األسعار  ىو الوصوؿ إىل .  1"أىداؼ معينة إلرساء التنمية اإلقتصادية

 يف ىاـ مؤشر السوؽ مستول قريب من أسعار السوؽ الدكلية، أم الوصوؿ إىل حقيقة األسعار كالتكاليف، كتعترب أسعار
 اإلقتصاد تكلفة لغة يف األسعار ٘تثل ىذه أف أم  بصفة عامة، اإلنتاج كا٠تدمات كعوامل للسلع النسبية الندرة عن التعبَت

 فتخصيص ا١توارد  السيما النادرة منها، الستخدمها بصورة .2للتجارة ا١توجهة السلع إنتاج عمليات لكل الفرصة البديلة
جيد أم لتحقيق الفعالية اإلقتصادية، كاٟتقيقة اف يتم اإلعتماد على تفاعل قول السوؽ يف ذلك، كلكن ىناؾ حاالت 

أم سيادة كضعية عدـ ... حدكث توسع كبَت لبلسهبلؾ:   اخفاؽ، السيما يف عدـ استعاب التكاليف ا٠تارجية، مثل
الكفاءة اإلقتصادية، كىو ما تستدعي التدخل عرب السياسات السعرية ا١تبلئمة كالسياسات اإلقتصادية الكلية األخرل  

 .3من أجل أف تعكس األسعار تكلفة الفرصة البديلة للمجتمع
تتضمن ثبلث عناصر أساسية مهمة لتحقيق          تشَت دراسة حوؿ سياسات السعر كالتنمية، إىل أف السياسة السعرية

 :  4التنمية ا١تطلوبة، كىي
 من ٤تدكدة كمية على مربر غَت ضغطا تسبب ال ْتيث ا٠تاص اإلنفاؽ حجم تنظيم ٨تو ا١توجهة ٣تموعة التدابَت - أ

 اإلستهبلكية؛ السلع
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 من لكل عادال يكوف أف شأنو من الذم ا١تستول على الغذاء أسعار على السيطرة ٨تو ٖتديدا التدابَت توجيو - ب
 ا١تنتجُت؛ ككذلك ا١تستهلكُت

 السلع حيث من ا١ترجوة، األىداؼ ٖتقيق ٨تو ا١توارد إٕتاه مساعدة هبدؼ النسبية األسعار  مع التعامل تدابَت إٗتاذ - ت
 .احمللي الناتج تشكل اليت الرئيسية كا٠تدمات

       كا٢تدؼ من صياغة السياسة السعرية ىو معاٞتة اإلختبلالت يف األسعار، كاليت تعترب ٔتثابة مشكلة أساسية على  
بصورة  (اإلقتصاديات الريعية خصوصا  )مستول الدكؿ النامية عموما، حيث يهيمن القطاع العاـ كتتحكم الدكلة 

 .إحتكارية يف إدارة  النشاط اإلقتصادم
       بالنظر إىل طبيعة الدراسة اليت تتعلق بدراسة اإلقتصاديات الريعية، فإنو من األ٫تية ٔتاكاف  اإلشارة إىل أحد 

اٞتوانب ا١تهمة ا١تتعلقة بتصميم السياسة السعرية، كىي دعم األسعار، حيث يثار نقاش جديل حوؿ أ٫تية  ىذه السياسة 
يشمل الدعم تلبية اٟتاجات األساسية ا١تتمثلة أم  )١تعاٞتة إخفاقات السوؽ، السيما بالنسبة للفئات ا٢تشة من جهة 

كمن جهة أخرل ٮتضع دعم األسعار يف اإلقتصاديات الريعية بصورة أساسية  (...دعم الغذاء، دعم الطاقة، السكن
كبالتايل البد . كبالتايل الوقوع يف مشكلة سوء التخصيص للموارد اليت تتسم عادة بالندرة اإلقتصادية- إلعتبارات سياسية

من أف ٗتضع السياسة السعرية جملموعة من اإلصبلحات اليت ٖتقق التخصيص األمثل للموارد، كٖتسن فرص الفئات 
 . األكثر حرمانا

        عليو فإف اإلختيار ا١تبلئم للسياسة السعرية ضمن ىيكل السياسة اإلقتصادية الكلية يؤدم إىل ٕتنب ٥تتلف 
التشوىات السعرية يف ٥تتلف القطاعات اإلقتصادية، كبالتايل تفادم ٥تتلف ا٠تسائر كالقصور يف إمكانيات التمويل 

ذلك أف الوظائف األربعة ألم نظاـ إقتصادم فيما يتعلق  بتقرير أىدافو كٗتصيص . 1كتشوىات أ٪تاط اإلستثمار ا٠تاص
موارده كتوزيع نإتو الكلي، ك٪توه ا١تطرد، كقابليتو للتغَت مع تغَت الظركؼ الداخلية  كا٠تارجية يتم تنفيذىا باإلعتماد على 

  2. النسيج  ا١تؤسسايت القائم كاألسواؽ من خبلؿ آلية  أك جهاز السعر
سياسات اإلستثمار على المستول الكلي أك القومي  - 6

        ٭تتكم اإلستثمار على أ٫تية بالغة بوصفو متغَت اقتصادم كلي لو عبلقة كثيقة بباقي ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية  
كاإلدخار، كالدخل، كمستول التشغيل، كٖتسُت مستول  ا١تعيشة، فضبل عن أ٫تيتو البالغة يف ا١تسا٫تة  يف ٖتقيق العدالة 
اإلجتماعية، كالتوازف ا٠تارجي، كىو ما يقودنا إىل أ٫تية صناعة السياسات اإلستثمارية على ا١تستول الكلي، ٔتا ٯتكن من 

كا١تفهـو األساسي . التعويل عليها يف ٖتقيق منظومة األىداؼ ا١تسطرة ضمن أجدة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية
لئلستثمار على مستول اإلقتصاد القومي، كمن منظور التحليل اإلقتصادم الكلي ينصرؼ إىل ذلك اإلستثمار الذم 

يؤدم إىل نشأة أصوؿ جديدة، أك إىل ٖتسُت كزيادة الطاقة اإلنتاجية، أم ما يعرؼ بعملية التكوين الرأٝتايل اليت تتطلب 
. إدخار جزء من الدخل اٞتارم، كمن مث استغبلؿ ىذا اإلدخار يف األغراض اإلنتاجية أم انفاقو على السلع الرأٝتالية
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كألف اإلستثمار على ا١تستول الكلي أك القومي يعد ٔتثابة ا١تعيار الرئيسي لزيادة الثركة اٟتقيقية على مستول اإلقتصاد  
القومي، فإنو ال بد من أف تعمل الدكلة على تصميم سياسات استثمارية على درجة عالية من الكفاءة، تراعي فيها مناخ 

اإلستثمار، الذم ينطوم بدكره على ٣تموع ا١تؤشرات كاألدكات اليت تؤدم إىل ٧تاح سياسات اإلستثمار يف ٖتقيق 
 .    1األىداؼ ا١تسطرة يف إطار السياسة اإلقتصادية الكلية

 المقصود بسياسات اإلستثمار على المستول الكلي أك القومي-  6-1
٣تموعة من القواعد كا١تبادئ العامة كالتوجهات ا١تركزية اليت ٖتكم العملية : "    تنصرؼ السياسات اإلستثمارية الكلية إىل

اإلستثمارية يف اإلقتصاد القومي، من حيث حجم، كأكلويات اإلستثمار، كتوزيعو القطاعي كإالقليمي، جنسيتو 
سياسات : "كقد يرل البعض اف" كملكيتو،كإسًتاتيجيتو اإلنتاجية، ك٪تط، كمصادر ٘تويلو خبلؿ فًتة زمنية معينة 

اإلستثمار ٔتعناىا الضيق ٘تثل ٥تتلف السياسات اليت تستهدؼ تقوية حوافز اإلستثمار كإزالة العقبات اليت ٖتوؿ دكف 
ٕتسيد القرارات اإلستثمارية، كيتضمن ذلك منح اإلعفاءات الضريبية كاإلمتيازات كالضمانات، كإنشاء ا١تناطق اٟترة 

 اليت كا١تمارسات كاللوائح  تتعلق بالقوانُت اإلستثمارية السياسة  إىل اف   OCDEكتشَت منظمة. 2"لتشجيع اإلستثمار 
 سبيل على كتغطي، ما، بلد يف اإلستثمار من العاـ النفع تعزز كاليت اإلستثمار، تثبيط أك (٘تكُت )تعمل على تنشيط 

 تسوية ك٦تارسات كالتعويض، ا١تلكية، قوانُت ٛتاية كعدـ التمييز بُت ا١تستثمرين، شفافة ١تعاٞتة سياسات ا١تثاؿ،
 نوعية إستثمارية بيئة ٠تلق ا١تبذكلة اٞتهود عليها ترتكز اإلستثمارية أساسية للسياسة كمبادئ... النزاعات
استثمارات  كانت سواء ا١تستثمرين، قرارات على مباشر بشكل تؤثر ما بلد يف اإلستثمار سياسات فطبيعة.كتنافسية

كيتجو ٣تموعة من اإلقتصاديُت إىل اعتبار مناخ اإلستثمار يعكس  .3أجنبية أك ٤تلية ١تشاريع ضخمة أك مشاريع صغَتة،
سياسات اإلستثمار با١تعٌت الواسع حيث يتضمن مناخ اإلستثمار كل السياسات كا١تؤشرات كاألدكات اليت تؤثر بطريقة 

مباشرة أك غَت مباشرة على القرارات اإلستثمارية ٔتا يف ذلك السايسات اإلقتصادية الكلية األخرل، باإلضافة إىل األنطمة 
 .4اإلقتصادية كالبيئية كالقانونية اليت تؤثر على توجهات القرارات اإلستثمارية يف ام اقتصاد قومي

         من خبلؿ ما تقدـ ٧تد أف سياسات اإلستثمار الكلي ٘تثل ٣تموعة من اإلجراءات كالقواعد كا١تبادئ العامة اليت 
تقرىا الدكلة على ا١تستول الكلي، فيما يتعلق ْتجم كطبيعة كنوعية اإلستثمار، توزعو القطاعي كا١تكاين جنسيتو كمصادر 

لتحقيق أكرب معدؿ ٪تو إقتصادم ٦تكن  ٖتقيق التوظيف الكامل   )٘تويلو، كالبد كأف يقًتف تصميمها بعنصر الكفاءة
الذم يعتمد بدكره على مدل مبلئمة ا١تناخ اإلستثمارم   (...زيادة القيمة ا١تضافة، كا١تسا٫تة يف دعم ميزاف ا١تدفوعات

كأف تستجيب لؤلكلويات كاألىداؼ ا١تسطرة على ا١تستول القومي، ذلك أف أثار سياسات اإلستثمار تقع بصورة مباشرة 
 .على عاتق اجملتمع
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   أىم سياسات اإلستثمار على المستول الكلي أك القومي-6-2
        إنطبلقا من ٖتليل التعريف ا١تقدـ حوؿ سياسات اإلستثمار على ا١تستول الكلي، يتبُت أف ىناؾ أنواع ٥تتلفة 
لسياسات اإلستثمار، كذلك تبعا ٟتجم كطبيعة اإلستثمار ا١تستهدؼ، ككذلك أكلوياتو، كتوزيعو القطاعي كإالقليمي 

 :1كجنسيتو كملكيتو، ك٪تط كمصادر ٘تويلو، كىو ما سيتم عرضو من خبلؿ العناصر ا١توالية
سياسات ٖتديد أكلوية اختيار ا١تشركعات اإلستثمارية، حيث يقـو صانع السياسات اإلستثمارية بتحديد أكلويات  - أ

معينة للبدائل اإلستثمارية من منطلق ٤تدكدية ا١توارد ا١تتاحة أم ٖترم اإلستخداـ  األمثل ٢تا  يف مرحلة التطور اإلقتصادم 
باإلستناد إىل معيار تعظيم القيمة ا١تضافة، ذلك أف ا٢تدؼ األساسي لسياسات اإلستثمار ٖتقيق أكرب معدؿ ٪تو 

 اقتصادم كزيادة الدخل القومي؛
يتم تصميم ىذه السياسات ضمن مرحلتُت، حيث تتضمن ا١ترحلة األكىل : سياسات التوزيع القطاعي لئلستثمار - ب

كضع خارطة استثمارية تقـو على أساس ٖتديد األنشطة اإلقتصادية بكل أبعادىا، كىذه األنشطة تنقسم يف كل األحواؿ 
 :من الناحية اإلقتصادية إىل

النشاط الزراعي، األنشطة الصناعية التحويلية كاألنشطة الصناعية اإلسًتاتيجية  :  ٣تموعة األنشطة السلعية، مثل -
 التعدينية نشاط التشييد البناء؛

النشاط السياحي النقل : انشطة ا٠تدمات اإلنتاجية، مثل: ٣تموعة األنشطة ا٠تدمية اإلنتاجية تنقسم بدكرىا إىل -
كا١تواصبلت، كالتجارة؛ كاألنشطة ا٠تدمية اإلجتماعية، حيث تتضمن نشاط ا٠تدمات الصحية كا٠تدمات 

 التعليمية  ا٠تدمات اإلجتماعية األخرل؛
أما ا١ترحلة الثانية، فتتعلق ببناء كٖتديد أكلويات األنشطة اليت تسهم هبا السياسة اإلستثمارية، كبناءا على ذلك تتحدد 

 .توجهات كحوافز كمزايا كأدكات سياسة اإلستثمار
تتحدد معامل ىذه السياسة تبعا للنظاـ اإلقتصادم السائد :  سياسات توزيع اإلستثمار بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص - ت

يف الدكلة، فقد يكوف إقتصاد قائم على ا١تلكية العامة، أك اقتصاد قائم على ا١تلكية ا٠تاصة، أك ٥تتلط كا١تبلحظ أف 
اإلٕتاه السائد ىو تطبيق ا٠تصخصة كآليات السوؽ، كبالتايل التوجو ٨تو تشجيع اإلستثمار ا٠تاص كا١تهم أف يأخذ صانع 

سياسة اإلستثمار بعُت اإلعتبار األكزاف النسبية ا١تبلئمة لئلقتصاد القومي لكل من القطاعية العاـ كا٠تاص، ٔتا ٭تقق 
الكفاءة اإلقتصادية، كيف إطار األىداؼ اليت يراد ٖتقيقها من كبل القطاعُت، كيتوقف ذلك على طبيعة اإلقتصاد  القومي 

 كىيكلو كطبيعة القطاعات ا١تكونة من لو، كاألنشطة الغالبة عليو؛
ىي سياسة مكملة لسياسة توزيع اإلستثمار بُت القطاعُت العاـ : سياسة تشجيع اإلستثمار األجنيب كا١تناطق اٟترة - ث

كا٠تاص، كتنصرؼ إىل إستخداـ ٣تموعة األدكات كاٟتوافز كا١تزايا كالضمانات كاإلجراءات كالتدابَت اليت تعمل على جذب 
اإلستثمار األجنيب ا١تباشر يف داخل الببلد أك من خبلؿ ا١تناطق، كخاصة ا١تناطق اٟترة الصناعية ذات مزايا اإلنتاج الكبَت 

كيتوقف ٧تاح سياسات اإلستثمار األجنيب ا١تباشر على موقف النظاـ السياسي . كالتكنولوجيا كرأس ا١تاؿ الضخم
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كاإلقتصادم كمدل تقبلو لفكرة اإلستثمار األجنيب، كما يتوقف ذلك أيضا على نظرة اإلستثمارات األجنبية للبلد كمدل 
 أىليتو؛

يتم يف إطار ىذه السياسة ٖتديد خارطة استثمارية طبقا لتقسيم : سياسة توزيع اإلستثمار على األقاليم اإلقتصادية - ج
اإلقتصاد القومي إىل أقاليم اقتصادية، مث ٖتديد اإلقليم ذات األكلوية  يف التوجو اإلستثمار كبالتايل تسخَت األدكات 

التدابَت كاإلجراءات كاٟتوافز كا١تزايا كالضمانات اليت ٖتقق ذلك، يكوف ىدؼ ىذه السياسة ىو إحداث التوازف يف التنمية 
 اإلقتصادية يف بعدىا اإلقليمي؛

ضمن ىذا النطاؽ يتم ا١تفاضلة بُت سياسة اإلحبلؿ ٤تل : سياسة اإلستثمار ا٠تاصة بالتعامل مع العامل ا٠تارجي - ح
الواردات، كسياسة اإلستثمار من أجل التصدير، كمن أجل تعظيم العائد من النقد األجنيب يف صورة صادرات كتشجيع 

 ا١تنافسة، كالتطوير يف ا١تنتجات كالتكنولوجيا، كىذا التوجو سائد يف أغلب الدكؿ؛
تتحدد ا٠تريطة اإلستثمارية ك٪تط اإلستثمار من منظور عناصر اإلنتاج : سياسة اإلستثمار حسب الفن اإلنتاجي - خ

 أسعارىا، كمدل توافرىا، أما التوجو ٨تو اإلستثمار كثيف رأس ا١تاؿ أك اإلستثمار كثيف العمالة؛
يتم كضع خارطة استثمارية تبعا ١تصادر التمويل من حيث يتم اإلعتماد على : سياسة اإلستثمار طبقا ١تصادر التمويل - د

درجة كفاية ا١تصادر الداخلية، كعلى مدل توافر مدخرات ٤تلية، أك التوجو ٨تو اإلستثمار باإلعتماد على ا١تصادر 
 .ا٠تارجية، كعليو تتوقف التوليفة ا١تثلى على تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل كمدل توافره

  السياسات القطاعية أىم مضموف :  المبحث الثالث
تتعلق السياسات القطاعية بتوجيو اإلىتماـ ٨تو اإلرتقاء ّتملة من القطاعات اإلقتصادية اليت مت تنصيبها على أهنا         

قطاعات إسًتتيجية بالنسبة لبلقتصاد الوطٍت، ذلك أهنا تنصرؼ إىل تقدًن الدعم ا١تباشر اٟتماية من ا١تنافسة أك القركض 
ا١تيسرة للشركات، أك القطاعات اليت تعترب اسًتاتيجية، حيث تعرؼ على أهنا  السياسات اإلقتصادية اليت  تسعى إىل 
ٖتقيق أىداؼ قطاع معُت، كىي باأل٫تية ٔتا كاف، بالنظر إىل درجة حسياسة صياغتها للوضع اإلقتصادم اإلجتماعي 

كيف إطار مناقشة السياسات القطاعية  . كالسياسي، كالبيئي، ككزهنا النسيب يف رسم ا١تشهد ا١تستقبلي القتصاد الدكلة
 . كأبرز السياسات ا١تتعلقة هبا... سيتم التطرؽ بشيء من التفصيل ألىم القطاعات كالصناعة، السياحة الزراعة

 السياسة الصناعية  -1
 مفهـو السياسة الصناعية -1-2

عملية تطوير اقتصادم يعبأ يف : "  التصنيع على أنو(1963)عرفت ٞتنة التنمية الصناعية التابعة لؤلمم ا١تتحدة          
ظلها الشطر ا١تتزايد من ا١توارد القومية، من أجل تطوير ا٢تيكل اإلقتصادم الداخلي ا١تتعدد الفركع كاجملهز بتقنيات 
حديثة، كالذم يتميز بقطاع ٖتويلي ديناميكي، ٯتلك كينتج كسائل اإلنتاج كسلع اإلستهبلؾ، كالقادر على ضماف 
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كمن خبلؿ ىذا التعريف نستشف أ٫تية قطاع . 1"معدالت عالية لئلقتصاد كلو، كٖتقيق تقدـ إقتصادم كإجتماعي
كقد شكل موضوع التصنيع قضية للنقاش بُت فرقُت من  الصناعة باعتباره أحد القطاعات اٟتيوية لتحقيق أىداؼ التنمية،

أف التصنيع ىو  القاعدة األساس لعمليات التحوؿ، حيث ' كلياـ إبراىاـ'اإلقتصاديُت، حيث إعترب الفريق األكؿ بزعامة 
يقر بأف  القضايا اإلقتصادية حادة جدا، ْتيث ال ٯتكن حلها جذريا إال من خبلؿ التصنيع، بإعتبار أف الصناعة ىي 

القطاع  القائد، كالذم ٯتكن أف ٭تفز باقي القطاعات على النمو كإعترب ىارم جانسوف أف التصنيع أحد األىداؼ 
القومية؛ أما الفريق الثاين فَتل بأنو يتوجب على الدكؿ النامية التخلي عن مشركع التصنيع بسبب التكاليف الباىظة 

كإنطبلقا من الطرح الذم قدمو الفريقُت . 2كيكرس ىذا الفريق تعميق منهج التبعية إلقتصاديات الدكؿ الصناعية ا١تتقدمة
فإنو ال ٯتكن إنكار الدكر اإلسًتاتيجي لقطاع الصناعة يف ٖتقيق أىداؼ التنمية اإلقتصادية، عرب بعث السياسات 

 .الصناعية الكفيلة بذلك
جهود مركزة، منسقة، ككاعية من جانب اٟتكومة : " السياسات الصناعية على أهناUNCTA         عرفت األكنكتاد 

أما البنك الدكيل  فقد أقر بأف ". لتشجيع كتعزيز صناعة معينة، أك قطاع معُت، من خبلؿ ٣تموعة من أدكات السياسة 
 كعرفت السياسة 3"اإلنتاجية على القائم النمو لتعزيز الصناعي ا٢تيكل لتغيَت اٟتكومة جهود: " السياسة الصناعية ىي 

حزمة السياسات اإلقتصادية كالتدخبلت اإلسًتاتيجية اليت تنتهجها : " الصناعية يف أدبيات التنمية كالسياسة العامة بأهنا
 من ٯتكن الصناعية كالسياسات. 4"اٟتكومة إلحداث ٖتوالت ىيكلية يف اإلقتصاد ٨تو القطاعات ذات اإلنتاجية  العالية

.  ا٠تدمية أك الزراعية القطاعات ككذلك التصنيع ا١تبدأ أف تشمل حيث
 اٟتكومة سياسة أك إالنتقائي التدخل من نوع         كيف تعريف أكثر تفصل فإف السياسة الصناعية ىي يف اٟتقيقة  أم

اإلقتصادم، الذم  للنمو أفضل فرصا توفر أف ا١تتوقع من اليت القطاعات ٨تو اإلنتاج ىيكل ٖتاكؿ من خبل٢تا تغيَت اليت
 كيتبٌت ىذا التوجو اإلقتصاديوف الذم يؤمنوف  .(السوؽ  توازف يف أم  )التدخل ىذا مثل غياب يف ٭تدث أف شأنو من

بكفاءة عمل األسواؽ، إال أنو على اٞتانب اآلخر، ٧تد أف ىناؾ اقتصاديُت يعتقدكف ٘تاما بأف إخفاقات السوؽ منتشرة 
تطرؽ ىذا التعريف إىل قضية . 5كيذىبوف إىل أف أم مسار للتنمية اإلقتصادية يتطلب جرعة من السياسات الصناعية

حساسة فيما ٮتص ا١تقاربتُت اإلقتصاديتُت حوؿ تأييد، أك رفض كمعارضة تطبيق السياسات الصناعية، حيث تتجسد 

                                                           
 .13: ، ص 2009األردف، - ،  الطبعة األكىل، دار الربكة للنشر كالتوزيع،  عمافاإلتصاؿ كالتنمية  المستدامة  في الوطن  العربيصاٌف خليل أبو أصبع، -   1

-U.N. Commit of industrial Development , Report of 3rd Session , Economical ,Social Council Official Records, 
Supplement N°= 13, 1963, P: 32/ 

 .120: أٛتد عرؼ العساؼ، مرجع سابق، ص-  2
3
- The donor committee for enterprise development,  Industrial Policy. http://www.enterprise-

development.org/page/industrial-policy  (  06/01/2015) 
،  ٣تلة عمراف للعلـو اإلجتماعية  المستقبلكآفاؽإعادة  تأىيل السياسة الصناعية  في الوطن العربي، دركس الماضي  كتحديات الحاضر ٛتد البدكم،  سامي عطا اهلل،  أ إبراىيم-  4
 .67: ،  ص2014قطر، –  كدراسة  السياسات، الدكحة لؤلْتاث، ا١تركز  العريب 9 عدد 3  ٣تلد اإلنسانية ،ك

5
  -  Howard Pack , Kamal Saggi ,  the case foe industrial policy : a critical survey ,  January, 16, 2006, paper has 

been partly funded by the Development Research Group of the  World Bank, P :2 

http://www.enterprise-development.org/page/industrial-policy
http://www.enterprise-development.org/page/industrial-policy
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سادت  1980فمنذ أكائل سنة   (كفاؽ كاشنطن )ىذه ا١تقاربة يف توجهات لليربالية اٞتديدة ا١تعارضة للسياسة الصناعية 
تغيَتات يف الفلسفة اإلقتصادية ا١تهيمنة لصاٌف الليربالية اٞتديدة اليت ال تؤيد التدخل اٟتكومي يف األنشطة اإلقتصادية 

، كعليو فإنو ال دكر للسياسة الصناعية يف التنمية ...ماعدا تدخلها يف اإلستثمار يف ٣تاؿ التعليم، كالصحة كاألمن
اإلقتصادية كاٟتجة يف ذلك أف تنمية أم بلد البد أف تًتؾ أساسا لعمل قول السوؽ، فتحرير التجارة سيغَت ىيكل 

اٟتوافز لصاٌف الصادرات كجذب اإلستثمارات ا٠تاصة، ٔتا يف ذلك اإلستثمار األجنيب ا١تباشر إىل ا١تناطق اليت يتمتع فيها 
كٕتدر اإلشارة إىل أف ىذه العملية ذات ٤تدكدية يف ٖتسُت كتعزيز . البلد ٔتزايا تنافسية تساعد على التصنيع كالنمو

كمن جهة أخرل ٧تد أف اإلٕتاه الذم يتبٌت ا١تقاربة ا١تؤيدة للسياسات الصناعية   .1التصنيع على مستول  البلداف النامية
يقر على مستول التنظَت أف ىناؾ تربيرات قوية للسياسة الصناعية، ذلك أف عملية التنمية اإلقتصادية ليست ظاىرة 
تلقائية كإ٪تا ىي نتاج للتحوالت ا٢تيكلية، كتربير السياسات الصناعية اجملسدة من خبلؿ تدخل الدكلة، ىو أف ىذه 

كبصورة عامة فإف كضع  السياسة الصناعية من شأنو أف يساعد على تعزيز النمو . التحوالت يعوقها إخفاؽ السوؽ
اإلقتصادم، كتوسيع ظركؼ العمل، كخفض ا١تيزاف التجارم، كاحملافظة على البيئة، كتنمية ا١توارد اإلنسانية  كا١تالية، كزيادة 
اإلنتاجية بواسطة رفع ا١تستول العاـ للتكنولوجيا ا١تطبقة، كدعم النوعية كاٞتودة كا١تنافسة كمنع اإلحتكارات، كضبط تطور 
األسعار، ناىيك أف السياسة الصناعية تدعم التشابك كالتأثَت اإل٬تايب للصناعة على باقي القطاعات اإلقتصادية كبالتايل 

السياسة  كيف السياسة الصناعية كما ىو اٟتاؿ يف ٣تاالت. 2فهي أحد ا١تداخل األساسية إلرساء التنويع اإلقتصادم
: 3  يف دعم  التنمية الصناعيةىانواع رئيسية  لتدخلأاألخرل، قد تلعب الدكلة أدكرا ٥تتلفة، حيث ىناؾ  أربعة  

 من خبلؿ خلق حوافز أك تلعب الدكلة دكر النظم، من خبلؿ كضع التعريفات، كمستويات اإلنتاج لنشاطات معينة،  - أ
 عانات لدعم صناعات معية؛إ من خبلؿ تقدًن أكمالية، 

 كمنتج، من خبلؿ ا١تشاركة ا١تباشرة يف  النشاطات اإلقتصادية، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للشركات ا١تملوكة للدكلة؛ - ب
 ؛كمستهلك، من خبلؿ ضماف سوؽ للصناعات اإلسًتاتيجية  من خبلؿ برامج ا١تشًتيات العامة - ت
، كتشجيع ٗتصيص ا١توارد ا١تالية العامة كا٠تاصة للقياـ ٔتشاريع الصناعات اإلئتمافسوؽ   ٦توؿ مستثمر، التأثَت على - ث

. ستعاب العمالةإثَتىا على اإلنتاجية  أك قدرهتا على أسًتاتيجية بالنظر إىل تإاليت تعترب 

                                                           
   كاشنطنإف كفاؽ  (Washington Consensus)   من قبل1989 مصطلح ظهر يف  (Johu Williamson)  لوصف ٣تموعة من السياسات ا٠تاصة اليت اعتربت

الكلي كاإلنفتاح  ( Stabilization )  البلداف النامية اإلقتصادية، كاٟتزمة احتوت على سياسات تشمل التثبيت اإلقتصادمأزمة ١تعاٞتة إالصبلحاتمعياران ٟتزمة من 
كبعد ذلك اخذ ا١تصطلح يستخدـ بشكل كاسع ليعٍت التوجو العاـ ٨تو مقاربة .  قول السوؽ يف اإلقتصاد  الوطٍتكإطبلؽ كتوسيع األجنيباإلقتصادم على التجارة كاإلستثمار 

 .تعتمد على السوؽ كترفض التدخل اٟتكومي
1
 - MEHDI SHAFAEDDIN, Is Industrial Policy Relevant in the 21

st
 Century?, TWN  ( third word network ) Trade 

& Development Series 36, published by Third World Network, 2008, P:11. www.twnside.org.sg                (15/01/2015 )  
 .321- 320:  ص–،  ص 2007 لبناف، –، الطبعة األكىل، دار ا١تنهل اللبناين، بَتكت  السياسات العامة  في الّدكؿ النامية خليل حسن،-  2

3
 - Wilson Peres,  Annalisa Primi ,  Theory and practice of industrial policy. Evidence from the Latin American 

experience,  CEPAL,  Serie Desarrollo productivo No  187, United Nations Publications, Santiago de Chile, February 

2009,     P :13 , P :14 http://archivo.cepal.org/pdfs/2009/S0900176.pdf  (15/01/2015 )    

http://www.twnside.org.sg/
http://archivo.cepal.org/pdfs/2009/S0900176.pdf


 
 

 93 

كالسياسات الصناعية تؤدم دكران ىاما يف إقامة تنمية حركية ف أب        كبالتايل فإف ىذه الدراسة  تتبٌت اإلٕتاه الذم يقر 
كاف ٢تا أف تؤيت  كٖتتاج ىذه السياسات إىل تكملتها بسياسات أخرل ذات الصلة إذا. من البلداف مستدامة يف العديػد

 1.الدكلية كٖتقيق نتائج أكثر إستدامة كمشوالن  كيشمل ىذا التنويع اإلقتصادم كٖتسُت التنافػسية. اثر ا١ترجو منها كامبلن األ
 الفركع بُت ٘تيز كال الصناعة، تنمية على تعمل العامة اليت الصناعية      تشمل السياسة الصناعية كل من السياسة

 ا١تؤسسات لبعض كموجهة مؤقتة تكوف كاليت النوعية، الصناعية دائمة؛ كالسياسات كتكوف اإلقتصادم، النشاط كمناطق
 : 2اٞتغرايف، كبصورة عامة تنقسم السياسة الصناعية بدكرىا إىل توطنها حسب أك فركعها حسب

تستهدؼ أساسا دعم الناتج  اإلقتصادم من صناعات ٤تددة، كحىت شركات أك مؤسسات : سياسة صناعية رأسية: أكال
تقدًن : بعينها، يعتقد أهنا ضركرية إلحداث التحوالت ا٢تيكلية ا١تنشودة، كذلك عن طريق أدكات كسياسات تفضيلية مثل

 ؛ ...القركض ا١تيسرة، كاإلعفاءات الضريبية، كاإلمتيازات اإلحتكارية  كغَتىا
 مستول على  أفقية صناعية سياسة ٔتثابة األجنيب الٌصرؼ سعر ٗتفيض اسًتاتيجية تعد): السياسة الصناعية األفقية: ثانيا

 بينما الصادرات :ا٠تارجي، مثل التجارم للتبادؿ القابلة اإلقتصادية األنشطة إىل دعم بالضركرة تؤدم الكلي اإلقتصاد
تركز على ٖتسُت نوعية ا١تدخبلت  (احمللي باإلقتصاد ا١ترتبطة كا٠تدمات العقارات :مثل األخرل، القطاعات ٪تو من ٖتد

يف عملية اإلنتاج بصورة عامة، كليس بالنسبة لقطاع أك نشاط اقتصادم بعينو كتشمل السياسات الصناعية األفقية تعزيز 
التعليم كالتدريب ا١تهٍت، كبناء البٍت التحتية العامة، كمؤسسات اٟتوكمة السياسية  كاإلقتصادية، كتوطُت التكنولوجيا  

 . كتشجيع البحث كالتطوير
 تصميم السياسة الصناعية كأدكاتها -1-2

 : 3       ٮتضع تصميم السياسة اإلقتصادية للخيارات اليت اعتمدهتا الدكلة يف ٚتلة من ا١تيادين ا١تتشعبة، لعل أ٫تها
 : حيث ينطول يف نطاؽ ىذا ا١تيداف خياراف:  تدخل الدكلة يف الشأف الصناعي: أكال 

 اإلمتناع عن التدخل يف القضايا الصناعية، حيث يعوؿ على دكر السوؽ يف التوجيو ا١تناسب لئلستثمارات ٨تو  - أ
القطاعات الصناعية، إ٬تاد اٟتلوؿ التلقائية ١تشاكل الصناعة، يف تعزيز دكر ا١تنافسة  اليت تشكل شرط أساسي للتقدـ 

 ؛...التكنولوجي، كبالتايل على الدكلة إلتزاـ اٟتياد كاإلكتفاء  بتأمُت البنية التحتية ا١تتطورة، كتطوير البحث العلمي
 التدخل يف القضايا الصناعية من خبلؿ اٟتوافز الضريبية كالقركض ا١تيسرة، كاإلسراع يف حل األزمات اليت يتعرض  - ب

 .٢تا ىذا القطاع
 :  يًتتب على الدكلة يف ىذا ا١تيداف ا٠تيارات التالية: موقف الدكلة من القطاع الصناعي: ثانيا

 خصخصة ا١تنشآت العامة الصناعية كافساح اجملاؿ لئلستثمار ا٠تاص، اٯتانا بنتائج التجارب، كما أقرتو بأف الدكلة   - أ
 مقاكؿ أك مستثمر فاشل؛

                                                           
 .18: ، ص 2012أفريل /  نيساف 26 – 21 قطر، –   تقرير مؤ٘تر إالمم ا١تتحدة للتجارة كالتنمية  عن دكرتة الثالثة عشر،  الدكحة - 1
2
 .68:  مرجع سابق، ص ٛتد البدكم،  سامي عطا اهلل،أ إبراىيم-  
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اإلحتفاظ با١تنشآت يف إطار القطاع العاـ، من أجل التأثَت على اجملرل العاـ لؤلسعار، ذلك منعا للتضخم ا١تايل  - ب
كذلك تدخل الدكلة يف ىذه النشآت الصناعية العامة يكوف بغية ضبط قرارهتا ١تنع التعارض مع توجهات  السياسة 

اإلقتصادية الكلية كاإلجتماعية، كما ٯتكن أف ٖتتفظ الدكلة با١تنشآت الصناعية، مع منح مديرىا حرية  تامة يف اإلدارة  
 .لتحقيق أرباح تعزز إيرادات ا٠تزينة

 : ا١توقف من ا١تنافسة ا٠تارجية للقطاع الصناعي، كيف ىذا ا١تيداف  يتاح أماـ الدكلة ثبلث خيارات: ثالثا
  ٛتاية القطاع الصناعي احمللي من ا١تنافسة ا٠تارجية، ذلك تشجيعا لئلستثمار يف ىذا القطاع؛ - أ

 عدـ ٛتاية ىذا القطاع، منها لردات الفعل ا١تعاكسة على الصادرات الوطنية؛ - ب
 .اٟتماية يف مرحلة  أكىل للقطاع الصناعي،  مث ٗتفيف إجراءات اٟتماية يف مراحل الحقة - ت

 : كيتاح اـ الدكلة اربعة خيارات رئيسية: ا١توقف من اإلستثمارات  األجنبية: رابعا
 استقطاب الرأٝتاؿ األجنيب ٨تو الصناعة عرب اٟتوافز كالقركض ا١تيسرة، حرية تنقل رأس ا١تاؿ؛ - أ

 إٗتاذ موقف ٤تايد ٕتاه الرأٝتاؿ األجنيب، أم عدـ السعي الستقطابو؛ - ب
 سياسة إنتقائية للرأساميل األجنبية من حيث السماح باستثمارىا يف قطاعات صناعية معينة؛ - ت
 .فرض قيود على الرأساميل األجنبية بتحديد سقف لنسبة مشاركتها يف رأٝتاؿ الشركات الوطنية الصناعية - ث

 :حيث تكوف الدكلة أماـ خيارين: اسًتاتيجية التصنيع: خامسا
 الًتكيز  يف ا١ترحلة األكىل  من عملية التصنيع على الصناعات ا٠تفيفة؛ - أ

 .الًتكيز يف ا١ترحلة األكىل من عملية التصنيع على الصناعات الثقيلة - ب
 :تواجو الدكلة خيارين: إعطاء األكلوية ألم من الصناعات:سادسا

إعطاء األكلوية للمنشآت الصناعية اليت تنتج سلعا بديلة عن السلع ا١تستوردة، ذلك بتأمُت اٟتماية الكافية ٢تا من  - أ
 ا١تنافسة األجنبية؛

 .إعطاء األكلية للمنشآت ا١تتجهة ٨تو التصدير - ب
 : ثبلث خيارات متوفرة للدكلة : ا١توقف من مساعدة القطاع الصناعي: سابعا

... مساعدة القطاع الصناعي بشكل عاـ من خبلؿ اإلعفاءات الضريبية ا١تيسرة، ك٘تويل البحث العلمي كالتكنولوجي - أ
 كذلك تشجيعا لئلستثمار يف ىذا القطاع؛

 مساعدة القطاعات الصناعية اليت تتعرض ألزمة فقط ٟتُت خرجها منها؛ - ب
 . عدـ مساعدة ىذا القطاع، حرصا على عدـ إفساد أكلويات السوؽ - ت

 ىناؾ ٣تموعة كاسعة من األدكات كالوسائل اليت تنتقيها الدكلة لبلوغ األىداؼ ا١تسطرة من خبلؿ سياستها الصناعية  
 : 1كاليت تتبلئم مع خياراهتا، من أىم ىذه األدكات
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 ٛتاية اإلنتاج الصناعي من ا١تنافسة ا٠تارجية؛ - أ
إنشاء مركز توثيق أك بنك للمعطيات، كاٟتمبلت الدعائية يف : التشجيع على التصدير عرب عدة كسائل، أ٫تها - ب

 ؛...األسواؽ ا٠تارجية، كإعطاء ضمانات للمصدرين، ك٘تويل الصادرات، كاإلعفاءات الضريبية
التأثَت على بنية القطاع الصناعي من حيث حجم ا١تنشآت، كحثها على الدمج كالتشجيع على اإلستثمار يف  - ت

 ميادين صناعية ٢تا طابع األكلوية؛
  سياسة مشًتيات اٟتكومة؛ - ث
 اٟتوافز الضريبية؛ - ج
 اٟتوافز ا١تالية؛ - ح
 . اجراءات خاصة با١تنشآت الصناعية الصغَتة كا١تتوسطة اٟتجم - خ
قطاع السياحة كأىم السياسات  المتعلقة بو   -2
 السياحة كقطاع محرؾ للتنمية االقتصادية -2-1

ظاىرة إجتماعية كثقافية كبيئية تنطوم : "  الذم عرفت من قبل منظمة السياحة الدكلية  على أهناتعترب السياحة        
على إنتقاؿ الناس إىل بلداف أك أماكن خارج بيئتهم ا١تألوفة ألغراض األعماؿ أك ألغراض مهنية، كيسمى ىؤكالء الناس 

حيث تتمثل السياحة بأنشطتهم اليت يًتتب عليها  (قد يكونوف أما سائحُت أك منتزىُت مقيمُت أك غَت مقيمُت)زائرين 
للتنمية، إذ أف ىناؾ توافق عا١تي  بغض النظر عن األيديولوجيات أحد القطاعات اإلسًتاتيجية ، 1"اإلنفاؽ السياحي

على أف السياحة مهمة، كعليو هتدؼ معظم السياسات السياحية ا١تصممة كاليت تعترب نشاطا سياسيا ذلك أهنا جزء من 
السياسة العامة اليت تتأثر با٠تصائص اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية للمجتمع كٝتات النظاـ القائم، إىل توسيع صناعة 

حيث . 2السياحة  ٔتا ٬تعل السياحة أداة للتنمية عرب تفعيل دكر القطاع العاـ كا٠تاص كالشراكة بينهما يف ىذا الصدد
إىل أ٫تية السياحة كصناعة إقتصادية، كما أكضح أف السياحة ٯتكن أف تعاًف مشاكل الدكؿ  ' Douglas Pearce' أشار

ضركرة التنمية السياحية يف الدكؿ النامية، لقدرة القطاع  'Kasse' النامية يف توفَت اإلحتياجات الضركرية، كما أكضح
السياحي على النمو كالتطور بإمكانيات كتكلفة ٤تدكدة مقارنة مع القطاعات األخرل، فالتنمية السياحية ٖتقق جانب 

مهم من جانب التنمية اإلقتصادية كىو التنمية اإلقليمية، باإلضافة إىل ا١تسا٫تة يف تقليص البطالة من خبلؿ توفَت فرص 
عمل يف القطاع السياحي كا١تسا٫تة يف خلق القيمة ا١تضافة، كٖتسُت الدخل الفردم، كٖتسُت ا٠تدمات كتنمية البنية 

 . التحتية، كما أهنا تساىم يف بعث ديناميكية الصناعات األخرل

                                                           
1
-World Tourism Organization ( UNWTO), Understanding Tourism : Basic Glossary :  

    http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf ( 23/01/2015 ) 
2
 - Lesley Pender, Richard Sharpley, The Management of Tourism, First published , SAGE Publications, London 2005  

,P : 218. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
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  1، ٕتعل دائرة كاسعة من اإلنتقادات موجهة ٢تا إال أف ىذا ال ٯتنع أف آثار التكاليف النإتة عن التنمية السياحية
خاصة إذا مل تتمتع بسمة اإلستدامة، ذلك أهنا ترتبط بصورة مباشرة باألبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية، البيئية الثقافية 

 .كاإلدارية  للتنمية
        إف اإلقتصاد ٦تثبل يف عاملي الدخل كاإلدخار يؤثر بشكل فعاؿ يف النشاط السياحي من خبلؿ الطلب كالعرض 
السياحي، بالتايل فإف تطور النشاط السياحي يعتمد بشكل مباشر على التطور اإلقتصادم،  كيف الواقع العملي يكوف 
النشاط السياحي تابعا للدكرة اإلقتصادية، كساد، ركاج، كيف ا١تقابل للنشاط السياحي تأثَت كبَت على اإلقتصاد، حيث 

أنو مرتبط بالتنمية اإلقتصادية إذ ٘تثل أحد الصادرات غَت ا١تنظورة ذات األ٫تية البالغة،  حيث أف تصميم سياسات 
سياحية مبلئمة، ٯتكن أف ٬تعل التحوؿ ٨تو اقتصاد بديل قائم على السياحة ٔتثابة  توجو اسًتاتيجي ١تعاٞتة ا٠تلل 

التنموم يف اإلقتصاديات النامية عموما، كتلك القائمة على ا١تورد الواحد أك اإلقتصاديات الريعية بصفة خاصة، كذلك 
عرب معاٞتة فجوة اإلدخار كفجوة النقد األجنيب، كبعث ٖتوؿ يف ا٢تيكل أك البنية اإلقتصادية قائم على تنويع الصادرات 

 .2كمن مث تنويع مصادر الدخل
  اآلثار المترتبة عن حركية القطاع السياحي -2-2
 :  3      ٯتكن استعراض أىم ىذه اآلثار ا١تًتتبة عن السياحة  من خبلؿ ما يلي 

 اآلثار اإلقتصادية للسياحة :  أكال
تعترب السياحة مصدر من مصادر العمبلت األجنبية من خبلؿ اإلنفاؽ : أثر السياحة على الدخل القومي: الفرع األكؿ

السياحي على السلع كا٠تدمات من عمبلت أجنبية، كما أف اإلنفاؽ السياحي يشمل أيضا اإلنفاؽ الناتج عن السياحة 
الداخلية من قبل مواطٍت الدكلة، باإلضافة إىل ذلك الدخل ا١تولد يف إطار ما يعرؼ ٔتضاعف التجارة ا٠تارجية؛ حيث أف 
الدخل ا١تتولد عن السياحة يتغلغل بسرعة كبطريقة مباشرة يف قاعدة توزيع عريضة يف اإلقتصاد القومي ٔتا ٭تقق زيادة يف 

يعترب القطاع السياحي ٔتثابة قطاع كثيف التشابكات مع  )الدخل لصاٌف القطاعات األخرل ا١ترتبطة بقطاع السياحة 
القطاعات األخرل؛ كما تلعب السياحة كصناعة تصديرية دكرا مهما يف تشيط حركة اإلستثمار سواء اإلستثمار احمللي أك 
اإلستثمار األجنيب، كٖتقيق النمو ا١تتوازف إلحداث التنمية اإلقتصادية؛ كٕتسد السياحة كعاء ضرييب جيد، حيث تساىم 

 يف زيادة اإليرادات العامة للدكلة،  من خبلؿ الضرائب كالرسـو ا١تفركضة على األنشطة كا٠تدمات السياحية؛
تعترب السياحة من الصناعات كثيفة العمالة بصورة عامة، حيث تعمل على توليد : تأثَت السياحة على العمالة: الفرع الثاين

كتشمل فرص العمل ا١تتاحة يف ا١تنشآت السياحية كالفندقية حيث أف : العمالة ا١تباشرة: ثبلثة أنواع من العمالة كىي

                                                           
 يف القطاع السياحياإلنتاجيةتعميق ك ترشيد ك ٖتقيق الزيادة ا١تستمرة، كا١تتوازنة  يف ا١توارد السياحية  إىل تتعلق التنمية السياحية  ٔتختلف ا٠تطط  الربامج  اليت هتدؼ  . 
 – 15:  ص – ، ص 2009مصر، - اإلسكندرية مؤسسة حورس الدكلية   األكىل،، الطبعة ات السياحية في ظل إالزمة اإلقتصادية العالميةيعتنمية المبطارؽ عبد الفتاح الشريعي،  - 1

19. 
 (بتصرؼ ).340 – 335 ص  –، ص 2008مصر، – ،الطبعة األكىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،اإلسكندرية علم اإلقتصاد  السياحيأٛتد عبد السميع عبلـ، -  2
3
 .114- 100:  ص –،  ص 2006مصر، - ،  الطبعة األكىل، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندريةمدخل إلى علم السياحةأٛتد فوزم ملوخية، -  

 .84 – 82: ص- ، ص2001 األردف، –، الطبعة األكىل، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف 1سلسلة السياحة كالفندقة :  مبادئ السياحةنعيم الظاىر، سراب إلياس، - 
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العمالة ا١تتولدة عن كحدة كاحدة من اإلنفاؽ يف القطاع السياحي ٘تثل ضعف العمالة ا١تتولدة عن كحدة كاحدة من 
اإلنفاؽ يف قطاع آخر؛ كالعمالة غَت ا١تباشرة تشمل فرص العمالة اليت تتولد يف القطاعات اليت يعتمد عليها القطاع 

؛ كالعمالة احملفزة  تشمل العمالة اليت تتولد يف اإلقتصاد نتيجة لئلنفاؽ السياحي 1األثاث كا١تباين كغَتىا: السياحي، مثل
كىي ٘تثل نوع ثالث من العمالة ٭تفزه اإلنفاؽ السياحي، كما أف أثر مضاعف السياحة  أك مضاعف التجارة ا٠تارجية 

كقد أكدت منظمة العمل الدكلية أف السياحة ىي القطاع . 2٭تفز خلق فرص للعمل يف ٚتيع القطاعات للمنطقة ا١تعنية 
اإلقتصادم اٟتيوم الذم يفر أفضل الفرص إلستيعاب مئات ا١تبليُت من العاطلُت، كىو ما يستدعي إعطاء دفعة 

كٯتكن اإلشارة إىل أف . إلسًتاتيجية صناعة السياحة لتعزيز اإلقتصاد  القومي عن طريق تشجيع إقامة البنية التحتية البلزمة
اإلستفادة من فرص التوظيف اليت يتيحها القطاع السياحي يتطلب سياسة جريئة لئلستثمار يف ا١تورد البشرم، إىل جانب 

 .سياسة األجور ا١تبلئمة
-  كما ايشَت لو سابقا–تعترب السياحة أحد مصادر العملة الصعبة : أثر السياحة على ميزاف ا١تدفوعات: الفرع الثالث

كبالتايل فهي كصناعة تصديرية تساىم يف ٖتسُت  ميزاف ا١تدفوعات كيقاس تأثَتىا على ميزاف ا١تدفوعات داخل الدكلة من 
 مصدر كقطاع السياحي القطاع كيعد. 3خبلؿ اإليراد السياحي كاإلنفاؽ السياحي الناتج عن النشاط السياحي الدكيل

كواردات، كيتم  ا٠تارج يف ا١تواطنُت طرؼ من ا١تدفوعة السياحية النفقات تعترب بينما للسواح، ا١تستقبلة للدكؿ بالنسبة
ا١تدفوعات؛ كعليو فإف ٖتسُت أثر السياحة على ميزاف  يف ا١تيزاف السياحي ضمن ميزاف كالنفقات اإليرادات إدماج ىذه

ا١تدفوعات يستدعي إعتماد سياسات سياحية تدعم كتشجع السياحة الداخلية ككمثاؿ على الدكؿ اليت تعتمد ىذا 
 ؛4التوجو ٧تد الياباف كأككرانيا اللذين يعترباف من أكرب الدكؿ ا١تصدرة للسياح

تعمل السياحة على تنمية ا١تناطق األقل حظا من التنمية   كاليت عادة : أثر السياحة على إعادة توزيع الدخل: الفرع الرابع
ما ٖتوم فئات فقَتة كىشة، فامتداد السياحة إىل ىذه ا١تناطق البعيدة يعيد التوازف إليها نتيجة اإلستثمارات يف 

ا١تشركعات السياحية كتلك ا١ترتبطة هبا، كبالتايل خلق كزيادة الدخوؿ لؤلفراد يف ىذه ا١تنطقة، كتوقيف تيار ا٢تجرة من 
 الريف ٨تو ا١تدنية نتيجة ٖتسن البنية التحتية كمستول ا٠تدمات اٟتضرية كإ٬تاد فرص العمل؛

عادة ما يكوف األثر سليب ذلك أف السياحة كقطاع إنتاجي : أثر السياحة على ا١تستول العاـ لؤلسعار: الفرع ا٠تامس
يزيد من اإلنتاج كاإلستهبلؾ إىل حد كبَت، كبذلك ٘تيل األسعار إىل اإلرتفاع نتيجة إرتفاع مستول ا١تعيشة كزيادة الطلب 

 على أنواع جديدة من السلع كا٠تدمات؛
 

 

                                                           
1
 -Alain Mesphier ,Pierre Bloc-Duraffour , Tourisme dans le monde, 6ème Edition ,Bréal, Paris,2005,P :53. 

2
-World Tourism Organization (UNWTO) and International Labour Organization (ILO) , Measuring Employment in 

the Tourism Industries:  Guide with Best Practices, First printing,  (UNWTO), Madrid, Spain 2014,  P :25. 
 .32: ، ص2002األردف، - ، الطبعة األكىل، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عمافإدارة المنشآت السياحيةآسيا ٤تمد أماـ األنصارم، إبراىيم خالد، -  3

4
  -World Tourism Organization (UNWTO) and International Labour Organization (ILO) , Measuring Employment in 

the Tourism Industries:  Guide with Best Practices, First printing, Op –Cit ,  P :27. 
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 اآلثار الثقافية كاإلجتماعية للقطاع السياحي: ثانيا
        تساىم السياحة يف التخفيف من حدة الفقر كتقليص معدالت البطالة يف اجملتمع، كبالتايل ٖتسُت ا١تستول 

ا١تعيشي لؤلفراد من خبلؿ إعادة بناء الًتكيبة اإلجتماعية على ٨تو يقلص فارؽ الدخل بُت الطبقات ا١تختلفة كما تعترب 
كتعزيز النمو اٟتضارم  كزيادة اإلىتماـ با١توركث الثقايف .  مطلب اجتماعي كنفسي مهم لتحسُت انتاجية ا١تورد البشرم

كزيادة اإلنفتاح على الثقافات يف إطار اٟتركية السياحية الدكلية، ليتحقق بذلك التأثَت الثقايف للسياحة كالذم يعترب أحد 
 ؛1احملاكر ا٢تامة لتنمية اجملتمعات

        على الرغم من اآلثار اإل٬تابية للسياحة من الناحية اإلجتماعية كالثقافية، بيد أف ىناؾ العديد من اآلثار السلبية 
اجتماعيا كثقافيا، حيث أنو يتولد عن النشاط السياحي انتشار قيم جديدة كغَت مألوفة بصرة سريعة كمفاجئة لسكاف 

ا١تناطق اليت يستهدفها النشاط السياحي ٦تا يؤدم إىل ٖتوالت إجتماعية كثقافية عميقة ٯتكن أف تؤثر على أجندة التنمية 
ككذلك إمكانية حدكث منافسة بُت ا١تواطنُت كاألجانب يف حاالت عجز الدكلة عن تلبية اإلحتياجات كا٠تدمات 

؛ فضبل عن إمكانية حدكث التصادـ الثقايف، باإلضافة إىل تفشي عوامل الفساد كالتدىور اإلجتماعي 2األساسية
كاألخبلقي، مثل انتشار ثقافة األرباح ا١تادية السريعة كإف كانت بوسائل غَت مشركعة؛  تراجع مستويات التعليم  العايل 

 3...بسبب توفر فرص العمل يف ا١تهن ا٠تدمية ا١ترتبطة بالسياحة
 اآلثار البيئية للسياحة : ثالثا

       على الرغم من األ٫تية البالغة للسياحة من الناحية اإلقتصادم إال أنو يًتتب عنها آثار سلبية على البيئية خاصة يف 
 دعى إىل اٟتد من اآلثار السلبية 1980إعبلف مانيبل  )ظل عدـ إدماج ىذا البعد يف عملية صياغة السياسة السياحية 

كما ٕتدر   (للسياحة على ا١تصاٌف اإلقتصادية كاإلجتماعية البيئة  ا١توارد، الًتاث اٟتضارم الثقايف للمناطق السياحية
اإلشارة إىل أف اآلثار البيئية السلبية ٯتكن أف ال تنشأ مباشرة عن السياحة، كإ٪تا عن القطاعات ا١تتشابكة معها، إال أف 

الًتكيز على اآلثار اليت ٖتدثها السياحة مرده  أف السياحة تعتمد على  موارد  مناطق ذات خصائص إيكولوجية ٦تيزة، من 
الطاقة الغذاء كا١تواد األكلية كما : مثل )اآلثار السلبية للسياحة التلوث كالتدىور البيئي كاإلستغبلؿ ا١تفرط للموارد  احمللية  

  كسوء 4(تعترب السياحة من أىم القطاعات اليت تستغل موارد ا١تياه ٦تا يطرح مشكلة ندرهتا،خاصة يف البلداف العربية
بيد أف ىذه اآلثار السلبية ال تدحض ٚتلة من اآلثار اإل٬تابية اليت تتولد . ٗتطيط األراضي كاإلستخداـ غَت السليم ٢تا

على البيئة جراء النشاط السياحي كاٟتفاظ على ا١توارد الطبيعية ا٢تامة، باإلضافة إىل احملافظة على اآلثار كاألماكن 

                                                           
 .28: ، ص 2002 مصر، –، الطبعة األكىل، دار الفجر للنشر كالتوزيع، القاىرة اإلعبلـ السياحي٤تمد منَت حجاب، -   1
 . 131: أٛتد فوزم ملوخية، مرجع سابق، ص-  2
3
 . 99 – 97: ص- نعيم الظاىر، سراب إلياس، مرجع سابق، ص- -  

4
 -Jeane-Cherles, Briquet- Laugier, le Tourisme durable dans les pays méditerranéens ;état des lieux et  nouveaux 

cadre d’analyse ,communication pour le cinquième colloque international « Energies ,changements  climatiques et 

développement durable Hammamet -Tunisie,15 -17 juin 2009,P : 9.  
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التارٮتية كا١تعمارية، كاليت ٘تثل اإلرث الثقايف للبلد، ذلك أهنا تعد أحد أىم عوامل اٞتذب السياحي، كٖتسُت مستول 
 .1...جودة البيئة رفع مستول الوعي البيئي

 اآلثار السياسية للقطاع السياحي:  رابعا
        تعترب اإلٕتاىات السياسية األقل انفتاحا، أف السياحة تتضمن ٚتلة  من اٞتوانب اليت تتعارض مع السياسة العامة 

للبلد كتتناقض مع العادات كالتقاليد كالدين كالسلوؾ العاـ ألفراد اجملتمع، فعلى الرغم من اآلثار اإلقتصادية اليت تًتتب 
عن السياحة، إال أف اإلرادة السياسية تعمل على ٖتجيم القطاع السياحي، كقصره على بعض األ٪تاط السياحية احملدكدة 

كاليت تتماشى مع البعد السياسي للبلد كالقائم على أساس العبلقات غَت ا١تادية ا١تتمثلة يف كل ما ٭تويو السلوؾ العاـ 
للمجتمع، على النقيض من ذلك فإف اإلٕتاىات السياسية األكثر إنفتاحا تعترب السياحة  قطاع اسًتاتيجي ال يتعارض 
مع القيم كاألخبلؽ كالدين كالسلوؾ العاـ للبلد كبالتايل يتم رسم السياسات على النحو الذم يوسع رقعة ىذا القطاع 
ساءا عرب القطاع العاـ، أك من خبلؿ القطاع ا٠تاص كالدعم ا١تقدـ للقطاعات األخرل لتفعيل دكرىا يف عملية التنمية 

كما تعترب السياحة من أكرب القطاعات تأثرا بالعبلقات السياسية، كأشدىا حساسية كمركنة لؤلحداث  . السياحية
  2.كالظركؼ السياسية كاألمنية الطارئة

        بالنظر إىل إٚتاع األدبيات اإلقتصادية على أف قطاع السياحة ٯتثل ضركرة تنموية خاصة يف البلداف النامية تبعا 
جملموع ا٠تصائص اليت يتمتع هبا، ما ٬تعلو يتوافق مع إمكانيات ىذه البلداف كيساىم بصورة فعالية يف ٖتقيق األىداؼ 

اإلقتصادية كاإلجتماعية، باإلضافة إىل إرتباطو الوثيق بالبعد السياسي كالبيئي، كبإعتباره أحد ا١تداخل اإلسًتاتيجية للتنويع 
حيث عرفت السياسة السياحية . اإلقتصادم يف اإلقتصاديات الريعية، من خبلؿ بعث السياسات السياحية ا١تبلئمة

سنة  الصادر (,Goeldner & Ritchie)للكاتبُت   Tourism: Principles, Practices, Philosophiesضمن كتاب
 توفر اليت كاإلسًتاتيجيات تنمية  كالتوجيهات كأىداؼ التوجيهية كا١تبادئ كالقواعد اللوائح من ٣تموعة: "  على أهنا2006
على ا١تدل القصَت كا١تتوسط  السياحة ٪تو على مباشرة تؤثر اليت كالفردية اٞتماعية يف سياقو القرارات تتخذ اليت اإلطار

 كىي ٗتتلف يف صياغتها من بلد الخر تبعا ١تقومات البلد السياحية، ك٘توقعها بيئيا كسياسيا كإقتصاديا 3"كالطويل األجل 
 .كثقافيا

  (السياسات الزراعية  )سياسات قطاع الزراعة   -3
 داللة القطاع الزراعية كأىميتو -3-1

      يعترب قطاع الزراعة أحد القطاعات اإلسًتاتيجية باعتباره قطاعا عارضا للسلع الغذائية األساسية، كبالتايل ارتباطو 
بقضية ٤تورية تتمثل يف األمن الغذائي، كما تطرحو من إشكاالت كربل، ككذلك  أ٫تية  السلع الغذائية ضمن سلة الرقم 

فضبل عن ا١تسا٫تة احملورية يف استعاب نسبة ىامة من القول العاملة  (التحكم يف التضخم  )القياسي ألسعار ا١تستهلك 
                                                           

 .203 – 192: ص – ، ص 2009 /2008مصر، - ، الطبعة األكىل،  ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، اإلسكندرية السياحة كالبيئة بين التأثير كالتأثر٤تمد الصَتيف، -   1
 .122  -116:  ص – أٛتد فوزم ملوخية، مرجع سابق، ص -   2

3
 - David L. Edgell, Sr Maria DelMastro Allen Ginger Smith Jason R. Swanson, Tourism Policy and Planning 

Yesterday, Today and Tomorrow, First edition, Elsevier Inc,  Great Britain, 2008, P: 7. 
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كدعم برامج ٘تويل التنمية، كأحد ا١تصارد األساسية  ضمن سلسلة  خلق القيمة ا١تضافة عرب الناتج كالسوؽ، كتعزيز سبل 
العيش لغالبية السكاف يف ا١تناطق الريفية، فضبل عن دكره البارز يف اٟتفاظ على الصحة العامة كالتغذية كٖتسُت ا١تنتجات 

، بأف 2008الزراعة من أجل التنمية كالصادر سنة " كا٠تدمات البيئية، حيث إعترب البنك الدكيل ضمن تقريره ا١تعنوف ب 
 : 1الزراعة أداة فريدة للتنمية، كذلك باعتبارىا تساىم يف ٖتقيق ىذه األخَتة، من خبلؿ

 للقطاع كعامل يتيح كذلك البلداف، اقتصاد ٪تو مصادر من بُت تكوف أف للزراعة ٯتكن: اقتصادم  الزراعة كنشاط - أ
 البلداف ففي الزراعي كتعترب غَت كلبلقتصاد الريفي بالزراعة ا١ترتبطة للصناعات ككمحٌفز رئيسي اإلستثمار، فرص ا٠تاص
األيدم   من65احمللي ك الناتج إٚتايل  من 29 نسبة ا١تتوسط يف الزراعة الزراعة،  تشٌكل على اقتصادىا القائم
 يف احمللي الناتج إٚتايل من 30  من أكثر عادة تشٌكل القيمة يف سبلسل بالزراعة ا١ترتبطة الصناعات أف كما. العاملة
 من أ٫تٌيتو الزراعي  كلئلنتاج.اٟتضرية ا١تناطق على اقتصادىا كالبلداف القائم التحٌوؿ طريق على سائر اليت اقتصادىا البلداف

 الريفية؛  ا١تناطق يف الفقراء لغالبية الدخل بالنسبة مصادر من مصدر ألنو الغذائي ٖتقيق األمن أجل
. من سكاف ا١تناطق الريفية  86تعترب الزراعة من بُت مصادر كسب الرزؽ ٟتوايل : كسبيل لكسب الرزؽ الزراعة  - ب

 بليوف من أصحاب اٟتيازات الصغَتة كالعاملُت من غَت مالكي األراضي، كما تتيح 1,3فهي تتيح فرص العمل ١تا يبغ 
 احمللية كوهنا أساس اجملتمعات عن فضبلن  اٟتضرية، ا١تناطق أزمات عند حدكث ”الزراعة ٘تٌو٢تا اإلجتماعية اليت الرفاىة“

 على اإلستمرار؛ القادرة الريفية
 للموارد (ككثَتا ما يكوف سوء إستخدامها )ٯتكن للزراعة يف إطار إستخدامها  :البيئية للخدمات كمصدر الزراعة  - ت

 كىي من. ا١تياه ًشٌحة ْتدكث تسهم كبذلك مستخدـ للمياه، أكرب فهي. سيئة كأخرل جيدة نواتج بيئية خلق الطبيعية
 الصعيد على ا١تناخ كتغَت الًتبة الزراعية، كإجهاد بالكيماكيات ا١تياه كتلوث ا١تياه اٞتوفية، استنفاد يف الرئيسية العوامل بُت

سٌببة الغازات من انبعاثات  30 حدكد يف بنسبة تتسٌبب العا١تي، فهي
ي
 العوامل من أيضان   كلكنها.اٟترارم لئلحتباس ا١ت

 التنوٌع على ا١تياه، كاٟتفاظ مستجمعات شؤكف كإدارة الكربوف، إمتصاص غاز: كمنها البيئية، إتاحة ا٠تدمات يف الرئيسية
إستخداـ  استمرار ليس ذلك، عن البيئية الناٚتة التكاليف من كالقلق ا١تناخ كتغٌَت  ًشٌحة ا١توارد إزدياد كمع. البيولوجي

 ٯتارسها اليت الزراعة تعٌرض أنظمة تقليل الضركرم فمن. مقبوالن  خياران  القائم حاليان  النحو على الطبيعية للموارد الزراعة
 من يتجزأ ال جزءان  الطبيعية كالبيئة ا١توارد كٛتاية الزراعة بُت تكوف الصلة أف ٬تب كما. ا١تناخ لتغٌَتات ا١تناطق الريفية فقراء

 .التنمية عملية أجل من إستخداـ الزراعة مسألة
        كعلى الرغم من أ٫تية القطاع الزراعي يف ا٢تيكل اإلقتصادم، خاصة على مستول اقتصاديات الدكؿ العربية، إال 
أف مسا٫تتو يف الناتج احمللي اإلٚتايل ال تزاؿ ضعيفة نسبيا، كما أف ىيكل ىذا القطاع كخصائصو ٕتعلو غَت قادر على 

تلبية اإلحتياجات الغذائية ا١تتزايدة للسكاف، كىو ما يطرح مشكلة العجز الغذائي، كذلك على الرغم من  إ٩تفاض 
 كيعزم ىذا الًتاجع 2014مليار دكالر يف  34,18 إىل حدكد 2012 مليار دكالر يف سنة 36,7 العربية من الفجوة الغذائية

                                                           
 .5-4: ص– ، ص 2008، تقرير عن التنمية يف العامل جل التنميةأالزراعة من البنك الدكيل،  -   1
  الوطن العريب من السلع الغذائية، كما ىو متاح منها لبلستهبلؾ، مع عدـ تضمُت التجارة العربية البينية الزراعية من تلك السلعإنتاج الفرؽ بُت أساس مت احتساهبا على  .
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يف الفجوة الغذائية إىل الًتاجع النسيب لؤلسعار العا١تية للسلع الغذائية الرئيسية، تطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية بفضل 
 . 1جهود الربنامج الطارئ لؤلمن الغذائي العريب، كتراجع حجم الواردات للعديد من السلع الغذائية يف الدكؿ العربية

         إف أ٫تية قطاع الزراعة كمتغَت أساسي ضمن عملية التنمية تستلـز إٗتاذ نظرة أكثر عمقا ٢تذا القطاع تًتجم إىل 
:" كتيعرؼ السياسات الزراعية على أهنا. رسم سياسات مبلئمة إلعادة ٘توقعو ضمن ىيكل اإلقتصاد باعتباره قاطرة للتنمية

٣تموع اإلجراءات كالتشريعات كالقوانُت اليت تتخذىا الدكلة كتساىم فيها بعض ا٢تيئات ا٠تاصة ٕتاه القطاع الزراعي  
كىي أسلوب إدارة الدكلة للقطاع الزراعي يف سبيل ٖتقيق أىداؼ معينة تتضمنها ا٠تطط الزراعية كتشجيع اإلنتاج لتحقيق 

٣تموع اإلجراءات ا١تختارة من : " كيف تعريف آخر للسياسة الزراعية ٧تد أهنا2..."األمن الغذائي، ا١تسا٫تة يف ٘تويل التنمية
الوسائل كاألساليب اإلصبلحية كاإل٪تائية تستهدؼ إحداث تغيَتات نوعية ضمن القطاع الزراعي، باإلضافة إىل 
إستهداؼ متغَتات أخرل تشمل الفن اإلنتاجي، ىيكل العمالة كىيكل الصادرات الزراعية، كالتغيَت اإلجتماعي 

كاإلقتصادم، كيذىب التعريف إىل طرح بعد آخر، يتعلق بإستهداؼ السياسة الزراعية فئة العاملُت يف قطاع الزراعة من 
خبلؿ السعي لتعظيم رفاىيتهم اإلقتصادية كاإلجتماعية، كمامل يتحقق ذلك، فإف السياسة الزراعية ا١تصممة تعترب ناقصة 

يف أىدافها ككسائلها ا١تختارة، أك أف تطبيقها جرل يف ظركؼ غَت مبلئمة، كذلك يف إشارة عميقة للعبلقة بُت السياسات 
الزراعية ا١تعتمدة كالتوازف يف توزع الًتكيبة السكانية باعتبار ىذه األخَتة  ٤تور إسًتاتيجي ضمن التنمية اإلجتماعية 

 .  3كاإلقتصادية، كإرساء التوازف اإليكولوجي
       بالتايل ٯتكن تعريف السياسة الزراعية على أهنا ٣تموعة من اإلجراءات كالوسائل، كاإلصبلحات لتحقيق الرفاىية 

 .، شريطة توفر البيئة ا١تبلئمة لتحقيق ىذه األىداؼ...اإلقتصادية كاإلجتماعية، تقليص التبعية
    يف إطار معاٞتة السياسات الزراعية، البد من اإلشارة إىل مفهـو اإلصبلح الزراعي، الذم يعد جزءا من السياسة 

الزراعية كاإلجتماعية، كالذم على الرغم من إختبلؼ مناىج إسقاطو بُت الدكؿ تبعا لؤلىداؼ اليت يتضمنها، إال أنو ٯتثل 
مدخل اسًتاتيجي لدعم القطاع الزراعي يف إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، حيث أنو يتضمن برامج إصبلحية كمنهج 

للتغيَت اٞتذرم إلصبلح قطاع الزراعة اقتصاديا كاجتماعيا كحىت بيئيا، ذلك أنو ٬تسد ٣تموعة اإلجراءات اليت تقـو هبا 
 .4خاصة  اٟتكومة ١تعاٞتة عيوب الكياف الريفي

 : 5 أما السمات العامة للسياسة الزراعة، فيمكن إيرادىا  من خبلؿ  ما يلي 
من خبلؿ تنمية ا١توار الطبيعية كالزراعية ا١تتاحة كإستغبل٢تا اإلستغبلؿ األمثل، كمرعاة اٞتدكل :  الكفاءة -

 اإلقتصادية  كا١تيزة التنافسية  يف اإلستفادة من ىذه ا١توارد؛

                                                           
 .27: ، ص2014  ٚتهورية السوداف،– ا٠ترطـو ،ة، جامعة الدكؿ العريب الغذائي العربياألمنأكضاع ا١تنظمة العربية  للتنمية الزراعية، -   1
 .12-11: ص - ،  ص 2000لبناف، – بَتكت    مركز دراسات الوحدة العربية،األكىل،، الطبعة  السياسات الزراعية في البلداف العربيةمٌت رٛتة، -  2
  (بتصرؼ  ). 199: عماف، ص – األردف،  الطبعة األكىل،  دار أسامة للنشر كالتوزيع، اإلقتصاد  الزراعيرٛتن حسن ا١توسوم، -   3
4
 .204: نفس ا١ترجع، ص  - 

5
  -http://www.moa.gov.jo  ( 26/01/2015). 

http://www.moa.gov.jo/Portals/0/site%20Pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.moa.gov.jo/Portals/0/site%20Pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.moa.gov.jo/Portals/0/site%20Pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
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عن طريق ادارة ا١توارد الزراعية كخاصة الًتبة كا١تياه كالغطاء النبايت بطريقة تضمن ٛتايتها كتنميتها :  الدٯتومة -
كبعث إستدامهتا على ا١تدل البعيد، كالبد أف تتسم اإلجراءات ا٢تادفة إىل تعزيز التنمية الزراعية  قابلة لئلستمرار 
على ا١تدل البعيد دكف اف تشكل عبئا على موازنة الدكلة، كبعث اإلستقرار كا١تناخ اإلستثمارم ا١تبلئم للقطاعُت 

العاـ كا٠تاص من خبلؿ التطوير التحديث ا١تستمر للتشريعات ذات العبلقة بالقطاع الزراعي ٔتا يستجيب  
للتغَتات الطارئة  كيليب احتياجاتو، فضبل عن تأمُت الطلب على السلع الغذائية بإستمرار كبكميات كافية 

 كنوعيات مناسبة؛
كتنصرؼ إىل ٖتقيق التوازف اإلجتماعي كاإلقتصادم ما بُت القطاع الزراعي كالقطاعات اإلقتصادية : العدالة -

األخرل، كىيكل القطاع الزراعي ذاتو، كبعث تكافوء الفرص ١تختلف العاملُت يف قطاع الزراعة كالسيما الفئة ذات 
الدخل الضعيف كاليت تعتمد الزراعة كمصدر اساسي للدخل، فضبل عن ٖتسُت مستول معيشة الفئات العاملة يف 

 .قطاع الزراعة
 السياسات الفرعية للسياسة الزراعية  -3-2

        إف صياغة السياسة الزراعية  ٮتضع ١توزانة صعبة بُت ٥تتلف األىداؼ اليت ترمي الدكلة إىل ٖتقيقها، كاليت كثَتا ما 
ٖتمل ٚتلة من نقاط التناقض، كىي ٘تثل أحد أشكاؿ السياسة اإلقتصادية اليت تنصرؼ إىل القطاع الزراعي من أجل 

ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ القومية، كاىداؼ قطاعية، كىناؾ إختبلؼ كتباين يف السياسات الزراعية من دكلة إىل أخرل 
 :1كمن أىم السياسات الزراعية بصفة عامة  ٧تد 

ٖتتل السياسة التمويلية الزراعية  دكرا أساسيا يف دعم كتطوير القطاع الزراعي كعلى :  السياسات التمويلية الزراعية - أ
الرغم من زيادة ٥تصصات القطاع الزراعي ضمن خطط التنمية  اإلقتصادية لكثَت من الدكؿ، إال أف حصة ىذا القطاع 

كٯتكن تقسيم مصادر ٘تويل . تعد منخفضة، مقارنة مع حصص القطاعات اإلقتصادية األخرل على مستول الدكؿ العربية
القطاع الزراعي إىل مصدرين أساسيُت، ك٫تا مصادر التمويل احمللية كالقركض احمللية كالتمويل الذايت عن طريق األفراد 
كا١تؤسسات، القركض ا١تصرفية، صناديق التنمية الزراعية، باإلضافة إىل مصادر التمويل األجنبية اليت تشمل  القركض 

 .ا٠تارجية ا١تباشرة كا١تشاريع ا١تشًتكة
تتجلى أ٫تية سياسة التخزين يف الدكر احملور الذم تلعبو يف ٖتقيق األمن :  سياسة ٗتزين السلع الزراعية - ب

تنمية اإلنتاج عن طريق التوزيع األمثل لعوامل اإلنتاج، كتكوين ٥تزكف : الغذائي، الذم يستند على عنصرين، ك٫تا
اسًتاتيجي لتأمُت  الدكؿ كقت األزمات، كخاصة تقلبات كازمات السوؽ العا١تية، كتتباين السياسة الزراعية من دكلة إىل 
أخرل تبعا ٟتجم اإلنتاج الزراعي احمللي، حجم اإلستَتاد من ا١تواد الغذائية الزراعية، كأىداؼ التخزين كاٞتدير باإلشارة 

للخارج فيما ٮتص تأمُت الغذاء ٦تا - ٔتا يف ذلك  البلداف الريعية، مثل اٞتزائر- إليو يف ىذه ا١تقاـ ىو تبعية  الوطن العريب
 .٬تعلو عرضة للمخاطر اليت هتدد أمنو السياسي اإلقتصادم
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للسياسة السعرية الزراعية تاثَت بالغ األ٫تية على ا٢تيكل اإلقتصادم الزراعي  من خبلؿ : السياسة السعرية الزراعية - ت
 :دكرىا يف ٖتقيق

  ٗتصيص ا١توارد الزراعية ا١تتاحة  بُت أنواع اإلنتاج الزراعي ا١تختلفة؛ -
  تنشيط اإلنتاج الزراعي كالغذائي، ٔتا ٭تقق األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية على ا١تستول القومي؛ -
 التأثَت على اإلستهبلؾ كحجم العائد الصايف من التجارة ا٠تارجية الزراعية؛ -
 . التأثَت على حجم ا١تدخرات كبالتايل اإلستثمارت الزراعية -

        كما أف السياسة السعرية الزراعية تعمل على ٖتقيق اإلستقرار يف األسعار كالدخوؿ الزرعية، كرفع مستول معيشة 
فئة ا١تزارعُت من خبلؿ التوفيق بُت األطراؼ أصحاب ا١تصلحة من ا١تزارعُت ا١تنتجُت، كا١تستهلكوف كا١تؤسسات التصنيعية 

 . كىيئات التصدير
تشًتؾ ىذه السياسة يف األىداؼ العامة مع السياسة اإلقتصادية، فيما يتعلق برفع : السياسة التسويقية الزراعية - ث

معدالت التنمية  اإلقتصادية كالزراعية، كٖتسُت معيشة فئة ا١تنتجُت كا١تزارعُت، كتوفَت السلع اليت تتناسب مع مستويات 
دخوؿ األفراد، كتتأثر السياسة التسويقية الزراعية ٔتصدر القول ا١تؤثرة يف العرض كالطلب، بُت حرية ىذه القول معربا 

 .عنها بديناميكية السوؽ، أك من خبلؿ التدخل اٟتكومي يف إدارة كتسويق السلع الزراعية
ٖتقيق اإلكتفاء الذايت، كٖتقيق فائض من :  كتسعى السياسات الزراعية ا١تصممة لتحقيق أىداؼ قومية من أ٫تها   

القطاع الزراعي كتوجيهو لتمويل الصناعة، باإلضافة إىل ٖتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي، كذلك من خبلؿ العدالة 
يف توزيعو بُت القطاع الزراعي، كغَته من القطاعات اإلقتصادية األخرل تبعا ١تا يقرره اجملتمع من معايَت إجتماعية ١تكونات 

العدالة التوزيعية، كما أنو من أىداؼ السياسة الزراعية على مستول اإلقتصاد  ككل ٖتقيق التخصيص األمثل للموارد 
أما األىداؼ القطاعية للسياسات الزراعية فتتعلق بتحقيق اإلستقرار يف أسعار السلع الزراعية كدخوؿ . اإلقتصادية

ا١تزارعُت، ككذلك ٛتاية ا١تزارعُت احملليُت من ا١تنافسة األجنبية، فضبل عن ٖتقيق التخصيص األمثل للموار الزراعية، كٛتاية 
 1.مصاٌف مبلؾ األراضي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.  157 – 155: ص – السيد ٤تمد أٛتد السرييت، مرجع سابق، ص -  1



 
 

 104 

 خبلصة الفصل 
 
 

       على الرغم من ا١تداخل ا١تتعددة كاإلٕتاىات الفكرية االقتصادية ا١تختلفة اليت تناكلت مضموف السياسة االقتصادية 
إال أهنا تتفق حوؿ ا١تفهـو الكبلسيكي ٢تا، كالذم ينصرؼ إىل أهنا ٣تموع األدكات كاإلجراءات كالوسائل كاألساليب اليت 

يف  ا١تتاحة ا١توارد إلستخداـ كفاءة أقصى إىل الوصوؿ على تتلخص يف البدائل ا١تتاحة خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة، كالقادرة
الغايات ا١تسطرة من قبل الدكلة، أم اإلعتماد على حجم أقل من  ا١توارد لتحقيق  األىداؼ ا١تسطرة  أقصى سبيل ٖتقيق

بفعالية مع أ٫تية التأكيد على بعث التناغم بُت السياسات ا١تتخصصة، سواءا تلك ا١تتعلقة باٞتانب النوعي أك اٞتانب 
القطاعي ٔتا يقلص مواطن التعارض ك٭تقق البيئة الكلية ا١تثلى اليت ٠تصها مربع كالدكر، كىي ٖتقيق  أعلى مستويات  

 .٦تكنة للنمو اإلقتصادم، كإستقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار، كالتوظيف الكامل، كٖتقيق توازف ميزاف ا١تدفوعات
      إف ىذا الطرح الكبلسيكي للسياسة اإلقتصادية، ٬تسد اإلطار العاـ الذم تتفق حولو ٥تتلف مدارس الفكر 

كالذم يعترب إطارا أك ٣تاال ضيقا للسياسة اإلقتصادية كيًتجم -   ٕتاكزا إلختبلؼ آليو التحقيق ككيفيتها–اإلقتصادم 
أىداؼ التنمية االقتصادية ٔتفهومها التقليدم، كبالتايل فإف تصميم السياسات االقتصادية اليت تستجيب  لنموذج التنمية 
ا١تستدامة يستدعي ثورة ضمن ٪تط  كمنهج التصميم كفلسفتو العامة، ٔتا يبعث توسيع دائرة األىداؼ  اليت ترمي السياسة 

اإلقتصادية إىل ٖتقيقها لتشمل األىداؼ البيئية إىل جانب األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية،  كبالتايل اإلنتقاؿ ٨تو 
سياسات تبحث  يف ا١تنهج األمثل لتحقيق كفاءة إستخداـ  ا١تتاح من ا١توارد عرب الزمن  لتحقيق آماؿ كطموحات األفراد 

 .دكف ٕتاكز شركط التوازف اإليكولوجي كالعدالة اإلجتماعية، أم التقيد بضوابط التنمية ا١تستدامة
       إف  تصميم كإدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ضمن سياؽ التنمية ا١تستدامة، يطرح العديد من 

القضايا الشائكة، كيفتح اجملاؿ ١تناقشة العديد من احملاكر اليت سوؼ تشكل اللبنات األساسية للفصوؿ البلحقة من ىذه 
الدراسة، كعليو سيتم  من خبلؿ الفصل ا١توايل معاٞتة ٪توذج التنمية ا١تستدامة كما يتعلق بو من قضايا أساسية  ٢تا 

 .  خصوصية من الطرح على مستول اإلقتصاديات الريعية
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 106 

تمهيد 

 1971)        ٘تثل التنمية ا١تستدامة نتاج اٞتهد الفكرم اإلقتصادم عرب العقود األخَتة من القرف العشرين، حيث ديؽ 
ناقوس ا٠تطر حوؿ اإلستنزاؼ غَت احملدكد للموارد البيئية، كإعتربت التنمية ا١تستدامة  (ضمن مؤ٘تر ركشيلكوف بسويسرا 

ٔتثابة ٪توذج للتنمية ٭تاكي قدرة األرض كيراعي التوازنات اإليكولوجية يف إستعاب ا١تتطلبات البشرية عرب الزماف كا١تكاف 
كإقًتيح كنموذج بديل قادر على تدارؾ إفرازات النماذج التقليدية للتنمية، كاليت خلفت ٖتديات عميقة مرتبطة بثالوث 

. البشر، التنمية كالبيئة
  طرح اإللتفاؼ العا١تي حوؿ ٪توذج التنمية ا١تستدامة العديد من القضايا فيما يتعلق بإسقاط ىذا النموذج الذم      

ضمن كاقع االقتصاديات، ال سيما تلك السائرة يف طريق التحوؿ، كلعل ىذه تعددت كاختلفت الطركحات اليت عاٞتتو  
 . القضايا تأخذ خصوصيات يف الطرح كا١تعاٞتة على مستول االقتصاديات الريعية

       كيف سياؽ تبلور مفهـو التنمية ا١تستدامة كنضوجو عرب الزمن بتوسع دائرة األطراؼ أصحاب ا١تصلحة إلرسائو 
كمشركع عا١تي تنصهر فلسفتو ضمن بوتقة التطلعات التنموية من زاكية  عدـ إستنزاؼ ا١توارد كٖتقيق العدالة االجتماعية 

اليت تستوعب الفئات ا٢تشة كاألكثر حرمانا كاحملافظة على حق األجياؿ القادمة من خبلؿ عدـ تضييق دائرة ا٠تيارات 
ا١تتاحة لتحقيق الرفاه البشرم، ظهرت العديد من ا١تسارات األساسية للتحوؿ ٨توه كاليت تراعي عدـ التكافؤ على ا١تستول 

 .الدكيل بُت دكؿ األطراؼ كا١تركز
    كما قدمت التنمية ا١تستدامة ٚتلة من اإلبتكارات لعل أ٫تها اإلقتصاد األخضر، كالذم ال يعترب ٣ترد خارطة طريق 
لتحقيق كإرساء التنمية ا١تستدامة، بل إنو ٯتثل أحد ا١تداخل اإلسًتاتيجية اليت ٖتاكي تطلعات اإلقتصاديات الريعية يف 

دحر ىذه السمة كالتحوؿ ٨تو التنويع القطاعي الذم يستجيب لشركط التنمية ا١تستدامة كالكفيل ببعث النمو ا١تستداـ  
القادر على اٟتد من ٥تاطر رىن تطلعات األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية يف مقابلة إحتياجاهتا، السيما إذا ما طرحت قضية 

 .ىامة متعلقة بطبيعة النمو احملقق على مستول ىذه االقتصاديات
     إنطبلقا من ىذا الطرح، كيف ظل التحوؿ إىل ٪توذج التنمية ا١تستدامة الذم سيشكل اإلطار العاـ الذ  يتم ضمنو 

تصميم السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية بغية ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة يف إطاره ك٤تاكاة أبعاده، فإنو سيتم مناقشة 
 : احملاكر التالية

 
 ماىية التنمية المستدامة  : المبحث األكؿ
 قضايا  كتحديات  ضمن مسار تحقيق  التنمية المستدامة:  المبحث الثاني 
 المسارات األساسية  للتحوؿ نحو الّتنمية المستدامة   :المبحث الثالث
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التحديات كاآلفاؽ  : قضايا التنمية المستدامة كالسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية: الفصل الثاني

ماىية التنمية المستدامة  : المبحث األكؿ

       ٛتلت ٙتانينيات القرف العشرين نقاشا كاسعا حوؿ ٪تط إستخداـ ا١توارد ا١تتاحة، كالعدالة يف توزيع الثركات كمكاسب 
التنمية، سواء على ا١تستول احمللي أك الدكيل، دكف ا١تساكمة على حقوؽ ٥تتلف األجياؿ، ك٘تخض عن ىذا النقاش بركز 
٪توذج التنمية ا١تستدامة، الذم يعترب ٔتثابة ٪توذج التنمية الذم البد أف ييطمح إىل ٖتقيقو يف إطار مشركع الشراكة العا١تي 

إلرساء الرفاه البشرم ضمن حيز يتناغم فيو ىذا األخَت مع معطيات البيئة كقدرهتا على التجدد، كسيتم فيما يلي التعرض 
 .١تضموف التنمية ا١تستدامة

  كإتساع أطراؼ إرسائو  المفهـوتبلورالسياؽ التاريخي لمصطلح التنمية المستدامة نحو  -4
        مر مفهـو التنمية ا١تستدامة بنقاش ك٣تهودات كاسعة ا١تؤ٘ترات كالتقارير الصادرة عنها، تبلورت من خبللو فلسفة 
ىذا ا١تفهـو كتوسعت دائرة األطراؼ الفاعلة لنقلو إىل كاقع التطبيق، كقد كانت اللبنات األكىل ٢تذا ا١تفهـو منصبة على 

نشر اإلٖتاد العا١تي للحفاظ على ا١توارد  1950ففي سنة . فكرة  التنمية البيئية يف إطار إسًتاتيجيات اإلعتماد على الذات
   1تقريرا حوؿ كضعية البيئة العا١تية مشَتا من خبللو إىل ضركرة بعث التناغم بُت اإلقتصاد كالبيئة  ) ( UICNالطبيعية 

حيث مت كألكؿ  " اإلسًتاتيجية  الدكلية للمحافظة على البيئة"  ٖتت عنواف 1980كىو ما كاف ٤تور تقريره الصادر سنة 
السعي الدائم لتقدير نوعية اٟتياة اإلنسانية، مع األخذ : " مرة إعطاء تعريف للتنمية ا١تستدامة، حيث مت اإلقرار بأهنا

، حيث يقدـ ىذا التعريف ا١تقًتح للتنمية ا١تستدامة "باإلعتبار قدرات كامكانيات النظاـ الطبيعي الذم ٭تتضن اٟتياة
توظيفا للبعد البيئي يف إطار البحث عن التحوؿ عن ٪تاذج التنمية التقليدية اليت أ٫تلت قدرة البيئة كشركط توازهنا يف 

٣تاالت تصميم سياسات التنمية حيث بينت أعماؿ كدراسات معهد ككلد كتش خبلؿ مرحلة السبعينات، بأنو ال يوجد 
٪توذج تنموم يصلح للتطبيق يف ٥تتلف دكؿ العامل، إلرتباط ىذا ا١تفهـو بالقضايا البيئية يف تلك ا١ترحلة، خاصة يف ظل 

 بأف ٥تتلف ٪تاذج التنمية الليربالية كالنيو ليربالية  'John BrohmanK'تبٍت الدكؿ النامية  لنماذج التنمية الليربالية، إذ يرل  
يف  )كبالنظر إىل إرتفاع فاتورة التكاليف البيئة . تعتمد على اإلستخداـ اٞتائر للموارد الطبيعية خاصة يف البلداف النامية

كتاهبا الربيع الصامت، دقت من خبللو ناقوس ا٠تطر ٤تذرة العامل من اٞتور ' راشيل كارسوف' أصدرت الكاتبة 1962سنة 
 تشكل تيار فكرم خبلؿ سبعينيات القرف 2( 1971على البيئة، ككلل ذلك بانعقاد مؤ٘تر ركشيلكوف بسويسرا 

يطالب ٔتواجهة كإستيعاب اآلثار السلبية للربامج كالسياسات اإلقتصادية اليت تعتمدىا الدكؿ الليربالية الغنية ٕتاه العشرين
الدكؿ النامية الفقَتة، كما تقتدم بو ىذه األخَتة من تلك السياسات اليت تعظم عرب الزمن فاتورة التنمية، كعليو إعترب 

                                                           
1
 - Catherine Aubertin , Franck Dominique , Le Développement durable enjeux politiques économiques et sociaux, 

La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, P. 45. 
 

 .57: ، ص2013،  الطبعة األكىل،  مكتبة حسن العصرية، لبناف، التنمية المستدامة في البلداف العربية بين النظرية كالتطبيققادرم ٤تمد الطاىر،  -   2
   البًتكلية، كاليت شكلت فيها توجهات البلداف النامية  صدمة للعامل االستهبلكياألزمة شهدت فًتة السبعينيات . 
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 نشر نادم ركما تقريرا ٖتت عنواف 1972كيف سنة . ٪توذج التنمية ا١تستدامة ٔتثابة البديل األمثل لنماذج التنمية التقليدية
  بنيت أفكاره األساسية باإلستناد إىل مبادرات Meadows أك ما يعرؼ بتقرير  the limits to growth حدكد النمو

 اىتمت بتصميم ٪توذج عا١تي ٭تقق درجة من النمو ا١تسمر كا١تتواصل، ككانت ا٠تبلصة النهائية ٢تذا التقرير (1968)ْتثية 
، خاصة كأف إستمرار إستغبلؿ ا١توارد بنفس الوتَتة القائمة 1ىي ضركرة تقييد اإلستثمارات الرأٝتالية عند حدكد معينة

، كعلى الرغم من تعرض ىذا التقرير للنقد الشديد 2سوؼ يؤدم إىل حدكث اختبلؿ كبَت خبلؿ القرف اٟتادم كالعشرين
، إذ ٯتكن أف ٮتففوا من ضغوط الطلب على ا١توارد، إال أنو بسبب إ٫تاؿ عاملي تعديل األسعار، كالتغَت التكنولوجي

شكَّل دافعا ٨تو إ٬تاد ٪تاذج تنموية تأخذ يف عُت اإلعتبار البيئة كاحملافظة على ا١توارد الطبيعية، كىذا ما قاد األمم ا١تتحدة 
 يف استكهومل موضوعو الرئيسي ىو البيئة البشرية كالتفاعبلت بُت البيئة كقضايا 1972لعقد  مؤ٘تر البيئة كالتنمية البشرية 

التنمية، حيث مت اإلٚتاع فيو على اٟتاجة ا١تلحة إىل ٣تاهبة التدىور البيئ، كما مت توضيح العبلقة بُت التنمية كالبيئية 
حيث إعتربت البيئية على أهنا ا١تخزكف اٟتيوم للموارد الطبيعية كاإلجتماعية ا١تتوفرة يف كقت معُت لسد حاجات البشرية 
فيما حدد التنمية على أهنا العملية اليت تستعمل فيها ىذه ا١توارد للحفاظ على رفاه اإلنساف كتعزيزه، كبالتايل السعي إىل 
تبٍت مفهـو جديد للتنمية يأخذ يف اٟتسباف ٤تدكدية ا١توارد الطبيعية، ْتث تؤدم فيو اإلعتبارات البيئية دكرا ٤توريا، عن 

طريق التحوؿ يف أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ القائمة ٨تو أ٪تاط سليمة تراعي اٟتكمة يف إستهبلؾ ا١توارد كإعادة 
، كإعترب  ا١تؤ٘تر ٔتثابة ا٠تطة اٟتاٝتة إلدماج اإلعتبار البيئي ضمن صياغة  السياسات اإلقتصادية،  كقد مت من 3االستعماؿ

 . PNUDا١تكمل لربنامج األمم ا١تتحدة للتنمية   PNUEخبلؿ ىذا ا١تؤ٘تر إنشاء برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة 
 فقد شدد إعبلف كوكويوؾ الذم تبنتو األمم ا١تتحددة على ٚتلة من النقاط األساسية اليت تصب 1974       أما يف عاـ 

 : 4يف سياؽ التحوؿ ٩تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كاليت ٯتكن سردىا فيما يلي 
 العوامل اإلقتصادية كاإلجتماعية ىي السبب الرئيسي للتدىور البيئي، كقد أدل ىذا اإلدراؾ إىل توضيح مفهـو  -

 التنمية ا١تستدامة؛
نشوء مفهـو األثر البيئي، فإختبلؼ متطلبات الدكؿ من احمليط اٟتيوم يكوف بإختبلؼ كضعها اإلقتصادم  -

فالدكؿ الغنية تستحوذ على الكثَت من مصادر الطاقة الرخيصة كتستهلكها، أما الدكؿ الفقَتة فإهنا تبدد ىذه 
 ا١توارد؛

                                                           
 2013 مصر –اإلسكندرية ، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، األكىل، الطبعة التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية كالمحلية الحديثةأٛتد عبد الفتاح ناجي، -  1
 .14: ص

2
 -J. Ernult, A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 

prenantes : Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 2007, P : 6. 
 يف الذكرل العشرين لدراسة حدكد النمو مت ٖتديث نتاج ىذه الدراسة  كقدمت يف كتاب جديد كراء  اٟتدكد، حيث خلصت ىذه االخَتة  من خبلؿ استخداـ بيانات  كمؤشرات حديثة إىل 

نفس النتائج، لكن مع التاكيد على أف الفساد البيئي كالتدىور اإلقتصادم ليسا ٤تتومُت بشرط أال يستمر النمو السكاين كاستهبلؾ ا١توارد إىل االبد كبشرط أف ٭تدث تزايد شديد يف كفاءة 
 .إستخداـ ا١تواد كالطاقة من خبلؿ التحسينات التكنولوجية

 .14: ،  ص 2008  لبناف– ٖتديات ا١تستقبل،  بَتكت : ، البيئية العربية( AFED)اإلستدامة البيئية في العالم العربي، تقرير المنتدل العربي للبيئة كالتنمية مصطفى كماؿ طلبة، -  3

 .14: نفس ا١ترجع ، ص-  4
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يعد بعث أ٪تاط جديدة للحياة كالنمو الوسيلة األكىل لتحقيق األىداؼ البيئية كالتنموية كىو ما يقود إىل مفهـو  -
 التنمية ا١تستدامة؛

 ليس للجيل اٟتايل اٟتق أف يعرض مصاٌف األجياؿ القادمة للخطر عرب إنفاؽ  موارد ىذا الكوف، كىذه الفلسفة  -
 .٘تثل لب التنمية ا١تستدامة

بُت فيو  مستويات التدىور البيئي كالتلوث  1982كبعد إصدار برنامج األمم ا١تتحدة  للبيئة تقريرا حوؿ البيئة العا١تية سنة 
 Gro Harlem'ٖتت رئاسة  CMED الذم أضحى يهدد مستقبل األرض، مت إنشاء اللجنة العا١تية للبيئة كالتنمية

Brundtland'  . ٔتثابة تاريخ مفصلي ضمن مراحل التطور الفكرم للتنمية ا١تستدامة حيث مت إصدار 1987كتعترب سنة 
تضمن تفصيبل ىاما عن التنمية ا١تستدامة باإلضافة إىل تقدًن تعريف للمجتمع العا١تي " مستقبلنا ا١تشًتؾ" تقرير بعنواف 

. 1دكف إغفاؿ البعد اإلقتصادم كاإلجتماعي 1980 سنة   UICNكيعد التعريف ا١تقدـ ٔتثابة ٤تاكاة ١تا مت إقًتاحو من قبل 
كقد حقق التقرير الصادر عن اللجنة العا١تية للبيئة كالتنمية، مكسبا ىاما إزاء ٖتديد تعريف صريح للتنمية ا١تستدامة كلفت 

فالنشطات . الرأم العاـ الدكيل إىل ضركرة تنصيب ٪توذج بديل للتنمية يراعي البعد البيئي، اإلقتصادم كاإلجتماعي
البشرية غَت ا١تسؤكلة تؤدم من عاـ إىل آخر إىل تفاقم ٥تاطر التدىور البيئي، فضبل عن ٥تتلف ا١تشاكل النإتة عن أ٪تاط 

 بريودم جانَتك، مت انعقاد مؤ٘تر قمة األرض 1992يف سنة .2اإلنتاج كاإلستهبلؾ، كاليت تستدعي ضركرة التصدم ٢تا
 21 مبدأ ضمن كثيقة عرفت ّتدكؿ أعماؿ القرف 27 رئيس دكلة  مت من خبللو صياغة 110 دكلة، ككذلك 178ْتضور 

 ١تساعدة عمل برنامج أك خطة عن كىي عبارة كاعتربت ٔتثابة النص ا١ترجعي كالركيزة األساسية لنموذج التنمية ا١تستدامة،
الفركقات  ك٤تاربة البيئة على اٟتفاظ ١تتطلبات يستجيب جديد ٪تط تنموم لتجسيد كٖتقيق كا١تنظمات اٟتكومات
كيتضمن جدكؿ أعماؿ القرف الواحد كالعشرين أربعة ٤تاكر أك ٣تاالت أساسية، حيث يناقش احملور األكؿ . 3اإلجتماعية

يف حُت يتضمن احملور . التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، أما احملور الثاين فيتعلق باحملافظة على ا١توارد من أجل التنمية
مت التأكيد على دكر قطاع األعماؿ كالصناعات يف  )الثالث موضوع مشاركة اجملموعات الرئيسية يف تطوير كتنفيذ التنمية 

ليخلص احملور الرابع إىل التطرؽ لوسائل تنفيذ أعماؿ  (4التنمية ا١تستدامة من خبلؿ تطوير منتجات أنظف كصديقة للبيئة
كيعترب مؤ٘تر قمة األرض من أىم ا١تؤ٘ترات اليت أعطت لنموذج التنمية . شاملة للتحوؿ ٨تو ٖتقيق اإلستدامة البيئية

ا١تستدامة ٝتة الشرعية على ا١تستول العا١تي، كما أكد ا١تؤ٘تر على كجوب ربط البيئة بالتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية 
كدعى إىل أ٫تية اإلعتماد على ا١تشاركة الشعبية الواسعة يف تصميم سياسات التنمية، كعدالة توزيع ا١تكاسب احملققة من 

( 1992مؤ٘تر رم كدم جانَتك )كٕتدر اإلشارة إىل أف مؤ٘تر األمم ا١تتحدة ا١تعٍت بالبيئة كالتنمية . تطبيق ىذه السياسات
إعتمد باإلضافة إىل جدكؿ أعماؿ القرف الواحد كالعشرين، البياف الرٝتي غَت ا١تلـز قانونا ٔتبادئ من أجل التوافق العا١تي 

                                                           
1
-  Pwe, Développement Durable: Aspects stratégique et opérationnels, Editions Lefebvre, France, 2010, P:14. 

2
 -Farid Baadache, le Développement durable tout simplement, Edition Eyrolle, Paris, 2008, P : 9. 

3
 - Karen Delchet, Développement durable : L’intégrer pour réussir, AFNOR, France, 2007, P : 5. 

 . 60: ص، 2015 األردف، –، الطبعة األكىل، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف المسؤكلية  للشركات  نحو التنمية المستدامةعايد عبد اهلل العصيمي، -  4



 
 

 110 

:   فضبل عن فتح باب التوقيع على معاىدتُت1يف اإلقرار بشأف إدارة ٚتيع أنواع الغابات كحفظها كتنميتها ا١تستدامة
٤تاكر  سبعة على تركِّز ا١تستدامة التنمية أصبحت كما .إتفاقية التنوع البيولوجي كإتفاقية األمم ا١تتحدة ا١تتعلقة بتغَت ا١تناخ

 الغذائي  اإلنتاج البشرية، ا١توارد تنمية السكاين، بالتعداد التحكُّم: كىي البشرية التحدم األكرب أماـ تشكل أساسية
 .كالتمدف التصنيع، اٟتيوم الطاقة، التنوع

 عقد مؤ٘تر عا١تي للتنمية ا١تستدامة يف جوىانزبورغ، كذلك بعد مركر عشر سنوات على قمة ريو للبيئة  2002    يف سنة 
كالتنمية كمت اعتماد ٚتلة من ا١تبادئ اليت أكدت على ما مت إقراره يف مؤ٘تر ريو د٬تانَتك، كالسعي لتشجيع اٟتوار فيما بُت 

حضارات العامل كشعوبو كتعزيز التعاكف اإلقليمي كزيادة التعاكف الدكيل، حيث مت الًتكيز على تقوية أركاف التنمية ا١تستدامة 
بإعتبارىا التنمية اإلقتصادية كالتنمية اإلجتماعية كٛتاية البيئة، ككفالة عامل لؤلطفاؿ خاؿ من مظاىر الذؿ كا٢تواف اليت 

يسببها الفقر كتدىور البيئة كأ٪تاط التنمية غَت ا١تستدامة، كقد تطرقت القمة إىل ٚتلة من القضايا اٟتساسة ا١تتعلقة  
بكفالة الكرامة اإلنسانية كٖتقيق التنمية البشرية، كالقضاء على الفقر، ككضع برامج كطنية للتنمية ا١تستدامة كالتنمية احمللية 

التغَت ا١تناخي : كاجملتمعية، كنقل ا١تعارؼ كالتكنولوجيا خاصة يف اجملاؿ الزراعي، كمعاٞتة القضايا ا١تناخية العاجلة مثل
، كتسليط الضوء على ما ٗتلفو أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ غَت ا١تستدامة على البيئة، كتسخَت ...اٞتفاؼ، كالتصحر 

الطاقة ألغراض التنمية ا١تستدامة كالدعوة إىل إدخاؿ برتوكوؿ كيوتو بشأف خفض حرارة األرض إىل حيز التنفيذ، اإلىتماـ 
بالصحة العا١تية، توفَت ا١تياه النقية كالصرؼ الصحي خاصة بالنسبة للفئات ا٢تشة، التأكيد على إحًتاـ اإلنتماءات 

البشرية كاألعراؼ كالتقاليد، ككذلك مراعاة جانب اإلستدامة باإلستثمار يف التعليم التعليم، ككضع إتفاقية شاملة يف إطار 
األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد، كتكريس التوجو ٨تو اٟتكم الراشد، كالتأكيد على الدٯتقراطية كٛتاية حقوؽ اإلنساف 

على الرغم من أ٫تية القضايا اليت طرحت على طاكلة اٟتوار يف إطار قمة جوىانسربغ، إال أف القمة اخفقت . ك٘تكُت ا١ترأة
يف التوصل إىل اإلتفاؽ حوؿ الطاقة ا١تتجددة، كما أنو مل يتم النجاح يف إلزاـ الدكؿ الغنية بدعم التنمية يف ا١تناطق الفقَتة 
من العامل يف إطار جداكؿ زمنية ٤تددة، كما أف الواقع بُتَّ كبصورة جلية أف عشر سنوات مضت بعد قمة األرض مل تكن 
كافية  لتضييق ا٢توة بُت الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقَتة كالنامية فيما ٮتص قضايا الفقر ٛتاية البيئة، مواجهة التزايد السكاين 

 . 2مشكلة الديوف ا٠تارجية، الرعاية الصحية،  التجارة كالتمويل، فتح اسواؽ الدكؿ الصناعية أماـ صادرات الدكؿ النامية
 فقد شهدت إنعقاد قمة  كوبن ىاقن حوؿ ا١تناخ، كذلك عقب إنعقاد ا١تؤ٘تر الدكيل ١تواجهة 2010        أما سنة 

التغَتات ا١تناخية يف بايل باندكنيسا، حيث أثَتت قضية استدامة التدىور البيئي كاستمرار إرتفاع حرارة األرض على الرغم 
من اٞتهود اليت بذلت منذ قمة األرض، كمن مث قمة جوىانزبوغ كما ٗتللهما من مؤ٘ترات كندكات دقت ناقوس ا٠تطر 

يف ريو د٬تانَتك، ٖتت  20+كيف سنة انعقد مؤ٘تر ريو. ٓتصوص ملف البئية كأكدت على ضركرة إرساء اإلستدامة البيئية
لتحمل جديدا حوؿ ٖتقيق ٪توذج التنمية السمتدامة الذم مت  20+كمل تكن قمة ريو"  ا١تستقبل الذم نصبة اليو" عنواف 

إعتماد تعريفو بصورة رٝتية كما مت التنصيص علي ضمن تقرير مستقبلنا ا١تشًتؾ، فالطابع غَت اإللزامي كخاصة لؤلطراؼ 
                                                           

 . 3: ، ص1997 فيفرم 10، الدكرة ا٠تامسة،  التطبيق كالتنفيذ: إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنميةاجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي، ٞتنة التنمية ا١تستدامة، -   1
  .57 – 51:ص- ، ص2006  ،مصر - اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندريةمركز   الطبعة األكىل، ،اآلثار اإلقتصادية لتلوث البيئةعبد العزيز قاسم ٤تارب، -   2
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الفاعلة كعلى رأسها الدكؿ الغنية، أدل إىل عدـ الوقوؼ على نتائج جدية لتجسيد ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كىو ما دفع 
ٕتديدا لئللتزاـ بالتنمية ا١تستدامة  20+إىل إعادة التأكيد على ما مت طرحو يف القمم السابقة حيث تضمنت قمة ريو 

كتشجيع بناء مستقبل مستداـ اقتصاديا، كاجتماعيا، كبيئيا لصاٌف كوكب األرض، كلصاٌف األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية كما 
مت التأكيد على أف الفقر ٯتثل أعظم التحديات اليت يواجهها العامل، كما أف التحدم ا١تتعلق بتغيَت أ٪تاط اإلستهبلؾ 
كاإلنتاج غَت ا١تستدامة ال يزاؿ قائما، كبالتايل البد من اٟتث على ٛتاية قاعدة ا١توارد الطبيعية كإدارهتا، كالعمل على 

 تشجيع النمو اإلقتصادم ا١تطرد كالشامل كالعادؿ كإتاحة ا١تزيد من الفرص للجميع كخفض اكجو التفاكت، كرفع
كاإلندماج اإلجتماعي، كالًتكيز على أ٫تية إرساء السبلـ  العادلة اإلجتماعية التنمية كتدعيم األساسية؛ ا١تعيشة مستويات

 إٗتاذ تقتضي التنمية ا١تستدامة أف على كما مت التشديد ،...كاألمن كتكريس الدٯتقراطية كمتطلبات اٟتكم الراشد
 كالقطاع ا١تدين ٘تعلمجكا كاٟتكومة، بُت الناس، العاـ باإلئتبلؼ إال يكوف ال كٖتقيقها. كعاجلة ملموسة إجراءات
. 1كا١تقبلة اٟتالية األجياؿ لصاٌف ٖتقيقو إىل الذم نصبو أجل ا١تستقبل من جهودىم كتضافر ا٠تاص،

 2015 لعاـ ا١تستدامة التنمية بشأف ا١تتحدة األمم قمة ٔتؤ٘تر 2015عػاـ  بعػد ١تػا ا١تسػتدامة التنميػة خطػة          أما بشأف
 الوثيقػػة العامػػة اٞتمعيػػة اعتمػػدت . 2015 سػػبتمرب/أيلوؿ 27 إىل 25 نيويػورؾ، مػػن يف عيقد الذم

ا٠تمسة  السنوات يف العا١تية للتنمية اٞتديد ، كاليت ترسي اإلطار2030 لعاـ ا١تستدامة التنمية خطة: عا١تنا ٖتويل "ا١تعنونة
 ك٦تا تضمنو اإلعبلف اإلشارة الصر٭تة إىل النمو اإلقتصادم الشامل للجميع كا١تستداـ كالتصنيع كالتشارؾ .عشر القادمة

، كمن كسائل تنفيذىا، كما مت إدراج التنمية الصناعية 2030مع القطاع ا٠تاص بإعتبارىا جزءا أساسيا من خطة عاـ 
 .2 17الشاملة للجميع كا١تستدامة بُت أىداؼ التنمية ا١تستدامة 

    إف القراءة التحليلية للمسار التارٮتي لتبلور مفهـو التنمية ا١تستدامة، كنقلو من اٞتانب النظرم الذم ٬تسد فلسفة 
تتناغم يف إطارىا ٚتلة من ا١تتناقضات كٮتفف تعارض ا١تصاٌف بُت أطراؼ اتسعت دائرهتم يف ظل مشركع الشراكة العا١تي 

ٔتا ٭تقق منافع األجياؿ عرب الزماف كا١تكاف، إىل اٞتانب العملي الذم ٘تخض عنو العديد من القضايا ا١تتعلقة بنموذج  
التنمية الذم ٯتتاز بالكفاءة اإلقتصادية، الفعالية البيئية كالعدالة  اإلجتماعية، كألف ىذه القضايا تستدعي التزاما أخبلقيا 
كإرادة سياسة سواء على مستول اجملتمع الدكيل أك على ا١تستول احمللي، فإف ٣ترد التأكيد عليها ضمن ا١تؤ٘ترات العلمية 

كا١تعاىدات الدكلية  كاإلدراج الشكلي، جعل من ٪توذج التنمية ا١تستدامة حبيس عنواين مستقبلنا ا١تشًتؾ كا١تستقبل الذم 
نصبو إليو، دكف إقًتاف ذلك با٧تازات ترتقي إىل ما يطمح ٕتسيده،  خاصة كأف  الفئات األكثر حرمانا تقف على خط 

  . ا١تواجهة إزاء تعاظم فاتورة التنمية
        

                                                           
 : متاح على الرابط  . 2014، تقرير الكوكب الحي - 1

 http://awsassets.panda.org/downloads/lpr2014_ar_summary_lr_1.pdf  ( 15/02/2014) 
 تشرين 30، فينا،  ا١تؤ٘تر العاـ، الدكرة السادسة عشر، صوب تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع ك المستدامة:  ليماإعبلف ا١تتحدة للتنمية الصناعية ، تنفيذ األمممنظمة -   2

: متوفر على الرابط.  10:،  ص 2015ديسمرب / كانوف األكؿ4- نوفمرب /الثاين
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/GC_16_7_Reissu

ed_A_Implementation_of_the_Lima_declaration_Towards_ISID_V1507299.pdf ( 15/02/2014) 

http://awsassets.panda.org/downloads/lpr2014_ar_summary_lr_1.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/lpr2014_ar_summary_lr_1.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/lpr2014_ar_summary_lr_1.pdf
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/GC_16_7_Reissued_A_Implementation_of_the_Lima_declaration_Towards_ISID_V1507299.pdf
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/GC_16_7_Reissued_A_Implementation_of_the_Lima_declaration_Towards_ISID_V1507299.pdf
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تعريف  التنمية المستدامة - 2
      لقد تعددت التعاريف اليت تناكلت مصطلح التنمية الستدامة، تبعا ١تا يتمتع بو ىذا األخَت من مركنة كدينامية 

كعدـ كجود إتفاؽ عاـ حوؿ منهج إسقاط ا١تفهـو الكبلسيكي ٢تذا النموذج كفق ما جاء يف التقرير الصادر عن اللجنة 
العا١تية للبيئة كالتنمية  

WCED    كا١تعركؼ أيضا بتقرير بركندتبلند 1987خبلؿ سنة Brundtland  ، مستقبلنا "ا١تعنوف
التنمية اليت تليب احتياجات األجياؿ اٟتالية، دكف اٟتد أك تضييق : " الذم عرَّؼ التنمية ا١تستدامة على أهنا" ا١تشًتؾ

: " كذىب نفس التقرير إىل تعريف التنمية ا١تستدامة على أهنا. 1"قدرة األجياؿ ا١تستقبلية على تلبية حاجاهتا
 كالتغيَت ا١تؤسسي ،استغبلؿ ا١توارد، إتاه اإلستثمارات، كإتاه التطور التكنولوجي اليت تشمل عملية التغيَتجوىرىا، ...

، كيبلحظ من خبلؿ 2"ٌسواء لتلبية احتياجات اإلنساف كتطلعاتو اؿ اإلمكانات اٟتالية كا١تستقبلية على حد بتناسق يعزز
التعاريف ا١تقدمة فيما ٮتض التنمية ا١تستدامة من خبلؿ تقرير ٞتنة بركندتبلند، أف ىناؾ مفهومُت أساسيُت تقـو عليهما  

 : 3التنمية ا١تستدامة، ك٫تا
 مفهـو اإلحتياجات، كالسيما اإلحتياجات األساسية للفقراء يف العامل، كاليت البد أف تعطى ٢تا األكلوية القصول؛ - أ

فكرة القيود اليت تفرضها حالة التكنولوجيا، كالتنظيم اإلجتماعي على قدرة البيئة على تلبية احتياجات اٟتاضر  - ب
كتذىب ىذه الفكرة إىل التأكيد على أ٫تية االستغبلؿ العقبلين للموارد ا١تتاحة، ٔتا يضمن لؤلجياؿ القادمة . كا١تستقبل

 .4حق اإلستفادة من ىده ا١توارد
كعوٞتت التنمية ا١تستدامة أيضا على أهنا ٪تط جديد من التنمية ال يقتصر على ا١تردكد اإلقتصادم كزيادة اإلنتاج         

بل مراعاة شركط ىذا اإلنتاج، من حيث قيمة ككمية ا١توارد ا١تستعملة، كما ٗتلفو التنمية من إنعكاسات على البيئة 
كالقيمة اإلجتماعية يف القطاعات التنموية، كتراعي عدالة التوزيع كترشيد اإلستهبلؾ، كما أهنا تلتف حوؿ فلسفة تنمية 

كذىب بعض اإلقتصاديُت إىل إعتبارىا ٪توذج تنموم بديل  يقـو على مبدأ مشاركة . 5اإلنساف، كمن مث تنمية ما بيده
: اجملتمع ا١تدين كاٟتكومات، إل٬تاد أىم الوسائل كاآلليات الكفيلة بتحقيق حالة التوازف بُت ثبلث متغَتات رئيسية، كىي

اإلقتصاد، البيئة، كاجملتمع، من خبلؿ إرساء الفعالية اإلقتصادية، العدالة كا١تساكاة اإلجتماعية، كالسبلمة البيئية، فضبل عن 
 .1احملافظة على ا٠تصوصية الثقافية كتراث البشرية

                                                           

 WCED : the World Commission on Environment and Development   

1
 - John Drexhage, Deborah Murphy _  Sustainable Development From Brundtland to Rio 2012_ Paper prepared for 

consideration by the High Level Panel on Global Sustainability, International Institute for Sustainable Development 

(IISD), First meeting, New York, 19 september 2010, P : 6. 
2
-Antonia Lütteken and Konrad Hagedorn  _Concepts and Issues of Sustainability 

in Countries in Transition  _An Institutional Concept of Sustainability as a Basis for the Network_ Department of 

Agricultural Economics and Social Sciences, Humboldt University of Berlin, 

ftp://ftp.fao.org/seur/New_SEUR/ceesa/concept.htm  ( 16/09/2014)  
3
 - What is sustainable development, International Institute for sustainable devlopment, www.iisd.org ( 16/09/2014)  

4
- Afnor ,  guide pratique du développement durable un savoir- faire à l’usage de tous, France, 2005, P : 09 . 

5
 .15: ، ص2011،مصر-  اإلسكندريةدار اٞتامعة اٞتديدة،، سبلميإ من منظور ع التنمية المستدامة في ظل تحديات الواؽة،عبد العزيز قاسم ٤تارب-  

1-Bruno Cohen-Bacrie, communiquer efficacement sur le développement durable de l'entreprise citoyenne aux  

collectivités durables, les éditions Démos, Paris, 2006, P: 13. 

ftp://ftp.fao.org/seur/New_SEUR/ceesa/concept.htm
http://www.iisd.org/
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التنمية اليت تأخذ يف " :على أهنا  (1980) اإلٖتاد العا١تي للحفاظ على الطبيعة  كما عرفت التنمية ا١تستدامة من قبل 
 .1"اإلعتبار البيئة كاإلقتصاد كاجملتمع

٣تموعة من األىداؼ اليت يتم من : "         كلعل أىم التعاريف ا١تتعلقة ٔتصطلح التنمية ا١تستدامة ىو تلخيصها يف
خبل٢تا الًتكيز على األمد البعد دكف الًتكيز على األجل القصَت فقط، كعلى األجياؿ ا١تقبلة دكف حصر اإلىتماـ فقط 
باألجياؿ اٟتالية، كألهنا مشركع شراكة عا١تي فهي هتتم بكوكب األرض بكاملها دكف الًتكيز على دكلة بعينها أك أقاليم 
مقسمة  كتعمل على تلبية اإلحتياجات األساسية لكل األفراد كا١تناطق كالشعوب، كعلى كجو ا٠تصوص تلك ا١تنعدمة 

 .2"ا١توارد كاليت تعاين من التهميش
      على الرغم من اليقُت بأف مصطلح التنمية ا١تستدامة الذم شاع إستخدامو خبلؿ السنوات األخَتة من القرف 

العشرين كتركيزه على اعتبار اإلستدامة شرطا أساسيا ٞتدكل جهد التنمية على ا١تدل البعيد، إال أف  ا١تصطلح  ال يزاؿ 
دكف تعريف إجرائي دقيق كمتفق عليو، لبلستناد عليو يف عملية  اإلختيار كا١تفاضلة بُت بدائل التنمية ا١تطركحة ٔتا يضمن 

كٯتكن إسناد تعدد التعاريف ا١تتعلقة بالتنمية . ، عرب صياغة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تبلئمة3إستدامتها
ا١تستدامة، كتنوع رؤل تطبيقها كإسقاطها ضمن الواقع تبعا لئلنتماء الزمٍت ا١تكاين كالفكرم، خاصة كأف كل تعريف 

 : 4يتطلب أف يتم رؤية العامل كنظاـ يرتبط بالفضاء، كنظاـ يرتبط بالزمن ٞتملة من األسباب، لعل أ٫تها ما يلي
اختبلؼ أساليب ٖتقيق التوازف بُت اإلنساف كالبيئة حسب ا١تكاف كالزماف؛  ٦تا يطرح ٖتدم البحث عن إتفاؽ مبٍت  - أ

 ؛5على األكلويات كالتوجو ا١تثايل للقدرات اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئة ا١تتوفرة
تباين اإلسًتاتيجيات ا١تعتمدة كالضركرية لتحديد أىداؼ التنمية ا١تستدامة على ا١تدل القريب كالبعيد، بل قد  - ب

 يتعدل األمر إىل عدـ كضوحها، أك غياهبا يف بعض اجملتمعات؛
عدـ خلق إطار من التناسق كاالنسجاـ بُت ٥تتلف التخصصات اليت تدرج التنمية ا١تستدامة ضمن ٤تاكر إىتمامها  - ت

 .كطبيعة األىداؼ  اليت تطمح إىل ٖتقيقها
        كما ٯتكن أف نضيف بعدا آخر، رٔتا ٯتثل جوىر اإلختبلؼ يف التحديد العملي لنموذج التنمية ا١تستدامة، كىو 

أكلويات تطبيق فلسفة التنمية ا١تستدامة ٖتت قيدم التوجيو الدكيل ٢تذا النموذج كإحتياجات البلد ٤تل إرساء ٪توذج 
 .التنمية ا١تستدامة، ككذلك عدـ سهولة حصر األطراؼ ا١تشاركة كمهاـ كل طرؼ

        فمفهـو التنمية ا١تستدامة متعدد اإلستخدامات، كمتنوع ا١تعاين، فالبعض يتعامل مع التنمية ا١تستدامة كرؤية 
أخبلقية تناسب اىتمامات النظاـ العا١تي اٞتديد، كالبعض اآلخر يرل أف التنمية ا١تستدامة ٪توذج تنموم بديل ٥تتلف عن 
                                                           
1
 -Emmanuel arnaud et autre, le développement durable repères pratiques, Nathan, France, 2011, P :6. 

2
 - Marie Claude Smouts , Le développement durable, Editions Armand Colin, France, 2005, P :4. 

 .303: ، ص2015مصر، - اإلسكندرية، دكف طبعة، دار  ا١تعرفة اٞتامعية، جغرافية التنمية في عالم متغيرشرؼ ٤تمد عاشور، أ-  3
  2012مصر ، -  الطبعة األكىل، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، اإلسكندرية،معالجة محلية كدكلية كعالمية لقضايا التنمية: االتجاىات الحديثة في التنمية الشاملةماىر أبو ا١تعاطي علي،  -  4

 .228: ص
5
 - Joke Waller-Hunter, La gouvernance au service du développement durable dans le contexte de la mondialisation, 

Reflets et perspectives de la vie économique 2002. http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-

vieeconomique-2002-1-page-19.htm ( 19 /09/2014). 

http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vieeconomique-2002-1-page-19.htm
http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vieeconomique-2002-1-page-19.htm
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النموذج الكبلسيكي الرأٝتايل، أك رٔتا أسلوبا إلصبلح أخطاء كعثرات ذلك النموذج يف عبلقتو بالبيئة، كىو ما أشارت 
إليو ىيئة األمم ا١تتحدة يف تعريفها، إذ أقرت بأف التنمية ا١تستدامة ىي اٟتق يف التنمية على ٨تو منصف بُت اٟتاجات 

 .1التنموية كالبيئية ألجياؿ اٟتاضر كا١تستقبل
أسلوب للتنظيم كاسًتاتيجية هتدؼ إىل ضماف  : "  إىل أف التنمية ا١تستدامة1992        أشار اإلٖتاد االكريب سنة 

اإلستمرارية  عرب الزمن لتنمية  اجتماعية كاقتصادية يف إطار إحًتاـ البيئة، كدكف هتديد ا١تصادر الطبيعية  اليت ىي ضركرية  
أم أف ا٢تدؼ من سياسات التنمية ا١تستدامة ىو تطبيق أسلوب إلنتاج متجانس عرب الزمن يركز " للنشاطات اإلنسانية 

كإعتربت التنمية ا١تستدامة كمقاربة إسًتاتيجية متكاملة يتناغم فيها إستغبلؿ ا١توارد توجهات ٛتاية البيئة . على االنساف
كمناحي التنمية التكنولوجية كالعدالة اإلجتماعية، على ٨تو يعزز إمكانيات اٟتاضر كا١تستقبل للوفاء بإحتياجات اإلنساف 
كتطلعاتو، كىي ال تسعى لتقدـ بشرم ٤تدد يف أماكن معينة لسنوات معينة، كإ٪تا  للبشرية  ٚتعاء على إمتدادا ا١تستقبل 

 .2البعيد
        إعتربت التنمية ا١تستدامة على أهنا تنمية تتجاكز ما ٖتققو التنمية اإلقتصادية، حيث ال تكتفي بزيادة اإلنتاج 

فقط، بل هتتم بالنتائج اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تًتتبة عليو، ككذلك ما ينتج عنو من آثار على البيئة كأيضا مرعاة ا١تساكاة 
كالعدالة اإلجتماعية، كالدعوة إىل ترشيد اإلستهبلؾ، كىي بالتايل التنمية اليت تركز على مفهـو التوازف بُت إحتياجات 

األجياؿ ا١تتعاقبة، كىو ما يتناغم مع التعريف الذم كرد ضمن الباب الثالث يف الوثيقة الصادرة عن مؤ٘تر األمم ا١تتحدة  
اٟتق يف التنمية، ْتيث تتحقق على ٨تو متساكم : " للبيئة كالتنمية ا١تستدامة، حيث عرفت التنمية ا١تستدامة بأهنا

، كما ذىبت األدبيات اإلقتصادية إىل توسيع مفهـو التنمية "اٟتاجات التنموية كالبيئية الجياؿ اٟتاضر كا١تستقبل
ا١تستدامة، من خبلؿ طرح أ٫تية التحوؿ التكنولوجي السريع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية، من خبلؿ 

اإلشارة إىل اٟتاجة لتكنولوجيات جديدة تكوف أنظف كأكفأ كأقدر على اٟتد من التلوث كا١تساعدة على استقرار ا١تناخ 
  3. كإستيعاب النمو يف إعداد السكاف كالنشاط اإلقتصادم من خبلؿ ا١توارد الطبيعية اليت ٘تت ٛتايتها

 ٪تط تنموم ٯتتاز بالعقبلنية، عيًرؼ بالتنمية ا١تتجددة كالقابلة لئلستمرار كالتنمية اليت عموما التنمية ا١تستدامة ٘تثل         
كلقد عمد تقرير ا١توارد العا١تية  .1ضع قيدا للتصور حوؿ ال هنائية ا١تواردم لذمالتنمية ا، كىي ٪توذج ال تتعارض مع البيئة

 كا١تتعلق ٔتوضوع التنمية ا١تستدامة إىل حصر عشرين تعريفا، كزعها على أربع ٣تموعات رئيسية 1992الذم نشر عاـ 

                                                           
1
  -Le développement durable: définition: disponible sur le site : www.worldbank.org   ( 19 /09/2014). 

- 40: ص - ، ص2014األردف، – ،  الطبعة األكىل، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف نحو  تخطيط استراتيجي مستداـ:  المدف المستدامة كالمشركع الحضرمفؤاد بن غضباف،-  2
41 .

-  251: ص - ، ص2015مصر ، – دار التعليم اٞتامعي، اإلسكندرية دكف طبعة، ، مشكبلت البيئة، التنمية اإلقتصادية، التنمية المستدامة: اقتصاديات البيئةحامد الريفي،  -3
257. 

1
  - Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Québec, Canada,  2006, P:166. 

http://www.worldbank.org/
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كٯتكن التعرض بشيء من التفصيل . 1مست اٞتانب اإلقتصادم، البيئي، اإلجتماعي كاإلنساين، كاٞتانب التقٍت كاإلدارم
 :١2تضموف التنمية ا١تستدامة تبعا للجوانب ا١تشار إليها من خبلؿ ما يلي

 أما بالنسبة للدكؿ .ستهبلؾ الطاقة، كا١تواردإقتصاديا تعٍت التنمية ا١تستدامة للدكؿ ا١تتقدمة إجراء خفض يف         إ
ا١تتخلفة فهي تعٍت توظيف ا١توارد بصورة جيدة من أجل رفع مستول ا١تعيشة كاٟتد من الفقر، كما يشَت علماء اإلقتصاد 

إىل أف اإلستدامة اإلقتصادية ىي اٟتد األمثل لتداخل األبعاد الثبلث البيئي، اإلقتصادم كاإلجتماعي كفق ما يسمح 
 .بتعظيم ا١تكاسب الصافية من التنمية اإلقتصادية شريطة احملافظة على ا٠تدمات كنوعية ا١توارد الطبيعية عرب الزمن

ستقرار النمو السكاين كرفع مستول ا٠تدمات إعلى الصعيد اإلجتماعي كاإلنساين فإهنا تعٍت السعي من أجل         
٣تموع ا١تعليات اليت تستهدؼ  :" كقد عرفت يف إطار ىذا السياؽ على أهناالصحية كالتعليمية خاصة يف ا١تناطق الريفية،

التغيَت اإلجتماعي ا١تقصود عن طريق ٖتسُت الظركؼ ا١تعيشية للمواطنُت، كتوفَت ا١تزيد من برامج الرعاية من خبلؿ 
، كال يقتصر تعريف التنمية ا١تستدامة من الناحية 3"اٞتهود البناءة بالتناسق مع نسق التنمية اإلقتصادية يف اجملتمع

: اإلجتماعية على اإلرتقاء ْتياة أفرد اٟتايل بل إف األمر يتعلق باألجياؿ ا١تستقبلية، كىو ما يوضحو التعريف ا١توايل
 بل يذىب النقاد إىل أبعد من ىذا 4"ىيكلة أ٪تاط عيش ٣تتمع ما يغطي حاجاتو دكف ا١تساس ْتاجات أجياؿ ا١تستقبل"

يعتربكف أف ما ٬تب استدامتو فعبل من الناحية اإلجتماعية، ىو التقسيم الدكيل للثركة، خاصة كأف ىذا األخَت   حيث
كإذا ما فرض ا١تستقبل ا١تزيد من الطلبات من  .يفرض متطلبات بيئية ٥تتلفة  كغَت متساكية على الدكؿ الغنية كالفقَتة 

خبلؿ التوزيع العا١تي اٟتايل للموارد كأ٪تاط اإلستهبلؾ السائدة فمن غَت احملتمل أف تكوف تلك ا١توارد مستدامة، األمر 
الذم يستدعي إعادة توزيع للثركة يف العامل  كعندئذ فقط ٯتكن أف تصبح التنمية ا١تستدامة إمكانية كاقعية على ا١تستول 

  . 5العا١تي
من ا١تنظور البيئي فهي تعٍت ٛتاية ا١توارد الطبيعية كاإلستخداـ األمثل لؤلرض الزراعية كا١توارد ا١تائية كا١تصادر         
التلوث أ٪تاط اإلنتاج  فاإلستدامة كفق ىذا ا١تنظور تنصرؼ إىل كضع حدكد أماـ اإلستهبلؾ، النمو السكاين، الطاقوية

 حيث إعتربت التنمية ا١تستدامة قضية إدارية كفنية تعاًف حاجة اجملتمعات ،6ستنزاؼ ا١توارد الطبيعيةإالسيئة، كسلوكيات 
تقدمة إىل اعتماد إدارة بيئية كاعية كٗتطيط الستغبلؿ ا١توارد على ٨تو يراعي قدرات األرض كيقلل اإلهناؾ الذم النامية كامل

أما اإلقتصادم ركبرت سولو، فقد أكد على أف التحدث عن اإلستدامة ال يعٌت  با١توارد اليت يتم . 1تتعرض لو مواردىا
إستهبلكها اليـو كاليت تورث لؤلجياؿ القادمة فقط، كإ٪تا البد من إيبلء األ٫تية الكافية لنوعية البيئية لؤلجياؿ ا١تستقبلية 

                                                           
 دكرية نصف سنوية، ا١تنظمة ة، اجمللة العربية لئلدارة ٣تلطار مقترح لمراجعة تقرير التنمية المستدامة، دراسة ميدانية على قطاع البتركؿ في جمهورية مصر العربيةإحناف جابر حسن، -  1

  .18-17: ص- ، ص2011العربية للٌتنمية اإلدارية، فيفرم
  .94: ، ص2002 مصر ،- اإلسكندرية الفنية، اإلشعاع مكتبة ،الطبعة األكىل ، منها الحماية ككسائل البيئة لتلوث كالمالية اإلقتصادية اآلثار ،الشيخ  صاٌف ٤تمد-  2
 .28: ، ص2002، مصر- اإلسكندرية، ٪تاذج ٦تارسة، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، االزاريطة، ا١تفاىيم األساسية: أٛتد مصطفى خاطر، التنمية اإلجتماعية -  3

4
 - Gabriel Wackerman, le développement durable , Ellipses, paris, 2008, P : 32 . 

5
 . 55 -  54: ص -  ، ص 2003 ا١تركز الوطٍت للسياسات الزراعية، ايطاليا، ،االقتصاد البيئي كالتنمية المستدامة ،دكمانو ركماتو-  

. 190  :ص ، 2003 األىلية للنشر كالتوزيع، األردف، ، مخاطرة العولمة على التنمية المستدامة : العالم ليس للبيع  ،كردـ علي ٤تمد باتر-  6
1
 - A.Séverin ASSE, Stratégies National de développement Durable, Québec, Canada, Publication de de l‘IEPF 2007 

P 3. 



 
 

 116 

كيطرح بذلك اإلقتصادم سولو إشكالية جوىرية تواجو ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كىي مشكلة اإلدخار كاإلستثمار، ألف 
 .1التنمية ا١تستدامة تناقش اإلستهبلؾ اٟتايل كا١تستقبلي  للموارد ا١تتاحة

تستخدـ ، حيث يف حُت أهنا هتدؼ على الصعيد التكنولوجي إىل نقل اجملتمعات ٨تو عصر الصناعات النظيفة       
. 2كاٟتابسة للحرارة كالضارة باألكزكف تكنولوجيا صديقة للبيئة، كتنتج اٟتد األدىن من الغازات ا١تلوثة

بالنظر إىل اٟتد األدىن من ا١تعايَت ا١تشًتكة للتعريفات ا١تختلفة للتنمية ا١تستدامة ٯتكن استنباط أربع خصائص رئيسية    
 :3ىي كاآليت

 التنمية الستدامة ٪توذج يستلـز إرساؤه فًتة زمنية ال تقل عن جيلُت، كمن مث فإف الزمن الكايف للتنمية ا١تستدامة يًتكاح  - أ
  سنة؛50 إىل 25بُت 
لذا فإف ما يعترب مستداما على  (عا١تي، إقليمي، ٤تلي )ٖتدث التنمية ا١تستدامة على عدة مستويات متفاكتة  - ب

كيعود ىذا التناقض إىل آليات التحويل كاليت من . ا١تستول القومي ليس بالضركرة أف يكوف كذلك على ا١تستول العا١تي
 خبل٢تا تنقل النتائج السلبية لبلد أك منطقة معينة إىل بلداف أك مناطق أخرل؛

، إال أف  أ٫تية  تعريف ...ٯتكن تعريف التنمية ا١تستدامة من خبلؿ زكايا ٥تتلفة، اقتصاديا، بيئيا، اجتماعيا، كبيئيا - ت
 التنمية ا١تستدامة يكمن يف ٖتديد العبلقات ا١تتداخلة  بُت تلك اجملاالت؛

مع أف كل تعريف للتنمية ا١تستدامة يؤكد على تقدير اإلحتياجات اإلنسانية اٟتالية كا١تستقبلية، ككيفية اإليفاء هبا  - ث
إال أنو يف اٟتقيقة ال ٯتكن ألم تقدير لتلك اإلحتياجات أف يكوف موضوعيا، فضبل عن أف أية ٤تاكلة ستكوف ٤تاطة 

 .بعدـ التأكد، كتبعا لذلك فإف التنمية ا١تستدامة ٯتكن تفسَتىا كتطبيقها كفقا ١تنظورات ٥تتلفة
 ٚتػادل 19 مػؤرخ فػي 03-10 رقم  :القػانوف ا١تستدامة، يف إطار ما تضمنو  فقد عرؼ التنمية اٞتزائرم ا١تشرع         أما 

 فػي نػص حيث ا١تستدامة   إطػار التنمية فػي البيئػة ْتمايػة يتعلػق كالػذم ،2003 سػنة يوليػو 19 ا١توافػق 1424 عػاـ األكؿ
 كٛتايػة لبلسػتمرار قابلػة كإقتصادية تنميػة إجتماعية بػُت التوفيػق يعنػي مفهػـو ا١تسػتدامة التنميػة ":على أف الرابعػة ا١تػادة

  .4"ا١تستقبلية كاألجياؿ اٟتاضرة األجياؿ تلبيػة حاجات تضػمن التنميػة إطػار فػي البيئػي البعػد إدراج أم البيئػة،
       على الرغم من أ٫تية التعريف اليت مت تناك٢تا حوؿ مصطلح التنمية ا١تستدامة، إال أنو سيتم اإلعتماد ضمن ىذه 

كضع الربامج اإل٪تائية اليت ٖتق ىدؼ إشباع اٟتاجات : " الدراسة على التعريف الذم يعاًف التنمية ا١تستدامة على أهنا
اإلنسانية دكف اإلعتداء على ا١توار الطبيعية، مع األخذ بعُت اإلعتبار عدـ اإلخبلؿ ٔتعايَت العدالة كا١تساكاة اإلجتماعية 

 دكر: " كقدـ إعتمد ضمن عنونة الدراسة على مصطلح اإلستدامة عرب الصياغة. 1" كاإلقتصادية كالبيئية بُت األجياؿ
 ضوابط ظل يف  الٌتنويع ٨تو الرٌيعية لئلقتصاديات ا٢تيكلي الٌتحوؿ دعم يف كالقطاعية الكلية اإلقتصادية السياسة إدارة

                                                           
  .205: ، ص2005، مصر-  جامعة اإلسكندريةالطبعة األكىل،، قتصادية معاصرةإقضايا د القادر ٤تمد عبد القادر، بع-   1
 .168: ، ص ، مرجع سابق2011، عبد العزيز قاسم ٤تارب-  2
 .19- 18: ص- حناف جابر حسن، مرجع سابق، ص-  3
 . 09 : ، ص2003 -07- 20. 43ع  10 - 03اٞتريدة الرٝتية للدكلة اٞتزائرية، القانوف -  4
  .43: أٛتد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق،  ص -  1
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عملية  تقنُت كترشيد طلب البشر على ا١توارد الطبيعية ا١تتحة كالنادرة : " ، فمصطلح اإلستدامة يشَت إىل"اإلستدامة 
ا١تتعلقة " ملبورف"كيرل بعض اإلقتصاديُت أف صياغة تعريف دقيق لئلستدامة يتطلب الرجوع ١تبادئ " كغَت ا١تتجددة

اٟتكم احمللي :  ٖتت عنواف2002باإلستدامة يف ا١تدف اٟتضرية كاليت مت عرضها ضمن قمة األرض ّتوىانزبورغ 
كاإلستدامة، كقد أخذ مصطلح اإلستدامة  معاين عديدة  غالبا ما إستيخدـ ليعٍت النتائج الطويلة  األجل لبعض القرارات 

كما إستيخدـ على نطاؽ كاسع لئلشارة للبيئة ا١تستدامة، كقد أصبح ١تصطلح اإلستدامة معنيُت ٥تتلفُت، ينصرفاف إىل 
ضماف ٖتقيق األىداؼ التنموية مع إستخداـ ١توارد الطبيعية دكف ىدر، كضماف ٖتقيق األىداؼ التنموية دكف االستعانة 

كما عرفت اإلستدامة من خبلؿ ثبلث عناصر تتعلق باإلستدامة البيئية، كاليت تتضمن . ٔتصادر دعم أك معونة من ا٠تارج
التوازف اٟتيوم بُت البيئة كاٟتياة البشرية، كاإلستدامة السياسية كتشمل ا١تواطنة ا١تشاركة، باإلضافة إىل اإلستدامة 
فيما . اإلجتماعية اليت تتعلق بالعدالة كا١تساكاة، كتتحقق اإلستدامة من خبلؿ التكامل البيئي، اإلقتصادم كاإلجتماعي

ذىب فريق اقتصادم إىل إعتبار اإلستدامة سلوؾ مرغوب يف اإلنتاج كاإلستهبلؾ، كيهدؼ إىل ٕتنب اإلفراط يف إستغبلؿ 
ا١توارد الطبيعية، يف حُت تقر أدبيات اقتصادية أخرل أف عناصر التنمية ا١تستدامة تؤدم دكرا مهما يف زيادة عملية 

اإلستدامة ذاهتا، ذلك أنو تتحقق عملية قوة أك ضعف اإلستدامة ٔتدل القدرة على إحبلؿ عمليات اإلنتاج أك 
التكنولوجيا ا١تستخدمة بأخرل تستخدـ موارد طبيعية أقل ندرة، كسيتم معاٞتة ذلك من خبلؿ عرض نظريات التنمية 

 .1ا١تستدامة الحقا
        عموما فإف ىذه الدراسة سوؼ تقـو على إعتبار التنمية ا١تستدمة مرادفا ١تصطلح اإلستدامة الذم تطمح الدكؿ 

الريعية إىل إقرانو بنموذجها التنموم، كمربر ذلك أف التنمية اإلقتصادية تتعلق باحداث تغَتات ا٢تيكل أك البناء 
اإلقتصادم كإعادة  توزيع الدخل لصاٌف الطبقات الفقَتة أم  تصحيح اإلختبلؿ يف ىيكل توزيع الدخل ٔتا ٮتفف من 

الفوارؽ بُت فئات اجملتمع، كاإلىتماـ بنوعية السلع كا٠تدمات، كإعطاء األكلوية  إلشباع اٟتاجات األساسية  كإقراف ٪توذج 
التنمية ٔتصطلح اإلستدامة ييعيد صياغة ما مت طرحو يف إطار احملافظة على البيئة، إم بعث أىداؼ اجتماعية كاقتصادية 

كسياسية ال تتعارض على متطلبات التوازف البيئي على مستول اٞتيل الواحد، كلؤلجياؿ ا١تستقبلية، كىو ما يعكسو 
 .    مفهـو مصطلح التنمية ا١تستدامة

ىي ذلك النموذج التنموم الذم ينصرؼ من  (اإلستدامة )       بناءا على ما تقدـ نستخلص أف التنمية ا١تستدامة 
الناحية الفنية إىل إرساء الكفاءة اإلقتصادية، العدالة كا١تساكاة اإلجتماعية، الفعالية البيئية، كاألمن الثقايف كالديٍت، يف ظل 

توفر بيئة سياسة صحية كذات إرادة، كىي على النقيض من ٪تاذج التنمية التقليدية، ييسند إليها صفة ا١تشركع العا١تي 
لتحقيق أىداؼ الرفاه البشرم عرب الزمن كتبعا ١تا ىو قائم من إمكانيات، كالسيما للفئات األكثر حرمانا من خبلؿ 

كعلى الرغم من القيمة األخبلقية اليت يتضمنها كينفرد هبا التعريف . اإلستخداـ العقبلين كالرشيد ١تا ىو متاح من موارد
الفٍت للتنمية ا١تستدامة، إال أنو يؤدم إىل الوقوع يف جدلية كنقاش كاسع حوؿ التعريف اإلجرائي، كاليت أككلت ٢تا مهمة 

كربل، ضمن كاقع التطبيق، كىي إعادة صياغة العبلقة بُت الدكؿ النامية، كا١تتقدمة على ٨تو يؤسس للتوزيع العادؿ آلثار 
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إضافة . كموركث ٪تاذج التنمية التقليدية كمكاسب النموذج البديل للتنمية دكف ا٠تضوع  لقيد الوزف النسيب للدكؿ الكربل
كما أف ٪توذج التنمية ا١تستدامة ٮتلق . إىل التحدم القائم فيما ٮتص إ٬تاد اجملاؿ األمثل لتدنية التناقض بُت البيئة كالتنمية

منعرج حاٝتا يكوف فيو ٣تاؿ كاسع لبلبتكار كاإلبداع ا٠تبلؽ يف إطار مواكبة اإلحتياجات يف عامل يرتبط فيو مفهـو 
كتعد التنمية ا١تستدامة ثورة يف أدبيات الفكر اإلقتصادم، تبعا إلعادة توجيو كصياغة . التنمية ٔتعطيات الفضاء كالزمن

 ...متغَتات دالة التنمية كاإلستهبلؾ، اإلستثمار، كاإلنتاج، مناحي التكنولوجيا
  خصائص التنمية المستدامة كأىم مبادئها  -3
  خصائص التنمية المستدامة-3-1

        إف فلسفة ٪توذج التنمية ا١تستدامة اليت تنصرؼ إىل إ٬تاد اجملاؿ األمثل الذم يتم فيو تعظيم مكاسب الرفاه البشرم 
عرب ا١تكاف كيف ظل تفاضل الزمن، دكف ٕتاكز قدرة األرض يف اٟتفاظ على توازف النظاـ البيئي، أم خلق مواطن التناغم 

إعادة توجيو مسار استغبلؿ الرأٝتاؿ البيئي ٔتا ٭تفظ توازف ىذا األخَت  )بُت ما ىو قائم من تعارض بُت البيئة كالتنمية 
٬تعلها تتمتع ّتملة من ا٠تصائص اليت ٘تيزىا عن ما سبقها من ٪تاذج للتنمية، كسيتم فيما  (كدكف تسقيف معدالت النمو

  :1ا٠تصائصيلي إيراد أىم ىذه 
كتتطلب توليد دخل مرتفع يسمح بإعادة استثمار جزء منو، كىو ما ٯتيكِّن من إجراء اإلحبلؿ : الدٯتومة كاإلستمرارية - أ

التجديد كالصيانة للموارد، فهي تنمية هتدؼ إىل ٖتقيق معدالت دخل مرتفعة من جهة كعدالة يف توزيعو، ككفاءة عالية 
 أم أهنا تنمية طويلة ا١تدل تأخذ بعُت اإلعتبار .يف إستخدامو من جهة أخرل، ٔتا ٯتكنها من اإلستمرارية كاإلستدامة

، فهي بذلك تنمية تراكمية تويل عناية كبَتة للقرارات القصَتة، ا١تتوسطة، كالبعيدة 2مصَت كمستقبل األجياؿ القادمة
 ا١تدل؛

٬تب أف ٮتضع إستخداـ ا١توارد الطبيعية سواء ا١تتجددة أك : ٖتقيق التوازف البيئي باالعتماد على التسيَت اإليكولوجي - ب
الناضبة للتسيَت اإليكولوجي ا١تستداـ الذم يكرس العدالة يف توزيع رأس ا١تاؿ الطبيعي بُت األجياؿ من خبلؿ إدارة 

 كىذا. اٞتودة يف اإلستخداـ العادؿ، ْتيث ٭تسن البيئة ك٭تافظ عليها كٮتلق االنسجاـ بُت مساعي التنمية كقيود البيئة
تشتمل  ال ا٠تطط كتلك ا١تستقبل، كاالنساف يف البيئة على اٟتالية كبآثارىا با١تشركعات هتتم تنموية خطط إعداد يتطلب

 ؛3اجملتمع يف الفرد دكر على أيضان  تشتمل كإ٪تا تقيمها فقط اليت ا١تشركعات يف كا١تؤسسات الدكؿ دكر على
تركز التنمية ا١تستدامة على إرساء مبادئ العدالة بُت األجياؿ اٟتاضرة : مشركع عا١تي  التنمية ا١تستدامة - ت

كا١تستقبلية،كما تركز على البعد العا١تي ١تشكلة التلوث البيئي، من خبلؿ الدعوة إىل احًتاـ ا١تواثيق الدكلية ا١تتعلقة ْتماية 
البيئة، كإجراء تغَتات ىيكلية يف أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ، كٖتقيق أىداؼ األلفية كاالرتقاء ٔتستول ا١تعيشة للفئات 

 ؛األكثر حرمانا
                                                           

 .86: ، ص 2007ر،مص ا١تعرفة، بستاف مكتبة ، الطبعة األكىل،كالمنهج األبعاد :المتواصلة التنمية ،الرسوؿ  اليزيد أبو أٛتد - 1
 .151- 150: ص- ، ص2003، مصر-  ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، االسكندرية الطبعة األكىل،،دارة ك تنمية الموارد البشرية ك الطبيعيةإعديل علي أبو طاحوف، _ 2

3
 -Nadine Gouzée, Stratégie nationale de développement durable, Publication de l‘IEPF, Québec, Canada, 2007, P: 

11. 
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 : التنمية ا١تستدامة تعتمد على مداخل كأسس بيئية، أ٫تها - ث
كتشمل سيناريوىات استغبلؿ ا١توارد ا١تتجددة ٔتعدؿ ال يفوؽ قدرة أك معدؿ ٕتددىا يف :  قاعدة ا١تدخبلت- 

ستغبل٢تا بعقبلنية، كبأقصى قدر من الكفاءة، كٕتدر اإلشارة إىل قاعدة إالطبيعة، كا١توارد غَت ا١تتجددة يتم 
Serfian Quasi Sustainability Rule  كاليت تنص على أف الناتج من إستخداـ ا١توارد الناضبة أك غَت ،

ا١تتجددة، ٬تب إستخداـ جزء منو يف تلبية كإشباع اٟتاجات اٟتالية، كاستثمار باقي العوائد يف مشاريع ٗتدـ 
 ؛مصاٌف األجياؿ ا١تستقبلية

٬تب أف ال يتجاكز التلوث اٟتدكد القصول للتلوث يف البيئة، أم عدـ ٕتاكز القدرة : قاعدة ا١تخرجات-  
 .اإلستيعابية للبيئة كعدـ اإلضرار هبا
 فإف ٪توذج التنمية ا١تستدامة تتمتع ّتملة من ا٠تصائص تتلخص يف أهنا 1992         فحسب ما كرد ضمن إعبلف ريو 

٪توذج يعترب البعد الزمٍت ىو األساس فيها فهي تعتمد على تقدير إمكانيات اٟتاضر كالتخطيط للمستقبل، كأهنا تراعي 
تلبية اإلحتياجات اٟتالية كا١تستقبلية من ا١توارد، كما أهنا تضع البيئة اإلحتياجات األساسية للبشر يف ا١تقاـ األكؿ كذلك  

لضماف ٖتسُت نوعية اٟتياة، دكف ا٠تركج عن قيد اٟتفاظ على احمليط اٟتيوم يف البيئة، كتتميز التنمية ا١تستدامة بأهنا تنمية 
متكاملة تقـو على التنسيق بُت سياسات إستخداـ ا١توارد كإتاىات اإلستثمار، كاإلختيار التكنولوجي، ك٬تعلها تعمل 

كٖتقيق ىدؼ التنمية ا١تستدامة يتطلب اإللتزاـ بًتشيد إستخداـ ا١توارد غَت . بتناغم كانسجاـ داخل ا١تنظومة البيئية
 .1ا١تتجددة، كعدـ ٕتاكز قدرة ا١توارد ا١تتجددة على التجدد، كعدـ ٕتاكز قدرة البيئة يف إستيعاب ا١تخلفات

       يف سياؽ معاٞتة خصائص التنمية ا١تستدامة البد من توضيح دالالت ٖتقق الكفاءة اإلقتصادية، الفعالية البيئية 
كالعدالة اإلجتماعية، إذ تنصرؼ ىذه األخَتة إىل عدالة التوزيع، حيث يكوف النظاـ مستداـ  إجتماعيا يف حاؿ حققت 

العدالة يف التوزيع، كمت ايصاؿ ا٠تدمات اإلجتماعية إىل ٤تتاجيها، كٖتقيق ا١تساكاة يف النوع اإلجتماعي، كا١تشاركة الشعبية  
 .لكافة فئات اجملتمع يف عملية صنع القرار

       أما الكفاءة اإلقتصادية فتتعلق  بالقدرة على إنتاج اقصى ما ٯتكن  باستعماؿ أقل قدر ٦تكن من ا١توارد فاقتصاديا 
النظاـ ا١تستداـ ىو النظاـ الذم يتمكن من إنتاج السلع كا٠تدمات بشكل مستمر، ك٭تافظ على مستول معُت قابل 

لئلدارة من التوازف اإلقتصادم ما بُت الناتج كالدين العاـ، كأف ٯتنع حدكث اختبلالت اجتماعية نإتة عن السياسات 
يف حُت تعاًف الفعالية البيئية  آلية اإلنتاج دكف ٕتاكز  القيود البيئية  أما بيئيا  فالنظاـ ا١تستداـ ٬تب أف . اإلقتصادية

٭تافظ على قاعدة ثابتة من ا١توارد الطبيعية،  يتجنب االستنزاؼ، كيتم يف إطاره إستخداـ ا١توارد ا١تتجددة بصورة تتوافق 
 .1كٕتددىا يف الطبيعة
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  مبادئ التنمية المستدامة  -3-2
 حيث ٘تكنت من إدماج ٥تتلف اإلحتياجات اإلقتصادية ،٣تاؿ التنمية تعد التنمية ا١تستدامة ٔتثابة ثورة يف       

كاإلجتماعية، البيئية، التكنولوجيو، الثقافية كالسياسية، كرغم أهنا ٛتالة أكجو إال أهنا ٪توذج خبٌلؽ للقيمة عرب الزماف 
كا١تكاف، ٭تاكي آماؿ كطموحات الشعوب يف الرفاه دكف اٞتور على قدرة األرض، كقد ترٚتت فلسفة التنمية ا١تستدامة 

 :  1 كأىم ىذه ا١تبادئ يتجسد فيما يلي اليت البد من اإللتزاـ هبا،ضمن ٚتلة من ا١تبادئ 
٪تط اإلنتاج كاإلستهبلؾ، ٬تب أف يتطور من أجل تقليل أم آثار سلبية على البيئة : اإلنتاج كاإلستهبلؾ ا١تسؤكؿ - أ

 ؛الطبيعية كاإلجتماعية، كعلى كجو ا٠تصوص ٕتنب ا٢تدر كاستنفاد ا١توارد
جنوب كيف نفس الوقت /يتم التعبَت عن ىذا ا١تبدأ من خبلؿ التضامن بُت الدكؿ، كخاصة عبلقة مشاؿ : التضامن - ب

بُت األجياؿ، كذلك إلرساء أىداؼ اإلستدامة كمواجهة ا١تشاكل كالعقبات؛ دعما لعنصر التنسيق احمللي كالدكيل الذم 
 كيأخذ مفهـو التضامن بعدا مزدكج، أك٢تما التضامن يف .تلتقي عنده آماؿ البقاء كالعيش اآلمن لسكاف كوكب األرض

كيقصد بو التضامن بُت االقاليم الغنية با١توارد كتلك الفقَتة كثانيهما  التضامن يف الزمن، أم التضامن بُت  اٞتيل : ا١تكاف
 ؛2كاٞتيل ا١تستقبلي اٟتاضر

الشراكة الفعلية : أم ،التنمية ا١تستدامة تستدعي مشاركة ٚتيع الفئات : كاإللتزاـ (إتباع أسلوب البلمركزية ) ا١تشاركة - ت
 ؛بُت كل فئات اجملتمع اليت تلعب دكرا ىاما كحساسا يف اإلستدامة اإلجتماعية، اإلقتصادية كالبيئية لعملية التنمية

 ؛ضمن عملية التنمية (ٛتاية البيئة  )لتحقيق تنمية مستدامة، ٬تب دمج البعد البيئي : ٛتاية البيئة - ث
 إرساء مبادئ اٟتذر أك االحتياط يكوف من خبلؿ تطبيق مبدأ اٟتيطة، كما تضمن السلطات :precautionاٟتذر  - ج

 ؛اعتماد تدابَت مؤقتة كمتناسبة ١تنع تكبد أم ٥تاطر
ك٬تب يف حالة  كجود خطر معركؼ إٗتاذ التدابَت كاإلجراءات الوقائية باإلضافة إىل اإلجراءات :  ا١تنعكالوقاية أ - ح

التصحيحية، على أف تنفذ ىذه األخَتة يف ا١تقاـ األكؿ على ا١تصدر بإستخداـ أفضل التقنيات ا١تتاحة كبتكاليف 
 ؛اقتصادية مقبولة

 الفاعلُت الذين ٯتارسوف نشاط يؤثر على البيئة كالتلوث، ٬تب أف يتحملوا تكلفة ىذا التلوث، أك :ا١تلوث يدفع- - خ
حقوؽ التلوث ٖتت " كقد ظهر مبدأ .القياـ باإللتزاـ باٟتد األدىن من التلوث ْتيث يتحمل مسؤكلية بيئية ك٣تتمعية

 يف إطار تبٍت التنمية ا١تستدامة، حيث تلعب الدكلة دكرا ىاما ٠تلق ا١تساحات اليت تساعد "تعويض نقدم ٖتدده السوؽ
السوؽ على تصحيح نفسها، خاصة إذا ٕتاكز ا١تلوث اٟتدكد ا١تسموح هبا، كما ٖتىيوؿ دكف سيطرة ا١تصلحة اإلقتصادية 

على ا١تفاكضات ا١تباشرة اليت ٕترم بُت ا١تلوث كالضحية من التلوث، معتمدة على األسس ا١تستنبطة من بركتوكوؿ كيوتو 
1 ؛الذم أصدر كجزء من مشركع دكيل ١تكافحة ظاىرة االحتباس اٟترارم للحصوؿ على تصاريح اإلنبعاث

 

                                                           
1

  - Yvette Lazzeri , Emmanuelle Moustier  , le développement durable du concept à la mesure , L‘Harmattan , Paris, 

France, 2008, P-P : 23 – 22  . 
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تعمل التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ىذا األسلوب على ضماف : إستخداـ أسلوب النظم عند إعداد ا٠تطط كتنفيذىا - د
ٖتقيق توازف النظم الفرعية ٔتختلف أنواعها كأحجامها، من أجل ضماف توازف البيئة بشكل عاـ، كىو شرط أساسي 

 .1إلعداد ا٠تطط كتنفيذىا 
 قياس مؤشراتها    أبعاد التنمية المستدامة  كإشكالية-4
   أبعاد التنمية المستدامة - 4-1

 :         ٯتكن التفصيل يف أبعاد ٪توذج التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ما يلي
  البعد اإلقتصادم للتنمية المستدامة- 4-1-1

        يتضمن البعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة توجيو اإلقتصاد ٨تو ٖتقيق أفضل مستول معيشي ألفراده كزيادة 
إحبلؿ أساليب  نطبلقا منإ كتدعم أىداؼ زيادة رأس ا١تاؿ ا١تًتاكم عرب الزمن نصيب الفرد من الدخل القومي اٟتقيقي،

 كما كيتضمن ىذا البعد البحث يف اٟتد من تبديد ا١توارد ا١تتاحة، عرب ٖتسُت مستول الكفاءة ،2ستدامةإإنتاج أكثر 
كإحداث تغيَت جذرم يف أسلوب اٟتياة، أك تغيَت أ٪تاط اإلستهبلؾ كالسيما تلك اليت هتدد التنوع البيولوجي، حيث 

يتضمن البعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة أف يتم إدراج التكاليف البيئية كاإلجتماعية ضمن دكاؿ ا٢تدؼ للتنمية 
فضبل عن أف البعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة يتضمن تقليص التبعية اإلقتصادية للبلداف النامية عن تلك . 3اإلقتصادية

ا١تتقدمة، كتكريس موارد اجملتمعات الفقَتة ألغراض التحسُت ا١تستمر يف مستويات ا١تعيشة سعيا لتقيلص فجوة تفاكت 
 : 4الدخل كٗتفيف الفقر كأعبائو، كفيما يلي أىم احملاكر اليت يناقشها البعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة

 الصناعية الدكؿ يف الفرد نصيب مستول أف إىل اإلحصائيات تشَت: الطبيعية ا١توارد من الفردم اإلستهبلؾ حصة  - أ
 سكاف يستخدمو ما أضعاؼ يشكل( كالفحم كالغاز النفط عن الناٚتة الطاقة استهبلؾ )الطبيعية ا١توارد من الكربل
 يف كمتواصل عميقا خفضا ٖتدث أف شأهنا من صارمة إجراءات ا١تتقدمة الدكؿ تتبٌت أف ٬تب كعليو النامية، البلداف

دكف الٌتهاكف يف إلزاـ الدكؿ النامية بإتباع اسًتاتيجية جادة لًتشيد . ا١تتجددة غَت ا١توارد كالسيما كا١توارد، الطاقة ستهبلؾإ
  .كعقلنة  اإلنتاج كاإلستهبلؾ

 اإلستهبلؾ أ٪تاط السيما اإلستهبلؾ ٪تط يف جذرم تغيَت إحداث ٔتعٌت: الطبيعية ا١توارد كاستنزاؼ تبديد إيقاؼ - ب
 اإلستخدامية الكفاءة مستول ٖتسُت خبلؿ من البيئية، للمتطلبات تستجيب كجعلها البيولوجي التنوع اليت هتدد
 .النامية البلداف إىل البيئية الضغوط تصدير بعدـ اإللتزاـ إىل باإلضافة

 اجملتمع طبقات بُت الفوارؽ إزالة يضمن ٔتا الدخوؿ توزيع ىيكل يف اإلختبلؿ تصحيح: ا١توارد توزيع يف ا١تساكاة - ت
 بُت فيما كا٠تدمات كا١تنتجات ا١توارد على اٟتصوؿ فرص ٞتعل ا١تعيشة، مستويات كٖتسُت الفقر عبء من كالتخفيف

 اإلجتماعية كا٠تدمات التعليم على اٟتصوؿ يف ا١تتساكية غَت فالفرص ا١تساكاة، إىل أقرب اجملتمع داخل األفراد ٚتيع
                                                           

 .132:  ص، 2009 األردف، –، الطبعة األكىل، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف مدخل إلى علم التنميةٚتاؿ رضا حبلكة، علي ٤تمود مرسي صاٌف، -  1
 .122:، ص 2007 دار كائل،  األردف، ، الطبعة األكىل،التنمية اإلقتصادية، نظريات كسياسات كموضوعات ،مدحت القريشي - 2

3
 -Karen Delchet, Qu’est-que le développement durable, Collection a savoir, France, 2003, P – P  : 14 -15 

  . 31 – 28: ص - ،  ص2007 الدار اٞتامعية، مصر،الطبعة األكىل، ،إدارة البيئة كالتنمية المستديمة في ظل العولمة ،خالد مصطفى قاسم  - 4



 
 

 122 

 التنمية أماـ ىاما حاجزا السياسية يشكل اٟتقوؽ من ذلك كغَت االختيار كحرية األخرل، الطبيعية كا١توارد األراضي كعلى
  .استدامتها كخاصة

 التنمية قيادة يف خاصة مسؤكلية الصناعية البلداف على تقع: معاٞتتو كعن التلوث عن ا١تتقدمة البلداف مسؤكلية - ث
          البيئة على خطَتة آثار خلف ...احملركقات :مثل الطبيعية للموارد ا١تاضي يف ا١تًتاكم إستهبلكها ألف ا١تستدامة،

 مركز ٖتتل ّتعلها الكفيلة كالبشرية كالتقنية ا١تالية ا١توارد على تتوفر أهنا إىل باإلضافة - العامل يف التلوث مشكبلت- 
 عن فضبل قيودىا، ضمن كالعمل الطبيعية النظم ٛتاية ٨تو إقتصادياهتا كٖتويل أنظف، تكنولوجيات إستخداـ يف الصدارة

 .النظيفة التنمية آليات كتفعيل إرساء يف النامية البلداف جهود دعم
 إقتصاديات أصبحت ا١تتشابكة الدكلية التجارية كالعبلقات الدكيل اإلنفتاح ظل يف: النامية البلداف تبعية تقليص  - ج

 كسليب مباشرة بشكل يؤثر الطبيعية ا١توارد من إستهبلكها ٟتصة الصناعية الدكؿ فتخفيض البعض، ببعضها مرتبطة الدكؿ
 اإلقتصادية تنميتها لتحقيق البلزمة ا١تالية ا١توارد على اٟتصوؿ من ٭ترمها الذم األمر النامية، الدكؿ صادرات على

 لتنمية الذات على اإلعتماد على يقـو تنموم ٪تط اعتماد النامية الدكؿ على ا١تعضلة ىذه حل أجل كمن كاإلجتماعية،
 من ٯتكنها الذم بالقدر كالتجارة اإلقليمي التعاكف يف بالتوسع ٢تا يسمح ٦تا الذايت، اإلكتفاء كتأمُت احمللية القدرات

 .احملسنة التكنولوجيا أخذ يف كالتوسع البشرم، ا١تاؿ رأس يف ضخمة استثمارات ٖتقيق
 ٦تا التسلح، ٨تو التسارع إىل النامية أك ا١تتقدمة سواء بالدكؿ أدل القوة منطق سيادة: العسكرم اإلنفاؽ تقليص - ح

وَّؿ ا١تالية مواردىا من ىاـ جزء جعل  شأنو من ا١توارد ىذه من صغَت جزء كلو ٗتصيص كإعادة اإلٕتاه، ىذا ٨تو ٭تي
 .التنمية عجلة دفع يف اإلسراع

 البعد اإلجتماعي- 4-1-2
     يف إطار البعد اإلجتماعي تتبٌت التنمية ا١تستدامة أفكار أساسية، تتمحور حوؿ رفض الفقر كالبطالة كالتفرقة اليت 

  تظلم ا١ترأة، كالتفاكت البالغ بُت األغنياء كالفقراء، كما تدعم توطُت متغَتات العدؿ اإلجتماعي كأساس لئلستدامة
:   1كٯتكن التعرض ألىم ما يتضمنو البعد اإلجتماعي للتنمية ا١تستدامة من خبلؿ ما يلي

أصبح النمو الدٯتغرايف ا١تتسارع يشكل ضغطا على ا١توارد ا١تتاحة األمر الذم يستدعي : التحكم يف النمو الدٯتوغرايف - أ
التحكم يف التطور السكاين السيما يف البلداف اليت تعاين من توسع قاعدة الفئات احملركمة إذ أف النمو السكاين الذم ال 

 ؛يقابلو ٪تو اقتصادم يشكل أىم التحديات اليت تواجو ٧تاح مشركع التنمية ا١تستدامة يف العامل
للحجم النهائي الذم يصل إليو السكاف يف الكرة األرضية أ٫تيتو أيضا ألف حدكد : مكانة اٟتجم النهائي للسكاف - ب

قدرة األرض على إعالة اٟتياة البشرية غَت معركفة بدقة، كتوحي اإلسقاطات اٟتالية، يف ضوء االٕتاىات اٟتاضرة 
 مليار نسمة، كىو أكثر من ضعف عدد السكاف اٟتاليُت 11,6للخصوبة، بأف عدد سكاف العامل سيستقر عند حوايل 

كضغط السكاف، حىت با١تستويات اٟتالية، ىو عامل متناـ من عوامل تدمَت ا١تساحات ا٠تضراء كتدىور الًتبة كاإلفراط يف 
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ستغبلؿ اٟتياة الربية كا١توارد الطبيعية األخرل؛ ألف ٪تو السكاف يؤدم هبم إىل األراضي اٟتدية  أك يتعُت عليهم اإلفراط إ
 ؛يف إستخداـ ا١توارد الطبيعية

يًتبع توزيع السكاف على أ٫تية بالغة، فاالٕتاىات اٟتالية ٨تو توسيع ا١تناطق اٟتضرية كالسيما : أ٫تية توزيع السكاف - ت
تطور ا١تدف الكبَتة ٢تا عواقب بيئية ميدمرة، فا١تدف تقـو بًتكيز النفايات كا١تواد ا١تلوثة فتتسبب يف كثَت من األحياف يف 

أكضاع ٢تا خطورهتا على الناس كتدمر النظم الطبيعية احمليطة هبا، كمن ىنا، فإف التنمية ا١تستدامة تعٍت النهوض بالتنمية 
القركية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة ا٢تجرة إىل ا١تدف كتعٍت إٗتاذ تدابَت سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصبلح 

 ؛الزراعي كاعتماد تكنولوجيات تؤدم إىل التقليص إىل اٟتد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر
تنطوم التنمية ا١تستدامة على إستخداـ ا١توارد البشرية إستخداما كامبل كذلك : اإلستخداـ الكامل للموارد البشرية - ث

بتحسُت التعليم كا٠تدمات الصحية ك٤تاربة اٞتوع، كمن ا١تهم بصورة خاصة أف تصل ا٠تدمات األساسية إىل الذين 
يعيشوف يف فقر مطلق أك يف ا١تناطق النائية؛ كمن ىنا فإف التنمية ا١تستدامة تعٍت إعادة توجيو ا١توارد أك إعادة ٗتصيصها 

لضماف الوفاء أكال باإلحتياجات البشرية األساسية مثل التعلم كتوفَت الرعاية الصحية األكلية، كا١تياه النظيفة كالتنمية 
 ٖتسُت الرفاه اإلجتماعي كٛتاية التنوع الثقايف كاإلستثمار يف رأس _فيما كراء اإلحتياجات األساسية_ا١تستدامة تعٍت 

ا١تاؿ البشرم بتدريب ا١تربُت كالعاملُت يف الرعاية الصحية كالفنيُت كالعلماء كغَتىم من ا١تتخصصُت الذين تدعو إليهم 
 ؛اٟتاجة إلستمرار التنمية

 كمن ذلك مثبل أف ،إف التنمية البشرية تتفاعل تفاعبل قويا مع األبعاد األخرل للتنمية ا١تستدامة:  الصحة كالتعليم - ج
 أمر يساعد على التنمية  السكاف األصحاء الذين نالوا من التغذية اٞتيدة ما يكفيهم للعمل، ككجود قوة العمل ا١تؤىلة

اإلقتصادية، كمن شأف التعليم أف يساعد ا١تزارعُت كغَتىم من سكاف البادية على ٛتاية الغابات كموارد الًتبة كالتنوع 
 ؛البيولوجي ٛتاية أفضل

لدكر ا١ترأة أ٫تية خاصة، ففي كثَت من البلداف النامية يقـو النساء كاألطفاؿ بالزراعات ا١تعيشية : أ٫تية دكر ا١ترأة - ح
كالرعي كٚتع اٟتطب كنقل ا١تاء، كىم يستخدموف معظم طاقتهم يف الطبخ، كيعتنوف بالبيئة ا١تنزلية مباشرة كا١ترأة بعبارة 

كمع ذلك فكثَتا ما تلقى - كما أهنا ىي أكؿ من يقدـ الرعاية لؤلطفاؿ–أخرل ىي ا١تدبر األكؿ للموارد كالبيئة يف ا١تنزؿ 
صحتها كتعليمها اإل٫تاؿ الصارخ مقارنة بصحة الرجاؿ كتعليمهم، يف حُت أف اإلستثمار يف صحة ا١ترأة كتعليمها يعود 

 ؛على القابلية لئلستدامة ٔتزايا متعددة
إف التنمية ا١تستدامة على ا١تستول السياسي ٖتتاج إىل مشاركة من ٘تسهم القرارات : األسلوب الدٯتقراطي يف اٟتكم - خ

يف التخطيط ٢تذه القرارات كتنفيذىا، كذلك لسبب عملي ىو أف جهود التنمية اليت ال تيشرؾ اٞتماعات احمللية كثَتا ما 
يصيبها اإلخفاؽ، لذلك فإف اعتماد النمط الدٯتقراطي كأسلوب ا١تشاركة يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشرية 

 .ا١تستدامة يف ا١تستقبل
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البعد البيئي  - 4-1-3
يتضمن البعد البيئي ٚتلة من القضايا اليت ٕتعل من التنمية ا١تستدامة حبل ابتكاريان ١تظاىر التدىور البيئي كٯتكن        

:  معاٞتة ىذا البعد من خبلؿ ما يلي
إف تعرية الًتبة كفقداف إنتاجيتها يؤدياف إىل : إتبلؼ الًتبة، استعماؿ ا١تبيدات، تدمَت الغطاء النبايت كا١تصايداٟتد من  - أ

التقليص من غلتها، كٮترجاف سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبَتة من األراضي الزراعية، كما أف اإلفراط يف إستخداـ 
األٝتدة كمبيدات اٟتشرات يؤدم إىل تلويث ا١تياه السطحية كا١تياه اٞتوفية، أما الضغوط البشرية كاٟتيوانية، فإهنا تضر 
بالغطاء النبايت كالغابات أك تدمر٫تا، كىناؾ مصايد كثَتة لؤلٝتاؾ يف ا١تياه العذبة أك ا١تياه البحرية ٬ترم استغبل٢تا فعبل 

 ؛ٔتستويات غَت مستدامة أك أهنا توشك أف تصبح كذلك
– التنمية ا١تستدامة ٖتتاج إىل ٛتاية ا١توارد الطبيعية البلزمة إلنتاج ا١تواد الغذائية كالوقود : ٛتاية ا١توارد الطبيعية - ب

مع التوسع يف اإلنتاج لتلبية - ابتداء من ٛتاية الًتبة إىل ٛتاية األراضي ا١تخصصة لؤلشجار كإىل ٛتاية مصايد األٝتاؾ
حتياجات السكاف اآلخذين يف التزايد، كىذه األىداؼ ٭تتمل تضارهبا، كمع ذلك فإف الفشل يف صيانة ا١توارد الطبيعية إ

اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل ْتدكث نقص يف األغذية يف ا١تستقبل كتعٍت التنمية ا١تستدامة ىنا إستخداـ األراضي 
 ؛القابلة للزراعة كإمدادات ا١تياه إستخداما أكثر كفاءة، ككذلك استحداث كتبٍت ٦تارسات كتكنولوجيات زراعية ٤تسنة

يف بعض ا١تناطق تقل إمدادات ا١تياه، كيهدد السحب من األهنار باستنفاد اإلمدادات ا١تتاحة كما أف : صيانة ا١تياه - ت
ا١تياه اٞتوفية يتم ضخها ٔتعدالت غَت مستدامة، فضبل على أف النفايات الصناعية كالزراعية كالبشرية تلوث ا١تياه 

السطحية كا١تياه اٞتوفية، كهتدد البحَتات كا١تصبات يف كل بلد تقريبا، يف حُت تسعى التنمية ا١تستدامة إىل صيانة ا١تياه 
 ؛بوضع حد لئلستخدامات ا١تبددة كٖتسُت كفاءة شبكات ا١تياه

كىي األراضي اليت مل تدخل بعد يف – إف مساحة األراضي القابلة للزراعة :  مبلجئ األنواع البيولوجيةحفظ  - ث
ستثناء القلة اليت إ٩تفاض مستمر، ٦تا يقلص من ا١تبلجئ ا١تتاحة لؤلنواع اٟتيوانية كالنباتية، بإيف – اإلستخداـ البشرم 

يديرىا البشر إدارة مكثفة، أك اليت تستطيع العيش يف البيئة ا١تستأنسة، كيف ىذا اجملاؿ تعمل التنمية ا١تستدامة على 
 ؛تكريس مبدأ صيانة ثراء األرض من خبلؿ حفظ التنوع البيولوجي لؤلجياؿ ا١تقبلة

– تنصرؼ اإلستدامة إىل عدـ ا١تخاطرة بإجراء تغيَتات كبَتة يف البيئة العا١تية : ٛتاية ا١تناخ من اإلحتباس اٟترارم - ج
يكوف من – بزيادة مستول سطح البحر، أك تغيَت أ٪تاط سقوط األمطار كالغطاء النبايت، أك زيادة األشعة فوؽ البنفسجية 

ستقرار ا١تناخ، أك النظم اٞتغرافية إشأهنا إحداث تغيَت يف الفرص ا١تتاحة لؤلجياؿ ا١تقبلة، كيعٍت ذلك اٟتيلولة دكف زعزعة 
 .الفيزيائية كالبيولوجية، أك تدمَت طبقة األزكف
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  البعد التكنولوجي - 4-1-4
  تعمل التنمية ا١تستدامة يف إطار البعد التكنولوجي على التحوؿ إىل تكنولوجيات أنظف كأكفأ، ْتيث تتوفر      

 كأىم 1ستهبلؾ الطاقة كغَتىا من ا١توارد الطبيعية إىل ا١تستوم الذم ال يضر بالتوازف اإليكولوجيإخاصية اإلقتصاد يف 
احملاكر اليت يتضمنها ىذا البعد، معاٞتة قضايا احملركقات كمثاؿ كاضح على العمليات الصناعية غَت ا١تغلقة كاليت ٗتلف 
آثار بيئية كارثية كاألمطار اٟتمضية كاإلحتباس اٟترارم الذم يهدد بتغَت ا١تناخ كاإلضرار بطبقة األكزكف، األمر الذم 

يستدعي التوجو ٨تو البحث العلمي كإدارة ا١تعرفة لتحسُت التكنولوجيا كتقليل األضرار البيئية من خبلؿ اٟتد من إنبعاث 
التوفيق بُت أىداؼ التنمية  )ستحداث تكنولوجيات جديدة كدعم اإلبتكارات التكنولوجية إالغازات الدفيئة، كذلك ب

إلستخداـ الطاقة اٟترارية بكفاءة أكرب، كتوفَت اإلمدادات البلزمة من الطاقة غَت اٟترارية اآلمنة كغَت ا١تكلفة  (كقيود البيئة
حيث أف التنمية ا١تستدامة تعٍت إستخداـ احملركقات بأكفأ ما يستطاع يف ٚتيع البلداف، ٦تا يستدعي تغيَتا تكنولوجيا 

مستمرا يف البلداف الصناعية للحد من إنبعاث الغازات كمن إستخداـ ا١توارد من حيث الوحدة الواحدة من الناتج، كما 
يتطلب ٖتوال تكنولوجيا سريعا يف البلداف النامية، كالسيما البلداف اآلخذة بالتصنيع لتفادم تكرار أخطاء التنمية كتفادم 

مضاعفة الضرر البيئي الذم أحدثتو البلداف الصناعية، كٯتكن التفصيل يف البعد التكنولوجي للتنمية للمستدامة من 
:   خبلؿ

 كثَتا ما تؤدم ا١ترافق الصناعية إىل تلويث البيئة الطبيعية ففي :ستعماؿ تكنولوجيات أنظف يف ا١ترافق الصناعيةإ - أ
البلداف ا١تتقدمة يتم اٟتد من تدفق النفايات كمعاٞتة التلوث بنفقات كبَتة؛ أما يف البلداف النامية، فإف النفايات ا١تتدفقة 

ال ٗتضع للرقابة حيث تكوف نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة، كتكوف نتيجة أيضا لئل٫تاؿ كاإلفتقار إىل فرض 
العقوبات اإلقتصادية كبالتايل تعمل التنمية ا١تستدامة على التحوؿ إىل تكنولوجيات صديقة للبيئة لتقليص إستهبلؾ 

الطاقة كا١توارد الطبيعية األخرل إىل أدىن حد، كما ينبغي أف يتمثل ا٢تدؼ األساسي لئلستدامة يف خلق نظم تكنولوجية 
تتسبب يف نفايات أك ملوثات أقل، كتعيد تدكير النفايات داخليا كتعمل مع النظم الطبيعية أك تساندىا، كيف بعض 

 ؛اٟتاالت اليت تفي التكنولوجيات التقليدية هبذه ا١تعايَت فينبغي احملافظة عليها
األخذ بالتكنولوجيات احملسنة كبالنصوص القانونية الداعمة لذلك التكنولوجيات ا١تستخدمة يف البلداف النامية كثَتا   - ب

ما تكوف أقل كفاءة كأكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات ا١تتاحة يف البلداف الصناعية، كألف التنمية ا١تستدامة تعٍت 
اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة ككذلك بالنصوص القانونية ا٠تاصة بفرض العقوبات على التلوث البيئي 

سواء باإلستحداث أك التطويع لتكنولوجيات أنظف كأكفأ تناسب – كتطبيقها؛ فإنو من شأف التعاكف التكنولوجي 
أف يؤدم إىل سد الفجوة بُت البلداف الصناعية كالنامية، ك٭توؿ أيضا دكف مزيد من التدىور يف – اإلحتياجات احمللية 

ستثمارات كبَتة يف التعليم كالتنمية البشرية، كالسيما يف البلداف إ٧تاز إنوعية البيئة  كحىت تنجح ىذه اٞتهود، البد من 
األشد فقرا؛ كالتعاكف التكنولوجي يوضح التفاعل بُت األبعاد اإلقتصادية كالبشرية كالبيئية كالتكنولوجية يف سبيل ٖتقيق 

 .التنمية ا١تستدامة
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 كبالتايل فإف اإلستدامة من خبلؿ ا١تنظومة البيئية تؤدم إىل توازف ا١تنظومة اإلقتصادية، اإلجتماعية كالبيئية حيث أف      
يعٍت توفَت سلع كخدمات ٢تا موارد ذات كفاءة  كتتمتع باإلستدامة  (حًتاـ حدكد اإلستخداـ إرعاية البيئة ك )أمن ا١توارد 

.  ٦1تا ٭تقق األمن اإلقتصادم كاإلجتماعي
       إرساء التنمية ا١تستدامة مرتبط باقًتاف توصيف اإلستدامة ٓتتلف أبعادىا البيئية كاإلجتماعية كاإلقتصادية ضمن 

 : ٚتلة من اجملاالت الرئيسية، تبعا ١تا يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل
 اإلستدامة اإلقتصادية، البيئية كاإلجتماعية ضمن اجملاالت الرئيسية لنموذج التنمية ا١تستدامة: 1-2:  اٞتدكؿ رقم

 اإلستدامة البيئية اإلستدامة اإلجتماعية اإلستدامة اإلقتصادية المجاؿ 
ضماف امداد كاؼ كرفع كفاءة إستخداـ ا١تياه  المياه

يف التنمية الزراعية كالصناعية كاٟتضرية 
 .كالريفية

تامُت اٟتصوؿ على ا١تياه النظيفة 
الكافية لبلستعماؿ ا١تنزيل كالزراعة 

 .الصغَتة لؤلغلبية الفقَتة

ضماف اٟتماية الكافية للمجمعات 
ا١تائية كا١تياه اٞتوفية كموارد ا١تياه 

 .العذبة كانظمتها اإليكولوجية
رفع اإلنتاجية الزراعية كاإلنتاج من أجل ٖتقيق  الغذاء

 .األمن الغذائي الوطٍت كاالقليمي كالتصدير
ٖتسُت اإلنتاجية كأرباح الزراعة 
الصغَتة كضماف األمن الغذائي 

 .ا١تنزيل

ضماف اإلستخداـ ا١تستداـ كاٟتفاظ 
على االراضي كالغابات كا١تياه كاٟتياة 

 .الربية كاالٝتاؾ كموارد ا١تياه
زيادة اإلنتاجية من خبلؿ الرعاية الصحية  الصحة 

كالوقائية كٖتسُت الصحة،  األماف يف مواقع 
 .العمل

فرض معايَت للهواء كا١تياه كالضوضاء 
ٟتماية صحة البشر كضماف الرعاية 

 .الصحية األكلية لؤلغلبية الفقَتة

ضماف اٟتماية الكافية للموارد 
البيولوجيو كاالنظمة اإليكولوجية 

 .االنظمة الداعمة للحياة
ضماف اإلمداد الكايف كاالستعماؿ الكفء  المأكل كالخدمات

 .١توارد البناء كنظم ا١تواصبلت
ضماف اٟتصوؿ على السكن ا١تناسب 

بالسعر ا١تناسب، باإلضافة إىل 
الصرؼ الصحي كا١تواصبلت لبلغلبية 

 .الفقَتة

ضماف اإلستخداـ ا١تستداـ أك ا١تثايل 
كا١توارد / لؤلراضي كالغابات كالطاقة 

 .ا١تعدنية 

ضماف االمداد الكايف كاالستعماؿ الكفؤ  الطاقة 
للطاقة يف ٣تاؿ التنمية الصناعية كا١تواصبلت 

 .كلبلستعماؿ ا١تنزيل

ضماف اٟتصل على الطاقة الكافية 
لبلغلبية الفقَتة كخاصة بدائل الوقود 

 .االحفورم

خفض اآلثار البيئية للوقود االحفورم 
على النطاؽ احمللي كاالقليمي كالعا١تي 

 .كالتوسع يف تنمية البدائل ا١تتجددة
الكادر  )ضماف كفرة ا١تتدربُت ك ا١تؤلُت  التعليم

لكل القطاعات اإلقتصادية  (البشرم
 .األساسية

 ضماف االتاحة الكافية للتعليم 
للجميع من أجل حياة ضحية 

 .كمنتجة

إدماج البيئية يف  ثقافة اجملتمع  
 .الربامج التعليمية

زيادة الكفاءة اإلقتصادية كالنمو كفرص العمل  الدخل
 .يف القكاع الرٝتي

دعم ا١تشركعات الصغَتة  خلق 
الوظائف لبلغلبة الفقَتة يف القطاع 

 .غَت الرٝتي

ضماف االستعماؿ ا١تستداـ للموارد 
الطبيعية الضركرية للنمو اإلقتصادم 

 .يف القطاعات الرٝتية كغَت الرٝتية
  .194 :ص مرجع سابق، كردـ، علي ٤تمد باتر: ا١تصدر

 
كما يضيف علماء اإلقتصاد بعدا أساسيا آخر كىو البعد السياسي الذم يهتم بتجسيد اٟتكم الراشد كإدارة         

اٟتياة السياسية، إدارة تضمن الشفافية كا١تشاركة يف إٗتاذ القرار كتنامي الثقة كا١تصداقية كتوايل السيادة كاإلستقبللية 
للمجتمع بأجيالو ا١تتبلحقة، كتكمن أ٫تية ىذا البعد يف مسا٫تتو الفعالة يف ٕتسيد معايَت اإلستدامة على مستول البعد 
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، حيث أف ىناؾ عبلقة مباشرة بُت البيئة السياسية الصحية 1اإلقتصادم، اإلجتماعي كالثقايف، البيئي كالتكنولوجي
باحًتاـ اٟتريات كمشاركة اجملتمع يف إٗتاذ القرار، كبُت تعبئة اجملتمع أقصى طاقاتو لتحقيق ا٠تطط اإل٪تائية، نظرا أل٫تية 

الرقابة الشعبية على السياسات اإلقتصادية لضماف االستغبلؿ األمثل للموارد اإلقتصادية كٖتقيق التنمية اٟتقيقة من خبلؿ 
أىم أسباب الفشل يف البلداف  )بعث فرص اإلستفادة ا١تتكافئة دكف التمييز اإلقليمي بُت ا١تناطق اٟتضرية كا١تناطق الريفية 

 2.(النامية ىو االنفراد بالسلطة كتبديد ا١توارد اإلقتصادية الناضبة أك احملدكدة
        أما البعد ا١تؤسسي فيتعلق باإلدارات كا١تؤسسات العامة، كىي تعترب األداة التنفيذية للدكلة، كاليت بواسطتها كعربىا  

يتم رسم كتطبق سياستها التنموية، كمن مث فإف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كاإلرتقاء ا١تطرد للمجتمعات كرفع مستول نوعية 
اٟتياة لؤلفراد، كتأمُت حقوقهم اإلنسانية، كتوفَت اإلطار الصاٌف إللتزامهم بواجباهتم ٕتاه اجملتمع كالدكلة، تتوقف ٚتيعا 

كٯتكن توضيح أبعاد التنمية ا١تستدامة من خبلؿ الشكل . 3على مدل ٧تاح مؤسساهتا كإداراهتا يف أداء كظائها كمهامها
 : ا١توايل

 أبعاد التنمية ا١تستدامة  : 1-2:الشكل رقم

 

Source: Lovenzo Giovanni Belli, Patrice Harou, Anil Markandya, Environmental economics for sustainable growth : a handbook 

for practitioners ,Cheltenham Elgar, Great Britain , 2002,  P: 18 
- louis Guay,Laval Doucet,Luc Bouthillier, Guy Debailleul , Les enjeux et les défis du développement durable: 

connaître, décider, agir, les presses de l'université Laval canada , 2004, P :16 

التنمية ا١تستدامة كالكفاءة اإلستخدامية للموارد ا١تتاحة، كلية العلـو اإلقتصادية :   مداخلة ضمن ا١تلتقى الدكيل،التنمية الشاملة المستدامة كالكفاءة اإلستخدامية للثركة البتركلية في الجزائر، صاٌف صاٟتي -
 .872: ، ص2008الصغَتة كا١تتوسطة يف الفضاء األكركمغاريب، دار ا٢تدل للطباعة كالنشر، عُت مليلة  ، منشورات ٥ترب الشراكة كاإلستثمار يف ا١تؤسسات2008 أفريل 7/8كعلـو التسيَت، سطيف، 

-  
 

                                                           
 .872:  ص مرجع سابق،،2008 صاٌف صاٟتي،-  1
ا١تملكة العربية السعودية - ، الطبعة األكىل، دار حافظ للنشر كالتوزيع، جدةالمشكبلت كالسياسات المقترحة مع إشارة إلى البلداف العربية: التنمية اإلقتصاديةعبد الوىاب األمُت،  - 2
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 مؤشرات قياس التقدـ المحزر نحو إرساء التنمية المستدامة  -4-2
  أحد  Gunnar Myrdal        إف قياس التنمية عموما يطرح العديد من اإلشكاليات، كيعد اإلقتصادم السويدم 

اٟتركة  ٨تو األعلى بالنسبة للنظاـ اإلجتماعي : " اإلقتصاديُت الذم أشارك إىل ذلك، من خبلؿ  تعريفو للتنمية على أهنا
 كتتعقد 1"ككل كىي اٟتركة اليت نبلحظ  فيها السببية اٟتلقية بُت الشركط كالتغَتات  ا١ترافقة  للتأثَتات ا١تًتاكمة 

إشكالية القياس كتتعمق إذا مت اإلسقاط على التنمية ا١تستدامة، حيث تتداخل األبعاد كتثار العديد من نقاط اإللتقاء 
كالتنافر، كعلى الرغم  من اٞتدؿ القائم حوؿ مؤشرات التنمية ا١تستدامة اليت مت إقًتاحها كالعمل كفقها، إال أهنا تساىم يف 
الوقوؼ عن كثب يف تقييم  مستول التقدـ ٨تو إرسائها، من خبلؿ تقدًن مشهد عاـ كمرجع ١تا ٖتقق من نتائج كما ٬تب 
أف تتضمنو السياسة اإلقتصادية كحىت اإلجتماعية كالبيئية من إصبلحات ٖتاكي ا١تعطيات القائمة كتيفعِّل إمكانية ٕتسيد 

 . األىداؼ ا١تسطرة
       تىضمَّن الفصل األربعوف من جدكؿ أعماؿ القرف العشرين ا١تتعلق ٔتختلف األعماؿ الواجب القياـ هبا خبلؿ الفًتة 

 ا١تستويات ٚتيع على قرارات إلٗتاذ أدكات ٔتثابة تكوف ا١تستقبلية لتحقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة ٣تموعة مؤشرات
 ا١تنظمات كمن الوطٍت، ا١تستول على البلداف من ا٠تصوص على طيًلب كقد. ا١تستدامة التنمية لصاٌف احملرز التقدـ كرصد

كما . تشخيصها قصد ا١تستدامة التنمية مؤشرات مفهـو كضع الدكيل، ا١تستول على اٟتكومية كغَت اٟتكومية الدكلية،
لؤلكضاع  كفقان  أك بإنسجاـ ا١تستدامة التنمية مؤشرات كضع حوؿ دراسات إعداد يف دعى اٟتكومات إىل الشركع

 من دكرىا احملورم يف ٖتديد السياسات كاإلسًتاتيجيات  كتتأتى أ٫تية تصميم مؤشرات التنمية ا١تستدامة.1السائدة
كالربامج ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة، كلتقييم التقدـ احملرز يف ٖتقيق األىداؼ، ذلك أف مؤشرات التنمية ا١تستدامة تبُت 

كبالتايل تقييم مدل ٖتقق ىدؼ معُت لتوفَت القدرة على  (...إقتصادية، اجتماعية بيئية )التغيَت اٟتاصل يف ظاىرة معينة 
صناعة السياسة كإٗتاذ القرار ا١تبلئم، كٕتدر اإلشارة إىل ضركرة العمل اٞتاد على تطوير مؤشرات للتنمية ا١تستدامة ٖتاكي 

مؤشرات التنمية ا١تستدامة ا١تقًتحة من طرؼ األمم ا١تتحدة ليست قابلة للتطبيق ا١تعطيات القائمة يف البلد ا١تعٍت ذلك أف 
كمع ذلك، ٯتكنها أف تشكل إطارا مرجعيا . أك اإلستخداـ يف ٚتيع األكضاع لكوهنا ال تعكس حقائق تلك البلداف

لتلك   كا١تؤسسية إلرساء مؤشرات تعكس إىل أفضل قدر ٦تكن اإلشكاليات كاٟتقائق اإلقتصادية، كاإلجتماعية، كالبيئية
 .فالبلدا

، كفق ما أقرتو ٞتنة التنمية 21كتتمحور مؤشرات التنمية ا١تستدامة حوؿ القضايا الرئيسية اليت تضمنتها توصيات األجندة 
ا١تساكاة اإلجتماعية، الصحة العامة، التعليم، النوع اإلجتماعي أ٪تاط اإلنتاج : ا١تستدامة يف األمم ا١تتحدة، كىي

كاإلستهبلؾ، السكن، األمن، السكاف، الغبلؼ اٞتوم، األراضي، البحار احمليطات كا١تناطق الساحلية، ا١تياه العذبة التنوع 

                                                           
  .32-31: ص – ، ص مرجع سابق فؤاد بن غضباف،-   1
ستخداـ المؤشرات القابلة للتطبيق إكضع كاألمم ا١تتحدة، اللجنة اإلقتصادية إلفريقيا، ا١تركز اإل٪تائي دكف اإلقليمي لشماؿ أفريقيا ، االجتماع السادس عشر للجنة ا٠ترباء اٟتكومية الدكلية، - 1

  .2001 مارس 16-13 ا١تغرب، -، طنجةفيما يتعلق باألمن الغذائي كالتنمية المستدامة
  عن كتاب. (1996األمم ا١تتحدة ) 134 اينظر قائمة ٔتؤشرات األمم ا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة الػ: 

Methodologies indicators of sustainable / framework and development . 
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اٟتيوم، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة كا٠تطرة، الزراعة، التكنولوجيا اٟتيوية التصحر كاٞتفاؼ، كالغابات، السياحة 
كفيما يلي استعراض للمجموعات األربعة األساسية ١تؤشرات . 1البيئية، التجارة، القوانُت كالتشريعات كاألطر ا١تؤسسية

تتعلق  )التنمية ا١تستدامة ا١تعتمدة من قبل  ٞتنة األمم ا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة، كاليت تصنف إىل مؤشرات القول الدافعة 
إعطاء صورة عامة عن اٟتالة الراىنة للبيئة ) كمؤشرات اٟتالة  (بالضغوطات اليت تنجر عن األنشطة كاأل٪تاط السائدة

 Pressure, state, responseكمؤشرات اإلستجابة اليت تتضمن التدابَت ا١تتخذة  (...نوعية ا١تياه ا٢تواء: كا١توارد، مثل

Indicators كاليت ٛتلت أىدافا موسعة للتنمية ا١تستدامة كفق 2030، كما ٕتدر اإلشارة إىل أف أجندة التنمية ا١تستدامة 
 .ما مت توضيحو، ٛتلت تطورا  يف مؤشرات التنمية ا١تستدامة الستيعاب األىداؼ ا١تسطرة

 المؤشرات المتعلقة بالبعد اإلقتصادم للتنمية المستدامة  -4-2-1
 صنفت ا١تؤشرات اإلقتصادية للتنمية ا١تستدامة ضمن ثبلث ٣تموعات أساسية 21        يف إطار جدكؿ أعماؿ القرف 

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٚتايل : حيث تتعلق اجملموعة األكىل بالتعاكف الدكيل للتعجيل بالتنمية ا١تستدامة تتضمن
كحصة اإلستثمار الثابت اإلٚتايل إىل الناتج احمللي اإلٚتايل، كصادرات السلع كا٠تدمات إىل كاردات السلع كا٠تدمات 
فيما تتعلق اجملموعة الثانية بتغَت أ٪تاط اإلستهبلؾ، كمن أىم ا١تؤشرات ضمنها ٧تد نصيب الفرد السنوم من إستهبلؾ 

الطاقة؛ أما اجملموعة األخَتة فتتعلق با١توارد كاآلليات ا١تالية، كتشتمل على رصيد اٟتساب اٞتارم كنسبة مئوية من الناتج 
احمللي اإلٚتايل، كنسبة الدين إىل إٚتايل الناتج احمللي اإلٚتايل باإلضافة إىل ٣تموع ا١تساعدات اإل٪تائية الرٝتية  ا١تقدمة أك 

 : كٯتكن توضيح أىم ا١تؤشرات ا١تتعلقة بالبعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل. 1ا١تتلقاة
 ا١تؤشرات  اإلقتصادية للتنمية ا١تستدامة :  2-2:اٞتدكؿ رقم

 نسبة الحصل على الطاقة المتجددة كنصيب الفرد من اإلستهبلؾ السنوم للطاقة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 كثافة إستخداـ الطاقة حصة اإلستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي

 توليد النفايات الصلبة الميزاف التجارم للسلع كالخدمات
 توليد النفايات ا١تشعة نسبة الديوف إلى الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة المساعدات اإلنمائية المقدمة ا المتلقاة إلى الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 نصيب الفرد من ا١تسافة ا١تقطوعة حسب كسائل النقل

 تدكير النفايات كإعادة إستخدامها كثافة إستخداـ الموارد
Source : United Nation commission on sustainable development, Indicators of Sustainable Development Framework 

and Methodologies, New York, 2001. 

        ألف اإلستدامة اإلقتصادية تتعلق بعدـ تناقص الرفاىية على ا١تدل الطويل، ْتيث يتم احملافظة على رأس ا١تاؿ 
الذم يضمن استمرارية توليد الدخل هبدؼ تعظيم الرفاىية البشرية، كدكف ٕتاكز حدكد التوازف اإليكولوجي  كىو ما ٬تعل 
إعداد مؤشر مركب يعكس مضموف اإلستدامة اإلقتصادية يف غاية الصعوب، إال أف ىذا ال ٯتنع  من استعراض ٚتلة من 

                                                           
 .145: أٛتد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق،  ص-   1
  انظر2030 خطة التنمية ا١تستدامة ألىداؼ للتفصيل يف مؤشرات التنمية ا١تستدامة تبعا : 

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, THE HUMAN RIGHTS GUIDE TO THE SDGS, GOALS, 

TARGETS AND INDICATORS: http://sdg.humanrights.dk/en/goals-and-targets.  
 .2001، نيويورؾ،  ، األمم ا١تتحدة، تحليل النتائج :تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلداف اإلسكوا ، (ESCWA)اللجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغريب آسيا -  1

http://sdg.humanrights.dk/en/goals-and-targets
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ا١تؤشرات ا١تستحدثة كا١تطورة كاليت مت تعديلها لئلستجابة للتنمية ا١تستدامة، كما ييعٌوؿ عليها لتعكس طبيعة تأثَت 
 .السياسات اإلقتصادية على ا١توارد ا١تتاحة كالتوازف اإليكولوجي

        يعترب نصيب الفرد من الناتج الداخلي اإلٚتايل من أبرز ا١تؤشرات ا١تعتمدة لتحديد مستول التنمية يف بلد معُت 
كيصنف على أنو من مؤشرات القول الدافعة للنمو اإلقتصادم، كعنصر مهم من عناصر ٖتديد نوعية اٟتياة، كلكن  

البلداف اليت تتمتع بدخل فردم مرتفع، ليست دائما أفضل حاال من البلداف اليت تتميز بدخل فردم منخفض، ألف ىناؾ 
العديد من جوانب الرفاه البشرم، ال ٯتكن ٢تذا ا١تؤشر استيعاهبا، كىو ما دفع إلعتماد طرائق ٥تتلفة إلدماج بيانات أكسع 

ضمن  متوسط الدخل، مثل البيانات ا١تتعلقة بالصحة، كمستويات التعليم كذلك لتقييم تقدـ اإل٧تازات فيما يتعلق 
بالتنمية اإلقتصادية كالبشرية، كما أف اإلستيعاب األفضل للتنمية ا١تستدامة أدل ٨تو بعث ٤تاكالت جادة لتخضَت 

اٟتسابات القومية، ١تراعاة التغَتات يف رأس ا١تاؿ الطبيعي يف حساب الناتج احمللي اإلٚتايل، من خبلؿ إستحداث الصيغة  
 : 1ا١توالية

 .صافي التغير  في إجمالي  األصوؿ+ اإلستهبلؾ  = الناتج المحلي الصافي األخضر 
 .اإلدخار الحقيقي+  اإلستهبلؾ                 = 

       باإلضافة إىل تطوير األساليب اإلحصائية ٟتساب التغَتات يف رأس ا١تاؿ البشرم باعتبار أف رأس ا١تاؿ الطبيعي 
كرأس ا١تاؿ البشرم ٬تسداف عنصرين أساسيُت يف تكوين ثركة أم بلد، كىو ما أكده البنك الدكيل ضمن دراسة حديثة 

عملية إدارة  : "طرحت مفهوما للتنمية ا١تستدامة أكثر مشوال كقابلية للقياس، ذلك أنو عٌرؼ التنمية ا١تستدامة على أهنا
كانطبلقا من ىذا التعريف فإف أحد  ا١تؤشرات ا١تمكنة  " ٤تفظة األصوؿ كذلك للحفاظ كلتحسُت الفرص ا١تتاحة لؤلفراد 

 genuine كا١تشار اليو من خبلؿ العبلقة اعبله لتحديد أف التنمية مستدامة أك غَت مستدامة ىو معدؿ اإلدخار اٟتقيقي 

domestic saving rate أك معدؿ اإلستثمار اٟتقيقي genuine domestic investment rate كىو مؤشر إحصائي ،
مستحدث من قبل خرباء البنك الدكيل، حيث ٯتثل مؤشر اإلقتصاد الكلي لئلستدامة قادر على  ٖتديد اآلثار ا١تستقبلية  

  2مستمدة من األدبيات ا١تتعلقة باإلستدامة الضعيفة، ك٤تاسبة الدخل كالثركة كىي ،١1تستويات الرفاىية اٟتالية
مثل الغابات : فالقياسات ا١تعيارية لًتاكم الثركة هتمل كتتجاىل االستنزاؼ كا٢تدر كالتلف الذم يلحق با١توارد الطبيعية

كبالتايل . من جهة أخرل (رأس ا١تاؿ البشرم)كحقوؿ النفط من جهة كاإلستثمار يف  كاحدة من األصوؿ األكثر قيمة 
اٟتقيقي لتصحيح ىذا العيب عن طريق تعديل معدؿ اإلدخار احمللي  (اإلستثمار )فقد مت تصميم مؤشر معدؿ اإلدخار 

  (فقداف رأس ا١تاؿ الطبيعي)عن طريق خصم أك ٗتفيض ما مت تقديره من استنزاؼ أك تلوث أك أضرار للموارد الطبيعية 
                                                           
1
- Jennifer Hill, Alan Terry, Wendy Woodland , Sustainable Development: National Aspirations, Local Implementation, 

First Published, Ashgate Publishing, 2006 , P: 52. 
1
 -Paola Biasi, Benedetto Rocchi, The Genuine Saving indicator: estimates at the sub national level in Italy, 

Working Papers – Economics, DISEI - Università degli Studi di Firenze.  

http://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp02_2016.pdf  ( 25/07/2014). 
2
-Nick Hanley, Louis Dupuy, Eoin McLaughlin , Genuine Savings and Sustainability, University of St. Andrews 

Discussion Papers in Environmental Economics Paper , November 2014. http://www.st-andrews.ac.uk/media/dept-of-

geography-and-sustainable-development/pdf-s/DP%202014-09%20Hanley,%20Dupuy%20&%20McLaughlin.pdf            

( 25/07/2014). 

 

http://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp02_2016.pdf
http://www.st-andrews.ac.uk/media/dept-of-geography-and-sustainable-development/pdf-s/DP%202014-09%20Hanley,%20Dupuy%20&%20McLaughlin.pdf
http://www.st-andrews.ac.uk/media/dept-of-geography-and-sustainable-development/pdf-s/DP%202014-09%20Hanley,%20Dupuy%20&%20McLaughlin.pdf
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كتقدـ  (اإلستثمار يف  التعليم كا٠تدمات الصحية  األساسية  )باإلضافة إىل إدماج الزيادة يف ٪تو قيمة رأس ا١تاؿ البشرم 
 : صيغة ا١تؤشر  على النحو التايل

الناتج  / (الزيادة في رأس الماؿ البشرم + التدىور في رأس الماؿ الطبيعي - الزيادة في رأس الماؿ المادم  )=  معدؿ اإلدخار المحلي الحقيقي 
  100المحلي اإلجمالي  

 : 1بالتايل فإف
 (معدؿ النمو السكاني . نصيب الفرد من الثركة    )- اإلدخار الحقيقي للفرد  =  التغير في نصيب الفرد من الثركة 

 
ٔتا يف ذلك كل  )        بناءا على ىذا ا١تؤشر، فإف التقديرات األكلية تشَت إىل أف معظم البلداف اليت تعتمد على ا١توارد 

 1-2:  انظر الشكل رقم–ٖتتكم على مدخرات ٤تلية حقيقية سلبية أك منخفضة  (البلداف الريعية  ا١تصدرة للنفط 
كذلك بسبب ا٠تسارة  يف الثركة الوطنية جراء  استنزاؼ ا١توارد كالتدىور  الناتج عن  إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف 

 aggregate national wealthكاليت تفوؽ ا١تنافع النإتة عن اإلدخار الصايف احمللي، كبالتايل فاف الثركة اإلٚتالية احمللية  
٢تذه البلداف سوؼ  تتناقص،  كذلك على حساب الرفاه البشرم، كأفاؽ التنمية ا١تستقبلية، كبالتايل فإف التنمية لن تكوف 

مستدامة حىت لو مت تسجيل معدالت ٪تو اقتصادم مرتفعة أك ا٬تابية كا١تبلحظ أف ىذا ا١تؤشر للتنمية ا١تستدامة يفًتض 
 بُت ٥تتلف مكونات ثركة البلد، فعلى سبيل ا١تثاؿ فإف استنزاؼ ا١توارد High substitutability درجة إستبداؿ عالية 

أك يف مشركعات  (بناء رأس ا١تاؿ البشرم)الطبيعية ٯتكن تعويضو عن طريق استثمار العائد من ىذه ا١توارد يف التعليم  
كلكن ىذا  ا١تنطق ٯتكن أف يكوف صحيحا فقط إذا كانت اإلستثمارات تعويضية  (بناء رأس ا١تاؿ ا١تادم للبلد )جديدة 

كأف يؤدم اإلستثمار إىل بعث تكنولوجيات جديدة تتيح إستخداـ ا١توارد ا١تتجددة عوضا عن تلك غَت ا١تتجددة        
أك ضماف إنتاج أكثر كفاءة  يستخدـ موارد كطاقة أقل ضمن ا١تدخبلت، كما  (الطاقة الشمسية بدال من النفط مثبل )

. ينتظر أف إرتفاع مستويات الدخل يؤدم إىل زيادة الطلب على ا٠تدمات كالسلع  اليت تعتمد قدر أقل من ا١توارد كالطاقة
كمع ذلك فإف ىناؾ بعض ا١توارد الطبيعية  ال ٯتكن للبشرية أف تعوضها، ألهنا غَت قابلة لئلحبلؿ كاألنظمة اٟتيوية لدعم 

، عموما يوجد إتفاؽ عاـ على أ٫تية اٟتفاظ على النظاـ اإليكولوجي ألف أم ...طبقة األكزكف: اٟتياة على األرض، مثل
 . خسائر للتنوع البيولوجي يضر بنحو خطَت على خيارات األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية

       على الرغم من اٞتدلية اليت يطرحها مؤشر اإلدخار اٟتقيقي كأحد مؤشرات التنمية ا١تستدامة، كصعوبة تقديره 
بشكل يقارب الواقع ٘تاما، إال أنو يلعب دكرا ىاما يف جذب إنتباه اٟتكومات إىل مسألة اإلستخداـ الرشيد للموارد 

الطبيعية ضمن ا١تدل البعيد، بل إنو حىت يف الدكؿ اليت يكوف األداء فيها جيد من حيث ىذا ا١تؤشر فإنو من احملتمل أف  
 .1تكوف يف الواقع قريبة من  اٟتدكد اٟترجة يف إستخداـ العديد من ا١توارد  الطبيعية

 
 

                                                           
1
 - Jennifer Hill, Alan Terry, Wendy Woodland,Op-Cit , P: 54. 

1
 -  Beyond Economic Growth, An Introduction to Sustainable Development, Op- Cit, P -P : 110- 117 . 
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 2003 – 1970اإلدخار اٟتقيقي ضمن الفًتة :  2-2:الشكل رقم

 
Source : World Bank, Where is the wealth of nations? Measuring capital for the 21st century,  Washington, United 

State American,  2006, P: 41. 

 

  2003 – 1970، اإلدخار اٟتقيقي ضمن الفًتة 2006      يلخص ىذا الشكل الصادر ضمن تقرير للبنك الدكيل سنة  
كاٞتدير باإلشارة إليو ىو تسجيل معدالت سلبية لئلدخار اٟتقيقي على مدل فًتة الدراسة ضمن منطقة مشاؿ إفريقا 
كالشرؽ األكسط، حيث يتزايد اعتماد الدكؿ يف ىذه ا١تنطقة على ا١تواد األكلية كخاصة البًتكؿ، ذلك أف أغلبها دكؿ 

ريعية، كما ييعمِّق سلبية معدالت اإلدخار الصافية  ضمن ىذه ا١تنطقة ىو أف اٞتزء األكرب من العوائد ا١تتحصل عليها من 
إستخداـ ا١توارد األكلية تيوجو ٨تو اإلستهبلؾ مقابل نسبة ضعيفة من اإلستثمار الذم بدكره يكوف يف أصوؿ غَت منتجة 

 .  عادة يف ظل سيادة ثقافة الريع
        يف إطار نفس السياؽ ا١تتضمن إدماج مكونات التنمية ا١تستدامة، فإف ٞتنة التنمية ا١تستدامة باألمم ا١تتحدة  

كأحد أبرز ا١تؤشرات، حيث تستند على فكرة  الربط بُت احملاسبة اإلقتصادية كاحملاسبة البيئية اقًتحت احملاسبة ا٠تضراء 
تعديل اٟتسابات الوطنية لتشمل أضرار البيئة، كخدمات البيئة كالتغَتات يف رأس ا١تاؿ  )لقياس ناتج ٤تلي إٚتايل أخضر

ذلك أف القياس التقليدم للناتج احمللي اإلٚتايل ال يقدـ سول صورة جزئية للتغَتات يف الرفاه، تعكس فقط  (الطبيعي
 .1العناصر اليت تتفاعل يف األسواؽ، كبالتايل يتم استبعاد ٥تتلف األصوؿ البيئية غَت ا١تد٣تة ضمن ميكانيـز السوؽ

        من جهة أخرل فإف ا١تؤشرات اإلقتصادية للتنمية ا١تستدامة، كيف ٤تاكلة إلستيعاب التحديات اليت تواجو البشرية 
يف القرف اٟتادم كالعشرين، عرب إقامة تصور لنظاـ اقتصادم قادر على اإلستمرار أفقيا كعموديا، ذلك أف ضوابط التنمية 
ا١تستدامة تستدعي إقتطاع جزء من الدخل لتدارؾ األضرار النإتة عن زيادة النمو، يًتجم ىذا اإلقتطاع ا١تتزايد عرب الزمن 

تناقصا يف رأس ا١تاؿ كتضييق ا٠تيارات ا١تستقبلية، كىو ما يتناقض مع اإلستدامة عليو فإف تشخيص مدل استدامة 

                                                           
 يواجو ىذا ا١تؤشر  ٖتديات عديدة، من الناحية الفنية ا١تتعلقة  بإعادة صياغة ا١تفاىيم، كمن الناحية اإلجرائية ، صعوبة التقييم، كاختبلؼ  مداخل اإلسقاط  الواقعي ا١تستند على ا١تزاكجة بُت 

 .اٟتسابات البيئية كاإلقتصادية
 .361 – 360:  ص –أشرؼ  ٤تمد عاشور، مرجع سابق، ص- 1
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إف الناتج الداخلي ا٠تاـ  اليعكس األضرار اليت ٟتقت بالبيئة  )ا١تؤشرات اإلقتصادية يتطلب تصحيح الناتج احمللي بيئيا 
 : 2عرب الصيغة ا١تقًتحة التالية ( 1كا١توارد الطبعية جراء عملية اإلنتاج 
التكاليف + إنفاؽ إستهبلكي من أجل مقاكمة التلوث )- الناتج احمللي اإلٚتايل= الناتج احمللي الصايف ا١تصحح بيئيا 

  .(التأثَتات البيئية ا١تقدرة نقديا على الصحة+ البيئية النإتة عن اإلستهبلؾ الشخصي
المؤشرات المتعلقة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة   -4-2-2

 ٢تذا الكلي فاٟتجم البشرم، كاإلستهبلؾ اإلنتاج دكرة خبلؿ تتدفق اليت ا١توارد حجم قياس ا١تمكن من         نظريا
 الطبيعية البيئة على البشر يفرضو الذم  للضغط الكلي اٟتجم ٭تدد  throughput اإلنتاجية بتدفق يدعي التدفق،
 أضرار  تلحق ال اليت ا١تستويات  ضمن throughput ا١تادية اإلنتاجية خبلؿ من  تتحدد البيئية اإلستدامة فإف كبالتايل
 البيئي الفضاء يدعى اٟتدكد ىذه ضمن كالفضاء. األخرل الوظائف من كغَتىا التلوث إمتصاص ا١توارد، بتجدد جسيمة

environmental space بيئيا مستدامة بطريقة يتطور معُت بلد كاف إذا ما ٖتديد مث كمن البشرية،  ٚتيع تتقاٝتو الذم 
.   البلد ٢تذا  البيئي الفضاء مع با١تقارنة كالتلوث الطبيعية للموارد كإستخدامة

        تشكل مؤشرات اإلستدامة البيئية جزءا مهم من مؤشرات التنمية ا١تستدامة، حيث ٯتكن من خبل٢تا مراقبة الوضع 
كيناط ٔتؤشرات  (دكف األضرار بالبيئة  )البيئي، لضماف استمرارية عملية التنمية دكف ٕتاكز حدكد التوازف اإليكولوجي 

اإلستدامة البيئية أف تعكس التغَت الذم ٭تدث يف ا١توارد كالبيئية عرب الزمن، كما يتوجب أف تكوف قابلة للمقارنة بُت 
كقد . ٥تتلف ا١تناطق كتستجيب ١ترجعية ٤تلية كاقليمية كدكلية، كٮتضع تصميمها حملصلة خربات علماء البيئية كاإلقتصاد

ا١تتعلق بكفالة أك ضماف اإلستدامة البيئية على ٣تموعة  (2000سبتمرب  )تضمن ا٢تدؼ السابع من أىداؼ األلفية الثالثة 
من األىداؼ الفرعية اليت مت ربطها ٔتجموعة من ا١تؤشرات لبلستدالؿ على مدل ٖتققها، فنجد اف ا٢تدؼ ا١تتعلق بادماج 

مبادئ التنمية ا١تستدامة يف السياسات كالربامج القطرية لتدارؾ ندرة ا١توارد البيئية، تضمن  مؤشرات بيئية أ٫تها نسبة 
مساحة األراضي ا١تغطاة بالغابات؛ معدؿ إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف، لكل فرد كلكل دكالر من الناتج احمللي اإلٚتايل 

اآلمنة؛ ككذلك  البيولوجية اٟتدكد ضمن ا١توجودة السمكية األرصدة كنسبة إستهبلؾ ا١تواد ا١تستنفذة لطبقة األكزكف، نسبة
 أما ا٢تدؼ .باإلنقراض ا١تهددة األجناس احملمية، كنسبة كالبحرية الربية ا١تناطق ا١تستخدمة، كنسبة الكلية ا١تائية ا١توارد نسبة

الفرعي الثاين، فتضمن ٗتفيض نسبة األشخاص الذين ال ٯتكنهم اٟتصوؿ بصورة دائمة على ا١تياه الصاٟتة للشرب 
، كأىم ا١تؤشرات اليت رصدت للوقوؼ على مدل ٖتقيق ىذا 2015كخدمات الصرؼ الصحى إىل النصف ْتلوؿ سنة 

ا٢تدؼ ٧تد نسبة السكاف الذين يستخدموف مصادر مياه صاٟتة للشرب، كنسبة السكاف الذين يتمتعوف  ٓتدمات 
أما ا٢تدؼ الفرعي الثالث ضمن ٤تور كفالة اإلستدامة البيئية  فيتعلق بتحقيق ٖتسُت ىاـ  ١تا يقل عن . الصرؼ الصحي

، كمت اإلعتماد على مؤشر نسبة سكاف اٟتضر 2020مائة مليوف من القاطنُت يف أحياء فقَتة مكتظة كذلك ْتلوؿ عاـ 
                                                           
1
 -Jean Gadery, Les Nouvelles Théories de La C roissance, Croissance et Innovation, Cahiers Français, n°= 323, 

Novembre/Décembre,2004, la Documentation Française, P :13. 
 القاىرة ،9اإلقتصادية العدد للبحوث العربية اٞتمعية عربية، اقتصادية ْتوث ، ٣تلةالعربية األقطار في التخطيط مستقبل على كانعكاساتو المستدامة التنمية مفهـو تطور طاىر، ٚتيل-  2

 95 ، ص1997خريف  مصر،
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كقد طرحت الدراسة اليت قدمها ا١تنتدل اإلقتصادم . ا١تقمُت يف أحياء فقَتة ١تتابعة مدل النجاح يف ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تسطر
 دكلة مقياسا لئلستدامة البيئية  182حوؿ اإلستدامة البيئية،  كاليت مشلت قرابة  (2002 )العا١تي ١تؤشرات التنمية ا١تستدامة 

مؤشر فرعي، قد استندت الدراسة على ارضية منهجية قائمة على ٜتس  68 مؤشرا رئيسيا، مقسمة إىل حوايل 20يتضمن 
 : ٤1تاكر أساسية لئلستدامة البيئية، ٘تثلت فيما يلي 

 يف أنظمتها الطبيعية على اٟتفاظ من فيو تتمكن الذم با١تدل بيئية، استدامة ذات الدكلة تعترب: البيئية األنظمة  - أ
 التدىور؛ ال التحسن ٨تو تتجو ا١تستويات ىذه فيو تكوف الذم كاىل ا١تدل صحية، مستويات

 البيئة على الضغوطات البشرية فيو تكوف الذم با١تدل بيئية، استدامة ذات الدكلة تكوف: البيئية الضغوطات تقليل - ب
 الطبيعية؛ األنظمة على كبَتة بيئية تأثَتات كجود عدـ قليلة،  إىل درجة

 أنظمتها اإلجتماعية فيو تكوف الذم با١تدل البيئية، اإلستدامة ذات الدكلة تكوف: اإلنسانية ا٢تشاشة تقليل - ت
 كاف كلما البيئية اجملتمع للتأثَتات تعرض مستول تراجع ككلما البيئي، للتدىور مباشر بشكل معرضُت غَت كسكاهنا

 إستدامة؛ أكثر النظاـ
 إنشاء أنظمة على قادرة تكوف الذم با١تدل بيئية، استدامة ذات الدكلة تكوف: كا١تؤسسة اإلجتماعية القدرة  - ث

 البيئية؛ للتحديات اإلستجابة على قادرة كاجتماعية مؤسسية،
 ا١تشًتكة ٖتقيق األىداؼ يف دكليان  متعاكنة فيو تكوف الذم با١تدل بيئية، استدامة ذات الدكلة تكوف: الدكلية القيادة  - ج

 .للحدكد العابرة البيئية التأثَتات كٗتفيض العا١تية، البيئة ٟتماية
        على الرغم من أ٫تية الدراسة اليت قدمها ا١تنتدل اإلقتصادم العا١تي ١تؤشرات التنمية ا١تستدامة حوؿ اإلستدامة 

 خارج للدكؿ البيئية التأثَتات كلفة احتساب إدماج البيئية، اال أهنا كاجهت ٚتلة من اإلنتقادات، لعل أبرزىا عدـ
 كندا :مثل حدكدىا، خارج الطبيعية ا١توارد على بيئيان  كضارة ملوثة ذات تأثَتات كثَتة دكال كضع ما كىذا حدكدىا،

 . العالية اإلستدامة البيئية  ذات الدكؿ قائمة يف متقدمة مراكز يف الغربية الدكلة كمعظم كالواليات ا١تتحدة،
        قبل التطرؽ إىل ٣تموع ا١تؤشرات ا١تندرجة ٖتت ىذا البعد كا١تصممة من قبل ٞتنة األمم ا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة 

البد  من اإلشارة  إىل أهنا تندرج ضمن  ٣تموعتُت رئيسيتُت، حيث تعكس األكىل الوضع القائم، بينما تعكس   (2001)
 :  ، تبعا ١تا يلي1الثانية جانب األداء

 : 2كتتضمن:  مؤشرات الوضع القائم: أكال 
ذلػك  كعبلقػة اجملتمعات يف كاإلقتصادم كالدٯتوغرايف اإلجتماعي التقدـ ا١تؤشرات ىذه توضح: التوجيو قول مؤشرات - أ

 الرئيسية التغَتات التػي تقود ا١تؤشػرات من كبَت عدد اجملموعة ىذه كتشمل كاإلستهبلؾ، اإلنتاج كأ٪تاط اٟتياة ٪تط بتغَت

                                                           
 .209 : صمرجع سابق،  باتر ٤تمد علي كردـ، -  1
 : مقاؿ متاح على الرابط . جزء من مؤشرات التنمية المستدامةؾالمؤشرات البيئية ٜتيس عبد الرٛتن رداد، -  1

http://www.csrsa.net/sites/default/files /   ( 22/07/2014). 
2
 -Edith Smeets and Rob Weterings, Environmental indicators: Typology and overview, European Environment 

Agency, Technical report No 25, Copenhagen, 1999, P-P:8- 11 .  

http://www.csrsa.net/sites/default/files%20/
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 من كغَتىا ا١تياه كموارد الطاقة الطلب على زيادة إىل يؤدم السكاين النمو فمثبل عاـ، بشكل البيئة على ٖتدث اليت
 يف زيادة يصاحبو فغالبا اإلقتصادم التقدـ أما لتلك ا١توارد، كتلويث استنزاؼ حدكث إىل تؤدم كاليت الطبيعية ا١توارد

 إحتياجات ك٪تو السكاين النمو اجملموعة ىذه كتشمل البيئة، على الضغط إىل يؤدم ٦تا الطبيعة كا١توارد الطاقة إستخداـ
 كغَتىا؛ كا١تؤشرات اإلقتصادية األفراد كنشاطات

اإلنبعاثػات  نتيجػة ا١تختلفة بعناصرىا البيئة على ٭تدث الذم الضغط توضح اليت ا١تؤشرات ىي: مؤشرات الضغط - ب
 على أضرار إحداث إىل تؤدم ْتيث كاألرض الطبيعية ا١توارد إستخدامات إىل إضافة كالبيولوجية، الفيزيائية منها الضارة
 كاٟتجارة الصخور كإستخداـ الكربوف، ثػاين أكسيد إنبعاث مؤشػر ا١تؤشرات ىذه على األمثلة كمن الطبيعية، كا١توارد البيئة
 ؛...كاألبنية إلنػشاء الطرؽ تستخدـ اليت الزراعية األراضي كمساحة للبناء

 الطبيعيػة نتيجة كا١توارد البيئة عليها تصبح اليت اٞتديدة اٟتالة ا١تؤشرات من اجملموعة ىذه توضح: مؤشرات اٟتالة - ت
( اٟترارة مثل درجة)الفيزيائية  الصفات كنوعية كمية عن اجملموعة ىذه مؤشرات كتعرب عليها، على الضغط حدكث

 الغبلؼ اٞتوم؛ يف أكسيد الكربوف ثاين تركيز:  كالظواىر الكيميائية، مثل األٝتاؾ ٥تزكف مثل :كالصفات البيولوجية
 علػى الوظائف آثار حػدكث إىل يؤدم التغَت كىذا حالتها تتغَت، فإف البيئة، على الضغط بسبب: مؤشرات األثر - ث

 ا١توارد توفر كمدل الظػركؼ الصحية تػوفر مػدل مثل البيئة، تلك يف يعيش الذم اجملتمع يف كاإلقتصادية اإلجتماعية
اٟتيوم، تستخدـ مؤشرات األثر لوصف ىذه اآلثار، حيث ٖتدث اآلثار يف تسلسل معُت، تلوث ا٢تواء  كالتنوع الطبيعية،

كالذم قد  (تأثَت ثانوم )كالذم يسبب بدكره زيادة يف درجة حرارة األرض  (األثر الرئيسي )قد يسبب االحتباس اٟترارم 
 يؤدم إىل إرتفاع مستول سطح البحر، كإمكانية حدكث فقداف التنوع البيولوجي؛

كاٟتكومػات ١تنع كٟتمايػة  اجملتمػع فػي األشػخاص استجابة ا١تؤشرات من اجملموعة ىذه توضح: مؤشرات اإلستجابة - ج
البيئة، كىي ٔتثابة قول دافعة إلعادة توجيو  حالة التغَتات يف مع التكيف أك التخفيف من حدة، أك كٖتسُت، كتعويض

االٕتاىات السائدة يف أ٪تاط اإلستهبلؾ كاإلنتاج، كما تتم اإلستجابة عرب رفع كفاءة ا١تنتجات كالعمليات، من خبلؿ 
 معدالت إعادة التدكير؛:  ٖتفيز التنمية كانتشار التكنولوجية النظيفة، كمثاؿ مؤشرات اإلستجابة، ٧تد

إف مؤشرات الوضع القائم تعكس الوضع كما ىو عليو، دكف اإلشارة إىل اٟتالة اليت البد أف يكوف : مؤشرات األداء: ثانيا
عليها؛ يف ا١تقابل ٧تد أف مؤشرات األداء، ٘تيكِّن من ا١تقارنة بُت الوضع البيئي القائم الوضع ا١تستهدؼ أك ا١ترغوب   

  السياسات:ا١تؤشرات ىذه حيث تلجأ الدكؿ إىل مؤشرات األداء لرصد التقدـ احملرز ٨تو ٖتقيق األىداؼ البيئية كمن بُت
عموما . ا١تقدر اإلستدامة مستول الدكلة؛ عليها كافقت كاليت الدكلية ا١تستهدفة؛ السياسات اٟتالة إىل للوصوؿ الوطنية

 : ٯتكن معاٞتة ا١تؤشرات البيئية من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
 2001ا١تؤشرات البيئية ا١تصممة  من قبل األمم ا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة  :  3- 2:اٞتدكؿ رقم 

 إستهبلؾ المواد المستنفذة لؤلكزكف إنبعاث الغازات الدفيئة 
مساحة األراضي القابلة للزراعة  المخصصة لزراعة المحاصيل 

 الدائمة
 درجة تركز ملوثات ا٢تواء يف البيئة ا٠تارجية يف ا١تناطق اٟتضرية

السحب السٍت من ا١تياه اٞتوفية كالسطحية كنسبة مئوية من ا١توارد ا١تائية  النسبة المئوية للسكاف المقيمين في المناطق الساحلية 
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 ا١تتاحة
الحصيلة السنوية للصيد حسب األنواع الرئيسية للثركة 

 السمكية
 إستخداـ ا١تبيدات يف ٣تاؿ الزراعة

 انتشار األنواع الرئيسية من األحياء مساحة الغابات كنسبة مئوية من مساحة األراضي
 كثافة إستخداـ األخشاب إستخداـ األسمدة 

 الطلب البيولوجي على األكسجُت  يف الكتل ا١تائية درجة تركز الطحالب في المياه الساحلية
Source : United Nation commission on sustainable development, Indicators of Sustainable Development Framework and 
Methodologies, Op-Cit . 

 ٣تموعة إستخداـ         كما ٕتدر اإلشارة يف ىذا السياؽ إىل ما يعرؼ با١تؤشرات ا١تركبة لقياس اإلستدامة البيئية، كتعٍت
 إىل السلع ٥تتلف من اإلنساف مػا يستهلكو ٚتيػع ٖتويػل ٯتكن فمثبل كاحد، مؤشر تكوين هبدؼ اإلحصائية البيانات من

 البيئية للمؤشرات حالة دراسة يلي كفيما ٖتويػل معينة، معػامبلت بإستخداـ كذلك منبعثة كربوف أكسيد ثاين كميات
 : 1للقياس، حيث ٧تد كوحدة العا١تي ا٢تكتار تستخدـ كاليت ا١تركبة

اإلنساف  قبل من الطبيعية ا١توارد على الطلب جانب البيئية البصمة ٘تثل:  Ecological footprintالبصمة البيئية  - أ
 الضرر ا١تستورد كحجم أك الذايت اإلنتاج من سواء ا١توارد من معينة دكلة سكاف يستهلكو ما إٚتايل ىي البيئية كالبصمة

 ٟتساب معيارم ىكتار ىو )العا١تي با٢تكتار اإلستهبلؾ ىذا تقييم  ك٬ترم.الطبيعة على ا١توارد ىذه إستخداـ يولده الذم
 كأماكن كالغابات الزراعية األراضي ذلك كيشمل ( معينة سنة يف كا١تياه األرض من معينة العا١تيػة ١تساحة اإلنتاجيػة معػدؿ

 عػن الطاقة تنتج اليت ا١تلوثات استيعاب على القدرة إىل إضافة كاألخشاب، كاللباس الغذاء على للحصوؿ الصيد البلزمة
 معينة لدكلة البيئية البصمة كتساكم. ا١تختلفة البشرية األنشطة ١تمارسة التحية البٌت ذلك توفر يشمل ا١تستخدمة كما

 السلع من الصادرات منها مطركحا السلع من فػي ا١تخزكف كالتغيػر ا١تستوردات إىل إضافة للدكلة احمللي اإلنتاج ٣تموع
كاإلنتاج  احملاصػيل إنتػاج تشمل كاليت ا١توارد، من ٣تموعة 200 من أكثر البيئية البصمة حساب  كيشمل.كا٠تدمات
 يقيس الكربوف، إذ أكسيد ثاين إنتاج البيئية البصمة حساب يشمل كما كغَتىا، الوقود كأخشاب كاألٝتاؾ، اٟتيواين،

 اإلحتياجات لتلبية كالبحر األرض مػن بيولوجيػا ا١تنتجػة با١تساحة مقيما ا١توارد على اٟتيوم البشرم الطلب ا١تؤشر ىذا
 النفايات؛ عن الناتج التلوث استيعاب إىل إضافة بالسكاف ا٠تاصة

 النفايات كاستيعاب نافعة بيولوجية مواد إنتاج على اٟتيوم النظاـ قدرة بأهنا تعرؼ:  Bio capacityالبيولوجية السعة - ب
 كتشمل السعة البيولوجية ٜتسة ،فهي تتعلق ّتانب العرض من ا١توارد البشرية يف الوقت الراىن،األنػشطة  عػن النإتة

 الصحي الوضع ا١تؤشر ىذا يعكس .كا١تباين الغابات،  األٝتاؾ، صيد الزراعية، ا١تراعي، احملاصيل  أراضي:مكونات كىي
بلغت  ،2010 عاـ يف. األرض كوكب على اٟتيوم علػى التنوع التغيػر يقػيس حيث األرض كوكب على اٟتيوم للنظاـ

  إف.الكوكب على شخص لكل عا١تي ىكتار 1,7 ىكتار عا١تي، أم حوايل مليار 12 حوايل لؤلرض السعة البيولوجية
 تقديرات التػوازف كقد دلت على للمحافظة كذلك البيئية للبصمة مساكية البيولوجية السعة تكوف أف تستوجب ا١تثلى اٟتالة

                                                           
 .90 - 87:  ص- ص: ، مرجع سابق ٜتيس عبد الرٛتن رداد-  1
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 على كيطلق العا١تي ا١تستول على  %30 نػسبتو ٔتا البيولوجية السعة ٕتاكزت البيئية البصمة أف 2005 لعاـ البيئية البصمة
 .ا٢تدؼ ٕتاكز الوضع ىذا
مؤشرات البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة   -4-2-3

العدالة كا١تساكاة اإلجتماعية كنوعية :  ٔتحاكر أساسية  تتمثل يف        تتعلق ا١تؤشرات اإلجتماعية للتنمية ا١تستدامة 
كاٞتدكؿ التايل يتضمن أىم مؤشرات ... اٟتياة ككضعية السكاف، باإلضافة إىل الصحة كالتعليم، كالفقر كمعدؿ البطالة 

 .البعد اإلجتماعي للتنمية ا١تستدامة
 أىم مؤشرات البعد اإلجتماعي للتنمية ا١تستدامة:  4-2: اٞتدكؿ رقم 

  معدؿ النمو السكاني  النسبة المئوية للسكاف دكف خط الفقر 
 سكاف ا١تستوطنات اٟتضرية النظامية كغَت النظامية مؤشر جيني القياسي لتفاكت الدخوؿ

النسبة المئوية للسكاف الذين تتوافر لهم مرافق كافية للصرؼ 
 الصحي 

 االطفاؿ الذين يصلوف إىل الصف ا٠تامس من ا١ترحلة االبتدائية

 معدؿ اال١تاـ بالقراءة ك الكتابة لدل البالغُت نسبة  متوسط أجور  االناث إلى اجور الذكور 
 الوقاية ٕتاه األمراض ا١تعدية عند االطفاؿ  معدؿ كفيات االطفاؿ دكف سن الخامسة 

  ا١تساحة من األرض للشخص الواحد العمر المتوقع عند الوالدة 
  ألف نسمة من السكاف100عدد اٞتزائم ا١تسجلة لكل  النسبة المئوية  للسكاف الذين تتمتعوف بالمياه المأمونة  للشرب

 معدؿ البطالة
Source : United Nation commission on sustainable development, Indicators of Sustainable Development Framework and 
Methodologies, Op-Cit . 

أىداؼ التنمية المستدامة   -5
       إف األىداؼ ا١ترتبطة بنموذج التنمية ا١تستدامة عادة ما ٖتدد التوجو العاـ لئلسقاط الواقعي ٢تذا النموذج، كعليو 
فإهنا ٖتاكي عاملي اجملاؿ اٞتغرايف كالزمن، ذلك أهنا تستجيب لطموحات األفراد على ا١تستول احمللي دكف التخلي عن 

األجندة ا١تتعلقة ٔتشركع الشراكة العا١تي، فضبل عن تأمُت إنتقاؿ ا١تكاسب كتقليل التكاليف عرب تعاقب األجياؿ، كٯتكن 
 :1 اليت مت صياغتها ضمن ٪توذج التنمية ا١تستدامةفيما يلي معاٞتة أبز األىداؼ

التنموية  السياسات كتنفيذ التخطيط عمليات خبلؿ من ا١تستدامة التنمية تسعى: للسكاف أفضل حياة نوعية  ٖتقيق - أ
 النوعية اٞتوانب على الًتكيز طريق عن كركحيا نفسيا اجتماعيا، اقتصاديا، اجملتمع يف السكاف حياة نوعية إىل ٖتسُت

 كدٯتقراطي؛ كمقبوؿ عادؿ كبشكل فقط الكمية كليس للنمو،

                                                           

 look at : United Nations  , Economic and social affairs  ,  Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 

Methodologies, Third Edition, United Nations, New York,2007. 
   انظر2030 اىل غاية حوؿ أىداؼ التنمية ا١تستدامةللتفصيل : 

  http://www.un.org/sustainabledevelopment/  
 30 – 29: ص- ، ص 2007 األردف، - دار الصفا، ، عماف ،  الطبعة األكىل،التنمية المستديمة، فلسفتها كأساليب تخطيطها كأدكات قياسها ،عثماف ٤تمد غنيم، ماجدة أبو زنط-  1
 .

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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 على كحثهم البيئة إتاه تنمية إحساسهم با١تسؤكلية كذلك من خبلؿ :القائمة البيئة با١تشكبلت السكاف كعي تعزيز - ب
 كتقدًن كمتابعة كتنفيذ إعداد يف مشاركتهم خبلؿ من تواجهها، اليت للمشاكل مناسبة حلوؿ إ٬تاد يف الفعالة ا١تشاركة

 ا١تستدامة؛ التنمية كمشاريع برامج
 الطبيعية النظم مع كالتعامل كالبيئة، السكاف نشاطات بُت العبلقات على الًتكيز خبلؿ من :الطبيعية البيئة إحًتاـ  - ت

 تكوف أف على كالتهيئة، كاإلصبلح البيئة نوعية على اٟتفاظ مقاييس طريق عن كذلك اإلنساف، حياة أساس على ك٤تتواىا
 كانسجاـ؛ تكامل عبلقة األخَت يف العبلقة

 ٖتىيوؿ لذلك ٤تدكدة موارد أهنا على ا١توارد مع ا١تستدامة التنمية تتعامل :للموارد عقبلين كإستخداـ استغبلؿ ٖتقيق - ث
 عقبلين؛ بشكل كتوظيفها إستخدامها على كتعمل تدمَتىا أك استنزافها دكف

 أىداؼ ٮتدـ ٔتا اٟتديثة التكنولوجيا ا١تستدٯتة على توظيف التنمية تعمل: اجملتمع بأىداؼ اٟتديثة التكنولوجيا ربط - ج
 منها كاٞتديد ا١تتاح إستخداـ ككيفية التنموم، اجملاؿ يف ا١تختلفة التقنيات بأ٫تية السكاف توعية خبلؿ من كذلك اجملتمع،

 أف األقل على أك سالبة، بيئية كآثار ٥تاطر إىل ذلك يؤدم أف دكف ا١تنشودة، األىداؼ كٖتقيق اٟتياة نوعية ٖتسُت يف
 ٢تا؛ مناسبة حلوؿ كجود ٔتعٌت عليها، مسيطرا اآلثار ىذه تكوف

 التوازف بتحقيق كيسمح إمكانياتو يبلءـ لنمط تبعا: اجملتمع كأكليات حاجات يف كمناسب مستمر تغيَت إحداث - ح
 أف دكف ا١تناسبة اٟتلوؿ كإ٬تاد البيئية ا١تشكبلت ٚتيع على كالسيطرة اإلقتصادية التنمية تفعيل ٯتكن بواسطتو الذم

 ا١تستقبل؛ يف التنمية لدعم البلزمة الطبيعية ا١توارد قاعدة تيستنزؼ
 ذات بدائل عن كيبحث الطبيعية، ا١توارد يشمل الذم الطبيعي الرأٝتاؿ على ٭تافظ ْتيث :تقٍت اقتصادم ٪تو ٖتقيق - خ

 للمخاطر مبلئمة كإدارة ٖتتية كبنية مؤسسات تطوير يتطلب بدكره كىذا التكنولوجي، التطور على باالعتماد كفاءة
. نفسو اٞتيل كيف ا١تتعاقبة األجياؿ بُت الثركات تقاسم يف ا١تساكاة لتؤكد كالتقلبات

       ٘تثل ىذه األىداؼ أىم ما طرحو تقرير بركنتدالند، كذلك باإلضافة إىل شيء من التفصيل حوؿ ىدؼ زيادة 
معدالت النمو، ك٤تاربة الفقر، شريطة ا١تضي قدما لتحسُت نوعية النمو احملقق من خبلؿ ٖتقيق معدالت ٪تو مقبولة، مع 

كتأمُت  معدالت ٪تو سكاين مستدامة   (اٟتفاظ على قاعدة ا١توارد كتعزيزىا )اٟتد من استنزاؼ ا١توارد الطبيعة كالطاقوية 
من خبلؿ التعاكف بُت الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية لتخفيض عدد السكاف، من خبلؿ نشر ثقافة ٗتفيض عدد الوالدات 

كالعمل على رفع مستول دخل الفرد، كتأمُت ٥تتلف اٟتاجات األساسية كخدمات التعليم كالصحة، كتغيَت كضع 
توسيع دائرة مشاركة أصحاب ا١تصلحة يف عملية  )القرارات  صنع يف معا كاإلقتصاد البيئة مسائل دمج ضركرة ،...ا١ترأة

 تنمية لتحقيق كحتمية ملحة ضركرة الدمج ىذا بات إذ اٞتزئي، على ا١تستول أك الكلي ا١تستول على سواء  (صنع القرار 
 النمو على مستويات كالبيئية اإلجتماعية كبالتايل دحر اإلعتقاد السائد حوؿ األثر السليب للسياسات مستدامة،

 .1اإلقتصادم

                                                           
1
 -  Commission mondiale pour l‘Environnement et le Développement, Notre Avenir à Tous, Oxford Université   

Presse, Oxford, 1987, P.77 
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        إف التقدـ يف ٖتقيق اىداؼ التنمية ا١تستدامة، ٯتكن أف يكوف لو إىل جانب اآلثار اإل٬تابية احملققة، آثار أخرل 
سلبية على البيئة، كذلك إذا مل تنفذ خطة التقدـ يف ٖتقيق األىداؼ بشكل صحيح، ككمثاؿ على ذلك  فإنو ٯتكن  أف 

يرتبط ىدؼ اٟتد من الفقر كاٞتوع يف كثَت من اٟتاالت بزيادة اإلنتاج الزراعي كما يرافق ذلك من إستخداـ للمياه 
من ا١تياه العذبة كتساىم  70كإستخداـ لؤلٝتدة الكيمائية اإلصطناعية،خاصة إذا علمنا بأف الزراعة تستخدـ حوايل 

إعادة صياغة أىداؼ كغايات : ،  كٯتكن ٕتاكز ذلك من خبلؿ...ا١تبيدات كاألٝتدة يف تلويث النظم اإليكولوجية اجملاكرة
جديدة تتضمن اٟتد من اآلثار  البيئة للنشاطات التنموية، التقليل من اآلثار السلبية للبيئة جراء التقدـ يف ٖتقيق أىداؼ 
التنمية ا١تستدامة، على سبيل ا١تثاؿ التقليل من اآلثار السلبية للزراعة من خبلؿ التوجو ٨تو الزراعة ا١تستدامة، التقليل من 

تلوث ا١تياه غَت ا١تقصود كالناتج عن توسيع شبكات اإلمداد من خبلؿ معاٞتة مياه الصرؼ الصحي، أك زيادة كفاءة 
باإلضافة إىل اإللتزاـ با١تمارسات البيئية السليمة يف ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة،  مثل التحوؿ ٨تو اإلقتصاد . إستخداـ ا١تياه

 .1األخضر
 نقطة إنعطاؼ لسياسات التنمية، ْتيث يتم اإلنتقاؿ من فًتة كانت جهود التنمية تًتكز فيها 2015        كتشكل سنة 

  تتضمن ٣تموعة كاسعة  كأكثر طموحا من أىداؼ 2015على األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية، إىل خطة تنمية ١تا بعد عاـ 
، كيشَت التقرير إىل أف ٖتقيق ىديف التنمية اإلقتصادية كالتنمية البشرية 2030التنمية ا١تستدامة الواجب ٖتقيقها ْتلوؿ 

كيستلـز مثل ىذا التوجو اٞتديد السعي يكوف من خبلؿ إتباع سياسات إقتصادية تتجاكز إخفاقات السياسة اإلقتصادية، 
 من شأهنا ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة من خبلؿ السياسات الداعمة للنمو كاجتماعية  إقتصاديةصياغة سياسات ٨تو

 .1الظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية للفرد  اإلقتصادم كالعدالة يف توزيع الدخل ٔتا ينعكس على ٖتسُت
سبتمرب  25 دكلة أعضاء يف األمم ا١تتحدة ضمن قمة 193       فاألىداؼ اإل٪تائية ا١تستدامة ا١تعتمدة باالٚتاع من قبل 

، كتتناكؿ خطة التنمية اليت مت إقرارىا  األبعاد ء تتصدل لبلحتياجات يف البلداف ا١تتقدمة كالنامية على حد السوا2015
اإلجتماعية كاإلقتصادية كالبيئية، كما تعاًف اٞتوانب ا١تتصلة بالسبلـ كالعدالة كفعالية ا١تؤسسات : الثبلثة للتنمية ا١تستدامة

كما مت الًتكيز على سبل التنفيذ ٔتا يف ذلك ا١توارد ا١تالية، تطوير التكنولوجيا،كنقل كبناء القدرات، كالدكر الذم تؤديو 
الشراكات مع األطراؼ الفاعلة إزاء ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، كٯتكن فيما يلي استعراض ما تقرر من أىداؼ كالبالغ 

 :2غاية ضمن ٠تطة اٞتديدة 169 ىدؼ كغاياهتا البالغة 17عددىا حوايل

                                                           
1
- United Nations Environment Programme (UNEP), Embedding the Environment in Sustainable Development 

Goals, Published by the UNEP, Nairobi, 2, July 2013, P-P : 11-12       ( 04/01/2015)  ) 

http://www.unep.org/pdf/embedding-environments-in-SDGs-v2.pdf  
 2005 سبتمرب 27. 26: ، القاىرة  من الفقر في الدكؿ العربيةاإلقبلؿالسياسات  العامة ك:  حوؿ اإلقليمية، ملخص كقائع كرشة العمل إبراىيمعلي عبد القادر، عادؿ عبد العظيم -   1

.  10 – 9: ص– ، ص 2005، ديسمرب األكؿ٣تلة التنمية كالسياسات اإلقتصادية، اجمللد الثامن، العدد 
2
   -http://www.un.org/sustainabledevelopment/   ( 04/01/2015)   

  -   www.dz.undp.org   ( 04/01/2015)   

-     http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ar.pdf ( 04/01/2015)  . 

     - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) , Arab Governance Report II, Governance     and 

Institutional Transformations in Conflict-affected Arab Countries, United Nations Beirut – Lebanon , 2016,  P-P : 

20- 21. 

http://www.unep.org/pdf/embedding-environments-in-SDGs-v2.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.dz.undp.org/
http://www.dz.undp.org/
http://www.dz.undp.org/
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ar.pdf
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إذ ال يزاؿ القضاء على الفقر من أكرب التحديات اليت تواجو البشرية : القضاء على الفقر ّتميع أشكالو يف كل مكاف - أ
 إال 2015 مليوف يف 836، حيث بلغ عددىم 1990 عاـ منذ النصف إىل ا١تدقع الفقر معدالت فعلى الرغم من ا٩تفاض

  2030أنو الزاؿ الكثَت من الناس يكافحوف من أجل تلبية اإلحتياجات البشرية األساسية، لذا فإف خطة التنمية ا١تستدامة 
تشدد إىل أ٫تية تركيز اٞتهود على  القضاء على الفقر خاصة  لدل الفئات ا٢تشة  اليت تقف على خط ا١تواجهة  حيث 

 مبليُت كىناؾ يوميا دكالر 1,25 من أقل على يعيش النامية ا١تناطق سكاف من ٜتسة كل من كاحد يوجد يزاؿ انو ال
 .جديد من الفقر ىوة إىل اإل٨تدار خطر يواجهوف الذين الكثَتكف ىناؾ بينما قليبل، ذلك من أكثر ٭تققوف أخرل

 اٞتوع تشمل مظاىره إف حيث مستداـ، رزؽ ١تصدر ضمانا كا١توارد الدخل إىل االفتقار ٣ترد من أكثر كاعتربت اف الفقر
 من كاإلستبعاد اإلجتماعي، كالتمييز األساسية، ا٠تدمات من كغَته التعليم على اٟتصوؿ إمكانية كضآلة التغذية، كسوء

 الوظائف يوفر ْتيث جامعا اإلقتصادم النمو يكوف أف يتعُت لذا. القرارات إٗتاذ يف ا١تشاركة عدـ على عبلكة اجملتمع
 التكافؤ؛ كجود على كيشجع ا١تستدامة

 ٚتيع حصوؿ ضماف خبلؿ من: القضاء على اٞتوع كتوفَت األمن الغذائي كالتغذية احملسنة تعزيز الزراعة ا١تستدامة - ب
 يعٍت كىذا السنة، مدار على كنوعية كمية الكايف الغذاء على - ضعفا األكثر كالفئات األطفاؿ فيهم ٔتن - الناس

 اٟتصوؿ يف ا١تساكاة يتيح ٦تا ا١تزارعُت، صغار كتعزيز قدرات العيش سبل لتحسُت: ا١تستدامة الزراعية ا١تمارسات تشجيع
 اليت كالتقنيات التحتية البنية يف اإلستثمارات لضماف الدكيل التعاكف يشمل كما كاألسواؽ؛ كالتكنولوجيا األراضي على

 أكؿ كضعتها اليت األىداؼ ٖتقيق يف ذلك أنو كعلى الرغم  من النجاح الكبَت. الزراعية اإلنتاجية ٖتسُت على تعمل
 حيث .البلداف من العديد تطور كبَت بشكل يعيق يزاؿ ال ا١تدقع كاٞتوع التغذية لؤللفية؛ بيد أف سوء اإل٪تائية األىداؼ

 مباشرة نتيجة يكوف ما كعادة ،2014 عاـ يف ا١تزمن التغذية سوء من يعانوف من  ىو عدد مليوف 795 بنحو يقدر ما أف 
 البيولوجي؛ التنوع كفقداف كاٞتفاؼ البيئي للضرر

 إحراز مت لؤللفية، اإل٪تائية األىداؼ إنشاء منذ: ضماف ٘تتع اٞتميع بأ٪تاط عيش صحية كبالرفاىية يف ٚتيع االعمار  - ت
 كا١تبلريا البشرية ا١تناعة نقص فَتكس كمكافحة األمهات صحة كٖتسُت األطفاؿ، كفيات من اٟتد حيث من تارٮتي، تقدـ

 على 50 على تزيد بنسبة منها الوقاية ٯتكن اليت األطفاؿ كفيات ا٩تفضت ،1990 سنة فمنذ األمراض، من كغَتىا
 بفَتكس اٞتديدة اإلصابات ا٩تفضت ، كما45 بنسبة أيضا، العامل يف األمهات كفيات معدؿ كا٩تفض العا١تي، الصعيد
 كذلك شخص  مليوف6,2 من أكثر حفظ مت كقد ،2013ك 2000 عامي بُت 30 بنسبة اإليدز / البشرية ا١تناعة نقص
 مبليُت طفل ٯتوت قبل سن ا٠تامسة، فضبل عن 6ا١تبلريا، إال أف ىذا ال ينكر أنو اليزاؿ أكثر من  مكافحة بفضل

 ا١تعدالت ا١ترتفعة نسبيا لؤلمراض ا٠تطَتة كاألكبئة؛
 اٞتيد التعليم إف ضماف: ضماف التعليم اٞتيد، ا١تنصف كالشامل للجميع كتعزيز فرص التعليم مدل اٟتياة للجميع - ث

 كينصرؼ إىل أنو يتوجب أف. جدكاىا أثبتت اليت اإلستدامة دعائم أقول من كاحد ىو التعليم بأف اإلعتقاد يؤكد للجميع
 إمكانية كتوفَت. 2030 عاـ ْتلوؿ حرة كالثانوم اإلبتدائي التعليم من كاملة دكرة إكماؿ كالفتياف الفتيات ٞتميع يضمن

 بُت ا١تساكاة عدـ على القضاء "ككذلك ا١تهٍت، كالتعليم متساكية إىل اإلستفادة من خدمات التعليم، ظركؼ يف الوصوؿ،
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 عاـ   كىو ٔتثابة مواصلة  للجهود، فمنذ.ذك جودة تعليم على اٟتصوؿ شخص لكل السماح أجل من كالدخل اٞتنسُت
 ا١تناطق يف با١تدارس اإللتحاؽ معدؿ بلغ اإلبتدائي؛ حيث التعليم تعميم ىدؼ ٖتقيق ٨تو كبَت تقدـ إحراز مت ،2000
كإ  كالكتابة بالقراءة اإل١تاـ معدؿ يف كبَتة زيادة ىناؾ ، كتراجع التسرب ا١تدرسي كما أف2015 عاـ يف 91 النامية
 من مليوف 126ك البالغُت من مليونا 781  مليوف طفل خارج ا١تدارس ىناؾ58إال أف ىناؾ  با١تدارس؛ الفتيات لتحاؽ

 ؛ 60 على منهم النساء نسبة تزيد كالكتابة، القراءة يف األساسية با١تهارات ملمُت غَت الشباب
 األ٫تية بالغ أمر اٞتنسُت بُت ا١تساكاة كتعزيز ا١ترأة ٘تكُت: ٖتقيق ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ك٘تكُت كل النساء كالفتيات - ج

 حقوؽ من أساسي حق ىو كالفتيات، ا١ترأة ضد التمييز أشكاؿ ٚتيع على فالقضاء ا١تستدامة، التنمية عجلة لدفع
 األخرل؛ التنمية ٣تاالت  على ٚتيع كلو أثر إ٬تايب اإلنساف،

 العامل سكاف من 40 من أكثر ا١تياه على ندرة حيث تؤثر: ضماف توافر ا١تياه كخدمات الصرؼ الصحي للجميع - ح
 1990 عاـ منذ .ا١تناخ تغَت مع التوايل على العامل يف اٟترارة درجات إرتفاع بسبب تتفاقم أف ا١ترجح من ٥تيفة نسبة كىي

 ٯتثل يزاؿ ال العذبة ا١تياه موارد كنضوب ذلك، مليار من ا١تياه الصاٟتة للشرب كالصرؼ الصحي، كمع 2,1إستفاد حوايل 
إىل  تشجيع اإلستثمار يف البنية التحتية  2030 ٦تا  دفع خطة التنمية ا١تستدامة .القارات ٚتيع على تؤثر رئيسية مشكلة

ا١تبلئمة،  ٛتاية كاستعادة النظم اإليكولوجية ذات الصلة با١تياه، كاٟتد من ندرة ا١تياه عرب تعزيز التعاكف الدكيل فيما يتعلق 
 بالتكنولوجيا،  إدارة ا١توارد ا١تائية كدعم تقنيات معاٞتة ا١تياه يف البلداف النامية؛

 ضماف حصوؿ اٞتميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة اٟتديثة، ا١توثوقة  ا١تستدامة؛ - خ
:  تعزيز النمو اإلقتصادم ا١تطرد كالشامل للجميع كا١تستداـ كالعمالة الكاملة كا١تنتجة كتوفَت العمل البلئق  للجميع - د

 عمل فرص على اٟتصوؿ للناس تتيح اليت الظركؼ هتيئة على اجملتمعات تعمل أف ا١تستداـ اإلقتصادم النمو يقتضي
 من العمل سن يف ىم من ٚتيع أماـ العمل البلئق فرص إتاحة أيضا كسيقتضي بالبيئة، اإلضرار دكف اإلقتصاد ٖتفِّز جيدة

 من الرغم على كبَت، بشكل مدقع فقر يف يعيشوف الذين العماؿ عدد إ٩تفض ا١تاضية، 25 ففي السنوات اؿ السكاف،
 إٚتايل من 34 من أكثر الوسطى ٘تثل الطبقة النامية، البلداف كيف ،2009-2008 اإلقتصادية لؤلزمة ا٠تطَتة العواقب
 كرغم التقدـ احملزر ألىداؼ األلفية يف .2015ك 1991 عامي بُت تقريبا مرات ثبلث تضاعف كىذه النسبة قد – العاملُت

 ؛2015 عاـ يف العمل عن العاطلُت مبليُت 204 من أكثر الدكلية، تشَت  إىل أف  ىناؾ العمل مظمة الشأف؛ إال أف
ف اإلستثمار يف إ:  إقامة بٌت ٖتتية  قادرة على الصمود كٖتفيز التصنيع الشامل للجميع  ا١تستداـ كتشجيع اإلبتكار - ذ

النقل، كالرم، كالطاقة، كتكنولوجيا ا١تعلومات كاإلتصاالت عنصر حيوم من عناصر ٖتقيق التنمية : البنية األساسية
 كىناؾ إقرار بأف النمو يف اإلنتاجية كالدخل كٖتسُت النتائج الصحية ؛ا١تستدامة كالتمكُت للمجتمعات يف كثَت من البلداف

كينشأ أيضا عن كتَتة النمو كالتحضر حاجة إىل استثمارات جديدة يف ؛ كالتعليمية يقتضياف اإلستثمار يف البنية األساسية
البنية األساسية ا١تستدامة اليت ستساعد ا١تدف على التكيف بقدر أكرب مع تغَت ا١تناخ، كسيكوف بوسعها أيضا إعطاء زخم 

 ؛للنمو اإلقتصادم كاإلستقرار اإلجتماعي
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 اإلزدياد، حيث أف يف آخذا الدخل يف ا١تساكاة عدـ أف الثابت من:  اٟتد من إنعداـ ا١تساكاة يف البلداف كفيما بينها - ر
10 40 الناسي يتلقوف حوايل أغٌت من 10 أف حُت يف العا١تي، الدخل إٚتايل من  ال يتجاكز نصيبهم بُت أفقر من 
2-7 11 بنسبة ا١تساكاة عدـ زيادة يف النامية سجلت البلداف كيف العا١تي، الدخل إٚتايل من اإلعتبار بعُت األخذ مع 

 السكاين؛ النمو
ف أكثر من نصف سكاف إ: جعل ا١تدكف كا١تستوطنات البشرية شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود مستدامة - ز

حوايل   ) مليار نسمة 6,5، سوؼ يرتفع عددىم إىل 2050العامل يف القرف اٟتايل يعيشوف يف ا١تناطق اٟتضرية، كْتلوؿ عاـ 
 عليو فإف  التنمية ا١تستدامة ال ٯتكن أف تتحقق دكف  أف يتم ٖتوؿ جذرم  يف ادارة ا١تناطق اٟتضرية؛.  (ثلثي البشرية

، قد 2050بليوف نسمة عاـ  9,6إذا ما بلغ عدد السكاف يف العامل : ضماف كجود أ٪تاط إنتاج كإستهبلؾ مستدامة - س
الطبيعية ا١تطلوبة لصوف أ٪تاط اٟتياة  تقتضى اٟتاجة إىل كجود ما يعادؿ ثبلثة أمثاؿ كوكب األرض تقريبا لتوفَت ا١توارد

 تغيَت خبلؿ من عاجل بشكل البيئية البصمة تقليل يتطلب ا١تستدامة فإستمرار تقدـ اٞتهود إزاء إرساء التنمية ؛الراىنة
 ا١توارد؛ كإستهبلؾ كالسلع اإلنتاج أ٪تاط

 هتيئة إىل رئيسية كتكنولوجية مؤسسية تغيَتات إحداث سيفضي: إٗتاذ إجراءات عاجلة للتصدم لتغَت ا١تناخ كآثاره - ش
العا١تي العتبة ا١تتفق عليها يف مؤ٘تر باريس للتغَت ا١تناخي من أجل  اإلحًتار ٕتاكز بعدـ تسمح قبل ذم من أفضل فرصة

 اٟتفاظ على التوازف اإليكولوجي كاٟتد من ا٠تسائر ضمن اٞتانب اإلجتماعي كاإلقتصادم؛
من خبلؿ توفَت : حفظ احمليطات كالبحار كا١توارد البحرية إستخدامها على ٨تو مستداـ لتحقيق التنمية ا١تستدامة - ص

 آثار من للتخفيف أيضا التلوث كالتخطيط من كٛتايتها كالساحلية البحرية اإليكولوجية للنظم ا١تستدامة لئلدارة إطار
 للمحيطات؛ ا١تستداـ كاإلستعماؿ اٟتفاظ كتعزيز احمليطات، ٖتمض

ٛتاية النظم اإليكولوجية الربية كترميمها تعزيز إستخدامها على ٨تو مستداـ، كإدارة الغابات على ٨تو مستداـ  - ض
 كمكافحة التصحر ككقف تدىور األراضي كعكس مساره، ككقف فقداف التنوع البيولوجي؛

 ىي القانوف سيادة على القائم الرشيد كاٟتكم اإلنساف كحقوؽ كاإلستقرار السبلـ: السبلـ كالعدؿ كا١تؤسسات - ط
 كل كبَت من بشكل تنصب أساسان على اٟتد ا١تستدامة اإل٪تائية األىداؼ ا١تستدامة، كعليو فإف للتنمية ىامة ناقبلت
 كما أف تعزيز األمن، كانعداـ للصراعات دائمة حلوؿ إل٬تاد احمللية كاجملتمعات اٟتكومات مع كالعمل العنف أشكاؿ
 كتعزيز األسلحة يف ا١تشركع غَت اإلٕتار من كاٟتد العملية، ىذه قلب يف ىي اإلنساف حقوؽ كتعزيز القانوف سيادة

 العا١تية؛ اٟتكم مؤسسات يف النامية البلداف مشاركة
 العا١تي ا١تستول على كالتعاكف الشراكات إىل باإلضافة فقط اإللتزاـ القوم،:  الشراكات من أجل ٖتقيق األىداؼ - ظ

  66 بنسبة النمو ا١تتقدمة البلداف من الرٝتية اإل٪تائية ا١تساعدة زادت حُت يف. ا١تستدامة التنمية أىداؼ ٖتقق أف ٯتكن

ا١تزيد  إىل ْتاجة تزاؿ ال الطبيعية الكوارث أك النزاعات عن الناٚتة اإلنسانية إال أف األزمات ،2014ك 2000 عامي بُت
كالتجارة  ٪توىا لدعم اإل٪تائية ا١تساعدة البلداف ْتاجة إىل  من  كما الزالت العديد.اإلنسانية كا١تساعدات ا١تالية ا١توارد من

كيتعُت ٖتسُت التعاكف بُت بلداف الشماؿ كاٞتنوب، كالعمل على إرساء نظاـ ٕتارم عا١تي يستند إىل قواعد العدالة 
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كاإلنصاؼ، كما تستدعي التنمية ا١تستدامة يف إطار عامل أكثر ترابط إىل ٖتسُت فرص اٟتصوؿ على التكنولوجيا كا١تعرفة 
كتشجيع تبادؿ األفكار كاإلبتكار، كتنسيق سياسات ا١تساعدات إلدارة ديوف البلداف النامية، كتشجيع اإلستثمار يف 

 .البلداف األقل ٪توا
  نظريات كسياسات التنمية المستدامة -6

        يتمتع مفهـو التنمية ا١تستدامة بدرجة عالية من ا١تركنة، ذلك أنو ٮتتلف تبعا للحقبة الزمنية، كا٠تلفية الفكرية 
كا١تنهج اإلقتصادم الذم يعاًف يف إطاره، بل إف نقل ىذا ا١تفهـو من اٟتيز الفٍت ٨تو التطبيق على أرض الواقع  ٮتتلف 

من بية إىل أخرل ذلك أنو بنطلق من اإلمكانات لتحقيق األىداؼ ا١تراد بلغوىا، دكف إغفاؿ ٤تاكاة مضمونو على 
ا١تستول العا١تي كا١تنطوم ٖتت نقل كوكب آمن كإرث بيئي متوازف لبلجياؿ القادمة، كٯتكن فيما يلي معاٞتة أىم  

 .النظريات اليت تضمن التنمية ا١تستدامة كما اقًتاف بذلك من سياسيات إزاء إرساء ىذا النموذج التنموم البديل
  نظريات التنمية المستدامة -6-2

 اإلستدامة فلسفة تعاًف اإلستدامة ضمن أربعة مستويات ٥تتلفة، كىي (Olivier Godard)تبٍت اإلقتصادم         
 ا١تدرسة الكبلسيكية اٞتديدة تدعو إىل تبٍت  يف حُت ٧تد أفالضعيفة جدا، الضعيفة، القوية كاإلستدامة القوية جدا،
أراء اإلستدامة القوية  (  éco systémiqueمدرسة النظاـ البيئي)اإلستدامة الضعيفة جدا، يف حُت تدعم ا١تدرسة البيئية 

 كالديناميكا اٟترارية أخذت بالتصور الضعيف كالقوم فقط لئلستدامة، من خبلؿ العمل ،جدا؛ إال أف مدرسة لندف
  عرب الزمن ( Bien être )بشكل رئيسي على ٪تو اإلستهبلؾ، فعلى سبيل ا١تثاؿ يركز البعض اىتمامو على ا١تنفعة 

كالبعض اآلخر ٭تاكؿ اٟتفاظ على أساس اٟتد األدىن ١توارد معينة، كبالتايل االحتفاظ هبا إلستخدامها يف ا١تستقبل 
: فمدرسة لندف تضع ثبلث قواعد أساسية فيما ٮتص اإلستدامة الٌضعيفة  ٯتكن تلخيصها على الٌنحو الٌتايل

معدؿ إستخداـ ا١توارد ال يتجاكز معدؿ التجدد؛  - أ
ا١تخرجات  يف البيئة ال تتجاكز الطاقة االستيعابية ٢تذه األخَتة؛  - ب
. ضماف التعويض بُت رأس ا١تاؿ ا١تصنوع كا١توارد القابلة للنفاذ يف عملية اإلنتاج - ت
يتم تضمُت ٣تاؿ األنشطة : "فيمكن تلخيص توجهاتو فيما يلي (اإلستدامة القوية  )أما التيار اإليكولوجي         

كنتيجة ٢تذه العبلقة فالٌنشاط اإلقتصادم غَت قابل " اإلقتصادية يف ٣تاؿ النشاط البشرم، مث تضمينها احمليط اٟتيوم
لئلستمرار ناىيك عن الٌنمو يف ا١تدل الطويل، إذا كانت الطبيعة ال تستطيع تعويض ا١توارد كالسيما الطاقوية الناضبة نظران 

  .  1للقدرات احملدكدة
نطبلقا ٦تا سبق، مت اإلعتماد على مدخلُت رئيسيُت للٌنظريات ا١تتعلقة ٔتفهـو الٌتنمية ا١تستدامة، حيث يعٌت األٌكؿ إ        

باإلستقامة البيئية بوصفها مقيدة باإلقتصاد الوطٍت، فيما يتعلق الثٌاين بالٌتفاؤؿ باإلقتصاد الوطٍت بوصفو مقيدان باإلعتبارات 
احمليطة كالبيئٌية؛ فاإلقتصاديُت كالبيئيُت ٭تاكلوف دراسة مدل مبلئمة القياـ ٓتصم التكاليف كا١تنافع ا١تستقبلية كإحبلؿ رأس 

                                                           
1
-François Besancenot , Territoire et développement durable : Diagnostic ,L‘Harmattan  Paris, 2008, P-P : 178- 181. 
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البيئي، نتج نظريتُت _ ا١تاؿ ا١تصنوع من قبل البشر ٤تل ا١توارد الطبيعٌية ا١تتناقصة، كتبعا لتطور اٞتدؿ اإلقتصادم 
متنافستُت للٌتنمية ا١تستدامة ٗتتلفاف يف منهج الٌتطبيق؛ إال أٌف كبل٫تا متناغم مع إشباع اٟتاجات دكف ا١تساكمة على قابلية 

:  1األجياؿ ا١تستقبلٌية على ٖتقيق حاجاهتا؛ كٯتكن اإلشارة إىل أىم النظريات ا١تتعلقة بالٌتنمية ا١تستدامة من خبلؿ ما يلي
  نظرية الّصيغة الّضعيفة لئلستدامة -1 -6-1

 تطورت ىذه النظرية يف إطار النماذج اإلقتصادية يف النمو كالتغيَت التكنولوجي يف سياؽ موارد ٤تدكدة فالعنصر        
ا١تركزم يف الصيغة الضعيفة لئلستدامة ىو اإلفًتاض الذم ينص على رأس ا١تاؿ ا١تصنوع الذم ٯتكن أف ٭تل ٤تل رأس 

ركبرت 'كقد نتجت ىذه النظرية عن عمل مبكر لبلقتصادم ، ا١تاؿ الطبيعي كا٠تدمات اليت توفرىا األنظمة البيئية
 (1992)'سولو'يف فهم الشركط إلستمرار النمو اإلقتصادم يف عامل ٤تدكد ا١توارد، كيرل  (Ropert Solow  1974)'سولو

 أف ا٠تط ا١تستداـ لبلقتصاد ىو الذم يسمح بإتاحة نفس الفرص اليت ٭تصل عليها اٞتيل اٟتايل لؤلجياؿ ا١تستقبلية
كمفتاح ىذا الرأم ىو أف رأس ا١تاؿ ا١تصنوع كا١تعرفة تعترب بدائل لرأس ا١تاؿ الطبيعي، خاصة ا١توارد الطبيعية، كتوجد 

 1963 )'بارنيت كمورس'، حيث أف الدراسة الكبلسيكية اليت أجراىا مربرات قوية يف السجبلت التارٮتية ٢تذا الرأم

Barnett and Morse  )  كاليت مشلت قرنا كامبل من استغبلؿ ا١توارد الطبيعية، بينت أنو بإستثناء ا٠تشب فإف ا١توارد ظلت
يف حالة تزايد مستمر، فا١تزيد من النفط مت إنتاجو بواسطة الطبيعة ألف تقنية اإلستخراج كاإلستخداـ ٖتقق تقدما يفوؽ 

اإلستنزاؼ، كبالتايل فإف الكثَت من دعاة ا١تسارعة بإعتماد ترشيد الطاقة كاعتماد مصادر الطاقة ا١تتجددة، إ٪تا يرموف 
كيرل  . 1النفط، كالغاز: ٤تل مصادر الطاقة الطبيعية، مثل (٤توالت الطاقة الشمسية مثبل )إلحبلؿ رأس ا١تاؿ ا١تصنوع 

 أف جوىر فكرة اإلستدامة ىو أف القرارات اٟتالية ٬تب أف ال ٘تنع آفاؽ احملافظة على مقاييس مستول ا١تعيشة 'ريبييتو'
ا١تستقبلية كٖتسينها فاإلستهبلؾ الفردم ال يكوف مستداـ إذا كانت ا١توارد الطبيعية ٤تدكدة كضعف اإلحبلؿ بُت أنواع 

 (dasgupta and heal) 'داسجوبتا كىيل'٥تتلفة من ا١توارد الطبيعية كا١تصنوعة خاصة يف ظل التزايد السكاين، كيذىب 

إىل أنو إذا كاف اإلحبلؿ بُت رأس ا١تاؿ ا١تصنوع كرأس ا١تاؿ الطبيعي عملية متواصلة ك٦تكنة، فإف ا١توارد الطبيعية الناضبة ال 
منظورا لئلدخار على اإلستثمار يساعد  ( Hartwick) 'ىارتوؾ'تشكل قيدا على السكاف كالنمو اإلقتصادم،كما طور 

يف ربط نظرية النمو اإلقتصادم مع مفهـو اإلستدامة الضعيفة، فمن أجل استدامة مستويات ثابتة من اإلستهبلؾ، فإف 
ستغبلؿ ا١تورد الناضب ٬تب أف يعاد استثمارىا يف رأس ا١تاؿ الطبيعي أك ا١تصنوع إا١تكاسب اليت يتمتع هبا اجملتمع من 

شرط أف يعوض رأس ا١تاؿ ا١تصنوع الفقداف أك ا٠تسارة يف القدرة  (التكاليف– ا١تنفعة )عرب الزمن، كبإتباع قاعدة 
. اإلنتاجية لرأس ا١تاؿ الطبيعي

 

                                                           
. 363 - 361: ص-  ص، مرجع سابق،٤تمد صاٌف تركي القريشي-   1
  السجبلت التارٮتية اليت تدعم موقف سولو  بشأف االستدامة ، قد ٘تثل  مرتكزا ضعيف ، ذلك اف ا١تاضي قد ال يكوف مؤشر جيد عن ا١تستقبل، كما اف ا١توارد اليت اعتربت نادرة حسب 

 .  ىي الغابات اليت تسمى  بالبيئات الطبيعية Barnett and Morse )    )دراسة 
 .61: ،ص 2005السعودية، - ،  اٞتزء األكؿ،  جامعة ا١تلك سعود للنشر العلمي كا١تطابع، الرياضاالقتصاد البيئيكولستاد، ترٚتة  أٛتد يوسف عبد ا٠تَت،  .  شارلس د-   1
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 لئلستدامة القوية الّصيغة نظرية -6-1-2

 ال أنو حيث اٟتيوم، كالتنوع القدرة ٟتمل البيئية الٌضركرات على الٌتأكيد إطار يف الصيغة القوية لئلستدامة    طٌورت     
البيئية،  فإحبلؿ بدائل  تكنولوجية ٤تل   األنظمة توفرىا اليت اٟتيوية للخدمات بديبل يكوف أف البشرم ا١تاؿ لرأس ٯتكن

 إىل أنو كلما كاف ىناؾ تبسيط  ( Vector , 1991 )  'فكتور'البيئة الطبيعية يتعارض مع  فلسفة التنمية ا١تستدامة، كيشَت 
١تسألة إحبلؿ رأس ا١تاؿ ا١تصنوع ٤تل ا١توارد الناضبة أك البيئة ا١تتدنية النوعية، كلما قل اإلىتماـ بإشكالية قدرة األرض 

  :تتلخص فيما يلي النظرية القوية لئلستدامة  تدعم اليت كاٟتجج على بعث استدامة التنمية، 
 ا١تاؿ رأس يصيب اٌلذم الضرر لتعويض ا١تاؿ رأس يف اإلستثمار من ا١تبلئم ا١تستول ٖتديد ٯتكن ال: اليقُت عدـ - أ

 الطٌبيعي؛ ا١تاؿ رأس تناقص جراء البيئية األنظمة تعقد ٔتدل الٌتنبؤ على القدرة عدـ أم الطٌبيعي،
 إمكانية من الٌرغم على ا١تصنوع؛ ا١تاؿ رأس عكس على الطبيعي ا١تاؿ رأس بناء إعادة ٯتكن ال: اإلنعكاس عدـ - ب

 األسعار حوؿ ا١تعلومات كافة على اٟتصوؿ ٯتكن ال أنو إال الطٌبيعي؛ ا١تاؿ رأس تناقص عن ا١تستقبلية األجياؿ تعويض
 كا١تصنوع؛ الطٌبيعي ا١تاؿ لرأس الٌنسبية

 الطبيعي ا١تاؿ رأس من معُت صنف فقداف لتأثَت يكوف قد العتبة، كتأثَتات اإلستمرارية عدـ حاالت يف: اٟتجم - ت
  ككل؛ البيئي الٌنظاـ إهنيار إىل آخر صنف فقداف يؤدم حُت يف إستيعاهبا، كٯتكن البيئي الٌنظاـ يف طفيفة تأثَتات

 اٟتدكد إطار يف كاإلجتماعية اإلقتصادية التنمية يف ا٠تارج ٨تو التوسع تدعم لئلستدامة القوية الصيغة فإف كعليو - ث
 على بقاء ضركرة كتدعم... التكنولوجي ا١تايل، البشرم، ا١تاؿ رأس أشكاؿ ٥تتلف بُت اإلحبلؿ فكرة كترفض البيئية،
 .ثابتا الطبيعي ا١تاؿ رأس ٥تزكف من جزء األقل

 سياسات كإستراتيجيات التنمية المستدامة  -6-2
 أنو يتوجب على اٟتكومات بالتعاكف مع ا١تنظمات الدكلية، حسب اإلقتضاء، أف تعتمد 1992        أقرت قمة األرض 

إسًتاتيجية كطنية للتنمية ا١تستدامة، كالبد ٢تذه اإلسًتاتيجية أف تعزز ٥تتلف السياسات كا٠تطط القطاعية كاإلجتماعية  
كالبيئية ا١تنفذة يف البلد ا١تعٍت، كأف تيوفِّق بينهما، كما مت التأكيد يف إطار إستعراض جدكؿ أعماؿ القرف ضمن الدكرة  

 على أف اإلسًتاتيجيات الوطنية للتنمية ا١تستدامة، ىي آليات مهمة لتعزيز أكلويات 1997اإلستثنائية لؤلمم ا١تتحدة 
السياسات اإلجتماعية كاإلقتصادية كالبيئية كالربط بينهما، حيث تقتضي اإلسًتاتيجيات معاٞتة التحديات اإلقتصادية 

اإلجتماعية، كالبيئية اليت تواجو البلد ا١تستهدؼ دكف ا٠تركج عن السياؽ العا١تي إلرساء التنمية ا١تستدامة، كمت إلزاـ ٥تتلف 
الدكؿ بأف تضع إسًتاتيجيات كطنية للتنمية ا١تستدامة تعكس إسهامات كمسؤكليات ٚتيع األطراؼ ا١تعنية كذلك ْتلوؿ 

على ضركرة إستكماؿ الدكؿ كضع إسًتاتيجية  (2002جوىانسبورغ )، كأكدت القمة العا١تية للتنمية ا١تستدامة 2002سنة 
ا١تياه، الطاقة :  مع الًتكيز على أكلويات التنمية ا١تستدامة اليت تندرج يف ا١تسائل األساسية2005للتنمية ا١تستدامة ْتلوؿ 

الصحة الزراعة، التنوع البيولوجي، باإلضافة إىل الفقر، التجارة، التمويل، نقل التكنولوجيا، اإلدارة الرشيدة، التعليم 
كا١تعلومات كالبحوث،كما أكدت مبادئ التنمية ا١تستدامة ا١تنصوص عليها ضمن جدكؿ أعماؿ القرف الواحد كالعشرين 
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فيما ٮتص اإلستدامة البيئية على أف ذلك يستدعي دمج مبادئ التنمية ا١تستدامة يف السياسات كالربامج القطرية كتبليف 
الطاقة  توريث على قائمة برامج على تقـو أف ٬تب إتباعها الواجب ذلك أف اإلسًتاتيجية.  1ا٠تسارة يف ا١توارد البيئية

 أف ضركرة إىل يقود ما كىو األجياؿ السابقة؛ من مت توريثو ٦تا أحسن بقدرو  أك اليقدرة بنفس اي١تقًبلة األجياؿ إىل اإلنتاجية
إستجابة  )البيئية  للمتطلَّبات التنموية الربامج مظهرين، يتجسداف يف مراعاة على اإلستدامة كاإلستمرارية كصف ينطوم

اإلعتبارات للتوازف  على التنموية الربامج تنطوم بأف (السياسات اإلقتصادية ا١تصممة لضوابط ٪توذج التنمية ا١تستدامة
األجياؿ  اٟتالية  حاجات فيها تراعى ائية،نو ال زمنية فًتنة تغطِّي ْتيث التنمية برامج يف التواصل اإليكولوجي؛ كأ٫تية

 .2الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية يف التنمية عمليات معظم أغفلتو الذم ا٢تدؼ كىو كا١تستقبلية،
        إف ٖتقيق اإلستدامة يستدعي كصف منظومة التجارة كاإلنتاج على ٨تو يكوف كل سلوؾ فيها مستداـ، حيث أف 
التكامل بُت ا١تنظومات اإلقتصادية، البيولوجية كالبشرية، يتطلب إعتماد ٣تموعة من اإلسًتاتيجيات، اليت تنطوم جلها 

  E : economy, equity 3)ضمن اإلسًتاتيجية  ا١ترْتة، كاليت ٖتقق التواف بُت الدعم الثبلث اجملتمع كاإلقتصاد كالبيئة 

environment  )  3أك اسًتاتيجية P  : people, planet, profit   ٯتكن ايراد أىم ما تتضمنو اسًتاتيجيات التنمية  ،
 : ، فيما يليا١تستدامة

ىناؾ العديد من العيوب التصميمية يف اإلقتصاد العا١تي، كتركز ىذه الدراسة على أبرزىا  : تغيَت منظومة اإلنتاج - أ
كا١تتمثل يف أف الطبيعة دكرية يف حُت أف ٪توذج الصناعة القائم خطي، كيعد تغَت منظومة اإلنتاج إلكساهبا ٝتة الدكرية  

العمل على ترسيخ منظومة اإلنتاج الذكية اليت تبنتها ككالة تشجيع اٟتماية   )حملاكاة ا١تنظومة البيئة أحد اٟتلوؿ ا١تطركحة 
كعلى سبيل ا١تثاؿ فإف الصناعات ا١تسقبلية  (البيئة يف ا١تانيا كأحد التوجهات الرائدة للمحاكاة البيولوجية يف عملية اإلنتاج

ا١تتمثلة يف إعادة التدكير ٔتا يتوافق مع مبادئ اٟتفاظ على البيئة فضبل عن خلق فرص عمل جديدة ٔتا يساىم يف 
 .التخفيف من حدة البطالة

من خبلؿ الًتكيز على اٞتانب ا١تعريف كتقوًن :  إسًتاتيجية الًتبية البيئية كأحد متطلبات إرساء التنمية ا١تستدامة - ب
، إىل كجوب تبٍت الوكبلت التابعة لؤلمم ا١تتحدة 1972 من توصيات اعبلف ستوكهومل 96السلوؾ، كقد اشارت التوصية 

كالسيما اليونسكو مهمة كضع برنامج جامع لعدة فركع عملية للًتبية البيئية يف ا١تدرسة كخارجها، على أف يشمل ٚتيع 
مراحل التعليم، كأف يكوف موجو للجميع هبدؼ تعريفهم ٔتا ٯتكنهم النهوض بو من جهود بسطية كيف حدكد إمكاناهتم 

عملية تكوين للقيم " فالًتبية البيئة باعتبارىا نشاط إسًتاتيجي طويل ا١تدل، تنصرؼ إىل أهنا. إلدارة شؤكف البيئة كٛتايتها
كاإلٕتاىات كا١تهارات كا١تدركات البلزمة لفهم كتقدير العبلقات ا١تعقدة اليت تربط االنساف كحضارتو بالبيئة اليت ٭تيا فيها 

                                                           
 .  350- 349:  ص –، ص2009مصر،  – اإلسكندرية، مؤسسة شباب اٞتامعة، الطبعة األكىل، المستدامة التنمية ،العولمة : الوقائع اإلقتصاديةخبابة عبد اهلل، بوقرة رابح، -  1
 . 59 – 58:  ص -، ص2005 مصر،- القاىرة العربية، النهضة دار ، الطبعة األكىل،المعاصرة العالمية كالتحديات اإلستراتيجية بين المستدامة السياحية التنمية كفا، الباسط عبد-  2
 إسًتاتيجية التنمية ا١تستدامة يف مصر : ، كٯتكن فيما يلي إيراد أىم االسًتاتيجيات اٟتديثة يف البلداف العربية ىناؾ العديد من اإلسًتاتيجيات ا١تعتمدة ١تعاٞتة ٥تتلف قضايا التنمية ا١تستدامة

 – 2010يف اٞتزائر  ا٠تطة ا٠تماسية  ( 2015 – 2005) ، باإلضافة إىل االسًتاتيجية الوطنية ١تكافحة الفقر ...يف ا١تغرب ( 2015 )، اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية ا١تستدامة 2030
2014 .  
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كتوضح حتمية احملافظة على موارد البيئة كضركرة حسن إستغبل٢تا لصاٌف اإلنساف كحفاظا على حياتو الكرٯتة كرفع 
 . 1" مستويات معيشتو 

 
  تحقيق  التنمية المستدامة ضمن مسارقضايا  كتحديات :  المبحث الثاني

       التحوؿ ٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة، ىو مشركع البد من إلتفاؼ جهود العامل لتحقيقو، كإسقاط جوىر فلسفتو 
القائمة على فكرة كوكب كاحد كمستقبل مشًتؾ بعيدا عن تناقضات مصاٌف دكؿ ا١تركز كأماؿ دكؿ األطراؼ، كعليو فإنو 

باأل٫تية ٔتا كاف مناقشة ٥تتلف القضايا الكربل كالتحديات ا١تتعلقة بإمكانية إرساء ىذا النموذج التنموم البديل عن 
 سيتم ٗتصيص النقاش على مستول –النماذج التنموية التقليدية يف ظل سيادة النظاـ الرأٝتايل ضمن اإلقتصاد العا١تي 

أف النموذج التنموم ' إدكارد باربَت'حيث انقسمت تيارات األدب اإلقتصادم إىل إٕتاىُت، إذ يرل - اإلقتصاديات الريعية
الصناعي الرأٝتايل ٯتكن أف يكوف مستداـ إذا حقق توازنا دقيقا بُت األبعاد اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية؛ بيد أف تيار 

، قدـ دراسة تنتقد النظاـ الرأٝتايل، إذ أنو من خبلؿ دراسة  العبلقة بُت بركز 'مايكل ريد كليفت'نقدم بيئي بزعامة 
النظاـ الرأٝتايل العا١تي،  كتطوره كالتدىور البيئي العا١تي ا١تستمر، توصل إىل نتيجة مفادىا أف النظاـ الرأٝتايل كعلى الرغم 

من التحوالت العميقة اليت أحدثها يف السلوؾ اإلنساين ىو نظاـ غَت مستداـ، فاإلستدامة ال ٯتكن أف تتحقق يف ظل 
التدكيل الذم فرضو النظاـ الرأٝتايل على اإلنتاج كاإلستهبلؾ العا١تي، كما أف األ٪تاط التنموية اليت أفرزىا تطور النظاـ 

يف الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية ىي أ٪تاط -  مناقشة العو١تة كالنظاـ الرأٝتايل كنظاـ شركات ضمن عنصر منفصل- الرأٝتايل
يؤكد على أف النظاـ الرأٝتايل العا١تي ىو ٔتثابة قيد بنيوم ٭تد من السعي ' ريد كليفت'تنموية غَت مستدامة، بالتايل فإف  

إىل ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كاٟتجة يف ذلك أف النظاـ الرأٝتايل يقـو على مبدأ استنزاؼ ا١توارد الطبيعية كعلى مبدأ تطويع 
كضمن سياؽ إٗتاذ موقف كسط يتجاكز الطركحات ا١تتعلقة . 1البيئة كتوظيفها من أجل تعظيم األرباح كالعوائد ا١تالية

بنظريات اإلستدامة من قبل اإلقتصاديُت كالبيئيُت  اليت سبق عرضها، كٕتاكزا للصراع اإليديولوجي حوؿ النظاـ اإلقتصادم 
القادر على ٖتقيق الرفاه البشرم، فإنو سيتم مناقشة  ٖتديات إراساء التنمية ا١تستدامة، يف الدكؿ النامية كالريعية منها على 

 .كجو التحديد ضمن العناصر ا١توالية
 خصوصية القراءة على مستول اإلقتصاديات الريعية : ملف الطاقة  -3

، إىل أف العامل يواجو نوعُت من 2006        أشار تقرير كالة الطاقة الدكلية ا١تعنوف ا١تستقبل ا١تتوقع للطاقة العا١تية 
الضرر البيئي : أك٢تما، عدـ توفر إمدادات كافية كمأمونة من الطاقة بأسعار معقولة؛ كالثاين: التحديات يف ميداف الطاقة

، كبالتايل البد أف ييوجَّو تصميم السياسات على ا١تستول  الذم يتسبب بو إستهبلؾ كميات من الطاقة أكثر من البلـز

                                                           
 . 176: ص.2014 لبناف، – بَتكت العصرية، حسن مكتبة األكىل، الطبعة ،االقتصادية التنمية في دراسات سانية، الرٛتن عبد مصيطفى، اللطيف عبد-  1
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حيث أٚتعت سيناريوىات إسًتشادية للطلب . 1العا١تي كاحمللي إىل التوفيق بُت أىداؼ ٖتقيق أمن الطاقة، كٛتاية البيئة
أكبك، ككالة : على الطاقة خبلؿ الفًتة ا١تستقبلية جملموعة من ا١تؤسسات الدكلية ا١تتخصصة ذات البعد الدكيل، ىي

الطاقة الدكلية، ىيئة معلومات الطاقة األمريكية على إستمرار ا١تنحى ا١تتزايد للطلب على الطاقة، مع إحتفاظ مصادر 
كبالنظر إىل توقعات الفًتة القامة، فإف الدكؿ . الطاقة التقليدية كالنفط، كالغاز ٔتوقعها الرئيسي يف تلبية إحتياجات العامل

 : الريعية  ستقف  أماـ  ٚتلة من التحديات، لعل أ٫تها
 زيادة الطلب على الطاقة، كسيناريو تطوير طاقات غَت تقليدية؛ - أ

تغَت مشهد العرض يف السوؽ، من خبلؿ دخوؿ منتجُت كمصدرين جدد، كمدل تأثَت خطوط اإلمداد اٞتديدة  - ب
 على إقتصاديات الدكؿ الريعة؛

التأثَت على اإلحتياطي  )كتأثَتىا السليب على األ٫تية اإلسًتاتيجية  للنفط   (إهنيار أسعار النفط ) الصدمات النفطية  - ت
بسبب تراجع العوائد ا١تالية للنفط أك ما يعرؼ بالريع؛ من جهة أخرل فإف  (جراء تعطل حركة اإلستكشاؼ كالتنقيب

إقًتاف ضعف ٘تويل حركة اإلستكشاؼ كالتنقيب بعدـ إمتبلؾ الدكؿ الريعية للًتسانة التكنولوجية القادرة على تأكيد 
األ٫تية اإلسًتاتيجية لنفط ىذه الدكؿ من خبلؿ إرتفاع قيمة اإلحتياطي ا١تؤكد أك احملتمل يؤدم بصورة حتمية إىل طرح 

الذم يكوف بصورة  طوعية أك ٖتت كطئة الديوف، مثل  ما -  طابعو الشكلي- موضوع السيطرة علىب الثركة النفطية  
، بل إنو من الناحية ...مع اٞتزائر' اجيب كتوتاؿ'مع أنغوال، ك' شيفركف ككولف'مع نيجَتيا، ك' شل ككولف'فعلت 

الفعلي تلعب الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات دكرا حاٝتا يف ٖتديد مبلمح  الصناعة النفطية  اليت ٘تثل قاطرة التنمية يف 
 الدكؿ الريعية؛  

 باإلضافة إىل ما تقدـ ٯتكن إثارة مشكلة خضوع أسواؽ الطاقة ١تتغَتات تتحد خارج آليات السوؽ يف سياؽ  - ث
 .1الصراع الدكيل 

       بالتايل فإف الكفاءة اإلستخدامية للطاقات الناضبة أك التقليدية، كتعزيز نسبة مسا٫تة الطاقات ا١تتجددة يف تكوين 
ا١تزيج الطاقوم ١تواجهة الطلب ا١تتزايد، ال يعترب مدخبل إسًتاتيجيا ١تعاجة قضييت األمن الطاقوم كالتدىور البيئي الناتج 

عن إنبعاث الغازات الدفيئة فحسب، كلكن أيضا يعترب السيناريو األفضل  لتحقيق مساعي التنمية يف الدكؿ الريعية 
 . خصوصا

 ٖتدم ا١تتغَتات خارج السوؽ على مسار التنمية ا١تستدامة يف اإلقتصاديات الريعية: أكال
       بالنظر إىل خصوصية إقتصاديات الدكؿ الريعية تبعا ١تا سيتم التطرؽ لو يف الفصوؿ البلحقة فإف ٪توذج التنمية 
مرتبط يف ظاىره ْتركة أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية كيف باطنو ٔتشهد الصراع اٞتيوبوليتيكي الدكيل، كعليو سيتم 

ا١تزاكجة يف التحليل بُت ىذين النطاقُت، فأما األكؿ  فإف  مناقشتو ستكوف ديدف  العديد من ا١تواضع يف األطركحة، على 
أف يتم التطرؽ يف ىذا ا١تقاـ إىل العوامل ا١تؤثرة  يف إنتاج النفط باعتبارىا الصناعة احملورية ضمن ٪توذج التنمية  يف الدكؿ 
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الريعية، كال ٯتكن بعث التحوؿ يف ٪توذج التنمية القائم ٨تو ٪توذج التنمية ا١تستدامة ما مل يتم خلق التحوؿ يف ىذه 
الصناعة عرب ما تسميو الباحثة ٔتثلث التحوؿ من خبلؿ معاٞتة معضلة التبعية للصناعة النفطية كمواطن التنافر كالتناغم  
 .بُت اإلعتماد عليها كفلسفة اإلستدامة يف سياؽ مشهد العو١تة ٗتضَتىا، كمن مث بعث التنويع يف إطار ضوابط اإلستدامة

        إف كميات إنتاج النفط على مستول اإلقتصاديات الريعية، إ٪تا تتحكم فيها العديد من العوامل، ففي سياؽ ٪توذج 
التنمية التقليدم، ٧تد من بُت ىذه العوامل  مدل  تطور حركة االستكشاؼ كالتنقيب كبالتايل نسبة تطور االحتياطي    

إف تطور االحتياطي ٮتضع ١تستول التمويل كبالتايل إمكانية إرتباطة ٔتستويات ا١تديونية باإلضافة إىل التبعية التكنولوجية  )
٦تا يشكل مدخبل ٨تو التأثَت األجنيب بصورة غَت مباشرة على ٪توذج التنمية  كأداء السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية 

كألف اإلقتصاديات الريعية  الزلت يف طور  . (ضمن اإلقتصاديات الريعية  ا١تتسمة ٓتاصية اإلرتباط العضوم بقطاع النفط
البحث عن خارطة الطريق االنسب لتقليص آثار ىذه العوامل على مساعي التنمية فيها، فإف ٖتو٢تا ٨تو ٪توذج التنمية 
ا١تستدامة  يضعها ٖتت قيد عوامل جديدة  لعل أ٫تها العامل البيئي  الذم اعترب كعامل حاسم  ١تزيد من التبعية  اليت 

 .تتعمق  ٖتت لواء كونية ٪توذج التنمية ا١تستدامة
       كما أف ىناؾ تأثَت كبَت للعوامل السياسية  على مستول إنتاج الدكؿ، حيث ٘تارس  الدكؿ الكربل، كعلى رأسها  

 مثل ما ٭تصل على  – ضغوطا سياسية كإقتصادية لزيادة اإلنتاج من أجل خفض األسعار الواليات ا١تتحدة األمريكية
أك عرب فرض العقوبات، كاٟتصار على الدكؿ ا١تنتجة للنفط العراؽ كليبيا، فضبل عن -  مستول السعودية كالكويت 

٦تارسة الضوط السياسية كالعسكرية عن طريق حركات التمرد مثل ما ٭تدث يف السوداف،  كٕتدر اإلشارة أيضا إىل تأثَت 
سياسات الطاقة كالسياسات النفطية للدكؿ الكربل كخاصة الوالية ا١تتحدة األمريكية اليت تصمم على النحو الذم ٯتكنها 

من إستخداـ النفط سياسيا كاقتصاديا كعسكريا كإسًتاتيجيا كإعبلميا، مع تعطيل ىذه األبعاد على مستول الدكؿ 
كبالتايل فإف ىذه القراءة تقود إىل نتيجة مفادىا اف القول العا١تية . ا١تصدرة ليكوف ضمن بوتقة السلعة التجارية فقط

 .1الكربل ا١تؤثرة يف ٖتديد كرسم  السياسات النفطية للدكؿ ا١تنتجة ىي من تتحكم بقرار اإلنتاج
    بالتايل يتعُت معاٞتة ٖتدم اإلضطراب السياسي باعتباره من العوامل التمكينية لتحقيق التنمية ا١تستدامة، حيث زادت 

كاٞتدير  2015حدتو كتداعياتو يف البلداف العريب كخاصة تلك الريعية منها، إذ صنفت على أهنا األقل سبلما خبلؿ سنة 
باإلشارة إليو أف معظم بؤر اإلضطراب السياسي كالتوتر األمٍت كالصراع اٞتيوبوليتكي، تتمركز حوؿ ا٠تارطة اٞتغرافية لًتكز 

كىو ما يؤدم إىل زعزعة  (...نفط، غاز  )الثركات الطبعية كالسيما على مستول البلداف الريعية اليت ٘تتلك ثركات طاقوية 
 . عنصر السلم  كاإلستقرار الذم ٯتثل أحد البنود ا١تهمة يف أجندة ٖتقيق التنمية ا١تستدامة

   فالنفط ال يعترب سلعة  ٕتارية فقط، كإ٪تا لو دكر حاسم يف صياغة  السياسة كالعبلقات الدكلية، كذلك بإعتباره من 
أىم العوامل اٞتيواسًتاتيجية ا١تؤثرة، حيث أف السياسات الدكلية كالقول اإلسًتاتيجية  اٞتيوبولوتيكية العا١تية جعلت جل 
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أل٫تية سياستها ا٠تارجية كتوجهاهتا الدكلية تتمحور حوؿ النفط كا١تناطق النفطية، لذا تعمل الدكؿ الغربية على إعاقة 
 على مستول الدكؿ اإلستخداـ  اإلسًتاتيجي لو يف خدمة جوانب اٟتياة اإلقتصادية، السياسية، كاإلجتماعية كاألمنية

٦تا ٬تعل سياساهتا  اإلقتصادية يف مأزؽ  صعوبة  ٖتقيق األىداؼ بسبب  عدـ القدرة إىل  (الريعية  )ا١تنتجة كا١تصدرة 
إستيعاب سيناريوىات الصراع ا١تنصهر ضمن السياسات يف سياقها الدكيل بقيادة ا١تايسًتك ا١تتمثل يف الشركات ا١تتعددة 

اٞتنسيات كتوجهات السياسات اإلقتصادية  ضمن نطاؽ ٖتقيق التنمية ا١تنشودة على ا١تستول الوطٍت، من ناحية أخرل  
كتشَت الباحثة إىل . 1فإف النفط كسلعة مرتبط بسياسة الطاقة كالسياسة النفطية للغرب كٖتديدا الواليات ا١تتحدة األمريكية

يف األسواؽ -  النفط–أنو إذا كاف تصميم السياسة اإلقتصادية يف الدكؿ الريعية تابع ٟتركة ىذه السلعة اإلسًتاتيجية  
الدكلية فإف التحدم األعمق الذم تواجهو ىو األثر ا١تًتتب من السياسة الطاقوية اليت تعتمدىا الدكؿ الكربل ا١تستهلكة 

من جهة، كحركة ا١تضاربات الدكلية يف السوؽ النفطية تباعا لتوجهات الدكؿ ا١تستهلكة كما يًتتب على إقتصاديات 
 . الدكؿ ا١تنتجة كا١تصدرة

 ضمن مشهد السوؽ الطاقوية يف سياؽ التنمية ا١تستدامة -  كسب–ٖتدم التحوؿ : ثانيا
       إف التوجو العا١تي ٨تو الطاقات ا١تتجددة ٖتت كطأ ٚتلة من الدكافع ا١تتعلقة بأمن الطاقة، كٗتفيض إنبعاث غاز 
ثاين أكسيد الكربوف، كالسعي ٨تو تنويع مصادر الطاقة، باإلضافة إىل ٪تو أسواقها يف ظل الثورة التكنولوجية الصديقة 

للبيئة، كاٟتملة اإلعبلمية الغربية ا١تنبثقة عن السياسة الغربية ٕتاه الدكؿ ا١تصدرة للنفط فضبل عن مضي العديد من الدكؿ 
ضمن مسار التحوؿ إىل إستخداـ الطاقات النظيفة بسسب تزايد تكاليف التلوث البيئي كخاصة تلك اليت ٘تثل قول 

يشكل متغَتا   (2050 )تبٍت اإلٖتاد االكريب  تنفيذ ميثاؽ الطاقة النظيفة : على سبيل ا١تثاؿ-  ىامة للطلب على النفط 
تشكل رؤية مستقبلية لًتاجع القيمة اإلسًتاتيجية  اليت ٭تتلها -  أساسيا  كذك تاثَت بالغ االىيمة  يف سوؽ الطاقة العا١تية 

 ٕتمع ٥تتلف السناريوىات حوؿ مستقبل الطاقة عن تراجع األ٫تية اإلسًتاتيجية للنفط مع تزايد معدالت –النفط 
إستخداـ الطاقات ا١تتجددة، لكن ا١تقارنة بُت ا١تصدرين من الناحية اإلستخدامية كالتكاليف اإلقتصادية  تنبأ بأ٫تية النفط 

كمورد إسًتاتيجي، حيث ٯتكن أف تشكل الطاقات ا١تتجددة مزيج أمثل مع النفط، فيما يتعلق بأمن اإلمداد كالقضايا 
حيث أصبحث الطاقات ا١تتجددة تشكل نسبة ىامة  من ا١تزيج -  ا١ترتبطة بو كليس بديبل ٯتكن إحبللو بصورة  كلية
 : الطاقوم يف العامل، تبعا ١تا يوضحو الشكل ا١توايل

 
 
 
 

                                                           
   يف التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية   على مستول االقتصاد اٞتزائرم كأ٪توذج عن الدكؿ الريعية كذلك على مستول الفصل الرابع من ىذه   (دكر النفط ) سيتم معاٞتة دكر قطاع الطاقة

 .الدراسة
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 مسا٫تة الطاقات ا١تتجددة يف اإلمداد الطاقوم العا١تي : 3-2:  الشكل

 
Source :BP Statistical Review of World Energy,66

th 
edition, June 2017,P: 43. 

        سيكوف التأثَت اإلقتصادم يف البلداف الريعية نتيجة التحوؿ ٨تو الطاقات ا١تتجددة أكثر حدة خاصة يف حالة  
نظرا -  التكاثف مع باقي عوامل السوؽ كالعوامل خارج السوؽ ا١تسببة إلهنيار أسعار النفط خبلؿ السنوات األخَتة

إلعتمادىا شبو الكلي على اإليرادات النفط كالغاز، كقد قٌدـ تراجع أسعار النفط اإلشارة القوية اليت كردت إىل األسواؽ 
من إتفاقية تغَت ا١تناخ يف مؤ٘تر األطراؼ اٟتادم كالعشرية يف باريس، ٟتث البلداف الريعية على إطبلؽ تغيَتات عميقة 

كيف ىذا ا١تقاـ البد من اإلشارة إىل ٣تموع ا١تخاطر اليت تواجهها الدكؿ الريعية فالتوجو . 1إلعادة ا٢تيكلة كتنويع اإلقتصاد
٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة، يستدعي إٗتاذ الدكؿ الصناعية تدابَت تقليص إنبعاث الغازات الدفئية النإتة عن إستخداـ 

الطاقة التقليدية  كىو ما سيقود إىل تراجع الطلب على الطاقة التقليدية من قبل الدكؿ الصناعية، خاصة كأف األثر ا١تتزايد 
إلنبعاث ثاين أكسيد الكربوف على التوزاف البيئي، خلق تيارا ضاغطا على الدكؿ ذات  الوزف النسيب األكرب  ضمن سلة 
اإلستهبلؾ الطاقوم يف العامل، لئلستجابة إلتفاقية باريس حوؿ التغَت ا١تناخي، ما يشكل عامل حاسم يف رسم مشهد 

خاصة فيما يتعلق بالطابع اإللزامي ٢تذه اإلتفاقيةػ كتوجهها لفرض رسـو جديدة على إنتاج . السوؽ الدكيل للطاقة
كإستهبلؾ الطاقة القائمة على النفط، كبالتايل التأثَت على مشهد السوؽ العا١تية للطاقة كاإليرادات للبلداف ا١تصدرة 

للنفط، األمر الذم يستدعي أف تتكاثف جهود بلداف ا١ترفق األكؿ كالبلداف النامية ٨تو صياغة إسًتاتيجية للتنويع تقلل 

                                                           
 . 22: ، مرجع سابق ، ص2016تقرير ا١تنتدل العريب للبيئة التنمية - 1
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من اآلثار السلبية على البلداف النامية عموما كالبلداف الريعية على كجو التحديد، مع ٘تكُت ىذه األخَتة من اإلستفادة 
 .من ا١تكاسب ا١تمكن ٖتقيقها عرب إستخداـ ا١تزيج الطاقوم  ا١تتضمن إستخداـ الطاقات ا١تتجددة إىل جانب  النفط

         كما ٕتدر اإلشارة يف ىذا ا١تقاـ إىل توجهات الواليات ا١تتحدة األمريكة عن الًتاجع عن حضر تصدير  النفط 
ا٠تاـ كتأثَت ذيك على تفاعل قول العرض كالطلب على النفط كمن مث على أسعار ىذا ا١تورد اإلسًتاتيجي ذك الصلة 

 -      اٟتقيقة ال تعدك كوهنا سياسات توزيع الريع–ا١تباشرة بتصميم السياسات اإلقتصادية  للدكؿ الريعية 
        بناءا على ما تقدـ فإف ٣تمل السياسات العا١تية ذات األثر ا١تباشر أك غَت ا١تباشر على السوؽ العا١تي للطاقة 

سوؼ يؤثر على السياسات اإلقتصادية اليت تعتمدىا الدكؿ الريعية،  كاليت البد أف تستجيب لنموذج التنمية ا١تستدامة  
للتقليل من ا١تخاطر اليت تواجهها ىذه اإلقتصاديات، خاصة كأهنا تتبٌت خطة ذات تكاليف تأخَت يف التنفيذ فيا يتعلق 

 . بتنويع إقتصادياهتا
 ٖتدم التحوؿ ٨تو ٪تطي اإلنتاج كاإلستهبلؾ ا١تستدامُت:  ثالثا

       إعتمدت جل االسًتاتيجيات ا١تعتمدة للتحرؾ ٨تو مستقبل مستداـ على اٟتلوؿ التقنية ككفاءة الطاقة مثبل 
كالتحوؿ إىل إستغبلؿ مصادر الطاقة ا١تتجدة، يف حُت أف اإلسًتاتيجية األكثر أ٫تية رغم قلة الدراسات اليت إستهدفتها 

تتمثل يف تغيَت أساليب اإلستهبلؾ كاإلنتاج كأ٪تاط اٟتياة كاليت ٯتكن أف تكوف أقل إستهبلكا للطاقة من باقي 
 باإلنتاج يتعلَّق فيما ا١تستدامة اإلقتصادية النماذج ٖتديد صعوبةكيتجلي التحدم يف . 1اإلسًتاتيجيات ا١تهيمنة

، فالتحوؿ يف أ٪تاط اإلستهبلؾ السائدة يف سياؽ اإلستجابة لفلسفة التنمية ا١تستدامة، يتضمن عدـ ٗتطي كاإلستهبلؾ
ليس لنا إال أرض " اٟتدكد ا١تمكنة بيئيا للجيل اٟتايل كاألجياؿ ا١تستقبلية، كىو ما شكل مضموف تقرير ٞتنة بركنتدالند

كيرتبط اإلستهبلؾ،  كاإلنتاج غَت ا١تستدامُت بالتغَتات الدٯتغرافية القصول، كزيادة  معدالت التحضر كالنزكح ". كاحدة
سياسات دعم  )الريفي، كتغَت أ٪تاط اٟتياة كسياسات الدعم، حيث اف الدعم كالسيما على مستول البلداف الريعية 

ألسعار الطاقة اليت تعاين أصبل من  إ٩تفاض   (خاضعة ألىداؼ األجندة السياسية ٦تا يشوه كفاءة النظاـ اإلقتصادم
كفاءة إستخدامها كتأخر اإل٧تازات يف ٣تاؿ التحوؿ إىل الطاقات ا١تتجددة، كا١تياه كالغذاء أدل إىل سيادة سلوكيات 

إستهبلكية غَت رشيدة، كإستنفاد لرأس ا١تاؿ الطبيعي احملدكد، كتوزيع سيء للموارد، كىو ما عرقل تطوير ا٠تيارات 
 .1ا١تستدامة يف الطاقة كا١تياه 

 لؤلفراد مع ٖتقيق األساسػػية اٟتاجػػات تلبػػي التػػي كا٠تػػدمات السػػلع إسػػتعماؿ: " بأنػػو        يعرؼ اإلستهبلؾ ا١تستداـ
الطبيعية أم ٖتسُت كفاءة إستخداـ  ا١توارد استعماؿ يقلل ما كل إىل للحيػػاة، باإلضافة إىل اإلستجابة  نوعيػػة أحسػػن
 .2" ا١توارد

                                                           
 .555: ،  ص 2013اإلمارات العربية ا١تتحدة، - ، الطبعة األكىل، دار الكتاب اٞتامعي، العُتالطاقة كالبيئة كالتنمية٤تمد طالب السيد سليماف، طبلؿ نواؼ عامر، -  1
 ا١تنتدل  ،2030التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير ، كيف تحقق الدكؿ العربية أىداؼ التنمية المستدامة بحلوؿ سنة : تقرير ا١تنتدل العريب للبيئة التنمية ا١تستدامة، البيئة العربية- 1

 .10: ص ، AFAD ،2016العريب للبيئة كالتنمية ا١تستدامة 
2
 - CHANTAL Bonnet, Marché et Développement Durable un modèle gagnant, éditions Alpha, Alger, 2006, P : 73. 
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إطار قدرة  تنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية يفاإلنتقاؿ ٨تو اإلستهبلؾ كاإلنتاج ا١تستدامُت، على ٨تو يعزز اؿ       إف 
 من خبلؿ معاٞتة العبلقة بُت تدىور البيئة كالنمو اإلقتصادم يكوفة على مساندة ىذه التنمية، النظم اإليكولوجي

 ا١توارد كعمليات إستخداـكالفصل بينهما حيثما يقتضي األمر ذلك، عن طريق ٖتسُت مستول الكفاءة كاإلستدامة يف 
 .1كاٟتد من تدىور ا١توارد كمن التلوث كالنفايات (استنادان إىل هنج دكرة اٟتياة)اإلنتاج 

        كيرتبط بعث اإلستهبلؾ ا١تستداـ، باٞتانب الثقايف كاإلجتماعي السائد كالذم يتحكم يف التصورات البشرية حوؿ 
طبيعة اإلحتياجات ككيفية تلبيتها على النحو الذم ال يتخطى اٟتدكد ا١تمكنة بيئيا، كىذا ما ينقلنا مباشرة إىل معاٞتة 

 :   ٪تط اإلنتاج ا١تستداـ، كيعترب أحد ا١تداخل اإلسًتاتيجية لتحقيقو إدماج اإلعتبارات البيئية  من خبلؿ
 تقليص حجم ا١توارد ا١تستخدمة لتلبية حاجات اجملتمع من السلع كا٠تدمات؛ - أ

يسهم يف ٖتقيق  كا١تخلفات ا١تدخبلت حجم من يقلل ٨تو على اإلنتاجية كمعاٞتتها العملية إىل ا١تخرجات إعادة - ب
 قيمة مضافة؛

 .اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم، كإعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة ضمن العملية اإلنتاجية - ت
        كيقًتح برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة فيما يتعلق بكفاءة إستخداـ ا١توارد كاإلستهبلؾ كاإلنتاج ا١تستدامُت، اليت تعد 

 كاليت تؤثر أيضا على أىداؼ التغَت ا١تناخي، كالفقر كالقضاء على 2030ىدفا يف جدكؿ أعماؿ التنمية ا١تستدامة لعاـ 
 : 2اٞتوع كالنمو اإلقتصادم ا١تتواصل كالشامل كا١تستداـ على ثبلث ٣تاالت

دعم البلداف يف خلق بيئة سياسية مواتية لتشجيع كفاءة إستخداـ ا١توارد كاإلستهبلؾ كاإلنتاج :البيئية التمكينية - أ
 ا١تستدامُت كالتحوؿ إىل مسارات اإلقتصاد األخضر؛

تعزيز قدرة اٟتكومات كالشركات كغَتىا من اٞتهات على تبٍت ٦تارسات اإلستهبلؾ : القطاعاتوسبلسل اإلمدادات - ب
 كاإلنتاج ا١تستدامُت يف القطاعات الرئيسية يف ٚتيع سبلسل اإلمداد العا١تية؛

تعزيز قدرة البلداف كالشركات كاجملتمع ا١تدين كاألفراد ا١تستهلكُت على إٗتاذ خيارات : أ٪تاط اٟتياة كاإلستهبلؾ - ت
 . لئلستهبلؾ كأ٪تاط اٟتياة ا١تستدامة

 قضية الفقر كعدـ عدالة توزيع الدخل  -4
       الفقر ظاىرة مركبة كمعقدة، كذات أبعاد متعددة، اجتماعية، إقتصادية، سياسية، ثقافية، كبيئية، فعلى الرغم من 
تعدد الدراسات األكادٯتية اليت تناكلتها، كاالجتهاد يف تصميم أجندات مكافحتها، إال أنو ال يوجد إٚتاع حوؿ ماىية 

ىذه الظاىرة، كىو ما يفتح اجملاؿ لعرض أىم ما جادت بو األدبيات اإلقتصادية حوؿ ظاىرة الفقر كذلك يف إطار 
البحث عن فهم كمعاٞتة أفضل ٢تذه الظاىرة، من خبلؿ ٣تموع االسًتاتيجيات كالسياسات اليت تستهدؼ اٟتد أك 

 . اإلقبلؿ منها

                                                           
البيئة كالتنمية، الدكر االستثنائية  الثانية عشر  جمللس االدارة  : ،  ا١تنتدل البيئي الوزارم العا١تيحوؿ  القضايا الناشئة يف ٣تاؿ السياسة العامةاإلقتصاد األخضربرنامج االأـ ا١تتحدة  للبيئة،  -  1

 .18: ، ص2012نَتكيب ، 
 . 40: ،  ص ( UNEP ) 2016 للبيئة، ا١تتحدة األمم برنامج  ،2015التقرير السنوم لعاـ - 2
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 تعريف الفقر  -2-1
        يعترب الفقر من التحديات األساسية أماـ مسعى ٖتقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة، خاصة على مستول الدكؿ 

، بسب أكضاع اإلضطراب السياسي كعدـ اإلستقرار األمٍت،  كضعف 2010اليت تشهد تطور معدالتو منذ سنة  الدكؿ
: " كقد عٌرؼ البنك الدكيل الفقر على أنو. شبكات األمن اإلجتماعي كعدـ القدرة أك ضعف كتَتة خلق فرص عمل

كعرفو أيضا  بصورة أكثر تفصيل يف التقرير الصادر ٖتت .  1"عدـ القدرة على ٖتقيق اٟتد األدىن من مستول ا١تعيشة
، حيث سعى إىل التوسع يف فهم الفقر كأسبابو كالبحث يف سبل )2001/ 2000) ' شن ا٢تجـو على الفقر' عنواف 

حالة من اٟترماف اإلنساين الشديد تتعلق بالفرص اإلقتصادية، التعليم، الصحة، كالتغذية، باإلضافة  : "معاٞتتو، على أنو 
كبالتايل فإف الفقر ال يشمل فقط ا٩تفاض الدخل كاإلستهبلؾ، بل إف األمر يتعلق . 2"إىل نقص األمن كاٟتقوؽ السياسية

بضعف اإل٧تازات يف ٣تاؿ التعليم كالصحة، كالتغذية، كغَتىا من ٣تاالت التنمية البشرية، فضبل عن عدـ القدرة على 
حالة أفراد أك ٣تموعة : " أما اجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي اٞتزائرم  فقد عرَّؼ الفقر على أنو. 'أصوات الفقراء' التعبَت 

من األفراد تعاين من نقص يف ا١توارد ا١تتاحة كا١تتوفرة، كتراجعا يف ا١تكانة اإلجتماعية، كهتميشا كإقصاء من ٪تط اٟتياة 
فغياب اك انكار  تلبية اإلحتياجات األساسية لبلفراد ٬تعلهم ضمن دائرة الفقر ا١تطلق، اما عدـ ا١تساكاة  .3"ماديا كثقافيا

يف تلبية اإلحتياجات األساسية كا١توارد األخرل فهو ٬تسد مضموف الفقر النسيب، كبصورة عامة الفقراء ىم األكثر عرضة 
لآلثار ا١تًتتبة عن التلوث جراء  األ٪تاط اإلستهبلكية السائدة، كعلى قدر األ٫تية اليت تتمتع هبا قضية معاٞتة الفقر كاٟتد 
منو لتحقيق التقدـ إزاء إرساء التنمية ا١تستدامة فإنو يصبح أكثر تعقيدا يف ظل غياب تأمُت  األساس اإلجتماعي للعو١تة 

لتعزبز القدرة على العمل على نطاؽ عا١تي للقضاء على الفقر كاٞتوع كتقاسم موارد الطبيعة على ٨تو أكثر إنصافا 
كإستدامة خاصة يف ظل اإللتفاؼ حوؿ أ٫تية خفض معدالت إستخداـ الطاقة، كمن جهة أخرل فإف معاٞتة قضية الفقر 

ذلك أف ىناؾ تيار قوم يقوده علماء البيئة  -  إستهداؼ النمو ا١تستداـ –تستدعي سياسات تستجيب للتنمية ا١تستدامة 
يثَت قلقا ٕتاه تلبية مطالب السكاف األكثر فقرا لتحسُت معيشتهم ٦تا سيسهم يف زيادة معدالت اإلستهبلؾ غَت 

 .1ا١تستداـ
تراجع مستول الدخل عن ا١تستول ا١تبلئم الذم   )إنطبلقا من ٣تموع التعاريف ا١تقدمة فإنو يتضح جليا أف إ٩تفاض     

٦تا يغذم حلقة ... يكفل العيش الكرًن يؤثر على متغَتات ىامة ضمن معادلة التنمية اإلقتصادية  كالتعليم كالصحة
كسوء توزيع الدخل، أك عدـ العدالة يف توزيعو،  كاليت ٘تثل  أحد أىم األسباب يف إنتاج الفقر    (مفرغة لتوسع بؤر الفقر

                                                           
 .102: ص، 2013 األردف،– الطبعة األكىل، دار اٟتامد للنشركالتوزيع، عماف ،ضاءات في التنمية البشرية كقياس دليل الفقر الدكليإسن عبد الرزاؽ حسن، -   1
 . 2001 مصر، –، مركز األىراـ للًتٚتة  كالنشر، القاىرة 2001- 2000البنك الدكيل، تقرير عن التنمية يف العامل  للفًتة -   2

3
 -Conseil National économique et social, la maitrise de la globalisation: une nécessité pour les plus faibles,  session 

plénière, mai 2001, P107. 
1
- Tom Bigg , Survival for a Small Planet : The Sustainable Development Agenda, First published  Earthscan in the 

UK and USA , 2004, P - P :215  - 219 
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كتوسع دائرتو،  فالتوزيع غَت العادؿ للدخل يؤدم إىل إستخداـ غَت كاؼ للموارد ا١تتاحة، كبالتايل فإف إعادة التوزيع عرب 
ما ىو معتمد من سياسات إقتصادية، ال يكوف فقط لتحقيق متطلبات اجتماعية، كلكن ىو مطلب أساسي لئلستقرار 

كاألمن اإلقتصادم، بل إف ربط التحليل بفلسفة التنمية ا١تستدامة ٬تعل تقليص دائرة الفقر مرتكز إسًتاتيجي لتحقيق 
ذلك أف الفقر كتدىور البيئة يسَتاف يف حلقة مفرغة ثنائية اإلٕتاه فالفقر يدفع السكاف إىل إستنزاؼ . التوازف اإليكولوجي

مواردىم الطبيعية لتوفَت دخل إضايف يساعد على تلبية اإلحتياجات األساسية، كما تلجأ اٟتكومة إىل اإلستدانة لتفيذ 
مشاريع إقتصادية لتوليد دخل يرفع من مستول الدخل القومي اإلٚتايل، دكف إدماج اإلعتبارات البيئية، ٦تا يؤدم إىل 

اإلضرار بالصحة العامة، كيقلل من إنتاجية العمل كينتج عن ذلك ٗتفيض بدرجة أكرب يف مستول الدخل القومي 
اإلٚتايل  ككمحصلة لذلك زيادة معدالت الفقر، كزيادة الضغط على البيئة كمواردىا، زيادة التدىور، كمن ناحية أخرل 
فإف تدىور البيئة يعٍت تعرض الفقراء للخطر، ذلك أف الفقراء من أشد ا١تتأثرين بتدىور البيئة سواء كاف سببو سلوكيات 

 .1ك٦تارسات الفقراء أك السياسات اإلقتصادية الدكلية، أك ا١تؤسسات الكربل 
 أسباب ظاىرة الفقر كتباين مداخل التصدم لها عبر اإلقتصاديات  -2-1-1

ما ٬تعل أسباهبا ...         تعد ظاىرة الفقر ٤تصلة  جملموعة من العوامل اإلقتصادية، كاإلجتماعية كالسياسة كالثقافية 
كمداخل التصدم ٢تا، أك اإلقبلؿ منها تتباين بُت ٥تتلف اإلقتصاديات ا١تتقدمة كالنامية، كتزداد خصوصيتها عند البحث 

يف أسباهبا كسبل عبلجها يف اإلقتصاديات الريعية، كٯتكن فيما يلي التطرؽ ألىم االسباب ا١تؤدية بتكاثفها إىل ظهور 
 .كتوسع بؤر الفقر

يعترب إرتفاع معدالت البطالة جراء حالة اإلختبلؿ يف سوؽ العمل من األسباب : األسباب اإلقتصادية لظاىرة الفقر: أكال
الرئيسية اليت تؤدم إىل زيادة معدؿ الفقر، كما سا٫تت السياسات اإلقتصادية ا١تصممة يف إطار برامج التعديل ا٢تيكلي 

برامج ال تنطلق من رؤل  )كالتوجو ٨تو ا٠تصخصة، كبرامج اإلصبلح اإلقتصادم، ٖتت كصاية  مؤسسات بريتوف ككدز 
إىل إتساع حدة مشكلة الفقر من خبلؿ إ٩تفاض الطلب على العمل، فضبل عن مسا٫تة   (كاٟتاجات الداخلية للبلد

األزمات الدكرية للنظاـ الرأٝتايل يف توسع مشكلة البطالة كبالتايل اتساع دائرة الفقر، كما أف التبعية يف ٣تاؿ التكنولوجيا 
تؤدم إىل إستَتاد تكنولوجيا كثيفة رأس ا١تاؿ كغَت مبلئمة للبنية اإلقتصادية كاإلجتماعية لئلقتصاديات ا١تستوردة، حيث 

 .عادة ما تؤدم التكنولوجيا ا١تستوردة  كثيفة رأس ا١تاؿ  إىل خفض فرص العمل ا١تتاحة
النفط، تؤدم تقلبات أسعار ىذا األخَت يف األسواؽ :        كيف اإلقتصاديات الريعية ا١تعتمدة على ا١توارد الطبيعية، مثل

إىل تراجع دكر الدكلة يف الشأف اإلجتماعي،  كىو ما ٯتثل  (الصدمات )الدكلية، كخاصة خبلؿ فًتات اإل٩تفاض اٟتاد 
 .  1هتديدا حقيقيا للفئات ا٢تشة 

                                                           
  –91: ، ص 2010األردف، - ، الطبعة األكىل، دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع، عمافمقدمة في اقتصاديات البيئةنوزاد عبد الرٛتن ا٢تييت، حسن إبراىيم ا١تهندم، عيسى ٚتعة ابراىيم، -  1

94.  
 .36:  ص مصر،–، الطبعة األكىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية النظم اإلجتماعية كاإلقتصادية كآثارىا السياسة على المجتمع العربي كساـ دركيش مصطفى السعراف، - 1
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       كما أف سوء توزيع الدخل كالذم يعترب مشكلة مشًتكة بُت ٥تتلف اإلقتصاديات ا١تتقدمة كالنامية، ٯتثل أحد  
أسباب الفقر كزيادة الفجوة بُت الفقراء كاألغنياء، حيث أهنا مشكلة نإتة عن ٣تموع النظريات اليت يقـو عليها النظاـ 

الرأٝتايل، بل أهنا تكوف أكثر عمقا كتعقيدا على مستول اإلقتصاديات النامية عموما كالريعية بصورة خاصة، ككمثاؿ على 
ذلك، ٯتكن إستقراؤىا من خبلؿ ما قدمو ساٯتوف كوزنتس فيما يتعلق بالعبلقة بُت النمو اإلقتصادم كسوء توزيع الدخل 

 ا١تقلوب، إذ مل تتوفر بيانات كاقعية تؤيد فرضيتو يف إمكانية القضاء (u )حيث إعترب أف ىذه العبلقة تأخذ شكل حرؼ 
 .  على الفقر من خبلؿ معدالت النمو اإلقتصاد ا١ترتفعة

فتأثَت . إستيعاب ظاىرة الفقر:        فمعدالت النمو ا١ترتفعة كا١تتسارعة غَت كافية لتحقيق اإلستقرار اإلجتماعي، مثل
النمو يعتمد على ٪تطو، ليس القطاعي فقط، بل اٞتغرايف أيضا، ككذلك على التوازف األخبلقي كالتغَتات ا١تؤسسية 

ا١تصاحبة لو، كىي ٕتسد أبرز القضايا ا١تستبعدة عن ٪توذج النمو يف اإلقتصاديات الريعية،  األمر الذم يعيق إمكانية 
 .1(عوائد الريع  )إعادة توزيع الدخل لصاٌف السلطة أك النخبة ا١تسؤكلة عن توليد النمو 

        باإلضافة إىل ذلك ٯتكن اإلشارة إىل فشل أسلوب التنمية الكبلسيكي القائم على الًتاكم الرأٝتايل  يف عبلج 
الفقر بسبب عدـ الرشد اإلقتصادم، كتوسع دائرة الفساد للطبقات أك الفئة ا١تستحوذة على رأس ا١تاؿ، يف حيث تنتشر 

 كما يعترب تذبذب  . لدل الفئات ا٢تشة، السيما على مستول اإلقتصاديات الريعيةCulture of Povertyثقافة الفقر 
كإ٩تفاض معدؿ النمو اإلقتصادم جراء عدـ اإلستخداـ الرشيد للموارد ا١تتاحة، بالتزامن مع إرتفاع معدؿ التضخم  

كأحد السمات اللصيقة باإلقتصاديات الريعية تبعا ١تا سيتم التفصيل فيو يف الفصوؿ ا١توالية، أحد األسباب ا١تؤدية إىل 
تراجع مستول ا١تعيشة كإنتشار الفقر، كما أف الديوف ا٠تارجية، كعدـ إستدامتها تؤدم إىل تغذية اٟتلقة ا١تفرغة للفقر 

من جهة أخرل ٕتدر اإلشارة إىل تراجع ا٢تياكل اإلنتاجية كعدـ تطوير . جراء إستنزافها ٞتزء مهم من دخوؿ الدكؿ ا١تدينة
العبلقات التشابكية بُت القطاعات اإلقتصادية اإلسًتاتيجية، كتراجع دكر القطاع العاـ عموما، كخاصة خبلؿ مرحلة 

من ناحية أخرل فإف عدـ استجابة السياسات اإلقتصادية ا١تصممة ١تقتضيات العدالة اإلقتصادية . الصدمات النفطية
كما أف   (بإعتبار النظاـ الريعي نظاـ فئوم كىو ما سيتم شرحو الحقا )كاإلجتماعية، كتوجيهها ٠تدمة مصاٌف فئة معينة 

السياسات اإلقتصادية العا١تية  ا١تعتمدة من قبل ا١تنظمات الدكلية، السيما البنك الدكيل كصندكؽ النقد الدكيل كا١تتمحورة 
حوؿ ا٠تصخصة كٖترير التجارة كاألسعار، كرفع الدعم عن السلع كا٠تدمات، كذلك عدـ رشادة السياسات اإلقتصادية 
على مستول العامل لعدـ مراعاة توازم الكتلة النقدية، كالكتلة اإلنتاجية  كإستفحاؿ ظاىرة الركود التضخمي، أيضا األثر 
السليب للسياسات اإلقتصادية إلفقار اٞتار، كل ذلك أدل إىل تغذية كإستمرار، كإنتشار بؤر الفقر، كزيادة معاناة الفئات 

 :1باإلضافة  إىل ٣تموعة أخرل من األسباب اإلقتصادية ا١تؤدية إىل مزيد من الفقر، كمن بينها .ا٢تشة لتزداد فقرا 

                                                           
 .147:  ص بربرة ا٧تهاـ، مرجع سابق،-  1
، دكف طبعة، دار التعليم  البيئي، التنمية المستدامةالتلوثمشاكل الفقر، :  التنمية اإلقتصادية كمشكبلتهاٛتد الفيل، سحر عبد الرؤكؼ القفاش، أ أسامةد رمضاف نعمة اهلل، أحم-  1

  (بتصرؼ الباحثة  )  . 60- 52:  ص–، ص 2015مصر، - اإلسكندريةاٞتامعي،  
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التوزيع غَت العادؿ للدخل كالناتج احمللي اإلٚتايل، كالتدىور البيئي اٟتاد، مثل، اآلثار السلبية للتغَتات ا١تناخية إذ  - أ
 أثبتت الدراسات  أف العبلقة بُت الفقر كالبيئة، ىي عبلقة مزدكجة االٕتاه؛

 تدىور شركط التجارة  ا٠تارجية، كتوجيهها ٠تدمة مصاٌف الدكؿ الغنية؛ - ب
الدكر السليب كا١تتنامي للشركات متعددة اٞتنسيات، كما أف فلسفة الليربالية اٞتديدة اليت تعتمدىا ا١تنظمات الدكلية   - ت

 تعترب أحد أساب إتساع فجوة البلمساكاة كإعادة إنتاج الفقر؛
ضعف مناخ اإلستثمار، كبالتايل ا٩تفاض تطور معدؿ اإلستثمارات احمللية كاألجنبية، باإلضافة  تشوه خارطة توزعها  - ث

 .   على مستول الدكلة الواحدة لصاٌف مناطق اإلستقطاب
ىناؾ العديد من األسباب اإلجتماعية ا١تؤدية إىل ظهور كتوسع دائرة الفقر : األسباب اإلجتماعية لظاىرة الفقر: ثانيا
 : أ٫تها

إشكالية اإلنفجار السكاين، اليت ٘تثل أحد العوامل اليت تغذم الفقر، جراء الضغط على ا١توارد كالبيئة، ٦تا يؤثر سلبا  - أ
 على مستول كنوعية اٟتياة، خاصة إذا تركزت الزيادة على مستول الفئة الفقَتة؛

تدىور كتراجع حجم ا٠تدمات السياسة ا١تقدمة ألفراد اجملتمع، كالرعاية الصحية كالتعليم، كبعث فرص العمل، أم  - ب
 تراجع معدؿ اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم؛

تفشيالفساد السياسي كا١تايل، كاإلدارم، كتغذية حلقاتو بطبيعة اٟتكم الفئوم الذم يزاكج بُت اإلستبداد اإلقتصادم  - ت
 كاإلستبداد السياسي على مستول اإلقتصاديات الريعية؛

 .سيادة ثقافة الريع كإقًتاهنا بانتشار ثقافة الفقر - ث
تعترب الصراعات كاٟتركب اإلقليمية كاحمللية، كعدـ االستقرار األمٍت كالسياسي، كاٟترب : األسباب السياسية كاألمنية: ثالثا

 (...اٟترب على ليبيا العراؽ )بالوكالة من قبل الدكؿ الصناعية ٖتت غطاء الشرعية إلستنزاؼ كتسخَت الثركات لصاٟتها 
أحد العوامل ا١تهمة يف تفاقم حدة الفقر كتوسع بؤره عرب تدين أكضاع التنمية البشرية، كاآلثار السلبية النإتة عن عدـ 

القدرة على توفَت اٟتاجات اإلنسانية، خاصة لتلك الفئة من البلجئُت كما ثتار نقطة ىامة ضمن ىذا السياؽ، كىي عدـ 
ٖتمل الدكؿ الصناعية الكربل ١تسؤكلية آثار التدىور البيئي ا١تتسببة فيو على مستول التنمية البشرية يف الدكؿ الفقَتة 

كعدـ العمل اٞتاد يف إطار مشركع الشراكة العا١تية للتنمية ا١تستدامة على إعادة رسم خارطة تتسم بعدالة توزيع 
إلستخداـ ا١توارد كالثركات، على الرغم من العمل على تقدًن مساعدات دكلية للدكؿ الفقَتة  إال أف ىذه ا١تساعدات تقع 

ٖتت طائلة قيدم خدمة مصاٌف الدكؿ الغنية من جهة، كغياب اإلدارة الرشيدة ٢تا من خبلؿ إ٨تراؼ ٗتصيصها عن 
 .أىداؼ ٗتفيض  معدالت الفقر

       فضبل عما ٗتلفو العقوبات اإلقتصادية ا١تفركضة من قبل الدكؿ الصناعية الكربل، كسناريوىات التأثَت على الدكؿ 
إهنيار أسعار  )عرب عوامل خارج ميكانيـز السوؽ ٦تا سبب صدمات  (...النفط كالغاز )اليت تًتكز هبا ا١توارد اإلسًتاتيجية 

إختبلؿ )تعرقل ٖتقيق السياسات اإلقتصادية ا١تصممة  لؤلىداؼ ا١تسطرة، حيث ٭تدث إرباؾ على ا١تدل القصَت  (النفط
 .  يؤدم إىل التأثَت على أكضاع التنمية البشرية على ا١تدل البعيد (ماكرك إقتصادم
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، كألف  القضاء 2015         إعترب اٟتد من الفقر، كعدـ التعرض لو، ىدفاف أساسياف ضمن خطة التنمية ١تا بعد عاـ 
على الفقر ا١تدقع ال يعٍت  ٣ترد ا٠تركج من دكامة الفقر، بل اإلستمرار يف البقاء  يف مأمن منو، كذلك من خبلؿ ٖتصُت 

 مظاىره إف حيث مستداـ، رزؽ ١تصدر ضمانا كا١توارد الدخل إىل اإلفتقار ٣ترد من أكثر الفقر إف- التنمية البشرية 
 اإلجتماعي كالتمييز األساسية، ا٠تدمات من كغَته التعليم على اٟتصوؿ إمكانية كضآلة التغذية، كسوء اٞتوع تشمل

 ْتيث جامعا اإلقتصادم النمو يكوف أف يتعُت لذا،. القرارات إٗتاذ يف ا١تشاركة عدـ على عبلكة اجملتمع، من كاإلستبعاد
  من ا١تخاطر كأحد األطر األكثر توسعا  ١تفهـو األمن ...-التكافؤ كجود على كيشجع ا١تستدامة الوظائف يوفر

 .البشرم
 ٖتصيل التعليم على كقدرهتم األفراد، خيارات فقط بتوسيع يقاس ال البشرية التنمية ٨تو اٟتقيقي        كما أف التقٌدـ

 الظركؼ كتوفَت ٖتصُت اإل٧تازات يف ىو إ٪تا. باألماف كالشعور مستول مقبوؿ، يف كالعيش اٞتيد، الصحي ككضعهم
تؤثر على تواصل  أف ٯتكن اليت ا١تخاطر غَت تقصي من ناقصة التقٌدـ حصيلة كتبقى. البشرية إلستمرار التنمية ا١تؤازرة

التأمُت  ذلك يف ٔتا ٢تا كالتصٌدم ا١تادية التعٌرض للمخاطر لوصف عادة ا١تخاطر مفهـو كيستخدـ. اإل٧تازات كتقييمها
 .كا١تداخيل عرب ٖتقيق ٪تو مستداـ األصوؿ كتنويع الصدمات ضد

        فالنمو اإلقتصادم ا١تستمر كالقابل لئلستمرار أك ا١تستداـ كالذم سيتم التطرؽ ١تفهومو بالتفصيل من خبلؿ 
العناصر البلحقة من الدراسة يعد ٔتثابة الركيزة األساسية كا٢تدؼ اإلسًتاتيجي للسياسات اإلقتصادية ا١تتعلقة بتجسد 

اإلنفتاح على التجارة : خطة خفض الفقر كٖتسُت مصَت الفقراء، كما أف ٣تموع السياسات اإلقتصادية ا١تصممة، مثل
ككجود نظاـ مايل جيد كحكم  (إعتداؿ العجز ا١تايل كعدـ إرتفاع التضخم )الدكلية كالسياسات النقدية كا١تالية السليمة 

راشد تفضي بقوة إىل النمو اإلقتصادم، دكف إغفاؿ أف ا١تساعدات ٯتكن أف تعزز النمو، إذا كانت تلك السياسات 
ا١تشار إليها قائمة، كما أنو للصدمات كالتصدعات لئلقتصاد الكلي،  كالعوامل اٞتغرافية آثارىا الواضحة على النمو  

كٖتتل العوامل ا١تؤسسية ىي األخرل أ٫تية بالغة يف ٖتقيق النمو اإلقتصادم القابل لئلستمرار، من خبلؿ  قياـ حكم قول 
قائم على القانوف كعدـ كجود فساد، عن طريق توفَت بيئة عادلة  ٯتكن  فيها للشركات كاألسر أف تستثمر كتنمو، كىو ما 

يوضح أ٫تية توفر أركاف اٟتكم الراشد كٕتسد فلسفتة لضماف الصياغة ا١تثلى للسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية 
كخفض حدة الصراع بُت ا١تصاٌف ا١تتنافسة ٔتا ٬تعل التعايف من الصدمات أسرع، باإلضافة  إىل ما مت اإلشارة اليو من 

ىناؾ عامل آخر جد مهم، كىو إذا ما كاف  النمو مصحوبا  بًتدم  (النمو ا١تستداـ)عوامل ٖتدد قابلية النمو لئلستمرار 
بيئي أـ ال حيث أف ٖتقيق جودة البيئة ككفاءة إستخداـ ا١توارد، كخاصة على ا١تدل الطويل، يعمل على تعزيز اإلستثمار 

كالًتاكم كالنمو، كٯتكن من خبللو أف ٭تدث التناغم بُت النمو السريع كٛتاية البيئة، ألف اإلضافات اٞتديدة إىل القدرة 
 . 1الصناعية ٯتكن أف تستفيد من التكنولوجيات األنظف، كأف تعجل بالتخلي عن التكنولوجيات عالية التلوث

        بناءا على ما تقدـ فإف النمو اإلقتصادم ا١تستمر كالقابل لئلستمرار يعترب ٔتا ال يدع ٣تاال للشك ا١تدخل 
اإلسًتاتيجي لئلقبلؿ من الفقر، كٖتصُت اإل٧تازات ا١تتعلقة بذلك، من خبلؿ اٟتفاظ على األصوؿ اليت ٯتلكها الفقراء 

                                                           
 .2001مصر،  -  ، مركز األىراـ للًتٚتة ك النشر، القاىرة2001/ 2000، تقرير عن التنمية  يف العامل  شن ىجـو على الفقرالبنك  الدكيل،  -   1
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كتنويع الدخوؿ، إال أف األمر ال يتوقف عند سرياف قاعدة العبلقة العامة بُت النمو اإلقتصادم كاإلقبلؿ من الفقر     
حيث أنو ٯتكن أف ٭تدث تفاكت كبَت يف ٗتفيض أعداد الفقراء  بالنسبة لنفس ا١تعدؿ من النمو كيعود السبب يف ذلك 

كعلى أكجو عدـ  (الدخل اإلضايف ا١تتولد عن النمو داخل البلد )إىل الكيفية اليت يتغَت هبا توزيع الدخل تبعا للنمو 
ا١تساكاة األكلية يف الدخل كاألصوؿ، كيف إمكانية الوصوؿ إىل الفرص ا١تتاحة اليت تسمح للفقراء من اإلستفادة من 

 عرب عدة أعماؿ كاف أبرزىا مسا٫تة طوِّر  يف ىذا السياؽ منهج لقياس ما يعرؼ بالنمو احملايب للفقراء- مكاسب النمو
  ( - .2006) ، سوف ككاكواين  (2004) ، سوف  (2001)، رافاليوف كشن (2000 )كل من كاكواين كبرنيا 

 تشَت إىل السياسات 2003       إنطبلقا ٦تا تقدـ فإف أحد الدراسات ا٢تامة الصادرة عن معهد التخطيط العريب سنة 
اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تطلوبة بأخذ بعُت اإلعتبار مدل إستمرارية النمو لئلقبلؿ من الفقر بناءا على دراسة إستهدفت 

٣تموعة من الدكؿ العربية، حيث مت تقسيمها إىل السياسات الداعمة للنمو اإلقتصادم كالسياسات ا١تتعلقة بتوزيع 
الدخل، أما السياسات الداعمة للنمو اإلقتصادم فتنصرؼ إىل ٣تموع السياسات اليت هتدؼ إىل زيادة معدؿ ٪تو متوسط 
اإلنفاؽ للفرد يف اجملتمع، مع بقاء حالة توزيع اإلنفاؽ على ما ىي عليو كىي تشمل إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية  

كذلك يف حدكد معطيات إمكانيات الدكلة  ا١تستهدفة  (...السياسات ا١تالية كالنقدية كاإلستثمارية كسياسة سعر الصرؼ)
كعلى اٞتانب اآلخر، فإف . كا١تدل الزمٍت ا١تسطر لتحقيق ىدؼ اإلقبلؿ من الفقر عرب دعم النمو اإلقتصادم  اٟتقيقي

سياسات  )تىغَتُّ مكونات الفقر عرب الزمن أكضح أف كل أنواع السياسات اليت هتدؼ إىل ٖتسُت حالة توزيع الدخل 
مع اٟتفاظ على معدالت النمو احملققة ستؤدم إىل   (ٖتسُت توزيع اإلنفاؽ اإلستهبلكي بُت األسر كالشرائح اإلجتماعية 

: اإلقبلؿ من الفقر، كتتعلق أىم ٤تاكر السياسات التوزيعة بالعوامل ا٢تيكلية، كتتمثل أىم أنواع السياسات التوزيعية يف
سياسات التشغيل يف القطاع العاـ، كسياسات التحويبلت النقدية كالعينية، سياسات اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم 
السياسات السعرية ا١تبلئمة، كشبكات األماف اإلجتماعي، سياسات اإلئتماف ا١تتعلقة ٔتنح القركض الصغَتة ا١تتناىية 

 ا١تطركحة ا١تشاريع أىم بُت من الفقراء ٗتفيض إسًتاتيجية كثيقة مشركع كقد جاء. 1الصغر سياسات الصبلح الزراعي
 الفقر نسبة من خبلؿ  خفض لؤللفية الثمانية األىداؼ من األكؿ ا٢تدؼ كذلك يف سبيل ٖتقيق الفقر، ١تكافحة ظاىرة

 بإعداد الوثيقة ىذه كتيعٌت. 2015 – 1990 ضمن الفًتة  النصف إىل اليـو يف كأحد دكالر عن دخلهم يقل الذين للناس
 القياـ على تركز كىي الفقر ظاىرة ما ٮتص يف العامة السياسات توجيو يف لتساعدىا البلداف من قبل تنجز خريطة
كما تركز  ا١تدين، اجملتمع كفئات احمللية اجملتمعات أيضا كلكن كاٞتهات ا١تا٨تة، اٟتكومات فقط تشمل ال مشاركة بأعماؿ

 كتتلخص كا٠تضوع للمساءلة الشفافية على كالتأكيد األجل كطويل كلي ٔتنظور كاألخذ الفقراء، تفيد اليت على النتائج

                                                           
ا١تعهد العريب للتخطيط بالكويت، جسر التنمية، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية يف النمو المحابي للفقراءعلي عبد القادر علي، :  اينظر توصيف قياس النمو احملايب للفقراء  ضمن الدراسة ،

 . ، السنة الثامنة2009نيساف / الدكؿ العربية، العدد الثاين كالثمانوف، ابريل
 .2003، ا١تعهد الغريب للتخطيط، الكويت، سبتمرب أىداؼ التنمية الدكلية كصياغة السياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية في الدكؿ العربيةعلي عبد القادر علي، -  1

http://www.arab-api.org     (25/02/2015). 

http://www.arab-api.org/
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 مع األبعاد ىذه اإلجتماعية؛ كربط األبعاد مع التنمية سياسة بُت الربط: 1أساسيُت، ك٫تا شرطُت يف الفقر مكافحة فلسفة
  .اإلصبلح كيفية

 
 
 مؤشرات  قياس معدؿ الفقر   -2-1-2

  توجد العديد من ا١تقاربات ا١تعتمدة لقياس الفقر، أما الشائع منها فيتعلق با١تقاربة الكمية اليت تعتمد على مستول 
ا١تعيشة البلئق حسب ما يعكسو متوسط إنفاؽ الفرد على السلع كا٠تدمات، كمقاربة اإلستطاعة اليت تشمل اٞتوانب 

ا١تادية كالفرص ا١تتاحة ليعيش الفرد حياة يرضى عنها، كمقاربة دراسة الفقر بواسطة مشاركة الفقراء، كتعد ا١تنهجية الكمية 
، كىناؾ العديد من 2ىي األكثر إستخداما يف معظم الدراسات كما يستند عليها يف صياغة السياسات اإلقتصادية

 كما أنو عادة ما يتم الٌلجوء إىل مداخل إسًتاتيجية كقياس مدل عدالة توزيع الدخل الطرائق لقياس ظاىرة الفقر
لئلستدالؿ على مدل قدرة التنمية اإلقتصادية احملققة على إستيعابو كٗتفيض معدالتو، التفصيل يف ذلك من خبلؿ ما 

 : يلي
 : 3ا١تؤشرات الكمية لقياس ظاىرة الفقر، تشمل ىذه ا١تؤشرات، مايلي:  أكال

 نسبة ا١تؤشر ىذا يقيس. الفقر انتشار لتقدير شيوعا األكثر األسلوب ىو الرؤكس تعداد مؤشر: الرؤكس تعداد مؤشر - أ
 حساس غَت ىو ا١تؤشر فهذا ذلك، كمع. الفهم كسهل إل٧تازه بسيط ىو ا١تؤشر فقراء، فهذا يعتربكف الذين السكاف

( اإلنفاؽ أك )الفرد دخل فيو يسقط الذم ا١تدل التقاط يف يفشل فإنو أكثر،  كبدقة.الفقر عمق يف ا١توجودة لبلختبلفات
. الفقر خط ٖتت
 فيو تقع ا١تتوسط، يف مدل، أم إىل ٭تدد الذم الفقر عمق الفقر فجوة مؤشر يقيس: مؤشر فجوة الفقر - ب

 من انتشا٢تم أجل من الفقراء إىل ٖتويلو يتم أف ٬تب ا١تاؿ من كم ا١تؤشر ىذا كيظهر الفقر خط ٖتت األفراد/األسر
 فإف ذلك، كمع .النقدية بالتحويبلت الفقر على القضاء لتكاليف األدىن اٟتد ا١تؤشر ىذا يقدـ أكثر، كبدقة الفقر
 بُت ا١تساكاة عدـ ٕتاىل إىل ٯتيل كبالتايل ،الفقراء بُت الفقر شدة يف االختبلفات اإلعتبار يف يأخذ ال الفقر فجوة مؤشر

                                                           
 .51 ص ، 1997كالتوزيع، ٚتهورية مصر العربية،  للنشر األمُت كدار اإل٪تائية للدراسات خلدكف ابن مركز ،اإلقتصادية كاألزمة الفقر يوسف، ٤تسن ، الدين سراج إٝتاعيل-  1
،  ٣تلة التنمية كالسياسات اإلقتصادية، اجمللد الثامن، العدد األكؿ عادؿ عبد العظيم إبراىيم، كقائع مؤتمر السياسات العامة كاإلقبلؿ من الفقر في الدكؿ العربيةعلي عيد القادر علي، - 2

 . 12: ،  ص2005ديسمرب، 
مؤشر تعداد الرؤكس، مؤضر فجوة الفقر، مؤشر شدة الفقر أك ما يعرؼ ٔتؤشر مربع فجوة الفقر،  معامل جيٍت :   ٯتكن قياس الفقر إنطبلقا من  عدة صيغ مقًتحة يف ىذا الشأف، كمثاؿ ذلك

ثوف،  باالضافة اىل ىذه ا١تؤشرات التقليدية لقياس الفقر فإف ىناؾ مداخل لتقييم الفقر ك عدـ ا١تساكاةكمن بينها  مؤشر - شَتكؾ-منحٌت انتشار النمو، مؤشر سُت، مؤشر كاتس، مؤشر سُت
الفقر البشرم، مؤش التنمية ا١ترتبط بنوع اٞتنس، مؤشر الفقر ا١تتعدد األبعاد، ك سيتم االقتصار فقط يف ىذه األطركحة على بعض ا١تؤشرات كترؾ اجملاؿ مفتوح للغطبلع على باقي ا١تؤشرات 

 .  ضمن ا١تراجع ا١تتخصصة
 (أنقرة مركز )اإلسبلمية للدكؿ كالتدريب كاإلجتماعية اإلقتصادية اإلحصائية، األْتاث تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية، مركز: قياس الفقر يف البلداف األعضاء يف منظمة التعاكف اإلسبلمي- 3

 : التقرير متاح على الرابط.  2015تركيا،
http://www.oicstatcom.org/imgs/news/1187_POVERTY_2015_FINAL_DGediting_AR.pdf   2015/05/14 ) ) 

http://www.oicstatcom.org/imgs/news/1187_POVERTY_2015_FINAL_DGediting_AR.pdf
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 انتشار كامل بشكل يعكس لكي كافيا يكوف ال قد كلكنو الرؤكس، تعداد مؤشر يكمل قد الفقر فجوة فمؤشر الفقراء
 .البلد يف الفقر

 كلوغاريتم الفقر خط لوغاريتم بُت الفرؽ متوسط  كىو(1968 )كاتس قبل من كاتس مؤشر اقًتح: كاتس مؤشر - ت
 يف عليو كاف ٦تا للتوزيع األدىن الطرؼ يف للتحوؿ حساسية أكثر ألنو للفقر جيد ىو مقياس كاتس كمؤشر. الدخل
 .الفقراء دخل لتوزيع العلوم الطرؼ

 التفاكت درجة ىي اليت الفقر شدة لقياس الفقر فجوة مربع مؤشر يستخدـ: (الفقر شدة )الفقر فجوة مربع مؤشر - ث
 ىي الًتجيحات أف حيث( الفقر خط من كنسبة )الفقر ا١ترجح لفجوات اجملموع ىو ا١تؤشر كىذا. أنفسهم الفقراء بُت

. أكرب فقرىم فجوة ستصبح حيث األسر ألفقر الفقر أكرب لفجوة كزنا يعطي الفقر فجوة فًتبيع. ا١تتناسبة الفقر فجوات
 التوزيع تغَتات بشأف ا١تخاكؼ عن كافية يعرب بدرجة ال قد الفقر فجوة مؤشر ألف ا١تؤشر ىذا إىل اٟتاجة كنشأت

 فإف شخص، أفقر إىل الفقر خط ٖتت من شخص األمواؿ ٖتويل يف سياسة أدت إذا ا١تثاؿ، سبيل فعلى. الفقراء داخل
 .التغيَت ىذا سيعكس الفقر فجوة مربع مؤشر

 قياس عدالة توزيع الدخل لبلستدالؿ على تغَتات معدؿ الفقر: ثانيا
        يتعلق توزيع الدخل بتحديد حصة كل عنصر من عناصر اإلنتاج، كالوزف النسيب ١تسا٫تتو يف تكوين ىذا الدخل 

كأسلوب ىذا التوزيع يعكس طبيعة النظاـ اإلقتصادم كآلية عملو تبعا ١تا يعكس طبيعة العبلقات اإلقتصادم كاإلجتماعية 
 كقد أشارت العديد من الدراسات كاألدلة التجريبية إىل العبلقة اليت تربط بُت توزيع الدخل  كقضايا 1بُت عناصر اإلنتاج 

 Keynesتأكيد : اإلقتصاد الكلي، السيما فيا يتعلق بعبلقة توزيع الدخل بالفقر كالنمو اإلقتصادم احملقق، من بينها

على أثر توزيع الدخل على الطلب الكلي، كأثر توزيع الدخل على النمو اإلقتصادم عرب عدة أعماؿ لعل أبرزىا   (1936)
Kaldr (1956), Kuznets ( 1955) كما قدمو ،Recently Persson , Tabellini (1990)                من أدلة ٕتريبية تثبت

.  أف عدالة توزيع الدخل ذك عبلقة إ٬تابية ليس فقط مع مستول الدخل احملقق، كلكن مع معدؿ النمو احملقق أيضا
باإلضافة إىل العديد من الدراسات األخرل اليت إنصبت على دراسة دكر توزيع الثركة كالدخل على مستول اإلقتصاد 

كما أف تقارير البنك Joseph Zeira, ODED GALOR  (1992)  . 1الكلي عرب متغَت اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم 
الدكيل، صندكؽ النقد الدكيل كاألمم ا١تتحدة أٚتعت على أف إضطراب، كتذبذب معدالت النمو اإلقتصادم احملقق 

 .  تؤدم إىل تزايد معدالت الفقر  (إختبلؿ نسب توزيع النمو  )كإستمرار عدـ عدالة  توزيع الدخل 
 كٯتكن. اٞتذرم سببها أيضا كإ٪تا فحسب، التنمية لنقص نتيجة يكوناف ال قد ا١تساكاة كعدـ         بصفة عامة الفقر

 مقبولة لتكوف اإلجتماعية الرعاية كسياسات النمو يواجهها اليت ا٢تائلة الصعوبة خبلؿ من ا١تعقد التجانس ىذا تقدير
 .النمو سياسات عادة ما تيؤخر اعتماد إىل يفضي ا١تساكاة عدـ أف ا١تؤلفات من متزايدة ٣تموعة كتقر كملزمة، سياسيا

 اإلقتصادم باإلستقرار أيضا يضر كلكنو (Ravallion 2005)' رافاليوف' للفقراء بالنسبة سيء ا١تساكاة كبالتايل فإف عدـ
                                                           

 .68خركف، مرجع سابق، ص آك أٛتد رمضاف نعمة اهلل-  1
1
  -Joseph Zeira, ODED GALOR, Income Distribution and Macroeconomics, Review of Economic Studies, Volume 

60, Issue1, 1993, P:35 . 
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ألف  مكملُت األجل طويل كاإلزدىار العدالة تكوف ما ككثَتا. عاـ بشكل كٖتسُت أ٪تاط كأشكاؿ الرفاىية الكلي،
 إجتماعية كترتيبات إقتصادية مؤسسات إىل تؤدم أف إىل ٘تيل كالسياسية اإلقتصادية ا١تساكاة عدـ من عالية مستويات

 . 1إقتصادية تكاليف تولد أف ا١تنصفة غَت ا١تؤسسات ٢تذه كٯتكن. األكرب النفوذ ذكم مصاٌف منهجي بشكل ٖتبذ
 دكلة عربية يف فًتات ٥تتلفة ١تعرفة  تطور  تفاكت 12دكلة من بينها  28        كما كجدت دراسة مسحية حديثة مشلت 

توزيع الدخل يف الدكؿ العربية كىيكلو عرب الزمن، أف أىم العوامل ا١تفسرة للتفاكت يف اإلنفاؽ كالدخل يف الدكؿ العربية 
 كىو 2تتمثل يف ا١تستول التعليمي لرب األسرة، كتفاكت الدخل بُت ا١تناطق اٟتضرية كالريفية، باإلضافة إىل حجم األسرة

  . 2014 – 2000ما حاكلت اٞتزائر إستهدافو ضمن السياسات الداعمة للسياسات اإلقتصادية ا١تصممة خبلؿ الفًتة 
        على ضوء ما مت طرحو ألىم األدبيات اإلقتصادم اليت عاٞتت قضية الفقر إرساء التنمية ا١تستدامة كأحد أىم 

احملاكر ضمن أجندة كعبلقتها بعدـ عدالة توزيع الدخل كالثركة كالنمو اإلقتصادم، فإنو ٕتدر اإلشارة إىل أف عدـ عدالة 
توزيع الدخل يف اإلقتصاديات الريعية عرب ٕتسده الصورة ا١تتطرفة لتوزيعو كما ينجم عنها من آثار سلبية على ا١تدل 

القصَت، ا١تتوسط كالبعيد، نإتة عن سوء توزع القول اإلقتصادية كاإلجتماعية، باإلستناد إىل فئوية اٟتكم، فاإلشكالية 
ا١تطركحة على مستول ىذه اإلقتصاديات اليت سيتم التطرؽ إىل أىم خصائصها ضمن الفصوؿ القادمة،  تتعلق بإختبلؿ 

اإلسقاط العملي ١تا مت التنظَت لو ضمن مفهـو توزيع الدخل، ذلك أف الدخل يعتمد على ريع ا١توارد النفطية،  كبالتايل 
غياب معايَت الكفاءة اإلقتصادية يف توزيع الدخل لصاٌف تبٍت سياسات توزيع الريع كخضوعها لتحقيق األىداؼ السياسية 

على حساب األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية لسياسات التنمية ا١تعتمدة، كبالتايل غياب مرجعية كاضحة لعدالة توزيع 
الدخل، اليت تنتقل إىل مستول أعمق من الطرح يتعقد فيو مفهـو عدالة التوزيع عرب الزماف كا١تكاف، حيث أف الدخل 

 .يعتمد على إستنزاؼ موارد ناضبة كذات أضرار بيئية
        على الرغم من تقعد قياس عدـ عدالة توزيع الدخل على مستول اإلقتصاديات الريعيو، بسبب إشكالية  تضمُت 

 فإنو سيتم استعراض أبرز  ا١تداخل ا١تعتمدة لقياس التفاكت يف توزيع قياس عدالة توزع القول السياسية كاإلجتماعية 
 :  الدخل لئلستدالؿ عربىا عن معدالت الفقر، من خبلؿ ما يلي

  Kuznets Ration' كوزنتس'معامل : الفرع األكؿ
        بُت اإلقتصادم 

Simon Kuznets (1955)   أف النمو اإلقتصادم ٔتثابة سبب ٤تفز  لتغَتات توزيع الدخل يف
األجل الطويل، كتوصل إىل أف درجة التفاكت يف توزيع الدخل تزداد خبلؿ ا١تراحل األكىل من النمو كذلك أثناء ا١ترحلة 

                                                           
1
-Eduardo Wiesner, The Political Economy of Macroeconomic Policy Reform in Latin America:  The Distributive 

and Institutional Context, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall Great Britain, 2008, P :79. 
 . 43: ، ص 2015التقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد، - 2
 عتماد مداخل القياس ا١تتعارؼ عليها، كاإلستدالؿ  على مدل توزع القول اإلجتماعية كاإلقتصادية إستندت الباحثة على منهجية يتم من خبلؿ الفصل  بُت عدالة توزيع الدخل عَت إ

عاد ا١تشار اليها على مستول ب من خبلؿ مؤشرات اٟتكم الراشد، كالربط بُت الناتج ا١تتوصل اليها ضمن صيغة عميقة للتحليل تبُت األثر النهائي لعدـ عدالة التوزيع ١تختلف األ،كالسياسة
  . على االقتصاد اٞتزائرمباإلسقاطاإلقتصاد الريعي 

  جائزة العلـو اإلقتصادية عن نظريتو  اليت تبُت التفاكت اإلقتصادم ا١تتنامي لدخل الفرد كصوال إىل نقطة حاٝتة ٯتيل بعدىا ذلك التفاكت يف الدخل إىل 1971 إقتصادم اكراين  ناؿ سنة 
 .التقلص
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اإلنتقالية للمجتمع من ما قبل الصناعة إىل اجملتمع الصناعي، اال أهنا تبقى مستقرة لفًتة من الزمن، ك٘تيل إىل اإل٩تفاض 
 systematic evolution ofخبلؿ ا١تراحل البلحقة أين يكوف النمو أكثر نضجا، كىذا التطور ا١تنهجي لتوزيع الدخل 

income distribution على طوؿ مسار التنمية  يف بلد معُت يعرؼ ٔتنحٌت كوزنتس الذم يأخذ شكل حرؼ u مقلوب 
 :  كفق ما يوضحو الشكل1بُت دخل الفرد كعدـ عدالة أك عدـ ا١تساكاة يف الدخل الشخصي

 'كوزنتس'منحى  :  4-2:الشكل رقم
 

 
 .131: ٤تمد طالب السيد سليماف، طبلؿ نواؼ عامر، مرجع سابق، ص :  ا١تصدر

يف دراستو على ٣تموعة من الدكؿ ك مل ييبع توجو البيانات لبلد كأحد ' كوزنتس'إعتمد  )' كوزنتس'        تبعا ١تنحٌت 
فإف الدكؿ تعتمد بشكل أساسي يف ا١تراحل األكىل للتنمية  (٦تا خلق نوع من اإلنتقاد لنظريتو اليت الٯتكن إنكار أ٫تيتها

على اإلستثمار يف راس ا١تاؿ ا١تادم كتوجو البلمساكاة عرب ٗتصيص ا١توارد للقطاعات اليت يتم اإلستثمار فيها على 
الصحة كالتعليم، كيتعمق التفاكت يف توزيع الدخل بفعل عيوب السوؽ : حساب اإلستثمار يف ا٠تدمات األساسية مثل
٦تا يؤدم إىل تقليص التفاكت طا١تا  (قطاع ا٠تدمات كالصناعات ا١تتقدمة  )لتتحوؿ اإلستثمارات ٨تو رأس ا١تاؿ البشرم 

من  )اف النسبة األكرب من السكاف النشطُت اقتصاديا  ينتقلوف ٨تو القطاعات األكثر ٗتصصا كذات الدخل االعلى 
فضبل عن ا٢تجرة من ا١تناطق الريفية ٨تو ا١تدف، كىي حجة تستخدـ لتربير  (الزراعة ٨تو  الصناعة كالصناعة ٨تو ا٠تدمات

 . طا١تا أف اإلحتياجات األساسية للسكاف ٬تب أف تلىب من خبلؿ التنمية" اٟتق ا١تشركط للتدىور" 
 منحٌت لورنز كأداة ٖتليلية لتلخيص حالة العدالة يف توزيع الدخل : الفرع الثاين

        يتم اٟتصوؿ على منحٌت لورنز بعد ترتيب أفراد اجملتمع من األفقر إىل األغٌت، كمن بعد اٟتصوؿ على نسبة 
السكاف لكل مستول إنفاؽ، كمن مث اٟتصوؿ على النسب الًتاكمية للسكاف حسب مستويات اإلنفاؽ كعادة ما يتم 

حساب نصيب كل شر٭تة سكانية من إٚتايل اإلنفاؽ للحصوؿ على األنصبة الًتاكمية ا١تقابلة للنسب الًتاكمية 

                                                           
1
 - Maria Sarigiannidou, Theodore Palivos, A Modern Theory of Kuznets’ Hypothesis, Texas Christian University 

Texas Christian University Department of Economics Department of Economics Department of Economics Working 

Paper Series Working Paper Series Working Paper Series, January 2012,   P :01 . 

 تفاكت الدخل
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للسكاف، كعلى ىذا األساس فإف منحٌت لورنز  ٬تسد العبلقة بُت النسب الًتاكيمة للسكاف كما يقلبها من أنصبة تراكمية 
، كىناؾ  العديد من ا١تؤشرات اإلحصائية كغَت اإلحصائية اليت تلخص 5-2:لئلنفاؽ، كفق ما يوضحو الشكل رقم

ا١تعلومات اليت يستند عليها منحٌت لورنز، كأ٫تها معامل جيٍت الذم ٯتثل ا١تساحة احملصورة بُت منحى لورنز ككتر ا١تثلث 
القائم الزاكية، كنسبة من إٚتايل مساحة ا١تثلث، كتًتاكح قيمتو بُت الصفر كذلك يف حالة العدالة أك ا١تساكاة الكاملة 

يف حالة عدـ  العدالة الكاملة، أم أنو كلما ارتفعت قيمة معامل جيٍت كلما إرتفعت درجة  (أك مائة )كالواحد الصحيح 
 . 1عدـ ا١تساكاة يف التوزيع

 'لورنز'منحى  :5-2:  شكل رقم

 
،  ٣تلة جسور التنمية، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية يف الدكؿ العربية، ا١تعهد العريب للتخطيط ،العدد الثاين كالثمانوف النمو اإلقتصادم المحابي للفقراءعلي عبد القادر علي،  :ا١تصدر 

 . 4 :، السنة الثامنة ، ص2009نيساف، / ابريل 
 

        ألف ٗتفيض الفقر ٖتدم أساسي يواجو البشرية يف العامل، لذا فإف مناقشات كاسعة أخذت موقعها حوؿ 
السياسات اليت تساعد على ٖتقيق  ىذا ا٢تدؼ، من خبلؿ إعتماد السياسات الداعمة للنمو اإلقتصادم كالعدالة يف 

كتصنف السياسات اليت تؤدم إىل .  توزيع الدخل ٔتا ينعكس على ٖتسُت الظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية لؤلفراد
اإلقبلؿ من الفقر  مع مركر الزمن إىل نوعُت من السياسات كىي سياسات دعم النمو اٟتقيقي، كسياسات ٖتسُت توزيع 

فالفقر يتأثر ٔتجموعتُت  من ا١تتغَتات الرئيسية، كاليت . 1اإلنفاؽ اإلستهبلكي بُت األسر ك٥تتلف الشرائح اإلجتماعية 
تتجسد يف كفرة أك ندرة ا١توارد ا١تتاحة، حيث يذىب بعض اإلقتصاديُت إىل تصنيف ا١توارد الريعية ضمنها، كمدل كفاءة 

، خاصة بعد التحوؿ الفكرم فيما يتعلق باٟتد من دائرة الفقر كحدتو باإلستناد إىل مفهـو  2حزمة السياسات اإلقتصادية
تساقط مزايا النمو لصاٌف توزيع الدخل يف األجل الطويل، إىل االىتماـ بتوزيع الدخل كالفقر من خبلؿ توجيو السياسة 

                                                           
 . 4-3: ص - صعلي عبد القادر علي، مرجع سابق، -  1
 .10:  ص، مرجع سابق، علي عبد القادر، عادؿ عبد العظيم- 1
لبناف - ، الطبعة األكىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكتالسياسات اإلقتصادية الكلية كالفقر مع اشارة خاصة إلى الوطن العربيٛتد فتحي عبد اٟتميد، أسامل توفيق النجفي، - 2

. 141: ، ص2008
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 حيث أف ىناؾ العديد من الدراسات كاألدلة التجريبية اليت أثبتت كجود ترابط بُت توزيع الدخل كالقضايا  .1اإلقتصادية
على أثر توزيع الدخل  على الطلب الكلي، كأثر    Keynes (1936)تأكيد :  على مستول اإلقتصاد الكلي، من بينها

، كما قدمو Kaldr (1956), Kuznets ( 1955)توزيع الدخل على النمو اإلقتصادم عرب عدة أعماؿ لعل أبرزىا 
Recently Persson , Tabellini (1990)   من أدلة ٕتريبية تثبت اف عدالة توزيع الدخل ذك عبلقة إ٬تابية ليس فقط مع

باإلضافة  إىل العديد من الدراسات األخرل اليت إنصبت . مستول الدخل احملقق، كلكن مع معدؿ النمو احملقق أيضا
 Josephعلى دراسة دكر توزيع الثركة كالدخل على مستول اإلقتصاد الكلي عرب متغَت اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم  

Zeira, ODED GALOR  (1992)  . 2 
        فالسياسة ا١تالية ٯتكن أف يكوف ٢تا تأثَت مباشر يف الفقر من خبلؿ ا١تضامُت التوزيعة للدخل يف إطار سياسة 

اإلنفاؽ العاـ كالسياسة الضريبية، إذ أف اإلصبلحات ا١تالية البد أف تعود إنعكاساهتا على الفقراء خاصة  كأف ا١تساعدات 
 يسبب سوء إدارتو الوقوع –كا٢تبات ا١تقدمة ٢تم تشكل عبء يًتجم إىل نفقات مرتفعة يف ا١تيزانية، قد تسبب عجزا فيها 

األمر الذم  يفرض على صناع السياسة  اللجوء إىل تقييم سياسة اإلنفاؽ، بإعتبارىا األكثر مبلئمة  _  يف مصيدة الفقر 
١تا ٘تتلكو من تأثَتات _  راجع ما مت طرحو يف الفصل األكؿ من الدراسة  : خاصة النفقات التحويلة_ ٠تفض الفقر  

متبادلة بينها كبُت النمو كتوزيع دخوؿ ا١توارد اإلقتصادية، كمن مث تأثَتىا على الفقراء من خبلؿ  التوزيع  كااليصاؿ 
حيث ٕتسد مشهدا ىاما لتدخل الدكلة  من  (الصحة، التعليم، البنية التحتية )الكفء كالفعاؿ للخدمات األساسية 

أما يف إطار ٗتطيط ا١توازنة العامة فإنو يتعُت الوقوؼ على قدرة  الدكلة على . أجل ٕتاكز مواطن الفشل كإخفاقات السوؽ
إعادة توزيع اإلنفاؽ كٗتصيصو حسب األكلويات يف إطار اإلستجابة لئلسًتاتيجية العامة ٠تفض الفقر كىو ما يضع 

صانع السياسة ٖتت قيد إمكانيات ا١تيزانية كطبيعة ا١توارد ا١تتاحة كالعوائد ا١تمكنة، لتمويل سياسة اإلنفاؽ كيتعلق األمر 
خاصة بالسياسة الضريبية بإعتبارىا أحد العوائد األساسية للميزانية لتمويل إسًتاتيجية ٗتفض الفقر، ٘تويبل ٭تقق 

 .1مقتضيات العدالة كا١تساكاة، كإعادة توزيع الدخل بُت شرائح الدخل  ا١تتفاكتة ١تنع الفقر
        إستنادا ١تا مت طرحو حوؿ أ٫تية السياسة  ا١تالية يف ٗتفيف حدة الفقر كتقليص دائرتو، فإف ىذا الطرح يكتسي 

طبيعة خاصة يف البلداف الريعية، السيما إذا تعلق األمر بصياغة السياسة ا١تالية ضمن فلسفة ٪توذج تنموم يف ظل ضوابط 
ا١تعتمد عليها يف ٘تويل سياسة   (إستدامة التدفق كالتأثَت على البيئة )اإلستدامة، كذلك  إستنادا إىل طبيعة ا١توارد كالعوائد 

اإلنفاؽ، كمدل رشادة ىذه األخَتة،  فضبل عن خصوصية  السياسة الضريبة  ا١تصممة ضمن ىذا السياؽ كىو ما سيتم 
التفصيل فيو من خبلؿ احملاكر القادمة، كاليت تعاًف إدارة السياسات اإلقتصادية لئلستجابة لضوابط ٪توذج التنمية 

 .ا١تستدامة

                                                           
، السنة العاشرةا١تعهد 2011تشرين اكؿ، / ، اكتوبر106سلسلة  دكرية تعٍت بقضايا التنمية يف الدكؿ  العربية، العدد  ،  جسر التنمية،السياسات المالية المحابية للفقراءكليد عبد مواله، - 1

. 2: العريب للتخطيط، الكويت،  ص
2
  -Joseph Zeira, ODED GALOR, Income Distribution and Macroeconomics, Review of Economic Studies, Volume 

60, Issue1, 1993, P:35 . 
.  142: ٛتد فتحي عبد اٟتميد، مرجع سابق، صأسامل توفيق النجفي، -  1
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 التدىور البيئي كقضية التغير المناخي  -3

       التدىور البيئي عملية تدر٬تية تنتج عن سوء إدارة ا١توارد، لو آثار سلبية على النمو اإلقتصادم، حيث يفرض 
تكلفة عالية على الدكؿ، كيعزل التدىور البيئي إىل عوامل  اجتماعية، لعل أ٫تها  السكاف، الفقر، التحضر كالعوامل 

اإلقتصادية، حيث يعترب فشل آلية السوؽ من أىم العوامل اإلقتصادية ا١تؤدية إىل حدكث التدىور البيئي باإلضافة إىل 
فشل القطاع العاـ يف إدماج عناصر التكاليف اإلجتماعية ضمن إٚتايل تكلفة اإلنتاج فالسياسات اٟتكومية عادة ما 
توجو ٨تو ضماف ٖتقيق إيرادات ٤تددة للدكلة، أك ٖتقيق أىداؼ إجتماعية كإقتصادية ال تتضمن عبلج مشاكل البيئة 

كٛتايتها، كما تؤدم تشوىات السوؽ إىل زيادة اإلنتاج  كاإلستهبلؾ بصورة غَت مستدامة، كتعترب طبيعة النمو اإلقتصادم 
احملقق أحد ا١تسببات األساسية للتدىور البيئة كيتضح ذلك جليا يف اإلقتصاديات الريعية اليت يعتمد فيها النمو 

...  اإلقتصادم احملقق على إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية الناضبة كاألنشطة ا١ترتبطة بالزراعة، زيادة إستخداـ الطاقة، النقل
كالعوامل ا١تؤسسية كالتشريعية من خبلؿ ضعف التنسيق بُت األجهزة ا١تعنية بالبيئة، كٛتايتها كتصميم السياسات اليت 

أما آثار التدىور البيئي فتمس كل األبعاد . 1... تدعم ذلك، ضعف تكوين كتدريب الكادر البشرم يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة
 : اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، الثقافية، كٯتكن فيما يلي التعرض ٢تذه اآلثار بشيء من التفصيل، حيث

        ٯتكن إستقراء آثار التدىور البيئي على اٞتانب اإلقتصادم من خبل إستعراض  مدل تأثر الناتج القومي اإلٚتايل 
جراء التدىور البيئي الناتج عن ىدر ا١توارد الطبيعية، كذلك ضمن ٥تتلف اجملموعات الدكلية ا١تصنفة تبعا للدخل إىل  

 . فقَتة أك منخفضة الدخل، متوسطة الدخل، كالبلداف ذات الدخل ا١ترتفع
  2015التدىور البيئي كنسبة مئوية من إٚتايل  الدخل القومي  لعاـ :  5-2:  اٞتدكؿ رقم

 اجملموعة الدكلية تبعا ١تعيار 
 الدخل 

إىبلؾ مصادر 
 الطاقة

 األضرار  النإتة عن ثاين  إىبلؾ الغابات إىبلؾ ا١توارد ا١تعدنية
 أكسيد الكربوف

 األضرار النإتة عن  األتربة 
 يف ا٢تواء

 0.2 0.5 0.1 0.5 2  العامل 
 1.6 0.3 4.5 1.5 1.1  الدكؿ منخفضة الدخل
 0.5 0.9 0.3 1.0 3.4 الدكؿ متوسطة الدخل
 0.2 0.3 0.0 0.2 1.4  الدكؿ مرتفعة الدخل 

Source :The little Green Data Book,World Development Indicators, World Bank Group, Washington, 2015, P-P  10 – 
15 . 

كاإلقتصاديات ذات الدخل . 2013 دكالر يف عاـ 1.045ىي تلك اإلقتصاديات اليت يكوف فيها نصيب الفرد من الدخل القومي اإلٚتايل أقل من  : اإلقتصاديات ذات الدخل ا١تنخفض ** 
: كاإلقتصاديات ذات الدخل ا١ترتفع.  دكالر12.746 دكالر  كلكن أقل من 1.045ىي تلك اإلقتصاديات اليت يكوف فيها  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلٚتايل  أعلى  من : ا١تتوسط 

 . دكالر12.746ىي تلك اإلقتصاديات اليت يكوف فيها نصيب الفرد من الدخل القومي اإلٚتايل أعلى من 
 

                                                           
 .119 -116:  ص –نوزاد عبد الرٛتن ا٢تييت كآخركف، مرجع سابق، ص -  1
  انظر،(سنوات ٥تتارة يف إطار الدراسة ا١تعتمدة  ) 2014 – 2002:  التدىور يف ا١توارد الطبيعية كنسبة من إٚتايل الدخل القومي خبلؿ الفًتة  للتفصيل يف تطور : 

The Little Green Data Book, World Development Indicators, World Bank Group, Washington, 2001-2014. 

 



 
 

 167 

       يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ مدل تأثَت التدىور البيئة على الدخل القومي اإلٚتايل للمجموعات الثبلث ا١تدركسة  
بيد أف ا٠تسائر  يف الدخل القومي اإلٚتايل تتعمق بصورة خاصة على مستول  الدكؿ ا١تنخفضة كمتوسطة الدخل كتًتجم 

ا٠تسارة يف الدخل القومي جراء التدىور البيئي من خبلؿ اآلثار اإلقتصادية السلبية اليت تتعلق بًتاجع اإلنتاج نظرا 
أما آثار التدىور البيئي على الصعيد . إلنسحاب صناعات معينة، كزيادة معدالت البطالة، كتكاليف إصبلح البيئية

اإلجتماعي فتتجسد يف تزايد معدالت سوء التغذية، كما يقًتف بذلك من إرتفاع ١تعدؿ الوفيات كإنتشار لؤلمراض كإتساع 
 : 1 كنوعية  اٟتياة فيما يلي،  كتتمثل  ا١تخاطر البيئية على الصحة...لدائرة الفقر كاٟترماف

اإلستغبلؿ غَت العقبلين للمياه اٞتوفية، النقص يف مياه الشرب الصحية  )إمدادات ا١تياه غَت الصحية كغَت ا١تبلئمة  - أ
 ؛(تلوث ا١تياه 

إستغبلؿ مياه الصرؼ الصحي غَت ا١تعاٞتة، النقص يف خدمات  ) شبكات الصرؼ الصحي كإلقاء النفايات  - ب
 ؛(...الصرؼ الصحي

 .تلوث ا٢تواء، كاآلثار ا٠تطَتة للنفايات كا١تواد الكيمياكية الزراعية كالصناعية كالطبية غَت ا١تعاٞتة - ت
       كيواجو ٘تويل األنظمة الصحية ا١تندرج ٖتت تسمية إصبلحات اٞتيل الثالث، بعد أف مشلت إصبلحات اٞتيل 

 : 2األكؿ كالثاين كبل من جانيب العرض كالطلب يف ٣تاؿ الصحة،  العديد من التحديات، أ٫تها 
 التزايد ا١تطرد لكلفة الرعاية الصحية؛ - أ

 اإلنفاؽ اٟتكومي غَت الكايف يف البلداف ذات الدخل ا١تتوسط كا١تنخفض؛ - ب
 عجز  األنظمة  يف بلداف الدخل ا١ترتفع عن ترٚتة التمويل الوافر إىل مكاسب صحية؛ - ت
تزايد اإلنفاؽ ا٠تارج عن حدكد ميزانية األسرة على ا١تتطلبات الصحية، ما يزيد من كطأة األعباء على األفراد  - ث

 كالعائبلت؛
 .  تراجع الضماف اإلجتماعي الصحي كا١تزايا الوظيفية اليت يقدمها أرباب العمل - ج

        كما أف التدىور البيئي يؤدم إىل بعث ا٢تجرة للبحث عن تلبية اإلحتياجات األساسية، كىو ما يطرح اآلثار 
السلبية للًتكيبة السكانية اليت ٯتكن أف تكوف معادية للتنمية ا١تستدامة، خاصة يف ظل  الضغوط السكانية ا١تتزايدة على 

  2015 مليوف نسمة  ْتلوؿ عاـ 395مستول ا١تنطقة العربية، فحسب تقديرات األمم ا١تتحدة ستضم البلداف العربية ٨تو 
1980 مليوف نسمة يف العاـ 150مقارنة ب

كيؤدم التدىور البيئي أيضا إىل حدكث ضغوط على الصعيد السياسي . 1
نابعة عن عدـ اإلستقرار اإلجتماعي بسبب إرتفاع األسعار كنقص الغذاء، فضبل عن تلك الضغوط النإتة عن حركة 

 .ا٢تجرة  بسبب فقداف مصادر كسب الرزؽ كاليت عادة ما تكوف الطبيعة السيما بالنسبة للفئات ا٢تشة كالفقَتة

                                                           
  معدؿ :   مت تطوير ٣تموعة من ا١تؤشرات التجميعية الستقراء الوضع الصحي يف الدكؿ، كتتمثل ىذه ا١تؤشرات اليت  يتباين استخدامها كاالعتماد عليها  من قبل ا١تؤسسات الدكلية ا١تعنية، يف

 كفيات الرضع،  معدؿ كفيات االطفاؿ دكف سن ا٠تامسة، العمر ا١تتوقع عند الوالدة، نسبة االنفاؽ الصحي، اٟتصوؿ على ا٠تدمات الصحية 
 . 123: نوزاد عبد الرٛتن ا٢تييت، مرجع سابق، ص-  1
 .15: ، ص2009 تقرير التنمية اإلنسانية العربية ، - 2
 . 3 – 2:  ص–نفس ا١ترجع، ص -  1
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يعد التغَت ا١تناخي أكرب التحديات البيئية اليت تواجو البشرية، بل أنو ٯتثل جوىر التحدم الذم يشكل حاجزا         
أساسيا أماـ ٖتقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة، كقد برز اإلىتماـ هبذه الظاىرة  من قبل العلماء كالباحثُت يف علم اإلقتصاد 

تفاقية األمم ا١تتحدة حوؿ إ، كلعل أىم التعاريف اليت طرحت حوؿ ىذه الظاىرة، ىو ما تضمنتو 19كالبيئة مع هناية القرف 
تلك التغَتات يف ا١تناخ اليت تعزل بصورة مباشرة أك غَت مباشرة :" ف التغَت ا١تناخيأتغَت ا١تناخ ضمن فقرهتا األكىل على 

 إىل تغَت يف تكوين الغبلؼ اٞتوم العا١تي كالذم يبلحظ، باإلضافة إىل التقلب الطبيعي يفضيللنشاط البشرم الذم 
كأكضحت أف مصطلح  النظاـ ا١تناخي، يعٍت كل عمليات الغبلؼ اٞتوم " للمناخ، على مدل فًتات زمنية متماثلة 

كالغبلؼ ا١تائي كاحمليط اٟتيوم كاحمليط األرض كتفاعبلهتا، يف حُت يشمل اإلنبعاث، إطبلؽ الغازات الدفيئة، أك سبلئفها 
يف الغبلؼ اٞتوم على إمتداد رقعة ٤تددة كفًتة زمنية ٤تددة، كمشلت اآلثار الضارة لتغَت ا١تناخ ٥تتلف التغَتات اليت تطرأ 

على البيئة الطبيعية أك اٟتيوية من جراء تغَت ا١تناخ، كاليت ٢تا آثار ضارة كبَتة على تكوين أك مركنة، أك إنتاجية النظم 
 .1 اإلقتصادية، أك على صحة اإلنساف كرفاىو –اإليكولوجية  الطبيعية كا١تسَتة، أك على عمل النظم اإلجتماعية 

   كما تشَت إتفاقية األمم ا١تتحدة اإلطارية بشأف تغَت ا١تناخ إىل تزايد تركيزات الغازات الدفيئة بدرجة كبَتة يف الغبلؼ 
اٞتوم جراء األنشطة البشرية، كىو ما يؤدم إىل الزيادات ا١تستمرة يف إستفحاؿ ظاىرة الدفيئة الطبيعية  كما سيسفر عنو 

كبصفة عامة من إحًتار  إضايف لسطح األرض كالغبلؼ اٞتوم، كتأثَتىا السليب على األنظمة اإليكولوجية الطبيعية كعلى 
كال تتحرج ىذه اإلتفاقية من طرح قضية جوىرية، كىي مسؤكلية البلداف ا١تتقدمة عن القسم األكرب من اإلنبعاث . البشرية

، يشَت إىل أف ٣تموع التمويل 2015العا١تي يف ا١تاضي كاٟتاضر، كيف إطار ٖتملها للمسؤكلية فإف التقرير العا١تي للتكيف 
مليار دكالر، إال أنو  18,4الثنائي كا١تتعدد األطراؼ الذم يستهدؼ التكيف مع آثار تغَت ا١تناخ يف البلداف النامية بلغ 

2030أقل بكثَت من التمويل ا١تطلوب ْتلوؿ 
 خاصة كأف تأخر السياسات اٞتادة كالقرارات اٟتاٝتة إلستعاب ىذه 2

الظاىرة ا٠تطَتة قاد إىل ما يعرؼ ٔترحلة إختناؽ النمو، حيث زاد تركيز الغازات الدفيئة يف اٞتو كأصبح ا١تناخ أكثر 
يف حُت أف متوسط اإلنبعاث للفرد يف البلداف النامية ما زاؿ منخفضا نسبيا، كأف القسط الناشئ يف البلداف . عدائية

كبالتايل اإلشارة إىل عدـ عدالة التوزيع العا١تي إلستخداـ . النامية من اإلنبعاث العا١تي سيزيد لتلبية اإلحتياجات اإل٪تائية
ا١توارد ا١تتاحة، كلعل ما قدمتو الدكؿ ا١تتقدمة من حلوؿ يف إطار ٪توذج التنمية ا١تستدامة لتدارؾ اآلثار السلبية اليت خلفتها  

ال ٯتثل كصفة سحرية لتدارؾ اآلثار السلبية على البيئة، بل يعمق عدـ عدالة ... كوبونات اإلنبعاث : على البيئة، مثل
توزيع اإلستخداـ، كنقل متاعب التلوث إىل البلداف النامية عن طريق بيع حقوؽ التلوث للدكؿ ا١تتقدمة، على الرغم من 
أف التلوث ظاىرة عابرة للحدكد، كىو ما يطرح العديد من الغموض حوؿ فعالية اٟتلوؿ اليت تقدمها الدكؿ ا١تتقدمة  يف 

 .إطار مشركع الشراكة العا١تي إلرساء التنمية ا١تستدامة

                                                           
 :  متاحة على الرابط .3:  ص،1992إتفاقية  األمم المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ ، األمم المتحدة ،  -  1

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf    ( 15/03/2015). 
 : متاح على الرابط .  10: ص ، UNEP  ،2016، برنامج األمم ا١تتحدة  للبيئة 2015التقرير السنوم لعاـ -    2

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11119/retrieve  ( 16/03/2015). 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11119/retrieve
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مسألة حساسة فيما يتعلق بإستمرارية كتفاقم اآلثار GIE ا١تناخ لتغَت الدكيل اٟتكومي العمل         كما عاًف فريق
 بوصف عنها التعبَت ٯتكن اليت التغَتات أشكاؿ  كل": ا١تناخية ٘تثل التغَتات السلبية للتغَت ا١تناخي، حيث إعترب أف

 الداخلية التفاعبلت عن النإتة أك اإلنساين، النشاط عن النإتة. متوالية لعقود تستمر أف من ا١تمكن كاليت إحصائي،
 . 1"ا١تناخي النظاـ ١تكونات

أندكنسيا، نادل ا١تؤ٘تر بضركرة - بايل   (ديسمرب  14 – 3من  )       ضمن ا١تؤ٘تر الدكيل ١تواجهة التغَتات ا١تناخية  
إعادة تشكيل مشهد مواجهة إرتفاع درجة حراراة األرض من خبلؿ أخذ بعُت اإلعتبار ٣تموعتُت من البلداف، ذات الوزف 

النسيب األضعف على الصيد السياسي العا١تي الذم يلعب الدكر األبرز يف بعث السياسة اإلقتصادية على ا١تستول 
كيف . العا١تي، كقد يتجاكز ذلك توجيهها على ا١تستول احمللي لئلقتصاديات ك٫تا فقراء العامل الثالث، كاٞتيل ا١تستقبلي

إطار اٞتهود الدكلية اليت يعوؿ عليها يف إعادة رسم ا١تشهد البيئي ٨تو التوازف، فقد عملت قمة  ا١تناخ بالعاصمة الفرنسية 
 .1997باريس على إطبلؽ بركتوكوؿ اتفاؽ جديد بُت الدكؿ ليكوف بديبل التفاقية كيوتو 

 ملف توأمة األمن الغذائي كاألمن المائي  كأحد الملفات اإلستراتيجية  إلرساء التنمية المستدامة  -4
 مضموف األمن الغذائي- 4-1

إشاراهتا األكىل كانت على إثر أزمة الغذاء -          يقف العامل سواء ا١تتقدـ أك النامي على حقيقة تفاقم أزمة الغذاء
اليت يستدؿ عليها من خبلؿ ا١تنحى التصاعدم ألسعار الغذاء يف ظل إ٩تفاض ا١تخزكف العا١تي  بل إف   - 1973العا١تية 

أحدث الدراسات اليت أطلقها البنك العا١تي كمنظمة الغذاء العا١تية تنذر ٓتطورة كضع الغذاء يف العامل خاصة كأف الدكؿ 
السيما  بعد اإلرتفاع اٟتاد يف أسعار . النامية كاألكثر فقرا، ٖتديدا اإلقتصاديات العربية ىي من تقف على خط ا١تواجهة

الغذاء يف األسواؽ العا١تية، كالذم أدل إىل أزمة غذاء حادة، تفاقمت مع إستمرار  كتَتة اإلرتفاع لفًتة طويلة نسبيا تبعا 
١تا أقرتو مؤشرات البنك الدكيل، مؤشر صندكؽ النقد الدكيل كمؤشر الفاك، إذ أنو رغم اإل٩تفاض ا١تسجل إنطبلقا من سنة 

 إال أنو مل ينخفض دكف مستويات أسعار الغذاء السائدة قبل األزمة، كىو ما ٬تعل من أزمة 2008مقارنة بسنة  2009
الغذاء أحد التحديات اليت تواجو إرساء التنمية ا١تستدامة السيما بالنسبة لئلقتصاديات اليت تعاين إنكشاؼ كتبعية فيما 

حيث  أف إرتفاع أسعار الغذاء يف األسواؽ العا١تية  -   خاصة الدكؿ العربية كالريعية منها ٖتديدا –يتعلق بوضعها الغذائي 
يؤثر بشكل مباشر كسريع على أكضاع اإلقتصاديات احمللية، إذ أف فاتورة الواردات الغذائية تشكل ضغوطا على كضع 

اٟتساب اٞتارم كميزاف ا١تدفوعات، كتؤدم كذلك إىل رفع كلفة دعم الغذاء، ٦تا ٮتلق ضغوطا على ا١توازنة العامة، ناىيك 
عن  تأثَت الغذاء على الوضع ا٠تارجي، حيث يساىم يف زيادة  الطلب كإرتفاع معدالت التهريب بسبب الفركؽ السعرية  

ىذا إضافة إىل تداعيات  (ميزاف الغذاء كاٟتساب اٞتارم )بالتاليزيادة الواردات كالتأثَت السليب لذلك على التوازف ا٠تارجي
إرتفاع أسعار الغذاء يف األسواؽ العا١تية على معدالت التضخم  كالقدرة الشرائية كمستويات اإلستهبلؾ، كما يًتتب عن 

 .1ذلك على معدالت الفقر كتدىور ا١تؤشرات اإلجتماعية كالبيئية
                                                           
1
 -GIEC, Bilan  des changements climatiques , Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport  

d‘évaluation du Groupe d‘experts intergouvernemental  sur l‘évolution du climat, GIEC, Genève, Suisse, 2007,P : 77 
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        كإيقانا بأ٫تية تشخيص كضع الغذاء يف العامل كالبحث يف ٥تتلف اٟتلوؿ ا١تمكن اللجوء إليها ظهرت ٚتلة من 
ا١تصطلحات اليت ا١تتعلقة بأزمة الغذاء، كمن بُت ىذه ا١تصطلحات ٧تد  الفجوة الغذائية، األمن الغذائي، ا١تخزكف الغذائي 

 .اإلسًتاتيجي
       ىناؾ العديد من ا١تفاىيم اليت عاٞتت األمن الغذائي، كذلك تبعا لتعدد ا١تداخل ا١تعتمدة يف ٖتديد ا١تفهـو كلعل 

 من الغذاء  لؤلفراد يف حدكد دخو٢تم قدرة اجملتمع على توفَت ا١تستول احملتمل:" أ٫تها ىو معاٞتة األمن الغذائي على أنو
ا١تتاحة، مع ضماف مستول الكفاؼ من الغذاء لؤلفراد الذين ال ٯتكنهم اٟتصوؿ عليو بدخلهم ا١تتاح سواء كاف ذلك عن 

 ". طريق اإلنتاج احمللي أك اإلستَتاد إعتمادا على ا١توارد الذاتية 
        كيعاًف ا١تفهـو ا١تعتمد أغلب االنتقادات ا١توجهة للمفاىيم ا١تختلفة ليت عاٞتت األمن الغذائي، ذلك أف مفهـو 

األمن الغذائي يرتبط بقدرة الدكلة على توفَت اإلحتياجات الغذائية ٤تليا، كىو ما يؤدم إىل إحتماؿ تعارض أىداؼ 
ٖتقيق اإلكتفاء الذايت، إذا مت إعتماد مفهـو األمن الغذائي كمرادؼ لو، مع أىداؼ التنمية اإلقتصادية  اليت تستدعي 

اإلستخداـ األمثل للموارد، كبالتايل فإنو البد من التسليم بأف اإلكتفاء الذايت الذم ينصرؼ إىل قدرة الدكلة غلى توفَت 
ا١تستول  الغذائي الفعلي عن طريق اإلنتاج احمللي فقط، ال يعترب ضمانا لتحقيق األمن الغذائي الذم يتضمن قدرة الدكلة 
على توفَت ا١تستول الغذائي الضركرم عن طريق اإلنتاج احمللي كاإلستَتاد من ا٠تارج إعتمادا على ا١توارد الذاتية  ا١تستمدة 

فعجز دكلة ما عن  ٖتقيق اإلكتفاء الذايت على ا١تستول العاـ للمجتمع أك الدكلة، سواء ٕتسد 1 .من حصيلة الصادرات
ىذا العجز يف اإلنتاج أك يف القدرة الشرائية، أك كليهما، ٬تعلها على حافة أزمة الغذاء، اليت تنصرؼ إىل عدـ القدرة على 

توفَت اإلحتياجات األساسية من الغذاء للمواطنُت، كضماف اٟتد ا١تطلوب منها بانتظاـ كتوزيعها على ا١تواطنُت بأسعار 
 .2مناسبة كبكميات من شأهنا أف تضمن قياـ ا١تواطنُت بوظائفهم البدنية كالذىنية الكاملة

        كما أف ا١تفهـو ا١تعتمد لؤلمن الغذائي يعاًف اإلنتقادات ا١تتعلقة بإقراف األمن الغذائي بقدرة الدكلة على توفَت 
كىو ما ٬تعل األمن  (الًتكيز على البعد التمويلي فقط )الصرؼ األجنيب ١تقابلة اإلحتياجات من الواردات الغذائية 

الغذائي مرتبط بقيد العبلقات اإلقتصادية الدكلية، كما يطرح ٥تاطر اإلستدانة، كيفتح اجملاؿ إلعتماد فوائض الغذاء 
إستخداـ الواليات ا١تتحدة األمريكية القمح  )كسبلح ضغط سياسي من قبل اإلحتكارات يف السوؽ العا١تية للغذاء 

فضبل عن أف ىذا ا١تفهـو لؤلمن الغذائي يطرح ٥تاطر  ( 1973كسبلح ضغط مضاد خبلؿ اٟترب العربية االسرائلية 
حىت يف ظل  (...اإلضطراب السياسي، اٟتورب، الكوارث الطبيعية )صعوبة اٟتصوؿ على الغذاء يف اٟتاالت اإلستثنائية 

توفر ا١توارد ا١تالية، كبالتايل فإف األمن الغذائي يرتبط ايضا بضركرة توفر ٥تزكف إسًتاتيجي من الغذاء لتفادم حدكث أزمة 
غذاء يف اٟتاالت اإلستثنائية كالطارئة ككذلك لتفادم إستخداـ الغذاء كسبلح للضغط السياسي من قبل الدكؿ ا١تالكة 

فضبل عن أف ا١تفهـو ا١تعتمد لؤلمن الغذائي يتجاكز اإلشكالية اليت يطرحها  ا١تفهـو النسيب كا١تفهـو . للفوائض الغذائية
                                                           

 بصورة  جيدة، أم كفالة اٟتد ا١تطلوب من السعرات اٟترارية تبعا  ١تا توصي بو  ا١تعايَت اإلنتاجية إىل ا١تستول الذم ٯتكنهم من القياـ بأعما٢تم ألفراده قدرة اجملتمع على رفع مستول الغذاء 
 .الدكلية، كالذم يضمن للفرد بأداء عملو بأعلى  مستول من الكفاءة 
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ا١تطلق لؤلمن الغذائي، ذلك أف ا١تفهـو النسيب لو ٬تعل األمن الغذائي ٮتتلف من ٣تتمع إىل آخر،  حيث  أنو يتحدد 
، اليت تقر بأف مستول 'لدكزنربم'تبعا ١تستول الدخل ا١تعتاد يف اجملتمع، فا١تفهـو النسيب ٭تاكي نظرية نسبية الدخل 

اإلنفاؽ اإلستهبلكي دالة يف مستول الدخل يف اجملتمع؛ يف حُت أف ا١تفهـو ا١تطلق يعاًف األمن الغذائي على أنو ضماف 
إستمرار تدفق كمية ا١توارد الغذائية اليت تؤمن لكل فرد من أفراد اجملتمع مستول السعرات اٟترارية  ا١تطلوبة للحياة الصحية 

فا١تفهـو ا١تطلق لؤلمن الغذائي يتضمن نقاط ىامة تتمثل يف . كفقا للمعايَت ا١تتفق عليها دكليا خبلؿ أم فًتة من الزمن
ٖتقيق مبدأ العدالة يف توزيع الغذاء، خاصة على مستول البلداف اليت تعاين من التفاكت يف توزيع الدخل كالثركة يف البلداف 

النامية عموما كيف البلداف الريعية على كجو التحديد، باإلضافة  إىل ربط األمن الغذائي بإنتاجية أفراد اجملتمع كبالتايل 
 . 1معاٞتة األداء اإلقتصادم للعنصر البشرم

        أما ما يطرحو مفهـو األمن الغذائي حوؿ مستويات ىذا االخَت فإف التحليل يقود ٨تو معاٞتة ثبلث مستويات 
حيث يتمثل ا١تستول األكؿ يف مستول الكفاؼ اليت ينصرؼ إىل قدرة الدكلة على توفَت اٟتد األدىن، كفق ما تقره ا١تعايَت 

الدكلية، من اإلحتياجات الغذائية لبقاء الفرد على قيد اٟتياة، كيتوافق مستول الكفاؼ من الغذاء مع مفهـو حد الفقر 
كىو اٟتد األدىن البلـز لتلبية النفقات الضركرية للحياة كمنها الغذاء كيتفق ىذا ا١تفهـو مع منهج اإلحتياجات األساسية 

يف حُت ٬تسد ا١تستول الثاين فهو ٤تصور بُت مستول الكفاؼ كا١تستول . كأف حد الفقر يشمل عناصر أخرل غَت الغذاء
احملتمل، يتسم بوجود ظاىرة سوء التغذية، كعليو فإف مفهـو األمن الغذائي عند ىذا ا١تستول ينصرؼ إىل التخلص من 
ظاىرة سوء التغذية، أما ا١تستول الثالث فهو ا١تستول احملتمل الذم يكوف نتاج تفاعل كل من البعد اإلنتاجي للغذاء  

كمستول دخل الفرد ا١تتاح بوصفو ٦تثبل للطلب على الغذاء، كبالتايل فإف ا١تستول احملتمل للغذاء يركز على طريف معادلة 
 : األمن الغذائي ك٫تا

  عرض الغذاء سواء من خبلؿ اإلنتاج، التخزين أك التجارة؛ - أ
 . الطلب على الغذاء  كيفية اٟتصوؿ عليو - ب

ٖتقق اٞتانب اآلخر -   بالضركرة –        ٕتدر اإلشارة إىل أف توفر الغذاء كٖتقق أحد جانيب معادلة الغذاء ال يعٍت 
منها، كبالتايل فإف عرض الغذاء يعترب شرطا ضركريا كليس كافيا لتحقق األمن الغذائي، كعليو فإنو كلما إرتفع مستول 

 . 1الدخل ا١تتاح للفرد  كلما ارتفع ا١تستول احملتمل من الغذاء
        على الرغم من أ٫تية كمشولية ا١تفهـو الذم مت اإلستناد عليو يف ىذه الدراسة لتوضح مفهـو األمن الغذائي، إال أف 

ذلك أف رسم السياسات   . ىذا ا١تفهـو مل يطرح السياسات ا١تبلئمة لتحقيق األمن الغذائي كإرساء التنمية ا١تنشودة
كإٗتاذ اإلجراءات البلزمة مدخل أساسي إلحتواء الفجوة الغذائية، كٖتقيق األمن الغذائي، كمن بُت أىم السياسات 

اإلقتصادية اليت تؤثر على الطلب على الغذاء يف الدكؿ النامية سياسات إعادة توزيع الدخل من خبلؿ سياسات مباشرة 
كٕتدر اإلشارة يف ىذا السياؽ إىل أف . أك من خبلؿ سياسات غَتة مباشرة عرب الدعم الغذائي-  ا١تدفوعات التحويلية–
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 ىناؾ توجهات تنادم بإٗتاذ سياسات تشجع التكامل اإلقتصادم –السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تعتمدة 
العريب  يف ٣تاؿ الغذاء  كالتخلي عن السياسات اإلقتصادية القطرية الضيقة، كتعترب إسًتاتيجية التنمية الزراعية العربية 

 ٔتثابة خارطة الطريق إلرساء األمن الغذائي يف الوطن العريب إذا ما إقًتنت ّتدية جهود التنفيذ 2025 – 2005ا١تستدامة  
يف سبيل ٖتقيق األىداؼ التنموية لئلقتصاديات النامية كالعربية منها على كجو ا٠تصوص ىي أحد ا١تداخل األساسية - 

السياسات - اليت أدت إىل تفاقم أزمة الغذاء كعدـ ٖتقيق اإلكتفاء الذايت، كما يعمق خطورهتا ىو السياسات اإلقتصادية
 .ا١تتبناة من قبل القول اإلقتصادية العا١تية بقيادة مؤسساهتا كا١تؤسستُت التوأـ لربيتوف ككدز...- التجارية الدكلية

 كسيادة السياسي كاإلستقرار الرشيدة منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم ا١تتحدة على أ٫تية اٟتوكمة        كٕتمع تقارير 
ا١تتعلقة باألحواؿ ا١تناخية، أك التقلبات الشديدة ألسعار األغذية يف  كالصدمات كالصراعات، النزاعات كغياب القانوف

ٖتقيق األمن الغذائي، كما مت التأكيد على أ٫تية النمو اإلقتصادم الشامل الذم يعزز الوصوؿ العادؿ إىل الغذاء كاألصوؿ 
كا١توارد خاصة للفقراء كالنساء، ْتيث يتيح لؤلفراد تنمية إمكانياهتم، كأحد العوامل ا١توصوفة ٔتحركات التغيَت كا١تؤدية إىل 

 ليست: ٖتقيق األمن الغذائي، لكن التقرير يشَت إىل إستثناء من العبلقة العامة بُت النمو الشامل كاألمن الغذائي، كىو أف
تتطلب  اليت النمو عمليات يف يشاركوا أف الفقر ١تدقعي ٯتكن كال التغذية، كسوء الفقر من اٟتد يف فعالة النمو أنواع ٚتيع

 الناجم اإلقتصادم للنمو يكوف ا١ترجح أف من ا١تثاؿ، سبيل كعلى رأٝتاؿ أك توفر عمبل للمتعلمُت كأصحاب ا١تهارات
 جدان  قليلة مباشرة ركابط (على مستول الدكؿ الريعية )كالنفط ا١تعادف مثل رأٝتاؿ كثف، إىل استنادان  ا١توارد استغبلؿ عن
األراضي، ا١تياه، رأس ا١تاؿ التعليم : مثل توزيع األصوؿ يف ا١تساكاة رقعة عدـ إتسعت فكلما. مع الفقراء ضعيفة أك

كالصحة، يكوف من الصعب ٖتسُت أكضاع الفقراء، كبالتايل تباطؤ التقدـ يف ٖتقيق األمن الغذائي، كإىل جانب النمو 
الشامل ٧تد أ٫تية دعم مسا٫تة الزراعة األسرية زراعة كاٟتيازات الصغَتة يف الريف ك٘تكُت فقراء الريف من تنويع سبل 

العيش يف إطار ضوابط اٟتفاظ على البيئة، كأحد اٟتلوؿ إلدارة ا١تخاطر كاٟتد من سوء التغذية، كتعزيز اإلستفادة من 
التجارة الدكلية يف ٖتقيق األمن الغذائي على الرغم من جدلية العبلقة بُت ا١تتغَتين، كالتأكيد على أ٫تية اٟتماية 

اإلجتماعية با١توازاة مع السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تصممة يف ىذا السياؽ، كأخَتا العمل على إدارة 
كال ٯتكن معاٞتة قضية األمن . 1األزمات ا١تمتدة نتيجة النزاعات كالكوارث الطبيعية لتجنب الوقوع يف أزمات الغذاء

يبلغ إٚتايل ا١توارد الغذائي ٔتعزؿ عن قضية األمن ا١تائي خاصة على مستول الدكؿ العربية كتلك الريعية منها، حيث 
 مليار مًت مكعب، كيًتاجع نصيب الفرد العريب منها بسبب عدـ ٪تو ىذه ا١توارد (257,5) ا١تتاحة يف الوطن العريب  ٨تو 

 مًت مكعب يف السنة األمر الذم يضع ا١تنطقة العربية ٖتت خط (663,3)  ٨تو 2014كتزايد عدد السكاف، ليبلغ يف عاـ 
الندرة نإتة يف األساس عن سوء إدارة ا١توارد ا١تائية ك. 2الفقر ا١تائي الذم يقدر بنحو ألف مًت مكعب للفرد يف السنة
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:  ص–، ص 2015، ركما ، تقييم التقدـ المتفاكت2015تحقيق الغايات الدكلية الخاصة بالجوع لعاـ : حالة انعداـ األمن الغذائي في العالممنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم ا١تتحدة، - 1
26 – 42 . 

2
 .01:  ، ص2014ٚتهورية السوداف،  - ا٠ترطـو، ة، جامعة الدكؿ العريب الغذائي  العربياألمنأكضاع ا١تنظمة العربية  للتنمية الزراعية،  -  

http://www.aoad.org/stratgRep2015.asp
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يتوقف على مورد تيبخس قيمتو، كتعترب الندرة  للموارد ا١تائية من اخطر  حيث أهنا من نتائج السياسات ا١تتوقعة لطلب ال
التهديدات على  توازف النظاـ الكوين  إذ توحي بأزمة عا١تية يف ا١تياه، هتدد األمن ا١تائي كالغذائي العا١تيُت  كتشَت اللجنة 

حيث أف عنواف الندرة أف ا١تاء " ندرة ا١تياه ستكوف اٟتالة األساسية ا١تؤثرة يف اٟتياة يف القرف اٞتديد " العا١تية للمياه أف 
يف كل مكاف، لكن ال توجد قطرة لنشرهبا، كتنقسم ندرة ا١تياه إىل ندرة مادية  تتمثل يف عجز ا١توارد عن تلبية الطلبات 
كندرة معنوية تتمثل يف امتبلؾ البلد للموارد ا١تائية اليت تليب اإلحتياجات الزراعية، الصناعية، ا١تنزلية كالبيئية، كلكن تقع 

ا١تياه، حيث أف  — معادلة السكاف  إىل أماـ إشكالية اإلدارة، كيقيم أخصائيو العلـو ا١تائية مسألة الندرة عرب اإلحتكاـ
. الصناعة ،الطاقة كالبيئة الزراعة، للفرد اٟتد البلـز للوفاء ٔتتطلبات ا١تياه يف أغراض  مًت مكعب1700ا١تعيار ىو اعتبار 

شَت لو يف إطار أتبعا ١تا " ندرة ا١تياه" مًت مكعب كمؤشر على حالة من 1000بكمية أقل من  كيينظر إىل توفر ا١تياه
 .1"ندرة مطلقة"مًت مكعب على أنو  500كٖتت — تصنيف الدكؿ العربية  

تصنف الدكؿ العربية على أهنا من أفقر  ا١تناطق يف العامل من حيث توفر   )بالتايل فإف ندرة ا١تياه كتدين نوعيتها         
مكانية إمًت مكعب مع  1100ف حصة الفرد العريب من ا١توارد ا١تائية تبلغ  أذلك - جهاد مائيإمنطقة - ا١توارد ا١تائية 

من بُت أىم القضايا  ( مًت مكعب يف العامل8000 مقارنة ٔتتوسط قدره ٩2025تفاضها إىل النصف ْتلوؿ إتسجل 
ف ىذه ا١تعطيات تقًتف بزيادة الطلب على ىذا ا١تورد ا١تتناقص جراء أا١تطركحة خاصة على مستول ا١تنطقة العربية السيما ك

زيادة ا١تعدالت السكانية كتزايد األنشطة ا١تسطرة ضمن األجندة التنموية،  كتنفيذ سياسات زراعية كصناعية هتدؼ إىل 
 فضبل   ٖتقيق الرفاه اإلقتصادم كاألمن الغذائي دكف جدكلة ا١تياه يف خانة ا١توارد اليت تتطلب رشادة يف اإلدارة كالتسيَت

عن سيادة أ٪تاط اإلستهبلؾ كاإلنتاج غَت ا١تستدامة للموارد ا١تائية، كتدىور جودة ا١تياه السطحية كاٞتوفية نتيجة تدفق مياه 
كتزداد قضية   20،حيث يسجل ا٩تفاض يف حجم ا١تياه ا١تتجددة  ْتوايل 2الصرؼ الصناعي، الزراعي كا١تنزيل إليها 

إف ىذا ا١تشهد ا١تتفاكت ... األمن ا١تائي خطورة على مستول الدكؿ العربية بسبب اآلثار السلبية للتغَتات ا١تناخية
ا٠تطورة على مستول الدكؿ العربية، إ٪تا يهدد مساعي ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، ٦تا يستدعي تصميم سياسات مائية ذات 

ف  أكفاءة  الستيعاب ىذه ا١تعطيات حوؿ الوضع ا١تائي كاإلحتياجات التنموية ١ترحلة التحوؿ ٢تذه اإلقتصاديات خاصة ك
. 1من ا١تصادر ا١تتاحة  للمياه يف ا١تنطقة العربية تقع خارج حدكدىا كعادة ما تكوف ٤تل نزاع  60أكثر من 

  أىم اإلجراءات  لتحقيق األمن الغذائي -4-2
   ىناؾ ٣تموعة من اإلجراءات ا١تتداخلة كا١تتكاملة اليت تعتمدىا الدكؿ لتحقيق األمن الغذائي، ذلك أنو ال ٯتكن 

 : 2الوصوؿ إىل ٖتقيق ٪تو اقتصادم مستداـ دكف حل مشكلة األمن الغذائي، كٯتكن فيا يلي إيراد أ٫تها
حيث تيعٌتى ىذه األخَتة بتوجيو اإلمكانات ا١تتوفرة كاستغبل٢تا : صياغة إسًتاتيجية الدكلة ا١تتعلقة باألمن الغذائي: أكال

بشكل عقبلين ٔتا يف ذلك مواردىا الطبيعية، كدراسة ا١تتطلبات البلزمة اٟتالية كا١تستقبلية، من أجل ٖتقيق اإلكتفاء الذايت 
                                                           

 .2006تقرير التنمية البشرية ، ندرة ا١تياه كا١تخاطر كالتعرض للضرر ،-  1
 . كأثار األزمات اإلقتصادية العا١تية على ٖتقيقها2010 التقرير العريب الثالث حوؿ األىداؼ التنموية لؤللفية -  2

1
- The World Bank, Water in the Arab World ,2009.  (  بتصرؼ الباحثة )  

  .49- 35:  ص–، ص 2014 األردف، –،  الطبعة األكىل، آمنة للنشر كالتوزيع،  عماف مفهومو، قياسو، متطلباتو: األمن الغذائيعبد الغفور إبراىيم أٛتد، -  2
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كخلق توافق بُت العرض كالطلب الغذائي الذم يتماشى مع تلبية اإلحتياجات الغذائية مع تقليص التبعية الغذائية أم 
البحث يف اإلجراءات كالسياسات اليت تدعم االعتماد على اإلمكانات احمللية، ذلك أنو كإف توفرت العملة الصعبة 

لتحقيق األمن الغذائي عرب اإلستَتاد فإف ذلك ال يلغي التبعية للخارج،  األثر ا١تًتتب على األمن القومي، كبصفة عامة 
فإف إسًتاتيجية األمن الغذائي البد كأف تشمل تصورات مستقبلية تتضمن ا١توارد الطبيعية كإحتياجات السكاف، كفق 

طبيعة كظركؼ معيشتهم كأكضاعهم كمستول دخو٢تم، كظركؼ التقدـ التكنولوجي كالعلمي كالعبلقات الدكلية، كتطورات 
السوؽ العا١تية يف ٣تاؿ اإلستَتاد كالتصدير، باإلضافة إىل تصميم السياسات الواجب إتباعها كا١تتعلقة باٟتفاظ على ا١تواد 

كسياسة ٛتاية اإلنتاج، باإلضافة إىل بعث اآلليات  (...تعليم، تدريب، صحة  )كتنميتها، كمتطلبات التنمية البشرية
 ا١تبلئمة لتنفيذ سياسات األمن الغذائي؛

حيث البد من تصحيح ا٠تلل يف البنية اإلقتصادية ٔتا يضمن إعطاء : تصحيح توزيع الناتج القومي لصاٌف الفبلحُت:ثانيا
دكر للقطاع الزراعي يف الناتج القومي كخصوصا من خبلؿ إعتماد سياسات قطاعية كفؤة تستهدؼ القطاع الزراعي   

كما تعترب السياسة السعرية ٔتثابة الضماف لتحقيق األمن الغذائي خصوصا بالنسبة للسلع ذات اإلستهبلؾ الشعيب 
ا١تدعومة من جهيت ا١تنتج ليحصل على ربح يشجعو على اإلنتاج، كا١تستهلك لتأمُت إستهبلكو، كما أف تصميم السياسة 

السعرية البد أف يرتبط بتحسُت ا٠تدمات اإلنتاجية، كاإلىتماـ باألسعار النسبية داخل القطاع الزراعي إىل غَته من 
القطاعات، ككذلك  التوازف بُت حركة األسعار الدكلية بالنسبة لتجارة اٟتبوب كبُت األسعار ا٠تاصة با١تنتجات الغذائية 

كمراجعة سياسة ٖتديد األسعار للتسويق اإلجبارم، كاٟتد من التغَتات ا١توٝتية اٟتادة يف األسعار احمللية من خبلؿ ٖتسُت 
كفاءة السوؽ كاٟتد من اإلحتكار، باإلضافة  إىل ٛتاية ا١تنتجُت من التقلبات يف األسعار العا١تية كخاصة الصادرات، من 

أما السياسة ا١تالية كالنقدية كاإلئتمانية  . خبلؿ تدخل الدكلة مرحليا كاٟتد من اإلحتكار يف ٣تاؿ ا١تنتجات الزراعية
فتكوف مسا٫تتها يف ٖتقيق األمن الغذائي من خبلؿ خفض الضرائب العامة على القطاعات اإلنتاجية يف الزراعة كخفض 

الرسـو اٞتمركية على مدخبلت اإلنتاج الزراعي، كتبٍت سياسات تستهدؼ العمل على إستقرار سعر الصرؼ للعملة احمللية 
ٕتاه العمبلت األخرل، ك٤تاربة التضخم لتسهيل ٣تاالت ا١تستثمرين، كتطوير اٞتهاز ا١تصريف  كدعم  البنوؾ الزراعية 
ا١تتخصصة لتقدًن خدمات أفضل لصغار ا١تزارعُت، كخفض سعر الفائدة يف البنوؾ الزراعية دكف مستواىا يف البنوؾ 

كفيما يتعلق بسياسات اإلستثمار، فمن  (أيضا اتباع سياسية ائتمانية إنتقائية يف البنوؾ لصاٌف قطاع الزراعة  )التجارية 
ا١تهم خلق ا١تناخ اإلستثمارم ا١تبلئم لئلستثمارات ا١تتعلقة بتنمية القطاع الزراعي كمن الضركرم ربط اإلستثمار العاـ 

ٔتختلف السياسات اإلقتصادية، كخاصة الضرائب، الدعم كاألسعار التجارة ا٠تارجية، كتوجيو اإلستثمار اإلنفاؽ اٞتارم 
الطرؽ، كا١تواصبلت، كالنقل : إىل السلع العامة ا١تعززة للنمو يف ا١تدل الطويل كإقامة مشركعات البنية األساسية، مثل

كاإلتصاالت، مشركعات الرم كالبحوث اإلرشاد كنظم ا١تعلومات، كإعتماد التكنولوجيات اٟتديثة كالوسائل العلمية يف 
، كترشيد اإلنفاؽ العاـ لربامج الدعم ا١تتعقلة بالقطاع الزراعي، كذلك أ٫تية تشجيع القطاع ا٠تاص على ...رفع اإلنتاجية

زيادة اإلستثمار كاإلنفاؽ اٞتارم يف الزراعة، من خبلؿ ٖتسُت شركط كقوانُت اإلستثمار كاٟتد من إحتكار الدكلة يف 
 .اإلستثمار يف ٣تاؿ تسويق ا١تدخبلت كا١تخرجات كإتاحة الفرصة ١تشاركة كمنافسة القطاع ا٠تاص
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حيث أف األمن الغذائي مرتبط باألمن ا١تائي كىذا : تنمية مصادر ا١تياه كاإلقتصاد يف إستعما٢تا كضماف تدفقها: ثالثا
األخَت مرتبط ٔتجوعة من االجراءات، لعل أ٫تها تنمية ا١توارد ا١تائية كبذؿ اٞتهد للحد من اإلستنزاؼ كا٢تدر كالتلوث 
كاإلستمرار يف التنقيب عن ٥تزكف ا١تياه اٞتوفية كالًتشيد يف إستخدامها كٗتصيصها ١تختلف القطاعات كٔتا يتناسب 

 كسياسة التنمية ا١تنشودة، أم إدارة ا١تياه كمورد منتاقص يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة؛
سياسة اإلكتفاء الذايت ال تعٍت ا١تقاطعة اإلقتصادية مع العامل : التعامل مع ا٠تارج كسياسات التجارة ا٠تارجية: ربعا

ا٠تارجي، كىو ما يستدعي مراعاة السياسات كالعبلقات كالركابط اإلقليمية، ككذلك قدرة البلد ا١تصدر يف اإلستمرار على 
التصدير كبعقود طيلة األمد، لضماف إستمرارية اإلستَتاد دكف ضغوط سياسية، كمن ا١تهم تنويع مصادر اإلستَتاد  

كسياسة اإلستَتاد البد كأف ٖتدد على ضوء سياسة اإلستهبلؾ كاإلنتاج، كما أف سياسة اإلستَتاد ٬تب أف تكوف ظرفية  
خاصة كأهنا ٗتضع لضغوط سياسية، يقابلها تفعيل لسياسات إقتصادية كقطاعي لتحقيق اإلكتفاء الذايت كإرساء األمن 

 الغذائي؛
عرب العمل على سيادة النظم الغذائية السليمة كأ٪تاط اٟتياة : تعديل األ٪تاط اإلستهبلكية السائدة كتنمية البدائل: خامسا

الصحية، كىو ما يتطلب تقييم العرض الغذائي كالوضع التغذكم للسكاف، كمدل العبلقة بُت نوعية النظاـ الغذائي 
السائد كاألمراض ا١تتفشية يف إطار الظركؼ ا٠تاصة لكل دكلة، ككضع السياسات الشاملة لتحسُت مستويات إمدادات 
األغذية كالتغذية، كتكييفها ٔتا ينسجم مع الظركؼ احمللية للبلد، تنمية البدائل السلعية، كالتحكم بسياسة اإلستهبلؾ 

 كإعادة توجيهها يف إطار ضوابط اإلستهبلؾ ا١تستداـ؛
حيث يتعلق ٔتخزكف الغذاء ا١تنتج ٤تليا أك ا١تستورد ا١تتأيت من : أ٫تية ا١تخزكف اإلسًتاتيجي ك٥تزكف الطوارئ: سادسا

بتفادم آثار -  ىذا األخَت يكوف مصدر لتكوين ا١تخزكف اإلسًتاتيجي يف الدكؿ ذات العجز الغذائي–ا١تعونات الغذائية 
ا١تتغَتات العشوائية اليت هتدد األمن الغذائي خبلؿ ا١ترحلة ا١تستقبلية، مع مبلحظة أف ا١تخزكف االسًتاتيجي يتضمن ٚتيع  

أشكاؿ اإلستهبلؾ سواء ذلك ا١توجو للوفاء باإلحتياجات الغذائية للسكاف، أك نظَته ا٠تاص بتغذية اٟتيواف أك 
اإلستخدمات الصناعية، يف حُت أف ٥تزكف الطوارئ ينصب على تلبية إحتياجات اإلستهبلؾ البشرم يف حاالت 

األزمات اٟتادة كا١تفاجئة، يف حُت يتعلق ا١تخزكف التشغيلي الذم يعد جزءا من ا١تخزكف االسًتاتيجي باإلحتياطات اليت 
٭تتفظ هبا على ا١تستول القطرم لتأمُت انتظاـ اإلمدادات البلزمة لئلستهبلؾ يف مواجهة اإلحتياجات التشغيلية للمجتمع 
يف األمد ا١تتوسط، كٔتا ال يسمح بتوقف الوحدات اإلنتاجية العاملة يف اجملاؿ الزراعي، كبصفة عامة فإف تكوين ا١تخزكف 
اإلسًتاتيجي ك٥تزكف الطوارئ ٯتثل أحد احملاكر األساسية يف أجندة ٖتقيق األمن الغذائي، كتشَت توصيات منظمة األغذية 

من حجم اإلستهبلؾ السنوم على أف ٮتضع توطينو   17كالزراعة الدكلية إىل أف  ا١تخزكف اإلسًتاتيجي يكوف ْتدكد 
إلعتبارات مرتبطة بالكفاءة اإلقتصادية للمخزكف، أما ٥تزكف الطوارئ فيتحدد تبعا ١تدل التعرض للظركؼ غَت اإلعتيادية 

 .كاليت هتدد األمن الغذائي، على أف يتم توطينو يف ا١تناطق األكثر عرضة للظركرؼ غَت اإلعتيادية
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  سياسات األمن الغذائي -4-3

 كاليت  ٣تموعة من السياسات ا١تتعلقة بتحقيق األمن الغذائي2009       عاًف تقرير أكضاع األمن الغذائي العريب لسنة 
تتضمن يف نطاقها العاـ اإلجراءات ا١تتعلقة باألمن الغذائي كالسياسات الزراعية، كاليت سبق اإلشارة إليها كٯتكن فيما يلي 

 : 1التطرؽ ألىم ىذه السياسات اليت مست مناطق العجز الغذائي كمن بينها اٞتزائر اليت ٘تثل  البعد ا١تكاين ٢تذه الدراسة
 العوائد كتعظيم اإلنتاجية قدراهتا على للحفاظ الطبيعية كا١توارد البيئة كتتضمن ٛتاية: سياسات إدارة ا١توارد الطبيعية: أكال

إحتياجات  تلبية يكفل أمثل ٨تو على الطبيعية ا١توارد كإستخدامات استغبلؿ ٪تط كٖتسُت منها، اإلقتصادية كاالجتماعية
 العربية الدكؿ تعمل السمكية الثركة إدارة ٣تاؿ  ففي.ا١تنتج نوعية كٖتسُت اٟتيوم التنوع كٛتاية كا١تستقبلية اٟتالية األجياؿ

 خطط كإعداد الطبيعية، كاحملميات البحرية كتنمية ا١تنتجعات كالبحرية الساحلية للبيئات ا١تتكاملة اإلدارة تعزيز على
 أىم  أما الًتبة كا١تياه فيشكبلف.كحسن استغبل٢تا كٛتايتها الطبيعية ا١توارد على حفاظان  البيئة قطاعات ٚتيع يف الطوارئ
 كا١تائية األرضية تنمية ا١توارد كهتدؼ سياسات البعض، بعضهما على ككظيفيان  ىيكليا كيؤثراف اإلنتاجية القاعدة عناصر

تعمل اٞتزائر على  )األرضية كا١تائية  للموارد األمثل كاإلستخداـ التوزيع خبلؿ من كرأسيان  أفقيان  الزراعي اإلنتاج زيادة: إىل
ٛتاية ا١توارد األرضية كا١تائية من خبلؿ برنامج إستصبلح األراضي يف اٞتنوب كالذم يعرؼ أيضا بالفبلحة الصحراكية عن 

 إدخاؿ بإعادة زراعيان  ا١تستغلة األراضي مساحة كزيادة (طريق إعادة اإلعتبار كٕتديد النخيل كالواحات كتوسيعها
  ا١تائية السياسات ركزت ا١تائية ا١توارد تنمية ٣تاؿ  كيف.القابلة للزراعة األراضي من ا١تزيد كإستصبلح ا١تهملة ا١تساحات

 العرض للموارد إدارة على ا١تاضية القليلة السنوات خبلؿ كٖتديدا على مستول الدكؿ العربية اليت تعاين من ندرة ىذا ا١تورد
 يف ا١توارد ا١تائية كصيانة ٛتاية عن فضبلن  توزيعها حسن ككذا ا١تختلفة مصادرىا من ا١توارد بتنمية اإلىتماـ خبلؿ من ا١تائية

ينشأ  كالذم النوعي الفقد أك ا١تائية الشبكة مستويات ٥تتلف على الكمي الفقد سواء ا١تختلفة، الفقد مواجهة أكجو
 ترشيد خبلؿ من الطلب إدارة على - أقل بشكل لكن - أيضان  ركزت كما متعددة، ألسباب ا١تياه نوعية لتدىور نتيجة

ىذا  إنعكس كقد. اإلقتصادية الكفاءة ١تعايَت طبقان  ا١تائية ا١توارد كٗتصيص أكجو إستخدمات، ٥تتلف يف إستخداـ ا١تياه
 مشركعات )ا١تائية ا١توارد مصادر تنمية إىل اإلستثمارات من األكرب اٞتزء توجيو يف ا١تائية السياسات يف أكلويات التمايز

 ٣تاالت يف خاصة ا١تائية ا١توارد يف ملموس ٖتسن عنها ٘تخض قد السياسات  أف ىذه كمع. الرم شبكات  كصيانة(الرم
مث  كمن ا١تياه إستخداـ يف اإلسراؼ إىل يؤدم  الطلب جانب إدارة حيث أف إغفاؿ عدـ اإلستخداـ، كإعادة ٖتلية ا١تياه

 .من ا١توارد ا١تائية كبَت جزء إىدار

                                                           
 الدراسة تستهدؼ الدكؿ الريعية، بيد أف ىذا العنصر ركز على الدكؿ العربية، كالتربير يف ذلك يستند إىل أف مكاف الدراسة يقع ضمن اجملاؿ اٞتغرايف الذم عوٞتت فيو السياسات، كمن ناحية 

، أشار إىل اف مؤشرات الناتج احمللي االٚتايل العريب  تعكس طبيعة ىيكلة االقتصاد يف 2015باالضافة إىل اف التقرير اإلقتصادم العريب  ا١توحد، . أخرل تبعا  ١تا ىو متوفر كمتاح من معلومات
 . الدكؿ العربية، كفيها الغلبة لقطاع السلع االكلية ك بوجو خاص لسلعيت النفط كالغاز الطبيعي، حيث يشكبلف أكثر من ثلث الناتج احمللي االٚتايل العريب  ك ىي ٝتة االقتصاد العريب ا١تعاصر

  . 71 - 64:  ص–ص ، 2009 الغذائي العريب، جامعة الدكؿ العربية،  ا١تنظمة العربية للتنمية الزراعية، األمنتقرير أضاع - 1
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تتضمن أىداؼ إسًتاتيجية التنمية الزراعية ا١تستدامة ىدؼ ٖتقيق : سياسات ٛتاية كتنمية قطاع اإلنتاج النبايت: ثانيا
استدامة ا١توارد الزراعية، كتضمنت مكونات الربنامج الطارئ لؤلمن الغذائي العريب ٖتسُت مستويات اإلنتاج يف الزراعات 

القائمة كإستثمار ا١تزيد من األراضي باإلستفادة من العوائد ا١تائية لًتشيد إستخدمات مياه الرم، أما سياسات تنمية 
: على مستول الدكؿ العربية على ثبلث ٤تاكر أساسية، كىي 2009 -2000اإلنتاج الزراعي فقد ركزت على مدل الفًتة 

مراحل  خبلؿ الفاقد تقليل كأخَتا الزراعية، الرقعة بزيادة األفقي كالتوسع ا١تساحة، إنتاجية كحدة برفع الرأسي التوسع
. التسويقي كا١تسار ا١تختلفة اإلنتاج

هتدؼ ىذه السياسات إىل زيادة نصيب الفرد من الربكتُت اٟتيواين : سياسات ٛتاية كتنمية قطاع اإلنتاج اٟتيواين: ثالثا
تقـو ىذه السياسات يف االغلب على التسع الرأسي برفع إنتاج كحدة اٟتيواف كالتحسُت كالتغذية كالصحة البيطرية كتنفيذ 

ير الربامج البحثية يف ٣تاؿ الًتبية كٖتسُت النسل كإ٬تاد السبلالت اٞتيدة، كتشجيع إقامة مشاريع اإلنتاج اٟتيواين، كتوؼ
. األسواؽ اٟتديثة لتصريف ا١تنتوج

 حيث العربية الزراعية ا١توارد قاعدة يف  ىامامكونان  السمكية الثركة تشكل: سياسات ٛتاية كتنمية الثرة السمكية: رابعا 
 كٖتقيق العمل فرص كتوفَت اٟتيوانية، الربكتينات ٣تاؿ يف خاصة الغذائية الفجوة كسد الغذاء إنتاج يف يعتمد عليها

يف  السمكية الثركة تنطوم أخرل ناحية كمن ،السمكي اإلنتاج من الفائض لتصدير نتيجة األجنيب النقد من عائدات
 فائض ٭تقق العريب الوطن أف من الرغم كعلى .بعد يستغل مل منها كبَتان  جزءان  أف إذ ت ىائلة إمكانيا علىالوطن  العريب 

 أك الطبيعية ا١تصايد من سواء ا١تمكن كاإلنتاج الفعلي اإلنتاج بُت كاسعة فجوة  ىناؾتزاؿ ال  أهناإال األٝتاؾ من تصدير
 كيف إطار سياسات .كا١تاٟتة ٔتا يدعم ا١تسا٫تة يف زيادة الناتج احمللي اإلٚتايل كاألمن الغذائي العذبة ا١تياه يف اإلستزراع من

 موانئ كتطوير كإنشاء البحرم للصيد البلزمة األساسية البنيات إقامة على العربية ٛتاية كتنمية الثركة السمكية تعمل الدكؿ
 الدعم كتوفَت كغَتىا التربيد ك٥تازف األسواؽ كإنشاء السمكية ا١تنتجات كتصدير تسويق نظم كتطوير البحرم الصيد

 ا٠تاص القطاع كتشجيع هبا ا١ترتبطة كاألنشطة السمكية اجملاالت يف اإلستثمارات تنمية إىل إضافة للصيادين كالقركض
ا١تتاحة  السمكية ا١توارد من الكاملة باإلستفادة يسمح الذم النحو على اليت تستهدؼ ىذا القطاع اإلستثمارات بزيادة

 ٘تكُت على كالعمل العمل فرص كتوفَت ا١تضافة القيمة لزيادة السمكي التصنيع لتطوير اإلستثمارات من ا١تزيد كتوجيو
 كترسيخ مشًتكة مصاٌف لتحقيق –لبلستثمار ا١تستضيفة كالدكؿ ا١تستثمرة الدكؿ بُت – ا١تشًتكة العربية اإلستثمارات

 اإلستزراع كتطوير كتشجيع تنمية على العمل مع. البحرم الصيد ٣تاؿ يف السيما العربية الدكؿ بُت ا١تشًتكة النشاطات
 البيانات كنشر بالقطاع، كإعداد العاملة الكوادر كتدريب ا١تنتجات، جودة ضبط كبرامج مشركعات كتنفيذ السمكي،
.  السمكية اإلحصائية كا١تعلومات

حيث أف ىذه السياسات تشجع اإلستثمار يف قطاع الزراعة كتوفَت ا١تناخ : سياسات تطوير اإلستثمار الزراعي:خامسا
ا١تبلئم ٞتذب اإلستثمارات ا٠تارجية كالداخلية، كالتأكيد دكر القطاع ا٠تاص يف التنمية الزراعية، خاصة يف ظل إنتهاج 
سياسات التحرر اإلقتصادم ا١تعتمدة على آلية السوؽ يف توجيو النشاط اإلقتصادم، كعلى الرغم من اإلمكانات اليت 

 مقارنة الزراعة إىل ا١توجهة اإلستثمارات ضعف أكضحت تتمتع هبا الدكؿ العربية كاٞتهود ا١تبذكلة إال أف البيانات
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 أغلبها ركزت العربية الدكؿ بعض يف العربية األمواؿ من ا١تمولة ا٠تاصة أك ا١تشًتكة ا١تشاريع أف األخرل، كما بالقطاعات
 شاملة األجنبية للمشاريع بالنسبة اٟتاؿ ككذلك. كا٠تضركات كاأللباف الدكاجن: مثل السريع العائد ذات ا١تشاريع على

. احملدكد الزراعي التصنيع أك العائد سريعة السلع بعض على ركزت اليت اٞتنسيات متعددة الشركات
 سياسات أخذت الثمانينات يف اإلقتصادم اإلصبلح برنامج العربية الدكؿ يف إطار إعتماد: سياسات الدعم: سادسا
 لربامج موجهة الدعم كبرامج سياسات معظم كأصبحت العا١تية، التجارة منظمة كقوانُت تنسجم كصوران  أشكاالن  الدعم

 إرشادية برامج دعم: ا١تثاؿ سبيل على تشمل معينة، زمنية فًتة ضمن ٤تددة أىداؼ ٖتقيق من خبل٢تا يراد كمشركعات
 ٛتاية أك كالصيد، اٟتيواف كتربية الزراعة يف اٟتديثة التقنيات إدخاؿ تبٍت ٣تاؿ يف مزارعُت من ٤تددة تستهدؼ ٣تموعات

 ٖتقيق أك البحرية، كالبيئة كاٟتيواف ا١تساحة كحدة إنتاج لرفع أك البحرية، كالبيئة كا١تراعي الزراعية الطبيعية ا١توارد كصيانة
. أعلى مضافة قيمة

كتتأتى أ٫تية ىذه السياسيات اليت سبق معاٞتتها باعتبارىا أحد السياسات الفرعية :  سياسات التسويق كالتصنيع: سابعا
 على القدرة لتنمية مبلئمة كاستثمارات جهود ترافقها إف مل اإلنتاج، ٣تاؿ يف تيبذؿ اليت للسياسة الزراعية من أف اٞتهود

 اإلنتاج، كٕتدر قطاعات يف استثمارات إنفاقو من مت ١تا التنموم األثر فإف ذلك يؤدم إىل تقليص. التسويق كالتصنيع
ا٠تاص، حيث  القطاع عاتق على عادة تقع الزراعي كالتصنيع التسويق كخدمات أنشطة مسؤكلية تنمية أف إىل اإلشارة

 الرائد الدكر كإعطاء السوؽ آليات على باإلعتماد الداخلية كالتجارة كاألسعار األسواؽ ٖترير على التسويق تركز سياسات
إال  التسويق، ٣تاؿ يف العاملة اٟتكومية ا١تؤسسات كخصخصة التسويق يف ا١تباشر الدكلة تدخل كتقليل ا٠تاص، للقطاع

 العمل كتشجيع أنو من الضركرم أف تعمل الدكلة على ٗتطيط السياسات الدافعة لتنمية التسويق كالتصنيع الزراعي،
 سياسات كتتضمن. التسويق تطوير يف مساند بدكر ذات الصلة للقياـ كا١تؤسسات ا١تدين اجملتمع كمؤسسات اٞتماعي
. ا١تتداكلة السلع كمراقبة األسواؽ بتنظيم ا١تتعلقة كالتشريعات القوانُت كتطوير كتقييم مراجعة التسويق

بالنظر إىل أ٫تية القطاع الزراعي إىل جانب ما يتسم بو ىذا القطاع من : سياسات تطوير التمويل كاإلئتماف الزراعي: ثامنا
موٝتية الدخل طوؿ فًتة دكراف رأس ا١تاؿ كضعف مدخرات الفبلحُت كبيئة عدـ التأكد، فإنو من ا١تهم تصميم سياسات 
٘تويلية إئتمانية مبلئمة، كىذا ما أكدت عليو سياسات اإلصبلح الزراعي يف الدكؿ العربية، حيث تستهدؼ السياسات 

 القومي الناتج توزيع  اينظر عنصر تصحيح–تكامبل مع السياسات الكلية  (التمويل الزراعي كالتمويل الريفي )التمويلية 
 .-ضمن إجراءات ٖتقيق األمن الغذائي' الفبلحُت لصاٌف

 قضية  عدالة توزيع الموارد على المستول العالمي  كعبلقتها بالبصمة البيئية  -5
 ضمن سياؽ ضركرة قياس قدرة الطبيعة  على تلبية الطلب  Ecological Footprint        لقد ظهرت البصمة  البيئية 

خاصة مع زيادة السكاف كزيادة اإلستهبلؾ العا١تي  (قياس الضغط البشرم على كوكب األرض )على كوكب األرض 
حيث قاـ باحثوف من جامعة كولومبيا يف بداية تسعينيات القرف ا١تاضي بقياس مساحة األرض ا١تطلوبة  لتزكيد السكاف 
با١توارد بناءا على معدالت اإلستهبلؾ ا١تتباينة جغرافيا، ككذلك قياس ا١تساحة اليت يتطلبها إمتصاص نفاياهتم، ذلك أف 
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تقـو عل معاٞتة عرض الطبيعة  كالطلب عليها، أم مقارنة القدرات اٟتيوية للطبيعة مع ا١تتطلبات البشرية البصمة البيئية 
لتحقيق التنمية اإلقتصادية ا١تنشودة، كقد توصل الباحثوف يف جامعة كولومبيا إىل إطبلؽ نتيجة تتلخص يف أف ا١توارد 

ا١تطلوبة لتأمُت مستول معيشة، مثل الذم يتمتع بو األمريكي اك الكندم  لكل سكاف العامل يتطلب ثبلث كرات أرضية 
أخرل مثل اليت نعيش عليها، كتوكد على أف البصمة البيئية للواليات ا١تتحدة األمريكية لوحدىا تستحوذ على أكثر من 

20  1من ا١تساحة الكلية لكوكب األرض. 
 ا١تتجددة ا١توارد من مستمرة إمدادات توليد على قدرتو – للكوكب البيولوجية القدرة مع اإلٚتالية البصمة      كٔتقارنة

 للفرد البشرية البصمة متوسط أف  إىل ،2010 عاـ بيانات إىل استنادا التقرير، خلص فقد – النفايات كاستيعاب
Humanity‘s Ecological Footprintىذا (6-2: انظر الشكل رقم ) 2كل سنة 1,5 ٔتقدار الكوكب قدرة  يتجاكز 

 ترتيبها حيث من البيولوجية القدرة ،"أفريقيا كمشاؿ األكسط الشرؽ منطقة" بلداف معظم يف البيئية البصمة كتتجاكز
 ٦تا يطرح ٖتديا كبَتا أماـ إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة،  فيما يتعلق بتلبية اإلحتياجات البشرية يف ظل النمو .3عا١تيا

 . السكاين ا١تتسارع
 البصمة البيئية للبشرية :  6-2: الشكل رقم 

 

 
Source : Global Footprint Network, 2014.   

 

       قراءة ىذه النتيجة ضمن سياؽ القضايا اليت تواجو إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، ا١تتضمنة إعادة إستخداـ ا١توارد 
ا١تتاحة إىل داخل اٟتدكد ا١تستدامة،  يطرح إشكالية تتجاكز اإلختبلؿ الكبَت بُت عرض البيئة كالطلب عليها لصاٌف عجز 

 ا١تتقدمة الدكؿ تتحمل)العرض البيئي، حيث تثار إشكالية التوزيع غَت العادؿ للموارد ا١تتاحة على ا١تستول العامل 
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2
 - Living Planet Report ,2014, P :9 .  

3
  -http://www.ecomena.org/qatar-environment     (07/02/2015). 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
http://www.ecomena.org/qatar-environment
http://www.ecomena.org/qatar-environment
http://www.ecomena.org/qatar-environment
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حوايل  العامل، إال أهنم يستهلكوف سكاف من  %25 أقل من نسبة يشكلوف أهنم مع " التلوث مشكلة يف الكبَتة ا١تسؤكلية
(   1من الغازات الدفيئة  %55من ا١تخلفات الصلبة ك %75كالطاقة، ينتج عن ٪توذجها التنموم  ا٠تاـ ا١تواد من  75%

من   75كالسيما بالنسبة للثركة النفطية بسبب توزيعها غَت ا١تتساكم بُت ٥تتلف مناطق العامل، إذ أف الواقع يشَت إىل أف 
 غَت أف ا١تفارقة تتجسد يف أف ىذا التوزيع مل يكن يف صاٌف ىذه البلداف 2ىذه ا١توارد موجودة على مستول العامل النامي

ذلك أف الدكؿ ا١تتقدمة ٘تكنت من خلق توزيع ذك بعد إسًتاتيجي يبليف إمكانية إستفادة البلداف الغنية با١تورد النفطي من 
 . ميزة إكساهبا ٢تذا ا١تورد

       حيث أف النمو اإلقتصادم احملقق على مستول الدكؿ إ٨ترافو عن مضمونو الركتيٍت بوصفة تدبَتا ١تظاىر الرفاه 
اإلنساين ا١تتزايد، كعدـ قدتو على التموقع كمؤشر للرفاىية، حيث اصبح ىناؾ كعي ليس على مستول صناع السياسة 

فحسب، كلكن على مستول األفراد بأف النمو اإلقتصادم  كحده الٯتكن اف يصف ٘تاما اإلحتياجات كالرغابات، نظرا  
١تا يرتبط بو من آثار سلبية  على البيئة ٔتفو٫تها الواسع  كاستحداث أشكاؿ جديدة من عدـ ا١تساكاة ا١ترتبطة بالتغَتات 

يف التكنولوجيا كأ٪تاط اإلنتاج، كىو السياؽ الذم يتجذر فيو مفهـو التنمية ا١تستدامة، أم مفهـو ربط األىداؼ 
الطويل    ا١تدل على اإلقتصادم النمو ستدامة ، حيث  أف1اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية للمجتمعات بطريقة متوازنة 

 النظم خدمات على اٟتفاظ على ذاتو يعتمد حد يف (تتطرؽ الباجثة فيما يتبع من فصوؿ ١تفهـو النمو ا١تستداـ )
 أقول مع تعاكنا العناصر ىذه بُت التوازف ٖتقيق كسيتطلب. متماسكة ك٣تتمعات صحية بيئة األساسية، اإليكولوجية

 كاليت العامل، من سكاف 80 من أكثر بالفعل ٘تثل كاليت - إنتقالية ٔترحلة اقتصاداهتا ٘تر اليت كالبلداف النامية البلداف
 ذلك يف شأهنا البلداف، ٚتيع على تؤثر كاإلستبعاد التفكك ٥تاطر  ألف -ا١تستقبل يف الزيادة من كل تقريبا تشكل سوؼ
  .ا١تتنامي العا١تي اإلقتصاد يف ا١تشاركة من الفرص لئلستفادة شأف

        خاصة كأف استغبل٢تا ٮتضع  ١تبدأ سيادة الدكلة من جهة يف توجيو ا١توارد لتحقيق رفاىية األفراد، كمن جهة أخرل 
معضلة توزيع التكاليف البيئية بُت أفراد اٞتيل اٟتايل كاألجياؿ ا١تستقبلية، كاليت تنتهي بصورة حاٝتة لصاٌف الدكؿ 

الصناعية، فيما تكتفي الدكؿ النامية بضركرة اإلستجابة لفلسفة ارض كاحدة، ككوكب كاحد كيف ا١تقابل يكوف ٪توذج 
إقتصادية،  كخاصة يف البلداف الريعية اليت  ترتبط - التنمية فيها ضمن دائرة ضيقة، تواجو ضمنها مشكلة إيكولوجية 

التنمية فيها باإلستخداـ ا١تفرط للموارد كالذم ٯتكن أف يتحوؿ إىل إجهاد اقتصادم كبَت، يستدعي اإلسراع بإدماج 
 .اٟتدكد البيئية ضمن عملية صياغة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية

                                                           
معهد البحث   ، 2000 نوفمرب 18/19، ندكة قضايا التنمية كالبيئة يف افريقيا، المشكبلت البيئية كالتنمية اإلقتصادية في إفريقيا كجنوب الصحراءىويدا عبد العظيم عبد ا٢تادم، -  1

 .495:  ، ص 2003 مصر، –كالدراسات اإلفريقية، القاىرة 
2
 - Luc D‘esir´e Omgba, TROIS ESSAIS SUR L’ECONOMIE POLITIQUE DE LA RENTE PETROLIERE 

DANS LES ETATS AFRICAINS, Thèse Pour l‘obtention du titre de Docteurès Sciences Economiques. Université 

d‘Auvergne Clermont-Ferrand I, France, 2010,  P. 5. 
1
 - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD )  , Policies to Enhance 

Sustainable Development, MEETING OF THE OECD COUNCIL AT MINISTERIAL LEVEL, 2001, P :5 . 

https://www.oecd.org/greengrowth/1869800.pdf   ( 30/03/2015). 

https://www.oecd.org/greengrowth/1869800.pdf
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بناءا على ما سبق، ظهرت مصطلحات مرتبطة بالبصمة البيئية، فنجد ما طوره الفكر اإلقتصادم األكريب ا١تستداـ        
كىو مصطلح ا١تساحة البيئية الذم يعكس القراءة اليت قدمت أعبله، حيث يتضمن  اٟتصة  العادلة  لكل دكلة  يف العامل  

 .  من ا١توارد الطبيعية كمدل ٕتاكزىا ٢تذه اٟتصة، كيقـو بتحليل معيار العدالة البيئية يف ذلك
       كما ٯتكن أف تثار قضية اإلستدامة يف ىذا الشأف يف إطار ربطها باإلنصاؼ، حيث أف الكثَت من مشاكل نضوب 
ا١توارد كاإلجهاد البيئي تعود يف حقيقة األمر إىل فوارؽ النفوذ اإلقتصادم كالسياسي، كذلك على مستول  البلد الواحد أك 

على ا١تستول الدكيل، حيث تتحمل الفئة األكثر فقرا تكاليف التلوث فيما تتمتع الفئة ذات النفوذ ا١تايل التكنولوجي 
كالسياسي بامكانيات التكيف مع آثار تدىور البيئة، كىو ما يضعف  ا١تصلحة ا١تشًتكة يف التنمية ا١تستدامة جراء غياب 

، خاصة كأف عنصر العدالة كاإلنصاؼ ٬تسد جوىر التنمية ا١تستدامة  اليت  تقـو على 1العدالة اإلقتصادية كاإلجتماعية
مبدأ تواف ا١تنافع بُت أفراد اٞتيل الواحد، كعرب األجياؿ ا١تختلفة يف اٞتانب اإلقتصادم كاإلجتماعي كالبيئي  كما أهنا 

 كا١تبلحظ يف العصر اٟتايل أف البشرية اصبحت ْتاجة إىل 2تسعى إىل ٖتقيق العدالة يف نوعية الرفاعية كاألىداؼ احملققة
كواكب مثل األرض، كالبلداف الصناعية تستحوذ على النصيب األكرب من ا١تساحة البيئية مقارنة مع البلداف الفقَتة  10

 أكثر توزيع أف التنمية خرباء من كثَت كيتفق. اليت ستجد نفسها يف هناية ا١تطاؼ على خط ا١تواجهة إزاء أزمات البيئية
 الناحية بل ىو ضركرم من األخبلقية، الناحية من فيو مرغوبا فقط ليس العا١تية الطبيعية ا١توارد إىل الوصوؿ من إنصافا

 من متعددة العا١تية التحديات مع التعامل يف النامية كالبلداف ا١تتقدمة البلداف بُت الناجح للتعاكف الظركؼ لتهيئة السياسية
 كٯتكن يف ىذا الصدد اإلشارة إىل منظور الكوكب الواحد الصادر عن الصندكؽ العا١تي للطبيعة كالذم .ا١تستدامة التنمية

يوضح ا٠تيارات األفضل إلدارة كإستخداـ ا١توارد الطبيعية كمشاركتها ضمن حدكد الكوكب، بغية ضماف األمن ا١تائي 
 : كاألمن الغذائي كاألمن الطاقوم، كا١توضح من خبلؿ الشكل ا١توايل

 خيارات منظور الكوكب الواحد إلدارة ا١توارد ضمن حدكد الكوكب :  7-2:الشكل رقم
 

                                                           
. 14: ، ص PNUD ،2011، نصاؼ، مستقبل أفضل للجميعغاإلستدامة كاؿ  ،2011 تقرير التنمية البشرية-   1

2
 - Tatyana. P. Soubbtina, Beyond Economic Growth, An Introduction to Sustainable Development, Second Edition 

The world bank, WBI LEARNING RESOURCES SERIES, Washington , 2004, P - P : 9-10. 
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Source : WWF, 2012. 
 
 

 (نتقاؿ التكنولوجياإالشركات متعددة الجنسيات كحركة  )تحدم العولمة كالتنمية المستدامة  -6
الوزف النسيب األضعف لتحقيق مكاسب اإلنفتاح كعو١تة اإلقتصاد خاصة  (الريعية ٖتديدا )        تشكل الدكؿ النامية 

يف ظل التشابك كتعقد ا١تصاٌف اإلقتصادية العا١تية ا١تستحدثة كاليت تسيطر عليها التكتبلت اإلقتصادية كالشركات متعددة 
 أف بيد ...اإلدارية األساليب كتطوير التكنولوجيا على للحصوؿ النامية البلداف تستقطبو أجنيا استثمارا ٘تثل- اٞتنسيات  

 -خطَتة بيئية ضغوط ٮتلف ما عادة الشركات ىذه نشاط
 الفقَتة البلداف تشجع إقتصاديات ال األخَتة فإف ىذه العو١تة، حركية عمق يف تدخل التجارية        كألف السياسات

حقبة التحوؿ  الرأٝتايل : كيكوف ىذا اٟتكم قائم إذا ما مت إعتماد تعريف العو١تة على أهنا-  نقائص  عدة من تعاين كاليت
العميق لئلنسانية ٚتعاء يف ظل ىيمنة دكؿ ا١تركز كبقيادهتا كٖتت سيطرهتا كيف ظل سيادة نظاـ عا١تي للتبادؿ غَت 

 ١تنتجات ال يسمح للتجارة العالية ا١تنظمة داخل ا١تعتمد الدكلية كاإلستثمار التجارة ٭تكم الذم النظاـ أف إذ - ا١تتكافئ
 ا٩تفاض إىل العا١تية األسواؽ إىل الدخوؿ شركط كتدىور النمو تباطؤ أدل فقد لؤلسواؽ العا١تية، بالدخوؿ البلداف ىذه

 كاقتصارىا على صادرات ا١تواد األكلية، يف ظل إعتماد 1النامية، كاإلفريقية منها على سبيل ا١تثاؿ البلداف مداخيل صادرات
، كذلك تبٍت اٟتواجز الدكؿ الصناعية الكربل على نظاـ اٟتصص كالتعريفات كالسياسات اٟتمائية خاصة لقطاع الزراعة

غَت اٞتمركية اليت تتضمن اإللتزاـ با١تعايَت البيئية كاإلجتماعية كاليت تغذيها الثقافة اإلستهبلكية للمجتمعات الصناعية 
إحتماالت ٖتسن معدالت التبادؿ أك التجارة الدكلية للدكؿ  من جهة كتقييد أسواقها على للمحافظة الكربل، كوسيلة

 : 1كاليت يأخذ تدىور معدؿ التبادؿ التجارم بالنسبة ٢تا  العديد من التفسَتات، لعل أ٫تها (الريعية  )النامية 

                                                           
 . 32: ، ص2001، الدكرة العامة السابعة عشر، مام ضركرة بالنسبة للبلداف الضعيفة: مواجهة العولمة : اجمللس الوطٍت اإلجتماعي كاإلقتصادم- 1
 من كىو كا١تبلبس، ا١تنسوجات لقطاع بالنسبة االتفاؽ تاريخ من بدءا هنائيا اٟتماية إلغاء :  تدارؾ عدـ تكافؤ الفرص اليت تكرسها التجارة الدكلية تفاقية مراكش أحد ا٠تطوات ا٢تامة ٨توإ تعترب 

 ...النامية للدكؿ الرئيسية القطاعات من أيضا كىو القادمة القليلة السنوات مدل على الزراعة لقطاع بالنسبة ملحوظ بشكل اٟتماية مستول النامية، كٗتفيض الدكؿ ١تعظم ا٢تامة القطاعات
 .128: ص ، 2001 األردف، –، الطبعة األكىل،  دار الشركؽ، عماف أزمات  كحلوؿ: اإلقتصاديات الناميةالعطية،  كدام اٟتسُت عبد- 1



 
 

 183 

تنوع صادراهتا كإستحواذىا على  يف األسباب أىم من كىو الفٍت، التقدـ مزايا بكل الصناعية الكربل الدكؿ إحتكار  - أ
 الٌنسبة األعلى فيما يتعلق ٔتعدؿ التبادؿ الدكيل؛ 

 إرتفاع إنتاجيتها؛ رغم الصناعية منتجاهتا ٤تافظة الدكؿ الصناعية  الكربل  على ا١تنحى التصاعدم ألسعار - ب
 الصناعية؛ على ا١تنتجات الكلي الطلب ٔتركنة مقارنة األكلية ا١تنتجات على الطلب مركنة إ٩تفاض - ت
 قليل عدد أك كاحدة بتصدير سلعة تقـو ألهنا صادراهتا أسعار يف التقلبات مواجهة النامية الدكؿ استطاعة  عدـ - ث

 فقط؛
 التبادؿ؛ معدالت على يؤثر ٦تا الصرؼ سعر كسياسة للنقود الشرائية القدرة  إختبلؼ - ج
ا١تعاناة من سياسات اٟتكومات الغربية كمن الشركات اإلحتكارية كالكارتل اإلحتكارم العا١تي كمن اٟتصار  - ح

على ٕتارة النفط الدكلية، فخبلفا للمناداة ٔتبدأ حرية التجارة كتأثَتىا على إزدىار اإلقتصاد  التكنولوجي كفرض الضرائب
العا١تي، فإف ٕتارة النفط تبقى خارج مبدأ حرية التجارة حيث يتم فرض القيود كالضرائب على النفط كا١تنتجات النفطية 

 .1ْتجج سياسية كبيئية  تعترب الدكؿ الغربية ىي ا١تتسبب فيها أساسا
      كيف مواصلة سيناريو خدمة ا١تصاٌف للدكؿ الصناعية الكربل اليت تستحوذ على معظم الشركات متعددة اٞتنسيات 

يف العامل، فإف ىذه األخَتة تربر ٖترير التجارة كاإلنفتاح اإلقتصادم من أجل اإلستفادة من كفرة ا١توارد كتراجع ا١تعايَت 
البيئية يف الدكؿ النامية، ففي إطار مناقشة عبلقة البيئة بالتجارة ٧تد توجهُت، أما التوجو األكؿ فيعكس ما مت اإلشارة إليو 

من التأثَت السليب لتحرير التجارة على األطر البيئية كاستنزافها كتفشي مظاىر التدىور البيئي، بسبب ىجرة ا١تخلفات 
كالنفايات السامة ٨تو البلداف النامية، حيث استطاعت الشركات متعددة اٞتنسيات نقل التلوث من بيئة نشاطها اليت 

، كىو ما يعترب مراكغة لتقليص أثر القيود البيئية 2٘تتاز بفرض قيود بيئية صارمة ٨تو الدكؿ ذات ا١تعايَت البيئية األقل تشددا
سيطرة الدكؿ الصناعية الكربل على مؤسسات التنمية ا١تستدامة يف العامل )على معدالت النمو احملققة يف ىذه الشركات 

أدت إىل إستحداث أ٪تاط مقننة لئلستنزاؼ، كنقل التلوث إىل البلداف النامية عرب بيع حقوؽ التلوث، كبالتايل التناقض 
أرض كاحدة كمستقبل كاحد، كذلك لًتجيح كفة خدمة مصاٌف الدكؿ الصناعية ' الصارخ مع فلسفة التنمية ا١تستدامة 

كتراجع دكر الشركات متعددة اٞتنسيات يف نقل التكنولوجية اٟتديثة، بسبب غياب اٟتكم الصاٌف، أك عدـ  (الكربل
، ٦تا يضيف أعباء جديدة للدكؿ النامية اليت ال تزاؿ تقف أماـ معادلة ... مبلئمة  التكنولوجيا لبيئية اإلستثمار ا١تستهدفة

صعبة  لًتجيح أحد الكفتُت، التنمية  أـ البيئة حيث  أف  الدكؿ النامية كالفقَتة  عادة ما ترجح كفة خيار إلغاء القيود 
البيئية من أجل جذب اإلستثمارات األجنبية يف سبيل خلق فرص العمل كالثركة، كىو ما يعترب سببا رئيسيا يف ىدر 

أما اإلٕتاه الثاين  فيؤكد على أ٫تية التحرير التجارم ٖتت مربر ٗتفيض تكاليف إستغبلؿ ا١توارد الطبيعية . 1كتلويث  البيئة

                                                           
 .363: رضا عبد اٞتبار الشمرم، مرجع سابق، ص -  1
 .282: ص ،2001 األردف، - اٟتامد،  عماف  دار األكىل، الطبعة ،الدكلية األعماؿ مالية في الحديثة اإلتجاىات كوكب ٚتيل، سرمد-  2
 .423: ، ص2006 لبناف، –، الطبعة األكىل،  ا١توسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ا١تستدامة،  اجمللد األكؿ،  بَتكت العولمة كالتنمية المستدامةعبلء ٤تمد ا٠تواجو، -  1
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كاإلستفادة من نقل التكنولوجيا الصديقة للبئية، مع إمكانية تكييف السياسات التجارية مع ضابط ٪توذج التنمية 
 .1ا١تستدامة، خاصة فيما يتعلق باٞتانب البيئي كاإلجتماعي

       ضمن نفس السياؽ فإف الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات كاليت عمقت مضموف العو١تة كاإلنفتاح اإلقتصادم ضمن 
،  ٦تا أدل إىل ٪تو دكر ىذه الشركات يف ...٥تتلف ا١تستويات اإلنتاجية كالتمويلية كالتكنولوجية كالتسويقية كاإلدارية

تدكيل اإلستثمار كاإلنتاج كا٠تدمات كالتجارة كالقيم ا١تضافة، يف تشكيل نظاـ ٕتارة دكلية حرة كالتطور السريع للعو١تة 
ا١تالية كتنامي التأثَت على السياسات اإلقتصادية للدكؿ، كصاحب ذلك مسا٫تة يف تعميق الفقر يف العامل كخاصة يف 

الدكؿ الفقَتة كا٢تشة، كىجرة األدمغة كتعميق الفجوة التكنولوجية  بُت الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية ناىيك عن التأثَت على 
، نقطة أخرل مهمة تواجو ...سيادة الدكؿ ا١تضيفة كالتأثَت على دكرىا اإلقتصادم كاإلجتماعي، زيادة دائرة الفساد

التوفيق بُت مضموف خطة إرساء التنمية ا١تستدامة كمشركع كوين، كإستمرار كتزايد اإلحتكارات الرأٝتالية العا١تية، ماليا 
كتكنولوجيا، فضبل عن عبلقات ا٢تيمنة األخرل، كاليت ٘تس اٞتانب السياسي كتلقي بضبل٢تا على اٞتانب اإلقتصادم 

كىو ما يؤسس أل٫تية التوجو ٨تو تأسيس نظاـ عا١تي جديد متعدد أطراؼ ا١تصاٌف .  2كاإلجتماعي كالثقايف، كالبيئي
لئلستجابة ألىداؼ إرساء التنمية ا١تستدامة، كبصورة عامة فإنو ٯتكن إثارة أىم احملاكر اليت  تتضمن دكر الشركات متعددة 
اٞتنسيات يف تشكيل النظاـ اإلقتصادم العا١تي كذلك لئلسًتشاد للتحديات ا١تطركحة، كاليت تتطلب إ٬تاد حلوؿ إبتكارية 

 :3يف سياؽ بعث نظاـ إقتصادم دكيل جديد قادر على إستيعاب مشركع التنمية ا١تستدامة
إف اٟتجم الضخم لؤلصوؿ السائلة كاإلحتياطات الدكلية للشركات متعددة :   التأثَت على النظاـ النقدم الدكيل - أ

اٞتنسيات يعكس مدل التأثَت الذم ٘تارسو ىذه الشركات على السياسة النقدية الدكلية كاإلستقرار النقدم الدكيل، كما 
ٯتكن أف يًتب عن ذلك من أزمات نقدية  يف إطار إرتباط حركة رؤكس األمواؿ على ا١تستول الدكلية ٓتدمة مصاٌف ىذه 

 األخَتة كهتميش متطلبات حركة رؤكس األمواؿ لتحقيق التقدـ ٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة؛
 التأثَت على منظومة كىيكل التجارة الدكلية، كالتأثَت على حجم، كخارطة توجهات اإلستثمار الدكيل، ٦تا يطرح  - ب

أ٫تية إعادة توجيو التجارة الدكلية يف سياؽ التنمية ا١تستدامة، كالعمل على دعم اإلستثمارات اليت تدعم مساعي التنمية 
يصطدـ  (الريعية  )ا١تستدامة، كالسيما يف الدكؿ النامية؛  ذلك أف إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة يف اإلقتصاديات النامية 

باالرتباط الوثيق بُت طبيعة النظاـ اإلقتصادم الدكيل كإستنزاؼ ا١توارد يف الدكؿ النامية، حيث أف الدكؿ النامية تعمل 
مقابلة الطلب العا١تي على الطاقة خاصة على  )على زيادة إنتاجها من ا١توارد األكلية لتلبية متطلبات خطط التنمية 
 . كسداد إلتزاماهتا ا٠تارجية (مستول الدكيل الصناعية عند قراءة ىذا العنصر من منظور خارجي
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تكوين أ٪تاط جديدة من التخصص تقسيم العمل الدكيل، كضمن ىذا السياؽ يتعُت على الدكؿ النامية أف تعمل  - ت
على إستغبلؿ ىذه األ٪تاط اٞتديدة للتخصص كالتقسيم الدكيل للعمل لتعظيم صادراهتا كإعادة بناء ىيكلها خارج ا١توارد 
األكلية كاإلستخراجية، عرب جذب كتوطُت بعض الصناعات ذات القيمة ا١تضافة التصديريو، كيتعُت على الدكؿ النامية أف 

 تأخذ بعُت اإلعتبار ٚتلة من القيود البيئية كاإلجتماعية اليت ٯتكن أف تضعها ضمن معادلة اختيار صعبة؛
كيف ىذا الصدد فإف التحدم الذم يطرح أماـ الدكؿ النامية ىو تنمية قدرهتا : التأثَت على حركة نقل التكنولوجيا - ث

لئلستفادة من حركة نقل التكنولوجية ا١ترتبطة بنشاط الشركات متعددة اٞتنسيات حيث يتأثر نقل التكنولوجيا بتوجهات 
اإلستثمار األجنيب ا١تباشر الذم تقـو بو الشركات متعددة اٞتنسيات، كمع األخذ بعُت اإلعتبار العوامل ا١تتعلقة ّتذب 

النظاـ اإلقتصادم العا١تي من منظور تكنولوجي يتأثر هبيكل اإلستثمار األجنيب  اإلستثمار األجنيب  ا١تباشر، فإف ىيكل
فالتقدـ العلمي كالتقٍت العا١تي بعث تغَتات كبَتة أدت إىل تعميق عا١تية األسواؽ . ا١تباشر للشركات متعددة اٞتنسيات

كاإلنكشاؼ، كإنعكست ىذه التغَتات يف توزيع القدرات اإلقتصادية بُت دكؿ العامل كقادت إىل إضعاؼ قدرة الدكؿ 
الصادرات أكثر تركزا  )على ا١تنافسة اإلقتصادية كإختبلؿ ىيكل صادراهتا  (الريعية على كجو ا٠تصوص )النامية 

حيث أف  الدكؿ ا١تتقدمة  ٘تتلك .  1كتدىور شركط تباد٢تا التجارم (كٗتصصا، بينما الواردات أكثر تنوعا كأكسع حجما
95  5 من التكنولوجيا العا١تية، يف حُت أف الدكؿ النامية ال ٘تتلك سول   من حصة دكؿ العامل من التكنولوجيا

العا١تية، كىذا يعٍت أف الدكؿ النامية ٬تب أف تبذؿ جهودا كبَتة لنقل التكنولوجيا كتبعا ١تا ىو متفق عليو فإف إكتساب  
 : 2التطورات العلمية كالتكنولوجية اٟتديثة ٖتتاج إىل ثبلث مراحل، كىي

 التطوير ا١تتدرج ١تا ىو متاح من اآلالت كا١تعدات كا١تدخبلت يف إطار ا١تعرفة ا١تتاحة كالقدرات ا١تالية ا١تتيسرة؛ -
نقل كاستَتاد التكنولوجيا، كالبد من إثارة مشكلة تصميم ىذه التكنولوجيات تبعا ٠تصائص قد ال تنطبق على  -

 خصائص الدكؿ ا١تستوردة، كبالتايل إضعاؼ النتائج ا١تتوقعة؛
 .  مرحلة دعم البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي عرب السياسات ا١تبلئمة -

         كعملية نقل التكنولوجية اٟتديثة تندرج ضمن سعي الدكؿ عموما كالنامية منها على كجو ا٠تصوص إىل أال تؤدم 
الزيادات السكانية إىل هتديد إستدامة التنمية، كقد عاًف  معهد موارد العامل ٚتلة من ا١تعادالت اليت تبُت أ٫تية التكنولوجيا  

يف ٖتقيق ناتج قومي إٚتايل على مستول الرفاه عند نفس ا١تستول  مع زيادة  السكاف، كلكن يف حدكد معينة، ا١تسألة 
 أم ٖتقيق نفس مستول اإلنتاج بعدد أقل Automationاليت إستجدت يف النصف الثاين من القرف العشرين ىي ظاىرة 

من العماؿ، كيعٍت ىذا أف التغيَت التكنولوجي يقود يف العامل ا١تعاصر إىل زيادة معدالت البطالة،  يف الوقت الذم تعاين 
فيو أغلب الدكؿ النامية من زيادات كبَتة يف عدد السكاف، كيرافق ذلك من إتساع ١تعدالت الفقر، سوء توزيع الدخل 

كبالتايل فإف الدكؿ النامية سوؼ تواجو أزمة حقيقة تتجسد يف تراجع مستويات الرفاه ... كإتساع مساحة الفئات ا٢تشة
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البشرم كإنتشار البطالة ككذلك زيادة عبء التنمية على البيئة ٖتت قيدم التخلف التكنولوجي كالزيادة ا١تتسارعة لعدد 
 .1السكاف

        من كجهة نظر الباحثة فإف اٟتلوؿ األساسية ١تواجهة ىذا التحدم ىو إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالسيما 
السياسات ا١تالية كالنقدية كسياسات اإلستثمار يف سياؽ التنمية ا١تستدامة على ٨تو سليم تبعا ١تا سيتم شرحو من خبلؿ 

 .الفصوؿ ا١توالية
         قد يكوف من الصعب اإلنتقاؿ لطرح ٖتدم مضموف عا١تية التنمية ا١تستدامة يف سياؽ تسلسل البناء ا١تعتمد 

نو من الضركرم تناكلو كذلك إلرتباطو الويثق كغَت ا١تباشر بضموف العو١تة من جهة كٖتديات أالعنصر بيد ضمن ىذا 
 أستاذ اإلقتصاد  يف ' Louis Guay'إرساء التنمية ا١تستدامة عرب صياغة السياسات اإلقتصادية ا١تبلئمة، حيث  يعرض  

مركزا على  البعد    حوؿ  ٖتديات كرىانات التنمية ا١تستدامة،2004 ضمن كتابو الصادر سنة 'الفاؿ يف كيبيك'جامعة 
التنمية ا١تستدامة مل تعد ٣ترد العمل ٤تليا كالتفكَت ": عرب فقرة جاءت صياغتها على النحو التايلالعا١تي للتحديات، 

تضييق طبقة )كتشهد ا١تشاكل البيئية العا١تية . عا١تيا؛ كمن الضركرم أيضا العمل كالتفكَت معا على الصعيد العا١تي كاحمللي
... على الًتابط اإليكولوجي  (٩تفاض التنوع البيولوجي كبدرجة أقل، األمطار اٟتمضيةإاألكزكف، كاإلحًتار العا١تي، ك

كمع ذلك فإف إدراؾ أف األنشطة البشرية من . زدادت قوة تأثَتىاإ كقد  األنشطة ا١تتنوعةككتضاعفت التفاعبلت البشرية؛ 
كيف حُت مل يكن للممارسات اإلقتصادية يف ا١تاضي سول تأثَت على . ا١ترجح أف ٗتل بالتوازف الكبَت أمر حديث جدا

 لتذكَتنا با١تقياس الذم ٯتكن قائمخطر اإلحًتار العا١تي ىو دائما ؼ. اجملتمعات احمللية، مل يعد األمر كذلك اليـو
 كىوما يشَت إىل أ٫تية بعث السياسات اإلقتصادية الداعمة للتوجو ... "للممارسات البشرية أف يكوف لو تأثَت شامل 

النوعي للنمو اإلقتصادم، كذلك بصورة حتمية مع ضركرة التنسيق بُت السياسات اإلقتصادية على ا١تستول الدكيل يف 
التنمية كيف نفس السياؽ ا١تتعلق بكونونية  ٪توذج . سياؽ ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كتلك ا١تصممة يف إطار األجندات احمللية

 يف معهد الدراسات اإلقتصادستاذ أ عضو ٚتعية اإلقتصاد السياسي ك'Philippe Jurgensen'ا١تستدامة فإف األستاذ 
  أربعة  ٣تاالت رئيسية للتخفيف من تأثَت les routes du paradis vert 2009السياسية بباريس يعرض يف كتابة  
 على أف تتوفر إرادة سياسية  قوية على ا١تستول ؿ النمو عن األضرار البيئيةص ؼإطاراألنشطة اإلقتصادية على البيئة يف 

عن ٖتقيق ىذا الشراط البلـز يعد معضلة يف حد ذاتو ْتيث يتعارض فيو مضموف السيادة الوطنية السيما على - العا١تي 
كتتجسد اجملاالت  (مستول اإلقتصاديات الريعية كمضموف البعد السياسة لنموذج التنمية ا١تستدامة على ا١تستول العا١تي

األربع ا١تشار اليها يف تقليص، ككبح كتَتة إستهبلؾ ا١توارد كتقليل تأثَت اإلحتباس اٟترارم، ككضع إسًتاتيجية للطاقة  
 كمكافحة التلوث  ،لصاٌف كل من الطاقات ا١تتجددة كالطاقة النوكية  كٛتاية ا١توارد ا١تائية كالغابات كالتنوع البيولوجي

  .  1ّتميع انواعو، كعموما تقود األدلة التجريبية  إىل ضركرة إجراء تغيَتات يف ىيكل اإلنتاج كاإلستهبلؾ
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      إف إشكالية ٘تويل التنمية تتعلق بدراسة ا١توارد ا١تالية اليت يعتمد عليها نظاـ التمويل، كدراسة الوسائل اليت تقـو 

ا٠تزينة  )بتجميع ىذه ا١توارد كإحداثها كتوزيعها على ٥تتلف القطاعات، كا١توارد التمويلية قد تكوف من مصدر داخلي 
كمن أىم السياسات ا١تتعلقة مباشرة بتمويل التنمية السياسة ( القركض ا٠تارجية) أك من مصدر خارجي  (كاٞتهاز ا١تصريف

كسياسة التمويل التضخمي باإلضافة إىل السياسة النقدية، كاليت  (اإلدخار اإلجبارم)من خبلؿ السياسة الضريبة : ا١تالية
يندرج ضمنها ٣تموع األدكات كاألساليب اليت هتدؼ إىل ٕتميع ا١توارد النقدية كاإلدخارية بالقدر كالكيفية اليت تتناسب 

كإحتياجات التمويل عرب تنظيم سوؽ النقد كاإلئتماف كتوفَت السيولة الكافية، كترجع إشكالية ٘تويل التنمية ا١تستهدفة  يف 
 : 1الدكؿ النامية إىل ٚتلة من االسباب، لعل أ٫تها

كاألسباب يف ذلك متعددة، منها إ٩تفاض مستويات الدخل كإقًتاف ذلك : قصور اإلدخار عن ٘تويل اإلستثمارات - أ
مع سيادة معدالت تضخم مرتفعة، كاليت تتناسب عكسيا مع الدخل اٟتقيقي، كيشمل التضخم قطاع اإلنتاج اإلستهبلؾ 
كإرتفاع معدالت الضرائب بسبب عجز ا١تيزانية بإعتبارىا ا١تموؿ الرئيسي لئلستثمارات، كإرتفاع ا١تيل لئلستهبلؾ بسبب 

تغَت ٪تط اإلستهبلؾ خاصة يف ظل االنفتاح اإلقتصادم كقلة الوعي اإلستثمارم، كضيق قنوات اإلستثمار كضعف 
السياسات النقدية كا٢تياكل ا١تالية، كا١تصرفية القادرة على تعبئة ا١تدخرات، ٦تا يفسح اجملاؿ  للتوجو ٨تو التمويل ا٠تارجي 

كبعث الوعي اإلدخارم، كٖتويل الفوائض ا١تالية للخارج لتوظيفها، أك ا١تضاربة يف األسواؽ ا١تالية كالعقارات، كذلك 
 بسبب غياب ا١تناخ اإلستثمارم ا١تناسب، كا٩تفاض الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ نتيجة إ٩تفاض قيمة العملة الوطنية؛

كتتعمق ا١تشكلة يف ظل سيادة ظاىرة الفساد  (اإلعتماد على ريع ا١توارد النفطية  ) عدـ إستقرار  موارد ا١تيزانية  - ب
 اإلقتصادم؛

 اإلعتماد على أسلوب التمويل التضخمي، كالذم ٮتلِّف نتائج سلبية على التنمية عموما، كعلى الطبقات  - ت
 .اإلجتماعية خصوصا،  بسبب عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي

تفتح _  الريعية خصوصا–       إف ىذه ا١تشاكل اليت تواجو ٘تويل التنمية ا١تستهدفة على مستول اإلقتصاديات النامية 
ففي سياؽ . اجملاؿ ١تناقشة ما يرتبط من فرص كٖتديات للبدائل ا١تمكنة، خاصة ا١تساعدات التنموية كالديوف ا٠تارجية

من خبلؿ مساعدة الدكؿ النامية كالفقَتة يف ٘تويل األجندة الكفيلة يف  اإللتزاـ الدكيل بإرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة،
، كا١تلخصة ضمن أىداؼ األلفية، فإف ا١تساعدات الدكلية ٘تثل أحد القنوات ا١تهمة لتمويل التنمية ضماف ذلك

 ما أم ،2010 عاـ يف الرٝتية اإل٪تائية ا١تساعدة من دكالر مليار 129 ا١تا٨تة ما قيمتو البلداف ا١تستدامة، حيث قدمت
 DAC) اإل٪تائية ا١تساعدة ٞتنة أعضاء من اإلٚتايل القومي الناتج من  0,32 يعادؿ


كعلى الرغم من كضع األمم (. 

كهدؼ  (1969سنة  إقًتحت ألكؿ مرة يف تقرير شركاء التنمية )من إٚتايل الناتج القومي   0,7ا١تتحدة ما نسبتو 

                                                           
 . 40 – 36: ص-  عبد اللطيف مصيطفى كآخركف، مرجع سابق، ص- 1
  رظافٝتية،  الراإل٪تائية ا١تساعدات  إليها القطاعات اليت توجو أىم للتفصيل يف: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=TABLE5&lang=en   


 DAC: the Development Assistance Committee 

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=TABLE5&lang=en
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 لتمويل التنمية ا١تستدامة يف العامل، إال أف ىذه النسبة بقيت ٣ترد مطلب مل يعانق الواقع، حيث أف ىناؾ فقط ٜتسة
 يف مليار 153  تقًتب من كبَتة فجوة ىناؾ تزاؿ كال بلداف قدمت مساعدة تقارب النسبة اليت حددهتا األمم ا١تتحدة،

 ا١تستويات دكف تزاؿ ال ٪توا، إال أهنا ا١تقدمة إىل البلداف األقل ا١تساعدات كما سيجلت زيادة يف.الفعلي التسليم
 إىل الرٝتية اإل٪تائية ا١تساعدة يف دكالر مليار 37 اإل٪تائية ا١تساعدة ٞتنة يف األعضاء البلداف  حيث قدمت.ا١تستهدفة

 ا٢تدؼ عن كثَتا كىو يقل ٣تتمعة، اإلٚتايل القومي الناتج من   0,10 ما يعادؿ  أك ،2009 عاـ يف ٪توا األقل البلداف
 البلداف من العديد يف ا١تالية القيود كبسبب ذلك، على كعبلكة.   - 0,20  0,15 بُت ا١تتحدة األمم حددتو الذم

2013-2011 خبلؿ الفًتة  سنويا  2 ٨تو إىل الرٝتية اإل٪تائية ا١تساعدة ٪تو  أف يتباطأ ا١تتوقع فإنو من ا١تا٨تة،
1 . 

كبا١توازاة مع ىذا التباطؤ يف منح ا١تساعدات للدكؿ النامية، فإف الوضع يصبح أكثر تأزما يف حاالت فشل ىذه 
ا١تساعدات يف ٖتقيق األىداؼ ا١تتعلقة باٟتد من الفقر، كتعزيز التنمية ا١تستدامة جراء ضعف القدرات اإلدارية كتراجعها 

كإنتشار ظاىرة الفساد، حيث يقر البنك الدكيل بوجود عبلقة سلبية بُت ا١تساعدات ا١تقدمة  كمعدالت النمو اإلقتصادم 
 .احملققة، يف حالة غياب اٟتكم الراشد  كىي اٟتالة السائدة يف جل اإلقتصاديات الريعية

    كيف إطار التصدم للتحديات اليت تواجو ٘تويل التنمية ا١تستدامة، خاصة يف ظل تنامي اإلحتياجات التمويلية    
بسبب ضركرة التحوؿ ا٢تيكلي، فضبل عن تكاليف التكيف مع  تغَت ا١تناخ، كإقًتاف ذلك مع ضعف ا١توارد ا١تتاحة 

لتمويل اإلستثمارات البلزمة على مستول البلداف األقل ٪توا ٦تا يفرض زيادة يف ٥تصصات ا١تساعدات كطرائق إدارهتا 
مناقشة  : كإيصا٢تا، فإنو البد من اإلشارة إىل ٚتلة من اٞتهود العا١تية  ٖتت كصاية مؤسسات التنمية ا١تستدامة لعل أ٫تها

 لتحويل جديدة دكلية مناخ آلية ا١تناخ تيعٌتى بتصميم شركط لتغَت التكيف مشاريع لتمويل جديدة آلية 2015 باريس إتفاؽ
 اإلحتباس غازات إنبعاث من التخفيف يف تساىم اليت  ا١تشركعات لتمويل النامية البلداف إىل ا١تتقدمة البلداف من األمواؿ
ليفى  أف ا١تتوقع كمن. ا١تستدامة التنمية كدعم اٟترارم  إلنتقادات تعرضت كاليت النظيفة، التنمية اٞتديدة آلية اآللية ٗتى
 ٣تتمعات تشريد ذلك يف ٔتا اإلنساف، حقوؽ بانتهاكات إرتبطت كغَتىا كهركمائية مشاريع بعض يف ا١تسا٫تة ) شديدة

 على الرغم من أف آليو التنمية النظيفة ىي .2(شفافة كبطريقة الكافية ا١تشاكرات إجراء دكف من كغَتىا األصليُت السكاف
أحد إبتكارات ا١تؤسسات الدكلية الوصية على مشهد تقدـ إرساء التنمية ا١تستدامة؛ حيث أف آلية التنمية النظيفة ٘تثل 

آلية التنمية النظيفة مفهـو ينصرؼ إىل آلية مرنة تتيح لدكؿ ؼ ،الدفيئة بالغازات الدكلية التجارة أماـ اجملاؿ يفتح مايل نظاـ
 الغازات الدفيئة الناٚتة عن صناعتها للوصوؿ إىل نسب التخفيض احملددة ٢تا ٔتشاركتها يف إنبعاثخفض  ا١ترفق األكؿ

:  1مشاريع خفض اإلنبعاث يف الدكؿ النامية عن طريق
                                                           
1
 - Millennium Development Goal 8,  The Global Partnership for Development: Time to Deliver, ,MDG Gap Task 

Force Report 2011, United Nations, New York, 2011,  P, P :5, 10 .  

- Nations Unies, Objectifs Du Millénaire Pour Le Développement, Rapport 2010, P : 67 . 
   www.un.org/sustainabledevelopment    (  2015/12/22 ) :المناخ لتغير التكيف تمويل حوؿ لقاء يف "األكؿ االختبار" يواجو باريس إتفاؽ-  2
الدكؿ ا١تدرجة يف ا١تلحق األكؿ لبلتفاقية االطارية : دكؿ ا١ترفق األكؿUNFCCC 55 كا١تسؤكلة عن انبغاث على األقل من االنبعاثات الكلية من غاز ثاين أكسيد الكربوف عاـ 

1990. 
-1 
Subhes C.Bhattacharyya , Energy Economics: Concepts, Issues Markets and Governance, Springer, London, 

2011, P: 623.  
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 ؛نقل كتوطُت تكنولوجيا نظيفة ٠تفض إنبعاث غازات الدفيئة على أراضي الدكؿ النامية - أ
ئتماف تسمى شهادات خفض اإلنبعاث إإصدار أكٖترير شهادات تعادؿ نسب ا٠تفض على شكل بطاقات  - ب

 ؛ا١تصدقة
تستخدـ الدكؿ الصناعية شهادات خفض الكربوف لئلسهاـ يف اإلذعاف لبلوغ نسب ا٠تفض احملددة ٢تا كفق  - ت

. 1الربتوكوؿ، كذلك بشرائها بأسعار ٖتددىا أسواؽ الكربوف
بصفة عامة فإف مشاريع التنمية النظيفة ٬تب أف تساعد الدكؿ النامية يف الوصوؿ إىل بعض من أىدافها        

:  2اإلقتصادية، اإلجتماعية  كالبيئية ككذا أىداؼ التنمية ا١تستدامة كذلك على النحو الٌتايل
 ؛ر٭تسن ا١تشركع من جودة  اٟتياة كا١تساكاة، كٮتفف من الفق:   معايَت اجتماعية - أ

٭تقق ا١تشركع عوائد مالية للكيانات احمللية، تتمثل يف تأثَتات إ٬تابية على ميزاف ا١تدفوعات كيف : معايَت إقتصادية - ب
نقل التكنولوجيا اٞتديدة؛ 

كما ٯتدنا بالصحة كالفوائد البيئية : ٭تافظ ا١تشركع على ا١توارد احمللية، كٮتفف الضغط على البيئة احمللية: معايَت بيئية - ت
. ك٭تقق السياسات الطاقوية اليت تستجيب للمعايَت البيئية

جويلية  16- 13أبابا  أديس يف ا١تنعقد التنمية، لتمويل الثالث ا١تتحدة األمم مؤ٘تر يف ا١تشاركة البلداف         كما إتفقت
 التحديات من ٣تموعة ١تواجهة إستثمارات كخلق العا١تية ا١تالية ا١تمارسات إلصبلح اٞتريئة التدابَت من سلسلة على 2015

 100 من أكثر أبابا أديس أعماؿ جدكؿ يتضمن ا١تستدامة، التنمية أىداؼ تنفيذ كلدعم .كالبيئية كاإلجتماعية اإلقتصادية

 التكنولوجيا ذلك يف ٔتا القضايا من ٔتجموعة يتعلق فيما التعاكف كتغطي التمويل مصادر ٚتيع تعاًف ملموسة خطوة
 ا١تستدامة كالتنمية ا٠تاص اإلستثمار مواءمة  باإلضافة إىل التأكيد على أ٫تية.القدرات كبناء كالتجارة كاإلبتكار كالعلـو
 أف شأهنا من جديدة آلية كخلق ا١تناسبة اٟتوافز من ٣تموعة لوضع التنظيمية كاألطر العامة السياسات مع جنب إىل جنبا

 السياسات يف ىامة التزامات أبابا أديس مؤ٘تر أعماؿ جدكؿ كيشمل .النامية للبلداف جديدة تكنولوجيات ٘تويل تسهل
. كالتكنولوجيا اإلجتماعية كاٟتماية التحتية البنية ذلك يف ٔتا ا١تستدامة، للتنمية اٟتيوية اجملاالت يف الرئيسية كاإل٧تازات

 كالصرؼ كا١تياه كالنقل الطاقة :مثل ٤تددة ٣تاالت لتمويل الدكيل التعاكف بشأف أخرل اتفاقات ىناؾ أف إىل أيضا يشار
 توصل الذم اإلتفاؽ ينص كما.ا١تقًتحة ا١تستدامة التنمية أىداؼ ٖتقيق على للمساعدة اجملاالت من كغَتىا الصحي،

بو  ا٠تاصة كاإلجتماعية اإلقتصادية التنمية عن الرئيسية ا١تسؤكلية يتحمل بلد كل أف على أبابا أديس يف اجملتمعوف إليو
 كل يف عقدا الذين السابقُت التنمية ٘تويل مؤ٘ترم أساس على يقـو أبابا أديس مؤ٘تر أعماؿ جدكؿ أف ذكره ٬تدر ك٦تا
. 1الدكحة القطرية العاصمة كيف با١تكسيك، مونتَتم من

                                                           
  :، متاح على الرابط، ا٢تيئة الوطنية ا١تعتمدة الليات التنمية النظيفةآليات التنمية التظيفة كخفض االنبعاثاتأمل حسن ، -  1

www.syrcs.org/ar-data/lectures-forums/CDM/tanmiah.pdf  . (2015/12/22)   
2 -

Jyoti P.Painuly , Niels- Erik Clausen, Jorgen Fenhann, Sami Kamel ,and  Romeo Pacudan , Wind power and CDM 

: Emerging practices in developing  wind power projects for  the Clean Development Mechanism , Energy  for 

Development , Riso National Laboratory , Denmark, 2005, P : 10. 
  :متاح على الرابط،  المستدامة للتنمية الجديدة األىداؼ لتمويل تاريخي اتفاؽ إلى تتوصل العالم دكؿ: أبابا أديس-  1
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        ال ٯتكن إنكار دكر ا١تساعدات اإل٪تائية كأحد ا١تسارات اإلسًتاتيجية لعدـ ك٘تويل أىداؼ التنمية ا١تستدامة  على 
مستول اإلقتصاديات اليت تعاين نقصا يف ا١توارد ا١تتاحة لتمويل اإلستثمارات األساسية ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة، كذلك 

  أثار 2014إذا ما مت ٕتاكز اٞتدلية حوؿ األجندات اٟتقيقية ٢تذه ا١تساعدات، كلكن تقرير األمم ا١تتحدة للتجارة كالتنمية
نقطة حساسة تتعلق بالدكر ا٢تاـ الذم يلعبو ريع احملركقات كا١تعادف يف توفَت التمويل لئلستثمارات العامة كا٠تاصة حيث 
أقر بأف ٢تذا الريع ميزة مقارنة با١تساعدة اإل٪تائية الرٝتية  تتمثل يف أنو يتيح مركنة أكرب يف إستخدامو، كٯتكن  الدكلة من 
ٖتديد أكلوياهتا كتبليف بعض القيود ا١ترتبطة با١تساعدات كمع أف عائدات الصناعات اإلستخراجية قد تكوف متقلبة، كال 

ٕتميع ا١توارد عندما - ٯتكن التتبؤ هبا، بسبب تقلبات األسعار يف السوؽ، بيد أنو ٯتكن خفض النفقات مع مركر الزمن  
ْتيث ٯتكن للريع أم يؤدم كظيفة ٖتقيق -  تكوف األسعار مرتفعة كإستخدامها عندما تكوف األسعار منخفضة 

اإلستقرار فضبل عن ٘تويل اإلستثمار، كبا١تثل تستطيع الصناعات اإلستخراجية  أك توفر سبيبل إلعادة توزيع الفوائد على 
، أما الباحثة فتتبٍت كجة نظر خاصة يف إطار ٨1تو أكثر إنصافا فيما بُت ا١تناطق، رغم التوزيع اٞتغرايف غَت السليم للدخل 

مناقشة ىذا ا١توضوع يف سياؽ التنمية ا١تستدامة، كىو ما سيتم عرضو من خبلؿ العناصر ا١توالية ا١تتعلقة باإلستثمار 
 .  االستخبليف للموارد للريعية

، إال انو 21       عند عقد مؤ٘تر  قمة األرض، تقرر أف تتوىل القطاعات العمومية كا٠تاصة  لكل بلد  ٘تويل األجندة 
اتضح أف اإلعانات اليت تأيت من الصناديق ا٠تارجية اإلضافية قد تكوف ضركرية ١تساندة البلداف النامية يف اجملهودات اليت 

 .  2تقـو هبا للمصادقة على تطبيقات من أجل التنمية ا١تستدامة
        يف إطار مواصلة  مناقشة االشكاليات ا١تطركحة لتمويل التنمية ا١تستدامة، فإنو من الضركرم إثارة مشكلة ا١تديونية 

كاليت أصبحت تشكل مصدر قلق إزاء ٖتقيق اىداؼ التنمية ا١تنشودة كخاصة للبلداف اليت -   الريعية –يف البلداف النامية 
اعتربت االقراض ا٠تارجي، أك االستدانة كبديل  ١تعاٞتة ضعف اإلدخار احمللي، كتغطية فجوة اإلستثمار، حيث تضاؼ 

إىل رصيد ا١توارد ا١تتاحة لئلقتصاد، كبالتايل ٯتكن أف تيؤيت أكلها إذا استثمرت بكفاءة، بيد أف ىذا ال يفند تعارض  
االستدانة مع فلسفة التنمية ا١تستدامة، ذلك أهنا ٕتسد إقًتاض من ا١تستقبل ٭تد من ا٠تيارات ا١تمكنة لؤلجياؿ عرب 

 تقلص من ا٠تيارات ا١تستقبلية ا١تشركعة أم الديوف ىذه ألف ا١تستدامة؛ التنمية عملية ترىق ا١تؤجلة الديوف الزمن، فكل
السيما يف اٟتاالت اليت تستخدـ فيها ىذه الديوف خارج أىدؼ . 1متاحة مستقببل تكوف أف ٯتكن اليت الفرص سلب

يف اإلقتصاديات ٤تل الدراسة،  كقد إعتربت   (الكفاءة اإلقتصادية، العدالة اإلجتماعية، كإقتصاد البيئة  )ا١تثلث اٟترج 
مؤسسات بريتوف ككدز أنو يكوف خارج  الدكؿ ا١تدينة،  تلك الدكؿ اليت تنتج فيها فجوة اإلستثمار عن صعوبات مؤقتة 

كبالتايل فإف . مرتبطة بالتدفقات النقدية، كليست صعوبات ىيكلية، حيث عادة ما تلجأ ىذه الدكؿ إىل اإلقًتاض احمللي
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.  22:  ،  ص 2014

 .212: ،  ص2012 األردف، –،  الطبعة األكىل، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف استراتيجيات- نماذج- نظريات: إقتصاد التنميةإٝتاعيل ٤تمد بن قانة،  -  2
:  ص – ، ص 2002 ، أبو ظيب،  شركة أبو ظيب للطباعة كالنشر الطبعة األكىل، ،إدارة األزمات في بورصات األكراؽ المالية العربية كالعالمية كالتنمية المتواصلةعماد صاٌف سبلـ،  - 1

106 – 107.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment
http://www.un.org/sustainabledevelopment
http://www.un.org/sustainabledevelopment
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الدراسة سوؼ تركز على إشكالية ا١تديونية ا٠تارجية على مستول اإلقتصاديات الريعية ذات رؤية التحوؿ ٨تو بعث التنمية 
 . ا١تستدامة

قيمة اإللتزامات القائمة كا١توزعة يف أم فًتة من الزمن، للمقيمُت يف دكلة معينة :         تعرؼ ا١تديونية ا٠تارجية على أهنا
ٕتاه غَت ا١تقيمُت، كتشمل اإللتزامات ا١تالية ا٠تارجية اليت البد من إدارهتا كل من ديوف اٟتكومة، ديوف البنك ا١تركزم 

كديوف ا١تؤسسات العامة كا٠تاصة ا١تضمونة أك غَت ا١تضمونة من طرؼ اٟتكومة، ك٥تتلف العمليات ا١تالية األخرل 
 .1لؤلعواف اإلقتصاديُت

 كاليت تتعلق بتغطية         كألف ا١تديونية ا٠تارجية ٕتسد ظاىرة مرافقة للعملية التنموية، حيث أف ٢تا مربراهتا ا١توضوعية
فجوة ا١توارد احمللية أم ذلك الفرؽ بُت مستول اإلستثمار ا١تستهدؼ كالذم ٯتثل متغَتا تابعا ١تعدؿ النمو ا١تطلوب 

لتحقيق التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، كما ىو متاح من مدخرات ٤تلية، كما أف تراجع مستول إحتياطات الصرؼ 
كعليو فإف . األجنبية أك ما يعرؼ با١توارد ا٠تارجية ا١تتاحة يستدعي اللجوء إىل االستدانة لتغطية  فجوة التجارة ا٠تارجية

ا١تديونية ا٠تارجية ٯتكن أف تيطرح كإشكالية تواجو إرساء التنمية ا١تستدامة يف حالة عدـ اإلدارة اٞتيدة لسياسات اإلقًتاض 
من خبلؿ إعتماد إسًتإتية لئلستدانة تراعي مستول الدين، كتركيبة إستحقاقاتو، كمدل  (إدارة الدين ا٠تارجي  )ا٠تارجي 

القدرة على ٖتملو، كمدل ٤تاكاتو ألىداؼ التنمية ا١تنشودة، السيما على مستول اإلقتصاديات الريعية، ذات ا٠تصوصية 
. (أسعار النفط )اإلقتصادية كالثقافية كاإلجتماعية كتوازناهتا الداخلية كا٠تارجية شديدة اٟتساسية للمتغَتات ا٠تارجية 

ستخرج :  إىل أنو 2015خطة تنمية ١تا بعد : النمو مع التحوؿ ا٢تيكليكيشَت تقرير التنمية كالتجارة لؤلمم ا١تتحدة ا١تعنوف 
أىداؼ التنمية عن مسارىا إذا ما تكررت ا٠تسائر الفادحة اليت تسببت هبا أزمات الدين يف الثمانينات كالتسعينات، بل 

إف تعميق منظور التنمية ليشمل القضايا اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية يتطلب توافر عنصرين حيويُت ك٫تا ا١تاؿ 
ساركت جاىاف ' Min Zhu and Sarwat Jahan'كالسياسات السليمة إلستخداـ ىذا ا١تاؿ  كىو طرحة مقاؿ للكاتب

 . ا١توارد ا١تالية كالسياسات السليمة ضمن منتدل صندكؽ النقد الدكيل:  ٖتت عنواف ٘تويل التنمية ا١تستدامة'زك 'كمن 
 تعاًف ضمن سياؽ حوكمة مؤسسات التمويل الدكلية –       يف ىذا الصدد تثار أيضا، نقطة بالغة األىيمة للنقاش 

كتتعلق ٔتجموع اإلجراءات اليت تعتمدىا الدكؿ الصناعية لتخفيض ديوف البلداف -  إلصبلح النظاـ ا١تايل كالنقدم الدكيل
النامية كزيادة ا١تساعدات للبلداف الفقَتة، كمدل قدرة ىذه البلداف من اإلستفادة من ا١تكاسب كا١تزايا ا١تقدمة، يف إطار 

 .الشراكة العا١تية إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة

                                                           
1
 -Klien Tomas W, External Debt Management : An Introduction,  World Bank, Washington- United State 

American , 1994.  
 ٕتدر االشارة إىل أنو ظهرت عدة نظريات إلعطاء تفاسَت مضوعية لئلستدانة، كمن بينها ٪توذج الفجوتُت    Two gaps model للباحثُت Hollis Chenery, Alan Strout  
 .Avramovic ككسرىا عن طريق االستدانة ا٠تارجية،  دكرة الدين ؿ  Ragnar Nurkse: ، اٟتلقة ا١تفرغة ؿ الذم مت معاٞتتو ضمن الدراسةك

  كيًتكز عملها على عدة قضايا تؤثر .  تعمل اقتصادية يف كحدة اسًتاتيجية البلداف منخفضة الدخل،  بإدارة االسًتاتيجيات كالسياسات كا١تراجعة يف صندكؽ النقد الدكيل :ساركت جاىاف
 يشغل  منصب : زك ِمن.على ٥تتلف البلداف، كمنها التطور ا١تايل، كالسياسة النقدية، كاسًتاتيجيات النمو، كإعادة ىيكلة الديوف، كٖترير اٟتساب الرأٝتايل، كالتحديات اليت تواجو الدكؿ الصغَتة

 يعمل ككاف الصُت من زك كالسيد. 2011 يوليو 25 حىت 2010 مايو 3 من العاـ للمدير خاصا مستشارا ذلك قبل يعمل ككاف ،2011 يوليو 26 يف الدكيل النقد صندكؽ عاـ مدير نائب
 .االئتماف كمعلومات السياسات كْتوث الدكلية الشؤكف عن كمسؤكال الصيٍت، ا١تركزم البنك حملافظ نائبا
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 المسارات األساسية  للتحوؿ نحو الّتنمية المستدامة  :المبحث الثالث

       إف إستيعاب ٥تتلف التحديات اليت تعيق التقدـ ٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة يستدعي معاٞتة ٞتملة من القضايا 
ذات الصلة الوثيقة، كبالنظر إىل طبيعة موضع الدراسة ا١ترتبط بإدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية فإف الباحثة 

سوؼ تركز على أىم القضايا يف ىذا السياؽ، كا١تتعقلة بإصبلح النظاـ النقدم كا١تايل الدكيل على النحو الذم ٮتدـ 
مساعي التنمية  كٯتنع األزمات كيتصدل ٢تا، من خبلؿ حوكمة صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل، كالتحوؿ ٨تو 

 .اإلقتصاد األخضر، كربطو بتنويع اإلقتصاد ا١تستهدؼ يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة 
 المنظمات الدكلية  كاستيعاب التحوؿ نحو نموذج التنمية المستدامة   -1

        يعترب كل من البنك، كصندكؽ النقد الدكليُت باإلضافة إىل منظمة التجارة العا١تية، ٔتثابة ا١تثلث اإلقتصادم للنظاـ 
اإلقتصادم العا١تي، يف ظل عصر العو١تة كتشابك اإلقتصاديات، كارتباط ا١تصاٌف للدكؿ النامية مع الدكؿ ا١تتقدمة 

كالشركات متعددة اٞتنسيات، كإزدياد دكر ا١تنظمات الدكلية يف رسم مسار التنمية يف اإلقتصاديات النامية كالتحكم فيو 
إىل اإلستحواذ على النصيب األكفر من اإلقتصاد العا١تي كالتحكم يف  (دكؿ الشماؿ )كيقًتف ذلك بسعي الدكؿ ا١تتقدمة 

جزء كبَت كمتزايد من عمليات اإلنتاج كتوزيع الدخل العا١تي، فضبل عن السعي إىل إستيعاب مشاكلها اإلقتصادية 
، من خبلؿ تكييف متغَتات اإلقتصاد العا١تي لصاٟتها عرب القوة التفاكضية 1كاإلجتماعية كلو على حساب الدكؿ النامية

 . ٢تا ا١تنبثقة من الوزف النسيب األعلى ضمن مثلث إدارة اإلقتصاد العا١تي كالتحكم يف  السياسات اإلقتصادية
        إف تقليص أثر ا١تزاٛتة الذم ٗتلقو السياسات اإلقتصادية على ا١تستول الدكيل لصاٌف خدمة مصاٌف الدكؿ 

ا١تتقدمة، كٕتسيدا لفلسفة التنمية ا١تستدامة كمشركع شراكة على ا١تستول العا١تي، يقود إىل دعم توجهات ا١تشاركة 
ضمن سياؽ البحث عن نظاـ دكيل أكثر شفافية : الفعالة للدكؿ النامية يف إٗتاذ القرار على مستول ا١تنظمات الدكلية

 إىل أنو من الضركرم أف تركز خطة اإلصبلحات ا١تؤسسية على األسواؽ 2014يشَت تقرير التنمية البشرية لسنة  )كإنصافا 
العا١تية كتنظيمها، كإدارة ا١تؤسسات ا١تتعددة األطراؼ، كتعزيز اجملتمع ا١تدين العا١تي توخيا لنظاـ عا١تي أكثر إنصافا، كبناء 

  يف إطار ما يعرؼ باٟتوكمة العا١تية  (1التحالفات بُت ٥تتلف أصحاب ا١تصلحة للمضي يف تنفيذ خطة اإلصبلح
إنطبلقا من ىذا الطرح فإف الدراسة سوؼ . كتعظيم استفادة الدكؿ النامية من ا١تساعدات اليت تقدمها الدكؿ ا١تتقدمة

                                                           
  سيتم من خبلؿ ىذا العنصر معاٞتة حوكمة  صندكؽ النقد  البنك الدكليُت ، كأحد ا١تداخل ا٢تامة إلرساء االستقرار ا١تايل ك النقدم باعتباره ارضية اساسية لدعم دكر السياسات اإلقتصادية

يف  ٖتقيق التنمية ا١تستدامة فيما  سيتم معاٞتة دكر منظمة التجارة الدكلية يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة  عند موضع التطرؽ لسياسات التجارة الدكلية يف سياؽ ىذه النموذج، أما بالنسبة ١تنظمة 
 .األكبك  فستعاًف ضمن موضع التطرؽ للتحديات اليت تواجو  اإلقتصاديات  الريعية  يف سياؽ ٪توذج التنمية ا١تستدامة، ك قد مت اختيار  ىذه االطراؼ  تبعا الرتباطها ا١تباشر ٔتوضوع الدراسة

 .481- 480:  ص–حسُت  خليل، مرجع سابق، ص -  1
 .21: ، ص2016، نيويورؾ ، الواليات ا١تتحدة األمريكية،  (PNUD )، برنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي تنمية اجملمتعتقرير التنمية البشرية ، -   1

   على صنع القرار عملية يف ا١تشاركة لضماف   (الدكؿ ك ا١تنظمات الدكلية كا١تنظمات غَت اٟتكومية كالفاغلُت من غَت الدكؿ )يتعلق اٟتكم الراشد العا١تي  بالنظاـ الرٝتي كغَت الرٝتي 
 عرب ،العا١تي ا١تستول على العدالة من كقدرا الشرعية ٖتقيق يستهدؼ كما القومية، الدكلة قدرة حدكد تتجاكز اليت اٞتماعية ا١تشاكل إدارة أك حل أجل فيو، من التأثَت أك العا١تي، ا١تستول

كالف عمق ٖتليل مدل رشادة اٟتكم العا١تي كأثر ذلك  على  تصميم السياسات  على مستول . كالتأثَت الًتابط ككثافة كالتعقيد كالتعددية بالشمولية يتميز ٥تتلفة، كأىداؼ كبرامج سياسات
الدكؿ النامية عموما، كالريعية منها على كجو ا٠تصوص  يتجاكز اٟتدكد ا١توضوعية ٢تذه الدراسة، فإنو ككما سبق االشارة سيتم االلتزاـ مناقشة حوكمة  ا١تنظمات الدكلية الوصية على  النظاـ ا١تايل 

 . كالنقدم كالدكيل كمدل تأثَت ذلك على تصميم السياسات ا٢تادفة لتحقيق التنمية ا١تستدامة
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تتطرؽ بشيء من التفصيل ٟتوكمة كل من البنك كالصندكؽ النقد الدكليُت لبعث نظاـ اقتصادم دكيل أكثر إستقرار 
 .كعدالة كأرضية  إل٧تاح التقدـ إزاء ٖتقيق ىالتنمية ا١تستدامة

حوكمة ىيكل كآليات القرارات داخل : أكال٫تا :ٕتدر اإلشارة ىنا إىل ضركرة التفرقة بُت نوعُت من اٟتوكمة       
 صندكؽ النقد ك٣تموعة البنك الدكليُت كتفعيل عملية ا١تساءلة كالكفاءة كالشفافية كالرقابة كا١تشاركة يف إٗتاذ القرارات

كثانيهما حوكمة ا١تشاريع ا١تمولة كا١تساعدات ا١تقدمة من طرؼ ىاتُت ا٢تيئتُت كالسهر على تنفيذىا كضركرة تبنيها 
كخضوعها للمعايَت الشفافة كأشكاؿ ٤تاربة الفساد كالبَتكقراطية كٖترير الشعوب من قيود اٞتهل كاألمية كالفقر من خبلؿ 

ضماف كصوؿ ا١تساعدات كتوزيعها بطرؽ كفيلة بعدـ حرماف أم األطراؼ منها، كيف ىذا الفصل سنقـو بالتطرؽ آللية 
كعموما ٯتكن إ٬تاز أىم اجملاالت اليت تشملها حوكمة ، اٟتوكمة داخل صندكؽ النقد ك٣تموعة البنك الدكليُت كتقييمها
: كل من صندكؽ النقد الدكيل كالبنك العا١تي يف النقاط التالية

 ؛الشفافية كتسهيل الوصوؿ إىل ا١تعلومات كالبيانات ٞتميع الدكؿ األعضاء -
 ؛توسيع نطاؽ الصوت كا١تشاركة -
 العامل؛مكافحة الفساد داخل ىذه ا١تؤسسات كيف ٥تتلف مناطق  -
 ؛إعادة ىيكلة األجهزة اإلدارية -
 ؛إصبلح عملية اختيار قيادة ا١تؤسستُت كا١توظفُت ا١تهمُت فيهما -
  ؛تدعيم مساءلة جهاز اإلدارة -
 ؛تدعيم القاعدة الرأٝتالية للمؤسستُت -
 ؛تشجيع ا١تساءلة كاٟتوكمة الرشيدة يف ٥تتلف دكؿ العامل -
. إصبلح عملية منح القركض -

 حوكمة صندكؽ النقد الدكلي  -1-1
       تتأتى أ٫تية معاٞتة دكر صندكؽ النقد الدكيل يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة عرب تنسيق السياسات اإلقتصادية الكلية 

 : 1الكفيلة باإلستجابة ٢تذا النموذج التنموم من الدكر اٟتاسم ا١تنوط بو، حيث أنو

 ؛النقدية الدكلية  سبل التشاكر فيما يتعلق با١تشكبلتكيوفريشجيع التعاكف الدكيل يف ا١تيداف النقدم  -
  تيسَت التوسع كالنمو ا١تتوازف يف التجارة الدكلية؛  -
 ؛ٖتقيق االستقرار يف أسعار الصرؼ  -
 إلغاء كعلى األعضاء البلداف بُت اٞتارية با١تعامبلت يتعلق فيما األطراؼ متعدد نظاـ إقامة على ا١تساعدة -

 الصرؼ؛ عمليات على ا١تفركضة القيود

                                                           
1
 - www.fmi.org   ( 16/01/2016) 

http://www.fmi.org/
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من  تتمكن كي كافية بضمانات مؤقتا العامة موارده إستخداـ بإتاحة األعضاء البلداف لدل الثقة تدعيم -
 ؛(اختبلؿ ميزاف ا١تدفوعات )اإلختبلالت ا٠تارجية  تصحيح

 عن فاعل حوار يف الدخوؿ على تنطوم بأنشطة ا١تكلفة الوحيدة الدكلية ا٢تيئة ٔتثابة الدكيل النقد صندكؽ يعترب -
 عا١تي سياؽ يف الوطنية اإلقتصادية السياسات ١تناقشة الرئيس احملفل فيعد الدكؿ، ٚتيع مع اإلقتصادية السياسات

 أسعار لًتتيبات البلداف إختيار القضايا ىذه كتضم. الدكيل ا١تايل النقدم النظاـ الستقرار ا١تهمة القضايا ك١تناقشة
 دكليان  هبا معًتؼ كقواعد معايَت ككضع باإلستقرار، ا١تخلة الدكلية األمواؿ رؤكس تدفقات كٕتنب الصرؼ،

 .كا١تؤسسات للسياسات
 يف اإلقتصادم العا١تي كاليت ٕتسد التحدم الذم يواجهو ٪توذج التنمية كما أف أزمات النظاـ ا١تايل كالنقدم 

ا١تستدامة، خاصة يف ظل زيادة اإلندماج كالًتابط بُت إقتصاديات العامل ما جعل البلداف النامية كالريعية خصوصا أكثر 
مثل التقلبات يف أسعار السلع األكلية العا١تية كالتدفقات - الصدمات- عرضة ١تخاطر التقلبات اإلقتصادية خارج حدكدىا

كتعترب األزمات اليت أصابت النظاـ العا١تي خبلؿ السنوات األخَتة،  كلعل أبرزىا ... الرأٝتالية كالتغَتات يف أسعار الصرؼ
، ٔتثابة إنذار حوؿ قصور اٟتوكمة العا١تية كدافع  ٨تو إصبلح النظاـ ا١تايل كالنقدم 2008األزمة ا١تالية كاإلقتصادية لسنة 

 .الدكليُت
 بسبب أزمة الرىوف العقارية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية 2008      إف اإلضطراب ا١تايل العا١تي الذم شهدتو سنة 

 بسبب كقوع اإلقتصاد العا١تي ضمن مصيدة التباطؤ كالضعف 2017كالذم إمتدت آثارىا إىل غاية بدايات سنة 
كإستمرار حالة ضعف الطلب لئلقتصاديات ا١تتقدمة، فضبل عن معاناة العديد من البلداف النامية اليت تشهد فًتة إنتقالية 

من ضائقة مالية كبَتة، كمن تبعات ىذه األزمة تفاقم ضعف البيئة اإلقتصادية العا١تية بسبب اإلرتفاع اٟتاد يف أسعار 
األغذية كالطاقة، ٦تا تسبب يف إرتفاع تكاليف ا١تعيشة، كسيادة حالة من اإلضطرابات اإلجتماعية كالسياسية خاصة على 
مستول البلداف النامية، كما أف إرتفاع التكاليف ىدد مسار التقدـ احملرز ٨تو ٖتقيق أىداؼ األلفية ا١ترتبطة بأجندة إرساء 

كالسيما ا٢تدؼ الرئيسي ا١تتمثل يف اٟتد من الفقر كاٞتوع  كا٠تركج من أزمة الغذاء   2015التنمية ا١تستدامة ْتلوؿ 
  كما ترتب عنها من ٥تاطر جسيمة بسبب اإلنكماش اإلقصادم العا١تي 2008كبالنظر إىل خطورة تداعيات أزمة سنة 

لفًتة طويلة إذ كاف من الضركرم إٗتاذ إجراءات سياسية منسقة على الصعيد ا١تتعدد األطراؼ للحيولة دكف إستمرار 
الركود لئلقتصاد العا١تي كتعديل اإلختبلالت اليت مستو بشكل غَت منظم، كمن بُت اإلجراءات ا١تتخدة اعتماد ٣تموعة 

من اٟتوافز اليت تركز على توسيع الطلب احمللي يف البلداف اليت ٖتقق فوائض، إعتماد سياسات لدعم بناء ا١تدخرات 
تدر٬تيا يف بلداف العجز فضبل عن التدابَت الرامية إىل تثبيت أسواؽ العمبلت عا١تيا كاألسواؽ ا١تالية عموما، كعلى ا١تدل 

الطويل فإف اٟتاجة كانت ماسة إىل بعث إصبلحات يف آليات التنظيم ا١تايل الدكيل كاإلشراؼ ا١تايل، كبالتايل فإف 
من توسيع نطاؽ ٘تثيل البلداف  (ككذلك البنك الدكيل )ا١تساعي ٨تو اإلصبلح ارتبطت بضركرة أف يتكمن صندكؽ الدكيل 

النامية ضمن ىيكلو اإلدارم كتنصيبو كوسيط موثوؽ بو كفعاؿ يف ا١تشاكرات ا١تتعددة األطراؼ من أجل تنسيق 
                                                           

 2017ثارىا إىل غاية سنة آزاؿ يعاين االقتصاد العا١تي من  م سيتم الًتكيز يف ىذا ا١تقاـ على األزمة األكثر حدة كاليت ال. 
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السياسات ذلك أف ٥تتلف التحديات ذات تداعيات عا١تية  كتتطلب من صندكؽ النقد الدكيل أف يعزز اإلطار ا١تتعدد 
 منذ اٟتوكمة نظاـ بذلت إلصبلح اليت اٞتهود تقسيم ، كبصورة عامة ٯتكن1األطراؼ مع السعي إىل إ٬تاد حلوؿ مشًتكة

السياسات اإلقتصادية الكلية، إصبلح عيوب التنظيم ا١تايل العا١تي  تنسيق :فئات، كىي ثبلث إىل عاـ األزمة بوجو كقوع
. كالعا١تية شبكات األماف اإلقليمية كتقوية

      كيف إطار معاٞتة حوكمة صندكؽ النقد الدكيل ضمن سياؽ موضوع الدراسة ا١تتعلقة بإدارة السياسات اإلقتصادية 
الكلية كالقطاعية إلعادة ا٢تيكلة يف إطار ضوابط اإلستدامة لئلقتصاديات الريعية فإف الًتكيز يكوف على ٤تاكر أساسية 

ذات صلة مباشرة مع الطرح  القائم على أ٫تية إصبلح النظاـ ا١تايل كالنقدم الدكليُت كشرط مسبق لنجاح مشركع التنمية 
 .ا١تستدامة

 على ا١تنخفض الدخل لبلداف كمبلءمة مركنة أكثر التمويلي الدعم لكي يصبح: اإلقراض أدكات يف تغيَتات: أكال
 Poverty)" الفقر من كاٟتد للنمو االستئماين الصندكؽ "2010 عاـ يف الدكيل النقد صندكؽ أنشأ ظركفها، اختبلؼ

Reduction and Growth Trust) 2ا١تيسر لئلقراض جديدة نوافذ ثبلث يتيح الذم :
 إىل ا١تتوسط ا١تدل على مستمرا دعما يقدـ (Extended Credit Facility‖ - ECF)“ ا١تمدد اإلئتماين التسهيل - أ

   طويلة؛ مدة منذ مشكبلت يواجو ا١تدفوعات ميزاف كاف إذا الطويل،
 اليت الدخل منخفضة للبلداف التمويل يقدـ (Standby Credit Facility‖ - SCF)“ اإلئتماين االستعداد تسهيل - ب

 أك ٤تلية صدمات نتيجة القصَت ا١تدل عل التصحيح جهود أك ا١تدفوعات ١تيزاف إحتمالية أك فعلية احتياجات تواجو
 كعدـ ا١تخاطر زيادة فًتات يف كقائي أساس على إستخدامو كٯتكن احملددة، السياسات مسار عن إ٨ترافات أك خارجية،
 اليقُت؛

 مبلغ شكل يف شركط دكف سريعا ماليا دعما يتيح (Rapid Credit Facility‖ – RCF)“ السريع اإلئتماين التسهيل - ت
 كيسمح ا١تدفوعات، ميزاف لتمويل عاجلة إحتياجات تواجو اليت ا١تنخفض الدخل لبلداف مقدما ييٍصرىؼ كاحد ٘تويلي

 .إستمرارىا أك ا١تدفوعات ميزاف إحتياجات تكرار حالة يف( ٤تدكدة )فًتة مدار على متكررة مدفوعات بسحب
. ا١تنخفض الدخل ذات البلداف احتياجات ١تختلف ميسرة بشركط ا١تبلئم التمويل التسهيبلت ىذه كل         تتيح

 خبلؿ من للصندكؽ ا١تستحقة الفائدة مدفوعات كافة من إستثنائي إعفاء على 2016 هناية حىت البلداف ىذه كٖتصل
 ٖتديد ٖتكم اليت اآللية تعديل على التنفيذم اجمللس كافق، 2016 أكتوبر 3 كيف. ا١تيسر اإلقراض يف ا١تستخدمة أدكاتو
 (PRGT)" الفقر من كاٟتد للنمو االستئماين الصندكؽ "خبلؿ من تتاح اليت التمويلية التسهيبلت على الفائدة أسعار
 العامُت طواؿ اإلستئماين الصندكؽ ىذا خبلؿ من تقدـ يقدمها اليت ا١تيسرة القركض لكل صفرية فائدة أسعار كحدد

 الصندكؽ تسهيبلت على الفائدة أسعار ستظل ذلك، إىل كباإلضافة. 2018 ديسمرب هناية حىت األقل على القادمُت
                                                           
1
 - Department of Economic and Social Affairs Office for ECOSOC Support and Coordination, Achieving Sustainable 

Development and Promoting Development Cooperation, Dialogues at the Economic and Social Council , United 

Nations, New York, 2008,  P-P :36- 37. 
2
 - IMF Support for Low-Income Countries  http://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-

Countries     ( 23/02/2016) 

http://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-Countries
http://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-Countries
http://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-Countries
http://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-Countries
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 عاـ كيف. بعد فيما النحو ىذا على ا٩تفضت ككلما اإل٩تفاض بالغة العا١تية األسواؽ أسعار مادامت صفرا االستئماين
 ا١تؤىلة للبلداف الدعم تعزيز هبدؼ السريع اإلئتماين التسهيل من التمويل على دائم صفرم فائدة سعر ٖتديد مت ،2015

     .طبيعية بكوارث ا١تصابة أك ىشة بأكضاع ٘تر اليت الفقر من كاٟتد للنمو اإلستئماين الصندكؽ من لئلستفادة
 مساعدات طلب األعضاء للبلداف ٯتكن اإلقتصاد، عن اإلشارات كإرساؿ السياسات بشأف ا١تشورة ٮتص كفيما        

: يلي ٔتا تتميز اليت( Policy Support Instrument‖ - PSI)“ السياسات دعم أداة خبلؿ من مالية غَت
 كمن ا١توافقة صدكر كقت عاـ بوجو مستقرا الكلي اقتصادىا كضع يكوف اليت الدخل منخفضة البلداف  دعم -

 الصندكؽ؛ من مالية مساعدة إىل ٖتتاج ال مث
 .الحقة ٘تويلية احتياجات ظهرت إذا" اإلئتماين االستعداد تسهيل "من العاجلة اإلستفادة إمكانية -
 كبعدىا العا١تية ا١تالية األزمة أثناء الدخل منخفضة البلداف لدل ا١تالية اإلحتياجات زيادة ١تواجهة التحرؾ سياؽ         يف

 مليار 11 ٣تموعها بلغ حىت األعضاء للبلداف بتقدٯتها يلتـز اليت ا١تيسرة القركض حجم يف ملحوظة زيادة الصندكؽ أجرل
 السحب حقوؽ من نصيب على الدخل منخفضة البلداف حصلت ذلك، إىل كباإلضافة . 2014-2009 الفًتة يف دكالر

 ٢تذه ك٬توز. األعضاء البلداف لكل أمريكي دكالر مليار 250 ٣تموع من دكالر مليار 18 قيمتو ٕتاكزت ا١توزعة ا٠تاصة
 إحتياطياهتا رصيد ضمن إضافية كأصوؿ عليها باالعتماد إما ٢تا ا١تخصصة ا٠تاصة السحب حقوؽ من اإلستفادة البلداف

 اجمللس موافقة صدرت ،2012 سبتمرب  كيف.ا١تدفوعات ١تيزاف البلزمة التمويل إحتياجات لتغطية صعبة كعملة بيعها أك
 إسًتاتيجية إطار يف الذىب، مبيعات من أرباحا ٘تثل اليت العامة الصندكؽ إلحتياطيات جزئي توزيع إجراء على التنفيذم

 تكوف أف ا١تتوقع كمن. األطوؿ ا١تدل على لئلستمرار قابل مسار على الفقر من كاٟتد للنمو االستئماين الصندكؽ لوضع
 طاقة: دعائم ثبلث على ترتكز كىي بالطلب، ا١تتعلقة السيناريوىات من متنوعة ٣تموعة ظل يف فعالة اإلسًتاتيجية  ىذه

 مليار 1,8 حوايل )خاصة سحب حقوؽ كحدة مليار 1,25 حوايل ا١تتاحة األساسية مواردىا ٣تموع يبلغ سنوية إقراض
 ا١تتاحة األساسية ا١توارد مستول التمويل إحتياجات متوسط يتجاكز عندما تفعيلها ٯتكن للطوارئ كتدابَت( أمريكي دكالر
 مراعية الدخل منخفضة للبلداف ا١تتاحة التسهيبلت على التعديبلت كل تكوف أف كقُّعيت ك ٦تتدة؛ زمنية لفًتة كبَت بفارؽ

 .الذاتية اإلستمرارية على اٟتفاظ إلعتبارات
 الكوارث بعد ما مرحلة يف الديوف أعباء لتخفيف اإلستئماين الصندكؽ بتحويل الصندكؽ قاـ ،2015 فيفرم         كيف

“(Post-Catastrophe Debt Relief Trust‖ - PCDR – )الديوف لتخفيف الدكلية اٞتهود يف ا١تشاركة لو يتيح الذم 
 الكوارث إلحتواء اإلستئماين الصندكؽإىل  - الطبيعية الكوارث بأعنف تصاب اليت الفقر شديدة البلداف تتحملها اليت

 اإلستئماين الصندكؽ كيسمح. ( Catastrophe Containment and Relief Trust‖ – CCR)“ الديوف أعباء كٗتفيف
 طبيعية بكوارث الفقَتة البلداف إصابة عند الديوف أعباء لتخفيف الدكلية اٞتهود إىل الدكيل النقد صندكؽ بإنضماـ اٞتديد
 – ا١تعدية األمراض تسببها اليت كاألكبئة – العامة الصحة ٣تاؿ يف الكوارث مكافحة على الفقَتة البلداف ك١تساعدة حادة
 كليربيا غينيا كىي )اإليبوال بفَتكس أصيبت بلداف ثبلثة طلبت كقد. الديوف أعباء لتخفيف ا١توجهة ا١تنح طريق عن
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 الفًتة يف اٞتديد االستئماين الصندكؽ خبلؿ من تقريبا دكالر مليوف 100 بقيمة مساعدات على اٟتصوؿ( كسَتاليوف
 .2015 مارس -فيفرم 

 يف األعضاء بلدانو لدعم صبلحياتو، نطاؽ ضمن اٞتديدة ا١تبادرات من عددا الصندكؽ إعتمد ،2015 جويلية        كيف
 ا١تايل األماف شبكة بتعزيز الصندكؽ قاـ السياؽ، ىذا كيف. ا١تستدامة للتنمية اٞتديدة األىداؼ ٖتقيق على عملها سياؽ

 ذلك كأعقب. ا١تيسرة التمويلية تسهيبلتو كل تتيحها اليت ا١توارد يف% 50 قدرىا زيادة طريق عن الدخل منخفضة للبلداف
 يقدمو الذم ا١تايل الدعم يف كبَتة زيادة حققت كاليت ،2016 أكائل يف للحصص عشرة الرابعة ا١تراجعة على التصديق
 على تركيزا أكثر ا١تيسرة الشركط ذات ا١توارد إستخداـ أصبح ذلك، إىل كباإلضافة. الدخل منخفضة للبلداف الصندكؽ

 على الًتكيز من يتحوؿ ْتيث األغٌت للبلداف ا١تايل الدعم مزيج يف التوازف تعديل مت بينما ضعفا، كاألكثر األفقر البلداف
 لئلقراض إضافية موارد لتأمُت جارية جهود ىناؾ كأخَتا،. عادية بشركط تقدـ اليت ا١توارد إىل ا١تيسرة الشركط ذات ا١توارد
 ٣تاؿ يف الصندكؽ أنشطة لدعم( خاصة سحب حقوؽ كحدة مليار 11 يعادؿ ما )تقريبا أمريكي دكالر مليار 15 بقيمة

 .ا١تيسر اإلقراض
ٮتضع تقييم اٟتوكمة يف صندكؽ النقد : إعادة تقييم اٟتوكمة يف صندكؽ النقد الدكيل تبعا  ١تواثيق اٟتوكمة السليمة: ثانيا

الدكيل ضمن سياؽ موايثق اٟتوكمة السليمة يف القطاعُت العاـ كا٠تاص، باإلضافة إىل ما تطرحو الدراسات االكادٯتية 
الفعالية الكفاءة، كا١تساءلة، كالصوت، كاليت ٯتكن التفصيل : حوؿ ا١تؤسسات الدكلية   ١تعاٞتة أربعة ابعاد ٤تورية، كىي

 : 1فيها من خبلؿ ما يلي
تشَت الفعالية إىل قدرة ترتيبات اٟتوكمة يف الصندكؽ على توفَت النتائج ذات اٞتودة العالية يف الوقت  :الفعالية - أ

 كتقتضي اٟتوكمة الفعالة  ا١تناسب، كعلى كجو التحديد االتفاؽ على األىداؼ كاالسًتاتيجيات كتنفيذىا كمتابعة نتائجها
الوضوح يف ٖتديد ا١تسؤكليات، كتناسق العمل فيما بُت أقساـ ا١تؤسسة ا١تختلفة، كتدفق ا١تعلومات إىل اٞتهات ا١تناسبة يف 
الوقت ا١تناسب ٦تا يفسح اجملاؿ أماـ آليات ا١تراقبة كالتقييم لتحديد ا١تشكبلت القائمة كبدء عمليات التصحيح، كيطرح 

 األسئلة التالية بشأف نظاـ الفعالية يف 2008مكتب التقييم ا١تستقل لتقييم اٟتوكمة يف صندكؽ النقد الدكيل الصادر سنة 
ىل ىناؾ ٖتديد كاضح ١تسؤكليات كل من اللجنة الدكلية للشؤكف النقدية :  كىي،الصندكؽ كاليت ال تزاؿ ٤تط االلتباس

كا١تالية، كاجمللس التنفيذم كإدارة الصندكؽ؟ كما ىي األدكار ا١تنوطة بكل من اجمللس التنفيذم كإدارة الصندكؽ يف إدارة 
أعماؿ الصندكؽ العادية؟ كىل تشجع ترتيبات اٟتوكمة على صياغة اسًتاتيجية سليمة كتنفيذىا كاإلشراؼ عليها؟ كىل 

يعمل اجمللس التنفيذم بفعالية كجهاز ٚتاعي؟ كىل تؤدم ا١تسؤكليات التنفيذية ا١تنوطة باجمللس إىل تعقيد دكره 
 اإلسًتاتيجي كاإلشرايف؟

تشَت إىل تكاليف نظاـ اٟتوكمة يف الصندكؽ سواء كانت مالية أـ من حيث الوقت الذم يبذلو ا٠ترباء  :الكفاءة - ب
كإدارة الصندكؽ كأعضاء اجمللس التنفيذم يف دراسة كإٗتاذ القرارات، كيقتضي نظاـ اٟتوكمة الكفء الوضوح كاإلتساؽ يف 

                                                           
 .13-  10 : ص- ص ،2008 مام الدكيل، النقد صندكؽ داخل اٟتوكمة لنظاـ ا١تستقل التقييم مكتب فريق تقرير كآخركف، ١تداين ركبن  -  1
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  كإجراءات تنفيذىا ،تقسيم العمل بُت أجهزة اٟتوكمة، كٕتنب اإلزدكاجية يف اٞتهود، كاإللتزاـ بعمليات صنع السياسات
 ؛اليت ال تتضمن إال ا٠تطوات كاألطراؼ الضركرية فقط

تشَت إىل قدرة ا١تسا٫تُت على إخضاع الصندكؽ كصناع القرار فيو إىل ٣تموعة من ا١تعايَت كقياس مدل  :ا١تساءلة - ت
كتتطلب ا١تساءلة كجود ٣تموعة من القواعد ا١تعيارية . استيفائهم لتلك ا١تعايَت كٖتديد ا١تكافآت أك العقوبات تبعا لذلك

لقياس جودة األداء، كسبلمة آليات اإلببلغ كا١تراقبة، ككضوح حدكد السلطات، كالقدرة على فرض العقوبة على ا١تقصرين 
  ؛عن استيفاء معايَت األداء ا١تتفق عليها

يشَت إىل قدرة أعضاء الصندكؽ على كضع آرائهم موضع اإلعتبار يف عملية صنع القرار، كقدرة : الصوت - ث
األطراؼ ا١تعنية األخرل اليت تتأثر ٔتا يتخذ من قرارات على جعل آرائها موضع نظر من أجهزة اٟتوكمة يف الصندكؽ 

 اإلفصاحكإلستخداـ الصوت على ىذا النحو ٖتتاج األطراؼ ا١تعنية إىل قنوات لتوصيل كجهات نظرىا، فضبل على ثقافة 
 ،كضمانات كقائية مناسبة ٟتماية من يعربوف عن آراء خبلفية أك تفتقر آرائهم للقبوؿ العامل

       كيف إطار إصبلح نظاـ اٟتوكمة من زاكية اكسع فإف صندكؽ النقد الدكيل عمل على مراجعة نظاـ اٟتصص   
حيث ٖتدد حصص البلد العضو عددا من اٞتوانب األساسية يف عبلقتو ا١تالية كالتنظيمية  مع  صندكؽ النقد الدكم  من 

 : 1خبلؿ  اإلشًتاكات، القوة اللتصويتية كالتمويل ا١تتاح، حيث 
 ك٬تب. للصندكؽ بتقدٯتها يلتـز اليت* ا١تالية ا١توارد ٟتجم األقصى اٟتد العضو البلد حصة اشًتاؾ ٭تدد:  اإلشًتاكات - أ

 قيمة من %25 إىل يصل مبلغ سداد مع الصندكؽ، إىل اإلنضماـ عند بالكامل لو احملدد االشًتاؾ العضو يسدد أف
 أك الياباين الُت أك األمريكي الدكالر مثل )كاسع نطاؽ على ا١تقبولة العمبلت إحدل أك ا٠تاصة السحب ْتقوؽ اإلشًتاؾ

 الوطنية؛ بعملتو ا١تبلغ كبقية( اإلسًتليٍت اٞتنيو
 كتتكوف. الصندكؽ قرارات يف التصويتية قوتو ٖتديد يف أساسيا عامبل العضو البلد حصة ٘تثل: التصويتية القوة - ب

 كحدة ألف 100 يعادؿ اٟتصص من جزء لكل إضايف كصوت أساسية أصوات من عضو بلد لكل ا١تخصصة األصوات
 ٣تموع من % 5,502 عند األساسية األصوات عدد تثبيت مت ،2008 إصبلحات كٔتقتضى. خاصة سحب حقوؽ

 ؛2008 عاـ إصبلحات تطبيق على السابق العدد أضعاؼ ثبلثة ٨تو اٟتالية األساسية األصوات عدد كٯتثل. األصوات
 حدكد أم )الصندكؽ من عليو اٟتصوؿ ٯتكنو الذم التمويل حجم العضو البلد حصة ٖتدد: ا١تتاح التمويل - ت

 يقًتض أف العضو للبلد ا١تمددة كاإلتفاقات اإلئتماين اإلستعداد إتفاقات تتيح ا١تثاؿ، سبيل فعلى( ا١توارد من إستفادتو
 أف ٯتكن ا١تتاحة ا١توارد أف غَت. تراكمي أساس على% 435ك سنوم أساس على حصتو قيمة من% 145 أقصى ْتد

 .اإلستثنائية الظركؼ يف بكثَت اٟتدكد تلك تتجاكز
ا١تراجعة العامة – كىو أعلى جهاز لصنع القرار يف الصندكؽ - ستكمل ٣تلس احملافظُت إ، 2010 ديسمرب 15يف        

كتؤدم ىذه . الرابعة عشرة للحصص اليت مشلت ٣تموعة من اإلصبلحات بعيدة األثر يف نظاـ اٟتصص كاٟتوكمة
% 100، إىل زيادة غَت مسبوقة يف ٣تموع اٟتصص بنسبة 2016 جانفي 26اإلصبلحات، اليت أصبح سارية ا١تفعوؿ يف 

                                                           
1
 -IMF Quotas. https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas  ( 25/02/2016) 
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كسيكوف ذلك انعكاسا أفضل لتغَت مراكز البلداف األعضاء من حيث أكزاهنا . كتعديل كبَت يف أنصبة األعضاء منها
 .النسبية يف اإلقتصاد العا١تي

كقد . 2011 مارس 3كاليت دخلت حيز التنفيذ يف  2008كتىبٍت ىذه اإلصبلحات على اإلصبلحات السابقة لعاـ        
عززت ىذه اإلصبلحات ٘تثيل اإلقتصادات الديناميكية اليت ينتمي الكثَت منها إىل بلداف األسواؽ الصاعدة، من خبلؿ 

بلدا عضوا، كما عززت صوت كمشاركة البلداف منخفضة الدخل عن طريق زيادة  54زيادة ٥تصصة يف حصص 
 .األصوات األساسية ٔتا يقرب من ثبلثة أضعاؼ

 :، ستؤدم ا١تراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص إىل النتائج التالية2008كبناء على إصبلحات عاـ        
 مليار كحدة حقوؽ 477مليار كحدة حقوؽ سحب خاصة إىل حوايل  238,5مضاعفة حجم اٟتصص من حوايل  - أ

 ؛( مليار دكالر بأسعار الصرؼ اٟتالية659حوايل )سحب خاصة 
من البلداف األعضاء زائدة التمثيل إىل البلداف األعضاء ناقصة  %6ٖتويل نسبة من أنصبة اٟتصص تزيد على  - ب

 ؛التمثيل
 ؛لصاٌف بلداف األسواؽ الصاعدة كالبلداف النامية الديناميكية %6ٖتويل نسبة من أنصبة اٟتصص تزيد على  - ت
تعديل كبَت يف أنصبة اٟتصص تصبح ٔتوجبو الصُت ثالث أكرب بلد عضو يف الصندكؽ، كتدخل أربعة بلداف من  - ث

 حصص 10ضمن البلداف صاحبة أكرب  (الربازيل كالصُت كا٢تند كركسيا)٣تموعة بلداف األسواؽ الصاعدة كالبلداف النامية 
 ؛يف الصندكؽ

كتػيعىرَّؼ ىذه اجملموعة من األعضاء بأهنا . اٟتفاظ على أنصبة اٟتصص كاألصوات ا١تخصصة ألفقر البلداف األعضاء - ج
كالبلداف اليت كاف دخل الفرد فيها يف عاـ   "الصندكؽ االستئماين للنمو كاٟتد من الفقر"البلداف ا١تؤىلة لبلستفادة من 

أك ًضٍعف ىذا ا١تبلغ  ("أيدا")دكالرا أمريكيا كفق معايَت ا١تؤسسة الدكلية للتنمية  1,135 أقل من اٟتد األدىن البالغ 2008
 ؛بالنسبة للبلداف الصغَتة

ستكماؿ مراجعة شاملة لصيغة اٟتصص، كستكوف نتيجة ىذه ا١تراجعة أساسا يستند إ 2013 جانفيكقد مت يف        
إليو اجمللس التنفيذم يف التوصل إىل توافق عاـ يف اآلراء حوؿ صيغة حصص جديدة يف إطار ا١تراجعة العامة ا٠تامسة 

 .2010ككاف العمل ا١تعٍت با١تراجعة العامة ا٠تامسة عشرة قد تأخر انتظارا لتنفيذ إصبلحات . عشرة للحصص

        كبصفة عامة فإف ٧تاح موجو اإلصبلحات اليت مست طبيعة عمل الصندكؽ يف جانبها ا١تتعلق بتأثَت على صياغة 
السياسات اإلقتصادية على ا١تستول الدكيل،ٖتتاج إىل توافق دكيل كمشاركة بُت كل من األطراؼ اليت ٘تثل دكال فقَتة 

 .كاألطراؼ اليت ٘تثل الدكؿ الغنية كاليت تسيطر بصورة غَت مباشرة على الثركات كا١توارد
 دكف إنكار األثر على –       كتتعلق ىذه الدراسة بتعزيز شرعية الصندكؽ من خبلؿ ضماف التمثيل ا١تبلئم  لؤلعضاء 

كتيسَت ا١تستول ا١تبلئم من الشفافية الذم يسمح لبلطراؼ ا١تعنية بتمحيص عملياتو، مع -  بقية البلداف غَت االعضاء
افساح اجملاؿ اماـ الصندكؽ الداء مهامو بفعالية ككفاءة، مع جعل اجهزة الصندكؽ الرئيسية خاضعة للمساءلة اماـ 

 تبعا ١تا سيتم طرحو يف الفصل الثالث –االعضاء، مع توفَت  االصوات الكافية لؤلطراؼ ا١تعنية، كما اف اٟتكم الراشد 
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 مهم ٥تتلف البلداف يف ٚتيع مراحل التنمية، فإف هنج صندكؽ النقد الدكيل  يركز على جوانب اٟتكم –من الدراسة 
الراشد اليت ترتبط ارتباطا كثيقا برصد سياسات اإلقتصاد الكلي أم شفافية اٟتسابات اٟتكومية، كفعالية إدارة ا١توارد 

، مع تركيزىا ٨تو الدكر 1العامة، كإستقرار كشفافية البيئة اإلقتصادية كالتنظيمية لدعم نشاط كمسا٫تة القطاع ا٠تاص
احملورم ا١تستحدث للصندكؽ كىو إرساء التنمية ا١تستدامة، كيف إطار إستيعاب صندكؽ النقد الدكيل ألىداؼ التنمية 

كباإلضافة إىل دكره يف تعزيز االستقرار اإلقتصادم كا١تايل العا١تي كشرط مسبق، فإف لو ٚتلة من األدكار  2030ا١تستدامة 
 : 2اٟتاٝتة إزاء ٖتقيق التنمية ا١تستدامة  يتجسد أ٫تها فيما يلي 

يف اٟتصوؿ على   50زيادة بنسبة ب  ، تتعلق2015  جويلية توفَت شبكة أماف أكسع للبلداف النامية اعتبارا من - أ
إلقراض صندكؽ النقد الدكيل يف إطار   0 معدؿ فائدة كاعتماد ا١تقدـ من صندكؽ النقد الدكيل؛ التمويل ا١تسهل 

 التسهيبلت اإلئتمانية السريعة، يستهدؼ البلداف ا١تنخفضة الدخل اليت تعاين من كوارث أك نزاعات طبيعية؛
 الدخل منخفضة للبلداف دعمو بتعزيز 2009 حيث قاـ صندكؽ النقد الدكيل يف ىذا السياؽ إنطبلقا من سنة - ب

 تأثرا فيها الضعف أكجو زيادة كمع البلداف ىذه يف السائدة اإلقتصادية األكضاع طبيعة على طرأ الذم التغَت مع ٕتاكبا
 أجل من اإلقراض، ألدكات شامبل إصبلحا الصندكؽ أجرل اٟتُت، ذلك كمنذ. العا١تية اإلقتصادية األزمة بإنعكاسات

 دعمو الصندكؽ عزز ،2015 عاـ كيف. األجل قصَت الطارئ الدعم من البلداف إلحتياجات ا١تباشرة اإلستجابة تعزيز
 دائم صفرم فائدة سعر كٖتديد ميسرة، بشركط ٢تا ا١تتاحة ا١توارد يف %50 قدرىا زيادة طريق عن األعضاء البلداف ألفقر

 بالدعم اإلجراءات ىذه تكميل كيتم(. الطبيعية كالكوارث )حادة خارجية لصدمات التعرض عند ٢تا تقدـ اليت للقركض
 الصندكؽ إعتمد كقد. 2030 لعاـ ا١تستدامة التنمية خطة كفق اجملاالت من عدد يف البلداف ٢تذه الصندكؽ من ا١تعزز

 ا١تسا٫تات من جزئيا ٘تويلها مع األطوؿ، ا١تدل على سنويا تقريبا دكالر مليار 1,8 بقيمة ا١تيسر اإلقراض لدعم إسًتاتيجية
 .الذىب مبيعات أرباح بتوزيع ا١ترتبطة

. دعم البلداف النامية يف بناء القدرات يف ٣تاؿ السياسات الضريبية كاإلدارة، ٔتا يف ذلك ا١تسائل الضريبية الدكلية - ت
 بلد سنويا كيعتـز تكثيفها 100كيقدـ صندكؽ النقد الدكيل ا١تساعدة التقنية يف ٣تاؿ تعبئة اإليرادات احمللية إىل أكثر من 

، كالعمل معا بالتعاكف مع ا١تؤسسات  ألعضائو من البلداف النامية، من خبلؿ إدراج تغطية القضايا الدكلية عند اللزـك
  البنك الدكيل؛: ا١تالية الدكلية، مثل

 اإلستثمار زيادة إىل تسعى اليت األعضاء للبلداف التحتية البنية سياسات دعم مبادرة خبلؿ من الدعم تقدًن - ث
 الكلي اإلقتصاد سياسات ٣تاؿ يف الدكيل النقد صندكؽ مشورة تعميق إىل ا١تبادرة ىذه كتسعى. التحتية البنية يف العاـ

                                                           
1
 -Michel Camdessus  IMF MANAGING DIRECTOR  Address to the United Nations  Economic and Social Council  

July 2, 1997. 
2

 -Update on IMF Deliverables  under the 2030 Development  Agenda, Prepared by Staff of the International 

Monetary Fund, June 2017. 

- The IMF and the Sustainable Development Goals. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/sdg.pdf             

(02/04/2016). 

-SUSTAINABLE DEVELOPMENT and the INTERNATIONAL MONETARY FUND. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1518_info.pdf  (02/04/2016). 
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 العاـ الدين ٖتمل على القدرة تعريض دكف التحتية البنية يف الكبَتة الثغرات معاٞتة على البلداف ١تساعدة القدرات كبناء
 يشكل اليت البلداف من عدد يف ا١تبادرة ىذه إطار يف القائمة األدكات ٕتريب حاليا ك٬ترم. للخطر ا١تتوسط ا١تدل على
 أساسية؛ تشغيلية قضية العاـ اإلستثمار نطاؽ توسيع فيها
 بناء كإحتياجات احملددة لتحدياهتا للتصدم فعالية أكثر ٨تو على كاليت تعاين من الصراعات ا٢تشة الدكؿ  دعم - ج

  كا١تستمرة؛ الواسعة القدرات
 ذات األساسية البيئية كاإلستدامة ا١تستدامة التنمية أىداؼ إدراج جوانب بشأف السياسات ٣تاؿ يف ا١تشورة  تعميق - ح

 بشأف رائدة مبادرة تنفيذ بلدا 30 يف حاليا ك٬ترم. التشغيلي عملها إىل كتوجيهها  البلداف من العديد يف الكلية الصلة
 البيئية؛ كاإلستدامة اٞتنس كنوع ا١تساكاة عدـ بشأف العمل تفعيل

 موظفو قاـ الرئيسية، ا١تستدامة التنمية أىداؼ بشأف األعضاء البلداف مع الدكيل النقد صندكؽ مشاركة كلتعزيز  - خ
 : ذلك يف ٔتا اإل٪تائية، ا١تسائل من عدد بشأف السياسات ٨تو موجهة ْتوث مؤخرا بإجراء الصندكؽ
 ىذا لدعم البلزمة كالسياسات النامية،  البلداف يف ا١تستداـ النمو يف ا١تسا٫تة يف ا٢تيكلي كالتحوؿ التنويع  دكر -

 التكلفة؛ حيث من فعالة بطريقة األساسية ا٢تياكل لتعزيز  ٚتلة من السياسات البلزمة الرئيسية التدابَت كتشمل التغيَت،
  الزراعية؛ اإلنتاجية كتعزيز ا١تايل؛ التعميق دعم
 ا١تالية السياسة توزيع إعادة دكر تعزز اليت كاإلنفاؽ الضرائب تدابَت خبلؿ من كا١تايل اإلقتصادم اإلدماج تعميق -
 ا١تالية ا٠تدمات على اٟتصوؿ فرص زيادة إىل الرامية كالتدابَت كاإلنقاذ العمل على اٟتوافز على آثارىا من التقليل مع
  اإلقتصادية؛ تعزيز إىل الرامية كاإلصبلحات ا١تايل االستقرار على اٟتفاظ مع

 ا١تتصلة األحداث مع التكيف على القدرة كتعزيز كا١تياه الطاقة أسعار إصبلح طريق عن البيئية اإلستدامة تعزيز  -
 .با١تناخ

 حوكمة البنك الدكلي  -1-2
 إدارة عن ا١تسؤكلة العا١تية اإلقتصادية عبارة عن ا١تؤسسة كالتعمَت أك إاختصارا البنك الدكيل لئلنشاء العا١تي         البنك

مهامو  فإف كلذلك األعضاء  للدكؿ اإلقتصادية التنمية بتحقيق الكفيلة السياسات بتطبيق كاإلىتماـ الدكيل، ا١تايل النظاـ
يف  ا١توارد ٗتصيص كسياسات ا٢تيكلي اإلصبلح كسياسات كاإلستثمارات، التنمية سياسات على أساسا تنصب

 على االقًتاض ٘تويلو يف يعتمد ألنو اإلئتمانية باٞتدارة رئيسية بصفة الدكيل البنك يهتم ككذلك كا٠تاص، العاـ القطاعُت
 رئيسية ٣تموعات 5 النامية للدكؿ كعينية مالية مساعدات مؤسسة الدكيل بإعتبارىا البنك ا١تاؿ  كتضم ٣تموعة أسواؽ من
 :1ىي

 شبو ا١تؤسسات كدعم الفقر حدة لتخفيف التمويل بتوفَت كٮتتص:  (IBRD) كالتعمَت   لئلنشاء الدكيل البنك -
 الدخل؛ الدكؿ متوسطة علي كيركز اٟتكومية

                                                           
                                                              www.worldbank.org                    (25/04/2016)    الدكيل ٣تموعة البنك   -  1
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 الدكلية  التمويل مؤسسة( IF) :ا٠تاص القطاع مؤسسات لبناء االستشارية كا٠تدمات اإلستثمارات بتوفَت كهتتم 
 دكلة؛ 179 كتضم دكالر بليوف 2,4 حوايل  2009 سنة  يف ا١تؤسسة رأٝتاؿ يبلغ. النامية ك٘تويلها بالدكؿ

 الدكلية  التمويل ىيئة(IDA) :ا٠تدمات  مشاريع ٘تويل مصادر أىم أحد  كتعترب  الدكلية ا١تؤسسات من كتعترب
 من دكف  قركض ميسرة تقدًن خبلؿ من فقرا األكثر النامية الدكؿ ٔتساعدة كتقـو الفقَتة الدكؿ يف اإلجتماعية

الدكؿ  مساعدة إيل باإلضافة التفاكت كتقليص اإلقتصادم النمو تعزز اليت للربامج فوائد تسمى إعتمادات كمنح
 ؛1ا١تثقلة بالديوف الفقَتة

 نزاعات كفض لتوفيق التسهيبلت توفَت إىل كيهدؼ: (ICSID)اإلستثمار  نزاعات لتسوية ا١تركز الدكيل -
 140 من أكثر كتضم. ا٠تاص اإلستثمار لتدفق مبلئمة بيئة بغرض توفَت احملاكم نطاؽ خارج الدكلية اإلستثمار

 دكلة؛
 الضمانات توفَت خبلؿ من ا١تباشر األجنيب اإلستثمار تشجيع إيل كهتدؼ:اإلستثمار  لضماف الدكلية الوكالة -

تؤمن  اليت الفنية ا١تساعدات توفَت إىل باإلضافة النامية الدكؿ يف التجارية غَت ا١تخاطر األجانب ضد للمستثمرين
. النامية للدكؿ ا٠تاص اإلستثمار جذب

         أما ا١تهاـ اليت يضطلع هبا البنك الدكيل فإهنا تصب يف مسار اإلرتقاء بالعامل ٨تو مستقبل أفضل، حيث شهد
 التنموية األىداؼ كٖتقيق حدة الفقر ٗتفيف برامج على بالًتكيز رسالتو يف جوىريان  ٖتوالن  اٟتايل العقد خبلؿ الدكيل البنك
ا١تالية  النظم النامية؛ تطوير بالدكؿ كا١تؤسسات القدرات  بناء:كىي أساسية، ٣تاالت ٜتسة دعم خبلؿ من الثالثة لؤللفية
 كضماف لتشجيع كعدلية قانونية بنيات التنموية، كخلق بالقضايا الصلة ذات كالدراسات بالبحوث الفساد؛ القياـ ٤تاربة

 بليوف دكالر 2 لو كخصص السريع با١تسار يعرؼ ما تسهيبلت 2008 يف سنة الدكيل البنك كقد أنشأ. اإلستثمار
 كذلك القادمة، الثبلث سنوات خبلؿ الدكلية ا١تالية األزمة آثار لتخفيف( دكلة 78 ) فقرا األكثر النامية الدكؿ ١تساعدة
 إستغبلؿ العا١تي كيتم اإلقتصاد كالتذبذب يف للتغَتات كاإلستجابة النمو كاستدامة اإلقتصادم االستقرار ٖتقيق هبدؼ
 القركض تتمثل يف قركض من نوعُت الدكيل البنك  كما يقدـ.األساسية كالبنيات ا٠تدمات دعم يف السريع ا١تسار ٘تويل

 ا١تؤسسي اإلصبلح برامج لدعم التنموية السياسات كاإلجتماعي، كقركض اإلقتصادية التنمية مشركعات لدعم إستثمارية
بُت  كالتعاكف االبتكارات بتشجيع يتصل فيما التنمية ١تشاريع ا١تنح بعض الدكيل البنك يقدـ كذلك .السياسات كإصبلح

 التابعة الدكلية التنمية تقدمها ىيئة اليت ا١تنح كتستخدـ اإل٪تائية، ا١تشاريع يف احملليُت الشركاء كمشاركة ا١تختلفة التنظيمات
 :التالية األغراض يف الدكيل للبنك

 كالفقر؛ ا٠تارجي الدين عبء ٗتفيف- 
 البيئة؛ كإصحاح ا١تائي اإلمداد ٖتسُت- 

                                                           
1
  -http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Home  (25/04/2016) 

  ككذلك  ٤تاكر اإلقراض باإلستعانة مع ا١تؤسسة الدكلية  للتنمية  تبعا حملاكر الًتكيز  طار دعم مشركع التنمية ا١تستدامة يف مناطق العاملإ اينظر تفاصل ا١تساعدات ا١تقدمة من البنك الدكيل يف 
 .، من خبلؿ التقارير السنوية الصادرة عنوكتبعا للقطاعات

http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Home
http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Home
http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Home
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 ا١تكتسبة؛ ا١تناعة مرض كنقص ا١تبلريا مثل الوبائية األمراض لتخفيض كالتطعيم التحصُت برامج دعم- 
 ا١تدين؛ اجملتمع تنظيمات دعم- 

 الصادر عن البنك الدكيل، ترسيخ ىدؼ ٖتقيق مشركع اإلستدامة العا١تي من 2016        كيؤكد التقرير السنوم لسنة 
 :خبلؿ  تأكيده على ا١تهاـ التالية

 العمل على إهناء الفقر ا١تدقع كتعزيز الرخاء ا١تشًتؾ من خبلؿ تقليص نسبة الفقراء فقرا مدقعا  كالذين يعيشوف على  - أ
من سكاف كل بلد على ٨تو قابل   40؛ كزيادة دخل أفقر 2030ْتلوؿ   3دكالر للفرد يوميا إىل   1,25اقل من 

 لبلستمرار؛
مساعدة البلداف على التصدم ألعىت التحديات اليت تواجهها من خبلؿ ٘تويل الشماريع اليت ٯتكن أف ٖتدث أثر  - ب

ٖتويل على اجملتمعات احمللية، كٚتع كٖتليل البيانات الضركرية لضماف كصوؿ منافع ىذه الربامج إىل أشد السكاف فقرا 
كيعمل البنك يف قطاعات متشابكة . كأكثرىم حرمانا، كمساعدة اٟتكومات على كضع سياسات أكثر مشوال كفاعلية

زيادة اإلنتاجية الزراعية كاعقامة  البنية التحتية اليت توفر سبل اٟتصوؿ على الطاقة كخدمات الرم كالوصوؿ : كمعقدة، مثل
إىل األسواؽ، كتشجيع ٖترير التجارة ا٠تارجية على النحو الذم يتيح ٣تاال أكرب للوصوؿ إىل األسواؽ بالنسبة للفقراء 

ك٘تكُت ركاد األعماؿ يف البلداف منخفضة كمتوسطة الدخل من تطوير مؤسسات األعماؿ كخلق كظائف جديدة 
كاإلستثمار يف الرعاية الصحية كالتعليم كخاصة بالنسبة للنساء كاألطفاؿ، كتنفيذ شبكات أماف إجتماعي كتوفَت الضماف 

 .اإلجتماعي، ٔتا يف ذلك إطبلؽ مبادرات توفر اٟتماية للسكاف ضد اآلثار الناشئة عن الكوارث الطبيعية كاألكبئة
  اإلطار العاـ إلصبلح كتطوير أداء البنك الدكلي -1-2-1

        إف األزمة ا١تالية العا١تية كتعثر خطط التنمية ا١تستدامة يف ٖتقيق أماؿ آالؼ البشر يف الدكؿ النامية كالفقَتة كشف 
عن عدـ ٧تاعة النظاـ ا١تايل كالنقدم العا١تي ليؤكد كجوب إعادة النظر يف ا١تؤسسات اليت تقود اإلقتصاد العا١تي كعلى 

  :1تستلزمو خطة اإلصبلح كالتطوير رأسها البنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت، كفيما يلي ٯتكن استعراض أىم ما
 عدـ إلزاـ الدكؿ بتبٍت خطوات التنمية كفق خارطة الطريق إلقتصاد السوؽ؛ -
 كالفقَتة النامية الدكؿ ٞتميع كلةبا١تق برا٣تها تقدًن عن، كعلى رأسها البنك الدكيل الدكلية ا١تالية ا١تؤسساتٗتلي  -

 كالقانونية ا١تؤسسية كاألطر كاإل٧تازات ا٢تياكل اإلعتبار يف األخذ مع كمقًتحاهتا برا٣تها تكييفا١تضي قدما يف ك
  .لديها النمو ك٤تددات التنمية كمرحلة الدكؿ تلك لدل السائدة

        كيف ىذا الصدد أقر البنك الدكيل ككذلك صندكؽ النقد الدكيل بأف ٪توذج التنمية الذم يعتمد على السوؽ اٟترة 
، أعلن البنك الدكيل انو سوؼ ٯتنح إعفاءات من الدين لعدد 1999بشكل صرؼ ليس ا٠تيار األمثل دكما، كيف سبتمرب 

 من الدكؿ الفقَتة ذات ا١تديونية الكبَتة، كما أشار إىل أف أكراؽ إسًتاتيجية ٗتفيف الفقر ستحكم من اآلف 37يصل إىل 
النداء العا١تي "  كيف إطار اٟتملة 2005دكلة يف العامل، كيف سنة  80فصاعدا سياسة اإلقراض الذم يقدـ إىل أفقر 

                                                           
 .2009، اٞتمعية العربية للبحوث اإلقتصادية، ا١تؤ٘تر العلمي العاشر، بَتكت  لبناف ديسمرب ، إصبلح النظاـ النقدم كالمالي الدكليفؤاد ٛتدم بسيسو-  1
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، ٘تت جدكلة إلغاء 2008قاـ البنك بإلغاء ا١تديونية عن الدكؿ الفقَتة ذات ا١تديونية الكبَتة  كْتلوؿ "  ١تكافحة الفقر 
 .1الديوف ا١تًتتبة على ثبلثُت دكلة لصاٌف ا١تؤسسات ا١تالية الدكلية 

 ؛هبا الفعلي كاإللتزاـ الدكيل كالتجارم ا١تايل العمل يف األخبلقية ا١تعايَت من ٣تموعة كضع -
 كتقدًن تطويرىا كمتابعة تستحقو، الذم اإلىتماـ األزمات، بتجنب ا١تتعلقة كا١تؤشرات السياسات موضوع إيبلء -

 ا١تبكر اإلنذار مؤشراتلك ذ يف ٔتا ١تعاٞتتها كالفقَتة كالتصدم النامية للدكؿ هبا ةؽا١تتعل الفنية ا١تساعدات
 ؛لؤلزمات

 بنياهنا إقامة يتم ْتيث الدكيل كا١تايل النقدم النظاـ مؤسسات ٣تموعة البنك الدكيل كأحد تصميم إعادة -
 كتأمُت البلزمة القدرة متبلؾإك العا١تي، اإلقتصادم اإلستقرار كأىداؼ متطلبات كفق القانوين كإطاره مسا١تؤس
 التنمية يف النامية الدكؿ أىداؼ بتحقيق كذلك مرتبطة كىي ،اٞتديدة برسالتها ا١تؤمنة كالبشرية ا١تالية ا١توارد

 ١تعاٞتة اإلسًتاتيجي التخطيط على النامية الدكؿ قدرات كتدعيم كاإلجتماعي، اإلقتصادم كاإلستقرار ا١تستدامة
 ؛لديها كالتضخم ةؿكالبطا الفقر مشاكل كحل ا٢تيكلية كالتجارية كالنقدية ا١تالية اإلختبلالت

 نظاـ إلقامة ٢تا التابعة اإلقليمية كاللجاف ا١تؤسسات ك٥تتلف ا١تتحدة األمم منظومة مع بالتعاكف السعي  -
 كاألمن كالشفافية كالنزاىة ةؿالعدا ركح فيو كتسود كاألزمات، التلوث من خاؿو  لعامل كنقدم كمايل قتصادمإ

 ١تؤسسات ةـاٟتاؾ القانونية األطر يف األىداؼ ىذه كل ترٚتة التصور ىذا تنفيذ كيتطلب كاإلنساين ا١تعيشي
 التصور ىذا يستلـز ماؾ ىا،لدم كالوظيفي كالتنظيمي ا١تؤسسي البناء يف ككذلك الدكيل، كا١تايل اإلقتصادم النظاـ
 أشكاؿ كافة للعامل ٕتنيبنا يلالدك العمل بأخبلقيات ا١تتعلقة ا١تبادئ كنفاذ الرشيدة اٟتاكمية كمبادئ أسس إببلء

 . الفساد
  إجراءات البنك لئلصبلح كالتطوير-  1-2-2

 : 2        ٯتكن معاٞتة أىم اإلصبلحات اليت مست البنك الدكيل، من خبلؿ ما يلي
كافقت ٣تموعة البنك الدكيل يف : زيادة حقوؽ التصويت للبلداف النامية كالسائرة يف طريق التحوؿ إىل اقتصاد السوؽ: أكال

 يف إطار ا١ترحلة األكىل من اإلصبلحات اليت شرعت يف تنفيذىا على توسيع نظاـ الصوت كا١تشاركة للبلداف 2008سنة  
النامية كتلك السائرة يف طريق التحوؿ إىل إقتصاد السوؽ، حيث كافق ٣تلس احملافظُت على زيادة اٟتصص التصويتية ٢تذه 

كعلى إنشاء مقعد ثالث يف ٣تلس ا١تديرين التنفيذيُت من أجل    44البلداف يف البنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت إىل 
منذ بدء   45إفريقيا، كما ارتفعت نسبة حقوؽ التصويت للبلداف النامية يف ا١تؤسسة الدكلية للتنمية إىل أكثر من 

 .2008إصبلحات نظاـ الصوت يف عاـ 

                                                           
             www.itus-csi.org                                     ( 01/05/2016). اإلٖتاد الدكيل للنقابات، ٖتدم ا١تؤسسات ا١تالية الدكلية-  1
   انظر إسًتاتيجيات كنتائج دعم اٟتوكمة يف البلداف النامية من اجل التنمية عرب الصياغة السليمة للسياسات على ا١توقع  : 

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview#2  (1/05/2016) 
 .2010التقرير السنوم للبنك الدكيل، - 2

http://www.itus-csi.org/
http://www.itus-csi.org/
http://www.itus-csi.org/
http://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview#2
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       كيف ظل موجة اإلصبلح اليت يتبناىا البنك بعد األزمة ا١تالية العا١تية، كافقت البلداف ا١تسا٫تة يف ٣تموعة البنك يف 
من حقوؽ التصويت لصاٌف   3,13 على مرحلة ثانية من اإلصبلحات أسفرت عن زيادة إضافية نسبتها 2010ربيع 

، أما إصبلحات التصويت   47,19البلداف النامية كالسائرة إىل تبٍت اقتصاد السوؽ، ٦تا رفع نسبة حقوقها التصويتية إىل 
 لتصل بذلك النسبة اإلٚتالية  6,07يف ا١تؤسسة الدكلية للتمويل فقد كشفت عن زيادة يف حقوؽ التصويت قدرىا 

، مع ٖترم البنك ضركرة إستعراض ا١تسا٫تات يف رأس ا١تاؿ يف البنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت 39,48للتصويت إىل 
كمؤسسة التمويل الدكلية كل ٜتس سنوات كتكريس اٞتهود يف سبيل التوزيع العادؿ ٟتقوؽ التصويت بُت البلداف النامية 

كيعترب منح الدكؿ النامية ٘تثيبل أكسع كقوة تصويتية أكرب أحد اإلجراءات ا٢تامة اليت مت إٗتاذىا من . كا١تتقدمة ٔتركر الزمن
كإعادة النظر يف األسلوب الذم يدار بو عمل البنك كالصندكؽ الدكليُت، حيث هتيمن  أجل إصبلح النظاـ ا١تايل الدكيل،

 الدكلية ا١تؤسسات يف  كذلك )الدكيل البنك يف اٟتكم تقر بأف النامية البلداف  ذلك أف1.على إدارتو الدكؿ الغنية
 أصدرتو الذم" البيضاء الورقة "كتاب يف بوضوح ٦تاثل رأم أخذ مت كقد. الصوت من يكفي ما ٢تا يوفر ال( األخرل
 يلتـز الذم"  Making Globalisation Work for the Poorالفقراء  أجل من العا١تي العمل "بعنواف الربيطانية اٟتكومة

  كمن شأف زيادة صوت البلداف .فعاؿ بصوت كالبلداف الفقراء فيو يتمتع للمساءلة كخاضع مفتوح فعاؿ دكيل نظاـ ببناء"
 .2النامية  كتصويتها يف البنك الدكيل  أف يؤثر على  طبيعة السياسات اليت يدعو إليها البنك ك اثرىا على التنمية

 اٞتديد الدكيل النظاـ صياغة يف *العشرين ٞتنة دكر حوؿ اٞتديد للواقع تقييمو عن الدكيل البنك رئيس أعلن         كما
 لئلستمرار كقابل مكؽ ٪تو بتحقيق ا٠تاص اٞتديد لئلطار األقراف استعراض أف فيو شك ال ٦تا  ":زكليك قاؿ حيث

 سيتطلب لكنو  طيبة بداية يشكل ا١تاضي األسبوع يف العشرين ٣تموعة قمة مؤ٘تر أثناء عليو اإلتفاؽ مت الذم كمتوازف،
ا مستول  مأخذ على العا١تي الرصد نتائج ألخذ جديدة رغبة كجود ذلك يف ٔتا الدكليُت، كالتنسيق التعاكف من جديدن

 ٣تموعة تنسى أال كذلك األ٫تية منأنو  إىل 'زكليك' كأشار . األقراف من ضغطنا األقراف ستعراضإ آلية كستتطلب ،اٞتد
 األسبوع يف بيتسربغ يف عليو اإلتفاؽ مت ١تا ككفقنا " :قاؿ يث ح،ا١تفاكضات طاكلة على اٞتالسة غَت البلداف تلك العشرين
 كالقول ا١تتقدمة الصناعية البلداف بُت ما يف الدكيل اإلقتصادم للتعاكف الرئيسي ا١تنتدل العشرين ٣تموعة ستصبح ا١تاضي،
ا 160 فـ أكثر أصوات ٕتاىل كذلك ا١تمكن غَت كمن ،بذاهتا قائمة ٞتنة تكوف أف اٯتكنو ال لكن ،الصاعدة  بلدن
 1".خارجو

إف األزمة ا١تالية العا١تية أثرت بصورة كبَتة على رأس ا١تاؿ القوم الذم : لئلنشاء كالتعمَترفع القدرات ا١تالية للبنك : ثانيا
كاف يتمتع بو البنك، األمر جعلو يشكك يف القدرة على لعب دكره األساسي إذا حدث تعثر يف اإلقتصاد العا١تي مرة 

                                                           
1
-Reforming the IMF and World Bank 

http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Reforming_the_IMF_and_World_Bank.pdf (1/05/2016) 

 .مرجع سابق، إصبلح النظاـ النقدم كالمالي الدكلي، فؤاد ٛتدم بسيسو- 
2
 -Stephany Griffith-Jones, Governance of the World Bank, Report prepared for DFID 

https://www.ids.ac.uk/files/GovernanceWorldBank.pdf (1/05/2016) 
 . من الناتج العا١تي ا٠تاـ 90 بسبب األزمة ا١تالية يف التسعينات، ٯتثل ثلثي التجارة يف العامل ،ك أكثر من 1999منتدل تأسس سنة  : G 20 ٞتنة العشرين *
                dtheis@worldbank.org 2010/085/EXT          (07/05/2016)األزمة اإلقتصادية تعيد تشكيل عبلقات القوة يف العامل ، بياف صحفي رقم:زكليك - 1

http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Reforming_the_IMF_and_World_Bank.pdf
https://www.ids.ac.uk/files/GovernanceWorldBank.pdf
mailto:dtheis@worldbank.org%202010/085/EXT
mailto:dtheis@worldbank.org%202010/085/EXT
mailto:dtheis@worldbank.org%202010/085/EXT
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أخرل، ك١تواجهة ىذا السيناريو عمل جهاز اإلدارة كالبلداف ا١تسا٫تة معا على إٗتاذ ٚتلة من التدابَت لتعزيز القدرات ا١تالية 
مليار دكالر  5,1مليار دكالر، منها  86,2للبنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت من خبلؿ زيادة إٚتالية يف رأس ماؿ البنك بقيمة 

من رأس ا١تاؿ ا١تدفوع، كزيادة أسعار القركض، كإصبلح أجاؿ استحقاقها، كمواصلة تشديد ا١توازنة كالعمل على ٖتويل 
 .رأس ا١تاؿ القائم غَت القابل لئلستخداـ إىل رأس ماؿ ٥تاطر قابل لئلستخداـ بشكل كامل

يف سبيل ٖتديث خدمات البنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت : اإلصبلحات الداخلية للبنك الدكيل لئلنشاء كالتعمَت: ثالثا
، كتستند ىذه اإلصبلحات الداخلية إىل إعتماد البنك 2010فقدمت تنفيذ أجندة إصبلح شاملة خبلؿ السنة ا١تالية 

كقد . كترسيخو ١تبادئ اٟتوكمة من خبلؿ تعزيز الشفافية كتدعيم ا١تساءلة كالتوجو ٨تو ٖتقيق النتائج كاإلرتقاء باألداء
 :1إعتمد البنك خطة لئلصبلح تتكوف من ثبلث ٤تاكر ٯتكن حصرىا فيما يلي

ٖتديث كتعزيز فعالية صكوؾ البنك ا١تالية كغَت ا١تالية لتكييفها مع إحتياجات العميل كٖتسُت سرعة التسليم  -
 كاإلفصاح عن النتائج؛

تسهيل تقدًن إستجابة ككفاءة ا٠تدمات ا١تقدمة للعمبلء من خبلؿ التغيَتات يف تنظيم كطريقة عمل البنك  -
 كتعزيز اٟتضور ا١تيداين كتفويض ا١تسؤكلية كا١تساءلة؛

دعم ا١تزيد من ا٠تدمات الفعالة كٖتسُت تقدًن ا٠تدمات من خبلؿ التغيَتات يف السياسات كالبنية التحتية  -
  .كنظاـ اٟتوافز

        تستهدؼ اإلصبلحات الداخلية ا٠تدمات ا١تالية كىيكل ا١توارد البشرية كقدرات تكنولوجيا ا١تعلومات ك٥تصصات 
موازنة البنك، كتيعلِّق ىذه اإلصبلحات أ٫تية كربل على توسيع إنتشار البنك يف العامل كتعزيز قدرتو على تلبية 

اإلحتياجات ا١تتنوعة للبلداف األعضاء كمساندة التدابَت اليت يتم تصميمها لتبلءـ أكضاع ٤تددة كالبيئات ا١تتغَتة ك٥تتلف 
كستعتمد ىذه اإلصبلحات على هنج البلمركزية . الشرائح، كما يسعى البنك إىل زيادة فعالية دمج األصوؿ كتوزيعها

كىيكل ٤تدث للمصفوفة التنظيمية لوضع قاعدة معارؼ البنك كخرباتو ٖتت تصرؼ البلداف ا١تتعاملة  كالشركاء يف البلداف 
منخفضة الدخل كالدكؿ ا٢تشة، كما عمد البنك إىل ٖتديث طاقم مؤسساتو تبعا للكفاءة ككوادر ا٠تربة مع تكريس مبدأ 

 .الشفافية كا١تساءلة كإرساء قواعد اٟتوكمة كاإلدارة الرشيدة
 إرساء سبيل كيف كا١تساءلة، ا١تشاركة الشفافية، حوؿ تتمحور األبعاد ثبلثية أساسية قاعدة على اٟتوكمة           تعتمد

  للجميع ا١تعلومات إتاحة مبادرة إطبلؽ إىل عمد األخَت ىذا فإف الدكيل، البنك أداء ٪تط كٖتديث الذىبية القاعدة ىذه
 أنشطة ا١تالية، باجملاالت يتعلق إحصائي مؤشر 2000 من أكثر ) العامة بياناتو قواعد فتح  خبلؿ من ،2010 أفريل يف

ا١تعلوماتية  على شبكة موقع طريق عن ا١تستخدمُت كافة أماـ( كالبشرية اإلقتصادية كالتنمية الصحة أعماؿ
(http://data.worldbank.org  )التنمية لقضايا مبتكرة ٖتليل أساليب اعتماد على يشجع أف اإلجراء ىذا شأف كمن 

 ٘تكن قد البنك يكوف هبذا النامية، البلداف يف كاألدلة الشواىد إىل ا١تستندة السياسات كضع عملية كٖتفيز كإشكالياهتا،
                                                           

 www.worldbank.org           (07/05/2016)     تقرير عن اإلصبلحات الداخلية للبنك الدكيل  على ا١توقع - 1

                         

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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 يف اٞتذرم التحوؿ ىذا كراء احملركة القوة كتكمن الدكلية ا١تالية ا١تؤسسات بُت الشفافية ٣تاؿ يف  الريادة ٔتوقع الظفر من
 ٣تموعة جانب من كمشركعاتو عمالياتو يف كا١تشاركة كالشراكة العامة با١تلكية كالشعور الشفافية زيادة يف البنك رغبة

 خوؿ ذلك من أكثر كلكن فقط، ا١تعلومات بإتاحة البنك يكتفي مل إذ ا٠تارجيُت، ا١تصلحة أصحاب من كاسعة
 ا١تعلومات عن الكشف برفض البنك قرارات يف الطعن على القدرة حكومية كغَت حكومية مؤسسات من للمتعاملُت

 .1األداء يف النزاىة كتقصي اال٧تاز يف ا١تيدانية الرقابة تفعيل عن فضبل
 اإلقتصاد األخضر حجر الزاكية في التنويع اإلقتصادم إلرساء نموذج التنمية المستدامة  -2

، أ٫تية مسا٫تة اإلقتصاد األخضر يف خفض الفقر، كٖتقيق النمو ا١تستداـ 2012       أقرت قمة ريو دكجانَتك 
من دكف تعريض قدرة األنظمة البيئية للخطر، حيث يصف اإلقتصاد األخضر ٪تطا ... كالتماسك اإلجتماعي، كالتوظيف 

للنمو يستجيب ١تتطلبات توازف النظم اإليكولوجية، من خبلؿ اإلستخداـ األمثل، كدكف ىدر ا١توارد ا١تتاحة، كمراعاة 
ٖتقيق العدالة بُت األجياؿ، فالتحوؿ إىل اإلقتصاد األخضر يعد ٖتوال إقتصاديا لو مربراتو اإلجتماعية كاإلقتصادية كالبيئية 

كاٟتجة الدامغة على ذلك ىو اإللتفاؼ العا١تي لدعم ىذا التحوؿ كمباركتو ببذؿ ا١تزيد من اٞتهود سواء على ا١تستول 
الكلي من خبلؿ إعادة صياغة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، كعلى مستول السياسات اإلقتصادية اٞتزئية 

أيضا، كذلك يف إطار اإللتزاـ بضوابط اإلستدامة، كما تفرضو ا١تشاىد اٟتالية كا١تستقبلية حوؿ تراجع اإلرث البيئي كدؽ 
 .ناقوس ا٠تطر ٟتاضر األجياؿ اٟتالية، كمستقبل األجياؿ القادمة ضمن سيناريوىات تًتاكح بُت التفاؤؿ كالتشاـؤ

   فاإلقتصاد األخضر ٯتثل النموذج البديل الذم ٘تخض عن رحم ٪توذج التنمية ا١تستدامة كأحد اٟتلوؿ اليت تعاًف 
إشكالية التعارض بُت النمو كإستخداـ ا١توارد، كألف ىذه األخَتة ٘تثل الفكرة العامة اليت يتمحور حو٢تا تصميم 

السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، فإنو البد من الوقوؼ على ٥تتلف األدبيات اإلقتصادية اليت عاٞتت اإلقتصاد 
األخضر كأىم التجارب اليت تعلقت بو ضمن البلداف التقدمة كخصوصية نقلها إىل البلداف النامية عموما كالبلداف الريعية 

 . على كجو خاص
 مفهـو اإلقتصاد األخضر  -2-1

٬تسد اجملاؿ   من قبل برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة، كىو2008         مت استحداث مصطلح اإلقتصاد األخضر يف عاـ
ذلك أنو ٯتثل خارطة الطريق للتحوؿ عن اإلقتصاد التقليدم ٨تو  اقتصاد  ا١تستدامة، للتنمية الثبلث الركائزاألمثل إللتقاء 

 إذ شكل يف .1اإلجتماعية كالعدالة اإلقتصادية الفوائد تعظيم مع با١توازاة الطبيعي ا١تاؿ رأس قائم  على بناء كتعزيز بديل
، فهو مبادرة إلعادة تشكيل مشاريع األعماؿ كالبنية البداية مسارا مقًتحا للتغلب على األزمات ا١تالية كالغذائية كا١تناخية

عرب ٖتقيق عائدات أفضل على استثمار رأس ا١تاؿ الطبيعي كالبشرم كاإلقتصادم  (6-2: انظر اٞتدكؿ رقم  )  األساسية
 .2مع اٟتد من إنبعاث الغازات كىدر ا١توارد كاٟتد من النفايات كاٟتد من التفاكت اإلجتماعي

                                                           
 .2010التقرير السنوم للبنك الدكيل، -  1

1
  -Report on A Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are 

the implications for Africa? www.unep.org ( 23/05/2015).     
2
  -UNEP, Green Economy Initiative. http://www.unep.org( 23/05/2015). 

http://www.unep.org/
http://www.unep.orgunep/
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 مسارات اإلنتقاؿ إىل اإلقتصاد األخضر يف سياؽ التنمية ا١تستدامة :  6-2: اٞتدكؿ رقم

 
  ، استعراض اإلنتاجية كأنشطة التنمية ا١تستدامة يف منطقة اإلسكواالفرص كالتحديات في المنطقة العربية: اإلقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر: ا١تصدر

  .20:، ص2011 ا١تتحدة، نيويورؾ األممالعدد األكؿ، 

        
اإلقتصاد الذم يؤدم إىل ٖتسُت رفاىية اإلنساف كٖتقيق ا١تساكاة : "         كيعرؼ اإلقتصاد األخضر على أنو

قتصاد يؤدم إىل ٖتسُت رفاه اإلنساف إاإلقتصاد األخضر ىو ؼ.  1"اإلجتماعية، مع خفض ا١تخاطر كالندرة البيئية 
حتماالت تعرض أجياؿ ا١تستقبل ١تخاطر إا١تدل الطويل، ككذلك إىل التخفيف من  كتقليص الفوارؽ اإلجتماعية على

ـ ٣تموعة من السياسات ضعتيرب اإلقتصاد األخضر مفهوما مإكما ، 2ةكنضوب ا١توارد اإليكولوجي ،تدىور النظم البيئي
    الذم اإلقتصاد: " عترب أيضا بأنوإ ك1لبلستثمار يف القطاعات ا١تهمة بيئينا، كٖتقيق التنمية ا١تستدامة كالقضاء على الفقر

 أف كما ،اإلجتماعية الفئات ٚتيع ستيعابإك ا١توارد إستخداـ كفاءة خبللو من كتزداد الكربوف إنبعاث فيو يقل 
 إنبعاث تيقلل اليت كا٠تاصة العامة اإلستثمارات جانب من مدفوعا الدخل يف النمو جعل على يعمل األخضر اإلقتصاد
 من خبلؿ الطاقة إستهبلؾ كفاءة على تعتمدأم  (اإلستثمارات ذات البصمة الكربونية ا١تنخفضة ) كالتلوث الكربوف

 البيولوجي التنوع خسارة نعٔتا ًن ،ترشيد إستخداـ الطاقات الناضبة كالتحوؿ التدر٬تي ٨تو إستخداـ الطاقات ا١تتجددة

                                                           
،  منشورات ا١تنظمة العربية  للتنمية اإلدارية ْتوث كدراسات، اجمللة العربية لئلدارة، دكرية اقليمية اإلقتصاد األخضر كالنمو اإلقتصادم تجارب إفريقية ىويدا عبد العظيم  عبد ا٢تادم، -  1

 .6:  ص 2014مصر،  مارس - نصف سنوية ٤تكمة، القاىرة
2
 - Green Economy Report, United Nations Environment Programme (UNEP), 2010. 

1
  . 18:مرجع سابق، ص، الفرص كالتحديات في المنطقة العربية: اإلقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر-  
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ة ا١توج العاـ اإلنفاؽ سياسة  طريق عن كالدعم اإلستثمارات إىل التحفيز ىذه كٖتتاج اإليكولوجي النظاـضماف توازف ك
 . 1"، كٖتسينو كإعادة بنائوالطبيعي ا١تاؿ رأس على التنمية مسار ٤تافظة كضماف كا١تبلئمة

أم خلق الظركؼ ا١تبلئمة إلقتصاد أخضر شامل ...        كيف إطار إستهداؼ اإلنفاؽ العاـ، كإصبلح السياسات
 : 2 تتمثل فيما يليUNEPكبشكل أكثر ٖتديدا فإف أىم السياسات التدخلية  اليت إقًتحت من قبل 

 معاٞتة اآلثار ا٠تاجية للبيئة، كإخفاقات السوؽ احملتملة، من خبلؿ إٗتاذ التدابَت البلزمة لتعكس تكلفة  استنزاؼ  -
 كتدىور رأس ا١تاؿ الطبيعي يف أسعار السوؽ؛

 اٟتد من اإلنفاؽ العاـ يف اجملاالت اليت تستنزؼ رأس ا١تاؿ الطبيعي، من خبلؿ التخلي عن اإلعانات كاٟتوافز اليت  -
 كاإلنتاج، ٦تا يؤدم إىل ندرة مبكرة للموارد  ألسعار السلع على اإلفراط يف اإلستهبلؾيشجع التخفيض ا١تصطنعتضر بالبيئة؛ إذ 

 ؛احملدكدة أك إىل تدىور ا١توارد ا١تتجددة كالنظم اإليكولوجية
تشجيع اإلنفاؽ كاإلستثمار يف اجملاالت اليت ٖتفز اإلقتصاد األخضر، من خبلؿ ٗتيصيص ا١تيزانية ٨تو  تشجيع  -

اإلبتكار يف التكنولوجيات ا٠تضراء، توسيع ا٢تياكل اليت تدمج كتعتمد ا١تمارسات ا٠تضراء، تشجيع إستثمارات القطاع 
من شأف اإلعانات ا٠تضراء، كاٟتوافز الضريبية لبلستثمار األخضر، كتدابَت ا٠تاص يف الصناعات الناشئة ا٠تضراء؛ كما أنو 

 إىل تشجيع تكنولوجيات الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة يف اجملاؿ العاـ كإىل ٖتويل األسواؽ ٔتضي :دعم األسعار أف تؤدم، مثبلن 
 الزمن؛

 تعاين ، إذ إستخداـ الضرائب كاألدكات ا١تستندة إىل األسواؽ يف تشجيع اإلستثمار كاإلبتكار يف األنشطة ا٠تضراء -
كيتمثل أحد اٟتلوؿ ٢تذا . األسعار يف الوقت اٟتاضر من تشوىات كبَتة تثبط اإلستثمار األخضر أك تسهم يف عدـ زيادتو

الوضع يف إدراج التكاليف البيئية كاإلجتماعية ضمن سعر السلعة أك ا٠تدمة عن طريق ضريبة أك رسم أك غرامة، أك عن 
 طريق ٥تططات لريخىصو قابلة للتداكؿ؛

ىناؾ حاجة إىل برامج للتدريب كٖتسُت ا١تهارات من أجل إعداد القوة : اإلستثمار يف بناء القدرات كالتدريب كالتعليم -
 العاملة لئلنتقاؿ إىل اإلقتصاد األخضر؛

  إنشاء إطار تنظيمي سليم، لتسريع التقدـ ٨تو اإلقتصاد األخضر، كالتوزيع العادؿ للتكاليف كا١تنافع؛ -
 طريق عن األخضر اإلقتصاد إىل اإلنتقاؿ كتنشط تسهل أف الدكلية البيئية اإلتفاقات ٔتقدكر: الدكلية اٟتوكمة تعزيز -

 .العا١تية البيئية التحديات ١تعاٞتة كمؤسسية قانونية أطر إنشاء
، كما ...        كيتطلب توليد النمو األخضر اتساقا بُت ٥تتلف ٣تاالت السياسة اإلقتصادية كالسياسة الصناعية كا١تالية 

ٖتدد السياسة اإلقتصادية إىل حد كبَت قدرة القطاع ا٠تاص على ا١تنافسة كتوليد فرص الدخل، كبصورة عامة  ٯتكن 
للسياسة اإلقتصادية أف تغَت الظركؼ اإلطارية كا٢تياكل احملفزة ٨تو االنتقاؿ إىل اإلقتصاد األخضر، كبالتايل ٖتسُت 

                                                           
:   متاح على الرابط. 2011، برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة، مسارات إلى التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر، مرجع لواضعي السياسات: قتصاد أخضرإنحو ا-  1
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القرارات اإلستثمارية من جانب ا١تنتجُت كا١تستهلكُت لصاٌف الببيئة شرط توفر اإللتزاـ السياسي على ا١تستول الكلي  
كىو بذلك مدخل إسًتاتيجي لسيادة أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ ا١تستدامُت، حيث تسمح السياسات اإلقتصادية  

ا٠تضراء  باإلضافة إىل تعزيز فرص توليد الدخل  فصل النمو اإلقتصادم عن إستهبلؾ ا١توارد كالتدىور البيئي كإنبعاث 
الغازات الدفيئة، حيث تتسق السياسات اإلقتصادية مع فلسفة اإلستدامة لتوليد النمو األخضر عرب ضماف إنعكاس 

اآلثار البيئية الناٚتة عن اإلنتاج كاإلستهبلؾ يف أسعار السلع كا٠تدمات أم إستيعاب التكاليف ا٠تارجية كىو ما يؤكد 
أ٫تية إعادة صياغة السياة اإلقتصادية خارج اإلطار التقليدم إلستيعاب التحوؿ ٨تو اإلقتصاد األخضر كتوليد كظائف 

 ييطرىحي  األخضر كاإلستثمارات ا١تتعلقة باإلقتصاد السياسات من الرئيسي كالغرض. 1خضراء يف القطاعات الصديقة للبيئة
  للحفاظ كثانيا اإلجتماعي ا١تاؿ كرأس البشرم ا١تاؿ رأس كمستداـ، جديد ماؿ مادم رأس إلنشاء :أكال: ضمن بعدين

 العذبة ا١تياه من الطبيعية ا١توارد ٛتاية. العامة للمنافع كمصدر اقتصادم الطبيعي كأصل ا١تاؿ رأس بناء كإعادة كتعزيز
 بوجو عرضة كىم الرزؽ لكسب ا١توارد ىذه على يعتمدكف الذين للفقراء خصوصا مهم أمر كا٢تواء، الغابات على النظيفة
 ا١تعركؼ ا١تستدامة، التنمية حوؿ 2012 ا١تتحدة األمم مؤ٘تر أقر ىذا السياؽ كا١تعٌت، يف. كتدىورىا البيئة لتلوث خاص
 األمم يف األعضاء الدكؿ إتفقتو.ا١تستدامة التنمية لتحقيق كأداة األخضر اإلقتصاد أ٫تية على ،20 + ريو باسم أيضا

 كاإلطار الفقر، على كالقضاء ا١تستدامة التنمية إطار يف األخضر اإلقتصاد: للمؤ٘تر التالييػٍن احملوريػٍن حوؿ ا١تتحدة
 ا١تائة يف إثنُت إلستثمار ا١تلحة كاإلجتماعية اإلقتصادية اٟتاجة ا١تستدامة،  كيف ىذا الصدد أكد التقرير للتنمية ا١تؤسسايت

 األمواؿ رؤكس كإطبلؽ التنمية لتحريك أساسية إقتصادية قطاعات عشرة ٗتضَت يف العا١تي اإلٚتايل احمللي الناتج من
 نشاطنا سيحفز التحوؿ  حيث أف ىذا.ا١توارد إستخداـ يف كفاءة كأكثر الكربوف منخفض مسار يف كا٠تاصة العامة

 اليت كالصدمات األزمات ٥تاطر تقليل مع عليو، ىي ما على األكضاع استمرار عند ا١تتوقع األقل على يضاىي إقتصاديان 
. اٟتايل النموذج يف تأصبلن  تزداد

        أشار برنامج األمم ا١تتحدة ضمن الوثيقة  احملضرة  يف إطار الدكرة  االستثنائية  الثانية عشر للمنتدل البيئى 
 إىل أف  2012 إىل ريو 1972من ستوكهومل : جدكؿ األعماؿ البيئي يف العامل ا١تتغَت" العا١تي  باحاطة عن موضوع 

 ٖتويل احملركات الدافعة للنمو اإلقتصادم، كيدعو إىل نقل اجملاالت اليت تركز عليها يعمل علىاإلقتصاد األخصر  
صوب القطاعات ا٠تضراء الناشئة، كإىل خضرنة القطاعات القائمة - العامة كا٠تاصة، كاحمللية كالدكلية – اإلستثمارات 

كيينتظر أف يػيوىلِّد ىذا التحوؿ النمو اإلقتصادم ا١تستمر البلـز إل٬تاد فرص العمل . كتغيَت أ٪تاط اإلستهبلؾ غَت ا١تستدامة
 .كاٟتد من الفقر، إىل جانب تقليل كثافة إستخداـ الطاقة كإستهبلؾ ا١توارد كإنتاجها

        من خبلؿ ما تقدـ  فإف اإلقتصاد األخضر ٯتثل أحد اإلسقاطات التطبيقية لنموذج التنمية ا١تستدامة، حيث أنو 
ٯتثل التوجو العملي لئلستخداـ ا١تستداـ للموارد، دكف إغفاؿ العدالة اإلجتماعية كالكفاءة اإلقتصادية، حيث أنو يعاًف 

٦تا يوفر فرصا لتحسُت ... إشكالية التعارض بُت البيئة كالتنمية، بإدماج اإلعتبارات البيئية ضمن اإلنتاج كاإلستهبلؾ

                                                           
1
 -  The Donor Committee for Enterprise Development ( DCOD), Economic Policy for Green Growth,  April 2012.   
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مؤشرات اإلقتصاد الكلي على الصعيد اإلقتصادم كاإلجتماعي ضمن حلقة الًتابط بُت البعد اإلقتصادم، اإلجتماعي 
كالبيئي، كتتعزز من خبللو إعادة تصميم السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية  اليت توفر ٚتلة من األدكات اليت يعتمد 

عليها يف تغيَت األكلويات على النحو الذم ينطلق من توجيو حركة اإلستثمار ٨تو اإلستثمارات البيئية ضمن األجل 
القصَت كدعمها يف إطار رؤية طويلة ا١تدل لتكوف احملصلة النهائية خلق الثركة دكف ىدر البيئية، كإرساء العدالة فيما يتعلق 

 .باٟتد من الفقر على مستول اٞتيل اٟتايل دكف تقليص خَتات األجياؿ القادمة
، بإعتبار اإلقتصاد 2011        على ضوء ما أشارت لو منظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم يف تقريرىا الصادر سنة 

األخضر ٔتثابة األداة اليت تفتح آفاؽ كمصادر جديدة للنمو كتقلل الصدمات كا١تخاطر النإتة عن عدـ التوازف يف 
اإلعتماد  )األنظمة الطبيعة، فإنو ٬تسد ا١تدخل اإلسًتاتيجي ١تعاٞتة إشكالية تذبذب النمو يف اإلقتصاديات الريعية 

يف إطار مضي ىذه اإلقتصاديات إىل حقبة التنمية ا١تستدامة فعلى الرغم من عدـ كجود   (ا١تكثف على األنظمة الطبيعة
منهج كاحد للتنمية ا١تستدامة ٯتكن اإلسًتشاد بو يف صياغة السياسات ا١تبلئمة، إال أف الٌتحوؿ ٨تو اإلقتصاد األخضر  

ٯتكن أف يوفر صورة مبدئية حوؿ ٣تموع الفرص كالتحديات كمعامل صياغة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية 
لصناعة السياسات  (ا١تشاركة الواسعة للمجتمع)بل إنو يوفر بيئة صحية . األكثر استجابة لنموذج التنمية ا١تستدامة

األكثر مبلئمة لتحقيق التنمية ا١تستدامة ذلك أنو يسًتشد يف عملية التصور، التصميم كالتنفيذ على مراعاة السياؽ 
. اإلجتماعي، كاإلقتصادم، كالبيئي احمللي يف إطار تفاعل الركائز الثبلث للتنمية ا١تستدامة، كىي اجملتمع اإلقتصاد كالبيئة

حيث أف اإلقتصاد األخضر ٬تسد كاقعية التناغم كامكانية التوفيق بُت النمو اإلقتصادم كاإلستدامة، عرب بعث السياسات 
اإلقتصادية اليت تولد أ٪تاط مستدامة يف اإلنتاج كاإلستهبلؾ، كتقدًن حلوؿ شاملة ١تصلحة الفقراء، كإدماج اإلعتبارات 

 . 1البيئية ضمن ٥تتلف القرارات اإلقتصادية
   (توليد النمو األخضر )القطاعات اإلستراتيجية  المستهدفة ضمن مسار الّتحوؿ إلى اإلقتصاد األخضر -2-2

        إف إعادة تصميم السياسات القطاعية يف إطار ضوابط ٪توذج التنمية ا١تستدامة، ٬تسد مسار التحوؿ ٨تو 
اإلقتصاد األخضر، من خبلؿ إعادة تشكيل األعماؿ البٍت التحتية لتعطي مردكدا أفضل إلستثمارات رؤكس األمواؿ 

الطبيعية البشرية،  كاإلقتصادية، مع تقليل الفوارؽ اإلجتماعية كٗتفيف الضغط على ا١تنظومة البيئية من خبلؿ ٗتفيض 
إنبعاث الغازات الدفيئة اٟتد من اإلستخداـ غَت الرشيد للموارد ا١تتاحة كتوليد كميات أقل من النفايات، ذلك أنو يصف 
اجملاؿ األمثل للمزاكجة بُت سياسات اإلقتصاد الكلي كاألىداؼ البيئية كاإلجتماعية، حيث يتم مراجعة ىذه السياسات 

كإعادة تصميمها، على النحو الذم يتم من خبللو إدماج األىداؼ البيئي، كاإلجتماعية إىل جانب األىداؼ  
اإلقتصادية، مع مراعاة أف ال هتمل النتائج اإلقتصادية يف ا١تدل القصَت أىداؼ السياسات اإلجتماعية كالبيئية طويلة 

األجل، كتوفَت البيئة التمكينية لسيادة األ٪تاط اإلنتاجية، اإلستهبلكية، التجارية كاإلستثمارية ا١تستدامة، كٯتكن فيما يلي 
معاٞتة اإلطار العاـ لتصميم السياسة القطاعية لدعم التحوؿ ٨تو التنمية ا١تستدامة يف اإلقتصاديات ا١تستهدفة يف الدراسة 
كا١تتمثلة يف اإلقتصاديات الريعية، كذلك من خبلؿ توجيو اإلستثمارات ضمن مقاربة تعتمد على اإلدارة ا١تستدامة للموارد 
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الطبيعية من أجل زيادة إنتاجيتها اإلقتصادية كالبيئية كقدرهتا على خلق كظائف خضراء، كدعم الفقراء كالفئات ا٢تشة إىل 
أقصى حد ٦تكن، كإعتماد اٟتوكمة ا١تشًتكة للموارد الطبيعية ا١تعتمدة يف ٪توذج التنمية ٔتا يضمن ا١تساءلة كالشفافية بشأف 

كإدارة السياسات القطاعية يف إطار التحوؿ ٨تو التنمية ا١تستدامة ضمن اإلقتصاديات الريعية . كيفية إدارة ا١توارد الطبيعية
يستدعي بعث اإلستثمارات ا٠تضراء يف قطاع الزراعة، كفاءة الطاقة، الطاقة ا١تتجددة كإدارة النفايات، باإلضافة إىل  
القطاعات اليت مت تطويرىا بشكل غَت مستداـ، كٖتويلها إىل قطاعات مستدامة أك خضراء، مثل قطاعات ا١تاء كالنقل 

كبصفة عامة فقد تضمنت أجندة التحوؿ إىل اإلقتصاد األخضر الًتكيز على ٙتانية قطاعات . كالسياحة كالصناعة كالبناء
  ا١تتعلق بدراسة التحوؿ ٨تو اإلقتصاد 2011أساسية، كذلك تبعا ١تا جاء بو تقرير ا١تنتدل العريب للبيئة كالتنمية لسنة 

مت إعتماد ىذه القطاعات بإعتبار الدكؿ ا١تشار إليها من الدكؿ النامية، كأغلبها دكؿ ريعية - األخضر يف الدكؿ العربية  
 . 1 كٯتكن فيما يلي  معاٞتة أىم القطاعات ا١تستهدؼ ٗتضَتىا–
  قطاع زراعي مستداـ-  2-2-1

       يتعُت إعتماد تغيَتات يف ٣تاؿ القطاع الزراعي على النحو الذم يتم من خبل٢تا تدارؾ اآلثار النإتة عن السياسات 
الزراعية التقليدية، حيث أدت إىل تزايد معدالت إ٧تراؼ الًتبة كتدىور األراضي كاإلجهاد ا١تائي ك٘تلح الًتبة كتلوث ا١تارد 

ا١تائية، خاصة كأف ىذه اآلثار تزداد حدهتا جراء تغَت ا١تناخ الذم من ا١تتحمل أف يلحق أضرار خطَتة على اإلنتاجية 
الزراعية كتوفر ا١تياه خاصة يف البلداف اليت تتميز بًتاجع مسىت ا١تياه العذبة كالبلداف العربية، كبالتايل فإف التحوؿ ٨تو 

سياسات زراعية مستدامة ىو خيار إسًتاتيجي ١تقابلة ٥تتلف احملاكر اليت يتضمنها قطاع الزراعة، السيما بعد تداعيات 
كىو ما أدل إىل توسيع دائرة  الضغوط اليت تواجو ىذا القطاع، فباإلضافة إىل أىداؼ   2008 - 2007أزمة الغذاء األخَتة 

مكافحة الفقر كتوفَت الفرص اإلقتصادية يف ا١تناطق الريفية، كإعادة توجيو ا١تياه النظيفة ١تواجهة الطلب ا١تتزايد عليها، ٧تد 
كتوجيو قطاع الزراعة على ا١تسار ا١تستداـ يستدعي تصميم . أف السياسات الزراعية البد كأف تستوع  قضية األمن الغذائي

 : إسًتاتيجية شاملة للتنمية الزراعية تتضمن
 إدارة  الطلب على ا١تياه كتطوير قوانُت كانظمة كسياسات مبلئمة إلستدامة ا١توارد ا١تائية السطحية كاٞتوفية  -

إستخداـ التقنيات ا١تستدامة  )كضماف اإلستخداـ األمثل ٢تا ١تنع اإلجهاد ا١تائي، خاصة يف ٣تاؿ الرم 
 ؛(إستخداـ ا١تياه الرمادية،  الرم بالرشاشات كالرم بالتنقيط: ا١تستحدثة، مثل

 زيادة اإلنتاجية كتنويع احملاصيل كاعتبارىا عوامل أساسية لتحقيق األمن الغذائي، اإلستمرارية ا١تالية كاإلقتصادية  -
 لئلستثمارات الزراعية؛

  إعتماد البحث العملي كنشاط رئيسي إلستخداـ ا١تدخبلت كتطوير األصناؼ ا١تقومة للجفاؼ كا١تلوحة   -
تشجيع الزراعة العضوية اليت تزيد من اإلنتاج  كٖتسن األمن الغذائي كتساىم يف إستدامة كٖتسُت ا١توارد البيئية 

 كالبحث يف التكنولوجيات الزراعية الكفيلة بتقليص أضرار كتكاليف الضغط على ا١تنظمة البيئية؛ 
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تعزيز جانب اإلنفاؽ يف ٣تاؿ الزراعة كخلق البيئة  ا١تبلئمة لبلستثمارات احمللية كاألجنبية،  كتصميم استثمارات  -
 زراعية جاذبة للقطاع ا٠تاص كالشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص؛

إدماج اإلعتبارات البيئية ضمن السياسات الزراعية ا١تصممة، كبالتايل تشجيع إستخداـ الوسائل الزراعية  -
اإليكولوجية، كما أف تغَت ا١تناخ يستلـز تكوين ٪تاذج رياضية مناسبة للتنبؤ بالتغَتات ا١تناخية احمللية كاإلقليمية 

لتقييم تأثَتىا على ا١توارد كا١تنتجات الزراعية كتبٍت إجراءات التكيف كإدارة ا١تخاطر ا١تًتتبة، خاصة بالنسبة 
 للمزارعُت الصغار يف ا١تناطق الريفية؛

 إعتماد التدريب كاإلرشاد الزراعي ا١تعتمد على ا١تعرفة، كتنظيم ا١تزارعُت مؤسسيا لتسهيل، عمليات التعلم  -
 كا١تشاركة للممارسات كالتطبيقات اليت تساىم يف اإلستدامة الزراعية؛

 إصبلح اإلعانات الزراعية غَت ا١تقيدة كالنإتة عن دكافع سياسية أك إقتصادية ذلك أهنا ٕتسد إستثمارات  -
 موجهة بشكل سيء ال تساىم يف األمن ا١تعيشي الطويل األمد خاصة يف الدكؿ العربية؛

 بنار ركية متكاملة للتنمية الريفية قائمة على بعث التنوع يف اإلقتصاديات الريفية كتقوية الركابط بُت  الزراعة  -
كالنشاطات اإلقتصادية األخرل باإلضافة إىل تكريس كفاءة البنية التحتية كا٠تدمات اإلجتماعية، كتوفَت عوامل 

كىو ما يدعم دكر قطاع الزراعة  ضمن توظيف القول العاملة   (...ا٠تدمات اٟتضرية، التعليم، الصحة  )اٞتذب 
 . كإعتباره مسارا رئيسيا ١تكافحة الفقر

 السياحة في سياؽ التنمية المستدامة  -2-3
        تعترب السياحة أحد ا١تداخل اإلسًتاتيجية للتنويع اإلقتصادم، كٗتضَته  من خبلؿ اإللتزاـ بتطبيق ا١تبادئ البيئية 
السلمية عرب توفَت بيئة ٘تكينية تتضمن كفاءة إستخداـ الطاقة ا١تياه كتقليل النفايات كإعادة تدكيرىا كإعتماد الطاقات 

تشَت منظمة  )ا١تتجددة، كٛتاية التنوع البيولوجي، كاٟتفاظ على اإلرث الثقايف التنمية احمللية كالتوجو ٨تو ا١تباين ا٠تضراء 
 إىل أف مسا٫تة قطاع السياحة يف إنبعاث الغازات 2008السياحة العا١تية التابعة لؤلمم ا١تتحدة ضمن تقرير صادر عاـ 

:   تعرؼ التنمية السياحية ا١تستدامة على أهنأتا يدعم مساعي إرساء التنمية ا١تستدامة  (  5الدفيئة بلغ حوايل 
إستخداـ ا١توارد الطبيعية كالبشرية ١تساندة األنشطة اإلقتصادية، اإلجتماعية كالثقافية كالبيئية كتدعيمها، دكف أثر سليب "

، كتعتمد السياحة ا١تستدامة على "على البيئة لضماف اإلستمرار يف إنتاج ا٠تدمات يف ا١تستقبل بنفس مستول اٞتودة
مواجهة إحتياجات سواح اٟتاضر، مع توفَت فرص للمستقبل، من خبلؿ إدراؾ اآلثار ا١تًتتبة عن السياحة من الناحية 
اإلجتماعية كاإلقتصادية، كالبيئية كاإلنسانية، كالتأكد من ٖتقيق توزيع عادؿ للعائد كالتكاليف، إضافة إىل توفَت فرص 
العمل كٖتسُت خدمات ا١تواصبلت كاإلتصاالت كأساسيات البنية التحتية احمللية، كتوفَت التمويل البلـز ٟتماية منطق 

، فالتنمية السياحية ا١تستدامة تسعى لتحقيق إحتياجات األجياؿ اٟتالية يف 1اٞتذب السياحي التارٮتية كاألثرية كالطبيعية
                                                           

 ىي سنة دكلية للسياحة ا١تستدامة من أجل التنمية  كٖتقيق أىداؼ التنمية 2017فقد أعلنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة  أف سنة  بالنظر إىل أ٫تية قطاع السياحة إلرساء التنمية ا١تستدامة 
 الدمج كا١تستداـ، الشامل اإلقتصادم النمو: اآلتية األساسية ا٠تمسة اجملاالت يف لسياحة: ، حيث يتم الًتكيز على تعزيز دكر السياحة يف اجملاالت ا٠تمسة األساسية التالية 2030ا١تستدامة  
 .كاألمن كالسبلـ ا١تتبادؿ التفاىم الثقايف، كاإلرث كالتنوع القيم ا١تناخ، تغَت كمكافحة البيئة كٛتاية ا١توارد استخداـ كفاءة الفقر، من كالتخفيف العمل فرص كتوليد اإلجتماعي
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إستخداـ ا١توارد البلزمة لعمالياهتم اإلنتاجية دكف التجٍت على حق األجياؿ ا١تستقبلية يف إستخداـ نفس ا١توارد أم أف 
األجياؿ اٟتالية البد أف تنقل ا١توارد بنفس مستول اٞتودة كالعطاء لؤلجياؿ القادمة،  فالسياحة  البديلة أك ا١تستدامة ال 

تشكل إدارة للتنمية اإلقتصادية فحسب، بل ٘تثل خارطة إسًتاتيجية ٟتسن إدارة  ا١توارد الطبيعية كاٟتضارية كالبشرية 
كا١تالية، كتوجيهها ٠تدمة الدكلة ا١تضيفة سياسيا كإعبلميا كحضاريا كإجتماعيا كإقتصاديا لذا فالتواصل يغطي ٣تاالت 

 1: متعددة ٘تثل أبعادا رئيسية للسياحة كاليت منها
أم التنمية احملققة لؤلىداؼ ا١ترسومة مع اٟتفاظ على ا١توارد ا١تادية كالبشرية، كإستمرار : التواصل اإلقتصادم -

 فعاليتها؛
أم تدعيم للقيم كالكياف اإلجتماعي ْتيث  ٬تعل األجياؿ القادمة ذات ىوية كشخصية : التواصل اإلجتماعي -

 قومية كاضحة؛
 أم زيادة قدرة اجملتمع على التحكم يف حياتو كقيمو كثقافتو كتدعيم الشخصية القومية؛: التواصل الثقايف -
أم احملافظة على البيئة الطبيعية بكافة مواردىا لتعمل بنفس الكفاءة كٖتقق التنمية : التواصل اإليكولوجي -

 .لؤلجياؿ ا١تستقبلية
 :كٯتكن  دعم التحوؿ إىل السياحة  ا١تستدامة من خبلؿ

 رسم السياسات السياحية يف إطار توجهات الدكلة ٟتماية كإرساء التنمية ا١تستدامة يف اإلقليم أك الدكلة؛ كيف  -
ىذا الصدد ٯتكن اإلشارة  إىل أ٫تية االعتماد على االتفاقية ا١تتعلقة بالتنوع البيولوجي  كإطار  لتنمية ا٠تيارات 

ا١تتعقلة بصياغة السياسة اإلقتصادية إلرساء السياحة ا١تستدامة، للحفاظ على األكضاع البيئة كاإلستخداـ 
ا١تستداـ للتنوع البيولوجي كاإلستفادة من ا١تكاسب اليت تًتتب عن قطاع السياحة، حيث أف األىداؼ العامة 

ككيفية ٖتقيها،  كاليت تتلخص يف صيانة التنوع البيولوجي كإستخداـ عناصره على ٨تو قابل لئلستمرار 
باإلضافة إىل تبٍت مبدأم األسلوب التحوطي كاألسلوب اإليكولوجي، ككذلك إرساء ىدؼ التقاسم العادؿ 

 ؛   2كا١تنصف للمنافع، يعكس اإلطار العاـ لصياغة السياسات ا١تتعلقة بالسياحة ا١تستدامة
ربط برامج ضماف اٞتودة، مثل تصنيف الفنادؽ ٔتعايَت كفاءة الطاقة كا١تياه كمصادر الطاقة ا١تتجددة كتقليل  -

 النفايات تدكيرىا؛
ربط حافز اإلستثمار ٔتعايَت األداء األخضر؛ كتشجيع التعاكف كا١تشاركة على ا١تستول الدكيل كاحمللي لنشر  -

 أفشل ا١تمارسات؛
 ٗتصيص التمويل الكايف لبلنتقاؿ  ا١تستقر كقيادة اإلستثمارات ٨تو سياحة أكثر إستدامة عرب اإلستفادة من  -

 ا١تساعدات الدكلية كاإلئتماف كرأس ا١تاؿ األخضر؛
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البيئية، اإلجتماعية، اإلقتصادية السياسية : تقييم اآلثار الًتاكمية للنشطات السياحية على ٥تتلف األبعاد -
 كالثقافية؛

 تفعيل اإلطار القانوين الرقايب عرب إصدار معايَت تنظيمية كفيلة بتحقيق التحوؿ ٨تو السياحة ا١تستدامة  -
باإلضافة إىل اإللتزاـ بالتنسيق كالتعاكف اٟتكومي على ا١تستويات السياسية، التنظيمية كالتشغيلية بسبب 

اإلرتباط مع ٥تتلف القطاعات األخرل، كٖتسُت القدرة ا١تؤسساتية لقطاع السياحة كتعزيز الشراكة بُت القطاع 
العاـ كا٠تاص، ك٥تتلف ا٢تيئات، كا١تنظمات غَت اٟتكومية ذات الصلة بقطاع السياحة، كتفعيل  نظاـ اٟتوافز  

 الذم يدعم ٗتضَت قطاع السياحة؛
إعتماد التحليل ا١تتداخل للتخطيط البيئي كاإلجتماعي كاإلقتصادم قبل القياـ بأم تنمية سياحية أك أم  -

مشاريع أخرل ْتيث يتم األخذ ٔتتطلبات البيئة كاجملتمع؛ باإلضافة إىل إىتماـ السياحة بعدالة توزيع ا١تكاسب 
 .1بُت مركجي السياحة كأفراد اجملتمع ا١تضيف كسكاف منطقة اٞتذب السياحي

السفر : " دعم كتشجيع السياحة اإليكولوجية أك البيئية، كاليت عرفت من ًقبل الصندكؽ العا١تي للبيئة على أهنا -
إىل مناطق طبيعيةمل يلحق هبا التلوث كمل يتعرض توازهنا الطبيعي إىل ا٠تلل، كذلك لئلستمتاع ٔتناظرىا كنباتاهتا 

 كيعترب ىذا النوع من السياحة ىاـ جدا للدكؿ النامية 2"كحيواناهتا الربية كٕتليات حضارهتا ماضيا كحاضرا 
لكونو ٯتثل مصدرا للدخل، إضافة إىل دكره يف اٟتفاظ على البيئة كترسيخ ثقافة،  ك٦تارسات التنمية ا١تستدامة 

سياسات السياحة اإليكولوجية أك البيئية تعترب من السياسات السياحية ا١تهمة، كاليت تلعب دكرا كبالتايل فإف 
،  كتعتمد 3ىاـ يف عملية التنويع اإلقتصادم كٖتفيز النشاط اإلقتصادم يف ا١تناطق النائية كالريفية ا١تعزكلة

السياحة البيئية على ٣تموعة من السياسات السياحية اليت تشمل كافة نواحي النشاط  لتحقيق صحة كسبلمة 
البيئة السياسات البيئة السياحية سياسات إطارية حاكمة  متحكمة، سواء يف قول الفعل السياحي البيئي   

كما يتصل بو من أنشطة السياح ضمن ا١تقصد ... أك يف عناصر التفعيل كرد الفعل يف السوؽ السياحي
، فضبل عن اإلختبلط ...السياحي، ككذلك األفراد ا١تقيمُت فيو، كما يرتبط بو أيضا من تعاقب أفواج السياح

بُت السياح اجملتمع احمللي للمقصد السياحي، كتتضمن مراحل السياسات البيئة ا١تتعلقة بالسياحة البيئة       
تشمل على سبيل ا١تثاؿ سياسة إعداد كإنشاء كتكوين ا١تنتجعات السياحية كاحملميات البيئية الطبيعية  )

كسياسات تطوير، كتنمية ا١تنتجعات السياحية احملميات البيئية الطبيعية، كسياسة اإلرتقاء با١تنتجعات 
 1: ما يلي (السياحسة  احملميات البيئية الطبيعية

كىي سياسات التخطيط إلنشاء ا١تقصد السياحي البيئي، :  السياسات قبل إنشاء ا١تركز السياحي البيئي - أ
توفَت ا١توارد البلزمة إلنشاء ىذا ا١تقصد، كما يتعلق كما يرتبط هبذا اإلنشاء كىي سياسات إجراء 

                                                           
 .129:، ص 2009 األردف، –، الطبعة األكىل، دار الراية للنشر كالتوزيع،  عماف الداللة كاإلرشاد السياحيعصاـ حسن السعدم، -   1
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الدراسات كالبحوث، كٚتع البيانات كا١تعلومات، كتأكيد مقومات اإلستثمار، كجدكل إنشاء ا١تقصد 
 السياحي البيئي، كىي سياسات ٘تتد أيضا لتشمل عناصر اٞتذب السياحي؛

كىي سياسات ترتبط بإنتاج كتسويق ك٘تويل كتقدًن خدمات السياحة البيئة يف : سياسات التشغيل - ب
ا١تركز السياحي البيئي، كما ٖتتاج إليو من كوادر بشرية، كىي سياسات تنفيذ كتشغيل ا١تقصد 

السياحي كالتأكد من سبلمة ما مت التوصل إليو من نتائج، كعدـ كجود إنبعاث أك مصادرة  ملوثة 
 للبيئة، كمدل معاٞتة النفايات كمدل ٧تاح عمليات التدكير كإعادة التدكير؛

كتتعلق بإستحداث دراسات لتحديد : سياسات دراسة األثر الًتاكمي البيئي للمقصد السياحي البيئي - ت
تراكمات إستغبلؿ ا١تقصد السياحي البيئي، التأكد من تطبيق عناصر الصحة السبلمة البيئية عرب 

 .الزمن
  قطاع إدارة النفايات  -2-4

        عادة ما ٘تثل النفايات ا١تطركحة عبء على البيئة، اال أهنا يف إطار اإلقتصاد األخضر تعترب مورد، بل إف عدـ 
تدكير النفايات ٯتثل فرصة إقتصادية ضائعة، يقابلها ٖتمل تكاليف باىضة جراء تدىور كضع البيئة كاآلثار السلبية على 

الصحة البشرية،  تراجع مستويات ا١تعيشة، حيث يتم التعامل مع النفايات ٔتا يتبلئم مع الصحة العامة، كأخذ بعُت 
اإلعتبار ا١تخاكؼ البيئية، مع احملافظة على ا١توارد عن طريق إعادة إستخداـ النفايات كتدكيرىا باإلضافة إىل تنشيط 
. اإلقتصاد بشكل مباشر، ذلك أهنا تعتمد على كفرة اليد العاملة، ك٣تموعة كاسعة من اإلستثمارات ا٠تضراء الضركرية

 : كتتضمن  السياسات ا١تقًتحة للتغيَت ما يلي
 تبٍت إسًتاتيجيات اإلدارة ا١تتكاملة للنفايات، مع التشديد على ترتيب أكليات كقائية إلدارة النفايات؛ -
  تطوير السياسات كاألطر القانونية  ا١تؤسساتية للداعمة لئلدارة ا١تتكاملة للنفايات؛ -
 إنشاء األطر ا١تالية اليت تعكس ٤تاسبة التكاليف بالكامل، أم  اإلستدامة ا١تالية عرب ٖتديد التكاليف اٟتقيقية  -

إلدارة النفايات، كالتفاكض مع أصحاب ا١تصلحة للموازنة بُت قيود ا١تيزانية كضركرات اإلنفاؽ، كالٌنظر يف ا١توار ا١تالية على 
 اساس مسؤكلية ا١تنتج الطويلة االجل، ارصدة الكربوف كضريبة ا١تطامر؛

 اعتماد حوافز السوؽ لتطوير صناعة التدكير؛ كتأىيل ا١توارد البشرم؛ -
 تنمية الوعي العاـ لدم مولدم النفايات كا١تستهلكُت بأ٫تية ٗتفيض كإعادة إستخداـ كاسًتداد ا١توارد؛ كتنمية ثقافة  -

 اإلستهبلؾ كاإلنتاج ا١تستدامُت،  العواقب اإلجتماعية  البيئية ا١تًتتبة  عن عدـ كفاءة إدارة النفايات؛
 دعم مشاركة القطاع ا٠تاص كرعايتو العماؿ اإلدارة ا١تتكاملة للنفايات؛ -
دعم التعاكف كالشراكة يف البحث كالتطوير يف ٣تاؿ إدارة النفايات، كتطوير نظم إدارة معلومات ا١تتعلقة بإدارة  -

 .النفايات
  إستدامة المدف كالمباني  -2-5
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كإدارة النفايات  (...الطاقة، ا١تياه  )        تنيب فلسفة استدامة ا١تدف كا١تباين، على خلفية أف تقليص إستهبلؾ ا١توارد 
سيحافظ على معدالت اإلنتاج كيتيح فرصة التحكم يف التكاليف ٦تا يؤدم إىل ٖتسُت  األداء الكلي لئلقتصاد خاصة 

 يعترب أحد القطاعات اإلسًتاتيجية كا٢تامة على مستول ىيكل – البناء كاألشغاؿ العمومية –كأف ىذا القطاع 
اإلقتصاديات الريعية، كبالتايل فإف ٗتضَت ىذا القطاع تعترب مدخبل إسًتاتيجيا للتنويع يف إطار التنمية ا١تستدامة، كٯتكن 

فيما يلي توضيح السياؽ العاـ لتصميم السياسات الكفيلة ببعث إستدامة ا١تدف من جهة كإستدامة قطاع البناء كاالشغاؿ 
 .العمومية من جهة أخرل

 : كيتضمن ىذا التوجو:  إستدامة ا١تدف: أكال
 إعتماد ٗتطيط كإستخدامات األراضي كأحد سياسات التخطيط العمراين يف تكوين إعادة تكوين ا١تدف على النحو  -

الذم يدعم إرساء أبعاد التنمية ا١تستدامة، السيما يف  ظل إقرانو بأدكات أخرل لئلدارة اٟتضرية  لتوفَت حوافز التغيَت، 
، حيث أف تكوين ا١تدف  البد أف يراعي اآلثار ا١تًتتبة ...فرض الضرائب للتاثَت يف أ٪تاط التنمية كالنشاطات اٟتضرية: مثل

أماكن العمل اليت ال ٯتكن الوصوؿ  )عن كثافة النشاط اإلقتصادم كتوزيعو، كمدل إستدامة البنية التحتية للمدف      
كضماف عدـ تأثَت تكوين ا١تدف على البٌت  (...اليها بسهولة، توفر ظركؼ ٦تاثلة لظركؼ النقص يف العمل، كفاءة النقل

اإلجتماعية ا١توجودة، كاإلستجابة ٟتماية األراضي الزراعية كا١تناطق ا٠تضراء، كالبد من مراعاة  توفر مبادئ اٟتوكمة  
 احمللية؛

حيث يتم الًتكيج لكثافة سكانية كبيئات صحية من خبلؿ التقسيم متعدد اإلستخدامات :  أ٫تية السياسة السكانية -
كيراعى يف ذلك تقدًن خدمات مدنية مبلئمة كمساحات خضراء مفتوحة ٔتا يضمن عدـ ٖتوؿ الكثافة السكانية العالية 
إىل حالة من اإلكتظاظ،  كمن الضركرم  اٟتفاظ على كثافة سكانية صحية  من خبلؿ إدارة حضارية فعالة قائمة على 
ضبط حركة التوسع النإتة عن النمو السكاين كا٢تجرة ٨تو ا١تدف باإلضافة إىل تدخبلت ضمن السياسة العامة، متعلقة 

 بتشجيع التخطيط العائلي، ٖتسُت الفرص اإلقتصادية كنوعية اٟتياة خاصة يف ا١تناطق الريفية كالنائية؛
إف التحدم الذم يطرحو  قطاع البناء ىو إستخداـ حجم كبَت : إستدامة ا١تباين مرتكز أساسي لتخضَت قطاع البناء: ثانيا

من ا١توارد، كتسببو يف توليد معدالت متزايدة من ثاين أكسيد الكربوف، كيف حاؿ إقًتاف ذلك مع سياسات الدعم 
العشوائية ذات ا١تنطلق السياسي ١توارد متناقصة كا١تياه كالطاقة، فإنو سيشكل معضلة أماـ مسعى إرساء التنمية ا١تستدامة 

 بكفاءة عالية إىل انو البناء الذم يتميز (UNEP) ، 2011لذا فإنو من الضركرم  التوجو ٨تو  البناء ا١تستداـ  الذم أشار  
يف إستخداـ الطاقة كٗتفيض إستهبلؾ ا١تياه ا١توارد كٖتسُت الصحة كالبيئة، كىو يشمل دكرة حياه تكاليف ا١تباين   

خيارات التصميم كا٢تندسة، كعمليات البناء كمواده : كبشكل عاـ تعتمد إستدامة ا١تبٍت على ٖتقق أربعة مستويات
كالتجهيزات، كأنظمة  توفَت  ا٠تدمات األساسية؛ دكف إغفاؿ توفر اإلطار القانوين كالتنظيمي ا١تؤسسايت الداعم للتحوؿ 

يتم اإلشارة  )٨تو البناء ا١تستداـ، كتبٍت معايَت ٘تكينية لتعزيز نشوء سوؽ مستداـ للمباين تتضمن أدكات إقتصادية كمالية 
كتوعوية، إىل جانب دعم البحث العلمي  (إليها من خبلؿ السياسة ا١تالية كالنقدية ا١تستدامة يف الفصوؿ البلحقة 

 .كالتطوير ضمن ىذه  اجملاؿ
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  التحوالت  في قطاع النقل كالمواصبلت لتعزيز التنمية المستدامة- 2-6 
        يعرؼ النقل ا١تستداـ على أنو توفَت خيارات اإلنتقاؿ ا١تامونة كا١تعتدلة التكاليف كا١توثوقة كاليت تتميز باإلقتصاد 

 .يف إستهبلؾ الطاقة، إىل جانب ٗتفيف التلوث كاإلزدحاـ كالزحف اٟتضرم  العشوائي إىل أقصى حد ٦تكن
قبل طرح اإلطار العاـ ١تا ٬تب أف تتضنة سياسات كإسًتاتيجية التحوؿ ٨تو النقل ا١تستدامة، فإنو باأل٫تية ٔتا كاف اإلشارة  

 : إىل تأثَتات التوجهات غَت ا١تستدامة ٢تذا القطاع، كاليت تتجسد فيما يلي
 زيادة إستهبلؾ الطاقة كا١تخاطر ا١ترتبطة بأمن الطاقة بالنسبة للدكؿ ا١تسًتدة للنفط، كتكاليف الفرصة الضائعة  -

 بالنسبة للدكؿ ا١تنتجة للنفط؛ 
 ؛(تلوث ا٢تواء كاإلجهاد البيئي ) إرتفاع ٥تاطر التغَت ا١تناخي بسبب زيادة اإلنبعاث؛ كتراجع مستول الصحة العامة  -
 2007 لسنة  WRIأشار تقرير  معهد ا١توارد العا١تية  ) تراجع اإلنتاجية زيادة التكاليف اإلقتصادية نتيجة اإلزدحاـ  -

من إٚتايل الناتج احمللي اإلٚتايل يف العديد من ا١تدف   كيف الدكؿ النامية   3إف الكلفة اإلقتصادية لئلزدحاـ ٕتاكزت 
 بليوف دكالر كل عاـ، كيف ا١تدف البلغة التلوث تصل ا٠تسائر اإلقتصادية بسبب 65قدرت تكاليف حوادث ا١تركر ْتوايل 

 ؛( من إٚتايل الناتج احمللي 10تلوث ا٢تواء إىل حوايل  
  عدـ تكافؤ فرص العمل كالوصوؿ إىل الوظائف كاألسواؽ، كبالتايل تفاقم الفقر؛ باإلضافة إىل  تدين مستول  -

 السبلمة البشرية؛
  تدىور أكضاع اجملتمعات الريفية، كالزراعية بسبب سوء إستخداـ األراضي كحركة ا٢تجرة العشوائية؛ -

 كلتجنب ىذه اآلثار السلبية فإنو من الضركرم  التحوؿ ٨تو قطاع الطاقة كا١تواصبلت من خبلؿ إعتماد تدابَت حكومية 
للحكومات كٖتفيزية لتغيَت السلوؾ اإلستهبلكية كاإلٕتاىات، كدعم مبادرات القطاع ا٠تاص، كتتجسد أىم التدابَت  

 : ا١تتعلقة هبذا التحوؿ فيما يلي
  اإلستثمار يف النقل العاـ كأ٪تاط ا١تواصبلت غَت اآللية مع توفَت حزافز للحث على إستخدامها؛ -
 تبٍت مواصفات كطنية لئلقتصاد يف إستهبلؾ الطاقة؛ -
إلغاء الدعم العاـ للوقود، بشكل تدر٬تي، مع تطبيق الدعم ا٢تادؼ لتعزيز قدرات الشرائح ا٢تشة على ٖتمل أسعار  -

 النقل؛
 .التوجو ٨تو طرح  أنواع  الوقود منخفض الكربوف -
  الصناعات منخفضة الكربوف  -2-7

  2030ا١تستدامة إىل غاية  التنمية أىداؼ من التاسع ا٢تدؼ التحوؿ ٨تو التصنيع الصديق للبيئية فإف       يف سياؽ 
 التصنيع إىل الدكؿ ا١ترنة، حيث تعمد التحتية البنية ابتكارات مع جنب إىل جنبا كا١تستداـ الشامل التصنيع بأ٫تية يتعلق

 1.األشخاص أك البيئة استغبلؿ دكف مواردىا على كاٟتفاظ الئقة كظائف توفَت ذلك شأف كمن كمستدامة، شاملة بطريقة

                                                           
 ( 2015/11/22 ):  الشاملة،  على الرابط ا١تستدامة الصناعية التنمية ٘تويل يف الشراكات دكر على تؤكد ا١تتحدة األمم-  1

www.un.org/sustainabledevelopment   

http://www.un.org/sustainabledevelopment
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 هتدؼ اسًتاتيجيات التطوير الصناعي لتخفيض الكربوف ا١تنطوية ضمن ثبلث فئات متمثلة يف استهداؼ الصناعات إذ
ذات اإلستهبلؾ الواسع للطاقة، كا١تبادرة الشاملة لكفاءة الطاقة كتطوير منتجات منخفضة الكربوف لتحقيق ٣تموعة من 

 : ا١تكتسبات أ٫تها
التحوؿ ٨تو منتجات منخفضة الكربوف يدعم القدرة التنافسية للصناعات؛ كٮتفض اإلستهبلؾ احمللي للطاقة  -

 كيدعم مساعي  تقليص آثار تغَت ا١تناخ ك٭تد من التلوث؛
 تعزيز فرص بعث كظائف جديدة كتنويع الناتج احمللي اإلٚتايل؛ -
اإلستفادة من الدعم ا١تايل كالتقٍت اليت تقدمها البلداف ا١تتقدمة من أجل سيادة عامل منخض البصمة  -

 .الكربونية
 تخضير قطاع الطاقة - 2-8

        إف كيفية اٟتصوؿ على الطاقة كإدارهتا تشكل عامبل حاٝتا يف إنفاؽ اٟتكومات كميزاف ا١تدفوعات كأمن الطاقة 
كنوعية البيئة كالنمو اإلقتصادم، كعليو فإف ٗتضَت سياسات ىذا القطاع ٘تثل أحد أكلويات أجندة إرساء التنمية 

ا١تستدامة، كذلك من خبلؿ سياسات التحوؿ إىل أ٪تاط أكثر إستدامة إلنتاج كإستهبلؾ الطاقة، لتقلص هتديدات 
كبالنظر . التأثَتات البيئية لنظاـ الطاقة القائم على مصادر الطاقة التقليدية على مكاسب التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية

أل٫تية ىذه التحوؿ يف السياسات، فإنو يستدعى بعث بيئة ٘تكينية من خبلؿ ٕتاكز العوائق السياسية كاإلقتصادية  
 : السوقية، كاليت سيتم التطرؽ إليها، فيما يأيت

 : كيتلخص أ٫تها يف:  العوائق اإلقتصادية :  أكال
  الدعم اٟتكومي لصناعة النفط كالغاز، ٦تا يعيق انتشار منتجات كخدمات كفاءة الطاقة كالطاقات ا١تتجددة؛ -
  الرسـو اٞتمركية العالية على تكنولوجيات كفاءة الطاقة كالطاقات ا١تتجددة؛ -
مقارنة مع إستخداـ  (...نفط، غاز  )عدـ إدماج التكاليف ا٠تارجية إلستخداـ الطاقات التقليدية  -

 تكنولوجيات الطاقة النظيفة؛
 : يتمثل أىم ىذه العوائق يف: العوائق السوقية: ثانيا 

  تراجع مستول كعي ا١تستهلكُت، كعدـ الثقة يف درجة الغحبلؿ بُت الطاقات ا١تتجددة كالطاقات التقليدية؛ -
  ضعف إدارة كنشر ا١تعلومات حوؿ الفرص السوقية لتكنولوجيات كفاءة الطاقة كالطاقات ا١تتجددة؛ -
غياب مقاييس كطنية كإختبارات كبرامج إلصدار الشهادات متعلقة بكفاءة الطاقة كإستخداـ تكنولوجيات  -

 الطاقات ا١تتجددة؛
إعتماد انظمة دعم غَت كفؤة، مل ٖتقق أىدافها ا١تتعلقة بإستفادة الطبقات الفقَتة كالفئات ا٢تشة بسبب  -

 غياب البيئة ا١تبلئمة؛
 تراجع الصناعات ذات الكثافة التكنولوجية كا١تتعلقة بتكنولوجيات كفاءة الطاقة كالطاقات ا١تتجددة؛ -
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 ضعف برامج التمويل الكفيلة بتعزيز كإنتشار إستخداـ تكنولوجيات كفاءة الطاقة كالطاقات ا١تتجددة؛  -
 .كتراجع البحث كالتطوير يف ىذا اجملاؿ

 : ىناؾ العديد من العائق السياسية يتمثل أبرزىا يف : العوائق السياسية:  ثالثا
  ضعف أك إنعداـ اإلرادة السياسية على مستول اٟتكومات كالشركات؛ -
 حداثة أك غياب السياسات الوطنية ذات الرؤية البعيدة ا١تدل لتعزيز كفاءة الطاقة أكالطاقات ا١تتجددة؛ -
 اإلحتكارات اٟتكومية كغياب دكر القطاع ا٠تاص ألسواؽ الطاقة كالكهرباء؛ -

        كتعترب السياسات الداعمة لكفاءة الطاقة إىل جانب السياسات الرامية لتعزيز مسا٫تة الطاقات ا١تتجددة ضمن 
ا١تزيج الطاقوم ١تقابلة الطلب ا١تتزايد توجها ىاما لتقليص أثر الصدمات النفطية كاآلثار السلبية لتقلبات أسعار النفط 
كتعزيز أمن الطاقة كبعث التنويع اإلقتصادم، خاصة من خبلؿ إستحداث صناعات صديقة للبيئة اٟتدث من اآلثار 

السلبية التفاضلية للتدىور البيئي على اٞتانب اإلجتماعي كاإلقتصادم،  ٯتكن فيما يلي إيراد أىم السياسات الطاقوية 
 :1ا١توجهة لدعم كفاء الطاقة

 دعم الشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص لئلستثمار يف ٣تاؿ كفاءة الطاقة، أك تطوير الطاقات ا١تتجددة؛ -
 دمج أىداؼ كفاء الطاقة ضمن عمليات التخطيط الطاقوم، اإلقتصادم، كالبيئي؛ -
تطوير نطاـ شامل إلدارة ا١تعرفة فيما يتعلق بكفاءة إستخداـ الطاقة، كرفع الوعي العاـ بأ٫تية الفرص اليت  -

 تتيحها كفاءة الطاقة؛
بعث اإلطار القانوين، ا١تؤسسي كالتنظيمي ا١تتعلق بكفاءة إستخداـ الطاقة أك الطاقات ا١تتجددة كالتأثَت يف  -

األنظمة كاٟتوافز اليت تستخدـ اإلعانات ا١تالية كالضرائب كاألسعار لتأخذ بعُت اإلعتبار التكاليف البيئية 
 كاإلجتماعية، مع اٟتفاظ على اإلعانات ا١تالية للطاقة من أجل الفقراء؛
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دارة ا١توارد ا١تائية  ضمن إستغبلؿ ا١توارد ا١تائية بفعالية كفق إدراج مفهـو إاألمر الذم يستدعي  (1994كمؤ٘تر ريو د٬تانَتك 
 كمن ىنا طوِّر ىذا ا١تفهـو على ٥تتلف ا١تستويات الوطنية، اإلقليمية كالدكلية خبلؿ ،النظم اإليكولوجية للحياة اآلمنة
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االدارة ا١تتكاملة 
للموارد ا١تائية 

ا١تنهج 
الشمويل 

ا١تنهج 
التكاملي

ا١تنهج 
االقتصادم 

ا١تنهج 
التشاركي 

 كجزء من إسًتاتيجية دكلية  2002ما مت إقراره يف مؤ٘تر القمة العا١تية للتنمية ا١تستدامة الذم عقد يف جوىانزبورغ عاـ 
 كسيلة لتحقيق التنسيق بُت إدارة ا١تياه كاألراضي، ككل ما يتعلق هبما من بأنو ،هتدؼ إىل ٖتقيق األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية

 كىي ،موارد أخرل لتعظيم الفائدة اإلقتصادية كاإلجتماعية بطريقة منصفة كمن دكف ا١تساس باستدامة أنظمة البيئة اٟتيوية
: تعتمد على ٚتلة من احملاكر األساسية لضماف ٧تاح التنفيذ

سطحية ،جوفية  مياه ٖتلية كمياه الصرؼ الصحي )أف تأخذ إدارة ا١توارد ا١تائية بعُت اإلعتبار كافة ا١توارد ا١تائية ا١تتاحة  -
 ؛كما كنوعا، كإدارة الطلب على ا١تاء كرفع كفاءة اإلستخداـ يف كافة اجملاالت (الزراعي كالصناعي

 ْتيث ال  مشاركة ٚتيع القطاعات ا١تعنية يف إدارة ا١توارد ا١تائية، كٖتديد مسؤكليات كل جهة على ٥تتلف ا١تستويات -
 ؛تتعارض ىذه ا١تسؤكليات، كإ٪تا تتكامل فيما بينها

توفَت ا١تناخ ا١تناسب كالبيئة ا١تواتية من خبلؿ صياغة السياسات كاإلسًتاتيجيات ككضع األطر التشريعية كالقانونية  -
 .كالتطوير ا١تؤسسايت لقطاع ا١تياه كبناء قدرات األفراد كا١تؤسسات

كلكن تتعدل ذلك لتكوف إدارة عابرة للحدكد، إذ تتجسد  كإدارة ا١توارد ا١تائية ال تكوف على ا١تستول احمللي فقط،       
من سكاف   40ف أكثر من أيف إطار تبٍت سياسة احملافظة على ا١تياه كترشيدىا دعما إلسًتاتيجية اإلستدامة خاصة ك

 كيًتتب على إدارة ىذه األحواض إرساء السبلـ كاألمن العا١تي، باإلضافة إىل ،العامل يشًتكوف يف أحواض عابرة للحدكد
 أساسيةمبادئ  كتعترب كل من العدالة يف التوزيع كاإلستدامة كٛتاية البيئة. 1اٟتد من الفقر كاالرتقاء باإلستدامة البيئية 

 مناسبة كفعالة كما أساليب إستخداـ ا١توارد ا١تائية بشكل متكامل ٬تب إدارة كحىت تتم ، السياسة ا١تائيةأىداؼلتحقيق 
 : 2ىو مبُت يف الشكل

   عناصر اإلدارة ا١تتكاملة للموارد ا١تائية:  8-2: الشكل رقم
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حيث يعتمد ا١تنهجاف التكاملي كالشمويل على أف ٤تدكدية ا١توارد ا١تائية كحساسية أكساطها تستلـز كضع       
السياسات ا١تائية القطاعية يف إطار السياسة الوطنية للتنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية الشاملة كيشارؾ ذلك يف حل 

مشاكل مائية متعددة، إال أف ٗتصيص ا١تياه كإدارهتا يف معظم القطاعات، يتم بصورة شبو مستقلة ٦تا يؤدم إىل تدين 
 أما ا١تنهج التشاركي ،كخاصة يف األحواض ا١تائية اٞتوفية ستثمار ا١توارد ا١تائية ا١تتاحة كتدىور الوضع ا١تائي،إكفاءة 

فيقضي التفاعل بُت كاضعي السياسات ا١تائية كاٞتمهور، ىذا كتعترب ا١تبادئ اإلقتصادية من األدكات الفعالة اليت ٯتكن 
. إستخدامها ٟتل ا١تشكبلت ا١تائية، من خبلؿ رفع الكفاءة اإلستخدامية للمياه

: كما تسعى اإلدارة ا١تتكاملة للموارد ا١تائية إىل ا١تسا٫تة يف حل ٚتلة من ا١تشكبلت ا١تائية الرئيسية  كأ٫تها       
 ؛ٗتفيف اآلثار السلبية إلستثمار ا١توارد ا١تائية -
  ؛ات ا١تياهإستخداـإ٬تاد حلوؿ مناسبة ١تشكبلت التنافس كالنزاع على  -

فاإلدارة ا١تتكاملة للموارد ا١تائية تعترب مسار منهجي للتنمية ا١تستدامة، ْتيث تًتجم أبعاد اإلستدامة من خبلؿ 
:  ا١تبادئ اليت تقـو عليها

 ؛جتماعية كبيئيةإ كإقتصاديةنو سلعة أضركرة التعامل مع ا١تاء على  -
 ؛٬تب أف تركز السياسات ا١تائية على إدارة ا١تياه بشكل متكامل كليس ٣ترد توفَته -
طر أقياـ اٟتكومة بدكر يسهل كٯتهد للتنمية ا١تستدامة للموارد ا١تائية من خبلؿ سياسات مائية متكاملة ك -

 .تنظيمية
       كٕتدر اإلشارة إىل أف إدارة ا١توارد ا١تائية،  باإلضافة إىل ما مت اإلشارة إليو تتضمن إدارة العرض كالذم يشمل كافة 

األنشطة البلزمة لتحديد مواقع ا١تصادر كتنميتها كإستغبل٢تا، باإلضافة إىل إدارة الطلب الذم يشمل ٥تتلف اآلليات 
البلزمة لتحقيق ا١تستويات كاأل٪تاط األفضل إلستخداـ ا١تياه، بغية تصميم السياسة ا١تائية ا١تبلئمة اليت ٘تكن من 

اإلستخداـ ا١تستداـ للموارد ا١تائية باإلضافة إىل باقي ا١توارد الطبيعية األخرل ٔتا ٭تقق الكفاءة اإلقتصادية كالعدالة 
 .اإلجتماعية كاحملافظة على التوازف اإليكولوجي

 تطويرىا يتم اليت كاإلدارية كاإلقتصادية كاإلجتماعية السياسية األنظمة من نطاؽ إىل ا١تياه حوكمة مصطلح         كيشَت
قتساـ إبسبل  كتتعلق حوكمة ا١تياه .1اجملتمع من ٥تتلفة مستويات يف ا١تياه خدمات كتوفَت ا١تائية ا١توارد كإدارة تنمية لتنظيم

السلطة بُت ا١تعنيُت بالشأف ا١تائي يف صناعة القرارات ا١ترتبطة بتطوير كتعبئة كتوزيع ا١توارد ا١تائية، كاحملافظة عليها هبدؼ 
كيرتبط مصطلح حوكمة . 2حتقيق اإلستدامة البيئية كالعدالة اإلجتماعية يف توزيعها كتعظيم اإلستفادة اإلقتصادية منها 

 مشوليا توجها يوفر ا١تائية للموارد ا١تتكاملة اإلدارة فمفهـوا١تياه كإدارة ا١توارد ا١تائية بصورة توافقية كتكاملية كاضحة، 
 مفهـو يعمل حُت يف ا١تائية، ا٠تدمات توفَت إطار يف ككذلك موردا كوهنا ا١تياه إدارة كيعاًف ا١تائية ا١توارد كإدارة لتنمية
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 يتم اليت الطريقة مع كيتعامل ا١تائية، للموارد ا١تتكاملة اإلدارة تطبيق خبللو من ٯتكن الذم اإلطار توفَت على ا١تياه حوكمة
 بُت اٟتوار تعزيز إىل ا١تائية، باإلضافة ا١توارد كإدارة كتنظيم ٥تصصات بتحديد ا١تتعلقة السياسية األبعاد تنفيذ خبل٢تا من

 ا١تائية ا١توارد كإدارة ا١تياه حوكمة مصطلح كما يتجسد إرتباط. ا١تساءلة إطار يف القرارات كإٗتاذ ا١تصلحة ذات األطراؼ
 بالبيعد حُت ييقصىد يف للمياه ا١تنصف اإلستعماؿ إىل اإلجتماعي ا١تستدامة،حيث يشَت البعد للتنمية األربعة األبعاد ضمن

 متكافئة دٯتقراطية طرح فرص السياسي البيعد كيقتضي  اإلقتصادم؛ النمو ا١تياه يف كدكر ا١تياه إستهبلؾ ترشيد اإلقتصادم
 النساء مستول على ا١تياه توزيع كٖتقيق عدالة السياسية، كالنتائج العمليات كمراقبة ا١تصلحة للتأثَت أصحاب ٚتيع أماـ

 النظاـ كخدمات ا١تياه إستعماؿ البيئي إىل إستدامة البعد يهدؼ كأخَتا، كإجتماعيا؛ كإقتصاديا الضعيفة سياسيا كالفئات
 1 .البيئي

 إال تبنيها أ٫تية كرغم  اإلقتصادية، باإلستدامة اإلرتقاء إىل هتدؼ اليت الرشيدة ا١تائية السياسة جوىر اٟتوكمة        كتعد 
 اإلقتصادية كالتنمية التعاكف ١تنظمة حديثة دراسة خبلؿ من إليها اإلشارة مت اليت التحديات، من العديد تواجو أهنا

OCDE ، كىي   
 إستدامتها؛ كضماف التشريعية ا٢تيئات إلنشاء ا١تالية التكاليف تغطية أجل من التمويل فجوة-
 للكوادر؛ كالكفاءة التقنية ا٠تربة لرفع القدرات فجوة-
 التنفيذية؛ السلطة عن التشريعية ا٢تيئات إستقبللية إىل تؤدم أف ٯتكن اليت السياسات فجوة-
 كا١تستخدـ؛ كا١تشغل ا١تنظم بُت ا١تعلومات ٕتانس عدـ تقليل هبدؼ ا١تعلومات فجوة-
     .التشريعية ا٢تيئات عمل يف للمواطنُت حقيقية مشاركة بإقامة للسماح ا١تشاركة فجوة-

         كما تعتمد إدارة الطلب على ا١تياه عدة إسًتاتيجيات، منها ما ىو فٍت كإستخداـ النظم ا١ترشدة للمياه،  كمنها 
ما ىو إقتصادم كفرض أسعار للمياه كاعتبارىا سلعة إقتصادية، مع العلم أف أية سياسة ٬تب أف ٗتدـ العدالة كصحة 

اإلنساف كاألمن الغذائي كاالستقرار السياسي كدٯتومة البيئة، إال أف تسعَت ا١تياه ال يؤدم بصورة كلية إىل ٖتقيق ىذه 
األىداؼ اجملتمعية، خاصة كأف التسعَت يعتمد على معادلة العرض كالطلب مع احملافظة على ا١توارد النادرة، كىنا يطرح 

األشكاؿ ىل ٯتكن حرماف فئة ٣تتمعية من ا١تاء كىو مادة حيوية؟ لتأيت اإلجابة أف تسعَت ا١تياه يقـو على ٖتصيل األمواؿ 
البلزمة كإعادة تأىيل ا١تشركعات ا١تائية يف ا١تستقبل، كما أنو يعمل على ٖتسُت إستخداـ ا١تياه، كذلك بوضع السعر 

 .اٟتقيقي لتلك ا١تادة،  كإتاحتها لكل أفراد العامل  كخاصة الفقراء منهم
      إف معاملة ا١تياه كسلعة إقتصادية كٖتديد تكلفتها اٟتقيقية يشجع على عدـ اإلسراؼ كيكرس شعار ا١تسرؼ 

كا١تلوث يدفعاف، كىذا ما يربر لغز القيمة، إال أف ٖتديد القيمة اإلقتصادية للمياه ٤تاطة باٞتدؿ الف تطبيقها بعيدا عن 
مبادئ اإلستدامة قد يتسبب يف إ٫تاؿ الدكر اإلجتماعي كالبيئي للمياه خاصة التقليل احملتمل يف قدرة األشخاص الفقراء 

 تتعلق ا١تياه فقيمة. يف اإلستفادة من ا١تياه، كٟتسم ىذه اإلشكالية  ٬تب التفريق بُت ٖتديد قيمة للمياه كفرض سعر ٢تا
 العائد من الفوائد كصايف ا١تباشرين، كغَت ا١تباشرين ١تستخدميها قيمتها من تتكوف كىي كبوجودىا، ١تستخدميها بفائدهتا
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 بتكلفة فتتعلق للمياه الكاملة التكلفة أما (الفقراء مساعدة )اجتماعية  ألىداؼ كالفوائد ا١تستعملة غَت كالتدفقات
 كٖتويلها كمعاٞتتها، إلستخراجها كالصيانة التشغيلية كالتكاليف الرأٝتالية النفقات فقط تشمل ال فهي إستخدامها،

 اإلقتصادية ا٠تارجية العوامل عن فضبل أخرل، ٤تتملة إلستخدامات البديلة الفرص تكاليف أيضا تشمل كلكن كتوزيعها،
 ا١تياه تصنف )ا١تتجددة غَت كا١توارد ا١تتجددة ا١توارد لنظرييت تبعا اإلقتصادية الناحية من ا١تياه تعامل أف ك٬تب .كالبيئية
 إغفاؿ دكف( متجدد غَت مورد تعترب اٞتوفية ا١تياه أف حُت يف التجدد، شركط ٖتقق شرط متجددة موارد أهنا على عموما
 للمياه اإلقتصادم للتقييم كفقا يتحدد ا١تاء فسعر كعليو. اإلقتصادم النموذج على كاإلجتماعية البيئية النواحي إضفاء

 كدرجة ا١تستهلكُت طبيعة حوؿ كمعلومات إحصائية معلومات توفر كجوب مع التلوث، عن النإتة اإلقتصادية كا١تشاكل
 معاٞتة يف تكمن اإلجابة إف فقط؟ العادؿ السعر فرض خبلؿ من للمياه إستدامة تتحقق أف ٯتكن ىل كلكن. التلوث
 .السيطر نطاؽ خارج كانت إذا خاصة قيمتها تسعَت ٯتكن ال كاليت ا١تائي الفاقد مواطن

 يف األخبلقي الطابع تتخذ ْتيث ا١تائية ا١توارد ٕتاه اإلنسانية با١تمارسات اإلرتقاء يف يكمن اٟتل إف ؟ اٟتل ىو ما إذف
 بالكم التمتع يف القادة األجياؿ حق ضماف أم الزمن عرب بعقبلنية كإستغبل٢تا ا١تياه على اٟتفاظ يراعي كالذم االستعماؿ

 ٖتقق كاليت للبيئة الصديقة التكنولوجيات ٨تو التوجو كتطوير لدعم ا١تخابر دكر تفعيل إىل باإلضافة للمياه، ا١تناسب كالنوع
 .تدكيره إعادة أك ا١تياه، إقتصاد

 التحوؿ إلى اإلقتصاد القائم على المعرفة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  -3
        إف التحوؿ ٨تو اإلقتصاد القائم على ا١تعرفة، عرب إستثمار ىذه األخَتة يف ٚتيع قطاعات اإلقتصاد يعترب مفتاحا 

للتنمية كتوليد فرص العمل كالتنويع اإلقتصادم،  كيصاحب ىذا التحوؿ تغيَت يف بعض السياسات اإلقتصادية ْتث 
تعكس إىتماما أكرب لعنصر اإلبتكار كإستثماره يف ٚتيع القطاعات، كتعظيم التقنية كمناحي توظيفها كتنمية نشاط ريادة 

األعماؿ، كتطوير التعلم كإرساء قواعد التعلم مدل اٟتياة، كبناء مهارات القول العاملة على أسس حديثة كمتقدمة  
فإحداث التحوؿ الشامل يف السياسات يؤدم إىل إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات التنافسية كاإلنتاجية 

 . لئلقتصاد
ا١تصطلحات اإلقتصادية ا١تستحدثة، كاليت تعددت حو٢تا التعاريف، بل تباينت خطط عتيرب اقتصاد ا١تعرفة أحد إ        

 بُت ٥تتلف اإلقتصاديات دكف أف ينكر ذلك ا١تركز األساسي لو، كىو إعتبار كأجندات التحوؿ إىل إقتصاد ا١تعرفة

                                                           
  كزارة االقتصاد :  ٯتكن التفصيل يف موضوع التحوؿ إلقتصاد ا١تعرفة كمدخل إلستدامة التنمية من خبلؿ اإلطبلع على ٕتربة ا١تملكة العربية السعودية كأ٪توذج عن الدكؿ الريعية، ضمن

  . 2013، ا١تملكة العربية السعودية  تحوؿ المملكة إلى مجتمع المعرفة كاالقتصاد القائم على المعرفة : االستراتيجية الوطنية للتحوؿ إلى مجتمع المعرفة كالتخطيط، 
  ٮتتلف اقتصاد ا١تعرفة اليت يتضمن  انتاج كصناعة ا١تعرفة كالتوجو ٨تو البحث كالتطوير كتطور  عدد براءات  االخًتاع، عن االقتصاد ا١تبٍت على ا١تعرفة  كالذم  ينصرؼ إىل ادراؾ مكانة ا١تعرفة 

كالتكنولوجيا كالعمل على تطبيقها يف االنشطة االنتاجية، ليشكل بذلك ٯتثل مرحلة متقدمة من اقتصاد ا١تعرفة، اما اقتصاديات ا١تعلومات  فإف ال تتسع ١تا ٭تتويو اقتصاد ا١تعرفة الذم يشمل 
. قطاعات التعليم كاالعبلـ كاالبتكار كتكنولوجيا ا١تعلوما ، حيث ينحصر اقتصاد ا١تعلومات يف ٤تتواه على قطاع تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ كمسا٫تة ىذا القطاع يف ٖتقيق النمو اإلقتصادم

 .كيعرؼ االقتصاد الرقمي  على انو التحوؿ يف مدخبلت تكوين الثركة ٨تو مورد ا١تعلومات، كبالتايل فهو جزء من اقتصاد ا١تعرفة
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، باإلضافة إىل أف اقتصاد ا١تعرفة  ييقدـ كوسيلة لتحقيق النمو اإلقتصادم ا١تستداـ كا١تستمر  ا١تعرفة كمصدر للدخل كالثركة
 .   1ك٥ترج  للحيلولة دكف الوقوع يف مأزؽ ندرة ا١توارد، يف ظل ما تواجهو البشرية من نضوب ا١توارد كمشاكل التدىور البيئي

 إستخداـ فيو إنتاج كتوزيع ك يتماإلقتصاد الذم: " عرفت منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية إقتصاد ا١تعرفة على أنو
 2" أساسي لعملية النمو كخلق الثركة كفرص التوظيف عرب كافة الصناعاتكمحرؾا١تعرفة 

 الفجوة اٟتقيقية تكمن يف القدرة  فأقر بأأما البنك الدكيل فقد كضع مفهـو ا١تعرفة يف صميم التنمية مباشرة، ك        
على إكتساب ا١تعرفة، كليست الدخل، كالفرؽ بُت  البلداف أك الفئات اإلجتماعية الفقَتة كالغنية، ال يكمن يف ضعف 
 .3ا١توارد ا١تالية فحسب كلكن يف ضعف قدرهتا على إنتاج ا١تعرفة، أك مشاركتها، أك إستخدامها ١تواجهة التحديات اليومية

 كا١تعارؼ كالكفاءات  اليت  كا١تعلومات اإلتصاالت على أساسا ا١تبٍت اإلقتصاد:"         كما عيرِّؼ إقتصاد ا١تعرفة على أنو
. 4" خلق القيمة يف ( مفتاحي )أساسي عنصر لتكوف العملية اإلنتاجية يف يتم د٣تها 

        عليو ٯتكن إعتبار التحوؿ إلقتصاد ا١تعرفة أحد احملاكر ا٢تامة يف سياؽ إرساء التنمية ا١تستدامة كمواجهة ٥تتلف 
ٖتديات التقدـ إزاء ٖتقيها، خاصة على مستول اإلقتصديات الريعية، بيد أف ذلك ٮتضع لرؤية مبنية على إسًتاتيجية 

كتتأتى . طويلة األمد قائمة على فلسفة بناء ٣تمتع  ا١تعرفة، كإعادة ٘توقع ىذه االخَتة ضمن دالة البناء ا٢تيكلي لئلقتصاد
 : 5أ٫تية التحوؿ إلقتصاد ا١تعرفةكخارطة طريق لتحقيق التنمية ا١تستدامة،  من خبلؿ ما يلي

 كتراكمها؛ كزيادهتا الثركة توليد يف  أحد ا١تداخل اإلسًتاتيجية  ا١تعرفة إقتصاد يعترب- 
 التقنية األساليب إستخداـ خبلؿ من نوعيتو كٖتسُت اإلنتاج، كلف كٗتفيض اإلنتاجية كرفع األداء ٖتسُت يف اإلسهاـ- 

 ا١تتقدمة؛ كالوسائل
متسارع  كبشكل النمو زيادة إىل اإلقتصادية ٔتا يؤدم للنشاطات كالتطور كالتحديث التجديد إحداث يف يساىم- 

 كمستمر؛
 كاليت ا١تعرفة، إقتصاد يتضمنها الػيت بالتقنيػات كبالػذات الدكيل، العمل كتقسيم للتخصص جديد ٪تط إ٬تاد يف يساىم - 

 التقنيات يف بالتخصص كمعطياتو ا١تعرفة إقتصاد مضامُت فيها تتحقق كاليت ا١تتقدمة الدكؿ قياـ إىل مستقببل كتؤدم أدت
 على تتوفر كاليت اٞتنسيات، متعددة بالشركات مرتبطة إحتكاريػة ظػركؼ يف يتم الذم كبالشكل التطور، عالية ا١تتقدمة

 كاإلستثمارية كاإلنتاجية اإلقتصادية النشاطات عو١تة إطار ككذلك يف. كالفنية كا١تالية كا١تادية البشرية اإلمكانات

                                                           
1
 -   CHEN, Derek H. C. a DAHLMAN, The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank 

Operations ,Washington DC, 2005. Accessible from: 

 http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/KAM_Paper_WP.pdf ( 25/12/2015). 

- Feeling peaky , The economic impact of high oil prices. The Economist, 21. 4 2012.  

  
2
- L‘économie Du Savotr: Tendances et Iimplications , organisation de coopération et de développement 

économiques(OCDE), paris- France, 1996 ,P :7 
 .االمارات العربية ا١تتحدة–  ، دار الغرير للطباعة كالنشر، ديب 2015مؤشر المعرفة العربي برنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي، مؤسسة ٤تمد بن راشد  اؿ مكتـو ،-   3

4
 -Leo Dayan , brigit hoh, économie de la connaissance, colloque international sur l'économie de la connaissance, 

biskra,2005, P :278. 
  .29-22: ص- ، ص2007األردف، – قتصاد ا١تعرفة، الطبعة األكىل،  عامل الكتب اٟتديث، عماف ، إخلف فليح حسُت-  5

http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/KAM_Paper_WP.pdf
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 للدكؿ يضمن ما ىذا الفكرية، ا١تلكية كحقوؽ اإلخًتاع، براءات ٘تثلػها اليت القانونية اٟتماية إىل إضافة كالتسويقية،
 العامل؛ دكؿ بُت التكنولوجية الفجوة إتساع إىل يؤدم ٦تا ا١تتقدمة، التقنيات كإستخداـ توليد كشركاهتا إحتكار ا١تتقدمة

 النسبية األ٫تية زيادة: اإلقتصاد؛ من خبلؿ يف كملموسة كاضحة ىيكلية تغَتات ٖتقيق يف ا١تعرفة إقتصاد يساىم- 
 النسبية األ٫تية ا١تعريف، زيادة ا١تاؿ رأس كتكوين الستثمار النسبية األ٫تية ا١تباشر، زيادة كغَت ا١تباشر ا١تعريف لئلنتاج

 ا١تعرفية؛ ا١تنتجات من للصادرات النسبية األ٫تية ا١تعرفيُت، كزيادة للعاملُت
 لؤلفراد دخوؿ توليػد يف كم يساىم ٖتققها، اليت كالعوائد ا١تشركعات كإنتاج القومي، كالدخل اإلنتاج زيادة يف يساىم- 

 .مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء با١تعرفة هتمنشاطا ترتبط الذين
 إقتصاد يتضمنها اليت ا١تتقدمة التقنيات إستخداـ فيها يتم اليت اجملاالت يف خصوصا عمل، فرص توفَت يف ا١تسا٫تة- 

 الغالب يف يرتبط أنو بسبب متعددة، نظر كجهات يثَت ىذا أف رغم كمتزايدة، كمتنوعة كاسعة عمل فرص كىي ا١تعرفة،
 ا١تستول؛ عالية ا١تتخصصة كالعملية العلمية كالقدرات ا١تهارات لديهم تتوفر ٔتن
منها، كىو ما ينصبة كأحد اٟتلوؿ اإلسًتاتيجية  لبعث  الطبيعية خاصة اإلقتصادية ا١توارد قيد من التخفيف يف يساىم- 

 ا١تعركفػة للموارد جديدة إستخدامات ٖتوؿ ىيكلي نوعي يف اإلقتصاديات الريعية، عرب إسًتاتيجية طويلة ا١تدل، كإضافة
 كبالذات قيود، دكف ك٪توىا كتطورىا اإلقتصادية النشاطات يف التوسع إستمرار ضماف يتم كبذلك منها، ا١توجود كٖتسُت

 .عليها الطلب إزاء بالنػدرة تتسم اليت الطبيعية ا١توارد كخصوصا الطبيعية باحملددات منها يتصل ما
  : 1من بُت أىم خصائص اقتصاد ا١تعرفة         ك

ىو مرحلة ٖتوؿ لئلقتصاد بأكملو من اإلقتصاد القائم على الصناعة إىل اإلقتصاد القائم على :  إقتصاد ا١تعرفة -
 ا١تعلومات؛

 يتميز إقتصاد ا١تعرفة بزيادة العوائد عن اإلقتصاد التقليدم، نتيجة توليده قيمة مضافة يف كافة مراحل العملية   -
 اإلنتاجية، ٦تا يتيح فرصا لتحقيق النمو بشكل أكرب كبطريقة أسرع؛

 ؛ يعترب تكوين رأس ا١تاؿ البشرم من أىم مقومات اقتصاد ا١تعرفة -
 يف الوفرة اإلقتصادية، فإف ا١تشكلة خصائص من الندرة تعد حُت ففي ندرة، اقتصاد كليس كفرة اقتصاد ا١تعرفة إقتصاد -

 ا١تعرفة؛ اقتصاد خصائص أىم أحد اإلنتاجية العملية ٥ترجات كحىت مدخبلت
 ا١تمكن بل إنو من منتجاتو طبيعة إىل ذلك كيعود التقليدم، اإلقتصاد من للطاقة إستهبلكا أقل ا١تعرفة  ييعترب اقتصاد -
 إ٬تػاد علػى القدرة بسبب كذلك السليمة، البيئة لشركط مبلءمة أكثر ا١تعرفة للطاقة؛ كما يعترب إقتصاد منتج يكوف أف

التلوث، فيتناغم بذلك مع مقاربة الصيغة  من التقليل كبالتايل مادية غَت إنتاجية مواد إستخداـ مع البػدائل بإستمرار،
 الضعيفة لئلستدامة؛

                                                           
 .2009 دائرة التنمية اإلقتصادية،  إدارة  الدراسات، قسم الدراسات اإلجتماعية، أكت أىمية تحوؿ دكلة اإلمارات إلقتصاد المعرفة كآثاره اإلجتماعية،-  1
،حلب دار   الطبعة االكىل،،قتصاد المعرفةإباسم غدير غدير، -    .89 - 88: ص -  ص ،2010، سوريا– شعاع للنشر كالعلـو
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إبداعي  اقتصاد األرباح، كيعد يف كبَت كإرتفاع اٟتدية، التكاليف يف شديد با٩تفاض ا١تعرفة إقتصاد يتميز -
 ...رقمي الكًتكين، شبكي، إفًتاضي، إبتكارم،

       كما أف التحوؿ إىل اقتصاد ا١تعرفة على مستول الدكؿ النامية كتلك الريعية منها ٭تتاج إىل سياسات خاصة ٯتنكها 
 .إستعاب البطالة خاصة يف ا١تراحل األكىل من التحوؿ كاٟتيلولة دكف تدىور البعد اإلجتماعي للتنمية

 

 خبلصة الفصل

إىل أهنا ذلك النموذج التنموم الذم يتعلق من الناحية الفنية بإرساء  (اإلستدامة )         تنصرؼ التنمية ا١تستدامة 
الكفاءة اإلقتصادية، العدالة كا١تساكاة اإلجتماعية، الفعالية البيئية، كاألمن الثقايف كالديٍت، يف ظل توفر بيئة سياسية صحية 

كذات إرادة، كيف سياؽ ىذه الدراسة ا١تنصبة على اإلقتصاديات الريعية، فإف اإلسقاط الواقعي لنموذج لتنمية ا١تستدامة 
ضمن ىذه اإلقتصاديات اليت تطمح إىل إقراف ضوابطو كخصائصو بنموذجها التنموم كذلك بغية إحداث تغَتات يف 

ا٢تيكل أك البناء اإلقتصادم كإعادة  توزيع الدخل لصاٌف الطبقات الفقَتة أم تصحيح اإلختبلؿ يف ىيكل توزيع الدخل 
 ٔتا ٮتفف من الفوارؽ بُت فئات اجملتمع، كاإلىتماـ بنوعية السلع كا٠تدمات، كإعطاء األكلوية إلشباع اٟتاجات األساسية

       كإقراف ٪توذج التنمية ٔتصطلح اإلستدامة ييعيد صياغة ما مت طرحو من سياسات اقتصادية كلية كقطاعية يف إطار 
احملافظة على البيئة، أم بعث أىداؼ إجتماعية كإقتصادية كسياسية ال تتعارض على متطلبات التوازف البيئي على مستول 

 .اٞتيل الواحد، كلؤلجياؿ ا١تستقبلية
        كضمن سياؽ إٗتاذ موقف كسط يتجاكز الطركحات ا١تتعلقة بنظريات اإلستدامة من قبل اإلقتصاديُت كالبيئيُت  
اليت سبق عرضها، كٕتاكزا للصراع اإليديولوجي حوؿ النظاـ اإلقتصادم القادر على ٖتقيق الرفاه البشرم، فإف مناقشة  

ٖتديات إرساء التنمية ا١تستدامة، يف الدكؿ النامية كالريعية منها على كجو التحديد يطرح العديد من القضايا ا١تتعلقة 
ٔتلفات اإلستهبلؾ كاإلنتاج ا١تستدامُت، كالفقر كالتدىور البيئي كالتغَت ا١تناخي، كتوأمة األمن الغذائي كا١تائي، كإشكالية  

عدالة توزيع ا١توارد على ا١تستول الدكيل، كعبلقة ذلك بإستخداـ ا١توارد كبالبصمة البيئية، كٖتدم العو١تة كما يتعلق 
، كلعل أىم ا١تلفات اليت مت ...بالشركات متعددة اٞتنسيات كإشكالية إنتقاؿ ا١توارد كالتكنولوجيا،  كمشكلة ا١تديونية

 .مناقشتها  ملف الطاقة كخصوصية الطرح على مستول اإلقتصاديات الريعية
        كما مت طرح أ٫تية حوكمة  ا١تؤسسات الدكلية ذات التأثَت الواسع على صياغة السياسات كمدل القدرة على 

إستثمار ذلك يف التعجيل بتحقيق التنمية ا١تستدامة، كأيضا ا١تسا٫تة يف دعم مساعي التنويع اإلقتصادم عرب بعث سبلمة 
السياسات اإلقتصادية ا١تصصمة،كما إعترب اإلقتصاد األخضر الذم يتعلق بإقامة إقتصاد يؤدم إىل ٖتسُت رفاىية  

اإلنساف كٖتقيق ا١تساكاة، مع خفض ٥تاطر الندرة البيئية كنضوب ا١توارد ا١تتاحة، دكف إغفاؿ الدكر ا٢تاـ الذم ٯتكن أف 
يلعبو التحوؿ إىل إقتصاد ا١تعرفة بإعتباره مصدر للدخل كالثركة، كمدخل ىاـ  للتنويع القطاعي خارج قطاع احملركقات 
شريطة اعتماد السياسات ا١تبلئمة، كىو ما يفتح اجملاؿ لبعث اإلمتداد النظرم للفصل الثالث من ىذه الدراسة كالذم 
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يتعلق بإدارة السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية، كتسليط الضوء على خصوصية اإلقتصاديات الريعية كمدل التفاعل 
ٝتات اإلقتصاديات الريعية، كإدارة الساسات االقتصاديةالكلية كالقطاعية يف سياؽ : بُت ثبلث ٤تاكر أساسية، كىي

 .  التنمية ا١تستدامة بغية بعث التنويع االقتصادم 
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 تمهيد 
   

 إف تصميم السياسات اإلقتصادية الكفيلة بتحقيق النمو اإلقتصادم كتعزيز فرص التوظيف كاإلستجابة ١تختلفات        
التطلعات كاألىداؼ التنموية األخرل عملية جد معقدة خاصة إذا ما ارتبط تصميمها بأجندة إرساء التنمية ا١تستدامة 
على مستول اإلقتصاديات الريعية، كيف إطار معطيات اإلقتصاد العا١تي خبلؿ القرف الواحد كالعشرين، إذا تقف ىذه 

اإلقتصاديات على خط ا١تواجهة إزاء تصميم سياسات إقتصادية بالتزامن مع تبٍت ٚتلة من اإلصبلحات اليت ٯتكن عربىا 
 عادة ما ترتبط بعوامل –ٕتاكز الصدمات اليت تتعرض ٢تا إقتصادياهتا ذات الطبيعية ا٢تشة ا١تنكشفة على عوامل خارجية 

متعلقة بسوؽ النفط كأخرل خارج عن قول السوؽ لصاٌف أجندات إدارة أزمات النظاـ الرأٝتايل لصاٌف الدكؿ اإلقتصادية 
يف ظل الًتاجع الذم يشهده اإلقتصاد العا١تي كبطء التعايف من األزمات - الكربل على حساب تلك النامية كالفقَتة

ا١ترتبطة بالنظاـ اإلقتصادم الرأٝتايل ا١تقًتف بظاىرة العو١تة كمقتضيات التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ٢تذه الدكؿ، ٦تا 
يضع األىداؼ ا١تقًتنة بالسياسات ا١تصصمة أماـ خيارات صعبة موجهة بطبيعة كحجم التكاليف ا١تًتتبة على ا١تدل 
القصَت، ا١تتوسط كالطويل ضمن األبعاد ا١تتعلقة بنموذج التنمية ا١تستدامة، كتلك ا١تتعلقة بطيعة كتركيبة اإلقتصاديات 

 .  الريعية،  كاليت تتضمن فلسفة تتبلىف مع فلسفة التنمية ا١تستدامة
       بل إف تصميم السياسات االقتصادية السليمة كالقادرة على ٖتقيق التقدـ إزاء إرساء التنمية ا١تستدامة ضمن 

االقتصاديات الريعية  اليت تتمتع ٓتصائص كثَتا ما ٖتمل تعارضا مع فلسفة اإلستدامة ، يستدعي توفر البيئة الصحية اليت 
ٯتكن من خبلؿ ضماف التصميم اٞتديد كالتطبيق الفعاؿ ٢تذه السياسات، كتتفق األدبيات اإلقتصادية على أف ىذه البيئة 

 .تتجسد يف تكريس مقومات اٟتكم الراشد
 :       إنطبلقا من ىذا الطرح، فإنو سيتم ضمن ىذا الفصل من الدراسة  مناقشة احملاكر األساسية التالية

 
 ؛كاقع أبعاد التنمية المستدامة في اإلقتصاديات الريعية :المبحث األكؿ 
 تصميم السياسات اإلقتصادية  في سياؽ التحوؿ نحو إرساء التنمية المستدامة؛: المبحث الثاني 
 الحكم الراشد في اإلقتصاديات الريعية  البيئة المثلى إلدارة السياسات اإلقتصادية  :  المبحث الثالث

 .نحو إرساء التنمية المستدامة
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طبيعة االقتصاديات الريعية كمسار التحوؿ الهيكلي عبر إدارة السياسات االقتصادية الكلية :الفصل الثالث
 كالقطاعيةالرساء التنمية المستدامة 

 كاقع أبعاد التنمية المستدامة في اإلقتصاديات الريعية   :المبحث األكؿ

       إف ا٢تدؼ الكبلسيكي للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تتمثل يف إرساء اإلستقرار اإلقتصادم الذم 
يتلخص يف ٖتقيق العمالة الكاملة مع احملافظة على مستول ثابت لؤلسعار، أم العمالة الكاملة دكف تضخم كالوصوؿ إىل 

يعد ىدفا قاصرا عن اإلستجابة لنموذج التنمية ا١تستدامة، الذم . 1أعلى مستويات إستغبلؿ ا١توارد اإلقتصادية ا١تتاحة
يتطلب كالدة جيل جديد من السياسات اإلقتصادية ٮتتلف عن تلك ا١تعركفة بسياسات إٚتاع كاشنطن أك السياسات 

التقليدية اليت تبناىا اٞتيل الثاين من إقتصاديي التنمية، كاليت إستمرت من منتصف سبعينيات القرف ا١تاضي إىل غاية 
كيطمح اٞتيل اٞتديد من السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية إىل ٤تاكاة ما نادل بو اٞتيل . 2008األزمة ا١تالية لعاـ 

األكؿ إلقتصاديي التنمية، حيث تأخذ بعُت اإلعتبار ا٠تصوصيات ا٢تيكلية للدكؿ النامية، كخطوة أساسية، كمن مث إدارة 
السياسات اإلقتصادية على النحو الذم يستجيب ١تعطيات ٪توج التنمية ا١تستدامة بإعتباره ٪توذج التنمية الذم تتكاثف 
حوؿ ٖتقيقو اٞتهود احمللية كالدكلية ا١تعاصرة لتكوف احملصلة النهائية سيادة سياسات إقتصادية كلية كقطاعية قادرة على 

بلوغ األىداؼ النهائية ا١تلخصة يف ٕتسيد الكفاءة اإلقتصادية، العدالة اإلجتماعية، كالفعالية البيئية يف إطار سيادة البعد 
اإلسًتاتيجي ا١تتمثل يف اٟتكم الراشد، عليو سيتم معاٞتة موضوع إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية إلستيعاب 

 .متطلبات ٪توذج اإلستدامة  ضمن  اإلقتصاديات الريعية
 اإلقتصاد الريعي كأبرز النظريات المرتبطة بو  -6
 مفهـو اإلقتصاد الريعي كطبيعتو  -6-1

جيمس '       يصعب إسناد الريع ١تدرسة إقتصادية معينة، إال أف ىذا ال ٯتنع من إعتبار اإلقتصادم  األسكتلندم 
 من أكائل اإلقتصاديُت يف الغرب، الذين أشاركا إىل مفهـو الريع كمصدر للثركة كالدخل، إىل (1808-1739) ' أندرسوف

إىل عبلقة الريع بالقيمة كالسعر بإعتبار أ٫تية ىذه ' أدـ ٝتيث'، كما تطرؽ اإلقتصادم 'كارؿ ماركس'جانب ما قدمة 
أم الفارؽ بُت التكلفة لتجديد ذلك العامل كالدخل العائد - العبلقة لتفسَت الفائض الذم ٬تنيو صاحب عامل اإلنتاج

 فقد سلم بأف الريع يشكل ك'دافيد ريكارد'أما . أف قيمة الريع تتزايد بإرتفاع األسعار كاألجور' أدـ ٝتيث'كإعتىربى - منو
أساسا إلرتفاع األسعار كاألجور، كبعيدا عن جدلية اذا ماكاف الريع سببا إلرتفاع األسعار أك نتيجة لو، فإف الريع ٯتثل 

ذلك اٞتزء " على أنو '  ريكاردك' عنصرا أساسيا يف النظرية اإلقتصادية الكبلسيكية  كىو مرتبط بنظرية القيمة، كقد عرفو
كا١تصطلح يف أدبيات  "  غَت الفانية لؤلرض من إنتاج األرض الذم ييدفع إىل صاحب األرض كبدؿ إلستعماؿ القول

rent' ىو ' ريكاردك'
 

ا١تقًتف ٔتفهـو بدؿ اإل٬تار للشقق أك ا١تنازؿ، أك ألم نوع من العقار، إال أف التعريف الدقيق يربز '  
حىت النشاطات، كما يربط  عدة عناصر ٯتكن تعميمها على عدد كبَت من كسائل اإلنتاج أك السلع أك ا١تواقع اٞتغرافية، أك

                                                           
 .342: السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابق،  ص-  1
 مبادئ االقتصاد السياسي كالتكليف الضرائيب:  يعترب دافيد ريكاردك من أىم ا١تنظرين  ١تفهـو الريع يف النظرية االقتصادية، ضمن مؤلفو. 
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ٚتيع تلك السلع كالنشاطات ىو عنصر الندرة بالعرض كعدـ إمكانية اإلستبداؿ بسلعة أك نشاط أك موقع ٦تاثل يعطي 
النتيجة نفسها ١تن يستعملها، كىنالك إشارة ضمنية للعامل اإلحتكارم ١توارد اإلنتاج أك السلعة ا١تنتجة، أك عدـ كجود 

كما أف نظرية الريع تشَت إىل إرتباط عامل اإلنتاج األساسي بسلعة ٢تا طابع . أم بديل مقبوؿ للموارد أك السلعة
 1. إسًتاتيجي، كإف مل يكن ٤تصورا يف ذلك بالضركرة 

        إذف، الريع دخل غَت ناتج عن بذؿ ٣تهود، بل يكوف ناتج عن إستغبلؿ البنية اإلقتصادية، السياسة كاإلجتماعية 
اليت تتوفر على مصادر للدخل دكف أف يقابل ذلك نشاط إقتصادم منتج، كبالتايل فالدخل متولد يف إطار إحتكار 

كما سيتم تبنيو ضمن ىذه الدراسة ىو الريع  ا١تتولد خارجيا نتيجة تصدير .... ا١تلكية، إحتكار ا١تعرفة، أك إحتكار ا١توقع
 .ا١توارد األكلية اليت ٖتتكرىا الدكلة  كالنفط كالغاز 

' حسُت مهداكم' اإلقتصادم          أما مصطلح الدكلة الريعية فقد مت طرحو ألكؿ مرة ضمن الدراسة اليت قدمو
Mahdavy  2للوقوؼ على آثار (1950) من القرف ا١تاضي  حوؿ النموذج اإليراين بعد تأميم النفط يف ا٠تمسينيات 

تأميم النفط على ىيكل كمصادر النمو يف الشرؽ األكسط كخاصة يف إيراف، حيث ٘تحورت دراستو حوؿ توصيف الدكؿ 
الدكلة الريعية : " ، كقد مت إقًتاح  التعريف األساسي للدكلة الريعية  الذم ينصرؼ إىل3ا١تعتمدة على اإليرادات النفطية

(the external rent اإل٬تار ا٠تارجي  )ىي تلك اليت تتلقى بكميات كبَتة كبشكل منتظم الريع ا١تتولد خارجيا  
4 . 

الدكلة اليت ال تعتمد على ما ىو متولد من فائض اإلنتاج، كلكن  تعتمد على العائدات : " بالتايل فإف  الدكلة الريعية ىي
 األكسط دكؿ الشرؽ معظم اجملاؿ، يف ا٠ترباء يصف ما فغالبا". أك الريوع ا١تتولدة خارجيا، مثل تلك ا١تعتمدة على النفط

  كما مت التطرؽ بصورة 5.ا٠تارجية اإل٬تارات من عائداهتا من كبَتا جزءا تستمد ألهنا '' الريعية بالدكؿ ''إفريقيا  كمشاؿ
الدكلة اليت تتأتى نسبة كبَتة من إيراداهتا من اإل٬تارات النإتة من :"  أمشل إىل الدكلة الريعية من خبلؿ تعريفها على أهنا 

ا١تعامبلت الدكلية، ك٭تدد مؤشر الريعية  بناءا على تلك اٟتصة من الناتج احمللي اإلٚتايل النإتة عن تصدير النفط، أك 
كقد مت سن ثبلث شركط  . 6"ا١تعادف، ا١تساعدات العسكرية كاإلقتصادية األجنبية، كٖتويبلت العاملُت كالسياحة الدكلية

 Oil and' Security Policies: Saudiة ضمن كتابة يف تعريف الدكلة الريعي  (Islam Y. Qasem )إعتمدىا  الكاتب 

Arabia, 1950-2012 أكال، يف اف عائدات الدكلة تعتمد بشكل كبَت على ا١تبيعات الواسعة من النفط : ، كىي تتمثل( 
: ثانيا. أك أم مصادر خارجية أخرل (بإعتبار سيادة الدكلة على مواردىا، كإرتفاع األسعار يف األسواؽ العا١تية  للنفط

                                                           
،الطبعة األكىل ، ا١تنظمة العربية البنية االقتصادية في االقطار العربية ك أخبلقيات المجتمع، البنية االقتصادية كالنظاـ السياسي ك الفساد في الوطن العربيزياد حافظ كاخركف،  -  1

  .47 -46: ص - ، ص2009 لبناف، –١تكافحة الفساد، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت 
2 - look at : Hossein Mahdavy, « The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: 

The Case of Iran, Studies in the Economic History of the Middle East, Oxford, Oxford University Press,  1970 
3
-Islam Y. Qasem , Oil and Security Policies: Saudi Arabia, 1950-2012, BRILL, Leiden, Boston, 2015,  P : 4. 

4
 - Douglas A. Yates, Rentier State In Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in  The Republic of 

Gabon, First Printing, Africa World Press, Inc, Trenton, NJ, 1996  ,  P : 11. 

5.http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross%20%20Does%20Oil%20Hinder

%20Democracy.pdf   ( 24/11/2015)  
6
 - J. Craig Jenkins, Katherine Meyer, Matthew Costello, and Hassan Aly, International Rentierism in the 

Middle East Africa, 1971–2008, International Area Studies Review, September 2011; vol. 143, P: 3. 

http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross%20%20Does%20Oil%20Hinder%20Democracy.pdf
http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross%20%20Does%20Oil%20Hinder%20Democracy.pdf
http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross%20%20Does%20Oil%20Hinder%20Democracy.pdf
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من السكاف ىي ا١تسؤكلة   (فئة قليلة )جزء صغَت : كثالثا. اإلنفاؽ العاـ ٯتثل نسبة مسا٫تة عالية يف الناتج احمللي اإلٚتايل
 . عن توليد الريع 

 كإ٪تا يف ،ف إطبلؽ صفة الدكلة الريعية ليس بالضركرة أف تكوف مبلزمة للدكلة يف كل الفًتاتأ إىل اإلشارةٕتدر         
 إىل كهبذا ا١تعٌت قد تتحوؿ الدكلة من ريعية اإلٚتايل،ضوء مقدار ما تسهم بو العائدات الريعية ا٠تارجية من الناتج احمللي 

فالعمل على تنمية مصادر .  تلك الدكلةإقتصاد كالسياسي الذم ٭تكم اإلقتصادمشبو ريعية أك العكس نتيجة للوضع 
 اإلحتياطي إ٩تفاض غَت ا١تعتمدة على ا١توارد الناضبة من شأنو أف يغَت من كصف تلك الدكلة فضبل عن أف اإليرادات

ستكشافات جديدة ىو اآلخر ينعكس على الصادرات النفطية ٦تا إ الذم ٭تصل فيو أك زيادتو بلئلستنزاؼالنفطي نتيجة 
 إستقبلليةكٙتة عوامل أخرل ٢تا األثر نفسو مثل األسعار العا١تية للنفط ا٠تاـ كدرجة . ينقل الدكلة من حالة إىل أخرل

 كبالتايل فهي ا١تعيار األىم يف ،الدكلة كسيادهتا على مواردىا الطبيعية ىي األخرل تؤثر يف العائدات الريعية ا٠تارجية
ك٦تا ينبغي التأكيد عليو ىو أف الدكلة الريعية بوصفها العاـ ليس بالضركرة أف تكوف . إطبلؽ صفة الدكلة الريعية أـ ال

عتمدت يف معاشها على ذىب إ لدكلة ريعية تارٮتياسبانيا يف هناية القرف السادس عشر تعطينا مثبل إمتصلة بالنفط، ؼ
 كما يف مصر ،كفضة األمريكيتُت، كما أف ىناؾ مداخيل ريعية أخرل ٕتعل من بعض الدكؿ ٔتصاؼ الدكلة الريعية

 الدكلية كٖتويبلت العاملُت من خارج بلداهنم فضبل عن عوائد خارج اإلعانات أفكاألردف كسوريا كاليمن كفلسطُت، إذ 
من جانب آخر يشار أيضنا إىل أنو ليس بالضركرة أف . قطاع النفط تسهم ٣تتمعة يف تعزيز موازين ا١تدفوعات لبلداهنم

ا تصنف بكوهنا دكلة ريعية، كحىت تكوف كذلك ٬تب أف يتحصل الدخل لوا٠تاـ أك مصدرة  تكوف كل دكلة منتجة للمواد
ك٢تذا فإف الدكلة ا١تنتجة للنفط . اإلٚتايلف يشكل يف الوقت نفسو نسبة كبَتة يف نإتها أفيها من ا٠تارج ك (الريع  )

كا١تستهلكة ٞتميع إنتاجها النفطي أك القسم األكرب منو ٦تا يًتتب على ذلك بأف تصبح العائدات النفطية ا٠تارجية ال 
تعد دكلة ريعية كذلك كما يف الواليات ا١تتحدة األمريكية اليت تأيت با١ترتبة الثالثة   الاإلٚتايلمهمنا من نإتها  تشكل جزءنا

ف بعض الدكؿ ا١تصدرة للنفط أمل يقتصر التوصيف عند ىذا اٟتد، إذ .من حيث إنتاج النفط ا٠تاـ بعد السعودية كركسيا
النفطية ال تشكل نسبة كبَتة  ضموف الدكلة الريعية، دكال شبو ريعية يف حالة ما إذا كانت مسا٫تة عائداهتا ملا٠تاـ تعد كفقنا

تأسيسا  .كهبذا توصف الدكلة الريعية يف كوهنا دكلة خارجية ا١توارد تسمى أحياننا بدكلة ا١توارد ا٠تارجية. اإلٚتاليةيف نوإتها 
 تتجسد فيو كل مدلوالت أ٪توذجا أف الدكؿ العربية النفطية ٔتجملها ٘تثل ، فإنو ٯتكن إعتبار الدكلة الريعيةعلى مفهـو

 كما أف الريع ا٠تارجي ا١تتولد تستحوذ عليو اإلٚتايل،الدكلة الريعية إذ تسهم العوائد النفطية بنسبة كبَتة من الناتج احمللي 
الطبقة اٟتاكمة كذلك بسبب ٪تط ا١تلكية يف اٟتقوؿ النفطية من ىذه البلداف، فالدكلة ىي اٞتهة الرئيسية اليت ٖتصل على 

 من خبلؿ اإلنفاؽ اٟتكومي اإلقتصاديةالريع ا٠تارجي كبدكرىا تلعب دكر الوسيط بُت ا١تنتج للريع كبقية القطاعات 
 اإلجتماعيللعائدات النفطية، ٦تا ٯتيكن الدكلة من أف تلعب دكرنا رئيسنا يف توزيع الريع على السكاف كٖتديد النسيج 

 للدكلة، كيف ىذه ا١تيزة اليت خصت هبا الدكلة اإلقتصادم تعاظم الدكر إىلكاإلقتصادم للمجتمع األمر الذم يؤدم 
 بيد األقلية تساعد يف السيطرة السياسية ٦تا اإلقتصاديةنفسها تكوف ىي ا١تستفيد ا١تباشر من الريع ا٠تارجي، فًتكيز القوة 

ف إعادة توزيع الريع على الشرائح  أ دكف ٗتوؼ من ردكد فعل الغالبية، كالسيما اإلقتصادمٯتكنها من اإلستيبلء على الريع 
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كاف اٟتكم  ، كإذااإلجراءات، جعل الغالبية من اجملتمع تتعاطف مع مثل ىذه إستخدامواجملتمعية كانشغا٢تم يف كيفية 
 ىذا التوصيف ٮتص الدكؿ العربية النفطية، فإف آثار الريع النفطي يطاؿ ٚتيع البلداف العربية غَت النفطية فاهنا بإطبلؽ

 غَت ا١تباشرة من الريع النفطي، إذ إستفادهتا من تأثرىا غَت ا١تباشر، أك إنطبلقاٯتكن أف تصنف ضمن الدكؿ شبو الريعية 
 ٢تا قدمتها اليت ا١تساعدات خبلؿ شكل النفط مصدر دخل غَت مباشر ٢تا ككانت أكجو إستفادهتا منو على األخص من

 .1النفطية الدكؿ يف عملها العاملة من قواىا حققتها اليت ا١تداخيل أك النفطية الدكؿ
        إنطبلقا من عرض أىم األدبيات اليت عاٞتت مفهـو الدكلة الريعية، فإنو ٯتكن  اإلعتماد يف ىذه الدراسة  على 

كل دكلة :"  بأهنا (   Ross 2001)  ك( Mahdavy, 1970 )تعريف الدكلة الريعية يف سياؽ الطرح الذم قدمو مهداكم 
 (النفط )تعتمد بصورة جوىرية على اإليرادات ا١تتولدة خارجيا عن طريق الريع ا١تتأيت من تصدير موارد طبيعة ٤تدكدة 

يينظر إليها على أهنا موارد إسًتاتيجية، كيتم توليد ىذا الريع عن طريق فئة ٤تدكدة، عادة ما تتمثل يف الطبقة اٟتاكمة اليت 
 ".   تتوىل عملية  إستخداـ كتوزيع اإليرادات الريعية يف ٖتقيق برا٣تها التنموية كتلبية حاجات األفراد

الدكلة  ٗتتزؿ اجملتمع كإقتصاده يف كثَت   ) لئلقتصاد الريعي  (a Sub-system  )        تعد الدكلة الريعية  نظاما فرعيا 
أك اإلقتصاد فيعاًف / من األحياف، غَت أف طابع الدكلة يعطي البعد السياسي كا١تؤسسي قبل شيء آخر، أما اجملتمع  ك 

' لوتشياين'كيعترب التعريف الذم قدمو    (2اآلليات اليت يتم من خبل٢تا التشابك اإلقتصادم ٔتا يف ذلك البعد السياسي
اإلقتصاد ا١تدعـو بصورة أساسية بنفقات الدكلة يف : " لئلقتصاد الريعي من أىم التعاريف كأكضحها، حيث عرفو بأنو

، كيشَت اإلقتصاد الريعي أك القائم على الريع  إىل اإلقتصاد الذم  يتمحور "حُت أف الدكلة  نفسها مدعومة بريع خارجي
احملركقات يف حالة : أداؤه على إستغبلؿ القطاع الريعي، الذم يعتمد نشاطو على إستغبلؿ ا١توارد الطبيعية الباطنية، مثل

كبالتايل يشكل أداء القطاع الريعي  (سيتم إسقاط الدراسة يف جانبها التطبيقي على حالة دكلة اٞتزائر )دكلة اٞتزائر 
خاصية عضوية ألداء اإلقتصاد ككل، فنجد أف الدكؿ النفطية على سبيل ا١تثاؿ ال تشكل ا١توارد النفطية فيها مصدرا 

للتصدير كاٟتصوؿ على العملة الصعبة فحسب، بل إهنا تشكل ا١تصدر األساسي ١توارد ا١تيزانية العامة، كاألخطر من ذلك 
اليت يصبح أداؤىا تابعا -   خارج قطاع احملركقات –يتجسد يف أهنا تتحكم يف ديناميكية القطاعات األخرل غَت النفطية 

 . 3لسلوؾ كقوة القطاع الريعي
 
 

                                                           
 كاإلقتصاد اإلدارة دكتوراه  فلسفة العلـو االقتصادية، كلية أطركحة،  أنموذجا العاـ في الدكلة  العربية الريعية،  المملكة العربية السعودية اإلنفاؽاتجاىات حامد عباس ٤تمد ا١تزركؾ،  -  1

 .65 – 62: ص– ، ص 2007قسم اإلقتصاد، جامعة الكوفة،  العراؽ، 
 ك لكن من أجل البحث يف البعد السياسي للدكلة ،   معاٞتة مصطلحي الدكلة الريعية كاإلقتصاد الريعي، ليس من باب اثارة جدلية مفهـو الدكلة الريعية كإشكالية مصادر الريع يف ٖتديد ا١تفهـو

 .الريعية كالذم يلقي بضبللو  على النشاط االقتصادم، كفق ما سيتم التطرؽ لو الحقا
2
 - Islam Y. Qasem ,Op –Cit , P : 13. 

  للدراسات األكادٯتية  محاكلة تحليل اثار التنظيم الريعي لبلقتصاد على التنافسية الخارجية لبلقتصاد الجزائرم: حدكد القدرة التنافسية  القتصاد قائم  على الريعلطرش الطاىر،  - 3
 .4: ، ص2013، جواف10، قسم العلـو االقتصادية كالقانونية، العدد كاإلنسانيةاالجتماعية 
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 ٕتاكزا ٞتدلية العبلقة بُت اإلقتصاد الريعي كالدكلة الريعية، فإف ىذه الدراسة سوؼ تتبٍت مصطلح اإلقتصاد الريعي على 
أف ٬تسد مصطلح الدكلة الريعية أحد إمتداداتو، كما سيتم اإلسقاط فقط على اإلقتصاديات النفطية كأ٪توذج عن 

 . اإلقتصاديات الريعية
 نظرية الدكلة الريعية كالدكلة الريعية المتأخرة  -6-2

حسُت '        ظهرت النطرية الريعية يف بداية السبعينات من القرف ا١تاضي، حيث كضعها أسسها اإلقتصادم اإليراين 
لتصيف العبلقة بُت الدكلة اليت  تستقي جزءا كبَتا من دخلها من مصادر خارجية، على شكل ريع من تصدير ' مهدام

ضمن الكتاب الشهَت الدكلة الريعية ' حاـز بببلكم'، 'جياكـو لوشياين'النفط كاجملتمع، كما طورت ىذه النظرية على يد 
 ككفقا للكاتبُت فإف ٦تيزات اإلقتصاد الريعي ا١تثايل تتلخص 1985 – 1973تطورت يف سياؽ الطفرتُت النفطيتُت بُت عامي 

 :1يف أربع نقاط أساسية
 مصدر الريع من خارج اإلقتصاد؛ - أ

 من عوائد تصدير النفط، أك من مصادر خارجية أخرل؛ (  40أكثر من  )إيرادات الدكلة مستمدة يف األغلب  - ب
 غالبية الشعب يشارؾ يف عملية اإلستهبلؾ كإعادة تزيع الريع، بدال من إنتاجو؛ - ت
 . الدكلة ىي ا١تستفيد الرئيسي من الريع - ث

 : 2 اليت تتميز هبا الدكلة الريعية، فيمكن تلخيصها  من خبلؿ ما يليأما الديناميات 
حيث تصبح احملرؾ الرئيسي لئلقتصاد كالسياسة كاجملتمع، كصاحبة القرار يف عملية توزيع الثرة كما : ٤تورية الدكلة - أ

 ككيفا على أفراد اجملتمع، عن طريق اإلنفاؽ اٟتكومي الذم ٯتثل نسبة ىامة من الناتج احمللي اإلٚتايل؛
 اإلستقبللية العالية للدكلة عن القطاعات ا١تختلفة، أك ٚتاعات الضغط يف اجملتمع أك اإلقتصاد، ذلك أف إيراداهتا  - ب

غَت متأتية من الضرائب؛ كبإعتبار الدكلة مستقلة عن قوة اإلقتصاد احمللي، فهي ليست يف حاجة إىل صياغة سياسات 
 إقتصادية، حيث ٖتتاج فقط سياسة نفقات؛

 

 

 

                                                           
  ريع النفط الغاز، ريع ا١تعادف، ريع ا١تمرات كخطوط النقل اإلسًتاتيجية، ريع السياحة، ريع ٖتويبلت ا١تغًتبُت  العاملُت :  تنصرؼ االقتصاديات الريعية إىل اقتصاديات ريعية خارجية، كتتضمن

 . يف ا٠تارج، ريع ا١تساعدات ا٠تارجية، أما األنواع الداخلية للريع فتتضمن ريع السيادة كا٠تدمات التابعة ألنشطة الدكلة، ريع ا١تضاربات ا١تالية، ريع ا١تضاربات العقارية، ريع ا٠تدمات
 .337 – 336: ص- ثناء فؤاد عبد اهلل كآخركف ، مرجع سابق، ص -  1

 كالنشاطية  نظرية تفسَت الكوف بلغة القول كتفاعلها كتشَت اىل الدينامية. 
 . 339 – 337: ص- ثناء فؤاد عبد اهلل كآخركف، مرجع سابق، ص -   2
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Neopatrimonialismالعبلقات األىلية ا١تورثة احملدثة "  تسَت العبلقات يف إطار ما يسمى  - ت

، اليت تشرح اآللية " 

اليت تقـو من خبل٢تا الدكلة الريعية بتوزيع ثركة النفط تسيَت العبلقات مع النخب يف اجملتمع كاليت تعوض العجز يف التمثيل 
 .السياسي األكسع، كٗتلق ٪توذج مشوه للدٯتقراطية

إىل أنو ' تيم نبلوؾ'يشكل قطاع التجارة كا٠تدمات جزءا مهما من اإلقتصاد على حساب القطاع الصناعي، كيشَت  - ث
ىناؾ دينامية قوية ضد اإلنتاج، ألف من مصلحة الدكلة أف تستورد حىت تليب ا١تطالب الشعبية من ا١تواد ا١تستهلكة  

 بأسعار معقولة؛
  يتسم اجملتمع ا١تدين بالضعف كقلة التنظيم من أجل ا١تطالبة بالتمثيل السياسي، ا١تشاركة يف صنع القرار السياسي  - ج

كاإلقتصادم، حيث أف الوفرة ا١تالية اليت تتمتع هبا الدكلة الريعية تؤدم إىل عملية ا١تقايضة بُت اٟتقوؽ السياسة كالرخاء 
كتشَت األدلة التجريبية إىل أف ريع النفط ا٠تاضع للمداخيل كحجم السكاف ٯتلك قدرة تفسَتية كبَتة  اإلقتصادم؛

لضعف إدارة اٟتكم عرب عاملي عدـ فرض الضرائب كإعادة توزيع الريع ٔتا يضعف عنصر ا١تساءلة،  كعلى الرغم من أنو 
قد ٭تدث أف اليكوف  كجود الثركة النفطية يف الدكؿ الريعية سببا يف غياب اٟتكم الراشد، إال أنو يكوف سببا يف صعوبة  

 .1٪تو مؤسسات اٟتكم اٞتيد
        تطورت نظرية الدكلة الريعية لتستوعب التحوالت السياسة كاإلقتصادية كاإلجتماعية اليت طرأت على الدكؿ الريعية 

منذ السبعينات، ٖتت تسمية نظرية الدكلة الريعية ا١تتأخرة، كفيما يلي يتم إيراد خصائص الدكؿ الريعية ا١تتأخرة كما 
 : حددىا ماثيو غرم يف كتابو

 دكلة متجاكبة، لكن غَت دٯتقراطية؛ - أ
 اإلنفتاح يف ظل عصر العو١تة، لكن مع بقاء مستول ملحوظ من اٟتماية اإلقتصادية؛ - ب
  تبٍت سياسة تنموية  نشطة مبنية  على التخطيط للمدل البعيد؛ - ت
 التحوؿ إىل إقتصاد تدفعو الطاقة بدال من إقتصاد ٤توره الطاقة؛ - ث
 رأٝتالية الدكلة ا١تبادرة؛ - ج
 .  سياسة خارجية نشطة كمبتكرة - ح
 

                                                           

 Neopatrimonialism : is the vertical distribution of resources that gave rise to patron-client networks based around a 

powerful individual or party. Once argued to be necessary for unification and development after decolonization, these 

regimes have supplanted the role of the inherited colonial institutions for the benefit of a few individuals. It is 

significant nowadays because it affects almost all sub-Saharan states to differing degrees and is not regarded as corrupt 

behaviour by the population, who rely on the system for their own survival. Neopatrimonialism affects policy making, 

especially development projects, and is responsible for the misuse of aid and state budgets.    Fo more information look 

as: 

-  Ana huertae Francisco, Neopatrimonialism in Contemporary African Politics, E-INTERNATIONAL RELATIONS 

STUDENTS, JAN 24 2010. www.e-ir.info/2010/01/24/to-what-extent-can-neopatrimonialism-be-considered-

significant-in-contemporary-african-politics/  ( 19/01/2016) . 

 - Oliver Schlumberger, Structural Reform, Economic Order, and Development : Patrimonial Capitalism  review of 

International Political Economy, Vol, 15, no 4 , October 2008.   
دار الساقي، إدارة حكم أفضل الجل التنمية في الشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا، تعزيز التضمينية كالمساءلة ، : تقرير عن التنمية في الشرؽ االكسط كشماؿ افريقياالبنك الدكيل، -  1

 .120: ، ص2004 لبناف ،  –بَتكت 

http://www.e-ir.info/2010/01/24/to-what-extent-can-neopatrimonialism-be-considered-significant-in-contemporary-african-politics/
http://www.e-ir.info/2010/01/24/to-what-extent-can-neopatrimonialism-be-considered-significant-in-contemporary-african-politics/
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 لعنة الموارد أك مفارقة الوفرة في اإلقتصاديات الريعية - 2

شهدت  (النفطية )       يفًتض أف تتمتع البلداف الغنية با١توارد ٔتيزة إضافية يف عملية التنمية، كلكن أغلب ىذه الدكؿ 
   كيف إطار توصيف كدراسة العبلقة بُت كفرة – 1970مرحلة ما بعد - إ٩تفاضا يف معدالت ٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل 

، حيث برز ألكؿ مرة ضمن أعماؿ Resource Curseا١توراد الطبيعية كالنمو اإلقتصادم برز مصطلح لعنة ا١توارد 
، ْتث مت إقرار فشل الدكؿ الغنية با١توارد الطبيعية يف إستغبل٢تا لتحقيق كرفع معدالت Richard Auty 1993اإلقتصادم 

النمو اإلقتصادم، ذلك أف الدكؿ الغنية با١توارد سجلت  مستويات للنمو كاألداء اٟتكومي مًتاجعة مقارنة بتلك اليت ال 
٘تلك ا١توارد، كىو ما يعطي نتيجية ٗتالف ا١تنطق اإلقتصادم القائم على العقبلنية، ذلك أف كفرة ا١توارد شكلت عائق   

: دكف إغفاؿ اإلستثناء ٞتملة من اإلقتصاديات مثل- لعملية النمو اإلقتصادم، عرب إقرار عبلقة سلبية   (غَت ٤تفزة  )
 .بُت كفرة ا١توارد كالنمو اإلقتصادم (...أندكنسيا

 A.Frankel Jeffrey )         كقد إقًتحت عدة تفسَتات ٢تذه الظاىرة، كمن بينها الدراسة ا١تقدمة إىل جامعة ىارفارد 

أسعار )اإلٕتاىات طويلة األجل يف األسعار العا١تية :  كاليت إقًتحت ستة ٤تاكر ٦تكنة لتفسَت لعنة ا١توارد، كىي( 2012 ,
تقلبات كتذبذب أسعار ا١توارد األكلية، أثر ا١تزاٛتة الدائم للتصنيع، إستبدادية كإحتكار القلة  ١تؤسسات  (السلع األساسية

حيث كجدت دراسات عديد  . Anarchic Instituation))1 النفط ظاىرة ا١ترض ا٢تولندم، كأخَتا فوضى ا١تؤسسات
)دراسة : مثل

 Ahmad and Singh 2003 )تقويض إىل كفرة ا١توارد الطبيعية تبطئ النمو اإلقتصادم ألهنا ٘تيل أف 
أف كفرة ا١توارد الطبيعية  ٢تا   ( Sala-i-Martin and Subramanian 2003) ا١تؤسسات اإلقتصادية يف الببلد، كقد كجد 

كما أف سهولة اٟتصوؿ على األمواؿ يف شكل ريع للموارد، قد يقلل من - تأثَت ضار على جودة ا١تؤسسات احمللية 
 بالتايل فإف .2كمن خبلؿ ىذه القناة على النمو على ا١تدل الطويل- اٟتوافز لتنفيذ اإلصبلحات اإلقتصادية ا١تطلوبة 

نوعية ا١تؤسسات يف الدكؿ ذات الوفرة من ا١توارد الطبيعية تعترب مدخبل إسًتاتيجيا لتفسَت لعنة ا١توارد، كذلك لطبيعة 
يناقش  )اإلرتباط ا١تباشر بُت قدرة ا١تؤسسات على  إدارة ا١توارد كخاصة الناصبة على النحو الذم ٭تقق التنمية ا١تنشودة 

ىذا العنصر يف سياؽ معاٞتة اٟتكم الراشد لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف اإلقتصاديات الريعية عرب تصميم السياسات 
 .(اإلقتصادية  الكلية كالقطاعية ا١تبلئمة

 سنة "The Economica"مت إستخداـ مصطلح ا١ترض ا٢تولندم ألكؿ مرة يف اجمللة اإل٧تليزية : ا١ترض ا٢تولندم: أكال
أف كفرة  Corden, (1984)يوضح  يف ٤تاكلة لوصف ظاىرة تعرؼ بإسم ا١ترض ا٢تولندم أك متبلزمة ىولندا، ك1977

الذىب يف أسًتاليا ك٪تو رأس ا١تاؿ السويسرم ك٪تو الذىب يف إسبانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية يف القرف السادس عشر 

                                                           

  look at : Sachs J.D. &Warner A.M. , "Natural Resource Abundance and Economic Growth", National Bureau of 

Economic Research , Working paper 5398 , Cambridge , December ,1995 
1
-The World Bank, where is the   Wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, a publication of The 

World Bank, Washington, 2006, P: 49.  


 Ahmad, Ehtisham, and Raju Singh. 2003. ―Political Economy of Oil-Revenue Sharing in a Developing Country: 

Illustrations from Nigeria.‖ IMF Working Paper No. 03/16. Washington, D.C.: IMF. 
2
  - Mark Gallagher and Steve Rozner ,  Tools For Treating The Resource Curse , From Curse to Cures Practical 

Perspectives on Remedying the Resource Curse , DEVELOPING ALTERNATIVES, volume 11 issue 1 spring 2007,  

P: 28. 
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 كاٟتقيقة ىي أف البلداف غالبا ما ٘تيل إىل أف تشهد إ٩تفاضا شديدا يف ،ىي حاالت أك عناصر تشكل أمراض ىولندية
 أذىاف مواطنيها أف النهاية قد حانت كرم يفكتشاؼ قطاع معُت مإإنتاج قطاعات أخرل من إقتصاداهتا، كلما بدا أف 

،  كهتتم األدبيات اإلقتصادية ا١تتعلقة با١ترض ا٢تولندم، بتفسَت اآلثار السلبية اليت تًتتب على  1للفقر على أرضهم
قطاعات اإلقتصاد،  كالسيما القطاعات ا١تنتجة خاصة الصناعة، جراء  الزيادة يف كمية كأسعار ا١توارد الطبيعية،  ذلك أف 

طفرات ا١توارد تؤدم إىل زيادة الطلب على ٨تو يرفع األسعار كيضر بالقطاعات اليت تستخدـ تلك ا١توارد كمدخبلت 
للتصدير، كىو مايصف ٘تاما ا١تشهد اإلقتصادم ا٢تولندم عقب إكتشاؼ الغاز الطبيعي كالبًتكؿ يف ْتر الشماؿ،  حيث 

سيادة ظاىرة البلتصنيع، كبالتايل فإف تبلشي األثر ا٠تارجي الضركرم للنمو من خبلؿ   )تراجع القطاع اإلنتاجي الصناعي 
يف ىولندا كصاحب ذلك تزايد  (تراجع أداء إنتاج كصادرات ا١تنتجات الصناعية أدل إىل تراجع معدالت النمو احملققة

 ٦تا أدل إىل إ٩تفاض القدرة التنافسية للسلع ا١تنتجة معدالت البطالة كإرتفاع سعر الصرؼ اٟتقيقي للعملة ا٢تولندية
كينصرؼ ا١ترض ا٢تولندم أك ا١تتبلزمة ا٢تولندية إىل سيادة حالة من التوسع غَت ا١تتوقع ضمن قطاع معُت يتمتع .  ٤تليا

ٔتيزة تنافسية على ا١تستول الدكيل، ٦تا يؤدم إىل تراجع القطاعات األخرل لصاٌف ٪تو ىذا القطاع ْتيث تنتقل عوامل 
،  أم أف كل زيادة كبَتة Booming Secto القطاع ا١تزدىر أك ا١تنفجر  )اإلنتاج من القطاعات األخرل إىل ىذا القطاع 

كغَت متوقعة يف أسعار السلع غَت التجارية  كا٠تدمات تؤدم إىل نتائج سلبية على القطاعات اليت تنتج سلع ٕتارية أك 
فنظرية ا١ترض ا٢تولندم برزت كإطار .  2...منتجات الصناعة التحويلية كا١تنتجات الزراعية : قابلة للتبادؿ التجارم مثل

لدراسة العبلقة بُت ا١توارد الطبيعية كالنمو اإلقتصادم، حيث تدفع طفرة ا١توارد الطبيعية إىل حركة ا١توارد من القطاع 
التقليدم يف الدكلة إىل قطاعي ا١توارد الطبيعية ا٠تاـ كا٠تدمات الشيء الذم يعمل على تدىور القطاع اإلنتاجي اٟتقيقي 

 . للدكلة كالذم  يعتمد عليو يف ٖتقيق التنمية يف األجل الطويل (سيادة جهاز إنتاجي غَت مرف)
 أ٫تها، كىو ٪توذج إستعراضيف ىذا سياؽ ظهرت عدة ٪تاذج مفسرة لنظرية ا١ترض ا٢تولندم، كٯتكن فيما يلي         

Corden and Neary  1982  ( 1-3: انظر الشكل رقم)قتصاد حيث يفًتض ىذا النموذج  كجود ثبلث قطاعات يف اإل 
يشمل ٥تتلف القطاعات التصديرية اليت تتميز بإرتفاع أسعار منتوجاهتا يف السوؽ الدكلية  بشكل   ) القطاع ا١تزدىر :كىي

باإلضافة إىل قطاع السلع غَت ( يتضمن السلع التجارية لقطاعي الصناعة كالفبلحة) كالقطاع ا١تتأخر  (مفاجئ ككبَت
كبصورة مفصلة فقد  ... (تتحدد أسعارىا يف السوؽ احمللية، كيتضمن ا٠تدمات اٟتكومية، البناء  النقل  )التبادلية 

انصبت الدراسة على إثر اإلنفجار يف قطاع ا١تناجم بإعتبار القطاع ا١تنفجر اك ا١تزدىر على السلع التبادلية أك التجارية يف 

                                                           
1
- Bitrus Nakah Bature, The Dutch Disease And The Diversification Of An Economy: Some Case Studies, IOSR 

Journal Of Humanities And Social, Volume 15, Issue 5 ,Sep. - Oct. 2013, P: 07. http://www.iosrjournals.org/                  

     ( 14/02/2016). 
  رتفاع إك أرتفاع سعر الصرؼ اٟتقيقي للعملة احمللية إىل ٪تو عرض الصادرات ٔتا ٭تقق فائض يف ميزاف  ا١تدفوعات ٦تا ٮتلق  إ١تنجمية يف أم دكلة تؤدم اكتشاؼ  ا١توارد البيعية كإف  أقر أ

 : ، انظرمعدؿ التضخم احمللي
 -Gregory,R.G, Some implication of the growth mineral sector, Australian Journal of the Agricultural Economics, 

1976. 
2
 - Marc-Antoine Adam, la maladie hollandaise :une étude Empirique Appliquée à Des Payes En Développement 

Exportateurs de pètrole, université de Montréal, canada , 2003,P :8 

.  https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/214/a1.1g934.pdf?sequence=1 ( 14/02/2016). 

 

http://www.iosrjournals.org/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/214/a1.1g934.pdf?sequence=1
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/214/a1.1g934.pdf?sequence=1
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/214/a1.1g934.pdf?sequence=1
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كعوامل متحركة بُت القطاعات الثبلث  (رأس ا١تاؿ)القطاعات خارج قطاع ا١تناجم، كبإفًتاض كجود عوامل خاصة 
  .1 (العمل)

  لتفسَت ا١ترض ا٢تولندم Corden and Neary   1982٪توذج : 1-3: الشكل رقم

 
Source : W.M.Corden, Op-Cit, P: 361. 

 
أثر حركة ا١توارد،  أثر اإلنفاؽ :  أف ا١ترض ا٢تولندم  يؤدم إىل ٕتلي أثرين  ك٫تا  Neary  ك  Corden أقر اإلقتصاديُت 

 :  حيث 
 : كفق  ما يلي1D إىل 0D أثر اإلنفاؽ، يظهر اثر اإلنفاؽ من خبلؿ  إنتقاؿ منحٌت الطلب  من  - أ

        إف العوائد ا١تالية النإتة عن التوسع يف القطاع اإلنفجارم  ٮتلق فائض يف ميزاف ا١تدفوعات، ٦تا يؤدم إىل زيادة 
الدخل القومي ككذا الفردم، كبالتايل خلق طلب إضايف على السلع اإلستهبلكية كا٠تدمات، فينتقل منحٌت الطلب من 

ىذا ما يستدعي زيادة الطاقة اإلنتاجية، ٦تا  (  B النقطة) إىل حالة  أعلى من األكىل عند  A) النقطة  )حالة التوازف  
ككنتيجة لزيادة الطلب على . من القطاعات األخرل إىل القطاع االنفجارم (العمل )ينتج عنو إنتقاؿ عوامل اإلنتاج 

السلع اإلستهبلكية سَتتفع معدؿ صرؼ العملة احمللية مقارنة مع نظَتتو، ٦تا ٬تعل أسعار السلع ا١تستوردة منخفضة مقارنة 
بأسعار السلع احمللية، كينتج عن ذيك زيادة الواردات عن الصادرات، كينتقل إقتصاد الدكلة من إقتصاد يعتمد على 

 الصناعة  إىل إقتصاد  يعتمد على التجارة، كبالتايل عجز ا١تيزاف التجارم لتكوف احملصلة النهائية عجز ميزاف ا١تدفوعات؛
  : 2 أثر حركة عوامل اإلنتاج،  كيظهر ذلك من خبلؿ - ب

ٖتوؿ اليد العاملة من القطاع ا١تتأخر إىل القطاع ا١تزدىر نظرا إلرتفاع األجور كٖتسن ا٠تدمات اإلجتماعية   -
 كىذا ما يقود  إىل  ما يعرؼ بأثر البلتصنيع ا١تباشر؛

                                                           
1
 - W.M.Corden, Booming Sector And Dutch Disease Economics : servey and consolidation,  Oxford Economic 

Paper 3, 1984, P : 360. 
السياسات  : ، ا١تؤ٘تر األكؿ ٖتت عنواف2014  -1980دراسة قياسية للفترة : أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائرم زركاط فاطمة الزىراء ، بوركاحة عبد اٟتميد، -   2

اٞتزائر –  ، سطيف 1،  كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة سطيف اإلستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية كتأمين االحتياجات الدكلية
2015. 
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 ٖتوؿ اليد العاملة من القطاع ا١تتأخر إىل قطاع السلع غَت التبادلية، كيتجلي ذلك من خبلؿ توجو أغلب  -
، كىو ما يؤدم إىل زيادة الطلب على سلع القطاع غَت ...اإلستثمارات ٨تو مشاريع كبناء الطرؽ كا١تطارات

التباديل، كبالتايل ٖتوؿ اليد العاملة من القطاع الصناعي ٨تو القطاع غَت ا١تنتج، كمن مث تراجع الصناعة كىو ما 
 .يعرؼ بالًتاجع غَت ا١تباشر للتصنيع

أنو يؤدم يف   (الطاقة  )       عموما بينت أغلب الدراسات  اليت تناكلت التوسع يف القطاع ا١تصدر للموارد الطبيعية 
اٟتالة العامة إىل إرتفاع سعر الصرؼ اٟتقيقي للعملة احمللية، زيادة اإلنتاج يف قطاع السلع غَت القابلة للتبادؿ التجارم  
كتراجع العمالة كاإلنتاج يف قطاع السلع القابلة للتبادؿ التجارم من خبلؿ أثرم حركة ا١توارد كالنفقات، كباإلضافة إىل  

 S.Edwardsىذا التأثَت على اإلقتصاد اٟتقيق، فإف إلنتعاش القطاع ا١تصدر للموارد الطبيعية أثر نقدم يف ا١تدل القصَت

1985))  ،Wjinbergen(1986)  J.P.neary & S.Van،  M.Aok & S.Edwards (1982)  يتجسد يف زيادة الطلب
علة النقود، باإلضافة إىل توسع القاعدة النقدية كزيادة عرض النقود، لتكوف احملصلة النهائية إرتفاع األسعار احمللية 

 . 1كمعدالت التضخم، كبصورة عامة إرتفاع سعر الصرؼ اٟتقيقي يف ا١تدل القصر
        كما ظهرت مقاربة جد مهمة  لتفسَت العبلقة بُت ا١توارد الطبيعية كالنمو اإلقتصادم يف منتصف التسعينات يف 

سياؽ اإلقتصاد السياسي كبديل لنظرية ا١ترض ا٢تولندم بدعول عدـ كاقعية فركضها من جهة، كعدـ القدرة على تفسَت 
 Tornel ك  Laneلعنة ا١توارد بصورة كاملة، كمن بُت الدراسات ا١تنطوية ضمن لواء ىذه ا١تقاربة ٧تد دراسة الباحثُت 

ف كفرة ا١توارد الطبيعية كما ينجر عنها من ريع إقتصادم كبَت، يدفع كل من األفراد، ا١تؤسسات حيث يفسرا  1995
كاٟتكاـ إىل السعي للحصوؿ على نصيب أكرب من ىذا الريع، ٦تا يؤدم إىل إنتشار الرشوة كالفساد، كتراجع الدٯتقراطية 

كإنعداـ الكفاءة ا١تؤسسية إلدارة كإستغبلؿ ىذه ا١توارد الطبيعية على النحو الذم ٭تقق التنمية ا١تنشودة، كهبذا يكوف 
السبب اٞتوىرم للعنة ا١توارد ىو عدـ قدرة الدكلة على التعامل مع ىذه الطفرة، كفشلها يف إدارة كإستغبلؿ ىذه 

 .2الثركات
       بالتايل فا١ترض ا٢تولندم يصف ٥تتلف إعادة التوزيع القطاعي اليت يتولد عنها تشوه يف ىيكل اإلقتصاد لصاٌف 

قطاع كاحد، كيقًتف ذلك بغياب كفاءة التخصيص كسيادة الفساد ٦تا يعطل مسار إرساء التنمية ا١تنشودة كىو ما ينطبق 
 .  على حالة اإلقتصاديات الريعية

 2-3: انظر الشكل رقم )   volatileأك ا١تتطايرة prices fluctuationsا١تتقلبة   (ا١توارد النفطية )أسعار ا١توارد : ثانيا

قد تعقد من إدارة  (اإلٕتاه العاـ ألسعار النفط يف األسواؽ الدكلية، حيث يعترب أحد السلع األساسية األكثر  تقلبا
اإلقتصاد الكلي، ٦تا يؤدم إىل تفاقم الصراعات السياسية حوؿ تقاسم كإدارة إيرادات ا١تورد الذم يتفرد بأنو سلعة 

؛  كبالنظر إىل حالة عدـ اليقُت ا١تتعلقة 3جيوإسًتاتيجية ناضبة، ٦تا يؤدم إىل إرتفاع حالة عدـ اليقُت حوؿ حركة أسعاره

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادم، ٗتصص نقود، بنوؾ كمالية  كلية العلـو دراسة حالة االقتصاد الجزائرم: كفرة الموارد الطبيعية كالنمو االقتصادم  شكورم سيدم ٤تمد، - 1

 . 21 -18: ص- ص،  2011/2012 اٞتزائر، –االقتصادية ك العلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمساف 
دارية، العدد ا٠تامس عشر، جواف إ، ٣تلة أْتاث اقتصادية كدراسة حالة البتركؿ في الجزائر: الموارد الطبيعية الناضبة كأثرىا على النمو االقتصادم بن رمضاف أنيسة، بلمقدـ مصطفى، - 2

 . 300 – 299: ص - ، ص2014
3
- Omgba, L. D, Op-Cit, P : 5. 



 
 

 
240 

، أف  معظم البلداف الريعية إختارت مقاربة قائمة 2009ْتركة أسعار النفط فقد بُت  تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 
على كضع قسم كبَت من مكاسبها يف إستثمارات أجنبية كإحتياطيات خارجية كصناديق ضامنة لتحقيق اإلستقرار النفطي 

يف ظل التقلبات الشديدة ألسعار النفط يف األسواؽ الدكلية كتسديد الديوف، باإلضافة إىل تشغيل إستثمارات ٤تلية 
، كىو ٖتوؿ شامل عن ا١تقاربة اليت ...ضخمة يف ٣تاؿ ٣تاؿ العقار، النفط، النقل االتصاالت كا٠تدمات اإلجتماعية 

كانت سائدة يف ا١تاضي كاليت تركز على اإلستَتاد كاإلستهبلؾ، كىو ما يطرح تساؤكالت كربل حوؿ مدل سبلمة ىذه 
التوجو يف ظل األكضاع اليت يشهدىا اإلقتصاد العا١تي، كمدل اإلستجابة لضوابط اإلستدامة يف إرساء  بنية إقتصادية قوية  

 .كدحر ٝتة الضعف
  2016 - 1861اإلٕتاه العاـ ألسعار النفط ا٠تاـ  :2-3:الشكل رقم

 
Source : Statistical Review of World Energy, England, British Petroleum, 2017,  P : 20. 

 

        من خبلؿ تتبع اإلٕتاه العاـ ألسعار النفط ا٠تاـ يف السوؽ الٌدكلية، يتضح أف ىذه السلعة شديدة التقلب كوهنا 
ال ٘تثل سلعة ٕتارية فحسب، إ٪تا ىي سلعة إسًتاتيجية، كذات ٝتات شديدة اٟتساسية جملموعة كاسعة من ا١تتغَتات 

اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية كاألمنية كالثقافية كالبيئة، كىو ما ٬تعل النمو ا١تتولد عنها على مستول اإلقتصاديات 
كٯتكن إستعراض أىم . الريعية متذبذب تبعا لتأثَت العوامل ا١تتحكمة كمرتبط بصورة مباشرة ْتركة النمو اإلقتصادم العا١تي

 : ا١تغَتات ا١تتحكمة يف حركة أسعار النفط  الدكيل من خبلؿ  عرض الشكل ا١توايل
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العوامل ا١تؤثرة على تقلب أسعار النفط الدكيل: 3-3:الشكل رقم

 
Source : Lingyu Yan, Analysis of the International Oil Price Fluctuations and Its Influencing Factors, American 

Journal of Industrial and Business Management, 2012,  P :41. 

 

على الرغم من اٞتدؿ الكبَت الذم ٭تيط ٔتحددات أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية، إال أف الكتابات اإلقتصادية         
األسعار يف إقتصاديات ا١توارد الناضبة : حوؿ ٚتلة من ا١تقارابات يتجسد أ٫تها يف ثبلث مقاربات أساسية، كىي تلتف

 القابلة ا١توارد نظرية يستخدموف الذين احملللُت إطار العرض كالطلب،  كا١تقاربة  غَت النظامية أك النهج غَت الرٝتي؛ فمعظم
 ,Krautkraemer )تصاعديا إٕتاىا تظهر أف ٬تب النفط أسعار يقركف بأف النفط سوؽ لفهم كأساس لئلستنفاد

 العرض كاضح بشكل ٖتدد ال النفط أسعار لسلوؾ ىيكلية غَت ٪تاذج إشتقاؽ إىل الكتابات ىذه رؤل أدت كقد(. 1998
 :ا١تثاؿ سبيل على انظر )عليها ا١تؤثرة األخرل كالعوامل النفط على كالطلب

Pindyck, 1999; Dufour et al, 2006 .)
 تربط اليت السلوكية ا١تعادالت بإستخداـ النفط لسوؽ ٪توذج كضع يتم كالطلب، العرض إطار يف  ذلك من النقيض كعلى

. كاإلحتياطيات النفط كأسعار اإلٚتايل احمللي الناتج ٪تو كخاصة ا١تختلفة، حملدداتو النفط على كالطلب العرض بُت
 الطلب على تؤثر اليت العرضية كالعوامل كاٞتيوسياسية اإلقتصادية العوامل لتحديد عادة الرٝتي غَت النهج كيستخدـ
 دكر (...يرناإعصار إعصار ىاريف، إ ) كالكػوارث الطبيعيػة ،مات النفطية كالعوامل اٞتيوبوليتيكيةز تلعب األإذكالعرض، 

    .أساسي يف التأثَت على أسعار النفط
 تآكل إىل الرأم ىذا أتباع كيشَت جديد، مسار على النفط أسعار جعلت ىيكلية ٖتوالت النفط         شهدت سوؽ

 الصُت )جديدين على الساحة الدكلية كبَتين مستهلكُت كظهور بأكملها، النفط إمدادات سلسلة يف اإلحتياطية القدرة
 للعراؽ األمريكي الغزك بعد األكسط الشرؽ يف اٞتديد اٞتيوسياسي اليقُت كعدـ ،(أقل بدرجة كا٢تند رئيسي، بشكل
 حيث من مؤخرا النفط أسعار سلوؾ آخركف كيفسر. للنفط ا١تنتجة الدكؿ من العديد يف النفطية القومية ظهور كعودة

 النفط إنتاج ٭تفز النفط أسعار إرتفاع فإف ا٠تاـ، ا١تواد ٚتيع غرار األساسية، فعلى السلع ألسعار (cyclicality)الدكرية 
                                                           

 See :  Pindyck, R, The long-run evolution of energy prices, The Energy Journal, 1999. 

 Dufour, J.M, Bernard, J.T, Khalaf, L. , Kichian. M, Structural change and the dynamics of energy prices: 

Identification-robust test for time-varying parameters, Université de Montréal CIRANO and CIREQ Discussion 

Paper, 2006. 
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 كزيادة الطلب ٖتفيز إىل بدكره يؤدم ٦تا النفط أسعار إ٩تفاض إىل يؤدم أف ذلك شأف كمن. عليو الطلب ٪تو من كيبطئ
 ألسعار ا١تستقبلي التطور حوؿ متباينة سيناريوىات بوضوح النفط سوؽ حوؿ ا١تختلفة اآلراءكتعکس ىذه . النفط أسعار
 منهما كل تقدـ متناقضتاف، مقاربتاف توجد الطويل، حيث ا١تدل على األسعار إٕتاه مقاربات ٘تييز كٯتكن. 1النفط

 النظرم بالتوجو أساسا فًتتبط: األكىل الطويل، أما ا١تقاربة ا١تدل على اٟتقيقية األسعار تطور إٕتاه متضاربة، حوؿ حججا
 إٕتاىا كتفًتض السكانية، كالزيادة الطبيعية ٤تدكدية ا١توارد حوؿ الكبلسيكية ا١تدرسة أطركحات خبلؿ من التقليدم،
 األسعار إٕتاه حوؿ 'كبريبيش سينغر' بأعماؿ - البداية يف -إرتبطت الثانية لؤلسعار؛ يف حُت أف  ا١تقاربة تصاعديا
 بغض التجريبية، ا١تبلحظات على عموما ا١تقاربة ىذه كتعتمد البعيد، ا١تدل على اإل٩تفاض إىل للسلع األكلية اٟتقيقية

 .2األكىل با١تقاربة مقارنة الطاقة كفرة حوؿ متفائلة بنظرة تتمتع ، كما'كبريبيش سينغر' أفكار مع اإلتفاؽ التاـ عن النظر
ٖتت كطأ حزمة مػن  2008عموما فقد تػأثر سػعر الػنفط يف السػوؽ العا١تيػة بدايػة مػن السػبعينات إىل غايػة         

طلق عليها تسمية أزمػة تصػحيح األسعار البًتكليػة كتقيػيم أ  1973ف األزمة النفطية عاـ أالصػدمات النفطيػة، حيث 
الربميػل بقيمتػو اٟتقيقيػة الػيت كانػت متدنية إىل مستويات قياسية، حيث قررت منظمة اكبك زيػادة أسعارالبػًتكؿ مػن 

 دكالرللربميل، أم رفع األسعار النفطية بنسبة 12 إىل 1973 دكالر للربميػل الواحػد يف أكتوبر 3لتقفػز مػن  جانػب كاحػد
ثػر اٟتػرب إكذلك   1979فقد شهدت إرتفاعا يف األسعار كبشػكل مفػاجئ سػنة  :1979 سنةما األزمػة النفطيػة أ  400

أزمة  نفجارإقليلة ٦تا أدل إىل   دكالرللربميل خبلؿ أشهر32 دكالر إىل 13من  (ا٠تليج األكىل حرب)اإليرانيػة – العراقيػة 
  ا٩تفضإ 1986 لسنة األسبوع األخَت من الشهر األكؿ حيث شهد  1986 لسنةاألزمة النفطية ، كأعقب ذلك بًتكلية ثانية
اإل٩تفاض إىل يف النفط  كإستمرت أسعار دكالر للربميل ٩17,70تفض سعر ْتر الشماؿ إىل إسعر النفط، إذ شديدا يف 

 مل تكن أقل حدة من سابقاهتا، إذ حدث 1998ف األزمة النفطية لسنة أ دكالر للربميل، كما 13أقل من  ف كصلت إىل أ
 دكالرللربميل يف ديسمرب 10ختبلؿ كبَت بُت العرض كالطلب أدل إىل  تدىور األسعار  إىل أدىن مستول ٢تا ٔتا يقل عن إ

 بالواليات 2001 سبتمرب 11 إ٩تفاضا بسبب أحداث 2001 النفط خبلؿ سنة أسعارشهدت كقد ، من نفس السنة
 على 2003، لتستمر يف تسجيل إرتفاعها  خبلؿ سنة 2002تعاش  بداية من سنة تهنا عادت لئلأال إا١تتحدة األمريكية، 

فقد ٘تيزت بإرتفاع متواصػل ألسعار الػنفط ١تعظػم  2004كبالنسبة لؤلزمة النفطيػة عػاـ ضطرابات فنزكيبل إك ثر حرب العراؽإ
كصل ا١تعدؿ السنوم لسعر سلة  اإلٝتية للنفط من قبل، إذ السػنة ككصػو٢تا إىل مسػتويات قياسػية مل تشػهدىا األسعار

1987كىوأعلى معدؿ سنوم لسلة أكبػك منػذ بػدء العمل بنظاـ السلة يف عاـ  )برميل / دكالر 36أكبك إىل 
ستمر إك 3

 بسبب تسارع ٚتلة من األحداث على مستول الساحة الدكلية كبلغ سعر النفط حدكد 2006اإلرتفاع إىل غاية سنة 
دت إىل تراجع األسعار بداية من أف األزمة ا١تالية العا١تية أال إ دكالر للربميل، 150 ْتوايل 2008قياسية خبلؿ سنة 

                                                           
1
 - Bassam Fattouh,

 
The Drivers of Oil Prices: The Usefulness and Limitations of NonStructural model, the 

Demand–Supply Framework and Informal Approaches, Oxford Institute for Energy Studies , March 2007
, P:02.  

2 -Radetzki, M.Matières Premières: Historique Et Perspectives. Séminaire de Haut  Niveau sur « Les Ressources 

Naturelles, Finances et Développement: Faire Face aux Anciens et  Nouveaux Défis ». Organisé par la Banque 

d‘Algérie et le FMI. Alger, (4 – 5/ 11/ 2010). 
- Clarke, D, The Battle For Barrels. Great Britain: Profile Books Ltd, 2007. 

، البلد 2012  02 العدد ، الجزائرية المؤسسات أداء دراسة تحليلية كقياسية، مجلة: تغيرات سعر النفط كاالستقرار النقدم في الجزائر ٤تمد بن بوزياف عبد اٟتميد ٠تدٯتي، -  3
  .189  -188:ص- ص
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،  كما شهدت سنة 2008 دكالر للربميل يف شهر ديسمرب 40,12دكالر  للربميل  ك 80ليصل إىل حوايل  2008كتوبر أ
 ) إٕتاىا عاما تنازليا يف أسعار النفط جراء تكاثف ٣تموعة كاسعة من العوامل لعل أ٫تها التطورات اٞتيوسياسية  2014

كتصاعد ا١تشهد اإلقتصادم العا١تي على إثر حالة اإلنكماش كالتعايف ا٠تجوؿ يف معدالت   (...الربيع العريب، ركسيا 
، ا١تضاربات، فضبل عن حالة عدـ 2008النمو اإلقتصادم الذم ال يزاؿ يعاين آثار األزمة ا١تالية كاإلقتصادية العا١تية 

كالسياسة النفطية  (...سوريا، العراؽ، ليبيا )اإلستقرار األمٍت كتزايد موجة النزاعات العسكرية، كاٟتركب األىلية 
 .األمريكية

     بعد إستعراض أىم ا١تداخل ا١تتعلقة بتفسَت لعنة ا١توارد،  ٯتكن اإلشارة إىل أف ا١تؤلفات ا١تتعلقة بلعنة ا١توارد كاليت    
 : 1قادهتا أْتاث اإلقتصاد القياسي حوؿ أثر الغٌت با١توارد يف التنمية اإلقتصادية، قد توصلت إىل إستنتاجات، أ٫تها 

إف الدكؿ الغنية با١توارد تنمو ببطء أكثر من نظَتهتا الفقَتة با١توارد، كالتفسَت يف ذلك أف الغٌت با١توارد يرتبط  - أ
با١تصاعب اإلقتصادية اليت تعرؼ بآثار ا١ترض ا٢تولندم اليت تردع النمو، كييعاب على ىذا التفسَت أك النظرية العجز عن 

شرح ٨تاج بعض اٟتكومات يف التعويض عن ا١تصاعب اإلقتصادية، فيما تعجز أخرل؛  فيما تذىب دراسات حديثة 
تنصب على نظرية لعنة ا١توارد إىل أف اإلختبلفات يف إدارة اٟتكم  تشرح ٟتد بعيد كيف ٘تكنت بعض الدكؿ الغنية 

با١توارد من النمو بينما فشلت أخرل بذلك، كقد عمدت ىذه الدراسة إىل ٖتليل العبلقة بُت اٟتكم اٞتيد  أك الراشد 
 كتصميم السياسات اإلقتصادية يف الدكؿ الريعية إلرساء التنمية ا١تستدامة؛

  الدكؿ الغنية با١توارد أكثر عرضة  للنزاعات كاٟتركب األىلية؛ - ب
مسار النمو يف اإلقتصاديات ا١تعتمدة على ا١توارد كخاصة تلك الريعية  يتحدد عرب تداخل ٦تتغَتات إقتصادية مرتبطة  - ت

عدـ القدرة : مثل )بنظرية ا١ترض ا٢تولندم كتطاير أسعار ا١توارد األساسية كعدـ فعالية السياسات اإلقتصادية ا١تصممة 
باإلضافة إىل ضعف اإلستثمار يف  (عى ٕتاكز دكرية السياسة ا١تالية كإستعاب الصدمات اليت تيعرض ٢تا اإلقتصاد الريعي

ا١تعرفة نظرا ١تا يفرضو ىيكل اإلقتصاد كإنعزاؿ أثر التعليم كأحد ا١تتغَتات اإلسًتاتيجية يف دالة ىدؼ التنمية، ضمن 
 . كمتغَتات سياسية كمؤسسية متعلقة بطبيعة النظاـ السياسي يف اإلقتصاديات الريعية. القطاع النفطي عن باقي القطاعات

 المحاكر األساسية : اإلقتصاديات الريعية كنموذج التنمية المستدامة- 3

       ٯتكن من خبلؿ التطرؽ ٢تذا العنصر طرح ٥تتلف القضايا العالقة كاليت البد من طرحها على طاكلة النقاش إذا ما 
أرادت الدكؿ الريعية أف تقف فعبل على حافة التحوؿ إلرساء التنمية ا١تستدامة، من خبلؿ رسم سيناريوىات ا١تخاطر 

 . كا١تكاسب ا١تمكن ٖتقيقها يف سياؽ مواطن التناغم كالتنافر بُت طبيعة اإلقتصاديات الريعية كفلسفة اإلستدامة
 
 
 

                                                           
، الطبعة  تقرير عن التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا، إدارة  حكم أفضل ألجل التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا، تعزيز التضامنية كالمساءلة  البنك الدكيل، - 1

  .(بتصرؼ الباحثة  ) . 300 – 299: ص-  ص ، 2004 لبناف، –األكىل، دار الساقي ، بَتكت 
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 تموقع قطاع الطاقة ضمن خارطة  إرساء التنمية المستدامة  : اإلقتصاديات الريعية -3-1
        النفط مورد ىاـ جدا يف التنمية اإلقتصادية للشعوب، إذ يعترب األكثر إستخداما يف الصناعات كمتطلبات اٟتياة 

اليومية، كبالنسبة لكثَت من الدكؿ ا١تنتجة للنفط، حيث ٯتثل ا١تصدر األساسي للدخل كبعث التنمية اإلقتصادية 
ا١توارد )فا١توارد الطبيعية . 1كاإلجتماعية، لتصبح ىذه ا١تتطلبات مرىونة ٔتعدؿ نضوب ىذا ا١تورد ا١تتناقص عرب الزمن

اليت  تتمتع هبا اإلقتصاديات الريعية، ٘تثل عوائدىا مصدرا مهما لتمويل التنمية خاصة بإفًتاض أنو من ا١تمكن  (الطاقوية
إىل أشكاؿ أخرل من الثركة، كذلك باإلعتماد على -   ليكن النفط على سبيل ا١تثاؿ–ٖتويل شكل كاحد من الثركة 

اإلدارة ا١تثلى ٢تذه ا١توارد، كتوجيو عوائدىا إىل إستثمارات إستخبلفية، من خبلؿ إعتماد كإدارة سياسة إقتصادية مبلئمة 
 ، ذلك أف الثركة النفطية  2كىيكل للحوكمة داعم للتحوؿ ٨تو اإلنتقاؿ من الثركة الناضبة إىل إستدامة كتنوع مصادر الثركة

كٯتكن فيما .  تبعا ١تا تناقشو الدراسة3تعطي صورة مضللة عن األكضاع اإلقتصادية، ألهنا ٗتفي مواطن الضعف البنوم
يلي معاٞتة األ٫تية النسبية للنفط على مستول اإلقتصاديات الريعية بصورة خاصة دكف أف ينفي ذلك ٕتلى ىذه األ٫تية  

، كىو على مستول اإلقتصاد الدكيل، حيث تتجسد عبلقة إرتياط بُت ا١توارد الطاقوية ك٣تاالت إرساء التننمية ا١تستدامة
ما أيشَت لو صراحة ضمن أجندة القرف الواحد كالعشرين كضمن ٥تتلف إتفاقيات كمعاىدات ا١ترتبطة بالتنمية ا١تستدامة 

 : كما ٯتكن توضيحة من خبلؿ الشكل ا١توايل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 -Sabry A.ABDEL  Sabour , Sustainable Development, Research Advances, Nava Science Publishers, New York   

2007, P: 236.  
2
 - The World Bank, where is the   Wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century , Op- Cit  P: 7.بتصرؼ ) 
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  تقرير بناء لبقدرات يف نظم الطاقة ا١تستدامة، اٞتزء االكؿ، اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب اسيا:   انظر. 
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:الطاقة كالمياه  

 توفَت إمكانات ضخ كتوزيع ا١تياه. 
  إمكانات توفَت مياه شرب آمنة من

 .خبلؿ ٖتلية ا١تياه كمعاٞتتها
 تلويث مصادر ا١تياه كٖتمضها. 
 التأثَتات البيئية حملطات  ا١تائية للكهرباء .
 

 :الطاقة كالصحة
  إمكانات لتحسُت كسائل الرعاية

. الصحية
  التأثَتات السلبية باستخداـ الوقود

 .التقليدم على الصحة كتلوث ا٢تواء
  التأثَتات السلبية علىلصحةكالبيئة بسبب

 .النفايات النإتة عن الطاقة الذرية
 

 :اإلمداد بالطاقة كاستخدامها
  العمل على تلبية احتياجات

. الفقراء
  تغيَت أ٪تاط االستخداـ غَت

 .ا١تستدامة
  كبَتة اؿاٟتد من التأثَتات البيئية

 .للقطاع

:الطاقة كالتنوع البيولوجي  

 إنتاج الطاقة اٟتيوية إلحياءاألرض اٞترداء .
  تأثَتات ٤تطات القول ا١تائية على األحياء

 .كالنظم البيئية

 :الطاقة كالزراعة
  زيادة اإلنتاجية من خبلؿ مصادر الطاقة

. اٟتديثة
 الطاقة اٟتيوية كمصدر جديد للوقود. 
 زراعيالطاقة ١تشركعات التصنيع اؿ. 
  األثر البيئي إلزالة الغابات
 

 

  
  

 إرتباط الطاقة ٔتجاالت التنمية ا١تستدامة  : 4-3:الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ، متاح على الرابط لطاقة ألغراض التنمية ا١تستدامة يف ا١تنطقة العربية، برنامج األمم ا١تتحدة للبيئةا: ا١تصدر
 www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapeters.doc   (12/02/2016).   

 
        كا١توارد الطاقوية تكتسي أ٫تية خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية بالنظر إىل ٣تموع الوظائف ا١تقًتنة 

الوظيفة الطاقوية بإعتبار الطاقات التقليدية بصورة خاصة تشكل الوزف النسيب األعلى  )بإستخداـ كإستغبلؿ ىذه ا١توارد 
لئلمداد الطاقوم العا١تي، الوظيفاإلنتاجية كالتصنيعية إذ يعترب النفط مورد إسًتاتيجي ضمن ٥تتلف القطاعات اإلقتصادية 

، بل إف لقطاع الطاقة عبلقة عضوية بباقي القطاعات اإلقتصادية ضمن اإلقتصاديات ..بإعتباره مادة أكلية، ككسيطة
 –الريعية من خبلؿ كظيفتو التمويلية، فضبل عن ظيفتو يف ٣تاؿ التشغيل كالعمالة إلستيعاب معدالت البطالة ا١ترتفعة 

على الرغم من ٤تدكدية قدرة االستعاب بإعتبار أف الصناعة النفطية كثيفة رأس ا١تاؿ ػ كما أهنا عادة ما تستقطب فئة 

 

http://www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapeters.doc
http://www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapeters.doc
http://www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapeters.doc
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كما ٕتدر اإلشارة إىل الوظيفة التجارية يشكل نسبة ىامة من حركة - خاصة ذات تكوين عايل من الرأس ا١تاؿ البشرم
ا١تبادالت التجارية على مستول السوؽ احمللي كعلى مستول السوؽ الدكيل، كما يؤثر على حركة ا١تبادالت األخرل 

كتتعمق ىذه األ٫تية خبلؿ الفًتة  (...للسلع األساسية كباقي السلع التجارية، كالوظيفة السياسية بإعتباره مورد إسًتاتيجي
ا١تستقبلية ا١تقًتنة بإرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة خاصة يف سياؽ التحوؿ ٨تو ا١تزيج الطاقوم األمثل بإدماج الطاقات 

 اإلقتصادم كاألبعاد –ا١تتجددة كتنويع اإلقتصاديات الريعية، كما ينجم عن ذلك من ٖتوؿ ضمن ا١تشهد السياسي 
اإلجتماعية كالبيئية كالثقافية، كاليت قد تضع ىذه اإلقتصادية على حافة األزمة كاإلهنيار، أك التحوؿ ا٢تيكلي ضمن مرحلة 

 .إنتقالية بطيئة كغَت مستقرة
   حتمية اإلختيار بين حماية البيئة كالتنمية  -3-2

        اإلقتصاديات الريعية تعتمد على ا١توارد الطبيعية، كال سيما الناضبة منها لتحقيق األىداؼ اإلقتصادية الكلية 
 كزيادة الطبيعية للموارد ا١تستمر النضوب حساب ا١تعيشة لؤلفراد على مستول كاإلجتماعية، كبالتايل فهي تعمل على رفع

أسلوب ك ٪تط للتنمية تسهر على إحًتاـ  "  كىو ما ٯتثل تناقضا صارخا مع فلسفة ٪توذج التنمية ا١تستدامة .األثر البيئي
اليت  ترفع ٖتديا رئيسيا  من خبلؿ 1"  البيئة من خبلؿ اإلستغبلؿ العقبلين للموارد الطبيعية كإدارهتا على ا١تدل الطويل

كىو ما أكده ما . 2ا١تتنامي البيئي كالتدىور ا١توارد إستخداـ يف اإلفراط عن كاإلقتصادية التنمية اإلجتماعية سعيها لفصل
كرد يف أطلس البنك الدكيل، فيما ٮتص التحوؿ من فلسفة  التنمية يف مواجهو البيئة يف إطار ٪تاذج التنمية التقليدية إىل 

 .3فلسفة إطارىا العاـ ىو اٟتفاظ على البيئة  كضركرة للتنمية ا١تستدامة
 يرتبط إستخدامها بصورة –اإلقتصاديات النفطية -         إف طبيعة ا١توارد اليت تعتمد عليها اإلقتصاديات الريعية 

 .مباشرة باإلختبلؿ البيئي الذم ٬تمع بُت متبلزمة  إستنزاؼ ا١توارد، كالتلوث البيئي
        فإستنزاؼ ا١توارد الطبيعة يعترب من مظاىر اإلختبلؿ البيئي، كىو يرتبط ٔتجموعتُت رئيستُت من العوامل يتمثبلف 

يف اإلنفجار الٌسكاين الذم يولد ضغطا متزايدا على ٥تزكف ا١توارد الطبيعية؛ كمتطلبات التنمية اليت تؤدم إىل نفاذ أك 
 .4تناقص ٥تزكف ا١توارد الطبيعية، كبالتايل إحداث تأثَتات سلبية على مكونات النظاـ االيكولوجي

        أما اإلنفجار أك التزايد السكاين كعبلقتو بإستنزاؼ ا١توارد فهو يتجاكز حدكد إشكالية عبلقة ا١توارد الطبيعية 
أقر مالتيس باف ندرة ا١توارد الطبيعية تشكل قيدا  )كمؤيدكه  MALTHUS' مالتيس'ٔتعدالت ٪تو السكاف كفق ما يقره 

بل إف األمر أكثر خطورة، خاصة كأف ا١توارد الطبيعة اليت تعتمد عليها اإلقتصاديات الريعية   (5على النمو اإلقتصادم
تقًتف بصفة النضوب، كعدـ التجدد يف ظل إرتفاع السكاف الذم سوؼ يستمر يف خلق ضغط ذك منحى تصاعدم 

 ظاىرة –على طلب ا١توارد الناضبة، بل إف  تغَت أساليب العيش يف عصر العو١تة كزيادة حركة ا٢تجرة الداخلية ٨تو ا١تدف 
                                                           
1
- B. C. Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable: de l'entreprise citoyenne aux 

collectivités durables,  Demos, Paris, 2006, P. 12. 
 17(  UNIP)    ا١تتحدة للبيئة األمم، برنامج جل التنمية المستدامةأ من األىداؼ نهج متكامل لوضع ، 2015 بأجندة ا١تتحدة للبيئة ا١تعنية األمم يف برنامج اإلسًتاتيجيةاجملموعة -  2

 .(بتصرؼ الباحثة  ) .2013سبتمرب 
3
 - Michael P.Todaro,Economic Development, Addison Wesley Longman ,7th edition, London 2000, P : 216 

 .291: ص ،2002مصر، -  دكف طبعة، دار االمُت للنشر كالتوزيع، القاىرة ،محاية البيئة ،قتصاد إ، عبد البديعمد مح-  4
5
 - PHILLIPE BONTEMS, GILLES ROTILLON, économie de l’environnement, La découverte et Syros,  coll. 

Repères, n° 252, paris,1998, P  :97. 
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سوؼ تؤدم إىل سيادة أ٪تاط لئلنتاج كاإلستهبلؾ تتميز بالتبذير كاإلستغبلؿ ا١تفرط، كمن جهة أخرل، فإف - التمدف
طبيعة ا١توارد اليت تعتمد عليها  اإلقتصاديات الريعية  ٗتضع  فيما ٮتص إستغبل٢تا، إىل جانب العوامل الداخلية إىل عوامل 
خارجية، ٦تا ٬تعل ٖتوؿ اإلقتصاديات الريعية إىل ٪توذج اإلستدامة نسيب التحقق بالنظر إىل ا٠تصائص اليت تتميز هبا ىذه 

أما التحدم األكثر خطورة بالنسبة لئلقتصاديات الريعية السائرة يف طريق التحوؿ ٨تو تبٍت ٪توذج التنمية . اإلقتصاديات
ا١تستدامة ىو عدـ توازف طريف ا١تعادلة ا١تتعلقة بإستغبلؿ ا١توارد كاإلستثمار اإلستخبليف للعوائد، كمدل إمكانية توفر 

فلسفة البيئية من أجل التنمية يف إختيار البديل األفضل كتقليص  خاصية اإلحبلؿ ك٧تاح ٪توذج التنمية القائم على
 . التكاليف اليت ستتحملها اإلنسانية  عرب الزمن

       باإلستناد على موضوع الدراسة اليت مت تناك٢تا فإف الًتكيز على البعد البيئي ضمن عملية التنمية يستدعي إستقصاء 
كتشخيص عبلقة اٟتفاظ على البيئة كبعد إسًتاتيجي لنموذج التنمية ا١تستدامة باألىداؼ الكلية الكبلسيكية للسياسة 

 .بعث  سياسة  كاضحة للبيئة ضمن احملتول الكلي للسياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية ألم بلدأم . اإلقتصادية
        منذ قمة األرض يف ريو، كانت حقيقة اإلرتباط بُت اإلقتصاد الكلي كالبيئة غَت مكتشفة إىل حد كبَت كلكن 

إرتباط بُت اإلقتصاد الكلي كالبيئة إرتباطا ال ينفصم، كبالتايل - كدكف شك- العديد  من  األْتاث ا١تنجزة بينت اف ىناؾ
 أف إىل الدراسات تشَت و.ال مكاف للمفهـو القدًن الذم يعترب البيئة  كعائق للتنمية، بل  البيئة شريك يف النمو كالتنمية

 فرص من كيزيد النمو آفاؽ يعزز فاإلستقرار. البيئة على للحفاظ ضركرم كشرط األدىن اٟتد ىو الكلي اإلقتصاد إستقرار
 أم تيقوضي  سوؼ ذلك، على كعبلكة. البيئة على للحفاظ تعمل الصحيحة السعرية اٟتوافز أف كيضمن كالدخل، العمل

 اإلقتصاد سياسة إصبلحات أف كمن ا١تسلم بو. الكلي اإلقتصاد إستقرار عدـ خبلؿ من البيئة على للحفاظ إسًتاتيجية
كبالتايل البد . سليمة بيئية سياسات إىل تفتقر ىذا يكوف عندما ٭تدث اليت الوحيدة ا١ترة كلكن بالبيئة، تضر قد الكلي

 مكاهنا يف سليمة بيئية أف تتبلـز مع سياسات شريطة الكلي، اإلقتصاد لسياسة البلزمة اإلصبلحات عن التخلي عدـ من
  1 .الصحيح

        فمعاٞتة ا١تشكبلت البيئية على ا١تستول الكلي هتدؼ إىل الوصوؿ إىل مستويات أعلى من الرفاه اإلجتماعي 
كينصب إقتصاد . ا١تستداـ الذم يأخذ بعُت اإلعتبار احملافظة على نوعية البيئية عند مستول مؤشرات كلية جيدة لئلقتصاد

البيئة الكلي على التقوًن ا١تادم كالنقدم لؤلضرار البيئية  ككذلك تقوًن التحسن البيئي الناتج عن السياسة البيئية يف 
نشاط القطاعُت العاـ كا٠تاص، كٖتديد العبلقة القائمة بُت  البيئة كاألىداؼ اإلقتصادية الكلية، كتلك القائمة بُت 

 .2- تعاًف ال حقا - السياسات اإلقتصادية كالسياسات البيئية 

                                                           
1
 - Macroeconomics and Sustainable Development, Address by Alassane D. Ouattara Deputy Managing Director of 

the International Monetary Fund at the World Bank‘s Fifth Annual Conference on Environmentally and Socially 

Sustainable Development ,Washington, D.C., October 7, 1997.  

https://www.imf.org/external/np/speeches/1997/100797.htm (30/02/2016). 
 .21: ، مرجع سابق، صإبراىيم ا١تهندم، عيسى ٚتعة إبراىيمد عبد الرٛتن ا٢تييت، حسن انوز- 2

https://www.imf.org/external/np/speeches/1997/100797.htm


 
 

 
248 

 بإعتبار النمو يف سياؽ ا١تناقشة يف ىذا ا١تقاـ سيتم التطرؽ إىل دراسة العبلقة بُت ٛتاية البيئة بالنمو اإلقتصادم 
فدراسة العبلقة بُت النمو  اإلقتصادم أحد ا١تؤشرات الكلية اليت تتضمن باقي ا١تؤشرات كيلخصها، كبصفة عامة

ىذا  ال ٯتنع من طرح أىم ما جادت بو الكتابات اإلقتصادية  اإلقتصادم كٛتاية البيئة ليس بالسهولة ٔتا كاف، إال أف
 :حيث ٯتكن تصنيف ىذه العبلقة  من خبلؿ ربطها بنظريات التنمية ا١تستدامة على النحو التايل

عليو، كىو  ىو ما على القادمة األجياؿ إىل كنقلو الطبيعي ا١تاؿ رأس على اٟتفاظ إىل يدعو         اإلٕتاه األكؿ الذم
الثاين، فيعكس مضموف النظرية  اإلٕتاه اإلٕتاه الذم يعكس النظرية القوية لئلستدامة أك ما يعرؼ باإلستدامة البيئية؛ أما

الضعيفة لئلستدامة، أك اإلستدامة اإلقتصادية،  كالذم يسلم بإمكانية اإلحبلؿ بُت مكونات رأس ا١تاؿ ا١تادم كالبشرم 
على  قادرة ستظل كاألرض الطبيعية، ا١توارد من بديلة جديدة موارد ٓتلق كفيل كالطبيعي، فمثبل التطور التكنولوجي

األكلػػويػػات  بػيػن الػتػوفػيػق عػلػى قػائػم تػػوازنػػا نشأ إٕتاه أكثر اإلٕتاىُت ىػذيػن  كبػيػن.ا١تلوثة كاإلنبعاثات ا١تخلفات إستيعاب
 ا١تستدٯتة الذم يعترب التنمية اإلٕتاه ٢تذا األبرز  السند«ا١تشًتؾ مستقبلنا »تقرير مثل كقد. البيئية كاإلنشغاالت التنموية

 بذلك كىػو القادمة، األجػيػاؿ قػدرة على حساب ذلػك يكوف أف دكف مػن حاجاهتا إشػبػاع على اٟتالية األجػيػاؿ قػدرة
 عنو عجزت ما التجاكب لقي من ذلك بسبب كرٔتا البيئة، كٛتاية بُت النمو العبلقة لطبيعة كمطاطا فضفاضا إطارا يضع
Meadows) ميدكز تقارير


ك كاليت أشارت إىل أف ىناؾ عددا من ا١توارد غَت قابلة للتجدد، كأف حوؿ حدكد النم (

مستويات اإلستهبلؾ القائمة تعٍت أف اإلحتياطات ا١تعركفة سوؼ تنفذ يف ا١تستقبل غَت البعيد، ككشفت الدراسة  عن أف 
التنمية اإلقتصادية يف الدكؿ النامية كالنمو اإلقتصادم يف الدكؿ ا١تتقدمة يتحققاف على حساب البيئة  ٦تا أدل إىل نتيجة 

 'أرمسًتكنغ'كيعترب . 1حتمية كىي تفاقم مشكلة إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية كمشكلة التلوث كغَتىا من ا١تشكبلت البيئية
(Armstrong) ساكس'ك' (Sachs )برانت كيلي'ك' (Willy Brandt )طفت اليت ٢تذه اإلشكالية ىتصد ٦تن كغَتىم 

  كبصفة عامة فإف اجملاؿ األىم ضمن العبلقة التبادلية بُت البيئة .2كالبيئة التنمية حوؿ (1972) استوكهومل قمة عقب بقوة
كالنمو اإلقتصادم ىو إعتبار البيئة جزء ىاـ يف الدكرة اإلقتصادية، حيث أف النمو اإلقتصادم يعتمد على ما سىيينجيمي 

كما أف نادم ركما أك تقرير االخوة . 3مستقببل من إعادة إنتاج موارد البيئة با١تقارنة مع إنتاجها يف سنة االساس
Meadows آثار نقاشا كجدال كاسعا حوؿ مفهـو النمو اإلقتصادم (1992 ) الذم قيدِّـ دراسة ٖتت عنواف  حدكد النمو 

كبالتايل فإف اإلشكالية الرئيسية  تتمحور حوؿ  إعتماد .  كمؤشرات قياسو كعبلقتو مع تدمَت البيئة كالرفاه االنساين
ا١تفهـو التقليدم  كالكبلسيكي للنمو كأحد أىداؼ السياسات اإلقتصادية إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كىو ما 

يقودنا إىل تناقض صارخ سواءن على مستول التنظَت أك التطبيق،  حيث أف النمو اإلقتصادم ٔتفو٫تو الكبلسيكي ال يأخذ 

                                                           
كما سيتم معاٞتة باقي ا١تؤشرات االقتصادية الكلية ٔتا فيها  . االستيعاب اٞتيد ١تضموف ىذا العنصر يستدعي ربطو  ٔتا جاء يف تدكيل السياسة االقتصادية كعنصر استدامة النمو االقتصادم 

 .النمو يف اطار ٪توذج التنمية ا١تستدامة ضمن ٤تاكر الحقة من ىذا الفصل
عدـ اخذ تاثَتات  جهاز السعر يف تقليل االستهبلؾ ك توفَت حوافز الستكشاؼ موارد جديدة ك تطوير تقنيات جديدة، كما :     أثَتت حوؿ الدراسة العديد من نقاط االنتقاد، لعل ا٫تها

اعتمدت الدراسة فقط  على االحتياطات ا١تؤكدة فقط من ا١توارد الطبيعية ك أ٫تلت أثر التقدـ العلمي يف استكشاؼ احتياطات جديدة  
 .38: ، مرجع سابق، ص كآخركف نوازد عبد الرٛتن ا٢تييت- 1
، مركز دراسات الوحدة العربية، 2015، صيف 71،  اجمللة العربية للعلـو السياسية، العدد النمو االقتصادم بين االستدامة  االقتصادية كاالستدامة البيئية سعد بوه سيدايت الركاد،-  2

  .164 :لبناف، ص- بَتكت
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ضمن حساباتو اإلقتصادية ا١تشكلة البيئة ا١تتصلة بصورة مباشرة ٓتصائص اجملتمع اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسكانية، 
األمر الذم ال يؤىلو إلعطاء صورة حقيقة عن مدل ٖتسن مستول الرفاه اإلنساين على ا١تدل الطويل، كما أف عدـ 

إدراج  مشكلة التلوث كإستنزاؼ ا١توارد ا١ترتبطة باإلنتاج كاإلستهبلؾ ضمن حساب القيمة ا١تضافة ٬تعل النمو 
 اليت (1989)كآخركف عاـ ' ريبيتو'كىذا ما تؤكده دراسة . اإلقتصادم يتحقق على أنقاض البيئة، كىو ما يهدد إستدامتو

فحصت الناتج احمللي اإلٚتايل لعدد من الدكؿ النامية ا١تصدرة للموارد، كقد خلصوا إىل أنو على أساس  الناتج احمللي 
احملسوب بالطريقة التقليدية تبُت أف تلك الدكؿ ٖتقق ٪توا سريعا، كلكنها يف اٟتقيقة  تنمو بسرعة أبطأ بكثَت، عندما يتم 
تضمُت  قيمة ا١توارد ا١تستنزفة، حيث اف معدالت النمو سوؼ تنخفض عن ا١تستويات ا١تسجلة  كذلك إىل اٟتد الذم 

تشجع فيو السياسة اإلقتصادية على إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية، كيتم إستدراؾ ذلك من خبلؿ  تصحيح اٟتسابات 
اإلقتصادية كالتحوؿ ٨تو اٟتسابات ا٠تضراء، كىو ما ٯتكن اف يكوف لو مضامُت ىامة بالنسبة للسياسة اإلقتصادية 

كتيلمىسي ىذه اإلشكالية بصورة كاضحة على مستول اإلقتصاديات الريعية . 1ا١تصممة كاليت تستجيب للتنمية ا١تستدامة 
على إستنزاؼ موارد ناضبة كذات درجة تلويث كبَتة، كقد تصبح عبلقة النمو - القيمة ا١تضافة- اليت تعتمد يف خلق 

 الذم يوفر   (Les Externalités)بالبيئة أكثر تعقيدا إذا إستبعدت اإلستثمارات اإلستخبلفية مفهـو التكاليف ا٠تارجية
سيناريوىات ىامة  فيما يتعلق باختيار كادماج ا١تتغَتات البيئية كمن مث ٘تفصلها كتشابكها مع ا١تتغَتات اإلقتصادية  عند 

 . بعث السياسات اإلقتصادية الكفيلة  بإرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة
 خصوصية  البيئة الثقافية في اإلقتصاديات الريعية   -3-3

       إف العامل الثقايف ٔتفهومو الواسع، ينطوم على إدارة أداة اإلنتاج كالتحكم فيها  من جهة كتوفَت البيئة  ا١تبلئمة 
' أمارتيا ساف'  كقد أشار2.للعملية اإلنتاجية من خبلؿ توفَت أحسن الشركط ٢تا، بتوافق عناصر اإلنتاج ا١تختلفة

Amartya Sen ا١توضوعات الثقافية ٯتكن أف تكوف بالغة األ٫تية بالنسبة : "  يف ٤تاضرة عن الثقافة كالتنمية إىل أف
كبالتايل فهو يؤكد على أف الثقافة ". للتنمية، كأف العبلقة بينهما تاخذ أشكاال متعددة تتعلق بأىداؼ كأدكات التنمية 

فمن ا١تنطقي أنو كلما زادت ثقافة اجملتمع زادت قدرتو على إستيعاب . جزء ال يتجزأ من التنمية كمكوف أساسي ٢تا
ا١تتغَتات اإلقتصادية كاإلجتماعية الناشئة من التنمية، كمعها تزيد قدرتو يف تدعيم اإل٬تابيات، كالتقليل من اآلثار السلبية 

بل تطويعها لتصب يف صاٌف اجملتمع لكي تكوف دافعا إلستمرار عملية التنمية ال معوقا ٢تا، فالثقافة ٯتكن إستخدامها 
كسبلح ٟتماية اجملتمع، كقيمو، كعاداتو، كتقاليده من أضرار الفساد الذم إستعظم يف غالبية البلداف النامية، بل أصبح 

ثقافة هتيمن على إقتصاديات ىذه البلداف، تكرس سوء إستخداـ ا١توارد، ككذلك سوء تويع الدخل يف اجملتمع كسوء 
 الدكؿ –الثقافات كالتقاليد ا١توجودة  بتلك الدكؿ : " كىو ما أشارت لو األمم ا١تتحدة بأف . إستخدـ السلطة كاٟتكم

كطرح تقرير التنمية البشرية العربية . 3"٣ترد عقبات معطلة لتحقيق النمو السريع يف متوسط الدخل-  النامية عموما 
 بأف ىناؾ قناعة تتجسد يف كوف ٤تددات النمو كالتنمية يف الدكؿ النامية، كمن ضمنها 2013ضمن العدد األكؿ لسنة 

                                                           
 .518: ، ص 2005السعودية، – ١تطابع، الرياض ا، اٞتزء الثاين، جامعة ا١تلك سعود، للنشر العلمي كاالقتصاد البيئيكولستاد،  ترٚتة اٛتد يوسف عبد ا٠تَت، . شارلس د-  1
: ، ص 2013، الطبعة االكىل، دار الكتاب اٟتديث،  القاىرة ، مصر (2005- 1990، 1989- 1962 )محاكلتاف  من أجل التنمية : االقتصاد الجزائرمسعدكف بوكبوس، -  2
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العربية، ىي أبعد ما تكوف عن احملددات اإلقتصادية البحتة، رغم أ٫تية ىذه احملددات، حيث أف ىذه الدكؿ تعاين من 
ٔتعٌت، عدـ إستجابة مواطن اإلختبلالت للحوافز السعرية، قصَتة كمتوسطة األجل، كاٟتاجة بدال من  )مشاكل ىيكلية 

ذلك إلصبلح مؤسسي كإجتماعي كثقايف مسبق، حىت تعمل اٟتوافز الحقا، كيف شركط قائمة على إعتبارات النمو 
إنتشار الفساد، عدـ الكفاءة اإلدارية   : مثل) فإ٫تاؿ ىذه القيود ا٢تيكلية عدـ معاٞتتها  (كالعدالة كاإلستدامة البيئية

 .1سوؼ ٬تعل من عمل  السياسات اإلقتصادية عمبل غَت ٣تدم (...إ٫تاؿ إعتبارات العدالة كاإلنصاؼ
 التركيبة  السياسية، اإلجتماعية كالثقافية لئلقتصاديات الريعية  -3-4

        إف النظاـ السياسي القائم يرتبط باإلقتصاد الريعي ارتباطا عضويا، حيث يشَت الباحثوف إىل أف الريع يولد ثقافة 
خاصة بو تتبلـز مع البنية السياسية القائمة، اليت يغذيها توزيع الريع كيساىم يف إستدامة النظاـ السياسي اإلجتماعي 

.  ، حيث أف الثقافة السائدة يف اجملتمعات الريعية ىي ثقافة  اٟتصوؿ على الثركة  ال ثقافة  إنتاج الثركةكاإلقتصادم القائم
كا١تعضلة تكمن يف أف ثقافة الريع تتناىف مع أساسيات اإلقتصاد كاجملهود إلنتاج الثركة كبالتايل التأسيس إلقتصاد ريعي 

إستهبلكي غَت منتج، كاألخطر من ذلك ىو الظواىر ا١ترافقة لسيادة الريع كاليت تتعلق بتفشي الفساد الذم يكرس تغييب 
تراجع دكر اجملتمع كشريك إقتصادم كسيادة فلسفة الفئوية  )اجملهود لتحقيق الغايات كاألىداؼ، كمن مث تغييب ا١تساءلة 

تصحيح ا١تسار كالنشاط السياسي كىو ما ٬تعل إمكانيات  (لصاٌف سيادة الطبقة ا١تهيمنة على ا١تورد الذم يولد الريع 
 خاصة يف غياب رؤية إسًتاتيجية ٟتل ا١تعضبلت ،كاإلجهاض الفشل إىلاإلقتصادم، اإلجتماعي كالثقايف يؤكؿ 

اإلقتصادية، اإلجتماعي كالسياسة كحىت البيئية، كاالكتفاء باللجوء إىل حلوؿ ترقيعية تبعا للقدرات ا١تالية اليت يوفرىا تنامي 
العوائد الريعية، كبالتايل اإلعتماد على سياسات إقتصادية يشوهبا الكثَت من ا٢تدر كالفساد باإلستناد إىل غياب الشفافية 

تشَت الكتابات اإلقتصادية إىل أف الدكلة الريعية تضع ٖتت تصرفها مصادر الثركة الوطنية، مث تقـو بتوزيع ا١تزايا  )عنها 
كا١تنافع على أفراد اجملتمع، بذلك يصبح الدكر األساسي للدكلة  شبيو ٔتؤسسة لتوزيع ا١تنافع ا١تكاسب، كبالتايل ليس ٙتة 
 ( 2ما يطلق عليو سياسة إقتصادية، بل ٣ترد سياسة مصرفات يتسع فيها ٣تاؿ ا٠تلط بُت ا١تصلحة ا٠تاصة  ا١تصلحة العامة

كابط ق بعُت اإلعتبار ضمن خطة ٖتوؿ اإلقتصاديات الريعية إىل التنويع يف إطار ضذخأساسيا البد من أ٦تا يشكل ٖتديا 
التنمية ا١تستدامة، كيتعمق ىذا التحدم يف ظل التسليم بأف الثقافة الريعية  كطبيعة النظاـ السياسي كاإلجتماعي الذم 

تغذيو ال يؤدم فقط لتفشي الفساد على ٥تتلف األصعدة بل يعمل على تأصيلو من خبلؿ الدكر الذم تلعبو الفئة 
   يف إنتاج التخلف من خبلؿ توجيو السياسة اإلقتصادية كٖتديدا  السياسة – الفئة الوصية على توزيع الريع –اٟتاكمة 

، يف إطار ما يسمى ْتلقة اإلقتصاد الريعي 3اإلنفاقية إلنتاج الريع الداخلي للمحافظة على إستدامة نظاـ اٟتكم القائم 
اليت يتعمق أثرىا السليب كا١تتجسد يف اٟتيلولة دكف التحوؿ ٨تو عامل اإلنتاج كالعلم كا١تعرفة، كىو ما أشار إليو تقرير التنمية 

  كالذم أشار صراحة إىل ىشاشة منظومة التعليم كإنتاج ا١تعرفة على 2003البشرية الصادر عن ىيئة األمم ا١تتحدة عاـ 
 التعليم مستول الدكؿ العربية كاليت يصنف معظمها ضمن خانة الدكؿ الريعية أك شبة الريعية، حيث  تطرؽ إىل أف نوعية

                                                           
 .09: ،  ص٨2013تو منهج ىيكلي لبلصبلح االقتصادم ا١تعهد العريب للتخطيط،  الكويت ، : تقرير التنمية العربية-  1
 . 403- 402: ص- ، ص مرجع سابق  كآخركف، ثناء فؤاد عبد اهلل-  2
البنية االقتصادية  في ،  اٟتلقة النقاشية اليت أقامتها ا١تنظمة العربية ١تكافحة الفساد،  ٖتت عنواف البنية االقتصادية كالنظاـ السياسي كالفساد في الوطن العربيزياد حافظ كآخركف، - 3

  (بتصرؼ ). 90،  98، 85، 77: ، ص،ص2009 لبناف، –، ا١تنظمة العربية ١تكافحة الفساد،  الطبعة االكىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت األقطار العربية ك أخبلقيات المجتمع
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 كاضحة رؤية كجود عدـ ىو أ٫تها العوامل، من العديد قبل من العربية تتأثر الدكؿ يف العايل التعليم مؤسسات يف ا١تقدـ
التعليمية، كمن السمات األساسية للجامعات يف الدكؿ العربية  العملية تنظيم جيدا تصميما مصممة سياسات كغياب

اآلثار السلبية  على حرية برامج التعليم  )ىو عدـ ٘تتعها باإلستقبللية، إذ أهنا تقع ٖتت السيطرة ا١تباشرة  للفئة اٟتاكمة 
كالبحوث، الًتكيز على مؤشر الكم كليس الكيف يف ٥ترجات مؤسسات التعليم  ضمن سياؽ ما يسمى كسب الرضي 

كىو ما يؤدم بصورة مباشرة إىل تراجع  (اإلجتماعي، ككذلك تراجع اإلنفاؽ ا١توجو ٨تو التعليم كالبحث كالتكنولوجيا
الوعي بأ٫تية ا١تشاركة السياسية ١تختلف شرائح اجملتمع كحقها يف ا١تساءلة، بل كتربير السياسات ا١تصممة من الفئة 

اٟتاكمة، كبطبيعة اٟتاؿ فإف إدارة مؤسسات التعليم تبعا للمنطق السياسي الذم تسنو الفئة اٟتاكمة كا١تستوحى من 
 .1الثقافة الريعية ا١تشار إليها سابقا  ٯتثل تغذية عكسية  للحلقة ا١تفرغة لثقافة الريع

إف معاٞتة ثقافة الريع كربطها بالبعد السياسي يقودنا بصورة تلقائية إىل معاٞتة البعد اإلجتماعي لئلقتصاد الريعي        
الذم ييستىدؿي عليو من خبلؿ ا١تؤشر اإلجتماعي غَت التقليدم ا١تتعلق باٟتامل اإلجتماعي لئلقتصاد الريعي، أم القول 

حيث أف الشرائح اإلجتماعية . اإلجتماعية اليت تعرب ضمن رؤيتها كأيديولوجيتها كمصلحتها عن مربرات اإلقتصاد الريعي
اليت ٖتتضن اإلقتصاد الريعي كترعاه تشكل قول إجتماعية ٘تارس حراكا إجتماعيا سريع كخطَت يف إنعكاساتو كآثاره 

 كىو ما مت .2كدالالتو ٦تا يفضي إىل تراجع القول اإلجتماعية ا١تساندة كالداعمة لبلصبلح اإلقتصادم كالتقدـ اإلجتماعي
اإلشارة إليو ضمن دكر اٟتكومة يف تغذية إستدامة إقتصادية الريع من خبلؿ سياسات اإلنفاؽ اليت تضمن سيادة ثفاقة 

غَت أنو ال ٯتكن إنكار أف تراكم الثركة كالسلطة . الريع كتأصيلها ضمن البنية اإلجتماعية كا١تؤسسات اإلقتصادية للدكلة
على النحو الذم يشوه العبلقة بُت أفراد اجملتمع كا١توارد ا١تتاحة أم تشوه  (الدكلة )لدل الفئة الوصية على توزيع الريع 

 .التنظيم اإلجتماعي الذم يعترب ركيزة أساسية  يف النموذج التنموم، ٦تا يؤدم إىل ىدر ا١توارد كالطاقات ا٠تبلقة كا١تبدعة
        تشوه التنظيم اإلجتماعي، كقياـ النموذج التنموم على تنظيم اجتماعي بديل تغذيو ثقافة الريع، يولد نوعا من 

 (يتأجج يف مراحل إ٩تفاض أسعار البًتكؿ كبركز تشوىات السياسة اإلنفاقية  )الضغوط على النظاـ السياسي الريعي 
كٯتهد إلندالع صراع اجتماعي كتضارب ا١تصاٌف بُت شريكي التنمية الدكلة كاجملتمع، كمنو عدـ ٖتقيق األىداؼ التنموية 

كبالتايل البد من التطرؽ إىل ٪تط اإلقتصاد السائد كالفلسفة اليت يقـو عليها ذلك أهنا تعكس أكجو اٟتياه .  3ا١تسطرة
اإلجتماعية كىيكلة الدكلة كاجملتمع، ضمن خطة التحوؿ إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة أم معاجة البعد اإلجتماعي 

 .لئلقتصاد الريعي، خصوصيتو، كمدل استجابتو لنموذج التنمية ا١تستدامة 
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http://parliament.gov.sy/SD08/msf/1431322317_.pdf
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 خصوصية  السلوؾ اإلقتصادم  في اإلقتصاديات الريعية  -3-5
يشَت صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل إىل اف تراجع األداء اإلقتصادم يف اإلقتصاديات الريعية يرجع إىل سوء          

قد تتفق الدراسة مع ىذا اٟتكم يف جزئو ا١تتعلق . 1إدارة ا١توارد من جانب اٟتكومات أك إىل االفراط يف توسيع دكر الدكلة
' زرع النفط ' بسوء إدارة ا١توارد خاصة كأهنا ترتبط بسمة النضوب، كىو ما يتطلب ا١تضي قدما ٨تو اإلدارة ا١تبنية  على 

أما اٞتزء ا١تتعلق بتوسع دكر الدكلة، فإنو يفتح اجملاؿ لنقاشات كاسعة  تتعلق بطبيعة العبلقة بُت األفراد كالدكلة، أم 
 .البحث يف مدل ٖتقق بيئة اٟتكم الراشد من جهة كالبناء الثقايف كاٟتضارم للمجتمع من جهة أخرل

       كما تثار نقطة مهمة يف سياؽ السلوؾ اإلقتصادم يف اإلقتصاديات الريعية، اليت  يتوسع فيها دكر القطاع العاـ  
تقلص دكر القطاع ا٠تاص يف اإلقتصاديات الريعية  ٬تعلو غَت قادر على إلتقاط عبء -  على حساب القطاع ا٠تاص

تراجع اإلستثمارات العامة يف حاؿ تراجع اإلنفاؽ اٟتكومي نظرا لًتاجع اإليرادات النفطية اليت ٘تثل ا١تصدر األساسي 
باإلستناد إىل إتساع دائرة تدخل الدكلة يف اٟتياة اإلقتصادية -  ١تقابلة اإلنفاؽ اٟتومي كدعم معدالت النمو احملققة

السيما من خبلؿ إعتماد ما يعرؼ يف السياسات اإلقتصادية بسياسات جانب الطلب اليت تؤدم إىل تراجع اإلنتاجية 
كىي فكرة بسيطة، كلكن   (  Rent seeking behavior)، حيث ترسخ سلوؾ البحث عن الريع 2على ا١تدل الطويل

يف  Anne Krueger 'آف كركجر'كقدمها  Gordon Tullockقوية الداللة ظهرت يف السنوات ا٠تمسُت األخَتة من قبل  
 كيتلخص مضموهنا يف سعي فئة  من أصحاب السلطة إىل ٖتقيق مصاٌف خاصة من خبلؿ أنشطة القطاع 1974عاـ 

العاـ،  كمثاؿ ذلك  اللجوء إىل إجراءات تنظيمية، كقوانُت ٖتد من تنافسية القطاع ا٠تاص ٔتا يضمن مصاٌف أصحاب 
. 3السلطة عن طريق ما يتم منحو من إمتيازات للقطاع العاـ، كعادة ما يكوف ذلك من خبلؿ إستغبلؿ الساحة السياسية

كألف سلوؾ البحث عن الريع يلخص كيصف نشاط األفراد أك ا١تؤسسات اليت ٖتاكؿ اٟتصوؿ أك اٟتفاظ على ٖتويبلت 
عادة ما يتم التوسع يف اإلنفاؽ العاـ ٦تا يؤثر سلبا )الثركة عن طريق مساعدة الدكلة كدكف ا١تسا٫تة اإلنتاجية يف اإلقتصاد 

على النشاط اإلقتصادم، حيث يتم ٖتويل ا١توارد من اٞتهة ذات كفاءة إنتاجية أعلى إىل جهة غَت منتجة أك ذات كفاءة 
 من الفوائض إستغبلؿ مع لئلقتصاديادات السوؽ إقتصاد نظاـ كتيٍت اٟتديثة الدكلة بناء إقًتاف ، إذ أف4إنتاجية أقل

 عن الناتج  العاـ القطاع دائرة إتساع على يعتمد كليا تنافسي، كغَت ىش  مؤسسايت بناء  تشكل أدل النفط عائدات
البنية اإلقتصادية لئلقتصاديات الريعية ٕتعل دكر الدكلة ضمن اجملاؿ ا١تتناقض  )اإلقتصادية  اٟتياة يف الدكلة دكر إتساع

بُت توسع ىذا الدكر غَت أف اإلطار العاـ ٢تذا التوسع ال ينفي إقتصار دكر الدكلة الريعية على لعب دكر الوسيط بُت 
القطاع النفطي كباقي القطاعات، حيث تقـو الدكلة بتوزيع اإليرادات النفطية عن طريق سياسة اإلنفاؽ العاـ، ٦تا ٬تعل 

عرب _ ... اٞتانب اإلجتماعي، السياسي–ٗتصيص ا١توارد ا٠تاصعة ٞتملة من العوامل ا١ترتبطة بطبعية اإلقتصاد الريعي
كحيث أف سلوؾ الريع  السياسات اإلقتصادية ا١تصممة ٔتثابة ا١تتغَت اإلسًتاتيجي يف رسم ا١تشهد ا١تستقبلي لئلقتصاد

                                                           
، الطبعة األكىل، بَتكت، اإلسًتاتيجية، ترٚتة معهد الدراسات مخاطر الدكلة النفطية، تأمبلت في مفارقة  الوفرة، النفط ك االستبداد، االقتصاد السياسي لدكلة الريعيةتَتم لُت كارؿ، -  1

 .123: ، ص 2007مركز دراسات الوحدة العربية، 
2
 - Dwight R. Lee, The Keynesian Path to Fiscal Irresponsibility, Cato Journal, Vol. 32, No. 3 (Fall 2012), P: 489.  

3
-  David R. Henderson, Rent Seeking,  Library Economics Liberty,  The Concise Encyclopedia of Economics ,  

http://www.econlib.org/library/Enc/RentSeeking.html ( 01/04/2016) 
4
-   look at : Robert D. Atkinson ,Why Conservative Economics Fails, Liberal Economics Falters, and Innovation 

Economics is the Answer, Rowman and Littlefield publishers, USA, 2006. 

http://www.econlib.org/library/Enc/RentSeeking.html
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يهدؼ فقط للحصوؿ على منافع لفئة  قليلة من السلطة على حساب ا١تصلحة العامة، من خبلؿ التبلعب يف البيئة 
، فإف ذلك يؤدم إىل ىدر للموارد اإلقتصادية  1(ريوع)السياسية، أم منافسة حوؿ اٟتصوؿ على أكرب قدر من العوائد 

بل إف ٪توذج السياسة اإلقتصادية القائم يف الدكلة الريعية ىو النموذج . ا١تتاحة، اليت عادة ما تتميز  ٓتاصية النضوب
the political-economic model of economic policyاإلقتصادم - السياسي

 الذم يركز على ٖتقيق أىداؼ 
قصَتة األجل ٗتدـ اٞتانب السياسي كلو إقًتنت هبدر ا١توارد ا١تتاحة، كبالتايل التأثَت على مسار التحوؿ ٨تو ٪توذج التنمية 

خاصة  كأف اإلقتصاد الريعي ال يسعى إىل ٖتقيق الفعالية اإلنتاجية بقدر ما يسعى إىل التحكم يف الرقابة على .  ا١تستدامة
 .(سياسات توزيع الريع )  2الريع ككيفية توزيع ىذا الريع

باإلستناد إىل ٣تموع ا٠تصائص اليت يتسم هبا اإلقتصاد الريعي تبعا ١تا مت طرحو كاليت تشكل يف ٣تموعها  خريطة         
اإلقتصاد السياسي ٢تذه اإلقتصاديات، ٧تد أهنا ال ٖتاكي توجهات معظم اإلقتصاديات الريعية، اليت تتبٍت منطق اإلندماج 

يف السوؽ الرأٝتالية العا١تية اليت تستند على ٤تورين أساسيُت، ك٫تا أف النمو اإلقتصادم يتحقق ٔتعدالت عالية يف إطار 
السوؽ العا١تية ا١تستندة إىل قوانُت اإلقتصاد الرأٝتايل، كمنها الدكر األساسي لنشاط كمبادرات القطاع ا٠تاص كحرية 

ا١تنافسة، كٖتديد دكر الدكلة اإلقتصادم يف تنظيم التوازنات اإلقتصادية كا١تالية الكلية داخليا كخارجيا، يف حُت يستند 
احملور الثاين على إعتبار الدٯتقراطية ٔتثابة جوىر اإلطار السياسي كا١تؤسسي لنظم إدارة اإلقتصاديات الوطنية ك٦تارستها 

٦تا ٬تعلها تعاين من إختبلؿ ضمن  .3٘تثل عامل أساسي  يف زيادة النمو اإلقتصادم، كدخوؿ األفراد ٔتا ٭تسن معيشتهم
كما ٕتدر . البنية اإلجتماعية  السياسة كاإلقتصادية كالثقافية يعيق أىداؼ التنمية فيها كاإلستفادة من مكاسب اإلندماج

اإلشارة إىل أف تبعية اإلقتصاديات الريعية، كضعف قوهتا التفاكضية كمركزىا ضمن منظومة النظاـ الرأٝتايل الدكيل اليت 
تغذم كتعيد إنتاج ا٢تياكل اإلقتصادية، كاإلجتماعية ا١تشوىة يف إطار خدمة مصاٌف الدكؿ الرأٝتالية الكربل كالتكيف كفقا 

 .١4تقتضيات التطور يف ىذه الدكؿ
        فمشهد التنمية يف البلداف النامية عموما، كالريعية على كجو ا٠تصوص منها يستدعي التعامل مع ثبلث ٣تموعات 

من ا١تشاكل اإلقتصادية كاإل٪تائية ا١تتداخلة كا١تتفاعلة يف تأثَتىا طبقا ١تستويات التطور كالدخوؿ كا١توارد حيث تتضمن 
اجملموعة االكىل، كجود إختبلالت إقتصادية كمالية كلية على ا١تستول الداخلي كا٠تارجي، يرتبط تصحيحها ٔتتغَتات 

خارجية شديدة  اٟتساسية مرتبطة بطبيعة كبينة اإلقتصاد الريعي، فنجد مثبل اإلختبلالت النإتة عن تزايد اإلنفاؽ 
اٟتكومي يف اجملاالت غَت اإلنتاجية، كتزايد اإلنفاؽ اإلستهبلكي ا٠تاص كنتائجو ا٠تطَتة فيما يتعلق بإرتفاع األسعار 

كإ٩تفاض القدرة الشرائية للمواطنُت، كسوء توزيع الدخوؿ بفعل السياسات اإلقتصادية غَت ا١تناسبة، أما اجملموعة الثانية 
فتتعلق بأىية ٖتقيق إستمرارية كزيادة معدالت النمو احملققة،  كالبحث يف سبل ٖتقيق ذلك يف ظل القيود اليت  تفرضها 

                                                           
1
- Mises Wiki, the global repository of classical-liberal thought, Rent-seeking, Mises Institute, 

https://wiki.mises.org/wiki/Rent-seeking  ( 12/04/2016). 
 look as : Philippe D'arvisenet, La Politique Economique Conjoncturelle ,Dunod, Paris ,1998 . 

  . 21: ،  ص 2008، ٣تلة اإلقتصاد كاجملتمع، العدد ا٠تامس،  حتمية االنتقاؿ من االقتصاد الريعي إلى تنويع االقتصاد: التنمية المستدامة في الجزائرناجي بن حسُت، - 2
3
،  دراسة منشورة ضمن  سلسلة كتب ا١تستقبل مبلحظات مستقاة من  بعض التجارب العربية: اإلقتصاد السياسي للتنمية كاالندماج في السوؽ العالميةصربم زايد السعدم كاخركف، -  

. 53: ، ص2005بَتكت،  – االقتصادات العربية كتناقضات السوؽ كالتنمية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األكىل،  لبناف : العريب
  .58- 57: ، ص 2002لبناف، - ، الطبعة األكىل، دار ا١تنهل اللبناين، بَتكتدراسات اقتصادية: التخلف كالتنميةإبراىيم مشورب،  -  4

https://wiki.mises.org/wiki/Rent-seeking


 
 

 
254 

ٝتات اإلقتصاد الريعي كمتطلبات التحوؿ ٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة، يف حُت أف اجملموعة الثالثة تتضمن تأمُت 
متطلبات التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية على ا١تدل ا١تتوسط كالبعيد ٔتا ٭تقق ٖتوؿ ضمن دالة التنمية ٨تو اإلنتقاؿ إىل 

كما يطرح السلوؾ الريعي .  1لتنويع مصادر الدخل... عوامل أكثر إستدامة، كلعل ا٫تها ىو العنصر البشرم التكنولوجيا
قضية أساسية أخرل، تتعلق بتفشي ظاىرة الفساد على ٥تتلف األصعدة، اإلقتصادية ا١تالية، السياسة، كاإلدارية، من 

، أم  ...2خبلؿ البحث يف تعظيم العوائد من خبلؿ تدخل الدكلة يف اٟتياة  اإلقتصادية عن طريق تطبيق قواعد تنظيمية
غياب بيئة سياسة صحية أك ما يعرب عنو  بغياب اٟتكم الراشد، كتتعقد ىذه البيئة  من خبلؿ إعتماد سياسات إقتصادية 

تركز على جانب الطلب، حيث اف تبٍت السياسة ا١تالية يف اغلب الدكؿ الريعية، من خبلؿ التوسع يف اإلنفاؽ العامل أك 
 . خفض الضرائب يعزز الفساد ا١تايل  كيوجو ا١توارد يف غَت مسار التخصيص األمثل ٢تا

        خصوصية سوؽ العمل يف جانب العرض ضمن الدكؿ الريعية، كعلى رأسها اٞتزائر، ال يتحدد بقرارات ا١تؤسسة 
ا١تنتجة تبعا للعائد على اإلستثمار، كلكن بناءا على الوفرة ا١تالية النإتة عن الريع كمدل ضخ السيولة ضمن برامج 

اإلنفاؽ العاـ كتسيَت ا١تيزانية العامة للدكلة، ىذه الصورة النمطية  لئلقتصاديات ا١تبنية على الريع أفرزت سوقا للشغل غَت 
قطاعات الطاقة كا٠تدمات، كسوقا ثالثا مهدد، كما : مرف، كما ىو قطاع ا١تؤسسات ا٠تاصة، كسوقا آخر متشبع، مثل

كبالتايل فإف السياسات اإلقتصادية ا١تصممة باإلستناد إىل . 3ىي قطاعات النسيج كاٞتلود، اٟترؼ كاإلستثمار األجنيب
٤تتول النظرية اإلقتصادية لتحقيق ىدؼ التشغيل مآ٢تا الفشل بسبب االختبلؿ ا٢تيكلي الذم يشهده سوؽ العمل، بل 

إف فئة كبَتة من ا١تستهدفُت لتوفَت مناصب عمل ٖتسن معيشتهم إند٣توا ضمن سوؽ موازية، بسبب انعداـ الثقة يف 
كالتهريب، اإلٕتار : برامج التشغيل ا١تسطرة من الدكلة، الفساد كالربح السريع الذم يتحقق ضمن األسواؽ ا١توازية

 ... بالسبلح
        من جهة أخرل فإف فإنو من ا١تهم إثارة النقاش حوؿ طبيعة نظاـ اإلمتيازات أك إتفاقيات اإلمتياز اليت ٘تكن 

شركات أجنبية من إستغبلؿ مصادر النفط يف البلداف الريعية أك ا١تنتجة كاليت ٖتولت إىل نظاـ مشاركة، حيث انو على 
 على سبيل ا١تثاؿ إعتماد اٞتزائر –الرغم من اإلجراءات اليت تعتمدىا الدكؿ الريعية لفرض السيادة على مواردىا النفطية 

إال أف إرث اإلمتيازات، كحسب ما أشار لو الكتاب الغربيُت ٗتلق من  _  كتأميم الصناعة النفطية، 49 -51 قاعدة 
كل شركة أجنبية دكلة داخل الدكلة خاصة يف ظل تفشي ظاىرة الفساد؛ كما أف نظاـ االمتيازات بسماتو الرئيسية 

ا١تتقدمة أدل بالنسبة إىل إقتصاد البلد الريعي أك ا١تنتج إىل بركز ظاىرة اإلنعزاؿ التاـ بُت الصناعة النفطية كباقي قطاعات 
اإلقتصاد، جراء قياـ نشاط نفطي مستقل عن باقي القطاعات، موجو من ا٠تارج كيتجو نشاطو ٨تو ا٠تارج، كٗتضع 

سياساتو كأىدافو إلعتبارات خارجية غَت مرتبطة باإلعتبارات كاألىداؼ اليت تعمل باقي قطاعات اإلقتصاد الوطٍت على 
ٖتقيقها، كبالتايل، فإنو كعلى الرغم  من إستحالة دحر العبلقة اإل٬تابية بُت النفط كالتنمية على مستول اإلقتصاديات 

                                                           
1
 . 54 – 53:  ص –كآخركف، مرجع سابق، ص صربم زايد السعدم  - 

2
 .123: ، ص2000مصر ، - ، ترٚتة ٚتاؿ اإلماـ، مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر، القاىرةالفساد ك االقتصاد العالميليوت،  آن إكيمربيل - 

 .09: ص، 2012، الطبعة األكىل ، جسور للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، مقاالت في االقتصاد الجزائرم:  اإلصبلحات التي نريدبشَت مصيطفى،-  3
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التوسع :  اليت تتسبب فيها الصناعة النفطية على التنمية، مثلالريعية، بيد أنو البد من اإلشارة إىل بعض اآلثار السلبية
النقدم كالتضخم ا١تايل، ىجرة اليد العاملة، كحركة التمدف العشوائية، إرتفاع اإلستهبلؾ زيادة اإلعتماد على اإلستَتاد 

مت اإلشارة إليو ضمن البناء الثقايف يف  )إختبلؿ التوازف كحدكث اإلنفصاـ بُت اجملهود كا١تردكد بالنسبة للفرد  اجملتمع 
 .1كزيادة سوء توزيع الدخل (اإلقتصاديات الريعية

 
مدلوؿ إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية  كالتحوؿ الهيكلي نحو إرساء التنمية المستدامة   -4

        يىشميل مضموف إدارة السياسة اإلقتصادية ٥تتلف اآلليات كالعمليات اليت تكتنف تشكيل السياسات كتنسيقها 
كتنفيذ الرقابة عليها، كىو ما يطرح فلسفة أعمق من صنع السياسة اإلقتصادية كتقييم أدائها باإلستناد إىل ٤تتواىا 
كمضموهنا يف إطار إصبلح مؤسسي، كإدارم كلكن معاٞتة إشكالية إدارة ىذه السياسات اإلقتصادية إلستيعاب 

التحديات اليت تفرضها التحوالت ا٢تيكيلية العميقة، كالسيما إذا تعلق األمر باإلقتصاديات الريعية اليت تسعى إىل اإلنتقاؿ 
كقد تبُت للمؤسسات الدكلية اليت عادة ما تلعب دكر ا١تانح أك ا١توجو للسياسة اإلقتصادية . ٨تو حقبة التنمية ا١تستدامة

أف ٘تكُت  بلد ما من تطبيق حزمة من السياسات  اإلقتصادية، ال يقتصر على الدراسة  كاالختيار اٞتيدين فحسب  كإ٪تا 
يتطلب  ٘تكُت البلد يف األمد الطويل  من أف يصنع السياسات اليت تناسبو كأف ينسق بينها كينفذىا يف التوقيت ا١تبلئم، 

. 2كال يتوقف األمر عند ىذا اٟتد بل البد من متابعتها كتكييفها تبعا ١تتطلبات كإمكانات الواقع اإلقتصادم للبلد
كبالتايل فإف اإلشكالية ا١تطركحة حوؿ إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية . كمشركع التنمية الذم يطمح إىل ٕتسيده

كالقطاعية  تأخذ بعدين أساسيُت، حيث يتجسد البعد األكؿ يف بعث مقومات اٟتكامة لًتشيد عملية صنع القرار ا١تتعلق 
بالسياسات اليت عادة ما تكوف نابعة عن رؤية إسًتاتيجية متعلقة بالتوجو ا١تستقبلي للبلد، أما البعد الثاين فيتعلق 

بالسياسات اإلقتصادية يف حد ذاهتا، حيث البد أف تستجيب ىذه السياسات كبدائل مطركحة لعبلج إشكاليات  الواقع 
يف حدكد ما ىو متاح من موارد بالتزامن مع ا١تضي قدما لتقليل تكلفة الفرصة البديلة إلحداث التحوؿ ا٢تيكلي الذم 

يستجيب ١تا تتضمنو التنمية ا١تستدامة، أم العمل على توسيع دائرة ٤تتول السياسة اإلقتصادية كمضموهنا كطبيعة 
األىداؼ اليت تشملها لتتماشي مع متطلب التأسيس لنموذج التنمية الذم يليب إحتياجات اٟتاضر دكف أف ٭تد من قدرة 

 .األجياؿ ا١تستقبلية  على تلبية إحتياجاهتا
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  مضموف إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية -4-1
        إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية تتضمن توجيو اإلقتصاد ٨تو مزيج أفضل من ا١تخرجات كإستقرار 

 كإدارة السياسة 1...األسعار، كاإلستخداـ، كتشمل ذلك التحوؿ الذم يستهدؼ ٥تتلف السياسات، النقدية، ا١تالية 
اإلقتصادية ا١تتمثلة أساسا يف السياسة ا١تالية كالنقدية تعمل على ٖتسُت إستقرار ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية، كذلك 

كما تتضمن . 2بإعتبار شرط اإلستقرار اإلقتصادم أحد العوامل الضركرية كليست الكافية لتحقيق للنمو يف ا١تدل الطويل
إدارة السياسات اإلقتصادية أف يتم التنسيق بُت اإلجراءات قصَتة ا١تدل ا١تتعلقة بالسياسات الظرفية  ١تعاٞتة مشاكل 

طارئة هتدد اإلستقرار اإلقتصادم كالتوازنات اإلقتصادية الكلية، كتلك اليت تتعلق بتحقيق النمو على ا١تدل الطويل عرب 
ٖترم التخصيص األمثل للموارد ا١تتاحة كالسيما الناضب منها يف ظل سيادة مشاكل بنوية متعلقة بطبيعة اإلقتصاد 

 يف ظل كجود التناقضات احملتملة بُت األىداؼ كفق ما طرح يف الفصل –الريعي، كالبد  من  البحث  عن ا١تزيج األمثل 
كعدـ جعل السياسات ا١تصممة متعلقة فقط باجملاميع الكلية يف اإلقتصاد، كلكن أيضا أخذ -  األكؿ من ىذه الدراسة

بعُت اإلعتبار النتائج التوزيعية القوية ٢تا، كاليت تتضمن توزيع الدخل كا١تكاسب كا٠تسارة عرب الطبقات كالفئات 
 .  3اإلجتماعية ا١تختلفة

       كتعتمد ىذه الدراسة على مضموف إلدارة السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لئلقتصاديات الريعية  ينصرؼ  
إىل تصميم ىذه السياسات على النحو الذم ٬تمع بُت ٖتقيقها ٢تدؼ اإلندماج بالسوؽ الدكلية كاإلنتفاع منها، كتقليص 

آثار الصدمات ا٠تارجية النإتة عن دكرية األزمات ا١ترتبطة بالنظاـ الرأٝتايل من جهة كٖتقيق متطلبات إرساء التنمية 
ا١تستدامة من جهة أخرل، كاليت تتطلب بدكرىا إعادة صياغة للسياسات التقليدية لتحاكي  ضوابط البيئة الصحية إللتقاء 

كتأكيدا لذلك فإف الًتكيز الذم تضعو األمم ا١تتحدة . األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية كالبيئية كالسياسية، كالثقافية
كاجملتمع الدكيل على ٖتقيق األىداؼ اإل٪تائية كاٟتاجة لتأمُت ٘تويل كاؼ لعمليات التنمية قد قاد إىل تغيَت الًتكيز يف 

 : 4أساليب إدارة اإلقتصاد الكلي يف اإلقتصاديات النامية على النحو ا١توايل
 كسياسات كالنقدية السياسات ا١تالية تكوف كْتيث منسق، إطار ضمن الكلى اإلقتصاد سياسات تطوير من البد - أ

 البعض؛ بعضها مع متجانسة ميزاف ا١تدفوعات ىف ا١تاؿ رأس حساب كإدارة احمللية العملة صرؼ سعر
 تنظم اليت العريضة يقدـ ا٠تطوط إطار ضمن موضوعا يكوف كأف ا١تدل، متوسط الزمٍت األفق يكوف أف ٬تب  - ب

 العاـ؛ كاإلنفاؽ الكلى اإلقتصاد إسًتاتيجيات
 يتم ال كأف خاصة، العمل بأ٫تية فرص كخلق العيش، سبل كإستقرار اإلقتصادم، النمو أىداؼ تتحلى أف  ٬تب - ت

 التضخم؛ على كالسيطرة اإلقتصاد الكلى إستقرار على الضيق الًتكيز خبلؿ من هبا التضحية

                                                           
 (  الباحثةبتصرؼ ). 422:، صمرجع سابقنوردىاكس، . سامويلسوف، كيلياـ د.بوؿ آ-  1

2 - J. Bradford DeLong, Lawrence H. Summers, Macroeconomic policy and long-run growth, A Symposium 

Sponsored By The Federal Reserve Bank of Kansas City , Jackson Hole, Wyoming  ,August 27-29, 1992 , P : 93 -94. 
:  سياسات االقتصاد الكلى كالنمو يف ا١تنطقة العربية، مقاؿ متاح على الرابط االلكًتكين-   3

http://www.un.org/esa/ffd/documents/StrategiesArabRegion%20.pdf  (30/04/2016). 
 .نفس ا١ترجع-  4
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 معدؿ فإف اٟتقيقة النمو كىف ىذا كمصادر طريقة بل احملورية، القضية ىي فقط ليست اإلقتصادم النمو معدالت  - ث
 كلكن أعلى ٪تو معدؿ على مفضبل يكوف الفقر كخفض مستويات عمل فرص خلق يتضمن الذم كمستداـ، متوسط ٪تو

 كاألزمات؛ التقلبات ١تقاكمة أكرب إمكانية ك٭تتول يف الدخوؿ أكرب مساكاة عدـ على مبٌت
 كىذا ، "الئق عمل" إىل  تؤدل منتجة عمل فرص خلق ىو النامية البلداف ١تعظم األساسي ا٢تدؼ يكوف أف  ٬تب - ج

 أجل من بدقة مدركسة حوافز تؤمن الىت فالسياسات الصناعية الكلى، لئلقتصاد سياسات كضع ٣ترد من أكثر يتطلب
 بأ٫تية اإلقرار ٬تب إذ اجملاؿ، ىذا ىف مهما دكرا يلعب كبل٫تا العاـ ا١تالية كاإلنفاؽ كالسياسات اإلستثمار، تشجيع

 كالصحة كالًتكيح؛ التعليم ىف اإلجتماعي ا١تاؿ رأس لبناء اٟتيوية القطاعات ٨تو كتوجيهو اإلنفاؽ العاـ
 ٨تو موجهة كبل السياستُت تكوف أف ك٬تب العكس، كليس ا١تالية، السياسة مع النقدية السياسة تتماشى أف ٬تب - ح

 لو ىذا ككل الفقر، رقعة كتقليص كتوسيعها أسباب ا١تعيشة كٛتاية فرص عمل خلق :مثل حقيقية، إقتصادية أىداؼ
ال  ذاهتا ْتد التضخم إستهداؼ عملية أف تعٌت أيضا كىي ا١تركزل، للمصرؼ الىت ٘تنح اإلستقبللية نوع على إنعكاسات

 .النقدية للسياسات احملورم ا٢تدؼ تكوف أف ٯتكن
 . كاإلنصاؼ ا١تساكاة إلعتبارات كبَتا إىتماما تعَت أف ٬تب الكلى اإلقتصاد سياسات كل - خ

       يف إطار معاٞتة فلسفة إدارة السياسة اإلقتصادية لئلقتصاديات النامية عموما كالريعية منها على كجو ا٠تصوص 
بغية الوقوؼ على حافة التحوؿ ا٢تيكلي يف إطار ضوابط اإلستدامة، سيتم التطرؽ يف البداية  ٞتملة من ا١تشاكل اليت 

 :  1تواجو إدارة السياسة اإلقتصادية بصفة عامة، كاليت سوؼ يتم إ٬تازىا تبعا ١تا يأيت
عادة ما يتم األخذ بالسياسات اإلقتصادية دكف :  تعارض السياسات نتيجة عدـ كضوح الرؤية اإلسًتاتيجية - أ

اإلستناد إىل رؤية إسًتاتيجية ٤تددة، ٦تا يؤدم إىل تعارض السياسات يف توجهها كتضارب اآلثار ا١تستهدفة، ٦تا يستدعى 
بعث توجو إسًتإتي ٭تدد األسس اليت يتم إعتمادىا لئلختيار كا١تفاضلة بُت البدائل ا١تتاحة، كمن مثىَّ ترتيب أكلوية 

 األىداؼ كالسياسات ا١تنبثقة عن ىذا التوجو؛ 
تواجو عملية صنع القرار بشأف السياسات اإلقتصادية :  ضعف التحليل الفٍت كالسياسي الذم ٮتدـ صنع القرار - ب

ٖتدم نقص التحليل كالدراسة الفنية كا١تعمقة اليت ٯتكن أف تسمح بتحقيق األىداؼ كإختيار األدكات ا١تبلئمة، باإلضافة 
إىل ذلك ٧تد ٖتدم إفتقاد السياساتللتحليل النظامي للقول كاإلعتبارات السياسية ذات األثر يف تطبيق ىذه السياسات 

 كيف ٧تاحها إزاء ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة؛
إف نقص ا١تعلومات البٌلزمة لصناعة السياسة اإلقتصادية، ٯتثل ٖتدم البد من ٕتاكزه :  نقص كتضارب ا١تعلومات - ت

كيتجلىنقص ا١تعلومات أك تضارهبا من خبلؿ عدـ كضوح اٟتجم اٟتقيقي للكثَت من ا١تشكبلت اإلقتصادية كاإلجتماعية 
ك٥تتلف اآلثار النإتة عنها، كذلك بسبب نقص البنية ا١تؤسسية للمعلومات كاليت تلعب دكرا ىاما يف رصد كتسجيل 

البيانات اليت تغطي األنشطة يف ٥تتلف القطاعات كإعداد مسح ميداين، فضبل عن قصور دراسة أثر األدكات ا١تعتمدة 
 لتحقيق أىداؼ السياسات كمدل فعاليتها؛

                                                           
 . 60- 55:  ص–صقر عاشور، مرجع سابق، ص -   1



 
 

 
258 

إف أخطر كأعقد ما يواجو السياسات اإلقتصادية ىو مشكبلت التنسيق بُت عملياهتا، كبُت : مشكل التنسيق  - ث
األطراؼ ا١تتعددة فيها، كحل ىذا التعارض كالتناقض الذم ينشأ خبلؿ تنفيذىا، كتتفاقم ىذه ا١تشكبلت عندما يتعلق 

األمر بتنسيق سياسات تضم عمليات كأنشطة عديدة يقع بعضها داخل األجهزة اٟتكومية كالبعض اآلخر خارجها 
 كعندما تتعدد األجهزة اٟتكومية اليت تباشر بعض ىذه العمليات؛

تواجو السياسات ا١تعتمدة خطر التعثر  كالفشل كيرجع ذلك إىل : مشكل التنفيذ، التكييف كا١تبلئمة خبلؿ التنفيذ - ج
ضعف اإلطار ا١تؤسسي القائم على التنفيذ، أك بسبب ا١تقاكمة اليت تظهر يف األجهزة ا١تنفذة أك من األطراؼ ا٠تارجية 

ذات العبلقة، كىو ما يستدعي أف يرافق عملية صياغة كرسم السياسات تشخيص للكشف عن جوانب القصور 
كالضعف يف كحدات التنفيذ كٖتديد كسائل عبلجها، مع إٗتاذ إجراءات لئلصبلح كتطوير القدرات، كذلك اٟتاؿ بشأف 

مشكبلت ا١تقاكمة، فإف ًامتصاصها كالتغلب عليها يستدعي الًتتيب ا١تسبق كا١تبكر، من خبلؿ مبلئمة مضامُت 
كالسياسات . السياسات لتأخذ بعُت اإلعتبار مصاٌف ٥تتلف األطراؼ ا١تعنية، كخاصة تلك اليت ٘تثل مصدر للمقاكمة

اإلقتصادية البد أف تتمتع هبامش من ا١تركنة ٭تقق إمكانية التكيف كا١تبلئمة من أجل التعديل كٕتنب اإلىيار كالفشل 
بالٌنظر إىل الواقع الداخلي كا٠تارجي ا١تتميز بالتغَت، كما أف السياسات اليت مت رٝتها قد ال تتماشي مع الواقع الفعلي 
الذم عادة ما يتميز بالديناميكية كالتعقيد، فضبل عن ىذا فإف ردكد الفعل كاآلثار اإلجتماعية أك السياسية قد تأخذ 

 كجهة غَت متوقعة؛ 
يتمثل أحد مصادر ا١تشكبلت اليت تتخلل إدارة : ٖتدم تداخل العمليات كا١تراحل ا١ترتبطة بإدارة السياسات - ح

السياسات اإلقتصادية يف أف العمليات كا١تراحل ا١تتعلقة هبا تتداخل فيما بينها، ٔتا ال ٯتكن الفصل بينها، فاٞتوانب 
كاإلعتبارات ا١تتعلقة بالتنفيذ ينبغي أف تأخذ يف اٟتسباف خبلؿ عملية التخطيط كصنع القرار، كخبلؿ التنفيذ تربز 

مشكبلت تتطلب تغيَتات يف مضامُت السياسات، كٖتليلها كدراستها يف إطار تفعيل عنصر ا١تتابعة كالتقييم ا١تستمر 
 كالتكييف كا١تبلئمة، كبالتايل ٧تد أف عملية  التخطيط تستمر خبلؿ مراحل التنفيذ؛

ٗتضع إدارة السياسات اإلقتصادية لتأثَت العملية السياسة كعليو فبل بد من :  التداخل مع اإلعتبارات السياسية - خ
العمل على توجيو اإلىتماـ الكايف لفهم العوامل السياسية اٟتاكمة كالتعامل معها بغية توفَت عنصر ا١تبلئمة السياسية 

البلزمة لنجاح التغيَت ا١تتضمن السياسات اٞتديدة، كمثاؿ ذلك اختيار التوقيت ا١تبلئم سياسيا إلدخاؿ سياسة إقتصادية 
 .جديدة

        إف ما مت التطرؽ لو من مشاكل تواجو عملية إدارة السياسات اإلقتصادية، إ٪تا ٘تثل يف ٣تموعها اإلطار 
الكبلسيكي كالتقليدم ١تا تواجهو عملية صنع السياسات اإلقتصادية يف ظل النماذج التقليدية للتنمية، إال أف ربط ىذه 

السيما على مستول البلداف الريعية  كٖتديدا . األخَتة  بنموذج التنمية ا١تستدامة ٬تعلها أماـ مستول أعقد من ا١تشكبلت
تلك اليت تعتمد على ا١تصادر النفطية، فمن جهة يعمل صناع السياسات على إنتهاج أفضل السبل يف التعامل مع 

اإلعتماد الواسع على إستخداـ ا١توارد النفطية، كضماف ٛتاية اإلقتصاد القومي من اآلثار السلبية  لتقلبات سوؽ النفط 
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العا١تية ٖتت قيد اٟتدكد البيئية كمدل ٖتقق الكفاءة اإلقتصادية كالعدالة اإلجتماعية للثركة احملققة، كعلى اٞتانب اآلخر 
 .1معضلة توجيو اإلقتصاد ٨تو التنويع الذم يستجيب لضوابط اإلستدامة، كٯتكن أف يدعم ٖتقيق التنمية ا١تستدامة

        كإدارة السياسة اإلقتصادية إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة تتضمن إستيعاب مشكلة اآلثار البيئية ا٠تارجية 
كعوائدىا بصورة عمودية كافقية بُت األجياؿ اٟتالية  كمشكلة اإلدارة السلمية للموارد ا١تتاحة، كالتوزيع األمثل ٢تذه ا١توارد

 ا١تتطلبات الرئيسية البلزمة لدمج األبعاد البيئية كالتنمية 21كا١تستقبلية، كيتضمن الفصل  الثامن من جدكؿ أعماؿ القرف 
عند صنع القرار، ٔتا يف ذلك  ا١تسائل  ا١تتعلقة بدمج البيئة كالتنمية على مستويات السياسة كالتخطيط كاإلدارة، كاإلطار 

القانوين كالتنظيمي ذم اإلستخداـ الكفء لؤلدكات اإلقتصادية، حوافز السوؽ ككذلك إنشاء نظاـ ٤تاسيب جديد 
كما ٯتكن القياـ بسن فلسفة عامة إلدارة السياسة اإلقتصادية مستقاة من أخذ موقف كسط .  2يتضمن تلك اإلعتبارات

بُت ا١تتطرفُت من ٛتاية البيئة كا١تؤمنُت بالوفرة، ْتيث يتلخص مضموف إدارة السياسة اإلقتصادية يف اٞتمع العقبلين 
كالرشيد بُت قول السوؽ، كتدخل اٟتكومة لتحقيق الرفاه البشرم كضماف ٖتسُت متسويات ا١تعيشة، كاٟتفاظ على التوازف  

أم أف إدارة  . 3البيئي كتفعيل آليات النقل اآلمن للموركث ٨تو األجياؿ ا١تستقبلية على النحو الذم ال يضيق ا٠تيارات
السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة لئلقتصاديات الريعية، تنصرؼ إىل توجيو 

األنشطة اإلقتصادية على النحو الذم يعيد صياغة الكفاءة ضمن سياؽ عبلقتها بإدارة توجيو ا١توارد الناضبة، كا١تتجددة 
عرب الزمن، حيث يتجاكز مفهـو الكفاءة تعظيم القيمة اٟتالية لصايف ا١تنافع من ا١تورد، إىل خلق توازف ما بُت 

بالرغم من اإلجتهادات يف - اإلستخدامات اٟتالية كا١تستقبلية  ٔتا ٭تقق العدالة يف توزيع ا١تكاسب كالتكاليف عرب الزمن 
تقدًن ٪تاذج لتوزيع إستخداـ ا١توارد عرب الزمن، إال أف ىذه القضية تطرح جدلية ضمن ٥تتلف األبعاد ا١تتعلقة بنموذج 

كقد نادم ا٢تيكليوف بضركرة أف تنصب أىداؼ التنمية على اإلستخداـ كتوزيع ا١توارد، لتدارؾ فشل -   التنمية ا١تستدامة
بالتايل تتجلى أ٫تية إدارة  السياسات اإلقتصادية . 4آلية السوؽ يف إ٬تاد حل ١تشاكل الفقر، كسوء توزيع الدخل، كالبطالة

لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف تدارؾ عجز آليات السوؽ اٟتر عن ٗتصيص، كتسعَت ا١توارد الطبيعية كالبيئية إحتياجات 
كتفضيبلت األجياؿ ا١تستقبلية، حيث تغفل اليات السوؽ اٟتر التكاليف غَت ا١تباشرة اليت تدمر البئية  يتحملها اآلخركف 
 حيث أنو من الصعب ٕتنب مشاكل التكاليف غَت ا١تباشرة للنشاط اإلنتاجي كاإلستهبلكي، كىو ما ٯتكن اإلشارة إليو 

 
 

                                                           
،  سلسلة دراسات إدارة الشرؽ األكسط، صندكؽ   النقد الدكيل،   المملكة العربية السعودية  معالجة  التحديات االقتصادية  الناشئة  للحفاظ على النمومليكة بانت، ألربتو بيهار، - 1

 .(بتصرؼ )،2015كاشنطن،  
 .192: ، ص2014، األردف– ،  دار دجلة، عماف األكىل، الطبعة األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية كأثر التنمية المستدامةمالك حسُت حوامدة،  - 2
.  (بتصرؼ الباحث ). 372:  ، ص2001،األردف-  للنشر كالتوزيع، عمافاألىلية، الدار االقتصادنورد ىاكس، ترٚتة، ىشاـ عبد اهلل، . سامويلسوف، كلياـ د. بوؿ أ-  3
.  ) 95:  ص2007 مصر، –، الطبعة األكىل، ا١تكتب العريب اٟتديث، اإلسكندرية (المسار األمريكي )المعايير االقتصادية للمشكبلت البيئية كالقوانين المتعلقة بها جبلؿ البنا، -  4

  (بتصرؼ كإعادة استثمار للباحثة 
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كما ترل الباحثة أنو من باأل٫تية ٔتا كاف، كإىل جانب ما مت اإلشارة إليو، البد من  . free Riding  1من خبلؿ مشكلة
أف تعمل اإلقتصاديات الريعية يف إطار إدارة السياسة اإلقتصادية على النحو الذم ٬تاكز بُت سياسات الطلب ا١تتعلقة 

أساسا بتحقيق اإلستقرار من خبلؿ اٟتد من تقلبات الدكرة اإلقتصادية كسياسات العرض اليت تتعلق بالسياسات 
اإلقتصادية على ا١تستول اٞتزئي لتحقيق النمو اإلقتصادم طويل األجل، حيث يتم الًتكيز على ٖتقيق الًتاكم الرأٝتايل 

كالسيما الرأٝتاؿ البشرم، كتطوير القاعدة التكنولوجية، كإدارة اٞتانب ا١تؤسسايت لضماف  شبكة العبلقات ا١تثلى احملددة 
لتبليف اآلثار السلبية اليت ٯتكن أف   (للسلوؾ اإلقتصادم األفضل، ٔتا يؤدم إىل التخلص من ٝتة البحث عن الريع 

 .تولدىا سياسات جانب الطلب كفق ا١تنظور الكنزم
اليت مت اإلشارة ' باريتو'       كما ٕتدر اإلشارة إىل أف الكفاءة  اإلقتصادية  ضمن ىذا السياؽ تنتقل من مفهـو أمثلية 

إليها يف الفصل األكؿ إىل األمثلية اإلجتماعية، أك الرفاىية اإلجتماعية ا١تثلى اليت تتضمن حكما تقديريا أخبلقيا  يعكس 
موقف اجملتمع ٕتاه عملية توزيع الدخل بُت أفراده، حيث تتحقق إعتبارات التخصيص األمثل للموارد مع عدالة توزيع 

مع أعلى مستول ٦تكن من الرفاىية اإلجتماعية ' باريتو'الدخل من كجهة نظر اجملتمع، أم للوضع الذم ٭تقق أمثلية 
؛ فعملية إدارة السياسة اإلقتصادية 2...كاألخذ بعُت اإلعتبار طبيعة ظركؼ اجملتمع كموارده ا١تتاحة كمستول التكنولوجيا

يف اإلقتصاديات الريعية للتحوؿ إىل ٪توذج التنمية ا١تستدامة، البد أف يرافقو إىل جانب إدماج اإلعتبارات البيئية، تصميم 
حيث أف السياسات اإلجتماعية  ا١تبلئمة  . لسياسة إجتماعية مبلئمة تعكس الوضع السوسيولوجي لئلقتصاد ا١تستهدؼ

 القصَت ا١تديُت سواء، يف حد على كاإلجتماعية اإلقتصادية التنمية السليم، كالتنفيذ التغطية الكافية توافر ظل يف تعزز،
 من كغَتىا الصحية الرعاية خدمات على فعالة بصورة الدخل، كحصو٢تم بأمن السكاف ٘تتع ضماف طريق عن كالطويل،

 ىذه كتضطلع. اإلقتصادية من الفرص اإلستفادة بغرض ك٘تكينهم ا١تخاطر، إدارة على كقدرهتم ا٠تدمات اإلجتماعية،
 كتعزيز كا١تستداـ الشامل البلئق، كالنمو العمل كتشجيع الوطنية تدعيم اإلقتصاديات يف األ٫تية بالغ بدكر السياسات

 .3ا٢تيكلي التحوؿ كتيسَت احمللي الطلب
 
 
 
 

                                                           
،  الدار اٞتامعية  األكىل، الطبعة قتصادية معاصرةإقضايا ٛتد رمضاف نعمة اهلل، علي عبد الوىاب ٧تا، أراىيم مصطفى، إٛتد، السيد اأ٤تمد عبد العزيز عجمية، عبد الرٛتن سيدم -  1

 .136:  ، ص 2009مصر،  – اإلسكندرية
 In  economics, the free rider problem ("free rider" was first used in economic theory of public goods) occurs when 

those who benefit from resources, goods, or services do not pay for them, which results in an under-provision of those 

goods or services. The free rider problem is the question of how to limit free riding and its negative effects in these 

situations. The free rider problem may occur when property rights are not clearly defined and imposed. The free rider 

problem is common among public goods. These are goods that have two characteristics: non-excludability—non-paying 

consumers cannot be prevented from using it—and non-rivalry—when you consume the good, it does not reduce the 

amount available to others. The potential for free riding exists when people are asked to voluntarily pay for a public 

good. 
 .199- 198: ص– ، مرجع سابق، صكآخركفعبد اللطيف مصيطفى -  2
 . 35: ، مرجع سابق،ص تقييم التقدـ المتفاكت2015تحقيق الغايات الدكلية الخاصة بالجوع لعاـ : حالة انعداـ األمن الغذائي في العالممنظمة  األغذية كالزراعة لؤلمم ا١تتحدة، - 3
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        فالتوجو ٨تو تبٍت التنمية ا١تستدامة يستدعي إعادة تعريف للعديد من ا١تبادئ األساسية لسياسة  اإلقتصاد الكلي 
يف سياؽ ا١تشاكل العا١تية اٟتالية، كينبغي أف تتضمن أىداؼ السياسة اإلقتصادية  الكلية  اإلستقرار اإلقتصادم التوزيع 

أمن الدخل، التعليم، الرعاية الصحية الشاملة، كإدارة النمو اإلقتصادم، حيث : العادؿ، أىداؼ إجتماعية كاسعة، مثل
 1.أف اإلىتماـ بتحقيق األىداؼ اإلجتماعية  ضركرم لتحقيق اإلستدامة البيئية

 تعريف للسياسة إعادةتعلق ب  اليت تاألساسية٣تموعة من النقاط  (  Jonathan Harris  2001 ,)        كقد طرح  
اإلقتصادية كالنظرية اإلقتصادية الكلية عموما يف القرف الواحد العشرين كذلك لئلستجابة لنموذج التنمية ا١تستدامة، كٯتكن 
إستعراض ىذه النقاط اليت ٘تت إثارهتا من خبلؿ تعزيز األىداؼ اإلجتماعية،  كذلك يف إطار ا٠تركج عن سياؽ التنظيم 

الذايت كمثالية السوؽ، ليصبح من الواضح أف األىداؼ اإلجتماعية ال ٯتكن أف تتحقق إال من خبلؿ العمل اٞتماعي 
بإستخداـ مؤسسات اٟتكم الدٯتقراطي، كبالتايل اٟتاجة إىل تدخل اٟتكومة يتجاكز كونو من ا١تتطلبات التقنية إلستقرار 

حيث يتم . اإلقتصاد الكلي، كإ٪تا ٬تسد الطريقة الوحيدة لتحقيق األىداؼ اليت تعترب ضركرية لتحقيق رفاىية األفراد
تسخَت السياسة  ا١تالية أك السياسة النقدية، أك مزيج بينهما من أجل تعزيز اإلستدامة اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية 

كبالتايل االبتعاد عن إختبلؼ ا١تدارس كاإلٕتاىات الفكرية اإلقتصادية للولوج يف بوتقة اإلقتصاد الكلي ا١توجو بيئيا كا١تبٍت 
على أسس كاضحة كبسيطة، تقر بأف التدخل اٟتكومي من خبلؿ السياسات اإلقتصادية ا١تبلئمة ضركرم كمهم لبعث 

  أشار إىل الدكر الرئيسي لرأس  ا١تاؿ الطبيعي (2005)التنمية ا١تستدامة، خاصة كأف تقرير القمة العا١تي لؤلمم ا١تتحدة 
يف تنمية الثركة  يف البلداف النامة، كقد عمل  الصندكؽ العا١تي لصوف البيئة على إدماج العدالة اإلجتماعية كاإلستدامة 

  . 2البيئية يف سياسات ك٦تارسات اإلقتصاد الكلي الوطنية كالدكلية ألكثر من عقد من الزمن
 كما تعد قضية العدالة من أىم القضايا ا١تطركحة ضمن عملية إسيتعاب ٪توذج التنمية ا١تستدامة، حيث ٧تد أنو مت        

بإعتباره  ىدؼ إجتماعي يعزز اإلستقرار اإلقتصادم الكلي، كما '  كينز'التأكيد على التوزيع العادؿ من قبل اإلقتصادم 
التوزيع العادؿ كشرط مسبق كمهم لتحقيق النمو   ( Amsden 1992 -2000)  'أمسدف' ك(1980) ' أد١تاف'عاًف 

كيف عامل اٟتدكد البيئية فإف قضايا العدالة البيئية تأخذ أ٫تية خاصة، ألف زيادة . اإلقتصادم الفعاؿ يف الدكؿ النامية
كىو ما يدعو إىل إىتماـ جديد للشركط  ( DURING 1992) إستهبلؾ الفقراء يعتمد على إدارة استهبلؾ االغنياء 

خرل تتعلق أنقطة مهمة ' Harris'كذلك طرح  . ا١تسبقة لئلستقرار اإلقتصادم الكلي، مع بعث حدكد ٪تو اإلستهبلؾ
'  Daly ' ، كلكن'كينز' حيث أف ىذه القضية مل تناقش  كمل تطرح  ضمن جدكؿ أعماؿ ْتماية البيئة كحدكد النمو،

 Heyes  )كمؤيدكه أكدكا على كجوب أف تكوف جزءا  أساسيا من اإلقتصاد الكلي  يف القرف الواحد ك العشرين، أما  

  كعلى الرغم من صعوبة التحليل، إال أف اإلشارة ىنا  IS- LMفقد ذىب إىل إدماج التوازف البيئي لنمحٌت  ( 2000
 .تتعلق بأف النمو اإلقتصادم ٬تب أف يكوف مصحوبا بالتكنولوجيا األنظف كالتنظيم البيئي
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فضبل عن التطرؽ أل٫تية بعث سياسات ٕتارية مستدامة، ذلك أنو من القضايا ا١تهمة اليت تيطرح عند توسع         
التجارة اٟترة كالعو١تة، ىي الرقابة على سياسات اإلقتصاد الكلي، كايثَت يف ىذا السياؽ نقد التجارة اٟترة، من حيث 

 Poly 1996, crotyetal 1998, Harris)اآلثار السلبية من الناحية البيئية كاإلجتماعية، كميلها لتوسيع سلطة الشركات  

 . كأحد مصادر القلق يتعلق بإخراج السياسة النقدية كا١تالية عن السيطرة الوطنية (2000
يف سياؽ معاٞتة السياسات اإلقتصادية كالتنمية ا١تستدامة، ىو قضية إصبلح ' Harris'        كلعل أبرز ما عاٞتو  

ا١تؤسسات ا١تالية كالنقدية الدكلية، حيث أف ىذه ا١تؤسسات تعمل عل  ٖتقيق اإلستقرار اإلقتصادم الكلي  الدكيل من 
دكف الٌلجوء  (تقييدية  )خبلؿ إعتماد سياسة إقتصادية قائمة أساسا على سياسات مالية كنقدية نقدية إنكماشية 

لسياسات تدعم اٞتانب البيئي، كبالتايل البد من اإلستعاضة بسياسات هتدؼ إىل إعادة تدكير رأس ا١تاؿ كنشر 
 . 1التكنولوجية لتعزيز التنمية ا١تستدامة

 السياسة البيئة كإطار توجيهي لصياغة السياسات اإلقتصادية في سياؽ التنمية المستدامة  -4-2
       إف إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية إلستيعاب التنمية ا١تستدامة يعترب ضركرة السيما لئلقتصاديات 

ا١تتحولة ٨تو إرساء ىذا النموذج، بيد أف ىذا ال ٯتنع من أ٫تية تصميم السياسات البيئية  اليت ٘تثل اإلطار ا١ترشد كا١توجو 
لتحقيق أىداؼ ٛتاية البيئة، خاصة يف ظل كجود مساحات للتعارض أك بطء ٖتقيق األىداؼ ا١تتوخاة من باقي 

 .السياسات لتحقيق التنمية ا١تستدامة
٣تموعة من ا٠تطوط العريضية اليت تعكس القواعد : "تيعٌرؼ السياسة البيئة على ا١تستول الكلي على أهنا        

كاإلجراءات اليت ٖتدد أسلوب تنفيذ اإلسًتاتيجية البيئية مع ٖتديد مهاـ ا١تؤسسات كاٞتهات كالوحدات ا١تختلفة ا١تشاركة 
كا١تسؤكلة عن نتائج ىذه اإلسًتاتيجية، كذلك يف إطار األكامر التشريعية ا١تلزمة لكل من ىذه اٞتهات كىي يف النهاية 

 كمن ا١تهاـ اٟتاٝتة 2".توضح أسلوب تقوًن النتائج كفقا ألىداؼ مت ٖتديدىا مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح كالتنمية
للسياسة البيئية اإلستخداـ ا١تستداـ للموارد الطبيعية، كمع ظهور  بوادر حدكد النمو القائم على النفط بصورة  جلية فمن 
ا١تتوقع أف تقود ىذه السياسة خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية إىل ٖتوؿ ىيكلي كتشكيبلت جديدة  يف اجملاالت 

العامة كا٠تاصة تعطى فيها األكلوية للشواغل ا١تتعلقة بالطاقة كالبيئة على حدا السواء، ذلك نظرا لئلرتباط بُت إنتاج 
كإستخداـ الطاقة كالبيئة، بإعتبار أف توفر الطاقة ٯتثل أساس اٟتفاظ على مستويات الرفاىية احملققة كالنمو يف اإلقتصاد 

العا١تي، كيقع ذلك ٖتت قيد  اٟتفاظ على حدكد توازف البيئة، ما يتطلب تصميم السياسات اإلقتصادية على ٨تو ٭تاكي 
 . 3توأمة اٟتفاظ على البيئة كتدفق الطاقة

        كعليو فإف السياسة البيئة تًتافق مع السياسة العامة للدكلة، كعلى كجو التحديد السياسة اإلقتصادية كذلك بغية 
بعث جيل منقح من السياسات اإلقتصادية القادرة على إستيعاب اٟتدكد البيئية اليت تفرضها التنمية ا١تستدامة دكف التأثَت  

                                                           
1
  -Jonathan Harris, Op- Cit. 

 . 15: ، ص2005 السعودية، –، دار ا١تريخ، الرياض  النظم البيئية كاإلنسافأبو  ا٠تليل عبد الرٛتن ا١تهنا، ٤تي الدين ٤تمود تواس،-  2
3
 -Marja Järvelä , Sirkku Juhola, Energy, Policy, and the Environment :Modeling Sustainable Development for 

the North, Springer, New York, 2011,P:01 . 
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كالسياسة البيئة ا١تثلى ىي اليت تسعى ١توازنة الفوائد اليت تعود على اجملتمع من . السليب على معدالت النمو احملققىة
  1:األنشطة اإلقتصادية ا١ترتبطة بالتلوث البيئي مع األضرار الناٚتة عن التلوث،  كتعمل السياسة البيئة يف ىذا اإلطار على

ٖتجيم ا١تمارسات كاألنشطة اليت أدت كتؤدم إىل تدىور البيئة، أك تنظيم تلك األنشطة ٔتا يكفل معاٞتة مصادر  - أ
 التلوث كٗتفيف آثاره البيئة قدر ا١تستطاع؛

إستعادة الوضع األمثل ١تكونات البيئة ا٢تامة كخصائصها الفيزيائية كالكيميائية، كاٟتيوية ٔتا يكفل إستمرارية قدراهتا  - ب
 اإلستيعابية، كاإلنتاجية قدر اإلمكاف؛

مراعاة اإلعتبارات البيئة يف ا٠تطط التنموية للقطاعات ا١تختلفة، كتضمُت اآلثار البيئة، ككيفية معاٞتتها يف ا١تراحل  - ت
 .األكىل لدراسات اٞتدكل للمشركعات اإلقتصادية كاإلجتماعية

        أما السياسات ا١تصممة يف سياؽ ٛتاية البيئة كتقليص التعارض بُت النمو كالبيئة، كاليت تًتاكح بُت تلك 
 : 2ا١تستحدثة أك سياسات اإلقتصاد الكلي  اليت تستجيب  لقيد ٛتاية البيئة، فيمكن طرحها من خبلؿ ما يلي

حيث تقـو الدكلة ٔتنح إعانات لتقليص التلوث إىل أدىن حد ٦تكن :  سياسة منح إعانات للتقليص من التلوث - أ
كتنقسم ىذه اإلعانات إىل نوعُت، أك٢تما إعانة لكل منتج للقياـ بتنظيف ا١تلوثات اليت يلقي هبا إىل ا١توارد البيئية  

كثانيهما إعانة إلقتناء تكنولوجيات التحكم يف التلوث، كلكن يؤخذ على اإلعانات أهنا قد ٖتفز منتجُت جدد للدخوؿ 
 إىل السوؽ، كإمكانية زيادة مصادر التلوث، كما أف اإلعانة تتطلب قدرات إدارية ٯتكنها تقدير حجم اإلعانة األمثل؛

تبعا ٢تذه السياسة تقـو اٞتهة القائمة على ٛتاية البيئة بتحديد أىم : سياسة فرض تأمُت ضماين للتحكم يف التلوث - ب
مصادر التلوث، كفرض تأمُت ضماين ٯتكن إسًتجاعو يف حالة عدـ حدكث تلوث، أما يف حالة حدكث تلوث معُت فإف 
تكلفة تدارؾ آثار ىذا التلوث أك إزالتو تقتطع من التأمُت، كقد ييعاب على ىذه السياسة صعوبة التحديد الدقيق للمقابل 

 النقدم للتلوث كمدل قدرة ىذا ا١تقابل يف عبلج أضرار كآثار التلوث؛
إف الضغط ا١تتزايد ٠تفض طرح النفايات الكيماكية إىل البيئة، أخذ يزداد أ٫تية يف السنوات األخَتة : سياسة التدكير - ت

نظرا إلرتفاع تكاليف التخلص من النفايات ك٤تدكدية ا١تواقع ا١تناسبة للتخلص من ىذه النفايات،  كىو ما فتح اجملاؿ 
 لبعث سياسات إلعادة التدكير، من أجل ٖتقيق اإلستخداـ الفعاؿ أك إعادة اإلستخداـ للنفايات كبديل ١تنتج ٕتارم؛

حيث تتعلق الًتبية البيئية بتكوين القيم، اإلٕتاىات كا١تهارات، كا١تدركات البلزمة : سياسات إرساء الًتبية البيئة - ث
لفهم تقدير العبلقات ا١تعقدة اليت تربط اإلنساف كحضارتو ٔتحيطو الفيزيائي، كالتدليل على ضركرة احملافظة على ا١تصادر 
البيئية الطبيعية، كحتمية تسخَتىا لصاٌف اإلنساف كحفاظا على حياتو الكرٯتة كرفع مستويات معيشتو، تتعلق سياسات 

الًتبية البيئية بنقل التعلم من الصيغة النظرية التقليدية إىل التطبيق يف الواقع على ٨تو صحيح كمتوازف، كقد إعتربت الًتبية 
، حيث ٖتددت األىداؼ ا٠تمسة  للربنامج الدكيل 1972البيئية ركن أساسي يف احملافظة على البيئة منذ مؤ٘تر ستوكهومل 

 : للًتبية البيئة، كىي
 

                                                           
 .443 – 442خليل حسُت، مرجع سابق،  -  1
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 تشجيع تبادؿ األفكار كا١تعلومات كا٠تربات ا١تتصلة بالًتبية البيئية بُت الدكؿ كأقاليم العامل ا١تختلفة؛ -
تشجيع تطوير نشاطات البحوث ا١تؤدية إىل فهم أفضل ألىداؼ الًتبية البيئية كأساليبها، كتنسيق ىذه  -

 النشاطات؛
  تشجيع تطوير مواد مناىج تعليمية كبرامج يف حقل الًتبية البيئية كتقوٯتها؛ -
 ؛...ا١تخططُت كالباحثُت: تشجيع تدريب،  كإعادة تدريب القادة ا١تسؤكلُت عن الًتبية البيئية، مثل -
 .توفَت ا١تعونة الفنية للدكؿ األعضاء لتطوير برامج يف الًتبية البيئية -

ٛتاية البيئة تتطلب كضع تشريعات بيئية سليمة تتميز بالقوة كاإللزاـ  :  التشريعات لدعم السياسات البيئية - ج
 :كالشمولية كحىت يكوف التشريع ناجحا البد أف يراعي

التكلفة ا١تالية اليت تًتتب عن اإللتزاـ بتنفيذ التشريع، مع ٖترل أف يتوافق أدىن مستول من التكلفة مع أفضل  -
 مستول للحفاظ على البيئة؛ 

   اإلعتماد على أبسط  كأفضل الوسائل التقنية كا١تتاحة للجميع؛ -
٬تب أف يؤدم التشريع إىل توافق يف الوصوؿ  إىل النتائج ا١تتحصل عليها من دراسة كتقييم األثر البيئي على  -

 . ا١تدل القصَت كالطويل
 التفصيل يف السياسة الضريبية كفرض الرسـو من أجل ٖتقيق التنمية –:  السياسة الضريبية من أجل ٛتاية البيئة - ح

أف الصعوبة  A .G Pigo ' بيجو'أقر -   ا١تستدامة بصفة عامة يكوف من خبلؿ ٤تاكر الحقة يف ىذا الفصل من الدراسة 
األساسية يف ٖتليل التلوث تتعلق بفشل ا١تتضررين من التلوث من إستبلـ التعويض ا١تناسب، كبالتايل فإنو إذا كاف من 

ا١تمكن تعويض ا١تتضررين من التلوث دكف ىدر ا١توارد، فإف ا١تنافع اإلجتماعية  ألم نشاط ينتج عنو التلوث ستزيد عن 
تكلفتو اإلجتماعية، كعليو يكوف التلوث مقبوال من كجهة نظر إقتصاديات الرفاىية، كطا١تا أف التلوث ٯتنع التخصص 

 ('باريتو'عند مستو أمثلية  )يقًتح فرض ضريبة على التلوث مساكية للضرر اٟتدم للتلوث ' بيجو'األمثل للموارد، فإف 
 حيث   Externalitiesحبل تقليديا  لوجود التكاليف ا٠تارجية  Pigouvian Tax ' بيجو'كبالتايل ٯتكن إعتبار  ضريبة 

كأىم  ما يعاب على السياسة الضريبة  يف سياؽ ٛتاية . ،نو ال ٯتكن الوصوؿ إىل كضعية التخلص النهائي من التلوث
 : البيئة  فيلخص من خبلؿ ما يلي

 تأثر الضرائب بالتضخم، كىو ما يستدعي تبٍت مقدار الضريبة  الذم يتناسب مع  حجم التضخم؛ -
 عدـ مركنة السياسة الضريبية ا١تصممة ٕتاه زيادة معدالت السكاف كالنشاط اإلقتصادم، كما ينتج عن ذلك  -

 من زيادة التلوث؛
 الصعوبة السياسية لفرض ضرائب متباينة عرب األقليم اٞتغرافية، كاليت تتباين قدرهتا يف التعامل  يف التعامل مع  -

 التلوث البيئي كتأثَتاتو؛
  اٞتدلية حوؿ كفاءة السياسة الضريبة ا١تصممة يف ٖتقيق أىداؼ ٛتاية البيئة؛ -
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اٟتاجة إىل قاعدة معلومات ضخمة للتحديد الدقيق ١تعدؿ الضريبة، كضخامة األعماؿ اإلدارية الكفيلة بتطبيق  -
 ىذه الضريبة ٟتماية البيئة

أىداؼ السياسة اإلقتصادية  في إطار ضوابط التنمية المستدامة   -5
٘تثل األىداؼ اإلقتصادية الكلية التقليدية كاليت مت تلخصيها ضمن  ا١تربع السحرم لكالدكر ٔتثابة األرضية         

 اإلقتصادم الذم يعوؿ عليو  كشرط مسبق حملكاة ٥تتلف األبعاد اليت  يتضمنها إرساء ٪توذج ستقرارة لبعث اإلاألساسي
 .التنمية ا١تستدامة، كالسيما يف اإلقتصاديات الريعية

   إستدامة معدؿ النمو اإلقتصادم  -5-1
         يعترب النمو اإلقتصادم ٔتثابة ا٢تدؼ اإلسًتاتيجي للسياسات اإلقتصادية ا١تسطرة، خاصة كأف لو آثار تفاضلية  
تنعكس على ٥تتلف األىداؼ األخرل للسياسة اإلقتصادية، كاليت مت معاٞتتها ضمن الفصل األكؿ من الدراسة حيث مت 
معاٞتة النمو اإلقتصادم كأحد األىداؼ الكبلسيكية للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، إال أف إعادة توجيو أىداؼ 

ىذه األخَتة، كإدارهتا إلستيعاب التحوؿ ا٢تيكلي لئلقتصاديات الريعية يف إطار ضوابط اإلستدامة يستدعي البحث يف 
إشكالية تذبذب النمو، كا١تصدر الذم يعتمد عليو النمو اإلقتصادم، ٔتا ٯتيكِّن من ٖتقيق ىدؼ : مفهومُت أساسيُت ك٫تا

كقبل ذلك البد من إزالة الغموض عن التحوؿ يف مفهـو النمو كٖتديدا مفهـو النمو . النمو اإلقتصادم ا١تستداـ
 . اإلقتصادم ا١تستداـ

 مفهـو النمو اإلقتصادم المستداـ -  5-1-1

اإلنتقاؿ إىل حقبة ٪توذج التنمية ا١تستدامة، جعل ىدؼ السياسات اإلقتصادية ا١تصممة، يتحوؿ من ٣ترد ٖتقيق         
معدالت عالية من النمو اإلقتصادم، إىل البحث يف إستدامة ىذا األخَت  كطبيعة ٤تركاتو، كىو ما جعلو ٮتضع للدراسة 
كالنقاش من قبل فئة كاسعة من ا١تفكرين كاإلقتصاديُت، بل إف مضامُت النمو اإلقتصادم يف إطار ىذا النموذج إقًتنت 

 العريضة القاعدة ذك النمو:" حيث يعرؼ النمو الشامل على أنو. بعدة فلسفات كالنمو الشامل كالنمو احملايب للفقراء
". ا١تتولدة عنو كالثركة للدخل العادؿ التوزيع خبلؿ من اٞتميع منو كيستفيد الشعب فئات ٥تتلف فيو يشارؾ كالذم
 اإلجتماعية الرعاية يف مستدامة زيادة لتوليد يكفي ال لكنو مهم اإلقتصادم النمو أف فكرة على الشامل النمو كيستند

 بو ا١تسلم من أصبح نفسو، الوقت كيف. اإلجتماعية كالفئات األفراد بُت النمو ١تنافع العادؿ التقاسم على تنطوم كاليت
 فإف كلذلك، ...كالتعليم الصحة :مثل نقدية، غَت عوامل على أيضا يعتمد كالرفاه كالثركة الدخل أف متزايد ٨تو على

 متعدد مفهـو من ٕتعل اليت الشامل للنمو األساسية اٞتوانب من بالدخل ا١ترتبطة غَت العوامل ىذه كتوزيع مستول
 أف لضماف ملموسة للمبادرات مناسبة الشامل النمو يكوف أف ك٬تب صلة، ذات تكوف أف ذلك، إىل كباإلضافة. األبعاد

 البلزمة األدكات كٖتديد العامة، السياسة ٣تاالت بُت كالتكامل للمقايضات أفضل فهم ٯتكن العموميُت ا١توظفُت
 يف تدرس أف ا١تهم من أنو يف السبب ىو كىذا. النقدية كغَت النقدية النتائج توزيع أف كمستول لتحسُت إلستخدامها

 .الشامل النمو من ٥تتلفة كأبعاد اآلخر، تلو كاحدا كليس كاحد، كقت
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 البشرم بصورة ال اجملتمع رفاىية إىل ٖتقيق اإلقتصادم النمو         كيعترب النمو اإلقتصادم مستداـ إذا أدت عملية
 قد ٭تمل ىذا التعريف مفهـو اإلستمرارية يف ٖتقيق معدالت ٪تو إقتصادم .1عرب الزمن اإل٩تفاض إىل با١تيل تتسم

تستجيب ١تتطلبات الرفاه البشرم، كلكن إشكالية النمو اإلقتصادم يف إطار ٪توذج التنمية ا١تستدامة ال تتوقف عند البعد 
الكمي كالزيادة ا١تضطردة عرب الزمن، بل تذىب إىل البحث يف كيفية حدكث ىذه الزيادة، كأبعد من ذلك  دراسة كٖتليل 

كيفية التوزيع العادؿ ٢تا ضمن البعد الزماين كا١تكاين كمدل مراعاة التوازف االيكولوجي، ضمن ما ىو متاح من بدائل 
تتطلب تغَتا يف : "  كىو ما يتضح جليا من  تعريف التنمية ا١تستدامة على أهنا. تًتجم يف السياسة اإلقتصادية ا١تصممة

٤تتول النمو، ْتيث يصبح أقل مادية كإستخداما للطاقة، كأكثر عدالة يف تأثَتاتو، ك٬تب ٖتقيق ىذه التغَتات يف ٚتيع 
الدكؿ كجزء من ٣تموعة اإلجراءات للمحافظة على الرأٝتاؿ البيئي، كلتحسُت توزيع الدخل كٗتفيض درجة اٟتساسية 

 .  كىو ما ٬تسد حتمية التعرض إىل ٣تموعة أكسع من ا١تعاٞتات النظرية للنمو ا١تستداـ.  2"لؤلزمات اإلقتصادية
النمو اإلقتصادم الذم ٯتكن  اٟتفاظ عليو :  "         يف ىذا الصدد  فقد عرؼ  النمو اإلقتصادم ا١تستداـ على أنو
كمن الواضح أف ىناؾ مفاضلة بُت النمو . دكف خلق مشاكل إقتصادية كربل، خاصة بالنسبة لؤلجياؿ ا١تستقبلية

اإلقتصادم السريع اٟتايل، كالنمو يف ا١تستقبل، ذلك أف النمو السريع خبلؿ الفًتة اٟتالية ٯتكن أف يستنفذ ا١توارد كٮتٌلف 
 .  3مشاكل بيئة  لؤلجياؿ ا١تقبلة، كيقلُّص ما ىو متاح من خيارات

        فالنمو ا١تستداـ خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية البد أف يعاًف، كيقدـ حلوال للقضيتُت األساسيتُت 
مشكلة التدىور البيئي اليت تصاحب النمو اإلقتصادم، كاٟتاجة ا١تلحة : اللتُت مت طرحهما يف تقرير بركنتدالند، ك٫تا

، خاصة كأف إمتبلؾ ا١توارد ال يعد شرطا كافيا 4لتحقيق النمو اإلقتصادم للقضاء على الفقر، كٖتسُت نوعية اٟتياة البشرية
لتحقيق النمو تبعا ١تا تؤكده  األدلة التجريبية،  كما توصلت لو األدبيات اإلقتصادية مثلما أشَت لو  من قبل اإلقتصادم 

اإلستفادة من الثركة ال يتأتى من ٣ترد إمتبلكها أك اإلسراؼ  "  حيث أف   Migule De Sarvantes Saavedraاإلسباين  
 ".  يف إنفاؽ عوائدىا، كلكن تتأتى من ٪تط إستخدامها

        فالنمو اإلقتصادم ا١تستداـ ينصرؼ إىل إدارة حافظة لؤلصوؿ على ٨تو يضمن توازف بُت أىداؼ النمو 
اإلقتصادم كاإلىتماـ باإلعتبارات البيئية كدعائمها اإلجتماعية على ا١تدل القصَت كا١تتوسط، كالبعيد كيتوازل ىذا الطرح 

   .5مع فلسفة اإلستدامة فيما يتعلق بالكيفية ا١تثلى إلدارة ا١تخاطر عرب اٟتفاظ على ا٠تيارات
اإلستخداـ اٞتائر للموارد غَت ا١تتجددة  :         بالتايل، فإف عدـ إستدامة النمو تتعلق باستيعاب ٤تاكر أساسية، كىي

 إىل أف ٖتقيق 2015يشَت تقرير  اإلسكوا  ٖتت عنواف  لسنة   )أك تلك ا١تتجددة بصورة تفوؽ دكرة ٕتددىا الطبيعية 

                                                           
1
 -Santanu Roy, sustainable growth, FUNDAMENTAL ECONOMICS – Vol. II. 

 .53 :ص ،مرجع سابقدكناتو ركمانو،  -  2
3
  -http://www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Sustainable_growth.html  (12/06/2016). 

ا١تكتب    IUCNجتماع ا١تفكرين لبلٖتاد الدكيل ٟتماية الطبيعةإ ، تقريرمستقبل اإلستدامة إعادة التفكير بالبيئة كالتنمية في القرف الواحد كالعشريناإلٖتاد الدكيل ٟتماية الطبيعة، -  4
 : متاح على ا١توقع . 03:  ، ص  2006(ديسمرب ) كانوف الثاين 31-19إفريقيا،  اإلقليمي ١تنطقة غرب ككسط آسيا كمشاؿ

http://www.iucn.org   (12/06/2016). 
5
 .308: ، صمرجع سابقشرؼ ٤تمد عاشور، أ-  
 

http://www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Sustainable_growth.html
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http://www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Sustainable_growth.html
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كالتلوث البيئي الذم   (1إستدامة النمو تستلـز فك ارتباط النمو اإلقتصادم عن أ٪تاط اإلنتاج كاإلستهبلؾ غَت ا١تستدامة
 .كعدـ عدالة توزيع مكاسب النمو احملقق. يعترب ٔتثابة التهديد ا١تباشر إلستمرار اٞتنس البشرم

        فالعائدات من النفط كالغاز، أك ا١توارد الطبيعية األخرل، كاليت تعترب بأهنا دخل أك قيمة مضافة جديدة، ما ىي يف 
اٟتقيقة إال ريع ناتج عن إستنزاؼ رأس ا١تاؿ الطبيعي، كىدرىا ٯتثل عامل تدىور للبيئة، كما مل يتم القياـ بإستثمارات 

أقر  )تعويضية ٖتافظ على رأس ا١تاؿ الطبيعي، فإف النمو ا١تستند إىل ىذه ا١توارد لن يكوف متواصبل كال طويل األجل 
مؤ٘تر ستوكهو٢تم ضركرة إستخداـ ا١توارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءىا كإستمرارىا لؤلجياؿ القادمة، بل إنو ال ٬تب 
احملافظة على قدرة األرض على إنتاج ا١توارد ا١تتجددة اٟتيوية فقط، بل البد من العمل على إستعادهتا كٖتسينها كلما 

خاصة إذا ما إقًتف بإرتفاع التكاليف ا٠تارجية، كاليت تتمثل يف التكاليف على مستول اجملتمع كعلى  (2أمكن ذلك
 . 3مستول اإلقتصاد ككل

خطة : ، كالذم تطرؽ إىل النمو مع التحوؿ ا٢تيكلي2014        يف تقرير األكنكتاد ا١تعنوف بتقرير البلداف األقل ٪توا 
، فقد تطرؽ إىل أف النمو اإلقتصادم ا١تستداـ ىو القاعدة األساسية لتحقيق ا١تزيد من التقدـ يف 2015تنمية ١تا بعد عاـ 

التنمية البشرية، كمت ربط النمو اإلقتصادم ا١تستداـ بالتحوؿ ا٢تيكلي يف اإلقتصاديات عرب تغيَت تركيبة الناتج كالعمالة 
ْتيث يتم اإلنتقاؿ من الًتكيز على . بالتوجو ٨تو القطاعات كاألنشطة اإلقتصادية ذات اإلنتاجية كالقيمة ا١تضافة األعلى

  4.معدؿ النمو اإلٚتايل احملقق ٨تو الًتكز على نوع، ٪تط النمو، ك٤تركاتو األساسية
ف يكوف النمو ٤تدكدا أقًتكحوا أنو ينبغي إ (1996، 1991) 'دايل' :يف اآلكنة األخَتة، اإلقتصاديوف البيئيوف، مثل        

 بدال من النمو ا١تتسارع، كينبغي أف يكوف (a sustainable economic scale)كأف يكوف على نطاؽ إقتصادم مستداـ 
  كإمكانياتا٢تدؼ من سياسة اإلقتصاد الكلي، كتطوير نظريات النمو الداخلي، مع األخذ بعُت اإلعتبار دكر اإلنساف

 .  السياسة اإلقتصادية منظور آخر حوؿ أ٫تية  ٤تددات النمو يفيرتوؼكرأس ا١تاؿ الطبيعي يف النمو على ا١تدل الطويل، 
 اٟتادم القرف يف ىائلة بيئية مشكبلت يطرح العا١تي النمو حجم يعًتؼ أف (1992) الدكيل         كذلك البنك

 أف يتم قيادتو إىل ٭تتاج اإلقتصادم النمو أف الواضح فمن للنمو، ٟتدكد 'دايل'  كحىت يف حاؿ عدـ إقرار هنج.كالعشرين
مع أخذ بعُت اإلعتبار  إذ يتحتم أف يسًتشد النمو اإلقتصادم باألسعار اليت تتضمن القيم البيئية، )مستداـ بيئيا  إٕتاه يف

أف تكاليف السياسات اإلقتصادية غَت ا١تبلئمة، كاليت تعترب النمو اإلقتصادم أحد األىداؼ الكربل ٢تا تؤدم إىل 
 من ٔتعٌت ليس الكلي اإلقتصادم التخطيط من يستلـز أ٫تية اإلستناد إىل قدر ٦تا  (تكاليف جد مرتفعة على البيئة

 .5الطويل ا١تدل إلستخداـ الطاقة كا١توارد على التخطيط ٔتعٌت كلكن مركزيا ا١تخطط اإلقتصاد
 

                                                           
 . 34: ، ص 2016 لبناف، – ، بَتكت 2015، اإلسكوا، األمم ا١تتحدة، التقرير السنوم معا من أجل العدالة كالتنمية المستدامةاللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا، -  1
 .100 ص ، 2002، ظيب أبو  كالنشر، للطباعة ظيب أبو شركة ،المتواصلة كالتنمية كالعالمية العربية المالية األكراؽ بورصات في األزمات إدارة سبلـ، صاٌف عماد - 2
. 182:  ص، 2014 ،األردف– ،  الطبعة االكىل، دار دجلة ،  عماف  االقتصادية للمشاكل البيئية  كاثر التنمية المستدامةاألبعادمالك حسُت حوامدة، -   3
4
: ص 2014  ،  األمم ا١تتحدة، نيويورؾ2015خطة تنمية لما بعد عاـ : النمو مع التحوؿ الهيكلي: 2014تقرير أقل البلداف نمو،  ا١تتحدة للتجارة كالتنمية، األكنكتاد،  األمممؤ٘تر  - 

01 .
5
   -Jonathan Harris , Op –cit . 
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دكف ا٠تركج عن مضموف النمو ا١تستداـ الذم مت طرحو أعبله، كالذم يأخذ بعُت اإلعتبار ٣تموعة كاسعة من        
ٖتقيق قدر أكرب من العدالة يف اإلستثمارات لتنمية  رأس ا١تاؿ البشرم،  ٛتاية رأس ا١تاؿ : ا١تعوامل اليت ٖتدد نوعيتو، كىي

الطبيعي كإستدامتو، كاٟتد من التعرض لؤلزمات ا١تالية العا١تية ك٥تاطرىا، فباإلضافة إىل ٖتسُت اٟتوكمة كمكافحة الفساد 
 اليت تعرب عن OKUN' أككن'أف يتحقق كلما تقلصت فجوة  فإنو الباحثة تطرح تصورا  مفاده أنو  ٯتكن للنمو ا١تستداـ 

الفرؽ بُت النمو اإلقتصادم ا١تمكن أك احملتمل كالنمو اإلقتصادم  الفعلي شريط أف يستجيب النمو احملقق ضمن بنيتو 
حيث  يشَت . كنوعيتو ١تتطلبات الرفاه البشرم من جهة كالتوازنات البيئية كالقدرة التحملية لؤلنساؽ البيئية من جهة أخرل

النمو اإلقتصادم احملتمل إىل معدؿ النمو الذم كاف ٯتكن ٖتقيقو من خبلؿ اإلستخداـ األمثل لعوامل اإلنتاج ا١تتاحة 
كبالتايل فالنمو . ، يف ظل معدالت تضخم مستقرة نسبيا يف األجل الطويل1دكف إحداث تأثَت على اٞتهاز اإلنتاجي

اإلقتصادم ا١تستداـ، يستدعي بعث السياسات اإلقتصادية كاإللتزاـ بالقوانُت كالتشريعات اليت مت سنها دكليا ٟتماية ا١توارد 
من ا٢تدر كاإلستنزاؼ كاٟتفاظ على النظاـ اإليكولوجي، كمراعاة ا١تخاطر ا١تطركحة من الناحية اإلجتماعية كا١ترافقة 

لعمليات التغيَت إلحداث النمو ا١تستداـ، كذلك ٔتا يضمن التنظيم اإلقتصادم الكفء،  كالذم ٭تاكي فلسفة التنمية 
ا١تستدامة مع اإلشارة إىل نقطة جد حساسة ٯتكن أف تعاًف جزءا ىاما من قضية عدـ عدالة توزيع ا١توارد ا١تتاحة على 
ا١تستول الدكيل، كاليت ترل الباحثة إىل أهنا نإتة عن عدـ مركنة العبلقة التبادلية، أك اإلحبلؿ بُت رأس ا١تاؿ الطبيعي 

كعاملي التطور التكنولوجي، كراأس ا١تاؿ البشرم، يف ظل ىشاشة رأس ا١تاؿ الفكرم كرأس ا١تاؿ ا١تادم يف اإلقتصاديات 
الريعية، كىذا الطرح بطبيعة اٟتاؿ يتناغم مع النظرية الضعيفة لئلستدامة يف حاؿ كانت ىناؾ إرادة سياسية حقيقية  لبعث 

 . النمو اإلقتصادم ا١تستداـ
       كٯتكن يف سياؽ مناقشة قضية إستدامة النمو يف اإلقتصاديات الريعية معاجة عدة إشكاليات، قد تضمنها البناء 

ا١توضوعي ٢تذه األطركحة، كيف ىذا ا١تقاـ ٯتكن معاٞتة إشكالية تذبذب للنمو، كعبلقة ذلك بدكرية السايسة ا١تالية 
بإعتبارىا السياسة ا١تهيمنة ضمن ىيكل السياسات االقتصاية لئلقتصاديات الريعية، كإشكالية بلوغ ذركة النفط كمدل 

 .كاقعيتها كتأثَتىا على مشهد تنائية الطاقة كالتنمية
 إشكالية تذبذب النمو اإلقتصادم  -5-1-2

        إف إدارة  تذبذب النمو ٕتسد ٖتديا تنمويا ال مناص من مواجهتو، نظرا إلرتباطو بقضايا أساسية كمعدؿ الفقر 
السائد، البطالة ك٪تط توزيع الدخل، لتصبح ا١تواجهة أكثر أ٫تية على مستول اإلقتصاديات الريعية، حيث أف ىذه البلداف 

النفط كالغاز تواجو ٖتديات إقتصادية ذات طبيعة طويلة كقصَتة األجل، حيث أهنا تواجو على : الغنية ٔتوارد طبيعية، مثل
ا١تدل القصَت عائدات شديدة التقلب مستمدة من صادرات ا١توارد، ٦تا ٬تعل تنفيذ سياسات قادرة على ٖتقيق اإلستقرار 
على ا١تستول الكلي صعبة جدا، كعلى ا١تدل الطويل  تشهد ىذه اإلقتصاديات متوسط ٪تو إقتصادم متدين مقارنة مع 

                                                           
1
  -Jean Olivier hairault, La Croissance: Théories et Régularités Empiriques , Economica, Paris, 2004, P : 491 . 
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 Oxfordكينصرؼ التذبذب يف ا١تتغَت اإلقتصادم تبعا ١تا جاء يف القاموس اإلقتصادم . 1الدكؿ إىل تفتقر للموارد

Dictionary  of Economics, 1995 2  بأنو النزعة إىل التقلب ٔتركر الزمن. 
حيث أف النمو :         تيناقش إشكالية تذبذب النمو أك عدـ إستمراريتو يف اإلقتصاديات الريعية من زاكتتُت أساسيتُت

كمدفوعا بنسبة أقل ٔتعدالت النمو غَت ا١تتصلة   (النفط، الغاز )عادة ما يكوف متصبل بصورة أساسية با١توارد الطبيعية 
با١توارد الطبيعية، بل إف ىذا األخَت يعتمد ىو اآلخر  بصورة غَت مباشرة على ا١توارد الطبيعية، ٦تا ٬تعل إشكالية التذبذب 

 . يف النمو  إشكالية جذرية، يصعب التغلب عليها على األقل يف األجل القصَت كا١تتوسط
 Procyclical Fiscal Policy         من ناحية أخرل فإف تذبذب النمو كعدـ إستمراريتو ٮتضع لدكرية السياسة ا١تالية 

كما ينجر عن ذلك من تقلب يف ا١تتغَتات اإلقتصادية ذات العبلقة ٔتعدؿ كا١تدل الزمٍت للنمو اإلقتصادم احملقق كإ٨تصار 
عجز معظم اإلقتصاديات الريعية عن ٖتقيق تقدـ إزاء التحوؿ إىل ٣تتمع ا١تعرفة  )اإلستثمار يف رأس ا١تايل ا١تادم كالبشرم 

اإلندماج يف اإلقتصاد ا١تعريف  كتنصرؼ دكرية السياسة ا١تالية إىل سياسات توسعية يف فًتات اإلنتعاش   (كمن مثى َّ
  كإنكماشية يف فًتات الركود أم  التقلب يف سياسة اإلنفاؽ العاـ الناتج عن عدـ اإلستقرار كالتذبذب يف عائدات النفط
كمن احملتمل أف تضر ٔتساعي الًتاكم كٖتقيق الثركة، حيث تزيد من تقلب اإلقتصاد الكلي كيًتاجع اإلستثمار يف رأس 

ا١تاؿ ا١تادم كالبشرم، ٦تا يعيق النمو كيضر بالفقراء، كإذا مل يتم ٖتقيق فائدة من السياسات ا١تالية التوسعية ضمن  
 3.الفًتات غَت اٞتيدة كاليت يًتاجع فيها اإلقتصاد، فإف ذلك  ٯتكن أف ٭تدث عجزا  مع إحتماالت عدـ إستدامتو

 إشكالية ذركة النفط كارتباطها بإستدامة النمو اإلقتصادم في اإلقتصاديات الريعية  -5-1-3
إىل أف  إحتياطات البًتكؿ ا١تؤكدة يف العامل العريب لن تستطيع  تلبية الطلب العا١تي " نفط الذركة "         يشَت منظرك 

كما أف إحتماالت إكتشاؼ مزيد من حقوؿ البًتكؿ يف ا١تنطقة  مازالت ضئيلة، على الرغم من توجيو ىذه البلداف إىل 
ٗتصيص أغلفة مالية ضخمة لتعزيز القدرات، فضبل عن تنفيذ  العديد من ا١تشركعات  لئلستعاضة بإمدادت جديدة عما 

يتم إنتاجو من البًتكؿ، إال أف تلك السياسة تتطلب التنسيق مع الدكؿ ا١تستهلكة اليت يتعُت عليها أف تكوف أكثر شفافية  
 . 4فيما يتعلق ٔتتطلباهتا ا١تستقبلية ا١تتوقعة

عليو البد من إيبلء موضوع ذركة النفط التحليل الكايف، خاصة كأنو ٯتثل هتديدا أسياسيا بالنسبة إلستدامة النمو        
يف البلداف الريعية اليت تعتمد على ىذا ا١تصدر بصورة إسًتاتيجية، كىو ال يقل أ٫تية عن هتديد تقلب   (تذبذب النمو )
 أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية، كإرتباط الثركة النفطية با١تتغَتات -  بل إنو أحد ا١تداخل ا١تفسر لتقلب األسعار –
 
 

                                                           
1
- Rabah Arezki and Mustapha K. Nabli, Natural Resources, Volatility, and Inclusive Growth: Perspectives from 

the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, 2012, P :3. 
 .174: ص.2010 ، العراؽ، 32، ٣تلد 97، ٣تلة تنمية الرافدين، العدد العوامل المحددة كاالثار في البلداف النامية: تذبذب النمو االقتصادم كمخاطرهأثيل عبد اٞتبار اٞتومرد،  - 2

3
 - Manasse Paolo, Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View From MARS  FMI ,Working 

paper , January 2006, P:04. 
 .101: ،  ص2009 للدكؿ العربية،نيويورؾ،  اإلقليمي،  ا١تكتب اإل٪تائي ا١تتحدة األمم برنامج   PNUD العربية، اإلنسانية، تقرير التنمية  في البلداف العربيةاإلنسافمن أتحديات -   4
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 اإلنتاج   

 (ذركة ىوبرت)الذركة النفطية 

 الزمن

 

ا٠تارجية، اليت عادة ما ٕتعل السياسات ا١تصممة تكوف يف بيئة تتميز بعدـ اليقُت، خاصة يف ظل غياب مشاىد ملموسة 
 .كنتائج كاقعية  للتنويع اإلقتصادم  القادر على بعث ٪تو إقتصادم مستداـ

 (ذركة ىوبرت) نظرية الذركة النفطية ٕتدر اإلشارة إىل مسا٫تة األدبيات اإلقتصادية، حيث تعتربيف ىذا السياؽ         
كتشاؼ إ كاحدة من أىم كأبرز النظريات فيما ٮتص ذركة النفط، حيث الحظ أف 1950للجيولوجي األمريكي ىوبرت 

حقوؿ النفط ٯتيل إىل إتباع منحٌت على شكل جرس كيرجع ذلك إىل أف كمية ٤تدكدة من النفط ٖتت األرض يف أم 
منطقة، كلذا فإف معدؿ اإلكتشافات النفطية يزيد يف البداية بسرعة إىل غاية الوصوؿ إىل الذركة مث يتناقص كما ىوموضح 

:  من خبلؿ الشكل ا١توايل
 ( hubbert)منحى الذركة النفطية : 5-3:الشكل  رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: www.conspiracywiki.com/articles/peak-oil/hubbert-peak-oil-theory (15/04/2014) 

 :فًتاض  أف ا١تورد احملدكد يتبع القواعد التاليةإكتقـو نظرية ىوبرت على 
 ؛يبدأ اإلنتاج من الصفر -
 ؛يزيد اإلنتاج إىل غاية الوصوؿ إىل ذركة ال ٯتكن ٕتاكزىا كىوما يعٍت الوصوؿ إىل نصف الرصيد -
. بعد الوصوؿ إىل الذركة يبدأ اإلنتاج  يف التناقص إىل أف يستنزؼ ا١تورد -
 كعليو فإف نظرية ذركة البًتكؿ تتوقع أف إنتاج النفط يف العامل سوؼ يصل يف الفًتة ا١تستقبلية إىل القمة مث ينحدر       

تصحيحية أل٪تاط اإلستخداـ من خبلؿ حوكمة ىذا ا١تصدر   إجراءاتإٗتاذستنفاذه، األمر الذم يتطلب إإىل غاية 
. 1اإلسًتاتيجي كإعتماد منهجية صارمة  ٖتىيوؿ دكف اإلستغبلؿ غَت ا١تستداـ لو

 تأخيرذركة النفط عبر اإلستخداـ األمثل : نموذج  اإلقتصادم ىاركلد ىوتلينغ  -5-1-4
 حيث ،ٔتثابة حجر الزاكية يف إقتصاديات ا١توارد الناضبة Harold Hotellin 1931 يعترب ٪توذج اإلقتصادم االمريكي      

عن مدل مسا٫تتو من الناحية الواقعية يف  نو يعاًف التوزيع الزمٍت الكفء إلستغبلؿ ا١توارد الناضبة، كبغض النظرأ

                                                           
  2018 األردف، - ، الطبعة األكىل، دار جليس الزماف، عمافمقاربة حوكمة الموارد الطاقوية العادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم ضمن ضوابط االستدامة ،اجمليد عبد صباح براجي-  1
 .86 – 84: ص- ص

http://www.conspiracywiki.com/articles/peak-oil/hubbert-peak-oil-theory
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كسابو ٝتة اإلستدامة إللتحوؿ ٨تو ٘تهيدا ستطبللة عمر ىذه ا١توارد كاٟتفاظ على معدالت النمو على ا١تدل الطويل إ
  . ضافة ىامة لبلدبيات اإلقتصادية ا١تتعلقة بدراسة ا١توارد الناضبةإعلى مستول اإلقتصاديات الريعية،  فإنو ٬تسد 

فيمكن اإلنطبلؽ من  "٪توذج ىاركلد ىوتلنج " النموذج األساسي يف ا١توارد الطاقوية الناضبة  يف إطار معاٞتة       
ستخراجها كبيعها باألسعار إ اإلحتياطات بأهنا الكميات ا١تعركفة من ا١تورد ا١تمكن الربح من كراء (1981) فيشر تعريف

حتياطات غَت إقتصادية ٯتكن أف تصبح إقتصادية عن إ أف ىناؾ (1966) 'بركبست'السائدة يف السوؽ، كما يوضح 
 بُت النضوب اٞتيولوجي 'بركبست'تغَت التقنيات ا١تستخدمة يف اإلستخراج، كيفرؽ  طريق تغَت الظركؼ اإلقتصادية أك

ستخراج كامل اإلحتياطي ا١توجود، بينما يعٍت النضوب اإلقتصادم عدـ إ حيث ينصرؼ األكؿ إىل ،كالنضوب اإلقتصادم
كتشافات غرْتية اإلستمرار يف اإلستخراج، كٮتضع ا١تخزكف ا١تتبقي لتأثَت ٚتلة من العوامل أ٫تها معدؿ اإلستخراج كاؿ

اٞتديدة اليت تعترب متغَت خارجي ال عبلقة لو ٔتعدؿ اإلستخراج اٟتايل كإنطبلقا من عرض مفهـو اإلحتياطات، يربز 
، أم الكفاءة يف توزيع ا١تورد الناضب عرب 1تساؤؿ جوىرم حوؿ ٪تط اإلستخراج الذم يعظم ا١تكاسب عرب األجياؿ

الزمن ٔتا يستجيب للمتغَتات البيئية كاإلجتماعية لتحيق رفاىية األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية، كيؤخر بلوغ ذركة النفط يف 
  '.ىوبرت'ة لنظرية ؽحاؿ التسليم بالصحة ا١تطل

 'غارم'يف إطار ٗتفيض العرض كمشكلة اٟتفاظ على ا١توارد كما أثاره  (اإلستهبلؾ) إف قضية ٪تط اإلنتاج        
(Gary ) ىاركلد 'حًتاـ اإلستخداـ اٟتايل للموارد، قاد اإلحصائي كالرياضي إحوؿ ٖتديد معدؿ ا٠تصم يف ا١تستقبل مع

حوؿ حساب ا١تتغَتات لقيادة اإلستخداـ 1931 إىل إثارة القضية اإلقتصادية اليت نشرت يف (1973_ 1985) 'ىوتلينج
كيعد تبٍت مدخل اإلستنزاؼ األمثل لبعث النمو اإلقتصادم ا١تستداـ إ٪تا يعتمد السند النظرم  2 األمثل للموارد الناضبة

: " من جامعة بركاف حوؿ اإلستدامة، حيث عرفها على أهنا' تالبوت بيتج 'ا١تتمثل يف التعريف الذم قدمو اإلقتصادم 
أم ٤تاكلة اٟتفاظ على كميات ثابتة تقريبا من ا١توارد عرب األجياؿ، كا١توازنة بُت " إدارة اإلستنزاؼ، التلوث كاإلزدحاـ 

كيتعلق اإلستنزاؼ األمثل للموارد الطاقوية الناضبة باإلستخداـ الكفء  3.توليد التلوث كقدرة األرض على اإلستيعاب
  ك٪تط اإلستغبلؿ الذم يعظم القيمة اٟتالية لصايف ا١توارد مع خصم الفوائد اليت تتحقق للفًتات أك األجياؿ ا١تستقبلية

ستهبلؾ كحدات من ا١تورد الناضب يف الوقت اٟتايل ينطوم على تكلفة فرصة بديلة، تتمثل يف القيمة إستخراج كإألف 
اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها يف الفًتة ا١تستقبلية، ٦تا ٭تتم أخذ تكلفة الفرصة البديلة يف اٟتسباف عند ٖتديد كيفية توزيع 

ا١تورد عرب الزمن، حيث ٭تدد السعر من خبلؿ التكاليف اٟتدية لئلنتاج كتكلفة الفرصة البديلة، كىذا ما ٯتثل الشرط  
 
 

                                                           
  ٬تسد اإلطار العاـ لنموذج التحكم األمثل : ٪توذخ ىاركلد ىوتلنج  
 .95: ؿ الشيخ، مرجع سابق، صآٛتد بن - 1

2- 
Robert L.Bradley , Capitalism at work: business, government and energy, published by M.M Scrivener, Canada 

2008, P: 212. 
 .62: كولستاد، اٞتزء األكؿ، مرجع سابق، ص . شارلس د-  3
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أما  1.األكؿ لئلستنزاؼ األمثل، يف حُت يصف الشرط الثاين لئلستنزاؼ األمثل سلوؾ تكلفة الفرصة البديلة عرب الزمن
:  (2)سقاطو من  خبلؿ تعظيم دالة ا٢تدؼ ا١توالية إ٪توذج  ىوتلينج فيمكن 

 

 
  S.T:ٖتت القيد

 𝑠𝑜ستخراجو خبلؿ الفًتات الزمنية ا١تختلفة ال يتجاكز كمية ا١تخزكف اإلبتدائيإ٣تموع ما يتم :ديناميكية ا١تخزكف قيد -
 :كفق ما توضحو العبلقة ا١توالية

 
مستول أكمعدؿ االستخراج ألم مدة يكوف موجب أكمعدـك لكل الفًتات يف ا١تدل التخطيطي، :  قيد عدـ السلبية -

: كيعطى كفق العبلقة

 

:  حيث
. ٣Tتموع القيم اٟتالية لعائد أكربح استخراج ا١تورد خبلؿ ا١تدل الزمٍت التخطيطي :          

𝑇𝑅t :اإليراد الكلي الستخراج ا١تورد. 
𝑇𝐶𝑡 :تكلفة االستخراج. 

𝑟 :معدؿ ا٠تصم اإلجتماعي. 
 كيعترب ٪توذج ىوتلينج أكؿ ٖتليل رياضي متكامل يف ٣تاؿ اإلستغبلؿ األمثل للموارد القابلة للنضوب من جهة نظم       

فًتاضات ىذا النموذج أف ا١تنتج ٢تذا ا١تورد ٤تتكر للسوؽ كىذا ال يتوفر حاليا إال يف إا١تخطط اإلجتماعي، كأحد أىم 
نو بالصعوبة ٔتا كاف ٖتديد معدؿ ا٠تصم اإلجتماعي خاصة إذا كاف ا١تورد الناصب ىو أحالة ا١تخطط اإلجتماعي، كما 

  دكف اإلعتماد عليو ضمن ، ىامة ضمن  االدبيات اإلقتصادية للموارد الناضبةإضافةالنفط، ٦تا ٬تعل ىذا النموذج 
 .صياغة السياسة الطاقوية اليت تتداخل إىل حد بعيد مع السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اإلقتصاديات الريعية

ٟتالة العامة لنموذج ىوتلينج، تكوف عندما ال يتم ٖتديد ا١تدل الزمٍت إلستغبلؿ ا١تورد القابل للنضوب بالنسبة ؿ       
:  ، بافًتاض أف ىناؾ مورد قابل للنضوب ذكدالة طلب خطية، كفق الصيغة التالية(٣تاؿ زمٍت مفتوح)

 
: حيث

Pt : سعر ا١تورد يف ا١تدةt .

                                                           
 .39، 29: ، ص، ص2002، دار ا١تريخ، ا١تملكة العربية السعودية، اقتصاديات الموارد كالبيئةفيشر، ترٚتة عبد ا١تنعم إبراىيم العيد ا١تنعم، أٛتد يوسف عبد ا٠تَت، .أنطوين س - 1
 .104: ؿ الشيخ، مرجع سابق، صآٛتد بن - 2
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R𝑡 :الكمية ا١تستخرجة من ا١تورد .
  كيتم التعبَت عن ،كيرتكز النموذج على قاعدة تتمثل يف أف سعر ا١تورد القابل للنضوب يتزايد عرب الزمن تبعا ١تعدؿ ا٠تصم

 : ذلك من خبلؿ العبلقة

 
 : من خبلؿ العبلقةكإنطبلقا من دالة الطلب للمورد الناضب ٯتكن اٟتصوؿ على ا١تنافع اإلٚتالية، ا١تعرب عنها 

 
 :أم

TBt :دالة ا١تنافع اإلٚتالية للمورد الناضب .
 كما  TMt، ٯتكن اٟتصوؿ على التكاليف الكلية C الستخراج ا١تورد ثابتة عند MCكإذا كانت التكاليف اٟتدية 

:   يلي

 
، كعليو يكوف التوزيع األمثل للمورد T كا١تدل الزمٍت إلستغبلؿ ا١تورد ىو𝑆𝑜أما ا١تخزكف ا١توجود من ا١تورد ىو       

:  ١1توالية ا إنطبلقا من تعظيم دالة ا٢تدؼTخبلؿ  (٪توذج التحكم األمثل)

 
يعد ٪توذج ىوتليج أحد النماذج ا٢تامة اليت أكدت على أ٫تية اإلستغبلؿ الرشيد للموارد غَت ا١تتجددة عرب الزمن         

ستثمار عوائد إ موارد الطاقة التقليدية، كلكن األىم من ذلك ىو كيفية ترشيد :كاليت ٖتتاج إىل ٪تط إستغبلؿ مستداـ، مثل
ىذه ا١توارد كتثمينها لتنويع ا٠تيارات الطاقوية ا١تتاحة، كتنويع اإلقتصاد خاصة يف البلداف يف البلداف الريعية  ٖتديدا اليت 

. تعتمد ٪توذجا للتنمية يرتكز على إيرادات ا١توارد التقليدية للطاقة بصورة سرمدية
 
 التغيير الهيكل أك التحوؿ الهيكلي لئلقتصاديات  -5-1-5

        يتعلق ا٢تيكل اإلقتصادم بالًتكيبة القطاعية إلقتصاد الدكلة كمكانة كل قطاع من خبلؿ ا١تسا٫تة يف الناتج احمللي 
تعرؼ جامعة كاشنطن ا٢تيكل اإلقتصادم، على أنو ىيكل الًتكيب . 2اإلٚتايل، كمدل اإلرتباط بُت ىذه القطاعات

الداخلي للنظاـ اإلقتصادم، أك العبلقات التفاعلية بُت مكونات النظاـ، كيتحدد ا٢تيكل اإلقتصادم تبعا، ١تدل كفرة 

                                                           
 , visual BASIC: طريقة الجرانج، الرب٣تة اٟتركية  ا١تعدالت التفاضلية أكعن طريق  الرب٣تيات ا١تختلفة مثل: يعاًف ٪توذج التحكم األمثل كفق عدة متهجيات رياضية ٥تتلفة مثل- 1

FORTRAN أكبرامج اٞتداكؿ مثل  :EXCEL... 
 . 110 :ص  ، 2001 مصر، -القاىرة الشركؽ، الثانية، دار الطبعة ،متغير عالم في التنمية العيسوم، إبراىيم -  2
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ا١توارد اإلقتصادية يف اجملتمع  كٗتصيص تلك ا١توارد، كتبعا ١تستول التنمية احملققة، كىناؾ إرتباط كثيق بُت طبيعة النظاـ 
اإلقتصادم كاإلجتماعي السائد كا٢تيكل اإلقتصادم القائم عرب اآلثار ا١تتشابكة لوسائل اإلدارة اإلقتصادية للمجتمع 

كنظاـ توزيع الدخل كعبلقات ا١تلكية، كيعتمد ىيكل اإلقتصاد أيضا على إسًتاتيجية التنمية ا١تعتمدة كالسياسة ا١تصممة 
لتنفيذىا، كما أف اإل٩تراط يف التقسيم الدكيل للعمل  ٯتثل  مصدرا  أساسيا للنمو اإلقتصادم كعنصر حاسم يف تشكيل 

ا٢تيكل اإلقتصادم للدكؿ، من ناحية أخرل تعترب اإلستثمارات األجنبية، من خبلؿ حركة فوائض رؤكس األمواؿ من 
الدكؿ ذات الفائض ٨تو الدكؿ ذات العجز ذات أثر ىاـ يف تكوين ىيكل اإلقتصاديات، كما يتأثر ىذا األخَت على ٨تو 
كاضح با١تستول التكنولوجي لئلنتاج كالذم يوثر بشكل خاص على ىيكل الصناعة،  كأيضا بالطلب النهائي على السلع 

كعليو فالتغيَت أك التحوؿ ا٢تيكلي يشَت إىل التغَت يف ىيكل النظاـ اإلقتصادم، ك٭تدث عندما تتغَت بنية . كا٠تدمات
أك األكزاف النسبية للقطاعات اإلنتاجية، كاليت تشكل ىيكل النشاط اإلقتصادم، كذلك خبلؿ فًتة طويلة نسبيا   (عدد)

من خبلؿ تغَت ىياكل الناتج كالقيمة ا١تضافة، كالتجارة كاألجور كاإلستثمار كالطلب النهائي، كيتسع مفهـو التغيَت 
. 1ا٢تيكلي ليشمل أبعد من التغَت يف ا٢تيكل القطاعي للناتج، ٨تو اٞتوانب السياسة كاإلجتماعية كاإلدارية كالتنظيمية

 الكلي اإلقتصاد ىيكلة إعادة :٫تا أساسيُت، عنصرين تتضمن اإلقتصاد ىيكلة كتشَت األدبيات اإلقتصادية إىل أف إعادة
 اإلقتصاد يف اإلستقرار بتحقيق أحياننا تسمى )الكلي اإلقتصاد ىيكلة كتشَت إعادة. اإلقتصادية البنية ىيكلة كإعادة
 التغيَتات ىذه كتشمل ا١تتبعة هبدؼ ٖتقيق التوازنات الداخلية كا٠تارجية، السياسة يف تغيَتات إحداث إىل( الكلي

مع مراعاة  -  اإلقتصاد يف الطلب جانب على أساسي بشكل كاليت تؤثر الظرفية للمشاكل األجل إصبلحات قصَتة
 اإلقتصادية البنية ىيكلة بإعادة كيقصد- ظركؼ كإمكانات اإلقتصاد ا١تستهدؼ دف التقيد بوصفة ا١تؤسسات الدكلية  

 على ثانية ٖتدث لن التوازف عدـ أف حالة من للتأكد اإلقتصاد يف العرض جانب لضبط ا١تصممة التغيَتات من ٣تموعة
 خبلؿ من العرض جانب على البنيوية تؤثر ا٢تيكلة إعادة سياسات من كاسع طيف كىناؾ معاٞتتها، بعد البعيد ا١تدل

 . 2للموارد ا١تتاحة فعاؿ ٗتصيص كجود من للتأكد مقاييس ككضع اإلنتاج بنية يف تغيَتات إحداث
       كالتغيَت أك التحوؿ ا٢تيكلي يعاًف قضيتُت أساسيتُت البد لئلقتصاديات الريعية أخذ٫تا بعُت اإلعتبار يف إطار 

كيف يتم اإلنتاج، أم كفاءة أداء األنشطة من جهة كمدل استجابتها : أكال:  سعيها لتحقيق التنمية ا١تستدامة، ك٫تا
ماذا يينتىج، كيتعلق بالتغيَت القطاعي أم على ا١تستول الكلي كالتغيَت : ٟتدكد التوازف االيكولوجي من جهة أخرل، كثانيا

فالتغَت أك التحوؿ ا٢تيكلي  الذم ٯتس . على ا١تستول اٞتزئي، لتحويل األكزاف النسبية لصاٌف القطاعات خارج النفط
اإلقتصاديات الريعية ٬تسد قراءة  للمسار ا١تستقبلي للتنمية، كذك داللة جيدة لتقصى التقدـ احملرز إزاء إرساء التنمية 

 ، إىل أنو للتحوؿ ا٢تيكلي 2014أشار تقرير النمو القابل لئلستمرار الصادر عن صندكؽ النقد الدكيل لسنة )ا١تستدامة 

                                                           
ص، - مصر، ص- ، دكف طبعة، دار التعليم اٞتامعي،  اإلسكندريةالقياس- النظرية- المنهج: التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالتغيير الهيكلي في الدكؿ العربيةعصاـ عمر مندكر، -  1

  .  145، 123 – 115: ص 
:   متاح على الرابط.2: ص،(NAPC )، ا١تركز الوطٍت للسياسات الزراعية التنمية االقتصادية كالزراعية كسياسات االقتصاد الكليناديا كوفارك، -  2

http://www.agriportal.gov.sy/napcsyr/dwnldfiles/training_materials/ar/tm_economic_development_macropolicies_ar.pd

f  (30/06/2016) 

http://www.agriportal.gov.sy/napcsyr/dwnldfiles/training_materials/ar/tm_economic_development_macropolicies_ar.pdf
http://www.agriportal.gov.sy/napcsyr/dwnldfiles/training_materials/ar/tm_economic_development_macropolicies_ar.pdf


 
 

 
275 

كالتنويع دكر ىاـ يف إستمرارية النمو كاإلستقرار اإلقتصادم الكلي على ا١تدل الطويل يف البلداف منخفضة الدخل كٖتديدا 
تلك اليت  تعتمد بصورة كبَتة على ٣تموعة ضيقة من ا١تنتجات األكلية التقليدية كعلى عدد صغَت من أسواؽ التصدير 

فالتحوؿ ا٢تيكلي أك إعادة ىيكلة اإلقتصاديات الريعية لتحقيق .  (للجزء األكرب من عائداهتا التصديرية  مصادر النمو
التنمية ا١تستدامة ينصرؼ إىل إعادة ىيكلة اإلقتصاد ليكوف النمو اإلقتصادم متواصل بيئيا ٔتثابة  أعظم فرصة لبلستثمار 

حيث أف التنمية ا١تستدامة  تتطلب تغيَت مضموف النمو ليكوف أقل إعتمادا على ا١توارد كالطاقة، كلكن أكثر عدال يف 
أم أف التحوؿ ا٢تيكلي ا١تقًتف بتحقيق التنمية ا١تستدامة يعٍت تغيَت تركيبة الناتج كالعمالة باإلٕتاه ٨تو القطاعات . 1آثاره

كيعترب التحوؿ ا٢تيكلي . 2كاألنشطة ذات اإلنتاجية كالقيمة ا١تضافة االعلى كا١تراعية للحدكد البيئية كالعدالة اإلجتماعية 
كفق ا١تضموف ا١تدرج  يف ىذه الدراسة كالذم أشار إليو مؤ٘تر التجارة كالتنمية لؤلمم ا١تتحدة ٔتثابة ضركرة لتحقيق أىداؼ 

حيث ٯتكن من خبلؿ ىذا التحوؿ كسر اٟتلقة ا١تفرغة  ا٠تبيثة، ذلك أف ، 2030التنمية ا١تستدامة ا١تعلن عنها إىل غاية 
تثَت عقبات أماـ اإلستثمار ... ا١تشكبلت اإلجتماعية كالفقر، كسوء التغذية، كتدين مستول الصحة، كالتحصيل العلمي 

اإلنتاجي، كتعوؽ يف هناية ا١تطاؼ التنمية اإلقتصادية، كضعف األداء اإلقتصادم يقلل ىو اآلخر من القدرة على اٟتد 
من الفقر، كمن ا١توارد البلزمة لتعزيز الصحة كالتعليم، كٖتويلها إىل حلقة مفيدة تتضمن إستدامة الزيادات يف إنتاجية 

من خبلؿ إعتماد مزيج من . العمل مع إستحداث الوظائف لتحقيق النمو طويل األجل الكفيل بإرساء التنمية ا١تستدامة
كقد كاف غياب ذلك التوازف أحد جوانب اإلخفاؽ الرئيسية . السياسات يقيم التوازف بُت التنمية البشرية كاإلقتصادية

للسياسات اإلقتصادية اليت تركز على مراقبة التضخم كاٟتد من اإلختبلالت ا٠تارجية يف الثمانينات كالتسعينات كيف 
ا١تقابل فالسعي إىل ٖتقيق أىداؼ التنمية البشرية من دكف التصدم لؤلسباب اإلقتصادية  األساسية سيؤدم يف أفضل 

 . 3األحواؿ إىل تقدـ غَت مستداـ
 الهيكلي (التحوؿ  )مداخل القياس الكمي للتغيير  -5-1-6

 : 4        ىناؾ عدة مداخل معتمدة  يف قياس ظاىرة  التغيَت أك التحوؿ ا٢تيكلي، كٯتكن فيما يلي اإلشارة إىل أ٫تها
هتتم ىذه ا١تعايَت بتوصيف التغَتات ا٢تيكلية اليت تتم من خبلؿ  : ا١تعايَت الوصفية ا٢تيكلية لقياس التغيَت ا٢تيكلي: أكال

 : التعرؼ على التغَتات اليت تطرأ على مسا٫تة  القطاعات ا١تختلفة يف كل من الناتج كالتوظيف كالصادرات، تبعا ١تا يلي
يعترب مقياس ا١تسا٫تات القطاعية  الفردية كمؤشرات للتغَت ا٢تيكلي ٔتثابة :  ا١تسا٫تات القطاعية يف الناتج الكلي - أ

. ا١تقياس األسهل كاألكثر شيوعا يف اإلستخداـ، كىي مناسبة فقط عندما يكوف التغيَت ا٢تيكلي من منظور قطاع معُت
  ىو ٣تموع القيم Blomqvist)  1989)كا١تقياس البسيط الذم يستخدـ يف قياس التغَت ا٢تيكلي بُت نقطتُت زمنيتُت 

                                                           
 .29 :ص ، 2000الطبعة األكىل، الدار الدكلية لئلستثمارات النقابية، مصر،  ، ترٚتة  هباء شاىُت،مبادئ التنمية المستدامةموسشيت،  دكجبلس -  1
كجنيف،  ، األمم ا١تتحدة، نيويورؾ 2015خطة  تنمية لما بعد : النمو مع التحوؿ الهيكلي :  2014تقرير أقل البلداف نمو، ،  "األكنكتاد" مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للتجارة كالتنمية -   2

 .  1:  ،  ص 2014
.  8:    ص  ، مرجع سابق،2015خطة  تنمية لما بعد : النمو مع التحوؿ الهيكلي :  2014تقرير أقل البلداف نمو، ،  "االكنكتاد" مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للتجارة كالتنمية -  3
 

4
 .202- 193: ص-عصاـ عمر مندكر، مرجع سابق، ص-  
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 ا١تطلقة للتغَتات يف مسا٫تة كل قطاع يف الناتج الكلي، كال يتأثر ىذا ا١تعيار بالتغَتات يف الطلب احمللي فقط كلكن يتأثر 
 : بالتغَتات يف الطلب على الصادرات كالواردات، ك يأخذ الصيغة ا١توالية

 
 :حيث

 𝑆𝑖 ,𝑡 :  مسا٫تة القطاع𝑖 يف الناتج الكلي  يف الفًتة 𝑡. 
 𝑛 : عدد القطاعات. 

حيث يتم التعرؼ على ا٢تيكل اإلقتصادم من خبلؿ ا١تسا٫تات النسبية :  ا١تسا٫تات القطاعية يف التوظيف - ب
للقطاعات اإلقتصادية ا١تختلفة يف التوظيف كتغَتىا عرب الزمن، مع االخذ بعُت اإلعتبار إختبلؼ نسبة مكوف العمل يف 

 القطاعات ا١تختلفة؛
يعد من أىم ا١تؤشرات للتغيَت ا٢تيكلي يف اإلقتصاد، من خبلؿ قياس مسا٫تة :  ا١تسا٫تات القطاعية يف الصادرات - ت

منتجات القطاعات اإلقتصادية ا١تختلفة يف قيمة الصادرات يف فًتة زمنية معينة مث مقارنة معدؿ ٪تو الصادرات لقطاع 
 معُت ٔتعدؿ ٪تو الصادرات خبلؿ الفًتة ٤تل الدراسة؛

من خبلؿ ٖتديد الوزف النسيب للقطاع يف الناتج أك التوظيف  أك الصادرات بُت :  تغَت األكزاف النسبية للقطاعات - ث
 نقطتُت زمنيتُت، كيعٍت إرتفاع ىذه النسبة أف التغيَت ا٢تيكلي كاف يف صاٌف ىذا القطاع؛ 

 :كٯتكن التطرؽ من خبللو إىل:  ا١تعايَت الكمية لقياس التغيَت ا٢تيكلي: ثانيا
يرل اإلقتصاديوف أنو ٭تدث تغَت ىيكلي يف إقتصاد معُت خبلؿ فًتة زمنية معينة، إذا : معدالت النمو القطاعية - أ

إختلفت معدالت ٪تو القطاعات اإلقتصادية ا١تكونة ٢تذا ا٢تيكل، أما إذا اختلفت معدالت النمو عن متوسط معدؿ ٪تو 
ا٢تيكل اإلقتصادم ككل، فإف التغيَت ا٢تيكلي يكوف ٕتاه القطاعات اليت حقق معدالت ٪تو أكرب من متوسط ٪تو ا٢تيكل 

 اإلقتصادم ككل؛     
كيعطي التغيَت ا٢تيكلي من خبلؿ قيمة متوسط إ٨ترافات معدالت ٪تو :  اإل٨تراؼ ا١تعيارم ١تعدالت النمو القطاعية - ب

   Roman 1969 القطاعات اإلقتصادية ا١تكونة للهيكل اإلقتصادم، عن متوسط معدؿ ٪تو ا٢تيكل اإلقتصادم،  كيعد

 أكؿ من إستخدـ ىذا ا١تقياس كمؤشر للتغيَت ا٢تيكلي كيعاب عليو عدـ أخذ األكزاف النسبية للقطاعات بعُت اإلعتبار
كالًتكيز فقط على معدالت ٪توىا كما أنو ال يعطي معلومات عن نوعية التغيَت ا٢تيكلي كيف صاٌف أم من القطاعات 

 : كيأخذ الصيغة ا١توالية

 
 :حيث

 𝑟𝑖  :   معدؿ النمو للقطاع𝑖. 
 𝑟′  : معدؿ النمو ا١تتوسط لكل القطاعات. 
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يستخدـ معامل اإلرتباط بُت الرتب اليت تأخذىا قطاعات :  معامئلرتباط الرتب بُت ا١تسا٫تات القطاعية لسبَتماف - ت
اجملتمع ا١تختلفة عند نقطتُت زمنيتُت، كيتطلب ىذا ا١تؤشر ترتيب القطاعات اإلقتصادية كفقا ١تسا٫تتها يف الناتج الكلي يف 

سنة األساس، مث يعاد ترتيبها مرة أخرل يف سنة ا١تقارنة  كفقا ١تسا٫تتها يف الناتج الكلي، كيتم حساب معامل اإلرتباط 
 : الرتب ٢تا، كيتمثل مقياس التغَتر ا٢تيكلي  يف مقلوب ىذا ا١تعامل

 

 
 : حيث

 di : الفرؽ بُت رتبتُت متناظرتُت. 
  N  :  (القطاعات )عدد الشاىدات.  

        إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط الرتب، كمن مثىَّ  قيمة مقياس التغيَت ا٢تيكلي مساكية للواحد الصحيح، فإنو ال 
(  ∞)يوجد تغيَت ىيكلي، أما إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط الرتب مساكية للصفر، فإف مقياس التغيَت ا٢تيكلي يؤكؿ إىل 

٦تا يشَت إىل كجود تغيَت ىيكلي ضخم، ك١تا تكوف قيمة معامل اإلرتباط الرتب ٤تصور بُت الصفر كالواحد الصحيح فإف 
كٕتدر . درجة التغيَت ا٢تيكلي تزداد كلما إقًتبت قيمة معامل اإلرتباط من الصفر، أم تزداد قيمة مقياس التغيَت ا٢تيكلي

اإلشارة إىل أنو يكوف التغيَت ا٢تيكلي بُت نقطتُت زمنيتُت جوىرم إذا كاف معامل اإلرتباط الرتب سالب كذك معنوية 
كيعاب على ىذا . إحصائية، يف حُت يكوف غَت جوىرم إذا كاف معامل اإلرتباط الرتب موجب كذك معنوية إحصائية

 .ا١تقياس عدـ قدرتو على توضيح نوعية التغيَت ا٢تيكلي يف اإلقتصاد
 :ك٭تسب عرب العبلقات ا١توالية:   معامل ارتباط الرتب لكنداؿ - ث
 

 
 

 : حيث
 K  :  ٣تموع عدد الرتب. 
 P     : ٣تموع الفركؽ يف عدد الرتب ا١تعطاة للقطاعات اإلقتصادية. 

ٯتكن عربىا قياس ا١تعامبلت الفنية ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة لقطاعات النشاط :  ٖتليل ا١تدخبلت كا١تخرجات - ج
اإلقتصادم ا١تختلفة، كاليت توضح ىيكل اإلرتباطات اإلقتصادية بُت ىذه القطاعات، كما أف التغَت يف ىذه ا١تعامبلت 

الفنية عرب الفًتات الزمنية يوضح شكل التغيَت التكنولوجي يف النشاط اإلقتصادم خبلؿ تلك الفًتات، كما يساعد ىذا 
التحليل على دراسة التغَت يف عناصر الطلب النهائي على قطاعات النشاط اإلقتصادم يف زيادة الناتج الكلي ٢تذه 
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القطاعات عرب فًتات زمنية ٤تددة، ٦تا يوضح شكل التغيَت يف مستول الناتج احمللي اإلٚتايل، كمن مث معدؿ النمو 
 Chenery 'لليونيتيف تشَتين'اإلقتصادم تبعا للزمن، كقد إستخدـ ٪توذج ا١تدخبلت  كا١تخرجات ا١تعدؿ ا١تفتوح من قبل 

كىو يساعد على معرفة مدل أ٫تية بعض ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية يف ' Syrquin سَتكن' كالذم مت تطويره من قبل 
 . إحداث التغيَت ا٢تيكلي يف النشاط اإلقتصادم، كطبيعة ىذا التغيَت، كأثره على رفع معدؿ النمو اإلقتصادم

 التنويع اإلقتصادم  ترجمة للتحوؿ الهيكلي في اإلقتصاديات الريعية  -5-1-7
 تعزز أف شأهنا من اليت البلد، األساسية يف الدخل ١تصادر أكرب عدد ٖتقيق يف الرغبة إىل التنويع معٌت         ينصرؼ

 أف دكف متنوعة قطاعات يف القدرات اإلنتاجية رفع ٤تاكالت كذلك عرب العا١تية، التنافسية إطار ضمن اٟتقيقة قدراتو
 ىذه من بواقع عدد االرتقاء إىل اٟتاجة على يقـو كىو عالية، نسبية ميزة ذات القطاعات تلك أف تكوف األمر يقتضي

 على تعتمد اليت البلداف على ينطبق فالتنويع كمن ىنا. الوحيد ا١تورد ٤تل ٖتل أف ٯتكنها بدائل لتكوف تدر٬تيا القطاعات
 تكوين متزايدة تساىم يف ٣تموعة إعتماد إىل تشَت اليت العملية ىو اإلقتصادم التنويع أف ٔتعٌت .مستدًن غَت كحيد مصدر
 احمللي اإلٚتايل الناتج مصادر تنويع إىل فيو يشار أف ٯتكن كالتنويع. (٣تموعة متزايدة من ا١تخرجات اإلقتصادية  )الناتج 

أسواؽ الصادرات أك تنويع مصادر الدخل بعيدا عن األنشطة  تنويع أك العامة، ا١توازنة يف اإليرادات مصادر تنويع أك
 .1(دخل من اإلستثمار يف ا٠تارج  )اإلقتصادية احمللية  

 كذلك اإلقتصاد من قطاعػات ٥تتلفة علػى اإلستثمار توزيػع: "     عليو فإنو ٯتكن يتعريف التنويع اإلقتصادم على أنو
 .2" جػدا قطاعػات قليلػة أك كاحػد قطػاع أك كاحػد مػورد علػى ا١تفػرط اإلعتماد ٥تػاطر مػن للحد

إذا مت التسليم بأف التنويع اإلقتصادم ىو السبيل ٨تو إرساء ٪تو إقتصادم مستداـ يف اإلقتصاديات الريعية،  فما         
مدل صحة ىذه العبلقة، كتبادليتها بالنسبة للمتغَتين، ضمن سياؽ ىذا التحليل اإلقتصادم، فإنو يتجلى إٕتهاف 

 (إ٩تفاض درجة التنويع اإلقتصادم )اليت ترل يف التخصص '  لريكاردك'فكرياف، يتجسد األكؿ يف نظرية ا١تزايا النسبية 
أما اإلٕتاه الثاين فيتضمن العديد من األْتاث كالدراسات اليت تقر بأف إ٩تفاض درجة . ٤تفزا كمصدرا للنمو اإلقتصادم

التنويع اإلقتصادم كتركز اإلنتاج كالصادرات ٢تا آثار سلبية على النمو اإلقتصادم، كبالتايل نادل ىذا اإلٕتاه بزيادة درجة 
 فبإعتبار أف 3.التنويع اإلقتصادم، كعدـ تركز اإلنتاج كالصادرات يف عدد قليل من ا١تنتجات كالقطاعات كالنشاطات

 السلع كتوزيع إنتاج من كل يف اإلقتصادية األنشطة نطاؽ توسيع اإلقتصادم تبعا ١تا أشَت لو ٯتثل عملية التنويع
 إستقرار كلكنو يدعم كيعزز اإلنتاج، يف زيادة عليو بالضركرة أف يًتتب يعٍت ال  كعلى الرغم من أف ذلك.كا٠تدمات
 التنمية منظور من اإلقتصادم التنوع قضية يف النظر  كمن مث ينبغي.اإلقتصادية قاعدهتا تنويع طريق عن اإلقتصاد
 على اآلفاؽ التكييف، إمكاناتو كضماف لئلقتصاد،  من خبلؿ دعم قدرة الطويل ا١تدل على اإلستقرار لضماف ا١تستدامة

 .العو١تة يف ا١تنافسة ضغط ٖتت اإلقتصادية النإتة كالتقلبات األساسية الطبيعية ا١توارد استنزاؼ مواجهة يف الطويل ا١تدل
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 األساسية اإلحتياجات تلبية :مثل ا١تستدامة، للتنمية األساسية اإلحتياجات إىل تلبية اإلقتصادم ٯتيل كالتنويع      
 النشاط من متنوعة ٣تاالت كا١تأكل، من خبلؿ فتح كا١تلبس كالصحة كالغذاء العمل فرص توفَت تتجسد يف كاليت للفقراء

 كما أف التنويع يدفع  إىل توسيع قدرة البيئة يف تلبية إحتياجات األفراد عرب .اإلقتصادم تتسع لفئة كاسعة من األفراد
التحسُت التكنولوجي، التنظيم اإلجتماعي، كتنويع ٣تاالت األنشطة اإلقتصادية،  كعدـ االفراط يف إستغبلؿ  مورد كاحد 

إىل حد إستنزافو، كحدكث التدىور البيئي، كما يبعث التنويع  قاعدة إقتصادية كاسعة النطاؽ ذات قدرة على تأمُت 
 .1العدالة ضمن اٞتيل الواحد كبُت األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية

     على الرغم من قوة اٟتجج النظرية  اليت قدمها ريكاردك فيما يتعلق بالتخصيص، كمن مث مزايا عدـ التنويع  
اإلقتصادم لتحفيز النمو اإلقتصادم، إال أف الدالئل التجريبية للدكؿ النامية، كٖتديدا تلك اليت تًتكز صادراهتا على ا١تواد 

األكلية كاإلستخراجية ا٠تاضعة أسعارىا، كمن مثَّ عوائدىا لتقلبات عنيفة يف األسواؽ الدكلية، ٦تا  ٮتلق إشكالية على 
كعليو فإف اإلعتقاد السائد ىو أف مشكلة الدكؿ النامية عامة . مستول ٘تويل خطط التنمية كإستكماؿ تنفيذ القائم منها

كالريعية منها خاصة، تكمن يف عدـ ٧تاحها يف تنويع إقتصادياهتا ك٘تحور فعاليتها اإلقتصادية حوؿ اإلستخراج كالتصدير 
للنفط كالغاز، باإلضافة إىل أف نظرية ا١تزايا النسبية ا٠تارجية  اليت تستند إىل إرتفاع كفاءة إستخداـ ا١توارد ا١توجهة للتجارة 

با١تزايا النسبية الداخلية اليت تفيد بكفاءة ٗتصيص ا١توارد داخل  (النفطية )الدكلية، ترتبط يف اإلقتصاديات الريعية 
اإلقتصاد احمللي، فلوال التكلفة ا١تنخفضة إلستخراج النفط كا١تنتجات البًتككيمياكية ا١تعتمدة يف مدخبلهتا، ١تا ٘تكنت 

. اإلقتصاديات الريعية من اإلستفادة من ا١تزايا النسبية الداخلية يف تصدير ا١تنتجات النفطية، كٖتقيق ا١تيزة النسبية ا٠تارجية
 : كبالتايل فإنو البد من ٞتوء اإلقتصاديات الريعية  للتنويع اإلقتصادم، كذلك لؤلسباب ا١توالية

 يودم التنويع اإلقتصادم إىل إستقرار معدالت النمو اإلقتصادية عرب الزمن كٖتقيق التنمية ا١تستدامة، كقد أشارت  - أ
٣تموعة كاسعة من الدراسات إىل أف تقلب معدالت النمو اإلقتصادم عرب الزمن، كعدـ ٘تكن العديد من الدكؿ الفقَتة 

من الوصوؿ إىل ٖتقيق تنمية مستدامة، يعزل إىل ثبلث أسباب رئيسية قائمة على ضعف التنويع اإلقتصادم، كىي 
التخصص يف اإلنتاج كالتصدير لعدد قليل من ا١تنتجات، التعرض بصفة متكررة كشديدة للصدمات الكلية، كأخَتا إرتفاع 

 حدة  التقلبات على ا١تستول اإلقتصادم الكلي نتيجة ألثر الصدمات على القطاعات ا١تتخصصة؛  
 يؤدم التنويع اإلقتصادم إىل  زيادة إنتاجية راس ا١تاؿ  البشرم؛ - ب
 ا١تسا٫تة يف زيادة فرص اإلستثمار كتقليل ا١تخاطر اإلستثمارية كزيادة العوائد؛ - ت
 Koren and Tenreyro'تقليص ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا٢تيكل اإلنتاجي، كىو ما مت اإلشارة إليو، من خبلؿ دراسة - ث

 حيث أف ا٢تيكل اإلنتاجي إلقتصاد أم دكلة يكوف عرضة للمخاطر عندما يتخصص يف قطاعات ذات درجات (2007)
 عالية من التقلب، كعندما تكوف الًتكيبة القطاعية عالية الًتكز؛
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يقلص التنويع اإلقتصادم ا١تخاطر اليت تؤدم إىل إ٩تفاض حصيلة الصادرات اليت عادة ما توجو لتمويل الواردات أك  - ج
 ٘تويل عملية التنمية اإلقتصادية؛

يسمح التنويع اإلقتصادم برفع  معدالت التبادؿ التجارم، حيث يؤدم التنوع يف الصادرات إىل تقليص ا٠تسائر  - ح
الناٚتة عن تقلب أسعار السلع ا١تصدرة، ذلك أف ٥تاطر إ٩تفاض الرقم القياسي ألسعار الصادرات سوؼ يتوزع على 

 عدد كبَت من السلع كا٠تدمات؛
 يسمح التنوع اإلقتصادم بتقليص التذبذب يف الناتج احمللي اإلٚتايل، ٦تا يؤدم إىل رفع معدالت النمو  - خ

 .اإلقتصادم
باإلضافة إىل ما تقدـ من نقاط تؤكد على أ٫تية التنويع القطاعي لئلقتصاديات، فإف ىذه األ٫تية تؤخذ بعدا         

إسًتاتيجيا إذا إرتبطت باإلقتصاديات الريعية  اليت تقف على حافة التحوؿ ٨تو إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة،  كذلك من 
خبلؿ إعادة صياغة العبلقة بُت النمو اإلقتصادم كالبيئة يف ىذه اإلقتصاديات، بل إف اإلقتصاديات الريعية لن تتمكن 

لتوليد النمو كاٟتفاظ على  (السياسة ا١تالية التوسعية  )من اإلعتماد على إرتفاع أسعار النفط كزيادة اإلنفاؽ اٟتكومي 
 . إستدامة كىو ما ٯتكن استخبلصة من نقاط ىامة ناقشتها األطركحة لعل أ٫تها ٖتوؿ مشهد السوؽ العا١تي للطاقة

  مع ذلك فقد بينت التجارب الدكلية، أف التنويع بعيدا عن النفط، صعب جدا، فهناؾ العديد من العقبات       
الرئيسية اليت تعيق التنويع، ٔتا يف ذلك التقلبات اإلقتصادية اليت يسببها اإلعتماد على عائدات النفط، كتأثَت تآكل 

كا١تخاطر ا١ترتبطة بإيرادات النفط  ( governance and institutions)عائدات النفط ضمن اإلدارة العامة كا١تؤسسات 
كالبد من التنويو إىل أف . (القضايا التقليدية للمرض ا٢تولندم  )اليت تؤدم إىل ا١تبالغة يف تقدير أسعار الصرؼ اٟتقيقة  

٧تاح أك فشل  التنويع  يعتمد  على  تنفيذ السياسات  ا١تناسبة  قبل كقت كاؼ من اإل٩تفاض يف عائدات النفط، كعلى 
اندكنيسيا، ماليزيا : الرغم من العديد من األمثلة على الفشل، ىناؾ عدد قليل من حاالت التنويع الناجحة نسبيا،  مثل

 تنفيذ يف عليها يعتمد اليت الفوائض توفر قاعدة يف ا١تتمثلة األساسية قواعده توفر اإلقتصادم التنويع كيشًتط. 1ا١تكسيك
 ثالثة قاعدة إضافة أ٫تية كترل الباحثة ،2 ...كالتكنولوجية كالبشرية ا١تادية ا١توارد يف ا١تتمثلة ا١توارد كقاعدة التنويع أجندة

. الدكلة من داعمة سياسية إرادة بتوفر كاإلنتاج العمل ثقافة إىل الريع عن البحث ثقافة عن التحوؿ يف تتجسد
اليت تتميز هبا البلداف النامية كٖتديدا  ( vulnerability)كيتعلق التنويع اإلقتصادم بدحر ٝتة الضعف اإلقتصادم         

الريعية منها جراء اإلعتماد على القطاع الواحد كما يتبع ذلك من ٥تاطر، حيث أف ٚتلة من اإلقتصاديُت ينسبوف  
 : 3التدىور اإلقتصادم الذم تعاين منو الدكؿ الريعية، إىل ٚتلة من األسباب، أ٫تها
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... فشل السياسات اإلقتصادية الكلية يف توجيو موارد النفط لتنمية القطاعات اإلنتاجية الرئيسية  كالصناعة كالزراعة - أ
لتمكينها من القياـ بدكرىا يف تطوير اإلنتاج كإ٬تاد فرص عمل، حيث عادة ما يتم إستغبلؿ موارد النفط إلنتاج السلع 

 كالًتكيز على األنشطة غَت اإلنتاجية، مثل التجارة احمللية  ((no tradabl goodsغَت القابلة للتداكؿ يف السوؽ العا١تي  
 كالعقارات كا١تضاربة يف العمبلت، كىو ما يعرؼ يف النظرية اإلقتصادية با١ترض ا٢تولندم؛

 عدـ إستقرار عائدات النفط؛ - ب
 إرتفاع حجم ا١تديونية ا٠تارجية يف عدد من الدكؿ الريعية، ٦تا يؤثر على ا١توارد ا١تتاحة لتمويل االنشطة اإلنتاجية؛ - ت
ضعف نظم الرقابة علي اإليرادات كالنفقات العامة ٦تا قد يؤدم إىل اإلستغبلؿ غَت العقبلين للموارد ا١تتاحة من  - ث

 إنتاج كتصدير النفط  لتمويل مشاريع التنمية؛
 : 1كما أف  ضركرة عدـ اإلعتماد بصورة أساسية على إنتاج النفط كتصديره،  تستند ألسباب كثَتة، منها - ج
النفط مورد طبيعي ناضب، كمن مث البد من التوجو ٨تو إ٬تاد مصادر إقتصادية بديلة غَت ناضبة لضماف ٖتقيق  - ح

 النمو اإلقتصادم ا١تستداـ؛
يعترب إستخراج النفط نوعا من إستنزاؼ ٥تزكف رأس ا١تاؿ، بينما يعتمد تنويع القاعدة اإلقتصادية على إ٬تاد تدفقات  - خ

 دخلية متجددة؛
يؤدم عدـ إستقرار أسعار النفط كتذبذب الطلب العا١تي عليو إىل تقلبات مهمة يف حصيلة الصادرات النفطية  - د

 كاإليرادات اٟتكومية، كاإلنفاؽ العاـ، كمن مث يف مستول الناتج احمللي اإلٚتايل كمعدالت ٪توه؛
 يعوؽ تقلب مستويات الدخل القومي الناتج من تذبذب اإليرادات النفطية، اإلستقرار يف مستويات اإلستثمار  - ذ

كفرص العمل، كسوؽ العمل، كمن مث يعرقل تنفيذ خطط التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية اليت ٖتتاج إىل مصادر ٘تويلية 
 .  ثابتة كمستقرة

 
 التوليفة المثلى للتشغيل كحماية البيئة : بعث  الوظائف الخضراء -6

على اإلرتباط بُت العمل البلئق '  ا١تستقبل الذم نريده  ' 20+         أكد  ا١تؤ٘تر  العا١تي بشأف التنمية ا١تستدامة ريو 
للجميع كاٟتماية اإلجتماعية  كتعزيز العمالة الكاملة كا١تنتجة، كالتنمية ا١تستدامة من خبلؿ بعث الوظائف ا٠تضراء  

الوظائف تكوف خضراء عندما تساعد يف ٗتفيض االثر البيئي السليب، ٦تا يؤدم " حيث تعترب  منظمة العمل الدكلية أف 
فعلى الرغم من تأثر ىدؼ التشغيل كبعث . 2"يف النهاية إىل قياـ منشآت كإقتصادات مستدامة بيئيا كإقتصاديا كاجتماعيا

الوظائف نتيجة تراجع تنفيذ أك انسحاب ا١تشاريع القائمة  ألسباب تتعلق ْتماية البيئة، إال أف ىذا ال ٯتنع أف اإلستثمار 
أك إدراج اإلعتبارات البيئية ضمن عملية اإلستثمار  يولد فرص عمل جديدة، كىو ما يقودنا إىل /يف ٛتاية البيئة، ك 

جدلية التناغم أك التعارض بُت سياسة ٛتاية البيئة كالسياسة اإلقتصادية كسيتم اإلقتصار على مناقشة الفكرة اليت مت 
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إثارهتا، دكف ٖتديد أم اإلٕتاىُت أقول تأثَتا، سواء خسارة مناصب العمل أك خلق ا١تزيد من فرص العمل ألنو ٮتضع 
أما التأثَت اإل٬تايب ا١تباشر كغَت ا١تباشر إلجراءات ٛتاية البيئة على . ١تتغَتات كثَتة تتعلق بطبيعة اإلقتصاد ا١تستهدؼ

التشغيل فينجم عن اإلستثمارات الصناعية يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة، كعن النفقات األخرل ٟتماية البيئة، فالدكؿ ا١تتقدمة تقر 
بأف الصناعات البيئة كاحدة من الصناعات الواعدة ٠تلق فرص عمل، نظرا أل٫تية إقامة ىذه الصناعات مع تزايد ٛتلة 

اٟتد من التلوث  كاٟتفاظ على رأس ا١تاؿ الطبيعي كٖتسينو، كما أف ٪تو ىذه الصناعات على مستول السوؽ العا١تية يوفر 
فرص عمل كقيمة مضافة لصاٌف البلداف ا١تتقدمة اليت تتمتع ٔتزايا تنافسية فيما ٮتص التقنيات ا١تتعلقة باٟتد من 

ا١تشكبلت البيئية، خاصة كأهنا تعتمد على يسمى السيناريو ا١تثايل للنمو اإلقتصادم من خبلؿ  التخصص يف الصناعات 
 : 2؛ حُت أف  التأثَت السليب  ٟتماية البيئة على التشغيل ٯتكن  معاٞتتو من خبلؿ ما يلي1البيئية

٭تدث فقداف ١تناصب العمل جراء تراجع ا١تصانع اٟتدية  اليت ال ٯتكن :  كٛتاية البيئة (ا١تصانع اٟتدية  )اإلستثمارات  - أ
أف تتحمل التكاليف االضافية  ا١تًتتبة عن التعليمات كالشركط اليت تفرضها السياسة البيئة ا١تنتهجة، كما أف ىناؾ 

إستثمارات تتأثر بإرتفاع التكاليف يف ا١تراحل األكىل، ذلك أف معيقات اإلستثمار من أىم العوامل اليت ٗتلق مشاكل على 
مستول سوؽ العمل، إال أف ىناؾ العديد من البدائل ا١تتاحة أمامها لتجاكز إرتفاع التكاليف، كاإلستغبلؿ األمثل الذم 
ٮترج عن مفهومو التقليدم ليستوعب اآلثار ا٠تاجية كإعتبار رأس ا١تاؿ الطبيعي جزء من الدكرة اإلقتصادية كرفع األسعار 

 ؛...كالتحسُت التكنولوجي
حيث ٯتكن أف تًتاجع الصادرات نتيجة إرتفاع التكاليف كتراجع القدرة التنافسية : ا١تنافسة الدكلية كٛتاية البيئة - ب

للمنتوج احمللي يف السوؽ العا١تية، كبالتايل تراجع إنتاجية العمل ألسباب تتعلق ْتماية البيئة، كال ٯتكن اٞتـز بأف ىذا ىو 
السبب الوحيد، حيث أف مدل تأثَت القيود البيئة على القدرة التنافسية العا١تية لئلقتصاد يعتمد على طبيعة كديناميكية 

 اإلقتصاد ا١تعٍت؛
ٯتكن أف يتأثر اإلنتاج  كتصدير رؤكس األمواؿ :  (إعادة التوطُت ٨تو ا٠تارج  )إنتقاؿ اإلنتاج كا١تصانع ٨تو ا٠تارج   - ت

كٯتكن أف ينتقل اإلنتاج كاإلستثمارات ٨تو  البلداف -    باإلضافة إىل مدل توافر عوامل اٞتذب–بتكاليف ٛتاية البيئة 
األقل تشددا فيما يتعلق بالقيود كالتكاليف البيئية ا١تفركضة ٦تا يؤثر على نسب التشغيل، كتطرح ىذه اإلشكالية بصورة 

كبَتة على مستول البلداف النامية، حيث تكوف القيود كالتعليمات البيئية أقل تشددا ٦تا يؤدم إىل توطُت الصناعات 
كاإلستثمارات ا١تلوث، كىو ما يقودنا إىل طرح إشكالية عميقة حوؿ التأثَت السليب للتشغيل على البيئة، لصاٌف رفع 
مناصب الشغل، إال أف النتيجة يف ا١تدل الطويل ٯتكن أف تًتاجع حىت بالنسبة ١تناصب الشغل ا١تستحدثة بسبب 

 .إستنزاؼ البيئة اليت تعد احد العناصر ا٢تامة يف الدكرة اإلقتصادية
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 من أك ا١ترجح من أنو ا١تستطلعُت من 33 يعتقد (1990)جورناؿ  سًتيت ككؿ صحيفة إستطبلع أجرتو         يف
 السكاف ثلث يتشارؾ فيها ا١تخاكؼ ىذه. البيئية األنظمة قبل من مهدد حد ما، أف العمل ا٠تاص هبم إىل ا١ترجح

كالبيئة، إال إنو ٯتكن  الوظائف بُت كاسع نطاؽ على ا١تتعلقة با١تفاضلة الشائعة النظر كجهة كتعكس العمل، على القادرين
التخفيف من حدة  تطرؼ ىذا التوجو، إذا ٖتقق اإلنتقاؿ كالتحوؿ إىل اإلقتصاد األخضر لبعث فرص عمل خضراء 

كىو ما ... ضمن ٥تتلف القطاعات اإلقتصادية، كالعمالة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة، السياحة البيئية، إدارة النفايات
يشكل مدخبل ىاما لتدارؾ مشكلة البطالة كإستيعاهبا، خاصة يف ظل إقرار منظمة العمل الدكلية بأف القطاعات ا٠تضراء 
أك تلك التقليدية اليت تستجيب للحدكد اإليكولوجية تتطلب قوة عاملة كبَتة مقارنة مع القطاعات التقليدية االخرل، أك 

 مليوف  30 أنو ٯتكن إستحداث أكثر من 2011البدائل األقل صداقة للبيئة، حيث يشَت تقرير تنمية  البيئة  العا١تية  لسنة 
 .كظيفة خبلؿ عقد من الزمن بإستخداـ  تدابَت كفاءة الطاقة

 إىل أف العمل ا١تستداـ ىو حجر الزاكية يف التنمية ا١تستدامة، حيث يركز ا٢تدؼ  2015        يشَت تقرير التنمية البشرية 
الثامن على العمل من خبلؿ تعزيز النمو اإلقتصادم ا١تطرد كالشامل للجميع كا١تستداـ كالعمالة الكاملة كا١تنتجة كتوفَت 

العمل البلئق، إذ يدفع عجلة التنمية البشرية، كيستلـز تعزيز التنمية البشرية من خبلؿ عنصر العمل  ٚتلة من السياسات 
خلق فرص العمل، اٟتفاظ على رفاىية العمل، كإٗتاذ اإلجراءات ا١توجهة إىل : كاإلسًتاتيجيات يف ثبلث ٣تاالت، ىي

بعض الوظائف  )اإللغاء : كحىت يكوف العمل مستداـ البد من تغيَت على ثبلث مسارات متزامنة، كىي. العمل ا١تستداـ
بعض العمل سيستمر بفضل اإلستثمار يف التكنولوجيا اٞتديدة القابلة ) كالتحوؿ   (أك مناصب العمل سوؼ تنتهي

 .  كأخَتا اإلبتكار، حيث اف بعض العمل سوؼ يستحدث  (للتكيف كإعادة تدريب أصحاب ا١تهارات كتطوير مهاراهتم
 ٚتلة من التدابَت  الواجب إٗتاذىا ٕتاه العمل ا١تستداـ، كاليت تقضي بإهناء  2015     كما عاًف  تقرير التنمية البشرية 

بعض أنواع العمل كٖتويل طبيعة البعض اآلخر، كإستحداث مناصب جديدة للعمل من أجل ٖتسُت  التنمية البشرية 
: 1يلي ما على العامة السياسة مستول على تركز التدابَت أف كاإلستدامة البيئية، كٯتكن

 كا١تعتاد  العمل مسار ا٠تركج عن ذلك يتطلب :اٞتديدة كتشجيع اإلستثمارات ا١تتنوعة التكنولوجيات إعتماد - أ
 إستدامة؛ عمل أكثر إىل اإلنتقاؿ عملية كتسريع التكنولوجيا نقل  إىل كالسعي

 كتشجيعها األفراد اإل٬تابية لعمل ا٠تارجية باآلثار اإلعًتاؼ اٟتلوؿ من: ا١تساكاة عدـ من كاٟتماية األفراد ٖتفيزٖترؾ - ب
خدمة  يف عملهم يسهم الذين العاملُت ىدفو مكافأة كيكوف الفردم، مثاال أجرا  إجتماعيا يتجاكز األجر منحهم عرب

 ؛(مثاال الغابات حفظ يف) اجملتمع
 :مثل) قطاع معُت يف األنشطة إيقاؼ نتيجة عملهم الذين ٮتسركف العاملُت دعم ذلك يعٍت: االنفايات تيسَت - ت

 .كتيسَته كإلدارة التغيَت بُت األجياؿ، ا١تساكاة عدـ التصدم ألكجو أك ا١تعايَت، لتنفيذ نتيجة أك (التعدين
 :        إف التدابَت  ا١تمكن تبنيها على مستول  اإلقتصاديات لتحقيق العمل ا١تستداـ تتضمن بصورة عامة

 كالتقدـ؛ االرتقاء فرص اإلستثمار، كمنها كخيارات ا١تناسبة التكنولوجيات ٖتديد - أ
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 ا١تستدامة؛ السياسات إعتماد الكلي لتسهيل اإلقتصاد صعيد على التنظيمية األطر كضع  - ب
 للتعلم كالقدرات األساسية اٞتودة كالعالية الفنية ا١تهارات ٕتمع بُت اليت ا١تناسبة، ا١تهارات بقاعدة األفراد تزكيد   - ت

 التشغيل؛ كقابلية كالتواصل
 ىذا إيصاؿ  كٯتكن.مهاراهتم كتطوير الزراعة، مثل نظامية، قطاعات غَت يف العاملُت من كبَتة أعداد تدريب إعادة   - ث

 غَت كا١تنظمات العاـ، مساعدة القطاع إىل آخركف ٭تتاج حُت يف السوؽ، من خبلؿ العاملُت بعض إىل التدريب
 ٤تركمة؛ أخرل كفئات لدعم ا١ترأة، كسيلة الربامج ىذه تكوف أف كٯتكن.  اٞتهات من كغَتىا اٟتكومية،

 توارث الفرص لوقف تكافؤ كٖتقيق الدعم، من متنوعة تقدًن أشكاؿ خبلؿ من التحوؿ لعملية السلبية اآلثار  إدارة - ج
 األجياؿ؛ عرب ا١تساكاة عدـ

 الًتاكمية يأخذ بالطبيعة اٟتياة مدل هنج إعتماد ا١تهارات كيتطلب بناء األفراد، مهارات قاعدة بناء مواصلة  - ح
 كٖتسُت مهاراهتم كالتعليم الصحة ٣تايل يف عدد العاملُت لزيادة كبَتة استثمارات توظيف التعلم، كمن الضركرم لعمليات
. ا١تهارات ٖتويل دكر يف الصعيد ىذا على العاـ كللقطاع
 كلكن. الشباب لبطالة التصدم بالغة يف أ٫تية ا١تهارات، كبناء التعليم يف كالسيما إليها، ا١تشار العامة السياسة ك٠تيارات

 فرص إستحداث  كالبد من .موجهة يتطلب تدخبلت كالسياسية، كاإلجتماعية  اإلقتصادية األبعاد التحدم ا١تتعدد ىذا
كريادة األعماؿ كمشاريع ا١تقاكالتية ا١تستجيبة   كاإلبتكار اإلبداع يف طاقاهتم إطبلؽ ك٘تكنهم من الشباب، ٕتذب عمل

. اٞتديد العمل عامل يف لضوابط التنمية ا١تستدامة،
 ١تضموف العمل البلئق من خبلؿ معاٞتة ٤تاكر أساسية تتعلق  2015        كقد تطرؽ تقرير التنمية البشرية لسنة 

بإستحداث فرص العمل كتنمية ا١تشاريع، حيث أف بعث فرص العمل ىو ا١تنفذ الرئيسي للخركج من الفقر كتأمُت سبل 
العيش ا١تستداـ، كالًتكيز على ا١تعايَت كاٟتقوؽ يف العمل، حيث ٭تتاج األفراد إىل فرص للتمثيل تتيح ٢تم ا١تشاركة كضماف 

كأخَتا تفعيل اٟتوكمة كاٟتوار ... اٟتقوؽ، ككذلك ضماف اٟتماية اإلجتماعية، كالرعاية الصحية كالتقاعد األمن
ا١تتضمن مفهـو العمل البلئق  )كيف إطار مناقشة سياسات اإلقتصاد الكلي من أجل التشغيل الكامل . اإلجتماعي

فإف ىناؾ ثبلث مداخل كربل لتحقيق التشغيل الكامل  إعتيمدت على مستول البلداف ا١تتقدمة، كٯتكن أف  (كا١تستداـ
تسًتشد هبا الدكؿ الريعية إىل جانب توسيع سياسات اإلقتصاد الكلي  كعدـ الًتكيز على معدؿ التضخم فقط كمزاكجتها 

بسياسة إجتماعية لتخفيف أعباء البطالة على الفئات الفقَتة كاحملركمة، كتثبيت اإلقتصاد إزاء الصدمات، كقد اليكوف 
  : 1ىذا كافيا إذا  كانت تواجو عوائق ىيكلية أماـ خلق فرص عمل جديدة،  كتتجسد ا١تداخل الكربل ا١تشار اليها يف

النهج الكينزم يف السياسة الكلية يسمح بإرتفاع العجز يف ا١تيزانية خبلؿ فًتات الركود، كدعى إىل التشغيل كتثبيت  - أ
األسعار كهدؼ للسياسة النقدية، كقد عمدت معظم الدكؿ ٔتا فيها ا١تتقدمة كالنامية ذات الدخل ا١تتوسط إىل العمل 

 بسياسات العجز تبعا للنهج الكنزم؛
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يف إطار ٗتفيف ٥تاطر التغيَت ا٢تيكلي على التشغيل، فإنو ٯتكن من خبلؿ سياسات البحث كالتطوير دعم  - ب
اإلبتكارات التكنولوجية هبدؼ إ٬تاد مصادر جديدة لفرص العمل، كٖتسُت تعليم القول العاملة، كتأمُت التدريب كإعادة 

 التدريب، كتقدًن منح البطالة يف حاؿ إنتقاؿ العماؿ إىل قطاع آخر؛
ٖتسُت ا١تهارات لئلنتقاؿ إىل أنشطة جديدة ٔتا يساىم يف اٟتد من اٟتاجة إىل إصبلح أسواؽ العمل، كالبد من رفع  - ت

اٟتد االدىن لؤلجر لتشجيع اإلنتقاؿ إىل أنشطة مرتفعة اإلنتاجية، كالبد من  إعادة تقييم إصبلحات سوؽ العمل من 
 .منظور قدرهتا على اٟتد من ا١تخاطر اليت تؤثر على إستقرار التشغيل

كعموما فإف ىذه ا١تداخل الثبلث كاليت البد أف تستجيب يف تصميم السياسات ٠تصوصية اإلقتصاد ا١تعٍت سوؼ تساىم 
 .يف اٟتد من ا١تخاطر على التشغيل يف البلداف ا١ترتفعة كا١تتوسطة الدخل

  المستول العاـ األسعار كقيود حماية البيئة   -7
        إف تعليمات كقيود ٛتاية البيئة، ككذلك  الرسـو كالضرائب البيئية ك٥تتلف إجراءات ٛتاية البيئة يف إطار تنفيذ 
السياسة البيئية تتسبب بتكاليف إضافية، تؤدم إىل إرتفاع أسعار السلع كا٠تدمات، كلكن ٬تب أف ال نغفل أنو من 

. أدكات السياسة البيئية اإلعانات اليت ٯتكن أف ٗتفف من حدة  ىذا اإلرتفاع يف األسعار، كحصره عند مستويات مقبولة
كٕتدر اإلشارة أيضا إىل أف تطوير تكنولوجيات ٛتاية البيئة، كاإللتزاـ با٠ترائط ا١تصممة من أجل اإلنتاج ٖتت قيد ٛتاية 
البيئة سيؤدم مع مركر الزمن إىل إ٩تفاض التكاليف ا١تتعلقة ْتماية البيئة، كبالتايل إستقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار، كىذا 

يعترب ْتد ذاتو ٛتاية كقائية للبيئة من خبلؿ عمليات اإلنتاج، كتتعلق العوامل ا١تؤدية نسبيا لتخفيض األسعار بسرعة 
تكييف الصناعات كاإلستثمارات اٞتديدة من جهة، كمن جهة اخرل ٔتقدرة منتجي السلع البيئية ا٢تامة على التحوؿ إىل 

طرائق إنتاج كمنتجات مبلئمة للبيئة، كٯتكن للدكلة أف تلعب دكرا مهما يف ىذا الشأف من خبلؿ األْتاث كتقدًن 
كيف اٟتاالت اليت يكوف فيها ٗتفيض التكلفة . ا١تساعدات كتشجيع تطوير التكنولوجيا النظيفة كاألقل تلويثا للبيئة

كاألسعار من خبلؿ التقدـ التكنولوجي غَت ٦تكن إال ضمن إطار ضيق، فإنو ٯتكن لعمليات اإلحبلؿ يف ٣تاؿ اإلنتاج 
 .1كا١تنتجات  أف ٖتد يف البداية من إٕتاىات اإلرتفاع يف األسعار

 
 (التوازف الخارجي ) حماية البيئة كشرط توازف ميزاف المدفوعات  -8

        إف تأثَت ٛتاية البيئة على التوازف اإلقتصادم ا٠تارجي يرتبط بصورة مباشرة مع سيناريوىات تأثَت ٛتاية البيئة  على 
األسعار  كمستول التكاليف رفع إىل القصَت األمد يف ستؤدم البيئة ٛتاية كانت إستقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار، فإذا

 تعتمد القدرة –الًتاجع  ٨تو ستتجو العا١تية السوؽ يف القدرة التنافسية كبشكل خاص تكاليف الصناعات التصديرية، فإف
التنافسية على ٚتلة أخرل من ا١تتغَتات كالتكلفة كالنوعية  كأجر اليد العاملة كأسعار ا١تواد األكلية،  القيود ا١تفركضة على 

 كقيود تعليمات تكوف البلداف عندما من لبلد التنافسية للقدرة نسيب إ٩تفاض ىناؾ يكوف أف كٯتكن _ التجارة ا٠تارجية 
 عليو ىو ٦تا أسوء أك جدا البيئي السيئ بسبب الوضع األخرل، الدكؿ جدا مقارنة مع متشددة البلد ىذا يف البيئة ٛتاية

 ذات الدكؿ ىذه يف ملحة ىناؾ حاجة ألف كذلك البيئة، ٛتاية تكاليف يف إرتفاع عنو ينجم ٦تا األخرل، الدكؿ يف
                                                           

1
 .39 – 37:  ص –، مرجع سابق، ص مالك حسُت حوامدة-  
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 تشددا، كذلك البيئية أقل كاللوائح كالقيود التعليمات تكوف أخرل دكؿ ا١تتشددة، با١توازاة مع كجود البيئية السياسة
 اإلقتصادم التوازف على البيئة ٛتاية تؤثر شركط أف  كٯتكن.الطبيعية كالشركط كالظركؼ البيئية با١تعطيات تتعلق ألسباب

 إىل األمواؿ رؤكس كتصدير (إعادة توطُت اإلستثمارات بسبب القيود البيئية  )إنتقاؿ اإلستثمارات  حاؿ يف ا٠تارج مع
كيف ا١تقابل فإنو ٯتكن للتطور التكنولوجي ا١تتعلق ْتماية البيئة  كتطور .  سوءا أكثر األمواؿ رؤكس ميزاف ٬تعل ٦تا ا٠تارج

إنتاج كتسويق السلع اإلستثمارية البيئية أف يقود إىل تعزيز القدرة التنافسية لبعض الدكؿ اليت تفرض قيود بيئية متشددة 
كما أف اإلستثمارت يف ا١تعدات كالتجيزات ا١تتعلقة ْتماية البيئة  ٘تكن الدكلة من السيطرة على األسواؽ العا١تية يف ىذا 

 . 1اجملاؿ
 

 عدالة التوزيع للدخوؿ كالثركات   -9
       شكل البعد اإلجتماعي ٦تورا إسًتاتيجيا ضمن الفكر التنموم منذ هناية الستينات إىل غاية العقد السابع من القرف 

العشرين، من خبلؿ الًتكيز على معاٞتة مشكبلت الفقر، كالبطالة كالبلمساكاة، عرب إعتماد خطط تنموية  قائمة على  
الذم ' سَتز 'إسًتاتيجيات اٟتاجات األساسية كا١تشاركة الشعبية، كيستدؿ على ذلك من خبلؿ النموذج الشهَت ؿ 

عرؼ التنمية من خبلؿ حجم مشكلة الفقر، البطالة كالبلمساكة يف التوزيع، ذلك اف تفاقم أحد ىذه ا١تشاكل ينفي ٖتقق 
 .  2التنمية، حىت لو تضاعف الدخل القومي كالفردم

          فتحقيق عدالة التوزيع للدخوؿ كالثركات ٯتثل أحد األىداؼ اإلسًتاتيجية ضمن أجندة التحوؿ ٨تو ٪توذج 
التنمية ا١تستدامة بالنسبة لئلقتصاديات الريعية، ذلك أف دراسة ىذا ا٢تدؼ كٖتديد طرائق قياسو يعكس مدل ٧تاح 
حددة لئلٕتاه العاـ للنمو على ا١تدل ا١تتوسط كالبعيد، يف إستيعاب إشكالية عدـ 

ي
السياسة اإلقتصادية ا١تصممة، كا١ت

حيث أف عدـ عدالة توزيع الدخل كالثركة ال ترتبط فقط بظاىرة الفقر كمستول . العدالة أك التفاكت يف توزيع الدخل
معيشة األفراد،  بل إف االعمق من ذلك ىو عملها على تعطيل ميكانيكية  التحوؿ ا٢تيكلي عرب الزمن، باإلستناد إىل  

التفاكت ا١تتعلق باألكزاف النسبية للعناصر ا١تسا٫تة يف تكوين الدخل  كالثركة، كالعوامل  ا١تؤثرة على عملية  التوزيع كاجملاؿ 
فيما يتعلق ٔتجموع العوامل السياسة ' كوزنتز'، كعلى ضوء ما قدمو ...اٞتغرايف، الدكلة، القطاع اإلقتصادم، األفراد

اإلقتصادية كاإلجتماعية اليت ٗتلق ظاىرة التفاكت يف توزيع الدخل، فإف ىذه الدراسة تتبٍت فلسفة مفادىا أف تقليل حدة 
التفاكت يف توزيع الدخل كالثركة  ٯتثل حجر الزاكية لبعث قدرة اإلقتصاديات على تنويع بنيتها خارج العنصر ا١تهيمن 

كما أنو ييعاًف اإلشكالية ا١تتعلقة بتحسُت مستول معيشة األفراد . كالذم ٯتثل قطاع الطاقة بالنسبة لئلقتصاديات الريعية
من خبلؿ زيادة الدخل، إذا تعلق األمر باإلقتصاديات الريعية، اليت تسيطر فيها فئة قليلة على الثركة  كالسلطة،  كبالتايل 

 كخاصية نضوب ا١توارد عدـ عدالة التوزيع األكيل للدخل الثركة كإستمرارية حلقة عدـ عدالة التوزيع ٖتت قيد الفساد

                                                           
1
 .40 – 39:  ص –، مرجع سابق، ص مالك حسُت حوامدة-  

 .20:  ، ص2007 األردف، -الصفاء، ،عماف  دار الطبعة األكىل،،التنمية المستديمة فلسفتها كأساليب تخطيطها كأدكات قياسهاماجدة أٛتد أبو زنط،  عثماف عبد العزيز عجمية،-  2
 الريعية االقتصاديات يف كالثركة  الدخل توزيع عدالة لعدـ  ا١تفرغة باٟتلقة ا١تتعلق الطرح ا٫تيو يؤكد  الذم  باريتو قانوف  ٧تد الدخل يف التفاكت  قياس يف ا١تستخدمة القوانُت أشهر من  

( الفساد مقدمتها، يف ذلك على تعمل متغَتات أك قول ظهور بسبب ) توزيعو يف التفاكت زيادة اىل ذلك أدل كلما الدخل إزداد  كلما :أنو إىل ينصرؼ الذم  قانونو مضموف على باالسقاط
 .عليو يستحوذكف الذين األفراد عدد مع عكسيا يتناسب الدخل مقدار أف أم منو، ا١تستفيدين عدد تقليل إىل يؤدم ما كىو
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كىو ما ٯتهد لبعث التحوؿ يف البنية اإلقتصادية ٨تو التنويع الذم ٯتكن أف يلقي بآثاره على البيئة . ا١تولدة للدخل
 .اإلقتصادية، السياسية، اإلجتماعية كالثقافية لئلقتصاديات الريعية، كيعزز إمكانية ٖتقيق التنمية اإلقتصادية ا١تستدامة

 
 تصميم السياسات اإلقتصادية  في سياؽ التحوؿ نحو إرساء التنمية المستدامة: المبحث الثاني

        مشركع الشراكة العا١تي لتحقيق التنمية ا١تستدامة كإسقاطو على كاقع التطبيق من خبلؿ السعي لتنفيذ أجندة 
األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية، خلق توجو جديد مغاير ١تا كاف سائد بشأف قضايا التنمية منذ بداية ٙتانينات القرف العشرين 
حيث كاف الًتكيز على ىدؼ ٖتقيق اإلستقرار ا١تايل كالنقدم يف األجلُت القصَت كا١تتوسط، ذلك أنو ٘تت إثارة قضية 
صياغة السياسات اإلقتصادية ا١تبلئمة كالقادرة على إستيعاب األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية ضمن اإلطار الزمٍت الذم مت 

كيستلـز ىذا التوجو اٞتديد السعي ٨تو إدارة السياسات اإلقتصادية ٔتا ٭تدث ٖتوال ىيكليا على مستول 1بر٣تتو
 .اإلقتصاديات كالسيما اإلقتصاديات الريعية  لئلستجابة  لضوابط التنمية ا١تستدامة

  إدارة السياسة المالية لتحقيق اإلستدامة   -1

٘تثل السياسة ا١تالية األداة اإلسًتاتيجية لتحويل الثركرة النفطية إىل نتائج إقتصادية كتوزيعها يف سبيل ٖتقيق رفاه        
األ٫تية يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، خاصة إذا ٘تت إدارهتا إلستيعاب ضوابط ىذا   بالغادكرفإهنا تلعب  األفراد، كبالتايل

قًتاف السياسة ا١تالية بنموذج التنمية ا١تستدامة، يفتح اجملاؿ إف أرسائو يف اإلقتصاديات الريعية، حيث إالنموذج كخصوصية 
، كمن ناحية أخرل البحث يف السياسة ١تناقشة ىذا الطرح من زاكيتُت، اك٢تما البحث يف سبل ٖتقيق اإلستدامة ا١تالية

 ككبلمهما يستدعي ٕتاكز  التحديات ا١تالية ضمن ىيكل السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لتحقيق التنمية ا١تستدامة
اليت تواجو صناعة السياسة ا١تالية يف البلداف الريعية، فيما يتعلق ْتماية اإلقتصاد كا١تيزانية من التقلبات يف أسعار النفط  

ال ٭تد من  (إستثمار )كالعمل على ٖتقيق اإلستخداـ األمثل لئليرادات ا١تتأتية من مصدر ناصب أساسا، كضماف إدخار 
 .ا٠تيارات ا١تتاحة أماـ األجياؿ عرب الزمن

   (ربطها بطبعيو اإلقتصاديات الريعية  )اإلستدامة المالية  -1-1
      يف سياؽ البحث عن مضموف السياسة ا١تالية يف إطار التنمية ا١تستدامة، كباإلستناد  إىل ما سبق اإلشارة إليو بأف 

ربط السياسة ا١تالية بتحقيق التنمية ا١تستدامة يتفرع إىل شقُت رئيسيُت، حيث أشارت الكتابات اإلقتصادية إىل أف  
تسعى يف سياؽ التنمية ا١تستدامة إىل اٟتفاظ على إستدامة  ا١تالية العامة، ضماف إستمرارية  النمو، كتوفَت   السياسة ا١تالية'

أما اإلستدامة ا١تالية اليت يناقشها ىذا اٞتزء من الدراسة، فتعريفها ٤تل جدؿ كاسع  . 2'اإلحتياجات اإلجتماعية كالبيئية
حيث من الصعب أف يضبط ٢تا تعريف ٯتكن أف ٬تمع بُت الناحية النظرية كامكانية ترٚتتو من الناحية الواقعية إىل 

 حوؿ اإلستدامة  مؤشرات ٯتكن اإلسًتشاد هبا، إال أف ىذا ال ٯتنع من إستعراض أىم ما طرح يف الكتابات اإلقتصادية،
                                                           

السياسات االقتصادية، اجمللد ك،  ٣تلة التنمية  "السياسات العامة كاإلقبلؿ من الفقر في الدكؿ العربية "علي عبد القادر، عادؿ عبد العظيم، ملخص كقائع كرشة العمل االقلمية حوؿ- 1
 .9: ،  ص2005الثامن، العدد األكؿ، ديسمرب 

2
 - Lina Sinevičienė, Investigation of the Relationship between Government Expenditure and Country’s  

Economic Development in  the Context of Sustainable Development, World Academy of Science, Engineering and 

Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering Vol:9 

No:3, 2015 , P: 748 
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ا١تالية اليت مل يصبح طرحها مقتصرا على اإلقتصاديات النامية، كتلك اليت ٘تتلك أسواؽ رأس ا١تاؿ ا٢تشة، فضبل عن 
إرتفاع الديوف كتوسع القطاع العاـ، كطبيعة إقتصاديتها اليت عادة ما تكوف عرضة للتقلبات الدكرية كالصدمات ا١تالية، بل 

 البلداف ا١تتقدمة، فنجد مثبل أف ا١تملكة ا١تتحدة تعمل على إستعراض اإلستدامة إىلإنتقل القلق بشأف اإلستدامة ا١تالية 
 . ا١تالية كجزء من أجندة ا١تسؤكلية ا١تالية اٞتديدة

 أف اإلستدامة ا١تالية رؤية طويلة األجل هتدؼ إىل اإلستعداد OCDE        كما ترل منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية 
للمستقبل من خبلؿ توعية اٟتكومات إىل ضركرية العمل على النحو الذم ٭تافظ على الرفاه اإلقتصادم لؤلجياؿ 

لتغيَتات يف السياسة، فضبل ؿ اٟتاجة ا١تلحة م تتضمن أيضا ا١تستقبل؛ بل ق أبرازاإلستدامة ا١تالية ىي أكثر منك. القادمة
 ألف األدكات التقليدية ليست على مستول ىذه ،عن اٟتاجة إىل أدكات ا١توازنة اٞتديدة لتقييم الوضع ا١تايل للحكومات

 .ا١تهمة
 ا١تالية الظركؼ كيشمل مضموف اإلستدامة ا١تالية ا١تعاصر دائرة أكسع من مفهـو ا١تبلءة ا١تالية، حيث يركز على         
 الضرائب لدافعي كبَتة تكاليف نقل أك الضريبية ا١ترتفعة، األعباء كاليت ٯتكن أف تسببها  اإلقتصادم النمو تؤخر قد اليت
 1.كمشكلة نقل أعباء الدين العاـ لؤلجياؿ ا١تستقبلية ا١تستقبل، يف

اٟتالة اليت تكوف فيها اٟتكومة قادرة على تنفيذ برامج عملها ١تختلف : "        كمت تناكؿ اإلستدامة ا١تالية على أهنا
كيقـو ىذا ا١تفهـو على ٖتليل قدرة . النشاطات ضمن مدل معُت دكف  أف ٭تد ذلك من قدرهتا ا١تستقبلية على اإلنفاؽ

،  حيث أف إٗتاذ قرار سياسة إنفاقية توسعية يف ا١تدل (ما يعرؼ بشرط ا١تبلءة )اٟتكومة على الوفاء بإلتزماهتا ا١تستقبلية 
القصَت، يستدعى أف تتوفر قدرة ٘تويلها من خبلؿ ا١توارد الذاتية ٔتا يضمن أداء النشاطات بكفاءة كفعالية من جهة،  كٔتا 

كىناؾ مشكلة تواجو . 2ٯتكنها من مواجهة أم ٥تاطر أك تأثَتات غَت مرغوب هبا، خاصة على ٪تو اإلقتصاد كتطوره
اإلستدامة ا١تالية، كذلك عند كجود فجوة بُت مستول الديوف ا١تستهدفة كاليت ستًتتب إذا إستمرت السياسات الضريبة 

كبالتايل تكوف السياسة ا١تالية مستدامة، إذا حققت األىداؼ ا١ترتبطة بالدين العاـ دكف . كسياسة اإلنفاؽ العاـ دكف تغيَت
إف جٍت ا١تنافع من ثركة ا١توارد الطبيعية يتطلب أطر جيدة للسياسات يف . 3زيادة يف الضرائب أك تراجع اإلنفاؽ ا١تستقبلي

٣تايل الضرائب كاإلنفاؽ، كىو ما يورم بإدارة جيدة للموارد، كخاصة القابلة للنفاذ ٔتا يساعد على اٟتد من الفقر 
 .4كاٟتفاظ على النمو

جراء تدخبلت كبَتة يف الضرائب إ دكف ،تباعها فًتة طويلةإالسياسة ا١تالية ا١تستدامة ىي السياسات اليت ٯتكن         ؼ
القرارات اليت ٖتدد تطور كعن ما مت ٖتديده يف التشريعات كالسياسات   لوضع السياسة اٟتالية بشكل ٥تتلف،كاإلنفاؽ

قد يبدك ىذا التعريف كاضح ٔتا فيو  .ف يسفر ذلك عن تراكم مفرط يف  الدين العاـ أدكف كنسب الضرائب كاإلنفاؽ، 
ما ىو ا١تفرط  :كمع ذلك، إذا مت إعتماد  ىذا التعريف لتقييم إستدامة السياسة ا١تالية اٟتالية نواجو أسئلة مثل ،الكفاية

                                                           
1
 - Allen Schick, Sustainable Budget Policy:  Concepts and Approaches, OECD JOURNAL ON BUDGETING – 

VOLUME 5 – No. 1 , 2005, P-P : 108- 110. 
 .8: ،ص2013سلطة النقد الفلسطينية، دائرة األْتاث  كالسياسات النقدية،  تقرير  استدامة ا١تالية العامة، -   2

3
- Allen Schick, Op –Cit, P: 118. 
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األدبيات  كىو ما ناقشتو ٥تتلف تراكم الديوف كما ىي السياسة اٟتالية؟  من (اليت ليست سول مرادؼ لغَت ا١تستداـ)
 Franco  ' (2000 ) و Balassone' فرض حيث . السياسة ا١تالية ا١تستدامة اليت عاٞتت مضموفاإلقتصادية ا١تعاصرة

 رفع معدالت الضريبة بشكل مستمر ١تعاٞتة عجز إىلشركط ٥تتلفة لئلستدامة، حيث يتوجب على الدكلة عدـ اللجوء 
السياسة اليت تضمن  : " هناأ فيعرؼ السياسة ا١تالية ا١تستدامة بBlanchard '(  (1990 'أما. ا١تيزانية لتحقيق اإلستدامة

 قاـ بالتايل . (initial) اٟتفاظ على الدين عند ا١تستول اإلبتدائي أك االكيل  )ثبات نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلٚتايل 
كما أف ىذا التعريف . ديناميكيات الدين العاـ بدال من الًتكيز على احملتول  الدقيق للدين العاـكالًتكيز على اإلىتماـ ب

كليس . يكتنفو غموض، نطرا لغياب السبب النظرم لربط إستدامة السياسة ا١تالية ببقاء نسبة الدين عند ا١تستول األكيل
إشًتاط ثبات نسبة الدين العاـ إىل الناتج احمللي اإلٚتايل  .1على من ذلكأك أدىن أخر مستقر سواء  آعند مستول 

لتحقق اإلستدامة ا١تالية، كبالتايل فإف إرتفاع الدين العاـ ٬تب أف يرافق بإرتفاع يف الناتج احمللي اإلٚتايل، لكي يتم  
 إ٬تابيا ااٟتفاظ على ىذه النسبة، أم أف الدكلة قامت بتوظيف األمواؿ ا١تقًتضة ٔتشاريع كإستثمارات مناسبة تركت تأثَت

على قيمة الناتج احمللي اإلٚتايل، فمشكلة اإلستدامة ليست ٔتستول الدين العاـ، كلكن بطريقة إستخدامو، كطا١تا أنو ال 
حىت كإف كانت  (سياىم يف عملية اإلستدامة اإلقتصادية )بل إف الدين يبقى مستداما . يؤثر سلبيا على النمو اإلقتصادم

اما إذا قامت . نسبة الدين العاـ إىل الناتج احمللي اإلٚتايل مرتفعة ماداـ أنو يساىم يف تطوير اإلقتصاد، كزيادة اإلنتاجية
الدكلة بإستخداـ الدين العاـ لتغطية النفقات اٞتارية، فإف ذلك ينكر صفة اإلستدامة عن الدين العاـ، حىت كإف كانت 

 .2نسبة الدين العاـ إىل الناتج احمللي اإلٚتايل منخفضة
 من خبلؿ الًتكيز على إال فيما يتعلق  بالناحية اإلحصائية،-  'Blanchard'ٮتتلف التعريف الذم قدمو  ال        

 إذا حافظت مستدامة  تكو السياسة ا١تالية: "فأ برالذم يق  Buiter'  (1985' عن ذلك الذم جاد بو  - القيمة الصافية
ف ٖتافظ على أ أنو بإمكاف الدكلة ' Buiter ' كيقر "على القيمة الصافية إىل الناتج احمللي اإلٚتايل عند ا١تستول اٟتايل

يف الفًتة  )ثباتدينها اإلٚتايل مؤقتا بإستخداـ أصو٢تا لتمويل العجز، كلكن يف اٟتقيقة أف الدين اإلٚتايل ال يرقى مباشرة 
 خرلأصو٢تا كسيبدأ تزايد الديوف مرة أجبل سوؼ تستنفذ آـ أأف يدؿ على اإلستدامة، ألف الدكلة عاجبل  (اٟتالية 

عموما فإف السياسة ا١تالية تكوف مستدامة إذا كانت القيمة اٟتالية للفوائض ا١تستقبلية تساكم القيمة اٟتالية ١تستول الدين 
 كعلى الرغم من النقد ا١توجو ٢تذا التعريف ا١تستمد من قيد ا١تيزانية عرب الفًتات الزمنية 3"العاـ 

(intertemporal 

budget constraint)   الذم يعد من أىم اإلختبارات ا١تستخدمة يف ٖتليل اإلستدامة ا١تالية من قبل  ( Artis and 

Marcellino, 2000; IMF, 2002 )   عتربت ا١تبلءة كأحد إذا إفيما  يتعلق  بالتمييز بُت ا١تبلءة كاإلستدامة، خاصة
حيث  Allen Schick,( OECD JOURNAL ON BUDGETING)  ليهاإشار أ لئلستدامة ا١تالية كاليت ةاألبعاد األربع

  .٧تد إىل جانب ا١تبلءة ا١تالية  إستدامة النمو، اإلستقرار، كالعدالة
                                                           
1
 -Aleš Krejdl, Fiscal Sustainability - Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance 

Sustainability  , WORKING PAPER SERIES 3  ,Czech National Bank, October 2006   ,P :4. 
، 2012، القدس،راـ اهلل ، (ماس )، معهد أْتاث السياسات االقتصادية الفلسطيٍتالتجربة التاريخية ك االفاؽ المستقبلية: االستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينيةأٛتد قباجة، -   2
 .6-5: ص-ص

3
  -Aleš Krejdl, Op- Cit, P: 5. 

  قل من القيمة اٟتالية لئليرادات ا١تستقبلية ا١تتوقعةأك أليها القيمة اٟتالية لبلنفاؽ اٟتكومي ا١تتوقع يف ا١تستقبل  ٬تب أف تكوف مساكية  إ مضاؼ ألكليةف صايف الديوف اأ  يشًتط .
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اٟتالة اليت تكوف فيها اٟتكومة قادرة على تنفيذ برامج عملها ١تختلف : "         كمت تناكؿ اإلستدامة ا١تالية على أهنا
كيقـو ىذا ا١تفهـو  على ٖتليل قدرة ". النشاطات ضمن مدل معُت دكف  أف ٭تد ذلك من قدرهتا ا١تستقبلية على اإلنفاؽ

حيث أف إٗتاذ قرار سياسة  إنفاقية توسعية يف ا١تدل   (ما يعرؼ بشرط ا١تبلءة )اٟتكومة على الوفاء بإلتزماهتا ا١تستقبلية 
القصَت، يستدعى أف تتوفر قدرة ٘تويلها من خبلؿ ا١توارد الذاتية ٔتا يضمن أداء النشاطات بكفاءة كفعالية من جهة،  كٔتا 

كما أف .  1ٯتكنها  من مواجهة  أم ٥تاطر أك تأثَتات غَت مرغوب هبا من جهة أخرل، خاصة على ٪تو اإلقتصاد كتطوره
اإلستدامة ا١تالية تواجو مشكلة عند كجود فجوة بُت مستول الديوف ا١تستهدفة كاليت ستًتتب إذا إستمرت السياسات 

كبالتايل تكوف السياسة ا١تالية مستدامة، إذا حققت األىداؼ  ا١ترتبطة بالدين . الضريبة كسياسة اإلنفاؽ العاـ دكف تغيَت
 .2العاـ دكف زيادة يف الضرائب أك تراجع اإلنفاؽ ا١تستقبلي

        يف إطار مواجهة ٖتديات إستدامة السياسة ا١تالية على مستول اإلقتصاديات الريعية، كا١تشار إليها بالدكؿ 
ا١تعتمدة على إيرادات السلع الدكلية من قبل صندكؽ النقد الدكيل،  كا١تتعلقة ٔتنهج التعامل مع التقلبات كقابلية نفاذ أك 
نضوب ا١تصدر األساسي لئليرادات صممت إبتكارات عديدة يف ٣تاؿ السياسات، كعلى الرغم من عدـ كجود ٪توذج 

كاحد إلستدامة السياسة ا١تالية، إال أف دراسة لصندكؽ النقد الدكيل عرضت ا٠تصائص ا١تشًتكة بُت ٣تموعة من البلداف 
ا١تعتمدة على إيرادات الصادرات من ا١تواد األكلية ا٠تاـ فيما ٮتض تطوير السياسة ا١تالية كاٟتد من ا١تخاطر اليت 

 : 3تواجهها
ٔتا يساعد على ٗتطيط كإدارة كٖتديد  (لتحسُت ٗتطيط اإلنفاؽ كرفع كفاءتو ) إعتماد إطار ميزانية  متوسط األجل  - أ

سنوات كيعترب ىذا ا١تدخل جيد ٔتا يقلص تبعات كآثار   (5- 3) اكلويات اإليرادات كالنفقات على آفاؽ متوسطة ا١تدل  
األىداؼ قصَتة ا١تدل على األىداؼ طويلة ا١تدل بيد أنو يعاب عليو عدـ ا١تتمع با١تركنة الكافية ٕتاه االصدمات الكبَتة 

 احملتمل حدكثها؛
قواعد أرصدة ا١تالية العامة ا٢تيكلية، أك كضع حدكد قصول  )ا٠توض يف ٕتارب لبعض أشكاؿ ركائز ا١تالية العامة  - ب

 ٖتقيق من أجل اٟتد من أثر تقلبات اإليرادات على  السياسة اإلنفاقية، كبصفة خاصة (لئلنفاؽ، أك اٞتمع بُت اإلثنُت
غَتالنفطي، على الرغم من كجود  احمللي اإلقتصاد على األخرل الصدمات أك النفط أسعار تقلبات أثر بتمهيد اإلستقرار

 العديد من نقاط ا١تناقشة ا١تتعلقة بتحديد السعر ا١ترجعي؛
 إنشاء صناديق ٖتقيق اإلستقرار كالثركة لتوفَت ا١توارد البلزمة لدعم السياسة اإلنفاقية يف مواجهة تقلبات اإليرادات  - ت

 . كاإلدخار لؤلجياؿ القادمة
 

 

                                                           
 .8: ،ص2013سلطة النقد الفلسطينية، دائرة األْتاث  كالسياسات النقدية،  تقرير إستدامة ا١تالية العامة، -   1

2
- Allen Schick, Op –Cit, P: 118. 

 الشرؽ إدارة، الػػػدكلػػػػػػي الػػػنػػػقػػػػػد صػػػنػػػػدكؽ ، النمو على للحفاظ الناشئة االقتصادية التحديات معالجة :السعودية العربية المملكةالوسطى،  كآسيا األكسط الشرؽ إدارة دراسات سلسلة-  3
  . 25- 21:ص - ، ص2015،  الوسطى كآسيا األكسط
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 كفاءة كفعالية اإلنفاؽ العاـ   -1-2
 العاـ با١توازاة مع ا١تعطيات اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسة كالبيئية القائمة اإلنفاؽيناقش ىذا العنصر تطور         

  حد السياسات اإلقتصادية الكليةأ ا١تنوطة بو بإعتباره األىداؼ لئلنفاؽ العاـ لتحقيق األمثلكبالتايل ٖتديد اٟتجم 
جندة إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، كما أنو أحيث البد من مبلئمة مستول اإلنفاؽ كىيكلو للمحاكر اليت تتضمنها 

يتوجب اإلستعانة بالشفافية كتذليل ا١تشاكل اإلدارية للسيطرة على اإلنفاؽ، كإدارة سياسة اإلنفاؽ على مستول 
نفاؽ ا١توارد احملدكدة بأكرب قدر إاإلقتصاديات، كالسيما الريعية منها يًتجم إىل البحث عن اجملاؿ األمثل الذم يتم ضمنو 

٦تكن من الفعالية كالكفاءة ضمن اجملاالت اليت تتطلب التدخل العاـ، من خبلؿ التأكد من أف اإلنفاؽ يوجو ٨تو الغرض 
ٗتصيص  إيرادات الدكلة الريعية عن طريق سياسية اإلنفاؽ العاـ  ٭تدد  مدل التقدـ ٨تو إرساء ٪توذج  ) ا١تخصص لو

، فقد تتوافر ا٠تدمات األساسية كالصحة كالتعليم، ٣تانا كبكميات كنوعيات مناسبة، كلكن ألسباب  (التنمية ا١تستدامة
مثل  )معينة ال يستطيع الفقراء الوصوؿ إليها إما ألهنم أفقر من أف يتحملوا التكاليف ا١تصاحبة لبلستفادة هبذه ا٠تدمات 

أك تكاليف الدكاء أك ا١تستلزمات ا١تدرسية أك تكاليف اإلنتقاؿ إىل مكاف ىذه ا٠تدمة كىى األمور اليت  (فقداف الدخل 
كىنا تطرح عدة تساؤالت أساسية أك٢تا ما ىى ا١تبادئ . ينبغي أف تتوجو إليها اإلىتمامات يف عملية اإلصبلح ا١تايل

 اآلثار ىيكا١تعايَت اليت ٬تب االسًتشاد هبا عند تقدير مستول كتركيب اإلنفاؽ العاـ ؟ مث كيفية ٘تويل ىذا اإلنفاؽ؟ ما 
الناٚتة عن برامج  اإلنفاؽ اٟتكومي ؟ مث أم الفئات اجملتمعية اليت تستفيد من ٥تتلف عناصر ىذه الربامج ؟ ككيف ٯتكن 

كبالتايل . ٖتسُت ٗتصيص اإلنفاؽ العاـ ؟ كىذه التساؤالت توضح مدل ارتباط اإلنفاؽ العاـ بقضية التنمية يف اجملتمع
فإف مناقشة دكر اإلنفاؽ العاـ ٬تب أال يقتصر على العبلقة بينو كبُت العجز ىف ا١توازنة، بل ٬تب أف تأخذ بعُت اإلعتبار 
مدل مسا٫تتو يف إ٬تاد فرص عمل جديدة، كرفع معدالت اإلستثمار كتغيَت ىيكل اإلنتاج القومي كٖتسن اٟتالة ا١تعيشية 

، كىو ما سيتم التطرؽ لو بالتفصيل ضمن الفرع الثاين الذم يناقش إدارة السياسة ا١تالية 1للسواد األعظم من الشعب
 .لتحقيق التنمية ا١تستدامة

عليو فاإلنفاؽ العاـ يسعى باإلضافة إىل ٖتقيق ا٢تدؼ الكبلسيكي ا١تتمثل يف ٖتقيق اإلستقرار اإلقتصادم الكلي        
. بعاد ٪توذج التنمية ا١تستدامةأستيعاب متطلبات البعد اإلجتماعي، كمقتضيات البعد البيئي، اليت ٘تثل إ إىل

 تعاظم الدكر الذم تلعبو الدكلة يف حياة مدلنفقات العامة كاإليرادات العامة أيضا يكشف عن اؿف ٖتليل أ  كما      
اجملتمع، كما يكشف عن خضوع القطاع ا٠تاص لقدر متزايد من اإلشراؼ كالتنظيم للتأثَت على سلوكو اإلنتاجي، كىذا 

 . 2 ا١تستداـ كاإلستهبلكي حوؿ ٨تو النمط اإلنتاجيالتما ٮتلق ٣تاال إلمكانية 
 
 
 

                                                           
 :  مقالة متاحة على الرابط  (بتصرؼ الباحثة   )،  اإلنفاؽ العاـ االجتماعي كمشكبلت تحديد األكلوياتعبد الفتاح اٞتبايل،  -  1

 http://www.pidegypt.org     (20/07/2016).  
 1999ا١تملكة العربية السعودية، - ، دار ا١تريخ،  الرياضاإلختيار العاـ كالخاص: االقتصاد الكليجيمس جوارتيٍت، ر٬تارداسًتكب، ترٚتة عبد الفتاح عبد الرٛتن، عبد العظيم ٤تمد، -  2

 .136: ص 
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 مناقشة إستدامة اإليرادات  في إطار طبيعة اإلقتصاديات الريعية بغية إرساء التنمية المستدامة   -1-3
 اإلستثمار نحو التنويع المستداـ -1-3-1

       ٖتقيق إستدامة اإليرادات يعتمد على عدة مداخل، لعل أبرزىا ذلك الذم يتعلق بطبيعة اإليرادات يف 
اإلقتصاديات الريعية كاليت تتجسد بصورة سرمدية يف عائدات البًتكؿ الذم ٯتثل مصدرا ناضبا، األمر الذم يستدعي 

اإلستثمار اإلستخبليف يتضمن،  أنو عند إستخداـ بعض ا١توارد  )أ٫تية توجيو ىذه العوائد ٨تو اإلستثمارات اإلستخبلفية 
الطبيعية، البد من تقدًن ما يقابلها من بدائل ٯتكن أف تستعيض هبا األجياؿ ا١تستقبلية إلستمرار العملية اإلنتاجية، كتلك 

البدائل قد تكوف يف صورة أرصدة رأس ا١تاؿ العيٍت، أساليب كأشكاؿ جديدة للتقنيات اإلنتاجية، أك أنواع جديدة من 
ا١تعرفة اليت تعزز الطاقة اإلنتاجية لؤلجياؿ ا١تستقبلية، ايضا عندما يستخدـ اٞتيل اٟتايل جزءا من رصيد ا١تارد الطبيعية غَت 
ا١تتجددة، فإنو يتعُت عليو استثمار جزء من ريع إستغبلؿ ىذه ا١توارد لزيادة الطاقة اإلنتاجية يف ا١تستقبل، فضماف ٖتقيق 

'  سولو'التنمية ا١تستدامة يستلـز إجراء إستثمار ال يقل عن القيمة ا١تستهلكة، كتتجسد ىذه الفلسفة عرب ما ذىب إليو 
اإلستثمار ألهنا تتعلق باإلستهبلؾ اٟتايل، كاإلستهبلؾ ا١تستقبلي / بأف التنمية ا١تستدامة تتحوؿ إىل مشكلة لئلدخار

ضمن ىذا ' أمارتيا سن'ا٠تاضعة للقيود البيئية، تبعا ١تا يستجيب إلرساء اإلستدامة البيئية، حيث أشار إليها  (1للموارد
فحىت لوكانت ىذه األجياؿ ثرية فثراؤىا ... إف عانت أجياؿ ا١تستقبل يف بيئة ملوثة، ٤تركمُت من ا٢تواء النقي" السياؽ 

 الذم يقر بأف التنمية ' D.Peace' ، كىو نفس التوجو الذم طرحو  اإلقتصادم2"لن يعوض التلوث الذم تعرضت لو
على الرغم من أف ما أشَت لو يكتفو -  3ا١تستدامة تتضمن أف ينقل كل جيل إىل  اٞتيل البلحق رصيد طبيعي ثابت

الغموض حوؿ مضموف الثابت من رصيد ا١توارد، إال أف الباحثة  تستند إىل رؤية خاصة  تفسر مضموف الثبات على أنو 
 فاإلستثمارات اإلستخبلفية لعوائد - اإلستثمار اإلستخبليف يف إطار حدكد التوازف االيكولوجي كالعدالة اإلجتماعية

حيث   Hartwick (1977) وSolow (1974)النفط البد  كأف تستجيب لفلسفة اإلستدامة، كاليت تتجسد فيما قدمو  
،  حيث أف 'ىارتويك- سولو'يعترباف من أكائل اإلقتصاديُت ا١تنظرين ١تفهـو التنمية ا١تستدامة، كىذا من خبلؿ قاعدة 

تأمُت هنج مستداـ للتنمية ينبغي أف يتم إستثمار ريع ا١توارد الطبيعية غَت القابلة للتجديد للبلد يف أشكاؿ أخرل لرأس 
. 4ا١تاؿ، أم أنو عند أم نقطة من الزمن ينبغي أف تتساكم قيمة اإلستثمار مع قيمة الريع احملصل من إستخراج ا١توارد

على الرغم من مشولية ىذا ا١تفهـو إال أف اإلستثمار ا١تقصود لتحقيق إستدامة العوائد إ٪تا ٯتثل اإلستثمار يف الصناعات 
اإلستخراجية لتكوف أكثر صداقة للبيئة من خبلؿ إعتماد التكنولوجيات ا١تبلئمة، كاإلستثمار يف الطاقات البديلة، كمن 

 . جهة أخرل ٧تد اإلستثمار يف القطاعات اإلسًتاتيجية يف إطار ضوابط اإلستدامة اليت سبق االشارة إليها
 
   

                                                           
 . 136 ، 133: ، مرجع سابق، ص، ص 2009 ، كآخركف٤تمد عبد العزيز عجمية -   1
 . 14:  ، ص2011تقرير التنمية البشرية ، -  2

3
 -Serge Latouche, Développent durable concept alibi, Après le Sommet de la Terre : Débats sur le développement 

durable, Revue du Tiers-Monde,  Volume 35,  Numéro 137, 1994, P : 81. 
4
 - The World Bank, where is the   Wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, Op- Cit, P: 49. 
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       ٖتقيق إستدامة العوائد يطرح أيضا قضية ذات أ٫تية بالغة، كىي تلك اليت تتعلق بتنويع اإليرادات، من خبلؿ تفعيل 
النظاـ الضرييب بصورة ٖتد من تبديد الريع النفطي كدكف تشويو أداء اإلقتصاد الكلي، كعلى النحو الذم يغَت مضموف 

ذلك أف إستخراج النفط كإستبدالو بأصوؿ مالية أجنبية ال ٮتلق دخبل كإ٪تا ىو تغيَت   (الريع النفطي )اإليرادات النفطية 
  1شكل الثركة القومية ا١تادية،  يتم إعتماده  كاداة أساسية للنمو كالتطورات اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تشوىة كغَت ا١تتوازنة

بل إف اإلٝتًتار يف إعتبار أف مقاببلت نفاذ الثركة الناضبة ٘تثل عوائد توجو ٠تدمة أجندة التنمية يشكل خطرا كبَتا 
كتناقضا صارخا مع مضموف التنمية ا١تستدامة، خاصة إذا ما قدمت قراءة لطبيعة اإلستثمارت اليت ٘توؿ عن طريق العوائد 

أك اإليرادات النفطية على مستول اإلقتصادات الريعية، كالسيما العربية منها، حيث أف خريطة تركز العوائد النفطية ال 
ٗتضع إلعادة توزيع على ٨تو ٮتلق التكامل العريب من خبلؿ رسم سياسات إقتصادية كفيلة بإخراجها من بوتقة التبعية 

 .  للنفط كالتموقع اٞتيد على مستول اإلقتصاد العا١تي عرب إعادة توجيو إستخدامهات كعوائد النفط كمورد إسًتاتيجي
 (الصناديق السيادية)توجهات نحو البحث في إستدامة اإليرادات النفطية  -1-3-2

        تواجو البلداف الريعية كٖتديدا تلك ا١تعتمدة على النفط ٖتديات فيما يتعلق بتصميم السياسات اإلقتصادية الكلية  
ا١تبلئمة لضماف الكفاءة يف إدارة الثركة النفطية إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، مع األخذ بعُت اإلعتبار طبيعة ىذه الثركة 
القابلة للنفاذ كأثرىا على البيئة، كأ٫تية ٖتقيق ا١تعادلة الصعبة ا١تتعلقة بوجوب ا١تساكاة كٖتقيق العدالة بُت األجياؿ، األمر 

الذم يتطلب بالضركرة كضع سياسة مالية تضمن اٟتفاظ على قيمة الثركة النفطية خاصة كأف حجم الثركة النفطية خاضع 
، تشكل يف ٣تموعها بيئة تتميز بعدـ اليقُت  ...ٞتملة من ا١تتغَتات كحجم اإلحتياطات، أسعار النفط يف ا١تستقبل

كبالتايل إستخداـ مسار متحفظ لسعر النفط عند حساب الثركة الدائمة، كالًتكيز على اٞتانب غَت النفطي يف ا١تيزانية 
كنظرا لطبيعة النفط القابلة للنفاد، فإف ا٢تدؼ يتمحور حوؿ تراكم . العامة  لتقدير إمكانية إستمرار أكضاع ا١تالية العامة

رصيد كاؼ من األصوؿ ا١تالية لتمويل العجز غَت النفطي يف ا١تيزانية العامة يف حاالت إستنفاد اإلحتياطات أك تدين 
، كىو ما يفتح  باب ...أسعار النفط لفًتات طويلة، ك٨تاج التقدـ التكنولوجي يف إ٬تاد موارد بديلة يف السوؽ الدكلية 

النقاش حوؿ منهج  إدارة الثركة النفطية كتراكمها، أم بلغة بسيطة إستدامة  الثركة النفطية رغم خاصية النضوب، حيث 
بتكوين أصوؿ مالية ألغراض ا١تساكاة بُت األجياؿ، فيما توجهت بلداف - كالكويت–٧تد توجو ٚتلة من البلداف النفطية 

إىل خلق صناديق لتثبيت أسعار النفط، كلعل األىم من ذلك ىو اإلصبلحات ا١تتعلقة هبيكل  (ليبيا، عماف، قطر )أخرل
كتتبٌت الباحثة يف ىذا السياؽ جوىر فكرة . 2ا١تيزانية، سواء ترشيد كإدارة سياسة اإلنفاؽ، أكتنويع جانب اإليرادات

اإلقتصاد " الذم نادل بفكرة التنمية ا١تستقلة يف معاٞتتو لتطور اجملتمع ا٢تندم، ضمن كتابو ' Paul Baran ' اإلقتصادم 
حيث أف التنمية بوجهة نظره مرتبطة بالفائض اإلقتصادم، ككيفية إستغبللو بصورة مثلى كقطع أشكاؿ " السياسي للتنمية

كصور اإلستنزاؼ ا٠تارجي، كضركرة الذىاب قدما ٨تو ربط الفائض اإلقتصادم بطموحات الطبقات الفقَتة كا٢تشة اليت 
تغذم اٟتلقة ا١تفرغة ٢تشاشة اإلقتصاد كتعطيل مسار التنمية، فباإلسقاط ٢تذه الفكرة على فوائض العوائد الريعية ا١توجهة 

                                                           
 . 121، 118: ،ص  ص،األردف- ، الطبعة األكىل، دار صفاء للنشركالتوزيع، عمافمية اإلستراتيجية للنفط العربيقاألرضا عبد اٞتبار الشمرم،  -  1
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  فإنو يتعُت أف يتم توجيو ىذا الفائض الذم يصعب إقرانو ٔتنطق اإلستدامة، ٨تو ٘تويل أجندة ٨تو صندكؽ ضبط ا١توارد
التنمية ا١تستدامة، كعلى الرغم من أف ىذه ا١تفارقة ٯتكن أف توصف با١تعجزة اإلقتصادية خاصة على ا١تدل القصَت، إال 

 .أف ٖتققها ٦تكن على ا١تدل البعيد يف ظل توافر البيئة ا١تبلئمة لبعث التحوؿ ا٢تيكلي كسيادة اٟتكم الراشد
        تعترب الصناديق السيادية أحد ا١تداخل اليت تتضمن سياؽ الفكرة ا١تتبناة، حيث ييعرِّؼ صندكؽ النقد الدكيل ىذه 

 العامة اٟتكومة  كتنشئ.العامة اٟتكومة ٘تلكها خاص غرض لئلستثمار ذات ترتيبات أك صناديق: " الصناديق على أهنا
لتحقيق  هتاإدار أك توظيفها تتوىل أك باألصوؿ ٖتتفظ صناديق كىي كلية، إقتصادية السيادية ألغراض الثركة صناديق
 صناديق  كتنشأ.ا١تالية األجنبية األصوؿ يف اإلستثمار تتضمن إستثمارية إسًتاتيجيات ذلك يف مستخدمة مالية، أىداؼ

 أك ا٠تصخصة، عائد أك الرٝتية، األجنيب النقد ا١تدفوعات، أكعمليات ميزاف فوائض على معتمدة العادة يف السيادية الثركة
كتصنف الصناديق .  1" ٣تتمعة ا١توارد ىذه كل أك السلعية، الصادرات من اإليرادات ا١تتحققة أك العامة، ا١تالية فوائض

ا٠توصصة  بعوائد ا١تمولة اٞتارية، كالصناديق ا١تدفوعات بفوائض ا١تمولة السيادية تبعا ١تصادر دخلها إىل الصناديق
 ا١تصدرة الدكؿ انوتكو األكلية، كىي صناديق ا١تواد عوائد طريق عن ا١تمولة ا١تيزانية، كالصناديق بفائض ا١تمولة كالصناديق

 معظمها يتسم اليت ا١تواد ىذه إستغبلؿ كتَتة إشكالية ىذه الدكؿ أماـ تطرح أنو ذلك. النفطية كأساسا األكلية للمواد
 ىذه كجدت كلقد. البلحقة لؤلجياؿ كحق مكامنها يف منها جزء إبقاء من الواجب كاف إذا كما النضوب، بقابلية
 آخر بشكل ا١توارد الطبيعية إحبلؿ يتم ْتيث الثركات يف األجياؿ نصيب على للمحافظة حبل الصناديق يف فكرة الدكؿ

 . األصوؿ كمقاببلت عن إستدامة الثركات الناضبة، مثل صندكؽ صبط ا١توارد ا١تكوف يف اٞتزائر من
 أكما يطلق عليو يف بعض (FONDS DE REGULATION DES RECETTES)ا١توارد صندكؽ ضبط         إف 

 أحد اٟتلوؿ اإلقتصادية ا١تبتكرة لتعقيدات السياسة ا١تالية يف الدكؿ  ٬تسدالبلداف صناديق التثبيت أكصناديق النفط
النفطية كصيغة ىامة للرقابة على العوائد النفطية كتثمينها، كتعد اٞتزائر أحد الدكؿ اليت بادرت إىل إنشاء صندكؽ ضبط 

ا١توارد الذم ينتمي إىل اٟتسابات ا٠تاصة للخزينة كبالتحديد إىل حسابات التخصيص ا٠تاص، كذلك ٔتوجب قانوف ا١تالية 
 لضماف ٘تويل النفقات العامة يف حاؿ حدكث التقلبات يف اإليرادات العامة جراء التقلب يف أسعار 2000التكميلي لسنة 

ا١تعتمد يف إعداد ا١تيزانية العامة للدكلة  كبالتايل فإف اٞتباية الناٚتة عن الفرؽ بُت السعر الفعلي كالسعر ا١ترجعي، النفط
ستعماؿ موارده يف ٗتفيض الٌدين العمومي عن طريق تسديد ا١تديونية العامة أكعن طريق إتيوجو لتمويل الصندكؽ ليتم 

  .2التسديد ا١تسبق للمديونية
 

                                                           
 مت تبٍت ىذا اإلصبلح كذلك بالنظر إىل أف البلد ا١تختار يف دراسة اٟتالة ىو اٞتزائر اليت تتبٍت ىذه التسمية ٢تذا الصندكؽ، انظر التحليل ا١تتعلق بغدارة ىذا الصندكؽ خبلؿ فًتة الدراسة يف 
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 إلستيعاب التنمية المستدامة   (االصبلح  الجبائي ) إصبلح السياسات الضريبية  -1-4
        ٭تتل ا١تعدؿ اٟتدم للضريبة أ٫تية خاصة، ألنو ٭تدد اٞتزء ا١تقتطع من الزيادة يف دخوؿ األفراد يف شكل ضرائب 
من ناحية، كما ٭تدد الدخل ا١تمكن التصرؼ فيو كتيار اإلنفاؽ من ناحية أخرل، فالتغَت يف ا١تعدالت اٟتدية للضرائب 

سوؼ يؤثر يف اٟتوافز الفردية إلستخداـ ا١توارد ا١تتاحة، كبالتايل فإف الضرائب تساىم يف خلق بدائل تزيد من فعالية 
قاعدة ا١توارد ا١تتاحة، كٖتسن كفاءة إستغبل٢تا، كما أف تغَتات ا١تعدالت اٟتدية للضرائب على ا١تنظمات اإلقتصادية 

كىو ما ٬تعل السياسة الضريبية كأحد السياسات ا٢تامة . 1كالقطاعات يؤثر على درجة اٞتاذبية النسبية للنشاط اإلنتاجي
إلستيعاب ىدؼ إرساء التنمية ا١تستدامة كخاصة يف اإلقتصاديات الريعية، حيث يكوف تطبيق ىذه السياسة شديد 

 .اٟتساسية  بالنظر إىل ٝتات اإلقتصاد الريعي
 أك األخضر اٞتبائي باإلصبلح         كيف إطار إستجابة السياسة اإلقتصادية لضوابط التنمية ا١تستدامة، برز ما يعرؼ

 الرسـو ىيكلة كإعادة. اٞتبائية التشريعات إلغاء: رئيسية، تتمثل يف إٕتاىات ثبلثة الذم يقـو على على اٞتباية، ٗتضَت
  من جهة أخرل، ككما .2بالبيئة لتقليص مظاىر األضرار اٞتبائية جديدة، بعث التشريعات بيئية رسـو كتأسيس ا١تعتمدة،

مت اإلشارة إليو سابقا فإف زيادة إيرادات الدكؿ النامية كإدارة عمليات التحصيل الضرييب، كاالدارة الضريبية يعترب ضركرة 
لتمويل إحتياجات التنمية ا١تستدامة كبناء القدرة على الصمود اماـ الصدمات، كالسيما تلك اليت تتعرض ٢تا 

 .اإلقتصاديات الريعية
        كألف التحوؿ يف السياسات على ٨تو ٭تاكي تطلعات إرساء أىداؼ التنمية ا١تستدامة كتنفيذىا يشمل إىل جانب 

، زيادة كرفع قدرة الدكؿ على ٘تويل أىدافها ...كفاءة إستخداـ ا١توارد يف اجملاالت ذات األكلوية كالتعليم كالصحة 
باإلعتمادعلى ا١توارد احمللية كالعمل على ٖتسُت عملية إستخداـ كٗتصيص ا١تواد احمللية ا١تتاحة كا١تمكنة سواء تلك ا١تقًتضة 

 .أك ا١تتأتية  من الضرائب
        أما تعزيز ا١توارد احمللية، مع اإلستجابة للضوابط البيئة خاصة يف الدكؿ اليت يقـو إقتصادىا على إيرادات ا١توارد 

سياسة األسعار ٔتا يعزز كفاءة إستخداـ ا١توارد   فإف ذلك يكوف من خبلؿ إصبلح – اإلقتصاديات الريعية –األكلية 
كدعم مقاكمة تغَت ا١تناخ، فضبل عن التقليل من األعباء اليت تثقل ا١توازنات العامة، كىو ما يساعد على ٖتقيق أىداؼ 
التنمية ا١تستدامة، كال بد أف يكوف إصبلح سياسة األسعار قائم على هنج التكامل  كالعبلقة ا١تتبادلة  بُت ا١تياه، الطاقة 

 كتسعَت الكربوف أ٫تية خاصة  ضمن أجندة سياسات دعم أسعار الطاقةكبصفة خاصة يأخذ إصبلح . 3الغذاء كا١تناخ
اإلصبلح، ذلك أف مستويات دعم الطاقة ترتفع بشكل كبَت على مستول اإلقتصاديات  الريعية ليس فقط على ا١تستول 

                                                           
  .109 – 108: ص- ،  ص2003اٞتزائر، -  ،  الطبعة األكىل ،دار العلم للنشر ك التوزيع، عنابة مدخل في االقتصاد الحديثبن عصماف ٤تفوظ، - 1
.  134 : ص ،2003اٞتزائر،  ،جامعة09 العدد كالتجارة، كالتسيَت االقتصاد العلـو ٣تلة ،البيئي التلوث محاربة في الجباية دكر أٛتد، باشي- 2
 . 37: ، مرجع سابق، ص 2016تقرير التنمية  كالبيئية العا١تية  - 3
 عملت معظم اإلقتصاديات كمن بينها اإلقتصاديات الريعية  على إصبلح سيياسات كبرامج الدعم السلعي، بيد أف الدراسة تزكز على إصبلح دعم أسعار الطاقة، كباقي ا١تنتجات النفطية 

 .إلرتباط ذلك بصورة مباشرة ٔتوضوع الدراسة
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ا١تطلق، كإ٪تا أيضا كنسبة من الناتج احمللي اإلٚتايل ككنسبة من اإليرادات اٟتكومية، حيث بلغت كلفة دعم الطاقة كنسبة 
 . 2011 كنسبة من اإليرادات اٟتكومية خبلؿ سنة  33,60كحوايل    13,3من إٚتايل الناتج اجمللي يف اٞتزائر حوايل 

:" األكثر إستخداما من قبل ا١تنظمات الدكلية إىل " الفجوة السعرية "        ينصرؼ مفهـو دعم الطاقة كفقا ١تنهج 
أسعار الطاقة يف السوؽ الدكلية، أك سعر : الفارؽ بُت مستويات األسعار احمللية للطاقة كمستويات األسعار ا١ترجعية، مثل

، كيتكوف دعم الطاقة من نوعُت من أنواع الدعم، ك٫تا دعم ا١تنتجُت كدعم ا١تستهلكُت، حيث "إسًتداد تكلفة اإلنتاج
ينشأ األكؿ عندما يقـو موردك الطاقة ببيع منتجاهتم بأسعار أعلى من مستول سعر مرجعي معُت، بينما ينشأ دعم 

كيتم قياس الدعم يف حالة . ا١تستهلكُت حُت تكوف األسعار ا١تدفوعة من قبل ا١تستهلكُت أقل من سعر مرجعي معُت
النفط كالغاز الطبيعي بالفارؽ بُت مستويات األسعار احمللية : منتجات الطاقة اليت تندرج ٖتت سلع  التجارة الدكلية، مثل

كاألسعار ا١ترجعية ٦تثلة يف ٔتستويات األسعار العا١تية بعد تعديلها ٔتا يعكس تكالبف النقل كالتوزيع، أما بالنسبة ١تنتجات 
الكهرباء، فإف الدعم ٭تتسب على أساس الفارؽ ما بُت األسعار احمللية كسعر مرجي، كليكن : الطاقة غَت التجارية، مثل

الدعم : كدعم ا١تستهلكُت بدكره  ينقسم إىل نوعيُت رئيسيُت ك٫تا.  إسًتداد تكلفة رأس ا١تاؿ ٔتا يضمن عائد رأس ا١تاؿ
  تركز معظم الدراسات على – تبعا ١تا سيتم التطرؽ لو يف إطار إصبلح دعم الطاقة 1قبل الضرائب، كالدعم الضرييب

تقدير دعم الطاقة ا١تقدـ للمستهلكُت، كبالتايل فإف التقديرات ا١تتاحة للدعم تشكل اٟتد األدين لدعم الطاقة لعدـ 
تضمنها تقديرات دعم ا١تنتجُت ككذلك تقديرات الدعم الضرييب، كٕتدر اإلشارة إىل أف ىناؾ إختبلؼ يف تقدير الدعم 

 - . ا١تقدـ للمستهلكُت إستنادا إىل ا١تصادر الدكلية أك تلك القطرية لكل دكلة 
يشَت صندكؽ النقد الدكيل يف دراسة  )        فإصبلح دعم الطاقة يتصدر أكلويات جدكؿ أعماؿ السياسات الدكلية 

 إىل أف اآلثار ا١تالية كالبيئية كمستول الرفاه احملقق من إصبلح الطاقة 2015متعلقة بإصبلح أسعار الطاقة مت إصدارىا سنة 
 2,9سيكوف بأ٫تية كبَتة، حيث أنو قد يؤدم إلغاء اإلعانات ا١تالية بعد الضريبة إىل زيادة اإليرادات اٟتكومية ٔتقدار 

من الناتج احمللي اإلٚتايل العا١تي كٗتفيض إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف يف العامل بأكثر    3,6تريليوف دكالر أم حوايل 
٦تا  ( 2كرفع تكاليف الطاقة اليت يواجهها ا١تستهلكوف...  كٗتفيض الوفيات جراء تلوث ا٢تواء إىل النصف 20من 

فضبل عن فرص اإلصبلح  ( 2015مؤ٘تر تغَت ا١تناخ بباريس  )يعكس ضركرة تعهد الدكؿ بتخفيض إنبعاث الكربوف 
النإتة عن إ٩تفاض أسعار الطاقة يف ظل إستمرار الضغوط ا١تالية يف كثَت من البلداف، كيعكس اإلىتماـ ا١تستمر باصبلح 

هتديد فرص )دعم الطاقة أيضا اإلعًتاؼ ا١تتزايد بالعواقب البيئية، ككذلك على مستول مؤشرات اإلقتصاد الكلي 
التوظيف بسسب تراجع معدالت النمو اإلقتصادم، تعمق كضعية عجز ا١تيزانية العامة أم هتديد إستدامة ا١تالية العامة 

  : 3كعلى مستول ا١تؤشرات اإلجتماعية،  كذلك جراء دعم الطاقة، حيث (...كهتديد سبلمة ميزاف الدفوعات

                                                           
 تقديرات صندكؽ النقد الدكيل  . 
  .2  -1: ص -ص، 2014 اإلمارت العربية ا١تتحدة، –، دراسات إقتصادية، صندكؽ النقد العريب، أبو ظيب  إصبلح  دعم الطاقة في الدكؿ العربية ٤تمد إٝتاعيل، ىبة عبد ا١تنعم، -  1

http://www.amf.org.ae  (30/07/2016). 
2
 - David Coady, Ian Parry, Louis Sears, and Baoping Shang, How Large Are Global Energy Subsidies?, IMF 

Working Paper, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund , May 2015 , P :6 .  
3
  -David Coady, Ian Parry, Louis Sears, Op-Cit , P : 04.  

http://www.amf.org.ae/
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 الدفيئة الغازات تركيز خاصة ما يتعلق  بنضوب ا١تورد، كزيادة بالبيئة الضرر إٟتاؽ إىل الطاقة إعانات أك دعم  تؤدم - أ
 اٞتوم، كما يرتبط بذلك من آثار جانبية؛  الغبلؼ يف
 األعباء كإرتفاع العاـ، الدين إرتفاع من مزيج خبلؿ من ٘تويل إلی ٖتتاج کبَتة مالية تکاليف الطاقة دعم يفرض - ب

 حيث أف تكاليف الدعم تعيق (التحتية كالبنية كالتعليم الصحة :مثل )احملتمل العاـ اإلنفاؽ كأثر ا١تزاٛتة على الضريبية
 اإلقتصادم؛ الٌنمو على ٦تا يشكل عائقا تعزيز اإلنفاؽ اٟتكومي اإلستثمارم كاإلجتماعي،

 للطاقة األساسية كالبنية ا١تتجددة، الطاقة كمصادر الطاقة، كفاءة ٣تاؿ يف البٌلزمة اإلستثمارات يثبط الطاقة دعم - ت
الدكلية؛ كيؤثر بصورة سلبية على ا١تؤشرات اإلقتصادية  الطاقة أسعار تقلب أماـ  ىشاشة إقتصاديات البلداف من كيزيد

 الكلية؛
 من الفوائد معظم ألف ا١تنخفض الدخل ذات لؤلسر الدعم لتقدًن كبَت حد إىل فعالة غَت كسيلة ىو الطاقة دعم - ث

 .الغنية األسر ما تعود فوائدىا على  عادة الطاقة دعم
دعم الطاقة قبل الضريبة كالدعم :         كإصبلح أسعار الطاقة ينبغي أف يكوف من خبلؿ معاٞتة ٤تورين أساسيُت ك٫تا

الضرييب للطاقة، ذلك أف الدعم قبل الضريبة  ٬تعل أسعار الطاقة أقل من تكاليف اإلمداد، أما  الدعم الضرييب فيتجسد 
عندما تكوف ضرائب الطاقة أدىن من مستواىا الكفء،  كالذم يتعلق بوجوب فرض الضرائب على الطاقة كما تيفرىض 

على ا١تنتجات اإلستهبلكية األخرل، حيث أهنا عادة ما تكوف ضرائب الطاقة على مستول اإلقتصاديات  الريعية أقل من 
غَتىا، كىذا يشكل دعما ضريبيا خاضعا إلعتبارات سياسية كإجتماعية أكثر منها إقتصادية، كيتعلق أيضا بضركرة  أف 

تستوعب أسعار الطاقة ٣تموع اآلثار السلبية اليت يتكبدىا اجملتمع، فعلى مستول معظم اإلقتصاديات، كعلى رأسها 
 اإلقتصاديات الريعية 

        تكوف الضرائب على الطاقة قاصرة  عن عكس األضرار ا١تمكن أف يتحملها اجملتمع جراء إستخداـ الطاقة الناضبة 
على ا١تستول العا١تي 1اإلرتباط بُت الدعم كإستهبلؾ الطاقة كتغَت ا١تناخ أدل إىل أ٫تية معاٞتة ملف دعم الطاقة  )ٖتديدا 

أين تتجسد إشكالية عدـ ا١تساكة يف توزيع إستهبلؾ الطاقة بُت الدكؿ ا١تتقدمة كتلك النامية، كاآلثار ا٠تطَتة للدعم على 
كىو ما ٬تعل أسعار الطاقة بعيدة عن مستول  (مستول اإلقتصاديات الريعية خاصة خبلؿ فًتات تراجع أسعار النفط

 .الٌتسعَت الصحيح
ٯتكن التفصل يف اآلثار اإلقتصادية كاإلجتماعية لدعم أسعار الطاقة، كذلك بإعتباىا دكافع حاٝتة ٨تو تبٍت أجندة         

 : 2اإلصبلح لتوفَت البيئة ا١تبلئمة لزيادة ٧تاعة  أداء السياسات اإلقتصادية ا١تصممة، من خبلؿ ما يلي
 بسبب تعميم دعم الطاقة يف الفئة ذات الدخل ا١ترتفع كالصناعات كثيفة رأس :تعميق التفاكت يف توزيع الدخل - أ

ا١تاؿ كاليت عادة ما تكوف أكرب إستهبلكا للطاقة من مقارنة بالفئات ذات الدخل احملدكد، ٦تا يؤدم إىل آثار توزيعية سلبية 
 على مستول الدخل القومي؛

                                                           
    :  متاح على ا١توقع    .2:  ص، 2013 مارس 27 ، صندكؽ النقد الدكيل المسار المستقبلي: إصبلح الدعم على أسعار الطاقة ديفيد ليبتوف، - 1

https://www.imf.org  (16/08/2017). 
  (بتصرؼ الباحثة ). 22-10: ص- ٤تمد إٝتاعيل، ىبة عبد ا١تنعم،  مرجع سابق، ص-    2

https://www.imf.org/
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كذلك عرب ٣تموعة من القنوات، لعل أ٫تها سيادة كتوسع دائرة اإلستهبلؾ غَت : تشويو توزيع ا١توارد اإلقتصادية - ب
ا١تستداـ للموارد الطاقوية الناضبةك تشَت االحصائيات إىل أف استهبلؾ النفط على مستول الدكؿ العربية اليت تعتمد 

 على الرغم من إرتفاع أسعار 2012يف سنة  (مليوف برميل يف اليـو 6,6 )سياسات دعم أسعار الطاقة بلغ أعلى مستوياتو 
كاليعزل ذلك إىل ٖتسن أك إنتعاش  2013 -2008دكالر للربميل خبلؿ الفًتة   109,5النفط العلى مستوياهتا ْتوايل 

معدالت النمو، كلكن إىل زيادة الطلب احمللي على منتجات الطاقة، ٦تا يؤكد أف دعم الطاقة يف الدكؿ العربية ال يساعد 
كما تسهم األسعار ا١تنخفضة يف ىدر ا١تورد كإضعاؼ أجندة التنمية ا١تعتمدة كزيادة . على ترشيد ىذا ا١تورد الناصب

كخلق بؤر لتسرب ا١تنافع خارج خريطة  (عدـ ٧تاعة السياسة اإلقتصادية ا١تصصمة كالسيما السياسة اإلنفاقية  )تكلفتها 
 التوزيع ا١تعتدة لتحقيق ا١تكاسب اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية كحىت تلك السياسة؛

كذلك على حساب الصناعات كاألنشطة كثيفة إستخداـ :  توجيو اإلستثمارات للصناعات كثيفة استهبلؾ الطاقة - ت
العمالة، كىو ما ال يساعد على ٗتفيض معدالت البطالة كإستيعاهبا خاصة إذا ما إقًتف ذلك بتشوه خريطة توزيع 

كما أف دعم الطاقة يضعف اٟتافز على اإلستثمار لزيادة مستويات . اإلستثمارات سواء على ا١تستول احمللي أك العا١تي
الطاقة التقليدية ا١تعركضة أك توفَت بدائل متجددة كىو ما يؤثر بصورة مباشرة على أىداؼ ٖتقيق األمن الطاقوم للمناطق 
الفقَتة النائية كالريفية خاصة يف ظل  إنتشار ظاىرة الفساد كىو ما ٮتلق حلقة مفرغة من توسع دائرة الفقر كإ٨تسار آثار 

 السياسات اإلقتصادية ا١تصممة لتحقيق التنمية ا١تستهدفة؛
إستمرار ٖتمل تكاليف سياسات الدعم للطاقة رغم عدـ : متبلزمة اإلختبلالت اإلقتصادية الداخلية كا٠تارجية - ث

فإنو من احملتمل  2018 -2014تبعا لتوقعات أسواؽ النفط الدكلية خبلؿ الفًتة  )كفاءهتا، يؤثر سلبا على ا١توازنة العامة 
أف تشهد موازنات الدكؿ ا١تصدرة للنفط عجز مايل على ا١تدل ا١تتوسط  ٔتا يؤثر سلبا على ٖتفيز مستويات اإلنفاؽ العاـ 

كاإلستمرار يف دفع النمو اإلقتصادم، كٯتكن أت تتأثر مستويات اإلستدامة ا١تالية يف حاؿ إٕتاه أسعار النفط ٨تو 
كيعرضها للتقلبات ا١تستمرة نتيجة التغَتات يف األسعار العا١تية للنفط ٦تا يؤثر على اإلستدامة ا١تالية فضبل عن  (الًتاجع

اإلختبلالت ا١تمكن تسجيلها على مستول ميزاف ا١تدفوعات،  كاليت تلقي ٔتزيد من الضغط على أسواؽ الصرؼ األجنيب 
كبالتايل التأثَت السليب على مستويات اإلحتياطات الدكلية، كقيمة العمبلت احمللية ككضعية الدين ا٠تارجي خاصة يف ظل 

 .تزايد قيمة الفاقد يف اإليرادات الضريبية اليت كاف من ا١تفركض أف يناط هبا ٖتقيق تقدما يف تعزيز التنمية ا١تستدامة
        ٦تا تقدـ يتضح جليا أف سياسات إصبلح دعم الطاقة ليس على مستول اإلقتصاديات ا١تصدرة للنفط فقط 

كلكن على مستول اإلقتصاديات ا١تستوردة أيضا تؤدم إىل ٖتقيق اإلستخداـ األمثل للموارد اإلقتصادية، كتعزيز فرص 
إال أف سياسات صبلح دعم الطاقة البد أف  تكوف سياسات حذرة مبنية على قراءة . النمو اإلقتصادم الشامل كا١تستداـ

 إرتفاع مستويات الفقر على ا١تدل القصَت كزيادة : كاضحة كمعطيات كافية، كذلك لتجنب اآلثار العكسية كا١تزاٛتة، مثل
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كما أف سياسات . إحتماالت عدـ التحكم يف دائرة توسعو بسبب صعوبة اإلستهداؼ للفئات  الفقَتة  كا٢تشة
اإلصبلح تواجو ٖتديات أخرل تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية، معارضة أصحاب ا١تصاٌف كا١تستفيدين من الدعم 

ا١تقدـ، كتزايد أمكانية  الدكؿ يف موجة من عدـ اإلستقرار اإلجتماعي السياسي كاإلقتصادم خاصة كأف إستقرارىا عادة 
كيقـو إصبلح دعم الطاقة ٨تو تصحيح أسعار عرب رؤية شاملة  . ما يكوف ىشا على مستول اإلقتصاديات الريعية

تنطلق  من توافر اإلرادة السياسية كتنمية للوعي اجملتمعي لتحقيق اآلثار اإل٬تابية ضمن ٥تتلف األبعاد اإلقتصادية 
كقد عمدت العديد من التجارب اليت تبنت منهج إصبلح دعم الطاقة إىل إعتماد ٚتلة . كاإلجتماعية كالسياسة كالبيئية
 :1من اآلليات تتخلص فيما يلي

يتم تأسيس صندكؽ لتثبيت أسعار منتجات الطاقة  هبدؼ إمتصاص صدمات إرتفاع : آلية صندكؽ تثبيت األسعار - أ
أسعارىا يف األسوؽ الدكلية كٖتييد أثرىا على ا١تستهلك احمللي، حيث يتم ٖتديد سعر مرجعي ١تنتجات الطاقة كفقا 

للتوقعات لؤلسعار على ا١تستول الدكيل، كتعمل الدكلة على التدخل من خبلؿ صندكؽ تثبيت األسعار يف حالة إرتفاع 
األسعار يف السوؽ الدكلية ٔتا يفوؽ ا٢توامش احملددة كا١تسموح هبا للتقلبات بُت األسعار الدكلية كاحمللية، مع  العمل على 

 جعل الصندكؽ قابل لئلستدامة من الناحية ا١تالية؛
حيث يتم  إلغاء الدعم بشكل تدر٬تي لتخفيف العبء عن ا١توازنة العامة مع إعتماد : ا١تنهج التدر٬تي إلزالة الدعم - ب

 تدابَت تعويضية مصاحبة  ٢تذا اإللغاء؛
تعتمد على إٗتاذ ىامش ٤تدد للفرؽ بُت األسعار الدكلية كاحمللية، على أف يتم فرض ضرائب : آلية التعديل الضرييب - ت

على منتجات الطاقة يف حالة ٕتاكز الفرؽ بُت السعرين مستول ا٢تامش احملدد كخفض مستويات الضرائب على الطاقة يف 
حالة إ٩تفاض الفارؽ بُت السعرين دكف مستول ا٢تامش، كذلك ما يًتجم آلية لنقل أثر السعر يف األسواؽ الدكلية ٨تو 

 األسواؽ احمللية؛
تعتمد آلية التسعَت التقائل للوقود على ٘ترير التغَتات يف األسعار العا١تية إىل السوؽ احمللي : آلية التسعَت التلقائي - ث

للمنتجات النفطية، كتساعد ىذه اآللية يف التغلب على التوقعات التضخمية إذا ما مت إتباعها يف إطار سليم من 
 .السياسات اإلقتصادية ا١تناسبة كإجراءات تتسم بالشفافية كا١تركنة كالتلقائية كٗتضع للمراقبة

       إف ٣تموع ىذه اآلليات ا١تعتمدة إ٪تا ٮتضع لفسلفة كاحدة كىي مركنة ٘ترير أثر السعر من السوؽ الدكلية إىل 
السوؽ احمللية، كترل الباحثة أنو على الرغم من إعتماد ٕتارب كاسعة ٢تذه اآلليات اليت عادة ما ترافقها إجراءات ٖتفضية 
لتقيص اآلثار السلبية، إال  أف خصوصية اإلقتصاديات الريعية، إ٪تا  ٬تدر هبا أف تعمل على توجيو منتجات الطاقة لدعم 

خطة التنمية ا١تستهدفة، خاصة كأف تكلفة الفرصة البديلة لتصدير ىذا ا١تورد يف صورتو ا٠تاـ أكرب بكثَت من تكاليف  
الدعم كىذا ما تغلفو التقارير كالدرسات على مستول اإلقتصاديات الدكيل ، ذلك أنو تتخذ موازين أخرل للمقارنة ذات 

 .  مرجعية قائمة على أجندهتا االقتصادية كالسياسية اليت ٗتدـ مصاٟتها

                                                           
  ٖتديات إصبلح برامج دعم الطاقة كمتطلبت مواجهتها :  1-3: ايظر ملحق رقم . 
1
 .42 – 37: ص - ٤تمد إٝتاعيل، ىبة عبد ا١تنعم،مرجع سابق، ص-  
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       قد عوًف ضمن ىذا ا١تقاـ موضوع متداخل كمعقد المس تصحيح األسعار كٖتديدا أسعار الطاقة مع ربط ذلك 
باإلصبلح الضرييب عرب معاٞتة منح اإلعانات اٟتكومية ا١تتعلقة هبذا ا١تورد اإلسًتاتيجي على مستول اإلقتصاديات الريعية 

بصورة خاصة، إال أنو ال بد من اإلشارة إىل أف منح اإلعانات اٟتكومية يشكل أحد السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة 
ضمن السياسة ا١تالية لتقليص حجم التلوث، حيث تعمل اٟتكومة على تقدًن إعانات لتشجيع ا١تنشآت على معاٞتة 

نفاياهتا، ففي الواليات ا١تتحدة األمريكية مثبل، تتحمل اٟتكومة  بعض أك كل تكاليف التحكم يف التلوث بصورة مباشرة 
 .1أك عن طريق منح امتيازات ضريبة لئلستثمار يف تقنيات التحكم يف التلوث

  إستدامة الدين العاـ -1-5
       إف اإلدارة الفعالة للمديونية تتضمن رسم السياسات كسن القوانُت كالتنظيم، ككذلك  ٖتديد مصادر الدين كٖتديد 

٥تتلف التدفقات ا١ترتبطة بعملية اإلستدانة كا١تراقبة كٖتليل مصادر الدين، كيتم رسم السياسات ا١تديونية كإسًتاتيجياهتا 
بتناسق مع  السياسات اإلقتصادية الكلية، لتحديد ا١تستول ا١تستداـ لبلقًتاض ا٠تارجي الذم سوؼ يتاثر بالنفقات اليت 

يتسٌت للدكلة إستخدامها بكل فعالية، مع توضيح كيفية اٟتصوؿ على ا١تداخيل اإلضافية الضركرية ٠تدمة الدين دكف 
كما أف إدارة الدين العاـ البد من أف تستوعب مضموف الكلفة  اٟتقيقية، حيث أف الكلفة . 2الوقوع يف أزمة مديونية

اٟتقيقة ألم شيء ليست كمية النقود اليت تدفع من أجلو، كلكنها تكمن يف قيمة البدائل األخرل اليت ٬تب التخلي عنها 
أك فقدىا مقابل ذلك الشيء، كبالتايل فإف العبء اٟتقيقي للدين العاـ ال يقاس فقط با١تدفوعات النقدية للدائنُت  بل 

 . 3ٯتكن  أف يقاس أيضا من خبلؿ ما تتضمنو ىذه ا١تدفوعات من نقص يف الرفاه العاـ  الذم ٯتتع بو اجملتمع ا١تدين
  إضافة.مديونية أزمة حدكث كتفادم ٠تدمتها قابلة حدكد يف حجمها على اإلبقاء ىو ا١تديونية إدارة ىدؼ        إف

 إهنيار منها، أسباب ا١تديونية لعدة أزمة ٖتدث قد. مقبولة بشركط اٞتدكلة إعادة عرب حدكثها حاؿ يف األزمة إدارة إىل
 من أكرب صرؼ سعر كإعتماد النقدم لئلقتصاد كالتوسع الكفؤة غَت كاإلدارة السيولة، توفر كعدـ الصادرات أسعار
 أ٫تية تربز ا١تشاكل ىذه كلتفادم. ا١تديونية مشاكل تعقد قد ميزاف ا١تدفوعات يف مشاكل إىل ٦تا يؤدم التوازين، مستواه
 يأخذ صناع أف ضركرة إىل إضافة. عليها ا١توافقة كطريقة ا١تديونية لتقييد كطٍت نظاـ كتطوير كا١تتابعة كاحملاسبة الرصد أنظمة
. 4كمؤشراهتا ا١تديونية طبيعة ككذلك ا١تتعددة، اإلقتصادية األداء مؤشرات باٟتسباف القرار

 العاـ الدين كتنصرؼ إستدامة  ا١تديونية أك بإستدامة.        ٦تا تقدـ فإف ا١تغزل من إدارة ا١تيونية ىو ٖتقيق إاستدامتها
 تطبقها اليت كاإلستدانة اإلنفاؽ إىل أف سياسات (للدكلة العامة ا١تالية ستدامة تعرؼ يف االدبيات اإلقتصادية على اهنا )

  إفبلسها إعبلف أك دينها خدمة عن التوقف إىل الدكلة إضطرار عدـ يضمن الذم النحو على تصاغ أف بد ال الدكلة

                                                           
 . 25: فيشر، مرجع سابق، ص. س. أطوين -   1
  . 204 – 203: ص – خليل حسُت، مرجع سابق، ص -   2
 .301: أٛتد زىَت شامية كآخركف، مرجع سابق، ص -   3
 : متاح على ا١توقع . 4: ، ص ػ السنة الثالثة2004حزيراف /العدد الثبلثوف ػ يونيو ، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية يف األقطار العربيةإدارة الديوف الخارجية بلقاسم العباس، - 4

http://www.arab-api.org (30/08/2017). 
  ا٪تا ينطبق مضموف  إاستدامة الدين العاـ على مضموف إستدامة ا١تالية العاـ كجرل التفصيل على النحو ا١تقدـ يف إطار الضركرة ا١توضوعية للطرح اليت تتطلب التفصيل يف دراسة جانيب الدين 

 . العاـ كاحد ا١توارد ا٢تامة لتمويلٌ اجندة التنمية 

http://www.arab-api.org/
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 كقوع إىل يؤدم كال نسبيا يسَت ٨تو على خدمتو من الدكلة تتمكن الذم الدين ىو ا١تستداـ العاـ الدين أف ذلك كيعٍت
 بإلتزامات الوفاء على الدكلة قدرة بأنو الدين إستدامة يعرؼ اآلخر البعض. الديوف خدمة يف التعثر مشكلة يف الدكلة
 دكف أك منها، جانب شطب أك ديوهنا جدكلة إعادة لطلب تلجأ أف كبدكف كاملة بصورة كا١تستقبلية اٟتالية الدين خدمة

 على يًتتب أال بشرط الدين، خدمة مدفوعات من عليها ا١تتأخرات تراكم مث كمن دينها، خدمة عن التوقف إىل تلجأ أف
 العاـ دينها خدمة إحتياجات لسداد فقط ليس تكفي للدكلة حاليا ا١تتاحة ا١توارد أف يعٍت ما كىو فيها، النمو تقييد ذلك
 الضرائب معدالت رفع إىل اٟتكومة تضطر قد كإال كالنمو، اإلستثمار ٔتتطلبات للوفاء البلـز التمويل لتدبَت أيضا إ٪تا هبا،
  كإستدامة الدين العاـ ىي .النمو مث كمن ا٠تاص األعماؿ لقطاع اإلستثمار قرارات يف سلبا يؤثر الذم النحو على فيها

ة  إىل إعادة جدكلة الديوف  أك لتزاماهتا ا١تالية كخدمة ديوهنا، من دكف اٟتاجإ حاليا ن كمستقبػبل، على الػوفػاء بةن،قػدرة الػدكؿ
  ا١تاليةإجراء تعديبلت كبَتة يف السياسات  أك ىي القدرة على ٖتمل الديوف من دكف اٟتاجة إىل. تراكم متأخرات

أما عدـ اإلستدامة، فهي اٟتاؿ اليت يًتاكم فيها الدين إىل  .مستقبػبل لتحقيق التوازف بُت اإليرادات كا١تصركفات العامة
 كما أشَت لو سابقا إىل  ،كينطوم على مفهـو اإلستدامة، على خدمتو أجل غَت مسمى ٔتعدؿ أسرع من قدرة الدكلة

لػتػزامػاتػهػا الػمػالػيػة، كتػتػحػقػق إذا كػاف إفػالػمػبلءة ىػي قػدرة الػدكلػة عػلػى الػوفػاء بػ ،الػمػالػيػة كالسيولة ٖتقيق مبدئي للمبلءة
كا١تستقبلية   لػئليرادات اٟتالية لػئلنػفػاؽ الػجػارم كا١تستقبلي أقػل مػن مػعػدؿ الػخػصػم الػحػالػي الػخػصػم الػحػالػي معدؿ

 .ستحقاقهاإا١تالية حاؿ  أما السيولة، فهي تعٍت كجػود مػوارد مالية لتلبية اإللتزامات. مطركحا منها مستحقات الدين
إىل الناتج احمللي  كتعتمد منهجية صػنػدكؽ النقد الػدكلػي فػي تعريف اإلستدامة ا١تالية على تثبيت نسبة الػديػن العاـ

كيعترب ىػذا  (مفتوحا لػهػذه النسبة لكنو تػرؾ الباب)ستهدافها إاإلٚتايل عند مستول معُت، أك ٖتديد نسبة معينة يتم 
 . 1عليها ١تدة معينة، عادة ٜتس سنوات  أسػاسػيػا يبٌت عليو تػوقػع ا١تستقبل فػي ظػل سػيػاسػات يتوافقتسيناريوىا

       إذا ما مت التطرؽ بشيء من التفصيل ١تضموف إستدامة الدين العاـ فإنو من كجهة نظر الباحثة  يشتمل  على 
 سعر أف يفًتض األكؿ: الدين إستمرارية قابلية لتحديد اإلستمرارية، حيث أنو يوجد منهجاف:  توجهُت أساسيُت، ك٫تا

 الناتج إىل العاـ الدين نسبة فإف كبذلك اإلٚتايل احمللي ٪تو الناتج معدؿ من أقل دائما يكوف أف ٬تب اإلقًتاض فائدة
 على بالقدرة الدين إستمرار قابلية يربط فهو الثاين أما ا١تنهج. الدين إستمرارية على القدرة يعٍت ما كىو تزداد ال احمللي

األكيل  الفائض غطى ما إذا الدين يف اٟتكومة اإلستمرار تستطيع حيث. لئلستدانة البلزمة ا١تصادر كبتوفر اإلستدانة
(Surplus Primary )الدين  على ا١تدفوعة  الفوائد (interest Debt payment) على األكيل ( العجز ) الفائض كيعرؼ 

 . 2الفوائد ا١تدفوعة بإستثناء النفقات إٚتايل منها مطركحان  العامة اإليرادات أنو
 

                                                           
 ، 2016 صيف – ربيع 75-74، ٣تلة ْتوث اقتصادية عربية، العدداف تقييم االستدامة المالية في المملكة العربية السعودية كحيد عبد الراٛتن بانافع، عبد العزيز عبد اجمليد علي، - 1
 . 183: ص
.  06: ، ص 2012فلسطُت ، -دائرة األْتاث كالسياسات النقدية ، راـ اهلل  ،  سلطة النقد الفلسطينية2012للنصف االكؿ من عاـ  ستدامة الدين العاـإتقرير -  2
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كمن الضركرم لئلطار اإلقتصادم الكلي أف يقيم .          باإلضافة إىل عدـ نقل ثقل اإلستدانة إىل األجياؿ ا١تستقبلية
مسار إستدامة الدين العاـ عرب التشابك بُت سعر الفائدة كمعدؿ ٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل كالتضخم كالفائض األسياسي 

 . 1للموازنة
        يتم ٖتليل إستدامة ا١تديونية، يف إطار زمٍت طويل إىل متوسط األجل، كىو ما يفسح اجملاؿ لتكوين سناريوىات 
تتضمن تقييم رقمي يأخذ بعُت اإلعتبار توقعات إٕتاىات ا١تتغَتات اإلقتصادية كالعوامل األخرل لتحديد الشركط اليت 

تكوف فيها الديوف كا١تؤشرات األخرل مستقرة عند مستويات مقبولة من ا١تخاطر األساسية على اإلقتصاد كمدل اٟتاجة 
إىل سياسات إصبلحية، كيتم اإلعتماد على ٣تموعة من ا١تؤشرات لتحليل إستدامة ا١تديونية يف السناريوىات احملتملة 

حيث ٯتكن  تقييم ثقل ا١تديونية، كإمكانية  الٌتحوؿ إىل دكلة ذات مديونية أك مثقلة بالديوف، باإلضافة إىل اف إستخداـ 
 يقتصر ال  خاصة كأف إستدامة ا١تديونية2ا١تؤشرات يف إطار ديناميكي يعطي صورة عن إتهات  ا١تديونية كٖتديد ٥تاطرىا

مؤشرات )ا١تستقبلية كٯتكن فيما يلي إستعراض أىم  ا١تؤشرات ا١تعتمدة  القركض إ٪تا يتضمن اٟتالية القائمة الديوف على
 :3(ٖتليل كضعية ا١تديونية ضمن السيناريوىات احملتملة

 من سلع كخدمات مؤشر ا١تديونية الكلية القائمة يف هناية السنة إىل صادرات البلد: مؤشر الدين إىل الصادرات - أ
ٯتكن إعتباره مؤشر إستدامة، حيث اف إرتفاع ىذا ا١تؤشر يدؿ على اف الديوف باتت أكرب من موارد البلد األساسية من 

يف ىذا السياؽ ٕتدر . العمبلت الصعبة، كيدؿ ذلك على أف البلد قد يواجو مشاكل الوفاء باإللتزمات ا١تالية ٕتاه الدائنُت
اإلشارة إىل أف ا١تؤشرات اليت تعتمد ٥تزكف ا١تديونية تعاين نقاط ضعف عديدة، فالبلداف اليت تستخدـ الديونية لغرض 

اإلستثمار مع فًتات إدارة طويلة، قد تظهر ا١تؤشرات بأهنا تعاين مديونية مرتفعة، لكن مع إرتفاع النمو كالصادرات الناٚتة 
عن مردكد اإلستثمار، فإف ىذه ىذه ا١تديونية قد تنخفض الحقا، كٯتكن أف يصحح ىذا ا١تؤشر بإستخداـ تدفق 

إستخداـ متوسط الفًتات ا١تتعددة، كإذا كانت ا١تديونية تتضمن نسبة كبَتة من : الصادرات بعد فًتة اإلدارة الطويلة، مثل
القركض ا١تيسرة، فإف خدمة ا١تديونية ال ترتفع كما لو كانت الفائدة مرتفعة، كلكي يتم األخذ بعُت اإلعتبار العبء 

فيفًتض حساب القيمة اٟتالية للمديونية بعد خصم تدفقات خدمة ا١تديونية بإستخداـ  (تكلفة الفرصة البديلة)الداخلي 
 ٖتليل يف سعر فائدة ٕتارم ٔتخاطرة ٤تايدة، كيعٍت إرتفاع ىذه النسبة اف البلد يتجو ٨تو مسار غَت مستداـ؛ كما تؤخذ

 سلعة مسا٫تة كيقاس بنسبة  (تراجع مؤشر التنويع للصادرات )الصادرات  تركز: كمنها ا٢تشاشة مؤشرات الدين إستدامة
 العجز نسبة الصادرات ككذلك قيمة ٣تموع من سلع مسا٫تة ثبلث نسبة تؤخذ الصادرات، كأيضا قيمة ٣تموع من كاحدة

 العجز كنسبة األشهر بعدد للواردات الدكلية اإلحتياطيات كتغطية احمللي اإلٞتمايل؛ الناتج إىل ا١تدفوعات ميزاف يف
 اإلٞتمايل؛ احمللي الناتج إىل العامة يف ا١توازنة األساسي

                                                           
 : مقاؿ متاح على ا١توقع .  2:  ، ص 2015  ، تشرين األكؿالنفطي اإلقتصاد كخصائص العاـ الدين سياسة علي، إبريهي اٛتد-  1

http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/Dr.Ahmed%20Ibraihi%20-3.pdf  (12/09/2017). 
 .214 – 210خليل حسُت، مرجع سابق، -  2
 (بتصرؼ الباحثة  ) 169 – 165: ص-  ص، 2014، كاشنطن ، مرشد لمعديها كمستخدميها: دليل إحصاءات الدين الخارجي   صندكؽ النقد الدكيل ، -  3
 مت إعتماد  قيمة الصادرات الهنا تعكس قدرة البلد على توفَت العمبلت األجنبية ٠تدمة الدين  . 

http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/Dr.Ahmed%20Ibraihi%20-3.pdf
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يعكس ىذا ا١تؤشر نسبة ا١تواد اإلٚتالية ا١تتاحة ٠تدمة ا١تديونية عرب نقل : مؤشر الدين إىل الناتج احمللي اإلٚتايل - ب
ا١توارد من إنتاج السلع احمللية إىل إنتاج الصادرات، كٯتكن أف تكوف نسبة الدين إىل الصادرات مرتفعة بينما نسبة الدين 

فإذا كاف مؤشر نسبة الدين إىل .  إىل الناتج احمللي منخفضة، إذا كانت السلع ا١تصدرة تشكل نسبة ضئيلة من الناتج
الناتج ال ٮتضع إلنتقادات مشاهبة ١تؤشر نسبة الدين إىل الصادرات، كاليت تركز على تذبذب أسعار الصادرات كدرجة 
القيم ا١تضافة يف الصادرات، فإف إستخداـ سعر صرؼ ٥تتلف قد يشوه دقة ىذا ا١تؤشر الذم يتأثر بدرجة تنمية البلد 

 من معقد، إذ ينطلق متداخبلف ٖتليلهما مفهوماف العاـ الدين كإستدامة العامة ا١تالية كبنسبة الديوف ا١تيسرة؛ فإستدامة
 ا١توازنة إيرادات من اإلٚتايل، باإلضافة إىل نسبتو احمللي الناتج إىل الدين بنسبة عنو معربا الدين لعبء ا١تتوقع ا١تسار
 عبء يتطور ككيف... اآلٞتاؿ حسب الدين أك الداخلي إىل جانب ا٠تارجي الدين :مثل مكوناتو كمبلحظة. العامة
ذات  اإل٩تفاضات أك الزيادات أثر ١تعرفة للحساسية كٖتليبلت بديلة كسيناريوىات سيناريو أساسي يف ا١تستقبل يف الدين
 ضماف  كأف من ا١تهم.كسهولة تدكيره الدين حجم بُت العبلقة إكتشاؼ ك٤تاكلة. ا١تديونية عبء على اإلستثنائي الطابع

. ٦تكنة العامة ا١تالية كإستدامة الدين إستدامة كبذلك تكوف إ٩تفاضها، أك اإلٞتمايل احمللي الناتج إىل الدين نسبة إستقرار
 ١تواجهة إجتماعيا، أك سياسيا (األساسي )األكيل  الفائض زيادة إمكانية حالة عدـ اإلقتصاد يواجو عندما كا١تشكلة
ا١تديونية كا٠تضوع للشركط ا١ترافقة اليت ٖتتكم على  ىيكلة بإعادة الدين ا٠تارجي، حيث يصبح اٟتل مرتبط خدمة نفقات

 فرصة كتوجد اإلٚتايل احمللي الناتج إىل نسبة ا١تديونية عند مبلحظة زيادة أما. إحتماالت فشل مسار التنمية ا١تتبناة
 1.عدـ ٖتقق إستدامة السياسة ا١تالية لكن مستداـ، الدين يقاؿ ا١تشكلة ٟتل األكيل الفائض كاجتماعيا لزيادة سياسيا

مؤشر القيمة ا١تستقبلية ٠تدمة الدين ا١تخصـو بسعر فائدة ٕتارم : مؤشر القيمة اٟتالية للدين إىل ا١تداخيل اٟتكومية - ت
ٔتخاطرة حيادية على مداخيل اٞتباية للحكومة يقيس اإلستدامة يف البلداف ذات اإلقتصاد ا١تفتوح،  كاليت تعاين من قيد  

قد يدؿ إرتفاع ىذا ا١تؤشر لسنوات عديدة على أف الدكلة تواجو مشاكل جباية . ا١تيزانية الناجم عن إرتفاع خدمة ا١تديونية
 . كمالية ٠تدمة ا١تديونية

وَّؿ إىل خدمة ا١تديونية : مؤشر خدمة الدين إىل الصادرات - ث يعترب مؤشر إستدامة ألنو يقيس نسبة الصادرات اليت ٖتي
ككذلك مدل ىشاشة خدمة الدين إل٩تفاض غَت متوقع للصادرات، كما يعكس أ٫تية  الديوف القصَتة األجل يف خدمة 

ا١تديونية، أم أف ا١تستول ا١تستداـ ٢تذا ا١تؤشر يتحدد ٔتستول أسعار الفائدة، ككذلك بنية آجاؿ ا١تديونية، حيث أف 
يأخذ ا١تؤشر بعُت اإلعتبار نسبة ا١تديونية ما بُت ميسرة . إرتفاع نسبة الديوف القصَتة ترفع من ىشاشة خدمة ا١تديونية

كغَت ميسرة، بينما تطوره الزمٍت يف ٖتليل السيناريوىات ٯتكن أف يوفر معلومات قيمة حوؿ ىيكلة خدمة ا١تديونية 
اٟتكومية، كٯتكن إعتباره مؤشر إستدامة مديونية اٟتكومة، كمؤشر ٖتويل ا١تخاطر اليت تفرضها قيود سعر الصرؼ على 

 إعادة دفع اإللتزمات، كما ٯتكن أف ٯتثل ا١تخاطر السياسية ٠تدمة ا١تديونية؛
إف مؤشر خدمة ا١تديونية غَت دقيق يف قياس ا٢تشاشة ا٠تارجية، باإلضافة إىل تذبذب ا١تؤشر الناجم عن تغَت  - ج

 الصادرات كخدمة ا١تديونية، أضف إىل ذلك أف مدفوعات ا١تديونية قصَتة األجل قد تكوف مستثناة من ىذا ا١تؤشر

                                                           
1
  -IMF , Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis, 2011. 
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كٕتدر اإلشارة أيضا إىل أف العديد من الدكؿ ذات اإلقتصاد ا١تفتوح يتزامن .   كبيانات القطاع عادة ما تكوف غَت متوفرة
فيها إرتفاع الصادرات مع إرتفاع الواردات ا١ترتبطة بالنشاط التصديرم، كعليو البد من تعديل مؤشر خدمة ا١تديونية 

 ليأخذ ىذه التطورات بعُت اإلعتبار، علما أف ىذا ا١تؤشر يأخذ بعُت اإلعتبار مشاكل السيولة كا١تبلءة؛
كىو مؤشر سيولة معٌرؼ على أساس ٥تزكف اإلحتياطي من العمبلت :  مؤشر اإلحتياطي إىل الديوف قصَتة األجل - ح

 .األجنبية اليت تكوف ٖتت تصرؼ السلطات النقدية، إىل ٥تزكف الديوف قصَتة األجل
        أما عبلقة السياسة ا١تالية فتتجسد عبلقتها بتحقيق التنمية ا١تستدامة عرب مداخل تأثَت ىذه األخَتة على القضايا 

 توزيع الدخل على للتأثَت للحكومات ا١تتاحة اإلسًتاتيجية األساسية للتنمية ا١تستدامة، حيث تعترب السياسة ا١تالية األداة
يتجسد عنصر اإلنصاؼ يف إطار السياسة ا١تالية يف جانب   )كالضرائب  اإلنفاؽ سياسات إلصبلح خيارات ذلك يف ٔتا

مع  تتماشى كبطريقة بكفاءة التوزيع أىداؼ ٖتقيق على للمساعدة  (اإلنفاؽ اإلجتماعي كفرض الضرائب التصاعدية 
 أىداؼ بُت التوازف لتحقيق كاإلنفاؽ بعناية الضرائب سياسات من كل تصميم يتعُت العامة، إذ ا١تالية أكضاع إستمرارية

 القدرات على األدكات ا١تبلئم من ا١تزيج كسيعتمد. العامة ا١تالية أكضاع تصحيح أثناء يف ذلك ٔتا كالكفاءة، الدخل توزيع
اإلقتصاد  كإعتبارات ا١تنوط بالدكلة يف ىذا الشاف، كالدكر التوزيع، إعادة اجملتمع بشأف إحتياجات عن فضبل اإلدارية

 مع للفوائد تدر٬تية كإزالة ا١تالية، القدرة قياس إستخداـ إختبارات على ا٠تيارات تشتمل ا١تتقدمة، البلداف ففي. السياسي
 كافية بأحكاـ التقاعد، معاشات نظم التقاعد يف سن كزيادة العمالة، على السلبية االنعكاسات لتجنب إرتفاع الدخوؿ

 على كاٟتفاظ العايل على التعليم الدخل منخفضة الفئات حصوؿ كٖتسُت أقصر، ا١تتوقع يكوف عمرىم قد الذين للفقراء
 كخفض اإلستثناءات الشخصي، الدخل ضريبة ١تعدؿ تدر٬تية نظم الصحية، كتنفيذ الرعاية على اٟتصوؿ إمكانية
تصحيح  فتتضمن النامية اإلقتصادات يف  أما خيارت السياسة ا١تالية إلستيعاب عدـ عدالة توزيع الدخل.التنازلية الضريبية

 ٖتسن مع نطاقها كتوسيع ا١تشركطة النقدية برامج التحويبلت كإدخاؿ اإلستهداؼ، كٖتسُت اإلجتماعية ا١تساعدة برامج
 على القائمة كغَت ا١تالية اليت يتم قياسها بالقدرة اإلجتماعية التقاعد معاشات نطاؽ كتوسيع القدرات ا١تؤسسية،

 ضريبة نطاؽ تغطية كتوسيع الصحية، كالرعاية التعليم على الدخل منخفضة حصوؿ األسر سبل كٖتسُت ا١تسا٫تات،
 كالطاقة على ا١تمتلكات، الضرائب إستخداـ زيادة :مثل مبتكرة، مناىج يف أيضا ٯتكن النظر أنو كما. الشخصي الدخل

 أما بالنسبة للسياسة الضريبية فإهنا ْتاجة إىل إصبلحات .كالنامية اإلقتصادات ا١تتقدمة من كل يف (...الكربوف ضريبة)
عميقة، ال سيما يف ظل الوضع اٟتساس الذم يواجو معظم الدكؿ بسبب ىشاشة اإلستقرار اإلقتصادم الدكيل كتوايل 
األزمات ٔتا ٭تتم زيادة اإلنفاؽ كخفض الضرائب، ٦تا ٬تعل السياسة الضريبية أداة بالغة األ٫تية لتوفَت حيز سياسة مالية 

، كإستيعاب قضية عدـ عدالة توزيع 1قادرة على ٖتسُت ا٠تدمات العامة، كاٟتد من الفقر كٖتسُت النتائج اإلجتماعية
 تعترب قضية إصبلح السياسة الضريبة ضمن النطاؽ الدكيل قضية عالقة  –الدخل سواء على ا١تستول احمللي أك الدكيل 

كالتقسيم الدكيل إىل دكؿ صناعية كربل ذات قول . بسبب تداخل األبعاد السياسة اإلقتصادية كاإلجتماعية،  كالبيئية
 . يف ظل تزايد ٥تاطر التدىور البيئي على إستدامة السياسة ا١تالية-  تفاكضية كدكؿ تتسم بالتبعية
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       أما فيما يتعلق بقضية إستدامة الدين العاـ كباإلضافة ما مامت التعرض لو يف ىذا الشأف ضمن نطاؽ ا١تستول احمللي 
فإف أىم اإلجراءات ا١تعتمدة على ا١تستول الدكيل تتجسد يف توحيد أسعار ا٠تصم ا١تستخدمة يف ٖتليل الدين ا٠تارجي 

 أصبح اإلقتصادات ا١تتقدمة يف ا١تنخفضة الفائدة أسعار من ٦تتدة فًتة أعقاب للبلداف منخفضة الدخل، حيث أنو يف
 ٖتمل الديوف على القدرة إستمرارية ٖتليبلت يف الدكيل النقد الدكيل كصندكؽ البنك قبل من ا١تستخدـ ا٠تصم سعر

إىل  أدل ٦تا متضخمة، الدين أعباء خدمة تقديرات فأصبحت. طويلة األجل النقدية التدفقات ٠تصم ضعيفا مقياسا
 ٖتمل على القدرة إلستمرارية ا١تشًتؾ اإلطار للبلداف ٔتوجب كا١تتاح تقديره مت الذم اإلقراض حيز يف لو مربر ال تضييق
 يف البلداف ا٠تارجي الدين قضايا ٖتليل ا١تستخدـ يف النظاـ يبسط أف التوحيد شأف كمن. الدخل للبلداف منخفضة الديوف

 التحليلية كاألدكات. كاحد خصم بسعر قبل من ا١تنهجيات ا١تستخدمة ٥تتلف عن اإلستعاضة طريق عن الدخل منخفضة
 سعر ككضع. ا١تيسر اإلقراض أسعار الديوف كحساب ٖتمل على القدرة إستمرارية إطار ىي التغيَتات هبذه اليت تأثرت

 ٟتساب 2014ا١تستخدـ إىل غاية  ا٠تصم سعر مع كبَت بشكل يتماشى مستول كىو ،%5 اٞتديد عند ا١توحد ا٠تصم
 ا١تتعقلة بإستدامة ا١تراجعة إنتهاء حىت تغيَت دكف كسيظل بالدكالر األمريكي ا١تقومة األجل طويلة للقركض ا١تنحة عنصر
2015 من قبل ا١تؤسسات ا١تالية كالنقدية الدكلية سنة  الديوف ٖتمل على القدرة

1. 
 ككذلك القدرة على ا١تنافسة، كالتأثَت على  لسياسات الضرائب كاإلنفاؽ تغيَت الطلب كالعرض الكلي،        كٯتكن

 يف تعزيز ةرا ىاـادكألسياسة ا١تالية تلعب ا كعليو فإف ، على تكوين كحجم ا١تيزانيات العمومية كالقرارات ا١تاليةالتأثَت
 تًتجم إىل كفاءة ٚتع كاإلستخداـ اليت تتخذىا الدكلة الضرائب، قرارات اإلنفاؽ كالتمويل ، حيث أفالتنمية ا١تستدامة

، حيث تتلخص ىذه األىداؼ بصورة عامة  إىل ٖتقيق أىداؼ على ا١تدل الطويل يف بلد ماترميالفعاؿ للموارد، كاليت 
 فالسياسة ا١تالية تعمل على ٗتصيص ا١توارد بُت .2 النمو ا١تستداـ، كاٟتد من الفقر، كٖتسُت مستويات ا١تعيشةيف ٖتقيق

 يف تأثَتىا عن القطاعات اإلقتصادية ا١تختلفة، كتؤثر بصورة مباشرة على إستخداـ ا١توارد الكلية لئلقتصاد، ناىيك
 األىداؼ لتلبية للدكلة الفرصة العامة اإليرادات تتيح اإلجتماعية، بينما كالنفقات الدعم طريق عن الدخوؿ سياسات

 بتحسُت كذلك الفقَتة الفئات كاىل عن األعباء تلك ٗتفيف مع الفئات القادرة، على اإلجتماعية األعباء كٖتميل العامة
 .درجة كفاءتو كرفع الضرائب نظاـ

 الدكلة من تنفيذ ٘تكن اليت اإلقتصادية السياسة أدكات أحد كوهنا من خصوصيتها ا١تالية السياسة تكتسب         لذلك
 ا١تتاحة ا١تالية ا١توارد أهنا تعكس كما. ا١تواطنُت كرفاىة معيشة مستول رفع إىل ا٢تادفة كاإلجتماعية اإلقتصادية سياساهتا
 .للحكومة
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2
 - Hyginus Leon ,Rasheeda Smith, Fiscal Management for Sustainable Development, International Monetary Fund, 

14 March, 2012, P:3.  (08/10/2015).                                                          .                                                                                         
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        بناءا على ما تقدـ فإف ٖتليل السياسة ا١تالية كربطها هبدؼ ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، سوؼ ينصب بالًتكيز على 
جانب التدخل اإلنتاجي، كالتدخل احملفز الذم يعمل على ٖتسُت كتنشيط عمل السوؽ، ضمن تفعيل ميكانيزمات 
السوؽ ا٠تضراء كقنوات النشاطات الصديقة للبيئة؛ على دراسة التدخل التوزيعي الذم يقع ضمن ٣تاؿ ٖتقيق إعادة 

التوزيع الذم ٮتضع لضوابط الفعالية اإلقتصادية، العدالة اإلجتماعية، كالفعالية البيئية ضمن بيئة حكم رشيدة،  كٕتدر 
اإلشارة إىل أف التدخل التوزيعي للموارد ال يقف عند ىدؼ إرساء عدالة التوزيع عرب الزماف كا١تكاف كأيضا القطاعات 

اإلقتصادية، بل ٯتتد ليشمل ىدؼ ٗتصيص ا١توارد على النحو األمثل إلشباع اإلحتياجات بعدالة بالنسبة للجيل اٟتايل 
كهبذا فإف صناعة .  كاٞتيل ا١تستقبلي يف إطار اإلمكانيات ا١تتاحة، كدكف ٕتاكز قدرة النظاـ اإليكولوجي على التوازف

السياسات اإلقتصادية عموما كالسياسة ا١تالية على ٨تو خاص البد أف يتجاكز ما أشار لو التحليل النيو كبلسيكي 
الكلي، فيما يتعلق بإقتصار دكر الدكلة على ضماف أمن ا١تبادالت كتقدًن ا٠تدمات األساسية كٛتاية حقوؽ ا١تلكية، تبعا 

، ليستجيب لضوابط اإلستدامة بالنسبة لئلقتصاديات الريعية  'باريتو'١تا نيظِّر لو ضمن نظرية إقتصاد الرفاىية كأمثلية 
كإدراؾ اٟتاجة لتوسيع دكر الدكلة فيما يتعلق بتخصيص ا١توارد ا١تتاحة عرب الزمن لتقابل ٥تتلف اإلحتياجات حيث ال 

تكوف األسعار العامل السرمدم ا١تتحكم يف الية التخصيص، كقد ظهر يف سنوات ا٠تمسينات ضمن أعماؿ ٣تموعة من 
  .  Samuelson, Bown, Lindhal: اإلقتصاديُت مثل

 البلداف من كل يف        بالنسبة لعبلقة السياسة ا١تالية باإلستدامة البيئية، أك ٖتقيق البعد البيئي للتنمية ا١تستدامة 
 كٛتاية الطبيعية للموارد ا١تستداـ اإلستخداـ ضماف يف ىاـ دكر ا١تالية كالنامية على حد السواء، فإف للسياسة ا١تتقدمة

 األسعار أف لضماف إستخدامها ٯتكن فالضرائب .الضرائب كاإلنفاؽ العاـ اٞتانبُت من كبل على ينطبق كىذا. البيئة
 على للنمو مبلئمة األكثر ىو التسعَت من النوع كىذا. كا٠تدمات السلع إلنتاج الكاملة اإلجتماعية التكاليف تعكس
 العا١تية السوؽ يف بيعها أك شراءىا، تكلفة فقط ليس يعكس أف ينبغي النفطية، ا١تنتجات أسعار الطويل، فمثبل  ا١تدل
 كما أف برامج اإلنفاؽ العاـ البد أف توجو لدعم صغار ا١تزارعُت ،1للتلوث اإلجتماعية التكاليف أيضا كلكن

 ا٠تضراء ا١تالية  كتىربيز السياسة.شامل أخضر إقتصاد بناء جوىر ىو اإلسًتاتيجي ٢تا كاإلستخداـ احمللية ا١توارد         تعبئة
  إذ أهنا تساعد على إدراج.شامل أخضر إلقتصاد العاـ اإلستثمار كتشجع عامة قوية ٯتكنها اف تيولِّد موارد أداة بإعتبارىا

الطبيعية ضمن عملية التوزيع  ا١توارد ندرة ككذلك أخد بعُت اإلعتبار كا٠تدمات، السلع أسعار يف ا٠تارجية العوامل تكلفة
 كتعتمد السياسة ا١تالية على .اإلجتماعي كالرفاه ا١تستهلك كسلوؾ اإلستثمارية، القرارات كبالتايل توجيو كالتخصيص،

 كاٟتوافز ا١تيزانية ك٥تصصات ا٠تضراء، للتقنيات كاإلعانات التلوث كرسـو البيئية، كالضرائب ا١تالية، األدكات من ٣تموعة
 لتحفيز اإلنتقاؿ ٨تو إقامة إقتصاد أقل انبعاث للكربوف، كأكثر كفاءة  يف إستخداـ ا١توارد،  كيدمج اإلعتبارات  الضريبية،

 " أخضر إقتصاد ٨تو  )UNEP للبيئة دراسة  ا١تتحدة  كقد قدمت األمم.البيئية كاإلجتماعية يف األنشطة اإلقتصادية

                                                           
1
 -   Sanjeev Gupta, Michael Keen, Benedict Clements, Kevin Fletcher ,Luiz de Mello, Muthukumara Mani, Fiscal 

Dimensions of Sustainable Development, Prepared for World Summit on Sustainable Development , Pamphlet Series 

No= 54,  Johannesburg, August 26–September 4, 2002, the International Monetary Fund, Washington, 2002, P :11 
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 2011 Towards a Green Economy)" تدابَت كإٗتاذ العاـ اإلنفاؽ على الًتكيز لزيادة قوية حجج بينت  من خبل٢تا 
كإعتمدت األمم ا١تتحدة للبيئة يف . 1األخضر اإلقتصاد من أدكات  كجزء البيئية ا١تالية كاإلصبلحات الدخل توليد

ٖتليل السياسات ا١تالية  ا٠تضراء؛  كا١تشاركة يف ا١تعرفة :  دراستها للسياسة ا١تالية ا٠تضراء على ثبلث ٤تاكر  كربل، كىي
 . كتوزيعها؛ كحوار السياسات

إصبلح السياسات ا١تالية لئلقتصاد األخضر تكوف يف إطار سعي ىذا األخَت لدفع عجلة النمو، كخلق فرص            
العمل كٖتسُت البيئة، كالقضاء على الفقر كٖتقيق العدالة اإلجتماعية، عن طريق ٖتويل اإلستثمارات ٨تو التكنولوجيات 

   النظيفة كالفعالة، كرأس ا١تاؿ الطبيعي كالبنية التحتية اإلجتماعية، كحيث أف ىذه اإلستثمارات ٖتتاج إىل ٖتفيز كدعم
: فإف السياسة ا١تالية ذات أ٫تية خاصة يف ا١ترحلة اإلنتقالية لئلقتصاد األخضر،  من خبلؿ ما ىو متاح من األدكات ا١تالية
كفرض الضرائب على إستخداـ الوقود األحفورم، أك اإلنبعاثات يف ٥تتلف القطاعات، إصبلح الدعم ا١تقدـ يف ٣تاؿ 

الطاقة الذم عادة ما يؤدم إىل تعزيز إستنزاؼ ا١توارد كاألنشطة الضارة بيئيا، كالتوجو ٨تو دعم  التكنولوجيا النظيفة  
كاإلنتاج ا١تستداـ عن طريق اٟتوافز ا١تالية،  كىذا من أجل تعزيز النمو األخضر كالنمو األكثر مشوال، فالسياسة ا١تالية البد 

خذ بعُت اإلعتبار األسر ذات الدخل أأف يتم تصميمها بالنظر إىل اآلثار اإلجتماعية احملتملة عنها، على سبيل ا١تثاؿ، 
كٯتكن للتدابَت ا١تالية أف تعكس العوامل البيئية . ا١تنخفض كاآلثار اإلقتصادية، كالبيئية ا١تًتتبة عن السياسة  ا١تعتمدة

ا٠تارجية من خبلؿ التسعَت على أساس التكلفة الكلية للطاقة كخدمات النقل، كٯتكن أف توفر مصدر جديد للدخل  
 1 حوايل CO2دكالر للطن الواحد من  25على سبيل ا١تثاؿ، يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، من ا١تتوقع  أف ٭تقق كل 

 قامت الفيتناـ  2010 مليار دكالر على مدل عشر سنوات، كيف نوفمرب 1من الناتج احمللي اإلٚتايل للببلد، كأكثر من 
 مليار دكالر، أما يف 3 مليوف دكالر ك757بتمرير أكؿ قانوف ٢تا فيما يتعلق بالضرائب البيئية، كمن ا١تتوقع أف تولد ما بُت 

من الناتج احمللي   2 مليار دكالر، كىي ٘تثل 26 فقد بلغت الضرائب البيئية حوايل 2011 ك2010أسًتاليا بُت عامي 
 البلداف اليت  إعتمدت حديثا تسعَت الكربوف فإف ذلك على  من إٚتايل اإليرادات الضريبية،  كعبلكة 7اإلٚتايل، ك

 .2العامة ا١تالية إىل توجيهها سيتم كاليت ،2015 عاـ مليار 1,6 حوايل تولد أف ا١تتوقع من
       عموما فإف السياسة ا١تالية ا٠تضراء، ىي نتاج إعتماد أدكات السياسة ا١تالية ا١تصصمة يف سياؽ  مضموف السياسة 

 تقليل مع السعر، تشويو من اٟتد أجل من تستغل البيئية الضرائب من إنشاؤىا مت اليت ا١تالية العوائد البيئية، حيث أف
  للحد الضرائب البيئية تستخدـ ا١تثاؿ، سبيل على أ١تانيا، ففي .اإلجتماعية اإلىتمامات كمعاٞتة العامة الضرائب أعباء
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 من كالتخفيف ا١تنخفض الدخل ذات األسر لتعويض البيئية الضرائب تستخدـ أخرل، حاالت كيف. العمالة تكاليف من
 (.ا٠تضراء التكنولوجيا يف اإلستثمار أم )النظيفة التكنولوجيا لدعم أك اإلجتماعية ا١تًتتبة عليهم اآلثار

 : 1        كٯتكن فيما يلي إيراد أىم احملاكر  اليت  تستند عليها السياسة ا١تالية ا٠تضراء
 من خبلؿ أدكات السياسة ا١تالية، كذلك عن طريق  فرض .للبيئة الصديقة البدائل من تكلفة أكثر التلوث جعل - أ

 اٟتاجة تشتد اليت ا١تالية العائدات توليد أيضا السوؽ على القائمة األدكات ٢تذه كٯتكن. الضرائب كبرامج ٕتارة اإلنبعاثات
 إليها؛

 لتوزيع فعالة كىي طريقة ا١تياه، تسعَت خبلؿ من مثبل اإليكولوجي؛ النظاـ كخدمات الطبيعية األصوؿ  تسعَت كتقييم - ب
 اإليكولوجي؛ النظاـ خدمات مقابل كا١تدفوعات الشحيحة، ا١تياه
 للوقود ا١تثاؿ سبيل على )لتسعَت ا١توارد كالتلوث بشكل صحيح ىامة خطوة بيئيا؛ اإلعانات الضارة إزالة  - ت

 دكالر 75 حيت 45 بُت بلغ ا١تثاؿ، سبيل على كإستخدامو، األحفورم الوقود إلنتاج فالدعم( ...الرم ١تياه األحفورم،
 400 من أكثر فقدمت كالناشئة النامية  أما اإلقتصادات.كالتنمية التعاكف منظمة بلداف يف األخَتة السنوات يف سنويا
 ؛(IEA  )الدكلية  الطاقة ككالة لتقديرات كفقا 2010 عاـ يف األحفورم للوقود لدعم ا١تستهلك دكالر مليار

 إستخداـ كفاءة لتعزيز البيئية، السبلمة أك اإلنساف صحة ٟتماية مثبل فعالة؛ كمعايَت كلوائح اإلستناد إىل قواعد - ث
 ؛الطاقة

 .األساسية كالتطوير للبحث الشعيب الدعم يف كاإلستثمار األخضر، اإلبتكار تشجيع - ج
        يتكامل ٖتقيق اإلستدامة ا١تالية، مع دكر السياسة ا١تالية يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ  عنصر إدرة ا١توارد 

ا١تالية ا١تتأتية من التنويع القطاعي بدال عن اإلعتماد السرمدم على عائدات ا١توارد الناصبة كالنفط يف الدكؿ الريعية 
 .كاإلستفادة من العوائد كالفوائض ا١تالية النإتة عن اإلستثمار يف إبتكارات التنمية ا١تستدامة

السياسة النقدية  في اإلقتصاديات الريعية كالتحوؿ لنموذج التنمية المستدامة   -2
 األزمات يف ظل تتوإىل حيث ا١تعاصر أماـ ٖتديات كربل،  اإلقتصادم السياسة النقدية ضمن الفكر        تقف

 ا١تالية، سيادة ٤تيط مايل يتسم لئلبتكاراتمعطيات جد معقدة، لعل أبرزىا اإلنفتاح اإلقتصادم، التطور ا١تتسارع 
جل ٖتقيق أفإف إدارة السياسة النقدية يف ظل تكاملها مع باقي األقساـ الكربل للسياسة اإلقتصادية من كعليو  ،بالتحرر

ما ىو قائم من معطيات أصبح ضركرة البد من عدـ ٕتاكزىا مع دكاهتا مقارنة أ كبا١توازاة مع ٤تدكدية ،التنمية ا١تستدامة
كمدل تأثر تطبيقها  بالسياسات اإلقتصادية على ا١تستول إذ البد من ٖتليلها على ا١تستول احمللي  كا٢تركب إىل األماـ،

 .الدكيل
 ا١تركزية ا١تصارؼ تتخذىا اليت كاإلجراءات ككل، كاجملتمع اإلقتصاد على النطاؽ كاسعة آثار النقدية         كللسياسة

  كتلعب اإلستثمار قرارات يف رئيسية عوامل ىي الصرؼ كأسعار التضخم كأىداؼ الفائدة أسعار ٔتستويات يتعلق فيما

                                                           
1
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 تأمُت على ا١تدخرين كقدرة اإلجتماعي الضماف نظم على حرجة آثارا ٢تا أف كما كالدخل، الثركة توزيع يف ىاما دكرا
 السلع كأسعار عامة بصفة كالتقلب األصوؿ أسعار على تأثَتىا أف كما حياهتم، مدل على كاؼ حقيقي دخل

     .كبَتة كبيئية إجتماعية تداعيات على تنطوم أخرل حاالت ىي ا٠تصوص كجو على األساسية
 الفردية الفرص يعزز الذم النطاؽ الواسع اإلستدامة أعماؿ كجدكؿ النقدية السياسة بُت الركابط فإف ذلك،          كمع

العامة عموما كالسياسات  بالسياسة ا١تتعلقة ا١تناقشات يف ينعكس ما نادرا البيئي كاإلستقرار اإلجتماعي كالتماسك
 .1كاإلستدامة ا١تركزم البنك قرارات بُت تكوف ىناؾ عبلقة ما كما أنو نادرا. اإلقتصادية ا١تصممة خصوصا

 للمصارؼ ا١تركزية، باإلضافة إىل السياسات النقدية السياسة يف تقليدم غَت دكر تفعيل ٨تو عا١تية نزعة          تشكلت
شقُت  من النقدية السياسة ىذه إىل تعزيز النمو كالتنمية، تتكوف كتصبو مكمل للسياسة ا١تالية، مبثابة تكوف التقليدية،

 ففي. التقليدم كغَت التقليدم جزئيو عرب التنفيذم الشق يف كالتنمية النمو كل من كينعكس. تنظيمي كآخر تنفيذم شق
عرب كسائلها  استقبللية التنمية كتعزيز النمو ٖتفيز إىل النقدية السلطة تسعى التنفيذية النقدية من السياسة التقليدم اٞتزء

كٛتاية سبلمة النظاـ ا١تايل كالقطاع ا١تصريف، كٖتقيق  كاحملافظة على اإلستقرار النقدم، كسعر الصرؼ، كأدكاهتا التقليدية،
 العامة ا١تالية عجز ك٘تويل يف ميزاف ا١تدفوعات، توازف إىل ٖتقيق كالسعي كإستقرار يف األسعار، متدنية تضخم معدالت

بالًتكيز على الدين الداخلي، كإدارة الدين العاـ بغية توفَت ا١تناخ النقدم كا١تايل الضركرين للتنمية، من حيث حصر حجم 
 .الدين العاـ ا٠تارجي، كٖتصُت الرساميل الوطنية كعدالة توزيع الدخل كالثركة

        أما اٞتزء غَت التقليدم من السياسة النقدية التنفيذية، فيًتكز حوؿ إضفاء بعد إجتماعي كأخبلقي كتنموم على 
 اإلقتصادية لديها عرب تطبيق مبادرات ٖتفيزية –أداء السلطة النقدية كٕتديد اٞتهود الرامية إىل تعزيز ا١تسؤكلية اإلجتماعية 

كىندسات مالية يف سبيل إفادة اإلقتصاد كاجملتمع على حد السواء، خاصة يف مواجهة األزمات، كىذا يستلـز مساندة 
اٟتكومات يف توفَت الظركؼ ا١تواتية لتحقيق النمو ا١تستداـ، كأىم مظاىر ىذه الظركؼ ىي  إحياء سوؽ العمل، تنشيط 

الطلب الداخلي، تقليص الفجوات يف ا١تداخيل كالثركة بإنتهاج سياسة إقتصادية تواءـ بُت إستقرار األسعار كاٟتماية 
اإلجتماعية البيئية، كٛتاية االستقرار ا١تايل عن طريق إ٬تاد توازف يف األسواؽ ا١تالية، كإنتهاج السياسات الكفيلة بتطبيق 

اٟتداثة عرب مواكبة التطورات ا١تعرفية كالتقنية اليت تغزك األنطمة ا١تالية كا١تصرفية، كتشجيع ظواىر اإلقتصاد اإلنتاجي 
 .ا١تعريف، بعيد عن التبعية لئلقتصاد الريعي

        بالنسبة للشق التنظيمي من السياسة النقدية فيساىم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ كضع األساس 
 التنظيمي كالبنية التحتية ا١تالية، كذلك من خبلؿ ٖتصُت اإلستقرار ا١تايل عن طريق تأمُت إطار تنظيمي كرقايب عصرم 

 
 

                                                           

 see, e.g. MONETARY POLICY AND SUSTAINABILITY The Case of Bangladesh, The Inquiry into the Design 

of a Sustainable Financial System ( UNEP), Council on Economic Policies (CEP),  INQUIRY WORKING PAPER 

15/02, August 2015. 
1
 -Monetary Policy and Sustainability, Council on Economic Policies(CEP) https://www.cepweb.org/monetary-policy-

and-sustainability/  ( 13/11/2017). 

https://www.cepweb.org/monetary-policy-and-sustainability/
https://www.cepweb.org/monetary-policy-and-sustainability/
https://www.cepweb.org/monetary-policy-and-sustainability/
https://www.cepweb.org/monetary-policy-and-sustainability/
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كٖتصُت، كتعزيز مبادئ اٟتوكمة ا١تؤسساستية كاإلدارة الرشيدة يف ا١تصارؼ، كتعزيز الًتبية ا١تالية لدل ا١تستهلك، إضافة 
 . 1إىل تعزيز اإلبتكار ا١تايل

يف جانب السياسة النقدية، كبصورة خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية، فإف البد من اإلىتماـ بالسياسة         
النقدية كإرساء التنمية ا١تستدامة، حيث يشكل إرتفاع عائدات النفط ٖتديا للسلطة النقدية، فيما يتعلق بإعتماد األدكات 

ا١تناسبة لتحييد تأثَتىا على ا١تستول العاـ لؤلسعار، حيث يتوقع زيادة عرض النقود إذا ما مت ٖتويل جزء كبَت من 
،  فضبل عن إختيار ا١تزيج األفضل من األدكات التقليدية كا١تستحدثة لتجاكز كإدارة 2العائدات النقدية إىل ا١تقابل احمللي

الصدمات كاألزمات ا١تتوقع حدكثها إثر إهنيار أسعار النفط كاليت ٕتسد عقبات ىامة يف كجو التقدـ إزاء إرساء التنمية 
ا١تستدامة، كبالتايل فإف إدارة العوائد النفطية يشكل جانبا مهما ضمن تصميم السياسات اإلقتصادية الكفيلة بنقل 

 .اإلقتصاديات الريعية ٨تو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة
        كما تلعب السياسة النقدية دكرا ىاما يف إرساء التنمية ا١تستدامة، عرب خارطة التحوؿ إىل اإلقتصاد األخضر من 

لصاٌف  )خبلؿ سياسة تفضيلية، إذ ٯتكن  منح قركض بأسعار فائدة تفضيلية، كمدة زمنية ٘تييزية للقطاعات ا١تستهدفة 
فضبل عن .  3باإلضافة إىل إستقرار األسعار كأساس لتعزيز النمو ا١تستداـ (القطاعات ا١تنتجة كاألقل تلويثا بصورة خاصة 

من ناحية أخرل فيمكن من خبلؿ السياسة النقدية توجيو  . دعم كتطوير القطاعات الرائدة خارج قطاع احملركقات
السلوؾ اإلستهبلكي ٨تو سلوؾ إستهبلكي أكثر إستدامة، من خبلؿ سياسات منح االئتماف دكف إغفاؿ التنسيق مع 

 .السياسة ا١تالية كسياسة األجور كاألسعار
  السياسة التجارية الدكلية  في خضم التحوؿ نحو نموذج التنمية المستدامة  -3

         إعترب الكبلسيك كالكبلسيك اٞتدد أف التجارة الدكلية عامل إ٬تايب يف التنمية اإلقتصادية، كتطورت نظرياهتم  
كتعٍت كجود عدة فوائد " النماذج  العامة  للنمو ا١تشتق من التصدير" حوؿ العبلقة بُت التجارة كالنمو، كأصبحت تسمى 

غَت مباشرة للتجارة على النمو اإلقتصادم، مؤكدة على التأثَت اإل٬تايب للصادرات على النمو اإلقتصادم، إال أف  اٞتيل 
األكؿ إلقتصاديي التنمية، يف إطار دراسة أثر التجارة على الدكؿ الفقَتة، شككوا يف إمكانية التسليم بفرضية التجارة 
كمحرؾ للنمو اإلقتصادم، ذلك أنو كعلى الرغم من ٪تو التجارة يف تلك الدكؿ الفقَتة ا١تعتمدة على تصدير ا١توارد 

األكلية، كاف إمتداد تأثَت التجارة فيها على النمو ٤تدكدا جدا، كتفسَت ذلك  يتسم بشدة التعقيد، إال أف أىم أسباب 
  : 4الفشل تتمثل فيما يلي

عرب ٖتويبلت الشركاء األجانب يف قطاع الطاقة بإعتباره القطاع اإلسًتاتيجي ضمن ىيكل  ) تسرب الدخل للخارج  - أ
التجارة الدكلية خاصة للدكؿ ا١تصدرة لو، كإعتبار التجارة جزء من عبلقات اإلستغبلؿ االمربيالية لصاٌف الدكؿ الصناعية  

                                                           
 . 5-4: ص - ، ص2017 مصر، –،  الطبعة األكىل، ا١تكتبة االسكندرية، اإلسكندرية السياسة النقدية كتبلـز التنمية المستقلة كالتنمية المستدامةرائد شرؼ الدين ، كليد بركات،  -   1

2
  .8: ، مرجع سابق، ص ٤تمد اٟتسن ا٠تليفة-  

3
 - Charity Ezigbo, Justification and Implication of Macroeconomic Management for Sustainable Development, 

Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.3, No.11, 2012, P:82. 
بتصرؼ  )     293 – 285: ص – ، ص 2010سوريا ، – ، الطبعة األكىل، دار كيواف للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق االقتصاد كالتنميةبربرة ا٧تهاـ، ترٚتة  حامت ٛتيد ٤تسن، -    4
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كبالتايل تقليص أثر التجارة  (تبعا لرؤية ا١تاركسيوف اٞتدد كأصحاب نظرية التبعية، كالفساد، كاآلثار السلبية للتنمية ا١تضادة
 كمحرؾ للنمو؛

أساليب كتكنولوجيات اإلنتاج ا١تعتمدة من قبل الشركاء األجانب غَت منسجمة مع طبيعة  ا١توارد يف البلداف ا١تصدرة  - ب
 للموارد األكلية؛

 إمكانية  قطاع التصدر يف توليد فرص إستخداـ ٤تلية كانت ٤تدكدة جدا؛ - ت
 خارطة التجارة العا١تية كتوزع األكزاف النسبية ذات القوة التفاكضية لصاٌف الدكؿ الصناعية ساىم يف نقل جزء كبَت  - ث

من فوائض الدكؿ ا١تصدرة للموارد األكلية ٨تو الدكؿ الغنية، كبالتايل حرماف الدكلة ا١تصدرة للموارد األكلية من إمكانية 
 ٖتقيق الًتاكم كالنمو، كىو ما أشار إليو  الراديكاليُت؛

 ال ٯتكن ٕتاىل األداء التجارم، حيث أف توازف ميزاف ا١تدفوعات يعترب ضركريا للتنمية اإلقتصادية  دكف إغفاؿ  - ج
 الدينامية الداخلية عرب تعبئة ا١توارد كهتيئتها؛

تشوه ا١تؤشر التجارم للسلع األكلية قياسا بالسلع ا١تصنعة، بسبب ضعف مركنة الطلب للدخل على السلع األكلية  - ح
مقارنة بالسلع ا١تصنعة، باإلضافة إىل القوة التفاكضية للمنتجُت اإلحتكاريُت يف الدكؿ الغنية،  كبالتايل إرتفاع أسعار 

 السلع ا١تصنعة؛
تدىور نسب التبادؿ للدكؿ النامية، كتنامي القطاعات ا١تنعزلة أك اٞتيوب كبالتايل قطاع التجارة  عاجز عن تشجيع  - خ

 بعض تزاؿ  إىل أنو ال2014النمو خارج نطاؽ األنشطة ا١ترتبطة هبا مباشرة؛  حيث يشر تقرير التجارة كالتنمية لسنة 
 على رئيسية بصورة تعتمد اليت البلداف كخاصة التجارة الدكلية، عن الناشئة السلبية للصدمات معرضة النامية البلداف
 أنشطة تنويع يتم كمل. ا١تنخفضة ا١تهارة الكثيفة العمالة ذات الصناعات على األكلية، أك السلع من ٤تدكد عدد تصدير

 بالرغم أنو للتخصص يف ٕتارة البضائع األكنكتاد مؤشر كيؤكد. اإلقتصاديات النامية من كبَت عدد يف اإلنتاج كالتصدير
مل يطرأ تغيَت يذكر  2012 – 1995من البلداف النامية  للفًتة  كبَت عدد التجارة يف شهدتو الذم السريع النمو معدؿ من

 سيتم يف الفصل التطبيقي اإلسقاط على اٞتزائر كأ٪توذج عن الدكؿ الريعية – 1علىدرجة التخصص يف ىياكلها التصديرية
 ؛-٢تذه الدراسة

 (ٖتديدا ا١تصدرة للموارد األكلية أك الريعية )تبٍت سياسة ٖترير التجارة يف حقبة من عدـ اإلستقرار  للدكؿ النامية  - د
 ككذلك ضغوط مؤسسات اإلقراض الدكلية ضمن سياؽ التحوؿ إلقتصاد السوؽ؛

 بالتايل فإنو ال ٯتكن إنكار أ٫تية التجارة الدكلية يف خلق القيمة ا١تضافة سواء بالنسبة للدكؿ ا١تتقدمة أك تلك النامية  - ذ
كا١تشكلة اٟتقيقية اليت تواجو ىذه األخَتة، كىو تعمق التحديات اليت تواجهها يف سبيل ٖتقيق آثار إ٬تابية على النمو 

 .اإلقتصادم يف ظل  التغَتات ا١تعاصرة اليت طالت التجارة الدكلية
 

                                                           
 : متاح على ا١توقع.  09: ، ص2014 ، مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للتجارة كالتنمية األكنكتاد،  األمم ا١تتحدة جنيف كنيويورؾ، 2014تقرير التجارة كالتنمية -   1

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014overview_ar.pdf ( 13/11/2017). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014overview_ar.pdf
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        شهدت التجارة الدكلية على إثر التقدـ التكنولوجي خبلؿ القرف الواحد كالعشرين تغَتات عميقة  تضمنت ىيكلة 
حيث . جديدة لسبلسل القيمة الدكلية، السيما  كأهنا إقًتنت مع سيادة ٪توذج التنمية ا١تستدامة كنموذج تنموم بديل

  كعنصر أساسي للتنمية ا١تستدامة من خبلؿ ٖتقيق توزيع أكثر  من خبلؿ أعماؿ ريو كجوىانزبورغإعتربت التجارة الدكلية
رة ك بص 21كفاءة للموارد الناضبة كتسهيل الوصوؿ إىل السلع، كا٠تدمات كالتقنيات البيئية، كما ركز جدكؿ أعماؿ القرف 

خاصة على تعزيز النظاـ التجارم الدكيل ٔتا يأخذ بعُت اإلعتبار إحتياجات الدكؿ النامية كالتأكيد على حصو٢تا على 
كتعزز ىذا الطرح من خبلؿ رؤية التنمية ا١تستدامة . 1الفرص التجارية اليت ٘تكنها من ٖتقيق النمو كتقليص معدالت الفقر

عرب  2030، حيث تتوضح العبلقة بُت التجارة كالتنمية ا١تستدامة عرب أجندة األىداؼ ا١تسطرة إىل غاية ١2015تا بعد 
 حاسم منهج يوفر كالتنمية ا١تستدامة ٔتا  النإتة عن ا١تزاكجة بُت التجارة ا٠تضراء العا١تية القيمة التأكيد على بعث سبلسل

 ا١تبلئمة كاإلجتماعية البيئية باإلعتماد السياسات التجارية ا١تتسقة مع اٟتوافز. مستداـ ٨تو على كتنمو لتزدىر للبلداف
 السبل كتشمل. البيئية كندرة البيئية ا١تخاطر من اٟتد مع البلئقة العمل كفرص اإلقتصادية، الفرص تولد للتجارة أف كٯتكن
 كالسلع بيئيا، السليمة التكنولوجيات كتبادؿ كإستخداـ احملسنة، اإلنتاجية الطاقة على الًتكيز إستدامة أكثر التجارة ٞتعل

 يف اإلستهبلؾ إستدامة أكثر هنج خبلؿ من السلبية، البيئية اآلثار من كاٟتد ا١توارد، إستخداـ كفاءة كزيادة كا٠تدمات
  كىو ما مهد لربكز ٚتلة من التحديات، كبعث فرص جديدة للتبادؿ ليصبح بذلك التطور اإلقتصادم ،2... كاإلنتاج

 .مرىونا ٔتكاسب اإلنفتاح كالتموقع ضمن مستويات متقدمة ضمن حلقات سبلسل القيمة اٞتديدة
       كإثارة النقاش حوؿ تصميم السياسات التجارية الدكلية يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة يطرح قضايا حساسة 

جدا يتحدد الفصل فيها بُت إمكانية إستجابة ىذه السياسات لنموذج التنمية ا١تستدامة عرب تسخَت التجارة الدكلية لتعزيز 
النمو ا١تستداـ، كدعم البلداف النامية يف اإلستفادة من مزايا التجارة ا١ترتبطة ْتماية البيئة، بالًتكيز على تعظيم القيمة 

ا١تضافة احملققة مع تعزيز اٟتفاظ على البيئة، فعلى الرغم من إقرار ا١تنظمة العا١تية  للتجارة باإللتزاـ عرب جدكؿ أعما٢تا 
بتناكؿ ا١تشكبلت النإتة عن هتميش الدكؿ األقل ٪توا كالعمل على إ٬تاد اإلطار ا١تبلئم للمزيد من التوسع يف ٕتارهتا 

الدكلية، من خبلؿ تنفيذ برامج مساعدة للدكؿ النامية كذات الدخل ا١تنخفض كٕتديد برنامج النظاـ التفضيلي الذم 
، كبُت عدـ مقابلة اإللتزامات ّتدية التنفيذ، كىو ما 3يعطي الدكؿ النامية كمنخفضة أك ٤تدكدة الدخل مزايا تفضيلية

يعمق التبعية، كيوضح بصورة جلية بأف إعادة ٘توقع الدكؿ النامية كالسيما الريعية منها ضمن نظاـ التبادؿ التجارم الدكيل 
٭تتم عليها إعادة صياغة ٪توذج التنمية القائم فيها على النحو الذم ٭تقق تدنية التبعية للدكؿ الصناعية من خبلؿ تعزيز 
٘تكُت البيئة احمللية، كإعتماد السياسات اإلقتصادية احمللية السليمة كالكفيلة بدعم اإلستفادة من التجارة من أجل التنمية 

 ا١تستدامة، خاصة  أنو ٯتكن أف ٭تدث تعارض بُت أىداؼ تعزيز التجارة كأىداؼ ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، حيث أنو من 

                                                           
1
 -World Trade Organization, Harnessing trade for sustainable development and a green economy, 2011  . 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf ( 25/11/2017). 
 2015العبلقة بُت التجارة كالتنمية ا١تستدامة من خبلؿ أجندة أىداؼ التنمية ا١تستدامة  ١تا بعد  : 2-3: انظر ا١تلحق رقم . 

2
 -UNEP, SUSTAINABLE TRADE AND INVESTMENT: ACHIEVING THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS, September 2015. http://unep.org/trade ( 25/11/2017). 
  .2001، دكف طبعة، مطابع ا٢تيئة ا١تصرية  العامة للكتاب، مصر ، أىم التحديات في مواجهة  االقتصاد العربي:  كمنظمة  التجارة العالمية ،الجاتنبيل حشاد، -  3

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf
http://unep.org/trade
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احملتمل زيادة تفاكت مستويات الدخل تزامنا مع توسع مشاركة اإلقتصاد يف التجارة الدكلية، كىو ما يستدعي إعتماد 
شبكات األماف اإلجتماعي، سياسات الضرائب :٣تموعة من السياسات اإلقتصادية التكميلية كالداعمة، مثل

 باإلضافة إىل صعوبة إعادة توجيو مكاسب النظاـ التجارم الدكيل لئلستفادة منها يف ظل سيادة سياسات 1كالتحويبلت
التجارة الدكلية اليت يف ظاىرىا ٖتمل صبغة اإلنفتاح كدعم مداخل االستفادة للبلداف النامية كمنخفضة الدخل كيف باطنها 

كىذا ما -   سيادة ٕتارة غَت عادلة–إستغبلؿ للقوة التفاكضية كالوزف النسيب ضمن حركة التجارة الدكلية لدعم مصاٟتها 
 .  أعربت الدكؿ النامية عن ٗتوفها منو، منذ إعبلف إنشاء اللجنة الدائمة للتجارة كالبيئة يف إطار منظمة التجارة العا١تية

       كبُت صعوبة ىذا الطرح يف ظل العبلقات الدكلية القائمة، كتوجيو النظاـ الدكيل ٠تدمة مصاٌف الدكؿ الصناعية 
الكربل اليت تسيطر على ديناميكة التجارة الدكلية، اليت ال تشمل فقط حركة الصادرات كالواردات السلعية كا٠تدمية  

كلكن تشمل أيضا ا٢تجرة الدكلية لؤلفراد، كالسيما الكوادر كالطاقات البشرية ا١تبدعة، كاليت ٘تثل أحد العوامل األساسية 
يف تعميق فارؽ الدخل لصاٌف الدكؿ الصناعية، باإلضافة إىل اٟتركة الدكلية لرؤكس األمواؿ كاليت تؤثر بصورة مباشرة على 

خارطة اإلستثمار كحركة التجارة على ا١تستول الدكيل كتأثَتىا كذلك على القضايا األساسية للتنمية ا١تستدامة، ٯتكن 
 :اإلشارة إىل

 للتجارة العديدة التعريفات والعشرين، القرف من التسعينيات أكائل يفالعادلة التجارة فكرة ظهرت: التجارة العادلة: أكال
كاإلجتماعية، باإلضافة إىل إحًتاـ اٟتدكد  اإلقتصادية العدالة مبادئ على القائمة السلع تبادؿ على دائما تركز العادلة

الشراكة التجارية القائمة على اٟتوار كالشفافية كاإلحًتاـ كاليت :" عرفت التجارة العادلة على أهنا 1998البيئية ففي سنة 
تسعى إىل مزيد من اإلنصاؼ يف التجارة الدكلية، كىو ما يساىم يف توفَت ظركؼ ٕتارية أفضل، كضماف حقوؽ ا١تنتجُت 

 الئقة عمل كظركؼ أفضل، أسعار لتحقيق العادلة التجارة حيث تسعى. 2"كالعماؿ احملركمُت، خاصة يف الدكؿ النامية 
  عادلة بأسعار كمنتجاهتم سلعهم كتسويق بيع أجل من النامية البلداف يف كالعماؿ للمزارعُت بالنسبة للتجارة عادلة كشركط
 تقرير من لتمكينها الزراعية اجملتمعات تطوير لدعم أيضنا اإلستغبلؿ، كتسعى حاالت كتقليص العا١تية، األسعار ٖتاكي

٣تموعة من ٖتقيق ٣تموعة كاسعة من األىداؼ  تسجيب ١تبادئ  خبلؿ من فيها كتعمل تعيش اليت البيئة كٛتاية مستقبلها
 : 3التنمية ا١تستدامة، أ٫تها

                                                           
  .2014مام /   أيار 9 -5،  الدكرة السادسة ،  جنيف  2015دكر التجارة الدكلية في خطة التنمية لما بعد عاـ مؤ٘تر  األمم ا١تتحدة  للتجارة ك التنمية، -   1

 http://unctad.org ( 28/11/2017). 
 نشاطاهتا تكٌرس اليت ا١تستقلة اٟتكومية غَت ا١تنظمات من اٖتاد عن عبارة كىي 1942 عاـ تأسست اليت العا١تية ”أككسفاـ “مؤسسة يد على أكضح بشكل العادلة مفهـو التجارة برز 

 كالبنك الدكيل النقد صندكؽ قواعد كإهناء الغنية، الدكؿ أسواؽ لدخوؿ الفقَتة الدكؿ ١تنتجات الفرصة كإتاحة العا١تية، التجارة قواعد تغيَت إىل هتدؼ ٛتلة ”أككسفاـ “بدأت. الفقر ١تكافحة
 الغنية الشماؿ دكؿ يف كبيعها الفقراء سلع شراء إىل اٟتملة تلك سعت كقد ضدىا، كليس الفقَتة الشعوب ٠تدمة العمل إىل كالعو١تة التجارة توجيو ا١تنظمة حاكلت فقد آخر ٔتعٌت الدكيل؛

: ىي االٖتادات كىذه العادلة، التجارة نشر فكرة ،”أككسفاـ “جانب إىل أكركبا يف كربل اٖتادات أربعة  ك تتبٌت.”بكرامة صينع “بشعار السلع ىذه ختم كمت ٢تم، عادؿ سعر على للحصوؿ
 من 2500 حوايل ٯتثل كالذم ”األكركبية العا١تية التجارية ا١تؤسسات شبكة “،”العادلة كالتجارة التجارية للعبلمات الدكلية ا١تنظمات “ىولندا، كمقره ،”العادلة للتجارة الدكيل االٖتاد“

. العادلة التجارة قضايا عن للدفاع برككسل يف خاصنا مكتبنا يدير كالذم ”العادلة للتجارة األكركيب االٖتاد”ك العادلة، التجارة مؤسسات
2
  -What is Fair Trade? http://www.fairtraderesource.org/uploads/2007/09/What-is-Fair-Trade.pdf ( 28/11/2017). 

3
- Laura T. Raynolds, Douglas L. Murray , John Wilkinson, , Fair Trade: The Challenges of Transforming 

Globalization  , first published , Routledge , New Yourk , 2007  , P :05 .  

http://unctad.org/
http://unctad.org/
http://unctad.org/
http://www.fairtraderesource.org/uploads/2007/09/What-is-Fair-Trade.pdf
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الفقَتة يف نظاـ سيادة البلمساكة يف النظاـ التجارم الدكيل كٖتسُت  الدكؿ يف تسليط الضوء على معاناة ا١تنتجُت - أ
 األسواؽ؛ كبالتايل خلق فرصة للمنتجُت ا١تهمشُت إقتصاديا كإجتماعيا، فالتجارة العادلة تعد إسًتاتيجية إىلفرص كصو٢تم 

 ؛ للتخفيف من كطأة الفقر كٖتقيق التنمية ا١تستدامة
 للمزارعُت أفضل كضع توفَت إىل يؤدم ٦تا ا١تتقدمة، الدكؿ يف النامية الدكؿ كمصٌدرم ١تنتجي مبلئمة فرص توفَت - ب

 يعكس التكاليف اٟتقيقة لوقت العمل كا١تواد كالنمو ا١تستداـ  كدفع ٙتن أفضلا٠تارجية؛ أك الداخلية األسواؽ يف سواءن 
 ، كتوفَت العبلقة ا١تستمرة يف ٣تاؿ التجارة؛كالعوامل ذات الصلة

 ا١تنتجات تكوف ْتيث ا١تنتجات؛ لتلك البيئي البعد رفع مستول الوعي بُت ا١تستهلكُت باآلثار السلبية، كمراعاة - ت
جيدة؛ فالتجارة العادلة تعمل على تنمية البيئة من  نوعية ذات أصناؼ كإنتاج اإلنساف، بصحة أك بالبيئة ضارة غَت ا١تباعة

خبلؿ تزكيد األجياؿ اٟتالية بالقدرة على تلبية إحتياجاهتا دكف ا١تساس بقدرة األجياؿ ا١تقبلة على تلبية احتاجاهتا؛ كما 
 (من خبلؿ سبل العيش اآلمنة كا١تستدامة)بوصفها مؤيدا لئلنتاج ا١تستداـ أف التجارة العادلة تلعب دكرا ٤توريا 

فضبل عن  دعم ا١تنتجُت لبللتزاـ با١تعايَت اإلجتماعية كالبيئة  كاالدكات  (من خبلؿ اإلعبلـ كالتوعية)كاإلستهبلؾ ا١تستداـ 
التقنية البلزمة لوضع ا٠تطط اإل٪تائية ا٠تاصة، ك١تواجهة التحديات البيئية كتغَت ا١تناخ كتقدًن ا٠تدمات ا١تالية ١تواجهة 

  ؛1التحديات البيئية كالتكيف معها
 ىؤالء حقوؽ كإحًتاـ ا١تتقدمة أك النامية البلداف يف سواء العمل، عن العاطلُت من للعديد مشركعة عمل سبل توفَت - ث

 العماؿ، كاٟتد من عمالة األطفاؿ؛
 التجارة العادلة تعمل على تطوير عبلقات يف التجارة من خبلؿ اٟتوار كالشفافية كاإلحًتاـ كا١تساءلة؛ - ج
 تدفع التجارة العادلة ٨تو إجراء تغيَتات يف قواعد التجارة الدكلية التقليدية؛ - ح
 .فالتجارة العادلة تقر التنوع الثقايف للمجتمعات مع السعي ٠تلق تغيَت إ٬تايب كعادؿ: إحًتاـ ا٢توية الثقافية - خ

بصفة عامة سوؼ تركز ىذه الدراسة على تضمُت العبلقة اإل٬تابية بُت البيئة كالتجارة كأحد  : عبلقة البيئة بالتجارة: ثانيا
احملاكر ا٢تامة اليت تتعلق إرساء التنمية ا١تستدامة، دكف ٖتييد اإلشارة إىل ا١تبادئ األساسية اليت تعاًف كلو جزئيا الطرح 

حيث أنو ٯتكن ٕتلي العبلقة بُت التجارة كالبيئة يف إعبلف ريو الذم أقر ا١تبادئ األساسية اليت ينبغي إٗتاذىا . السابق
 : 2،  كتتمثل أىم اإلجراءات التجارية ا١تشار إليها يف21لتحقيق األىداؼ البيئية ا١تنصوص عليها يف  األجندة 

النهوض بنظاـ ٕتارم متعدد األطراؼ منقح كغَت ٘تييزم كعادؿ ٯتيكِّن كل الدكؿ، كخصوصا النامية منها، من  - أ
 ٖتسُت ىياكلها اإلقتصادية، كرفع مستول معيشة شعوهبا من خبلؿ تنمية إقتصادية مستدامة؛

 

                                                           

 ess .e.g: Sustainable Development Goals and Fairtrade: the case for partnership, Fair Trade Internatoinal. 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/1510_Sustainable_Development_Report.pdf  
1
  -Fairtrade‘s Contribution to a More Sustainable World, Fair Trade Internatoinal.  (12/12/2017). 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2010-12-31_flo-sustainability-position-

paper.pdf (12/12/2017). 
 , 157 – 156: ص – نوزاد  عبد الرٛتن ا٢تييت، مرجع سابق، ص -  2

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/1510_Sustainable_Development_Report.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2010-12-31_flo-sustainability-position-paper.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2010-12-31_flo-sustainability-position-paper.pdf
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 اإلتفاؽ على ٣تموعة من اإلجراءات ذات الصلة بنقل التكنولوجيا كبتوفَت موارد مالية إضافية جديدة إىل الدكؿ  - ب
 .النامية كي تستطيع تنفيذ الربامج

       كقد كانت ىناؾ مقًتحات لتضمُت موضوعات البيئة يف مفاكضات جولة االكركغوام، إال أف ىذه ا١تقًتحات مل 
ٖتظى با١توافقة الكافية، كأنشأ عوضا عن ذلك ٞتنة خاصة يف منظمة التجارة العا١تية،  كىي ٞتنة التجارة كالبيئة هتدؼ إىل 

بصفة عامة  ٯتكن إيراد أىم النصوص ا١تتعلقة بالبيئة يف منظمة . بعث التنسيق كالتكامل بُت السياسات التجارية البيئية
 : 1، كىي1994التجارة العا١تية كا١تنبثقة عن جولة األكركغوام 

 ؛ ٖتدد إتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة  العا١تية األىداؼ  التنموية  كتنص على كجوب ٛتاية البيئة - أ
 اإلستثناءات العامة لئلتفاؽ كتنص على جواز إٗتاذ اإلجراءات 1994 من إتفاقيات اٞتات 20تتضمن ا١تادة  - ب

 الضركرية ٟتماية اإلنساف كاٟتيواف كالنبات كالصحة، ككذلك اإلجراءات ا١تتعلقة  باإلحتفاظ با١توارد الطبيعية الناضبة؛
تتضمن إتفاقية القيود الفنية للتجارة، ا١تعنية با١تعايَت الصناعية اإلنتاجية، اإلشًتاطات الفنية للمنتجات، كتقضي بأنو  - ت

٬توز للدكؿ األعضاء ٖتديد معايَت بيئية أك عمالية أك أية معايَت أخرل للمنتجات الواردة إليها شريطة توفر شركط ٤تددة 
 مثل اإلخطار كالشفافية؛

تسمح إتفاقية حقوؽ ا١تلكية الفكرية ا١تتصلة بالتجارة للدكؿ األعضاء برفض منح براءة اإلخًتاع إذا كاف ىناؾ تأثَت  - ث
 ؛سليب  على حياة كصحة األفراد أك إضرار بالبيئة

بالنظر إىل حجم ا٠تدمات يف التجارة الدكلية، فقد مت معاٞتة ىذه األخَتة  ضمن سياؽ اآلثار البيئية النإتة عن  - ج
 ا١تتعلقة باإلستثناءات العامة  األمنية  يف ٣تاؿ حرية التجارة 14التجارة الدكلية يف ا٠تدمات ككاف ذلك من خبلؿ ا١تادة 

يف ا٠تدمات كالذم مل ينص صراحة على  ٛتاية البيئة،  بصفة عامة فإف فوائد ٖترير التجارة يف ا٠تدمات يف  ٣تاؿ البيئة 
 ؛2كانت ٤تدكدة بإعتبار أف ا٠تدمات األساسية ا١ترتبطة بالبيئة من إختصاص الدكلة

أظهر إتفاؽ الزراعة توجهات صر٭تة ٨تو ٛتاية البيئة، من خبلؿ معاٞتة ا١تصاٌف غَت التجارية كاليت تشمل موضوعات  - ح
تتعلق باألمن الغذائي كٛتاية البيئة كالتنمية، من خبلؿ السماح بإٗتاذ إجراءات خاصة بالدعم احمللي لئلعتبارات البيئية  

اليت الٗتضع لئللتزاـ الوارد يف اإلنفاؽ ٓتفض الدعم للزراعة ا١تكثفة، تعطي ىذه اإلستثناءات أكجو ٥تتلفة من الدعم 
البيئي للزراعة ا١تستدامة، كقد ٝتح اإلتفاؽ يف الوقت نفسو للدكؿ األعضاء بإعتماد قاعدة اٞتات للحد من إستخداـ 

كبالتايل غلق . اإلجراءات ا١تتعلقة بصحة  اإلنساف كاٟتيواف، النبات بصورة غَت مربرة، تقيد التجارة يف ٣تاؿ الزراعة
األسواؽ ٕتاه صادرات الدكؿ النامية، من ناحية أخرل ٝتح اإلتفاؽ بإستمرار دعم الدكؿ الصناعية ١تزارعيها كالتخفيف 

كبالتايل فقد رجحت الكفة ٠تدمة مصاٌف الدكؿ الصناعية، كعلى الرغم من أف .التدر٬تي للقيود على الواردات الزراعية

                                                           
 .192 – 189:  ص –شادم خليفة اٞتورانو، مرجع سابق،  ص - 1
 ضمن ا١توقع األصلي ذلك يف ظل اٟتفاظ على البيئة، انظر النص إرساء  إىل التنموية كالدعوة األىداؼ دكر التجارة  يف ٖتقيق إىل الصر٭تة اإلشارة   :

OMC, Accord de Marrakech  Instituant L‘organisation du Commerce 1994, www.wot.org.(25/12/2017). 
، أطركحة دكتوراه، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسة،  ٗتصص القانوف الدكيل،  جامعة مولود حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكاـ القانوف الدكلي زيد ا١تاؿ صافية، -2

.  214 – 213: ص – ص  ، 2013اٞتزائر،  –معمرم ، تيزم كزك 

http://www.wot.org/
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فلسفة التنمية ا١تستدامة يف ىذا السياؽ تسخر اإلتفاؽ الزراعي ليكوف مكسبا للبيئة ك١تزارعي دكؿ العامل الثالث، كالتنمية 
 .1بصفة عامة يف ىذه األخَتة

بالتايل فإف اإلرتباط كثيق بُت التجارة كىدؼ اإلستدامة البيئية، عرب مدخل إمكانية تأثَت التجارة على البيئة عموما، كتغَت 
 : ا١تناخ خصوصا،  من خبلؿ

 اإلقتصادم؛ اآلثار الناشئة عن حجم التجارة اليت تسفر عن تزايد النػشاط -
 أ٪تاط النشاط اإلقتصادم؛  اآلثار الناشئة عن تكوين التجارة اليت تفضي إىل تغيَتات يف ىيكػل أك -
 آثار دعم التكنولوجيا كالتغَتات التكنولوجية؛ -
البحرم  ا١تباشرة الناشئة عن انبعاثات غازات الدفيئة الناٚتة عن ٚتلة أسباب منها تزايد عمليات النقل اآلثػار -

 . كالربم كاٞتوم
التجارة كاإلستثمار كالبيئة كغَتىا من التدابَت  كمن شأف إعتماد ا١تزيج الصحيح من تدابَت السياسات يف ٣تػاالت       

التأثَت ا١تتعدد األكجو للتجارة لتكوف ٔتثابة أداة ٘تكينية بالغة األ٫تية لتحقيق  السياساتية أف يفضي إىل اإلستفادة ا١تثلى مػن
كعلى ا١تستول العا١تي، ٯتكن لتحسُت إمكانية الوصوؿ إىل السلع كا٠تدمات البيئية أف يوفر ا١تزيد . البيئية ىدؼ اإلستدامة
، كما تؤدم ؿ بتحقيق أبعاد اإلستدامةكنقل التكنولوجيا اليت ٯتكن أف تيعجِّ " األخضر"ٕتاه اإلستثمار إمن قوة الدفع يف 
العمل  إقتصاد عا١تي أخضر إىل حفز التنوع اإلقتصادم الذم يفضي إىل خلق فرص التحوؿ ٨تو سيادة الفػرص يتيحها 

لذلك، تؤدم التجارة إىل ٖتسُت قدرة  كنتيجػة. كيرفع مستويات الدخل كيبٍت ا٢تياكل األساسية ك٭تسن مستويات ا١تعيشة
كالتجارة الدكلية تعزز نقل السلع كا٠تدمات . كالبيئية كاإل٪تائية البلداف على ا١تضي قدمان ٨تو ٖتقيق أىدافها اإلجتماعية

 القائمة كا٠تدمات السلع يف ا١تستدامة التجارة أخذت كقد .اإلنتاج ا١تراعية للبيئةعرب البلداف البيئية كأسػاليب كعمليػات
 احمللية القيمة سبلسل فيو تتفاعل" األخضر "اإلقتصاد قطاعات من النمو سريع قطاعان  تشكل البيولػوجي التنوع على

 كقد". البيولوجية التجػارة "باسػم البيولػوجي التنوع على القائمة ا١تنتجات ىذه من العديد يف التجارة إىل كييشار .كالدكلية
 ا١تناطق يف ا١تصلحة صاحبة اٞتهات دفع كإىل اإليكولوجية، الػنظم إىل كػبَتة إقتصادية قيمة إضافة التجارة إىل ىذه أدت

 علػى نفػسو الوقت يف كالعمل. مستداـ ٨تو كإدارهتا على اإليكولوجية كنظمها البيولوجي التنػوع مػوارد ٛتاية إىل الريفية
 ا١تناخ تغَت ٥تاطر من اٟتد إىل يصبو العامل أف إىل كبالنظر. الدكلية التجارة يف النشطة ا١تشاركة خبلؿ من الدخل زيادة

 الناشئة الفػرص من اإلستفادة عن فضبلن  معها، كالتكيف ا١تناخ تغَت آثار من للتخفيف تدابَت إلٗتاذ الناميػة البلػداف تسعى
 اإلحيائي الوقود أنواع ذلك يف ٔتا ا١تتجددة، الطاقة كٕتارة إنتاج ذلك على األمثلة كمن. كاإلستثمار التجارة ٣تايل يف

. مستداـ ٨تو على ا١تنتجة
 تبلغ عا١تية سوؽ على تستحوذ اليت العضوية الزراعة ٣تاؿ كىو ا١تستدامة، كالتنمية التجارة بُت يربط آخر ٣تاؿ كٙتة        
 منتجي ٣تموع من  75 ٨تو نسبتو ما نامية بلداف 110 من أكثر يف ا١تزارعوف كيشكل. دكالر مليار 70 قرابة قيمتها
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 ٦تن النامية البلداف يف الفقراء للمػزارعُت العضوية ا١تنتجات إنتاج كيتيح العامل، أ٨تاء شىت يف العضوية الزراعة منتجات 
 تكاليف خفض ٢تم يتيح أف ٯتكن أنو أفضل، كما إيرادات على اٟتصوؿ الدكلية األسواؽ إىل الوصوؿ يستطيعوف
كما تظهر عبلقة بالتجارة باإلستدامة اإلقتصادية . الطويل ا١تدل على مستداـ ٨تو على الًتبة خصوبة كزيادة ا١تدخبلت

عرب التخصيص الكفء للموارد التاحة كدعم ا١تنافسة، أما من ناحية اإلستدامة اإلجتماعية فالسياسات التجارية تلعب 
درا حاٝتا يف ٖتريك معدالت النمو على ٨تو يقلص دائرة الفقر، فضبل عن الصلة الوثيقة  بقضايا ا١تساكاة بُت اٞتنسُت 

 .1...ك٘تكُت ا١ترأة 
        على الرغم من حتمية إستجابة سياسات التجارة الدكلية ١تقتضيات ٛتاية كاٟتفاظ على البيئة، إال أف نقاشا حادا 

ال يزاؿ قائما حوؿ القدرة على تنفيذ ىذا التوجو، خاصة كأف ىناؾ إختبلؼ يف الوجهات الفكرية اإلقتصادية حوؿ 
عبلقة البيئة بالتجارة، فمن جهة ٯتكن أف يكوف ٖترير التجارة  مدخبل إسًتاتيجيا للمحافظة على البيئة من خبلؿ نشر 
التكنولوجيا كا١تمارسات كا١تنتجات الصديقة للبيئة، كا١تسا٫تة يف تكوين الدخل كالقيمة ا١تضافة،  كمن جهة أخرل ٯتكن 

كفق ما أشَت لو يف الفصل الثاين من ... لتحرير التجارة أف يساىم يف تلوث كتدىور البيئة عرب إستنزاؼ ا١توارد الناضبة 
الدراسة، كلتقييم العبلقة بُت التجارة كالبيئة فإف ذلك يستدعي طرح أثر السياسات البيئية على التجارة من جهة،  كأثر  

 : 2السياسات التجارية على البيئة من ناحية أخرل، من خبلؿ ما يلي
تتجسد أبرز التطورات البيئية اليت تلقي بظبل٢تا على حرية التبادؿ التجارم : أثر السياسات البيئية على التجارة: أكال

 : العا١تي، فيما يأيت
الًتكيز على مواصفات الصحة كالسبلمة كالبيئة، اإلختبلفات الكبَتة بُت دكؿ العامل فيما يتعلق هبذه ا١تواصفات  - أ

كعلى اٞتانب اآلخر فإف مساعي توحيد ىذه ا١تواصفات، ٯتكن أف يلقي بأعباء غَت عادلة على عاتق الدكؿ النامية، من 
أجل تعزيز قوانينها، كإنعكاسات ذلك على تنافسية صناعاهتا، كما يظهر إٕتاه يؤكد على اإلبقاء على اإلختبلفات، كىو 

 ما يوحي بإستخدامها كأدكات ٛتاية غَت ٚتركية لتحسُت تنافسية صناعاهتا ا١ترتفعة  التكاليف؛ 
 التغيَت يف أ٪تاط اإلستهبلؾ ٕتاه البيئة،  تزايد ظاىرة ا١تستهلكُت ا٠تضر، كتنامي در منظمات أنصار البيئة يف الدكؿ  - ب

 ا١تتقدمة صناعيا؛
 ٗتوؼ الصناعات يف الدكؿ النامية من القيود ا١تفركضة على إستخداـ الكيماكيات كا١تواد اٟتافظة للغذاء يف الدكؿ  - ت

 ا١تتقدمة، كإمكانية إستخدامها كعوائق ٖتوؿ دكف الدخوؿ ٢تذه األسواؽ؛
مشاريع العنونة اإلكولوجية للسلع اإلستهبلكية كاإلختبلفات الكبَتة يف األنظمة ا١تتبعة يف الدكؿ ا١تختلفة، تقود  - ث

 .بالضركرة إىل إ٬تاد آثار تعيق حركة  التجارة العا١تية يف ىذه السلع
 : كتتمثل  أىم انعكاسات السياسات التجارية على البيئة فيما يلي:  أثر السياسات التجارية  على البيئة: ثانيا

                                                           
1
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مسا٫تة السياسات التجارية يف اإلضرار بالبيئة عن طريق أ٪تاط اإلنتاج،  كاإلستغبلؿ غَت ا١تستداـ للموارد الطبيعية  - أ
كالتجارة يف ا١تواد ا١تلوثة كا٠تطَتة، كذلك نتيجة لوجود تشوىات يف قول السوؽ كا١تؤثرات ا٠تارجية، فضبل عن اآلثار 

 السلبية النإتة عن الدعم  إلستغبلؿ ا١توارد الطبيعية  كالطاقة الغابات، كا١تياه كالسيما يف الدكؿ ا١تتقدمة؛
 ٖترير التجارة دكف تصحيح اآلثار البيئية لقول السوؽ عرب إدارة السياسات اإلقتصادية الكلية، كالسياسة ا١تالية  - ب

 كالنقدية يف سياؽ التنمية ا١تستدامة،
 خلق التكامل كالتناغم ا١تطلوب بُت السياسة البيئية كالسياسة التجارية ال يساعد على ٖتقيق إستدامة البيئة، كيف  - ت

ا١تقابل فإف إٗتاذ مثل ىذه اإلجراءات التصحيحية قد يعد من قبيل التشوىات التجارية من كجهة نظر اإلتفاقيات 
 : التجارية الدكلية،  تتجسد أىم اإلجراءات ا١تعتمدة فيما يلي

  تقدًن الدعم كاٟتوافز ا١ترتبطة بًتقية ا١تمارسات الزراعية إيكولوجيا؛ -
  السياسات التصحيحية ا١تتعلقة  بإدماج التكاليف ا٠تارجية للتلوث كا١ترتبطة بطرائق اإلنتاج؛ -
 إستخداـ األدكات التجارية ٠تدمة األىداؼ البيئة، كالعقوبات التجارية، لوضع اإلتفاقيات البيئة موضع  -

 التنفيذ؛
 السياسات التجارية ا٠تاصة باإلجراءات ا١تضادة للتساىل يف التشريعات البيئة يف الدكؿ ا١تصدرة من خبلؿ   -

  Super Fund فرض ضرائب إضافية، مثاؿ ذلك ما تعتمده الواليات ا١تتحدة األمريكية، إذ ٮتوؿ قانوف 
 . للسلطات فرض ضرائب إضافية على كاردات ا١تنتجات الكيمياكية كالنفطية

       بالتايل فإف تضمُت فلسفة اإلستدامة ضمن تصميم سياسات التجارة الدكلية يستدعي مراعاة ٖترير ىذه األخَتة  
ضمن قيود احملافظة على البيئة كتعظيم ا١تكاسب التنموية اإلقتصادية كاإلجتماعية خاصة للدكؿ ا٢تشة كالنامية كمراعاة 

 .ضغط ا١تعطيات ا١تعاصرة للنظاـ الدكيل العا١تي الذم يدار  من قبل الشركات متعددة اٞتنسيات
        كبصفة عامة فإف إستجابة سياسات التجارة الدكلية ألىداؼ إرساء التنمية ا١تستدامة يقود إىل تبٍت رؤية  قمة 

 اليت  إعتربت أف ٖترير التجارة  الدكلية  ٯتثل كسيلة أساسية إلرساء التنيمية ا١تستدامة عرب  كضع نظاـ  1992األرض بريو 
ٕتارم متعدد األطراؼ مفتوح كمنصف كعادؿ كأمن كغَت ٘تييزم،  كٯتكن التنبؤ بو، كيتفق مع أىداؼ التنمية ا١تستدامة 

، كقد مت التوسع يف ىذا ا١تضموف كالتأكيد عليو ضمن جولة 1كيؤدم  إىل توزيع أمثل لئلنتاج العا١تي كإ٬تاد أثر بيئي إ٬تايب
  كأحدث جولة مفاكضات متعددة األطراؼ ١تواصلة ٖترير التجارة العا١تية ٔتا يساعد على إزالة  التدابَت 2001الدكحة 

ا١تشوىة للتجارة  كالضارة بالبيئة، كتعزيز فرص اٟتصوؿ على السلع كا٠تدمات البيئية بتكلفة أقل، كٖتقيق أىداؼ مشركعة 
على ا١تسار الثابت   20+ٛتاية البيئة، كضماف عدـ تطبيق ىذه األىداؼ بصورة تعسفية ك٘تييزية، كقد أكد ريو: مثل

 مفتوح دكيل ٕتارم لنظاـ ا١تشًتؾ االإتزاـ إلرساء العبلقة اإل٬تابية بُت التجارة الدكلية كالتنمية ا١تستدامة من خبلؿ تأكيد
  زيادة ا١تهم كمن .للتنمية الدكحة أجندة كدعم التجارة، يف النامية البلداف مشاركة كدعم التجارية، اٟتمائية كمقاكمة

                                                           
1
 -United Nations, Earth Summit : Agenda 21 –The United Nations Programme of Action from Rio, December 

1994, P: 19-20. 



 
 

 
319 

فيما ٮتص تكيف  الدعم لتقدًن كأيضا األخضر، اإلقتصاد أىداؼ لتحقيق بالتجارة ا١تتعلقة التدابَت بشأف الشفافية
 النظاـ يف ا١تتقدمة كا١تبادرات األدكات إستخداـ ا٠تضراء من خبلؿ كالفرص إقتصاديات الدكؿ النامية مع التحديات

فقد مت التأكيد  20+  كريو العا١تية، التجارة منظمة أمانة نظر كجهة من ك.العا١تية التجارة ١تنظمة األطراؼ ا١تتعدد التجارم
: 1على اإللتزاـ ٔتا يلي

 كتضمن مكاسب  هبا التنبؤ كٯتكن ٘تييزية كغَت كمنصفة مفتوحة قواعد على قائم األطراؼ متعدد ٕتارم نظاـ تعزيز - أ
 ا١تستدامة؛ التنمية لتحقيق السعي يف البلداف ٚتيع
 أك مربر غَت أك تعسفي لتمييز كسيلة تشكل ال البيئية لؤلغراض ا١تتخذة التجارية تأثَت ذات التدابَت تكوف أف ضماف - ب

 الدكلية؛ للتجارة مقنع تقييد
 التدابَت ذلك يف ٔتا التجارة، تأثَتات مع كطنية تدابَت كمراقبة لرصد العا١تية التجارة منظمة آليات من اإلستفادة - ت

 التجارية؛  التوترات ٥تاطر كٕتنب كاٟتوار التفاىم لتعزيز كذلك األخضر، اإلقتصاد
 القدرات بناء مبادرات أف ضماف ذلك يف ٔتا النامية، البلداف إحتياجات اإلعتبار يف يأخذ دكيل ٕتارم نظاـ تعزيز - ث

 .األخضر اإلقتصاد إىل إنتقا٢تا  تدعم التجارة من ٖتقيق مكاسب  يف النامية تساعد البلداف التجارية
 متعددة األطراؼ يف إطار تداخلها مع النظاـ التجارم متعدد األطراؼ،  ٔتثابة        كتعد اإلتفاقيات البيئة الدكلية

اجملاؿ األمثل الذم ٬تسد التنسيق كالتكامل بُت السياسات التجارية كالسياسات البيئية، ذلك أهنا ٕتسد اإلطار العاـ 
التوجيهي لصياغة السياسات التجارية الدكلية كتنظيمها بناءا على ا١تعايَت البيئية، بإعتبارىا كسيلة لتنسيق اٞتهود الدكلية 

 كإ٬تاد اٟتلوؿ متعددة األطراؼ لدعم إرساء ٕتارة عادلة  ٔتا يف ذلك إستيعاب ىدؼ  يف سياؽ مواجهة ا١تشاكل البيئية
 التجارة ١تنظمة األطراؼ ا١تتعدد التجارم ، أم أف  النظاـ2ٖتقيق مكاسب الدكؿ النامية كمنخفضة الدخل من التجارة

 ا١تستدامة التنمية رؤية ٖتقيق إىل العا١تية يف صياغة السياسات  التجارية الدكلية الرامية التجارة جهود منظمة يدعم العا١تية
 .البيئية التحديات كمواجهة

 
تصميم  سياسات اإلستثمار من أجل التنمية المستدامة   -4

        إعادة تصميم سياسات اإلستثمار يف سياؽ التنمية ا١تستدامة، إ٪تا يستدعي تنسيق إعادة التصميم على ا١تستول 
 طريق يف تقف عائقا اليت الدكيل كعلى ا١تستول احمللي، كقد إقًتح األكنكتاد يف إطار اٞتهود اليت يبذ٢تا لتجاكز التحديات

 على التحديات ىذه الػوطٍت، تشتمل ا١تػستول فعلى. كالدكيل إطارا عاما لذلك الوطٍت ا١تستويُت على اإلستثمار سياسات
 كضماف اإلستثمارية، السياسة يف ا١تستدامة أىػداؼ التنمية كدمج التنمية، إسًتاتيجية يف اإلستثمارية السياسة دمج

 إلتفاقيات اإل٪تائي البعد تقوية إىل حاجة فهناؾ الدكيل، ا١تستول على كفاعليتػها؛ كأما اإلستثمارية السياسة صواب
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  - World Trade Organization, Harnessing trade for sustainable development and a green economy, 2011,  Op- Cit . 

  - انظر ٚتلة من اىم االتفاقيات البيئة ضمن التقارير ا١تتاحة على ا١توقع :https://wedocs.unep.org ،  برنامج  األمم ا١تتحدة    الصادر عن2015من بينها  التقرير السنوم لعاـ
  https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11119/retrieve  :   ضمن الرابط UNEPللبيئة  

2
 - Anne-Claire Chaumont, L’objectif de développement durable de l’organisation mondiale du commerce, 

l‘Harmattau, Paris- France,  2008, P : 211. 
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 إتفاقيػات اإلستثمار لنظػاـ العػاـ التعقيد كإدارة ككاجباىتم، كا١تستثمرين الدكؿ حقوؽ موازنة الدكلية، كإىل اإلستثمار
 مبادئ من يتألف للتنميػة ا١تستدامة إستثمارية لسياسات شامبلن  إطاران  األكنكتاد كضع التحديات ىذه ك١تواجهة. الدكلية
اإلستثمار األجنيب من خبلؿ إتباع هنج متوازف بُت السعي إىل ٖتقيق أىداؼ إ٪تائية إقتصادية  سياسة لصناعة أساسية

٤تضة عن طريق ٖترير اإلستثمار كتعزيزه من ناحية، كاٟتاجة إىل ٛتاية إىل السكاف كالبيئة من ناحية أخرل، كالتشديد 
على ٖتقيق مصاٌف البلداف النامية من سياسات اإلستثمار خاصة كأف ىذه البلداف تتسم بإطار تنظيمي ٤تلي ضعيف 

 كٯتكن .1كإستخدامها الدكلية اإلستثمار إتفاقيات لتصميم كخيارات الوطنية اإلستثمار توجيهيػة لسياسات كمبػادئ
إستثمار الوثيقة ا١تقدمة من األكنكتاد يف عرض أىم التحديات اليت تواجو التحوؿ ٨تو اٞتيل اٞتديد من سياسات 

 : اإلستثمار اليت تستجيب للتنمية ا١تستدامة من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
 ٖتديات اٞتيل اٞتديد لسياسات اإلستثمار من أجل التنمية ا١تستدامة : 1-3:اٞتدكؿ رقم

 ٖتديات سياسات اإلستثمار  على ا١تستول الوطٍت أك احمللي
إيصاؿ اإلستثمار إىل ٣تاالت رئيسية بالنسبة إىل بناء القدرة اإلنتاجية  -5 دمج سياسة اإلستثمار في إستراتيجية التنمية

 كالتنافسية الدكلية؛
ضماف التنسيق مع ٣تموعة اجملاالت السياساتية ا١توجهة ٨تو ٖتقيق  -6

 أىداؼ التنمية الشاملة؛
االستفادة أقصى ما ٯتكن من اآلثار اإل٬تابية كتقليص اآلثار السلبية  -7 دمج أىداؼ التنمية المستدامة في سياسة اإلستثمار 

 لبلستثمار إىل اٟتد األدىن؛
 .تعزيز سلوؾ ا١تستثمر ا١تسؤكؿ -8

  بناء مؤسسات أقول لتنفيذ السياسة اإلستثمارية؛ -9 ضماف صلة سياسة اإلستثمار كفعاليتها
 قياس أثر اإلستثمار على التنمية ا١تستدامة؛ -10

 ٖتديات سياسات اإلستثمار  الدكلية
 ضماف كجود حيز سياسايت إلحتياجات التنمية ا١تستدامة؛ -11 تعزيز البعد اإلنمائي التفاقيات اإلستثمار الدكلية 

جعل أحكاـ تعزيز اإلستثمار أكثر ٘تاسكا كتوافقا مع أىداؼ التنمية  -12
 .ا١تستدامة

  انعكاس مسؤكليات ا١تستثمرين يف اتفاقيات اإلستثمار الدكلية؛ -13 موازنة الحقوؽ كالواجبات لدل الدكؿ كالمستثمرين
. عليها كالبناء اإلجتماعية للشركات ا١تسؤكلية مبادئ من التعلم -14

 معاٞتة الفجوات كالتدخبلت كعدـ االتساؽ يف ٣تاؿ اتفاقات  -15 إدارة التعقيد النظامي لنظاـ اتفاقات اإلستثمار الدكلية
 اإلستثمار الدكلية كمضموهنا كإ٬تاد حل للمنازعات  ا١تؤسسية؛

ضماف كجود تفاعل ك٘تاسك مؤثرين مع السياسات العامة األخرل،  -16
 .(النظم التجارية كا١تالية : مثل )، كالنظم (تغَت ا١تناخ كالعمالة : مثل)

: متاح على ا١توقع .  2012، مؤ٘تر األمم ا١تتحدة  للتجارة كالتنمية، األكنكتاد،  األمم ا١تتحدة، نيويورؾ كجنيف، نحو جيل جديد من سياسات اإلستثمارتقرير اإلستثمار العا١تي ، :  ا١تصدر

unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012overview_ar.pdf   (30/12/2017) 
 

                                                           
 .، مرجع سابقنحو جيل جديد من سياسات اإلستثمارتقرير اإلستثمار العا١تي، -  1
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         بالتايل فإنو ٯتكن تلخيص ٖتديات سياسات اإلستثمار يف سياؽ التنمية ا١تستدامة، أك ما يطلق عليها باٞتيل 
اٞتديد لسياسات اإلستثمار، ضمن ٣تموعتُت من التحديات ٖتكم نوع كحجم كمسار اإلستثمار على ا١تستول الوطٍت 

 :  1كالدكيل، تبعا ١تا يلي
 :تتمثل التحديات الرئيسية لسياسات اإلستثمار يفؼعلى الصعيد الوطٍت، أما        

سياسة اإلستثمار بإسًتاتيجية إ٪تائية عامة أك بسياسة للتنمية الصناعية تعمل يف سياؽ اإلقتصاديات  ربط إطار - أ
الوطنية، كضماف اإلتساؽ مع ٣تاالت السياسات األخرل، ٔتا يف ذلك تنمية القطاع ا٠تاص أك تنمية ا١تشاريع بوجو عاـ 

اٞتيل "كتدمج سياسات اإلستثمار يف . كالسياسات الداعمة للتقدـ التكنولوجي، كالتجارة الدكلية، كخلق فرص العمل
بصورة متزايدة أىدافا لتوجيو اإلستثمار إىل اجملاالت الرئيسية للتنمية اإلقتصادية أك الصناعية كلتنمية القدرات " اٞتديد

 ؛(سياسات اإلستثمار كالتنمية يف سياؽ سبلسل القيمة العا١تية)اإلنتاجية كالقدرة التنافسية الدكلية كصيانتها كٖتسينها 
حيث تركز عملية كضع السياسات اإلستثمارية بصورة متزايدة . ضماف أف يدعم اإلستثمار أىداؼ التنمية ا١تستدامة - ب

كألف سلوؾ الشركات، ٔتا يف ذلك ا١تستثمركف الدكليوف، فيما يتعلق بالقضايا . على اٞتوانب النوعية لبلستثمار
اإلجتماعية كالبيئية، يعود جزئيا إىل معايَت ا١تسؤكلية ا١تؤسسية اليت كضعت خارج النطاؽ التنظيمي التقليدم، فإف أحد 

كما أف الًتكيز . جوانب ىذا التحدم يتمثل يف إ٬تاد التوازف الصحيح بُت ا١تبادرات التنظيمية كمبادرات القطاع ا٠تاص
على أىداؼ التنمية ا١تستدامة يعٍت ضمنا أف سياسة اإلستثمار تضع تركيزا متزايدا على الًتكيج ألنواع ٤تددة من 

، أك يف القطاعات ذات األكلوية األكسع نطاقا من "اإلستثمار ا١تنخفض الكربوف"ك" اإلستثمارات ا٠تضراء"اإلستثمار 
 أجل التنمية ا١تستدامة؛

ستمرار أ٫تية كفعالية سياسة اإلستثمار، كبناء مؤسسات أقول لتنفيذ سياسة اإلستثمار كإدارة سياسة إضماف  - ت
 كاإلستجابة ،اإلستثمار ديناميكيا، ال سيما من خبلؿ قياس أثر التنمية ا١تستدامة جراء تطبيق السياسات ا١تصممة

 الذم تضطلع بو اٟتكومات يف توجيو اإلستثمار لدعم التنمية ا٢تاـكمع الدكر . للتغَتات يف بيئة ىذه السياسات
 .ا١تستدامة
 : رئيسية، كىيكبا١تثل، فإف البيئة ا١تتغَتة لسياسة اإلستثمار، على الصعيد الدكيل، تثَت ثبلثة ٖتديات         

 : مناقشة تعزيز البعد التنموم لسياسة اإلستثمار  الدكلية إ٪تا  يشمل جانبُت ىامُت  - أ
بعض البلداف، كالسيما أكلئك الذين يسعوف إىل تنفيذ إسًتاتيجيات التنمية   السياسات يفا كجد كاضعو -

تفاقيات اإلستثمار الدكلية ٯتكن أف تقيد دكف مربر كضع السياسات إالصناعية كتدابَت اإلستثمار ا١توجهة، أف 
 اإل٪تائية الوطنية؛ 

 على ٛتاية - تقريبا–الحظ العديد من صانعي السياسات أف اتفاقيات اإلستثمار الدكلية تركز حصرا  -
 .ا١تستثمرين كال تفعل ما يكفي لتعزيز اإلستثمار من أجل التنمية

                                                           
1
 - United Nations Conffrence On Trade And Development (unctad) , Investment Policy Framework For Sustainable 

Development, United Nations, 2015, P-P: 15 -17. 
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لتزامات إات اإلستثمار الدكلية حاليا أم متفاؽإ ٖتدد إذ ال ضبط التوازف بُت حقوؽ كالتزامات الدكؿ كا١تستثمرين،  - ب
نح ٢تم لتزامات للمستثمرين إكٯتكن للمفاكضُت النظر يف إدراج . من جانب ا١تستثمرين مقابل حقوؽ اٟتماية اليت ٘تي

كباإلضافة إىل ذلك، كبالتوازم مع النقاش على مستول السياسات الوطنية، فإف . باإلمتثاؿ للقوانُت الوطنية للبلد ا١تضيف
مبادرات ا١تسؤكلية ا١تؤسسية كا١تعايَت كا١تبادئ التوجيهية لسلوؾ ا١تستثمرين الدكليُت تشكل بصورة  متزايد ا١تشهد ا١تتعلق 

كٯتكن أف تكوف ىذه ا١تعايَت كسيلة غَت مباشرة إلضافة بعد التنمية ا١تستدامة إىل ا١تشهد الدكيل . بسياسة اإلستثمار
 ؛لسياسات اإلستثمار كإف كانت ىناؾ شواغل فيما بُت البلداف النامية قد تشكل أيضا حواجز أماـ اإلستثمار كالتجارة

بُت سياسات اإلستثمار الدكلية " الًتابط"حل ا١تسائل الناشئة عن التعقيد ا١تتزايد لسياسة اإلستثمار الدكلية، كما أف  - ت
شبو غائب   (مثل تغَت ا١تناخ) سياسات التجارة أك التمويل أك ا١تنافسة أك البيئة : مثل،ك٣تاالت السياسات األخرل

 .بسبب طبيعة ا١تشهد اإلقتصادم كاألطراؼ ذات ا١تصلحة على ا١تستول الدكيل
ٕتدر اإلشارة، أنو البد من التنسيق بُت ٥تتلف السياسات ا١تصممة، كمنهج إستجابتها للقضايا البيئية ا١تختلفة        

ذلك أف القضايا البيئية معقدة كمرتبطة بشكل كثيق، كهبذا فإف السياسات اإلقتصادية اليت تستجيب لنموذج التنمية 
ا١تستدامة، ىي تلك السياسات اليت تستجيب للوظائف البيئية الشاملة،  كآثارىا اإلقتصادية،  كاإلجتماعية على نطاؽ 

 كاسع
 

  الحكم الراشد في اإلقتصاديات الريعية  البيئة المثلى إلدارة السياسات اإلقتصادية  نحو إرساء :المبحث الثالث
  التنمية المستدامة

 نحو تبلور مفهـو الحكم الراشد -1
إف نشوء مفهـو الدكلة القومية أعطى ١توضوع السياسات العامة بعدا إضافيا، ٕتلى ْتيوية  كأ٫تية ىذا اٞتانب         

بإعتباره ىدفا ٟتماية مصاٌف اجملتمع كاألفراد، من خبلؿ الدكر الذم تلعبو الدكلة، كقد إعتربت السياسات العامة أحد 
مظاىر ٧تاح الدكلة أك فشلها يف تأمُت مربرات كجودىا، إنطبلقا من ا١تفاىيم اليت إرتكزت على األفكار اليت أسست 

كقد .  لسياسة الدكلة الرعائية، الدكلة األمم يف إحتضاف مواطنيها كتأمُت ا١تسائل اٟتيوية لبقائهم كضماف كسائل رفاىيتهم
 أيعطيت الدكلة مهمة صياغة السياسات العامة، كتراكح ا٢تامش الذم خيوِّؿ ٢تا فيو ىذا الدكر تبعا للنظاـ السياسي

كالنظاـ الدستورم القائم، إال أف ٚتلة من ا١تتغَتات ا٢تامة  قد طرأت يف القرف العشرين كأحدثت ثورة يف ا١تفاىيم، كمنها 
 مفهـو السياسات العامة يف الدكلة، ذلك أف سيادة النظاـ الرأٝتايل كقضايا العو١تة، أدل إىل تراجع  مفهـو تدخل الدكلة 

                                                           
 اٟتكمانية، إدارة شؤكف الدكلة كاجملتمع، اٟتاكمية، اٟتكم الواسع، اٟتكم ا١تستداـ اٟتوكمة، اٟتكم :  بالنظر إىل عدـ كجود ترٚتة متفق عليها، حيث  توجد ٣تموعة كاسعة من ا١تصطلحات مثل

الصاٌف، اٟتكم اٞتيد، اٟتكم الراشد، كبإعتبار ىذا األخَت مصطلح شامل كشائع االستخداـ فإف الدراسة سوؼ تعتمده دكف إلغاء اإلشارة إىل بعض ىذه ا١تصطلحات يف سياؽ ا١تعاٞتة  
 .للمصطلح (أم البحث  يف حقيقة الكلمات  كاألصل التارٮتي ٢تا  )ا١توضوعية  كاليت  ال تتضمن  ْتثا ابتمولوجي 

  تلتـز الدراسة ضمن حدكدىا ا١توضوعية بدراسة السياسات العامة ا١تصممة من قبل الدكلة ا١تنتخبة، كبالتايل عدـ مناقشة السياسات االقتصادية ا١تتضمنة ضمن الربامج االنتاخابية يف إطار 
 .  التعدد اٟتزيب ك٦تارسة الدٯتقراطية
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كإحتكارىا للسياسات العامة، ْتجة فشلها يف إدارة  الكثَت من القطاعات اإلقتصادية، كالتجارية، كصوال إىل القطاعات 
اإلجتماعية اليت تعترب من مهامها بصرؼ النظر عن فشلها أك ٧تاحها، كبالتايل ظهر مصطلحات جديدة تكاد تكوف 

كيعترب " إدارة شؤكف الدكلة كاجملتمع" مرادفة لطبيعة السياسات العامة ألم نظاـ سياسي، كمن بُت ىذه ا١تصطلحات ٧تد 
ظهور ىذا ا١تصطلح إنعكاس للعديد من ا١تتغَتات الطارئة نتيجة ٞتملة من األسباب كاإلعتبارات، لعل أ٫تها حزمة 
... ا١تؤثرات ا١تتدخلة يف رسم السياسات العامة، كاليت من بينها ٚتاعات الضغط، ا١تؤسسات ا١تالية كالتجارية الدكلية 

ضمن سياؽ عدـ اٟتسم يف جدلية إذا ما كاف مصطلح إدارة الدكلة كاجملتمع ا١تدين قادر على تعويض ا١تفهـو التقليدم 
 فإنو البد من البحث يف مفهـو إدارة شؤكف الدكلة كاجملتمع كصياغة السياسات العامة عموما 1.للسياسات العامة

كالسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية على كجو ا٠تصوص، كماىية اٟتقل الداليل ٢تا يف إطار ٣تموع السمات اليت 
 . تنفرد هبا اإلقتصاديات الريعية اليت تسعى للتحوؿ ٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة

        إستخدـ مصطلح اٟتكم اٞتيد أك اٟتكم الراشد كمرادؼ ١تصطلح اٟتكومة يف اللغة الفرنسية خبلؿ القرف  
الثالث عشر، ليستخدـ فيما بعد يف نطاؽ كاسع كمعرب عن تكاليف التسيَت، كمع تنامي ظاىرة العو١تة كاف ا٢تدؼ منو 

 . ضماف ٪تط جيد يف تسيَت النظاـ السياسي كاإلقتصادم من أجل ٖتقيق ا١تطالب اإلجتماعية
         كٕتاكزا للمشكلة اإلبستيمولوجية ا١تتعلقة بالتكوين ا١تعريف لو عرب التاريخ، كاٞتدلية القائمة حوؿ التعريف الذم 

ٯتكن أف ينطوم ضمنو، باإلضافة إىل عدـ كجود ٪توذج موحد لو نظرا ٠تضوعو جملموعة كاسعة من ا١تتغَتات ا١تتبانية بُت 
اجملتمعات، فإف ىذه الدراسة سوؼ تتبٌت كما أشَت لو سابقا، مصطلح اٟتكم الراشد ٔتعناه الواسع الذم يتضمن مفهـو 

كيندرج اٟتكم . اإلدارة اٞتيدة اليت تشمل ا١توارد كاإلطار ا١تؤسسايت كحكم القانوف، ٔتا ٭تقق مصاٌف كتطلعات اجملتمع
ا١تقاربة السياسة كا١تقاربة اإلقتصادية بل لقد : الراشد أك ما يطلق عليو ٔتصطلح اٟتوكمة، ضمن مقاربتُت أساسيتُت، ك٫تا

تعد ا١تصادر الطاقوية الناضبة أبرز ا١توارد  )ا١توارد اإلقتصادية مشل ا١تقاربة البيئية يف إطار ما يسمى ْتوكمة ا١توارد البيئية ك
اليت  (اليت تكتسي نقاشا كاسعا يف إطار ٪توذج التنمية ا١تستدامة من ناحية التأثَت البيئي كمن ناحية اإلستخداـ ا١تتزايد 

 الذم يشَت إىل (GEG)تعد متغَتا ىاما يف ٪توذج التنمية على ا١تستول العا١تي، حيث ٧تد مفهـو حوكمة البيئة العا١تية 
٣تموع ا١تنظمات كأدكات السياسة العامة كآليات التمويل كالقواعد كاإلجراءات اليت تنظم ٛتاية البيئة العا١تية كحدكد 

، كالذم حدد ا١تبادئ األساسية ١تستقبل حوكمة البيئة 1992 طيرحت الفكرة من خبلؿ مؤ٘تر ستوكهومل (إستخداـ ا١توارد
العا١تية؛ كاليت ايٗتذت كمرجع أساسي ١تواثيق التنمية ا١تستدامة، كعلى رأسها القمة العا١تية للتنمية ا١تستدامة حيث طرح 

‘Brundtland  ‗Notre avenir à tous, 1987مؤلف 
2

كا١تبلحظ أف  العبلقة بُت ىذه ا١تقاربات ىي عبلقة تكاملية ، 
 حيث إتفق ٥تتلف علماء اإلقتصاد . ا٢تدؼ منها ىو بعث البيئية السليمة كالصحية إلرساء التنمية اإلقتصادية ا١تستدامة

 

                                                           
 .13- 11:  ص –، ص 2007لبناف، - ، الطبعة األكىل، دار ا١تنهل اللبناين، بَتكتالسياسات العامة في الدكؿ الناميةخليل  حسُت، -   1

2
- Manuel Flam _ L’économie verte _  Presses Universitaire de France, France, 2010,P : 39. 
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ككاضعي السياسات، كاٞتهات ا١تا٨تة للمساعدات من أجل تعزيز التنمية يف الدكؿ السائرة يف طريق التحوؿ على اف 
 .1اٟتكم الراشد عنصر أساسي للتنمية اإلقتصادية ا١تستدامة

اٟتكم الراشد ٯتثل ٦تارسة  :" (PNUD)        فاٟتكم الراشد أك اٟتوكمة اٞتيدة تبعا للربنامج اإل٪تائي لؤلمم ا١تتحدة 
السلطة اإلقتصادية كالسياسة إلدارة شؤكف الدكلة ضمن كافة ا١تستويات كا١تسؤكليات، من خبلؿ آليات كعمليات 

كمؤسسات ٘تكن األفراد كاٞتماعات من ٖتقيق مصاٟتها، ك٦تارسة حقوقهم القانونية كالوفاء باإللتزامات كتسوية 
حيث يتضمن  ،3"التقاليد كا٢تيئات اليت ٘تارس من خبل٢تا السلطة يف بلد معُت " كيهعرؼ أيضا على أنو .  2"ا٠تبلفات

دكلة ) كمدل شرعيتها  السياسية اليت  يتضمن السلطة السياسي البعد: اٟتكم الراشد ثبلث أبعاد أساسية كمتداخلة كىي
الذم ينصب على كاقع  كاإلجتماعي اإلقتصادم خدماهتا، كالبعد بفعالية اإلدارة كجودة ا١تتعلق ا١تؤسسايت كالبعد (القانوف

. 4 ا١تعتمدة يف ٖتسُت ا١تستول ا١تعيشي لؤلفراد العامة ا١تدين كمدل فعالية القطاع ا٠تاص كالسياسات اجملتمع كحيوية دكر
اٟتكم الراشد يعٍت ٦تارسة السلطة عن طريق تقاليد كمؤسسات رٝتية كغَت رٝتية من " كقد أشار البنك الدكيل إىل أف 

 القطاع إدارة: اٞتيد اٟتكم ١تعايَت احملققة الشركط من عددا دكرم بشكل الدكيل البنك كيقدـ. 5" أجل الصاٌف العاـ
 باإلضافة إىل أ٫تية التأكيد على البناء .الشفافية ا١تعلومات، نشر ،(القانوف حكم )القانوين اإلطار تطوير ا١تسؤكلية العاـ،

ا١تؤسسايت لضماف إستمرارية ك٧تاح خطط التنمية ا١تعتمدة، كشرط مسبق كمهم البد من توفره، ذلك أنو يرىن ٧تاح 
الطريقة اليت تباشر من : "  كاٟتكم الراشد يعٍت .6السياسات اإلقتصادية ا١تصممة يف ٖتقيق ما ىو مسطر ٢تا من أىداؼ

كقد طرحت ا١تنظمات الدكلية ٖتت لواء ىذا "  خبل٢تا السلطة إدارة موارد الدكلة اإلقتصادية كاإلجتماعية هبدؼ التنمية 
كبصفة عامة . 7ا١تصطلح عدة قضايا حساسة كالفساد كالدٯتقراطية كا١تشاركة كحقوؽ اإلنساف كالتعددية السياسية كالعرقية

فإنو ٯتكن اإلستدالؿ على اٟتكم الراشد كمدل تأصلو يف دكلة معينة، من خبلؿ ٣تموعة من ا١تغَتات اليت تعكس 
ٖتمل ا١تسؤكلية كاليت يقًتف هبا عنصر ا١تساءلة، اإلستقرار السياسي، فعالية األجهزة اٟتكومية : ا١تضموف العاـ لو، كىي

 . 8(أم التصدم للفساد اإلقتصادم  )غياب العراقيل اإلدارية، سيادة القانوف، ا١تراقبة كالتحكم يف الرشوة 

                                                           
1
 - Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? Policy 

Research Working Paper 4370, Global Governance Group and Development Research Group Macroeconomics and 

Growth Team, World Bank Institute, P : 02. 
2
-United Nation Development Programme (UNDP), Governance  for  Sustainable  Human  Development, UNDP 

Policy Document, New York, 1997, P : 03. 

 -Danille Resnick and Regina Birner, Dose a Good Governance Contribute to Pro-poor  Growth?, A review of the 

evidence from cross-couuntry studies, discussion paper N°= 30,  International Food Policy Research Institute, 

Washington- United State American , February 2006, P: 8. 
3
  -Ahmed benbiteur, la bonne gouvernance, pour quoi s’inquiéter de la corruption, séminaire  scientifique  

international sur la bonne gouvernance et son rôle dans le développement durable,  association nationale des 

économistes algériens, bibliothèque nationale, Alger, 09-10 décembre 2006. 
4

 - Richard Jolly, Bonne gouvernance et démocratisati :le rôle des organisations internationales  

http://www.unac.org ) 21/11/2017 )      
 . 336: ص ، 2009 األردف،- عماف  كالتوزيع، ا١تيسرة،  للنشر دار الطبعة األكىل، ،أخبلقيات العمل ببلؿ خلف السكارنة،-  5
.  02: ، ص 2007 مام 13، صندكؽ النقد العريب، أبو ظيب، أىمية دكر المؤسسات في النمو االقتصادمجاسم ا١تناعي، -  6
 . 206 – 205:  ص –عبد اللطيف مصيطفى كآخركف، مرجع سابق، ص-   7
الفساد كاٟتكم : ْتوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاكف مع ا١تعهد السويدم باإلسكندرية، ٖتت عنواف ،مفهـو الحكم الصالح حسن كرًن،-  8

 . 96 :  ص2004 لبناف، – الطبعة االكىل، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت  ، الصاٌف يف الببلد العربية
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على الرغم من أ٫تية ما أشارت لو ٪تاذج النمو حوؿ أ٫تية تركز جهود اإلصبلح من خبلؿ السياسات اإلقتصادية        
اليت تنصب على جانيب إدارة العرض كإدار الطلب، إال أنو البد من  إثارة مسألة جذرية مهمة تتعلق ٔتعاٞتة غياب اٟتكم 

الراشد، حيث تزداد أ٫تية اٟتكم الراشد، بعيدا عن جدلية تطبيقو العملي كمعايَت تطبيقة كالنتائج ا١ترجوة من تطبيقو   
 حيث أف اٟتكم الراشد يشكل. كبيئة مثلى لبعث سياسات إقتصادية سليمة، خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية

 كا١تياه كالتعليم األساسية ا٠تدمات تقدًن يف التكامل يشمل ٔتا فعاؿ ٨تو على كتنفيذىا السياسات صياغة عملية عماد
،  يف سياؽ ىذا التحليل يقر البنك الدكيل أف الصعوبات اليت كاجهت الدكؿ، كخاصة 1...كالصحة الصحي كالصرؼ

تلك اليت طبقت السياسات اإلقتصادية ٖتت كصاية ا١تؤسسات ا١تالية كالنقدية الدكلية خبلؿ فًتة الثمانينات كالتسعينات 
ييسند تفسَتىا إىل أخطاء يف ٘تثيل كتنفيذ السياسات كليس السياسات ا١تصممة نفسها، حيث أف تنفيذىا كاف يف بيئة 

غَت سليمة بسبب تفشي ظاىرة الفساد، كاآلليات ا١تؤسسية السيئة، كاألنظمة القانونية الضعيفة، كتراجع الشفافية يف 
 .، أم غياب اٟتكم الراشد2اإلدارة العامة، كالعجز عن تقدًن  ا٠تدمات العامة  بكفاءة كفعالية

  يعترب ٤تورا أساسيا ضمن أجندة good governance        بالتايل فبل ريب أف اٟتكم الراشد أك اٟتوكمة اٞتيدة  
اٟتكم القائم : " ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كىو ما أكده برنامج األمم ا١تتحدة للتنمية، حيث يقر بأف اٟتكم الراشد ىو

على ا١تشاركة كالشفافية كا١تساءلة كدعم سيادة القانوف كيتضمن ىذا النوع من اٟتكم كضع األكلويات السياسية 
كاإلقتصادية كاإلجتماعية، حسب إحتياجات األغلبية ا١تطلقة يف اجملتمع كما يضمن حق التعبَت عن أكثر األفراد فقرا 

، السيما إذا تعلقت ىذه األجندة  بالدكؿ الريعية، إال أف ما ٬تب  3كضعفا عند إٗتاذ القرار حوؿ ٗتصيص موارد التنمية
طرح إشكالية عميقة تتجاكز اٟتكم الراشد احمللي ٔتختلف مستوياتو السياسة، اإلقتصادية  ىو اإلشارة إليو يف ىذا الصد

كاإلجتماعية، كحىت البيئية ضمن نظاـ إقتصادم مفتوح على العامل ا٠تارجي، حيث أف إ٬تابية اآلثار ا١تتوقع ٖتقيقها، عرب 
٣تموع السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تصممة ٖتت لواء اٟتكم الراشد احمللي،  ٯتكن أف ٗتضع ألثر مزاٛتة 
١تتغَتات خارجية سواء كانت متغَتات خارج نظاـ السوؽ، أك صدمات خارجية، ٦تا يكبح من فعاليتها أك تؤدم إىل 
إعادة صياغتها على ٨تو ينحرؼ عن بلوغ األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١ترجوة، كبالتايل البد من اإلنتقاؿ إىل 

مناقشة مدل ٖتقق اٟتكم الراشد العا١تي، كدكر مؤسساتو العا١تية يف ٖتقيق عدالة توزيع ا١تكاسب كٖتمل ا١تسوؤليات يف 
ظل الشراكة العا١تية إلرساء التنمية ا١تستدامة، خاصة يف ظل ضعف القوة التفاكضية للبلداف النامية عموما كالريعية منها 

 .  على كجو ا٠تصوص
        إنطبلقا ٦تا تقدـ فإف اٟتكم الراشد ٯتثل الشرط الكايف للصياغة السليمة كالتنفيذ األمثل للسياسات اإلقتصادية 
ا١تصممة لتحقيق التنمية ا١تستدامة، كخاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية، كقد إعتمدت الباحثة يف ىذه الدراسة 

 على مضموف اٟتكم الراشد تبعا لرؤية ٚتلة من ا١تؤسسات الدكلية،  كالبنك الدكيل، ككذا صندكؽ النقد الدكيل، كمنظمة

                                                           
  تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف عن دكر الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف كحمايتهااألمم ا١تتحدة، -  1

 .  5: ،  ص 2013 ديسمرب 23 من جدكؿ األعماؿ، 3 ك2 الدكرة ا٠تامسة كالعشركف ، البنداف مجلس حقوؽ اإلنساف،
 .02: ، ص2003، مركز ا١تشركعات الدكلية، كاشنطن، الحكم الديمقراطي الصالح المكوف الرئيسي لئلصبلح السياسي كاالقتصادمجوف سوليفاف، -  2
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 التعاكف اإلقتصادم كالتنمية، حيث أف اٟتكم الراشد ٬تسد ٦تارسة للسلطة السياسية إلدارة شؤكف الدكلة، كىو مرادؼ 
للتسيَت اإلقتصادم الفعاؿ كاألمثل، كالطريقة اليت تسَت هبا ا١تواد اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١تتاحة على النحو الذم يقلص 
التكاليف، كيزيد حجم ا١تكاسب احملققة عرب ا١تشاركة الواسعة لؤلطراؼ أصحاب ا١تصلحة، بإعتباره ٬تسد ا١تنهج األمثل 
١تمارسة السلطة السياسية كإدارة شؤكف اجملتمع كموارده على النحو الذم يضمن ٖتقيق الفعالية كالكفاءة يف التخصيص 

 حيث إعتربت منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية أف فلسفة  .كعدالة التوزيع، بإعتباره البيئة ا١تثلى لتحقيق النمو ا١تستداـ
إرساء اٟتكم الراشد تتضمن ٤تاكر أساسية تتعلق بإحداث تنمية مستدامة، ٖتقيق الصاٌف العاـ، إرساء العدالة اإلجتماعية 

إفريقيا " ، كىو ما مل ٮتالفو تقرير البنك الدكيل ٖتت عنواف ...كٖتقيق التنمية البشرية كاٟتفاظ على ا١توارد ا١تتاحة كتنميتها 
، حيث أف البيئة السليمة اليت ٮتلقها اٟتكم الراشد للنمو بإعتباره ٣تموعة من الًتتيبات "من األزمة إىل النمو ا١تستداـ

ا١تؤسسية للدكلة، كعملية لصياغة السياسات كصنع القرارات، كتنفيذىا كالعبلقة بُت اٟتكومة كاألفراد فيها إلرساء التنمية 
شرعية :  كتأكيدا لذلك فإف اٟتكم الراشد من منظور األمم ا١تتحدة يرتكز على ثبلث ٤تاكر أساسية  تتمثل يفا١تستدامة

السلطة السياسية، كفاءة، كفعالية اإلدارة ك٤تور اإلقًتاف بُت اٞتانب اإلقتصادم كاإلجتماعي لتحسُت أثر السياسات 
 .  اإلقتصادية على اٞتانب اإلجتماعي، بل إف ىذه الثنائية إمتدت لتشمل اإلقًتاف باٞتانب البيئي

        إذف فاٟتكم الراشد ٬تسد البيئة ا١تبلئمة لئلستمرارية كاإلستدامة للسياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية  ا١تصممة 
لتحقيق األىداؼ القصَتة، ا١تتوسطة كالبعيدة ا١تدل إلرساء التنمية ا١تستدامة، حيث يعاًف قضية مهمة تتعلق بتعاقب 
اٟتكومات يف إطار الفلسفة الصحيحة للحكم الراشد كتفاعل عناصره كٕتسد أسسو كمبادئو، إذ غالبا ما يتم إعادة 

كما ىو اٟتاؿ يف اإلقتصاديات - طبيعتو- النظر يف السياسات نظرا إلرتباطها ّتملة من ا١تتغَتات ا١تميزة لنظاـ اٟتكم 
 .الريعية

  (بيئة الحكم الراشد  ) المقومات كالعناصر األساسية للحكم الراشد   -2
 ٯتكن اليت فإف ا١تقومات الراشػد، اٟتكػم كمقومات مفهـو ٖتديد الدكيل حوؿ البنك        إنطبلقا من الطرح الذم قدمو

: 1 تتجسد فيما يلي معو، كالتعامل ا١تصطلح فهم خبل٢تا من
 ٦تارستها؛ تػوفَت ضمانات مػع السياسػية، ا١تمارسة ككسائل القانوين اٞتانب من يتكوف: السياسي اإلنفتاح - أ

 الذم القانوين كاإلطار آليػات ا١تشاركة ككػذا كالرجاؿ، النساء بُت اٟتكم يف ا١تشاركة درجة كتعٍت: السياسية ا١تشاركة - ب
 اإلنتخابات؛ يف الشفافية توفر كمدل بو؛ تتميز

 بإعادة اإللتزاـ مع اٞتهػاز القضائي فػي الفساد ك٤تاربة القضاء، كإستقبللية القانوين، اإلطار من يتكوف: القضاء - ت
 التقاضي؛ يف ا١تتبعة األساليب يف النظر

 كالصحافة؛ التعبَت حرية ضمانات توفَت كمدل اإلعبلـ ْترية يتعلق: اإلعبلـ  - ث

                                                           

  Look at : -Ngaire Wods , the Challenge of Good of Good Governance for the IMF and World Bank, Themselves 

World Development, Vol 28, N=°5, U K, 2000, P: 804. 
 .373: ، ص2011، ٣تلة دفاتر السياسة كالقانوف، عدد خاص، أفريل رىانات المشاركة السياسة كتحقيق التنمية: الديمقراطية كالحكم الراشدغريب ٤تمد، -    1
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 التهرب يف كالتحكم مبػادئ الدٯتقراطية كتطبيػق كاٟتيػاد الفسػاد فػي كالػتحكم ا٠تدمػة نوعية ٖتسُت ٗتص: اإلدارة - ج
 إستغبلؿ كحسن التنمية كمعدؿ اإلستهبلؾ يف التحكم توفَت سبل ا١توازية، مع السوؽ كإنتشار تأثَت من كاٟتػد اٞتبائي،

 .الشفافية كفرض علػى ا١تنافسة كاإلعتماد البشرم، ا١تاؿ رأس
 دكلة إرساء سبل تتعلػق بتوفَت الراشد اٟتكم مقومات كالتنمية فقد أقرت بأف اإلقتصادم التعاكف منظمة        أما
 بتوجيو للسماح العسكرية النفقات كٗتفيض علػى الفساد، كالسيطرة ك٤تاربة العاـ، القطاع إدارة تسيَت كٖتسُت القانوف،
 كيستند إرساء ىذه ا١تقومات ا١تتعلقة بتجسيد اٟتكم الراشد توفر آليات التطبيق ا١تيداين اليت .التنمية لصاٌف األمواؿ
: 1تشمل

 أهنا أم شعيب، كذات بعد بالشرعية تتمتع سياسية سلطة كجود أساس على الراشد اٟتكم يقـو: السياسية اآلليات - أ
 فالشرط. كنزيهة شفافة بطريقة كاحمللية ا١تركزية ا٢تيئات إنتخاب كبواسطة الشعبية اإلرادة طريق عن اٟتكم إىل كصلت

 كىو السياسي، اإلستقرار للدكلة يعطي شػأنو أف من السياسية كاٟترية الدٯتقراطي البعد توفَت ضركرة على القائم السياسي
 بالقضايا باإلىتماـ للدكلة يسمح األمر فهذا اجملتمع، يف كالقطاعػات اٟتيوية كاؼ للمشػاريع لتطوير الواجبة الشركط أحد
 أبعادىا؛ بكل ا١تستدامة التنمية كٖتقيق البيئة على كاحملافظة العمومية الصحة كاإلنسػاين، كضماف التنموم البعد ذات
 يف اٟتاكمة كا١تؤسسات ا٢تيئات كأعماؿ تصرفات يف ا١تشركعية شرط توفَت الراشد اٟتكم يتطلب: القانونية اآلليات - ب

 شؤكهنم؛ إدارة يف ا١تواطنُت إشراؾ كأيضا ا١تنتخبػة ا٢تيئات عن صدر الذم للقانوف مطابقتها كضركرة الدكلة،
 ٢تذه العقبلين كاإلستغبلؿ اإلقتصادية ا١توارد يف التحكم الراشد اٟتكم يتطلب: كاإلجتماعية اإلقتصادية اآلليات - ت

 كتوفَت للثركات العادؿ التوزيع طريق عن ذلك كيكوف اإلجتماعية األكسػاط لدل الفقر ك٤تاربة الرفاىية يضمن ٔتا ا١توارد،
 .ا١تواطنُت الكرٯتػة لكافة اٟتياة لضماف الشغل مناصب

 كدكف  ميدانيا ٕتسيده على تعمل كىيئات بنػي كجػود يتطلب يف إطار ىذه اآلليات،         إف تأسيس اٟتكم الراشد
 مشركع الراشد اٟتكم يكوف أف البد لذا فقط، ا١تناسبات يف شػعار يرفع أك نظرم مصطلح ٣ترد ا١تفهـو ىذا يكوف ذلك

 بػل ٯتكػن كمػا اإلدارية، كاإلطارات ا١تنتخبة السياسية كالقيادات الرٝتية الدكلة فيو أجهزة تساىم مكوناتو، بسائر ٣تتمع
 القطاع كمؤسسات ا١تػدين كػاجملتمع اٟتكومية ا١تؤسسات جانب إىل غَت اٟتكومية ا١تؤسسات إشراؾ كمػن الضركرم

حيث تلعب الدكلة دكرا كبَتا كفعاال يف .الراشد اٟتكم كٕتسيد بلورة تساىم يف أف ا١تؤسسات ٣تتمعة ٢تذه كٯتكن ا٠تاص،
النمو اإلقتصادم، ٖتريك ا١تدخرات : اإلقتصاد عرب القطاع العاـ، إذ توكل إليو مهمة ٖتقيق أىداؼ بالغة األ٫تية، مثل

الوطنية، توزيع اإلستثمارات القطاعية، خلق فرص العمل لتوظيف القول العاملة ا١تتنامية، كالتخطيط إلستخدامها، التنويع 
أما ... اإلقتصادم، كٖتقيق أىداؼ عريضة يف التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، كاٟتد من التبعية للنظاـ اإلقتصادم الدكيل
القطاع ا٠تاص، فمن الضركرم أف يلعب دكرا ٤تددا يف عملية التنمية اإلقتصادية، كذلك ضمن اإلسًتاتيجية العامة 

للدكلة، ذلك أف ىذا القطاع ٯتتلك إمكانات إقتصادية كبَتة، ٯتكن أف تسهم يف النهوض اإلقتصادم، من خبلؿ إ٬تاد 
الصيغ ا١تبلئمة للعبلقة بُت القطاع العاـ كالقطاع ا٠تاص، على أف يبقى للقطاع العاـ الدكر اٟتاسم كالقيادم يف عملية 
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 كٕتنيد كما أنو ال ٯتكن إلغاء أحد العناصر األساسية للحكم الراشد كىو اجملتمع ا١تدين القائم على تعبئة. 1التنمية
 الرؤل  ٣تموعة باإلضافة إىل تكوين كالسياسية، كاإلجتماعية اإلقتصادية النشاطات يف ا١تسا٫تة ا١تواطنُت ألجل ٚتاعات
 : ، كٯتكن التفصيل يف مثلث اٟتكم الراشد ا١تشار إليو من خبلؿ ما يلي2كا١تتعددة الديناميكية النظر ككجهات

٘تثل الدكؿ بكل مؤسساهتا أحد األضبلع اإلسًتاتيجية ضمن مثلث اٟتوكمة إىل جانب : القطاع العاـ أك الدكلة: أكال
القطاع ا٠تاص كاجملتمع ا١تدين، ذلك أهنا  الوصية على بعث التوازف بُت األىداؼ اإلقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية 

أما اجملاالت اليت تتدخل فيها الدكلة لتنفيذ أجندة التنمية ا١تسطرة على ضوء ىذه األىداؼ ا١تسطرة كاليت تدعم . كالبيئية
 : 3من خبل٢تا القطاع ا٠تاص يف إطار ما يسمى باٟتوكمة اإلقتصادية إىل جانب التفاعل مع اجملتمع ا١تدين، فتشمل

  بعث بيئة إقتصادية  كلية كجزئية، تتضمن اٟتوافز الكافية لتحقيق كفاءة األنشطة اإلقتصادية؛ - أ
  تصميم السياسات العامة، كالعمل على بعث البيئة ا١تبلئمة لتنفيذىا؛ - ب
تزكيد البنية التحتية ا١تؤسسية كحقوؽ ا١تلكية، األمن، كالنظاـ، كاإلطار القانوين كالتشريعي كالقواعد اليت تشجع  - ت

 اإلستثمارات الفعالة على ا١تدل البعيد؛
 ؛...كشبكة ا١تواصبلت، الطاقة، كٛتاية البيئة:التعليم األساسي، كالعناية الصحية، كالبنية ا١تادية التحتية - ث
  تقوية دكلة القانوف؛   - ج
 ٛتاية البئية كا١توارد الطبيعية؛ - ح
 . اإلستثمار يف القطاعات غَت اٞتاذبة للقطاع ا٠تاص، كاليت تعترب ضركرية لتنفيذ أجندة التنمية ا١تسطرة - خ

إف أ٫تية دكر القطاع ا٠تاص يف إرساء األجندة التنموية ا١تسطرة كٖتقيق أىدافها يستدعي أف يلتـز : القطاع ا٠تاص: ثانيا
ىذا األخَت ٔتسؤكلياتو ٕتاه اجملتمع، ْتث ال يؤثر ا٢تدؼ ا١تشركع لتحقيق الربح على إستخداـ كإستغبلؿ ما ىو متاح من 

كيتبلور دكر القطاع ا٠تاص كيوجو بصورة آلية ٨تو خدمة أىداؼ التنمية يف إطار تفعيل الشراكة بينو كبُت القطاع . 4موارد
العاـ، حيث تعترب الشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص أداة تطويرية كمنهج إدارم ٖتديثي، ككسيلة رئيسية من كسائل 

ٖتقيق اٟتكم  الراشد كالتنمية ا١تستدامة، حيث تعترب  كجزء من التنمية اإلقليمية الشاملة ألم منطقة، كقد أخذ مضموف 
الفعل ا١تبٍت على إدارة أعضاء القطاعُت العاـ كا٠تاص " الشراكة بُت القطاعُت العديد من الطركحات، لعل أ٫تها إعتبارىا 

، ككذلك إعتبارىا موضع تنفيذ األفكار ا١تتعلقة بالتعاكف كالتبادؿ "من احملتمل أف يساىم يف ٖتسُت اإلقتصاد كجودة اٟتياة
 عبلقة مشاركة با١تخاطرة " كالكفاءة كٕتميع ا١توارد، ككضعها بعضها مع بعض من أجل تنفيذ ما ىو مناط هبا، كىي أيضا 
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كبصفة عامة " بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص بناء على طموح مشًتؾ من أجل ٖتقيق ىدؼ مأموؿ  للسياسة العامة للبلد
فالشراكة بُت القطاعية العاـ  كا٠تاص تيعٌت بأكجو التفاعل كالتعاكف العديدة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص، ا١تتعلقة بتوظيف 
إمكانياهتا البشرية، كا١تالية، كاإلدارية، كالتنظيمية، كالتكنولوجية، كا١تعرفية على أساس ا١تشاركة كاإللتزاـ باألىداؼ، كحرية 
اإلختيار كا١تسؤكلية ا١تشًتكة كا١تساءلة، من أجل ٖتقيق األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية اليت هتم العدد األكرب من أفراد 

اجملتمع، ك٢تا تأثَت بعيد ا١تدل على تطلعاهتم حىت يتمكن اجملتمع من مواكبة التطورات ا١تعاصرة بطريقة فعالة كٖتقيق كضع 
كيف إطار معاٞتة الشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص، تبعا ١تا تتضمنو من أبعاد، فإهنا من الناحية . تنافسي أكرب

اإلقتصادية تتعلق بإرساء الكفاءة اإلقتصادية كتعظيم ا١تنافع كالرْتية يف توظيف ٥تتلف موارد اجملتمع،  كالسيما ا١توارد  
أما البعد السياسي فيمثلو ا١تنهج الليربايل التحررم اٞتديد، كالقائم على إ٩تراط اٟتكومة يف .  اإلقتصادية النادرة كالناضبة

كل أكجو اٟتياة اإلجتماعية كاإلقتصادية مع ضركرة ٖتوؿ فكرة اٟتاكمية كآلياهتا لتتبلءـ مع األكضاع اٞتديدة، كتًتاكح 
كالثاين ىو اإلدارة . األكؿ ىو اإلقتصاد ا١تؤسسي اٞتديد القائم على ا١تنافسة كحرية اإلختيار: مرجعية ذلك بُت إٕتاىُت 

 .1اإلحًتافية أك االدارة اٞتديدة كتتفاكت درجة الًتكيز بُت اإلٕتاىُت من بلد آلخر، كمن ٣تتمع آلخر
 من أىم احملاكر ضمن أجندة إرساء التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية          كتعد الشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص

يعترب النموذج ا١تعيارم للشراكة كالذم يعكس رؤية البنك الدكيل يف إقراره بأ٫تية الشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص يف )
ٖتقيق التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية الشاملة، كخاصة على مستول الدكؿ النامية، حيث يتجسد دكر الدكلة يف إٗتاذ 

القرار كرسم السياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية الكلية كتشكيل اإلطارين ا١تؤسسي كالسياسي البلزمُت لتنفيذ ىذه 
حيث ٘تكن من ٖتقيق اإلستقرار اإلقتصادم  (السياسات، كدكر القطاعات ا٠تاصة يف تنفيذ ا١تشاريع كخطط العمليات

عن طريق دكرىا يف ٖتقيق التكامل اإلقتصادم ألدكار القطاعُت العاـ كا٠تاص، كىذا يتطلب ٖتديد ا١تستول الكلي 
إلعادة تطوير اإلقتصاديات احمللية ا١تبلئمة ١تشاريع القطاع ا٠تاص من أجل تعظيم مسا٫تتها اإل٬تابية يف اجملتمع، كىي 

بدكرىا تساعد يف خلق نظاـ أكثر إستدامة تزدىر من خبللو حرية السوؽ كالريادة اليت تعود بالفائدة على اجملتمع ككل 
 : 2كتشكل  اجملاالت اآليت ذكرىا أىدافا كربل للشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص على مستول اإلقتصاد الكلي

 توسيع اإلقتصاد احمللي كإنشاء البٌت التحتية، كتنويع أنشطة اإلقتصاد اإلقليمي؛ كتشجيع ا١تشاريع ا١تستدٯتة؛ كخلق  - أ
 فرص العمل؛

  تعزيز البلمركزية ٔتا يوفر  ا١تركنة اليت تتطلبها ا١تلكية كالتنظيم كا١تشاركة با١تخاطرة؛ - ب
   ا١تسا٫تة يف ٖتقيق إستدامة النمو االقتصام كٗتصيص ا١توارد ا١تتاحة بكفاءة أعلى؛ - ت
 توفَت الدعم البلـز لتطوير اجملتمع احمللي، كتحسُت كضع اإلسكاف كا١تدارس كا١تستشفيات كٖتسُت كضعية التعليم  - ث

 كتأىيل كتدريب الكادر البشرم؛  
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 احملافظة على البيئة، كدعم البناء اإلجتماعي للمجتمع احمللي، من حيث ٖتسُت نوعية اٟتياة كا١تسائل اإلجتماعية  - ج
 ا١ترتبطة هبا

 الراشد، عرب التفاعل  السياسي كاإلجتماعي اٟتكم ٕتسيد يف دكرا ٤توريا كفعاال ا١تدين يلعب اجملتمع: اجملتمع ا١تدين: ثالثا
غيػر  السياسية كاألحزاب الثقايف الطابع ذات كاٞتمعيات ا١تهنية كالنقابات حكومية، غَت مػن مؤسسات يتكوف بإعتباره
 كخلق العاـ توجيػو الرأم يف اجملتمع ىذا يساىم أف ٯتكن حيث كغَتىا، ا٠تَتية كاٞتمعيات الدكلة مؤسسات يف ا١تمثلة
 يف الشباب كإدماج كا١تهشمة، الفئات احملركمة عن كالدفاع اجملتمع من ا٢تشة الطبقات ٛتاية بضركرة اإلجتماعي الوعي

 األجهزة كعمل ألداء مراقبا يكوف أف ا١تدين اجملتمع يستطيع ذلك إىل  باإلضافة.ا١تختلفة ا١تهن كتنظيم التنمية مسارات
 أف ٯتكن كىكذا تدخلها، ٣تاالت كل يف الشفافية مبدأ إعتماد يتطلب كالذم العامة، قيامهػا بالسياسة عند الرٝتية

 . 1كترقيتو اجملتمع تطوير يف تساىم تنموية منظمات إىل ا١تدنية ا١تنظمات تتحوؿ ىذه
 األسس، المبادئ العامة كمؤشرات القياس للحكم الراشد   -3

 اليت تعكس يف ٣تموعها ا١تمارسة  اٞتيدة للحكم  بصورة         يقـو اٟتكم الراشد على ٣تموعة من األسس كا١تبادئ
 : 2عامة، أم تاصل اٟتكم الراشد ضمن البيئة  ا١تستهدفة، كٯتكن إستعراضها  من خبلؿ ما يلي 

إف التأكيد على مبدأ ا١تشاركة تعزز يف السبعينات كالثمانينات يف ضوء خطط التنمية  ا١ترتكزة على برامج : ا١تشاركة : أكال
األرياؼ كوسيلة للحد من الفقر، حيث لوحظ أف ا١تشاركة يف سياسات التنمية تعاًف بشكل أفضل ا١تشاكل ا١تتعلقة 

بالقطاعات احمللية، كقد ترسخت ا١تشاركة الشعبية كأحد مبلمح اإلقتصاديات اٟتديثة، حيث أف ا١تشاركة الشعبية ٦تثلة يف 
٥تتلف منظمات اجملتمع ا١تدين كأمر سياسي يف إٗتاذ القرارات البلزمة لتحقيق التنمية ا١تستدامة كبصفة خاصة اإلستخداـ 

 : 4 ثبلث تعاريف للمشاركة، حيث1989عاـ ' Denis Goulet'  كحدد. 3الرشيد ١تصادر الثركة الطبيعية
 ا١تشاركة  ٔتعٌت  إعادة ىيكلة الوظائف، حىت يصبح األفراد أكثر مسؤكلية عن رفاىيتهم؛ - أ

  ا١تشاركة  لتفعيل دكر األفراد يف إرساء التنمية ا١تنشودة؛ - ب
أما التعريف العلمي للمشاركة الذم كضعتو االمم ا١تتحدة  يشَت إىل اٞتهود ا١تنظمة لغرض زيادة سيطرة  اجملموعات  - ت

 .على ا١توارد كا١تؤسسات
       كتشمل ا١تشاركة ٚتيع اآلليات اليت ٗتوؿ للمواطنُت أف يكونوا طرفا فاعبل يف عملية إدارة اٟتكم، كتقـو ا١تشاركة 

 بعبارة مبسطة على ٣تموعة األنشطة اليت يسعى من خبل٢تا ا١تواطنوف إىل التأثَت يف أعماؿ اٟتكومة، إما التأثَت مباشرة يف 

                                                           
 . 57: ، ص 2004 لبناف، نوفمرب –، بَتكت 309، ٣تلة ا١تستقبل العريب، عدد الفساد كالحكم الصالح في البلداف العربيةحسن كرًن،  -  1
 منظمة الشفافية الدكلية،  صندكؽ النقد الدكيل،  :  ٯتكن االطبلع على  أسس كمبادئ اٟتكم الراشد كمن كجهة نظر ٥تتلفة تبعا ١تا تتبناه  منظمات دكلية  ذات الصلة هبذا ا١تفهـو ، مثل

 ...(OCDE)  االقتصادية كالتنمية التعاكف البنك الدكيل، منظمة
2
 - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific , What is Good Governance? ,P-P: 2-3. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf  ( 15/11/2017). 

 . 102:  ، ص 2002 العربية، اإلنسانية،  تقرير التنمية اإل٪تائي ا١تتحدة األممبرنامج - 
 . 242: حاـ عز الدين، مرجع سابق ، ص-  3
 . 33 – 32: ص- بربرة  أ٧تهاـ، مرجع سابق،  ص-  4

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf


 
 

 
331 

صياغة السياسة العامة، خاصة السياسة اإلقتصادية كتطبيقها، كإما غَت مباشرة بالتأثَت يف إختيار ا١تسؤكلُت الرٝتيُت 
كيشارؾ ا١تواطنوف يف إدارة اٟتكم عن طريق اإلقًتاع كاإلنضماـ إىل منظمات اجملتمع ا١تدين اليت ٘تارس الضغط على 

اٟتكومة، كعرب لعب دكر أكرب يف إدارة قطاع ا٠تدمات العامة، أك عرب ا١تشاركة يف النقاشات العامة اليت تتناكؿ إدارة 
فمهفـو ا١تشاركة قضية أسياسية يف ٖتقيق سياسات التنمية اليت تستمر على ا١تدل الطويل، فبالنظر إىل ٤تتول . 1اٟتكم

عنصر ا١تشاركة لتجسيد مفهـو اإلنطبلؽ من - السياسة، فإف ا١تدخبلت احمللية ال غٌت عنها يف تصميم السياسة
إال أف الباحثُت مل ٭تيطوا ٔتضموف ا١تشاركة، ك٥تتلف مستوياهتا يف سياؽ -  اإلمكانيات ا١تتاحة لتحقيق طموحات األفراد

إذا كاف رفع مستول ا١تشاركة ىدفا أساسيا "   Jacob 1994'  جاكوب'تنفيذ سياسات التنمية، فمثبل  ىناؾ ما أشار لو 
...."  إلستدامة التنمية، فإنو ينبغي كضع ٣تموعة من ا١تعايَت العامة لتوجيو كتطوير تقنيات ١تقارنة مستويات ا١تشاركة

كسيشكل التعريف العملي أك اإلجرائي للمشاركة يف إطار التنمية ا١تستدامة خطوة ىامة ٨تو الوفاء ٔتختلف متطلبات 
التنمية، ذلك أنو من الناحية العملية ٕتسد ا١تشاركة عنصرا أساسيا يف إعادة تنظيم الدكلة كاجملتمع فيما يتعلق بإرساء 

الدٯتقراطية كاٟتكم السليم، السيما كأف ىناؾ توافق دكيل متزايد حوؿ أف اٟتكم السليم أك اٞتيد أك ما يعرؼ باٟتكم 
الراشد ضركرم لتحقيق التنمية ا١تستدامة، بالتايل فإف التحدم  الذم البد من كسبو ىو إنشاء نظاـ حكم يعزز ا١تشاركة 

يف صياغة كتنفيذ سياسات التنمية، عرب تعزيز األشكاؿ الدٯتقراطية للحكم كاليت تعطي األكلوية للمشاركة النشطة كالفعالة 
ٯتكن مبلمسة ىذا التحوؿ يف ا١تعاٞتة من خبلؿ التحوؿ  )ٞتميع أصحاب ا١تصلحة يف تصميم كتنفيذ أجندة التنمية 

 انظر عنصر – اليت شارؾ يف تصميمها اجملتمع ا١تدين 2030الدكيل كأىداؼ األلفية اإل٪تائية إىل أىداؼ التنمية ا١تستدامة 
كقد شددت مؤسسات التنمية ا١تستدامة كاألطراؼ الداعمة ٢تا على أف -  أىداؼ التنمية ا١تستدامة من ىذه األطركحة 

ا٢تدؼ من مبادرات اٟتكم اٞتيد ىو تنمية القدرات البلزمة لتحقيق التنمية اليت تعطي األكلوية للفقراء، حيث  يذىب 
 ضمن كتاباهتم حوؿ ا١تشاركة إىل أنو يتعُت على ككاالت التنمية الدكلية أف ) Israel 1991) ك (Drabek 1987)كل من 

 ذلك الريفية التنمية يف الفقراء مشاركة أ٫تية  على(Nindi 1993) تبذؿ ا١تزيد من اٞتهود لتمكُت السكاف الفقراء، كتشدد 
 الرئيسية األىداؼ ىي اجملتمعية كالتنمية كالتضامن الوظائف، كإثراء األرباح، كزيادة الكفاءة، كزيادة التكاليف، ٗتفيض أف

 .2 األفراد، كتعزيز دكر ا١ترأة كدعم البيئة كهتيئة الفرص البلزمة للعمل كٖتسُت سبل العيش ١تشاركة
 اإلنساف ٟتقوؽ كاملة كٛتاية كنزيو يتم يف إطار تطبيق القانوف دكف ٖتيز، عادؿ قانوين إطار  يتطلب:القانوف حكم: ثانيا

 العمومية؛ القوة إستعماؿ يف( اإلعتداؿ )كا١تركنة كنزيو، مستقل قضاء حقوؽ األقليات، كيتطلب أيضا كجود خاصة
 تتيح الشفافية إمكانية اٟتصوؿ على ا١تعلومات الصحيحة من أجل إٗتاذ قرارات إستثمارية كاقعية :الشفافية: ثالثا

 ، كتصميم سياسات ٖتاكي الواقع كٯتكن من خبل٢تا ٖتقيق األىداؼ3كسليمة، ككضع خطة قائمة على أسس سليمة

                                                           
 دار الساقي  تعزيز  التضمينية كالمساءلة، تقرير عن التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا: إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرؽ  األكسط كشماؿ إفريقيا البنك الدكيل، -  1

 . 24 - 23: ص- ، ص2004 لبناف ، –بَتكت 
2
 -  Gedeon M. Mudacumura, Desta Mebratu, M. Shamsul Haque , Sustainable Development Policy and 

Administration, CRC Press (Taylor & Francis) , New York -United States of America  , 2006, P –P : 424 -425. 
3
  -Dimitris N. Chorafas, The Management of Equity Investments Capital markets, equity research, investment 

decisions and risk management with case studies,  First published, Elsevier Butterworth-Heinemann, Great Britain   

,2005, P : 181. 
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 بطريقة ا١تعلومات إىل الوصوؿ ضماف سهولة مع كمعلومة، شفافة بطريقة يتم كتنفيذىا ا١تتخذة  ا١تسطرة، أم أف القرارات
 باإلضافة إىل كتنفيذه، بتصميم القرار ا١تعنيُت كأف تكوف متاحة كيف متناكؿ (التدفق اٟتر للمعلومات )ك٣تانية  مباشرة
 مع (اجملتمع يف الفئات ٚتيع متناكؿ يف )الفهم كسهلة كاضحة بطريقة اإلعبلـ كسائل يف الكافية نشر ا١تعلومات ضماف

ذك داللة قوية ٔتوضوع  ىذه الدراسة   'Kopits and Craing' إمكانية الرقابة عليها، كيعترب التعريف الذم جاء يف دراسة
اإلنفتاح على اٞتهور، يف كا يتعلق هبيكل ككظائف القطاع العاـ، كنويا السياسات ا١تالية العامة : " حيث عرفت على أهنا

كحسابات القطاع العاـ، ٔتا يعزز ا١تساءلة كإرساء ا١تصداقية كالثقة، كحشد تأييد أقول للسياسات اإلقتصادية السليمة من 
قبل جهور ذك دراية ٔتجريات األمور، مع اإلشارة إىل أف غياب الشفافية يؤدم إىل زعزعة اإلستقرار كعدـ الكفاءة 

 معلومات على يقـو نقاش كاٞتمهور إجراء السياسات صناع من لكل العامة ا١تالية شفافية حيث تتيح. 1"كغياب العدالة
 تعزيز طريق  كعن.تنفيذىا بشأف للمساءلة قواعد إرساء على كتساعد كنتائجها، ا١تالية العامة سياسة تصميم حوؿ أفضل
 أسواؽ رأس إىل للوصوؿ أفضل فرص تتيح أف ٯتكن العامة ا١تالية فإف شفافية كخياراهتا، الكلية اإلقتصادية السياسات فهم
كسلسة  مبكرة إجراءات إىل يقود ٦تا العامة، ا١تالية آفاؽ اليت تكتنف ا١تخاطر إبراز يف أيضا كتساىم. كالدكلية احمللية ا١تاؿ
  كيوفر.حدهتا كٗتفيف األزمات كقوع تواتر من اٟتد ا١تتغَتة، كمن مث اإلقتصادية األكضاع ١تواجهة السياسات مستول على

: كىي ٣تاالت، ثبلث يف القرار كصنع العامة للمالية السليمة مطلوبة لئلدارة معلومات العامة ا١تالية لشفافية اٞتديد ا١تيثاؽ
 الشفافية   حيث تساعد2.كإدارهتا العامة ا١تالية ٥تاطر العامة، كٖتليل كا١تالية با١تيزانية كالتنبؤ العامة، ا١تالية تقارير إعداد
 اإلستبدادية من اٟتد يف بشكل فعاؿ تؤثر اإلدارة يف ا١تعلومات فحرية الفساد، من كٛتايتو العاـ ا١تاؿ على اٟتفاظ على
 الفساد تكاليف مع مقارنة ٤تدكد الشفافية زيادة  تكاليف أف إىل باإلضافة الفساد، على ا١تبنية ا١تعامبلت تتطلبها اليت

 .الغموض عن النإتة
حكومية ... إقتصادية، سياسية إجتماعية )ا١تؤسسات، حيث أف اٟتكم الراشد يقـو على مؤسسات : اإلستجابة: رابعا

 زمن  يف(العاـ أك كل األطراؼ أصحاب ا١تصلحة  أم الصاٌف )هبا ا١تعنيُت ٚتيع ٠تدمة موجهة كالعمليات (كغَت حكومية
 ٤تدد كمقبوؿ؛

 النظػر ك٣تتمع معُت، كيتطلب  كألف ىناؾ العديد من اٞتهات الفاعلة كالعديد من كجهات: اإلسًتاتيجية الرؤية:خامسا
 اجملتمع صاٌف يف ىو ما حوؿ كاسع توافق إىل التوصل اجملتمع، من أجل يف ا١تختلفة ا١تصاٌف بُت الوساطة الرشيد اٟتكم

 البشرية للتنمية مطلوب ىو ما بشأف األجل كطويل عريضا، منظورا أيضا يتطلب كىو. ذلك ٖتقيق ٯتكن ككيف بأكملو،
 كاإلجتماعية كالثقافية التارٮتية السياقات فهم عن إال ذلك ينتج أف ٯتكن كال. التنمية ىذه أىداؼ ٖتقيق ككيفية ا١تستدامة

 معُت؛ ٣تتمع أك جملتمع
 مصلحة ٢تم بأف يشعركف أعضائو ٚتيع باف التأكد على الرفاه، يتوقف  ٖتقيق ٣تتمع:كاإلنصاؼ الشمولية :سادسا

 .كا١تساكاة العدالة قاعدة على ا١تعيشية ظركفهم ٖتسُت يف من ا١تسا٫تة ضعفا األكثر الفئات ٘تكُت يتطلب مشًتكة، كىذا

                                                           
1
 -Gerge Kopits and Jon Craig, Transparency in Government, , Operational Paper, N°= 158, International Monetary 

Fund, Washington,DC, 1998. 
 .38: صندكؽ  النقد الدكيل،  الٌنمو القابل لئلستمرار، مرجع سابق، ص -  2
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 إحتياجات تلبية إىل تسعى اليت العمليات كا١تؤسسات ككفاءة بفعالية ييعٌتى  الراشد اٟتكم: كالكفاءة الفعالية: سابعا
 دكف الطبيعية، للموارد كا١تستداـ األمثل اإلستغبلؿ من خبلؿ ا١تتاحة، ا١توارد من القصول اإلستفادة كضماف اجملتمع،
 بالبيئة؛ اإلضرار

 ا١تتخذة كاإلجراءات القرارات ا١تسؤكلية على تتضمن يف سياقها الراشد، اٟتكم يف أساسي مطلب ىي: ا١تساءلة:ثامنا
. القانوف كحكم الشفافية قاعدة خبلؿ من إال ٕتسيدىا ٯتكن ال كا١تساءلة

 : أما مؤشرات اٟتكم الراشد فيمكن مناقشتها من خبلؿ ما يلي 
       على الرغم من اإلٚتاع على صعوبة قياس اٟتكم الراشد، كاإلقرار بصعوبة عكس مضمنونو من خبلؿ مؤشرات 

قابلة للقياس بسبب مشاكل فنية كتقنية مرتبطة ٔتكوناتو أساسا كطبيعة النظاـ  القائم  يف ظل حركة العو١تة كاإلنفتاح اليت 
أدت إىل تداخل ٣تاالت إدارة القضايا، كا١تشاكل ا١تطركحة بُت ا١تستول احمللي كالدكيل،  إال أف ىناؾ مسا٫تات ىامة يف 

 . ىذا الشأف
 ٕتريبية مقاييس بضعة يف كا١تتشابك ا١تعقد اٟتكم إدارة مفهـو حصر            أشار البنك الدكيل إىل أنو من الصعب

 كفعالية الفساد ك٤تاربة القانوف حكم بُت تًتاكح اليت األساسية، اٞتيد اٟتكم أبعاد لتحديد ا١تبذكلة اٞتهود على الرغم من
 رؤيا كآراء على تعتمد ا١تقاييس ىذه من العديد أف إال كالدٯتقراطية، التعبَت على ا١تواطنُت قدرة إىل العاـ، كصوال القطاع

 دكف ٭توؿ ٦تا البلداف من يف كثَت اٟتكم نوعية حوؿ كالبيانات ا١تعلومات ندرة إىل إضافة ا١توضوعية، يفقدىا ٦تا ا١تقيمُت
كالعراقيل، إال أنو  يقدـ  ٣تموعة من ا١تؤشرات، ٯتكن إعتبارىا مرجعية  الصعوبات ىذه كبرغم. ٕترييب بشكل اٟتكم قياس

 : 1للقياس النوعي للحكم الراشد، حيث
 ترتفع عديدة اٟتكم يف بلداف نوعية إف: الفردم الدخل مستويات على ا١تنعكس الوطٍت الدخل مستويات مؤشر - أ

من ا١تهم إدارؾ أف ا١تداخيل ا١ترتفعة ال تقود بالضركرة إىل حكم أفضل، كما أف ضعف ا١تداخيل ليس - الدخل،  بإرتفاع
 حوؿ أ٧تزت اليت الدراسات كل يف قاعدة يتخللها اإلستثناء، تتجلى كىي - شرطا كافيا إلنتشار الفساد كرداءة اٟتكم

  الدخل؛ يف التباين اإلعتبار بعُت تأخذ اٟتكم، كاليت إدارة 
 ا١تلكية  ٛتاية حقوؽ القانوف، حكم البَتكقراطية ككفاءهتا، فعالية يقيس: العاـ القطاع يف اإلدارة نوعية مؤشر - ب

 الداخلية؛ ا١تساءلة كآليات التنظيمات نوعية الفساد، مستول
 شفافية العامة، إحًتاـ اٟتريات ا١تشاركة، كمستول السياسية ا١تؤسسات انفتاح مدل يقيس: العامة ا١تساءلة  مؤشر - ت

  .الصحافة كحرية اٟتكومة
 السياسات يف رسم تساىم اٟتكم فإدارة اإلقتصادم، األداء نوعية عن ا١تؤشر ىذا يعرب: األعماؿ مناخ مؤشر - ث

 كما عدمو، من اإلنتاج كمستول لئلستثمار كجاذب سليم أعماؿ مناخ كجود بدكرىا ٖتدد السياسات كىذه كتطبيقها،
 مناخ)بػ عليو يصطلح ما تشكل ٣تتمعة كىذه العوامل عليها ا١تفركضة كالقيود كالكلفة اٟتوافز مع تتفاعل التجارة أف

                                                           
 مرجع سابق تعزيز  التضمينية كالمساءلة، تقرير عن التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا: إدارة  حكم أفضل ألجل التنمية في الشرؽ  األكسط كشماؿ إفريقياالبنك الدكيل، -  1
  .44 - 31:  ص- ص
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 توفَت كبالتايل السياسات، ٢تذه جيد كتطبيق جيدة سياسات من اٟتكومات رسم كا١تطلوب( اإلستثمار مناخ أك األعماؿ
 النمو؛ على إ٬تابيا كينعكس القائمة اإلستثمارات كفعالية نوعية على إ٬تابيا لؤلعماؿ يؤثر جيد إدارم مناخ

 كالتمكُت كدرجة التضمينية كمستول العامة، ا٠تدمات كنوعية مستول يقيس: العامة كالسلع ا٠تدمات نوعية مؤشر - ج
 كالسكن كالصحة، التعليم، تشمل خدمات الفرص، كتكافؤ كاإلنصاؼ كالعدؿ ا١تساكاة من أساس على ا٠تدمات ٢تذه

 التفاعل على تعتمد العامة ا٠تدمات كنوعية إف كمية ؛...اٞتسور كبناء الطرقات كتعبيد كشق العمومية، كاألشغاؿ
 كا١تساءلة الرقابة كمستول درجة كعلى كزبائن، ا٠تدمات ىذه من كا١تواطنُت ا١تستفيدين السياسات صانعي بُت اإل٬تايب

 . العامة ا١تمتلكات إدارة يف كاألمانة النزاىة كدرجة كمستول( التنافسية )للجزاء ا١تنتجة كالشفافية
 كسوؽ مستول التشغيل يقيس: البشرية كالتنمية اإلجتماعي اإلستقرار ا١تستقر، اإلقتصادم النمو مستول مؤشر - ح

 كاإلجتماعية اإلقتصادية السياسات كنوعية ا١تستدامة اإلنسانية التنمية مستويات اإلجتماعي، النمو كالًتقي درجة العمل،
.  اإلستجابة كدرجة ا١تناسبة

 مت معاٞتة قياس اٟتكم الراش  إنطبلقا من اٟترية كالعناصر األساسية للرفاه 2002         يف تقرير التنمية االإسانية لسنة 
 إىل طريقة لبناء  مؤشرات ٕتميعية للحكم الراشد 1999كآخركف ' كاكفماف ' ففي ٣تموعة من األكراؽ ا١تنشورة  يشَت 

 ككالة متخصصة تراقب جوانب متنوعة من مؤسسات اٟتكم 13إستنادا إىل ٣تموعة كاسعة من البيانات مت ٚتعها من 
بلد، كبوصف اٟتكم الراشد على أنو التقاليد كا١تؤسسات اليت ٘تارس بواسطتها السلطة يف بلد   173 ك155كتغطي ما بُت 

 : 1معُت  فإف أىم جوانب اٟتكم الراشد ٖتدد ضمن
 : كتضمعملية اٟتكم فئتُت ك٫تا: العملية اليت يتم بواسطتها اختيار اٟتكومات، كمراقبة استبدا٢تا - أ

جوانب عدة من العملية السياسية كاٟتريات   عددا من ا١تؤشرات تقيستشمل: ة كا١تساءؿ(الصوت  ) التمثيل -
ف ىذه الفئة تقيس مدل قدرة ا١تواطنُت على ا١تشاركة يف إا١تدنية كاٟتقوؽ السياسية كحرية اإلعبلـ، كمن مث ؼ

 ؛ختيار اٟتكومات كمراقبة أداء السلطة كمساءلتهاإ
 تقويض بإمكانية الشعور مدل تقيس عدة مؤشرات بُت الفئة ىذه ٕتمع: السياسي كالعنف الئلستقرار -

 .دستورية كعنفية غَت بطريقة اٟتكومات كإسقاط اإلستقرار
 : كتضم فئتُت، ٫تا:  قدرة اٟتكومة على صياغة السياسات السليمة، كتنفيذىا بفعالية - ب

 ككفاءة البَتكقراطية كنوعية العامة، ا٠تدمة تقيس نوعية مؤشرات اٟتكومة فعالية فئة ٕتمع: اٟتكومة فعالية -
 عن الضغوط السياسية، كمصداقية اٟتكومة  يف إلتزامها بالسياسات؛ ا١تدنية اإلدارة كإستقبلؿ ا١تدنيُت، ا١توظفُت

الضبط متغَتات تقيس مقدر التشوىات ا١تفركضة من جانب اٟتكومة على  عبء فئة تشمل: الضبط عبء -
 .ىيئات سياسة متعددة

 

                                                           
 .  106: ، مرجع سابق، ص2002برنامج األمم ا١تتحدة، تقرير التنية اإلسانية العربية، -  1

- Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators Methodology and 

Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank Development, Research Group 

Macroeconomics and Growth Team, September 2010, P:04. 
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 : كتضم: إحًتاـ ا١تواطنُت كالدكلة للمؤسسات اليت ٖتكم التفاعل اإلقتصادم، كاإلجتماعي - ت
 صاغها اليت القواعد يف ا١تواطنُت بالثقة شعور مدل تقيس مؤشرات القانوف حكم فئة تضم: القانوف حكم -

 توقع كإمكانية القضاء، ككفاءة اٞترٯتة مدل شيوع: مؤشرات على باإلعتماد القواعد، هبذه إلتزامهم كمدل اجملتمع،
  كالتعهدات؛ بالعقود الوفاء كمقدار كأحكامو إجراءاتو

 من العامة السلطة ٦تارسة ٔتعٌت يبلحظو الناس أك يشعركف بو من فساد، ما تقيس:  ا١تشركع غَت الكسب فئة -
ا٠تاص، كيف ىذا السياؽ فإف مؤسسة الشفافية الدكلية تشَت إىل أساسيات إستئصاؿ الفساد، كاليت  الكسب أجل

  : 1تتمثل يف
 رقابة كإشراؼ قوم من الرب١تاف؛ 
 قضاء قوم كمستقل؛ 
 قانوف نافذ ٯتنع تعارض ا١تصاٌف كٯتنع إستخداـ ا١تؤسسات لتحقيق منافع خاصة؛ 
 تطبيق صاـر كفاعل للقانوف على اٞتميع دكف ٘تييز كٖتيز؛ 
 تضمُت اجراءات مكافحة الفساد يف صنع القرارات العامة؛ 
 توسيع نطاؽ مساءلة اٞتهات العامة، اماـ الشعب؛ 
 شفافية ا١تيزانية العامة؛  
 الغعبلـ ا١تستقل؛ 
 ٣تتمع مدين حيوم، شفافية اٟتصوؿ على ا١تعلومات . 

 
 اإلطار العاـ إلرتباط الحكم الراشد بإدارة السياسات اإلقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة  -4

        إف إرتباط اٟتكم الراشد بإرساء التنمية ا١تستدامة يتجسد ضمن ٣تاؿ عقم الفكر اإلقتصادم عن تفسَت عدـ 
اإلقًتاف يف كثَت من ٟتاالت بُت ٖتسن مستول ا١تعيشة كالعدالة اإلجتماعية لؤلفراد كالنمو اإلقتصادم احملقق على الرغم 
من اٞتهود ا١تتواصلة يف إستجابة النمو اإلقتصادم لسمة اإلستدامة، أما على مستول اإلقتصاديات الريعية فإف عبلقة 

مع ضعف معدالت النمو اإلقتصادم كما يرافق -   مورد إسًتاتيجي–اإلرتباؾ تأخذ بعدا آخر كىو إقًتاف كفرة ا١توراد 
 .ذلك من مظاىر للفقر كعدـ ا١تساكة كلعنة الفساد

        كقد إشتملت صياغة أىداؼ األلفية اإل٪تائية على أ٫تية توفر اٟتكم الراشد لبلوغ األىداؼ ا١تسطرة، حيث 
 حياة ٖتديد يف أساسية بإعتبارىا ... الدٯتقراطي كاٟتكم القانوف كسيادة اإلنساف ٟتقوؽ األساسية القيم" إعتربت أف 

  أما أىداؼ .2"  ...للجميع البشرم التقدـ فوائد توسيع أجل من ا١تبذكلة للجهود ٘تكيٍت ككإطار البشر، ٞتميع كرٯتة

                                                           
 . 2014السيد فيصل عبد اهلل الزنكوم، تقرير مدركات الفساد، -   1

https://www.mof.gov.kw/MOFDesicions/MOFPublish/PDF/std_Economi_2014_11.pdf (25/11/2017). 
2
 - Accelerating Achievement of the MDGs by Ways and Means of Economic and Social Rights, UNDP, 2012. 

https://www.mof.gov.kw/MOFDesicions/MOFPublish/PDF/std_Economi_2014_11.pdf
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 فقد خضعت يف تصميمها ١تراعاة مقومات اٟتكم الراشد السيما الًتكيز على 2015 التنمية ا١تستدامة ١تا بعد سنة 
 اينظر أىداؼ التنمية ا١تستدامة يف الفصل الثاين من –ا١تشاركة لكل األطراؼ أصحاب ا١تصلحة يف تصميمها كتنفيذىا 

كبالنظر إىل أ٫تية اٟتكم الراشد إلسراء التنمية ا١تستدامة، فإف التحوؿ كتوسيع األىداؼ ا١ترتبطة هبذا النموذج  -  الدراسة
 : سيتطلب هنجا جديدا يف ٣تموعة  من ٣تاالت اٟتكم، لعل أ٫تها

ذلك أف جوىر التنمية ا١تستدامة قائم على تلبية إحتياجات اٟتاضر دكف ا١تساس :  التخطيط على ا١تدل الطويل - أ
بقدرة األجياؿ ا١تستقبلية على تلبية إحتياجاهتا، كبالتايل فإنو من الضركرم إنشاء مؤسسات قادرة على  تعزيز اإلنصاؼ 

 عادة ما –بُت األجياؿ، ذلك أف معظم ا١تؤسسات القائمة كالسيما يف اإلقتصاديات الريعية  تتبٌت هنج قصَت األجل 
تكوف سياسات ترقيعية الهتدؼ إىل اإلصبلح بقدر ما هتدؼ إىل هتدئة األكضاع كٖتقيق إستقرار غَت مستداـ بسبب 

 كىو ما ٬تعل التقدـ إزاء إرساء التنمية ا١تستدامة ذك حوافز ضعيفة؛- طبيعة  اإلقتصاد السياسي لئلقتصاديات الريعية
يركز ىذا العنصر على عدـ التعارض يف أىداؼ السياسات ا١تصممة بُت : دمج األبعاد ا١تختلفة للتنمية ا١تستدامة - ب

تلك اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية، أم ضماف التوازف بُت إحتياجات ٛتاية البيئة كالتنمية كرفاه البشر، كىو ٯتثل 
 التحدم القائم أماـ  ا١تؤسسات كعمليات التصميم للسياسات كالتخطيط يف ٥تتلف البلداف؛

إف النهج ا٢ترمي الذم تعتمده اٟتكومات غَت مناسب للتحديات ا١تعقدة اليت تواجهها التنمية : اإلبتكار كالتعاكف - ت
ا١تستدامة، فعلى سبيل ا١تثاؿ التطور ا٢تائل نسبيا يف إستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات كاإلتصاؿ يف البلداف النامية عموما 

كالريعية خصوصا يتيح اجملاؿ ألشكاؿ جديدة من مشاركة ا١تواطنُت كالدكلة كالقطاع ا٠تاص،  كأشكاؿ جديدة من الرصد 
كالتقييم، كىو ما يفرض أعباء كبَتة  على قدرة القطاع العاـ على اإلبتكار كالتعاكف مع األطراؼ أصحاب ا١تصلحة   

 .1كىو ما تفتقر إليو اٟتكومات ا١تشار إليها
مدير ' الندركنا سوس'         فاٟتكم الراشد ٬تسد البيئة السليمة إلرساء التنمية ا١تستدامة، كقد أشار يف ىذا الصدد 

التنمية كإعادة البناء لن تعمل بصورة جيدة دكف حكم صاٌف :" الوكالة األمريكية للتنمية الدكلية يف كاشنطن إىل أف
حيث أف اإلدارة الفعالة اليت تتوقع كتستجيب إلحتياجات ا١تواطنُت، كتطور التحديات اإل٪تائية ضركرة ملحة " كرشيد

لتحقيق التنمية ا١تستدامة، فاإلدارة الفعالة ٘تكن من ٚتع اإليرادات بنزاىة كأمانة كٗتصيص األمواؿ العامة كإستثمارىا 
ْتكمة كإدارة السلع العامة ك٥تتلف ا١توارد الطبيعية ا١تتاحة ٔتا فيها األراضي لصاٌف اٞتميع، أم دفع التنمية إىل خلق ما 

 .  يعرؼ باٟتلقة الفاضلة، ككمثاؿ على ذلك ما  ٭تدث يف سنغافورة
 التنمية لدفع البلزمة السياسات صنع على ا١تتكاملة القدرة إلرساء أساسي          كما أف اٟتكم الراشد شرط

 السياسات كضع تتطلب اليـو البلداف تواجهها اليت كا١تتشابكة ا١تعقدة للتحديات ا١تستدامة التنمية ا١تستدامة، فإستجابة
 يتم متنافسة كأىداؼ ال كاإلستدامة، كاإلنصاؼ اإلجتماعية، كالتنمية الفقر، من كاٟتد اإلقتصادم، النمو إىل تنظر اليت

 اإلٕتاه نفس يف تتحرؾ اليت السياسات من كاسعة ٣تموعة مًتابطة، كلتحقيق كأىداؼ بل البعض، بعضها ضد تداك٢تا

                                                           
1
  - PNUD, Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development 

Framework, Discussion Paper, March 2014,  P – P: 9- 10. http://www.undp.org  (11/12/2017). 
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 أف ٯتكن البيئي التدىور من اٟتد: ا١تمكنة، فعلى سبيل ا١تثاؿ الركابط كتسخَت فهم على قادرة اٟتكومات تكوف أف ٬تب 
 الصحة تقويض إىل ا١تتدىورة البيئة تؤدم أف ٯتكن كأيضا. الفقر كطأة من التخفيف على كيساعد عمل فرص ٮتلق

 ٞتذب التنظيمية كاألطر السياسات أطر تصميم أيضا ك٬تب. الطويل ا١تدل على ما بلد يف كاإلجتماعية اإلقتصادية
 فقرا الناس أشد فيهم ٔتن ا١تواطنُت، إحتياجات كتلبِت اإلستدامة تولد بطرائق اٞتديدة كالتكنولوجيات التمويل كإستخداـ

 . ا١تستدامة للتنمية كالبيئية كاإلجتماعية اإلقتصادية مساعي ٖتقيق التنمية تعزيز إىل ذلك ٖتقيق كضعفا، كيؤدم
 كآمنة، لتحقيق مستقرة ٣تتمعات بناء مفتاح ٭تمل ألنو ا١تستدامة، التنمية مهم إلرساء الراشد         كما أف اٟتكم

 هبا كا١توثوؽ العادلة اٟتاكمة فا١تؤسسات الطويل ا١تدل على لكوكب األرض ا١تمكنة اٟتدكد داخل الشامل النمو
 أيضا ا١تهم كمن الفساد، من خالية ا١تؤسسات ىذه تكوف أف  ك٬تب.كاٟتكومة الناس بُت الثقة تبٍت للمساءلة كا٠تاضعة

 مؤسسات لوجود بالنسبة اٟتاؿ ىو كما عليهم، تؤثر اليت القرارات صياغة يف ىادفة بصورة كمشاركتهم ا١تواطنُت إشراؾ
فاٟتكم الراشد يعزز التنمية ا١تستدامة من خبلؿ تفعيل الشفافية كالفعالية كسيادة . 1اٟتكومة مساءلة ٯتكنها مستقلة

القانوف يف ا١تؤسسات العامة على ٚتيع ا١تستويات، باإلضافة إىل ذلك فاٟتكم الراشد يسمح  باإلدارة الفعالة للموارد 
 . البشرية كالطبيعية كاإلقتصادية كا١تالية من أجل ٖتقيق التنمية العادلة كا١تستدامة

كٯتكن تلخيص العبلقة اليت تربط بُت اٟتكم الراشد كإرساء التنمية ا١تستدامة يف أربع عمليات كاليت تدعى دكرة         
عملية توزيع كٗتصيص ا١توارد، كعملية بلورة السياسات كالربامج، كعملية تطبيق تلك السياسات : إدارة اٟتكم، كىي

كأخَتا عملية توزيع الدخل، كىي عمليات مكملة لبعضها، ففي البداية ينبغي التوزيع الكفء للموارد ا١تتاحة كا١تتمثلة يف 
ا يف إحداث تنمية مستقبلية، ألف  (....بشرية، طبيعية، مالية، تكنولوجيا )مدخبلت التنمية  كيعد ىذا األمر مهما جدن

السياسات ا١تنتهجة فيما بعد سوؼ تبٌت على أساس ىذا التوزيع، كأم إخبلؿ يف التوزيع سيؤثر سلبا على األىداؼ 
ا١ترجو ٖتقيقها، أما  بلورة كرسم السياسات كالربامج كاليت ينبغي أف تبتعد عن كل أشكاؿ الفساد كعدـ الكفاءة ١تا يؤدياه 

  ٢تذا ينبغي أف تتصف ا١تؤسسات ا١تسؤكلة عن كضع ،من تقويض لعملية التنمية كإضعاؼ للجهود ا٢تادفة حملاربة الفقر
ف يكوف ا١تسؤكلُت فيها مستعدكف للمساءلة يف حالة إخفاؽ أالربامج كالسياسات التنموية بالشفافية كالوضوح، ك

السياسات ا١تصممة كالربامج ا١تسطرة يف ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة، كما ينبغي أف ٗتضع للقوانُت كاللوائح يف تسيَتىا 
يف تصميم السياسات   (الدكلة كمؤسساهتا كالقطاع ا٠تاص كاجملتمع ا١تدين )كأعما٢تا، كأف تشرؾ كل أطراؼ اٟتكم 

ختلفت ىذه ا١تشاركة من قطاع آلخر حسب النظاـ السياسي إكٖتديد األىداؼ ككضعها موضع التنفيذ حىت كإف 
كاإلقتصادم ا١تطبق يف الدكلة، لتأيت العملية الثالثة كاليت تيعٌت بتطبيق تلك السياسات كالربامج اليت مت كضعها، كتأثَت كيفية 

التطبيق على ٥ترجات التنمية من سلع كخدمات كغَتىا، كاليت يعتمد حجمها ككميتها كجودهتا على التطبيق السليم 
أما العملية األخَتة فهي عبارة عن نتيجة للعمليات السابقة كا١تتمثلة يف . للسياسات كالربامج ككضعها ا١توضع الصحيح

التوزيع العادؿ ١تخرجات التنمية على أفراد اجملتمع بطريقة تضمن حقوؽ كل األفراد كتليب إحتياجاهتم، كىو ما يفتح اجملاؿ 

                                                           
1
  -Helen Clark, The Importance of Governance for Sustainable Development, nstitute of Southeast Asian Studies, 

Singapore. http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2012/03/13/the-importance-of-

governance-for-sustainable-development.html  (11/12/2017). 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2012/03/13/the-importance-of-governance-for-sustainable-development.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2012/03/13/the-importance-of-governance-for-sustainable-development.html
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 كاليت تلعب دكرا حاٝتا من ، لئلنتقاؿ إىل معاٞتة أ٫تية السياسات اإلقتصادية ضمن ىذه العملية كالسيما السياسة ا١تالية
ختبلؿ دكرة اٟتكم الراشد على مستول اإلقتصاديات الريعية جعل السياسات إف أخبلؿ سياسات اإلنفاؽ العاـ، حيث 

 .1اإلقتصادية ال تعدك كوهنا سياسات توزيع الريع  يف إطار نظاـ فئوم ال ٮتدـ فلسفة التنمية ا١تستدامة
عليو ينطلق نقاش اإلرتباط بُت اٟتكم الراشد كإدارة السياسات اإلقتصادية لتحقيق كإرساء التنمية ا١تستدامة         

جوىرية مت التأكيد عليها سابقا، كىي توفر البيئة ا١تبلئمة لصياغة السياسات خاصة على مستول الدكؿ الريعية من فكرة 
كقد شددت ا١تؤسسات لكل من البنك الدكيل كصندؽ النقد الدكيل على التحفيز كبقوة على مبادئ  اإلقتصادية السليمة،

اٟتكم الراشد كأساس للتنمية  لصياغة السياسات اإلقتصادية  السليمة كا١تبلئمة  ذلك أف اٟتكم الراشد يتضمن يف إطار 
البعد السياسي أك ما يعرؼ بالرشادة السياسة ضركرة تفعيل الدٯتقراطية كأساس لئلنطبلؽ التنموم، كتوفر الرشادة اإلدارية  

أك الرشادة يف اإلدارة العامة من خبلؿ إرساء الفعالية يف إدارة كتسيَت القطاع العاـ، تفعيل طرائق إسناد الوظائف، كبعث 
، كفيما يلي ٯتكن معاٞتة ٤تاكر النقاش األساسية 2بيئة قانونية قابلة لتحقيق التنمية كتفعيل اإلعبلـ كاإلتصاؿ كالشفافية

 .إلرتباط اٟتكم الراشد بإرساء التنمية ا١تستدامة
إف سيادة القانوف ككجود مؤسسات فعالة، قوية كتشاركية كخاضعة للمساءلة ٢تا : تدارؾ ضعف البنية ا١تؤسسية:  أكال

كإعًتافو بالصلة " ا١تستقبل الذم نصبو إليو"   20+ أ٫تية قصول يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، خاصة يف إطار تأكيد ريو
  2015الوثيقة بُت  اٟتكم الراشد كالتنمية ا١تستدامة ضمن الفقرة العاشرة، كما أف ا٠تطة ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة ١تا بعد 

قدمت مزيدا من التفصيل هبذا الشأف، حيث مت دعوة ٚتيع البلداف إىل اإلعًتاؼ باٟتاجة إىل مؤسسات سريعة اإلستجابة 
بل إنو لن  يتحقق تقدـ ملموس كمستداـ يف ٚتيع .  لتحقيق التنمية ا١تستدامة3كشرعية كدٯتقراطية على ٚتيع ا١تستويات

أىداؼ التنمية ا١تستدامة إال يف البلداف اليت تتوفر فيها ظركؼ ٘تكينية كافية، مثل ا١تؤسسات الشفافة كالتشاركية كا٠تاضعة 
، ٔتا يف ذلك كضوح كحفظ حقوؽ للمساءلة اليت ٖتكمها سيادة القانوف كالقدرة على التنبؤ يف األطر القانونية كالتنظيمية

 .  4ا١تلكية، جودة اإلدارة العامة كا٠تدمات كالنظاـ القضائي الفعاؿ
 عن الربنامج اإل٪تائي لؤلمم ا١تتحدة على أف تدين  2002        كما أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر سنة 

عن ا١تتوسطات العا١تية كٓتاصة يف -  يف العامل العريب على كجو التحديد مع الًتكيز على الدكؿ الريعية - ا١تؤسسات 
٣تاالت قدرة اٟتكومة على صياغة كتنفيذ السياسات كتلك ا١تتصلة باٟتد من الكسب غَت ا١تشركع كبنوعية اٟتكم 

ذلك أف البناء ا١تؤسسايت ٯتثل قواعد اللعبة يف ٣تتمع معُت .  كالتمثيل كا١تساءلة تفسر الًتاجع يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة
كالقيود ا١توضوعة لتشكيل التفاعل اإلنساين، كبالتايل فهي تشكل حوافز للتبادؿ السياسي أك اإلجتماعي أك اإلقتصادم 

بُت أفراد اجملتمع، فالتغيَت ا١تؤسسي يشكل الطريقة  اليت يتطور هبا اجملتمع عرب الزمن، كتؤثر ا١تؤسسات على أداء اإلقتصاد 

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ٗتصص نقود ( 2010- 2000 )دراسة حالة الجزائر:  الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد االنفاؽ العاـ ك الحد من الفقر شعباف فرج،- 1

 (غَتمنشورة) .37 -36: ص-  ص،  2011/2012، 3كمالية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اٞتزائر 
2
- PNUD, Rapport sur le développement humain durable ,  Op_Cit, P 10 . 

3
 - Friends of Governance for Sustainable, Governance for Sustainable Development: Ideas for the Post 2015 

Agenda,  Published by New World Frontiers, July 2015, P: 08. 
4
 -united  states council  for international business ( USCIB),

 
Good Governance & the Rule of Law: Business Priorities 

for the U.N. Sustainable Development Goals, January 2015. http://www.uscib.org  (21/01/2018)    
 

http://www.uscib.org/
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  1991' سُت'من خبلؿ التأثَت على كلفة األداء كاإلنتاج، كمن مث التأثَت على رفاه األفراد من خبلؿ ما أطلق عليو 
 .  1ضمانات الشفافية

حيث أف مسا٫تة رأس ا١تاؿ اإلجتماعي كالثقايف يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة : اإلستثمار يف الراس ا١تاؿ البشرم: ثانيا
القطاع العاـ  )مرىوف ٔتدل فعالية  الشبكات الفاعلة لرأس ا١تاؿ اإلجتماعي كمدل إستجابة  ما يعرؼ ٔتثلث اٟتوكمة 

 .   على ٨تو الذم ٭تقق تغَت إ٬تايب على مستول اإلقتصاد  (القطاع ا٠تاص،  كاجملتمع ا١تدين
 ١توارد اٞتيدة اإلدارة جوىره الرشيد فاٟتكم: كفاءة التخصيص كالتوزيع عرب تفعيل ا١تساءلة كالشفافية كالتمكُت: ثالثا

 خبلؿ من التنمية ٖتقيق ىاما يف دكرا الراشد اٟتكم يلعب اإلطار ىذا كيف كتدبَتىا، إستغبل٢تا حسن أم ا١تختلفة الدكلة
 سياسة كجود يهيئو الذم  فا١تناخ.أفضل بشكل إستخدامها على كالتشجع كا١تساعدات احمللية ا١توارد فاعلية من الزيادة

 أمواؿ فيها ٔتا العامة األمواؿ أف يف ضماف يسهم كالوضوح بالشفافية كتتسم العامة ا١تساءلة ٔتؤسسات قوية مدعومة
 للموارد كفعالية كفاءة أكثر إستخدامان  إىل ىذا يؤدم كبالتايل إستخدامها، لن يساء ا١تساعدات ٔتا فيها أمواؿ ا١تساعدات

 .2األمواؿ تلك مقابل التنمية من مزيد ٭تقق ما العامة
 الحكم الراشد كاألبعاد األساسية لنموذج التنمية المستدامة  -5
 المناقشة  عبرمدخل القضاء على الفساد : الحكم الراشد كالبعد اإلقتصادم للتنمية المستدامة  -5-1

 العبلقات لتنظيم أنشئت اليت أف ا١تؤسسات ذلك الدكلة، إدارة يف خلل على الدالة األعراض من عىرىضه  الفساد        
. 3اإلمتيػازات للفاسدين تػوفَت كيف اٟتكػوميُت للمسػؤكلُت الشخصي الثراء يف مػن ذلك بدال تسخر كالدكلة ا١تواطنُت بُت

كقد عوًف ىذا ا١تصطلح من قبل العديد من ا١تؤسسات الدكلية ذات الصلة بإرساء التنمية ا١تستدامة بصورة مباشرة أك غَت 
 .مباشرة

، فالفساد ٭تدث "إساءة إستعماؿ الوظيفة العامة من أجل الكسب ا٠تاص: "        إذ يقر البنك الدكيل بأف الفساد ىو
عندما يقـو موظف بقبوؿ أك طلب رشوة أك إبتزاز لتسهيل عقد أك اٟتصوؿ على مناقصة عامة، كما يتم عندما يقـو 

قد تكوف مقوضة  )ككبلء أك كسطاء لشركات أعماؿ خاصة بتقدًن رشاكل لئلستفادة من سياسات أك إجراءات 
للتغلب على منافسُت، كٖتقيق أرباح خارج إطار القوانُت، كما ٯتكن للفساد أف ٭تدث عن طريق   (ألىداؼ التنمية 

بعيدا عن معيار الكفاءة كالتخصيص للمورد  )إستعماؿ الوظيفة العامة دكف اللجوء إىل الرشوة، كذلك بتعيُت األقارب 
كالفساد يتسع ليشمل ىدر ا١توارد كسوء ٗتصيصها خارج أجندة التنمية ا١توجهة . 4أك سرقة أمواؿ الدكلة مباشرة (البشرم 

 لتعزيز الرفاه البشرم كاستهداؼ الفئات األضعف كاألكثر فقرا، كاليقتصر الفساد على القطاع العاـ، بل إف إعتبار القطاع
 

                                                           
 . 106: ، مرجع سابق، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، -  1
  . 38:شعباف فرج، مرجع سابق، ص -  2
. 8: ، ص 1997،  مكتب السياسات اال٪تائية، شعبة  التطوير االدارم ك إدارة اٟتكم، نيويورؾ ، 03، كرقة مناقشة رقم الفساد كالحكم الرشيد  برنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي، - 3

http://www.pogar.org  (21/01/2018)  
 . 35 – 34: ص- ، ص2004، نوفمرب 309، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، االعدد مفهـو الفساد كمعاييره٤تمد عبد الفضيل، -  4

http://www.pogar.org/
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 ا٠تاص شريك يف التنمية فإنو ايضا معٍت بالفساد، كيعترب الفساد السياسي خاصة على مستول اإلقتصاديات الريعية 
 ...ٔتثابة  اٟتلقة ا١تغذية لظهور كانتشار باقي انواع الفساد ٔتا فيها الفساد اإلقتصادم كالفساد االدارم

عمل يتضمن سوء إستخداـ ا١تنصب العاـ : "         كما عرؼ الفساد من قبل مؤسسة الشفافية الدكلية على أنو
لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسو اك ٚتاعتو، كبشكل عاـ، كبالنتيجة  فإف الفساد يؤدم إىل اٟتاؽ الضرر با١تصلحة 

 . 1" العامة
بُت األشكاؿ األكثر شيوعان للفساد، الرشوة، كتزكير االنتخابات كصفقات العقود ا١تشبوىة مع الشركات كمن       

 كيعترب الفساد 2ا١تتعددة اٞتنسيات العاملة يف قطاع ا١توارد الطبيعية، كٖتويبلت األمواؿ غَت ا١تشركعة إىل خارج الدكؿ
، حيث أنو يتخذ أشكاال عديدة ٯتكنها أف تشوه توزيع ا١توارد كأداء ٔتختلف أبعاده أحد مقوضات التنمية ا١تستدامة

 عن سيادة الفساد على أجندة ٖتقيق ركٯتكن التفصيل يف األثر ا١تنجة، ، السيما على مستول اإلقتصاديات الريعياٟتكومة
:   من خبلؿ ما يلي،التنمية ا١تستدامة

 : دكر الفساد يف تقويض البعد اإلقتصادم للتنمية ا١تستدامة، فأىم اآلثار اإلقتصادية ا١تًتتبة عن الفساد، تتمثل يف: أكال
تراجع معدالت النمو احملققة، حيث يؤدم الفساد إىل آثار سلبية على معدالت اإلستثمار األجنيب كاحمللي، كبالتايل  - أ

يف )تراجع الطلب الكلي، كمن مث تراجع معدالت النمو احملققة، كذلك بسبب سيادة بيئة أك مناخ غَت جاذب لئلستثمار 
جراء األضرار  20أحد الدراسات للمنتدل اإلقتصادم العا١تي، تشَت األدلة إىل أف تكلفة اإلستثمار تزداد ْتوايل 

، كىو ما ينتهي غالبا بإنسحاب اإلستثمارات كالبحث عن مناخ ...الرشوة: لئلستجابة إىل متغَتات بيئة الفساد، مثل
، كما أف الفساد يضعف فعالية السياسات اإلقتصادية ا١تصصمة لدعم اإلستثمار 3أفضل تنخفض فيو نسب الفساد

كبالتايل فاٟتكم الراشد مرتبط بالنمو اإلقتصادم، كىو ما أكده  (كالنمو اإلقتصادم، كما يضعف األثر ا١تًتتب عنها 
البنك الدكيل ضمن الدراسات اليت أجراىا، حيث أقر العبلقة بُت  اٟتكم الراشد كإرتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطٍت 

. ٔتا ٮتلقو من مناخ جيد لئلستثمار، كضماف اإلستخداـ األمثل للموارد ا١تتاحة ٦تا يضمن ٖتقيق الرفاىية اإلقتصادية
 إستقطابٖتسُت اٟتوكمة ىو أمر ضركرم لتمكُت اإلستثمارات العامة من مساندة ٪تو الدخل، ككإعترب البنك الدكيل أف 

 ا٠تدمات كالصناعات التحويلية اليت تعترب قول رئيسية ٤تركة لنمو الدخل كخلق : مثل،اإلستثمارات ا٠تاصة يف ٣تاالت
كا١تساءلة  (الصوت ا١تسموع)كمن الضركرم أيضا ٖتسُت ا١تؤسسات اٟتكومية لتعزيز القدرة على إبداء الرأم  .الوظائف

 كذلك يتحقق عرب تقليص دائرة الفساد، حيث .4 لتحقيق النمو اإلقتصادم ككفاءة إستخداـ ا١تواردبإعتباره شرط ضركرم
أف ىذا األخَت يعترب عقبة أماـ التنمية اإلقتصادية، كعلى الرغم من صعوبة العثور على أدلة قوية على أف الفساد يف مقابل 

  لكن ىذا الينكر كجود اإلرتباط السليب كفاءة اٟتكومة لو أثر سليب كبَت على ٪تو الناتج احمللي اإلٚتايل اٟتقيقي للفرد

                                                           
 .09: ، ص 2013، الطبعة األكىل، عامل الكتب  اٟتديث، األردف، دراسة مقارنة باالدارة النظيفة:  إدارة الفسادنعيم ابراىيم الظاىر،-  1
 http://www.irinnews.org  (30/01/2018) .الفساد يضعف سبل العيش يف غرب أفريقيا - 2
 . 226: ، ص2006، مطابع األىراـ، مصر ، 143، ٣تلة السياسة الدكلية، العدد الفساد رؤية نظريةمٌت فريد، -  3
 .2011 سبتمرب الدكيل، البنك أفريقيا، كمشاؿ األكسط الشرؽ ،منطقةالمستقبلية االقتصادية كاآلفاؽ التطورات آخرتقرير، -  4


 see , e.g : Aidt, Toke S ,Corruption, Institutions and Economic Development, Oxford Review of Economic Policy 

2009. 
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 Murphy et al (1993), Ehrlich and: القوم مع عدـ كضوح إٕتاه السببية، بل ىناؾ ٚتلة من األعماؿ البحثية، مثل

Lui (1999), Lambsdorff (2007)  ، أف  فريق ٕتاه السببية من الفساد ا١ترتفع ٨تو الدخل ا١تنخفض يف حُتإتقر بأف 
  يركف أف اإلنتقاؿ من كضعية الفساد ا١ترتفع ٨تو ا١تستويات ا١تنخفضة  Treisman (2000), Paldam (2002) :آخر مثل

 ذات ٖتليل عميق  Gundlach and Paldam (2009)من الفساد ىي نتاج التنمية اإلقتصادية، كيف داسة حديثة  
١تتغَتات تارٮتية ضمن رقعة جغرافية كاسعة للبيانات ا١تتعلقة بالناتج احمللي اإلٚتايل للفرد كضحت أنو على ا١تدل الطويل 

تكوف مستويات التنمية ا١تنخفضة سببا يف الفساد ا١ترتفع،  كىو ما يوحي بأف العبلقة العكسية بُت ا١تستويات ا١ترتفعة من 
، بل إف دراسات متطرفة تعترب أف 1الفساد كإ٩تفاض الدخل القومي ىي جزء من ديناميات التنمية يف ا١تدل القصَت

الفساد يولد التنمية كتتبٍت الباحثة يف سياؽ ىذه األطركحة كجود عبلقة عكسية كسلبية بُت الفساد كالتنمية، أم إعتبار 
الفساد أحد مقوضات التنمية بغض النظر عن إٕتاه السببية نظرا لطبيعة اإلقتصاديات ا١تدركسة كا١تتمثلة يف اإلقتصاديات 

الريعية اليت يتجذر فيها الفساد بسبب ٣تموع ا٠تصائص كالسمات اليت تتفرد هبا عن باقي اإلقتصاديات تبعا ١تا مت معاٞتتو 
سابقا، بل إف العبلقة السلبية كالعكسية بُت الفساد كالتنمية اإلقتصادية تعمم من خبلؿ اإلستدالؿ إىل العبلقة بُت 

 الفساد كالتنمية ا١تستدامة كذلك بعد ٖتليل  عبلقة الفساد بباقي ا١تغَتات ا١ترتبطة برفاىية االنساف؛
يعترب التهرب الضريب أحد ا١تظاىر األساسية لسيادة الفساد، كتتجسد خطورتو من خبلؿ تأثَته على ا١توازنة العامة  - ب

التأثَت على سبلمة السياسة اإلقتصادية ا١تصممة كخصوصا السياسة ا١تالية  )٦تا يؤدم إىل تشويو بنيتها، كزيادة العجز 
كبالتايل زيادة مستول اإلعتماد على ا١تساعدات ا٠تارجية  (سواءن بالنسبة للسياسة اإلنفاقية أك السياسة الضريبية

كمن ناحية . كاالقًتاض، كما لذلك من تبعات، كآثار تعيق مساعي ٖتقيق التنمية ا١تستدامة عرب الوقوع يف فخ ا١تديونية
أخرل فإف تشويو بنية ا١توازنة العامة، ينعكس يف جانب النفاقات عرب توجيو ىذه األخَتة كٗتصيصها ٔتا يتعارض مع 

 الكفاءة اإلقتصادية كمساعي رفع معدالت العائد اإلجتماعي؛
يعترب الفساد أحد العوامل ذات التفاعل مزدكج اإلٕتاه مع الريع، إذ أف الفساد ٬تسد أحد ا١تظاىر العامة ا١تميزة  - ت

 .لئلقتصاد الريعي، على اٞتانب اآلخر فإف الفساد يغذم ثقافة الريع عرب تشويو اٟتافز ٨تو العمل
  50إف خفض حجم األمواؿ اليت يتم خسارهتا بسبب الفساد بنحو : عبلقة الفساد بالبعد اإلجتماعي للتنمية:ثانيا

سوؼ يوفر التمويل الكايف للتقدـ إزاء ٖتقيق البعد اإلجتماعي للتنمية ا١تستدامة، كا١تتعلق بتحسُت التعليم، البنية التحيتة 
 ، كتقليص دائرة الفقر، حيث تشَت األدلة التجريبية 2...ا٠تدمات الصحية كالرعاية اإلجتماعية، خدمات الصرؼ الصحي

 

                                                           
1
-Toke S. Aidt, Corruption and Sustainable Development, November 2010, P :02. (Chapter prepared for 

―International Handbook on the Economics of Corruption, Volume 2,” Susan Rose-Ackerman and Tina Søreide, 

eds., 2011 (Cheltenham UK: Edward Elgar). Critical comments from Stephane Straub, Susan Rose-Ackerman and from 

workshop participants at Yale are greatly appreciated. 2 Faculty of Economics, University of Cambridge ) 

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1061.pdf  (12/02/2018). 

 
 .، مرجع سابقالفساد يضعف سبل العيش يف غرب أفريقيا-  2

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1061.pdf
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إىل أف الفساد يدفع الفئة األكثر ضعفا ٨تو الوقوع يف براثن الفقر، كيضعف قدرة الدكلة على إعادة توزيع الدخل، ٦تا 
يؤدم إىل زيادة درجة عدـ العدالة التوزيعة، كإتساع دائرة الفقر، كبصفة عامة الًتاجع يف مؤشرات التنمية البشرية تبعا ١تا 

 . سيتم التفصيل فيو
        يف إطار نفس السياؽ فإف اٟتكم الراشد يزيد من فاعلية ا١تساعدات، كيشجع على إستخداـ ا١توارد احمللية بشكل 

أفضل، حيث تتقلص دائرة الفساد عرب سيادة مناخ يتمتع  بوجود سياسة قوية  مدعومة ٔتؤسسات ا١تساءلة العامة   
تسهم يف ضماف أف األغلفة ا١تالية للمساعدات لن هتدر أك يساء إستخدامها، بالتايل ٖتقيق مزيد من التنمية  مقابل 

بصفة خاصة  )ا١تساعدات ا١تمنوحة، كبنفس الطريقة يضمن اٟتكم الراشد إستخداـ أكثر كفاءة للموارد العامة احمللية  
كقد أكدت يف ىذا السياؽ أجندات التنمية ا١تستدامة على أف صبلح اٟتكم السياسي ىو ا١تطلب  (ا١توارد النفطية 

، كعليو فإف صبلح اٟتكم ك٤تاربة الفساد، كاإللتزاـ ا١تستدًن 2015األساسي لتخفيض الفقر إىل النصف يف حدكد عاـ 
كيتأتى ىذا اٟتكم  يف إطار ٖتليل .  1ببناء الكفاءات كالقدرات أمر اساسي، إذا ما أريد إجتثاث الفقر كٖتقيق اإلستدامة

 . مسارات اإلرتباط بُت الفساد كالفقر
  (إرساء التنمية البشرية المستدامة ) الحكم الراشد كعبلقتو بالبعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة   -5-2

الدكلة، القطاع ا٠تاص كاجملتمع  )        من ا١تهم أف تصمم  مؤسسات اٟتكم  على أساس تفاعل األطراؼ الثبلث 
كي تسهم يف ٖتقيق التنمية البشرية ا١تستدامة، عرب إ٬تاد الظركؼ السياسية كالقانونية كاإلقتصادية كاإلجتماعية  (ا١تدين

البلزمة لتحرير القدرات البشرية، كبالتايل تعزيز رفاه األفراد من خبلؿ القضاء على الفقر كإ٬تاد فرص العمل كٛتاية البيئة 
كيعترب القضاء على الفقر من أىم احملاكر ضمن أجندة ٖتقيق التنمية البشرية ا١تستدامة، كيف ىذا الصدد . كالنهوض با١ترأة

ٕتمع األدبيات اإلقتصادية كاألدلة التجريبية على أف ٘تكُت الفقراء عرب إعتماد السياسات كالربامج اليت توفر ٢تم القدرات 
يعترب اإلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم ضركرم للقضاء على فقر اإلنساف  )كتعطيهم صوتا يف ٚتيع القرارات ا١تتعلقة هبم 

دكف سلوؾ منهج تويل الدكلة مهمة إنتاج السلع  (يف حُت أف رأس ا١تاؿ ا١تادم ضركرم للتعبَت عن قدرات االنساف
اإلقتصادية كا٠تدمات، بل إف ا١تطلوب ىو توافر أصناؼ رأس ا١تاؿ ا١تختلفة من خبلؿ إجراءات العدالة يف التوزيع، كما 

أف اجملتمع ا١تدين ٬تسد الفاعل اإلجتماعي األىم لتمكُت الفقراء يف إطار رفع القيود عن تكوين مؤسساتو كدعم قدرتو يف 
 . 2ا١تسا٫تة الفاعلة  يف مكافحة الفقر

لتمكُت  ا١تفتاح ىي الدٯتقراطية ا١تثاؿ، سبيل فعلى ككسيلة، غاية ىي الناس ٘تكن اليت - التمكينية  –اٟتكومة         إف
كالدٯتقراطية . كالثركة حياهتم على تؤثر اليت القرارات يف ا١تشاركة كمنحهم حق اإلختيار يف حريتهم ٦تارسة من ا١تواطنُت

                                                           
 .306: قادرم ٤تمد الطاىر، مرجع سابق، ص-  1
   مرجع سابقالفساد كالحكم الرشيدبرنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي، انظر ،. 
  ٯتكن اإلطبلع على  النتائج التجريبية  للعبلقة بُت التنمية البشرية كاٟتكم الراشد كا١تطبقة على ٣تموعة كاسعة من الدكؿ العربية ضمن دراسة : 

 Governance-adjusted Human Development Index The case for a broader index and its implications for Arab 

States 

 : الدراسة متاحة على الرابط االلكًتكين 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/governance-adjusted  humandevelopment-

index-english.pdf (12/02/2018). 
 . 103: ، مرجع سابق، ص 2002 برنامج األمم ا١تتحدة، تقرير التنية اإلسانية العربية، -  2

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/governance-adjusted%20humandevelopment-index-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/governance-adjusted%20humandevelopment-index-english.pdf


 
 

 
343 

 حرية اإلنساف مفهومي تدمج ا١تواتية اٟتوكمة فإف كلذلك ا١تواطنُت، ٘تكُت يتم عندما إال تتحقق ال بدكرىا، اٟتقيقية،
ضمن مؤشرات إدارة اٟتكم تبعا لرؤية البنك  )البشرية  التنمية إطار يف كمؤثرة جوىرية كقدرات اإلجتماعية كالعدالة

الدكيل يكوف مؤشر التنمية اإلجتماعية كأحد احملاكر الكربل ضمن مؤشرات إدارة اٟتكم اٞتيد إذ يتضمن  التنمية البشرية 
" اإلنساف حرية دكف كاملة غَت البشرية التنمية "البشرية، فإف التنمية تقارير ضمن كرد ككما.  (كالتوزيع العادؿ للدخل

 مادية أىداؼ ٖتقيق إىل السعي يف اإلنساف ٟترية كافيا يعطي كزنا أف البشرية للتنمية مؤشر ألم ينبغي كلذلك
 .1 كإجتماعية

 العبلقة بُت  اٟتكومة التمكينية كالقدرات البشرية :  6- 3:الشكل رقم

 
Source : Khalid Abu-Ismail ,Aljaz Kuncic,  Niranjan Sarangi, Op-Cit , P: 3. 

 خبل٢تما من ٯتكن بديلُت مسارين( S شكل كعكس S حرؼ شكل على )ا١تنحنياف ٯتثل         ضمن ىذا الشكل 
 تأثَت S حرؼ شكل على ا١تنحٌت كيبُت. األخرل البشرية القدرات تعزيز مع للحوكمة مواتيا نظاما يعتمد أف بلد ألم

 البشرية القدرات من جدا ا١تنخفضة ا١تستويات يف أنو إىل ذلك كيشَت. اٟتكم ٣تاؿ يف اإل٧تازات على البشرية القدرات
 تفتقر ما بلد سكاف من كبَتة نسبة كانت إذا :ا١تثاؿ سبيل فعلى اٟتوكمة، على ٤تدكد تأثَت لو القدرات ىذه ٖتسُت فإف
 ٪تو كمع. اٟتكم ٖتسُت على حاسم تأثَت ٢تا يكوف لن التعليمي التحصيل معدؿ يف الوحدة زيادة فإف التعليم، إىل

 الصعب من يكوف أف بعدىا ٯتكن معينة نقطة إىل يصل أف بد ال البلد فإف تدر٬تيا؛ التأثَت ىذا يزداد البشرية، القدرات
. البشرية القدرات يف اإل٧تازات على اٟتوكمة تأثَت S حرؼ شكل على العكسي ا١تنحٌت كٯتثل. اٟتكم ٖتسُت زيادة

 القدرات زيادة على كبَت أثر مستواىا يف الوحدة لزيادة يكوف أف ا١ترجح غَت من جدا، ضعيفة اٟتوكمة تكوف فعندما
 إىل يشار أف كٯتكن. معينة نقطة حىت أ٫تية، أكثر البشرية القدرات على تأثَتىا يصبح اٟتوكمة، ٖتسن كمع. البشرية

                                                           

for more information look at:

 
Jeff Huther and Anwar Shah, Applying a Simple Measure of Good Governance to the 

Debate on Fiscal Decentralization, World Bank Publication. 
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/wps1894.pdf (12/02/2018).

 

1
 - Khalid Abu-Ismail Aljaz Kuncic Niranjan Sarangi , Governance-adjusted Human Development Index The case 

for a broader index and its implications for Arab States, Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), United Nations Beirut- , Lebanon 2016  P : 3. 

http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/wps1894.pdf
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 اإل٧تازات مع العالية البشرية القدرات تتعايش حيث" الفاضلة ا١تستويات "بأنو التوضيحي الرسم من العلوم الطرؼ
 زيادة الصعب من يصبح ا١ترتفعة، ا١تستويات ىذه كيف. األكركيب الشماؿ بلداف يف اٟتاؿ ىو كما اٟتكم، يف العالية
 ا١تستويات "باسم التوضيحي الرسم من السفلي الطرؼ إىل اإلشارة كٯتكن. األخرل البشرية القدرات أك اإلدارة ٖتسُت
 ىذه مثل كيف. الكربل الصحراء جنوب أفريقيا بلداف :مثل ٪توا، البلداف أقل من بلداف اليت ٕتسدىا عدة" ا١تفرغة

 تغيَت إىل حاجة كىناؾ البشرية، القدرات أك اٟتوكمة يف ٖتسن أم على اٟتفاظ الصعب من يصبح ا١تنخفضة، ا١تستويات
 .للتحسُت كبَت

 رفػع القدرات إىل يؤدل عادؿ إجتماعي نظاـ بناء إىل كهتدؼ الدٯتقراطية، على تقـو ا١تستدامة         كألف التنمية
 إىل الوصوؿ يف خياراهتم، كإمكاناهتم كالسياسية، كتوسيع التنموية العملية يف ا١تواطنُت مشاركة زيادة خبلؿ من البشرية
فػي  للمػواطنُت الفاعلة ا١تشاركة على يقـو الراشد، اٟتكم ظل يف ا١تستدامة التنمية ٖتقيق اٟتياة، فإف من رفيع مستول
 كالقياـ مسؤكلياهتم ٖتمػل كامل علػى قادرين كجعلهم كا١تهمشُت الفقراء خاصة ا١تواطنُت ٘تكُت طريق عن كتكوف التنمية،

 اإلجتماعية بطبقاتو الوطٍت البعد من أبعاد تنطلق ثبلثة تعتمدعلى اليت العادلة ا١تستدامة التنمية تتحقق كبذلك بواجباهتم،
 يبقى اٞتدؿ قائما حوؿ –الغنية  كالدكؿ الفقَتة الدكؿ بُت فػي التوزيع العدالة ٭تقق الذم العا١تي كالبعد كمناطقو، ا١تختلفة

  كلتمكُت.البلحقة كاألجياؿ األجياؿ اٟتالية مصػاٌف تػأمُت على يعمل الذم الزمٍت كالبعد -إمكانية ٖتقق ىذا البعد
 عرب كمستوياهتا ا١تشاركة السياسية أشكاؿ تقوية من البد مسؤكلياهتم كٖتمل على حقوقهم اٟتصوؿ من ا١تواطنُت

 السياسية، كا١تنافسة التعددية كضماف األحػزاب السياسية دكر تفعيػل خػبلؿ كمػن اٟتكم، ١تؤسسات العامة االنتخابات
 يف إال ٖتقيقها أك ضماهنا ٯتكن ال ا١ترتكزات ىذه ا١تدين، منظمػات اجملتمع كاستقبللية النقايب العمل حرية ضماف كعرب
 :1 مع اإلقًتاف بالتنمية البشرية، حيث أساسية كمؤشرات كشركط راشد حكم كجود ظل

 كبالتايل ضغوطات، اإلختيار دكف حرية ٦تارسة من ك٘تكينهم ا١تواطنُت قدرات توسيع طريق عن كيكوف: التمكُت - أ
 كتػؤثر فيهم؛ ْتياهتم تتعلق اليت القرارات يف الفعلية ١تشاركتهم اجملاؿ فتح
 إطاره يف بقيمو كالتفاعل كالتشبع فيو كاالندماج اجملتمع إىل باإلنتماء اإلحساس ٔتفهـو العناية كيشمل: التعاكف - ب

 مستدامة؛ بشرية تنمية لتحقيق
 خاصػة الفقراء ا١تواطنُت لفائدة ا١تواتية كالفرص البلزمة اإلمكانيات توفَت كتتضمن: التوزيع كاإلنصاؼ يف العدالة - ت

 الصحية؛  كا٠تدمات كالتعليم كالدخل بالتساكم حقوقهم على للحصوؿ منهم،
 اٟتياة يف األجياؿ القادمة حقوؽ على اٟتفاظ مع اٟتالية األجياؿ حاجيات تلبية على بالقدرة كتتعلق: اإلستدامة - ث

 الكرٯتة، بعيدا عن الفقر كالفاقة كعدـ القدرة على تلبية  اإلحتياجات األساسية؛
كالتهجَت، باإلضافة  ا١تختلفة كالقمع كالتهديدات االنتهاكات عن بعيدا اٟتياة يف اٟتق كيتضمن: الشخصي األماف - ج

 .إىل  ضركرة التخلص من مصادر التهديد ا١تتعلقة  بالفقر كا١ترض

                                                           
.  377 – 376: ص -   ص  غريب ٤تمد، مرجع سابق،- 1

-UNDP, Governance  for  sustainable  human  development, A UNDP Policy doc, 1997. 

http://meltingpot.fortunecity.com/lebanon/254/cheema.htm . (12/02/2018). 

http://meltingpot.fortunecity.com/lebanon/254/cheema.htm
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 يف معاٞتتو الكلوية السياسات يف البلداف النامية إلرساء التنمية البشرية 2013كاعترب تقرير التنمية البشرية لسنة  - ح
ا١تستدامة أف ذلك يعتمد على التعامل مع ٤تاكر أساسية، كىي ٖتقيق ا١تساكاة كالعدالة اإلجتماعية، مواجهة الضغوط 
البيئية، معاٞتة التغَتات الدٯتغرافية، كتعزيز ا١تشاركة كا١تسائلة السياسية كمرتكزات أساسية لدعم الشرعية كا١تسا٫تة يف 

فأ٫تية ا١تساءلة كا١تشاركة الشاملة لكل . ٖتسُت نوعية السياسات ا١تصصمة كتطبيقها لتحقيق التنمية البشرية ا١تستدامة
األطراؼ أصحاب ا١تصلحة على أف ال تستثٌت فقط يف اجملاؿ السياسي، بل ىي ضركرة يف اجملاؿ اإلقتصادم كاإلجتماعي 

كتأكيدا لذلك فقد إعتربت الدكلة . 1كحىت البيئي، خاصة من خبلؿ إستحداث فرص العمل كاإلندماج اإلجتماعي
اإل٪تائية الفاعلة إىل جانب إخًتاؽ األسواؽ كاإلبتكار كالسياسات اإلجتماعية من أىم احملركات إلرساء التنمية البشرية 

 .ا١تستدامة
       كخبلصة ١تاسبق فإف اٟتكم الراشد ٯتثل ا١تركز األساسية لتعزيز رفاه االنسا كك دعمو صونو،  كالسيما عرب 

 .إستهداؼ الفئات األكثر ضعفا كفقرا، عرب توسيع دائرة ا١تشاركة ك٘تكينهم يف إٗتاذ القرارات كتوفَت ا٠تدمات األساسية
  (الطاقوية )التحليل عبر حوكمة الموارد الطبيعية : الحكم الراشد كالبعد البيئي للتنمية المستدامة -5-3

         سبق كأف مت اإلشارة يف ىذه الدراسة إىل مضموف حوكمة ا١توارد البيئية، نظرا أل٫تية ىذا اإلمتداد ضمن اإلطار 
العاـ إلرساء اٟتكم الراشد على مستول اإلقتصاديات الريعية لبعث اإلنتقاؿ ٨تو  حقبة التنمية ا١تستدامة، كإنو من األ٫تية 

ا١تشًتكة، كيعد ىذا احملور  ا١توارد ٔتا كاف معاٞتة أحد احملاكر ا٢تامة ضمن ملف حوكمة ا١توارد البيئية كا١تتعلق بإدارة
 االقتصادية إىل إعتبار  النظريات ذىبت حيث االقتصاديُت، جدال كاسعا بُت أثارت اليت اإلسًتاتيجي من أىم ا١تواضيع

دكف االىتماـ باآلثار  مفرطة بصورة ا١توارد ىذه استغبلؿ سيتم كاضح، بشكل احملددة حقوؽ ا١تلكية غياب حالة يف أنو
كالتكاليف ا١تًتتبة عن إستنزاؼ ا١تورد، كباإلسقاط على اإلقتصاديات الريعية، فإف ا١توارد الطاقوية تشكل ا١تورد 

. اإلسًتاتيجي ا١تشًتؾ الذم يدار يف سياؽ ا٠تصائص ا١تميزة لبلقتصاد السياسي لئلقتصاديات الريعية ذم الطبيعة الفئوية
٦تا يستدعي البحث عن خارطة طريق للتحوؿ يف ٪تط كفلسفة إدارة ىذه ا١توارد ضمن ٣تاؿ التوازف اإليكولوجي، العدالة 

 .اإلجتماعية، كالفعالية اإلقتصادية
 مع ٖتفظ الباحثة –ا١توارد  ىذه إدارة يف الدكلة فينادم بتدخل أما الفريق األكؿ فريقُت؛ إىل االقتصاديوف نقسم       إ

 ا١تلكية إىل الفريق الثاين فيدعو أما- على كاقع إدارة ا١توارد الطاقوية على مستول االقتصاديات الريعية، كمن بينها اٞتزائر
 .  كىو ما التتبناه ىذه الدراسة، كذلك ٠تصوصة ا١تورد الطاقوم ا٠تاصة
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Elinor OSTROM 2009كتتبٌت الباحثة ما طرحتو 
   فيما يتعلق بأ٫تية تفعيل عنصر مشاركة أصحاب ا١تصلحة يف إدارة

 .ا١تورد ا١تشًتؾ مع االحتفاظ ٓتصوصية إدارة ا١تورد قيد الدراسة، كىو ا١تورد الطاقوم على مستول اإلقتصاديات الريعية
 اإلطار العاـ لحوكمة المصادر الناضبة للطاقة -5-3-1

         تنصرؼ حوكمة الصناعات اإلستخراجية إىل إدارة ا١توارد الطاقوية غَت ا١تتجددة كالنفط كالغاز للحصوؿ على 
إستحقاقات اإلستدامة، خاصة كأف إستخداـ ىذه ا١توارد يتضمن ٚتلة من التكاليف البيئية كاالجتماعية اليت ٖتتاج إىل أف 

تكوف متوازنة مع الفوائد ا١تمكن ٖتقيقها، فا٢تيدرك كربونات موارد ٤تدكدة كال ٯتكن أف تكوف مستدامة، كلكن اإلدارة 
اٞتيدة ٢تا ٯتكن أف تسهم يف التنمية ا١تستدامة، فتطوير الطاقات ا١تتجددة على سبيل ا١تثاؿ؛ سيخفض تكلفة إستَتاد 

الطاقة يف ا١تستقبل؛ كٯتكن إعتبار اإلستثمار فيها تعويض عن التقليل من آثار التغَت ا١تناخي الناجم عن إستغبلؿ كتسويق 
 .1النفط كالغاز

        بالتايل، ينبغي على اإلستثمار يف قطاع النفط كالغاز أف يولد أفضل عائد إقتصادم للدكلة، كيف الوقت نفسو 
ٖتقيق أقصى قدر من ا١تنافع، كالسبيل إىل ذلك يكوف من خبلؿ اٟتوكمة اٞتيدة اليت : ٛتاية البيئة كحقوؽ اإلنساف، أم

تعتمد على صنع القرار على أساس الشفافية كمشاركة ٣تموعة كاسعة من أصحاب ا١تصلحة من اٟتكومة كاجملتمع ا١تدين 
 .كخاصة ا٠ترباء كأصحاب ا١تعرفة

 :         فغياب اٟتوكمة عن القرارات ا١تتعلقة بإستغبلؿ ا١توارد الطاقوية يؤدم إىل خلق آثار على األفراد كالبيئة حيث
اآلثار ا١تًتتبة على اإلقتصاد كاليت ٯتكن أف تتشعب إىل آثار اجتماعية كسياسية خطَتة كالفساد كاإلعتماد ا١تفرط على - 

النفط كالغاز يف اٟتصوؿ على العوائد اليت تدخل يف ٘تويل برامج التنمية على حساب القطاعات االقتصادية األخرل كىذا 
 ؛(مفارقة الوفرة  )ما يتسبب يف  إستنزاؼ ا١توارد 

 .التغَت ا١تناخي كالتدىور البيئي- 
        كتتلخص اٟتاجة إىل حوكمة ا١توارد الطاقوية الناضبة، من خبلؿ تكاثف ٚتلة من العوامل اليت ٕتعل إعادة صياغة 

 :  ا١تنهجية التقليدية يف إستخداـ ىذه الطاقة أمرا ملحنا من أم كقت مضى، كٯتكن تلخيص أبرزىا فيما يلي
توجهات ثورة الطاقة لضماف اإلمدادات اآلمنة كاٟتد من انبعاث الغازات الدفيئة، حيث تؤكد الوكالة الدكلية للطاقة - 
 أنو ٬تب البدء يف ثورة الطاقة العا١تية، من خبلؿ ٖتسُت كفاءة الطاقة _  من ا١تنشور الرئيسي 2008حسب توقعات _
 

                                                           
 االقتصاد األمريكية  ٕتدر اإلشارة  اىل ما قدمتو عا١تة Elinor OSTROM 2009.  تؤكد حيث OSTROM  Elinor ا١تستخدمُت قبل من ا١تشًتكة ا١توارد إدارة حالة يف أنو 

 تعترب يف األرباح كإشراكهم مراقبتها، على ا١تسؤكلية يف إشراكهم أف ترل كما ناجحة، نتائج إىل يؤدم ٦تا بينهم، ا١تصاٌف تضارب ٕتاه للتعامل اٗتاذ القرار يف آليات بتطوير يقوموف ـنوفإ الفعليُت،
 ا١تعلومات ٘تلك ال اٟتكومة ألف فعالة، كغَت خرقاء ا١تفركضة تكوف القواعد ما كغالبا الدكلة، قبل من تنفيذىا على اإلشراؼ يصعب حكومية لوائح فرض من فعالية كاألكثر األجدل الطريقة
 الذين أكلئك إف قاؿ الذم Coase أيضا ىذا يف كتتبع الكافية،
 كاسع باحًتاـ ٖتظى اليت القيادية أف الشخصيات إىل OSTROM Elinor تنبو كما الضرائب، بتحصيل ا١ترتبطة الصفقات تكاليف يتجاىلوف ا١تشًتكة للموارد اٟتكومة ١تلكية يدعوف
 .استدامتها تضمن ا١تشًتكة بطريقة ا١توارد استغبلؿ يف جدا مهم دكر ٢تا احمللية ٘تعات١تجا داخل

1
 -Kloff Sandra , Wicks Clive , Siegel Paul , Extractive Industries and Sustainable Development : A best guide for 

offshore oil and gaze development in the west Africa Marine Ecoregion , WAMER ( Western African Marine 

Ecoregion), Dakar – Senegal  2010, P: 46 .  
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، كىو مرجح لئلرتفاع 70كزيادة إنتشار الطاقة منخفضة الكربوف يف ظل إستخداـو عا١تي ٕتاكز   مليوف برميل يف اليـو
 2008، حيث ييتوقع أف العامل سوؼ ٭تتاج إىل ما قيمتو أربع مرات  القيمة ا١تستهلكة حسب إحصائيات 2025ْتلوؿ 

ا١توارد الناضبة ٤تدكدة كأسعارىا مرجحة لئلرتفاع، األمر الذم يولد معاناة الفقراء كتدىور البيئة إذا مل تيم إدارهتا - 
 بكفاءة كفعالية؛  

سوؼ تتأثر خطط التنمية فيها، كبالتايل البد من إستخداـ اإلحتياطي  (الريعية )البلداف النامية، كخاصة النفطية - 
ا١تتناقص عرب الزمن بعناية، كاٟتد من مستويات اإلستهبلؾ غَت العقبلنية، كزيادة كفاءة الطاقة، كتوجيو العوائد ٨تو 

اإلستثمار يف تنويع الطاقة كتطوير الطاقات ا١تتجددة كتنويع اإلقتصاد خارج قطاع احملركقات، من خبلؿ بناء إقتصاد غَت 
 .1قائم بصورة ٤تورية على ا١تداخيل للصادرات كاٞتباية على  مصادر الطاقة

        كعليو فإف اإلطار العاـ ٟتوكمة ا١توارد الطاقوية كبصورة خاصة الناضبة منها، ينصرؼ إىل دراسة كٖتليل الفرص 
ا١تتاحة لتحقيق إنتقاؿ عادؿ ٨تو إقتصاد ٤تلي كعا١تي منخفض الكربوف؛ يعتمد على النظم ا١تستدامة للطاقة، دكف إغفاؿ 

كالتكاليف البشرية كاإليكولوجية إلستخدامات الطاقة كٖتديد األكلويات للتخفيف من حدة الفقر كاإللتزاـ  توزيع ا١تنافع،
ٔتشركع كطٍت كعا١تي ٟتوكمة موارد الطاقة، دكف إغفاؿ التنسيق بُت اٞتهود لتوجيو السياسات العامة ٨تو ٣تموعة أكسع 
من ا١تصاٌف، كىذا يعٍت إستثمار مبالغ ىامة لتمويل كإعادة توجيو أىداؼ القطاع ا٠تاص للطاقة، كالذم ٮتدـ يف إطار 

النموذج التقليدم ٣تموعة ضيقة من ا١تصاٌف، كعليو فإف حوكمة ا١توارد الطاقوية سوؼ ٘تر ٔترحلة إنتقالية تواجو فيها 
 .ٖتديات كبَتة يف التغلب على تضارب كعدـ إلتقاء أىداؼ أصحاب ا١تصلحة

  قضايا أساسية لحوكمة المصادر الطاقوية -5-3-2
     تصبح حوكمة ا١تصادر الطاقوية أكثر فعالية ك٧تاعة يف التصور كالتطبيق، عندما تسود ظركؼ ا١تساءلة ا١تساكاة، 

ا١تشاركة، الشفافية، القدرة على التوقع كاالستجابة، كيتحقق ذلك باالعتماد على ثبلثة عناصر أساسية يتم العمل على 
 .تعزيزىا

 (مثلث الحوكمة  )مشاركة أصحاب المصلحة  -5-3-2-1
        تعترب ا١توارد الطاقوية أبرز ا١تتغَتات يف دكاؿ تعظيم ا١تكاسب للفئة األكسع من سكاف البلداف ا١تصدرة ٢تا، بل إهنا 

تعمل على رسم مستقبل ا١تنطقة العربية كطموحاهتا يف التنمية، األمر الذم يقتضي ا١تشاركة يف صنع القرار كعدـ جعلو 
حكرا على فئة معينة، كا١تقصود با١تشاركة يف صنع القرار، ىو عدالة التوزيع يف اإلستهبلؾ كاإلستخداـ على ا١تستول 

 .العا١تي، كعدالة توزيع ا١تنافع كالفوائد على ا١تستول احمللي كاإلقليمي
        كتعتمد اٟتوكمة يف إطار تكريس ا١تشاركة الفعالة على إٗتاذ القرارات على ثبلثة ٣تموعات أساسية تيعرؼ ٔتثلث 

اٟتوكمة كىي الدكلة، ٣تتمع األعماؿ كاجملتمع ا١تدين كىي ما أشَت لو ضمن معاٞتة ا١تفهـو العاـ للحوكمة الرشيدة، حيث 
 .دكرا بارزا يف حوكمة ا١توارد باإلضافة إىل الدكلة ك٣تتمع األعماؿ (اجملتمع ا١تدين )يلعب ىذا األخَت 

                                                           
 1992مصر،   الدار الدكلية للنشر كالتوزيع، ،، الطبعة األكىلقتصاد قائم على الطاقة الشمسيةإتصميم : ما بعد عصر النفطكريستوفر فبلنُت، نيكوالس لينسن، ترٚتة ٤تمد اٟتديدم، - 1
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كِّنو من تأدية دكره الرقايب، ٦تا ٮتوؿ لو ا١تشاركة يف ٗتطيط       كبالتايل ٬تب أف يتمتع اجملتمع ا١تدين بالكفاءة اليت ٘تي
كترقية أ٪تاط استغبلؿ النفط كالغاز، كذلك من خبلؿ تلبية حاجاتو يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات ككسائل ا١تشاركة يف 

 . اإلجراءات الٗتاذ القرارات طويلة ا١تدل
     كيتم تفعيل آلية ا١تشاركة يف إٗتاذ القرارات من خبلؿ إستحداث ٪توذج للمشاركة باإلعتماد على اجملالس اإلستشارية 

للمواطنُت؛ كتعترب كالية أالسكا السباقة يف إستحداث كسائل إلشراؾ ا١تواطنُت بشكل كامل كفعاؿ يف بناء اٟتوار بُت 
اٟتكومة كاألفراد، كىذا نظرا لؤل٫تية البالغة لعنصر ا١تشاركة، ليس فقط لتضمُت أراء، كلكن للتأكد من أف آثار النماذج 
التنموية اٞتديدة مقبولة من طرؼ اجملتمع كٯتكن التوسع يف تطبيقها، كمثاؿ ذلك مشركع التحوؿ التدر٬تي ٨تو الطاقات 

 .  ا١تتجددة
  إصبلح القطاع العاـ-  5-3-2-2

     إف اإللتزاـ ٔتبادئ اٟتكم الراشد أمر البد منو لتطبيق ا١تفاىيم الفنية كاإلجرائية ٟتوكمة ا١توارد، خاصة كأف أبرز 
التحديات اليت تواجو تبٍت طرائق جديدة لئلستخداـ الفعاؿ للطاقة كتسخَت موارد متجددة ىو التحدم السياسي، الذم 

 :1يستلـز إجراء ٚتلة من التغيَتات تستهدؼ
 ٤تاربة الفساد كإرساء مبادئ اٟتكم الراشد ضمن ٥تتلف قطاعات الدكلة؛ -
خفض الدعم للوقود االحفورم كزيادة الضرائب على ىذه األخَتة بطريقة مدركسة لتغطية التكاليف الناشئة عن - 

 اإلضرار باألمن كالبيئة؛
دعم جهود البحث كالتطوير من الناحية القانونية كا١تؤسسية لتحسُت كفاءات كتقنيات الطاقة ا١تتجددة كإعادة ترتيب - 

 أكلويات اإلنفاؽ يف ٣تاؿ البحث كالتطوير للطاقة ا١تتجددة كتطبيقاهتا؛
 تقوية كتعزيز السياسات اٟتكومية كاحمللية بشأف الطاقة؛ - 
من مستلزمات إ٬تاد نظاـ أكثر إستدامة إلستخدامات الطاقة، إصبلح نظاـ األسعار، حيث أف اٟتكومات عادة ما - 

تتبع إجراءات تدعم ٗتفيض أسعار اٟتصوؿ على مصادر الطاقة الناصبة، ٦تا يشجع على زيادة االستهبلؾ كنفايات 
الطاقة، كعليو يتعُت على اٟتكومات أف تتقصى التدابَت كاإلجراءات الكفيلة بضماف كصوؿ أسعار الطاقة الناضبة إىل 

ا١تستول الذم ٭تقق األمن كالسبلمة البيئية، كذلك باإلعتماد على فرض ضريبة على إستخداـ ىذا النوع من الطاقة يف 
إلستيعاب التكاليف البيئية يف السعر، كاألىم من ذلك ىو خلق اإلطار القانوين كالتنظيمي لدعم الوسائل األكثر 

ديناميكية كفعالية يف تغطية التكاليف البيئية كترشيد اإلستخداـ، كذلك بفرض ضريبة أكسع نطاقا ترتبط بتصاعد غاز ثاين 
أكسيد الكوبوف، كاليت من شأهنا إستيعاب التكاليف النإتة عن ارتفاع درجة حرارة األرض كاإلسراع بإنتشار تقنيات 

 الطاقة ا١تتجددة كٖتسُت كفاءة تطبيقات الطاقة؛
اإللتزاـ بالسياسة االقتصادية الكلية الرشيدة كأحد ا١تتطلبات ا٢تامة من أجل اٟتوكمة السليمة للموارد الطاقوية؛ حيث - 

 أنو ال ٯتكن لقطاع موارد الطاقة أف يشكل قوة من أجل التنمية ا١تستدامة إال إذ مت ٗتفيف آثاره السلبية اإلجتماعية

                                                           
 . 43 – 40: ص - كريستوفر فبلنُت ، نيكوالس لينسن، مرجع سابق، ص -  1
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 كالبيئية إىل اٟتد األدىن، كالتشارؾ بشكل منصف يف منافعو كتكلفتو، كالسياسات اإلقتصادية الكلية الرشيدة ا١توجهة ٨تو 
أكلويات ا١تسؤكلية اإلجتماعية كالبيئية تشكل األساس الضركرم للحوكمة السليمة للموارد اإلقتصادية ككل ك١توارد الطاقة 
باألخص؛ فاإلستثمارات كخاصة اإلستثمار ا٠تارجي لو دكر حاسم يف تنفيذ السياسة التنموية، كمن الضركرم أف ٕترم 

صياغة القواعد كا١تؤسسات ا١تالكة للتدفقات اإلستثمارية الدكلية بشكل يضمن مسا٫تة ىذه اإلستثمارات يف التنمية 
ا١تستدامة للدكؿ الغنية ٔتوارد الطاقة، خاصة كأف النظاـ اإلستثمارم ىو اإلطار اإلقتصادم الكلي الذم تقع ضمنو 

 . 1جوانب حوكمة ٥تتلف ا١توارد االقتصادية
 : 2        فالعقود اإلستثمارية ا١ترتبطة بالنفط كالغاز البد أف تستجيب إىل

 ٛتاية قاعدة ا١توارد لؤلجياؿ اٟتالية كا١تقبلة؛- 
 تلبية إحتياجات البلد من الطاقة قبل التوجو للتصدير؛- 
 اإللتزاـ با١تعايَت كالتقنيات ذات الكفاءة كالصديقة للبيئة؛- 
 ٛتاية حقوؽ األفراد، ٛتاية البيئة من التلوث كدعم اٟتق يف التوظيف؛- 
 ٖتقيق أقصى قدر من اإل٬تابية كالتقليل من التأثَت السليب لئلستثمار يف قطاع ا٢تيدرككربورات؛- 
 اإللتزاـ با١تساعدات الدكلية لتطوير عقود أفضل؛- 
 ضماف الضوابط القانونية كاإلتفاقيات كا١تعاىدات كإلغاء عقود الشركات يف حاؿ اإلخبلؿ بالشركط كالضوابط؛- 
 إستثمار عوائد النفط كالغاز يف تطوير الطاقة ا١تستدامة؛- 
 .(...تقاسم العوائد ، التوظيف  )ٖتقيق أقصى قدر من الفوائد لئلقتصاد احمللي - 

        كتعترب الكفاءة االقتصادية للموارد كخاصة الطاقوية من أىم اإلجراءات اليت تتخذىا الدكلة لتحقيق التنمية 
اإلقتصادية، كجعل ا١تناطق احمللية أكثر جذبا للمشركعات، فضبل عن تنمية األداء البيئي من خبلؿ إستخداـ ا١توارد 

 كإدماجها يف ا٠تطط التنموية؛ للتخفيف من حٌدة الفقر كالتخطيط البيئي تبعا للقوانُت 3الطاقوية غَت ا١تتجددة بكفاءة
الوطنية كالدكلية، ا١تعاىدات كاإلتفاقيات  ا١ترتبطة بإستخداـ ىذه ا١توارد، باإلضافة إىل إنشاء ٞتنة مسؤكلة عن الصناعات 

 .(...اإلستخراجية تشمل عدة كزارات مثل كزارة البيئة، الصحة كالزراعة كالصناعة  
 : 4        كما تشَت األمم ا١تتحدة إىل ٣تموعة من البنود لدعم كتعزيز اٟتوكمة اٞتيدة ١توارد الطاقة، كذلك من خبلؿ

 للحد من ٥تاطر عدـ االستقرار؛ (...النفط، الغاز )دعم اإلصبلحات الدٯتقراطية يف الدكؿ ا١تنتجة للموارد الطاقوية - 
 الشركات يف قطاع احملركقات ملزمة بنشر التفاصيل حوؿ النشاط؛- 
 اٟتكومات ملزمة بإطبلع اٞتمهور عن كيفية إستخداـ العوائد؛- 
يمىولة، كاليت ٬تب أف تعود بالفائدة على اٞتميع؛- 

 اإللتزاـ بالشفافية يف عوائد احملركقات يف ا١تشاريع ا١ت

                                                           
 .26:  ، ص2008 ، مؤسسة ىينرش بل، الطبعة الثانية  أ١تانيا، مذكرة ما لدينا كما ليس لدينا ، حوكمة الموارد في القرف الحادم كالعشرينيل كآخركف، إباتريك -  1

2
 -Kloff Sandra, Wicks Clive, Siegel Paul, op-cit, : P : 56 – 57. 

 ، اجمللد األكؿ  االستشارم السريع ، برنامج األمم ا١تتحدة للمستوطنات اإلرتقاء بالتنمية االقتصادية المحلية من خبلؿ التخطيط اإلستراتيجيسلسلة أكراؽ عمل التنمية االقتصادية، - 3
  . 27 - 26: ص - البشرية، ص

4
 - Kloff Sandra,Wicks Clive, Siegel Paul, op-cit,  P :54 . 
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تعمل اٟتكومات يف إطار حوكمة ا١توارد الطاقوية؛ على تقليل ٥تاطر اإلرتباط غَت ا١تشركط بالطاقات الناضبة، من - 
خبلؿ تشجيع اإلستثمار يف القطاعات اإلقتصادية األخرل، كعدـ السماح إليرادات النفط كالغاز بتشويو اإلقتصاد 

باإلضافة إىل حفظ نسبة من عائدات العملة الصعبة للمحركقات يف صناديق خاصة، كتقدٯتها للتداكؿ ببطء 
كما ال تغفل دكر الدكلة يف القياـ باإلجراءات القانونية التنظيمية كالتقنية الداعمة للحوكمة اٞتيدة ١توارد  ،1كإسًتاتيجيان 

 .الطاقة
  الشراكة بين القطاع العاـ كالقطاع الخاص-  5-3-2-3

         يعترب التعاكف بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص إسًتاتيجية أساسية ٠تلق قاعدة إقتصادية، صناعية، معرفية كخدمية 
؛ فالتجارب العا١تية تبُت أف السياسات الفعالة كالتمويل الكايف للقطاع 2قادرة على اإلستمرار كالنمو كا١تركنة يف ا١تستقبل

ا٠تاص يف اإلقتصاديات الناشئة كالدكؿ النامية؛ سوؼ يتيح الفرصة لتقدًن خيارات للطاقة أكثر إستدامة يف األسواؽ 
اإلستهبلكية ا١تتنامية، كيعزز الفرص يف اٟتصوؿ على الكهرباء كخدمات الطاقة يف ا١تناطق الريفية كا١تعزكلة، كما تربز أ٫تية 

 .القطاع ا٠تاص من خبلؿ تطبيقو لؤلساليب كالتكنولوجيات ذات الكفاءة يف إستخداـ الطاقة
          كتعد الشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص ذات أ٫تية كبَتة لتحويل أ٪تاط اإلستهبلؾ كاإلنتاج للطاقة لتكوف 

أكثر إستدامة، إذ أف اإلستدامة الطاقوية للمستقبل تعتمد على العقبلنية كالذكاء االسًتاتيجي يف إستخداـ الطاقة كتطوير 
، حيث يستثمر القطاع العاـ يف 3آلية اإلعتماد على الطاقات ا١تتجددة، من خبلؿ زيادة إستخداـ ا١تصادر الشمسية

ا١تهارات، ا٠تربة كا١توارد اليت ٯتلكها القطاع ا٠تاص لدعم إحتياجات الطاقة كمتطلبات التنمية ا١تستدامة، السيما يف 
اإلقتصاديات الناشئة كالدكؿ النامية، كعليو فإف تنشيط اٟتوار بُت القطاع العاـ كا٠تاص يدعم قضية اٟتصوؿ على الطاقة 

ا١تستدامة لكافة األفراد كالفئات، كما يعزز نقاط القوة يف هنج ٖتىوُّؿ الصيغة الطاقوية كدعم التنمية كنشر التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة، حيث يلعب القطاع ا٠تاص على ا١تدل القريب أدكارا تشمل العمل على تطوير ٪تاذج األعماؿ كهنج 

التمويل، فضبل عن إبتكارات سبلسل التوريد لتخفيض إستهبلؾ الطاقة كإٗتاذ موقع البلعب الرئيسي يف نشر 
 .4التكنولوجيات األنظف كتطبيقات الطاقات ا١تتجددة

 المداخل األساسية  لدعم كتحسين حوكمة المصادر الطاقوية الناصبة -5-4
         تعتمد اٟتوكمة على ٚتلة من ا١تداخل اإلسًتاتيجية اليت تدعم ٖتسينها كتدعم ٖتقيق أىداؼ اإلستدامة 

 .كاإلستقرار
 
 

                                                           
1
- Kloff Sandra,Wicks Clive, Siegel Paul, op-cit,  P : 56. 

، مداخلة مقدمة يف إطار ا١تلتقى الدكيل بعنواف التنمية األفاؽ المستقبلية لبلقتصاد الجزائرم بعد الثركة البتركلية في إطار قواعد التنمية المستدامةشعيب شنوؼ، رمضاين لعبل، - 2
، منشورات 2008 أفريل 07/08جامعة فرحات عباس، بكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ا١تستدامة كالكفاءة االستخدامية للموارد ا١تتاحة،كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ا١تنعقد

 .  665:  ص 2008جامعة سطيف، ،٥2008ترب الشراكة كاالستثمار يف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف الفضاء األكركمغاريب، دار ا٢تدل للطباعة كالنشر، عُت مليلة، 
3
-Ulrich Steger, Sustainable Development and Innovation in The Energy Sector, Springer, 2005,P : 101.  

4
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 كفاءة إدارة اإليرادات -5-4-1
         تساىم إيرادات الطاقة بصورة كبَتة يف إٚتايل اإليرادات العامة يف األقطار ا١تعتمدة عليها يف ٪توذج التنمية، إال 

أف تضارب البيانات حوؿ ىذه العوائد يؤثر على الكفاءة التحليلية لتصور مستقبلي للتأثَتات ا١تتوقعة ٢تا كعلى إمكانيات 
 (الناصبة )توظيفها يف عمليات التنمية كالتحديث، السيما كأف اإليرادات ا١تتأتية من إستغبلؿ ا١توارد الطاقوية التقليدية 

تتميز بدرجة عالية من التقلب، ٦تا ٮتلق مشاكل عديدة على ا١تستول ا١تاكرك اقتصادم كالتخطيط ا١توازين ا١تتعدد 
السنوات، كما أف ىذه ا١توارد ٤تدكدة كمعرضة للنضوب األمر الذم يستدعي توجيو عوائدىا إىل اإلستثمارات 
إقتصادم - اإلسًتاتيجية كليس النفقات اٞتارية؛ كعليو فإف ىذه ا٠تصائص ٗتلف آثارا ىامة، سواءا على ا١تستول ا١تاكرك

من خبلؿ التعرض للصدمات النإتة عن تقلب األسعار مع دكرات التوسع كاإلنكماش يف ا١تيزانية، كالنفقات الدكرية اليت 
ال تأخذ يف اٟتسباف التخطيط طويل ا١تدل، ٦تا يؤدم إىل ضعف التنوع االقتصادم؛ أك على ا١تستول السياسي، حيث 

، ٦تا يتطلب توخي الكفاءة كا١تسؤكلية يف إدارة 1ٮتلق الفساد الذم يتولد عن الدخل الريعي كاإلنفاؽ غَت ا١تسؤكؿ
 .كتوظيف العوائد

اإلقتصاديات :         كتصنف اإلٕتاىات الرئيسية لتوظيف العوائد من ا١توارد الطاقوية التقليدية إىل ثبلث إٕتاىات كىي
الداخلية، ا١تساعدات ا٠تارجية كاليت تشمل ا١تساعدات للدكؿ العربية كا١تساعدات للدكؿ اإلفريقية كدكؿ العامل الثالث 
كأخَتا الودائع كاإلستثمارات يف الدكؿ الرأٝتالية الكربل؛ كتتصف اإلقتصاديات اليت تعتمد بصورة كلية على صادرات 

احملركقات، كخاصة الدكؿ العربية بالسمات ا١تميزة لئلقتصاديات ا١تتخلفة، من حيث تدىور النشاط الصناعي، إ٩تفاض 
نصيبو من الناتج احمللي كاإلعتماد الرئيسي على احملصوؿ الواحد، كتدىور نسب التوازف بُت القطاعات االقتصادية 

 .األساسية، ٦تا يطرح إشكالية الطاقة اإلستيعابية اليت تعرؼ باإلستخداـ ا١تنتج لعائدات احملركقات داخل الدكؿ ا١تصدرة
        كتتوقف كفاءة اإلستيعاب على فعالية السياسات اإلقتصادية الكلية ك القطاعية اليت تصفها الدكلة، كبالتايل ىناؾ 

مشكلة تواجو الدكؿ ذات اإلقتصاديات ا١تبنية على إيرادات ا١توارد الطاقوية التقليدية، حيث تعاين من عدـ جدية 
التصرؼ يف الفوائض ا١تالية إليرادات الطاقة التقليدية،  األمر الذم يستوجب اإلدارة الرشيدة إليرادات الطاقة التقليدية 

من خبلؿ إعادة تدكير كتوظيف العوائد كالفوائض عن طريق التحديث  (تثمُت العوائد يف إطار حوكمة ا١توارد التقليدية )
كتنويع ىيكل اإلقتصاد، كٕتنب إيداع ىذه الفوائض يف البنوؾ األكربية كاألمريكية، أين تتعرض لعملية تآكل مقصودة من 

، كالتوجو ٨تو دعم البحث العلمي كتطوير الطاقات ا١تتجددة كتكنولوجياهتا لزيادة كفاءة الطاقة 2جانب الدكؿ الكربل
 .        كتفعيل آلية التنمية منخفضة الكربوف، أم إعادة ىيكلة االقتصاد يف ظل ضوابط االستدامة

     كعليو فإف سوء إدارة إيرادات الطاقة كتفشي الفساد، خاصة يف البلداف اليت يرتبط فيها ٪توذج التنمية بصورة كلية 
بقطاع احملركقات يؤدم إىل التدىور اإلجتماعي كعدـ اإلستقرار السياسي، كما يؤدم إىل تقلب غَت مناسب يف األسعار 

                                                           
 . 10: ، ص2011 لبناف، -بَتكت دليل الرب١تاين العريب للرقابة على اإليرادات، منظمة بر١تانيوف عرب ضد الفساد، الطبعة األكىل،-   1

  www.arpacnetwork.org   (12/02/2016). 
- ، ص 2002، مصر-  القاىرة،، الطبعة األكىل، دار الرفاعي للطباعة كالنشر النفط كاألمواؿ العربية في الخارج، خمس دراسات في االقتصاد الدكلي المعاصرعبد ا٠تالق فاركؽ، -  2
  . 85 - 77: ص
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؛ األمر الذم يستدعي اإلىتماـ بالعوائد من ا١تصادر التقليدية الناضبة، كتوجيهها إلنشاء قاعدة 1كيف عرض الطاقة
كِّنها من تصدير جزء من  صناعية قوية لتكوف ركيزة لئلقتصاد القومي، ْتيث ٭تقق ٢تا إشباع حاجاهتا الداخلية، كٯتي

إنتاجها ليمثل أحد مكونات حصيلتها التصديرية بدال من اإلعتماد على منتج كاحد ٬تعلها عرضة لتقلبات األسعار يف 
 .2األسواؽ العا١تية

  مبادرة الشفافية الدكلية-  4-2
 ١تعاٞتة فشل عاـ يف ٖتويل 2002من قبل حكومة ا١تملكة ا١تتحدة يف عاـ  EITI        أطلقت مبادرة الشفافية الدكلية 

، كتعترب مبادرة الشفافية يف ٣تاؿ الصناعات اإلستخراجية معيارا عا١تيا للشفافية يف 3ثركة ا١توارد ٠تدمة التنمية ا١تستدامة
تركز على ا١تقارنة بُت مدفوعات الشركات كاألمواؿ اليت تتلقاىا اٟتكومات  (...البًتكؿ ، الغاز  )قطاع الطاقة التقليدية 

مع الكشف عن تلك ا١تعلومات للعامة، هبدؼ ٖتديد الفوارؽ احملتملة بُت ا١تدفوعات كا١تبالغ اليت مت تلقيها كالتحقيق يف 
األسباب ا١تؤدية ٢تا كالتعامل معها، إذ أف غياب مؤسسات حكومية قوية تتمتع بالشفافية كقابلة للمساءلة، يؤدم إىل 

إدارة ا١توارد الطاقوية كعائداهتا بشكل غَت فعاؿ، حيث تيوجو ١تعاٞتة ا١تشكبلت اإلجتماعية كاإلقتصادية يف إطار 
كتكتسي الشفافية يف إستغبلؿ ا١توارد .  4إصبلحات قصَتة ا١تدل، عادة ما ٗتلف الفقر لدل فئة كاسعة من األفراد

 : 5التقليدية أ٫تية بالغة، ٯتكن توضيحها من خبلؿ ما يلي
 ضماف إستخداـ جزء أكرب من العوائد ا١تتولدة عن إستغبلؿ موارد النفط كالغاز لفائدة أفراد اجملتمع؛ -
تقوية ا١تراقبة كالرقابة على ا١تيزانية، ٦تا ٮتلق كفاءة أكرب يف إدارة العوائد ٨تو تنويع مصادر الدخل كتطوير مصادر  -

 الطاقات ا١تتجددة؛
  تعزيز جدكؿ أعماؿ أكسع ١تكافحة الفساد كإرساء مبادئ اٟتكم الراشد؛  -
 ٦تا يدعم اإلندماج االجتماعي؛ (اٟتكومة كاجملتمع  )تعزيز الفضاء العاـ للنقاش كخلق الثقة بُت أطراؼ ا١تصلحة - 
ا١تسا٫تة يف تفعيل متغَتات التنمية احمللية، كخلق قاعدة اقتصادية متوازنة كمتنوعة قادرة على إقتناص الفرص كإستغبلؿ - 

 اإلمكانيات كالطاقات الداخلية؛
ٯتكن تعظيم ا١تكاسب من إستخداـ كإستغبلؿ ا١توارد ا١تتناقصة، كتوجيو العوائد ٨تو خدمة التنمية ا١تستدامة كإرساء - 

 .   مبادئ اٟتكم الراشد
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 خبلصة الفصل
 

       يعترب ىذا الفصل ٔتثابة خبلصة للعبلقة النظرية بُت ا١تتغَتات األساسية اليت مشلتها ىذه الدراسة، كذلك بعد أف مت 
اإلستفاضة يف طرح كإستنباط أىم ما قدمو  أدباء اإلقتصاد بشأف مفهـو اإلقتصاديات الريعية كأبز السمات ا١ترتبطة هبذا 

اإلقتصاديات ضمن اٞتانب اإلقتصادم، اإلجتماعي، كالسياسي، ك٥تتلف حيثيات تفاعل إقتصادىا مع ا١تشهد 
اإلقتصادم العا١تي  كأبرز متغَتاتو، كخلصت الدراسة إىل إعتماد أف اإلقتصاديات الريعية تشَت إىل كل إقتصاد يعتمد 

يينظر إليها  (النفط )بصورة جوىرية على اإليرادات ا١تتولدة خارجيا عن طريق الريع ا١تتأيت من تصدير موارد طبيعة ٤تدكدة 
على أهنا موارد إسًتاتيجية، كيتم توليد ىذا الريع عن طريق فئة ٤تدكدة، عادة ما تتمثل يف الطبقة اٟتاكمة اليت تتوىل عملية  

 .إستخداـ كتوزيع اإليرادات الريعية يف ٖتقيق برا٣تها التنموية كتلبية حاجات األفراد
        أما ما يتعلق بإدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لبعث التنويع اإلقتصادم الذم يعترب ا١تدخل 

اإلسًتاتيجي لتحقيق إعادة ىيكلة لئلقتصاديات الريعية  يف إطار ضوابط اإلستدامة، كبالنظر إىل خصوصية السياسات 
اإلقتصادية النوعية ا١تصممة على مستول اإلقتصاديات الريعية فقد مت الًتكيز على سياسات دكف أخرل، كلعل أبرز ىذه 

كإماطة ... السياسات ىي السياسة ا١تالية كالسياسة النقدية كسياسات سعر الصرؼ كالسياسة السعرية كسياسة اإلستثمار
الغموض عن مضموف ىذه السياسات يف سياؽ ربطها بسمة اإلستدامة عرب إدارهتا، بإدماج البعد البيئي ضمن ا١تتغَتات 

االقتصادم الكلية  ٦تا يفتح اجملاؿ ١تناقشة السياسات البيئية كإقراهنا بالسياسات اإلقتصادية الكلية، كبصفة عامة إدارة 
السياسة اإلقتصادية إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة تتضمن إستيعاب مشكلة اآلثار البيئية ا٠تارجية كمشكلة اإلدارة 

كعوائدىا بصورة عمودية كافقية بُت األجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية كٖتقيق  السلمية للموارد ا١تتاحة، كالتوزيع األمثل ٢تذه ا١توارد
دائرة أكسع من األىداؼ يف نوعها ككمها من تلك ا١تنحصرة يف مربع كالدكر، دكف إغفاؿ ما طرحو الفصل الثاين حوؿ 

 .اإلقتصاد االخضر  كمدخل إلدارة السياسات يف سياؽ اإلستدامة، عرب التنويع ا٠تبلؽ للقيمة كالصديق للبيئة
         إعتربت الدراسة أف اٟتكم الراشد الذم يشَت اىل الطريقة  ا١تثلى اليت تباشر من خبل٢تا السلطة إدارة موارد الدكلة 

اإلقتصادية كاإلجتماعية هبدؼ التنمية، إ٪تا ٬تسد البيئة الصحية كا١ترتكز األساسي الذم ٯتكن من خبللو ضماف إدارة 
السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية إلرساء اإلستدامة ضمن اإلقتصاديات الريعية، كذلك بالنظر للعبلقة التبادلية بُت 

كل من اٟتكم الراشد كالتنمية ا١تستدامة عرب اإللتقاء يف اجملاؿ األمثل لتداخل كل من األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية 
 .السياسية،  كالبيئية، كالثقافية كحىت التكنولوجيا
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 تمهيد

ستيعاب ٥تتلف إأماـ ٖتديات كربل لئلنتقاؿ إىل حقبة التنمية ا١تستدامة كالريعية منها تقف الدكؿ النامية كالسيما         
ف ىذه الدكؿ  ْتاجة إىل إعادة توجيو كإدارة السياسة أ، حيث أماـ  تقدمها ضمن ىذا ا١تسارؿ عثرات شكاحملاكر اليت ت

 متطلبات إرساء تنمية شاملة كمستدامة، كىو ما مت طرحو كمناقشتو ضمن اٞتانب لقطاعية إلستيعابااإلقتصادية الكلية ك
النظرم من ىذه الدراسة، كيف إطار مقاربة الواقع  كقراءة ما مت طرحو يف أحد االقتصاديات الريعية، فإف ىذه الدراسة 

  .2014-2000سوؼ  تعاًف ضمن جانبها التطبيقي اإلقتصاد اٞتزائرم على مدل الفًتة 
       إذ يتضمن ىذا الفصل دراسة تنصب على اإلقتصاد اٞتزائرم بإعتباره أحد اإلقتصاديات الريعية، اليت تتخذ رؤية 

طويلة ا١تدل إلعادة ىيكلة إقتصادىا كتنويعو خارج قطاع النفط، عرب إعتماد سياسة إقتصادية كلية كقطاعية إنطبلقا من 
، إعتربت ٔتثابة نقطة ٖتوؿ، إذ إختلفت يف مضموهنا كفلسفة صياغتها عن السياسات ا١تصممة خبلؿ فًتة 2000سنة 

التسعينات ٖتت كصاية ا١تؤسسات ا١تالية كالنقدية الدكلية، خاصة كأهنا ٛتلت دائرة كاسعة من األىداؼ ا١تتوسطة 
 .كالطويلة ا١تدل كاليت ٘تس اٞتانب اإلجتماعي كاإلقتصادم

        ألف األىداؼ اليت سطرهتا اٞتزائر ضمن أجندهتا التنموية مدفوعة بسياسات مالية كنقدية توسعية جراء إنتعاش 
أسعار النفط، فإف ربطها ببعث اإلستدامة، يطرح إشكالية مزدكجة تتعلق ٔتدل القدرة على اٟتفاظ على التوازنات 

ا٠تارجية كالداخلية يف ظل إقتصاد ريعي كمدل القدرة على ٖتقيق األىداؼ بعيدة ا١تدل للتنمية ا١تستدامة من جهة 
كمدل النجاح يف تنويع اإلقتصاد اٞتزائرم كدحر ٝتة الريعية كا١تخاطر ا١ترتبطة هبا يف سياؽ مشهد اإلقتصاد العا١تي 

 . ا٠تاضع لؤلزمات الدكرية للنظاـ الرأٝتايل
 2014-2000        عليو فإنو سيتم ٖتليل كمناقشة السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية للجزائر على مدل الفًتة 

، كما سيتم قياس مدل النجاح يف ٖتقيق التنويع القطاعي خارج 2018كإستقراء كضعية اإلقتصاد اٞتزائرل إىل غاية سنة 
احملركقات، كمدل ٘تتع اٞتزائر ببيئة اٟتكم الراشد اليت توصلت الدراسة يف اٞتانب النظرم من التحليل إىل أهنا البيئة 

 2030الصحية لبعث سياسات سليمة تتشكل عربىا خارطة تفيذ أىداؼ التنمية ا١تستدامة ضمن األجندة ا١تستحدثة 
كمساعي التحوؿ ا٢تيكلي يف اإلقتصاديات الريعية كمن بينها اٞتزائر، كٯتكن فيما يلي إستعراض احملاكر الكربل اليت سيتم 

 : مناقشتها
 

 ؛  2014-2000تحليل اإلطار العاـ للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية في الجزائر : المبحث األكؿ
 دراسة مشهد التنويع اإلقتصادم إلرساء التنمية المستدامة في ضوء السياسات اإلقتصادية المصممة : المبحث الثاني

 ؛2014 – 2000خبلؿ الفترة 
 الحكم الراشد كبيئة تمكينية  لتصميم السياسات اإلقتصادية  الداعمة للتنويع اإلقتصادم في إطار ضوابط اإلستدامة.  
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  2014-2000تحليل اإلطار العاـ للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية في الجزائر : المبحث األكؿ

 ٔتثابة نقطة إنعطاؼ على صعيد تصميم السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر 2000      إعتربت سنة 
على إثر التخلي عن تلك ا١تنبثقة عن كصفة  مؤسسات بريتوف ككدز، كعلى الرغم من عدـ إختبلؼ آليو العمل بإستثناء 

اإلنتقاؿ من سياسة تقييدية إىل سياسة توسعية يغذيها إنتعاش أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية بيد أنو أريد من خبل٢تا 
إستعادة التوازنات اإلجتماعية إىل جانب اإلقتصادية كبعث أجندة ثقيلة لتنويع اإلقتصاد اٞتزائرم، كدحر ٝتة الريعية عنو 

عرب  إعادة ىيكلة بنيتو لصاٌف دعم الوزف النسيب للقطاعات اإلسًتاتيجية، كعليو سيتم من خبلؿ ىذا ا١تبحث مناقشة 
 . مضموف السياسات ا١تصممة كتقييم أدائها

 2014 - 2000السياسة اإلقتصادية في الجزائر خبلؿ الفترة  مضموف  -1
إعتمدت اٞتزائر بعد حصو٢تا على اإلستقبلؿ السياسي على سياسة إقتصادية إرتكزت على قطاع الصناعات         

 إىل 1965الثقيلة لبعث تنمية حقيقة ٯتكن أف ييعوَّؿ عليها يف كسر حلقة التخلف، كقد حددت الفًتة ا١تمتدة من سنة 
كمدل زمٍت لتنفيذ سياستها ا١تسطرة، كمت اإلعتماد على العوائد النفطية، اليت كانت تشهد أسواقها إنتعاشا  1980غاية 

نسبيا، كقد ٘تيزت ىذه الفًتة هبيمنة القطاع العاـ كالدكر ا١تتنامي للدكلة، إال أف النتائج كانت ضعيفة كمتواضعة أماـ ما 
رصد كما ىو منتظر، كبالتايل كاف البد من إٗتاذ إجراءات تصحيحية من خبلؿ إعادة صياغة السياسة اإلقتصادية 

ا١تصممة، ْتيث يتم تفعيل دكر القطاع ا٠تاص كشريك يف التنمية إنطبلقا من إٗتاذ إصبلحات ذاتية، إال أف النتائج 
مل تكن أفضل من تلك اليت سجلت يف حقبة سابقتها من السياسات اإلقتصادية،  ا١تسجلة على مستول اإلقتصاد اٞتزائر

على إثر اهنيار أسعار النفط يف  1986كما زاد من تعقيد كضعية اإلقتصاد اٞتزائرم، ىو الصدمة البًتكلية ا١تعاكسة  عاـ 
السوؽ العا١تية، خاصة كأف اإليرادات النفطية ٘تثل ا١تركد اإلسًتاتيجي كالسرمدم لتمويل أىداؼ السياسات اإلقتصادية 

 .ا١تصممة
 دكف أف تتفطن إىل أف إصبلحاهتا الذاتية كا١تتعقلة ٔتعطيات –        إف فشل اإلصبلحات الذاتية اليت اعتمدىا اٞتزائر 

أفسح اجملاؿ للتخلي عن اإلصبلحات الذاتية - اقتصادىا كأىداؼ سياستها ا١تصممة تقع ٖتت طائلة متغَتات خارجية
، أما سنة 1998- 1989ا١تعتمدة لصاٌف اإلصبلحات العميقة ا١تقًتحة من قبل صندكؽ النقد الدكيل كاليت تغطي الفًتة 

 فقد شهدت إنتعاشا ألسعار النفط يف األسواؽ العا١تية، لتضع بذلك اإلقتصاد اٞتزائر على حافة منعطف جديد 1999
 .للسياسة اإلقتصادية

 ٘تيزت بسيادة ٪تو إقتصادم متواضع مقارنة مع ا١توارد ا١تالية اليت ٘تتع هبا اإلقتصاد 2000 – 1995        إف الفًتة 
 كىو ما كاف دافعا إلطبلؽ برنامج دعم االنتعاش ، 3,3اٞتزائرم خبلؿ ىذه الفًتة، حيث سجل متوسط سنوم قدره 

 – 1995، حيث ٘تيزت الفًتة 1اإلقتصادم الذم سيتم التفصيل فيو الحقا، كذلك مواصلة اإلصبلحات اإلقتصادية 

حيث مت تقليص النفقات العمومية، كخاصة نفقات التجهيز  كذلك -  صارمة – بتطبيق سياسة إنفاقية انكماشية 1998
                                                           
1
 - Perspectives économiques en Afrique, BAfD/OCDE 2003,   http://www.oecd.org/fr/pays/algerie/2497118.pdf   

(09/09/2015). 

http://www.oecd.org/fr/pays/algerie/2497118.pdf
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كذلك . 1بغية ٖتقيق التوازنات ا١تالية الكربل كتدارؾ ا١تديونية ا٠تارجية  اليت عانت منها اٞتزائر خبلؿ ىذه الفًتة 
إسًتشادا بتوصيات صندكؽ النقد الدكيل ا٠تاضعة ١تنهج الرب٣تة ا١تالية يف تصميم السياسات اإلقتصادية، اليت تغفل القيود 

 حيث يتم تفسرىا من قبل مؤسسات بريتوف ككدز على أهنا مشاكل نقدية با١تقاـ األكؿ –كا١تشاكل ا٢تيكلية لئلقتصاد 
 .كالًتكيز فقط على اٞتوانب النقدية كا١تالية،  األمر الذم يفسر تعثر اإلصبلحات يف ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة

       عمدت اٞتزائر إىل تطبيق سياسة إقتصادية، عنونت ىذه السياسة بسياسة اإلنعاش اإلقتصادم كاليت ٖتاكي  
دكات السياسة ا١تالية  اليت  تتضمن  إستخداـ أ حيث يتم الًتكيز على سياسة اإلنفاؽ العاـ كأحد فلسفة الفكر الكينزم،

أشكاؿ ٥تتلفة من توازف ميزانية الدكلة لتحقيق أىداؼ معينة، كىي إستقرار النشاط اإلقتصادم، كالتوزيع العادؿ للموارد 
 كتبٍت اٞتزائر ،....تعزيز مسار النمو األمثل على أساس تراكم رأس ا١تاؿك كعلى مستول اٞتيل الواحد، ،بُت األجياؿ

عتبار ىذه األخَتة قناة مهمة لتوزيع مكاسب ا١توارد الكبَتة إ اٟتكومي لتعزيز النمو اإلقتصادم راجع إىل اإلنفاؽلسياسة 
، كقد ترٚتت سياسة 2كخاصة يف سياؽ ٗتصيص ا١توارد لصاٌف ٖتسُت النشاط اإلقتصادم. النإتة عن قطاع النفط كالغاز

 :اإلنعاش اإلقتصادم ضمن  ثبلث برامج  تنموية أساسية، كىي كاآليت
مليار دكالر  7) مليار دينار  525ٔتيزانية قدرت ْتوايل :  (2004 – 2001) برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادم : أكال

 من أجل إسًتجاع التوازنات اإلقتصادية  الذاتية اليت إعتمدهتا اٞتزائراإلصبلحىذا الربنامج ضمن برامج كيندرج : (أمريكي
إ٬تاد ك السيما يف ا١تناطق األكثر فقرا كحرمانا، ،ٗتفيض  معدالت البطالةك ،أساسا  لتحسُت مستويات  ا١تعيشة موجو ، الكربل

، إعادة تأىيل ا١ترافق ...الزمن نظرا إلرتفاع معدؿ النمو السكاين كحركة التمدف  حلوؿ ١تشكلة السكن اليت تشهد تفاقما ٔتركر
 كٕتدر اإلشارة إىل أف ...3دعم متغَتات التنمية احمللية ك، النهوض بقطاع الزراعة، الرم، النقل، تنمية ا١توارد البشرية، اإلجتماعية

إطبلؽ برنامج اإلنعاش اإلقتصادم ٢تذه الفًتة  يرمي على كجو ا٠تصوص  للتكفل باإلختبلؿ اإلجتماعي  اليت أكرثتو فًتة تطبيق 
سياسات مؤسسيت بركتوف ككدز  كتدارؾ معدالت النمو الضعيفة ا١تسجلة كقد مشل الربنامج أىداؼ أساسية  تتعلق ٔتحاربة 

 .  6 ك 5 من خبلؿ إستهداؼ ٖتقيق معدالت ٪تو سنوية تًتاكح من بُت 4الفقر، خلق مناصب شغل كإحداث توازف جهوم
 : من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل اإلقتصادم اإلنعاش  دعم اليت مشلها برنامج  كٯتكن فيما يلي تلخيص أىم احملاكر

  2004 – 2001مقومات برنامج اإلنعاش اإلقتصادم :  1-4: اٞتدكؿ رقم
  المجموع رخص البرنامج طبيعة األعماؿ

2001 2002 2003 2004 

 8,6 45- -  15 30 دعم اإلصبلحات

 12,4 65,4 12 22,5 20,3 10,6الدعم المباشر للفبلحة كالصيد 

                                                           
1

 - ABDELOUAHAB Rezig, Algérie brésil courée du sud trois expériences de développement (Alger : prestations 

éditoriale sedia, filiale du groupe – hachatte 2006), P-P : 49 – 51. 
2
- .ELYAS Salah , YAGOUB Mohamed, Politique Budgétaire, Croissance Economique En Algérie « 1998 - 2013 »,  

colloque international  évaluation des effets des programmes d‘investissement publics 2001 – 2014  et leurs retombées 

sur l‘emploi, l‘investissement et la croissance économique, université Sétif 1- Algérie , 11 -12 Mars 2013, P : 2 . 

3
  -MOC, l`Algérie construire l`avenir, 9 janvier 2005, n° 1706, P :7 

4
-Algérie, Chef du Gouvernement, Circulaire n° 05 du 14 juillet 2001, Programme d’Appuis à  la Relance 

Économique de 2001 à 2004 .  
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 البحرم
 21,4 11,4 8 35,7 42,9 32,4 التنمية المحلية

 40,1 210,5 2 37,6 73,9 93 األشغاؿ الكبرل

 17,2 90,2 3,5 17,4 29,2 39,4 الموارد البشرية

 100 525 20,5 113,2 185,9 205,4 المجموع

 .116 –  115:  ص–، ص 2008، دار ا٠تلدكنية، الطبعة األكىل، معوقات االنضماـ كآفاقو: الجزائر كمنظمة التجارة العالميةسليم سعداكم ، :  ا١تصدر
  87 ص كاإلجتماعي، اإلقتصادم الوطٍت اجمللس ، 2001 الثاين السداسي للجزائر، كاالجتماعية اإلقتصادية الوضعية تقرير -

 : 1كٯتكن إ٬تاز األىداؼ العامة ٢تذا الربنامج من خبلؿ إستعراض النقاط ا١توالية 

 تعاين منها شر٭تة كاسعة من اجملتمع، كا١تسا٫تة يف إنشاء مناصب شغل؛ اليت الفقر مشكلة  معاٞتة -
كخطوة  أكىل ' بسيدم عبد اهلل 'إ٧تاز حظَتة معلوماتية :  تفعيل ا١تسعى الشامل للتنمية الوطنية، من خبلؿ -

٨تو إرساء إسًتاتيجية للبحث كالتنمية يف ٣تاؿ اإلعبلـ كاإلتصاؿ، كمواصلة اٞتهود ا١تتعلقة بإقامة ا١تناطق الصناعية 
سواءن من حيث تطهَت العقار الصناعي أك عصرنتو، فضبل عن العمل على تنفيذ الربامج ا١تتعلقة بالبيئة كهتيئة 

لتوفَت شركط التنمية  ا١تستدامة كالشركع يف ٖتقيق خيار ا٢تضاب ' بوغزكؿ اٞتديدة 'األراضي ا١تخصصة ١تدينة 
العليا كدعم الربامج ا١تخصصة لعودة سكاف الريف إىل مناطقهم كتشجيع األنشطة اإلنتاجية اليت بادر هبا قطاع 

الفبلحة، كالعمل على تنفيذ برامج إعادة التأىيل اٟتضرم، كربط التجمعات السكانية سواء كانت الريفية أك 
اٟتضرية بشبكة توزيع الغاز، كإنشاء شبكات تضامن ٟتماية الشرائح ا٢تشة من اجملتمع،  كبعث التكافل  كالتبلحم 

 .اإلجتماعي
 : 2        كعلى ا١تستول القطاعي فقد تضمن الربنامج، ما يلي

ضمن ٤تور دعم األنشطة اإلنتاجية ا١تتعلقة بقطاع، الزراعة كالصيد البحرم مت توجيو ا١تخصصات تبعا ١تا ىو مستهدؼ 
 :   كفق ما يلي

اعتربت الزراعة احد القطاعات اإلسًتاتيجية اليت رصد ٢تا غبلؼ مايل ىاـ، حيث أنو مت يف إطار : قطاع الزراعة -
 رفع ا١تساحة ا١تزركعة إىل  PNDA( Plan National de Développement Agricole)ا١تخطط الوطٍت للتنمية الفبلحية 

، كٖتقيق 2004  –2001 ألف منصب شغل خبلؿ الفًتة 70 ألف ىكتار، خلق 7500 ألف ىكتار كاستصبلح 950
، كترقية الصادرات من ا١تنتجات الزراعية كالتكفل اٞتيد ببعض الظاىر ا١تؤثرة على  10معدؿ ٪تو لقطاع الزراعة بنسبة 

 مليار دينار لتحقيق ٣تموعة من 55,9، كقد رصد ٢تذا القطاع حوايل ...ىذا القطاع، مثل ظاىرة اٞتفاؼ، التصحر
زيادة ا١تنتجات الفبلحية ذات اإلستهبلؾ الواسع كضماف حد أدين من اإلنتاج، باإلضافة إىل ٛتاية : األىداؼ أ٫تها

ا١تناطق السهبية كالرعوية من التصحر، كٛتاية السهوؿ كاألراضي الزراعية من اإل٧تراؼ، كاحملافظة على ا١تساحات الفبلحية 
كتطوير أنظمة لتوسيع األراضي ا١تركية كاحملافظة على األحواض ا١تائية كزيادة حجمها، كتشجيع البحث العلمي 

                                                           
 .217 – 216:   ص–، ص 2011، دكف طبعة، الدار ا٠تلدكنية، اٞتزائر ، الواقع  كاآلفاؽ: اإلصبلحات  االقتصادية في الجزائرعبد الرٛتاف تومي، -  1

2
 -Messaoud Medjitna, caractéristiques essentielles actuelles de l'économie algérienne , revue des sciences 

économiques de gestion et de commerce, de l‘Université d‘Alger, N0=10, 2004, P :18 . 

 . ، مصاٌف رئاسة اٟتكومة اٞتزائرية2004-2001ملف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم - 
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كا١تؤسسات الفبلحية يف جانب ٖتسُت كتطوير البذكر، كإعادة تأىيل اليد العاملة يف القطاع  الريفي كزيادة فرص العمل 
 ... كحل  ا١تشاكل العالقة بشأف ديوف الفبلحُت

 ٖتقيق أجل من اإلقتصادم، اإلنعاش دعم برنامج قيمة من دينار  مليار9,5 ٗتصيص  مت:الصيدية كا١توارد الصيد قطاع -
 :التالية األىداؼ

 كصيانتها؛ الصيد كقوارب سفن عدد من  الرفع 
 ؛(التربيد النقل، )منتجاهتم تسويق على كمساعدهتم الصيادين عمل شركط ٖتسُت 
 كالقانونية؛ الضريبية التسهيبلت خبلؿ من القطاع يف تعمل اليت ا١تؤسسات كمساعدة دعم 
  ا١تائيات؛ كتربية البحرم الصيد لدعم الوطٍت الصندكؽ دعم 
  ا١تائيات؛ كتربية البحرم الصيد بأنشطة ا١تتعلقة القركض كتسهيل 
  الصيادين ديوف معاٞتة. 

 ستهدفت إ دينار مليار 210,5 ٗتصيص مت: ا١تعيشي اإلطار كٖتسُت العمومية ا٠تدمات ضمن ٤تور تعزيز       
 اٟتضرية كا١تناطق كالواحات العليا ا٢تضاب كمناطق الريفية ا١تناطق تأىيل إعادةك بالعمراف، ا١تتعلقة التجهيزات ا٢تيكلية

 توجيهها كمت دينار، مليار 142,9 غبلؼ مايل يقد ْتوايل بالعمراف فقد خصص ا١تتعلقة ا٢تيكلية كفيما يتعلق بالتجهيزات
: يلي كما ا١تالية ا١تبالغ ىذه توزيع مت كقد ا١تهمشة، كا١تناطق البلديات الفقَتة كإىل الكربل اٟتضرية ا١تراكز إىل
 مليار دينار، إل٧تاز تسعة مشاريع، هتدؼ إىل ٖتسُت كرفع 31,3رصد ٢تذا القطاع ميزانية تقدر ْتوايل : قطاع الرم- 

ا١تستول ا١تعيشي للسكاف، عرب تغطية أكرب مساحة مزركعة ٦تكنة، كٖتديث تقنيات الرم لتقليص مشكلة اٞتفاؼ كىدر 
 ا١تياه؛

 دج؛ مليار 54,6 ا١تنشآت ٢تذه خصص: اٟتديدية للسكك القاعدية ا١تنشآت- 
مليار دينار، هبدؼ ٖتسُت خطوط نقل  كتوسيع  45,3مشركع بغبلؼ مايل  25تقرر إ٧تاز : قطاع األشغاؿ العمومية- 

 مطارات اٞتنوب، كزيادة الطاقة اإلستيعابية للموانئ، كخلق  تكامل إقليمي بُت ٥تتلف ا١تناطق؛
مليار دينار من اجل ٖتسُت الربط شبكات الربط بالطاقة الكهربائية كالغاز الطبيعي  16,8رصد مبلغ : قطاع الطاقة- 

 خاصة للمناطق الريفية يف السهوب كالصحراء؛
 ألف مسكن، كٖتسُت ا٠تدمات العمومية 20 مليار دينار، مت تسخَتىا إل٧تاز 35,6تكلفة الربنامج حايل : قطاع البناء- 

 يف األحياء اٟتضرية؛
 الغش مكافحة كإستهدؼ مليار دينار، 1,7 حوايل الربنامج ىذا يف التكلفة بلغت: كالطرقات كا١تطارات ا١توانئ تأمُت- 

 للرصد اٟتديثة كا١تعدات الوسائل بواسطة كالطرقات ا١توانئ ك ا١تطارات عرب األمن تعزيز طريق عن الوطٍت اإلقتصاد كٛتاية
 كا١تراقبة؛
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 مؤسسات كإنشاء مبلئم للبحث ٤تيط يف الباحثُت باندماج تسمح تكنولوجية أقطاب إنشاء قصد: اإلتصاالت شبكة- 
 اليت" اهلل عبد سيدم "العلمية ا١تدينة ىو مشركع اجملاؿ ىذا يف مشركع كأىم اٟتديثة، اإلتصاالت بتكنولوجيا مهتمة

 .دينار مليار 10 الربنامج ىذا يف ٢تا خصص
 كاألكثر ا١تهمشة ا١تناطق تنمية كالواحات، من خبلؿ العليا ا٢تضاب كمناطق األرياؼ تأىيل إعادة        باإلضافة إىل 

 .دينار مليار 67,6 بلغت إٚتالية بتكلفة كالواحات العليا كا٢تضاب األرياؼ يف حرمانا
 : فيمكن معاٞتتو من خبلؿ ما يلي:كالبشرية احمللية أما ٤تور التنمية

 كالوالئية؛ البلدية الطرؽ كصيانة ٖتسُت -
 للشرب؛ الصاٟتة با١تياه كالتزكيد بالكهرباء الربط نسبة رفع -
 الصحي؛ الصرؼ شبكات تطوير -
 كالفقَتة؛ ا١تهمشة كالبلديات التسعينات فًتة يف ا١تتضررة ا١تناطق تأىيل إعادة -
 اإلنتاجية؛ كاألنشطة ا١تشاريع دعم -
 .اإلتصاالت كشبكة النقل كتطوير توسيع -

 ا١تناطق على كالًتكيز العمالة كثيفة التشغيل، فقد مت ٖترم إطبلؽ برامج االجتماعية كاٟتماية       كفيما يتعلق بالتشغيل
 :  من خبلؿالفقَتة

 ؛الربنامج فًتة طيلة عمل منصب 70.000 خلق  -
 ؛احملركمة با١تناطق كاإلىتماـ ا١تعوزين شر٭تة دعم  -
 ؛الفقَتة البلديات يف ا١تدرسي للنقل حافلة 500 كٗتصيص التضامن مؤسسات تأىيل  -
 ؛للتشغيل ككاالت إنشاءكٕو  العمل سوؽ تنظيم  -

 ا١تنشآت ستهدفت بصورة أساسية إالبشرية  ا١توارد دينار لتنمية مليار 90,2 ٗتصيص نفس احملور فقد مت إطار يف        
 إىل إضافة العلمي، البحث كتشجيع كالتأطَت ا٢تياكل حيث من اٞتامعات كتطوير كالًتبية، الصحة لقطاعي القاعدية
 .الدينية الشؤكف قطاع كدعم كالًتفيهية، الرياضية األنشطة تشجيع

         كما تضمن الربنامج  ٣تموعة أخرل من السياسات اليت  هتدؼ إىل ٖتسُت  البيئة اإلقتصادية كتفعيل آلية السوؽ 
صندكؽ  ( مليار دج20) ، عصرنة إدارة الضرائب ( مليار دج2 )هتيئة ا١تناطق الصناعية : كتشمل ىذت السياسات

،ا١تعلومات كأنظمة التنبؤ على  ( مليار دج2) ، صندكؽ ترقية ا١تنافسة الصناعية ( مليار دج22,5 )ا١تسا٫تة كالشراكة 
 . (مليار دج  0,08 )ا١تدل ا١تتوسط كالطويل 

 2001مليار دج خبلؿ سنة  205,4:         كقد توزع الغبلؼ ا١تايل ٢تذا الربنامج خبلؿ الفًتة ا١تقررة على النحو التايل
فقد كاف ا١تخصص  2003أما سنة (   35,41) مليار دج  185,9 من الغبلؼ ا١تايل اإلٚتايل، ك 39,12أم ما نسبتو 
لئلستثمارات ا١تتعلقة ( 3,90 ) مليار دج 20,5 يف حُت مت توجيو ما قيمتو (21,56)  مليار دج 113,2ا١تايل ْتوايل 
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2004بسنة 
، كيستند ىذا التوزيع إىل أىداؼ اإلقتصاد اٞتزائرم ا١تتعلقة بتدارؾ الوضعية اإلجتماعية كرؤيتو ا١تتعلقة بأ٫تية 1

 –النتائج احملققة عرب أثر ا١تضاعف، ذلك أف السياسة ا١تعتمدة كما سبقت اإلشارة إليها قائمة على الفلسفة الكنزية 
 - .اإلشكالية القائمة  تتعلق ٔتدل أف تيؤيت ىذه الفلسفة أيكلها يف ظل الطبيعة اإلقتصاد اٞتزائر ذك الصبغة الريعية

  إنطلق –        كقد كاصلت اٞتزائر سياستها اإلقتصادية ذات الصبغة اإلجتماعية ا١ترتكز على التوسع يف اإلنفاؽ العاـ 
 على إثر التغَت يف السلطة السياسة بغية تدارؾ 1999ىذا التىحوُّؿ يف صياغة السياسة اإلقتصادية منذ إنتخابات أفريل 

آثار األزمة األمنية خبلؿ فًتة التسعينات كاآلثار السلبية لربامج التعديل ا٢تيكلي، كتعزز ىذه التوجو بإنتعاش أسعار النفط 
كتدعم إستمرار اٞتزائر يف الثبات على نفس السياسة من خبلؿ إطبلؽ الربنامج التكميلي لدعم -  يف السوؽ الدكلية

النمو اإلقتصادم، باإلستناد إىل إستمرار موجة إنتعاش أسعار النفط كاإلنعكاس اإل٬تايب لذلك على ٚتلة من ا١تؤشرات 
 : اليت سيتم عرضها من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل

إنعكاس أسعار النفط على عوائد الصادرات النفطية، احتياطي الصرؼ األجنيب كقيمة الدين : 2-4:اٞتدكؿ رقم
 ا٠تارجي 

العوائد من الصادرات النفطية           (دكالر )متوسط سعر برميل النفط  
 (مليار دكالر )

احتياطات الصرؼ األجنيب      
 (مليار دكالر )

تطور قيمة الديوف ا٠تارجية   
 (مليار دكالر )

2000 28,50 21,06 11,90 25,261 
2001 24,85 18,53 17,96 22,571 
2002 25,24 18,11 23,11 22,642 
2003 29,03 23,99 32,94 23,353 
2004 38,66 31,55 43,11 21,821 
2005 54,64 45,59 56,18 17,191 

Source : Rapport : Evolution de la dette extérieure de l'Algérie 1994-2004.  

              Bulletin statistique hors série 2006  de la Banque d‘Algérie 
 
 مليار دكالر أمريكي، أم 150ٔتيزانية قدرت ْتوايل  ( 2009 – 2005) الربنامج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادم : ثانيا

 مليار دج 13809مليار دج من النفقات العمومية التنموية، كتشَت التقارير إىل أف الغبلؼ اإلٚتايل قارب  4200حوايل 
. 2 مليار دكالر بعد إضافة ٥تصصات الربنامج التكميلي ا٠تاص بًتقية مناطق اٞتنوب كا٢تضاب العليا180أم حوايل 

حيث أعطيت األكلوية  فيو ١تكافحة البطالة، مث السكن، كقطاع النقل كالبنية التحتية عموما، كإمداد األرياؼ بالكهرباء 
 ىذا يعتربك. 3كالغاز كتطوير الزراعة كدعمها، كٖتلية مياه البحر، فضبل عن طرح برنامج تنمية ا٢تضاب العليا كاٞتنوب

ف تكامل الربنا٣تُت أ حيث ، اإلقتصادماإلنعاش ضمن ٥تطط إقرارىاالربنامج ٔتثابة اإلطار ا١تؤكد لتوجهات اٞتزائر اليت مت 

                                                           
 .، لدل مصاٌف اٟتكومة اٞتزائرية2004 – 2001انظر ملف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم -  1

2
 - Ministre des Finances,  Note de présentation du projet d‘ordonnance portant Loi de finances complémentaire 

15/07/2008, P :4. 
 .13:  ٥ترب الدراسات االقتصادية  للصناعة احمللية، كلية العلـو االقتصادية  كالتسيَت ، جامعة باتنة، اٞتزائر،  ص التجربة الجزائرية في ظل الفكر التنموم الجديد، ،كماؿ عايشي-    3

 http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/463/1/1.pdf    ( 25/09/2015). 

http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/463/1/1.pdf
http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/463/1/1.pdf
http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/463/1/1.pdf
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 للعوائد النفطية ٔتا اإلستخبليفرساء مقومات اإلستثمار إ كاليت تيلخص رؤية اٞتزائر يف ، بعيدة ا١تدلاإلسًتاتيجية٬تسد 
 الوطنية اإلمكانياتطار إ يف ،ستيعاب ٖتديات التنمية الشاملة ا١تستدامةإٮتلق البنية اإلقتصادية كاإلجتماعية القادرة على 

رفع الكفاءة اإلستيعابية لئلقتصاد ية للموارد ا١تتاحة ٔتا مستخداـتفعيل الكفاءة اإل خبلؿ كطموحات األفراد، كذلك من
  :التوزيع القطاع ١تخصصات الربنامج من خبلؿ  اٞتدكؿ ا١توايلكٯتكن فيما يلي توضيح  .اٞتزائرم

 2009 – 2005التوزيع القطاعي  ١تخصصات الربنامج  ا٠تماسي : 3-4: اٞتدكؿ رقم
  المبلغ  بالمبليير من دج القطاعات

 45,5 1.908,5 .برنامج تحسين ظركؼ معيشة السكاف

 40,5 1.703,1 برنامج تطوير المنشآت األساسية 

 8 337,2 برنامج دعم التنمية اإلقتصادية 

 48 203,9 تطوير الخدمة العمومية ك تحديثها

 1,1 50,0 برنامج تطوير التكنولوجيا الجديدة ك اإلتصاؿ

 100 4.202.7 2009 - 2005مجموع المبلغ المخصص في إطار البرنامج الخماسي  

 :على ا١توقع . 2005 ، أفريل 2009 – 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو  للفًتة : ا١تصدر 
www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf (30/09/2014). 

CNES, Rapport national sur le développement humain, réalisé en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement PNUD, Algérie 2008, P :31. 

 : 1من خبلؿ ما يلي 2009 – 2005        ٯتكن التفصيل فيما تضمنتو احملاكر األساسية  للربنامج ا٠تماسي 
 : كقد مشل ىذا احملاكر ٣تموعة من ا١تخصصات على النحو التايل: برنامج ٖتسُت ظركؼ معيشة السكاف- أ

 ٥تصصات ٤تور ٖتسُت ظركؼ معيشة السكاف : 4-4: اٞتدكؿ رقم
مليار دج: الوحدة  

 المبلغ المحور  المبلغ المحور 
 141 التعليم العالي 555 السكنات

 200 التربية الوطنية 85 الصحة العمومية
تزكيد السكاف بالمياه الصالحة 

 (خارج األشغاؿ الكبرل )للشرب 
 58,5 التكوين المهني  127

الربط بشبكات الغاز كالكهرباء 
 للمنازؿ

 16 الثقافة 65

 19,1 اإلذاعة كالتلفزيوف 95 أعماؿ التضامن الوطني 
 10 إنجاز منشآت دينية  26,4 تهيئة اإلقليم

 60 الشباب كالرياضة 100 تنمية مناطق الجنوب
 200 برامج بلديات للتنمية  150 تنمية مناطق الهضاب العليا

 .، مرجع سابق2005 ، أفريل 2009 – 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو  للفًتة : ا١تصدر 

 : كتضمن ىذا احملور: تطوير ا١تنشآت  األساسية- ب
 مليار دج؛  700: قطاع النقل  -

                                                           
 . ، مرجع سابق2005 ، أفريل 2009 – 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو  للفًتة -  1

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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   مليار دج؛ 600: قطاع األشغاؿ العمومية -
  مليار دج؛393: قطاع ا١تياه -
 .دج   مليار10,15: قطاع هتيئة اإلقليم -

 :كيتضمن ىذا احملور: ٤تور دعم التنمية اإلقتصادية- ت
  دج؛300: قطاع الزراعة كالتنمية الريفية -
 مليار دج؛ 13,5: قطاع الصناعة -
  مليار دكالر؛12: قطاع الصيد البحرم -
  مليار دكالر؛4,5: ترقية اإلستثمار -
  مليار دكالر؛3,2: السياحة -
 . مليار دكالر4: ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كالصناعة التقليدية -

 : كيتضمن  ٥تصصات على النحو التايل: ٤تور ٖتسُت ا٠تدمة العمومية كٖتديثها- ث
  مليار دج؛34: النهوض بقطاع العدالة  -
  مليار دج؛64: الداخلية -
  مليار دج؛65: ا١تالية -
  مليار دج؛2: التجارة -
 مليار دج؛ 16,3:  الربيد كالتكنولوجيا اٞتديدة لئلعبلـ كاإلتصاؿ -
 .  مليار دج 22,6:  قطاعات الدكلة  األخرل -

 اإلقتصادم النمو لدعم التكميلي الربنامج خصص: ٤تور النهوض بالقاعدة التكنولوجية كتطوير تقنيات اإلتصاؿ- ج
. لئلتصاؿ اٞتديدة تطوير التكنولوجيات لباب دينار مليار 50 حوايل

 مليار دينار 390        أما ٓتصوص الربنامج التكميلي لتنمية مناطق اٞتنوب، فقد خصص لو غبلؼ مايل يقدر ْتوايل 
دج هبدؼ ٖتسُت ظركؼ اٟتياة لسكاف ىذه ا١تناطق كإحداث نوع من العدالة كالتوازف اٞتهوم للتنمية، عرب تفعيل ثبلث 

 ( مليار دج74 )كبرنامج إضايف للتنمية اإلقتصادية  (مليار دج 296 )ٖتسُت ظركؼ حياة السكاف : ٤تاكر كربل، كىي
 األغواط أدرار،:  كيغطي ىذا الربنامج من الناحية اٞتغرافية عشرة مناطق ىي1( مليار دج 20 )كٖتسُت كسائل اإلدارة 

 .كغرداية تندكؼ، الوادم، إليزم، كرقلة، بشار،٘تنراست، بسكرة،
        كيتعلق الربنامج التكميلي لتنمية مناطق ا٢تضاب العليا، بتحقيق استفادة ىذه ا١تناطق من ٥تصصات اإلستثمارات 

 مليار دج، مت توزيعو تبعا حملاكر 620العمومية تبعا ٠تصوصية ىذه ا١تناطق كمتطلبات التنمية فيها، حيث رصد لذلك مبلغ 
ٖتسُت  ( مليار دج233 ) ترقية التنمية اإلقتصادية (288,5) ٖتسُت ظركؼ حياة السكاف : أساسية على النحو التايل

                                                           
 . 2006 جانفي 14 ،  اجملتمع الوزراء بياف ٣تلس ،مصاٌف رئاسة اٞتمهورية-  1
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كا١تشاريع البلدية للتنمية        ( مليار دج 29) ' بوغزكؿ اٞتديدة'إطبلؽ مشركع مدينة  ( مليار دج 20 )كسائل اإلدارة 
  . ( مليار دج 18) كأخَتا  ٖتسُت قطاع العدالة  كا١تصاٌف األخرل   (مليار دج   36,8) 

إستكماؿ ا١تشاريع : مليار دكالر أمريكي، كيشمل شقُت، ٫تا 286 ٔتيزانية 2014 - 2010الربنامج ا٠تماسي : ثالثا
 مليار دينار جزائرم، أم ما 9,700الكربل اٞتارم إ٧تازىا، خاصة يف قطاعات السكة اٟتديدية كالطرائق كا١تياه ٔتبلغ 

.  مليار دكالر156مليار دينار جزائرم، أم ما يعادؿ  11,534 مليار دكالر، كإطبلؽ مشاريع جديدة ٔتبلغ 130يعادؿ 
 : أما احملاكر األساسية ٢تذا الربنامج فيمكن تلخيصها من خبلؿ ما يلي

 2014 – 2010احملاكر األساسية ا١تكونة ١تضموف برنامج توطيد النمو اإلقتصادم :  5-4:اٞتدكؿ رقم
 مليار دينار    :                                                                                                                                            الوحدة

 ا١تبلغ احملور ا١تبلغ المحور 
 10122 التنمية البشرية  1566 التنمية اإلقتصادية

 360 مكافحة البطالة 1666 تحسين الخدمة العمومية
 250 البحث العلمي ك تكنولوجيات اإلتصاؿ 6448 المنشآت األساسية 

 21214 المجموع 
 .2010بناءا على ا١تعلومات الواردة  يف ٤تلق بياف السياسة العامة، مصاٌف الوزير األكؿ ، أكتوبر، :  ا١تصدر

 مليار دينار من ا١توارد لتحسُت التنمية البشرية فيما يتعلق  10000أم قرابة    40        كٮتصص الربنامج أكثر من 
بتوسيع فرص التعليم كٖتسُت الصحة العامة كتوفَت السكن، كربط السكاف بشبكات الغاز كالكهرباء، كإمدادات ا١تياه 

كٯتكن توضيح األغلفة ا١تالية ا١تخصصة لتحسُت التنمية .  الصاٟتة للشرب، خاصة يف ا١تناطق الريفية كاألكثر عزلة كبعدا
 : البشرية من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل

  2014 – 2010 األغلفة ا١تالية  ا١تخصصة لربنامج التنمية البشرية   : 6-4:اٞتدكؿ رقم 
 مليار دينار: الوحدة

 الغبلؼ ا١تايل  ا١توضوع  الغبلؼ ا١تايل  ا١توضوع الغبلؼ ا١تايل  ا١توضوع 
 140 الثقافة    2000ا١تياه 619 الصحة

 106 اإلتصاؿ 350 الطاقة 868 التعليم  العالي
 120 الشؤكف الدينية  1130 الشباب كالرياضة 852 التربية  كالتعليم

السكن  40 التضامن الوطٍت 178 التكوين كالتعليم المهني 
 كاجملاىدين

3719 

.   ، مرجع سابق2010ملحق بياف السياسة العامة، أكتوبر : باالعتماد  على ا١تعلومات الواردة يف : ا١تصدر: ا١تصدر
 ٤تطات جديدة لتحليو مياه البحر8 مليار دينار، سيتم تعبئتو يف السوؽ ا١تالية من اجل استكماؿ  اك إ٧تاز 60 يضاؼ إىل ىذه ا١تبلغ  .
   مليار دينار 19ا١تبلغ ا١توجو لقطاع اجملاىدين ىو  

من موارده ١تواصلة تطوير ا١تنشآت القاعدية األساسية، كٖتسُت ا٠تدمة   40        كما ٮتصص الربنامج حوايل 
 شبكة كٖتديث توسيع، ١تواصلة العمومية األشغاؿ لقطاع دج مليار 3.100 العمومية، حيث مت ٗتصيص أكثر من

 السكك شبكة كمد ٖتديث أجل من النقل لقطاع دج مليار 2.800 ا١توانئ فيما كجهت أكثر من قدرات الطرقات كزيادة
القاعدية  ا٢تياكل كٖتديث( بالًتاموم مدينة 14 ٕتهيز خبلؿ من ا٠تصوص على )اٟتضرم كٖتسُت النقل اٟتديدية
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مليار  1.800 يقارب  كمت رصد ما دج، مليار 500كالبيئة فقدر الغبلؼ ا١تايل ا١توجو لو ْتوايل  اإلقليم با١تطارات، أما هتيئة
 كيف إطار .كالعمل كالتجارة الضرائب كإدارات ضبط العدالة كقطاع احمللية اٞتماعات كخدمات إمكانيات لتحسُت دج

 التنمية لدعم دج مليار 1.000 من مليار دج، مت ٗتصيص أكثر1.500 دعم تنمية اإلقتصاد الوطٍت من خبلؿ ٗتصيص
 صناعية كالدعم مناطق إنشاء خبلؿ من كا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات لًتقية دج مليار 150 يقارب كالريفية، كما الفبلحية
 ىي الصناعية للتنمية  كما جينِّد.الغرض لنفس دج مليار 300 إىل تصل قد اليت البنكية القركض كتيسَت للتأىيل العمومي

 لتوليد جديدة ٤تطات إ٧تاز أجل من قبل الدكلة من ا١تيسرة البنكية القركض من دج مليار 2.000 من األخرل أكثر
 الشغل مناصب إنشاء  أما فيما يتعلق بتشجيع.ا١تؤسسات العمومية كٖتديث البًتككيمياكية الصناعة كتطوير الكهرباء

 التكوين كمراكز اٞتامعات ا١تهٍت ٠تر٬تي اإلدماج ١ترافقة ا٠تماسي الربنامج من دج مليار 350 فرصد غبلؼ مايل قدره
التشغيل كالتسهيبلت العمومية إلنشاء   انتظار إنشاء مناصب آليات ك٘تويل ا١تصغرة ا١تؤسسات إنشاء كدعم ا١تهٍت،

مناصب الشغل، ناىيك عن فرص التوظيف اليت ييوٌلدىا النمو احملقق جراء تنفيذ الربنامج ا٠تماسي، كذلك لتحقيق  
 الربنامج خصص آخر صعيد كعلى .ا١تقبلة ا٠تمس السنوات خبلؿ شغل منصب مبليُت ثبلث إنشاء يف ا١تتمثل ا٢تدؼ
 كإستعماؿ التعليم كتعميم العلمي البحث  مليار دج لتطوير اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ دعم250 مبلغ 2014  –2010
 . 2014 – 2010كٯتكن فيما يلي توضيح التوزيع القطاعي للربنامج ا٠تماسي . 1اآليل اإلعبلـ كسيلة

 2014 – 2010التوزيع القطاعي للربنامج ا٠تماسي  : 7-4:اٞتدكؿ رقم 
مليار دج: الوحدة   

  ا١تبلغ   المحور 
 10122 التنمية البشرية 

 6448 المنشآت األساسية
 1566 التنمية اإلقتصادية

 360 مكافحة البطالة
 1666 تحسين الخدمة العمومية 

 250 البحث العلمي  كتكنولوجيا اإلتصاؿ
 21214  المجموع

 .2010ملحق بياف السياسة العامة، أكتوبر : مصاٌف الوزير األكؿ: باإلعتماد  على : ا١تصدر
  

 2014-2000التفصيل في السياسات اإلقتصادية الكلية ضمن الفترة  -3
       بعد العرض العاـ للسياسة اإلقتصادية اليت إعتمدهتا اٞتزائر ضمن ا١تدل الزمٍت احملدد للدراسة، فبلبد من التفصيل  

 : يف كصف السياسات ا١تتخصصة للسياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية، على النحو ا١توايل
 
 

                                                           
  .2014 – 2010بياف اجتماع ٣تلس الوزراء، برنامج التنمية ا٠تماسي -   1
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السياسة المالية في الجزائر   -2-1 
يتم صياغة السياسة ا١تالية يف اٞتزائر من خبلؿ االعتماد، على ٣تموعة من ا١تتغَتات األساسية، كاليت على رأسها        

ا١تشهد اإلجتماعي، باإلضافة إىل طبيعة األىداؼ اليت  (اإليرادات البًتكلية )كضعية أسعار النفط يف األسواؽ ا١تالية 
ييطمح إىل ٖتقيقها يف إطار النموذج اإلقتصادم الذم مت االستناد عليو يف رسم معامل السياسة اإلقتصادية الكلية 

كسيتم فيما يلي التعرض ألدكات السياسة ا١تالية اليت مت التطرؽ ٢تا ضمن  (بعث تغيَت ا٢تيكل اإلقتصادم )كالقطاعية 
 : اٞتانب النظرم

 سياسة اإلنفاؽ العاـ  -2-2-1
 أدل إىل إرتفاع عوائد قطاع النفط الذم 1999 مقارنة بسنة  59 بنسبة قاربت 2000        إرتفاع أسعار النفط سنة 

ٯتثل القطاع احملرؾ للتنمية يف اإلقتصاد اٞتزائرم، ٦تا ٝتح بانفراج مايل ترجم إىل اعتماد سياسة إقتصادية قائمة على 
 من خبلؿ  اٞتدكؿ 2014  –2000التوسع يف اإلنفاؽ العاـ، كٯتكن التفصيل يف تطور اإلنفاؽ العاـ على مدل الفًتة 

 :  ا١توايل
  2014- 2000تطور النفقات العامة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  : 8-4: اٞتدكؿ رقم

 مليوف دج:  الوحدة 
إٚتايل النفقات  نفقات التجهيز نفقات التسيَت  السنوات 

 النفقات   لنفقاتا

2000 856193 72,67 321929 27, 33 1178122 

2001 963633 72,94 357395 27,06 1321028 

2002 1097716 70,79 452930 29,21 1550646 

2003 1122761 68,49 516504 31,51 1639265 

2004 1250894 66,22 638036 33,73 1888930 

2005 1245132 60,67 806905 39,33 2052037 

2006 1437870 58,61 1015144 41,39 2453014 

2007 1674031 53,85 1434638 46,15 3108669 

2008 2217775 52,91 1973278 47,09 4191053 

2009 2300023 54,16 1946311 45,84 4246334 

2010 2659078 59,52 1807862 40,48 4466940 

2011 3797252 66,24 1934500 33,76 5731752 

2012 4 782 634 67,76 2 275 539 32,23 7058173 

2013 4 131 536 68,58 1 892 595 31,42 6024131 

2014 4494327  64,24 2 493 940 35,72 6995769 

 :  متاحة ضمن الرابط االلكًتكين2011 إىل غاية 2000البيانات ا١تقدمة ضمن اٞتدكؿ انطبلقا من سنة : ا١تصدر
http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH12-FINANCES_PUBLIQUES_Arabe.pdf  ( 11 /02/2015)  

:   متاحة ضمن لرابط االلكًتكين 2014 إىل غاية 2012البيانات ا١تقدمة ضمن اٞتدؿ انطبلقا من سنة 
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html ( 11 /02/2015)  

       
كيرجع ذلك إىل إعتماد اٞتزائر  2014-2000        يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ ا١تنحى ا١تتزايد للنفقات على مدل الفًتة 

سياسة إنفاقية توسعية مدفوعة بعوائد النفط الذم عرؼ إنتعاشا يف األسواؽ العا١تية، إال أف اإلخفاض اٟتاد الذم شهده 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH12-FINANCES_PUBLIQUES_Arabe.pdf
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html
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 أدل إىل العـز ٨تو الًتاجع التدر٬تي عن السياسة اإلنفاقية التوسعية كا١تضي  2014النفط خبلؿ السداسي األكؿ من سنة 
 مليوف دج ٤تققة إرتفاعا عن اإلنفاؽ الكلي يف 7656331 حوايل ٨2015تو ترشيد النفقات، حيث بلغت بنهاية سنة 

 مليوف دج 3039322 مليوف دج كنفقات للتسيَت كحوايل 4617009موزعة بُت حوايل   9,4 ْتوايل 2014سنة 
من   81تسببت نفقات رأس ا١تاؿ بأكثر من  ) 16,1 ْتوايل 2014للتجهيز، بعد اإلرتفاع األعلى الذم سجل سنة 

 إىل 2017 ك2016تراجعت ْتلوؿ سنيت  2013يف سنة   14,6مقابل اإل٩تفاض ْتوايل  (اإلرتفاع يف اإلنفاؽ الكلي 
 .  1 مليوف دينار على الًتتيب3876502 مليوف دج ك7297494حوايل 

تتضمن  )       إف دراسة ىيكل النفقات يف اٞتزائر يوضح التوسع يف نفقات التسيَت على حساب نفقات التجهيز 
اإلستثمار ا١تنفذ من قبل الدكلة إعانات :  كىيثبلث عناكين  84/17 من قانوف 35نفقات التجهيز تبعا للمادة رقم 

كذلك على الرغم من أف القراءة األفقية للجدكؿ  (اإلستثمار ا١تمنوحة من طرؼ الدكلة، كالنفقات األخرل للرأٝتاؿ 
ا١تقًتح توضح الًتاجع النسيب ضمن بنية اإلنفاؽ لصاٌف الزيادة البطيئة لنفقات التجهيز ٔتا يًتجم مساعي اإلصبلح 

ا٢تيكلي الذم تعتمده اٞتزائر، كىو ما يًتجم ضمن أثر مزاٛتة عميق بُت ا١تؤشرات اإلقتصادية كا١تؤشرات اإلجتماعية يف  
ال تتحقق تنمية اجتماعية حقيقة - بيئة كخصوصية اإلقتصاد الريعي اليت مت معاٞتتها يف اٞتانب النظرم من ىذه الدراسة

حيث تصبح السياسة اإلقتصادية -  إ٪تا يكوف ٖتسن مؤشراهتا مدعوما بواسطة عوائد النفط يف حاالت إنتعاش أسعاره
٣ترد سياسة لتوزيع الريع يف صورة توسع لدكر الدكلة دكف ٖتقيق ىدؼ التحوؿ ا٢تيكلي للبنياف اإلنتاجي كمن مثىَّ بنياف 

 . كللاإلقتصاد
 فإنو، 2014-2000       أما فيما يتعلق بدراسة ا١تتغَتات الوسيطة ألثر اإلنفاؽ العاـ على النمو اإلقتصادم يف اٞتزائر  

يعترب كل من اإلستهبلؾ كاإلستثمار كمتغَتات كسيطة ألثر اإلنفاؽ العاـ على النمو اإلقتصادم كبغية تشخيص األثر 
ا١تًتتب عن ىذه ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية كخاصة على النمو اإلقتصادم، فبلبد من إستعراض تطورىا، حيث ٯتكن 

 : إستعراض تطور اإلنفاؽ اإلستهبلكي على مدل الفًتة ا١تدركسة من خبلؿ الشكل ا١توايل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html   ( 11 /02/2015) 

 جتماعية ٕتهيزات إ كا١تناجم، النقل كاإلتصاالت، ا١تؤسسات الصناعية كالتجارية، السكن كالعمراف، ٕتهيزات ثقافية كةالفبلحة، الطاؽ:  كىياألقساـ، كالثاين، ٣تموعة من األكؿ يتضمن العنوانُت
 . ، استثمارات خارجيةإدارية

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html
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  2014-2000يف اٞتزائر  (اإلنفاؽ العاـ كاإلنفاؽ ا٠تاص )تطور اإلنفاؽ اإلستهبلكي  : 1-4:الشكل رقم

 
 :من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة يف : ا١تصدر

Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2004- 2015 

بشقيو اإلنفاؽ اإلستهبلكي العاـ كاإلنفاؽ  )        من خبلؿ ا١تنحٌت يتضح اإلٕتاه العاـ ا١تتزايد لئلنفاؽ اإلستهبلكي 
  ٖتقق ارتفاع يف اإلنفاؽ 2004-2000حيث أنو ضمن الفًتة . 2014-2000على مدل الفًتة  (اإلستهبلكي ا٠تاص

اإلستهبلكي العاـ على ٨تو مل يؤدم إىل أثر مزاحة على اإلنفاؽ اإلستهبلكي ا٠تاص، حيث قدر اإلرتفاع يف اإلنفاؽ  
-2001 خبلؿ الفًتة  8,46كإرتفع اإلستهبلؾ ا٠تاص بصورة متواصلة ٔتتوسط قدره    10,89اإلستهبلكي العاـ ْتوايل 

فإنو ٯتكن    4,85كباإلستناد إىل متوسط معدؿ النمو اإلقتصادم احملقق خبلؿ ىذه الفًتة كا١تقدر ْتوايل  ،2004
 2004 -2001إستنتاج مبدئيا الدكر ا٢تاـ الذم لعبو الطلب اإلستهبلكي يف رفع معدالت النمو احملققة على مدل الفًتة 

بفعل األثر اإل٬تايب للربنامج  2009-2005كما تواصل ٪تو اإلستهبلؾ العاـ خبلؿ الفًتة . مقارنة بالفًتات السابقة
بالنسبة لئلنفاؽ اإلستهبلكي  9,60مقابل   14,27التكميلي لدعم النمو، حيث قدر ا١تتوسط ٢تذه الفًتة ْتوايل 

ٔتعدؿ ٪تو   2008-2007ا٠تاص، كما ٕتدر اإلشارة إىل اإلرتفاع ا٢تاـ الذم شهده اإلنفاؽ اإلستهبلكي بُت سنيت 
19,46 37,21، حيث بلغ اإلنفاؽ اإلستهبلكي العاـ حوايل   ليًتاجع 13,06كاإلنفاؽ اإلستهبلكي ا٠تاص حوايل 

 كما ىو موضح يف الشكل، كىو ما أدل إىل تراجع معدؿ النمو احملقق ليبلغ أدىن 2009اإلنفاؽ بشقيو خبلؿ سنة 
إال أف األثر  2009 -2005  كعلى الرغم من مواصلة اٞتزائر السياسة اإلنفاقية التوسعية للفًتة  1,6معدؿ لو ٔتعدؿ 

 . 2.92، حيث بلغ متوسط النمو  حوايل  2004-2001احملقق على النمو تراجع مقارنة  با١تتوسط احملقق خبلؿ الفًتة 
كبلغ اإلنفاؽ اإلستهبلكي   15,46 عاد اإلنفاؽ اإلستهبلكي لبلنتعاش، حيث حقق معدؿ ٪تو 2010        يف سنة 

 كتواصل توسع اإلنفاؽ اإلستهبلكي   9,92مع تراجع ىاـ يف اإلنفاؽ اإلستهبلكي ا٠تاص ٔتعدؿ ٪تو   28,35العاـ 
كما بلغ اإلنفاؽ اإلستهبلكي العاـ مستويات قياسية حيث قارب معدؿ ،  22,35ليبلغ معدؿ ٪توه  2011خبلؿ سنة 

بيد أف ذلك مل يكن لو أثر على معدالت   10,51 مع انتعاش طفيف يف اإلنفاؽ اإلستهبلكي ا٠تاص ليبلغ  46٪توه 
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 2012 كإنطبلقا من سنة 2010عن سنة   22,22مراجعا ْتوايل   2,8النمو اإلقتصادم اٟتقيقي احملققة، حيث بلغ 

إال أف النمو    7,52 معدؿ ٪توه حوايل  2014 عرؼ اإلنفاؽ اإلستهبلكي تراجعا حيث بلغ يف سنة 2014إىل غاية 
كىو ما يطرح عبلقة غَت كاضحة بُت النمو  اإلقتصادم كاإلنفاؽ ،  3,4اإلقتصادم اٟتقيقي حقق إنتعاشا ٔتتوسط قدره 

ت السياسة اإلقتصادية للفًتة   2014-2000اإلستهبلكي مع االحتفاظ بنتيجة ىامة تفيد أف الربامج اإلقتصادية اليت تىرٚتى

مل تؤثر بالشكل ا١تنتظر على معدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقية، ألف الزيادة ا١تتولدة يف الطلب يف سياؽ ا١ترجعية الكنزية 
مت تلبيتها من خبلؿ الواردات، ٔتا يطرح اإلشكالية الرئيسية لبلقتصاد اٞتزائرم كا١تتمثلة يف عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي 

كىو ما ٬تعل السياسة ا١تصممة ذات أثر ضعيف على معدالت النمو اإلقتصادم ا١تطلوبة، كتىعمُّق ىشاشة األثر ا١تتولد 
 .بسبب عدـ كفاءة ٗتصيص ا١توارد ا١تتاحة ضمن حلقة الكفاءة اإلقتصادية بسبب سيادة مفهـو سياسات توزيع الريع

        أما اإلنفاؽ اإلستثمارم الذم يعترب أحد ا١تتغَتات الوسيطة للسياسة اإلنفاقية إلحداث النمو اإلقتصادم فيمكن 
 : من خبلؿ الشكل ا١توايل2014-2000إستعراض تطوره على مدل الفًتة 

  2014-2000تطور اإلنفاؽ اإلستثمارم كاالدخار الوطٍت  يف اٞتزائر : 2-4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف: ا١تصدر

Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2004- 2015 

 

 حيث 2008-2000        من خبلؿ ا١تنحى يتضح أف اإلدخار احمللي قد شهد تطورا ىاما يف قيمتو على مدل الفًتة 
ليبلغ   2009 - 2008 مليار دج، بيد أنو حدث إ٩تفاض سريع خبلؿ الفًتة 6251,9 أقصى قيمة لو ْتوايل 2008بلغ سنة 
 2012ليعود مرة أخرل للنمو ٔتعدالت ىامة إىل غاية  ، 35,47مليار دينار، حيث قدر معدؿ الًتاجع ْتوايل   4614,7

مليار دينار سنة 7612,7 ليتخذ بعدىا إٕتاه ٨تو اإل٩تفاض، حيث تراجع من 2014مث شهد نوعا من اإلستقرار إىل غاية 
كبالنسبة لئلنفاؽ اإلستثمارم فقد شهد ىو اآلخر إٕتاىا عاما . 2015 مليار دج سنة 6291,1 إىل حوايل 2014

، حيث مل يتأثر باإل٩تفاض ا١تسجل يف 2014-2000تصاعديا يفسر ٔتضموف السياسة اإلقتصادية كالقطاعية للفًتة 
 متأثر 2015 كإستمر إىل غاية 2013كلكنو سجل إ٩تفاضا حاد انطبلقا من سنة  ،2009 -2008اإلدخار الوطٍت خبلؿ 
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مع ٖتفظ الباحثة - بالصدمة النفطية خبلؿ ىذه الفًتة كبوادر التحوؿ عن السياسة االتفاقية التوسعية ٨تو ترشيد النفقات
 - .عن مضموف الًتشيد يف ىذا السياؽ 

       كٕتدر اإلشارة إىل أف زيادة الطلب اإلستهبلكي إ٪تا ينتج عنها حسب الفلسفة الكنزية زيادة يف حركة اإلستثمار 
بيد أف تشخيص ذلك على مستول اإلقتصاد اٞتزائرم يبُت أف اإلقتصاد اٞتزائرم ال يتمتع  ّتهاز إنتاجي مرف، حيث 
٭تدث مثلما أيشَت لو سابقا تسرب ألثر الطلب اإلستهبلكي خارج ا١تسار احملفز على تنشيط حركة اإلستثمار احمللي   

 .كمن مثىَّ ضعف تأثَته على ٖتسُت معدالت النمو اإلقتصادم احملققة
        من جهة أخرل فإنو من األ٫تية ٔتا كاف اإلشارة إىل أثر ا١تزاٛتة الذم يتولد ضمن ىيكل كبنية النفقات،  كعلى 
الرغم من أ٫تية النفقات التحويلية، إال اهنا تأخذ غبلفا ك٥تصصات تتجاكز بكثَت مبدأ إرساء كفاءة التخصيص لصاٌف 
أىداؼ خارج اٟتلقة االقتصادية كذلك على حساب النفقات الرأٝتالية ا١توجهة لدعم التعليم كٖتسُت تكوين الكادر 

فعلى مستول اإلقتصاديات الريعية كعلى رأسها اٞتزائر، كلتقييم تكلفة  (انظر تقارير  صندكؽ النقد العريب )البشرم 
الفرصة البديلة إلعانات الطاقة، فإف ا١تقارنة بُت اإلنفاؽ على ىذه اإلعانات كاإلنفاؽ على رأس ا١تاؿ كعلى التعليم 

كالصحة بالنسبة ا١تؤكية من الناتج احمللي اإلٚتايل يشَت إىل أف اإلنفاؽ على اإلعانات عموما كعلى الطاقة خصوصا يفوؽ 
اإلنفاؽ الرأٝتايل أك يعادلو يف داللة على عدـ كفاءة ٗتصيص األمواؿ، كعدـ كجود بوادر إصبلح حقيقي للتحوؿ ٨تو 

 .     (تشجيع إستخداـ الطاقات النظيفة كتكنولوجياهتا : مثل )تفعيل اإلقتصاد األخضر 
 السياسة الضريبية في الجزائر  -2-2-2

 إىل ٖتقيق  2016 - 2015        تشَت السيناريوىات اليت تستهدؼ تقدير الفجوة التمويلية يف ا١تنطقة العربية للفًتة 
 مليار  12,12 لتتعمق ىذه الفجوة إىل 2015 مليار دكالر أمريكي يف سنة 9,98اٞتزائر فجوة يف التمويل تقدر ّتوايل 

 تبعا لتوقعات السيناريو األكؿ، يف حُت يشَت السيناريو الثاين إىل حجم أكرب للفجوة 2016دكالر أمريكي خبلؿ سنة 
 تقدر ْتوايل 2015حيث اعتمد تقديرات أفضل فيما يتعلق بإ٩تفاض أسعار النفط، كعليو فالفجوة يف التمويل لسنة 

 1. 2016مليار دكالر أمريكي سنة   17,50 مليار دكالر أمريكي،  كسوؼ تتعمق إىل 15,88
       إف العجز ا١توازين الذم تعاين منو اٞتزائر، كتفاقم فجوة التمويل إزاء ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، يستدعي دراسة 

ىيكل اإليرادات فيها كمدل مسا٫تة اٞتباية الضريبية، كذلك بالًتكيز على دكر كل من اٞتباية العادية كاٞتباية البًتكلية كىو 
ما يعكس بصورة غَت مباشرة السياسة الضريبية ا١تعتمدة كمدل مسا٫تتها يف تطوير  اإليرادات العامة على النحو الذم ال 

كاٞتدكؿ ا١توايل يوضح تطور اٞتباية العادية كاٞتباية . ييضيق حيز ا١تسا٫تة يف ٖتقيق معدالت ٪تو إقتصادم مستدامة
 .2014-2000البًتكلية ضمن ىيكل اإليرادات العامة على مدل الفًتة 

                                                           
  كيتضمن توقعات تتعلق برصيد اٟتساب 2014أكتوبر  / األكؿكما نشرىا صندكؽ النقد الدكيل يف تشرين   االقتصاد العا١تيآفاؽ على احدث التوقعات ضمن قاعدة األكؿ يعتمد السيناريو 

 كيتناكؿ بشكل 2015يناير :/ ديسمرب  ككانوف الثاين/األكؿ غاية كانوف إىلناريو الثاين على توقعات كحدة ا١تعلومات االقتصادية م يف الدكؿ العربية، كيستند الساإلٚتايلاٞتارم، كالناتج احمللي 
 . النفطأسعار ىبوط أثاردقيق 

 .155:  ، ص2015 ، العدد األكؿ ، األمم ا١تتحدة، بَتكت،  التقرير العربي للتنمية المستدامةاللجنة االقتصادية  كاالجتماعية لغريب آسيا، برنامج  األمم ا١تتحدة للبيئة،  -  1
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 2014-2000مسا٫تة اٞتباية العادية كاٞتباية البًتكلية يف اإليرادات العامة يف اٞتزائر : 9-4:    اٞتدكؿ رقم

مليار دينار: الوحدة   
الجباية   )الجباية الضريبية اإليرادات العامة  

 (العادية
 إيرادات ) غير الضريبية اإليرادات

  ( للميزانيةأخرل
الجباية البتركلية 

معدؿ النموالقيمة  
    معدؿ النموالقيمة

    معدؿ النمو القيمة 
 

  - ت 1173237  - ب 55422  - أ 349502 1578161 2000
2001 1505526 398238 13,95 150899 172,27 956389 18,48- 
2002 1603188 482896 21,26 177388 17,55 942904 01,41- 
2003 1974466 524925 08,70 164566 07,28- 1284975 36,28 
2004 2229899 580411 10,57 163789 00,47- 1485699 15,62 
2005 3082828 640472 10,35 174520 06,55 2267836 52,64 
2006 3639925 720884 12,55 205041 17,48 2714000 19,67 
2007 3697900 766750 06,36 209300 02,77 2711850 0,080- 
2008 2902448 965289 25,89 221759 05,95 1715400 36,74 - 
2009 3275362 1146612 18,78 201750 09,22- 1927000 12,33  
2010 3074644 1297944 13,20 275000 36,30 1501700 22,07 - 
2011 3403108 1448898 11,63 424810 54,47 1529400 01,84 
2012 3804040 1909000 31,75 376000 11,49 - 1519040 0,677- 
2013 3894900 2031000 06,40 248000 34,04 - 1615900 06,37 
2014 3926730 2091000 02,96 258000 04,32 1577730 02,36- 

Source : Ministère des finances. 
Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2015-2013 . 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/algeria_cp_fre.pdf  (30/03/2015) 

 http://www.ons.dz/- (30/03/2015) :  متاحة على ا١توقع 2011-1962حوصلة إحصائية 
 حساب الباحثة  . 
 

اليت تعتمدىا  (اٞتبائية )        على الرغم من أف اٞتزائر عملت على بعث العديد من اإلصبلحات للسياسة الضريبية 
تبُت مدل ىيمنة اٞتباية البًتكلية على  9-4: بغية بعث ٖتوؿ يف ىيكل اإليرادات العامة إال أف معطيات اٞتدكؿ رقم

ىيكل اإليرادات العامة يف اٞتزائر مقارنة ٔتسا٫تة اٞتباية الضريبية اليت تسجل معدالت ٪تو مستقلة يف أغلبها عن التغَتات 
: انظر الشكل رقم )ا١تسجلة يف معدالت ٪تو اإليرادات العامة، فيما أهنا ٖتاكي بصورة مطلقة حركة ٪تو اٞتباية البًتكلية 

السياسية اإلقتصادم اٞتزائرم كسيادة ثقافة الريع الكاْتة للقطاعات - حيث ييفسر ذلك بالبنية اإلقتصادية (4-3
ظاىرة التهرب الضرييب، اإلستغبلؿ خارج حدكد الكفاءة  )اإلنتاجية من جهة كسيادة مظاىر الفساد من جهة أخرل 

 .(اإلقتصادية لئلعفاءات كالتخفيضات الضريبية ا١توجهة لدعم كتنشيط حركة اإلستثمار كزيادة فرص التوظيف
 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/algeria_cp_fre.pdf
http://www.ons.dz/-
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 2014-2000        كما تعترب مسا٫تة اإليرادات غَت الضريبية ضعيفة جدا حيث مل يتجاكز متوسطها على مدل الفًتة 
   37,24، كمسا٫تة اإليرادات الضريبية ْتوايل 58,87يف حُت قدرت مسا٫تة اٞتباية البًتكلية ْتوايل    7,68حوايل  

 على مدل الفًتة  42,75 ك 22,14مع اإلشارة إىل أف نسب ا١تسا٫تة لئليرادات الضريبية ٤تصورة ضمن اجملاؿ . فقط
 استجابة جملموع اإلصبلحات اليت 2014 إىل غاية 2012، كاٗتذت منحى تصاعدم انطبلقا من سنة 2000-2011

سنة    50,18كاكبت تراجع اٞتباية البًتكلية، حيث انتقلت نسبة  ا١تسا٫تة لئليرادات الضريبية يف اإليرادات العامة من 
 .  2014 سنة  53,25إىل  2012

        من جهة أخرل فإنو ٯتكن إستقراء ىشاشة اإلقتصاد اٞتزائرم من خبلؿ ضعف نسبة تغطية اإليرادات اٞتبائية أك 
الضريبية العادية للنفقات العامة، كىو ما ينعكس يف صورة غياب ا١تناعة ٕتاه الصدمات ا٠تارجية ا١تتجسدة يف ظل  اهنيار 

أسعار البًتكؿ كإنعكاس ذلك يف صورة تراجع قيمة اٞتباية البًتكلية احملصلة، حيث أف ىناؾ ضعف يف تغطية اإليرادات 
، ذلك أف نسب تغطية اإليرادات الضريبية إلٚتايل 2014-2000الضريبية العادية للنفقات العامة على مدل الفًتة 

، كيفسر ضعف نسب التغطية بضعف 2014-2000 على مدل الفًتة  28,93النفقات العامة مل يتجاكز متوسط قدره 
الضرائب على السلع )النظاـ الضرييب يف اٞتزائر، حيث أف ىيكل اإليرادات الضريبية يعتمد على الضرائب غَت ا١تباشرة 

فيما تتأتى النسبة الباقية من الضرائب   75بصورة تتجاكز  (كا٠تدمات، اٟتقوؽ اٞتمركية، حقوؽ التسجيل كالطابع
ا١تباشرة كا١تتمثلة يف الضرائب على الدخل كأرباح الشركات، حيث أف كزهنا ا١تتدين ضمن ىيكل اإليرادات الضريبية مرتبط 

 .بعدة عوامل لعل أ٫تها الطبيعية الريعية لبلقتصاد اٞتزائرم كتراجع حركية  اإلستثمار
      أما بالنسبة ١تستول الضغط الضرييب يف اٞتزائر فيتميز بإ٩تفاض معدلو عن ذلك الذم ٖتدده األدبيات 

 (حسب اإلقتصادم كولن كبلرؾ) 25اإلقتصاديات، حيث تشَت إىل أنو البد من عدـ ٕتاكز الضغط الضرييب 
 كيرجع  19,02يبُت أنو مل يتجاكز يف متوسطو  2014-2000 يف اٞتزائر على مدل الفًتة فاحتساب الضغط الضرييب

ىذا اإل٩تفاض يف معدؿ الضغط الضرييب إىل ٝتات اإلقتصاد السياسي يف اٞتزائر باعتباره أحد اإلقتصاديات الريعية حيث 
أف السياسة الضريبية تعكس مدل ضعف أحد األبعاد األساسية للحوكمة الرشيدة كىو ا١تساءلة، باإلضافة إىل سيادة 
مظاىر الفساد يف حُت أف ا١تشهد الذم يورم ذلك أف إنكار أ٫تية ٤تاكره إذا ما أتت أكلها ىو تبٍت اٞتزائر  لسياسة 

كىو ما ال تعكسو معظم مؤشرات التنمية اإلقتصادية اليت عاٞتتها ىذه - ضريبية مشجعة لئلستثمار كاإلنتاج  
 -.األطركحة

 
 
 
 

                                                           
  حتساب الضغط الضرييب بقسمة الناتج احمللي ا٠تاـ خارج احملركقات على اإليرادات الضريبية إ يتم. 
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 2014-2000معدؿ ٪تو اإليرادات اٞتبائية،  اٞتباية البًتكلية كاإليرادات غَت الضريبية يف اٞتزائر : 3-4:الشكل رقم

 
  . 9-4:من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اٞتدكؿ رقم : ا١تصدر

 دج مليار 6496,58 بقيمة مالية يتوقع  ٖتقيق عائدات 2018        أما بالنسبة ١توارد ا١تيزانية ا١ترتقبة حسب قانوف ا١تالية 
 دج مليار  3435,40 مقابل  )العادية ا١توارد من دج مليار 3688,68 من مشكلة ( 2017 يف دج مليار 5635,5 مقابل)

 مداخيل:  أما ا١توارد العادية فتتضمن1(.دج مليار 2200,1 مقابل  )البًتكلية اٞتباية من دج مليار 2807,91ك( 2017 سنة
 يف سياؽ ٖتسن اإليرادات اٞتبائية بعد إطبلؽ ٚتلة من (دج مليار 2845,7 مقابل )دج مليار2983,7جبائية بقيمة 

 العادية بقيمة  كخطوة لتقلص التبعية للجباية البًتكلية، كا١تداخيل 2018اإلصبلحات اليت تضمنها قانوف ا١تالية 
 .(دج مليار 100 مقابل )دج مليار 105,02

   (تشخيص كضعية المديونية في الجزائر  ) سياسة الدين  -2-1-3
        تعترب سياسية الدين من بُت أدكات السياسة ا١تالية إلدارة اإلقتصاد الكلي، باعتبار اإلقًتاض من ا١تصادر احمللية 
كاألجنبية أحد ا١تصادر األساسية ا١تتاحة لتمويل اإلحتياجات كا٠تطط كالربامج اإل٪تائية، كيتوقف الٌلجوء إىل اإلقًتاض  

حجم ا١توارد اٟتقيقية للدكلة، كالقدرة على الوفاء بأعباء االستدانة كأكجو اإلنفاؽ لؤلمواؿ : على ٚتلة من العوامل أ٫تها
اليت مت اٟتصوؿ عليها، كالتحكم يف حجم الدين العاـ كأعبائو، ٔتا ٬تنب الدكلة ٣تموع اآلثار السلبية على التنمية 

سيتم الحقا إستدامة  )اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية، السيما يف اٟتاالت اليت ال يتمتع  فيها الدين باإلستدامة 
ْتيث تنتقل ٣تموعة من األعباء لؤلجياؿ ا١تستقبلية دكف أف  (إستدامة الدين يف اٞتزائر أك ما يعرؼ باإلستدامة ا١تالية 

يقابل ذلك منفعة ٤تققة كيف إطار إعتماد اٞتزائر سياسة إنفاؽ عاـ توسعية خبلؿ الفًتة ا١تعتمدة للدراسة فإنو من 
                                                           
1
 - https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/21-2014-05-14-10-16-29/1321-2018 )  29/02/2018). 

   انظر (2018 ا١تالية قانوف أحكاـ ٔتوجب ٤تدثة اٞتبائية القوانُت)2018لئلطبلع على اإلصبلحات اٞتبائية : 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/communiques_arabe/Communique-LF2018_AR.pdf  
  تقرير  يف إطار اٟتصوؿ على إحصائيات الدين ا٠تارجي اٞتزائرم، فإنو مت التحصل على معطيات تفيد بأف الدين ا٠تارجي يف اٞتزائر أعلى من ا١تصرح بو تبعا ١تا جاء يف : 

International Debt Statistics,2017. 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/21-2014-05-14-10-16-29/1321-2018
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/communiques_arabe/Communique-LF2018_AR.pdf
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الذم شهد موجهة من الًتاجع بنسب قياسية -   تركيز التحليل على الدين ا٠تارجي –الضركرم تتبع تطور الدين العاـ 
 بفضل انتعاش أسعار النفط كزيادة العوائد النفطية كالدكر االسًتاتيجي الذم لعبة صندكؽ ضبط ،2000خاصة  بعد سنة 

 2000سنة   68,6اإليرادات يف ٖتقيق التوازنات ا١تالية، حيث تراجعت نسبة الدين العاـ إىل الناتج احمللي اإلٚتايل من 
 كاليت على الرغم من عودهتا إىل  10 إىل 2012  إال أف ىذا مل ٯتنع من ارتفاع ىذه النسبة سنة 2010 سنة  3,2إىل 

على التوايل غَت أف توقعات صندكؽ النقد الدكيل، يف ظل  8,7ك   8,3 بنسبة 2014 ك2013اإل٩تفاض خبلؿ سنيت 
سنة  13الصدمة اليت يشهدىا اإلقتصاد اٞتزائرم تشَت إىل ارتفاع نسبة الدين العاـ إىل الناتج احمللي اإلٚتايل إىل حوايل 

2016سنة    15,9 ك2015
، كىو ما ٬تعل اإلستقرار ا١تايل احملقق على مدل الفًتات السابقة إستقرار ىاشا ٯتيكن أف 1

يتطور فيو ىيكل الدين العاـ على ٨تو ترتفع فيو نسب ا١تخاطرة، اليت ٘تهد إلهنيار إقتصادم تًتاجع فيو مستويات النمو 
فيما لو إستمرت أسعار النفط يف الًتاجع كما ٯتهد لتأـز الوضع اإلجتماعي خاصة بعد  التوقعات اليت تشَت  إىل مضي 

اٞتزائر ضمن مسار التخلي عن السياسة اإلقتصادية القائمة على سياسة إنفاقية توسعية كاليت تغذيها فلسفة الريع دكف أف 
، للتحوُّؿ إىل سياسة انكماشية ستؤثر سلبا على معدؿ ترافقها تغَتات ىيكلية على مستول اإلقتصاد اٞتزائرم

فلسفة  العودة إىل كصفة صندكؽ النقد الدكيل  ا١تستقاة  )اإلستثمار، كمن مث معدالت النمو، كمعدالت التشغيل احملققة 
 .(من توافق كاشنطن خبلؿ فًتة التسعينات كىو ما ينبأ ٔتشهد إقتصادم جد صعب، كسنوات عجاؼ

       إف اإلستقرار ا١تايل ا٢تش الذم حققتو اٞتزائر، ال ينكر أ٫تية النتائج احملققة فيما يتعلق بًتاجع قيمة الدين ا٠تارجي 
بفضل انتعاش أسعار النفط كٖتقيق فوائض  2006 - 2004بفضل إسًتاتيجية الدفع ا١تسبق ا١تعتمدة  خاصة بُت سنيت 

 :  كفق ما يوضحو الشكل2006ىامة، كىو ما يفسر اإل٩تفاض ا٢تاـ ا١تسجل فيما يتعلق بالدين ا٠تارجي سنة 
  2014 - 2000تطور إٚتايل  ا١تديونية ا٠تارجية  ضمن ىيكل الدين العاـ يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 4-4الشكل رقم 

 
 :الباحثة  بناءا على ا١تعطيات الواردة ضمن  من إعداد: ا١تصدر

 Banque D‘Algérie (2014), Evolution Economique et monétaire En Algérie. 
 Banque D‘Algérie, 2005,2010,2013. 

Andrew Jewell, Amina Lahreche, Gaëlle Pierre , ALGERIA SELECTED ISSUES ,International Monetary Fund, Washington, 2014,P :5. 

                                                           
1
 -IMF staff estimates and projections, Statistical Appendix , 2014.  

  إىل عقد دكرة استثنائية، إستطاعت عربىا أف ٘ترر قرار ٗتفيض اإلنتاج الذم كافقت عليو منظمة أكبك يف ٤تاكلة  لرفع أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية 2016 سعت اٞتزائر خبلؿ  سنة 
 .كالتخفيف من حدة الصدمة، كىو ما يدلل على فشل السياسات االقتصادية للجزائر ك اليت مت انتهاجها خبلؿ الفًتات السابقة ك اليت كانت هتدؼ لبناء اقتصاد قوم ك تنافسي
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        اإلستدانة ا٠تارجية قضية جوىرية بالنسبة لئلقتصاد اٞتزائرم، ذلك أف اآلثار اإلقتصادية، اإلجتماعية كالسياسية 
ما كانت لتظهر لو كاف اإلقتصاد اٞتزائرم خارج ىذه اٟتلقة، كحىت كإف ظهرت ٯتكن ٣تاهبتها با١تتاح من العملة الصعبة 
غَت أف طبيعة بنيتو ذك ا١تيزة البًتكلية، تواصل تركيز دكاليبو ضمن مسار ىذه اٟتلقة، كبالتايل تصنيفو ضمن اإلقتصاديات 

.  1الدكلية ا١تستدينة من زاكية الطلب، كخركج اٞتزائر من ىذه اٟتلقة ال يكوف إال بتنويع إقتصادىا خارج قطاع احملركقات
 على مدل الفًتة ا١تدركسة كا١توضحة يف كعلى الرغم من الصورة اٞتيدة نسبيا اليت يظهرىا مسار اإلستدانة ا٠تارجية

الشكل أعبله كاليت تتجسد أيضا من خبلؿ تراجع نسبة الدين ا٠تارجي اإلٚتايل إىل الناتج احمللي اإلٚتايل، حيث بلغ 
 حيث انتقلت  2014  إىل غاية 2012كإٗتذ مسار تنازليا على مدل الفًتة  ،  18,9حوايل  2011-2000ا١تتوسط للفًتة 

 سنة   1,5كصوال إىل  2013سنة   1,6 إىل 2012سنة   1,8نسبة الدين اإلٚتايل إىل الناتج احمللي اإلٚتايل من 
 كىو 2 . 2016ْتلوؿ سنة   1، كما أشارت توقعات صندكؽ النقد الدكيل إىل إ٩تفاض ىذه النسبة إىل حوايل 2014

فيما يتعلق باستمرار إ٩تفاض حجم ا١تديونية ا٠تارجية، يف سياؽ كضع دكيل -  ظاىريا–ما يدلل على الوضعية اٞتيدة 
مل يساىم يف  2013 حيث أف التوازنات ا١تالية احملققة ىشة خاصة كأف الوضع ا١تايل ا١تستقر نسبيا كإىل غاية .بمضطر

بعث اقتصاد خارج قطاع احملركقات، كبعث اإلستثمار ا١تنتج الكفيل ببعث إستدامة النمو كتوفَت مناصب الشغل لتخفيف 
الفقر كظاىرة تفاكت الدخل كأحد األىداؼ األساسية ضمن أجندة إرساء التنمية ا١تستدامة، كبالتايل فإف ا١توارد ا١تتاحة 

يتم استغبل٢تا خارج تيار الكفاءة اإلقتصادية، األمر الذم يتطلب إعادة صياغة السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة ضمن 
سياؽ التحوؿ للتنمية اإلقتصادية ا١تستدامة، كإخراجها من اٟتلقة ا١تفرغة اليت ٖتاكي فيها البناء ا٢تيكلي كاإليديولوجي 

 .لبلقتصاد الريعي ما ٬تعلها  بعيدة عن ٖتقيق ما ىو مسطر من أىداؼ لدعم رفاىية اجملتمع كتعظيم ثركتو
إف ٕتلي الفلسفة الكينزية ضمن السياسة ا١تالية لبلقتصاد اٞتزائرم، كبغض النظر حوؿ جدلية مبلئمة ىذه         

السياسة ا١تالية أك ما يعرؼ بوصفة العبلج الكينزم للدكؿ النامية كاٞتزائر على كجو ا٠تصوص، فإف إدارة سياستها ا١تالية 
الستيعاب ىدؼ ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، سيكوف من خبلؿ إعادة صياغة كتوجيو أدكات  السياسة اإلنفاقية كسياسة 

 .الضرائب كسياسة الدين يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة كفق ما مت التطرؽ إليو ضمن اٞتانب النظرم من ىذه الدراسة
       يف ظل تبعية اإلقتصاد اٞتزائرم للموارد ا١تتأتية من نشاط قطاع احملركقات، فقد شكل إ٩تفاض أسعار البًتكؿ 

صدمة لبلقتصاد اٞتزائرم ترٚتت بتسجيل عجز  يف ا١تيزانية -( 47,1)   2015انطبلقا من جواف كاستمراره طواؿ سنة 
 ضمن ىيكلي ٖتوؿ كإحداث مستدامة تنمية بتحقيق الكفيلة اإلقتصادية السياسات إف) العامة إىل أكثر من الضعف

 تتعلق ا١تدل قصَتة العتبارات خاضعة غَت ا١تدل كطويلة كاضحة رؤية ضمن صياغتها تكوف كاف البد السياؽ ىذا
 ا١توارد إستخداـ كفاءة غياب بسبب ىشة أرضية على سيكوف كالذم  اإلجتماعية كالتهدئة اإلجتماعي السلم بتحقيق

                                                           
 .247: ،ص2013، الطبعة األكىل، دار الكتاب اٟتديث، القاىرة ، 2005- 1990، 1989 – 1962: جل التنمية أمحاكلتاف من : االقتصاد الجزائرمسعدكف بوكبوس، -  1
   كعلى الرغم من اإلرتفاع  (2013 إىل 2000 من% 86 قدره إٚتاليا ا٩تفاضا بذلك مسجلة)  2013  مليار دكالر هناية سنة  3,396يفسر تراجع ا١تديونية ا٠تارجية كاليت بلغت ،

باإلضافة إىل  . ،  ٔتا تتمتع بو اٞتزائر من سيولة  بفضل العوائد النفطية احملققة2015 مليار دكالر إال أهنا عادت إىل اإل٩تفاض سنة 3,9، حيث بلغت  2014الطفيف الذم شهدتو يف سنة 
 .  اعتمادىا إجراءات  قانونية  ٘تنع اللجوء إىل اإلستدانة

2
  -IMF staff estimates and projections, Statistical Appendix , 2014. 
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، ليبلغ العجز حوايل 2014 مقارنة بسنة 2015 سنة (البديلة الفرص كتكاليف ا٢تدر تكاليف ىي الوضعية سيقعد كما
15,4  53 من إٚتايل الناتج الداخلي، تطلب ٘تويلو إقتطاع  صندكؽ  )من اإلدخارات ا١تالية للدكلة لدل بنك اٞتزائر

2014كذلك يف هناية  (ضبط اإليرادات
1 . 

        تفاديا ١تخاطر الدين العاـ كٛتاية النفقات العامة من تقلبات أسعار النفط، قامة الدكلة اٞتزائرية  بإنشاء صندكؽ 
، يتضمن فوائض القيمة النإتة عن مستول إيرادات جباية 2000ضبط اإليرادات ٔتوجب قانوف ا١تالية التكميلي لسنة 

 دكالر، على 19بًتكلية ٕتاكزت توقعات قانوف ا١تالية الذم مت إعداده على أساس سعر مرجعي  لربميل النفط ال يتجاكز 
أف تستخدـ إيراداتو لتعويض حاالت العجز النإتة عن تراجع أسعار النفط، باإلضافة إىل تسبيقات بنك اٞتزائر ا١توجهة 

، إال أف سياقها  2006 ك2004للتسيَت الفعاؿ للمديونية ا٠تارجية، كقد خضع الصندكؽ لتعديبلت ىامة خبلؿ سنة 
العاـ مل يعاًف قضية البحث يف إستدامة موارد ىذا الصندكؽ كٗتفيف حدة إنكشاؼ كىشاشة التوازنات لئلقتصاد 

 اليت 2003 ديسمرب 28 ؿ ا١توافق 1424 القعدة ذم 04 يف ا١تؤرخ 22-23القانوف  من 66 للمادة كفقااٞتزائريف ؼ
 باب إىل يضاؼ ْتيث ،2000 جواف 27 يف ا١تؤرخ 02 -2000 رقم القانوف من 10 ا١تادة تعدؿ أف على نصت

 ا٢تدؼ 2006 كما عدَّؿ قانوف ا١تالية التكميلي لسنة ا٠تارجية ا١تديونية لتسيَت ا١توجهة اٞتزائر بنك تسبيقات اإليرادات
 مليار دينار 740٘تويل عجز ا٠تزينة دكف أف يقل رصيد الصندكؽ عن : الرئيسي للصندكؽ ليصبح على النحو التايل

جزائرم، كإجراء ٞتعل موارد الصندكؽ موجهة لتمويل أم عجز يشمل ا٠تزينة العمومية، كبالتايل ا١توازنة العامة، مع ٖتديد 
موارده، خاصة كأنو يكتسي أ٫تية بالغة إنطبلقا من إعتباره أداة رئيسية -  استدامة–سقف لنفقات الصندكؽ لضماف 

 : 2كفعالة للٌسياسة ا١تالية، كٯتكن توضيح أ٫تيتو من خبلؿ ما يلي 
 الدكلة؛ مديونية من التقليل يف للصندكؽ ا١تالية ا١توارد سا٫تت -
 الوطٍت؛ االقتصاد مصلحة ٮتدـ مسار يف كتوجيهها البًتكؿ فوائض ضبط -
 الفائض؛ إىل العجز حالة من كاالنتقاؿ العامة ا١تيزانية يف العجز تغطية -
 اإليرادات بتقلب ا١تتعلقة ا١تشكبلت ٔتعاٞتة يهتم أف فإما أىدافو، حسب مزدكجة أدكارا الصندكؽ يأخذ أف ٯتكن -

 النفط إيرادات من جزء ادخار يف يستخدـ أف ٯتكن كما ،"تثبيت أك ضبط صندكؽ "ٯتثل كىنا تقديرىا، كسوء النفطية
 ".إدخار صندكؽ "يسمى كىنا ا١تقبلة لؤلجياؿ

     يتضح من خبلؿ ما سبق مدل أ٫تية صندكؽ ضبط ا١توارد كخطوة إسًتاتيجية للوصوؿ إىل اإلستغبلؿ األمثل للعوائد 
الطاقوية يف اٞتزائر، إال أف عدـ خضوع موارد الصندكؽ للرقابة الرب١تانية كمشاركة أصحاب ا١تصلحة كا١تختصُت يف إدارة 

                                                           
 . 07: ، ص2016التطور اإلقتصادم كالنقدم للجزائر، ينك اٞتزائر، نوفمرب  2015التقرير السنوم -  1
   2004 ا١تتضمن قانوف ا١تالية لسنة 2003 ديسمرب 28 ق ا١توافق ؿ1424 ذم القعدة عاـ 04  ا١تؤرخ يف 22-23 انظر قانوف رقم. 

 .2006 ا١تتضمن قانوف ا١تالية التكميلي لسنة 2006 جويلية 15 ا١توافق ؿ 1427 ٚتادل الثانية عاـ 19 ا١تؤرخ يف 04 -06أمر رقم : كذلك  انظر
29/12/2003صادرة بتاريخ -38العدد : اٞتريدة الرٝتية :من التفاصيل أنظر  أضيفت إىل إيرادات الصندكؽ نتيجة الوضع ا١تايل لبنك اٞتزائر الرتفاع االحتاط من العملة الصعبة؛ ١تزيد 

. 2004متضمنة قانوف ا١تالية لسنة 
 .9: ،  صالقطاع النفطي بين اإلرتباط كحتمية الزكاؿ في االقتصاد الجزائرم زغيب شهرزاد، حليمي حكيمة ،- 2

http://rooad.net/uploads/news/alk6a3_alnf6y_byn_wak3_alirtba6_w_7tmyt_alzwal.doc   ( 13/03/2016) 

http://rooad.net/uploads/news/alk6a3_alnf6y_byn_wak3_alirtba6_w_7tmyt_alzwal.doc
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عوائده، كتضييق دائرة توجيو العوائد لتشمل ا١تستول الداخلي فقط، كذلك من أجل تصحيح اإلختبلؿ يف ا١توازنة العامة 
كتسديد الديوف، دكف اإلستثمار يف تنمية موارده على ا١تستول الداخلي كيف األسواؽ الدكلية كخلق سبل إستدامتها لنقل 
ا١تنافع إىل األجياؿ القادمة، ٯتكن أف ٬تعل صندكؽ ضبط ا١توارد ٣ترد صندكؽ مؤقت، كمصدر ١تخاطر تقلبات األسعار 
كبالتايل إحتماؿ إهنياره بإهنيار أسعار النفط كيف ظل السياؽ العا١تي للتحوؿ ٨تو إقتصاد منخفض الكربوف أك زكالو نظرا 

بصورة  2018لتغذيتو ك٘تويلو من عوائد ا١توارد الطاقوية الناضبة كىو ما تعانيو اٞتزائر ضمن ا١تشهد االقتصادم  خبلؿ سنة 
 :  من خبلؿ ما يلي2014-2000عامة ٯتكن استعراض تطور كضعية صندكؽ ضبط اإليرادات يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 

 2009-2000تطور كضعية صندكؽ ضبط ا١توارد خبلؿ الفًتة : 10-4:اٞتدكؿ رقم 

  مبليُت الدينارات:الوحدة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 -2000 اجملموع  
     الموارد  

 رصيد الصندكؽ يف هناية 
  n-1 السنة 

4280072 4316465 4842837 5381703 5633752 5563512 

فائض قيمة اٞتباية 
 البًتكلية

9270537 1318310 2300320 2535309 2062231 1810625 

 - - - - - - تسبيقات بنك اٞتزائر 
    الوظائف 

 - - - - - 2600172   سداد أصل الدين العاـ 
 سداد تسبيقات بنك 

 اٞتزائر 
607956 - - - - - 

٘تويل عجز ا٠تزينة 
 العمومية

1745944 791939 1761455 2283260 2132471 2965672 

 4408465 5563512 5633752 5381702 4842837 4316465 الرصيد  بعد االقتطاع 
   Resource : ministère de la finance, rapport de présentation du projet de l‘ordonnance portant loi de finance 

complémentaire pour 2012, P : 5. 
 .2015مديرية التوقعات كالسياسات، كزارة ا١تالية، -

أنو عرؼ تراجعا يف قيمة  2014 -2000       يبلحظ من خبلؿ تطور كضعية صندكؽ صبط ا١توارد على مدل الفًتة 
 ٖتت تأثَت صدمة السداسي الثاين من 2014 ك تعمق تراجعها خبلؿ سنة 2013الفوائض أك الرصيد  انطبلقا من سنة 

 ضبط لصندكؽ ا١تكثف ، كما أف اللجوء 120 ْتوايل 2015ىذه السنة، ذلك أنو كاصل الًتاجع ا١تسجل اىل غاية سنة 
 740 ، كقد مت ٕتميد 2016مليار دج اىل غاية ديسمرب  480 الذم سجل  رصيد قدره 2016  ك 2014 بُت ما ا١توارد

 مليار دج لتغطية 98 باإلضافة إىل فائض اٞتباية البًتكلية ا١تقدر ْتوايل 2016مليار دج كرصيد أدىن إجبارم منذ جويلية 
 عمدت حيث ،2018 سنة هناية  ٦تا بعث توقعات متشائمة  بشأف بتآكل موارد الصندكؽ يف  ،2017العجز فس سنة 

كىي الفًتة اليت عرفت  2016ك 2014 بُت ما ا١تمتدة الفًتة خبلؿ دكالر مليار 32 من أكثر إقتطاع إىل اٟتكومة
 إل٩تفاض ا١تتسارع التطور خلفية كعلى . ا١تيزانية يف العجز حجم اتساع يكشف ٦تا التداعيات ا٠تطَتة للصدمة النفطية
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 مليار 740 دكف التسقيف ، إلغاء2017 ا١تالية قانوف مشركع يف أقرت اٟتكومة فإف اإليرادات، ضبط صندكؽ مدخرات
 يف ا١تعتمدة التقديرات كتشَت .ا١تقبلة الثبلث السنوات خبلؿ الصندكؽ لناتج ا١تتوقع اإل٩تفاض يعكس ما دينار، كىو

ٔتا ينجر  اإليرادات كبالتايل النفط، أسعار إ٩تفاض بالًتاجع بفعل الصندكؽ إىل أنو إذا إستمر 2017 ا١تالية قانوف مشركع
كبتواصل اإلقتطاعات من صندكؽ ضبط اإليرادات الذم ترتبط  الصندكؽ، يف جديدة موارد إضافة من التمٌكن عدـ عنو

كضعيتو ْتركة أسعار النفط يف ظل غياب إسًتاتيجية جادة لئلستثمار اإلستخبليف ١توارده ٔتا يبعث االستدامة ا١تالية نسبيا 
النفط، مع  أسعار تدىور إستمرار حالة  يف عرب ىذا ا١تدخل من التحليل، فإف ىذا الوضع ا١تلخص ضمن ا١تنحى التنازيل

 .2017 سنة هناية مع خطر العامة يف اٞتزائر يف  سيجعل ا١تيزانية 2018توقعات النضوب ١توارده مع هناية سنة 
  2014 – 2000  السياسة النقدية في الجزائر كإقتصاد ريعي خبلؿ الفترة  -2-3

 ٔتثابة نقطة اإلنطبلؽ ١ترحلة جديدة 1990 أفريل 14ا١تتعلق النقد كالقرض كالصادر بتاريخ  10- 90        يعد القانوف 
يف صياغة السياسة اإلقتصادية يف اٞتزائر، حيث أصبح للسياسة النقدية كجود ضمن ىيكل السياسات ا١تصممة من 
خبلؿ منح إستقبللية للبنك ا١تركزم، كٖتديد دكره يف ٘تويل أجندة التنمية لبلقتصاد الوطٍت، كتفعيل دكره يف اإلشراؼ 

على تصميم السياسة النقدية كإعتبارىا كأداة ضبط إقتصادية، إىل جانب سياسة الصرؼ كسياسة الدين ا٠تارجي، كبعث 
 .سياسة إئتمانية فعالة من خبلؿ تفعيل آلية سعر الفائدة كاعتماد اٞتدكل اإلقتصادية يف إٗتاذ القرارات التمويلية

        كإعتربت السياسة النقدية أداة ىامة ضمن ىيكل السياسات اإلقتصادية لتحقيق التوازنات الكلية ٖتت لواء تطبيق 
اٞتزائر لسياسات توافق كاشنطن خبلؿ مرحلة التسعينات، كما تدعمت سياسة إعادة ا٠تصم للسلطة النقدية يف اٞتزائر 

 فيفرم، كبالتايل ٖتديد طبيعة السياسة االئتمانية  27ا١تؤرخ يف   01-01بصدكر األمر رقم  2001منذ سنة  (البنك ا١تركزم )
ا١تادة  )  2003أكت  26الصادر يف   11- 03كتبعا لؤلمر رقم  .ٕتاه البنوؾ التجارية

ا١تتعلق بالنقد كالقرض فإف  (35
األىداؼ النهائية للسياسة النقدية تتجسد يف ٖتقيق إستقرار األسعار، ٔتا يفسح اجملاؿ لتحقيق ٪تو سريع لئلقتصاد 
 2001كبالتايل عدـ تغَت السياؽ العاـ لصياغة السياسة النقدية كٖتديد دكرىا يف التنمية اإلقتصادية يف اٞتزائر كذلك منذ 

با١توازاة مع طبيعتها التوسعية ) 2003كعليو فإف الباحثة تقر بأف طبيعة السياسة النقدية ا١تصممة يف اٞتزائر إىل غاية سنة 
بقيت أىدافها ٤تصورة ضمن ٖتقيق التوازنات قصَتة األجل أم إستقرار ا١تستول العاـ  (على اثر انتعاش أسعار النفط 

، ٔتا ٬تعلها قاصرة عن استيعاب  4إىل   3 مع ٖتديد معدالت مستهدفة للتضخم ٤تصورة ضمن اجملاؿ لؤلسعار
األىداؼ الطويلة األجل، إذا ما أيريد ربط مدل قدرهتا على استيعاب اإلطار العاـ إلرساء التنمية ا١تستدامة، حيث غييِّب 
ربط السياسة النقدية هبدؼ ٖتقيق ٪تو مستداـ لصاٌف ٖتقيق ٪تو سريع، كعلى الرغم من التدارؾ بتعويض مصطلح النمو 

                                                           
 تتمثل مهمة بنك اٞتزائر يف ميادين النقد كالقرض كالصرؼ يف توفَت أفضل الشركط كاٟتفاظ عليها لنمو سريع لئلقتصاد مع السهر على : "  على أف 11-03 من األمر 35 تنص ا١تادة

 ". اإلستقرار الداخلي كا٠تارجي للنقد
2003 2002، 2001)كذلك تقارير بنك اٞتزائر . 2004الوضعية النقدية كسَت السياسة النقدية يف اٞتزائر، صندكؽ النقد العريب، أبوظيب،  (٤تافظ بُت اٞتزائر )٤تمد لكصاصي :  انظر 
حيث إعترب ا٢تدؼ النهائي للسياسة النقدية ىو اٟتفاظ  على اإلستقرار النقدم من خبلؿ إستقرار األسعار، الذم يعرؼ على أنو زيادة ٤تدكدة يف مؤشر أسعار ا١تستهلكُت، مع ٖتديد . 

 معدالت مستهدفة للتضخم 
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 كتوسيع سياؽ (ا١تادة الثانية  ) 2010 أكت 26الصادر بتاريخ  04-10السريع بالنمو ا١تدعم من خبلؿ األمر رقم 
صياغة السياسة النقدية يف إطار تكاملها مع باقي السياسات ٔتا يوفر الشركط ا١تبلئمة يف ميادين النقد كالقرض كالصرؼ 
لتحقيق ٪تو مدعم لبلقتصاد، إال أف السياسة النقدية مل تقرف بأىداؼ ٖتقيق النمو ا١تستداـ صراحة مع اإلحتفاظ با١تعٌت 

 . العاـ ١تصطلح النمو ا١تدعم لبلقتصاد الذم  ينصرؼ إىل النمو ا١تنتظم كا١تستمر يف ا١تدل الطويل
 الودائع كتسهيلة السيولة إسًتجاعات )النقدية السياسة إدارة أدكات ا١تتضمن التنظيمي اٞتهاز ٖتيُت من كل          إف

 لبنك ٝتحا قد القصَت ا١تدل على بالتضخم التنبؤ أدكات استعماؿ يف كا١تباشرة( اإلجبارية كاالحتياطيات للفائدة ا١تغلة
 ا١تعدؿ التضخم معدؿ ٕتاكز كلو حىت بالفعل،. استشرايف توجو تبٍت مع 2012 يف النقدية السياسة إدارة بتدقيق اٞتزائر

 ا٢تدؼ إىل التضخم ١تعدؿ القصَت على ا١تدل العودة سيدعم ىذا االستشرايف التوجو فإف ا١تتوسط، ا١تدل على ا١تستهدؼ
1 سنة من اعتبارا ذلك يف سيساىم ا١تيزاين كأف التعزيز السيما كالقرض، النقد ٣تلس حدده الذم

كأشار تقرير . 2013
 فائض يف امتصاص طويلة، مدة منذ تكمن، كانت اليت النقدية، السياسة  إىل أف إدارة2015بنك اٞتزائر الصادر يف سنة 

 ضخ سياسة ٨تو ،2015 بعد ستتجو تدر٬تيا، الودائع، كتسهيبلت االمتصاص أدكات خبلؿ من ا١تصرفية السيولة
 .السيولة

كاليت ٘تيزت   2014-2000       بالنظر إىل طبيعة كمضموف السياسة اإلقتصادية اليت إعتمدهتا اٞتزائر على مدل الفًتة 
 (إعتماد سياسة نقدية توسعية )بأهنا سياسة استثمارية توسعية متزامنة ارتفاع العوائد النفطية، تطلبت عرض معترب للنقود 

 : كىو ما ٯتكن توضيحو من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
 2014-2000تطور الكتلة النقدية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  : 11-4: اٞتدكؿ رقم

مليار دينار : الوحدة   
معدؿ نمو الكتلة  M2 الكتلة النقدية  M1  النقود     شبو  النقود  النقود الكتابية   النقود الورقية 

 النقدية
2000 484,9 556,4 671,9 1041,3 1659,2 -  
2001 577,2 651,3 1235,0 1238,5 2473,5 49,07 
2002 664,7 751,6 1485,2 1416,3 2901,5 17,30 
2003 781,3 862,1 1656,0 1643,5 3299,5 13,71 
2004 874,3 1291,3 1478,7 2165,7 3644,4 10,45 
2005 921,0 1516,5 1632,9 2437,8 4070,4 11,68 
2006 1081,4 2096,4 1649,8 3177,8 4827,6 18,60 
2007 1284,5 2949,1 1761,0 4233,6 5994,6 24,17 
2008 1540,0 3425,0 1991,0 4964,9 6956,0 16,03 
2009 1829,9 3120,5 2228,9 4944,2 8280,7 19,04 

                                                           
  تتمثل  مهمة بنك اٞتزائر يف اٟترص على إستقرار األسعار كهدؼ هنائي للسياسة النقدية، كيف توفَت أفضل الشركط يف ميادين النقد "  على أف 04-10 من األمر 2 تتضمن ا١تادة

 ".كالقرض كالصرؼ كاٟتفاظ عليها لنمو مدعم لئلقتصاد مع السهر على  اإلستقرار النقدم كا١تايل
 .16:،ص2013، اٞتزائر ، ديسمرب 2013 كعناصر التوجو للسداسي األكؿ من سنة 2012بنك اٞتزائر، التطورات االقتصادية كالنقدية لسنة -  1
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2010 2098,6 3657,8 2524,3 5756,4 8280,2 0,006- 
2011 2571,5 4570,2 2787,5 7141,7 9929,2 19,91 
2012 2952,3 4885,2 3333,6 7681,5 11015,1 10,93 
2013 3204,0 4681,5 3691,7 8249,8 11941,5 08,41 
2014 3658,9 5944,1 4083,7 9603,0 13686,7 14,61 

Source : Rapport Banque d‘Algérie ,2007-2015. 

  التداكؿ النقدم خارج البنوؾ 
 الودائع لدل ا٠تزينة ك لدل الصكوؾ الربيدية+  الودائع ٖتت الطلب يف البنوؾ 

       من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ يتضح جليا أف اٞتزائر قد تبنت سياسة نقدية توسعية، حيث أف الكتلة النقدية اٗتذت 
مسارا متزايدا كذلك بالنظر إىل زيادة األرصدة النقدية ا٠تارجية، إذ بلغ متوسط النمو للكتلة النقدية على مدل الفًتة 

كيفسر ىذا  التزايد غَت منتظم الوتَتة لنمو الكتلة النقدية على مدل الفًتة ا١تشار إليها   16,70حوايل  2014  -2000
بتأثَت الصدمات ا٠تارجية كاألزمة ا١تالية العا١تية كتقلبات أسعار النفط على ٪تو مقاببلت الكتلة النقدية اليت تسمح 

أما يف سنة   ( 5-4:انظر الشكل رقم  )دراستها بتحديد العمليات اليت تؤثر على تطور الكتلة النقدية كالسيولة ا١تصرفية 
جمعة النقدية الوضعية ٘تيزت  2014-2000الفًتة  مع تعارضكلي كيف ،2015

ي
 العمومية ا٠تزينة الودائع لدل باحتساب) ا١ت

 ميزاف يف كبَت بعجز ، ففي كضع  يٌتسم  0,12 ْتوايل  M2 النقدية للكتلة منعدـ شبو بنمو (الربيدية الصكوؾ كمركز
 لقطاع ألجل للودائع القوم اإل٩تفاض عن  M2  الواسع ٔتفهومها للكتلة النقدية جدا الضعيف النمو ا١تدفوعات، ٧تم

 أدل النفط أسعار كبإ٩تفاض ( ٪11.96)- ا١تصرفية الودائع القطاع، كإ٩تفاض ىذا كدائع بإستثناء ( 40)-  احملركقات
 قرض إطبلؽ مع التخفيض ىذا على التأكيد مت كقد. ا١تصرفية السيولة إ٩تفاض إىل ا١تدفوعات ميزاف كضع تدىور

مع ضركرة  ،1..فقط العامة البنوؾ قبل من رئيسي بشكل فيو اإلكتتاب مت لكن دينار، مليار 568 ٚتع الذم السندات
 ْتوايل  M 1اإلشارة إىل أف ٪تو الكتلة النقدية ٔتفهومها الواسع قد شهد تباينا يف مكوناهتا حيث تقلص اجملمع النقدم 

3,6  16,4 ْتوايل 2014 بعد أف حقق ارتفاعا معتربا  يف سنة  كذلك بسبب تقلص الودائع ٖتت الطلب ْتوايل 
13,3  12,3، فيما شهدت النقود الورقية توسعا بوتَتة مرتفعة تقدر ْتوايل  يتعلق فيما  أما2015 خبلؿ سنة 

. ( 10,3)  احملركقات خارج للقطاعات ألجل الودائع  ارتفاع  بفضل ، 8,8 ب ارتفعت فقد النقدية، شبو بالسيولة
 الزيادة ا١تسجلة يف السيولة نتجت كبصورة عامة فقد  9,9 قدره إ٩تفاضا احملركقات ألجل لقطاع الودائع عرفت حُت، يف

خارج  العمومية ا١تؤسسات لودائع بالنسبة  3,4 مقابل ، 12,3 بنسبة ا٠تاص، ألجل للقطاع الودائع ارتفاع عن
. احملركقات

 
 
 

                                                           
1
 - Nations Unies ,Commission économique pour l‘Afrique , Profil de Pays,Algérie, 2016,  P :13.  (03/04/2017). 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/algeria_cp_fre.pdf  

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/algeria_cp_fre.pdf
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  2014-2000تطور مقاببلت الكتلة النقدية يف اٞتزائر : 5- 4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على البيانات الواردة ضمن: ا١تصدر

Rapport Banque d‘Algérie ,2007-2015. 

 ا١تتعلق بتطور مقاببلت الكتلة النقدية أف التوسع النقدم قد اعتمد 5- 4:        يبلحظ من خبلؿ الشكل رقم
 2014 -2000بصورةٌ أساسية على الوتَتة ا١تتزايدة بنسب متغَتة يف معدالت ٪تو صايف األصوؿ ا٠تارجية خبلؿ الفًتة 

صدمة إهنيار أسعار البًتكؿ يف ؼكا١ترتبطة أساسا بإيرادات قطاع احملركقات،   (ذات حساسية شديدة للمتغَتات ا٠تارجية)
حيث تراجع متوسط  M2 ٪تو جد ضعيف للكتلة النقدية خلف عجزا كبَتا يف ميزاف ا١تدفوعات نتج عنو ،2014سنة 

 ٨تو سياسة ضخ السيولة 2015كبالتايل التوجو التدر٬تي إنطبلقا من سنة سنويا  % 13,4بعد أف كاف  % 0,13النمو إىل 
 كىو مايطرح . إمتصاص فائض السيولة  بعد العمل لفًتة طويلة على . سياسة توسعية بزيادة ا١تعركض النقدمأم انتهاج

قضية خطَتة فيما يتعلق بصياغة السياسة النقدية ا١تتناغمة مع توجهات السياسة ا١تالية  اليت مل تتمكن اٞتزائر من خبلؿ 
.  من بعث إستدامة ا١تالية العامة كالسيطرة على العجز من جهة (السياسة االنفاقية كالسياسة اٞتبائية  )التدخل عربىا 

كمن جهة أخرل بعث التوافق بُت األىداؼ الطرفية ا١تتعلقة بالتوازنات ا١تالية كالنقدية كاألىداؼ طويلة ا١تدل ا١تتعلقة 
بإرساء التنمية ا١تستدامة عرب اآللية اليت مت توضيحها يف الفصوؿ السابقة، أم بصورة بسيطة تفعيل دكر الدينار اٞتزائرم  

 . لدفع عجلة التنمية لئلقتصاد
       فالسياسة النقدية ضن االقتصاديات الريعية عموما كاالقتصاد اٞتزائرم خصوصا تعاين من عدـ القدرة على إدارة 

٪تو الكتلة  )كإمتصاص الكتلة النقدية خارج االقتصاد الرٝتي كدكائره كىشاشة آليات إداهتا على مستول االقتصاد الرٝتي 
النقدية على مدل الفًتة ا١تدركسة مل ٭تقق اثار كبَتة على متغَتات مربع كالدكر كفق ما سيأيت من توضيح يف ٤تاكر 

موالية، كما أف أثر ٪توىا على كضعية ميزاف  ا١تدفوعات كاف ضعيف حيث أف التوسع يف ا١تشاريع اإلستثمارية مل ينعكس  
على ا١تيزاف التجارم بزيادة الصادرات خاصة خارج قطاع احملركقات كتراجع الواردات، كبالتايل فشل بعث ىدؼ التنويع 
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السيما يف ظل ضعف أداء األسواؽ ا١تالية كالنقدية  فيما يتعلق بتمويل االقتصاد الوطٍت، ليبقى  (عرب إدارة الكتلة النقدية
 .اإلقتصاد يعاين أزمة سيولة غَت حقيقية يغذيها ضعف أداء السياسة النقدية كخصائص االقتصاد الريعي

        يف ىذا الصدد  يطرح أماـ اٞتزائر التوجو ٨تو إصبلح النظاـ اإلقتصادم الوطٍت عرب رؤية متقدمة تفعل فيها 
آليات السياساة النقدية لتتكامل على السياسة ا١تالية ا١تصممة ككذلك التوجو تدر٬تيا ٨تو إدماج الصَتفة اإلسبلمية يف 

الصناعة ا١تالية العامة كاإلستفادة من ٕتربة التمويل اإلسبلمي، ٦تا سيمكن اٞتزائر من ٖتقيق ضبط أقول للسياسة النقدية 
كا١تالية خاصة باعتماد الزكاة كآلية ٘تويلية اجتماعية كإقتصادية يف شكل صندكؽ استثمارم متخصص، كما ٯتكن أيضا 

 دكف ا١تغامرة ْتلوؿ ال 1استقطاب ا١تزيد من االدخار ككدائع العمبلء بفتح الشبابيك البلربوية لدل البنك كمرحلة أكىل
 .تتناسب مع كضعية اإلقتصاد اٞتزائرم على األقل خبلؿ الفًتة الراىنة

  2014 – 2000 السياسات القطاعية في الجزائر خبلؿ الفترة -3
  2014- 2000في الجزائر على مدل الفترة  (الفبلحية )  السياسة الزراعية -3-1

 2014-2000 المقومات كالسياؽ العاـ لصياغة السياسة الزراعية في الجزائر -3-1-1
       قبل التطرؽ إىل السياسات الزراعية ا١تعتمدة من قبل اٞتزائر فإنو من األ٫تية ٔتكاف حصر كتشخيص اإلمكانات 

 : اليت يتمتع  هبا ىذا القطاع اٟتيوم
اف مساحة األراضي القابلة للزراعة تشكل احد األصوؿ ا٢تامة إىل جانب ا١تياه كا١تورد البشرم : األراضي الزراعية: أكال

للنهوض بقطاع الزراعة كٖتسُت نسبة مسا٫تتو كأداة للتنمية كاإلستدامة، كقد بلغت  ىذه ا١تساحة على مستول اٞتزائر 
 .  من  إٚتايل ا١تساحة الكلية 17,8حوايل  

  2014 – 2000تطور نسبة األراضي الزراعية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 12-4:اٞتدكؿ رقم

 
Source : http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2014&locations=DZ&start=1961&view=chart  

 
        يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ تطور نسبة األراضي الزراعية من ا١تساحة اإلٚتالية لؤلراضي يف اٞتزائر  على مدل الفًتة 

الفًتة ا١تدركسة بإعتماد  ، حيث ٘تيزت 2014 من ا١تساحة اإلٚتالية سنة 17,39525834، حيث بلغت 2014 – 2000
 2000 سنة  انطبلقا من(NADP :Le Plan national de développement agricole) الزراعية للتنمية الوطنية ا٠تطة

 PNDAR:Programme national de développement) الريفي لتشمل الفضاء 2002سنة  توسيعها يف كاليت مت

agricole et rural )من خبلؿ الربنامج  اإلٕتاىُت كبل تنفيذ يتم كماPNDAR مستول كرفع الذم يطمح إىل ٖتديث 
 كا١توارد كالًتبة ا١تياه :مثل الطبيعية ا١توارد على كاٟتفاظ اجملاكرة الريفية ا١تناطق كتنمية كتنشيط الزراعية كالقطاعات ا١تزارع

                                                           
 .80:  ص مرجع سابق، ،2012، مقاالت في اإلقتصاد العربي: رائحة النفطبشَت مصيطفى، -  1
 موقع كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية :  ١تزيد من التفصيل  ٯتكن الرجوع إىل 

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2014&locations=DZ&start=1961&view=chart
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. 1التوجيهية على التمويل ا١تقدـ من طرؼ  الصندكؽ الوطٍت لئلصبلح  كالتنمية الفبلحية  ا١تبادئ ىذه البيولوجية كتستند
ٖتقيق األمن الغذائي، تثمُت كل ا١توارد ا١تتاحة، كٛتاية البيئة كذلك : كبصفة عامة حددت ثبلث أىداؼ أساسية، كىي

، بيد أف تطور نسبة األراضي الزراعية يعترب ذك كتَتة ضعيفة كبطيئة مقارنة مع 2ٔتا يتناسق مع مفهـو التنمية ا١تستدامة
 19,07 ك18,40الفًتات السابقة خاصة سنوات السبعينات كالثمانينات، حيث تراكحت نسبة األراضي الزراعية بُت 

 . كتتعمق قراءة تطور ا١تساحة الزراعية بإستقراء تطور نسبة الفرد يف اٞتزائر من ا١تساحة الصاٟتة للزراعة، تبعا ١تا
 :يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل

  2014-2000تطور نصيب الفرد من األراضي الزراعية با٢تكتار  خبلؿ الفًتة  : 13-4: اٞتدكؿ رقم

 
  Source : http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ&name_desc=true&view=chart  

 

يتضح من خبلؿ البيانات اليت يقدمها اٞتدكؿ أف نصيب الفرد من  مساحة األراضي الزراعية يشهد تراجعا على              
 –مدل الفًتة ا١تدركسة، كىو ما يعكس عدـ مسايرة تطور نسبة األراضي الصاٟتة للزراعة للتطور يف عدد السكاف 

رغم األ٫تية اليت أيكليت ٢تذا القطاع ضمن ٤تاكر برامج اإلستثمارات العمومية  -  التحليل يتجاكز إشكالية توزيع السكاف
، كيعترب 2000كما تضمنو الربنامج الوطٍت للتنمية الريفية من استصبلح لؤلراضي الذم انطلق تنفيذه سنة  2014- 2000

إىل ( 2013)حيث أشار تقرير التنمية البشرية العربية ىذا ا١تؤشر يف غاية ا٠تطورة بالنسبة للوضع الغذائي يف اٞتزائر، 
كٯتكن  إرجاع  استمرار ، 2009 ك1977كذلك بُت سنيت   39,9إىل   72,6إ٩تفاض نسبة اإلكتفاء يف اٞتزائر من 

 إلزالة 2015- 2000بلغ ا١تتوسط السنوم بُت  إ٩تفاض نصيب الفرد من  ا١تساحات الزراعية إىل إزالة الغطاء النبايت، إذ
 7,5 حوايل 2014فيما  قدرت نسبة  ا١تناطق احملمية كطنيا متضمنة ا١تناطق الربية كالبحرية لسنة -  1,59الغابات حوايل 

 كالرعي اٞتائر كالتعرية كالتوسع العمراين، تردم الوضع األمٍت كحركة التمدف الواسعة، كلعل ما 3(من ا١تساحة اإلٚتالية 
يفسر ىذا الًتاجع بصورة عامة ىو الفشل النسيب للسياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسيما فيما يتعلق بإستهداؼ 

، ما ينعكس على القدرة على تلبية اإلحتياجات الغذائية كتعمق ...الفضاء الريفي يف ظل غياب فلسفة اٟتكم الراشد
الفجوة الغذائية، ٦تا ينذر بتهديد األمن الغذائي كازدياد التبعية إىل ا٠تارج يف ىذا الشأف كما يقًتف بذلك من ٥تاطر 

 .كتبعات سلبية على ا١تستول اإلقتصادم اإلجتماعي، البيئي كالسياسي
ال ٮتتلف ا١تشهد يف اٞتزائرعنو يف الدكؿ العربية، فيما يتعلق بندرة ا١توارد ا١تائية، اليت تعترب كما سبق : ا١توارد ا١تائية: ثانيا

اإلشارة إليو كأحد األصوؿ اإلسًتاتيجية اليت البد من التسيَت الرشيد ٢تا ٔتا  تسمح بتحقيق التنمية الزراعية، التنمية الريفية 
حيث ينظر للمياه دكليا على أهنا ٘تثل ٖتديا . كاألمن الغذائي، من جهة كاٟتفاظ على ىذا ا١تورد ا١تتناقص من جهة أخرل

                                                           
1
 - http://www.minagri.dz/pdf/BMI/ITELV/Bulletin_Infos_Elevage_n06.pdf  (25/04/2017).    

2
  -ÉVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES ET RURALES (1962- 2012(, P : 5. 

3
- World Development Indicators, World Bank Group,2016,   P : 86. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ&name_desc=true&view=chart
http://www.minagri.dz/pdf/BMI/ITELV/Bulletin_Infos_Elevage_n06.pdf
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رئيسيا يف اإلدارة اإلقتصادية، كتعترب السياسة ا١تائية ا١تسطرة ٔتثابة انعكاس لفلسفة إدارة ىذا ا١تورد على النحو الذم 
يبعث توازف بُت اعتبارات األمن الغذائي، اإلكتفاء الذايت كالتنمية الريفية، كإستخداـ ا١تياه ضمن القطاعات اإلقتصادية 

 الظاىرة ىذه سجلت حيث ا١تياه، إلستدامة ا٠تطَتة التهديدات أحد اٞتوفية ا١تياه سحب يعترب)كالسيما القطاع الزراعي 
 ٦تا الزراعة ألغراض ا١تياه من 80 يقارب ما سحب يتم حيث كتونس، ليبيا اٞتزائر، بُت ا١تشًتكة ا١تناطق مستول على
حيث أف السياسية ا١تائية ذات . ككذلك ٖتقيق التنمية البشرية (اٞتوفية  ا١تياه جفاؼ احتماالت بشأف القلق من يزيد

كقد إعتمدت اٞتزائر . أ٫تية بالغة يف ٖتقيق أحد احملاكر ا٢تامة يف التنمية البشرية كا١تتعلق بوصوؿ األفراد إىل ا١تياه العذبة
سياسة مائية هتدؼ إلدارة ىذا ا١تورد ا١تتناقص ٯتكن استقراء ٤تاكرىا األساسية من خبلؿ ا١تخطط التوجيهي لتهيئة ا١توارد 

، حيث يشمل  ا١تخطط الوطٍت للماء الذم يتم إعداده من قبل اإلدارة ا١تكلفة با١توارد ا١تائية كا١تخطط الوطٍت للمياه
 :   1ا١تائية على مدل عشرين سنة، ما يلي

 بكمية ا٠تاص االستعماؿ، نوع حسب كاستعما٢تا رصدىا يتم اليت ا١توارد التوايل على ا١تتضمن ا١تاء، قطاع تشخيص -
 كالتنظيمية؛ ا١تؤسساتية اٞتوانب ككذا ا١توجودة الرم ىياكل ككيفية

 اإلقليم هتيئة توجيهات ككذا ا١تاء قطاع يف اٟتالة اٟتسباف يف أخذا البعيد، ا١تدل على القطاعية التنمية أىداؼ ٖتديد -
 األخرل؛ القطاعية التوجيهية كا١تخططات البيئة كٛتاية

 مشاريع ككذا ا١تائية ا١توارد لتهيئة التوجيهية با١تخططات عليها التعرؼ أساس على ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع ٖتديد -
 الطبيعية؛ ا٢تيدركغرافية الوحدات بُت ا١تاء ٖتويل
 الرم؛ كىياكل ا١تائية للموارد الدائم التسيَت ضماف إىل هتدؼ اليت الوطٍت الطابع ذات ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع ٖتديد -
 يف اإلستثمارات تكاليف تقدير أساس على ا١تعد ا١تايل اإلطار ككذا ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع جململ الزمٍت التوزيع -

 ا١تائية؛ للموارد التوجيهية ا١تخططات ٥تتلف
. الواليات مستول على ا١تهيكلة الربامج ك ا١تشاريع ٥تتلف توزيع -
نفذ اإلدارة ا١تكلفة با١توارد ا١تائية ا١تخطط الوطٍت للماء من خبلؿ ٥تططات كبرامج التنمية القطاعية على ا١تديُت ا١تتوسط ت

تقيم اإلدارة  كما  . العموميةاإلستثماراتاليت تنظم ٗتطيط ك٘تويل  كالقصَت،اليت تعد طبقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية
 :يتمثل ىذا التقييم فيما يأيت، ك سنوات(5)ا١تكلفة با١توارد ا١تائية ا١تخطط الوطٍت للماء كل ٜتس 

 ؛إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع كبرامج التنمية القطاعية  -
 ؛ معطيات ا١توارد ا١تائية اليت يتم رصدىا كاستعما٢تا ٖتديث -
 .مالقياـ بتشخيص التنمية القطاعية على ا١تستويُت ا١تؤسسايت كالتنظيم  -

                                                           
  للماء الوطٍت كا١تخطط ا١تائية ا١توارد لتهيئة التوجيهي با١تخطط يتعلق ، الذم 2010 سنة يناير 4 ا١توافق 1431 عاـ ٤تـر 18 يف مؤرخ 01-10 رقم تنفيذم  انظر مواد ا١ترسـو. 

1
  -http://www.mree.gov.dz/du-plan-national-de-leau/?lang=ar       (14/05/2017). 

http://www.mree.gov.dz/du-plan-national-de-leau/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/du-plan-national-de-leau/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/du-plan-national-de-leau/?lang=ar
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 يتم ٖتديثو  أف ٯتكن  ا١تشار إليو، كما التقييم أساس عناصر  على التحديث مسار إىل للماء الوطٍت ا١تخطط  كٮتضع -
 التنمية ٗتطيط معايَت على تؤثر ىيكلية حدكث تغَتات أك ا١تائية ا١توارد على تؤثر اليت الطبيعية العوامل تغَت حالة يف

. البعيد ا١تدل على القطاعية
 :1 سنة، ما يلي20 الذم يعد على مدل كا١تخطط الوطٍت للماء ا١تائية ا١توارد لتهيئة التوجيهي ا١تخطط         كيشمل

 البحر ماء كٖتلية القذرة ا١تياه تصفية عن السيما الصادرة البديلة ا١توارد فيها ٔتا رصدىا، يتم اليت ا١تائية ا١توارد تقييم -
 الطبيعية؛ ا١توارد تطهَت ك ا١تادية ا٠تسائر لتقليص نتيجة ا١تسًتجعة ا١توارد ككذا
 ىيدركغرافية كحدة لكل كاحملددة البعيد ا١تدل على القطاع تطوير أىداؼ أساس على ا١تعدة للماء اإلحتياجات تقييم -

 طبيعية؛
 على الفائضة للماء اإلحتياجات بتلبية تسمح اليت ا١تائية، ا١توارد كٗتصيص للحشد ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع ٖتديد -

 البعيد؛ ا١تدل
 كالسقي التوزيع كالتطهَت للشرب، الصاٌف با١تاء التزكيد منشأة كتطوير تأىيل إلعادة ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع ٖتديد -

 تكاليف تقدير ككذا التخطيط، مدة خبلؿ للماء احتياجات تطور حسب ا١تهيكلة كالربامج ا١تشاريع جململ الزمٍت
 .اإلستثمار

. سنوات (5) ٜتس كل ا١تائية با١توارد ا١تكلفة اإلدارة من قبل ا١تائية ا١توارد لتهيئة         يتم تقييم ا١تخطط التوجيهي
: يف التقييم ىذا يتمثل
 اإلستثمارات برامج ١تختلف كا١تالية ا١تادية، النتائج خبلؿ من كذلك ا١تهيكلة، كالربامج ا١تشاريع تنفيذ حالة إعداد -

 السنوات؛ كا١تتعددة السنوية
 ا١تدل على تطورىا كٖتديث ا١تاء، من اإلحتياجات تغطية مستول حوؿ تشخيص كعمليات بتحقيقات، القياـ -

 .كالبعيد كا١تتوسط القصَت
 تغيَت حالة ا١تائية يف با١توارد ا١تكلفة اإلدارة من قبل ا١تائية ا١توارد لتهيئة ٖتديث ا١تخطط التوجيهي ٯتكن        كما

. ا١تائية ا١توارد على تأثَت ٢تا اليت الطبيعية العوامل
         تعترب اإلدارة ا١تتكاملة للمتاح من ا١توارد ا١تائية كترشيد إستخدامها ذك أ٫تية بالغة للحفاظ على ىذا ا١تورد 

ا١تتناقص، كما يعرب تسعَت ا١تياه عنصر اسًتاتيجي ضمن خطة اإلستخداـ أك اإلستهبلؾ ا١تستداـ ٢تذا ا١تورد، حيث ٮتضع 
 ا٠تدمات تسعَتة بقواعد  ا١تتعلق2005 جانفي 9 يف ا١تؤرخ 13-05 رقم التنفيذم  يف اٞتزائر ألحكاـ ا١ترسـوتسعَت ا١تياه

                                                           
  يتعلق با١تخطط التوجيهي لتهيئة ا١توارد ا١تائية كا١تخطط الوطٍت للماء2010 يناير سنة 4 ا١توافق 1431 ٤تـر عاـ 18 مؤرخ يف 01-10مرسـو تنفيذم رقم ،. 

1
  -http://www.mree.gov.dz/le-plan-directeur-damenagement-des-ressources-en-eau/?lang=ar   ( 16/05/2017). 

االقتضاء عند البيانية أك القصول كقيمها البشرم لبلستهبلؾ ا١توجهة ا١تياه نوعية  معايَت:  فيما يتعلق بتسعَت ا١تياه، كذلك انظر 2005جانفي  12 يف ا١تؤرخة 5  الرٝتية رقم اٞتريدة:  انظر  
 ا١تؤرخة 13 رقم الرٝتية اٞتريدة )2014 مارس 4 يف ا١تؤرخ 96-14 رقم التنفيذم با١ترسـو كا١تتمم ا١تعدؿ ، 2011 مارس 22 يف ا١تؤرخ 125-11 رقم التنفيدم ا١ترسـو يف ٤تددة احملددة 

 (.2014 مارس 9 يف

http://www.mree.gov.dz/le-plan-directeur-damenagement-des-ressources-en-eau/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/le-plan-directeur-damenagement-des-ressources-en-eau/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/le-plan-directeur-damenagement-des-ressources-en-eau/?lang=ar
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 ا١تاء إقتصاد على كالتحفيز اإلجتماعي الضماف ١تبادئ السيما التسعَتة، قواعد كتستجيب كالتطهَت، للمياه العمومية
 : 1خاصة، تتجسد يف  ٔتعايَت ٤تددة التسعَت  أف حيث. با١تياه ا١تتعلق القانوف يف عليو ا١تنصوص

 التسعَتة بتطبيق مفوتر استهبلؾ لشر٭تة كفقا البيوت لربات اٟتيوية اإلحتياجات بتلبية اإلجتماعي اإلدماج معيار -
 ا١تفعوؿ؛ السارية األساسية

 ا١تنزيل؛ اإلستهبلؾ متزايدة ألقساط كفقا األسرة على ا١تطبق التسعَت تزايد معيار -
 (.كالسياحية الصناعية الوحدات – كا٠تدمات اإلدارة –األسر )ا١تستعملُت لفئات كفقا التسعَتات بُت التفريق معيار -

 من أقل ا١تفعوؿ السارية ا١تضبوطة التسعَتات تكوف عندما ا١تستغل ا١تتعامل طرؼ من مايل تعويض منح         كما ٯتكن
 .للتسيَت اٟتقيقية األسعار

إف اعتماد ٚتلة من السياسات كسياسات إحبلؿ الواردات أدل إىل ٖتفيز ضد : قوة العمالة يف القطاع الزراعي: ثالثا
القطاع الزراعي تبعا ١تا يرافق ىذه السياسة من إعادة ٗتصيص لئلستثمارات كىجرة للعمالة لغَت صاٌف قطاع الزراعة دكف 

أف تكوف ىناؾ زيادة مستمرة يف إنتاجية العامل يف القطاع الزراعي، كما مت تسجيل إ٩تفاض يف األ٫تية النسبية للقطاع 
 كذلك تبعا إلحصائيات صندكؽ النقد العريب  3,04بنسبة  2010-2000الزراعي يف الناتج احمللي اإلٚتايل خبلؿ الفًتة 

 2010-2000إال أف ىذا مل ٯتنع أف ترتفع نسبة إستيعاب القطاع الزراعي للقوة العاملة النشطة إقتصاديا كمتوسط للفًتة  

  . 2 13,9ْتوايل 
 2014-2000تطور نصيب قطاع الزراعة من إٚتايل القول العاملة  خبلؿ الفًتة : 14-4:  اٞتدكؿ رقم

 ألف نسمة :  الوحدة 
  نصيب قطاع الزراعة من إجمالي القول    إجمالي القول العاملة  السنة 

 العاملة 
2000 6244.00 2525.00 
2001 6318.00 2591.00 
2002 6800.00 2100.00 
2003  7000.00 2112.72 
2004 7798.00 2125,51 
2005 9493.00 1381.00 
2006 9730.95 1609.63 
2007 9968.91 2220.12 
2008 10315.00 2244.06 
2009 10544.00 2358.34 
2010 10544.00 2420.17 
2011 10662.00 2442.60 

                                                           
1
  -http://www.mree.gov.dz/eau/eau-potable/?lang=ar   ( 25/06/2017). 

  .26- 25:  ص –، مرجع سابق، ص 2013،  اإلقتصادملئلصبلحنحو نهج ىيكلي تقرير التنمية البشرية العربية،  -  2

http://www.mree.gov.dz/eau/eau-potable/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/eau/eau-potable/?lang=ar
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2012 11423.00 2476.50 
2013 11964.00 2528.90 
2014  11453.00 2550.60 

Source : AOAD - Khartoum 2015 ARAB AGRIC. STATISTICS YEARBOOK – VOL. No. (35. 

  http://www.amf.org.ae  متاحة على ا١توقع 2005-2000  مت اٟتصوؿ عليها من خبلؿ تقرير اإلقتصاد العريب ا١توحد للسنوات 2003 إىل 2000 اإلحصائيات من سنة 
 

        يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ حدكث تطور بطئ لنصيب قطاع الزراعة من إٚتايل القول العاملة يف اٞتزائر على مدل 
،  كيفسر ىذا التطور أك التحسن  ٔتساعي السياسة الزراعية اليت تعتمدىا اٞتزائر خبلؿ ىذه الفًتة 2014- 2000الفًتة 

: إال أف البطء النسيب للتطور يفسر عموما بًتاجع مستول األجور يف قطاع الزراعة مقارنة مع القطاعات األخرل، مثل
قطاع الصناعة كما أف الطبيعة ا١توٝتية لئلنتاج الزراعي كانتشار الزراعية ا١تطرية بسبب شحة ا١توارد ا١تائية أدل إىل ظهور ما 
يسمى البطالة ا١تقنعة، كيفسر أيضا تراجع القول العاملة يف القطاع الزراعي بإرتفاع كتَتة ا٢تجرة من الريف ٨تو ا١تدف كىي 

إشكالية كربل البد من العمل على ٕتاكزىا من خبلؿ برامج التنمية الريفية ا١تتكاملة كا١تستدامة على النحو الذم يرفع 
 .مساحة األراضي ا١تستغلة زراعيا، كييوقف اآلثار السلبية للتضخم اٟتضرم

        إف إستعراض ا١تقومات اليت تتمتع هبا اٞتزائر فيما يتعلق بقطاع الزراعة تورم بأنو ٯتكن االعتماد على ىذا القطاع 
على الرغم من ضعف كضآلة ا١تساحات الزراعية كا١تسقية يف اٞتزائر مقارنة ببقية دكؿ العامل - كأداة للتنمية ا١تستدامة

 كقد  3,45من ا١تساحة اإلٚتايل، فيما تقدر ا١تساحة الصاٟتة للزراعة ْتوايل   17حيث ال تتجاكز ا١تساحة الزراعية 
 تبعا إلحصائيات ا١تنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنة 2014 مليار دكالر أمريكي سنة 35بلغت قيمة اإلنتاج الزراعي 

شريطة اعتماد السياسات الزراعية ا١تبلئمة ا١تشجعة على اإلستثمار يف القطاع الزراعي ذلك أف الزراعة يف اٞتزائر - 2015
 ...  ذات ٦تيزات فريدة،  من بينها  تعدد البيئات ا١تناخية  الزراعية ، كتوفر أسواؽ ٤تلية كخارجية

، كاليت يقـو 2014 – 2000        عليو فسيتم مناقشة السياسة الزراعية يف اٞتزائر كأحد ٤تاكر السياسة اإلقتصادية 
ٖتديث كترقية ا١تزارع كالقطاعات الزراعية، كتنشيط كترقية ا١تناطق الريفية مع ضماف : مضموهنا على ٤تورين أساسيُت، ك٫تا

رفع مساحة القطاع الزراعي يف ٖتسُت ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية )اٟتفاظ على ا١توارد كٖتقيق األبعاد اإلقتصادية 
انطبلقا ) من خبلؿ معاٞتة  ا١تخطط الوطٍت للتنمية الفبلحية . (باإلضافة إىل الٌتحوؿ يف دعم التنمية الزراعية ا١تستدامة

مث  ا١تخطط الوطٍت للتنمية الفبلحية كالريفية، مث اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية ا١تستدامة كسياسة  (2000من سنة 
 . التجديد الفبلحي كالريفِت

يعترب اإلطار العاـ للسياسة الزراعية خبلؿ ىذه الفًتة، كاليت ييعوَّؿ : 2007-2000ا١تخطط الوطٍت للتنمية الزراعية -  أ
يتجسد اإلطار العاـ ٢تذه -  عليها يف ٖتسُت كاقع القطاع الزراعي يف اٞتزائر بسبب فشل سابقتها من السياسات 

كأثر ذلك على ٤تيط التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية يف ٖتقيق األىداؼ - السياسات يف تنظيم ملكية األراضي الزراعية

                                                           
  تتمثل يف  نظاـ التسيَت الذايت يف الزراعي، الثورة الزراعية، إعادة ا٢تيكلة الزراعية،  منح ا١تلكية  العقارية  يف إطار 2000 إف احملاكر الكربل اليت  شكلت ٤تتول السياسة الزراعية قبل سنة 

 . بالرجوع اىل كزارة الفبلحة ك التنمية الريفية يف اٞتزائر2000ٯتكن التفصيل يف ٤تتول السياسة الزراعية يف اٞتزائر قبل سنة ... عملية  استصبلح األراضي 
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ا١تسطرة، كاتسمت سنوات تطبيقها بأهنا سنوات عجاؼ، ذلك أهنا غَت منسجمة مع ٖتقيق األىداؼ ا٠تاصة بالتنمية 
ا١تستدامة، كما أهنا ال ترقي لتحقيق التنمية داخل القطاع الزراعي ذاتو، كتقـو السياسات الزراعية السائدة  قبل سنة 

على الًتكيز على إنعاش جانب الطلب، مع إغفاؿ  اإلرتقاء ّتانب العرض، كىو ما أدل إىل تشوه جهاز السعر  2000
كتعمق التبعية للخارج يف ٣تاؿ الغذاء بسبب إرتفاع فاتورة الواردات للسلع الغذائية اإلستهبلكية، كما أف اإلطار الداعم 

من الناحية القانونية كالتنظيمية كا١تؤسسية لتحسُت مؤشرات القطاع الزراعي عرب تنشيط اإلستثمار الزراعي اتسم 
شكلت ٖتوال يف تصميم السياسة   2007 – 2000كالفلسفة العامة لصياغة  ا١تخطط  الوطٍت للتنمية الزراعية . با٢تشاشة

 الزراعية عرب التخلي عن الطابع السياسي يف إدارة ىذه القطاع كالعمل على دعم إستجابتو ١تتطلبات التنمية ا١تنشودة؛
تقـو سياسة التجديد الفبلحي كالريفي على التدعيم الدائم لؤلمن الغذائي الوطٍت : سياسة التجديد الفبلحي كالريفي - ب

مع التشديد على ضركرة ٖتوؿ قطاع الزراعة إىل ٤ترؾ للنمو اإلقتصادم الشامل كا١تستداـ باإلعتماد على تكثيف اإلنتاج 
يف الفركع الزراعية الغذائية اإلسًتاتيجية، ككذا ترقية كل األقاليم الريفية، مع كسب رىاف ٖتقيق التنمية الفبلحية الثابتة 

كا١تتواصلة لتحسُت ظركؼ ا١تعيشة للسكاف، أما ركائز سياسة التجديد الفبلحي كالريفي فهي ثبلث ركائز، تتمثل الركيزة 
األكىل يف التجديد الفبلحي، حيث يتم الًتكيز على البعد اإلقتصادم كمردكد القطاع لضماف األمن الغذائي كتشجيع 
. كتكثيف كعصرنة اإلنتاج يف ا١تستثمرات الفبلحية، مع إعطاء األكلوية إىل ٣تموعة ا١تنتجات ذات اإلستهبلؾ الواسع

نظاـ ضبط ا١تنتجات الفبلحية ذات اإلستهبلؾ : كما مت إضافة نظامُت رئيسيُت لتدعيم ركيزة التجديد الفبلحي ك٫تا
. الواسع لتأمُت كإستقرار عرض ا١تنتجات كضماف ٛتاية مداخيل الفبلحُت، كنظاـ عصرنة التمويل كالتأمينات الفبلحية

كبالنسبة للركيزة الثانية ا١تتمثلة يف التجديد الريفي فيطمح من خبل٢تا إىل ٖتقيق تنمية منسجمة كمستدامة لؤلقاليم الريفية 
كتنصرؼ الركيزة الثالثة إىل إطبلؽ برنامج تقوية  القدرات البشرية . على مستول األسر اليت تعمل كتعيش يف الريف

 . 1كا١تساعدة التقنية
  2014- 2000 تحليل مؤشرات القطاع الزراعي في الجزائر  خبلؿ الفترة  - 3-1-2

  (باألسعار اٞتارية  )الناتج احمللي اإلٚتايل كالناتج الزراعي  : 15-4:اٞتدكؿ رقم
مليوف دكالر أمريكي : الوحدة   

 الناتج الزراعي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي     السنة 
2000 54400 4600.00 
2001 54900.00 5324.00 
2002 55900.00 5214.00 
2003  66200.00 6412.00 
2004 85003.00 8032.00 
2005 102835.00 7902.00 
2006 116461.00 8804.00 
2007 134143.00 10105.00 

                                                           
، اللقاء القومي حوؿ االستثمار الزراعي سياسة التجديد الفبلحي كالريفي كاإلستثمار لؤلمن الغذائي: تجربة الجزائر في تشجيع االستثمار الزراعي المسئوؿالسيد بن عيسى طاىر، -  1

 . 21 -  20: ص -  ، ص2015 أكتوبر 7 -5 ٚتهورية  السوداف، –ا١تسئوؿ من أجل األمن الغذائي العريب، ا١تنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ا٠ترطـو 
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2008 170270.00 11195.00 
2009 139520.00 12775.00 
2010 161947.00 13644.00 
2011 198769.10 16110.62 
2012 207821.72 18334.02 
2013 209415.56 20573.39 
2014  213343.24 21966.60  

 

 Source : AOAD - Khartoum 2015 ARAB AGRIC. STATISTICS YEARBOOK – VOL. No. (35. 
  http://www.amf.org.ae  متاحة على ا١توقع 2005-2000  مت اٟتصوؿ عليها من خبلؿ تقرير اإلقتصاد العريب ا١توحد للسنوات 2003 إىل 2000اإلحصائيات من سنة 

        على الرغم من الوتَتة ا١تتزايد للناتج الزراعي نسبة للناتج احمللي اإلٚتايل على مدل الفًتة ا١تدركسة، إال أف ىذا 
  ال ٯتكن اإلعتماد عليها يف ٖتقيق االمن الغذائي خاصة إذا ما مت أخذ بعُت اإلعتبارالقطاع يسجل معدالت ٪تو متذبذبة

البنية ا٢تيكلية للمنتوجات الزراعية، حيث تبقى اٞتزائر تابعة غذائيا لتقلبات السوؽ الدكلية على الرغم من اإلمكانات اليت 
تتمتع هبا كاألغلفة ا١تالية ا١ترصودة لتقليص فاتورة الواردات الغذائية، فاٞتزائر تساىم يف قيمة الفجوة الغذائية بنسب 

  2015 يف سنة  18,8 كصوال إىل 2014خبلؿ سنة   16,8 إىل 2013 خبلؿ سنة  12,2متزايدة حيث إنتقلت من 
2015 - 2013 على مدل الفًتة 15,9ٔتتوسط بلغ 

  كعليو فإف الزيادة احملققة تعد بعيدة عن ما ىو متوقع بالنظر إىل 1
السياسة الطموحة ا١تصممة لبلرتقاء هبذا القطاع اٟتيوم حيث أف اإلقتصاد اٞتزائرم كبالرجوع إىل ىيكلو، فإف األ٫تية 

على الرغم من أ٫تية ك. النسبية لقطاع الزراعة تًتاجع مقارنة باأل٫تية  النسبية لقطاع النفط كقطاع البناء كاألشغاؿ العمومية
القطاع الزراعي كنشاط إقتصادم إال أف ا١تؤشرات ا١تعركضة حوؿ أ٫تية القطاعي الزراعي ال تأخذ بعُت اإلعتبار اآلثار 

ا١تًتتبة عن النشاط الزراعي على ا١تنظومة البيئية، كاليت من ا١تمكن أف تتسبب يف مزيد من الضغط على ا١توارد، كالسيما 
 . احملدكدة منها كالشحيحة مثل ا١تياه باإلضافة إىل إغفاؿ إحتساب  تكاليف التدىور البيئي

 الواردات كالصادرات الكلية كالزراعية كالغذائية : 16-4:اٞتدكؿ رقم
مليوف دكالر أمريكي:  الوحدة     

2001 10284.00 19090.00 3017.00 151.47 2192.64 28.47 
إٚتايل  إٚتايل الواردات السنة 

 الصادرات
الواردات 
 الزراعية 

الصادرات 
 الزراعية 

الواردات 
 الغذائية 

الصادرات 
 الغذائية

2002 12010.00 18710.00 2951.00 127 1935.93 43.63 
2003  13507.10 21474.61 3560.56 134.69 2600.62 51.49 
2004 18780.74 32912.86 4773.20 153.93 3423.67 62.82 
2005 20049.57 44477.75 4539.04 164.49 3277.10 70.16 
2006 21277.27 50578.66 4676.99 164.51 3430.89 88.26 
2007 27445.90 60184.20 6077.20 180.85 4467.63 91.64 
2008 39093.35 76825.75 9242.16 302.54 7191.50 124.85 
2009 39297.50 45189.34 7252.07 208.51 5477.59 116.29 
2010 41191.89 45189.34 7826.71 208.51 5515.01 116.29 

                                                           
 .2015 ،35ا١تنظمة  العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوم إلحصاءات الزراعية العربية،  اجمللد رقم -  1
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2011 41191.89 45189.34 7826.71 208.51 5515.01 116.29 
2012 53782.41 76711.64 7826.71 208.51 5515.01 116.29 
2013 55213.08 65181.08 17517.58 568.51 8428.32 405.70 
2014  58274.09 62884.29 19409.38 772.54 9427.49 323.15 

 

 Source: AOAD - Khartoum 2015 ARAB AGRIC. STATISTICS YEARBOOK – VOL. No. (35) P 117 -196  

 2003ا١تنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة كالثركة اٟتيوانية كالسمكية يف الوطن العريب عاـ 
مليوف دكالر أمريكي أما الوردات الغذائية  4198,20حوايل  2006 – 2002بلغ متوسط الواردات الزراعية للفًتة         

 2014-2007كقد شهدت ىذه القيم إ٩تفاضا خبلؿ الفًتة  3045,74فبلغ متوسط قيمتها خبلؿ نفس الفًتة حوايل 
مليوف دكالر أمريكي يف حُت بلغ الواردات الغذائية حوايل 7644,97حيث  قدرت قيمة متوسط الواردات الزراعية  ْتوايل 

مليوف دكالر أمريكي أما الصادرات  221,78مليوف دكالر أمريكي يف حُت قدر متوسط  الصادرات الزراعية ب  5633,35
كبصفة عامة فإف ىذه الفًتة شهدت بوارد أزمات مركبة، األزمة اإلقتصادية . مليوف دكالر أمريكي113,08الغذائية فبلغت 

 . كأزمة الغذاء كإهنيار أسعار الطاقة  ٦تا يفسر تراجع فاتورة الغذاء
  2014- 2000 السياسة السياحية في الجزائر خبلؿ الفترة -3-2

        تعترب اٞتزائر منجما سياحيا، ٦تا ٬تعل االرتقاء هبذا القطاع  ٔتثابة  مدخل إسًتاتيجي لبعث التنويع اإلقتصادم 
 .كإعادة ىيكلة اإلقتصاد اٞتزائرم خارج قطاع احملركقات

  2014- 2000السياسات السياحية  المعتمدة في الجزائر خبلؿ الفترة  -3-2-1
 الذم يعترب من أىم ٤تاكر ا١تخطط الوطٍت لتهيئة (  SDAT 2025)         ٯتثل ا١تخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

القائم على خلفية ٕتسيد أبعاد التنمية ا١تستدامة عرب ضماف العدالة اإلجتماعية الكفاءة  ( SNAT 2025)اإلقليم 
ٖتقيق العدالة اإلقليمية ضماف حكم : (اٟتركيات ا٠تمس )يتضمن ٜتس توجهات رئيسية )اإلقتصادية كالفعالية البيئية 

إقليمي راشد، ضماف جاذبية كتنافسية األقاليم، خلق حركية كإعادة التوازف اإلقليمي، ٨تو إقليم مستداـ  من خبلؿ ٛتاية 
اإلطار العاـ كا١ترجعي للسياسة السياحية يف اٞتزائر، حيث يعكس الرؤية اليت   (كتثمُت األنظمة البيئية كالًتاث الثقايف

تتبناىا اٞتزائر فيما يتعلق بالتنمية السياحية الوطنية يف سياؽ التنمية ا١تستدامة،  كا١تستلهمة من الًتتيبات ا١تبلئمة ١تيثاؽ 
 الذم ينص على ضركرة أف تكوف السياحة قابلة للتحمل على ا١تدل الطويل على الصعيد 1995السياحة ا١تستدامة 

االيكولوجي كقابلة للحياة على الصعيد اإلقتصادم، عادلة على ا١تستول األخبلقي كاإلجتماعي خاصة بالنسبة للسكاف 
  حيث يتعلق (2025) كا١تدل البعيد (2015) ا١تدل ا١تتوسط  ( 2009)احملليُت، عرب ثبلث مراحل، على ا١تدل القصَت 

السياؽ العاـ لصياغة السياسة السياحية يف اٞتزائر على إمتداد عشرين سنة قادمة ْتماية البيئة كٖتسُت اٟتياة كاٟتفاظ 

                                                           
ٯتكن التفصيل يف ٤تتول   ا١تخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من خبلؿ االطبلع  على إصدارات كزارة  هتيئة اإلقليم، البيئة كالسياحة، كاليت تتضمن ٜتس إصدارات على النحو التايل   :

القرل    (  POT )األقطاب السياحية لبلمتياز  : 3ا١تخطط االسًتاتيجي، الكتاب  : األكلويةاٟتركيات ا٠تمس كبرامج العمل ذات : 2فحص السياحة اٞتزائرية، الكتاب : 1الكتاب 
 .ا١تشاريع السياحية ذات األكلوية  : 5ا١تخطط العملي،  الكتاب :   SDAT 2025احية متنفيذ ا١تخطط التوجيهي للتنمية الس:  4 ، الكتاب  (VTE) السياحية لبلمتياز 
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على إستدامة رأس ا١تاؿ الطبيعي، باإلستناد على ٖتقيق التنمية إنطبلقا من اإلمكانات احمللية للمناطق كاألقاليم كٔتشاركة 
 : 1األطراؼ أصحاب ا١تصاٌف، كبصرة عامة ٯتكن  تلخيص األىداؼ األساسية  للسياسة السياحية يف اٞتزائر  فيما يلي

 تنصيب السياحة كأحد ٤تركات  النمو اإلقتصادم، من خبلؿ إعتبار التنمية السياحية أحد مداخل التنويع  -
اإلقتصادم خارج احملركقات، كتنظيم العرض السياحي بإتاه السوؽ الوطنية،  كإعطاء اٞتزائر إنتشار سياحي   ك٘توقعها 
كوجهة سياحية كمرجعية  على الصعيد الدكيل عرب تنشيط حركة السياحة على الصعيد الوطٍت كالدكيل لئلندماج ضمن 
الشبكات التجارية للسياحة العا١تية، كا١تسا٫تة فيخلق كظائف جديدة عرب ىذا القطاع اإلسًتاتيجي كٖتسُت التوازنات 

 اإلقتصادية الكلية؛
الفبلحة، الصناعة كالصناعات التقليدية النقل،  )توسيع اآلثار التفاضلية للسياسة السياحية لباقي القطاعات األخرل  -

النقل، التعمَت البيئة التنظيم احمللي، ) حيث يتم النظر إىل السياحة يف إطار مقاربة  تشمل ٥تتلف العوامل : (...ا٠تدمات
كتأخذ بعُت االعتبار منطق ٚتيع ا١تتعاملُت ا٠تواص كالعموميُت، كالعمل على اإلنسجاـ مع إسًتاتيجية  (التكوين 

القطاعات األخرل، كإحداث حركة شاملة على مستول اإلقليم الوطٍت يف إطار اإلسًتاتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم 
SNAT 2025؛ 

 من خبلؿ إدماج اإلستدامة يف ٣تمل حلقات التنمية السياحية؛: التوفيق بُت ترقية  السياحة كالبيئة -
تبٍت إسًتاتيجية سياحية مستدامة ٖتافظ على التنوع الثقايف كٖتمي الًتاث كتساىم يف التنمية احمللية، حيث يناط  -

بالسياحة كخاصة على مستول ا١تناطق اإلقتصادية ا٢تشة، إنشاء الوظائف كتنشيط التدفقات ا١تالية كدعم البنية التحتية 
 .كا٠تدمات اٟتضرية األساسية

 موقع السياحة اٞتزائرية ضمن اٟتركية الدكلية للسياحة : أكال
بنسبة  2015 سنة عدد السياح الدكليُت ارتفع        بالنسبة للحركية السياحية على ا١تستول الدكيل كيف مشاؿ إفريقيا فقد 

4,6   كذلك نتيجة ثبلثة عوامل رئيسية ىي . مليوف سائح يف أ٨تاء العامل 1186ليصل إىل ما ٣تموعو  2014 عن سنة
التقلبات القوية كغَت ا١تعتادة يف أسعار الصرؼ كإ٩تفاض سعر النفط كالسلع األخرل، كازدياد اإلىتماـ العا١تي بالسبلمة 

 غالبان بسبب األكضاع غَت ا١تستقرة يف بعض بلداف مشاؿ ، 3  ا٩تفض عدد السياح بنسبة، أما يف إفريقيا فقدكاألمن
ككاصلت فرنسا كالواليات .  بليوف دكالر1260لتبلغ   4,4 بنسبة 2015كارتفعت عائدات السياحة الدكلية عاـ  .اأفريقي

حتبلؿ ا١تراتب األكىل يف عدد السياح الدكليُت الوافدين، تليها إيطاليا كتركيا كأ١تانيا كبريطانيا إا١تتحدة كإسبانيا كالصُت 
 الواليات ا١تتحدة كالصُت  فقد إحتلت 2015كبالنسبة ألفضل الوجهات السياحية لسنة . كا١تكسيك كاإلٖتاد الركسي

 مستول  أعلىاألمريكية كسجلت الواليات ا١تتحدة . الصدارة يف عائدات السياحة كأعداد السياحموضع كإسبانيا كفرنسا 
تلتها .  مليونان 78ستقبلت إ ببليُت دكالر ككانت الوجهة الثانية للسياح إذ 805 من السياحة الدكلية بقيمة للعائدات

كأتت إسبانيا يف .  مليونان 57حتلت ا١ترتبة الرابعة بعدد الوافدين الذم بلغ إ بليوف دكالر ك114الصُت اليت بلغت عائداهتا 

                                                           
   (بتصرؼ  الباحثة ) 2008، جانفي تشخيص كفحص السياحة الجزائرية: 1الكتاب ، 2025 ا١تخطط الوطٍت للتهيئة السياحية  كزارة  هتيئة اإلقليم، البيئة كالسياحة، -  1
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كحلت فرنسا رابعة يف عائدات .  مليونان 68 بليوف دكالر كعدد السياح الذم بلغ 57ا١ترتبة الثالثة بعائداهتا اليت بلغت 
 .مليونان  84حتلت ا١تركز األكؿ عا١تيان يف عدد السياح الذم بلغ إ، لكنها 2015 بليوف دكالر عاـ 46السياحة اليت بلغت 

 (الصُت) بريطانيا ا١تركز ا٠تامس يف عائدات السياحة الدكلية، تلتها تايبلند كإيطاليا كأ١تانيا كىونغ كونغ يف حُت احتلت
 تصٌدرىا السفر إىل ا٠تارج على الصعيد العا١تي، فبلغ عدد ا١تسافرين الصينيُت  على  الصُت كحافظت. (الصُت)كماكاك 

 بليوف 113مليوف مسافر أنفقوا  73تلتها الواليات ا١تتحدة بنحو . بليوف دكالر 292 أنفقوا 2015 مليوف مسافر عاـ 128
كبقيت أ١تانيا ثالث أكرب مصدر للسياح، تبعتها بريطانيا كفرنسا كاالٖتاد الركسي ككندا ككوريا اٞتنوبية كإيطاليا . دكالر

 فقد أشار منتدل السياحة 2016كأسًتاليا، كىو ما ينصبها أسواؽ سياحية مستهدفة  سياحية مستهدفة  أما يف سنة 
 5 من أكثر عن فضبلن  ،2016 عاـ بليوف 1.2 إزداد إىل ٨تو الدكليُت السياح  إىل أف عدد2016العا١تي يف تقريره لسنة 

 الدكلية السياحة عائدات إرتفعت كذلك. (السياحة الداخلية  )بلداهنم  يف سياحية مناطق يزكركف" ٤تلي سائح "ببليُت
. للمسافرين الدكيل النقل خدمات قيمة دكالر بليوف 200 من أكثر إليها يضاؼ ،2016 سنة  دكالر بليوف 1300 ٨تو إىل

 .ا١تتوسط يف يوميان  دكالر ببليُت 4 أم دكالر، بليوف 1500 إىل" السياحية الصادرات "قيمة يرفع كىذا
  إلكتساب (2025)          إف ىذه اٟتركة السياحية الدكلية النشطة، كبا١توازاة إىل تبٍت اٞتزائر إلسًتاتيجية بعيدة ا١تدل 

موقع تنافسي ضمن سوؽ السياحة الدكلية  اليت تعرؼ موجة من اإلنعاش، فإنو من األ٫تية  ٔتا كاف تشخيص أداء قطاع 
السياحة يف اٞتزائر كمدل ٧تاح السياسة القطاعية اليت إستهدفت ىذا القطاع ضمن سياؽ التحوؿ عن قطاع احملركقات 

خاصة يف إطار . كاإلستفادة من ا١تكاسب اليت تًتتب عن قطاع السياحة بإعتبار اٞتزائر ٘تثل أكرب منجم سياحي يف العامل
 السياحة"سيناريو السياحة يف العامل خبلؿ الفًتة ا١تستقبلية ا١تصمم من قبل  منظمة السياحة العا١تية ك الصادر يف تقرير 

 إىل 2010 من الفًتة خبلؿ سنويان  3,3 ٔتعدؿ العامل أ٨تاء يف الدكليُت السياح عدد يزداد أف حيث يتوقع "2030 ٨تو
 ىكذا. 2010 إىل 1995 الفًتة خبلؿ السنة يف مليونان  28 ٔتعدؿ زيادة مع با١تقارنة السنة، يف مليونان  43 ٨تو أم ،2030
 باإلضافة إىل توقعات 2030.1 ْتلوؿ سائح بليوف 1,8 ك٨تو 2020 ْتلوؿ سنويان  سائح بليوف 1,4 أعدادىم تبلغ أف كيتوقع

 46 كحوايل 2020مليوف سائح يف سنة  31منظمة السياحة الدكلية، بأف عدد السياح الدكليُت يف مشاؿ إفريقيا سيصل إىل 
 سنة   2,5 إىل 2010يف سنة   2من  (العوائد من السياحة  )، على أف ترتفع مسا٫تة السياحة 2030مليوف ْتلوؿ 

2030
2. 

 ا١تؤشرات السياحية يف اٞتزائر : ثانيا
       ىناؾ ٣تموعة من ا١تؤشرات اليت يتم اعتمادىا كمرجعية لتشخيص ا١تقومات اليت ٘تتلكها اٞتزائر لئلستفادة من 

 : حركية السياحة الدكلية، كاليت ٯتكن معاٞتتها من خبلؿ ما يلي
 الطاقة الفندقية  - أ

                                                           
1
 - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2016 Edition. 

2
 - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2015 Edition. 
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        تعترب ا٠تدمات الفندقية من أىم ا٠تدمات اليت تعكس قدرة البلد على إستيعاب السياح، كٯتكن عرض تطور 
 :  من خبلؿ اٞتدؿ ا١توايل2014- 2000ا٠تدمات الفندقية يف اٞتزائر على مدل الفًتة 

 – 2000تطور كتوزيع  الفنادؽ كا١تنشآت ا١تماثلة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة :  17-4: اٞتدكؿ رقم

2011. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11  نجـو  5 

 64 39 57 53 54 54 23 22 34 20 20 34  نجـو 4
 60 77 152 142 145 145 76 67 74 69 67 110  نجـو3
 74 72 148 160 157 155 69 62 68 58 62 93  نجـو2
 58 58 101 99 97 97 57 42 53 47 43 72   نجمة1

 915 893 680 680 674 670 867 851 800 729 724 507 غير مصنفة 
 1184 1152 1151 1147 1140 1134 1105 1057 1042 935 927 827 المجموع 

Source : www.ons.dz    (30/07/2017). 

إحصائيات مؤقتة  
 

        يبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف ىيكل ا٠تدمات الفندقية ا١تقدمة يف اٞتزائر، يًتكز يف الفنادؽ غَت ا١تصنفة أك تلك 
األقل درجة، ذات ا٠تدمات الرديئة كغَت التنافسية، ٦تا يشَت إىل ضعف أحد أىم مقومات دعم اإلستفادة من مكاسب 

كىو ما يؤدم إيل ضياع فرص حقيقة لبلستفادة من اآلثار اإل٬تابية . حركية السياحة سواء السياحة الداخلية أك ا٠تارجية
للسياحة من الناحية اإلقتصادية، كاإلجتماعية، خاصة يف ظل عشوائية السوؽ السياحية يف اٞتزائر ضمن جانيب العرض  

أما بالنسبة للطاقة اإلستيعابية ٢تذه الفنادؽ ٯتكن متابعة تطورىا خبلؿ الفًتة ا١تدركسة، كذلك تبعا للمنتج . الطلب
 : السياحي كدرجة التصنيف للخدمة الفندقية، من خبلؿ ما يلي

 الطاقة اإلستيعابية  للمنتج السياحي كدرجة التصنيف للخدمة الفندية :  18-4: اٞتدكؿ رقم
 المجموع   تطور عدد األسرة حسب  درجة تصنيف الفنادؽ  المجموع  تطور عدد األسرة  حسب نوع المنتوج السياحي  

شاطئي  حضرم
أك 

 ساحلي

معدين  صحراكم
أك 

 ٛتوم

جبلي 
أك 

 مناخي

غَت   ٧تمة 1  ٧تمة2  ٧تـو3 ٧تـو4  ٧تـو5
 مصنفة 

2000 33000 25442 9000 8500 1300 77242 6200 5100 30330 5190 3322 27100 76042 
2001 33495 23485 7723 6536 1246 72485 4832 3621 15808 5331 2165 40728 72485 
2002 35126 23624 7197 6504 1097 73548 6000 2975 11717 3338 2033 47485 73548 
2003 35126 26034 8105 6905 1225 77473 4212 5424 14740 3757 4959 44381 77473 
2004 48680 21710 4431 5742 1411 82034 4590 3383 14857 5415 2315 51474 82034 
2005 50311 22000 4431 5742 1411 83895 4590 3383 14807 5800 2315 53000 83895 
2006 44561 23148 11639 4608 913 84869 5455 3743 11225 5843 2378 56225 84869 
2007 44592 23248 11639 4608 913 85000 5455 3743 11225 5843 2378 56356 85000 
2008 44700 23500 11639 4918 1119 85876 5455 3743 11601 5843 2378 56856 85876 
2009 44905 23804 11649 4906 1119 86383 5455 3950 11700 6044 2378 56856 86383 
2010 52085 31322 3770 4111 1089 92377 4948 3560 13090 8070 3804 58905 92377 

                                                           
   سنوات  ٥تتارة  تبعا لئلحصائيات ا١تتوفرة  .

http://www.ons.dz/
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2011 52445 31322 3770 4111 1089 92737 4948 3750 13180 8070 3804 58985 92737 
2013 55988 29886 6058 5467 1405 - 4242 1600 5775 4605 10639 8406 - 
2014 61012 27962 4547 4259 1825 - 4242 1800 5829 4605 10639 8406 - 

Source : www.ons.dz 
  إحصائيات مؤقتة  
   إحصائيات صادرة عن :www.matta.gov.dz  (  عدـ احتساب  منشات اإليواء المشابهة) (30/07/2017). 

 
        يتضح جليا تنوع ا١تنتج السياحي على مستول اٞتزائر، كإسًتاتيجية إلخًتاؽ السوؽ السياحية من خبلؿ تنويع 

العرض السياحي إنطبلقا من اإلمكانات السياحية للجزائر كتوجهات الطلب السياحي على ا١تستول الداخلي كالعا١تي إال 
بلغ العدد اإلٚتايل لعدد األسرة  )أف عدد األسرة ا١توفرة سواء تبعا لنوع ا١تنتج السياحي، أك تبعا درجة تصنيف الفنادؽ

شهد تطورا متذبذب، كما أنو ال يرقى إىل مستول مقابلة الطلب  (2014 سرير سنة 99605للفنادؽ كا١تنشات ا١تشاهبة 
يف السوؽ السياحية، كىذه الوضعية تصبح أكثر ىشاشة  يف ظل تراجع جودة ا٠تدمة ا١تقدمة، حيث أف أغلب الزيادة 

كبالتايل ٯتكن الوصوؿ إىل نتيجة مفادىا عدـ . احملققة يف عدد األسرة تكوف بالنسبة لفنادؽ كا١تنشآت ا١تماثلة غَت ا١تصنفة
حيث تتضمن . 2025 ا١تسطرة على ا١تدل القصَت كا١تتوسط للمخطط التوجيهي للسياحةٖتقق األىداؼ ا١تادية

سرير من النوعية اٞتيدة، إذ  75000 أف يبلغ عدد األسرة ا١تطلوب توفرىا 2015  –2008األىداؼ ا١تادية للمرحلة األكىل 
 . أف معظم  أماكن اإليواء  غَت مصنفة كذات مستول جودة منخفض

 تطور عدد السياح  الدكليُت يف اٞتزائر - ب
، إال أف تطور عدد السياح 2015مليوف سائح ْتلوؿ سنة  2,5        إعتمدت اٞتزائر ىدؼ إستقطاب كإستقباؿ 

 :الوافدين إىل اٞتزائر يبُت أهنا مازالت بعيدة عن ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ تبعا ١تا يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل
 2015تطور عدد السياح الدكليُت يف إفريقيا،مشاؿ إفريقيا كاٞتزائر إىل غاية :  19-4:  اٞتدكؿ رقم

نسبة   ( )نسبة التغير   ( 1000) 
المساىمة 

2015 
 

2010 2012 2013 2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 3,3 - 1,1 4,4 4,8 55.309 54.370 51.909 49.522 افريقيا

شماؿ 
 إفريقيا

18.757 18.534 19.639 20.431 8,7 5,8 -1,4 -11,7 33,7 

 3,2 25,7- 15,8- 3,7 10 2.301 2.733 2.634 2.070 الجزائر 
Source : - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2016 Edition. 

               - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2015 Edition. 

 اٞتزائر، ا١تغرب، السوداف، تونس: مشاؿ إفريقيا. 

، فإف حصة 2025        إىل جانب عدـ ٘تكن اٞتزائر من ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة ضمن ا١تخطط التوجيهي للسياحة 
 من إٚتايل عدد السياح الذين يقصدكف ىذا السوؽ السياحي  5اٞتزائر من السياح الذين يستهدفوف إفريقيا ال تتجاكز 

                                                           
  ا١تخطط :   الصادر عن كزارة هتيئة اإلقليم، البيئة كالسياحة، ٖتت عنواف2  بصرة مفصلة ضمن الكتاب 2025 ٯتكن اإلطبلع على األىداؼ ا١تادية  كالنقدية للمخطط التوجيهي للسياحة

 .2008اٟتركيات ا٠تمسة كبرامج األعماؿ السياحية ذات األكلوية، جانفي : االسًتاتيجي

http://www.ons.dz/
http://www.matta.gov.dz/
http://www.matta.gov.dz/
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 أين مت تسجيل أعلى عدد 2013مت اٟتساب بالنسبة لسنة  )من إٚتايل عدد السياح  يف مشاؿ إفريقيا   13كحوايل 
 2014ك 2013بل إف مؤشر نسبة تغَت عدد السياح سجل تراجعا حاد بُت سنيت  (للسياح الدكليُت الوافدين إىل اٞتزائر

، كذلك على مستول مشاؿ إفريقيا عموما كعلى مستول اٞتزائر بصورة خاصة كذلك يفسر 2015 ك2014كبُت سنيت 
بتدىور األكضاع األمنية، كاالضطراب السياسي، حيث يعترب اإلستقرار األمٍت كالسياسي من أىم عوامل اٞتذب السياحي 

 .  ككذا ضعف تنافسية السوؽ السياحية يف اٞتزائر
  مساىمة السياحة على المستول اإلقتصادم -3-2-2

مقعد بيداغوجي  91600 منصب شغل ك400000        تعتـز اٞتزائر يف إطار ا١تخطط التوجيهي للسياحة خلق 
، كذلك بإعتماد خطة أعماؿ لوضع 2007 منصب شغل يف 200000مقارنة باستحداث  2015 – 2008للمرحلة األكىل 

مليار دكر أمريكي  2,5اٞتزائر على حافة اإلنطبلؽ السياحي، من خبلؿ اإلستثمار العمومي كا٠تاص بغطاء مايل قيمتو 
كإمكانية ارتفاع ىذا الغطاء ا١تايل ا١توجو لئلستثمار يف ٣تاؿ السياحة كذلك لزيادة الطاقة اإلستيعابية كإلزالة العجز البنيوم 

يف األقطاب السياحية السبعة لئلمتياز؛  كيف إطار  تقييم تقدـ اإل٧تاز يف ٣تاؿ السياحة فقد قدرت ا١تشاريع السياحية 
 مشركع 59 يف قطاع السياحة ْتايل 2012 – 2002ا١تسجلة على مستول الوكالة الوطنية لتطوير  اإلستثمار خبلؿ الفًتة 

كما ٖتسن اإلستثمار السياحي خبلؿ ستٍت . 1 منصب شغل49780 مشركع، سا٫تت يف بعث 409من بُت حوايل 
 مشركع كىو ما رفع من مسا٫تة قطاع السياحة يف 861 ك746 حيث بلغ عدد ا١تشاريع ا١تنجزة على التوايل 2014 ك2013

 45300 منصب كحوايل  43602 حوايل 2013بعث فرص العمل، حيث بلغت مناصب الشغل ا١تستحدثة خبلؿ سنة 
كٯتكن توضيح . ، كىو ما يشَت إىل إ٨تراؼ كبَت بُت األىداؼ ا١تسطرة كالنتائج احملققة2 2014منصب إىل غاية سنة 

 :مسا٫تة قطاع السياح يف تقليص حدة البطالة يف اٞتزائر من باإلعتماد على معطيات  اٞتدكؿ ا١توايل
 2014-2000مسا٫تة قطاع السياحة يف اٞتزائر يف خلق فرص العمل  : 20-4:اٞتدكؿ رقم

 
Source : www.wttc.org (30/07/2017). 

 تأخذ ا١تسا٫تة اإلٚتالية  لقطاع السياحة يف التوظيف ٣تموع الوظائف ا١تستحدثة يف القطاعات ا١ترتبطة بالسياحة بطريقة غَت مباشرة، كالقطاعات اليت مت ٖتفيزىا جراء اإلستثمار السياحي  

         
         معطيات اٞتدكؿ، تعكس تذبذبا شديدا يف نسب مسا٫تة قطاع السياحة يف تقليص البطالة، كبعث فرص عمل 
جديدة، كعلى الرغم من أ٫تية  فرص العمل ا١تستحدثة خاصة على مستول مناطق اٞتذب السياحي يف إطار األثر ا١تثار 
لئلستثمار السياحي أك تلك اليت مت إستحداثها عرب األثر غَت ا١تباشر كالتحفيزم لئلستثمار السياحي، إال أف مسا٫تة ىذا 

القطاع يف التوظيف كٖتسُت معيشة األفراد ال يزاؿ بعيدا عن تطلعات اٞتزائر كا١تستويات احملققة على ا١تستول الدكيل 
 . خاصة يف ظل إنتعاش السوؽ السياحي

                                                           
1
 - www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme      (30/07/2017).   

2
  -www.matta.gov.dz   

http://www.wttc.org/
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.matta.gov.dz/
http://www.matta.gov.dz/
http://www.matta.gov.dz/
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تعكس إرادة اٞتزائر يف رفع مسا٫تة   2014-2000        بصورة عامة فإف برامج اإلستثمارات العمومية على مدل الفًتة  
 2000القطاعات اإلقتصادية خارج قطاع احملركقات يف الناتج احمللي اإلٚتايل، كرفع اإليرادات احملققة يف ىذا القطاع إىل  

كٯتكن متابعة تطور العوائد احملققة يف اٞتزائر يف إطار حركة السياحة الدكلية لتقييم مدل تقدـ ، 1مليوف دكالر أمريكي
 : اٞتزائر ٨تو إ٧تاز األىداؼ ا١تسطرة،  من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل

 2014- 2010تطور إيرادات السياحة الدكلية يف اٞتزائر : 21-4:اٞتدكؿ رقم 
مليوف دكالر  أمريكي:  الوحدة   

 2010 2012 2013 2014 

 36.121  35.562 34.753 31.183 إفريقيا 

 10.640 10.063 9.918 9.662 شماؿ إفريقيا

 258 250 217 220 الجزائر 

Source :  - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2016 Edition. 

               - World Tourism Organization ( UNWTO), Tourism Highlights, 2015 Edition. 

 

        يتضح من خبلؿ  اٞتدكؿ أف قطاع السياحة مل ٭تقق اإليرادات ا١تتوقعة، كما أف األداء ا١تايل للقطاع السياحي يف 
اٞتزائر يعترب ضعيف جدا مقارنة باإليرادات احملققة على مستول إفريقيا، كذلك على الرغم من أ٫تية اإلستثمارات 

إف اإلستثمارات ا١توجهة لقطاع السياحي مل ترقى بعد إىل ا١تستول الذم يؤىل اٞتزائر إىل )كاألغلفة ا١تالية ا١تخصصة 
اعتماد السياحة كبديل عن قطاع احملرقات، إال أف عمق التحليل يبُت أف اإلستثمارات ا١توجهة لباقي القطاعات األخرل 

ٯتثل إستثمارا ىاما لتعزيز إكتماؿ مشهد توافر عناصر اٞتذب ... كالتعليم كا١تورد البشرم كالنقل كالبنية التحتية 
  . (السياحي

  يتوقع أف تبلغ  نسبة  2015خبلؿ سنة   9,8        تساىم السياحة ْتوايل يف تكوين الناتج احمللي اإلٚتايل العا١تي 
10,9  8  كتساىم بنسبة تتجاكز 2027خبلؿ سنة   2015يف تكوين الناتج احمللي اإلٚتايل يف إفريقيا خبلؿ سنة 

، بالنظر إىل أ٫تية قطاع السياحة يف خلق القيمة ا١تضافة، فإف إسًتاتيجية 2027 ْتلوؿ 7,9كا١تقدر أف تستقر عند 
اٞتزائر ا١تتعلقة هبذا القطاع  كضعت أىداؼ على ا١تدل القصَت كا١تتوسط لرفع مسا٫تة ىذا القطاع يف تكوين الناتج احمللي 

على الرغم من أ٫تية بلوغ ىذه النسبة كمرحلة أكىل، إال أف - كمرحلة أكىل 2015ْتلوؿ  4إىل  3اإلٚتايل إىل حدكد 
قراءة كٖتليل ىذا ا٢تدؼ يظهر بأنو ال يعكس إرادة حقيقة لئلستثمار يف ا١تقومات السياحية للجزائر لبعث تنويع 

 _  إقتصادم خارج قطاع احملركقات
 2014 -2000نسبة مسا٫تة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر : 22- 4: اٞتدكؿ رقم

 
Source : www.matta.gov.dz  

                                                           
  الحركيات الخمسة كبرامج األعماؿ السياحية ذات األكلوية: المخطط اإلستراتيجي : 2الكتاب  ،2025ا١تخطط الوطٍت للتهيئة السياحية  كزارة هتيئة اإلقليم، البيئة كالسياحة، -  1

  .18 - 17: ص-   ص2008جانفي، 

http://www.matta.gov.dz/
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يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ تراجع كإ٩تفاض مسا٫تة قطاع السياحة يف خلق القيمة ا١تضافة كتكوين الثركة، حيث مل           
 كيفسر ذلك 2010 – 2000على مدل الفًتة   2,5تتجاكزف نسبة مسا٫تة ىذا القطاع يف تكوين الناتج احمللي اإلٚتايل

السيما يف فًتات انتعاش .  50بإرتفاع نسبة مسا٫تة قطاع احملركقات يف تكوين الناتج احمللي اإلٚتايل كاليت تتجاكز 
 .أسعار النفط يف السوؽ الدكلية

        من جهة أخرل فإف إف التقارير ا١تتعلقة  باألثر اإلقتصادم للسياحة  الصادرة عن ٣تلس السياحة كالسفر العا١تي 
تقر بأنو البد من احتساب ا١تسا٫تة اإلٚتالية لقطاع السياحة بأخذ بعُت اإلعتبار األثر ا١تباشر كغَت ا١تباشر كاألثر 

 : التحفيزم، كىو ما يعطي صورة حقيقة حوؿ مسا٫تة ىذا القطاع يف الناتج احمللي اإلٚتايل كفق ما يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل
تطور ا١تسا٫تة اإلٚتالية لقطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلٚتايل تبعا لتقدير ٣تلس السياحة  السفر : 23-4:اٞتدكؿ رقم

 العا١تي 

 
Source :  www.wttc.org  

        على الرغم من أف إحصائيات ٣تلس السياحة كالسفر العا١تي تعترب أكثر كاقعية فيما يتعلق بعكس ا١تسا٫تة اٟتقيقة 
لقطاع السياحة يف تكوين القيمة ا١تضافة، بيد أف مسا٫تة ىذا القطاع ال تزاؿ ضعيفة مقارنة ٔتستول ا١تسا٫تة على 

بل إف قراءة أرقاـ ا١تيزاف السياحي بالنسبة للجزائر يظهر  مدل ضعف ىذا القطاع يف . مستول إفريقيا أك على ا١تستول 
االستفادة من مكاسب السوؽ السياحية الدكلية با١تقارنة مع االغلفة ا١تخصصة لًتقيتو، حيث يسجل عجزا متواصبل على 

 مليوف 338 اىل حوايل 2000 مليوف دكالر امريكي  سنة 96,8 حيث انقل العجز من 2014 -2000مدل الفًتة 
 .  1 2014دكالر أمريكي يف سنة 

 المشهد العاـ كتقييم األداء  : السياسة الصناعية في الجزائر -3-3
 2014-2000 مضموف السياسة الصناعية في الجزائر خبلؿ الفترة  -3-3-1

 إسًتاتيجية جديدة لئلنعاش الصناعي كاليت هتدؼ إىل تطوير كٖتديث كإدماج متزايد للصناعة اٞتزائر  كضعت      
ستثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي خلق إيف ىذا ا١تنظور، تسعى اٟتكومة لتحسُت جاذبية اٞتزائر كوجهة . اٞتزائرية

. ة، عرب إشراؾ أصحاب ا١تصلحة كجعل الدكلة الضامن لسوؽ متوازفستثمارات جديدإفرص األعماؿ كتشجيع إنشاء 
 التنمية ككضع آليات جديدة مرنة كمبتكرة لتمويل ا١تشاريع ،كما هتدؼ ىذه ا١تبادرة أيضا إىل ترقية اإلقتصاد الرقمي
أما احملاكر الكربل لئلسًتاتيجية الصناعية فيمكن تلخيصها من  .2كتشجيع الصناعيُت من أجل ٖتديث معداهتم اإلنتاجية

 : خبلؿ ما يلي

                                                           
1
  -Office national des statistiques (Algerie ) et Ministère du tourisme & de l‘Artisanat. 

2
 - http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie (15/08/2017). 

http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
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 الفركع من أ٪تاط ثبلثة ٖتديد اٞتديد التوجو ىذا إطار يف حيث مت: إختيار القطاعات اٞتارم ترقيتها كتشجيعها - أ
 على ترتكز كاليت القوم، الطلب ذات العا١تية األسواؽ إىل ا١توجهة الصناعات: قدرات للتنمية كىي ٘تتلك اليت الصناعية

 كا١تعدنية، كالصناعات العضوية الكيمياء كمنتجات الكيماكم األٝتدة، كالنسيج فرع  البيًتككيمياء:مثل ا١تواد األكلية ٖتويل
البناء   مواد  كصناعة(األ١تنيـو ) اٟتديدية غَت ا١تعدنية كالصلب، كالصناعة اٟتديد كالبيطرية،كصناعات الصيدالنية

 ا١تعدنية الغذائية، كالصناعات الصناعات : مثل خاصة أخرل صناعات بوجود تنميتها ترتبط اليت باإلضافة إىل الصناعات
 . كاإللكًتكنية الكهربائية ا١تيكانيكية

ترقية الصناعات ، كتكثيف النسيج الصناعي، كتثمُت ا١توارد الطبيعية: من خبلؿ: اإلنتشار القطاعي للصناعة - ب
 ؛اٞتديدة

: خلق تعاكف من خبلؿ، باإلضافة إىل نتشار كتوسيع حيز الصناعةإ - ت
 استغبلؿ تركيز النشاطات اإلقتصادية  حسب ٘توقعها؛  -
 كضع شبكة ربط معلوماتية للشركات كا١تؤسسات العمومية ككذا ىيئات البحث كالتكوين كا٠تربة؛  -
 .ستحداث مناخ أعماؿ مبلئم  كتكثيف اإلستثماراتإ -

اإلبداع باعتباره ، كإعادة تأىيل ا١تؤسسات: ، من خبلؿ تغطية أربع ٤تاكر أساسية، كىيسياسة التطوير الصناعي - ث
 الرأس أفباعتبار   الصناعيةلئلسًتاتيجيةالتوجهات القوية   الذم اعترب ضمن تطوير ا١توارد البشرية، ك٤ترؾ للتطور الصناعي

نو عامل قوم يف أ إىل ، باإلضافةا١تاؿ البشرم ليس فقط ٣ترد عامل لئلنتاج، بل ىو يف نفس ا١ترتبة مع رأس ا١تاؿ ا١تادم
.  ترقية اإلستثمار األجنيب ا١تباشر، كمتصاص التكنولوجيات كاٟتداثة الصناعيةإالتشجيع على 

  2014 – 2000تقييم أداء القطاع الصناعي خبلؿ الفترة  -3-3-2

 :     سيخضع ٖتليل أداء القطاع الصناعي يف اٞتزائر انطبلقا من البيانات ا١تتاحة للمحاكر التالية 
 ٖتليل ٪تو القطاع الصناعي كحجم القيمة ا١تضافة : أكال

من خبلؿ إستعراض  2014- 2001      ٯتكن إستعراض تطور القيمة ا١تضافة للقطاع الصناعي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 
 :معطيات اٞتدكؿ ا١توايل

 باألسعار اٞتارية   2014-2001تطور القيمة ا١تضافة للقطاع الصناعي يف اٞتزائر : 24-4:اٞتدكؿ رقم
 مليوف دكالر : الوحدة 

 
 .2015، 2014، 2013، 2012، 2011 ، 2010، 2009، 2008 ،2007التقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد ، : ا١تصدر 

                                                           
 ك مدل تنوعها  ضمن ٤تاكر الحقة تبعا ١تا تتطلبو الضركرة ا١توضوعية يف الطرح يناقش ٤تور الصادرات الصناعية كالًتكيبة السلعية للصادرات  .  
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        يبلحظ من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ تذبذب كاإل٩تفاض النسيب للقيمة ا١تضافة للقطاع الصناعي يف اٞتزائر على 
مدل الفًتة ا١تدركسة، كما تظهر بينة الصناعة يف اٞتزائر بأف ٪تو القيمة ا١تضافة يأخذ االٕتاه العاـ لتطور القيمة ا١تضافة 

يف تكوين القيمة ا١تضافة جد  (خارج احملركقات  )للقطاع اإلستخراجي، حيث تعد مسا٫تة القطاع الصناعي التحويلي 
 كاليت كاكبت ٘تتع اٞتزائر بوضع 2000ضئيلة على الرغم من أ٫تية السياسة الصناعية اليت إعتمدهتا اٞتزائر انطبلؽ من سنة 

 .     مدفوعا بالعائدات النفطية2014 إىل غاية السداسي األكؿ من سنة 2000إقتصادم كمايل جيد نسبيا على مدل الفًتة 
مليوف دكالر باألسعار  7,760 حيث بلغت 2015        كقد إ٩تفضت القيمة ا١تضافة للصناعات التحويلية يف سنة 

مليوف  8,404 حيث بلغت القيمة ا١تضافة للصناعات التحويلية حوايل 2014اٞتارية مقارنة بأعلى قيمة مت ٖتقيقها سنة 
مليوف  21,694 ْتوايل 2015كما تراجعت القيمة ا١تضافة للصناعات اإلستخراجية سنة .  دكالر أمريكي باألسعار اٞتارية

دكالر أمريكي سنة  58,105 مليوف دكالر أمريكي مقابل 36,411دكالر مقيمة باألسعار اٞتارية حيث بلغت حوايل 
2014 .  

 حيث 2015 سنة 24        كبصورة عامة فإف ا١تسا٫تة اإلٚتالية للقطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلٚتايل مل تتجاكز 
  4كمسا٫تة الصناعات التحويلية  بنسبة ضئيلة مل تتجاكز   20توزعت بُت مسا٫تة الصناعات االستخراجية  ْتوايل 

كٯتكن التفصيل يف تطور . 2017كذلك تبعا ١تا جاء يف تقرير ا١تنظمة العربية للتنمية الصناعية كالتعدين الصادر يف مارس 
 :من خبلؿ الشكل ا١توايل 2014-2000مسا٫تة الصناعة يف الناتج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر على مدل الفًتة 

تطور مسا٫تة الصناعة اإلستخراجية كالصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر خبلؿ : 6-4:الشكل رقم
  2014-2001الفًتة 

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة يف :  ا١تصدر 

، العدد السادس، منشورات (اإلسكوا)،  اللجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغريب اسيا (إيدمو)،  ا١تنظمة العربية للتنمية الصناعية كالتعدين 2007-2001نشرة اإلحصاءات الصناعية العربية 
 .13- 12: ص - ، ص2010األمم ا١تتحدة، نيويورؾ ، 

، ، العدد التاسع، منشورات األمم (اإلسكوا)،  اللجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغريب اسيا (إيدمو)، ا١تنظمة العربية للتنمية الصناعية كالتعدين 2014-2008نشرة اإلحصاءات الصناعية العربية 
 .14-13: ص- ، ص2016ا١تتحدة، نيويورؾ ، 
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      يبُت الشكل مدل إ٩تفاض كتذبذب مسا٫تة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر كذلك على 
مع ىيمنة القطاع اإلستخراجي، حيث مل يتجاكز متوسط ا١تعدؿ السنوم للقيمة ا١تضافة  2014-2001مدل الفًتة 

على الرغم من الظركؼ العا١تية ا١تواتية كالنمو العا١تي   3,72حوايل  2006 - 2001للصناعية التحويلية بُت الفًتة 
ا١تتواصل، كما مل يستفد القطاع الصناعي التحويلي من ٪تو اإلقتصاد الوطٍت جراء زيادة النفقات العمومية يف ٣تاؿ 

التجهيز، يف حُت تطورت مسا٫تة الصناعة اإلستخراجية إستنادا إىل اإلرتفاع ا١تتواصل يف أسعار النفط كا١تواد األكلية يف 
السوؽ العا١تية، كبالتايل فقد سجل القطاع الصناعي ٖتسنا مدفوعا بإرتفاع القيمة ا١تضافة للصناعة اإلستخراجية، حيث 

  كىو أعلى  2007 مليار دكالر يف سنة 65 مقابل 2000 مليار دكالر سنة 85,5بلغ الناتج احمللي اإلٚتايل الصناعي حوايل 
 مقارنة باألعواـ جيدا أداء أيضا التحويلية الصناعات قطاع سجل ، كما2001معدؿ ٪تو صناعي تسجلو اٞتزائر منذ سنة 

  2007سنة  دكالر مليار 6 مقابل دكالر مليار 6,8 اإلٚتايل الناتج احمللي يف ا١تضافة القيمة بلغت 2008 عاـ ففي السابقة
بيد أف ذلك مل يًتجم إىل ٖتسن يف نسبة مسا٫تة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٚتايل، إذ بلغت مسا٫تة  الصناعة 

 مقابل  5,5 كنسبة متوسطة 2014 -2011خارج احملركقات يف الناتج احمللي اإلٚتايل باألسعار اٞتارية خبلؿ الفًتة 
37,8 للصناعة اإلستخراجية . 

       ذلك بسبب تراجع قدرة فركع الصناعة التحويلية على اإلستفادة من سبلسل القيمة العا١تية، نظرا إل٩تفاض 
تنافسيتها، حيث تتجسد أىم فركع الصناعة التحويلية يف اٞتزائر يف الصناعات الغذائية الصناعات الكيمياكية، ا١تطاط 

كالببلستيك كمواد البناء، صناعة اٟتديد كالصلب كالصناعات ا١تعدنية كا١تيكانيكية كالكهربائية، كصناعة النسيج كاأللبسة 
 :كٯتكن االستدالؿ على ذلك من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ ا١توايل

  بتنافسية  الصناعة التحويلية يف اٞتزائر  مؤشرات متعلقة: 25-4: اٞتدكؿ رقم

 
Source : Industrial Development Report 2011,  Industrial energy efficiency for sustainable wealth creation 

Capturing environmental, economic and social dividends , United Nations Industrial Development Organization,  P : 

193. 

 Industrial Development Report 2016, The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable, 

Industrial Development, United Nations Industrial Development Organization,   P : 224  . 

Industrial Development Report 2013, Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural 

Change , United Nations Industrial Development Organization, P-  P : 196-197 . 

Industrial Development Report 2018, Demand for Manufacturing: Driving Inclusive and Sustainable Industrial 

Development, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, P: 205.  

                                                           
  سنوات ٥تتارة  تبعا للمتاح من البيانات  . 
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 يف اٞتزائر ذات اإلستعماؿ التكنولوجي ا١تتوسط أك العايل لصادرات الصناعة التحويليةبالنسبة         
 ٘تثل نسبا  فإهنا 

تبعا لئلحصائيات الواردة يف قاعدة بيانات التنمية التابعة للبنك الدكيل فإف نسبة الصادرات التحويلية عالية ، ىامشية
، كتبعا ١تعطيات اٞتدكؿ أعبله فإف  2011- 2009التكنولوجيا شبو معدكمة بالنسبة للجزائر كذلك على مدل الفًتة 

مل تنجح يف بعث التحوؿ  2014-2000جهود اٞتزائر عرب السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تعتمدة خبلؿ الفًتة 
 ا٢تيكلي جملتمع ا١تعرفة، كمن مث إقتصاد ا١تعرفة القادر على بعث قاعدة صناعية ذات تنافسية عالية،  حيث أف حصة

 كيورم 2015بنهاية (   0,46)  بقيت شبو معدكمة  الصناعية الصادرات يف كالعالية ا١تتوسطة التكنولوجيا ذات ا١تنتجات
باإلحتياجات الصناعية السيما الصادرات ذات احملتول  (نوعية التعليم السائد )ذلك بضعف عبلقة األداء ا١تعريف

 .التكنولوجي ا١ترتفع كا١تتوسط
كما أف تدفقات اإلستثمار األجنيب ا١تباشر ٨تو الصناعات التحويلية ال يزاؿ غَت كاؼ يف اٞتزائر، فبناءا على تقرير         

فإف اٞتزائر حققت مراتب متأخرة نسبيا  2014 لسنة بيئة األعماؿ الصادر عن البنك الدكيل كمؤسسة التمويل الدكلية
 دكلة  فيما يتعلق  ٔتؤشر 144 من أصل 79 دكليا، كما إحتلت اٞتزائر ا١ترتبة 153 عربيا ك ا١ترتبة 15حيث إحتلت ا١ترتبة 

 كيفسر  1-  7من أصل ا١تقياس ا١تعتمد احملصور ضمن اجملاؿ  ٤4,08تققة   2015 -2014التنافسية العا١تي خبلؿ الفتة 
ىذا ا١تركز ا١تتأخر نسبيا، بًتاجع مكونات ا١تؤشر، حيث إتسمت اٞتزائر بإحتبلؿ مراتب متأخرة  بالنسبة لعوامل اإلبتكار 

، أما ا١تتطلبات األساسية 3,34 برصيد 125كمعززات الكفاءة  ضمن ا١ترتبة   2,91برصيد  133كالتطور، إذ إحتلت ا١ترتبة 
 4,64.1 برصيد 65فإحتلت ا١ترتبة 

       بعد اإل٩تفاض الذم شهدتو الصناعة اإلستخراجية على مستول ٥تتلف الدكؿ العربية فقد سجلت اٞتزائر كما ىو 
 أكرب نسبة إنكماش تراكحت بُت  - إىل جانب كل من اإلمارات كاليمن كالسعودية كليبيا6-4:موضح يف الشكل رقم

47,5 42,4ك  .  كعلى إثر اهنيار أسعار النفط سجل القطاع الصناعي 2014كبداية من السداسي األكؿ لسنة 
، بسبب تراجع 2011 ك2010تراجعا يف نسبة مسا٫تتو يف الناتج احمللي اإلٚتايل بعد موجة االنتعاش ا١تسجلة خبلؿ سنيت 

 أين بلغت نسبة ا١تسا٫تة يف الناتج احمللي اإلٚتايل 2015الصناعات اإلستخراجية كتواصل ىذا اإل٩تفاض إىل غاية سنة 
 ما 2015بينما مل تتجاكز ا١تسا٫تة يف القيمة ا١تضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلٚتايل سنة   20حوايل 
كىي أدىن نسب تسجل على مدل األربعة عشرة سنة ا١تاضية، كعلى الرغم من ذلك فبل تزاؿ الصناعات    5,50نسبتو 

اإلستخراجية ٔتثابة ا١تساىم الرئيسي يف تكوين القيمة ا١تضافة للناتج الصناعي كا١تساىم ذك الوزف األعلى يف الناتج احمللي 
 . اإلٚتايل يف اٞتزائر كبالتايل فإف ا٢تيكل الصناعي مل يتطور كبقي معتمد على ا١توارد الطبيعية كاألكلية

                                                           

for more information look as : United Nation Industrial Development Organization Industrial Development Reports 

 كتسهيل األعماؿ ا١تتعلقة بالشركات الصغَتة  تحسين بيئة األعماؿ كجذب االستثمارات األجنبية يربز التقرير دكر اٟتكومات كاإلجراءات العامة كالتشريعات اليت انتهجتها من اجل
بدء النشاط التجارم، كاستخراج تراخيص البناء كاٟتصوؿ على الكهرباء ك تسجيل ا١تلكية كاٟتصوؿ على االئتماف كٛتاية ا١تستثمرين :  ٣تاالت رئيسية، مثل10كا١تتوسطة، مع تصنيف العامل يف 

 .كدفع الضرائب كإنفاذ العقود ك تسوية حالة  اإلعسار ك لتجارة عرب اٟتدكد
1
- Klaus Schwab, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014–2015, 2014,   P:15. 
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     كألف الصناعة التحويلية ٘تثل ا١تدخل اإلسًتاتيجي للتنويع اإلقتصادم فضبل عن ٖتسُت كضعية ا١تؤشرات اإلقتصادية 
 الصناعات الصغَتة كتطوير التحويلية الصناعات قطاع كاإلجتماعية كتوطُت التكنولوجيا، كعليو عملت اٞتزائر على إنعاش

كما عملت  اإلنتاج، قطاع ىيكلة كإعادة ٖتويل إىل يهدؼ كاسع برنامج إصبلحي بتبٍت اٞتزائر على عملت كا١تتوسطة
 ىذا  كيف.ا١تنتجة القطاعات يف ا١تباشر األجنيب اإلستثمار احمللية كجذب للمؤسسات التنافسية القدرة على ٖتسُت

 :كىي العالية النمو إمكانات ذات اإلستثمارات من خبلؿ إستهداؼ القطاعات لتشجيع تدابَت إٗتاذ مت الصدد،
 اٞتزائر يف الواعدة الصناعات إضافة إىل الغذائية ا١تواد كصناعة البناء كمواد كالتعدين كالصلب البًتككيماكيات كاألٝتدة

. كاإلتصاالت ا١تعلومات كتكنولوجيا الصيدالنية كالسيارات ا١تستحضرات كصناعة
       بصفة عامة فإف القطاع الصناعي يف اٞتزائر يتسم بًتاجع مسا٫تتو يف الناتج احمللي اإلٚتايل، حيث تعكس البيانات 
ا١تتحصل عليها على مدل فًتة الدراسة أداء متذبذب كضعيف نسبيا يف جانب الصناعة التحويلية، كىذا على الرغم من 
اعتبار الصناعة يف سياؽ اإلقتصاد األخضر ٔتثابة احملرؾ األساسي للنمو اإلقتصادم ا١تستداـ، كىو ما يفسر ضعف ىذا 

 . األخَت الذم سيتم  إخضاعو للدراسة تبعا ١تا ىو متاح من بيانات
        من جهة أخرل فإف تتبع تطور ا١تؤشر العاـ للقطاع الصناعي يوضح الوضعية الصعبة ٢تذا القطاع كباألخص 

يف أحسن حالتو، كما يشهد تذبذبا شديدا بُت اإلرتفاع كاإل٩تفاض مع  5القطاع العمومي، حيث انو مل يتجاكز 
 :  تسجيل معدالت سالبة كما يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل

معدالت ٪تو القطاع الصناعي  )مؤشر  اإلنتاج الصناعي  يف مؤسسات القطاع العاـ يف اٞتزائر  :26-4:اٞتدكؿ رقم
  2014-2000للفًتة  (العمومي

 
Source :  Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 06/102, International Monetary Fund, March 2006, 
P :12. Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, International Monetary Fund, February 2011, 
P :12. 
Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, International Monetary Fund, February 2013, P :10. 
  Rapport 2014 Evolution Economique Et Monétaire En Algérie,  Banque d’Algérie,  Juillet 2015, P :152. 
 

        على الرغم من ٘تتع اٞتزائر ٔتيزة تنافسية ديناميكية يف ٣تاؿ التصنيع إال أف اإل٧تازات تبقى دكف مستول 
اإلمكانات ا١تمكنة، فقراءة معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلق ٔتؤشر اإلنتاج الصناعي يف مؤسسات القطاع العاـ يف اٞتزائر توضح 
ىشاشة كعدـ تنافسية القطاع الصناعي يف اٞتزائر، حيث أف ا١تؤشر العاـ للسلع ا١تصنعة مل يشهد أم ٖتسن على مدل 

 كاليت أعقبها إ٩تفاض شديد 2009 ك2008بإستثناء  ا١تعدالت ا١توجبة احملققة خبلؿ سنيت  2014- 2000الفًتة الزمنية 
 فإف البنك ا١تركزم يشَت إىل أف الصناعة العمومية فقدت أكثر 2008،  كتبعا للتقرير الصادر سنة 2010إنطبلقا من سنة 
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  70، كتقـو ثبلث قطاعات فقط بإستخداـ قدرهتا اإلنتاجية ٔتعدالت تفوؽ 1989 من إمكانياهتا منذ سنة  80من 

كمل تتحسن كضعية ا١تؤشر العاـ  ، ( 72,7) كمواد البناء (  72,1) التعدين كإستغبلؿ احملاجر  (  95,5) كىي النفط 
يف حُت بلغ تغَت  ا١تؤشر  1,5 ْتوايل  2016ك 2015 بُت سنيت  1، حيث قدر التغَت2016لئلنتاج الصناعي إىل غاية سنة 

 .1,6  كقدر تغَت مؤشر الصناعة التحويلية ْتوايل 2خارج احملركقات 
        كما تتجلى الوضعية الصعبة للقطاع الصناعي يف اٞتزائر من خبلؿ كضعية ا١تيزاف التجارم الذم  ٭تقق كضعية  

من    -2  1سالبة بالنسبة ٞتميع ا١تنتجات بإستثناء احملركقات، كالصناعة التحويلية اليت ال يتعدل نصبها حدكد اجملاؿ 
إٚتايل الصادرات على مدل ا١تفًتة ا١تقًتحة للدراسة على مستول اإلقتصاد اٞتزائر، كما أف ا١تشاركة يف القيمة ا١تضافة 

  .   0,09مل تتجاكز نسبة جد ضئيلة قدرت ْتوايل  2015-2000للتصنيع على مدل الفًتة 
 2014-2001القول العاملة يف القطاع الصناعي يف اٞتزائر : ثانيا

        يعترب القطاع الصناعي من القطاعات التشغيلية الرئيسية للقول العاملة، كذلك  بصورة مباشرة من خبلؿ عمليات 
التصنيع أك بصورة غَت مباشرة من خبلؿ األنشطة ذات الصلة، كما أف توزيع القول العاملة كحركيتها بُت القطاعات 

اإلقتصادية يعكس مدل التحوؿ ا٢تيكلي لبلقتصاد، كٯتكن إستعراض مدل إستيعاب القطاع الصناعي للقول العاملة 
 :مقارنة بباقي القطاعات اإلقتصادية من خبلؿ الشكل ا١توايل

 2014-2000تطور النسبة ا١تئوية للقول العاملة  يف القطاع الصناعي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 7-4: الشكل رقم

 
 . 2016،2014،2013،2012،2011،2010،2009،2008،2007،2006،2005،2004من إعداد الباحثة بناءا على  البيانات ا١تتاحة  ضمن التقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد للسنوات :  ا١تصدر

                                                           
1
 -INDICE DELA PRODUCTIONINDUSTRIELLE - AU PREMIER TRIMESTRE 2017, N°780.  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPI1t17.pdf (30/08/2017). 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPI1t17.pdf
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      يتضح من خبلؿ الشكل أف قطاع ا٠تدمات ىو القطاع األىم يف إستيعاب القول العاملة  على الرغم من  تسجل 
، كما يبلحظ حدكث تغَت يف توزيع 2010إ٩تفاض نسيب  يف النسبة ا١تئوية للقول العاملة يف ىذا القطاع بداية من سنة 

النسبة ا١تئوية للقول العاملة بُت قطاعي الصناعة كالزراعة لصاٌف قطاع الصناعة دكف إنكار كجود كتَتة متذبذبة بُت 
اإل٩تفاض كاإلرتفاع بالنسبة للقطاعُت، بيد أف اإلٕتاه العاـ ٯتيل إىل اإل٩تفاض بالنسبة لقطاع الزراعة انطبلقا من سنة 

، كىو ما يطرح إمكانية حدكث بوادر ٖتوؿ ىيكلي يف بنية توزيع القول العاملة، كمن مث ىيكل اإلقتصاد اٞتزائرم 2009
كىو ما يفتح اجملاؿ لدراسة بينة كتركيبة ىيكل اإلقتصاد اٞتزائرم كمدل ٖتقيق تنويعو ضمن الفًتة ا١تعتمدة للدراسة يف 

 فإنو يبلحظ  تبعا ،سياؽ التسلسل ا١توضوعي كا١تنهجي ا١تعتمد، كيف إطار مناقشة  تطور الكفاءة  اإلقتصادية الصناعية
١تا جاء يف  التقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد الصادرة يف إطار ا١تدل الزمٍت للدراسة  تذبذب ىذا ا١تؤشر مع سيادة إٕتاه 

، كما تواصل اإل٩تفاض ليبلغ مؤشر 2014سنة   0,9 إىل 2001سنة    1,2عاـ ٨تو اإل٩تفاض، حيث إنتقل من 
 . 2015سنة    0,7الكفاءة اإلقتصادية الصناعية  حوايل 

 
  2014 – 2000تقييم أداء اإلقتصادم الجزائرم في ظل السياسات اإلقتصادية الكلية  كالقطاعية للفترة  -4

        تعترب صناعة النفط ٔتثابة القاطرة احملركة لعملية التنمية يف اٞتزائر منذ الستينات للقرف ا١تاضي ام منذ السنوات 
األكىل لئلستقبلؿ، حيث عمدت إىل إسًتجاع السيادة الوطنية على الثركات البًتكلية من خبلؿ سياسات التأميم 

كتشَت القراءة األكلية ضمن خصائص اإلقتصاد اٞتزائرم إىل أنو اقتصاد . 1للمنشآت البًتكلية  لفائدة اإلقتصاد الوطٍت 
من الناتج  30إذ يًتبع قطاع الكربوىيدرات على  (...االنفط، الغاز  )ريعي يعتمد على استخراج كتصدير ا١توارد األكلية 

، كإقًتاف ذلك بًتاجع باقي القطاعات 2 من إيرادات ا١تيزانية العامة 60 من الصادرات كأكثر من  97احمللي اإلٚتايل ك
اإلقتصادية األمر الذم أكسبو ٝتة ا٢تشاشة كالضعف بسبب تبعية أداء ا١تؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية لو لتقلبات 

أسعار ا١توارد األكلية كٖتديدا النفط يف األسواؽ الدكلية، حيث يساىم ىذا األخَت بصورة كبَتة ضمن بنية اإلنتاج احمللي 
 .كاإليرادات العامة، كبنية الصادرات كما ٯتثل ا١تصدر األساسي للنقد األجنيب (8-4انظر الشكل رقم  )اإلٚتايل 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 الناتج احمللي الصناعي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلٚتايل مقسوما على القوة العاملة الصناعية كنسبة مئوية من إٚتايل اليد العاملة :  الكفاءة االقتصادية الصناعية 
  . 25: ص ، 2011 اٞتزائر، ا٠تلدكنية، دار ،كاآلفاؽ الواقع :الجزائر في االقتصادية اإلصبلحات تومي، الرٛتاف عبد-  1

2
- Perspectives économiques en Afrique, BAfD/OCDE 2003,   http://www.oecd.org/fr/pays/algerie/2497118.pdf   

(09/09/2015). 

http://www.oecd.org/fr/pays/algerie/2497118.pdf
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 ٪تو قطاع احملركقات كمسا٫تتو يف ٪تو إٚتايل الناتج الداخلي  : 8-4:الشكل رقم

 
 .36:  ، ص2015بنك اٞتزائر، : ا١تصدر

       أما القطاع غَت التباديل فقد حقق معدالت ٪تو مرتفعة نسبيا مقارنة بالقطاع التباديل خاصة على مدل الفًتة  اليت 
كىو ما يورم بوجود أثر لئلنفاؽ كٖتويل للموارد لصاٌف القطاع غَت   2014 – 2000شهدت إعتماد سياسة مالية توسعية  

 .التباديل
  2014-2000مربع كالدكر لبلقتصاد الجزائرم خبلؿ الفترة  -4-1
-2000ٯتكن إعطاء صورة عامة عن أداء السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تعتمدة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة          

 الذم يعكس ا١تشهد العاـ للمتغَتات اإلقتصادية الكلية، معدؿ النمو اإلقتصادم مربع كالدكر من خبلؿ اقًتاح 2014
 .إستقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار، توازف ميزاف ا١تدفوعات، كالتشغيل الكامل

   إف تتبع تطور  معدؿ النمو اإلقتصادم، مستول التشغيل، توازف ميزاف ا١تدفوعات، كمعدالت التضخم على مدل      
 اإلقتصادم كبرنامج دعم النمو، كبرنامج توطيد النمو ٯتيكِّن من اإلنعاشكا١تتزامنة مع إطبلؽ برنامج  2014 -2000الفًتة 

إعطاء نظرة شاملة عن مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادم الكلي يف اٞتزائر، كاليت سيتم  ٘تثيلها من خبلؿ مربع كالدكر 
لتلخيص السياسة اإلقتصادية يف اٞتزائر كمدل ٧تاحها يف ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة، كا١تتعلقة بتحقيق معدالت ٪تو 

إقتصادم مبلئمة، كرفع مستويات التشغيل، باإلضافة إىل دعم مؤشرات التوازف الداخلي كا٠تارجي ٔتا ٭تسن تنافسية 
عتماد ا١تدل الزمٍت لربامج السياسة اإلقتصادية إب 2014- 2000 كٯتكن ٘تثيل مربع كالدكر للفًتة. اإلقتصاد اٞتزائرم

. ا١تعتمدة خبلؿ ىذه الفًتة
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  2014 – 2000٘تثيل مربع كالدكر  للفًتة :  9-4:الشكل رقم 

 
 

  

 
 
 

. من إعداد  الباحثُت بناءا علي البيانات ضمن التقارير السنوية لبنك اٞتزائر:  ا١تصدر 
 

ختلفت يف مضموهنا كأىدافها عن تلك اليت إإعتمدت اٞتزائر رؤية للسياسة اإلقتصادية،  2001مع بداية سنة        
إعتمدهتا خبلؿ فًتة التسعينات ٖتت كصاية مؤسسيت بريتوف ككدز، اليت أدت إىل ٖتقيق التوازنات اإلقتصادية قصَتة 

كتزامن ذلك مع سيادة آثار   (نكماشية للتحكم يف معدالت التضخم كتوازف ميزاف ا١تدفوعاتإعرب سياسة مالية )األجل
على  2000 نطبلقا من سنةإجتماعية سلبية خلفت كضعا ىشا، حيث تركز السياسة اإلقتصادية  اليت إعتمدهتا اٞتزائر  إ
 خفض  على من خبلؿ الًتكيز كاإلنسانيةيبلء أ٫تية كبَتة لتدارؾ الوضع اإلجتماعي كالًتكيز على جانب التنمية البشرية إ

ستيعاب إمعدالت البطالة ا١تتزايدة، كما رافقها من توسع لبؤرة الفقر كاٟترماف كٖتقيق ٪تو إقتصادم مستداـ كفيل ب
 كذلك بتنشيط الطلب الكلي عن طريق زيادة اإلنفاؽ ،األىداؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية للسياسة اإلقتصادية ا١تعتمدة

 (الرنامج  التكميلي لدعم النمو  االقاالقتصادم)  2009 – 2005مربع كالدكر للفًتة   (برنامج االنعاش االقتصادم ) 2004 – 2001مربع كالدكر للفًتة  

 

 (برنامج توطيد النمو  ) 2014 – 2010مربع كالدكر للفًتة  
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اٟتكومي من خبلؿ برامج اإلنعاش كدعم النمو اإلقتصاديُت، كبرنامج توطيد النمو اإلقتصادم، مع السماح ٔتعدالت 
 2014  –2001تضخم مرتفعة كىو ما يظهر جليا من خبلؿ مربع كالدكر السحرم لبلقتصاد اٞتزائرم على مدل الفًتة 

، إال أنو 2012يف سنة    8,89كقد بلغ معدؿ التضخم ا١تقاس ٔتؤشر األسعار عند اإلستهبلؾ أعلى مستوياتو حوايل 
كىي   3,18 خاصة بعد تراجع تضخم أسعار ا١تواد الغذائية الذم بلغ 2013سنة   3,3عرؼ تراجعا سريعا ليبلغ 

 ليعاكد اإلرتفاع ْتلوؿ سنة  2014ستمر إ٩تفاض معدؿ التضخم إىل غاية سنة إ، كقد 2006أضعف كتَتة منذ سنة 
 كذلك من خبلؿ إطبلؽ  سًتاتيجيتها إلستيعاب مشكلة تزايد معدالت البطالةإستمرت اٞتزائر يف تركيز إكما . 2015

  باإلضافة إىل برنامج  توصيد ،برنامج دعم النمو اإلقتصادم الذم كاف ٔتثابة برنامج مكمل لربنامج اإلنعاش اإلقتصادم
سنة   11مقابل   9,8بنسبة  ٩2013تفض معدؿ البطالة إىل أدىن مستوياتو خبلؿ سنة إالنمو اإلقتصادم، كقد 

على الرغم من الًتاجع الذم  شهدتو نسب البطالة يف اٞتزائر، إال  ، 10,6 ليبلغ 2014، إال أنو عاد لَتتفع سنة 2012
أهنا تشهد تذبذبا بُت اإلرتفاع كاإل٩تفاض على مدل الفًتة ا١تدركسة، ذلك أف السياسة اإلقتصادية ا١تعتمدة كاليت تركز 

على ٗتفيض البطالة من خبلؿ التوسع يف اإلنفاؽ العاـ كبعث ا١تشاريع اإلستثمارية ذات الكثافة العمالية، كاليت عادة ما 
كذلك على الرغم  . ، ٕتعل مناصب الشغل ا١تستحدثة مؤقتة يف أغلب األحياف...تًتكز يف قطاع البناء ا٠تدمات النقل

من أف أىداؼ السياسة اإلقتصادية تركز على أكلويات رفع مستول التشغيل ك٤تاكلة ٖتقيق معدالت ٪تو إقتصادم كفيلة 
   3,3 ْتوايل 2012بتحقيق ىذا ا١تسعى، غَت أف معدالت النمو احملققة كعلى الرغم من أهنا شهدت ٖتسنا بطئ سنة 

موزع بشكل مقبوؿ نسبيا بُت القطاعات   7,1بلغ النمو خارج قطاع احملركقات حوايل  مدفوعا بزيادة الطلب، كقد
من إٚتايل الناتج احمللي    55,3اإلقتصادية ىيمنت فيو ا٠تدمات ا١تسوقة كخدمات اإلدارة العمومية على حوايل 

من الناتج احمللي اإلٚتايل خارج  2012يف سنة    6,9اإلٚتايل خارج احملركقات يف ظل تراجع الوزف النسيب للصناعة  إىل 
احملركقات، ليبقى قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية من أىم القطاعات اليت تساىم يف تشكيل الثركة الوطنية  كاليت بلغت  

13,9   3,4،  يف حُت تراجع ٪تو قطاع احملركقات ْتوايل  2012سنة  .  كرغم الًتاجع الذم شهده النمو اإلقتصادم
كيبقى معدؿ النمو احملقق على مدل الفًتة    3,8 ْتوايل 2014، إال أنو عاد ليشهد إنتعاشا بطيئا سنة  2013سنة 

ضمن كتَتة متذبذبة على الرغم من أ٫تية الربامج كاألغلفة ا١تالية اليت رصدت    - 4  3يتجاكز اٟتدكد  ا١تدركسة ال
لرفع معدالت النمو احملققة، كذلك بسبب ىشاشة السياسة ا١تالية ا١تعتمدة بصورة كبَتة على العوائد النفطية، كا٠تاضعة 

تساع إبات أسعار النفط يف السوؽ الدكلية، كما يرافق ذلك من صدمات خارجية  ٯتكن أف تؤدم إىل حدكث أك ؿلتق
ستخبلفية يف إطار إستثمارات إعتماده أصبل لتمويل إبط اإليرادات الذم مت ضندكؽ صعجز ا١تيزانية، كتآكل موارد 

 على التحوؿ ٨تو إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة عرب تنويع بنية اإلقتصاد اٞتزائرم با١توازاة مع ضعف أداء السياسة النقدية
 من جهة أخرل  فإف معدالت النمو احملققة كذات الوتَتة ا١تتذبذبة .كجو ا٠تصوص، كالسياسة اإلقتصادية ا١تصممة عموما

نإتة يف اٟتقيقة عن تراكم العوائد الريعية  الناٚتة عن استنزاؼ رأس ا١تاؿ الطبيعي النادر، دكف أف  (غَت مستدامة  )

                                                           
  2014األردف ، - دكف طبعة، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع، عماف ،الواقعية النقدية في بلد بتركلياألخضر أبو عبلء عزم، :   تفصيل انظر كتابألكثر. 
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كما يتضح من خبلؿ مربع كالدكر . اإلنتاجينة كضعف اٞتهاز ركتكوف ىناؾ قيمة مضافة، خاصة يف ظل عدـ ـ
  2008 – 2003للفًتات ا١تدركسة أف اإلقتصاد اٞتزائرم ٘تتع بتحقق اإلستقرار ا١تايل ا٠تارجي القوم على مدل الفًتة  

كىو ما مكنو من ٕتاكز الصدمة ا٠تارجية ا١تتمثلة يف   2001نطبلقا من سنة إكذلك  بفضل الًتاكم  للصرؼ األجنيب 
تيجة لئلرتفاع الكبَت ف 2013فوعات كاف كاضحا سنة د، إال أف تراجع األداء ١تيزاف امل2009األزمة اإلقتصادية العا١تية 

 كذلك جراء 2014لفاتورة الواردات بالتزامن مع تراجع صادرات النفط، كتواصل ىذا الًتاجع، ليسجل عجزا خبلؿ سنة 
الصدمة النفطية على إثر اهنيار أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية، كىو ما يًتجم  ىشاشة التوازف احملقق ١تيزاف ا١تدفوعات 

، لوضعية 2014اٞتزائرم، كتزداد ىذه ا٢تشاشة خطورة يف ظل خضوع  أسواؽ النفط يف الفًتة الراىنة انطبلقا من سنة 
، باإلضافة إىل تكاثف ٚتلة من األسباب (ظهور بدائل كالنفط الصخرم األمريكي: مثل )٘تيزت بًتاجع الطلب العا١تي 

ا١تركبة كا١تعقدة على الصعيد السياسي كاإلقتصادم العا١تي يف سيناريو خارج أساسيات السوؽ، كسيصبح كضع التوازف 
دكالر  50ا٠تارجي اٞتزائرم أكثر جدلية خبلؿ ا١ترحلة القادمة خاصة بعد أف تراجع سعر برميل النفط إىل ألقل من 

.  رتفاع فاتورة الوادرات كضعف تنوع بنية الصادراتإ، يف ظل 2015للربميل يف جانفي 
  2014- 2000في ظل تطبيق السياسة اإلقتصادية  تشخيص المفصل للمؤشرات اإلقتصادية الكليةاؿ -4-2
   2014-2000 تطو  معدالت  النمو اإلقتصادم  اٟتقيقي  -4-2-1

 2014-2000تطور معدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي يف اٞتزائر : 27-4: اٞتدكؿ رقم

 
Source: world Bank , a public expenditure review Assuring High Quality Public Investment   , report n°= 36270, vol 1 

2007,P: 24.http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdf 

Source: IMF, Algeria: Statistical Appendix,2006, P: 4. IMF, Algeria: Statistical Appendix,2011, P: 3. 

www.once.org(15/12/2017). 

  2015بنك اٞتزائر،   

 2014 – 2000        إف ٖتليل معطيات اٞتدكؿ يوضح  تذبذب معدالت النمو اإلقتصادم احملققة على طوؿ الفًتة 

تطور بوتَتة سريعة،  كتطورا بطيء على مدل  2005 – 2001حيث يتضح أف متوسط معدؿ النمو على مدل الفًتة  
،  كيفسر ذلك  بتبعية تطور معدالت النمو احملققة  ٟتركة أسعار النفط يف السوؽ العا١تية، الذم 2014 – 2006الفًتة  

 تراجعا يف الصادرات النفطية بسبب ظركؼ 2006، حيث شهدت سنة 2008 ك2006بلغ أدىن مستوياتو خبلؿ سنيت 
 فقد شهد اإلقتصاد العا١تي أزمة مالية كإقتصادية حادة أدت إىل 2008متعلقة بالصناعة النفطية يف اٞتزائر، أما يف سنة 

إنكماش يف الطلب العا١تي، ٦تا أثر سلبا على الطلب يف السوؽ النفطية، كيفسر تراجع معدالت النمو خبلؿ السنوات 
تراجع ٪تو قطاع احملركقات  )األخَتة  بًتاجع عائدات الصادرات النفطية يف ظل تواصل إ٩تفاض أسعاره يف السوؽ الدكلية 

بسبب تناقص إنتاج النفط ألسباب تقنية، كا١تنافسة ا١تفركضة على  ( 2010يف سنة   2,6 ك2009يف سنة  6ْتوايل 
كٕتدر اإلشارة إىل أف معدؿ النمو ا١ترتفع   (سبق كأف مت توضيح الًتكز اٞتغرايف لصادراهتا )األسواؽ التقليدية للجزائر 
 على الرغم من تواصل موجة اإل٩تفاض يف أسعار النفط، يفسر  2013 مقارنة بسنة 2014نسبيا كاحملقق خبلؿ سنة 

بإعتماد اٞتزائر على الفوائض ا١تالية ا١تًتاكمة لتنشيط الطلب احمللي كمساندة  النمو اإلقتصادم، بيد أف إستمرار إ٩تفاض 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdf
http://www.once.org/
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أسعار النفط لفًتة أطوؿ سوؼ يؤثر على إستدامة معدالت النمو احملققة  كىو ما تأكد بعد إعبلف اٞتزائر الدخوؿ ضمن 
  بعد اإل٩تفاض اٟتاد يف أسعار النفط يف األسواؽ العا١تية 2017عرب قانوف ا١تالية -  التقشف–سياسة ترشيد النفقات 

 .  49، حيث ا٩تفضت أسعاره يف األسواؽ العا١تي بنسبة 2015كالذم شهدتو سنة 
، فقد 2000        كيف إطار ٖتليل تطور معدالت النمو اإلقتصادم يف سياؽ السياسة اإلقتصادية ا١تطبقة منذ سنة 

 حيث كانت 2000مقارنة بفًتة ما قبل سنة   4,85شهدت تطورا ملحوظا إذ بلغ متوسط معدؿ النمو احملقق 
السياسات ا١تصممة قائمة على أكلوية ٖتقيق توازف ميزاف ا١تدفوعات كاٟتد من إرتفاع معدالت التضخم، كىو ما جعل 

كىو معدؿ متواضع مقارنة   3,2ال يتجاكز  2000-1995متوسط معدؿ النمو اإلقتصادم احملقق على مدل الفًتة 
باإلمكانيات كا١توارد اليت يتمتع هبا اإلقتصاد اٞتزائرم، كغَت كاؼ لتنشيط اإلقتصاد كبعث ديناميكية إنتاجية كخلق فرص 

كٯتكن  توضيح .  29التوظيف كٖتسُت مؤشرات التنمية البشرية خاصة مع سيادة معدالت بطالة مرتفعة بلغت حدكد 
 من خبلؿ إستعراض بنية النمو تبعا للنمو خارج قطاع 2004-2000تطور معدالت النمو اإلقتصادم خبلؿ الفًتة 

 .احملركقات كالنمو يف قطاع احملركقات
 2004-2000تطور معدالت النمو اإلقتصادم  اٟتقيقي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  : 10-4:الشكل رقم

 
 :من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة يف : ا١تصدر 

world Bank , a public expenditure review, Op-Cit ,P :24 . 

 

        يبلحظ من خبلؿ الشكل أف معدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي إٗتذت إٕتاىا عاما تصاعديا على مدل الفًتة 
  ْتوايل 2003، حيث بلغ  معدؿ النمو اإلقتصادم اٟتقيقي أعلى مستول لو ضمن الفًتة ا١تدركسة يف سنة 2004 -2000

6,9   8,8مدعوما بالنمو يف قطاع احملركقات الذم بلغ حوايل  بيد أف مستول النمو اإلقتصادم احملقق يف سنة ،
، كبصفة عامة فإنو ٯتكن إرجاع التحسن يف 2004يف سنة   5,2شكل ٣ترد طفرة حيث سرعاف ما ا٩تفض إىل  2003

  10,4 حيث إرتفع معدؿ النمو فيو ْتوايل 2003معدالت النمو اإلقتصادم  احملققة  إىل إنتعاش قطاع النفط يف سنة 

، كما إٗتذت معدالت النمو خارج قطاع احملركقات إٕتاه تصاعديا بطيء 2001بعد التدىور الشديد الذم سجل سنة 
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كٯتكن توضيح التوزيع القطاعي للنمو اإلقتصادم احملقق خبلؿ .  2004-2000على مدل الفًتة   1,2نسبيا ٔتعدؿ ٪تو 
 :   من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل2004-2000الفًتة 

  2004-2000التوزيع القطاعي للنمو اإلقتصادم احملقق خبلؿ الفًتة : 28-4:  اٞتدكؿ  رقم
 2000 2001 2002 2003 2004 

 3,3 8,8 3,7 -1,6 4,9 المحركقات
 3,1 19,7 -1,3 13,2 -5 الفبلحة 
 -0,1 0,6 6,1 -2,8 15,9 المناجم

 5,8 6,6 4,3 5,0 2,4 الطاقة كالمياه
 -1,3 3,5 -1,0 -1,0 -1,3 (المنتجات المعلمية العمومية  )صناعة مصنعة 

 2,5 2,9 6,6 3,0 5,3 صناعات القطاع الخاص
 8 5,5 8,2 2,8 5,1 بناء كأشغاؿ عمومية 

 7,7 4,2 5,3 3,8 3,1 خدمات خارج اإلدارات العامة
 4 4,5 3 2 2 خدمات اإلدارات العامة

 10,2 5,2 6,9 4,8 0,9 حقوؽ كضرائب على الواردات 
Source   : Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2002- 2005. 

 

        من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ يتضح جليا إختبلؿ البنية القطاعية لئلقتصادم اٞتزائرم، حيث تتسم القطاعات 
على الرغم من أ٫تية   2004-2000اإلسًتاتيجية كالفبلحة كالصناعة، بتذبذب معدالت النمو احملققة على مدل الفًتة 

األغلفة ا١تالية ا١توجهة للنهوض هبذه القطاعات كأ٫تية اإلصبلحات ا١تسطرة، تبعا ١تا مت طرحو سابقا، إذ حقق قطاع 
تراجع النمو يف الصناعات التحويلية بإعتبارىا خالقة  )بفضل مسا٫تة القطاع ا٠تاص  2,3الصناعة  متوسط ٪تو قدره 

يف ظل الضعف العاـ الذم يتميز بو   (للقيمة كذات تأثَت ىاـ على طبيعة البنية اإلنتاجية كمعدالت النمو ا١تخصصة
كما يتضح أف النمو اإلقتصادم على مدل الفًتة ا١تدركسة كاليت إعتمدت فيها اٞتزائر سياسة . القطاع الصناعي العمومي

إنفاقية توسعية مدفوع بأداء قطاع احملركقات، باإلضافة إىل قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية كا٠تدمات، كىو ما يورم 
كبصورة عامة . بضعف معدالت النمو احملققة يف حاؿ مقارنة ىذه القطاعات يف خلق القيمة بالقطاع الصناعي التحويلي

فإف البنك الدكيل يشَت إىل أف ىناؾ تباين سنوم كبَت، حيث ٘تيزت إستثمارات قطاع احملركقات بديناميكية أكرب من 
-2000اإلستثمار خارج قطاع احملركقات، حيث بلغ معامل اإلختبلؼ لئلستثمار خارج قطاع احملركقات خبلؿ الفًتة 

القطاع  )بالنسبة لئلستثمار يف قطاع احملركقات، أما بالنسبة إلستثمار القطاع اٟتكومي  0,44مقابل  0,27 حوايل 2004
 يف حُت بلغ معامل 2004-2001مفسرا ٔتخطط دعم اإلنعاش  للفًتة  0,53فقد بلغ معامل اإلختبلؼ ٢تا   (العاـ 

 كىو يدؿ على أف اإلستثمار خارج قطاع احملركقات ٘تيز باإلستقرار 0,18،1اإلختبلؼ إلستثمارات القطاع ا٠تاص 
 . كضعف مشاركة ىذا القطاع اٟتساس يف إحداث آثار إ٬تابية على معدالت النمو اإلقتصادم احملققة

                                                           
1  -world Bank , a public expenditure review, Op-Cit ,P :25 . 
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فقد شهدت موجة من الًتاجع على   2009 -2005        أما بالنسبة ١تعدالت النمو اإلقتصادم احملققة  خبلؿ الفًتة 
الرغم من مواصلة اٞتزائر تطبيق سياسة إقتصادية قائمة على التوسع يف اإلنفاؽ العاـ، كٯتكن توضيح بنية  النمو 

 : اإلقتصادم احملقق خبلؿ ىذه الفًتة من خبلؿ الشكل ا١توايل 
 2009-2005بنية النمو اإلقتصادم  احملقق يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 11-4:  الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة، بناءا على ا١تعطيات الواردة يف: ا١تصدر 

Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2008- 2010 
  

يتضح من خبلؿ الشكل مواصلة النمو خارج قطاع احملركقات النمو بوتَتة بطيئة بفضل الربنامج التكميلي لدعم              
 2005ٖتقيق  متوسط معدؿ ٪تو إقتصادم  خارج احملركقات خبلؿ الفًتة  )النمو  كما تضمنو من سياسات قطاعية ىامة 

بيد أنو يبدك جليا تبعية معدالت النمو اإلقتصادم  ( 2004-2001خبلؿ الفًتة   5,5مقارنة   6,6قدر ْتوايل  2009-
إ٩تفض النمو يف قطاع النفط  )اٟتقيقي احملققة ألداء قطاع احملركقات، حيث أف تدىور معدالت النمو يف قطاع احملركقات 

 سرعاف ما إهنار مع بداية سنة 2007 مع ٖتقيقي إنتعاش طفيف سنة  2005مقارنة مع سنة  2006يف سنة   8,4ْتوايل 
كاف السبب الرئيسي يف الًتاجع الذم شهدتو معدالت النمو  (2009 بسبب األزمة العا١تية كاستمر لغاية 2008

كما أف   ( 2,92متوسط معدؿ النمو اٟتقيقي احملقق يقدر ْتوايل  ) 2009-2005اإلقتصادم اٟتقيقي ضمن الفًتة 
 كاف الدافع ٨تو ٖتقيق إنتعاش طفيف يف معدالت النمو 2007اإلنتعاش الطفيف ا١تسجل يف قطاع احملركقات سنة 

يف تنويع اإلقتصاد اٞتزائرم  2000اإلقتصادم احملقق، كىو ما يؤكد  اإلخفاؽ النسيب للسياسات ا١تسطرة إنطبلقا من سنة 
خارج قطاع احملركقات كبعث اللبنات األكىل للتقدـ ٨تو إرساء التنمية اإلقتصادية ا١تستدامة، كتتأكد النتيجة ا١تتوصل إليها 

كاليت مل ٗتتلف من حيث البنية  2009 -2005عرب مقارنة التوزيع القطاعي ١تعدالت النمو اإلقتصادم احملقق ضمن الفًتة 
 : تبعا ١تا توضحو معطيات اٞتدكؿ ا١توايل 2004-2000كاألداء عنها  للفًتة 
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  2009 -2005التوزيع القطاعي ١تعدالت النمو اإلقتصادم احملققة خبلؿ الفًتة : 29-4:اٞتدكؿ رقم

 2005 2006 2007 2008 2009 
 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8 المحركقات

 20 -5,3 5,0 4,9 1,9 الفبلحة 
 3,4 9,8 8,0 15,1 12,9 المناجم

 7,2 7,9 6,0 3,4 9,5 الطاقة كالمياه
 0.7 1,9 -3,9 -2,2 -4,5 (المنتجات المعملية  العمومية  )صناعة مصنعة 

 - - 3,2 2,1 1,7 صناعات القطاع الخاص
 8,7 9,8 9,8 11,6 7,1 بناء كأشغاؿ عمومية 

 8,8 7,8 6,8 6,5 6,0 خدمات خارج اإلدارات العامة
 7,0 8,4 6,5 3,1 3,0 خدمات اإلدارات العامة

 6,8 7,7 5,5 2,7 5,9 حقوؽ كضرائب على الواردات 
Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2008 , 2010 . 
 

        من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ،  كيف سياؽ تراجع النمو لقطاع احملركقات، فإف معدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي 
احملققة كاف بفضل  التحسن ا١تستمر يف قطاعي البناء كاألشغاؿ العمومية كا٠تدمات، باإلضافة إىل التحسن النسيب يف 

أداء القطاع الصناعي ا٠تاص، مقارنة مع موجة الًتاجع  يف أداء الصناعات العمومية، حيث حققت معدالت ٪تو سالبة 
، كلكن  الوزف النسيب  ٢تذه القطاعات يف تكوين الناتج احمللي اإلٚتايل اٟتقيقي ال يسمح  2009 -2005على مدل الفًتة 

ٔتنع معدالت النمو من الًتاجع مع قطاع احملركقات، كبالتايل فإف النمو اإلقتصادم يف اٞتزائر تنتفي عنو ضفة اإلستدامة 
نظرا إلرتباطو بعوامل خارجية أغلبها خارج ميكانيـز السوؽ كال ٯتكن للسياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة إستيعاهبا كا٠تركج 

 .من بوتقة إ٨تصار معدالت النمو اإلقتصادم عند مستويات متدنية تتسم بالتذبذب
فقد ٘تيزت بالضعف نسبيا على  2014 -2010       فيما يتعلق ٔتعدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي احملققة خبلؿ الفًتة 

، إذ يبقى ىذا ا١تعدؿ غَت   3,32، حيث بلغ متوسط النمو حوايل 2009 -2005الرغم من ٖتسنها نسبيا مقارنة بالفًتة 
كاؼ إلستيعاب معدالت البطالة السائدة كمتطلبات التنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية، كٯتكن توضيح تطور معدالت 

 : النمو اإلقتصادم احملققة من خبلؿ الشكل ا١توايل
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 2014-2010بنية النمو اإلقتصادم  احملقق يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 12-4: الشكل رقم

 
Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie  .2015 -2014 ,  

 

        يتضح من خبلؿ الشكل أنو على أف النمو اإلقتصادم اٟتقيقي ذك صبغة متذبذبة كمنجذبة لؤلسفل بسبب 
متوسط معدؿ النمو  ) 2014 – 2010األداء الضعيف لقطاع احملركقات كالذم حقق معدالت ٪تو سالبة على مدل الفًتة 

كذلك على الرغم من مواصلة القطاعات خارج احملركقات  (  - 3,2حوايل  2013-2010يف قطاع احملركقات خبلؿ الفًتة 
أداءىا ضمن مسار التحسن البطيء، كٕتدر اإلشارة إىل أف أداء القطاعات خارج احملركقات ٭تقق عبلقة إرتباط عضوية 

بأداء قطاع النفط، كىو ما يعمق إشكالية اإلختبلؿ البنيوم لئلقتصادم اٞتزائرم، كمشهد التوازنات اإلقتصادية 
٦تا إعترب تدىورا حقيقيا  - على مدل ٙتاين سنوات- تواصل تراجع ٪تو قطاع احملركقات 2013كاإلجتماعية ففي سنة 

  5,5 بنسبة 2013إذ تدىورت القيمة ا١تضافة يف سنة  (  29,5) حيث فقد القطاع ما يزيد عن ربع قيمتو ا١تضافة 
من تدفق الثركة كما   29,9، كبالتايل مل تعد تولد احملركقات سول 2012 سنة  3,4بعد ما حققت تراجعا بنسبة 
كذلك على الرغم من التحسن  ا١تتواضع الذم سجل على مستول قطاع النفط  ، 69,2تساىم سلبا يف النمو ْتوايل 

مليار دينار ٤تققا تراجعا ْتوايل  3134,3كبلغت القيمة ا١تضافة  ، 0,4،  حيث بلغ معدؿ النمو ٢تذا القطاع 2015سنة 
32,7  18,9 بسبب اهنيار األسعار، كمل يولد قطاع احملركقات سول 2014 عن سنة  من تدفق الثركة الوطنية مقابل 

27 2,9 كبالتايل فغن قطاع احملركقات أصبح يساىم بأدىن نسبة حوايل 2014 يف سنة    4,7مقابل  2015لسنة  يف 
نقطة  1,7نقطة مئوية بعد ما فقد  0,7حيث فقد ، 5كتراجع معدالت النمو خارج قطاع احملركقات  إىل  2014سنة 

.  3,8، كبلغ معدؿ ٪تو إٚتايل الناتج الداخلي اٟتقيقي  5,7 أين سجل معدؿ ٪تو قدر ْتوايل  2014مئوية يف سنة 
 فيمكن توضيحو من 2015- 2010أما بالنسبة للتوزيع القطاعي ١تعدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي احملققة خبلؿ الفًتة 

 : خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
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  2014-2010التوزيع القطاعي ١تعدالت النمو اإلقتصادم اٟتقيقي خبلؿ الفًتة : 30-4: اٞتدكؿ رقم
 2010 2011 2012 2013 2014  

 -0,6 -6,0 -3,4 -3,3 -2,2 المحركقات
 2,5 8,2 7,2 11,6 4,9 الفبلحة 
 3,3 1,9 0,9 -5,7 15 المناجم

 7,1 5,5 10,2 7,4 5,4 الطاقة كالمياه
 3,8 4,0 5,1 4,2 3,4 صناعة خارج المحركقات 

 6,8 6,8 8,2 5,2 8,9 خدمات المحركقات + بناء كأشغاؿ عمومية
 8,1 8,5 6,4 7,3 7,3 خدمات خارج اإلدارات العامة

 4,5 3,9 4,1 5,5 5,7 خدمات اإلدارات العامة
 -5,1 18,0 45,0 -0,3 3,8 حقوؽ كضرائب على الواردات 

Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2014 , 2015 . 
 

كٔتقارنتو ٔتعطيات اٞتدكلُت  2014-2010       يظهر التوزيع القطاعي للنمو اإلقتصادم احملقق يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 
أنو مل ٭تدث أم ٖتوؿ قطاعي كفيل بتحقيق معدالت ٪تو مستقرة كمستمرة، كذلك على الرغم  29-4: كرقم 28-4:رقم

من اإلمكانات ا٢تامة اليت تتمتع هبا باقي القطاعات،حيث بقيت معدالت النمو اإلقتصادم منجذبة ٨تو ٤تاكاة  
مستويات معدالت النمو يف قطاع احملركقات، مع تسجيل تغَتات يف األكزاف النسبية للقطاعات خارج احملركقات الدافعة 

، بيد أف األداء فيها متذبذب كمتواضع نسبيا إذا ما قورف ٔتحتول الربامج كا٠تطط التنموية ا١تسطرة، كبالتايل فإف للنمو
 .سنة مل تنجح يف بعث  ٖتوؿ قطاعي خارج  قطاع احملركقات 14السياسة اإلقتصادية ا١تطبقة على مدل  أكثر من 

  (2014 – 2001تحليل تطور معدؿ التضخم في اإلقتصاد الجزائر   ) المستول العاـ لؤلسعار  -4-2-2
        إف ظاىرة التضخم على مستول اإلقتصاد اٞتزائرم ظاىرة معقدة جدا، حيث أف ا١تستول العاـ لؤلسعار ٮتضع 

جملموعة من العوامل ذات اآلثار ا١تتعاكسة اليت تؤدم إىل اٟتد من فعالية السياسات اإلقتصادية ا١تصممة يف ٖتقيق 
حيث أف -  بل إف سياسات جانب الطلب تبعا للوصفة الكينزية تغذم الضغوط التضخمية- اإلستقرار ا١تطلوب

ا١تستول العاـ لؤلسعار يشهد موجة من اإلرتفاع يف حالة إرتفاع األسعار يف األسواؽ الدكلية، حيث ينتقل ىذا األثر  
بينما إٕتاه األسعار ٨تو    (إنكشاؼ اإلقتصاد اٞتزائرم على ا٠تارج )بصورة حادة عرب ما يسمى بالتضخم ا١تستورد 

اإل٩تفاض يف األسواؽ  فغالبا  ال ينعكس  على  مستول  األسعار  يف  اإلقتصاد اٞتزائرم، كذلك بسبب تنامي األنشطة 
غَت ا١توازية كغَت القانونية يف السوؽ يف ظل ضعف الرقابة، ٦تا غذل حركة ا١تضاربة  كاإلحتكار،  كىيكل اإلقتصاد القائم 

على القطاع الواحد كعدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي، فضبل عن التشوىات السعرية النإتة عن طبيعة السياسات القائمة 
كٯتكن إستعراض تطور معدؿ التضخم . على توزيع الريع، كتلك النإتة عن القرارات اٟتكومية ذات ا٠تلفية  اإلجتماعية

                                                           
  إىل 2000القا من سنة ط كمعدالت النمو احملققة للبنية القطاعية للناتج الداخلي ا٠تاـ يف اٞتزائر  كدكرىا يف تكوين الثركة، انظر تقارير بنك اٞتزائر افاألداء لئلطبلع على  تفاصيل تطور 

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm:  ا١تعطيات، متاحة على الرابط ألحدث  تبعا 2015غاية سنة 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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من خبلؿ معطيات  2014-2000على مدل الفًتة  (مقاس بالتغَتات يف الرقم القياسي ألسعار ا١تستهلكُت  )يف اٞتزائر 
 : اٞتدكؿ ا١توايل

   2014- 2001تطور معدالت التضخم يف اإلقتصاد اٞتزائرم  : 31-4:جدكؿ رقم

 
Source : Banque d‘Algérie : rapports annuels, 2006, 2013 , et   2015    

 World Database Economic Outlook, International Monetary Fund , October 2017 , P :252 

   
بفضل اعتماد سياسات صندكؽ النقد  )        من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ يتضح أف معدؿ التضخم بلغ أدىن مستوياتو 

 -2001مث اٗتذ موجة متذبذبة بُت اإلرتفاع كاإل٩تفاض على مدل الفًتة    0.3 ٔتعدؿ 2000يف سنة  (الدكيل التقييدية 

، كما بلغ أقصى مستوياتو (  3حوايل  2008-1999بلغ متوسط التضخم للفًتة  ) 5 ك  1,4إ٨تصرت بُت   2014
 ٤تقق ارتفاع سنوم متوسط 2011 حيث بدأت موجة اإلرتفاع خبلؿ السداسي الثاين لسنة  8.9 ْتوايل  2012يف سنة 

ٔتوجب ا١تؤشر الوطٍت لؤلسعار عند اإلستهبلؾ، كيفسر اإلرتفاع القياسي ١تعدالت التضخم باإلرتفاع   9,9قدر ْتوايل 
أساسا  داخليا 2012 سنة يف التضخم يعترب)ا١تتسارع يف أسعار السلع الغذائية الطازجة على مستول السوؽ الداخلي 

 مقابل  10,92 ْتوايل التوسع النقدم بتباطؤ يتميز ظرؼ يف الطازجة، الفبلحية ا١تنتجات أسعار با٨تراؼ ك٤تددا
19,91  كذلك على الرغم من اإل٩تفاض الذم شهدتو األسعار الدكلية السنوية ا١تتوسطة للسلع الغذائية  ( 2011 يف

األخرل، حيث أف تسارع إرتفاع أسعار السلع الغذائية كاف أقول ٔترتُت من تسارع إرتفاع أسعار السلع الصناعية 
    . 5,7 اليت بلغ فيها التضخم  مستول مرتفع  قدر ْتوايل 2009كا٠تدمات، كما كاف عليو اٟتاؿ يف سنة 

 يف زيادة الكتلة النقدية، كاليت تساىم يف نسبة التضخم ْتوايل       2012       تكمن أىم ٤تددات التضخم يف سنة 
84  67 كىي أقول مساىم على مدل عشر سنوات حيث بلغت مسا٫تتها حوايل   2001كمتوسط خبلؿ الفًتة- 

التوسع يف الكتلة النقدية يف سياؽ ٖتقيق أىداؼ اجتماعية بعيدا عن توخي الكفاءة  )جراء إنتعاش أسعار النفط  2012
اإلقتصادية، مثل مشاريع دعم الشباب ٔتعدالت فائدة منخفضة مت توجيهها خارج التيار اإلستثمارم كالتوجو ٨تو تغذية 

 2000كالتحوؿ يف مضموف السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة قبل سنة  (اإلنفاؽ اإلستهبلكي يف بيئة تسودىا الثقافية الريعية

٨تو إعتماد اٞتزائر سياسة إقتصادية قائمة على إتباع سياسة اتفاقية توسعية، كبدرجة أقل يتحدد التضخم من خبلؿ 
 أف حُت يف. القوم احملتول ا١تستورد ذات ا١تواد أسعار ككذلك-  الغذائية الصناعة  خاصة فرع –الصناعية األسعار إرتفاع

. 2011سنة  يف  30 مقابل 2012 يف التضخم يف  14 ْتوايل تساىم كاضح، ألهنا تراجع يف األخَتة ىذه مسا٫تة

 أخرل جهة من 2011 يف 7  مقابل2012 يف سنة 2 ْتوايل كيقدر ضئيبل اإلٝتي الفعلي الصرؼ سعر يبقى أثر بينما
إرتفاع األجور يسب إرتفاع  )لؤلجور  ا١تعترب عن الرفع ناٚتة الطلب على جديدة صدمة ىناؾ تكن مل بأنو اإلشارة ٕتدر

 عليو كاف كما (تكاليف اإلنتاج كيف ظل عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي ٭تدث ارتفاع سريع يف أسعار السلع كا٠تدمات
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 ا١تدل على العرض مركنة لعدـ بالنظر كذلك األسعار، إرتفاع يف أف تتسبب ا١تمكن من كاف كاليت  2011 سنة يف اٟتاؿ
 كال  ىذا(.٤تليا الصناعية ا١تنتجة اإلستهبلكية كالسلع الطازجة الغذائية ا١تواد )اإلستهبلكية ا١تواد من األجل للعديد قصَت
. كا١تنافسة األسواؽ تنظيم ٣تاؿ يف لضعف التقدـ نظرا كذلك األسواؽ القائمة، بإختبلؿ ا١ترتبطة األخرل احملددات تزاؿ

مل تتمكن اٞتزائر من ٖتقيق )      بصورة عامة فإف السبيل ٨تو التحكم يف معدالت التضخم يف اٞتزائر يستدعي 
إعادة صياغة   (13-4:ا١تستول ا١تستهدؼ ١تعدالت التضخم عرب السياسة النقدية ا١تصممة انظر الشكل رقم

السياسات ا١تالية كالنقدية ا١تصممة بأخذ بعُت االعتبار الطببعة الريعية ٢تذا اإلقتصاد كأ٫تية التحكم يف معدالت التضخم  
خاصة كأف توقعات صندكؽ النقد . ضمن ا١تستويات اليت تؤثر على معدالت النمو اإلقتصادم كمتطلبات التوظيف

الدكيل تشَت إىل أف  معدالت التضخم سوؼ تستمر يف تذبذهبا ضمن منحى متصاعد خبلؿ السنوات القادمة تبعا ١تا 
 : يوضحو الشكل ا١توايل

 حسب توقعات صندكؽ النقد الدكيل  2018تطور معدالت التضخم يف اٞتزائر إىل غاية : 13-4: الشكل رقم
 
 
 

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة يف : ا١تصدر 

Banque d‘Algérie : rapports annuels, 2006, 2013 , et  . 2015    

World Database Economic Outlook, International Monetary Fund , October 2017 , P :252.  

 

        يتضح من خبلؿ الشكل تذبذب معدالت التضخم ا١تسجلة على مستول اإلقتصاد اٞتزائر، مع إٗتاذ إٕتاه عاـ 
، كبالتايل العودة إىل اإلرتفاع خبلؿ ىذه السنة  4,8 حوايل ٨2015تو التزايد، حيث بلغت معدالت التضخم يف سنة 

فقد  2015كْتسب بنك اٞتزائر ضمن التقرير الصادر يف سنة .  اليت حيقق فيها تراجع ىاـ2014 ك2013مقارنة بسنيت 
 كالنقل كمواد كاألحذية كا١تبلبس الثمانية التغذية بُت ٣تموعات أربع أسعار تضخم عن نتج اإلرتفاع يف التضخم أساسان 

 السنوات عكس فعلى. 83,9 بواقع فيو سا٫تت حيث الكلي، ا١تؤشر من  75ْتوايل  اإلٚتايل ا١تقدر ترجيحها متنوعة
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إىل  يينسب  2015 سنة تضخم فإفٌ  للتضخم، الرئيسي ا١توٌلد ا١تواد الغذائية أسعار يف الزيادة معدؿ كاف حيث السابقة،
الغذائية، كسوؼ يستمر  ا١تواد أسعار ارتفاع جانب إىل ،4 فاقت اليت ا٠تدمات، السلع الصناعية كأسعار أسعار إرتفاع

 كمن خبلؿ الشكل ا١تقًتح فإنو سيبلغ خبلؿ  6,4 أين سوؼ يبلغ حوايل 2016التضخم يف اإلرتفاع إىل غاية سنة 
كىو ما يشكل هتديد للشرط البلـز . 2022 يف سنة  4كيستقر عند   4,4 ك 5,5حوايل  2018 ك2017سنيت 

 .للتقدـ إزاء ٖتقيق التنمية اإلقتصادية ا١تستدامة كا١تتمثل يف ٖتقيق إستقرار التوازنات اإلقتصادية الكلية
        إنطبلقا من ٖتليل تطور معدالت التضخم يف اٞتزائر على مدل الفًتة ا١تعاٞتة فإف مسبباتو ترجع باألساس إىل 
اإلختبلؿ ا٢تيكلي يف بنية اإلقتصاد اٞتزائرم، كعدـ فعالية السياسات اإلقتصادية ا١تصممة نظرا لعدـ ٤تاكاهتا لطبيعة 
اإلقتصاد اٞتزائرم الريعية كٔتا تعكسو من خصائص على أداء السياسات ا١تصممة كاليت كما أشَت لو سابقا ال ٗتضع 

١تعيار الكفاءة اإلقتصادية يف إستغبلؿ كفرة ا١توارد ا١تتاحة، كتبعيتها ا١تطلقة لتحقيق التوازنات اإلجتماعية الظرفية، يدعمها 
الدينامكية  )سيادة الفساد، كٖتوؿ مصادر الدخل للفئة األكسع من القاعدة الشعبية، كتلبية إحتياجاهتا خارج التيار الرٝتي

 . (ا١تتسارعة للسوؽ ا١توازم كاألنشطة غَت القانونية
  التوظيف  -4-2-3

       ٖتليل اإلحصائيات ا١تتاحة حوؿ البطالة يف اٞتزائر تشَت إىل زيادة معدالهتا يف ا١تناطق اٟتضرية مقارنة بتلك الريفية  
كبُت حاملي الشهادات كخاصة العليا منها أكثر من غَتىم، كذلك يفسر بطبيعة التوزيع الدٯتغرايف للسكاف بُت الريف  
ا١تدينة، كالقطاعات اليت تعرض فرص أك مناصب التوظيف كمنظومة التعليم يف اٞتزائر، باإلضافة خصوصية سوؽ العمل 

يف جانب العرض ضمن الدكؿ الريعية كعلى رأسها اٞتزائر، ال يتحدد بقرارات ا١تؤسسة ا١تنتجة تبعا للعائد على اإلستثمار 
كبصفة عامة فإف  تفسَت  تراجع معدالت . كلكن بناءا على الوفرة ا١تالية النإتة عن الريع كمدل التوسع يف اإلنفاؽ العاـ

التوظيف يف اٞتزائر ال ٮتتلف كثَتا عما ىو قائم يف البلداف العربية كٖتديدا تلك ا١تنتجة للنفط كا١تعتمدة عليو بصورة 
أساسية، حيث جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية، إف العمالة ا١تتدنية راجعة لثبلث عوامل أساسية، كىي اإلنكماش 
يف التوظيف على مستول القطاع العاـ الذم يستخدـ أكثر من ثلث القول العاملة، يف ظل ما ىم قائم من إصبلحات 

بنيوية، كما يلعب تراجع أسعار النفط دكرا ىاما يف تراجع ٥تصصات اإلنفاؽ العاـ عرب السياسة ا١تالية ا١توجهة لرفع 
معدالت التوظيف؛ ٤تدكدية حجم القطاع ا٠تاص، كقصور أدائو كضعف قدرتو على خلق فرص العمل، كأخَتا مدل 
جودة التعليم العايل ك٥ترجاتو، كطبيعة التعليم الذم ال يركز على ا١تهارات التقنية كا١تهنية ا١تطلوبة، كىو ما يستدعي أف 

تركز السياسات على إعادة ىيكلة النظاـ الًتبوم كالتعليمي كالتكوين لسد فجوة ا١تهارات كالتجاكب مع مؤشرات سوؽ 
 .كٯتكن فيما يلي إستعراض تطور معدالت البطالة على مدل الفًتة ا١تدركسة. العمل
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  2014-2000تطور معدالت البطالة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 32-4:اٞتدكؿ رقم

 
Source : http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html (30/04/2017). 

Statistical Appendix, IMF Country Report No. 06/102, International Monetary Fund, March 2006,P :17. 

Banque d‘Algérie, rapport annuel  2005, 2009,2013, 2016. 

World bank 

  

 إىل غاية 2000نطبلقا من سنة إ        من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ يتضح أف معدالت البطالة شهدت إ٩تفاضا ٤تسوسا 
 بيد أنو إٗتذ كتَتة متذبذبة بُت اإلرتفاع كالًتاجع  10 أين بقى معدؿ البطالة عند مستول ثابت تقريبا عند 2009سنة 

 حيث 2014 ارتفاع يف معدؿ البطالة مقارنة بسنة 2015، كما شهدت سنة 2014 إىل غاية سنة 2012إنطبلقا من سنة 
فإنو ٯتكن  2014 – 2000كإذا ما إرتبط التحليل  با١تدل الزمٍت للسياسة اإلقتصادية ا١تعتمدة خبلؿ الفًتة .  11,2بلغ 

 2004-2000بناء التحليل عرب ثبلث مراحل، حيث أنو كاف ١تخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادم  ا١تطبق على مدل الفًتة 

 منصب 271000منصب دائم ك 477500) منصب عمل 728500أثر إ٬تايب على متغَت التوظيف، حيث مت إنشاء 
 2000 سنة  29,7 منصب عمل كاف ٥تططا إلستحداثها، كبالتايل انتقل معدؿ البطالة من 850000من أصل  (مؤقت

أما بالنسبة لتوزيع الوظائف ا١تستحدثة تبعا لقطاعات النشاط فيمكن توضيحها من خبلؿ . 2004 سنة  17,7إىل 
 : اٞتدكؿ ا١توايل

  2004-2001تطور حجم العمالة  يف اٞتزائر  خبلؿ الفًتة : 33-4:اٞتدكؿ رقم
ألف فرد عامل                                        : الوحدة   

 2004 2003 2002 2001 المؤشرات
 9780 9540 9305 9075 حجم العمالة النشطة 

 5976 5741 5462 5199 حجم العمالة المشغلة 
 3804 3799 3843 3876 الناشطين الباحثين عن عمل

 1617 1565 1438 1328 الفبلحة 
 523 510 504 503 الصناعة

 977 907 860 803 البناء ك األشغاؿ العمومية 
 1510 1490 1503 1456 إدارة 

 1349 1269 1157 1109 نقل،مواصبلت، تجارة
 2070 1537 1455 1398 أعماؿ منزلية، خدمة كطنية كقطاعات أخرل 

Banque d‘Algérie, rapport annuel  2005, P :180. 

       من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ يبلحظ أف قطاع الفبلحة يعد أىم قطاع يستوعب العمالة النشطة، حيث ساىم يف 
يليو قطاع اإلدارة، كمن مث قطاع النقل كا١تواصبلت كالتجارة    8زيادة مناصب الشغل ٔتتوسط سنوم بلغ حوايل 

كاألعماؿ ا١تنزلية، ا٠تدمة  الوطنية  كالقطاعات األخرل، فيما يتميز قطاع الصناعة ضعف استيعابو للعمالة النشطة، كما 
أف تطورىا على مدل الفًتة ا١تدركسة ذك صيغة بطيئة كضعيفة، حيث أف مسا٫تتو يف إستيعاب القول النشطة الباحثة عن 

http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html
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على الرغم من السياسات اليت إستهدفت تطوير   0,8مل تتجاكز متوسط قدره  2004-2001العمل على مدل الفًتة 
كتنشيط ىذا القطاع يف إطار تنويع بنية اإلقتصاد اٞتزائرم، كىو ما يعترب مؤشرا غَت مباشر عن عدـ حدكث تغَت ىيكلي 

 .يف تركيبة اإلقتصاد اٞتزائر على األقل خبلؿ الفًتة ا١تدرسة
فقد كاف لو أيضا أثر إ٬تايب، حيث   2009 – 2005        أما بالنسبة للربنامج التكميلي لدعم النمو الذم غطى الفًتة 

، أما فيما يتعلق 2009 سنة  10,2 إىل 2005 سنة  15,3إٗتذت معدالت البطالة منحى تنازيل إذ انتقلت من 
 :بتحليل  تطور إستحداث مناصب العمل تبعا للنشاط اإلقتصادم فيمكن توضيحو من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل

 2009-2005حجم العمالة  يف اٞتزائر  خبلؿ الفًتة تطور : 34-4:اٞتدكؿ رقم
ألف فرد عامل                                        : الوحدة   

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشرات
 10544 10801 10514 10267 10027 حجم العمالة النشطة 

 9472 7002 6771 6517 6222 حجم العمالة المشغلة 
 1072 3799 3743 3750 3805 الناشطين الباحثين عن عمل

 1242 1841 1842 1780 1683 الفبلحة 
  1194 530 522 525 523 الصناعة

 1718 1371 1261 1160 1050 البناء كاألشغاؿ العمومية 
 - 1572 1557 1542 1527 إدارة 

 5318 1688 1589 1510 1439 نقل،مواصبلت، تجارة
 - 2579 2498 2498 2275 أعماؿ منزلية، خدمة كطنية كقطاعات أخرل 

Source: Banque d‘Algérie, rapport annuel 2009, P : 207. 

 
يتضح جليا أف  2009 -2005        ٔتقارنة معطيات خلق مناصب العمل يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو للفًتة 

للقول العاملة مل يتغَت، حيث يساىم كل من قطاع الفبلحة كقطاع األعماؿ  (تبعا للنشاط اإلقتصادم )التوزيع القطاعي 
ا١تنزلية ا٠تدمة الوطنية باإلضافة إىل قطاعات أخرل، كقطاع اإلدارة يف إستيعاب اٟتجم األكرب من الفئة النشطة، على 

الًتتيب مث قطاع النقل ا١تواصبلت كالتجار، كىو ما يطرح تساؤالت عميقة عن مدل قدرة السياسة ا١تالية التوسعية 
ا١تستهدفة للقطاعات اإلقتصادية يف إحداث التحوؿ -  ترل الباحثة أهنا سياسات توزيع للريع–كٖتديدا السياسة اإلنفاقية 

 .ا٢تيكلي لبنية اإلقتصاد اٞتزائرم ٔتا ٯتهد لبعث التنويع  الكفيل بدحر ٝتة الريعية
لتطوير قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة  2009-2005كيف إطار دعم برامج اإلستثمارات العمومية خبلؿ الفًتة        

كقطاع بالغ األ٫تية كحساس لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية يف اٞتزائر، فقد كاف ٢تذه األخَتة األثر ا٢تاـ على ٗتفيض 
معدؿ البطالة على مدل الفًتة ا١تشار إليها، كذلك من خبلؿ مسا٫تة ىذا القطاع يف استحداث عدد ىاـ من مناصب 

:  الشغل كذلك كفق ما يبينو اٞتدكؿ ا١توايل
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 2010 - 2005ستحداث مناصب عمل إتطور مسا٫تة ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف : 35-4:اٞتدكؿ رقم
طبيعة المؤسسة الصغيرة 

 كالمتوسط
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

المؤسسات 
 الخاصة

 958515 908046 841060 771037 708136 642987 األجراء
أرباب 

 المؤسسات
245852 269806 293946 392013 455398 618515 

 4848656 51635 52786 57146 61661 76283  المؤسسات العمومية
نشاطات الصناعات 

 التقليدية
192744 213044 233270 254350 341885 - 

 1596308 1756964 1540209 13553399 1252707 1157856 المجموع
Source :Bulletin d’Information Statistique de la PME, 2005 _ 2011  www.Pmeart-dz.org  (25/08/2017). 
 

فلم تكن طفرة يف النتائج  2014-2010       فيما يتعلق بأثر برنامج توطيد النمو اإلقتصادم على التشغيل خبلؿ الفًتة  
، كذلك على الرغم من 10,28 ٔتتوسط قدره  2014-2010مقارنة بسابقتها، بقي معدؿ البطالة ثابت على ا١تدل الفًتة 

، با١تقابل تطور حجم العمالة النشطة خبلؿ نفس الفًتة  2014- 2010 منصب شغل خبلؿ الفًتة 503000خلق حوايل 
 فرد دكف منصب شغل، يف ظل  عدـ كجود تأثَت كبَت  138000فرد عامل، كىو ما أدل إىل بقاء حوايل  641000إىل 

 .لنمو الطلب  على حجم العمالة، يف كجود جهاز إنتاجي يتميز باٞتمود
 2014-2010تطور حجم العمالة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة :36-4:اٞتدكؿ رقم 

 
ألف فرد عامل                                        : الوحدة   

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات
 11453 11964 11423 10661 10812 حجم العمالة النشطة 

 10239 10788 10170 9599 9736 حجم العمالة المشغلة 
 1214 1176 1253 1062 1076 الناشطين الباحثين عن عمل

 899 1141 912 1034 1136 الفبلحة 
 1290 1407 1335 1367 1337 الصناعة

 1826 1791 1663 1595 1886 البناء كاألشغاؿ العمومية 
 6224 6449 6260 5603 5377 نقل،مواصبلت، تجارة

Source : Banque d‘Algérie, rapport annuel, 2013, P : 158. 

              Banque d‘Algérie, rapport annuel, 2016, P : 158. 

         
 حدكث تراجع نسيب إلستيعاب قطاع الفبلحة للعمالة النشطة لصاٌف 36-4:           يبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم

كالتجارة، مع زيادة مقبولة نسبيا يف عدد ا١تناصب  قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية، كقطاع ا٠تدمات كالنقل، ا١تواصبلت،

                                                           
  مقارنة بالفًتات السابقة ا١تدركسة تبعا ١تا ىو متاح من بيانات ضمن تقارير البنك اٞتزائرم الصادرة خبلؿ 2014 – 2010 تغَتات بنية اٞتدكؿ ا١تناقش لتطور حجم العمالة خبلؿ الفًتة  

 .ىذه الفًتة

http://www.pmeart-dz.org/
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 حسب قطاع النشاط اإلقتصادم النسبية يبةأظهرت الًتؾ 2014ا١تستحدثة على مستول قطاع الصناعة، ففي سنة 
 كاألشغاؿمن إٚتايل اليد العاملة يليو قطاع البناء % 6,61  قطاع ا٠تدمات با١تفهـو الواسع كالذم يشغلىيمنةتواصل 

 بيد أف ىذا التحوؿ ال %.7,8 بنسبة الفبلحي، كأخَتا القطاع  %0,13مث قطاع الصناعة بنسبة   %8,16العمومية بنسبة 
سيتم توضيح ذلك من خبلؿ إختبار مدل تنوع اإلقتصاد اٞتزائرم كٖتوؿ )يتعلق ْتدكث ٖتوؿ ىيكلي لبلقتصاد اٞتزائرم 

كما أف نتائج الربنامج ا١تطبق ضمن الفًتة ا١تعتمدة ال يورم بالتحسن العميق فيما يتعلق ٓتلق الوظائف . (بنيتو
بُت مدل ىشاشة  2014كإستيعاب ا١تعدالت ا١تتزايدة للبطالة، بل إف األحداث ا١ترتبطة بأزمة النفط إنطبلقا من سنة 

االرتباط العضوم ألداء القطاعات بقطاع  )أحد التوازنات الكربل يف السياسة اإلقتصادية، كىو متغَت التوظيف الكامل 
 . (النفط

  يبُت مدل تذبذهبا دكف إنكار 2014 -2010         بصفة عامة فإف تقييم مدل تطور معدالت البطالة خبلؿ الفًتة 
     8,3فأما معدؿ البطالة بُت الذكور فيبلغ   11,2 حوايل 2015كجود إٕتاه عاـ ٨تو الزيادة، حيث بلغت سنة 

 2013، كما بلغت أدىن مستوياهتا سنة 2014سنة  10,6لدل اإلناث، بعد أف كانت تبلغ حوايل   16,3كحوايل 
ذلك أف السياسة   2014-2000 كىو ما يطرح تساؤالت حوؿ جدكل السياسة ا١تعتمدة على مدل الفًتة.   9,8ْتوايل 

اإلقتصادية ا١تعتمدة كاليت تركز على ٗتفيض البطالة من خبلؿ التوسع يف اإلنفاؽ العاـ كبعث ا١تشاريع اإلستثمارية ذات 
ٕتعل مناصب الشغل ا١تستحدثة مؤقتة يف أغلب ... الكثافة العمالية، كاليت عادة ما تًتكز يف قطاع البناء، ا٠تدمات النقل

كذلك على الرغم من أف أىداؼ السياسة اإلقتصادية  تركز على أكلويات رفع مستول .  كيفقدىا ٝتة اإلستدامة األحياف
، كىو ما يستدعي إصبلحات عميقة ضمن  كفيلة بتحقيق ىذا ا١تسعىإقتصادمالتشغيل ك٤تاكلة ٖتقيق معدالت ٪تو 

 . جانب العرض كالطلب
 2014-2000العوامل المؤثرة على جانبي الطلب كالعرض في تحليل تطور البطالة في الجزائر - 4-2-3-1
 ٖتليل أىم العوامل ا١تؤثرة على جانب العرض كجانب الطلب يتضمن ٖتليل البطالة تبعا للجنس كا١تنطقة إف       

.  كاليت ٯتكن أف تؤدم إىل ظهور البطالة اٞتغرافية،  الفئة العمرية، كيف سوؽ العمل يف اٞتزائر
ىي معدؿ النمو السكاين كمستول ك ، ٯتثل جانب العرض طاليب العمل، أما أىم العوامل ا١تؤثرة فيو: جانب العرض: أكال

.  مهارة قوة العمل
 حيث بلغ العدد اإلٚتايل للسكاف ،تشهد اٞتزائر تزايدا مستمرا يف معدؿ النمو السكاين: معدؿ النمو السكاين  - أ

 جانفي 1 ليصل يف مليوف نسمة، 37,1 حوايل 2012 جانفي 1، يف حُت بلغ يف 2010مليوف نسمة سنة   36,3حوايل 
أما الفئة النشطة من السكاف فبلغت تبعا آلخر اإلحصائيات ا١تتوفرة كذلك سنة ، مليوف نسمة 41,2  إىل حوايل 2017
 2015 مليوف نسمة يف الفاتح من جانفي 39,5ألف فرد من أصل عدد إٚتايل للسكاف بلغ  11932حوايل  2015

 كاليت ٗتلق عرض متزايد يف سوؽ ،ة مع الزيادة ا١تستمرة للسكافاكبا١تواز. 2013مقارنة بسنة   2,15مرتفعا بنسبة 
 من إٚتايل ا١تشغلُت كذلك  18,3، ك٘تثل الفئة النسوية العاملة  26,4، فإف إٚتايل السكاف ا١تشغلُت حوايل العمل
، كىي ٕتسد إستجابة ضعيفة لتزايد حجم السكاف كالفئة النشطة إقتصاديا، حيث أهنا ٘تتعت بتحسن 2015سنة 
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 من إٚتايل السكاف، فيما بلغ حجم  26، إذ بلغت نسبة السكاف ا١تشغلُت 2014طفيف  مقارنة ٔتعطيات سنة 
 . من إٚتايل ا١تشغلُت 16,8الفئة العاملة النسوية 

 توزيع السكاف حسب فئات العمر يشَت إىل أف  عدد السكاف الذين يعانوف من البطالة كالذين تقل أعمارىم عن        
كيوصف ىذا الًتاجع بالطفيف   72,4 حوايل 2003  بعد أف بلغ سنة  70,1 ما نسبتو 2006 سنة قد بلغ سنة 30

سًتاتيجيات إيف نسبة البطالة اليت ٘تس فئة حساسة كفئة الشباب، فعلى الرغم من أ٫تية ا١تغلفات ا١تالية اليت مولت 
كالسيما خرجي اٞتامعات بقى ، ستهدفت ا١تشاريع األكثر كثافة يف طلب العمالة إال أف نسبة العاطلُت يف فئة الشبابإ

  21,4ك  12,5ستقر معدؿ البطالة ضمن فئة حاملي الشهادات من خرجي مراكز التكوين ا١تهٍت عند نسبة إ )مرتفع 

رغم الًتاجع النسيب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ العاطلُت عن العمل  (1بالنسبة ٟتاملي شهادات التعليم العايل
 تبعا إلحصائيات صندكؽ النقد  2009 يف سنة 21حوايل  ( سنة24أقل من  )كنسبة من القوة العاملة لفئة الشباب 

  25,2 (سنة 24-16 )  فقد بلغ معدؿ البطالة لدل الشباب 2014 أما يف سنة  .2008سنة  24مقابل الدكيل يف 

: انظر الشكل رقم  )  29,9 حوايل 2015أم ما يعادؿ شاب ضمن أربعة، كتستمر ىذه النسبة يف اإلرتفاع لتبلغ سنة 
  62,1كما أف نسبة طالب العمل ألكؿ مرة بلغت  (عاما 24-15 العمرية للفئة العاملة القول يف ا١تشاركة  نسبة4-14

 كتتعلق ىذه النسبة بالبطالة على ا١تدل القصَت، أما بالنسبة للبطالة على ا١تدل الطويل كا١تتعلقة للعاطلُت عن  2015سنة 
   2016تبعا للتقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد الصادر سنة  60,8 حوايل 2015العمل ألكثر من سنة فقد بلغت سنة 

كىي نسبة جد مرتفعة تؤكد عدـ ٧تاعة السياسات ا١تعتمدة يف مشكلة ظاىرة البطالة كاليت تعد ٔتثابة ظاىرة ىيكلية يف 
 .اإلقتصاد اٞتزائرم

  2014-2000اإلٚتايل خبلؿ الفًتة  عاما، 24-15 العمرية للفئة العاملة القول يف ا١تشاركة نسبة: 14-4:الشكل رقم

 
 :ا١تصدر من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات ا١تتاحة ضمن ا١توقع 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.1524.ZS?locations=DZ  (11/05/2017). 

 

                                                           
1
 - La Direction technique chargée des statistiques de la Population et de l‘Emploi, Enquête Emploi Auprès Des 

Ménages 2010, collections statistiques N°170/ 2012, Série : Statistiques Sociales, P: 12. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.1524.ZS?locations=DZ
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 عاما 24 -15للقول العاملة للفئة العمرية  (ا١تنجذب ٨تو األسفل )        يتضح من خبلؿ الشكل  اإلٕتاه العاـ التنازيل 
حيث  ، 2015، كما إستمرت نسبة القول العاملة ضمن ىذه الفئة العمرية إىل غاية سنة 2014-2000على مدل الفًتة 

 كيتوقع البنك الدكيل استمرار كتَتة الًتاجع  2003سنة   33,40 ك 2013 سنة  28,21مقارنة ْتوايل  26,06بلغت 
 على التوايل كىو ما 2017 ك2016 خبلؿ سنيت  25,61ك 25,90، حيت ستبلغ ىذه النسبة حوايل 2017إىل غاية 

يفسر إرتفاع كتوسع البطالة ضمن فئة الشباب، خاصة مع توجو اٞتزائر إىل تقليص نسب التوظيف يف إطار سياسة 
ترشيد النفقات، كىو ما يعد منحى خطَت يهدد إستدامة التوظيف خاصة إذا ما نوقشت طبيعة الوظائف ا١تستحدثة 
كمدل مسا٫تتها يف ٖتقيق القيمة ا١تضافة كاالستجابة لضوابط اإلستدامة  بغية إرساء مقومات العدالة كبعث التنمية 

 .البشرية ا١تستدامة
كما أف حركة التمدف ٗتلق ضغوط كبَتة على مستول عرض العمل  يف ا١تدف الكربل كذلك يف ظل النقص أك        

 25الغياب شبو الكلي للمشاريع ا١تستقطبة لليد العاملة يف األرياؼ كا١تناطق الداخلية من الوطن، حيث سجلت نسبة 
 يف حُت قدرت نسبة البطالة على ا١تستول  2008من  العاطلُت عن العمل يف فئة الشباب نسبة إىل القوة العاملة يف سنة 

 يف حُت بلغت يف الوسط  10,6، أما على مستول ا١تناطق اٟتضارية فقد قدرت النسبة ْتوايل  10الوطٍت ككل 
 كبالتايل إىل أم مدل ٯتكن اٟتكم على ٧تاح برامج اإلستثمارات العمومية يف التسيَت  بفعالية للمغلفات ،  8,7الريفي 

كالسيما فيما ٮتص  ا١تالية ا١توجهة للتنمية احمللية كدعم التنمية الريفية، ٔتا ٭تقق التنمية ا١تتوازنة على ا١تستول اٞتهوم،
 مل ٗتتلف 2014، حيث أف نسبة البطالة  لسنة ستحداث مناصب عمل للتخفيف من بؤر الفقر  التهميش اإلجتماعيإ

إناث، أما نسبة   17,1ذكور ك  10 موزعة بُت  11,4عن سابقتها إذ بلغت نسبة البطالة يف ا١تناطق اٟتضرية 
كما كاصلت ىذه النسب يف اإلرتفاع خبلؿ . ذكور  7,6 إناث ك 17,2 موزعة بُت  8,9البطالة يف ا١تناطق الريفية 

 ذكور  أما يف 10,7 إناث ك 15,9 موزعة بُت  11,9، حيث بلغت نسبة البطالة يف ا١تناطق اٟتضرية 2015سنة 
 موزعة  بُت  9,7الوسط الريفي فقد ارتفعت نسبة البطالة على الرغم من أ٫تية الربامج اليت استهدفتو، حيث بلغت 

18,8  8,3إناث ك ذكور  . 
إف مهارة  قوة العمل ترتبط بصورة مطلقة با١تستول التعليمي كمدل تطور ىذا : مستول مهارة كفاءة قوة العمل - ب

القطاع، ذلك أف اإلستثمار يف الرأس ا١تاؿ البشرم أصبح أساس خلق القيمة كاحملدد للبواقي اليت ٘تثل الفرؽ بُت 
اجملتمعات ا١تتقدمة كا١تتخلفة، ك٢تذا فإف الدكلة اٞتزائرية هتدؼ إىل ٗتصيص مغلفات مالية ىامة للنهوض بقطاع التعليم 

 مليوف دينار 144,913حوايل  2009 يف سنة ينكالبحث العلمي، حيث بلغت حصة اإلنفاؽ على التعليم كالتكوين ا١تو
لتزمت اٞتزائر بتحقيق أىداؼ برنامج التعليم للجميع إ مليوف دينار، كما 122,100 حوايل 2008يف حُت بلغت سنة  

رتفاع ٤تسوس ففي عدد ا١تتمدرسُت على مستول األطوار إ، ٦تا مكن من ٖتقيق 2015كأىداؼ األلفية للتنمية إىل غاية 
 إال أف إستقراء نسب .فضبل عن اإلرتفاع ا١تسجل يف عدد طلبة التعليم العايل (اإلبتدائي، ا١تتوسط كالثانوم )الثبلث 

حيث إرتفعت نسبة البطالة لدل خر٬تي  البطالة تورم بأف فئة حاملي الشهادات تعاين من إرتفاع يف نسب البطالة،
كيعزل ارتفاع معدؿ البطالة اإلٚتايل إىل إرتفاع . 2014 نقطة ما بُت أفريل كسبتمرب 0,8معاىد التكوين ا١تهٍت كالذم بلغ 



 
 

 425 

أين تراجعت  2013 – 2010نسبة البطالة لدل خر٬تي اٞتامعات كا١تعاىد العليا، حيث انو بعد اإل٩تفاض خبلؿ الفًتة 
 عادت إىل اإلرتفاع خبلؿ شهر سبتمرب من نفس السنة 2014 خبلؿ أفريل  13 لتصل إىل  14,3 إىل  21,4من 

 حاملي لدل البطالة معدؿ أف كما تظهر البيانات احملصل عليها. ( إناث 22,1 ذكور ك10,9  )  16,4لتبلغ 
  بينما% 1,14 إىل %4,16 من انتقل حيث ،2015كسبتمرب 2014 سبتمرب بُت ما تراجعا سجل اٞتامعية قد الشهادات

  8,9 إىل  %6,8 من انتقل إذ نقطة، 2,1 بلغ الفًتة حيث نفس خبلؿ شهادة دكف األشخاص فئة لدل إرتفاعا سجل
 كٕتدر. الفًتة نفس خبلؿ نقطة 7,0 بلغ ا١تؤشر ىذا يف األخرل ىي إرتفاعا ا١تهٍت التكوين معاىد خرجي فئة كعرفت %

 حاملة غَت الفئة ىذه إٚتايل من % 7,55 أف عليها احملصل الشهادة حسب البطالُت لفئة النسبية الًتكيبة إىل أف اإلشارة
العليا  كا١تعاىد اٞتامعية الشهادات أصحاب أما ا١تهٍت، التكوين معاىد من شهادة على حائزين  %3,23 بينما لشهادة
  .الشر٭تة ىذه إٚتايل من % 21 فيمثلوف

 ٯتثل أصحاب األعماؿ جانب الطلب يف سوؽ العمل، كتوجد العديد من العوامل اليت  تؤثر على : جانب الطلب: ثانيا
 ... اإلنتاج كاليت من أ٫تها  الناتج الداخلي اإلٚتايل، تطور اإلستثمار، كأساليب  ىذا اٞتانب

 إف األ٫تية اليت يعطيها اإلقتصاديوف لئلستثمارات كتكوين رأس ا١تاؿ كٓتاصة يف الدكؿ النامية، ىي:  تطور اإلستثمار - أ
 ؛اإلنتاج لعناصر اإلنتاجية الكلي كزيادة القدرة اإلنتاج، حيث أهنا تؤدم إىل زيادة ا١تنوطة هبانتيجة للوظائف الثبلث 

التخفيف  ك ا١تتطورة؛اإلنتاج التقليدية إىل طرائق اإلنتاج كنقلو من طرائق ،تغيَت البنياف اإلقتصادم أك ا٢تيكل اإلقتصادمك
.  من آثار البطالة  كمشاكلها كٓتاصة  يف الدكؿ ذات الكثافة السكانية العالية

   فتطور معدالت اإلستثمار الكلي ك٪تط ٗتصيص ىذه اإلستثمارات يؤثراف على جانب الطلب لسوؽ العمل      
حيث يعترب معدؿ اإلستثمار ا١تتغَت الرئيسي الذم ٭تدد معدؿ النمو يف اإلقتصاد الوطٍت يف األجل ا١تتوسط كالطويل 

، كبالتايل ىو الذم ٭تدد الطلب على العمل، كيبلحظ أف اٞتزائر  قد شهدت ٖتسنا اإلنتاجيةعتباره اإلضافة إىل الطاقة إب
ستحداث ٚتلة إ عربستقطاب رؤكس األمواؿ األجنبية، إيف حركة اإلستثمار سواء احمللي أك األجنيب من خبلؿ نسبيا 

 كٯتكن من خبلؿ اٞتدكؿ (مناقشة ىذا العنصر تكوف يف سياؽ التحليل )  كالًتتيبات لدعم مناخ اإلستثماراإلجراءات
 .الفًتة ا١تدركسة تبعا ١تا ىو متاح من بياناتا١توايل توضيح تطور اإلستثمار يف اٞتزائر خبلؿ 

  2016-2002ا١تشاريع اإلستثمارية اجملسدة خبلؿ الفًتة : 37-4:اٞتدكؿ رقم

مناصب   (مليوف دج )القيمة   عدد المشاريع المشاريع 
 الشغل 

 

 90 1018887 83 10584134 99 62982 اإلستثمار المحلي 

 10 119525 17 2216699 1 822 االشتثمار االجنبي 

 100 1138412 100 12800834 100 63804 المجموع 

Source  :  http://www.andi.dz  .(15/03/2017 )  (  (2017  ٖتديث مام: 2016-2002بيانات التصريح باإلستثمار   
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  2016 - 2002اإل٩تفاض النسيب لعدد ا١تشاريع ا١تصرح هبا على مدل الفًتة  15-4:       يبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم
على الرغم من أ٫تية مضموف السياسة اإلقتصادية ا١تسطرة كاليت تعترب اإلستثمار ٔتثابة أساس اإلنطبلؽ ٨تو التقدـ يف 

خلق مناصب شغل ة اإلستثمار يف مدل مساىمإرساء التنمية ا١تستدامة، كبغية مزيد من التفصيل فإنو ٯتكن توضيح 
  :  من خبلؿ إستعراض بيانات اٞتدكؿ ا١توايلكتنويع اإلقتصاد اٞتزائرم ٔتا يدعم ا١تسا٫تة يف النمو اإلقتصاد

كمسا٫تتو يف خلق مناصب الشغل    2016-2002  تطور التصر٭تات باإلستثمار خبلؿ الفًتة  : 38-4:اٞتدكؿ رقم
عدد مناصب   (مليوف دج)المبلغ عدد المشاريع قطاع النشاط 

العمل 
 

 4,69 53445 1,74 222790 2,06 1316الزراعة  
 21,62 246138 10,24 1310896 17,85 11389 البناء

 40,97 466382 57,90 7411469 17,64 11256الصناعة 
 1,97 22478 1,34 171948 1,47 935الصحة 

 14,32 162976 8,56 1095948 48,74 31097النقل 
 5,45 62069 7,61 974396 1,60 1018السياحة  
 10,23 116476 9,14 1169895 10,64 6786الخدمات 
 0,36 4100 0,09 10914 00 2التجارة  

 0,38 4348 3,38 432578 0,01 5اإلتصاالت 
 100 1138412 100 12800834 100 63804المجموع 

Source : http://www.andi.dz    

 

إ٧تاز ٚتلة كاسعة من  2016 - 2002أف اٞتزائر شهدت على مدل الفًتة يتبُت  38-4: رقم من خبلؿ اٞتدكؿ       
 يف ٖتسُت معدؿ التكوين الرأٝتايل ةساىما٢تدؼ منها ىو املا١تشاريع اإلستثمارية اليت توزعت على ٥تتلف القطاعات، 

، إال أنو كباإلضافة إىل ما أشَت لو من الوطٍت كفتح اجملاؿ ١تسا٫تة القطاعات خارج احملرقات يف تطور الناتج احمللي اٟتقيقي
ضعف معدؿ ٪تو ا١تشاريع ا١تنجزة، فإف قطاع الصناعة الذم يعترب أىم القطاعات يف ٖتسُت معدؿ النمو كٖتسُت إستفادة 

 مشركع على مدل الفًتة ا١تدركسة، ليحتل ا١ترتبة الثالثة من 11256اٞتزائر من سبلسل القيمة العا١تية مل ٭تظى إال ْتوايل 
لعب دكر ريادم يف خلق مناصب شغل إال أف  )حيث عدد ا١تشاريع ا١تصرح هبا بعد قطاعي  النقل، كقطاع البناء 

أما قطاع الزراعة فلم  يشهد إنتعاشا يف عدد ا١تشاريع ا١تنجزة   (اإلشكالية اليت يطرحها ىو أف أغلبيتها مناصب مؤقتة 
 مشركع، كبالتايل فإف القراءة األكلية لبنية اإلستثمار يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة ا١تدركسة تبُت مدل 1316حيث مل تتجاكز  

ىشاشة ىيكل اإلقتصاد اٞتزائرم إٚتاال كىو ما يفسر ضعف معدالت النمو احملققة باإلستناد إىل اإلختبلؿ القطاعي 
كما أف بنية اإلستثمار يف اٞتزائر خبلؿ . لصاٌف القطاعات ا٠تدماتية  كضعف مسا٫تة  القطاعات ذات اإلنتاج السلعي

  1الفًتة  ا١تدركسة قد شهدت تدىور نسبة  اإلستثمار األجنيب ا١تباشر ضمن إٚتايل اإلستثمار حيث مل تتجاكز 
 مشركع قطاع 137 ( منصب عمل 618 ) مشركع قطاع الزراعة 14: توزعت حسب قطاع النشاط على النحو التايل)
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 منصب عمل، كىي ا١تسا٫تة األىم يف استحداث 70793 ) مشركع قطاع الصناعة 495(  منصب عمل23040 )البناء 
 مشركع 14 ( منصب عمل1727 ) مشركع قطاع النقل25، ( منصب عمل2196 ) مشاريع قطاع الصحة 6، (الوظائف
 منصب 1500 ) مشركع اإلتصاالت 1 ( منصب عمل13342 ) مشركع ا٠تدمات 130، ( منصب عمل6309 )السياحة

-على الرغم من العمل على ٖتسُت مناخ اإلستثمار كإستقطاب رؤكس األمواؿ ا٠تارجية الباحثة عن اإلستثمار  (عمل 
كما ٯتكن إستقراء تراجع عدد مناصب الشغل ا١تستحدثة  با١تقارنة مع عدد السكاف - السيما خارج قطاع احملركقات

 .الناشطُت إقتصاديا
ستقطاب الرأٝتاؿ الدكيل ا٠تاص من خبلؿ تدفق إمدل قدرة اإلقتصاد اٞتزائرم على سياؽ دراسة كيف         

اإلستثمارات األجنبية ا١تباشرة باإلستناد إىل مدل ٖتسن تنافسيتو قياسا بإستقرار ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية يف ظل 
إىل غاية سنة  2000  منذ سنة  اٞتزائر تشهد حركة متزايدة على ٨تو بطيءفإف برامج اإلستثمارات العمومية، إطبلؽ
كال ترقى إىل حجم التوقعات با١تقارنة مع اإلصبلحات العميقة كالسياسة اإلنفاقية ا١توسعة اليت إعتمدهتا لرفع كفاءة  2016

مناخها يف إستهداؼ اإلستثمارات األجنبية اليت أصبحت أحد ا١تتغَتات ا٢تامة ضمن اقتصاد السوؽ لتعظيم دالة ىدؼ 
. التنمية ا١تستدامة

 تسعى جاىدة إىل توظيف اإلستثمار األجنيب ٠تلق فرص  كعلى رأسها اٞتزائرذلك أف حكومات الدكؿ النامية       
  على التوظيفاألجنيبٕتاىات فكرية إقتصادية تؤكد التأثَت اإل٬تايب لبلستثمار إ حيث أف ىناؾ ،عمل جديدة كمتزايدة

 حيث  ترل بأف الشركات  احمللية  قد ال (عادة ما يعزؿ األثر البيئي لصاٌف ٖتقيق البعد اإلجتماعي يف الدكؿ النامية  )
متبلكها للموارد ا١تالية كالفنية إستغبل٢تا بسبب عدـ إتدرؾ فرص اإلستثمار ا١تتاحة كحىت إف أدركتها تكوف غَت قادرة على 

قتصادىا كرفع مسا٫تة رأس ا١تاؿ ا٠تاص يف مشركع التنمية إكما تطمح اٞتزائر يف تنويع ، 1البلزمة ٞتعل اإلستثمار ناجعا
 . التنمية ا١تنشودةمن خبلؿ مشركع الشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص لتحقيق أىداؼ 

على الرغم من أ٫تية اٞتهود اليت تبذ٢تا اٞتزائر لئلرتقاء بالطلب على العمل إىل ا١تستول الذم يستوعب الطاقات         
نتشار ظاىرة البطالة اليت  تبقى أحد إالبشرية العاطلة، إال أف اإلختبلؿ بُت قول العرض كالطلب على العمل أدل إىل 

ثر تطبيق اإلصبلحات إا١تشاكل ا٢تيكلية اليت يعاين منها اإلقتصاد اٞتزائرم كاليت ترجع جذكرىا إىل بداية الثمانينات على 
اإلقتصادية اليت ٗتلت يف ظلها الدكلة اٞتزائرية عن أىداؼ دعم التشغيل لصاٌف  التحكم يف التضخم كتقليص عجز 

حتواء ا١تشكلة  إ عملت على  2014-2000 على مدل الفًتة  برامج اإلستثمارات العموميةأف إالميزاف ا١تدفوعات، 
 رؤية كاضحة ا١تعامل م من خبلؿ  توخ،ستغبلؿ القدرات كا١تهارات الوطنيةإا١تتعلقة بنقص التشغيل للعامل البشرم كتدين 

                                                           
 ا١تناصب إٚتايل مل تتمكن الباحثة من اٟتصوؿ على معلومات عن نوع بيانات  مناصب العمل ا١تستحدثة اف كانت تشمل الفئة الناشطة  اقتصاديا على ا١تستول احمللي اـ يتم احتساب 

  (أجنبية يد عاملة أيضاا١تستحدثة كاليت تستوعب 
 األجنبيةٕتاىات  أخرل ترل بأف الشركات احمللية قد تنسحب من السوؽ نتيجة عدـ قدرهتا على ا١تنافسة كبالتايل فقداف مناصب عمل، يف حُت تكوف مسا٫تة ا١تشاريع االستثمارية  إ ىناؾ  

 .يف التشغيل ضعيفة كقد تتطلب يد عاملة ماىرة  ال تتوفر ٤تليا
: ص ، 2012لبناف، -  مكتبة حسن العصرية للطباعة، النشر كالتوزيع،بَتكت، الدكؿ العربيإلى المباشر األجنبيدكر المناخ االستثمارم في جذب االستثمار  ،عمَتكش ٤تند:  انظر-1

61. 
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تبُت من   كقد_ من األفراد كالسيما الطبقات الفقَتة األكسعلرفع معدالت التشغيل ٔتا يضمن رفع مستول ا١تعيشة للفئة 
 خبلؿ ٖتليل البيانات ا١تتعلقة بالتشغيل مدل تواضع النتائج احملققة على صعيد ٖتقيق التوظيف الكامل، خاصة كأف

ناة الفئات األكثر حرمانا السيما على مستول ا١تناطق الداخلية كالنائية، كىو ما ا تصل بعد إىل ٗتفيف معاٞتزائر مل
 على ٪توذج األضرارلزامية استشراؼ مدل إستدامة النتائج احملققة، كمصَت طموحات الفئات احملركمة يف ظل إيقودنا إىل 

، ككذلك مدل القدرة على دعم قدرات التشغيل من خبلؿ بعث أقطاب النمو كاإلعتماد على عوائد القطاع الواحد
 أنو أكدت اٞتزائر، يف كالبيئة اإلقليم هتيئة لوزارة دراسة ففي الوظائف ا٠تضراء عرب تنشيط قطاعات اإلقتصاد األخضر

 فرصة عمل 273.000 مع ،مقارنة 2025ك 2011 بُت األخضر اإلقتصاد قطاع يف فرصة عمل 1421619 خلق ٯتكن
 273.202 من أزيد ىنالك ،2014 سنة باٞتزائر األ١تاين التعاكف مكتب أجراىا دراسة ، كتشَت2010 يف موجودة كانت

 البناء يف 168.648 ا١تياه، تسيَت يف 1470: النفايات كتثمُت إسًتجاع ٣تاؿ يف 3407 بينها من خضراء، مؤسسة
 الصلة ذات ا١تصاٌف يف 30.085 منها خضراء، كظيفة 600.000 يوجد. ا٠تضراء ا١تساحات: إدارة يف 68,631 األخضر،

ألف منصب عمل يف سنة  450كالتكوين، كقد يكوف القطاع األخضر قد كفر  كاالستشارة كالدراسات التدقيق مثل بالبيئة
2012

 خاصة ضمن الفركع ا٠تمس ا١تتمثلة يف  الطاقات 2025 آفاؽ يف شغل منصب مليوف1,4 إستحداث توقع مع ،1
  .ا١تتجددة الفعالية الطاقوية، تدبَت ا١تياه، كمعاٞتة كتدكير النفايات كا٠تدمات ا١ترتبطة بالبيئة كتدبَت الفضاءات ا٠تضراء

 غيػػر فيهػػا العػػرض  ا١تتوفػػر مػػازاؿ التػػي اجملاالت كىػػي كاإلبتكار، كالبحػػث التكويػػن ٨تػػو اٞتهػػود توجيػػو بيد أنو البد من 
األخضر، كاعتماد سياسة مند٣تة لتدبَت ا١توارد البشرية قائمة على إدراج  لبلقتصاد اٞتديػػدة للمهػػن مبلئم كغيػػر كاؼ

     .مهن اإلقتصاد األخضر، ١تقابلة اإلحتياجات اٞتديدة
بين معدالت النمو اإلقتصادم المحققة كمعدالت البطالة خبلؿ الفترة إختبار العبلقة السببية - 4-2-3-2

1991 - 2014
 

         يف سياؽ ىذا احملور سيتم دراسة العبلقة السببية بُت معدالت النمو احملققة كمعدالت البطالة باإلعتماد على   
العبلقة اليت طرحها 

Arthur Okun           حيث يشَت إىل كجود عبلقة عكسية تبادلية بُت الناتج احمللي اإلٚتايل ،
(GDP)بُت مستول النشاط يف "أكن "حيث أف للعبلقة اليت يطرحها .  كمعدؿ البطالة يف ظل ثبات العوامل األخرل

سوؽ السلع كا٠تدمات كحركية سوؽ العمل  تقدير مدل استجابة البطالة لنمو الناتج اإلٚتايل اٟتقيقي لصياغة السياسة 

                                                           
دراسػػة حػػوؿ قابليػػة التشػػغيل كركح "الصغيػػرة كا١تتوسػػطة كترقيػػة االستثمار  الوكالػة األ١تانية للتعػاكف الدكلػي، الػوزارة الفدراليػة األ١تانية للتعػاكف االقتصادم كالتنميػة، كزارة الصناعػة كا١تؤسسػات-  1

 .2012مػػارس ". االقتصاد األخضر المقاكلػػة لػػدل الشػػباب كالنسػػاء فػػي إطػػار
 1-4:انظر النتائج ا١تفصلة لئلختبار يف احمللق رقم.  
  بغية اٟتصوؿ على نتائج أكثر دقة كموضوعية 2014 -1991 مت اختبار العبلقة على مدل الفًتة . 
  إىل ١1947تتعلق باألساس النظرم للعبلقة بُت النمو االقتصادم ك البطالة من خبلؿ دراسة ٖتليلية ٞتملة من متغَتات االقتصاد األمريكي ضمن الفًتة " أكن" مت التوصل ١تا يعرؼ قانوف 
 .  1 يف الناتج احمللي اإلٚتايل يؤدم إىل خفض البطالة  ٔتعدؿ 3إىل أف كل ٪تو يقدر ْتوايل " أكن"  ، حيث توصل1960غابة 

 كىو 2014 -1991 مشاىدة، فيما اعتمدت ىذه الدراسة بيانات سنوية غطت الفًتة 44أم حوايل  (1957-1947 ) كٕتدر اإلشارة إىل أف أكن  استخدـ سلسلة بيانات فصلية للفًتة 
ما ٯتكن أف يؤثر على تقدير النتائج خاصة  كأف البطالة تتميز بأهنا ظاىرة موٝتية ، فضبل عن خصوصيتها يف االقتصاد اٞتزائرم ذم الطبيعة الريعية، دكف عزؿ تأثَت باقي الظركؼ ا١تتعلقة بدراسة 

.   ك اختبلؼ البيئة ا١تستهدفة بالدراسة' أكن' 
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معركفة باسم ٪توذج  )كالذم يأخذ الصيغة التالية " أكن" اإلقتصادية ا١تبلئمة، كبأخذ النموذج ا١تقًتح للعبلقة من قبل 
 : (الفرؽ

 
 :حيث

 ∆𝑌t : التغَت يف الناتج احمللي اإلٚتايل اٟتقيقي عرب الزمن؛ 
 β1 :  معاملOkun 
 ∆Ut التغَت يف معدؿ البطالة عرب الزمن   
𝜀 :  حد ا٠تطأ العشوائي 

 : باعتبار الدراسة تركز على العبلقة بُت  النمو اإلقتصادم  كالبطالة  فإف النموذج يأخذ الصيغة ا١توالية           
∆𝑈t = β0 + β1∆yt + εt  

2010 -1991على مدل الفًتة  )        إف تتبع تطور معدالت النمو اإلقتصادم كالبطالة عرب الزمن 
)   ال يوحي بوجود

 عبلقة إرتباطيو عكسية على النحو الذم جسده أككن، نظرا ٠تصوصية كطبيعة البطالة يف اإلقتصاد اٞتزائرم فمعدالت
  اإلقتصاد تنويع على تعتمد األجل طويلة سياسات إىل كٖتتاج اإلقتصاد هبيكل كثيقا إرتباطا مرتبطة اٞتزائر يف البطالة

خارج قطاع احملركقات الذم ٯتثل الوزف األعلى ضمن بنية اإلقتصاد اٞتزائرم، حيث يتسم ىذا القطاع بضعف إستيعابو 
لليد العاملة، فضبل عن أنو يستهدؼ تلك ا١تؤىلة كذات ا١تستول التعليمي العايل، ٦تا يؤدم إىل حدكث فجوة تتجسد يف 
قوة نشطة غَت مستوعبة يف صورة بطالة نظرا لعدـ التجانس بُت ىيكل البطالة كبنيتها تبعا ١تعطيات السن اٞتنس، الفضاء 

ا١تكاين، كا١تؤىل التعليمي، كقوة اإلستيعاب لدل القطاعات ا١تكونة ٢تيكل اإلقتصاد اٞتزائرم، األمر الذم ٬تعل  ٖتويل 
 .أثر النمو على البطالة، إلستيعاهبا كاٟتد منها ضعيف نسبيا

 2014  -1991تطور معدالت البطالة كالنمو اإلقتصادم يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة :15- 4:الشكل رقم
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GROWTH UNEMPLOYMENT   من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدرEviews9 
                                                           

   (للضركرة ا١تنهجية كا١توضوعية ا١تتعلقة بتوحيد مصدر البيانات ا١تتحصل عليها نظرا إلختبلفها بُت ا١تصادر ا١تختلفة ) 2015 مت اإلعتماد على البنك الدكيل كتقارير بنك اٞتزائر إىل غاية سنة  
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        عليو، كمن أجل إختبار العبلقة بُت النمو اإلقتصادم كالبطالة كإختبار فرضية التكامل ا١تشًتؾ، يتم إتباع 

 :ا٠تطوات التالية
-ADF) Augmented Dickeyسيتم إستخداـ إختبار ديكي فولر ا١توسع : دراسة إستقرارية السبلسل الزمنية: أكال

Fuller test statistic  (  لتحديد مدل إستقرارية السبلسل الزمنية ا١تعتمدة كمعرفة ا٠تصائص اإلحصائية ٢تا، من حيث
 :  درجة تكاملها كطبيعة إستقراريتها تبعا ١تا توضحو اٞتداكؿ ا١توالية

   ADF بإستخداـ نتائج إختبار إستقرارية  للسلسلة الزمنية ا١تتعلقة  بالنمو اإلقتصادم: 39-4:  اٞتدكؿ رقم
 الفرؽ األكؿ  المستول    

 مستول الداللة
1 5 10 1 5 10 

 بالقاطع
Intercept  

3,75294- 2,9980- 2,63387- 3,76959- 3,00486- 2,64224- 
t-Statistic =-  3,404680  

Prob=0,0215 
t-Statistic = 7,465825-  

Prob=0,0000 
  قاطع كمتجو

Trned and 
Tntercept  

4,41634- 3,62203- 3,248592- 4,44037-  3,632896-  3,254671-  
t-Statistic = 3,399140-    

   Prob= 
t-Statistic = 7,282509-  

Prob=0,0000 
دكف قاطع كدكف 

 متجو 
None 

2,67429- 1,95720- 1,60817- 2,67429- 1,95720- 1,60817- 
t-Statistic = 0,669990-   

Prob=0,4152 
t-Statistic = 7,610545-    

  Prob=  0,0000  
Mackinnon (1996) one- sided P- values  

  EViews9من إعداد الباحثة  باإلعتماد على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 أقل من القيم اٞتدكلية  اٟترجة ADFc أف كل القيم احملسوبة ADF      يتضح من خبلؿ نتائج إختبار جذر الوحدة  
ADFT   1عند مستول معنوية ،5 ،10 ( قبوؿ فرضية  العدـ)  كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو عدـ

إستقرار السلسة الزمنية ا١تتعلقة بالنمو اإلقتصادم عند ا١تستول، كبعد تطبيق الفركؽ األكىل أصبحت كل القيم احملسوبة  
ADFc  أكرب من القيم اٟترجةADFT  5عند مستول معنوية كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة، كإعتبار الفركؽ األكىل ،

 .للمتغَت  ا١تدركس ىي سلسلة زمنية مستقرة
 نتائج إختبار إستقرارية  للسلسلة الزمنية ا١تتعلقة  البطالة : 40-4:  اٞتدكؿ رقم

 الفرؽ األكؿ  المستول    
 مستول الداللة

1 5 10 1 5 10 
 بالقاطع

Intercept  
3,75294- 2,99806- 2,638752- 3,769597- 3,004861- 2,642242- 

t-Statistic = 0,239335 -  
Prob=0,9199 

t-Statistic = 3,647215 -  
Prob=0,0131 

  قاطع كمتجو
Trned and 

4,41634- 3,62203- 3,24859- 4,440739-  3,632896-  3,254671-  
t-Statistic =  2,339511-  t-Statistic = 3,55305-  
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Tntercept     Prob=0,3983 Prob=0,0581 
دكف قاطع كدكف 

 متجو 
None 

2,66935- 1,95640- 1,60849- 2,674290- 1,957204- 1,608175- 
t-Statistic = 0,935343-  

Prob=0,3011 
t-Statistic = 3,548765-   

  Prob=  0,0011  
 Mackinnon (1996) one- sided P- values  

 .EViews9من إعداد الباحثة  باإلعتماد على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 أقل من القيم اٞتدكلية أك ADFc أف كل القيم احملسوبة ADF         يتضح من خبلؿ نتائج إختبار جذر الوحدة  
كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو  (قبوؿ فرضية  العدـ )  1 ،5 ،10عند مستول معنوية   ADFTاٟترجة 

عدـ إستقرار السلسة الزمنية ا١تتعلقة بالبطالة عند ا١تستول،  كبعد تطبيق الفركؽ األكىل أصبحت كل القيم احملسوبة  
ADFc  أكرب من القيم اٟترجةADFT  5عند مستول معنوية  كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة، كاعتبار الفركؽ األكىل ،

 .للمتغَت  ا١تدركس ىي سلسلة زمنية مستقرة
 39-4:  كتبعا لتحليل معطيات اٞتدكلُت رقمUnit Root Test       إنطبلقا من تطبيق إختبار جذر الوحدة 

، فإنو ٯتكن إعتبار كل من البطالة كالنمو اإلقتصادم متكامبلف من الدرجة األكىل، كعليو ٯتكن إجراء 40-4:كرقم
 .(ا١تتزامن)إختبار التكامل ا١تشًتؾ 

بناءا على إجراء إختبار التكامل ا١تشًتؾ بطريقة جوىانسوف : Johansenإختبار التكامل ا١تشًتؾ بطريقة جوىانسوف :ثانيا
 باستعماؿ إختبارم األثر كالقيمة الذاتية 2014 -1991بُت معدؿ البطالة كمعدؿ النمو اإلقتصادم يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 

 :العظمى مت التوصل إىل النتائج التالية
 نتائج إختبارم  األثر كالقيمة العظمى: 41-4: اٞتدكؿ رقم 

 القيمة الذاتية فرضية العدـ
Eigenvalue  

 احصائية األثر
Trace Statistic  

القيمة الحرجة إلختبار 
  5األثر 

Critical Value 

 القيمة الذاتية العظمى
Max- Eigen 

Statistic   

القيمة الحرجة إلختبار 
 5القيمة الذاتية 

Critical Value 
r=0  0,381584 11,47080 15,49471 10,57306 14,26460 
r=1 0,039985 0,897735 3,841466 0,897735 3,841466 
 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

أم  )      يتضح من خبلؿ نتائج إختبار األثر  قبوؿ فرضية العدـ اليت تنص على عدـ كجود أم عبلقة تكامل مشًتؾ 
: r=0)  كذلك ألف قيمةtrace     كىي أقل من القيمة اٟترجة لئلختبار كاليت تساكم  11,47080عند ىذه الفرضية تساكم

، كما مت التوصل إىل نفس النتائج من خبلؿ إختبار  القيمة العظمى الذاتية، حيث  5 عند مستول معنوية 15,49471
كذلك ألف احصائية  القيمة الذاتية  (r=0 :أم  )مت قبوؿ فرضية العدـ اليت تنص على عدـ كجود عبلقة تكامل مشًتؾ 

 عند 14,26460كىي أقل من القيمة اٟترجة لئلختبار كاليت تساكم  10,57306عند ىذه الفرضية تساكم   maxالعظمى 
 . 5مستول 
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 (Cointégration)       عليو، فإف إختبارم األثر كالقيمة الذاتية العظمى يشَتاف إىل عدـ كجود شعاع للتكامل ا١تشًتؾ 
كما أف إختبار إستقرارية البواقي للنموذج يشَت إىل عدـ إستقراريتها عند ا١تستول كشرط مهم  . بُت متغَتات النموذج

 .للحصوؿ على عبلقة التكامل ا١تشًتؾ بُت متغَتات النموذج
يستخدـ ىذا اإلختبار للتأكد من كجود عبلقة تغذية :  (The Granger causality test )إختبار السببية ؿ غرا٧تر : ثالثا

 .مرتدة، أك عبلقة تبادلية  بُت متغَتين، كذلك يف حالة كجود بيانات سلسلة زمنية
 -1991        إنطبلقا من النتائج السابقة كاليت تقر بعدـ كجو عبلقة توازنية مستقرة طويلة األجل على مدل الفًتة 

بُت النمو اإلقتصادم كمعدالت البطالة يف اٞتزائر، إال أف ىذا ال يعٍت إنكار العبلقة اإلرتباطية بينهما، بيد أهنا  2014
عبلقة ضعيفة األمر الذم أدل إىل اإلستعانة بإختبار سببية غرا٧تر، حيث  يتم من خبلؿ إختبار السببية ؿ غرا٧تر ٖتديد 
التأثَت من خبلؿ العبلقات السببية، كقد كانت نتائج اإلختبار لتحديد إٕتاه العبلقة  بُت معدؿ النمو اإلقتصادم كمعدؿ 

 : البطالة  على النحو التايل
 نتائج إختبار السببية ٞترا٧تر:  42-4: اٞتدكؿ رقم

  
 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 

        تظهر نتائج إختبار السببية ؿ غرا٧تر أنو توجد سببية أحادية اإلٕتاه بُت النمو اإلقتصادم كالبطالة، حيث أف 
كعليو رفض الفرضية العدـ كقبوؿ الفرضية البديلة القائلة  0,05أقل من  0,0307إحتماؿ فيشر احملسوب كالذم يساكم 

كبالتايل   0,05 أكرب من 0,6878بأف النمو اإلقتصادم يسبب البطالة، كما تبُت نتائج اٞتدكؿ أف إحتمالية فيشر تساكم 
كما مت التوصل من . قبوؿ الفرضية العدـ اليت تنص على أف البطالة  ال تسبب النمو اإلقتصادم تبعا إلختبار غرا٧تر

إىل أف ىناؾ عبلقة تأثَت   ( Toda  Yamamoto 1995)خبلؿ إختبار السببية يف األجل الطويل من خبلؿ طريقة  
يف ا١تدل  الطويل، كٯتكن إستعراض نتائج اإلختبار  (البطالة  )على ا١تتغَت التابع  (النمو اإلقتصادم  )للمتغَت ا١تستقل  

 : من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
 Toda طريقة )نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت البطالة كالنمو اإلقتصادم :43-4: اٞتدكؿ رقم

Yamamoto) 

 
 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

كبالتايل قبوؿ الفرضية الصفرية اليت  0,05كىو أكرب  0,9774        تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
 . تنص على عدـ تأثَت ا١تتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف  البطالة  على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف النمو اإلقتصادم يف ا١تدل الطويل
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 Toda طريقة )نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت البطالة كالنمو اإلقتصادم :44-4: اٞتدكؿ رقم

Yamamoto) 

 البطالة  المتغير التابع
 النمو اإلقتصادم  (المتغير المسبب )المتغير المستقل 
     0,05 0,0432  إحتماؿ السببية 

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 كبالتايل رفض الفرضية الصفرية 0,05كىو أقل من  0,0432       تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية  يساكم 
كقبوؿ  الفرضية البديلة  اليت تنص على كجود تأثَت للمتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف النمو اإلقتصادم  على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل 

كبالتايل ٯتكن إطبلؽ اٟتكم الذم ينص بوجود عبلقة سببية يف إٕتاه كاحد من النمو . يف البطالة يف ا١تدل الطويل
كألف النمو اإلقتصادم يف اٞتزائر يعتمد بصورة أساسية على النمو يف قطاع احملركقات فإف ذلك . اإلقتصادم إىل البطالة

 . ٬تعل العبلقة التأثَتية أك السببية لو على البطالة  ال تكوف مفسرة إال على ا١تدل الطويل
  (2014-2000تحليل تطور كضعية ميزاف المدفوعات في الجزائر )توازف  ميزاف المدفوعات   -4-2-4

       يعتمد ٖتليل تطور كضعية  ميزاف ا١تدفوعات اليت مت إستعراضها بصورة عامة من خبلؿ مربع كالدكر السحرم، عرب 
كحساب التحويبلت  (سيتم دراستو بصورة مفصلة )ٖتليل كمتابعة تطور ميزاف العمليات اٞتارية كا١تتضمن ا١تيزاف التجارم 

ككذلك ميزاف أك اٟتساب ا١تتعلق باإلستثمار أم حساب العمليات الرأٝتالية، كٯتكن فيما يلي إستعراض تطور رصيد 
  2014-2000ميزاف ا١تدفوعات يف اٞتزائر على مدل الفًتة 

 (مليار دكالر أمريكي ) 2014-2000تطور كضعية ميزاف ا١تدفوعات يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة :  16- 4: الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة  باإلعتماد على : المصدر 

Banque d‘Algérie : rapports annuels, 2004,2006, 2013 , et  . 2015   

                                                           
، ٖتت عنواف التصخم كالبطالة كعبلقتها 2013 توافقت النتائج احملصل عليها مع نتائج  أغلب  الدراسات اليت انصبت على عبلقة النمو االقتصادم بالبطالة،كمن بينها دراسة شلويف عمَت 

 .دراسة قياسية حالة اٞتزائر : بالنمو االقتصادم 
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يتضح من خبلؿ الشكل أف تطور ميزاف ا١تدفوعات ٭تاكي بصورة تطابق كلي التطور يف رصيد ا١تيزاف اٞتارم          
ا٠تارجي، كىو ما يشَت إىل أف كضعية ميزاف ا١تدفوعات تتحد تبعا لوضعية ا١تيزاف اٞتارم ا٠تارجي يف حاالت العجز 

 .   كالفائض، بينما ييعزؿ بصورة  تكاد تكوف كلية األثر ا١تًتتب عن تطور رصيد اٟتسابات الرأٝتالية أك حركة رؤكس األمواؿ
ٖتقيق رصيد موجب على  ) 2008 -2000الفًتة   خبلؿ ا١تدفوعات ١تيزاف  اإلستمرار لقابلية ا١تتواصل التعزيز إف        

الرغم من  ٖتقيق رصيد سالب يف ميزاف  العمليات الرأٝتالية على مدل الفًتة ا١تدركسة بإستثناء الرصيد ا١توجب  ا١تتواضع 
ا١تستعاد إبتداء من  ا٠تارجي ا١تايل اإلستقرار أساس بصفتو (مليار دكالر أمريكي 3,396 ْتوايل 2014الذم حقق سنة 

. 2009أزمة : مقاكمة الصدمات ا٠تارجية، مثل على للجزائر ا٠تارجية ا١تالية الوضعية قدرة بتطوير ٝتح  قد2001سنة 
مليار دكالر  مدعومة بالوضعية اٞتيدة للميزاف اٞتارم ا٠تارجي الذم  36.99ْتوايل  2000حيث بلغ أعلى قيمة لو سنة 

 أدل إىل 2009 مليار دكالر أمريكي، بيد أف الًتاجع اٟتاد ألسعار النفط يف سنة 34,45حقق  أعلى قيمة لو بلغت 
كىو ما نعكس على  رصيد ميزاف ا١تدفوعات   ( مليار دكالر أمريكي 0,402 )سقوط حر يف قيمة  ا١تيزاف اٞتارم ا٠تارجي 

 . مليار دكالر أمريكي3,859ا١تقدر ْتوايل 
 إىل  2010 فقد عاد للتحسن النسيب انطبلقا من سنة 2009       كبعد الًتاجع اٟتاد يف رصيد ميزاف ا١تدفوعات يف سنة 

 مليار دكالر أمريكي بفضل إرتفاع رصيد 20,141 ْتوايل 2011، ٤تققا أعلى قيمة خبلؿ ىذه الفًتة يف سنة 2012غاية 
مليار دكالر أمريكي، لكن ىذه الوضعية مل تستمر، حيث سجل ميزاف  17,766ا١تيزاف اٞتارم ا٠تارجي إىل ٨تو 

 مليار دكالر كىي ٕتسد أدين رصيد حقق على مدل أكثر من 0,133ا١تدفوعات إهنيار حاد يف رصيده حيث قدر ْتوايل 
على اثر الصدمة النفطية كتعمقت  (مليار دكالر 1,153 ) سنة جراء الًتاجع الكبَت يف رصيد ا١تيزاف اٞتارم ا٠تارجي 14

مليار دكالر أمريكي   5,881 حيث حقق رصيد سالب  قدر ْتوايل 2014الوضعية الصعبة ١تيزاف ا١تدفوعات خبلؿ سنة 
 كضعية صبلبة من الرغم فعلى.  مليار دكالر أمريكي9,277نظرا للعجز يف رصيد ا١تيزاف اٞتارم ا٠تارجي ْتوايل 

 التقلبات بعودة يتميز دكيل ٤تيط يف للجزائر، ا٠تارجي للدين اٞتيدة االستمرار قابلية ككذا للصرؼ الرٝتية االحتياطيات
، ليتواصل العجز ا١تسجل يف الرصيد 2014كاليت تدىورت يف سنة  2001 لسنة ا١تدفوعات ميزاف كضعية فإف ا١تالية،

مليار دكالر أمريكي ليصبح ميزاف ا١تدفوعات يف كضعية أكثر صعوبة  بعجز قيمتو  27,476 ْتوايل 2015ا٠تارجي يف سنة 
مليار دكالر أمريكي كذلك بسبب األزمة  0,061 مليار دكالر أمريكي، كعجز يف رصيد حساب رأس ا١تاؿ قدره 27,537

  كىو ما 2014مقارنة بسنة   43,4النفطية ا١تستمرة اليت أدت إىل إ٩تفاض كبَت يف قيمة الصادرات من احملركقات بنية 
   .يؤكد ىشاشة التوازنات ا٠تارجية  لبلقتصاد اٞتزائرم كتبعيتها أك انكشافها على متغَتات خارجية

  2014 – 2000  (حركة الصادرات كالواردات) كضعية الميزاف التجارم  -4-2-4-1
 2014 – 2000دراسة كٖتليل كضعية التجارة ا٠تارجية يف اإلقتصاد اٞتزائرم خبلؿ الفًتة           ضمن ىذا احملور يتم

كذلك من خبلؿ دراسة مدل تطور الصادرات كالواردات كتنوعها كٖتليل ىيكلها كتوزيعها اٞتغرايف، كمن مث دراسة اثر 
تطورىا على ا١تتغَتات اإلقتصادية الكلية األخرل كالنمو اإلقتصادم، كالتوظيف كإستقرار ا١تستول العاـ لؤلسعار، كٯتكن 
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متابعة كٖتليل كضعية ا١تيزاف التجارم لئلقتصاد اٞتزائرم من خبلؿ إستعراض كٖتليل تطور الصادرات كالواردات اٞتزائرية 
 : ، من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل 2014 – 2000خبلؿ الفًتة 
  2014 – 2000كضعية ا١تيزاف التجارم اٞتزائرم خبلؿ الفًتة :  45-4:اٞتدكؿ رقم

 مليوف دكالر أمريكي : الوحدة

 
Source : http://www.douane.gov.dz  ) 13/08/02016) 

MINISTERE DES FINANCES,DIRECTION GENERALE  DES DOUANES , Centre National de I ‗Informatique et des 

Statistiques  ,STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE L‘ALGERIE (Période : Année 2009). 

 
 إىل غاية 2003   يتضح جليا من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ إٗتاذ الصادرات يف اٞتزائر منحى متزايد إنطبلقا من سنة 

 بسبب األزمة اإلقتصادية العا١تية كتراجع الطلب لدل الشركاء التجاريُت يف 2009، لتشهد تراجعا حاد سنة 2008سنة 
دكف إنكار  2014 -2011السوؽ الدكلية بسبب إنكماش الطلب، إال أف الصادرات عادت لئلنتعاش خبلؿ الفًتة 

، كبصورة عامة فإف القيمة اإلٚتالية للصادرات تتأثر بقيمة 2014 ك2013اإلنكماش الطفيف ا١تسجل خبلؿ سنيت 
أما الواردات فيتضح جليا أهنا إٗتذت إٕتاه عاـ تصاعدم على مدل . الصادرات النفطية تبعا ١تا سيأيت توضيحو الحقا

، بيد أف ذلك مل يؤثر على كضعية ا١تيزاف التجارم، حيث إتسم بوضع إ٬تايب على مدل الفًتة 2014-2000الفًتة 
 سنة %54 بنسبة تناقص للجزائر ا١تيزاف التجارم فائض كقد عرؼ. ا١تدركسة، مدعوما بتحسن قيمة الصادرات اإلٚتالية

كتواصل تراجع فائض ا١تيزاف 1 2012 يف أمريكي دكالر مليار 21,5 مقابل أمريكي دكالر مبليَت 10 ب يقدر  ما2013
 2015مليار دكالر أمريكي، أما خبلؿ سنيت   4,3 حيث بلغ الفائض احملقق أدىن مستوياتو ْتوايل 2014التجارم يف سنة 

مليار دكالر أمريكي  17,844 فقد أشارت النتائج احملققة للمبادالت ا٠تارجية إىل عجز يف ا١تيزاف التجارم ْتوايل  2016ك
 2016 على التوايل، أم بتسجيل ارتفاع طفيف  خبلؿ سنة 2016ك 2015مليار دكالر أمريكي خبلؿ سنيت  17,034ك

مقارنة ْتوايل    28,883 حوايل 2016، حيث بلغت الصادرات الكلية سنة 2015 مقارنة بسنة  4,8يقدر ْتوايل 
مليار دكالر أمريكي مقارنة  46,727حوايل  2016 أما الواردات فقد بلغت سنة 2015 مليار دكالر أمريكي سنة 34,668
قدر معجل التغطية سنة  )أم تسجيل إ٩تفاض ىاـ يف الصادرات مقارنة بالواردات . مليار دكالر أمريكي51,501ْتوايل 
 اإلقتصاد ىشاشة  ما يدلل على اإلنكشاؼ على ا٠تارج كيؤكد(2015 يف سنة 67 مقابل  62 ْتوايل 2016

كبغية . العائدات من % 97 تشكل تزاؿ ال اليت احملركقات عائدات كإل٩تفاض الواردات فاتورة إلرتفاع نظرا اٞتزائرم
                                                           
1
  - http://www.algex.dz     

 

  مت اٟتصوؿ عليها من ا١توقع  ( 2017 مام ٖتيُت)   تعترب بيانات مؤقتة2016 البيانات ا١تتعلقة بسنة   :
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique  
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التحليل الدقيق لتطور التجارة ا٠تارجية يف اٞتزائر، فإنو البد من ٖتليل ىيكل كبنية كل من الصادرات كالواردات، كذلك 
 : تبعا ١تا يلي

  2014-2000ىيكل الصادرات  يف اٞتزائر للفًتة : 46-4: اٞتدكؿ رقم 

مليوف دكالر أمريكي : الوحدة  
 خارج قطاع المحركقات قطاع المحركقات السنوات

  النسبة  القيمة   النسبة   القيمة 
2000 21419 97.22 612 2.78 

2001 18484 96.61 648 3.39 

2002 18091 96.11 734 3.89 

2003 23939 97.27 673 2.73 

2004 31302 97.57 781 2.43 

2005 45094 98.02 907 1.98 

2006 53429 97.83 1184 2.17 

2007 58831 97.79 1332 2,21 

2008 77361 97.56 1937 2.44 

2009 44128 97.64 1066 2.36 

2010 55527 97.33 1526 2.67 

2011 71427 97.2 2062 2.80 

2012 69804 97.13 2062 2.87 

2013 62960 96.9 2014 3.10 

2014 60304 95.90  2582 4.10 
Source : http://www.douane.gov.dz  ) 13/08/02016) 

 ىذا أف إالنطبلقا من معطيات اٞتدكؿ فإنو كعلى الرغم من التطور اإل٬تايب للصادرات خارج قطاع احملركقات،        إ
من إٚتايل الصادرات الوطنية   96حيث سيطرت صادرات احملركقات بأكثر من رتفاعا كإ٩تفاضا، إالتحسن متذبذب 
 شكلت كما،  5، يف حُت أف الصادرات خارج قطاع احملركقات بقيت دكف مستول 2014-2000على مدل الفًتة 

 بلغت ، حيث 2016 من إٚتايل الصادرات اٞتزائرية خبلؿ سنة األىماٞتزء  (ا٢تيدرككربونات )الصادرات لقطاع احملركقات 
93,84   17,12من إٚتايل الصادرات مع تسجيل  إ٩تفاض بنسبة   الصادرات خارج أفيف حُت . 2015مقارنة بسنة 

مليار دكالر 1,78 الصادرات، أم ما يعادؿ إٚتايلفقط من   6,16قطاع احملركقات ال تزاؿ ىامشية، حيث بلغت 
 ٣تموعة السلع ا١تصدرة خارج قطاع احملركقات أما. 2015سنة مقارنة ب  9,55، مع تسجيل إ٩تفاض قدره أمريكي
 أمريكيمليار دكالر  1,3من إٚتايل الصادرات أم ما يعادؿ   4,5 من ا١تنتجات شبو ا١تصنعة كاليت ٘تثل أساسافتتكوف 

، كا١تعدات الصناعية كالسلع أمريكي مليوف دكالر 327 أم ما يعادؿ  1,13 حصة ا١تنتجات الغذائية فبلغت أما
 . 0,29على التوايل، كمواد خاـ بنسبة  0,06 ك  0,18اإلستهبلكية غَت الغذائية  بنسبة 

        باإلستناد إىل البحوث التجريبية اٟتديثة اليت تقر بأف االعتماد على ا١توارد الطبيعية ال يقيد النمو الطويل األجل 
بل إف طبيعة االعتماد عليها ىي اليت تقيده، حيث أف التوجو ٨تو تصدير ا١تواد األكلية يف صورهتا ا٠تاـ سوؼ يطرح ٥تطر 
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تركز الصادرات الذم يطرح بدكره ٥تاطر عديدة تتمثل يف زيادة حساسية اإلقتصاد لتقلبات األسعار كالصدمات ا٠تارجية 
يف ظل تراجع كضعف اٞتهاز اإلنتاجي كحركية القطاعات اإلقتصادية اإلسًتاتيجية كالصناعة كالفبلحة كالسياحة، لتكوف 

كبالنسبة لتحليل ٢تيكل الصادرات  تبعا جملموعات . احملصلة النهائية إضعاؼ اٞتهود إزاء ٖتقيق النمو اإلقتصادم ا١تستداـ
اإلستخداـ بغية دراسة مدل تطور ٣تموعات التصدير خارج قطاع النفط كأ٫تيتها يف ٖتقيق مزايا تنافسية كاإلستفادة  من 

سبلسل القيمة العا١تية، فيمكن إستعراض ىيكل الصادرات يف اٞتزائر تبعا جملموعات اإلستخداـ من خبلؿ معطيات 
 : اٞتدكؿ ا١توايل

  2014-2001ىيكل الصادرات يف اٞتزائر تبعا جملموعات اإلستخداـ يف اٞتزائر : 47-4:اٞتدكؿ رقم
مليوف دكالر أمريكي : الوحدة             

Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique  
              http://www.douane.gov.dz 

، فتبعا للتقديرات الصادرة يف تقرير التنمية العربية  96هتيمن احملركقات على ىيكل الصادرات اٞتزائرية بنسبة تفوؽ      
، فإف معامل اإلرتباط بُت معدؿ 2013عن معهد التخطيط العريب بالكويت " ٨تو منهج ىيكل لئلصبلح اإلقتصادم " 

على مدل الفًتة  0,695النمو السنوم للصادرات النفطية كمعدؿ النمو السنوم للناتج احمللي اإلٚتايل  بلغ يف اٞتزائر 
 يف نفس اإلٕتاه يف حُت بلغ معامل اإلرتباط بُت معدؿ النمو السنوم ٔتا يدلل على إرتباط قوم 1996-2011

  على مدل الفًتة 0,165كمعدؿ النمو السنوم للناتج احمللي اإلٚتايل حوايل  (خارج احملركقات )للصادرات غَت النفطية 
1996-2011 . 

  مصنعة، كا١تواد نصف منتجات ، من 6احملركقات كاليت مل تتجاكز نسبتها  خارج ا١تصدرة ا١تنتجات         كتتكوف
الغذائية، كىذا ما يشَت إىل ضعف   غَت اإلستهبلكية كالسلع الصناعية كا١تعدات ا٠تاـ،، كا١تواد لئلستهبلؾ، القابلة الغذائية

كيقودنا إىل طرح . الصادرات من ا١تنتجات الصناعية للجزائر، ٦تا يؤسس إلقتصاد يعاين من إ٩تفاض القوة اإلستيعابية
خاصة . سًتاتيجيات اٞتزائر لتنمية الصادرات كعلى كجو التحديد الصادرات غَت  النفطيةإتساؤالت حوؿ مدل ٧تاعة 

  أم على 2000مل تتحسن بنية الصادرات عما كانت علية يف سنة  ( 17-4:انظر الشكل رقم ) 2014كأنو بنهاية سنة 
 .  سنة من تطبيق سياسات إقتصادية مت التطرؽ ١تضموهنا سابقا14مدل 

                                                           
     مت حساب معامل اإلرتباط بإستخداـ بياناتunctad stats 17/03/2013 كما كردت بتاريخ . 
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 2014ىيكل الصادرات يف اٞتزائر سنة  : 17-4:الشكل رقم 

 
    Source : http://www.douane.gov.dz 

 

 الًتكيز ظاىرة سيادة إىل أدل ا٠تاـ صورهتا يف كالغاز كالنفط الطبيعية ا١توارد  تصدير على ا١تطلق اإلعتماد         إف
تبعا ١تا سيتم إثباتو  من خبلؿ احملاكر ا١توالية، عن طريق  ) ...كالغاز كالنفط الطبيعية ا١توارد لصاٌف للصادرات السلعي

 فتمثل العايل أك ا١تتوسط التكنولوجي اإلستعماؿ ذات للصادرات بالنسبة أما (إختبار ىَتمشاف ىَتفنداؿ لتنوع الصادرات
اٞتزائرم  الريعية عموما كاإلقتصاد اإلقتصاديات تنافسية ضعف على يربىن ما كىو الصادرات، ٣تموع من ىامشية نسبا

الدكؿ  )خصوصا، حيث إحتلت اٞتزائر مراتب جد متأخرة  ضمن سلم ترتيب الدكؿ يف العامل للتنافسية الصناعية 
 118 من أصل 2009ك 2005 لعامي 115حيث إحتلت ا١ترتبة  (مشمولة ْتساب الرقم القياسي للتنافسية الصناعية 

 الصناعات يف التكنولوجيا إستخداـ لضعف مباشرة كنتيجة 2011(UNIDO)دكلة، كذلك تباعا ١تا أقره اليونيدك 
 أك ضعيفة صادرات ىي العربية الدكؿ يف التحويلية الصادرات من  95 فإف الدكيل البنك بيانات فحسب التحويلية،

ككل من  العربية الدكؿ مستول على  4 إال ٘تثل فبل التكنولوجيا عالية التحويلية الصادرات التكنولوجيا، أما متوسطة
 .بينها اٞتزائر

كما أف ىيكل الصادرات كالواردات ٭تتكم على عبلقة تأثَت يف اإلٕتاىُت مع التوزيع اٞتغرايف للتجارة ا٠تارجية         
عرب توجيو ا١تبادالت التجارية، ٔتا يتحكم بصورة غَت مباشرة يف الصدمات اليت ٯتكن أف يتعرض ٢تا اإلقتصاد عرب تركز 

حيث أف ا١تبادالت .  كل من الصادرات كالواردات من ناحية التوزيع اٞتغرايف ٨تو البلداف، التكتبلت اإلقتصادية كاألقاليم
 بل إف إستقراءىا خبلؿ 2014-2000التجارية يف اٞتزائر تبعا للتوزيع حسب ا١تناطق اٞتغرافية مل يتغَت على مدل الفًتة 

 يشَت إىل أهنا ال زالت مستقطبة من قبل الشركاء التقليديُت، حيث تشكل منظمة التعاكف  اإلقتصادم الطرؼ 2016سنة 
 .  من الصادرات 79,59 من الوارد كحوايل  60,94ا١تهم يف التعامل ْتوايل 

   %57.95ك كاردات،  %47،47  التوايل على بنسب للجزائر، الرئيسي الشريك دائما األكريب اإلٖتاد دكؿ           تبقى
٤تققة   % 12,97 بنسبة إ٩تفاض األكركيب االٖتاد دكؿ من القادمة الواردات سجلت ،2015 سنة مع كبا١تقارنة .صادرات
 تضاءلت ا١تقابل يف ،2016سنة  أمريكي يف دكالر مليار  22,18 إىل 2015 يف أمريكي دكالر مليار 25,48 من ارتفاع 
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 فإف اإلقتصادية، ا١تنطقة ىذه داخل %. 27,15 أم أمريكي دكالر مليار  6,24 بقيمة البلداف ىذه إىل اٞتزائر صادرات
 مث % 12,33 بنسبة إسبانيا تليها ا٠تارجية، ا١تبيعات من % 16,55 من أكثر  تشمل كاليت  إيطاليا، ىو الرئيسي الزبوف
 تليها ،% 10,15 بػ األكركيب اإلٖتاد لدكؿ األكىل ا١ترتبة فرنسا فتحتل الرئيسيُت، للممولُت أما بالنسبة%. 11,05 فرنسا
 .2016 سنة خبلؿ  اٞتزائر من الواردات إٚتايل من % 7,69 ك% 9,93 ْتصة كاسبانيا إيطاليا

 بلغت ْتصة الثانية ا١ترتبة  فإهنا تأيت يف(األكركيب اإلٖتاد خارج )كالتنمية التعاكف منظمة بدكؿ           كفيما يتعلق
 مع  كبا١تقارنة.البلداف ىذه إىل اٞتزائر صادرات من % 21,64ك البلداف، ىذه من اٞتزائر كاردات حيث من % 13,47

 انتقلت حيث األكركيب، اإلٖتاد خارج )الدكؿ ىذه مع احملققة الصادرات يف الزيادة اإلشارة إىل ينبغي فإنو ،2015 سنة
أف  حُت يف %  18,21 ، 2016 سنة  يف أمريكي دكالر مليار  6,25 إىل 2015 سنة يف أمريكي دكالر مليار  5,29 من

  ا١تنطقة ىذه مع للجزائر التجارية ا١تبادالت   كأىم.% 14,5 بػ يقدر إ٩تفاضا سجلت الدكؿ، ىذه من اٞتزائر كاردات
 الدكؿ ىذه من القادمة الواردات من % 4,14ك % 5,01 بنسب تركيا تليها مث األمريكية، ا١تتحدة الواليات مع ىي

 أما مبادالت اٞتزائر مع باقي ا١تناطق فبل تزاؿ  تتسم .1الدكؿ ىذه نفس إٕتاه للصادرات بالنسبة %  4,27 %  11,17ك
إف تركز ا١تبادالت يشَت إىل عدـ كجود بوارد للتنويع يف ا٢تيكل اإلقتصادم، أما طبيعتها كاليت تًتكز يف . بإ٩تفاض نسبها

 .ا١تواد األكلية بالنسبة للصادرات فتشَت إىل ٚتود اٞتهاز اإلنتاجي
 إحتياطي الصرؼ األجنبي   -4-2-4-2

 حوايل 2006حيث  بلغ سنة   2006- 1999        سجل  إحتياطي الصرؼ األجنيب إرتفاعا مستمرا  على مدل الفًتة 
 مليار دكالر كىو إرتفاع قياسي كغَت مسبوؽ يعزل إىل ٖتسن 4,40 حوايل 1999 مليار دكالر بعد أف كاف سنة 77,78

اإليرادات النفطية على إثر انتعاش أسعاره يف األسواؽ الدكلية، كٯتكن توضيح تطور إحتياطي  الصرؼ على مدل الفًتة 
 :  من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل2014 – 2000

 2014-2000تطور إحتياط الصرؼ يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 48-4: اٞتدكؿ رقم

Source : http://www.ons.dz/    
Rapport Banque d‘Algérie ,2007-2015. 

 

        تظهر بيانات اٞتدكؿ الوضع ا١تتُت ك ا١تريح نسبيا للوضع ا١تايل ا٠تارجي للجزائر، حيث بلغت اإلحتياطات 
 مليار دكالر أمريكي، كعلى الرغم من الًتاجع ا١تسجل بنهاية سنة 17894 حوايل 2014للصرؼ األجنيب بنهاية سنة 

 مليار دكالر أمريكي كتواصل ىذا الًتاجع بصورة طفيفة 114,13حيث بلغت احتياطات الصرؼ االجنيب حوايل  2015
مليار دكالر، إال أف تقارير البنك اٞتزائرم  تقر بأف تأثَت ىذا الًتاجع ىامشي  114,1 حيث بلغت  2016خبلؿ سنة 

                                                           
1
   - http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique          

http://www.ons.dz/
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
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على  الوضع ا١تايل ا٠تارجي اٞتزائرم الذم يبقي متصفا  بالوضع ا١تريح نسبيا، بيد أف ا١تشكلة اٟتقيقة مرتبطة بسياسة 
إدارة إحتياطات الصرؼ األجنيب من قبل السلطة النقدية، كذلك فيما يتعلق باحملافظة على القيمة اٟتقيقة ٢تذه 

كحركتو يف األسواؽ  (: انطر الشكل رقم )اإلحتياطات من اإلستنزاؼ كالتآكل بسبب إرتباطها  بتقلبات أسعار النفط
الدكلية كبطيعة البنية ا٢تيكلية لبلقتصاد اٞتزائرم كا١تًتكزة ضمن القطاع الواحد تبعا ١تا سيثبتو اختبار مؤشر ىَتمشاف 

 .ىَتفنداؿ يف احملاكر البلحقة
 2014-2000تطور إحتياطات الصرؼ كاٟتساب اٞتارم  كمتوسط سعر البًتكؿ يف اٞتزائر : 19-4:الشكل رقم 

 
Source : Banque d‘Algérie : rapport annuel,  .2015   

        
عرٌب  الصرؼ  إحتياطيات (ا٠تارجية ا١توجودات صايف )عرؼ      

ي
 2015 يف سنة   2,28بنسبة  تقلصا بالدينار عنها ا١ت

 الدينار بًتاجع قيمة بالدكالر، الصرؼ بتآكل  إحتياطيات التدفق أ٫تية اإلعتبار بعُت أخذا الطفيف، التقلص ىذا كييفٌسر
األمريكية، كاآلثار ا١تًتتبة عن سياسة التعوًن لتحقيق مكاسب ظرفية كحل مؤقت لسياسة سعر الصرؼ بعد  العملة مقابل

 .تسجيل تقلبات حادة ٨تو اإل٩تفاض يف سعر صرؼ الدينار مقابل العمبلت الرئيسية ضمن تعامبلتو الرٝتيو
        بالتايل فإف اٟتقيقة اليت البد من عدـ إغفا٢تا تتلخص يف أف التوازف ا١تايل ا٠تارجي يف اٞتزائر شديدة ا٢تشاشة  

كيطلق ىذا اٟتكم إستنادا إىل تعرض اإلحياطات األجنبية احملققة للتآكل كاإلستنزاؼ بسبب عدـ توجيهها إلرساء 
التنويع اإلقتصادم خارج قطاع احملركقات، كٯتكن إستقراء سيناريو التآكل كاإلستنزاؼ من خبلؿ  أحد ا١تداخل ا٢تامة يف 

التحليل كا١تتمثلة يف تأثَت حركية التجارة ا٠تارجية على قيمة اإلحتياطات الدكلية، فالصادرات ذات الًتكز الشديد 
مقيمة بعملة الدكالر اليت تشهد تراجعا على مستول السوؽ الدكلية يف حُت أف الواردات ذات التنوع  (ا١تنتجات النفطية)

 . تتزايد فاتورهتا ضمن سلة عمبلت متنوعة... النسيب لصاٌف ا١تنتجات الرئيسية كخاصة الغذاء كالتكنولوجيات اٟتديثة
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دراسة مشهد التنويع اإلقتصادم إلرساء التنمية المستدامة في ضوء السياسات اإلقتصادية : المبحث الثاني
 2014 – 2000المصممة خبلؿ الفترة 

        إف ٖتليل أداء السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر كاستعراض مضموهنا، يستدعي البحث يف  مدل  
النجاح يف إعادة ىيكلة ىذا اإلقتصاد الريعي خارج قطاع احملركقات كدرحر ٝتة الريعية عرب التنويع لبنيتو يف إطار ضوابط 

اإلستدامة، كعلى الرغم من أف اٞتمع بُت التنويع كشركط اإلستدامة ضمن حقبة زمنية كاحدة  ٯتثل أحد ظركب ا١تسحيل 
ضمن األدبيات االقتصادية إذا ما تعلقت الدراسة بإقتصاد ريعي، إال أف ىذا ال ٯتنع من إستقراء ىذا السيناريو كٖتليلو 

 .2014-2000على مستول اإلقتصادم اٞتزائرم على مدل الفًتة ا١تختارة للدراسة 
ستنباط التقدـ المحرز نحو تحقيقها  إ مؤشرات التنمية المستدامة ك -2

 البيئة إدماج لضماف كداخلية كمالية كقانونية مؤسسية آليات اٞتزائر كضعت األخَتة، ا٠تمس السنوات        خبلؿ
 كالسلطة ا١تايل باإلستقبلؿ تتمتع عامة كمديرية للبيئة الدكلة كتابة ا٠تصوص على منها القرار، إٗتاذ عملية يف كالتنمية
 كاجمللس اٟتكومة، رئيس كيرأسو القطاعات ا١تتعدد للتشاكر جهاز كىو ا١تستدامة كالتنمية للبيئة األعلى كاجمللس العامة،

 إطار يف ا١تهمة األعماؿ من العديد إ٧تاز مت  كقد.استشارية صبغة ذات مؤسسة كىو الوطٍت، كاإلجتماعي اإلقتصادم
 جديرة نتائج أعطت ،21 القرف أعماؿ جدكؿ تطبيق ضمن تدخل كاليت األخَتة السنوات خبلؿ التنمية ٣تهودات
 كاٟتماية الدٯتوغرافية، التحوالت على السيطرة الفقر، ٤تاربة ا٠تصوص على منها ا١تيادين، من العديد يف باالعتبار
 مع لوحظ كقد . بالبيئة ا١تتعلقة القرار إٗتاذ عملية يف كاإلدماج البشرية ا١تستوطنات كٖتسُت الصحية بالوقاية كاالرتقاء

 كغياب التكنولوجيا من بالتمكن صلة ذات كمشاكل ٘تويلية صعوبات ا٠تصوص على منها كبَتة معوقات أف ذلك،
21 القرف أعماؿ جدكؿ تطبيق أجل من اٞتزائر ٣تهودات من اٟتد إىل أدت قد الناجعة اإلعبلـ أنظمة

 ضمن ىذا .1
السياؽ  البد من الوقوؼ على التقدـ احملرز يف اٞتزائر إزاء ارساء التنمية ا١تستدامة يف ظل السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة 

.  كذلك باعتماد اٞتزائر كبلد إختبارم  ١تؤشرات االمم ا١تتحدة  للتنمية ا١تستدامة2014 إىل غاية سنة 2000منذ سنة 
تبعا ١تا إعتمدتو ٞتنة األمم  كٯتكن يف ىذا السياؽ معاٞتة تطور أىم  ا١تؤشرات البيئية، كا١تؤشرات اإلجتماعية، كا١تؤسسية

2001 يف عاـ   UNCSDا١تتحدة للتنمية ا١تستدامة 
  .

  المؤشرات المتعلقة باإلستدامة اإلقتصادية   -1-1
        من بُت أىم اإلشكاليات اليت تواجو اٞتزائر ىوعدـ كجود نظاـ بيانات مبلئم حوؿ البيئة كعبلقتها باإلقتصاد كىو 

 بيد   ما ٬تعل اٞتزائر غَت قادرة على بناء مؤشرات مناسبة للوقوؼ على مدل ٖتقيق أىداؼ كبرامج التنمية ا١تستدامة،
 .أنو سيتم من خبلؿ ما يأيت معاٞتة أىم ا١تؤشرات ا١تقًتحة يف ىذا السياؽ

                                                           
 ، المركز االنمائي دكف االقليمي لشماؿ فيما يتعلق باألمن الغذائي كالتنمية المستدامة كضع كاستخداـ المؤشرات القابلة للتطبيق، اللجنة االقتصادية ألفريقيااألمم المتحدة، -  1

 .4: ص، 2001 مارس 16 – 13افريقيا االجتماع السادس عشر للجنة الخبراء الحكومية الدكلية، طنجة المغرب، 

  fo more information  look  at : United Nation Commition on Sustainable Development  / Indicators of Sustainable Development 

Framework and Methodologies / United Nation , New Yourk  , 2001. 
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 مؤشر صافي اإلدخار المعدؿ- 1-1-1
 للموارد الفعاؿ على اإلستخداـ مؤشرا ا١تعدلة الصافية الوفورات بكفاءة تتضمن إعتبار الطبيعية ا١توارد إف إدارة         
 كٯتكن فيما يلي توضيح الفارؽ بُت .البلد ثركة يف أم التغيَت الوطنيُت كاإلستهبلؾ اإلنتاج بُت الفرؽ يقيس فهو. الطبيعية

 . اإلنتاج كاإلستهبلؾ الوطٍت للموارد الطاقوية الناضبة باعتبارىا ا١تصدر اإلسًتاتيجي لتمويل أجندة التنمية يف اٞتزائر
 الطبيعية ا١توارد كنضوب الثابت، ا١تاؿ رأس كاستهبلؾ البشرم، ا١تاؿ رأس يف اإلستثمار ا١تعدلة الصافية الوفورات كتراعي 

 إىل السلبية اإلدخار معدالت كتشَت. ا١تستقبلي كالنمو الثركة لبناء األساس اإل٬تابية ا١تدخرات كتشكل. التلوث كأضرار
 كانت إذا ما قياس يف خاص بشكل مفيد ا١تعدلة الصافية  كيعد إحتساب الوفورات.ا١تستدامة غَت كالتنمية الثركة إ٩تفاض
 يف العوائد استثمار طريق عن الطبيعية مواردىا نضوب بُت توازف الطبيعية ا١توارد على كبَتا إعتمادا تعتمد اليت البلداف
 .التعليم:  مثل ا١تنتج، ا١تاؿ رأس من أخرل أشكاؿ

 2014 -2010صايف اإلدخار ا١تعدؿ كنسبة من الدخل القومي اإلٚتايل خبلؿ الفًتة : 20-4:شكل رقم

 

Source : World Development Indicators,2016, Op-Cit,  P :26. 

 

   عادة ما ٘تيل معدالت اإلدخار  إىل اإل٩تفاض يف البلداف اليت تعتمد على ا١توارد الطبيعية، كعلى إعتبار أف اٞتزائر 
 كنسبة من  25أحد ىذه البلداف، فإف الشكل يظهر أف ٖتقق معدالت إدخار صافية تركزت حوؿ ا١تتوسط 

الدخل القومي اإلٚتايل، كىي نسبة ٖتاكي تقريبا مثيبلهتا على مستول ٥تتلف ٣تموعات الدكؿ ا١تنصفة حسب 
الدخل يف الشكل ا١تقًتح كٯتكن التفصيل يف تطور مؤشر صايف اإلدخارات ا١تعدؿ على مدل فًتة الدراسة من خبلؿ 

 : إستعراض قيم اٞتدكؿ ا١توايل
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 - 2010تطور صايف اإلدخارات ا١تعدؿ كنسبة من الدخل القومي اإلٚتايل على مدل الفًتة : 49- 4:اٞتدكؿ رقم

2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
 43,5 45,3 47.5 48,4 54 إجمالي االدخار  كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

 26,9  24,7 28,3 25,3  29,8 صافي االدخار المعدؿ كنسبة من  الدخل القومي اإلجمالي 
Source : world  development indicators, 2016,2015,2014,2013,2012,2011.  

 إختبار اإلستدامة المالية- 1-1-2
       إف بناء ٪توذج القيد الزمٍت للميزانية اٟتكومية خبلؿ فًتة معينة ٯتكن من قياس اإلستدامة ا١تالية، عرب ٖتليل العبلقة 

 :tبُت اإليرادات كالنفقات اٟتكومية يف ا١تدل الطويل، كفيما يلي إقًتاح لصيغة النموذج ضمن فًتة زمنية معينة كلتكن 

 
 : حيث
  G  اإلنفاؽ اٟتكومي 

 D  الدين العاـ أك الدين اٟتكومي  
 GR  اإليرادات اٟتكومية  
 𝔯t   معدؿ الفائدة على الدين  لفًتة كاحدة 

   Forward Substitutionsمعاٞتة ا١تعادلة ا١تقًتحة لقياس  القيد الزمٍت  للميزانية اٟتكومي من خبلؿ العمليات التكرارية 

  :ٯتكن اٟتصوؿ على ا١تعادلة التالية

 
 : حيث 
 δt  : سعر ا٠تصم عرب الزمن. 
 D0 ا١تعرب عنها من خبلؿ  (انظر القسم النظرم من الدراسة )كىي مساكية  للقيمة ا١تتوقعة للفوائض األكلية   (الدين اٟتكومي  )  القيمة اٟتالية  للدين العاـ

δt العبلقة  
∞
t=1   GRt −  Gt   مضافا إليها القيم  احملدثة أك اٟتالية ا١تتوقعة  للدين العاـ . 

 :كتقـو العبلقة على اإلفًتاضات التالية
 : يكوف

∞ أم الدين العاـ للصفر ١تا  𝐷 يؤكؿ   = 𝑛   ٔتعٌت أف اٟتكومة ال ٘توؿ اإلنفاؽ العاـ بإستدانة جديدة لسداد العجز يف 
limnك ١تا. ا١تيزانية  n →∞∂nDn يكوف مساكيا للصفر  فمعٌت ذلك أنو توجد  إستدامة يف السياسة ا١تالية. 

كباعتماد االفًتاض ا١تتعلق بثبات معدؿ الفائدة حوؿ متوسطها أك التعبَت عنها بإستخداـ معدؿ الفائدة اٟتقيقي فإف 
 : معاٞتة ا١تعادلة  تكوف يف إطار الصيغة ا١توالية

                                                           
  ٖتت عنواف تقييم اإلستدامة ا١تالية يف ا١تملكة العربية   (2016) مت اإلستعانة بالعديد من الدراسات السابقة يف ىذا الشأف لعل أ٫تها دراسة كحيد عبد الرٛتن، عبد العزيز عبد اجمليد علي

 . السعودية
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 :  ىو إٚتايل اإلنفاؽ اٟتكومي على السلع كا٠تدمات كالتحويبلت كالفائدة على الدين، حيثGEكبإعتبار  أف  

 
Gt ك GRtكبإعتبار أف   +   1 +  Dt−1  ىي ا١تتغَتات الساكنة من  𝐺𝑅𝑡 = 𝛼1 + 𝐺𝑅𝑡−1 + 𝜀1𝑡ك GEt = α2 +

GEt−1 + ε2tكعليو ٯتكن كتابة ا١تعادلة  تبعا للشكل ا١توايل   : 

𝐺𝐸t = α + GRt + lim
s→∞

Dt+s

(1 + 𝔯)s+1
+ εt 

α:حيث أف =
1+𝔯

𝔯
(α1 − α2)    ك GEt =  

(S1t−S2t )

(1+𝔯)s−1
∞
s=0 ٯتكن إستخداـ  ىذه الصيغة األخَتة كأساس إلختبار  

مدل ٖتقق اإلستدامة ا١تالية يف اإلقتصاد اٞتزائرم ضمن فًتة الدراسة ا١تختارة، كبإعتبار اف الدين سوؼ يؤكؿ إىل الصفر 
فإف جزء النهاية سيكوف مساكيا للصفر، ليصبح الشكل النهائي للمعادلة ا١توجهة إلختبار مدل ٖتقق اإلستدامة  

 : كالتايل
𝐺𝑅t = α + bGEt + μt 

 بوضع أربع سيناريوىات رئيسية إلختبار شركط اإلستدامة تبعا ١تا 2000 كمارتن 1995كيف إطار إعتماد ما قدمو كوزنتس 
 : يلي

 .b=1 متكاملُت  ك GEك  GR يكوف العجز يف كضع إستدامة قوية إذا كاف  -
، حيث أثبت ىاكيو  0 b   1 متكاملُت  ك GE  ك GRيكوف العجز يف كضع إستدامة ضعيفة  إذا كاف  -

إىل أف اإلنفاؽ اٟتكومي سيكوف  b  1كما يشَت .  كاؼ إلعتبار العجز مستداـ0 b    1كراش أف ا١تعيار  
 .أكرب من اإليرادات

 يكوف العجز غَت  مستداـ؛ b    0 ١تا  -
 .فإف اإليرادات اٟتكومية تنمو ٔتعدؿ أكرب من النفقات اٟتكومية   1 b إذا كاف   -

إلختبار اإلستدامة ا١تالية  إنطبلقا من الفركض ا١تعتمدة أعبله يتم إستخداـ البيانات السنوية لئلنفاؽ كاإليرادات اٟتكومية 
2014- 2000يف اٞتزائر على مدل الفًتة 

  من خبلؿ احملاكر التالية : 
 من خبلؿ إختبار جذر GRكاإليرادات اٟتكومية  GEدراسة سكوف السبلسل الزمنية ا١تتعلقة باإلنفاؽ اٟتكومي : أكال

 الوحدة 

                                                           
   مل تعتمد الباحثة فًتة أطوؿ لئلختبار مثل ما حدث عند إختبار العبلقة بُت النمو االقتصادم كمعدالت البطالة يف اٞتزائر، بالنظر إىل خصوصية السياسة اإلنفافية خبلؿ الفًتة ا١تدركسة 

 . ٖتت تأثَت الصدمة النفطية على العوائد كمن مث على السياسة اإلنفاقية يف اٞتزائر2014، كما دخلت مرحلة جديدة بعد سنة 2000حيث شهدت ٪توا ىاما مقارنة بالفًتة السابقة لسنة 
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مع كجود بعض التقلبات  ( upwards trendإٕتاه السلسلتُت ألعلى  )        ٯتكن توضيح كجود إٕتاه عاـ للسلسلتُت 
ا١تفسرة أساسا بإرتباط السياسة اإلنفاقية كاإليرادات العامة للحكومة ْتركة أسعار النفط، من خبلؿ عرض التمثيل البياين 

 :ضمن الشكل ا١توايل
 التمثيل البياين للسبلسل الزمنية ١تتغَتم اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية : 21-4:الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة يف الدراسة: ا١تصدر

        أما بالنسبة لنتائج اإلستقرارية للسلسلتُت الزمنيتُت  لئلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية فقد تبُت أهنا مستقرتُت 
 : عند الفرؽ الثاين، تبعا ١تا ىو موضح يف اٞتدكؿ ا١توايل

 اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية: إختبار جذر الوحدة للسلسلتُت الزمنيتُت :50- 4:اٞتدكؿ رقم
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إختبار جذر الوحدة          إف معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلقة بدراسة مدل إستقرار السبلسل الزمنية عند ا١تستول من خبلؿ 
ADF ،كل القيم احملسوبة حيث أف  بينت كجود جذر الوحدةADFc أقل من القيم اٞتدكلية اٟترجة ADFT  عند مستول

كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو عدـ إستقرار السلسة الزمنية  (قبوؿ فرضية  العدـ )  1 ،5 ،10معنوية 
لكل من اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية عند ا١تستول، كبعد تطبيق الفركؽ األكىل بقيت كل القيم احملسوبة  

ADFc  أقل من القيم اٟترجةADFT  5عند مستول معنوية  كبالتايل بقاء الفرضية الصفرية القائلة بوجود جذر كحدة
  كإعتبار ADFT أكرب من القيم اٞتدكلية اٟترجة ADFc القيم احملسوبة قائمة، كبعد تطبيق الفرؽ الثاين  أصبحت كل

 .الفرؽ الثاين للمتغَتات  ا١تدركسة ىي سبلسل  زمنية مستقرة، ام قبوؿ الفرضية البديلة
، فإنو ٯتكن إعتبار كل من االنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات Unit Root Test        إنطبلقا من تطبيق إختبار جذر الوحدة 

 .(ا١تتزامن )  كعليو ٯتكن إجراء إختبار التكامل ا١تشًتؾ I(2)اٟتكومية متكاملة من الدرجة الثانية 
تعد منهجية أ٧تل جرا٧تر من أىم الطرائق ا١تستخدمة يف إختبار التكامل ا١تشًتؾ، حيث يتم إعتماد إختبار         

صفرم قائل بعدـ كجود تكامل مشًتؾ بُت ا١تتغَتات، كذلك بتقدير اإل٨تدار ١تتغَت على اآلخر بإستخداـ طريقة ا١تربعات 
الصغرل، مث إختبار جذر الوحدة يف سلسلة البواقي، فإذا كانت سلسلة البواقي هبا جذر كحدة أم غَت مستقرة فيمكن 

قبوؿ الفرض الصفرم، أم عدـ كجود تكامل مشًتؾ يف ا١تعادلة، أما إذا كانت سلسلة  البواقي مستقرة كال تشتمل على 
 .جذر كحدة فيتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ الفرض البديل بوجود عبلقة تكامل مشًتؾ بُت ا١تتغَتات

 على أف تتحقق الشركط. تقدير إ٨تدار التكامل ا١تشًتؾ من خبلؿ العبلقة طويلة األجل بُت ا١تتغَتات: ا٠تطوة األكىل  -
 . ا١تتمثلة  يف أف تكوف ا١تتغَتات متكاملة من نفس الدرجة؛ كٖتقق  إستقرارية سلسة البواقي

       انطبلقا من إختبار سكوف السبلسل الزمنية للمتغَتات ا١تستهدفة بالدراسة فقد تبُت أهنا متكاملة من نفس  الدرجة 
(I(2  جرا٧تر– كبالتايل ٖتقق الشرط األكؿ إلجراء إختبار التكامل ا١تشًتؾ كفق منهجية ا٧تل . 

سلسة )     كما ٯتكن إختبار مدل ٖتقق إستقرارية البواقي من خبلؿ تطبيق إختبار جذر الوحدة على ىذه السلسة 
حيث يتم تقدير النموذج األصلي كمن مث ٖتديد سلسة البواقي كإختبار سكوهنا، كفق ما توضحو معطيات  (البواقي 

  :اٞتدكؿ ا١توايل
 (إختبارات جذر الوحدة  )دراسة إستقرارية سلسة البواقي : 51- 4:اٞتدكؿ رقم 

مستوى الداللة  

1 5 10 

 بالقاطع

Intercept  

4.004425- 3.098896- 2.690439- 

t-Statistic =   1.789514 -  

Prob

=  0.3696  

 قاطع ومتجه 

Trned and 

Tntercept  

4.800080- 3.791172- 3.342253- 

t-Statistic = 0.7424 

   Prob

= 0.7424 

 دون قاطع ودون متجه 

None 

2.740613- 1.968430- 1.604392- 

t-Statistic = -1.852766 

Prob

= 0.0627 
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إختبار جذر     إف معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلقة بدراسة مدل إستقرار السلسلة الزمنية للبواقي عند ا١تستول من خبلؿ     
 ADFTأقل من القيم اٞتدكلية  اٟترجة  ADFcكل القيم احملسوبة حيث أف   بينت  كجود جذر  الوحدة، ADFالوحدة  

كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو عدـ إستقرار  (قبوؿ فرضية  العدـ ) 1 ،5 ،10عند مستول معنوية  
 :السلسة الزمنية  للبواقي كاليت ٯتكن ٘تثيلها من خبلؿ الشكل ا١توايل

 التمثيل البياين لسلسلة البواقي للنموذج األصلي ا١تتعلق بالعبلقة بُت اإليردات كاإلنفاؽ اٟتكوميُت: 22-4: الشكل رقم
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  EViews9من إعداد الباحثة  باإلعتماد على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

        إف عدـ ٖتقق شرط إستقرارية سلسلة البواقي للنموذج األصلي ا١تقدر يفيد بعدـ كجود عبلقة تكامل مشًتؾ تبعا 
 جرا٧تر، بيد اف ىذا ال ٯتنع من كجود عبلقة ارتباطية بُت ا١تتغَتين، حيث ٯتكن إجراء اختبار السببية –١تنهجية أ٧تل 

ختبار العبلقة  كذلك إلبُت اإلنفاؽ  اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية (  Toda   Yamamoto )باالعتماد على طريقة 
السببية بُت متغَتات النموذج ا١تقًتح لدراسة مدل ٖتقق إستدامة الدين العاـ كما يعرؼ باإلستدامة ا١تالية أم ٖتديد مدل 

 ، كذلك   Toda   Yamamotoقدرة اإلقتصاد اٞتزائر على ٖتقيق اإلستدامة ا١تالية يف ا١تستقبل، باإلعتماد على طريقة 
 : بعد ٖتديد التأخَتات اك فًتات اإلبطاء ا١تثلى من خبلؿ ما يلي

 التأخَتات ا١تثلى : 52-4:اٞتدكؿ رقم
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -363.0569 NA   9.10e+23  60.84282  60.92364  60.81290 

1 -345.8217  25.85283  1.02e+23  58.63695  58.87941  58.54719 

2 -344.4606  1.587914  1.73e+23  59.07677  59.48086  58.92717 

3 -329.4885   12.47679*   3.50e+22*   57.24808*   57.81381*   57.03863* 

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 تأخَتات تبعا للمعايَت ا١تعتمدة كاليت من أ٫تها  3 تبعا ١تا ىو موضح يف اٞتدكؿ رقم فإف فًتات اإلبطاء ا١تثلى تقدر ب
AIC ،SC ،HQ. 

 
 طريقة )نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت اإلنفاؽ اٟتكومي كااليرادات اٟتكومي : 53-4: اٞتدكؿ رقم

Toda   Yamamoto)  
 اإلنفاؽ الحكوميالمتغير التابع 
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 اإليرادات اٟتكوميةالمتغير المستقل 
 0.0038حتماؿ السببية  إ

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة اليت  0.05كىو أقل  0.0038        تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
تنص على تأثَت ا١تتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف اإليرادات اٟتكومية على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف اإلنفاؽ اٟتكومي يف ا١تدل 

  (.R-squared= 98.87 )98.87كقد بلغت القوة التفسَتية حسب النموذج  حوايل . الطويل
طريقة )نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت اإليرادات اٟتكومية كاإلنفاؽ اٟتكومي  :54-4: اٞتدكؿ رقم

Toda  Yamamoto) 

 اإليرادات الحكوميةالمتغير التابع 
  اإلنفاؽ اٟتكومي المتغير المستقل 

 0.5849حتماؿ السببية  إ

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 كبالتايل قبوؿ الفرضية الصفرية 0.05كىو أكرب من  0.5849        تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية  يساكم 
على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف اإليرادات  اإلنفاؽ اٟتكومي اليت تنص على عدـ كجود تأثَت للمتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف

اٟتكومية يف ا١تدل الطويل، كبالتايل ٯتكن إطبلؽ اٟتكم الذم ينص على كجود عبلقة سببية يف إٕتاه كاحد من اإليرادات 
اٟتكومية إىل اإلنفاؽ اٟتكومي، كىي نتيجة منطقية  يف حالة اإلقتصاديات الريعية، أين تعتمد السياسة االنفاقية على 

: انظر التحليل بالنسبة للبلد ٤تل الدراسة ) منها متايت من إيرادات النفط 70العوائد احملققة كاليت ييكٌوف أكثر من 
بيد أف بنية النفقات ال تسمح  ببعث التأثَت الكايف يف توليد الدخل، كبالتايل التاثَت على اإليرادات اٟتكومية  (اٞتزائر

 . للدكلة إال بنسبة ضعيفة
ٯتكن إعتماد طريقة ا١تربعات الصغرل العادية يف تقدير العبلقة بُت اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات العامة كٖتديد         

 لتحديد مدل ٖتقق شرط اإلستدامة ا١تالية، كبناءا على نتائج التقدير، كاليت مت قبو٢تا حيث بلغت  bقيمة ا١تعامل 
،  كما اعترب  كل من اٟتد  64,02 كما بلغت القوة التفسَتية للنموذج 0,05 كىي أقل 0,000341إحتمالية فيشر 

 ك٫تا أقل من 0.0003ك  0.0001الثابت كمعامل االنفاؽ اٟتكومي دالُت إحصائيا إذات بلغ احتماليتهما  على التوايل
 : كقد أخذ النموذج الصيغة ا١توالية0,05

GR = 1679245.79148 + 0.341418114905*GE 

 كعليو فإنو ال ٯتكن 0,43 حيث بلغت قيمتها 1 ك 0 ٤تصورة بُت b يبلحظ من خبلؿ النموذج ا١تتوصل إليو أف قيمة 
اٟتكم على مدل استدامة العجز يف اٞتزائر كفق منهجية كوزنتس حيث ال يتويف شرط تكامل كل من اإلنفاؽ اٟتكومي 
كاإليرادات اٟتكومية، إال أنو كتبعا ١تا أقره ىايكو كراش فإنة ٯتكن اٟتكم على ٖتقق اإلستدامة ا١تالية الضعيفة أك ا٢تشة  

 . 1 ك 0أم بُت   bتبعا  للمجاؿ الذم إ٨تصرت فيو قيمة 
 
 



 
 

 449 

 إستدامة النمو االقتصادم - 1-1-3
        ىناؾ العديد من ا١تداخل اليت إعتمدهتا األدبيات اإلقتصادية لقياس مدل إستدامة النمو االقتصادم، كٕتاكزا 

لنسبية ا١تفهـو كإختبلؼ أساليب القياس تبعا للخلفية الفكرية كمدل توفر البيانات اإلحصائية الكافية، فإف ىذه الدراسة 
 : سوؼ تعتمد على النموذج ا١توايل

 
 :حيث

 ؛غاز ثاين أكسيد الكربوف  ا١تبنعث عرب الزمن        : 
 .تطور إستهبلؾ الطاقة األكلية  عرب الزمن           : 

        ٯتكن اإلعتماد يف ىذا الصدد على منهجيو التكامل ا١تشًتؾ كإختبار السببية للبحث يف مدل كجود عبلقة توازنية 
طويلة األجل بُت متغَتات النموذج ا١تقًتح، كمدل كجود عبلقة سببية بُت متغَتات الدراسة، حيث يعترب النمو 

اإلقتصادم ٔتثابة متغَت تابع، كإعترب كل من إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف كإستهبلؾ الطاقة األكلية ٔتثابة متغَتات 
مقيمة ٔتليوف طن  (إٚتايل إستهبلؾ ا١تشتقات )كما ٕتدر اإلشارة إىل أنو مت أخذ إٚتايل إستهبلؾ الطاقة  . مستقلة

  كمت اعتماد http://oapecdbsys.oapecorg.org: مكافئ نفطي يف السنة كذلك باإلعتماد على البيانات ا١تتاحة ضمن ا١توقع
-http://www.sesric.org/oicstat :مؤشر إٚتايل إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف تبعا للبيانات احملدثة ضمن ا١توقع

result.php ،  كىي أكرب من ا١تدل الزمٍت للدراسة كذلك للضركرة ا١توضوعية   2014 -1991كقد غطت البيانات الفًتة
حيث البد من دراسة فًتة  كافية لرصد التغَتات يف اإلستخداـ ١تصادر الطاقة كاإلنبعاث ا١تًتتب كمدل تأثَت ذلك على 

 : كٯتكن توصيف حركة ا١تتغَتات ا١تدركسة من خبلؿ إستعراض الشكل ا١توايل. النمو اإلقتصادم

-1991عبلقة تطور النمو االقتصادم كإستخداـ الطاقة كإنبعاث ثاين أكسيد الكربوف يف اٞتزائر  :23-4:الشكل رقم

2014 

 
 
 
 
 
  
 
     Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر 

                                                           
  تقر الباحثة بأف إعتماد ىذه اإلحصائية فيو الكثَت من الغموض ا١تتعلق بعدـ القدرة على التحديد الذقيق لكيمة الغازات ا١تبعثة كالًتكيز فقط على غاز ثاين اكسيد الكربوف ف جهة ك من جهة 

يف السوؽ  (الطاقة )أخرل مدل ارتباط االنبعاث بالنشاط االقتصادم ا١تولد للنمو فعبل، حيث أنو يف االقتصاديات الريعية يرتبط النمو بالعديد من ا١تتغَتات ك لعل أ٫تها أسعار ا١تواد االكلية 
 . ا١تتأتية من بيع كوبونات الكربوف كمدل تأثَتىا على خلق مغالطات على مستول النمو االقتصادم احملقق ك مدل استدامتو عرب الزمن- كذلك األضرار- الدكلية، كما أنو يتم إغفاؿ العوائد  
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  يتضح من خبلؿ الشكل مدل إرتباط تطور النمو اإلقتصادم بإستخداـ الطاقة ككذلك تطور إنبعاث ثاين أكسيد 
الكربوف جراء إىبلؾ مصادر الطاقة، كما ٯتكن إستقراء الفجوة بُت معدالت النمو االقتصادم احملققة ككميات الطاقة 

ا١تستهلكة، حيث أف اٞتزائر تعد بلدا ريعيا يعتمد بصورة سرمدية على عوائد تصدير ا١توارد الطاقوية يف صورهتا ا٠تاـ مع 
توجيو جزء بسيط ٨تو اإلستهبلؾ كاإلنتاج احمللي كذلك بسسب ضعف القاعدة الصناعية، كىو ما يدعوا لنفي صفة 

االستدامة عن النمو االقتصادم يف اٞتزائر عرب ىذا ا١تدخل من التحليل الذم يورم بارتفاع تكلفة الفرصة البديلة عرب 
 .مدخل  ا٩تفاض القدرة اإلستيعابية لئلقتصاد اٞتزائرم

 إختبار جذر الوحدة كمدل سكوف السبلسل الزمنية ٤تل الدراسة : أكال 
 :         ٯتكن توضيح نتائج إختبار جذر الوحدة من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ ا١توايل

 إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف كاإلستخداـ اإلٚتايل للطاقة: إختبار جذر الوحدة  للسلسلتُت : 55-4: اٞتدكؿ رقم

 
 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 

إختبار جذر الوحدة           إف معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلقة بدراسة مدل إستقرار السبلسل الزمنية عند ا١تستول من خبلؿ 
ADF ،كل القيم احملسوبة حيث أف  بينت كجود جذر الوحدةADFc أقل من القيم اٞتدكلية اٟترجة ADFT  عند مستول
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كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو عدـ إستقرار السلسة الزمنية  (قبوؿ فرضية  العدـ )  1 ،5 ،10معنوية 
 لكل من إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف اإلستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة عند ا١تستول، كبعد تطبيق الفركؽ األكىل أصبحت كل

 كإعتبار الفرؽ األكؿ للمتغَتات ا١تدركسة ىي سبلسل  زمنية ADFT أكرب من القيم اٞتدكلية اٟترجة ADFcالقيم احملسوبة 
 . مستقرة، أم قبوؿ الفرضية البديلة

، فإنو ٯتكن إعتبار كل من إنبعاث ثاين أكسيد Unit Root Test        إنطبلقا من تطبيق إختبار جذر الوحدة 
  كعليو ٯتكن I(1)الكربوف، اإلستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة باإلضافة إىل متغَت النمو اإلقتصادم متكاملة من الدرجة األكىل 

 . (ا١تتزامن )إجراء إختبار التكامل ا١تشًتؾ 
 إختبار التكامل ا١تشًتؾ بطريقة كفق منهجية جوىانسن: ثانيا

        سيتم تقدير نتائج اختبار جوىانسوف للتكامل ا١تشًتؾ بإعتماد فًتة إبطاء مثلى مقدرة بفًتة كاحدة كٯتكن قراءة 
 :  تبعا ١تا ىو موضح يف اٞتدكؿ ا١توايلSC: Schwarz كمعيار AIC: Akaike: ذلك  تبعا ألىم معيارين، ك٫تا

 نتائج إختبار التأخَتات ا١تثلى: 56-4: اٞتدكؿ رقم 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -165.6140 NA   1891.384  16.05848  16.20770  16.09086 

1 -127.4488   61.79125*   119.2642*   13.28084*   13.87771*   13.41038* 

2 -123.3805  5.424472  203.6359  13.75052  14.79505  13.97721 

3 -118.7757  4.824095  367.4597  14.16911  15.66129  14.49295 

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر  
 

 فإف النموذج يتحدد كفق مدة تأخَت كاحدة، ك بعد إجراء إختبار التكامل 56-4:          بناءا على نتائج اٞتدكؿ رقم
 : ا١تشًتؾ من خبلؿ طريقة جوىانسن كانت النتائج كما يلي

 إختبار التكامل ا١تشًتؾ كفق منهجية جوىانسن: 57-4:  اٞتدكؿ رقم 

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر  
يتضح من خبلؿ نتائج إختبار األثر قبوؿ فرضية العدـ اليت تنص على عدـ كجود أم عبلقة تكامل مشًتؾ              

كىي أقل من القيمة اٟترجة لئلختبار كاليت  17.98760عند ىذه الفرضية تساكم     traceكذلك ألف قيمة  (r=0 :أم )
، كما مت التوصل إىل نفس النتائج من خبلؿ إختبار القيمة العظمى الذاتية  5عند مستول معنوية  29.79707تساكم 

كذلك ألف احصائية  القيمة  (r=0 :أم  )حيث مت قبوؿ فرضية العدـ اليت تنص على عدـ كجود عبلقة تكامل مشًتؾ 
كىي أقل من القيمة اٟترجة لئلختبار كاليت تساكم  12.00459عند ىذه الفرضية تساكم   maxالذاتية العظمى 

 القيمة الذاتية فرضية العدـ
Eigenvalue  

 احصائية األثر
Trace Statistic  

القيمة الحرجة إلختبار 
  5األثر 

Critical Value 

 القيمة الذاتية العظمى
Max- Eigen 

Statistic   

القيمة الحرجة إلختبار 
 5القيمة الذاتية 

Critical Value 
r=0  0.420543 17.98760 29.79707 12.00459 21.13162 

r=1 0.157455 5.983005 15.49471 3.769212 14.26460 

r=2 0.095730 2.213793 3.841466 2.213793 3.841466 
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عليو، فإف إختبارم األثر كالقيمة الذاتية العظمى يشَتاف إىل عدـ كجود شعاع للتكامل  . 5عند مستول  21.13162
 . بُت متغَتات النموذج(Cointégration)ا١تشًتؾ 

 إختبار السببية ؿ غرا٧تر:ثالثا
 -1991          إنطبلقا من النتائج السابقة كاليت تقر بعدـ كجو عبلقة توازنية مستقرة طويلة األجل على مدل الفًتة 

 يف اٞتزائر، إال أف ىذا ال يعٍت  إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف كاإلستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة كالنمو االقتصادمبُت 2014
ٯتكن تفسَتىا من الناحية - إنكار العبلقة اإلرتباطية بُت متغرات النموذج ا١تقًتح للدراسة، بيد أهنا عبلقة ضعيفة 

اإلقتصادية ٓتصوصية اإلقتصاديات الريعية كطبيعة النمو اإلقتصادم احملقق فيها ككذلك تيفسر من الناحية التقنية بعدـ 
كاقعية البينات كعدـ مصداقيتها كيلمس ذلك من خبلؿ تضارهبا بُت ٥تتلف ا١تصادر اليت مت اإلطبلع عليها، أما من 

كبالتايل مت اإلستعانة بإختبار سببية غرا٧تر، إذ يتيح إختبار السببية ؿ غرا٧تر ٖتديد -  ا١تشاكل ا١ترتبطة بالتقدير القياسي
التأثَت من خبلؿ العبلقات السببية، كقد كانت نتائج اإلختبار لتحديد إٕتاه العبلقة  بُت متغَت إنبعاث ثاين أكسيد 
الكربوف كالنمو االقتصادم احملقق، ككذلك بُت متغَت إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف كاإلستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة على 

 : النحو التايل
 نتائج إختبار السببية ٞترا٧تر:  58- 4: اٞتدكؿ رقم
احتمالية فيشر 

Prob 
 إحصائية فيشر

F-Statistic 

 فرضية العدـ 

  النمو االقتصادم  ال يسبب انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف تبعا الختبار السببية ٞترا٧تر  5.11066 0.0381
 غاز ثاين أكسيد الكربوف ال يسبب النمو االقتصادم  تبعا الختبار السببية ٞترا٧تر 2.45140 0.1370

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر 
 

 ثاين غاز        تظهر نتائج إختبار السببية ؿ غرا٧تر أنو توجد سببية أحادية اإلٕتاه بُت النمو اإلقتصادم كإنبعاث
كعليو رفض الفرضية العدـ  0,05أقل من  0.0381الكربوف، حيث أف إحتماؿ فيشر احملسوب كالذم يساكم  أكسيد

الكربوف، كما تبُت نتائج اٞتدكؿ أف  أكسيد ثاين غاز كقبوؿ الفرضية البديلة القائلة بأف النمو اإلقتصادم يسبب إنبعاث
كبالتايل قبوؿ الفرضية العدـ اليت تنص على أف إنبعاث غاز ثاين أكسيد   0,05 أكرب من 0.1370إحتمالية فيشر تساكم 

 . الكربوف ال يسبب النمو اإلقتصادم تبعا إلختبار غرا٧تر
(   Toda  Yamamoto 1995)       كما مت التوصل من خبلؿ إختبار السببية يف األجل الطويل من خبلؿ طريقة  

يف  (إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف )على ا١تتغَت التابع  (النمو اإلقتصادم  )إىل أف ىناؾ عبلقة تأثَت للمتغَت ا١تستقل  
 : ا١تدل  الطويل، كٯتكن إستعراض نتائج اإلختبار من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
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نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت النمو اإلقتصادم كغاز ثاين أكسيد الكربوف  :59-4: اٞتدكؿ رقم
 (Toda  Yamamotoطريقة )

إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف المتغير التابع 
النمو اإلقتصادم  المتغير المستقل 

 0.0238حتماؿ السببية  إ

 
 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة اليت  0,05كىو أقل  0.0238        تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
تنص على تأثَت ا١تتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف النمو االقتصادم على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف 

يف ا١تدل الطويل، بيد أف عبلقة التأثَت ضعيفة كيستشف ذلك من خبلؿ التوزيع القطاعي إلىبلؾ مصادر الطاقة 
 .  كإنبعاث غاز ثاين أكسيد

نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف كالنمو  :60-4: اٞتدكؿ رقم
 (Toda  Yamamotoطريقة )اإلقتصادم 

 النمو اإلقتصادمالمتغير التابع 
  إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف المتغير المستقل 

 0.1174حتماؿ السببية  إ

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 كبالتايل قبوؿ الفرضية الصفرية 0,05كىو أكرب من  0.1174       تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف   الكربوف أكسيد ثاين غاز إنبعاث اليت تنص على عدـ كجود تأثَت للمتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف

 . النمو اإلقتصادم يف ا١تدل الطويل
      بالتايل ٯتكن إطبلؽ اٟتكم الذم ينص على كجود عبلقة سببية يف إٕتاه كاحد من النمو اإلقتصادم إىل إنبعاث 

 . غاز ثاين أكسيد الكربوف
كذلك ٯتكن تطبيق إختبار السببية بُت االستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة كإنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف باإلعتماد على 

 :  يتم إستعراض النتائج من خبلؿ  ما يليحيث ( Toda  Yamamoto)طريقة 
نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف كاإلستخداـ : 61-4:اٞتدكؿ رقم

 (Toda  Yamamotoطريقة )اإلٚتايل
 انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوفالمتغير التابع 

  اإلستخداـ اإلٚتايل للطاقةالمتغير المستقل 
 0.0004حتماؿ السببية  إ

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر
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كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة اليت  0.05كىو أقل  0.0004        تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
تنص على تأثَت ا١تتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف اإلستخداـ اإلٚتايل للطاقة على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف إنبعاث غاز ثاين 

 . أكسيد الكربوف يف ا١تدل الطويل
نتائج إختبار للعبلقة السببية يف ا١تدل الطويل بُت إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف كاإلستخداـ : 62-4: اٞتدكؿ رقم

 (Toda  Yamamotoطريقة )اإلٚتايل 

 اإلستخداـ اإلجمالي للطاقةالمتغير التابع 
  إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوفالمتغير المستقل 

 0.5061حتماؿ السببية  إ

 Eviews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 كبالتايل قبوؿ الفرضية الصفرية 0.05كىو أكرب من  0.5061       تبعا ١تخرجات اإلختبار فإف إحتماؿ السببية يساكم 
على ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف  الكربوف أكسيد ثاين غاز إنبعاث اليت تنص على عدـ كجود تأثَت للمتغَت ا١تسبب ا١تتمثل يف

للطاقة يف ا١تدل الطويل، بالتايل ٯتكن إطبلؽ اٟتكم الذم ينص على كجود عبلقة سببية يف إٕتاه  اإلٚتايل اإلستخداـ
أم أف أكثر من    87,75كقد بلغ معامل التحديد .  كاحد من إستخداـ الطاقة إىل إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف

87  من التغَتات يف ا١تتغَت ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف  مفسرة بواسطة ا١تتغَت ا١تستقل 
ا١تتمثل يف اإلسخداـ اإلٚتايل للطاقة، كىو ما ٯتكن تفسَته بعدـ تطبيق اٞتزائر لسياسات بيئية أك على األقل إدراج 

ا١تتغَتات البيئية ضمن السياسات االقتصادية الكلية كاٞتزئية  ٔتا ٭تقق كفاءة االستخداـ كيكفل ٗتفيض إنبعاث غاز ثاين 
 . أكسيد الكربوف ا١تسبب للتدىور البيئي

 المؤشرات المتعلقة باإلستدامة البيئة  -1-2
  (ٖتقيق البعد البيئي) ضمن سياؽ ٖتوؿ اٞتزائر ٨تو إرساء ٪توذج التنمية ا١تستدامة، فإف اإلستدامة البيئة       

أحد ا١تتطلبات األساسية، كبالتايل فإف السياسات ؾكاإلستدامة اإلجتماعية، إىل جانب اإلستدامة اإلقتصادية، 
البشرم من جهة، كمن جهة أخرل، فإنو البد من االستجابة  يناط هبا أف ٖتقق اماؿ العنصر اإلقتصادية ا١تصممة،

كتعترب ا١تؤشرات البيئية اليت تنصب على مراقبة الوضع القائم كرصد . للحدكد البيئية كما يقتضيو التوازف االيكولوجي
التغَتات اليت ٖتدث على ا١توارد الطبيعية ا١تتاحة كالبيئية يف ظل السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة، من أىم ا١تؤشرات اليت 

رساء التنمية ا١تستدامة عرب ما مت تصميمو سياسات إقتصادية، كسيتم ذلك إعتمدىا لتقييم التقدـ احملرز ٨تو إٯتكن 
  .تبعا ١تا ييتوفر من معطيات 2014–  2000باإلسقاط على اإلقتصاد اٞتزائرم على مدل الفًتة  

  2014 – 2000 تشخيص الوضع البيئي كتحليل سيناريو تصميم السياسة البيئة في الجزائر خبلؿ الفترة -1-2-1

الربامج التنموية اليت إعتمدىا اٞتزائر أ٫تلت بصورة شبو كلية  اٞتانب البيئي، حيث اف ٪توذجها التنموم يقـو على      
كذلك بغية ٖتسُت  ا١تؤشرات ... تكثيف استغبلؿ ا١توارد الطبيعية يف ٣تاؿ احملركقات، الصيد البحرم، ا١تناجم، الفبلحة 

عتماد اٞتزائر على سياسة إقتصادية قائمة على  فااإلقتصادية كاإلجتماعية باإلستناد إىل الطبيعة الريعية القتصادىا،
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إطبلؽ برامج تنموية بناءا على الفوائض احملققة من اإليرادات النفطية يعترب ٔتثابة اٟتجة االساسية لغياب االعتبارات 
البيئية  عن ٪توذج التنمية القائم،  كىو ما يشكل تناقضا بينا ازاء  ٖتقيق اإلستدامة، إف ىذا الطرح يقودنا  إىل مناقشة 
كاسعة حوؿ كضعية البيئة يف اٞتزائر كأىم اإلجراءات ا١تعتمدة إلدماج ىذا البعد البيئي ضمن عملية صياغة السياسات 

 . رث األزمة البيئية يف اٞتزائرإأساسية لتحليل   ٤تاكرك ٯتكن فيما يلي مناقشة  . اإلقتصادية الكلية كالقطاعية
إف تطور معدؿ النمو : أزمة الضغط على ا١تنظومة البيئية: النمو الدٯتغرايف كخريطة التوزيع السكاين يف اٞتزائر - أ

، كيف ظل إختبلؿ خريطة التوزيع السكاين ذلك 2030 مليوف نسمة يف سنة 54السكاين يف اٞتزائر كالذم يتوقع أف يبلغ  
من ٣تموع األراضي بسبب حركة ا٢تجرة ٨تو   4أف ثلثي السكاف يف اٞتزائر يًتكزكف يف ا١تنطقة الشمالية اليت ال تتجاكز 

 إىل     1966سنة  31مناطق اٞتذب، حيث أف حركة التمدف تشهد تسارعا غَت مسبوؽ إذ إنتقل معدؿ التمدف من 
60   2,8 كتطور معدؿ ٪تو سكاف اٟتضر ْتوايل 2000يف سنة  راجع بصورة أساسية  ) 2014 ك2013بُت سنيت

إلختبلؿ توزيع اإلستثمارات من قبل الدكلة كاليت تستهدؼ من خبل٢تا  ا١تناطق اٟتضرية الكربل ككذلك بسبب الغياب 
الكلي لسياسة التنمية الريفية كاإلغًتاب عن ا١تفهـو اٟتقيقي للمشاركة الفعلية يف إرساء التنمية للمجتمع ا١تدين جراء 

يشكل ضغطا على ا١توارد الطبيعية، كالنظم البيئية كا٠تدمات، كما أف النزكح الريفي  (سيادة ثقافة الريع كإنتشار الفساد
نتيجة األكضاع األمنية خبلؿ فًتة الثمانينات كالتسعينات يف اٞتزائر ككذلك بسبب النتائج السلبية لتطبيق السياسات 

اإلقتصادية اليت أكصت هبا مؤسسات بريتوف ككدز، كاليت خلفت أكضاع إجتماعية ىشة على مستول التشغيل كتراجع 
شكلت أسباب إضافية  للضغط على .... القدرة الشرائية  كتراجع الوضع الصحي كاتساع دائرة الفقر كالفئات احملركمة 

 .ا١تنظومة البيئية
٥تتلف ا١تخططات اليت : (سيادة ٪توذج تصنيع غَت مستداـ بيئيا )خريطة توزيع اإلستثمارات كأثرىا على ا١تنظمة البيئية   - ب

إعتمدهتا اٞتزائر منذ فًتة الستينات،مل تتقيد باألكلويات البيئية كذلك على الرغم من إستجابة اٞتزائر لئلعبلف ا٠تتامي 
، حيث مت إنشاء أكؿ جهاز مركزم للبيئة كا١تتمثل يف اللجنة الوطنية للبيئة 1972لندكة األمم ا١تتحدة ا١تنعقد بستوكهومل 

 كاٞتدير باإلشارة إليو يف ىذا ا١تقاـ ىو أف اإلطار القانوين كا١تؤسسي . (1974 يوليو 12 يف مؤرخ 156- 74 رقم ا١ترسـو)
الذم يتضمن ٛتاية البيئة مل يشهد تطورا قادر على التأسيس لرؤية إسًتاتيجية طويلة ا١تدل إلدماج البعد البيئي ضمن 

السياسات ا١تصممة إلرساء ٪توذج التنمية ا١تستهدؼ، بالتايل فإف عدـ إستقرار اإلدارة البيئية ا١تركزية أدل إىل خلق مسار 
مشوه كمضطرب يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة، كعلى الرغم من إستحداث كزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة، إال أف حساسية موضوع 
ٛتاية البيئة كارتباطها ٔتختلف القطاعات كاألنشطة اإلقتصادية، كىو ما يطرح مشاكل عالقة البد من معاٞتتها، كلعل 

مشكلة التنسيق كاإلتصاؿ، ككذلك عدـ ٘تتع كزارة البيئة كهتئية اإلقليم بسلطة اإلشراؼ كالرقابة، غياب الشفافية : أ٫تها
٦تا يؤثر على اإلسًتاتيجية الوطنية ٟتماية البيئية، خاصة ... عن تسيَت األغلفة ا١تالية كا١تخصصات ا١ترصودة ٟتماية البيئة 

يف ظل تراجع الوعي البيئي كتوجهات اإلرادة السياسية لتحقيق األىداؼ اإلجتماعية كأكلوية  ٯتكن أف تتجاكز قيود 

                                                           
 على مستول ٥تتلف االقتصاديات الريعيةٕتانسها البيئية يف اٞتزائر، مع االحتفاظ بعدـ ا١تنظومة  على ثة على أىم احملاكر اليت تؤثرح تركز البا  . 
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 مصنع 253كمن ارث ٥تططات التنمية للستينات كالسبعينات النسيج الصناعي ا١تكوف من قرابة . التوازف اإليكولوجي
كمركب صناعي ضمن ا١تنطقة الشماؿ ضمن السواحل كالسهوؿ الداخلية، إرتفاع نسب التلوث، كأماـ تراجع جهود 

 .1استيعاهبا فإهنا تشكل هتديدا حقيقيا للمنظومة البيئية
       باإلضافة إىل عناصر أخرل تسببت يف توسع األزمة البيئية يف اٞتزائر، كمن أ٫تها، سياسة الدعم، حيث  إعتمدت 

 (...ا١تياه، الكهرباء الطاقة األٝتدة )اٞتزائر على سياسة أسعار مت من خبل٢تا إىل دعم أسعار ا١تنتجات كاسعة اإلستهبلؾ 
أكال ٖتقيق التوازف اإلجتماعي، كٕتنب تفشي الفقر كاتساع دائرتو كثانيا تعزيز : كذلك لتحقيق ىدفُت أساسُت، ك٫تا

إال أف ا٢تدؼ األكؿ مل يتحقق اال جزئيا، حيث أف الطبقات اإلجتماعية ذات الدخل األعلى . التنمية الصناعية كالزراعية
كانت األكثر إستفادة من مكاسب الدعم مقارنة بالفئات ا٢تشة، أما بالنسبة للهدؼ الثاين، فقد أدل إىل مزيد من 

اإلختبلؿ يف ىيكل اإلنتاج الصناعي كالزراعي، كما أف السياسة السعرية غَت مبلئمة، ذلك أهنا ال تسمح بًتشيد 
بلغ إنبعاث ثاين اكسيد  )كتقليص إستهبلؾ الطاقة، كاإلنبعاثات للغبلؼ اٞتوم ... إستهبلؾ ا١توارد ا١تدعمة، كا١تياه

مليوف طن مًتم، أما تلوث ا٢تواء احمليط للفرد ا١ترجح  با١تيكركغراـ مًت مكعب فقد بلغ  121,8حوايل  2011الكربوف سنة 
 ميكركغراـ مًت مكعب تبعا إلحصائيات تقرير مؤشرات التنمية يف العامل الصادر عن البنك الدكيل 19حوايل  2013سنة 
فضبل عن ضعف اإلطار القانوين كا١تؤسسي الداعم ٟتماية . 2كتلوث ا١تياه اٞتوفيو ا١ترتبطة بإستخداـ األٝتدة (2016سنة 
 .  البيئة
 النشاط على فقط ليس اٞتزائر آثار سلبية مباشرة يف ٮتلف التدىور البيئي: كاليف الضغط على ا١تنظومة البيئيةت - ت

كلكن أيضا نوعية اٟتياة للسكاف، كمستول الصحة  ككفاءة إستخداـ ا١توارد كالقدرة التنافسية لئلقتصاد، اإلقتصادم
 مع)اإليكولوجية  النظم كجودة الزراعية اإلنتاجية يف كتؤثر البيولوجي كالتنوع العامة، مدل إستدامة رأس ا١تاؿ الطبيعي

 .(... السياحة كإمكانات السمكية  ا١توارد على عواقب
        كيف إطار متابعة الوضع البيئي يف اٞتزائر، من أجل  اٟتفاظ على جودة بيئية مقبولة، فقد مت إعطاء صورة حوؿ 

 كتكاليف coûts des dommages (CDD)التكاليف البيئية، كذلك من خبلؿ  تقييم كمقارنة تكاليف التدىور البيئي
اٞتزائر من بُت أىم الدكؿ العربية اليت تتحمل تكاليف ؼ، coûts de remplacement (CDR)التخفيف من ىذا التدىور 
حيث بلغت تكلفة  األضرار النإتة عن تدىور البيئة فيها سنة   (24- 4:انظر الشكل رقم  )عالية جراء التدىور البيئي 

من الناتج احمللي اإلٚتايل  ا١تتعلقة بفقد   0,21بإستثناء  ) من إٚتايل الناتج احمللي اإلٚتايل  5,82ما نسبتو  1998
  7ك (التنوع اٟتيوم يف البيئة العا١تية، كاليت مت إدماجها يف احتساب النسبة اإلٚتالية لتكاليف التدىور البيئي يف اٞتزائر 

مع أخذ بعُت اإلعتبار التأثَت على البيئة العا١تية حيث تقدر ا٠تسائر ا١ترتبطة بالبيئة العا١تية كا١تتعلقة بإطبلؽ الغازات 
 .  من الناتج احمللي اإلٚتايل 1,20الدفيئة ا١تسببة للتغَت ا١تناخي ْتوايل 

                                                           
 . 27 – 26: ص- ، ص2001ا١تخطط الوطٍت لؤلعماؿ من أجل البيئة كالتنمية ا١تستدامة، كزارة البيئية كهتيئة اإلقليم، اٞتزائر، -  1

2
  - Ministère de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement, plan national d’actions pour l’environnement et 

le développement durable (PNAE-DD),Janvier2002, P : 32  
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  (مبليُت الدكالرات )  2008التكاليف السنوية التقديرية للتدىور البيئي يف ثبلث فئات بيئية  لسنة  :24-4:الشكل رقم

 
Source : Bjorn Larsen , Cost assessment of environmental degradation in the Middle East and North Africa region 

– selected issues - selected issues, the Economic Research Forum, Cairo- Egypt, 20 November 2010  

 تكلفة  التلوث الصحي، كتكلفة ا١تياه كالصرؼ الصحي كتكلفة تآكل الًتبة كنسبة من 2008        حيث بلغت سنة 
كيتضح جليا من الشكل ا١تقًتح    0,37، ك ،0,37  0,97الناتج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر، على الًتتيب حوايل 

التكاليف ا١ترتفعة اليت تتكبدىا اإلقتصاديات جراء األضرار البيئية، كاليت سوؼ تتخذ منحى تصاعدم تفاضلي عرب الزمن 
إذا مست ىذه األضرار أصوؿ بيئية غَت متجددة، أك ٕتاكز الضرر قدرهتا على التجدد كىو ما ينعكس سلبا على اٞتانب 

اإلقتصادم كاإلجتماعي، ٦تا يستدعي إٗتاذ إسًتاتيجية ٟتماية البيئة كإعادة توجيو ٪توذج النمو ا١تعتمد ضمن حدكد 
ضوابط متطلبات التنمية ا١تستدامة، كتدارؾ الوضع البيئي من خبلؿ إعتماد اإلجراءات كالتدابَت ا١تبلئمة للفئات البيئية 

 كٯتكن التفصيل يف التكاليف ا١تقدرة  لؤلضرار البيئة النإتة بسبب عدـ إعتماد اإلعتبارات .ذات األلوية كاألكثر تضررا
 .البيئية، من خبلؿ إستعراض كٖتليل  الفئات الرئيسية ا١تعتمدة ضمن  الربنامج الوطٍت من أجل البيئة كالتنمية ا١تستدامة

 كيتضمن ىذا احملور دراسة  األضرار البيئية جملموعة كاسعة من ا١تتغَتات :  ٤تور الصحة العامة كنوعية اٟتياة-  
 اٟتياة كنوعية الصحة على البيئي التدىور تأثَت: 63- 4:اٞتدؿ رقم

 الناتج المحلي الخاـ    المجاؿ
  (اإلصابة باألمراض   تدىور نوعية الموارد  )المياه 

(morbidité, dégradation de la qualité de la ressource 

0,69 

  (االصابة باالمراض ك الوفيات )الهواء
Air (morbidité, mortalité) 

0,94 

  (الفقر )التربة، الغابات، التنوع البيولوجي
Sols, Forêt, Biodiversité (pauvreté) 

0,15 

 (األمن كالسبلمة، التلوث )النفايات  
Déchets (salubrité, pollution)  

0,19 

 (الحادث الكيميائية )الساحل 
 Littoral (accidents chimiques) 

0.01 

 1,98 المجموع
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Source : Ministère de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement, plan national d‘actions pour l‘environnement 

et le développement durable (PNAE-DD),Janvier2002, P :62 . 

 

 كالتنوع كالًتبة كالغابات كا٢تواء ا١تاء : أم الطبيعي، ا١تاؿ رأس على البيئة تدىور أثر ذلك كيشمل: رأس ا١تاؿ الطبيعي - 
 طريق عن التكاليف ٗتصيص كيىرًد. اإلٚتايل احمللي الناتج من  1,84 يف الصدد ىذا يف الضرر تكلفة كتقدر البيولوجي،

 : اٞتدكؿ ا١توايل يف البيئي القطاع
 الطبيعي ا١تاؿ رأس على البيئة تدىور أثر: 64-4: اٞتدكؿ رقم

 الناتج المحلي الخاـ    المجاؿ 
  (الخسائر في الشبكات )المياه 

Eau :pertes dans le réseau. 

0,62 

  (الخسائر الزراعية  )الهواء 
Air :pertes agricoles. 

0,01 

خسائر المحاصيل، ازالة الغابات، الزحف : التربة، الغابات، التنوع البيولوجي
 (العمراني، خسائر التنوع البيولوجي

Sols, Forêts, Biodiversité : pertes agricoles, 

déforestation, empiétement urbain, pertes en 

biodiversité. 

0,21 

 1,84 المجموع
Source : Ministère de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement, plan national d‘actions pour l‘environnement 

et le développement durable (PNAE-DD),Op-Cit, P : 64 . 

 

من  اإلقتصادية ا٠تسائر تتكوف : (التأثَت على التنافسية ككفاءة النشاط اإلقتصادم  )ا٠تسائر اإلقتصادية  -
كتنافسية ا١تنتج ( السياحة )األسواؽ فقداف ٭تدث كما. ا٠تاـ كا١تواد كالطاقة البيئة اإلدارة كفاءة عدـ عن النإتة النفايات

اإلٚتايل  احمللي الناتج من 2 يف اإلقتصادية ا٠تسائر ىذه كقدرت. البيئة لتدىور نتيجة( ا٠تارجية األسواؽ )الوطٍت
 :كا١تشار اليها ضمن القطاع البيئي، كفق ما يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل

 البيئي بالتدىور ا١تتعلقة اإلقتصادية ا٠تسائر: 65-4:اٞتدكؿ رقم
 الناتج المحلي الخاـ    المجاؿ 

 (الخدمات السيئة للسكاف )المياه 
Eau :habitants mal desservis.  

0,18 

 (خسائر فقد قدرة إعادة التدكير )النفايات
Déchets :potentiel de recyclage perdu. 

0,13 

 (خسائر الدخل السياحي )األثرم كالتراث الساحل  
Littoral et patrimoine archéologique :revenu 

touristique perdu 

0,59 

 الموارد، كفقداف تنافسية  إدارة ضعف:  التنافسية كالقدرة كالمواد الطاقة
  (صورة المنتج )التجارية  العبلمة

Énergie, matière, compétitivité :gestion des 

ressources inefficace, perte d’image de marque. 

1,10 

 2,00 المجموع
Source : Ministère de l‘amenagement du territoire et de l‘environnement, plan national d‘actions pour l‘environnement 

et le développement durable (PNAE-DD),Op-Cit, P : 64 .  
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        كيف إطار تدارؾ ا٠تسائر التفاضلية للتدىور البيئي عرب إدارة أفضل للبيئة، فقد قدرت تكاليف اإلستبداؿ ا١تتعلقة 
ْتوايل   1998على بيئة ذات جودة مقبولة لدل اجملتمع، حيث قدرت لسنة  (إستعادة )باإلستثمارات ا١تطلوبة للحفاظ 

2,8  بالنسبة للصحة نوعية اٟتياة  : من الناتج احمللي اإلٚتايل، موزعة على األصناؼ اإلقتصادية على النحو ا١توايل
0,84  1,11كرأس ا١تاؿ الطبيعي 0,81 ك   بالنسبة للخسائر اإلقتصادية، أما توزيعها تبعا للقطاع البيئي فيمكن

 : توضيحو من خبلؿ اٞتدؿ ا١توايل
 تكاليف اإلستبداؿ حسب القطاع البيئي: 66-4: اٞتدكؿ رقم

 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي القطاعات البيئية
 0,7 المياه
 0,23 الهواء

 0,94 التربة،الغابات، التنوع الحيوم
 0,26 النفايات

 0,54 األثرم كالتراث الساحل
 0,09 التنافسية كالقدرة كالمواد الطاقة

 2,76 المجموع
Source : Ministère de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement, plan national d‘actions pour l‘environnement 

et le développement durable (PNAE-DD),Op-Cit , P :68 . 

         كلتقييم الفعالية النسبية لئلستثمارات ا١تعتمدة لتحسُت جودة الوضع البيئي، يتم إحتساب تكلفة اإلستبداؿ 
، بغية ٖتديد أكلويات التدخل ضمن اإلسًتاتيجية الوطنية للبيئة كالتنمية  (CDR/CDD) نسبة إىل تكلفة األضرار البيئية 

 . ا١تستدامة
 اإلنفاؽ على ٛتاية البيئة كنسبة من  الناتج احمللي اإلٚتايل : 67-4:  جدكؿ رقم

  1989 – 1980الفترة   المجاؿ 
الناتج المحلي اإلجمالي السنوم  

  2000 – 1990الفترة  
الناتج المحلي اإلجمالي السنوم  

 0,34 0,58 الصرؼ الصحي ك معالجة المياه
 0,14 0,37 اصبلح التربة، الغابات  السهوب

 0,15 0,04 (الصناعة، الطاقة  )تجهيزات لتقليص التلوث 
 0,08 0,06 النفايات
 0,05 0,05 الصحة 

 0.08 0,08 تهئية مؤسسات
 0,84 1,18 المجموع 

Source : Ministère de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement, plan national d‘actions pour l‘environnement 

et le développement durable (PNAE-DD),Op-Cit , P :34 . 

 

        باإلستناد إىل تشخيص الوضع البيئي يف اٞتزائر، فإهنا تواجو العديد من ا١تشاكل ا١تتعلقة بادارة ا١توارد الطبيعية 
كمكافحة التلوث، خاصة يف ظل هتميش اإلعتبارات البيئية لفًتة طويلة من الزمن، إال أف ٖتوال كبَت مس ىذا اٞتانب 

 ٔتثابة األساس لوضع خطة (2000) خبلؿ السنوات األخَتة، حيث إعترب التقرير الوطٍت حوؿ الدكلة كمستقبل البيئة 
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PNAE-DD )عمل كطنية  للبيئة كالتنمية ا١تستدامة 


  خاصة بعد ٕتسيده لوضع مثَت للقلق فيما يتعلق بالوضع البيئي (
يف اٞتزائر، فيما ٮتص التدىور ا١تستمر لؤلراضي، كشحة ا١تصادر ا١تائية كإ٩تفاض جودة تسيَت ىذا ا١تورد اإلسًتاتيجي 

التوسع اٟتضرم غَت العقبلين ٨تو ا١تناطق الساحلية، كتفاقم حدة التلوث الصناعي كاٟتضرم ٦تا خلق مشاكل يف الصحة 
 :  1 فإف ىذا التوجو تعزز من خبلؿ.كالقانوين ا١تؤسسي اإلطار تعزيز يف إطار من...  العامة
الصدارة  كإعطاء ا١تستدامة، كالتنمية البيئة ٛتاية ٣تاؿ يف أنشطتها تكثيف كاٞتزائر ،2002 عاـ يف جوىانسربغ قمة منذ -

 للبيئة الوطنية العمل كخطة للبيئة الوطنية خياراهتا، حيث عملت على تنفيذ  اإلسًتاتيجية يف كالبيئية اإلجتماعية للجوانب
 : اليت تضمنت ما يلي (PNAE-DD) ا١تستدامة كالتنمية

-2001 ١تدة الببلد يف ا١تختلفة البيئية الربامج (PNAE-DD) ا١تستدامة كالتنمية للبيئة الوطنية العمل خطة حددت -

  ؛2010
 لتقدًن قوة تكوف أف يف دكرىا يتمثل اليت ا١تدين، كاجملتمع احمللية كالسلطات البلمركزية كا١تصاٌف الوزارات ٚتيع إشراؾ  -

 ا١تشاريع؛ مقًتحات
 ؛(الفقر من كاٟتد ا١تستداـ النمو على اٟتث )الببلد يف التنمية اسًتاتيجية يف البيئية اإلستدامة دمج إىل هتدؼ  -
 قبل من أكثر بدأت بالنمو الصلة ذات لؤلنشطة البيئية ا٠تارجية العوامل ١تعاٞتة فعالة عامة سياسات إستحداث -

. ا٠تاص القطاع
 رأس إنتاجية كٖتسُت حفظ اٟتياة؛ كنوعية الصحة ٖتسُت: ىي رئيسية أىداؼ تتضمن ٖتقيق اإلسًتاتيجية،         ىذه

كاليت ٯتكن  كالعا١تية، اإلقليمية البيئة ٛتاية كأخَتا، التنافسية، القدرة كٖتسُت اإلقتصادية ا٠تسائر من كاٟتد الطبيعي، ا١تاؿ
: ٖتقيقها من خبلؿ

 كا١تالية؛ اإلقتصادية األدكات كإدخاؿ ا١تؤسسية القدرات كبناء كالتنظيمي، التشريعي اإلطار تطوير -
 بعض عكس كحىت التدىور البيئة لوقف البيئة، على ا١تشاريع ألكؿ التشغيل بدء خبلؿ من كبَتة، إستثمارات تعبئة -

 ا١تستول على ا١تستدامة التنمية لصاٌف اإلجراءات من العديد تنفيذ يتم الغاية، ٢تذه ٖتقيقا. ا١تلحوظة السلبية اإلٕتاىات
 كالتنظيمي؛ التشريعي

FEDEP)السياسة البيئية، الصندكؽ الوطٍت للبيئة كمكافحة التلوث  يف سياؽ  إعتماد يتم -


  الذم يتم ٘تويلو أساسا (
 الصناعية الشركات ١تساعدة FEDEPكيتدخل   .يدفع ا١تلوث مبدأ على تقـو جديدة بيئية ضرائب فرض طريق عن

 ا١تشاريع كتشجيع كاألجنبية، احمللية الدراسات مكاتب قبل من دراسات كلتمويل التلوث، على القضاء أك ٠تفض
 ٟتماية الوطٍت الصندكؽ ذلك يف ٔتا أخرل اإلستعانة بأدكات مالية مت كقد. النظيفة التكنولوجيات لدمج اإلستثمارية

 ... التصحر كصندكؽ مكافحة الساحلية، كا١تناطق السواحل
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القطاع   ٢تذا ٥تصصة إستحداث كزارة 2000 الدكلة فقد مت يف عاـ أكلويات بُت أصبح من البيئي         ألف القطاع
 اإلجتماعية التنمية البيئية يف اإلىتمامات كاإلعتبارات دمج ، كىي مسئولة عنMATEكىي كزارة البيئة كهتيئة اإلقليم 

 الطبيعية كا١تناطق البيولوجي التنوع كٛتاية كالتدىور البيئي، التلوث من الوقاية:الرئيسية تتمثل يف  كمهامها. كاإلقتصادية
 :ك٢تا العديد من ا١تنظمات الفرعية،أ٫تها. الدكيل البيئي كالعمل كالتعليم كمراقبة كتنظيم

 ONEDD ا١تستدامة كالتنمية للبيئة الوطٍت ا١ترصد- 
l‘Observatoire National de l‘Environnement et du Développement Durable 

 CNFE  البيئة للتدريب الوطٍت ا١تعهد- 
le Conservatoire National pour les Formations à l‘Environnement 

 ANDالوطنية للنفايات الوكالة- 
l‘Agence Nationale des Déchets 

 CNTPP  النظيف اإلنتاج للتكنولوجيات الوطٍت ا١تركز- 
le Centre National des Technologies de Production plus Propres 

 ىذه إىل  باإلضافة.(ANURB) اٟتضرية للتنمية الوطنية الوكالة ا١تياه، ا١تهن كلية البيئية، ا١تهن على تدريب كأكادٯتية
 كما تعمل .البيئة ٛتاية كتنفيذ برنامج تصميم عن مسؤكلة مركزية مديرية  على كالية كل يف MATE تستند ا١تؤسسات،

MATEللتجدد الطاقة القابلة على للحصوؿ كا١تناجم الطاقة ككزارة الصحي، كالصرؼ ا١تائية، ا١توارد كزارة  بالتنسيق مع 
  .البحر مياه كٖتلية

 يف إطار توجهها ٨تو التحوؿ :ا١تستدامة للتنمية من أجل   (اٞتيل الثاين  )القوانُت  من العديد سنت          كقد
٪تط تنمية  تضمن فيو ا٠تيارات كفرص التنمية اليت ٖتافظ : " لنموذج التنمية ا١تستدامة الذم عرفو ا١تشرع اٞتزائرم على أنو

 فقد عمدت إىل بعث اإلطار القانوين  الذم يكفل ٛتاية 1"على البيئة كا١توارد الطبيعية كالًتاث الثقايف لؤلجياؿ القادمة
 .البيئة، كيف ىذا الصدد ٯتكن عرض أىم القوانُت اليت تبنتها اٞتزائر

مت ا١تصادقة على القانوف ا٠تاص  ْتماية البيئة  يف إطار التنمية ا١تستدامة، كالذم يعكس ٤تتواه  2003         يف جويلية 
 إطار يف البيئة ْتماية ا١تتعلق 19/07/2003 من 10-03 رقم القانوف ) 2ا١تبادئ اليت مت سنها ضمن مؤ٘تر ريود٬تانَتك 

 : ؛ ك بعث ٚتلة كاسعة من القوانُت ا١تتعلقة ْتماية البيئة، لعل أ٫تها(ا١تستدامة  التنمية
 النفايات؛ من كالتخلص كمراقبة إدارة على 12/12/2001 من 19-01 رقم القانوف -
 ا١تستدامة؛ التنمية  يف سياؽ ا١تتجددة الطاقة إستخداـ تشجيع على 14/08/2004 من 09-04 رقم القانوف -
 الساحل؛ كتعزيز ٛتاية بشأف 2002/5/2 من 02-02 رقم القانوف -
 ا١تستدامة؛ التنمية سياؽ يف اٞتبلية ا١تناطق ٛتاية بشأف 23/06/2004 من 03-04 رقم القانوف -
 لؤلقاليم؛ ا١تستدامة كالتنمية تنظيم بشأف 12/12/2001 من 20- 01 رقم القانوف -

                                                           
 . 5: ، ص 2003 فرباير 19  ا١توافق 1423 ذك اٟتجة عاـ 18،  11العدد / اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية-   1

http://www.joradp.dz/JO2000/2003/011/A_pag.htm  
 .2003 يوليو 20 ا١تتعلق ْتماية البيئة يف اطار التنمية ا١تستدامة، 10 – 03اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، قانوف رقم -   2

http://www.joradp.dz/JO2000/2003/011/A_pag.htm


 
 

 462 

 .ا١تياه ا١تتعلق  04/08/2005 من 12-05 رقم القانوف -
 كهتيئتها؛ اٞتديدة ا١تدف إنشاء شركط بشأف 2002/ 8/5 من 08-02 رقم القانوف -
 ا١تستدامة؛ التنمية سياؽ يف ا١تخاطر كإدارة الوقاية على 24/12/2004 من 20-04 رقم القانوف -
 القانوف التوجيهي للمدف؛ 20/02/2006 من 06/06 رقم القانوف -
 ا٠تضراء؛ ا١تساحات كٛتاية كتطوير إدارة على 13/05/2007 من 06-07 رقم القانوف -
 ا١تستدامة؛  يف إطار التنمية احملمية ا١تناطق بشأف 17/02/2011 من 02-11 رقم القانوف -
 الزراعي؛ باالرشاد   كا١تتعلق  ،03/08/2008 من 16-08 رقم القانوف -
 كالتطوير العلمي بالبحث ا١تتعلق 11-98 رقم للقانوف كا١تكمل ا١تعدؿ 23/02/2008 من 05-08 رقم القانوف -

 كالتكنولوجية؛ التكنولوجي التنمية
 الطاقة ك ترشيدىا؛ التحكم يف بشأف 1999 يوليو 28 بتاريخ 09-99 رقم القانوف -
 ؛(التهيئة كالتمدف )كالتنمية   التخطيط بشأف 1990 األكؿ كانوف 1 ا١تؤرخ 29-90 رقم القانوف -
 الصحة؛ كتعزيز ٟتماية كتتميمو، تعديلو مت كما ،02/16/85 من 05-85 رقم القانوف -
 النباتية؛ بالصحة ا١تتعلق 1/08/87 من 17-87 رقم القانوف -
 الزراعي؛ التوجيو بشأف 2008 آب 3 يف الصادر 16-08 رقم القانوف -
 الغش؛ كمنع ا١تستهلك ْتماية ا١تتعلق 25/02/09 من 03-09 رقم القانوف -
 اٟتيوانات كمراقبة ا١تنتجات كتكييف التتبع نظم تعزيز إىل كيهدؼ 2008 أغسطس 3 من 16-08 رقم القانوف -

 كا١تنتجات  ا١تشتقة؛ كالنباتات
 ؛2001/3/7 من 10-01 رقم التعدين قانوف -
 ا١تستدامة؛ التنمية سياؽ يف الربم النقل كتنظيم توجيو على ،2001/7/8 من 13-01 رقم القانوف -
 ا١تدين؛ للطَتاف العامة القواعد كضع 1998: 27/06 من 06-98 رقم القانوف -
 ا١تعوقٌُت؛ كتعزيز ٛتاية على 2002/8/5 من 09-02 رقم القانوف -
 الطرؽ؛ يف كالسبلمة األمن  على 19/08/2001 من 14-01 رقم القانوف -
 .ا١تهٍت كالتعليم التدريب ٣تاؿ يف التوجيو على 2008 فرباير 23 من 07-08 رقم القانوف -

 ا١تياه كإقتصاد على كاٟتفاظ البيئي، كالوعي التعليم ٣تاالت يف كتنفيذىا القطاعية السياسات إعتماد       كما يتم
الريفية  كالتنمية  (كالصحراء كالسهوب الساحل، ) اٟتساسة البيئية النظم على كاحملافظة كالغابات الًتبة على كاٟتفاظ
إطبلؽ أكؿ تبادؿ للنفايات الصناعية الصناعي، ككذلك العمل على  التلوث كمكافحة للمواطنُت، ا١تعيشية البيئة كٖتسُت

، بوضع أرضية على اإلنًتنيت ترمي إىل تسهيل نسج العبلقة بُت أصحاب 2015من طرؼ الوكالة الوطنية للنفايات سنة 
ستسمح ىذه العملية للصناعيُت كا١تستثمرين بالبحث عن فرص جديدة كتطوير مهن . النفايات الصناعية كا١تستثمرين

 ىذه كيدعم. كالثقافية كالتارٮتية األثرية ، باإلضافة إىل ٛتايةجديدة ذات صلة بالبيئة، كذلك سعيا لتنويع اإلقتصاد
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أكثر   سيادة سلوؾ لتشجيع يدفع، ا١تلوث مبادئ أساس على اٞتديدة البيئية الضرائب من خبلؿ فرض من السياسات
 .الطبيعية للموارد الرشيد اإلستخداـ خبلؿ من للبيئة كدية

 للبيئة الوطٍت ا١ترصد ذلك يف ٔتا ا١تؤسسات من العديد إنشاء إىل اإلشارة ٕتدر ا١تؤسسي، الدعم حيث         من
 اٞتزائر خصصت كقد تكنولوجيا مركز األنظف الوطٍت ا١تركز الوطنية، النفايات ككالة الساحل، مكتب ا١تستدامة، كالتنمية

مصمم يف   2014-2010  فربنامج.النمو دعم كبرنامج اإلقتصادم لئلنتعاش دعمها برنامج من غبلؼ مايل ىاـ كجزء
 يتيح كىو. الطبيعية للموارد ا١تتكاملة اإلدارة كتنفيذ ٗتطيط يف كا١تشاركة القطاعي النهج كيعزز ا١تستدامة التنمية سياؽ
 تثبيت أك / ك ا١تياه كإدارة األراضي، كتدىور البيولوجي للتنوع ا١تستداـ كاإلستخداـ باٟتفظ ا١تتعلقة القضايا لئلدارة

 .اٞتوم الغبلؼ يف اٟترارم لئلحتباس ا١تسببة الغازات إنبعاث معدالت
 كا١تؤسسي التشريعي اإلطار تعزيز إىل بالنظر كاضح، الطبيعية للموارد الرشيدة باإلدارة اٞتزائرية اٟتكومة       إف إلتزاـ

 البيولوجي كالتنوع الًتبة ٛتاية الفقر، كمكافحة ا١تتجددة، الطاقة كتعزيز البيئية، الًتبية يف بدأت اليت الربامج من كالعديد
. 1كالبيئية كاإلجتماعية اإلقتصادية االعتبارات بُت ٬تمع األبعاد ثبلثي هنج يف كد٣تها

  2014 – 2000خبلؿ الفترة  (اإلستدامة البيئية)تطور  أىم المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة  - 1-2-2
      تشكل مؤشرات اإلستدامة البيئية جزءا مهما من مؤشرات التنمية ا١تستدامة، حيث ٯتكن من خبل٢تا مراقبة الوضع 

كيناط ٔتؤشرات  ( بالبيئة اإلضراردكف  )البيئي، لضماف استمرارية عملية التنمية دكف ٕتاكز حدكد التوازف اإليكولوجي 
 تعكس التغَت الذم ٭تدث يف ا١توارد كالبيئة عرب الزمن، كما يتوجب أف تكوف قابلة للمقارنة بُت أفاإلستدامة البيئية 

.    كدكلية، البيئية كاإلقتصادكإقليمية٥تتلف ا١تناطق كتستجيب ١ترجعية ٤تلية 
إف ارتفاع معدالت إستخداـ الطاقة :  (، مثاالCO2  الكربوف أكسيدغاز  ثاين   )ة يئتطور انبعاث  الغازات الدؼ: أكال

كسيادة أ٪تاط استهبلكية غَت مستدامة يف ظل تقنيات اإلنتاج غَت الصديقة للبيئة يؤدم إىل آثار سلبية كخطَتة على 
٥تتلف األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية كالبيئية، نظرا إلرتفاع معدالت االنبعاث للغازات الدفيئة، حيث تنشأ عبلقة طردية 

مع إرتفاع فاتورة التكاليف البيئية كاإلجتماعية، كبالتايل تراجع ا١تردكدية اإلقتصادية، كألف ا٢تيكل الطاقوم يف اٞتزائر 
يعتمد بصورة كبَتة على ا١تصادر الطاقوية التقليدية اليت ٘تتاز بإرتفاع اإلنبعاث، فإف متابعة تطور اإلنبعاث تبعا لتطور كتَتة 

اإلنتاج كاإلستخداـ الطاقوم، ذك أ٫تية بالغة، حيث يستدؿ من خبللو على الوضعية البيئية كمدل اإلستجابة للمواثيق 
من أجل توجيو الطاقة ألغراض اإلستدامة، كمدل اإلستجابة آلليات التنمية النظيفة  (أ٫تها ميثاؽ كيوتو )الدكلية 

 CO2  الكربوف أكسيدغاز ثاين  )انبعاث الغازات الدفيئة يشمل رصد تطورات  ككاإلقتصاد منخفض البصمة الكربونية،
زف النظاـ ا كإستقرار كتواإلنساف كتأثَت ذلك على صحة  نوعية ا٢تواء ،األكزكفدراسة ظاىرة التغَت ا١تناخي كثقب  (مثاال

كاٞتزائر ليست إستثناءا فيما يتعلق بتطور انبعاث الغازات الدفيئة ا١تسببة للتغَت ا١تناخي كما ىو موضح يف الشكل البيئي، 
 :ا١توايل

                                                           
1
 -RAPPORT NATIONAL DE L‘ALGERIE, 19ème session de la Commission du Développement Durable des Nations 

Unies (CDD-19), Mai 2011, P-P : . 8 – 6     
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 كاٟتراجة األراضي إستخداـ تغَت ذلك يف ٔتا اٟترارم اإلحتباس غازات إنبعاثات ٣تموع: 25-4: الشكل  رقم 

 
 : ضمنحة بناءا على ا١تعطيات ا١تتاة  الباحثإعدادمن : ا١تصدر

Economic and Social Commission for Western Asia, Climate Change-Related Statistics in the Arab Region A 

Proposed Set of Indicators: Special Issue of the Compendium of Environment Statistics in the Arab Region 2017, 

United Nations, 2017, P : 55. 

 

سنة أم ما نسبتو  119,09يتبُت من خبلؿ الشكل ا١تنحى ا١تتزايد ١تستول إنبعاث الغازات الدفيئة، إنتقل من         
0,35143   0,41 كىو ما ٯتثل   2012يف سنة  187,33إىل  2000من إنبعاث الغازات الدفيئة  يف العامل خبلؿ سنة  

كاٟتراجة  األراضي إستخداـ تغَت بإستثناء اٟترارم اإلحتباس إنبعاث غازات من االنبعاث يف العامل فيما يتعلق ٔتجموع
 يف ٔتا اٟترارم اإلحتباس غازات إنبعاثات فيما يتعلق ٣تموع 2012سنة  189,08كيرتفع مستول اإلنبعاث ليبلغ حوايل 

كٕتدر اإلشارة إىل أف اٞتزائر مل تستفد إال . 2000يف سنة  121,01كاٟتراجة مقارنة ْتوايل  األراضي إستخداـ تغَت ذلك
 مليوف دكالر أمريكي من الصندكؽ اإلستثمارم ١ترفق البيئة العا١تي على مدل الفًتة 15,30من مشركع كاحد بقيمة 

1992 - 2014 .  
  من أىم ا١تؤشرات اليت يتم رصدىا CO2 غاز ثاين أكسيد الكربوف :  مثليئةنبعاث الغازاف الدؼإيعترب تطور         

نبعاث غاز ثاين إستفحاؿ ظاىرة التغَت ا١تناخي، كٯتكن إستعراض تطور إكقياس تغَتاهتا لتحديد نوعية ا٢تواء كمدل 
: كسيد الكربوف  يف اٞتزائر من خبلؿ الشكل ا١توايلأ
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2011- 2000يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  (كيلو طن) كسيد الكربوفأنبعاث غاز ثاين إتطور : 26-4 : الشكل رقم
 

 
 : ضمن قواعد البياناتحة بناءا على ا١تعطيات ا١تتاة  الباحثإعدادمن : ا١تصدر

http://www.sesrtcic.org  ( 23/05/2016). 

 http://data.albankaldawli.org  

 

نبعاث الغازات إ، كالتزامها باٟتد من 1993على الرغم من مصادقة اٞتزائر على اإلتفاقية ا١تتعلقة بتغَت ا١تناخ عاـ       
ا١تسببة لئلحتباس اٟترارم، كذلك تفاديا ١تشاكل التدىور البيئي على الصعيد اإلقتصادم كاإلجتماعي إال أف تتبع تطور 

، إذ إرتفع   التصاعدم لئلنبعاثاتاإلٕتاهيظهر  2011 – 2000نبعاث غاز ثاين ألكسيد الكربوف على مدل الفًتة إ
2009 طن سنة 104,8إىل  2000 مليوف طن سنة 69,6إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف من 

، كإنتقل نصيب الفرد من 1
 طن مًتم للفرد على ا١تستول 4,06 مقابل 2000طن مًتم للفرد خبلؿ سنة  2,82إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف من 

 كىي  2011طن مًتم للفرد على ا١تستول العا١تي خبلؿ سنة  4,69مقابل 2طن مًتم للفرد  3,32العا١تي إىل حوايل 
 كتشَت اإلحصائيات ا١تتاحة حوؿ تطور إنبعاث ،نسب جد مرتفعة لئلنبعاث هتدد مساعي اإلستدامة البيئية يف اٞتزائر

ثاين أكسيد الكربوف  غاز إنبعاث فيما يتعلق ٣تموع 2012كيلو طن يف سنة  131,63غاز ثاين أكسيد الكربوف إىل بلوغو 
ككصوؿ  (من اإلنبعاث العا١تي لغاز ثاين أكسيد الكربوف  0,39حوايل )كاٟتراجة  األراضي إستخداـ بإستثناء تغَت

فيما يتعلق  (من اإلنبعاث العا١تي لغاز ثاين أكسيد الكربوف  0,36حوايل )  كيلو طن 133,10مستول اإلنبعاث إىل 
ٕتاىو التصاعدم تبعا إكسيستمر كاٟتراجة،  األراضي إستخداـ تغَت ذلك يف ٔتا غاز ثاين أكسيد الكربوف إنبعاث ٔتجموع

تعمل اٞتزائر يف ىذا الصدد على إقامة مشاريع التقاط أك إصطياد الكربوف كٗتزينو للتخفيف من  ) 3ناريوىات ا١تتوقعةمللس

                                                           
  ر ا١تتاحةد بناءا على ما توفر من بيانات ضمن ا١تصا2011 إىل غاية 2000  مت اإلقتصار على  الفًتة. 

1
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2010. http://www.bp.com/statisticalreview  

2
 - http://hdr.undp.org/en/data   ( 20/09/2016)  

:   ضمن 2046 غاية إىلالطاقة يف اٞتزائر در ستخداـ مصاإانظر السيناريوىات ا١تتعلقة بتطور - 3
-  Nikolaus Supersberger and other , Energy system in OPEC Countries of the Middle East and North Africa 

System Analytic Comparison of Nuclear Power ; Renewable Energy and Energy Efficiency , Wuppertal Institute 

for Climate, Environment, Energy,  and Adelphi , Berlin- Germany, 2009. 

- Smail Menani , Algeria Renewable Energy Program Outlook and applications , Vaasa University of Applied 

Science, Finland, 19/ 23 March 2012. 

 .2002  فرباير 5 ا١توافق  1422 ذم القعدة 22 ا١تؤرخ يف 01-02 كفقا للقانوف 2019 – 2009 الربنامج اإلرشادم للفًتة -
- Commission de Régulation de L‘Electricité et du Gaz (CREG)  _ Programme indicatif des besoins en moyens de 

production d’électricité : 2010- 2019 _ Baosem, Algérie, 2010. 

http://www.sesrtcic.org/
http://data.albankaldawli.org/
http://data.albankaldawli.org/
http://data.albankaldawli.org/
http://www.bp.com/statisticalreview
http://hdr.undp.org/en/data
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األضرار ا١ترتبطػة بالتغيػرات ا١تناخيػة حيث بلغت التكلفة ا١تًتتبة عن  ...مشركع عُت صاٌف: آثار التغَتات ا١تناخية مثل
كذلك تبعا إلحصائيات الوكالة الوطنية  2009 لسػػنة اإلٚتايلمػػن الناتػػج احمللػػي  % 3,4ك % 3,1 مػا بيػنتًتاكحبنسػبة 

دكالر  مليػػار 40 ٨تػػو إىل للجزائػػر الطاقيػػة الفاتػػورة ، إذ إرتفعػػت الكبَت على قطاع الطاقةاإلعتمادجراء  للتغَتات ا١تناخية،
 احمللػي الناتػج دكالر مػن 1000ؿ ػػ بالنسػبة للنفػط مكافػئ طػن 357,0 الطاقػة كثافػػة إستخداـ بلغػػت  كقػػد.2013 سػػنة

اإلقتصادم كبلغ اإلنبعاث لثاين أكسيد الكربوف  كالتعػػاكف التنميػػة منظمػػة دكؿ فػػي ا١تسػػجل ا١تعػػدؿ أم ضعػػف اإلٚتايل
كيلوغراـ بتعادؿ القوة الشرائية للدكالر  0,51مقابل  2000كيلوغراـ بتعادؿ القوة الشرائية للدكالر األمريكي سنة  0,35

كيلوغراـ بتعادؿ القوة الشرائية للدكالر األمريكي مقابل  0,25إىل  2011األمريكي على ا١تستول العا١تي كإنتقلت سنة 
رتفاع إىبلؾ إ الذم يؤدم بدكره إىل (1كيلوغراـ بتعادؿ القوة الشرائية للدكالر األمريكي على ا١تستول العا١تي 0,37

:  تبعا ١تا يوضحو الشكل ا١توايل (نفط، غاز )مصادرىا 
  2014 – 2000 الدخل القومي خبلؿ الفًتة إٚتايل مصادر الطاقة كنسبة من إىبلؾتطور : 27-4: الشكل رقم 

 
:  بناءا  على ا١تعطيات الواردة يف التقارير ةا١تصدر من اعداد الباحث

The  little green data book , 2000 -2016. 

رتفاع نسبة إىبلؾ مصادر الطاقة معرب عنها كنسبة مئوية من إٚتايل الدخل القومي يف اٞتزائر إيوضح الشكل        
إال أهنا تشكل نسبة مهمة من الدخل  ،2006نطبلقا من سنة إ الذم شهدتو اإل٩تفاضحيث أهنا كعلى الرغم من 

نيجَتيا  ) على إثر إرتفاع أسعار النفط ضمن أحد البلداف ا٠تمسة 2012 كقد صنفت اٞتزائر يف سنة القومي اإلٚتايل،
 ، كىو ما يفسر تزايد إنبعاث الغازات الدفيئة 2من إنتاج النفط  85اليت تركز فيها أكثر  (اٞتزائر،ليبيا، أنغوال، كمصر 

ذلك أف معدؿ النمو اإلقتصادم احملقق يعتمد بصورة أساسية على عوائد ا١تصادر الطاقوية اليت يتم إىبلكها كبالتايل 
      فا١تسألة ا١تطركحة تتعلق ٔتدل إستدامة معدالت النمو احملققة، سواء بالنسبة لقطاع الطاقة، أك خارج قطاع الطاقة 

ككذلك ْتجم التكاليف البيئية كاإلجتماعية على مستول اٞتيل  (اإلرتباط العضوم للقطاعات اإلقتصادية بقطاع الطاقة )
اٟتايل كاألجياؿ ا١تستقبلية، يف ظل عدـ كجود معطيات عن التحوؿ القتصاد بديل عن اإلقتصاد الريعي القائم على عوائد 

   . ا١توارد الطبيعية ا٠تاـ

                                                           
1
 - World Development Indicators database  

2
-  Energy Climate Change Environment, International Energy Agency,2014,  P : 93. 
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ٯتكن اإلستدالؿ على مدل تعرض ا١توارد الطبيعي : مؤشرات التدىور البيئي  كتعرض ا١توارد  للطبيعية لئلستنزاؼ: ثانيا
للنفاذ أك اإلستنزاؼ من خبلؿ إستعراض ٚتلة من ا١تقاييس اإلقتصادية اليت تعكس حجم التدىور كآثاره السلبية على 
ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية كالسيما اآلثار السلبية على معدؿ  النمو اإلقتصادم احملقق ككيفية ٖتققو كمدل إستدامتو 
كيستعرض الشكل ا١توايل ٚتلة من مؤشرات التدىور البيئي كنسبة من إٚتايل الدخل القومي يف اٞتزائر  خبلؿ الفًتة  

2000 – 2014 
  2014- 2000التدىور  يف ا١توارد الطبيعية  كنسبة  من إٚتايل الدخل القومي : 28-4:الشكل رقم

 
:  الواردة يف التقارير  لبيانات بناءا  علىةا١تصدر من اعداد الباحث

The  little green data book , 2000 -2016. 

 

بلغ  نصيب الفرد من ثاين أكسيد  )   يتضح جليا من خبلؿ الشكل أف الضرر ا١تًتتب من ثاين أكسيد الكربوف     
يشكل أعلى نسبة مقارنة مع األضرار األخرل النإتة عن إىبلؾ   ( 2011 سنة  مًتمطن 3,32الكربوف ا١تنبعث حوايل 

2010لسنة    28.8ة السكاف الذين يعيشوف على األراضي ا١تتدىورة بقدرت نس )الغابات 
حتساهبا إ كاليت تتضمن يف 1

كىي نسبة خطَتة كجد مرتفعة حسب تقرير : تدىور األراضي الكتلة اٟتيوية، كصحة الًتبة ككمية ا١تياه كالتنوع البيولوجي
حوايل  Natural Disasters كقدر السكاف ا١تتضررين جراء الكوارث الطبيعية  .أك ا١توارد ا١تعدنية. ( 2015التنمية البشرية 

كما بلغت نسبة  ا١توارد الطبيعية ا١تستنزفة  . 2012 -2005، كذلك خبلؿ الفًتة  كمتوسط سنوم لكل مليوف شخص343
من الدخل القومي اإلٚتايل كىي نسبة مرتفعة نسبيا بالنظر لؤلضرار اليت ٯتكن   18حوايل   2013 -2008خبلؿ الفًتة 

 2.أف تسببها ككذلك تكاليف إستيعاهبا 
        كيف سياؽ إستعاب اآلثار البيئية ا٠تطَتة فإف إسًتاتيجية استحداث ا١تزيج األمثل عرب ترقية إستخداـ الطاقات 
ا١تتجددة يعترب أحد اٟتلوؿ ا٢تامة اليت تضمنتها السياسة الطاقوية يف اٞتزائر، كما أهنا تعترب مرتكز أساسي يف إنبعاث 

 ا١تتجددة الطاقات لتطوير الوطٍت الربنامج يف مسطرة جديدة أىداؼ ميبلد 2015 سنة اإلقتصاد األخضر، حيث عرفت
 من ميقاكاط 22000 توليد على الربنامج ينص. للطاقة ثابت كلكنو تدر٬تي إنتقاؿ لتحقيق سعيا الطاقوية، كالنجاعة

                                                           
1
 -Dimension: Environmental sustainability  : http://hdr.undp.org/en/indicators/44706#   ( 20/09/2016) 

2
 -  Human Development Report 2015 ,United Nations Development Programme (UNDP) ,P : 250. 

http://hdr.undp.org/en/indicators/44706
http://hdr.undp.org/en/indicators/44706
http://hdr.undp.org/en/indicators/44706
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  %21 مرحلتُت، غضوف يف ذلك كيتم ،2030 إىل 2015 من ا١تمتدة الفًتة على موزعة الوطنية، اٟتاجيات لتلبية الكهرباء
 اٞتزائر 2030 ا١تتجددة بالطاقات ا٠تاص الوطٍت الربنامج أكسب  لقد.2030-2021 للفًتة% 79ك ،2020-2015 للفًتة
 اإلحتباس غازات إنبعاثات من اٟتد بشأف ،2015 سنة ا١تناخ تغَت أداء مؤشر نشره الذم 2014 سنة تقرير يف 39 الرتبة

 يف ا١تتجددة للطاقات الدكلية الشبكة نوىت كما. 2013 سنة بتصنيف مقارنة إضافية مراتب 10 بذلك ٤ترزة اٟترارم،
 عشرة اإلثٍت البلداف دائرة إىل للدخوؿ أىلها كالذم اجملاؿ ىذا يف اٞتزائر أحرزتو الذم بالتقدـ ،2014 سنة ا١تعد تقريرىا

 2013.1 لسنة ا١تسطرة األىداؼ ٖتقق أف إستطاعت اليت احملدكدة (12)
        كتعترب ظاىرة التصحر من أىم ا١تشاكل البيئية اليت تعاين منها اٞتزائر، حيث تتقلص مساحة الغابات سنويا، إذ 

من مساحة األراضي كبلغ التغَت يف مساحة الغابات نسبة إىل إٚتايل األراضي خبلؿ الفًتة   0,6مثلت الغابات حوايل 
 إذ يعد التصحر من أخطر مظاىر التدىور البيئي، ذلك أنو 2(تدىور يف الساحة )  –( 10,5)حوايل  2010- 1990

يؤثر بصورة مباشر على األمن الغذائي، كٯتكن توضيح مدل إتساع كخطورة ىذه الظاىرة يف اٞتزائر من خبلؿ  اٞتدكؿ 
 : ا١توايل

 ا١تساحات ا١تتصحرة كا١تهددة بالتصحر يف اٞتزائر :  68-4:اٞتدكؿ رقم 
 Types des zones) ) نوعية المنطقة   (ىكتار  )المساحة 

  ا١تناطق ا١تتصحرة  487.902
 ا١تناطق اٟتساسة جدا  2.215.035
 ا١تناطق اٟتساسة 5.061.388
 ا١تناطق متوسطة اٟتساسية 3.677.680
 غَت اٟتساسة / ا١تناطق القليلة  2.379.170

Source : Plan National d‘Action pour l‘Environnement et le Développement Durable (PNAE- DD), Ministère de 

l‘Aménagement du Territoire et de l‘Environnement, janvier 2002 , p46 

        فيما يتعلق بإستخداـ ا١تياه فإف اٞتزائر كغَتىا من دكؿ الوطن العريب ٘تتلك ٜتسة مصادر للمياه يف الوطن العريب 
مياه التحلية كمياه إعادة : ثبلثة منها تقليدية كىي األمطار، كا١تياه السطحية كا١تياه اٞتوفية، كإثناف غَت تقليديُت، ك٫تا

 :اإلستخداـ  تبعا ١تا ىو مبُت يف اٞتدكؿ ا١توايل
 كضع ا١توارد ا١تائية  يف اٞتزائر  : 69-4: اٞتدكؿ رقم

مليوف مًت مكعب : الوحدة   
  الموارد غير التقليدية  الموارد التقليدية  

  اجملموع   التحلية  إعادة اإلستخداـ اجملموع سطحية  جوفية   اإلجمالي

 15474.6 474.6 74.6 400.0 15000.0 13000.0 2000.0 الجزائر 
 .نقبل عن  ا١تركز العريب لدراسات ا١تناطق اٞتافة كاألراضي القاحلة ، أكساد.  09: ، ص 2010أكضاع األمن الغذائي العريب، ا١تنظمة العربية للتنمية الزراعية ، : ا١تصدر

                                                           
  . 144 - 142: ، ص 2015تقرير الوضع السداسي األكؿ من سنة -  1
.  203:  ، ص PNUDتقدـ بشرم يف عامل متنوع،برنامج  األمم ا١تتحدة اإل٪تائي : ، هنضة اٞتنوب2013تقرير التنمية البشرية -   2
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سحب  حوايل   2009فقد مت يف سنة  2012تبعا لئلحصائيات الواردة يف تقرير مؤشرات التنمية يف العامل لسنة       
 لقطاع  64كجهت منها حوايل (  من ا١تصادر الداخلية للمياه  52,7 مليوف مًت مكعب من ا١تياه العذبة بنسبة 6,2

الزراعة كىي نسبة ىامة جدة، حيث يعترب قطاع الزراعة من أكرب القطاعات ا١تستهلكة للمياه،  كىو ما يؤكد أ٫تية التوجو 
٨تو إرساء الزراعة ا١تستدامة عرب السياسات ا١تبلئمة ا١تشار إليها يف اٞتزء النظرم من ىذه الدراسة  اما قطاع الزراعة 

، كىو ما يشَت إىل تراجع طفيف يف نسبة   22، كحوايل  14 ْتوايل 2009فقدرت نسبة إستخدامو للمياه سنة 
  65  كإستحوذت الزراعة على نسبة  65 حيث مت سحب حوايل 2008سحب ا١تياه الداخلية العذبة  مقارنة بسنة 

 .  للقطاع ا١تنزيل 22، كحوايل  13كالصناعة بنسة 
  (تحقيق البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة )مؤشرات متعلقة باإلستدامة اإلجتماعية  -1-3

بإعتبار التنمية ا١تستدامة هنج شامل لتحسُت نوعية اٟتياة، فإنو من البديهي كا١تسلمات أف ىناؾ ركابط جوىرية         
اإلقتصادم، كالرفاه اإلجتماعي كاٞتانب البيئي، فالتغَت يف أم بعد يكوف لو تأثَت على األبعاد األخرل خاصة بُت اٞتانب 

بالنسبة للبعد اإلجتماعي، فالرفاه البشرم ال ٯتكن أف يتحقق دكف بيئة صحية، كال تتحقق العدالة كا١تساكاة إال يف إطار 
، كسيتم فيما يلي اإلقتصار على مؤشر التنمية البشرية ا١تركب كا١تعدؿ لتشخيص التقدـ احملرز يف اٞتانب 1اقتصاد حيوم

. 2014- 2000عتماده من سياسات إقتصادية  يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة إاإلجتماعي،  تبعا ١تا مت 
اإلسترشاد بمؤشر البشرية لئلستدالؿ عن اإلستدامة اإلجتماعية في الجزائر   -1-3-1

ف يعطي صورة عامة عن كضعية مؤشرات اإلستدامة أف قراءة تطور مؤشر التنمية البشرية ا١تركب يف اٞتزائر ٯتكن         إ
اإلجتماعية، السيما فيما يتعلق ٔتؤشرات الفقر كمدل عدالة توزيع الدخوؿ باعتبارىا ٤تركات أساسية للنمو اإلقتصادم 

 . الشامل كا١تستداـ
   2014- 2000يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة    (  HDI) تطور مؤشر التنمية البشرية : 70-4:اٞتدكؿ رقم
 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات 

HDI  0.574 0.596 0.640 0.687 0.725 0.730 0.732 0.734 0.736 

Source : - http://hdr.undp.org/en/data( 20/09/2016) 

         
 1995        يتضح من خبلؿ قيم اٞتدكؿ أف مؤشرات التنمية البشرية  يف اٞتزائر تتبع منحى تصاعدم إنطبلقا من سنة 

 ضمن الدكؿ ذات التنمية البشرية ا١ترتفعة  2015كما صنفت اٞتزائر تبعا لتقرير التنمية البشرية ،2014إىل غاية سنة 
أف مؤشر التنمية البشرية بلغت قيمتو " تنمية للجميع " ٖتت عنواف  2016حيث كرد ضمن تقرير التنمية البشرية  لسنة 

،  كٯتكن التفصيل يف مؤشر التنمية البشرية  لسنة  1,22  بنسبة 2014 ٤تققا إرتفاع عن ذلك ا١تسجل يف سنة 0,745
 :  من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ ا١توايل2014

                                                           
1
 - Sherri Torjman,  The Social Dimension  of Sustainable Development, Caledoninst, Institute of social policy May 

2000, P : 2. 
  ا١تتحدة ضمن ا١توقع   لؤلمم اإل٪تائي ٯتكن التفصيل يف مكونات مؤشر التنمية البشرية ١تختلف السنوات من خبلؿ االطبلع على تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الربنامج 

http://hdr.undp.org/en/data  

http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/data
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 .2014 مؤشر التنمية البشرية يف اٞتزائر لسنة : 71-4 :اٞتدكؿ رقم
قيمة دليل التنمية 

 2014البشرية  لسنة 
العمر المتوقع عند 

 (سنوات )الوالدة  
سنوات الدراسة 

 المتوقعة
متوسط سنوات 

 الدراسة
معادؿ القوة  )نصيب الفرد من  الدخل القومي اإلجمالي 

  (2011الشرائية بالدكالر األمريكي 

0.736 74.8 14.0 7.6 13.054 
Source : - http://hdr.undp.org/en/data( 20/09/2016) 

 

        يتضح جليا من خبلؿ معطيات التنمية البشرية يف اٞتزائر أهنا تًتبع على موقع جيد نسبيا حيث تعترب أحد الدكؿ 
 التقرير األخَت الصادر ذات الدخل ا١تتوسط  ذات التنمية البشرية ا١تًتاكحة بينة بُت ا١تتوسطة كا١ترتفعة، حيث أنو كرد يف 

 تقدما ىاما يف مؤشرات التنمية تف اٞتزائر مصنفة ضمن العشرة دكؿ اليت حققأ حوؿ التنمية البشرية PNUDعن 
مع اإلشارة إىل إحتبلؿ اٞتزائر ا١تراتب األخَتة من بُت  الدكؿ  ا١تصنفة ضمن التنمية البشرية  ) 1 .1970البشرية منذ سنة 

  بعدما إحتلت 2005 سنة 0.687 ٔتعدؿ تنمية بشرية 104ا١تتوسطة ككذلك ا١ترتفعة، حيث إنتقلت اٞتزائر من ا١ترتبة 
كعليو ٯتكن إطبلؽ اٟتكم على  . 2015  كذلك سنة 0,745 ٔتعدؿ تنمية بشرية 83 إىل ا١ترتبة 2002 يف سنة 108ا١ترتبة 

ٖتسن مؤشرات التنمية البشرية يف اٞتزائر على األقل ضمن الفًتة ا١تدركسة خاصة إذا ما قورنت بوضعيتها خبلؿ مرحلة 
 .  التسعينات

 فإف إحصائيات خط الفقر الدكيل بأسعار العملة احمللية          فيما يتعلق بتوصيف تطور مؤشرات الفقر يف اٞتزائر
 أما بالنسبة لؤلفراد الذين 48,42 دكالر يف اليـو حوايل 1,25بلغ بالنسبة لؤلفراد الذين يتحصلوف على  2005لسنة 

77,4 دكالر يوميا فقدر ْتوايل 2يتحصلوف على 
 تبعا ١تؤشر الفقر اإلنساين سنة 51،  كقد إحتلت اٞتزائر  ا١ترتبة 

كيبلحظ من اإلحصائيات ا١تتعلقة   .2 21,5 ٔتعدؿ 2002 سنة 43 بعد أف كانت ٖتتل  ا١ترتبة  21,5 بنسبة  2005
 حيث 1998إىل غاية  1995بالفقر يف اٞتزائر، أنو مل يتم تسجل ٖتسنا ملحوظ على مدل أربع سنوات إنطبلقا من سنة 

 1,8مع تسجل فجوة للفقر قدرت ْتوايل  )  6,6دكالر يوميا بلغت  1,25أف نسبة السكاف الذين يعيشوف بأقل من 

) 6,8 مقابل  1995 يف سنة (  1,4مع تسجيل فجوة للفقر قدرت ْتوايل  ) . أما بالنسبة للسكاف  الذم يعيشوف
(    6,6مع تسجيل فجوة للفقر  قدرت ْتوايل  )    23,8 فقد بلغت 1998 دكالر يف اليـو يف سنة 2على أقل من 

( 6,4مع تسجيل فجوة للفقر قدرت ْتوايل  ) 1995 يف سنة  23,6مقابل  
كفيما يتعلق بالسكاف الذين يعيشوف   .3
تفاكتت بُت الريف الذم   22,6ٖتت مستول الفقر الوطٍت فقد بلغت النسبة اإلٚتالية على مستول الوطن حوايل 

                                                           
1
 - www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/countryinfo  ) 04 /01/2017) 

 حيث أشَت يف العديد من التقارير إىل أف اٞتزائر من بُت الدكؿ اليت يصعب حساب مؤشرات الفقر كالتباين يف توزيع  (سوات ٥تتارة  ) مت توصيف مؤشرات الفقر بناءا على ا١تتاح من البيانات ،
 : الدخل،  ككذلك احتساب مؤشر الفقر ا١تتعدد بسبب غياب قاعدة إحصائية كافية، كقد أشَت إىل ذلك على سبيل ا١تثاؿ  ضمن التقرير

العربٌية، برنامج األمم ا١تتحدة  الدكؿ يف ا١تتشابكة اٟترماف مشاكل معاٞتة األبعاد كسياسات ا١تتعٌدد الفقر ْتثٌية،  دليل أكراؽ سلسلة العربية، اإلنسانية التنمية نوار، تقرير اٟتميد عبد -
 . 2014اإل٪تائي، 

  خط الفقر  الدكيل بالنسبة للجزائر بناءا على  تعادؿ القوة الشرائية باستخداـ اال٨تدار  . 
2
 - Human Report Development 2004, United Nation Development Programm, New york P :148. 

3
 -WORLD DEVELOPMENT INDICATORS, Poverty data A supplement to World Development Indicators 2008,  

World Bank, 2008,P: 19. 

http://hdr.undp.org/en/data
http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/countryinfo
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فجوة الفقر بالنسبة ٠تط الفقر  ) . 1995خبلؿ سنة   14,7كاٟتضر بنسبة   30,3سجل النسبة األعلى ْتوايل 
كتشَت  .  )1 1,8كعلى مستول ا١تدينة   4,5 سجل على مستول الريف   3,2الوطٍت بلغت على ا١تستول الوطٍت 

 حيث إ٩تفض معدؿ حد 2004 ك2000إحصائيات البنك الدكيل إىل أف  معدؿ  الفقر قد حقق تراجعا مهما بُت سنيت 
  6,8 إىل 2000سنة  12,1، كما إ٩تفض حد الفقر العاـ من 2004يف سنة   1,6 إىل 2000سنة  3,1الفقر الغذائي من 

 2. 2004سنة 
 مقداره ما أم 2003 سنة ا١تتحدة األمم إحصائيات حسب جيٍت مؤشر بلغ فقد للدخل، لتوزيع بالنسبة         أما

 أين 1995 كىو ما يشَت إىل كجود فوارؽ كبَتة يف توزيع الدخل، حيث مل يشهد ىذا ا١تؤشر تغَتا  كبَتا مقارنة بسنة 35,5
. الدخل توزيع يف كبَتة فوارؽ كجود على يدؿ ما كىذا  27,6ليبلغ  2011بيد أنو حقق تراجعا طفيفا يف سنة   35,3بلغ  

آخر، أشار البنك الدكيل تبعا ألحدث اإلحصائيات ا١تتوفرة إىل أف  ا١تؤشر العددم للفقر عند خط الفقر  جانب من
  .من إٚتايل  السكاف  5,50حوايل  2011الوطٍت بلغ سنة 

التنمية البشرية يف اٞتزائر تظهر الوضعية اٞتيدة اليت  تنعكس من خبلؿ تطور قيم ا١تؤشر          إف القراءة األكلية ١تؤشر
على مدل الفًتة ا١تدركسة، كاليت تعترب مقبولة إذا ما قورنت بنظَتهتا يف بقية دكؿ العامل، إال أف عمق التحليل يشَت إىل 

إشكالية كربل تتعلق ٔتدل ٖتقق اإلستدامة اإلجتماعية يف اٞتزائر فعبل، حيث أف القيم ا١ترتفعة ١تؤشر التنمية البشرية 
اٟتفاظ على ا١تكتسبات اإلجتماعية دفع اٞتزائر  )مسنودة بسياسة اإلنفاؽ العاـ التوسعية، السيما النفقات اإلجتماعية 

 إىل اٟتفاظ نسبيا على مبالغ التحويبلت 2015على الرغم من الوضع ا١تايل اٟترج ا١تعلن عنو يف السداسي األكؿ من سنة 
 من الناتج  9,1مليار دج أم ما نسبتو  1711,7اإلجتماعية ا١تقرر ضمن قانوف ا١تالية التكميلي، كالذم قدر ْتوايل 

 الناتج من %25يقارب حوايل  ما ، كبصفة عامة، فإف2014مقارنة بسنة    6,4الداخلي اإلٚتايل كٔتعدؿ ٪تو قدره 
مع ...  أخرل كإعانات الوطٍت التضامن الًتبوم النظاـ الصحة، اإلجتماعي، الضماف لنظاـ مكرس اإلٚتايل الداخلي

كاليت يتم ٘تويلها عن  (التحفظ للباحثة فيما يتعلق بعدالة اإلستفادة من التحويبلت اإلجتماعية كخاصة للفئات ا٢تشة
طريق عوائد النفط، كٕتاكزا ألثر ا١تزاٛتة الناشئ يف ىذا اإلطار، فإف ىناؾ نوع  من  اإلرباؾ يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة 

عرب تشوه العبلقة بُت ٖتقيق الرفاه البشرم عرب الزمن كاإلستدامة البيئية كالذم ٯتكن ٕتاكزه فقط أك التقليل من آثاره 
السلبية التفاضلية عرب الزمن من خبلؿ التنويع اإلقتصادم يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة، عرب توجيو السياسات 

 . (اإلقتصاد األخضر)اإلقتصادية ا١تصممة ٨تو ٗتضَت القطاعات 
 
 

 
                                                           
1  -WORLD DEVELOPMENT INDICATORS, Poverty data A supplement to World Development Indicators 

2008 , Op –Cit, P : 16. 
. 2013قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العا١تية، البنك الدكيل،   -2

www.data.worldbank.org/data catalog          
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 مؤشرات أخرل متعلقة باإلستدامة البشرية  -1-3-2
اٟتصوؿ على ا١تياه الصاٟتة للشرب أك الوصوؿ إىل  مصادر ا١تياه احملسنة: أكال

(Access to improved water source) 

 تشَت سلسلة تقارير مؤشرات التنمية يف العامل إىل أف نسبة كصوؿ فيما يتعلق ٔتؤشر اٟتصوؿ على ا١تياه الصاٟتة للشرب،
من إٚتايل السكاف، كإستقرت ىذه النسبة على   84األفراد إىل مصادر ا١تياه اٞتيدة يف اٞتزائر بلغ  نسبة ىامة  حوايل 

كىو ما يشر إىل ٖتسن طفيف فيما يتعلق بالسكاف الذين يتمكنوف من اٟتصوؿ على ا١تياه   2015 – 2012مدل الفًتة 
  79حيث قدرت نسبة الوصوؿ إىل ا١تياه اٞتيدة أك احملسنة  حوايل    83 اين كانت تبلغ 2010اٞتيدة مقارنة بسنة 

 2008من إٚتايل سكاف الريف، كمل ٗتتلف ىذه النسب عن تلك ا١تسجلة سنة  85من إٚتايل سكاف اٟتضر، كحوايل 

 .من إٚتايل  سكاف اٟتضر 87 من إٚتايل سكاف الريف ك  81 موزعة كما يلي 2006بعد اف كانت سنة 
      تعترب النسب ا١تعوضة فيما يتعلق بالوصل إىل مصادر ا١تياه احملسنة بيد أف تتبع تطور مؤشر نصيب الفرد من العذبة 

  2007 مًت مكعب سنة 332ا١تتجددة الداخلية يف اٞتزائر يوضح الًتاجع ا١تستمر ا١تسجل حيث تراجع ىذا ا١تؤشر من 
 مًت مكعب  ٤تققا ٖتسنا طفيفا مقارنة بسنة 289  حوايل 2014 مكعب، كبلغ سنة 2001 مًت مكعب سنة 298إىل 

 .  مًت مكعب287 اين بلغ حوايل 2013
 1990          بصورة عامة فإف مقارنة نسبة السكاف الذين ٭تصلوف على مياه الشرب من مصادر ٤تسنة  بُت سنيت  

تراجعت نسبة سكاف الريف   ) تبُت أف اٟتصوؿ على ا١تياه الصاٟتة للشرب مل يواكب سرعة النمو السكاين 2015ك
، أما على 2015 سنة  81.80 إىل حوايل 1990سنة   85,04الذين ٭تصلوف على مياه الشرب من مصادر ٤تسنة من 

 2015 سنة  84,30 إىل حوايل 1990 سنة  97,41مستول سكاف اٟتضر  فقد تراجعت من 
، كىي نسب أدىن من 1

كيرجع  ذلك  باألساس إىل أف اٞتزائر تصنف كأحد ا١تناطق اليت تعاين من  (:   انظر الشكل رقم –ا١تتوسط العا١تي 
 .    اإلجهاد ا١تائي على مستول ا١تنطقة العربية، كإىل عدـ رشادة اإلستخداـ، يف ظل عدـ فعالية السياسة ا١تائية ا١تعتمدة

( الشرب مياه على اٟتصوؿ سبل ٢تم تتاح الذين السكاف نسبة )الشرب ١تياه ٤تسن مصدر توافر: 29-4: الشكل رقم

 
 : ا١تصدر من إعداد الباحثة بناءا على ا١تعطيات الواردة ضمن ا١توقع 

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart    ( 25/09/2017) 

                                                           
  ستيفاء معايَت صبلحية الشربإنقطاع كإيعطي صورة كاضحة ، حيث توفر ا١تياه من مصادر ٤تسنة ال يعٍت  كصو٢تا دكف  ة للشرب الٌف مؤشر اٟتصوؿ  على ا١تياه الصاأف إىل اإلشارة ٕتدر. 
 . 78: التقرير العريب للتنمية ا١تستدامة، العدد األكؿ ، مرجع سابق، ص-  1

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
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 تعتمد التلوث، كىي ٥تاطر من للحماية ذات أ٫تية بالغة  الصحي الصرؼ  إف سياسة:سياسة  الصرؼ الصحي:ثانيا
 ا١تواطنُت صحة على كاٟتفاظ ا١تعاٞتة الصحي الصرؼ مياه كتثمُت ا١توجودة ا١توارد على اٟتفاظ عن خاص بشكل
 كبَت جزء إلغاء من التطهَت، كىو ما مكن شبكات اإلقتصادية، كقد عملت اٞتزائر يف ىذا الصدد على تطور كالتنمية

 الصرؼ خنادؽ من كبَت عدد على كالقضاء اٟتضرية، ا١تناطق يف خصوصا ا١تلوثة الصحي الصرؼ مياه تصريف من
ضمن  الصحي الصرؼ ربط نسبة  كٯتكن عرض .ا١تياه طريق عن ا١تنقولة باألمراض اإلصابة خطر من يقلل ٔتا الصحي،

 أف حُت الصحي،  ففي الصرؼ ٣تاؿ يف ا١تبذكلة اٞتهود لتقييم إستخداما ا١تؤشرات أكثر السنة الواحدة بإعتباره من
35 فإف ىذه  النسبة إرتفعت إىل  1970 سنة يف العاـ الصحي الصرؼ ّتهاز كصلو مت السكاف عدد إٚتايل من فقط،

التطهَت مقارنة  ٤تطة 177ا١تعاٞتة  لتبلغ    حيث تطورت ٤تطات2015 يف سنة السكاف عدد إٚتايل من 90 حوايل 
 اليت برشلونة إتفاقية أىداؼ لتحقيق ٤تطة، كىذا 12 ْتوايل يقدر ا١تياه معاٞتة ٤تطات عدد  حيث كاف2000 بسنة

البحر، كٯتكن توضيح مدل تطور التمتع  يف الصحي الصرؼ مياه تصريفات كل إزالة ىي كاليت اٞتزائر عليها صادقت
 : من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل 2014-2000بالصرؼ الصحي كنسبة من السكاف على مدل الفًتة 

 2014-2000تطور نسبة السكاف الذم يتمتعوف ٔترافق الصرؼ الصحي احملسنة يف اٞتزائر : 72-4:اٞتدكؿ رقم
 المحسنة الصحي الصرؼ مرافق 

  الحضرية المناطق في
 المحسنة الصحي الصرؼ مرافق

  الريفية المناطق في
 المحسنة الصحي الصرؼ مرافق
 

2000 91,20 72,30 83,60 
2001 91,10 73,00 84,00 
2002 91,00 73,60 84,3 
2003 90,90 74,30 84,7 
2004 90,80 75,00 85,00 
2005 90,70 75,60 85,30 
2006 90,70 76,30 85,60 
2007 90,60 76,90 85,80 
2008 90,50 77,60 86,10 
2009 90,40 78,30 86,40 
2010 90,30 78,90 86,60 
2011 90,20 79,60 86,80 
2012 90,10 80,20 87,00 
2013 90,00 80,90 87,20 
2014  89,90 81,50 87,40 

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart  

(عليها اٟتصوؿ قدرة ٢تم تتوفر الذين اٟتضرية ا١تناطق سكاف نسبة) 
 %(عليها اٟتصوؿ قدرة ٢تم تتوفر الذين الريفية ا١تناطق سكاف من) 
 %(عليها اٟتصوؿ قدرة ٢تم تتوفر الذين السكاف 

من إٚتايل السكاف ٭تصلوف  89,83 إىل أنو حوايل 2015       تشَت تقديرات التقرير العريب للتنمية ا١تستدامة لسنة 
من إٚتايل للسكاف بالنسبة للمناطق الريفية    82,20على خدمات الصرؼ الصحي ضمن ا١تناطق اٟتضرية، مقابل  

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
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كىي أدىن من النسب ا١تصرح هبا من ا١تصادر الوطنية،  كيتضح من خبلؿ معدؿ ٪تو اٟتصوؿ على خدمات الصرؼ 
كإذا ما قورف ٔتعدؿ النمو ا١تتزايد فإف  ذلك يشَت    0,31أنو مل يتجاكز  2014-2000الصحي احملسنة  على مدل الفًتة 

 .     1إىل عدـ التمكن من مواكبة سرعة النمو السكاين يف تقدًن خدمات الصرؼ الصحي احملسنة
 ا١تكافئة مبليُت 6 بقدرة اإل٧تاز طور يف التطهَت ٤تطة 69 يضم ا١تائية ا١توارد قطاع العملية، فإف احملطات إىل        إضافة

 التطهَت  كبالتايل فإف ٤تطات( 2020 آفاؽ )الربنامج ىذا من االنتهاء عند. سنة / 3ـ مليوف 244 أم السكاف لعدد
سنة، كيف نفس السياؽ تعتـز اٞتزائر يف إطار / 3ـ مليوف 1300 ْتوايل القدرة مع كحدة 270 من أكثر إىل تصل سوؼ

التعاكف مع االٖتاد األكريب تلقي ٘تويل لتطوير العديد من الدراسات اإلسًتاتيجية يف برنامج ا١تياه، كاليت تتمثل يف ا١تخطط 
للطاقة : الوطٍت لتطوير قطاع التطهَت، ككضع إسًتاتيجية كطنية للصرؼ الصحي يف ا١تناطق الريفية، كدراسة التوليد ا١تشًتؾ

 .2الكهربائية من ٤تطات معاٞتة مياه الصرؼ الصحي
  ( من الناتج احمللي  اإلٚتايل كنسبة )إٚتايل اإلنفاؽ على الصحة : اإلنفاؽ العاـ على الصحة )اإلنفاؽ الصحي : ثالثا

الوقائية ) كىو يغطي تقدًن ا٠تدمات الصحية ،إٚتايل اإلنفاؽ الصحي ىو ٣تموع النفقات الصحية العامة كا٠تاصة
، كأنشطة تنظيم األسرة، كنشاطات التغذية، كا١تساعدة الطارئة ا١تخصصة للصحة كلكنو ال يشمل توفَت ا١تياه (كالعبلجية

 كذلك  3 2013 مليوف دكالر  خبلؿ سنة  12بلغ اإلنفاؽ على الرعاية الصحية يف اٞتزائر حوايل  كقد . كالصرؼ الصحي
حيث     100ما فيما يتعلق بتمويل الرعاية الصحية فهو يعتمد على التمويل احمللي  بنسبة أر للفرد، ال دك314ٔتا قيمتو 

من اإلنفاؽ على الصحة ىو   74، ك حوايل  25ٯتثل اإلنفاؽ من جانب األسر أك العائبلت اعلى الصحة حوايل 
بعد أف كاف اإلنفاؽ  على الصحة . 4( ىي من مصادر متفرقة أخرل 1اإلنفاؽ العاـ، يف حُت  )من نصيب اٟتكومة 

 دكالر أمريكي للرعاية 279 مليوف دكالر تبعا الحصائيات منظمة الصحة العا١تية  مع تسجيل  11يف اٞتزائر حوايل 
 كانت نسبة اإلنفاؽ على أف بعد  2013ما ىيكل اإلنفاؽ على الصحة فقد شهد ٖتوؿ كاضح يف سنة أالصحية للفرد، 

  1 كالعائبلت، كاألسرىي نسبة اإلنفاؽ على الصحة من قبل   15كفقط    84الصحة من قبل الدكلة  حوايل 

 مليار دكالر يف الربنامج ٜتاسي 150كما استثمرت اٞتزائر أكثر من  5.  على الرعاية الصحيةلئلنفاؽ أخرلكمصادر 
يف أكج األزمة ا١تالية اليت ضربت إقتصاديات العامل، ٦تا يعكس توجهات اٞتزائر يف ٗتصيص جزء مهم   2014 – 2010

 .6عائدات صادرات احملركقات ٨تو ٖتقيق الرفاىية اإلجتماعية، كتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية للسكاف
        قد يبدك من خبلؿ قراءة سطحية ١تؤشرات التنمية البشرية مدل ٖتسن ىذه ا١تؤشرات، كلكن القراءة العميقة تقود 

إىل أف ٖتسن ىذه ا١تؤشرات مدفوع بواسطة عوائد احملرقات، كبالتايل فإف الرفاىية البشرية اليت ٖتققها اٞتزائر ١تختلف 

                                                           
 . 79: التقرير العريب للتنمية ا١تستدامة، العدد األكؿ ، مرجع سابق، ص-  1

2
 - http://www.mree.gov.dz/eau/assainissement/?lang=ar     ( 30/12/2017). 

3 -National Health Accounts, 1995-2013 , http://ar.knoema.com/WHONHA2014/national-health-accounts-1995-2013    

( 30/12/2017). 
4
  -global health expenditure database 

5
   - World  Health Organization, WHO Global Expenditure Atlas, September,2014, P : 12  

 .2010 مام 24 ، ٣تلس الوزراء يـو االثنُت 2014 – 2010جتماع ٣تلس الوزراء، برنامج  التنمية  ا٠تماسي إبياف -   6

http://www.mree.gov.dz/eau/assainissement/?lang=ar
http://ar.knoema.com/WHONHA2014/national-health-accounts-1995-2013
http://ar.knoema.com/WHONHA2014/national-health-accounts-1995-2013
http://ar.knoema.com/WHONHA2014/national-health-accounts-1995-2013
http://ar.knoema.com/WHONHA2014/national-health-accounts-1995-2013
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السكاف ٕتاكزا إلشكالية سوء التوزيع للثركة احملصل عليها من إستغبلؿ ا١تورد ا١تشًتؾ  تشَت إىل عدـ إستدامة الرفاىية 
اإلجتماعية، بل كخطر  ذلك على األجياؿ القادمة، يف ظل ترسيخ دالة اإلرتباط بُت الرفاىية اإلجتماعية كإستغبلؿ ا١تورد 

 . الناضب
       إف دراسة ملف الفقر ال يتعلق بتحليل كإستقراء فقر الدخل فقط، خاصة  على مستول الدكؿ العربية  كالريعية 

منها ٖتديدا، حيث يتوجب دراسة مظاىر أخرل للفقر، تتعلق ٔتدل ٖتقق عدالة توزيع خدمات التعليم كالصحة 
 -  كالتفاكت  يف توزيع الدخل كاإلنفاؽ

       أظهرت مؤشرات العبلقة بُت الناتج احمللي اإلٚتايل كعدد السكاف تبعا للتقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد لسنة 
، مع تسجيل تفاكت صارخ   14,12 بلغ 2014 أف متوسط الفرد من اإلستهبلؾ اإلٚتايل لسنة 2015 دكالر للفرد يف اليـو

دكالر يف اليـو يف موريتانيا  2,87 دكالر يف اليـو يف اإلمارات مقابل 79,38على مستول كل دكلة، حيث بلغ حوايل 
 ... كصنفت اٞتزائر ضمن ٣تموعة  الدكؿ  دكف ا١تتوسط إىل جانب تونس كالعراؽ كليبيا كا١تغرب كاليمن كموريتانيا

       كتعكس معدالت نصيب الفرد من اإلنفاؽ اٟتكومي كالعائلي مستويات الرعاية اإلجتماعية من جهة كمستويات 
كتبعا لبيانات التقرير إلقتصادم العريب ا١توحد، بلغ متوسط نصيب الفرد من اإلستهبلؾ . الفقر كالعوز من جهة أخرل

، يف حُت  بلغ  متوسط نصيب الفرد من  اإلستهبلؾ العائلي   8,73اإلٚتايل   ،  كبلغ  5,60دكالر يف اليـو دكالر يف اليـو
كىي جد متدنية  مقارنة  .  2014دكالر يف اليـو ك ذلك خبلؿ سنة  3,12متوسط نصيب الفرد من اإلستهبلؾ اٟتكومي 

ٔتتوسط نصيب الفرد احملقق على مستول الدكؿ العربية  كذلك بلغ يف نفس السنة  للمتغَتات الثبلثة على الًتتيب        
 . 2015كٯتكن تلخيص التقدـ يف ٖتقيق أىداؼ األلفية  ( 4,06 ، 10,06، 14,12) 

 التقدـ احملرز ٨تو ٖتقيق أىداؼ األلفية يف اٞتزائر : 73-4:اٞتدكؿ رقم
 2015 2012-2011 ىدؼ األلفية للتنمية 

 %0,85 %0,4 القضاء على الجوع كالفقر المدقع: 1الهدؼ 
 %95 %98,16 ضماف التعليم للجميع: 2الهدؼ 
 من النواب % 31 امرأة يف اجمللس الوطٍت، أم 145انتخاب  ترقية المساكاة بين الجنسين كاستقبللية المرأة: 3الهدؼ 
األطفاؿ الذين تقل سنهم )تقليص كفيات األطفاؿ : 4الهدؼ 

 ( سنوات5عن 
- 45% 

 %98,6 (دعم عمليات الوالدة)تحسين صحة األـ : 5الهدؼ 
السيدا كالمبلريا كأمراض ......./مكافحة فيركس: 6الهدؼ 

 أخرل
 انتشار ضعيف

 2000التوعية كإعداد اسًتاتيجية كطنية منذ  حماية البيئة: 7الهدؼ 
 1999مواصلة اإلصبلحات منذ  إقامة شراكة عالمية للتنمية: 8الهدؼ 

 .2015، اإلفريقيٞتنة االٖتاد : ا١تصدر 
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في تحقيق التنويع اإلقتصادم في الجزائر   2014-2000إختبار مدل نجاح السياسات اإلقتصادية للفترة  -2
 متغَتات ٠تمسة ىَتفنداؿ ١تعامبلت الوسط اٟتسايب على حساب اإلقتصادم، للتنويع         يعتمد تقدير ا١تؤشر ا١تركب 

كمن بُت . الثابت ا١تاؿ رأس   تكوين اإليرادات اٟتكومية، كإٚتايل الواردات، الصادرات، اإلٚتايل، احمللي الناتج: أساسية كىي
 ىَتمشاف يعترب  أكثرىا –العديد من  ا١تؤشرات اإلحصائية اليت يتم اعتمادىا لقياس التنوع اإلقتصادم،  فإف معامل  ىَتفنداؿ 

شيوعا، فيما  يتعلق  بالتقدير الكمي لظاىرة التنويع اإلقتصادم، حيث يقيس تركيب بينية ا١تتغَت كمدل تنوعو، كسوؼ يتم 
اعتماد الصيغة ا١توالية، يف قياس تنوع اإلقتصاد اٞتزائرم لكل متغَت ضمن ىيكل مؤشر التنويع ا١تركب ضمن فًتة الدراسة 

  :1ا١تقًتحة

 
 : حيث

  𝑁  :  عدد القطاعات اإلقتصادية. 
 𝑥𝑖  :  قيمة ا١تتغَت يف القطاعi ( ناتج القطاع i. )  
  𝑋 :  (الناتج احمللي اإلٚتايل  )القيمة اإلٚتالية للمتغَت يف ٚتيع القطاعات.   

 𝟎 ≤ 𝐻 ≤  فإف ىناؾ تنوع كامل يف اإلقتصاد، أما إذا كانت قيمتو تساكم الواحد الصحيح فإف  التنوع يكوف معدكما، كبالتايل االعتماد على 0، فإذا كاف  قمة معامل ىَتمشاف ىَتفنداؿ 1
  . ىَتفنداؿ تدؿ على ضعف تنوع الظاىرة ا١تدركسة–القطاع الواحد، كعليو فإف القيم ا١ترتفعة  ١تعامل ىَتمشاف 

 (اإلعتماد على القييمة المضافة للنشاطات اإلقتصادية)قياس التنويع في بنية الناتج المحلي اإلجمالي  -2-1
  سيتم من خبلؿ ىذا العنصر دراسة التنويع اإلقتصادم يف بنية الناتج  احمللي اإلٚتايل، من خبلؿ دراسة بنية       

 قطاعات 8كمدل تنوع القطاعات اإلقتصادية اليت تساىم يف خلق القيمة  ا١تضافة، كاليت توفرت فيها االحصائيات حوؿ 
الفبلحة، احملركقات، األشغاؿ العمومية، الصناعة خارج احملوقات، البناء كاألشغاؿ العمومية النقل : أسياسة، كىي

كاإلتصاالت، التجارة كا٠تدمات، كيتضح جليا من ٖتليل اإلحصائيات ا١تعتمدة ىيمنة قطاع احملورقات ضمن ىيكل 
االنتاج احمللي اإلٚتايل يف اٞتزائر، لتبقى مسا٫تة القطاعات اإلقتصادية األخرل  ضعيفة  مقارنة مع حجم اإلستثمارات 
ا١تخصصة، فضبل عن أهنا تعتمد يف زيادة نسبة مسا٫تتها يف خلق القيمة ا١تضافة على قطاع احملركقات يف إطار ٕتسد 

عبلقة عضوية بينها، كما يزيد من ضعف تنوع بينة الناتج احمللي اإلٚتايل ىو ضعف مسا٫تة القطاع ا٠تاص اليت ال 
ىَتفنداؿ لتنوع الناتج - يف ظل سيطرة القطاع العاـ، كقد مت اٟتصوؿ على النتائج ا١تتعلقة ٔتعامل ىَتمشاف  44تتجاكز

ٔتا يدلل على كجود تنوع مقبوؿ إىل حد معُت، تبعا ١تا يوضحو اٞتدكؿ   0,32ك ٨0,14تصرت بُت إاحمللي اإلٚتايل، كاليت 

                                                           
1
- Siope V. Ofa , Malcolm Spence , Simon Mevel , and Stephen Karingi ,  Export Diversification and Intra-Industry 

Trade in Africa,  United Nations Economic Commission for Africa, 15 June 2012,  P : 14.  

- Hawaii Economic issues, Measuring economic diversification in Hawaii, Periodic research and data reports on 

issues current interest, December 2011, P:5. 
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، إال أف القيم ا١تنخفضة للمؤشر ال تدؿ على ٖتسن يف قيمة ا١تؤشر كإ٪تا ىي نإتة عن تراجع العوائد 74-4: رقم
. النفطية جراء إ٩تفاض أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية

 2014 - 2000ىَتفنداؿ لتنوع الناتج احمللي اإلٚتايل خبلؿ الفًتة – تطور  مؤشر ىَتمشاف : 74-4:اٞتدكؿ رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

H 0,25 

 

0,20 

 

0,18 

 

0,21 

 

0,24 

 

0,31 

 

0,32 

 

0,30 

 

0,33 

 

0,17 

 

0,22 

 

0,25 

 

0,23 

 

0,17 

 

0,14 

 

  Excel يف برنامج ك٥ترجات تطبيق العبلقة  ، 2 -4:  بناءا على بيانات ا١تلحق رقمحثةعداد  الباإمن :  ا١تصدر
 

 2014 – 2000 التنويع في بنية صادرات اإلقتصاد الجزائرم للفترة  -2-2
  يعترب التنويع يف بنية كىيكل صادرات الدكؿ الريعية من أىم احملاكر اليت تسعى الدكؿ الريعيو كعلى رأسها اٞتزائر        
  60من الصادرات كأكثر من   97من الناتج احمللي اإلٚتايل، ك   30ٯتثل قطاع النفط كالغاز يف اٞتزائر أكثر من )

من جهة، كللتقليل من حدة ( قطاع احملركقات) لتجسيده، كذلك  لتقليص التبعية  للقطاع الواحد  (من إيرادات ا١تيزانية
تقلبات أسعار النفط على األداء الكلي إلقتصادياهتا من جهة أخرل، فالتنويع يف بنية الناتج احمللي اإلٚتايل عادة ما يعترب 
مضلبل يف عملية التحليل حيث أف األداء يف القطاعات كاألنشطة اإلقتصادية  يعتمد على ٥تصصات السياسة اإلنفاقية  

اليت ٘توؿ بواسطة  العوائد النفطية، كبالتايل سيتم قياس مدل تنوع بينة الصادرات اٞتزائرية، كالسيما فيما يتعلق باألنشطة  
من خبلؿ حساب مؤشر ىَتمشاف ىَتفنداؿ . اإلقتصادية  القادرة على بعث القيمة ا١تضافة  ككسب مزايا تنافسية دكلية

 .2014- 2000لتنوع الصادرات على مدل الفًتة 

  2014 – 2000ىَتفنداؿ لتنوع صادرات اإلقتصاد اٞتزائرم  للفًتة – تطور مؤشر ىَتمشاف : 30-4:الشكل

 
 . 4-2: نطبلقا من معطيات ا١تلحق رقم إ ثةعداد الباحإمن :   ا١تصدر

 0,93       يتضح من خبلؿ الشكل ارتفاع فيمة معامل ىَتمشاف ىَتفنداؿ لتنوع الصادرات، حيث تراكح بُت أدين قيمة 

 كىي تقًتب من الواحد الصحيح، ٦تا يدؿ على  إ٩تفاض التنوع يف بنية الصادرات لبلقتصاد اٞتزائرم 0,96كأعلى قيمة 
كما يشَت إىل عدـ كجود تطور يف بنية الصادرات،  2003 – 1993فمقارنة  تغَت بنية الصادرات يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  

دكف انكار التحسن احملتشم لصاٌف صناعات غَت  )ٯتكن برىنة مدل تركز الصادرات اٞتزائرية كفشل مساعي تنويعها
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، من خبلؿ قيم مؤشر تنوع 2014-2000يف سياؽ السياسات اليت تضمنتها الربامج ا١تسطرة خبلؿ الفًتة  (تنافسية
 .2011 -1995الصادرات للدكؿ العربية خبلؿ الفًتة  

 2011-1995 للدكؿ العربية لبلقتصاد اٞتزائرم خبلؿ الفًتة  مؤشر تنوع الصادرات: 75-4: اٞتدكؿ رقم
 1995 2000 2005 2009 2010 2011 

مؤشر التنوع 
 للصادرات

0,825 0,835 0,809 0,792 0,782 0,723 

  .ONCTADنقبل عن  قاعدة بيانات .     127:، ص ٨2013تو منهج ىيكلي لئلصبلح اإلقتصادم، ا١تعهد العريب للتخطيط، الكويت، ديسمرب : تقرير التنمية العربية:ا١تصدر
 

حيث  يصنف اإلقتصاد اٞتزائرم من  (05: انظر اٞتدكؿ  رقم  )  2014 – 2005ستمرت نفس الوضعية للفًتة        إ
من الصادرات، يف حُت    94,54استحوذ قطاع احملركقات على حصة قدرىا  )تركزا كأقلها تنوعا  أكثر اإلقتصاديات

 عن تساؤالكىو ما يطرح كْتدة  ( 1 2015 خبلؿ سنة  5,46كانت نسبة الصادرات خارج احملركقات ىامشية بنسبة  
لتنويع اإلقتصاد خارج قطاع احملركقات كالتحوؿ  2014 – 2000مدل فعالية السياسة اإلقتصادية ا١تصممة خبلؿ الفًتة 

.   التدرجي ٨تو بعث ٪توذج التنمية ا١تستدامة
 يف مؤشرات الصادرات السعلية لبلقتصاد اٞتزائرم  التنوع كالًتكز:  76-4:اٞتدكؿ رقم 

 2014 2013 2005 السنوات
عدد  مؤشر التركز مؤشر التنويع عدد المنتجات ا١تؤشر

 المنتجات
عدد  مؤشر التركز مؤشر التنويع

 المنتجات
 مؤشر التركز مؤشر التنويع

108 0,811 0,588 95 0,733 0,541 99 0,743 0,490 
   Source: UNCTAD, Manuel Statistiques de la CNUCED, NATIONS UNIE , New York et Genève  ( 2005, 2014, 2015 ). 

  2014 – 2000التنويع في بنية كرادات اإلقتصاد الجزائرم للفترة  -2-3
 تتأتى أ٫تية دراسة بنية تنوع الواردات لئلقتصاد اٞتزائرم، من كوهنا عنصر أساسي يف عملية التنويع اإلقتصادم       

ذلك أنو ٯتكن اإلستدالؿ من خبل٢تا عن التطورات، كالتغَتات ا١تتعلقة ببنية كىيكل االنتاج لبلقتصاد الوطٍت فيما يتعلق  
ٕتات يف فبا١تنتجات اليت يتمتع فيها اإلقتصاد الوطٍت ٔتيزة تنافسية، يف إطار ا١تفاضلة بُت تكاليف اإلنتاج كأسعار تلك امل

كقد مت اإلعتماد على مؤشر ىَتفنداؿ لئلستدالؿ على مدل تطور تنوع الواردات . حاؿ اٟتصوؿ عليها من العامل ا٠تارجي
:  ، تبعا ١تا يوضحو الشكل ا١توايل2014 – 2000لبلقتصاد اٞتزائرم على مدل الفًتة 

 

                                                           

 𝑆𝑗 =  

  ℎ𝑖𝑗−ℎ𝑖 𝑖

2
     

 ℎ𝑖𝑗 :  حصة ا١تنتجi من  اٚتايل صادرات الدكلة j   . 
hi :   حصة ا١تنتجi  من اٚتايل صادرات العامل 

1
   -  www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur ( 08/09/2016 )                  

 يقصد بو غلبة الوزف النسيب  لسلعة أك جملموعة من السلع ا١توجهة للتصدير على ٚتلة صادرات الدكلة،  كما يعتمد ٖتليل ىذا ا١تؤشر  على ٚتلة   (الواردات  ) درجة الًتكز السعلي للصادرات
من ا١تؤشرات اليت أعدهتا االنكتاد، من ا٫تها مؤشر تنويع الصادرات الذم يقيس مدل ا٨تراؼ ىيكل صادرات الدكلة عن ىيكل الصادرات العا١تية، كالذم تنحصر قيمتو بُت الصفر ك لواحد 

الصحيح، للتميز بُت البلداف ذات ا٢تيكل األكثر تنوعا للصادرات   

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 – 2000لئلقتصاد اٞتزائرم على مدل الفًتة  للواردات ىَتفنداؿ- تطور مؤشر التنويع ىَتمشاف: 31-4: الشكل رقم

2014  

 
 .  2-4: بناءات على معطيات ا١تلحق رقم ةعداد الباحثإمن : ا١تصدر

 

٨تصار إ، ىو 2014 – 2000 خبلؿ الفًتة   يتضح من خبلؿ تتبع تطور معدؿ ىَتمشاف ىَتفنداؿ لتنوع الواردات     
كىو مايشَت إىل عدـ كجود تغَتات كاضحة يف  تنويع الواردات على   0,22كأعلى قيمة   0,11قيمة ا١تؤشر بُت أدىن قيمة 

إىل  -  2001الرغم من  مركر ا١تؤشر  ٔتراحل من اإل٩تفاض كاإلرتفاع، حيث ٧تد أنو تزايد بصورة مستمرة خبلؿ الفًتة 
 مث شهد  2009 – 2007 ليعاكد اإلرتفاع على مدل الفًتة 2007 – 2005، مت شهد إ٩تفاض على مدل الفًتة 2005غاية 

كىو ما يدؿ ، 2014 مث عاد إىل اإلرتفاع كصوال إىل سنة 2013إىل غاية  2009مرة أخرل مرحلة إ٩تفاض انطبلقا من سنة 
سًتاتيجية كاضحة يف اٞتزائر إلحبلؿ الواردات كإعادة ىيكلة بنية اإلنتاج، على الرغم من أف قمية  إعلى عدـ كجود 

ا١تؤشر تدؿ على كجود تنوع مقبوؿ، إال أف ٖتليل بنية الورادات يبُت كجود ٣تموعات أساسية تستحوذ على الوزف النسيب 
كاليت    21,94كا١تواد نصف ا١تصنعة بنسبة   32,37 يف الواردات اٞتزائرية تتمثل يف التجهيزات الصناعية بنسبة لاألعل

على   17,65ك  18,78ة بيوجو القسم األكرب منها ٨تو قطاع احملركقات، مث السلع الغذائية، كالسلعة اإلستهبلكية بنس
ىيمنة القطاع الريعي تضعف القدرة التنافسية لباقي القطاعات اإلقتصادية كتعرؼ ىذه ) 2014التوايل كذلك يف سنة 

كىو ما يقودنا إىل طرح مسألة  تبعية اٞتزائر للخارج فيما يتعلق  (الظاىرة بآثار ا١ترض ا٢تولندم كتعزيز التبعية للخارج
باألمن الغذائي يف ظل عدـ ٖتقيق أىداؼ السياسة السياسة اإلقتصادية ا١تصممة، كما مت ٗتصيصو من أغلفة مالية لدعم 

السياسة الزراعية، كيف نفس السياؽ فإنو البد من طرح مسألة التبعية للخارج يف جانب التقنية كالتكنولوجية اليت تعترب 
سًتا٬تي ضمن دالة التحوؿ ٨تو اقتصاد صديق للبيئة إعنصر أساسي ضمن سلسلة خلق القيمة،  فضبل عن أهنا عنصر 

.         كيستجيب لضوابط ٪توذج التنمية ا١تستدامة

                                                           
  ا١تواد الغذائية، الطاقة، ا١تواد االكلية ، ا١تواد نصف ا١تصنعة، التجهيزات : كىي (التوزيع حسب  ٣تموعة ا١تنتجات  ) مت حسابة بناءا على  اعتبار اف بنية الواردات مكونة من  سبع ٣تموعات

 . الفبلحية، التجهيزات الصناعية، كالسلع االستهبلكية
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 يف ىذا الصدد ٕتدر اإلشارة إىل ٣تموع مؤشرات التجارة الدكلية فيما يتعلق ّتانب الواردات، حيث تشَت تغَتات        
حتساب مؤشر التنويع عن طريق قياس اال٨تراؼ ا١تطلق للهيكل التجارة يف بلد من بنية إيتم  )مؤشرات الًتكز كالتنوع 

:  كفق ما يوضحو اٞتدكؿ ا١توايل.رتفاع تركز الواردات كتراجع تنوعها ضمن ىيكل التجارة العا١تية إإىل  (العامل
    2014 ، 2013 ، 2005يف اٞتزائر  (الواردات )الًتكز كالتنوع يف مؤشرات التجارة ا٠تارجية :  77-4:اٞتدكؿ رقم

 2014 2013 2005 السنوات
عدد  مؤشر التركز مؤشر التنويع عدد المنتجات ا١تؤشر

 المنتجات
عدد  مؤشر التركز مؤشر التنويع

 المنتجات
 مؤشر التركز مؤشر التنويع

237 0,449 0,093 236 0,455 0,086 238 0.427 0.077 
   Source: UNCTAD, Manuel Statistiques de la CNUCED, NATIONS UNIE , New York et Genève  ( 2005, 2014, 2015 ). 

  2014- 2000التنويع في مصادر  اإليرادات الحكومية في الجزائر  للفترة  -2-4
على الرغم من األ٫تية اليت ٖتتكم عليها العوائد النفطية يف تنشيط كزيادة حجم اإلستثمارات ا١تستهدفة ضمن        

عملية التنمية اإلقتصادية، كاإلجتماعية، إال أف إقامة التحليل يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة يطرح العديد من 
كتكلفتها عرب الزمن، كاليت ٯتكن تكوف خطَتة جدا يف حاؿ   (التلوث كالتدىور )التعقيدات، عرب طرح ا١تشكلة البيئية 

عدـ توفر بيئة اٟتكم الراشد، كسيادة ثقافة الريع، ٦تا ٬تعل التدىور اإلقتصادم كا٢تشاشة اإلجتماعية، من أبرز نتائج  
كتتجلى ىذه اإلشكالية بصورة كاضحة يف اإلقتصاد اٞتزائرم  . للعوائد احملققة (سياسات توزيع الريع  )السياسة اإلنفاقية 

من إٚتايل اإليرادات، كىو ما يفسر تراجع التنويع يف بنية اإليرادات    70الذم تسيطر فيو اإليرادات النفطية بأكثر من 
 :  تبعا ١تا كضحو الشكل ا١توايل

 2014- 2000ىَتفنداؿ لتنويع اإليرادات اٟتكومية يف اٞتزائر  خبلؿ الفًتة - مؤشر ىَتمشاف: 32-4:الشكل رقم

 
.  2-4:  باإلعتماد على  بيانات ا١تلحق رقم ة الباحثإعدادمن :      ا١تصدر

 
 

                                                           
  تبعا ١تا ىو متاح من بيانات سنوات ٥تتارة . 
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التنويع في إجمالي  التكوين الرأسمالي الثابت  -2-5
     ٯتثل اإلستثمار أحد ا١تتغَتات الكلية األسياسية اليت ٖتدد مدل تنوع  البنية  كا٢تيكل اإلقتصادم، السيما تطور 

كىو يعتمد بدكرة على اإلدخار احمللي الذم يتميز بًتاجع ... حركتو يف القطاعات اإلسًتاتيجية كالصناعة، الزراعة
مستوياتو يف اإلقتصاديات الريعية، كعلى رأسها اٞتزائر، اليت كعلى الرغم من تطور حجم اإلستثمارات على مدل الفًتة 

بفضل السياسة اإلقتصادية ا١تعتمدة خبلؿ ىذه الفًتة، إال أف بنية  ىذه اإلستثمارات مل تشهد تطور   2014 – 2000
مهم، حيث ٘تيزت بًتكز شديد يف قطاعي الطاقة كالبناء كاألشغاؿ العمومية، كما يصاحب ذلك من اختبلالت على 
مستول تنوع اليد العاملة كتوزيع فرص العمل من الناحية القطاعية كاٞتغرافية كبالتايل اإلنتقاؿ إىل طرح مشكلة أعمق 

تتمثل يف مشكلة البطالة كسوء توزيع الدخل، كإحداث تفاكت يقود إىل ظهور بؤر الفقر كاٟترماف يف ا١تناطق اليت ال ٘تثل 
كعلى الرغم من أف معامل ىيشرماف ىَتفنداؿ لتنوع إٚتايل تكوين رأٝتاؿ ا١تاؿ . مناطق جذب ٠تارطة اإلستثمار ا١تعتمدة

 – 2000خبلؿ الفًتة  0,42915237ك  0,27738863الثابت ينب كجود مستول تنويع مقبوؿ، حيث تراحت قيمتو بُت  

إال أف ىذا ال ٯتنع أف ىناؾ إستقرار يف تركيبة كبنية اإلستثمار، كما أف أداء ىذه اإلستثمارات يعتمد على عوائد  ، 2014
النفط، كبالتايل فإف السياسة اإلقتصادية  اليت صممتها اٞتزائر  لتنوع اإلقتصاد خارج قطاع النفط كٖتقيق ٪توذج التنمية 

اإلستثمار يف التعليم، ا١توارد  )ستخبلفية  إستثمارات إ عدـ النجاح يف ٖتقيق :شكاليتُت، ك٫تاإا١تستدامة تقف على حافة 
 اإلستثمار القائم على ا١توارد الناضبة، كعلى الرغم من تدارؾ الوضع عن طريق بعث صندكؽ ضبط كسيادة (...البشرية 

اإليرادات النفطية، إال أف تأخر التحوؿ البنوم لئلستمارات أدل إىل تآكل الفوائض النفطية احملققة لصاٌف البحث عن 
التوازنات الداخلية كا٠تارجية، باإلضافة إىل أف اٟتفاظ على كتَتة تطور اإلستثمار يعتمد على مدل توفر  العوائد النفطية  

 .  اليت ترتبط بإستقرار أسعار النفط يف السوؽ الدكلية
  2014 – 2000تطور مؤشر التنويع  يف  إٚتايل التكوين الرأٝتايل الثابت  خبلؿ الفًتة  :33- 4:الشكل رقم

 
 .2-4:  من إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات ا١تلحق رقم :  ا١تصدر 

 يعتمد تقدير مؤشر إٚتايل للتنويع اإلقتصادم، على حساب الوسط اٟتسايب ١تعامبلت ىَتفنداؿ ٠تمسة متغَتات       
الناتج احمللي اإلٚتايل، الصادرات، الواردات، اإليرادات اٟتكومية، كإٚتايل  تكوين رأس  ا١تاؿ الثابت كيعد : أساسية كىي
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ىذا ا١تؤشر ا١تركب مقياسان مرضيان للتنويع اإلقتصادم لعدـ ارتكازه على بعد كاحد من أبعاد التنويع اإلقتصادم، كإ٪تا 
البعد األكؿ كىو النشاط اإلنتاجي كمصادر الناتج احمللي القطاعية، كالثاين تركيب . لشمولو ٠تمس أبعاد متداخلة

الصادرات اليت تعتمد فيها اٞتزائر بصورة سرمدية على الصادرات النفطية، كالثالث بنية الواردات إذ إف حدكث تغيَت 
جوىرم يف بنية اإلنتاج سيؤدم بالضركرة إىل إحداث تغَتات موازية يف بنية الواردات، كالرابع إٚتايل تكوين رأس ا١تاؿ 

الثابت الذم يعكس توزيع اإلستثمارات يف األصوؿ اإلستثمارية الثابتة كا٠تامس بنية اإليرادات اٟتكومية، كتوزيعها بُت 
٨تفاض التنويع اإلقتصادم يف اٞتزائر على مدل الفًتة  ا١تدركسة  إإيرادات نفطية كغَت نفطية، كقد أظهرت النتائج تراجع ك

         حيث أف دراسة  (  0,50 – 0,40 ىَتفنداؿ ١تؤشر لتنويع اإلقتصادم ا١تركب بُت– تراكحت قيمة مؤشر ىَتمشاف  )
( (Berthelemy and Soderling 2001  أشارت إىل أنو رغم ضخامة اٞتهود، إال أف النتائج ٥تيبة لبلماؿ يف اٞتزائر

ذلك أف ىناؾ استثمارات ضخمة  يتم دعمها عن طريق عوائد النفط، إال أنو مل يكن ىناؾ نتائج حقيقية فيما ٮتص 
Bruneiٕتربة  )التنويع 

 اليت بينت أنو على الرغم أنو من الصعب تنويع  اإلقتصاد، إال أنو من ا١تمكن تنويع مصادر  
الدخل إذا كانت ىناؾ رؤية جيدة يف اإلدارة ا١تالية لعائدات النفط، كإرادة سياسية للحفاظ على اإلنفاؽ اٞتارم ٖتت 

السيطرة، أما بالنسبة  للملكة العربية السعودية  اليت تعترب من أىم الدكؿ النفطية اليت سطرت خطة ضخمة لبعث التنويع 
كذلك   (  اآلثار كاسعة النطاؽ  للمرض ا٢تولندم على قطاع الصناعة التحويلية  Looneyظهر ٖتليل  أاإلقتصادم  فقد 

 economicٕتاه اإلستثمارات يتقرر ٔتوجب مرسـو حكومي بدال من العقبلنية اإلقتصادم إف أيرجع بصورة  كبَتة  إىل 

rationale .1 ٦تا يقودنا إىل إطبلؽ نتيجة مفادىا ىيمنة القطاع النفطي،  كعدـ تكمن اٞتزائر من بعث التنويع الكفيل 
 ا١توارد الطبيعية كما يطرحو التحوؿ العا١تي ٨تو إيراداتبتقليل اآلثار السلبية اليت تتسم هبا  اإلقتصاديات القائمة على 

٪توذج التنمية ا١تستدامة من ٖتديات عميقة ٢تذه اإلقتصاديات كعلى رأسها اٞتزائر كٯتكن عرض تطور ا١تؤشر ا١تركب 
:  من خبلؿ الشكل ا١توايل  2014- 2000للتنويع اإلقتصادم يف اٞتزائر على مدل الفًتة 

  2014 – 2000تطور مؤشر التنويع اإلقتصادم ا١تركب يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة :  34-4:الشكل رقم 

 
  .2-4: بيانات ا١تلحق رقم باإلعتماد على ة  الباحثإعدادمن :  ا١تصدر

                                                           

 a small oil-rich constitutional sultanate on the northwestern coast of Borneo, divided by parts of Malaysia's state of 

Sarawak 
1
 - UNITED NATIONS , NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic Diversification, Op-Cit P : 12. 
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  2014 السياسات اإلقتصادية في الجزائر  بعد سنة  أداء مشهد -3

 الرئيسػػية القطاعػػات فػػي اإلستثمار اٞتزائػػرم لنمػػو اإلقتصاد  (2015-2019) اٞتديػػدة ا٠تماسػػية ا٠تطػػة        تشػػجع
تنفيػػذ ىذه  ك ٯتكن أف يشػػكل (كالسػػياحة كالصناعػػة النفايػػات كإسًتجاع تدكيػر كإعػػادة كا١تيػػاه الزراعػػة) األخضر لبلقتصاد

 كالتكويػػن كالًتبية كالصحػة، كالبناء، ا١تيػاه، كالطاقة، كىندسػة أساسػية قطاعػات علػى خػاص بشػكل تركػز كالتػي ا٠تطػػة
كا٠تاصة ٨تو  العموميػػة اإلستثمارات توجيػػو كإعػػادة اإلقتصادم ٪توذجهػػا فػػي النظػػر إلعادة للجزائػػر ا١تهٍت فرصػػة بالنسػػبة

 أىػداؼ لتنفيػذ كسػيلة األخضر اإلقتصاد فػي اٞتزائػر حيث تػرل...كالفبلحة  الصناعػة فػي ا١تتمثلػػة اإلنتاجية القطاعػػات
 االبتكار كتعزيػز ا١تضافػة القيمػة مػن كالرفػع اإلنتاج كتنويػع  اإلقتصادم النمػو الشػغل كدعػم فػرص كخلػق ا١تسػتدامة التنميػة

 5% حوالػي) اإلقتصادم النمػو فػي للصناعػة الضعيفػة ، خاصة كأف اإلقتصاد اٞتزائرم يتسم با١تسػا٫تة..الفقر كتقليػص
 ٨تػػو تدر٬تػػي بإنتقػػاؿ  حيث تشجع اٞتزائر القيػػاـ( 15%ك 10 بيػن مػا يتػراكح الػػذم الصناعػػي اإلندماج كمعػػدؿ
  .قصػول أ٫تيػة يكتسػي الذم الطاقػي لئلنتقاؿ بالنسػبة خاصػػة أكلوياتػػو الغعتبار بعيػػن يأخػػذ أخضػػر اقتصػػاد

 العاليػػة ا١تضافػػة القيمػػة كذات األخضر اإلقتصاد فػػركع على رؤية تشجع تنميػػة  2019 -2015      هبذا تعتمد ا٠تطة 
 كٖتقيػق كالنسػاء، الشػباب لفائػدة الشػغل خاصػة مناصػب كخلػق الشػركات، ا١تبػػادرة فيما يتعلق إنشاء بػػركح كالنهػػوض

  يف ٖتقيق التنمية ، خاصة كأنو من أبز التحديات اليت تواجهها2019 أفػػق فػػي  (7)% إستدامة كأكثػػر أقػول ٪تػو معػدؿ
البشرية ا١تستدامة ىو القضاء على الفقر، ٔتا يف ذلك  التكيف مع تغَت ا١تناخ كالوقاية من الكوارث كاالدارة الفعالة 

 1.حيث اف ٛتاية البيئة  الوقاية من الكوارث: للطاقة
، يف التزاـ اٟتكومة بتطبيق مشركع التنمية احمللية 2019-2015 األكلويات ا١تدرجة يف الربنامج ا٠تماسي ٕتلت        كقد 

 مليار دج كأنشئ من أجلو صندكقاف كطنياف خاصاف لدعم كتعجيل كتَتة التنمية اإلقتصادية 100الذم رصد لو مبلغ 
سيتم توزيع ىذه ا١تيزانية على اجملالس البلدية بدفعات، من أجل ترشيد النفقات ك. السيما يف ا٢تضاب العليا كاٞتنوب

ٕتدر اإلشارة إىل أف الفركع الصناعية كما  2.كاٟترص على أف تتكفل ىذه اجملالس حقا ٔتشاكل ا١تواطنُت خاصة الشباب
 اٞتديدة للقطاع، من أجل إعادة تصنيع اإلقتصاد الوطٍت، ىي ملوثة اإلسًتاتيجية ا١تعلن عنها يف (15)ا٠تمسة عشرة 

 إجبار ا١تؤسسات الصناعية على التوقيع على اتفاقات األداء اإلسًتاتيجيةللغاية، ٦تا يقتضي قبل الشركع يف تطبيق ىذه 
، إذا ما أيريد اف يتم تعجيل ا١تسار ٨تو التنويع يف كما أف ٣تمل ا١تؤسسات ا١تنتجة ملزمة بإعادة التأىيل البيئي. البيئي

 .سياؽ اإلستدامة
  فإنو باأل٫تية ٔتا كاف 2015       يف سياؽ إستعراض طبيعة السياسات اإلقتصادية اليت إعتمدهتا اٞتزائر إنطبلقا من سنة 

الوقوؼ على مؤشرات األداء لبلقتصاد اٞتزائرم كتقييمها بعد تطبيق الربامج اليت عكست فلسفة السياسة اإلقتصادية 
 . سنة14 كعلى مدل أكثر من  2000الكلية القطاعية انطبلقا من سنة 

                                                           
1
- www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/countryinfo  ) 04 /01/2017) 

  . 146: ، مرجع سابق، ص 2015 سنة من األكؿ السداسي الوضع تقرير-  2

http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/countryinfo


 
 

 484 

 ، كمت2015يف سنة   %3,9 بػ مقارنة  %3,6 ٔتعدؿ 2016 من سنة األكؿ النصف يف ٪توا اٞتزائرم اإلقتصاد        شهد
 أم أنو ٯتكن  القوؿ بأف اإلقتصاد اٞتزائرم ٘تكن .ا٢تيدرككربونات إنتاج النفط بزيادة أسعار يف اٟتاد اإل٩تفاض تعويض

من اٟتفاظ على معدؿ النمو اإلقتصادم عند مستول مقبوؿ نسبيا، ككما أيشَت لو فإف ٖتقيق اٞتزائر ١تعدؿ ٪تو قدر ْتوايل 
3,9   ٖتقق بفضل  الزيادة األكلية يف إنتاج ا٢تيدرككربونات كإستقرار النمو غَت النفطي على الرغم من اآلثار 2015سنة 

  عند 2016اٟتادة الهنيار أسعار النفط كقد حافظ النمو اإلقتصادم على إستقراره تقريبا خبلؿ النصف األكؿ من سنة 
آثار بطء النمو يف القطاعات غَت  التعايف ا١تستمر يف إنتاج ا٢تيدرككربونات ٦تا خفف من ساعد يف ٖتقيقو  3,6مستول 

يف الفًتة   0,8- مقارنة بػ 2016 سنة يف النصف األكؿ من % 3,2إنتاج ا٢تيدرككربونات ٔتعدؿ  فقد ٪تا. ا٢تيدرككربونية
 سنةيف النصف األكؿ من  % 5,1مقارنة بػ %  3,8 كتباطأ ناتج القطاعات غَت ا٢تيدرككربونية إىل 2015 سنةنفسها من 

  كيف ا١تياه كالطاقة كيف قطاعات أخرل (األحواؿ اٞتوية نتيجة سوء) تىصدَّر ىذا التباطؤ ضعف النمو يف الزراعة 2015
 2016 سنة كيف النصف األكؿ من 2015سنة النمو يف  اإلستهبلؾ اٟتكومي يفٖتسنت مسا٫تة كعلى جانب الطلب، 
 :  تبعا ١تا يوضحو الشكل ا١توايلستهبلؾ القطاع ا٠تاص كاإلستثمارإفيما تراجعت مسا٫تة 

  2018-2000تطور ا١تسا٫تة يف النمو اإلقتصادم خبلؿ الفًتة  :35-4:الشكل رقم

 
 تقديرات كتوقعات صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل يف إطار مؤشرات أداء اإلقتصاد اٞتزائرم: ا١تصدر

 

، مع توقعات  2018 سنة يف % 2,6  من أف يتباطأ إٚتايل الناتج احمللي اٟتقيقي كأف ينخفض إىل أكثر        ييتوقع
بًتاجع حدة تأثَت إ٩تفاض أسعار النفط على القطاعات اٟتقيقية غَت النفطية مع إنتعاش ناتج قطاع احملركقات خاصة مع 

اإلكتشافات اٞتديدة، بيد أف ذلك صعب التحقيق يف ا١تدل القصَت بسبب التكلفة ا١ترتفعة إلستغبلؿ اآلبار النفطية 
ستمرار ٖتقق إ أف إىلتشَت تقديرات كل من البنك الدكيل كصندكؽ النقد الدكيل  2018 ك2017 سنيتيف  ك.اٞتديدة

العامة، الذم بلغ أكثر من  سيكوف على حساب اتساع العجز يف ا١تالية  3معدالت النمو  ضمن مستول يقارب 
زداد ىذا إك.  إجراءات ضبط أكضاع ا١تالية العامة اٞتزائريةإذ أرجأت اٟتكومة ،2015سنة  يف % 16,2الضعف ليصل إىل 

ا١تالية العامة ا١تنصوص عليها  إذ القت اٟتكومة صعوبة يف تنفيذ التدابَت ،2016من سنة  يف النصف األكؿ تساعاإالعجز 
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 4كزيادة بنسبة  (معظمو يف اإلستثمارات)اإلنفاؽ  يف % 9كتدعو ىذه ا١توازنة إىل خفض بنسبة . 2016يف قانوف ا١توازنة 

البنزين كزيادة الضرائب على الكهرباء كعلى تسجيل  يف أسعار % 36يف العائدات الضريبية على أساس زيادة بنسبة % 
كٗتوؿ ا١توازنة أيضا السلطات ا١تالية مواصلة ٗتفيض يف اإلنفاؽ إذا ىبطت أسعار النفط إىل ما دكف . ملكية السيارات
نو خبلؿ  أىل إ  اإلشارة، مع .فضبل فتح اجملاؿ لئلستدانة من ا٠تارج يف اٟتاالت اليت تتطلب ذلك. ا١تتوسط ا١تفًتض

سنة مقارنة بالفًتة نفسها من  % 60رتفع ْتوايل  إ)شهد اإلنفاؽ اٟتكومي طفرة ىائلة  ،2016الربع األكؿ من عاـ 
ىل إ بالنظر  (36-4:انظر الشكل رقم ) صعوبات يف تطبيق إجراءات ضبط أكضاع ا١تالية العامة ٦تا ينم عن (2015

 كلكن ، النفطأسعار لتحركات  فقط السياسة االنفاقية ضمن اإلقتصاد اٞتزائرم ذم الطبيعة الريعية ال ٗتضع فقط للتبعية
 رتفاع التكلفةإأيضا للتغَتات فيما يتعلق ّتانب التهدئة اإلجتماعية كاٟتفاظ على ىيكلة اٟتكم كفئويتو على الرغم من 

.  عميقة ٨تو التنويع كا٠تركج عن الطبيعة الريعيةإصبلحات تقود لبعث كاليت ٯتكن أف تعوض بفرصة بديلة 
 2018كضعية ا١تالية العامة يف اٞتزائر إىل غاية  :  36-4:الشكل رقم 

 

 
 تقديرات كتوقعات صندكؽ النقد الدكيل ك البنك الدكيل يف إطار مؤشرات أداء اإلقتصاد اٞتزائرم: ا١تصدر

 

، مع 2016 من إٚتايل الناتج اجمللي يف سنة  13,2كبَتا عند حوايل  العامة ا١تالية يف العجز يظل أف         يتوقع
يف حاؿ اإلستمرار ضمن كتَتة ضبط االنفاؽ العاـ كا١تضي -  2018 يف سنة  0,8توقعات باالنكماش التدر٬تي اىل 

 إستنزاؼ مع. احملققة العائدات على النفط أسعار إ٩تفاض تأثَت  ظل يف - قدما يف أجندة اإلصبلحات الضريبية ا١تعتمدة
 ارتفاع توقع مع جديدة ديوف سندات بإصدار العجز ٘تويل يتم أف  كيتوقع(اإليرادات ضبط صندكؽ )العامة ا١تالية كفورات

 .2018يف سنة   25,1إىل  2016 سنة يف احمللي الناتج إٚتايل من  13,6من احمللي الناتج إٚتايل إىل الدين نسبة
، إذ بلغ رصيد ا١تيزاف التجارم اٞتزائرم       1أصبل ازدادا ارتفاعا  %10 يفوقاف اللذاف ا٠تارجي كاٟتساب عجزا ا١توازنة        ؼ

2016مليوف دكالر سنة   -(17844) مقابل  2015 مليوف دكالر سنة -(17034) 
 أم تسجيل ارتفاع يف العجز قدر 

                                                           
1
 - http://pubdocs.worldbank.org/en/888891475673524626/Algeria-MEM-Fall2016-ARA.pdf  ( 17/02/2018). 

  2016 إحصائيات مؤقتة لسنة  

http://pubdocs.worldbank.org/en/888891475673524626/Algeria-MEM-Fall2016-ARA.pdf
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 كتعمق إنطبلقا 2011كبصورة عامة فإف ا١تيزاف التجارم اٞتزائرم شهد تراجعا كانت بدايتو تقريبا من سنة   4,8ْتوايل 
مع   2018 -2016ليتخذ كضعية سالبة تعكس ىشاشة التوازف ا٠تارجي ضمن الفًتة   2014من السداسي الثاين لسنة  

 اىل 2016من إٚتايل الناتج احمللي يف سنة   15,5توقع أف يتقلص عجز ا١تيزاف التجارم بدرجة طفيفة، حيث ينتقل من 
 دكالر أمريكي 100هنيار أسعار النفط العا١تية، بعد إ٩تفاضو إىل إثر إ ) 2018 من إٚتايل الناتج اجمللي يف سنة 10,4

. (2015 دكالر يف عاـ 58,3  حوايل  إىلكاستمرار إ٩تفاضو، 2014 سنة للربميل يف ا١تتوسط يف 
   2016 - 2005تطور التجارة ا٠تارجية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  : 37-4:الشكل رقم

 
Source: http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique  

 
       يشَت العجز احملقق على مستول ا١تيزاف التجارم إىل تراجع مهم للصادرات مقارنة بالواردات، حيث تراجع معدؿ  

،  فعلى الرغم من ٖتسن  الصادرات خارج احملركقات اليت انتقلت 2016 سنة  62 إىل 2015سنة   67التغطية من 
 إال أف الًتاجع اٟتاد يف صادرات 2016مليوف دكالر سنة  27102 إىل حوايل 2015 مليوف دكالر سنة 1969من  

احملركقات كاف لو األثر األقول على ٣تموع الصادرات كمن مث على ا١تيزاف التجارم، حيث تراجعت صادرات احملركقات 
 مليوف دكالر،  كذلك على الرغم من تراجع الواردات إذ إنتقلت 1781 إىل حوايل 2015 مليوف دكالر سنة 32699من 
 يف سياؽ السياسة اليت إعتمدهتا الدكلة 2016 مليوف دكالر يف سنة 46727 إىل 2015 مليوف دكالر سنة 51702من  

غَت ٦تنهجة يف إطار ضعف اٞتهاز اإلنتاجي الوطٍت - بتقليص حيز ا١توارد ا١تستوردة، عرب تبٍت سياسة إحبلؿ للواردات
 صادرات اٞتزائر  احملركقات ال تزاؿ ٘تثل أساسكٕتدر اإلشارة إىل أف - كىشاشتو ٦تا ٭توؿ دكف مقابلة الطلب الداخلي

 مع مقارنة  %17,12 قدره إ٩تفاض مع للصادرات، العاـ اإلٚتايل من %93,84 ْتصة 2016 سنة خبلؿ ا٠تارج إىل
 حجم إٚتايل من فقط  %6,16  بنسبة ىامشية تزاؿ ال كاليت ،"احملركقات خارج "الصادرات ٮتص فيما  أما.2015

  2015.1 مع مقارنة %9,55 بنسبة إ٩تفاضا  تسجيل مع أمريكى، دكالر مليار 1,78 يعادؿ ما أم الصادرات
على الرغم من تشديد السياسة النقدية، ارتفع معدؿ التضخم إىل ؼكالبطالة،  التضخم كل من معدال إرتفع        كما

تصحيح  هبدؼ  %20الناجم عن ا٠تفض اإلٝتي لقيمة العملة ْتوايل  كىو ما يعكس التأثَت 2015 سنةيف  % 4,8
                                                           
1
 - http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique  

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
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اإل٩تفاض يف   ٝتحت السلطات النقدية ٔتزيد من2016 سنة األكؿ من  كيف النصف. ختبلؿ ميزاف ا١تعامبلت ا٠تارجيةإ
  مستول باالحتياطيات عند ىبوط حاد يف احتياطيات النقد األجنيب كاالحتفاظ تفادم حدكث يف ٤تاكلة ؿقيمة الدينار،

  2,9بينما ا٩تفض التضخم إىل  )2016 سنة يف    %5,9  حوايل مع توقع أف يبلغ التضخم ،مليار دكالر أك أكثر100

( 2015 سنةيف   5,5من ا١تتوقع أف ترتفع إىل ؼ ،ضغوط التضخميةللعودة فقد شهد اإلقتصاد اٞتزائرم ، 2014يف عاـ 
كىو مرجع لئلرتفاع خبلؿ السنوات ا١تقبلة، كبالتايل فإف اإلجراءات اليت تعتمدىا اٞتزائر الستعادة التوازنات الكلية 

كاٟتفاظ على إستقرارىا إجراءات ظرفية ال تساعد على بعث البيئة ا١تبلئمة كالشرط البلـز لبعث التنويع ا٢تيكلي يف إطار 
 . اإلستدامة

ارتفع معدؿ  2015 سنةففي . من الفقر كعدـ ا١تساكاة ستمرار معدؿ البطالة ا١ترتفع بُت الشباب جهود اٟتدإعرقل        
 .  بسبب تباطؤ النمو2016 سنة  من األكؿ ا النصف، كمل يتغَت كثَت  11,2أم حوايل    10أكثر من البطالة إىل 
  نسب البطالة ضمن ىذه الفئات إىل للنساء كالشباب الذين تصل لفئة الوضع صعب خاصة بالنسبة كقد أصبح 

25.1 
مل تؤيت أيكلها فيما يتعلق ببعث إستدامة  2014-2000عليو فإف السياسات اإلقتصادية ا١تصممة على مدل  الفًتة        

مؤشر التوازف ا٠تارجي، الذم ال يزاؿ مرتبطا بتذبذب أسعار النفط يف األسواؽ العا١تية كىو ما يورم بعدـ كجود بوادر 
للتحوؿ ا٢تيكلي ٨تو التنويع اإلقتصادم الكفيل ببعث إستدامة التوازف الداخلي عرب ٖتقق إستدامة ا١تؤشرات اإلقتصادية 

ا١تقبلة أم  سنوات الثبلث إىل مدل السنتُت على النمو يتباطأ أفالكلية  السيما النمو اإلقتصادم احملقق، حيث يتيوقع  
 العامة، كارتباط أداء اإلقتصاد اٞتزائرم ٔتوجة الًتاجع ا١تالية أكضاع ضبط اٟتكومة إجراءات تطبيق مع 2019إىل غاية 

 - الصمود  استطاع الذم اٞتزائرم اإلقتصاد مؤشرات أىم على األثر بالغ لو كاف الذم ألداء قطاع احملركقات، ا١تتزايد
 .2014 سنة من الثاين السداسي خبلؿ األزمة أماـ

الصعوبات اليت تواجو اٞتزائر ترتبط أساسا بإ٩تفاض أسعار النفط كتبعات ذلك من أزمات على مستول         إف 
 كما سيًتتب على ا١تستول اإلقتصادم من بطء يف النمو، تقليل اٟتيز ا١تايل، كتثبيط اإلستثمار ،النظاـ السياسي كاألمٍت

، فإف اٟتكومة  2016 ا١تقًتحة يف مشركع ميزانية عاـ - التقشف –كحىت إذا إعتمدت اٞتزائر  تدابَت . ا٠تاص كاألجنيب
 .  الضبط لسياسة اإلنفاؽ العاـ اإلستقرار اإلجتماعي على حساب إرساء٘تيل ٨تو  

فإعتماد . اإلجتماعي كالسخط النفط أسعار تقلب األقل، ك٫تا على ٠تطرين         إذف فإف اإلقتصاد اٞتزائرم عرضة
 مواجهة ا١تخزكنات يف العا١تية النفط أسعار يف للتقلب بشدة تظل عرضة قطاع احملركقات ٬تعلها إيرادات على اٞتزائر
ىو متوقع ا١تتزامن مع التحوؿ ٨تو إعتماد الطاقات البديلة ضمن مزيج  عما الطلب كضعف الكبَتة، العا١تية النفطية
أما ا١تخطر الثاين فيتجسد . النفطي القطاع يف على اإلستثمار أيضان  النفط أسعار يف اإل٩تفاض تأثَت كإحتماالت اإلمداد

اإلنفاؽ  ٗتفيضات بعد تراجع دكر الدكلة عن طريق - السخط اإلجتماعي- عن تزايد إمكانية تأـز الوضع اإلجتماعي
 عدٯتة الدعم إعانات الوطٍت ٨تو  التشديد على ترشيد كالتوافق السياسية اإلرادة كتوجو الضريبية، كالزيادات اٟتكومي

                                                           
1
  -http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overview#1  ( 24/02/2018). 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overview#1
http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overview#1
http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overview#1
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 تعاين الدكؿ الريعية من بينها اٞتزائر من عدـ التمكن من إستهداؼ الفئات –التكلفة  ا١تنصفة كالباىظة كغَت الكفاءة
سَّنة، شبكات يتطلَّب اإلصبلح ىذا مثل لكن -ا٢تشة عرب اإلعانات ا١تقدمة  إىل يصل النقدية للتحويبلت كنظامان  أماف ٤تي

 .لؤلسر ا١تعيشية األكضاع برصد يسمح قويان  كنظامان إحصائيان  تنفيذه، أثناء ا١تعارضة ١تواجهة قوية إعبلمية احملتاجُت كٛتلة
 

الحكم الراشد كبيئة تمكينية  لتصميم السياسات اإلقتصادية  الداعمة للتنويع اإلقتصادم في : المبحث الثالث
 إطار ضوابط اإلستدامة

  
        إف إستقرار اإلقتصاد الكلي عنصر أساسي يف قياس قدرة اإلقتصاديات على ٖتقيق األىداؼ اإلقتصادية 

كاإلجتماعية من خبلؿ خلق الوضع اٞتيد ١تتغَتات اإلقتصاد الكلي  ا١تتمثلة يف ٖتقيق النمو ا١تطرد كا١تستداـ، إستقرار 
األسعار، كٗتفيض معدالت البطالة كبعث فرص العمل البلئق، كٖتقيق توازف ميزاف ا١تدفوعات كتنشيط حركة اإلستثمار 

بيد أف إستقرار البيئة السياسة لو دكر حاسم يف التأثَت على سيناريو ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة، كالسيما على مستول 
اإلقتصاديات الريعية، كعليو فإنو سيتم من خبلؿ ىذا ا١تبحث دراسة  ىذا البعد اإلسًتاتيجي كدكره يف التأثَت على مسار 

 . كبلد إختبارم يعكس ٝتات اإلقتصاديات الريعية  2014-2000إرساء التنمية ا١تستدامة  يف اٞتزائر على مدل الفًتة  
  إلطار العاـ للحكم الراشد في الجزائر -1

عمدت اٞتزائر إىل كضع ٣تموعة من األىداؼ اإلسًتاتيجية لبعث البيئة التمكينية كا١تثلى إلنبعاث التنمية        
 :اإلقتصادية ا١تستدامة، كٯتكن فيما يلي التطرؽ إىل األىداؼ الكربل ا١تسطرة 

حيث تضمن ىذا ا٢تدؼ ٤تاكر إسًتاتيجية  :ترقية السياسات اإلقتصادية الكلية اليت تدعم التنمية ا١تستدامة: ا٢تدؼ األكؿ
٘تثلت يف ٖتسُت حوكمة اإلقتصاد الكلي  كتعزيز األمن الغذائي،  كدعم سياسات التنمية احمللية، باإلضافة إىل ترقية 
التنمية اإلقتصادية الرامية لتعزيز اإلنسجاـ اإلجتماعي يف العامل الريفي، كما يشمل ىذا ا٢تدؼ ترقية سياسات دعم 
ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كالصناعات التقليدية، كضماف ترقية الصناعة بالدعم ا١توجو لبعث كتنمية النشاطات 

 .  الصناعية اٞتديدة
تنفيذ سياسات إقتصادية سليمة كشفافة كقابلة للتقدير من قبل اٟتكومة، حيث يتضمن ىذا ا٢تدؼ ٤تاكر : ا٢تدؼ الثاين

إسًتاتيجية إنصبت على عصرنة األنظمة ا١تيزانية، كتعزيز إستقرار القطاع البنكي كمردكديتو، كإنعاش، كٖتفيز شركات 
 .  التأمُت

ترقية التسيَت السليم لؤلمواؿ العمومية، يعترب من بُت أىم األىداؼ اليت يطمح إىل ٖتقيقها  يف بلد ريعي : ا٢تدؼ الثالث
كاٞتزائر، إال أنو مل يتسع بالصورة اليت ٕتعلو يتضمن ٤تاكر كفيلة ببعث حركيتو كتأثَته على األداء اإلقتصادم، حيث 

 .  ٖتسُت أداء اإلدارة  اٞتبائية،  كٖتسُت كتعزيز مداخيل  اٞتماعات احمللية: تضمن ٤تورين فقط، ك٫تا
                                                           

  نقطة االرتكاز الوطنية  اٞتزائر، /   للتقييم من قبل النظراء اإلفريقية اآلليةتقرير حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطٍت يف ٣تاؿ اٟتكامة، :  ا١تسطرة كا١تنجزة ضمن لؤلىداؼ انظر التفصيل
  . 2008نوفمرب  
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كينصب ىذا ا٢تدؼ على تقييم كٖتسُت مراقبة امواؿ ا١توارد العمومية : مكافحة الفساد كتبييض األمواؿ: ا٢تدؼ الرابع
 . كتكريس القواعد العامة ا١تنظمة للصفقات العمومية كاإللتزاـ هبا، باالضافة إىل  اإللتزاـ بقانوف العمل كإحًتامو

تنسيق السياسات النقدية كالتجارية كسياسات اإلستثمار بغية ٖتقيق اإلندماج اإلقليمي، حيث تسعى : ا٢تدؼ ا٠تامس
كجعل إفريقيا ٤تورا أساسيا للسياسة  (إٖتاد ا١تغرب العريب )اٞتزائر عرب تصميم ىذا ا٢تدؼ إىل ترقية االندماج ا١تغاريب

اإلقتصادية كالتجارية للجزائر، كتطبيق الربنامج التنفيذم للمنطقة العربية للتبادؿ اٟتر، كاإلدماج اإلقليمي األكرمتوسطي 
 ...  كتكريس جهود اإلنضماـ إىل منظمة التجارة العا١تية

    تحليل مؤشرات إدارة الحكم في الجزائر -4
كآخركف يف البنك الدكيل لقياس نوعية اٟتكم الراشد، كالذم ' دانياؿ كوفماف'       إنطبلقا من ا١تؤشر الذم قدمو 

 : يتكوف من ستة مؤشرات، ٯتكن إستعراض تطورىا يف اٞتزائر من خبلؿ اٞتدكؿ ا١توايل
 يف اٞتزائر  تبعا لرؤية البنك الدكيل  أىم مؤشرات إدارة اٟتكم: 78-4:اٞتدكؿ رقم

المساءلة   السنوات
 كالتصويت

 اإلستقرار السياسي
 (اإلرىاب / غياب العنف  )

 نوعية  الضبط دكلة القانوف  ضبط الفساد فعالية الحكومة 

2000 1,21- -1,50 -0,96 -0,95 -1,17 -0,69 
2002 1,12  –-1,69 -0,61 -0,94 -0,59 -0,59 
2003 1,14-  -1,78 -0,61 -0,67 -0,54 -0,55 
2004 0,82 - -1,37 -0,52 -0,63 -0,55 -0,54 
2005 0,76-  -0.93 -0,43 -0,42 -0,70 -0,43 
2006 0,92-  -1,12 -0,47 -0,48 -0,66 -0,56 
2007 1,00-  -1,12 -0,56 -0,51 -0,73 -0,61 
2008 0,99-  -1,09 -0,61 -0,56 -0,71 -0,79 
2009 1,06-  -1,22 -0,58 -0,55 -0,76 -1,07 
2010 1,03-  -1,26 -0,48 -0,49 -0,75 -1,17 
2011 1,00-  -1,36 -0,57 -0,50 -0,78 -1,19 
2012 0,90-  -1,32 -0,54 -0,47 -0,75 -1,28 
2013 0,89-  -1,18 -0,54 -0,47 -0,66 -1,17 
2014 0,82 - -1,17 -0,48 -0,62 -0,73 -1,28 
2015  0,85 - -1,05 -0,51 -0,68 -0,83 -1,17 

Source : Kaufmann. D; Kraay. A. and Mastruzzi. M, Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996/  2015 

Word bank, 2017 . http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports ( 15/01/2018). 

 Govenance Score ( -2,5 to +2,5 ) 

       
 

                                                           

 for more information look at : http://info.worldbank.org/governance/wgi/#faq  )  قاعدة بيانات Worldwide Governance 

Indicators( 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#faq
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 :  تصنف ا١تؤشرات اليت يستعرضها اٞتدكؿ أعبله ضمن ثبلثة معايَت، تبعا ١تا يلي
كإستبد٢تا، حيث يشمل ىذا ا١تعيار مؤشرم  ا١تعيار األكؿ يتعلق بالعملية اليت بواسطتها يتم إختيار اٟتكومات كمراقبتها

 .الصوت كا١تساءلة،  كاإلستقرار السياسي كغياب العنف
        أما بالنسبة للصوت كا١تساءلة، فيتم من خبللو قياس مدل قدرة ا١تواطنُت يف بلد معُت على ا١تشاركة يف إنتخاب 

، كىو ما أقرتو  تقارير البنك ...حكومة بلدىم، ككذلك حرية التعبَت، كحرية الصحافة كاإلعبلـ، كحرية تكوين اٞتمعيات 
 الواحد إىل حزب من اإلنتقاؿ مت كاٟتزبية، حيث السياسية التعددية 1989 دستور كيف اٞتزائر أقر. الدكيل  يف ىذا الشأف

رؤية اٞتزائر ٨تو تكريس النهج  ليعزز 1996 دستور جاء كما ا١تشاركة، ٪تط إىل التعبئة ٪تط كمن اٟتزبية، التعددية
 سنة سواء رجاؿ أك 18الدٯتقراطي، حيث أعطي حق ا١تشاركة يف التصويت ضمن اٟتياة السياسة لكل فرد يبلغ سنة 

 يف ا١تشاركة إىل باإلضافة كالوطٍت، كالوالئي احمللي ا١تستول ٦تثليهم على إنتخاب يف اٟتق القانوف ٢تم يتيح نساء، إذ
كٯتكن إستعراض تطور مؤشر الصوت .  1السياسية للمشاركة أكسع ٣تاال ،2016 كأقر تعديل الشعبية، اإلستفتاءات

 : كا١تساءلة ضمن الفًتة اليت تشملها الدراسة من خبلؿ الشكل ا١توايل
  2016-2000تطور مؤشر الصوت كا١تساءلة يف اٞتزائر ضن الفًتة : 38-4: الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف: ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports  ( 15/01/2018). 

 
        

                                                           
  - look as : Kaufmann, D, Kraay, A, and Mastruzzi, M. (2010) ―The Worldwide Governance Indicators‖, World 

Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Washington, D.C.: World Bank, 
 14 يف ،صادر 50 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج ا١تنتخبة، اجملالس يف ا١ترأة ثيل متحظوظ توسيع كيفيات ،٭تدد 2012 سنة يناير 12 يف ا١تؤرخ ، 12-03 رقم العضوم القانوف من 2 ا١تادة- 1

 2012 .يناير

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports


 
 

 491 

 بالنسبة لئلستقرار كغياب العنف، فإف ىذا ا١تؤشر يعاًف  زعزعة إستقرار اٟتكومة بوسائل غَت دستورية من خبلؿ العنف 
ٔتا يف ذلك اإلرىاب، كتعترب اٞتزائر تبعا ٢تذا ا١تؤشر اليت مرحلة بفًتة جد حرجة ٘تيزت بانعداـ اإلستقرار السياسي خبلؿ 

 : تبعا ١تا ىو موضح يف الشكل ا١توايل 2014-2000فًتة  الثمانينات كالتسعينات، كعرفت نوعا من اإلستقرار خبلؿ الفًتة 
  2014ِ-2000تطور مؤشر  اإلستقرار  السياسي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة : 39-4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف: ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports  

 
        فيما يتعلق با١تعيار الثاين فإنو يعاًف قدرة اٟتكومة على كضع سياسات قاعدية فعالة، كيتكوف ىذا  ا١تعيار من 

 مؤشرين، ٫تا  فعالية اٟتكومة كاألطر التنظيمية 
فهو مؤشر يقيس نوعية ا٠تدمات العامة، كقدرة جهاز ا٠تدمة ا١تدنية كإستقبلليتو عن الضغوط : فالبنسبة لفاعلية اٟتكومة

السياسية كنوعية إعداد السياسات، حيث يثار نقاش كاسع حوؿ طبيعة ا٠تدمات اليت تقدمها اٟتكومة يف اٞتزائر، إذ أف 
 .ىناؾ العديد  من احملاكر لعل أ٫تها عدالة إيصاؿ ا٠تدمات ا١تتاحة لكل الفئات كالسيما  الفئات ا٢تشة

 
 
 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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 تطور مؤشر فعالية اٟتكومة   : 40-4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف: ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

، فإف ىذا ا١تؤشر يقيس قدرة اٟتكومة على توفَت سياسات كتنظيمات (النوعية التنظيمية )أما بالنسبة لؤلطر التنظيمية 
 .سليمة تتيح تنمية القطاع ا٠تاص كتساعد على ذلك 

 تطور مؤشر النوعية التنظيمية : 41-4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف: ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

فيما ٮتص ا١تعيار  الثالث  ا٠تاص ٔتدل إحًتاـ ا٢تيئات ا١تسَتة للمواطنُت كالدكلة معا، فإف ىذا ا١تعيار يتكوف ىو اآلخر 
 .كمكافحة الفساد  (سيادة القانوف  )من مؤشرين يتعلقاف ْتكم القانوف 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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        أما مؤشر حكم القانوف فهو يقيس مدل ثقة ا١تتعاملُت يف أحكاـ القانوف يف اجملتمع كالتقيد هبا ٔتا يف ذلك نوعية 
 .تنفيذ  العقود كحقوؽ ا١تلكية كاشرطة كاحملاكم، ككذلك إحتماؿ كقوع اٞتزائر كأعماؿ العنف

 فيما يلي تطور مؤشر حكم القانوف ضمن الفًتة   ا١تعنية بالدراسة 
 2014-2000تطور مؤشر حكم القانوف خبلؿ الفًتة : 42-4:الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف : ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

مدل إستغبلؿ السلطة  العامة لتحقيق مكاسب شخصية    (مراقبة الفساد  )          كيعاًف  مؤشر مكافحة  الفساد 
على  (مصاٌف شخصية  )ٔتا يف ذلك أعماؿ الفساد األخرل، ككذلك إستحواذ الفئة اٟتاكمة كأصحاب رأس ا١تاؿ 

مقدرات الدكلة، كبالتايل فإف اٞتزائر مطالبة بالتعامل مع الفساد كعجز يف إدارة اٟتكم  كظاىرة إنتقالية تضعف اٞتهود 
 : ٯتكن إستعراض تطور مؤشر مكافحة الفساد يف اٞتزائر من خبلؿ الشكل ا١توايل.  التنموية

  2014-2000تطور مؤشر مكافحة الفساد يف اٞتزائر للفًتة : 43-4: الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على البيانات الواردة يف : ا١تصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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، إىل أف ا١تستول ا١تتصور لفساد القطاع العاـ  2014        يشَت تقرير الشفافية الدكلية ا١تتعلق ٔتدركات الفساد لسنة 
كىو مستول مقبوؿ نسبيا باألخذ بعُت اإلعتبار السلم ا١تعتمد يف    36دكلة  قد بلغ يف اٞتزائر  175كالذم مشل حوايل 

من ناحية أخرل فإف ىذا ا١تستول يعترب  ،0 كتفشي الفساد عند مستول  100ٖتديد مستول الشفافية التاـ عند 
 43على مستول إفريقيا كالشرؽ األكسط، كما نسبتو   38مرتفع بالنظر إىل أف مستول الفساد يف القطاع العاـ قد بلغ  

 1على مستول العامل  
       إف تطور آليات الفساد يف اٞتزائر أثر بصورة كبَتة على ديناميكية النشاط اإلقتصادم، حيث أنو أثر على كفاءة  

السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة للنهوض باإلقتصاد اٞتزائرم، كما أثر على إستقرار البيئة القانونية كالسياسية الداعمة، من 
جهة أخرل فإف تفشي الفساد يف اإلقتصاد اٞتزائرم ذم الطبيعة الريعية أدل إىل إزدياد حجم اإلقتصاد غَت الرٝتي أك 

ا١توازم، حيث أصبح مصدر٠تلق الدخل كدكرانو خارج دكاليب اإلقتصاد الرٝتي، األمر الذم أثر على إستقرار ا١تؤشرات 
 . اإلقتصادية كاإلجتماعية يف اٞتزائر

        كقد بذلت اٞتزائر جهودا ىامة يف سبيل مكافحة الفساد كالتقليل من تأثَته على صياغة السياسات كأدائها كمن 
 العربٌية الشبكة إىل الشعبية الدٯتقراطية اٞتزائرية اٞتمهورية يف كمكافحتو الفساد من للوقاية الوطنية ا٢تيئة بُت ذلك إنضماـ 

 2008 يف تأسست اليت الفساد كمكافحة النزاىة لتعزيز العربٌية الشبكة أف إىل كيشار الفساد، كمكافحة النزاىة لتعزيز
 يف تدخل اليت السياسات كمناقشة ا١تعلومات كتبادؿ القدرات لتنمية نوعها من فريدة تشاركٌية إقليمية آلية تشٌكل

 ا٢تيئة أٌما. ٤تدكدة معايَت كفق إختيارىا يتمٌ  بارزة منٌظمات ٕتمع حكومٌية غَت ٣تموعة أيضنا الشبكة كتضمٌ . إختصاصها
ا ا١تنضٌمة اٞتزائرية اٞتمهورية يف كمكافحتو الفساد من للوقاية الوطنية  كمن ،2006 يف تأسست فقد الشبكة، إىل جديدن
 ٚتع إىل باإلضافة الفساد، ٥تاطر عن للتوعية برامج كإعداد الفساد من للوقاية كتدابَت كتوجيهات سياسات إقًتاح مهامها

 كاإلجراءات القانونية لؤلدكات الدكرم كالتقييم منو كالوقاية الفساد أعماؿ عن الكشف يف تساىم أف ٯتكن اليت ا١تعلومات
. 2الصلة ذات اإلدارية

       على الرغم من اٞتهود  ا١تبذكلة إلستيعاب كتقليص دائرة الفساد، إال أف التقاير الدكلية كلعل أ٫تهما التقرير الصادر 
 يف 88بعد أف كانت ٖتتل ا١ترتبة عا١تيا  108 يبُت أف اٞتزائر قد إحتلت ا١ترتبة 2016عن منظمة الشفافية الدكلية لسنة 

 كالرتبة العاشرة عربيا كالرتبة السابعة عشر إفريقيا كيشَت التقرير إىل أف اٞتزائر قد توغلت بصورة كبَتة ضمن 2015سنة 
دائرة الفساد ككغَتىا من الدكؿ العربية كالريعية ٖتديدا مل تتمكن من بناء نظاـ دٯتقراطي فعاؿ يعطي مساحة مطلوبة 

كضركرية للمساءلة كاحملاسبة، كبالتايل فإف اٞتزائر تعاين من تفشي الفساد ا١تمنهج كأكجو إنعداـ ا١تساكاة اإلجتماعية يغذم 
أحد٫تا اآلخر ضمن حلقة مفرغة مولدة لسيادة ٝتات اإلقتصاد الريعي كمقاكمة ١تظاىر التنويع لصاٌف اإلبقاء على سيادة 
                                                           
1
 -Transparency International Corruption Perceptions Index 2014. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-

transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-

perceptions-index-2014.pdf  ( 15/02/2018). 
2
 - Algeria Joins the Arab Anti-Corruption & Integrity Network  

 .http://www.undp aciac.org/resources/ac/newsDetails.aspx?nid=1128  ( 15/02/2018). 
  نقطة100 ك 0 دكلة تبعا ١تدركات انتشار الفساد يف القطاع العاـ، كفق مقياس يًتكاح بُت 176 يتعلق مؤشر مدركات الفساد بتحليل كضعية الفساد على مستول . 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf
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التوزيع غَت ا١تتساكم للسلطة كالثركة لصاٌف الطبقة ا١تشرفة على صياغة كإدارة سياسات توزيع الريع ضمن حكم فئوم 
 . كبالتايل عدـ فالية السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تصممة

يشَت إىل كضعية سيئة  2014-2000        بصورة عامة فإف تقييم مؤشرات إدارة  اٟتكم يف اٞتزائر على مدل الفًتة 
حيث أف كل  ا١تؤشرات سجلت قيما سالبة، كيعترب مؤشر اإلستقرار السياسي األكثر سوءا ٞتميع السنوات قيد الدراسة  

 .كيبُت الشكل ا١تقًتح  الرتب ا١تئوية اليت تصنف اٞتزائر كأحد البلداف ا٢تشة فيما يتعلق بارساء اٟتكم الراشد
  2016،2011،2006الرتب ا١تئوية ١تؤشرات اٟتكم الراشد يف اٞتزائر  خبلؿ السنوات  : 44-4:الشكل رقم 

 
 

source :Worldwide Governance Indicators  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

 
 العبلقة بين الحكم  الراشد كمعدالت النمو اإلقتصادم  -5

         ضمن ىذا احملور سيتم تفسَت أثر ا١تؤشرات ا١تستقلة  ا١تتمثلة يف  مؤشرات اٟتكم الراشد  ا١تعتمدة يف ىذه 
حيث مت إعتماد مؤشر النمو اإلقتصادم  2014 -2000الدراسة على النمو اإلقتصادم احملقق يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  

كاحد األىداؼ اليت ٯتكن أف تلخص ضمنها أىداؼ السياسية اإلقتصادية ا١تعتمدة كبالتايل  مدل أثر مشهد اٟتكم 
كٯتكن فيما يلي توصيف حركة النمو .  الراشد يف اٞتزائر على أداء السياسات اإلقتصادية ا١تعتمدة خبلؿ الفًتة ا١تدركسة

 .اإلقتصادم بداللة ا١تتغَتات الستة ا١تعتمدة لئلستدالؿ على بيئة اٟتكم الراشد يف اٞتزائر
 
 
 
 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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-2000التمثيل البياين للعبلقة القائمة بُت النمو اإلقتصادم كمؤشرات اٟتكم الراشد خبلؿ الفًتة : 45-4:الشكل رقم

2014  
 (cc)النمو اإلقتصادي  ومؤشر ضبط او مراقبة الفساد                          ( GE)       النمو اإلقتصادي ومؤشر فعالية الحكومة  
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 العنف واالرهاب /        النمو اإلقتصادي ومؤشر دولة القانون                                  النمو اإلقتصادي  ومؤشر اإلستقرار السياسي
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       النمو اإلقتصادي ومؤشر الصوت والمساءلة                                      النمو اإلقتصادي ومؤشر النوعية التنظيمية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   الباحثة باإلعتماد على البيانات الواردة ضمنإعدادمن : ا١تصدر 
Kaufmann. D; Kraay. A. and Mastruzzi. M, Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996/  2015, Word 

bank, 2017 . http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports  
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         إف النموذج ا١تعتمد للدراسة كالذم إعترب فيو النمو اإلقتصادم متغَت تبعا كا١تؤشرات الستة للحكم الراشد 
 : كمتغَتات مستقلة يأخذ  الصيغة ا١توالية

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖 = 𝑏 +∝1 𝑐𝑐𝑖 +∝2 𝑔𝑒𝑖 +∝3 𝑝𝑣𝑖 +∝4 𝑔𝑙𝑖 + ∝5 𝑞𝑜𝑖 + ∝6 𝑣𝑐𝑖 +  𝜀𝑖  
 :حيث

 𝑐𝑐𝑖  مؤشر مراقبة الفساد ؛:   
 𝑔𝑒𝑖 : مؤشر فعالية اٟتكومة ؛ 
 𝑝𝑣𝑖 : اٟتد من العنف كاإلرىاب ؛ / مؤشر اإلستقرار السياسي 
 𝑔𝑙𝑖 :    دكلة القانوف  ؛  (حكم  )مؤشر 
 𝑞𝑜𝑖 :  مؤشر النوعية التنظيمية ؛ 
 𝑣𝑐𝑖 :  مؤشر الصوت ك ا١تساءلة  . 

 ا١تشًتؾ (ا١تتزامن )العبلقة  التوازنية طويلة األجل من خبلؿ التكامل : أكال
للمتغَتات ا١تستقلة ا١تتعلقة باٟتكم   (إختبارات جذر الوحدة  )      بداية البد من دراسة إستقرارية السبلسل الزمنية 

 . الراشد
 إختبار إستقرارية  ا١تتغَتات ا١تتعلقة باٟتكم الراشد : 79-4:اٞتدكؿ رقم

 الفرؽ األكؿ  المستول    
 مستول الداللة

1 5 10 1 5 10 
 مراقبة الفساد 

Cc 
 بالقاطع

Intercept  
-4.121990 -3.144920 -2.713751 -4.200056 -3.175352 -2.728985 

t-Statistic =-5.674132 
Prob=  0.0009 

t-Statistic = -3.824808 
Prob= 0.0180 

  قاطع كمتجو
Trned 

and 
Tntercept  

-4.992279 -3.875302 -3.388330 -5.124875 -3.933364 -3.420030 
t-Statistic = -4.138596 

   Prob= 0.0342 
t-Statistic =-4.341923 

Prob= 0.0287 

دكف قاطع 
 كدكف متجو 

none 

-2.740613 -1.977738 -1.602074 -2.792154 -1.977738 -1.602074 
t-Statistic = -0.020066 

Prob= 0.6543 
t-Statistic =-4.340496  

  Prob= 0.0005 
 بالقاطع فعالية الحكومة 

 
-2.792154 -3.119910 -2.701103 -4.057910 -3.119910 -2.701103 

t-Statistic = -6.075645 
Prob= 0.0004 

t-Statistic = -3.612082 
Prob=0.0216 

  قاطع كمتجو
  

-4.886426 -3.828975 -3.362984 -4.886426 -3.828975 -3.362984 
t-Statistic = -4.902891 

   Prob=0.0098 
t-Statistic =-4.236214 

Prob=0.0269 
دكف قاطع 

 كدكف متجو 
 

-2.740613 -1.968430 -1.604392 -2.754993 -1.970978 -1.603693 
t-Statistic =-1.791571 

Prob= 0.0705 
t-Statistic =-3.380318  

  Prob=  0.0027 
 بالقاطع دكلة القانوف

 
-4.121990 -3.144920 -2.713751 -4.200056 -3.175352 -2.728985 

t-Statistic = -3.285379 t-Statistic = -6.057472 
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Prob= 0.0398 Prob= 0.0007 
 3.388330- 3.875302- 4.992279- 3.388330- 3.875302- 4.992279-   قاطع كمتجو

t-Statistic = -3.626105 
   Prob=0.0716 

t-Statistic =-4.273548 
Prob= 0.0282 

دكف قاطع 
 كدكف متجو 

 

-2.792154 -1.977738 -1.602074 -2.792154 -1.977738 -1.602074 
t-Statistic = 0.723640 

Prob= 0.8559 
t-Statistic = -6.190063 

  Prob= 0.0000 
مؤشر 

اإلستقرار 
/ السياسي

الحد من 
العنف 

 كاإلرىاب
𝒑𝒗 

 بالقاطع
 

-4.057910 -3.119910 -2.701103 -4.057910 -3.119910 -4.057910 
t-Statistic = -2.455445 

Prob=  0.1471 
t-Statistic = -4.519011 

Prob=0.0046 
  قاطع كمتجو

  
-4.886426 -3.828975 -3.362984 -4.992279 -3.875302 -3.388330 

t-Statistic =  --2.984264 
   Prob= 0.1723 

t-Statistic =-5.290294 
Prob= 0.0067 

دكف قاطع 
 كدكف متجو 

-2.771926 -1.974028 -1.602922 -2.754993 -1.970978 -1.603693 
t-Statistic = --1.343971 

Prob= 0.1564 
t-Statistic = -4.742690 

  Prob=  0.0002 

نوعية 
 )الضبط 
جودة 

  (التشريع 
 

 بالقاطع
 

-4.004425 --3.098896 -2.690439 -4.057910 -3.119910 -2.701103 
t-Statistic =  -1.020597 

Prob=0.7147 
t-Statistic = -9.681368 

Prob= 0.0000 
  قاطع كمتجو

   
-5.124875 -3.933364 -3.420030 -4.886426 -3.828975 -3.362984 

t-Statistic =-3.369140 
   Prob=  0.1075 

t-Statistic =-9.151666 
Prob= 0.0001 

دكف قاطع 
 كدكف متجو 

-2.740613 -1.968430 -1.604392 -2.754993 -1.970978 -1.603693 
t-Statistic =   0.086520 

Prob= 0.6940 
t-Statistic = -7.495665 

  Prob=  0.0000 

الصوت 
 كالمساءلة

 بالقاطع
 

-4.200056 -3.175352 -2.728985 -4.121990 -3.144920 -2.713751 
t-Statistic = -2.245386 

Prob= 0.2029 
t-Statistic =-4.894622  

Prob= 0.0029 
  قاطع كمتجو

  
-5.124875 -3.933364 -3.420030 -4.992279 -3.875302 -3.388330 

t-Statistic = --1.807843 
   Prob=  0.6336 

t-Statistic =-4.578041 
Prob= 0.0180 

دكف قاطع 
 كدكف متجو 

-2.792154 -1.977738 -1.602074 -2.771926 -1.974028 -1.602922 
t-Statistic=-0.448353 

Prob=  0.4966 
t-Statistic =-4.716341  

  Prob= 0.0002 
  EViews9من إعداد الباحثة  باإلعتماد على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

إختبار جذر الوحدة           إف معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلقة بدراسة مدل إستقرار السبلسل الزمنية عند ا١تستول من خبلؿ 
ADF ،كل القيم احملسوبة حيث أف   بينت كجود جذر الوحدةADFc أقل من القيم اٞتدكلية اٟترجة ADFT  عند

كىو ما يفيد بوجود جذكر كحدكية كمنو عدـ إستقرار السلسلة  (قبوؿ فرضية  العدـ )  1 ،5 ،10مستول معنوية 
الزمنية ا١تتعلقة لكل متغَت من متغَتات اٟتكم الراشد ا١تدركسة عند ا١تستول، كبعد تطبيق الفركؽ األكىل أصبحت كل 

كبالتايل قبوؿ الفرضية البديلة، كاعتبار  5عند مستول معنوية  ADFTأكرب من القيم اٟترجة  ADFcالقيم احملسوبة  
 .الفركؽ األكىل للمتغَتات  ا١تدركسة ىي سبلسل  زمنية مستقرة



 
 

 499 

فإنو ٯتكن إعتبار :   كتبعا لتحليل معطيات اٞتدكؿ رقم Unit Root Test        إنطبلقا من تطبيق إختبار جذر الوحدة 
،  كعليو ٯتكن إجراء إختبار I(1)كل من النمو اإلقتصادم كا١تتغَتات ا١تدركسة للحكم الراشد متكاملة من الدرجة األكىل 

 . جرا٧تر–منهجية ا٧تل ك ٯتكن اإلعتماد يف ذلك على .(ا١تتزامن )التكامل ا١تشًتؾ 
تعد منهجية ا٧تل جرا٧تر من أىم الطرائق ا١تستخدمة يف إختبار التكامل ا١تشًتؾ، حيث يتم اعتماد إختبار         

صفرم قائل بعدـ كجود تكامل مشًتؾ بُت ا١تتغَتات، كذلك بتقدير اإل٨تدار ١تتغَت على اآلخر بإستخداـ طريقة ا١تربعات 
الصغرل، مث إختبار جذر الوحدة يف سلسلة البواقي، فإذا كانت سلسلة البواقي هبا جذر كحدة أم غَت مستقرة فيمكن 

قبوؿ الفرض الصفرم، أم عدـ كجود تكامل مشًتؾ يف ا١تعادلة، أما إذا كانت سلسلة  البواقي مستقرة كال تشتمل على 
 .جذر كحدة فيتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ الفرض البديل بوجود عبلقة تكامل مشًتؾ بُت ا١تتغَتات

  على أف تتحقق الشركط. تقدير إ٨تدار التكامل ا١تشًتؾ من خبلؿ العبلقة طويلة األجل بُت ا١تتغَتات:  ا٠تطوة األكىل 
 .اف تكوف ا١تتغَتات متكاملة من نفس الدرجة؛ كٖتقق  إستقرارية سلسة البواقي: ا١تتمثلة  يف

       إنطبلقا من إختبار سكوف السبلسل الزمنية للمتغَتات ا١تستهدفة بالدراسة فقد تبُت أهنا متكاملة من نفس  الدرجة 
(I(1  كما ٯتكن إختبار مدل .   جرا٧تر– كبالتايل ٖتقق الشرط األكؿ إلجراء إختبار التكامل ا١تشًتؾ كفق منهجية ا٧تل

حيث يتم تقدير  (سلسة البواقي  )ٖتقق إستقرارية البواقي من خبلؿ تطبيق إختبار جذر الوحدة على ىذه السلسة 
 : النموذج األصلي كمن مث ٖتديد سلسة البواقي كإختبار سكوهنا، كفق ما توضحو معطيات اٞتدكؿ ا١توايل

 (إختبارات جذر الوحدة  )دراسة إستقرارية سلسة البواقي  : 80-4:اٞتدكؿ رقم 
 مستول الداللة 

1 5 10 
 بالقاطع

Intercept  
-4.004425 -3.098896 -2.690439 

t-Statistic =    7,082925 -  
Prob= 0,0001  

  قاطع كمتجو
Trned and 
Tntercept  

-4.800080 -3.791172 -3.342253 
t-Statistic = -6.768513 

   Prob= 0.0005 

 دكف قاطع كدكف متجو 
none 

-2.740613 -1.968430 -1.604392 
t-Statistic = -7.363964 

Prob= 0.0000 
  EViews9من إعداد الباحثة  باإلعتماد على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

إختبار جذر     إف معطيات اٞتدكؿ ا١تتعلقة بدراسة مدل إستقرار السلسلة الزمنية للبواقي عند ا١تستول من خبلؿ     
أكرب من القيم اٞتدكلية  اٟترجة  ADFcكل القيم احملسوبة حيث أف   بينت عدـ كجود جذر  الوحدة، ADFالوحدة  
ADFT   1عند مستول معنوية ،5 ،10 ( رفض فرضية  العدـ)  كىو ما يفيد بعدـ كجود جذكر كحدكية كمنو

 : إستقرار السلسة الزمنية  للبواقي كاليت ٯتكن ٘تثيلها من خبلؿ الشكل ا١توايل
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 التمثيل البياين لسلسلة البواقي للنموذج ا١تقدر:  46-4:  الشكل رقم 

  
  

 
 
 
 
 
 
 EViews9من إعداد الباحثة بناءا على ٥ترجات برنامج : ا١تصدر

 

 ( The Error Correction Model - ECM)تقدير ٪توذج تصحيح ا٠تطأ   : ا٠تطوة الثانية
        يتم تقدير النموذج يف حالة كوف ا١تتغَتات متكاملة تكامبل مشًتكا لبياف العبلقة يف األجل القصَت، كبعد ذلك 

يتم إدخاؿ البواقي ا١تقدرة يف اإل٨تدار يف األجل الطويل كمتغَت مستقل مبطئ لفًتة كاحدة ضمن ٪توذج األجل القصَت  
 : إىل جانب فركؽ للمتغَتات األخرل، كبالتايل فإف النموذج يأخذ الصيغة ا١توالية ضمن األجل الطويل

DGROWTH = -0.180 + 0.587*DCC + 12.531*DGE - 5.437*DGL - 6.335*DPV + 6.648*DCV + 

1.372*DQO - 1.660*RESID01(-1( 

 

 

الصوت كا١تساءلة، دكلة القانوف، نوعية :  فإنو يتم إستبعاد ا١تتغَتات غَت الدالة إحصائيا، كىيكبتحليل نتائج التقدير
 : كعليو يأخذ النموذج الصيغة ا١توالية (  5حيث أف إحتماليها أكرب من  )الضبط،  كجودة التشريع  

DGROWTH =  12.531*DGE - 6.335*DPV  - 1.660*RESID01(-1( 

 

       بالتايل فإف النمو اإلقتصادم احملقق يف اٞتزائر كالذم يعترب ٔتثابة احملصلة النهائية للسياسات اإلقتصادية الكلية 
كالقطاعية ا١تطبقة يتأثر إ٬تابيا ٔتتغَت فعالية اٟتكومة، كىي نتيجة منطقية بإعتباره اقتصاد ريعي تلعب يف اٟتكومة دكرا 

 يؤدم إىل إستجابة يف النمو اإلقتصادم بنسبة ٤1توريا من خبلؿ القطاع النفطي حيث أف كل تغَت ْتوايل 
12.531 أما بالنسبة  ا١تتغَت ا١تستقل ا١تتمثل  يف مدل ٖتقق اإلستقرار السياسي كغياب العنف فَتتبط بصورة عكسية ،

  يؤدم إىل تغَت 1مع معدؿ النمو اإلقتصادم كىو ما يتوافق مع النظرية اإلقتصادية، حيث أف  كل تغَت ضمنو بنسبة 
 .  6,335يف  النمو اإلقتصادم يف اإلٕتاه ا١تعاكس  بنسبة 

                                                           
  تقدير النموذج األصلي الستخراج سلسلة البواقي : 3-4:انظر ا١تلحق رقم.  
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كما بينت النتائج اف ا١تتغَتات ا١تستقلة  ا١تتمثلة يف  اإلستقرار السياسي كغياب العنف كفعالية اٟتكومة تفسر          
  R-squared    0.896402 = من التغَتات يف ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف النمو اإلقتصادم ذلك أف   89,64حوايل 

  =       (0.013125 5 حتمالية فيشر  اليت كانت قيمتها أقل منإعترب النموذج ا١تقدـ جيدا كمفسر بالنظر إىل قيمة إك

Prob (F-statistic) . )    

       بصورة عامة فإف عدـ الداللة اإلحصائية لباقي متغَتات النموذج  ٯتكن تفسَتىا كما أشَت سابقا من خبلؿ عدـ 
كاقعية كمصداقية البيانات ا١تتوفرة ككذلك ١تشاكل مرتبطة با١تعاٞتة القياسية، كمن كجهة النظر اإلقتصادية فإف الباحثة 

تشَت  إىل أف طبيعة النمو االقتصادم احملقق على مستول اإلقتصاد اٞتزائرم مل تتأثر ٔتتغَت  الصوت كا١تساءلة، ذلك أف 
الربامج القدمة يف سياؽ اٟتصوؿ على الصوت  كالوصوؿ اىل السلطة عادة ال تطبق احملاكر االقتصادية كاالجتماعية ضمن 

أجنداهتا ا١تعلنة خاصة يف ظل عدـ فعالية متغَت ا١تساءلة كا١تشاركة، كذلذ فإف طبيعة النمو اإلقتصادم احملقق مرتبط 
أساسا بأداء القطاع الواحد الذم يرتبط عضويا مع باقي القطاعات كالصناعة كالسياحة كالزراعة، كيف ظل تراجع الوزف 

النسيب لئلستثمار ا٠تاص سواء احمللي أك األجنيب لصاٌف اإلستثمار العاـ ذم القيمة ا١تضافة ا١تتدنية، فإف ا١تتغَتات ا١تتمثلة 
يف دكلة القانوف، نوعية الضبط، جودة التشريع كاليت تتعلق اساسا ببعث ا١تناخ اٞتاذب لئلستثمار كانت ضيفة التاثَت على 

معدالت النمو احملقق كاليت تبقى بدكرىا ىشة كمتذبذبة مقارنة مع االىداؼ ا١تتعلقة بالتحوؿ إىل التنويع االقتصادم يف 
 .  إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة
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 خبلصة الفصل
 2014-2000        من خبلؿ مناقشة مضموف السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تعتمدة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 

مشلها كاليت ٘تس ترقية اٞتانب اإلقتصادم كاإلجتماعي، كما أف  تبُت جليا أ٫تية ىذه السياسات، كالسيما احملاكر اليت
األغلفة ا١تالية ا١ترصودة تؤكد كجود غرادة قوية ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة، بيد أف ٖتليل كضعية ا١تؤشرات اإلقتصادية 

الكلية كالقطاعية كاإلجتماعية على مدل أربعة عشر سنة  بُت تواضع األداء كالنتائج احملققة، كاألخطر من ذلك تذبذهبا 
كعدـ إستدامتها، حيث إعتربت التوازنات الداخلية كا٠تارجية احملققة توازنات ىشة، كقد تأكدت ىشاشتها بعد الصدمة 

، كاليت برىنت إنكشاؼ اإلقتصاد اٞتزائرم كمدل إتسامو بالضعف كعدـ 2014النفطية خبلؿ السداسي الثاين من سنة 
التمكن من دحر ٝتة الريعية، كقد إنعكس ذلك عرب حركة ا١تؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية ا١ترصودة إىل غاية سنة 

، كما أف النتائج ا١تتواضعة اليت حققتها اٞتزائر فيما يتعلق بتحقيق التنويع االقتصادم كٖتقيق أىداؼ األلفية 2018
 ا١تتعلقة بتنفيذ إستدامة التنمية ا١تستدامة اليت دخلت حقبة جديدة كجيل مطور من األىداؼ إىل غاية سنة 2015اإل٪تائية 

 البد للجزائر أف ٖتاكيو، فقد عرفت السياسات ا١تصممة ٖتوال جديدا كمنعرجا ىاما يف التصميم، بُت إعادة 2030
 . الصياغة كاإلصبلحات اليت الزالت ٤تل نقاش حوؿ فعاليتها

قد بيت من  2014-2000        إف النتائج ا١تتحصل عليها فيما يتعلق بتنويع اإلقتصادم اٞتزائرم على مدل الفًتة 
تراجع كإ٩تفاض التنويع االقتصادم يف اٞتزائر على مدل الفًتة  ا١تدركسة     خبلؿ إحتساب مؤشر ىَتمشاف ىَتفنداؿ ا١تركب 

  (.   0,50 – 0,40 ىَتفنداؿ ١تؤشر لتنويع االقتصادم ا١تركب بُت –تراكحت قيمة مؤشر ىَتمشاف  )
        أما ٖتليل مؤشرات اإلستدامة ضمن اٞتانب البيئي، اإلقتصادم، كاإلجتماعي، فعلى الرغم من األداء ا١تقبوؿ 

نسبيا ٢تا، إال أف عمق التحليل بُت أهنا مدعومة  بساسية إقتصادية مالية توسعية مدفوعة بإنتعاش أسعار النفط، كبالنظر 
إىل عدـ استقرارية ىذه األخَتة كبالنظر إىل طبيعة اإلقتصاد السياسي لئلقتصاد اٞتزائرم، كإرتكاز ٪توذج التنمية فيو على 

 .  إىبلؾ ا١توارد الطبيعية بإعتباره إقتصاد ريعي، فإف ىذا ا١تؤشرات تنفي ٝتة اإلستدامة عن اإلقتصاد اٞتزائرم
على ٖتليل كل من نتائج ا١تؤشر ا١تركب للتنويع االقتصادم ىَتمشاف ىَتفنداؿ الذم كانت قيمتو أقرب إىل الواحد  بناءا     

 فإف تنويع الصحيح على مدل الفًتة ا١تدركسة، كٖتليل ٚتلة من مؤشرات التنمية ا١تستدامة ذات اإلرتباط ا١تباشر ٔتوضوع الدراسة،
 أف حيث ا١تناؿ، يف اٞتزائر ىدفان إسًتاتيجيا ال يزاؿ بعيد السياسة االقتصادية ا١تصممة إعتربتو الذم االقتصادية القاعدة

 شبو بشكل تعتمد اٟتكومية السلعية،كما أف اإليرادات  الصادرات تستحوذ على الوزف النسيب األعلى من النفطية الصادرات
 كاعدة إقتصادية أ٫تية الربامج كاألغلفة ا١تالية ا١توجهة لتنشيط دينامية قطاعات من الرغم كعلى. النفطية اإليرادات على كلي

القطاعات مل تتخلص من التبعية العضوية ألداء القطاع النفطي، ٔتا يرفع من  ىذه أف إال ...كالسياحة كالصناعة كالزراعة
كبالتايل فإف السياسات االقتصادية  اإلقتصاد اٞتزائرم، تنويع درجة زيادة إستقبللية أدائها يف خلق القيمة ا١تضافة للمسا٫تة يف

ا١تصممة، كالسيما السياسة ا١تالية كالنقدية تصمم ضمن سيناريو مدل تدفق عوائد النفط، بعيدا عن الكفاءة كالفعالية  
 .االقتصادية، كبالتايل إنتفاء ٝتة اإلستدامة عنها ك فشل خطة التنويع يف اطار ضوابطها
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  خاتمة 

       ٕتسد السياسات اإلقتصادية الكلية كالقطاعية ا١تصممة ٤تصلة التوجهات كاألىداؼ اليت تسطرىا الدكلة ضمن 
األجندة التنموية، حيث تعكس كبصورة عميقة الدقة ا١تشهد اإلقتصادم اإلجتماعي كالسياسي كالثقايف للدكلة 

كالسيناريوىات ا١تتوقعة على ا١تدل القصَت، ا١تتوسط كالبعيد، كتعترب اٞتزائر أحد اإلقتصاديات اليت شهدت ٖتوالت ىامة 
 حيث ٗتلت عن السياسات ا١تصممة ٖتت لواء مؤسسيت 2000يف طبيعة السياسة اإلقتصادية  ا١تصممة إنطبلقا من سنة 

بريتوف ككدز، خاصة  كأهنا خلفت آثار كارثية على الصعيد اإلجتماعي كحىت اإلقتصادم، إذ مل ٖتقق اٞتزائر أم تقدـ 
على صعيد اإلقتصاد اٟتقيقي، يف حُت كانت الناتج منحصرة ضمن ٖتقيق التوازنات اإلقتصادية قصَتة ا١تدل كإرتفاع 

 .حدة التبعية كاإلنكشاؼ اإلقتصادم
        كقد تزامن التحوؿ يف طبيعة السياسات اإلقتصادية ا١تصممة يف اٞتزائر بعد مرحلة التسعينات، مع  لزـك التحوؿ 
العا١تي ٨تو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، كبالنظر إىل خصوصية اإلقتصاد اٞتزائرم ا١تستقاة من خصوصية اإلقتصاد الريعي   

فإف الدراسة ا١تعتمدة عملت على دراسة اإلطار العاـ لصياغة السياسات االقتصادية الكلية كالقطاعية قبل كبعد التحوؿ 
٨تو إرساء التنمية ا١تستدامة، كدراسة مدل ٖتقيق اٞتزائر لؤلىداؼ الطويلة كالقصَتة ا١تدل كمدل إستيعاب مواطن 

-2000التعارض لصاٌف ا٠تركج عن ٝتة الريعية، كبعث التنويع اإلقتصادم، يف إطار ضوابط االستدامة على مدل الفًتة 

2014 . 
 نتائج الدراسة : أكال

       بالنظر إىل خصوصية ا١توضوع كمن مث خصوصية ا١تعاٞتة، حيث أف ٥تتلف ٤تاكره متشابكة كمتداخلة يصعب 
الفصل بينها، كبالتايل طرح النتائج يف سياؽ الوحدة ا١توضوعة، فقد مت التوصل إىل أف اٞتزائر مل تتمكن على مدل الفًتة 

من ٖتقيق األىداؼ ا١تتعلقة ببعث التنويع اإلقتصادم خارج قطاع احملركقات كبالتايل بعث التحوؿ ا٢تيكلي  2000-2014
ضمن البنية كتركيبة اإلقتصاد، دكف إنكار ٖتقيق تقدـ مدفوع بإنتعاش القطاع اإلسًتاتيجي ا١تتمثل يف القطاع النفطي يف 

 .ٚتلة من ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية كا١تؤشرات اإلجتماعية
        بصورة عامة فقد توصلت الدراسة إىل ٚتلة من النتائج باإلعتماد على التحليل االقتصادم كاالحصائي للمؤشرات 

ا١تتعلقة ٔتتغَتات الدراسة كاإلختبارات القياسية تبعا ١تا ىو متاح من بيانات ضمن الفًتة ا١تختارة للدراسة، كٯتكن إيراد 
 : أ٫تها فيما يلي

يعترب اإلقتصاد اٞتزائرم أ٪توذجا عن اإلقتصاد الريعي، الذم يعرؼ بأنو اإلقتصاد الذم يتلقى بكميات كبَتة  -
كيتم  (النفط  )كا١تتأيت من تصدير ا١توارد الطبيعية احملدكدة  (اإل٬تار ا٠تارجي )كبشكل منتظم الريع ا١تولد خارجيا 

توليد ىذا الريع عن طريق فئة ٤تدكدة تتمثل يف الطبقة اٟتاكمة، كلو ٝتات خاصة ضمن بنية إقتصاده السياسي يتم 
يف سياقها اإلعتماد على سياسات توزيع الريع فيما يتعلق بإدارة اإليرادات الريعية لتحقيق الربامج التنموية ا١تسطرة  
٦تا ٬تعل اإلقتصاد الريعي بيئة خصبة إلنتشار الفساد، كىو إقتصاد ال يعتمد على  ما ىو متولد من فائض اإلنتاج 
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كعليو فإف االقتصاد الريعي ينايف ٔتجموع ا٠تصائص اليت ٘تيزه عن غَته من . يف ظل سيادة ما يعرؼ بثقافة الريع
 اإلقتصاديات فلسفة التنمية ا١تستدامة، ٦تا ٮتلق معضلة إرساء ىذه األخَتة كالتقدـ إزاء ٖتقيقها؛

إعترب اإلقتصاد اٞتزائرم إقتصاد ريعيا يف سياؽ اإلسقاط النظرم كا١تقاربة بينو كبُت  ا٠تصائص العامة لئلقتصاديات  -
 مع تواصل التحليل 2014-2000الريعية، كما إتضح ذلك جليا من خبلؿ اإلسقاط التطبيقي، كالذم مشل الفًتة 

، حيث ٬تسد القطاع النفطي القطاع اإلسًتاتيجي ضمن بنية كىيكل اإلقتصاد اٞتزائرم ناىيك 2018إىل غاية سنة 
؛ كبالنظر إىل عدـ ٖتقق األىداؼ  ...عن اإلرتباط العضوم مع باقي القطاعات كالزراعة، السياحة كالصناعة

ا١تتعلقة بدحر ٝتة الريعية عن اإلقتصاد اٞتزائرم كإنكشاؼ توازناتو الداخلية كا٠تارجية، فقد شهدت السياسة 
 ؛2018اإلقتصادية نقطة إنعطاؼ جديدة يف التصميم ٠تصها قانوف ا١تالية 

ىَتفنداؿ  الًتاجع كالضعف النسيب للتنويع اإلقتصادم يف – أظهرت نتائج تقدير مؤشر التنويع  ا١تركب ىَتمشاف  -
كيفسر ذلك بًتاجع قيمة   0,50ك  0,40حيث أف قيمتو ٤تصورة بُت ، 2014 -2000اٞتزائر على مدل الفًتة 

متغَتات بنية ا١تؤشر ا١تركب للتنويع اإلقتصادم، حيث قدر متوسط مؤشر ىَتمشاف ىَتفنداؿ لتنوع بنية الناتج احمللي 
س ا١تاؿ الثابت، أما قيمة ا١تؤشر بالنسبة أبالنسبة ١تتغَت تكوين ر 0,36 ك .0,23 اإلٚتايل ضمن فًتة الدراسة ْتوايل

كبينت قيمة ا١تؤشر بالنسبة للصادرات شدة الًتكز ضمن   0,70ك  0,45 لئليرادات اٟتكومية فكانت ٤تصورة بُت
 كقدرت قيمة ا١تؤشر بالنسبة لتنوع على مدل فًتة الدراسة، 0,95  قطاع احملركقات، حيث بلغ  متوسط ا١تؤشر

التبعية للخارج خاصة بالنسبة  )٦تا يدؿ على تنوع بينة الواردات  0,22كحد أعلى  0,11 الواردات بُت حد أدين
كإزاء عدـ قدرة السياسة االقتصادية ا١تعتمدة يف . كمدل ضعف بينة اإلنتاج احمللي (للسلع االستهبلكية كالرأٝتالية

على تنويع القاعدة االقتصادية، فإف التحوؿ ٨تو التنمية ا١تستدامة يقف أماـ   2014ك 2000 اٞتزائر  خبلؿ الفًتة
 ٖتدم تبعية االقتصاد اٞتزائرم لقطاع النفط؛

إف إدارة السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية لتحقيق التنويع اإلقتصادم يف إطار ضوابط التنمية ا١تستدامة ضمن  -
اإلقتصاديات كاإلقتصاد الريعي خصوصا يتعلق بتوسع دائرة أىداؼ مربع كالدكر ضمن الكيف كالكم ليحاكي أىداؼ  

التنمية ا١تستدامة عرب ٖتقيق النمو ا١تستداـ، كبعث التوظيف األخضر، كٖتقيق كفاءة كعدالة توزيع الدخل عرب الزماف 
كا١تكاف، كضماف األسعار العادلة، كٖتقيق  توازف ميزاف ا١تدفوعات على النحو الذم ٭تاكي شركط التوازف اإليكولوجي 

كمعطيات التبادؿ الدكيل ا١تتحكمة يف حركة ا١توارد كالتكنولوجيا، كيكوف ذلك من خبلؿ سياسات إقتصادية كلية  تتمتع 
كمقًتنة بسياسات بيئية   (...السياسة ا١تالية، السياسة النقدية، السياسات التجارية، سياسات االستثمار )باإلستدامة 

 سليمة، كتبٍت مدخل التحوؿ ٨تو اإلقتصاد األخضر بغية  دعم التنويع القطاعي الصديق للبيئة كا١تولد للقيمة ا١تضافة؛
ضمن األبعاد   2014-2000 إىل جانب الدراسة ا١تفصلة ١تؤشرات التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر على مدل الفًتة  -

البيئية كاإلجتماعية كاإلقتصادية فقد ركزت الدراسة على إختبار مدل ٖتقق إستدامة النمو اإلقتصادم كفق النموذج 
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ا١تعتمد يف ىذه الدراسة، كقد توصلت الدراسة إىل عدـ كجود عبلقة توازنية مستقرة طويلة األجل على مدل الفًتة 
 يف اٞتزائر تبعا  إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف كاإلستهبلؾ اإلٚتايل للطاقة كالنمو االقتصادمبُت 2014 -1991

إلختبار جوىانسوف، إال أف ىذا ال يعٍت إنكار العبلقة اإلرتباطية بُت متغَتات النموذج ا١تقًتح للدراسة، بيد أهنا 
  Yamamot ك Toda من خبلؿ إختبار جرا٧تر للسببية كإختبار  السببية كفق  طريقة  عبلقة ضعيفة، كاليت مت إثباهتا

 غاز حيث أظهرت نتائج إختبار السببية ؿ غرا٧تر أنو توجد سببية أحادية اإلٕتاه بُت النمو اإلقتصادم كإنبعاث
 كما توجد عبلقة  .0,05أقل من  0.0381الكربوف، حيث أف إحتماؿ فيشر احملسوب كالذم يساكم  أكسيد ثاين

إرتباط بُت تطور النمو اإلقتصادم كإستخداـ الطاقة، ككذلك تطور إنبعاث ثاين أكسيد الكربوف جراء إىبلؾ 
أنو توجود عبلقة سببية يف إٕتاه كاحد من النمو اإلقتصادم إىل إنبعاث غاز ثاين أكسيد مصادر الطاقة، أيصا 

 0.0238ذلك أف إحتماؿ السببية يساكم  Toda   Yamamotoتبعا ١تخرجات اإلختبار  كفق طريقة  )الكربوف 

.  كتوجد عبلقة سببية يف إٕتاه كاحد من إستخداـ الطاقة إىل إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف . ( 5مه  كىو أقل
 من التغَتات يف ا١تتغَت ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف إنبعاث  87أم أف أكثر من    87,75كقد بلغ معامل التحديد 

مع اإلحتفاظ  بأف  )غاز ثاين أكسيد الكربوف مفسرة بواسطة ا١تتغَت ا١تستقل ا١تتمثل يف اإلسخداـ اإلٚتايل للطاقة 
النسبة األكرب من اإلستخداـ توجو ٨تو إستهبلؾ العائبلت كالقطاعات ذات القيمة ا١تضافة ا١تنخفضة نسبيا أم 

كىو ما ٯتكن تفسَته بعدـ تطبيق اٞتزائر لسياسات بيئية أك  (خارج القطاعات اإلسًتاتيجية كاليت من أ٫تها الصناعة
على األقل أم عدـ إدراج ا١تتغَتات البيئية ضمن السياسات االقتصادية الكلية كاٞتزئية  ٔتا ٭تقق كفاءة اإلستخداـ 

 كيكفل ٗتفيض إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف ا١تسبب للتدىور البيئي؛ 
كجود عبلقة تكامل مشًتؾ تبعا ١تنهجية أ٧تل بُت اختبار اإلستدامة ا١تالية  تبعا للنموذج ا١تقًتح يف الدراسة  عدـ   -

 جرا٧تر، بيد أف ىذا ال ٯتنع كجود عبلقة إرتباطية بُت ا١تتغَتين، حيث بٌُت إجراء إختبار السببية باإلعتماد على –
أنو توجود عبلقة سببية يف إٕتاه   ،بُت اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات اٟتكومية(  Toda   Yamamoto )طريقة 

كاحد من اإليرادات اٟتكومية إىل اإلنفاؽ اٟتكومي، كىي نتيجة منطقية  يف حالة اإلقتصاديات الريعية، أين تعتمد 
بيد أف بنية النفقات   منها متأيت من إيرادات النفط70السياسة اإلنفاقية على العوائد احملققة كاليت ييكوف أكثر من 

. ال تسمح ببعث التأثَت الكايف يف توليد الدخل، كبالتايل التأثَت على اإليرادات اٟتكومية للدكلة إال بنسبة ضعيفة
ا١تربعات الصغرل العادية يف تقدير العبلقة بُت اإلنفاؽ اٟتكومي كاإليرادات العامة كٖتديد كباإلعتماد على طريقة 

 لتحديد مدل ٖتقق شرط اإلستدامة ا١تالية، كبناءا على نتائج التقدير، كاليت مت قبو٢تا حيث بلغت  bقيمة ا١تعامل 
، كاعترب  كل من اٟتد  64,02 كما بلغت القوة التفسَتية للنموذج 0,05 كىي أقل 0,000341إحتمالية فيشر 

 ك٫تا أقل 0.0003ك  0.0001الثابت كمعامل اإلنفاؽ اٟتكومي دالُت إحصائيا إذات بلغ احتماليتهما  على التوايل
 : كقد أخذ النموذج الصيغة ا١توالية0,05من 

GR = 1679245.79148 + 0.341418114905*GE 
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 كعليو فإنو ال ٯتكن 0,43 حيث بلغت قيمتها ،1 ك 0 ٤تصورة بُت b يبلحظ من خبلؿ النموذج ا١تتوصل إليو أف قيمة 
اٟتكم على مدل إستدامة العجز يف اٞتزائر كفق منهجية كوزنتس حيث ال يتوفر شرط تكامل كل من اإلنفاؽ اٟتكومي 
كاإليرادات اٟتكومية، إال أنو كتبعا ١تا أقره ىايكو كراش فإنة ٯتكن اٟتكم على ٖتقق اإلستدامة ا١تالية الضعيفة أك ا٢تشة  

كىو ما يوافق مع نتائج التحليل اليت توصلت إليها الباحثة  .  1 ك 0أم بُت   bتبعا  للمجاؿ الذم إ٨تصرت فيو قيمة 
 .فيما يتعلق هبشاشة التوازنات الداخلية كا٠تارجية احملققة يف اٞتزائر على مدل فًتة الدراسة

  مؤشر اٟتكومة فعالية الفساد؛ مؤشر مراقبة مؤشر :دراسة العبلقة  بُت  اٟتكم الراشد ا١تركب من ستة متغَتات كىي -
 ( حكم   ) ؛كمؤشر التنظيمية النوعية كا١تساءلة؛ كمؤشر الصوت كاإلرىاب؛ مؤشر العنف من اٟتد/ السياسي اإلستقرار

القانوف، كالنمو االقتصادم بإعتباره ا١تتغَت الذم يعكس ٥تتلف أىداؼ السياسة اإلقتصادية كالقطاعية ا١تصممة يف  دكلة
اٞتزائر، بينت كجود عبلقة تكامل مشًتؾ بُت النمو االقتصادم كا١تتغَتات ا١تكونة لبيئة اٟتكم الراشد على ا١تدل الطويل 

 : كمت تقدير العبلقة تباع لنموذج تصحيح ا٠تطأ كفق الصيغة التالية 
- DGROWTH =  12.531*DGE - 6.335*DPV  - 1.660*RESID01(-1( 

     بالتايل فإف النمو اإلقتصادم احملقق يف اٞتزائر كالذم يعترب ٔتثابة احملصلة النهائية للسياسات اإلقتصادية الكلية 
كالقطاعية ا١تطبقة يتأثر إ٬تابيا ٔتتغَت فعالية اٟتكومة، كىي نتيجة منطقية بإعتباره إقتصاد ريعي تلعب يف اٟتكومة دكرا 

 يؤدم إىل إستجابة يف النمو اإلقتصادم بنسبة ٤1توريا من خبلؿ القطاع النفطي، حيث أف كل تغَت ْتوايل 
12.531 أما بالنسبة  ا١تتغَت ا١تستقل ا١تتمثل  يف مدل ٖتقق اإلستقرار السياسي كغياب العنف فَتتبط بصورة عكسية ،

  يؤدم إىل تغَت 1مع معدؿ النمو اإلقتصادم كىو ما يتوافق مع النظرية اإلقتصادية، حيث أف  كل تغَت ضمنو بنسبة 
كما بينت النتائج أف ا١تتغَتات ا١تستقلة  ا١تتمثلة يف  .  6,335يف  النمو اإلقتصادم يف اإلٕتاه ا١تعاكس بنسبة 

من التغَتات يف ا١تتغَت التابع ا١تتمثل يف النمو   89,64اإلستقرار السياسي كغياب العنف كفعالية اٟتكومة تفسر حوايل 
حتمالية فيشر  إعترب النموذج ا١تقدـ جيدا كمفسر بالنظر إىل قيمة إك R-squared    0.896402 = اإلقتصادم ذلك أف 

أما باقي ا١تتغَتات ا١تتعلقة باٟتكم الراشد .           (0.013125 =  Prob (F-statistic) ) 5 اليت كانت قيمتها أقل من
  ٕتربة الإرساؤه يف النمو االقتصادم كيفسر ذلك أساسا بغياب بيئة اٟتكم الراشد يف اٞتزائر الذم يعد ةفهي غَت مؤثر

ستعراضها، كما أف تصميم السياسات إتزاؿ فتية كيستدؿ على ذلك من خبلؿ ٖتليل مؤشرات اٟتكم الراشد اليت مت 
 عن متغَتات اٟتكم الراشد، حيث يرتبط مباشرة بتدفق العوائد الريعية، ااإلقتصادية الكلية كالقطاعية منفصل ٘تاـ

. اإلقتصادية للجزائر- كاألجندة السياسية
 

 إختبار الفرضيات : ثانيا
ال تتمتع السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر :       فيما يتعلق الفرضية الرئيسية كاليت تنص على أف
فمن الناحية التنظَتية كٖتليل السياؽ العاـ لصياغة السياسات  .با١تقومات الكفيلة بإستيعاب أىداؼ التنمية ا١تستدامة

اإلقتصادية يف اٞتزائر، فإهنا تتضمن أىداؼ ىامة سواء على ا١تدل ا١تتوسط أك الطويل، بيد أهنا ال تزاؿ بعيدة عن 
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إستيعاب التجسيد  الفعلي ألىداؼ التنمية ا١تستدامة ضمن ٣تاؿ إلتقاء األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسة 
كالبيئية، حيث ال تزاؿ عبارة عن سياسات توزيع للريع، كثَتا ما تفتقد للكفاءة اإلقتصادية كالفعالية البيئية ك العدالة 

 .اإلجتماعية
        أما من الناحية الواقعية لؤلىداؼ احملققة، فقد كانت ا١تؤشرات اإلقتصادية الكلية كحىت اإلجتماعية مدفوعة 
بتحسن مؤشرات القطاع الريعي ا١تهمُت على بينة اإلقتصاد اٞتزائرم تبعا ١تا كضحتو نتائج مؤشر ىَتمشاف ىَتفنداؿ 

على مدل أربعة عشر سنة   4باإلضافة إىل ضعف ٖتقق اإلستدامة البيئية، خاصة كأف النمو احملقق كالذم مل يتجاكز 
 على إثر إهنيار أسعار النفط كتواصل التدىور إىل غاية  2014كإٗتاذه مسارا عاما من التدىور بعد أزمة السداسي الثاين 

كإقًتاف ذلك بزيادة اإلنبعاث كإستخداـ الطاقة الناضبة ٔتا ٬تسد ضياع فرص للنمو ا١تولد للقيمة ا١تضافة  2018سنة 
 . داخليا، كبالتايل إرتفاع تكلفة الفرصة البديلة على مستول اٞتيل اٟتايل كعلى مستول تعاقب األجياؿ

       إذف يتم قبوؿ الفرضية الرئيسية، مع اإلشارة إىل أ٫تية إعتماد اٞتزائر على خطة بديلة للتحوؿ ٨تو ٖتقيق التنمية 
ا١تستدامة  تنطلق من مراعاة خصائص كٝتات اإلقتصاد الريعي، كخصوصية  إسقاط ٣تاؿ إلتقاء أبعاد اإلستدامة ضمن 

 . كاقعو من الناحية اإلقتصادية، اإلجتماعية كالثقافية، كالبيئية كالسياسية كالتكنولوجية
تتمتع اٞتزائر بسياسات إقتصادية كلية كقطاعية سليمة :           بالنسبة للفرضية الفرعية األكىل، كاليت تنص على أف

مت قبوؿ الفرضية على ضوء نتائج ىذه الدراسة،  بيد أف ىناؾ نقاش حوؿ مدل .  ٖتقق أىداؼ التنمية اإلقتصادية
سبلمة السياسات االقتصادية ا١تصممة فيما يتعلق باإلستجابة ١تتطلبات ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، دكف إغفاؿ خصوصية 

 .اإلقتصاد الريعي
ال تستجيب السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية يف :          فيما يتعلق  بالفرضية الفرعية الثانية كاليت تنص على

 اٞتزائر لقيد التوازف البيئي؛
        فقد مت قبوؿ الفرضية مع اإلحتفاظ ٔتضي اٞتزائر قدما ٨تو إدماج السياسات البيئية كترقب ٖتسن ا١تؤشرات 

ا١تتعلقة باإلستدامة البيئية على ا١تدل البعيد، خاصة كأف شرط النمو ا١تستداـ حسب تبعا لطرح كوزنتس غَت قائم على 
 ا١تدل ا١تتوسط؛

تستجيب السياسة االقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر ألىداؼ العدالة :         الفرضية الفرعية الثالثة اليت تنص على
اإلجتماعية؛ فإنو البد من اإلشارة إىل أف االقتصاديات الريعية قائمة على سيادة السلم اإلجتماعي ْتيث ٗتتلط اٟتدكد  

للتوجهات السياسية كفئوية اٟتكم مع سيادة ثقافة الريع، كيتم دعم ا١تؤشرات اإلجتماعية عرب سياسات اإلنفاؽ العاـ 
مع بقاء كسيادة إشكالية التوزيع العادؿ للثركات لذا  (نفط كغاز )التوسعية ا١تتزامنة مع إنتعاش أسعار ا١توارد الطاقوية 

يبقى ا١تشهد اإلجتماعي غَت كاضح ا١تعامل ضمن إقتصاد تعيش الفئة األكرب من األفراد فيو على العوائد خارج تيار 
حيث يسود الفساد كثقافة الريع، كعليو فإنو ال يتم قبوؿ -   خارج حلقة الكفاءة اإلقتصادية للتخصيص–الدخل 
 .الفرضية
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ٗتضع السياسة اإلقتصادية الكلية كالقطاعية يف اٞتزائر ١تبادئ اٟتكامة اإلقتصادية يف :        الفرضية الفرعية الرابعة
 .الصياغة كالتطبيق

       ترفض ىذه الفرضية، حيث أف تصميم السياسة االقتصادية يف اٞتزائر منفصل ٘تاما عن متغَتات اٟتكم الراشد  
ا١تعتمدة يف الدراسة كذلك تبعا ١تا يوضحو النموذج ا١تقًتح، مع اإلحتفاظ بتأثَت كل من مؤشر التحكم يف الفساد كفعالية 

 .اٟتكومة
 آفاؽ الدراسة : ثالثا

      إف موضوع الدراسة ا١تقًتح، ال ٯتكن التحكم فيو فقط من خبلؿ ىذه الدراسة كذلك نظرا لبلرتباط ْتدكد زمنية 
لبل٧تاز خاصة كأف ىناؾ ركابط عديدة مع متغَتات ٤تيطة ذات عبلقة ٔتتغَتات الدراسة، لذا تقًتح الباحثة موضوعات 

 :كربل للبحث
 أداء ا١تؤشرات ا١تاكرك إقتصادية لئلقتصاديات الريعية، دراسة حالة اإلقتصاد اٞتزائرم؛ -
 دراسة حالة اإلقتصاد اٞتزائرم؛: اٟتكامة اإلقتصادية كأثرىا على األداء اإلقتصادم يف اإلقتصاديات الريعية  -
 . صياغة  السياسة االقتصادية  بُت متطلبات التنمية ا١تستدامة كخصوصية اإلقتصاديات الريعية -
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التحديات التي تواجو برامج إصبلح دعم الطاقة   : 1-3:ملحق رقم 
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ىداؼ التنمية ا١تستدامةأعبلقة التجارة ب: 2-3:ملحق رقم  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 1991نتائج إختبار العبلقة السببية  بين معدالت النمو اإلقتصادم المحققة كمعدالت البطالة خبلؿ الفترة  : 1-4:ملحق رقم

2014 
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 إختبار جذر الوحدة للفركؽ األكىل  لسلسلة النمو االقتصادم 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.465825  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:55   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.444002 0.193415 -7.465825 0.0000 

C 0.185273 0.461993 0.401030 0.6927 
     
     R-squared 0.735934     Mean dependent var -0.077273 

Adjusted R-squared 0.722730     S.D. dependent var 4.103301 

S.E. of regression 2.160651     Akaike info criterion 4.465204 

Sum squared resid 93.36822     Schwarz criterion 4.564389 

Log likelihood -47.11724     Hannan-Quinn criter. 4.488569 

F-statistic 55.73854     Durbin-Watson stat 2.057374 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.282509  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:55   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.454726 0.199756 -7.282509 0.0000 
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C 0.539418 1.054244 0.511663 0.6148 

@TREND("1991") -0.028176 0.074990 -0.375727 0.7113 
     
     R-squared 0.737881     Mean dependent var -0.077273 

Adjusted R-squared 0.710290     S.D. dependent var 4.103301 

S.E. of regression 2.208591     Akaike info criterion 4.548710 

Sum squared resid 92.67961     Schwarz criterion 4.697489 

Log likelihood -47.03581     Hannan-Quinn criter. 4.583758 

F-statistic 26.74311     Durbin-Watson stat 2.063763 

Prob(F-statistic) 0.000003    
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.610545  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.674290  

 5% level  -1.957204  

 10% level  -1.608175  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:56   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.438098 0.188961 -7.610545 0.0000 
     
     R-squared 0.733810     Mean dependent var -0.077273 

Adjusted R-squared 0.733810     S.D. dependent var 4.103301 

S.E. of regression 2.117040     Akaike info criterion 4.382304 

Sum squared resid 94.11902     Schwarz criterion 4.431897 

Log likelihood -47.20534     Hannan-Quinn criter. 4.393986 

Durbin-Watson stat 2.047438    
     
 لسلسلة البطالة إختبار جذر الوحدة للفركؽ األكىل       

Null Hypothesis: D(UNEMPLOYMENT) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.647215  0.0131 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(UNEMPLOYMENT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:57   



 
 

 
515 

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(UNEMPLOYMENT(-1)) -0.768183 0.210622 -3.647215 0.0016 

C -0.449835 0.493176 -0.912120 0.3726 
     
     R-squared 0.399439     Mean dependent var -0.072727 

Adjusted R-squared 0.369411     S.D. dependent var 2.848255 

S.E. of regression 2.261789     Akaike info criterion 4.556697 

Sum squared resid 102.3138     Schwarz criterion 4.655883 

Log likelihood -48.12367     Hannan-Quinn criter. 4.580063 

F-statistic 13.30218     Durbin-Watson stat 2.010990 

Prob(F-statistic) 0.001602    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(UNEMPLOYMENT) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.553058  0.0581 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(UNEMPLOYMENT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:58   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(UNEMPLOYMENT(-1)) -0.807078 0.227150 -3.553058 0.0021 

C 0.065550 1.108446 0.059137 0.9535 

@TREND("1991") -0.042758 0.081972 -0.521618 0.6080 
     
     R-squared 0.407918     Mean dependent var -0.072727 

Adjusted R-squared 0.345593     S.D. dependent var 2.848255 

S.E. of regression 2.304108     Akaike info criterion 4.633388 

Sum squared resid 100.8693     Schwarz criterion 4.782166 

Log likelihood -47.96727     Hannan-Quinn criter. 4.668436 

F-statistic 6.545061     Durbin-Watson stat 1.962159 

Prob(F-statistic) 0.006881    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(UNEMPLOYMENT) has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.548765  0.0011 

Test critical values: 1% level  -2.674290  
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 5% level  -1.957204  

 10% level  -1.608175  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(UNEMPLOYMENT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/26/17   Time: 13:58   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(UNEMPLOYMENT(-1)) -0.727906 0.205115 -3.548765 0.0019 
     
     R-squared 0.374456     Mean dependent var -0.072727 

Adjusted R-squared 0.374456     S.D. dependent var 2.848255 

S.E. of regression 2.252722     Akaike info criterion 4.506545 

Sum squared resid 106.5699     Schwarz criterion 4.556137 

Log likelihood -48.57199     Hannan-Quinn criter. 4.518227 

Durbin-Watson stat 2.013193    
     
 2014-1991ختبار جوىانسوف للتكامل ا١تشًتؾ للنمو اإلقتصادم كالبطالة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة إ     

 

Date: 12/26/17   Time: 13:04   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: UNEMPLOYMENT GROWTH    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.381584  11.47080  15.49471  0.1841 

At most 1  0.039985  0.897735  3.841466  0.3434 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.381584  10.57306  14.26460  0.1770 

At most 1  0.039985  0.897735  3.841466  0.3434 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     UNEMPLOYME

NT GROWTH    

-0.012397  0.666803    

 0.147817 -0.043841    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(UNEMPLOYM

ENT) -1.164640 -0.185325   

D(GROWTH) -0.828869  0.302160   
     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -88.14844  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
UNEMPLOYME

NT GROWTH    

 1.000000 -53.78713    

  (15.9943)    

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(UNEMPLOYM

ENT)  0.014438    

  (0.00511)    

D(GROWTH)  0.010276    

  (0.00539)    
     
 إختبار السببية لغرا٧تر  بُت النمو اإلقتصادم كالبطالة      
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 12/26/17   Time: 18:12 

Sample: 1991 2014  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     UNEMPLOYMENT does not Granger Cause GROWTH  22  0.38256 0.6878 

 GROWTH does not Granger Cause UNEMPLOYMENT  4.30621 0.0307 
    
  بُت النمو اإلقتصادم كالبطالة Toda  Yamamotoإختبار السببية ٞترا٧تر  ا١تطور أك ما يعرؼ  باختبار  السببية ؿ     

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 12/26/17   Time: 22:28  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 21  
    
    
    

Dependent variable: GROWTH  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    UNEMPLOYMEN

T  0.045773 2  0.9774 
    
    

All  0.045773 2  0.9774 
    
    
    

Dependent variable: UNEMPLOYMENT  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

GROWTH  6.283886 2  0.0432 
    
    

All  6.283886 2  0.0432 
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 البيانات الخاصة بحساب مؤشر ىيرشماف ىيرفنداؿ: 2-4: ملحق رقم 
   دج مليوف :  الوحدة :الوحدة 

 األشغال العمىميت قطاع المحزوقاث قطاع الفالحت السنوات 
  البتزوليت

الصىاعت خارج  

 المحزوقاث
البىاء و االشغال 

 العىميت
  الخذماث   التجارة الىقل و االتصاالث 

2000 346171,4 1616314,7 42904,8 290749,6 292046,3 275929,7 436292,1 130448,6 

2001 412119,5 1443928,1 38388 315230,4 320507,1 303693,5 476208,7 141882,9 

2002 417225,2 1477033,6 39998,5 337556,2 369939,3 340983,3 509285,7 153889,6 

2003 515281,7 1868889,6 44199,9 355370,6 401014,4 390551,2 552179,9 169482,6 

2004 580505,6 2319823,6 49294 388193,4 458674 512569,9 607052,6 183559,6 

2005 581615,8 3352878,4 58992,2 418294,9 505423,9 645028,9 668130 205771,2 

2006 641285 3882227,8 64265,4 449581 610071,1 730238,4 728366,7 226224,6 

2007 708072,5 4089308,6 92368,8 479791,3 732720,7 808380,9 863197,3 247972 

2008 727413,1 4997554,5 86719,5 519631,6 869988,6 830341,5 1003199,4 280131,5 

2009 931349,1 3109078,9 94767,1 570673,2 1000054,9 865214,5 1160160 323684,6 

2010 1015258,8 4180357,7 63312 617404,9 1194113,5 933707,6 1283227,7 369400 

2011 1183216,1 5242502,8 70701,2 663756,5 1262566,7 1074147,7 1446331,4 412721,5 

2012 1421693,3 5536381,8 80050,5 728615,2 1411159,6 1194841,7 1649969,8 460340 

2013 1640006,1 4968018,3 58133,7 765440,4 1569313,5 1462802,2 1870581 516178,5 

2014 1771495,6 4657811,3 63792,3 836973,8 1730198,1 1556077,9 2070075,4 564876,5 

      Source : <  http://www.ons.dz 
   االمريكية الدكالرات مبليُت : الوحدة

التجهيشاث   التجهيشاث الفالحيت  المىاد وصف المصىعت  المىاد االوليت  الطاقت المىاد الغذائيت السىىاث 

  الصىاعيت

معامل هيزشمان   السلع االستهالميت

هيزفىذال لتىىع 

 الصادراث 

2000 32 21419 44 465 11 47 13 0,95571929 

2001 28 18484 37 504 22 45 12 0,94613799 

2002 35 18091 51 551 20 50 27 0,93805156 

2003 48 23939 50 509 1 30 35 0,95640335 

2004 59 31302 90 571 0 47 14 0,96113754 

2005 67 45049 134 651 0 36 19 0,96844537 

2006 73 53249 195 828 1 44 43 0,96523491 

2007 88 58831 169 993 1 46 35 0,96464033 

2008 119 77361 334 1384 1 67 32 0,96099894 

2009 113 44128 170 692 0 42 49 0,96229209 

2010 315 55527 94 1056 1 30 30 0,95731154 

2011 355 71427 161 1496 0 35 15 0,95525842 

2012 315 69804 168 1527 1 32 19 0,95426777 

2013 402 62960 109 1458 0 28 17 0,95062035 

2014 323 60304 109 2121 2 16 11 

 

0,93497138 

 تقارير بنك اٞتزائر، بيانات ا١تديررية العامة للجمارؾ :  ا١تصدر
     < http://www.douane.gov.dz     < http://www.bank-of-algeria.dz 
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 البيانات الخاصة بحساب مؤشر ىيرشماف ىيرفنداؿ: 2-4: ملحق رقم 

الدينارات مبليَت: الوحدة   
 

ايزاداث  

 المحزوقاث
الضزيبت 

علً 

 المذاخيل و
 االرباح

الضزيبت علً السلع 

 الخذماث و
حاصل أمالك  تسجيالث وطىابع  الحقىق الجمزميت

  اخزي الذولت و
حصص ارباح 

  الجشائز بىل
مؤسساث 

  عمىميت أخزي
مؤشر هيرشمان  grants هباث

هيرفندال لتنوع  
االيرادات 
 الحكومية 

2000 1213,2 82 165 86,3 16,2 15,4 0 0 0 0,66945602 

2001 1016,4 98,5 179,2 103,7 16,8 16,6 46,6 0,6 0,1 0,5584191 

2002 1007,9 112,2 223,4 128,4 18,9 74,6 37,6 0,2 0 0,48226828 

2003 1350 127,9 233,9 143,8 19,3 23,6 42,1 4 2,9 0,56640388 

2004 1570,7 148 274 138,8 19,6 27 30 6,7 0,4 0,5887856 

2005 2352,7 168,2 308,8 143,9 19,6 35,1 48,7 5,7 0 0,66003405 

2006 2799 241,2 341,3 114,8 23,5 44,3 75,3 0,3 0,1 0,6678393 

2007 2796,8 258,1 347,5 133,1 28,1 75,2 41 7,9 0 0,65302441 

2008 4088,6 331,5 435,2 164,9 33,6 113,8 22,5 0,3 0,1 0,69355529 

2009 2412,7 460,8 479 169,1 35,6 66,7 48,2 0 0,8 0,5250295 

2010 2905 561,7 514,7 181,9 39,7 64,3 121,1 4,4 0,1 0,52852237 

2011 3979,7 684,7 572,6 222,4 47,4 78,9 137,2 67,2 0 0,55918297 

2012 4184,3 862,3 652 338,2 56,1 77,9 115,3 53,2 0 0,5264133 

2013 3678,1 823,1 741,6 403,8 62,5 83,7 112,1 52,6 0 0,47336972 

2014 3388,3 875,7 763,9 369,2 69,9 69,5 122,7 59,7 0,1 0,44551752 

 تقارير بنك اٞتزائر : ا١تصدر 
جزائرم دينار مليوف: الوحدة: الوحدة   

 خذماث و اشغال عمىميت  بىاء و اشغال عمىميت 
  بتزوليت

 حيىاواث و )قطاع الغاباث  خذماث  معذاث الىقل  سلع التجهيش
  ( غاباث

مؤشر هيرشمان هيرفندال لتنوع 
 تكوين راسمال الثابت 

2000 532474,5 66480 159915,3 70411,2 15751,6 7596 0,42915237 

2001 583286,1 52317,6 201582,1 95555,7 27834 4887,1 0,40812394 

2002 691023,4 53505,2 241582,4 94710,6 25502,8 4984,8 0,43617824 

2003 734025,5 59708,1 310855,3 132866,5 21816,4 5892,8 0,39289875 

2004 811270,7 58673,5 404902,9 172074,9 23119,8 6860,8 0,36857474 

2005 883612,5 69622,9 409931,7 271536,8 53380 3556,4 0,32407223 

2006 1083410,7 127233,1 482573,3 215348,6 56955,9 3936,3 0,35131187 

2007 1288415 188125,2 577822,1 280310 122211,9 5240,2 0,31011824 

2008 1587553,7 250625,6 809495,7 367584,6 202526,6 10557 0,27738863 

2009 1837063,6 298521,9 1021928,7 399871,7 244821,2 9212,1 0,2741987 

2010 2246758,6 267549,2 1163198,5 415343,8 226285,1 31787,2 0,315245 

2011 2403554,1 293352,7 1201179,8 458137,8 230892,4 30586 0,31699953 

2012 2655896,05 309581,09 1082000,08 642267,15 255797,71 46869,91 0,31426307 

2013 2972325,31 371132,09 1370006,33 661594,68 262607,39 53228,63 0,31090289 

2014 3320331,25 423362,62 1611154,83 630415,51 269536,33 57027,87 0,32159449 

      Source : <  http://www.ons.dz 
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  إلستخراج سلسة البواقي األصليير النموذج دتق: 3-4:ملحق  رقم 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: GROWTH   

Method: Least Squares   

Date: 02/04/18   Time: 12:10   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 4.972896 3.285718 1.513489 0.1686 

CC -0.030010 2.306142 -0.013013 0.9899 

CV 6.640713 4.017544 1.652928 0.1369 

GE 9.039946 6.712379 1.346757 0.2150 

GL -3.759228 5.210979 -0.721405 0.4912 

PV -7.344307 2.880202 -2.549928 0.0342 

QO 2.338460 1.176718 1.987272 0.0821 
     
     R-squared 0.681582     Mean dependent var 3.520000 

Adjusted R-squared 0.442769     S.D. dependent var 1.573077 

S.E. of regression 1.174269     Akaike info criterion 3.463893 

Sum squared resid 11.03126     Schwarz criterion 3.794317 

Log likelihood -18.97920     Hannan-Quinn criter. 3.460374 

F-statistic 2.854039     Durbin-Watson stat 3.190527 

Prob(F-statistic) 0.086062    
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 المجاالت كالدكريات   - ب
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