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ملخـ ص الدراسة
كباكؿ من خبلؿ ىذا البحث التعرؼ على كيفية ادارة السلطات اعبزائرية لعوائدىا النفطية .فاعبزائر
كباقي الدكؿ النفطية تواجو ربدم إدارة ىذه الفوائض بكفاءة .كقد عمدت السلطات يف اعبزائر إىل استخداـ
ىذه العوائد خبلؿ السنوات العشر األخَتة يف التسديد اؼبسبق للمديونية .كإنشاء صندكؽ ضبط اإليرادات كتنفيذ
اسًتاتيجية اإلنعاش من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ العمومي .كقد سبكنت اعبزائر بفضل عوائدىا النفطية من حل مشكلة
اؼبديونية كادخار جزء من األمواؿ يف صندكؽ ضبط اإليرادات .غَت أف النتائج اؼبتحققة من زيادة النفقات
االستثمارية مل تكن يف اؼبستول اؼبخطط لو .إذ مل تؤد الفوائض النفطية الكبَتة إىل تطوير القطاعات خارج
احملركقات ،بل على عكس ذلك ،أدت إىل تراجعها ،فبا تسبب يف ظهور أشكاؿ ـبتلفة من التبعية ،خاصة التبعية
الغذائية .من جهة أخرل أدل تزايد تدفق العوائد النفطية إىل رفع سعر صرؼ العملة الوطنية ،كقد أدل ذلك إىل
إضعاؼ تنافسية الصادرات خارج احملركقات كإضعاؼ إمكانية ربقيق التنويع االقتصادم .أما بالنسبة للتنمية
البشرية ،فقد سانبت عوائد النفط يف ربسُت مؤشرات التنمية البشرية .غَت أف إمكانيات اعبزائر النفطية تسمح ؽبا
بتحقيق نتائج أحسن فيما يتعلق دبشكلة الفقر كالسكن كالبطالة كسوء توزيع اؼبوارد .كيرجع السبب يف ضعف
النتائج احملققة إىل انتشار الفساد بشكل كبَت كغياب الرقابة على تنفيذ اؼبشاريع كاالعتمادات اؼبالية اؼبخصصة
ؽبا .من جهة أخرل سبيز تسيَت أصوؿ صندكؽ ضبط اإليرادات يف اعبزائر بتغييب الشفافية كضعف الكفاءة .األمر
الذم يتطلب ازباذ ؾبموعة من التدابَت لًتقية الكفاءة اإلستخدامية لعوائد النفط يف اعبزائر لكي تسهم أكثر يف
ربقيق التمية اؼبستدامة كذلك باالستناد إىل مبادئ اغبكم الراشد يف عملية تسيَت ىذه العوائد.
Abstract
Algeria, like other oil countries facing the challenge of managing its oil revenues.
During the last years Algeria used part of its revenues in the pre_payement of debt, the
establishment of « The Revenues Regulation fund » and the implementation of the recovery
strategy by increasing the public depenses. Algeria has, then, been able to save part of its
oil revenues in the Revenues Regulation Fund. However increased and exessive spending
has hindered the achievement of the planned objectives and goals. In fact the decline in
non_oil sectors growth, resulted emergence of various of dependency especially
dependency on food. Addition to this, the heigh exchange rate of local currency, resulting in
weakening exports outside hydrocarbons. The higher oil returns improuved the human
developpement index but it can not solve the problem of unemployement and housing as
well as poverty and unfair distribution of income.
The Revenue Regulation Fund is characterized by the abscence of transparency
weakness and uneffeciency. Therefore it is necessary to rely on the principle of good
governance in the managment and decision_making to improve the efficient use of oil
revenues and to achieve sustainable development.
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شكر وعرفان
بعد محد هللا تبارك وتعاىل اذلي وفقين لإمتام معًل عىل هذا امنحو.
أأتقدم بشكري وامتناين امكبريين م ألس تاذ امقدير " ادلكتور بن فرحات ساعد "
عىل قبوهل ا إلرشاف عىل هذا امبحث ،وعىل اكفة امتوجهيات اميت قدهما يل.
كٌل أأتقدم ابمشكر اإىل أأعضاء انلجنة املوقرة عىل قبوهلم مناقشة هذا امبحث.
أأشكر لك من املهندسة هوي مليكة وا ألس تاذة هوي حسينة عىل مساعدهتٌل يل
خالل اإجناز هذا امعمل.
اإىل لك من قدم يل املساعدة وادلمع ل جناز هذا امبحث أأقول:
شكرا

اإلىداء
أأهدي هذا امعمل
اإىل اموادلين امكرميني أأطال هللا يف معرهيٌل...
اإىل زويج وودلاي حفظهم هللا...
اإىل أأيخ وعائلته و أأخوايت ا ألعزاء...
اإىل لك ا ألحباب وا ألصدقاء...

المقـدمة العامة

المقدمـة العامـة
شهد العامل خبلؿ السنوات العشر األخَتة ارتفاعا كبَتا يف أسعار النفط ،حققت على إثره الدكؿ النفطية
عوائد مالية كبَتة .كأماـ حقيقة أف مورد النفط ناضب فإف ىذه الدكؿ تواجو ربديا كبَتا كىو إدارة فوائضها
النفطية كفق آليات كاسًتاتيجيات تنموية بعيدة اؼبدل تضع يف اعتبارىا إمكانيات اغباضر كربديات اؼبستقبل
كمتطلباتو دبا يسهم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة.
كقد ترافق االرتفاع الكبَت للعوائد النفطية مع ظهور اذباىات جديدة يف األكساط االقتصادية .تعترب ىذه
االذباىات أف االقتصاديات اليت تشهد طفرة يف اؼبوارد الطبيعية شديدة التعرض للًتاجع يف إمكانية ربقيق التنويع
االقتصادم ،كاكثر عرضة النتشار الفساد .كقد القت ىذه األفكار قبوال كاسعا يف األكساط االقتصادية
كاؼبؤسسات الدكلية كاؼبنظمات اغبكومية.
اعبزائر على غرار باقي الدكؿ النفطية عرفت خبلؿ السنوات األخَتة تدفقا كبَتا يف العوائد النفطية ،كىي
أيضا تواجو ربدم ادارة ىذه العوائد بكفاءة .إذ أف ىذه العوائد تشكل أساسا إلمكانية انطبلقة تنموية شاملة اذا
ما مت استخدامها كتوظيفها بشكل ربكمو الكفاءة كالشفافية ،بعيدا عن اؽبدر كالتبذير كاالختبلس ،كمن خبلؿ
رؤية مستقبلية كاضحة تضفي إىل اؼبزيد من الكفاءة يف استخداـ ىذه العوائد دبا يضمن االستدامة يف عملية
التنمية.
كمن اجل االستغبلؿ األمثل لعوائد النفط ،أنشأت العديد من الدكؿ صناديق تساعدىا على ادارة الفوائض
النفطية كضباية االقتصاد من أثار التقلبات اؼبستمرة لعوائد النفط .تعد اعبزائر من بُت ىذه الدكؿ من خبلؿ
إنشائها لصندكؽ ضبط اؼبوارد سنة  .2000كبغرض الوقوؼ على مدل كفاءة إدارة العوائد النفطية من خبلؿ ىذا
الصندكؽ قمنا بتقييم أدائو دبقارنتو بصندكؽ النفط النركهبي الذم يعد النموذج األكثر قباحا يف العامل ،حسب
خرباء صندكؽ النقد الدكيل.
لقد أصبح تبٍت اسًتاتيجية كاضحة بعيدة اؼبدل يف ادارة العوائد النفطية  ،تضمن استفادة البلد من موارده
إىل اغبد األقصى ضركرة حتمية .كذلك كي تقود اؼبوارد إىل اؼبزيد من النمو كلكي يتم اقتساـ ىذه اؼبوارد بشكل
عادؿ .كما أف البحث عن إطار عمل لتوظيف جانب مهم من إيرادات النفط يف تنويع بنية االقتصاد قطاعيا،
كتنمية اؼبوارد البشرية كتقدمي اػبدمات بشكل يضمن استفادة األجياؿ اغبالية كالبلحقة من ىذه الثركة الناضبة من
شانو أف يدعم عملية التنمية اؼبستدامة.
 إشكالية البحثعلى ضوء ما سبق نصيغ اإلشكالية يف التساؤؿ الرئيسي التايل:
" ما مدى كفاءة توظيف عوائد النفط في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة ؟ "

كيبكن أف ندرج ضمن ىذه اإلشكالية ؾبموعة من األسئلة الفرعية:
 ما مدل تأثَت عوائد النفط على مبو القطاعات غَت النفطية؟ كىل تنطبق نظرية الداء اؽبولندم على حالةاالقتصاد اعبزائرم؟
 ما مدل مسانبة عائدات النفط يف ربقيق التنمية البشرية يف اعبزائر؟ ما مدل خضوع نشاط قطاع النفط يف اعبزائر إىل قواعد الشفافية كالرقابة كاؼبساءلة ؟ ما مدل خضوع صندكؽ ضبط اإليرادات يف اعبزائر إىل قواعد الشفافية كآليات الرقابة مقارنة بصندكؽالتقاعد النركهبي العاؼبي؟
 ىل توظف أصوؿ صندكؽ ضبط اإليرادات يف اعبزائر بطريقة كفأة مقارنة بصندكؽ التقاعد النركهبيالعاؼبي؟

 -فرضيات البحث

يقوـ ىذا البحث على الفرضيات التالية:
 تنطبق نظرية الداء اؽبولندم على حالة االقتصاد اعبزائرم؛ سانبت عوائد النفط يف ربسُت مؤشرات التنمية البشرية يف اعبزائر ؛ قطاع النفط يف اعبزائر يفتقر إىل تطبيق قواعد الشفافية كالرقابة كاؼبساءلة؛ يتميز صندكؽ ضبط اإليرادات يف اعبزائر بضعف الكفاءة يف ادارة أصولو كبتغييب الشفافية كضعفآليات الرقابة مقارنة بصندكؽ التقاعد النركهبي العاؼبي.

 -أسباب اختيار الموضوع

مت اختيار ىذا اؼبوضوع لعدة أسباب أنبها:

 حاجة االقتصاد الوطٍت ؼبثل ىذه الدراسات :إذ يعترب االقتصاد اعبزائرم ،اقتصادا ريعيا يعتمد بالدرجةاألكىل على عوائد النفط ،فمدل تطور االقتصاد مرتبط دبدل االستغبلؿ األمثل ؽبذه العوائد؛
 طبيعة التخصص :اليت تفرض مناقشة التساؤالت كاإلشكاالت اؼبرتبطة بالتنمية اؼبستدامة. أىداف البحثتتلخص أىداؼ البحث يف اعبوانب التالية:

 ربديد مفهوـ التنمية اؼبستد اـة ،حيث تطور اؼبفهوـ التقليدم للتنمية كظهر مفهوـ جديد يقوـ على أساسالربط بُت اعبوانب االقتصادية كالبشرية كالبيئية للتنمية  ،ككذا ربقيق العدالة بُت اعبيل اغبايل كاألجياؿ
اؼبستقبلية؛
 التعرؼ على مقومات اغبكم الراشد ،كإبراز مبادئو اليت تشكل دعائم الستدامة التنمية ،كذلك باغبفاظعلى اؼبوارد اؼبسخرة من اؽبدر كالتبديد كاستخدامها كفق مبادئ اغبكم الراشد؛
 ربليل كتقييم دكر عوائد النفط يف اؼبسار االقتصادم كالتنمية اؼبستد امة يف اعبزائر؛ معرفة األسباب اغبقيقية ؼبفارقة الرخاء اؼبايل كاؼبستول اؼبعيشي يف اعبزائر ،كإبراز عبلقة ذلك بغياب اغبكمالراشد.
 أىمية البحثتنبع أنبية ىذا البحث من االعتبارات التالية:
 أنبية عوائد النفط يف سبويل التنمية اؼبستدامة؛ التقلبات اغبادة يف أسعار النفط كيف إيراداتو ،كاليت يصعب التنبؤ هبا ،كىو ما يتطلب من الدكؿ النفطيةتبٍت سياسات هتدؼ إىل التخفيف من تأثَت حدة ىذه التقلبات؛
 يعترب النفط موردا ناضبا ،كمن ىنا تربز أنبية استغبلؿ عوائده استغبلال امثبل غبماية حقوؽ األجياؿاؼبقبلة يف ىذه الثركة من اجل ربقيق التنمية اؼبستدامة.
 منهج البحثلئلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة سنستخدـ اؼبنهج الوصفي التحليلي ،الذم يعتمد على صبع البيانات
كاؼبعلومات اليت تساعد على كصف اؼبشكلة كربليلها للوصوؿ إىل اؿنتائج ،كما سنستخدـ أسلوب دراسة مقارنة
كأداة من أدكات اؼبنهجية إلجراء مقارنة بُت صندكؽ ضبط اؼبوارد يف اعبزائر كصندكؽ النفط النركهبي كنموذج
تطبيقي ناجح عن التوظيف الرشيد لعوائد النفط  .سنوظف يف ىذا اإلطار العديد من اؼبؤشرات كاألدكات
اإلحصائية مثل :مؤشر شفافية إيرادات اؼبوارد الطبيعية ،مؤشر شفافية صناديق الثركة السيادية ،مؤشرات أداء
ككفاءة صناديق الثركة السيادية.
 الدراسات السابقةمن بُت الدراسات السابقة يف ىذا اؼبوضوع نذكر ما يلي:
 -دراسة صاغبي صاحل " :البترول والتبعية االقتصادية في الجزائر " ،مذكرة ماجيستَت عن معهد العلوـ

االقتصادية ،فرع نظرية التنمية جبامعة باتنة .1985 ،كاف اؽبدؼ من الدراسة التعرؼ على مدل مسانبة البًتكؿ يف

اعبزائر يف الوقوع يف مشكلة التبعية دبختلف أشكاؽبا .كمن النتائج اليت توصل إليها الباحث ،أنو على الرغم من
التأثَتات اإلهبابية لقطاع البًتكؿ فقد أنشا االعتماد اؼبفرط على ىذا القطاع تأثَتات سلبية انعكست يف صورة

أشكاؿ متباينة من التبعية .كأف استخداـ اؼبوارد البًتكلية استخداما رشيدا يكوف من خبلؿ توظيفها يف اجملاالت
اليت تؤدم إىل تطوير القطاع الصناعي كحدكث ربوالت جوىرية يف القطاع الزراعي.
 دراسة صبيل طاىر " :النفط والتنمية المستديمة في األقطار العربية ،الفرص والتحديات " ،اؼبنشورة يف ؾبلةالتنمية كالسياسات االقتصادية ،عن اؼبعهد العريب للتخطيط ،ديسمرب  .1999يف ىذه الدراسة تطرؽ الباحث إىل
ربليل كتقييم دكر النفط يف اؼبسار االقتصادم للدكؿ العربية كتنميتها اؼبستدامة من خبلؿ ربديد اثر عوائده على
القطاعات االقتصادية سواء يف الدكؿ اؼبستهلكة أك اؼبنتجة لو ،باإلضافة إىل آفاؽ صناعة النفط كالتحديات اليت
قد تواجو االقتصاديات العربية .كقد توصل الباحث إىل ضركرة كجود اىتماـ اكرب من قبل الدكؿ العربية اؼبصدرة
أكف استخداـ خاصة كاف النفط يعترب مصدر رأس
للنفط يف كيفية ترشيد إنفاؽ العائدات النفطية كاستخدامها أ
مايل ناضب كغَت متجدد ،كبالتايل ينعكس أثره على ربقيق تنمية مستديبة لؤلجياؿ القادمة.
 دراسة عيسى مقليد " :قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية " ،مذكرة ماجيستَت عنكلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيَت ،فرع اقتصاد التنمية جبامعة اغباج ػبضر ،باتنة .2008 -2007 ،تناكؿ فيها
صاحبها اعتمادية االقتصاد اعبزائرم على احملركقات كالعبلقة بُت الفوائض النفطية كالتنمية ،من بُت النتائج اليت
توصلت إليها الدراسة ،األثر السليب لنمو قطاع احملركقات على القطاعات االقتصادية األخرل من خبلؿ التخلي
التدرهبي عن أىم قطاعُت يف االقتصاد نبا الزراعة كالصناعة ،ككذا غياب الدكر الريادم لقطاع النفط يف ربقيق
التنمية إذ دبجرد تراجع أسعار النفط يف السوؽ العاؼبية ظهرت انعكاسات ذلك على باقي القطاعات االقتصادية
كأدت إىل أزمة اقتصادية كاجتماعية حقيقية.
 دراسة قويدرم قوشيح بوصبعة " :انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الكلية في الجزائر "مذكرة ماجيستَت عن كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيَت ،فرع نقود كمالية جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 .2009-2008تناكلت الدراسة تطور العائدات البًتكلية يف اعبزائر بُت  ،2007- 1986من أىم النتائج اليت
توصلت إليها الدراسة ،ىيمنة قطاع البًتكؿ على االقتصاد اعبزائرم أدت إىل تدىور القطاعات األخرل ،ىذا
فضبل على أف استخدامات العائدات البًتكلية يغلب عليها اإلسراؼ كاؽبدر ،كعجز السلطات يف اعبزائر عن
استغبلؿ العوائد البًتكلية يف إحداث ربوالت ىيكلية اقتصادية كاجتماعية.
 دراسة ضبادم نعيمة " :تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على تمويل التنمية في الدول العربية خاللالفترة  ،" 2008-1986مذكرة ماجيستَت عن كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيَت ،فرع نقود كمالية جبامعة
حسيبة بن بوعلي بالشلف .2009-2008 ،تطرقت الدراسة إىل تطور العوائد النفطية العربية كتوظيفاهتا  .من بُت
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أف أىم التحديات اليت تواجو الدكؿ العربية ىي إدارة عوائد النفط من أجل
ربقيق تنويع اقتصادم خارج قطاع النفط ،كأنو مت توظيف جزء كبَت من العوائد النفطية العربية يف ؾباالت غَت
تنموية تعمل على تدكير ىذه العوائد إىل الدكؿ الصناعية اؼبستهلكة للنفط كحىت ؾباالت اإلنفاؽ التنموية فهي
بنسبة قليلة أك غَت شاملة لكل ؾباالت التنمية االقتصادية يف الدكؿ العربية.
 دراسة بوفليح نبيل ":فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية "األكاديبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية .2010 ،تناكلت الدراسة تقييم لتجربة اعبزائر من خبلؿ تقييم أداء

كفعالية صندكؽ ضبط اؼبوارد دبقارنة ذبربة اعبزائر مع ذبربة النركيج  .أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث ىي كجود
ؾبموعة من النقائص اليت سبيز التجربة اعبزائرية كيبكن للحكومة االستفادة من ذبارب بعض البلداف الرائدة يف ىذا
اجملاؿ على غرار ذبربة النركيج اليت تعد من بُت التجارب الناجحة .
تتميز دراستنا عن الدراسات السابقة بأهنا رباكؿ الربط بُت الكفاءة االستخدامية لعوائد النفط يف ربقيق
التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر كمبادئ اغبكم الراشد ،الذم يعد رابطا ضركريا غبماية اؼبوارد اؼبالية اؼبتأتية من تصدير
النفط من اؽبدر كالتبذير كضماف كفاءة استخدامها يف ربقيق التنمية اؼبستدامة.
 خطة البحثينقسم البحث إىل ثبلثة فصوؿ أساسية:

 الفصل األول  :كالذم عنوانو :االطار اؼبفاىيمي للتنمية اؼبستدامة كاغبكم الراشد كعبلقتهما بكفاءةاستخداـ عوائد النفط .نتناكؿ من خبللو اؼبفاىيم اؼبرتبطة ب التنمية اؼبستدامة كاغبكم الراشد كعبلقتهما
بالكفاءة االستخدامية لعوائد النفط؛
 الفصل الثاني :كاؼبعنوف بإدارة عوائد النفط يف اعبزائر كأثرىا على االقتصاد كالتنمية اؼبستدامة .سنتطرؽ فيوإىل كيفية ادارة العوائد النفطية يف اعبزائر كأثرىا على

اؼبسار االقتصادم كالتنمية اؼبستدامة يفىا ،كما

سنتطرؽ إىل الشفافية كالرقابة على إيرادات النفط كاستخداماهتا كاىل ـبتلف أشكاؿ الفساد يف القطاع
النفطي اعبزائرم ؛
 الفصل الثالث :الذم وبمل عنواف صناديق الثركة السيادسية كدكرىا يف ترقية الكفاءة االستخدامية لعوائدالنفط .كباكؿ من خبللو تقييم ذبربة صندكؽ ضبط اؼبوارد يف اعبزائر دبقارنتو بصندكؽ التقاعد النركهبي
العاؼبي.

الفصل األول
اإلطار المفاىيمي للتنمية المستدامة
والحكم الراشد
وعالقتهما بكفاءة استخدام عوائد
النفط

تمهيـد
شهد العامل خبلؿ القرف العشرين إدراكا متزايدا بأف النموذج التنموم اغبايل مل يعد مستداما .بعد أف ارتبط
مبط اغبياة االستهبلكي كاإلنتاجي السائد بأزمات بيئية خطَتة .فأصبح االىتماـ بالبيئة كضبايتها مطلبا إنسانيا
مهما .كقد نتج عن االىتماـ اؼبتزايد بالبيئة الدعوة إىل تبٍت مبوذج تنموم بديل مستداـ ،يعمل على ربقيق
االنسجاـ بُت األىداؼ التنموية من جهة كضباية البيئة كاستدامتها من جهة أخرل .كلذلك فإف فكرة التنمية
اؼبستدامة ربمل يف مضموهنا فكرة ذباكز النموذج التنموم السائد كالبحث عن مبوذج جديد يعمل على التوفيق بُت
متطلبات التنمية كاغبفاظ على بيئة سليمة كمستدامة.
كمن جهة أخرل ،اثبت الواقع أف النمو كارتفاع مستول الدخل مل ينعكس عل ربسُت نوعية اغبياة ،فبا
يدؿ على فشل فكرة أف النمو سَتافقو تلقائيا ربسُت نوعية حياة اؼبواطنُت .فظهر بذلك مفهوـ اغبكم الراشد
بوصفو الرابط الضركرم لتحويل النمو االقتصادم إىل تنمية بشرية مستدامة.
كتزداد أنبية اغبكم الراشد بالنسبة للبلداف اليت تعتمد على إيرادات اؼبوارد الطبيعة خاصة النفط ،لتمويل
برامج التنمية .ذلك أف اغبكم الراشد ىو الضامن لكفاءة استخداـ ىذه اإليرادات لتحقيق أىداؼ التنمية
اؼبستدامة.
كعلى ىذا األساس فاف ما سيتم تناكلو من خبلؿ الفصل األكؿ ؽبذه الدراسة ىو:
 ؿباكلة التعرؼ على بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة ،من خبلؿ تتبع مسار تطور مفهوـ التنمية
كصوال إىل التنمية اؼبستدامة ،عرض ـبتلف تعاريفها ،ربديد أبعادىا ،أىدافها كمؤشرات قياسها؛
 ربديد اؼبفاىيم اؼبتعلقة باغبكم الراشد ،من خبلؿ تعريفو ،تبياف آلياتو كعناصره ،مث التطرؽ إىل مؤشراتو
كطرؽ قياسو؛
 ؿباكلة ربديد العبلقة بُت كل من التنمية اؼبستدامة ،اغبكم الراشد ككفاءة استخداـ عوائد النفط.

المبحث األول :مفهوم التنمية المستدامة  ،أبعادىا ،مؤشرات وطرق قياسها
يشَت التدىور البيئي الذم حصل يف القرف اؼباضي إىل أف النموذج االقتصادم السائد يستنفذ اؼبوارد غَت
اؼبتجددة ،كيستغل اؼبوارد اؼبتجددة بدرجة أكرب من قدرهتا على التجدد ،كيتسبب يف تشويو النظم البيئية .كقد
أدل االىتماـ اؼبتنامي هبذه التحديات إىل قبوؿ كاسع ؼبفهوـ جديد ىو التنمية اؼبستدامة .ىذا اؼبفهوـ الذم يؤكد
على ربقيق التنمية مع ضباية البيئة كربقيق مزيد من العدالة االجتماعية .كقد أصبح ىذا اؼبفهوـ دبثابة مبوذج
إرشادم جديد للتنمية ،كحظي بأنبية كبَتة خبلؿ السنوات األخَتة ،كناؿ قدرا كبَتا من

االىتماـ يف احملافل

الدكلية كالنقاشات العاؼبية ،ككاف التبا ين يف الرؤل إحدل السمات اليت طبعت ىذه النقاشات  .كسكباكؿ من
خبلؿ ىذا اؼببحث تتبع مسار تطور مفهوـ التنمية من مبو اقتصادم إىل تنمية ذات أبعاد اجتماعية كصوال إىل
مفهوـ التنمية اؼبستدامة .كما سنحاكؿ اإلؼباـ بأىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة من خبلؿ عرض بعض
التعارمؼ اػباصة هبا  ،ربديد أبعاد ىا كـبتلف التفاعبلت بُت ىذه األبعاد  .مث نعمد إىل تبياف أىدافها كمؤ شرات
قياسها.
 .1.1مفهوم التنمية المستدامة
عرؼ مفهوـ التنمية تطورا كبَتا إىل أف كصل إىل مفهوـ التنمية اؼبستدامة .سوؼ كباكؿ تتبع ىذا التطور
فيما يلي.
 .1.1.1تطور مفهوم التنمية المستدامة
لقد برز مفهوـ التنمية اؼبستدامة يف عقد الثمانينيات من القرف العشرين ،معتمد ا يف جذكرقعلى العوامل
البيئية كاستدامتها ككذلك على ذبربة عقود عدة من ؾبهودات التنمية.
يف مرحلة متقدمة كخاصة عقد اػبمسينات كالستينات من القرف اؼباضي ،اىتم

االقتصاديوف بالنمو

االقتصادم ،دبعٌت زيادة اإلنتاج اعتمادا على مفاىيم الكفاءة االقتصادية 1 .فكاف اؼبخرج الوحيد يف ىذه اؼبرحلة
2

ىو الناتج ،أما املدخ الت فهي رأس اؼباؿ كاإلنساف ،لذا يطلق على ىذه اؼبرحلة ػب"التنمية بالبشر".

كجاءت مع بداية الستينات من القرف اؼباضي مرحلة أكثر تقدما ،حيث أدل تزايد أعداد الفقراء إىل الًتكيز
على النمو الذم تصاحبو عدالة توزيع الدخل ،كاعتبار ذلك باألنبية

1

ؿبمد صاحل تركي القريشي [ " : ]2010علم اقتصاد التنمية " ،ص.385 .

 2إلياس بيضوف ،مصطفى طلبة [  " :]2006اؼبوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية اؼبستدامة " ،ص.475 .

نفسها للكفاءة االقتصادية .فتم بذلك

إدخاؿ اعتبارات اؼبساكاة االجتماعية يف القرارات االقتصادية .كأصبح الًتكيز أكثر على ؿباربة الفقر من خبلؿ
1

ب تنمية البشر".
خلق فرص عمل ،كربسُت نوعية حياة البشر .فعرفت ىذه اؼبرحلة ػ"

كمع هناية عقد الستينات كبداية عقد السبعينات ،بدأ االىتماـ بالقضايا البيئة.

حيث يف أفريل

1968

اجتمع يف ركما فريق مكوف من ثبلثُت شخصا من عشر دكؿ .منهم علماء ،مفكركف ،اقتصاديوف ،رجاؿ أعماؿ
كسياسيوف لبحث " اؼبأزؽ الذم يواجو البشرية " كقد شكل ىذا االجتماع نادم ركما الذم كضع مشركع ؼبواجهة
الفقر ،تدىور البيئة ،كغَتىا من اؼبشكبلت .

2

كيعترب مؤسبر األمم اؼبتحدة حوؿ اليب ةئ اؼبنعقد يف ستوكهومل سنة  ،1972بداية االىتماـ الفعلي دبوضوع
البيئة .حيث سبخض عنو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم بدأ يف السعي غبل اؼبشاكل البيئية مث مشاكل الفقر
كالتغَتات اؼبناخية 3 .كتربز أنبية مؤسبر ستوكهومل يف أنو حدد عبلقة مشًتكة بُت استنزاؼ اؼبوارد هبدؼ التنمية
كضباية البيئة ،كىي عبلقة مت تبنيها الحقا يف اسًتاتيجية اغبماية البيئية الدكلية ،اليت بلورت كألكؿ مرة مفهوـ التنمية
اؼبستدامة ،عندما أكدت أنو " لكي تكوف التنمية مستدامة فبل بد أف تأخذ يف اغبسباف العوامل االجتماعية
كالبيئية فضبل عن االقتصادية " .كقد مثلت تلك االسًتاتيجية بدكرىا اػبلفية األساسية لتقرير بركندتبلند

1987

الذم منح اؼبفهوـ شعبية كاسعة ،كمهد الطريق أماـ تبنيو بإصباع دكيل كبَت يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية كالبيئة
كمن خالؿ إعبلف ( Rioقمة األرض يف ريو دم جانَتك) يف جواف  1992كأجند ة القرف  .21ليتواىل بعد ذلك
عقد اؼبؤسبرات احمللية كالعاؼبية ،بعد أف تأكد أبف الكوكب األرضي أصبح يف خطر .كلعل أىم ىذه املؤسبرات "ـؤسبر
اؼبناخ يف برلُت عاـ  ،1995مؤسبر السكاف كالتنمية يف القاىرة عاـ  ،1994مؤسبر التنمية االقتصادية كاالجتماعية
 ،1995قمة جوىانسربغ جبنوب إفريقيا عاـ

يف كوبن ىاغن يف الدمبارؾ عاـ

2002

كاؼبؤسبر الدكيل ؼبواجهة

التغَتات اؼبناخية يف بايل  4." 2007ىذا فضبل عن مؤسبر كوبن ىاغن .2009
كقد ناقشت ىذه اؼبؤسبرات صبعيها معادلة أساسية ،سبثل طرفها األكؿ يف اؼبوارد الطبيعية كطرفها

الثاين يف

السكاف كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية اؼبستدامة ،ككيفية ربقيقهما مع ضماف استدامة اؼبوارد الطبيعية كبالتايل
ربقيق مفهوـ التنمية اؼبستدامة.

5

 .2.1.1تعريف التنمية المستدامة
1
2

إلياس بيضوف ،مصطفى طلبة [  " :]2006اؼبوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية اؼبستدامة " ،مرجع سابق ،ص.475 .
ؿبمد عبد البديع [ " :]2003اقتصاد ضباية البيئة " ،ص.294 .

 3إيباف عطية ناصف [ " :]2008اقتصاديات اؼبوارد البيئية " ،ص.309 .

 4خبابة عبد اهلل [  " : ]2008التنمية الشاملة اؼبستدامة – اؼببادئ كالتنفيذ من مؤسبر ريو دم جانَتك  -1992إىل مؤسبر بايل  ،" 2007حبوث كأكراؽ اؼبلتقى الدكيل  " :التنمية
اؼبستدامة كالكفاءة االستخدامية للموارد اؼبتاحة " ،اؼبنعقد خبلؿ الفًتة 08/07 :أفريل  ،2008جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،ص ص.83-69 .
 5ؿبمود األشرـ [ " :]2010التنوع اغبيوم كالتنمية اؼبستدامة كالغذاء عاؼبيا كعربيا " ،ص.32 .

يف  1987أصدرت اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية كاليت عرفت أيضا بلجنة بركندتبلند * Brundtlandتقريرا
عرؼ بػ "مستقبلنا مشًتؾ" .استخدـ ىذا التقرير ألكؿ مرة مصطلح التنمية اؼبستدامة بشكل رظبي  .كعرفها على
أهنا " :التنمية اليت تليب حاجات اغباضر دكف اؼبساكمة على قدرة األجياؿ اؼبقبلة يف تلبية حاجاهتم".

1

وبوم ىذا التعريف على مفهومُت أساسيُت:
 مفهوـ اغباجات ،كخصوصا اغباجات األساسية لفقراء العامل ،كاليت ينبغي أف تعطى األكلوية اؼبطلقة ؛
 فكرة القيود اليت تفرضها حالة التكنولوجيا كالتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة لبلستجابة غباجات
احلا ضر كاؼبستقبل.
كبعد إصدار تقرير بركندتبلند ،ظهرت العديد من الدراسات اليت حاكلت كضع تعريف للتنمية اؼبستدامة.
أوال :تعريف المنظمات الدولية
اختلفت اؼبنظمات الدكلية يف تعريفها للتنمية اؼبستدامة ,سنحاكؿ التطرؽ إىل بعض ىذه التعاريف.
 تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  :أشارت اؼبنظمة إىل أف " :التنمية اؼبستدامة تتمثل يف ربقيق
التوازف بُت األىداؼ االقتصادية ،االجتماعية كالبيئية 2 .كما عرفتها أيضا على أهنا " التنمية اليت ممت فيها
توزيع اؼبوارد االقتصادية كالطبيعية كاؼبنافع االجتماعية بُت األجياؿ ".

3

 تعريف البنك الدولي  :عرؼ البنك الدكيل التنمية اؼبستداـ ة على أهنا " ربقيق التوازف بُت األىداؼ
االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية من جهة ،كربقيق التوازف بُت األجياؿ من جهة أخرل".

4

كما يرل البنك الدكيل أف ربقيق االستدامة كالرفاه بُت األجياؿ يكوف بضماف أال يقل تدفق االستهبلؾ مع
األصكؿ أك الثورة .إذ لن يرتفع الرفاه بُت األجياؿ إال إذا ازدادت
التغَت يف رصيد ػ
مركر الوقت ،كالذم يتوقف على ػ
5

الثركة مع مركر الوقت.

 تعريف المكتب اإلحصائي لألمم المتحدة :عرؼ التنمية اؼبستدامة على أهنا " عدـ توسع األنشطة
االقتصادية إال بالقدر الذم سوؼ يسمح باغبفاظ على رأس اؼباؿ الصناعي كالطبيعي كدكف استبداؿ أم
* اسم رئيسة كزراء النركيج كاليت كانت رئيسة تلك اللجنة يف ذلك الوقت .
 1اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية [  " :]1989مستقبلنا املشًتؾ " ،ص.69 .
OECD [2003] : « Toward Sustainable Development : The Role Of Social Protection », P.10. Document internet disponible sur

2

le site: www.oecd.org (consulté le 17/03/2011).
Tracey Strange, Anne Bauley [2008] : « Sustainable Development, linking economy ,society, environement » , OECD. P.2.

3

Document internet disponible sur le site: www.oecd.org (consulté le 17/03/2011).
Banque mondiale [2008]: « Améliorer les institutions , la croissance et la qualité de vie », P.5. Rapport sur le développement

4

dans le monde. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (consulté le 18/03/2011).
5

البنك الدكيل ،تقرير عن التنمية يف العامل [  " :]2003التنمية اؼبستدامة يف عامل دائم التغيَت" ،ص.14 .

منهما باآلخر " 1.كما استخدمت األمم اؼبتحدة شعارا آخر كىو التنمية البشرية ،كتعٍت " توسيع خيارات
الناس كقدراهتم من خبلؿ تكوين رأس اؼباؿ االجتماعي الذم يستخدـ بأكرب درجة فبكنة من العدالة لتلبية
حاجات األجياؿ اغبالية دكف تعريض حاجات األجياؿ اؼبستقبلية للخطر".
نبلحظ من خبلؿ ىذه التعاريف أف ىناؾ اىتماـ خاص بالبيئة،

2

حيث كانت ىناؾ ؿباكالت للربط بُت

كيفية ربقيق النمو االقتصادم ،دكف أف يكوف ذلك على حساب رأس اؼباؿ البيئي .إذ أف إنباؿ النمو االقتصادم
العتبارات تدىور البيئة ،يؤدم إىل عدـ استمرارية ىذا النمو على اؼبدل البعيد.

كما اشـتلت ىذه التعاريف

االىتماـ بالعنصر البشرم من خبلؿ إشباع حاجات األفراد األساسية كربسُت مستويات اؼبعيشة كربقيق العدالة
بُت األجياؿ.
 تعريف تقرير الموارد العالمية  :اشتمل تقرير اؼبوارد العاؼبية الذم نشر عاـ

 ،1992على ما يقارب

تعريفا للتنمية اؼبستدامة ،مت تصنيفها ضمن أربع ؾباميع أساسية حسب اؼبوضوع اؼبراد حبثو كما يلي:

20

3

أ .التعاريف ذات الطابع االقتصادي :سبثل التنمية اؼبستدامة لدكؿ الشماؿ الصناعية ،السعي إىل خفض كبَت
كمتواصل يف استهبلؾ الطاقة كاؼبوارد الطبيعية.

كإحداث ربوالت جذرية يف األمباط اغبياتية السائدة يف

االستهبلؾ كاإلنتاج ،كاغبد من تصدير مبوذجها الصناعي

إىل الدكؿ اؼبتخلفة .أما بالنسبة للدكؿ الفقَتة

كالتابعة فالتنمية اؼبستديبة تعٍت توظيف اؼبوارد من أجل رفع اؼبستول اؼبعيشي للسكاف األكثر فقرا.
ب .التعاريف ذات الطابع االجتماعي واإلنساني :التنمية اؼبستدامة يقصد هبا العمل الستقرار النمو السكاين
ككقف تدفق األفراد على اؼبدف من خبلؿ تطوير مستويات اػبدمات الصحية كالتعليمية يف األرياؼ كربقيق
أكرب قدر من اؼبشاركة يف التخطيط للتنمية.
ت .التعاريف المتعلقة بالبيئة  :التنمية اؼبستدامة تضمن اغبماية للموارد الطبيعية كالزراعية كاغبيوانية .كىي سبثل
االستخداـ األمثل لؤلراضي الفبلحية كاؼبوارد اؼبائية.
ث .التعاريف المتعلقة بالجانب التقني :التنمية اؼبستدامة ىي التنمية اليت تؤدم باجملتمع إىل استخداـ الصناعات
ذات التقنية النظيفة اليت تقوـ باستخداـ أقل قدر فبكن من الطاقة كاؼبوارد الطبيعية كينتج عنها أقل حد من
الغازات اؼبلو ةثاغبابسة للحرارة كالضارة باألكزكف.
 1إلياس بيضوف ،مصطفى طلبة [  " :]2006اؼبوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية اؼبستدامة " مرجع سابق ،ص.476.
2

3

سهَت حامد [ " :]2006إشكالية التنمية يف الوطن العريب " ،الطبعة األكىل  ،ص.22.
ضبداين ؿبمد كربايل بغداد [  " :]2010اسًتاتيجيات كسياسات التنمية اؼبستدامة يف ظل التحوالت االقتصادية كالتكنولوجية باعبزائر" ،ؾبلة علوـ إنسانية ،العدد ،4

ص.ص .11،12.كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع ( www.ulum.nl :مت اإلطبلع عليها بتاريخ .)2011/03/21

ثانيا :التعاريف األكاديمية
يعرؼ بار يبير  barbierالتنمية اؼبستدامة على أهنا اغبد األمثل من التداخل بُت نظم ثبلث :البيئي

ة

االقتصادم كاالجتماعية من خبلؿ عملية تكييف ديناميكية للبدائل .كتضم البدائل اليت يعرفها باريَت استبداؿ
ة
ك
رأس اؼباؿ الطبيعي برأس اؼباؿ االصطناعي إىل حد أف األجياؿ اؼبستقبلية ال تزاؿ تتوارث نفس القدر من رأس
1

اؼباؿ.

أما ركبرت سولو  Robert Solowفيعرؼ التنمية اؼبستدامة على أهنا " :عدـ اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية
لؤلجياؿ اؼبقبلة كتركها على الوضع الذم كرثها عليو اعبيل اغبايل" .

2

يف الوقت الذم قبد فيو أف معظم التعريفات تركز على اعبوانب الثبلث  :االقتصادية  ،االجتماعية كالبيئية .
يضيف تعريف

Sophie Treglia

بعدا آخر للتنمية اؼبستدامة ،كىو البعد السياسي من خبلؿ إقامة نظاـ

ديبقراطي ،فهو بذلك يؤكد أف التنمية اؼبستدامة " :هتدؼ إىل احًتاـ البيئة ،ربقيق الكفاءة االقتصادية كإقامة نظاـ
ديبقراطي عادؿ اجتماعيا".

3

من خبلؿ ما سبق يبكن استخبلص تعريف للتنمية اؼبستدامة على أهنا :عملية تغيَت شاملة ،طويلة األمد
يشكل اإلنساف العنصر الفاعل األساسي فيها كغايتها النهائية ،تسعى إىل تلبية حاجاتو األساسية مع اغبفاظ على
البيئة ،من خبلؿ ربقيق التوازف بُت أنظمة ثبلث :اقتصادية ،اجتماعية كبيئية

 .كاؿعمؿ يف ظل نظاـ سياسي

ديبقراطي عادؿ ،يضمن حرية اإلنساف كحقو يف التنمية كوبقق العدالة داخل اعبيل الواحد كبُت األجياؿ.
كللتنمية اؼبستدامة عناصر أساسية ،تسهم يف ربديد مفهومها بدقة .كقد مت

اإلعبلف عن ىذه العناصر

بصفة أساسية من خبلؿ مبادئ ريو دم جانَتك 4.كقد مت تقسيم ىذه العناصر إىل عناصر موضوعية كإجرائية .
حيث تتضمن العناصر اؼبوضوعية:

1

5



االستخداـ اؼبستداـ كاؼبتواصل للموارد الطبيعية؛



إدماج اغبياة البيئية مع التنمية االقتصادية؛



اغبق يف التنمية؛

بوعشة مبارؾ [ " :]2008التنمية اؼبستدامة :مقاربة اقتصادية يف إشكالية اؼبفاىيم كاألبعاد " ،مداخلة ضمن حبوث كأكراؽ عمل اؼبلتقى الدكيل " :التنمية اؼبستدامة كالكفاءة

االستخدامية للموارد اؼبتاحة" ،حبوث كأكراؽ اؼبلتقى الدكيل  " :التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االستخدامية للموارد اؼبتاحة " ،اؼبنعقد خبلؿ الفًتة 08/07 :أفريل  ،2008جامعة فرحات
عباس ،سطيف ،اعبزائر ، ،ص .52.

2

عبد القادر ؿبمد عبد القادر عطية كآخركف [  " :]2005قضايا اقتصادية معاصرة " ،ص.205 .
Brahim Lakhlef [2006] : « La bonne gouvernance, croissance et développement », P.26.

4

3

لبلطبلع على مبادئ ريو دم جانَتك راجع:
Nathalie Costa [2008] : « Gestion du développement durable en entreprise », PP.139,140.

 5سبلمة سامل سلماف [ " :]2007تأثَت التجارة الدكلية على التنمية اؼبستدامة " ،أكراؽ عمل اؼبلتقى العريب اػبامس لئلدارة البيئية اؼبستدامة ،اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة،
ص.ص.55 ،54.



التوزيع العادؿ للموارد بُت اعبيل اغبايل كاألجياؿ القادمة؛



ربميل اؼبتسبب يف التلوث نفقات التلوث .

أما العناصر اإلجرائية فتتمثل يف اؼببدأين اػباصُت باالشًتاؾ العاـ يف ازباذ القرار كيف التقممي البيئي العاـ.

1

من خبلؿ ما سبق قبد أف مفهوـ التنمية اؼبستدامة يتطلب الربط بُت ثبلثة ؾباالت  :اقتصادية ،اجتماعية
كبيئية ،كاليت سبثل أبعاد التنمية اؼبستدامة .غَت أف النمو االقتصادم كالعدالة االجتماعية كاغبفاظ على البيئة ال
يبكن ربقيقهما يف ظل غياب نظاـ سياسي جيد ،يقوـ على احًتاـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،كىو ما
يبكن اعتباره بعدا رابعا للتنمية اؼبستدامة أم البعد السياسي.
كسنتناكؿ يف اعبزء اؼبوايل أبعاد التنمية اؼبستدامة األربعة بشيء من التفصيل .

 .2.1أبعاد التنمية المستدامة
تتفق الكثَت من الدراسات على كجود ثبلثة أبعاد رئيسية للتنمية اؼبستدامة كىي:

2

 البعد االقتصادم؛
 البعد االجتماعي؛
 البعد البيئي.
مفهوـ التنمية اؼبستدامة يكمن يف ـبتلف التفاعبلت اؼبوجودة بُت ىذه األبعاد الثبلثة كما يوضحها الشكل
رقم (.)1.1
الشكل رقم ( :)1.1األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

 1سبلمة سامل سلماف [ " :]2007تأثَت التجارة الدكلية على التنمية اؼبستدامة  ،مرجع سابق ،ص.55 .
Marie Claude Smouts [2008] « le développement durable, les termes de débat », P. 13.

2

عادل

مهيأ

التنمية
المستدامة
قابل
للعيش

source : Groupe Management de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétales des
Entreprises (ORSE) [2008] : « Développement durable et entreprises », AFNOR, France, P. 81.

يرل  Christian Bred Hagأف ىذه األبعاد ال يبكن ربقيقها إال يف كجود شرط ضركرم كىو "اغبكم
الراشد" كالذم يبثل البعد السياسي للتنمية اؼبستدامة  1.يعترب اغبكم الراشد شرط أساسي كرابط ضركرم لتحويل
النمو االقتصادم إىل تنمية بشرية .كما يهيئ الظركؼ اؼببلئمة كالشاملة لتمكُت اإلنساف على كافة اؼبستويات
السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية كالبيئية.
كعليو فإنو يبكن ربديد ـبتلف التفاعبلت بُت أبعاد التنمية اؼبستدامة كفق الشكل رقم (.)2.1

الشكل رقم ( :)2.1مختلف التفاعالت بين أبعاد التنمية المستدامة

Patrick Matagne [2006] : « Les effets du développement durable, gouvernance, agriculture et consommation, entreprise,

1

éducation », P.19.

المصدر :من إعداد الباحثة.

من خبلؿ الشكل يتضح أف التنمية اؼبستدامة تشمل أبعاد ا متعددة كمتداخلة فيما بينها .كالبعد السياسي
من خبلؿ اغبكم الراشد ىو الذم يهيئ البيئة الضركرية لتحقيق أىداؼ األبعاد األخرل .حيث ال يبكن ربقيق
تنمية اقتصادية سليمة يف ظل عدـ االستقرار السياسي .بناء دكلة القانوف ىو السبيل الوحيد لتفادم فشل
االصطبلح االقتصادم 1.كما سبكن الديبقراطية كاغبرية السياسية الناس من الضغط من اجل اغبصوؿ على الفرص
االقتصادية ،االجتماعية كالبيئية يف إطار أكلويات السياسة العامة للمجتمع .كفيما يل

م تفصيل لكل بعد من

األبعاد األربعة للتنمية اؼبستدامة.
 .1.2.1البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
من أجل إلقاء الضوء على البعد االقتصادم ،من اؼبهم أف مبيز بُت بعض اؼبفاىيم ذات العبلقة مثل النمو
االقتصادم ،التنمية االقتصادية ،التنمية االقتصادية اؼبستدامة.
أ .النمو االقتصادي " :مشير النمو االقتصادم إىل زيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردم اغبقيقي".

2

فتحقيق مبو اقتصادم ال يرتبط بالضركرة حبدكث تغَتات ىيكلية اقتصادية كاجتماعية.
ب .التنمية االقتصادية " :ىي تقدـ اجملتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل كرفع مستويات
اإلنتاج من خبلؿ إمباء اؼبهارات البشرية كخلق تنظيمات أفضل ،فضبل عن زيادة رأس اؼباؿ اؼبًتاكم عرب الزمن.
فالتنمية االقتصادية تتضمن زيادة الدخل اغبقيقي كما تنطوم على تغَتات ىامة يف اجملاالت االجتماعية كاؽبيكلية
3

".

 1مركز دراسات الوحدة العربية [ " :]2000الديبقراطية كالتنمية الديبقراطية يف الوطن العريب" ،ص.70 .
2

إبراىيم العيسوم [ " :]2000التنمية يف عامل متغَت " ،ص.17 .

 3ؿبمد عبد العزيز عجمية ،ؿبمد علي الليثي [  " :]2003التنمية االقتصادية " ،ص.20 .

إف ىذه التعاريف ال تتضمن األفكار اؼبتعلقة باالستدامة البيئية ،كلقد لفت علماء االقتصاد البيئي اىتماـ
علماء االقتصاد التقليد مين ،إىل األفكار اؼبتعلقة بتعريف التنمية االقتصادية بطرؽ تتضمن االىتمامات البيئية
التنمي االقتصادية اؼبستدامة.
ة
كضباية رأس اؼباؿ الطبيعي ،فظهر بذلك مفهوـ
ت .التنمية االقتصادية المستدامة " :ىي التنمية اليت تنطوم على تعظيم اؼبكاسب الصافية من التنمية
االقتصادية شريطة احملافظة على البيئة كاؼبوارد الطبيعية مع مركر الوقت".

1

يتطلب البعد االقتصادم للتنمية اؼبستدامة:


ربقيق مبو اقتصادم مستدمي؛



تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ يف اغبسباف التوازنات البيئية على اؼبدل البعيد؛



إيقاؼ تبديد اؼبوارد؛



زيادة كفاءة استخداـ اؼبوارد اؼبتجددة؛



االستخداـ العقبلين للموارد الناضبة؛



العدالة يف توزيع اؼبوارد؛



االستخداـ األمثل لئلمكانيات االقتصادية اؼبتاحة؛



تغيَت أمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبضرة بالبيئة؛



إعادة تدكير النفايات؛



معاعبة التلوث؛



إدماج البيئة كالتنمية على مستول السياسات االقتصادية كالتخطيط على اؼبستول الوطٍت
كاإلقليمي؛



إنشاء نظم احملاسبة البيئية كاالقتصادية اؼبتكاملة؛



اغبد من التفاكت يف اؼبداخيل كالثركة؛

 1دكناتو ركمانو [ " :]2003االقتصاد البيئي كالتنمية اؼبستدامة " ،ص.54 .



تقليص اإلنفاؽ العسكرم كربويل األمواؿ إىل أغراض التنمية .

 .2.2.1البعد االجتماعي للتنمية المستدامة
تعرؼ التنمية االجتماعية على أهنا " :تلك العملية اليت تنطوم على إحداث بعض التغيَتات التنظيمية
1

اؼبخططة لتحقيق تبلؤـ أفضل بُت االحتياجات األساسية كالسياسات كالربامج االجتماعية ".

كتتحقق التنمية االجتماعية اؼبستدامة عندما تتوافر اؼبوارد البلزمة ؼبقابلة ا الحتياجات األساسية لؤل جياؿ
القادمة من فرص التعليم كمن اػبدمات الصحية .كأيضا من معدالت مقبولة ؼبستول اؼبعيشة.
يركز البنك الدكيل يف تعريفو للتنمية على البعد االجتماعي من خبلؿ النقاط التالية:


الًتكيز على اغباجات األساسية لئلنساف كاجملتمع؛



ربسُت نوعية اغبياة لئلنساف يف اجملتمع؛



اؼبساكاة االجتماعية كاؼبساكاة يف الفرص اؼبتاحة؛



االىتماـ بالتعليم كالصحة؛



مبو الدخل ال يعد مؤشرا حقيقيا لقياس التنمية .

كحسب إعبلف كوبن ىاغن فإف أىم جوانب البعد االجتماعي للتنمية ىي:

2

3

4



العداةؿ بُت األجياؿ اغباضرة كاألجياؿ اؼبقبلة؛



التكامل بُت السياسات االقتصادية ،االجتماعية كالثقافية؛



توزيع عادؿ للدخل كتوفَت فرص متكافئة للجميع يف اغبصوؿ على احتياجاهتم األساسية؛



احًتاـ كرامة اإلنساف كربقيق العدالة االجتماعية.

كلعل من أىم أكلويات البعد االجتماعي للتنمية اؼبستدامة ىو التقليل من حدة الفقر ،من خبلؿ زيادة
دخل الفرد كزيادة فرص اغبصوؿ على االحتياجات

األساسية من مياه الشرب ،سكن مبلئم ،عناية صحية

كمستويات تعليم مناسبة . ...كمشكلة الفقر مرتبطة ارتباطا كثيقا بالعدالة يف التوزيع ،فالنمو االقتصادم كحده
 1مناؿ طلعت ؿبمود [ " :]2001التنمية كاجملتمع " ،ص.12 .

 2أضبد فرغلي [ " :]2007البيئة كالتنمية اؼبستدامة ،اإلطار اؼبعريف كالتقييم احملاسيب " ،ص.19 .
 3طلعت مصطفى [ " :]2001التنمية االجتماعية من اغبداثة إىل العوؼبة " ،ص.17 .
 4رشاد أضبد عبد اللطيف [ " :]2007التنمية االجتماعية يف إطار مهنة اػبدمة االجتماعية " ،ص.24 .

دكف عدالة يف التوزيع ال يبكن أف يقضي على الفقر 1 .كما يركز البعد االجتماعي على قضية العدالة االجتماعية،
ؼبا ؽبا تأثَت على ـبتلف جوانب التنمية .إذ أف غياب العدالة االجتماعية يشكل عائقا أماـ التطور االقتصادم
كالسياسي 2.كما يسعى البعد االجتماعي للتنمية اؼبستدامة

إىل رفع نسبة مشاركة اؼبرأة يف عملية التنمية

اؼبستدامة.
 .3.2.1البعد البيئي للتنمية المستدامة
يعترب ضماف االستدامة البيئية سابع أىداؼ التنمية لؤللفية .كاالستدامة البيئية تعٍت "
مستدامة ،كاحملافظة على الطاقة اإلنتاجية للمنظومات البيئية خدمة لؤلجياؿ القادمة ".
كتشَت الدراسات إىل أف ىناؾ طبس مكونات رئمسية لبلستدامة البيئية كىي:

ربقيق أمباط تنموية

3

4

 األنظمة البيئية :تتحقق االستدامة البيئية من خبلؿ اغبفاظ على األنظمة الطبيعية .بل توجيهها كبوالتحسن ال التدىور.
 تقليل الضغوطات البيئية : :تتحقق االستدامة البيئية عندما تقل الضغوط البشرية على البيئة. تقليل الهشاشة اإلنسانية :تتحقق االستدامة البيئية عندما يكوف السكاف غَت معرضُت بشكل مباشرللتدىور البيئي.
 القدرة االجتماعية والمؤسسية :تتحقق االستدامة البيئية عندما تتحقق القدرة على بناء أنظمة مؤسسيةكاجتماعية قادرة على االستجابة للتحديات البيئية.
 القيادة الدولية :تتحقق االستدامة البيئية من خبلؿ التعاكف الدكيل لتحق مؽ األىداؼ اؼبشًتكة يف ضبايةالبيئية العاؼبية كزبفيض التأثَتات العابرة للحدكد.
كعموما يتضمن البعد البيئي للتنمية اؼبستدامة النقاط التالية:


ضباية اؼبناخ من االحتباس اغبرارم كضباية التنوع البيولوجي؛



مكافحة ظاىرة التدىور البيئي؛



تبٍت مفهوـ اإلدارة البيئية من قبل اؼبؤسسات؛

 1عبد الرزاؽ الفارس [ " :]2001الفقر كتوزيع الدخل يف الوطن العريب " ،ص.10 .
Michael M .Cernea ]2003[: « La dimension humaine dans les projets de développement», p.211.
3

برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،تقرير التنمية البشرية [ " :]2003أىداؼ التنمية لؤللفية ،تعاىد بُت األمم إلهناء الفاقة البشرية" ،ص.123 .

 4سحر قدكرم الرفاعي [  " :]2007التنمية اؼبستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية " ،أكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب اػبامس لئلدارة البيئية اؼبنعقد يف اعبمهورية التونسية يف سبتمرب
 2006بعنواف" :اؼبنظور االقتصادم للتنمية اؼبستدامة" ،اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص.8 .

2



اإلدارة اؼبتكاملة للنظم البيئية؛



التعليم كالتوعية البيئية؛



تقليل النفايات كمنع التلوث؛



التكنولوجي النظيفة ؛
ا
االعتماد على



االستخداـ األمثل للموارد.

 .4.2.1البعد السياسي للتنمية المستدامة
إف للبعد السياسي أنبية كبَتة ؼبا لو تأثَت على ـبتلف اعبوانب األخرل .كىو ما يوضحو "بام" يف تعريفو
للتنمية السياسية على أهنا " :مقدمة التنمية االقتصادية ،كىي ربديث سياسي ،كىي تنظيم للدكلة ،كىي تنمية
إدارية كقانونية ،كىي تعبئة كمشاركة صباىَتية ،كىي بناء للديبقراطية ،كىي استقرار كتغيَت منتظم ،كىي إقامة
اؼبؤسسات كربقيق األىداؼ العامة ".

1

كيشمل البعد السياسي للتنمية اؼبستدامة على:


إرساء مبادئ الديبقراطية كاغبكم الراشد؛



احًتاـ اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية؛



دعم اؼبشاركة الديبقراطية يف ازباذ القرار كاغبكم كاختمار الربامج كالسياسات كتنفيذىا؛



احًتاـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو؛



دعم مبادئ الشفافية كاؼبساءلة؛



إقامة دكلة القانوف؛



ربقيق اؼبساكاة كاإلنصاؼ.

 .3.1أىداف التنمية المستدامة
أقرت اللجنة العاؼبية للتنمية كالبيئة أف ىناؾ ثبلثة أىداؼ رئيسية للتنمية اؼبستدامة ىي:

2

 1نصر ؿبمد عارؼ [ " :]1996نظريات التنمية السياسية اؼبعا صرة " ،ص.232.
Emilie Brun, Clémentine MC Millan[2007] : « Développement durable, de la stratégie a l’opérationnel », P.11.

2

 الفعالية االقتصادية؛
 االىتماـ باعبانب االجتماعي؛
 اغبفاظ على البيئة كاؼبوارد الطبيعية.
كضمن نفس السياؽ مت تصنيف ىذه األىداؼ إىل:

1

 ربقيق الرفاىية من خبلؿ ربقيق الفعالية االقتصادية؛
 ربقيق التضامن كالشراكة بُت أفراد اجملتمع؛
 ضباية البيئة.
أما إعبلف ريودم جانَتك فقد حدد األىداؼ األساسية للتنمية اؼبستدامة يف:

2

 الكفاءة االقتصادية مع ربمل اؼبسؤكلية االجتماعية كالبيئية؛
 االستخداـ اؼبستداـ للموارد كضباية النظم البيئية؛
 ربقيق العدالة االجتماعية.
كيف سنة  2000تبنت األمم اؼبتحدة ؾبموعة من األىداؼ أك ما يعرؼ بأىداؼ األلفية اإلمبائية ،ربوم
شبانية أىداؼ يتم ربقيقها قبل سنة  .2015كذبدر اإلشارة إىل أنو يندرج ضمن كل ىدؼ ؾبموعة من الغايات.
كتتمثل أىداؼ األلفية اإلمبائية فيما يلي:

3

 استئصاؿ الفقر كاعبوع الشديدين؛
 ربقيق التعليم االبتدائي الشامل؛
 تشجيع اؼبساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت النساء؛
 زبفيض كفيات األطفاؿ؛
 ربسُت الصحة األمومية؛
 مكافحة فَتكس ضعف اؼبناعة البشرية؛
 ضماف االستدامة البيئية؛
 تطوير شراكة عاؼبية شاملة للتنمية.
Farid Baddache [2008] : « Le développement durable tout simplement », P. 16.
Danèle Bazin, Jean Yves Vilcot [2007] : « Vers une éducation au développement durable », P. 40.

 3لبلطبلع على أىداؼ األلفية اإلمبائية كغاياهتا راجع:

1- Karen Delchet [2007] : « développement durable », P. 2.

 -2برنامج األمم اؼبتحدة اإلًلا ئي ،تقرير التنمية البشرية [  " :]2003أىداؼ التنمية لؤللفية ".

1
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كعموما يبكن تلخيص أىداؼ التنمية اؼبستدامة من خبلؿ الشكل رقم ( .)3.1

الشكل رقم ( :)3.1أىداف التنمية المستدامة

المصدر :من إعداد

الباحثة.

 .1.4مؤشرات قياس التنمية المستدامة
يأيت كضع مؤشرات قياس التنمية اؼبستدامة ردا على ىاجس كبَت ىو اغبرص على أف تكوف القرارات
اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة مرتكزة على معلومات دقيقة كمبلئمة كمتاحة يف اللحظة اؼبناسبة كيعرؼ اؼبؤشر على
أنو " :أداة تصف بصورة كمية موجزة كضعا أك حالة معينة"  1.كىو يلخص معلومة تعرب عن ظاىرة أك مشكلة
معينة كىو هبيب عن أسئلة ؿبددة يستفسر عنها صاحب القرار" 2 .كهبب أف يكوف اؼبؤشر:

3

 دقيقا دبعٌت أنو يقيس بالفعل ما يراد منو قياسو؛


يبكن التنبؤ بو أك توقعو؛



استجابتو للتغَتات يف اغبالة اؼبعنية بالقياس كعدـ ربيزقأك تضليلو؛



السهولة النسبية جلمع اؼبعلومات كاستخدامها كسهولة تطبيقو؛



أف يعكس شيئا جوىريا لصحة اجملتمع االقتصادية كاالجتماعية أك البيئية طويلة األجل .

لقد جرت العديد من احملاكالت لتطوير مؤشرات سبثل التنمية اؼبستدامة على أكمل كجو .كيف ق

ذا

اإلطار خصص جدكؿ أعماؿ القرف (  )21فصبل كامبل (الفصل  )40اؼبعنوف بػ " اؼبعلومات البلزمة لعملية
صنع القرارات" .الذم يدعو فيو إىل كضع مؤشرات للتنمية اؼبستدامة لتوفَت أسس راسخة لصنع القرار على
صبيع اؼبستويات 4.كقد نشرت يف سنة " 1996عبنة التنمية اؼبستدامة" كتاب بعنواف:
Sustainable develop ment framework and mythologies of indicators

كتضمن الكتاب

قائمة بنحو  130مؤشرا ،ينبغي أف تأخذ بعُت االعتبار للتوصل إىل صورة أكسع كأمشل  .مث خفضت اللجة
العدد إىل  59مؤشرا ،مت تصنيفها إىل أربعة جوانب رئيسية :اقتصادية ،اجتماعية ،بيئية كمؤسسية 5 .يوضح
اعبدكؿ رقم ( )1.1ؾبموعة اؼبؤشرات اػباصة بكل جانب.
الجدول رقم ( :)1.1قائمة المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة
المؤشرات االجتماعية

1

النسبة اؼبئوية للسكاف الذين يعيشوف دكف خط الفقر

عثماف ؿبمد غنيم ،ماجدة أبوزنط [ " :]2010التنمية اؼبستديبة ،فلسفتها كأساليب زبطيطها كأدكات قياسها "  ،ص.251.
Paule Backer [2005] : « Les indicateurs financiers du développement durable » , P.92.

 3إلياس بيضوف ،مصطفى طلبة [  ،]2006مرجع سابق ،ص.454.

 4رعد سامي عبد الرزاؽ التميمي [ " :]2008العوؼبة كالتنمية البشرية اؼبستدامة يف الوطن العريب " ،الطبعة األكىل ،ص.56 .
 5سحر قدكرم الرفاعي [  " :]2007التنمية اؼبستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية " ،مرجع سابق ،ص.26.
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تفاكت الدخوؿ
معدؿ البطالة
نسبة متوسط أجر اؼبرأة إىل أجر الرجل
النسبة اؼبئوية لؤلطفاؿ دكف سن الػ 15 :الذين خارج بيوهتم
اغبالة الغذائية لؤلطفاؿ
حاالت الوفيات
معدؿ الوفيات بُت األطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن  5سنوات
متوسط العمر اؼبتوقع عند الوالدة
نسبة السكاف الذين لديهم مرافق صحية مبلئمة لتصريف مياه اجملارم
نسبة السكاف الذين وبصلوف على مياه الشرب اؼبأمونة
النسبة اؼبئوية للسكاف الذين تتوفر لديهم إمكانية االنتفاع دبرافق الرعاية الصحية األكلية
التحصُت ضد أمراض األطفاؿ اؼبعدية
معدؿ انتشار كسائل منع اغبمل
نسبة إكماؿ الدراسة االبتدائية كالثانوية
معدؿ اإلؼباـ بالقراءة كالكتابة بُت البالغُت
نصيب الفرد من مساحة البيت
عدد اعبرائم اؼببلغ عنها لكل  1000نسمة
معدؿ النمو السكاين
سكاف اؼبستوطنات اغبضرية اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة
البيئية

انبعاث غازات دفيئة
استهبلؾ اؼبواد اؼبستنفذة لطبقة األكزكف
تركيز اؼبلوثات اعبوية يف اؼبناطق اغبضرية
مساحة األراضي الصاغبة للزراعة كاألراضي اؼبزركعة دبحاصيل دائمة
استخداـ األظبدة
استخداـ اؼببيدات اغبشرية
مساحة الغابات كنسبة مئوية من اؼبساحة اإلصبالية لؤلراضي
كثافة قطع األشجار
األراضي اؼبصابة بالتصحر
مساحة اؼبستوطنات اغبضرية
تركز الطحالب يف اؼبياه الساحلية
ؾبموع السكاف يف اؼبناطق الساحلية
احملصوؿ النوعي من السمك
ؾبموع اؼبياه السطحية كاعبوفية اؼبستخرجة سنويا كنسبة مئوية من اؼبياه اؼبتوفرة

الطلب البيولوجي كالكيميائي على األككسجُت يف الكتل اؼبائية
تركز البكتَتيا القولونية الغائطية يف اؼبياه العذبة
مساحة بعض النظم األيكولوجية الرئيسية
اؼبساحة احملمية كنسبة مئوية من اؼبساحة اإلصبالية
انتشار بعض األنواع من األمراض الرئيسية
االقتصادية

نصيب الفرد من الناتج القومي اإلصبايل
حصة االستثمار يف الناتج القومي اإلصبايل
ميزاف التجارة للسلع كاػبدمات
الدين /الناتج القومي اإلصبايل
ؾبموع اؼبساعدات اإلمبائية
كثافة استخداـ اؼبواد
نصيب الفرد السنوم من استهبلؾ الطاقة
نسبة استهبلؾ موارد الطاقة اؼبتجددة
كثافة استخداـ الطاقة
توليد النفايات الصناعية كاغبضرية الصلبة
توليد النفايات اػبطرة
توليد النفايات اؼبشعة
إعادة تدكير كاستخداـ النفايات
اؼبسافة اليت يقطعها كل فرد حسب كسيلة النقل يوميا

المؤسسية

اسًتاتيجية رصينة للتنمية اؼبستدامة
تنفيذ االتفاقات الدكلية اؼبربمة
عدد أجهزة الراديو كاشًتاكات االنًتنت لكل  1000نسمة
خطوط اؽباتف الرئيسية كعدد اؽبواتف النقالة لكل  1000نسمة
اإلنفاؽ على البحث كالتطوير كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبايل
اػبسائر االقتصادية كالبشرية الراجعة إىل الكوارث الطبيعية

المصدر :سحر قدكرم الرفاعي [ " :]2007التنمية اؼبستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية " ،أكراؽ عمل اؼبؤسبر العريب اػبامس لئلدارة البيئية
اؼبنعقد يف اعبمهورية التونسية يف سبتمرب  2006بعنواف" :اؼبنظور االقتصادم للتنمية اؼبستدامة" ،اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص.ص.28 ،27 .

المبحث الثاني :مفاىيم أساسية حول الحكم الراشد ،آليا ت تطبيقو ومؤشرات قياسو

نسعى من خبلؿ ىذا اؼببحث إىل تقدمي إطار فكرم شامل ؼبفاىيم اغبكم الراشد ،ـ ف خبلؿ عرض
ـبتلف التصورات اليت طرحت لتعريف ىذا اؼبفهوـ ،استنبا ط عناصره ككذا آليات تطبيقو على ارض الواقع،
مث نعمد إىل استخراج ـبتلف اؼبؤشرات اؼبستخدمة يف قياسو.
 .1.2تعريف الحكم الراشد
سنحاكؿ إدراج ؾبموعة ـبتلفة من التعاريف الدكلية كاألكاديبية للحكم الراشد لئلحاطة أكثر هبذا
اؼبفهوـ.
 .1.1.2تعريف المؤسسات الدولية
أ -تعريف البنك الدولي :عرؼ البنك الدكيل يف دراسة أجراىا عاـ  1992أسلوب اغبكم بأنو " أسلوب
فبارسة السلطة يف إدارة اؼبوارد االقتصادية كاالجتماعية للبلد ".

1

من خبلؿ ىذا التعريف قبد أف البنك ركز على اعباف ب االقتصادم كالتقٍت .كقد جاء يف نفس الدراسة
أف البنك يركز على اؼبساءلة االقتصادية كاؼبالية ،لكن اؼبساءلة السياسية تعترب خارج اىتمامو .لكن ىذا التصور
شو د تطورا ملحوظا من خبلؿ إضافة متغَتات أخرل الىتمامات اغبكم الراشد ضمن اسًتاتيجية البنك
الدكيل .خصوصا بعدما تبُت أف السياسات كالربامج التنموية اليت طبقت يف الدكؿ اؼبدينة ال يبكن إف تعطي
النتائج اؼبتوقعة منها ،إذا مل يتم األخذ بعُت االعتبار اعبوانب السياسية ،إىل جانب اإلصبلحات االقتصادية
كاإلدارية.
ضمن ىذا التوجو اعبديد حدد البنك تعريفا آخر للحكم الراشد على انو  ":التقاليد كاؼبؤسسات اليت
من خبلؽبا تتم فبارسة السلطة يف الدكؿ من أجل الصاحل العاـ"  2 .مشمل ىذا التعريف:

 عملية اختيار القائمُت على السلطة كرصدىم كاستبداؽبم؛

World Bank [1992]: « Governance and development » , Washington, p.3. Document internet disponible sur le site:

1

www.worldbank.org (consulté le 08 /03/2011).
Kaufmann Daniel, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi [2008] : « Governance matters VII: aggregate and individual

2

governance indicators 1996-2007», policy research ,world bank , p.7,1. Document internet disponiblesur le site:
(consulté le 08/03/2011).

www.wbi.worldbank.org

 قدرة اغبكومات على إدارة اؼبوارد االقتصادية كصياغة السياسات كتنفيذىا بفعالية؛
 احًتاـ كل اؼبواطنُت كالدكلة للمؤسسات اليت ربكم التفاعبلت االقتصادية كاالجتماعية فيما
بينها.
من خبلؿ التعريفُت قبد أف البنك الدكيل ركز على اعبوانب التالية للحكم الراشد:
 موضوع التسيَت االقتصادم كاؼبقاربة التقنية؛
 مسالة " كفاءة ك فعالية الدكلة "؛
 االىتماـ باؼبعطى السياسي كدعامة للحكم الراشد ،ككشرط ضركرم لتوفَت بيئة قادرة على
خلق تنمية اقتصادية.
ب -تعريف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي :عرفت اؼبنظمة أسلوب اغبكم بأنو " :استخداـ السلطة
السياسية ،كفبارسة السلطة على اجملتمع يف إدارة اؼبوارد لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية " .

1

لقد كانت الرؤية التقليدية للمنظمة ،كاليت سادت يف بداية التسعينيات تقوـ على أف اغبكم الراشد
يشمل ربسُت اإلدارة العامة عن طريق اإلصبلحات القانونية كاإلدارية كاؽبيكلية ،اليت تدعم مبدأ اؼبساءلة
كالنزاىة كالشفافية .كيف أكاخر التسعينيات افرز خطاب اؼبنظمة مفهوما جديدا ىو مفهوـ اغبكم القائم على
اؼبشاركة ،كالذم يضع مبادئ اؼبساءلة كحكم القانوف يف إطار عاـ من احًتاـ اغبريات كاؼبشاركة يف السلطة.

2

ج -تعريف صندوق النقد الدولي  :عرؼ صندكؽ النقد الدكيل اغبكم الراشد من خبلؿ البعد التقٍت ،أم
الناحية االقتصادية من اغبكم كربديد شفافية حسابات اغبكومة ،فعالية إدارة اؼبوارد العامة كاستقرار البيئة
التنظيمية لنشاط القطاع اػباص.

3

د -تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  :كضع الربنامج تعريفا أكثر مشوال ،حيث عرؼ اغبكم على انو:
"فبارسة السلطة االقتصادية كالسياسية كاإلدارية لتسيَت شؤك ف الببلد على كافة اؼبستويات ،كيشمل اغبكم
اآلليات كالعمليات كاؼبؤسسات اليت تقوـ من خبلؽبا اعبماعات كاؼبواطنوف بالتعبَت عن مصاغبهم ،كفبارسة
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) [1995]: « Participatory development and good
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governance »,Paris ,P.14. Document internet disponiblesur le site: www.oecd.org (Consulté le 10/03/2011).
OECD [1999]: « Participatory governance : the missing link for poverty reduction », policy brief n°17, Paris, P.6. Document
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internet disponible sur le site: www.oecd.org (Consulté le 10/03/2011).
3

فارس رشيد البيايت [ " :]2008التنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريب " ،أطركحة دكتوراه يف االقتصاد ،األكاديبية العربية يف الدمبارؾ ،ص.127 .

حقوقهم القانونية كالوفاء بالتزامهم كتسوية خبلفاهتم .كيتسم اغبكم الراشد بسمات عديدة منها ،أف يقوـ
على اؼبشاركة كيتسم بالشفافية ،كاف ينطوم على اؼبساءلة ،كيتسم بالفعالية كاؼبساكاة كيعزز سيادة القانوف.
كيكفل اغبكم الراشد أف توضع األكلويات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية على أساس من توافق اآلراء
الواسع يف اجملتمع ،كما يكفل ظباع أصوات الفئات األكثر فقرا كاألكثر ضعفا يف عملية صنع القرار اؼبتعلقة
بتوزيع اؼبوارد اإلمبائية ".

1

يتضح من خبلؿ التعريف أف تصور برنامج األمم اؼبتحدة

اإلمبائي للحكم الراشد يقوـ على مقاربة

متعددة اعبوانب ،حيث يهتم باعبوانب السياسية كاعبوانب االقتصادية ،االجتماعية كاإلدارية .لكن ىذا التوجو
عرؼ الكثَت من اؼبراجعات لصاحل التأكيد أكثر على األنبية اغباظبة للمعطى السياسي (الديبقراطية) يف عملية
التنمية .ك يعترب الربنامج أف ربسُت اغبكم مدخل لتحقيق التنمية البشرية اؼبستدامة .كأف قباح التنمية ىو قضية
سياسية بقدر ما ىو قضية اقتصادية.
.2.1.2التعريفات األكاديمية
أدل طرح مفهوـ اغبكم الراشد يف أدبيات اؼبؤسسات الدكلية إىل دفع بعض احملاكالت األكاديبية
لتعريف ىذا اؼبفهوـ ،كمن بُت ىذه التعاريف :
تعريف  :Hurmut Elsenhansعرؼ اغبكم الراشد على انو "إدارة التفاعبلت بُت الدكلة كالقطاع اػباص
كاجملتمع اؼبدين".

2

تعريف " :Goran Hydenؾبموعة القواعد اليت تعمل يف إطارىا الدكلة كاجملتمع اؼبدين" .

3

كقد حدد  Hydenأبعاد اغبكم الراشد يف ثبلثة ؾبموعات :األكىل تتعلق بػ :اؼبواطنُت ،كتتضمن
اؼبشاركة السياسية كاالستجابة لتفضيبلت األفراد كاؼبسػاءلة العامػة .كالثانية تتعلق بالقيادة اؼبسػؤكلة كاليت
تتضمن انفتاح عملية صنع القرار ،كااللتزاـ حبكم القانوف .أما اجملموعة الثالثة فتضم العبلقات.

4

UNDP [2003]: « Reconceptualising governance » , discussion paper 2, newyork, P.9. Document internet disponible sur le

1

site: www.undp.org (Consulté le 12/03/2011).
2

مصطفى كامل السيد [ " :]2005اغبكم الرشيد كالتنمية يف إفريقيا ،دراسة ربليلية ؼببادرة النيباد " ،معهد الدراسات كالبحوث اإلفريقية ،ص.31 .

 3نفس اؼبرجع ،ص.32.
 4مصطفى كامل السيد [ " :]2005اغبكم الرشيد كالتنمية يف إفريقيا ،دراسة ربليلية ؼببادرة النيباد "  ،مرجع سابق ،ص.32.

كبعد ىذا العرض ؼبختلف التعاريف  ،يبكن استخبلص تعريف شامل للحكم الراشد على انو " :فبارسة
السلطة السياسية ،كإدارة شؤكف البلد كموارده

االقتصادية كاالجتماعية بكفاء ة كفعالية كعلى أساس من

الشفافية كاؼبساءلة كاؼبشاركة كحكم القانوف ،كباالعتماد على التعاكف بُت اغبكومة كالقطاع اػباص كاجملتمع
اؼبدين من اجل ربقيق التنمية اؼبستدامة ".
كما نستخلص إف للحكم الراشد ثبلثة أبعاد مًتابطة كىي:
 البعد السياسي :اؼبتعلق بطبيعة السلطة السياسية كنوعية سبثيلها؛
 البعد االقتصادي-االجتماعي  :اؼبتعلق بالسياسة العامة يف اجملالُت االقتصادم كاالجتماعي ،كتأثَتىا
على اؼبواطنُت من حيث الفقر كنوعية اغبياة ،ككذا عبلقاهتا مع االقتصاديات اػبارجية؛
 البعد التقني :اؼبتعلق بكفاءة اإلدارة العامة كفاعليتها.

 .2.2عناصر الحكم الراشد
يعتمد اغبكم الراشد على تكامل عمل كل من " الدكلة ،القطاع اػباص كمنضمات اجملتمع اؼبدين".

1

كىو ما يوضحو الشكل رقم (.)4.1
UNDP [2003]: «Good governance and its relationship to democracy and economic development » ,P.4.Document internet

1

disponiblesur le site: www.undp.org (Consulté le15/03/2011).

الشكل رقم ( :)4.1عناصر الحكم الراشد

source : UNDP[1997]: «Governance for sustainable human development » . Document
internet disponible sur le site: www.undp.org (Consultéle 14/03/2011).

من خبلؿ الشكل (  )4.1نبلحظ أف عناصر اغبكم الراشد تتمثل يف الدكلة كاجملتمع اؼبدين كمؤسسات
القطاع اػباص .كينصب االىتماـ حوؿ مدل فاعلية الدكلة يف خدمة احتياجات شعبها ،كيف كضع السياسات
كربديد أكلويات استخداـ اؼبوارد اليت تؤثر تأثَتا مباشرا على التنمية .فاغبكومة إف مل تعمل بكفاءة فاف ذلك
يؤدم إىل ىدر اؼبواد ،كإف مل سبتلك الشرعية يف نظر الشعب فإهنا لن تتمكن من ربقيق أىدافو .كما يعترب
إصبلح مؤسسات الدكلة عبعلها أكثر كفاءة كشفافية كقابلية للمساءلة جوىر اغبكم الراشد ،كؿبفز لتحقيق
التنمية اؼبستدامة.
يف حُت يشمل القطاع اػباص اؼبؤسسات اػباصة يف ؾباؿ التصنيع كالتجارة ،مثل اؼبصارؼ كالتعاكنيات
باإلضافة إىل القطاع غَت الرظبي يف السوؽ .كيعترب القطاع اػباص اؼبصدر األساسي لفرص العمل اليت تولد ما
يكفي من الدخل لتحسُت مستول اؼبعيشة .يتطلب اغبكم الراشد تشجيع كدعم اؼبشاريع اػباصة لكي تصبح
أكثر شفافية كأكثر عدالة كقدرة على اؼبنافسة يف السوؽ الدكلية 1 .كما يظهر دكر القطاع اػباص يف تكريس
مبادئ اغبكم الراشد من خبلؿ االلتزاـ باؼبسؤكلية االجتماعية ،كاليت تعرؼ بأهنا " اإلدماج الطوعي من طرؼ
اؼبؤسسات لبلىتمامات االجتماعية كالبيئية يف أنشطتها التجارية كعبلقاهتا مع شركائها".
1

برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي [  " : ]1997إدارة اغبكم ػبدمة التنمية البشرية اؼبستدامة " ،ص.9 .كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع:

2

www.pogar.org

مت االطبلع عليها بتاريخ .)2011/03/15
 2األخضر عزم [ " :]2005قياس قوة الدكلة من خبلؿ اغبكم الراشد :إسقاط على التجربة اعبزائرية " ،مجلة العلوـ اإلنسانية ،العدد  ،21مارس  .2005كثيقة إلكًتكنية
متوفرة على اؼبوقع(www.uluminsania.com :مت االطبلع عليها بتاريخ .)2011/03/15

(

أما مفهوـ اجملتمع اؼبدين فيشَت إىل " :اؼبؤسسات السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية كالثقافية اليت تعمل
يف ميادينها اؼبختلفة يف استقبلؿ عن سلطة الدكلة لتحقيق أغراض سياسية كاؼبشاركة يف صنع القرار على
اؼبستول الوطٍت كالقومي ،مثل األحزاب السياسية ،كمنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصاحل أعضائها ،مثل
النقابات العمالية ،كمنها أغراض ثقافية كما يف اربادات الكتاب كاؼبثقفُت كاعبمعيات الثقافية اليت هتدؼ إىل
نشر الوعي الثقايف ،كمنها أغراض لئلسهاـ يف العمل اعبماعي لتحقيق التنمية" .

 1يف حُت يشَت مفهوـ

اؼبنظمات غَت اغبكومية إىل " :ؾبموعة من اؼبنظمات اليت تقع بُت اغبكومة كالقطاع اػباص .مستقلة نسبيا
عن الدكلة ،ال هتدؼ إىل الربح .تنظم بواسطة ؾبموعة من األفراد ،ؽبا ىيكل تنظيمي كشخصية اعتبارية
قانونية .تسعى إىل التأثَت على السياسات العامة للدكلة".

2

تعد منظمات اجملتمع اؼبدين دبثابة قنوات ؼبشاركة الناس يف األنشطة االقتصادية كاالجتماعية .كتنظيمهم
ألنفسهم يف شكل صباعات أكثر قوة للتأثَت على السياسات العامة كالوصوؿ إىل اؼبوارد العامة .كيبكن أف
تفرض تلك اؼبنظمات كوابح كضوابط على سلطة اغبكومة ،كأف ترصد اإلخفاقات كاإلساءات االجتماعية.
كزبضع اؼبسؤكلُت للمساءلة ،كما أهنا تضمن للناس حقهم يف التعبَت كإبداء الرأم ،عبلكة على ضماهنا لتوفَت
سبل أكثر شفافية كأكثر عدالة للتوصل إىل توافق اآلراء.
يتطلب اغبكم الراشد تفاعبل اكرب بُت العناصر الثبلثة ،كعدـ استبعاد أم عنصر بل مشاركة اعبميع يف
التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاالستفادة منها .كما يتطلب اغبكم الراشد أف يتسم كل من القطاعات
الثبلث :الدكلة ،القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين ،باؼبقومات التالية:

3



احًتاـ اغبرية كحقوؽ اإلنساف ،كتكريس البيئة القانونية اغبامية ؽبا؛



التحلي دببادئ اإلدارة العامة الرشيدة :االلتزاـ دبعايَت الكفاءة  ،كتعزيز الشفافية كاإلفصاح

كاؼبساءلة.
 .3.2آليات تطبيق الحكم الراشد
1مًتكؾ الفاحل [ " :]2003اجملتمع كالديبقراطية كالدكلة يف البلداف العربية " ،ص.26 .
2

ناجي عبد النور " ،دكر منظمات اجملتمع اؼبدين يف ربقيق اغبكم الرشيد يف اعبزائر دراسة األحزاب السياسية" ،ؾبلة الفكر ،العدد الثالث ،ص .112 .كثيقة إلكًتكنية متوفرة

على اؼبوقع ( www.univ-biskra.dzمت االطبلع عليها بتاريخ .)2011/03/15
 3برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي [ " :]2004قترير  :كبو اغبرية يف الوطن العريب " ،ص.59 .

يتسم اغبكم الراشد دبجموعة من اػبصائص ،كيستند إىل ؾبموعة من اؼببادئ كاؼبعايَت ،اليت يبكن
اعتبارىا دبثابة آليات لتطبيقو على أرض الواقع .كزبتلف اؼببادئ كاألكلويات باختبلؼ اعبهات كأىدافها .فنجد
أف منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ،ركزت يف دراسة ؽبا على أربعة مبادئ:

1

 سيادة القانوف؛ إدارة القطاع العاـ؛ السيطرة على الفساد؛ خفض النفقات العسكرية.يف حُت ركز البنك الدكيل على أربعة مبادئ أخرل ك ىي:

2

 إدارة القطاع العاـ؛ اؼبساءلة؛ سيادة القانوف؛ الشفافية.بينما كانت الدراسة الصادرة عن برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي األكثر مشوال كتضمنت تسعة معايَت
كىي :

3

 اؼبشاركة؛ سيادة القانوف؛ الشفافية؛ االستجابة؛ التوجو كبو بناء توافق اآلراء؛ -اؼبساكاة؛

OECD [1995] : « Participatory development and good governance » . Document internet disponible sur le site:

1

www.oecd.org (Consulté le28/03/2011).
World Bank[1992] : « Governance and development » ,washington,P.3. Document internet disponible sur le site:

2

www.woldbank.org (Consulté le 30/03/2011).
UNDP [1997] : « Governance for sustainable human development ». Document internet disponible sur le site:

3

www.undp.org (Consulté le30/03/2011).

الفعلية كالكفاءة؛
 ا اؼبساءلة؛ الرؤية االسًتاتيجية. المشاركة :هبب أف يكوف لكل اؼبواطنُت صوت يف عملية صنع القرار ،سواء بصورة مباشرة أكمن خبلؿمؤسسات كسيطة كشرعية ،سبثل مصاغبهم .كتستند ىذه اؼبشاركة الواسعة على حرية تكوين اعبمعيات كحرية
التعبَت ،كما تعتمد على تنمية القدرات على اؼبشاركة البناءة.
 سيادة القانون :هبب أف تتسم األطر القانونية بالعدالة ،كالبد من توخي اغبياد يف تنفيذىا ،كخباصة القوانُتاؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف.
 الشفافية :تعتمد الشفافية على حرية تدفق اؼبعلومات ،كىبتلف تعريف الشفافية باختبلؼ الزكايا اليت ينظرإليها منها .كيبكن تعريف الشفافية من زاكية كضع السياسة العامة كتنفيذىا على أهنا " آلية الكشف عن
الفساد ،بأف يكوف اإلعبلـ من جانب الدكلة عن أنشطتها كافة يف التخطيط كالتنفيذ" 1 .كما يبكن تعريف
الشفافية من زاكية دراسة اؼبالية العامة على أهنا " :العبلنية كالتصريح الواضح للبيانات كاآلليات كالواردات
كالصادرات كالصرفيات اغبكومية كاإلدارية من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كالوسائل الرقابية األخرل ،فبا يتيح
للمجتمع اؼبدين كاإلعبلـ كالقضاء كاؼبواطنُت كافة معرفة ؾبريات األعماؿ اإلدارية كاغبكومية ".
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إف للشفافية أنبية قصول ،إذ تسمح للجمهور مشاركة الدكلة يف إعدادىا لسياسة اؼبالية العامة كحسن
اإلشراؼ عليها ،منعا للسرية اليت تشوب الكثَت من سياسات اؼبالية العامة ،كاؼبفضية يف الغالب إىل انتشار
الفساد.
 االستجابة :هبب أف تسعى اؼبؤسسات كتوجو عملياهتا لتلبية احتياجات صبيع أصحاب اؼبصلحة. التوجو نحو بناء توافق اآلراء :يتوسط اغبكم الراشد اؼبصاحل اؼبختلفة للوصوؿ إىل بناء توافق كاسع لآلراء،بشأف ما وبقق مصلحة اعبميع كبشاف السياسات كاإلجراءات.
1

عماد الشيخ داككد [ " :]2004الشفافية كمراقبة الفساد " ،حبوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية " :الفساد كاغبكم الصاحل يف الببلد
العربية" ،ص.141

 2اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية [  " :]2009آليات ضباية اؼباؿ العاـ كاغبد من الفساد اإلدارم" ،اؼبلتقل العريب الثالث اؼبنعقد يف الرباط يف  ،2008ص.48.

 المساواة :هبب أف تتاح عبميع اؼبواطنُت دكف سبييز فرصة لتحسُت رفاىيتهم ،كخضوع صبيع األفرادللمساكاة كعدـ التمييز فيما يتعلق باغبقوؽ كاغبريات كالكرامة.
 الفعالية والكفاءة  :تعٍت الفعالية ربقيق األىداؼ اؼبرجوة بأقل تكاليف فبكنة يف ظل اؼبعايَت أك اؼبستوياتاؼبقدرة ،يف حُت تعٍت الكفاءة اؼبعيار الذم يربط اؼبدخبلت كاؼبخرجات ،حبيث كباكؿ استخداـ اقل مدخبلت
للحصوؿ على أعلى ـبرجات1 .كعليو فانو ينبغي أف تسفر العمليات كاؼبؤسسات عن نتائج تليب االحتياجات،
مع ربقيق أفضل استخداـ للموارد ،كتعترب الفاعلية كالكفاءة الضامن الستمرارية ربقيق التقدـ كاالزدىار ،كتعزيز
التنمية اؼبستدامة من خبلؿ االلتزاـ بتوظيف اؼبوارد الوطنية بالصورة السليمة.
 المساءلة :اعترب البنك الدكيل اؼبساءلة "أساس اغبكم اعبيد" .كعرؼ اؼبساءلة العامة بأهنا تشًتط من كلفرد يعمل باسم سلطة الدكلة أف يفصح عن أعمالو كينفذىا ،كأف ىبضع للعقوبات القضائية أك اإلدارية يف
حاؿ اتضح أف أعمالو منافية للمصلحة العامة.
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انو من الضركرم كجود نظاـ متكامل من احملاسبة كاؼبساءلة السياسية كاإلدارية للمسؤكلُت .حىت يكوف
للربؼباف كؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين كالقطاع اػباص القدرة على ؿباسبة اؼبسؤكلُت عن إدارهتم للموارد العامة
كضباية الصاحل العاـ من االستغبلؿ السياسي.
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إف آلية اؼبساءلة تعد من أىم اؼبعايَت باعتبارىا معيارا ضابطا لؤلداء اغبكومي كفعبل تقويبيا للمؤسسات
من خبلؿ ؿباسبتهم من قبل اؽبيئات اؼبخولة بذلك رظبيا أك من قبل مؤسسات اجملتمع اؼبدين كالرأم العاـ
للحد من اػبركقات كاالكبراؼ يف عمل اغبكومة إذا ما ضعفت أشكاؿ احملاسبة .فبا يتسبب يف ىدر كبَت
ؼبوارد البلد ،كما يعطي معيار اؼبساءلة إمكانية اكرب ألداء أكثر كفاءة ؼبؤسسات الدكلة كالقطاع اػباص،
كيفضي إىل إهباد ظركؼ سياسية ،قانونية ،اقتصادية كاجتماعية تعزز رفاه العموـ ،كتنقل اجملتمعات إىل حالة
من االزدىار كالتقدـ .
1

على أنور العسكرم [ " : ]2008الرقابة اؼبالية على األمواؿ العامة " ،ص.162.

 2أؿبمد مالكي [ " :]2007أثار غياب اؼبساءلة السياسية ،كتطور النظم السياسية يف أقطار الوطن العريب " ،حبوث كمناقشات الندكة اليت أقامتها اؼبنظمة العربية ؼبكافحة
الفساد " :اؼبساءلة ك احملاسبة " ،بَتكت ،ص.52.
3

حسن كرمي [" :]2004مفهوـ اغبكم الصاحل"  ،حبوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية " :الفساد كاغبكم الصاحل يف الببلد

ص.104 .

العربية"،

 الرؤية االستراتيجية :ىي الرؤية اؼبنطلقة من اؼبعطيات الثقافية كاالجتماعية كاؽبادفة إىل ربسُت شؤكف الناسكتنمية اجملتمع كالقدرات البشرية على اؼبدل البعيد.

 .4.2مؤشرات قياس الحكم الراشد
يعترب موضوع قياس نوعية اغبكم احد أىم اجملاالت البحثية يف دراسات اغبكم الراشد ،كىذا نظرا
لؤلنبية اليت يكتسبها ىذا اؼبوضوع فيما يتعلق بتعميم فبارسات كتطبيقات اغبكم الراشد ،كتقييم كقياس مدل
تقدـ الدكؿ يف ىذا اجملاؿ ،كما سبثل عملية القياس احد أكجو الضغط على اغبكومات كاجملتمعات لتبٍت قواعد
اغبكم الراشد كاغبث على اعتماد إصبلحات يف ىذا الشأف  .كىنا ينبغي التنبيو إىل أف عملية قياس نوعية
اغبكم تعرؼ الكثَت من الصعوبات كىذا يرجع إىل العديد من العوامل أنبها :
 الصعوبة يف ربديد تعريف دقيق كمتفق عليو ؼبفهوـ اغبكم الراشد؛ اؼبفاىيم السياسية كاالجتماعية ىي مفاىيم عامة كذات طابع معنوم يصعب ربديدىا بدقة  .فاألمريستدعي ربديد ىذه اؼبفاىيم بطريقة ذبعلها قابلة للقياس كىذا يعٍت ربويل اؼبفاىيم إىل متغَتات كمية
كمؤشرات.

كيف ىذا اإلطار ىناؾ العديد من اعبهود اليت عملت على تكريس البحث يف إهباد مؤشرات لقياس
نوعية اغبكم ،خصوصا من قبل ـبابر كمراكز البحث اليت تعمل لصاحل منظمات كككاالت التنمية الدكلية
كالبنك الدكيل ،برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،أك منظمات غَت حكومية كمنظمة دار اغبرية
كقد مت تصنيف مؤشرات اغبكم الراشد إىل صنفُت:

. freedom house
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 مؤشرات موضوعية  :تقوـ على قياس متغَتات موضوعية ال تقبل اعبدؿ يف مظهرىا الشكلي كإجراءاالنتخابات .كىي مؤشرات ال تعطي صورة كاضحة عن الديبقراطية كاغبكم الراشد.
 مؤشرات غير موضوعية  :كىي مستمدة من مصدرين  :رأم اػبرباء الدكليُت ،كرأم اؼبواطنُت .كقدتكشف ىذه اؼبؤشرات الكثَت من اغبقائق اليت قد زبفيها اؼبؤشرات اؼبسماة موضوعية.
كنظرا إىل أف معظم االقًتاحات اؼبقدمة لقياس اغبكم ترتكز على أراء اػبرباء ،فإننا قبد اختبلفات
بُت اؼبؤشرات اؼبقدمة من طرؼ اؼبنظمات الدكلية ،كالسبب يف ذلك يكمن يف تعدد اذباىات اؼبنظمات فيما
يتعلق باؼبقاربة اؼبعتمدة لتصور اغبكم الراشد ،فهناؾ منظمات تنطلق من رؤية اقتصادية تقنية للحكم،
كمنظمات هتتم باعبانب اإلدارم اؼبؤسسي ،كأخرل تعتمد رؤية سياسية ،كما أف ىناؾ منظمات تعتمد رؤية
شاملة ذبمع كل ؾباالت اغبكم .كمن ىذا الباب سيتم التطرؽ إىل أىم اإلسهامات على اؼبستول العاؼبي اليت
اىتمت بوضع مقاييس لقياس نوعية اغبكم.
أ .إسهامات البنك الدولي :قاـ معهد البنك الدكيل ( ،)WBIكدائرة البحث التابعة للبنك الدكيل بإعداد حبث
طويل اؼبدل يف أكاخر التسعينات ،هبدؼ اؼبسانبة يف إمباء مقاييس كمؤشرات لتقييم اغبكم كتشجيع الدكؿ
على األخذ بتطبيقات اغبكم الراشد .ىذا الربنامج اشرؼ عليو:

Aart

 Kaufmann Daniel , Pablo Zoido Lobaton, Massimo Mastruzzi kraayكخلص البحث إىل

Benferhat Saad [2007] : « Niveau de vie des menages, développement humain et bonne gouvernance démocratique : les
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fondements philosophiques et les indicateurs de mesure, étude retrospective sur le cas de l’Algérie1962-2006 ». thèse de
doctorat d’état en science économique, université Ferhat Abbas – Sétif ,2006-2007, PP.19,20.

تكوين ؾبموعة من اؼبؤشرات عرفت بػ "اؼبؤشرات العاؼبية للحكم ) .(WGIكقد مت تطبيق ىذه اؼبؤشرات ابتداء
من سنة  ،1996كعمل البنك على إقباز عمليات التقييم كإصدارىا سنويا.
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يعتمد خرباء البنك الدكيل يف إعداد ىذه اؼبؤشرات على اعبوانب الثبلثة اليت تضمنها تعريف اغبكم
كىي:


عملية اختيار القائمُت على السلطة كرصدىم كاستبداؽبم؛



قدرة اغبكومات على إدارة اؼبوارد االقتصادية كصياغة السياسات كتنفيذىا بفعالية؛



احًتاـ كل اؼبواطنُت كالدكلة للمؤسسات اليت ربكم التفاعبلت االقتصادية كاالجتماعية فيما

بينها .كمن ىذا اؼبنطلق كضع اػبرباء ستة أبعاد دبثابة مقاييس للحكم الراشد ،حيث أف كل جانب من
جوانب تعريف اغبكم يتضمن بعدين على النحو التايل :
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اعبانب األكؿ يتكوف من :
 الصوت والمساءلة  :Voice and Accountabilityىذا اؼبقياس يقيس مدل قدرة اؼبواطنُت علىاؼبشاركة يف اختيار اغبكاـ كمراقبتهم كمساءلتهم ،كيتضمن اؼبؤشرات اليت تقيس ـبتلف مظاىر العملية
السياسية اؼبتمثلة يف اغبريات اؼبدنية ،اغبقوؽ السياسية كاستقبللية الصحافة .
 االستقرار السياسي وغياب العنف  :political stability and absence of violenceيتضمنالعديد من اؼبؤشرات اليت تقيس مدل القدرة على زعزعة االستقرار ك إسقاط اغبكومات.
اعبانب الثاين يشمل :

Daniel Kaufmann ,Aart Kraay, Massimo Mastruzzi [2010] : « The world wide governance indicators, methodologies and
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analytical issues» ,policy research working paper 5430. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org
(Consulté le06/03/2011).
Daniel Kaufmann ,Aart Kraay, Pablo Zoido lobaton [1999]: « Aggregating governance indicators » , policy research
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working paper 2195, the world bank, October 1999, P.2. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org
(Consulté le08/04/2011).

 -كفاءة الحكومة

Effectiveeness

 :Governmentتقيس مؤشرات ىذه الفئة نوعية اػبدمات

العامة كنوعية البَتكقراطية ،كفاءة اؼبوظفُت ،استقبلؿ اإلدارة العامة عن الضغوط السياسية ،مصداقية
اغبكومة يف التزامها بالسياسات.
 -نوعية التشريعات

Quality

 :Regularityتقيس مؤشرات ىذه الفئة مقدار التشويهات اؼبفركضة

من قبل اغبكومة على ـبتلف السياسات ،مثل مراقبة األسعار ،اإلشراؼ الكامل للبنك اؼبركزم
كالتشريعات اؼبفرطة يف ؾباؿ التجارة اػبارجية .
أما اعبانب الثالث فيحتوم على :
 سيادة القانون  :rule of lowيتكوف ىذا اؼبقياس من العديد من اؼبؤشرات اليت تقيس درجة الثقةاليت يضعها اؼبواطنوف يف القوانُت كمقدار التزامهم هبا .كتتضمن ىذه اؼبؤشرات اؼببلحظات حوؿ مدل
شيوع اعبريبة ،كفاءة القضاء ،احًتاـ العقود كاالتفاقيات.
 مراقبة الفساد  :control of corruptionيستخدـ ىذا اؼبقياس ؼبعرفة مدل تأثَت الفساد على بنيةاألعماؿ ،كما يقيس األشكاؿ الكربل للفساد أك ما يعرؼ بالفساد الكبَت ،مثل توجهات النخبة إىل
هنب الدكلة كاالستيبلء على مواردىا.
كفق ىذه اؼبقاييس ،يعتمد البنك الدكيل لقياس نوعية اغبكم على سلم تنقيط ينحصر بُت ()2.5 -
ك( .)2.5+اؼبستول األكؿ ( )2.5 -يدؿ على اغبكم السيئ أك ما يشَت إليو البنك باغبكم الفقَت
" ."poorgovernanceأما اؼبستول الثاين فيدؿ عل اغبكم الراشد .فيما يتعلق دبراقبة الفساد ،تشَت النقطة
( )2.5-إىل مستول عايل من الفساد أما النقطة ( )2.5 +فتدؿ على مستوم جيد يف مراقبة الفساد .
كما يعتمد البنك على النسبة اؼبئوية كفق سلم تنقيط ينحصر بُت  0ك.100
يلخص اعبدكؿ رقم ( )2.1ىذه اؼبؤشرات كالبيانات اؼبستخدمة يف إعدادىا.

الجدول رقم ( :)2.1مؤشرات البنك الدولي لقياس الحكم الراشد والبيانات المستخدمة في إعدادىا
الرأي والمساءلة

االستقرار

السياسي وغياب

فعالية الحكومة

التشريعات

دولة القانون

الفساد

العنف
 اغبريات اؼبدنيةحرية التعبَتحرية الصحافةحرية التجمع كالتظاىرحرية تكوين اعبمعيات اغبقوؽ السياسية انتخابات حرة كنزيهة احًتاـ األقلياتحرية اؼبشاركة السياسية الشفافية يف العمل العاـ الثقة يف الربؼباف تغيَت اغبكومة الشفافية يف سياسة اغبكومة مؤشر اؼبوازنة اؼبفتوحة اطبلع القطاع العاـ على القوانُتكالسياسات
 -مساءلة اؼبوظفُت العموميُت

 ـباطر االنقبلبالعسكرم
 اإلرىاب االغتياؿ السياسي اغبرب األىلية إمكانية زعزعةاالستقرار
 الشغب التطرؼ االضطراباتاالجتماعية
 التوترات الدينية -الصراع اػبارجي

 نوعية اإلدارة العامة البَتكقراطية فاعلية إدارة اؼبيزانية العامةكفاءة تعبئة اإليرادات الكفاءة يف إدارة النفقاتالعامة

 زيادة األعباء التنظيمية علىالصادرات كالواردات
 اغبماية اؼبفركضة نوعية ضبط األسعار كفاءة نظاـ الصرؼ نظاـ الضرائب مبلءمة القوانُت التجارية تنظيم التجارة اػبارجية تنظيم اؼبنافسة البنوؾ نظاـ األجور -األنظمة البيئة

 تكاليف اعبريبة خطف األجانب اعبريبة اؼبنظمة نزاىة العملية القضائية استقبللية السلطة القضائيةعن التأثَتات السياسية
 التهرب الضرييب الثقة يف الشرطة أنبية االقتصاد غَت الرظبي العدالة يف تسوية النزاعات االحتياؿ اؼبايل -اؼبساءلة القضائية

 خسائر كتكاليف الفساد ربويل األمواؿ العامة الناتج عنالفساد
 تقدمي مدفوعات إضافية للحصوؿعلى تراخيص االستَتاد كالتصدير
كزبفيض الضرائب
 تقدمي مدفوعات إضافية للحصوؿعلى قرارات قضائية مواتية
 معايَت ؿباسبة اؼبسؤكلُت -معدؿ الرشوة.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على اؼبراجع التالية ( :جدكؿ مًتجم)
1/ World Bank [2010]: « the world wide governance indicators » . Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le 12/04/2011).
2/ Daniel Kaufmann, AartKraay, Massimo Mastruzzi [2008] : « governancematters VII », policy working paper 4654. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le12/04/2011).

 إسهامات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :حسب تقرير التنمية البشرية لعاـ  ،2002الصادر عن برنامج األمماؼبتحدة ،فاف القصد من كضع مؤشرات كثَت ة ىو إظهار مدل اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية يف البلداف .كلكن ال يوجد
مقياس يف ىذا اجملاؿ ليس غامضا أك مثَتا للخبلؼ .لذا يتبٌت الباحثوف أحد اػبيارين:


إما استخداـ مقاييس موضوعية مثل كجود انتخابات تنافسية؛



أك استخداـ مقاييس ذاتية تستند إىل رأم اػبرباء يف درجة الديبقراطية يف البلد ،كاليت تعرب بقدر اكرب

عن حقيقة كجود الديبقراطية يف البلد.
يوضح اعبدكلُت ( )3.1ك( )4.1موجزات لبعض مؤشرات اغبكم اؼبوضوعية كالذاتية.
الجدول رقم ( :)3.1مؤشرات الحكم الموضوعية
المؤشرات

المصدر

تاريخ آخر انتخابات

االرباد الربؼباين الدكيل

عدد الناخبُت اؼبشًتكُت يف التصويت

االرباد الربؼباين الدكيل

السنة اليت نالت فيها اؼبرأة حق التصويت

االرباد الربؼباين الدكيل

اؼبقاعد اليت تشغلها النساء يف الربؼباف

االرباد الربؼباين الدكيل

عضوية نقابات العماؿ

االرباد الربؼباين الدكيل

اؼبنظمات غَت اغبكومة

حولية اؼبنظمات الدكلية
قسم اؼبعاىدات باألمم

التصديق على العهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية

" يعًتؼ بأنو ،كفقا لئلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،مبدأ سبتع بشر أحرار باغبرية اؼبتحدة
اؼبدنية كالسياسية كبالتحرر من اػبوؼ كاغباجة ال يبكن أف يتحقق إال إذا هتيأت
الظركؼ اليت تتيح لكل شخص أف يتمتع حبقوقو االقتصادية كاالجتماعية ك
الثقافية " .
التصديق على االتفاقية  87اؼبتعلقة حبرية تكوين الرابطات كاؼبساكمة اعبماعية

قسم اؼبعاىدات باألمم

" تعلن منظمة العمل الدكلية أف " اإلقرار دببدأ حرية تكوين الرابطات " ىو

اؼبتحدة

كسيلة لتحسُت الظركؼ للعماؿ ك إحبلؿ السبلـ".
المصدر :برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،تقرير التنمية البشرية [ " :]2002ربقيق الديبقراطية يف عامل مفتت " ،ص.36.

الجدول رقم ( :)4.1المؤشرات الذاتية للحكم الراشد
المؤشر
درجة شكل
الحكم

المصدر
مجموعة
بٌانات مشروع
جامعة polityIV
مٌرٌالند

المفهوم المقيس
 مدى تنافسٌة تعٌٌن كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌن مدى انفتاح عملٌة تعٌٌن كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌنالقٌود على كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌن تنظٌم المشاركة -تنظٌم عملٌة تعٌٌن المسؤولٌن التنفٌذٌٌن

المنهجية
رأي خبراء
داخلٌٌن

النطاق
( 10األقل دٌمقراطٌة) إلى( 10األكثر دٌمقراطٌة)

 مدى تنافسٌة المشاركةالحرٌات
المدنٌة

دار الحرٌة
)(freedom house

 حرٌة التعبٌر والمعتقد حرٌة تكوٌن الرابطات و الحقوق التنظٌمٌة سٌادة القانون و حقوق اإلنسان -االستقالل الشخصً و الحقوق االقتصادٌة

الحقوق
السٌاسٌة

رأي خبراء
داخلٌٌن

 2.5 – 1حر
 5,0 -3,0حر جزئٌا
 7,0 -6,0غٌر حر

دار الحرٌة
)(freedom house

 إجراء انتخابات حرة ونزٌهة لشغل مناصب ذات سلطة حقٌقٌة حرٌة التنظٌم السٌاسً وجود معارضة ذات شان التحرر من سٌطرة جماعات ذات نفوذ -استقالل جماعات األقلٌات أو شمولها سٌاسٌا

رأي خبراء
داخلٌٌن

 2,5 -1,0حر
 5,0 -3,0حر جزئٌا
 7,0 -6,0غٌر حر

دار الحرٌة
)(freedom house

 موضوعٌة وسائط اإلعالم -حرٌة التعبٌر

رأي خبراء
داخلٌٌن

 30 - 0حرة
 60-3حرة جزئٌا
 100-61لٌست حرة

الصوت
والمساءلة

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 إجراء انتخابات حرة ونزٌهة حرٌة الصحافة الحرٌات المدنٌة الحقوق السٌاسٌة دور المؤسسة العسكرٌة فً السٌاسة تغٌٌر الحكومة الشفافٌة اطالع قطاع األعمال على التطورات فً القوانٌن والسٌاسات استطاعة قطاع األعمال التعبٌر عن شواغله بشان التغٌٌرات فً القوانٌنوالسٌاسات

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها دار الحرٌة
)(freedom house
و الدلٌل الدولً
للمخاطر القطرٌة

االستقرار
السٌاسً
وانعدام
العنف

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة االستقرار(التوترات العرقٌة،الصراعات المسلحة ،القالقل االجتماعٌة ،التهدٌد اإلرهابً ،الصراعات
الداخلٌة وتفتت الصورة السٌاسٌة ،التغٌرات الدستورٌة ،االنقالبات
العسكرٌة)

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها وحدة
االستخبارات االقتصادٌة،
وفرٌق خدمات المخاطر
واستخبارات
السٌاسٌة’
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

القانون
والنظام

الدلٌل
الدولً للمخاطر
القطرٌة

 الحٌاد القانونً -التقٌد الشعبً بالقانون

سٌادة
القانون

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 األسواق السوداء إمكانٌة إنفاذ العقود الخاصة والعقود الحكومٌة الفساد فً القطاع المصرفً الجرٌمة والسرقة كعقبتٌن لقطاع األعمال خسائر الجرٌمة وتكالٌفها -عدم إمكانٌة التنبؤ بما تفعله الهٌئة القضائٌة

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها فرٌق
خدمات المخاطر السٌاسٌة’ و
بٌنها وحدة االستخبارات
االقتصادٌة

فاعلٌة
الحكومة

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 النوعٌة البٌروقراطٌة تكالٌف المعامالت نوعٌة الرعاٌة الصحٌة العامة -استقرار الحكومة

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها فرٌق
خدمات المخاطر السٌاسٌة’ و
دار الحرٌة واستخبارات
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

حرٌة
الصحافة

دلٌل
تصورات
الفساد
الفساد

رأي خبراء
داخلٌٌن

الشفافٌة
الدولٌة

 تصورات الفساد الرسمً كما ٌراها العاملون فً قطاعاألكادٌمٌون و محللو المخاطر

األعمال و

االستقصاءات
القطرٌة التً ٌجرٌها الخبراء

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 الفساد بٌن المسؤولٌن العامٌن الفساد كعقبة أمام قطاع األعمال تواتر تقدٌم "مدفوعات غٌر نظامٌة" إلى المسؤولٌن و الهٌئة القضائٌة تصورات الفساد فً الخدمة المدنٌة .ومدفوعات الفوائد المتعلقة بقطاعاألعمال

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها دار الحرٌة
’ و )(freedom house
وحدة االستخبارات
االقتصادٌة ،واستخبارات
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

صفر إلى  6واألعلى
أفضل
  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

 0إلى 10
واألعلى أفضل
  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة [ " :]2002تحقٌق الدٌمقراطٌة فً عالم مفتت " ،ص.37.

يعترب اغبكم الراشد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية ،إذ يعد الضامن كالرابط الضركرم لتحويل النمو االقتصادم
إىل تنمية مستدامة .كذلك من خبلؿ التأكد من ربقيق اؼبؤشرات النوعية لتحسُت نوعية اغبياة كاليت تتعدل اؼبؤشرات
اؼبادية ،كيبكن أف نوضح عبلقة اغبكم الراشد بالتنمية اؼبستدامة من خبلؿ النقاط التالية:
 يوسع اغبكم الراشد كالديبقراطي اغبريات السياسية ،كيؤدم إىل كجود منافسة على السلطة السياسية ،فتزداد
احتماالت استجابة الساسة الحتياجات الناس كتطلعاهتم؛

 من خبلؿ اغبكم الراشد يكوف ألفراد اجملتمع صوت قائم على حرية الفكر كالتعبَت كحرية اغبصوؿ على
اؼبعلومات ،ككجود كسائط إعبلـ حرة كمستقلة كنقاش سياسي مفتوح ،يتيح ؽبم اؼبشاركة يف عمليات كضع
السياسات العامة .كالضغط العاـ يبكن أف يؤثر على قرارات كأفعاؿ اؼبسؤكلُت فيما يتعلق بتلوث البيئة أك
فبارسات العمل االستغبللية؛
 تعمل الرقابة كاؼبساءلة على رفع كفاءة كفاعلية اغبكومة يف استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة كاحملافظة على اؼباؿ العاـ
من اؽبدر كاالختبلس كتوجيهو لتحقيق أىداؼ كبرامج التنمية ؛
 يوفر اغبكم الراشد اؼبناخ اؼبناسب عبذب االستثمارات كالذم يساعد على تطوير االقتصاد كتوفَت مناصب
شغل كربقيق التنمية؛
 يبكن للحكم الراشد أف وبقق التنمية اؼبنصفة كالعادلة كاليت تضع مصلحة الفقراء كالفئات اؽبشة أكىل
أكلوياهتا.
ىذا كقد ذىب خرباء التنمية إىل أبعد من ذلك ،إذ يؤكدكف على كجود ارتباط بُت اغبكم الراشد كفرة الثركات
الطبيعية ككفاءة استخدامها يف ربقيق التنمية اؼبستدامة .كىو ما سنتناكلو بشيء من التفصيل يف اؼببحث اؼبوايل.

المبحث الثالث :عالقة الحكم الراشد بكفاءة استخدام عوائد النفط لتحقيق التنمية المستدامة
عكفت دراسات عديدة على تفسَت العبلقة بُت كفرة اؼبوارد كاألداء االقتصادم .كقد توصلت إىل كجود ارتباط
قوم بُت كفرة الثركات الطبيعية كضعف األداء االقتصادم "مفارقة الوفرة" أك " لعنة اؼبوارد" كغياب اغبكم الراشد.
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لكن لعنة اؼبوارد ليست أمرا يستحيل اجتنابو .فهناؾ ؾبموعة من البلداف استفادت من ثركة اؼبوارد من خبلؿ
فبارسات اإلدارة السليمة كالشفافة.
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72بينت دراسة  ،)2000( sachs and warnerكجود عبلقة عكسية قوية بُت النمو كثركة اؼبوارد يف عينة ضمت  97بلدا خبلؿ الفًتة  1989 -190بسبب انتشار الفساد.

 73تؤكد دراسة  :)2003( Martin and Subarmanianأف ثركة اؼبوارد يبكن أف تتضاعف عند كجود مؤسسات جيدة .كتؤكد دراسة  1999 Collierعلى العائد الصايف الكبَت
لزيادة الشفافية.

كما يؤكد اؼبلتقى الدكيل حوؿ " استخداـ الصناعات االستخراجية لغرض التنمية اؼبستدامة "

 74أف اغبكم

الراشد ىو اؼبفتاح لكفاءة ادارة عوائد النفط ،إذ يعرب اغبكم الراشد عن مسؤكلية اغبكومة ككفاءهتا كفاعليتها يف
استخداـ عوائد اؼبوارد الطبيعية للبلد من أجل ربقيق أىداؼ اقتصادية ،اجتماعية ،كبيئية.
كالكفاءة يقصد هبا تعظيم النتائج من خبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة .ككفاءة استخداـ عوائد النفط يقصد هبا استثمار
ىذه العوائد لتحقيق أكرب عائد فبكن.
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إف أنبية االستخداـ الكفء لعوائد النفط يرجع للخصائص اليت تتميز هبا ىذه العوائد ،كنذكر منها:
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 تتسم ىذه العوائد بدرجة عالية من التقلب ،كىذا يسبب مشاكل عديدة على مستول االقتصاد الكليكالتخطيط؛
 ىذه اؼبوارد ؿبدكدة كمعرضة للنضوب ،كينبغي أف تستخدـ يف االستثمارات االسًتاتيجية؛ تتسم ىذه اؼبوارد بضخامتها ،كىو ما يزيد األطماع كبؤر الفساد؛ تعد ىذه اؼبوارد دبثابة ريع للحكومات ،يضعف شعورىا باؼبسؤكلية ذباه اؼبواطنُت كفبثليهم.كينتج عن ىذه اػبصائص العديد من اؼبشاكل:
على مستول االقتصاد الكلي:
 التعرض للصدمات الناذبة عن تقلب األسعار بسبب ضعف التنويع االقتصادم؛ الزيادة يف قيمة العملة كالوقوع فيما يعرؼ بالداء اؽبولندم كىو ظاىرة تتجلى يف قياـ قطاع النفط برفع معدؿصرؼ العملة احمللية نتيجة تزايد الطلب عليها .كىو ما هبعل الصادرات األخرل غَت منافسة عاؼبيا .فبا هبعل
من الصعب تنويع االقتصاد.
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على اؼبستول السياسي :الفساد الذم يتولد عن الدخل الريعي.
كيعكس تعبَت " لعنة اؼبوارد الطبيعية " الوضع اؼبتناقض ،حيث كفرة اإليرادات تتبلزـ مع توسع دائرة الفقر.
كلكي تصبح اإليرادات اؼبتأتية من اؼبوارد الطبيعية نعمة كليست نقمة ،من مسؤكلية اغبكومة أف تتوخى الشفافية يف
تسيَتىا كتوجيهها ػبدمة األىداؼ الوطنية يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
WORLD Bank ]2008[ : « Using Extractive Industries for Sustainable Development », International oil and Gas Resources
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Management Seminar P. 3. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le 11/04/2011).

Olivier Godard]2008[: « Les ressorts de l'efficacité économique des instruments de politique» , p.2. Document
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internet disponible sur le site: www.imprimerie.polytechnique.fr (Consulté le 11/04/2011).

 76منظمة برؼبانيوف عرب ضد الفساد [  " :]2011دليل الربؼباين العريب للرقابة على اإليرادات " ،ص .10.كثيقة أنًتنت متوفرة على اؼبوقع( www.tarpacnetwork.org :مت
االطبلع عليها يوـ .)2011/04/12
La banque africaine de développement [2007] : « rapport sur le développement en Afrique » , P.145.
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كيف ىذا اإلطار أكد البنك الدكيل أف التنمية اؼبستدامة القائمة على استخراج اؼبوارد الطبيعية تتطلب ثبلثة
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مبادئ على اؼبستول الوطٍت ىي:


الشفافية كاؼبساءلة يف موضوع اإليرادات احملصلة كالتصرؼ فيها؛



التشاكر مع الشركاء الرئيسُت أثناء صياغة خطط استخداـ اإليرادات؛



إشراؼ كتدقيق من جهات معتمدة يف تطبيق ىذه اػبطط.

كىذا يعٍت أف مبادئ اغبكم الراشد كآلياتو ىي الضامن لرفع كفاءة كفاعلية اغبكومة يف استخداـ عوائد النفط
لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة كذلك من خبلؿ الشفافية كاؼبساءلة ،كالرقابة على األداء اغبكومي كتقييمو ككذا
مشاركة أفراد اجملتمع.
 .1.3الشفافية والمساءلة في تسيير عوائد النفط كمحرك أساسي للتنمية
 .1.1.3الشفافية
تعد الشفافية يف ادارة اإليرادات النفطية رىانا مهما ،ؼبا ؽبا من انعكاسات إهبابية على الدكؿ كاجملتمعات،
فضبل عن دكرىا يف تعزيز مستويات النمو االقتصادم كالتماسك االجتماعي ،فهي تعزز مصداقية اؼبؤسسات كثقة
اؼبستثمرين كتساىم يف اغبد من ظواىر الفساد كىدر الثركات الوطنية .يف الوقت الذم يؤدم فيو غياب الشفافية إىل
فتح اجملاؿ أماـ تفشي ظاىرة الفساد كىيمنة السلطات على قدرات الوطن ،كوهنا دبنأل عن اؼبساءلة كاحملاسبة ،فبا
يقوض مبادئ النزاىة كاغبكم الراشد.
لقد أكدت العديد من األحباث كالدراسات أف األداء اؼبتدين للبلداف اؼبعتمدة على النفط ينتج إىل حد كبَت
عن قلة الشفافية .كتفضي اؼبستويات اؼبنخفضة من الشفافية إىل سوء ادارة عوائد النفط على اؼبدل اؼبتوسط كالطويل.
أ -أىمية الشفافية في الصناعات النفطية
ترجع أنبية الشفافية يف الصناعات النفطية إىل األسباب التالية:
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معهد اجملتمع املنفتح [ " :]2005مراقبة اإليرادات ،ضباية اؼبستقبل ،ضمانات دستورية إليرادات النفط العراقي " ،ص .3.كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع:

( www.iraqrevenuewatch.orgمت االطبلع عليو يوـ .)2011/04/13
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صبعية الشفافية الكويتية [ " :]2010مؤشر مراقبة اإليرادات يف الصناعات االستخراجية" ( ،دكف صفحة)  .كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع:

( www.transparency-kuwait.orgمت االطبلع عليو يوـ .)2011/04/14

 محرك اقتصادي :إف االستخداـ اعبيد للثركة النفطية يشكل ؿبركا ىاما للنمو االقتصادم اؼبستداـ الذميسهم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كاغبد من الفقر .كلكن قد تنتج آثار سلبية اقتصادية كاجتماعية اذا مل تدر
الثركة بالطريقة السليمة كالشفافة؛
 استقرار سياسي :تدعم الشفافية يف الصناعات النفطية تقوية اؼبساءلة كاغبوكمة اعبيدة ،كىو ما يفضي إىلقدر أكرب من االستقرار السياسي ،كيسهم ىذا بدكره يف منع الصراعات ذات الصلة بقطاع النفط؛
 محفز استثماري :تتضمن الفوائد اليت تعود على البلداف اؼبطبقة ؼبستويات مرتفعة من الشفافية توفَت مناخاستثمارم جيد من خبلؿ تقدمي إشارة كاضحة للمستثمرين كاؼبؤسسات اؼبالية الدكلية بأف اغبكومة ملتزمة
بقدر أكرب من الشفافية؛
 خدمة المجتمع :يبكن لشفافية اؼبدفوعات النفطية أف تساعد يف توضيح اإلسهامات كاالستثمارات اليتتقوـ هبا اغبكومة ػبدمة اجملتمع؛
 مصداقية الحكومة :إف تزايد اؼبعلومات اؼبتاحة للعامة عن العوائد اليت تديرىا اغبكومة نيابة عن اؼبواطنُت،هبعل اغبكومة ذات مصداقية أكرب.
ب -معايير الشفافية في الصناعات النفطية
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 نشر المدفوعات واإليرادات :النشر اؼبنتظم لكافة اؼبدفوعات اؼبالية اؼبتعلقة بالنفط كاليت تقدمها اغبكومةككافة العوائد اليت تتلقاىا اغبكومة من مؤسسات البًتكؿ؛
 حق االطالع للجمهور :أف يوجو نشر اؼبدفوعات كالعوائد لعامة اعبمهور بطريقة تسهل ؽبم االطبلع عليها،كعلى كبو يتسم بالشموؿ كإمكانية الفهم دكف تعقيد؛
 تدقيق الحسابات :زبضع تلك العوائد كاؼبدفوعات لتدقيق حسايب مستقل كموثوؽ ،تطبق عليو معايَتاؼبراجعة الدكلية؛
 تطابق المدفوعات واإليرادات :يتم تسوية اؼبدفوعات كاإليرادات عن طريق جهة مستقلة موثوؽ هبا  ،معنشر رأم اعبهة حوؿ التسوية دبا يف ذلك التناقضات إف كجدت؛
 شفافية المشاريع النفطية :اإلعبلف عن اؼبشاريع اعبديدة كالتوسعية للقطاع النفطي للعامة بطريقة شاملةكمفهومة؛
 المعايير البيئية :العمل على نشر اؼبعلومات اػباصة باآلثار على البيئة كالعمل على نشر كتطبيق اؼبعايَتالبيئية دبا يتناسق مع اؼبعايَت كاالتفاقيات الدكلية؛
80

صبعية الشفافية الكويتية [  " :]2010مؤشر مراقبة اإليرادات يف الصناعات االستخراجية " ،مرجع سابق( ،دكف صفحة) .

 إشراك المجتمع :يشارؾ اجملتمع اؼبدين بفعالية يف رصد كتقييم عملية الشفافية؛ عمل مؤسسي :أف يتم إنشاء "ؾبلس الشفافية يف الصناعات النفطية" كىو عبارة عن ربالف بُت اغبكومةكالشركات النفطية كاجملتمع اؼبدين ،للتأكد من تطبيق تلك اؼبعايَت.

ج  -شفافية المالية العامة ومؤشرات الموازنة المفتوحة
تتمحور األىداؼ الرئيسية للمالية العامة حوؿ تعزيز النمو االقتصادم ،كتشجيع استخداـ اؼبوارد بكفاءة
كفاعلية كاؼبسانبة يف إحداث التغيَتات اؽبيكلية اؼبطلوبة يف االقتصاد ،كبالتايل فاف اغبكم على كفاءة السياسة اؼبالية
يتعلق دبا ربققو من األىداؼ اؼبسطرة .كتؤكد بعض الدراسات على أف البلداف اؼبعتمدة على النفط معرضة على كبو
خاص ال خفا ؽ السياسات  .81كأف اتباع منهج يتم بالشفافية يف ؾباؿ اؼبالية العامة يبكن أف يرفع من كفاءة السياسة
اؼبالية كوبسن يف ادارة إيرادات اؼبوارد ،األمر الذم من شأنو أف يعزز من كفاءة استخداـ األمواؿ العامة كوبد من
مظاىر السياسات اؼبالية غَت اؼبستقرة كما يزيد الثقة يف عملية إعداد اؼبوازنة.
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كيف ىذا الصدد نشر صندكؽ النقد الدكيل ما يعرؼ دبيثاؽ اؼبمارسات السليمة يف ؾباؿ شفافية اؼبالية العامة.
كيهدؼ ىذا اؼبرشد إىل معاعبة مشكلة الشفافية لدل البلداف اليت تسهم اؼبوارد الطبيعية فيها بنسبة كبَتة من
اإليرادات كيركز اؼبرشد على إيرادات اؼبصادر غَت اؼبتجددة خاصة النفط.

83

تعترب اؼبوازنة العامة الوثيقة األساسية اليت توضح السياسة العامة للحكومة يف ـبتلف ؾباالت أعماؽبا .كقد
أصبح مقدار الشفافية الذم تتم بو اؼبوازنة العامة أحد اؼبعايَت األساسية للحكم على حسن إدارة اؼبالية العامة جنبا
إىل جنب مع ؿبور فاعلية السياسة اؼبالية .من ىذا اؼبنطلق تأيت أنبية مؤشر اؼبوازنة اؼبفتوحة باعتباره أكؿ دليل يف ىذا
اجملاؿ .يقوـ الدليل بًتتيب أكثر من  80دكلة كفق درجة االنفتاح يف ميزانياهتا العامة.
كقد خلصت دراسة اعتمدت على ربليل مسح اؼبوازنة اؼبفتوحة لعاـ

 842008كىو تقييم شامل لشفافية

اؼبوازنة يف  85بلدا ،إىل أف الدكلة اؼبعتمدة على اؼبوارد الطبيعية أكثر ميبل ألف تكوف أقل شفافية من تلك البلداف
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سفيتبلنا تساليك ،آنيا سيفرين [ " :]2005الرقابة على النفط " ،ص .30.كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع ( www.soros.org :مت االطبلع عليها بتاريخ .)2011/04/15

صندكؽ النقد الدكيل [ " :]2007اؼبرشد إىل شفافية إيرادات اؼبوارد " .ص .58.كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع ( www.imf.org :مت االطبلع عليها بتاريخ
.)2011/04/15

 83صندكؽ النقد الدكيل [ " :]2007دليل شفافية اؼبالية العامة " ،ص .20.كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع( www.imf.org :مت االطبلع عليها بتاريخ .)2011/04/15
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دراسة لػ :أنتيوين ىيويت ،ركث كارليتز [  " :]2008االعتمادية على اؼبوارد الطبيعية كشفافية اؼبوازنة " .كثيقة إلكًتكنية متوفرة على اؼبوقع:

www.openbudgetindex.org

(مت االطبلع عليها بتاريخ ()2011/04/15

غَت اؼبعتمدة على مثل ىذه اؼبوارد ،كيعترب أداؤىا متدين بشكل ملحوظ على مؤشر اؼبوازنة
اؼبفتوحة

Open Budgetindex

كتوصلت نفس الدراسة إىل أف ىناؾ عجز كبَت يف الدكؿ اؼبعتمدة على النفط عن إدارة

اؼبقادير الكبَتة من عوائدىا كقد سجلت ىذه البلداف معدالت كبَتة فيما ىبص إمكانية ضياع العوائد .كما أف ىذه
الدكؿ ليست ؽبا القدرة على السيطرة على اإلنفاؽ كىو ما يؤدم إىل سوء إدارة اؼبوارد .حيث يتضح من خبلؿ
مراجعة تطور اؼبوازنات يف البلداف النفطية ،أف ىذه البلداف شهدت تسارعا كبَتا يف اإلنفاؽ منذ تصاعد العائدات
النفطية ،كنظرا الف ىذه اإليرادات تتدفق إىل خزينة اغبكومة دكف زبطيط كدكف تصور مسبق لكيفية االستفادة منها،
نتج أف التخصيص الفعلي ؽبذه اإليرادات حكمتو مصاحل اجملموعات الضاغطة كاليت ؽبا نفوذ قوم يف الدكلة 85 .كما
أف كجود عوائد من النفط خارج اؼبوازنات يضعف الرقابة على الطريقة اليت يتم هبا إنفاؽ كميات كبَتة من ىذه
اؼبوارد.
د -أنشطة خارج الموازنة وشفافية المالية العامة
األنشطة خارج اؼبوازنة ىي معامبلت للحكومة غَت مدرجة يف قوانُت اعتمادات اؼبوازنة العامة ،مثل بعض
الصناديق اليت تتعامل معها الدكلة على أهنا أنشطة مستقلة .حيث عادة ما تنشا ىذه الصناديق خارج اؼبوازنة بقانوف
وبدد الغرض منها كسبويلها كإدارهتا كغَت ذلك من الًتتيبات اػباصة هبا .كيبكن أف تديرىا كزارة اؼبالية أك أجهزة انفاؽ
أخرل.
يف البلداف النفطية قبد أف ىذه الصناديق سبوؿ تقريبا بالكامل من عوائد النفط ،كاعتبارىا أنشطة خارج اؼبوازنة
يضعف الشفافية حوؿ سبويلها كازباذ قرارات إنفاقها ،فبا يؤدم إىل تشويو زبصيص اؼبوارد كاػبركج هبا عن مسار ربقيق
أىداؼ السياسة اؼبعلنة.
كاعًتافا بأف بلدانا كثَتة يوجد فيها ىذا النوع من األنشطة خارج اؼبوازنة ،فمن اؼبهم كضع قواعد كنظم ػبضوع
ىذه الصناديق للمساءلة .كاف زبضع لنفس شركط الرقابة كاؼبساءلة كبقية بنود اإلنفاؽ األخرل اؼبدرجة باؼبوازنػة .كما
ينبغي أف ىبضع اإلنفاؽ منها ؼبوافقة الربؼباف .كما هبػب إخضاع ىػذه

الصناديق للتدقيق كاف تنشر بيانات مالية تغطي صبيع التدفقات الوافدة كاػبارجة ،ككذلك توزيع األصوؿ
كالعائد عليها.

 85ؿبمود عبد الفضيل [ " : ]2009النفط كاؼبشكبلت اؼبعاصرة للتنمية العربية " ،ص.68 .

إف ىذه األثار السلبية الناذبة عن قلة الشفافية يف الدكؿ اؼبنتجة للنفط تؤكد على اغباجة إىل تطبيق بنود
"مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية" .من أجل تعزيز الرقابة العامة على عوائد اؼبوارد الطبيعية.
ىـ -مبادرة الشفافية في الصناعات الخارجية
مت اطبلؽ اؼببادرة عاـ  2003كىي هتدؼ إىل دعم كتعزيز الشفافية يف التعامبلت بُت اغبكومات كشركات
الصناعات االستخراجية .تنص اؼببادرة على أف تقوـ الشركات بالتصريح دبا تؤديو للدكؿ اؼبتعاقدة معهما ،كتقوـ
حكومات ىذه األخَتة بالكشف عن اإليرادات الناصبة عن الصناعات االستخراجية ،كعلى أساس ذلك ،يقوـ طرؼ
ثالث مستقل بالتدقيق يف تصروبات الطرفُت.
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يساىم يف ىذه اؼببادرة أكثر من  32دكلة ك  5شركات عاؼبية كعدة مؤسسات استثمارية كيدعمها صندكؽ
النقد الدكيل كالبنك الدكيل كمنظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية ،كما تساندىا عدة منظمات غَت حكومية كمعهد
رصد العائدات كمعهد اجملتمع اؼبفتوح كمنظمة الشفافية الدكلية كربالف "انشركا ما تؤدكف" كغَتىا 87 .إف اؼبلفت للنظر
ىو غياب الدكؿ البًتكلية الكربل سباما عن اؼببادرة ،كمنها الدكؿ العربية باستثناء العراؽ ،اليمن كموريتانيا .كىكذا
فدكؿ اػبليج كاعبزائر غائبة كلية عن ىذه اؼببادرة ،كىو ما يطرح ربديات كربل على الربؼبانيُت يف ىذه الدكؿ لدفع
حكوماهتم لبللبراط يف ىذا اعبهد الدكيل لتعزيز الشفافية ،خدمة للتنمية كتقليص نسبة الفقر كاالستخداـ األمثل
لئليرادات اؼبتأتية من الصناعات االستخراجية.
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 .2.3.1المساءلة
تعٍت اؼبساءلة كاجب اؼبسؤكلُت عن تقدمي التوضيحات كالتقارير الدكرية عن نتائج أعماؽبم كقباعة تنفيذىا.
كتتطلب اؼبساءلة حرية تدفق اؼبعلومات يف يد اعبمهور حىت يتمكن من االطبلع على ما هبرم من كقائع كحقائق
ككشف األخطاء كالتجاكزات كاحملاسبة عنها .فاؼبساءلة ترتبط بالشفافية .حيث يرل كتشم  ketchumأف الشفافية

 86منظمة برؼبانيوف عرب ضد الفساد [  ،]2010مرجع سابق ،ص.23.
87منظمة برؼبانيوف عرب ضد الفساد [  ،]2010مرجع سابق ،ص.23.
88

من أجل معلومات أكثر تفصيبل راجع :ـغبق رقم (  :)01مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية ،ص.174.

تظهر يف ثبلثة قضايا كىي ازباذ القرار ،اؼبشاركة اجملتمعية كاؼبساءلة 89 .كيرل تشسًت كبركنو  chester, brunoأف
اؼبساءلة مبنية على الشفافية.
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كربظى اؼبساءلة بأنبية قصول ،يبكن توضيحها يف النقاط التالية:


قطع الطريق على اؼبسؤكلُت يف ؿباكلة تغطية أعماؽبم غَت السليمة أك غَت اؼبشركعة؛



تقليص فرص االتفاقات غَت اؼبشركعة ؛



كشف التبلعب كالفساد دبعدالت أسرع؛



توخي اؼبسؤكلُت اؼبزيد من اغبيطة كاغبذر يف أعماؽبم طاؼبا أهنم معرضوف للمساءلة؛



ضباية اؼبصاحل العامة بشكل أكثر فعالية.

كنظرا لبلرتباط الوثيق بُت الرقابة كاؼبساءلة ،فسوؼ نتعرض ؽبا دبزيد من التفصيل فيما يلي.

 .2.3الرقابة على استخدام عوائد النفط ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة
إف ما يبلحظ يف الكثَت من الدكؿ اليت تتمتع بإيرادات نفطية ىائلة أنو كعلى الرغم من التوسع الكبَت يف
سياسات كبرامج كمشركعات ىادفة إىل حل مشاكل عامة ،كعلى الرغم من االعتمادات اؼبالية الطائلة اليت تكوف قد
خصصت ؽبذه األغراض ،إال أف العديد من اؼبشاكل مل ربل ،بل قد تكوف زادت تعقيدا كىذا راجع لعدـ كفاءة
اغبكومة كبراؾبها التنفيذية كاإلسراؼ كىدر اؼباؿ العاـ .كيهدر اؼباؿ العاـ بفعل العديد من األمور أنبها:
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أضبد فتحي أبو كرمي [  " :]2009الشفافية كالقيادة يف اإلدارة " ،ص.77.
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 90نفس اؼبرجع ،ص.77.
91
ؿبمد عبد الفتاح العشماكم [  " :]2008ضوابط ضباية اؼبماؿ العاـ ألغراض اغبد من الفساد اؼبايل كاإلدارم " ،حبوث كأكراؽ عمل الندكات اليت عقدهتا اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية
حوؿ " :مكافحة الفساد اإلدارم كاؼبايل يف الوطن العريب " ،ص.210.



اؼبغاالة يف طلب اؼباؿ العاـ من قبل الوحدات اغبكومية؛



زبصيص جزء من اؼباؿ العاـ دكف توزيعو على أكجو انفاؽ معينة؛



ضعف دراسات جدكل طلب اؼباؿ العاـ.

كقد ترتب على ىذا شعور عاـ باإلحباط لعدـ قدرة اغبكومات على حل اؼبشاكل العامة كاالستجابة ؼبطالب
اجملتمع ،كىذا ما أنشأ اغباجة إىل استخداـ أساليب للرقابة على استخداـ إيرادات النفط كاؼباؿ العاـ بصفة عامة.
أ -تعريف الرقابة على عوائد النفط وأىدافها
تعرؼ الرقابة بأهنا تلك العملية اليت سبكن من اكتشاؼ أية اكبرافات يف اػبطط اؼبوضوعة سبهيدا لتحديد
اؼبسؤكليات كازباذ اإلجراءات الضركرية لتصحيحها كذبنب األخطاء مستقببل.
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وربقق الرقابة عل عوائد النفط ؾبموعة من األىداؼ " :االقتصادية ،السياسية ،اؼبالية ك القانونية".
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كيبكن توضيح ىذه األىداؼ فيما يلي:
 أىداف اقتصادية :تتمثل يف كفاءة استخداـ عوائد النفط كالتأكد من استثمارىا يف افضل االكجو اليت ربقق
النفع العاـ كعدـ إسرافها كاحملافظة عليها من التبلعب كاالختبلس؛
 أىداف سياسية  :تتمثل يف التحقق من تطبيق ما كافقت عليو السلطة التشريعية فيما يتعلق باستخداـ
األمواؿ كعدـ ذباكز اؼبخصصات اليت توجو لتنفيذ اؼبشاريع كاػبدمات االجتماعية؛
 أىداف مالية  :كتتمثل يف التأكد من صحة اغبسابات كسبلمة التصرفات كاإلجراءات اؼبالية اؼبتعلقة
باإليرادات كاؼبدفوعات النفطية ،ككشف االكبرافات كاألخطاء اؼبالية؛
 أىداف قانونية  :تتمثل يف التأكد من مطابقة ـبتلف التصرفات هبذه العوائد للقوانُت كاألنظمة كالسياسات
اؼبالية .كتركز الرقابة القانونية على مبدا اؼبساءلة كاحملاسبة حرصا على سبلمة التصرفات اؼبالية ك معاقبة
اؼبسؤكلُت عن أية اكبرافات أك ـبالفات.
ب -أنواع الرقابة
زبتلف أنواع الرقابة على عوائد النفط كعلى أعماؿ السلطة بصفة عامة ،فنجد الرقابة الربؼبانية ،الرقابة الذاتية،
الرقابة القضائية ،الرقابة الشعبية.
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 92ؿبمود حسُت الوادم [ " :]2010تنظيم اإلدارة اؼبالية من أجل ترشيد اإلنفاؽ اغبكومي كمكافحة الفساد " ،ص.169.
 93لبلطبلع اكثر على أىداؼ الرقابة اؼبالية راجع:
 ضبدم سليماف القبيبلت[  " :]2010الرقابة اإلدارية كاؼبالية على األجهزة اغبكومية " ،الطبعة الثانية ،ص.129. -ؿبمود حسُت الوادم [  ،]2010مرجع سابق ،ص.172.

 .1الرقابة البرلمانية :يعترب الربؼباف اىم مؤسسة سبثيلية داخل الدكلة كهبذه الصفة تقع على عاتقو مسؤكلية كبَتة
لضماف حصوؿ اجملتمع على اعلى ما يبكن لقاء موارده الطبيعية كاستخداـ ىذه األمواؿ يف ربسُت مستول الرفاه على
اؼبدل البعيد .كذلك من خبلؿ قياـ الربؼباف دبهامو التشريعية كالرقابية على األعماؿ اليت تنجزىا اغبكومة .كتعرؼ
الرقابة الربؼبانية على أهنا" :سلطة تقصي اغبقائق عن أعماؿ السلطة التنفيذية للكش

ؼ عن عدـ التنفيذ السليم

للقواعد العامة يف الدكلة ،كتقدمي اؼبسؤكؿ عن ذلك للمساءلة سواء كانت اغبكومة باسرىا أك احد الوزراء".
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من خبلؿ التعريف تتضح عناصر الرقابة كىي:
 التحري :إذ يبكن للربؼباف الضغط على شركات النفط لكي تكوف أكثر شفافية كلكي" تنشر ما تدفع" .كيفاؼبقابل يلزـ اغبكومة باإلعبلف عن عائداهتا من شركات النفط .حيث أف اؼبفارقة اؼبرتبطة دبا يصطلح عليو
"لعنة اؼبوارد" ترتبط بشكل كبَت بغياب الشفافية يف اإليرادات النفطية ،فالسرية تؤدم إىل إخفاء مبالغ
ضخمة من األمواؿ العامة اليت عوض استخدامها يف خدمة التنمية يتم ىدرىا كاختبلسها .فالسرية تعيق
عملية الرقابة الربؼبانية.
كيف إطار سعيو لتكريس الشفافية يف ؾباؿ الصناعات االستخراجية يبكن للربؼباف االنطبلؽ من عدة جوانب،
كمنها اعبانب التشريعي ،إذ هبب عليو العمل على أف تلزـ القوانُت الشركات اؼبستثمرة بإعبلـ اغبكومة حوؿ
الكميات اؼبستخرجة للتمكن من مراقبة اؼبدفوعات اؼبالية ،كما هبب أف تتضمن التشريعات اؼبؤطرة للصناعات
االستخراجية مقتضيات تلزـ اغبكومة باإلعبلف عن عائداهتا من شركات النفط.
 الكشف عن عدم التنفيذ السليم :تقع على عاتق الربؼباف مسؤكلية مراقبة ربصيل اإليرادات من خبلؿاالطبلع على االتفاقيات كالعقود اػباصة باستخراج النفط ،كما تواكب الرقابة الربؼبانية الدكرة السنوية
للموازنة من خبلؿ التدقيق كاؼبراجعة كاؼبناقشة اؼبستفيضة ؼبشركع اؼبوازنة السنوية قبل إقراره .كال تتوقف
مسؤكلية الربؼباف عن حد اؼبصادقة على مشركع اؼبوازنة العامة بل سبتد إىل مراقبة تنفيذىا من قبل اغبكومة.
كما يقوـ الربؼباف دبراقبة خطط كبرامج استخداـ عوائد النفط كالتوازف بُت اإلنفاؽ اؼبايل كربقيق اؼبدخرات
لؤلجياؿ القادمة .كبعد انتهاء التنفيذ يعم ؿ الربؼباف على التأكد من مدل جدية األسباب كالتربيرات اؼبقدمة
من اغبكومة خبصوص حجم الفوارؽ اؼببلحظة بُت التوقعات كاإلقبازات.
 تحديد المسؤول عن عدم التنفيذ وتقديمو للمساءلة :كىنا هبب التأكيد على عنصر اؼبساءلة ،كشرطضركرم لتحقيق أىداؼ الرقابة .كتؤكد اللجنة اؼبلكية لئلدارة اؼبالية كاؼبساءلة يف كندا "إف رؤساء األجهزة ال
 94لبلطبلع اكثر على أنواع الرقابة راجع:
 موريس دك فرجيو [  " :]1992اؼبؤسسات السياسية كالقانوف الدستورم " ،الطبعة األكىل ،ص ص.157 -142. 95عمار عباس [ " :]2006الرقابة الربؼبانية على عمل اغبكومة يف النظاـ الدستورم اعبزائرم " ،ص.6.

ىبضعوف للمساءلة بطريقة نظامية كمتناسقة عن برنامج أعماؽبم يف األجهز ة اليت يتولوهنا"96 .فقد أخذت
الرقابة الربؼبانية تتعرض من كقت ألخر النتقادات حبكم أهنا غَت كافية .كظهر ما يعرؼ "بالًتاجع الربؼباين"،
كيبكن أف توضح أسباب ىذا الًتاجع يف النقاط التالية:
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 السعي إىل ربقيق اؼبصاحل الشخصية لؤلعضاء؛ عدـ كفاءة العديد من األعضاء كسلبيتهم يف قيامهم بدكرىم الرقايب؛ كجود نصوص دستورية تعيق الرقابة الربؼبانية؛ االنتماء اغبزيب كاألغلبية اؼبساندة للحكومة كالرغبة يف االرتباط باغبكومة لتحقيق مصاحل مشًتكة.كحىت يقوـ الربؼباف بدكر حقيقي يف الرقابة توجد ؾبموعة من االشًتاطات نذكر منها:
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 نزاىة االنتخابات لضماف شرعية الربؼباف كقيامو بدكر حقيقي يف الرقابة؛ أف يكوف للربؼباف دكر فعلي حقيقي يف سن القوانُت كؿباسبة اغبكومة ،كاف ال تكوف برؼبانات شكلية؛ استقبللية أجهزة الرقابة كاف ال تكوف تابعة للسلطة التنفيذية .كذبدر اإلشارة إىل انو توج د ؾبموعة من الوسائل اليت يتمكن من خبلؽبا الربؼباف من فبارسة الرقابة كتتمثل يف
99

:السؤاؿ ،االستجواب كاؼبناقشة كالتحقيق.

 .2الرقابة التنفيذية :السلطة التنفيذية ىي اليت تسَت أمور الدكلة ضمن حدكد الدستور كالتشريعات كالقوانُت.
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سبارس السلطة التنفيذية رقابة ذاتية ،كيقصد هبا مسؤكلية اعبهاز اغبكومي التنفيذم على ؿباسبة نفسو بنفسو،
هبدؼ تأكد اعبهاز من أداء اؼبهاـ اؼبوكلة إليو ،أك لتربير قرارات مت ازباذىا.
 .3الرقابة القضائية :تشكل الرقابة كاؼبساءلة القضائية ركنا أساسيا من أركاف ضبط عمل اعبهاز اغبكومي ،نتيجة
امتبلكها سلطة اإلرغاـ على تنفيذ األحكاـ ،كىو ما هبعلها تلعب دكرا مهما يف سبيل إرساء دكلة القانوف
كترسيخ مبادئ اغبكم الراشد .إف كجود رقابة دكف مساءلة امر غَت ؾبدم .فارتكاب انتهاكات كاكتشافها من
قبل األجهزة الرقابية اؼبتخصصة ،دكف أف تصاحبها مساءلة رادعة هبعل ىذا النوع من الرقابة دبثابة تشجيع على
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اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية [ " :]1989الفساد يف اغبكومة " ،أكراؽ الندكة اإلقليمية اليت عقدهتا دائرة التعاكف الفٍت للتنمية ك مركز التنمية االجتماعية كالشؤكف اإلمبائية لؤلمم

اؼبتحدة يف الىام  ،ىولندا ،1989 ،ص.83.
 97صادؽ اضبد علي وبي [ " :]2008االستجواب كوسيلة للرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة " ،ص ص.160-150 .
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اضبد السيد النجار [ " :]2009الرقابة الربؼبانية على السلطة التنفيذية كدكرىا احملورم يف دعم فعالية الرقابة اؼبالية يف أقطار الوطن العريب " ،حبوث كمناقشات الندكة اليت أقامتها

اؼبنظمة العربية ؼبكافحة الفساد  " :الرقابة اؼبالية يف األقطار العربية " ،ص ص .327-330.
 99إيهاب زكي سبلـ [ " :]1983الرقابة السياسية على أعماؿ السلطة التنفيذية يف النظاـ الربؼباين ".ص.24 .

 100فارس رشيد البيايت [ " :]2008التنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريب " ،الطبعة األكىل ،ص.96.

ارتكاب اؼبزيد من االنتهاكات .فالربط بُت الرقابة كاؼبساءلة يف اطار قانوين امر جد ضركرم .غَت أف ىناؾ
معضلتاف أساسيتاف هبب معاعبتهما :101


اؼبعضلة األكىل :عدـ استقبللية اعبهاز القضائي؛



اؼبعضلة الثانية :ضعف القدرات التحليلية للملفات اؼبالية عند الكوادر القضائية .ىذا الضعف يبكن

تصحيحو عرب دكرات تدريبية مكثفة كبشكل مستداـ.
كما انو من الضركرم ضماف استقبللية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية كالتنفيذية من اجل رفع فاعلية
األجهزة الرقابية.
 .4الرقابة بواسطة أجهزة غير حكومية :سبارس الكثَت من اؽبيئات غَت اغبكومية – بدرجات تتفاكت من دكلة إىل
أخرل -الرقابة على استخداـ عوائد النفط كعلى تنفيذ الربامج اغبكومية من خبلؿ العديد من األجهزة ،من بينها،
الصحافة ،النقابات كاالربادات اؼبهنية ،أساتذة اعبامعات اؼبتخصصُت ،كحىت بعض اؼبواطنُت .كؽبذا النوع من الرقابة
فائدة كبَتة ,حيث أهنا عادة ما تكوف ؿبايدة كموضوعية .كما أف الشعب ىو اؼبعٍت األكؿ بالرقابة على حسن
استخداـ األمواؿ اؼبتأتية من موارده الطبيعية ،كعلى ؿباسبة اؼبسؤكلُت على سوء استخدامها .كيبارس الشعب رقابتو
على عوائد النفط من خبلؿ اؼبشاركة يف ازباذ القرار كيف صياغة خطط استخداـ ىذه العوائد .كىو ما سنتناكلو الحقا
بعد التطرؽ إىل نوع آخر من الرقابة على عوائد النفط ،باستخداـ األساليب اغبديثة يف تقييم األداء اغبكومي.

 .3.3تقييم األداء الحكومي كوسيلة لرفع كفاءة وفاعلية الحكومة في استخدام عوائد النفط
رغم أنبية أساليب الرقابة التقليدية ،إال أف كثرة التساؤالت عن جدكل الربامج اليت تنفذىا اغبكومة كنتائجها
كأثارىا ،أنشأ اغباجة إىل عدـ االكتفاء بالرقابة التقليدية على عوائد النفط ،بل اتباع أساليب موضوعية علمية ،يبكن
االعتماد عليها يف حساب تكلفة كل من ىذه الربامج كتقدير اؼبنفعة أك العائد االجتماعي كبالتايل اغبكم اؼبوضوعي
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توصيات الندكة اليت نظمتها اؼبنظمة العربية ؼبكافحة الفساد [ " :]2009الرقابة اؼبالية يف األقطار العربية " ،مرجع سابق ،ص.380 .

على جدكل استمراريتها من عدمو ،ك كذا اغبكم على مدل كفاءة كفاعلية اغبكومة يف استخداـ عوائد النفط .كيتم
ذلك من خبلؿ ما يعرؼ بػ "قياس وتقييم األداء اغبكومي".
أ -تعريف تقييم األداء الحكومي وأىدافو
يعرؼ تقييم األداء اغبكومي على انو " كسيلة أك أسلوب علمي لقياس أثار كنتائج تطبيق الربامج اغبكومية
بأكرب قدر فبكن من الدقة " 102 .كوبقق تقييم األداء اغبكومي ؾبموعة من األىداؼ نذكر منها:


قياس التكلفة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة للربامج التنفيذية كمقارنتها باؼبنفعة اليت تتحقق منها؛



التحقق من مدل النجاح يف تلبية احتياجات اؼبواطنُت؛



من الناحية السياسية يعترب التقييم أداة لقياس قباح اغبكومة يف الوصوؿ إىل عدالة توزيع الثركة،

كتنمية شعور عاـ بالرضا عف اغبكومة كمن مث اغبصوؿ على التأييد.
ب -أنواع التقييم
توجد أربعة أنواع من التقييم كىي:
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 تقييم ينصب على إجراءات تنفيذ أك تطبيق الربامج اغبكومية ،كاؽبدؼ منو اغبكم على مدل التزاـ اعبهاز
التنفيذم بإتباع اػبطط كالربامج اؼبرسومة؛
 تقييم ينصب على نتائج كآثار الربنامج اغبكومي ،كاؽبدؼ منو اغبكم على مدل قباح الربنامج اغبكومي يف
إحداث التغَت اؼبرغوب فيو؛
 التقييم الشامل كيتضمن اغبكم على اإلجراءات كاآلثار معا .كذلك بإتباع أساليب علمية دقيقة كمناسبة،
بقصد ربديد ما إذا كاف اعبهاز التنفيذم يلتزـ باػبطط كالربامج كما إذا كاف التطبيق يتفق كأىداؼ الربنامج
اغبكومي من ناحية أخرل؛
 تقييم ينصب على اقتصاديات تطبيق الربنامج اغبكومي ،أم مقارنة كفاءة اإلنفاؽ من ناحية كفاعلية التنفيذ
من ناحية أخرل .أم معادلة التكلفة باؼبنفعة أك العائد منها .كأنبية ىذا النوع من التقييم تكمن يف التأكد
من اغبصوؿ على أقصى استفادة من اإلنفاؽ العاـ على مشركعات أك خدمات اجتماعية .كما يهدؼ ىذا
النوع من التقييم إىل اغبكم على ما إذا كاف ىذا الربنامج ىو أفضل بديل الستعماؿ اؼبوارد اؼبالية.
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نبيل إظباعيل رسبلف [ " :]2008قياس كتقييم األداء اغبكومي" ،أكراؽ عمل الندكة اليت عقدهتا اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية " :األساليب اغبديثة يف قياس األداء اغبكومي "،
اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص.5.

 103نبيل إظباعيل رسبلف [ ،]2008مرجع سابق ،ص ص.11 ،10 .

ج -أساليب التقييم العلمية الحديثة
كىي أساليب علمية تعتمد على القياس الكمي للمتغَتات للحكم موضوعيا على فاعلية الربنامج اغبكومي
كمدل قباحو يف ربقيق األىداؼ.
 .1نظام موازنة البرامج واألداء  :تعرب اؼبوازنة العامة للدكلة عن خطة مالية معتمدة من السلطة التشريعية لسنة مالية
104

مقبلة ،تعكس األىداؼ اؼبرغوب الوصوؿ إليها ،كتغطي كل الربامج كاألنشطة اغبكومية يف الفًتة اؼبمتدة عنها.
وبمل نظاـ موازنة األبواب كالبنود ،أم النظاـ التقليدم ،عوامل يف بنيتو كيف أسلوب عملو .ذبعلو عرضة للهدر
كسوء استخداـ اؼبوارد .كالسيما عبهة اإلنفاؽ 105 .فهذا النظاـ ال يتضمن آلية لضبط كزبطيط كقياس مردكد كجدكل
اإلنفاؽ ،حيث يقوـ بتخصيص اؼبوارد ليس على أساس النتائج اؼبستهدفة كإمبا على أساس طبيعة النفقة .
على العكس من ذلك ،يف نظاـ موازنة األداء كالربامج يتم الًتكيز على الربط كالتنسيق بُت الربامج
كبُت األىداؼ العامة للدكلة 106 .كعليو هبرم زبصيص اؼبوارد على أساس أىداؼ اإلنفاؽ كاؼبردكد كالنتائج
اؼبطلوب ربقيقها ،كعلى أساس مؤشرات ؿبددة ،يتم ربديد عبلقة النتائج اؼبطلوبة باؼبخصصات اليت ترصد ؽبا.
كبالتايل يتضمن ىذا النظاـ معايَت كآليات للقياس كحساب الكفاءة كاإلنتاجية .ىذا النظاـ ليس ماليا فحسب بل ىو
نظاـ لئلدارة للمحاسبة كالرقابة أيضا ،ألنو هبعل آلية العمل اغبكومي برمتها تستهدؼ ربقيق النتائج .كرباسب على
ىذه النتائج ،اليت ينبغي أف تكوف بدكرىا مرتبطة بأكلويات تنموية.
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 مزايا تطبيق موازنة البرامج واألداء :وبقق تطبيق موازنة الربامج كاألداء مزايا كفوائد عديدة كيف ؾباالت ـبتلفةنذكر منها:

104



تزيد من فاعلية التخطيط ،فهي تدمج جانب التخطيط يف عمليات اؼبوازنة؛



ربديد كصياغة أىداؼ كل كحدة؛



تقدير تكاليف الربامج؛



زبصيص االستثمارات كاألمواؿ البلزـة على أساس التكاليف اؼبقدرة؛

صبلح ؿبمد ؿبمود كامل [  " :]2008موازنة الربامج كاألداء كأداة لتقييم األداء اغبكومي " ،أكراؽ عمل الندكة اليت عقدهتا اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،ص.19 .

105
106

108

اضبد صقر عاشور [ " :]2009النظاـ اؼبايل للحكومة كدكره يف فاعلية الرقابة اؼبالية كمكافحة الفساد " ،أعماؿ ندكة " الرقابة اؼبالية يف األقطار العربية " ،مرجع سابق ،ص.48 .
ؿبمد خالد [ " :]2009احملاسبة اغبكومية " ،ص.40.

 107اضبد صقر عاشور [ ،]2009مرجع سابق ،ص.70.
 108ؿبمد خالد [ ،]2009مرجع سابق ،ص.47.46 .



ترشيد تنفيذ الربامج كاألنشطة من خبلؿ متابعة التنفيذ كما مت اقبازه يف صورة كحدات أداء ـبطط

مسبقا؛


ربقيق رقابة فعلية كترشيد اإلنفاؽ اغبكومي كخفض تكاليف اقباز الربامج.

 .2المؤشرات االجتماعية :اؼبقصود باؼبؤشرات االجتماعية ؾبموعة من اغبقائق الكمية اليت تعترب دليبل أك عبلمة
على أكضاع اجتماعية معينة .كتستمد فكرة اؼبؤشرات االجتماعية من النجاح الذم حققو االقتصاديوف يف استخبلص
مؤشرات اقتصادية لبياف ما إذا كاف اجملتمع وبقق تقدما أك تأخرا يف حياتو االقتصادية .كربقق حركة اؼبؤشرات
االجتماعية كالتقرير االجتماعي السنوم فائدتُت أساسيتُت:


يكوف الًتكيز على أكضاع اجتماعية معينة كبذلك يساعد على ربديد األكلويات بقدر اكرب من

اغبكمة كالراشدة؛


تقدير مدل قباح سياسة معينة كذلك بإبراز ما ترتب عليها من تطور يف بعض مقاييس اغبياة

االجتماعية على مدل فًتة زمنية معينة.

 .4.3دور المشاركة في صياغة خطط استخدام عوائد النفط والتوزيع العادل لها في تحقيق التنمية
المستدامة
إف مواطٍت البلداف الغنية باؼبوارد ىم اؼبالكوف اغبقيقيوف للثركة الطبيعية يف ببلدىم ،كيتحملوف مسؤكلية خاصة
يف دفع بلداهنم كبو الشفافية ككبو انفاؽ اؼباؿ يف الصاحل العاـ .لذا فاف اؼبشاركة الفاعلة للفئات الشعبية يف ازباذ
القرار بشاف العوائد اؼبتأتية من ىذه اؼبوارد كيف تنفيذ أم خطة إمبائية شرط ضركرم لنجاحها.
كتؤكد دراسة للبنك الدكيل أف من دكف اؼبشاركة اإلهبابية من قبل اؼبستفيدين ،لن ربقق اؼبشركعات يف
اجملتمعات الغايات كاألىداؼ اؼبخططة ؽبا ،كما أهنا تكوف ىدرا للموارد اؼبتاحة.
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كاؼبشاركة تعٍت مسانبة الناس يف العمليات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية اليت تؤثر يف حياهتم.
فاؼبشاركة سبثل اسًتاتيجية شاملة للتنمية دبا تتضمنو من الًتكيز على الدكر الرئيسي الذم ينبغي أف يقوـ بو الناس يف
صبيع ؾباالت اغبياة .كىي غاية ككسيلة يف مسار توسيعها ػبيارات كفرص الناس.
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 109ؿبمد حسن دخيػل [ " :]2009إشكاليات التنمية االقتصادية اؼبتوازنة " ،الطبعة األكىل ،ص.148.
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باسل البستاين [ " :]2009جدلية هنج التنمية البشرية اؼبستدامة ،منابع التكوين كموانع التمكُت " ،الطبعة األكىل ،ص.146.

إف اغبكم الديبقراطي ال يكتمل باالنتخاب الدكرم للرئيس أك فبثلي الربؼباف .كإمبا بالتزاـ اؼبواطنُت كاجملتمع
اؼبدين بازباذ القرارات بشاف السياسة العامة كمراقبة تنفيذىا .كعلى كل دكلة أف تتخذ التدابَت البلزمة لتشجيع مشاركة
األفراد بشكل فعاؿ يف جهود الرقابة على عوائد النفط ،كاؼبشاركة يف صياغة خطط استخداماهتا .كيكمن ىذا
التشجيع من خبلؿ ازباذ ؾبموعة من التدابَت أنبها:
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تعزيز الشفافية لتشجيع مسانبة الناس يف صنع القرار؛



احًتاـ حرية اإلعبلـ اؼبتعلق باختبلس اؼباؿ العاـ كإىداره؛



تلقي أراء اؼبواطنُت كاالستماع لشكاكيهم؛



يلعب الربؼباف دكرا أساسيا يف إشراؾ اؼبواطنُت يف صبيع مسائل السياسة العامة من خبلؿ إشراؾ

اػبرباء كاجملتمع اؼبدين يف النقاشات الربؼبانية حوؿ التشريعات كالسياسات.
كما يلعب اجملتمع اؼبدين دكرا أساسيا يف الرقابة على عوائد النفط كاستخدامها باالعتماد على مؤشر مراقبة
اإليرادات كأداة لتقييم مدل تقدـ أك ضعف شفافية اإليرادات النفطية ،كالضغط على اغبكومات لئلفصاح اكثر عن
اؼبعلومات .كما يتعُت على مؤسسات اجملتمع اؼبدين فتح حوارات موضوعية مع اغبكومات كالصحافة كاعبهات
الرقابية للقياـ بإصبلحات تعزيز الشفافية كاؼبساءلة ،كما يبكن أيضا ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين الضغط على اغبكومات
لبلنضماـ إىل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية.
كما تضمن اؼبشاركة تفعيل آليات الرقابة كاؼبساءلة ،فهي تضمن أيضا العدالة يف توزيع الثركة .كتكتسب عدالة
توزيع العوائد كالثركة أنبية كبَتة يف القضاء على الفقر كربقيق التنمية .حيث أف القضاء على الفقر يتطلب:


الًتاكم من اجل النمو كالتنمية االقتصادية؛



العدالة يف توزيع الثركة.
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كتؤكد األمم اؼبتحدة أف اؼبشاركة كالتوزيع العادؿ من متطلبات التنمية 113 .حيث أف التنمية كالتقدـ االجتماعي
يتطلباف االستخداـ الكامل للموارد البشرية ،كإتاحة اؼبشاركة ألفراد اجملتمع عرب اؼبنظمات كاؼبؤسسات االجتماعية،
كضماف فرص متساكية للتقدـ االجتماعي للقطاعات الفقَتة كاؼبهمشة ،ربقيق زيادة سريعة يف الدخل الوطٍت كالثركة،
كالتوزيع العادؿ بُت أفراد اجملتمع دبا وبقق رفاىية السكاف.
 111اؼبنظمة العاؼبية للربؼبانيُت ضد الفساد [ " :]2008برؼبانيوف يقودكف برناؾبا ؼبكافحة الفساد " ،اؼبؤسبر العريب الثالث للربؼباف ضد الفساد  ،الكويت ،ص .21.كثيقة إلكًتكنية متوفرة
على اؼبوقع  ( www.gopacnetwork.orgمت االطبلع عليها .)2011/03/20
* قاـ معهد رصد اإليرادات ( )RWIكمقره مدينة نيويورؾ ،بإعداد مؤشرات لقياس الشفافية يف الصناعات االستخراجية ،كالنفط كالغاز كاؼبعادف )RWI( .ىي منظمة غَت ىادفة للربح،
تعمل على تعزيز اإلدارة اؼبسؤكلة لعوائد النفط ،مع إشراؾ اؼبواطنُت يف مساءلة اغبكومة.
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أخمد إبراىيم منصور [ " :]2007عدالة التوزيع كالتنمية االقتصادية " ،ص.34 .
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ؿبركس ؿبمود خليفة [ " :]2003التنمية البشرية كقضاياىا النظرية كاؼبنهجية " ،ص.20 .

خاتمة الفصل األول
ظهر مفهوـ التنمية اؼبستدامة كنتيجة لفشل النموذج االقتصادم التنموم السائد الذم يركز على تعظيم
منفعة األجياؿ اغبالية حىت كلو كاف ذلك على حساب قدرة األجياؿ البلحقة على ربقيق

منفعتها ،كما يقوـ

على استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية رغم إمكانية عدـ ذبددىا كالسعي إىل ربقيق األىداؼ االقتصادية مع إنباؿ االعتبارات
البيئية .إزاء ىذه القضايا ظهر مفهوـ التنمية اؼبستدامة ليحقق التوازف بُت األىدا ؼ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية.
ككما أثارت سياسات التنمية القضايا البيئية كفكرة العدالة بُت األجياؿ ،فقد أثار فشل السياسات التنموية
يف العديد من الدكؿ قضايا متعلقة بسبلمة اغبكم كنزاىتو ،كظهر بذلك مفهوـ اغبكم الراشد .حيث أثبتت مفارقة
الوفرة يف العديد من البلداف الغنية باؼبوارد الطبيعية خاصة النفط ،أف األزمة ليست يف عدـ القدرة على سبويل مشاريع
التنمية ،بل إهنا أزمة حكم .كأف اغبكم الراشد ىو اغبلقة اؼبفقودة يف عملية التنمية .فهذه الدكؿ تتمتع بوفرة كبَتة يف
اإليرادات النفطية غَت أف ىذه الوفرة مل تنعكس يف ربسُت نوعية حياة اؼبواطنُت نتيجة غياب الشفافية كانتشار الفساد
بشكل كبَت يف ظل غياب الرقابة كاؼبساءلة.
إف مفارقة الوفرة اليت تشهدىا العديد من الدكؿ الغنية باؼبوارد كمنها الدكؿ النفطية تؤكد عل ضركرة ربسُت
كفاءة استخداـ ىذه اإليرادات من خبلؿ:
 ربسُت الشفافية حوؿ اإليرادات النفطية كأكجو استخدامها؛ تدعيم آليات الرقابة كاؼبساءلة كإرساء دكلة القانوف؛ اؼبشاركة الفاعلة ألفراد اجملتمع يف صياغة خطط استخداـ ىذه اإليرادات ،لبلستجابة ألكلوياهتم كربقيقأىداؼ التنمية اؼبستدامة؛
 -تقييم السياسات كمدل كفاءة اغبكومة يف ادارة العوائد النفطية.

كسنحاكؿ من خبلؿ الفصل اؼبوايل التعرؼ على كيفية إدارة عوائد النفط يف اعبزائر ،كتقييم أثر ىذه العوائد
على االقتصاد كـبتلف جوانب التنمية ،للتوصل للحكم على مدل كفاءة إدارهتا.

شكر وعرفان
بعد محد هللا تبارك وتعاىل اذلي وفقين إلمتام معًل عىل هذا امنحو.
أتقدم بشكري وامتناين امكبريين مألس تاذ امقدير " ادلكتور بن فرحات ساعد " عىل
قبوهل اإلرشاف عىل هذا امبحث ،وعىل اكفة امتوجهيات اميت قدهما يل.
كٌل أتقدم ابمشكر إىل أعضاء انلجنة املوقرة عىل قبوهلم مناقشة هذا امبحث.
أشكر لك من املهندسة هوي مليكة واألس تاذة هوي حسينة عىل مساعدهتٌل يل خالل
إجناز هذا امعمل.
إىل لك من قدم يل املساعدة وادلمع ال جناز هذا امبحث أقول:
شكرا

اإلهداء
أهدي هذا امعمل
إىل اموادلين امكرميني أطال هللا يف معرهيام...
إىل زويج وودلاي حفظهم هللا...
إىل أيخ وعائلته وأخوايت األعزاء...
إىل لك األحباب واألصدقاء...

ملخـص الدراسة
حناول يٍ خالل ْزا انثحث انرعشف عهً كُفُح اداسج انسهطاخ اجلضائشَح نعىائذْا انُفطُح .فاجلضائش
كثالٍ انذول انُفطُح ذىاخّ حتذٌ إداسج ْزِ انفىائض تكفاءج .ولذ عًذخ انسهطاخ يف اجلضائش إىل اسرخذاو ْزِ
انعىائذ خالل انسُىاخ انعشش األخريج يف انرسذَذ املسثك نهًذَىَُح .وإَشاء صُذوق ضثط اإلَشاداخ وذُفُز
اسرشاذُدُح اإلَعاش يٍ خالل صَادج اإلَفاق انعًىيٍ .ولذ دتكُد اجلضائش تفضم عىائذْا انُفطُح يٍ حم يشكهح
املذَىَُح وادخاس خضء يٍ األيىال يف صُذوق ضثط اإلَشاداخ .غري أٌ انُرائح املرحممح يٍ صَادج انُفماخ
االسرث ًاسَح مل ذكٍ يف املسرىي املخطط نّ .إر مل ذؤد انفىائض انُفطُح انكثريج إىل ذطىَش انمطاعاخ خاسج
احملشولاخ ،تم عهً عكس رنك ،أدخ إىل ذشاخعها ،مما ذسثة يف ظهىس أشكال خمرهفح يٍ انرثعُح ،خاصح انرثعُح
انغزائُح .يٍ خهح أخشي أدي ذضاَذ ذذفك انعىائذ انُفطُح إىل سفع سعش صشف انعًهح انىطُُح ،ولذ أدي رنك إىل
إضعاف ذُافسُح انصادساخ خاسج احملشولاخ وإضعاف إيكاَُح حتمُك انرُىَع االلرصادٌ .أيا تانُسثح نهرًُُح
انثششَح ،فمذ سامهد عىائذ انُفط يف حتسني يؤششاخ انرًُُح انثششَح .غري أٌ إيكاَُاخ اجلضائش انُفطُح ذسًح هلا
ترحمُك َ رائح أحسٍ فًُا َرعهك مبشكهح انفمش وانسكٍ وانثطانح وسىء ذىصَع املىاسد .وَشخع انسثة يف ضعف
انُرائح احملممح إىل اَرشاس انفساد تشكم كثري وغُاب انشلاتح عهً ذُفُز املشاسَع واالعرًاداخ املانُح املخصصح هلا.
يٍ خهح أخشي دتُض ذسُري أصىل صُذوق ضثط اإلَشاداخ يف اجلضائش ترغُُة انشفافُح وضعف انكفاءج .األيش
انزٌ َرطهة اختار جمًىعح يٍ انرذاتري نرشلُح انكفاءج اإلسرخذايُح نعىائذ انُفط يف اجلضائش نكٍ ذسهى أكثش يف
حتمُك انرًُح املسرذايح ورنك تاالسرُاد إىل يثادئ احلكى انشاشذ يف عًهُح ذسُري ْزِ انعىائذ.

املقـدمـت انعامت
املقدمـت انعامـت
شهذ انؼبمل خالل انغُىاد انؼشش األخرح اسرفبػب كجرا يف أعؼبس انُفػ ،حممذ ػهً ئصشِ انذول انُفؽُخ
ػىائذ يبنُخ كجرح  .وأيبو حمُمخ أٌ يىسد انُفػ َبظت فاٌ ْزِ انذول رىاعّ حتذَب كجرا وْى ئداسح فىائعهب
انُفؽُخ وفك آنُبد واعزشارُغُبد رًُىَخ ثؼُذح ادلذي رعغ يف اػزجبسْب ئيكبَُبد احلبظش وحتذَبد ادلغزمجم
ويزؽهجبرّ مبب َغهى يف حتمُك انزًُُخ ادلغزذايخ.
ولذ رشافك االسرفبع انكجر نهؼىائذ انُفؽُخ يغ ظهىس اجتبْبد عذَذح يف األوعبغ االلزصبدَخ .رؼزرب ْزِ
االجتبْبد أٌ االلزصبدَبد انيت رشهذ ؼفشح يف ادلىاسد انؽجُؼُخ شذَذح انزؼشض نهزشاعغ يف ئيكبَُخ حتمُك انزُىَغ
االلزصبدٌ ،واكضش ػشظخ الَزشبس انفغبد .ولذ اللذ ْزِ األفكبس لجىال واعؼب يف األوعبغ االلزصبدَخ
وادلإعغبد انذونُخ وادلُظًبد احلكىيُخ.
اجلضائش ػهً غشاس ثبلٍ انذول انُفؽُخ ػشفذ خالل انغُىاد األخرح رذفمب كجرا يف انؼىائذ انُفؽُخ ،وٍْ
أَعب رىاعّ حتذٌ اداسح ْزِ انؼىائذ ثكفبءح .ئر أٌ ْزِ انؼىائذ رشكم أعبعب إليكبَُخ اَؽاللخ رًُىَخ شبيهخ ارا
يب مت اعزخذايهب ورىظُفهب ثشكم حتكًّ انكفبءح وانشفبفُخ ،ثؼُذا ػٍ اذلذس وانزجزَش واالخزالط ،ويٍ خالل
سؤَخ يغزمجهُخ واظحخ رعفٍ ئىل ادلضَذ يٍ انكفبءح يف اعزخذاو ْزِ انؼىائذ مبب َعًٍ االعزذايخ يف ػًهُخ انزًُُخ.
ويٍ اعم االعزغالل األيضم نؼىائذ انُفػ ،أَشأد انؼذَذ يٍ انذول صُبدَك رغبػذْب ػهً اداسح انفىائط
انُفؽُخ ومحبَخ االلزصبد يٍ أصبس انزمهجبد ادلغزًشح نؼىائذ انُفػ .رؼذ اجلضائش يٍ ثني ْزِ انذول يٍ خالل ئَشبئهب
نصُذوق ظجػ ادلىاسد عُخ  .0222وثغشض انىلىف ػهً يذي كفبءح ئداسح انؼىائذ انُفؽُخ يٍ خالل ْزا
انصُذوق لًُب ثزمُُى أدائّ مبمبسَزّ ثصُذوق انُفػ انُشوجيٍ انزٌ َؼذ انًُىرط األكضش جنبحب يف انؼبمل ،حغت
خرباء صُذوق انُمذ انذويل.
نمذ أصجح رجين اعزشارُغُخ واظحخ ثؼُذح ادلذي يف اداسح انؼىائذ انُفؽُخ ،رعًٍ اعزفبدح انجهذ يٍ يىاسدِ ئىل
احلذ األلصً ظشوسح حزًُخ .ورنك كٍ رمىد ادلىاسد ئىل ادلضَذ يٍ انًُى ونكٍ َزى الزغبو ْزِ ادلىاسد ثشكم
ػبدل  .كًب أٌ انجحش ػٍ ئؼبس ػًم نزىظُف عبَت يهى يٍ ئَشاداد انُفػ يف رُىَغ ثُُخ االلزصبد لؽبػُب،
ورًُُخ ادلىاسد انجششَخ ورمذمي اخلذيبد ثشكم َعًٍ اعزفبدح األعُبل احلبنُخ وانالحمخ يٍ ْزِ انضشوح انُبظجخ يٍ
شبَّ أٌ َذػى ػًهُخ انزًُُخ ادلغزذايخ.
أ

املقـدمـت انعامت
 إشكانيت انبحثػهً ظىء يب عجك َصُغ اإلشكبنُخ يف انزغبؤل انشئُغٍ انزبيل5
" ما مدي كفاءة تىظيف عىائد اننفط يف اجلسائر نتحقيق انتنميت املستدامت ؟ "
وميكٍ أٌ َذسط ظًٍ ْزِ اإلشكبنُخ رلًىػخ يٍ األعئهخ انفشػُخ5
 يب يذي رأصر ػىائذ انُفػ ػهً منى انمؽبػبد غر انُفؽُخ؟ وْم رُؽجك َظشَخ انذاء اذلىنُذٌ ػهً حبنخااللزصبد اجلضائشٌ؟
 يب يذي يغبمهخ ػبئذاد انُفػ يف حتمُك انزًُُخ انجششَخ يف اجلضائش؟ يب يذي خعىع َشبغ لؽبع انُفػ يف اجلضائش ئىل لىاػذ انشفبفُخ وانشلبثخ وادلغبءنخ؟ يب يذي خعىع صُذوق ظجػ اإلَشاداد يف اجلضائش ئىل لىاػذ انشفبفُخ وآنُبد انشلبثخ يمبسَخ ثصُذوقانزمبػذ انُشوجيٍ انؼبدلٍ؟
 ْم رىظف أصىل صُذوق ظجػ اإلَشاداد يف اجلضائش ثؽشَمخ كفأح يمبسَخ ثصُذوق انزمبػذ انُشوجيٍانؼبدلٍ؟

 فرضياث انبحثَمىو ْزا انجحش ػهً انفشظُبد انزبنُخ5
 رُؽجك َظشَخ انذاء اذلىنُذٌ ػهً حبنخ االلزصبد اجلضائشٌ؛ عبمهذ ػىائذ انُفػ يف حتغني يإششاد انزًُُخ انجششَخ يف اجلضائش؛ لؽبع انُفػ يف اجلضائش َفزمش ئىل رؽجُك لىاػذ انشفبفُخ وانشلبثخ وادلغبءنخ؛ َزًُض صُذوق ظجػ اإلَشاداد يف اجلضائش ثعؼف انكفبءح يف اداسح أصىنّ وثزغُُت انشفبفُخ وظؼف آنُبدانشلبثخ يمبسَخ ثصُذوق انزمبػذ انُشوجيٍ انؼبدلٍ.


ب
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 أسباب اختيار املىضىعمت اخزُبس ْزا ادلىظىع نؼذح أعجبة أمههب5
 حبعخ االلزصبد انىؼين دلضم ْزِ انذساعبد 5ئر َؼزرب االلزصبد اجلضائشٌ ،الزصبدا سَؼُب َؼزًذ ثبنذسعخاألوىل ػهً ػىائذ انُفػ ،فًذي رؽىس االلزصبد يشرجػ مبذي االعزغالل األيضم ذلزِ انؼىائذ؛
 ؼجُؼخ انزخصص 5انيت رفشض يُبلشخ انزغبؤالد واإلشكبالد ادلشرجؽخ ثبنزًُُخ ادلغزذايخ. أهداف انبحثرزهخص أْذاف انجحش يف اجلىاَت انزبنُخ5
 حتذَذ يفهىو انزًُُخ ادلغزذايخ ،حُش رؽىس ادلفهىو انزمهُذٌ نهزًُُخ وظهش يفهىو عذَذ َمىو ػهً أعبطانشثػ ثني اجلىاَت االلزصبدَخ وانجششَخ وانجُئُخ نهزًُُخ ،وكزا حتمُك انؼذانخ ثني اجلُم احلبيل واألعُبل
ادلغزمجهُخ؛
 انزؼشف ػهً يمىيبد احلكى انشاشذ ،وئثشاص يجبدئّ انيت رشكم دػبئى العزذايخ انزًُُخ ،ورنك ثبحلفبؾػهً ادلىاسد ادلغخشح يٍ اذلذس وانزجذَذ واعزخذايهب وفك يجبدب احلكى انشاشذ؛
 حتهُم ورمُُى دوس ػىائذ انُفػ يف ادلغبس االلزصبدٌ وانزًُُخ ادلغزذايخ يف اجلضائش؛ يؼشفخ األعجبة احلمُمُخ دلفبسلخ انشخبء ادلبيل وادلغزىي ادلؼُشٍ يف اجلضائش ،وئثشاص ػاللخ رنك ثغُبة احلكىانشاشذ.
 أمهيت انبحثرُجغ أمهُخ ْزا انجحش يٍ االػزجبساد انزبنُخ5
 أمهُخ ػىائذ انُفػ يف متىَم انزًُُخ ادلغزذايخ؛ انزمهجبد احلبدح يف أعؼبس انُفػ ويف ئَشادارّ ،وانيت َصؼت انزُجإ هبب ،وْى يب َزؽهت يٍ انذول انُفؽُخ رجينعُبعبد هتذف ئىل انزخفُف يٍ رأصر حذح ْزِ انزمهجبد؛
-

َؼزرب انُفػ يىسدا َبظجب ،ويٍ ُْب رربص أمهُخ اعزغالل ػىائذِ اعزغالال ايضال حلًبَخ حمىق األعُبل
ادلمجهخ يف ْزِ انضشوح يٍ اعم حتمُك انزًُُخ ادلغزذايخ.

ت
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 منهج انبحثنإلعبثخ ػهً اإلشكبنُخ ادلؽشوحخ عُغزخذو ادلُهظ انىصفٍ انزحهُهٍ ،انزٌ َؼزًذ ػهً مجغ انجُبَبد
وادلؼهىيبد انيت رغبػذ ػهً وصف ادلشكهخ وحتهُههب نهىصىل ئىل انُزبئظ ،كًب عُغزخذو أعهىة دساعخ يمبسَخ
كأداح يٍ أدواد ادلُهغُخ إلعشاء يمبسَخ ثني صُذوق ظجػ ادلىاسد يف اجلضائش وصُذوق انُفػ انُشوجيٍ كًُىرط
رؽجُمٍ َبعح ػٍ انزىظُف انششُذ نؼىائذ انُفػ .عُىظف يف ْزا اإلؼبس انؼذَذ يٍ ادلإششاد واألدواد
اإلحصبئُخ يضم 5يإشش شفبفُخ ئَشاداد ادلىاسد انؽجُؼُخ ،يإشش شفبفُخ صُبدَك انضشوح انغُبدَخ ،يإششاد أداء
وكفبءح صُبدَك انضشوح انغُبدَخ.
 اندراساث انسابقتيٍ ثني انذساعبد انغبثمخ يف ْزا ادلىظىع َزكش يب َهٍ5
 دساعخ صبحلٍ صبحل " 5انبترول وانتبعيت االقتصاديت يف اجلسائر " ،يزكشح يبعُغزر ػٍ يؼهذ انؼهىوااللزصبدَخ ،فشع َظشَخ انزًُُخ جببيؼخ ثبرُخ .5431 ،كبٌ اذلذف يٍ انذساعخ انزؼشف ػهً يذي يغبمهخ انجزشول
يف اجلضائش يف انىلىع يف يشكهخ انزجؼُخ مبخزهف أشكبذلب .ويٍ انُزبئظ انيت رىصم ئنُهب انجبحش ،أَّ ػهً انشغى يٍ
انزأصراد اإلجيبثُخ نمؽبع انجزشول فمذ أَشب االػزًبد ادلفشغ ػهً ْزا انمؽبع رأصراد عهجُخ اَؼكغذ يف صىسح
أشكبل يزجبَُخ يٍ انزجؼُخ .وأٌ اعزخذاو ادلىاسد انجزشونُخ اعزخذايب سشُذا َكىٌ يٍ خالل رىظُفهب يف اجملبالد انيت
رإدٌ ئىل رؽىَش انمؽبع انصُبػٍ وحذوس حتىالد عىْشَخ يف انمؽبع انضساػٍ.
 دساعخ مجُم ؼبْش " 5اننفط وانتنميت املستدميت يف األقطار انعربيت ،انفرص وانتحدياث " ،ادلُشىسح يف رلهخانزًُُخ وانغُبعبد االلزصبدَخ ،ػٍ ادلؼهذ انؼشيب نهزخؽُػ ،دَغًرب  .5444يف ْزِ انذساعخ رؽشق انجبحش ئىل
حتهُم ورمُُى دوس انُفػ يف ادلغبس االلزصبدٌ نهذول انؼشثُخ ورًُُزهب ادلغزذايخ يٍ خالل حتذَذ اصش ػىائذِ ػهً
انمؽبػبد االلزصبدَخ عىاء يف انذول ادلغزههكخ أو ادلُزغخ نّ ،ثبإلظبفخ ئىل آفبق صُبػخ انُفػ وانزحذَبد انيت لذ
رىاعّ االلزصبدَبد انؼشثُخ .ولذ رىصم انجبحش ئىل ظشوسح وعىد اْزًبو اكرب يٍ لجم انذول انؼشثُخ ادلصذسح
نهُفػ يف كُفُخ رششُذ ئَفبق انؼبئذاد انُفؽُخ واعزخذايهب أكفأ اعزخذاو خبصخ واٌ انُفػ َؼزرب يصذس سأط
يبيل َبظت وغر يزغذد ،وثبنزبيل َُؼكظ أصشِ ػهً حتمُك رًُُخ يغزذميخ نألعُبل انمبديخ.


ث
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 دساعخ ػُغً يمهُذ " 5قطاع احملروقاث اجلسائريت يف ظم انتحىالث االقتصاديت " ،يزكشح يبعُغزر ػٍ كهُخانؼهىو االلزصبدَخ وػهىو انزغُر ،فشع الزصبد انزًُُخ جببيؼخ احلبط خلعش ،ثبرُخ .0223 -0222 ،رُبول فُهب
صبحجهب اػزًبدَخ االلزصبد اجلضائشٌ ػهً احملشولبد وانؼاللخ ثني انفىائط انُفؽُخ وانزًُُخ ،يٍ ثني انُزبئظ انيت
رىصهذ ئنُهب انذساعخ ،األصش انغهيب نًُى لؽبع احملشولبد ػهً انمؽبػبد االلزصبدَخ األخشي يٍ خالل انزخهٍ
انزذسجيٍ ػٍ أْى لؽبػني يف االلزصبد مهب انضساػخ وانصُبػخ ،وكزا غُبة انذوس انشَبدٌ نمؽبع انُفػ يف حتمُك
انزًُُخ ئر مبغشد رشاعغ أعؼبس انُفػ يف انغىق انؼبدلُخ ظهشد اَؼكبعبد رنك ػهً ثبلٍ انمؽبػبد االلزصبدَخ
وأدد ئىل أصيخ الزصبدَخ واعزًبػُخ حمُمُخ.
 دساعخ لىَذسٌ لىشُح ثىمجؼخ " 5انعكاساث تقهباث أسعار انبترول عهً انتىازناث انكهيت يف اجلسائر "يزكشح يبعُغزر ػٍ كهُخ انؼهىو االلزصبدَخ وػهىو انزغُر ،فشع َمىد ويبنُخ جببيؼخ حغُجخ ثٍ ثىػهٍ ثبنشهف
 .0224-0223رُبونذ انذساعخ رؽىس انؼبئذاد انجزشونُخ يف اجلضائش ثني  ،0222- 5431يٍ أْى انُزبئظ انيت
رىصهذ ئنُهب انذساعخًُُْ ،خ لؽبع انجزشول ػهً االلزصبد اجلضائشٌ أدد ئىل رذْىس انمؽبػبد األخشيْ ،زا
فعال ػهً أٌ اعزخذايبد انؼبئذاد انجزشونُخ َغهت ػهُهب اإلعشاف واذلذس ،وػغض انغهؽبد يف اجلضائش ػٍ
اعزغالل انؼىائذ انجزشونُخ يف ئحذاس حتىالد ُْكهُخ الزصبدَخ واعزًبػُخ.
 دساعخ محبدٌ َؼًُخ " 5تقهباث أسعار اننفط وانعكاساهتا عهً متىيم انتنميت يف اندول انعربيت خالل انفترة ،" 8009-6891يزكشح يبعُغزر ػٍ كهُخ انؼهىو االلزصبدَخ وػهىو انزغُر ،فشع َمىد ويبنُخ جببيؼخ حغُجخ
ثٍ ثىػهٍ ثبنشهف .0224-0223 ،رؽشلذ انذساعخ ئىل رؽىس انؼىائذ انُفؽُخ انؼشثُخ ورىظُفبهتب .يٍ ثني انُزبئظ
انيت رىصهذ ئنُهب انذساعخ أٌ أْى انزحذَبد انيت رىاعّ انذول انؼشثُخ ٍْ ئداسح ػىائذ انُفػ يٍ أعم حتمُك رُىَغ
الزصبدٌ خبسط لؽبع انُفػ ،وأَّ مت رىظُف عضء كجر يٍ انؼىائذ انُفؽُخ انؼشثُخ يف رلبالد غر رًُىَخ رؼًم
ػهً رذوَش ْزِ انؼىائذ ئىل انذول انصُبػُخ ادلغزههكخ نهُفػ وحىت رلبالد اإلَفبق انزًُىَخ فهٍ ثُغجخ لهُهخ أو
غر شبيهخ نكم رلبالد انزًُُخ االلزصبدَخ يف انذول انؼشثُخ.
 دساعخ ثىفهُح َجُم "5فعانيت صناديق انثروة انسياديت كأداة نتسيري مداخيم اننفط يف اندول انعربيت "األكبدميُخ نهذساعبد االعزًبػُخ واإلَغبَُخ .0252 ،رُبونذ انذساعخ رمُُى نزغشثخ اجلضائش يٍ خالل رمُُى أداء
وفؼبنُخ صُذوق ظجػ ادلىاسد مبمبسَخ جتشثخ اجلضائش يغ جتشثخ انُشوَظ .أْى انُزبئظ انيت رىصم ئنُهب انجبحش ٍْ

ج
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وعىد رلًىػخ يٍ انُمبئص انيت متُض انزغشثخ اجلضائشَخ وميكٍ نهحكىيخ االعزفبدح يٍ جتبسة ثؼط انجهذاٌ انشائذح
يف ْزا اجملبل ػهً غشاس جتشثخ انُشوَظ انيت رؼذ يٍ ثني انزغبسة انُبعحخ.
رزًُض دساعزُب ػٍ انذساعبد انغبثمخ ثأهنب حتبول انشثػ ثني انكفبءح االعزخذايُخ نؼىائذ انُفػ يف حتمُك
انزًُُخ ادلغزذايخ يف اجلضائش ويجبدب احلكى انشاشذ  ،انزٌ َؼذ ساثؽب ظشوسَب حلًبَخ ادلىاسد ادلبنُخ ادلزأرُخ يٍ رصذَش
انُفػ يٍ اذلذس وانزجزَش وظًبٌ كفبءح اعزخذايهب يف حتمُك انزًُُخ ادلغزذايخ.
 خطت انبحثَُمغى انجحش ئىل صالصخ فصىل أعبعُخ5
 انفصم األول :وانزٌ ػُىاَّ 5االؼبس ادلفبًٍُْ نهزًُُخ ادلغزذايخ واحلكى انشاشذ وػاللزهًب ثكفبءحاعزخذاو ػىائذ انُفػَ .زُبول يٍ خالنّ ادلفبُْى ادلشرجؽخ ثبنزًُُخ ادلغزذايخ واحلكى انشاشذ وػاللزهًب
ثبنكفبءح االعزخذايُخ نؼىائذ انُفػ؛
 انفصم انثاين :وادلؼُىٌ ثاداسح ػىائذ انُفػ يف اجلضائش وأصشْب ػهً االلزصبد وانزًُُخ ادلغزذايخ .عُزؽشق فُّئىل كُفُخ اداسح انؼىائذ انُفؽُخ يف اجلضائش وأصشْب ػهً ادلغبس االلزصبدٌ وانزًُُخ ادلغزذايخ فُهب ،كًب
عُزؽشق ئىل انشفبفُخ وانشلبثخ ػهً ئَشاداد انُفػ واعزخذايبهتب واىل خمزهف أشكبل انفغبد يف انمؽبع
انُفؽٍ اجلضائشٌ ؛
 انفصم انثانث :انزٌ حيًم ػُىاٌ صُبدَك انضشوح انغُبدعُخ ودوسْب يف رشلُخ انكفبءح االعزخذايُخ نؼىائذانُفػ .حنبول يٍ خالنّ رمُُى جتشثخ صُذوق ظجػ ادلىاسد يف اجلضائش مبمبسَزّ ثصُذوق انزمبػذ انُشوجيٍ
انؼبدلٍ.
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متهٍدذ
شهى جٛوحمل نٗ ٙج ١ٍٔٛجٛوشٍَ ٢ئوٌجٗح ٟطُجَىج ذأ ١ج٠٤ٛىيؼ جٛط٠٤ىٌ جغبحيل مل َوى ٟٓطىجٟح .ذوى أ١
جٌضرؾ مبؾ جغبُحز جْٖطهٍٗٗ وجٔ٣طحؾٍ جٓٛحتى ذأَٟحش ذُثُس نـًنزُ .أطرف جٖ٧ط٠ح ٝذحٛرُثس وضبحَطهح ٟـٜرح
ئٓ٣حُ٣ح ٟه٠ح .وٓى ٣طؽ ه ٢جٖ٧ط٠ح ٝجؼبطُجَى ذحٛرُثس جٛىهىز ئىل ضرين مبىيؼ ض٠٤ىٌ ذىَٟٓ ٚطىجَ ،ٝو ٚ٠هًٜ
ربُْٔ جٖٓ٣ؿح ٝذٌن جْ٧ىجٍ جٛط٠٤ىَس  ٢ٟؾهس وضبحَس جٛرُثس وجْطىجٟطهح  ٢ٟؾهس أنٍي .وُ ًٖٛٛاٍُ٘ ١ز
جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس رب ٚ٠يف ٟؼ٠ىهنح ٍُ٘ز ذبحوَ ج٠٤ٛىيؼ جٛط٠٤ىٌ جٓٛحتى وجٛركع ه ٢مبىيؼ ؾىَى َو ٚ٠هًٜ
جٛطىُُْ ذٌن ٟطـٜرحش جٛطُ٠٤س وجغبِحف ه ًٜذُثس ْ٠ُٜس وٟٓطىجٟس.
و ٢ٟؾهس أنٍي ،جغرص جٛىجٓن أ ١ج٠٤ٛى وجٌضِحم ٟٓطىي جٛىن ٚمل َ٤وّ٘ ه ٚربٌٓن ٣ىهُس جغبُحز ،فبح
َى ٙهُ ًٜشٍُ٘ ٚز أ ١ج٠٤ٛى ًْنجُٔ ٦ضٜٔحتُح ربٌٓن ٣ىهُس قُحز جؼبىجؿٌ٤نُ .لهٍ ذًِٟ ٖٛهى ٝجغب٘ ٞجٍٛجشى
ذىطِ ٦جٍٛجذؾ جٛؼٍوٌٌ ٛطكىَ ٚج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ ئىل ضُ٠٤س ذشٍَس ٟٓطىجٟس.
وضُوجو أنبُس جغب٘ ٞجٍٛجشى ذحٓ٤ٛرس ٜٛرٜىج ١جٛيت ضوط٠ى ه ًٜئٍَجوجش جؼبىجٌو جٛـرُوس نحطس جِ٤ٛؾٛ ،ط٠ىَٚ
ذٍجٟؽ جٛطُ٠٤س .ي ٖٛأ ١جغب٘ ٞجٍٛجشى ٧ى جٛؼحِ٘ٛ ٢ٟحءز جْطهىج ٥ً٧ ٝجٍَٔجوجش ٛطكُْٔ أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س
جؼبٓطىجٟس.
وهً٧ ًٜج جْْحِ ُحٟ ١ح ُْط ٞض٤حو ٢ٟ ٦ٛنٗ ٙجِٛظ ٚجْو ٙؽبً ٥جٛىٌجْس ٧ى:
 ؿبحوٛس جٛطوٍٍ ه ًٜذوغ جؼبِح ُٞ٧جؼبطؤٜس ذحٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٢ٟ ،نٗ ٙضطرن ٟٓحٌ ضـىٌ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س
وطىٖ ئىل جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،هٍع ـبط َٜضوحٌَِهح ،ربىَى أذوحو٧ح ،أ٧ىجُهح وٟإشٍجش ُٓحْهح؛
 ربىَى جؼبِح ُٞ٧جؼبطؤٜس ذحغب٘ ٞجٍٛجشى ٢ٟ ،نٗ ٙضوٍَِ ،٦ضرُح ١آُٛحض ٦وه٤حطٍ ،٥مث جٛطـٍّ ئىل ٟإشٍجض٦
وؿٍّ ُٓحْ٦؛
 ؿبحوٛس ربىَى جٛوٗٓس ذٌن ٗ ٢ٟ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،جغب٘ ٞجٍٛجشى وِٗحءز جْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ.

2

اٌفصً األوي.............اإلطبس ادلفبهًٍّ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ واحلىُ اٌشاشذ وػاللتهّب ثىفبءح استخذاَ ػىائذ إٌفط

ادلجحج األويِ :فهىَ اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ ،أثؼبدهبِ ،ؤششاد وطشق لٍبسهب
َشًن جٛطى٧ىٌ جٛرُثٍ ج ًٌٛقظ ٚيف ج ١ٍٔٛجؼبحػٍ ئىل أ ١ج٠٤ٛىيؼ جٖٓطظحوٌ جٓٛحتى َٓط ًِ٤جؼبىجٌو ًًن
جؼبطؿىوز ،وَٓطٌ ٚجؼبىجٌو جؼبطؿىوز ذىٌؾس أٗرب ٓ ٢ٟىٌهتح ه ًٜجٛطؿىو ،وَطٓرد يف ضشىَ ٦ج٤ٛل ٞجٛرُثُس .وٓى
أوي جٖ٧ط٠ح ٝجؼبط٤ح ٍٟهبً ٥جٛطكىَحش ئىل ٓرى ٙوجْن ؼبِهى ٝؾىَى ٧ى جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسً٧ .ج جؼبِهى ٝجًٌٛ
َإٗى ه ًٜربُْٔ جٛطُ٠٤س ٟن ضبحَس جٛرُثس وربُْٔ َُٟى  ٢ٟجٛوىجٛس جٖؾط٠حهُس .وٓى أطرف ً٧ج جؼبِهى ٝدبػحذس
مبىيؼ ئٌشحوٌ ؾىَى ٜٛطُ٠٤س ،وقلٍ ذأنبُس ٗرًنز نٗ ٙج٤ٓٛىجش جْنًنز ،و٣حٓ ٙىٌج ٗرًنج  ٢ٟجٖ٧ط٠ح ٝيف
جحملحُ ٚجٛىوُٛس وجٔ٤ٛحشحش جٛوحؼبُس ،وٗح ١جٛطرحَ ٢يف جٍٛؤي ئقىي ج٠ٓٛحش جٛيت ؿروص  ٥ً٧جٔ٤ٛحشحش.
وْ٤كحو ٢ٟ ٙنًٗ٧ ٙج جؼبركع ضطرن ٟٓحٌ ضـىٌ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س  ٢ٟمبى جٓطظحوٌ ئىل ضُ٠٤س يجش أذوحو
جؾط٠حهُس وطىٖ ئىل ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس٠ٗ .ح ْ٤كحو ٙجٔؼبح ٝذأ ٞ٧جؼبِح ُٞ٧جؼبطؤٜس ذحٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٢ٟ
نٗ ٙهٍع ذوغ جٛطوحٌََ جػبحطس هبح ،ربىَى أذوحو٧ح وـبط َٜجٛطِحهٗش ذٌن  ٥ً٧جْذوحو .مث ٣و٠ى ئىل ضرُح١
أ٧ىجُهح وٟإشٍجش ُٓحْهح.
ِ .1.1فهىَ اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
هٍٍ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س ضـىٌج ٗرًنج ئىل أ ١وط ٚئىل ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسْ .ىٍ كبحو ٙضطرن ً٧ج
جٛطـىٌ ُُ٠ح َ.ٍٜ
 .1.1.1تطىس ِفهىَ اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
ٔٛى ذٍَ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس يف هٔى جٛػ٠حُ٤ُ٣حش  ٢ٟج ١ٍٔٛجٛوشٍَٟ ،٢وط٠ىج يف ؾًوٌ ٥ه ًٜجٛوىجٟٚ
جٛرُثُس وجْطىجٟطهح وًٗ ٖٛه ًٜذبٍذس هٔىو هىز  ٢ٟؾبهىوجش جٛطُ٠٤س.
يف ٍٟقٜس ٟطٔىٟس ونحطس هٔى جػب٤ُٓ٠حش وجٓٛطُ٤حش  ٢ٟج ١ٍٔٛجؼبحػٍ ،ج٧ط ٞجٖٓطظحوَى ١ذح٠٤ٛى
جٖٓطظحوٌ ،دبوىن ََحوز جٔ٣طحؼ جهط٠حوج هِٟ ًٜح ُٞ٧جِ٘ٛحءز جٖٓطظحوَس.

1

ُ٘ح ١جؼبهٍؼ جٛىقُى يف ٥ً٧

جؼبٍقٜس ٧ى ج٤ٛحضؽ ،أٟح جؼبىنٗش ُهٍ ٌأِ جؼبح ٙوجٔٓ٣حًٛ ،١ج َـ ْٜه ٥ً٧ ًٜجؼبٍقٜس ذـ "جٛطُ٠٤س ذحٛرشٍ".

2

وؾحءش ٟن ذىجَس جٓٛطُ٤حش  ٢ٟج ١ٍٔٛجؼبحػٍ ٍٟقٜس أٗػٍ ضٔىٟح ،قُع أوي ضُجَى أهىجو جٍِٔٛجء ئىل
جٛطٍُُٗ ه ًٜج٠٤ٛى ج ًٌٛضظحقر ٦هىجٛس ضىََن جٛىن ،ٚوجهطرحٌ ي ٖٛذحْنبُس ِٓ٣هح ِٜ٘ٛحءز جٖٓطظحوَسُ .طٞ

1

ؿب٠ى طححل ضٍٍٗ جٍَٔٛشٍ [ " : ]2010ه ٜٞجٓطظحو جٛطُ٠٤س " ،ص.385.
 2ئُٛحِ ذُؼىٟ ،١ظـًِ ؿٜرس [ " :]2006جؼبىْىهس جٛوٍذُس ٠ٜٛوٍُس  ٢ٟأؾ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس " ،ص.475.
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ذً ٖٛئونح ٙجهطرحٌجش جؼبٓحوجز جٖؾط٠حهُس يف جٍٔٛجٌجش جٖٓطظحوَس .وأطرف جٛطٍُُٗ أٗػٍ ه ًٜؿبحٌذس ج٢ٟ ٍِٔٛ
نٗ ٙنٍُ ْٜص ه ،ٚ٠وربٌٓن ٣ىهُس قُحز جٛرشٍُ .وٍُص  ٥ً٧جؼبٍقٜس ذـ" ضُ٠٤س جٛرشٍ".

1

وٟن هنحَس هٔى جٓٛطُ٤حش وذىجَس هٔى جٓٛروُ٤حش ،ذىأ جٖ٧ط٠ح ٝذحٔٛؼحَح جٛرُثس .قُع يف أٍَُٚ

1968

جؾط٠ن يف ٌوٟح ٍَُْ ٟ٘ى ٢ٟ ١غٗغٌن شهظح  ٢ٟهشٍ وو٤ٟ .ٙه ٞه٠ٜحءٍِٟ٘ ،و ،١جٓطظحوَىٌ ،١ؾحٙ
أه٠ح ٙوُْحُْىٛ ١ركع " جؼبأَّ جَ ًٌٛىجؾ ٦جٛرشٍَس " وٓى شً٘٧ ٚج جٖؾط٠حم ٣حوٌ ٌوٟح ج ًٌٛوػن
ٟشٍوم ؼبىجؾهس ج ،ٍِٔٛضى٧ىٌ جٛرُثس ،وًًن٧ح  ٢ٟجؼبش٘ٗش.

2

وَوطرب ٟإسبٍ جْ ٟٞجؼبطكىز قى ٙجٛرُثس جؼب٤ؤى يف ْطىٗهىمل ْ٤س  ،1972ذىجَس جٖ٧ط٠ح ٝجِٛو ٍٜدبىػىم
جٛرُثس .قُع سبهغ ه ٦٤ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز ٜٛرُثس ،ج ًٌٛذىأ يف جٓٛوٍ غب ٚجؼبشحٗ ٚجٛرُثُس مث ٟشحٗ ٚجٍِٔٛ
وجٛطًٌنجش جؼب٤حنُس 3.وضربَ أنبُس ٟإسبٍ ْطىٗهىمل يف أ ٦٣قىو هٗٓس ٟشطٍٗس ذٌن جْطُ٤جٍ جؼبىجٌو هبىٍ جٛطُ٠٤س
وضبحَس جٛرُثس ،و ٍ٧هٗٓس مت ضرُ٤هح ٖقٔح يف جْطٍجضُؿُس جغب٠حَس جٛرُثُس جٛىوُٛس ،جٛيت ذٜىٌش وْوٍٟ ٙز ِٟهىٝ
جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،ه٤ىٟح أٗىش أ ٍ٘ٛ " ٦٣ض٘ى ١جٛطُ٠٤س ٟٓطىجٟس ُٗ ذى أ ١ضأنً يف جغبٓرح ١جٛوىجٟٚ
جٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس ُؼٗ ه ٢جٖٓطظحوَس " .وٓى ٟػٜص ض ٖٜجْٖطٍجضُؿُس ذىوٌ٧ح جػبُِٜس جْْحُْس ٛطٍٍَٔ
ذٍو٣ىضٗ٣ى

1987

ج٤ٟ ًٌٛف جؼبِهى ٝشورُس وجْوس ،وٟهى جٛـٍَْ أٟح ٝضر ٦ُ٤ذاصبحم وويل ٗرًن يف ٟإسبٍ جْٟٞ

جؼبطكىز ٜٛطُ٠٤س وجٛرُثس و ٢ٟنٗ ٙئهٗ٠ٓ( Rio ١س جٌْع يف ٌَى وٌ ؾحً٣نو) يف ؾىج 1992 ١وأؾ٤ىز ج١ٍٔٛ
ُٛ .21طىجىل ذوى ي ٖٛهٔى جؼبإسبٍجش جحملُٜس وجٛوحؼبُس ،ذوى أ ١ضأٗى ذأ ١ج٘ٛىٗد جٌْػٍ أطرف يف نـٍ .وٛوٚ
أ ٥ً٧ ٞ٧جؼبإسبٍجش "ٟإسبٍ جؼب٤حل يف ذٌٍٛن هحٟ ،1995 ٝإسبٍ ج٘ٓٛح ١وجٛطُ٠٤س يف جٔٛحٍ٧ز هحٟ ،1994 ٝإسبٍ
جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس يف ٗىذ٧ ٢حً ٢يف جٛىمبحٌٕ هح٠ٓ ،1995 ٝس ؾى٧حٓ٣ربى جب٤ىخ ئٍَُُٔح هحٝ
 2002وجؼبإسبٍ جٛىويل ؼبىجؾهس جٛطًٌنجش جؼب٤حنُس يف ذحيل ً٧ 4." 2007ج ُؼٗ هٟ ٢إسبٍ ٗىذ٧ ٢حً.2009 ٢
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ئُٛحِ ذُؼىٟ ،١ظـًِ ؿٜرس [ " :]2006جؼبىْىهس جٛوٍذُس ٠ٜٛوٍُس  ٢ٟأؾ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس "ٍٟ ،ؾن ْحذْ ،ص.475.
ؿب٠ى هرى جٛرىَن [ " :]2003جٓطظحو ضبحَس جٛرُثس " ،ص.294.

 3ئيبح ١هـُس ٣حطَ [ " :]2008جٓطظحوَحش جؼبىجٌو جٛرُثُس " ،ص.309.

 4نرحذس هرى جهلل [ " : ]2008جٛطُ٠٤س جٛشحٜٟس جؼبٓطىجٟس – جؼبرحوب وجٛطٟ ٢ٟ ًُِ٤إسبٍ ٌَى وٌ ؾحً٣نو  -1992ئىل ٟإسبٍ ذحيل  ،" 2007حبىظ وأوٌجّ جؼبٜطًٔ جٛىويل " :جٛطُ٠٤س
جؼبٓطىجٟس وجِ٘ٛحءز جْٖطهىجُٟس ٠ٜٛىجٌو جؼبطحقس " ،جؼب٤ؤى نٗ ٙجِٛطٍز 08/07 :أٍَُ ،2008 ٚؾحٟوس ٍُقحش هرحِْ ،ـَُ ،جعبُجتٍ ،ص ص.83-69.
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وٓى ٣حٓشص  ٥ً٧جؼبإسبٍجش صبوُهح ٟوحوٛس أْحُْس ،سبػ ٚؿٍُهح جْو ٙيف جؼبىجٌو جٛـرُوُس وؿٍُهح جٛػحين
يف ج٘ٓٛح ١وجٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس جؼبٓطىجٟس ،وُُِٗس ربُٔٔه٠ح ٟن ػ٠ح ١جْطىجٟس جؼبىجٌو جٛـرُوُس
وذحٛطحيل ربُْٔ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس.

1

 .1.1.1تؼشٌف اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
يف

1987

أطىٌش جٜٛؿ٤س جٛوحؼبُس ٜٛرُثس وجٛطُ٠٤س وجٛيت هٍُص أَؼح ذٜؿ٤س ذٍو٣ىضٗ٣ى

*Brundtland

ضٍٍَٔج هٍٍ ذـ "ٟٓطٔر٤ٜح ٟشطٍٕ" .جْطهىً٧ ٝج جٛطٍٍَٔ ْوٍٟ ٙز ٟظـٜف جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ذشٌ٘ ٚظبٍ.
وهٍُهح ه ًٜأهنح " :جٛطُ٠٤س جٛيت ضٜيب قحؾحش جغبحػٍ وو ١جؼبٓحوٟس هٓ ًٜىٌز جْؾُح ٙجؼبٔرٜس يف ضٜرُس
قحؾحهت."ٞ

2

وبىٌ ً٧ج جٛطوٍََ هِٟ ًٜهىٌٟن أْحٌُْن:
ِٟ هى ٝجغبحؾحش ،ونظىطح جغبحؾحش جْْحُْس ٍِٔٛجء جٛوحمل ،وجٛيت َ٤رٌٍ أ ١ضوـً جْوٛىَس جؼبـٜٔس؛
ٍُ٘ ز جُٔٛىو جٛيت ضٍِػهح قحٛس جٛط٘٤ىٛىؾُح وجٛط٤لُ ٞجٖؾط٠حهٍ هٓ ًٜىٌز جٛرُثس ْٗٛطؿحذس غبحؾحش
جغبحػٍ وجؼبٓطٔر.ٚ
وذوى ئطىجٌ ضٍٍَٔ ذٍو٣ىضٗ٣ى ،كهٍش جٛوىَى  ٢ٟجٛىٌجْحش جٛيت قحوٛص وػن ضوٍََ ٜٛطُ٠٤س
جؼبٓطىجٟس.
أوال :تؼشٌف ادلٕظّبد اٌذوٌٍخ
جنطِٜص جؼب٤ل٠حش جٛىوُٛس يف ضوٍَِهح ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس٤ْ ،كحو ٙجٛطـٍّ ئىل ذوغ  ٥ً٧جٛطوحٌََ.
 تؼشٌف ِٕظّخ اٌتؼبوْ االلتصبدي واٌتٍّٕخ :أشحٌش جؼب٤ل٠س ئىل أ " :١جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ضط٠ػ ٚيف
ربُْٔ جٛطىجَ ١ذٌن جْ٧ىجٍ جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس٠ٗ 3.ح هٍُطهح أَؼح ه ًٜأهنح " جٛطُ٠٤س جٛيت
َطُُ ٞهح ضىََن جؼبىجٌو جٖٓطظحوَس وجٛـرُوُس وجؼب٤حُن جٖؾط٠حهُس ذٌن جْؾُح." ٙ

4

 1ؿب٠ىو جْشٍ " :]2010[ ٝجٛط٤ىم جغبُىٌ وجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وجًٌٛجء هحؼبُح وهٍذُح " ،ص.32.
* جٌْ ٞتُٓس وٌَجء جٍ٤ٛوَؽ وجٛيت ٗح٣ص ٌتُٓس ض ٖٜجٜٛؿ٤س يف ي ٖٛجٛىٓص.
 2جٜٛؿ٤س جٛوحؼبُس ٜٛرُثس وجٛطُ٠٤س [ٟٓ " :]1989طٔر٤ٜح جؼبشطٍٕ " ،ص.69.
OECD [2003] : « Toward Sustainable Development : The Role Of Social Protection », P.10. Document internet disponible sur

3

le site: www.oecd.org (consulté le 17/03/2011).
Tracey Strange, Anne Bauley [2008] : « Sustainable Development, linking economy ,society, environement » , OECD. P.2.

4

Document internet disponible sur le site: www.oecd.org (consulté le 17/03/2011).
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 تؼشٌف اٌجٕه اٌذويل :هٍٍ جٛر ٖ٤جٛىويل جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأهنح " ربُْٔ جٛطىجَ ١ذٌن جْ٧ىجٍ
جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس  ٢ٟؾهس ،وربُْٔ جٛطىجَ ١ذٌن جْؾُح ٢ٟ ٙؾهس أنٍي".

1

ٗ٠ح ٍَي جٛر ٖ٤جٛىويل أ ١ربُْٔ جْٖطىجٟس وجٍُٛح ٥ذٌن جْؾُحَ٘ ٙى ١ذؼ٠ح ١أٖ َٔ ٚضىُْ جْٖطهٕٗ
ٟن ٍٟوٌ جٛىٓص ،وجَ ًٌٛطىَٓ ه ًٜجٛطـًٌن يف ٌطُى جْطـى ٙأو جٛػىٌز .ئي ٍَ ٢ٛضِن جٍُٛح ٥ذٌن جْؾُحٙ
ئٖ ئيج جَوجوش جٛػٍوز ٟن ٍٟوٌ جٛىٓص.

2

 تؼشٌف ادلىتت اإلحصبئً ٌألُِ ادلتحذح :هٍٍ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأهنح " هى ٝضىْن جْ٣شـس
جٖٓطظحوَس ئٖ ذحٔٛىٌ جْ ًٌٛىٍ َٓ٠ف ذحغبِحف هٌ ًٜأِ جؼبح ٙجٛظ٤حهٍ وجٛـرُوٍ ووو ١جْطرىج ٙأٌ
٤ٟه٠ح ذحِنٍ"٠ٗ 3.ح جْطهىٟص جْ ٟٞجؼبطكىز شوحٌج آنٍ و٧ى جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس ،وضوين " ضىُْن نُحٌجش
ج٤ٛحِ وٓىٌجهت ٢ٟ ٞنٗ ٙض٘ىٌَ ٢أِ جؼبح ٙجٖؾط٠حهٍ جَٓ ًٌٛطهى ٝذأٗرب وٌؾس فب٘٤س  ٢ٟجٛوىجٛس ٛطٜرُس
قحؾحش جْؾُح ٙجغبحُٛس وو ١ضوٍَغ قحؾحش جْؾُح ٙجؼبٓطٔرُٜس ٜٛهـٍ".

4

ٗ٣قق  ٢ٟنٗ ٥ً٧ ٙجٛطوحٌََ أ٤٧ ١حٕ ج٧ط٠ح ٝنحص ذحٛرُثس ،قُع ٗح٣ص ٤٧حٕ ؿبحوٖش ٍٜٛذؾ ذٌن
ُُِٗس ربُْٔ ج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ ،وو ١أَ٘ ١ى ١ي ٖٛه ًٜقٓحخ ٌأِ جؼبح ٙجٛرُثٍ .ئي أ ١ئنبح ٙج٠٤ٛى
جٖٓطظحوٌ ٖهطرحٌجش ضى٧ىٌ جٛرُثسَ ،إوٌ ئىل هى ٝجْطٍ٠جٌَس ً٧ج ج٠٤ٛى ه ًٜجؼبىي جٛروُى٠ٗ .ح جشطٜ٠ص ٥ً٧
جٛطوحٌََ جٖ٧ط٠ح ٝذحٛو٤ظٍ جٛرشٌٍ  ٢ٟنٗ ٙئشرحم قحؾحش جٍُْجو جْْحُْس وربٌٓن ٟٓطىَحش جؼبوُشس
وربُْٔ جٛوىجٛس ذٌن جْؾُح.ٙ
 تؼشٌف تمشٌش ادلىاسد اٌؼبدلٍخ :جشط ٚ٠ضٍٍَٔ جؼبىجٌو جٛوحؼبُس ج٣ ًٌٛشٍ هح ،1992 ٝهٟ ًٜح َٔحٌخ
ضوٍَِح ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،مت ضظُِ٤هح ػ ٢٠أٌذن ؾبحُٟن أْحُْس قٓد جؼبىػىم جؼبٍجو حبػ٠ٗ ٦ح َ:ٍٜ

20

5

أ .اٌتؼبسٌف راد اٌطبثغ االلتصبدي :سبػ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٛىو ٙجٛش٠ح ٙجٛظ٤حهُس ،جٓٛوٍ ئىل نِغ ٗرًن
وٟطىجط ٚيف جْطهٕٗ جٛـحٓس وجؼبىجٌو جٛـرُوُس .وئقىجظ ربىٖش ؾًٌَس يف جْمبحؽ جغبُحضُس جٓٛحتىز يف

Banque mondiale [2008]: « Améliorer les institutions , la croissance et la qualité de vie », P.5. Rapport sur le développement

1

dans le monde. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (consulté le 81/03/2011).
2

جٛر ٖ٤جٛىويل ،ضٍٍَٔ ه ٢جٛطُ٠٤س يف جٛوحمل [ " :]2003جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس يف هحمل وجت ٞجٛطًٌُن" ،ص.14.

5

ضبىجين ؿب٠ى ٍٗذحيل ذٌىجو [ " :]2010جْطٍجضُؿُحش وُْحْحش جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس يف ك ٚجٛطكىٖش جٖٓطظحوَس وجٛط٘٤ىٛىؾُس ذحعبُجتٍ" ،ؾبٜس هٜى ٝئٓ٣حُ٣س ،جٛوىو ،4

 3ئُٛحِ ذُؼىٟ ،١ظـًِ ؿٜرس [ " :]2006جؼبىْىهس جٛوٍذُس ٠ٜٛوٍُس  ٢ٟأؾ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس " ٍٟؾن ْحذْ ،ص.476.
ْ 4هًن قحٟى [ " :]2006ئش٘حُٛس جٛطُ٠٤س يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،جٛـروس جْوىل  ،ص.22.
ص.ص .11،12.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن( www.ulum.nl :مت جٔؿٗم هُٜهح ذطحٌَم .)2011/03/21
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جْٖطهٕٗ وجٔ٣طحؼ ،وجغبى  ٢ٟضظىٍَ مبىيؾهح جٛظ٤حهٍ ئىل جٛىو ٙجؼبطهِٜس .أٟح ذحٓ٤ٛرس ٜٛىو ٙجًِٔٛنز
وجٛطحذوس ُحٛطُ٠٤س جؼبٓطىيبس ضوين ضىكَُ جؼبىجٌو  ٢ٟأؾٌُ ٚن جؼبٓطىي جؼبوُشٍ ٜ٘ٓٛح ١جْٗػٍ ٍُٔج.
ة .اٌتؼبسٌف راد اٌطبثغ االرتّبػً واإلٔسبين :جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس َٔظى هبح جٛوْٖ ٚ٠طٍٔجٌ ج٠٤ٛى ج٘ٓٛحين
ووَٓ ضىُْ جٍُْجو ه ًٜجؼبى ٢ٟ ١نٗ ٙضـىٍَ ٟٓطىَحش جػبىٟحش جٛظكُس وجٛطوُ٠ُٜس يف جٌَْحٍ وربُْٔ
أٗرب ٓىٌ  ٢ٟجؼبشحٌٗس يف جٛطهـُؾ ٜٛطُ٠٤س.
د .اٌتؼبسٌف ادلتؼٍمخ ثبٌجٍئخ :جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ضؼ ٢٠جغب٠حَس ٠ٜٛىجٌو جٛـرُوُس وجٌُٛجهُس وجغبُىجُ٣س .و ٍ٧سبػٚ
جْٖطهىج ٝجْٟػٌٓٛ ٚجػٍ جِٗٛقُس وجؼبىجٌو جؼبحتُس.
ث .اٌتؼبسٌف ادلتؼٍمخ ثبجلبٔت اٌتمين :جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس  ٍ٧جٛطُ٠٤س جٛيت ضإوٌ ذحجملط٠ن ئىل جْطهىج ٝجٛظ٤حهحش
يجش جٛطُٔ٤س ج٤ٛلُِس جٛيت ضٔى ٝذحْطهىج ٝأٓٓ ٚىٌ فب٘ ٢ٟ ٢جٛـحٓس وجؼبىجٌو جٛـرُوُس وَ٤طؽ ه٤هح أٓ ٚقى ٢ٟ
جٌٛحَجش جؼبٜىغس جغبحذٓس ٜٛكٍجٌز وجٛؼحٌز ذحْوَو.١
حبٍٔب :اٌتؼبسٌف األوبدميٍخ
َوٍٍ ذحٌذًُن

barbier

جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأ هنح جغبى جْٟػ ٢ٟ ٚجٛطىجن ٚذٌن ٣ل ٞغٗظ :جٛرُثُس

وجٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس  ٢ٟنٗ ٙهُٜ٠س ضَُُ٘ وَ٤حُُٟ٘س ٜٛرىجت .ٚوضؼ ٞجٛرىجت ٚجٛيت َوٍُهح ذحًٌَن جْطرىجٙ
ٌأِ جؼبح ٙجٛـرُوٍ ذٍأِ جؼبح ٙجٖطـ٤حهٍ ئىل قى أ ١جْؾُح ٙجؼبٓطٔرُٜس ٖ ضُج ٙضطىجٌظ  ِّ٣جٔٛىٌ ٌ ٢ٟأِ
جؼبح.ٙ

1

أٟح ٌوذٍش ْىٛى ُُ Robert Solowوٍٍ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأهنح " :هى ٝجٔػٍجٌ ذحٛـحٓس جٔ٣طحؾُس
ٓٛؾُح ٙجؼبٔرٜس وضٍٗهح ه ًٜجٛىػن ج ًٌٛوٌغهح ه ٦ُٜجعبُ ٚجغبحيل".

2

يف جٛىٓص ج ًٌٛقبى ُُ ٦أٟ ١ول ٞجٛطوٍَِحش ضٍُٗ ه ًٜجعبىج٣د جٛػٗظ :جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس
وجٛرُثُسَ .ؼَُ ضوٍََ  Sophie Tregliaذوىج آنٍ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،و٧ى جٛروى جُٓٛحٍْ  ٢ٟنٗ ٙئٓحٟس
٣لح ٝويبٍٔجؿٍُ ،هى ذًَ ٖٛإٗى أ ١جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس " :هتىٍ ئىل جقطٍج ٝجٛرُثس ،ربُْٔ جِ٘ٛحءز جٖٓطظحوَس
وئٓحٟس ٣لح ٝويبٍٔجؿٍ هحو ٙجؾط٠حهُح".

1

3

ذىهشس ٟرحٌٕ [ " :]2008جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسٟٔ :حٌذس جٓطظحوَس يف ئش٘حُٛس جؼبِح ُٞ٧وجْذوحو "ٟ ،ىجنٜس ػ ٢٠حبىظ وأوٌجّ ه ٚ٠جؼبٜطًٔ جٛىويل " :جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وجِ٘ٛحءز

جْٖطهىجُٟس ٠ٜٛىجٌو جؼبطحقس" ،حبىظ وأوٌجّ جؼبٜطًٔ جٛىويل " :جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وجِ٘ٛحءز جْٖطهىجُٟس ٠ٜٛىجٌو جؼبطحقس " ،جؼب٤ؤى نٗ ٙجِٛطٍز 08/07 :أٍَُ ،2008 ٚؾحٟوس
ٍُقحش هرحِْ ،ـَُ ،جعبُجتٍ ، ،ص .52.
2

هرى جٔٛحوٌ ؿب٠ى هرى جٔٛحوٌ هـُس وآنٍوٓ " :]2005[ ١ؼحَح جٓطظحوَس ٟوحطٍز " ،ص.205.
Brahim Lakhlef [2006] : « La bonne gouvernance, croissance et développement », P.26.
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 ٢ٟنٟٗ ٙح ْرْ يب٘ ٢جْطهٗص ضوٍََ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأهنح :هُٜ٠س ضًٌُن شحٜٟس ،ؿىَٜس جْٟى
َش٘ ٚجٔٓ٣ح ١جٛو٤ظٍ جِٛحه ٚجْْحٍْ ُُهح وًحَطهح ج٤ٛهحتُس ،ضٓوً ئىل ضٜرُس قحؾحض ٦جْْحُْس ٟن جغبِحف
ه ًٜجٛرُثس ٢ٟ ،نٗ ٙربُْٔ جٛطىجَ ١ذٌن أ٣ل٠س غٗظ :جٓطظحوَس ،جؾط٠حهُس وذُثُس .وجٛو ٚ٠يف ك٣ ٚلحُْ ٝحٍْ
ويبٍٔجؿٍ هحوَ ،ٙؼ ٢٠قٍَس جٔٓ٣ح ١وقٔ ٦يف جٛطُ٠٤س ووبْٔ جٛوىجٛس وجن ٚجعبُ ٚجٛىجقى وذٌن جْؾُح.ٙ
وٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه٤حطٍ أْحُْس ،ضٓه ٞيف ربىَى ِٟهىٟهح ذىٓس .وٓى مت جٔهٗ ١ه ٥ً٧ ٢جٛو٤حطٍ
ذظِس أْحُْس  ٢ٟنٟٗ ٙرحوب ٌَى وٌ ؾحً٣نو 1.وٓى مت ضُٔٓ ٥ً٧ ٞجٛو٤حطٍ ئىل ه٤حطٍ ٟىػىهُس وئؾٍجتُس.
قُع ضطؼ ٢٠جٛو٤حطٍ جؼبىػىهُس:

2



جْٖطهىج ٝجؼبٓطىج ٝوجؼبطىجط٠ٜٛ ٚىجٌو جٛـرُوُس؛



ئوٟحؼ جغبُحز جٛرُثُس ٟن جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس؛



جغبْ يف جٛطُ٠٤س؛



جٛطىََن جٛوحو٠ٜٛ ٙىجٌو ذٌن جعبُ ٚجغبحيل وجْؾُح ٙجٔٛحوٟس؛



رب ُٚ٠جؼبطٓرد يف جٛطٜىظ ِٔ٣حش جٛطٜىظ.

أٟح جٛو٤حطٍ جٔؾٍجتُس ُطط٠ػ ٚيف جؼبرىأَ ٢جػبحطٌن ذحٖشطٍجٕ جٛوح ٝيف جزبحي جٍٔٛجٌ ويف جٛطُُٔ ٞجٛرُثٍ جٛوح.ٝ

3

 ٢ٟنٟٗ ٙح ْرْ قبى أِٟ ١هى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس َطـٜد جٍٛذؾ ذٌن غٗغس ؾبحٖش :جٓطظحوَس ،جؾط٠حهُس
و ذُثُس ،وجٛيت سبػ ٚأذوحو جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسًً .ن أ ١ج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ وجٛوىجٛس جٖؾط٠حهُس وجغبِحف ه ًٜجٛرُثس ٖ
يب٘ ٢ربُٔٔه٠ح يف كًُ ٚحخ ٣لحُْ ٝحٍْ ؾُىَٔ ،ى ٝه ًٜجقطٍج ٝقٔىّ جٔٓ٣ح ١وقٍَحض ٦جْْحُْس ،و٧ى ٟح
يب٘ ٢جهطرحٌ ٥ذوىج ٌجذوح ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس أٌ جٛروى جُٓٛحٍْ.
وْ٤ط٤حو ٙيف جعبُء جؼبىجيل أذوحو جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس جٌْذوس ذشٍء  ٢ٟجٛطِظُ. ٚ

 .1.1أثؼبد اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
1

ٗٛؿٗم هٟ ًٜرحوب ٌَى وٌ ؾحً٣نو ٌجؾن:
Nathalie Costa [2008] : « Gestion du développement durable en entreprise », PP.139,140.

ْٟٗ 2س ْحمل ْ٠ٜح " :] 2007[ ١ضأغًن جٛطؿحٌز جٛىوُٛس ه ًٜجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس " ،أوٌجّ ه ٚ٠جؼبٜطًٔ جٛوٍيب جػبحٕٛ ّٟوجٌز جٛرُثُس جؼبٓطىجٟس ،جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس،
جٔٛحٍ٧ز ،ص.ص.55 ،54.
ْٟٗ 3س ْحمل ْ٠ٜح " :]2007[ ١ضأغًن جٛطؿحٌز جٛىوُٛس ه ًٜجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسٍٟ ،ؾن ْحذْ ،ص.55 .
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ضطِْ ج٘ٛػًن  ٢ٟجٛىٌجْحش ه ًٜوؾىو غٗغس أذوحو ٌتُُٓس ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس و:ٍ٧

1

 جٛروى جٖٓطظحوٌ؛
 جٛروى جٖؾط٠حهٍ؛
 جٛروى جٛرُثٍ.
ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس َ٘ ٢٠يف ـبط َٜجٛطِحهٗش جؼبىؾىوز ذٌن  ٥ً٧جْذوحو جٛػٗغس ٗ٠ح َىػكهح
جٛش٘.)1.1( ٌٞٓ ٚ
اٌشىً سلُ ( :)1.1األثؼبد اٌخالحخ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ

البعد اإلقتصادي
مهٌأ

البعد البيئي

عادل
التنمٌة
المستدامة
قابل
للعٌش

البعد اإلجتماعي

source : Groupe Management de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétales des
Entreprises (ORSE) [2008] : « Développement durable et entreprises », AFNOR, France, P. 81.

ٍَي

Christian Bred Hag

أ ٥ً٧ ١جْذوحو ٖ يب٘ ٢ربُٔٔهح ئٖ يف وؾىو شٍؽ ػٍوٌٌ و٧ى

"جغب٘ ٞجٍٛجشى" وج ًٌٛيبػ ٚجٛروى جُٓٛحٍْ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟسَ 2.وطرب جغب٘ ٞجٍٛجشى شٍؽ أْحٍْ وٌجذؾ
ػٍوٌٌ ٛطكىَ ٚج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ ئىل ضُ٠٤س ذشٍَس٠ٗ .ح َهُة جٛلٍوٍ جؼبٗت٠س وجٛشحٜٟس ٛطٌ٘٠ن جٔٓ٣ح ١هًٜ
ٗحُس جؼبٓطىَحش جُٓٛحُْس ،جٖؾط٠حهُس ،جٖٓطظحوَس وجٛرُثُس.
وهُ ٦ُٜا ٦٣يب٘ ٢ربىَى ـبط َٜجٛطِحهٗش ذٌن أذوحو جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وُْ جٛش٘.)2.1( ٌٞٓ ٚ
Marie Claude Smouts [2008] « le développement durable, les termes de débat », P. 13.

1

Patrick Matagne [2006] : « Les effets du développement durable, gouvernance, agriculture et consommation, entreprise,

2

éducation », P.19.
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اٌشىً سلُ ( :)1.1خمتٍف اٌتفبػالد ثني أثؼبد اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ

البعد االقتصادي

البعد السياسي
البعد البٌئً

البعد االجتماعً

ادلصذس ٢ٟ :ئهىجو جٛرحقػس.

 ٢ٟنٗ ٙجٛشَ٘ ٚطؼف أ ١جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ضش ٚ٠أذوحوج ٟطوىوز وٟطىجنٜس ُُ٠ح ذُ٤هح .وجٛروى جُٓٛحٍْ
 ٢ٟنٗ ٙجغب٘ ٞجٍٛجشى ٧ى جَ ًٌٛهُة جٛرُثس جٛؼٍوٌَس ٛطكُْٔ أ٧ىجٍ جْذوحو جْنٍي .قُع ٖ يب٘ ٢ربُْٔ
ضُ٠٤س جٓطظحوَس ْ٠ُٜس يف ك ٚهى ٝجْٖطٍٔجٌ جُٓٛحٍْ .ذ٤حء ووٛس جٔٛح٣ى٧ ١ى جٓٛرُ ٚجٛىقُى ٛطِحوٌ ُشٚ
جٖطـٗـ جٖٓطظحوٌ٠ٗ 1.ح سب٘ ٢جٛىيبٍٔجؿُس وجغبٍَس جُٓٛحُْس ج٤ٛحِ  ٢ٟجٛؼٌؾ  ٢ٟجؾ ٚجغبظى ٙهًٜ
جٍِٛص جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس يف ئؿحٌ أوٛىَحش جُٓٛحْس جٛوحٟس ٠ٜٛؿط٠ن .وُُ٠ح َ ٍٜضِظُ ٚ٘ٛ ٚذوى
 ٢ٟجْذوحو جٌْذوس ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس.

 .1.1.1اٌجؼذ االلتصبدي ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ
 ٍُٟٗ 1وٌجْحش جٛىقىز جٛوٍذُس [ " :]2000جٛىيبٍٔجؿُس وجٛطُ٠٤س جٛىيبٍٔجؿُس يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب" ،ص.70.
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 ٢ٟأؾ ٚئٔٛحء جٛؼىء ه ًٜجٛروى جٖٓطظحوٌ ٢ٟ ،جؼبه ٞأ ١مبُُ ذٌن ذوغ جؼبِح ُٞ٧يجش جٛوٗٓس ٟػ ٚج٠٤ٛى
جٖٓطظحوٌ ،جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ،جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس جؼبٓطىجٟس.
أ .إٌّى االلتصبديَ " :شًن ج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ ئىل ََحوز جُ٠٘ٛس يف ٟطىْؾ جٛىن ٚجٍِٛوٌ جغبٍُٔٔ".

1

ُطكُْٔ مبى جٓطظحوٌ ٖ ٍَضرؾ ذحٛؼٍوٌز حبىوظ ضًٌنجش ُُٜ٘٧س جٓطظحوَس وجؾط٠حهُس.
ة .اٌتٍّٕخ االلتصبدٌخ ٍ٧ " :ضٔى ٝججملط٠ن ه ٢ؿٍَْ جْط٤رحؽ أْحُٛد ئ٣طحؾُس ؾىَىز أُؼ ٚوٌُن ٟٓطىَحش
جٔ٣طحؼ  ٢ٟنٗ ٙئمبحء جؼبهحٌجش جٛرشٍَس ون ْٜض٤لُ٠حش أُؼُ ،ٚؼٗ هََ ٢حوز ٌأِ جؼبح ٙجؼبطٍجٗ ٞهرب ج.٢ُٟٛ
ُحٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ضطؼََ ٢٠حوز جٛىن ٚجغبٍُٔٔ ٗ٠ح ض٤ـىٌ ه ًٜضًٌنجش ٧حٟس يف ججملحٖش جٖؾط٠حهُس
وجؽبُُٜ٘س ".

2

ئ ٥ً٧ ١جٛطوحٌََ ٖ ضطؼ ٢٠جُْ٘حٌ جؼبطؤٜس ذحْٖطىجٟس جٛرُثُس ،ؤٛى ِٛص ه٠ٜحء جٖٓطظحو جٛرُثٍ ج٧ط٠حٝ
ه٠ٜحء جٖٓطظحو جٛطُٜٔىٌَن ،ئىل جُْ٘حٌ جؼبطؤٜس ذطوٍََ جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ذـٍّ ضطؼ ٢٠جٖ٧ط٠حٟحش جٛرُثُس
وضبحَس ٌأِ جؼبح ٙجٛـرُوٍُ ،لهٍ ذًِٟ ٖٛهى ٝجٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس جؼبٓطىجٟس.
د .اٌتٍّٕخ االلتصبدٌخ ادلستذاِخ ٍ٧ " :جٛطُ٠٤س جٛيت ض٤ـىٌ ه ًٜضولُ ٞجؼب٘حْد جٛظحُُس  ٢ٟجٛطُ٠٤س
جٖٓطظحوَس شٍَـس جحملحُلس ه ًٜجٛرُثس وجؼبىجٌو جٛـرُوُس ٟن ٍٟوٌ جٛىٓص".

3

َطـٜد جٛروى جٖٓطظحوٌ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس:

1



ربُْٔ مبى جٓطظحوٌ ٟٓطىمي؛



ضـىٍَ جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ٟن جْنً يف جغبٓرح ١جٛطىجَ٣حش جٛرُثُس ه ًٜجؼبىي جٛروُى؛



ئَٔحٍ ضرىَى جؼبىجٌو؛



ََحوز ِٗحءز جْطهىج ٝجؼبىجٌو جؼبطؿىوز؛



جْٖطهىج ٝجٛؤٗين ٠ٜٛىجٌو ج٤ٛحػرس؛



جٛوىجٛس يف ضىََن جؼبىجٌو؛



جْٖطهىج ٝجْٟػٟٕ٘ٛ ٚحُ٣حش جٖٓطظحوَس جؼبطحقس؛

ئذٍج ُٞ٧جٛوُٓىٌ [ " :]2000جٛطُ٠٤س يف هحمل ٟطًٌن " ،ص.17 .

 2ؿب٠ى هرى جٛوَُُ هؿُ٠س ،ؿب٠ى ه ٍٜجُٜٛػٍ [ " :]2003جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس " ،ص.20 .
 3وو٣حضى ٌوٟح٣ى [ " :]2003جٖٓطظحو جٛرُثٍ وجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس " ،ص.54 .
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ضًٌُن أمبحؽ جٔ٣طحؼ وجْٖطهٕٗ جؼبؼٍز ذحٛرُثس؛



ئهحوز ضىوٍَ جِ٤ٛحَحش؛



ٟوحعبس جٛطٜىظ؛



ئوٟحؼ جٛرُثس وجٛطُ٠٤س هٟٓ ًٜطىي جُٓٛحْحش جٖٓطظحوَس وجٛطهـُؾ ه ًٜجؼبٓطىي جٛىؿين
وجٍٔٓ٠ُٜ؛



ئ٣شحء ٣ل ٞجحملحْرس جٛرُثُس وجٖٓطظحوَس جؼبط٘حٜٟس؛



جغبى  ٢ٟجٛطِحوش يف جؼبىجنُ ٚوجٛػٍوز؛



ضُٜٔض جِٔ٣حّ جٛوٌٍٓ٘ وربىَ ٚجْٟىج ٙئىل أًٍجع جٛطُ٠٤س.

 .1.1.1اٌجؼذ االرتّبػً ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ
ضوٍٍ جٛطُ٠٤س جٖؾط٠حهُس ه ًٜأهنح " :ض ٖٜجٛوُٜ٠س جٛيت ض٤ـىٌ ه ًٜئقىجظ ذوغ جٛطًٌُنجش جٛط٤لُُ٠س
جؼبهــس ٛطكُْٔ ضٗؤ ٝأُؼ ٚذٌن جٖقطُحؾحش جْْحُْس وجُٓٛحْحش وجٛربجٟؽ جٖؾط٠حهُس".

1

وضطكْٔ جٛطُ٠٤س جٖؾط٠حهُس جؼبٓطىجٟس ه٤ىٟح ضطىجٍُ جؼبىجٌو جَٟٗٛس ؼبٔحذٜس جٖقطُحؾحش جْْحُْس ٓٛؾُحٙ
جٔٛحوٟس ٍُ ٢ٟص جٛطو ُٜٞو ٢ٟجػبىٟحش جٛظكُس .وأَؼح ٟ ٢ٟوىٖش ٟٔرىٛس ؼبٓطىي جؼبوُشس.
ٍَُٗ جٛر ٖ٤جٛىويل يف ضوٍَِٜٛ ٦طُ٠٤س ه ًٜجٛروى جٖؾط٠حهٍ  ٢ٟنٗ ٙجٔ٤ٛحؽ جٛطحُٛس:


جٛطٍُُٗ ه ًٜجغبحؾحش جْْحُْس ٓ٣ٕٛح ١وججملط٠ن؛



ربٌٓن ٣ىهُس جغبُحز ٓ٣ٕٛح ١يف ججملط٠ن؛



جؼبٓحوجز جٖؾط٠حهُس وجؼبٓحوجز يف جٍِٛص جؼبطحقس؛



جٖ٧ط٠ح ٝذحٛطو ُٜٞوجٛظكس؛



مبى جٛىنَ ٖ ٚوى ٟإشٍج قُُٔٔح ُٔٛحِ جٛطُ٠٤س.

وقٓد ئهٗٗ ١ىذ٧ ٢حًُ ٢ا ١أ ٞ٧ؾىج٣د جٛروى جٖؾط٠حهٍ ٜٛطُ٠٤س :ٍ٧


جٛوىجٛس ذٌن جْؾُح ٙجغبحػٍز وجْؾُح ٙجؼبٔرٜس؛

٤ٟ 1ح ٙؿٜوص ؿب٠ىو [ " :]2001جٛطُ٠٤س وججملط٠ن " ،ص.12.
 2أضبى ًٍُ " :]2007[ ٍٜجٛرُثس وجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ،جٔؿحٌ جؼبوٍيف وجٛطُُٔ ٞجحملحْيب " ،ص.19 .
 3ؿٜوص ٟظـًِ [ " :]2001جٛطُ٠٤س جٖؾط٠حهُس  ٢ٟجغبىجغس ئىل جٛوىؼبس " ،ص.17 .
ٌ 4شحو أضبى هرى جٜٛـَُ [ " :]2007جٛطُ٠٤س جٖؾط٠حهُس يف ئؿحٌ ٟه٤س جػبىٟس جٖؾط٠حهُس " ،ص.24 .

12

4

3

2

اٌفصً األوي.............اإلطبس ادلفبهًٍّ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ واحلىُ اٌشاشذ وػاللتهّب ثىفبءح استخذاَ ػىائذ إٌفط



جٛط٘ح ٟٚذٌن جُٓٛحْحش جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس وجٛػٔحُُس؛



ضىََن هحوٜٛ ٙىن ٚوضىًُن ٍُص ٟط٘حُثس ٜٛؿُ٠ن يف جغبظى ٙه ًٜجقطُحؾحهت ٞجْْحُْس؛



جقطٍجٍٗ ٝجٟس جٔٓ٣ح ١وربُْٔ جٛوىجٛس جٖؾط٠حهُس.

وٛو ٢ٟ ٚأ ٞ٧أوٛىَحش جٛروى جٖؾط٠حهٍ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٧ى جٛطٔ ٢ٟ ُٜٚقىز ج ٢ٟ ،ٍِٔٛنََٗ ٙحوز
ون ٚجٍِٛو وََحوز ٍُص جغبظى ٙه ًٜجٖقطُحؾحش جْْحُْس ُٟ ٢ٟح ٥جٛشٍخٟٗ ٢ْ٘ ،ت ،ٞه٤حَس طكُس
وٟٓطىَحش ضو٤ٟ ُٜٞحْرس . ...وٟش٘ ٜس جٍٟ ٍِٔٛضرـس جٌضرحؿح وغُٔح ذحٛوىجٛس يف جٛطىََنُ ،ح٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ وقى٥
وو ١هىجٛس يف جٛطىََن ٖ يب٘ ٢أَٔ ١ؼٍ ه ًٜج٠ٗ 1.ٍِٔٛح ٍَُٗ جٛروى جٖؾط٠حهٍ هٓ ًٜؼُس جٛوىجٛس
جٖؾط٠حهُس ،ؼبح ؽبح ضأغًن ه ًٜـبط َٜؾىج٣د جٛطُ٠٤س .ئي أًُ ١حخ جٛوىجٛس جٖؾط٠حهُس َش٘ ٚهحتٔح أٟح ٝجٛطـىٌ
جٖٓطظحوٌ وجُٓٛحٍْ٠ٗ 2.ح َٓوً جٛروى جٖؾط٠حهٍ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ئىل ٌُن ٓ٣رس ٟشحٌٗس جؼبٍأز يف هُٜ٠س
جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس.
 .1.1.1اٌجؼذ اٌجٍئً ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ
َوطرب ػ٠ح ١جْٖطىجٟس جٛرُثُس ْحذن أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س ُِٛٓٛس .وجْٖطىجٟس جٛرُثُس ضوين " ربُْٔ أمبحؽ ض٠٤ىَس
ٟٓطىجٟس ،وجحملحُلس ه ًٜجٛـحٓس جٔ٣طحؾُس ٤٠ٜٛلىٟحش جٛرُثُس نىٟس ٓٛؾُح ٙجٔٛحوٟس ".
وضشًن جٛىٌجْحش ئىل أ٤٧ ١حٕ طبّ ٟ٘ى٣حش ٌتُُٓس ْٗٛطىجٟس جٛرُثُس و:ٍ٧

3

4

 األٔظّخ اٌجٍئٍخ :ضطكْٔ جْٖطىجٟس جٛرُثُس  ٢ٟنٗ ٙجغبِحف ه ًٜجْ٣ل٠س جٛـرُوُس .ذ ٚضىؾُههح كبىجٛطكٓ ٖ ٢جٛطى٧ىٌ.
 تمًٍٍ اٌضغىطبد اٌجٍئٍخ : :ضطكْٔ جْٖطىجٟس جٛرُثُس ه٤ىٟح ضٔ ٚجٛؼٌىؽ جٛرشٍَس ه ًٜجٛرُثس. تمًٍٍ اذلشبشخ اإلٔسبٍٔخ :ضطكْٔ جْٖطىجٟس جٛرُثُس ه٤ىٟح َ٘ى ١ج٘ٓٛحًً ١ن ٟوٍػٌن ذشٟ٘ ٚرحشٍٜٛطى٧ىٌ جٛرُثٍ.
 اٌمذسح االرتّبػٍخ وادلؤسسٍخ :ضطكْٔ جْٖطىجٟس جٛرُثُس ه٤ىٟح ضطكْٔ جٔٛىٌز ه ًٜذ٤حء أ٣ل٠س ٟإُْٓسوجؾط٠حهُس ٓحوٌز ه ًٜجْٖطؿحذس ٜٛطكىَحش جٛرُثُس.
 1هرى جٍَٛجّ جِٛحٌِ [ " :]2001ج ٍِٔٛوضىََن جٛىن ٚيف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،ص.10.
Michael M .Cernea ]3002[: « La dimension humaine dans les projets de développement», p.211.
3

ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ ،ضٍٍَٔ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس [ " :]2003أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س ُِٛٓٛس ،ضوح٧ى ذٌن جْٔ ٟٞهنحء جِٛحٓس جٛرشٍَس" ،ص.123 .

2

ْ 4كٍ ٓىوٌٌ جٍُٛحهٍ [ " : ]2007جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٟن ضٍُُٗ نحص ه ًٜجٔوجٌز جٛرُثُس " ،أوٌجّ ه ٚ٠جؼبإسبٍ جٛوٍيب جػبحٕٛ ّٟوجٌز جٛرُثُس جؼب٤ؤى يف جعب٠هىٌَس جٛطىُٓ٣س يف
ْرط٠رب  2006ذو٤ىج" :١جؼب٤لىٌ جٖٓطظحوٌ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس" ،جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس ،ص.8 .
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 اٌمٍبدح اٌذوٌٍخ :ضطكْٔ جْٖطىجٟس جٛرُثُس  ٢ٟنٗ ٙجٛطوحو ١جٛىويل ٛطكُْٔ جْ٧ىجٍ جؼبشطٍٗس يف ضبحَسجٛرُثُس جٛوحؼبُس وزبُِغ جٛطأغًنجش جٛوحذٍز ٜٛكىوو.
وه٠ىٟح َطؼ ٢٠جٛروى جٛرُثٍ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس جٔ٤ٛحؽ جٛطحُٛس:


ضبحَس جؼب٤حل  ٢ٟجٖقطرحِ جغبٍجٌٌ وضبحَس جٛط٤ىم جٛرُىٛىؾٍ؛



ٟ٘حُكس كحٍ٧ز جٛطى٧ىٌ جٛرُثٍ؛



ضرين ِٟهى ٝجٔوجٌز جٛرُثُس ٓ ٢ٟر ٚجؼبإْٓحش؛



جٔوجٌز جؼبط٘حٜٟس ٤ٜٛل ٞجٛرُثُس؛



جٛطو ُٜٞوجٛطىهُس جٛرُثُس؛



ضٔ ُٜٚجِ٤ٛحَحش و٤ٟن جٛطٜىظ؛



جٖهط٠حو ه ًٜجٛط٘٤ىٛىؾُح ج٤ٛلُِس؛



جْٖطهىج ٝجْٟػ٠ٜٛ ٚىجٌو.

 .1.1.1اٌجؼذ اٌسٍبسً ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ
ئٜٛ ١روى جُٓٛحٍْ أنبُس ٗرًنز ؼبح  ٦ٛضأغًن ه ًٜـبط َٜجعبىج٣د جْنٍي .و٧ى ٟح َىػك" ٦ذحٌ" يف
ضوٍَِٜٛ ٦طُ٠٤س جُٓٛحُْس ه ًٜأهنحٟٔ " :ىٟس جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ،و ٍ٧ربىَع ُْحٍْ ،و ٍ٧ض٤لُٜٛ ٞىوٛس ،وٍ٧
ضُ٠٤س ئوجٌَس وٓح٣ىُ٣س ،و ٍ٧ضورثس وٟشحٌٗس صبحً٧نَس ،و ٍ٧ذ٤حء ٜٛىيبٍٔجؿُس ،و ٍ٧جْطٍٔجٌ وضًٌُن ٤ٟطل ،ٞوٍ٧
ئٓحٟس جؼبإْٓحش وربُْٔ جْ٧ىجٍ جٛوحٟس ".

1

وَش ٚ٠جٛروى جُٓٛحٍْ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه:ًٜ


ئٌْحء ٟرحوب جٛىيبٍٔجؿُس وجغب٘ ٞجٍٛجشى؛



جقطٍج ٝجغبٔىّ جؼبىُ٣س وجُٓٛحُْس؛



وه ٞجؼبشحٌٗس جٛىيبٍٔجؿُس يف جزبحي جٍٔٛجٌ وجغب٘ ٞوجنطُحٌ جٛربجٟؽ وجُٓٛحْحش وض٧ًُِ٤ح؛



جقطٍج ٝقٔىّ جٔٓ٣ح ١وقٍَحض٦؛



وهٟ ٞرحوب جٛشِحُُس وجؼبٓحءٛس؛



ئٓحٟس ووٛس جٔٛح٣ى١؛



ربُْٔ جؼبٓحوجز وجٔ٣ظحٍ.

٣ 1ظٍ ؿب٠ى هحٌٍ [٣ " :]1996لٍَحش جٛطُ٠٤س جُٓٛحُْس جؼبوحطٍز " ،ص.232.
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 .3.1أهذاف اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
أٍٓش جٜٛؿ٤س جٛوحؼبُس ٜٛطُ٠٤س وجٛرُثس أ٤٧ ١حٕ غٗغس أ٧ىجٍ ٌتُُٓس ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس :ٍ٧

1

 جِٛوحُٛس جٖٓطظحوَس؛
 جٖ٧ط٠ح ٝذحعبح٣د جٖؾط٠حهٍ؛
 جغبِحف ه ًٜجٛرُثس وجؼبىجٌو جٛـرُوُس.
وػ ِّ٣ ٢٠جُٓٛحّ مت ضظ ٥ً٧ َُ٤جْ٧ىجٍ ئىل:

2

 ربُْٔ جٍُٛحُ٧س  ٢ٟنٗ ٙربُْٔ جِٛوحُٛس جٖٓطظحوَس؛
 ربُْٔ جٛطؼح ٢ٟوجٛشٍجٗس ذٌن أٍُجو ججملط٠ن؛
 ضبحَس جٛرُثس.
أٟح ئهٌَٗ ١ىوٌ ؾحً٣نو ُٔى قىو جْ٧ىجٍ جْْحُْس ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس يف:

3

 جِ٘ٛحءز جٖٓطظحوَس ٟن رب ٚ٠جؼبٓإوُٛس جٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس؛
 جْٖطهىج ٝجؼبٓطىج٠ٜٛ ٝىجٌو وضبحَس ج٤ٛل ٞجٛرُثُس؛
 ربُْٔ جٛوىجٛس جٖؾط٠حهُس.
ويف ْ٤س

2000

ضر٤ص جْ ٟٞجؼبطكىز ؾب٠ىهس  ٢ٟجْ٧ىجٍ أو ٟح َوٍٍ ذأ٧ىجٍ جُِْٛس جٔمبحتُس ،ربىٌ

شبحُ٣س أ٧ىجٍ َط ٞربُٔٔهح ٓر٤ْ ٚس  .2015وذبىٌ جٔشحٌز ئىل أ٤َ ٦٣ىٌؼ ػ٧ ٚٗ ٢٠ىٍ ؾب٠ىهس ٢ٟ
جٌٛحَحش .وضط٠ػ ٚأ٧ىجٍ جُِْٛس جٔمبحتُس ُُ٠ح َ:ٍٜ

4

 جْطثظح ٙج ٍِٔٛوجعبىم جٛشىَىَ٢؛
 ربُْٔ جٛطو ُٜٞجٖذطىجتٍ جٛشحٟٚ؛
Emilie Brun, Clémentine MC Millan[2007] : « Développement durable, de la stratégie a l’opérationnel », P.11.

1

Farid Baddache [2008] : « Le développement durable tout simplement », P. 16.

2

Danèle Bazin, Jean Yves Vilcot [2007] : « Vers une éducation au développement durable », P. 40.

ٗٛ 4ؿٗم ه ًٜأ٧ىجٍ جُِْٛس جٔمبحتُس وًحَحهتح ٌجؾن:

1- Karen Delchet [2007] : « développement durable », P. 2.

 -2ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ ،ضٍٍَٔ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس [ " :]2003أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س ُِٛٓٛس ".
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 ضشؿُن جؼبٓحوجز ذٌن جعبٌٓ٤ن وسبٌ٘ن جٓ٤ٛحء؛
 زبُِغ وُُحش جْؿِحٙ؛
 ربٌٓن جٛظكس جْٟىُٟس؛
ٟ٘ حُكس ًُنوِ ػوَ جؼب٤حهس جٛرشٍَس؛
 ػ٠ح ١جْٖطىجٟس جٛرُثُس؛
 ضـىٍَ شٍجٗس هحؼبُس شحٜٟس ٜٛطُ٠٤س.
وه٠ىٟح يب٘ ٢ضٜهُض أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس  ٢ٟنٗ ٙجٛش٘.)3.1( ٌٞٓ ٚ
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اٌشىً سلُ ( :)1..أهذاف اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
أهداف التنمٌة المستدامة
أهداف
اقتصادٌة

القضاء على الفقر؛

أهداف سٌاسٌة

أهداف بٌئٌة

تحقٌق نمو اقتصادي مستدٌم؛

تحقٌق الرفاهٌة وتحسٌن مستوٌات المعٌشة؛

تعزٌز وعً السكان بالمشكالت البٌئٌة
والمشاركة فً حماٌتها؛

تعزٌز التعاون بٌن الحكومة ،القطاع الخاص
والمجتمع المدنً؛

التوزٌع العادل لنتائج النمو؛

تحسٌن مستوى الخدمات العامة خاصة
التعلٌم والصحة؛

حماٌة قاعدة الموارد الطبٌعٌة؛

تدعٌم الجهود الرامٌة الى تعزٌز والشفافٌة
والمساءلة؛

اشباع الحاجات األساسٌة؛

ضمان العدالة االجتماعٌة داخل الجٌل
الواحد وبٌن األجٌال؛

وضع خطة لتنمٌة الموارد الطبٌعٌة
المتجددة؛

ضمان الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن؛

تغٌٌر األنماط غٌر المستدامة فً االنتاج
واالستهالك؛

زٌادة اإلهتمام بالطبقات المتوسطة والهشة؛

االستغالل األمثل للموارد الغٌر متجددة؛
حماٌة التنوع البٌولوجً؛

دعم المشاركة؛

رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد
المتاحة؛

زٌادة مشاركة المرأة فً الحٌاة العامة.

اإلعتماد على إعادة تدوٌر النفاٌات؛

المساواة واالنصاف وإقامة دولة القانون.

تحقٌق التوازن بٌن التوسع فً االنتاج
وبٌن اآلثار البٌئٌة الناتجة عنه؛
ادلصذس ٢ٟ :ئهىجو

جٛرحقػس.

تشجٌع استخدام الطاقات النظٌفة والمتجددة؛
استخدام تكنولوجٌات نظٌفة ومتقدمة.
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ِ .1.1ؤششاد لٍبط اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
َأيت وػن ٟإشٍجش ُٓحِ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٌوج ه٧ ًٜحؾّ ٗرًن ٧ى جغبٍص ه ًٜأ ١ض٘ى١
جٍٔٛجٌجش جؼبطؤٜس ذحٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٍٟضُ٘ز هٟ ًٜوٜىٟحش وُٓٔس وٟٗت٠س وٟطحقس يف جٜٛكلس جؼب٤حْرس وَوٍٍ
جؼبإشٍ ه ًٜأ " :٦٣أوجز ضظَ ذظىٌز ُٗ٠س ٟىؾُز وػوح أو قحٛس ٟوُ٤س" 1.و٧ى َٜهض ٟوٜىٟس ضورب ه٢
كحٍ٧ز أو ٟشٜ٘س ٟوُ٤س و٧ى هبُد ه ٢أْثٜس ؿبىوز َٓطٍِٓ ه٤هح طحقد جٍٔٛجٌ" 2.وهبد أَ٘ ١ى١
جؼبإشٍ:

3

 وُٓٔح دبوىن أ َُّٔ ٦٣ذحِٛوٟ ٚح ٍَجو ُٓ ٦٤ٟحْ٦؛


يب٘ ٢جٛط٤رإ ذ ٦أو ضىٓو٦؛



جْطؿحذطٜٛ ٦طًٌنجش يف جغبحٛس جؼبوُ٤س ذحُٔٛحِ وهى ٝربُُ ٥أو ضؼ٦ُٜٜ؛



جٓٛهىٛس جٓ٤ٛرُس عب٠ن جؼبوٜىٟحش وجْطهىجٟهح وْهىٛس ضـرُٔ٦؛



أَ ١وّ٘ شُثح ؾىٍَ٧ح ٛظكس ججملط٠ن جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس أو جٛرُثُس ؿىَٜس جْؾ.ٚ

ٔٛى ؾٍش جٛوىَى  ٢ٟجحملحوٖش ٛطـىٍَ ٟإشٍجش سبػ ٚجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ه ًٜأٗ ٚ٠وؾ .٦ويف ً٧ج
جٔؿحٌ نظض ؾىو ٙأه٠ح ٙجُ )21( ١ٍٔٛظٗ ٗح( ٟٗجِٛظ )40 ٚجؼبو٤ى ١ذـ " جؼبوٜىٟحش جَٟٗٛس
ٛوُٜ٠س ط٤ن جٍٔٛجٌجش" .جَ ًٌٛىهى ُُ ٦ئىل وػن ٟإشٍجش ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٛطىًُن أّْ ٌجْهس ٛظ٤ن
جٍٔٛجٌ ه ًٜصبُن جؼبٓطىَحش 4.وٓى ٣شٍش يف ْ٤س " 1996عب٤س جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس" ٗطحخ ذو٤ىج:١
Sustainable develop ment framework and mythologies of indicators

وضؼ ٢٠ج٘ٛطحخ ٓحت٠س ذ٤كى
مث نِؼص جٜٛؿس جٛوىو ئىل

130
59

ٟإشٍج٤َ ،رٌٍ أ ١ضأنً ذوٌن جٖهطرحٌ ٜٛطىط ٚئىل طىٌز أوْن وأمش.ٚ

ٟإشٍج ،مت ضظُِ٤هح ئىل أٌذوس ؾىج٣د ٌتُُٓس :جٓطظحوَس ،جؾط٠حهُس ،ذُثُس

وٟإُْٓسَ 5.ىػف جعبىو )1.1( ٌٞٓ ٙؾب٠ىهس جؼبإشٍجش جػبحطس ذ٘ ٚؾح٣د.

1

هػ٠ح ١ؿب٠ى ًٟ ،ُٞ٤حؾىز أذىَ٣ؾ [ " :]2010جٛطُ٠٤س جؼبٓطىيبسُِٜٓ ،طهح وأْحُٛد زبـُـهح وأووجش ُٓحْهح " ،ص.251.
Paule Backer [2005] : « Les indicateurs financiers du développement durable » , P.92.

 3ئُٛحِ ذُؼىٟ ،١ظـًِ ؿٜرس [ٍٟ ،]2006ؾن ْحذْ ،ص.454.

ٌ 4هى ْح ٍٟهرى جٍَٛجّ جٛط " :]2008[ ٍ٠ُ٠جٛوىؼبس وجٛطُ٠٤س جٛرشٍَس جؼبٓطىجٟس يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،جٛـروس جْوىل ،ص.56.
ْ 5كٍ ٓىوٌٌ جٍُٛحهٍ [ " :]2007جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٟن ضٍُُٗ نحص ه ًٜجٔوجٌز جٛرُثُس "ٍٟ ،ؾن ْحذْ ،ص.26.
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اجلذوي سلُ ( :)1.1لبئّخ ادلؤششاد األسبسٍخ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ
ادلؤششاد االرتّبػٍخ

جٓ٤ٛرس جؼبثىَس ٜ٘ٓٛح ١جَ ٢ًَٛوُشى ١وو ١نؾ جٍِٔٛ
ضِحوش جٛىنىٙ
ٟوى ٙجٛرـحٛس
ٓ٣رس ٟطىْؾ أؾٍ جؼبٍأز ئىل أؾٍ جٍٛؾٚ
جٓ٤ٛرس جؼبثىَس ٓٛؿِح ٙوو ٢ْ ١جٛـ 15 :ج ٢ًَٛنحٌؼ ذُىهتٞ
جغبحٛس جًٌٛجتُس ٓٛؿِحٙ
قحٖش جٛىُُحش
ٟوى ٙجٛىُُحش ذٌن جْؿِح ٙج ٢ًَٛضٔ ٚأه٠حٌ ٞ٧ه٤ْ 5 ٢ىجش
ٟطىْؾ جٛو ٍ٠جؼبطىٓن ه٤ى جٛىٖوز
ٓ٣رس ج٘ٓٛح ١جٛ ٢ًَٛىَهٍٟ ٞجُْ طكُس ٟٗت٠س ٛطظٍََ ُٟح ٥ججملحٌٌ
ٓ٣رس ج٘ٓٛح ١ج ٢ًَٛوبظٜى ١هُٟ ًٜح ٥جٛشٍخ جؼبأٟى٣س
جٓ٤ٛرس جؼبثىَس ٜ٘ٓٛح ١ج ٢ًَٛضطىٍُ ٛىَه ٞئٟ٘حُ٣س جٖ٣طِحم دبٍجُْ جٍٛهحَس جٛظكُس جْوُٛس
جٛطكظٌن ػى أٍٟجع جْؿِح ٙجؼبوىَس
ٟوى ٙج٣طشحٌ وْحت٤ٟ ٚن جغبٚ٠
ٓ٣رس ئٗ٠ح ٙجٛىٌجْس جٖذطىجتُس وجٛػح٣ىَس
ٟوى ٙجٔؼبح ٝذحٍٔٛجءز وج٘ٛطحذس ذٌن جٛرحٌٌٛن
٣ظُد جٍِٛو ٟٓ ٢ٟحقس جٛرُص
هىو جعبٍجت ٞجؼبرٜي ه٤هح ٠ٓ٣ 1000 ٚ٘ٛس
ٟوى ٙج٠٤ٛى ج٘ٓٛحين
ْ٘ح ١جؼبٓطىؿ٤حش جغبؼٍَس جؼب٤ل٠س وًًن جؼب٤ل٠س

البيئية

ج٣روحظ ًحَجش وُُثس
جْطهٕٗ جؼبىجو جؼبٓطًِ٤ز ٛـرٔس جْوَو١
ضٍُُٗ جؼبٜىغحش جعبىَس يف جؼب٤حؿْ جغبؼٍَس
ٟٓحقس جٌْجػٍ جٛظحغبس ٌُٜٛجهس وجٌْجػٍ جؼبٌُوهس دبكحطُ ٚوجت٠س
جْطهىج ٝجْظبىز
جْطهىج ٝجؼبرُىجش جغبشٍَس
ٟٓحقس جٌٛحذحش ٗٓ٤رس ٟثىَس  ٢ٟجؼبٓحقس جٔصبحُٛس ٌٓٛجػٍ
ٗػحُس ٓـن جْشؿحٌ
جٌْجػٍ جؼبظحذس ذحٛطظكٍ
ٟٓحقس جؼبٓطىؿ٤حش جغبؼٍَس
ضٍُٗ جٛـكحٛد يف جؼبُح ٥جٓٛحقُٜس
19
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ؾب٠ىم ج٘ٓٛح ١يف جؼب٤حؿْ جٓٛحقُٜس
جحملظى ٙج٤ٛىهٍ  ٢ٟجٖ٠ٓٛ
ؾب٠ىم جؼبُح ٥جٓٛـكُس وجعبىُُس جؼبٓطهٍؾس ْ٤ىَح ٗٓ٤رس ٟثىَس  ٢ٟجؼبُح ٥جؼبطىٍُز
جٛـٜد جٛرُىٛىؾٍ وجُ٠ُ٘ٛحتٍ ه ًٜجْوٗٓؿٌن يف ج٘ٛط ٚجؼبحتُس
ضٍُٗ جٛر٘طًنَح جٔٛىٛىُ٣س جٌٛحتـُس يف جؼبُح ٥جٛوًذس
ٟٓحقس ذوغ ج٤ٛل ٞجَْ٘ىٛىؾُس جٍٛتُُٓس
جؼبٓحقس جحملُ٠س ٗٓ٤رس ٟثىَس  ٢ٟجؼبٓحقس جٔصبحُٛس
ج٣طشحٌ ذوغ جْ٣ىجم  ٢ٟجٍْٟجع جٍٛتُُٓس
االلتصبدٌخ

٣ظُد جٍِٛو  ٢ٟج٤ٛحضؽ جٔٛى ٍٟجٔصبحيل
قظس جْٖطػ٠حٌ يف ج٤ٛحضؽ جٔٛى ٍٟجٔصبحيل
ُُٟج ١جٛطؿحٌز ٜٜٓٛن وجػبىٟحش
جٛىَ /٢ج٤ٛحضؽ جٔٛى ٍٟجٔصبحيل
ؾب٠ىم جؼبٓحهىجش جٔمبحتُس
ٗػحُس جْطهىج ٝجؼبىجو
٣ظُد جٍِٛو ج٤ٓٛىٌ  ٢ٟجْطهٕٗ جٛـحٓس
ٓ٣رس جْطهٕٗ ٟىجٌو جٛـحٓس جؼبطؿىوز
ٗػحُس جْطهىج ٝجٛـحٓس
ضىُٛى جِ٤ٛحَحش جٛظ٤حهُس وجغبؼٍَس جٛظٜرس
ضىُٛى جِ٤ٛحَحش جػبـٍز
ضىُٛى جِ٤ٛحَحش جؼبشوس
ئهحوز ضىوٍَ وجْطهىج ٝجِ٤ٛحَحش
جؼبٓحُس جٛيت َٔـوهح ٍُٗ ٚو قٓد وُْٜس جَ ٚٔ٤ٛىُٟح

المؤسسية

جْطٍجضُؿُس ٌطُ٤س ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس
ض ًُِ٤جٖضِحٓحش جٛىوُٛس جؼبربٟس
هىو أؾهُز جٍٛجوَى وجشطٍجٗحش جٖ٣طٍ٣ص ٠ٓ٣ 1000 ٚ٘ٛس
نـىؽ جؽبحضَ جٍٛتُُٓس وهىو جؽبىجضَ جٔ٤ٛحٛس ٠ٓ٣ 1000 ٚ٘ٛس
جِٔ٣حّ ه ًٜجٛركع وجٛطـىٍَ ٗٓ٤رس ٟثىَس  ٢ٟج٤ٛحضؽ جحمل ٍٜجٔصبحيل
جػبٓحتٍ جٖٓطظحوَس وجٛرشٍَس جٍٛجؾوس ئىل ج٘ٛىجٌظ جٛـرُوُس

ادلصذسْ :كٍ ٓىوٌٌ جٍُٛحهٍ [ " :] 2007جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٟن ضٍُُٗ نحص ه ًٜجٔوجٌز جٛرُثُس " ،أوٌجّ ه ٚ٠جؼبإسبٍ جٛوٍيب جػبحٕٛ ّٟوجٌز
جٛرُثُس جؼب٤ؤى يف جعب٠هىٌَس جٛطىُٓ٣س يف ْرط٠رب  2006ذو٤ىج" :١جؼب٤لىٌ جٖٓطظحوٌ ٜٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس" ،جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس ،ص.ص.28 ،27 .
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ادلجحج اٌخبينِ :فبهٍُ أسبسٍخ حىي احلىُ اٌشاشذ ،آٌٍبد تطجٍمه وِؤششاد لٍبسه
ٓ٣وً  ٢ٟنًٗ٧ ٙج جؼبركع ئىل ضٔىمي ئؿحٌ ٌٍُ٘ شح ٟٚؼبِح ُٞ٧جغب٘ ٞجٍٛجشى ٢ٟ ،نٗ ٙهٍع
ـبط َٜجٛطظىٌجش جٛيت ؿٍقص ٛطوٍََ ً٧ج جؼبِهى ،ٝجْط٤رحؽ ه٤حطٍ ٥وًٗج آُٛحش ضـرُٔ ٦ه ًٜجٌع
جٛىجٓن ،مث ٣و٠ى ئىل جْطهٍجؼ ـبط َٜجؼبإشٍجش جؼبٓطهىٟس يف ُٓحْ.٦
 .2.1تؼشٌف احلىُ اٌشاشذ
ْ٤كحو ٙئوٌجؼ ؾب٠ىهس ـبطِٜس  ٢ٟجٛطوحٌََ جٛىوُٛس وجْٗحويبُس ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى ٕٛقحؿس أٗػٍ هبًج
جؼبِهى.ٝ
 .1.1.1تؼشٌف ادلؤسسبد اٌذوٌٍخ
أ -تؼشٌف اٌجٕه اٌذويل :هٍٍ جٛر ٖ٤جٛىويل يف وٌجْس أؾٍج٧ح هح 2991 ٝأْٜىخ جغب٘ ٞذأ " ٦٣أْٜىخ
فبحٌْس جٜٓٛـس يف ئوجٌز جؼبىجٌو جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس ٜٛرٜى ".

1

 ٢ٟنًٗ٧ ٙج جٛطوٍََ قبى أ ١جٛر ٌُٗ ٖ٤ه ًٜجعبح٣د جٖٓطظحوٌ وجٛطٔين .وٓى ؾحء يف ِّ٣
جٛىٌجْس أ ١جٛر ٍَُٗ ٖ٤ه ًٜجؼبٓحءٛس جٖٓطظحوَس وجؼبحُٛس ٢٘ٛ ،جؼبٓحءٛس جُٓٛحُْس ضوطرب نحٌؼ ج٧ط٠ح٢٘ٛ .٦ٟ
ً٧ج جٛطظىٌ شهى ضـىٌج ٜٟكىكح  ٢ٟنٗ ٙئػحُس ٟطًٌنجش أنٍي ٖ٧ط٠حٟحش جغب٘ ٞجٍٛجشى ػ٢٠
جْطٍجضُؿُس جٛر ٖ٤جٛىويل .نظىطح ذوىٟح ضرٌن أ ١جُٓٛحْحش وجٛربجٟؽ جٛط٠٤ىَس جٛيت ؿرٔص يف جٛىو ٙجؼبىَ٤س
ٖ يب٘ ٢ئ ١ضوـٍ ج٤ٛطحتؽ جؼبطىٓوس ٤ٟهح ،ئيج مل َط ٞجْنً ذوٌن جٖهطرحٌ جعبىج٣د جُٓٛحُْس ،ئىل ؾح٣د
جٔطٗقحش جٖٓطظحوَس وجٔوجٌَس.
ػً٧ ٢٠ج جٛطىؾ ٦جعبىَى قىو جٛر ٖ٤ضوٍَِح آنٍ ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى ه ًٜج ": ٦٣جٛطٔحُٛى وجؼبإْٓحش جٛيت
 ٢ٟنٗؽبح ضط ٞفبحٌْس جٜٓٛـس يف جٛىو ٢ٟ ٙأؾ ٚجٛظححل جٛوحَ 2 ."ٝشً٧ ٚ٠ج جٛطوٍََ:

World Bank [1992]: « Governance and development » , Washington, p.3. Document internet disponible sur le site:

1

www.worldbank.org (consulté le 08 /03/2011).
Kaufmann Daniel, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi [2008] : « Governance matters VII: aggregate and individual

2

governance indicators 1996-2007», policy research ,world bank , p.7,1. Document internet disponiblesur le site:
(consulté le 08/03/2011).
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 هُٜ٠س جنطُحٌ جٔٛحتٌ٠ن ه ًٜجٜٓٛـس وٌطى ٞ٧وجْطرىجؽبٞ؛
ٓ ىٌز جغب٘ىٟحش ه ًٜئوجٌز جؼبىجٌو جٖٓطظحوَس وطُحًس جُٓٛحْحش وض٧ًُِ٤ح ذِوحُٛس؛
 جقطٍج ٚٗ ٝجؼبىجؿٌ٤ن وجٛىوٛس ٠ٜٛإْٓحش جٛيت رب٘ ٞجٛطِحهٗش جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس ُُ٠ح
ذُ٤هح.
 ٢ٟنٗ ٙجٛطوٌٍَِن قبى أ ١جٛر ٖ٤جٛىويل ٌُٗ ه ًٜجعبىج٣د جٛطحُٛس ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى:
ٟ ىػىم جٛطًُٓن جٖٓطظحوٌ وجؼبٔحٌذس جٛطُٔ٤س؛
ٟٓ حٛس " ِٗحءز و ُوحُٛس جٛىوٛس "؛
 جٖ٧ط٠ح ٝذحؼبوـً جُٓٛحٍْ ٗىهحٟس ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى ،وٗشٍؽ ػٍوٌٌ ٛطىًُن ذُثس ٓحوٌز هًٜ
ن ْٜضُ٠٤س جٓطظحوَس.
ة -تؼشٌف ِٕظّخ اٌتٍّٕخ واٌتؼبوْ االلتصبدي :هٍُص جؼب٤ل٠س أْٜىخ جغب٘ ٞذأ " :٦٣جْطهىج ٝجٜٓٛـس
جُٓٛحُْس ،وفبحٌْس جٜٓٛـس ه ًٜججملط٠ن يف ئوجٌز جؼبىجٌو ٛطكُْٔ جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس ".

1

ٔٛى ٗح٣ص جٍٛؤَس جٛطُٜٔىَس ٤٠ٜٛل٠س ،وجٛيت ْحوش يف ذىجَس جٛطٓوُُ٤حش ضٔى ٝه ًٜأ ١جغب٘ ٞجٍٛجشى
َش ٚ٠ربٌٓن جٔوجٌز جٛوحٟس ه ٢ؿٍَْ جٔطٗقحش جٔٛح٣ىُ٣س وجٔوجٌَس وجؽبُُٜ٘س ،جٛيت ضىهٟ ٞرىأ جؼبٓحءٛس
وجُ٤ٛج٧س وجٛشِحُُس .ويف أوجنٍ جٛطٓوُُ٤حش جٍَُ نـحخ جؼب٤ل٠س ِٟهىٟح ؾىَىج ٧ى ِٟهى ٝجغب٘ ٞجٔٛحت ٞهًٜ
جؼبشحٌٗس ،وجَ ًٌٛؼن ٟرحوب جؼبٓحءٛس وق٘ ٞجٔٛح٣ى ١يف ئؿحٌ هح ٢ٟ ٝجقطٍج ٝجغبٍَحش وجؼبشحٌٗس يف
جٜٓٛـس.

2

د -تؼشٌف صٕذوق إٌمذ اٌذويل  :هٍٍ ط٤ىوّ جٔ٤ٛى جٛىويل جغب٘ ٞجٍٛجشى  ٢ٟنٗ ٙجٛروى جٛطٔين ،أٌ
ج٤ٛحقُس جٖٓطظحوَس  ٢ٟجغب٘ ٞوربىَى شِحُُس قٓحذحش جغب٘ىٟسُ ،وحُٛس ئوجٌز جؼبىجٌو جٛوحٟس وجْطٍٔجٌ جٛرُثس
جٛط٤لُُ٠س ٤ٛشحؽ جٔٛـحم جػبحص.

3

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) [1995]: « Participatory development and good

1

governance »,Paris ,P.14. Document internet disponiblesur le site: www.oecd.org (Consulté le 10/03/2011).
OECD [1999]: « Participatory governance : the missing link for poverty reduction », policy brief n°17, Paris, P.6. Document

2

internet disponible sur le site: www.oecd.org (Consulté le 10/03/2011).
3

ُحٌِ ٌشُى جٛرُحيت [ " :] 2008جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ُْحُْح يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،أؿٍوقس وٗطىٌج ٥يف جٖٓطظحو ،جْٗحويبُس جٛوٍذُس يف جٛىمبحٌٕ ،ص.127.
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د -تؼشٌف ثشٔبِذ األُِ ادلتحذح اإلمنبئً :وػن جٛرب٣حٟؽ ضوٍَِح أٗػٍ مشىٖ ،قُع هٍٍ جغب٘ ٞه ًٜج:٦٣
"فبحٌْس جٜٓٛـس جٖٓطظحوَس وجُٓٛحُْس وجٔوجٌَس ٛطًُٓن شإو ١جٛرٗو هٗ ًٜحُس جؼبٓطىَحش ،وَش ٚ٠جغب٘ٞ
جُِٛحش وجٛوُٜ٠حش وجؼبإْٓحش جٛيت ضٔى ٢ٟ ٝنٗؽبح جعب٠حهحش وجؼبىجؿ٤ى ١ذحٛطورًن هٟ ٢ظحغبه ،ٞوفبحٌْس
قٔىٓه ٞجٔٛح٣ىُ٣س وجٛىُحء ذحٛطُجٟه ٞوضٓىَس نُٗحهت .ٞوَطٓ ٞجغب٘ ٞجٍٛجشى ذٓ٠حش هىَىز ٤ٟهح ،أَٔ ١ىٝ
ه ًٜجؼبشحٌٗس وَطٓ ٞذحٛشِحُُس ،وج٤َ ١ـىٌ ه ًٜجؼبٓحءٛس ،وَطٓ ٞذحِٛوحُٛس وجؼبٓحوجز وَوَُ ُْحوز جٔٛح٣ى.١
وَِ٘ ٚجغب٘ ٞجٍٛجشى أ ١ضىػن جْوٛىَحش جُٓٛحُْس وجٖؾط٠حهُس وجٖٓطظحوَس ه ًٜأْحِ  ٢ٟضىجُْ جٌِجء
جٛىجْن يف ججملط٠ن٠ٗ ،ح َِ٘ ٚظبحم أطىجش جِٛثحش جْٗػٍ ٍُٔج وجْٗػٍ ػوِح يف هُٜ٠س ط٤ن جٍٔٛجٌ جؼبطؤٜس
ذطىََن جؼبىجٌو جٔمبحتُس ".

1

َطؼف  ٢ٟنٗ ٙجٛطوٍََ أ ١ضظىٌ ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى َٔى ٝهٟٔ ًٜحٌذس
ٟطوىوز جعبىج٣د ،قُع َهط ٞذحعبىج٣د جُٓٛحُْس وجعبىج٣د جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس وجٔوجٌَسً٧ ٢٘ٛ .ج
جٛطىؾ ٦هٍٍ ج٘ٛػًن  ٢ٟجؼبٍجؾوحش ٛظححل جٛطأُٗى أٗػٍ ه ًٜجْنبُس جغبحظبس ٠ٜٛوـً جُٓٛحٍْ (جٛىيبٍٔجؿُس)
يف هُٜ٠س جٛطُ٠٤س .و َوطرب جٛرب٣حٟؽ أ ١ربٌٓن جغبٟ٘ ٞىنٛ ٚطكُْٔ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس جؼبٓطىجٟس .وأ ١قبحـ
جٛطُ٠٤س ٧ى ٓؼُس ُْحُْس ذٔىٌ ٟح ٧ى ٓؼُس جٓطظحوَس.
.1.1.1اٌتؼشٌفبد األوبدميٍخ
أوي ؿٍـ ِٟهى ٝجغب٘ ٞجٍٛجشى يف أوذُحش جؼبإْٓحش جٛىوُٛس ئىل وُن ذوغ جحملحوٖش جْٗحويبُس
ٛطوٍََ ً٧ج جؼبِهى ،ٝو ٢ٟذٌن  ٥ً٧جٛطوحٌََ :
تؼشٌف  :Hurmut Elsenhansهٍٍ جغب٘ ٞجٍٛجشى ه ًٜج" ٦٣ئوجٌز جٛطِحهٗش ذٌن جٛىوٛس وجٔٛـحم جػبحص
وججملط٠ن جؼبىين".

2

تؼشٌف " :Goran Hydenؾب٠ىهس جٔٛىجهى جٛيت ضو ٚ٠يف ئؿحٌ٧ح جٛىوٛس وججملط٠ن جؼبىين".

3

UNDP [2003]: « Reconceptualising governance » , discussion paper 2, newyork, P.9. Document internet disponible sur le

1

site: www.undp.org (Consulté le 12/03/2011).
2

ٟظـًِ ٗح ٟٚجُٓٛى [ " :]2005جغب٘ ٞجٍٛشُى وجٛطُ٠٤س يف ئٍَُُٔح ،وٌجْس ربُُٜٜس ؼبرحوٌز جُ٤ٛرحو "ٟ ،وهى جٛىٌجْحش وجٛركىظ جٍَُُٔٔس ،ص.31.
 ِّ٣ 3جؼبٍؾن ،ص.32.
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وٓى قىو

Hyden

أذوحو جغب٘ ٞجٍٛجشى يف غٗغس ؾب٠ىهحش :جْوىل ضطو ْٜذـ :جؼبىجؿٌ٤ن ،وضطؼ٢٠

جؼبشحٌٗس جُٓٛحُْس وجْٖطؿحذس ٛطِؼُٗش جٍُْجو وجؼبٓـحءٛس جٛوحٟـس .وجٛػحُ٣س ضطو ْٜذحُٔٛحوز جؼبٓـإوٛس
وجٛيت ضطؼ ٢٠جِ٣طحـ هُٜ٠س ط٤ن جٍٔٛجٌ ،وجٖٛطُج ٝحب٘ ٞجٔٛح٣ى .١أٟح ججمل٠ىهس جٛػحٛػس ُطؼ ٞجٛوٗٓحش.

1

وذوى ً٧ج جٛوٍع ؼبهط َٜجٛطوحٌََ ،يب٘ ٢جْطهٗص ضوٍََ شحٜٛ ٟٚك٘ ٞجٍٛجشى ه ًٜج" :٦٣
فبحٌْس جٜٓٛـس جُٓٛحُْس ،وئوجٌز شإو ١جٛرٜى وٟىجٌو ٥جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس ذِ٘حءز وُوحُٛس وه ًٜأْحِ
 ٢ٟجٛشِحُُس وجؼبٓحءٛس وجؼبشحٌٗس وق٘ ٞجٔٛح٣ى ،١وذحٖهط٠حو ه ًٜجٛطوحو ١ذٌن جغب٘ىٟس وجٔٛـحم جػبحص
وججملط٠ن جؼبىين  ٢ٟجؾ ٚربُْٔ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ".
ٗ٠ح ٓ٣طهٜض ئٜٛ ١ك٘ ٞجٍٛجشى غٗغس أذوحو ٟطٍجذـس و:ٍ٧
 اٌجؼذ اٌسٍبسً :جؼبطو ْٜذـرُوس جٜٓٛـس جُٓٛحُْس و٣ىهُس سبػُٜهح؛
 اٌجؼذ االلتصبدي-االرتّبػً :جؼبطو ْٜذحُٓٛحْس جٛوحٟس يف ججملحٌٛن جٖٓطظحوٌ وجٖؾط٠حهٍ،
وضأغًن٧ح ه ًٜجؼبىجؿٌ٤ن  ٢ٟقُع ج ٍِٔٛو٣ىهُس جغبُحز ،وًٗج هٗٓحهتح ٟن جٖٓطظحوَحش جػبحٌؾُس؛
 اٌجؼذ اٌتمين :جؼبطو ْٜذِ٘حءز جٔوجٌز جٛوحٟس وُحهُٜطهح.

ٟ 1ظـًِ ٗح ٟٚجُٓٛى [ " :]2005جغب٘ ٞجٍٛشُى وجٛطُ٠٤س يف ئٍَُُٔح ،وٌجْس ربُُٜٜس ؼبرحوٌز جُ٤ٛرحو "ٍٟ ،ؾن ْحذْ ،ص.32.
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 .1.1ػٕبصش احلىُ اٌشاشذ
َوط٠ى جغب٘ ٞجٍٛجشى ه ًٜض٘ح ٟٚه " ٢ٟ ٚٗ ٚ٠جٛىوٛس ،جٔٛـحم جػبحص و٤ٟؼ٠حش ججملط٠ن جؼبىين".

1

و٧ى ٟح َىػك ٦جٛش٘.)3.2( ٌٞٓ ٚ
اٌشىً سلُ ( :)1.1ػٕبصش احلىُ اٌشاشذ

الدولة

القطاع
الخاص

المجتمع
المدنً

source : UNDP[1997]: «Governance for sustainable human development » . Document
internet disponible sur le site: www.undp.org (Consultéle 81/03/2011).

 ٢ٟنٗ ٙجٛش٘ٗ٣ ) 4.1( ٚقق أ ١ه٤حطٍ جغب٘ ٞجٍٛجشى ضط٠ػ ٚيف جٛىوٛس وججملط٠ن جؼبىين
وٟإْٓحش جٔٛـحم جػبحص .وَ٤ظد جٖ٧ط٠ح ٝقىٟ ٙىي ُحهُٜس جٛىوٛس يف نىٟس جقطُحؾحش شورهح ،ويف
وػن جُٓٛحْحش وربىَى أوٛىَحش جْطهىج ٝجؼبىجٌو جٛيت ضإغٍ ضأغًنج ٟرحشٍج ه ًٜجٛطُ٠٤سُ .حغب٘ىٟس ئ ١مل ضوٚ٠
ذِ٘حءز ُح ١يَ ٖٛإوٌ ئىل ٧ىٌ جؼبىجو ،وئ ١مل سبط ٖٜجٛشٍهُس يف ٣لٍ جٛشود ُاهنح  ٢ٛضط ٢ٟ ٢٘٠ربُْٔ
أ٧ىجُ٠ٗ .٦ح َوطرب ئطٗـ ٟإْٓحش جٛىوٛس عبوٜهح أٗػٍ ِٗحءز وشِحُُس وٓحذُٜس ٓ٠ٜٛحءٛس ؾى ٍ٧جغب٘ٞ
جٍٛجشى ،وؿبُِ ٛطكُْٔ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس.
يف قٌن َش ٚ٠جٔٛـحم جػبحص جؼبإْٓحش جػبحطس يف ؾبح ٙجٛطظُ٤ن وجٛطؿحٌزٟ ،ػ ٚجؼبظحٌٍ
وجٛطوحوُ٣حش ذحٔػحُس ئىل جٔٛـحم ًًن جٍٛظبٍ يف جٓٛىّ .وَوطرب جٔٛـحم جػبحص جؼبظىٌ جْْحٍْ ٍِٛص
UNDP [2003]: «Good governance and its relationship to democracy and economic development » ,P.4.Document internet

1

disponiblesur le site: www.undp.org (Consulté le15/03/2011).
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جٛو ٚ٠جٛيت ضىٛى ٟح ٍَِ٘  ٢ٟجٛىنٛ ٚطكٌٓن ٟٓطىي جؼبوُشسَ .طـٜد جغب٘ ٞجٍٛجشى ضشؿُن ووه ٞجؼبشحٌَن
جػبحطس  ٍ٘ٛضظرف أٗػٍ شِحُُس وأٗػٍ هىجٛس وٓىٌز ه ًٜجؼب٤حُٓس يف جٓٛىّ جٛىوُٛس٠ٗ 1.ح َلهٍ ووٌ
جٔٛـحم جػبحص يف ضٍَّ٘ ٟرحوب جغب٘ ٞجٍٛجشى  ٢ٟنٗ ٙجٖٛطُج ٝذحؼبٓإوُٛس جٖؾط٠حهُس ،وجٛيت ضوٍٍ ذأهنح
" جٔوٟحؼ جٛـىهٍ  ٢ٟؿٍٍ جؼبإْٓحش ٧ٗٛط٠حٟحش جٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس يف أ٣شـطهح جٛطؿحٌَس وهٗٓحهتح ٟن
شٍٗحتهح".

2

أٟح ِٟهى ٝججملط٠ن جؼبىين ُُشًن ئىل " :جؼبإْٓحش جُٓٛحُْس ،جٖٓطظحوَس ،جٖؾط٠حهُس وجٛػٔحُُس جٛيت
ضو ٚ٠يف ُٟحوَ٤هح جؼبهطِٜس يف جْطٔٗ ٙهْٜ ٢ـس جٛىوٛس ٛطكُْٔ أًٍجع ُْحُْس ٗحؼبشحٌٗس يف ط٤ن جٍٔٛجٌ
ه ًٜجؼبٓطىي جٛىؿين وجٔٛىٟ ،ٍٟػ ٚجْقُجخ جُٓٛحُْس ،و٤ٟهح أًٍجع ٔ٣حذُس ٗحٛىُحم هٟ ٢ظححل أهؼحتهح،
ٟػ ٚجٔ٤ٛحذحش جٛو٠حُٛس ،و٤ٟهح أًٍجع غٔحُُس ٗ٠ح يف جربحوجش ج٘ٛطحخ وجؼبػٌِٔن وجعب٠وُحش جٛػٔحُُس جٛيت هتىٍ
ئىل ٣شٍ جٛىهٍ جٛػٔحيف ،و٤ٟهح أًٍجع ْٕٛهح ٝيف جٛو ٚ٠جعب٠حهٍ ٛطكُْٔ جٛطُ٠٤س"  3.يف قٌن َشًن ِٟهىٝ
جؼب٤ل٠حش ًًن جغب٘ىُٟس ئىل " :ؾب٠ىهس  ٢ٟجؼب٤ل٠حش جٛيت ضٔن ذٌن جغب٘ىٟس وجٔٛـحم جػبحصٟٓ .طٜٔس ٓ٣رُح
ه ٢جٛىوٛس ٖ ،هتىٍ ئىل جٍٛذف .ض٤ل ٞذىجْـس ؾب٠ىهس  ٢ٟجٍُْجو ،ؽبح  ُٚ٘٧ض٤لُ ٍ٠وشهظُس جهطرحٌَس
ٓح٣ىُ٣س .ضٓوً ئىل جٛطأغًن ه ًٜجُٓٛحْحش جٛوحٟس ٜٛىوٛس".

4

ضوى ٤ٟل٠حش ججملط٠ن جؼبىين دبػحذس ٓ٤ىجش ؼبشحٌٗس ج٤ٛحِ يف جْ٣شـس جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس.
وض٤لُ٠هِٓ٣ْ ٞه ٞيف ش٘ ٚصبحهحش أٗػٍ ٓىز ٜٛطأغًن ه ًٜجُٓٛحْحش جٛوحٟس وجٛىطى ٙئىل جؼبىجٌو جٛوحٟس.
ويب٘ ٢أ ١ضٍِع ض ٖٜجؼب٤ل٠حش ٗىجذف وػىجذؾ هْٜ ًٜـس جغب٘ىٟس ،وأ ١ضٍطى جٔنِحٓحش وجْٔحءجش
جٖؾط٠حهُس .وزبؼن جؼبٓإوٌٛن ٓ٠ٜٛحءٛس ٠ٗ ،ح أهنح ضؼ٤ٜٛ ٢٠حِ قٔه ٞيف جٛطورًن وئذىجء جٍٛأٌ ،هٗوز هًٜ
ػ٠حهنح ٛطىًُن ْر ٚأٗػٍ شِحُُس وأٗػٍ هىجٛس ٜٛطىط ٚئىل ضىجُْ جٌِجء.

1

ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ [ " : ]1997ئوجٌز جغب٘ ٞػبىٟس جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس جؼبٓطىجٟس " ،ص.9.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن:

www.pogar.org

( مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم .)2011/03/15
 2جْنؼٍ هٌُ [ُٓ " :]2005حِ ٓىز جٛىوٛس  ٢ٟنٗ ٙجغب٘ ٞجٍٛجشى :ئْٔحؽ ه ًٜجٛطؿٍذس جعبُجتٍَس " ،ؾبٜس جٛوٜى ٝجٔٓ٣حُ٣س ،جٛوىو ٟ ،21حٌِ  .2005وغُٔس
ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن( www.uluminsania.com :مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم .)2011/03/15
ٟ3طٍوٕ جِٛححل [ " :]2003ججملط٠ن وجٛىيبٍٔجؿُس وجٛىوٛس يف جٛرٜىج ١جٛوٍذُس " ،ص.26.
4

٣حؾٍ هرى ج٤ٛىٌ " ،ووٌ ٤ٟل٠حش ججملط٠ن جؼبىين يف ربُْٔ جغب٘ ٞجٍٛشُى يف جعبُجتٍ وٌجْس جْقُجخ جُٓٛحُْس" ،ؾبٜس ج ،ٍِ٘ٛجٛوىو جٛػحٛع ،ص .112.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س

ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن ( www.univ-biskra.dzمت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم .)2011/03/15
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َطـٜد جغب٘ ٞجٍٛجشى ضِحهٗ جٗرب ذٌن جٛو٤حطٍ جٛػٗغس ،وهى ٝجْطروحو أٌ ه٤ظٍ ذٟ ٚشحٌٗس جعبُ٠ن
يف جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس وجْٖطِحوز ٤ٟهح٠ٗ .ح َطـٜد جغب٘ ٞجٍٛجشى أَ ١طٓ ٢ٟ ٚٗ ٞجٔٛـحهحش
جٛػٗظ :جٛىوٛس ،جٔٛـحم جػبحص وججملط٠ن جؼبىين ،ذحؼبٔىٟحش جٛطحُٛس:

1



جقطٍج ٝجغبٍَس وقٔىّ جٔٓ٣ح ،١وضٍَّ٘ جٛرُثس جٔٛح٣ىُ٣س جغبحُٟس ؽبح؛



جٛطك ٍٜدبرحوب جٔوجٌز جٛوحٟس جٍٛشُىز :جٖٛطُج ٝدبوحًَن جِ٘ٛحءز  ،وضوَُُ جٛشِحُُس وجُٔظحـ

وجؼبٓحءٛس.
 .2.1آٌٍبد تطجٍك احلىُ اٌشاشذ
َطٓ ٞجغب٘ ٞجٍٛجشى دبؿ٠ىهس  ٢ٟجػبظحتض ،وَٓط٤ى ئىل ؾب٠ىهس  ٢ٟجؼبرحوب وجؼبوحًَن ،جٛيت يب٘٢
جهطرحٌ٧ح دبػحذس آُٛحش ٛطـرُٔ ٦ه ًٜأٌع جٛىجٓن .وزبط َٜجؼبرحوب وجْوٛىَحش ذحنطٍٗ جعبهحش وأ٧ىجُهح.
ُ٤ؿى أ٤ٟ ١ل٠س جٛطوحو ١جٖٓطظحوٌ وجٛطُ٠٤سٌُٗ ،ش يف وٌجْس ؽبح ه ًٜأٌذوس ٟرحوب:
-

ُْحوز جٔٛح٣ى١؛

-

ئوجٌز جٔٛـحم جٛوحٝ؛

-

جُٓٛـٍز ه ًٜجِٓٛحو؛

-

نِغ جِٔ٤ٛحش جٛوٍَٓ٘س.

يف قٌن ٌُٗ جٛر ٖ٤جٛىويل ه ًٜأٌذوس ٟرحوب أنٍي و :ٍ٧
-

ئوجٌز جٔٛـحم جٛوحٝ؛

-

جؼبٓحءٛس؛

-

ُْحوز جٔٛح٣ى١؛

-

جٛشِحُُس.

2

3

 1ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ [ " :]2004ضٍٍَٔ :كبى جغبٍَس يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،ص.59.
OECD [1995] : « Participatory development and good governance » . Document internet disponible sur le site:

2

www.oecd.org (Consulté le28/03/2011).
World Bank[1992] : « Governance and development » ,washington,P.3. Document internet disponible sur le site:

3

www.woldbank.org (Consulté le 30/03/2011).
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ذُ٠٤ح ٗح٣ص جٛىٌجْس جٛظحوٌز ه ٢ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ جْٗػٍ مشىٖ وضؼ٤٠ص ضٓوس ٟوحًَن
و: ٍ٧

1

-

جؼبشحٌٗس؛

-

ُْحوز جٔٛح٣ى١؛

-

جٛشِحُُس؛

-

جْٖطؿحذس؛

-

جٛطىؾ ٦كبى ذ٤حء ضىجُْ جٌِجء؛

-

جؼبٓحوجز؛

-

جِٛحهُٜس وجِ٘ٛحءز؛

-

جؼبٓحءٛس؛

-

جٍٛؤَس جْٖطٍجضُؿُس.

 ادلشبسوخ :هبد أَ٘ ١ى ٚ٘ٛ ١جؼبىجؿٌ٤ن طىش يف هُٜ٠س ط٤ن جٍٔٛجٌْ ،ىجء ذظىٌز ٟرحشٍز أو ٢ٟنٟٗٙإْٓحش وُْـس وشٍهُس ،سبػٟ ٚظحغبه .ٞوضٓط٤ى  ٥ً٧جؼبشحٌٗس جٛىجْوس ه ًٜقٍَس ض٘ىَ ٢جعب٠وُحش
وقٍَس جٛطورًن٠ٗ ،ح ضوط٠ى ه ًٜضُ٠٤س جٔٛىٌجش ه ًٜجؼبشحٌٗس جٛر٤حءز.
 سٍبدح اٌمبٔىْ :هبد أ ١ضطٓ ٞجْؿٍ جٔٛح٣ىُ٣س ذحٛوىجٛس ،وٖذى  ٢ٟضىنٍ جغبُحو يف ض٧ًُِ٤ح ،وخبحطسجٔٛىجٌ٣ن جؼبطؤٜس حبٔىّ جٔٓ٣ح.١
 اٌشفبفٍخ :ضوط٠ى جٛشِحُُس ه ًٜقٍَس ضىُْ جؼبوٜىٟحش ،وىبط َٜضوٍََ جٛشِحُُس ذحنطٍٗ جُٛوجَح جٛيتَ٤لٍ ئُٛهح ٤ٟهح .ويب٘ ٢ضوٍََ جٛشِحُُس َ ٢ٟجوَس وػن جُٓٛحْس جٛوحٟس وض٧ًُِ٤ح ه ًٜأهنح " آُٛس ج٘ٛشَ
ه ٢جِٓٛحو ،ذأَ٘ ١ى ١جٔهٗ ٢ٟ ٝؾح٣د جٛىوٛس ه ٢أ٣شـطهح ٗحُس يف جٛطهـُؾ وجٛط٠ٗ 2."ًُِ٤ح يب٘٢
ضوٍََ جٛشِحُُس َ ٢ٟجوَس وٌجْس جؼبحُٛس جٛوحٟس ه ًٜأهنح " :جٛوُٗ٣س وجٛطظٍَف جٛىجػف ٜٛرُح٣حش وجُِٛحش
UNDP [1997] : « Governance for sustainable human development ». Document internet disponible sur le site:

1

www.undp.org (Consulté le30/03/2011).
2

ه٠حو جٛشُم وجووو [ " :]2004جٛشِحُُس وٍٟجٓرس جِٓٛحو " ،حبىظ و٤ٟحٓشحش ج٤ٛىوز جٍَِ٘ٛس جٛيت ٣ل٠هح  ٍُٟٗوٌجْحش جٛىقىز جٛوٍذُس " :جِٓٛحو وجغب٘ ٞجٛظححل يف

جٛرٗو جٛوٍذُس" ،ص.141
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وجٛىجٌوجش وجٛظحوٌجش وجٛظٍُُحش جغب٘ىُٟس وجٔوجٌَس  ٢ٟنٗ ٙوْحت ٚجٔهٗ ٝوجٛىْحت ٚجٍٓٛحذُس
جْنٍي ،فبح َطُف ٠ٜٛؿط٠ن جؼبىين وجٔهٗ ٝوجٔٛؼحء وجؼبىجؿٌ٤ن ٗحُس ٟوٍُس ؾبٍَحش جْه٠ح ٙجٔوجٌَس
وجغب٘ىُٟس ".

1

ئٜٛ ١شِحُُس أنبُس ٓظىي ،ئي ضٓ٠ف ٜٛؿ٠هىٌ ٟشحٌٗس جٛىوٛس يف ئهىجو٧ح ُٓٛحْس جؼبحُٛس جٛوحٟس
وقٓ ٢جٔشٍجٍ هُٜهح٤ٟ ،وح ٍَٜٓٛس جٛيت ضشىخ ج٘ٛػًن ُْ ٢ٟحْحش جؼبحُٛس جٛوحٟس ،وجؼبِؼُس يف جٌٛحٛد ئىل
ج٣طشحٌ جِٓٛحو.
 االستزبثخ :هبد أ ١ضٓوً جؼبإْٓحش وضىؾ ٦هُٜ٠حهتح ٛطٜرُس جقطُحؾحش صبُن أطكحخ جؼبظٜكس. اٌتىره حنى ثٕبء تىافك اَساءَ :طىْؾ جغب٘ ٞجٍٛجشى جؼبظححل جؼبهطِٜس ٜٛىطى ٙئىل ذ٤حء ضىجُْ وجْنٌّٛجء ،ذشأٟ ١ح وبْٔ ٟظٜكس جعبُ٠ن وذشح ١جُٓٛحْحش وجٔؾٍجءجش.
 ادلسبواح :هبد أ ١ضطحـ عبُ٠ن جؼبىجؿٌ٤ن وو ١سبُُُ ٍُطس ٛطكٌٓن ٌُحُ٧طه ،ٞونؼىم صبُن جٍُْجوٓ٠ٜٛحوجز وهى ٝجٛط٠ُُ ُُُ٠ح َطو ْٜذحغبٔىّ وجغبٍَحش وجٍ٘ٛجٟس.
 اٌفؼبٌٍخ واٌىفبءح  :ضوين جِٛوحُٛس ربُْٔ جْ٧ىجٍ جؼبٍؾىز ذأٓ ٚض٘ح َُٛفب٘٤س يف ك ٚجؼبوحًَن أو جؼبٓطىَحشجؼبٔىٌز ،يف قٌن ضوين جِ٘ٛحءز جؼبوُحٌ جٍَ ًٌٛذؾ جؼبىنٗش وجؼبهٍؾحش ،حبُع كبحو ٙجْطهىج ٝجٓٚ
ٟىنٗش ٜٛكظى ٙه ًٜأه ًٜـبٍؾحش2.وهُ ٦ُٜح٤َ ٦٣رٌٍ أ ١ضٍِٓ جٛوُٜ٠حش وجؼبإْٓحش ه٣ ٢طحتؽ ضٜيب
جٖقطُحؾحشٟ ،ن ربُْٔ أُؼ ٚجْطهىج٠ٜٛ ٝىجٌو ،وضوطرب جِٛحهُٜس وجِ٘ٛحءز جٛؼحْٖ ٢ٟطٍ٠جٌَس ربُْٔ جٛطٔىٝ
وجَٖو٧حٌ ،وضوَُُ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس  ٢ٟنٗ ٙجٖٛطُج ٝذطىكَُ جؼبىجٌو جٛىؿُ٤س ذحٛظىٌز ج٠ُٜٓٛس.
 ادلسبءٌخ :جهطرب جٛر ٖ٤جٛىويل جؼبٓحءٛس "أْحِ جغب٘ ٞجعبُى" .وهٍٍ جؼبٓحءٛس جٛوحٟس ذأهنح ضشطٍؽ ٚٗ ٢ٍُٟو َو ٚ٠ذحْْٜ ٞـس جٛىوٛس أَِ ١ظف ه ٢أه٠ح ٦ٛوَ٧ًِ٤ح ،وأ ١ىبؼن ٜٛؤىذحش جٔٛؼحتُس أو جٔوجٌَس يف
قح ٙجضؼف أ ١أه٠ح٤ٟ ٦ٛحُُس ٠ٜٛظٜكس جٛوحٟس.

3

 1جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس [ " :]2009آُٛحش ضبحَس جؼبح ٙجٛوح ٝوجغبى  ٢ٟجِٓٛحو جٔوجٌٌ" ،جؼبٜطًٔ جٛوٍيب جٛػحٛع جؼب٤ؤى يف جٍٛذحؽ يف  ،2008ص.48.
2

ه ًٜأ٣ىٌ جٛوٌٍٓ٘ [ " : ]2008جٍٓٛحذس جؼبحُٛس ه ًٜجْٟىج ٙجٛوحٟس " ،ص.162.

 3أؿب٠ى ٟح " :]2007[ ٍ٘ٛأغحٌ ًُحخ جؼبٓحءٛس جُٓٛحُْس ،وضـىٌ ج٤ٛل ٞجُٓٛحُْس يف أٓـحٌ جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،حبىظ و٤ٟحٓشحش ج٤ٛىوز جٛيت أٓحٟطهح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ؼب٘حُكس
جِٓٛحو " :جؼبٓحءٛس و جحملحْرس " ،ذًنوش ،ص.52.
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ج ٢ٟ ٦٣جٛؼٍوٌٌ وؾىو ٣لحٟ ٝط٘ح ٢ٟ ٟٚجحملحْرس وجؼبٓحءٛس جُٓٛحُْس وجٔوجٌَس ٓ٠ٜٛإوٌٛن .قىت
َ٘ىٜٛ ١ربؼبح ١وؼبإْٓحش ججملط٠ن جؼبىين وجٔٛـحم جػبحص جٔٛىٌز ه ًٜؿبحْرس جؼبٓإوٌٛن ه ٢ئوجٌهت٠ٜٛ ٞىجٌو
جٛوحٟس وضبحَس جٛظححل جٛوح ٢ٟ ٝجْٖطٌٗ ٙجُٓٛحٍْ.

1

ئ ١آُٛس جؼبٓحءٛس ضوى  ٢ٟأ ٞ٧جؼبوحًَن ذحهطرحٌ٧ح ٟوُحٌج ػحذـح ٓٛوجء جغب٘ى ٍٟوُوٗ ضٔىيبُح
٠ٜٛإْٓحش  ٢ٟنٗ ٙؿبحْرطهٓ ٢ٟ ٞر ٚجؽبُثحش جؼبهىٛس ذًٌ ٖٛظبُح أو ٓ ٢ٟرٟ ٚإْٓحش ججملط٠ن جؼبىين
وجٍٛأٌ جٛوحٜٛ ٝكى  ٢ٟجػبٍوٓحش وجٖكبٍجٍ يف ه ٚ٠جغب٘ىٟس ئيج ٟح ػوِص أش٘ح ٙجحملحْرس .فبح َطٓرد
يف ٧ىٌ ٗرًن ؼبىجٌو جٛرٜى٠ٗ ،ح َوـٍ ٟوُحٌ جؼبٓحءٛس ئٟ٘حُ٣س جٗرب ْوجء أٗػٍ ِٗحءز ؼبإْٓحش جٛىوٛس
وجٔٛـحم جػبحص ،وَِؼٍ ئىل ئهبحو كٍوٍ ُْحُْسٓ ،ح٣ىُ٣س ،جٓطظحوَس وجؾط٠حهُس ضوَُ ٌُح ٥جٛو٠ى ،ٝوضٚٔ٤
ججملط٠وحش ئىل قحٛس  ٢ٟجَٖو٧حٌ وجٛطٔى. ٝ
 اٌشؤٌخ االستشاتٍزٍخ ٍ٧ :جٍٛؤَس جؼب٤ـٜٔس  ٢ٟجؼبوـُحش جٛػٔحُُس وجٖؾط٠حهُس وجؽبحوُس ئىل ربٌٓن شإو١ج٤ٛحِ وضُ٠٤س ججملط٠ن وجٔٛىٌجش جٛرشٍَس ه ًٜجؼبىي جٛروُى.

1

قٍٓٗ ٢مي [ِٟ" :]2004هى ٝجغب٘ ٞجٛظححل" ،حبىظ و٤ٟحٓشحش ج٤ٛىوز جٍَِ٘ٛس جٛيت ٣ل٠هح  ٍُٟٗوٌجْحش جٛىقىز جٛوٍذُس " :جِٓٛحو وجغب٘ ٞجٛظححل يف جٛرٗو

جٛوٍذُس" ،ص.104 .
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ِ .1.1ؤششاد لٍبط احلىُ اٌشاشذ
َوطرب ٟىػىم ُٓحِ ٣ىهُس جغب٘ ٞجقى أ ٞ٧ججملحٖش جٛركػُس يف وٌجْحش جغب٘ ٞجٍٛجشى ،وً٧ج ٣لٍج
ٓٛنبُس جٛيت َ٘طٓرهح ً٧ج جؼبىػىم ُُ٠ح َطو ْٜذطو ُٞ٠فبحٌْحش وضـرُٔحش جغب٘ ٞجٍٛجشى ،وضُُٔ ٞوُٓحِ
ٟىي ضٔى ٝجٛىو ٙيف ً٧ج ججملح٠ٗ ،ٙح سبػ ٚهُٜ٠س جُٔٛحِ جقى أوؾ ٦جٛؼٌؾ ه ًٜجغب٘ىٟحش وججملط٠وحش
ٛطرين ٓىجهى جغب٘ ٞجٍٛجشى وجغبع ه ًٜجهط٠حو ئطٗقحش يف ً٧ج جٛشأ . ١و٤٧ح َ٤رٌٍ جٛط٤رُ ٦ئىل أ ١هُٜ٠س
ُٓحِ ٣ىهُس جغب٘ ٞضوٍٍ ج٘ٛػًن  ٢ٟجٛظوىذحش وً٧ج ٍَؾن ئىل جٛوىَى  ٢ٟجٛوىج ٟٚأنبهح :
 جٛظوىذس يف ربىَى ضوٍََ وُْٓ وٟطِْ ه ٦ُٜؼبِهى ٝجغب٘ ٞجٍٛجشى؛ جؼبِح ُٞ٧جُٓٛحُْس وجٖؾط٠حهُس ِٟ ٍ٧ح ُٞ٧هحٟس ويجش ؿحذن ٟو٤ىٌ َظود ربىَى٧ح ذىٓسُ .حٍَْٟٓطىهٍ ربىَى  ٥ً٧جؼبِح ُٞ٧ذـٍَٔس ذبوٜهح ٓحذٜس ُٜٔٛحِ وً٧ج َوين ربىَ ٚجؼبِح ُٞ٧ئىل ٟطًٌنجش
ُٗ٠س وٟإشٍجش.
ويف ً٧ج جٔؿحٌ ٤٧حٕ جٛوىَى  ٢ٟجعبهىو جٛيت هٜ٠ص ه ًٜضٍَّ٘ جٛركع يف ئهبحو ٟإشٍجش ُٔٛحِ
٣ىهُس جغب٘ ،ٞنظىطح ٓ ٢ٟر ٚـبحذٍ وٍٟجُٗ جٛركع جٛيت ضوٛ ٚ٠ظححل ٤ٟل٠حش ووٗحٖش جٛطُ٠٤س جٛىوُٛس
ٗحٛر ٖ٤جٛىويل ،ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ ،أو ٤ٟل٠حش ًًن ق٘ىُٟس ٗ٤٠ل٠س وجٌ جغبٍَس
وٓى مت ضظٟ َُ٤إشٍجش جغب٘ ٞجٍٛجشى ئىل طٌِ٤ن:

. freedom house

1

 ِؤششاد ِىضىػٍخ  :ضٔى ٝهُٓ ًٜحِ ٟطًٌنجش ٟىػىهُس ٖ ضٔر ٚجعبى ٙيف ٟلهٍ٧ح جٛشٍٜ٘ٗاؾٍجء جٖ٣طهحذحش .وٟ ٍ٧إشٍجش ٖ ضوـٍ طىٌز وجػكس ه ٢جٛىيبٍٔجؿُس وجغب٘ ٞجٍٛجشى.
 ِؤششاد غري ِىضىػٍخ :وٟٓ ٍ٧ط٠ىز ٟ ٢ٟظىٌٌَ :٢أٌ جػبربجء جٛىوٌُٛن ،وٌأٌ جؼبىجؿٌ٤ن.وٓى ض٘شَ  ٥ً٧جؼبإشٍجش ج٘ٛػًن  ٢ٟجغبٔحتْ جٛيت ٓى زبُِهح جؼبإشٍجش جؼبٓ٠حز ٟىػىهُس.
و٣لٍج ئىل أٟ ١ول ٞجٖٓطٍجقحش جؼبٔىٟس ُٔٛحِ جغب٘ ٞضٍضُ٘ ه ًٜأٌجء جػبربجءُ ،ا٤٣ح قبى جنطُٗحش
ذٌن جؼبإشٍجش جؼبٔىٟس  ٢ٟؿٍٍ جؼب٤ل٠حش جٛىوُٛس  ،وجٓٛرد يف ي ٢٠َ٘ ٖٛيف ضوىو جذبح٧حش جؼب٤ل٠حش
Benferhat Saad [2007] : « Niveau de vie des menages, développement humain et bonne gouvernance démocratique : les

1

fondements philosophiques et les indicateurs de mesure, étude retrospective sur le cas de l’Algérie1962-2006 ». thèse de
doctorat d’état en science économique, université Ferhat Abbas – Sétif ,2006-2007, PP.19,20.
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ُُ٠ح َطو ْٜذحؼبٔحٌذس جؼبوط٠ىز ٛطظىٌ جغب٘ ٞجٍٛجشىُ ،ه٤حٕ ٤ٟل٠حش ض٤ـٌ ٢ٟ ْٜؤَس جٓطظحوَس ضُٔ٤س ٜٛك٘،ٞ
و٤ٟل٠حش هتط ٞذحعبح٣د جٔوجٌٌ جؼبإٍْٓ ،وأنٍي ضوط٠ى ٌؤَس ُْحُْس٠ٗ ،ح أ٤٧ ١حٕ ٤ٟل٠حش ضوط٠ى
ٌؤَس شحٜٟس ذب٠ن ٗ ٚؾبحٖش جغب٘ . ٞوً٧ ٢ٟج جٛرحخ ُْط ٞجٛطـٍّ ئىل أ ٞ٧جْٔهحٟحش ه ًٜجؼبٓطىي
جٛوحؼبٍ جٛيت ج٧ط٠ص ذىػن ٟٔحَُّ ُٔٛحِ ٣ىهُس جغب٘.ٞ
أ .إسهبِبد اٌجٕه اٌذويلٓ :حٟ ٝوهى جٛر ٖ٤جٛىويل ( ،)WBIووجتٍز جٛركع جٛطحذوس ٜٛر ٖ٤جٛىويل ذاهىجو
حبع ؿىَ ٚجؼبىي يف أوجنٍ جٛطٓوُ٤حش ،هبىٍ جؼبٓحنبس يف ئمبحء ٟٔحَُّ وٟإشٍجش ٛطُُٔ ٞجغب٘ ٞوضشؿُن
جٛىو ٙه ًٜجْنً ذطـرُٔحش جغب٘ ٞجٍٛجشىً٧ .ج جٛرب٣حٟؽ جشٍٍ ه:٦ُٜ
Kaufmann Daniel , Pablo Zoido Lobaton, Massimo Mastruzzi Aart kraay

ونٜض

جٛركع ئىل ض٘ىَ ٢ؾب٠ىهس  ٢ٟجؼبإشٍجش هٍُص ذـ "جؼبإشٍجش جٛوحؼبُس ٜٛك٘ .(WGI) ٞوٓى مت ضـرُْ ٥ً٧
جؼبإشٍجش جذطىجء ٤ْ ٢ٟس  ،1996وه ٚ٠جٛر ٖ٤ه ًٜئقبحَ هُٜ٠حش جٛطُُٔ ٞوئطىجٌ٧ح ْ٤ىَح.

1

َوط٠ى نربجء جٛر ٖ٤جٛىويل يف ئهىجو  ٥ً٧جؼبإشٍجش ه ًٜجعبىج٣د جٛػٗغس جٛيت ضؼ٤٠هح ضوٍََ جغب٘ٞ
و:ٍ٧


هُٜ٠س جنطُحٌ جٔٛحتٌ٠ن ه ًٜجٜٓٛـس وٌطى ٞ٧وجْطرىجؽبٞ؛



ٓىٌز جغب٘ىٟحش ه ًٜئوجٌز جؼبىجٌو جٖٓطظحوَس وطُحًس جُٓٛحْحش وض٧ًُِ٤ح ذِوحُٛس؛



جقطٍج ٚٗ ٝجؼبىجؿٌ٤ن وجٛىوٛس ٠ٜٛإْٓحش جٛيت رب٘ ٞجٛطِحهٗش جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس

ُُ٠ح ذُ٤هح .وً٧ ٢ٟج جؼب٤ـ ْٜوػن جػبربجء ْطس أذوحو دبػحذس ٟٔحَُّ ٜٛك٘ ٞجٍٛجشى ،قُع أ ٚٗ ١ؾح٣د
 ٢ٟؾىج٣د ضوٍََ جغبَ٘ ٞطؼ ٢٠ذوىَ ٢ه ًٜج٤ٛكى جٛطحيل :

2

Daniel Kaufmann ,Aart Kraay, Massimo Mastruzzi [2010] : « The world wide governance indicators, methodologies and

1

analytical issues» ,policy research working paper 5430. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org
(Consulté le06/03/2011).
Daniel Kaufmann ,Aart Kraay, Pablo Zoido lobaton [1999]: « Aggregating governance indicators » , policy research

2

working paper 2195, the world bank, October 1999, P.2. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org
(Consulté le08/04/2011).
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جعبح٣د جْوَ ٙط٘ى: ٢ٟ ١
 اٌصىد وادلسبءٌخ ً٧ :Voice and Accountabilityج جؼبُٔحِ َُّٔ ٟىي ٓىٌز جؼبىجؿٌ٤ن هًٜجؼبشحٌٗس يف جنطُحٌ جغب٘ح ٝوٍٟجٓرطه ٞوٟٓحءٛطه ،ٞوَطؼ ٢٠جؼبإشٍجش جٛيت ضُّٔ ـبطٟ َٜلحٍ٧
جٛوُٜ٠س جُٓٛحُْس جؼبط٠ػٜس يف جغبٍَحش جؼبىُ٣س ،جغبٔىّ جُٓٛحُْس وجْطُٔٗٛس جٛظكحُس .
 االستمشاس اٌسٍبسً وغٍبة اٌؼٕف َ :political stability and absence of violenceطؼ٢٠جٛوىَى  ٢ٟجؼبإشٍجش جٛيت ضُّٔ ٟىي جٔٛىٌز هَ ًٜهُهس جْٖطٍٔجٌ و ئْٔحؽ جغب٘ىٟحش.
جعبح٣د جٛػحين َش: ٚ٠
 وفبءح احلىىِخ  :Government Effectiveenessضُّٔ ٟإشٍجش  ٥ً٧جِٛثس ٣ىهُس جػبىٟحشجٛوحٟس و٣ىهُس جٛرًنوٍٓجؿُسِٗ ،حءز جؼبىكٌِن ،جْطٔٗ ٙجٔوجٌز جٛوحٟس ه ٢جٛؼٌىؽ جُٓٛحُْس،
ٟظىجُٓس جغب٘ىٟس يف جٛطُجٟهح ذحُٓٛحْحش.
 ٔىػٍخ اٌتششٌؼبد  :Regularity Qualityضُّٔ ٟإشٍجش  ٥ً٧جِٛثس ٟٔىجٌ جٛطشىَهحش جؼبٍِوػسٓ ٢ٟر ٚجغب٘ىٟس ه ًٜـبط َٜجُٓٛحْحشٟ ،ػٍٟ ٚجٓرس جْْوحٌ ،جٔشٍجٍ ج٘ٛحٜٛ ٟٚر ٖ٤جؼبٌٍُٗ
وجٛطشٍَوحش جؼبٍِؿس يف ؾبح ٙجٛطؿحٌز جػبحٌؾُس .
أٟح جعبح٣د جٛػحٛع ُُكطىٌ ه: ًٜ
 سٍبدح اٌمبٔىْ َ :rule of lowط٘ىً٧ ١ج جؼبُٔحِ  ٢ٟجٛوىَى  ٢ٟجؼبإشٍجش جٛيت ضُّٔ وٌؾس جٛػٔسجٛيت َؼوهح جؼبىجؿ٤ى ١يف جٔٛىجٌ٣ن ؤٟىجٌ جٛطُجٟه ٞهبح .وضطؼ ٥ً٧ ٢٠جؼبإشٍجش جؼبٗقلحش قىٙ
ٟىي شُىم جعبٍيبسِٗ ،حءز جٔٛؼحء ،جقطٍج ٝجٛؤىو وجٖضِحُٓحش.
 ِشالجخ اٌفسبد َٓ :control of corruptionطهىً٧ ٝج جؼبُٔحِ ؼبوٍُس ٟىي ضأغًن جِٓٛحو ه ًٜذُ٤سجْه٠ح٠ٗ ،ٙح َُّٔ جْش٘ح ٙج٘ٛربي ِٜٓٛحو أو ٟح َوٍٍ ذحِٓٛحو ج٘ٛرًنٟ ،ػ ٚضىؾهحش ج٤ٛهرس
ئىل هند جٛىوٛس وجْٖطُٗء هٟ ًٜىجٌو٧ح.
وُْ  ٥ً٧جؼبٔحََُّ ،وط٠ى جٛر ٖ٤جٛىويل ُٔٛحِ ٣ىهُس جغب٘ ٞه ْٜٞ ًٜضُٔ٤ؾ َ٤كظٍ ذٌن ()2.5-
و( .)2.5+جؼبٓطىي جْوَ ) 2.5-( ٙى ٙه ًٜجغب٘ ٞجُٓٛة أو ٟح َشًن ئ ٦ُٛجٛر ٖ٤ذحغب٘ ٞجًِٔٛن
33
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" ."poorgovernanceأٟح جؼبٓطىي جٛػحين ُُى ٙه ٚجغب٘ ٞجٍٛجشى٠ُُ .ح َطو ْٜدبٍجٓرس جِٓٛحو ،ضشًن جٔ٤ٛـس
( )2.5-ئىل ٟٓطىي هحيل  ٢ٟجِٓٛحو أٟح جٔ٤ٛـس (ُ )2.5+طى ٙهٟٓ ًٜطىٌ ؾُى يف ٍٟجٓرس جِٓٛحو.
ٗ٠ح َوط٠ى جٛر ٖ٤ه ًٜجٓ٤ٛرس جؼبثىَس وُْ ْ ٜٞضُٔ٤ؾ َ٤كظٍ ذٌن  0و.100
َٜهض جعبىو ٥ً٧ )1.1( ٌٞٓ ٙجؼبإشٍجش وجٛرُح٣حش جؼبٓطهىٟس يف ئهىجو٧ح.
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اجلذوي سلُ (ِ :)1..ؤششاد اٌجٕه اٌذويل ٌمٍبط احلىُ اٌشاشذ واٌجٍبٔبد ادلستخذِخ يف إػذادهب
اٌشأي وادلسبءٌخ

اٌسٍبسً

االستمشاس

وغٍبة

اٌتششٌؼبد

فؼبٌٍخ احلىىِخ

دوٌخ اٌمبٔىْ

اٌفسبد

اٌؼٕف
 جغبٍَحش جؼبىُ٣سقٍَس جٛطورًنقٍَس جٛظكحُسقٍَس جٛطؿ٠ن وجٛطلحٍ٧قٍَس ض٘ىَ ٢جعب٠وُحش جغبٔىّ جُٓٛحُْس ج٣طهحذحش قٍز وَُ٣هس جقطٍج ٝجُْٜٓحشقٍَس جؼبشحٌٗس جُٓٛحُْس جٛشِحُُس يف جٛو ٚ٠جٛوحٝ جٛػٔس يف جٛربؼبح١ ضًٌُن جغب٘ىٟس جٛشِحُُس يف ُْحْس جغب٘ىٟس ٟإشٍ جؼبىجَ٣س جؼبِطىقس جؿٗم جٔٛـحم جٛوح ٝه ًٜجٔٛىجٌ٣نوجُٓٛحْحش
ٟٓ -حءٛس جؼبىكٌِن جٛو٠ىٌُٟن

 ـبحؿٍ جٖٗٔ٣خجٛوٌٍٓ٘
 جٌٔ٧حخ جًٖطُح ٙجُٓٛحٍْ جغبٍخ جُْٜ٧س ئٟ٘حُ٣س َهُهسجْٖطٍٔجٌ
 جٛشٌد جٛطـٍٍ جٖػـٍجذحشجٖؾط٠حهُس
 جٛطىضٍجش جٛىَُ٤س -جٛظٍجم جػبحٌؾٍ

 ََحوز جْهرحء جٛط٤لُُ٠س هًٜجٛظحوٌجش وجٛىجٌوجش
 جغب٠حَس جؼبٍِوػس ٣ىهُس ػرؾ جْْوحٌ ِٗحءز ٣لح ٝجٛظٍٍ ٣لح ٝجٛؼٍجتد ٟٗءٟس جٔٛىجٌ٣ن جٛطؿحٌَس ض٤لُ ٞجٛطؿحٌز جػبحٌؾُس ض٤لُ ٞجؼب٤حُٓس جٛر٤ىٕ ٣لح ٝجْؾىٌ -جْ٣ل٠س جٛرُثس

 ٣ىهُس جٔوجٌز جٛوحٟس جٛرًنوٍٓجؿُس ُحهُٜس ئوجٌز جؼبُُجُ٣س جٛوحٟسِٗحءز ضورثس جٍَٔجوجش جِ٘ٛحءز يف ئوجٌز جِٔ٤ٛحشجٛوحٟس

 نٓحتٍ وض٘ح َُٛجِٓٛحو ض٘ح َُٛجعبٍيبس ربىَ ٚجْٟىج ٙجٛوحٟس ج٤ٛحضؽ ه٢ نـَ جْؾح٣دجِٓٛحو
 جعبٍيبس جؼب٤ل٠س ضٔىمي ٟىُىهحش ئػحُُس ٜٛكظىٙ ُ٣ج٧س جٛوُٜ٠س جٔٛؼحتُس جْطُٔٗٛس جٜٓٛـس جٔٛؼحتُس ه ًٜضٍجنُض جْٖطًنجو وجٛطظىٍَوزبُِغ جٛؼٍجتد
ه ٢جٛطأغًنجش جُٓٛحُْس
 ضٔىمي ٟىُىهحش ئػحُُس ٜٛكظىٙ جٛطهٍخ جٛؼٍَيبهٍٓ ًٜجٌجش ٓؼحتُس ٟىجضُس
 جٛػٔس يف جٛشٍؿس أنبُس جٖٓطظحو ًًن جٍٛظبٍ ٟ -وحًَن ؿبحْرس جؼبٓإوٌٛن جٛوىجٛس يف ضٓىَس جُ٤ٛجهحش ٟ -وى ٙجٍٛشىز. جٖقطُح ٙجؼبحيل -جؼبٓحءٛس جٔٛؼحتُس

ادلصذس ٢ٟ :ئهىجو جٛرحقػس ذحٖهط٠حو ه ًٜجؼبٍجؾن جٛطحُٛس ( :ؾىوٟ ٙطٍؾ)ٞ
1/ World Bank [2010]: « the world wide governance indicators » . Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le 12/04/2011).
3/ Daniel Kaufmann, AartKraay, Massimo Mastruzzi [2008] : « governancematters VII », policy working paper 4654. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le12/04/2011).
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 إسهبِبد ثشٔبِذ األُِ ادلتحذح اإلمنبئً :قٓد ضٍٍَٔ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس ٛوح ،2002 ٝجٛظحوٌ ه ٢ذٍ٣حٟؽجْ ٟٞجؼبطكىزُ ،ح ١جٔٛظى  ٢ٟوػن ٟإشٍجش ٗػًنز ٧ى ئكهحٌ ٟىي جغبٔىّ جُٓٛحُْس وجؼبىُ٣س يف جٛرٜىج.١
وَ ٖ ٢٘ٛىؾى ُٟٔحِ يف ً٧ج ججملحً ُّٛ ٙحٟؼح أو ٟػًنج ٜٛهًٍٗٛ .ج َطرىن جٛرحقػى ١أقى جػبُحٌَ:٢


ئٟح جْطهىجٟٔ ٝحَُّ ٟىػىهُس ٟػ ٚوؾىو ج٣طهحذحش ض٤حُُٓس؛



أو جْطهىجٟٔ ٝحَُّ يجضُس ضٓط٤ى ئىل ٌأٌ جػبربجء يف وٌؾس جٛىيبٍٔجؿُس يف جٛرٜى ،وجٛيت ضورب

ذٔىٌ جٗرب ه ٢قُٔٔس وؾىو جٛىيبٍٔجؿُس يف جٛرٜى.
َىػف جعبىوٌٛن ( )2.1و(ٟ )3.1ىؾُجش ٛروغ ٟإشٍجش جغب٘ ٞجؼبىػىهُس وجًٛجضُس.
اجلذوي سلُ (ِ :)3..ؤششاد احلىُ ادلىضىػٍخ
ادلؤششاد

ادلصذس

ضحٌَم آنٍ ج٣طهحذحش

جٖربحو جٛربؼبحين جٛىويل

هىو ج٤ٛحنرٌن جؼبشطٌٍٗن يف جٛطظىَص

جٖربحو جٛربؼبحين جٛىويل

ج٤ٓٛس جٛيت ٣حٛص ُُهح جؼبٍأز قْ جٛطظىَص

جٖربحو جٛربؼبحين جٛىويل

جؼبٔحهى جٛيت ضشٌٜهح جٓ٤ٛحء يف جٛربؼبح١

جٖربحو جٛربؼبحين جٛىويل

هؼىَس ٔ٣حذحش جٛو٠حٙ

جٖربحو جٛربؼبحين جٛىويل

جؼب٤ل٠حش ًًن جغب٘ىٟس

قىُٛس جؼب٤ل٠حش جٛىوُٛس

جٛطظىَْ ه ًٜجٛوهى جٛىويل جػبحص ذحغبٔىّ جؼبىُ٣س وجُٓٛحُْس

ٓٓ ٞجؼبوح٧ىجش ذحْٟٞ

" َوطٍٍ ذأ ،٦٣ؤُح ٕٛهٗ ١جٛوحؼبٍ غبٔىّ جٔٓ٣حٟ ،١رىأ سبطن ذشٍ أقٍجٌ جؼبطكىز
ذحغبٍَس جؼبىُ٣س وجُٓٛحُْس وذحٛطكٌٍ  ٢ٟجػبىٍ وجغبحؾس ٖ يب٘ ٢أَ ١طكْٔ ئٖ
ئيج هتُأش جٛلٍوٍ جٛيت ضطُف  ٚ٘ٛشهض أَ ١ط٠طن حبٔىٓ ٦جٖٓطظحوَس
وجٖؾط٠حهُس و جٛػٔحُُس " .
جٛطظىَْ ه ًٜجٖضِحُٓس  87جؼبطؤٜس حبٍَس ض٘ىَ ٢جٍٛجذـحش وجؼبٓحوٟس جعب٠حهُس ٓٓ ٞجؼبوح٧ىجش ذحْٟٞ
" ضو٤ٟ ٢ٜل٠س جٛو ٚ٠جٛىوُٛس أ " ١جٍٔٓجٌ دبرىأ قٍَس ض٘ىَ ٢جٍٛجذـحش " ٧ى جؼبطكىز
وُْٜس ٛطكٌٓن جٛلٍوٍ ٜٛو٠ح ٙو ئقٗ ٙج."ٝٗٓٛ
ادلصذس :ذٍ٣حٟؽ جْ ٟٞجؼبطكىز جٔمبحتٍ ،ضٍٍَٔ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس [ " :]2002ربُْٔ جٛىيبٍٔجؿُس يف هحمل ِٟطص " ،ص.36.
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اجلذوي سلُ ( :)1..ادلؤششاد اٌزاتٍخ ٌٍحىُ اٌشاشذ
المصدر

المؤشر

المنهجية

المفهوم المقيس

درجة شكل
الحكم

مجموعة
بٌانات مشروع
جامعة polityIV
مٌرٌالند

 مدى تنافسٌة تعٌٌن كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌن مدى انفتاح عملٌة تعٌٌن كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌنالقٌود على كبار المسؤولٌن التنفٌذٌٌن تنظٌم المشاركة تنظٌم عملٌة تعٌٌن المسؤولٌن التنفٌذٌٌن -مدى تنافسٌة المشاركة

الحرٌات
المدنٌة

دار الحرٌة
)(freedom house

 حرٌة التعبٌر والمعتقد حرٌة تكوٌن الرابطات و الحقوق التنظٌمٌة سٌادة القانون و حقوق اإلنسان -االستقالل الشخصً و الحقوق االقتصادٌة

الحقوق
السٌاسٌة

رأي خبراء
داخلٌٌن

رأي خبراء
داخلٌٌن

النطاق
( 10األقل دٌمقراطٌة) إلى( 10األكثر دٌمقراطٌة)

 2.5 – 1حر
 5,0 -3,0حر جزئٌا
 7,0 -6,0غٌر حر

دار الحرٌة
)(freedom house

 إجراء انتخابات حرة ونزٌهة لشغل مناصب ذات سلطة حقٌقٌة حرٌة التنظٌم السٌاسً وجود معارضة ذات شان التحرر من سٌطرة جماعات ذات نفوذ -استقالل جماعات األقلٌات أو شمولها سٌاسٌا

رأي خبراء
داخلٌٌن

 2,5 -1,0حر
 5,0 -3,0حر جزئٌا
 7,0 -6,0غٌر حر

دار الحرٌة
)(freedom house

 موضوعٌة وسائط اإلعالم -حرٌة التعبٌر

رأي خبراء
داخلٌٌن

 30 - 0حرة
 60-3حرة جزئٌا
 100-61لٌست حرة

الصوت
والمساءلة

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 إجراء انتخابات حرة ونزٌهة حرٌة الصحافة الحرٌات المدنٌة الحقوق السٌاسٌة دور المؤسسة العسكرٌة فً السٌاسة تغٌٌر الحكومة الشفافٌة اطالع قطاع األعمال على التطورات فً القوانٌن والسٌاسات استطاعة قطاع األعمال التعبٌر عن شواغله بشان التغٌٌرات فً القوانٌنوالسٌاسات

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها دار الحرٌة
)(freedom house
و الدلٌل الدولً
للمخاطر القطرٌة

االستقرار
السٌاسً
وانعدام
العنف

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة االستقرار(التوترات العرقٌة،الصراعات المسلحة ،القالقل االجتماعٌة ،التهدٌد اإلرهابً ،الصراعات
الداخلٌة وتفتت الصورة السٌاسٌة ،التغٌرات الدستورٌة ،االنقالبات
العسكرٌة)

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها وحدة
االقتصادٌة،
االستخبارات
وفرٌق خدمات المخاطر
واستخبارات
السٌاسٌة’
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

القانون
والنظام

الدلٌل
الدولً للمخاطر
القطرٌة

 الحٌاد القانونً -التقٌد الشعبً بالقانون

سٌادة
القانون

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 األسواق السوداء إمكانٌة إنفاذ العقود الخاصة والعقود الحكومٌة الفساد فً القطاع المصرفً الجرٌمة والسرقة كعقبتٌن لقطاع األعمال خسائر الجرٌمة وتكالٌفها -عدم إمكانٌة التنبؤ بما تفعله الهٌئة القضائٌة

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها فرٌق
خدمات المخاطر السٌاسٌة’ و
بٌنها وحدة االستخبارات
االقتصادٌة

فاعلٌة
الحكومة

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 النوعٌة البٌروقراطٌة تكالٌف المعامالت نوعٌة الرعاٌة الصحٌة العامة -استقرار الحكومة

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها فرٌق
خدمات المخاطر السٌاسٌة’ و
دار الحرٌة واستخبارات
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

حرٌة
الصحافة

دلٌل
تصورات
الفساد
الفساد

رأي خبراء
داخلٌٌن

الشفافٌة
الدولٌة

 تصورات الفساد الرسمً كما ٌراها العاملون فً قطاعاألكادٌمٌون و محللو المخاطر

األعمال و

االستقصاءات
القطرٌة التً ٌجرٌها الخبراء

مجموعة
بٌانات مؤشرات الحكم
التً ٌستخدمها البنك
الدولً

 الفساد بٌن المسؤولٌن العامٌن الفساد كعقبة أمام قطاع األعمال تواتر تقدٌم "مدفوعات غٌر نظامٌة" إلى المسؤولٌن و الهٌئة القضائٌة تصورات الفساد فً الخدمة المدنٌة .ومدفوعات الفوائد المتعلقة بقطاعاألعمال

تجمٌع لطائفة من
المصادر من بٌنها دار الحرٌة
’ و )(freedom house
وحدة االستخبارات
االقتصادٌة ،واستخبارات
مخاطر بٌئة قطاع األعمال

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة [ " :]2002تحقٌق الدٌمقراطٌة فً عالم مفتت " ،ص.37.
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  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

صفر إلى  6واألعلى
أفضل
  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل

 0إلى 10
واألعلى أفضل
  2,5إلى 2,5واألعلى أفضل
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َوطرب جغب٘ ٞجٍٛجشى شٍؿح أْحُْح ٛطكُْٔ جٛطُ٠٤س ،ئي َوى جٛؼح ٢ٟوجٍٛجذؾ جٛؼٍوٌٌ ٛطكىَ ٚج٠٤ٛى
جٖٓطظحوٌ ئىل ضُ٠٤س ٟٓطىجٟس .وي ٢ٟ ٖٛنٗ ٙجٛطأٗى  ٢ٟربُْٔ جؼبإشٍجش ج٤ٛىهُس ٛطكٌٓن ٣ىهُس جغبُحز
وجٛيت ضطوىي جؼبإشٍجش جؼبحوَس ،ويب٘ ٢أ٣ ١ىػف هٗٓس جغب٘ ٞجٍٛجشى ذحٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس  ٢ٟنٗ ٙجٔ٤ٛحؽ
جٛطحُٛس:
َ ىْن جغب٘ ٞجٍٛجشى وجٛىيبٍٔجؿٍ جغبٍَحش جُٓٛحُْس ،وَإوٌ ئىل وؾىو ٤ٟحُٓس ه ًٜجٜٓٛـس
جُٓٛحُْسُ ،طُوجو جقط٠حٖش جْطؿحذس جٓٛحْس ٖقطُحؾحش ج٤ٛحِ وضـٜوحهتٞ؛
 ٢ٟ نٗ ٙجغب٘ ٞجٍٛجشى َ٘ىٍُْ ١جو ججملط٠ن طىش ٓحت ٞه ًٜقٍَس ج ٍِ٘ٛوجٛطورًن وقٍَس جغبظىٙ
ه ًٜجؼبوٜىٟحش ،ووؾىو وْحتؾ ئهٗ ٝقٍز وٟٓطٜٔس ؤ٣حٔ ُْحٍْ ِٟطىـَ ،طُف ؽب ٞجؼبشحٌٗس
يف هُٜ٠حش وػن جُٓٛحْحش جٛوحٟس .وجٛؼٌؾ جٛوح ٝيب٘ ٢أَ ١إغٍ هٍٓ ًٜجٌجش وأُوح ٙجؼبٓإوٌٛن
ُُ٠ح َطو ْٜذطٜىظ جٛرُثس أو فبحٌْحش جٛو ٚ٠جْٖطٌُٗٛس؛
 ضو ٚ٠جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس هٌُ ًٜن ِٗحءز وُحهُٜس جغب٘ىٟس يف جْطٌٗ ٙجؼبىجٌو جؼبطحقس وجحملحُلس هًٜ
جؼبح ٙجٛوح ٢ٟ ٝجؽبىٌ وجٖنطِٗ وضىؾُهٛ ٦طكُْٔ أ٧ىجٍ وذٍجٟؽ جٛطُ٠٤س ؛
َ ىٍُ جغب٘ ٞجٍٛجشى جؼب٤حل جؼب٤حْد عبًخ جْٖطػ٠حٌجش وجَٓ ًٌٛحهى ه ًٜضـىٍَ جٖٓطظحو وضىًُن
٤ٟحطد شٌ ٚوربُْٔ جٛطُ٠٤س؛
 يبٜ٘ٛ ٢ك٘ ٞجٍٛجشى أ ١وبْٔ جٛطُ٠٤س جؼب٤ظِس وجٛوحوٛس وجٛيت ضؼن ٟظٜكس جٍِٔٛجء وجِٛثحش جؽبشس
أوىل أوٛىَحهتح.
ً٧ج وٓى ي٧د نربجء جٛطُ٠٤س ئىل أذوى  ٢ٟي ،ٖٛئي َإٗىو ١ه ًٜوؾىو جٌضرحؽ ذٌن جغب٘ ٞجٍٛجشى
وٍُز جٛػٍوجش جٛـرُوُس وِٗحءز جْطهىجٟهح يف ربُْٔ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس .و٧ى ٟح ْ٤ط٤حو ٦ٛذشٍء  ٢ٟجٛطِظُٚ
يف جؼبركع جؼبىجيل.
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ادلجحج اٌخبٌج :ػاللخ احلىُ اٌشاشذ ثىفبءح استخذاَ ػىائذ إٌفط ٌتحمٍك اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
هِ٘ص وٌجْحش هىَىز ه ًٜضًِٓن جٛوٗٓس ذٌن وٍُز جؼبىجٌو وجْوجء جٖٓطظحوٌ .وٓى ضىطٜص ئىل
وؾىو جٌضرحؽ ٓىٌ ذٌن وٍُز جٛػٍوجش جٛـرُوُس وػوَ جْوجء جٖٓطظحوٌ "ِٟحٌٓس جٛىٍُز" أو " ٛو٤س جؼبىجٌو"
وًُحخ جغب٘ ٞجٍٛجشى.

1

ٛ ٢٘ٛو٤س جؼبىجٌو ُٓٛص أٍٟج َٓطكُ ٚجؾط٤حذُ .٦ه٤حٕ ؾب٠ىهس  ٢ٟجٛرٜىج ١جْطِحوش  ٢ٟغٍوز جؼبىجٌو
 ٢ٟنٗ ٙفبحٌْحش جٔوجٌز ج٠ُٜٓٛس وجٛشِحُس.

2

ٗ٠ح َإٗى جؼبٜطًٔ جٛىويل قى " ٙجْطهىج ٝجٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس ٌٍٛع جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس "  3أ١
جغب٘ ٞجٍٛجشى ٧ى جؼبِطحـ ِ٘ٛحءز جوجٌز هىجتى جِ٤ٛؾ ،ئي َورب جغب٘ ٞجٍٛجشى هٟٓ ٢إوُٛس جغب٘ىٟس وِٗحءهتح
وُحهُٜطهح يف جْطهىج ٝهىجتى جؼبىجٌو جٛـرُوُس ٜٛرٜى  ٢ٟأؾ ٚربُْٔ أ٧ىجٍ جٓطظحوَس ،جؾط٠حهُس ،وذُثُس.
وجِ٘ٛحءز َٔظى هبح ضولُ ٞج٤ٛطحتؽ  ٢ٟنٗ ٙجؼبىجٌو جؼبطحقس .وِٗحءز جْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ َٔظى هبح
جْطػ٠حٌ  ٥ً٧جٛوىجتى ٛطكُْٔ أٗرب هحتى فب٘.٢

4

ئ ١أنبُس جْٖطهىج ٝجَ٘ٛء ٛوىجتى جِ٤ٛؾ ٍَؾن ٜٛهظحتض جٛيت ضط ُُ٠هبح  ٥ً٧جٛوىجتى ،و٤ٟ ًٍٗ٣هح:

5

 ضطٓ ٥ً٧ ٞجٛوىجتى ذىٌؾس هحُٛس  ٢ٟجٛطٜٔد ،وً٧ج َٓرد ٟشحٗ ٚهىَىز هٟٓ ًٜطىي جٖٓطظحوج ٍٜ٘ٛوجٛطهـُؾ؛
  ٥ً٧جؼبىجٌو ؿبىووز وٟوٍػس ٤ٜٛؼىخ ،وَ٤رٌٍ أ ١ضٓطهى ٝيف جْٖطػ٠حٌجش جْٖطٍجضُؿُس؛ ضطٓ ٥ً٧ ٞجؼبىجٌو ذؼهحٟطهح ،و٧ى ٟح ََُى جْؿ٠حم وذإٌ جِٓٛحو؛1ذُ٤ص وٌجْس  ،)2000( sachs and warnerوؾىو هٗٓس هُ٘ٓس ٓىَس ذٌن ج٠٤ٛى وغٍوز جؼبىجٌو يف هُ٤س ػ٠ص  97ذٜىج نٗ ٙجِٛطٍز  1989 -190ذٓرد ج٣طشحٌ
جِٓٛحو.

 2ضإٗى وٌجْس  :)2003( Martin and Subarmanianأ ١غٍوز جؼبىجٌو يب٘ ٢أ ١ضطؼحهَ ه٤ى وؾىو ٟإْٓحش ؾُىز .وضإٗى وٌجْس  1999 Collierه ًٜجٛوحتى
جٛظحيف ج٘ٛرًن َُٛحوز جٛشِحُُس.
WORLD Bank ]3001[ : « Using Extractive Industries for Sustainable Development », International oil and Gas

3

Resources Management Seminar P. 3. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org (Consulté le
11/04/2011).

Olivier Godard]3001[: « Les ressorts de l'efficacité économique des instruments de politique» , p.2.

4

Document internet disponible sur le site: www.imprimerie.polytechnique.fr (Consulté le 11/04/2011).

٤ٟ 5ل٠س ذٍؼبحُ٣ى ١هٍخ ػى جِٓٛحو [ " :]2011و ُٚٛجٛربؼبحين جٛوٍيب ٍٜٓٛحذس ه ًٜجٍَٔجوجش " ،ص .10.وغُٔس أ٣طٍ٣ص ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن:
( www.tarpacnetwork.orgمت جٖؿٗم هُٜهح َى.)2011/04/12 ٝ
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 ضوى  ٥ً٧جؼبىجٌو دبػحذس ٌَن ٜٛك٘ىٟحشَ ،ؼوَ شوىٌ٧ح ذحؼبٓإوُٛس ذبح ٥جؼبىجؿٌ٤ن وفبػُٜه.ٞوَ٤طؽ ه ٥ً٧ ٢جػبظحتض جٛوىَى  ٢ٟجؼبشحٗ:ٚ
هٟٓ ًٜطىي جٖٓطظحو ج:ٍٜ٘ٛ
 جٛطوٍع ٜٛظىٟحش ج٤ٛحذبس ه ٢ضٜٔد جْْوحٌ ذٓرد ػوَ جٛط٤ىَن جٖٓطظحوٌ؛ جَُٛحوز يف ُٓ٠س جٛوٜ٠س وجٛىٓىم ُُ٠ح َوٍٍ ذحٛىجء جؽبى٤ٛىٌ و٧ى كحٍ٧ز ضطؿ ًٜيف ُٓحٓ ٝـحم جِ٤ٛؾذٍُن ٟوى ٙطٍٍ جٛوٜ٠س جحملُٜس ٣طُؿس ضُجَى جٛـٜد هُٜهح .و٧ى ٟح هبو ٚجٛظحوٌجش جْنٍي ًًن
٤ٟحُٓس هحؼبُح .فبح هبو ٢ٟ ٚجٛظود ض٤ىَن جٖٓطظحو.

1

ه ًٜجؼبٓطىي جُٓٛحٍْ :جِٓٛحو جَ ًٌٛطىٛى ه ٢جٛىن ٚجٍَٛوٍ.
وَوّ٘ ضورًن " ٛو٤س جؼبىجٌو جٛـرُوُس " جٛىػن جؼبط٤حٓغ ،قُع وٍُز جٍَٔجوجش ضطَٟٗ ٝن ضىْن وجتٍز
ج .ٍِٔٛو ٍ٘ٛضظرف جٍَٔجوجش جؼبطأضُس  ٢ٟجؼبىجٌو جٛـرُوُس ٣و٠س وُٓٛص ٠ٔ٣سٟٓ ٢ٟ ،إوُٛس جغب٘ىٟس أ١
ضطىنً جٛشِحُُس يف ضًُٓن٧ح وضىؾُههح ػبىٟس جْ٧ىجٍ جٛىؿُ٤س يف جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس.
ويف ً٧ج جٔؿحٌ أٗى جٛر ٖ٤جٛىويل أ ١جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس جٔٛحت٠س ه ًٜجْطهٍجؼ جؼبىجٌو جٛـرُوُس ضطـٜد
2
غٗغس ٟرحوب ه ًٜجؼبٓطىي جٛىؿين :ٍ٧


جٛشِحُُس وجؼبٓحءٛس يف ٟىػىم جٍَٔجوجش جحملظٜس وجٛطظٍٍ ُُهح؛



جٛطشحوٌ ٟن جٛشٍٗحء جٍٛتٌُٓن أغ٤حء طُحًس نـؾ جْطهىج ٝجٍَٔجوجش؛



ئشٍجٍ وضىُْٓ  ٢ٟؾهحش ٟوط٠ىز يف ضـرُْ  ٥ً٧جػبـؾ.

وً٧ج َوين أٟ ١رحوب جغب٘ ٞجٍٛجشى وآُٛحض ٍ٧ ٦جٛؼحٍُٛ ٢ٟن ِٗحءز وُحهُٜس جغب٘ىٟس يف جْطهىجٝ
هىجتى جِ٤ٛؾ ٛطكُْٔ أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وي ٢ٟ ٖٛنٗ ٙجٛشِحُُس وجؼبٓحءٛس ،وجٍٓٛحذس ه ًٜجْوجء
جغب٘ى ٍٟوضُُٔ ٦٠وًٗج ٟشحٌٗس أٍُجو ججملط٠ن.

La banque africaine de développement [2007] : « rapport sur le développement en Afrique » , P.145.
2

ٟوهى ججملط٠ن جؼبِ٤طف [ٍٟ " :]2005جٓرس جٍَٔجوجش ،ضبحَس جؼبٓطٔر ،ٚػ٠ح٣حش وْطىٌَس ٍَٔجوجش جِ٤ٛؾ جٛوٍجٍٓ " ،ص .3.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن:

( www.iraqrevenuewatch.orgمت جٖؿٗم هَ ٦ُٜى.)2011/04/13 ٝ

40

1

اٌفصً األوي.............اإلطبس ادلفبهًٍّ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ واحلىُ اٌشاشذ وػاللتهّب ثىفبءح استخذاَ ػىائذ إٌفط

 .2.2اٌشفبفٍخ وادلسبءٌخ يف تسٍري ػىائذ إٌفط وّحشن أسبسً ٌٍتٍّٕخ
 .1.1.3اٌشفبفٍخ
ضوى جٛشِحُُس يف جوجٌز جٍَٔجوجش جِ٤ٛـُس ٌ٧ح٣ح ٟه٠ح ،ؼبح ؽبح  ٢ٟج٣و٘حْحش ئهبحذُس ه ًٜجٛىوٙ
وججملط٠وحشُ ،ؼٗ ه ٢ووٌ٧ح يف ضوَُُ ٟٓطىَحش ج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ وجٛط٠حْٖ جٖؾط٠حهٍُ ،هٍ ضوَُ
ٟظىجُٓس جؼبإْٓحش وغٔس جؼبٓطػ ٢ٍَ٠وضٓح ٞ٧يف جغبى  ٢ٟكىج ٍ٧جِٓٛحو و٧ىٌ جٛػٍوجش جٛىؿُ٤س .يف جٛىٓص
جَ ًٌٛإوٌ ًُُُ ٦حخ جٛشِحُُس ئىل ُطف ججملح ٙأٟح ٝضِشٍ كحٍ٧ز جِٓٛحو و٤٠ُ٧س جٜٓٛـحش هٓ ًٜىٌجش
جٛىؿٗ ،٢ىهنح دب٤أي ه ٢جؼبٓحءٛس وجحملحْرس ،فبح َٔىع ٟرحوب جُ٤ٛج٧س وجغب٘ ٞجٍٛجشى.
ٔٛى أٗىش جٛوىَى  ٢ٟجْحبحظ وجٛىٌجْحش أ ١جْوجء جؼبطىين ٜٛرٜىج ١جؼبوط٠ىز ه ًٜجِ٤ٛؾ َ٤طؽ ئىل قى
ٗرًن هٜٓ ٢س جٛشِحُُس .وضِؼٍ جؼبٓطىَحش جؼب٤هِؼس  ٢ٟجٛشِحُُس ئىل ْىء جوجٌز هىجتى جِ٤ٛؾ ه ًٜجؼبىي
جؼبطىْؾ وجٛـىَ.ٚ
أ -أمهٍخ اٌشفبفٍخ يف اٌصٕبػبد إٌفطٍخ
ضٍؾن أنبُس جٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جِ٤ٛـُس ئىل جْْرحخ جٛطحُٛس:

1

 حمشن التصبدي :ئ  ١جْٖطهىج ٝجعبُى ٜٛػٍوز جِ٤ٛـُس َش٘ ٚؿبٍٗح ٧حٟح ٠٤ٜٛى جٖٓطظحوٌ جؼبٓطىجٝجَٓ ًٌٛه ٞيف ربُْٔ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس وجغبى  ٢ٟج .ٍِٔٛوٓ ٢٘ٛى ض٤طؽ آغحٌ ْٜرُس جٓطظحوَس
وجؾط٠حهُس جيج مل ضىٌ جٛػٍوز ذحٛـٍَٔس ج٠ُٜٓٛس وجٛشِحُس؛
 استمشاس سٍبسً :ضىه ٞجٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جِ٤ٛـُس ضٔىَس جؼبٓحءٛس وجغبىٗ٠س جعبُىز ،و٧ى ٟحَِؼٍ ئىل ٓىٌ أٗرب  ٢ٟجْٖطٍٔجٌ جُٓٛحٍْ ،وَٓهً٧ ٞج ذىوٌ ٥يف ٤ٟن جٛظٍجهحش يجش جٛظٜس
ذٔـحم جِ٤ٛؾ؛
 حمفض استخّبسي :ضطؼ ٢٠جِٛىجتى جٛيت ضوىو ه ًٜجٛرٜىج ١جؼبـرٔس ؼبٓطىَحش ٍٟضِوس  ٢ٟجٛشِحُُس ضىًُن٤ٟحل جْطػ٠حٌٌ ؾُى  ٢ٟنٗ ٙضٔىمي ئشحٌز وجػكس ٓ٠ٜٛطػ ٢ٍَ٠وجؼبإْٓحش جؼبحُٛس جٛىوُٛس ذأ١
جغب٘ىٟس ٜٟطُٟس ذٔىٌ أٗرب  ٢ٟجٛشِحُُس؛
1

صبوُس جٛشِحُُس ج٘ٛىَطُس [ٟ" :]2010إشٍ ٍٟجٓرس جٍَٔجوجش يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس"( ،وو ١طِكس) .وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن:

( www.transparency-kuwait.orgمت جٖؿٗم هَ ٦ُٜى.)2011/04/14 ٝ
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 خذِخ اجملتّغ :يب٘ٛ ٢شِحُُس جؼبىُىهحش جِ٤ٛـُس أ ١ضٓحهى يف ضىػُف جْٔهحٟحش وجْٖطػ٠حٌجشجٛيت ضٔى ٝهبح جغب٘ىٟس ػبىٟس ججملط٠ن؛
 ِصذالٍخ احلىىِخ :ئ ١ضُجَى جؼبوٜىٟحش جؼبطحقس ٜٛوحٟس ه ٢جٛوىجتى جٛيت ضىٍَ٧ح جغب٘ىٟس ُ٣حذس ه٢جؼبىجؿٌ٤ن ،هبو ٚجغب٘ىٟس يجش ٟظىجُٓس أٗرب.
ةِ -ؼبٌري اٌشفبفٍخ يف اٌصٕبػبد إٌفطٍخ

1

 ٔشش ادلذفىػبد واإلٌشاداد :ج٤ٛشٍ جؼب٤طل٘ٛ ٞحُس جؼبىُىهحش جؼبحُٛس جؼبطؤٜس ذحِ٤ٛؾ وجٛيت ضٔىٟهحجغب٘ىٟس وٗحُس جٛوىجتى جٛيت ضطٜٔح٧ح جغب٘ىٟس ٟ ٢ٟإْٓحش جٛرطٍوٙ؛
 حك االطالع ٌٍزّهىس :أ َ ١ىؾ٣ ٦شٍ جؼبىُىهحش وجٛوىجتى ٛوحٟس جعب٠هىٌ ذـٍَٔس ضٓه ٚؽبٞجٖؿٗم هُٜهح ،وه ًٜكبى َطٓ ٞذحٛش٠ى ٙوئٟ٘حُ٣س جِٛه ٞوو ١ضؤُى؛
 تذلٍك احلسبثبد :زبؼن ض ٖٜجٛوىجتى وجؼبىُىهحش ٛطىُْٓ قٓحيب ٟٓطٔ ٚوٟىغىّ ،ضـرْ ه٦ُٜٟوحًَن جؼبٍجؾوس جٛىوُٛس؛
 تطبثك ادلذفىػبد واإلٌشادادَ :ط ٞضٓىَس جؼبىُىهحش وجٍَٔجوجش ه ٢ؿٍَْ ؾهس ٟٓطٜٔس ٟىغىّهبح ٟ ،ن ٣شٍ ٌأٌ جعبهس قى ٙجٛطٓىَس دبح يف ي ٖٛجٛط٤حٓؼحش ئ ١وؾىش؛
 شفبفٍخ ادلشبسٌغ إٌفطٍخ :جٔهٗ ١ه ٢جؼبشحٌَن جعبىَىز وجٛطىْوُس ٜٔٛـحم جِ٤ٛـٍ ٜٛوحٟس ذـٍَٔسشحٜٟس وِٟهىٟس؛
 ادلؼبٌري اٌجٍئٍخ :جٛو ٚ٠ه٣ ًٜشٍ جؼبوٜىٟحش جػبحطس ذحِغحٌ ه ًٜجٛرُثس وجٛو ٚ٠ه٣ ًٜشٍ وضـرُْجؼبوحًَن جٛرُثُس دبح َط٤حْْ ٟن جؼبوحًَن وجٖضِحُٓحش جٛىوُٛس؛
 إششان اجملتّغَ :شحٌٕ ججملط٠ن جؼبىين ذِوحُٛس يف ٌطى وضُُٔ ٞهُٜ٠س جٛشِحُُس؛ ػًّ ِؤسسً :أَ ١ط ٞئ٣شحء "ؾب ّٜجٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جِ٤ٛـُس" و٧ى هرحٌز ه ٢ربح َٛذٌنجغب٘ىٟس وجٛشٍٗحش جِ٤ٛـُس وججملط٠ن جؼبىينٜٛ ،طأٗى  ٢ٟضـرُْ ض ٖٜجؼبوحًَن.

1

صبوُس جٛشِحُُس ج٘ٛىَطُس [ٟ " :]2010إشٍ ٍٟجٓرس جٍَٔجوجش يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس "ٍٟ ،ؾن ْحذْ( ،وو ١طِكس).
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د  -شفبفٍخ ادلبٌٍخ اٌؼبِخ وِؤششاد ادلىاصٔخ ادلفتىحخ
ضط٠كىٌ جْ٧ىجٍ جٍٛتُُٓس ٠ٜٛحُٛس جٛوحٟس قى ٙضوَُُ ج٠٤ٛى جٖٓطظحوٌ ،وضشؿُن جْطهىج ٝجؼبىجٌو
ذِ٘حءز وُحهُٜس وجؼبٓحنبس يف ئقىجظ جٛطًٌُنجش جؽبُُٜ٘س جؼبـٜىذس يف جٖٓطظحو ،وذحٛطحيل ُح ١جغب٘ ٞهِٗ ًٜحءز
جُٓٛحْس جؼبحُٛس َطو ْٜدبح ربٔٔ ٢ٟ ٦جْ٧ىجٍ جؼبٓـٍز .وضإٗى ذوغ جٛىٌجْحش ه ًٜأ ١جٛرٜىج ١جؼبوط٠ىز هًٜ
جِ٤ٛؾ ٟوٍػس ه ًٜكبى نحص ٖ نِحّ جُٓٛحْحش .1وأ ١جضرحم ٤ٟهؽ َط ٞذحٛشِحُُس يف ؾبح ٙجؼبحُٛس جٛوحٟس
يب٘ ٢أٍَُ ١ن ِٗ ٢ٟحءز جُٓٛحْس جؼبحُٛس ووبٓ ٢يف جوجٌز ئٍَجوجش جؼبىجٌو ،جْ ٍٟج ٢ٟ ًٌٛشأ ٦٣أَ ١وَُ ٢ٟ
ِٗحءز جْطهىج ٝجْٟىج ٙجٛوحٟس ووبى ٟ ٢ٟلح ٍ٧جُٓٛحْحش جؼبحُٛس ًًن جؼبٓطٍٔز ٗ٠ح ََُى جٛػٔس يف هُٜ٠س
ئهىجو جؼبىجَ٣س.

2

ويف ً٧ج جٛظىو ٣شٍ ط٤ىوّ جٔ٤ٛى جٛىويل ٟح َوٍٍ دبُػحّ جؼب٠حٌْحش ج٠ُٜٓٛس يف ؾبح ٙشِحُُس جؼبحُٛس
جٛوحٟس .و َهىٍ ً٧ج جؼبٍشى ئىل ٟوحعبس ٟشٜ٘س جٛشِحُُس ٛىي جٛرٜىج ١جٛيت ضٓه ٞجؼبىجٌو جٛـرُوُس ُُهح ذٓ٤رس
ٗرًنز  ٢ٟجٍَٔجوجش وٍَُٗ جؼبٍشى ه ًٜئٍَجوجش جؼبظحوٌ ًًن جؼبطؿىوز نحطس جِ٤ٛؾ.

3

ضوطرب جؼبىجَ٣س جٛوحٟس جٛىغُٔس جْْحُْس جٛيت ضىػف جُٓٛحْس جٛوحٟس ٜٛك٘ىٟس يف ـبط َٜؾبحٖش أه٠حؽبح.
وٓى أطرف ٟٔىجٌ جٛشِحُُس ج ًٌٛضط ٞذ ٦جؼبىجَ٣س جٛوحٟس أقى جؼبوحًَن جْْحُْس ٜٛك٘ ٞه ًٜقٓ ٢ئوجٌز جؼبحُٛس
جٛوحٟس ؾ٤رح ئىل ؾ٤د ٟن ؿبىٌ ُحهُٜس جُٓٛحْس جؼبحُٛسً٧ ٢ٟ .ج جؼب٤ـ ْٜضأيت أنبُس ٟإشٍ جؼبىجَ٣س جؼبِطىقس
ذحهطرحٌ ٥أو ٙو ُٚٛيف ً٧ج ججملحَٔ .ٙى ٝجٛى ُٚٛذطٍضُد أٗػٍ  80 ٢ٟووٛس وُْ وٌؾس جِٖ٣طحـ يف ُُٟجُ٣حهتح
جٛوحٟس.
وٓى نٜظص وٌجْس جهط٠ىش ه ًٜربٟٓ ُٜٚف جؼبىجَ٣س جؼبِطىقس ٛوح 42008 ٝو٧ى ضُُٔ ٞشحٟٚ
ٛشِحُُس جؼبىجَ٣س يف  85ذٜىج ،ئىل أ ١جٛىوٛس جؼبوط٠ىز ه ًٜجؼبىجٌو جٛـرُوُس أٗػٍ  ١ْ ُٟٗض٘ى ١أٓ ٚشِحُُس
ُِْطٗ٣ح ضٓح ،ُٖٛآُ٣ح ٍَُِْ " :]2005[ ٢جٍٓٛحذس ه ًٜجِ٤ٛؾ " ،ص .30.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن( www.soros.org :مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم
.)2011/04/15

1

2

ط٤ىوّ جٔ٤ٛى جٛىويل [ " :]2007جؼبٍشى ئىل شِحُُس ئٍَجوجش جؼبىجٌو " .ص .58.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن ( www.imf.org :مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم

.)2011/04/15

 3ط٤ىوّ جٔ٤ٛى جٛىويل [ " :]2007و ُٚٛشِحُُس جؼبحُٛس جٛوحٟس " ،ص .20.وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن( www.imf.org :مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم
.)2011/04/15

4

وٌجْس ٛـ :أ٣طُىين ُ٧ىيتٌ ،وظ ٗحٌُٛطُ [ " :]2008جٖهط٠حوَس ه ًٜجؼبىجٌو جٛـرُوُس وشِحُُس جؼبىجَ٣س " .وغُٔس ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن:
www.openbudgetindex.org

(مت جٖؿٗم هُٜهح ذطحٌَم ()2011/04/15
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 ٢ٟض ٖٜجٛرٜىجًً ١ن جؼبوط٠ىز هٟ ًٜػ ٥ً٧ ٚجؼبىجٌو ،وَوطرب أوجؤ٧ح ٟطىين ذشٜٟ٘ ٚكىف هٟ ًٜإشٍ جؼبىجَ٣س
جؼبِطىقس

Open Budgetindex

وضىطٜص  ِّ٣جٛىٌجْس ئىل أ٤٧ ١حٕ هؿُ ٗرًن يف جٛىو ٙجؼبوط٠ىز ه ًٜجِ٤ٛؾ

ه ٢ئوجٌز جؼبٔحوٍَ ج٘ٛرًنز  ٢ٟهىجتى٧ح وٓى ْؿٜص  ٥ً٧جٛرٜىجٟ ١وىٖش ٗرًنز ُُ٠ح ىبض ئٟ٘حُ٣س ػُحم
جٛوىجتى٠ٗ .ح أ ٥ً٧ ١جٛىوُٓٛ ٙص ؽبح جٔٛىٌز ه ًٜجُٓٛـٍز ه ًٜجِٔ٣حّ و٧ى ٟح َإوٌ ئىل ْىء ئوجٌز
جؼبىجٌو .قُع َطؼف  ٢ٟنٍٟٗ ٙجؾوس ضـىٌ جؼبىجَ٣حش يف جٛرٜىج ١جِ٤ٛـُس ،أ ٥ً٧ ١جٛرٜىج ١شهىش ضٓحٌهح
ٗرًنج يف جِٔ٣حّ  ً٤ٟضظحهى جٛوحتىجش جِ٤ٛـُس ،و٣لٍج ٖ ٥ً٧ ١جٍَٔجوجش ضطىُْ ئىل نَُ٤س جغب٘ىٟس وو١
زبـُؾ ووو ١ضظىٌ ٟٓرْ ُُِ٘ٛس جْٖطِحوز ٤ٟهح٣ ،طؽ أ ١جٛطهظُض جِٛو ٍٜؽبً ٥جٍَٔجوجش ق٘٠طٟ ٦ظححل
ججمل٠ىهحش جٛؼحًـس وجٛيت ؽبح ِ٣ىي ٓىٌ يف جٛىوٛس٠ٗ 1.ح أ ١وؾىو هىجتى  ٢ٟجِ٤ٛؾ نحٌؼ جؼبىجَ٣حش
َؼوَ جٍٓٛحذس ه ًٜجٛـٍَٔس جٛيت َط ٞهبح ئِ٣حّ ُٗ٠حش ٗرًنز  ٥ً٧ ٢ٟجؼبىجٌو.
و -أٔشطخ خبسد ادلىاصٔخ وشفبفٍخ ادلبٌٍخ اٌؼبِخ
جْ٣شـس نحٌؼ جؼبىجَ٣س ٟ ٍ٧وحٟٗش ٜٛك٘ىٟس ًًن ٟىٌؾس يف ٓىجٌ٣ن جهط٠حوجش جؼبىجَ٣س جٛوحٟسٟ ،ػٚ
ذوغ جٛظ٤حوَْ جٛيت ضطوحٟ ٟٚوهح جٛىوٛس ه ًٜأهنح أ٣شـس ٟٓطٜٔس .قُع هحوز ٟح ض٤شح  ٥ً٧جٛظ٤حوَْ نحٌؼ
جؼبىجَ٣س ذٔح٣ى ١وبىو جٌٍٛع ٤ٟهح وسبىَٜهح وئوجٌهتح وًًن ي ٢ٟ ٖٛجٛطٍضُرحش جػبحطس هبح .ويب٘ ٢أ ١ضىٍَ٧ح
وَجٌز جؼبحُٛس أو أؾهُز جِ٣حّ أنٍي.
يف جٛرٜىج ١جِ٤ٛـُس قبى أ ٥ً٧ ١جٛظ٤حوَْ سبى ٙضٍَٔرح ذح٘ٛح ٢ٟ ٟٚهىجتى جِ٤ٛؾ ،وجهطرحٌ٧ح أ٣شـس
نحٌؼ جؼبىجَ٣س َؼوَ جٛشِحُُس قى ٙسبىَٜهح وجزبحي ٍٓجٌجش ئِ٣حٓهح ،فبح َإوٌ ئىل ضشىَ ٦زبظُض جؼبىجٌو
وجػبٍوؼ هبح هٟٓ ٢حٌ ربُْٔ أ٧ىجٍ جُٓٛحْس جؼبو٤ٜس.
وجهطٍجُح ذأ ١ذٜىج٣ح ٗػًنز َىؾى ُُهح ً٧ج ج٤ٛىم  ٢ٟجْ٣شـس نحٌؼ جؼبىجَ٣س ٢٠ُ ،جؼبه ٞوػن ٓىجهى
و٣ل ٞػبؼىم  ٥ً٧جٛظ٤حوَْ ٓ٠ٜٛحءٛس .وج ١زبؼن  ِّ٤ٛشٍوؽ جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس ٗرُٔس ذ٤ىو جِٔ٣حّ
جْنٍي جؼبىٌؾس ذحؼبىجَ٣ـس٠ٗ .ح َ٤رٌٍ أ ١ىبؼن جِٔ٣حّ ٤ٟهح ؼبىجُٔس جٛربؼبح٠ٗ .١ح هبـد ئنؼحم ٧ـً٥

 1ؿب٠ىو هرى جِٛؼُ " : ]2009[ ٚجِ٤ٛؾ وجؼبش٘ٗش جؼبوحطٍز ٜٛطُ٠٤س جٛوٍذُس " ،ص.68.
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جٛظ٤حوَْ ٜٛطىُْٓ وج ١ض٤شٍ ذُح٣حش ٟحُٛس ضٌـٍ صبُن جٛطىُٔحش جٛىجُىز وجػبحٌؾس ،وًٗ ٖٛضىََن
جْطى ٙوجٛوحتى هُٜهح.
ئ ٥ً٧ ١جْغحٌ جٜٓٛرُس ج٤ٛحذبس هٜٓ ٢س جٛشِحُُس يف جٛىو ٙجؼب٤طؿس ِ٤ٜٛؾ ضإٗى ه ًٜجغبحؾس ئىل ضـرُْ
ذ٤ىو "ٟرحوٌز جٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس" ٢ٟ .أؾ ٚضوَُُ جٍٓٛحذس جٛوحٟس ه ًٜهىجتى جؼبىجٌو
جٛـرُوُس.
هدِ -جبدسح اٌشفبفٍخ يف اٌصٕبػبد اخلبسرٍخ
مت جؿّٗ جؼبرحوٌز هح 2003 ٝو ٍ٧هتىٍ ئىل وه ٞوضوَُُ جٛشِحُُس يف جٛطوحٟٗش ذٌن جغب٘ىٟحش
وشٍٗحش جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس .ض٤ض جؼبرحوٌز ه ًٜأ ١ضٔى ٝجٛشٍٗحش ذحٛطظٍَف دبح ضإوَٜٛ ٦ىوٙ
جؼبطوحٓىز ٟوه٠ح ،وضٔى ٝق٘ىٟحش  ٥ً٧جْنًنز ذح٘ٛشَ ه ٢جٍَٔجوجش ج٤ٛحصبس ه ٢جٛظ٤حهحش
جْٖطهٍجؾُس ،وه ًٜأْحِ ئَ ،ٖٛى ٝؿٍٍ غحٛع ٟٓطٔ ٚذحٛطىُْٓ يف ضظٍوبحش جٛـٌٍُن.

1

َٓح ٞ٧يف  ٥ً٧جؼبرحوٌز أٗػٍ  32 ٢ٟووٛس و  5شٍٗحش هحؼبُس وهىز ٟإْٓحش جْطػ٠حٌَس وَىه٠هح
ط٤ىوّ جٔ٤ٛى جٛىويل وجٛر ٖ٤جٛىويل و٤ٟل٠س جٛطوحو ١وجٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس٠ٗ ،ح ضٓح٣ى٧ح هىز ٤ٟل٠حش ًًن
ق٘ىُٟس ٗ٠وهى ٌطى جٛوحتىجش وٟوهى ججملط٠ن جؼبِطىـ و٤ٟل٠س جٛشِحُُس جٛىوُٛس وربح" َٛج٣شٍوج ٟح
ضإوو "١وًًن٧ح 2.ئ ١جؼبِٜص ٤ٜٛلٍ ٧ى ًُحخ جٛىو ٙجٛرطٍوُٛس ج٘ٛربي سبحٟح ه ٢جؼبرحوٌز ،و٤ٟهح جٛىو ٙجٛوٍذُس
ذحْطػ٤حء جٛوٍجّ ،ج ٢٠ُٛوٟىٌَطحُ٣ح .و ً٘٧ج ُىو ٙجػبُٜؽ وجعبُجتٍ ًحترس ُٜٗس ه ٥ً٧ ٢جؼبرحوٌز ،و٧ى ٟح َـٍـ
ربىَحش ٗربي ه ًٜجٛربؼبحٌُ٣ن يف  ٥ً٧جٛىوٛ ٙىُن ق٘ىٟحهتٗٛ ٞلبٍجؽ يف ً٧ج جعبهى جٛىويل ٛطوَُُ
جٛشِحُُس ،نىٟس ٜٛطُ٠٤س وضُٜٔض ٓ٣رس ج ٍِٔٛوجْٖطهىج ٝجْٟػٍَٕٛ ٚجوجش جؼبطأضُس  ٢ٟجٛظ٤حهحش
جْٖطهٍجؾُس.

3

٤ٟ 1ل٠س ذٍؼبحُ٣ى ١هٍخ ػى جِٓٛحو [ٍٟ ،]2010ؾن ْحذْ ،ص.23.

٤ٟ2ل٠س ذٍؼبحُ٣ى ١هٍخ ػى جِٓٛحو [ٍٟ ،]2010ؾن ْحذْ ،ص.23.
3
 ٢ٟأؾٟ ٚوٜىٟحش أٗػٍ ضِظُٗ ٌجؾنٜٟ :كْ ٌٟٓ :)01( ٞرحوٌز جٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس ،ص.273.
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 .1.2.2ادلسبءٌخ
ضوين جؼبٓحءٛس وجؾد جؼبٓإوٌٛن ه ٢ضٔىمي جٛطىػُكحش وجٛطٔحٌٍَ جٛىوٌَس ه٣ ٢طحتؽ أه٠حؽب ٞوقبحهس
ض٧ًُِ٤ح .وضطـٜد جؼبٓحءٛس قٍَس ضىُْ جؼبوٜىٟحش يف َى جعب٠هىٌ قىت َط ٢ٟ ٢٘٠جٖؿٗم هٟ ًٜح هبٌٍ ٢ٟ
وٓحتن وقٔحتْ وٗشَ جْنـحء وجٛطؿحوَجش وجحملحْرس ه٤هحُ .حؼبٓحءٛس ضٍضرؾ ذحٛشِحُُس .قُع ٍَي ٗطشٞ
ketchum

أ ١جٛشِحُُس ضل هٍ يف غٗغس ٓؼحَح و ٍ٧جزبحي جٍٔٛجٌ ،جؼبشحٌٗس ججملط٠وُس وجؼبٓحءٛس.

ضشٓطٍ وذٍو٣ى  chester, brunoأ ١جؼبٓحءٛس ٟرُ٤س ه ًٜجٛشِحُُس.

1

2

وربلً جؼبٓحءٛس ذأنبُس ٓظىي ،يب٘ ٢ضىػُكهح يف جٔ٤ٛحؽ جٛطحُٛس:


ٓـن جٛـٍَْ ه ًٜجؼبٓإوٌٛن يف ؿبحوٛس ضٌـُس أه٠حؽبًً ٞن ج٠ُٜٓٛس أو ًًن جؼبشٍوهس؛



ضُٜٔض ٍُص جٖضِحٓحش ًًن جؼبشٍوهس ؛



ٗشَ جٛطٗهد وجِٓٛحو دبوىٖش أٍْم؛



ضىنٍ جؼبٓإوٌٛن جؼبَُى  ٢ٟجغبُـس وجغبًٌ يف أه٠حؽب ٞؿحؼبح أهنٟ ٞوٍػىٓ٠ٜٛ ١حءٛس؛



ضبحَس جؼبظححل جٛوحٟس ذش٘ ٚأٗػٍ ُوحُٛس.

و٣لٍج ٌٗٛضرحؽ جٛىغُْ ذٌن جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛسُٓ ،ىٍ ٣طوٍع ؽبح دبَُى  ٢ٟجٛطِظُ٠ُُ ٚح َ.ٍٜ

1

أضبى ُطكٍ أذى ٍٗمي [ " :]2009جٛشِحُُس وجُٔٛحوز يف جٔوجٌز " ،ص.77.
 ِّ٣ 2جؼبٍؾن ،ص.77.
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 .1.3اٌشلبثخ ػٍى استخذاَ ػىائذ إٌفط ودوسهب يف حتمٍك اٌتٍّٕخ ادلستذاِخ
ئٟ ١ح َٗقق يف ج٘ٛػًن  ٢ٟجٛىو ٙجٛيت ضط٠طن ذاٍَجوجش ِ٣ـُس ٧حتٜس أ ٦٣وه ًٜج ٢ٟ ًٍٞٛجٛطىْن ج٘ٛرًن
يف ُْحْحش وذٍجٟؽ وٟشٍوهحش ٧حوُس ئىل قٟ ٚشحٗ ٚهحٟس ،وه ًٜج ٢ٟ ًٍٞٛجٖهط٠حوجش جؼبحُٛس جٛـحتٜس
جٛيت ض٘ىٓ ١ى نظظص ؽبً ٥جًٍْجع ،ئٖ أ ١جٛوىَى  ٢ٟجؼبشحٗ ٚمل رب ،ٚذٓ ٚى ض٘ىَ ١جوش ضؤُىج وً٧ج
ٌجؾن ٛوىِٗ ٝحءز جغب٘ىٟس وذٍجؾبهح جٛطًَُِ٤س وجٍْٔجٍ و٧ىٌ جؼبح ٙجٛوح .ٝوَهىٌ جؼبح ٙجٛوح ٝذِو ٚجٛوىَى
 ٢ٟجْٟىٌ أنبهح:

1



جؼبٌحٖز يف ؿٜد جؼبح ٙجٛوحٓ ٢ٟ ٝر ٚجٛىقىجش جغب٘ىُٟس؛



زبظُض ؾُء  ٢ٟجؼبح ٙجٛوح ٝوو ١ضىََو ٦ه ًٜأوؾ ٦جِ٣حّ ٟوُ٤س؛



ػوَ وٌجْحش ؾىوي ؿٜد جؼبح ٙجٛوح.ٝ

وٓى ضٍضد هً٧ ًٜج شوىٌ هح ٝذحٔقرحؽ ٛوىٓ ٝىٌز جغب٘ىٟحش ه ًٜق ٚجؼبشحٗ ٚجٛوحٟس وجْٖطؿحذس
ؼبـحٛد ججملط٠ن ،وً٧ج ٟح أ٣شأ جغبحؾس ئىل جْطهىج ٝأْحُٛد ٍٜٓٛحذس ه ًٜجْطهىج ٝئٍَجوجش جِ٤ٛؾ وجؼبح ٙجٛوحٝ
ذظِس هحٟس.
أ -تؼشٌف اٌشلبثخ ػٍى ػىائذ إٌفط وأهذافهب
ضوٍٍ جٍٓٛحذس ذأهنح ض ٖٜجٛوُٜ٠س جٛيت سب٘ ٢ٟ ٢جٗطشحٍ أَس جكبٍجُحش يف جػبـؾ جؼبىػىهس سبهُىج
ٛطكىَى جؼبٓإوُٛحش وجزبحي جٔؾٍجءجش جٛؼٍوٌَس ٛطظكُكهح وذب٤د جْنـحء ٟٓطٔرٗ.

2

وربْٔ جٍٓٛحذس ه ٚهىجتى جِ٤ٛؾ ؾب٠ىهس  ٢ٟجْ٧ىجٍ " :جٖٓطظحوَس ،جُٓٛحُْس ،جؼبحُٛس و جٔٛح٣ىُ٣س".

3

ويب٘ ٢ضىػُف  ٥ً٧جْ٧ىجٍ ُُ٠ح َ:ٍٜ

ؿب٠ى هرى جِٛطحـ جٛوش٠حوٌ [ " :]2008ػىجذؾ ضبحَس جؼب٠ح ٙجٛوحًٍْ ٝجع جغبى  ٢ٟجِٓٛحو جؼبحيل وجٔوجٌٌ " ،حبىظ وأوٌجّ ه ٚ٠ج٤ٛىوجش جٛيت هٔىهتح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس
ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس قىٟ٘ " :ٙحُكس جِٓٛحو جٔوجٌٌ وجؼبحيل يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،ص.210.

1

 2ؿب٠ىو قٌٓن جٛىجوٌ [ " :]2010ض٤لُ ٞجٔوجٌز جؼبحُٛس  ٢ٟأؾ ٚضٍشُى جِٔ٣حّ جغب٘ى ٍٟوٟ٘حُكس جِٓٛحو " ،ص.169.
ٗٛ 3ؿٗم جٗػٍ ه ًٜأ٧ىجٍ جٍٓٛحذس جؼبحُٛس ٌجؾن:
 ضبىٌ ْ٠ُٜح ١جٔٛرُٗش[ " :]2010جٍٓٛحذس جٔوجٌَس وجؼبحُٛس ه ًٜجْؾهُز جغب٘ىُٟس " ،جٛـروس جٛػحُ٣س ،ص.129. -ؿب٠ىو قٌٓن جٛىجوٌ [ٍٟ ،]2010ؾن ْحذْ ،ص.172.
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 أهذاف التصبدٌخ :ضط٠ػ ٚيف ِٗحءز جْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ وجٛطأٗى  ٢ٟجْطػ٠حٌ٧ح يف جُؼ ٚجٖوؾ٦
جٛيت ربْٔ جِ٤ٛن جٛوح ٝوهى ٝئٍْجُهح وجحملحُلس هُٜهح  ٢ٟجٛطٗهد وجٖنطِٗ؛
 أهذاف سٍبسٍخ :ضط٠ػ ٚيف جٛطكْٔ  ٢ٟضـرُْ ٟح وجُٔص ه ٦ُٜجٜٓٛـس جٛطشٍَوُس ُُ٠ح َطوْٜ
ذحْطهىج ٝجْٟىج ٙوهى ٝذبحوَ جؼبهظظحش جٛيت ضىؾٛ ٦ط ًُِ٤جؼبشحٌَن وجػبىٟحش جٖؾط٠حهُس؛
 أهذاف ِبٌٍخ :وضط٠ػ ٚيف جٛطأٗى  ٢ٟطكس جغبٓحذحش وْٟٗس جٛطظٍُحش وجٔؾٍجءجش جؼبحُٛس جؼبطؤٜس
ذحٍَٔجوجش وجؼبىُىهحش جِ٤ٛـُس ،وٗشَ جٖكبٍجُحش وجْنـحء جؼبحُٛس؛
 أهذاف لبٔىٍٔخ :ضط٠ػ ٚيف جٛطأٗى ٟ ٢ٟـحذٔس ـبط َٜجٛطظٍُحش هبً ٥جٛوىجتى ٜٔٛىجٌ٣ن وجْ٣ل٠س
وجُٓٛحْحش جؼبحُٛس .وضٍُٗ جٍٓٛحذس جٔٛح٣ىُ٣س هٟ ًٜرىج جؼبٓحءٛس وجحملحْرس قٍطح هْٟٗ ًٜس
جٛطظٍُحش جؼبحُٛس و ٟوحٓرس جؼبٓإوٌٛن ه ٢أَس جكبٍجُحش أو ـبحِٛحش.
ة -أٔىاع اٌشلبثخ
زبط َٜأ٣ىجم جٍٓٛحذس ه ًٜهىجتى جِ٤ٛؾ وه ًٜأه٠ح ٙجٜٓٛـس ذظِس هحٟس٤ُ ،ؿى جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س،
جٍٓٛحذس جًٛجضُس ،جٍٓٛحذس جٔٛؼحتُس ،جٍٓٛحذس جٛشورُس.

1

 .1اٌشلبثخ اٌربدلبٍٔخَ :وطرب جٛربؼبح ١جٟ ٞ٧إْٓس سبػُُٜس وجن ٚجٛىوٛس وهبً ٥جٛظِس ضٔن ه ًٜهحضٟٔٓ ٦إوُٛس
ٗرًنز ٛؼ٠ح ١قظى ٙججملط٠ن ه ًٜجهٟ ًٜح يب٘ٔٛ ٢حء ٟىجٌو ٥جٛـرُوُس وجْطهىج ٥ً٧ ٝجْٟىج ٙيف ربٌٓن
ٟٓطىي جٍُٛح ٥ه ًٜجؼبىي جٛروُى .وي ٢ٟ ٖٛنُٗٓ ٙح ٝجٛربؼبح ١دبهح ٦ٟجٛطشٍَوُس وجٍٓٛحذُس ه ًٜجْه٠ح ٙجٛيت
ض٤ؿُ٧ح جغب٘ىٟس .وضوٍٍ جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س ه ًٜأهنحْٜ" :ـس ضٔظٍ جغبٔحتْ ه ٢أه٠ح ٙجٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س
ٜ٘ٛشَ ه ٢هى ٝجٛط ًُِ٤جٜٔٛ ُٜٞٓٛىجهى جٛوحٟس يف جٛىوٛس ،وضٔىمي جؼبٓإو ٙه ٢يٓ٠ٜٛ ٖٛحءٛس ْىجء ٗح٣ص
جغب٘ىٟس ذحٍْ٧ح أو جقى جٛىٌَجء".

2

 ٢ٟنٗ ٙجٛطوٍََ ضطؼف ه٤حطٍ جٍٓٛحذس و:ٍ٧
 اٌتحشي :ئي يبٜ٘ٛ ٢ربؼبح ١جٛؼٌؾ ه ًٜشٍٗحش جِ٤ٛؾ  ٍ٘ٛض٘ى ١أٗػٍ شِحُُس و "ٍ٘ٛض٤شٍ ٟحضىُن" .ويف جؼبٔحذ َُٜٝ ٚجغب٘ىٟس ذحٔهٗ ١ه ٢هحتىجهتح  ٢ٟشٍٗحش جِ٤ٛؾ .قُع أ ١جؼبِحٌٓس
ٗٛ 1ؿٗم جٗػٍ ه ًٜأ٣ىجم جٍٓٛحذس ٌجؾن:
 ٟىٌَّ وو ٍُؾُ " :]1992[ ٦جؼبإْٓحش جُٓٛحُْس وجٔٛح٣ى ١جٛىْطىٌٌ " ،جٛـروس جْوىل ،ص ص.157 -142. 2ه٠حٌ هرحِ [ " :]2006جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س ه ًٜه ٚ٠جغب٘ىٟس يف ج٤ٛلح ٝجٛىْطىٌٌ جعبُجتٌٍ " ،ص.6.
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جؼبٍضرـس دبح َظـٜف هٛ" ٦ُٜو٤س جؼبىجٌو" ضٍضرؾ ذش٘ٗ ٚرًن ذٌُحخ جٛشِحُُس يف جٍَٔجوجش جِ٤ٛـُس،
ُحٍَٓٛس ضإوٌ ئىل ئنِحء ٟرحٛي ػه٠س  ٢ٟجْٟىج ٙجٛوحٟس جٛيت هىع جْطهىجٟهح يف نىٟس جٛطُ٠٤س
َط٧ ٞىٌ٧ح وجنطْٗهحُ .حٍَٓٛس ضوُْ هُٜ٠س جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س.
ويف ئؿحٌ ْوُٛ ٦طٍَّ٘ جٛشِحُُس يف ؾبح ٙجٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس يبٜ٘ٛ ٢ربؼبح ١جٖ٣ـّٗ  ٢ٟهىز
ؾىج٣د ،و٤ٟهح جعبح٣د جٛطشٍَوٍ ،ئي هبد ه ٦ُٜجٛو ٚ٠ه ًٜأ ١ض ُٜٝجٔٛىجٌ٣ن جٛشٍٗحش جؼبٓطػٍ٠ز ذاهٗٝ
جغب٘ىٟس قى ٙجُ٠٘ٛحش جؼبٓطهٍؾس ٜٛطٍٟ ٢ٟ ٢٘٠جٓرس جؼبىُىهحش جؼبحُٛس٠ٗ ،ح هبد أ ١ضطؼ٢٠
جٛطشٍَوحش جؼبإؿٍز ٜٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُ س ٟٔطؼُحش ض ُٜٝجغب٘ىٟس ذحٔهٗ ١ه ٢هحتىجهتح  ٢ٟشٍٗحش
جِ٤ٛؾ.
 اٌىشف ػٓ ػذَ اٌتٕفٍز اٌسٍٍُ :ضٔن ه ًٜهحضْ جٛربؼبحٟٓ ١إوُٛس ٍٟجٓرس ربظُ ٚجٍَٔجوجش ٢ٟنٗ ٙجٖؿٗم ه ًٜجٖضِحُٓحش وجٛؤىو جػبحطس ذحْطهٍجؼ جِ٤ٛؾ٠ٗ ،ح ضىجٗد جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س
جٛىوٌز ج٤ٓٛىَس ٠ٜٛىجَ٣س  ٢ٟنٗ ٙجٛطىُْٓ وجؼبٍجؾوس وجؼب٤حٓشس جؼبٓطُِؼس ؼبشٍوم جؼبىجَ٣س ج٤ٓٛىَس
ٓر ٚئٍٓجٌ .٥وٖ ضطىَٓ ٟٓإوُٛس جٛربؼبح ١ه ٢قى جؼبظحوٓس هٟ ًٜشٍوم جؼبىجَ٣س جٛوحٟس ذ ٚسبطى ئىل
ٍٟجٓرس ض٧ًُِ٤ح ٓ ٢ٟر ٚجغب٘ىٟس٠ٗ .ح َٔى ٝجٛربؼبح ١دبٍجٓرس نـؾ وذٍجٟؽ جْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ
وجٛطىجَ ١ذٌن جِٔ٣حّ جؼبحيل وربُْٔ جؼبىنٍجش ٓٛؾُح ٙجٔٛحوٟس .وذوى ج٣طهحء جٛطَ ًُِ٤و ٚ٠جٛربؼبح١
ه ًٜجٛطأٗى ٟ ٢ٟىي ؾىَس جْْرحخ وجٛطربٍَجش جؼبٔىٟس  ٢ٟجغب٘ىٟس خبظىص قؿ ٞجِٛىجٌّ
جؼبٗقلس ذٌن جٛطىٓوحش وجٔقبحَجش.
 حتذٌذ ادلسؤوي ػٓ ػذَ اٌتٕفٍز وتمذميه ٌٍّسبءٌخ :و٤٧ح هبد جٛطأُٗى ه ًٜه٤ظٍ جؼبٓحءٛس،ٗشٍؽ ػٍوٌٌ ٛطكُْٔ أ٧ىجٍ جٍٓٛحذس .وضإٗى جٜٛؿ٤س جؼبُٜ٘س ٕٛوجٌز جؼبحُٛس وجؼبٓحءٛس يف ٗ٤ىج "ئ١
ٌؤْحء جْؾهُز ٖ ىبؼوىٓ٠ٜٛ ١حءٛس ذـٍَٔس ٣لحُٟس وٟط٤حْٔس ه ٢ذٍ٣حٟؽ أه٠حؽب ٞيف جْؾهُز جٛيت
َطىٛىهنح"ُٔ1.ى أنًش جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س ضطوٍع  ٢ٟوٓص ْنٍ ٖ٣طٔحوجش حب٘ ٞأهنح ًًن ٗحُُس.
وكهٍ ٟح َوٍٍ "ذحٛطٍجؾن جٛربؼبحين" ،ويب٘ ٢أ ١ضىػف أْرحخ ً٧ج جٛطٍجؾن يف جٔ٤ٛحؽ جٛطحُٛس:

1

2

جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس [ " :]1989جِٓٛحو يف جغب٘ىٟس " ،أوٌجّ ج٤ٛىوز جُٔٓ٠ُٜس جٛيت هٔىهتح وجتٍز جٛطوحو ١جِٛين ٜٛطُ٠٤س و  ٍُٟٗجٛطُ٠٤س جٖؾط٠حهُس وجٛشإو١

جٔمبحتُس  ٟٞٓٛجؼبطكىز يف ٖ٧حٌ ٧ ،ى٤ٛىج ،1989 ،ص.83.
 2طحوّ جضبى ه ٍٜوبٍ [ " :]2008جْٖطؿىجخ ٗىُْٜس ٍٜٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س ه ًٜأه٠ح ٙجغب٘ىٟس " ،ص ص.160-150 .
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 جٓٛوٍ ئىل ربُْٔ جؼبظححل جٛشهظُس ٓٛهؼحء؛ هىِٗ ٝحءز جٛوىَى  ٢ٟجْهؼحء وْٜرُطه ٞيف ُٓحٟه ٞذىوٌ ٞ٧جٍٓٛحيب؛ وؾىو ٣ظىص وْطىٌَس ضوُْ جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س؛ جٖ٣ط٠حء جغبُيب وجًْٜرُس جؼبٓح٣ىز ٜٛك٘ىٟس وجًٍٛرس يف جٌٖضرحؽ ذحغب٘ىٟس ٛطكُْٔ ٟظححل ٟشطٍٗس.وقىت َٔى ٝجٛربؼبح ١ذىوٌ قٍُٔٔ يف جٍٓٛحذس ضىؾى ؾب٠ىهس  ٢ٟجٖشطٍجؿحش ٤ٟ ًٍٗ٣هح:

1

 ُ٣ج٧س جٖ٣طهحذحش ٛؼ٠ح ١شٍهُس جٛربؼبح ١وُٓح ٦ٟذىوٌ قٍُٔٔ يف جٍٓٛحذس؛ أَ٘ ١ىٜٛ ١ربؼبح ١ووٌ ُو ٍٜقٍُٔٔ يف ْ ٢جٔٛىجٌ٣ن وؿبحْرس جغب٘ىٟس ،وج ٖ ١ض٘ى ١ذٍؼبح٣حششُٜ٘س؛
 جْطُٔٗٛس أؾهُز جٍٓٛحذس وج ٖ ١ض٘ى ١ضحذوس ٜٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س .وذبىٌ جٔشحٌز ئىل ج ٦٣ضىؾى ؾب٠ىهس  ٢ٟجٛىْحت ٚجٛيت َط ٢ٟ ٢٘٠نٗؽبح جٛربؼبح ٢ٟ ١فبحٌْس جٍٓٛحذس
وضط٠ػ ٚيف :جٓٛإج ،ٙجْٖطؿىجخ وجؼب٤حٓشس وجٛطكُْٔ.

2

 .1اٌشلبثخ اٌتٕفٍزٌخ :جٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س  ٍ٧جٛيت ضًٓن أٟىٌ جٛىوٛس ػ ٢٠قىوو جٛىْطىٌ وجٛطشٍَوحش
وجٔٛىجٌ٣ن 3.سبحٌِ جٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س ٌٓحذس يجضُس ،ؤَظى هبح ٟٓإوُٛس جعبهحَ جغب٘ى ٍٟجٛط ًٌُِ٤هًٜ
ؿبحْرس  ٦ِٓ٣ذ ،٦ِٓ٤هبىٍ ضأٗى جعبهحَ  ٢ٟأوجء جؼبهح ٝجؼبىٜٗس ئ ،٦ُٛأو ٛطربٍَ ٍٓجٌجش مت جزبحي٧ح.
 .2اٌشلبثخ اٌمضبئٍخ :ضش٘ ٚجٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس جٔٛؼحتُس ٌٗ٤ح أْحُْح  ٢ٟأٌٗح ١ػرؾ ه ٚ٠جعبهحَ
جغب٘ى٣ ،ٍٟطُؿس جٟطٗٗهح ْٜـس جًٌٔح ٝه ًٜض ًُِ٤جْق٘ح ،ٝو٧ى ٟح هبوٜهح ضٜود ووٌج ٟه٠ح يف
ْرُ ٚئٌْحء ووٛس جٔٛح٣ى ١وضٍُْم ٟرحوب جغب٘ ٞجٍٛجشى .ئ ١وؾىو ٌٓحذس ووٟٓ ١حءٛس جًً ٍٟن
ؾبىٌُ .حٌض٘حخ ج٣طهحٗحش وجٗطشحُهح ٓ ٢ٟر ٚجْؾهُز جٍٓٛحذُس جؼبطهظظس ،وو ١أ ١ضظحقرهح
ٟٓحءٛس ٌجوهس هبوً٧ ٚج ج٤ٛىم  ٢ٟجٍٓٛحذس دبػحذس ضشؿُن ه ًٜجٌض٘حخ جؼبَُى  ٢ٟجٖ٣طهحٗحشُ .حٍٛذؾ

1

جضبى جُٓٛى ج٤ٛؿحٌ [ " :]2009جٍٓٛحذس جٛربؼبحُ٣س ه ًٜجٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س وووٌ٧ح جحملىٌٌ يف وهُ ٞوحُٛس جٍٓٛحذس جؼبحُٛس يف أٓـحٌ جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،حبىظ و٤ٟحٓشحش ج٤ٛىوز جٛيت

أٓحٟطهح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ؼب٘حُكس جِٓٛحو " :جٍٓٛحذس جؼبحُٛس يف جْٓـحٌ جٛوٍذُس " ،ص ص .327-330.

 2ئَهحخ ٍَٗ ْٗ " :]1983[ ٝجٍٓٛحذس جُٓٛحُْس ه ًٜأه٠ح ٙجٜٓٛـس جٛطًَُِ٤س يف ج٤ٛلح ٝجٛربؼبحين ".ص.24.
ُ 3حٌِ ٌشُى جٛرُحيت [ " :]2008جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس ُْحُْح يف جٛىؿ ٢جٛوٍيب " ،جٛـروس جْوىل ،ص.96.
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ذٌن جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس يف جؿحٌ ٓح٣ىين ج ٍٟؾى ػٍوًًٌٌ .ن أ٤٧ ١حٕ ٟوؼٜطح ١أْحُْطح ١هبد
ٟوحعبطه٠ح:1


جؼبوؼٜس جْوىل :هى ٝجْطُٔٗٛس جعبهحَ جٔٛؼحتٍ؛



جؼبوؼٜس جٛػحُ٣س :ػوَ جٔٛىٌجش جٛطكُُٜٜس ِٜ٠ٜٛحش جؼبحُٛس ه٤ى ج٘ٛىجوٌ جٔٛؼحتُسً٧ .ج

جٛؼوَ يب٘ ٢ضظكُك ٦هرب ووٌجش ضىٌَرُس ٟ٘ػِس وذشٟ٘ٓ ٚطىج.ٝ
ٗ٠ح ج ٢ٟ ٦٣جٛؼٍوٌٌ ػ٠ح ١جْطُٔٗٛس جٜٓٛـس جٔٛؼحتُس ه ٢جٜٓٛـس جٛطشٍَوُس وجٛطًَُِ٤س  ٢ٟجؾٚ
ٌُن ُحهُٜس جْؾهُز جٍٓٛحذُس.
 .3اٌشلبثخ ثىاسطخ أرهضح غري حىىٍِخ :سبحٌِ ج٘ٛػًن  ٢ٟجؽبُثحش ًًن جغب٘ىُٟس – ذىٌؾحش ضطِحوش ٢ٟ
ووٛس ئىل أنٍي -جٍٓٛحذس ه ًٜجْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ وه ًٜض ًُِ٤جٛربجٟؽ جغب٘ىُٟس  ٢ٟنٗ ٙجٛوىَى ٢ٟ
جْؾهُز ٢ٟ ،ذُ٤هح ،جٛظكحُس ،جٔ٤ٛحذحش وجٖربحوجش جؼبهُ٤س ،أْحضًز جعبحٟوحش جؼبطهظظٌن ،وقىت ذوغ
جؼبىجؿٌ٤ن .وؽبًج ج٤ٛىم  ٢ٟجٍٓٛحذس ُحتىز ٗرًنز ،قُع أهنح هحوز ٟح ض٘ى ١ؿبحَىز وٟىػىهُس٠ٗ .ح أ ١جٛشود
٧ى جؼبوين جْو ٙذحٍٓٛحذس ه ًٜقٓ ٢جْطهىج ٝجْٟىج ٙجؼبطأضُس ٟ ٢ٟىجٌو ٥جٛـرُوُس ،وه ًٜؿبحْرس جؼبٓإوٌٛن
هْ ًٜىء جْطهىجٟهح .ويبحٌِ جٛشود ٌٓحذط ٦ه ًٜهىجتى جِ٤ٛؾ  ٢ٟنٗ ٙجؼبشحٌٗس يف جزبحي جٍٔٛجٌ ويف
طُحًس نـؾ جْطهىج ٥ً٧ ٝجٛوىجتى .و٧ى ٟح ْ٤ط٤حوٖ ٦ٛقٔح ذوى جٛطـٍّ ئىل ٣ىم آنٍ  ٢ٟجٍٓٛحذس هًٜ
هىجتى جِ٤ٛؾ ،ذحْطهىج ٝجْْحُٛد جغبىَػس يف ضُُٔ ٞجْوجء جغب٘ى.ٍٟ

1

ضىطُحش ج٤ٛىوز جٛيت ٣ل٠طهح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ؼب٘حُكس جِٓٛحو[ " :]2009جٍٓٛحذس جؼبحُٛس يف جْٓـحٌ جٛوٍذُس "ٍٟ ،ؾن ْحذْ ،ص.380.
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 .3.3تمٍٍُ األداء احلىىًِ وىسٍٍخ ٌشفغ وفبءح وفبػٍٍخ احلىىِخ يف استخذاَ ػىائذ إٌفط
ًٌ ٞأنبُس أْحُٛد جٍٓٛحذس جٛطُٜٔىَس ،ئٖ أٗ ١ػٍز جٛطٓحؤٖش ه ٢ؾىوي جٛربجٟؽ جٛيت ض٧ًِ٤ح جغب٘ىٟس
و٣طحتؿهح وأغحٌ٧ح ،أ٣شأ جغبحؾس ئىل هى ٝجٖٗطِحء ذحٍٓٛحذس جٛطُٜٔىَس ه ًٜهىجتى جِ٤ٛؾ ،ذ ٚجضرحم أْحُٛد
ٟىػىهُس هُ٠ٜس ،يب٘ ٢جٖهط٠حو هُٜهح يف قٓحخ ضِٜ٘س ٗ ٥ً٧ ٢ٟ ٚجٛربجٟؽ وضٔىٍَ جؼبِ٤وس أو جٛوحتى
جٖؾط٠حهٍ وذحٛطحيل جغب٘ ٞجؼبىػىهٍ ه ًٜؾىوي جْطٍ٠جٌَطهح  ٢ٟهى ،٦ٟو ًٗج جغب٘ ٞهٟ ًٜىي ِٗحءز
وُحهُٜس جغب٘ىٟس يف جْطهىج ٝهىجتى جِ٤ٛؾ .وَط ٞي ٢ٟ ٖٛنٟٗ ٙح َوٍٍ ذـ "ُٓحِ وضُُٔ ٞجْوجء
جغب٘ى."ٍٟ
أ -تؼشٌف تمٍٍُ األداء احلىىًِ وأهذافه
َوٍٍ ضُُٔ ٞجْوجء جغب٘ى ٍٟه ًٜج " ٦٣وُْٜس أو أْٜىخ هُٔٛ ٍ٠ٜحِ أغحٌ و٣طحتؽ ضـرُْ جٛربجٟؽ
جغب٘ىُٟس ذأٗرب ٓىٌ فب٘ ٢ٟ ٢جٛىٓس " 1.ووبْٔ ضُُٔ ٞجْوجء جغب٘ى ٍٟؾب٠ىهس  ٢ٟجْ٧ىجٍ ٤ٟ ًٍٗ٣هح:


ُٓحِ جٛطِٜ٘س جؼبرحشٍز وًًن جؼبرحشٍز ٜٛربجٟؽ جٛطًَُِ٤س ؤٟحٌ٣طهح ذحؼبِ٤وس جٛيت ضطكْٔ ٤ٟهح؛



جٛطكْٔ ٟ ٢ٟىي ج٤ٛؿحـ يف ضٜرُس جقطُحؾحش جؼبىجؿٌ٤ن؛



 ٢ٟج٤ٛحقُس جُٓٛحُْس َوطرب جٛطُُٔ ٞأوجز ُٔٛحِ قبحـ جغب٘ىٟس يف جٛىطى ٙئىل هىجٛس ضىََن

جٛػٍوز ،وضُ٠٤س شوىٌ هح ٝذحٍٛػح ه ٢جغب٘ىٟس و ٢ٟمث جغبظى ٙه ًٜجٛطأَُى.
ة -أٔىاع اٌتمٍٍُ
ضىؾى أٌذوس أ٣ىجم  ٢ٟجٛطُُٔ ٞو:ٍ٧

2

 ضُُٔ٤َ ٞظد ه ًٜئؾٍجءجش ض ًُِ٤أو ضـرُْ جٛربجٟؽ جغب٘ىُٟس ،وجؽبىٍ  ٦٤ٟجغب٘ ٞهٟ ًٜىي جٛطُجٝ
جعبهحَ جٛط ًٌُِ٤ذاضرحم جػبـؾ وجٛربجٟؽ جؼبٍْىٟس؛
 ضُُٔ٤َ ٞظد ه٣ ًٜطحتؽ وآغحٌ جٛرب٣حٟؽ جغب٘ى ،ٍٟوجؽبىٍ  ٦٤ٟجغب٘ ٞهٟ ًٜىي قبحـ جٛرب٣حٟؽ
جغب٘ى ٍٟيف ئقىجظ جٛطًٌن جؼبًٍىخ ُُ٦؛
1

٣رُ ٚئظبحهُُٓ " :]2008[ ١ٌْٗ ٚحِ وضُُٔ ٞجْوجء جغب٘ى ،"ٍٟأوٌجّ ه ٚ٠ج٤ٛىوز جٛيت هٔىهتح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس " :جْْحُٛد جغبىَػس يف ُٓحِ جْوجء

جغب٘ى ،" ٍٟجؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس ،ص.5.
٣ 2رُ ٚئظبحهٍُٟ ،]2008[ ١ٌْٗ ٚؾن ْحذْ ،ص ص.11 ،10 .
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 جٛطُُٔ ٞجٛشح ٟٚوَطؼ ٢٠جغب٘ ٞه ًٜجٔؾٍجءجش وجِغحٌ ٟوح .وي ٖٛذاضرحم أْحُٛد هُ٠ٜس وُٓٔس
و٤ٟحْرس ،ذٔظى ربىَى ٟح ئيج ٗح ١جعبهحَ جٛطَٜ ًٌُِ٤طُ ٝذحػبـؾ وجٛربجٟؽ وٟح ئيج ٗح ١جٛطـرُْ
َطِْ وأ٧ىجٍ جٛرب٣حٟؽ جغب٘ى٣ ٢ٟ ٍٟحقُس أنٍي؛
 ضُُٔ٤َ ٞظد ه ًٜجٓطظحوَحش ضـرُْ جٛرب٣حٟؽ جغب٘ى ،ٍٟأٌ ٟٔحٌ٣س ِٗحءز جِٔ٣حّ ٣ ٢ٟحقُس
وُحهُٜس جٛط٣ ٢ٟ ًُِ٤حقُس أنٍي .أٌ ٟوحوٛس جٛطِٜ٘س ذحؼبِ٤وس أو جٛوحتى ٤ٟهح .وأنبُس ً٧ج ج٤ٛىم ٢ٟ
جٛطُُٔ ٞض٘ ٢٠يف جٛطأٗى  ٢ٟجغبظى ٙه ًٜأٓظً جْطِحوز  ٢ٟجِٔ٣حّ جٛوح ٝهٟ ًٜشٍوهحش أو
نىٟحش جؾط٠حهُس٠ٗ .ح َهىٍ ً٧ج ج٤ٛىم  ٢ٟجٛطُُٔ ٞئىل جغب٘ ٞهٟ ًٜح ئيج ٗحً٧ ١ج جٛرب٣حٟؽ ٧ى
أُؼ ٚذىَْٖ ٚطو٠ح ٙجؼبىجٌو جؼبحُٛس.
د -أسبٌٍت اٌتمٍٍُ اٌؼٍٍّخ احلذٌخخ
و ٍ٧أْحُٛد هُ٠ٜس ضوط٠ى ه ًٜجُٔٛحِ ج٠ٜٛ ٍ٠٘ٛطًٌنجش ٜٛكٟ٘ ٞىػىهُح هُ ًٜحهُٜس جٛرب٣حٟؽ
جغب٘ى ٍٟوٟىي قبحق ٦يف ربُْٔ جْ٧ىجٍ.
ٔ .1ظبَ ِىاصٔخ اٌرباِذ واألداء :ضورب جؼبىجَ٣س جٛوحٟس ٜٛىوٛس ه ٢نـس ٟحُٛس ٟوط٠ىز  ٢ٟجٜٓٛـس جٛطشٍَوُس
٤ٓٛس ٟحُٛس ٟٔرٜس ،ضوّ٘ جْ٧ىجٍ جؼبًٍىخ جٛىطى ٙئُٛهح ،وضٌـٍ ٗ ٚجٛربجٟؽ وجْ٣شـس جغب٘ىُٟس يف
1

جِٛطٍز جؼب٠طىز ه٤هح.
وب٣ ٚ٠لحٟ ٝىجَ٣س جْذىجخ وجٛر٤ىو ،أٌ ج٤ٛلح ٝجٛطُٜٔىٌ ،هىج ٟٚيف ذُ٤ط ٦ويف أْٜىخ ه .٦ٜ٠ذبو٦ٜ
هٍػس ٜٛهىٌ وْىء جْطهىج ٝجؼبىجٌو .وُْٖ٠ح عبهس جِٔ٣حُّ 2.هًج ج٤ٛلحَ ٖ ٝطؼ ٢٠آُٛس ٛؼرؾ وزبـُؾ
وُٓحِ ٍٟووو وؾىوي جِٔ٣حّ ،قُع َٔى ٝذطهظُض جؼبىجٌو  ُّٛه ًٜأْحِ ج٤ٛطحتؽ جؼبٓطهىُس وئمبح هًٜ
أْحِ ؿرُوس جِٔ٤ٛس .
ه ًٜجٛوّ٘  ٢ٟي ،ٖٛيف ٣لحٟ ٝىجَ٣س جْوجء وجٛربجٟؽ َط ٞجٛطٍُُٗ ه ًٜجٍٛذؾ وجٛط ُْٓ٤ذٌن جٛربجٟؽ
وذٌن جْ٧ىجٍ جٛوحٟس ٜٛىوٛس 3.وه ٦ُٜهبٌٍ زبظُض جؼبىجٌو ه ًٜأْحِ أ٧ىجٍ جِٔ٣حّ وجؼبٍووو
وج٤ٛطحتؽ جؼبـٜىخ ربُٔٔهح ،وه ًٜأْحِ ٟإشٍجش ؿبىوزَ ،ط ٞربىَى هٗٓس ج٤ٛطحتؽ جؼبـٜىذس ذحؼبهظظحش جٛيت
طٗـ ؿب٠ى ؿب٠ىو ٗحٟ " :]2008[ ٟٚىجَ٣س جٛربجٟؽ وجْوجء ٗأوجز ٛطُُٔ ٞجْوجء جغب٘ى ،" ٍٟأوٌجّ ه ٚ٠ج٤ٛىوز جٛيت هٔىهتح جؼب٤ل٠س جٛوٍذُس ٜٛطُ٠٤س جٔوجٌَس ،جٔٛحٍ٧ز،
ص.19.

1

2

جضبى طٍٔ هحشىٌ [ " :]2009ج٤ٛلح ٝجؼبحيل ٜٛك٘ىٟس وووٌ ٥يف ُحهُٜس جٍٓٛحذس جؼبحُٛس وٟ٘حُكس جِٓٛحو " ،أه٠ح٣ ٙىوز " جٍٓٛحذس جؼبحُٛس يف جْٓـحٌ جٛوٍذُس "ٍٟ ،ؾن ْحذْ،

ص.48.
3

ؿب٠ى نحٛى [ " :]2009جحملحْرس جغب٘ىُٟس " ،ص.40.
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ضٍطى ؽبح .وذحٛطحيل َطؼً٧ ٢٠ج ج٤ٛلحٟ ٝوحًَن وآُٛحش ُٜٔٛحِ وقٓحخ جِ٘ٛحءز وجٔ٣طحؾُسً٧ .ج ج٤ٛلحُّٛ ٝ
ٟحُٛح ُكٓد ذ٧ ٚى ٣لحٕٛ ٝوجٌز ٠ٜٛكحْرس وجٍٓٛحذس أَؼح ٦٣ْ ،هبو ٚآُٛس جٛو ٚ٠جغب٘ى ٍٟذٍٟطهح ضٓطهىٍ
ربُْٔ ج٤ٛطحتؽ .وربحْد ه ٥ً٧ ًٜج٤ٛطحتؽ ،جٛيت َ٤رٌٍ أ ١ض٘ى ١ذىوٌ٧ح ٍٟضرـس ذأوٛىَحش ض٠٤ىَس.

1

 ِضاٌب تطجٍك ِىاصٔخ اٌرباِذ واألداء :وبْٔ ضـرُْ ٟىجَ٣س جٛربجٟؽ وجْوجء ُٟجَح وُىجتى هىَىز ويف ؾبحٖشـبطِٜس ٤ٟ ًٍٗ٣هح:

2



ضَُى ُ ٢ٟحهُٜس جٛطهـُؾُ ،هٍ ضىٟؽ ؾح٣د جٛطهـُؾ يف هُٜ٠حش جؼبىجَ٣س؛



ربىَى وطُحًس أ٧ىجٍ ٗ ٚوقىز؛



ضٔىٍَ ض٘ح َُٛجٛربجٟؽ؛



زبظُض جْٖطػ٠حٌجش وجْٟىج ٙجَٟٗٛس ه ًٜأْحِ جٛط٘ح َُٛجؼبٔىٌز؛



ضٍشُى ض ًُِ٤جٛربجٟؽ وجْ ٣شـس  ٢ٟنٟٗ ٙطحذوس جٛط ًُِ٤وٟح مت جقبحَ ٥يف طىٌز وقىجش

أوجء ـبـؾ ٟٓرٔح؛


ربُْٔ ٌٓحذس ُوُٜس وضٍشُى جِٔ٣حّ جغب٘ى ٍٟونِغ ض٘ح َُٛجقبحَ جٛربجٟؽ.

 .1ادلؤششاد االرتّبػٍخ :جؼبٔظىو ذحؼبإشٍجش جٖؾط٠حهُس ؾب٠ىهس  ٢ٟجغبٔحتْ جُ٠٘ٛس جٛيت ضوطرب و ُٗٛأو
هٟٗس ه ًٜأوػحم جؾط٠حهُس ٟوُ٤س .وضٓط٠ى ٍُ٘ز جؼبإشٍجش جٖؾط٠حهُس  ٢ٟج٤ٛؿحـ ج ًٌٛقٔٔ٦
جٖٓطظحوَى ١يف جْطهٗص ٟإشٍجش جٓطظحوَس ٛرُحٟ ١ح ئيج ٗح ١ججملط٠ن وبْٔ ضٔىٟح أو ضأنٍج يف قُحض٦
جٖٓطظحوَس .وربْٔ قٍٗس جؼبإشٍجش جٖؾط٠حهُس وجٛطٍٍَٔ جٖؾط٠حهٍ ج٤ٓٛىٌ ُحتىضٌن أْحُْطٌن:


َ٘ى ١جٛطٍُُٗ ه ًٜأوػحم جؾط٠حهُس ٟوُ٤س وذًَٓ ٖٛحهى ه ًٜربىَى جْوٛىَحش ذٔىٌ

جٗرب  ٢ٟجغب٘٠س وجٍٛجشىز؛


ضٔىٍَ ٟىي قبحـ ُْحْس ٟوُ٤س وي ٖٛذاذٍجَ ٟح ضٍضد هُٜهح  ٢ٟضـىٌ يف ذوغ ٟٔحَُّ

جغبُحز جٖؾط٠حهُس هٟ ًٜىي ُطٍز َُ٤ٟس ٟوُ٤س.

 1جضبى طٍٔ هحشىٌ [ٍٟ ،]2009ؾن ْحذْ ،ص.70.
 2ؿب٠ى نحٛى [ٍٟ ،]2009ؾن ْحذْ ،ص.47.46.
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 .1.3دوس ادلشبسوخ يف صٍبغخ خطط استخذاَ ػىائذ إٌفط واٌتىصٌغ اٌؼبدي ذلب يف حتمٍك اٌتٍّٕخ
ادلستذاِخ
ئ ٟ ١ىجؿين جٛرٜىج ١جُ٤ٌٛس ذحؼبىجٌو  ٞ٧جؼبح٘ٛى ١جغبُُٔٔىٜٛ ١ػٍوز جٛـرُوُس يف ذٗو ،ٞ٧وَطكٜ٠ى١
ٟٓإوُٛس نحطس يف وُن ذٜىجهن ٞكبى جٛشِحُُس وكبى جِ٣حّ جؼبح ٙيف جٛظححل جٛوحًٛ .ٝج ُح ١جؼبشحٌٗس جِٛحهٜس
ِٜٛثحش جٛشورُس يف جزبحي جٍٔٛجٌ ذشح ١جٛوىجتى جؼبطأضُس  ٥ً٧ ٢ٟجؼبىجٌو ويف ض ًُِ٤أٌ نـس ئمبحتُس شٍؽ ػٍوٌٌ
٤ٛؿحقهح.
وضإٗى وٌجْس ٜٛر ٖ٤جٛىويل أ ٢ٟ ١وو ١جؼبشحٌٗس جٔهبحذُس ٓ ٢ٟر ٚجؼبٓطُِىَ ٢ٛ ،٢ربْٔ جؼبشٍوهحش
يف ججملط٠وحش جٌٛحَحش وجْ٧ىجٍ جؼبهــس ؽبح٠ٗ ،ح أهنح ض٘ى٧ ١ىٌج ٠ٜٛىجٌو جؼبطحقس.

1

وجؼبشحٌٗس ضوين ٟٓحنبس ج٤ٛحِ يف جٛوُٜ٠حش جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس وجٛػٔحُُس وجُٓٛحُْس جٛيت ضإغٍ يف
قُحهتُ .ٞحؼبشحٌٗس سبػ ٚجْطٍجضُؿُس شحٜٟس ٜٛطُ٠٤س دبح ضطؼ ٢ٟ ٦٤٠جٛطٍُُٗ ه ًٜجٛىوٌ جٍٛتٍُٓ ج٤َ ًٌٛرٌٍ أ١
َٔى ٝذ ٦ج٤ٛحِ يف صبُن ؾبحٖش جغبُحز .وً ٍ٧حَس ووُْٜس يف ٟٓحٌ ضىُْوهح ػبُحٌجش وٍُص ج٤ٛحِ.

2

ئ ١جغب٘ ٞجٛىيبٍٔجؿٍ ٖ َ٘ط ٚ٠ذحٖ٣طهحخ جٛىوٌٌ ٍٜٛتُّ أو فبػ ٍٜجٛربؼبح .١وئمبح ذحٛطُج ٝجؼبىجؿٌ٤ن
وججملط٠ن جؼبىين ذحزبحي جٍٔٛجٌجش ذشح ١جُٓٛحْس جٛوحٟس وٍٟجٓرس ض٧ًُِ٤ح .وه ٚٗ ًٜووٛس أ ١ضطهً جٛطىجذًن
جَٟٗٛس ٛطشؿُن ٟشحٌٗس جٍُْجو ذشُ٘ ٚوح ٙيف ؾهىو جٍٓٛحذس ه ًٜهىجتى جِ٤ٛؾ ،وجؼبشحٌٗس يف طُحًس
نـؾ جْطهىجٟحهتح .وًَ٘٧ ٢٠ج جٛطشؿُن  ٢ٟنٗ ٙجزبحي ؾب٠ىهس  ٢ٟجٛطىجذًن أنبهح:

3



ضوَُُ جٛشِحُُس ٛطشؿُن ٟٓحنبس ج٤ٛحِ يف ط٤ن جٍٔٛجٌ؛



جقطٍج ٝقٍَس جٔهٗ ٝجؼبطو ْٜذحنطِٗ جؼبح ٙجٛوح ٝوئ٧ىجٌ٥؛



ض ٍٜٔأٌجء جؼبىجؿٌ٤ن وجْٖط٠حم ٛش٘حوَهٞ؛



َٜود جٛربؼبح ١ووٌج أْحُْح يف ئشٍجٕ جؼبىجؿٌ٤ن يف صبُن ٟٓحت ٚجُٓٛحْس جٛوحٟس  ٢ٟنٗٙ

ئشٍجٕ جػبربجء وججملط٠ن جؼبىين يف جٔ٤ٛحشحش جٛربؼبحُ٣س قى ٙجٛطشٍَوحش وجُٓٛحْحش.
 1ؿب٠ى قٓ ٢ونُـ " :]2009[ ٚئش٘حُٛحش جٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس جؼبطىجَ٣س " ،جٛـروس جْوىل ،ص.148.
2

ذحْ ٚجٛرٓطحين [ " :]2009ؾىُٛس هنؽ جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس جؼبٓطىجٟس٤ٟ ،حذن جٛط٘ىَ ٢وٟىج٣ن جٛطٌ٘٠ن " ،جٛـروس جْوىل ،ص.146.

 3جؼب٤ل٠س جٛوحؼبُس ٜٛربؼبحٌُ٣ن ػى جِٓٛحو[ " :]2008ذٍؼبحُ٣ىَٔ ١ىوو ١ذٍ٣حؾبح ؼب٘حُكس جِٓٛحو " ،جؼبإسبٍ جٛوٍيب جٛػحٛع ٜٛربؼبح ١ػى جِٓٛحو  ،ج٘ٛىَص ،ص .21.وغُٔس
ئ٘ٛطٍوُ٣س ٟطىٍُز ه ًٜجؼبىٓن  ( www.gopacnetwork.orgمت جٖؿٗم هُٜهح .)2011/03/20
* ٓحٟ ٝوهى ٌطى جٍَٔجوجش ( )RWIوٟ ٥ٍٟٔىَ٤س ُ٣ىَىٌٕ ،ذاهىجو ٟإشٍجش ُٔٛحِ جٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُسٗ ،حِ٤ٛؾ وجٌٛحَ وجؼبوحو٤ٟ ٍ٧ )RWI( .١ل٠س
ًًن ٧حوُس ٍٜٛذف ،ضو ٚ٠ه ًٜضوَُُ جٔوجٌز جؼبٓإوٛس ٛوىجتى جِ٤ٛؾٟ ،ن ئشٍجٕ جؼبىجؿٌ٤ن يف ٟٓحءٛس جغب٘ىٟس.
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ٗ٠ح َٜود ججملط٠ن جؼبىين ووٌج أْحُْح يف جٍٓٛحذس ه ًٜهىجتى جِ٤ٛؾ وجْطهىجٟهح ذحٖهط٠حو هٟ ًٜإشٍ
ٍٟجٓرس جٍَٔجوجش ٗأوجز ٛطُُٟٔ ٞىي ضٔى ٝأو ػوَ شِحُُس جٍَٔجوجش جِ٤ٛـُس ،وجٛؼٌؾ ه ًٜجغب٘ىٟحش
ُٕٛظحـ جٗػٍ ه ٢جؼبوٜىٟحش٠ٗ .ح َطوٌن هٟ ًٜإْٓحش ججملط٠ن جؼبىين ُطف قىجٌجش ٟىػىهُس ٟن
جغب٘ىٟحش وجٛظكحُس وجعبهحش جٍٓٛحذُس ُٜٔٛح ٝذاطٗقحش ضوَُُ جٛشِحُُس وجؼبٓحءٛس٠ٗ ،ح يب٘ ٢أَؼح
ؼبإْٓحش ججملط٠ن جؼبىين جٛؼٌؾ ه ًٜجغب٘ىٟحش ٣ٗٛؼ٠ح ٝئىل ٟرحوٌز جٛشِحُُس يف جٛظ٤حهحش جْٖطهٍجؾُس.
ٗ٠ح ضؼ ٢٠جؼبشحٌٗس ضِوُ ٚآُٛحش جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛسُ ،هٍ ضؼ ٢٠أَؼح جٛوىجٛس يف ضىََن جٛػٍوز.
وض٘طٓد هىجٛس ضىََن جٛوىجتى وجٛػٍوز أنبُس ٗرًنز يف جٔٛؼحء ه ًٜج ٍِٔٛوربُْٔ جٛطُ٠٤س .قُع أ ١جٔٛؼحء
ه ًٜجَ ٍِٔٛطـٜد:

1



جٛطٍجٗ ٢ٟ ٞجؾ ٚج٠٤ٛى وجٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس؛



جٛوىجٛس يف ضىََن جٛػٍوز.

وضإٗى جْ ٟٞجؼبطكىز أ ١جؼبشحٌٗس وجٛطىََن جٛوحوٟ ٢ٟ ٙطـٜرحش جٛطُ٠٤س 2.قُع أ ١جٛطُ٠٤س وجٛطٔىٝ
جٖؾط٠حهٍ َطـٜرح ١جْٖطهىج ٝج٘ٛح٠ٜٛ ٟٚىجٌو جٛرشٍَس ،وئضحقس جؼبشحٌٗس ٍُْجو ججملط٠ن هرب جؼب٤ل٠حش
وجؼبإْٓحش جٖؾط٠حهُس ،وػ٠حٍُ ١ص ٟطٓحوَس ٜٛطٔى ٝجٖؾط٠حهٍ ٜٔٛـحهحش جًِٔٛنز وجؼبه٠شس ،ربُْٔ
ََحوز ٍَْوس يف جٛىن ٚجٛىؿين وجٛػٍوز ،وجٛطىََن جٛوحو ٙذٌن أٍُجو ججملط٠ن دبح وبْٔ ٌُحُ٧س ج٘ٓٛح.١

أطبى ئذٍج٤ٟ ُٞ٧ظىٌ [ " :]2007هىجٛس جٛطىََن وجٛطُ٠٤س جٖٓطظحوَس " ،ص.34.
2
ؿبٍوِ ؿب٠ىو نُِٜس [ " :]2003جٛطُ٠٤س جٛرشٍَس وٓؼحَح٧ح ج٤ٛلٍَس وجؼب٤هؿُس " ،ص.20.
1

56

اٌفصً األوي.............اإلطبس ادلفبهًٍّ ٌٍتٍّٕخ ادلستذاِخ واحلىُ اٌشاشذ وػاللتهّب ثىفبءح استخذاَ ػىائذ إٌفط

خبمتخ اٌفصً األوي
كهٍ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ٗ٤طُؿس ِٛش ٚج٠٤ٛىيؼ جٖٓطظحوٌ جٛط٠٤ىٌ جٓٛحتى ج ٍَُٗ ًٌٛهًٜ
ضولُِ٤ٟ ٞوس جْؾُح ٙجغبحُٛس قىت وٛى ٗح ١ي ٖٛه ًٜقٓحخ ٓىٌز جْؾُح ٙجٗٛقٔس ه ًٜربُْٔ
ِ٤ٟوطهح٠ٗ ،ح َٔى ٝه ًٜجْطٌٗ ٙجؼبىجٌو جٛـرُوُس ًٌ ٞئٟ٘حُ٣س هى ٝذبىو٧ح وجٓٛوٍ ئىل ربُْٔ جْ٧ىجٍ
جٖٓطظحوَس ٟن ئنبح ٙجٖهطرحٌجش جٛرُثُس .ئَجء  ٥ً٧جٔٛؼحَح كهٍ ِٟهى ٝجٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس ُٛكْٔ جٛطىجَ ١ذٌن
جْ٧ىجٍ جٖٓطظحوَس وجٖؾط٠حهُس وجٛرُثُس.
وٗ٠ح أغحٌش ُْحْحش جٛطُ٠٤س جٔٛؼحَح جٛرُثُس وٍُ٘ز جٛوىجٛس ذٌن جْؾُحُٔ ،ٙى أغحٌ ُش ٚجُٓٛحْحش
جٛط٠٤ى َس يف جٛوىَى  ٢ٟجٛىوٓ ٙؼحَح ٟطؤٜس ذٟٓٗس جغب٘ ٞوُ٣ج٧ط ،٦وكهٍ ذًِٟ ٖٛهى ٝجغب٘ ٞجٍٛجشى.
قُع أغرطص ِٟحٌٓس جٛىٍُز يف جٛوىَى  ٢ٟجٛرٜىج ١جُ٤ٌٛس ذحؼبىجٌو جٛـرُوُس نحطس جِ٤ٛؾ ،أ ١جَْٟس ُٓٛص يف
هى ٝجٔٛىٌز ه ًٜسبىَٟ ٚشحٌَن جٛطُ٠٤س ،ذ ٚئهنح أَٟس ق٘ .ٞوأ ١جغب٘ ٞجٍٛجشى ٧ى جغبٜٔس جؼبِٔىوز يف هُٜ٠س
جٛطُ٠٤سُ .هً ٥جٛىو ٙضط٠طن ذىٍُز ٗرًنز يف جٍَٔجوجش جِ٤ٛـُس ًًن أ ٥ً٧ ١جٛىٍُز مل ض٤وّ٘ يف ربٌٓن ٣ىهُس
قُحز جؼبىجؿٌ٤ن ٣طُؿس ًُحخ جٛشِحُُس وج٣طشحٌ جِٓٛحو ذش٘ٗ ٚرًن يف كًُ ٚحخ جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس.
ئِٟ ١حٌٓس جٛىٍُز جٛيت ضشهى٧ح جٛوىَى  ٢ٟجٛىو ٙجُ٤ٌٛس ذحؼبىجٌو و٤ٟهح جٛىو ٙجِ٤ٛـُس ضإٗى ه ٚػٍوٌز
ربٌٓن ِٗحءز جْطهىج ٥ً٧ ٝجٍَٔجوجش  ٢ٟنٗ:ٙ
 ربٌٓن جٛشِحُُس قى ٙجٍَٔجوجش جِ٤ٛـُس وأوؾ ٦جْطهىجٟهح؛ ضىهُ ٞآُٛحش جٍٓٛحذس وجؼبٓحءٛس وئٌْحء ووٛس جٔٛح٣ى١؛ جؼبشحٌٗس جِٛحهٜس ٍُْجو ججملط٠ن يف طُحًس نـؾ جْطهىج ٥ً٧ ٝجٍَٔجوجشْٗٛ ،طؿحذس ْوٛىَحهتٞوربُْٔ أ٧ىجٍ جٛطُ٠٤س جؼبٓطىجٟس؛
 ضُُٔ ٞجُٓٛحْحش وٟىي ِٗحءز جغب٘ىٟس يف جوجٌز جٛوىجتى جِ٤ٛـُس.وْ٤كحو ٢ٟ ٙنٗ ٙجِٛظ ٚجؼبىجيل جٛطوٍٍ هُُِٗ ًٜس ئوجٌز هىجتى جِ٤ٛؾ يف جعبُجتٍ ،وضُُٔ ٞأغٍ
 ٥ً٧جٛوىجتى ه ًٜجٖٓطظحو وـبط َٜؾىج٣د جٛطُ٠٤سٜٛ ،طىطٜٛ ٚك٘ ٞهٟ ًٜىي ِٗحءز ئوجٌهتح.
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متهُذ
ظعمع ٫خجلّخجُ زةڄٽدوُدض وٵُ٥ص ٌدڄص مسمط ذلد زدحلٝىپ ٬ځً ٬ىخجً ڄدڀُص ڄ٭عربش ٘ٽځط ڄًَٝخ َجُُٕد
ڀعمىَٿ و ٣٥خڀعىمُص .ٴٹً ٔدً٬ض ٬ىخجً خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ ٬ځً ظىٵٍُ زُخڄؿ وو ٣٥خٔعؽمدََص ٤مىلص ،ټمد
ٔدً٬ض ٬ځً ربٌٕن خْو٠د ٪خٖـعمدُ٬ص وخدل٭ُُٙص ڀٓٴُخيًٰ .ن ؤن خڀٵُ ٚخڀيت ظُ٥لهد ٌٍي خڀ٭ىخجً غلر ؤن ٖ
ربفر خڀعمًَدض خڀيت ربمځهد خحلٹسص خڀىٵُ٥ص ڀځفّخجُ .ٴٹً َايي خَٖظٵد ٪خذلدڂ ڀ٭ىخجً خڀىٵ ٣بىل ظٽَُٓ ٨دٌُش
خ٬عمدي خجلّخجُ ٬ځً ٌٍي خڀ٭دجًخض يف ظٽىَه لُٝځص خڀٝديَخض وخٖلعُد٤دض ،ويف سبىَٿ خٔوٵدٶ زٙٹًُ خٔظلدجٍ
وخجلدٌَ ،ټمد َعٕسسط يف خَظٵد ٪خڀىخَيخضٌٍ .خ وٸً َىعؿ ٬ه خٌٖعمدڂ خدلعّخًَ زٹ٥د ٪خڀىٵ ٣بعلدپ خڀٹ٥د٬دض ًٰن
خڀىٵُ٥ص َٰڃ ؤعلُعهد خڀٽسًنش ودٜص خڀٹ٥د ٪خڀٵٗلٍ خڀٌٍ َ٭ً ٸ٥د٬د خٔعُخظُفُد ،وٸً َىعؿ ٬ه بعلدڀً خڀىٸى ٪يف
ڄٙٽځص خڀ٭فّ خڀٱٍخجٍ وٌٍ ڄٙٽځص خٸعٝديَص ؤُدُٔص يف ٰدَص ڄه خْعلُص .ڄه ـهص ؤوُي َايي خَظٵد٪
خڀٝديَخض خڀىٵُ٥ص بىل َٴ ٫ڄ٭ًپ ُٜٲ خڀ٭مځص خحملځُص شلد غل٭ٿ خڀٝديَخض خْوُي ًٰن ظىدٴُٕص وَٝ٭ر ڄه خڀٹًَش
٬ځً ظىىَ ٫خٖٸعٝدي وٌى ڄد غل٭ٿ خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ٠ُ٬ص ُْ٬خ ٞخڀًخء خذلىڀىًٌٌٍ 1.خ ٴ٬ ٗ١ه ڄٙٽځص
خڀٵٕدي خڀيت ظٹځٿ ڄه ٴُ ٚخٔعٵديش خڀسځً ڄه ڄىخَيي خدلدڀُص.
بن ٌٍي خڀعمًَدض ظُ٥ق ؤڄدڂ خجلّخجُ ٸُ١ص ټٵدءش زب ُٛٝخدلىخَيٌٍ .ي خدلٕدڀص خڀيت ظع٥ځر خٔعُخظُفُص
ز٭ًُش خدلًي ڄسىُص ٬ځً ڄسديت خحلٽڃ خڀُخً٘ .ٴمٹُٹص ټىن خڀىٵ ٣ڄىَي ًٰن ٸدزٿ ڀځعفًي ظ ٫١خجلّخجُ يف ٔسدٶ ڄ٫
خڀّڄه ڀځىٜىپ زدٸعٝديٌد بىل ڄُلځص خڀىمى وخڀى١ؿ خڀٹدزٿ ڀٗٔعمُخَ .وٌڀٻ ڄه وٗپ زٍپ خجملهىيخض ڀعمىَٿ
خْٜىپ خدلدڀُص بىل ؤٜىپ بوعدـُص .ټمد ظٵُ ٞڄسديت خڀعىمُص خدلٕعًخڄص ُ٠وَش ربٹُٷ خڀ٭ًخڀص زٌن خْـُدپ يف
خٖٔعٵديش ڄه ٌٍخ خدلىَي خڀىد٠ر ڄه وٗپ بوٙدء ٜىديَٷ ڀځىٵ ٣ظاڄه لٷ خْـُدپ خڀٹدڄص يف ٌٍي خڀؽُوش.
ڄه وٗپ ڄد ٔسٷ ودل٭ُٴص ڄًي ٸًَش خجلّخجُ ٬ځً خٔعىًخڂ ٬ىخجً خڀىٵ ٣زٽٵدءشٔ ،ىٲ ضلدوپ
ظٹُُڃ خؼُ ٌٍي خڀ٭ىخجً ٬ځً خٖٸعٝدي وخڀعىمُص ٴُهد ،ڄه وٗپ خڀع٭ُٲ ؤوٖ ٬ځً خٔڄٽدوُدض خڀىٵُ٥ص ڀځفّخجُ وزلدوڀص
ظعس ٫ظ٥ىَ خڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص ،ڀُعڃ خٖوعٹدپ ز٭ًٌد بىل ټُٵُص بيخَش ٌٍي خڀ٭ىخجً ،مث زلدوڀص ظٹُُڃ ؤؼٌُد هبًٲ ربًًَ
خڀٵُ ٚوخڀعمًَدض خڀيت غلر ڄىخـهعهد ڄه وٗپ خٖٔعُخظُفُدض خذلديٴص بىل َٴ ٫ټٵدءش خٔعىًخڂ ٌٍي خڀ٭ىخجً.

َ 1ىعؿ خڀًخء خذلىڀىًٌ ٬ه ظًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص دبسدڀٯ ټسًنش يف ٴعُخض ٤ٵُش خدلىخَي خڀ٥سُ٭ُص ،شلد ػلًغ ظٱًُنخض يف خٖٸعٝدي ظٹى ٞبوعدؾ خڀٕځ ٫خدلعًخوڀص يف خڀعفدَش خڀًوڀُص ،لُػ
َايٌ ظًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص بىل خَظٵدٔ ٪٭ُ خڀُٝٲ خحلٹُٹٍ وٌى ڄد َ١٭ٳ ظىدٴُٕص خڀٕځًٰ ٫ن خڀىٵُ٥ص.

59

اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

ادلجحج األوي 9أمهُخ اٌؼىائذ إٌفغُخ ثبٌٕظجخ ٌاللتصبد اجلشائزٌ وإِىبُٔبد اجلشائز إٌفغُخ
وٕ٭ٍ ڄه وٗپ ٌٍخ خدلسمػ بىل خڀع٭ُٲ ٬ځً خخلځٵُص خڀعدَؼلُص ڀع٥ىَ ٸ٥د ٪خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ ،خزعًخء ڄه
خټعٙدٴً ڄُوَخ زُُٕ٥ش خڀًوڀص ٬ځً ٌٍخ خڀٹ٥د ٪ظًَغلُد ،وٜىٖ بىل خڀُُٕ٥ش خڀعدڄص ٬ځً ڄٝديَ خڀؽُوش ڀځمفعم٫
وخٖٸعٝديٌٍ .ي خڀؽُوش خڀيت ڄد ٴعحط ؤعلُعهد ظعّخًَ ٬رب خڀّڄه بىل خڀًَـص خڀيت زدظط ٴُهد لُټص خڀعىمُص يف خجلّخجُ
ڄٌُىوص حبُټص ٬ىخجً ٸ٥د ٪خڀىٵ .٣ڀٍخ ٔىمدوپ خڀع٭ُٲ ٬ځً بڄٽدوُدض خجلّخجُ خڀىٵُ٥ص وظ٥ىَ خڀ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص
ٴُهد ،ڄ ٫زلدوڀص خڀع٭ُٲ ٬ځً ٸًَش خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ٬ځً خٔعُ٭دذ ٌٍي خڀ٭ىخجً.
 .1.1خٍفُخ تبرخيُخ ػًٍ إٌفظ اجلشائزٌ
أوال 9اوتؼبف إٌفظ
ظُـ ٫زًخَدض ٬مځُدض خڀعىٹُر ٬ځً خڀىٵ ٣خجلّخجٌُ بىل خڀُز ٫خْوًن ڄه خڀٹُن خڀعدٔ ُٙ٬ ٫وربًًَخ ٬دڂ
 .1877لُػ زًؤض ٬مځُدض خڀعىٹُر دبى٥ٹص ٌ٬ن خڀّٴط ٸُذ ٰځُّخن زٱُذ خجلّخجُ ،وٸً ظىڀط ٬مځُدض خڀعىٹُر
وخڀٽٙٳ يف خدلُخلٿ خْوىل ُ٘ټدض ٴُوُٕص ،زدٔ٠دٴص بىل ُ٘ټدض ؤڄَُٽُص وزَُ٥دوُص .ظىٜځط ٌٍي خڀُٙټدض
٬دڂ  1946بىل خټعٙدٲ ؤوپ لٹٿ زعُويل يف وخي ٸَُ٥ين مث لٹٿ زُٸص زدڀٹُذ ڄه ٌ٬ن ٜدحل ٬دڂ .1952

1

ظ٭ً ٔىص  1956زًخَص خٔوعدؾ خڀٵ٭ځٍ ڀځىٵ ٣خجلّخجٌُ ،لُػ يف ٌٍي خڀٕىص خټعٙٵط خڀُٙټص خڀٵُوُٕص
""SNREALلٹٿ لدٍٔ ڄٕ٭ىيَ2.٭ً ٌٍخ خحلٹٿ ڄه خحلٹىپ خڀٽربي يف خڀ٭دمل .ڀٍخ َؤض خحلٽىڄص خڀٵُوُٕص
ظٙفُ٬ ٫مځُدض خڀسمػ وخڀعىٹُر زدڀٝمُخء ٖټعٙدٲ خدلًَّ ڄه خڀؽُوخض خڀىٵُ٥ص ،ويف ٔسُٿ ربٹُٷ ٌٍي خذلًٲ
 ًَٜٸدوىن خڀسعُوپ خڀٝمُخوٌ ٬دڂ  1958ڀعٕهُٿ ٬مځُدض ڄىك َو ٛخٖڄعُدِ خڀسعُويل3.وٸً ظ١مه خڀٹدوىن
خڀ٭ًًَ ڄه خڀىٝى ٚخڀيت ظ١مه خڀُٕديش خڀٵُوُٕص خڀٽدڄځص ٬ځً خڀٝمُخء ،ټمد ظ١مه خڀ٭ًًَ ڄه خڀعٕهُٗض خڀيت
ـ٭ځط خڀُٙټدض ظعٕدزٷ ٬ځً خڄعُدِخض ٜمُخء خجلّخجُ .ڀععىخىل وعُفص ڀٍڀٻ خٖټعٙدٴدض .وز٭ً ٬دڂ

1962

وخوعٹدپ خڀُٕديش بىل خجلّخجُ مت خڀعُټُّ ڄسدُ٘ش ٬ځً ٸ٥د ٪خحملُوٸدض ٖٔع٭ديش خڀؽُوخض خڀ٥سُ٭ُص ڀځسٗي ڄه وٗپ

 ٌَُٕ 1زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [ " :]2008وَُ٩ص خڀسعُوپ زٌن خڀع ٫َُٙوخڀع٥سُٷ يف ٠ىء خڀىخٸ ٫وخدلٕعٹسٿ خدلإڄىپ " ،خڀ٥س٭ص خْوىل.437.ٚ ،
Hocine Malti [2010]: «Revue de livre Histoire secrète du pétrole Algérien » P. 1. Document internet disponible sur le site :

2

www.editionsladeconverte.fr ) consulté le 10/04/2011(.

 ٌَُٕ3ؤزى خڀ٭ٗ [ ،]2008ڄُـٔ ٫دزٷ.435 .ٚ ،
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ټُٕ خٖلعٽدَخض وخدلٕدعلص خدلسدُ٘ش يف خٔعٱٗپ خڀؽُوش خڀٹىڄُص ڀځسٗي .ٴإوٙحط زٍڀٻ ڄإٔص و٤ىُص ظسدُ٘
خڀىٙد ٢خڀسعُويل.
حبُٔب 9تأطُض اٌؼزوخ اٌىعُٕخ ٌٕمً احملزولبد وتظىَمهب "طىٔبعزان"
 ًَٜڄُٔىڂ  491/63يف َ 1963/12/31ٹ ٍ١زةوٙدء خڀُٙټص خڀى٤ىُص ڀىٹٿ خحملُوٸدض وظٕىَٹهد
"ٔىودُ٤خٺ 1."Sonatrachوٸً لًي خدلُٔىڂ ؤًٌخٴهد خڀعدڀُص:

2



خڀٹُدڂ زدڀًَخٔدض خڀعمهًَُص خدلع٭ځٹص زسىدء ؤدجٿ خڀىٹٿ خڀربَص وخڀسمَُص ڀځممُوٸدض؛



زىدء ؤدجٿ خڀىٹٿ؛



ُ٘خء وزُ ٫خحملُوٸدض؛



خحلٝىپ ٬ځً خڀعُخوُ ٛخڀسعُوڀُص وظىٸُ ٫خٖظٵدٸُدض ٔصلدِ ټدٴص خدلُٙو٬دض خدلع٭ځٹص زدڀسعُوپ؛



ظىٵٍُ خڀ٭مځُدض خڀ٭ٹدََص وًٰن خڀ٭ٹدََص خدلع٭ځٹص زدڀُٙټص؛
بٖ ؤن ٌٍي خًٌْخٲ ظ٥ىَض زُٕ٬ص ڄَِ ٫ديش يوَ ٔىودُ٤خٺ خڀٌٍ مل َ٭ً ٸدُٜخ ٬ځً خڀىٹٿ وخڀعٕىَٷ زٿ

خڄعً ڀُٙمٿ ټدٴص خڀ٭مځُدض خڀسعُوڀُص ڄه حبػ وظىٹُر وظٝىُ ٫وظٽَُُ.
حبٌخب 9تأُُِ احملزولبد
َ٭عرب خڀعإڄُڃ ؤلً خْٔدڀُر خڀيت خظس٭عهد ً٬ش يوپ ودڄُص ڀعمٹُٷ ُٔديهتد ٬ځً ؼُوخهتد خحملځُص خدلٕعىّٴص ڄه ٸسٿ
خڀُٙټدض خڀىٵُ٥ص خڀٽسًنش ،هبًٲ بٸدڄص ٸ٥د ٪وٵ ٍ٥ظعمٽڃ ٴًُ خڀ٭ىد ُٜخڀى٤ىُص .وٸً ڄُض ٬مځُص خڀعإڄُڃ ز٭ًش
ڄُخلٿ ؽلٽه ظځىُٝهد ڄه وٗپ خجلًوپ َٸڃ (.)1.2

ٌَُٕ زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [ " :]1996ڄسديت خٖٸعٝدي خڀسعُويل " ،خڀ٥س٭ص خْوىل.295 .ٚ ،
2وٵٓ خدلُـ.295.ٚ ،٫
1
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اجلذوي رلُ ِ 9)2.1زاحً تأُُِ لغبع احملزولبد اجلشائزٌ
ظإڄُڃ ُ٘ټص خڀسُ ٫خڀعدز٭ص ڀُٙټص زَُعُٗ زعُوڀُىڂ وٴُ ٞخڀُٸدزص ٬ځً ُ٘ټعٌن ؤڄَُٽُعٌن ڀځعىَِ٫

1967

وخڀعٽَُُ.
 13ڄدٌ 1986

 ًَٜؤڄُ َٹ ٍ١زدڀعإڄُڃ خڀٽدڄٿ ڀځُٙټدض خْـىسُص خڀيت ظ٭مٿ يف رلدپ خڀعٕىَٷ
خڀعىَّه وخڀىٹٿ.

 19ؤټعىزُ 1968

ؤزُڄط خظٵدٸُص ـُيت ،وعؿ ٬ىهمد ٸُدڂ ٔىودُ٤خٺ زًوَ خدلع٭هً خڀُجٍُٕ ڀٓ٬مدپ وڄځٽُص خڀًوڀص ڀځٱدِ
خڀ٥سُ٭ٍ.
ًَٜض ٸُخَخض ظٹ ٍ١زعإڄُڃ خڀُٙټدض خْـىسُص (زدٔعؽىدء خڀٵُوُٕص) خڀ٭دڄځص يف رلدپ بوعدؾ خڀسعُوپ

1980

ومل َٕعؽه ڄه ٌٍخ خڀٹُخَ ًٰن ُ٘ټص ـُيت خڀيت وخٴٹط ٬ځً ُ٘و ٢خجلّخجُ.
 24ٴُٵٌُ 1971

 ًَٜٸُخَ زدڀعإڄُڃ خڀٙدڄٿ ڀځٝىد٬ص خڀسعُوڀُص .ظإڄُڃ ڄىدز ٫خڀٱدِ خڀ٥سُ٭ٍ وبڀٱدء ٬ٹىي خٖڄعُدِ .ڄىك
ُ٘ټص ٔىودُ٤خٺ يوَ خدلىٵٍ خڀُجٍُٕ جلمُ ٫خڀ٭مځُدض خڀسعُوڀُص وَٴ ٫وٕسص ڄٙدَټعهمد بىل ٬ 51ځً
خْٸٿ.

ادلصذر :زدٖ٬عمدي ٬ځً ٌَُٕ :زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [" :]2008وَُ٩ص خڀسعُوپ" .693-691.ٚ.ٚ ،زعُٝٲ.

وخـهط ٴُوٕد بـُخءخض خڀعإڄُڃ زدزبدٌ رلمى٬ص ڄه خٔـُخءخض وٌٍ:

1

ٔ مر مجُ ٫خدلى٨ٵٌن وخڀٵىٌُن خڀٵُوٌٕن ڄه خحلٹىپ؛
 خڀٹُدڂ حبمځص وخٔ٭ص دلٹد٤٭ص خڀسعُوپ خجلّخجٌُ؛
 وٸٳ ي٬ڃ خجلّخجُ زدْڄىخپ ڄه خڀسىىٺ خڀ٭ددلُص؛
ًٰن ؤن ٌٍي خٔـُخءخض مل ظٕٵُ ٬ه ؤَص وعُفص ،وؤڄدڂ صلدق خجلّخجُ يف ظىٵٍُ ٸُخَخض خڀعإڄُڃ ظُخـ٭ط
خڀُٙټدض خڀٵُوُٕص ٬ه ڄىٸٵهد وؤزُڄط خظٵدٸُص ٔىص ٖٔ 1791عحىدٲ خٔعٗڂ خڀسعُوپ خجلّخجٌُ .ټدن ڄه ؤٌڃ زىىي
2

ٌٍي خٖظٵدٸُص:

 ٌَُٕ1زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [ " :]2008وَُ٩ص خڀسعُوپ " ،ڄُـٔ ٫دزٷ.693.ٚ ،
2
ٌَُٕ زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [ ،]2008ڄُـٔ ٫دزٷ.694.ٚ ،
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 خٖ٬عُخٲ زُ٬ُٙص ٸُخَخض خڀعإڄُڃ ؤمر ټدٴص خٖي٬دءخض وخڀعمٍَُخض خڀيت وـهط ڀځهُحدض خْـىسُص ً٠
خجلّخجُ؛
 خڀعىدِپ ٬ه  % 51ڄه وٕسص خٔوعدؾ زدجلّخجُ؛
 ٸسىپ خڀع٭ىَ١دض خڀيت ٴُ٠عهد خجلّخجُ؛
 ٸُدڂ ٔىودُ٤خٺ زًوَ خدلىٵٍ خڀُجٍُٕ ڀٓ٬مدپ؛
 خحملدټڃ خجلّخجَُص ٌٍ ٜدلسص خٖوعٝد ٚيف و ُ٩خدلىدِ٬دض؛
َ٭عرب ظدََه ظإڄُڃ خحملُوٸدض لًغ ظدَؼلٍ ٌدڂ زدڀىٕسص ڀٗٸعٝدي خجلّخجًٌُٰ ،ن ؤن خڀُُٕ٥ش ٬ځً خدلىخَي
وخڀؽُوخض خڀىٵُ٥ص زٹًَ ڄد ظٵعك آٴدٸد خٸعٝديَص ؤُدُٔص ـًًَش .ظ ٫١ؤَ١د ڄٕاوڀُدض وربًَدض ـًًَش ظعفدوِ
خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ڀعمعً ڀعٙمٿ خٖٸعٝدي خڀى٤ين يف رلمى ً٬وٸ٥د ٪خدل٭دڄٗض خخلدَـُص وُ٩خ ڀځًوَ خدلُټٌّ خڀٌٍ
ظځ٭سً ٬ىخجً خڀىٵ ٣زدڀىٕسص ڀٗٸعٝدي خجلّخجٌُ .
راثؼب 9االٔضّبَ إىل ِٕظّخ األوثه ) (OPECواألواثه )OAPEC
ؤوٙحط ڄى٩مص خڀًوپ خدلًَٝش ڀځىٵ OPEC ٣زسٱًخي ڄه  10بىل ٔ 14سعمرب  ،1960خلعفدـد ٬ځً وٵٟ
خڀُٙټدض خڀ٭ددلُص ْٔ٭دَ خڀىٵ 1.٣ٴإوٙحط خدلى٩مص هبًٲ ظىلًُ خڀُٕدٔدض خڀىٵُ٥ص زٌن خڀًوپ خْ١٬دء ومحدَص
ڄٝدحلهد .خو١مط خجلّخجُ بىل خدلى٩مص ٔىص .1969
ؤڄد ڄى٩مص خْٸ٥دَ خڀ٭ُزُص خدلًَٝش ڀځىٵ٣

2

OAPEC

ٴإوٙحط يف ـدوٵٍ  1968هبًٲ ظىلًُ ـهىي خڀًوپ

خْ١٬دء ڀعمٹُٷ ؤٴ١ٿ خڀٕسٿ ڀع٥ىَُ خڀٝىد٬دض خڀىٵُ٥ص يف ٘ىت رلدٖهتد ،وخٖٔعٵديش ڄه ڄىخَيٌد ٔٸدڄص ڄٙدََ٫
ڄٙعُټص ،وبٸدڄص ٜىد٬ص وٵُ٥ص ڄعٽدڄځص ٬ه َُ٤ٷ خڀعٽدڄٿ خٖٸعٝديٌ خڀ٭ُيب ،وٸً خو١مط خجلّخجُ ذلٍي خدلى٩مص
٬دڂ .1970

3

Eddine Chitour[2002]: « les guerres du pétrole ou le droit de la force après le 11 septembre », P.49.
Hammouche [1988]: " L’Autre OPEC " , P. 174.
3

خدلىٸ ٫خڀُمسٍ ڀځمى٩مص( www.oapecorg.org :مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځًُ زعدََه .)2011/04/20
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 .1.2أمهُخ ػىائذ إٌفظ ثبٌٕظجخ ٌاللتصبد اجلشائزٌ
ظ٭ً خجلّخجُ يوڀص وٵُ٥ص ٌڀٻ ؤن خذلُٽٿ خٖٸعٝديٌ وخٖـعمد ٍ٬ٴُهد ٸدجڃ ٬ځً ٬ىخجً خڀىٵ ٣بىل ـدور
٬ىخجً خڀٱدِ .وڀ٭ٿ خڀٙٽٿ خڀعٹځًٌُ ڀځ٭ٗٸص زٌن خڀىٵ ٣وخڀعىمُص ٌى ظىٴًن خدلىخَي خدلدڀُص ڀځىّخوص خڀ٭دڄص ڄه وٗپ
٬دجًخض ٜديَخض خڀىٵ ٣دبد َٕد٬ ً٬ځً َِديش لفڃ خٖٔعؽمدَخض يف خٖٸعٝدي خڀى٤ين .ټٍڀٻ ٴدن ؤؼُ ٌٍي
خڀعًٴٹدض ٖ َٹع٬ ُٝځً ـدور سبىَٿ خٖٔعؽمدَخض ٴٹ ٣وبظلد َٙمٿ ٬ىد ُٜوڄىخَي خٖٔعهٗٺ خڀ٭دڂ خڀيت ربىَهد
ڄُّخوُ ص خڀًوڀص .لُػ ؤن خڀعىٔ ٫يف خٔوٵدٶ خجلدٌَ يف خدلىخِودض خڀ٭دڄص غلٌُ سبىَځً زٝٵص ؤٔدُٔص ڄه وٗپ ٬ىخجً
خڀىٵ ٣وؽلٽه بزُخِ ؤعلُص ٬ىخجً خڀىٵ ٣زدڀىٕسص ڀٗٸعٝدي خجلّخجٌُ يف خڀىٹد ٢خڀعدڀُص:
 خدلٕدعلص خڀٽسًنش ڀ٭ىخجً خڀىٵ ٣يف ظٽىَه خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ؛ ظ٭ً ٬ىخجً خڀىٵ ٣ڄًَٝخ ٌدڄد ڀعٽىَه خٖلعُد٤دض خڀُمسُص ڄه خڀ٭مٗض خْـىسُص؛ -ظ٭ً ٬ىخجً خڀىٵ ٣ؤٌڃ ڄٝديَ خَُٔخيخض خدلدڀُص ڀځمىخِوص خڀ٭دڄص ڀځًوڀص.

 ػىائذ إٌفظ وإٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ
َُظس ٣خڀىمى خٖٸعٝديٌ يف خجلّخجُ زىمى ٸ٥د ٪خحملُوٸدض وَع١ك ٌڀٻ ڄه وٗپ ڄىٸ ٫خڀٹ٥د٠ ٪مه ٌُٽٿ
خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ ټمد ٌى ڄى٠ك يف خجلًوپ َٸڃ  ،)2.2وخڀٙٽځٌن ( )1.2و(.)2.2
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اجلذوي رلُ  9)1.1تغىر حصخ لغبع احملزولبد يف إٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ ثبألطؼبر اجلبرَخ خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌىحذحٍُِ 9بر دَٕبر
*1222

اٌظٕىاد

*1222

*1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

** 1222

إٌبتذ
اٌذاخٍٍ اخلبَ 8327.2 7421.1 6453.6 5242.8 4136.6 3411.7 3116.2 3287.7

22121.2 22231.7

21238.3

)PIB
حصخ

لغبع

احملزولبد
إٌظجخ ادلئىَخ
)%PIB

3278.2 2771.1 2241.8 1228.7 2757.8 2366.2 2332.8 2525.2

28.3

23.1

21.6

24.5

26.6

33.2

34.5

32.4

4222.4

34.2

2131.2

22.6

3272.3

23.6

ادلصذر 9ثٕه اجلشائز ،إٌؼزح اإلحصبئُخ اٌخالحُخ رلُ  ،11طجتّرب  ،2010ؽ.26.
(*) Bank of Algeria [2002]: « Evaluation économique et monétaires», Annexe ( tableau 2).
(**) Bank of Algeria[1111]: « bulletin statistique trimestriel », septembre 2011. P.26.
Documents internet disponibles sur le site : www.bank-of-algeria.dz (consultés le 01/05/2011).

اٌؼىً رلُ  9)2.1تغىر إٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ خالي اٌفتزح )1222-1222
الناتج الداخلي الخام
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ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)2.2
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اٌؼىً رلُ  9)1.1تغىر حصخ لغبع احملزولبد ِٓ إٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ خالي اٌفتزح )1222-1222
14000
12000
10000
8000

الناتج الداخلً الخام

6000

حصة قطاع المحروقات

4000
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0
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ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)2.2

َٕدٌڃ ٸ٥د ٪خحملُوٸدض زىٕسص ڄ٭عربش يف خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ لُػ زځٯ ڄعىٔ ٣ڄٕدعلص ٌٍخ خڀٹ٥د ٪وٗپ
خڀٵعُش  %39.54 ،2010-2000ڄه بمجديل خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ .وٸً ٔفځط ٔىص  2006ؤټرب وٕسص لُػ ڄؽٿ
ٸ٥د ٪خحملُوٸدض وٕسص  %45.6ڄه خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ ،وٌٍخ ًَپ ٬ځً ڄًي َِديش خ٬عمدي خڀًوڀص ٬ځً خَُٔخيخض
خڀىٵُ٥ص يف ربٹُٷ خڀىمى خٖٸعٝديٌ .لُػ َُظس ٣خڀىمى خٖٸعٝديٌ يف خجلّخجُ بىل لً ټسًن دب٭ًپ خڀىمى خڀٌٍ
َٕفځً ٸ٥د ٪خحملُوٸدض .وؤٌ ظإؼًن ٔځيب ٬ځً ٸ٥د ٪خحملُوٸدض ودٜص يف ٨ٿ ً٬ڂ خٔعٹُخَ خْٔ٭دَ ٔىٲ َاؼُ
ٔځسد ٬ځً خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ټٽٿ .وذبًَ خٔ٘دَش بىل ؤن خڀىٵ ٣خخلدڂ ؽلؽٿ  %38ڄه ٜديَخض خحملُوٸدض وؽلؽٿ
خڀٱدِ خڀ٥سُ٭ٍ  ،%47ؤڄد خڀىٕسص خدلعسٹُص ٴهٍ ڄىِ٬ص زٌن
.%8 Condensat

GPL

( %7

de pétrole Liquéfie

)Gaz

1

 ػىائذ إٌفظ ِصذر رئُظٍ ٌالحتُبعبد ِٓ اٌؼّالد األرٕجُخ
ُ٬ٴط خٖلعُد٤دض خڀُمسُص ڄه خڀ٭مٗض خْـىسُص ظ٥ىَخ ڄٕعمُخ وٗپ خڀٕىىخض خْوًنش ،وَُـٌ ٫ڀٻ بىل
خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣وټٍخ ظ٥ىَ خڀ٥دٸص خٔوعدـُص وخڀعًََُٝص ڀځىٵ ٣خجلّخجٌُ .بٌ َ٭ً خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥خدلًَٝ
خڀُجٍُٕ ڀٗلعُد٤دض خڀُمسُص ڄه خڀ٭مٗض خْـىسُص يف خجلّخجُ .وٌى ڄد َى٠مً خجلًوپ َٸڃ (.)3.2
SONATRACH[2009], Rapport annuel, p.38. Document internet disponible sur le site : www.sonatrach-dz.com ) consulté le

1

03/05/2011).
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اجلذوي رلُ  9)2.1تغىر االحتُبعبد اٌزمسُخ ِٓ اٌؼّالد األرٕجُخ خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌىحذحٍُِ 9بر دوالر
اٌظٕىاد

1222

1222

1221

2003

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1222

االحتُبعبد

22.82

26.85

12.22

21.81

32.22

45.27

66.67

222.7

232.2

237.82

251.11

Source: Bank of Alegria, Rapports, [2000, 2006, 2007, 2009, 2010]: « Évaluation économique et monétaires». Documents internet
disponibles sur le site : www.bank-of-algeria.dz (Consultés le 04/05/2011).

ؤيي خَٖظٵد ٪خڀٽسًن ْٔ٭دَ خڀىٵ ٣بىل ظّخًَ لفڃ خٖلعُد٤دض وٌى ڄد ؤيي زًوَي بىل ظ٭َّّ خدلٗءش خدلدڀُص
وي٬ڃ خدلُټّ خدلديل ڀځفّخجُ خذبدي خخلدَؾ.
 ػىائذ إٌفظ واإلَزاداد اٌؼبِخ ٌٍذوٌخ
سبؽٿ ٬ىخجً خڀىٵ ٣ڄًَٝخ ؤٔدُٔد ڀځمىخِوص خڀ٭دڄص ،وٌى ڄد ظى٠مً لٝص خجلسدَص خڀسعُوڀُص ڄه بمجديل
خَُٔخيخض خڀ٭دڄص ،ټمد َ٩هُ ڄه وٗپ ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ ( )4.2وخڀٙٽٿ َٸڃ (.)3.2
اجلذوي رلُ ِ 9)4.2ظبمهخ اجلجبَخ اٌجتزوٌُخ يف اإلَزاداد اٌؼبِخ ٌٍذوٌخ خالي اٌفتزح )2010-1222
اٌىحذحٍُِ 9بر دَٕبر
اٌظٕىاد

1222

*

1222

*

1221

*

1222

*

1223

**

1224

***

1225

***

1226

***

1227

***

1228

1222

***

****

اإلَزاداد
اٌؼبِخ
اجلجبَخ
اٌجتزوٌُخ

3268.5

2424.4 2467.2

2522.1

2863.3

2271.5 1118.6

2471.2

2577.4

4282.4

2561.8

2222.3 2122.1

2226.8

2242.2

1241.6 2462.6

1688.2

1685.7

3277.5

1824.2 1321.6

إٌظجخ
65.76

55.42

51.75

57.26

62.33

65.21

67.22

64.71

67.66

54.57

55.22

Source: ( * ) Bank of Alegria [2004]: « Évaluation économique et monétaire en Algérie », P.71.
( ** ) Bank of Alegria [2006]: « Évaluation économique et monétaire en Algérie », P.81
( *** ) Bank of Alegria [2009]: « Évaluation économique et monétaire en Algérie », P.99.
(**** ) Bank of Alegria [2010]: « Évaluation économique et monétaire en Algérie », P.66.
Documents internet disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz (Consultés le 05/05/2011).
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اٌؼىً رلُ  9)2.1هُىً اإلَزاداد اٌؼبِخ خالي اٌفتزح )1222-1222
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ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)4.2

زځٱط وٕسص ڄٕدعلص خجلسدَص خڀسعُوڀُص  %78.77ڄه خَُٔخيخض خڀ٭دڄص ڀځًوڀص ٔىص  ،2008خْڄُ خڀٌٍ َاټً
خ٬عمدي خڀًوڀص يف سبىَځهد ڀځ مىخِوص خڀ٭دڄص ٬ځً ٬ىخجً خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥وخڀيت ظ٭ ٍ٥ڀځمٽىڄص خدلىخَي خڀِٗڄص ڀٕوٵدٶ
٬ځً خڀٹ٥د٬دض خْوُي وڀعمىَٿ ڄٙدََ ٫خڀعىمُص .يف ٔىص  2010خطلٵ١ط وٕسص ڄٕدعلص خجلسدَص خڀسعُوڀُص بىل
 %66.33ڄه خَُٔخيخض خڀ٭دڄص وعُفص خَظٵد ٪خجلسدَص خڀ٭ديَص.
 .2.2إِىبُٔبد اجلشائز إٌفغُخ
ظ٭عرب خجلّخجُ بلًي خڀًوپ خڀى٥ُٙص ٠مه ڄى٩مص خڀًوپ خدلًَٝش ڀځسعُوپ ،ټمد ؤهند ربعٿ ڄٽدوص ٌدڄص ٠مه
خڀٕىٶ خڀ٭ددلُص ،وٌٍخ َخـ ٫ڀٕڄٽدوُدض خڀىٵُ٥ص خذلدڄص خڀيت ظّوُ هبد خڀسٗي ،ؤىمدوپ ٴُمد َځٍ خڀع٭ُٲ ٬ځً
خٔڄٽدوُدض خڀىٵُ٥ص ڀځفّخجُ ڄه لُػ لفڃ خٖلعُد ،ٍ٤وخڀ٥دٸص خٔوعدـُص وخڀعًََُٝص ڀځىٵ.٣
أوال 9تغىر االحتُبعٍ ِٓ إٌفظ
سبعځٻ خجلّخجُ خلعُدٌ ٍ٤دڂ ڄه خڀىٵ ،٣وڄ٭٩ڃ خلعُد٤دض خڀىٵ ٣خجلّخجٌُ ظٹ ٫يف خڀىٝٳ خڀُٙٸٍ ڄه خڀسٗي،
لُػ ػلىٌ لى ٞلدٍٔ ڄٕ٭ىي ٬ځً  ℅70ڄه بمجديل خٖلعُد .ٍ٤وظ٭عرب خجلّخجُ ؼدڀػ يوڀص بٴَُٹُص ڄه لُػ
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خلعُد٤دض خڀىٵ ٣ز٭ً ټٿ ڄه ڀُسُد ووُفًنَد 1.وٸً ُ٬ٴط خلعُد٤دض خجلّخجُ ڄه خڀسعُوپ ظ٥ىَخ وعُفص َِديش
خٖټعٙدٴدض لُػ ؤ٬ځىط ٔىودُ٤خٺ يف ظٹٌَُُد ڀځ٭دڂ ٬ 2009ه ربٹُٷ  16خټعٙدٲ 9 ،خټعٙدٴدض ودٜص
زٕىودُ٤خٺ و 7يف ب٤دَ خڀُٙخټص 2.وَى٠ك خجلًوپ َٸڃ ( )5.2وخڀٙٽٿ َٸڃ ( )4.2ظ٥ىَ خلعُد٤دض خجلّخجُ ڄه
خڀىٵ.٣
اجلذوي رلُ  9)4.1تغىر االحتُبعٍ ِٓ إٌفظ خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌىحذحٍُِ 9ىْ ثزًُِ/اٌظٕخ
*

اٌظٕىاد

1222

االحتُبعٍ

22223

1222

*

22223

1221

*

22223

1222

*

22722

1223

*

22242

1224

**

21162

1225

**

21122

1226

**

21122

1227

**

21122

1228

**

** 1222

21122

21122

Source : ( * ) 0PEC[ 2006]: « Annual statistical Bulletin », P.17.
( ** ) 0PEC[ 2010]: « Annual statistical Bulletin », P.22.
.

Documents internet disponibles sur le site: www.opec.org (consultés le 08/05/2011).

اٌؼىً رلُ  9)3.1تغىر االحتُبعٍ ِٓ إٌفظ خالي اٌفتزح )1222-1222
االحتياطي من النفط
12400
12200
12000
11800
11600
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international de l’énergie [2009]: « Algeria Energy Data, Statistics and Analysis-oil, Gas , Electricity, coal », P.1. Document

1Agence

internet disponible sur le site : www.eia.gov.com ( consulté le 06/05/2011).
2

SONATRACH [2009], Op.cit, p.20.
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َى٠ك خڀٙٽٿ ؤن خٖلعُد٤دض خدلاټًش ڄه خڀىٵ ٣زٹُط ؼدزعص وٗپ خڀٵعُش  ،2002-2000لُػ ٸًَ
خٖلعُد ٍ٤خڀٕىىٌ ڄه خڀىٵ ٣زـ  11314ڄځُىن زُڄُٿ ڀُ٭ُٲ ز٭ً ٌڀٻ خَظٵد٬د زځٯ ؤٸٝدي ٔىص  2005لُػ
ٸًَ زـ  12270ڄځُىن زُڄُٿ يف خڀٕىصُ٬ .ٲ ز٭ً ٌڀٻ لفڃ خٖلعُد ٍ٤خٔعٹُخَخ زـ  12200ڄځُىن زُڄُٿ
يف خڀٕىص لىت  .2010وَُـ ٫خَظٵد ٪خٖلعُدَٰ ٍ٤ڃ َِديش خٔوعدؾ بىل َِديش خٖټعٙدٲ .يف ٌٍخ خڀًٝي ڄه
خڀُ١وٌَ خڀعإټًُ ٬ځً ؤن ڄع٥ځسدض خڀعىمُص خدلٕعًخڄص وخحلٵد٬ ٦ځً لٷ خْـُدپ خڀٹديڄص يف خٖوعٵد ٪زدڀؽُوخض
خڀ٥سُ٭ُص َٵُ ٞبظسدُٔ ٪دٔص ڀٗٔعٱٗپ خْڄؽٿ ڀٗلعُد٤دض وٌڀٻ ڄه وٗپ ظًُُ٘ خٔوعدؾ ڄُ٠ ٫وَش خڀ٭مٿ
٬ځً َِديش خڀٹًَخض خٖٔعٽٙدٴُص.
حبُٔب 9تغىر اٌغبلخ اإلٔتبرُخ واٌتصذَزَخ
ظُظر ٬ځً خَظٵد ٪لفڃ خٖلعُد٤دض خڀىٵُ٥ص َِديش خڀ٥دٸص خٔوعدـُص وخڀعًََُٝص ڄه خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ وٌى
ڄد َى٠مً خجلًوپ َٸڃ ( )6.2و خڀٙٽٿ َٸڃ (.)5.2
اجلذوي رلُ  9)5.1تغىر اٌغبلخ اإلٔتبرُخ واٌتصذَزَخ ِٓ إٌفظ خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌىحذح 2222 9ثزًُِ َىٍِ
*

1222

*

اٌظٕىاد

1222

اإلٔتبد

796.0

776.6

اٌصبدراد

352.2

332.4

**

***1222

729.9

942.4

2222.3

2241.2

2257.7

2262.5

2247.2

2125.2

1189.8

455.1

632.2

782.1

862.2

836.1

2142.4

732.8

636.8

709.0

1221

*

1222

*

1223

*

1224

*

1225

*

1226

*

1227

**

1228

Source : ( * ) 0PEC[ 2007]: « Annual statistical Bulletin », P.P.22, 31.
( ** ) 0PEC[ 2009 ]: « Annual statistical Bulletin », P.P.30,49.
( *** ) 0PEC[ 2010 ]: «Annual statistical Bulletin », P.P.28,49.
Documents internet disponibles sur le site : www.opec.org (consultés le 10/05/2011).
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اٌؼىً رلُ 9 )5.2تغىر اٌغبلخ اإلٔتبرُخ واٌتصذَزَخ ِٓ إٌفظ يف اجلشائز خالي اٌفتزح )1222-1222
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َسٌن خڀٙٽٿ ( )5.2ظلى خڀ٥دٸص خٔوعدـُص خڀُىڄُص ،لُػ خَظٵ٭ط ڄه  796.0ؤڀٳ زُڄُٿ َىڄُد ٔىص 2000

بىل  1189.8ؤڀٳ زُڄُٿ َىڄُد ٔىص  .2010وٸً ُ٬ٴط ٔىص  2008ؤټرب ٤دٸص بوعدـُص ٸًَض زـ  1358ؤڀٳ
زُڄُٿ َىڄُد .وٌٍخ َخـ ٫بىل ظّخًَ خڀ٥ځر خڀ٭ددلٍ ٬ځً خڀىٵ ٣يف زًخَص ٔىص  .2008ٴ٬ ٗ١ه َِديش ً٬ي خِزدَ
خدلٽعٙٵص وٗپ ٌٍي خڀٕىص .وڀُٴ ٫خڀ٥دٸص خٔوعدـُص ؤټؽُ مت يف ٔىص  2009ظىٸُ٬ 4 ٫ٹىي ڄُ٘ ٫ټدض ؤـىسُص
ودٜص زدٔعىُخؾ خڀسعُوپ ،ظٹًَ ٸُمص خٖٔعؽمدَخض زـ  272ڄځُىن يوَٖ.

1

ظاټً خڀعٹدََُ ؤن خجلّخجُ ٌٍ َخز ٫ڄىعؿ ڀځىٵ ٣يف بٴَُٹُـد ؤديْ ڄىعؿ ڀځٱدِ يف خڀ٭دمل لٕر
بلٝدجُـدض  2.2009ؤڄد ٴُمد َع٭ځٷ زدڀٝديَخض ،ٴُع١ك ڄه وٗپ خڀٙٽـٿ ظّخًَ خڀ٥دٸـص خڀعًَٝـَُص ڄه
ٔىـص بىل ؤوُي .لُػ ظ٥ـىَ لفڃ خڀٝديَخض ڄه  461.1ؤڀٳ زُڄُـٿ َىڄٍ ٔىص  2000بىل 1253.5

ؤڀٳ زُڄُٿ َىڄٍ ٔىص  .2007وٌٍخ َخـ ٫بىل ظّخًَ خڀ٥ځر خڀ٭ددلٍ وټٍخ َِديش خڀ٥دٸص خٔوعدـُص ،لُػ ؤن خٔوعدؾ
ڄىـً ؤٔدٔد بىل خڀٕىٶ خخلدَـُص٘ .هًض خڀٕىىخض  2010 ،2009 ،2008ظُخـ٭د يف لفڃ خڀٝديَخض زٕسر
ظُخـ ٫خڀ٥ځر خڀ٭ددلٍ وعُفص خِْڄص خٖٸعٝديَص خدلدڀُص خڀ٭ددلُص.

1

SONATRACH, Rapport annuel [2009], Op.cit, p.12.

 2.خڀسىٻ خڀًويل] " :[2010ڄىـّ بٗ٬ڄٍ ٬ه خجلّخجُ " .1.ٚ ،وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ( www.siteresource.worldbank.org :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد
زعدََه .)2011/05/11
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 .3.2تغىر اٌؼبئذاد إٌفغُخ يف اجلشائز واٌغبلخ االطتُؼبثُخ ٌاللتصبد اجلشائزٌ
َُظس ٣ظ٥ىَ خڀ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص زع٥ىَ ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣بىل ـدور ظ٥ىَ خڀ٥دٸص خٔوعدـُص وخڀعًََُٝص وٸً ٘هًض
خڀٵعُش خدلمعًش زٌن  2010 - 2000رلمى٬ص ڄه خْلًخغ خٖٸعٝديَص وخدلدڀُص خڀيت ؤؼُض ٬ځً ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣وزدڀعديل
٬ځً خڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص خڀيت لٹٹعهد خجلّخجُ.
 .2.3.2تغىر أطؼبر إٌفظ
ُ٬ٲ ٔ٭ُ زُڄُٿ خڀىٵ ٣خَظٵد٬د ټسًنخ ودٜص يف خڀٕىىخض خْوًنش ،وٌى ڄد َى٠مً خجلًوپ َٸڃ ()7.2
وخڀٙٽٿ َٸڃ (.)6.2
اجلذوي رلُ  9)6.1تغىر أطؼبر إٌفظ خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌظٕىاد
اٌظؼز دوالر
ٌٍربًُِ)

1222

1222

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1222

86.42 51.24 87.85 63.55 57.24 43.53 27.24 17.62 13.82 13.63 18.66
Source : 0PEC[ 2010 ]: « Annual statistical Bulletin », P.21.
Document internet disponible sur le site : www.opec.org (consulté le 11/05/2011).

اٌؼىً رلُ  9)5.1تغىر أطؼبر إٌفظ خالي اٌفتزح )1222 -1222
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َى٠ك خڀٙٽٿ َٸڃ  )6.2خطلٵد٠د يف ٔ٭ُ خڀربڄُٿ ٔىص  2001ڄٹدَوص زٕىص  2000وَُـٌ ٫ڀٻ جلمځص
ڄه خْٔسدذ ڄه زُىهد ؤلًخغ ٔ 11سعمرب  ،2001لُػ ټدن ْلًخغ خذلفىڂ  ً٠خڀىَٖدض خدلعمًش خْڄَُٽُص
خْؼُ خدلسدُ٘ وخڀٵىٌَ يف ؤٔ٭دَ خڀىٵ٬ ٣ددلُد ،بٌ خَظٵٔ ٫٭ُ زُڄُٿ خڀىٵ ٣ز٭ً ٔد٬دض ڄه خحلديغ زىمى ؼٗغ
يوَٖخض ڄُش وخلًش وز٭ً خٸٿ ڄه َىڄٌن ؤ٬ځىط خڀٕ٭ىيَص ڄسدُ٘ش ويون ٬ٹً خـعمد ٪ڀًوپ ؤوزٻ خٔع٭ًخيٌد
ڀ١ه خدلًَّ ڄه خڀىٵ ٣ڀځمٵد٬ ٦ځً خٔعٹُخَ خْٔىخٶ ټمد ٤ځسط خڀىَٖدض خدلعمًش خْڄَُٽُص ڄه يوپ خْوزٻ
َِديش بوعدـهد ٬ځمد ؤن ؤٔىخٶ خڀىٵ ٣مل ظٽه حبدـص ذلٍي خڀَّديش خْڄُ خڀٌٍ ؤيي بىل خطلٵد ٞخْٔ٭دَ.

1

وڄه ـهص ؤوُي ٴٹً ؤيي خطلٵد ٞخڀ٥ځر خڀ٭ددلٍ ٬ځً خدلىعفدض خڀىٵُ٥ص زٕسر ظًٌىَ ڄ٭ًٖض خڀىمى
خٖٸعٝديٌ ٬ځً خدلٕعىي خڀ٭ددلٍ بىل خطلٵد ٞخْٔ٭دَ.
ڄىٍ ٔىص  2003زًؤض ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣ظإوٍ خذبدٌد ظٝدًَ٬د وعُفص خَظٵد ٪خڀ٥ځر خڀ٭ددلٍ ٬ځً خڀىٵ ٣بٌ
زځٱط خڀَّديش يف خڀ٥ځر ٬ځً خڀىٵ ٣زـ  ℅1.8ڄٹدَوص زٕىص  2000ويف ٔىص  2004ؤٜسمط خڀَّديش حبًوي
َُ2.℅3ي خڀ٭ًًَ ڄه خخلربخء يف خڀٝىد٬دض خڀىٵُ٥ص ؤن خحلُذ خْڄَُٽُص  ً٠خڀ٭ُخٶ يف ڄدَْ  ٌٍ 2003خلً
خْٔسدذ خڀُجُُٕص َٖظٵد ٪خْٔ٭دَ ٴ٬ ٗ١ه خُٖ٥٠خزدض خڀُٕدُٔص خڀيت لًؼط يف ً٬ي ڄه خڀًوپ خدلًَٝش ڀځىٵ٣
وٗپ خڀىٝٳ خْوپ ڄه ٬دڂ  ،2003لُػ لًؼط خُ٥٠خزدض يف ٴىّوَٗ خڀيت ؤوٸٵط ڄ٭٩ڃ ٜديَخهتد وټٍخ
خُ٥٠خزدض يف وُفًنَد وَٰڃ ٌٍي خْلًخغ ٴدن ٔ٭ُ خڀربڄُٿ مل َعفدوِ  28يوَٖ ٔىص  2003ڀع٭ُٲ ز٭ً ٌڀٻ
ٔىص  2004خَظٵد٬د ٌدڄد يف خْٔ٭دَ ز٭ً ظَُٝك ُ٘ټص خڀىٵ ٣خڀُؤُص خڀ٭مٗٸص َىټٓ ؤهند ٔع ُ٥١بىل وٸٳ
بوعدـهد ڄه خڀىٵ.٣

3

وخٔعمُض خْٔ٭دَ يف خَٖظٵد ٪بىل ٰدَص  2008لُػ لٹٹط خْٔ٭دَ خڀٹٵّش خڀٽربي ٴٹدَذ ٔ٭ُ
خڀربڄُٿ  100يوَٖ ولٹٷ زٍڀٻ ؤ٬ځً ڄ٭ًٖظً يف خڀعدََه خڀىٵ ٍ٥وظٙٽځط زٍڀٻ ڄد َ٭ُٲ زدڀًٝڄص خڀىٵُ٥ص.
ًٰن ؤن خَظٵد ٪خْٔ٭دَ مل ًَڂ ٤ىَٗ لُػ ٘هًض هندَص  2008وزًخَص  2009خطلٵد٠د ټسًنخ يف خْٔ٭دَ وعُفص
خِْڄص خٖٸعٝديَص خدلدڀُص خڀ٭ددلُص.

1

٬سً خخلدڀٷ ٴدَوٶ[ " :]2008خڀىٵ ٣وخْڄىخپ خڀ٭ُزُص يف خخلدَؾ " ،خڀ٥س٭ص خْوىل59.ٚ ،

.

Pirog [2005]: « World oil demand and its effect on oil prices », CRS Report for congress, p.15. Document internet disponible

2Rober

sur le site : www.fas.org (consulté le 12/05/2011).
3

٬سً خخلدڀٷ ٴدَوٶ[ ،]2008ڄُـٔ ٫دزٷ.59.ٚ ،
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زدڀُٰڃ ڄه ؤن خَظٵد ٪خْٔ٭دَ ؽلهً حلٝىپ وعدجؿ بغلدزُص ڄه وٗپ َِديش لُټص خٖٔعؽمدَ يف خڀعىٹُر
٬ځً خڀىٵ ٣وخٔعىُخـً و ظٽَُُي وټٍخ ڄه وٗپ خَظٵد ٪خڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص وخٔعىًخڄهد يف سبىَٿ سلعځٳ ڄٙدََ٫
خڀعىمُص ،بٖ خوً ؽلٽه بن ؽلهً ڄه ـهص ؤوُي حلٝىپ وعدجؿ ٔځسُص زدڀىٕسص دلىعفٍ خڀىٵ ،٣ٴ٥سٹد خلربخء خڀ٥دٸص ٴدوً
ټځمد خَظٵ٭ط ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣ټځمد ِخيض ٸدزځُص خڀسًخجٿ ڀٗٔعىًخڂ ودٜص ڄىهد خڀسًخجٿ خدلعفًيش.
 .1.3.2تغىر اٌؼبئذاد إٌفغُخ يف اجلشائز
ظ٭عُ ٞخڀ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص ڄٙدټٿ ڄه لُػ ظٹًَُ ٸُمعهد وعُفص خحلُ٬ ٚځً َُٔص لفڃ ٌٍي خڀ٭دجًخض.
و٬مىڄد ٴدن خَٖظٵد ٪خدلٕعمُ ْٔ٭دَ خڀىٵ ٣بىل ـدور خَظٵد ٪خڀ٥دٸص خٔوعدـُص وخڀعًََُٝص ؤيي بىل ظّخًَ خڀ٭دجًخض
خڀىٵُ٥ص وظُخټڃ خڀٵىخج ٟخدلدڀُص ،وَى٠ك خجلًوپ َٸڃ ( )8.2ظ٥ىَ ٌٍي خڀ٭دجًخض.
اجلذوي رلُ 9)7.1تغىر إَزاداد لغبع احملزولبد يف اجلشائز خالي اٌفتزح )1222-1222
اٌىحذح ٍُِىْ دوالر)
*1222

**1222

**1221

**1222

**1223

**1224

**1225

***1226

***1227

***1228

***1222

اٌجتزوي اخلبَ

3724.2

2883.3

4245.2

6628.6

21448.6

28232.6

11586.3

14262.6

22422.6

25744.5

12613.8

اٌىىٔذؤظب

2888.5

2262.1

2244.2

2461.3

3767.1

5226.2

6157.2

7387.1

22278.4

4235.1

3157.6

2171.3

1625.5

1382.7

2227.2

2218.2

2832.8

3645.2

4727.2

6222.2

4262.3

8128.4

1227.5

2738.4

2643.8

1254.6

1472.2

2226.2

2515.1

3434.1

4627.2

2125.5

3275.8

2182.8

2142.8

1777.4

2667.8

2646.2

4226.3

5272.2

5613.7

8278.5

4482.3

4768.1

2422.2

2422.2

1752.5

2627.4

3631.8

6213.5

7766.2

7513.7

23372.3

7114.2

22831.3

27228.1

27422.8

27228.1

12882.2

22442.1

34477.2

42527.2

48523.7

66281.1

33322.5

45212.5

ِىاد اٌجتزوي
ادلىزرح
غبس اٌجتزوي
ادلُّغ
اٌغبس اٌغجُؼٍ
ادلُّغ
اٌغبس اٌغجُؼٍ
إمجبيل
اإلَزاداد

)Source: (*) Bank of Alegria[2002]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », Annexe ,Tableau (18
(**) Bank of Alegria[2006]: « Bulletin statistique trimestriel », P.21
(***) Bank of Alegria[2010]: « Bulletin statistique trimestriel », P.27
Documents internet disponibles sur le site : www.bank-of-algeria.dz (consultés le 30 /05/2011).
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اٌؼىً رلُ 9)6.1تغىر إَزاداد لغبع احملزولبد يف اجلشائز خالي اٌفتزح )1222-1222
ايرادات قطاع المحروقات
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

اٌرادات قطاع المحروقات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)8.2

ُ٬ٴط ٬دجًخض ٸ٥د ٪خحملُوٸدض خذبدٌد ظٝدًَ٬د يف ٨ٿ خَٖظٵد ٪خدلٕعمُ ْٔ٭دَ خڀىٵ ،٣لُػ خَظٵ٭ط
ڄه ٔ 18109.2ىص  2000بىل  77192.2ڄځُىن يوَٖ ٔىص  2008ؤٌ زَّديش ظٹًَ زـ 59083 :ڄځُىن يوَٖ
(َِديش زـ )%326 :ڄٹدَوص زٕىص  .2000ڀع٭ُٲ خڀ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص ٔىص  2009ظُخـ٭د ټسًنخ لُػ وٜځط بىل
 44410.65ڄځُىن يوَٖ زدطلٵدَ ٞٹًَ زـ  32781.6ڄځُىن يوَٖ ڄٹدَوص زٕىص ( 2008خطلٵد ٞحبىخيل
 .)℅50وٌٍخ َخـ ٫بىل ظُخـ ٫خڀىمى ٬ځً خدلٕعىي خڀ٭ددلٍ زٕسر خِْڄص خٖٸعٝديَص وخدلدڀُص خڀ٭ددلُص وخطلٵد ٞؤٔ٭دَ
خڀىٵ .٣يف ُ٬ 2010ٴط خَُٔخيخض خَظٵد٬د زـ  % 26.36ڄٹدَوص زٕىص  .2009ويف خحلٹُٹص ٴدن ً٬ڂ خٔعٹُخَ
ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣ؽلؽٿ خلً خدلٙدټٿ خڀيت ظىخـههد خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص زدٔ٠دٴص بىل ڄٙدټٿ ؤوُي ؤعلهد:
 خڀع١ىڃ خدلديل خڀىدظؿ ٬ه ظ١ىڃ خْٔ٭دَ خڀىٵُ٥ص وخڀٌٍ َايٌ بىل خطلٵد ٞخڀٹُمص خڀٵ٭ځُص ڀُئوْ خْڄىخپ؛
ً٬ ڂ خٔعٹُخَ ؤٔ٭دَ خڀُٝٲ خڀ٭ددلُص .ودٜص وؤن خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص يف خجلّخجُ َعڃ ربُٝځهد زدڀًوَٖ خْڄَُٽٍ،
وخڀًوَٖ ٬مځص ًٰن ڄٕعٹُش وَعُظر ٬ځً ٌڀٻ آؼدَخ ٠دَش زدڀًوٿ خڀٹىڄٍ؛
ً٬ ڂ خڀعىدٔر زٌن خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص وخڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ڀٗٸعٝدي.

75

اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

 .2.3.2اٌغبلخ االطتُؼبثُخ ٌاللتصبد اجلشائزٌ
ٌىدٺ خوعٗٲ يف ربًًَ ڄٵهىڂ خڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ،و٬مىڄد َٕعىًڂ ظ٭سًن خڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ڀځًٖڀص ٬ځً
خحلفڃ خْڄؽٿ ڀٗٔعؽمدَخض ٬ىًڄد َعُظر ٬ځً ذبدوِي ً٬ڂ لًوغ َِديش يف خٔوعدؾ زٕسر ً٬ڂ ټٵدَص ٬ىخڄٿ
خٔوعدؾ خْوُي خڀيت ظع٭ځٷ زعىخٴُ خخلربخض خڀٵىُص وخٔيخََص وڄٕعىي خڀعٹًڂ خڀعٽىىڀىـٍ.

1

ټمد ظ٭ُٲ خڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ڀٗٸعٝدي خڀٹىڄٍ ٬ځً ؤهند ټمُص َؤْ خدلدپ خڀيت ؽلٽه ؤن ظٕعؽمُ زٽٵدءش.
ظعىٸٳ خڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ٖٸعٝدي ڄد ٬ځً ؼٗؼص ٬ىخڄٿ ؤٔدُٔص:

2

3

 خجملدٖض خٖٔعؽمدََص يخوٿ خٖٸعٝدي؛
 خڀٹُىي خڀيت ربً ڄه خٔعٱٗپ خجملدٖض خٖٔعؽمدََص خدلعدلص يف ٌٍخ خٖٸعٝدي؛
 وى ٪ولفڃ خڀ٭دجً خدل٥ځىذ ڄه َؤْ خدلدپ خدلٕعؽمُ.
بن ڄه ؤٌڃ خڀٹُىي خڀيت ربً ڄه خڀٹًَش خٖٔعُ٭دزُص ٖٸعٝدي ؤَص يوڀص ظعمؽٿ يف ً٬ڂ ظىخٴُ خڀٽمُدض خڀِٗڄص ڄه
٬ىد ُٜخٔوعدؾ خْوُي ًٰن َؤْ خدلدپ ،وً٬ڂ ظىٴُ ٸًَ ټديف ڄه خدلهدَخض خڀٵىُص وخڀعىُ٩مُص ٌٍخ ٴ٬ ٗ١ه ٜٱُ
لفڃ خڀٕىٶ.
َُي خڀ٭ًًَ ڄه خخلربخء ؤن خڀ٥دٸص خٖٔعُ٭دزُص ڀځفّخجُ ټسًنش وؤن خڀربخڄؿ خڀعىمىَص وخدلٙدََ ٫خٖٔعؽمدََص يف
خجلّخجُ ودٜص يف خڀٕىىخض خْوًنش ٸديَش ٬ځً خڄعٝد ٚخڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص ،و٬ځً خڀُٰڃ ڄه ٌٍخ ٴدن ٌىدٺ ظ٥ىَ ټسًن
يف خلعُد٤دض خڀُٝٲ يف خجلّخجُ ،وٌٍخ يڀُٿ ٬ځً ً٬ڂ ٸًَش خٖٸعٝدي ٬ځٍ خٔعُ٭دذ ٌٍي خْڄىخپ خْڄُ خڀٌٍ وعؿ
٬ىً خوُٕدذ َئوْ خْڄىخپ خجلّخجَُص ڀٗٔعؽمدَ يف خخلدَؾ َٰڃ خدلىدُ٤ش خڀٽسًنش.

 ٌَُٕ1زلمً ؤزى خڀ٭ٗ [ " :]2008وَُ٩ص خڀسعُوپ زٌن خڀع ٫َُٙوخڀع٥سُٷ يف ٠ىء خڀىخٸ ٫وخدلٕعٹسٿ خدلإڄىپ " ،ڄُـٔ ٫دزٷ.265.ٚ ،

ٜ2ٵىض ٬سً خڀٕٗڂ ٬ى ٞخهلل[ " :]2004يَخٔص ڀّؼدَ خحملعمځص ٖظٵدٸُص خڀعُڄُّ (٬ )TRIMzځً ظ٥ىَ لُټص خٖٔعؽمدَ خْـىيب خدلسدُ٘ بىل خڀًوپ خڀىدڄُص " ،ڄًخوځص ٠مه حبىغ
ڄاسبُ  " :خجلىخور خڀٹدوىوُص وخٖٸعٝديَص ٖظٵدٸُص ڄى٩مص خڀعفدَش خڀ٭ددلُص " ،خدلى٭ٹً وٗپ خڀٵعُش  11-9ڄدٌ  ،2004خٔڄدَخض خڀ٭ُزُص خدلعمًش .1780 .ٚ ،وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش
٬ځً خدلىٸ( www.slconf.uaeu.ac.ae :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .( 2011 /06/01
 3وٵٓ خدلُـ.1781.ٚ ،٫
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ادلجحج اٌخبين 9إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز خالي اٌفتزح 1222-1222

٬مًض خجلّخجُ ڄىٍ ٔىص  2000بىل ظىُ٨ٳ ٬ىخجً خڀىٵ ٣يف ً٬ش رلدٖض .وٸً ؤو٠ك زُدن خـعمد ٪رلځٓ
1

خڀىَِخء خدلى٭ٹً يف ٔ 28سعمرب  2010ؤوـً خٔعىًخڄدض ٌٍي خڀ٭ىخجً " :ڀٹً مت زب ُٛٝٴعُش 2007-2000

ٔٗ٤ٶ زُخڄؿ خٔعؽمدََص ٠ىمص ،وخڀعًًَٕ ٘سً خڀٽځٍ ڀځًَىن خڀ٭مىڄُص خخلدَـُص ودلد َٵىٶ  %50ڄه خڀًَىن
خڀ٭مىڄُص خڀًخوځُص ،بىل ـدور بوٙدء ٜىًوٶ ٠س ٣بَُخيخض خحملُوٸدض".

2

 .1.2سَبدح إٌفمبد االطتخّبرَخ وتٕفُذ اطتزاتُزُخ اإلٔؼبع
لٹٹط خجلّخجُ ڄىٍ ٔىص  2000ٴىخج ٟڄدڀُص ٌدڄص وعُفص خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀىٵ .٣وٸً ٸَُض خحلٽىڄص ؤن
ظٕعىًڂ بَُخيخض خڀىٵ ٣يف ب٬ديش ز٭ػ خڀىمى ڄه وٗپ ٠ه خْڄىخپ ڀعىٵٍُ ُٔدٔص خٸعٝديَص مسُط زُٕدٔص خٔو٭دٖ
خٖٸعٝديٌ ؤو ڄد َ٭ُٲ زدٔعُخظُفُص خٔو٭دٖ .وٌٍ ُٔدٔص ظٕعىً ڀځىَُ٩ص خڀٽُىَّص خدلع١مىص َٴ ٫خڀ٥ځر خڀٽځٍ ٬ه
َُ٤ٷ َِديش خٔوٵدٶ خٖٔعؽمدٌَ 3.وٸً مت ذبًُٕ ٌٍي خٖٔعُخظُفُص ڄه وٗپ ظىٵٍُ زُودرلٌن:
 زُودڄؿ ي٬ڃ خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ  2004 -2001وخڀٌٍ و ٛٝڀً ڄسځٯ ڄديل ٸًَي  550.78ڄځُدَ يؾ ٠مهسل ٣٥خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ 2004 -2001؛

4

 -خڀربودڄؿ خڀعٽمُځٍ ڀً٬ڃ خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ  2009-2005و ٛٝڀً ڄسځٯ ٸًَي  4202.7ڄځُدَ يؾ.

5

لدڀُد ظٕ٭ً خحلٽىڄص بىل ظ٥سُٷ زُودڄؿ ڀځعىمُص وخڀٌٍ و ٛٝڀً ڄسځٯ  21214ڄځُدَ يؾ ٠مه
خدلى ٣٥خخلمدٍٔ .2014 -2010

6

ؤىعىدوپ ٴُمد َځٍ ظىَِ ٫خْڄىخپ خدلىٝٝص ڀٽٿ زُودڄؿ ٬ځً سلعځٳ زلدوَ خٔعُخظُفُص خٔو٭دٖ.
مت ظىُ٨ٳ ـّء ڄه خڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص يف ٔىًخض خخلّخوص خْڄَُٽُص زىٕر ٴدجًش ٖ ظع٭ًي  ٪4ڀٽىهد ڄاڄىص وز٭ًُش ٬ه خڀعٹځسدض خڀيت ظ٭ُٴهد خدلاُ٘خض خدلدڀُص وٸً ظ١دَزط خَِخء لىپ
ٸُمص خْڄىخپ خدلٕعؽمُشِ( .خٌَُ زځٹدٔڃ ،ټٵدَص خٖلعُد٤دض خڀًوڀُص يف خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ،رلځص مشدپ بٴَُٹُد ،خڀ٭ًي  .)63.ٚ ،7ټمد ذبًَ خٔ٘دَش بىل ؤوً َعڃ خٸع٥د ٪ـّء ڄه
1

خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص ڄسدُ٘ش ڀٝدحل ُ٘ټص ٔىودُ٤خٺ ٔ٬ديش خٔعؽمدٌَد يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ويٴ ٫ؤَزدق خڀُٙټدء خْـدور.
2

زُدن رلځٓ خڀىَِخء [" :]2010زُودڄؿ خڀعىمُص خخلمدٍٔ ( ،" 2014-2010يون ٜٵمص) .وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ:٫

www.premier-ministre.gov.dz

(مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011 /06/09
3

زىٴځُك وسُٿ] " [2005آؼدَ زُخڄؿ خڀعىمُص خٖٸعٝديَص ٬ځً خدلىخِودض خڀ٭دڄص يف خڀًوپ خڀىدڄُص ،يَخٔص لدڀص زُودڄؿ ي٬ڃ خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ " "2004-2001خدل٥سٷ يف خجلّخجُ،

ڄٍټُش ڄدـٕعًن يف خڀ٭ځىڂ خٖٸعٝديَص ،ٴُ ٪وٹىي وڄدڀُص.81.ٚ ،
4République Algérienne Démocratique et Populaire [2002]: « Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie »,

Rapport pour le sommet mondial du développement durable. Johannesburg 2002, Annexe1, P.36. Document internet disponible
sur le site : www.johannesburgsummit.org (consulté le 11 /06/2011).

5رلځٓ خْڄص " ،خڀربودڄؿ خڀعٽمُځٍ ڀً٬ڃ خڀىمى  .5.ٚ ،" 2009 -2005وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ:٫
زعدََه .)2011/06/11

www.premier-ministre.gov.dz

(مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد

6زُدن خـعمد ٪رلځٓ خڀىَِخء " زُودڄؿ خڀعىمُص خخلمدٍٔ  ."2014 -2010وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ ( www.mae.dz :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011/06/11
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أوال 9ثزٔبِذ دػُ اإلٔؼبع االلتصبدٌ 1223 -1222

ؽلعً خڀربودڄؿ وٗپ خڀٵعُش َ .2004 -2001هًٲ بىل ب٬ديش ز٭ػ خڀىمى ڄه وٗپ ٠ه خْڄىخپ ڀع٥ىَُ
خدلىخَي خڀسَُٙص ،ظٙفُ ٫خٖٔعؽمدَخض خخلدٜص خحملځُص ،ظ٥ىَُ خدلإٔدض خڀٝٱًنش وخدلعىٔ٥ص ،ظٕهُٿ خڀٹُو ،ٞب٬ديش
ز٭ػ خڀىٙد ٢خڀَّخ ٍ٬وخڀ ًُٝخڀسمٌُ ،ي٬ڃ ټٿ وٙد ٢بوعدـٍ زلځٍ ،ظ٥ىَُ ٸ٥د ٪خڀعُزُص وخڀع٭ځُڃ وربٌٕن
خدلٕعىي خدل٭ُ.ٍٙ
ټمد ؤوٍ خڀربودڄؿ ز٭ٌن خٖ٬عسدَ خْز٭دي خڀؽٗؼص ڀځعىمُص خدلٕعًخڄص ،وٌڀٻ ڄه وٗپ زب ُٛٝـّء ڄه
خْڄىخپ ڀعىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص خڀى٤ىُص ڀځعىمُص خدلٕعًخڄص.
مت ظىَِ ٫خدلسدڀٯ ٬ځً رلمى٬ص ڄه خڀربخڄؿ حبُػ ټٿ زُودڄؿ ؼل ٛزلىَ ڄ٭ٌن ڄه زلدوَ خٔعُخظُفُص خٔو٭دٖ
وټٿ زلىَ َُظس ٣زٹ٥د ٪ڄ٭ٌنٔ .ىمدوپ خڀعُ٥ٶ دلىعځٳ خڀربخڄؿ و خدلسدڀٯ خدلىٝٝص ذلد ٴُمد َځٍ:
 دػُ إٌؼبعبد اإلٔتبرُخَ 9ع١مه ي٬ڃ خڀىٙد ٢خڀَّخ ٍ٬وخڀ ًُٝوخدلىخَي خڀسمَُص.
 -دػُ إٌؼبط اٌشراػٍ

1

َىًَؾ ٌٍخ خڀربودڄؿ يف ب٤دَ خدلى ٣٥خڀى٤ين ڀځعىمُص خڀٵٗلُص ( .)PNDAٸًَض ظٽځٵص خڀربودڄؿ زـ  65ڄځُدَ
يؾَ .هًٲ خڀربودڄؿ بىل:
 َِديش خٔوعدؾ خڀٵٗلٍ؛ ظُٸُص خڀٝديَخض ڄه خدلىعفدض خڀَّخُ٬ص؛ ڄٽدٴمص ٨دٌُش خجلٵدٲ؛ ظىٴًن ڄىدٜر خڀٙٱٿ خڀَُٵٍ؛ محدَص خڀى٩دڂ خڀسُحٍ؛ -ڄٽدٴمص خڀٵٹُ وخڀعهمُٗ يف خدلىد٤ٷ خڀَُٵُص وڄ٭دجلص يَىن خڀٵٗلٌن.

1

Chef de gouvernement: « Plan de Relance Économique 2001- 2004 », p.5. Document internet disponible sur le site:

www.cg.gov.dz (consulté le 13/06/2011).
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 اٌصُذ وادلىارد اٌجحزَخَهًٲ خڀربودڄؿ بىل ظ٥ىَُ ٸ٥د ٪خڀ ًُٝخڀسمٌُ ڄه وٗپ زب ُٛٝخدلىخَي خڀِٗڄص ڀځٝىًوٶ خڀى٤ين
خدلٕد ً٬يف خڀ ًُٝخڀعٹځًٌُ وخڀ ًُٝخڀسمٌُ ،وټٍخ بوٙدء ڄإٔص ڀځٹُ ٞڄه خـٿ خڀ ًُٝوظُزُص خدلدجُدض .خدلسځٯ
خٔمجديل خدلى ٛٝڀعمىَٿ ٌٍخ خڀربودڄؿ ٸًَ زـ  9.5ڄځُدَ يؾ.

1

 اٌتُّٕخ احملٍُخ واٌجؼزَخ
 -اٌتُّٕخ احملٍُخ 9ٸًَ خدلسځٯ خٔمجديل خدلى ٛٝڀعمىَٿ خڀعىمُص خحملځُص زـ  113ڄځُدَ يؾ.

2

 اٌتؼغًُ واحلّبَخ االرتّبػُخ 9ب ن خڀربودڄؿ خدلٹعُق زدڀىٕسص ذلٍي خڀٵعُش يف ڄًُخن خڀٙٱٿ وخحلمدَص خٖـعمدُ٬صَع٥ځر ٰٗٴد ڄدڀُد َٹًَ زـ  16ڄځُدَ يؾ .وٌى ؼل ٛزُخڄؿ خْ٘ٱدپ ٌخض خڀٽٵدءش خڀ٭دڀُص وخدلع٭ځٹص زدڀىَٖدض
خحملُوڄصَٕ .مك ٌٍخ خڀربودڄؿ ز٭ُ ٞب٠ديف ڀـ  70000ڄىٝر ٘ٱٿ يخجمٌن ،زدڀىٕسص ڀعځٻ خڀٵعُش زعٽځٵص
ٸًٌَد  7ڄځُدَ يؾ .ؤڄد ٬ه خڀىٙد ٢خٖـعمدَ ،ٍ٬ع٭ځٷ خْڄُ زىٙد٤دض خڀع١دڄه ،بٜٗلدض خذلُدټٿ
وخدلإٔدض ( 3ڄځُدَ يؾ) .ووٝٝط  3ڄځُدَ يؾ ڀعإً٤ن ٔىٶ خڀ٭مٿ.

3

 تؼشَش اخلذِبد اٌؼبِخ وحتظني اإلعبر ادلؼُؼٍ
ٸًَ خڀٱٗٲ خدلديل خدلى ٛٝڀعىٵٍُ ٌٍخ خڀربودڄؿ زـ  210.5ڄځُدَ يؾَ .عٙٽٿ ٌٍخ خڀربودڄؿ ڄه زُودرلٌن
َجٌُُٕن :خڀعفهُّخض خذلُٽځُص ڀځ٭مُخن وب٬ديش بلُدء خڀٵ١دءخض خڀَُٵُص يف خجلسدپ ،خذل١دذ خڀ٭ځُد وخڀىخلدض ووى٠ك
ٴُمد َځٍ خدلسدڀٯ خدلىٝٝص ڀٽٿ ـدور:

4

 اٌتزهُشاد اذلُىٍُخ ٌٍؼّزاَْهًٲ خڀربودڄؿ بىل ربٌٕن ب٤دَ ڄ٭ُٙص لُدش ٔٽدن خدلُخټّ خحلَُ١ص خڀٽربي .ٸًَض ظٽځٵص خڀربودڄؿ زـ 142.9

ڄځُدَ يؾَ .عىِ٬ ٪ځً خڀٙٽٿ خڀعديل:
 خڀسىن خڀعمعُص ڀځمىخَي خدلدجُص 31.3 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀسىن خڀعمعُص ڀځٕٽٻ خحلًًََص 54.6 :ڄځُدَ يؾ؛ خْ٘ٱدپ خڀ٭مىڄُص 45.3 :ڄځُدَ يؾ؛Chef de gouvernement: « Plan de Relance Économique 2001- 2004 », Op.Cit, p.6.
Ibid, p.7.
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3

ibid, pp.8.9.
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 ظإڄٌن خدلىخوث وخدل٥دَخض وخڀُ٥ٸدض 1.7 :ڄځُدَ يؾ؛ خٖظٝدٖض 10 :ڄځُدَ يؾ. إحُبء اٌفضبءاد اٌزَفُخ ثبجلجبي ،اذلضبة اٌؼٍُب واٌىاحبدَهًٲ ٌٍخ خڀربودڄؿ بىل ربٹُٷ ظىمُص ٘دڄځص وخڀٹ١دء ٬ځً ً٬ڂ خڀعىخِن خجلهىٌ ڄه وٗپ ظ٥ىَُ خدلىد٤ٷ
خڀًخوځُص وخجلسدپ ،خذل١دذ خڀ٭ځُد وخڀىخلدض .ٸًَض ظٽځٵص خڀربودڄؿ زـ  67.6ڄځُدَ يؾ ڄىِ٬ص ټمد َځٍ:
 خڀسُحص 6.1 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀ٥دٸص 16.8 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀٵٗلص 9.1 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀٕٽه 35.6 :ڄځُدَ يؾ. تُّٕخ ادلىارد اٌجؼزَخ
ظٹًَ ظٽځٵص خڀربودڄؿ زـ  90.3ڄځُدَ يؾَ .عىِ ٪خڀربودڄؿ ٬ځً خڀٙٽٿ خڀعديل:

1

 خڀعُزُص خڀى٤ىُص 27 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀعٽىَه خدلهين 9.5 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀع٭ځُڃ خڀ٭ديل 18.9 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀسمػ خڀ٭ځمٍ 12.38 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀٝمص وخڀٕٽدن 14.7 :ڄځُدَ يؾ؛ ٘سدذ و ََد٠ص 4 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀؽٹدٴص وخٖظٝدپ 2.3 :ڄځُدَ يؾ؛ خڀٙاون خڀًَىُص 1.5 :ڄځُدَ يؾ.َځى ٛخجلًوپ َٸڃ  )9.2خدلسدڀٯ خدلىٝٝص ڀٽٿ ٸ٥د٠ ٪مه سل ٣٥خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ .2004 -2001

Chef de gouvernement: « Plan de Relance Économique 2001- 2004 », Op.cit, p.p.10.11.
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اجلذوي رلُ  9)8.1اٌتىسَغ اٌمغبػٍ ٌربٔبِذ اإلٔؼبع االلتصبدٌ .1223 -1222
اٌىحذحٍُِ 9بر دد
اٌمغبػبد

ادلجٍغ

دػُ إٌؼبعبد اإلٔتبرُخِٕ ،هب9

63.4

دػُ إٌؼبط اٌشراػٍ

54

اٌصُذ وادلىارد اٌجحزَخ

8.4

اٌتُّٕخ احملٍُخ واٌجؼزَخِٕ ،هب9

218

اٌتُّٕخ احملٍُخ

222

اٌتؼغًُ واحلّبَخ االرتّبػُخ

25

تؼشَش اخلذِبد اٌؼبِخ وحتظني االعبر ادلؼُؼٍِٕ ،هب9

122.4

اٌتزهُشاد اذلُىٍُخ ٌٍؼّزاْ

231.8

إحُبء اٌفضبءاد اٌزَفُخ ثبجلجبي ،اذلضبة اٌؼٍُب واٌىاحبد

56.5

تُّٕخ ادلىارد اٌجؼزَخِٕ ،هب9

82.17

اٌتزثُخ اٌىعُٕخ

16

اٌتىىَٓ ادلهين

8.4

اٌتؼٍُُ اٌؼبيل

27.8

اٌجحج اٌؼٍٍّ

21.27

اٌصحخ واٌظىبْ

23.6

ػجبة ورَبضخ

3

اٌخمبفخ واالتصبي

1.2

اٌؼؤوْ اٌذَُٕخ

2.4

اٌظُبطبد ادلزافمخِٕ ،هب9

35.4

ػصزٔخ إدارح اٌضزائت

12

إٔؼبء صٕذوق ادلظبمهخ واٌؼزاوخ

11.4

هتُئخ ادلٕبعك اٌصٕبػُخ

1

إٔؼبء صٕذوق تزلُخ ادلٕبفظخ اٌصٕبػُخ

1

اجملّىع

442.67

Source : République Algérienne Démocratique et Populaire [2002] :« Rapport national de mise en œuvre de
l’agenda 21 en Algérie », Rapport pour le sommet mondial du développement durable. Johannesburg 2002,
Annexe 1, P.36. Document internet disponible sur le site : www.johannesburgsummit.org (consulté le 18 /06/2011).
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و ٛٝـّء ڄه خدلىخَي خدلدڀُص ڄىٍ ٔىص  2001ڀعىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص خڀى٤ىُص ڀځعىمُص خدلٕعًخڄص ،لُػ وٛٝ
ڄسځٯ ٸُمعً  892.5ڄځُىن يوَٖ ٠مه سل ٣٥خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ  2004 -2001ڀعىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص 1.ومت
ظىَِ ٫خدلسځٯ ٬ځً رلمى٬ص ڄه خًٌْخٲ خڀيت سبؽٿ ؤًٌخٲ خڀعىمُص خدلٕعًخڄص .ټمد ٌى ڄى٠ك يف خجلًوپ
َٸڃ (.)10.2

اجلذوي رلُ  9)10.2اٌمىاَ ادلبدٌ ٌالطتزاتُزُخ اٌىعُٕخ ٌٍتُّٕخ ادلظتذاِخ.
اٌىحذحٍُِ 9ىْ دوالر
اٌصحخ ؤىػُخ احلُبح
حتظني لذرح حصىي ادلىاعٕني ػًٍ ادلُبٖ اٌصبحلخ ٌٍؼزة

53

حتظني خذِبد اٌصزف اٌصحٍ

252

اإلدارح اٌظٍُّخ ٌٍٕفبَبد اٌصٍجخ وإٌفبَبد اخلغزح

222.4

ِىبفحخ اٌتٍىث اٌصٕبػٍ

36

حتظني ٔىػُخ اذلىاء يف ادلٕبعك احلضزَخ

72.2

تؼشَش احلىوّخ اٌجُئُخ

22.4

تغىَز ادلظبحبد اخلضزاء وحتظني إدارح اٌتزاث اٌخمبيف

6.4

محبَخ وحتظٓ إٔتبرُخ اٌزأص ِبي اٌغجُؼٍ
حتظني إدارح اٌتزثخ وِىبفحخ اٌتصحز

225.4

اإلدارح اٌظٍُّخ دلُبٖ اٌزٌ

2.4

تىطُغ ِظبحبد اٌغبثبد

21

محبَخ اٌتٕىع اٌجُىٌىرٍ

24

محبَخ إٌظُ اٌجُئُخ واٌىاحبد

27

محبَخ اٌظىاحً

13

اٌمذرح اٌتٕبفظُخ واٌىفبءح االلتصبدَخ

42

اٌجُئخ اٌؼبِخ 9اٌتٕىع اٌجُىٌىرٍ ،اٌتغرياد ادلٕبخُخ ،عجمخ األوسوْ

222

اٌذراطبد واإلعبر ادلؤطظبيت

38.6

االطتخّبر اإلمجبيل

781.4

Source : République Algérienne Démocratique et Populaire [2002] :« Rapport national de mise en œuvre de
l’agenda 21 en Algérie », Rapport pour le sommet mondial du développement durable. Johannesburg ,
Annexe2, P.38. Document internet disponible sur le site www.johannesburgsummit.org (consulté le 20/06/2011).

République Algérienne Démocratique et Populaire [2002] :« Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie »,

1

rapport pour le sommet mondial du développement durable. Johannesburg , Annexe 2, P.38. Document internet disponible sur le
site www.johannesburgsummit.org (consulté le 20/06/2011).
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حبُٔب 9اٌربٔبِذ اٌتىٍٍُّ ٌذػُ إٌّى 1228-1224

ـدء خڀربودڄؿ خڀعٽمُځٍ ڀً٬ڃ خڀىمى ټدٔعمُخََص دلٕدَ خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ ،لُػ ّ٬ڄط خحلٽىڄص ٬ځً
ڄىخٜځص رلهىي بو٭دٖ خڀىمى وظٽؽُٵً يف مجُ ٫ٸ٥د٬دض خڀىٙد .٢ؽلعً خڀربودڄؿ ٬ځً خڀٵعُش  2009-2005وٌى
َهًٲ بىل:

1

 خٔعٽمدپ خٔ٤دَ خڀعمٵٌُّ ڀٗٔعؽمدَ ٬ه َُ٤ٷ بًٜخَ وٝى ٚظىُ٩مُص ڄه ٘إهند ؤن ظعڃ ٸدوىن خٖٔعؽمدَ،وظ٥ىَُ خڀعًخزًن خڀٽٵُځص زعٕهُٿ خٖٔعؽمدَ خخلد ٚخڀى٤ين ؤو خْـىيب؛
 ڄىخٜځص ظ٥سُٷ خْيخش خٖٸعٝديَص وخدلدڀُص خڀى٤ىُص ڄ ٫خٖوٵعدق خڀ٭ددلٍ ٔىخءخ ظ٭ځٷ خْڄُ زعإٌُٿ ؤيخش خٔوعدؾ ؤو
زدٜٔٗق خدلديل وخدلُٝيف؛
 خوعهدؾ ُٔدٔص ظُٸُص خڀُٙخټص وخخلىٜٝص ،وخحلُ ٚخڀ٬ ًًَٙځً ظ٭َّّ خڀٹًَخض خڀى٤ىُص يف رلدپ وځٷ
خڀؽُوخض وڄىدٜر خڀٙٱٿ وظُٸُص خڀعىدٴُٕص؛
 ظ٭َّّ ڄهمص ٠س ٣وڄُخٸسص خڀًوڀص ٸ ًٝزلدَزص خڀٱٗ وخدل١دَزص وخدلىدٴٕص ًٰن خدلُٙو٬ص خڀيت زبٿ زٹىخ ً٬خدلىدٴٕص
وخڀٕىٶ ٬ځً لٕدذ خدلإٔدض خڀى٤ىُص خدلىعفص.
ڀعىٵٍُ خڀربودڄؿ وٝٝط خڀًوڀص ڄسځٱد ٸًَي  4202.4ڄځُدَ يؾ وَى٠ك خجلًوپ َٸڃ  )2.11خدلسدڀٯ
خدلىٝٝص ڀٽٿ ٸ٥د.٪

٬سى ٬مُ[" :]2008ـهىي خجلّخجُ يف خْڀٵُص خڀؽدڀؽص ڀعمٹُٷ خڀعىمُص خدلٕعًخڄص " ،ڄًخوځص ٠مه ؤوَخٶ وحبىغ خدلځعٹً خڀى٤ين " :خڀعمىٖض خڀُٕدُٔص وب٘ٽدڀُص خڀعىمُص يف خجلّخجُ "
خدلى٭ٹً وٗپ خڀٵعُش  17-16يَٕمرب  ،2008ـدڄ٭ص لُٕسص زه زى٬ځٍ ،خڀٙځٳ.

1
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اجلذوي رلُ  )11.2اٌتىسَغ اٌمغبػٍ ٌٍربٔبِذ اٌتىٍٍُّ ٌذػُ إٌّى 1228 -1224
الوحدة  :مليار دج

القطاعات

المبلغ

%

أوال :برنامج تحسين ظروف معيشة السكان ،منها:

5.8091
55550
14150
200
5855
8550
12750
6050
1650
6550
9550
1951
1050
2654
20050
10050
150500
5.8095
70050
60050
39350
10515
00.93
30050
1355
1250
455
352
450
3809.
3450
6450
6550
250
1653
2256
1898
53839.

%5191

 السكنات الجامعة التربٌة الوطنٌة التكوٌن المهنً الصحة العمومٌة تزوٌد السكان بالماء (خارج األشغال الكبرى) الشباب والرٌاضة الثقافة إٌصال الغاز والكهرباء إلى البٌوت أعمال التضامن الوطنً تطوٌر اإلذاعة والتلفزٌون إنجاز منشآت للعبادة عملٌات تهٌئة اإلقلٌم برامج بلدٌة للتنمٌة تنمٌة مناطق الجنوب تنمٌة مناطق الهضاب العلٌاثانيا :برنامج تطوير المنشآت األساسية ،منها:
 قطاع النقل قطاع األشغال العمومٌة قطاع الماء (السدود والتحوٌالت) قطاع تهٌئة اإلقلٌمثالثا :برنامج دعم التنمية االقتصادية ،منها:
 الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة الصناعة الصٌد البحري ترقٌة االستثمار السٌاحة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة والصناعات التقلٌدٌةرابعا :تطوير الخدمة العمومية وتحديثها ،منها:
 العدالة الداخلٌة المالٌة التجارة البرٌد والتكنولوجٌات الجدٌدة لإلعالم واالتصال قطاعات الدولة األخرىخامسا :برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة لالتصال
المجموع :البرنامج الخماسي 388. -3881

%5891

%0

%590

%593
%588

ادلصذر 9رلځٓ خْڄص ] " :[ 2005خڀربودڄؿ خڀعٽمُځٍ ڀً٬ڃ خڀىمى زدڀىٕسص ڀځٵعُش  .5.ٚ ،" 2009-2005وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش
٬ځً خدلىٸ:٫

www.premier-ministre.gov.dz

( مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011/06/21
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حبٌخب 9ثزٔبِذ اٌتُّٕخ اخلّبطٍ 0202-0202

َىًَؾ ٌٍخ خڀربودڄؿ ٠مـه يَىدڄُـص ب٬ديش خٔ٬مـدَ خڀى٤ين خڀيت خو٥ځٹـط ؤوپ ڄد خو٥ځٹط ٸسٿ ٙ٬ـُ
ٔىىخض زربودڄؿ ي٬ڃ خٔو٭دٖ خٖٸعٝديٌ خڀٌٍ سبط ڄسدُ٘ظً ٔىص  .2001وظىخٜځط خڀًَىدڄُص ٌٍي زربودڄؿ ٴعـُش
 2009-2004وټٍخ زُودڄؿ خٖٔعؽمدَخض خڀ٭مىڄُص خڀٌٍ و ٫٠ڀځٵعُش خدلمعًش ڄد زٌن  .2014-2010وٸً خٔعځّڂ
خڀربودڄؿ ڄه خڀىٵٹدض لىخيل  21214ڄځُدَ يؾ وٌى ٰٗٲ ڄديل مل َٕسٷ ڀسځً ٔدجُ يف َُ٤ٷ خڀىمى ؤن وٝٝعً
لىت خِن ،وٌى ظإټًُ ٬ځً ّ٬ڂ خڀًوڀص ٬ځً زب ُٛٝؤٴ١ٿ ڀ٭دجًخهتد ڄه ٜديَخض خحملُوٸدض ڀعمٹُٷ خڀُٴدٌُص
خٖـعمدُ٬ص وظځسُص خحلدـُدض خٖـعمدُ٬ص ڀځٕٽدن.

1

مت ظٹُٕڃ خدلسځٯ خدلى ٛٝڀځٵعُش ٬ 2014 -2010ځً زُودرلٌن ٌدڄٌن:

2

 خٔعٽمدپ خدلٙدََ ٫خدلىـىيش ٸًُ خٔصلدِ (ٔٽٻ لًًََص وُ٤ٶ َُٔ٭ص وخڀعّوًَ زددلدء خڀُٙوذ )...زٱٗٲ
ڄديل ٸُمعً  9700ڄځُدَ يؾ.
 زب ُٛٝلىخيل  11514ڄځُدَ يؾ ڀځمٙدََ ٫خجلًًَش.
وظىـً ؤټؽُ ڄه  %40ڄه خٖٔعؽمدَخض خڀ٭مىڄُص خدلٽُٔص ذلٍخ خدلى ٣٥ضلى ربٕه خڀُ٩وٲ خٖـعمدُ٬ص ڀځفّخجُ
هبًٲ ظ٭َّّ خڀعىمُص خڀسَُٙص .ظعىِ ٪خدلسدڀٯ ٬ځً سلعځٳ خڀٹ٥د٬دض ټدڀعديل:

3

 اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ
مت زبٰٗ ُٛٝٲ ڄديل َٹدَذ  10000ڄځُدَ يَىدَ ڀځعىمُص خڀسَُٙص يف ب٤دَ زُودڄؿ خٖٔعؽمدَخض خڀ٭مىڄُص
ڀځٵعُش خدلمعًش ڄد زٌن  2014 -2010ڄىهد:
 852 -ڄځُدَ يَىدَ ڀځعُزُص خڀى٤ىُص ڄىـهص وٝىٜد ٔصلدِ ؤًَِ ڄه  3000ڄًَٔص خزعًخجُص وؤټؽُ ڄه 1000

بټمدڀًُ ولىخيل  850ؼدوىَص وټٍخ ؤًَِ ڄه  2000ولًش زٌن يخوځُدض وڄ٥د٬ڃ ووٝٳ يخوځُدض؛
  868ڄځُدَ يَىدَ ڀځع٭ځُڃ خڀ٭ديل ُٖٔمد ڄه خـٿ ظىٴًن  600000ڄٹ٭ًخ زًُخٰىـُد ؤَُُ 400000خزدٔ٠دٴص بىل  44ڄ٥٭مد ـدڄ٭ُد؛

1

زُدن رلځٓ خڀىَِخء [ " :]2010زُودڄؿ خڀعىمُص خخلمدٍٔ  ،" 2014-2010ڄُـٔ ٫دزٷ( ،يون ٜٵمص).

 2وٵٓ خدلُـ( ،٫يون ٜٵمص).
3وٵٓ خدلُـ( ،٫يون ٜٵمص).
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 -لىخيل  178ڄځُدَ يَىدَ ڀځعٽىَه وخڀع٭ځُڃ ڄىـهص وٝىٜد ٔصلدِ  220ڄ٭هًخ و 82ڄُټّخ ڀځعٽىَه

و58

يخوځُص؛
  619ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀٝمص خدلىـهص ٔصلدِ  172ڄٕعٙٵً و 45ڄُټسد ٜمُد ڄعىٝٝد وُ٬ 377ديشڄع٭ًيش خٖوعٝدٜدض و 1000ٸد٬ص ٗ٬ؾ و 17ڄًَٔص ڀځعٽىَه خڀٙسً ٤يب؛
 ؤًَِ ڄه  350ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀ٥دٸص ُٖٔمد ڄه خـٿ َز ٣لىخيل ڄځُىن ( )01زُط زٙسٽص خڀٱدِ خڀ٥سُ٭ٍو 220000زُعد ََٵُد زٙسٽص خڀٽهُزدء؛
 ؤټؽُ ڄه  2000ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خدلُدي ٸ ًٝبصلدِ ًٔ 35خ و٬ 35مځُص ربىَٿ ڀځمُدي و 34زل٥ص ڀځعٝٵُصوؤًَِ ڄه ٬ 3000مځُص ظّوًَ زددلدء خڀُٙوذ وظ٥هًن ومحدَص ز٭ ٟخدلًن ڄه خڀٵُ١دودض وَ١دٲ بىل ٌٍخ ڄسځٯ
 60ڄځُدَ يَىدَ ڄه خـٿ خٔعٽمدپ ؤو بصلدِ  8زل٥دض ـًًَش ڀعمځُص ڄُدي خڀسمُ؛
 ؤًَِ ڄه  40ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀع١دڄه خڀى٤ين ٔعٕمك وٝىٜد زةصلدِ ؤټؽُ ڄه  70ڄإٔص يف ٴدجًشخدل٭ىٸٌن ولىخيل  40ڄىٙدش ودٜص زددل٭ىَِه؛
 ؤًَِ ڄه  1130ڄځُدَ ڀٹ٥د ٪خڀٙسدذ وخڀَُد٠ص ڄه ؤـٿ بصلدِ  80ڄځ٭سد ڀٽُش خڀٹًڂ و 750ڄُټسد ڀځَُد٠صخجلىخََص و  160ٸد٬ص ڄع٭ًيش خڀَُد٠دض وؤټؽُ ڄه  400ڄٕسك وؤًَِ ڄه  3500ٴ١دء ڀٓڀ٭دذ و 230زُعد
ويوَخ ڀځٙسدذ وټٍخ ؤټؽُ ڄه  150ڄُټّخ ڀځعٕځُص؛
 ؤًَِ ڄه  19ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خجملدًٌَه ُٖٔمد ڄه خـٿ بصلدِ  9ڄُخټّ ڀځُخلص وٸد٬دض ڀځ٭ٗؾ و 17ڄعمٵدوڄُټسد ظدَؼلُد وټٍخ ظإٌُٿ  34ڄىٸ٭د ظدَؼلُد وهتُحص ؤټؽُ ڄه  40ڄٹربش ڀځٙهًخء؛
 ؤًَِ ڄه  120ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀٙاون خڀًَىُص ڄه خـٿ بصلدِ ڄٕفً خجلّخجُ خْ٩٬ڃ و 80ڄٕفًخ آوُوڄُخټّ ؼٹدٴُص بٔٗڄُص و 17ڄًَٔص ٸُآوُص وټٍخ ظُڄُڃ  17ڄٕفًخ ظدَؼلُد؛
 -ؤًَِ ڄه  140ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀؽٹدٴص ٸ ًٝبصلدِ  40يخَخ وڄُټسد ؼٹدٴُد و 340ڄٽعسص و 64ڄُٕلد و12

ڄ٭هًخ ڄىُٔٹُد وڄًخَْ ڀځٵىىن خجلمُځص وټٍخ  156ڄُټّخ ڀځعٕځُص خڀ٭ځمُص؛
 -ؤًَِ ڄه  106ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خٖظٝدپ .
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 حتظني اخلذِخ اٌؼّىُِخ
مت زب ُٛٝلىخيل  379ڄځُدَ يَىدَ ڀٹ٥د ٪خڀ٭ًخڀص يف ب٤دَ ربٌٕن خخلًڄص خڀ٭مىڄُص ظىـً بىل بوٙدء 110

رلځٓ ٸ١دء وزلدټڃ وڄًخَْ ظٽىَىُص وؤًَِ ڄه  120ڄإٔص ٬ٹدزُص بىل ـدور ُٝ٬وص ؤدجٿ خڀ٭مٿ زٹ٥د٪
خڀ٭ًخڀص.
 لغبع األػغبي اٌؼّىُِخ
َع١مه خڀربودڄؿ خخلمدٍٔ ڀځعىمُص  6447ڄځُدَ يؾ ڄىـهص ڀع٥ىَُ خدلىٙأض خڀٹدًَ٬ص.
َىـً ؤًَِ ڄه  3100ڄځُدَ يَىدَ ڄىهد ڀٓ٘ٱدپ خڀ٭مىڄُص ڄه خـٿ بسبدڂ ٘سٽص خڀَُ٥ٷ خڀُٕدَ ُ٘ٶُٰ-ذ
وخٔعٽمدپ َز٥هد زـ  830ټځڃ ڄه خڀُ٥ٶ وخِيوخـُص خڀُ٥ٶ خڀى٤ىُص ٬ځً ٤ىپ  700ټځڃ وبصلدِ ؤټؽُ ڄه
 2500ټځڃ ڄه خڀُ٥ٶ خجلًًَش وربًَػ وب٬ديش ظإٌُٿ ؤًَِ ڄه  8000ټځڃ ڄه خڀُ٥ٶ وبصلدِ وربًَػ لىخيل 20

ڄُىدءخ ڀځ ًُٝخڀسمٌُ وخڀٹُدڂ زع٭َّّ  25ڄُىدء زدٔ٠دٴص بىل ظ٭َّّ ؼٗؼص ڄ٥دَخض.
 لغبع اٌزٌ
َع١مه زُودڄؿ خٖٔعؽمدَخض خڀ٭مىڄُص ڀځٵعُش خدلمعًش ڄدزٌن  2014-2010يف ـدوسً خدلى ٛٝڀٹ٥د ٪خدلىخَي
خدلدجُص ڄىخٜځص خجلهىي خڀُخڄُص بىل ربٌٕن خڀعّوًَ زددلُدي خڀٝدحلص ڀځُٙذ ڄ ٫زىدء لىخيل ٔعٌن ڄىٙدش ٸدًَ٬ص ودٜص
زدڀٌُ.ټمد َى ٛخڀربودڄؿ خڀٌٍ ټُْ ڀً ٰٗٴد ڄدڀُد ٸُمعً  21214ڄځُدَ يؾ ٬ځً بصلدِ ًٔ 35خ ڀًنظٵ ٫خڀ٭ًي
خٔمجديل ذلد بىل ًٔ 104وي ٬رب خڀى٤ه و 25و٩دڂ ود ٚڀعمىَٿ خدلُدي ب٠دٴص بىل خٔعٽمدپ ټٿ زل٥دض ربځُص ڄُدي
خڀسمُ خجلدٌَ بصلدٌِد .ظ٭عّڂ خڀٕځ٥دض خڀ٭مىڄُص ڄه وٗپ ٌٍخ خڀربودڄؿ خڀُٴ ٫ڄه وٕسص خڀُز ٣زٙسٽص خدلُدي خڀٝدحلص
ڀځُٙذ ڀعسځٯ  %98يف آٴدٶ ٔىص  .2014وخبٝى ٚخڀٌُ ڄه خدلٹَُ ؤن ظسځٯ خدلٕدلدض خدلٕٹُص ٌ 270000ٽعدَ
يف  2010ڄٹدزٿ  157000يف  1999و 219000يف .2009
 اجلّبػبد احملٍُخ واألِٓ واحلّبَخ ادلذُٔخ
وٝٝط خڀًوڀص ٰٗٴد ڄدڀُد ٴدٶ  895ڄځُدَ يؾ ڀعىمُص ٸ٥د ٪خجلمد٬دض خحملځُص وخْڄه خڀى٤ين وخحلمدَص
خدلًوُص ،وزدٖٔعٵديش ڄه ٌٍخ خدلسځٯ َىع ُ٩ؤن َ٭ُٲ ٸ٥د ٪خجلمد٬دض خحملځُص بٜٗلدض ټربي وٗپ خڀٕىىخض
خخلمٓ زد٬عسدَي َٙٽٿ ٸدً٬ش خڀٗڄُټَّص وڄٙدَټص خدلىخ٤ىٌن يف خڀعًُٕن.
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 .2.2اٌذفغ ادلظجك ٌٍذَىْ اخلبررُخ
وعُفص ڀَٗظٵد ٪خدلٕعمُ يف ؤٔ٭دَ خڀىٵ ،٣خٔع٥د٬ط خجلّخجُ ظ٭ُ٩ڃ خلعُد٤دهتد خڀًوڀُص ڄه خڀ٭مٗض خْـىسُص يف
خڀٕىىخض خڀ٭ ُٙخْوًنش .وٸً ٸَُض خحلٽىڄص خجلّخجَُص ٔىص  2004ؤن ظٕعىًڂ ـّءخ ڄه ٌٍي خٖلعُد٤دض يف
خڀًٕخي خدلٕسٷ ڀځًَىن خخلدَـُصٌٍ .ي خڀًَىن خڀيت ظ٥ىَض زٙٽٿ ټسًن وٗپ ٔىىخض خڀؽمدوُىدض وخڀعٕ٭ُىدض ڀعٝسك
ڄٙٽځص ټسًنش َ٭دين ڄىهد خڀسځً دلد ذلد ڄه ؤؼدَ خٸعٝديَص وخـعمدُ٬ص ټسًنش .وَى٠ك خجلًوپ َٸڃ ( )12.2ظ٥ىَ خدلًَىوُص
خخلدَـُص يف خجلّخجُ.
رذوي رلُ  9)21.1تغىر ادلذَىُٔخ اخلبررُخ يف اجلشائز خالي اٌفتزح .1222-2884
اٌىحذحٍُِ 9بر دوالر
اٌظٕىاد
ادلذَىُٔخ
اخلبررُخ

* 1222

14.27

**1223 **1222 * 1221 * 1222

11.22

11.43

12.12

***1225 ***2005

26.28

12.71

4.521

***2008 ***2007

4.52

4.47

****1222 ***1228

4.32

4.34

Source : (*)Bank of Algeria[2002]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », Annexe: Tableau 19.
(**)Bank of Algeria[2006]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », Annexe: Tableau 19.
(****)Bank of Algeria[2009]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », Annexe: Tableau 19, P.221.
(****)Bank of Algeria[2010]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », P.51.
Documents internet disponibles sur le site: www.bank-of-Algeria.dz (Consulés le 15/07/2011).

ڄه وٗپ ٸُخءش خجلًوپ

َٸڃ ( )12.2صلً ؤن

خدلًَىوُص خخلدَـُص ُ٬ٴط ڄٕعىَدض ٬دڀُص وٗپ خڀٵعُش

 .2004 -2000ؤڄد زدڀىٕسص ڀځٵعُش  2010 -2004ٴٹً ٘هًض خدلًَىوُص خخلدَـُص خطلٵد٠د ټسًنخ ڀعىعٹٿ ڄه
 21.82ڄځُدَ يوَٖ ٔىص  2004بىل  5.45ڄځُدَ يوَٖ ٔىص  .2010وَُـٌ ٫ڀٻ بىل خوٗ٥ٶ خجلّخجُ يف خڀعًًَٕ
خدلٕسٷ ڀًَىهند خخلدَـُص ڄىٍ ٔىص .2004
وٸً ظٕدَ٬ط وظًنش خڀًٴ٬ ٫ىًڄد وٸ٭ط خجلّخجُ يف ڄدٌ  2006خظٵدٸد ڄ ٫وديٌ زدََٓ َٕمك ذلد
زدڀعًًَٕ خدلٕسٷ ڀًَىن ڄٹًَش حبىخيل  8.9ڄځُدَ يوَٖ ويف ُ٨ٲ ؤ٘هُ ٸځُځص وٸ٭ط خجلّخجُ  12خظٵدٸد ڄ ٫يخجىُهد ڀُعڃ
ظًًَٕ ڄ ٫هندَص ـىخن  2006ڄد ڄٹًخَي  4.3ڄځُدَ يوَٖ .وڄه ـهص ؤوُي وٸ٭ط خجلّخجُ ڄَ ٫ؤُد خظٵدٸد دلٕك
ټٿ يَىهند خدلٹًَش زـ 3.8ڄځُدَ يوَٖ ڄٹدزٿ ُ٘خء ذبهُّخض َؤُص سلعځٵص .ټمد ظٵدو٠ط خجلّخجُ ڄ ٫خدلإٔدض
خڀًوڀُص وودٜص خڀسىٻ خڀ٭ددلٍ وخڀسىٻ خٔٴَُٹٍ ڀځعىمُص ٬ځً خڀعًًَٕ خدلٕسٷ ڀـ 3ڄځُدَ يوَٖ.
1

ِخٌَُ زځٹدٔڃ [ " :]2008بيخَش خلعُد٤دض خڀُٝٲ وسبىَٿ خڀعىمُص يف خجلّخجُ " ،حبىغ خٸعٝديَص ُ٬زُص ،خڀ٭ًي .24ٚ ،41
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اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

رذوي رلُ  9)22.1وضؼُخ ادلذَىُٔخ اخلبررُخ ٌٍزشائز ثؼذ اٌتظذَذ ادلظجك
1222
إمجبيل اٌذَىْ اخلبررُخ
ٔظجخ إمجبيل اٌذَىْ اخلبررُخ
إىل إٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ )%
إمجبيل خذِخ اٌذَٓ
ٔظجخ خذِخ اٌذَٓ إىل اٌصبدراد
)%

1222

1221

1222

1223

*1225

**2008 **1226

11.43

12.12

4.521 26.281 12.712

4.525

4.475

4.322

36.1

32.8

31.2

23.3

14.5

25.7

3.33

2.51

1.42

1.72

3.42

3.35

3.24

3.24

4.54

4.73

22.223

2.322

2.127

2

28.7

11.1

12.6

26.6

25.5

21

3.25

1.15

2.22

2.72

11.222 14.277

1224

**2009

source: Office National des Statistiques: « Quelques indicateurs d'endettement ». www.ons.dzwww.ons.dz
(Consulté le 17/07/2011).
(*) Bank of Algeria[2006]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », P.P.69,70.
(**) Bank of Algeria[2009]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », P.P.83,84.
Documents internet disponibles sur le site: www.bank-of-Algeria.dz (Consulés le 15/07/2011).

ڀٹً ؤيي خڀعًًَٕ خدلٕسٷ ڀځمًَىوُص خخلدَـُص بىل ربٌٕن ڄاُ٘خض خدلًَىوُص وَع١ك ٌڀٻ ڄه وٗپ:
 ربٕه ڄاُ٘ وٕسص بمجديل خڀًَىن خخلدَـُص بىل خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خخلدڂ .لُػ خطلٵ١ط ٌٍي خڀىٕسص ڄه %47.2
ٔىص  2000بىل ٔ %2.81ىص 2009؛
 وٕسص وًڄص خڀًَه بىل خڀٝديَخض خطلٵ١ط ڄه  %19.8يف ٔىص  2000بىل ٔ %1.8ىص .2009
ڄه وٗپ ڄد ٔسٷ وٕعىځ ٛؤ ن خڀٵىخج ٟخڀسعُوڀُص ڀ٭سط يوَخ ٌدڄد يف خحلً ڄه و٨ ُ٥دٌُش خدلًَىوُص خخلدَـُص
وربٌٕن خڀى٠٭ُص خدلدڀُص خخلدَـُص ڀځفّخجُ وٌى ڄد ًَ٬ڃ خڀؽٹص يف خٔيخَش خدلدڀُص ڀځًوڀص.

89

اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

 .2.1إٔؼبء صٕذوق ضجظ ادلىارد
ظعمُّ بَُخيخض خڀىٵ ٣زدڀعٍزٍذ وً٬ڂ خڀُٹٌن ب٠دٴص بىل ؤن خْٜٿ خدلٙعٹص ڄىً ود٠ر ،شلد َاؼُ ٬ځً ڄٕدَ
خٔوٵدٶ خڀ٭دڂ و٬ځً خٖٔعٹُخَ خٖٸعٝديٌ .ټمد ظُظس ٣ودُٜص خڀى١ىذ زعمىَٿ خڀ٭دجًخض ڄه ؤٜٿ ود٠ر بىل ؤٜىپ
ڄىعفص ؤټؽُ يؽلىڄص ربٹٷ خڀ٭ًخڀص زٌن خْـُدپ.
خظس٭ط خڀ٭ًًَ ڄه خڀًوپ خڀىٵُ٥ص ُٔدٔدض سلعځٵص ڀعمًًَ ؤؼدَ خڀعٍزٍذ وخڀَٗٹٌن زدڀىٕسص ڀَُٕخيخض خڀىٵُ٥ص
وٌٍخ دلىخـهص ڄ٭١ځص خٖٔع٭ًخي ڀ٭ ُٝڄد ز٭ً و١ىذ خڀىٵٔ ( ٣ىخء و١ىزد ٤سُ٭ُد ؤو خضلٕدَ يوَي زٕسر خڀع٥ىَ خڀعٹين
ڀځمٝديَ خڀسًَځص ) ،ٴدوعدَض خڀًوپ خڀىٵُ٥ص بوٙدء ٜىديَٷ خٔعٹُخَ ڀځ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص ،دبٕمُدض وٸىخ ً٬سلعځٵص ،وٌڀٻ
ٖيودَ ـّء ڄه خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص خِوُص وظىمُعهد زدٖٔعؽمدَ خڀًخوځٍ وخخلدَـٍ ڀعٙٽٿ يوٗ زًَٗ ڀځىٵ٬ ٣ىً
و١ىزً يف خْـٿ خڀ٥ىَٿٌٍ .خ خدلٕدَ َى٥ىٌ ٬ځً ربىَٿ ؤٜٿ لٹُٹٍ (خڀىٵ )٣بىل ؤٜٿ ڄديل ؤو ربىَٿ ؼُوش يف زد٤ه
خَْ ٞبىل ؼُوش ٬ځً خَْ .ٞوٸً ؤ٤ځٹط خجلّخجُ ٬ځً ٜىًوٸهد خٔڃ "ٜىًوٶ ٠س ٣خدلىخَي"
» « fond de régulation des recettes FFR

وخڀٌٍ مت بوٙدئي ٔىص  .2000وٌٍ خڀٕىص خڀيت ٔفځط ٴُهد

خجلّخجُ ٴىخج ٟڄدڀُص ڄ٭عربش زٕسر خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀىٵ.٣
ووعىدوپ يف خڀٵٝٿ خڀؽدڀػ ؤٌڃ ڄد َع٭ځٷ زدڀٝىًوٶ زٍٙء ڄه خڀعٵُٝٿ.
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ادلجحج اٌخبٌج 9أحز ػىائذ إٌفظ ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ يف اجلشائز
ؤيي خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣يف خڀٕىىخض خڀ٭ ُٙخْوًنش بىل َِديش ټسًنش يف خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص .وټدوط خڀىعُفص
خدلسدُ٘ش ذلٍي خڀَّديش ربٹُٷ ٴىخج ٟڄدڀُص ټسًنش ؤٔهمط يف َِديش خٖلعُد٤دض خڀًوڀُص وزبٵُ ٟخڀًَىن ويٴ٬ ٫فځص
خڀعىمُص .وټمد ټدن ذلٍي خڀ٭ىخجً ؤؼدَخ بغلدزُص ،ټدوط ذلد ؤؼدَ ٔځسُص ڄٕط خٖٸعٝدي خڀٽځٍ وخڀعىمُص يف خجلّخجُ.
ٔىمدوپ ڄه وٗپ ٌٍخ خدلسمػ ظٹُُڃ ؤؼُ ٬ىخجً خڀىٵ٬ ٣ځً ټٿ ڄه خڀعىخِودض خٖٸعٝديَص خڀٽځُص وخڀٹ٥د٬دض
خٖٸعٝديَص وخڀعىىَ ٫خٖٸعٝديٌ و٬ځً خڀعىمُص خڀسَُٙص وخڀسُحُص .ڀىٽىن زٍڀٻ ٸً ٸُمىد ؤؼُ ٌٍي خڀ٭ىخجً ٬ځً ټٿ ز٭ً ڄه
ؤز٭دي خڀعىمُص خدلٕعًخڄص.
 .2.2أحز ػىائذ إٌفظ ػًٍ اٌتُّٕخ االلتصبدَخ
خو٥ځٷ خٖٸعٝدي خڀى٤ين ڄىٍ ٬دڂ  2000ڄ ٫خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀىٵ ٣يف خْٔىخٶ خڀ٭ددلُص ،يف ٬مځُص بو٭دٖ .لُػ
ؤيي ظىٵٍُ زُخڄؿ خڀعىمُص بىل ربٹُٷ ظلى خٸعٝديٌ ڄهڃ وظ٭َّّ ڄُ٥ي ڀځعىخِودض خڀٽځُص٬ 1ځً خڀىمى خڀعديل:
 زځٯ ڄ٭ًپ خڀىمى خٖٸعٝديٌ ٔ%3ىص ًٰ .2010ن ؤن ٌٍخ خڀىمى َسٹً ٌٙد ْوً ڄُظس ٣زٹًَ ټسًن زدحملُوٸدض .وٸًزځٯ خڀىمى ودَؾ خحملُوٸدض  %6.3وٗپ وٵٓ خڀٕىص ،وٸً ٔفٿ ٌٍخ خڀىمى ؤٔدٔد زٵ١ٿ ٸ٥د ٪خڀسىدء وخْ٘ٱدپ
خڀ٭مىڄُص وخڀٕٽه ( )%10وخخلًڄدض ( 2.)%9ؤڄد خڀٹ٥د ٪خڀٝىد ٍ٬خڀٌٍ َ٭ً ٸ٥د٬د ؤٔدُٔد ڀعمٹُٷ خڀىمى خدلٕعًمي
ٴةن بٔهدڄً يف خٔوعدؾ خحملځٍ خخلدڂ َ٭عرب ٌدڄُٙدٖ ،ن وٕسص ظلىي مل ظعفدوِ  %1يف  .3.2008ؤڄد خڀٹ٥د ٪خڀَّخ ٍ٬ٴٹً
خَظٵ ٫ڄ٭ًپ ظلىي ڄه ٔ %1.9ىص  2005بىل ٔ %5ىص  2007مث ٔ %8.5ىص  4.2010ټىعُفص ٖٔعُخظُفُص خڀعىمُص
خڀَُٵُص خڀيت مت بٗ٤ٸهد يف ( 2006خڀعفًًَ خڀَُٵٍ) ويف ( 2008ذبًًَ خٖٸعٝدي خڀَّخ )ٍ٬وَهًٲ ذبًًَ خٖٸعٝدي
خڀَّخ 2013 -2009 ٍ٬زد٬عسدَي و٥ص و٤ىُص ڀځعىمُص خدلٕعًخڄص ڀځٵٗلص ،بىل ظ٭َّّ خْڄه خڀٱٍخجٍ ڀځسٗي؛

1

5

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ ( :)02خدلاُ٘خض خٖٸعٝديَص خڀٽځُص ڀځفّخجُ وٗپ خڀٵعُش .178.ٚ ،2010 - 2004
Groupe de la Banque Africaine de Développement[2011]: « Note de dialogue 2011-2012», P.2. Document internet disponible sur

2

le site: www.afdb.org (consulté le 27/07/2011 ).
3

خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص] ": [2008ظٹَُُ لىپ لدڀص ظىٵٍُ زُودڄؿ خڀ٭مٿ خڀى٤ين يف رلدپ خحلٽدڄص ،خِڀُص خٔٴَُٹُص ڀځعٹُُڃ ڄه ٸسٿ خڀىُ٩خء" ،خِڀُص خٔٴَُٹُص ڀځعٹُُڃ ڄه

ٸسٿ خڀىُ٩خء ،وىٴمرب  .127 ٚ ،2008وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ ( www.premier-ministre.gov.dz :٫ڂ خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011/07/18
Groupe de la Banque Africaine de Développement[2011], Op.cit, P.2.
5

خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص] ": [2008ظٹَُُ لىپ لدڀص ظىٵٍُ زُودڄؿ خڀ٭مٿ خڀى٤ين يف رلدپ خحلٽدڄص ،خِڀُص خٔٴَُٹُص ڀځعٹُُڃ ڄه
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ٸسٿ خڀىُ٩خء".142ٚ ،

4

اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

 ڄ٭ًپ خڀع١ىڃ خَظٵ ٫ڄه ٔ %3.6ىص  2004بىلٔ%5.7ىص  ،2009زٕسر خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خدلىخي خڀٱٍخجُص وؤٔ٭دَ1

خدلىخي خدلٕعىَيش وعُفص خَظٵد ٪خْٔ٭دَ ٬ځً خدلٕعىي خڀ٭ددلٍ .مث خطلٵ ٟبىل ٔ %3.9ىص 2010؛

 -ظٕفُٿ ربٕه يف خڀى٠٭ُص خدلدڀُص خخلدَـُص وخڀيت ظ٭ِّض ڄه وٗپ خڀَّديش يف ٬ىخجً ظ ًَُٝخحملُوٸدض ( )%26.4يف

 ،2010لُػ ڄؽځط ٜديَخض خحملُوٸدض  %97.20ڄه بمجديل خڀٝديَخض وٗپ ٌٍي خڀٕىص 2.يف وٸط ٔفځط ٴًُ
خڀىخَيخض خَظٵد٬د ٸًَ زـ  %4ڄٹدَوص زٕىص  2009ڄ ٫خڀ٭ځڃ ؤن ٔځ ٫خڀعفهُّ وخڀٕځ ٫خڀىٝٳ ڄٝى٭ص ظٙٽٿ ڄد
4
َٹدَذ ؼځؽٍ بمجديل خڀىخَيخض 3.وٸً لٹٷ ڄُّخن خدلًٴى٬دض ٴدج١د زځٯ  15.58ڄځُدَ يوَٖ ٔىص 2010؛
 مسك خڀعمٕه يف خڀى٠٭ُص خدلدڀُص خخلدَـُص زعىٵُ ٟڄاُ٘خض خڀًَه خخلدَـٍ لُػ خطلٵ١ط ٸُمص خڀًَه خخلدَـٍ5

بىل  5.45ڄځُدَ يوَٖ ؤڄَُٽٍ يف 2010؛
6
 زځٯ خلعُد ٍ٤خڀُٝٲ 162.22ڄځُدَ يوَٖ يف هندَص 2010؛ خَظٵ٭ط خڀىٵٹدض خڀ٭دڄص زـ  %6.3يف ٔىص  2010ڄٹدَوص زـ  2009لُػ خَظٵ٭ط ڄه  2453ڄځُدَ يَىدَ بىل 4512.8ڄځُدَ يَىدَ .وٵٹدض خڀعفهُّ ظُخـ٭ط يف  2009زـ  %1.4ويف  2010زـ  7 .%6و٬ځًُ وز٭ً ً٬ش
ٔىىخض ڄه خڀع٥ىَ خدلعّخًَ خطلٵ١ط وٕسص وٵٹدض خڀعفهُّ بىل بمجديل خڀىدظؿ خڀًخوځٍ ڄىعٹځص ڄه  %19.4يف  2009بىل
 %15.1يف  2010ؤڄد ٴُمد ؼل ٛخڀىٵٹدض خجلدََص /بمجديل خڀىدظؿ خڀًخوځٍ خٔعٹُض يف ٬ 2010ىً  %22.2ڄٹدزٿ
8
 %22.9يف 2009؛
 ز٭ً ظٹَُسد َُٙ٬ص ڄه خڀٵىخجٔ ٟفٿ خڀُ ًُٜخٔمجديل ڀ٭مځُدض خخلَّىص ٬فّخ ڀځٕىص خڀؽدوُص ٬ځً خڀعىخيل.ٸًَ ٬فّ خخلَّىص زـ %0.9ڄه بمجديل خڀىدظؿ خڀًخوځٍ يف  2010و %7.1يف .)2009

9

ُ٬ -ٴط وٕسص خڀس٥دڀص ظُخـ٭د ڄه ٔ %25.7ىص  2002بىل ٔ %12.3ىص  2006مث بىل ٔ %10ىص .2010

10

ڄه ـهص ؤوُي٘ ،هًض خڀٕىىخض خڀ٭ ُٙخْوًن بٗ٤ٶ وظىٵٍُ ڄٙدََ ٫خٔعؽمدََص ټربي ،ڄه ؤعلهد 11:بصلدِ
خڀَُ٥ٷ خڀُٕدَ ُ٘ٶ ُٰذ ،بصلدِ ًٔ 22خ و 12زل٥ص ڀعمځُص ڄُدي َىڄُد ،وبصلدِ  15ٸَُص مشُٕصٌٍ .خ زدٔ٠دٴص بىل

1

Bank of Algeria[2010]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire », P.34.
2

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ (ٌُ :)03ٽٿ خڀٝديَخض خجلّخجَُص.179.ٚ ،

 3دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ (ٌُ :)04ٽٿ خڀىخَيخض خجلّخجَُص.180.ٚ ،

Bank of Algeria[2010], Op.cit, P.31.

4

ibid, P.51.

5

Ibid, P.193.

6

 7دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ :٫ڄځمٷ َٸڃ ( :)05ظ٥ىَ ظىٵٍُ ڄُّخوُص خڀًوڀص.181.ٚ ،
 8زىٻ خجلّخجُ] " :[2011ظ٥ىَخض خڀى٠٭ُص خدلدڀُص وخڀىٹًَص يف خجلّخجُ يف ( ،" 2010يون ٜٵمص).
زىٻ خجلّخجُ] ،[2011ڄُـٔ ٫دزٷ( ،يون ٜٵمص).

9

Bank of Algeria[2010], Op.cit, P.165.
Algerienne Democratique et Populaire, Algérie 1999-2008, une decennie de realisations. Document internet disponible

10

11Republique

sur le site: www.mae.dz (consulté le 29/07/2011 ).
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رلمى٬ص ؤوُي ڄه خدلٙدََ ٫خڀيت مت ظىٵٌٍُد ؤو خڀيت ٌٍ يف ٤ىَ خٔصلدِ.

1

 .1.2أحز ػىائذ إٌفظ ػًٍ اٌتٕىَغ االلتصبدٌ ؤظزَخ اٌذاء اذلىٌٕذٌ
َى ُ٩بىل ؼُوش خٖلعُد ٍ٤ڄه خڀىٵ ٣وًٰنٌد ڄه خدل٭دين ڄه وـهدض و ُ٩سلعځٵص .ٴسُىمد َُي خحملځځىن يف ٌٍي
خڀؽُوش و٭مصَُ ،ي ٴُهد آوُون ڀ٭ىص ووٹمص .ويف خڀىخٸ ٫ٴٹً ؤؼسعط ً٬ش يَخٔدض ٬ځً وـىي ؤيڀص ذبَُسُص ٬ځً ڀ٭ىص
خدلىخَي ،لُػ ؤټً ودوٽد يف  1979ؤن خٖٸعٝديَدض خڀيت سبعځٻ ؼُوش ڄ٭ًوُص ظٕفٿ آيخءخ ٠٭ُٵد يف خڀٹ٥د ٪خڀَّخ،ٍ٬
وظىىَ ٫خڀٝديَخض وخٔعٹُخَ خَُٔخيخض وظ٭دين ڄه خڀس٥دڀص وٌڀٻ ڄٹدَوص زدٖٸعٝديَدض خڀيت ٖ سبعځٻ ؼُوش.

2

وڄه ـهص و ُ٩خٸعٝديَص حبعصَ ،ز٥ط ڀ٭ىص خدلىخَي زٕځٕځص ڄه خْؼدَ خڀيت ظىًَؾ ربط ظٕمُص "خڀًخء خذلىڀىًٌ"
وخڀٌٍ َىعؿ ٬ه ظًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص دبسدڀٯ ټسًنش يف ٴعُخض ٤ٵُش خدلىخَي خڀ٥سُ٭ُص ،شلد ػلًغ ظٱًُنخض يف خٖٸعٝدي
ظٹى ٞبوعدؾ خڀٕځ ٫خدلعًخوڀص يف خڀعفدَش خڀًوڀُص ،لُػ َايٌ ظًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص ،بىل خَظٵدٔ ٪٭ُ خڀُٝٲ
خحلٹُٹٍ وٌى ڄد َ١٭ٳ ظىدٴُٕص خڀٕځًٰ ٫ن خڀىٵُ٥ص.

3

وخٔعىًڂ ظ٭سًن "خڀًخء خذلىڀىًٌ" ڀىٜٳ خُْ٠خَ ٸًٝنش خْـٿ خڀيت حلٹط هبىڀىًخ ٬ځً خؼُ خټعٙدٲ لٹٿ
ّٰووُىٱه خڀٽسًن ڀځٱدِ خڀ٥سُ٭ٍ يف حبُ خڀٙمدپ يف ٬دڂ  . 1959و٤ٵُش خدلىخَي خڀيت لٝځط يف خڀٕعُىدض وخڀؽمدوُىدض
ـځسط ڄىخَي ٠ىمص بىل ٌٍخ خڀسځً وي٬مط ظلى خٔوٵدٶ خڀ٭دڂ ٴعٕسسط يف خَظٵد ٪ٸُمص خڀ٭مځص (خڀٱُځًَ خذلىڀىًٌ).
ووعُفص ذلٍخ خَٖظٵد ،٪ظُخـ٭ط خڀٹًَش خڀعىدٴُٕص ڀځٝديَخض وخوٽمٙط ٸ٥د٬دض ذبدََص ؤوُي يف خٖٸعٝدي.

4

 .2.1.2اإلعبر اٌتحٍٍٍُ ٌٕظزَخ اٌذاء اذلىٌٕذٌ
ربځٿ وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ خِؼدَ خڀٹ٥دُ٬ص ڀځ٥ٵُش خڀىٵُ٥صُْٰ .خٌٍ ٞخ خڀعمځُٿ َٵعُ ٞوـىي ؼٗغ ٸ٥د٬دض:
 خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥خدلى ٛٝڀځع :ًَُٝيف ٌٍخ خڀٹ٥دَُ ٪ظسٔ ٣٭ُ خڀٕځ٭ص زدڀٕ٭ُ خڀ٭ددلٍ؛
 ٸ٥د ٪خڀٕځ ٫خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ ًٰن خڀىٵُ٥ص وخڀيت زب ٛزدٸٍ خڀٝديَخض يف خڀٹ٥د ٪خڀَّخ ٍ٬وخڀٝىدٍ٬؛
 ٸ٥د ٪خڀٕځًٰ ٫ن خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌََ ،عمًي ٔ٭ٌُد وٴٹد ڀځ٥ځر وخڀ٭ُ ٞخحملځٌُن.

1

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ ( ،182.ٚ ،)06وڄځمٷ َٸڃ (.183.ٚ ،)07

 2خڀځفىص خٖٸعٝديَص وخٖـعمدُ٬ص ڀٱُيب آُٔد [ " :]2007ڄٕك ڀځع٥ىَخض خٖٸعٝديَص وخٖـعمدُ٬ص دلى٥ٹص خٔٔٽىخ " ،وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ:٫
(مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه (.)2011/08/01
 3وٵٓ خدلُـ.٫

www.escwa.un.org

ٔ4ٵُدن زه ٬سً خڀ٭َّّ " :خڀ٭ځص خذلىڀىًَص يف خٸعٝديَدض خڀعفدَش خڀًوڀُص " ،رلځص ؤَٽىوىڄُٽدض ڀځ٭ځىڂ خدلدڀُص وخدلُٝٴُص ،خڀ٭ًي  .10وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ٫
( www.economicat.comمت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه (.)2011/08/05
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لٕر وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ َىـً خؼَُه ؤٔدٌُٔن ڀځَّديش خدلٵدـحص يف خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص ٬ځً خٖٸعٝدي وٌٍ:

1

 أحز اإلٔفبقَ :ع٭ځٷ ٌٍخ خْؼُ زدٔعىًخڂ خدلًخوُٿ ،وَٹىڂ زعمځُٿ خْؼُ خڀٽځٍ َٖظٵد ٪خدلًخوُٿ خڀىدظؿ ٬ه خڀَّديش يفخَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص َ .سًؤ ؤؼُ خٔوٵدٶ زعًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص خڀىدظؿ ٬ه َِديش ٜديَخض خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ٴًنظٵ ٫خڀًوٿ
وَايٌ ٌڀٻ بىل ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خڀٕځ ٫خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ وخڀٕځًٰ ٫ن خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌََ .ىعؿ ٬ه َِديش
خڀ٥ځر ٬ځً خْوىل ظّخًَ خڀىخَيخض .ؤڄد ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خڀؽدوُص ٴُايٌ بىل خَظٵد ٪ؤٔ٭دٌَد (خْٔ٭دَ خحملځُص) .ڄه
ـهص ؤوُي َايٌ خَظٵد ٪خڀ٥ځر ٬ځً خڀىٵ ٣بىل خَظٵد ٪خڀ٥ځر ٬ځً خڀ٭مځص خحملځُص ٴًنظٵٔ ٫٭ُ خڀُٝٲ وَىعؿ ٬ه
ٌڀٻ ب٠٭دٲ خڀٹًَش خڀعىدٴُٕص ڀځٕځًٰ ٫ن خڀىٵُ٥ص خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ وخڀىعُفص ٌٍ خوٽمدٖ ٸ٥د ٪خڀٕځ ٫خڀٹدزځص
ڀځعسديپ خڀعفدٌَ ًٰن خڀىٵُ٥ص وخڀيت زبٜ ٛديَخض خڀٹ٥د ٪خڀَّخ ٍ٬وخڀٝىد.ٍ٬
 أحز حتىًَ ادلىارد :ربىَٿ خدلىخَي ٌى وعُفص ڀځ٥ٵُش يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ .ٍ٥ٴ٭ځً ؤٔدْ خٴعُخ ٞؤن خٖٸعٝدي َ٭مٿزدڀ٥دٸص خڀٽدڄځص وؤن خًٌَْ خڀ٭دڄځص ٌٍ ٬دڄٿ خٔوعدؾ خڀىلًُ خدلعمُٺ ،ٴدن ظّخًَ خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص َايٌ بىل ربىَٿ
خًٌَْ خڀ٭دڄځص ڄه ٸ٥د ٪خڀٕځًٰ ٫ن خڀىٵُ٥ص خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ بىل ٸ٥د ٪خڀىٵ ٣لُػ ظٽىن خْـىَ ڄُظٵ٭ص وخىل
ٸ٥د ٪خڀٕځًٰ ٫ن خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ هبًٲ ظځسُص خڀ٥ځر خدلعّخًَ ،ٴُايٌ زٍڀٻ خؼُ ربىَٿ خدلىخَي بىل ب٠٭دٲ
خڀٹ٥دٌ٬ن خڀَّخ ٍ٬وخڀٝىد ٍ٬وخوٽمدٖ خدل٭ُو ٞڄه خڀٕځ ٫خڀٹدزځص ڀځعسديپ خڀعفدٌَ ذلٍَه خڀٹ٥دٌ٬ن.
 .1.1.2تغجُمبد اٌذاء اذلىٌٕذٌ ػًٍ االلتصبد اجلشائزٌ
ٌىدٺ رلمى٬ص ڄه خدلاُ٘خض ؽلٽه ڄه وٗذلد خٖٔعًٖپ ٬ځً وـىي ؤُ٬خ ٞخڀًخء خذلىڀىًٌ يف خٖٸعٝدي
خجلّخجٌُ.
 تغىر طؼز اٌصزف 9لٕر وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ ٴدن ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خڀىٵ ٣خجلّخجٌُ َايٌ بىل ظّخًَ
خڀ٥ځر ٬ځً خڀ٭مځص خحملځُص وَعّخًَ ظًٴٷ خڀ٭مٗض خْـىسُص وعُفص َِديش خڀٝديَخض ٴُايٌ ٌڀٻ بىل خَظٵدٔ ٪٭ُ
خڀُٝٲ خڀٌٍ َاؼُ ٔځسد ٬ځً ظىدٴُٕص خڀٝديَخض ودَؾ ٸ٥د ٪خحملُوٸدض.
ِ ؼذي منى اٌمُّخ ادلضبفخ واٌؼًّ :لٕر وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ ٴدن لٝص ٸ٥د ٪خڀعسديٖض ودَؾ خڀىٵ ٣يف
خڀٹُمص خدل١دٴص وخڀ٭مٿ غلر ؤن ظىىٵ ٟوظُظٵ ٫يف ٸ٥د ٪خڀٕځًٰ ٫ن خڀٹدزځص ڀځعسديپ.

1

Hilel hamadache ,Op.cit, p.16.
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 تغىر األطؼبر واألرىرًَ 9پ خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀٕځ ٫خحملځُص ٬ځً لًوغ ؤؼُ خٔوٵدٶ ،ڄه ـهص ؤوُي َعُخٴٷ
خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ ٔځ ٫خڀٹ٥دًٰ ٪ن ٸدزٿ ڀځعسديپ ڄ ٫خَظٵد ٪خْـىَ يف ٌٍخ خڀٹ٥د ٪وزدٴعُخ ٞوـىي خڀ٭مدڀص
خڀٽدڄځص ٴدن ٌٍخ ُٔايٌ بىل لًوغ ؤ ؼُ خدلىخَي زدوعٹدپ خڀ٭مدڀص ڄه ٸ٥د ٪خڀٕځ ٫خڀٹدزځص ڀځعسديپ (ًٰن خڀىٵُ٥ص)
بىل ٸ٥د ٪خڀٕځًٰ ٫ن خڀٹدزځص ڀځعسديپ.
ٔىمدوپ ٴُمد َځٍ خڀعمٹٷ ڄه وـىي ٌٍي خدلاُ٘خض يف خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ.
 تغىر طؼز اٌصزفَى٠ك خجلًوپ َٸڃ ( )14.2وخڀٙٽٿ َٸڃ ( )8.2ظ٥ىَ ٔ٭ُ ُٜٲ خڀًَىدَ ڄٹدزٿ خڀًوَٖ وخْوَو.
اجلذوي رلُ  :)23.1تغىر طؼز صزف اٌذَٕبر ِمبثً اٌذوالر واألورو خالي اٌفتزح 2010-1222
*1223

*1222 *1222

*1222 *1222

دد ٌىً دوالر

64.23

66.52

68.61

61.52

66

دد ٌىً أورو

58.55

57.82

72.34

82.85

87.84

**1227

**1228

**1222

**1226 *1225 *1224
62.26

62.24

55.71

62.27

61.62

62.83

76.22

82.64

87.22

222.16

223.66

222.38

Source :(*) Bank of Alegria[2007] : « Bulletin Statistique trimestriel », P.16.
(**)Bank of Alegria[2010] : « Bulletin Statistique trimestriel », P.21
Documents internet disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz )consultés le 10/08/2011).

اٌؼىً رلُ  9)7.1تغىر طؼز صزف اٌذَٕبر ِمبثً اٌذوالر واألورو 1222 -1222
120
100
80
دج لكل دوالر

60

دج لكل أورو

40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ادلصذر :زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)14.2
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وٗل ٧ڄه وٗپ خڀٙٽٿ َٸڃ ( )8.2خَٖظٵد ٪خدلٕعمُ ڀٕ٭ُ ُٜٲ خڀًَىدَ خجلّخجٌُ ڄٹدزٿ خڀًَىدَ
وخْوَو وٌٍخ َخـ ٫بىل ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خڀىٵ ٣خجلّخجٌُ خڀٌٍ ؤيي بىل ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خڀ٭مځص خڀى٤ىُص .وٸً
خؼُ خَٖظٵد ٪خدلٕعمُ ْٔ٭دَ خڀُٝٲ ٬ځً ظىدٴُٕص خڀٝديَخض ودَؾ خحملُوٸدض1لُػ ظسٹً ڄٕدعلص ٌٍي خْوًنش
يف خڀٝديَخض خٔمجدڀُص ٠٭ُٵص ـًخ وٌى ڄد َى٠مً خجلًوپ َٸڃ (.)15.2
اجلذوي رلُ  9)24.1تغىر اٌصبدراد خبرد احملزولبد )1222 -1222

اٌىحذحٍُِ 9ىْ دوالر

1222

1222

1221

1222

1223

1224

1225

*1226

*1227

*1228

**1222

إمجبيل اٌصبدراد
خبرد احملزولبد

482

452

482

366

552

822

2274

2222

2843

2255

2528

ٍُِىْ دوالر)
ٔظجخ اٌصبدراد
خبرد احملزولبد
إىل إمجبيل

1.6

1.8

2.1

2.84

1.24

2.85

1.22

1.24

1.33

1.23

1.72

اٌصبدراد
ادلصذر 9ثٕه اجلشائز ،إٌؼزح اإلحصبئُخ اٌخالحُخ رلُ  ،22طجتّرب  ،1222ؽ.15.
Bank of Algeria [2007]: « Bulletin statistique trimestriel », P.22.
(*)Bank of Algeria[2010]: « Bulletin statistique trimestriel », P.28.
(**)Bank of Algeria[2010]: « Bulletin statistique trimestriel », P.28.
Documents internet disponibles sur le site : www.bank-of-algeria.dz (consultés le 14/08/2011).

ظعمُّ خڀٝديَخض ودَؾ خحملُوٸدض زدڀعٍزٍذ وڀٽه ٬مىڄد وٕسص ڄٕدعلعهد يف خڀٝديَخض خٔمجدڀُص ٠٭ُٵص
ـًخ .مل ظ٭ُٲ ٌٍي خڀىٕسص ظ٥ىَخ ڄهمد وٗپ ٴعُش ٔ ُٙ٬ىىخض ټدڄځص ٴس٭ًڄد ټدوط وٕسص خڀٝديَخض سبؽٿ %2.7
ٔىص  2000ؤٜسمط سبؽٿ ٔ %2.8ىص  .2010ؽلؽٿ خَظٵدٔ ٪٭ُ ُٜٲ خڀًَىدَ ڄٹدزٿ خڀ٭مٗض خْـىسُص خلً
ؤٔسدذ ٠٭ٳ ظىدٴُٕص خڀٝديَخض ودَؾ خحملُوٸدض .وَٰڃ ٸُدڂ خڀٕځ٥دض زعىٵُ ٟٸُمص خڀ٭مځص ڀُٴ ٫لفڃ
خڀٝديَخض وخحلً ڄه خڀىخَيخض بٖ ؤن خڀعىٵُ١دض يف خڀ٭مځص خڀى٤ىُص مل ربٹٷ خًٌْخٲ خدلُـىش 2.بٌ ظاټً
يَخٔدض ڀٝىًوٶ خڀىٹً خڀًويل ؤن خڀٝديَخض خجلّخجَُص ٌٍ ڄه خڀٝديَخض خْٸٿ ظىىَ٭د يف خڀ٭دمل ،وبٌخ مل ظعمٽه
خجلّخجُ ڄه ظىىَٜ ٫ديَخهتد ٴدن خٸعٝديٌد َسٹً ٠ُ٬ص ڀّؼدَ خڀٕځسُص ڀځعٹځسدض يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ،ٍ٥وَسٹً خڀعىىَ٫

1

بن ٠٭ٳ ظىدٴُٕص خڀٝديَخض ودَؾ خحملُوٸدض ٖ َُـ ٫ٴٹ ٣بىل خَظٵد ٪خْٔ٭دَ وعُفص خَظٵدٔ ٪٭ُ ُٜٲ خڀ٭مځص خحملځُص خڀٌٍ َ٭ً ؤلً خْٔسدذ زدٔ٠دٴص بىل ؤٔسدذ ؤوُي ڄع٭ځٹص

زدجلىيش وًٰنٌد.
 2ټمدپ خڀ٭ٹَُر [ " :]2006خؼُ ظٱًنخض ٔ٭ُ خڀُٝٲ ٬ځً ڄُّخن خدلًٴى٬دض " ،ڄٍټُش ڄدـٕعًن ،زب ٛٝوٹىي ڄدڀُص و زىىٺ ،ـدڄ٭ص ٔ٭ً يلځر زدڀسځًُش.192.ٚ ،
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خٖٸعٝديٌ خڀعمًٌ خْټرب خڀٌٍ ظىخـهً خجلّخجُ1.وٌٍخ ڄد ظاټًي ڄاُ٘خض ظىدٴُٕص خڀٝديَخض لُػ َى٠ك
خجلًوپ َٸڃ ( )2.16ڄاٌُ٘ خڀعىى ٪وخڀعُټّ يف خڀٝديَخض.
َٹُٓ ڄاُ٘ خڀعىى ٪يَـص خڀعىىَ ٫يف خڀٝديَخض وظعُخوق ٸُمص خدلاُ٘ زٌن  0و ،1لُػ ټځمد خٸعُذ خدلاُ٘
ڄه  1ټځمد ټدوط يَـص ظىى ٪خڀٝديَخض ؤ٬ځً .ؤڄد ڄاُ٘ خڀعُټّ ٴُٹُٓ يَـص خ٬عمدي ٜديَخض زځً ڄ٭ٌن ٬ځً
ً٬ي زلًوي ڄه خڀٕځ ٫وظعُخوق ٸُمص خدلاُ٘ زٌن  0وَُ ،1ڄّ  1بىل ظُټّ ظدڂ ڀځٝديَخض.
اجلذوي رلُ  9)16.2تغىر ِؤػزاد تٕبفظُخ اٌصبدراد
*1222

***1224

**1222

****1225

*****1227

ِؤػز اٌتٕىع

2.725

2.582

2.721

2.686

2.674

ِؤػز اٌتزوش

2.428

2.487

2.482

2.525

2.488

ػذد ادلٕتزبد

222

222

227

225

236

source: )*( Unctad[1117]: « Handbook of Statistics », P.211.
(***) Unctad[1105]: « Handbook of Statistics », P.400.
(****) Unctad[1106]: « Handbook of Statistics », P.194.
(*****) Unctad[2008]: « Handbook of Statistics », P.194.
Documents internet disponibles sur le site: www.unctad.org (consultés le 20/08/2011).

وٗل ٧ڄه وٗپ ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ ( )16.2ؤن ٌىدٺ ظٍزٍذ يف ٸُمص ټٿ ڄه ڄاُ٘ خڀعىى ٪وخڀعُټّ
ڀځٝديَخض خجلّخجَُص .و٬ځً خڀ٭مىڂ َسٹً ڄاُ٘ خڀعىى ٪ٸَُسد ڄه خڀىخلً وٌى ڄد ًَپ ٬ځً ٠٭ٳ ظىى ٪خڀٝديَخض.
زځٱط ٸُمص ڄاُ٘ خڀعىىٔ 0.836 ٪ىص  2000وٌٍ ٸُمص ٸَُسص ڄه  1شلد ًَپ ٬ځً ٠٭ٳ ظىى ٪خڀٝديَخض.
خَظٵ ٫ڄاُ٘ خڀعُټّ ڄه ٔ 0.519ىص  2000بىل ٔ 0.982ىص  2007وٌى ڄد ًَپ ٬ځً َِديش ٸىش ظُټّ
خڀٝديَخض وڄاُ٘ خڀعىى ٪زٹٍ ٸَُسد ڄه خڀىخلً لىت  .2008ؽلٽه بَـدٌٍ ٪خ خڀعُټّ وً٬ڂ خڀعىى ٪يف خڀٝديَخض
خجلّخجَُص بىل ً٬ش ؤٔسدذ ؤعلهد خٖ٬عمدي خدلٵُ٬ ٢ځً خڀىٵ ٣خڀٌٍ ؤيي بىل خحلً ڄه خڀعىٔ ٫يف خڀٹ٥د٬دض خْوُي،
٠٭ٳ ڄُووص خجلهدِ خٔوعدـٍ٠ ،٭ٳ ظىدٴُٕص خڀٝديَخض خجلّخجَُص ٔىخءخ ڄه لُػ خڀىىُ٬ص ؤو خڀٕ٭ُ.
ڄه ـهص ؤوُي ؤيي خَظٵد٬ ٪ىخجً خڀىٵ ٣بىل لًوغ خؼُ خٔوٵدٶ ڄه وٗپ ظّخًَ خڀىخَيخض .لُػ ظاټً
بلٝدجُدض زىٻ خجلّخجُ ؤن ٸُمص خڀىخَيخض ُ٬ٴط خَظٵد٬د ڄٕعمُخ وٗپ خڀٵعُش  2009 -2003بٌ خوعٹځط ڄه
[211] : « l'Algérie doit devenir moins tributaire du pétrole et créer plus d’emplois », bulletin du FMI. Document internet

1FMI

disponible sur le site www.imf.org (consulté le 16/08/2011).
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 12606ڄځُىن يوَٖ ٔىص  2003بىل  39297ڄځُىن يوَٖ ٔىص  .2009وٌٽٍخ ؤٜسمط خجلّخجُ ظٹىڂ زعمىَٿ
ـّء ٌدڂ ڄه ؼُوهتد خڀىٵُ٥ص خڀٹدزځص ڀځى١ىذ بىل خڀىٹً خْـىيب خڀٕدجٿ ڀعمىَٿ وخَيخهتد ڄه ٔځ ٫ووًڄدض .وٌٍ
ٸُ١ص ٌدڄص بٌ ٖزً ڄه خٖ٬عُخٲ زدن ٬ىخجً خڀىٵ ٣سبؽٿ خٔعٵديش ڄه ؼُوش ًٰن ڄعفًيش وڀُٕط يوٗ ـدََد
ڄٕعمُخ.
ِ .3ظبمهخ اٌمغبػبد يف إٌّى واٌؼّبٌخ
لٕر وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ ٴدن لٝص خڀٹ٥د٬دض خڀٹدزځص ڀځعسديپ ودَؾ خڀىٵَِ( ٣خ٬صٜ ،ىد٬ص) يف خڀىمى وخڀ٭مدڀص
ظٽىن ڄىىٵ١ص ڄٹدَوص حبٝص خڀٹ٥دًٰ ٪ن خڀٹدزٿ ڀځعسديپ (خڀسىدء وخْ٘ٱدپ خڀ٭مىڄُص وخخلًڄدض) .وٌى ڄد َى٠مً
خجلًوڀٌن َٸڃ ( )17.2و( )18.2وخڀٙٽٿ َٸڃ (.)9.2
اجلذوي رلُ  9)17.2تىسَغ  PIBػًٍ خمتٍف اٌمغبػبد خالي اٌفتزح )1228-1222

اٌىحذحٍُِ 9بر دَٕبر

اٌظٕىاد

1222

1222

1221

1222

1223

1224

*1225

*1226

*1227

*1228

اٌمُّخ

2525.2

2332.8

2366.2

2757.8

1228.7

2241.8

2771.1

3272.2

7222.4

2131.2

إٌظجخ

28.28

22.8

21.4

24.4

26.6

33.2

34.5

32.4

34.2

22.6

اٌمُّخ

235.1

321.2

326.1

424.2

472.4

472.5

532.2

623.1

622.7

813.5

إٌظجخ

7.28

8.6

8.1

8.7

8.3

6.6

6.4

6.4

5.73

8.2

اٌمُّخ

182.5

221.6

225.5

242.4

266.6

322.5

335.7

3652.2

424.1

433.1

إٌظجخ

6.2

6.2

6.3

5.6

4.2

4.2

4.1

4.2

3.6

4.2

اٌمُّخ

2521.4

2678.2

2822.4

1218.2

1324.6

1561.4

2242.2

2525.3

3122.2

3736.8

إٌظجخ

27.75

32.3

31.2

32.1

28.2

25

24.7

27.3

27.1

36.3

اٌمغبػبد
احملزولبد
اٌفالحخ
اٌصٕبػخ
وخذِبد

٬مىڄُص

ثٕبء وؤ٘ٱدپ

Source : Bank of Algeria [ 1007 ] :« Bulletin Statistique Trimestriel », P.23.
(*) Bank of Algeria [ 1011] :« Bulletin Statistique Trimestriel », P.26.
Documents internet sur le site : www.bank-of-algeria.dz ) consultés le 25/08/2011).
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اٌؼىً رلُ ِ 9)9.2تىطظ ِظبمهخ خمتٍف اٌمغبػبد يف إٌبتذ اٌذاخٍٍ اخلبَ خالي اٌفتزح )1228-1222

المحروقات
38.919

الفالحة

39.786

الصناعة
أشغال عمومٌة
8.5

5.91

ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ .)17.2

اجلذوي رلُ  9)18.2تىسَغ اٌمىي اٌؼبٍِخ ػًٍ خمتٍف اٌمغبػبد خالي اٌفتزح )1228-1222
اٌظٕىاد
اٌمغبػبد

1222

1222

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

ثبِالف)
اٌشراػخ

2274

2217

2327

2454

2526

2572

2672

2731

2732

2131

اٌصٕبػخ

388

422

423

422

422

422

414

411

422

2283

2257

2412

2555

2732

3225

3121

3326

3577

2225

اٌمغبع غري لبثً 2181
ٌٍتجبدي
اٌؼّبٌخ اإلمجبٌُخ

3865

4288

4351

4632

4862

5122

5426

5662

6248

4361

Source: IMF Algeria [1111] : « country report, Algeria : Statistical Appendix» . Document internet disponible sur le site :
www.imf.org (consulté le 29/08/2011).

َع١ك ڄه وٗپ خجلًوپ ؤن خڀٹ٥دًٰ ٪ن خڀٹدزٿ ڀځعسديپ َٙٽٿ خدلُټّ خْوپ ڄه لُػ خڀٹىي خڀ٭دڄځص .زځٯ
ڄعىٔ ٣خڀٹىي خڀ٭دڄځص يف ٌٍخ خڀٹ٥د ٪وٗپ خڀٵعُش ( 3804.6 ،)2009-2000ؤڀٳ ٬دڄٿ وٌى ڄد ؽلؽٿ وٕسص
 %64.07ڄه خڀ٭مدڀص خٔمجدڀُص ،يف خڀىٸط خڀٌٍ زځٯ ٴًُ ڄعىٔ ٣خڀٹىي خڀ٭دڄځص يف خڀٹ٥د ٪خڀٹدزٿ ڀځعسديپ ودَؾ
خڀىٵ ( ٣خڀَّخ٬ص ،خڀٝىد٬ص) وٗپ وٵٓ خڀٵعُش  2133.2ؤڀٳ ٬دڄٿ وٌى ڄد ؽلؽٿ وٕسص  %35.93وَسٹً ٸ٥د٪
خڀعٝىُ ٫يف خدلُظسص خْوًنش لُػ مل ظسځٯ وٕسص ڄٕدعلص ٌٍخ خڀٹ٥د ٪يف خڀ٭مدڀص خٔمجدڀُص ٔىي ٔ %12.60ىص 2009

و %13.11ڀځَّخ٬ص.
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َى٥سٷ ٌٍخ ڄ ٫وَُ٩ص خڀًخء خذلىڀىًٌ خڀيت ظاټً ؤن ٤ٵُش خدلىخَي ټؽًنخ ڄد ظُظس ٣زةڀٱدء خڀعٝىُ ٫ټمد ؽلٽه
ؤن ظايٌ بىل بڀٱدء خڀَّخ٬ص ٖن ظّخًَ خٖ٬عمدي ٬ځً خڀٹ٥د ٪خدلّيٌُ (خڀىٵَٕ )٣سر خوٽمدٖ ظًَغلُد يف خڀٹ٥دًٰ ٪ن
خدلّيٌُ (ٸ٥د ٪خڀٕځ ٫خڀٹدزځص ڀځعسديپ ) وٌٍخ ڄد ًََّ ڄه ٜ٭ىزص ڄىخـهص ؤؼدَ خڀًخء خذلىڀىًٌ.
 .2.2أحز ػىائذ إٌفظ ػًٍ اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ يف اجلشائز
ظ٭عرب خڀعىمُص خڀسَُٙص خذلًٲ خْٔدٍٔ ڀ٭مځُص خڀعىمُص .وٸً ؤيي زُودڄؿ خْڄڃ خدلعمًش خٔظلدجٍ يوَخ ڄهمد يف
ظسين ٌٍخ خدلٵهىڂ ڄه وٗپ ظٹدََُ خڀعىمُص خڀسَُٙص خڀيت ًَٜض ڄىٍ  .1990ټمد ؤټً "بٗ٬ن خْڄڃ خدلعمًش ڀٓڀٵُص"
وخڀٌٍ َع١مه خًٌْخٲ خڀعىمىَص ڀٓڀٵُص ٬ځً ُ٠وَش خڀعُټُّ ٬ځً خڀعىمُص خڀسَُٙص ټممىَ ؤٔدٍٔ َْص ُٔدٔص
ظىمىَص.
وظعڃ ڄعدز٭ص خڀع٥ىَخض خحلدٜځص يف ٌٍخ خجملدپ ڄه وٗپ ظعس ٫ظ٥ىَ ڄاُ٘ خڀعىمُص خڀسَُٙص يف خڀعٹدََُ خڀيت
ًٌََٝد زُودڄؿ خْڄڃ خدلعمًش خٔظلدجُص ،ټمد ؽلٽه ڄعدز٭ص ظىٵٍُ خًٌْخٲ خڀعىمىَص ڀٓڀٵُص ٬ځً خدلٕعىٌَن خڀًويل
وخڀى٤ين .ٴ٭ځً خدلٕعىي خڀًويل َُٴ ٫خْڄٌن خڀ٭دڂ ڀٓڄڃ خدلعمًش ظٹَُُخ ټٿ مخٓ ٔىىخض بىل خجلم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓڄڃ
خدلعمًش لىپ رلُي ظ٥سُٷ بٗ٬ن خْڀٵُص .ؤڄد ٬ځً خڀٝ٭ًُ خڀى٤ين ٴ٭ځً ټٿ يوڀص ؤن ظ٭ً ظٹدََُ و٤ىُص ظ٭ٽٓ
خڀعٹًڂ ضلى ربٹُٷ خًٌْخٲ خڀعىمىَص ڀٓڀٵُص.
وُ٩خ حلُ ٚخجلّخجُ ٬ځً ظسين خڀُئَص خڀًوڀُص يف ٌٍخ خجملدپ ،و وُ٩خ ٌٖعمدڄهد زُ ًٜخڀعٹًڂ خحملٹٷ ضلى زځىٮ
خًٌْخٲ خڀعىمىَص ڀٓڀٵُص ،ؤًَٜض خجلّخجُ ظٹٌَُُد خْوپ يف  ،2005مث ظٹٌَُُد خڀؽدين يف .2010
زدٖ٬عمدي ٬ځً ٌٍَه خڀعٹََُُه ،وټٍخ ظٹدََُ خْڄڃ خدلعمًش لىپ خڀعىمُص خڀسَُٙص وظٹدََُ خجملځٓ خٖٸعٝديٌ
خٖـعمدٔ ٍ٬ىٲ ضلدوپ ظعس ٫خڀع٥ىَخض خحلدٜځص يف رلدپ خڀعىمُص خڀسَُٙص يف خجلّخجُ.
ِ ؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ
َعإڀٳ ڄاُ٘ خڀعىمُص خڀسَُٙص ڄه ؼٗغ ڄاُ٘خض ـّجُص ٌٍ :خڀ٭مُ خدلعىٸ٬ ٫ىً خڀىٖيش (٬دڄٿ خڀٝمص)،
ڄ٭ًٖض خٔدلدڂ زدڀٹُخءش وخڀٽعدزص زٌن خڀسدڀٱٌن ووٕسص خٖڀعمدٶ خٔمجدڀُص زددلًخَْ (٬دڄٿ خدل٭ُٴص) وخڀىدظؿ خحملځٍ
خٔمجديل ڀځٵُي (٬دڄٿ خدل٭ُٙص).
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زدڀىٕسص ڀځفّخجُ ،ٴٹً زًخ وخ٠مد ؤ ؼُ ظىُ٨ٳ ٬ىخجً خڀىٵ٬ ٣ځً خڀعىمُص خڀسَُٙص لُػ ُ٬ٲ ڄاُ٘ خڀعىمُص
خڀسَُٙص ظ٥ىَخ بغلدزُد .وٌى ڄد َع١ك ڄه وٗپ خجلًوپ َٸڃ ( )19.2وخڀٙٽٿ َٸڃ (.)10.2
اجلذوي رلُ  9)28.1تغىر ِؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ  )IDHخالي اٌفتزح )1227 -1222
ادلؤػز تغىر ِؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ )IDH

ِتىطظ اٌؼّز ادلتىلغ ػٕذ اٌىالدح

ٔظجخ اٌتّذرص

إٌبتذ احملٍٍ اإلمجبيل ٌٍفزد

اٌظٕىاد
1222

2.586

2.55

2.58

2763

1222

2.586

2.63

2.58

2.55

1221

2.623

2.63

0,69

0,68

1222

2.611

2.66

2.62

2.58

1223

2.617

0,77

0,71

0,70

1224

2.622

0,778

0,711

0,711

*1225

2.652

0,845

0,715

0,719

*1226

2.657

0,845

0,730

0,728

*1227

2.668

0,845

0,746

0,747

Source: PNUD : « Rapports Mondiaux sur le Développement Humain, 2000, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 et 2009 ». Documents internet disponibles sur le site: www.undp.org (consultés le 03/09/2011).
(*) C.N.E.S-PNUD [2008] : « Rapport National sur le Développement Humain », P.18.
Document internet disponible sur le site: www.dz.undp.org (consulté le 03/09/2011).

اٌؼىً رلُ  :)22.1تغىر ِؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ يف اجلشائز خالي اٌفتزح .)2008 -1222
مؤشر التنمية البشرية
0.8
0.75
مؤشر التنمٌة البشرٌة

0.7
0.65
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)19.2
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َع١ك ڄه وٗپ خدلىمىن خڀع٥ىَ خٔغلديب دلاُ٘ خڀعىمُص خڀسَُٙص وٗپ ٴعُش خڀًَخٔص ( )2009 -2000لُػ
خَظٵٌٍ ٫خ خدلاُ٘ ڄه ٔ 0.697ىص  2000بىل ٔ 0.779ىص  .2008وٌٍخ َخـ ٫بىل خڀىمى خٖٸعٝديٌ خڀٌٍ ُ٬ٴعً
خجلّخجُ وٗپ ٌٍي خڀٵعُش وټٍخ خڀُٕدٔدض خٖـعمدُ٬ص خذلديٴص بىل ربٌٕن ڄٕعىي خدل٭ُٙص .ڀٽه َٰڃ ٌٍخ خڀعمٌٕن
يف خدلاُ٘ بٖ ؤن خجلّخجُ ظٝىٳ ٠مه خڀًوپ خدلعىٔ٥ص ڄه لُػ خڀعىمُص خڀسَُٙص.
ِ ؤػز اٌفمز اٌجؼزٌ
َ٭عرب خڀٵٹُ ڄه خزُِ خدلٙٽٗض خڀيت هتًي خٔعٹُخَ خجلّخجُ .وظ٭ٽٓ خُٔ٠خزدض خڀٽربي خڀيت و٩مط يف خجلّخجُ
يف ڄ٭٩ڃ خڀٹ٥د٬دض خٔعُدء خڀٽؽًن ڄه ُ٨وٲ خڀ٭مٿ وڄه ٔىء خدل٭ُٙص .وٸً ؤوڀط خحلٽىڄص خجلّخجَُص خٌعمدڄد
ڄعّخًَخ دلٽدٴمص خڀٵٹُ ڄه وٗپ خ٬عمدي خٔعُخظُفُص دلٽدٴمص خڀٵٹُ ظعممىَ لىپ وٙد٤دض خڀع١دڄه خڀى٤ين وخڀٙسٽص
خٖـعمدُ٬ص وزُخڄؿ خدلٕدً٬ش ٬ځً خڀعٙٱُٿ 1.وعُفص ڀٍڀٻ ُ٬ٲ ڄاُ٘ خڀٵٹُ خڀس ٌُٙربٕىد ټمد َى٠مً خجلًوپ
َٸڃ (.)19.2
رذوي رلُ  9)12.1تغىر ِؤػز اٌفمز اٌجؼزٌ يف اجلشائز خالي اٌفتزح . 2008 -1222
ادلؤػز

ِؤػز اٌفمز اٌجؼزٌ

ِؼذي
اٌجبٌغني

األُِخ

ٌذي

احتّبي ػذَ اٌؼُغ إىل

ٔظجخ احملزوِني ِٓ ادلُبٖ

إٌظجخ ادلئىَخ ٌألعفبي دوْ اخلبِظخ

طٓ األرثؼني

اٌصبحلخ ٌٍؼزة

إٌبلصٍ اٌىسْ ادلؼتبد ألػّبرهُ

اٌظٕىاد
*1222

11.87

21.72

6.73

22.22

5.22

1222

11.52

21.12

8.22

22.22

5.22

1221

12.82

2272

8.22

22.22

5.22

1222

12.22

22.12

6.72

22.22

5.22

*1223

27.24

15.22

5.28

4.42

2.42

*1224

25.52

12.62

5.28

4.22

2.42

**1225

27.84

16.1

5.22

4.22

2.62

**1226

27.12

15.25

4.72

4.22

2.62

**1227

26.25

13.52

4.62

4.22

2.62

Source : PNUD, Rapports mondiaux sur le développement humain 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
Documents internet disponible sur le site : www.undp.org (consultés le 06/09/2011).
)*) CNES-PNUD [2006] : « Rapport national sur le développement humain, Algérie », P.33.
(**)CNES-PNUD [2008] : « Rapport national sur le développement humain, Algérie», P.36
Documents internet disponibles sur le site: www.dz.undp.org (consultés le 06/09/2011).

1ود ُٜڄُخي [ " :]2009خڀعىمُص خدلٕعًخڄص وربًَدهتد يف خجلّخجُ " ،حبىغ خٸعٝديَص ُ٬زُص ،خڀ٭ًي .121.ٚ ،46
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اٌؼىً رلُ  9)11.2تغىر ِؤػز اٌفمز اٌجؼزٌ يف اجلشائز خالي اٌفتزح .2008 -1222
مؤشر الفقر البشري
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ادلصذر 9زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)20.2
َى٠ك خڀٙٽٿ َٸڃ ( )11.2ؤن ڄاُ٘ خڀٵٹُ خڀسُ٬ ٌُٙٲ خطلٵد٠د ڄٕعمُخ وٗپ خڀٵعُش 2008 -2000

لُػ خطلٵ ٟڄه ٔ %22.98ىص  2000بىل ٔ % 17.16ىص ًٰ .2008ن ؤن خدلځٵط ڀځى ،ُ٩وـىي ظ١دَذ ټسًن
يف خٔلٝدءخض خدلع٭ځٹص هبٍخ خدلاُ٘ .ٴٵٍ خڀىٸط خڀٌٍ َاټً ٴًُ خڀعٹَُُ خڀٝديَ ٬ه خحلٽىڄص خجلّخجَُص لىپ ؤًٌخٲ
خْڀٵُص خٔظلدجُص يف  1.2005ؤن وٕسص خڀٕٽدن خڀٍَه ػلٝځىن ٬ځً خٸٿ ڄه  1يوَٖ يف خڀُىڂ ٸً خطلٵ ٟڄه %1.9
ٔىص  1989بىل ٔ%0.8ىص  ،2000ؤٌ خطلٵد ٞبىل خڀىٝٳ وٌى ڄد ًَپ ٬ځً ربٹُٷ ًٌٲ زبٵُ ٟوٕسص خڀٕٽدن
خڀٍَه َٹٿ يوځهڃ ٬ه يوَٖ وخلً يف خڀُىڂ ٸً ربٹٷ ٔىص  .2000ټمد ؤټً وٵٓ خڀعٹَُُ ؤن وٕسص خڀٕٽدن خڀٍَه
ػلٝځىن ٬ځً خٸٿ ڄه  1.5يوَٖ يف خڀُىڂ ٸً خطلٵ ٟڄه ٔ %3.1ىص  2000بىل ٔ %1.6ىص  2004وٌى ڄد ًَپ
ؤَ١د ٬ځً ربٹُٷ خذلًٲ 2.صلً ؤن خڀعٹَُُ خڀٝديَ ٬ه ڄى٩مص لٹىٶ خٔوٕدن يف َ ،2010اټً ؤوً َىـً  %7ڄه
خڀٕٽدن خڀٍَه َ٭ُٙىن ربط خڀ٭عسص خڀًوڀُص ڀځٵٹُ ( )1.25يوَٖ يف خڀُىڂ لٕر بلٝدءخض .2005

3

Gouvernement Algérien]1115[: « Rapport national sur les objectifs de millénaire pour le développement », Algérie, P18.

1

Document internet disponible sur le site: www.dz.undp.org (consulté le 07/09/2011).
2

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ ( :)08ظٹَُُ لىپ ربٹُٷ ؤًٌخٲ خْڀٵُص خٔظلدجُص يف خجلّخجُ.185.ٚ ،

3

خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن[ ،]2010ڄُـٔ ٫دزٷ.8.ٚ ،
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ِ ؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ ادلتؼٍك ثبجلٕض
َٹُٓ ٌٍخ خدلاُ٘ يَـص خڀعمُُّ زٌن خجلىٌٕن يف خدلاُ٘خض خڀؽٗغ خڀيت َٱُ٥هد ڄاُ٘ خڀعىمُص خڀسَُٙص.
رذوي رلُ  9)12.1تغىر ِؤػز اٌتُّٕخ اٌجؼزَخ ادلتؼٍك ثبجلٕض ٌٍفتزح .)1227 -1222
ِؤػز ادلظبواح يف

ِؤػز ادلظبواح يف ٔظت

ِؤػز ادلظبواح يف تىسَغ

ِؤػز

ادلؤػز

اٌتُّٕخ

اٌجؼزَخ

اٌظٕىاد

ادلتؼٍك ثبجلٕض

اٌؼّز ادلتىلغ ػٕذ اٌىالدح

اٌتّذرص

اٌذخً

*0220

0.697

2.092

2.526

2.620

*0222

0.753

0.830

2.589

2.528

*0226

0.731

0.826

2.005

2.526

**0225

0.725

0.844

2.000

2.500

**0220

0.732

0.845

2.002

2.505

**0228

2.026

0.845

2.026

2.525

Source: (*) CNES-PNUD [2006 ] : « Rapport National sur le Développement Humain Algérie », P.41.

P.37.

(**)CNES-PNUD [2008] : « Rapport National sur le Développement humain Algérie »,

Documents internet disponibles sur le site: www.dz.undp.org (consultés le 07/09/2011).

وٗل ٧ڄه وٗپ زُدودض خجلًوپ َٸڃ ( )21.2خطلٵد ٞيف خڀعٵدوض زٌن خجلىٌٕن ٴُمد َع٭ځٷ زدڀ٭مُ خدلعىٸ٫
٬ىً خڀىٖيش ،وٕسص خڀعمًَْ ،ظىَِ ٫خڀًوىپ .ڄ ٫ڄٗل٩ص ؤن ڄاُ٘ خدلٕدوخش يف ظىَِ ٫خڀًوٿ َسٹً خْ٠٭ٳ َٰڃ
خڀع٥ىَ خٔغلديب خڀٌٍ ُ٬ٴً ٌٍخ خدلاُ٘ لُػ خَظٵ ٫ڄهٔ 0.541ىص  2002بىل ٔ 0.646ىص  ،2008وَُـ٫
خطلٵد ٞٸُمص ٌٍخ خدلاُ٘ بىل خطلٵد ٞوٕسص ٬مدڀص خٔودغ وخڀيت ٖ ظع٭ًي  %17لٕر بلٝدجُدض  1.2008ؤڄد
زدڀىٕسص دلاُ٘ ڄٙدَټص خدلُؤش يف خڀىٙد ٢خٖٸعٝديٌ وخڀُٕدٍٔ ٴًُٙن بىل ؤن ڄٕدعلص خدلُؤش ٖ ظّخپ ٠٭ُٵص َٰڃ
خڀع٥ىَ خڀٌٍ ُ٬ٴً ٌٍخ خدلاُ٘ .ٴسدڀىٕسص دلٙدَټص خدلُؤش يف خڀىٙد ٢خٖٸعٝديٌ ،ٴٹً خَظٵً٬ ٫ي خڀىٕدء خدلٕفٗض يف
خڀٕفٿ خڀعفدٌَ ڄه  93000خڄُؤش ٔىص  2005بىل  105000خڄُؤش ٔىص  2008ؤٌ ظ٥ىَ زىٕسص  %6.1وٗپ
ٔ 3ىىخض .ؤڄد ڄٙدَټص خدلُؤش يف خڀٹُخَخض خڀُٕدُٔص ٴعسٹً ٠٭ُٵص ،ٴمٕر بلٝدجُدض َ 2007ىـً زٌن
 27و 30خڄُؤش يف خڀربدلدن ،ؤٌ وٕسص ڄٙدَټص خڀىٕدء يف خڀربدلدن مل ظع٭ً .%6.2

2

1CNES-PNUD [2008] : « Rapport national sur le développement humain, Algérie », P.38. Document internet disponible sur le site:

www.dz.undp.org (consulté le 07/09/2011).
CNES-PNUD [2008] Op.cit, P.40.
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ڄه وٗپ ڄد ٔسٷ وٕعىعؿ ؤن ٬ىخجً خڀىٵ ٣ټدن ذلد ؤؼُ بغلديب ٬ځً خڀعىمُص خڀسَُٙص يف خجلّخجُ .ڀٽه َٰڃ
خدلسدڀٯ خذلدڄص خڀيت وٝٝعهد خڀٕځ٥دض ڀځعىمُص خڀسَُٙص ظسٹً ڄٙٽځص خڀٵٹُ وخڀٕٽه وخڀس٥دڀص ؤىء ظىَِ ٫خدلىخَي ڄه
ؤٌڃ خڀعمًَدض خڀيت ظىخـً خڀٕځ٥دض.
ٴسدڀىٕسص ڀځٵٹُ وخطلٵد ٞڄٕعىي خدل٭ُٙص ،ظاټً خڀًَخٔدض ؤن ؼٗغ ؤَزد ٪خدلى٨ٵٌن خڀ٭مىڄٌُن َځفاون بىل
خٖٔعًخوص ڀعٱُ٥ص وٵٹدهتڃ ټٿ ٘هُ .وٴٹد ڀًَخٔص ؤـُهتد خڀىٹدزص خڀى٤ىُص خدلٕعٹځص دلٕعىًڄٍ خٔيخَش خڀ٭مىڄُص .وُٙض
يف ڄدٌ  ،2009ٴدن ټٿ ٴُي َىٹ ًٝزٝٵص ٌُٽځُص ڄد ڄعىٔ 10000 ً٥يؾ ٘هَُد ڀعممٿ مجُ ٫خڀىٵٹدض.

1

ؤڄد زدڀىٕسص ڀعىَِ ٫خڀًوٿ ٴٷ زځٯ ڄاُ٘ ـُين لٕر بلٝدجُدض خْڄڃ خدلعمًش ٔىص  2010ڄد ڄٹًخَي
 35.3وٌى ڄد ًَپ ٬ځً وـىي ٴىخَٶ ټسًنش يف ظىَِ ٫خڀًوٿ.
ڄٙٽځص خڀٕٽه ؤَ١د ؤٜسمط ربعٿ ڄٽدوص زدَِش يف خڀٹدجمص خڀ٥ىَځص ٖوٙٱدٖض خجلّخجٌَُن خڀُىڄُص ،بٌ
َٗل ٧ؤن ٌىدٺ ٴفىش ٬مُٹص زٌن خڀ٭ُ ٞوخڀ٥ځر .وڄىٍ ؤن زًؤض خڀٕځ٥دض ٸسٿ ؤټؽُ ڄه ٔ ُٙ٬ىىخض يف ظىٵٍُ
زُخڄؿ خٔعؽمدَ ټسًنش ،مل ظعمٕه شلدَٔص خحلٷ يف خڀٕٽه ْٰځسُص خجلّخجٌَُن .ودلىخـهص ٌٍي خدلٙٽځص خزبٍض
خحلٽىڄص رلمى٬ص ڄه خڀعًخزًن ڄه زُىهد ڄ١د٬ٳ خحلىخٴّ خذبدي خدلٹدوڀٌن خخلىخ ٚؤُٖمد ڄه وٗپ خڀٹُوٞ
خدلً٬ىڄص .ټمد مت زىدء  810.417ولًش ٔٽىُص َمسُد ،وٗپ خڀٵعُش ( 2.)2004-1999وڄځُىن ڄٕٽه وٗپ
3

خڀٵعُش ( .)2009 -2005ؤٌ ظٹَُسد مت بوٙدء ڄځُىين ڄٕٽه وٗپ ٔ ُٙ٬ىىخض .وڄه خدلى ٣٥بوٙدء 1.2

ڄځُىن ولًش ٔٽىُص ؤوُي وٗپ خڀٵعُش (.)2014 -2010

4

يف خڀىخٸ ٫بن ڄد مت بصلدِي  ،ولىت ڄد ٌى سلٔ ٣٥صلدِي ،ز٭ًُ ٬ه خٖلعُدـدض خڀٵ٭ځُص ڀځٕٽدن .لُػ يف ٬دڂ
 1997ٸًَ ٜىًوٶ خڀىٹً خڀًويل ؤن ً٬ي خدلٕدټه خڀسدڀٯ  4ڄٌَٗن ڄٕٽه خٸٿ زؽٗؼص ڄُخض ڄه خلعُدـدض خڀٕٽدن
خڀسدڀٯ ً٬يٌڃ آوٍخٺ  29ڄځُىن وٕمص 5.لٕر بلٝدجُدض خڀًَىخن خڀى٤ين ڀٕلٝدء ،زځٯ ً٬ي ٔٽدن خجلّخجٌَُن
 1خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن[ ،]2010ڄُـٔ ٫دزٷ.11.ٚ ،
 2خڀربودڄؿ خڀعٽمُځٍ ڀً٬ڃ خڀىمى زدڀىٕسص ڀځٵعُش  ،2009-2005ڄځمٷ بصلدِخض خڀٵعُش  .2004-1999وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ:٫
( www.premier-ministre.gov.dzمت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011/09/08
3

Gouvernement Algérien]2005[: « Rapport national sur les objectifs de millénaire pour le développement», septembre 2010, P.14.

Document internet disponible sur le site: www.dz.undp.org (consulté le 08/09/2011).

4زُودڄؿ خڀعىمُص خخلمدٍٔ  ،2014-2010ڄُـٔ ٫دزٷ.
 5خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن[ " :]2010خجلّخجُٔ ،ىء خدل٭ُٙص ،ظٹَُُ ٬ه لدڀص خحلٹىٶ خٖٸعٝديَص وخٖـعمدُ٬ص " .17.ٚ ،وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ٫
www.fidh.org

(مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه .)2011/09/09
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 36.3ڄځُىن وٕمص يف ـدوٵٍ  1.2011ڄد َُٴً٬ ٫ي خٖلعُدـدض بىل ؤټؽُ ڄه  14ڄځُىن ولًش ٔٽىُص وٌٍخ
ًَپ ٬ځً ؤن ظٹًَُ خحلٽىڄص حلفڃ خدلٙٽځص ٠٭ُٳ.
ڄٙٽځص خڀس٥دڀص ؤَ١د ظ٭ً ڄه زٌن ؤٌڃ خدلٙدټٿ خڀيت ظىخـههد خجلّخجُ .زًؤض ٌٍي خدلٙٽځص ظعٵدٸڃ ڄىٍ 1995

وعُفص خٖوٽمدٖ خٖٸعٝديٌ ،وڄىٍ  1987خزبٍض خڀٕځ٥دض ً٬ش بـُخءخض دلٽدٴمص خڀس٥دڀص وي٬ڃ خڀعٙٱُٿ .وٸً
زځٱط خڀعٽځٵص خٔمجدڀُص خخلدٜص زع٭َّّ ٴُ ٚخڀ٭مٿ زـ 193.7ڄځُدَ يَىدَ زٌن  1999و 2.2008وزدڀىٕسص ڀځٵعُش
 2014 -2009مت زب ُٛٝڄسدڀٯ ڄدڀُص ٠ىمص ڀً٬ڃ خڀ٭مدڀص 3.وٸً مسمط خٔـُخءخض خدلعىٍش زعٹځُ ٛلفڃ
خڀس٥دڀص ڄه ٔ %25.7ىص  2002بىل ٔ % 11.3ىص  4.2008وڀٽه َٰڃ ٌٍخ خٖطلٵد ٞبٖ ؤن ڄ٭ًپ خڀس٥دڀص يف
خجلّخجُ َسٹً ڄٹځٹد .ٴمٕر ظٹًَُخض خڀًَىخن خڀى٤ين ڀٕلٝدء ٴدوً َىسٱٍ بوٙدء  320000ٴُٜص ٬مٿ ٔىىٌ
خلٵ ٟڄ٭ًپ خڀس٥دڀص زدڀىٝٳ حبځىپ ٬دڂ  5.2025وذبًَ خٔ٘دَش بىل خوً مت زب 37 ُٛٝڄځُدَ يَىدَ ڄه ڄىخِوص
خڀًوڀص ڀـ ٖٔ 2010عمًخغ  572000وُ٨ٵص.

6

 .3.2أحز ػىائذ إٌفظ ػًٍ اٌجُئخ يف اجلشائز
ظ٭عرب خِؼدَ خڀسُحُص ؤڄُخ ـىٌَُد خڀٝىد٬ص خڀىٵُ٥ص .ٴځٽٿ ڄُلځص ڄه ڄُخلٿ خڀ٭مځُص سلدٌُ٤د ٬ځً خڀسُحص
وخڀٝمص خڀ٭دڄص .بٌ ظعإؼُ خْظلد ٢خڀسُحُص ،خَْ ٞخذلىخء وخدلدء ڄه وٗپ ٬مځُدض خٖٔعىُخؾ وخڀعىٹُر وخڀعٽَُُ.
ټمد ؤن ڀځعُٕزدض خڀىٵُ٥ص يوَ ټسًن يف ظځىَػ خڀسُحص.
وُ٩خ ڀځمٙٽٗض خڀسُحُص خڀيت ظٕسسهد خڀٝىد٬ص خڀىٵُ٥ص ٬مًض خڀٕځ٥دض بىل خٔعىًخڂ ـّء ڄه ٬ىخجً خڀىٵ٣
يف محدَص خڀسُحص .خ٬عمًض خڀٕځ٥دض خڀ٭دڄص خدلى ٣٥خڀى٤ين ڄه ؤـٿ خڀسُحص وخڀعىمُص خدلٕعًخڄص ٔىص  .2001ٴس٭ً
 ُٞ٬خڀعٹَُُ خڀى٤ين ٬ه لدڀص خڀسُحص وڄٕعٹسځهد ڀٕىص  .2000وخڀٌٍ ټٙٳ ٬ه ظًٌىَ وً٥ن ڀځسُحص وُ٠وَش
خڀٹُدڂ زعًخزًن خٔع٭فدڀًُ ڀىٸٳ ٌٍخ خڀعًٌىَ خڀسُحٍ ،خڀعّڄط خحلٽىڄص زةً٬خي خٔعُخظُفُص و٤ىُص ڀځسُحص وسل ٣٥و٤ين
Office National des Statistiques: www.ons.dz . (consulté le 10/09/2011).
2
3

1

خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن[ ،]2010ڄُـٔ ٫دزٷ.23ٚ ،
ظٵٓ خدلُـ.23ٚ ،٫

[2006] : « Rapport national sur le développement humain, Algérie », p. 111. Document internet disponible sur le site:

4CNES-PNUD

www.dz.undp.org (consulté le 10/09/2011).
5

خڀًَىخن خڀى٤ين ڀٕلٝدء ،ٴُٵٌُ .2010

 6خدلٍټُش خڀعىُ٠مُص ڀځمُٙو ٪خڀعمهًٌُ ڀٹدوىن خدلدڀُص ڀٕىص ٔ ،2010سعمرب .2009
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ڀځسُحص وخڀعىمُص خدلٕعًخڄص 1.وٸً مت زب ُٛٝخٔعؽمدَخض زُحُص ٌدڄص يف ب٤دَ خدلى ٣٥خڀؽٗؼٍ ڀٕو٭دٖ خٖٸعٝديٌ
( 2.)2004 -2001زبٌٍ ٛي خٖٔعؽمدَخض رلدٖض زُحُص ڄعىى٬ص  :محدَص خدلىد٤ٷ خڀٕهسُص وخْلىخ ٞوظ٥ىَُ
٘سٽص خدلُدي ،ڄ٭دجلص خڀىٵدَدض وڄٽدٴمص خڀعځىغ ،هتُحص خٔٸځُڃ وخڀعىى ٪خڀسُىڀىـٍ.
ټمد خٌعمط خحلٽىڄص خجلّخجَُص يف ب٤دَ سبىَٿ خدلٙدََ ٫خڀسُحُص زةوٙدء خدلإٔدض وخڀٝىديَٷ خڀعدڀُصٜ :ىًوٶ
خڀسُحُص وڄٽدٴمص خڀعځىغ ،خڀٝىًوٶ خڀى٤ين ڀځعهُحص وخڀعىمُص خدلٕعًخڄص ڀٕٸځُڃ وٜىًوٶ خڀعفهُّ وهتُحص
خٔٸځُڃ ،خڀٝىًوٶ خڀى٤ين حلمدَص خڀٙىخ٤ث وخدلىد٤ٷ خڀٕدلځُصٜ ،ىًوٶ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ وظىمُص خدلىد٤ٷ خڀُ٬ىَص
وخڀٕهسُص.

3

ڄه ـهعهد خٌعمط خدلإٔدض خڀ٭دڄځص يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥زى ٫٠خٖ٬عسدَخض خڀسُحُص ڄى ٫٠خڀعىٵٍُ ،وٌڀٻ ڄه
وٗپ ٸُدڂ خڀُٙټص خڀى٤ىُص ڀځممُوٸدض ٔىودُ٤خٺ زةصلدِ رلمى٬ص ڄه خدلٙدََ ٫خڀسُحُص خڀيت ظىًَؾ ٠مه بٔعُخظُفُص
ٔىودُ٤خٺ ڀځعىمُص خدلٕعًخڄص ،وٍټُ ڄىهد:

4

 ڄُٙو ٪بصلدِ خټرب زل٥ص ڀعمځُص ڄُدي خڀسمُ يف بٴَُٹُد .ٸًَض ظٽځٵص خدلُٙو ٪ذ  250ڄځُىن يوَٖ مت سبىَځهد٬ه َُ٤ٷ ڄُٙو ٪خٔعؽمدَ ڄٙعُٺ يف خْٔهڃ غلم ٫زٌن خڀٹ٥دٌ٬ن خڀ٭دڂ و خخلد %30 .ٚڄه خڀعمىَٿ ڀُٙټص
خحملُوٸدض خجلّخجَُص ٔىودُ٤خٺ و %70ڄه ـىُخپ خڀٽعَُٻ؛
 بصلدِ ڄُٙو ٪ٸًَض ظٽځٵعً زـ  5ڄځُدَ يَىدَ ًٌٴً زبٵُ ٟخڀٱدِخض خڀًٴُحص؛ بصلدِ  32ڄُٙو٬د مسك زسځىٮ ڄ٭ًپ خٔعُـد %93 ٪ڄه خڀٱدِ خدلٙع٭ٿ؛ بصلدِ ڄُٙوٌ٬ ٪ن ٜدحل ٰدَِ ،هًٲ بىل زبٵُٰ ٟدِ  CO2خدلىس٭ػ .ڄٽه ٌٍخ خدلُٙو ٪خڀُٙټص ڄهخٔعُـد 12 ٪ڄځُىن ٤ه ڄه ٰدِ ؤټًُٕ خڀٽُزىن ٔىىَد؛
 بصلدِ ڄُٙو ٪ظُٸُص خٔعىًخڂ خڀىٸىي خڀىُ٩ٳ ٸًَض ظٽځٵص خدلُٙو ٪زـ  405ڄځُىن يوَٖ؛ -خڀٹُدڂ زىٙد٤دض خڀعٙفًن ،لُػ مت ُْٰ ٘ 217218فُش وٗپ خڀٵعُش  2008 -2007ڄٹدزٿ 115108

٘فُش وٗپ خڀٵعُش  ،2007 -2006ؤڄد خڀ٭ًي خٔمجديل ڀٓ٘فدَ خدلٱُؤص ڄىٍ ٔىص  2002ٴىٜٿ بىل
1

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement[2002]: « Plan National d’Action pour l’Environnement et de

développement durable (PNAE-DD) ». Document internet disponiblesur le site : www.mate.gov.dz ) consulté le 09/09/2011).

2خو ُ٩خجلًوپ َٸڃ (.24.ٚ ،)2.10
ٴُلدض لًش[ " :]2009خٔعُخظُفُدض خدلإٔدض خدلدڀُص يف سبىَٿ خدلٙدََ ٫خڀسُحُص ڄه ؤـٿ ربٹُٷ خڀعىمُص خدلٕعًخڄص ،يَخٔص لدڀص خجلّخجُ " .رلځص خڀسدلػ ،خڀ٭ًي .31.ٚ ،07

3

4

SONATRACH [2008]: « Santé, Sécurité, environement, développement durable », rapport annuel . Document internet disponible

disponible sur le site : www.sonatrach-dz.com ) consulté le 10/09/2011).
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٘ 685564فُش و ٸً مت ظىٌٍُٔ ٫خ خڀىٙد ٢ودَـُد لُػ مت و ٫٠زُودڄؿ ڄ ٫خدلًََُص خڀ٭دڄص ڀځٱدزدض ڀٱُْ
ڄٕدلص ظٹًَ زـ ٌ 516ٽعدَ ،وٸًَض ظٽځٵص خدلُٙو ٪زـ  17ڄځُىن يَىدَ خذلًٲ ڄه خدلُٙو ٪خدلٕدعلص يف
خحلٵد٬ ٦ځً خحملُ.٣
ب٠دٴص بىل ڄد ٔسٷ ،ٸدڄط ٔىودُ٤خٺ وودٴعدپ زعىٵٍُ و٥ص ٔ٬ديش ظإٌُٿ ڄُخٴٷ وٹٿ خڀىٵ ٣وٜهدََؿ زبَّه
خڀىٵ ٣خڀيت ؤٜسمط ظٙٽٿ وُ٥خ ٬ځً خڀسُحص .ټمد مت بوٙدء جلىص ًٌٴهد و ٫٠ڄسديت ظىـُهُص زٙإن ټُٵُص خحلٵد٦
٬ځً خڀسُحص وٗپ ٬مځُص خحلٵُ ،وخزبدٌ خڀعًخزًن خڀِٗڄص دلى ٫خڀعځىغ خڀىدظؿ ٬ه وٙد٤دض خحلٵُ وٌڀٻ زدٖٔع٭دوص
زدخلربخض خْـىسُص.

1

ڄه ـهص ؤوُي ،ٴٹً ڄهًض خجلّخجُ ڀًَىدڄُٽُص خڀ٥دٸص خخلُ١خء زةٗ٤ٶ زُودڄؿ ٤مىق ڀع٥ىَُ خڀ٥دٸدض
خدلعفًيش وخڀٵد٬ځُص خڀ٥دٸىَص .وظٕعىً َئَص خحلٽىڄص خجلّخجَُص ٬ځً خٔعُخظُفُص ظعممىَ لىپ ظؽمٌن خدلىخَي ًٰن
خڀىد٠سص ڄؽٿ خدلىخَي خڀٙمُٕص وخٔع٭مدذلد ڀعىىَ ٫ڄٝديَ خڀ٥دٸصٌٍ .خ خڀعىىَ ٫خڀٌٍ ؤٜسك َٙٽٿ ٌَدود ؤٔدُٔد
ڀځمٵد٬ ٦ځً ڄىخَي خڀ٥دٸص خڀىد٠سص وخدلٕدعلص يف خڀعىمُص خدلٕعًخڄص.
َعممىَ خڀربودڄؿ ٬ځً ظإُٔٓ ٸًَخض ٌخض ؤٜىپ ڄعفًيش ڄٹًَش حبىخيل  22.000ڄٱد وخ ٢وٌٍخ وٗپ
خڀٵعُش خدلمعًش زٌن  ،2030 -2011ټمد َٙعمٿ خڀربودڄؿ ٬ځً بصلدِ  60زل٥ص ټهُو٠ىجُص ومشُٕص لُخََص ولٹىپ
ڀ٥دٸص خڀَُدق وزل٥دض سلعځٵص وَعڃ ظىٵٍُ خڀربودڄؿ ربط وٜدَص وِخَش خڀ٥دٸص وخدلىدـڃ 2.وٝٝط خڀٕځ٥دض ڀعىٵٍُ
خڀربودڄؿ ڄد ٸُمعً  62ڄځُدَ يوَٖ وٗپ خڀٵعُش .2030 – 2011

3

َٰڃ خدلٙدََ ٫خڀيت مت بصلدٌِد زٹُط خدلاُ٘خض خڀسُحُص ظًپ ٬ځً ظًٌىَ يف خڀسُحص ،لُػ خَظٵ٭ط خوس٭دؼدض
خڀٱدِخض خڀًٴُحص ڄه  110ڄځُدَ ٤ه ٔىص  1995بىل  372ڄځُدَ ٤ه ٔىص  2000مث بىل  489ڄځُدَ ٤ه

de lénergie et des mines: « La politique énergétique national». Document internet disponible sur le site :

1Ministère

www.mem-algeria.org )consulté le 09/10/2011(.
2

وِخَش خڀ٥دٸص وخدلىدـڃ [ " :]2011زُودڄؿ خڀ٥دٸدض خدلعفًيش وخڀٵد٬ځُص خڀ٥دٸىَص " ،وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ( www.mem-algeria.org :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه

.)2011/10/11
République Algérienne Démocratique et Populaire]1111[: « Rapport National de l'Algérie », 19 ème commission du

3

développement durable des Nation Unies (CDD-19). Document internet disponible sur le site : www.un.org )consulté le
11/10/2011(.
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ٔىص  1.2005ٴُمد ؼل ٛخوس٭دؼدض ٰدِ

co2

ٴٹً ٔفځط خَظٵد٬د َٰڃ خٖٔعؽمدَخض خدلدڀُص خذلدڄص خڀيت ٸدڄط هبد

ٔىودُ٤خٺ ٔٸدڄص خڀسىُص خڀعمعُص خڀِٗڄص ڀعىَّه وّ٬پ .co2
رذوي رلُ  9)11.1تغىر أجؼبحبد غبس CO2
اٌىحذح 9وٍُى عٓ
1222

2002

1222

1223

1224

1225

1226

222.557

212.823

212.284

212.742

222.312

133.420

140.005

Source: world bank[2008]: « co2 emissions, Algeria » www.worldbank.org )consulté le 11/10/2011(.

بن ڀځٝىد٬دض خڀىٵُ٥ص ؤؼدَخ زُحُص وً٥نش ،ٴدڀٱدِخض خڀىدذبص ٬ه ٌٍي خڀٝىد٬دض ظعٕسر يف ٨دٌُش خٖلعسدْ
خحلُخٌَ وخْڄ٥دَ خحلمُ١ص ټمد ذلد ؤؼدَخ ٔځسُص ٬ځً خڀعىى ٪خڀسُىڀىـٍ وظعٕسر خڀعُٕزدض خڀىٵُ٥ص يف ظځىَػ خدلُدي
وًٰنٌد ڄه خْ ؼدَ خڀسُحُص خڀيت ظٵُ٬ ٞځً خجلّخجُ زٍپ خدلًَّ ڄه خجلهىي وزب ُٛٝـّء خټرب ڄه خڀ٭دجًخض خڀىٵُ٥ص
ٖٔعؽمدٌَد يف ڄٙدََ ٫زُحُص .ټمد خوً ڄه خڀُ١وٌَ خڀٹُدڂ زًَخٔص خجلًوي خڀسُحُص ٌْ ڄُٙو ٪ودٜص ڄٙدََ٫
ٸ٥د ٪خڀىٵ .٣و٬ځً خڀُٙټدض خڀ٭دڄځص يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ؤن ظًڄؿ خٖ٬عسدَخض خڀسُحُص وڄسديت خڀعىمُص خدلٕعًخڄص
٠مه خٔعُخظُفُعهد.

world bank[2008]: « co2 emissions, Algeria » www.worldbank.org )consulté le 11/10/2011.
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ادلجحج اٌزاثغ 9اٌفظبد يف اٌمغبع إٌفغٍ اجلشائزٌ
ظًٙن خڀ٭ًًَ ڄه خڀًَخٔدض ؤن ظّخًَ خڀ٥ځر ٬ځً خدلىخَي خڀ٥سُ٭ُص ټدڀىٵ ٣وخڀٱدِ وخدل٭دين ټدن ڀً ظإؼًن
٬ٽٍٕ ٬ځً خڀٽؽًن ڄه خڀًوپ خڀٱىُص زددلىخَي ،ٴسًٖ ڄه ؤن ظٕهڃ خڀ٭دجًخض خحملٹٹص ڄه ٌٍي خدلىخَي يف زبٵُٳ خڀٵٹُ
ويف ربٹُٷ خڀىمى خٖٸعٝديٌ ،ٴٹً ٰدڀسد ڄد ټدوط ظايٌ بىل ٴٕدي وخٔ ٫خڀى٥دٶ وظىمُص ؤٸٿ .ويف ٨ٿ ُٰدذ
ڄإٔدض لٽىڄُص ٸىَص ظٽىن ٘ٵدٴص وٸدزځص ڀځمٕدءڀص ؤڄدڂ خدلىخ٤ىٌنٰ ،دڀسد ڄد ظعڃ بيخَش ٬دجًخض خڀىٵ ٣وخڀٱدِ
وخڀع٭ًَه زٙٽٿ ًٰن ٴ٭دپ بٌ ؽلٽه ؤن ؽلؽٿ ظًٴٷ خڀ٭دجًخض خڀٽسًنش ڀځمٽىڄص بُٰخءخ ټسًنخ ْٜمدذ خدلٝځمص
دبمدَٔص خڀٵٕدي.

1

ٔىٲ وىدٸٗ ٸُ١ص خڀٵٕدي زدڀىٕسص ڀځفّخجُ ڄه وٗپ زلىََه:
 خحملىَ خْوپ َع٭ځٷ زٽٵدءش خيخَش ؤٜىپ ٜىًوٶ ٠س ٣خَُٔخيخض وڄًي وـىي خڀٙٵدٴُص يف ظًُٕنٌدوآڀُدض خڀُٸدزص وخدلٕدءڀص ٬ه ڄىخَي خڀٝىًوٶ .وٌى ڄد ٔىعىدوڀً يف خڀٵٝٿ خڀؽدڀػ.
 خحملىَ خڀؽدين ٔىعىدوپ ڄه وٗڀً ٠٭ٳ خڀٙٵدٴُص وخڀُٸدزص ٬ځً خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص ؤىء خٔعىًخڄهدوبًٌخٌَد زٕسر خوعٙدَ خڀٵٕدي .ټمد ٔىى ٛٝـّءخ وعىدوپ ٴًُ خڀٵٕدي يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ربًًَخ ڄه
وٗپ خڀٵ١دجك خدلدڀُص خدلُظس٥ص زُٙټص ٔىودُ٤خٺ ،وٌى ڄد ُٔىدٸٗ ڄه وٗپ ٌٍخ خدلسمػ.
 .154أتؼبر اٌفظبد وغُبة احلىُ اٌزاػذ يف اجلشائز
ٸسٿ خڀعُ٥ٶ بىل خڀٵٕدي يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ،ٍ٥وځٹٍ وُ٩ش لىپ ڄاُ٘خض خحلٽڃ خڀُخً٘ يف خجلّخجُ ڄه وٗپ
ڄ٭ُ٥دض خجلًوپ َٸڃ (.)23.2

1يَخٔص دل٭هً َ ًٜخڀ٭دجًخض ( ،)RWIوڄ٭هً خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀى٤ين (" : [2009] )NDIيڀُٿ خدلٌ٬ُٙن دلسديَش خڀٙٵدٴُص يف رلدپ خڀٝىد٬دض خٖٔعىُخـُص ،ټُٵُص ي٬ڃ وظ٭َّّ ٘ٵدٴُص
خدلىخَي" .13.ٚ ،وؼُٹص خڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸ( www.eitransparency.org :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه (.)2011/09/10
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اجلذوي رلُ  9)12.1اجلشائز وِؤػزاد احلىُ اٌزاػذ اٌصبدرح ػٓ اٌجٕه اٌذويل 1227 -1222
لَُص

خدلاُ٘
خڀٕىص

خڀُؤٌ خٖٔعٹُخَ

وخدلٕدءڀص

خڀُٕدٍٔ

ٴد٬ځُص خحلٽىڄص

ُٔديش خڀٹدوىن

ـىيش خڀعىُ٩ڃ

٠س ٣خڀٵٕدي

2000

-1525

-1576

-0593

-0576

-1509

-0575

2002

-1502

-1573

-0563

-0567

-0772

-0573

2003

-1505

-1577

-0560

-0557

-0567

-0556

2004

-0579

-1543

-0545

-0559

-0566

-0550

2005

-0574

-1513

-0535

-0556

-0570

-0544

2006

-0596

-1502

-0545

-0566

-0561

-0543

2007

-1500

-1512

-0553

-0566

-0568

-0543

2008

-1505

-1515

-0550

-0579

-0570

-0544

ظعُخوق ٸُمص خدلاُ٘ زٌن ( 2.5 -و ،)2.5ټځمد خٸعُزط ڄه  2.5-يپ ٌڀٻ ٬ځً ُٰدذ خحلٽڃ خڀُخً٘.
source: Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi [2008] : « governancematters VII», policy working paper
)4654. Document internet disponible sur le site: www.worldbank.org . (Consulté le 15/07/2011

َٝىٳ خڀسىٻ خڀًويل خجلّخجُ ٠مه خخلدوص خڀربظٹدڀُص ؤٌ خڀًَـص خدلعىٔ٥ص ،وٴٹد ڀځىمىٌؾ خدل٭ُوٲ زعٕمُص
" " Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi

وخدلٽىن ڄه ٔعص ؤز٭دي ،وَى٠ك خجلًوپ ؤن ټٿ

ڄاُ٘خض خحلٽڃ خڀُخً٘ زدڀىٕسص ڀځفّخجُ ٔدڀسص ،وَٰڃ ؤن خڀسىٻ خڀًويل َاټً ؤن ٌىدٺ ربٕىد يف ظل ٣خحلٽڃ يف
خجلّخجُ ،بٖ ؤ ن ٌٍخ خڀعمٕه ٠٭ُٳ ـًخ ،وظسٹً خجلّخجُ ز٭ًُش ٬ه ربٹُٷ ڄ٭ًٖض ڄٹسىڀص ٴُمد َع٭ځٷ زدحلٽڃ
خڀُخً٘.
ؤڄد ٴُمد َع٭ځٷ دباُ٘ ڄًَټدض خڀٵٕدي خڀٝديَ ٬ه ڄى٩مص خڀٙٵدٴُص خڀًوڀُص ،ٴدجلّخجُ ربعٿ ڄُخظر ڄعًوُص
حبٝىذلد ٬ځً ؤٸٿ ڄه  3وٹد ٢ڄه  10وٗپ ٴعُش ِڄىُص ٤ىَځص .وٌى ڄد َى٠مً خجلًوپ َٸڃ (.)24.2
اجلذوي رلُ  9)13.1اجلشائز وِؤػز ِذروبد اٌفظبد  )CPIخالي اٌفتزح

3858-3880

اٌظٕخ

1111

1113

1115

1112

1119

1112

1117

1111

Cpi

1.2

1.9

1.2

1.1

1.1

1.1

1.2

1.7

Source: Transparency international[2011]: « Corruption perception index » . Document internet disponible sur le site:
www.transparency.org (Consulté le 10/09/2011).
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ڄىٍ ٔىص  2003وخجلّخجُ ربٹٷ وٵٓ خڀىعدجؿ ،ومل ظٕع ٫٥ؤن ظع٭ًي لدـّ  3وٹد ٢ڄه  ،10يف خڀىٸط خڀٌٍ
ظ٭عرب ٴًُ ڄى٩مص خڀٙٵدٴُص خڀًوڀُص لٝىپ ؤَص يوڀص ٬ځً ؤٸٿ ڄه  3وٹد ،٢ڄُخيٲ ٖوعٙدَ خڀٵٕدي زٙٽٿ وخٔ ٫يف
يوخڀُر وؤـهّش وڄإٔدض خڀًوڀص.
لٝځط خجلّخجُ يف ڄاُ٘ ڄًَټدض خڀٵٕدي ڀٕىص ٬ 2010ځً  2.9وٹ٥ص ڄه  ،10ڀعمعٿ زٍڀٻ خدلُظسص
 .105بن خ دلٕعىي خدلعًين خڀٌٍ ظىـً ٴًُ خجلّخجُ ٖ َ٭ٽٓ ڄٝديٸص خحلٽىڄص خجلّخجَُص ٬ځً خظٵدٸُص خْڄڃ خدلعمًش
وخٖربدي خٔٴَُٹٍ دلٽدٴمص خڀُ٘ىش .ڄه ـهص ؤوُي ٴدن خڀٕځ٥دض خجلّخجَُص و٠٭ط خڀ٭ًًَ ڄه خڀٹىخوٌن وظسىط
خڀ٭ًًَ ڄه خڀعَُٙ٭دض ڀځمً ڄه ٨دٌُش خڀٵٕدي وخڀُ٘ىشًٰ 1.ن ؤن ٌٍي خڀٹىخوٌن ٖ ظُٸً بىل ڄٕعىي خڀٌُدودض خڀيت
ظىخـههد ،ٴمؽٗ زدڀىٕسص ڀځٹدوىن  01-06خڀٝديَ يف خجلًَُش خڀُمسُص َٸڃ  14زعدََه  21زلُڂ ٬دڂ  1427خدلىخٴٷ
ڀـ  20ٴُٵٌُ  ، 2006خخلد ٚزدڀىٸدَص ڄه خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً ،ٴددلديش  4ڄه ٌٍخ خڀٹدوىن وخڀيت ظځّڂ خدلى٨ٵٌن
خڀ٭مىڄٌُن زدڀعَُٝك دبمعځٽدهتڃ ٖ ،ظٹعُن زإَص ٬ٹىزص ڀځمدٖض خڀيت ٖ ظ٥سٷ ٴُهد .ټمد ؤن خذلُحص خڀى٤ىُص ڀځىٸدَص ڄه
2
خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً وخڀيت ؤوٙحط ٸدوىوُد دبىـر خدلديش  17ڄه خڀٹدوىن  01-06مل َعڃ ظإُٕٔهد ٴ٭ٗ بىل لً خِن.
بن خڀٵٕدي خڀٌٍ خوع ُٙزٙٽٿ ټسًن ٔسسً خڀُجٍُٕ خڀىٴُش خدلدڀُص خڀيت ظ٭ُٙهد خڀسٗي ڄىٍ ٔىىخض وخڀيت ٴعمط
خجملدپ ؤڄدڂ خوعٙدَ خڀٵٕدي وخڀُ٘ىش .ڄه خـٿ محدَص ظًُٕن خدلدپ خڀ٭دڂ مت خزبدٌ ً٬ش ظًخزًن وظ٭ًَٗض هتًٲ بىل
ظٽَُٓ خڀٙٵدٴُص يف رلدپ ظىٵٍُ خڀىٵٹدض خڀ٭مىڄُص و٠مدن ټٵدءهتمد ،ڄه زٌن ٌٍي خٔـُخءخض:

3

 ڄُخـ٭ص خڀٹدوىن َٸڃ  01-06خدلع٭ځٷ زدڀىٸدَص ڄه خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً؛ ظًُ٬ڃ رلځٓ خحملدٔسص وخدلٵعُٙص خڀ٭دڄص ڀځمدڀُص وظىُٜٔٗ ٫لُعهمد؛ ڄُخـ٭ص ظىُ٩ڃ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص؛ ظًُ٬ڃ وظىُٔ ٫خڀُٸدزص خدلدڀُص؛ ظًُ٬ڃ َٸدزص ڄىك خٖ٬عمديخض وظىٵٍُ خڀىٵٹدض خڀ٭مىڄُص؛ ُٝ٬وص خٔيخَش خجلسدجُص وخجلمُټُص؛ -ظ٭ًَٿ خْڄُ خدلع٭ځٷ دبىدڀٵص خڀع ٫َُٙوخڀعىُ٩ڃ خخلدٌٜن زدڀُٝٲ.

1ڀٗ٬ ٪ٗ٤ځً خڀٹىخوٌن خدلع٭ځٹص دبٽدٴمص خڀٵٕدي يف خجلّخجُ َخـ:٫
 -1ڄىًٔ زىيٌدن ] " :[2009خڀى٩دڂ خڀٹدوىين دلٽدٴمص خڀٵٕدي يف خجلّخجُ"
 -2ٸدوىن َٸڃ  ، 2006 -01-06خدلع٭ځٷ زدڀىٸدَص ڄه خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً ،خڀ٥س٭ص خْوىل.

 2ڄىًٔ زىيٌدن] ،[2009ڄُـٔ ٫دزٷ.

دلًَّ ڄه خڀعٵدُٜٿ لىپ ټٿ بـُخء َخـ :٫خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض َٸڃ  ،189خََْ٭دء  23زلُڂ ٬دڂ ٌ1432ـ خدلىخٴٷ  29يَٕمرب
2010ڂ.48. ٚ ،
3
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 .395غُبة اٌؼفبفُخ يف اإلَزاداد إٌفغُخ
ڀٹً زٹُط خڀًوڀص خدلدڀٻ خڀىلًُ ڀؽُوخض زد٤ه خَْ ،ٞوخدلًٕن خڀىلًُ ڀځٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥خڀٌٍ ؤٜسك ڄُظ٭د
وٝسد ڀځٵٕدي ،ڄه وٗپ خ ڀع٭عُڃ خڀ٬ ًًَٙځً خڀسُدودض خڀٵ٭ځُص ٖلعُد٤دظً ،و٬مځُدض بوعدـً وظًَُٝي ،وټٍخ
خڀسُدودض خدلع٭ځٹص ز٭دجًخظً وَُ٤ٹص خٔعؽمدٌَد وخڀعُٝٲ هبدٌٍ .خ ڄد ظاټًي خدلُخظر خدلعًوُص خڀيت ربعځهد خجلّخجُ وٴٷ
ڄاُ٘ ڄُخٸسص بَُخيخض خڀٝىد٬دض خٖٔعىُخـُص  .لُػ لٝځط خجلّخجُ ٬ځً  22.8وٹ٥ص ڄه  100ڄه لُػ
ڄاُ٘ ڄُخٸسص خَُٔخيخض يف خڀٝىد٬دض خٖٔعىُخـُص خڀٝديَ ٬ه ڄ٭هً َ ًٜخَُٔخيخضَُ 1 .ټّ ٌٍخ خدلاُ٘ ٬ځً
ٸُدْ خڀٙٵدٴُص يف خڀٝىد٬دض خٖٔعىُخـُص ،ټدڀىٵ ٣وخڀٱدِ وخدل٭دين ،وڄًي خٔٴٝدق يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ،ٍ٥ټمد
َٝٳ خٖ٤دَ خڀٹدوىين وخڀ١ىخز ٣خخلدٜص زةيخَش ٌٍخ خڀٹ٥د ٪خدلهڃ.
ٜىٳ ڄ٭هً َ ًٜخَُٔخيخض خجلّخجُ ڄه زٌن خڀسځًخن خڀيت ظٹًڂ ڄ٭ځىڄدض ٠حُځص وظٹدََُ ٌَّځص ٬ه ٸ٥د٬هد
خٖٔعىُخـٍ ،خْڄُ خڀٌٍ َ٭ين ؤن خدلىخ٤ىٌن ٖ ػلٝځىن ٬ځً ڄ٭ځىڄدض ؤٔدُٔص لىپ ٌٍخ خڀٹ٥د ،٪وٖ َ٭ځمىن ټڃ
ظٕعٵًُ لٽىڄدهتڃ ڄه خٔعٱٗپ خدلىخَي خڀ٥سُ٭ُص خڀيت ٌٍ ڄځٻ ڀځٙ٭ر 2 .ڀٍخ َع٭ٌن ٬ځً خڀربدلدن ؤن َٕعىًڂ ٔځ٥دظً
خُٔ٘خٴُص زٝىَش ؤٴ١ٿ ڀځٹُدڂ زددلًَّ ڄه بـُخءخض خڀُٸدزص وخدلعدز٭ص ،ټمد غلر ٬ځً ڄإٔدض خجملعم ٫خدلًين ؤن
ظٕعىًڂ ظٹَُُ ڄاُ٘ ڄُخٸسص خَُٔخيخض ټإيخش ڀعٹُُڃ ڄًي ظ٥ىَ ؤو ٠٭ٳ ٘ٵدٴُص خَُٔخيخض ڀًي ڄإٔدض
خڀٹ٥د ٪خڀىٵ.ٍ٥
ڄه ـهص ؤوُي ،ربعٿ خجلّخجُ ڄُخظر ڄعًوُص وٴٷ ڄاُ٘ خدلىخِوص خدلٵعىلص 3.وظىخـً و٩ڃ خدلىخِوص ً٬ش
ڄٙٽٗض ،دلىخـهعهد ُ٘٬ط خڀٕځ٥دض لدڀُد يف ظىٵٍُ زُودڄؿ ڀ٭ُٝوص و٩ڃ خدلُّخوُص زځٱط ظٽځٵعً  24.4ڄځُىن
يوَٖ ؤڄَُٽٍ َهًٲ خڀربودڄؿ بىل:

4

 و ٫٠ڄىخِودض ڄع٭ًيش خڀٕىىخض ظُظٽّ ٬ځً خڀىعدجؿ خحملُِش ،ڄه ٘إن ًٌي خڀربخڄؿ خدلٹًَش دباُ٘خض خْيخء ؤن
ظٕمك دبعدز٭ص ؤٴ١ٿ ڀځمىخِوص؛
 ربٌٕن  ُٞ٬خدلُّخوُص ووٌُٙد.
1

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ ( :)09ظُظُر خڀًوپ لٕر ڄاُ٘ خڀٙٵدٴُص يف بَُخيخض خدلىخَي خڀ٥سُ٭ُص.186.ٚ ،
Watch institute [2010]: « Transparency, Government and the oil, gas, and mining industries ». Document internet

2Revenue

disponible sur le site: www.revenuewatch.org (Consulté le 10/09/2011).

دل٭ځىڄدض ؤټؽُ ظٵَ ُٗٝخـ ٫ڄځمٷ َٸڃ ( :)10ظُظُر خڀًوپ لٕر ڄاُ٘ خدلىخِوص خدلٵعىلص.187.ٚ ،
4
خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،ظٹَُُ لىپ لدڀص ظىٵٍُ زُودڄؿ خڀ٭مٿ خڀى٤ين يف رلدپ خحلٽدڄص ،ڄُـٔ ٫دزٷ.147ٚ ،
3
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 .095ضؼف اٌزلبثخ واٌىفبءح يف اطتخذاَ ػىائذ إٌفظ
سبؽٿ ٬ىخجً خڀىٵ ٣ڄًَٝخ ٌدڄد دلُّخوُص خڀًوڀص ،و٠٭ٳ خڀُٸدزص ٬ځً ڄُّخوُص خڀًوڀص َ٭ين ٠٭ٳ خڀُٸدزص ٬ځً
٬ىخجً خڀىٵَ .٣٭ً ڄُٙو٠ ٪س ٣خدلُّخوُص خْيخش خڀٵد٬ځص ڀعٹُُڃ ڄًي ظىٵٍُ خدلُّخوُص ڄ ٫ب٥٬دء خدلٹدَزدض زٌن ظٹًَُخض
و خٔعهٗٺ خدلىخَي وظًُُ٘ بوٵدٸهمدًٰ 1.ن ؤن ٌٍخ خدلُٙو ٪مل َُ٥ق ٬ځً خجملځٓ خڀٙ٭يب خڀى٤ين بٖ ؤَز ٫ڄُخض
زب ٛخڀٕىىخض ،1981-1980-1979-1978 :ٴځڃ ظٽه ٌىدٺ َٸدزص ْوـً ُٜٲ خدلدپ خڀ٭دڂ بٖ زدڀىٕسص
ڀځٕىىخض خدلٍټىَش.

2

يف ٔىص ُ٤ 2011ق ڄُٙو ٪ٸدوىن ٠س ٣خدلُّخوُص (ڄُّخوُص  )2008ڀځمىدٸٙص ؤڄدڂ خڀربدلدن 3.و َ٭ً ٌٍخ
خٔـُخء خْيخش خدلؽځً ڀځممدَٔص خڀًؽلٹُخُ٤ص وظٽَُٓ ڄسديت خحلٽڃ خڀُخً٘  ،ټمد َ٭ً ٸٵّش وىُ٬ص يف بو١د ٪ڄُّخوُص
خڀًوڀص بىل خڀُٸدزص خڀٙ٭سُص ٬رب شلؽځُص وڄُخٸسص ڄًي خڀٽٵدءش يف ظًُٕن خدلدپ خڀ٭دڂ.

4

خ٬عمً ڄُٙو ٪ٸدوىن ٠س ٣خدلُّخوُص ٬ځً ظٹَُُ رلځٓ خحملدٔسص خڀٌٍ ؤټً ٬ځً ٠٭ٳ ټٵدءش خٔعىًخڂ
خْڄىخپ خدلُٜىيش ڀٕىص  ،2008وٌڀٻ ڄه وٗپ ظٕفُٿ خڀ٭ًًَ ڄه خدلىدڀٵدض ٌخض خڀ٥دز ٫خٔيخٌَ وخدلديل مت
خَظٽدهبد ڄه ُ٤ٲ خِڄَُه زدڀُٝٲ ويف ڄٹًڄعهڃ خڀىَِخء وڄٕاوڀٌُن ظىٵٌٍَُن ،ٴهىدٺ وِخَخض ؤوي٬ط ڄُظٌن
ٴىخظًن ٬ه وٵٓ خدل ،ًَٝوٌىدٺ وِخَخض ظٽٵځط دبٝدََٳ ټسًنش دبىدٔسص ظىُ٩مهد خٖـعمد٬دض وخڀىًوخض وجلإض
بىل بً٬خي ٘هديخض بيخََص ڀعٱُ٥ص ٌٍي خڀىٵٹدض يون ظٹًمي ڄربَخض ټدٴُص ،ټمد ؤن ٌىدٺ وِخَخض ٸً ڄىمط
ب٬دودض دلإٔدض ظدز٭ص ڀىٜدَعهد يون ؤن َعڃ ظٹُُمهد وٖ ڄعدز٭عهد وٖ ڄُخٸسص خٔع٭مدذلد.

5

ب٠دٴص بىل ٌٍخ ٔفٿ رلځٓ خحملدٔسص خڀ٭ًًَ ڄه خدلٗل٩دض خبٝى ٚظًُٕن خدلدپ خڀ٭دڂ وٗپ ٔىص 2008

وځىٝهد ٴُمد َځٍ:

6

 وٹدج ٛيف ربً١ن خدلٙدََ ٫وخڀعٹُُڃ ًٰن خڀًٸُٷ ڀٗلعُدـدض ،ؤٌ ً٬ڂ و١ؿ خدلٙدََ ٫وڄد َعُظر ٬ىهمد ڄه ؤؼدَ1

خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدضٜ 27 ،ٵُ ٬دڂ ٌ1432ـ خدلىخٴٷ َ 31ىدَُ 2011ڂَ ،ٸڃ .3.ٚ ،199

 2خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدضَ ،ٸڃ ٜ 20 ،198ٵُ ٬دڂ ٌ1432ـ خدلىخٴٷ َ 24ىدَُ 2011ڂ .21.ٚ
 3ڄُٙو ٪ٸدوىن ٠س ٣خدلُّخوُص يف خجلّخجُ َ٭عمً ٬ځً بڀّخڄُص ؤن َُٴٷ ڄُٙو ٪ٸدوىن خدلُّخوُص ڀځٕىص (ن ) 3-ڄٹدَوص دبُٙو ٪ٸدوىن خدلدڀُص ذلٍي خڀٕىص وٌٍ ٴعُش ټسًنش ،ٴٵٍ خڀًوپ خدلعٹًڄص
وخڀًؽلٹُخُ٤ص خڀى٩دڂ خدل٭مىپ زً (ن( . )1-خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض َٸڃ .)199
َُ 4ظٽّ ڄُٙو ٪خڀٹدوىن خدلع١مه ظٕىَص خدلُّخوُص ٬ځً ؤلٽدڂ خدلديش  160ڄه خڀًٔعىَ زدٔ٠دٴص بىل خڀٹدوىن  84-17خدلاَن يف َىوُى  1984و خدلع٭ځٷ زٹىخوٌن خدلدڀُص وټٍخ خْڄُ َٸڃ
 20-95خدلاَن يف َ 17ىڀُى ٔىص  1995و خدلع٭ځٷ دبفځٓ خحملدٔسص خدل٭ًپ وخدلعمڃ( .خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض َٸڃ .)199

 5خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض ،199 ،ڄُـٔ ٫دزٷ.27.ٚ ،
 6خجلمهىََص خجلّخجَُص خڀًؽلٹُخُ٤ص خڀٙ٭سُص ،خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض 23 ،زلُڂ ٬دڂ ٌ1432ـ خدلىخٴٷ  29يَٕمرب 2010ڂَ ،ٸڃ .23.ٚ ،189
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اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

ٔځسُص ٬ځً خڀعمىَٿ وآـدپ خٔصلدِ و وىُ٬عً؛

1

 ً٬ڂ خڀُٝخڄص يف بـُخءخض ڄىك خڀٝٵٹدض ،لُػ َٗل ٧خڀځفىء بىل خدلىك زدڀعُخ ٍ٠ڀځمٙدََ ٫يف خڀٽؽًن ڄهخْلُدن؛
 ظ٭ًَٿ خدلٙدَ ٪وَِديش ټځٵعهد ،شلد َايٌ بىل ٠٭ٳ ٸًَخض خڀعمىَٿ خڀ٭مىڄٍ ڀٗٔعؽمدَخض خجلدََص وَٙٽٿوُ٥خ ٬ځً ڄُّخوُص خڀًوڀص  ،ٴهىدٺ ڄٙدََ ٫ظ١د٬ٵط ظٽځٵعهد خدلدڀُص؛
 ً٬ڂ خڀع٥دزٷ زٌن ظٹًَُخض ټځٵص خدلٙدََ ٫وخڀعٱُ٥ص خدلدڀُص خڀٽدٴُص ذلد؛ ټؽُش خڀٝىديَٷ خخلدٜص لُػ ؤل ًٝظٹَُُ رلځٓ خحملدٔسص ؤټؽُ ڄه ٜ 69ىًوٸد ودٜد ٔىص  2008ز٭١هد ملَُٝٲ يَىدَخ وخلًخ ڄىٍ وٙإظً وز٭١هد ڄ٭٥ٿ زٕسر ً٬ڂ ًٜوَ خڀىٝى ٚخڀع٥سُٹُص شلد َ٭٥ٿ ربٹُٷ خذلًٲ
خڀٌٍ ؤوٙحط ْـځً .ټمد ؤزًي رلځٓ خحملدٔسص خوٙٱدڀً بِخء خِڀُص خڀيت ڄه وٗذلد َعڃ ظًُٕن ٌٍي خحلٕدزدض
وخڀيت ظٵعٹُ ڀځٙٵدٴُص وخڀُٸدزص خڀٝدَڄص؛
 ظځفإ ټٿ خڀٹ٥د٬دض بىل ٸدوىن خدلدڀُص خڀعٽمُځٍ وٌٍ ربعدؾ يوڄد بىل ؤٰځٵص ڄدڀُص ب٠دٴُص ز٭ً ب٬ديش ظٹُُڃخدلٙدََ ٫وٌٍخ يڀُٿ ٬ځً ٔىء خڀعًُٕن.

ٌ .1ىدٺ خڀٽؽًن ڄه خدلٙدََ ٫خڀيت مل ربعُڂ آـدپ بصلدٌِد ټمد ظ٥ځسط ڄ١د٬ٵص خْٰځٵص خدلدڀُص خدلىٝٝص ذلد ،ٴمؽٗ خحمل٥ص خجلًًَش ڀځً٥نخن زٹٕىُ٥ىص خو٥ځٹط هبد خْ٘ٱدپ ٔىص 2000
ولىت ٔىص  2010مل ظىعً خْ٘ٱدپ هبد وخدلسځٯ خدلٹًَ وٜٿ بىل  160ڄځُدَ ٔىعُڃ .لً١نش خڀُٕدَخض زٹٕىُ٥ىص خو٥ځٹط هبد خْ٘ٱدپ ٔىص  2001وټدن ڄه خدلٵُو ٞؤن ظىعهٍ هبد
خْ٘ٱدپ ٔىص  2003و بىل  2010مل َٕځڃ خدلُٙو ٪وخَظٵ٭ط ظٽځٵعً ڄه  25ڄځُدَ ٔىعُڃ بىل  60ڄځُدَ ٔىعُڃ (خجلًَُش خڀُمسُص ڀځمىدٸٙدض َٸڃ . )8.ٚ ،187
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 .595أػىبي اٌفظبد يف اٌمغبع إٌفغٍ اجلشائزٌ
َٙٽٿ خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥ؤٌڃ خڀً٬دجڃ خْٔدُٔص خڀيت َٹىڂ ٬ځُهد خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ،وظ٭ً خڀُٙټص خڀى٤ىُص ٔىودُ٤خٺ
خڀٹدجمص ٬ځً ظًُٕن ٌٍخ خڀٹ٥د ٪ڄه ُ٘ټدض خڀ٥دٸص خڀ٭مٗٸص ،ٴهٍ خْوىل بٴَُٹُد ،وخڀؽدوُص ُ٬زُد وخڀؽدوُص ُٙ٬
٬ددلُد.

1

زدڀُٰڃ ڄه خْعلُص خڀٽسًنش ڀځُٙټص لُػ سبؽٿ ٝ٬ر خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ ،بٖ ؤهند ٖ زب ٫١ڀُٸدزص ٜدَڄص.
ټمد ؤهند ظٵعٹً ڀځٙٵدٴُص يف ڄ٭دڄٗهتد وؤو٥ٙعهدٌٍ ،خ يف خڀىٸط خڀٌٍ ظٹىڂ ٴًُ خڀًوڀص زعمىَٿ خڀُٙټص دبسدڀٯ ٠ىمص
ظٹدَذ  10ڄځُدَ يَىدَ يف خڀٕىص وڄٌٍ ٫خ ٴةن ٬ٹىي خڀعىٹُر وخٔعٱٗپ خڀىٵ ٣ظعمُّ زدڀَُٕص خڀعدڄص.

2

أوال 9اٌفظبد ِٓ خالي إٌؼبعبد واٌصفمبد ادلؼجىهخ يف اٌمغبع إٌفغٍ
ظٹىڂ ٔىودُ٤خٺ زدڀ٭ًًَ ڄه خٖٔعؽمدَخض زلځُد وودَـُد ،وٸً ؤټً ظٹَُُ  2007ؤن ٔىودُ٤خٺ ذلد ؤټؽُ ڄه
 18خٔعؽمدَ يف خخلدَؾًٰ .ن ؤن ٌٍي خٖٔعؽمدَخض ظعمُّ زدڀٱمى ٞوخڀَُٕص خڀعدڄص .لُػ ؤن ټٿ خٔعؽمدَ يف
خخلدَؾ غلر ؤن َٽىن ڀً ڄځٳ َى٠ك ټٿ خڀعٵدُٜٿ ،ڄه زٌن ٌٍي خڀعٵدُٜٿ :ظٹَُُ لىپ خڀسځً خدلُ١ٳ ،يَخٔص
ظٽىى خٸعٝديَص لىپ خدلُٙو ٪وؤؼُي ،ؤؼُ خدلُٙو٬ ٪ځً ڄُّخوُص خڀًوڀص ،خدلٝدََٳ وخَُٔخيخض دلًش ؼٗغ ٔىىخض
وًٰنٌد ڄه خڀعٵدُٜٿًٰ .ن ؤن ٔىودُ٤خٺ ٖ ربعُڂ خڀٹىخوٌن خدل٭مىپ هبد ،وٌٍ ظٽعٵٍ زى ُٙؤهند ٔعٹىڂ زدٔعؽمدَ
ڄ٭ٌن يون و ُٙؤَص ظٵدُٜٿ ؤوُي وٌٍخ سلدڀٳ ڀځٹدوىن.
ڄه ـهص ؤوُي ،ڄ٭٩ڃ خٔعؽمدَخض ٔىودُ٤خٺ ٌٍ يف يف خڀسځًخن خڀيت ظعمُّ دبفمى٬ص ڄه خدلّخَد ڄؽٿَُٔ :ص
خڀع٭دڄٗض خدلُٝٴُص ،لَُص ؤُ٬ص ربىَٿ َئوْ خْڄىخپَُٔ ،ص خًَْٜشٌٍ .ي خدلّخَد ظؽًن خڀٙسهدض لىپ ٸدوىوُص
وٙد٤دض ٔىودُ٤خٺ.

3

1ؤوخزٻ ]ٔ " :[2009ىودُ٤خٺ َخٴ٭ص خٖٸعٝدي خجلّخجٌُ " ،وُٙش ٘هَُص ٜديَش ٬ه ڄى٩مص خْٸ٥دَ خڀ٭ُزُص خدلًَٝش ڀځسعُوپ ،خڀ٭ًي . 25 .ٚ ، 7وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً
خدلىٸ( www.oapecorg.org :٫مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه )2011/09/09
Institut de Prospective Economique du Monde Médeterranéen (IPEMED) [2009]: « Scandale sonatrach: Un decteur opaque en

2

débat dans un climat de fin de règne ». Document internet disponible sur le site: www.ipemed.coop (Consulté le 10/09/2011).
Maamar Boudersa [2010]: « Scandale de sonatrach ou scandales de systéme de pouvoire absolu et illégal? ». Document

3

internet disponible sur le site: www.hogar.org (Consulté le 10/09/2011).
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بن خڀٝٵٹدض خڀيت ظربڄهد ٔىودُ٤خٺ ظعمُّ زدڀَُٕص وخڀٱمىَٰ ،ٞڃ ؤن خدلديش  9ڄه خڀٹدوىن  01-06خدلع٭ځٷ
زدڀىٸدَص ڄه خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً ،وخخلدٜص زةزُخڂ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص ظاټً ؤوً:

1

" غلر ؤن ظأٓ خٔـُخءخض خدل٭مىپ هبد يف رلدپ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص ٬ځً ٸىخ ً٬خڀٙٵدٴُص وخدلىدٴٕص خڀَُٙٵص و٬ځً
ڄ٭دًَن ڄى٠ىُ٬ص " ،وغلر ؤن ظٽُْ ٌٍي خڀٹىخ٬ ً٬ځً وـً خخلٝى:ٚ
 ٗ٬وُص خدل٭ځىڄدض خدلع٭ځٹص زةـُخءخض بزُخڂ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص؛ خًٔ٬خي خدلٕسٷ ڀُٙو ٢خدلٙدَټص وخٖوعٹدء؛ ڄ٭دًَن ڄى٠ىُ٬ص ويٸُٹص ٖزبدٌ خڀٹُخَخض خدلع٭ځٹص زةزُخڂ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص؛ شلدَٔص ټٿ ُ٤ٲ خڀ٥٭ه يف لدڀص ً٬ڂ خلعُخڂ ٸىخ ً٬بزُخڂ خڀٝٵٹدض خڀ٭مىڄُص.وڀٽه ڄه خڀىخ٠ك ؤن ٔىودُ٤خٺ ٖلعُڂ ٌٍي خٔـُخءخض .لُػ ٸدڄط ٔىودُ٤خٺ زةزُخڂ ٬ٹىي زدڀعُخٍ٠
ڄُ٘ ٫ټص ٴُوُٕص يف لٌن ؤن خڀٹدوىن َٵُ ٞبٗ٬ن ٬ه ڄىدٸٝص يف خجلُخجً .ټمد ٸدڄط زةزُخڂ خڀ٭ًًَ ڄه خڀٝٵٹدض
ڄه ٌٍخ خڀىى ٪وٗپ خڀٕىىخض خْوًنش.

2

ڄه ـهص ؤوُي صلً ؤن ٌىدٺ خڀ٭ًًَ ڄه خڀىٙد٤دض وخٖظٵدٸدض خڀيت ظربڄهد ٔىودُ٤خٺ َٽعىٵهد خڀٱمى،ٞ
ټمد ظعٕڃ دبىدڀٵعهد ڀځٹدوىن ،ؤىٍټُ ٴُمد َځٍ ز٭ٌٍ ٟي خٖظٵدٸُدض وخْو٥ٙص:

3

 ؤڄ١ط ٔىودُ٤خٺ خظٵدٸُص ڄ ٫رلم ٫ؤوَخٔٽىڂ زعدََه  19ڄدَْ ٔ 2007وٙدء ُ٘ټص  ،sorfertيوٌَد بصلدِڄٝىٔ ٫وعدؾ خْڄىوُدٺ وخڀُىََد زإََِى ،ويف وٵٓ خڀىٸط ؤڄ١ط

sorfert

ؼٗغ ٬ٹىي يف

24

ـىخن ڄ٫

ؼٗغ ُ٘ټدض ڀځعىدِپ ٬ه ڄىٸ ٫خدلٝى .٫ڄ ٫خڀ٭ځڃ ؤن خڀُٙټدض خڀؽٗغ ٖ سبځٻ خدلىٸ ٫زٿ ٌى ڄځٻ ڀځًوڀص،
وٌى ڄد َ٭عرب خوعٗٔد ْڄٗٺ خڀًوڀص.
 ٸدڄط ٔىودُ٤خٺ زعمىَٿ ً٬ي ټسًن ڄه خڀىىخيٌ خڀَُدُ٠ص ،وٸً وُٙض ٔىودُ٤خٺ ؤمسدء خڀىىخيٌ خڀَُدُ٠ص خڀيتمت سبىَځهد ڀٽه يون و ُٙؤَص ظٵدُٜٿ ؤوُي ٬ه خدلسدڀٯ خڀيت مل َعڃ ظٕفُځهد زلدٔسُد ،وٌٍخ سلدڀٳ ڀځٹدوىن
وَ٭عرب خلً ُ٤ٶ خوعْٗ خْڄىخپ.
 -يف

6

ؤټعىزُ

2002

مت بڄ١دء خظٵدٸُص ڄ٫

Exportation et développement-canada

ڀځمٝىپ ٬ځً

ٸُ ،ٞوڀٽه مل ظى ُٙؤَص ظٵدُٜٿ ٬ه ٸُمص خڀٹُ ،ٞؤو خٔعىًخڄدظً ؤو خڀ١مدودض خدلمىىلص.
 1ٸدوىن َٸڃ َ ، 2006 -01-06ع٭ځٷ زدڀىٸدَص ڄه خڀٵٕدي وڄٽدٴمعً ،خڀًَىخن خڀى٤ين ڀٓ٘ٱدپ خڀعُزىَص ،خڀ٥س٭ص خْوىل.7.ٚ ،
٬2سًي مجُٿ خجملٗين] " :[2010ڄځٵدض خڀٵٕدي يف خجلّخجُ ظ٭ىي بىل خڀىخـهص ٬ځً وٸ ٫ٴُ١مص ٔىودُ٤خٺ " .وؼُٹص بڀٽعُووُص ڄعىٴُش ٬ځً خدلىٸwww.dw.world.de :٫
(مت خٖ٬ ٪ٗ٤ځُهد زعدََه (.)2011/09/10
Maamar Boudersa [2010], Op.cit.

117

3

اٌفصً اٌخبين .............................إدارح اٌؼىائذ إٌفغُخ يف اجلشائز وأحزهب ػًٍ االلتصبد واٌتُّٕخ ادلظتذاِخ

 ُ٤لط ٔىودُ٤خٺ يف ٔ 2003ىًخض ٸُمعهد خٔمجدڀُص  5ڄځُدَ يَىدَ ،خڀٹُمص خٖمسُص ڀځٕىً  10000يؾ.ڄ٭ًپ خڀٵدجًش خٖمسٍ  %4دلًش ٔ 5ىىخض ،ٴعُش هندَص خْٸٕد 10 ٢يَٕمرب ٌٍ .2008خ ټٿ ڄد وُٙظً
ٔىودُ٤خٺ ،ومل ظى ُٙؤَص ظٵدُٜٿ ؤوُي ودٜص زدٔعىًخڄدض خڀٹُ ٞوټُٵُص ظًًَٕ خْٸٕد ٢وڄد خٌخ مت
ظًًٌَٕد يف خڀعدََه خحملًي ذلد.
 ٨هُ يف ظٹَُُ  2008ؤن  65ولًش وٴُ ٪ڀٕىودُ٤خٺ ٸدڄط ز٭مځُدض ظٙفًن 1،يون و ُٙؤَص ظٵدُٜٿ ٬هظٽځٵص ٌٍي خڀ٭مځُدض ،ڄ ٫خڀ٭ځڃ ؤن خدلىد٤ٷ خْټؽُ ظځىؼد مل ظعڃ ٴُهد ٬مځُدض خڀعٙفًن.
بن ٌٍخ خڀٱمى ٞخڀٽسًن وخڀَُٕص خڀعدڄص لىپ خڀٹُو ٞوخڀىٙد٤دض وخٖظٵدٸُدض وخڀٝٵٹدض خڀيت ظٹىڂ هبد
ٔىودُ٤خٺ ،وخڄعىدٌٍ ٪ي خْوًنش ٬ه و ُٙڄ٭ځىڄدض ڀٗ ٪ٗ٤خڀ٭دڂ ،ؤ٭ُُهد خڀًخجڃ ڀعٱُُر خڀٙٵدٴُص َٰڃ ټؽُش
خڀٹىخوٌن خڀًخ٬مص ڀځٙٵدٴُص وخڀىّخٌصًَ ،پ ٬ٿ ؤن ٌٍي خڀٝٵٹدض وخڀىٙد٤دض ڄٙسىٌص ټمد ًَپ ٬ځً ُٰدذ خڀُٸدزص
جبمُ ٫ؤوىخ٬هد .خْڄُ خڀٌٍ ؤيي بىل خوعٙدَ خڀٵٕدي ولُڄدن خخلَّىص ڄه ڄىخَي ڄدڀُص ٌدڄص ټدن ڄه خدلٵُو ٞؤن
ظٕدٌڃ يف سبىَٿ ڄُّخوُص خڀًوڀص ويٴ٬ ٫فځص خڀعىمُص.
حبُٔب 9اٌفظبد ِٓ خالي اٌتالػت يف لُّخ اٌصبدراد
َى٠ك خجلًوپ خدلىخيل ظ٥ىَ ٜديَخض خڀسعُوپ خخلدڂ زدٖ٬عمدي ٬ځً ڄًََٝه سلعځٵٌن ،خدل ًَٝخْوپ ٌى
ڄى٩مص خْٸ٥دَ خدلًَٝش ڀځسعُوپ  opecخڀيت ربٝٿ ٬ځً خٔلٝدجُدض ڄه وِخَش خڀ٥دٸص وخدلىدـڃ يف خجلّخجُ ،ؤڄد خدل ًَٝخڀؽدين
ٴهى

de Production ( BP

 )Baseؤَه َعڃ لٕدذ خڀٽمُص خدلًَٝش زُ٥ق خڀٽمُص خدلٕعهځٽص ڄه خڀٽمُص

خدلىعفص.
اجلذوي رلُ ِ 9)31.1مبرٔخ ثني لُُ صبدراد اٌجتزوي ِٓ ِصبدر خمتٍفخ

اٌىحذح 9أٌف ثزًُِ َىٍِ

اٌصبدراد

1222

1222

1221

1222

1223

1224

1225

1226

2275

2251

2347

2512

2625

2652

2632

2622

حظت*BP
اٌصبدراد

352.2

332.4

455.1

632.2

782.1

862.2

836.1

2142.4

حظت **opec
اٌفزق

813.8

812.4

782.7

772

721.7

681.6

684.7

365.4

طؼز اٌربًُِ

18.66

13.36

13.82

17.62

27.4

43.53

57.24

63.55

اٌمُّخ غري ادلصزس

16423.16

11413.53

11123.63

14171.3

22181.7

32222.22

43275.21

24464.38

Source : (*) BP [2011]: « Statistical Review of World Energy » www.bp.com

(**) خو ُ٩خجلًوپ َٸڃ (.69.ٚ ،)6.2

Sonatrach [2008]: « Santé, Sécurité, environement, développement durable », Op.cit, P.40.
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زدٖ٬عمدي ٬ځً ٔ٭ُ خڀربڄُٿ خدل٭عمً يف ظٹدََُ خْوزٻ ٸمىد حبٕدذ خڀٹُمص خڀ١دج٭ص ؤو ًٰن خدلُٝق هبد وٗپ
ټٿ ٔىص ،ؤڄد خڀٹُمص خٔمجدڀُص ًٰن خدلُٝق هبد وٗپ خڀٵعُش  2007 ،2000ٴٹً زځٱط  261923566ؤڀٳ يوَٖ.
وٌى ڄسځٯ ُ٠دَ ً٬ځمٷ ؤُ٠خَخ زدٖٸعٝدي خڀى٤ين ،بٌ ټدن ڄه خدلٵُو ٞؤن َٕعٱٿ يف سبىَٿ ڄٙدََ ٫خڀعىمُص يف
خجلّخجُ.
زدڀُٰڃ ڄه بُٜخَ خدلٕاوڀٌن ٬ځً ظٱُُر خڀٙٵدٴُص وخڀٵ١دجك خڀٽؽًنش خڀيت ٘هًهتد ٔىودُ٤خٺ يف خڀٕىىخض
خْوًنش ودٜص ٴُ١مص

2010

خدلُظس٥ص دبًَٗن خڀًوَٖخض 1.بٖ ؤن خڀٕځ٥دض ظٕعمُ يف ربىَٿ خْڄىخپ ڄه خخلَّىص

بىل ٔىودُ٤خٺ ،ب ٌ َ٭عرب ٌٍخ خڀعٵًٕن خڀىلًُ ڀَّديش َؤمسدپ ٔىودُ٤خٺ .ٴددلديش  687ڄه خڀٹدوىن خڀعفدٌَ ظى٬ ٛځً
وـىي َُ٤ٹعٌن ڀَّديش َؤْ خدلدپ ،بڄد زةًٜخَ ؤٔهڃ ؤو زة٠دٴص ٸُمص ڀٗٔهڃ خدلىـىيش .وزدڀُٰڃ ڄه ؤن خڀعٹدََُ
خڀٝديَش ٬ه ٔىودُ٤خٺ وٗپ خڀٵعُش  2006-2002ؤټًض ؤن ٔ٭ُ خڀٕهڃ زٹٍ ؼدزعد (  1ڄځُىن يؾ) ،ومل ظىَي
ٌٍي خڀعٹدََُ ؤَص ڄ٭ځىڄص ٬ه ُ٤ق ؤٔهڃ ـًًَش ،بٖ ؤن َؤمسدپ ٔىودُ٤خٺ خٔعمُ يف خَٖظٵد .٪خجلًوپ َٸڃ
(َ )26.2ى٠ك ٌڀٻ.
اجلذوي رلُ  9) 15.1تغىر رأمسبي طىٔبعزان خالي اٌفتزح 2008 – 2001
اٌىحذحٍُِ 9بر دَٕبر
اٌظٕىاد
رأمسبي
طىٔبعزان

1222

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

134

134

166

166

242

242

422

422

Source: Sonatrach [Rapport annuel 2001, 2003, 2005, 2007, 2009] www.sonatrach-dz.com

ټمد ٌى ڄسٌن يف خجلًوپ َٸڃ (ُ٬ ،)26.2ٲ َؤمسدپ ٔىودُ٤خٺ  3خَظٵد٬دض ڄه  245ڄځُدَ يؾ
بىل  277ڄځُدَيؾ مث بىل  350ڄځُدَ يؾ وؤوًنخ بىل  500ڄځُدَ يَىدَ .وټمد ٔسٷ وخن خُ٘ود ٴدوً مل َعٱًن
زدڀُ٥ٶ خڀيت لًيٌد خڀٹدوىن خڀعفدٌَ ،وخَظٵدَ ٪خْ خدلدپ ًٰن ڄى٠ك ؤٜځً ،وخْڄىخپ ڄى٠ى٬ص ربط خٔڃ
خلعُد٤دض وٌٍ ًٰن ڄٵٝځصَٰ ،ڃ ؤ ن خدلى ٣٥خحملدٔيب َځّڂ زعٵُٝٿ خٖلعُد٤دض ،وٌٍخ ًَپ ٬ځً ً٬ڂ خلعُخڂ
ٔىودُ٤خٺ ڀځمى ٣٥خحملدٔيب .ټمد ؤن خدلسدڀٱص يف ظٽىَه خٖلعُد٤دض ،ظىٹ ٛڄه لٝص خخلَّىص.

1

خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن ،ڄُـٔ ٫دزٷ.8.ٚ ،
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حبٌخب 9غُبة اٌزلبثخ اٌربدلبُٔخ ػًٍ أػّبي طىٔبعزان وادلظبءٌخ اٌمضبئُخ دلظؤوٌُهب
 غُبة اٌزلبثخ اٌربدلبُٔخػل ً٩خڀربدلدن زٗٝلُص ڄُخٸسص خْڄىخپ خڀ٭دڄص لُػ ظى ٛخدلديش  161ڄه خڀًٔعىَ ٬ځً خوً ؽلٽه ڀٽٿ ُٰٴص
ڄه خڀربدلدن ؤن ظىٙث يف ؤٌ وٸط جلدن ربٹُٷ يف ٸ١دَد ٌخض ڄٝځمص ٬دڄص 1 .وڀٽه مل َٕسٷ وخن ؤوٙإ خڀربدلدن
جلدن ربٹُٷ ٴُمد ؼل ٛخدلىدڀٵدض وخڀعفدوِخض خڀيت خَظٽسعهد ٔىودُ٤خٺ .وڄه ـهص ؤوُي ظى ٛخدلديش  170ڄه
خڀًٔعىَ ٬ځً ؤن َأٓ رلځٓ زلدٔسص َٽځٳ زدڀُٸدزص خڀس٭ًَص ْڄىخپ خڀًوڀص وخجلمد٬دض خٔٸځُمُص وخدلُخٴٷ
خڀ٭مىڄُص ،وؼلع ٛرلځٓ خحملدٔسص خجلّخجٌُ زدڀُٸدزص ٬ځً خدلُخٴٷ خڀ٭مىڄُص ٌخض خڀ٥دز ٫خڀٝىد ٍ٬وخڀعفدٌَ وخڀيت
ظٽىن ؤڄىخذلد وڄىخَيٌد ؤو َئوْ ؤڄىخذلد ټځهد ٌخض ٤سُ٭ص ٬مىڄُص ،وټٍخ ڄُخٸسص ظًُٕن خْٔهڃ خڀ٭مىڄُص يف
خدلإٔدض ؤو خڀُٙټدض ؤو خذلُحدض خڀيت سبځٻ ٴُهد خڀًوڀص ـّءخ ڄه َؤمسدذلد خٖـعمد ،ٍ٬وَ٭ً خجملځٓ ظٹَُُخ ٔىىَد
َُٴ٭ً بىل َجُٓ خجلمهىََص .وڀٽٍ ؽلدَْ خجملځٓ يوَي خڀُٸديب ٴدن خڀٹدوىن َٵُ٬ ٞځً ټٿ خدلإٔدض ؤن ظٹًڂ
ڀځمفځٓ ټٿ خڀىؼدجٷ وخحلٕدزدض خخلدٜص زدڀىٙد ٢خدلديل ڀځمإٔص.
وڀٽه يف خڀىخٸ ٖ ٫ظىـً ؤَص ب٘دَش بىل ؤن خجملځٓ ؽلدَْ ڄهدڄً ٬ځً ُ٘ټص ٔىودُ٤خٺَٰ ،ڃ ټٿ خڀٱمىٞ
وخدلىدڀٵدض يف وٙد ٢خدلإٔص ،ؤو ٔسٷ وخن ٸًڂ ظٹَُُخ خبٝى ٚسلدڀٵدض خدلإٔص.
وَٰڃ خڀٵٕدي خڀٌٍ خوع ُٙزٝىَش ټسًنش يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥خجلّخجٌُ ،ٴدوً مل َٕفٿ ؤٌ َي ٴ٭ٿ ڀځربدلدن وٖ
ڀځمإٔدض خڀُٸدزُص خْوُي .ڀٹً ؤيي ُٰدذ خڀُٸدزص خڀربدلدوُص خڀىدظؿ بڄد ٬ه ً٬ڂ سبٽه خڀربدلدن ڄه شلدَٔص
ٜٗلُدظً ؤو وعُفص ڀځُٙخټص زٌن خڀربدلدن ؤىودُ٤خٺ ،بىل خوعٙدَ خڀٵٕدي ؤټؽُ ٴإټؽُ .وشلد ٔد٬ ً٬ځً ٌڀٻ ُٰدذ
خڀُٸدزص وخدلٕدءڀص خڀٹ١دجُص.

1

خڀًٔعىَ خجلّخجٌُ ،خڀسدذ خڀؽدڀػ :خڀُٸدزص وخدلإٔدض خٖٔعٙدََص ،خڀٵٝٿ خْوپ :خڀُٸدزص.
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 غُبة ادلظبءٌخ اٌمضبئُخسبدَْ خڀٕځ٥ص خڀٹ١دجُص يف ب٤دَ خڀٹدوىن ٤سٹد ڀځمديظٌن  147 ،138ڄه خڀًٔعىَ 1.وخڀى٩دڂ خڀٹدوىين دلٽدٴمص
خڀٵٕدي َّوُ زدڀٹىخوٌن وخدلىخي خڀيت سبىك خڀٕځ٥ص خڀٹ١دجُص ٜٗلُص خڀُٸدزص ٬ځً خْڄىخپ خڀ٭دڄص وبو١د ٪خدلٕاوڀٌن
٬ه بًٌخٌَد وخوعٗٔهد ڀځمٕدءڀص خڀٹ١دجُصًٰ .ن ؤن خڀىخٸَ ٫ؽسط ٬ٽٓ ٌڀٻ ،ٴُٰڃ ټؽُش خدلىدڀٵدض وخوعُخٶ
خڀٹىخوٌن ڄه ٸسٿ ڄٕاويل ٔىودُ٤خٺ ،بٖ ؤوىد مل وٙهً ؤن و ٫١ڄٕاويل ٔىودُ٤خٺ ڀځمٕدءڀص خڀٹ١دجُص بٖ يف
خڀٹځُٿ ڄه خڀٹ١دَد وخڀيت ظٽىن ڄؽًنش ؤعلهد ٸُ١ص  .2010لُػ ٘هًض ٌٍي خڀٕىص ٴُ١مص ٴٕدي يخوٿ خڀُٙټص
خڀى٤ىُص ڀځممُوٸدض ٔىودُ٤خٺ ،وٸً و ٫٠خڀُجُٓ خڀعىٵٌٍُ ڀځُٙټص ربط خڀُٸدزص خڀٹ١دجُص ڄً٬ ٫ي ڄه خْ٘ىدٚ
خِوَُه ،ڄه زُىهڃ ؤ١٬دء يف بيخَش خڀُٙټص ٬ځً وځٵُص ٸ١دَد خوعْٗ.

2

ٌٍي خڀٹُ١ص ٖ سب ؽٿ ٔىي ـّء زُٕ ٣ڄه ٴٕدي خوع ُٙزٙٽٿ ټسًن يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥خجلّخجٌُ يف ٨ٿ
ُٰدذ وخ٠ك ڀځُٸدزص زٽٿ ؤوىخ٬هد.

1

خڀًٔعىَ خجلّخجٌُ ،خڀسدذ خڀؽدين :ظىُ٩ڃ خڀٕځ٥دض ،خڀٵٝٿ خڀؽدڀػ :خڀٕځ٥ص خڀٹ١دجُص.

2

خڀٵًَخڀُص خڀًوڀُص حلٹىٶ خٔوٕدن ،خجلّخجُ ،ڄُـٔ ٫دزٷ.8.ٚ ،
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خبمتخ اٌفصً اٌخبين
ُ٬ٴط ٬ىخجً خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ ظ٥ىَخ ټسًنخ وٗپ خڀٕىىخض خڀ٭ ُٙخْوًنش٬ .مًض خڀٕځ٥دض خجلّخجَُص بىل
خٔعىًخڂ ٌٍي خڀ٭ىخجً يف:
 َِديش خڀىٵٹدض خٖٔعؽمدََص وظىٵٍُ خٔعُخظُفُص خٔو٭دٖ؛ خڀعًًَٕ خدلٕسٷ ڀځًَىن خخلدَـُص؛ بوٙدء ٜىًوٶ ٠س ٣خَُٔخيخض.مسمط ٬ىخجً خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ حبٿ ڄٙٽٿ خڀًَىن خخلدَـُص وزديودَ ـّء ڄه خڀ٭ىخجً ڄه وٗپ بوٙدء
ٜىًوٶ ٠س ٣خَُٔخيخض ،ټمد ڄٽىط خڀٕځ٥دض ڄه ظىٵٍ زُخڄؿ وو ٣٥وڄٙدََ ٫خٔعؽمدََص خٸعٝديَص وخـعمدُ٬ص
٠ىمص .وڄه وٗپ ظٹُُمىد ْؼُ ٬ىخجً خڀىٵ٬ ٣ځً خٖٸعٝدي وخڀعىمُص خدلٕعًخڄص يف خجلّخجُ ظىٜځىد بىل خڀىعدجؿ خڀعدڀُص:
 ؤؼُض ٬ىخجً خڀىٵ ٣بغلدزُد ٬ځً خڀىمى خٖٸعٝديٌ و٬ځً خدلاُ٘خض خٖٸعٝديَص خڀٽځُص؛ ؤؼُض ٬ىخجً خڀىٵٔ ٣ځسد ٬ځً خڀٹ٥د٬دض خٖٸعٝديَص ودَؾ ٸ٥د ٪خڀىٵ ،٣ڄه وٗپ ب٠٭دٲ ظىدٴُٕص خڀٝديَخضودَؾ خحملُوٸدض زٕسر خَظٵد ٪ؤٔ٭دَ خڀُٝٲ .وٌى ڄد خو٭ٽٓ يف ٠٭ٳ وٕسص ڄٕدعلص خڀٝديَخض ودَؾ
خحملُوٸدض يف بمجديل خڀٝديَخض ،لُػ مل ظع٭ً ٌٍي خڀىٕسص  %2.8ڄىٍ ٔىص  2000بىل ٰدَص  .2010ڄه ـهص
ؤوُي ؤيي خٖ٬عمدي خدلٵُ٬ ٢ځً خڀٹ٥د ٪خڀىٵ ٍ٥بىل بعلدپ خڀٹ٥د٬دض خْوُي خدلىعفص ؤٌ خڀٹ٥د ٪خڀٝىدٍ٬
وخڀَّخ ، ٍ٬وڄد وعؿ ٬ه ٌڀٻ ڄه ؤ٘ٽدپ سلعځٵص ڄه خڀعس٭ُص ودٜص خڀعس٭ُص خڀٱٍخجُص خڀيت ظ٭ً ڄه ؤوٌُ٥د .ٴٹً
خَظٵ٭ط خڀىخَيخض خڀٱٍخجُص زـ %54 :زٌن ٔىيت  .2008-2005وٌى ڄد ًَپ ٬ځً خٔعىٵدٌ بَُخيخض ڄىَي
ود٠ر يف خٔوٵدٶ ٬ځً خڀىخَيخض زًپ خٔعٱٗذلد يف ظ٥ىَُ خڀٹ٥د٬دض خدلىعفص خڀيت ظٕمك زعمٹُٷ ظلى خٸعٝديٌ
ڄٕعًخڂ ،وذلد خڀٹًَش ٬ځً ظىٴًن ڄىدٜر ٘ٱٿ ټدٴُص َسٹً خڀٹ٥د ٪خڀىٵًٰ ٍ٥ن ٸديَ ٬ځً ظىٴًنٌد؛
 مسمط ٬ىخجً خڀىٵ ٣زعمٹُٷ وعدجؿ بغلدزُص يف ڄاُ٘خض خڀعىمُص خڀسَُٙصًٰ .ن ؤن خڀىٴُش خدلدڀُص خڀيت ظٙهًٌد خجلّخجُظٕمك زعمٹُٷ وعدجؿ ؤٴ١ٿ دلىخـهص ڄٙٽځص خڀٵٹُ وخڀس٥دڀص وخڀٕٽه وخڀعٵدوض يف ظىَِ ٫خڀًوٿ وًٰنٌد ڄه
خدلٙٽٗض خٖـعمدُ٬ص؛
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 ؤيي خڀٕ٭ٍ بىل ربٹُٷ ٬ىخجً وٵُ٥ص ؤ٬ځً بىل خُٔ٠خَ زٹدً٬ش خدلىخَي زد٬عسدَ خڀىٵ ٣ڄىَي ًٰن ڄعفًي ،ټمدؤؼُض خڀٝىد٬ص خڀىٵُ٥ص ٬ځً وىُ٬ص خڀسُحص وٸً وٝٝط خڀٕځ٥دض ـّء ڄه ٬ىخجً خڀىٵ ٣ڀٱُ ٞمحدَص خڀسُحص ټمد
٬مًض ٔىودُ٤خٺ بىل يڄؿ خٖ٬عسدَخض خڀسُحُص ٠مه خٔعُخظُفُعهد ڄه وٗپ ظىٵًُ رلمى٬ص ڄه خدلٙدََ ٫خڀسُحُص؛
 وٝٝط خجلّخجُ ڄسدڀٯ ڄدڀُص ٠ىمص ڀعىٵٍُ رلمى٬ص ڄه خدلٙدََ ٫خٖٔعؽمدََص ،بٖ ؤن خڀىعدجؿ مل ظٽه يفخدلٕعىي خدلى ٣٥ڀً زٕسر ٠٭ٳ ټٵدءش ُٔدٔص خڀعٹًَُخض خڀيت ؽلٽه ؤن ظ١س ٣خلعُدـدض ټٿ ٸ٥د ٪وٌى ڄد
َعُك ظٵديٌ خڀعفدوِخض وبًٌخَ خدلدپ خڀ٭دڂ؛
 بن خڀىعدجؿ خڀٕدزٹص خڀٍټُ ظاټً ٬ځً ٠٭ٳ خڀٽٵدءش خٖٔعىًخڄُص ڀ٭ىخجً خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ  .ڄه ؤٌڃ ؤٔسدذٌٍخ خڀ١٭ٳ خڀٵٕدي خڀٌٍ ؤٜسك ڄىعُٙخ زٙٽٿ ټسًن يف خجلّخجُ ودٜص يف خڀٹ٥د ٪خڀىٵ .ٍ٥وٌى ڄد ظاټًي
خدلاُ٘خض خڀٕځسُص خڀيت ٔفځعهد خجلّخجُ زدڀىٕسص ڀځمٽڃ خڀُخً٘ و٠س ٣خڀٵٕدي .ټمد َ٭عرب ظٱُُر خڀٙٵدٴُص يف
خَُٔخيخض خڀىٵُ٥ص خڀٌٍ َع١ك ڄه وٗپ خدلُخظر خْوًنش خڀيت ٔفځعهد خجلّخجُ وٴٷ ڄاُ٘ ٘ٵدٴُص خَُٔخيخض
خڀىٵُ٥ص خڀٕسر يف ٠٭ٳ آڀُدض خڀُٸدزص وخدلٕدءڀص ،خْڄُ خڀٌٍ وعؿ ٬ىً ٠٭ٳ خڀٽٵدءش خٖٔعىًخڄُص ڀ٭ىخجً
خڀىٵ ٣يف خجلّخجُ.
ظٹىڂ خجلّخجُ زدٔعٱٗپ ـّء ڄه خڀ٭ىخجً خڀىٵُ٥ص ڄه وٗپ ٜىًوٶ ٠س ٣خَُٔخيخض ،وڀځعىٜٿ بىل لٽڃ
ؤمشٿ وؤيٶ لىپ ټٵدءش خڀٕځ٥دض يف بيخَش ٌٍي خڀ٭ىخجً ،ظُ٥ٸىد بىل ټُٵُص بيخَش ٬ىخجً خڀٝىًوٶ .ؤى٭عمً يف
خحلٽڃ ٬ځً ڄًي ټٵدءش ظًُٕن خڀٝىًوٶ ٬ځً ڄٹدَوص ؤيخجً زإيخء ٜىًوٶ خڀىٵ ٣خڀىُوغلٍ خڀ٭ددلٍ ڄه وٗپ خڀٵٝٿ
خدلىخيل.
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متهٍـذ
َعٟ ُّ٠ىَي خِ٤ٛؾ خبدطُعٌن ؤٔدُٔعٌن .خألوىل  ٍ٧خٛعٜٔر خحلدي يف ؤٔودَ ٥وبَُخيخظ ٦وخٛيت َظور خٛع٤سا هبد
وخٛؽدُ٣ص ٗىٟ ٦٣ىَيخ ًًن ٟعفًي .ظعـٜر خخلدطُص خألوىل  ٢ٟخًٛو ٙخِ٤ٛـُص ظسين ُٔدٔص هتًٍ بىل خٛعىَُِ  ٢ٟلًش
ظٜٔسدض خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص وخٔعُٔخَ خإلِ٣دّ خٛود .ٝؤٟد خخلدطُص خٛؽدُ٣ص ُععـٜر ُٟخهدش لٔىّ خألـُد ٙخٛاللٔص يف خٛؽُوش
خِ٤ٛـُص خ٤ٛدػسص .يف ػىء ٧دظٌن خخلدطُعٌن ٔدَهط يوِ٣ ٙـُص هًًَش بىل ب٣شدء خٛظ٤ديَْ خِ٤ٛـُص  -و٣ ٍ٧ىم ٢ٟ
خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص -رب ٥ٍ٧ ٚ٠خٛظ٤ديَْ ُ٠ٕٟدض سلعِٜص بال ؤ ١يوَ٧د وخلً و٧ى بيخَش خِٛىخجغ خِ٤ٛـُص.
٤٧دٕ ظلدٌؾ سلعِٜص  ٢ٟخٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خٛوددلُص ؽل٘ ٢خٔعىالص يَوْ ٤ٟهد ٜٛظً٤وّ خخلدص زدجلّخجُ
(طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض)َ .وعرب خٛظً٤وّ خ ُٕٛديٌ خخلدص زدُ٤ٛوَؿ ( طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ) خ٠٤ٛىٌؾ
خألٗؽُ صلدلد .بٌ َوً ظلىٌـد ـًُخ ألُؼ ٚخدل٠دَٔدض خالٔعؽ٠دََص ألَ ٦٣و ٚ٠يف خؿدَ ٤ٟل ٞوُدجْ خٛشِدُُص .وًٓ
مسمط خحلىٗ٠ص وخٛشِدُُص ٜٛظً٤وّ زإَ ١وِّ خٛودجًخض خدلدُٛص ه ًٜبَُخيخض خِ٤ٛؾ وَوِّ خٔعُٔخَ خالٓعظدي خٛود.ٝ
 ٢ٟوالٟ ٙد ٔسْٔ ،ىٍ ضلدو ٙيف ٍ٧خ خِٛظ ٚخٛعـُّ بىل:
 ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ٢ٟ :لُػ يوخُن ب٣شدجهد ،ظوَُِهد ،ظًَُٔ لف ٞؤطىذلد ،و خدلسديت خٛيت رب٘ ٞهٜ٠هد؛
 طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض :خٛعوََُ زدٛظً٤وّ  ٢ٟلُػ يوخُن ب٣شدج ،٦ؤً٧خُ ،٦بَُخيخظ ٦وسلع َٜؤوـ ٦خٔعىًخٟدهتد
ٟن خٛعُُّٗ هًٟ ًٜي شِدُُع ٦وآُٛدض خُٓٛدزص ه ٚهُٜ٠دظ٦؛
 طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ :خٛعوََُ زدٛظً٤وّ وؤً٧خُ ،٦خٔعُخظُفُص خٔعؽ٠دَ ؤطى ،٦ٛخ ٞ٧شلُّخظ ٦خدلُظسـص
زدٛشِدُُص وخُٓٛدزص خٛيت ٤ٟ٘ع ٢ٟ ٦ؤَ٘ ١ى ١ظلىٌـد ٣دـمد َٔعًي ز٦؛
 بـُخء ٟٔدَ٣ص زٌن طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض وطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ ،وخٔعىالص خإلـُخءخض خٛيت ٢ٟ
شإهند ظُُٓص خِ٘ٛدءش خالٔعىًخُٟص ٛوىخجً خِ٤ٛؾ  ٢ٟوال ٙخٛعًُٕن خِٛود ٙدلىخَي طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض.
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ادلثحث األوي :اٌتؼرٌف تصٕادٌك اٌثروج اٌسٍادٌح
ظعظَ خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص زدٛعٍزٍذ وهً ٝخٌُٔٛن بػدُص بىل ؤ ١خألط ٚخدلشعٔص ٣ ٦٤ٟدػر .وًٓ خظسوط خًٛوٙ
خِ٤ٛـُص ُٔدٔدض سلعِٜص ٜٛعٔ ٢ٟ ُٜٚآؼدَ خٛعٍزٍذ وخٛالٌَٔن زدٕ٤ٛسص ٛإلَُخيخض خِ٤ٛـُص٤ٟ ،هد ظسىن ؤٔودَ ٟعمِلص ِ٤ٜٛؾ
يف ظًَُٔخض بَُخيخض خدلُّخُ٣ص خدلدُٛص ًٜٛوٛص و/ؤو ب٣شدء ط٤ديَْ الٔعُٔخَ خٛودجًخض خِ٤ٛـُص .ؼلع٣ َٜـدّ هٜ٠هد
وُٟـوهد وكُوٍ ب٣شدجهد ُُ٠د زٌن خًٛو .ٙظوٍُ  ٥ٍ٧خٛظ٤ديَْ زظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص.
ٔ٤مدو ٢ٟ ٙوالٍ٧ ٙخ خدلسمػ خٛعوََُ زظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ويوخُن ب٣شدجهد ،ؤ٣ىخههد وؤ ٞ٧خٛظ٤ديَْ هًٜ
خدلٕعىي خٛوددلٍ وظًَُٔ لف ٞؤطىذلد٠ٗ ،د ٔ٤مدو ٙخٛعوٍُ ه ًٜخدلسديت خٛيت رب٘ ٞه ٥ٍ٧ ٚ٠خٛظ٤ديَْ.
 .1.1دوافغ إٔشاء صٕادٌك اٌثروج اٌسٍادٌح
ظُـن ٣شإش ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص بىل ُعُش ٟدػُص  ٢ٟخ ،٢ّٟٛه ًٜخألٓ ٍ٤ٟ ٚخخلُ٤ُٕ٠دض ،لُػ شهًض ٔ٤ص
٣ 1953شإش ؤو ٙطً٤وّ ُٔديٌ يف خ٘ٛىَط هٍُ زدُٔ٧ ٞحص خالٔعؽ٠دَ خ٘ٛىَعُصُٛ 1.عىخىل زوً ٌ ٖٛكهىَ ط٤ديَْ
ؤوُي وطٜط بىل  53طً٤وٓد ٔ٤ص  2.2008و٤٧دٕ هًش خهعسدَخض وؤٔسدذ إل٣شدء خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص ؤعلهد:

Moez Labidi, Lamia Mazigh: « Fonds souverains et stabilité financière internationale », Tunisie, p.4. Document internet disponible sur

1

le site: www.sceco.univ-poitiers.fr (consulté le 12/09/2011).
2

هسً خجملًُ ًٌٓ " :خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص وخألِٟص خدلدُٛص خُٛخ٤٧ص " ،رلٜص مشد ٙبَُُُٔد ،خٛوًي ،6ص .2.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن ( www.univ-chlef.dzمت خالؿالم هُٜهد

زعدََه .)2011/09/12
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 ادلسامهح يف استمرار االلتصاد اٌىًٍ :هتًٍ خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص بىل خدلٕدعلص يف خٔعُٔخَ خالٓعظدي خ ،ٍٜ٘ٛه٢ؿَُْ خٔعُٔخَ خإلِ٣دّ خٛود ٝهرب زُرلص ظًُْ خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص خدلعٜٔسص وخٛيت َظور خٛع٤سا هبد بىل خدلُّخُ٣ص بػدُص بىل
َِ ًٍ٧ديش خٛشِدُُص يف بيخَش خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص وخُٕٛدٔص خدلدُٛص 1.وًٓ ؤًٗض يَخٔص ٛظً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل مشٜط
ظٕن يوِ٣ ٙـُص ًَٛهد ط٤ديَْ خٔعُٔخَ ٜٛودجًخض ؤعص يو ٙؤوُي ًَٛ ُٓٛهد ط٤ديَْ ٕٟعٜٔص إليخَش خدلدُٛص خٛودٟص،
ؤ ١وـىي  ٥ٍ٧خٛظ٤ديَْ ٔد ٞ٧يف خحلً  ٢ٟخٛعٜٔسدض يف ٟاشُخض خالٓعظدي خ.ٍٜ٘ٛ

2

ٗ٠د زُ٤ط يَخٔص ؤوُي ٜٛظً٤وّ مشٜط يو ٙخٛشُّ خألؤؾ ومشد ٙؤَُُُٔد ؤ ١وـىي ط٤ديَْ الٔعُٔخَ
خٛودجًخض ًٛي خٛسوغ ٤ٟهد ٔد ٞ٧يف خال٣ؼسدؽ خدلديل وربٌٕن بيخَش خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص.

3

وه٠ىٟد ُد ١وـىي ٥ٍ٧

خٛظ٤ديَْ يف خًٛو ٙخِ٤ٛـُص ال ٌَين ه ٢ػُوَش وـىي ٓىخهً ٟدُٛص وخػمص ويَـص  ٢ٟخدلٕدءٛص وخٛشِدُُص يف بيخَش
خألٟىخ ٙخٛودٟص .ز ٚه ًٜخٛو٘ٓ ،صلدق خٛظً٤وّ ُٟظسؾ زىـىي  ٥ٍ٧خٔٛىخهً ٗ٤فدق ذبُزص طً٤وّ خٛعٔدهً يف
خُ٤ٛوَؿ ال َوىي بىل وـىي خٛظً٤وّ ،و ٢٘ٛبىل خال٣ؼسدؽ خدلديل ووػىق خُٕٛدٔـص خدلدُٛص وخًَٔ٤ٛـص وخٛشِدُُص يف
ظ ٖٜخًٛوٛص.

4

 حتمٍك اٌتٍّٕح ادلستذاِح واٌؼذاٌح تني األجٍاي ٢ٟ :زٌن ؤٔسدذ ب٣شدء خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خالٔعوًخي ٛوظُ ٟد زوً٣ؼىذ خِ٤ٛؾ .لُػ َـُق خٛعٕدئ ٙلى ٙخدلٕعىي خألٟؽ ٢ٟ ٚخإلَُخيخض خٛيت ؽل٘ ٢خيودَ٧د وظىـُههد ٛالٔعؽ٠دَ
ٛألـُد ٙخٔٛديٟص ،وخدلٕعىي خ ٌٍٛغلر ظىـُه ٦بىل خالٔعهالٕ وخالٔعؽ٠دَ خحملٍ٧ .ٍٜخ خٛعٕدئ ٙؤوـً خحلدـص بىل ز٤دء
1

ٟدـً هسً خهلل خدل " :]2009 [ َُ٤ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ويوَ٧د يف بيخَش خِٛىخجغ خِ٤ٛـُص "ًٟ ،خوٜص ػ ٢٠ؤوَخّ وحبىغ ٜٟعًٔ خٛـدٓص خٛوُيب ،زًنوضٔ ،سع٠رب  ،2009ص.8.

وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن ( www.arabenergyclub.com :مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/09/14
Ghiath Shabsigh and Nadeem Ilahi [2007] : « Looking beyond the fiscal: Do oil funds bring macroeconomic stability? », Imf working

2

paper 07- 96, Washington. DC, p.3. Document internet disponible sur le site: www.imf.org (consulté le 14/09/2011).
Imf [2008]: « Sovereign Wealth Funds», a work agenda, working paper 04, Washington. DC. Document internet disponible sur le site :

3

www.imf.org (consulté le 16/09/2011).
Jeffrey Davis [2001] : « Stabilization and saving funds for nonrenewable ressources : experience and fiscal policy implication»,

4

occasional paper 205, Washington. DC, p.1. Document internet disponible sur le site : www.imf.org (consulté le 16/09/2011).
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ؤطى ٙظًَ يوال ٛألـُد ٙخٔٛديٟص ،ظوىع ٣ؼىذ خألط ٚخحلديل وخٔعٌال ٙبَُخيخظٓ ٢ٟ ٦س ٚخجلُ ٚخحلديل ،و٧ى ٟد
خطـٜك ه" ٦ُٜزدٛوًخٛص زٌن خألـُدُ ." ٙلهُض زٍ ٖٛط٤ديَْ ٛاليودَ .وٗشِط خًَٛخٔدض ه ًٜوـىي ٔسن ط٤ديَْ
ٛاليودَ دبُٕ٠دض سلعِٜص ،خَزن ٤ٟهد يف يو ٙرل ٜٓخٛعودو ١وخٛؽالؼص خألوُي يف خٌٛدزى ١وًُُ٤د خالٔعىخجُص وزُو٣دٌ .يف
لٌن ظىـً خَزن ط٤ديَْ ظٔى ٝدبهد ٝخٔعُٔخَ خٛودجًخض وخاليودَ ٟود ،و ٍ٧ط٤ديَْ ُٗٛ ٢ٟ ٚسُد و ؤٌَزُفد١
وخدلُٕٖ٘ وخُ٤ٛوَؿ.

1

ؤػَ بىل ٟد ٔسُْ ،ة ٢ٟ ١زٌن ؤٔسدذ ب٣شدء خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص ،ؤ ٥ٍ٧ ١خٛظ٤ديَْ دبد سبؽ ٢ٟ ٦ٜؤٟىخٗ ٙسًنش
ظوعرب هدٕٟ ٟٚدهً هٟ ًٜودجلص خالوعالالض خدلدُٛص ه ًٜخٛظوًُ خٛوددلٍ وٌ ٢ٟ ٖٛوال ٚٔ٣ ٙخألٟىخ ٢ٟ ٙيو ٙخِٛدجغ
بىل خًٛو ٙخٛيت ظودين  ٢ٟهفّ ٟديل وربعدؾ بىل  ٥ٍ٧خألٟىخٍ٧ .ٙخ هًخ هٗ ٢ىهند هد٧ ٟٚد ٝيف َِديش ظ٘د ٟٚخالٓعظدي
خٛوددلٍ وَِديش خٛشُخٗص وَزؾ خدلظدحل خدلشعُٗص٠ٗ 2.د ظىـً خهعسدَخض ؤوُي ُٟظسـص زدٛـدٓص خالٔعُودزُص ٛالٓعظدي
خٛىؿين وبٟ٘دُ٣ص ظ٤ىَن ٓدهًظُ .٦دالٓعظديخض طًٌنش خحلفُٜٜٓ ٞص خٕ٘ٛد ١وٌخض بٟ٘دُ٣دض خٛع٤ىَن خحملًويشًَٛ ،هد
لدُّ خٗرب إل٣شدء ط٤ديَْ خيودَ خٛوىخجً خِ٤ٛـُص.
٣عُفص ٛالهعسدَخض خٕٛدزٔص خ ٍُٗٛوٛالَظِدم خدلٕع ُ٠ألٔودَ خِ٤ٛؾ ؤوٍ لف ٞخٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص َ٠٤ى ظلىخ ٧دجال
هًٟ ًٜخَ خ٤ٕٛىخض خٛوشُ خألوًنش وؤطسك ٟىػىم ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ٟىػن خ٧ع٠دٟ ٝعّخًَ زدٕ٤ٛسص ٛظد٣وٍ
خُٕٛدٔدض وخدلإٔدض خدلدُٛص خًٛوُٛص وؤدج ٚخإلهال.ٝ

ٟ 1دـً هسً خهلل خدل " :َُ٤ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ويوَ٧د يف بيخَش خِٛىخجغ خِ٤ٛـُص " ،حبىغ خٓعظديَص هُزُص ،خٛوًي ،47ص ،63وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن
www.iefpedi.com

(مت خالؿالم هُٜهد زعدََه

.)2011/09/16

2

ـدٔ ٞخدل٤دهٍ [ " : ]2008كدُ٧ش ط٤ديَْ خٛؽُوخض خُٕٛديَصُٟ...ش ؤوُي " ،ؤزى كيب ،طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخٛوُيب ،ص .4.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن

(مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/09/18
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 .2.1تؼرٌف اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح وتصٍٕفاهتا
ال َىـً خظِدّ هد ٝهٟ ًٜد ؽل٘ ٢خهعسدَ ٥طً٤وٓد ُٔديَد ٍٖٛٛ ،صلً خوعالُد يف ظوَُِ ٦وربًًَ ظظُِ٤دظ.٦
 .1.2.1تؼرٌف اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح
ٔ٤مدو٠ُُ ٙد َ ٍٜخٛعـُّ بىل زوغ خٛعودَََ دلإٔدض ٟدُٛص يوُٛص وودطص وُٟخّٗ ؤحبدغ وًًن٧د.
 تؼرٌف صٕذوق إٌمذ اٌذويلَ :وٍُ طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ه ًٜؤهند ط٤ديَْ ؤو ظُظُسدض
خٔعؽ٠دَ هدٟص ٌخض ؤًُخع زلًيش شلٜىٗص ٜٛم٘ىٟص وربط ُٔـُهتدٟ ،ه٠عهد خيودَ وبيخَش خألٟىخ ٙألً٧خٍ
خٓعظديَص ُٜٗص ٟعىٔـص وؿىَٜص خدلًيَ ،ع ٞز٤دء  ٥ٍ٧خٛظ٤ديَْ  ٢ٟهُٜ٠دض خٛظٍُ خألـ٤يب ؤو هُٜ٠دض
خٛعىظُض ؤو ُىخجغ خدلدُٛص خٛودٟص و/ؤو طديَخض خٜٕٛن .وظـسْ ظ ٖٜخٛظ٤ديَْ خٔعُخظُفُدض خٔعؽ٠دَ ظشع ٚ٠هًٜ
خٔعؽ٠دَخض يف ؤطىٟ ٙدُٛص ؤـ٤سُص.

1

 تؼرٌف ِٕظّح اٌتؼاوْ االلتصادي واٌتٍّٕح :ظوٍُ خدل٤ل٠ص ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ه ًٜؤهند " ؤدجؾ خٔعؽ٠دَ
شلٜىٗص ٜٛم٘ىٟص َع ٞسبىَٜهد ٟ ٢ٟىـىيخض خٛظٍُ خألـ٤يب".

2

ظؼَُ وِخَش خخلّخ٣ص خألَُُٟ٘ص بىل ظوََُ ٤ٟل٠ص خٛعودو ١خالٓعظديٌ وخٛعُ٠٤ص زدهند ظًخَ زشٕٟ٘ ٚعٔ ٚه٢
خاللعُدؿدض خُٛمسُص ٜٕٜٛـدض خًَٔ٤ٛص.

3

 تؼرٌف ِؼهذ ِاوٍٕري اٌذويل (َ :)Mc Kinseyوٍُ خدلوهً ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص زإهند:

Taosun, Heiko Hess [2009] : « Sovereign wealth funds and financial stability - an event studey analysis» , IMF working paper

1

09/239, P.4. Document internet disponible sur le site: www.imf.org (consulté le 25/09/2011).

ٟ 2دـً هسً خهلل خدل " :َُ٤ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ويوَ٧د يف بيخَش خِٛىخجغ خِ٤ٛـُصُٟ ،ـن ٔدزْ ،ص.63.
Bryan J.Balin [2008]: « Sovereign Wealth Funds : A critical analysis», the jhons hopKins university school of advanced international

3

studies(SAIS), Washington. DC.USA, P.1. Document internet disponible sur le site : www.policyarchive.org (consulté le 02/10/2011).
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ِؾ ؤو٤ٛ ظظًَُ خ٢ٟ دذبص٤ِٛىخجغ خٛد خٟى٠ُ ه٠ص ظٕعؽٟ خحل٘ىٚ ٓس٢ٟ ىٗص وخدلًخَشٜ٠دَخض خدل٠ خالٔعؽ٢ٟ ىهص٠" رل
1

2

."ن خألوُيٜٕٛخ

."ُ زدخلدَؾ٠ وظٕعؽ،صُٟهد خحل٘ىُٜص ظُٕـُ هٛىخض َؤمسد٤ٓ " ُٕديَص زدهندٛديَْ خ٤ظٛ َوٍُ خ:Kemmit  تؼرٌف
ًٍخ٧عمُْٔ ؤٛ دضٟ خحل٘ى٢ٟ ىٗص وخدلًخَشٜ٠ُص خدلُٜص ؤو خحملًٛوٛ خٙ خألطى٢ٟ ىخض٤ٓ ":Truman  تؼرٌف
3

."ىهص٤عٟ ُصٛدٟخٓعظديَص و

ٝيت ظٔىٛص خٟم٘ىٜٛ ىٗصُٜص شلٛدٟ ٙ ؤطى٢ٍ هسدَش ه٧ ُٕديَصٛديَْ خ٤ظٛ خ١ً ؤٜٕدزٔص هٛعودَََ خٛظعِْ خ
.َْدي٤ظٛ خ٥ٍ٧ َٚ يف سبى٢٠َ٘ ٍ خالوعال١ ًًن ؤ.ُصٛدٟ ًخٍ خٓعظديَص ؤو٧عمُْٔ ؤٛ ُد ؤو يف خخلدَؾٜد زل٧َد٠زدٔعؽ
ٞديَْ ؤوُي َع٤ وط.دػر٤ٛ ظظًَُ خدلىَي خ٢دذبص ه٤ٛودجًخض خٛ خٙ وال٢ٟ هدَٜ سبىٞديَْ َع٤ظٛ زوغ خ١ فً ؤ٤ُ
َٚى٠عٛ ؿُّ خ٢ٟ د٧ وًًن.يب٤ظٍُ خألـٛ خلعُدؿدض خٙ وال٢ٟ هدَٜ سبى٢٘د ؽل٠ٗ ُص٣ ُىخجغ خدلُّخٙ وال٢ٟ هدَٜسبى
شحط٣ٌٍ ؤٛ لُػ خذلًٍ خ٢ٟ ُِهد٤ ظظ٢٘د ؽل٠ٗ .ىخم٣ُٕديَص بىل هًش ؤٛديَْ خ٤ظَُٛ خ٤ والذلد ظظ٢ٟ ٢٘يت ؽلٛخ
. يف خجلّء خدلىخيل٦ٛ ُّعـ٤ٔ دٟ ى٧ و،٦ٜألـ

1

Mc Kinsey Global Institute [2009]: «The New Power Brokers : How oil, Asia, hedge funds and private equity are faring in the financial

crisis? », p.28. Document internet disponible sur le site: www.mckinsy.com (consulté le 05 /10/2011).
2

Robert M.Kimmitt [2008]: « Sovereign Wealth Funds and the World economy », p.1. Document internet disponible sur le site :

www.apps.americanbar.org (consulté le 06/10/2011).
3

Edwin M.Truman [2007]: « Sovereign Wealth Funds : The need for greater transparency and accoountability », peterson institute for

international economics, p.1. Document internet disponible sur le site: www.petersonindtitute.org . (consulté le 06/10/2011).
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 .2.2.1تصٍٕفاخ اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح
ؽل٘ ٢ظظ َُ٤خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص  ٢ٟلُػ ؿَُٔص خٛع٠ىَ ٚبىل:
 اٌصٕادٌك ادلّىٌح ػٓ طرٌك ػىائذ ادلىاد األوٌٍح :ط٤ديَْ ظ٘ىهند خًٛو ٙخِ٤ٛـُص وخدلظًَش ٠ٜٛىخي خألوُٛص ًًن
خدلعفًيش ٌٖٛ ،ؤهند ظـُق ؤٟد ٥ٍ٧ ٝخًٛو ٙبش٘دُٛص وظًنش خٔعٌال ٥ٍ٧ ٙخدلىخَي خٛيت َعٕٟ ٞول٠هد زٔدزُٜص
خ٤ٛؼىذ .سبؽ ٚخدلىخَي خٛـسُوُص ًًن خدلعفًيش ش٘ ٢ٟ ٚؤش٘دَ ٙؤْ خدلد ٙحبُػ َايٌ ؤٌ خٔعٌال ٙذلد بىل ًَ٧
ـّء  .٦٤ٟظىط ٚخالٓعظديٌ  ٢ٟ John Hartwichوال ٙؤه٠د ٦ٛبىل وطَ ُٔدٔص ٛعمُْٔ خٛعُ٠٤ص خدلٕعًخٟص
ظعؼ ٢٠خٔعؽ٠دَ هدجًخض خدلىخَي خٛـسُوُص ًًن خدلعفًيش دبوىن ربىَ ٚخألط ٚخٛـسُوٍ خدلديٌ بىل ؤطٟ ٚديل  ٢ٟوالٙ
ب٣شدء ط٤ديَْ ُٔديَص ظؼ ٢٠لْ خألـُد ٙخٔٛديٟص يف خدلىخَي ًًن خدلعفًيش.

1

 اٌصٕادٌك ادلّىٌح تفىائض ادلذفىػاخ اجلارٌح :خٔعـدهط خ٘ٛؽًن  ٢ٟخًٛوًً ٙن خِ٤ٛـُص ربُْٔ ُىخجغ ٟدُٛص ٧دٟص
زِؼ ٚظ٤دُُٕعهد خٛعظًََُص هٕٟ ًٜعىي خألٔىخّ خٛوددلُص دبد َُِغ ه ٢خلعُدـدض خالٔعؽ٠دَ خحمل ،ٍٜشلد يُوهد بىل
ربىَ ٚـّء  ٥ٍ٧ ٢ٟخِٛىخجغ بىل ط٤ديَْ ُٔديَص ،زوً ؤ ١وخِ٣ط زٌن خاللعِدف زدِٛىخجغ ٗدلعُدؿدض ًَٔ٣ص ؤو
خٔعؽ٠دَ٧د دبد ػلْٔ ذلد هىخجً.

2

 اٌصٕادٌك ادلّىٌح تؼىائذ اخلىصصح :يوٜط خ٘ٛؽًن  ٢ٟخًٛو ٙيف زُخٟؿ وخٔوص خلىطظص خٔٛـدم خٛو٠ى ٍٟؤيض
بىل لظىذلد ه ًٜهىخجً ٟدُٛص ػى٠ص وخ٣ـالٓد ٗ ٢ٟى ١خدلإٔدض خدلىىطظص  ٖٜٟ ٍ٧هد ٝجلُ٠ن خألـُدَ ٙعٞ
ربىَ ٚٗ ٚؤو ـّء  ٢ٟهىخجً خخلىطظص بىل ط٤ديَْ ُٔديَص.
 اٌصٕادٌك ادلّىٌح تفائض ادلٍسأٍح :ظٜفإ زوغ خحل٘ىٟدض بىل ربىَ ٚخِٛدجغ يف خدلُّخُ٣ص خٛودٟص ًٜٛوٛص بىل ط٤ديَْ
ُٔديَص الٔعؽ٠دَ٧د يف ؤطىٟ ٙدُٛص ٓظً ربُْٔ هىخجً ؤو ٛعىـُ ٦خدلوـُدض خالٓعظديَص.
Pierre Jaquet : « Les Fonds Souverains, acteur du développement ? », p.p.5.6. Document internet disponible sur le site:

1

www.Pierrejacquet.fr (consulté le 12/01/2011).
2

هسً خجملًُ ًٌٓ [ " :]2009خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص وخألِٟص خدلدُٛص خُٛخ٤٧ص "ًٟ ،خوٜص ٟاسبُ " :خألِٟص خدلدُٛص خٛوددلُص وُُِٗص هالـهد ٤ٟ ٢ٟلىَ خ٤ٛلد ٝخالٓعظديٌ خٌُٛيب وخإلٔال ،"ٍٟؿُخز،ٜٓ

ٛس٤د 14-13 ،١ؤٌخَ  ،2009ص .ص .1،2.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن( www.jinan.lb :مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/10/21
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ظعِْ مجُن خًَٛخٔدض ه ًٜظظ َُ٤ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ؤُد ذلًُهد بىل طٌِ٤ن :ط٤ديَْ خٔعُٔخَ وط٤ديَْ
خيودَ 1.يف لٌن َظِ٤هد طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل بىل مخٕص ؤ٣ىخم :ٍ٧

2

 صٕادٌك االستمرارَ :ع٠ؽًُ٧ ٚهد خألٔدٍٔ يف محدَص خدلُّخُ٣ص وخالٓعظدي  ٢ٟظٍزٍذ ؤٔودَ خٜٕٛن (خِ٤ٛؾ)؛
 صٕادٌك االدخار ٌألجٍاي اٌمادِح :هتًٍ بىل ربىَ ٚخألطىًً ٙن خدلعفًيش بىل لدُلص ؤطى ٙخٗؽُ ظ٤ىهد؛
 شرواخ استثّار االحتٍاطاخ :خٛيت ال ظّخ ٙؤطىذلد ظًَؾ ػُ ٢٠حص خألطى ٙخاللعُدؿُص وَع ٞب٣شدئ٧د َّٛديش
خٛودجً ه ًٜخاللعُدؿدض؛
 صٕادٌك اٌتٍّٕح :خٛيت ظٕدهً يف خٛوديش ه ًٜسبىَ ٚخدلشدََن خالـع٠دهُص وخالٓعظديَص ؤو ظشفُن خُٕٛدٔدض خدلعسوص يف
ٓـدم خ٤ٛشدؽ وخٛيت ؽل٘ ٢ؤ ١ظوِّ ظلى خ٤ٛدظؿ يف خٛس ًٜخدلوين؛
 صٕادٌك احتٍاطاخ طىارا اٌتماػذ :خٛيت ظٌٍي (ٟ ٢ٟظديَ خبالٍ خشعُخٗدض خألُُخي يف ٟودشدض خٛعٔدهً)
خٛعّخٟدض خٛعٔدهً خٛـدَجص ًًن خحملًيش يف خدلُّخُ٣ص خٛو٠ىُٟص ٜٛم٘ىٟص.
 ٢ٟخدله ٞخإلشدَش بىل ؤ ١ؤً٧خٍ ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ًٓ ظ٘ىٟ ١عوًيش وٟعًخوٜص ؤو ًٓ ظعًٌن ٟن ُٟوَ
خٛىٓطُ .سوغ ط٤ديَْ خٔعُٔخَ خدلدُٛص خٛودٟص ٟؽال ًٓ ظظسك ط٤ديَْ ٌخض ؤً٧خٍ خيودََص.

Stephany Griffith, José Antonio Ocampo [2008]: « Sovereign Wealth Funds, a developing country perspective », London, P.9.

1

Document internet disponible sur le site: www.policydialogue.org (consulté le 25/09/2011).
2

طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل[ " :]2008طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل َ٘ؽَ ه ٦ٜ٠خدلوين زظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص " .وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن ( www.imf.orgمت خالؿالم هُٜهد زعدََه

.)2011/09/26
.
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 تطىر اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ومنى حجُ أصىذلا.3.1
ًوٓد٤ ط20  كهُ لىخيل2000 ص٤ٔ ٍ٤ٟ  لُػ. وخػكُٕٚ٘ديَص َعـىَ زشٛؽُوش خٛديَْ خ٤ؤوٍ كهىَ ط
٢َ٘  مل1990 ص٤ٔ ٍُِ .ديَْ ظـىَخ ٗسًنخ٤ظٛ خ٥ٍ٧ ٞد هٍُ لف٠ٗ 1.2005 ٢ٟ هد كهُض خزعًخء٤ٟ 12 ،ُٔديَد
ٍٜ٣ وظشًن ظًَُٔخض ٔعد3.َ يوال١ُىَُٜ ظ3 ُص بىلٛعًَُٔخض خحلدٛ يف لٌن ظشًن خ2.َُدَ يوالٜٟ 50 هد َعوًي٠لف
4

.2015 ٝ هدٙىٜ يوالَ حب١ُىُٛ ظ12  بىلٚديَْ ُٔظ٤ظٛ خٞ لف١) زإMorgan Stanley( ١ىًَدٟ
5

:ُٕديَص بىلٛؽُوش خٛديَْ خ٤ طٞ٘سًن يف لفٛى خ٠٤ٍٛخ خ٧ َُـن

ُص)؛ٛص زوىخجً خدلىخي خألوٛى٠ديَْ خدل٤ظٜٛ ٕسص٤ٌٛدِ (زدِٛؾ وخ٤ُٛص ربًًَخ خٛ خَظِدم ؤٔودَ خدلىخي خألو
ظدهًش خألُٔىَص؛ٛ خًٙوٛ خ٢ٟ ًًَوٛ ربُْٔ ُىخجغ ٗسًنش يف خدلًُىهدض خجلدََص يف خ
.يب٤ظٍُ خألـٛ خ٢ٟ  ظّخًَ خاللعُدؿدض
دَخضًٟوّ خإل٤ َوعرب ط.ُٕديَصٛؽُوش خٛديَْ خ٤ طٞؽٍ لفٌٜدِ لىخيل ؼِٛؾ وخ٤ٛص زوىخجً خٛى٠ديَْ خدل٤ظٛ خٚ٘ظش
6

1

.َُدَ يوالٜٟ 875 ديَْ لُػ ًََُ لىخيل٤ظٛ خ٥ٍ٧ دَ ؤزىكيب" خٗرب٠ُحص خالٔعؽ٧" وُزُصٛخ

Alain Demarolle : « Rapport sur les fonds souvrains », P.7. Document internet disponible sur le site : www.maths-fi.com (consulté le

18/10/2011).
2

Michele Barlieri: « The international regulation of sovereign wealth funds. Which role for the European union? », P.3. Document

internet disponible sur le site : www.vi.unectad.org (consulté le 18/10/2011).
3

Seven Behrend [2008]: « When mony talks, Arab Sovereign Wealth Funds in the global public policy discourse» , Washinton .DC.

P.4. Document internet disponible sur le site: www.comegieendowment.org
4

Morgan Stanley [2007]: « How big could Sovereign Wealth Funds be by 2015? » , P.1. Document internet disponible sur le site :

www.Morganstanley.org
5

(consulté le 19/10/2011).

(consulté le 24/10/2011).

Banque de France [2008]: « Billan et perspectives des fonds souverains », france, P.1. Document internet disponible sur le site :

www.banque-france.fr (consulté le 24/10/2011).
6

Joshua Aizeman [2008]: « Sovereign Wealth Funds: Stylized facts about their determinants and governance », Federal Reserve Bank

of Sanfrancisco, working paper 2008-33, p.2. Document internet disponible sur le site: www.frbsf.org (consulté le 25/10/2011).
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خ ٞ٧مخٓ ط٤ديَْ ُٔديَص يف خٛودمل  ٢ٟلُػ ُٓ٠ص خألطى:ٍ٧ ٙ

1

ُ٧ حص خالٔعؽ٠دَ ؤزى كيب (ُٜٟ 875 ،ADIAدَ يوالَ)؛
 شُٗص خالٔعؽ٠دَ خحل٘ىُٟص ٌ٤ٕٛدُىَش

(GIC

 300بىل ُٜٟ 350دَ يوالَ)؛

 طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ (ُٜٟ 322 GPFGدَ يوالَ)؛
 طً٤وّ خٛظٌن

(SAFE

ُٜٟ 312دَ يوالَ)؛

ُ٧ حص خالٔعؽ٠دَ خ٘ٛىَعُص (ُٜٟ 213 KIAدَ يوالَ)؛
َٜىض خجلًو )1.3( َٞٓ ٙؤ ٞ٧خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص وظًَُٔ لف ٞؤطىذلد.

Jean Arthuis [2008]: «Rapport d’information sur le rôle des fonds souverains» , SENAT. P.7. Document internet disponible sur le site:

1

www.senat.fr (consulté le 27/10/2011).
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اجلذوي رلُ ( :)1.3اهُ اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح وتمذٌر حجُ أصىذلا يف 2007
ظدََه خإل٣شدء

خًٛوٛص

خحلفُٜٟ ٞدَ يوالَ

خٔ ٞخٛظً٤وّ

ٟظًَ خٛوىخجً

ؤ ٞ٧خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خًٔٛؽلص
1953

خ٘ٛىَط

ُ٧حص خالٔعؽ٠دَ خ٘ٛىَعُص

213

ِ٣ؾ

1974

ٌٔ٤دُىَش

Temasek holdeng

110

ذبدَش

1976

خٛىالَدض خدلعمًش

ظُٕ٠دٕ
funds Alaska permanent

39

ِ٣ؾ

طً٤وّ خالٔ٘د خًٛخجٞ
1976

ًٗ٤خ

Alberta Heritage Saving Trust Fund

17

ِ٣ؾ

1976

خإلٟدَخض خٛوُزُص

ُ٧حص خالٔعؽ٠دَ خزى كيب

875

ِ٣ؾ

1981

ٌٔ٤دُىَش

شُٗص خالٔعؽ٠دَ خحل٘ىُٟص ٌ٤ٕٛدُىَش

300

ُدجض خدلُّخُ٣ص

ًًن زلًي

خٛوُزُص خٕٛوىيَص

شُٗص ٓدزؼص ه٠ىُٟص

290

ِ٣ؾ

1983

زُو٣دٌ

وٗدٛص خالٔعؽ٠دَ ٛربو٣دٌ

35

ِ٣ؾ

1990

خُ٤ٛوَؿ

طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ

322

ِ٣ؾ

1993

ٟدَُّٛد

khazanah nasional BHD

18

ِ٣ؾ

1997

خٛظٌن

SAFE

311

خلعُدؿٍ طٍُ

خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خدلٕعمًؼص ٤ٔ ٍ٤ٟص 2000
2000

ٓـُ

ُ٧حص خالٔعؽ٠دَ خٔٛـَُص

50

ِ٣ؾ

2000

خَُخ١

طً٤وّ خالٔعؽ٠دَ خِ٤ٛـٍ

12

ِ٣ؾ

2000

ٗدِوٕعد١

)Kazakhaton national fund (KNF

18

ِ٣ؾ وًدِ

2000

خجلّخجُ

طً٤وّ ػسؾ خدلىخَي

43

ِ٣ؾ

2001

ُُٕ٣د

طً٤وّ خاللعُدؽ ٠ٜٛودشدض

35

خٓعـدهدض خـع٠دهُص

2001

بًَُ٤ٛخ

خٛظً٤وّ خٛىؿين اللعُدؽ خدلودشدض

29

ذبدَش

2002

ظدَىخ١

خٛظً٤وّ خٛىؿين ٛالٔعُٔخَ ٛعدَىخ١

15

ه٠الض خـ٤سُص

2002

خإلٟدَخض خٛوُزُص

شُٗص ٟسديٛص ٜٛعُ٠٤ص خًٛوُٛص

10

ِ٣ؾ

2003

َؤُد

طً٤وّ خالٔعُٔخَ

157

ِ٣ؾ

2004

خٔعُخُٛد

خٛظً٤وّ خحل٘ى ٍٟخدلٕعٔس ٍٜألٔعُخُٛد

54

ًًن زلًي

2005

ُّ٤وَال

طً٤وّ خٛعُ٠٤ص خٛىؿين

15

ِ٣ؾ

2005

ٗىََد خجل٤ىزُص

شُٗص خالٔعؽ٠دَ خحل٘ىُٟص

30

ذبدَش

2006

ييب

ُ٧حص خٔعؽ٠دَ ييب

82

ِ٣ؾ

2007

خٛشٍُٜ

طً٤وّ خالٔعُٔخَ خالٓعظديٌ وخالـع٠دهٍ

10

ضلدْ

2007

ُٛسُد

طً٤وّ خلعُدؽ خِ٤ٛؾ

40

ِ٣ؾ

2007

خٛظٌن

شُٗص خالٔعؽ٠دَ خٛظٌن

200

ه٠الض خـ٤سُص

Source: Sovereing Wealth Funds institute ]2007[ : « Quelques donnés factuelles sur les fonds souverains». Document internet disponible sur le site:
www.swfinstitute.org (consulté le 27/10/2011).
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ِ .4.1ثادا سٕتٍاغى ٌصٕادٌك اٌثروج اٌسٍادٌح
ظوعرب ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ؤؿُخُد ُدهٜص يف خ٤ٛلد ٝخ ًٌٔ٤ٛوخدلديل خًٛويل .وًٓ للُط  ٥ٍ٧خٛظ٤ديَْ زد٧ع٠دٝ
ٟعّخًَ وال ٙخ٤ٕٛىخض خألوًنش٣ ،لُخ ٠ٜٛسدٌٛص يف ظًَُٔ لف ٞؤطىذلد ،وخوعالٍ خَِخء لى ٙيوَ٧د وٗؽُش خدلىدوٍ
 ٢ٟخألوـدَ خحملُـص هبد٣ .عُفص ٓ ،ٍٖٛٛد ٝطً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل زعشُٟ٘ ٚد َوٍُ زـ" :رل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص
ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص  " IWGيف ٟدٌ .2008

1

ظعإ َٛرل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص  23 ٢ٟيوٛص  ٢ٟؤهؼدء يف طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل ،زدإلػدُص بىل ؼالؼص زًٜخ٢ٟ ١
ؤهؼدء ٤ٟل٠ص خٛعودو ١وخٛعُ٠٤ص خالٓعظديَص وخٛس ٖ٤خًٛويل ،سبدَْ هٜ٠هد ُٗ٠خٓسٌن يخجٌ٠ن 2.وخ٣سؽٔط ه ٢رل٠ىهص
خٛو ٚ٠خًٛوُٛص رل٠ىهص  ٢ٟخدلسديت وخدل٠دَٔدض خٛيت ظش٘ ٚبؿدَخ خوعُدََد ٛالٔعُشدي ز ٦يف خٛوُٜ٠دض خالٔعؽ٠دََص
ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص .وخٔعُشًض خجمل٠ىهص يف وػوهد ذلٍ ٥خدلسديت زدألً٧خٍ خٛعدُٛص:

3

 خدلٕدهًش يف خحلِدف ه٣ ًٜلدٟ ٝديل هددلٍ ٕٟعُٔ ،وػ٠د ١لَُص ظًُْ َئوْ خألٟىخ ٙوخالٔعؽ٠دَخض؛ خالٛعّخ ٝز٘دُص ٟعـٜسدض خٛع٤لُ ٞوخإلُظدق يف خٛسًٜخ ١خٛيت ظٕعؽُُ ُ٠هد ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص؛ ػ٠د ١خػـالم ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص زدالٔعؽ٠دَ ه ًٜؤٔدْ خهعسدَخض خدلىدؿُ خالٓعظديَص وخدلدُٛص وخالهعسدَخضخدلعؤٜص زدٛودجً؛
 ظشفُن ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ه ًٜبَٔدء  ُٚ٘٧شِدٍ ؤٜٛ ُٜٞمىٗ٠ص َِ٘ ٚخٛؼىخزؾ خٛعشٌُُٜص خدلالج٠صؤالٟص بيخَش خدلىدؿُ وخدلٕدءٛص.

1

طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل [ " :]2008ب٣شدء رل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ظًُٕنخ ٜٛفهىي خدلعؤٜص زددلسديت خٛـىهُص "  ،زُد ١طمٍِ َٓ ،08/97 ٞوخش٤ـ .٢وؼُٔص

ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن ( www.imf.orgمت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/10/30
 2خًٛو ٙخألهؼدء يف رل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص :ؤٔعُخُٛد ،ؤٌَزُفد ، ١خٛسمَُ ،٢زىظٕىخ٣دً٤ٗ ،خ ،خٛشُ ،ٍٜخٛظٌنُ٤ًُ ،د خالٔعىخجُص ،خَُخ ،١بًَُ٤ٛخٗ ،ىََد خجل٤ىزُص ،خ٘ٛىَطُٛ ،سُد ،خدلُٕٖ٘،
ُ٣ىًَِ٤ٜخ ،خُ٤ٛوَؿٓ ،ـُ ،خالربدي خُٛؤٌٍ٤ٔ ،دُىَش ،ظُ٠ىَُٛ ،شيت ،ظًَُُ٤خي ،ظىزدًى ،خإلٟدَخض خٛوُزُص خدلعمًش ،خٛىالَدض خدلعمًش .وَشدَٕ ُُهد زظِص ُٟخٓر يخج :٢ٟ ٚٗ ٞه٠د ،١خدلٜ٘٠ص
خٛوُزُص خٕٛوىيَص ،خُِٛع٤د٤ٟ ،ٝل٠ص خٛعودو ١وخٛعُ٠٤ص خالٓعظديَص وخٛس ٖ٤خًٛويل.
3

طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل [ " :]2010خٓعظديَدض ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَصٓ ،ؼدَد ٛظ٤دم خُٕٛدٔدض " ،ص .64.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن( www.imf.org :مت خالؿالم هُٜهد

زعدََه .)2011/11/02
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خٔعً٤ض رل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص يف وػوهد ذلٍ ٥خدلسديت زدجمل٠ىهص خحلدُٛص  ٢ٟخدلودًَن وخدلًو٣دض خًٛوُٛص ،وخٛيت
ظعؼ ٢٠خدلسديت خٛعىـُهُص ٛظً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل 1.وخدلسديت خٛعىـُهُص دل٤ل٠ص خٛعودو ١وخٛعُ٠٤ص خالٓعظديَص زشإ ١لىٗ٠ص
2

خٛشُٗدض.

ظوٍُ رل٠ىهص خدلسديت وخدل٠دَٔدض خدل٤سؽٔص ه ٢رل٠ىهص خٛو ٚ٠خًٛوُٛص ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص دبسديت ٔ٤عُدًى
و ٍ٧ظٌـٍ ؼالغ رلدالض َجُُٕص:

3

 االطار اٌمأىين واألهذاف واٌتٕسٍك ِغ اٌسٍاسح االلتصادٌح اٌىٍٍح ٢ٟ :خٛؼُوٌَ وـىي ؤؿُ ٓد٣ىُ٣ص وخػمصؤ٠ُٜص ألهند ظش٘ ٚؤٔدٔد ظٕع ً٤ب ُ٧ ٦ُٛدٗ ٚخحلىٗ٠ص ٗ٠د ظٕدهً ه ًٜخٛو ٚ٠زـَُٔص ُودٛص٠ٗ .د ؤ ٢ٟ ٦٣خدلهٞ
خٛعٟ ُْٕ٤ن خُٕٛدٔص خالٓعظديَص خُٜ٘ٛص خحملُٜص ،أل ١لف ٞؤطى ٙطً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديٌ وهدجًخظ ٦وهُٜ٠دظ ٦ؽل٘٢
ؤَ ١اؼُ بىل لً ٗسًن ه ًٜخدلدُٛص خٛودٟص وُّٟخ ١خدلًُىهدض؛
 االطار ادلؤسسً وهٍىً احلىوّح :ظٕد هً ُ٧دٗ ٚخحلىٗ٠ص خٛىخػمص وخ٠ُٜٕٛص ،وظُٕٔ ٞخأليوخَ ،وٟودًَنخحملدٔسص وخدلُخـوص خُُُٛوص خدلٕعىي ،ه ًٜيه ٞخحلىٗ٠ص خ٠ُٜٕٛص ٜٛظً٤وّ٠ٗ .د ؤ ١ظىًُن ٟوٜىٟدض ٟدُٛص ٤ٟعل٠ص
ًَٔ ٝطىَش ٟىؼىٓص ه ٢ؤيخء خٛظً٤وّ ؤَىٌ خدلٕدءٛص وَوِّ خٛؽٔص يف خًٛو ٙخدلعُٜٔص ٛالٔعؽ٠دَخض؛
 االستثّار واطار إدارج ادلخاطر ٢ٟ :خٛؼُوٌَ وػن ُٔدٔص خٔعؽ٠دََص ٔ٠ُٜص وزلًيش خدلودمل وشِدُص ،وز٤دء ؤؿُإليخَش خدلىدؿُ  ٢ٟؤـ ٚػ٠د ١خظٕدّ ُٓخَخض طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديٌ ٟن ؤً٧خُ ٦خالٔعؽ٠دََص.
َٜىض خجلًوٟ )2.3( َٞٓ ٙسديت ٔ٤عُدًى وخٔٛؼدَد خدلُظسـص هبد.

ظشٟ ٚ٠ودًَن خٛظً٤وّ هٟ ًٜد ًَٟ :ٍٜو٣ص خدل٠دَٔدض خجلًُش زشإ ١شِدُُص خدلدُٛص خٛودٟص (ٟ ،)2007وُدَ ٣شُ خٛسُد٣دض خخلدطص (٣ ،)1996لد٣ ٝشُ خٛسُد٣دض خٛودٟص ( ،)1997خؿدَ
ظُُٔ ٞخٛسُد٣دض (ًٟ ،)2003و٣ص خدل٠دَٔدض خجلًُش زشإ ١خٛشِدُُص يف خُٕٛدٔص خًَٔ٤ٛص وخدلدُٛص (  ،)1999خدلسديت خٛعىـُهُص إليخَش خلعُدؿدض خ ًٔ٤ٛخألـ٤يب ( ،)2005خدلسديت خٛعىـُهُص
1

إليخَش خ ٢ًَٛخٛودٟ .)2003( ٝعىُُش ه ًٜخدلىٓن خإل٘ٛعُوين  ( www.imf.orgمت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/11/3
2خدلسديت خٛعىـُهُص زشإ ١لىٗ٠ص خدل٤شأض خٛيت سبعٜ٘هد خًٛوٛص ( ،)2005خدلسديت خٛعىـُهُص زشإ ١لىٗ٠ص طً٤وّ خدلودشدض ( ،)2009خدلسديت خٛعىـُهُص زشإ ١لىٗ٠ص شُٗدض خٛعإٌٟن
(ٟ ،)2005عىُُش ه ًٜخدلىٓن خإل٘ٛعُوين  ( www.oecd.orgمت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/11/03
International Working Groupe of Sovereign Wealth Funds [2008]: «Sovereign Wealth Funds, Generally Accepted Principles and

3

Practices, Santiago Principles», p.p.7,9. Document internet disponible sur le site: www.iwg-swf.org (consulté le 10/10/2011).
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جذوي رلُ (ِ )2.3ثادا سٕتٍاغى واٌمضاٌا ادلرتثطح هبا.
ادلثادا

اٌمضاٌا اٌرئٍسٍح
احلىوّح وادلساءٌح:

ظوِّ خٛو٤دطُ خٛعدُٛص بيخَش طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص زِ٘دءش:

خٛؼىخزؾ وخٔٛىخٌ٣ن ٟه٠ص ٛؼ٠د ١بيخَش

 -وػن  ًٍ٧وخػك ٛظً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديٌ (خدلسًؤ .)2

طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص زِ٘دءش.

 خؿدَ ٓد٣ىين َٔ٘ ُٜٞى ١ؤٔدٔد ذلُٟ٘ ٚأٍ بيخٌَ ٟعٌنَ ،سٌن زىػىق ظىَِن خدلٕاوُٛدض وخِٛظ ٚزُ٤هد (خدلسديت  1و6و)9؛
 ٣ل ٞبزالى ٟالج٠ص –ظش ٚ٠خٛعٔدََُ خ٤ٕٛىَص وخٛسُد٣دض خدلدُٛص خدلُخـوص -ظٕ٠ك دبُخٓسص خأليخء ،وػ٠د ١خظٕدّ هُٜ٠دضطً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص ٟن ؤً٧خُ ٦خدلو٤ٜص (خدلسديت .)23 ،12 ،7،10
 ظِ٘ ٚخدلودًَن خدلهُ٤ص وخألوالُٓص وخٔٛىخهً وخإلـُخءخض خٛىخػمص ٜٛعودّ٣ ، ٟٚخ٧ص هُٜ٠دض طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص (خدلسًآ١ 13و.)14
خإلُظدق ه٤ٜد ه ًٍ٧ ٢ؤُدٔص طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص وبؿدَ ٥خٔٛد٣ىين وخؿدَ لىٗ٠عٛ ،٦عوَّّ خِٛه ٞخٛىخػك ٛظً٤وّخٛؽُوش خُٕٛديَص (خدلسديت .)1،2،16

حتذٌاخ اٌسٍاسح االلتصادٌح اٌىٍٍح٢ٟ :

يه ٞخظٕدّ هُٜ٠دض طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص ٟن خُٕٛدٔص خالٓعظديَص خُٜ٘ٛص ٜٛمىٗ٠ص  ٢ٟوال:ٙ

خحملع ٚ٠ؤَ٘ ١ى ١ألطى ٙطً٤وّ خٛؽُوش

 -خٛع ُْٕ٤خدلالج ٞزٌن هُٜ٠دض طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص وخُٕٛدٔدض خالٓعظديَص خُٜ٘ٛص (خدلسًؤ .)3

خُٕٛديٌ وهدجًخظ ٦وهُٜ٠دظ ٦ظإؼًن ٓىٌ يف

 -خظٕدّ ٓىخهً وخػمص زشد٤ٟ ١هؿ خٛظً٤وّ بِخء خٛع٠ىَ ٚوخٕٛمرٟ ،ن ُٔ ًٍ٧دٔدض خٛظً٤وّ (خدلسًؤ .)4

خؿدَ ه ٚ٠خُٕٛدٔص خالٓعظديَص خُٜ٘ٛص .

 -ظؼٌ٠ن رل٠ىهدض خٛسُد٣دض خالٓعظديَص خُٜ٘ٛص زُد٣دض ه ٢طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص (خدلسًؤ .)5

إدارج ثروج األِح :ظٕدهً خالٔعُخظُفُدض

ظوَّّ ؤيخء طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص  ٢ٟوال:ٙ

خالٔعؽ٠دََص خٔٛىَص وخألؿُ خدلعُ٤ص إليخَش

ُٔ -دٔص خٔعؽ٠دََص وخػمص ظلهُ خالٛعّخ ٝخبـص خٔعؽ٠دََص ٤ٟؼسـص (خدلسًؤ )18؛

خدلىدؿُ ه ًٜخٛىٓدَص ٔ ٢ٟىء بيخَش خألٟىخٙ

 -ظىوٍ خٛو٤دَص وخدلهدَش وخحلٍَ وخاللعُدؽ خٛىخـر يف خدل٠دَٔدض خالٔعؽ٠دََص ٛظً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديَص (خدلسًؤ )19؛

وظًين ؤيخء خحلدُلدض.

 خؿدَ ٓىٌ ٛعمًًَ خألطى ،ٙوبيخَش خدلىدؿُ يف هُٜ٠دض طً٤وّ خٛؽُوش خُٕٛديٌ (خدلسًؤ )22؛-خإلُظدق ه٤ٜد ه ٢خُٕٛدٔدض خالٔعؽ٠دََص  ،وخدل٤هؿ خٛود ٝبِخء خؿدَ بيخَش خدلىدؿُ ،وظوَّّ خدلٕدءٛص (خدلسديت .)18،21،22

اٌسٍىن اٌتجاري :ظىي خٛسًٜخ ١خدلعُٜٔص

ظُ ٍٟط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص بىل ؿ٠إ٣ص خٛسًٜخ ١خدلعُٜٔص ٛالٔعؽ٠دَخض زشإ ١ظىـههد خٛعفدٌَ  ٢ٟوال:ٙ

ٛالٔعؽ٠دَخض ؤ ١ظعإًٗ  ٢ٟؤ ١خٛظ٤ديَْ

 -خإلُظدق ه ٢ؤً٧خُهد ؤُدٔدهتد  ،إلكهدَ ؤ ١خٔعؽ٠دَخهتد ظُظّ٘ ه ًٜخهعسدَخض خٓعظديَص وٟدُٛص )خدلسًآ 2 ١و (16؛

ظٕعؽ ُ٠ه ًٜؤٔدْ ذبدٌَ ،و ؤهند ال ظعىوً

 -خإللفد ٝه ٢ربُْٔ ؤً٧خٍ ًًن ظولُ ٞخٛودجً خدلديل خدلوً ٙلٕر خدلىدؿُ ) خدلسًآ 4 ١و (19؛

ربُْٔ ؤً٧خٍ ُٔدُٔص ؤو خالٔعؽ٠دَ يف

 -خإلُظدق ه٤ٜد ه٤ٟ ٢هفهد خٛود ٝبِخء خٛعظىَط وخٛع٠ؽُ ٚيف رلد ٓٛبيخَش خٛشُٗدض خٛودٟص خٛيت ظٕعؽ٧ُ٠د ٜٛعإًٗ  ٢ٟؤ١

رلدالض ظوعرب هتًًَخ ٛأل ٢ٟخٛىؿين.

ظإؼًن٧د ه ًٜخٛعىـ ٦خالٔعُخظُفٍ ذلٍ ٥خٛشُٗدض ال َٔىع ؤؿُ لىٗ٠عهد ) خدلسًؤ )21؛
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ادلٕافسح اٌؼادٌح يف األسىاق

ظٜعّ ٝط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص زوً ٝخحلظى ٙهُّٟ ًٜش ًًن هديٛص يف خألٔىخّ ،وٌ ٢ٟ ٖٛوال:ٙ
 خلعُخ ٝوظـسُْ مجُن خٔٛىخهً وخٔٛىخٌ٣ن وخٜٛىخجك خٕٛدََص يف خٛس ًٜخدلؼَُ) خدلسًؤ )15؛ خإللفد ٝه ٢خٕٛوٍ ٜٛمظى ٙهٟ ًٜوٜىٟدض ٟعُّ٠ش ؤو خالٔعِديش  ٢ٟخِ٤ٛىٌ خحل٘ى ٍٟه ًٜضلى ًًن ٟالجٞ)خدلسًؤ .)20

استمرار األسىاق ادلاٌٍح :ؤٔه٠ط

ظوِّ ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص خٔعُٔخَ خألٔىخّ خدلدُٛص  ٢ٟوال:ٙ

ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص ٟاوُخ يف

 -خإلُظدق ه ٢خدلوٜىٟدض خدلدُٛص ٌخض خٛظٜص وخٛو٤دطُ خُٛجُُٕص ُٕٛدٔعهد خالٔعؽ٠دََص إلَؼدق خٔعوًخي٧د ٛعمٚ٠

خالٔعُٔخَ خدلديل  ٢ٟوال ٙػه َؤْ

خدلىدؿُ ،وًٟي خ٘٣شدُهد ٠ٜٛىدؿُ وٕٟدَخض زبظُض خألطى ) ٙخدلسًآ 17 ١و )18؛

خدلد ٙيف خدلإٔدض خدلدُٛص خٛيت ظ٤ـىٌ

 -ظىطَُ خٔعىًخ ٝخُُٛن خدلديل ؤو خإلُظدق ه ٢ظًخزًن ؤوُي ظعو ْٜزدٛعوُع ٠ٜٛىدؿُ خدلدُٛص ) خدلسًؤ )18؛

ه ًٜؤعلُص ٤ٜٛلد ٝخالٓعظديٌ ٗ . ٦ٜوٟن

 -شلدَٔص لٔىٓهد خٛعظىَعُص زـَُٔص ظع٠دشً ٟن ُٔدٔعهد خالٔعؽ٠دََص ،ومحدَص خ٠ُٔٛص خدلدُٛص ٛالٔعؽ٠دَخض،

ٌُ ٖٛة ١خٛعمىالض خحلُُٔٔص ؤو

(خدلسًؤ)21؛

خدلّهىٟص يف زبظُظدض خألطى ٙيف

ُٟ -خٓسص خٛعشٌُ ٚزظىَش شِدُص ؤ٠ُٜص و بٓدٟص ٣لد ٝإليخَش خدلىدؿُ) خدلسًؤ .)22

هُٜ٠دض ٗسًنش وًًن وخػمص ٛظ٤ديَْ
خٛؽُوش خُٕٛديَص ،ؽل٘ ٢ؤ ١ربًغ ظٜٔسدض
يف ؤٔىخّ ٟوُ٤ص ويف ظظُِ٤دض خألطى.ٙ
ادلصذر :طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل [ " :]2010خٓعظديَدض ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَصٓ ،ؼدَد ٛظ٤دم خُٕٛدٔدض " ،ص.ص .68 ،67.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن:
www.imf.org

(مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/11/02

ذبًَ خإلشدَش بىل ؤ٤٧ ١دٕ ظِدوض ٗسًن زٌن خًٛو ٙيف يَـص خالٟعؽد ٙدلسديت ٔ٤عُدًى ،وظٔعُذ ُٗ٣ ٢ٟ ٚىًِ٤ٛخ
وخُ٤ٛوَؿ بىل خالٟعؽد ٙخ٘ٛد ،ٟٚيف لٌن ظش ٚ٠رل٠ىهص خٛظ٤ديَْ خٛؼوُِص يف ٕ٣ر خٟعؽدذلد ٗ ٢ٟ ٚط٤ديَْ خخلُٜؿ
وطً٤وّ ُٛسُد.

1

 ٢ِٔ1زًنَ٤ط [ " :]2009ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص .ربًٌ خحلىٗ٠ص "  ،خ٤ٛشُش خًٛوُٛص خالٓعظديَص ،وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن:
(مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/11/06
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ادلثحث اٌثاين  :صٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر " " Fonds de Régulation des Recettes
 ًٔٛؤيَٗط خحل٘ىٟص خجلّخجَُص ؤ ١هدجًخض خِ٤ٛؾ ربعٟ٘ ٚد٣ص ؤٔدُٔص ػ ٢٠هدجًخض خدلُّخُ٣ص وؤهند هُػص
ٛعٜٔسدض خألٔودٍَٛ ،خ َُٓض خ٣عهدؾ ٟٔدَزص ُُ٠د َعو ْٜزةَُخيخض خِ٤ٛؾ  ٢ٟوال ٙظإُٔٓ طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض.
ٔ ٤مدو ٢ٟ ٙوالٍ٧ ٙخ خدلسمػ خٛعوٍُ ه ًٜطً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ويوخُن ب٣شدج ،٦ظـىَ وػوُص خٛظً٤وّ
وُُِٗص خٔعىًخٟ ٝىخَي٠ٗ ،٥د ٔ٤مدو ٙخٛعوٍُ هًٟ ًٜي شِدُُص خٛظً٤وّ وآُٛدض خُٓٛدزص ه ًٜهُٜ٠دظ.٦
 .1.2أسثاب إٔشاء صٕذوق ضثط اإلٌراداخ
ظوع ً٠خجلّخجُ خهع٠ديخ ٟـٜٔد هٓ ًٜـدم خحملُوٓدض يف ربُْٔ خٛعُ٠٤ص خالٓعظديَص وخالـع٠دهُص ،بٌ ظوعرب خجلسدَص
خٛسعُوُٛص خدلىَي خألٔدٍٔ إلَُخيخض خًٛوٛص .خأل ُٟخ ٌٍٛغلوُّٟ ٚخُ٣ص خًٛوٛص شًًَش خحلٕدُٔص ألٌ ظًٌن يف ؤٔودَ خِ٤ٛؾ.
ُؤ ًٜسُ ٚخدلؽد ،ٙؤيي خطلِدع ٔوُ خٛرب 18.68 ٢ٟ ُٟٚيوالَ ٜٛرب٤ٔ ُٟٚص  1997بىل  12.78يوالَ ٜٛرب٤ٔ ُٟٚص
 1998بىل خطلِدع خجلسدَص خٛسعُوُٛص ُٜٟ 592.5 ٢ٟدَ يؾ بىل ُٜٟ 425.9دَ يؾ ٛع٤ىِغ زٍ ٖٛخإلَُخيخض خإلمجدُٛص
ُٜٟ 926.67 ٢ٟدَ يؾ بىل ُٜٟ 774.51دَ يؾ ٔ٤ص ٟٔ 1998دَ٣ص زٕ٤ص ُٕٛ . 1997ف ٚزٍَ ٖٛطًُ خدلُّخُ٣ص هفّخ
ًَٓ زـ (ُٜٟ 101.23-دَ يؾ) ٔ٤ص  .1998هُُط ٔ٤ص  2000خَظِدهد يف ٔوُ خٛرب ُٟٚبىل  27.60يوالَ ٜٛربُٟٚ
ُدَظِوط خجلسدَص خٛسعُوُٛص بىل ُٜٟ 1213.2دَ يَ٤دَ وخَظِوط زٍ ٖٛخإلَُخيخض خإلمجدُٛص بىل ُٜٟ 1578.16دَ يؾ وًَٞ
ظّخًَ خإلِ٣دّ زـ ٟٔ ٪ 34.22دَ٣ص زٕ٤ص  1999بال ؤَ ١طًُ خدلُّخُ٣ص لْٔ ُدجؼد ًَٓ زـ ُٜٟ 400.04دَ يؾ.

1

ب ٥ٍ٧ ١خدلوـُدض ظاًٗ شًش لٕدُٔص ُّٟخُ٣ص خًٛوٛص ٛعٜٔسدض ؤٔودَ خِ٤ٛؾ ٍٖٛٛ .ظىـر ه ًٜخجلّخجُ
خاللعُخْ  ٥ٍ٧ ٢ٟخدلىدؿُُ .وً٠ض خٜٕٛـدض بىل خزبدٌ بـُخءخض سب٘٤هد  ٢ٟػسؾ خٛعإؼًنخض خحلٕدٔص ٛعٜٔسدض ٔوُ
خِ٤ٛؾ ه ًٜخدلُّخُ٣ص وه ًٜخإلِ٣دّ خٛود .ٝوٗد ٢ٟ ١زٌن  ٥ٍ٧خإلـُخءخض ب٣شدء طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض خَ ٌٍٛوٚ٠

Bank of Algeria, Rapport [2002]: « Rapport :Évaluation économique et monétaire ». Document internet disponible sur le site:

1

www.bank-of-algeria.dz (consulté le 18/10/2011).
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ه ًٜظٌـُص خٛوفّ يف خدلُّخُ٣ص يف خِٛعُخض خٛيت ظ٤ىِغ ُُهد ؤٔودَ خِ٤ٛؾ وخٟعظدص خِٛدجغ يف لدٛص خٛظًٟص خِ٤ٛـُص
خإلغلدزُص.
 .2.2اٌتؼرٌف تصٕذوق ضثط اإلٌراداخ اجلسائر
ؤ٣شث طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ٔ٤ص  2000هبًٍ خٛعٔ ٢ٟ ُٜٚؤؼدَ ظٜٔسدض ؤٔودَ خٛسعُو ٙوخٌٛدِ 1.ؤ٣شث
خٛظً٤وّ دبىـر خدلديش ٓ ٢ٟ 10د٣ى ١خدلدُٛص خٛع٘ ٍُٜ٠خ ٌٍٛطًَ يف  28ـىخ 2000 ١وخ٤َ ٌٍٛض هٟ ًٜد َ: ٍٜ

2

َِعك يف ٗعدزدض خخلَّ٤ص لٕدذ زبظُض ودص َٓ 302 -103 ٞزو٤ىخ" ١طً٤وّ ػسؾ خدلىخَي" ًَُٔ يف ٍ٧خ
خحلٕدذ:
يف تاب اإلٌراداخ
 ُىخجغ خ ُٞٔٛخجلسدجُص خ٤ٛدذبص هٕٟ ٢عىي ؤه ًٜألٔودَ خحملُوٓدض ه ًٜظ ٖٜخدلعىٓوص ػٓ ٢٠د٣ى ١خدلدُٛص؛-

ٗ ٚخإلَُخيخض خدلعؤٜص زًٕن خٛظً٤وّ .

يف تاب إٌفماخ
 ػسؾ ِٔ٣دض وظىخِ ١خدلُّخُ٣ص خحملًيش ه ٢ؿَُْ ٓد٣ى ١خدلدُٛص خ٤ٕٛىٌ؛ زبُِغ خ ٢ًَٛخٛو٠ى.ٍٟب ١خٛىَُِ خدل٘ َٜزددلدُٛص ٧ى خِ ُٟزدٛظٍُ خُٛجٍُٕ ذلٍخ خحلٕدذ.
ربًي ُُِٗدض ظـسُْ ؤل٘د ٥ٍ٧ ٝخدلديش ه ٢ؿَُْ خٛع٤لُ. ٞ
ٕ٣ع٤ؿ  ٢ٟوالٟ ٙد ٔسْ ؤ:١

Site du Fonds de Régulation des Recettes (FRR): www.revenuregulationfund.com (consulté le 09/10/2011).
2

خجلًَُش خُٛمسُص ٜٛف٠هىََص خجلّخجَُص ،خٛوًي َ 25 ،37زُن خألو ٙهد٧ 1421 ٝـ خدلىخُْ  28ـىخ ،2000 ١ص .7.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓنwww.joradp.dz :

(مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011 /10/09

141

1

اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-

 طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض َ٤ع ٍ٠بىل خحلٕدزدض خخلدطص زدخلَّ٤ص وربًًَخ لٕدذ خٛعىظُض خخلدص؛
 ؽلى ٙخٛظً٤وّ ُ ٢ٟدجغ ُٓ٠ص خجلسدَص خٛسعُوُٛص خ٤ٛدظؿ ه ٢ذبدوِ ظًَُٔخض ٓد٣ى ١خدلدُٛص .دبوىن ؤ ١خ ُِّٛزٌن خٕٛوُ
خِٛوٛ ٍٜرب ُٟٚخِ٤ٛؾ وخٕٛوُ خدلُـوٍ خدلوع ً٠يف ٓد٣ى ١خدلدُٛص ٌٌٍَ طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض وًٓ ك ٚبهًخي
خدلُّخُ٣ص َع ٞه ًٜؤٔدْ  19يوالَ ٜٛرب ٍ٤ٟ ُٟٚب٣شدء خٛظً٤وّ لىت هندَص  2008ؤَ ٢مت َُن خٕٛوُ خدلُـوٍ بىل
 37يوالَ؛

1

 ظٕعىًٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ يف ًٔ هفّ خدلُّخُ٣ص خٛودٟص ًٜٛوٛص خ٤َ ًٓ ٌٍٛعؿ ه ٢خطلِدع بَُخيخض خجلسدَص خٛسعُوُٛص
حبُػ ظ٘ى ١ؤٓ ٢ٟ ٚظًَُٔخض وظىٓودض ٓد٣ى ١خدلدُٛص بػدُص بىل ظًًَٕ خ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟخًٛخو ٍٜوخخلدَـٍ؛
 وِخَش خدلدُٛص  ٍ٧خذلُحص خدلِٜ٘ص زعًُٕن خٛظً٤وّ.
وًٓ مت بـُخء ظوًَ ٚه ًٜبَُخيخض خٛظً٤وّ حبُػ ؤػُِط ظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ خدلىـهص ٜٛعًُٕن خ٤ٛشؾ
ًَ٠ٜٛىُ٣ص خخلدَـُص وٌ ٢ٟ ٖٛوالٓ ٙد٣ىٟ 22 -03 َٞٓ ١اَن يف  ٌٌ 4خٔٛوًش هد٧ 1424 ٝـ خدلىخُْ 28
يَٕ٠رب ٔ٤ص َ ،2003عؼٓ ٢٠د٣ى ١خدلدُٛص ٤ٕٛص  .2004لُػ ٣ظط خدلديش  66ه ًٜخ:٦٣

2

ظوً ٙخدلديش  ٢ٟ 10خٔٛد٣ى 02 -2000 َٞٓ ١خدلاَن يف َ 24زُن خألو ٙهد٧ 1421 ٝـ خدلىخُْ  27ـىخ١
ٔ٤ص  2000وخدلعؼٓ ٢٠د٣ى ١خدلدُٛص خٛع٘٤ٕٛ ٍُٜ٠ص  ،2000وربَُ ٗ٠د َإيت:
ادلادج َِ :10عك يف ٗعدزدض خخلَّ٤ص لٕدذ زبظُض ودص َٓ 302 -103 ٞوه٤ىخ " ٦٣طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض"
ؤًَُ يف ٍ٧خ خحلٕدذ:
يف تاب اإلٌراداخ
 ُدجغ خ٠ُٔٛص خ٤ٛدظؿ هٕٟ ٢عىي بَُخيخض ـسدَص زعُوُٛص َِىّ ظًَُٔخض ٓد٣ى ١خدلدُٛص؛ ظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ خدلىـهص ٜٛعًُٕن خ٤ٛشؾ ًَ٠ٜٛىُ٣ص خخلدَـُص؛ ؤَص بَُخيخض ؤوُي ُٟظسـص زًٕن خٛظً٤وّ.يف تاب إٌفماخ
 ظوىَغ ٣دٓض خ٠ُٔٛص خ٤ٛدظؿ هٕٟ ٢عىي بَُخيخض ـسدَص زعُوُٛص َٔ ٚه ٢ظًَُٔخض ٓد٣ى ١خدلدُٛص؛ خحلً  ٢ٟخدلًَىُ٣ص خٛو٠ىُٟص.خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدض ،خأل 02-08 ُٟخدلعؼٓ ٢٠د٣ى ١خدلدُٛص خٛع٘٤ٕٛ ٍُٜ٠ص  ،2008خالؼٌ٤ن َٟ 29ؼد ١هد٧1429 ٝـ خدلىخُْ
ٔ 29سع٠رب  ،ٝ2008ص .4.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن( www.apn.dz :مت خالؿالم هُٜهد زعدََه .)2011/10/10
1

 2خجلًَُش خُٛمسُص ٜٛف٠هىََص خجلّخجَُص ،خٛوًيٌ 5 ،83و خٔٛوًش هد٧1424 ٝـ خدلىخُْ  29يَٕ٠رب  ،2003ص.28.

142
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ٗ٠د مت بـُخء ظوًَ ٚآوُ َعو ْٜزإً٧خٍ خٛظً٤وّ  ٢ٟوال ٙؤٟ 04 -06 َٞٓ ُٟاَن يف  19مجديي خٛؽدين هدٝ
 1427خدلىخُْ  5ـىخ٤ٔ ١ص َ 2006عؼٓ ٢٠د٣ى ١خدلدُٛص خٛع٘٤ٕٛ ٍُٜ٠ص  2006لُػ ٣ظط خدلديش  25ه ًٜؤ:٦٣

1

ظوً ٙخدلديش  ٢ٟ 10خٔٛد٣ى 02 -2000 َٞٓ ١خدلاَن يف َ 24زُن خألو ٙهد 2000 ٝوربَُ ٗ٠د َإيت:
ادلادج َِ :10عك يف ٗعدزدض خخلَّ٤ص لٕدذ زبظُض ودص َٓ 302 -103 ٞوه٤ىخ " ٦٣طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض "
ًَُٔ يف ٍ٧خ خحلٕدذ:
يف تاب اإلٌراداخ
 ُىخجغ خ ُٞٔٛخ٤ٛدذبص هٕٟ ٢عىي ذبدوِ بَُخيخض خجلسدَص خٛسعُوُٛص ٛعًَُٔخض ٓد٣ى ١خدلدُٛص؛ ظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ خدلىـهص ٛعًٕن خدلًَىُ٣ص خخلدَـُص زُُِ٘ص ُودٛص؛ ٗ ٚخإلَُخيخض خألوُي خدلعؤٜص زعًُٕن خٛظً٤وّ .يف تاب إٌفماخ
 سبىَ ٚهفّ خخلَّ٤ص يو ١ؤَ َٚٔ ١طًُ خٛظً٤وّ هُٜٟ 740 ٢دَ يَ٤دَ؛ زبُِغ خدلًَىُ٣ص خٛو٠ىُٟص.ب ١خٛىَُِ خدل٘ َٜزددلدُٛص ٧ى خِ ُٟزدٛظٍُ خُٛجٍُٕ ذلٍخ خحلٕدذ  ،ربًي ُُِٗدض ظـسُْ ؤل٘د ٥ٍ٧ ٝخدلديش ه ٢ؿَُْ
خٛع٤لُ. ٞ
ٕ٣ع٤عؿ  ٢ٟوال ٙخٛعوًَ ٚخ٤َ ٌٍٛض ه ًٜؤ ٦٣ؽل٘ ٢خٔعىًخٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ يف سبىَ ٚهفّ خخلَّ٤ص شَُـص ؤ١
ال ََٔ ٚطًُ خٛظً٤وّ ه ٢لً ؤيىن ٧ى ُٜٟ 740دَ يَ٤دَ ؤ٤٧ ١دٕ ًَسص  ٢ٟخٜٕٛـدض يف خحلِدف هٟ ًٜىخَي
خٛظً٤وّ.

 1خجلًَُش خُٛمسُص ٜٛف٠هىََص خجلّخجَُص ،خٛوًي 23 ،47مجديي خٛؽدُ٣ص هد٧1427 ٝـ ،خدلىخُْ  19ـىخ ،2006 ١ص.8.
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 -تطىر وضؼٍح صٕذوق ضثط اإلٌراداخ خالي اٌفترج 2010 -2000

سبُّض خٛىػوُص خدلدُٛص ًٜٛوٛص وال٤ٔ ٙص  2000زدٛعمٕٟٔ ٢دَ٣ص زٕ٤عٌن  1999-1998لُػ لٔٔط خدلُّخُ٣ص
ُدجؼد ًَٓ زـ ُٜٟ 400دَ يؾ .مسك ٍ٧خ خِٛدجغ زة٣شدء طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض زُطًُ ًَٓ زـ ُٜٟ 453.237دَ
يَ٤دَ و٧ى ُدجغ ُٓ٠ص خجلسدَص خٛسعُوُٛص خ٤ٛدظؿ ه ٢خ ُِّٛزٌن خٕٛوُ خِٛوٛ ٍٜرب ُٟٚخٛسعُو 28( ٙيوالَ ٜٛرب )ُٟٚوخٕٛوُ
خدلُـوٍ (  19يوالَ) ٔ٤ص .2000

1

خٔعىًٟط ٟىخَي خٛظً٤وّ يف ظًًَٕ خ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟخًٛخو ٍٜوخخلدَـٍ ،خٛعًًَٕ خدلٕسْ ًَ٠ٜٛىُ٣ص خخلدَـُص
وسبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص خٛودٟص ًٜٛوٛص ،لُػ مسك ٓد٣ى ١خدلدُٛص خٛع٘٤ٕٛ ٍُٜ٠ص  2006زدٔعىًخٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ يف سبىَٚ
هفّ خخلَّ٤ص ٟن خٛعإًُٗ ه ًٜؤ ١ال ََٔ ٚطًُ خٛظً٤وّ هُٜٟ 740 ٢دَ يؾَ .ىػك خجلًو )3.3( َٞٓ ٙظـىَ
ؤطى ٙخٛظً٤وّ وسلع َٜخٔعىًخٟدهتد.

Bank of Algeria, Rapport [2002].Op.cit.
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)2010-2000(  تطىر وضؼٍح صٕذوق ضثط اإلٌراداخ خالي اٌفترج: )3.3( ُاجلذوي رل
 ٍٍِار دٌٕار جسائري: اٌىحذج
***2010

4316.5

**2009

*2008

2007

2006

2005

2004

4280.073

3215.530

2931.045

1842.68

721.688

320.892

6

2003

27.978

2002

2001

2000

171.534

232.137

0

اٌسٕىاخ
 ادلىارد-

رصٍذ اٌصٕذوق

يف هناٌح اٌسٕح
اٌساتمح

1798.00

1368.83

0

6

0

0

531.952

91.530

526.4

400.7

648.607

1738.848

-

-

0

-

364.3

50.000

623.499

448.914

26.504

123.864

453.237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

فائض لٍّح

اجلثاٌح اٌثتروٌٍح
تسثٍماخ تٕه
اجلسائر

االستخذاِاخ-

متىًٌ ػجس

اخلسٌٕح اٌؼّىٍِح
-

-

66.788

314.455

618.111

247.838

165.559

156.000

170.060

184.467

221.100

ٌٓسذاد أصً اٌذ

ًِاٌؼّى

اٌتسذٌذ ادلسثك
-

-

_

_

0

0

57.144

0

0

0

0

ٌٍّذٌىٍٔح
اخلارجٍح

-

-

0

607.956

4842.8

4316.5

3747.349

3215.530

0

0

2931.04

1842.68

5

6

0

0

0

0

0

721.688

320.892

27.978

171.543

232.137

تسذٌذ تسثٍماخ
تٕه اجلسائر

رصٍذ اٌصٕذوق
31/12يف

Source: Ministère des Finances [2008]: « Note de présentation du projet d'ordonance portant loi de finance
complémentaire pour 2008» . Document internet disponible

sur le site: www.mf.gov.dz

15/10/2011).
(*) Au 22 mai 2008
(**)Bank of Algeria[2009]: « Rapport : Évaluation économique et monétaire », Op.cit, P.94.
(***)Bank of Algeria[2010]: « Rapport : Évaluation économique et monétaire », Op.cit, P.05.
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 استخذاَ ِىارد اٌصٕذوق يف تسذٌذ ادلذٌىٍٔح اٌؼّىٍِحخٔعىًٟط ٟىخَي خٛظً٤وّ وال ٙخِٛعُش  2003 -2000يف زبُِغ خ ٢ًَٛخٛو٠ى ،ٍٟشلد مسك زعىُِغ وًٟص
خ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟخدلٕعٔس .ٍٜزٜي بمجديل خالٓعـدهدض  ٢ٟخٛظً٤وّ وال ٥ٍ٧ ٙخِٛعُش لىخيل ُٜٟ 731.627دَ يؾ ًَُٔٛ
َطًُ خٛظً٤وّ يف هندَص  2003زـ ُٜٟ 320.892دَ يؾ  .يف ٔ٤ص  2004مت خٓعـدم ُٜٟ 42.5دَ يؾ وُٜٟ 14.6دَ
يؾ مسمط ه ًٜخٛعُظُر زدٛعًًَٕ خدلٕسْ ًَٛى ١خٛس ٖ٤خإلٍَُُٔ وـّء  ٢ٟيو ١خٛوُزُص خٕٛوىيَص  ًَُٔٛزٍ ٖٛخدلسٜي
خدلٕعىً ٝيف خٛعًًَٕ خدلٕسْ ًَ٠ٜٛىُ٣ص خخلدَـُص زـ ُٜٟ 57.1دَ يؾ ٗ٠د مت خٓعـدم ٟد ُٓ٠عُٜٟ 1412.751 ٦دَ يؾ
ًٕٛخي ؤط ٚخ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟوال ٙخِٛعُش  .2009 - 2004يف ٔ٤ص  2007و 2008مت ظًًَٕ ٗ ٚيَى٣ ١ديٌ زدََٓ
و٣ديٌ  ١ً٤ٛزِؼ ٚظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ وًٓ مت خٓعـدم ٟسٜي ُٜٟ 607.956دَ يؾ ٟ ٢ٟىخَي خٛظً٤وّ ٛعًًَٕ
ظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ.
 ٢ٟـهص ؤوُي مسمط ٟىخَي خٛظً٤وّ زعىُِغ خ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟخًٛخوُٜٟ 1200 ٢ٟ ٍٜدَ يؾ بىل ُٜٟ 635دَ
يؾ يف هندَص .2008

1

 استخذاَ ِىارد اٌصٕذوق يف متىًٌ ػجس ادلىازٔحيف ٔ٤ص  2006مت خٜٛفىء ألوُٟ ٙش بىل خٔعىًخٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ يف سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص ،لُػ خٓعـوط
خٜٕٛـدض ٟد ُٓ٠عُٜٟ 91.530 ٦دَ يؾ ٛع٠ىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص خٛودٟص .يف لٌن ٗد ١سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص وال ٙخ٤ٕٛىخض
( )2005 ،2004 ،2003 ،2000وخٗ ٌٍٛد٣ ١عُفص خَظِدم لف ٞخإلِ٣دّ خحل٘ى ٍٟخ٤ٛدظؿ ه ٢ظُٔ ٍُِ٤دٔص خإل٣ودٖ
خالٓعظديٌ َع ٞيو ١خٜٛفىء بىل ٟىخَي خٛظً٤وّ .وًٓ زٜي بمجديل خالٓعـدهدض ٟ ٢ٟىخَي خٛظً٤وّ ٛع٠ىَ ٚهفّ
خدلىخِ٣ص وال ٙخ٤ٕٛىخض ٟ 2009 -2006د ُٓ٠عُٜٟ 1037.782 ٦دَ يؾ.
زد ٢ٟ ًُٞٛآؼدَ خألِٟص خالٓعظديَص خٛوددلُص خٜٕٛسُص ه ًٜؤٔودَ خِ٤ٛؾ بال ؤٟ ١ىخَي خٛظً٤وّ خَظِوط يف هندَص
 2008زـ ُٜٟ 1064.543ى ١يؾ ؤٌ زَّديش ظًَٔ زـ ٟٔ %33.10دَ٣ص زٕ٤ص ٛ .2007عٕفٟ ٚىخَي خٛظً٤وّ يف
 2009خَظِدهد ؿُِِد ًَٓ زـ ٟٔ %0.85دَ٣ص زـ  2008لُػ شهًض خجلّخجُ يف  2009هفّخ يف ٟدُٛعهد خٛودٟص

Abdellatif Benachenho [2009]: «La Fabrication de l'Algérie », p.120.
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َوعرب خألو٣ ٢ٟ ٙىه٤ٔ 10 ٍ٤ٟ ٦ىخض لُػ ًَٓ خٛوفّ زـ  1.% 8.4وًٓ مت خٜٛفىء بىل ٟىخَي خٛظً٤وّ ٛع٠ىَٚ
هفّ خخلَّ٤ص خٛو٠ىُٟص لُػ مت خٓعـدم ٟد ُٓ٠عُٜٟ 364.3 ٦دَ يؾ.
يف  2010ربٕ٤ط خٛىػوُص خدلدُٛص ٜٛفّخجُ لُػ خَظِوط بَُخيخض خحملُوٓدض زـ  ،%20.4لُػ خ٣عٜٔط ٢ٟ
ُٜٟ 2412.7دَ يؾ ٔ٤ص  2009بىل ُٜٟ 2905دَ يؾ ٔ٤ص ٣ 2 .2010عُفص  ٍٖٛٛهدي خٛعُخٗ ٢ٟ ٞـًًَ يف طً٤وّ
ػسؾ خإلَُخيخض ٛعظٟ ٚىخَي ٥يف هندَص  2010بىل ُٜٟ 4842.8دَ يؾ ،ؤٌ زدَظِدم ًَٓ زـ ٟٔ %12.19دَ٣ص
زـ .2009
ب ١خٛوُٜ٠دض خٛيت سبط  ٍ٤ٟب٣شدء خٛظً٤وّ ؽل٘ ٢ظٜىُظهد يف ٟد َ:ٍٜ
 خإلَُخيخض خدلعُخٗ٠ص يف خٛظً٤وّ ًَٓض زـ ُٜٟ 4842.8دَ يؾ يف ٔ٤ص 2010؛ زٜي بمجديل خالٓعـدهدض ُٜٟ 3847.26دَ يؾ و٧ى ٟد ؽلؽٕ٣ ٚسص  ٢ٟ %50.41بمجديل ٟىخَي خٛظً٤وّ ٟن هندَص2009؛
 مت خٔعٌال ٙخالٓعـدهدض يف ًٔخي ؤط ٚخ ٢ًَٛخٛو٠ى ٍٟزـ ُٜٟ 2144.378دَ يؾ ،خٛعًًَٕ خدلٕسْ ًَ٠ٜٛىُ٣صخخلدَـُص زـ ُٜٟ 57.144دَ يؾ وٍٗخ ظًًَٕ ظٕسُٔدض ز ٖ٤خجلّخجُ دبد ُٓ٠عُٜٟ 607.956 ٦دَ يؾ٠ٗ ،د مت
خٜٛفىء بىل ٟىخَي خٛظً٤وّ ٛع٠ىَ ٚهفّ خدلُّخُ٣ص دبسٜي ًَُٜٟٓ 1037.782 ٥دَ يؾ ٟن هندَص .2009

 1خٛس ٖ٤خًٛويل]ٟ " :[2009ىـّ بهال ٍٟه ٢خجلّخجُ" ،ص .1.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن( www.Siteresource.worldbank.org :مت خالؿالم هُٜهد زعدََه
.)2011/11/20
Bank of Algeria[2010]: :« Rapport :Évaluation économique et monétaire », P.57.
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 .3.2شفافٍح صٕذوق ضثط اإلٌراداخ
طٟ َ٤وهً خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خجلّخجُ يف خُٛظسص خألوًنش لٕر ٟاشُ ٛ Linaburg Maduellشِدُُص خٛظ٤ديَْ
خُٕٛديَص دب٤مهد ٔ٣ـص وخلًش يف ٔ ٜٞخٛعُٔ٤ؾ وال٤ٔ ٙص  1.2011وَوعرب ٟاشُ

Linaburg Maduell

يُٛال هًٜ

خٛعّخ ٝخٛظ٤ديَْ زدٛعوسًن ه٣ ٢ىخَد٧د خحلُُٔٔص وشلدَٔعهد خالٔعؽ٠دََص .وَوع ً٠خدلاشُ هٟ 10 ًٜسديت ؤٔدُٔص ربًي
شِدُُص ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص و:ٍ٧

2

 زُد ١خٛظً٤وّ ٛعدَؼل ،٦ؤٔسدذ ب٣شدج ٦وٟظديَ خٛؽُوش ُُ ٦وُٜٟ٘ ُٚ٘٧ص خحل٘ىٟص؛ خٛعّخ ٝخٛظً٤وّ زةطًخَ ظٔدََُ ٔ٤ىَص ًٟٔٓص  ٢ٟوالٟ٘ ٙعر زلدٔيب ودَـٍ؛ زُد ١خٛظً٤وّ ٕ٤ٛر ُٜٟ٘ع ٦يف خٛشُٗدض وخٛوىخجً خدلدُٛص وخٛعىَِن خجلٌُخيف ُٜ٘٠ٜٛص؛ زُد ١لف ٞوٟ٘ى٣دض وخٛودجً ه ًٜخلعُدؿٍ خٛظٍُ خألـ٤يب ب ١وـً؛ ظىُُ خٛظً٤وّ هٓ ًٜىخهً بَشديَص زشإ ١خدلودَُ خألوالُٓص ؤُدٔص خالٔعؽ٠دَ وخالٛعّخٟدض خدلدُٛص وًٟي ظِوُٚظ ٖٜخٔٛىخهً؛
 زُد ١خٛظً٤وّ الٔعُخظُفُدض وؤً٧خٍ وخػمص؛ خٛعمًًَ خٛىخػك ٓ ٢ٟس ٚخٛظً٤وّ دلوٜىٟدض خالظظد ٙوؤٌ ُُوم  ٦ٛب ١وـًض؛ ربًًَ خٛظً٤وّ  ٢ًََُ٠ٜٛخخلدَـٌن ب ١وـًوخ؛ ُٓد ٝخٛظً٤وّ زةيخَش ٟىٓن ب٘ٛعُوين ودص ز٦؛ زُد ١خٛظً٤وّ ٛو٤ىخ ٥ُٟٔ ١خُٛجٍُٕ وٟوٜىٟدض خالظظدٟ ٙؽ ٚخذلدظَ وخِٛدٗٓ.ؤًٗ خدلوهً ؤ ١خلعال ٙخجلّخجُ ُ٠ٜٛظسص خألوًنش ي ُٚٛه ًٜبطُخَ٧د ه ًٜظٌُُر خٛشِدُُص وهً ٝبظدلص ٟوٜىٟدض
ٜٛف٠هىَ ٛالؿالم هُٜهد.
لٕر يَخٔص ظدزوص دلوهً

Peterson

ؤشٍُ هُٜهد خالٓعظديٌ

Edwin Truman

 ،خلع ٚطً٤وّ ػسؾ

خإلَُخيخض خجلّخجٌُ خدلُظسص  40هددلُد  ٢ٟؤط 53 ٚطً٤وٓد ُٔديَد لٕر خدلاشُ خدلُٗر دلودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش.
َعُٗر خدلاشُ ٟ 4 ٢ٟاشُخض ـّجُص  :ٍ٧خٛشِدُُص وخذلُ٘( ٚهٔ ًٜسُ ٚخدلؽدٓ ٙىخهً وخػمص وٟو٤ٜص ًٜٛوَ خدلديل
SWF Institude [2011]: « Linaburg Maduell Transparency index », p.1. Document internet disponible sur le site: www.swfinstitute.org

1

(consulté le 22/10/2011).
SWF Institude [2008]: «Linaburg Maduell Transparency index », p.3. Document internet disponible sur le site: www.swfinstitute.org

2

(consulté le 22/10/2011).
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و ُٚ٘٧خٔعؽ٠دَ شِدٍ) خحلىٗ٠ص (هٔ ًٜسُ ٚخدلؽد ٙيوَ خحل٘ىٟص ،خدلًَُ) ،خدلٕدءٛص (ظٔدََُ ٤ٟعل٠ص ه ٢خالٔعؽ٠دَ
وخٛودجًخض وُٟخـودض خحلٕدزدض) ،وؤوًنخ خٜٕٛىٕ .ربظ ٚطً٤وّ ػسؾ خدلىخَي هٔ٣ 4.5 ًٜـص  ٢ٟخطٔ٣ 25 ٚـص
و٧ى ٟد ًَ ٙه ًٜػوَ ؤيخء خٛظً٤وّ وػوَ ِٗدءظ .٦وًٓ ربظ ٚخٛظً٤وّ هٔ٣ 0.5 ًٜـص  ٢ٟخطٔ٣ 12 ٚـص
ُُ٠د ؼلض خدلٕدءٛصَ .ىػك خجلًو )4.3( َٞٓ ٙخٛوالٟدض خٛيت ربظ ٚهُٜهد طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض يف خجلّخجُ لٕر
ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش.
اجلذوي رلُ ( )4.3تمٍٍُ صٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر حسة ِؼاٌري األداء واٌىفاءج
خدلودًَن

خدلٕدءٛص

خٛشِدُُص وخذلُ٘ ٚخحلىٗ٠ص

خٜٕٛىٕ

خإلمجديل

خٛوالٟص
Source: Peterson Institute for International Economics, Edwin Truman [2007]: « A Scoreboard for Sovereign wealth
funds», p.12 . Document internet disponible sur le sit : www.iie.com (consulté le 23/11/2011).

ظلهُ خ٤ٛعدجؿ ػوَ شِدُُص طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ٍ٤٠ُ ،ب٣شدء خٛظً٤وّ مل َع ٞبهًخي ؤو ٣شُ ؤٌ ظَُُٔ
ودص زدٛظً٤وّ ،وًٓ خٗعِط وِخَش خدلدُٛص وخٛس ٖ٤خدلٌُّٗ زعًًٔن ٟوٜىٟدض ـً زلًويش وًًن ِٟظٜص لى ٙبَُخيخض
خٛظً٤وّ وخٔعىًخٟدض ٟىخَي .٥وًٓ ٣عؿ ه ٢ظٌُُر خٛشِدُُص بػودٍ هُٜ٠دض خُٓٛدزص ه ًٜخٛظً٤وّ وآُٛدض
خدلٕدءٛص.
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 .4.2اٌرلاتح ػٍى صٕذوق ضثط اإلٌراداخ
َ٤ع ٍ٠طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض بىل خحلٕدزدض خخلدطص زدخلَّ٤ص وظع ٞهُٜ٠دض خُٓٛدزص خخلدطص هبٍ ٥خحلٕدزدض يف
خجلّخجُ ٗدٛعديل:

1

أوال :خُٓٛدزص خٔٛسُٜص ه ً٤خالٛعّخ ٝزدإلِ٣دّ وٌ ٖٛهٕٟ ًٜعىي خدلُخٓر خدلديل؛
ثأٍا :ؤؼ٤دء خٛع ٍُِ٤يف بؿدَ خٛوالٓص زٌن خِ ُٟزدٛظٍُ وخحملدٔر هًٟ٤د َ٤ىٌ ٍ٧خ خألوًن بـُخء َٓدزع ٦ؿسٔد ٠ٜٛديش 39
 ٢ٟخٔٛد٣ى ١خدلعو ْٜزٔىخهً خحملدٔسص خٛو٠ىُٟص؛
ثاٌثا :خُٓٛدزص خٛسوًَص وال ٙخدلُخٓسص خٔٛد٣ىُ٣ص خٛيت َؼـٜن هبد رل ٜٓخحملدٔسص زوً بًَخم لٕدذ خٛعًُٕن خدلًٔ ٢ٟ ٝخحملدٔر
وٍٗخ خحلٕدذ خإليخٌَ خدلًٔ ٢ٟ ٝخِ ُٟزدٛظٍُ.
وَؼدٍ بىل  ٥ٍ٧خأل٣ىخم  ٢ٟخُٓٛدزص ،خُٓٛدزص خٛيت ذبَُهد خدلِعشُص خٛودٟص ٠ٜٛدُٛص.
 ٍ٤ٟب٣شدء طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ٔ٤ص  2000مل سبدَْ ؤٌ ـهص َٓدزُص طاللُدهتد يف خُٓٛدزص ه ًٜهُٜ٠دض
خٛظً٤وّ لىت ٔ٤ص  .2010يف  ٥ٍ٧خ٤ٕٛص ؤطًَ رل ٜٓخحملدٔسص ظَُُٔ ٥خٛعُُٔ ٍ٠خألو ( ٙخ ٌٍٛظ٤دو ٦ُُ ٙخٛظً٤وّ)
وخدلظديّ ه ٦ُٜزعدََه ٔ 29سع٠رب  2010وخ ٌٍٛخ٣عًٔ ُُ ٦زشًش خٛظ٤ديَْ خخلدطص .بٌ َؤي ؤ ١ظًُٕن٧د ظٔ٤ظ٦
خٛشِدُُص وؤ ١زوؼهد ًَْ٘ ؤٟىخال وال َِٔ٤هد ؤٟد خٛسوغ خِوُ و ٍ٧خٛظ٤ديَْ خٛؼى٠ص ( طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض)
ُعِعُٔ بىل زُخٟؿ خِ٣دّ وخػمص٠ٗ .د ؤًٗ خجمل ٜٓؤ ٦٣مل َع ٢ٟ ٢٘٠خحلظى ٙهٗ ًٜشَ ِٟظ ٢ٟ ٚز ٖ٤خجلّخجُ ه٢
خالٓعـدهدض  ٢ٟطً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض لٕر ؿسُوص خًَٛى٠ٗ ١د مل َعمظ ٚه ًٜخدلٕعً٤خض خٛؽسىظُص خدلُظسـص
زٍ.ٖٛ

2

ب ١خحلٕدزدض خخلدطص زدخلَّ٤ص  ٍ٧لٕدزدض ودَؾ خدلُّخُ٣ص و ٍ٧ال زبؼن ُٜٓٛدزص خدلسدشُش ٜٕٜٛـص خٛعشَُوُص ًًن
ؤُ ١عك  ٥ٍ٧خحلٕدزدض َع ٢ٟ ٞوالٓ ٙد٣ى ١خدلدُٛص خ٤ٕٛىٌ وٜٛربدلد ١خحلْ يف خالٔعِٕدَ  ٢ٟوَُِ خدلدُٛص ه٥ٍ٧ ٢
خحلٕدزدض .لُػ ػلْ ألٌ هؼى  ٢ٟخٛربدلد ١ؤَٕ ١عُِٕ شِىَد ؤو ٗعدزُد هٟ ٢ىخَي خٛظً٤وّ ًًن ؤٍ٧ ١خ خحلْ مل
ؽلدَْ  ٍ٤ٟب٣شدء خٛظً٤وّ ٓس٤ٔ ٚص  .2010يف ٔ٤ص  2010خًع ٞ٤خٛربدلد٤ٟ ١دٓشص ٟشُوم ٓد٣ى ١ػسؾ خدلُّخُ٣ص
1
2

خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدضُٟ ،189 َٞٓ ،ـن ٔدزْ ،ص.48.
خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدضُٟ ،199 َٞٓ ،ـن ٔدزْ ،ص.7.
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٤ٕٛص  2008وزدالهع٠دي ه ًٜظَُُٔ رل ٜٓخحملدٔسص ؿدٛر خٛربدلد ١دبوُُص ؤٔسدذ خ٠ٌٛىع خَ٘ ٌٍٛع َ٤خٛظً٤وّ ٗ٠د
ؿدٛر زعمٌٕن شِدُُع.٦

1

ب ١خ٣وًخ ٝخُٓٛدزص خِٛودٛص خ٤ٛدظؿ هًُ ٢دذ خٛشِدُُص ؤو ه ٢هًُٓ ٝد ٝخجلهدض خُٓٛدزُص زًوَ٧د زِ٘دءش َايٌ بىل
بً٧خَ خدلد ٙخٛود ٝوظسًًَ ،٥و ٢ٟؤـ ٚمحدَص ظًٕن خدلد ٙخٛود ٝمت خزبدٌ هًش ظًخزًن هتًٍ بىل ظَُ٘ٓ خٛشِدُُص يف رلدٙ
ظ ٍُِ٤خِٔ٤ٛدض خٛو٠ىُٟص وخٕٛالٟص خدلدُٛص ٢ٟ .ؤعلهد ظًهُ ٞرل ٜٓخحملدٔسص وظًهُ ٞخدلِعشُص خٛودٟص ٠ٜٛدُٛص وظىُٔن
طاللُدهت٠د 2.وٛؼ٠د ١ؤٗرب ًَٓ  ٢ٟخٛشِدُُص ؤوطً طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل زًٟؿ خٛظً٤وّ ػ ٢٠خدلُّخُ٣ص خٛودٟص
ًٜٛوٛص.

1

خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدضُٟ ،199 َٞٓ ،ـن ٔدزْ ،ص.7.

 2خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدضُٟ ،189 َٞٓ ،ـن ٔدزْ ،ص.43.
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ادلثحث اٌثاٌث :صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً

اٌؼادلً " " Government Pension Fund Global

ظوعرب خُ٤ٛوَؿ ؼدٛػ ؤٗرب ٟظًَ ٜٛسعُو ٙيف خٛودمل و ٍ٧زٍ ٖٛظىخـ ٦ربًٌ ُُِٗص بيخَش خٛوىخجً خِ٤ٛـُص هًٜ
ًُخَ زدٍٓ خًٛو ٙخِ٤ٛـُص .دلىخـهص ٍ٧خ خٛعمًٌ ؤ٣شإض خُ٤ٛوَؿ طً٤وٓد ُٔديَد ٗدَ ١وٍُ ٔدزٔد زظً٤وّ خِ٤ٛؾ
خُ٤ٛوغلٍ ؤٟد خِ ًُٔ ١خؿٜٔط ه ٦ُٜخٔ ٞطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ .ربى ٙخٜٕٛـدض بىل خٛظً٤وّ مجُن بَُخيخض
خِ٤ٛؾ وٌٛ ٖٛؼ٠د ١هً ٝظإؼًن٧د ه ًٜخالٓعظدي وٍٗخ ػ٠د ١خٛعًُٕن خجلًُ ٜٛوىخجً خدلعإظُص  ٥ٍ٧ ٢ٟخٛؽُوش خ٤ٛدػسص.
ظوعرب هُٜ٠دض خٛظً٤وّ  ٢ٟؤُؼ ٚخدل٠دَٔدض ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص خدلوُ٤ص زددلىخَي خٛـسُوُص ٍٛ ،خ ٔىٍ
ضلدو ٢ٟ ٙوالٍ٧ ٙخ خدلسمػ خٛعوٍُ هٍ٧ ًٜخ خٛظً٤وّ  ٢ٟلُػ ٣شإظ ،٦ؤً٧خُ ،٦وخإليخَش خٛشِدُص ألٟىخ ٦ٛوخٛيت
ـوٜط خٛظً٤وّ ظلىٌـد ػلعٍي زٓ ٢ٟ ٦س ٚخًٛو ٙخٛيت سبع ٖٜط٤ديَْ ُٔديَص ٌخض ؤطى ٙؿسُوُص.
 .1.3اٌتؼرٌف تصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً
مسمط خِٛىخجغ خِ٤ٛـُص خ٘ٛسًنش خٛيت ٟد ُعحط ظعّخًَ  ٍ٤ٟخٗعشدٍ خِ٤ٛؾ يف حبُ خٛش٠د ٙيف  1969زة٣شدء
طً٤وّ خِ٤ٛؾ خُ٤ٛوغلٍ ٔ٤ص  1990لُػ طديّ خٛربدلد ١يف ٍ٧خ خٛعدََه ه ًٜخٔٛد٣ى ١خ ٌٍٛدبىـس ٦مت ب٣شدء
خٛظً٤وَّٕ 1.ه ٚخٛظً٤وّ ه ًٜخحل٘ىٟص خٛعًُٕن خٛـىَ ٚخألـٛ ٚودجًخض خِ٤ٛؾ.
مت يف  1996ربىَ ٚٗ ٚخألٟىخ ٢ٟ ٙخخلَّ٤ص بىل خٛظً٤وّ .يف  2004مت وػن رل٠ىهص  ٢ٟخدلسديت خٛعىـُهُص
ٜٕٜٛىٕ خألوالٍٓ يف بيخَش خٛظً٤وّ .ويف  2006مث ظًٌن خٔ ٞخٛظً٤وّ  ٢ٟطً٤وّ خِ٤ٛؾ خُ٤ٛوغلٍ بىل طً٤وّ
خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ.

2

َوعرب خٛظً٤وّ ؤٗرب خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص يف ؤوَزد  ٢ٟلُػ خحلف ٞوؼدين ؤٗرب خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص يف خٛودمل.
وًََ٤ؾ خٛظً٤وّ ػُّٟ ٢٠خُ٣ص خًٛوٛص و٧ى ٟد غلو ٦ٜودػود ُٓٛدزص ٟعشًيش ودطص ٓ ٢ٟس ٚخٛربدلد ١خُ٤ٛوغلٍ.

3

Norges Bank Investment (NBIM) [2011]: « Government Pension Fund Global », p.1. Document internet disponible sur le site:

1

www.nbim.no (consulté le 28/11/2011).
NBIM [2011]: « Government Pension Fund Global, Historical overview», p.1.

2

SWF Institute [2011]: « Norway Government Pension Fund Global ». Document internet disponible sur le site: www.swinstitude.org

3

(consulté le28/11/2011).
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َهًٍ خٛظً٤وّ بىل:

1

 زبَُِ ٕٟعىي خإلِ٣دّ خٛودٟ ٝن ُٟوَ خٛىٓط وُٖ خَظسدؿ ٦زةَُخيخض خِ٤ٛؾ خدلعٜٔسص؛ خٔعسًخ ٙؼُوش خِ٤ٛؾ خ٤ٛدػسص زإطىٟ ٙدُٛص َ٤علُ خِيَدي ُٓ٠عهد ٟن ُٟوَ خٛىٓط ٍٗ ظع ٢ٟ ٢٘٠خٛعودٟ ٟٚن خَّٛديشخدلعىٓوص يف خإلِ٣دّ خٛود ٝخدلظدلسص َّٛديش هًي خٕ٘ٛد ١خدلٌٕ٤ن؛
 محدَص لْ خألـُد ٙخٔٛديٟص يف  ٥ٍ٧خٛؽُوش خ٤ٛدػسص ( خِ٤ٛؾ).ظع٠ؽ ٚبَُخيخض خٛظً٤وّ يف مجُن بَُخيخض خِ٤ٛؾ وهدجًخض خالٔعؽ٠دَخض خدلدُٛص .ؤٟد زدٕ٤ٛسص ٛالٔعىًخٟدض ُة١
خٛظً٤وّ ال َٔى ٝزإٌ ربىَالض ٠ٜٛىخِ٣ص بال زد ًَٔٛخٛؼُوٌَ ٛع٠ىَ ٚخٛوفّ ًًن خِ٤ٛـٍ خَ ٌٍٛعمًي لٕر
خألً٧خٍ خ٤ٕٛىَص ُٕٛدٔص خدلدُٛص خٛودٟص ه ًٜؤ ١ال َعوًي خجلّء خحملى ٙبىل خدلُّخُ٣ص  ٢ٟ %4خدلًخوُ ٚخٛسعُوُٛص ٔ٤ىَد
وَٕعؽ ُ٠خٛسدٍٓ يف ؤطىٟ ٙدُٛص يف خخلدَؾ ٛعف٤ر خٛؼٌىؽ خٛعؼىُ٠ص.

2

 .2.3إدارج أصىي صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً
ظ٤عهؿ خُ٤ٛوَؿ خٔعُخظُفُص ـًُش وشِدُص إليخَش ؤطى ٙطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ ،وظعم ٚ٠وِخَش خدلدُٛص
خدلٕاوُٛص خُٜ٘ٛص إليخَش ؤطىٍ٧ ٙخ خٛظً٤وّ ،و٤٘ٛهد ُىػط ز ٖ٤خُ٤ٛوَؿ خدلٌُّٗ ( )Norges Bankيف خإليخَش
خٛعشٌُُٜص ٛألطى ٙدبٔعؼً خظِدُٓص ٛإليخَش.

3

ربًي وِخَش خدلدُٛص خٔعُخظُفُص خالٔعؽ٠دَ  ٢ٟوال ٙربًًَ لدُلص ٟوُدََص َٕوً خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ ه ًٜػىجه٠د بىل
ربُْٔ ؤه ًٜهدجً شل٘ ٢وزإٓ ٚسلدؿُ ًًن ؤ ١وِخَش خدلدُٛص ظعم٘ ٞؤَؼد يف ًٟي خٛعوُع ٠ٜٛىدؿُ لىت َل ٚخٛودجً
خِٛو ٍٜيف لًوي هدجًخض خحلدُلص خدلوُدََص.
ظعإ َٛخحلدُلص خدلوُدََص  ٢ٟؤٔه ٞيف ٟاشُخض ؤٔه ٞخِٛدَ٤د٣ش ٚظدؽلّ

()FTSE

يف  27زًٜخ وخً٤ٕٛخض يف

ٟاشُخض ًٔ٤خض ٠ُٛد ١خٛوددلُص خجمل٠وص ( )Lehman Global Agrgregateزو٠الض  21زًٜخ.

4

Norwegian Ministry of finance [2011]: «Government Pension Fund Global ». op.cit. p.2.

1

2

Norwegian Ministry of finance [2011]: « Government Pension Fund Global ». op.cit. p.4.
NBIM [2011]: « Government Pension Fund Global ». op.cit, p.6.
4
طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل]ٕٟ " : [2004ىيش خدلُشً بىل شِدُُص بَُخيخض خدلىخَي" ،ص .63.وؼُٔص ب٘ٛعُوُ٣ص ٟعىُُش ه ًٜخدلىٓن( www.imf.org :مت خالؿالم هُٜهد زعدََه

3
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ظع٘ى ١خحلدُلص خدلوُدََص  ٢ٟؤٔه ٞوؤيوخض يو ٚؼدزعص وٟ ٍ٧ىِهص ه ًٜخ٤ٛمى خٛعديل:

1

سبؽ ٚخألٔه ٢ٟ %40 ٞخحلدُلص خدلوُدََص:
  %50ؤٔهًَٟ ٞـص يف زىَطدض ؤوَزد؛  %35ؤٔهًَٟ ٞـص يف خألَُُٟ٘عٌن وبَُُُٔد؛  ٢ٟ %15خألٔه ٞيف آُٔد.خٕ٤ٛسص خدلعسُٔص خٛسدٌٛص  ٢ٟ %60خحلدُلص ،ظعإ ٢ٟ َٛؤيوخض يو ٚؼدزعص ٟظًَش زدٛو٠الض خألوَزُص ( )%55وخألَُُٟ٘ص
( )%35وخُِٔىَص ( .)%10ويف َُٓ 2007ض خٜٕٛـدض َُن ٕ٣سص خالٔعؽ٠دَ يف خألٔه ٞبىل  %60و%40
ٛالٔعؽ٠دَ يف ؤيوخض خًٛو ٚخٛؽدزط.

2

وًٓ ؤ٣شإ خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ ـ٤دلد ٕٟعٔال إليخَش خالٔعؽ٠دَ( بيخَش خٔعؽ٠دَخض ز ٖ٤خُ٤ٛوَؿ

NBIM

) َٔىٝ

زعىكَُ  ٢ٍَ٧خ٤ٛىهٌن  ٢ٟخألطى ٙيف وـٍ ٣شدؽ ِ٤ٟظٌٜن .ويف هندَص  2004خٔعود٣ط بيخَش خٔعؽ٠دَخض زٖ٤
خُ٤ٛوَؿ خبًٟدض  19شُٗص خٔعؽ٠دَ ٟعىظظص يف بيخَش لدُلص ؤٔه ٞخٛظً٤وّ .وؤوٜٗط بيخَش لدُلص خًٛو ٚخٛؽدزط
ٜٛظً٤وّ بىل  16شُٗص ؤوُي 3.ويف ٣19ىُ٠رب  ،2004وػوط خُ٤ٛوَؿ ٟسديت ظىـُهُص ٜٕٜٛىٕ خألوالٍٓ يف بيخَش
خٛظً٤وّ وؤطسمط ٣دٍُش خدلِوى ٙيف هد . 2005 ٝوؿسٔد ذلٍ ٥خدلسديت خٛعىـُهُص َعوِّ خألٔدْ خألوالٍٓ خَٕ ٌٍٛعً٤
ب ٦ُٛخٛظً٤وّ  ٢ٟوال ٙشلدَٔص لٔىّ خدلُٜ٘ص (خٛعظىَط) ٛعشفُن خحلىٗ٠ص خ٠ُٜٕٛص يف ٓـدم خٛشُٗدض وٍٗخ
ُمض خٛشُٗدض خدلىدِٛص دلسديت خٜٕٛىٕ خألوالٍٓ وخٔعسودي٧د  ٢ٟوُدَخض خٔعؽ٠دَ خٛظً٤وّ.

4

يف  2010مت زبظُض  ٢ٟ %5ؤطى ٙخٛظً٤وّ ٛالٔعؽ٠دَ يف خٛؤدَ 5.وه٠ىٟد ؽل٘ ٢ظٜىُض خ ٞ٧خٛعًٌنخض يف
خٔعُخظُفُص خٔعؽ٠دَ ؤطى ٙخٛظً٤وّ يف خٛش٘.)1.3( َٞٓ ٚ

1

ؽل٘ ٢خالؿالم ه ًٜخٔعؽ٠دَخض خٛظً٤وّ زدٛعِظُ ٚهٟ ًٜىٓن وِخَش خدلدُٛص خُ٤ٛوغلُص  ٢ٟوال ٙخٛىؼُٔص خٛعدُٛص:
«Government Pension Fund Global's investments by country and region». Document internet disponible sur le site:
www.regjeringen.no (consulté le 30/11/2011).

NBIM [2010]: « Government Pension Fund Globa, annual report 2010», p.25.
3
طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل]ٕٟ " : [2004ىيش خدلُشً بىل شِدُُص بَُخيخض خدلىخَي"ُٟ ،ـن ٔدزْ ،ص.63.

2

Norges Bank Investment Management (NBIM) [2011]:: « Ethical guidelines », p.1. Document internet disponible sur le site:

4

www.nbim.no (consulté le 30/11/2011).

NBIM [2010]: «Government Pension Fund Globa, annual report 2010 ",Op.cit, p.24.
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 اٌتغرياخ اذلاِح يف استراتٍجٍح استثّاراخ اٌصٕذوق:)1.3( ُاٌشىً رل
َد٠الٔعؽٛ ٪40
ٞيف خألٔه

ًخض٤ٕٛخ
ُصًًٟن خحل٘ى

ًودجُٛظِوص خٟ ًخض٤ٕٛخ
ُصٛخدلشعٔدض خدلد

2000

2004

1998

َد٠خالٔعؽ
َؤدٛيف خ

 ِٗدءشُُٞٔظ
عًُٕنٛخ

2007

2002

2009

2006

2008

2010

 زوغٙيوى

سديت ظىـُهُصٟ

َد٠الٔعؽٛ ٪60

٦ُعىـٛسديت خٟ ُُٞٔظ

دشحص٤ٛخألٔىخّ خ

ٍٓىٕ خألوالٜٕٜٛ

ٞ يف خألٔه

ٍٓىٕ خألوالٜٕٜٛ

ًّو٤ظٛيف بيخَش خ
Source: Norwigian Ministry of Finance [2008]: « Sovereign Wealth Funds and Government Pension Fund »,
p.12.Document internet disponible sur le site: www.regjeringen.no )consulté le 0/12/2011).

.ًّو٤ظٛشدء خ٣ٍ ب٤ٟ %4.5 ىٌ ًَٓ زـ٤ٔ ً هدجًٙوٟ ًُْٔوّ زعم٤ظٛ خٙدَ ؤطى٠مسمط خٔعُخظُفُص خٔعؽ
ٚ٘شٛ) وخ5.3( َٞٓ ٙ خجلًو٦د َىػمٟ ى٧ و.ًّو٤ظٛ خٙ ؤطىٞوىخجً بىل خَظِدم ٗسًن يف لفٛ خ٥ٍ٧ ؤيض
.)2.3( َٞٓ
2011 -1999  تطىر حجُ أصىي صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً خالي اٌفترج:)5.3( ُاجلذوي رل
 ٍٍِار دوالر:اٌىحذج
**2011
570

*2010
453

*2009
445

2008
383

2007
348

2006
306

2005

2004

160

192

2003
148

2002
85

2001
69

2000
43

1999
28

اٌسٕىاخ
ُحج
األصىي

Source: Enrique Alberal, José Maria[2009]: «Sovereign External Assets and The Resitience of Global Imbalances», Banco de Espana,
P.13. Document internet disponible sur le site: www.bde.es )consulté le 0/12/2011).
(*) International Financial Service London (IFSL) [2010]: «Sovereign Wealth Funds», London, p.3. Document internet disponible sur le
site: www.ifsl.org.uk

)consulté le 0/12/2011).

(**) SWFI [2010]: «The largest Sovereign Wealth Funds by assets under management». Document internet disponible sur le site:
www.sovereignwealthfundsnews.com )consulté le 0/12/2011).
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اٌشىً رلُ ( :)2.3تطىر حجُ أصىي صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً خالي اٌفترج 2011 -1999
600
500
400
300
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ادلصذر :زدالهع٠دي هٟ ًٜوـُدض خجلًو.)5.3( َٞٓ ٙ

َىػك خٛش٘ ٚخٛعـىَ خ٘ٛسًن خ ٌٍٛهُُ ٦لف ٞؤطى ٙطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ لُػ خَظِن لفٞ
خألطىُٜٟ 28 ٢ٟ ٙدَ يوالَ ٔ٤ص  1999بىل ُٜٟ 570دَ يوالَ ٔ٤ص  .2011ؤٌ ظؼدهَ حبىخيل ُٟ 20ش  ًَٞ .ؤؼُ
خألِٟص خالٓعظديَص وخدلدُٛص خٛوددلُص ه ًٜخألٔىخّ خدلدُٛص خٛوددلُص ،بال ؤ ١خٔعُخظُفُص خٛع٤ىَن يف خٔعؽ٠دَخض خٛظً٤وّ خٛيت
هتًٍ بىل خٛعٔ ٢ٟ ُٜٚخدلىدؿُ ٤ٟ٘ط خٛظً٤وّ  ٢ٟظوىَغ خخلٕدجُ يف وٓط ٓظًن ُٛوٍُ لف ٞؤطى ٙخٛظً٤وّ
خَظِدهد لىت يف ك ٚخألِٟص .وٍ٧خ ي ُٚٛه ًٜخالٔعُخظُفُص خجلًُش خٛيت ظع ُّ٠زدًَٛـص خٛودُٛص  ٢ٟخِ٘ٛدءش يف بيخَش هىخجً
خِ٤ٛؾ  ٢ٟوال ٙخٛعًُٕن خِٛود ٙوخَ٘ٛء دلىخَي خٛظً٤وّ خَ ٌٍٛهًٍ بىل ربُْٔ ظلى ٕٟعًخ ٝيف ؤطى ٢ٟ ٦ٛخـ ٚمحدَص
لٔىّ خألـُد ٙخٛاللٔص يف  ٥ٍ٧خٛؽُوش خ٤ٛدػسص.
ذبًَ خإلشدَش بىل ؤ ١خٔعُخظُفُص خٔعؽ٠دَ ؤطى ٙخٛظً٤وّ ظإوٍ زوٌن خالهعسدَ ٟسديت خٛعُ٠٤ص خدلٕعًخٟص.
ُدٛظً٤وّ ال َٕعؽ ُ٠يف خٛشُٗدض خٛيت ال ربعُ ٝخدلودًَن خٛسُحُص وخالـع٠دهُص يف ٟشدََوهد.

1

طً٤وّ خ ًٔ٤ٛخًٛويل]ٕٟ " : [2004ىيش خدلُشً بىل شِدُُص بَُخيخض خدلىخَي"ُٟ ،ـن ٔدزْ ،ص.63.
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 .3.3شفافٍح صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً
َٔى ٝخٛس ٖ٤خدلٌُّٗ خُ٤ٛوغلٍ ز٤شُ ظٔدََُ ٔ٤ىَص ٤ٟعل٠ص  ٢ٟوالٟ ٙىٓو ٦خإل٘ٛعُوين ه ًٜشس٘ص خأل٣عُ٣ط
وظش ٥ٍ٧ ٚ٠خٛعٔدََُ هٟ ًٜوٜىٟدض ِٟظٜص ه ٢خٛعًٌنخض خألوًنش يف بيخَش خٛظً٤وّ ،وخٛعمىَالض  ٢ٟخدلىخِ٣ص
وخالذبد٧دض خٛودٟص يف خٕٛىّ ،وهدجًخض خالٔعؽ٠دَ وخًٛو ،ٚوخالذبد٧دض خٛودٟص يف خٛعوُع ٠ٜٛىدؿُ ،وخٛع٘دَُٛ
خإليخََص وهالوش هَ ٌٖٛ ًٜظًَ خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ زد٣علد ٝزُد٣دض طمُِص َٜىض ُُهد خأليخء خدلديل َزن خ٤ٕٛىٌ
ٜٛظً٤وّ.
ب ٥ٍ٧ ١خدل٠دَٔدض ـوٜط طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ ػلع ٚخدلُّٗ خألو ٙلٕر ٟاشُ
Maduell

Linaburg

دلوهً خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خخلدص زشِدُُص ط٤ديَْ خٛؽُوخض خُٕٛديَص ،لُػ لظ ٚخٛظً٤وّ ه ًٜخٛوالٟص

خ٘ٛدٜٟص ٔ٣ 10دؽ لٕر بلظدجُدض .2011

1

ٗ٠د ٤ٟمط يَخٔص ظُوٟد ١خٛظً٤وّ ٔ٣ 23ـص  ٢ٟؤط 25 ٚلٕر ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءشَ .ىػك خجلًوٙ
َٓ )6.3( ٞخٛوالٟدض خٛيت ربظ ٚهُٜهد خٛظً٤وّ لٕر ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش.
اجلذوي رلُ ( :)6.3تمٍٍُ صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً حسة ِؼاٌري األداء واٌىفاءج يف 2007

خدلودًَن

خٛشِدُُص وخذلُ٘ ٚخحلىٗ٠ص

خدلٕدءٛص

خإلمجديل

خٜٕٛىٕ

خٛوالٟص
Source: Peterson institute for international Economics, Edwin Truman (2007) : «A Scoreboard for scoring wealth funds»,
p.12. Document internet disponible sur le site: www.iie.com (consulté le 03/12/2011).

ظىػك زُد٣دض خجلًو ٙؤ ١طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ َع ُّ٠زًَـص هدُٛص  ٢ٟخٛشِدُُص وخدلٕدءٛص و٧ى ٟد
ـؤَ ٦ٜعُذ  ٢ٟخٛوالٟص خ٘ٛدٜٟص  ٢ٟلُػ ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش ُٛمع ٚزٍ ٖٛخدلُظسص خٛؽدُ٣ص.

2

1

دلوٜىٟدض ؤٗؽُ ظِظُال َخـن ٜٟمْ َٓ :)11( ٞظُظُر خًٛو ٙلٕر ٟاشُ ٛ Linaburg Maduellشِدُُص ط٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص يف  ،2011ص.188.

2

دلوٜىٟدض ؤٗؽُ ظِظُال َخـن ٜٟمْ َٓ :)12( ٞظُظُر خًٛو ٙلٕر ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش ٛظ٤ديَْ خٛؽُوش خُٕٛديَص يف  ، 2115ص.189.
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-

 .4.3اٌرلاتح ػٍى ػٍٍّاخ صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً
ؼلؼن طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ بىل َٓدزص طدَٟص ٟعوًيش خألؿُخٍ ،بٌ ؼلؼن ُٓٛدزص خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ
وَٓدزص وِخَش خدلدُٛص ُؼال ه ٢خُٓٛدزص خٛربدلدُ٣ص وخُٓٛدزص خٛشوسُص .وه٠ىٟد ؽل٘ ٢ظٜىُض خذلُحدض خدلشُُص ه ًٜخٛظً٤وّ
يف خٛش٘.)3.3( َٞٓ ٚ
اٌشىً رلُ ( :)3.3اجلهاخ ادلشرفح وادلرالثح ٌصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً

اٌربدلاْ إٌروجيً
وزارج ادلاٌٍح
خٛعٔدََُ

اٌثٕه ادلروسي إٌروجيً

خٛع٤لُ٠دض
خٔٛىخٌ٣ن

 NBIMفرع اٌثٕه ادلروسي ادلىٍف تئدارج
استثّاراخ اٌصٕذوق
Source: NBIM [2011]: « Government Pention Fund , Annual Report 2010 », p.6. Document internet disponible sur le site:
www.nbim.no (consulté le 04/11/2011).

ب ١خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ خدل٘ َٜزدإليخَش خٛعشٌُُٜص ألٟىخ ٙخٛظً٤وّ ُ٣دزص ه ٢وِخَش خدلدُٛص  ّٜٟٝدبىـر ٓد٣ى١
خٛظً٤وّ زعًًٔن ٟوٜىٟدض ِٟظٜص ه ٢بيخَش خٛظً٤وّ ،بٌ ػلعِق خٛس ٖ٤حبٕدزدض ِٟظٜص ٜٛظً٤وّ ،ربًي مجُن
خإلَُخيخض وخدلظُوُدض ٤ٕٛص ٟوُ٤ص يف ٍُٟٗش ِ٤ٟظٜص ه ٢خحلٕدزدض خ٤ٕٛىَص .ظُٔ ٚخدلٍُٗش بىل ٟ٘عر خدلُخـن خٛودٝ
يف خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ خَٔ ٌٍٛى ٝدبُخـوص لٕدزدض خٛظً٤وّ وبهًخي ظَُُٔ َُٔ ٚبىل خدلُخـن خٛود ٝزىِخَش خدلدُٛص إلـُخء
هُٜ٠ص خدلُخـوص خ٤ٛهدجُص زدالٔعود٣ص زعَُُٔ ُٟخـن لٕدزدض ودَـٍ ٕٟعٔ َٜٕٞ .ٚخٛعَُُٔ خ٤ٛهدجٍ و٣عدجؿ خٛعًُْٓ ٜٛربدلد١
خُ٤ٛوغلٍ ٠ُٛدَْ طاللُدظ ٦يف خُٓٛدزص ه ًٜهُٜ٠دض خٛظً٤وّ ٗ٠د ظ٤شُ خٛعٔدََُ و٣عدجؿ خدلُخـوص ٛالؿالم خٛود ٝهًٜ
ٟىٓن خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ خُ٤ٛوغلٍ ؤو ٟىٓن خٛظً٤وّ ٠ُٛدَْ زٍ ٖٛخجل٠هىَ يوَ ٥خُٓٛديب ه ًٜؤٟىخ ٦ٛوؼُوخظَ .٦ىػك
خٛش٘ )4.3( َٞٓ ٚظًُْ ظٔدََُ خِ٘ٛدءش زٌن سلع َٜخذلُحدض خُٓٛدزُص.
158

اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-

اٌشىً رلُ ( :)4.3تذفك تمارٌر اٌىفاءج تني خمتٍف اجلهاخ اٌرلاتٍح ػٍى صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً

ِىتة ادلراجغ اٌؼاَ

ادلشرع

البرلمان النرويجي

تمارٌر اٌىفاءج

تمارٌر اٌىفاءج

لىأني اٌصٕذوق
ادلاٌه

وزارة المالية
ِراجغ اٌثٕه
ادلروسي

تىجٍهاخ حىي اٌؼمىد

ٟىـ٦

تسٍري اٌؼمىد

تمارٌر اٌىفاءج

اٌتٕظٍّاخ

البنك المركزي النرويجي

ادلسري

Source: Norwigian Ministry of Finance[2008]: « Sovereign Wealth Funds and Government Pension Fund », p.14. Document internet
disponible sur le site: www.regjeringen.no )consulté le 6/12/2011).
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-

ادلثحث اٌراتغ :دراسح ِمارٔح تني صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً وصٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر
ٓدٟط ٗ ٢ٟ ٚخُ٤ٛوَؿ وخجلّخجُ زوً ربُْٔ ُىخجغ ٟدُٛص ٧دٟص  ٢ٟظظًَُ خِ٤ٛؾ وخٌٛدِ ،زة٣شدء ط٤ديَْ ظٕدهً٧د
ه ًٜظًُٕن ُىخجؼهد خدلدُٛص .وًَ ٞؤ ١طً٤وٍٓ خٛسَ ٢ًَٜعشدهبد ٢ٟ ١لُػ خألط ٚو٧ى ُىخجغ بَُخيخض خِ٤ٛؾ وخٌٛدِ،
بال ؤ ١خالوعالٍ زُ٤ه٠د ٗسًنَُ .ـن  ٥ٍ٧خالوعالٍ ؤٔدٔد بىل خٛعسدَ ٢يف خٛلُوٍ خٛيت ؤ٣شث ُُهد ٗال خٛظً٤وٌٓن.
ُدُ٤ٛوَؿ ؤٕٔط طً٤وٓهد يف  1990زوًٟد ًٔيض يَىهند خخلدَـُص ،ويف ُعُش سبُّ ُُهد خٓعظدي٧د زدالٔعُٔخَ٠ٗ ،د ؤ١
ٕٟعىَدض خإلِ٣دّ خٛودُُ ٝهد ٟٔسىٛص وٌ ٖٛزد٤ٛلُ بىل لف٘ٔ ٞدهند خ ٌٍٛال َعوًي ُٜٟ 4.6ى٠ٕ٣ ١صُ 1.ؼال هٍ٧ ٢خ
ُة ١خُ٤ٛوَؿ ظع ُّ٠زدال٣ؼسدؽ خدلديل خٛشًًَ وًُدذ خِٕٛدي .ؤٟد خجلّخجُ ًُٔ ؤ٣شإض طً٤وٓهد يف ٔ٤ص  2000لُػ
ٗد ١خالٓعظدي َع ُّ٠زدوعالالض ٗسًنش وخَظِدم ٗسًن يف خدلًَىُ٣ص٠ٗ ،د ظُخُْ ب٣شدء خٛظً٤وّ ٟن ظ ٍُِ٤زُخٟؿ
خٔعؽ٠دََص ػى٠ص ؤيي بىل خَظِدم خإلِ٣دّ خٛود ٝوٌٛ ٖٛالٔعفدزص بىل خلعُدـدض هًي  ٢ٟخٕ٘ٛد ًََٔ ١زـ 35.6

ُٜٟى٠ٕ٣ ١ص ،ويف ك ٚخ٣عشدَ ٗسًن ِٕٜٛدي.
ؤيي ٍ٧خ خٛعسدَ ٢يف كُوٍ ب٣شدء خٛظً٤وٌٓن بىل وـىي خوعالُدض زٌن خٛظً٤وٌٓن  ٢ٟلُػ:
 خذلُ٘ٚ؛
 خألً٧خٍ وخٔعُخظُفُص بيخَش خألطىٙ؛
خٛشِدُُص وآُٛدض خُٓٛدزص.

Norway [2011]: «Norway Facts». Document internet disponible sur le site: www.norway_hei.com )consulté le 8/12/2011).
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-

 .1.4دراسح ِمارٔح تني صٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر وصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً ِٓ حٍث اذلٍىً

َوعرب طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض طً٤وّ ودَؾ خدلىخِ٣ص و٧ى ٟد ؤيي بىل وُّٟ ْٜخُ٣ص ّٟيوـص وؤيي بىل ربُْٔ
٣عدجؿ ًًن ًُٟىزص  ٢ٟلُػ خٛشِدُُص وخُٓٛدزص وِٗدءش خإلِ٣دّ.
كٜط خٜٕٛـدض خجلّخجَُص ِٛعُش ؿىَٜص ظوع ً٠هٔ ًٜوُ ُٟـوٍ  19يوالَخ ( ٍ٤ٟب٣شدء خٛظً٤وّ بىل ٔ٤ص
 .) 2008وًَٟ ٞـدٛسص خٛربدلد ١يف خٛوًًَ  ٢ٟخدلُخض زُُن خٕٛوُ خدلُـوٍ بال ؤ ١خٜٕٛـدض ٗد٣ط ظعٌدػً هٍ٧ ٢خ
خدلـٜر حبفص محدَص خدلىخِ٣ص وخالٓعظدي  ٢ٟظٜٔر بَُخيخض خِ٤ٛؾ .بال ؤ ١خٜٕٛـدض ٗد٣ط يف ُٟٗ ٚش ظٜفإ بىل طً٤وّ
ػسؾ خإلَُخيخض ٛع٠ىَ ٚخٛوفّ يف خدلىخِ٣ص .وهبٍخ ًُٔ وٓوط خجلّخجُ يف ٟشٜ٘ص خدلُّخُ٣ص خدلّيوـص خٛيت ؤيض بىل بػودٍ
ِٗدءش بِ٣دّ خألٟىخ ٙيف ك ٚهً ٝخٛعُُٔ ٞخجلًُ ٠ٜٛشدََن خالٔعؽ٠دََص وخِٔ٤ٛدض خٛو٠ىُٟص .و٧ىٟد ؤيي بىل بػودٍ
خُٓٛدزص ه ًٜخدلد ٙخٛود ٝوهٟ ًٜىخَي خٛظً٤وّ.
ه ًٜه٘ٓ ٌُ ،ٖٛة ١بِ٣دّ ؤٟىخ ٙطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ َع ٢ٟ ٞوالُّٟ ٙخُ٣ص خحل٘ىٟص ،لُػ
ظٕف ٚمجُن بَُخيخض ؤِ٣دض خٛسعُو ٙيف خدلىخِ٣ص وزبؼن ُٓٛدزص خٛربدلد ١مث ربى ٙخحلظُٜص خٛظدُُص بىل خٛظً٤وّ وزوً
ٌ ٖٛربى ٙخألٟىخ  ٙخٛالِٟص ٛع٠ىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص ًًن خِ٤ٛـُص ُٟش ؤوُي  ٢ٟخٛظً٤وّ بىل خدلىخِ٣ص (يف لًوي .)%4
وخدلسًؤ خألٔدٍٔ ٧ى ؤ ١مجُن خدلودٟالض خخلدطص زدٛظً٤وّ ظًَؾ يف هُوع خدلىخِ٣ص و٧ى ٟد ؤيي بىل وـىي ظ٘دٟٚ
زٌن ُّٟخُ٣ص خًٛوٛص وخٛظً٤وّ وذب٤ر خالِيوخـُص يف خدلىخِ٣ص ،خأل ُٟخ ٌٍٛؤيي بىل خٛشِدُُص وخحملدُلص ه ًٜخإلَُخيخض
خِ٤ٛـُص.
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-
دراسح ِمارٔح تني صٕذوق ضثط اإلٌراداخ وصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً ِٓ حٍث األهذاف واستراتٍجٍح إدارج األصىي

َىـً خوعالٍ ٗسًن زٌن ؤً٧خٍ خٛظً٤وٌٓنُ ،إً٧خٍ طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ظع ُّ٠زإهند ٟآعص وظِعًٔ ُٜٛئَص
خالٔعُخظُفُص زوًُش خدلًي ،ـوٜط  ٥ٍ٧خألً٧خٍ  ٢ٟخٛظً٤وّ ؤيخش ٟآعص ظو ٚ٠هًٔ ًٜخي خدلًَىُ٣ص وسبىَ ٚهفّ
خدلىخِ٣ص .ب ًٍ٧ ١سبىَ ٚهفّ خدلُّخُ٣ص خٛودٟص ًٜٛوٛص خ٤َ ًٓ ٌٍٛعؿ ه ٢خطلِدع بَُخيخض خجلسدَص خٛسعُوُٛص حبُػ ظ٘ى١
خٓ ٢ٟ ٚظًَُٔخض ٓد٣ى ١خدلدُٛص َوً يف ل٘ ٞخدل ٌٖٛ .ٌٍٜؤ ١ؤٔودَ خِ٤ٛؾ يف خَظِدم ٕٟع ُ٠وٗد ٢ٟ ١خدلٕعسوً ؤ ١ظٔٚ
ه 19 ٢يوالَ ولىت ه 37 ٢يوالَ خَ ٌٍٛسًٔ زوًُخ ه ٢خٕٛوُ خِٛوٛ ٍٜرب ُٟٚخِ٤ٛؾ .خأل ُٟخ ٌٍٛغلوٍ٧ ٢ٟ ٚخ
خذلًٍ طور خٛعمُُْٔ .ؼال هٍ٧ ٢خُ ،سوًٟد سب٘٤ط خجلّخجُ  ٢ٟزبُِغ ًَٟىُ٣عهد بىل ؤٓ ٚخدلٕعىَدض ُدًٍ٧ ١
ظًًَٕ خدلًَىُ٣ص مل َوً ٌخ ؤعلُص ٗسًنشَ .سًٔ  ًٍ٧سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص ،ال َوعرب ًُ٧د خٔعُخظُفُد ،ز ٚب ١جلىء
خٜٕٛـدض يف ُٟٗ ٚش ٛظً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ٛع٠ىَ ٚخٛوفّ خدلىخِ٣يت َ٤عؿ ه ٦٤هًش ظإؼًنخض ٜٔسُص ٢ٟ .ـهص ظسًٔ
خدلىخِ٣ص يف هُػص يخج٠ص ٜٛظًٟدض خِ٤ٛـُص ،بٌ ؤ ١بَُخيخض خٛظً٤وّ ظع٠ؽ ٚؤٔدٔد يف خإلَُخيخض خِ٤ٛـُص و ٍ٧ظِعًٔ
ٜٛع٤ىَنُ ،هًٍ ذبُ٤ر خالٓعظدي آؼدَ خٛعٜٔر يف ؤٔودَ خِ٤ٛؾ ال ؽل٘ ٢ربُٔٔ ٦يف ك ٚخٔعُ٠خَ سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص ٢ٟ
طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ويف ك ٚخهع٠دي خٛظً٤وّ ُٔؾ ه ًٜبَُخيخض خِ٤ٛؾ .و ٢ٟـهص ؤوُي ؤيي خهع٠دي خٜٕٛـدض
ه ًٜخٛظً٤وّ يف سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص بىل خٔعّ٤خٍ ٟىخَي خٛظً٤وّ يف كًُ ٚدذ شِدُُص خدلىخِ٣ص وًُدذ َٓدزص طدَٟص
الٔعىًخٟدض خالٓعـدهدض  ٢ٟخٛظً٤وّ وًُدذ خٔعُخظُفُص ٛعُ٠٤ص ٟىخَي.٥
زددلٔدَ٣ص ٟن طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ ،صلً ؤٍ٧ ١خ خألوًن َٕوً بىل ربُْٔ ؤً٧خٍ خٔعُخظُفُص زوًُش
خدلًي ،ظربِ ًَسص خٜٕٛـدض يف خٛعًُٕن خدلٕعًخٜٛ ٝؽُوش خِ٤ٛـُص ويف خحملدُلص ه ًٜلٔىّ خألـُد ٙخٔٛديٟص يف  ٥ٍ٧خٛؽُوش
خ٤ٛدػسص .دبوىن خالٔعوًخي ٛو ظُ ٟد زوً خِ٤ٛؾ .وذلٍخ خٌُٛع ظ٤عهؿ خُ٤ٛوَؿ خٔعُخظُفُص ـًُش إليخَش ؤطى ٙخٛظً٤وّ
وخٛيت ظو٘ٓ ؤً٧خُ .٦لُػ َع ٞخٔعؽ٠دَ ٟىخَي خٛظً٤وّ يف ؤطىٟ ٙدُٛص ٟع٤ىهص ،هبًٍ ربُْٔ هىخجً ٟدُٛص ٧دٟص هً٤
ٕٟعىي سلدؿُ ٟٔسى .ٙمسمط  ٥ٍ٧خٛوىخجً زَّديش وظ٤ىَن بَُخيخض خٛظً٤وّ وذب٤س ٦آؼدَ خٛظًٟدض خٜٕٛسُص ألٔودَ
خِ٤ٛؾ٠ٗ .د ؤ ١خالٔعىًخ ٝخحلٍَ ألٟىخ ٙخٛظً٤وّ وربًًَ َٔٔ ٛ %4ع٠ىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص ًًن خِ٤ٛـٍ مسك ٢ٟ
ـهص زدحملدُلص ه ًٜؤٟىخ ٙخٛظً٤وّ خلًٟص خألـُد ٙخٛاللٔص ومسك  ٢ٟـهص ؤوُي زِٖ خَظسدؽ خدلىخِ٣ص وخإلِ٣دّ خٛودٝ
زةَُخيخض خِ٤ٛؾ خدلعٜٔسص٠ٗ .د ٔد ٞ٧يف محدَص خالٓعظدي  ٢ٟخالهع٠دي خدلُِؽ ه ًٜهىخجً خِ٤ٛؾ وؤؼُ ٌ ٖٛه ًٜخٛع٤ىَن
خالٓعظديٌ.

162
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 .3.4دراسح ِمارٔح تني صٕذوق ضثط اإلٌراداخ وصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً ِٓ حٍث اٌشفافٍح وآٌٍاخ اٌرلاتح

َع ُّ٠طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض زؼوَ خٛشِدُُص لُػ ربظ ٚهٔ٣ ًٜـص وخلًش  10 ٢ٟلٕر ٟاشُ
Linaburg Maduell

خٛظديَ هٟ ٢وهً خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص يف ٔ٤ص  .2011ؤٟد طً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ

ُ ٢٠ؤ ٞ٧شلُّخظ ،٦يَـص خٛشِدُُص خٛودُٛص لُػ ربظ ٚلٕر  ِٓ٣خدلاشُ هٔ٣ 10 ًٜدؽ و ٍ٧خٛوالٟص خ٘ٛدٜٟص ُٛعظًَ
زٍ ٖٛخٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص  ٢ٟلُػ خٛشِدُُص ٟٔدز ٚخدلُظسص خألوًنش ٛظً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض .وذبًَ خإلشدَش بىل ؤ١
ٍ٧خ خألوًن ربظ ٚه 0 ًٜيف خدلاشُ خجلّجٍ ٣ :شُ خٛعٔدََُ ٛالؿالم خٛود ٝيف لٌن ربظ ٚخٛظً٤وّ خُ٤ٛوغلٍ هًٜ
خٛوالٟص خ٘ٛدٜٟص ،لُػ َٔى ٢ٟ ٚٗ ٝخٛس ٖ٤خدلٌُّٗ خُ٤ٛوغلٍ ووِخَش خدلدُٛص زةهًخي ظٔدََُ ُظُٜص ؤ٤ىَص ظ٤شُ٧د هًٜ
ٟىٓن خٛس ٖ٤خدلٌُّٗ ،ؤو ٟىٓن خٛظً٤وّ.
وُْ يَخٔص  Edwin Trumanخٛعدزوص دلوهً  Petersonخلع ٚطً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض خدلُظسص  ٢ٟ 40زٌن 53

طً٤وٓد  ٢ٟلُػ خأليخء وخِ٘ٛدءش لُػ ربظ ٚهٔ٣ 4.5 ًٜـص  ٢ٟؤطٔ٣ 25 ٚـص ٟٔدزٔ٣ 23 ٚـص ٛظً٤وّ خٛعٔدهً
خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ وربظ ٚطً٤وّ ػسؾ خدلىخَي ه 0 ًٜوُْ خدلاشُ خجلّجٍ ٜٛشِدُُص وخدلٕدءٛص ،وٍ٧خ ي ُٚٛه ًٜخ٣وًخٝ
خٛشِدُُص و خدلٕدءٛص هٟ ًٜىخَي خٛظً٤وّ وخٔعىًخٟدهتد و٧ى ٟد ؤيي بىل ػوَ ؤيخج ٦وِٗدءظ ،٦ؤٟد خٛظً٤وّ خُ٤ٛوغلٍ
ًُٔ ربظ ٚهٔ٣ 10.5 ًٜـص  ٢ٟؤطٔ٣ 12 ٚـص و٧ى ٟد ًَ ٙه ًٜخًَٛـص خٛودُٛص  ٢ٟخٛشِدُُص وخدلٕدءٛص ٕ٠ٜٛاوٌٛن
ه ٢خٛظً٤وّٜ٣ .ىض ٗ ٥ٍ٧ ٚخدلاشُخض وخدلٔدَ٣ص يف خجلًو.)7.3( َٞٓ ٙ
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-
اجلذوي رلُ (ِ ) 7.3مارٔح تني صٕذوق ضثط اإلٌراداخ وصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً ِٓ حٍث اٌشفافٍح وِؼاٌري األداء
صٕذوق ضثط اإلٌراداخ
ٟاشُ
ٛشِدُُص ط٤ديَْ خٛؽُوش
خُٕٛديَص (ٔ ٜٞظُٔ٤ـٍ 1 ٢ٟ

صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً
اٌؼادلً

Linaburg Maduell

10
(خدلُظسص خألوىل)

1
(خدلُظسص خألوًنش)

بىل )10

ِؼاٌري األداء و اٌىفاءج
(ٔ ٜٞظُٔ٤ـٍ  0 ٢ٟبىل )23

 -خذلُ٘ٚ

 خحلىٗ٠ص خٛشِدُُص وخدلٕدءٛص -خٜٕٛىٕ

23

4.5
3.0

7.5

1

4

0.5

10.5

0

1

ادلالحظح
يَـص هدُٛـص ٟـ ٢خٛشِدُُص
ٛظ٤ـًوّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوَـفٍ
خٛوددلٍ ٟٔدز ٚيَـص ـً ػوُِص
ٛظً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض.

ؤيخء ـًُ وٗـِدءش هدُٛص يف
خٛعُٕـًن ٣عُفص خًَٛـص خٛودُٛص
 ٢ٟخٛشِدُُص وخدلٕدءٛص ٛظـً٤وّ
خٛعـٔدهً خُ٤ٛوَـفٍ خٛوددلٍ
ٟٔدز ٚػوـَ يف خأليخء
وخِ٘ٛدءش يف خٛعًُٕن ٛظـً٤وّ
ػسؾ خإلَُخيخض ٣عُفص ظٌُـُر
خٛشِـدُُص وػوَ آُٛدض خُٓٛدزص
وخدلٕدءٛص.

ادلصذر ٢ٟ :بهًخي خٛسدلؽص.

ؤيي ًُدذ خٛشِدُُص لى ٙطً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض وهً ٝخٛعّخ ٝخٛس ٖ٤خدلٌُّٗ ووِخَش خدلدُٛص ز٤شُ خٛعٔدََُ
لى ٙؤيخء خٛظً٤وّ بىل بػودٍ آُٛدض خُٓٛدزص٠ُ .ف ٜٓخحملدٔسص وخدلِعشُص خٛودٟص ٠ٜٛدُٛص ًَٞ ،ؤ ١خٔٛد٣ى ١ؽل٤مهد
طاللُص خُٓٛدزص ه ًٜهُٜ٠دض خٛظً٤وّ بال ؤهن٠د ًًن ٓديََ ٢ه ًٜشلدَٔص ٍ٧خ خحلْ يف كًُ ٚدذ ٗشَ لٕدزدض
خٛظً٤وّ وًُدذ خٛعٔدََُ ه ٢سلع َٜخٛوُٜ٠دض وٍ٧خ ٟد ؤًٗ ٥ظَُُٔ رل ٜٓخحملدٔسص 1خ ٌٍٛؤيي يوَ ٥خُٓٛديب هًٜ
سلع َٜخٛظ٤ديَْ خخلدطص بال طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ٛوًًَٓ ٝظ ٦ه ًٜخحلظى ٙهٗ ًٜشَ خحلٕدزدض خدلِظ ٚلىٙ
خٛظً٤وّ .بٍ٧ ١خ ًَ ٙه ًٜخُِ٣خي وِخَش خدلدُٛص زدإلشُخٍ وخُٓٛدزص ه ًٜخٛظً٤وّ و٧ى ٟد َوين ٤٠ُ٧ص خحل٘ىٟص ه٦ُٜ
شلد َايٌ بىل ػوَ ِٗدءش خٔعٌالٟ ٙىخَي.٥

1

خجل٠هىََص خجلّخجَُص خًٛؽلُٔخؿُص خٛشوسُص ،خجلًَُش خُٛمسُص ٤٠ٜٛدٓشدضُٟ ،199 َٞٓ ،ـن ٔدزْ ،ص.7.
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يف خدلٔدز ٚصلً َٓدزص ـً طدَٟص وٟعوًيش خألؿُخٍ 1ه ًٜطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ ظع٠ؽ ٚيف خٛسٖ٤
خدلٌُّٗ خُ٤ٛوغلٍ ،وِخَش خدلدُٛص ،خٛربدلد ١خُ٤ٛوغلٍ خَ ٌٍٛـٜن خُٛؤٌ خٛود ٝز٘ ٚظِدطُ ٚوهُٜ٠دض خٛظً٤وّ٠ُٛ ،دَْ
ٍ٧خ خألوًن َٓدزع ٦ه ًٜؤٟىخ .٦ٛوٍ٧خ ٟد ـو ٚطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍَ ،ع ُّ٠ه ٢زدٍٓ خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص
وػلع ٚخدلُخظر خألوىل  ٢ٟلُػ خٛشِد ُُص وخأليخء وخِ٘ٛدءش ،خأل ُٟخ ٌٍٛوى ٦ٛزإَ٘ ١ى ١ظلىٌـد ٛسدٍٓ خًٛو ٙخٛيت سبعٖٜ
ٟؽ ٥ٍ٧ ٚخٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص يف ٔوُهد ٛعمٌٕن شِدُُص وؤيخء خٛظ٤ديَْ خخلدطص هبد.
ه٠ىٟد ؽل٘ ٢ظٜىُض خ ٞ٧ؤوـ ٦خالوعالٍ زٌن طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض يف خجلّخجُ وطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ
وخ٤ٛعدجؿ خدلٕعىٜظص  ٢ٟيَخٔص خدلٔدَ٣ص يف خجلًو.)8.3( َٞٓ ٙ

خ٣لُ خٛش٘ ،)4.3( َٞٓ ٚص.159.

1
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اٌفصً اٌثاٌث.................اٌصٕادٌك اٌسٍادٌح ودورها يف ترلٍح اٌىفاءج االستخذاٍِح ٌؼىائذ إٌفط -دراسح ِمارٔح-
اجلذوي رلُ( :)8.3أوجه االختالف تني صٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر وصٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً اٌؼادلً
أوجه

االختالف

ظروف
اإلٔشاء

اذلٍىً

صٕذوق اٌتماػذ إٌروجيً

صٕذوق ضثط اإلٌراداخ يف اجلسائر

إٌتائج ادلستخٍصح ِٓ دراسح ادلمارٔح

ؤ٣شإض خُ٤ٛوَؿ خٛظً٤وّ
يف  1990زوً ظًًَٕ ٗٚ
يَىهند ويف ك ٚخٓعظدي َعُّ٠
زدالٔعُٔخَ ٟن ٕٟعىي
ٟٔسى ٢ٟ ٙخإلِ٣دّ خٛود.ٝ
ُؼال هًُ ٢دذ خِٕٛدي.

ؤ٣شإض خجلّخجُ خٛظً٤وّ ٔ٤ص 2000
يف ك ٚخٓعظدي َع ُّ٠زدالوعالالض
وٟؽٔ ٚزددلًَىُ٣ص٠ٗ ،د ظُخُْ ب٣شدء
خٛظً٤وّ ٟن ظ ٍُِ٤زُخٟؿ خٔعؽ٠دََص
ػى٠ص ٔدعلط يف َُن خإلِ٣دّ خٛودٝ
ٟن خ٣عشدَ ٗسًن ِٕٜٛدي.

ٔدعلط خٛلُوٍ خالٓعظديَص وخُٕٛدُٔص يف خُ٤ٛوَؿ يف َُن خِ٘ٛدءش
خالٔعىًخُٟص ٛوىخجً خِ٤ٛؾ  ٢ٟوال ٙهً ٝخٔعىًخٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ ال
يف ظًًَٕ خدلًَىُ٣ص وال يف ٟىخـهص خإلِ٣دّ خدلعّخًَ وٍٗخ ٣عُفص ًُدذ
خِٕٛدي وخًَٛـص خٛودُٛص  ٢ٟخٛشِدُُص يف ظًُٕن خٛوىخجً .ه ًٜه٘ٓ
خجلّخجُ خٛيت مل ظٕ٠ك كُوُهد خالٓعظديَص وال خُٕٛدُٔص زدحلِدف هًٜ
ٟىخَي خٛظً٤وّ ٣عُفص خَظِدم خدلًَىُ٣ص وخَظِدم خإلِ٣دّ خٛود ٝوًُدذ
خحل٘ ٞخُٛخشً وخ٣عشدَ خِٕٛدي وًُدذ خٛشِدُُص يف ظًُٕن خدلد ٙخٛود.ٝ

اٌؼادلً

ًََ٤ؾ خٛظً٤وّ ػ٤َ ٢٠ع ٍ٠خٛظً٤وّ بىل خحلٕدزدض خخلدطص الزً  ٢ٟبيَخؾ ٟىخَي طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ػ ٢٠بَُخيخض خدلُّخُ٣ص
ُّٟخُ٣ص خًٛوٛص

زدخلَّ٤ص و ٍ٧لٕدزدض ودَؾ خدلُّخُ٣ص

خٛودٟص ُ٘ٛى ١زٍ ٖٛودػود ُٜٓٛدزص خٛربدلدُ٣ص.

األهذاف

ؤً٧خٍ خٔعُخظُفُص زوًُش ؤً٧خٍ ٟعىٔؾ خدلًي ظِعًٔ ُٜٛئَص  ٢ٟخٛؼُوٌَ بػدُص ؤً٧خٍ ـًًَش ٛـ ص ع ب ظورب ه ٢خٔعُخظُفُص
ؿىَٜص خدلًي ٜٛظً٤وّ ٗهًٍ محدَص لٔىّ خألـُد ٙخٛاللٔص يف خٛؽُوش
خالٔعُخظُفُص
خدلًي
خِ٤ٛـُص خَ ٌٍٛعُظر ه ٦٤خحلِدف هٟ ًٜىخَي خٛظً٤وّ وخٛو ٚ٠هًٜ
ظولُ٠هد.

اإلٌراداخ

بَُخيخض ٟع٤ىهص ٚٗ :بَُخيخض ظِعُٔ ٜٛع٤ىَن .ظع٠ؽ ٚؤٔدٔد خٓعظدَ ٟىخَي طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ه ًٜخإلَُخيخض خِ٤ٛـُص غلو٦ٜ
بَُخيخض خِ٤ٛؾ وخٛوىخجً ه ًٜيف ُدجغ خجلسدَص خٛسعُوُٛص ه ٢ظًَُٔخض هُػص ٜٛظًٟدض خِ٤ٛـُص وػلُٟ ٢ٟ ٦ٟىخَي ؤوُي ظول ٞلف ٞؤطى٦ٛ
ٍٛخ  ٢ٟخٛؼُوٌَ خٛو ٚ٠ه ٚظ٤ىَن ٟىخَي خٛظً٤وّ.
خدلُّخُ٣ص.
خالٔعؽ٠دَخض

االستخذاِاخ ال َٕعىًٔ ٝىي  ٢ٟ ٪4خٔعىًخٗ ٝسًن دلىخَي خٛظً٤وّ يف الزً  ٢ٟخحلً  ٢ٟخالٔعىًخ ٝخدلُِؽ دلىخَي خٛظً٤وّ يف سبىَ ٚهفّ
ٟىخَي خٛظً٤وّ وٌ ٖٛظًًَٕ خدلًَىُ٣ص ويف سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص خٛودٟص خَ ٌٍٛسُٔهد شًًَش خالَظسدؽ زدٔٛـدم خِ٤ٛـٍ وَؼوَ
ـهىي خٛع٤ىَن خالٓعظديٌ وخٛسمػ هٟ ٢ظديَ ؤوُي ًًن ِ٣ـُص ٛع٠ىَٚ
ٛع٠ىَ ٚخٛوفّ خًٌٛن خِ٤ٛـٍ خدلىخِ٣ص
خٛوفّ.
ُّ٠ٜٛخُ٣ص .
استراتٍجٍح
االستثّار

اٌشفافٍح

خالٔعؽ٠دَ يف خألٔىخّ خدلدُٛص مل َع ٞخٔعؽ٠دَ ؤطى ٙخٛظً٤وّ  ٍ٤ٟهً ٝخٔعؽ٠دَ ؤطى( ٙص ع ب) َايٌ بىل وـىي ُٔىٛص ٟدُٛص ٟوـٜص
وػلُ ٝخٛظً٤وّ  ٢ٟهىخجً ٟدُٛص ٟوعربش ٢ٟ .خٛؼُوٌَ خٔعؽ٠دَ ؤطىٙ
ب٣شدج٦
خخلدَـُص
خٛظً٤وّ ُٔ ُٓٛؾ يف خألٔىخّ خدلدُٛص ؤو يف خخلدَؾ زٕسر خَظِدم
خدلىدؿُ وٜٓص خخلربخض ،ز ٚؽل٘ ٢خالٔعؽ٠دَ يف خًٛخو ٚويف ٟشدََن
٤ٟعفص.
خدلُظسص خألوىل  ٢ٟلُػ خدلُخظر خألوًنش  ٢ٟلُػ خٛشِدُُص

غلر خّٛخ ٝخجلهدض خدلٕاوٛص ه ٢ظًُٕن ص ع ب دبىـر خٔٛد٣ى ١زةهًخي

خٛشِدُُص

ظٔدََُ يوََص و٣شُ٧د ٛالؿالم خٛود٠ٗ ٝد يف طً٤وّ خُ٤ٛوَؿ.

اٌرلاتح

َٓدزص ٟعوًيش خألؿُخٍ

األداء

خدلُخظر خألوىل  ٢ٟلُػ خدلُخظر خألوًنش  ٢ٟلُػ ٟودًَن خأليخء َع ُّ٠ص ع ب زؼوَ خأليخء وخِ٘ٛدءش يف بيخَش خألطى .ٙربٌٕن
خٛشِدُُص وآُٛدض خُٓٛدزص وخدلٕدءٛص وظًخَٕ خالوعالالض خٕٛدزٔص  ٢ٟشد٦٣
وخِ٘ٛدءش
ٟودًَن خأليخء وخِ٘ٛدءش
ؤ ١ػلٕ ٢ٟ ٢ؤيخء خٛظً٤وّ وَُُن ِٗ ٢ٟدءظ ٦يف بيخَش خٛوىخجً خِ٤ٛـُص.

واٌىفاءج

الزً  ٢ٟظًهُ ٞطاللُدض خجلهدض خُٓٛدزُص ه ًٜص ع ب (رلٜٓ
خحملدٔسص وخدلِعشُص خٛودٟص ٠ٜٛدُٛص) ،زدإلػدُص بىل ظًهُ ٞخُٓٛدزص خدلٕعٜٔص
خٛربدلد ،١ؤدج ٚخإلهال ٝوخُٓٛدزص خٛشوسُص  ٢ٟوال ٙربٌٕن خٛشِدُُص.

آُٛدض َٓدزُص ػوُِص

ادلصذر ٢ٟ :بهًخي خٛسدلؽص.
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خامتح اٌفصً اٌثاٌث
ظٕدهً خٛظ٤ديَْ خُٕٛديَص خِ٤ٛـُص ه ًٜخٛعًُٕن خٛـىَ ٚخألـٛ ٚوىخجً خِ٤ٛؾ ،وربُْٔ خالٔعُٔخَ خالٓعظديٌ ٗ٠د
ظٕد ٞ٧يف ربُْٔ خٛعُ٠٤ص خدلٕعًخٟص وخٛوًخٛص زٌن خألـُد .ٙبال ؤ ١خدلالللص خٛسدَِش ؤ٤٧ ١دٕ زوغ خًٛو ٙخٔعـدهط زٜىى
 ٥ٍ٧خألً٧خٍ ٟؽ ٚطً٤وّ خٛعٔدهً خُ٤ٛوغلٍ خٛوددلٍ خ ٌٍٛلْٔ يَخـدض هدُٛص  ٢ٟخأليخء وخِ٘ٛدءش ٣عُفص خالٔعُخظُفُص
خجلًُش إليخَش ؤطى ٦ٛوخٛيت ظع ُّ٠زدٛشِدُُص خٛودُٛص وخُٓٛدزص خٛظدَٟص .وًٓ ٣عؿ ه ٥ٍ٧ ٢خالٔعُخظُفُص ذب٤ر خِؼدَ خٜٕٛسُص
ٔٛـدم خِ٤ٛؾ هٓ ًٜـدهدض خالٓعظدي خألوُي – خًٛخء خذلى – ًٌ٤ٛوخحملدُلص ه ًٜلْ خألـُد ٙخٛاللٔص يف بَُخيخض
خدلىَي خ٤ٛدػر ز ٚظولُ ٞخٔعِديهتد ٤ٟهد  ٢ٟوال ٙخٔعؽ٠دَ٧د وربُْٔ هىخجً ٟدُٛص ٟوعربش .ؤٟد زدٕ٤ٛسص ٛظً٤وّ ػسؾ
خإلَُخيخض ُهى َعف ٦ه٘ٓ ٌ ًُٔ ،ٖ ٛؤيي ػوَ خٛشِدُُص وآُٛدض خُٓٛدزص بىل بػودٍ خِ٘ٛدءش خالٔعىًخُٟص دلىخَي
خٛظً٤وّ .وه٠ىٟد ًُٔ ظىط٤ٜد  ٢ٟوال ٙيَخٔص خدلٔدَ٣ص زٌن خٛظً٤وٌٓن بىل خ٤ٛعدجؿ خٛعدُٛص زدٕ٤ٛسص ٛظً٤وّ ػسؾ
خإلَُخيخض:
 ظِعُٔ ؤً٧خٍ خٛظً٤وّ ُٜٛئَص خالٔعُخظُفُص زوًُش خدلًي؛ هً ٝبيَخؾ هُٜ ٠دض خٛظً٤وّ ػُّٟ ٢٠خُ٣ص خًٛوٛص َايٌ بىل خٛىٓىم يف ٟشٜ٘ص خدلُّخُ٣ص خدلّيوـص وغلو ٚهُٜ٠دضخٛظً٤وّ ًًن ودػوص ُٜٓٛدزص خٛربدلدُ٣ص؛
 ظع ُّ٠بَُخيخض خٛظً٤وّ زوً ٝخٛع٤ىم وخَظسدؿهد خٛشًًَ زةَُخيخض خِ٤ٛؾ ،و٧ى ٟد َؼوَ ِٗ ٢ٟدءش خٛظً٤وّ يفذبُ٤ر خالٓعظدي ؤؼدَ خٛظًٟدض خِ٤ٛـُص وُٖ خَظسدؿ ٦زوىخجً خِ٤ٛؾ؛
 خالهع٠دي خدلُِؽ يف سبىَ ٚهفّ خدلىخِ٣ص خٛودٟص هٟ ًٜىخَي خٛظً٤وّ َايٌ بىل خٔعّ٤خٍ ٟىخَي ٥وَؼوَ  ٢ٟـهىيظ٤ىَن بَُخيخض خدلُّخُ٣ص وَسُٔهد هُػص ٜٛعٜٔسدض يف ؤٔودَ خِ٤ٛؾ؛
 هً ٝخٔعؽ٠دَ ؤطى ٙخٛظً٤وّ َ٤عؿ ه ٦٤وـىي ُٔىٛص ٟدُٛص ٟوـٜص وَايٌ بىل هً ٝخٛع٤ىَن يف بَُخيخض خٛظً٤وّولُٟد ٢ٟ ٦٣بَُخيخض ؤوُي ظٕدهً ه ًٜظُ٠٤ص ؤطى٦ٛ؛
 ؤيي ػوَ شِدُُص خٛظً٤وّ وآُٛدض خُٓٛدزص وخدلٕدءٛص ٕ٠ٜٛاوٌٛن ه ٢ظًُٕن ٥ػوَ خِ٘ٛدءش يف ظًُٕن ؤطى٦ٛ؛ ب ١ؤٗؽُ  ٢ٟ ٪ 60 ٢ٟخإلَُخيخض خِ٤ٛـُص يف خجلّخجُ ربى ٙبىل طً٤وّ ػسؾ خإلَُخيخض ،وٍ٧خ َوين ؤ ١ػوَِٗدءش خٔعىًخٟ ٝىخَي خٛظً٤وّ ًَ ٙه ًٜػوَ خِ٘ٛدءش خالٔعىًخُٟص ٛوىخجً خِ٤ٛؾ.
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اخلاتـمة العامـة
رـشلذ انذساسخ ئىل ئشكبنُخ ئداسح انؼىائذ انُفـُخ يف اجلضائش ،ولذ زبونُب يٍ خالذلب انىلىف ػهً أْى
أوخّ رىظُف ْزِ انؼىائذ ويذي انكفبءح يف رىظُفهب وأْى انُزبئح االلزظبدَخ وانزًُىَخ احملممخ.
لجم انزفظُم يف ادلىػىع كبٌ الثذ يٍ انزؼشف ػهً ادلفبُْى ادلشرجـخ ثبنزًُُخ ادلسزذايخ واحلكى انشاشذ
وػاللزهًب ثبنكفبءح اإلسزخذايُخ نؼىائذ انُفؾ.
ثبنذخىل يف طهت ادلىػىع رُبونُب كُفُخ ئداسح ػىائذ انُفؾ يف اجلضائش وأثشْب ػهً سلزهف أثؼبد انزًُُخ
ادلسزذايخ .كًب زبونُب انزؼشف ػهً أْى انُمبئض واالخزالالد ادلسدهخ يف كُفُخ رسًُن ْزِ انؼىائذ وزلبونخ يؼشفخ
أسجبهبب واإلخشاءاد انكفُهخ ثزذاسكهب.
يف ْزا االؿبس خظظُب زُضا ْبيب نظُذوق ػجؾ اإلَشاداد انزٌ ربىل ئنُّ أكثش يٍ  ٪60يٍ اإلَشاداد
انُفـُخ .وثغشع احلكى ػهً يذي كفبءح رسًُن انظُذوق ،لًُب ثذساسخ يمبسَخ ثُُّ وثٌن طُذوق انزمبػذ انُشوجيٍ
انؼبدلٍ ،انزٌ َؼذ منىرخب نظُبدَك انثشوح انسُبدَخ يٍ زُث انكفبءح وانشفبفُخ يف اإلداسح.
رىطهُب يٍ خالل انذساسخ ئىل ػذد يٍ انُزبئح ادلزؼهمخ ثبجلضء انُظشٌ واجلضء انزـجُمٍَ ،ىسد أهمهب فًُب َهٍ
 نتائج اجلزء النظريٍْ يف انىالغ نُسذ ثُزبئح ثأمت يؼىن انكهًخ وئمنب رأكُذ ػهً ثؼغ ادلفبُْى وادلجبدب راد انظهخ دبىػىع
انجسث ،وَىخضْب فًُب َهٍ
 خبء يفهىو انزًُُخ ادلسزذايخ نُسمك انزىاصٌ ثٌن األْذاف االلزظبدَخ واالخزًبػُخ وانجُئُخ؛ أثجزذ يفبسلخ انىفشح يف انؼذَذ يٍ انذول انغُُخ ثبدلىاسد خبطخ انُفؾ أٌ احلهمخ ادلفمىدح يف ػًهُخ انزًُُخ ٍْاحلكى انشاشذ؛
 ئٌ االسزُبد ػهً يجبدب احلكى انشاشذ يف رسًُن ػىائذ انُفؾ َؼًٍ كفبءهتب االسزخذايُخ يف ربمُك انزًُُخادلسزذايخ ،ورنك يٍ خالل ربسٌن انشفبفُخ وادلسبءنخ وادلشبسكخ انفؼبنخ يف طُبغخ خـؾ اسزخذاو انؼىائذ
انُفـُخ فؼال ػٍ ئسسبء دونخ انمبَىٌ.

169

اخلامتــة العامـة

 نتائج اجلزء التطبيقي اسزخذيذ ػىائذ انُفؾ يف اجلضائش خالل انفزشح  0000 -0000يف انزسذَذ ادلسجك نهًذَىَُخ ورُفُز خـؾانزًُُخ واسزشارُدُخ اإلَؼبش فؼال ػٍ ئَشبء طُذوق ػجؾ اإلَشاداد؛
 كبٌ نزىظُف ػىائذ انُفؾ أثبسا ئجيبثُخ ػهً االلزظبد وانزًُُخ يف اجلضائش كًب كبٌ ذلب أثبسا سهجُخ ػهً ثؼغاجملبالد ،رزًثم أْى األثبس اإلجيبثُخ فًُب َهٍ
 أدد ػىائذ انُفؾ ئىل سفغ يؼذالد انًُى االلزظبدٌ وربسٌن يإششاد االلزظبد انكهٍ؛ مسسذ ػىائذ انُفؾ ثزُفُز ثشايح اسزثًبسَخ ْبيخ؛ مسسذ ػىائذ انُفؾ ثزسسٌن يإششاد انزًُُخ انجششَخ؛ مسسذ انؼىائذ انُفـُخ حبم يشكهخ ادلذَىَُخ اخلبسخُخ.أيب أْى األثبس انسهجُخ فززًثم يف
 األثش انسهيب نؼىائذ انُفؾ ػهً انمـبػبد االلزظبدَخ غًن انُفـُخ وػهً رُبفسُخ انظبدساد خبسج احملشولبد،ورنك يٍ خالل سفغ سؼش طشف انؼًهخ احملهُخ وئػؼبف رُبفسُخ انظبدساد خبسج احملشولبد ئػبفخ ئىل ئهمبل
انمـبػبد األخشي انضساػُخ وانظُبػُخ سغى أهمُزهب انكجًنح ورنك َزُدخ االػزًبد ادلفشؽ ػهً لـبع انُفؾ
وػؼف انزُىَغ االلزظبدٌ وْى يب خؼم اجلضائش ػشػخ دلب َسًً ثبنذاء اذلىنُذٌ؛
 أدد ػى ائذ انُفؾ ئىل صَبدح انىاسداد خبطخ انغزائُخ وْى يب َؼين اسزُفبر ئَشاداد يىسد َبػت يف اإلَفبقػهً انىاسداد ثذل اسزخذايهب يف رـىَش انمـبػبد اإلَزبخُخ وانمؼبء ػهً سلزهف أشكبل انزجؼُخ خبطخ انزجؼُخ
انغزائُخ؛
 األثش انسهيب نؼىائذ انُفؾ ػهً انجُئخ وػهً لبػذح ادلىاسد يٍ خالل انسؼٍ ئىل صَبدح اإلَزبج نزسمُك ػىائذأػهً؛
 أكذد انُزبئح انسبثمخ انزكش ػؼف انكفبءح اإلسزخذايُخ نؼىائذ انُفؾ يف اجلضائش؛ َؼزرب انفسبد وغُبة انشفبفُخ وػؼف ادلإسسبد انشلبثُخ يٍ ثٌن أسجبة ػؼف انكفبءح اإلسزخذايُخ نؼىائذانُفؾ يف اجلضائش فؼال ػٍ ػذو كفبءح دساسبد اجلذوي ورمُُى االػزًبداد ادلبنُخ ادلخظظخ نهًشبسَغ
وػؼف يزبثؼخ رُفُزْب.
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ولذ رىطهُب يٍ خالل دساسخ ادلمبسَخ ثٌن طُذوق ػجؾ اإلَشاداد وطُذوق انزمبػذ انُشوجيٍ انؼبدلٍ ئىل
انُزبئح انزبنُخ خبظىص طُذوق ػجؾ اإلَشاداد يف اجلضائش
 ػؼف كفبءح رسًُن انظُذوق ثسجت رغُت انشفبفُخ وػؼف آنُبد انشلبثخ؛ افزمبس أْذاف انظُذوق نهشؤَخ االسزشارُدُخ ثؼُذح ادلذي ،وػذو ئدساج ػًهُبد انظُذوق ػًٍ يُضاَُخ انذونخأدي ئىل ئػؼبف آنُبد انشلبثخ انربدلبَُخ كًب رسجت يف انىلىع يف يشكهخ اصدواخُخ ادلُضاَُخ؛
 رزًُض ئَشاداد انظُذوق ثؼذو انزُىع واسرجبؿهب انشذَذ ثبإلَشاداد انُفـُخ شلب َؼؼف كفبءح انظُذوق يفذبُُت االلزظبد أثبس انزمهجبد يف أسؼبس انُفؾ؛
 االػزًبد ادلفشؽ يف سبىَم ػدض ادلُضاَُخ ػهً يزبزبد انظُذوق َؼؼف يٍ خهىد انجسث ػٍ يظبدس سبىَميسزمشح دلُضاَُخ انذونخ؛
 ػذو اسزثًبس يىاسد انظُذوق أدي ئىل وخىد سُىنخ يبنُخ يؼـهخ كبٌ يٍ ادلًكٍ االسزفبدح يُهب يف سبىَميشبسَغ اسزثًبسَخ يُزدخ وزشيبٌ انظُذوق يٍ ػىائذ يبنُخ رسهى يف رـىَش أطىنّ؛
 ػؼف كفبءح رسًُن انظُذوق ثسجت رغُت انشفبفُخ وػؼف آنُبد انشلبثخ.ػهً ػىء ْزِ انُزبئح ميكٍ انمىل أٌ فشػُبد انذساسخ زلممخ ثُسجخ كجًنح ،زُث رأكذد
 ًُُْخ انمـبع انُفـٍ ػهً االلزظبد اجلضائشٌ شلب أدي ئىل رشاخغ انمـبػبد اإلَزبخُخ األخشي وٍْ انسًخاألسبسُخ دلب َسًً ثبنذاء اذلىنُذٌ؛
 ربسٍ واػر يف يإششاد انزًُُخ انجششَخ (يإشش انزؼهُى ،يإششاد انظسخ ورشاخغ َسجخ وفُبد األؿفبل،ربسٍ انذخم انفشدٌ ) .سغى ْزا فاٌ ثؼغ انذساسبد ادلمبسَخ زبهض ئىل أٌ ْزِ انُزبئح ال رشلً ئىل يسزىي
ادلذاخُم انيت رضخش هبب انجالد؛
 غُبة انشفبفُخ وآنُبد انشلبثخ ػهً َشبؽ لـبع انُفؾ ثظفخ ػبيخ وػهً طُذوق ػجؾ اإلَشاداد ثظفخخبطخ ،شلب رسجت يف اَزشبس انفسبد وأدي ئىل ْذس ادلىاسد وأػؼف انكفبءح يف رىظُفهب.
 االقتراحاتػهً ػىء انُزبئح انيت رىطهُب ئنُهب َؼغ ثؼغ االلزشازبد هبذف رشلُخ انكفبءح اإلسزخذايُخ نؼىائذ انُفؾ
يف ربمُك انزًُُخ ادلسزذايخ .وصلًم اْى االلزشازبد يف يب َهٍ
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 أٌ رهزضو انسهـبد ثاػذاد رمبسَش دوسَخ زىل َشبؽ انمـبع انُفـٍ وزىل اإلَشاداد انُفـُخ احملممخ وانُفمبدوأٌ رزبذ نالؿالع انؼبو وأٌ زبؼغ احلسبثبد نهًشاخؼخ وانزذلُك يٍ لجم خهبد يسزمهخ؛
 الثذ يٍ يشالجخ انُفمبد انؼًىيُخ وربذَذ االػزًبداد ػهً أسبط االززُبخبد انفؼهُخ يٍ خالل ئخشاءدساسبد خذوي دلُمخ ويزبثؼخ ويشالجخ ئصلبص ادلشبسَغ وذبُت اإلفشاؽ يف االػزًبد ػهً ادلُضاَُبد انزكًُهُخ؛
 جيت انزؼبيم يغ ئَشاداد انُفؾ ػُذ طُبغخ سُبسخ ادلبنُخ انؼبيخ ػهً أهنب سبىَم ونُسذ دخال ،وثبنزبياسزخذايهب يف اسزثًبساد ربمك دخال دائًب ،سىاءا اسزثًبساد يبنُخ يغ يشاػبح يجذأ انؼبئذ وادلخبؿشح أو يف
اسزثًبساد زمُمُخ كبالسزثًبس يف انمـبػبد اإلَزبخُخ انضساػُخ وانظُبػُخ يغ ازببر اإلخشاءاد انالصيخ نؼًبٌ
كفبءح االسزثًبساد؛
 جيت أٌ رؼًم انسُبسخ انُمذَخ ػهً اسزمشاس أسؼبس انظشف دبب َسبػذ ػهً ذبُت أػشاع انذاء اذلىنُذٌ؛ يٍ انؼشوسٌ زبظُض خضء يٍ اإلَشاداد انُفـُخ يف احلفبف ػهً انجُئخ ورـىَش انـبلبد ادلزدذدح نهسفبفػهً لبػذح ادلىاسد غًن ادلزدذدح.
ثبنُسجخ نظُذوق ػجؾ اإلَشاداد ميكٍ أٌ َذسج االلزشازبد انزبنُخ
 ئدساج ئَشاداد انظُذوق وَفمبرّ يف وثبئك ادلىاصَخ حبُث ركىٌ خبػؼخ نهشلبثخ انربدلبَُخ؛ رؼذَم أْذاف انظُذوق حبُث رأخز ثؼٌن االػزجبس زك األخُبل انالزمخ يف انثشوح انُفـُخ انُبػجخ؛ ذبُت االسزخذاو ادلفشؽ ألطىل انظُذوق يف سبىَم ػدض ادلىاصَخ وربذَذ سُبسخ واػسخ ويؼهُخ إلداسحواسزثًبس أطىل انظُذوق واإلػالٌ ػُهب يف وثبئك ادلىاصَخ انسُىَخ؛
 االنزضاو ثاػذاد رمبسَش دوسَخ زىل ػًهُبد انظُذوق وَششْب نالؿالع انؼبو؛ أٌ َمىو يشاخغ زسبثبد خبسخٍ يسزمم دبشاخؼخ زسبثبد انظُذوق وَشش رمبسَش ادلشاخؼخ. آفاق البحثيف األخًن يٍ خالل انزـشق ئىل زُثُبد انجسث ميكٍ ؿشذ رلًىػخ يٍ ادلىاػُغ انيت َشي أهنب ميكٍ أٌ
رشكم ئشكبنُبد حبث وٍْ
 أثش زىكًخ انمـبع انُفـٍ ػهً ربمُك انزًُُخ ادلسزذايخ يف انذول انُفـُخ؛ يشزهخ يب ثؼذ انُفؾ ويسزمجم انزًُُخ يف اجلضائش؛ -يجبدسح انشفبفُخ يف انظُبػبد االسزخشاخُخ ودوسْب يف ربسٌن اداسح انفىائغ انُفـُخ.
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مهحق رقم ( :)10مبادرة انشفافيت يف انصىاعاث االستخزاجيت
أمهيت إيزاداث انصىاعاث االستخزاجيت يف انتىميت املستذامت ويف تقهيص انفقز
.1

حنٓ ٔؼزمذ ثأْ االعزخذاَ اٌؼمالين دلىاسد اٌغجُؼخ َشىً ػبِال ِهّب ٌٍّٕى االلزظبدٌ ادلغزمش ،و٘ى ِب

َغبُ٘ يف إسعبء رُّٕخ ِغزذاِخ ورمٍُض دذح اٌفمش .أِب اإلداسح غري ادلٕبعجخ ذلزٖ ادلىاسد فزؤدٌ إىل آثبس عٍجُخ
ثُئُب واجزّبػُب؛
.2

ٔؤوذ ػًٍ أْ اٌزظشف ثبٌثشواد اٌغجُؼُخ ٌظبحل ِىاعين اٌجٍذ َمغ يف رلبي عُبدح احلىىِبد اٌيت رنت أْ

رزظشف هبب ٌظبحل رُّٕخ ثٍذ٘ب؛
.3

ٔشي ثأْ ِٕبفغ اعزخشاج اٌثشواد رزذمك ػًٍ شىً إَشاداد ػًٍ اِزذاد عٕىاد ػذَذح ،ورؼزّذ ػًٍ

األعؼبس إىل دذ وجري؛
.4

ٔؼزمذ ثأْ اٌىػٍ اٌؼبَ ثئَشاداد ؤفمبد احلىىِخ َغبػذ يف إػالَ وِشبسوخ اٌشؼت ٌٍذىىِخ يف حتذَذ

اخلُبساد ادلٕبعجخ واٌىالؼُخ ٌٍزُّٕخ؛
.5

ٔؤوذ ػًٍ أذنُخ اٌشفبفُخ ٌذي احلىىِبد وششوبد اٌظٕبػبد االعزخشاجُخ واحلبجخ إىل رؼضَض إداسح

ادلبٌُخ اٌؼبِخ وِجذأ ادلغبءٌخ؛
.6

ٔؼزمذ أْ حتمُك ادلضَذ ِٓ اٌشفبفُخ رنت أْ َزُ يف عُبق ادزشاَ اٌمىأني واٌزؼهذاد؛

.7

ٔؤوذ ػًٍ حتغني ثُئخ االعزثّبس احملٍٍ واألجٕيب ادلجبشش و٘ى ِب شنىٓ أْ حتممٗ اٌشفبفُخ ادلبٌُخ؛

.8

ٔؤِٓ مبغؤوٌُخ اٌذوٌخ جتبٖ ادلىاعٕني يف إداسح ادلىاسد وإٌفمبد اٌؼبِخ؛

.9

ٔزؼهذ ثبٌؼًّ ػًٍ حتمُك أػًٍ ِغزىي ِٓ اٌشفبفُخ وادلغؤوٌُخ يف احلُبح اٌؼبِخ ؤشبعبد اٌذوٌخ ويف

لغبع االعزثّبس؛
ٔ .10ؼزمذ ثضشوسح اػزّبد عشَمخ ػٍُّخ وِٕغجّخ ٌزذمُك اٌؼٍُٕخ يف اإلَشاداد وإٌفمبد ،و٘ى ِب ٔؼزمذ أٔٗ
عهً يف االػزّبد واٌزٕفُز؛
ٔ .11ؼزمذ أْ شفبفُخ ادلذفىػبد يف ثٍذ ِؼني رنت أْ رشًّ ششوبد اٌظٕبػخ االعزخشاجُخ اٌؼبٍِخ يف اٌجٍذ؛
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 .12ويف حبثٕب ػٓ دٍىي ٔؼزمذ ثأْ مجُغ اٌششوبء َغزغُؼىْ رمذمي ِغبذنبد ٘بِخ ،مبٓ فُهُ احلىىِبد
وِؤعغبهتب ،وششوبد اٌظٕبػخ االعزخشاجُخ ،واٌششوبد اخلذُِخ ،وادلٕظّبد ِزؼذدح األعشاف ،وادلؤعغبد
ادلبٌُخ ،وادلغزثّشوْ وادلٕظّبد غري دىىُِخ.
 .1اإلػالْ ادلٕزظُ أِبَ اجلّهىس ػٓ ادلذفىػبد ادلبدَخ اٌيت رغذد٘ب ششوبد إٌفظ واٌغبص وادلٕبجُ (ادلذفىػبد)
وػٓ مجُغ اإلَشاداد ادلبدَخ اٌيت رزٍمب٘ب ٘زٖ اٌششوبد ( اإلَشاداد) وثغشَمخ دوسَخ وشبٍِخ وػٍُٕخ وعهٍخ
اٌىطىي واالعزُؼبة؛
 .2وػٕذِب ال َىجذ ِثً ٘زا اٌزذلُك ٌٍذغبثبد ،فئْ اإلَشاداد وادلذفىػبد رنت أْ ختضغ ٌزذلُك ِغزمً
وِىثىق َٕفز ثبػزّبد ِؼبَري احملبعجخ اٌؼبدلُخ؛
 .3رنت ِغبثمخ اإلَشاداد وادلذفىػبد ِٓ لجً ِذلك ِبيل ِغزمً وِىثىقَ ،غجك ادلؼبَري اٌذوٌُخ يف احملبعجخ
ؤشش سأٌ ادلذلك ادلزوىس دىي رغىَخ فشولبد ادلىاصٔخ يف دبي وجىد٘ب؛
 .4و٘زٖ اٌغشَمخ رنت أْ رؼُّ ٌزشًّ وً اٌششوبد مبب يف رٌه ادلشبسَغ احلىىُِخ؛
ِ .5غبذنخ اجملزّغ ادلذين إٌشغخ وّشبسن يف رظُُّ ٘زٖ اٌؼٍُّخ واإلششاف ػٍُهب وِشالجزهب وادلغبذنخ يف
ادلٕبظشاد اٌؼٍُٕخ؛
 .6رمىَ احلىىِخ ادلضُفخ ،مبغبػذح ادلؤعغبد ادلبٌُخ اٌذوٌُخ ػٕذ اٌضشوسح ،ثئػذاد خغخ ػًّ ػٍُٕخ وِغزمشح
ِبٌُب رغغٍ وً ِب عجك ،ورزضّٓ أ٘ذافب لبثٍخ ٌٍمُبط وثشٔبرلب ٌٍزٕفُز ورمذَشا جلىأت اٌمظىس احملزٍّخ يف رلبي
اٌمذساد.
رذػى ِجبدسح " أشش ِب رذفغ" إىل اٌىشف اإلٌضاٍِ ػٓ اٌضشائت واٌشعىَ واٌغشاِبد وغري٘ب ِٓ ادلجبٌغ
اٌيت رذفؼهب ششوبد إٌفظ واٌغبص واٌزؼذَٓ ٌٍذىىِبد واإلداساد اٌؼبِخ.
إْ دػىح اٌششوبد ٌٕشش ِب رذفغ ٘ى اخلغىح األوىل اٌضشوسَخ ثبجتبٖ ٔظبَ أوثش ػشضخ ٌٍّغبءٌخ دىي إداسح
إَشاداد اٌثشواد اٌغجُؼُخ اٌيت رذفؼهب ششوبد اٌظٕبػبد االعزخشاجُخ ٌٍذىىِبد يف اٌذوي إٌبُِخ اٌغُٕخ ثبدلىاسد.
وّب أْ ٕ٘بن ضشوسح ثبٌٕغجخ ٌٍذىىِبد ٌٕشش ِب رىغت .فؼٕذِب رىشف اٌششوبد ِب رذفؼٗ ِٓ إَشاداد
ورىشف احلىىِبد ِب رزٍمبٖ ِٓ ٘زٖ اإلَشاداد ،عُىىْ ثئِىبْ أػضبء اجملزّغ ادلذين ادلمبسٔخ ثني االثٕني وثبٌزبيل
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وضغ دىىِبهتُ ِىضغ ادلغبءٌخ دىي اٌزظشف ثبإلَشاداد ،و٘ى ِب عُغبػذ أَضب مجبػبد اجملزّغ ادلذين ػًٍ
اٌؼًّ ثبجتبٖ ادلشبسوخ اٌذشنمشاعُخ يف اعزخذاَ ورىصَغ ػىائذ اٌثشواد.
إْ شفبفُخ اإلَشاداد خغىح أوىل دُىَخ ثبجتبٖ اٌزخفُف ِٓ وعأح اٌفمش ادلذِش ٌٍّىاعٕني اٌؼبدَني يف اٌؼذَذ
ِٓ اٌذوي إٌبُِخ اٌغُٕخ ثبٌثشواد واٌفمريح يف اٌىلذ ٔفغٗ .و٘ى ِب َزفك دتبِب ِغ أ٘ذاف ِزفك ػٍُهب ػبدلُب
وبحلىىِخ ادلغؤوٌخ ،وِىبفذخ اٌفغبد ،وادلشبسوخ اٌذشنمشاعُخ يف وُفُخ إداسح اٌثشواد وّب ٘ى احلبي يف خغخ
ػًّ اٌثّبُٔخ اٌىجبس يف زلبسثخ اٌفغبد ورؼضَض اٌشفبفُخ.
وّب أْ لغبع األػّبي عُغزفُذ أَضب .فبٌشفبفُخ رؼضص ادلششوػُخ االجزّبػُخ ٌؼًّ اٌششوبد ورٌه ِٓ
خالي إظهبس ِشبسوزهُ اإلرنبثُخ يف اجملزّغ ،ورؼضَض فشص ِغبذنخ ِب َذفؼىٔٗ ٌٍذىىِخ يف اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ _
و٘ى ِب سنٍك ثُئخ اعزثّبسَخ ِغزمشح _ ثذال ِٓ دشفهب أو رجذَذ٘ب ثبٌفغبد اٌزٌ َؤدٌ ٌزؼُّك االٔمغبِبد
االجزّبػُخ وَفضٍ إىل إٌضاػبد واهنُبس اٌذوٌخ.
وّب عزذٍّ اٌشفبفُخ اٌششوبد ِٓ ِضاػُ اشزشاوهب يف ممبسعبد اٌفغبد احلىىُِخ ،وّب وسد يف ثُبْ
دذَث دلغزثّشَٓ أوسوثُني وأِشَىُني مشبٌُني وغريُ٘ َذَشوْ دىايل  7رشٌُىْ دوالس ِٓ اٌىدائغ .وَغزفُذ لغبع
األػّبي ِٓ وجىد ُِذاْ ػًّ ِزىبفئ َىىْ ٌضاِب فُٗ ػًٍ وً اٌششوبد اٌىشف ػٓ ِذفىػبهتب .و٘زا زنٍّ
اٌششوبد ادلزمذِخ ِٓ خغش إَمبف أػّبذلب ِٓ لجً احلىىِبد اٌفبعذح إرا ِب وشفىا ػٓ ادلؼٍىِبد عىػب وزنُّهب
أَضب ِٓ ادلضبسثخ ِٓ لجً ِٕبفغني ألً شفبفُخ.
وشنىٓ حتمُك اٌشفبفُخ ِٓ خالي عشَمخ ِؼبجلخ ػبِخ وشبٍِخ رزغٍت رؼذَالد عفُفخ ٌمبٔىْ اٌششوخ
ادلىجىدح وٌمىاػذ احلغبثبد وٌششوط اإللشاع ِٓ اٌجٕىن وادلؤعغبد ادلبٌُخ مبب َؤدٌ ٌىشف مجُغ إَشاداد
احلىىِبد واٌششوبد .ورؼزمذ "أشش ِب رذفغ" ثأْ اٌىشف رنت أْ َىىْ ػًٍ أعبط اٌششوخ اٌىادذح يف وً
ثٍذ ِٓ ثٍذاْ اٌؼٍُّخ اإلٔزبجُخ ،وٌُظ ػًٍ أعبط اجملّىع اٌىٍٍ ٌؼذح ششوبد يف آْ وادذ .ولذ عىسد ِجبدسح
شفبفُخ اٌظٕبػبد االعزخشاجُخ اعزّبسح أشش ادلؼٍىِبد رظٍخ دنىرجب يف ٘زا اجملبي.
وٕ٘بن دبجخ ٌؼذد ِٓ اٌُِبد اٌزششَؼُخ إٌبظّخ ٌٍزأوذ ِٓ أْ اٌششوبد ِزؼذدح اجلٕغُبد واٌششوبد
احلىىُِخ رىشف ػٓ ِذفىػبهتب ٌٍذىىِبد ،وثأْ احلىىِبد رىشف ػٓ اإلَشاداد اٌيت رزٍمب٘ب ِٓ لغبع
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اٌظٕبػبد االعزخشاجُخ  .ويف دػىهتب ٌزغجُك ٘زٖ اٌُِبد اإلٌضاُِخ ،فئْ اجلهبد األعبعُخ اٌيت رزىجٗ إٌُهب " أشش
ِب رذفغ" ٍ٘ :


عٍغبد رٕظُُ عىق األوساق ادلبٌُخ؛



رلّىػخ اٌجٕه اٌذويل ()IBRO IDA MIGA IFC؛



طٕذوق إٌمذ اٌذويل؛



ِؤعغبد اإللشاع األخشي ثٕبئُخ وِزؼذدح األعشاف؛



ِؤعغبد دتىًَ اٌظبدساد؛



دىىِبد اٌجٍذاْ ادلٕزجخ؛



دىىِبد اٌذوي ادلزمذِخ؛



ُ٘ئخ ِؼبَري احملبعجخ اٌذوٌُخ؛



ثٕىن خبطخ رمذَ لشوضب جتبسَخ ولشوع طغريح ثضّبٔخ اإلَشاداد.

إْ اٌشفبفُخ رظت يف ِظٍذخ مجُغ األعشاف ادلؼُٕخ :ادلىاعٕىْ واٌششوبد واحلىىِبد ادلبحنخ واجملزّغ
اٌذويل ثشِزٗ ِبػذا خنجخ اٌفغبد اٌيت رغزفُذ ِٓ اٌزضوَش ادلزؼّذ دلّزٍىبد اٌذوٌخ.
املصذر :عفُزالٔب رغبٌُه ،آُٔب عُفشَٓ [ " :]2005اٌشلبثخ ػًٍ إٌفظ "ٍِ ،ذك سلُ  .01وثُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
www.soros.org

(مت االعالع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/04/15
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مهحق رقم ( :)02املؤشزاث االقتصاديت انكهيت نهجشائز خالل انفتزة 4000 - 4002
المؤشرات

الوحدة

4112

4112

4112

4112

4112

4112

4101

الحسابات الوطنٌة
PIBباألسعار
الجارٌة
 PIBباألسعار
الجارٌة
 PIBللفرد
عدد السكان
معدل النمو
الحقٌقًPIB
األسعار والنقود
التضخم
سعر الصرف
المتوسط السنوي
الكتلة النقدٌة
التغٌر السنويM2
M2/PIB
إجمالً القروض
الموجهة لالقتصاد
(التغٌر السنوي)
المالٌة العامة
إجمالً اإلٌرادات
العامة

ملٌار دٌنار

ملٌار دوالر
الدوالر
األمرٌكً
ملٌون

6 150.
4
85.1

7 562

8 514.8

9 362.7

11 069

10 017.5

0412222

103

116.1

135.7

170

140.9

-

2 290

2 720

3 110

3 610

4 971

4 037

-

32.3

32.8

33.3

33.8

34.2

34.9

6222

%

5.2

5.1

2.0

3.0

2.4

2.4

6

3.5
72.1

1.6
73.3

2.5
72.6

3.5
69.3

4.5
64.7

5.7
72.7

622
22226

10.5

11.7

18.6

24.2

16

3.2

0622

%

59.3
11.2

53.8
15.9

56.7
7.1

64.4
15.7

63.3
18.6

71.6
18

2222
222

ملٌار دٌنار

2
229.7
1
891.8
337.9
36.3
30.8
7.1

3 082.6

626222

3 687.8

5 190.5

3 672.6

262222

2 052

2 453

3108.5

4 191

4 214.5

220422

1 030.6
40.8
27.1
11.9

1 186.8
42.7
28.8
13.5

579.3
39.4
34.8
11.4

999.5
46.9
39
6.0

-541.5
36.7
43.6
-6.9

- 06624
6226
- 020

ملٌار دوالر
أمرٌكً
ملٌار دوالر
أمرٌكً
ملٌار دوالر
أمرٌكً
ملٌار دوالر
أمرٌكً

17.954

19.857

20.681

26.348

39.479

39.297

212404

32.22

46.334

54.741

60.590

79.120

45.477

222224

14.263

26.477

34.060

34.242

39.641

61.80

02241

11.1

21.1

28.9

30.5

34.5

0.5

04202

% PIB

13.1

20.5

24.9

22.5

20.3

0.4

ملٌون دوالر
أمرٌكً
ملٌون دوالر
أمرٌكً
% du PIB

21 411

16 485

5 062

4 889

4 282

3 921

-

21 821

17 192

5 612

5 606

5 586

5 413

2222

25.6

16.7

4.8

3.8

2.6

2.7

-

ملٌار دٌنار

1 000

1038.9

1 847.3

1 103.9

734

814

0012222

%
دٌنارلكل
دوالر
%

%

النفقات العامة

ملٌار دٌنار

رصٌد المٌزانٌة
إجمالً اإلٌرادات
إجمالً النفقات
العجز والفائض
القطاع الخارجً
إجمالً الواردات

ملٌار دٌنار

إجمالً الصادرات
المٌزان التجاري
رصٌد الحساب
الجاري
رصٌد الحساب
الجاري
المدٌونٌة
إجمالً المدٌونٌة
إجمالً الدٌون
الخارجٌة
إجمالً الدٌون
الخارجٌة
إجمالً الدٌون
الداخلٌة

% PIB
% PIB
% PIB

Source: Bank of Algeria , Rapports [2007, 2010, 2011]. www.bank-of-algeria.dz (Consulté le 15/07/2011).
Office National des Statistiques [2010]: " Quelques indicateurs d'endettement ". www.ons.dz (Consulté le 17/07/2011).
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مهحق رقم ( :)03هيكم انصادراث اجلشائزيت
انىحذة :مهيىن دوالر أمزيكي

انصادراث

4112

4112

4112

4112

4112

4101

انقـيـمت

45 588

53 608

59 605

77 192

44 411

78165

انىــسبت

98.05

97.84

97.85

97.53

97.66

;9.79

انقـيـمت

907

1 183

1 311

1 954

1 066

;18.1

انىــسبت

1.95

2.16

2.15

2.47

2.34

7.:9

انقـيـمت

67

73

92

121

113

597

انىــسبت

0.14

0.13

0.15

0.15

0.25

9.75

انقـيـمت

134

195

153

340

170

187

انىــسبت

0.29

0.36

0.25

0.43

0.37

;9.7

املىاد وصف

انقـيـمت

656

828

988

1 390

692

;.19:

املصىعت

انىــسبت

1.41

1.51

1.62

1.76

1.52

;1.:

انتجهيشاث

انقـيـمت

36

44

44

69

42

79

انصىاعيت

انىــسبت

0.08

0.08

0.07

0.09

0.09

9.97

انسهع

انقـيـمت

14

43

34

0.04

49

55

االستهالكيت

انىــسبت

0.03

0.08

0.06

146

0.11

9.98

إمجايل

انقـيـمت

68495

54 791

60916

9;168

45477

79987

انصادراث

انىــسبت

199

199

199

199

199

199

انطــاقت
انصادراث
خارج
احملزوقاث
املىاد
انغذائيت
املىاد
األونيت

Source : Bank of Algeria[2010]: «Bulletin statistique trimestriel », P.28.

(*)Bank of Algeria[2010]: «Bulletin statistique trimestriel », P.28. www.bank-of-algeria.dz
(consulté le 29/07/2011 ).

179

قائمت املالحق

مهحق رقم ( :)02هيكم انىارداث اجلشائزيت
انىحذة :مهيىن دوالر أمزيكي

انىارداث

4112

4112

4112

4112

4112

*4101

انقـيـمت

717

244

324

595

549

945

انىــسبت

1.96

1.14

1.17

1.26

1.40

7.57

انقـيـمت

3 587

3 800

4 954

7 796

5 863

8979

انىــسبت

17.62

17.71

17.93

16.43

14.92

;;16.

انقـيـمت

751

843

1 325

1 378

1 201

1698

املىاد األونيت

انىــسبت

3.69

3.93

4.79

2.82

3.06

5.79

املىاد وصف

انقـيـمت

4 088

4 934

7 105

9 154

10 165

;;66

املصىعت

انىــسبت

20.08

23.00

25.71

24.60

25.87

76.95

انتجهيشاث

انقـيـمت

160

96

146

86

234

559

انفالحيت

انىــسبت

0.78

0.45

0.53

0.13

0.60

9.:7

انتجهيشاث

انقـيـمت

8 452

8 528

10 026

15 434

15 140

17795

انصىاعيت

انىــسبت

41.52

39.75

36.28

41.40

38.53

5:.95

انسهع

انقـيـمت

3 107

3 011

3 752

5 036

6 145

7;:9

االستهالكيت

انىــسبت

15.26

14.03

13.58

13.37

15.64

;16.:

إمجايل

انقـيـمت

20357

21456

79631

5;479

39297

69717

انىارداث

انىــسبت

100

100

100

100

100

199

انطـــاقت

املىاد
انغذائيت

Source : Bank of Algeria[2010]: «Bulletin statistique trimestriel », P.28.

(*)Bank of Algeria[2011]: «Bulletin statistique trimestriel », P.28. www.bank-of-algeria.dz
(consulté le 29/07/2011).
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 تطىر تىفيذ ميشاويت انذونت اجلشائزيت:)00( مهحق رقم
 مهيىن ديىار جشائزي:انىحذة

**4000

**4000

*4002

*4002

2335179

2248907

2788510

2507710

اإليزاداث
انعامت

2845858

2258877

2478300

2528310

انىفقاث
انعامت

1954931

1301961

1548960

1469280

وفقاث
انتسيري

890927

956916

929340

1059030

وفقاث
انتجهيش

000692 -

2290 -

000400

40600 -

رصيذ
امليشاويت

099022 -

60000 -

020000-

060000-

رصيذ اخلشيىت

(*) Ministère des Finances [2009] : «Principaux indicateur macroéconomiques et financières a fin de
septembre 2009 », P.21.
(**) Ministère des Finances [2011] : «Principaux indicateur macroéconomiques et financières a fin de
septembre 2009 », P.21. : www.mf.gov.dz (consulté le 29/07/2011 ).
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مهحق رقم ( :)06قائمت املشاريع انكربي انيت مت متىيهها بانشزاكت مع بىك انتىميت اإلفزيقي خالل انفتزة ()4101-0220
اسـم المشروع

تارٌخ االعتماد

تارٌخ الغلــق

المبلغ المعتمد
بالدوالر

الزراعة
بـــــــوناموسـة1
بــــــــوناموسة 7
تطوٌر قطاع الدواجن
تطوٌر الري الزراعً بالشلف االوسط
تطوٌر المناطق المروٌة بهبرة
سد الري الزراعً سٌدي بن طٌبة
مجموع قطاع الزراعة

1971/03/23
1973/11/06
1987/12/14
1989/04/18
1993/01/05
1993/08/31

1975/12/31
1981/03/31
1997/12/31
1989/12/31
1995/06/30
2003/12/31

4 710 000
376 800
151 976 000
107 011 200
1 084 539
79 442 000
344 600 539

1994/06/30

2 270 302
2 270 302

الصــناعة و المنــاجم
إنشاء مركز أبحاث
مجموع قطاع الطاقة والمناجم

1992/01/27

البــــنى التحتــٌة
المواصــــــــالت
إنشاء طرٌق غولٌا -عٌن لصالح
إنشاء قاعدة صٌانة لشركة الخطوط الجوٌة الجزائرٌة
إنشاء نفق جدٌد بالٌشٌر
إعادة تؤهٌل الطرقات
تجهٌزات مٌناء جنجن
الطرٌق السٌار قسنطٌنة
إنشاء نفق الٌشٌر7
الطرٌق االلتفافً لقسنطٌنة
مجموع قطاع المواصالت

1971/07/21
1989/09/18
1991/06/17
1992/03/25
1993/11/24
1995/11/22
2000/11/20
2002/12/04

1974/12/31
2003/10/30
2002/04/30
1999/12/31
2001/03/31
2003/06/30
2003/12/31
2007/12/31

4 710 000
63 066 900
77 055 600
56 520 000
34 226 000
40 427 500
43 881 500
120 654 500
440 542 000

2001/12/31
2006/06/30
2005/12/31

167 048 000
109 962 800
137 343 600
414 354 400

1977/12/31
1988/12/31
1994/12/31
2001/06/30
2005/09/30

7 850 000
7 850 000
7 850 000
90 589 000
236 457 700
350 596 700
188 891 410
188 891 410

المٌاه والصرف الصحً
إنشاء سد كدٌة أسردون
إمداد سٌدي بلعباس بالمٌاه
إنشاء سد باإلسمنت المسلح على شرٌط سد كودٌة  -أسردون
مجموع قطاع المٌاه والصرف الصحً

1993/08/31
1989/12/09
2000/10/04

الطـــــــــاقـة
سونالغاز1
سونالغاز7
سونالغاز5
مشروع الطاقة الكهربائٌة6
مشروع نقل وتوزٌع الغاز
مجموع قطاع الطاقة

1976/02/10
1977/12/28
1978/08/22
1994/09/20
1998/07/08

تدعٌم قطاع االتصاالت بمجموعة من المشارٌع
مجموع قطاع االتصاالت

2002/07/03

2007/12/31

الـــــــمــــالٌة
1986/12/22
1988/08/23
1996/12/10
1999/07/07
1999/07/07
2007/11/07
2009/04/22

1994/12/31
1995/06/30
2001/06/30
2003/12/31
2004/12/31
2001/12/31
ـــ

94 200 000
62 800 000
157 000 000
160 140 000
164 850 000
776 836
8 384 960
648 151 796

2000/09/30
2000/09/30

127 170 000
954 394
128 124 394

1994/06/30
1997/06/30
1999/12/31
2013/12/31
2001/06/30

235 500 000
235 500 000
235 500 000
779 505
942 000
708 221 505
3 225 753 045

االتصاالت

القرض الفالحً
القرض الصناعً والسٌاحً
قرض رقم (7القرض الشعبً الجزائري)
قرض ا الفالحً
قرض القطاع الفالحً
مشروع المساعدة التقنٌة لتطوٌر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة
القرض المغربً الجزائري
مجموع قطاع المالٌة

الخدمات االجتماعٌة
تحسٌن التعلٌم التقنً
تحسٌن التعلٌم التقنً(قرض)
مجموع قطاع الخدمات االجتماعٌة

1989/12/18
1989/12/18

قــطاعات مختـــــــلفة
برنامج اإلصالح االقتصادي
إصالح برنامج التجارة الخارجٌة
برنامج التصحٌح الهٌكلً
مشروع تطوٌر التعاون واالتصال لوزارة المالٌة
المساعدة التقنٌة للصندوق الوطنً للتجهٌز من أجل التنمٌة
مجموع قطاعات مختلفة
المجمـــــــــــــــوع العام

1990/04/17
1992/06/24
1996/12/10
2009/07/20
2007/05/22

Source : République Algérienne Démocratique et Populaire, Groupe de la Banque Africaine de Développement [2011] : « Note de dialogue
2011-2012 », mai 2011, Annexe 4. Document internet disponible sur le site: www.afdb.org (consulté le 27/07/2011 ).
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مهحق رقم ( :)09حصيهت املىشآث االقتصاديت واالجتماعيت يف اجلشائز نهفتزة ()4002 – 0222
التعٌٌن
السكن
السكن العمومً اإلٌجاري
السكن العمومً التساهمً
السكن الرٌفً
البٌع باإلٌجار
غٌرها من المساكن
بناءات أخرى
المجموع
عدد المساكن الجاري إنجازها إلى
غاٌة 4112/04/60
التربٌة الوطنٌة
الثانوٌات
اإلكمالٌات
المدارس االبتدائٌة
داخلٌات
مطاعم مدرسٌة
التكوٌن المهنً
معاهد التكوٌن المهنً
مراكز التكوٌن المهنً والتمهٌن
ملحقات المعاهد ومراكز التكوٌن
المهنً والتمهٌن
داخلٌات
التعلٌم العالً
مقاعد بٌداغوجٌة
أماكن اإلٌواء
المطاعم الجامعٌة
الشباب والرٌاضة
مالعب متعددة الرٌاضات
مركبات رٌاضٌة جوارٌة
قاعات متعددة الرٌاضات
مٌادٌن رٌاضٌة وفضاءات لأللعاب
مسابح وأحواض للسباحة
دور الشباب
بٌوت الشباب
الصحة
مستشفٌات
عٌادات متعددة االختصاصات
مراكز صحٌة
عٌادات التولٌد ومركبات األمهات
والطفولة
قاعات عالج
الثقافة
مكتبات
دور الثقافة
مراكز ثقافٌة
تهٌئة وترمٌم منشآت ثقافٌة
الطاقة والمناجم

إنجازات
4116 - 0222

الوحدة

إنجازات
4112 - 4112

المجموع
4112 - 0222

عدد المساكن
عدد المساكن
عدد المساكن
عدد المساكن
عدد المساكن
عدد المساكن

7567;6
768997
759;1
17:8;7
226222

1;7987
115565
55.95.
578:1
56:58
111516
242262

;65957
589117
5587;8
578:1
::879
799998
0240622
759795

العدد
العدد
العدد
العدد
العدد

757
785
7665
116
575
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;96
1757
1;:
79719

775
7979
3978
312
2840

العدد
العدد
العدد

19
7:
117

;9
98
17:

;1
156
765

العدد

-

15:

15:

العدد
العدد
العدد

785999
19:999
-

55:99:
1;9771
165

89199:
7;;771
165

العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد

;1
179
:9
-

;7
1;6
77
:77
18:
71
79

179
516
197
:77
18:
71
79

العدد
العدد
العدد
العدد

11
6:
;17
-

77
;7
9:
97

55
199
799
97

العدد

76:

759
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العدد
العدد
العدد
العدد

19
79
-

155
15
66
:7

155
75
91
:7
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الربط بشبكة الغاز
الربط بشبكة الكهرباء
المحطات الكهربائٌة
الموارد المائٌة
السدود
مشارٌع التزوٌد بالماء الصالح للشرب
مشارٌع التطهٌر
محطات التصفٌة
خزانات المٌاه
حفر اآلبار
المحاجز المائٌة
محطات تحلٌة مٌاه البحر
األشغال العمومٌة
الطرٌق السٌار شرق غرب
الطرق اإلجتنابٌة
إنجاز طرقات وطنٌة
إنجاز طرق والئٌة
صٌانة وتهٌئة وتحدٌث شبكة
الطرقات
إنجاز منشآت فنٌة
إنجاز وتهٌئة منشآت مرفئٌة
إنجاز وتهٌئة منشآت مطارٌة
النقل
إنجاز وتحدٌث شبكة السكك الحدٌدٌة
كهربة الخطوط
الفالحة
توسٌع المساحة الصالحة للزراعة
غرس األشجار المثمرة والكروم
تؤهٌل مستثمرات فالحٌة
حماٌة مساحات سهبٌة
غرس النباتات الرعوٌة
فك العزلة عن الطرق (فتح المسالك)
مكافحة التصحر (عدد المشارٌع)
الداخلٌة
المحالت التجارٌة

عدد المنازل
عدد المنازل
العدد

5768:1
1;1775
-

96189:
1869;:
98

;198857
578571
98

العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد

;9
7518
69
-

59
199:
:89
;6
1185
;1:1
618
97

;5
199:
:89
;6
1185
9157
685
97

المسافة الخطٌة
المسافة الخطٌة
المسافة الخطٌة
المسافة الخطٌة
المسافة الخطٌة

 88كم
 77:9كم
 1;9:كم
 5118كم

 179كم
 775كم
 1;78كم
 1:91كم
 65587كم

 1:8كم
 775كم
 6715كم
; 599كم
 6869:كم

العدد
العدد
العدد

599
9:
77

985
67
7:

1999
75
75

المسافة الخطٌة
المسافة الخطٌة

 587كم
-

 9:8كم
 7;7كم

 116:كم
 7;7كم

هكتار
هكتار
عدد العملٌات
هكتار
هكتار
كلم
عدد العملٌات

-

519:19
777917
119775
15;75899
159579
7556
:87

519:19
777917
119775
15;75899
159579
7556
:87

العدد

-

:59:7

:59:7

املصذر :ثىاثخ اٌىصَش األوي ] " :[2011دظٍُخ ادلٕجضاد االلزظبدَخ واالجزّبػُخ ٌٍفزشح ;;; ." 799: – 1وثُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.premier-ministre.gov.dz :مت االعالع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011 /12 /25
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مهحق رقم ( :)02تقزيز حىل حتقيق أهذاف األنفيت اإلمنائيت يف اجلشائز
األهذاف واملؤشزاث حبسب إعالن
األنفيت
 -1استئصال الفقر والجوع الشدٌدٌن

4000

4000

حانت حتقيق اهلذف

4002
تحقق

الغاٌة فً  : 7917تخفٌض نسبة الذٌن ٌقل دخلهم عن
دوالر واحد فً الٌوم إلى النصف.
الغاٌة فً  :7917ضمان إتمام التعلٌم االبتدائً للجمٌع إناث
وذكور.
;;9.
;8.8
;5.:

تحقق
نسبة تمدرس األطفال فً سن 8
السادسة ،ارتفع من  % ;5سنة
;;; 1إلى  % ;9.;8سنة ;.799

الغاٌة فً  :7917إزالة الفوارق بٌن الجنسٌن فً كل مراحل
التعلٌم
;;5.
;7.9
;7.9

قابل للتحقٌق :دمج مقاربة المساواة
بٌن الجنسٌن فً البرامج الوطنٌة
ومإشرات التنمٌة البشرٌة.

 -7ضمان التعلٌم االبتدائً للجمٌع
نسبة االلتحاق بالتعلٌم االبتدائً
 -5تحسٌن المساواة بٌن الجنسٌن
وتمكٌن النساء
نسبة البنات إلى الصبٌان فً التعلٌم
االبتدائً
نسبة البنات إلى الصبٌان فً التعلٌم
الثانوي
-6تخفٌض نسبة وفٌات األطفال
معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة
معدل وفٌات الرضع
 -7تحسٌن الصحة العمومٌة

/

/

;79.

الغاٌة فً  :7917تخفٌض نسبة وفٌات األطفال دون سن
الخامسة بمقدار الثلثٌن.
16.7
58.7
65.:
69.1

;55.

قابل للتحقٌق

7;.7

الغاٌة فً  :7917تخفٌض معدل وفٌات النساء إبان الحمل
والوضع بنسبة ثالثة أرباع.
:8.7
69.5

قابل للتحقٌق

نسبة وفٌات األمومة
;;7.

;7.7

;9.7

نسبة الوالدات بإشراف عاملٌن صحٌٌن
مهرة.
 -8مكافحة فٌروس نقص المناعة
البشرٌة /نقص المناعة المكتسبة (اإلٌدز
 /السٌدا) والمال رٌا و أمراض أخرى.
نسبة انتشار فٌروس السٌدا
مإشر انتشار مرض السل

الغاٌة فً  :7917وقف انتشار فٌروس نقص المناعة
اإلٌدز -ومتابعة المنتشر حالٌا.
9.1
6;.9

9.1
76.9

9.1

 -9ضمان االستدامة البٌئٌة

الغاٌة فً  :7917إنقاص نسبة المنعدمً فرصة الحصول
على مٌاه الشرب الصالحة إلى النصف.
;7.9
:7.9
:9.9
;5.9
;7.9
;7.9

 -:تطوٌر شراكة عالمٌة شاملة للتنمٌة

الغاٌة فً  :7917مزٌد من التطوٌر لنظام تجاري ومالً
منفتح غٌر تمٌزي وااللتزام بمبادئ الحكم الراشد وتخفٌض
الفقر.

المٌاه الصالحة للشرب
الصرف الصحً

-

قابل للتحقٌق

قابل للتحقٌق

قابل تحقٌق :القٌام بالعدٌد من
النشاطات فً هذا المجال فضال
عن تقدٌم مساعدات مالٌة وغذائٌة
وأدوٌة للبلدان األقل تطورا .

Source : République Algérienne Démocratique et Populaire, Groupe de la Banque Africaine de Développement [2011] : « Note
de dialogue 2011-2012 », mai 2011, Annexe 6. Document internet disponible sur le site: www.afdb.org (consulté le 27/07/2011 ).
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مهحق رقم ( :)02تزتيب انذول حسب مؤشز انشفافيت يف إيزاداث املىارد انطبيعيت 4000
اجملمىعت رقم ()00

97
96.4

النروٌج
89.7

المكسٌك

83.4
80.6
79.6
77.5
76.8
75.1
73.6
71.4
70.5

كولومبٌا
البٌرو
االكوادور
تٌمور

شفافيت عانيت مه خالل إتاحت حجم كبري مه املعهىماث حىل إيزاداث املىارد انطبيعيت

اجملمىعت رقم ()02

63.8
63
61.9
60.5
60.5

فنزوٌال
الٌمن
58
56.3

جنوب إقرٌقٌا
51.1
50
48.4
46.5
46.3

بابو غٌنٌا الجدٌدة
مالٌزٌا
بوستوانٌا
42.2
41.8
41.8
41.2
38.2
38.2
36.1
34.7

الغابون
زمبٌا
منغواٌت
أنغوال

شفافيت متىسطت مه خالل إتاحت حجم متىسط مه املعهىماث حىل إيزاداث املىارد انطبيعيت

اجملمىعت رقم ()03
العربٌة السعودٌة
غانا
الكوٌت
تنزانٌا
الجزائر
الكواغو…
غٌنٌا
تركماستان

32.4
32.3
29.8
27.8
22.8
22.5
11.6
9.7

شفافيت ضعيفت مه خالل إتاحت حجم قهيم وجذ حمذود مه املعهىماث حىل إيزاداث املىارد انطبيعيت
عٍُ اٌزٕمُظ ( ،)100 -1وٍّب الزشثذ اٌمُّخ ِٓ  1دي رٌه ػًٍ ضؼف اٌشفبفُخ يف إَشاداد ادلىاسد اٌغجُؼُخ.
Source : Revenue Watch Institute [2011] : «Revenue Watch Index Country Ranking ». www.revenuewatch.org

)(consulté le 22/11/2011
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مهحق رقم ( :)00تزتيب انذول حسب مؤشز املىاسوت املفتىحت 4000

92
90

87

83
83
82

72
71
71
70
68
67
67
65
64
63
62
62
61
60
60
59
58
58
57
57
57
57
56
56
55
55
55
54
54
53
52
51
51
50
50
49
49
49
48
47
47
45
45
43
42
40
39
38
38
37
37
36
35
34
34
33
33
32
31

28
28
26
25

21

18

15
14
13
13
11
11

68
5

3
3
2
1
1
0
0
0
0
0

نٌوزلنادا
النروٌج
الوالٌات المتحدة
البرازٌل
سلوفٌنٌا
سرٌلنكا
البٌرو
اسبانٌا
أوكرانٌا
روسٌا
رومانٌا
البرتغال
كرواتٌا
تركٌا
بلغارٌا
الفلٌبٌن
غانا
نامبٌال
بوتسوانا
األردن
كٌنٌا
مسٌدونٌا
مالوي
نٌبال
أذبرجان
لٌبٌرٌا
باكستان
السلفدور
زامبٌا
تٌمور
ألبانٌا
لبنان
موزامبٌق
أونقوال
أفغانستان
كومبودٌا
بولٌفٌا
الهندوراس
السودان
بوركٌنا فاسو
السنغال
العربٌة السعودٌة
تشاد
الجزائر
ساوتومً

عٍُ اٌزٕمُظ ( ،)100-0وٍّب الزشثذ اٌمُّخ ِٓ  0دي رٌه ػًٍ ضؼف أفزبح ادلىاصٔخ وإربدخ ِؼٍىِبد زلذودح دىذلب.
)Source: International Budget Partner Ship [2010]: «Open Budget index» www.openbudgetindex.org.pg (consulté le 22/11/2011
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مهحق رقم ( :)00تزتيب انذول حسب مؤشز  Linaburg Maduellنشفافيت صىاديق انثزوة انسياديت يف 4000

10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4.00
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

النروٌج
مبادلة اإلمارات…
تمساك (سنغفورة)
ارلندا
أذربجان
أالسكا (وم أ)
نٌوزٌالندا
البحرٌن
كورٌا
كندا
توباكو
هونكونغ
الصٌن
بوتسوانٌا
كازخستان
الكوٌت
مالٌزٌا
روسٌا
قطر
سما العربٌة…
…االمارات ipic
الفٌتنام
االمارات العربٌة
لٌبٌا
فنزوٌال
عمان
نٌجٌرٌا
مورٌتانٌا
اٌران
الجزائر

عٍُ اٌزٕمُظ ( ،)10 -1وٍّب الزشثذ اٌمُّخ ِٓ  1دي رٌه ػًٍ ضؼف شفبفُخ طٕذوق اٌثشوح اٌغُبدٌ.
Source: SWI [2011]: " Linaburg Maduell Transparency Index Rating " . www.swfinstitute.org
)(consulté le 22/11/2011
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مهحق رقم ( :)04تزتيب انذول حسب معايري األداء وانكفاءة نصىاديق انثزوة انسياديت يف 4009

24
23
21.75
19.5
18
17
16.5
15.5
14.50
14.5
13.5
12.25
12.25
12
9.5
9.5
9
7.5
7
6
6
5.5
5.5
5
5
4.5
3.75
3.5
2.5
2.25
2
0.5

نٌوزٌالندا
النروٌج
تٌمور
كندا
الوالٌات المتحدة
أسترالٌا
أذبرجلن
تشٌلً
بوتسوانا
كزاخستان
سانغبور
ساٌوتامً
توباكو
الكوٌت
مالٌزٌا
روسٌا
كورٌا
كرٌباتً
المكسٌك
الصٌن
قانزوٌال
إٌران
فانزوٌال
عمان
السودان
الجزائر
اإلمارات المتحدة
اإلمارات المتحدة
برٌنٌا
سانغفورا
قطر
اإلمارات المتحدة

عٍُ اٌزٕمُظ ( ،)25 -0وٍّب الزشثذ اٌمُّخ ِٓ  0دي رٌه ػًٍ ضؼف أداء ووفبءح طٕذوق اٌثشوح اٌغُبدٌ.
Source: Peterson Institute for International Economics; Edwin Truman [2007]: " A Scoreboard for
wealth funds . www.iie.com (consulté le 22/11/2011).
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Agence Internationale de l’Energie……………………………………....AIE
Arab Monetary Fund ………………………………………………..….AMF
Base de Production ………………………………………………………. BP
Conseil National Économique Social ………………………………....CNES
Corruption Preceptions Index ……………………………………………CPI
Extractive Industries Transparency Initiative ..………………….………EITI
Economic and Social Commission for Western Asia ……………... ESCWA
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme ……….....FIDH
Fonds de Régulation des Recettes …………………………………..…..FRR
Government Pension Fund Global…………………………………..…GPFG
Indicateur de Développent Humain ……………………………………..IDH
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Organisation des pays exportateurs de pétrole ……………………...…OPEP
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Organization of Arab petroleum Exporting countries ……………….OAPEC
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Plan National d’Action pour l’Environnement et de Développement Durable ..PNAE-DD














Plan Complémentaire de Soutien à la croissance ……………………...PCSC
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Produit Intérieur Brut …………………………………………………….PIB
Programme des Nations unies pour le Développement ……………… PNUD
Revenue Watch Institute…………………………………………………RWI
Revenu Watch Institute ……………………………………………...….RWI
Stratégie Nationale de l’Environnement……………………………...….SNE
Sovereing Wealth Funds …………………………………………….….SWF
Sovereing Wealth Funds Institute ……………………………………...SWFI
United Nation Conference on Trade and Development……………..UNCTD
World Wide Governance Indicators………………………………..……WGI
World Bank Institute ………………………………………………...….WBI
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Abstract
Algeria, like other oil countries facing the challenge of
managing its oil revenues. During the last years Algeria used part of
its revenues in the pre_payement of debt, the establishment of « the
Revenues Regulation Fund » and the implementation of the recovery
strategy by increasing the public depenses. Algeria has, then, been
able to save part of its oil revenues in the Revenues Regulation
Fund. However increased and exessive spending has hindered the
achievement of the planned objectives goals. In fact the decline in
non_oil

sectors

growth,

resulted

emergence

of

various

of

dependency especially dependency on food. Addition to this , the
higher returns causes the heigh exchange rate of local currency,
resulting in weackening exports outside hydrocarbons. the higher oil
returns improuve The human developpement index but it can not
solve

the problem of unemployment and housing as well as

poverty and unfair distribution of income.
The Revenue Regulation Fun is characterized by the
abscence of transparency weaknessand uneffeciency. Therefore it is
necessary rely on the principle of good governance in the
managment and decision_making to improve the efficient use of oil
revenues and achieve sustainable development.
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قائـمة املزاجـع
املزاجع باللـغة العـزبية

الكـتب
 .1اثزغبَ اٌىزيب وآخشوْ ] " : [2004اٌذميمشاؿُخ واٌزُّٕخ اٌذميمشاؿُخ يف اٌىؿٓ اٌؼشيب" ِشوض دساعبد اٌىؽذح
اٌؼشثُخ ،اٌـجؼخ اْوىل ،ثريود.
 .2إثشاُُ٘ اٌؼُغىٌ ] " :[2007اٌزُّٕخ يف ػبمل ِزغري ،دساعخ يف ِفهىَ اٌزُّٕخ وِؤششاهتب " ،داس إٌشش
واٌزىصَغِ ،ظش.
 .3أمحذ فزؾٍ أثى وشمي]" :[2009اٌشفبفُخ واٌمُبدح يف أداسح" ،داس احلبِذ ،ػّبْ.
 .4أمحذ فشغٍٍ]" :[2007اٌجُئخ واٌزُّٕخ ادلغزذاِخ" ،أؿبس ادلؼشيف واٌزمُُُ احملبعيب  ،اٌمب٘شح.
 .5أمحذ إثشاُُ٘ ِٕظىس]" :[2009ػذاٌخ اٌزىصَغ واٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ".
 .6إَهبة صوٍ عَٗ] " : [1983اٌشلبثخ اٌغُبعُخ ػًٍ أػّبي اٌغٍـخ اٌزٕفُزَخ يف إٌظبَ اٌربدلبين" ،ػبمل
اٌىزت ،اٌمب٘شح.
 .7إميبْ ػـُخ ٔبطف] " :[2008الزظبدَبد ادلىاسد واٌجُئخ" ادلىزت اجلبِؼٍ احلذَش ،أعىٕذسَخ.
 .8ثبعً اٌجغزبين ] ": [2009عذٌُخ هنظ اٌزُّٕخ اٌجششَخ ادلغزذاِخِٕ ،بثغ اٌزىىَٓ وِىأغ اٌزّىني" ِشوض
دساعبد اٌىؽذح اٌؼشثُخ ،اٌـجؼخ اْوىل ،ثريود.
 .9ؽبِذ ػّبس]ِ " :[1998مبٖد يف اٌزُّٕخ اٌجششَخ اٌؼشثُخ "ِ ،ىزجخ اٌذاس اٌؼشثُخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘شح.
 .10محذٌ عٍُّبْ اٌمجُٗد] " :[2010اٌشلبثخ أداسَخ و ادلبٌُخ ػًٍ اْعهضح احلىىُِخ " ،اٌـجؼخ اٌضبُٔخ ،ػّبْ.
 .11خبٌذ ِظـفً لبعُ] " :[2006اٌـبلخ اٖعزُؼبثُخ ٌٗعزضّبس ثني اٌزمىمي واعزشارُغُخ اٌزظُٕغ " ،اٌذاس
اجلبِؼُخ ،أعىٕذسَخ.
 .12دؤبرىسِبٔى] " :[2003اٖلزظبد اٌجُئٍ واٌزُّٕخ ادلغزذاِخ " ،ادلشوض اٌىؿين ٌٍغُبعبد اٌضساػُخ ،دِشك.
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 .13سشبد أمحذ ػجذ اٌٍـُف] " :[2007اٌزُّٕخ اٖعزّبػُخ يف إؿبس ِهٕخ اخلذِخ اٖعزّبػُخ " ،داس اٌىفبء
ٌٍٕشش ،أعىٕذسَخ.
 .14سػذ عبٍِ ػجذ اٌشصاق اٌزٍُّّ] " :[2008اٌؼىدلخ واٌزُّٕخ اٌجششَخ ادلغزذاِخ يف اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،داس
دعٍخ ،ػّبْ ،اٌـجؼخ اْوىل.
 .15عهري ؽبِذ] " :[2007إشىبٌُخ اٌزُّٕخ يف اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،داس اٌششوق ،اٌـجؼخ اْوىل .ػّبْ.
 .16طبدق أمحذ ػٍٍ حيٍ ] ":[2008اٖعزغىاة وىعٍُخ ٌٍشلبثخ ػًٍ أػّبي احلىىِخ " ،ادلىزت اجلبِؼٍ
احلذَش ،أعىٕذسَخ.
 .17ػُبء رلُذ ادلىعىٌ] " :[2005صىسح أعؼبس إٌفؾ " ،دَىاْ ادلـجىػبد اجلبِؼُخ ،اجلضائش.
 .18ؿٍؼذ ِظـفً] " :[2009اٌزُّٕخ اٖعزّبػُخ ِٓ احلذاصخ إىل اٌؼىدلخ " ،ادلىزت اجلبِؼٍ
احلذَش ،أعىٕذسَخ.
 .19ػجبط ػّبس ] " :[2006اٌشلبثخ اٌربدلبُٔخ ػًٍ ػًّ احلىىِخ " ،داس اخلٍذؤُخ ،اجلضائش.
 .20ػجذ اٌمبدس زلّذ ػجذ اٌمبدس ػـُخ وآخشوْ] " :[2005لؼبَب الزظبدَخ ِؼبطشح " ،عبِؼخ أعىٕذسَخ.
 .21ػجذ اخلبٌك فبسوق] " :[2002إٌفؾ واِْىاي اٌؼشثُخ يف اخلبسط" ،احملشوعخ ،اٌـجؼخ اْوىل ،اٌمب٘شح.
 .22ػجذ اٌشصاق اٌفبسط] " :[2001اٌفمش ورىصَغ اٌذخً يف اٌىؿٓ اٌؼشيب "ِ ،شوض دساعبد اٌىؽذح
اٌؼشثُخ ،اٌـجؼخ اْوىل ،ثريود.
 .23ػٍٍ أٔىس اٌؼغىشٌ] " :[2008اٌشلبثخ ادلبٌُخ ػًٍ اِْىاي اٌؼبِخ "ِ ،ىزجخ ثغزبْ ادلؼشفخ ،أعىٕذسَخ.
 .24ػضّبْ زلّذ غُُِٕ ،بعذح أثىصٔؾ] " :[2010اٌزُّٕخ ادلغزذميخ ،فٍغفزهب وأعبٌُت ختـُـهب وأدواد
لُبعهب" ،داس طفب ٌٍٕشش واٌزىصَغ ،ػّبْ.
 .25فبسط سشُذ اٌجُبيت] " :[2008اٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ عُبعبد يف اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،داس أٍَخ ٌٍٕشش
واٌزىصَغ ،اٌـجؼخ اْوىل ،ػّبْ.
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ِ .26ظـفً وبًِ اٌغُذ] " :[2005احلىُ اٌششُذ واٌزُّٕخ يف إفشَمُب ،دساعخ حتٍٍُُخ دلجبدسح إٌُجبد " ،عبِؼخ
اٌمب٘شحِ ،ؼهذ اٌجؾىس واٌذساعبد أفشَمُخِ ،ششوع دػُ اٌزىبًِ أفشَمٍ ،اٌمب٘شح.
 .27زلّذ طبحل رشوٍ اٌمشَشٍ] " :[2010ػٍُ الزظبد اٌزُّٕخ " ،إعشاء ٌٍٕشش واٌزىصَغ ،اْسدْ ،اٌـجؼخ اْوىل.
 .28زلّذ ػجذ اٌىشمي  ،زلّذ ػضد ] " :[2000الزظبدَبد ادلىاسد واٌجُئخ ،داس ادلؼشفخ اجلبِؼُخ " ،أعىٕذسَخ.
 .29زلّذ ؽغٓ دخًُ] " :[2009إشىبٌُخ اٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ ادلزىاصٔخ "ِٕ ،شىساد احلٍيب احلمىلُخ ،ثريود،
ٌجٕبْ ،اٌـجؼخ اْوىل.
 .30زلّىد اْششَ] " : [2010اٌزٕىع احلُىٌ واٌزُّٕخ ادلغزذاِخ واٌغزاء  -ػبدلُب وػشثُب "ِ ،شوض دساعبد
اٌىؽذح اٌؼشثُخ ،ثريود.
 .31زلّىد ؽغني اٌىادٌ] " :[2010رٕظُُ أداسَخ ادلبٌُخ ِٓ ،أعً رششُذ أٔفبق احلىىٍِ وِىبفؾخ
اٌفغبد" ،داس طفب ٌٍٕشش واٌزىصَغ ،ػّبْ ،اٌـجؼخ اْوىل.
 .32زلّذ ػجذ اٌؼضَض ػغُّخ ،زلّذ ػٍٍ اٌٍُضٍ] " :[2007اٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ " ،اٌذاس اجلبِؼُخ ،أعىٕذسَخ.
 .33زلّذ ػجذ اٌجذَغ ] " :[2003الزظبد محبَخ اٌجُئخ " ،داس اِْني ،اٌمب٘شح.
 .34زلّذ خبٌذ ] " :[2009احملبعجخ احلىىُِخ " ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ ،اٌمب٘شح.
ِ .35ظـفً ؿٍجخ ،إٌُبط ثُؼىين ،ادلىعىػخ اٌؼشثُخ ٌٍّؼشفخ ِٓ اعً اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ،اجملٍذ اْوي ،اْوبدميُخ
اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ.
 .36زلشوط زلّىد خٍُفخ] " :[2003اٌزُّٕخ اٌجششَخ ولؼبَب٘ب إٌظشَخ وادلٕهغُخ " ،ادلىزت اجلبِؼٍ
احلذَش ،أعىٕذسَخ.
ِ .37ىسَظ دوفشجيٗ] " :[1992ادلؤعغبد اٌغُبعُخ واٌمبٔىْ اٌذعزىسٌ "،ادلؤعغخ اجلبِؼُخ ،ثريودٌ ،جٕبْ،
اٌـجؼخ اْوىل.
ِ .38زشون اٌفبحل ] " : [2003اجملزّغ واٌذميمشاؿُخ واٌذوٌخ يف اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ ،دساعخ ِمبسٔخ ٔشىبٌُخ اجملزّغ
ادلذين يف ػىء رشَف ادلذْ "ِ ،شوض دساعبد اٌىؽذح ،ثريود.
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ِٕ .39بي ؿٍؼذ زلّىد] " :[2003اٌزُّٕخ واجملزّغ " ،ادلىزت اجلبِؼٍ احلذَش ،أعىٕذسَخ.
ٔ .40ظش زلّذ ػبسف]ٔ " : [1996ظشَبد اٌزُّٕخ اٌغُبعُخ ادلؼبطشح ،دساعخ ٔمذَخ ِمبسٔخ يف ػىء ادلٕظىس
احلؼبسٌ أعٍِٗ " ،ثُذ احلىّخ ،ثريود ،اٌـجؼخ اٌضبٌضخ.
َ .41غشي زلّذ أثى اٌؼٗ]ِ" :[1996جبدئ اٖلزظبد اٌجزشويل" ،داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ ،اٌمب٘شح ،اٌـجؼخ اْوىل.
َ .42غشي زلّذ أثى اٌؼٗ]ٔ" :[2008ظشَخ اٌجزشوي ثني اٌزششَغ واٌزـجُك يف ػىء اٌىالغ وادلغزمجً
ادلأِىي" ،داس اٌفىش اجلبِؼٍ ،أعىٕذسَخ ،اٌـجؼخ اْوىل.
ِشوض دساعبد اٌىؽذح اٌؼشثُخ] " :[2000اٌذميمشاؿُخ واٌزُّٕخ اٌذميمشاؿُخ يف اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،ثريود ،اٌـجؼخ
اْوىل.
املذكزات
 .43ثىفٍُؼ ٔجًُ] " :[2005أ صبس ثشاِظ اٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ ػًٍ ادلىاصٔبد اٌؼبِخ يف اٌذوي إٌبُِخ ،دساعخ ؽبٌخ
ثشٔبِظ دػُ أٔؼبػ اٖلزظبدٌ ادلـجك يف اجلضائش ٌٍفزشح ِ ،" 2004 -2001زوشح ِبعغزري يف اٌؼٍىَ
اٖلزظبدَخ ،فشع ٔمىد وِبٌُخ ،عبِؼخ ؽغُجخ ثٓ ثىػٍٍ ،اٌشٍف.
 .44فبسط سشُذ اٌجُبيت] " :[2008اٌزُّٕخ اٖلزظبدَخ عُبعُب يف اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،أؿشوؽخ دوزىساٖ يف
اٖلزظبد ،اْوبدميُخ اٌؼشثُخ يف اٌذمنبسن.
 .45وّبي اٌؼمشَت] " :[2006أصش رغرياد عؼش اٌظشف ػًٍ ُِضاْ ادلذفىػبد "ِ ،زوشح ِبعغزري ،ختظض
ٔمىد ِبٌُخ وثٕىن ،عبِؼخ عؼذ دؽٍت ثبٌجٍُذح.
امللــتقيات
 .46أمحذ اٌغُذ إٌغبس] " :[2009اٌشلبثخ اٌربدلبُٔخ ػًٍ اٌغٍـخ اٌزٕفُزَخ ودوس٘ب احملىسٌ يف دػُ فؼبٌُخ اٌشلبثخ
ادلبٌُخ يف ألـبس اٌىؿٓ اٌؼشيب " ،حبىس وِٕبلشبد إٌذوح اٌيت ألبِزهب ادلٕظّخ اٌؼشثُخ دلىبفؾخ اٌفغبد " :اٌشلبثخ ادلبٌُخ
يف اْلـبس اٌؼشثُخ "  ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ دلىبفؾخ اٌفغبد ،ثريود.
 .47أمحذ طمش ػبشىس] " :[2009إٌظبَ ادلبيل ٌٍؾىىِخ ودوسٖ يف فبػٍُخ اٌشلبثخ ادلبٌُخ وِىبفؾخ
اٌفغبد " ،أػّبي ٔذوح " :اٌشلبثخ ادلبٌُخ يف اْلـبس اٌؼشثُخ" ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ دلىبفؾخ اٌفغبد ،ثريود.
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 .48أزلّذ ِبٌىٍ] ":[2007آصبس غُبة ادلغبءٌخ اٌغُبعُخ ،ورـىس إٌظُ اٌغُبعُخ يف ألـبس اٌىؿٓ
اٌؼشيب " ،حبىس وِٕبلشبد إٌذوح اٌيت ألبِزهب ادلٕظّخ اٌؼشثُخ دلىبفؾخ اٌفغبد " :ادلغبءٌخ واحملبعجخ " ،ثريود.
 .94ثىػشخ ِجبسن]ِ " :[2008مبسٔخ الزظبدَخ يف إشىبٌُخ ادلفبُُ٘ واْثؼبد "ِ ،ذاخٍخ ػّٓ حبىس وأوساق
ػًّ ادلٍزمً اٌذويل ":اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ واٌىفبءح أعزخذاُِخ ٌٍّىاسد ادلزبؽخ " ،ادلٕؼمذ خٗي اٌفزشح:
 2008/08/07عبِؼخ فشؽبد ػجبط ،عـُف ،اجلضائش.
 .50خجبثخ ػجذ اهلل] ":[2008اٌزُّٕخ اٌشبٍِخ ادلغزذاِخ-ادلجبدئ واٌزٕفُز ِٓ ِؤدتش سَىدٌ عبٔريو  1992إىل
ِؤدتش ثبيل

 ،"2007حبىس وأوساق ادلٍزمً اٌذويل " :اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ واٌىفبءح أعزخذاُِخ ٌٍّىاسد

ادلزبؽخ " ،ادلٕؼمذ خٗي اٌفزشح 2008/08/07 :عبِؼخ فشؽبد ػجبط ،عـُف ،اجلضائش.
 .51رىطُبد إٌذوح اٌيت ٔظّزهب ادلٕظّخ اٌؼشثُخ دلىبفؾخ اٌفغبد] " :[2009اٌشلبثخ ادلبٌُخ يف اْلـبس اٌؼشثُخ ".
 .52ؽغٓ وشمي]ِ " :[2004فهىَ احلىُ اٌظبحل " ،حبىس وِٕبلشبد إٌذوح اٌفىشَخ اٌيت ٔظّهب ِشوض دساعبد
اٌىؽذح اٌؼشثُخ ثبٌزؼبوْ ِغ ادلؼهذ اٌغىَذٌ ثبٔعىٕذسَخ " :اٌفغبد واحلىُ اٌظبحل يف اٌجٗد اٌؼشثُخ " ،ثريود.
 .53طٗػ زلّذ زلّىد وبًِ]ِ " :[2008ىاصٔخ اٌرباِظ واْداء وأداح ٌزمُُُ اْداء احلىىٍِ " ،أوساق ػًّ
إٌذوح اٌيت ػمذهتب ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ ،اٌمب٘شح.
 .54عؾش لذوسٌ اٌشفبػٍ] " :[2007اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ِغ رشوُض خبص ػًٍ أداسح اٌجُئُخ " ،أوساق ػًّ ادلؤدتش
اٌؼشيب اخلبِظ ٌٕداسح اٌجُئُخ ادلٕؼمذ يف اجلّهىسَخ اٌزىٔغُخ يف عجزّرب  2006ثؼٕىاْ " :ادلٕظىس اٖلزظبدٌ ٌٍزُّٕخ
ادلغزذاِخ " ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ ،اٌمب٘شح.
 .55عِٗخ عبمل عٍّبْ] " :[2007رأصري اٌزغبسح اٌذوٌُخ ػًٍ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ " ،أوساق ػًّ ادلٍزمً اٌؼشيب
اخلبِظ ٌٕداسح اٌجُئُخ ادلغزذاِخ ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ ،اٌمب٘شح.
 .56ػجى ػّش[ " :]2008عهىد اجلضائش يف اٌْفُخ اٌضبٌضخ ٌزؾمُك اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ "ِ ،ذاخٍخ ػّٓ أوساق
وحبىس ادلٍزمً اٌىؿين " :اٌزؾىٖد اٌغُبعُخ وإشىبٌُخ اٌزُّٕخ يف اجلضائش " ،ادلٕؼمذ خٗي اٌفزشح  17-16دَغّرب
 ،2008عبِؼخ ؽغُجخ ثٓ ثىػٍٍ ،اٌشٍف.
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ِ .57بعذ ػجذ اهلل ادلُٕف [ " : ]2009طٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ ودوس٘ب يف إداسح اٌفىائغ إٌفـُخ "ِ ،ذاخٍخ
ػّٓ أوساق وحبىس ٍِزمً اٌـبلخ اٌؼشيب ،ثريود ،عجزّرب .2009
 .58ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ] " :[2009آٌُبد محبَخ ادلبي اٌؼبَ واحلذ ِٓ اٌفغبد أداسٌ " ،ادلٍزمً اٌؼشيب
اٌضبٌش ادلٕؼمذ يف اٌشثبؽ يف .2008
 .59ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ] " :[1989اٌفغبد يف احلىىِخ " ،أوساق إٌذوح ألٍُُّخ اٌيت ػمذهتب دائشح
اٌزؼبوْ اٌفين ٌٍزُّٕخ وِشوض اٌزُّٕخ اٖعزّبػُخ واٌشؤوْ أمنبئُخ ٌُِٓ ادلزؾذح يف ٖ٘بٌ٘ ،ىٌٕذا.1989 ،
 .60ادلٕظّخ اٌؼبدلُخ ٌٍربدلبُٔني ػذ اٌفغبد] " :[2008ثشدلبُٔىْ َمىدوْ ثشٔبرلب دلىبفؾخ اٌفغبد " ،ادلؤدتش اٌؼشيب
اٌضبٌش ٌٍربدلبْ ػذ اٌفغبد ،اٌىىَذ.
ٔ .61جًُ إمسبػًُ سعْٗ] " :[2008لُبط ورمُُُ اْداء احلىىٍِ " ،أوساق ػًّ إٌذوح اٌيت ػمذهتب ادلٕظّخ
اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ " :اْعبٌُت احلذَضخ يف لُبط اْداء احلىىٍِ ،ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ " يف ،2008
اٌمب٘شح.
 .62طفىد ػجذ اٌغَٗ ػىع اهلل] " :[2004دساعخ ٌّصبس احملزٍّخ ٖرفبلُخ اٌزشُِض ( )TRIMZػًٍ رـىس
ؽشوخ اٖعزضّبس اْعٕيب ادلجبشش إىل اٌذوي إٌبُِخ "ِ ،ذاخٍخ ػّٓ حبىس ِؤدتش " :اجلىأت اٌمبٔىُٔخ واٖلزظبدَخ
ٖرفبلُخ ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبدلُخ " ،ادلٕؼمذ خٗي اٌفزشح ِ 11 – 9بٌ  ،2004أِبساد اٌؼشثُخ ادلزؾذح.
 .63أمحذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼشّبوٌ ] " :[2008ػىاثؾ محبَخ ادلبي اٌؼبَ ْغشاع احلذ ِٓ اٌفغبد ادلبيل
وأداسٌ " ،حبىس وأوساق ػًّ إٌذواد اٌيت ػمذهتب ادلٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ أداسَخ ؽىي ِ ":ىبفؾخ اٌفغبد
أداسٌ وادلبيل يف اٌىؿٓ اٌؼشيب ".
 .64ػجذ اجملُذ لذٌ [ " :]2009اٌظٕبدَك اٌغُبدَخ واْصِخ ادلبٌُخ اٌشإ٘خ "ِ ،ذاخٍخ ػّٓ ِؤدتش " :اْصِخ ادلبٌُخ
اٌؼبدلُخ ووُفُخ ػٗعهب ِٓ ِٕظىس إٌظبَ اٖلزظبدٌ اٌغشيب وأعٍِٗ " ،ؿشاثٍظٌ ،جٕبْ 14-13 ،أراس .2009
التقــاريـز
 .67اٌجٕه اٌذويل ،رمشَش ػٓ اٌزُّٕخ يف اٌؼبمل ] " :[2003اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ يف ػبمل دائُ اٌزغري ".
 .68ثشٔبِظ اُِْ ادلزؾذح أمنبئٍ ،رمشَش اٌزُّٕخ اٌجششَخ] " :[2003أ٘ذاف اٌزُّٕخ ٌٌٓفُخ ".
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 .69ثشٔبِظ اُِْ ادلزؾذح أمنبئٍ ،رمشَش اٌزُّٕخ اٌجششَخ] ":[2002حتمُك اٌذميمشاؿُخ يف ػبمل ِفزذ ".
 .70رمشَش اٌزُّٕخ أٔغبُٔخ اٌؼشثُخ] " :[2004حنى احلشَخ يف اٌىؿٓ اٌؼشيب ".
 .71اجلّهىسَخ اجلضائشَخ اٌذميمشاؿُخ اٌشؼجُخ] " :[2008رمشَش ؽىي ؽبٌخ رٕفُز ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌىؿين يف رلبي
احلىبِخ " ،اٌُِخ أفشَمُخ ٌٍزمُُُ ِٓ لجً إٌظشاءٔ ،ىفّرب  .2008وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
( www.premier-ministre.gov.dzمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/07/18
 .72اٌفذساٌُخ اٌذوٌُخ حلمىق أٔغبْ] " :[2010اجلضائش :عىء ادلؼُشخ " ،رمشَش ػٓ ؽبٌخ احلمىق اٖلزظبدَخ
واٖعزّبػُخ .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ ( www.fidh.orgمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/09/09

اجملالت
 .72اْخؼش ػضٌ] ":[2005لُبط لىح اٌذوٌخ ِٓ خٗي احلىُ اٌشاشذ :إعمبؽ ػًٍ اٌزغشثخ اجلضائشَخ " ،اجملٍخ
أٌىزشؤُخ ٌٍؼٍىَ أٔغبُٔخ ،اٌؼذد ِ ،21بسط  .2005وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
( www.uluminsania.comمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/03/15

 .73محذاين زلّذ وشثبيل] " :[2010اعزشارُغُبد وعُبعبد اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ يف ظً اٌزؾىٖد اٖلزظبدَخ
واٌزىٕىٌىعُخ ثبجلضائش " ،رلٍخ ػٍىَ إٔغبُٔخ ،اٌؼذد  .4وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ

ادلىلغwww.ulum.nl :

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/03/21

 .74ػجذ اجملُذ لذٌ " :اٌظٕبدَك اٌغُبدَخ واْصِخ ادلبٌُخ اٌشإ٘خ " ،رلٍخ مشبي إفشَمُب ،اٌؼذد .6وصُمخ إٌىزشؤُخ
ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ

www.univ-chlef.dz

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/09/12

ٔ .75بعٍ ػجذ إٌىس " :دوس ِٕظّبد اجملزّغ ادلذين يف حتمُك احلىُ اٌششُذ يف اجلضائش دساعخ اْؽضاة
اٌغُبعُخ " ،رلٍخ اٌفىش ،اٌؼذد اٌضبٌش .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.univ-biskra.dz :مت اٖؿٗع
ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/03/15

 .76عفُبْ ثٓ ػجذ اٌؼضَض" اٌؼٍخ اذلىٌٕذَخ يف الزظبدَبد اٌزغبسح اٌذوٌُخ" ،رلٍخ إَىىٔىُِىبد ٌٍؼٍىَ ادلبٌُخ
وادلظشفُخ ،اٌؼذد  ،10وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:

www.economicat.com

.)2011/08/05
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نشزيات
 .77أوثه] " :[2009عىٔبؿشان سافؼخ اٖلزظبد اجلضائشٌ "ٔ ،ششح شهشَخ طبدسح ػٓ ِٕظّخ اْلـبس اٌؼشثُخ
ادلظذسح ٌٍجزشوي ،اٌؼذد .7وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ

ادلىلغwww.oapecorg.org :

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ

)2011/09/09
 .78طٕذوق إٌمذ اٌذويل[ " :]2008طٕذوق إٌمذ اٌذويل َىضف ػٍّٗ ادلؼين ثظٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ " .وصُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ

www.imf.org

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/10/30

 .79طٕذوق إٌمذ اٌذويل [ " : ]2008إٔشبء رلّىػخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ ٌظٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ رُغريا ٌٍغهىد
ادلزؼٍمخ ثبدلجبدئ اٌـىػُخ " ،ثُبْ طؾفٍ سلُ ،08/97واشٕـٓ .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ
( www.imf.orgمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/10/30

 .80عفٓ ثريَٕذ [ " :]2009طٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ ،حتذٌ احلىوّخ " ،إٌششح اٌذوٌُخ اٖلزظبدَخ ،وصُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ

ادلىلغ:

www.carnegie-mec.org

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/11/06

اجلـزائــد الزمسية
 .81اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍغّهىسَخ اجلضائشَخ ،اٌؼذد 23 ،47مجبدي اٌضبُٔخ ػبَ ٘1427ـ ،ادلىافك  19عىاْ .2006

 .82اجلّهىسَخ اجلضائشَخ اٌذميمشاؿُخ اٌشؼجُخ ،اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍّٕبلشبد ،اِْش  02-08ادلزؼّٓ لبٔىْ ادلبٌُخ
اٌزىٍٍُّ ٌغٕخ  ،2008اٖصٕني  29سِؼبْ ػبَ ٘1429ـ ادلىافك  29عجزّرب .َ2008
 .83اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍغّهىسَخ اجلضائشَخ ،اٌؼذد  25 ،37سثُغ اْوي ػبَ ٘ 1421ـ ادلىافك  28عىاْ .2000
 .84اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍغّهىسَخ اجلضائشَخ ،اٌؼذد 5 ،83رو اٌمؼذح ػبَ ٘1424ـ ادلىافك  29دَغّرب .2003
 .85اجلّهىسَخ اجلضائشَخ اٌذميمشاؿُخ اٌشؼجُخ ،اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍّٕبلشبد 23 ،زلشَ ػبَ ٘1432ـ ادلىافك 29

دَغّرب  ،َ2010سلُ .189
 .86اجلّهىسَخ اجلضائشَخ اٌذميمشاؿُخ اٌشؼجُخ ،اجلشَذح اٌشمسُخ ٌٍّٕبلشبد 27 ،طفش ػبَ ٘1432ـ ادلىافك 31
َٕبَش  ،َ2011سلُ .199
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الدراســات
 .87ثشٔبِظ اُِْ ادلزؾذح أمنبئٍ [ " : ]1997إداسح احلىُ خلذِخ اٌزُّٕخ اٌجششَخ ادلغزذاِخ " .وصُمخ إٌىزشؤُخ
ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ ( www.pogar.org :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/03/15

 .88مجؼُخ اٌشفبفُخ اٌىىَزُخ [ِ " :]2010ؤشش ِشالجخ أَشاداد يف اٌظٕبػبد اٖعزخشاعُخ" .وصُمخ إٌىزشؤُخ
ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.transparency-kuwait.org :مت اٖؿٗع ػٍُٗ َىَ .)2011/04/13

 .89أٔزُىين ُ٘ىيت ،سوس وبسٌُزض [ " :]2008اٖػزّبدَخ ػًٍ ادلىاسد اٌـجُؼُخ وشفبفُخ ادلىاصٔخ " .وصُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.openbudgetindex.org :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ (.)2011/04/15

 .90صاَشٌ ثٍمبعُ [ " :]2008إداسح اؽزُبؿبد اٌظشف ودتىًَ اٌزُّٕخ يف اجلضائش " ،حبىس الزظبدَخ
ػشثُخ ،اٌؼذد .41وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.abhatoo.net.ma :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ
(.)2011/04/17

 .91عفُزٗٔب رغبٌُه ،آُٔب عُفشَٓ [ " :]2005اٌشلبثخ ػًٍ إٌفؾ " ،وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
( www.soros.orgمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/04/15
 .92طٕذوق إٌمذ اٌذويلِ " :]2004[ :غىدح ادلششذ إىل شفبفُخ إَشاداد ادلىاسد " .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح
ػًٍ ادلىلغ:

www.imf.org

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/11/29

 .93طٕذوق إٌمذ اٌذويل [ " :]2007ادلششذ إىل شفبفُخ إَشاداد ادلىاسد ".وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
 ( www.imf.orgمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/04/15
 .94طٕذوق إٌمذ اٌذويل [ " :]2007دًٌُ شفبفُخ ادلبٌُخ اٌؼبِخ ".وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
( www.imf.orgمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/04/15
 .95طٕذوق إٌمذ اٌذويل [ " : ]2010الزظبدَبد طٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ ،لؼبَب ٌظٕبع اٌغُبعبد " .وصُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.imf.org :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/11/02
ِ .96بعذ ػجذ اهلل ادلُٕف " :طٕبدَك اٌضشوح اٌغُبدَخ ودوس٘ب يف إداسح اٌفىائغ إٌفـُخ " ،حبىس الزظبدَخ ػشثُخ،
اٌؼذد .47وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.iefpedi.com :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/09/16
ِٕ .97ظّخ ثشدلبُٔىْ ػشة ػذ اٌفغبد [ " :]2011دًٌُ اٌربدلبين اٌؼشيب ٌٍشلبثخ ػًٍ أَشاداد " .وصُمخ
إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ ( www.tarpacnetwork.org :مت اٖؿٗع ػٍُهب .)2011/03/20
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ِ .98ؼهذ اجملزّغ ادلٕفزؼ [ِ " :]2005شالجخ أَشاداد ،محبَخ ادلغزمجً ،ػّبٔبد دعزىسَخ َٔشاداد إٌفؾ
اٌؼشالٍ " ،وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:

www.iraqrevenuewatch.org

(مت اٖؿٗع ػٍُٗ ثزبسَخ

.)2011/04/13

 .99اٌٍغٕخ اٖلزظبدَخ واٖعزّبػُخ ٌغشيب آعُب ]ِ " :[2007غؼ ٌٍزـىساد اٖلزظبدَخ واٖعزّبػُخ دلٕـمخ
أعىىا " .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ( www.escwa.un.org :مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/08/01
 .100دساعخ دلؼهذ سطذ اٌؼبئذاد ( ،)RWIوِؼهذ اٌذميمشاؿُخ اٌىؿين (" :[2009] )NDIدًٌُ ادلششػني دلجبدسح
اٌشفبفُخ يف رلبي اٌظٕبػبد اٖعزخشاعُخ ،وُفُخ دػُ ورؼضَض شفبفُخ ادلىاسد" .وصُمخ اٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
www.eitransparency.org

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/09/10

اٌجٕه اٌذويل]ِ " :[2010ىعض إػٍِٗ ػٓ اجلضائش " .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
www.siteresource.worldbank.org

(مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/05/11

املخطـطـات
 .101ثُبْ اعزّبع رلٍظ اٌىصساء] ": [2014-2010ثشٔبِظ اٌزُّٕخ اخلّبعٍ " .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ
ادلىلغ( www.mae.dz:مت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ .)2011/06/13

 .102رلٍظ اِْخ] " :[2009-2005اٌربٔبِظ اٌزىٍٍُّ ٌذػُ إٌّى " .وصُمخ إٌىزشؤُخ ِزىفشح ػًٍ ادلىلغ:
( www.premier-ministre.gov.dzمت اٖؿٗع ػٍُهب ثزبسَخ.)2011/06/11
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