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  عرفـانشكـر و  
 

 "علما وزدني علمتني بما وانفعني ينفعني ما علمني اللهم"
 "هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد"    

 

 .املذكرة هذه إمتام يف وفقين الذي اهلل أشكرأمحد و 
 

 على اإلشراف قبوله على "موسى زواوي"الدكتور : القدير األستاذ إىل الكبري  واالمتنان جزيل شكرأتقدم بال
 البحث، فرتة طيلة قيمة على كل ما قدمه لنا من  توجيهاتو  ،املذكرة هذه

 .خري كل عنا اهلل فجزاه 
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 جتمعر  العايمية الاايية  يي  اىل الفترة اليت عقبت هناية احلتعود فكرة تنظيم العالقات االقتصادية الدولية إ        
حتل حمل عصبة األمم اليت مل تعد قادرة  ،ديدةجمؤسسات دولية ستحداث ايف  د احللفاء بصدد التفكريوفو ممالو

قتصادية كاليت ميزت الفترة ما وحتول دون وقوع أزمات ا ،على مواكبة التغريات ايمستجدة على الساية الدولية
تعار تقرار أسعار الصرف بني العمالت وعدم اسك ،قتصاد العايميها االن يعاين منمشاكل ُأخرى كا، ونيبني احلرب

 تسوية الدولية.عمليات الدفع وال
النقدي الدويل همة اإلشراف على النظام ايمايل ومت إيشاء منظمات دولية تأخذ على عاتقها م ،ويف هذا السياق 

 صندوق النقد الدويل.تمالة يف البن  الدويل و" وايموودز بروتنمسيت مبؤسسات "
ستقرار نظام النقدي الدويل بشكل حيقق االشراف على إدارة المهمة اإل ييطت لصندوق النقد الدويلولقد ُأ       

وجتنب  ،يزان ايمدفوعاتمب اليت ترتبط ختالالتالا ، ومساعدة الدول األعضاء على معاجلةيف أسعار الصرف
ويل الدوالر األمريكي إىل هنيار يظام "بروتن وودز" و إهناء قابلية حت  غري أن التنافسي يف قيم العمالتالتخفيض ا
كما أن أزمة ألجله.  د دوره األساسي الذي ُأيشئجعل صندوق النقد الدويل يفق ،يظام التعومي احلرعتماد اذهب و

رتفاع يف الكاري من الدول الناجتة عن ا يفطية ضظهور فوائجرت يف معظم دول العامل الاال  ويفايمديويية اليت ا
إعادة بضبط برامج اإلقراض و ،ايمديويية ةجددت له دوره إىل مؤسسة عايمية تشرف على إدارة أزم ،أسعار البترول

وهذا   ،األخرىيىت أضحى له دورا جوهريا يف خدمة الدول ايمتقدمة ايمهيمنة عليه على يسا  الدول  ،اجلدولة
حبي  جيعلها جماال ييويا يساهم يف   ما يتجسد يف إعادة فتح اقتصاديات الدول النامية أمام رأس ايمال الدويل

 قتصادية الدولية.ال العالقات االمع إبقائها تابعة  يف جم ،قتصاديات ايمتقدمةألزمات اليت تعاييها االمن يدة ا التقليل
قتصاديات االقتصاديات النامية إىل ا تيّولتتميز بكوهنا معاجلة إيديولوجية ن سياسات الصندوق ، إويف الواقع 

أي كفاءة ختصيصية  الذي مل تصايبه الشيء ،التنميةالقطاع اخلاص يف عملية تقوم على دعم دور  ،مشوهة ليربالية
 توجيهها لألولويات اجملتمعية.وإمكايية  ،للموارد الطبيعية والبيئية ايمتاية ستخداميهوقدرة ا

، فهو أمر مشروع من أصبح أقل قبوال احلايل على النظام النقدي الدويلاإلشراف  أنكان من يتيجة ذل  و 
تمد بصورة كبرية على قوى ويع ،ايمستقلةون من تعددية من القوى الفاعلة وويتك ،للفعاليةالنايية السياسية يفتقد 

 ايموارد.ختصيص السوق وايمنافسة لتوجيه الطاقات و
بطبيعته  الرأمسايلايمساعدات الفنية اليت جتسد ايمذهب للقروض و وق النقد الدويل كمايحفإن صند ،وعليه       

غرايف وختفيض أعداد الفقراء عا  التغري الدميويستكا ،يعاجل جبدية عمق ايمشكالت احلاليةمل حياول أن  ،الليربالية
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 االقتصادية االيعكاساتخمتلف سوءا، و ايمستدامة دون جعل تغري ايمناخ أكارلتوسع يف توفري الطاقة النظيفة ووا
يف الدول  -لتعديل اهليكلياالتكييف وبرامج - االقتصادياإلصالح  الناجتة عن فرض برامج جتماعية والبيئيةواال
                                                                                         .                                                                                                                            النامية
تصدر البيايات عن كيفية و ،الدميقراطية والشفافية يف احلكم مبادئدويل تتبىن مؤسسات النظام ال تزالو        

مصاحل شعو  العامل،  اليت متالها أكار مما هي يف خدمةايمصاحل  ما هي إال يف خدمة ، لكنالتصدي للقضايا الراهنة
وايمطلو  هو احلايل على العالقات الدولية مل يعد مالئما للتعامل مع ايمشاكل احلالية،  اإلشراففإن  ،وعليه
قائمة على  ،جعلها أكار فاعلية وأكار مشروعيةلدويل إىل مؤسسات جيري إصاليها وستحداث النظام النقدي اا

ة ايمشتركة من متويل، صحة، العدل وايمساواة بني الشعو  يف ظل إطار شامل للتعامل مع التحديات العايمي مبادئ
 فقر، أمن، طاقة وبيئة .

 
 البحث:إشكاليـة  .1

 صندوق النقد الدولي على تحقيق التنمية المستدامة اتصالحإ انعكاساتماهي 

 في الدول النامية؟

 
 ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية : من تنباقو  
 ؟ قراضية يف الدول النامية دويل االما هي  اآلليات اليت يتم من خالهلا تطبيق برامج صندوق النقد ال  -

 التنمية يف الدول النامية ؟ ستدامة ادوق النقد الدويل على نبرامج صآثار ما هي    -

 دويل عادل ومستدام ؟ ييقديظام ما هي اإلصاليات اليت تكفل حتقيق   -

 يف اجلزائر ؟ نمية ايمستدامةبرامج صندوق النقد الدويل على حتقيق التيعكاسات ما هي ا -

  ؟ اجلزائري قتصادماهي اإلستراتيجية اليت تكفل استدامة اال -

 
 :فرضيـات البحث .2

مواجهة ايمشاكل  ر علىغري قادويل يفتقد للشرعية الدميقراطية والد النقدي احلايل على النظام اإلشراف إن -
  عابرة اقتصادية ظروف، جاء يتيجة التصدي هلااحلالية و

  مبادئ التنمية ايمستدامةإن يتائج تطبيق برامج صندوق النقد الدويل يف الدول النامية تتعارض مع  -
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عن طريق عمليات  ُأسسه،و وواسع النطاق يمبادئه جذريال يتحقق إال بتغيري  صندوق النقد الدويل إصالح إن -
حتمي و النقدي الدويل تعزز دور البلدان النامية يف اإلشراف على النظام ،متعددة األطرافوآليات تعاويية و
  مصاحلها ومواردها

 ا على مستوى القطاعات االقتصادية هيكليتشوها  تأيدثاالقتصادي يف اجلزائر  اإلصالحن تطبيق برامج إ -

   لتنمية القطاعات  جية بديلةإستراتي استحداثلن يتحقق إال من خالل ايمستدامة يف اجلزائر  ةإن حتقيق التنمي -
 خارج قطاع احملروقات. قتصادية اال

 
 الدراسـة : أهداف .3

 :هداف التاليةراسة الوصول إىل األحتاول الد
  ليت يتم فرضها على الدول الناميةوأهم الربامج ا ،دراسة بنية النظام النقدي الدويل وايمؤسسات اليت تقوم عليه -

اليت ية الفندياهتا، مع تقييم خمتلف الربامج وايمساعدات ايمالية ومبادئها وحتوراسة شاملة للتنمية ايمستدامة د -
  يعكاساهتا على حتقيق التنمية ايمستدامةوايقدمها الصندوق 

العالقات على مستوى وحتسني أدائه اإلصاليات الكفيلة بتفعيل القصور يف صندوق النقد الدويل و إبراز أوجه -
  النظام النقدي الدويلولية لتحقيق االستدامة الد

 اإلستراتيجية استدامةا على مسرية التنمية، مع تقييم مدى أثرهواالقتصادي يف اجلزائر  اإلصالحدراسة برامج  -
 .احلالية للتنمية يف اجلزائر، وإمكايية حتقيقها مستقبال

 

 أسباب اختيار الموضوع : .4

 : يلي ما ىلايموضوع إيعود سبب اختيار      
الدويل احلايل يتميز بعدم التجايس، حتتكر فيه قلة من الدول اإلدارة واإلشراف على العالقات النقدي النظام  -

بالتحديات احلالية اليت هتدد يياة  هتمامهادون ا الدولية مبا خيدم مصاحلها بطرق مشروعة وغري مشروعة،
إللقاء الضوء على أوجه القصور يف النظام النقدي الدويل، شعو  ايمعمورة. ومن هنا يأيت هذا البح  

واإلصاليات الواجب القيام هبا ليصبح أكار فاعلية، أوال على مستوى العالقات الدولية على أساس 
 يقدي مستدام  ثاييا لضمان يظامايمشاركة وقدر من ايمساواة لكل البلدان، و

 .قتصاد دويل وتنمية مستدامةوهو ا التخصص يميدان ايموضوع مالئمة إىل فينصرف الااين السبب أما -
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 :منهج البحث .5

 ايمناهج ايمستخدمة يف الدراسة تكون كالتايل: إن
  دراسة تطور النظام النقدي الدويل: عند التعرض لايمنهج التارخيي -

ايمساعدات خمتلف الربامج وستعراض البنية اهليكلية يمؤسسات النظام النقدي الدويل وعند ا ايمنهج الوصفي : -
 الفنية اليت تفرضها على الدول النامية  

ايمستدامة، وكذا آليات  التنمية ومبادئالتناقض  بني برامج صندوق النقد الدويل  إبراز: عند ايمنهج التحليلي -
يف  يأخذعلى مستوى صندوق النقد الدويل، وتفعيل دوره إلقامة يظام يقدي متوازن  يي   صالياتتطبيق اإل
 طلبات التنمية ايمستدامة احلسبان مت

 ايعكاسات برامج الصندوق على التنمية الشاملة  ايمستدامة  يف اجلزائر. إبرازعند : منهج دراسة يالة -

 

 حدود الدراسة:  .6

 هذه الدراسة على اجلزائر كماال من الدول النامية  يفالتركيز : سيتم احلدود ايمكايية -

إستراتيجية كما سيتم تقييم  خالل التسعينات  االقتصادي يف اجلزائر اإلصالحسيتم دراسة برامج : الزمنيةاحلدود  -
، مع 1002/1002 والربيامج التكميلي للفترةاالقتصادي  واإليعاشامج النمو يبرالتنمية يف اجلزائر من خالل 

 .1020/1024التنمية اخلماسي إشارة لربيامج 
 
 أدوات ومصادر مجع املعلومات: .7

 مصادر ثايوية يف مجع البيايات كماعلى  اعتمدياأي على مستوى االقتصاد الكلي، فقد  ،مبا أن الدراسة كلية 
 :يلي

 منها والعربية  األجنبيتنيالكتب باللغتني  -

 اجملالت العلمية االقتصادية  -

  البحوث اجلامعية -

 ايملتقيات وايمؤمترات  -

 مواقع االيترييت الرمسية. -
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  الدراسات السابقة: .8

وفيما يلي  ،أو تنفرد بدراسة متغري وايداألكادميية ذات صلة بايموضوع  من الدراسات واألحباثمت إجراء جمموعة 
 برز هذه الدراسات:أ

الديون اخلارجية وبرامج التصحيح اهليكلي يف الدول املتخلفة مع  أزمة اهلامشي بوجعدار،: األوىلالدراسة  -
  يي  قام 3002/3002دولة، جامعة قسنطينة،  دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروية، دراسة حالة اجلزائر

أهم النتائج ايمتوصل إليها و ،أثر ايمديويية وبرامج التصحيح اهليكلي على الدول ايمتخلفةبدراسة إشكالية الباي  
  مايلي:

 من أكار ،النظام النقدي الدويلقصور  يجةكايت يتاالقتصاديات ايمتخلفة يف  زمة ايمديوييةأإن يدوث  -
 .هذه االقتصاديات ختاللضعف وايتيجة 

   

أهداف السياسة االنتقال إىل خطة السوق ومدى إجناز "اجلزائري  االقتصاد ،وياس عبد اهللالدراسة الثانية:  -
  يي  قام الباي  3002/3002 دولة، جامعة اجلزائر، دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروية ،"االقتصادية

 يعود، واالقتصادية السياسة أهداف حتقيق يف ايمركزي التخطيط على ايمبين التنمية أسلو  فشلبدراسة إشكالية 
 إجناز إىل احلر السوق اقتصاد إىل وااليتقال االقتصاد حترير عملية ستؤدي فهل لالقتصاد، اإلداري التسيري إىل

ال :  وهي Nicolas Kaldor لـ السحري بايمربع يعرف ما ضمن االقتصادية للسياسة الكربى األهداف
 .ايمدفوعات ميزان يف وفائض مرتفع منو معدل للبطالة، ال للتضخم،

 يلي: أهم النتائج ايمتوصل إليها ماو
كشفت الدراسة أن العجز ايمايل الكبري الذي عرفته مؤسسات القطاع العام كان سببه ضعف استعمال  -

واالستامار، تعدد وظائف ايمؤسسة، الطاقة اإليتاجية، قصور يظام األسعار اإلدارية، تكاليف عالية لإليتاج 
غري أن إعادة   سوء التنظيم، غيا  التكوين والتأهيل ويظام احلوافز والعقوبات وغريها من األسبا 

اهليكلية العضوية وايمالية للمؤسسات وعوض أن حتل ايمشاكل القائمة وتدفع حنو حتسني الفعالية، أدت إىل 
وديون ضخمة ما بني  ،لنسيج الصناعياتفتيت  إىل  النهايةرؤوس أموال ضخمة، ويف هدرتيتائج وخيمة 

  ؤسسات والبنوك واخلزينة العموميةايم
أن عيو  التسيري اإلداري لالقتصاد كايت يف الواقع خمفية وراء ايموارد ايمالية الكبرية اليت يولدها قطاع  -

تضحت هشاشته، وتأثري احملروقات، لكن مبجرد اخنفاض األسعار ايكشفت عيو  االقتصاد الوطين وا
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 و
 

كأسعار البترول يف السوق الدولية وأسعار صرف الدوالر  رجية يف تسيري االقتصاد اجلزائريالعوامل اخلا
األمريكي مقارية مع العمالت األخرى، واكتشفت السلطات اجلزائرية خطر االعتماد على احملروقات يف 

  تغطية عجز القطاعات اإليتاجية األخرى
إىل ايتقال التأثريات فيما بينها  أدىبفعل تيار العويمة ايمتنامي، قتصاديات على بعضها البعض إن ايفتاح اال -

عرب قنوات عديدة، ومن أمهها قنوات التبادل الدويل، وبالنظر إىل خصوصية االقتصاد اجلزائري ايمتميز 
 . فيه بالتبعية الكبرية لألسواق العايمية، فإن مثة عوامل عديدة تؤثر

 
الراهنة يف االقتصاد اجلزائري دراسة حتليلية للفترة  اإلصالحاتزكرياء دمدوم، الدراسة الثالثة:  -

  يي  قام الباي  1001، جامعة اجلزائر، املاجستريمذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة  ،0991/0111
أهم و على اهليكلة ايمصرفية, 1000-2220اليت قامت هبا اجلزائر يف الفترة  اإلصالياتأثر  إشكاليةبدراسة 

 يلي: النتائج ايمتوصل إليها ما

 إن ما شهدته اجلزائر من إصاليات واتفاقات مع صندوق النقد الدويل، ال يعد استمرارية غري منتهية، -
رد الفعل عن عدم فعالية السياسة  منطق  إىل اجلزائر يف دتستن والتعديلية اإلصاليية ألن الفلسفة وذل 

السابقة ، مما يابت فكرة التجربة واخلطأ اليت ال يزال االقتصاد اجلزائري يسري وفقها، الشيء الذي قد 
  لتفاؤل بغد أفضليبع  على عدم ا

لربامج ايمسطرة من طـرف احلكومـة، فرغم كارة القوايني لمستمر و بطيءتطبيق تعرف اخلوصصة  -
والتشريعات ايمتعلقة باخلوصصة، واهليئـات ايمتدخلة يف العمليـة، إال أن جنايها مرهون بتوفر اإلرادة 

 السياسية وتطوير اجلهاز ايمصريف والسوق ايمالية. 
 

الدولية وانعكاساهتا على الدول النامية دراسة املؤسسات املالية  إصالح ،معيزي جزيرةالدراسة الرابعة:  -
  يي  قامت الباياة بدراسة  1004، ، جامعة قايمةاملاجستري، مذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة  حالة اجلزائر

 اإلقليميةإشكالية كيف ينبغي أن يكون دور صندوق النقد الدويل؟ وكيف جيب أن يغري البن  الدويل وبنوك 
 يلي: إليها ما ايمتوصلأهم النتائج وأكار فعالية يف البيئة اجلديدة؟ عملياهتا لكي تصبح 

االقتصادي أهنا تفتقد للكفاءة، فهي عاجزة عن التشخيص الدقيق للمشكالت  اإلصالحأثبتت برامج  -
 ايمعقدة يف الدول النامية 
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 ز
 

سامهت يف  يي   اليت قامت من أجل بناء االقتصاد وثبات أسعار الصرف "بروتن وودز" اتفاقيةتناقض  -
 ختفيض قيمة العمالت احمللية وتدمري االقتصاديات النامية 

شروط ايمديويية اخلارجية للدول النامية تتأثر بايمصاحل االقتصادية للقوى الفاعلة يف ايمؤسسات ايمالية  -
 الدولية. 

  
 :حمتوى البحث .9

 :( فصول أساسية كالتايل4) أربعةتتضمن الدراسة 
مر هبا النظام  أهم مؤسساته، فقد مت التطرق  للمرايل اليتو: يول تطور النظام النقدي الدويل  ولالفصل األ -

صندوق للّتغيري يف كل مريلة، كما تناولنا دراسة البنية اهليكلية لوالتركيز على العوامل الدافعة  النقدي الدويل
  ايمالية والفنية ايمقدمةظائفه وخمتلف الربامج وايمساعدات النقد الدويل ، أهدافه، و

للنظام  اهليكلية النامية، فقد مت التطرق لألزمة الدول يف الدويل النقد صندوق :يول إصالياتالفصل الثاين -
 النقد صندوق دور يف حتول ايمديويية اخلارجية، وأثرها على إيداث أزمة تطور الدويل كعامل قتصادياال

 خلفيةك النيوليربالية االقتصادي مفهومها ومضموهنا، إضافة إىل العويمة اإلصالحبرامج  مت تناول كما الدويل،
  ثرهاأدواهتا وأهلا،  يظرية

، يتم فيه تناول اأُلسس النظرية للتنمية الدويل النقد صندوق وإصاليات ايمستدامة : التنميةالفصل الثالث -
اولنا ايعكاسات برامج تن  تواجهها  فقدايمستدامة وأبعادها، مبادئها، ومؤشرات قياسها وأهم اإلشكاليات اليت

من النايية االقتصادية، االجتماعية، البيئية  النامية الدول يف ايمستدامة التنمية على قتصادياإلصالح اال
والسياسية. إضافة إىل اإلصاليات الضرورية اليت تقتضي حتقيق يظام يقدي متوازن ومستدام، ولتفعيل الدور 

 على مستوى النظام النقدي الدويل  النقد الدويل سواء على مستوى اهليكل التنظيمي أوايمستقبلي لصندوق 

أبعادها : ايعكاسات برامج صندوق النقد الدويل على حتقيق التنمية الشاملة ايمستدامة بالفصل الرابع -
يف اجلزائر وتقييم  االقتصادي اإلصالحبرامج  تناولنا فقد ،يىت السياسية يف اجلزائراالقتصادية، االجتماعية و

 اإلستراتيجيةسياساهتا خالل التسعينات، إضافة إىل كيفية تأهيل االقتصاد اجلزائري حنو االستدامة من خالل تقييم 
االقتصادي خالل األلفية اجلديدة، واليت تعتمد على عوائد  واإليعاشاحلالية للتنمية اليت تقوم على برامج النمو 

والعوامل اخلارجية، وضرورة ترقية القطاعات البديلة  النضو الذي يتهدده خطر  األخريقطاع احملروقات، هذا 
 لتحقيق منوذج تنموي متوازن.  

 



 

 الفصــل األّول  

تطور النظام النقدي الدولي  
 ومؤسساته
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 :تمهيـــــــــــــــد

 على توفري ةقاور  س اس  نيدي فر على مل تتو ق اةنمو لاالستيرار االقتصاو ي ما ي ولة  قحي أل ميكنال        
على اةصع د اةدليل  لكذا ،شرات اةيت تعكس األواء االقتصاو يتحكم يف خمتلف املؤ اةل  اةس وة  اةالزم  ةالقتصاو

على قواعد لآة ات اةيت تضمن قائم مل يكن هناك نظام نيد ي مامزوهرة تكون عالقات جتاري  أن  ميكن فال
اإلشراف على تنظ م املعامالت  كذال  ،ةلمدفوعات اةدلة   اةالزم  لتوفري اةس وة  ،دليلاةنيد ي اة اةنظام استيرار
   .اةدلة  

إال أن اةتجارب  ؛ةالستيرار اةنيد ي دف من لع  اةنظام اةنيد ي اةدليل هو أن يكون مصدراهلكان ةيد         
 راج  لهذا ،لعدم االستيرار االقتصاو ي اةدليل عطراباتةال ابعض املراحل اةيت مر هبا مصدر نت أنه كان يف ب   

 . ةعدم قدرته على است عاب املتغريات اةدلة  
يتوفر على لس ل  وف  قحضى دليل جيب أن يتوفر على جمموع  من اةعناصر، ألهلا أن اةنيد ي اةنظام اةن إفلعل ه، 

ليف  ،اةدلة   يعمل على إشراف لتسه ل املباوالتعلى تنظ م مؤسسايت يوم لكذةك جيب أن ي ،بيبول وليل
 . ع  من أجلهاقحي ق األهداف اةيت ل  على ق اوة مركزي  ةلنظام من أجل األخري أن يتوفر 

لاةيت مل تكن  ،جنده أنه مر بعدة مراحل لتغريات كثرية هبا اةنظام اةنيد ي اةدليل لمن خالل تتبعنا ةلمراحل اةيت مر
 .املصاوف  لإمنا كانت عرلري  نت ج  األحداث اةس اس   لاالقتصاوي  اةعامل   مبحض

 :ليتم اةتطرق يف هذا اةفصل إىل
 تطور اةنظام اةنيد ي اةدليل؛ 
   مؤسس  نيدي  عامل  كصندلق اةنيد اةدليل. 
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 النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب النظام: املبحث ألاول  

جمموع  اةعالقات " :، إال أنه من املتعارف عل ه بأنهيلإنه ال يوجد تعريف وق ق لشامل ةلنظام اةنيد ي اةدل       
لسائل وف  ذات  لاةيت يتواجد يف ظلها لس ل  أل ،اةدلة   لاالتفاقاتاةنيدي  اةدلة   املنبثي  عن اةتجارب اةعمل   

  1؛"اةدلة   عمل ات اةتسوي قبول يف 
 2."تباول رؤلس األموال بني اةدللل  هو جمموع  من امل كان زمات لاملؤسسات اةيت تتوىل إوارة "أل 

 
 انتشار قاعدة الذهب :ألاول  املطلب 

باختاذ بريطان ا هلا كياعدة نيدي  لذةك  ،يف اةثلث األلل من اةيرن اةتاس  عشر نتشارالابدأت قاعدة اةذهب يف 
حليت هبا بعض اةدلل  8181لحبلول عام  ،8188لأصبح سار ي املفعول يف سن   8181 سن  بيانون صدر يف

اةيت أعحت ف ه مج   اةدلل تيريبا تأخذ  8111سن  حني اةواليات املتحدة حىت ل  أملان ا، فرنسامنها األخرى 
 اةذهب  لعرف  مناةفض  بدال ستخدمتااةيت ل  ،اةدلل مثل اةصني لاملكس ك بعض باستثناء ،بياعدة اةذهب

 3."األعرج النظام"هذا اةنظام باسم 
أ ي معاوة  ق م  اةعمل   ،قامت كل ولة  بتحديد عملتها مبيدار من اةذهب (قاعدة اةذهب)هذا اةنظام يف ظل   

 ،اةعكس بسعر رمسي ثابت كن مباوة  هذه اةعمل  باةذهب ألحب ث مي ؛م  ق م  لزن معني من اةذهب اخلاةص
ز رتتب على ذةك ق ام عالق  ثابت  بني ق م اةعمالت اةيت ترتكف ،ولالر 81.08اةذهب تسال ي  ألق  كانت : مثال

 4 .على اةذهب
لازوهار يف جمال اةتجارة تعالن كذةك ل  ،لقد شهدت اةفرتة اةيت ساوت ف ها قاعدة اةذهب استيرارا نيديا ولة ا 

 :يتم تسويتها من خالل مباوة  اةذهب لفيا ةآلة   اةتاة  اةدلل ح ث كانت احلسابات اةتجاري  بني  ؛اةدلة  
عجزا يف ينتج عنه مما فق اةذهب من بريطان ا إىل فرنسا هذا يعين تدتستورو بريطان ا سلعا من فرنسا  ح نمامثال ف

 لمنه ينتج عنه اخنفاض يف عرض اةنيد لان اخنفاض احت اط اةذهب يف بريطان ا سوف ،بريطان ا لفائض يف فرنسا
يف اخلارج مما يؤو ي إىل زياوة  ر اةسل  يف فرنسا أللباةتايل تكون أقل من أسعا ،إىل اخنفاض أسعار اةسل  ف ها

ق اةذهب ن تدفلبامليابل فإ ،إىل امل زان اةتجار يفرتتف  صاوراهتا حىت يعوو اةتوازن  ،اةطلب على اةسل  اةربيطان  
هذا ل ، ةعرض اةنيد ي لمنه ارتفاع األسعارمن اةذهب لباةتايل زياوة ا احت اطاهتا ارتفاعإىل فرنسا سوف يؤو ي إىل 

                                       
 .83، ص 1020األرون، ، األلىل، وار اةصفاء ةلطباع  لاةنشر لاةتوزي ، اةطبع  بالعمالت األجنبية والتعامل المالية الدولية، توف ق عبد اةرح م يوسف حسن 1

2
 Jacques Muller et des entres, Economie Manuel et Application, 4

e
 édition, Dunod, paris, 2004, p.130 

 .21ص ،2991 اجلزائر، ، املؤسس  اجلزائري  ةلطباع ،النظام النقدي الدولياملوسو ي ع اء جم د،  3
 .44-44، ص 2993، وار اجلامع  اجلديدة، مصر "المحتملة على المنطقة العربيةاإلشكاليات واآلثار "الوحدة النقدية األوروبية  ،جمد ي حمموو شهاب  4
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قاعدة أساس  لهكذا فإن .اةتجار ي إىل لع  اةتوازناتاخنفاض اةيدرة اةتنافس   ةسلعها ف تجه امل زان  يؤو ي إىل
 .االختالالت يف موازين مدفوعات اةدللاةذهب يعد من اةناح   اةنظري  آة   ةتصح ح 

سوف ت م  ،لف اةسائدة يف اةعاملقاعدة اةذهب ثالث  أشكال رئ س   تواةت حسب اةظر  اختذتقد  ،لعل ه  
 :كاةتايل عرعها  

 :قاعدة املسكوكات الذهبية :الفرع ألاول  

 ذةك أصبح ةلذهب لظ ف  مزولج ،مبيتضى ل  ،األفراو بتدالل مسكوكاتهقام  ختذ اةذهب كياعدة ةلنيدأ  بعد أن  
احمللي كانت اةعمالت  صع داة أما علىاالةتزامات اةدلة  ، ل فعلى اةصع د اةدليل أعترب اةذهب لس ل  ةتسوي  

 .اةذهب   هي لس ط اةدف  امليبول تدالةه يف األسواق احملل  
 1:بعض اةشرلط اةضرلري  اةتاة  وفر لكانت قاعدة املسكوكات اةذهب   تيوم بدلرها اةداخلي لاخلارجي بفضل ت 

 بسعر ثابت؛ل أن يضمن اةبنك املركز ي شراء لب   اةذهب بكم ات غري حمدلوة  -
عطى ألهذا اةشرط هو اةذ ي  ،قحديد ق م  ثابت  ةلعمل  اةوطن   بوزن لع ار معني من اةذهب -

 ةلذهب سعره اةرمسي؛
 بنيذا اةشرط عرلر ي ةتحي ق اةتعاول صهر اةذهب ولن تكلف ، لهك ل س  اةتوافر حري  كامل  يف  -

 ةلذهب؛ (اةيانوين)اةرمسي اةسوقي لاةسعراةسعر 
شرط، لهذا اةشرط عرلر ي ةتحي ق  بدلن أ ي ق د ألل اوه من اخلارج ري حري  تصدير اةذهب لاست -

 .بني سعر اةذهب يف اةداخل لاخلارجاةتعاول 

لمن  ،لق م  ما قحتويه من اةذهب اخلاةصةلعمل   االمس  ط يكون هناك تطابق بني اةي م  لبتوافر هذه اةشرل 
 .اةواعح أنه يف ظل هذه اةياعدة فان اةس وة  اةنيدي  تتحدو مبعدل إنتاج اةذهب لباةكم   اةيت تستخدم منه

ييوم عل ها نظام اةذهب، فيد  اةيتقواعد اةلعب   اهن اروى إىل أ 8181لىل احلرب اةعامل   األ ندالعا أن غري
بذةك قد أعلنت اةسعر اإلةزامي ب، لتكون اةعديد من اةدلل إىل إيياف شرط قحويل األلراق إىل ذه اعطرت

  2.ةدلة  اةيت تصدرهايوة اإلبرام املستمدة من قانون انيوو هنائ   لباتت تتمت  ب إىليلها و لراق اةنيدي  اةيت مت قحةأل
صدار األلراق اةنيدي ، لهو اةشيء اةذ ي تسبب يف ارتفاع لباةتايل قامت اةبنوك املركزي  هلذه اةدلل باإلفراط يف إ

مت االتفاق بني اةدلل  ،احلرب اةعامل   األلىل، لأمام هذا اإلشكال املطرلح ءنتهاإلبعد  .مذهل ملعدالت اةتضخم

                                       
 .04، ص 1020 ،،سط فغري منشورة، جامع  فرحات عباس محاضرات في االقتصاد الدولي ،بن بوزيان حممد  1
 .204ص ،1008األلىل، بريلت،  ، اةطبع اةنشراملؤسس  اجلامع   ةلدراسات ل  ،العالقات االقتصادية الدوليةبسام احلجار،   2
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 لان تبين ،ث يف مساة  اةنظام اةنيد ي اةدليلألل مؤمتر يبحلهو  ،8188عام " جنوة"يف املؤمتر اةذ ي أنعيد مبدين  
 1(.سعر اةصرف)اةنظام األمثل اةذ ي يؤمن استيرار اةوحدة اةنيدي   هو نظام قاعدة اةذهب

إال أن املشكل  اةيت لاجهت املؤمترين يف تلك اةفرتة متثلت يف كون أن أرصدة اةدلل األلرلب   من اةذهب كانت 
قرتح اكن تطب ق نظام اةياعدة اةذهب، فلباةتايل ال مي ،موجووة حبوزة اةواليات املتحدة األمريك   ةتغط   االسترياو

اةعووة إىل  استطاعتلتعد اةواليات املتحدة األمريك   ألل ولة   .املؤمترلن شكال آخر لاملتمثل يف نظام اةسبائك
من اةرص د اةعاملي ةلذهب سن  %  81حبص  ل  ،املتيدم االقتصاو يةوععها  8181م اةذهب خالل سن  نظا

  8181.2سن  % 11إىل  8181
 

 : قاعدة السبائك الذهبية: الفرع الثاني
يف ةلتحويل إىل سبائك ذهب   فيط، ل  لراق نيدي  قابل يتم باألف ها اةتدالل يكون لهو نظام اةياعدة اةذهب   اةيت  

لتيتصر على  ذهب   ،اةنيوو اةتتوقف اةبنوك املركزي  عن إصدار كما ،  لظل هذا اةنظام خيتفي اةذهب كنيد يف اةتدال 
تكون ق م  اةواحدة منها مرتفع  إىل حد كبري هبدف احلفاظ  ،إصدار ألراق نيدي  قابل  ةلتحويل إىل سبائك ذهب  

فرنسا من ألل اةدلل اةيت تبنت قاعدة لتعترب إجنلرتا ل . ةلصرف األجنيبعلى أكرب كم   من معدن اةذهب كاحت اطي 
دلر األفراو احلصول على يعد مبي مل اةسب ك سعر  رتفاعاللنظرا  لىل،هب   عيب احلرب اةعامل   األاةسبائك اةذ

أن تبين عل ه لإمنا بي وو كم   حمدوة، ل  يتضح من هذا أن مبدأ قحويل اةنيوو اةورق   إىل اةذهب مت احلفاظاةذهب، ل 
اةتخلي عن إمكان   قحويل األلراق اةنيدي  إىل ذهب لعن  جتاهاقاعدة اةسبائك اةذهب   كان مبثاب  اخلطوة األلىل 

باةتايل مت ، ل 8110يف فرنسا عام ، ل 8118قاعدة اةذهب يف املعامالت اةداخل  ، األمر اةذ ي مت  يف إجنلرتا عام 
 3.حصر جمال استعماةه يف قطاع اةتجارة اخلارج  

احلاج  يف استعمال اةذهب، هذا اةنظام هو نظام ييلل من باةذهب ل  لاويؤمن عمل   اةتب قرتح شكال آخرأ  كما 
 .اةصرف باةذهب

 
 
 

                                       
1
 Bernard Guillouchon, Annie Kawecki : Economie Internationale "commerce et macroéconomie", 6

e
    

   édition, Dunod, Paris, 2009, p.205 

 .198، ص 1002، األرون، مؤسس  اةوراق، العالقات االقتصادية الدولية ،ف لح حسن خلف 2  
 .21، ص مرجع سابق، املوسو ي ع اء جم د   3
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 :قاعدة الصرف بالذهب: الفرع الثالث 
 ه غري قابل  ةلتحويل ح ث تكون لحدة اةنيد ف ؛ذهبن نظام قاعدة اةععترب هذا اةنظام خرلج غري مباشر ي    

هب، أ ي قابل  ةلتحويل إىل مباشر باةذ ارتباطارتبط  ةكن تكون قابل  ةلتحويل إىل عمل  ولة  أخرى مإىل ذهب، ل 
 : بني اةذهب كاآليتس طا بني لحدة اةنيد املتدالة  ل بذةك جند أن هناك ل ذهب، ل 

ح ث  1؛قحويل لحدة اةنيد إىل عمل  قابل  ةلتحويل إىل ذهب مث قحويل هذه األخرية إىل لزن نسيب من اةذهب 
نب   اةيابل  ةلتحويل إىل ذهب، ب، هذا اةوس ط هو اةعمل  األجبد أن متر به حىت تتحول إىل ذههناك لس ط ال

مل  األجنب   اةيابل  ةكن طبيا ةي م  اةعلحدة اةنيد طبيا ةياعدة اةذهب، ل يف هذه احلاة  ال تتحدو ق م  ل 
من مبعىن أنه طبيا هلذا اةنظام يوجد نوعني " من الدرجة الثانية نظام التحويل"قد مسي هذا اةنظام ةلتحويل، ل 

لعمالت  ،"Monnaie convertible" املركزي  تسمى باةعمالتمل ا باةغ األمه   ل اةعمالت، عمالت تلعب ولرا عا
، لتستند يف إصدارها على عمل  إرتكازي  أ ي اةيابل  ةلتحويل ةتكون غطاء هلا بدال "Monnaie satellites"تابع  

 :توافر امليومات اةتاة   حىت تعمل هذه اةياعدة بشكل فعال، ال بد من 2.من اةذهب
تناسق س اسات اةبنوك املركزي  ةلدلل اةيت تتب  هذا اةنظام، تناسق قراراهتا، لحدة نظمها، ولن أن تكون  .2

اةنظام يف ورج  لاحدة من هناك س طرة ألحد اةبنوك على األخرى، كما جيب أن تكون اةدلل املتبع  هلذا 
 3اةتيدم االقتصاو ي؛اةنمو ل 

كعمل  إرتكازي  حباة  اقتصاوي  ج  دة، كمحور هلذا اةنظام  عمالهتا  اةيت اختريت جيب أن تتمت  اةدلل  .1
 معدالت اةنمو االقتصاو ي؛يف اخنفاض  عجز يف م زان مدفوعاهتا أل مبعىن عدم لجوو بطاة  أل

 ميابل اةعمل  األجنب   اةيابل  ةلصرف باةذهب؛ ديد سعر صرف ثابت ةلعمل  اةوطن  قح .8
شراء اةعمالت األجنب   اةيابل  ةلصرف باةذهب بب   ل  اةتزام اةسلطات اةنيدي  ممثل  يف بنكها املركز ي .4

 لبسعر ثابت؛
 4.ويل اةعمل  إىل اخلارجعلى قح عدم لجوو أي  ق وو .4

 
 

 

                                       
  .91 ، وار اةنهض  اةعرب  ، بريلت، اةطبع  اةسابع ، بدلن تاريخ، صالتاريخ النقدي للتخلف، رمز ي زكي 1
 .21ص  ،1000، ، مؤسس  شباب اجلامع السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو ،ريد لمصطفى سهري حممد اةس دأمحد ف 2
 .21صمرج  نفسه،  3
 .21ص ،2991 ،األلىل ، وار غريب ةلطباع  لاةنشر، اةياهرة، اةطبع النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي ،مدحت صاوق  4
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 تقييم نظام الذهب: املطلب الثاني       

 أسعارةلنيوو لاستيرار  االقتصاوي يف احملافظ  على اةي م   خليداعلى اةصع د اةةيد جنحت قاعدة اةذهب نسب ا  
أولات جديدة تتمثل يف اةنيوو اةورق    جياويف إ أيضاجنحت  أهناكما .ات، لهذا كف ل بزياوة املدخر اةصرف

نه لهذا من شأ. د ربطها نظريا باةذهبعن سب اةثي  هلذه اةنيوون ت كأ استطاعت، ليف اةوقت نفسه لاالئتمان  
 1.حييق مستوى مناسب من اةس وة  أن

اةنمو مت على حساب  ةكن هذا ،لمنو اةتجارة اةدلة   استيرارلى عدت قاعدة اةذهب عسا ،اةدليل أما على اةصع د
ليف احلي ي  أن قاعدة اةذهب يف مضموهنا اةنظر ي . ةدلل اةصناع  دى ااةدلل املتخلف ، فزاو اةفائض ةاملستعمرات ل 

كن اةيول ، لمنه ميلى اةنظام اةنيد ي اةدليلاإلجنل ز ي لحييت ةه اةفاعل   لاةس اوة ع قتصاواالريا لاةعملي أفاوت كث
اةعامل   اةيت متتعت هبا إجنلرتا يف تلك اةفرتة كانت تستند أساسا على نظامها اةنيد ي لاملايل،  قتصاوي االن اةيوة أ

 2.على قدرات اجلهاز اإلنتاجي اعتماوهالعلى نيووها اةدلة   املرتبط  نظريا باةذهب أكثر من 
 

 انهيار وزوال قاعدة الذهب: املطلب الثالث
قاعدة اةذهب، عل نا أن نشري إىل أهم اةس اسات اةيت   اهن ارقبل اةتطرق إىل األساة ب لاةعوامل اةيت أوت إىل  

 .يف ظل هذا اةنظام كانت احلكومات تتبعها

 3:النظامالسياسات املتبعة من قبل الحكومات في ظل هذا : الفرع ألاول 

لأن  ،شراء عملتها ميابل اةذهب باةسعر اةرمسيل    ةبمستعدة أن تكون يتعني على احلكومات  -
 يعمل نظام اةذهب اةدليل بفعاة  ؛حىت استرياو اةذهب ل  تسمح بتصدير

احملل   ثانوي  هبدف احلفاظ  قتصاوي االن جتعل أي  مشكل  ختص األلعاع يشرتط على كل حكوم  أ -
 على اةي م  اخلارج   ةعملتها؛

االنكماش حسب تدفق اةذهب، لأن ترتك  أن تسمح احلكومات ةعرعها اةنيد ي باةتوس  أل -
 األسعار اةداخل   ترتف  لتنخفض مبيدار كاف ةليضاء على خلل م زان املدفوعات؛

 .تسمح احلكومات حبري  تدفق رأس املال من لإىل خمتلف اةدللكذةك أن  -
 

                                       
 .401ص  ،1001اةسعووي ، اململك  اةعرب   حممد حسن حسين، وار املريخ، رمج ، تالنقود والتمويل الدولي ،ي بول هاةولو ل رلناةد ماكدلناةدس 1

.91 -92 ، ص1004، وار اجلامع  اجلديدة، "صادية والنقدية الدوليةتقالعالقات اال" الدولي االقتصاد، اهلل زينب حسن عوض  2 
 .118بع  اةرابع ، اةرياض، ص ط، وار املريخ ةلنشر، اةالعالقات االقتصادية الدوليةمارك هرونز، ل جون هدرسون  3
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 :نظام الذهب انهيار : الفرع الثاني  

لهذا من أجل متويل  ،فرعت احلرب اةعامل   األلىل على اةدلل املشارك  ف ها عرلرة اةتوس  يف اإلصدار اةنيد ي    
لهو اإلصدار اةصارم يف اةنيد اةذ ي يتوافق م  كم    ،نفياهتا اةباهظ  على عكس ما تيتض ه قاعدة اةذهب

اةداخلي   قتصاو ياال االستيرارةتحي ق  أغلب اةدلل اخلرلج عنها لإتباع س اسات نيدي  مستيل  ةزممما أ ،اةذهب
 هاأجل إح اء قاعدة اةذهب لةكن عيب انتهاء احلرب اةعامل   األلىل جرت حمالالت حي ي   من .كألل هدف هلا

 كان يفلل  تيومي خاطئ، كما أن م زان مدفوعات أغلب اةدذات ح ث كانت أغلب اةعمالت ؛ باءت باةفشل
لمتسكت بنفس سعر اةتعاول  8181قاعدة اةذهب يف عام  تبين اجنلرتا إىل ةح ث نسجل عوو .اختالللعع   

لمل يكن هذا اةسعر منصفا باةنسب  ةلدلالر اةذ ي كان أقوى ( ولالر 4.18= جن ه 2)اةيدمي باةنسب  ةلدلالر 
 %.11بكثري من اجلن ه بـــــ 

ت املتحدة األمريك  ، اةدلل اةصناع   ركووا لعلى رأسها اةواليا اقتصاوياتباقرتاب هناي  اةعشرينات عرفت        
اةسندات لاأللراق املاة   إىل مستويات متدن   جدا،  أسعارح ث أوى هبوط  ؛8181يف عام  قتصاوهاا اهنار اةيت

إىل  الئتماناأعيبها موجات عخم  من اةبطاة  لهبوط شديد يف حجم اةطلب لاألسعار، فتعرعت مؤسسات 
 1 .بنك 1111إفالسها، لقد لصل عدوها إىل  إىل ةدف ، مما أوىحاة  عجز حي يي عن ا

مل ون  11بعد فيداهنا حوايل   2982سبتمرب  12أعلنت إجنلرتا اخلرلج عن قاعدة اةذهب يف  ،عا لعاأل هإزاء هذ
أكرب قوة ك ا.م.اةو خرجت 2988ريل فأ 24يف اخلارج، ليف  استثماراهتاكما فيدت اةكثري من    2جن ه إسرتة ين،

م ما رعها على مواطن ها تسل بعد ف ةديهااةذهيب  االحت اطي مساندة ةياعدة اةذهب، لقد جتم  معظم اةرص د أل
فرنسا، بلج كا،  :مل يتبق سوى مخس ولل فيط ملتزم  بياعدة اةذهب هيل  ،ميلكون من ذهب ميابل شهاوات

 2981؛ إال أنه حبلول عام "gold Bloc" لكان يطلق عل ها جبه  ولل اةذهب ،سويسرال  هوةندا، ايطاة ا
كما قامت بعض اةدلل بإتباع نظام اةرقاب  على   ،عملتهاخرجت فرنسا لسويرا من هذه اجلبه  لقامت بتخف ض 

 امدفوعاهتد يسدتمن اةنيد األجنيب ة احت اطاتاةصرف ةتخف ف حدة األزمات اةيت تواجهها مستهدف  بذةك توفري 
ةكي قحد من تصدير  كومات هذه اةدلل بفرض رقاب  على خرلج لوخول اةنيد األجنيبحح ث قامت  ؛اخلارج  

مما يشكل عغطا على سعر صرف  ،عجز يف م زان مدفوعاهتا اخلارج  ة تتعرض حىت الل  إىل اخلارج رؤلس األموال
 باإلعاف  ةكي تعمل على احلد من استرياو اةسل  غري اةضرلري  جه ،هذا من . يهدو بتخف ضهالاةذ ي اةعمل  

                                       
 .411_ 412، ص سابقمرجع ، بول هاةولو ل رلناةد ماكدلناةد سي  1

 .201، ص مرجع سابق، بسام احلجار   2
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ب   ما ةديهم من أرصدة اةنيد  كانت تلزم املواطنني،اةسل  اإلنتاج   السترياولاوخار رؤلس األموال األجنب   
 1.املتوةدة عن نشاطهم اةتصدير ي ميابل حصوهلم على عمل  لطن    األجنيب

 
 :أسباب فشل نظام الذهب: الفرع الثالث

 :ةألسباب اةتاة   اهن اره، مما أوى إىل نشأتهنظام منذ عموما فإن مث  عوامل لاعح  كانت تنخر يف صلب اة
هذا اةنظام يتم ربط اإلصدار اةنيد ي مبا يف حوزة اةبنك املركز ي من ذهب مجوو نظام اةذهب، ففي ظل  -

 2تايل اةطلب اإلعايف على اةنيد ال ميكن أن يتحيق إن مل يكن ما يكفي من ذهب ةتغط ته؛اةلب
لاةنيدي  اةداخل   على أساس اةتوافق بني  االقتصاوي إحجام بعض اةدلل اةرأمساة   عن رسم س اساهتا  -

 مستويات األسعار احملل   لاألسعار اةعامل  ؛
بعد اةعووة ةياعدة اةصرف  اخللل اةواعح اةذ ي طرأ على ه كل أسعار اةصرف بني اةعمالت اةيوي  -

فاةدلل اةيت عاوت إىل اةياعدة اةذهب   على أساس تثب ت سعر صرفها عن مستواها اةسابق  ،باةذهب
يف معدالت اةبطاة  لتدهور معدالت اةنمو،  ارتفاعل ، مدفوعاهتاقبل احلرب عرفت عجزا شديدا يف م زان 

 نافس  ؛عل ه قبل احلرب شهدت زياوة يف قدرهتا اةت ةيت خفضت سعر صرف عملتها عما كانأما اةدلل ا
لديون لتعويضات احلرب، فمعظم ولل ةاةنظام اةشاذ ةلمدفوعات اخلارج   اةذ ي نشأ يف ألرلبا نت ج   -

ألرلبا خرجت من احلرب وائن  لمدين  يف نفس اةوقت، وائن  ألملان ا بي م  اةتعويضات لمدين  ةلواليات 
منها أثناء احلرب، لمن هنا نشأت صعوبات لاعح  ةكل من هذه  اقرتعتهااملتحدة بي م  اةيرلض اةيت 

 اةدلل يف ك ف   إوارة لمتويل اةتحويالت اةيت تلزم حلساب اةعمل ات اةرأمساة  ؛
ه قواعد اةلعب ، أ ي حري   رج عن ما تيتض، لهو ما خي"تكديس اةذهب"ةس اس   انتهاج بعض اةدلل -

 اةذهب يف اةعامل حسب حاج  املعامالت؛ اوري ستال تصدير 
اةتفالت بني إنتاج اةذهب لمنو اةتجارة اةدلة  ، ففي اةوقت اةذ ي ينمو ف ه إنتاج اةذهب سنويا مبعدل - 

.%22مو اةتجارة اةدلة   مبعدل تن% 1

                                       
 .01، ص   مرجع سابق ،بن بوزيان حممد 1

 .203، ص مرجع سابق ،احلجار بسام  2
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عن نظام نيد ي بديل،  اةعمل هبا كنظام نيد ي وليل مما أوى إىل اةبحث لانتهىقاعدة اةذهب  اهنارتلهكذا 
احلرب لعرف  ذةك باقرتاب احلرب اةعامل   اةثان  ، لقد مت فعال اةتوجه حنو تشك ل نظام نيد ي وليل لمت تبن ه بنهاي ل 

  ."ن وودزوتبر "بنظام 
 
  (Britton Woods) تن وودزو ظام النقدي الدولي في ظل نظام بر الن :املبحث الثاني 

احملل  ، لقد جنم عن ذةك اةتضح   بأهداف  االقتصاوياتماة ا قاس ا على  انضباطا ة اةذهبدقاع فرعت      
؛  شهدها اةعامل خالل اةثالث ناتاةيت االستيرارعدم واخل   ةصاحل قحي ق اةتوازنات اخلارج  ، إعاف  إىل حاة  

اةدلل إىل ختف ض ق م  عملتها  اجتاهفضال عن  ،أسعار صرف اةعمالت اةدلة   ةلتيلب اةشديد اجتهتح ث 
لةكي ال يبيى اةعامل يف مثل هذه اةظرلف لقبل . ص حجم اةتجارة اخلارج  لتي  د اةتجارة اةدلة   مما أوى إىل تيل

انتهاء احلرب اةعامل   اةثان   بدأت كثري من اةدلل يف اةبحث عن نظام نيد ي جديد يكون أساسا ةلعالقات 
ةلتفكري يف خلق نظام  8111األمر اةذ ي أوى بأمريكا لبريطان ا يف ألائل عام  ،احلرب اةدلة   ملا بعد االقتصاوي 

يف ن وودز تو بر لهلذا اةغرض نظمت مؤمتر  ،عاملةيف ا دلة  اةنيدي  اةلعالقات ةنيد ي جديد يكون أساسا 
ممثل عن  8111لحضر هذا املؤمتر حوايل  8111  باةواليات املتحدة يف جويل  "New Hampshire" ن وهامبشري

لعرف مبشرلع ك نز،  إجنلرتااأللل تيدمت به : املؤمتر على حبث لمناقش  مشرلعني اهتمامح ث تركز  ؛ولة  11
 .وايتهأما اةثاين فتيدمت به اةواليات املتحدة لعرف مبخطط 

 ن وودز وأهم نتائجهتو مؤتمر بر  :املطلب ألاول  

سنتنالل يف هذا املطلب خمططات اإلصالح لتنظ م اةس وة  اةدلة   لاملتمثل  قي خمطط ك نز لخمطط هوايت، لحمتوى 
 .ن للوزلتبر  اتفاق  

 :مخططات إصالح و تنظيم السيولة الدولية: الفرع ألاول 

 :شرلطها لأهدافها اإلصالح،حملتوى خمططات  س تم اةتطرق
ح ث  John Mernard Keynz"" جون مرينارو ك نز ةواععهنسب   املشرلعينسب هذا : مخطط كينز: أوال

بغض اةنظر  ،ةألخذ به عمل  أن يكون صاحلا من اةناح   اة جيب تتمثل يف أن اةنظام اةنيد ي اجلديده مباوئكانت 
أثر هام  اةسائدة، لأن يكفل عدم اةتدخل يف اةس اسات اةداخل   ةلدلل، إال ما كان ةه االجتماع  عن طب ع  اةنظم 

                                       
 2981سن  " اةنظري  اةعام  يف اةفائدة لاةنيوو" مفكر اقتصاو ي بريطاين، لصاحب اةنظري  اةكنزي  لاةيت جاءت يف كتابه (: 2941-2338) جون ميرنارد كينز   . 
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لبشرط أن تكون تلك اةعالقات متسالي  يف املزايا بني اةدلل لأن حييق اةنظام  ،اةدلة   االقتصاوي يف اةعالقات 
  1.ف ه املصلح  اةعام  ةكل اةدلل املشارك 

مركز ي  لب تكوين مؤسس  ولة   ذات طاب يف مشرلعه إىل أن إوارة لعبط اةنظام اجلديد يتط "كينز"لقد ذهب    
بتلك  "كينز"عاملي، ليكون ةكل ولة  مشرتك  حص  قحدو مسؤلة اهتا يف إوارة شؤلن هذه املؤسس ، لقد قصد 

ن مهمته كمهم  و تك" Union internationale de compensation"املؤسس  تكوين إقحاو املياص  اةدلة   
 2. اةنظام اةنيد ي احمللي اةبنك املركز ي يف

عامل يف حاج  اةموقفه من اةدلر اةذ ي س لعبه اةذهب يف اةنظام اجلديد، فهو يرى أن  "كينز"لما مي ز مشرلع    
اةنيد ، لجيب أن تتحدو كم   تتناسب م  كم   اةذهب اةدلة   اةيت ال حت اطاتلاالإىل تلك اةكم ات من اةنيوو 

اةدليل اةعاملي ال على أساس إنتاج اةذهب لتكاة فه لال على االحت اطي املوجوو منه، لإمنا على أساس حجم 
ينيص من كم   اةنيوو اةدلة   ملواجه  أحوال  اةتجارة اةدلة  ، ليف عوء هذه احلاج  ميكن ةلعامل أن يزيد أل

أن يكون اةنظام اجلديد مرتكزا على عمل  ولة   ال ختض  ةس اوة أ ي  اقرتحاالنكماش يف اةعامل، لقد  اةتضخم أل
لهي عبارة عن لحدة حساب   ق اس   نيدي   Bancor"،3"لأطلق على هذه اةعمل  مصطلح اةبانكور  ،بلد

 :ة  لتتوفر ف ها اةشرلط اةتا ،تستخدم يف تسوي  املدفوعات اةدلة   بعد أن توافق اةدلل على استخدامها
 ق متها مرتبط  باةذهب لةكنها قابل  ةلتغري حسب األحوال اةسائدة؛ أن تكون -
 . كم   املصدر منها متناسب  م  حاج  اةتجارة اةدلة   بطريي  منتظم اةكون تأن   -
ما يعين أن تكون لهو  ،صرف عملتها باةبانكوراةنظام أن قحدو سعر  يتعني على اةدلل املشرتك  يف هذا ،لعل ه

ط  بوزن معني من اةذهب، لال جيوز تغ ري هذا اةسعر إال مبوافي  إقحاو املياص  اةدليل، فاهلدف تبق م  عملتها مر 
ت وائن  لمدين  ك نز أن ييوم إقحاو املياص  اةدليل بفتح حسابا  اقرتحجيب أن يكون هو ثبات أسعار اةصرف، لقد 

أ ي نتج األرصدة اةدائن  لاملدين ، لةكن إذا  حب ث تتسالى يف اةنهاي  ؛ر ي عمل ات املياص  ب نهاجتةلدلل املشرتك  ل 
 4.حساب ةدلة  ما عن رص د وائن فإنه يبيى واخل اإلقحاو كعرض ميدم من اةدلة  صاحب  اةدائن  

ان كاةصدو  ، لهو يف هذا بعضها اةبعض اجتاهديون   اةدلل أن هذا املشرلع كان حيالل إةغاء وائن   لم ،ليف اةواق 
 5.اةربيطاين االقتصاوحيالل أن يع د مركز كما اف  عن مصلح  بريطان ا املدين ،  يد

                                       
 .201_201، مرجع سابق، زينب حسني عوض اهلل   1

2
 Chloé Maurel, Histoire des relations internationales depuis 1945, édition d’Ellipses, 2010, p.55  

 . 01ص  ،1004، اجلزائر، وار هوم ، "اآلليات والسياسات"صندوق النقد الدولي  ،قاور ي عبد اةعزيز 3
4
 Chloé Maurel, Op.cit, p.223 

  .209_203، ص مرجع سابق، زينب حسني عوض اهلل  5
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 ، لهو" Harry Dexter Hwite"ةواععه هار ي ويكسرت هوايتنسب  ينسب هذا املشرلع : مخطط هوايت : ثانيا
 :ئم  علىاةيا معربا عن املواقف األمريك  جاء هذا املخطط ل  ، األمريك  ل ةكاتب اخلزين  األل  املساعد
 قحرير املباوالت؛ -
 بعث اةتجارة اةعامل  ؛  -
 تفك ك إجراءات احلماي ؛  -
 .تيل ص احليوق اجلمرك    -
   يكن يهدف هذا خمطط إىل إجياو سلط  نيدي  ولة   قحل مكان اةسلط  اةنيدي  احملل  ، بل تصو ر إمكانمل ،لعل ه

يتلخص يف أن اةنظام اةنيد ي اةدليل اجلديد جيب أن يستهدف  اقرتاحهاةتعالن بني هذه اةسلطات، لكان جوهر 
أسعار اةصرف لحمارب  خمتلف أشكال اةي وو على املدفوعات اخلارج   اةيت قحد من حري   استيراراةعمل على 

ةذةك تكوين صندلق وليل ةتثب ت ق م  اةعمالت ةلدلل األعضاء  اقرتحلقد  ،رؤلس األموال لانتيااةتجارة لحري  
اةيت ترتبط ق متها بوزن معني من " Unitas"أن تكون لحدة اةتعامل اةدليل هي  اة ون تاس  اقرتحاملشرتك  ف ه، كما 

اةذهب، لعلى  احت اطي 1/1م  حري  قحويل اةدلالر إىل ذهب نظرا حل ازة اةواليات املتحدة آنذاك على  ،ذهباة
ةي م  إال بعد موافي  باة ون تاس، لة س هلا احلق يف تغ ري هذه ا اةدلل األعضاء أن قحدو ق م  عملتها باةذهب أل

 1.أصوات اةدلل األعضاء يف اةصندلق 1/1
لميكن سحب اةعمل  باةذهب  ،"اليونيتاسب" اةدلل أرصدةتي  د ف ها  اةصندلقيف حسابات فتح يتم  لطبيا ةذةك

احلساب اجلار ي ةلدلل  باةعمالت األخرى، لييتصر ولر اةذهب يف عمل ات اةتسوي  على وف  اةفائض يف أل
يف حاة  حدلث اختالل جوهر ي يف م زان املدفوعات تكون مهم  اةصندلق هي اةسعي ةتثب ت ق م  األعضاء، ل 

أن يكون حجم احلص  أل ي  "وايتههار ي "قرتح ااةعمالت من خالل اإلئتمانات املتباوة  بني األعضاء، كما 
حجم وخلها اةيومي، لهو هبذا اةشكل كان يعرب  يد أجنيب ل نمن ذهب ل  اةعضو وزة اةدلة حب ما ولة  على أساس

قحيق أعلى وخل اك أكرب كم   من اةذهب اةعاملي ل اةيت كانت متلك آنذ عن مصلح  اةواليات املتحدة األمريك  
 .يف اةعامل

اتفق املؤمترلن على تبين املشرلع األمريكي نظرا ةيوة اةدلالر من جه  لقوة اةواليات املتحدة  ،ليف آخر املطاف 
صندلق  إنشاء مت   ح ث 2؛دة ولل أمريكا اةالت ن   ةلمشرلعلعسكريا من جه  أخرى، فضال عن مسان اقتصاويا

 ".روزفلت"االمريكي من اةرئ س  باقرتاح رئ سا ةه " هار ي لايت"تع ني ل اةنيد اةدليل 

                                       
 .220، ص مرجع سابق ،زينب حسني عوض اهلل   1
 .804، ص2993،  اإلسكندري ، مؤسس  شباب اجلامع  ةلنشر، "المؤسسات النقدية" االقتصاد النقدي، ع اء جم د املوسو ي  2
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 :"ن وودزتو بر "محتوى اتفاقية : الفرع ثاني    

اةواليات املتحدة األمريك    ممثلوح ث اجتم   ؛ن للوزلتبر  تفاق  ا لى ، مت اةتوق   ع8111جويل    81يف      
ر أصبح ةلدلالل  ،مل يعد جمد ي صرف باةذهبنظام اة أن ولة  أخرى، لتوصلوا إىل 44لرتا باإلعاف  إىل ممثلي اجنل 

من خالل تعهد اةواليات املتحدة األمريك   بتلب   أ ي طلب ةتحويل اةدلالر إىل اةذهب عند سعر ولرا أساس ا 
 1.يابل اةدلالرم ف تم تثب ت ق متها ، أما باقي عمالت ولل اةعاملولالر ةأللق   84ت ثاب

 :ميكن تلخ ص خصائص هذا اةنظام يف اةنياط اةتاة  ل 
ميوم   ةعملتها  امس أن يلعب اةدلالر لباملسالاة م  اةذهب ولر مي اس ةلي م ، فتختار كل ولة  ق م   .2

  2؛باةدلالر
 %2أن تلتزم كل ولة  باةتدخل يف سوق اةصرف األجنيب ةلحفاظ على اةتيلب يف سعر اةصرف يف حدلو  .1

 اخنفاعا عن سعر اةتعاول يف مواجه  اةدلالر؛ل  ارتفاعا
تعاول املعلن بني اةدلالر لاليات املتحدة األمريك   بيابل   قحويل اةدلالر إىل ذهب، لبناء على سعر اة اةتزام .8

 ؛قابل   اةدلالر كأصل مايل ةتحويللهو ما أ طلق عل ه  3،ولالر ةألنص  11لامليدر بـ لاةذهب 
من  لباالقرتاضاستخدام احت اطاهتا اةدلة   ميكن ةلدلل أن متو ل عجزها املؤقت يف موازين مدفوعاهتا ب .4

فائض بشكل كبري لمستمر  ه كلي، أ ي لجوو عجز أل اختاللوو صندلق اةنيد اةدليل، أما يف حاة  لج
اشرتاط موافي  ب %81ةعملتها يف حدلو  مسياالتغري اةسعر بيف م زان املدفوعات، فإنه يسمح ةلدلة  

 4ةصندلق؛ من امسبي  
ةشراء عملتها احملل   عندما مت ل ق متها ةلتدهور بأكثر من  ولالري اةدلل ملا ةديها من أرصدة  مستخداإ .4

من    %8اةتدخل بب   عملتها لشراء اةدلالر عندما تتحسن ق متها مبا يفوق  أل ،من سعر اةتعاول   8%
 5سعر اةتعاول؛

لاةيت ألكلت مهم  اإلشراف ، "للوزبرلتن "مؤمتر ةيت خرج هبا لتعترب هذه األفكار مبثاب  األهداف األساس   ا 
لكذةك اةبنك اةدليل ةإلنشاء لاةتعمري، اةذ ي  ،عن املؤمتر املذكور انبثقعلى تطب يها ةصندلق اةنيد اةدليل اةذ ي 

 .اةبنك اةدليل باسمأصبح يعرف 
                                       

 .480، ص 1002 ،، مكتب  لمطبع  اإلشعاع اةفن  ، اإلسكندري التجارة الدولية، حممد س د عابد   1
 .220، ص مرجع سابق، احلجار مبسا   2

3
 André Dumas, L économie Mondiale "commerce, Monnaie, finance", 3

e 
édition de Baeco, paris, 

2006, p.102  
 .40، صمرجع سابق ،جمد ي حمموو شهاب   4

5
 André Dumas, Op.cit. p.102  
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 :ن وودزتو مراحل سير نظام بر : ياملطلب الثان

 :  أساس تنين للوز مبرحلتني تل ةيد مر نظام بر 
 ؛لاةيوة االزوهارمرحل   -
 ؛لاالهن ارمرحل  اةضعف  -

 (:القوة) الازدهارمرحلة : الفرع ألاول 

، لمل تستط   ألرلبا تزليد نفسها باةسل  اقتصاو يةيد تركت احلرب اةعامل   اةثان   ألرلبا لاة ابان يف حاة  ومار     
قامت اةواليات املتحدة األمريك    ليف عوء هذه اةظرلف. اةضرلري إىل اةسل  اةرأمساة   باإلعاف   ، ستهالك اال

لاملعرلف  ت برنامج االنتعاش األلرليب مس   ،لكندا لعدو من املنظمات اةدلة   مبنح عدو من اةيرلض لاملنح أللرلبا
 8118.1و 8111مل ار ولالر ما بني  88.1ح ث قامت اةواليات املتحدة األمريك   مبنح  ؛"مارشال"مبخطط 

هذا يعين أهنا يف حاج  ماس  ةالقتصاو األمريكي، ل  مما سبق، نستط   اةيول أن معظم ولل اةعامل كانت يفل   
 باةتايل أصبح مبثاب  اةنيد اةذ ي يستعمل يف تسوي  املدفوعات اةدلة  ، فخالل اةفرتة املمتدة من ، ل حاج  ةلدلالر

 20حييت اةواليات املتحدة األمريك   فائضا عخما يف م زان مدفوعاهتا م  ألرلبا لامليدر بــــ  8111إىل  8110
 8118.2مل ار ولالر سن  

تكوين أرصدة  على هااعدهذا ما سل  قتصاو ياالرلبا تستع د مستواها بدأت أل  8111إال أنه منذ عام       
لكان . 2940مما تسبب يف ندرة اةدلالر، كما قحول فائض م زان املدفوعات األمريكي إىل عجز منذ  ،ولالري 

هذا اةوع  مبثاب  مؤشر ةبداي  اةعجز اةدائم يف م زان املدفوعات األمريكي، لاةذ ي كان حمورا وارت حوةه 
 . اةدلة  اةنيدي  األحداث 

 :(الانهيار)مرحلة الضعف: الفرع ثاني

ح ث قامت  ؛تمثل يف ختف ض أسعار صرف عمالهتااململعتمد من طرف اةدلل األلرلب   ل إن اإلجراء ا     
لفرنسا % 21، بلج كا %10، أملان ا %80هتا بنسب  اةسويد لهوةندا بتخف ض أسعار صرف عمال ،بريطان ا

لقد ةوحظ زياوة  ،لذةك بغ   تشج   صاوراهتا 2943 يف %24لاةثان   % 4مرتني أليل خفضت عملتها 
اةشيء اةذ ي زاو من شدة اةعجز يف م زان املدفوعات األمريكي بـــــــ   3(.2910-2941% )10صاوراهتا حبوايل 
 ،ألرلبا إىلمل ار ولالر سنويا، لةعل هذا اةعجز كان راجعا إىل تدفق االستثمارات األمريك    8مبتوسط  قدره 

                                       
 .23، ص مرجع سابق، قاور ي عبد اةعزيز 1
 . 22، ص مرجع سابق ،بن بوزيان حممد 2
 . نفس املرج   3
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. زيد من اةدلالراملإصدار ام من خالل زياوة اةعرض اةنيد ي ل اةف تنلاةتضخم األمريكي اةناتج عن متويل حرب 
مل ار ولالر 81 يف حدلو كان، ب نما  8188سن   مل ار ولالر 11فأصبح ما حيتفظ به األجانب من أموال هو 

، ليف نفس اةوقت فإن اةيطاع اخلاص كان حيتفظ بيدر أكرب من ذةك لهو ما ميثل يف مجلته 8110 فيط يف عام
مل ار ولالر يف عام  81اةذ ي اخنفض مستواه من  ،اةتزام على ما ةديها من ذهب ى احلكوم  األمريك   ألعل وين

معىن ذةك أن اةواليات املتحدة كانت تواجه اةتزامات باةذهب أكرب  ،8181مل ار ولالر يف عام  20إىل  8111
 :لهذا ما يوعحه اجلدلل املوايل. من رص دها اةفعلي منه

 .1791الذهب األمريكية قبل  احتياطاتتقييم (: 1-1) رقم الجدول
 (مليار دوالر: الوحدة)

 األجنبية االحتياطات األمريكية االحتياطات السنوات
  2944هناي   
 2910هناي   
 2913هناي   

12.3 
21.3 
20.1 

22.1 
23.1 
82.4 

Source :
 
André Dumas, Op.cit, p.106 

خالل هذه اةفرتة عن ختف ض ق م  اةدلالر  امتنعتاةواليات املتحدة األمريك   أن  إة ه،ما جتدر اإلشارة ل        
زياوة  :لجلأت إىل بعض اةس اسات األخرى ملن  خرلج رؤلس األموال مثل  ،اجه  اةعجز يف م زان املدفوعاتملو 

ض نسب ا ةتشج   اةنمو لاحلفاظ على سعر اةفائدة طويل  األجل منخف ،أسعار اةفائدة احملل   قصرية األجل
 1.احمللي االقتصاو ي

حب ث  ؛فإن رص دها قد تضاءل ،لم  فشل كل هذه اإلجراءات ةوقف اةعجز املستمر يف م زان املدفوعات األمريكي
للقف حمالالت  ،يف حمالة  أخرية المتصاص فائض اةس وة  على املستوى اةدليل، ل غري كايف ةسد اةعجز أصبح

األمريك   سندات حكوم   مضمون  اةدلل مباوة  ما ةديهم من ولالرات ميابل اةذهب، أصدرت احلكوم  
 2.بسعر صرف مضمونمتوسط  األجل تصدر باةدلالر ل ل 

اةعجز  2/4لصل اةرص د اةذهيب األمريكي إىل إال أن هذه اةس اس  مل تفلح يف لقف تدهور األرصدة اةذهب   حىت 
ليف هذه احلاة  كان عرلريا أن يتغري (. أ ي أن اةعجز احلكومي أصبح أرب  أععاف األرصدة اةذهب  )  مياحلكو 

سويسرا عن اةتدخل يف سوق توقفت أملان ا، هوةندا ل  2912ما ي  04ح ث يف  ؛افؤ اةعمالتسعر اةتعاول أل تك
 %1,2ل %1,2عملت هما بنسب  سا ق م  مرفعت كل من سويسرا لاةن 2912ما ي  09اةصرف األجنيب ليف 

                                       
1
  André Dumas, Op.cit. p.100  

2
  Michel Dupuy, Le Dollar, Dunod, Paris, 1999. P.23  
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سوف ختفض اةواليات املتحدة األمريك   لبات مؤكدا أن  1.على اةتوايل، ب نما قررت أملان ا لهوةندا تعومي عملت هما
حاو ةلتخلص من اةدلالر قبل  عاندفا ق م  اةدلالر، ليف ظل تكامل أسواق رأس املال، فإن  هذا اةتوق  قد تسبب يف 

 .إىل اةعمالت اةيوي  األخرى لاالجتاهأن تنخفض ق مته 
 

 :ن وودزوتوزوال نظام بر  انهيار: الفرع ثالث

 واليات املتحدةجنمت عنها زعزع  اةثي  يف اةدلالر، إذ تأكد عدم قدرة اة ،ساةف  اةذكر كل تلك األلعاع
من  عن ذةك بتحويل اةدلالر إىل اةذهب، مما أوى إىل زياوة اةطلب على اةذهب لما نتج االةتزاماألمريك   على 

 .مضاربات على اةدلالر

 الدوالرإيقاف التحويل بين الذهب و : أوال 

عن إيياف " R.Nixon" ريتشارو ن كسونأعلنت احلكوم  األمريك   على ةسان رئ سها  8188ألت  81يف 
ا اةيرار جمموع  من ن للوز، كما صاحب هذلتوعام  نظام بر  اهنارتر، لهكذا اةتحويل بني اةذهب لاةدلال

 2 :لتتمثل ف ما يلي "الجديدة االقتصاديةالسياسات "قحت عنوان  اةداخل   االنكماش  اإلجراءات 

كوس ل  عغط على اةدلل   استعماةهعلى اةسل  املستوروة لاهلدف منه هو  10%فرض رسم إعايف قدره  -
 األخرى إلجبارها على املسامه  يف عالج اةعجز املتزايد يف م زان املدفوعات ةلواليات املتحدة؛

 اةيصد من هذا هو مواجه  اةتضخم يف اةداخل؛ل أيام،  20األسعار ملدة جتم د األجور ل   -
 رستثمااالملدة سن  ةتشج    %20إعفاء االستثمارات اخلاص  بإنتاج املعدات اةوطن   من اةضرائب بنسب   -

 يف اةداخل؛
جعلها أكثر ل  إنعاش هذه اةصناع  دفهب ،على صناع  اةس ارات األمريك   %1إةغاء عريب  اإلنتاج امليدرة بـ -

 تنافس  ؛
 ؛%20املساعدات االقتصاوي  اخلارج   بنسب  ختف ض اإلنفاق احلكومي ل  -

 :ف ما يلي تتمثلاةنظام،  اهن ارأوت إىل  يتاة سباباأل فإن ،لعل ه
 إىل خارج اةواليات املتحدة؛ لق م  اةدلالر اةيت أوت إىل تدفق رؤلس األموا اخنفاضتوقعات  -
 باةتدخل يف سوق اةصرف األجنيب ةتدع م اةدلالر؛ اةتزامهااة ابان عن ي اةدلل األلرلب   ل ختل -

                                       
1
  Dominick Salvatore, Économie international, 1

er
 édition, beack, Bruxelles, 2008.p.784 

 .  221، ص مرجع سابق ،احلجار بسام 2
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ةلتغلب على هذه املشكل  لةكنها مل   قد مت إنشاء لحدات اةسحب اخلاص عدم كفاي  اةس وة  اةدلة  ، ل  -
لإمنا لفيا حلجم كل ولة   ،اةدلل األعضاء الحت اجتكن كاف   نظرا ألن إصدارها لتوزيعها مل يكن لفيا 

 . تها اةنسب   يف اةتجارة اةدلة  لأمه
يف متويل اةعجز املؤقت يف موازين املدفوعات ولن اةلجوء إىل  هامهلا ولر أن اةس وة  اةدلة    ،فمن املعرلف 

 اةتوازن، فاةنيص يف الستعاوةمما يسمح آلة   اةتصح ح بأن تأخذ لقتها اةكايف  ،انكماش   إجراءات تي  دي  أل
ظهور اةضغوط يف نفس اةوقت زياوة اةس وة  اةدلة   تؤو ي إىل ل اةتجارة اةدلة  ، من ق  يع اةس وة  اةدلة   ييلل أل

 1.اةتضخم   اةعامل  
أن " :ن للوز قائالتل عن أزم  خلق اةس وة  يف نظام بر  "Robert Triffin " تريفن روبرت االقتصاو ي لةيد عرب  

زياوة اةس وة  قد أتت يف ظل هذا اةنظام من خالل اةعجز يف م زان املدفوعات األمريكي لة س من آة   مرتبط  
  2معىن ذةك أنه كلما زاو حجم اةس وة  كلما قلت اةثي  يف اةدلالر، ،"اةدلل اةفعل   ةلس وة  باحت اجات

     : سميثسونيان ةاتفاقي: ثانيا

بواشنطن " Somithsonian" ثسون ان مس يف معهد راجملموع  اةعش ممثلو اجتم  2912يف ويسمرب من عام     
 84للافيوا على رف  سعر ألق   اةذهب من  ، ن للوزتل بر  رهن اإيف مياطع  كوةومب ا، ةدراس  اةوع  اجلديد بعد 

 ارتفعتكما ،   %8.11 م  اةدلالر األمريكي بنسب  ولالر أمريكي ةأللق  ، هذا ما يعين ختف ض ق 11 ولالر إىل
 3.%88لاملارك األملاين بنسب   %81ق م  بعض اةعمالت، مثل اةني اة اباين بنسب  

عن سعر  لاخنفاعاارتفاعا  % 2.5إىل   هوامش تيلبات أسعار اةصرف كما تضمنت هذه االتفاق   توس 
 %1.1، لهذا يعين أنه ميكن ةسعر صرف أ ي عمل  خبالف اةدلالر أن يتيلب يف حدلو % 8 بدال من اةتعاول

على ت املتحدة األمريك   يف امليابل كما لافيت اةواليا. عمل  أخرىأ ي بامليارن  م  سعر صرف  لاخنفاعا ارتفاعا
 . اةيت فرعتها على اةواروات % 81إةغاء اةرسوم اجلمرك   لامليدرة بـ 

أهنا مل  إال ،تلغي املضارب  يف املستيبلةكي " ونيانسسميث"باةرغم من األمل اةذ ي كان معليا على اتفاق         
ح ث لاجه اةنظام ؛ وخل اةعامل يف فوعى نيدي  8188فبنهاي  سن   ،يف جمال اةس وة  اةدلة  املنتظرة قحيق اةنتائج 

                                       
 س تم  اةتطرق هلا الحيا:  وحدات السحب الخاصة. 
 .483 ص  ،بقامرجع س، حممد س د عابد  1
 .488، ص مرجع سابق ،ل هاةولو ل رلناةد ماكدلناةدسي بو   2
  اةسويد، كندا لاة ابانملان اأ يطاة ا،اطان ا، بلج كا، هوةندا، اةواليات املتحدة األمريك  ، فرنسا، بري: هي المجموعة العشر ،. 

3  André Dumas, Op.cit. p.108 
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بل ون ولالر، لاةيت تشكل خطرا على  08خالهلا مشكل  املباةغ اةدلالري  يف اةبنوك املركزي  األجنب   لاةيت بلغت 
  ؛ملباةغ يف سوق اةعمالت األجنب  إذا ما أةيت اةبنوك املركزي  بتلك ا اةدليل  ينظام اةنيد استيرار

 ، فيد أصبح ختف ض اةدلالرترك أرصدة خارج اةبالو شجعت فوارق أسعار اةفائدة على ،فرتةلخالل هذه اة     
ستمر اةعجز يف امل زان اةتجار ي ا غري مرع  ؛ ح ثجاءت  8188ةسن  كما أن نتائج امل زان اةتجار ي . أمرا لاروا

لهو ما أوى فعال إىل ختف ض آخر يف  ،سابقم اةمل ار ولالر ةلعا 8.8مل ار ولالر ميابل  0.1حىت لصل إىل 
ولالر إىل  11  اةواحدة ةلذهب من ق م  األلق  ارتفعت، لمنه 8181يف جانفي  %20ق م  اةدلالر بنسب  

 1.آخر سعر رمسي ةلذهب ولالر، لكان هذا 18.88
إعاف   ،"تن للوزل بر "يف نظام زارتكااألمريكي مكانته األساس   كنيط  هذا اةتخف ض أفيد اةدلالر  ،يف اةواق ل  

 :يف ما يل، نوروها إىل ما احتواه من تناقضات كانت سببا يف فشله لزلاةــــــــــــــــــــه

كما كان احلال يف   ،مل يسمح يف ظل هذا اةنظام ةلدلل باةي ام بإجراءات تصح ح   ةلعجز يف م زان تها -
 نظام اةذهب؛

هذا يعين أن  ،على عمل  لاحدة لهي اةدلالر ارتكازهكما جند أن هذا اةنظام عاىن من مشكل رئ سي هو  -
 . نعكس على اةنظام ككليف ه  طراباعفحدلث أ ي  ،استيرار اةنظام ككل متوقف على استيرار اةدلالر

يعين تثب ت حجم اةس وة  اةدلة  ، أما إذا قحيق اةعجز يف  ن قحي ق اةتوازن يف م زان املدفوعات األمريكيإ  -
إهدار اةثي  يف اةعمل  اةوس ط  لقحويلها إىل  باةتايلل  ،م زان مدفوعاهتا فهذا يؤو ي إىل توفري س وة  ولة   كاف  

 .ذهب
 

 :ن وودزتو لنقدية العاملية بعد انهيار بر التطورات ا :املطلب الثالث

ال يعين لهذا  ن للوز إىل تعومي اةعمالت،تل املستوى اةعاملي لسيوط نظام بر اةتغريات احلاصل  على  أوتةيد      
نيدي  أصبحت تسري  على ح ث أن املؤسسات املاة   لاة ؛تس ري اةنظام األلل يف ظام جديد، لإمنا هو تغ رينشأة ن
إذ مل يكن هدفه  ،من قبلفهو عبارة عن نظام قائم على أساس مؤسسات موجووة  ،م عائاةصرف اة أسعار أساس

 .إمنا إوخال عل ها بعض اةتعديالتإزاةتها ل 

 

 
                                       

 .228 ، صمرجع سابق ،احلجار بسام  1
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 :مفهوم نظام التعويم الحر ألسعار الصرف :ألاول  الفرع 

فإن  للفيا هلذه اةياعدة ،قاعدة اةتعومي احلر ألسعار اةصرفعلى  8181ييوم اةنظام اةنيد ي اةدليل منذ عام       
تتخذ  أل ،عدم تدخل اةسلطات اةنيدي  يف سوق اةصرف من أجل مساندة عملتها اةوطن   "اةتعومي احلر يعين

كبري من اةعمالت   باحت اطي حتفاظباالاةدلل غري مطاةب   أن ؛ ح ثلتهامتعلي  بسعر صرف عم اقتصاوي قرارات 
 1."ةتدخ ل يف سوق اةصرف

بني لذةك عن طريق تفاعل  ،ن من اةتوازن اةتليائي مل زان املدفوعات اخلاص باةدللميك  كما أن نظام اةتعومي احلر 
هذا  ،ةصرف عملتهافوعات عند سعر معني فاةدلة  اةيت تعاين من عجز يف م زان املد. اةعرض لاةطلب يف اةسوق

لباةتايل سوف  ،ض سعر صرف عملتها خفتب فتيوم،  دلةمعناه أن هناك كم   كبرية من املعرلض اةنيد ي هلذه اة
 2.تيلل من استرياوها لتشج   صاوراهتا لهذا يساعد إىل اةعووة إىل لع  اةتوازن

أن معظم اةدلل مل تكن مستعدة ةرتك أسعار اةصرف حرة تتحدو يف سوق اةصرف إىل  ،إال أنه نو و أن نشري
، من "التعويم غير النظيف" أل "رالمدا التعويم"األجنيب عن طريق قوى اةعرض لاةطلب، بل اعتمدت س اس  

اةيائم يف تلك اةفرتة تتمثل لعل ه فإن معامل اةنظام اةنيد ي  .خالل تدخل سلطاهتا اةنيدي  يف سوق اةصرف األجنيب
 3:ييل ف ما

نظام  اخت ارةكل ولة  حري   هلقد تيرر أن ،الت لاةتخلي عن سعر اةصرف اةثابتبشرع   تيومي اةعم االعرتاف -
 ؛اةصرف اةذ ي تراه مناسبا

 ستبعاو اةذهب من اةنظام اةنيد ي اةدليل لب   موجووات اةصندلق منه؛ا -
اةدلة   فال يزال اةدلالر األمريكي حيتل املرتب  األلىل كأواة ةتسوي  املدفوعات ف ما يتعلق مبكونات اةس وة   -

 ؛اةدلة  
 ختالالتإصندلق اةنيد اةدليل ةتصح ح ل جتاها متصاعدا ةتدخ  افإن هناك  ،أما ف ما يتعلق باةدلل اةنام   -

برامج ) قتصاوي اال اإلجراءاتيدي  تيرتن مبجموع  من موازين املدفوعات ةديها من خالل إمداوها مبوارو ن
 .(االقتصاو يصالح اإل
 

 

                                       
1
 Arnold Hertje et des autres : Principes d’économie politique, 4

e
 édition, Boeck, Bruxelles, 2003, p.326 

 .24، صمرجع سابق، بن بوزيان حممد   2
 .804_808، ص 1020، األرونإثراء ةلنشر لاةتوزي ، اةطبع  األلىل، ، "النظرية والتطبيق"الدولي  االقتصاد ،هجري عدنان زكي أمني  3
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 مؤسسة نقدية عاملية صندوق النقد الدولي: حث الثالثاملب

إىل جانب " وودز نتو بر "اةدلة   املنبثي  عن مؤمتر  املؤسساتن صندلق اةنيد اةدليل هو أحد أ ،كما أشرنا ساةفا
 .مبوعوع حبثنا التصاةهاةصندلق على  بصف  خاص اةبنك اةدليل، لس تم اةرتك ز 

 : ووظائفه أهدافه، تطور صندوق النقد الدولي: ألاول  املطلب

ةه  أن طت، إعاف  ألهم األهداف اةيت لخمتلف اةدلل املؤسس  ةهإىل نشأة اةصندلق هذا املبحث طرق يف س تم اة
 .لأهم لظائفه

  :تطور الصندوق : الفرع ألاول 

عد أن قحيق اةشرط اةذ ي ب 2944ويسمرب11يف اخلاص  بصندلق اةنيد اةدليل ح ز اةتنف ذ  االتفاق  ةيد وخلت 
 1.من حصص اةصندلق%  01لاةيت تيتضي إيداع  االتفاقمن  (20) تضمنته املاوة اةعاشرة

 كمؤسس  مركزي  يف اةنظام اةنيد ي اةدليل، ليي  ميره 8118ارسم 18 ب نما باشر هذا األخري نشاطه اةفعلي يف 
 2 :ةه ةتأس سيةلصندلق يف إطار اةيانون ا قد لرو تعريف شاملل  .يف لاشنطن

هو عبارة عن مؤسس  نيدي  ولة   متخصص  تعمل على تيدمي املساعدات حلل املشاكل املاة   ةلدلل األعضاء "
 " املشرتك  ف ه، لبذةك فإن اةصندلق ميثل اةبنك املركز ي ةلبنوك املركزي  هلذه اةدلل

 :املوايل يوعح جمموع اةدلل املؤسس  ةصندلق اةنيد اةدليللاجلدلل 

 .الدول المؤسسة للصندوق النقدي الدولي(: 2-1)رقم الجدول 
 اسرتاة ا .2
 بلج كا .1
 بوة ف ا .8
 كندا  .4
 اةش لي .4
 اةصني  .1
 كوةومب ا  .1
 كوستاريكا   .3
 كوبا .9

 اةدامنارك  .20
  اةدلم ن ك .22
 اإلكواولر  .21
 هاييت  .28
 أ.م.ل .24
 إث وب ا  .24
 فرنسا  .21
 اة ونان  .21
 ماالغوات  .23

 

 اهلندلراس  .29
 مصر .10
 اهلند  .12
 اةعراق .11
 إيران  .18
 أيسلندا  .14
 ة برييا  .14
 ةكسمبورغ  .11
 املكس ك  .11

 زيلندا اجلديدة .13
 ن كاراغوا .19
 اةنرليج .80
 بنما .82
 اةربغوا ي .81
 هوةندا  .88
 اةبريل  .84
 اةف ل بني .84
 بوةون ا .81

 بريطان ا  .81
 اةسلفاولر .83
 تش كوسلوفاك ا .89
 إفريي ا اجلنوب   .40
 اةسوف ايت  االقحاو .42
 االلرغوا ي .41
 فنزليال .48
 يوغسالف ا .44

 .49 ، صمرجع سابقاهلاو ي خاةد ي،  :المصدر
 

                                       
 .09مرج  سابق، ص  ،قاور ي عبد اةعزيز   1
 .18ص  2991، وار هوم ، اجلزئر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،اهلاو ي خاةد ي  2
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 ووظائفه اف ألاساسية لصندوق النقد الدوليألاهد: الفرع ثاني

اةنيد ي اةدليل  االستيرارسائدا بأهنا ستحيق  االعتياوموع  من األهداف، كان أ لكلت ةصندلق اةنيد اةدليل جم
 1:يف اةنياط اةتاة   اختصارها، لميكن "برلتن للوز"حسب مناقشات مؤمتر 

املشكالت اةنيدي  على حل  تشرفائم  بواسط  ه ئ  و تشج   لتنم   اةتعالن اةدليل يف اجملال اةنيد ي .2
 اةدلة  ؛

اةتنش ط املتوازن يف اةتجارة اةدلة  ، م  قحي ق مستويات مرتفع  من اةعماة  لاةدخل احلي يي لتنم    .1
 ؛اج   جلم   اةدلل األعضاءاملوارو اإلنت

يف أسعار اةصرف لجتنب اةتنافس يف ختف ض ق م اةعمالت، كون سعر  االستيراراةعمل على قحي ق  .8
 تعديل أسعار صرفها يف بعض اةظرلف إمكان   اةدلل األعضاءم  اهلام ، اةصرف يعترب من املسائل 

 هبدف تصح ح اخللل يف موازين املدفوعات؛، شرلط حمدوة لقحت رقاب  اةصندلقبل 
لاةعمل  ،قتصاوي  ةلدلل األعضاءلمصلح  االمتعدو األطراف ةلمدفوعات اةدلة   قحي يا ةإقام  نظام  .4

 على إزاة  اةي وو املفرلع  على عمل ات اةصرف اةيت تعرقل منو اةتجارة اةدلة  ؛
مانات كاف  ، كي تتمكن لبض رو اةصندلق متاح  هلم بصف  مؤقت توفري اةثي  ةلدلل األعضاء جبعل موا  .4

 باةرخاء اةوطين؛ متسإجراءات  إىلهتا ولن اةلجوء ختالالامن تصح ح 
قحت  لاالقتصاوي   تيدمي املساعدات اةفن   ةلدلل األعضاء عن طريق لع  خرباء يف اةشؤلن املاة  .1

 .احللول ةلمشاكل املطرلح  اقرتاحيف جمال  هاتصرف
 

 2:لميارس اةصندلق قحي يا ألهدافه لظ فتني أساس تني
قتصاو ي مبا يكفل االقب  سلوك اةدلل األعضاء يف اجملال اةنيد ي ل ارقاب   لإرشاوي ، أ ي مر األلىل تنظ م     -

كما ييرتح على اةدلل األعضاء س اسات تصح ح   من أجل . ستيرار أسعار اةصرفاقحي ق ثبات ل 
 اةوصول إىل توازن خارجي ذل صل  بتحي ق توازن واخلي؛

األعضاء بوسائل اةدف  اةدلة   على شكل قرلض  اةدلل اةثان   هي لظ ف  متويل   تتعلق بإمداو  -
 .تالالتخاةضرلرة لاةيت تستخدم يف حاة  االعند  ائتمان  ألتسه الت 

 
                                       

 .219، ص مرجع سابق ،بسام احلجار  1
 . 494، ص  1001اةرياض،  ، وار املريخ،"نظريات وسياسات"الدولي  االقتصاد ،علي عبد اةفتاح أبو شرارة  2
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 :الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي: الفرع ثالث

اةتنظ مي، لقد أ جريت عل ها ثالث  تعديالت منذ لععها موع   هصندلق اةنيد اةدليل ه كل اتفاق   وتحد  
 :استشاري أجهزة نظ م   ةلصندلق من أجهزة مسرية ل ، لعل ه تتكون اةبن   اةت2944اةتنف ذ يف ويسمرب من سن  

 .لتتمثل يف جملس احملافظني، اجمللس اةتنف ذ ي لاملدير اةعام: األجهزة المسيرة :أوال
 :مجلس المحافظين .2

حمافظ اةبنك املركز ي يف ذةك اةبلد لحمافظ  اةذ ي يضم ممثلني ةكل اةبلدان األعضاء، عاوة ما يكون لزير املاة   أل
 .ساسياحملافظ األ غ اب غري انه ال ميكن ةلنائب اةتصويت إال عند. منالب ةه

لمنها على لجه يتمت  بكل اةسلطات يف إوارة اةصندلق، ل افظني صاحب اةسلط  اةعل ا ليعترب جملس احمل
 1:ما يلي اخلصوص

 األعضاء اجلدو؛ مامانضاةفصل يف شرلط  -
 مراجع  احلصص لأشكال اةدف ؛ -
 تعديل حيوق اةسحب اخلاص ؛ ختاذ قرارات واخل   مثل إنشاء ألااةصندلق ل  اتفاق اتتعديل  -
 .اخل......قحديد اةدخل اةصايف ةلصندلق اةواجب توزيعه -

بطلب من  جتماعات إما ميررة من قبله ألكون االفتعيد مرة لاحدة سنوياً، لتأما عن ولرات جملس احملافظني 
 . %14 عنتيل حصتها  ال ولة  عضو 24جملس اةتنف ذ ي ألمن طرف 

ينيسم أعضاء جملس احملافظني حسب أمه   اةدلة  اةعضو، فهناك األعضاء املم زلن لهم اةذين يصنعون س اس  
 . ، لأعضاء مهمشني ال يؤثرلن على س استه رغم كثرة عدوهملقراراته اةصندلق

ختاذ اةيرار اعلى توجهات اةصندلق ةكون أسلوب    اةواعح  ةلدلل اةرأمساة   املتيدم نةذةك نالحظ اهل م
من % 34ل على أكثر من حبص  اةدلة  اةعضو؛ ح ث يتطلب املوافي  على أ ي قرار احلصو  مرتبط لاةتصويت
 .من جمموع األصوات%  21.1 وحدها حق اةنيض فهي متلك مبفروهااةواليات املتحدة ة متلكل   األصوات،

 : (مجلس اإلدارة)ي المجلس التنفيذ .2
مديراً، ليرأسه املدير اةعام ةلصندلق، يضم مخس  أعضاء وائمني هم   14تأةف اجمللس اةتنف ذ ي من ي    

لاة ابان، إىل جانب ثالث  أعضاء آخرين اةصني، رلس ا لاململك  اةعرب    ، بريطان ا، فرنسا،أملان ا اةواليات املتحدة،

                                       
  .41، ص1004، وار اةوفاء، اةطبع  األلىل، قتصادية العالميةت الدولية في إدارة التحوالت االدور المنضما ،صاحل صاحلي   1
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 سماتعرف باةسعووي ، أما باقي األعضاء اةست  عشر ينتخبون من قبل بي   اةدلل األعضاء امليسم  إىل جمموعات 
 .مدهتا عامني ةتنف ذيا ميثلها يف اجمللس ةفرت  ؛ حب ث ختتار كل جمموع  مديرا"نتخابيةاال الدوائر"
ل منها يومًا كاماًل، لميكن عيد لجيتم  اجمللس اةتنف ذ ي عاوة ثالث مرات يف األسبوع يف جلسات يستغرق ك 
من عدو األصوات، لذةك % 40جتماعات إعاف   إذا ةزم األمر لحبضور عدو من املديرين اةتنف ذيني يتمتعون بــ ا

 .يف مير اةصندلق يف لاشنطن اةعاصم 
 :ختاذ اةيرارات يف اةصندلق عن طريق اةصالح ات اةتاة  دائم  الاجمللس اهل ئ  اةليعترب 
مراقب  س اسات أسعار اةصرف عن طريق مشالرات وائم  م  اةدلل األعضاء لتربير هذه األخرية ةس استها  -

 لاملاة  ؛ االقتصاوي 
  ضامني املشرلط  ؛اةيرلض لممن مباةغ ماة   لآة ات من موارو اةصندلق  االستفاوةقحديد س اس   -
 قحديد املساعدات املاة   لاةفن   املطلوب تيدميها؛  -
 قحديد امل زان   اإلواري  لاملصاوق  عل ها؛  -
 . ار املدير اةعام ةلصندلقختا -

ستشاري  ا، لأخرى تنظ م   إواري ، لبعضها ن   اإلواري ااةتنف ذ ي لظائف تتعلق بامل ز فإن ةلمجلس  ،لبصورة عام 
لتتفالت مكان  املديرين اةتنف ذيني تبعا ملكان  ولهلم اةيت ترتبط باةي م  . دلقن، فهو احملرك اةفعلي ةلص....رقاب  

 1.صندلق اةنيد اةدليلاةعضو ل اةدلة  املاة   لاةتنظ م   بني  اةيت تعترب أهم عنصر يف اةعالقاتل  ،املاة   ةلحص 

 
 :المدير العام لصندوق النقد الدولي .3

ليساعده يف مهامه ثالث  مديرين  ،ةلتجديد من قبل أعضاء اجمللس اةتنف ذ ي ملدة مخس سنوات قابل  ينتخب
 :يلي لهو اةذ ي يدير مصاحل اةصندلق لاةيت تتمثل ف ماتنف ذيني 
 إوارة األعمال اة وم   ةلصندلق؛  -
 نسجام بني اجمللس اةتنف ذ ي لموظفي اةصندلق؛قحي ق اال  -
 لتنف ذها بعد املصاوق  عل ها من طرف اجمللس؛إعداو امل زان     -
 إوارة اةشؤلن اةيانون  ، إوارة شؤلن اةنيد اةدليل : اإلشراف املباشر على خمتلف إوارات اةصندلق مثل  -

 .خلا.....لاةصرف

                                       
 .48نفس املرج ، ص    1
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ة ةكي يكون صوته أن املدير اةعام ال يصوت إال عند تسال ي أصوات أعضاء جملس اإلوار  ،لما جتدر اإلشارة إة ه
 :خص ات اةيت تيلدت منصب املدير أهم اةشاجلدلل املوايل يبني ل  .ختاذ اةيرارامرجحا يف عمل   

 
 .2111إلى  1792من قائمة رؤساء صندوق النقد الدولي (: 3-1)الجدول رقم

 مدة العهدة الجنسية الرئيس
 كام ل جات

 إيفا رلث
 بري جاكسبون

 بري بول شويتزر
 ليت فنيجوهانز 

 جاك و ي الرلن  ه
 م شال كامديسو
 هورست  كوهلر

 رلوريغو راتو
 ولم ن ك شرتالس كان

 كريستني ةغارو

 بلج كا
 اةسويد
 اةسويد
 فرنسا

 هوةندا
 فرنسا
 فرنسا
 أملان ا

 إسبان ا
 فرنسا
 فرنسا

01/04/2941  - 04/04/2942 
08/03/2942  - 08/20/2941 
12/22/2941  - 04/04/2918 
02/09/2918  - 82/03 /2918 
02/22/2918  - 21/01/2913 
21/01/2913  - 24/02/2931 
21/02/2931  - 21/01 /1000 
02/04/1000  - 04/08/1004 
01/01/1004  - 82/20/1001 
02/22/1001  - 22/04/1022 

 حاة ا
 :على باالعتماو :المصدر              

  :املوق على  ، 1022، ما ي صحيفة الوقائع د اةدليل،صندلق اةني
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm 

 
من املتعارف عل ه أن يكون مدير صندلق اةنيد اةدليل من جنس   ألرلب  ، عكس اةبنك اةدليل  لةيد أصبح ،هذا

 .أمريك   اةذ ي يكون وائما من جنس  

  :لجند هنا نوعني من األجهزة :ستشاريةاال األجهزة: ثانيا

 اةصندلق لهي تعمل واخل اةصندلق؛ مت تع  نها من طرف أجهزة   -
 .هزة تعمل خارج اةصندلق، لهي جمموعات تشكلها اةدللجأ   -

 .لجلن  اةتنم   ،لاةيت تتمثل يف اةلجن  اةنيدي  لاملاة   اةدلة  : األجهزة العاملة داخل الصندوق (2

 : "financier international La comité Monétaire et"  اللجنة النقدية والمالية الدولية - أ

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
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جتماعات خالل اال أ نشئتقد ل  ،(   عاوةاةلزراء امل)ظا من حمافظي اةصندلق حماف 81من هذه األخرية تتكون 
 8111، ةتصبح يف سبتمرب"La comité intérimaire" نتياة  سم اةلجن  االاقحت  8181اةسنوي  ةعام 

 .اةلجن  اةنيدي  لاملاة   اةدلة   بعد موافي  جملس احملافظني على ذةك
على اإلشراف على اةنظام  ههبدف مساعدت ،لرف  اةتيارير إىل جملس احملافظني راءاآلتيوم هذه اةلجن  بتيدمي 

 ىأما عن ولرات هذه اةلجن  فهي جتر  1،تفاق   اةصندلقااخلاص  بتعديل مواو  تاالقرتاحا اةنيد ي اةدليل لتيدمي
 .مرتني يف اةسن 

 ":Le comité de développement" لجنة التنمية - ب
، مشرتك  بني جملس حمافظي اةصندلق لجملس حمافظي (لزراء املاة   عاوة)عضو  11هي جلن  لزاري  تتكون بني ل 

جتماعني يف اةسن  يرتافيان م  ااةبنك، لتعيد عاوة تع ني أعضائها من طرف اةصندلق ل  ، ليتماةدليل اةبنك
 .جتماعي اةلجن  اةنيدي  لاملاة   اةدلة  ا

تيدمي تتعلق بيضايا اةتنم   لك ف   لاةيت فتتمثل يف رف  اةتيارير إىل جملس احملافظني  ،اةلجن  هأما عن مهام هذ
لتعترب هي اهل ئ  اةيت تساعد على اةتنس ق اةيرارايت لاةتكامل  .ستفاوة منها بطريي  فعاة املوارو ةلدلل اةنام   لاال

 2.اةرباجمي بني صندلق اةنيد اةدليل لاةبنك اةدليل يف تعاملها م  اةدلل اةنام  

 ،اجملموع  اةعشرة لتتمثل يف اجملموع  اخلمس ، اجملموع  اةسبع ،: خارج الصندوق األجهزة العاملة (1
 .لاجملموع  اةثالثون اجملموع  األربع  لعشرلن ،عشرلنةاجملموع  ا

اةواليات )اةكربى  قتصاوي  اخلمساال ىلتضم لزراء ماة   اةيو : ""Groupe des cinqالمجموعة الخمسة (أ 
 (.، بريطان ا، فرنسا، لاة ابانأملان ااملتحدة، 

اجملموع  اخلمس  مضافا إة ها كندا لإيطاة ا، لهي اةدلل  لتضم:"Groupe des Sept" المجموعة السبعة (ب 
 (.2+1) إة ها بعد ذةك رلس ا ةتصبح اجملموع  اةثمان   لانضمت. األكثر تصن عا يف اةعامل

، لهي تضم أهم لزراء ماة   منظم  2911إنشاؤها سن   مت: "Groupe des Dix "المجموعة العشرة  (ج 
   بلج كا، هوةندا دلل اجملموع  اةسبع  مضافا إة ها لزراء ماةةينتمون لاةذين . قتصاوي تعالن لاةتنم   االاة

(. 2+20)، ةتصبح تسمى اجملموع  إحدى عشر2938ةتحيت سويسرا هبذه اجملموع  سن  الاةسويد، كما 
 :أما ف ما يتعلق مبهام هذه اجملموع  تتمثل ف ما يلي

                                       
 .81، ص مرجع سابق ،قاور ي عبد اةعزيز   1
 .44مرج  سابق، ص ،قتصادية العالميةاالت الدولية  في إدارة التحوالت دور المنضما ،صاحل  صاحلي   2
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         املتعلي  باةنظام اةنيد ي لاملايل اةدليل ةدى  قتصاوي االاةتعالن لاةتنم    منظم رب اةناطق عن مواقف تتع -
 1؛ اةصندلق

 تفاق ات اةعام  ةليرلض؛ ت االتيدمي قرلض وعم ماة   إعاف   ةلصندلق يف إطار تسه ال -
 .تيدمي توص ات لإرشاوات لاةيت قحكم بدلرها قرارات لمواقف اةصندلق -

 : " des Vinght Groupe" المجموعة العشرين   (د 

بواشنطن، لاةغرض من هذه اجملموع   2999سبتمرب14يف  جمموع  اةثمان  على هامش قم   (G-20) أنشئت
بلدان فرص ةلحوار ما بني اة إجياول  ،بسبب األزمات املاة   يف اةتسع ناتاجلديدة هو تعزيز االستيرار املايل اةدليل 

 .اةصناع   لاةبلدان اةناشئ 
اةناتج اةعاملي من  %90أكثر من ل  ،  اةتجارة اةعاملمن  1/8تستحوذ على  اجملموع أن هذه لما جتدر اإلشارة إة ه، 

 .اخلام
 

 ":Groupe des Vingt-quatre "المجموعة األربعة وعشرون (ه 
 8188، غري أهنا مل تشكل رمس ا إال يف سن  8101 لمتثل اةبلدان اةنام   اةعضوة يف صندلق اةنيد اةدليل منذ 

، أرجنتنيفريي ا، اجلزائر، جنوب إ: اةدلل هي ه ا، آس ا لأمريكا اةالت ن  ، لهذولل ةكل من إفريي 11بنص ب 
، كابون، غانا، كوات ماال، اهلند، إيران، ةبنان، إث وب ا، مجهوري  اةكونغو، كوويفوار، مصر، اكوةومب برازيل،  

 .االلرغوا يل   فنزليالبني، سوريا، سرييالنكا، ن جر، باكستان، بريل، ف ل مكس ك، 
   جتاه تطور اةنظام اةنيد ي اةدليل لاةدفاع عن مصاحلها، لجتتماسم اةدلل اةنام   الهي تلعب ولر اةناطق ب 

 2.جتماعي جلن  اةتنم   لاةلجن  اةنيدي  لاملاة   اةدلة  امرتني يف اةسن  باملوازاة م  
من طرف املدير اةسابق ةصندلق اةنيد  8181مت إنشاؤها سن  ": Groupe des Trente"مجموعة الثالثين  (ل 

، لتضم موظفني ولة ني لجامع ني لمدراء بنوك لشركات هبدف اةتفكري يف توج ه تطور  "فينتفين"اةدليل 
  3.فيطستشاريا اتتمت  ببن ات وائم  لتلعب ولرا  اةصندلق، إىل أن هذه اجملموع  ال

 

 
                                       

1
  Michel Bélanger, Institutions économique internationales, paris, économica, 1997, p. 39 

2  Jean-Pierre Allegert et Pascal le Merrer: Économie de la mondialisation "Opportunités et   

fractures", 1
er 

édition, Boeck, Bruxelles, 2007, P .232    
3  Jean-Pierre Allegert et Pascal le Merrer, Op.cit. p 811.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø¹Ø©_Ø§Ù�Ø
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø§ØªØ¬_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø§ØªØ¬_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø§ØªØ¬_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø§ØªØ¬_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�
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ليشكل 1 .818ل بلدا من أص 818موظف ينتمون إىل  8111يعمل باةصندلق حوايل  ،كما أنه    
إوارة لمكتباً يرأسها مديرلن مسؤلةون  88ليضم اةصندلق . قتصاويون ثلثي املوظفني اةفن ني يف اةصندلق تيريباً اال

ممثاًل مي ماً  11يعملون يف لاشنطن اةعاصم ، كما يوجد حوايل  لمعظم موظفي اةصندلق. أمام املدير اةعام
مكاتب يف  لةلصندلق. قتصاوي  تيدمي املشورة بشأن اةس اس  االاةبلدان األعضاء ةلمساعدة يف ةلصندلق يف

  .ؤسسات اةدلة   لاإلقل م   األخرىتصال باملالهبدف ان ويورك لجن ف  باريس لطوك و
 

 :استعمالهادوق النقد الدولي وطرق موارد صن :املطلب الثاني

 :موارد الصندوق : الفرع ألاول 

يتحصل صندلق اةنيد اةدليل عن مواروه عن طريق مشاركات اةدلل األعضاء لاملتمثل  يف احلصص، لكذةك 
هذا  .عضاءقدراته على مساعدة اةدلل األ الستكمالاملؤسسات املاة    من بعض اةدلل أل االقرتاضإمكان   

 :اةذهب املوجووة حبوزته، ليتم عرعها كاآليت احت اطاتإعاف  إىل إمكان   ب   
 

 (: حصص)مشاركات الدول ألاعضاء : أوال 

عن  ت، فإهنا تيدم طلبا يتضمن ب انات إحصائ   لمعلوماولة  ما أن تصبح عضو يف اةصندلق تريد عندما  
تيوم اةدلائر املختص  حبساب حص  هذه اةدلة  يف رأمسال اةصندلق لميارنتها م   لمن مث ،قتصاوي ألعاعها اال

لجن  اةعضوي  اةتابع  اةقتصاوي ، لبعد ذةك تعرض احلص  امليرتح  على ةدلل املماثل  هلا يف األلعاع االحصص ا
نها ق م  احلص  األلة   ةتوافق على شرلط اةعضوي  معلم اةدلة  اةراغب  يف اةعضوي  لاةذ ي ي   ،ةلمجلس اةتنف ذ ي

افظني اةذ ي يفصل ف ه بصف  ييوم اجمللس اةتنف ذ ي برف  مشرلع اةيرار إىل جملس احمل .اةلجن  طرف امليرتح  من
 2.تفاق   قبوهلا كعضو يف اةصندلقاضو ممثال هلا ييوم باةتوق   على تعني مبوجب ذةك اةدلة  اةعل  ،هنائ  

 3:لتكمن أمه   احلص  يف اةنياط اةتاة   ،لصندلقةلنظام احلصص هو من اةسمات األساس   
 فهي قحدو مدى مسامه  اةبلد اةعضو يف متويل اةصندلق؛ -
 ستفاوة من موارو اةصندلق؛قحدو حق اةبلد اةعضو يف اال -
 مبوجبها تتحدو اةيوة اةتصويت   ةكل بلد؛ -

                                       
 .03 ص، مرج  سابق، 1022، ما ي صحيفة الوقائعصندلق اةنيد اةدليل،   1
 .491 ، صمرجع سابق، علي عبد اةفتاح أبو شرارة  2
 .230، ص مرجع سابق ،بسام احلجار  3
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 .ى أساسها توزع حيوق اةسحب اخلاص عل -
من احلص  %  81باةعمل  اةوطن   ل % 81ح ث كان األعضاء يدفعون  ؛طريي  تيدمي تلك احلص  إىلسنشري ل 

أما ، كان اةذهب حيول إىل حساب اةصندلق، ل (عندما كان اةصندلق يعمل بنظام اةذهب)املتبي   باةذهب 
ندلق يف بنوكها املركزي  حتفاظ هبا من طرف كل ولة  عضو يف حسابات ةصاحل اةصاةعمالت اةوطن   فكان يتم اال

تفاق   اةصندلق، لمبيتضى اةتعديل اةثاين ال 8181حىت سن   .اةعموم   توع  قحت تصرف اةصندلق  ناخلزي أل
 .ذةك مت تعويض اةذهب حبيوق اةسحب اخلاص 

متغريات  عدة مل علىتكتتاب املبدئ   يف عضوي  اةصندلق ةألعضاء مبوجب ص غ  تشديد حصص اال قحيتم 
حت اط   اةرمس   من اةعمالت اةيابل  ةلتحويل، ق م  اةصاورات هام  كاةدخل اةيومي، األرصدة اال قتصاوي ا

ةتحديد احلص  املبدئ   ةلدلة  اةعضو يف صندلق  حدث اةصندلق منذ إنشائه عدة ص غستالقد  1،اخل...لاةواروات
  2:كما يلي (173 ، ص11 الملحق رقم) اةدليلاةنيد 

 
Q1   = (0,01 Y + 0,025 R + 0,05P +0,2276 VC).(1 + C/Y) 
Q2  = (0,0065Y + 0,0205125 R + 0,078P +0,76976 VC).(1 + C/Y) 
Q3   = 0,0045 Y + 0,03896768 R + 0,07P +0,76976VC).(1 + C/Y) 
Q4   = 0,005 Y + 0,042280464 R + 0,044(P +C)+0,8352VC 
Q5   = 0,0045 Y + 0,05281008 R + 0,039(P + C) + 1,0432VC 

 :ح ث
 Q1  ، Q2، Q4   Q3    ، Q5     :املبدئ  ؛ حص  اةدلة  اةعضو 

 Y  :؛باةسعار اجلاري  ةلعام اةسابقاةناتج احمللي  يلإمجا 
 R  : ؛( شهر 21آخر متوسط) ات اةشهري االحت اطمتوسط 
 P  : ؛(سنوات سابي  04متوسط )ةلمدفوعات اجلاري   اةسنو ي توسط امل 
 C  :  ؛( سنوات سابي  04متوسط )املتوسط اةسنو ي ةلمتحصالت اجلاري 
 VC  :  (سابي ت تحرك خلمس سنوااملتوسط امل عن احنراف مع ار ي لاحد)املتحصالت اجلاري   تغري. 

                                       
1
 Stiven Ratner, Legitimacy, justice and public International law, Cambridge university   press, UK, 

2009, p. 149 
2
 www.imf.org/ publications, 13/04/2011.  

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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 جع  حصص األعضاء كل مخس سنوات م ار ، أن نظام صندلق اةنيد اةدليل ينص على مه ةإ لما جتدر اإلشارة   
غري أنه من اةناح   اةعمل   قد مت اةزياوة يف  ؛األصوات حىت يتم تعديل تلك احلصصمن % 11توفر  عرلرة

  1.احلصص يشكل فرو ي ةبعض اةدلل خارج املراجع  اةعام 
مل ار ولالر لعدو  1.1كان رأمساةه املرتاكم من احلصص  8118يزواو رأمسال اةصندلق، ففي سن   ةذةك لتبعا

    إىل مل ار ولالر لعدو األعضاء 11رتف  رأمسال اةصندلق إىل افيد  8111عضو، أما يف سن   11ء األعضا

   2(.8188 ما ي)ولالر أمريكي  181عضو، لقد بلغت جمموع حصص اةعضوي   818
 
 قـــــتراضالا: ثانيا 

لاةذ ي يلجا إة ه يف حاة  تزايد اةضغوط على  اةصندلق ملوارواألساس   املكمل   اين املصاورثقرتاض يعترب اال
 :قرتاض لأمههاتفاقات االدر عندما أبرم ما يعرف باالاةس وة  املتاح  ةديه، قد جلأ اةصندلق إىل هذا املص

 ":"L’accord général d’emprunt قتراض تفاق العام لالاال (2
ألل مرة مت )تفاق بني عشرة ولل مصنع  الهو ، 8108لوخل ح ز اةتنف ذ يف اكتوبر ،8108أ برم يف ويسمرب 

ةتحيت اململك  اةعرب   اةسعووي  بعد اةطفرة اةيت ا، كما (8+81) إعاف  إىل سويسرا( احلديث عن اجملموع  اةعشرة
 .حدثت يف أسعار اةنفط

لهو أساس هذه  ،متويل املسحوبات من اةصندلق من كنتمتقات وائم  م  اةدلل اةدائن  كي تفاالهي عبارة عن 
لاملالحظ هنا هو أن هذه األخرية تتم ز بكوهنا قابل  ةلتنف ذ مباشرة لولن احلاج  إىل تعديل يف نظام . تفاقاتاال

قتصاوي  لاملاة  ، لمدة  خت ارها لفيا ةيدرهتا االاتفاق اةيرض اةعام فيد مت ادلق، أما عن اةدلل املشارك  يف اةصن
 .تفاقات هو مخس سنواتتلك اال

بدعم زياوة موارو اةصندلق يف اإلقراض بـ  ت هذه اةدلل، تعهد8111يل ر نعياو قم  اةعشرين يف أفالمبيتضى 
  3.مل ار ولالر 811مل ار ولالر إىل  811 ث  أععاف امليدار احلايل، أ ي منثال

حمصورة على اةدلل كوهنا تؤثر على سلط  اةصندلق ما وامت ةنتياوها اتفاقات مت لاجلدير باملالحظ ، أن هذه اال
لبدأت تلعب  ،قرارات اةصندلق اةتدخل يفوع  حمدوة حق جملم ىعطي  تفاق اجمرو  اعتربتكما . فيط   ف هااملشارك

                                       
 . 42، ص مرجع سابققاور ي عبد اةعزيز،   1
 .08مرج  سابق، ص 1022، ما ي صحيفة الوقائعصندلق اةنيد اةدليل،   2
 .املرج   نفس  3
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نشاء حيوق اةسحب إأن أهم املفالعات اةيت أوت إىل  ، لمن أمثل  ذةك هوهعلى س اسات ولر ألس  يف اةتأثري
  1.اةعشرةقد جرت واخل اجملموع   8101اخلاص  سن  

 
تفاقات اةعام  ةإلقراض، بسبب ت على مستوى اةصندلق إىل جانب االظهر :  قتراضتفاقات الجديدة لالاال (1

ملساعدة وارو إعاف   اةصندلق ملحاج   ، فيد أوت8111لبداي   8111خر يف ألا املكس كاألزم  املاة   يف 
ولة  لمؤسسات  81م   8118جانفي88تفاقات جديدة يف اجمموع  اةسب  إبرام  اقرتحت، لبذةك أعضائه

مل ار  11حوايل )مل ار لحدة حيوق سحب خاص   84 وفري موارو ماة   إعاف   تصل إىلتلتزم مبوجبها بت ،ماة  
أما عن املشارك  . نواتس 4تفاقات م  فوائد لملدة ستفاوة من موارو هذه االعضاء االكما حيق ةكاف  األ(.ولالر

ضاء املشاركني األلائل يف هذه من األع %11تفاقات فهي مفتوح  ةكاف  األعضاء شريط  أن يوافق يف هذه اال
 2.تفاقاتاال

 24بـ 8181لبلغ عدوها هناي   8111ات ثنائ   منذ عام تفاقاةسابي ، يربم كذةك اةصندلق تفاقات ااال إىلإعاف   
 3.مل ار ولالر 811بي م   تفاقا

قرتاعات حيصل عل ها الدلل األعضاء بةلما جتدر اإلشارة إة ه، هو أن صندلق اةنيد اةدليل أصبح ميول قرلعا 
احلصص تيرر عدم جتالز نسب   نظام ييوم على باعتبارهمن بلدان خمتلف ، لةإلبياء على طب ع  اةصندلق 

 .  من اةي م  اإلمجاة   ةلحص % 1اإلقرتاعات 
 

لهذا من مت  ،ب هبدف توفري موارو ماة   إعاف  يلجا اةصندلق إىل ب   جزء مما ةديه من ذه قد: بيع الذهب: ثالثا
خمزلنه من اةذهب يف األسواق  8/0   ح ث مت اةرتخ ص ةه ب  ؛8181فعال مبوجب اةتعديل اةثاين ةلصندلق يف 

لقدرت ح ازات اةصندلق من . خ.س.مل ار لحدة ح 1.8حييت فائض قدره طن  300 بــــــــــــــ اةعامل   قدرت
أعلن اةصندلق عن ب   اةذهب يف اةسوق  8181لق  ، ليف ف فر ي مل ون أ 10.0حوايل  1020اةذهب يف هناي  

سوف جترى عمل ات اةب   على مراحل  ،يف سوق اةذهب اعطراباتجنب إحداث ، لةتطن 818.1لامليدر بـ 
  4.تدرجي  

 

 

                                       
 .44، ص مرجع سابق ،قاور ي عبد اةعزيز   1
 .نفس املرج    2
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm  : املوق على ، 04، ص  1020ما ي  ،صحيفة الوقائع، اةدليلصندلق اةنيد    3

 .01 نفس مرج ، ص  4

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
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 :السحب الخاصةحقوق : الفرع ثاني

صالح    8101يف اةتعديل األلل يف  ، لقد أقر  إنشائه تفاق  دلق تعديلني أساس ني على مواو اأجرى اةصن
أما . وة  اةدلة   ة ستخدم إىل جانب اةس حيوق اةسحب اخلاص  هحت اطي جديد أطلق عل استحداث اق اةصندل 

حت اطي وليل لنزع اةصف  اةنيدي  عنه، لتعزيز ولر اإةغاء ولر اةذهب ك كذةك  لاةذ ي أقر   8181اةتعديل اةثاين يف 
 . حت اطي رئ سي يف اةنظام اةنيد ي اةدليلااخلاص  ةتصبح  بحيوق اةسح

 :السحب الخاصة تحديد قيمة حقوق: أوال 
تسوي  دمها يف نوعا جديدا من األصول اةدلة   اةيت ميكن ةلدلة  أن تستخ تعترب حيوق اةسحب اخلاص 

كل األعضاء طرف  تيبل من ة شرائ   ل وفرتي ، تتمت  بيو حساب   ل  ي لحدات نيدي فه ،مدفوعاهتا اةدلة  
قدرت ق م  اةوحدة من حيوق اةسحب اخلاص  يف بدايتها  كعمل  قابل  ةلتحويل، ل  اةصندلقاملشاركني يف ل 

قابل   قحول اةدلالر إىل  إةغاءولالر أمريكي، لعند  2 رام من اةذهب اةنيي لهو ما يعاولغ 1,111088بــــــ
 1. ولالر 8,81011حب ث أصبحت تسال ي  ؛خ.س.ختف ض ق م  ح 8181ذهب مت يف ف فر ي 

عندما أصبحت اةواليات املتحدة تعمل مبعدل اةصرف املعوم، هذا  8181من جوان  انطالقاغري أن اةوع  تغري 
يتم قحديدها من بني اةدلل ، ل ولة  80 ةـــــــ عمالتاةخ على أساس سل  من .س.ما أوى إىل قحديد ق م  لحدة ح

لهذا ما يوعحه   8188،2و 8101ما بني يف اةفرتة % 8اةيت ال ييل نص ب صاوراهتا من اةصاورات اةعامل   عن 
 :اجلدلل املوايل

 .وحدة حقوق السحب الخاصةلسلة العمالت لالمكونة سب المئوية نال :-4)1)الجدول
 النسبة المئوية العملة النسبة المئوية العملة 

 ولالر أمريكي .2
 مارك أملاين .1
 اينباين ي .8
 فرنك فرنسي .4
 جن ه إسرتة ين .4
 ةرية إيطاة   .1
 فلورين هوةند ي .1
 ولالر كند ي .3

33 
12.1 

7 
9.1 
9.1 

6 
6 

9.1 

 فرنك بلج كي .9
 سعوو ي لاير .20
 كورلن سويد ي .22
 إيراين لاير .21
 ولالر أسرتايل .28
 ب ستا إسباين .24
 نرلجييكورلن  .24
 شل نغ منسال ي  .21

3.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

1 
1 

André Dumas, Op.cit. p.105  :Source 
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خ على أساس سل  من عمالت اةدلل اخلمس األعضاء يف .س.د ق م  لحدة حيقحدمت  8118من سن   لابتداء
 1:باوالت اةتجاري  اةعامل   لهياةصندلق لصاحب  اةنص ب األكرب من امل

 اجلن ه اإلسرتة ين ،%81 اةني اة اباين، %81 اةفرنك اةفرنسي، %81 األملايناملارك ، %18 األمريكياةدلالر  
81%. 
 2:كاةتايل  8118ح ث أصبحت سن   ؛ري اةظرلف لموازين اةيوى اةنيدي ةيد تغريت تلك اةنسب حسب تغل 

 اجلن ه اإلسرتة ين، %81 اة ابايناةني ، %88 ةفرنك اةفرنسيا، %88 األملايناملارك  ،%11 اةدلالر األمريكي
88%. 

ماوام كل تغ ري يف  ،ستيرار اةعمالت املكون  ةلسل استيرار أكرب من اخ تتم ز ب.س.أن لحدة ح ،ن نشريألنوو 
ق م  أ ي عمل  ييابله تغ ري يف ق م  عمل  أخرى، كما يعاو اةنظر يف اةعمالت املشكل  ةلسل  مرة كل مخس 

 .  سنوات
،  أصبحت اةعمالت املكون  8111ه يف بداي  عام م  انطالق ل فعلي كعمل  رمس   ألبشك" اليورو"لم  اعتماو 

 :هي 8118ألت 18ةلسل   يف 
 .% 81 اةني اة اباين، %81 االلرل، %22 إلسرتة ينااجلن ه  ،%11 ر األمريكياةدلال

 .ولالر 1.801811لعلى هذا األساس مت قحديد ق م  لحدة لاحدة حليوق اةسحب اخلاص  بـ 
 

 :ليتم بثالث  طرق: حقوق السحب الخاصة استخدام: ثانيا    

إىل عضو آخر يف  يوق بتيدمي عمالت قابل  ةلتحويلأن ييوم اةعضو املشرتك يف هذه احل: المبادلة بالتعيين (2
لهناك حد . ليتم تع  نه من قبل اةصندلق هلذا اةغرض ،ميابل تلي ه ةي م  مماثل  من حيوق اةسحب اخلاص 

أقصى ملا يلتزم املشرتك بتيدميه من عمالت قابل  ةلتحويل، هي أن تسال ي حصته امليررة من حيوق اةسحب 
 .اخلاص 

حت اطات قوي  مبا ف ه اةكفاي  هم اةذين يع  نون ااةذين يتمتعون مبوازين مدفوعات ل بصف  عام ، فإن األعضاء ل   
 ني كل ثالث  عح ث يض  اةصندلق خمططات اةت ،خرينأعضاء آ ةتيدمي تلك اةعمالت اةيابل  ةلتحويل إىل

 3.أشهر
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2
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شرط أن تكون  ،تفاق حر ب نهماراء مباوالت بني اةدلل األعضاء بمكان   إجإلتتمثل يف  :باتفاقالمبادلة  (1
 .متأكدة من كوهنا قاورة على ذةك

خ كوس ل  ةلدف  يف اةعمل ات لاملباوالت .س.ستعمال حالتتمثل يف إمكان    :العامالمبادلة عبر الحساب  (8
ليف هذه احلاة  ييوم اةصندلق بتحويل ق م  . د اةيرلض لشراء اةعمالت اةوطن  يسدتك  ،بني اةصندلق لأعضائه

 .خ إىل احلساب اةعام، لذةك بطلب من اةبلد املعين.س.ح
 

عدة  ستخدام حيوق اةسحب اخلاص اترتتب على : لتزامات األعضاء في حقوق السحب الخاصةا :ثالثا
 :  عتبار، أمههاعضاء أخذها بعني االةتزامات تستوجب على األا

امليدار املخصص ةه، ولن احلاج   استخدام يف ةلعضو املشرتك يف حيوق اةسحب اخلاص  حق غري مشرلط   -
 يوق،ستخدام هذه احلا هذا األخري الإىل أخذ املوافي  املسبي  من اةصندلق، م  مراعاة األغراض اةيت لععه

 حت اطات؛تغط   اةنيص يف اال عات أللهي متطلبات م زان املدفو 
ستخدمها، فبميتضى اته من هذه احليوق اةيت اخ بإعاوة تكوين ح از .س.أن ييوم اةعضو املشرتك يف نظام ح -

لقدرها مخس   أن يتجالز خالل اةفرتة األساس   فإن ما يستخدمه اةعضو من خمصصاته ال جيب االةتزامهذا 
ستخدام كاف  خمصصاته على أن يكون العل ه ميكن ةلعضو . ته اةرتاكم  من صايف خمصصا% 10سنوات، 

 ؛ةفرتةعند هناي  ا% 80ستعاوة الى قاورا ع
على متوسط  ابناء ةاألخري  هسب هذقحل  ،خ أن يدف  فائدة ةياء ذةك.س.من حيلتزم اةعضو املستف د  -

لاملكون  ةسل   ،األقوىعدو معني من اةسندات احملل   قصرية األجل يف األسواق املاة   ةلبلدان ةاةعائدات 
 1اةعمالت؛

املشرتك حليوقه امليررة يف نظام حيوق اةسحب اخلاص ، لذةك يف حاة   استخدامميكن ةلصندلق أن يوقف  -
ةتزام بتيدمي اةعمالت اةيابل  ةلتحويل إىل هذا اةوقف ال يعفي املشرتك من االعدم تنف ذه الةتزاماته، غري أن 

م ستخدام اةعضو حليوقه يف نظاالة س ةوقف . قمشرتك آخر يف حاة  تع  نه هلذا اةغرض من قبل اةصندل 
 .يه يف اةلجوء إىل موارو اةصندلقحيوق اةسحب اخلاص  أ ي تأثري على ح
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 :تقييم نظام حقوق السحب الخاصة: رابعا
ةس وة  اةدلة   ز مكونات احت اط ا إعاف ا يعز  ا عتبارهااب نظام حيوق اةسحب اخلاص اجلانب اإلجيايب ة باةرغم من   

إال أنه يوجد جانب  ؛لق بتأثريه يف املدفوعات اةدلة  يلعبه اةصنداةذ ي م اةدلر ليدع  حت اجات اةفعل  ، لفق اال
 :نتياوات أمههاهت ةه اةعديد من االلج   هلذا اةنظام لعل ه  سليب

أن ةلدلل حق  ، كماة س حليوق اةسحب اخلاص  قوة إبرام  ، ف شرتط قحويلها إىل عمالت قابل  ةلتحويل -
نياص من إهذا من شأنه ل  ،من نص بها يف اةتوزي  األصلي% 100إىل  رفض قبوهلا مىت لصل ما تراكم ةديها 

 اةثي  ف ها؛
حصول اةدلل املتيدم  أوى إىل مما إن توزي  حيوق اةسحب اخلاص  بني ولل األعضاء يتم تبعا حلصصها،  -

تسال ي يف ، ليعكس هذا األمر عدم اةةلدلل اةنام   منها 2/8 إال يف حني مل يبق ،من هذه احليوق 1/8على 
 ؛احليوق ةلدلل

ةلواليات  فإنمن األصوات، لباةنت ج  % 34يتطلب مرافي  اةسحب اخلاص   قحيو  خيص إصدار أ ي قرار -
 1 اإلصدار بطب عتها متلك حق اةف تو؛حق  لحدها متلكاملتحدة األمريك   

متلك  هو أمر خيدم اةدلل املتيدم  كوهنا ،حيوق اةسحب اخلاص  يف حاة  عجز موازين املدفوعات استخدام  -
دلل اةنام  ، املسرية اةتنموي  ةل دف عمل  قابل  ةلتحويل، لهذا ال يلقدرهتا على املباوة  ب ،حت اطات نيدي  كبريةا

تثب ت أسعار املواو األلة  ،  :ستخدامها يف مواع  ختدم كل اةدلل على حد سواء مثلافمن األحرى أن يتم 
 .مشاري  اةتنم   يف اةدلل اةنام  عمل ات املضارب  على عمالت بعض اةدلل لمتويل  احل لوة  ولن

 

 :على القوة التصويتية في الصندوق  أثر الحصص: الفرع الثالث

هذا  قتصاوه، يعترباصاوي  ةلبلد اةعضو ممثل  يف حجم قتتحدو على أساس اةيوة االاحلص  اةيت ت إن ميدار      
باةصندلق، لقحسب على أساسه قوته  اةس اس  ل  قتصاوي اال ،أهم عنصر يربز عالق  ذةك اةبلد املاة   األخري

 100مضاف إة ها صوت لاحد ميابل كل  ،(Voix de base) صوت مستحق 250اةتصويت  ، فلكل عضو 
س اساته تندرج ، ل   على اةصندلقمن هنا جند أن اةبلدان اةيوي  هي امله منل أةف لحدة حيوق سحب خاص ، 

فهي جمرو تابع  يف قرارات  ،ضع ف قتصاويات اةه ال لزن ةلبلدان اةنام   ذات االإنهتا اةعام ، ل اإسرتات ج  عمن
إذا ل لتنفرو حبق اةنيض، احلصص من  %21.1ذ اةواليات املتحدة األمريك   ةوحدها على فتستحو  .صندلق
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هذه اةوعع   ل  ،من األصوات 52%ولة  تستحوذ على أكثر من  12أعفنا جمموع  اإلقحاو األلريب جند بأن 
 .اةدلل اةيوي  امله من  صاحلم جتعل اةصندلق جمرو مؤسس  يف خدم 

إصالحاته مستوحاة من لاق  األزمات اةيت تشهدها تلك اةبلدان بغ   تك  ف فإن اسرتات ج اته ل  ،عل هل     
  .اةل رباة   لعومل ةيف إطار موج  جديدة  ،ملتيدم اةتطورات يف اةبلدان اةنام   م  أزمات اةدلل ا

 .ض اةدلل األخرىاجلدلل اةتايل يربز لزن اةبلدان اةيوي  ميارن  ببعل 
 .البلدان األعضاء العشرة صاحبة أكبر الحصص(: 1-1)الجدول 

 النسبة البلد النسبة البلد
 %8.81 إيطاة ا %21.1 اةواليات املتحدة األمريك  

 %8.8 مملك  اةعرب   اةسعووي  %1.4 اة ابان
 %8.01 كندا %1.1 أملان ا
 %8.01 اةصني %4.2 فرنسا

 %1.3 رلس ا 4.1% اململك  املتحدة

Source: www.imf.org/ publications, 11/04/2011.  

 

  والرقابة عليهالألعضاء  أشكال املساعدات التي يقدمها الصندوق : املطلب الثالث

 .فن  لمساعدات  مساعدات ماة   :مها ةألعضاءشكلني من املساعدات  ييدم صندلق اةنيد اةدليل   
 :ملاليةاملساعدات ا: الفرع ألاول 

 :نذكر املساعدات لمن أهم هذه 
 " :de réserve"  tranche  حتياطيةالشريحة اال .2

، امن حصته% 14لاةيت متثل  ،حبيوق اةسحب اخلاص  اةدلة  اةعضو باةعمل  اةصعب  أل شرتاكاتالهي 
 بال خيض  هذا اةسحل  ،حاج  مرتبط  مب زان املدفوعات يعاول ق متها بشرط لجوو أن تيرتض مبلغ هلاجيوز ل 

 .ال تفرض عل ه رسومقتصاوي  ل ةلس اسات اال ةلشرط   أل

 ":tranche de crédit " ئتمانيةاال ةحالشري .1
ئتمان يف أرب  شرائح يعاول ح ث ييدم اال ؛ام   ملوارو اةصندلقستخداةس اسات االهذه اةس اس  من أهم 

لميكن تيس مها إىل اةشرحي  االئتمان   األلىل لاةشرحي  ، اةبلد اةعضو من حص  %14يدار كل شرحي  م
 .االئتمان   اةعل ا

http://www.imf.org/
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ستفاوة منها بعد اال، ليتم من حص  اةبلد اةعضو 14%لهي ميدرة بـ  :ئتمانية األولىالشريحة اال -
تم تسديد يل  املدفوعات،  زانعاوة اةتوازن ملإبذل جمهووات معتربة عمن برنامج اةتأكد أن اةدلة  اةعضو ت

 .يف فرتة متتد من ثالث إىل مخس سنوات املباةغ املسحوب  
متفق عل ه م  ل تيدم يف حال كون اةبلد اةعضو ملتزما بتنف ذ برنامج حمدو  :ئتمانية العلياالشرائح اال -

س اسات اةعام ، لتتم عمل   سحب اةشرائح على اةيدخل يف إطار امج سل م اةذ ي يرى بأنه برنل  ،اةصندلق
املدة  نفس تسدو املباةغ املسحوب  خاللل   ،عايري األواء املطلوبمةتزام مبحتويات اةربنامج ل ج  االأقسام ترتبط بدر 

 .اةسابي 
  1:الممدد التسهيل التمويلي .8
عاين من تستخدمه اةدلة  اةعضو اةيت ت ،2931أفريل  11 لاملعدل يف 2914 سبتمرب28هذا اةتسه ل يف أنشأ 

م  لجوو تشوهات يف  ،اةتجارةل نتاج  كل   يف جماالت اإلاهل تاالختالالم زان املدفوعات نت ج   يف مشكالت
، من حصتها% 240حد أقصى يصل إىل  احلصول على للفيا ةذةك تستط   اةدلة  اةعضو. لاةتكلف  األسعار

 .نواتس 20سنوات لنصف إىل  4 أما فرتة اةسداو فتكون بني
 :التسهيل التمويلي التعويضي والطارئ .4

اجلانب اةتعويضي  ،، ليتشكل من جانبنيبدال من تسه ل اةتمويل اةتعويضي 2933نشأ هذا اةتسه ل يف ألت  
بسبب عوامل  ملواجه  نيص إيراوات اةصاورات، أما اةطارئ ف ساعد األعضاء على تطب ق برامج اةصندلق

 ليبدأ ،من حصته% 94 قرتاض يف حدلوللفيا ةذةك حيق ةلعضو اال .خارج   مؤقت  خترج عن س طرهتا اةداخل  
 2.سنوات 4 ينتهي بعدأشهر ل  8سنوات ل 8اةتسديد بعد 

 :حتياطيةلمخزونات االلالتسهيل التمويلي  .1
هبدف مساعدة اةدلل األعضاء على متويل املخزلنات اةدلة   ةلمواو ، 2919جوان  14نشأ هذا اةتسه ل يف 

 األسعار، لتستط   اةدلة  اةعضو مبوجب ذةكة اةتيلبات يف بشكل يساعد على اةتخف ف من حد   ،األلة  
، أما عن اةسداو ف تم تهامن حص %84احلصول على مساعدات متويل   ملواجه  لعع   م زان املدفوعات تعاول 

 .نواتس 4ىل إنوات س 8بعد 
 

 

                                       
 .41، ص 1001، اةكويت، لاقتصاوي ، وراس  قانون   العالمي االقتصادمثلث قيادة خاةد سعد زغلول حلمي،   1
 .241، ص 1000اجلديدة، مصر، ، وار اجلامع  الدولية االقتصاديةالعالقات عاول أمحد حش ش،  2
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 : التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي .6
ت عضاء منخفض  اةدخل ةدعم س اسابغ   مساعدة اةدلل األ ،2931هذا اةتسه ل يف مارس ةيد أنشئ      

من حصتها خالل % 40من  اةدلة  املعن   مبوجب هذه اآلة  ح ث تستف د  ؛صح ح اهل كلي لبشرلط م سرةاةت
 .يف اةسن  اةثان   لاةباقي يف اةسن  اةثاةث % 10يف اةسن  األلىل مث % 24تؤخذ منها نسب   ثالث  سنوات

متسالي   سداس  أقساط  20على سنويا، لاةسداو يكون %4 دة اةذ ي حيصل عل ه اةصندلق فهوئاةفا أما سعر
 1.من اةسن  اخلامس  ابتداء
  :التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي .9

 كلي من ح ث األهداف لهو ال خيتلف عن اةتسه ل اةتمويلي ةلتصح ح اهل،  2931قد اعتمد يف ويسمرب ل 
أسلوب املتابع   لاةتي  م استخدام املوارو ل نظم  إلمكان   ةعل اةفرلق األساس   تكمن يف األحكام املل  ،اةشرلطل 
لقد  ،سنوات 8 ـــحصته ملدة اةربنامج امليدرة بـمن  %290ه قدر  اةتمويل ، فإن حجم املوارو يبلغ حدا أقصىل 

بعد مخس سنوات  أتبد  سنوي عشرة أقساط على أساسأما اةتسديد ف تم ، %144 إىل ستثنائ  احاالت يف  تصل
 .ستفاوة من تاريخ االنصف ل 

 : تسهيل النمو والحد من الفقر .3
، لهو موجه ةلبلدان ة حل حمل اةتسه ل اةتمويلي املعزز ةلتصح ح اهل كلي ،8111أنشئ هذا اةتسه ل يف سن  

 2.لرف  املستوى املع شي تعزيز اةنمول  قتصاوي  اال ااألكثر فيرا ملساعدهتا على تنف ذ س اساهت
 :اةعمل هبا لنذكر منها انتهىإعاف  إىل ما سبق، توجد آة ات أخرى 

، لاهلدف منها مساعدة اةدلل 8181جوان  81نشئت هذه اآلة   يف أ  : اآللية النفطية وحساب المعونة .1
 81عرب ، أما عن ك ف   اةتسديد فتتم أسعار اةنفط يف  العطراباتاألعضاء اةيت تعاين أثار سلب   نت ج  

 .سنوات من تاريخ اةسحب 4بعد  أشهر 8كل لاحد منها  كل يدف    ،متسالي قسط 
      هبدف تيدمي  8181لت أ  اةذ ي أنشئ يف " Le compte de subvention"أما عن حساب املعون  

اآلة   اةنفط   لذةك  استعمالعن  كي تتغلب على األعباء املرتتب ،  عدات ماة   ةلبلدان األكثر تضررامسا
 3.بتيل ص أعباء اةفوائد املستحي 

 

                                       
 .31، صمرجع سابققاور ي عبد اةعزيز،  1
 .49، ص مرجع سابق ،خاةد سعد زغلول حلمي 2
 .32ص ،مرجع سابق ،قاور ي عبد اةعزيز 3
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 :التسهيل التمويلي لتحويل األنظمة االقتصادية .2
 املدفوعات م زان إختالالت يفتعاين من  ملساعدة اةدلل األعضاء اةيت 2998 أفريل 18 هذا اةتسه ل يف ئشأن

هي  ستفاوة من هذا املورو االئتمايناةدلل املؤهل  ةالل   ربايل،اةناجت  عن اةتحويل من اةنظام االشرتاكي إىل اةنظام اةل
ستخدام موارو اعضو بطلب اة فعندما تتيدم اةدلة  نتيال،مويالت جذري  ةال، لتيوم بتةسابي اةدلل االشرتاك   ا

عتماو اةس اسات اا ميكن يف ل اةتحول اةنظامي فعلى اةصندلق أن يتأكد من أن اةعضو سوف يشرع بأسرع م تسه
 .  اإلصالحات اهل كل امليرتح  لتنف ذ

      من حص  اةبلد املعين، % 14فتكون على وفعتني نسب  كل منهما  ،اآلة   أما عن عمل   اةسحب مبوجب هذه
كان ل  .سنوات 20نصف إىل سنوات ل  4يبدأ تسديد اةيرض بعد ل أشهر،  1ن املدة اةفاصل  ب نهما لعاوة ما تكو 

من مل ار  1.1بــ  على وفعتني لامليدرستفاوت منه رلس ا اهو ذةك اةذ ي لفق هذه اآلة   كرب املباةغ املسحوب  أ
 .اةسحب اخلاص   حيوق

 
 المساعدات الفنية: الفرع الثاني

ستيالل كثري من اةبلدان حديث  اال  تيد بدأ اةصندلق يف تيدمي املساعدة اةفن   يف منتصف اةست نات عندما جلأة
نشط  األلحدثت طفرة أخرى يف . وزارات املاة  اةإنشاء اةبنوك املركزي  ل  ما خيص ةلمساعدة يفإىل اةصندلق طلبًا 

املساعدة اةفن   يف ألائل اةتسع نات عندما بدأت بلدان ألرلبا اةوسطى لاةشرق   لاالقحاو اةسوف يت اةسابق اةتحول 
جلن  خاص  باملساعدات اةفن  ،  ا اةصندلقلنت ج  ةذةك فيد أنش .اةتخط ط املركز ي إىل اقتصاو اةسوق  نظمأمن 

اةتنس ق ب نها لبني خمتلف اإلوارات واخل ل ، هذه األخريةصوص مج   جوانب اةالزم  خب مهمتها تيدمي املشورة
 1.رك يف هذه اةلجن  كبار موظفي اةصندلق من خمتلف اةدلائرليشا. اةصندلق

 :جماالت لهي يف أربع  اتهمساعدلييدم اةصندلق     
لإعاوة   م اجلهاز املصريف لاةرقاب  عل هوعم اةيطاعات املاة   لاةنيدي  عن طريق تيدمي املشورة بشأن تنظ -

 ه كلته، 
ه اكل تنظ م نظم املياص  لتسوي  املدفوعات، باإلعاف  إىل ل  هجنيب لاةعمل ات ذات اةصل  بد األإوارة اةني -

 اةبنوك املركزي  لتطويرها؛ 
املشورة بشأن حسن إوارهتا عن طريق تيدمي ل إىل لع  س اسات ماة   عام  قوي  مساندة اجلهوو اةرام    -

 ارة اةدين اةداخلي لاخلارجي؛لإولع  امل زان   لإوارة اإلنفاق،  اةس اسات لاإلوارة اةضريب   لاجلمرك  ،
                                       

 .11_11، مرج  سابق، ، ص قتصادية العالميةت الدولية  في إدارة التحوالت االدور المنضماصاحل صاحلي،   1
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 إعداو اةب انات اإلحصائ   لإوارهتا لنشرها لقحسني نوع تها؛  -
 لاملاة   لمراجعتها؛قتصاوي  اال ص اغ  اةتشريعات -

 :أمهها لييدم صندلق اةنيد اةدليل مساعداته اةفن   عن طريق اةعديد من اإلوارات،

لاملؤسسات املاة   اةبنوك املركزي  إنشاء بتيدمي املساعدات اةفن   املتعلي  ب ختتص :إدارة شؤون النقد والصرف .2
 .املدفوعاتلاةرقاب  عل ها، نظم املياص  لتسوي  أنظم  اةصرف  األخرى ،

  باةس اس  اةضريب  ختتص بتيدمي املساعدات املتعلي ل  2914مت إنشاؤها سن   :إدارة شؤون المالية العامة .1
 .جتماعين االاملعاشات ل اةتياعد لشبكات اةضما نظم، لإصالح إوارة اةضرائب، اجلمارك

 ميبوة  ولة ا يف لع  ب اناهتا اإلحصائ  ري ياتيوم مبساعدة اةدلل األعضاء على اةتي  د باملع: إدارة اإلحصاءات .8
 .، لاةيت على أساسها تتم عمل   اةتي  م لاملراقب  

، ختتص بتيدمي املساعدات اةفن   املتعلي  بفتح احلسابات اخلاص  بصندلق اةنيد اةدليل: إدارة شؤون الخزينة .4
 .لأهم املعامالت اةيت تيوم هبا اةدلل األعضاء لك ف   عبطها

ئح اةيانون    ا، املراس م لاةلو بص اغ  اةتشريعاتختتص بتيدمي املساعدات املتعلي  : الشؤون القانونيةإدارة  .4
 .ي قتصاواللتحوالت التك  فها م  املتطلبات اجلديدة ة

يف جمال اةس اسات ، لييدم مساعداته 2914 أنشئ هذا املعهد يف سن  :معهد صندوق النقد الدولي .1
، اةربجم  املاة    قتصاو يريب يف ما خيص تين ات اةتحل ل االاةيرارات بشأهنا، إعاف  إىل اةتدختاذ اقتصاوي  ل اال

 .لاملاة   اةعام 
يتكامل م  صندلق اةنيد اةدليل يف تأمني املساعدات اةفن   لاةتكوين   ةلمسؤلةني  :معهد فيينا المشترك .1

 .لاملوظفني ةلدلل األعضاء
ولن األخذ بعني مسايل بطب عته اةل رباة  ، أاعدات تيوم على جتس د املذهب اةر املسأن طب ع  هذه ، لاجلدير باةذكر

 .مبعزل عن مصاحل اةدلل املتيدم  اةضع ف  املشكالت احلي ي   اةيت تعاين منها اةدلل االعتبار
 

 :لميارس اةصندلق ولره اةرقايب لاإلشرايف بطرق ثالث هي :رقابة الصندوق: الفرع الثالث
ألعضاء حول لهي تتخذ شكل مشالرات شامل  منتظم  م  اةبلدان ا: الثنائية أو الرقابة القطرية :أوال     

املاوة اةرابع  ، ألهنا تستند إىل اةتفويض اةوارو يف "مشاورات المادة الرابعة"اسم  ليطلق عل ها س اساهتا االقتصاوي ،
لاملاة    قتصاوي االة اةبلد املعين جلم  اةب انات ييوم فريق من خرباء اةصندلق بزيار  ؛ ح ثمن م ثاق اةصندلق
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ستعراض ااةفريق بلييوم  ,قتصاوي  ةلبلد املعينحول اةس اسات اال لعيد مناقشات م  املسؤلةني يف احلكوم 
  .(لاةشؤلن اةنيدي  لأسعار اةصرف اخلاص  باملاة   اةعام ) قتصاوي  اةكل   س اسات اةبلد اال

قتصاوي  جتاهات لاةتطورات االستعراض االاييوم اجمللس اةتنف ذ ي ةلصندلق ب لمبوجبها :العالميةالرقابة  :ثانيا     
قتصاد اال أفاق" مثل اةيت يعدها خرباء اةصندلقن هذا اةنوع إىل تيارير ستعراعات ملتستند أهم اال اةعامل  ،

. ةلجن  اةدلة   ةلشؤلن اةنيدي  لاملاة   جتماعات نصف اةسنوي م يف اةعاوة مرتني سنويًا قبل اال، لهي تت"العالمي
 .جتماعات هذه اةلجن اةكامل قبل لتنشر اةتيارير با

املناقشات اةسنوي  املعتاوة اةيت يعيدها  ،لمن اةعناصر األخرى يف عمل   اةرقاب  اةعامل   اةيت ييوم هبا اةصندلق
اجمللس حول اةتطورات لاآلفاق املستيبل   لقضايا اةس اسات يف أسواق رأس املال اةدلة  ، لهي موعوعات يتم 

كذةك يعيد اجمللس اةتنف ذ ي مناقشات غري رمس   حول ما جير ي يف . نشر تيارير خرباء اةصندلق بشأهنا أيضاً 
 .تصاوي  لمستجدات يف األسواقاةعامل من تطورات اق

. تفاق ات إقل م  ًا الوجبها يدرس صندلق اةنيد اةدليل اةس اسات املتبع  طبيمب :الرقابة اإلقليمية: ثالثا     
كذةك قحاو األلرليب لمنطي  اة ورل، اإلعلى سب ل املثال، مناقشات اجمللس اةتنف ذ ي ةلتطورات يف ليشمل ذةك

ةرئ س   موعات مثل جمموع  اةبلدان اةصناع   ااجمللموظفوه يف مناقشات اةرقاب  املتعلي  بتشارك إوارة اةصندلق 
 .ةبلدان آس ا لاحمل ط اهلاو ي قتصاو ياةسبع  لجملس اةتعالن اال
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 خالصة الفصل 

 

نتيال من اال ح ث كانمر هبا اةنظام اةنيد ي اةدليل؛ هم املراحل اةيت ألاةتطرق مت  ،من خالل ما سبق       
بشكل يأخذ  ةتصح ح ذةك اةفشل، لمل تكن هناك أسس ثابت  مرحل  ألخرى نت ج  ةفشل املرحل  اةيت سبيتها

 .مصاحل كل اةدللعتبار االبعني 
مؤسسات برلتن ) ؤسسات اةنظام اةنيد ي لاملايل اةدليلستحداث ممت ا ،اةنظام مراحلعمل   اةتحول يف فخالل 

اةدلل املتيدم  لجعل قراراته  عل ه، لاةذ ي تس طر ألنه موعوع اةدراس ، لمت تنالل صندلق اةنيد اةدليل (للوز
بنسب   اةعشر األعضاء صاحب  أكرب احلصصح ث متلك اةدلل  يف إوارة اةنظام اةنيد ي اةدليل؛ها لفيا ملصاحل

 .%43.1ما نسبته ولة   211باقي اةدلل لاةيت تفوق حني  من جمموع احلصص، يف  %42.4تيدر بــــ
مبدأ اةعدل ، لهو ما يتناىف م  قتصاوي  ةلدلل األعضاءيوة االيف اةصندلق يتم لفيا ةلختاذ اةيرار فا ،لعل ه

     .مصاحلها محاي ليهمش ولر اةدلل اةضع ف  يف صناع  اةيرارات اةدلة   ل لاملسالاة 
جلعلها عل ها صاو ي قتبرامج اإلصالح االقتصاو ي اةدليل، مت فرض إوماج هذه األخرية يف اةنظام اال لهبدف

 .اةفصل اةثاين يف م اةتطرق ةهتتماشى م  اةتحوالت اةدلة  ،  لهو ما س ت
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 :دتمهــــــــــــــــي

 االقتصادحتول يف تاريخ  كانت مبثابة نقطةحيث   ؛األوضاع الدولية بشكل جذري نقلبتا مع بداية السبعينات      
تعومي أسعار  إىل واالجتاهنظام بروتن وودز  اهنيارب شهد العامل عدة تطورات، بداية فعلى الصعيد العاملي ،املعاصر

نتيجة للصدمة البرتولية يف الدول  3791كما ظهرت أزمة الفوائض النفطية عام .دول العامل الصرف يف معظم
  .ةائض معتب و ة للنفط اليت حققت فاملنتج

أما ردود فعل الدول املتقدمة بالنسبة للصدمة البرتولية متحورت يف ختفيض وارداهتا من احملروقات واملواد األولية،       
ى رصيدها بالعملة الصعبة النامية املنتجة للبرتول فقامت بزيادة أسعار البرتول بغية جتنب اخلطر احملتمل عل لأما الدو 
دول الف ذلك ركودا يف هذا ما أدي إىل عرض رؤوس األموال أكب من الطلب يف فرتة زمنية ضئيلة، فخل   ،باخلارج

قتصادي عن النمو االمعدل على  ظمنو مرتفع وأصبحت تبحث عن احلفا النامية اليت عرفت قبل هذه الفرتة معدل
ا يتعلق فيم ةق املالياسو كان سائدا يف األمتاحة بالوضع الوافر الذي  حيث كانت الفرصة  ؛دانة الكثيفةستطريق اال

 .    خنفاض إيراداهتا اخلارجيةاية يف فخ بني زيادة حجم الديون و هكذا وقعت الدول النامو مبعدل الفائدة لإلقراض، 

 مل اليتوودز  تنبرو مؤسسات  دور زيز ت إىل تع، أد  قبلالوضعية املتأزمة اليت مل يسبق هلا املثيل من هذه أمام        
، فتحول دور صندوق النقد الدويل مع بداية الثمانينات إلدارة أزمة املديونية ستدراك هذه األزمةاتتمكن من توقع و 

قتصاد الدويل عن طريق اخلفض من قيمة مبا يتناسب مع اال ةا الوطنيهتياقتصادايف الدول النامية وإعادة هيكلة 
، الشيء الذي يؤثر …النفقات العمومية، اخلوصصة وحترير األسعارالعملة، حترير املبادالت اخلارجية، ختفيض من 

، بسبب لدولذه اهل لتحقيق التنمية الشاملة جنازات كان ميكن أن تكون القاعدةعلى ما سبق الوصول إليه من إ
قتصاد ا، واالجتاه إىل كتفاء الذايتواليت توفر اال  ياتقتصاداال هذه قوم عليهاتحتكار القطاعات اليت ا هتميش أو

قتصاد الوطين قضاء على اإلنتاج احمللي وجعل اال، وبالتايل الالدول السوق الذي يقوم على املنافسة غري املتكافئة بني
 .وبالتغريات اليت تتخللهامرتبط باألسواق األجنبية 

 :ويف هذا الفصل سيتم التطرق إىل
 املديونية اخلارجية وأثرها على دور صندوق النقد الدويل؛ -
 قتصادي إلدارة أزمة املديونية؛اإلصالح اال برامج -
 .قتصاديلفية النظرية لبامج اإلصالح االاخل: اليةيب النيول -
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 في دور صندوق النقد الدوليطة تحول املديونية الخارجية نق :املبحث ألاول 

صندوق مع  املتقدمة دولتفاق الاصرف العائم بالعتماد قاعدة امت  3793ن وودز يف تو ار نظام بر هنيابعد         
ففي ظل هذه الفرتة عرف  ،النقدية الوطنية اتحرية السياسمت حترير حركات رؤوس األموال و كما النقدي الدويل،  

 اتوجه يف ختالفااملصاحل و  يفحدث تضارب قتصاد العاملي، و ي الدويل توترات أدت إىل تأزم االالنظام النقد
قتصاديات اقتصادي الذي متيزت به نتيجة الركود االو  ،حرية التجارة ة حول توسيع جمالالنظر بني الدول املصنع

كانت تلجأ البنوك حيث  مار مواردها، ستثعدم وجود فرص مناسبة ال رتة السبعينات بسببالدول الصناعية يف ف
 .الناميةدول لمواردها حنو تقدمي القروض  سسات املالية إىل توجيه الفائض مناملؤ و 
ذه هلتدهورت معدالت التبادل التجاري للسلع األساسية النقدية، قتصادية والتجارية و االلظروف التبعية نظرا و  
مرفقة بتغريات أسعار الفائدة  ،تجتاهات تقلبات أسعار صرف العمالتتحدد طبقا ال اهتد صادرا، ألن عوائلدولا
 .رؤوس األموال على املستوى الدويلحركات و 

يد وتأزم املشاكل أدى إىل تعقالتعجيزية على القروض اليت تقدمها املؤسسات الدولية و الشروط القاسية وأمام 
متصاص املبالغ اليت امعدل خدمة الديون اخلارجية إىل  رتفاعافقد أدى لدول النامية، لجتماعية االقتصادية واال

، صادراتالتأيت من حصيلة املختصصها هذه الدول خلدمة أعباء ديوهنا اخلارجية نسبة هامة من النقد األجنيب 
باء اهليئات الدائنة بسبب ضخامة أعلدول و جتاه ااعن الوفاء بالتزاماهتا اخلارجية كثري من هذه الدول العجزت و 

 . بسبب عدم توفر حصيلة كافية من النقد األجنيب ملواجهة هذه األعباء من ناحية أخرىديوهنا اخلارجية من ناحية، و 
 

 :أزمة املديونية الخارجيةجذور : املطلب ألاول 

ولتفسري  ،تنفصل عن ظهور وتطور الرأمسالية هي ظاهرة مل إىل الدول النامية إن ظاهرة تصدير رؤوس األموال  
ني املراحل وتفاقمها جيب أن نب   النامية الدول لىاملديونية اخلارجية املستحقة ع التحوالت اليت طرأت على وضع

 :التارخيية للرأمسالية

  :نافسةمرحلة الرأسمالية الم   :ولاأل الفرع 
 منتجاتالزراعية حنو الدول الرأمسالية مقابل املواد ر املواد اخلام و تصد   يف هذه املرحلة حيث كانت الدول النامية

احملقق بفضل الشروط  قتصاديستغالل جزء كبري من الفائض االان خرية محيث متكنت هذه األ ؛تهالكية مصنعةسا
يتم  الدول النامية والدول الرأمساليةكما أنه كان حتويل املوارد بني ،خنفاض مستوى األجوراو  الالمتكافئة للتبادل

 .بسهولة
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 :االحتكارية مرحلة الرأسمالية: ثانيالفرع ال  

 استثمارتنخفض معه إمكانية  االخنفاضب توجه معدل الربح إىل بسبال، و رأمسلز ومتركز لية من ترك  تتميز بدرجة عا 
 املتقدمة، ويصبح تصدير رؤوس األموال خارج أسواقها احمللية كحال االقتصادياترؤوس األموال على مستوى 

 .الدول الناميةبخاص  استثمارلذلك،  متخذا شكل 
من حيث توافر الثروات الطبيعية  اخلارجي االستثمار الستقبالبالدول النامية مهيأ  ستثمارياالملا كان املناخ و  

 .اطوريات اإلمبيالية وتقسيم العامل إىل مناطق نفوذمستوى األجور، أدى إىل ظهور اإلمب  واخنفاض

 مشكلة تناقض النمط اإلنتاجي الرأسمالي وتصدير رؤوس األموال إلى الدول النامية:  
عليها  ارتكزتوالطريقة األساسية اليت  ،اإلمبياليةموال إىل اخلارج ميثل أهم آليات السيطرة كان تصدير رؤوس األ

ل الفائضة من مواوقد مسح تصدير رؤوس األ. من الدول املستعمرة االقتصادييف هنب الفائض  االحتكاريةالرأمسالية 
 األسواقالربح يف  بححيث أص ؛صالتناقالربح إىل  واجتاه مشكلة فائض رؤوس األموالواجهة ملالدول الرأمسالية 

بني الدول الرأمسالية على  االحتكاريالتنافس  إىل كل هذا أدى ،عليه بأسواقها الداخليةهو مما  أعلىاخلارجية 
 1.االستثمارمناطق 

 :الاحتكاريةمرحلة رأسمالية الدولة : الفرع الثالث

الل من خ ،قتصاديالفائض اال لق وإستعابخل االقتصاديالنشاط  بتدخل الدولة يف املرحلة تتميز هذه     
وقد برزت خالل هذه الفرتة أشكال جديد ملصادر اإلقراض وشروط  ،حتكاراتالتالحم بني جهاز الدولة واال

مرتبط هذه القروض  انسيابوأصبح  ،قروض متعددة األطرافستخدامها، كالقروض الثنائية و اق وطر  انسياهبا
لبلدان قتصادية والعسكرية لالسياسية، اال ،العامةأهداف جديدة لتصدير رؤوس األموال تتمثل يف تأمني املصاحل ب

أيت ذلك ال ينفي األهداف السابقة بل يستثماري الذي يضمن حتقيق أعلى ربح ممكن، إن املاحنة وتأمني املناخ اال
   2.قتصادي ستغالل االتدعيما لزيادة حدة اال

الكثري من  الستينات وحصولاخلمسينات و  الوطين خالل تساع حركات التحرراولقد تزامنت هذه املرحلة مع       
قرتاض مصدرا رئيسيا هلذه الدول لتعبئة مدخراهتا هلا السياسي، كما أضحت عملية االستقالاالدول املستعمرة على 

                                       
 .901 ، ص5332، ديسمب 30، العدد فريقياقتصاديات مشال إاجملة ، أسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول النامية ،آمال قحايرية  1
 ،5332/5332، دراسة حتليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلزائر، قتصادي في الجزائرالمديونية الخارجية واإلصالح اال ،روابح عبد الناصر 2
 . 92ص  
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دون أن ترسم لنفسها إسرتاتيجية  املرحلة، هذه اليت تتوافق وطبيعة ومتويل خمتلف املشاريع التنمويةاحمللية املتدنية 
 .مستلزماهتا اخلارجيةمن دفع  متكنها

ل الواردات من السلع الضرورية وطبقت معظم الدول منوذج التصنيع الذي مل يهدف إىل إنتاج منتجات حتل حم
. جنبيةالشركات األخيدم مصاحل  ة تتفق مع التقسيم العاملي للعمل،خلق صناعات كمالي استهدفاإلنتاجية، وإمنا و 

إضافة إىل إضعاف مستوى  ،ات ومن مث تزايد ديوهنا اخلارجيةموازين املدفوعساهم يف حدوث عجز يف كما 
 .النمو يف هذه الدولوتأخر دخار اال

 :مرحلة رأسمالية إلاحتكارات الدولية: الفرع الرابع

من خالل الشركات املايل رأمسال لتدويل عمليات  تمحيث ت ؛بداية عقد السبعينات يف ظهرت هذه املرحلة      
م يف توجيه تلك كمن قبل رأمسال الدويل املوحد، وتبقى القرارات اليت تتحبشكل مجاعي ستغالل العامل او الدولية 

 1.وغري ذلك.....األموال الدولية يف يد مراكز موجودة يف مناطق معينة كــنيويورك، لندن، طوكيو 
أال ؛ السابق جديدة مل تكن معروفة يفعميقة أفرزت ظاهرة  هيكليةالرأمسايل يف أزمة يف هذه الفرتة يدخل النظام 

 .إىل تعقيد حالة املديونية اخلارجيةى إضافة لعوامل أخر  تليت سامهوهي أزمة الكساد التضخمي وا

 :املديونية زمةأ وعوامل تطور الدولي  قتصاديزمة الهيكلية للنماا الاألا : املطلب الثاني

قتصادي ا، واليت كانت حقبة منو بر حقبة ما بعد احل انتهاءب 9190و 9195إتسمت الفرتة بني عامي       
لدولة، وهي إجراءات لال فع  مدعومة بإسرتاتيجيات تدخل وعمالة تامة يف الدول الصناعية، حقبة  ،طويل األمد

طراف الدولية وسياسات نقدية متعددة األة من النظرية الكنزية، وترتب عليها إدارة نظام التجارة معاجلات مستمد  و 
    2.حتت هيمنة الواليات املتحدة األمريكية 

اء عدم التوافق بني النمو من جر  مسايل ضغوط هيكلية أقتصادي الر واجه النظام اال ،ال يف األسواقيجة لتدويل رأمسونت
  3.الدوليةيف كل من الناتج احمللي اإلمجايل والتجارة 

 
 

                                       
 .949، ص مرجع سابق ،قحايرية آمال  1
  ه البعض العصر الذهيب للرأمساليةحىت أطلق علي. 
 ،5339، الكويت، 590ترمجة فاحل عبد اجلبار، عامل املعرفة، العدد  "لمي وإمكانيات التحكماقتصاد العاال"مابعد العولمة  ،بول هريست وجراهام طومبسون 2

 . 92_ 92ص     
 . 915، ص 5393، بريوت، األوىل، دار النفاس، طبعة "وما بعدها للرأسماليةمقاربة اقتصادية "قتصاد العولمة ا ،سامل توفيق النجفي 3
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 :ظاهرة أزمة الكساد التضخمي: الفرع ألاول 

على أنه تعايش بني ظاهريت البطالة والتضخم يف آن واحد، وقد برزت هذه الظاهرة اليت يعرف الكساد التضخمي  
ور إحدامها فمن الناحية النظرية التارخيية ظه. مل تكن معروفة سابقا وألول مرة يف تاريخ الرأمسالية خالل السبعينات

تشوه جزء من اجلهاز اإلنتاجي خنفاض األسعار ترتفع البطالة بسبب امرحلة فأثناء ، ىيؤدي إىل تراجع األخر 
 انتعاشر بوجود مرحلة لتنذ باالرتفاعنقطة معينة تبدأ سعار إىل غري أنه ومبجرد وصول األ ؛قتصادينكماش االواال

 ،ستثمار واإلنتاج لتلبية الطلب املتزايداالقتصادي، فتنخفض البطالة نظرا لزيادة الطلب على اليد العاملة بفعل زيادة ا
حيث  ؛بل السبعيناتلنظام الرأمسايل قالكساد والتضخم يف ا ظاهريتهكذا تتناوب  .تايل حتقيق املزيد من األرباحالوب

          1.دور هام يف مواجهة التناقض القائم بني اإلنتاج واألسواق للتخلص من املخزونات الراكدةتلعب هذه اآللية 
الت معد   رتفاعواالنمو يف معدالت  اخنفاضاملتقدمة  االقتصادياتحيث واجهت  ؛غري أن هذه اآللية مل تعد جتدي

سعار فلم تعد هناك عالقة بني األ ،ديةاالقتصازمات ت األسعار فعاليتها يف مواجهة األوفقد ،البطالة والتضخم
 اجتهتسعار لكنها عوض ذلك وقت الكساد أن تنخفض مستويات األ يف حني أنه كان من املفروض يف ؛والطلب
ات و وفشلت أد ،نقدية وعليه أصبحت حركة األسعار مشكلة هيكلية وليست مالية أو .رتفاع بشكل مستمرإىل اال

 2 .قتصادية املبنية على النظرية الكنزية يف مواجهة أزمة الكساد التضخميالسياسة اال

 :أسعار النفطأزمة : الفرع الثاني

إلدارة العرض الذي رافقه زيادة ( األوبك) سياس  ؤ ول املنتجة للنفط أوجدت تشكيال مالدعلى الرغم من أن      
ن مشاركتها مل تكن متاحة يف سلطة أيف مطلع عقد الستينات، إال الطلب يف السوق العاملية من املنتجات النفطية 

مسالية من الفروقات أقتصاديات الر ستفادت االاوبذلك  خالل العقد املذكور،جنبية مع شركات النفط األ إختاذ القرار
يء الذي ال يعكس الندرة قتصادي، الشية وحتقيق قدر كبري من الفائض االمسقيمة النفط احلقيقية وأسعاره اال بني

تنجم عن حاالت ة األجل عتباره موردا ناضبا، بل تعكس معطيات قصري اجل اليت يتصف هبا النفط بطويلة األ
    3.الالتوازن بني العرض والطلب لفرتة زمنية معينة

مقارنة بالعام  %599نسبته  ترتفاع قدر اب 9194سنة  عادة تصحيح أسعار النفطإلذلك ما دفع الدول املنتجة 
 ."ولىاألالصدمة النفطية " تشكلت ما تسمى ف ،لوحدة النفط الذي قبله

                                       
 .92، ص مرجع سابق ،روابح عبد الناصر 1
 . 940، ص مرجع سابق ، آمال قحايرية 2
 .990، ص 5334الكويت،  ،033، ترمجة عدنان عباس علي، عامل املعرفة،  العدد نهاية عصر البترول، كولن كامبيل وآخرون 3
 لرت 200هي البميل وتساوي ،  وحدة النفط. 
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 9191عام % 933 النفطوحدة رت الزيادة يف أسعار ة الثمانينات، فقد قد  يومع هناية فرتة السبعينات وبدا 
 1."الصدمة النفطية الثانية"وهو ما يسمى  ،مقارنة بالصدمة األوىل

التدهور احلاصل يف حجم وقيمة صادرات البلدان النامية إىل و  ،تبعية الدول النامية للدول الصناعية املتقدمةفبفعل 
إىل رفع  جأت هذه الدوللف، هذه األخريةردة من املتقدمة مقابل الواردات من السلع الصناعية الواالدول الرأمسالية 

ة، ذلك من أجل تعويض خسائرها طيخاصة أسعار املواد الغذائية والسلع الوسنامية و أسعار صادرهتا إىل البلدان ال
قرتاض صعوبات االوكذلك ت خدمة الديون ويف الوقت نفسه تزايدت مدفوعا ،رتفاع أسعار النفطاعن  الناجتة

 .اخلارجي
 ؛فوائض نقدية ضخمة لدى الدول املصدرة للنفط ترتفاع احلاد يف أسعار النفط جتمعاللنتيجة  ،كما أنه        

ستثمارات، ويف املقابل قامت البنوك التجارية ا رها إىل أسواق النقد الدولية على شكل ودائع أوحيث قامت بتصدي
 ظم أزمة املديونيةاليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاهتا، مما كان له دور كبري يف تعابإعادة إقراضها للدول النامية 

      2.لدولااخلارجية هلذه 
توجد عوامل ت إىل تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية، بل الوحيدة اليت أد   عواملال ، ال تعد  إن كل ما سبق 

 :ما يليينوردها فأخري 

خنفاض أسعار ا مزيج من إن تدهور شروط التبادل التجاري ما هو إال  :الت التبادل التجاري تدهور معد  : أوال
شهدت شروط التبادل الدويل يف البلدان النامية حتوال خطريا  9190بعد  3.رتفاع أسعار الوارداتاو  الصادرات

رتفاع يف أسعار من االلصاحل الدول الصناعية، وذلك ألن أسعار واردات الدول النامية كانت ترتفع مبعدالت أكب 
إىل تقدمي  ىدوهذا أقتصاديات الصناعية يف تلك الفرتة، التضخم الذي ساد االرتفاع بر هذا االويفس ،صادراهتا

  .مقابل وارداهتا اليت تستنزف حصيلة العمالت األجنبية املتأتية من الصادرات الثروات الوطنية للدول النامية
للمواد اخلام الزراعية واملعدنية واليت متثل معظم أن األسعار احلقيقية  ،وتشري إحصائيات صندوق النقد الدويل

من % 03، بل أقل حبوايل 9192-9194قل من أسعار أمل تكن فقط  3791دول النامية يف صادرات ال
 4.أسعار الثالثني سنة املاضيةمتوسط 

                                       
 .912_914 ، صمرجع سابق، سامل توفيق النجفي 1
  .553، ص مرجع سابق ، علي عبد الفتاح أبو شرارة 2
 . 51، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون سنة، ص تجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخارجيةاال ،جمدي حممود شهاب 3
 .نفس املرجع 4
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مسي ومعدل قيقية الفرق بني سعر الفائدة االنقصد بالفائدة احلو :  رتفاع أسعار الفائدة الحقيقيةا: ثانيا     
سعر الفائدة يف األسواق كما أن  ؛ملواجهة التضخموتلجأ الدول الصناعية إىل سياسة سعر الفائدة  ،التضخم السائد

رتفاع املستمر يف اال باب تفاقم املديونيةأسوعليه فإنه من . د على أساس التفاعل بني العرض والطلبتحد  يالدولية 
  .قرتاضدفعها إىل املزيد من االرتفاع للدول النامية، هذا اال رتفاع تكاليف خدمة الديناايل ت  الوب ،معدالت الفائدة

حيث أنه كلما يزيد معدل الفائدة  ؛%53إىل % 3من  9132-9133يف الفرتة رتفاع أسعار الفائدة اوكان 
  1.مليار دوالر 5تزداد تكلفة خدمة الدين حبوايل % 9ـبــ
، 9139 ىلإ 9192يف الفرتة  من ناجتها احمللي اإلمجايل %92.3وخسرت بلدان جنوب أسيا نتيجة ذلك حنو  

من ناجتها  %94.2باعتبارها األكثر فقرا يف العامل، واليت خسرت  جنوب الصحراءو فريقيا إوعة بلدان مجم تليها
وأخريا بلدان شرق أسيا بنسبة  ،%93.0بنسبة  بلدان أمريكا الالتينية والكارييبمث تأيت بعدها  ،احمللي اإلمجايل

والشك أن هذه النسب متثل موارد هائلة خسرهتا هذه البلدان، وهذا يعكس الوضع الصعب الذي  2.1.4%
تعرضت له خالل هذه الفرتة، والذي انعكس سلبيا على موازين املدفوعات؛ وبالتايل على طلب التمويل اخلارجي 

 .وما ينتج عنه من أعباء خدمة الدين

الكبرية احملققة يف هذا اجملال قفزت األرباح كنسبة  نظرا لألرباح : نبيةقراضي للبنوك األجتوسع النشاط اال: ثالثا
رباح احملققة يف ، واأل3793 و 3791يف الفرتة من % 11إىل % 22ية من إمجايل األرباح للبنوك األمريكية من ئو م

املثال، أقرض سييت بنك وعلى سبيل  (.الصناعة والزراعة) هذا اجملال تفوق األرباح احملققة يف جمال اإلنتاج املادي
 .من رأمساله% 211مليار دوالر وهو ما يعادل  7.9حوايل " City Banc"األمريكي

ة يف خلارج مدفوعا برغبة مواطين الدولبأنه تدفق رأمسال إىل ا"يعرف هروب رأمسال  :هروب رؤوس األموال: رابعا
 3."مالية، وعوائد خارج نطاق سيطرة السلطات احمللية لأصو  احلصول على

الفساد : نتشار ظاهرة هروب األموال من البلدان النامية إىل الدول الرأمسالية املتقدمة تعود إىل عوامل خمتلفة أمههااإن 
هتريب متيازات والسلطة على ادي الذي يشجع أصحاب االقتصستقرار السياسي واالاإلداري، الرشوة، وعدم اال

ن الصدد فإوهبذا  ،احلكم نظام يف تغيري األموال إىل اخلارج لضمان مستقبلهم يف حال تعرضهم ألي انقالب أو
رم فقط من عوائدها، وإمنا القسم الكبري من تلك قتصاديات البلدان املدينة اليت هربت منها هذه األموال ال حتُ ا

                                       
 .941، ص مرجع سابق، آمال قحايرية 1
 .54 ، ص9112، بريوت، األوىلحسني حيدر، منشورات عويدات، الطبعة   ، ترمجةالثالثديون العالم ، جان كلود برتيليمي 2
 .930، ص مرجع سابق ،سي بول هالوود ورونالد ماكدونالد 3
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اليت خرجت منها من جديد دان أعيد تدويرها إىل البل ،األجنبية يف اخلارجودعت يف املصاريف األموال املهربة واليت أُ 
 .على شكل قروض

خلارجية اإىل نشأة أزمة املديونية  ية الدولية على شكل ودائع خمتلفةالإىل املراكز امل األموال هروب رؤوس ىلقد أد
بينما حدث تراكم لألموال يف هذه املراكز وأصبحت تقوم  ،لديها اعجز  حيث واجهت البنوك احمللية ؛للدول النامية

 1.بإقراضها للبلدان النامية بشروط تعسريية
 9135و 9194موال املهربة للخارج خالل الفرتة يؤكد أن األ ،فحسب البيانات اإلحصائية لبنك التسوية الدولية

، لفنزويال% 13لألرجنتني، % 22، كيسكللم% 45للبازيل، % 1الدول كانت إىل إمجايل الديون  لبعض 
  2 .للفلبني% 53 لكوريا اجلنوبية و% 91
من مصر و مليار دوالر،  91حبوايل  9132-9193تقدر قيمة األموال املهربة من السودان خالل الفرتة  كما

 مليون 945 اونسيوأندمليون دوالر،  993قرابة  ردنواأل، 9130-9192والر خالل الفرتة د مليار 4حبوايل 
 3.خلا......دوالر

 

 :نفجار أزمة املديونية الخارجيةا: املطلب الثالث

مة الديون ز زمة مع ألبلدان النامية، وظهرت مؤشرات األألوضاع املالية ليف بداية الثمانينات تدهورت ا        
اليت مل تؤد إىل إثارة  ،3799الرتكية سنة مثل األزمة  زمة كانت حدثا منعزال، لكن هذه األ3793يف سنة  البولونية

عندما أعلنت  3792ولقد بدأت أزمة الديون احلقيقية يف أوت . ت الدوليةمويالاجلدل حول الوضع اإلمجايل للت
تاريخ الارا من هذا بعتاو  ،اهتا يف الدفعلتزاماهنا غري قادرة على تسديد ألية و أهنا تواجه صعوبات ما املكسيكيةالبنوك 

 .ساسيةلصحة املالية للبلدان املدينة األهنارت ثقة املصارف باا
ففي هناية  ،يف خطرالدويل عتمادات املمنوحة لبلدان العامل الثالث أصبحت متانة النظام املصريف مهية االونظرا أل 

متثل ( عدا الدول املصدرة للنفط) مريكية حيال البلدان الناميةاملصارف األبه تدين كان جمموع ما   3793ديسمب 
   4.للبازيل% 43وللمكسيك % 44من أمواهلا اخلاصة، منها % 223

 

                                       
 .925، مرجع سابق ،قحايرية آمال  1
 .03، ص مرجع سابق ،روابح عبد الناصر  2
 ، 5332اجلزائر،  مذكرة دكتوراه غري منشورة، ،التنمية اإلقتصادية، حالة بعض الدول المدينةإشكالية المديونية الخارجية وآثارها على  ،جنوحات فضليلة 3

 .42ص 
 .52، ص مرجع سابق، جان كلود برتيليمي  4



 إصالحات صندوق النقد الدولي في الدول النامية                                                                الفصل الثاني     

51 
 

 : تعريف الدين الخارجي: ول الفرع ألا 

ارجية، املالية املستحقة على املقيمني يف دولة معينة ألطراف خيعرف الدين اخلارجي بأنه القيمة احلالية للمطلوبات 
 1مبلغ القرض يف املستقبل،و مما يقتضي دفع الفائدة 

احملددة أكثر من سنة واحدة،  ذي تبلغ مدة استحقاقه األصلية أوين الالد  "بأنه  ،يعرف البنك الدويل الدين اخلارجي
 2. "وهو مستوجب ألفراد أو هليئات من غري املقيمني ويسدد بعمالت أجنبية

اف خارجية سواء كانوا على دولة معينة لصاحل أطر  هو جمموع املبالغ املستحقة: وعليه فإن تعريف الدين اخلارجي 
رتتب عليها يف هناية املدة وما ي( أصل القرض) ت لفرتة زمنية تزيد عن السنة، ما يقتضي دفع هذه املبالغئاهي أفراد أو

 (.خدمة الدين) من فوائد
حيث تساوي الديون الصافية الفرق بني قيمة الديون األجنبية  ؛لديون الصافية والديون اإلمجاليةوجيب التمييز بني ا

يف شكل لتزامات بلد ما اتنطبق الديون اإلمجالية إال على وال  3املستحقة وديون البلد املستحقة للدول األجنبية،
وعادة ما يعتب مصطلح الديون الصافية مالئما  .أرصدة هذا البلد اليت ميتلكها غري املقيمني قروض حنو اخلارج أو

أكثر بالنسبة لتحليل وضعية البلدان املتطورة وبعض البلدان السائرة يف طريق النمو، مثل البلدان املصدرة للبرتول اليت 
مناسب فيما خيص  وعلى العكس من ذلك، فإن مصطلح الديون اإلمجالية جد   .هلا حقوق مستحقة على اخلارج

 . لتزاماهتا حنو اخلارجوذلك بالنظر إىل العبء املفرط ال ،ية والعربية غري املنتجة للبرتولالنامالبلدان 
 

  :نمو املديونية الخارجية: ثانيالفرع ال

ويله ، والذي جيب متادفوعاهتملعجز يف احلساب اجلاري مليزان إن الزيادة يف صايف املديونية لدولة ما تعادل حجم ا
 :ني ذلك عن طريق املعادلة التاليةوميكن أن نب .اخلارجيقرتاض عن طريق اال

(X-M)-RF = (S-I) + (T-G) 

 :حيث أن 
X :  الصادرات                  M : الواردات             I : ستثماراال        
G : نفاق احلكومياإل            S  :دخاراال           T    : الضرائب       

RF: الفائدة للخارج صايف املدفوعات 

                                       
، 5339للعلوم، الطبعة األوىل، بريوت، ، الدار العربية املستدامة، املوسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المديونية الخارجية قياسها وأثارها الخارجية، عماد موسى 1

 .933ص
 .32 ، ص5334، جوان 03العدد  ،ة يف األقطار العربيةيبقضايا التنم ، سلسلة دورية تعىنإدارة الديون الخارجية ،عيسى حممد الغزايل 2
 .نفس المرجع ،عماد موسى 3
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ضافة إىل صايف مدفوعات الفائدة اإلب (X-M)فإن احلساب اجلاري الذي يتكون من حساب التجارة  ،وعليه
 ولكي ال تكون ،(T-G) والقطاع احلكومي  (S-I)دخار للقطاع اخلاصجمموع صايف اال، يعادل RF للخارج 
كفي لسداد مدفوعات الفائدة كبري بدرجة يصايف املديونية اخلارجية، ينبغي أن يكون الفائض التجاري   زيادة يف

 (. العام واخلاص)دخار حملي موجب اللخارج، وهو ما يتطلب وجود صايف 
نفاق احلكومي بالنسبة للضرائب، الواردات بالنسبة دخار، اإلستثمار بالنسبة لالرتفاع االاوإن أي شيء يؤدي إىل 

 .أو زيادة مدفوعات الفائدة  ميكن أن يؤدي إىل زيادة صايف املديونية اخلارجيةللصادرات 
قم املديونية إىل تفا ىأدبالنسبة للدول النامية  أن كل من هذه العوامل كانت يف وضع غري مستحب ،واجلدير بالذكر

 :يوضحه اجلدول املوايلحسب ما اخلارجية، 
 2006 -1791تطور المديونية الخارجية ومدفوعات الدين للدول النامية للفترة (: 1-2) الجدول

 (الوحدة مليار دوالر)
 السنوات

 
1791 1791 1791 1771 1772 1779 1779 1777 2111 2112 2111 2112 

 إجمالي
 الدين

 الخارجي

166.7 
 

658.2 
 

952.3 
 

1518.5 
 

1662.2 
 

1877.6 
 

2006.7 
 

2038.2 
 

5539.3 5312.9 0342.2 0539.0 

 مدفوعات
 الدين خدمة  

94.2 11.2 902.0 992.0 993.2 032.2 095 049 459.3 402.2 492.5 259.4 

 :عتماد علىباال: المصدر 
 .5333ي ف، جانقتصاد العالميأفاق االصندوق النقد الدويل،  .9
 .559-553ص  ،رجع سابقم ،علي عبد الفتاح أبو شرارة .5

3. André Dumas, Op.cit, p.114 

4. IMF, World Economic Outlook, Globalization, and Inflation, Statistical Appendix, April 2006, 

     P.260, 266 

 .هدمات املرتتبة علياخلمن خالل اجلدول، نالحظ أن هناك زيادة يف كل من إمجايل الديون و 
  مرات، أما خدمات الدين  31 حوايل يمة الديون اخلارجيةتضاعفت ق 3771و 3791فخالل الفرتة

وهذا  ،يف الديون اإلمجاليةمرة، وعليه فإن الزيادة يف خدمات الديون أكثر من الزيادة  32تضاعفت حبوايل 
احلصول على  يف ، إضافة أن الدول النامية كانت تواجه صعوباترتفاع أسعار الفائدة الدوليةابسبب التضخم و 

رتفاع معدل ابسبب  اليت تثقل كاهلهاو تجه إىل املصادر اخلاصة، لذلك كانت ت ،قروض من مصادر رمسية
 ؛ض مدة السدادخنفااائدة و فال
 يف حني خدمات الديون %22ايل و نسبة الزيادة يف الديون ح فكانت 3777و  3771 أما خالل الفرتة ،

  .تضاعفت مرتني
  يف حني خدمات الدين %19فكانت نسبة الزيادة يف الديون حوايل  2112-3777فيما خيص الفرتة و ،

 %. 12زادت بنسبة 
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لتمويل اخلارجي يف حل رتفاع يف النسب السابقة يدل على أن الدول النامية كانت تعتمد على افإن اال ه،وعلي
 . الدول الدائنة قتصادية، وتقوم بتحويل جزء كبري من ناجتها الوطين إىلمشاكلها اال

 
 قتصادي إلدارة أزمة املديونية الخارجيةصالح الابرامج إلا : املبحث الثاني

قد أصبحت تلتهم احلصة  ،إن أزمة املديونية اخلارجية احلادة اليت انعكست آثارها السلبية على البلدان النامية       
يف آجاهلا احملددة، مما جعلها و ستمرار يف الوفاء بدفع أعباء الديون املستحقة كبى من مواردها سنويا من أجل االال

الداخلية، مما جعلها تقف جتماعية واالقتصادية اال تدهور أوضاعها عاجزة عن متويل وارداهتا الضرورية، فضال عن
 1:أمام أحد هذه اخليارات

فقدان  غري أن هذا اخليار يرتتب عليه ؛نـــخدمات الديبالتايل تراكم ديونه و دفع أن يتوقف البلد عن   .9
بيع  إمكانية مصادرة أوو  قرتاض مستقبال، فضال عن إعالن إفالسهاحيرمها من االمصداقية الدولة املعنية و 

 أمالكها باخلارج؛
ميكن أن الذي جتماعية، و قتصادية واالوهذا صعب من الناحية اال هتمام خبدمة الدينالختفيض وارداته وا .5

 ضطرابات داخلية؛ايؤدي إىل 
واملقصود بإعادة اجلدولة  ،وجهت إليه معظم الدول الناميـةالتوجه إلعادة جدولة الديون وهو اخليار الذي ت .0

نقص  للبلد الذي يعاين منسمح تو  2.كون بتأجيل مواعيد دفع الدينيوعادة ما  ،إعادة ترتيب الدين اخلارجي
 :، مقابل شروط أمههااملدفوعاتحتسني وضعية ميزان  يتمكن من حىت مؤقت يف العمالت األجنبية

  يتحمل البلد املعين دفع فوائد التأخري على أقساط الدين املؤج ل حىت ال يتمادى يف طلبات إعادة أن
 ؛(أي الديون األصلية) اجلدولة، وتكون هذه الفوائد أكب من أسعار الفائدة للديون املعاد جدولتها

 النقد  نطالقا من توصيات برامج صندوقاقتصادية ين بإجراء سلسلة من التغيريات االالبلد املدتعهد أن ي
 3.الدويل

 
 

 

                                       
 .942-942، ص مرجع سابق ،قادري عبد العزيز 1
 . 944 صنفس املرجع،  2
 .959 ، 9111، ر، مركز البحوث والدراسات اإلنسانية، اجلزائاالقتصاديةجملة الدراسات ، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي؟ ،صاحل صاحلي  3
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 :قتصاديبرامج اإلصالح االمفهوم  :المطلب األول
 استخدام، وقد مت االقتصاديحول حتديد مفهوم دقيق لبامج اإلصالح  قتصادينياالدت آراء الكثري من تعد  

 ."برامج التعديل الهيكلي"و ،"سياسات التكييف الهيكلي"، "االقتصاديةالمواءمة "مصطلحات متعددة كعملية 
م قتصاد الوطين، على حنو يعظ  قتصادية الالزمة يف هيكل االإجراء التعديالت اال" وتنطوي هذه املصطلحات على 

وعة متكاملة من أدوات السياسة جمم بانتهاجمن قدرته على مواجهة الصدمات اخلارجية والداخلية، وذلك 
      1."جتماعيةالوا قتصاديةتستخدم لتحقيق أهداف اجملتمع اال قتصادية اليتاال
وعادة ما  ،قتصاديت معينة لتعديل هيكلها االإجراءاالنامية بتطبيق  للعملية اليت تقوم من خالهلا الدو هي تلك اأو  

 :يلي ما اليت غالبا ما تتضمنو  ،لية مشروطة بتطبيق تلك اإلجراءاتيكون ذلك مقابل متويل من املؤسسات الدو 
 ؛حترير األسواق والتجارة -
 ؛ختفيض قيمة العملة  -
 . تقليص دور الدولة  -

دولة أن تتواءم مع نفس  كل، وإمنا أصبح على  نقاذ املايل مقابل هذه اإلجراءاتزم اإلوهذه البامج أكثر من تقدمي حُ 
 2.افتها وطبيعة تكويناهتا السياسيةقتصادياهتا وجذور ثقا ختالف هياكلا عن بصرف النظر ،النموذج

مبا جيعلها مهيأة  ،السياسات السائدة فيهاو قتصاديات النامية نة يف االت معيإحداث تعديال اعلى أهن: "عرفتكما 
ستثماري الضروري االمع توفري احلد األدىن للمناخ  ،لتسديد ديوهنا اخلارجية وجتاوز العجز يف موازين مدفوعاهتا

ايل ضمان قاعدة للتوازن اهليكلي فيما خيص العالقات بني القطاعني احمللي ت  الموال األجنبية، وبجلذب رؤوس األ
     3.واخلارجي

 مجلة من اإلجراءات والرتتيبات التصحيحية الواجب إدخاهلا علىأيضا على أهنا  اهفيتعر  ميكن ،وعليه      
دولية، المن املؤسسات باقرتاح و  ،داخلية وخارجية على حد السواء قتصاديات اليت تعاين أزمات هيكلية حادةاال

 .   وحتقيق منو مستمر التقليل من حـدة تـلك األزمات هبدف القضاء أو

     :قتصاديبرامج إلاصالح الا مراحل: املطلب الثاني 

للمدى القصري ومرحلة اإلصالح  االقتصاديمرحلة التثبيت  االقتصادي مبرحلتني أساسيتني، اإلصالحمتر برامج 
 .لطويلللمدى ااهليكلي 

                                       
 . 95، ص 5333، مركز اإلسكندرية للكتاب، قتصادي والماليق النقد الدولي وقضية اإلصالح االصندو ، مسرية إبراهيم أيوب 1
 .530، ص 5339الدار العربية للعلوم، الطبعة األوىل، بريوت، أجل التنمية املستدامة، بية للمعرفة من ر ، املوسوعة العسياسات التكييف الهيكلي ،جودة عبد اخلالق 2
 .  959، ص 5332دار اجلرير، الطبعة األوىل، األردن،  ، قتصاد الدوليتحليل اال ،معروف هوشيار 3
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 :قتصادي للمدى القصيرمرحلة التثبيت الا:  الفرع ألاول  

النقــد الــدويل، وهتــدف أساســا إىل الضــغط علــى الطلــب وتقليصــه، وذلــك بإتبــاع وهــي إجــراءات يتكفــل هبــا صــندوق 
حتريــــر األســــعار، وطنيــــة واحلــــد مـــن اإلصــــدار النقــــدي، ختفـــيض قيمــــة العملــــة التقشــــفية يف امليزانيــــة العموميــــة،  سياســـة

 .وختفيض األجور احلقيقية
 1 :وعليه فإن هذه السياسات هتدف إىل

 عادة ما تكون بني سنة وسنتني؛ ،قصريال ىداملقتصاد الكلي يف دة التوازن لالإعا 
 م بالسحب من واليت تقو  ،الدولة املعنية وصندوق النقد الدول تفاقية بنيالسياسات عادة ما تكون هذه ا
مع املبم تفاق عليها يف خطاب النوايا اليت مت اال ه السياسات متثل مشروطية الصندوقئتمان العليا، وهذاال شرائح

 .الدولة املعنية
 ؛ق املفــرط يف ميزانيــة هــذه البلــدانأن ســبب املديونيــة املرتفعــة للبلــدان الناميــة هــو اإلنفــا رىيــالنقــد الــدويل إن صــندوق 

ختـاذ جمموعـة مـن اإلجـراءات اعليها تقلـيص هـذا اإلنفـاق وذلـك ب حيث أهنا تعيش فوق طاقاهتا وإمكاناهتا، هلذا جيب
 :أهم هذه اإلجراءاتلتقليص الطلب، ومن بني 

 :تقليص اإلنفاق العمومي والتقشف في الميزانية العامة .9
قتصـــــادي علـــــى ضـــــرورة التخفـــــيض يف كـــــل أبـــــواب اإلنفـــــاق العمـــــومي، وأساســـــا النفقـــــات يـــــنص برنـــــامج التثبيـــــت اال

النفقــات علــى الصــحة والتعلــيم، رفــع الــدعم علــى أســعار األدويــة، إلغــاء العــالج اجملــاين والتعلــيم  كــذلكجتماعيــة، و اال
جتماعيـــة األساســـية، هـــذا التخفـــيض ميـــس كـــذلك ميزانيـــة لـــي الدولـــة تـــدرجييا عـــن مهامهـــا االمـــع ختإخل، .. ...اجملـــاين

 .التجهيز والتسيري للقطاع العمومي واإلدارات العمومية واخلدمات
للدولـــة،  االســـتثماريةمـــن عـــدد املشـــاريع  بـــالتقليص ســـتثمارية، وذلـــكض النفقـــات االص البنـــامج علـــى ختفـــيكمـــا يـــن

 البنيـــة اســـتثماراتالرتكيـــز علـــى مـــا هـــو ضـــروري وعلـــى حـــد أدىن مـــن  أيبعـــض املشـــاريع اهلادفـــة،  والرتكيـــز فقـــط علـــى
 .جتماعيةقتصادية واالالتحتية اال

 :ةالمواد األساسيتحرير األسعار ورفع الدعم على  .5
ســتهالكية األساســية وحتريــر األســعار، هــذا اإلجــراء جهيزيــة والســلع االيــنص البنــامج علــى رفــع الــدعم علــى الســلع الت 

هلـذا اإلجـراء كون يوسـ. إخل..كالقمح، احلليـب، والسـكراألخري ميس أساسا أسعار السلع األساسية يف البلدان النامية  
خنفــاض يف القــدرة الشـــرائية، كمــا ميـــس أســعار املــواد األوليـــة والنصــف مصـــنعة  مباشــرة علـــى األجــور احلقيقيـــة واال آثــار

                                       
     .01، ص5331، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، وسياسة التشغيل االقتصادياإلصالح  ،مدين بن شهرة 1
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وبالتــايل إرتفــاع يف األســعار  دخل يف اإلنتــاج الصــناعي والزراعــيتــوالــيت  ،ومــواد التجهيــز الــيت تســتوردها البلــدان الناميــة
تسـمح كمـا الداخلية، وهو األمر الذي يؤدي إىل ضعف القدرة التنافسـية للمنتجـات احملليـة أمـام املنتجـات املسـتوردة،  

، وبالتـــايل إفـــالس العديـــد مـــن املؤسســـات العموميـــة  للبلـــدان رة اخلارجيـــة بغـــزو الســـوق الداخليـــةإجـــراءات حتريـــر التجـــا
 .النامية

 :ة العملة الوطنيةتخفيض قيم .0
د الـــيت تســـتوردها البلـــدان رتفـــاع أســـعار املـــوااملفـــروض أن يـــؤدي هـــذا اإلجـــراء إىل أنـــه مـــن ا الصـــندوقحســـب خـــباء  

،  هــذا مــن جهــة ، الشــيء الــذي يــدفع احلكومــات إىل تقلــيص الــواردات والتخفــيض مــن نفقاهتــا بالعملــة الصــعبةالناميــة
للحصـول علـى مـداخيل أعلـى بالعملـة  البلدان الناميـة تشجيع صادراتكما سيؤدي هذا اإلجراء من جهة أخرى إىل 

 .الصعبة
ل للضــغط علــى نفقــات الدولــة الرفــع مــن الصــادرات، وهــو إجــراء فع ــن هــذا اإلجــراء ســيؤدي إىل ختفــيض الــواردات واإ

ن حيــث تعتــب أغلبيــة البلــدا ؛إال أن الواقــع غــري ذلــك متامــا .وتوجيــه املــداخيل النامجــة عــن ذلــك لــدفع خــدمات الــديون
مـن ميزانيتهـا بالعملـة  واد التجهيز، وبالتـايل فهـي ختصـص جـزء هـامستهالكية الغذائية ومالنامية مستورد كبري للمواد اال

دان وتقلـــيص قـــدراهتا يـــؤدي إىل الرفـــع مـــن تكـــاليف إنتـــاج منتجـــات هـــذه البلـــ فهـــذا اإلجـــراءوبالتـــايل  .الصـــعبة لـــذلك
 .خنفاض يف الصادرات وتدمري للطاقات اإلنتاجية احملليةاعلى ، وهو األمر الذي ينعكس التنافسية

 :الحد من اإلصدار النقدي والضغط على الكتلة النقدية .4
قتصادية يف عمق النظرية اال، ويدخل طبقة للبنامجملالبلدان ا يفختاذها اهو كذلك من أهم اإلجراءات املطلوبة 

سبب ب النامية قتصاديات البلداناه حيث أن اإلفراط يف اإلصدار النقدي هو سبب التضخم الذي تعاين من ؛النقدية
إىل ختفيض هلذا فهذا اإلجراء من شأنه أن يؤدي . اإلنفاق املفرط يف هذه البلدان، وبالتايل سبب العجز يف ميزانيتها

.ةستقرار يف األسعار، كما يؤدي إىل تقليص العجز يف امليزانية العامامعدالت التضخم وحتقيق 

  :إلغاء الرقابة على أسعار الصرف .2
الوطنيـة واحلــد مــن اإلصــدار النقـدي، وهــو يتضــمن التحريــر  إجــراء يتبــع اإلجــراءات املتعلقـة بتخفــيض قيمــة العملــة هـذا إن

اهلـدف مـن هـذا اإلجـراء هـو اهلبـوط بسـعر الصـرف الرمسـي إىل  .أسـعار الصـرفوحيـد وت التدرجيي للتعامل بالنقد األجنيب 
الســوق العامليــة، هــذا  ا إىل توحيــد األســعار الداخليــة مــع أســعارمســتوى يقــرتب مــن ســعر الســوق املوازيــة، والوصــول تــدرجيي



 إصالحات صندوق النقد الدولي في الدول النامية                                                                الفصل الثاني     

57 
 

  1.من شأنه منع تسرب النقد األجنيب للسوق املوازية حبثا عن الربح
 :تحرير سوق العمل وجعلها مرنة .2

بنـامج ، عـدم التـدخل يف سـوق العمـل وجعلهـا اليفرض صندوق النقـد الـدويل علـى البلـدان املدينـة والـيت تشـرع يف تطبيـق 
 عالقـةعلـى األجـور احلقيقيـة وإلغـاء الحرة ختضع مليكانيزمـات العـرض والطلـب علـى اليـد العاملـة، هلـذا فهـو يقـرتح الضـغط 

مســــتوى األســــعار، كمــــا يقــــرتح إلغــــاء احلــــد األدىن لألجــــور، وعــــدم تــــدخل الدولــــة يف تعيــــني اخلــــرجني مــــن و بــــني األجــــور 
يت تعرقـــل الســـري احلســـن حلـــد مـــن دور النقابـــات والتقلـــيص مـــن قـــوانني العمـــل الـــ اىلإواملعاهـــد العليـــا، باإلضـــافة  اجلامعـــات

 2:اهلدف من هذا اإلجراء هوو  ،لسوق العمل
  باســتغالل تعـددة اجلنسـياتمأوال العمـل علـى احملافظـة علـى أجـور منخفضـة يف البلـدان الناميـة تسـمح للشـركات 

اليــد العاملــة الرخيصــة يف هــذه البلــدان وختفــيض التكــاليف ملواجهــة املنافســة يف الســوق العامليــة، وبــذلك تســتعمل 
 اليد العاملة يف هذه البلدان كورقة ضغط لتخفيض األجور يف البلدان الرأمسالية املتطورة؛

   إىل الســابقة اإلجــراء واإلجــراءاتبــني هــذا حيــث ســيؤدي املــزج  ؛دف هــذا اإلجــراء إىل تقلــيص الطلــبهــثانيــا 
 شـرائيةلا  خنفاض كبـري يف القـدرةاإىل قود يرتفاع يف األسعار، األمر الذي اوإىل  خنفاض كبري يف األجور احلقيقيةا

 .الطلب الداخلي صوتقل
حتريــر األسـعار لتبلــغ نفــس  مــن البلـدان الناميــةاملؤسسـات الدوليــة  فيــه تطلــبأنــه يف الوقــت الـذي  ،اإلشــارة هنـا جتـدرو 

وهـــي سياســـة . هـــذه البلــدان ختفـــيض األجـــور احلقيقيــةمـــن كــذلك مســتوى األســـعار الدوليـــة والســوق العامليـــة، تطلـــب  
تدخل ضمن أهداف هذه املؤسسات، فتخفيض القـدرة الشـرائية لفئـات واسـعة مـن سـكان البلـدان الناميـة هـو هـدف 

مـن جهــة مـن جهــة، و  هـذا جـه لتسـديد الــديونبلـدان ولتـوفري أمــوال تو ات هــذه الحتقيقــه لتقلـيص نفقـإسـرتاتيجي جيـب 
قتصــادي نكمــاش االاءات الســابقة كــان هــدفها حتقيــق االوعليــه فــإن كــل اإلجــر  ،عمالــة بــأجور منخفضــة تــوفريأخــرى 

كمــا يوضــحه الشــكل  علــى حســاب أهــداف التنميــة بالتزاماهتــاعلــى مســتوى الــدول املدينــة لزيــادة قــدرهتا علــى الوفــاء 
 :التايل

 
 
 

                                       
 .29- 23، ص مرجع سابق، مدين بن شهرة 1
 .903ص  ،5339 /5333، مذكرة ماجستري غري منشورة، اجلزائر،وآثارها على البطالة والتشغيل االقتصاديةاإلصالحات  ،أمحني شفري 2
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 قتصادي للمدى القصيرمرحلة التثبيت اال (:1-2) الشكل

 األهداف والنتائج                     :تخفيض اإلنفاق العمومي والتقشف في الميزانية العامة .9
                                                                                                 

  ؛نفقات الصحة والتعليم واخلدمات اإلجتماعيةختفيض 
 جتميد األجور والتوظيف؛ 
 ختفيض اإلنفاق اإلستثماري. 

 
 :تحرير األسعار ورفع الدعم عن المواد االساسية .5

 املواد الغذائية؛ 
 ؛....الكهرباء، احملروقات: املواد الطاقوية 
 النقل، املاء، اهلاتف: اخلدمات العمومية..... 

 :تخفيض سعر العملة الوطنية .0
 من اإلصدار النقدي لتقليص التضخمالحد  .2
 أسعار الصرفإلغاء الرقابة على  .1
 تحرير سوق العمل وجعلها مرنة .2

 نني احلماية اإلجتماعية والتقاعد؛مراجعة قوا 
 

 
 : عتماد علىباال:  المصدر        
 .902، ص سابقمرجع  ،أمحني شفري (9
، مـذكرة دكتـوراه غـري منشـورة، جامعـة اجلزائـر، قتصواديةسووق ومودى إنجواز أهوداف السياسوة االنتقال من الخطة إلى الاال، بالوناس عبد اهلل (5

 .901ص  5332/5334

ختفـيض اإلنفـاق  عـن طريـقلتقليص الطلب  فأن كل اإلجراءات السابقة هتدنالحظ  ،(1-2)الشكلمن خالل      
جتمـاعي  هبـدف الضـغط اجملال االستثمارات يف واال  العمومي وكل النفقات املرتبطة بذلك، األجور، الصحة، التعليم

ختفــيض ســعر العملــة الوطنيــة، الشــيء الــذي جيعــل أســعار اخلــدمات إىل حتريــر األســعار و علــى الطلــب احمللــي، إضــافة 
، وهــو مــا يفــوق قــدرة اجملتمــع علــى الوفــاء باحتياجاتــه ختضــع لألســواق اخلارجيــة....( النقــل، املــاء والكهربــاء)العموميــة 

       .قتصاديواالنكماش اال ستثمار احمللياال ومن نتائج ذلك تراجعومتطلباته، 
يزانية قتصادية الكلية، التوازن يف ميزان املدفوعات ويف املهتدف إىل حتقيق التوازنات اال السابقة كل اإلجراءاتوعليه،  

  نتاج اإلهياكل تتبع بإجراءات متس  لتسديد الديون، هي إجراءات غري كافية والبد أنيوجه العمومية، لتحقيق فائض 
 .قتصادية والسياسيةومؤسساهتا اال دينةدان امللبلل
 

 برنامج للضغط على الطلب 

 إرتفاع األسعار وإخنفاض   
 القدرة الشرائية        

 تراجع اإلستثمار والتشغيل  

إزدياد الفوارق اإلجتماعية والفقر 
 والتهميش وتآكل الطبقة الوسطى

 إستمرار اإلنكماش اإلقتصادي 
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 :إلاصالح الهيكلي للمدى املتوسط والطويلمرحلة :الفرع الثاني

جمموعة من اإلجراءات اليت هتدف يف املدى املتوسط والطويل إىل  عتمادا ز عليه يف هذه املرحلة هورك  ما يُ  أهم      
تستلزم ختفيض نسبة  وإحداث تغيريات جذرية يف السياسات ر،زيادة حجم املعروض من السلع املوجهة للتصدي

مقارنة ويف الصادرات  قيق فائض يف كل املدخرات احملليةعتماد على حت، باالاحمللي إىل إمجايل الناتج الديون اخلارجية
قتصادية هياكلها اال قتصاد الرأمسايل العاملي، وأقلمةيف االقتصاديات هذه البلدان اكل هذا عب إدماج . بالواردات

.األخري اقتصاديات هذامتطلبات  عم لها تتماشىوحىت السياسية وجع جتماعيةواال
:فيما يليوهذه اإلجراءات تتمثل 

 : تحرير التجارة الخارجية .9
 1:عن طريق مايلي املفروضة على املعامالت اخلارجيةإلغاء كل احلواجز اجلمركية والقيود تتضمن 
 عرقلة حركة الواردات؛ اخلاضعة للحماية، مع رفع كل القيود اليت من شأهنا ختفيض قائمة السلع 
   من حرية التجارة اخلارجية تدرجييا؛ إلغاء كل األشكال التنظيمية والتشريعية اليت من شأهنا احلد 
  حىت تتناسب مع املعدالت الدولية اجلمركيةإصالح سياسة التعريفات. 

الرأمساليـة تتطلـب البحـث عـن  اقتصـادياتأن حترير التجارة يف الـدول الناميـة تكمـن يف أن إشـكالية  ،ويف حقيقة األمر
ومتكـني الـدول الناميـة مـن الوفـاء خبدمـة  ،أسواق جديدة لتوسيع صادراهتا وتصريف فائضـها اإلنتـاجي الـذي تعـاين منـه

 .ديوهنا من حصيلة الصادرات، إضافة أن هذا اإلجراء يتماشى وأهداف املنظمة العاملية للتجارة

 : خوصصة وتقليص دور القطاع العامال .5
كـانوا أفـراد سـواء  ، العامـة إىل القطـاع اخلـاص لممتلكـاتلتعرف اخلوصصة بأهنا البيع املتعمد بواسطة حكومة دولـة مـا 

 2:وتقوم ظاهرة اخلوصصة على مايلي .جانبذا البيع للمواطنني أو لرعايا األشركات خاصة، وسواء كان ه أو
 دور الدولة يف إدارة املشاريع وملكيتها؛ ختفيضو  ،حتويل امللكية من القطاع العام إىل اخلاص 
 ؛اتيةواخلدماإلنتاجية   إحداث تغيريات هيكلية إلعادة ختصيص املوارد 
 احلرة وتعظيم الكفاءة اإلنتاجية خلق بيئة للمنافسة. 

ـــايلو  ـــل املـــوارد مـــن القطـــاع العـــام إىل اخلـــاص  ،بالت ـــل املـــوارد مـــن  ،كلمـــا زاد حتوي ســـتخدامات أقـــل كفـــاءة إىل ازاد حتوي

                                       
 .25، ص مرجع سابق ،شهرةمدين بن  1
  .30، ص 5339، عمان، 99اجمللد   ،35، جملة أحباث الريموك، العددالخصخصة وثقافة العاملين ،حممد حبيب اهلل  2
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 1:أكثر كفاءة، مما يؤدي إىل زيادة الناتج الوطين عن طريق ستخداماتا
  الــــيت يتحملهــــا القطــــاع العــــام  االجتمــــاعيختفــــيض أعبــــاء ميزانيــــة الدولــــة املرتتبــــة عــــن النفقــــات ذات الطــــابع

 وختصيصها يف جماالت أكثر إنتاجية؛
 التقليل من أعباء اإلدارة اليت تتحملها الدولة؛ 
 اجيتهنتإقطاع اخلاص وزيادة ستفادة من اإلرادات الضريبية بسبب توسع الاال. 

حيـث يصـبح هـؤالء خيضـعون  ؛ية وتسليم عقود امللكيـة للفالحـنيخوصصة األراضي الفالح ميس كذلك اإلجراء هذا 
هـذا و ، ....والتصـدير االسـترياداألخـرى كشـروط القـرض، ظـروف  االقتصـاديةلنفس شروط وظروف عمـل املؤسسـات 

ألوليــة واألمســدة واملبيــدات، واملــواد ااإلجــراء املمــزوج بــاإلجراءات األخــرى املتعلقــة برفــع الــدعم علــى الســلع التجهيزيــة 
يـع إىل إفالس الفالحني وإفقارهم، األمر الـذي يـدفعهم لب تدرجييا ، تؤدي....على القروض رتفاع أسعار الفائدةا اوكذ

ن عـدد كبـري مـن الفالحـني الفقـراء بـدون أرض، والـذين يعملـون بصـفة مومسيـة، ودون أراضيهم للمالكـني الكبـار وتكـو  
 .شروط العمل أدىن حد من

الفقـــدان  يتبعـــه، وهـــو األمـــر الـــذي ة للنظـــام املصـــريف الـــوطينالبنـــوك وتفكيـــك القـــوانني املســـري   صصـــةخو  ضـــافة إىل،باإل
األجنبيـة  وأ بنـوك التجاريـة احملليـةتصـبح البـذلك لسياسة النقدية الوطنيـة، و ا على ي لرقابة الدولة والبنك املركزيالتدرجي

تلعـــب دورا كبـــريا يف التـــأثري علـــى وبالتـــايل تصـــبح ، ةالناميـــ انلفـــتح فـــروع هلـــا يف البلـــديســـمح هلـــا الـــدخول بكـــل حريـــة 
 .السياسة النقدية وحتديد أسعار الفائدة

تتـوفر الالناميـة  أن الـدول رغـمماج مـع الـنمط الرأمسـايل، نـدقتصـادي إىل االوصصة تقود عب آليات اإلصالح االإن اخل
سســات العامــة يعــين التخلــي عــن دورهــا يف ؤ تخلــي الدولــة عــن املف الدوليــة، ية متكافئــة يف الســوقظــروف تنافســعلــى 

 2.األخرى االجتماعيةمثل الصحة، التعليم وخمتلف اخلدمات  االجتماعيةحتقيق التنمية ورفع الدعم عن اجملاالت 

 :الجبايةإصالح هيكل  .0
لبلــدان ل يقتصــادجتــاه حتويـل اهليكــل االاب  هيكــل اجلبايــةت األساسـية الــيت مــن شــأهنا أن تغـري  مــن التغــريا توجـد جمموعــة

 3:وذلك عن طريق ،النامية
 أي بتطبيــق ضــريبة واحــدة علــى الــدخل  ،مــن الضــرائب النوعيــة علــى الــدخل إىل الضــرائب الشــاملة االنتقــال

                                       
 .23-22، ص مرجع سابق ،مدين بن شهرة 1
 ، 5333، أطروحة دكتوراه، الكوفة، األجنبي المباشر االستثمارفي البلدان النامية بين متطلبات التنمية ودوافع  الخوصصة ،داود سلوم عبد احلسني اخلزرجي 2

 .09ص
 .44، صمرجع سابق: مدين بن شهرة 3
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 اإلمجايل؛
 قتصادية العمومية؛معدالت الضرائب على املؤسسات اال رفع 
  فع معدالت الضرائب العقارية واألمالك املدنية؛ ر 
  ؛تريادساالالتخفيف أو إلغاء بعض رسوم 
 جلمركية ألهنا تشوه جهاز األسعارإلغاء اإلعفاءات ا. 

 :هذه املرحلة عن طريق الشكل التايلميكن توضيح و 

                                           . والطويلدى المتوسط ممرحلة اإلصالح الهيكلي لل  (:2-2)الشكل                         

    هداف والنتائجاأل                                                          
 :الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية تحرير التجارة   .9

  ؛للتجارةهتيئة شروط اإلخنراط يف املنظمة العاملية 
 تفكيك القوانني املسرية للبنوك والنظام املايل. 

 
 :إصالح هيكل الجباية والمنظومة المصرفية  .5

  فرض جمموعة من املزايا الضريبية واجلمركية 
 لتشجيع الرأمسال األجنيب؛                    

 :واألراضيخوصصة المؤسسات العمومية والبنوك  .0
 
 

 

 

 

 

 
 :                 على باالعتماد:  المصدر 

 .949ص ، مرجع سابق ،فريأمحني ش (9
 .943، ص سابقمرجع ،  بالوناس عبد اهلل (5

 
عـــن هتـــدف لزيــادة العــرض املوجـــه للتصــدير  نالحــظ أن كــل اإلجـــراءات الســابقة ،(2-2)الشوووكلمــن خــالل          

فـرض  املسرية للبنوك والنظام املـايل، إضـافة إىلوتفكيك القوانني وختفيض الرسوم اجلمركية  طريق حترير التجارة اخلارجية

 برنامج لزيادة العرض

 تشجيع التصدير 

 تسديد الديون

 حتطيم القدرات اإلنتاجية الوطنية
 العمومية واخلاصة يف الصناعة والفالحة

 
   

 تنامي قوى املضاربة 

 واإلقتصاد  املوازي
 إستحالة اإلنطالقة اإلقتصادية  

 وتفاقم املديونية  

فقدان كل آليات حتقيق التنمية 
 اإلقتصادية  واإلجتماعية

ضعف املؤسسات اإلقتصادية 
 واإلدارية  للدولة

املالية، واخلضوع للرأمسال تعمق التبعية 
ج وفقدان القرار .م.الدويل وش

 اإلقتصادي والسياسي
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 لتشـــجيع الرأمســـال البنـــوك واألراضـــي مبـــا فيهـــاواجلمركيـــة وخوصصـــة املؤسســـات العموميـــة  مـــن املزايـــا الضـــريبية جمموعـــة
  . األجنيب

حتقيق التنمية كل آليات   القدرات اإلنتاجية الذاتية وتنامي قوى املضاربة وبالتايل فقدانحتطيم  ،ومن نتائج ذلك 
يف تنمية العلى مسرية ؤثر ، الشيء الذي يُ للدولةقتصادية واإلدارية وضعف املؤسسات اال ،جتماعيةاالقتصادية واال

  .قتصادي والسياسيلرأمسال الدويل وفقدان القرار االق اخلضوع  ل، ويعم  هذه الدول
 

 :قتصاديسياسات إلاصالح الالإلاطار النمري : الثالث املطلب
 :يف نتمثالي قتصادياال سيان تعتمد عليها برامج اإلصالحهناك إطاران رئي

 ستيعاب؛أو اال متصاصأسلوب اال 
  األسلوب النقدي مليزان املدفوعات. 

 :(Approche absorption)   الاستيعاب أو الامتصاصأسلوب : الفرع ألاول 

ستهالك أي جمموع االعلى السلع واخلدمات احمللية واألجنبية،  ما دولةعاب جمموع إنفاق املقيمني يف يستيقصد باال
تعتمد سياسات اإلصالح على فرضية أن الطاقة اإلنتاجية للدول كما  ،واإلنفاق احلكوميتثمار احمللي ساخلاص واال

وبالتايل فالتغري يف اإلنتاج ومن ، ستغالال كامالا، على الرغم من أهنا غري مستغلة يف األجل القصري النامية تعتب ثابتة
 1.على الطاقة اإلنتاجية املتاحة امث يف الدخل يعتب حمدودا بناء

 ؛زينيلكويعتمد هذا األسلوب بشكل عام على معادلة التوازن بني العرض والطلب الكلي املستوحاة من الفكر ا
اإلنفاق احلكومي و   Iالستثمار احمللي اخلاص او  C يساوي جمموع االستهالك اخلاصY  والدخلأحيث أن اإلنتاج 

 (.X-M) وصايف الصادرات  Gواخلدمات  ععلى السل
             :نعب عن ذلك مبعادلة التوازن التالية أنوميكن 

Y = C+I+G+X-M 

M  :؛من السلع واخلدمات و اهلبات املستلمة الواردات  
X  :؛للخارج  املدفوعةمن السلع واخلدمات  الصادرات 

 Y-(C+I+G)  X-M =    : وبعد عزل عناصر التجارة اخلارجية حنصل على
  A= C+I+G                                          :ذا اعتبنا أنإو 

                                       
 .99، ص مرجع سابقمسرية إبراهيم أيوب،  1
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س الوقت يف نفمتصاص اإلنفاق بغض النظر عن النشاط مع العامل اخلارجي، و اع على تمهي قدرة اجمل A: حيث
الفرق بني الصادرات ب هاملعب عنو ( CA)رصيد احلساب اجلاري  Aوالقدرة على االمتصاص  Y دخلميثل الفرق ال

 :يلي كما  ميكن كتابة ومنهالواردات و 
(3 ............................) CA=X-M = Y-A 

 :نالحظ ما يلي
 يكون هناك فائض يف احلساب اجلاري (X>M) متصاصاال أوية ستيعابالالطاقة ا اإلنتاج عندما يتجاوز 

 ؛ (A Y<) أي أن
   ويكون هناك عجز(X<M)، ( الدخل الوطين)أي أن اإلنتاج  ،ستيعابيةعندما يقل اإلنتاج عن الطاقة اال

 ؛( Y<A)ال يغطي الطلب الداخلي 
 : جل تعديل وضعية ميزان املدفوعات البد منأهذا األساس من  ىوعل 

 ؛زيادة اإلنتاج الداخلي 
 ؛تقليص الطلب اإلمجايل 

 النامية يف األجل القصريية احلرجة ولصعوبة زيادة اإلنتاج يف الدول عضلو هذه ا مأماو  ،ومها خياران ال ميكن جتنبهما
ية مالقتصادية االعجز يف احلساب اجلاري سياسات  يتطلب القضاء على .عدم مرونة جهازها اإلنتاجي ومجودهل

مث  ،وهي سياسات جانب الطلب( متصاصاال)الطلب الكلي  يتم من خالهلا ختفيض اإلنفاق أو ،نكماشيةاونقدية 
سياسات التصحيح بوهي سياسات جانب العرض واملسماة  ،بعد ذلك تطبيق السياسات اليت تؤثر على اإلنتاج

 1.ع ذو معىن لإلنتاج اإلمجايلحلصول على ارتفا اصعب عمليا ويف األجل القصري ألنه من ال ،اهليكلي

 :ألاسلوب النقدي مليزان املدفوعات :الثاني الفرع

صندوق  ىرأ، رأمسالبار حركة عتمل يأخذ بعني االو  ،ط باحلساب اجلاريفقم تها صمتصاباعتبار أن أسلوب اال
وازين هبدف حتليل أوضاع م مكملة لألسلوب السابق تعد   ،مقاربة نقدية عتماد علىالنقد الدويل ضرورة اال

دفوعات والفائض يف عرض ن املزياو ختالل ما هناك عالقة بني هذه املقاربة مفادها أن .املدفوعات يف الدول املدينة
دورا رئيسيا تلعب السياسة النقدية  مبا أنالتضخم ظاهرتان نقديتان، و عات و دفو ميزان امل ختاللأن ا عتبارابالنقود، و 

الصندوق يرى أن إن ف ،لتصحيح اخللل يف ميزان املدفوعاتدارة الطلب الكلي من خالل األسلوب النقدي إيف 
 املعامالتبند  عتباربعني اال ولكن جيب األخذ ،يتوقف فقط على وضع احلساب اجلاريال  توازن ميزان املدفوعات

ة يف الداخل وتلك املتبعة عىل اخلارج هو السياسات املتبإاحملدد للتدفقات الرأمسالية من و الرأمسالية، ولعل العامل اهلام 

                                       
 .91 - 93نفس املرجع، ص  1
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إىل زيادة التدفقات الرأمسالية الصافية إىل الداخل من خالل املوارد اليت يقدمها  اإلصالحوهتدف برامج . يف اخلارج
اليت جيب أن و  ،تفاق مع الصندوقحيصل عليها من مصادر أخرى بعد االوتلك اليت  ،لعضولدولة االصندوق ل

 1.الديون اخلارجية قصرية األجل لتسديد ، أوات الصرف املستنزفةطحتياام يف األجل القصري إلعادة تكوين تستخد
لتوضيح الطريقة اليت يعمل هبا ميزان املدفوعات كقيد على استخدام املوارد  (3)ومن هنا ميكن التوسع يف املعادلة 

 2.صادباالقت
 R = CA+FI   ............... (2)    

 

  :حيث
R : ؛ (الدولية حتياطياتاالبينها ومن )ي ــالتغري يف صايف األصول األجنبية للنظام املصرف متثل 

  FI :  قيمةاملمتثل التغري يف صايف املديونية اخلارجية جلهات غري مصرفية. 
 : حنصل على( 2)و( 3)املعادلتني  منو 

 R= Y-A+FI ….......... (3) 

 فستنزااكليا بالقروض اخلارجية يؤدي إىل املمول   وغري  Yعن الدخل  Aستيعاب أن زيادة اال ،من هنا نالحظو 
حبذر و تيعاب هبذه الطريقة سجيب متويل االاألصول فانه  ، وباعتبار حمدودية خمزون هذهR يف األصول األجنبية صا

ستمرار العجز يف ميزان ابالتايل و  ،تراكم متأخرات خدمات الديون عنه تبرت حتياطيات ين زوال االشديد، أل
 3:النموذج النقدي على جمموعة من الفرضياتويقوم  .املدفوعات
 يعتب متغريا ، و ثابت يعمل وفق سعر صرف املفتوحقتصاد رض النقدي يف االعيبدأ التحليل بافرتاض أن ال

لتحليل املعادلة التالية اليت تعب افرتاض يورد يف ميزان املدفوعات، وبعد هذا االداخليا يتأثر بالفائض والعجز 
    :الدولية على الشكل التايلاحمللية و  اميثل جمموع التغريات يف مكوناهت على أنهعن التغري يف عرض النقود 

(4..)................... Ms=R+D 

 :حيث
Ms : ؛التغري يف عرض النقود 
R :  ؛ (األجنبيةاالحتياطيات )صايف األصول األجنبية يف التغري 
D :  (احمللي ئتماناال)صول احمللية االصايف التغري يف. 

                                       
 .944، ص مرجع سابق ،بالوناس عبد اهلل 1
 .24، ص5339، الطبعة األوىل، ، القاهرةاإلسرتاتيجية، املركز األكادميي للدراسات الدوليتقييم سياسات صندوق النقد ، ىعبد الستار عبد احلميد سلم 2
 .22نفس املرجع، ص  3
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 ولذلك فان  ،أن هناك توازن يف سوق النقد هو املدفوعات الذي مت استخدامه لتحليل ميزان فرتاض الثاينأما اال
ومنه   Ms املعب عنه بـ (الكتلة النقدية) نقوديقابله تغري مماثل يف عرض ال  Mdأي تغري يف الطلب على النقود 

 : ميكن كتابة املعادلة التالية
Md =f (y

+
, p

-
, r

-
......) ................. (5) 

 r أسعار الفائدة كل من  عكسيا معو   yيتناسب طرديا مع الدخل   Md  ـــــاملمثل ب الطلب على النقودحيث 
 علىويفهم من هذه املعادلة أن أي تغري يف العملة النقدية هو ناتج عن التغري يف الطلب ، pومستوى األسعار 

 .النقود
املستوى العام لألسعار بعض املتغريات كالدخل احلقيقي و  وملا كان الطلب على النقود دالة للتغريات اليت حتدث يف

 : فانه ميكن صياغة املعادلة التالية ،معدل التضخم املتوقعو  ر الفائدةاسعأو 
Md = k.Y…………………(6)   

K  :؛ النقود مقلوب سرعة التداول 
Y :  ؛ مجايلاإلالدخل 

ولتوضيح العالقة بني سوق النقود ، قتصاديةلى العديد من املتغريات االعالطلب على النقود يتوقف  يف أي أن التغري
 : ميكن كتابة املعادلة التالية ،قتصادياال اإلصالحووضع ميزان املدفوعات وبالتايل سياسات 

R= Ms-D.................... (7)                     

 : ويف حالة توازن العرض والطلب على النقود يكون
Ms = Md........... (8)                      

 :يف هذه احلالة (9)وتصبح املعادلة
R =Md-D............. (9)                     

 : واليت ميكن كتابتها على الشكل التايل
R =f (y

+
, p

-
, r

-
…)-D........... (10)             

ئتمان تتأثر عكسيا بالتغري يف صايف اإل حتياطيات الدوليةواال  Rوتشري هذه املعادلة إىل أن صايف األصول األجنبية 
إىل  يتبعهالطلب على النقود  االئتمان احمللي، خاصة إذا كان أكب من الزيادة يف مما يعين أن الزيادة يف ،Dاحمللي

 .اخنفاض صايف األصول األجنبية بالقيمة نفسها
القضاء على  اهتا الدوليةطحتيااب على الدولة الراغبة يف زيادة جي أنه قتصادياال حصالسياسات اإل تصر   ،ومن هنا 

خاصة املمنوح  ،تمان احملليئالسنوي لالالعجز يف ميزان املدفوعات وحتقيق الفائض فيه أن ختفض من معدل النمو 
مع الطلب املتنبأ به ق حبيث يتناس ؛إىل سقف معني القطاع العامو ( العامة للدولة لتمويل عجز امليزانية)للحكومة 
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الرئيسي عن العجز  لؤو املسئتمان هو هذا اال منون تزايد معدل ايل فإتالوب .على النقود مع أهداف ميزان املدفوعات
 .يف ميزان املدفوعات

 إىل وذلك بالرجوع ،الاإلنفاق ودور حتركات رأمسيتضمن عالقات الدخل و لميكن توسيع هذا اإلطار النظري كما 
 :االستيعابو  اليت توضح الفجوة بني الدخل (3)ملعادلة ا

CA=Y- A................... (11) 

 

       R = CA+FI  :السابقة( 5)ولدينا من املعادلة 

 :فنحصل على املعادلة التالية
CA=R-FI ………………(12) 

 تطاحتياالا)لنظام املصريف ل R ةتغريات صايف األصول األجنبي عم CAنه جيب أن يتوافق احلساب اجلاري أأي 
 .FI ةفير صامل ميع اجلهات غريجلمع تغريات صايف املديونية اخلارجية ( الدولية
نه إف ،ئتمانالتغري يف االود و حتياطيات الدولية يعادل أيضا الفارق بني التغري يف عرض النقن التغري يف االألونظرا 

 :كما يلي  (32)، ( 9) املعادلتني  جميكن دم
CA +FI = Md -D.............. (13) 

  :وباستبدال قيمة احلساب اجلاري مبا يساويه حنصل      
Y-A +FI = Ms-D.......... (14) 

، FIةـوالتغري يف صايف املديونية اخلارجي Yالدخل كل من  يزيد عن Aستيعاب ن االأ( 94)الحظ من املعادلة ي    
وهو ما يزيد من  ،(الكتلة النقدية) Msود ــالنقعلى التغري يف عرض  Dي ـئتمان احمللعندما يزيد التغري يف اال

  .طاع العامقللئتمان املمنوح للحكومة و الولذلك يقرتح الصندوق ضرورة تقييد ا ،املدفوعات ميزان يف عجزال
 1 :ئتمان احمللي ستؤدي إىلاال فيضلكن يف الواقع أن سياسة خت

 ؛دل النموخفض مع -
  ؛البطالة اد معدليز إ  -
 .خلارج واستمرار العجز يف ميزان املدفوعاتا إىلال روب رأمسه -

  .ىوخلق العديد من املشكالت األخر  ةسياسة الصندوق تؤدي إىل حل مشكل أن أي 

                                       
 .23، ص مرجع سابقعبد الستار عبد احلميد،  1
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التحليل السابق على التغريات يف صايف  زكر :  إدخال هيكل ميزان املدفوعات في التحليل النقدي :أوال  
الل احلساب اجلاري أم املدفوعات، وفيما إذا كان حيدث من خيف ميزان التحسن  وضعومل يعني م األصول األجنبية

م من خالل ختفيض أوإذا حدث داخل احلساب اجلاري فهل سيحدث من خالل زيادة الصادرات  ،الحساب رأمس
 الواردات؟

رتباط حجم الواردات اجيابيا إض رت ويف ،املدفوعات جيب إضافة دالة الطلب على الواردات ميزان ولتحليل هيكل
 : تكتب كما يليو  ،الواردات هو دالة يف الدخل على، ومنه فالطلب فقطبالدخل احلقيقي 

IMV = M Y................... (15) 

 :حيث
IMV :  ؛متثل الواردات 

M :    ؛امليل احلدي للواردات 
Y :    الدخل احلقيقي. 

 1:ونعيد صياغة معادلة ميزان املدفوعات كاأليت ،الواردات يف أسعارهاوميكن حساب قيمة الواردات بضرب حجم 
R =X-IM +  FI .................. (16) 

R  :؛ميزان املدفوعاتوضع حتياطيات الدولية ويعكس صايف اال 
IM  :؛الواردات من السلع و اخلدمات قيمة  

X  :قيمة الصادرات من السلع واخلدمات  
 FI  : التغري يف املديونية اخلارجية للقطاع غري املصريفقيمة. 

 :يلي و بالتايل ميكن حتديد الواردات املستهدفة كما
(17)........... IFX IM

*
 = R

*
 – 

 :حيث
    IM

 ؛قيمة الواردات املستهدفة:    *
      R

 ؛املستهدف مليزان املدفوعات الوضع  :  *
       X   :؛قيمة الصادرات املتوقعة 

      IF :  املتوقعة( اجلهات غري املصرفية)ال قيمة التدفقات الصافية لرأمس. 
 احمللي يتماشى مع الوضع املستهدف  ئتمانوف قصوى على اإلسقأن وضع  ،السابقة الثالث ويتضح من املعادالت

 2:املدفوعات يتوقف على اخلطوات التاليةمليزان 

                                       
1
 Jacques polak, "le modèle monétaire du FMI", Finances et développement, Décembre 1997, p .16-19   

 .943، ص مرجع سابق، عبد اهللبالوناس  2
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 ؛(طيات الدولية الصافية املستهدفةحتياحجم اال)دف لوضع ميزان املدفوعات حتديد ه  
 والتدفقات الرأمسالية املتوقعة؛ حتديد قيمة الصادرات 
 قيقي ووضع هدف لألسعار احمللية؛التنبؤ بالدخل احل 
 والزيادة يف الواردات؛لى النقود الزيادة يف الطلب ع للحصول 
 ري املستهدف يف صايف األصول األجنبية والزيادة غيئتمان احمللي والذي يتماشى مع التإجياد التغري يف اال

 يف الطلب على النقود؛ ةاملرغوب
  (17)و( 31) تنيمقارنة قيمة الواردات حبيث جيب أن تتساوى املعادلمث : 

IMV = R
*
 – (X + FI)................... (18) 

املستهدف مليزان  يتماشى يف نفس الوقت مع الوضعو لي احمل ئتمانباإلمكان احلصول على حد أقصى لال حىت يكون
 .املدفوعات

يف الدخل فة يف مكونات ميزان املدفوعات أو إذا مل تتحقق املساواة أعاله جيب إجراء تعديالت يف التغريات املستهد
 . واألسعار

عات بالنسبة مليزان ئتمان احمللي بالعديد من التوققاربة الصندوق واليت تربط حجم االأن م ،ستنتج من كل ما سبقيُ 
الزيادة يف الطلب على النقود و  ،األسعار احمللية ،الدخل احلقيقي ،التدفقات الرأمسالية الصافية ،الصادرات ،املدفوعات

ئتمان حدود قصوى حقيقة على االوضع وبالتايل يصعب  ،يعد من الناحية العملية غاية يف الصعوبة ،الواردات
ستيعاب جل خفض االأئتمان احمللي تكون دائما من اال علىها عادة ضعولذلك فان احلدود اليت يتم و  ،احمللي
مع  ،تسديد القروض اخلارجية املستحقة للصندوق وباقي الدائننيخفض العجز يف ميزان املدفوعات و  هبدف ،الكلي

 .قتصاد الوطينباالجتاهل اآلثار السلبية اليت ستلحق تبعا لذلك 

للدولة يف التحليل النقدي  العامة إلدخال امليزانية :التحليل النقدي في إدخال امليزانية العامة للدولة :ثانيا
ن يؤخذ بعني أو  ،العامقطاع ئتمان املقدم للاالئتمان املقدم للقطاع اخلاص و اال يزان املدفوعات جيب التمييز بنيمل

 .ىخر جهة أئتمان احمللي من ومنو اال  ،جهةقرتاض اخلارجي الرمسي من االبني امليزانية العامة للدولة و  ةاالعتبار العالق
 :من خالل حليلوميكن للسياسة املالية أن تدخل يف الت

FI = FIP+ Fig ...................(19) 

 :حيث
        FI :   ؛ملديونية اخلارجية للدولالتغري يف صايف ا  

 FIP        :؛للقطاع اخلاصملديونية اخلارجية ا التغري يف صايف    
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 FIg      : صايف املديونية اخلارجية للحكومةيف  التغري. 
صايف املديونية التغري يف صايف املديونية اخلارجية للبلد يساوي إىل جمموع التغري يف : أن( 91)يتضح من املعادلة 

 .اخلارجية للقطاع اخلاص وللحكومة
 :ئتمان احمللياغة معادلة أخرى مشاهبة خبصوص االكن صيمي و

D = DP+ Dg ..............(20) 

 : حيث     
D    :لي؛ئتمان احمليف اال التغري  

DP : املقدم للقطاع اخلاص؛ ليئتمان احمليف اال التغري 
Dg  :املقدم للحكومة ليئتمان احمليف اال التغري.   

بزيادة قرتاض الصايف من اخلارج أو دة االما بزياإل ميو   (G>T)امليزانية العامة للدولة يف ويتضح مما سبق أن العجز 
 :قرتاض من اجلهاز املصريف مثلما توضح املعادلة التاليةاال

G-T =Dg + FI  ............. (21) 

 : حيث    
G  :؛إمجايل النفقات العامة  ميثل 
T  :؛ ةالعام اتإمجايل اإليراد ميثل 

Dg : ؛ئتمان احمللي املقدم احلكومةاال 

FI  :صايف املديونية اخلارجية. 

قرتاض اخلارجي وعلى مة من خالل وضع حدود قصوى على االجيب وضع حد للعجز املايل للحكو  ،ومن هنا     
 .مع العمل على زيادة اإليرادات العامة وختفيض النفقات العامة ،ئتمان احمللي املقدمان للحكومةاال

ارتفاع معدالت  ،ل النموكتخفيض معد  ،ينالوطقتصاد ثار وخيمة على االآهذه اإلجراءات هلا  أن ،يف الواقع    
 تعماالت القروض سواء الداخليةساكان ينبغي الرتكيز على   هذلك أنالعجز يف ميزان املدفوعات، و التضخم و 

 وتساهمفإذا كانت هذه القروض متول مشاريع إنتاجية  ،عوض الرتكيز فقط على وضع سقوف لذلك ،اخلارجية أو 
يا هو اإلصدار أما املرفوض اقتصاد ،س من التوسع يف القرضأفال ب ،وختلق فرصا للعمل ،يف زيادة اإلنتاج الوطين

رتفاع اك ةاقتصاديمن مشكالت  ذلك وما يرتتب عن ،تمويل عجز امليزانية العامة للدولةل ةالنقدي لفرتة طويل
 ،قرتاض عن طريق إصدار السندات وبيعها للجمهوركما ميكن للحكومة اال  ،معدالت التضخم وتدهور قيمة النقود
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ولعل وجود سوق  ،معدل التضخم خفضومنه  ،ةتداولاملسحب الفائض من الكتلة النقدية  الشيء الذي يعمل على
 1 .ذلك على مايل نشط يساعد كثريا

 
 قتصاديلبرامج إلاصالح الا الخلفية النمرية: راليةيبالنيول: املبحث الثالث

، وهو بالنيوليباليةمسيت إن اإلصالحات االقتصادية  اليت يتم فرضها على الدول النامية تتم وفقا إليديولوجية نظرية 
  .اه، أدواهتا وآثار اليةالليب  هذا املبحث إىل تطور مفهوم سيتم التطرق يف؛ حيث الرأمسايلاالجتاه اجلديد لإلصالح 

 :وتطورها النيوليبراليةتعريف : ألاول  ملطلبا 

البداية  تعودو   ،واالقتصاديامليدانني السياسي ينادي باحلرية املطلقة يف  بأهنا مذهب رأمسايل الليباليةف تعر      
، حينما قام الرئيس األمريكي 9199اجلديدة على الساحة الدولية إىل سنة  قتصاديةاالات الليبالية لسياسالفعلية 
 تنو بر  ةتفاقيالتنهار مع هذا القرار  ،بإعالن عن وقف عملية مبادلة الدوالر بالذهب "ريتشارد نيكسون"السابق 

 لرأمسالية اجلديدة اليت متتعت فيها الواليات املتحدة األمريكية حبرية اإلصدار النقدي اكان هذا هو بداية ميالد . وودز
 .والسماح بكسر كل القواعد يف األسواق النقدية واملالية

لمدرسة النقدية اليت تكونت ل نتمونقتصاديني الذين يديدة من املنظرين االجهور خنبة كما شهدت  هذه املرحلة ظ
  :سيووصولـها ملركز صناعة القرار السيا نميلتون فريدماعامة معة شيكاغو بز يف جا

مارغريت "نتخابات، وبالتايل تويل بيطانيا يف االلبانتصار حزب احملافظني  3797سنة يف اململكة املتحدة  : أوالا 
 ؛ "فريدريك فون هايك"ها مستشار مع رئاسة احلكومة " تاتشر

، "فريدمان"شاره ومست" رونالد ريجان"مع الرئيس األمريكي  3791يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  : ثانيا
قتصادي للفرد يف نظام السوق مها الضمان األساسي حلرية، وأن الرأمسالية والدور اال إىل الفردية واخريويدعو هذا األ

 "اتشرت"وقد بدأت  2،ضرورة حصرها يف أضيق احلدوديرى هلذه احلرية، فهو قليل الثقة يف دور الدولة، لذلك 
 3،قتصاديروري لعملية التحديث االشرط ض كان ذلك  إذ "النظام اإلدماجي البيطاين"ك حكمها بتفكي

 4:يديولوجية عاملية جديدة، واليت تقوم على إدارة الرأمسالية على الصعيدين احمللي والعامليإوالتحول إىل 

                                       
 .923نفس املرجع، ص  1
 كينز  مريناردجون  نزية لالقتصادي اإلجنليزي واملعارض األكب لنظرية الك 9199احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد عام  ،ميلتون فريدمان. 
 42، ص 5339ملكتبة العصرية، مصر، ، اإنهيار العولمة ،رضا عبد السالم  2

 هو نظام يقوم على إدماج املؤسسات السياسية واالقتصادية والنقابية يف بنية الدولة، حبيث تكون حتت رعايتها ورقابتها وإشرافها ،النظام اإلدماجي البريطاني. 
 . 53، ص 5333،  القاهرة؛ مكتبة الشروق، اجمللس األعلى للثقافة، ،الفجر الكاذب، أوهام الرأسمالية العالميةراي، غجون  3
 . 525، ص 5393، دار عامل الكتاب احلديث، األردن، إدارة العولمة وأنواعهانعيم إبراهيم الظاهر،  4



 إصالحات صندوق النقد الدولي في الدول النامية                                                                الفصل الثاني     

71 
 

جتماعي ال ينطوي على عيوب أساسية، او قتصادي ارأمسالية كنظام أن ال ،يرى هذا التيارفعلى الصعيد احمللي  -
 رية السوقما روعيت ح فهي قادرة على أن تصحح نفسها بنفسها وقادرة على التكيف مع أزماهتا وجتاوزها إذا

النظام تكمن يف قصور زمة أن أعتقد هذا التيار باكما . صاديقتدور الدولة وتدخلها يف النشاط االوحتجيم 
العرض وليس يف قصور الطلب، ومن هنا جيب العمل على إنعاش قوى العرض عن طريق توافر األمان واحلرية 

ستثمار واإلنتاج من خالل تقليل الضرائب، وأن تتخلى الدولة عن جهاز وزيادة حمفزات اال املطلقة للمستثمرين
أن تلعب دور حارس  هو وكل ما هو مطلوب من الدولة  اهالرفكامل ودولة اف التوظيف الاألسعار وعن أهد

    . هلذه القواعد
على الصعيد العاملي، رحب هذا التيار بتعومي أسعار الصرف، إلغاء القيود على موازين املدفوعات  أما -

 الئممع خلق مناخ م ،ثمارات األجنبيةسترة تشجيع حركات رؤوس األموال واالالت اخلارجية وبضرو يوالتحو 
  .إليها تجههلا يف البالد اليت ت

، وأخذت تتعامل مع الدول النامية (صندوق النقد الدويل والبنك الدويل)إىل املنظمات الدولية  الليباليةكما تسربت 
الدويل نفسه بقوة على فرض صندوق النقد و . االقتصاديالدولة عن النشاط من منطلق التكييف مع السوق وإبعاد 

مت ، الدول املتقدمة استثماراتة أمام سواق احمللياألكانت مهمته الرئيسية هي فتح ؛ حيث  العاملية االقتصاديةاخلريطة 
اجز أمام حركة السلع رضت على دول اجلنوب، وحماولة رفع احلو اليت فُ  االقتصاديذلك عب سياسات اإلصالح 

 . الأمسواخلدمات ور 
 

 :ليهاواملؤسسات التي تقوا ع ليبراليةنيو الأدوات العوملة  : الثاني املطلب

، وكذلك أسواق واالستثمارتجارة لاألسواق العاملية يف جمال ا انفتاحعوملة حىت تضمن الواليات املتحدة األمريكية 
، وفسح اجملال أمام حرية التجارة الدولية االقتصاديةل الدولة يف األنشطة املال والعمل ضمن آلية السوق وعدم تدخ

 :األدوات التالية  من خالل
 سسات الدولية؛ؤ امل 
 الشركات املتعددة اجلنسية. 

 

 

                                       
 والعمل، إضافة إىل تقدمي الضمانات  رأمسالهو عبارة عن مشروع قائم على فاعلية النظم اإلنتاجية الوطنية  وتطوير العالقات التبادلية بينها  والتسوية بني  ،دولة الرفاه

   .  الغربية، أمريكا الشمالية  واليابان أوروباوقد تبنت هذا املشروع دول ، ات البطالة ودعم املواد الغذائية، إعاناالجتماعية
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 :   املؤسسات الدولية: ول الفرع ألا 

 1:مها ، تعتمد على مصدرينليباليةأصول من  االقتصاديتنطلق برامج اإلصالح 
، وخطورة "التنمية في شركاءال"ما مسي باسم  أو  "بيرسون"تقرير  يف تلك األفكار احملددة يه: المصدر األول

ل املتخلفة يف صدد األسس املطلوب توافرها بالدو  ،وعلى أساس عاملي مرة وبشكل حمدد هذا التقرير أنه رسم ألول
يف كثري من  وقد وجدت األفكار الواردة يف هذا التقرير صداها عمليا  . ستثمارات األجنبية اخلاصةتكاملها مع اال
الرئيس السابق  "اروبرت مكنمار "بناءا  على طلب من  9191عام  ونلستر بيرسحيث قام  ؛الدول املتخلفة

جنبية، األ ستثماراتنسياب االاع يالدول النامية لتشج يف ستثماري املطلوب توفرهاملناخ اال دراسةب للبنك الدويل
وتقدمي مقرتحات حمددة لرسم " حدةمم املتاأل"عطاء غطاء أممي له من قبل إ وهعداد التقرير إوكان هدف 

 تبحث عن معدالت اليتو ، ل الفائضة يف البلدان الرأمساليةمواة يف السبعينات حول توجه رؤوس األسرتاتيجية جديدإ
عنه  الغىنجنيب املباشر هو أمر ستثمار األبأن االد التقرير وأك   .بلداهنا يف احملققة رباحتفوق تلك األرباح أعلى لأل

، ولكن هذا ال حيصل لوجياو ستثمارات من موارد حقيقية وخبات ونقل للتكن، نظرا  ملا حتمله هذه االلبلدانلتلك ا
وكي تستفيد من تلك املزايا   .جنبيةموال األلنشاط رؤوس األ مناسب استثماري مناخعلى توفر البلدان النامية  مامل

 2: يلي  ، واليت ميكن أن نوجزها يف مافيالتكي ليباليةوط تشكل الوصفة اجلديدة لفكرة د التقرير عدة شر فقد حد  
كان أم  ااخلاص، حمليستثمار  حتسني املناخ العام بالنسبة لال، البدء فورا  يفيتعني على الدول املتخلفة (9

 ستثمار اخلاص؛زالة العوائق اليت تقف أمام االإو  أجنبيا
 اتفاقياتفكرة  ، وهنا يقرتح التقريرنشاطهمجانب حلماية مانات اليت يطلبها املستثمرون األخيص الض (5

جنبية اخلاصة اليت تؤمن املستثمرين ضد خماطر التأميم واملصادرة وفرض ستثمارات األضمان ومحاية اال
 ؛األم ىل الدولةإوحرية حتويل هذا التعويض  ،ماية، وتكفل هلم تعويضا مالئمااحل

، وهنا اصةجنبية اخلموال األن توفرها جلذب رؤوس األأيت على الدول املتخلفة والنامية يتعلق باحلوافز ال (0
 جنبية؛ األستثمارات ية اليت متنحها الدول النامية لالمتيازات الضريباال"ىل إيشري التقرير 

وضرورة العمل على تنفيذ دراسات  ،ستثمارية بالدول املتخلفةكتشاف الفرص االا وخيتص بكيفية  (4
 ؛ستثمار هبذه الدولات املختلفة لاليمكانقتصادية حول اإلا

                                       
 .559 - 553 ص، 5339، دمشق ،األهايلدار  قتصاد العالمي في القرن العشرين،مسيرة االمنري احلمش،  1
  ستثمار يف البلدان الشهري لدراسة مشاكل التنمية واال، رئيس وزراء كندا سابقا  ، والذي ترأس اللجنة الدولية للتنمية بطلب من البنك الدويل ، أعد تقريره بيرسونلستر

 .النامية
 .92، ص 5393غري منشورة ، العراق ،، أطروحة دكتوراه قتصادثيرها على االالخصخصة وتأعباس الفياض،  2
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قتصادي للمشروعات األجنبية نفتاح االالشركات لتحقيق درجة أكب من اال يتضمن ضرورة إصالح قوانني (2
 واحمللية؛

 احمللية؛ال رأمسقرتاض من أسواق اال األجنبيةيقضي بضرورة السماح للشركات  (2
 .يتعلق بتصفية القطاع العام (9

ات صندوق النقد الدويل الدولية وبالذ   قتصاديةاالاملبادئ اليت طورهتا املنظمات الشروط و  يتمثل يف :المصدر الثاني
هي أهنا أصبحت تعطي هلذه  صدد تعاملها مع الدول املتخلفة، يفوخطورة هذه الشروط واملبادئ والبنك الدويل، 

تدخل مل يعد يشمل ال ذاوه. خلفة اليت تضطر للتعامل معهااملتللدول املنظمات حرية التدخل يف الشؤون الداخلية 
تدخل يف رسم  طويلة األجل، بل يتعدى األمر ليشمل الوعات وضمان حركات رؤوس األموال مسائل ميزان املدف

ستثمار، واالف يمثل السياسات املالية وسياسات التوظ الدول،جتماعية هلذه قتصادية واالكثري من السياسات اال
 .اخل.....والتسعري واألجور واإلعانات ئتمانيةواالعر الصرف، والسياسات النقدية سياسات التجارة اخلارجية وس

دويل يف واشنطن ثالثة أطراف كل من حكومة الواليات املتحدة، البنك الدويل وصندوق النقد ال اجتمعتحيث  
شرتاكية دمي نصائح للدول االوالذي ينص على تق 1،اع إيديولوجيإمجوهو " واشنطن جماعإ"وأصدروا ما يسمي 

قتصاد حرية السوق، وهو يتضمن جمموعة من السياسات والتوصيات، واملبادئ املساعدهتا يف التحول حنو سابقا 
 2:  التوجيهية، أمهها

 مبدأ حكومة احلد األدىن، وأقل تدخل ممكن من جانب الدولة؛ 
 التضخم؛قتصادي بغرض السيطرة على التثبيت اال 
 عدم احلرص على ختفيض البطالة، وجتنب العمالة الكاملة؛ 
  إحالل الواردات؛ 
 ؛دخاررتفاع لالعدم وجود معدالت شديدة اال 
 اخل..دعم حرية األسواق. 

 11فقرة / 11فقد نصت املادة ملية يتعلق بصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، أما منظمة التجارة العا ،إن ما سبق

 ،قتصادية العالميةوضع السياسة االتناسق في لا بغية تحقيق قدر كبير من:" ييل على ماهلا من قانون التأسيس 

                                       
  .50، ص 5393، مركز الدراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت، الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربية ،طاهر أمحد كنعان 1
 .43-01، ص مرجع سابقراي ، غجون  2
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الشيء " تتعاون المنظمة على نحو مناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والوكاالت التابعة له
 1.قتصادية العامليةاالنسجام أكب يف صنع السياسات الذي يشكل أساسا مهما للوصول إىل ا

والتجارية يتعلق بصندوق النقد الدويل فقط، إال أنه مت التطرق للمؤسسات النقدية واملالية الدراسة موضوع أن  رغم
      .قتصاد العامليإلدارة االمن إسرتاتيجية واحدة كل هذه األخري تعمل ضالدولية، ذلك أن  

  :الجنسياتالشركات متعددة : ثانيالفرع ال
وله يف دولتني  ،يزاول التجارة واإلنتاج عب القارات اقتصاديبأهنا كيان " األمم املتحدة للتجارة والتنميةيعرفها مؤمتر 

  2."الة وختطط لكل قراراهتا ختطيطا شامالأكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة األم بصورة فع   أو
العوملة والقوة الدافعة هلا بال حمور " ، ووصفها البعض أهنا النيوليبالية إن هذه الشركات من أبرز أدوات العوملة

 االقتصاديملا هلا من تأثري قوي ومباشر ليس على الدول الضعيفة فحسب، بل على جممل النشاط  3،"نقطاعا
وال نسية حمددة ج حتكارات، وتتسم هذه الشركات بأهنا مل تعد هلا هوية أوي، والذي يتجه حنو التكتالت واالالعامل

، كما أهنا ال تتأثر بسياسات أي دولة من الدول، فهي ال جتد أي صعوبة يف نقل سلعها لدولة معينة تنتمي
ن  مخس دول الواليات أإذ  قتصاد العاملي،سيطرة هذه الشركات عمليا  على االو   4،وخدماهتا وإدارهتا من بلد آلخر

شركة من الشركات العاملية  533شركة من أصل  392 لكأملانيا وبريطانيا مت، فرنسا، املتحدة األمريكية ،اليابان
 .العمالقة

حيث تساوي املبيعات السنوية لشركة  ؛لشركات القوة املالية لبعض الدولكما تفوق القوة املالية هلذه ا  
(I.B.M)ام .يب.تجاوز املبيعات السنوية لشركة ات الناتج احمللي ملصر، بينما( SONY)سوين

  جمموع الناتج احمللي
وهذه الشركات . مانالدخل القومي لدولة ب( CODAK) كوداككل من تشلي وكوسرتيكا، ويساوي دخل شركة  ل

من  %11التجارة الدولية، وتسيطر على  من %21أصبحت تتمع مبكانة دولية هامة، فهي مسؤولة عن أكثر من 
وقد بلغ إمجايل إيرادات    5.العاملية املخصصة للبحث والتطويرمن اإلمكانيات % 91، وعلى أصول اإلنتاج العاملية

                                       
 .509، ص مرجع سابق ،نعيم إبراهيم الظاهر 1
 .92، ص مرجع سابق ،بول هريست، وغراهام طومسون 2
نون، سلسلة عامل املعرفة، ، ترمجة  عدنان عباس على، املؤسسة الوطنية للثقافة والف"عتداء على الديمقراطية والرفاهيةاال"فخ العولمة  ، هانس بيرتمان، وهارلد مشان 3

 .532، ص 9113، أكتوبر 503، العدد الكويت
 .90، ص5331للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، ، عماد الدين آثار العولمة  في الرفاهية ،يوسيأمحد حممد اجل 4


  I.B.M:  International Business Machines. 

 .91، ص 5333، األردن األوىل، دار أسامة، الطبعة قتصاد الدولياال، عثمان أبو حرب 5
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يف حني بلغ الناتج احمللي اإلمجايل  ،تريليون دوالر 31ما يقارب  2111شركة متعددة اجلنسية يف العامل عام  111
  1.ثيون دوالر لبلدان العامل الثالتريل 2تريليون دوالر، منها  11لدول العامل أمجع 

 جمال وهتميش الدول النامية يف، قتصاد العامليجلزء كبري من االحتكار هذه الشركات اتبني مدى  السابقةإن األرقام 
هذا ما جعل هذه  .التامة قا لتصريف املنتجاتو مصدر للموارد األولية وسوجعلها  ،الدوليةقتصادية االالعالقات 

تايل فهي ال تشارك يف الوب، تقريبا معظم صادراهتا، فهي تشكل الطبيعية مواردها من الدول تعتمد على جزء كبري
  :العوملة كما يبينه الشكل التايل

 .نفطية كنسبة من الصادرات العالميةالالصادرات السلعية غير  :(3-2) الشكل

 

           2011 اريقيإفي في بلدان الشرق األوسط وشمال قتصادالتحول االصندوق النقد الدويل، : المصدر                       

 .39/32/5399: تاريخ اإلطالع  www.fmi.org/publications     على املوقع

، فهي قتصاديات اليت ال تشارك يف العوملةا إفريقياال الشرق األوسط ومشأن  نالحظ ،(3-2) الشكلمن خالل       
وجنوب  وإفريقيا، من صادرات العامل %5وتشكل نسبة أقل من  ستثمار األجنيب املباشرمن اال %5أقل من تتلقي 

 3712أصبح أقل مما كان عليه سنة حيث  خنفض فيها نصيب الفرد من الدخل؛االصحراء هي اإلقليم الوحيد الذي 

 2.خنفاضمع االستمرار يف اال
 تعرضت لنقد شديد، من من قبل املؤسسات الدوليةهلا وبرامج اإلصالح اليت يروج  اتأن سياس وجتدر اإلشارة،

جوزيف  هو ؤسساتداخل تلك امل قتصاد العاملي، ولعل من أهم من وجه النقد منخالل النتائج اليت وصل إليها اال

                                       
 .533نفس املرجع، ص   1
ستثمارات الثقافية، مصر، يم، أمحد منيب، الدار الدولية لال، ترمجة فايزة احلك"إلى الثروة  الجرأة والمخاطرة طريق" قتصادي الجديدالنظام االليسرت ثورو،   2

 .43ص   ، 5332

 
04 
53 
54 
53 
54 
53 
54 
43 
4 

2020             2002           2000             2992                   2990           2992          2990         

 
 إقتصادات النامية

 
 بلدان آسيا الصاعدة

 

 

الشرق األوسط إقتصادات 
 وشمال إيفريقيا

 

http://www.fmi.org/publications
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كان الفقر، "بالنسبة إىل كثري من الناس  صالحاتنتيجة هذه اإل نأويرى ب ،Joseph Stieglitz "" زستيغلت
يشري إىل أخطاء صندوق النقد الدويل يف ، و "جتماعية والسياسيةالفوضى االكثري من البلدان كانت وبالنسبة إىل  

حىت يف الدول مل جتلب النمو القوي، (اهليكلي) إن خطط التصحيح البنيوي"يقول و مجيع امليادين اليت تدخل فيها، 
ن البلدان أدى التقشف املفرط إىل خنق ويف كثري م. الصارمة الدويلصندوق النقد لتوصيات  اليت انصاعت متاما

قق مزيدا من حي مبا من موقع ضعيفقتصاد الرأمسايل يف اال اج البلدان الناميةدموإ  1".زدياد البطالة والفقروالنمو ا
كما يوضحه الشكل . تعتمد عليه الليبالية اجلديدةما  و، وهقتصادياز الدولة وحرماهنا من الفائض االإضعاف جه

 :التايل

 .ديدةالج والليبراليةحلقة مؤسسات العولمة (: 2- 2) الشكل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .991، ص مرجع سابق ؟اذا تعرف عن صندوق النقد الدوليم ،صاحل صاحلي: المصدر

 

 

 

                                       
 Stieglitz

 
Joseph : وقد كان شاهدا  على . االقتصادي األساسي يف البنك الدويلكان ، و  2001وهو اقتصادي أمريكي، حامل جائزة نوبل لالقتصاد

ويسلط الضوء على سياسات البنك والصندوق الدوليني من خالل إمجاع واشنطن وما بعده، ووضع يده على األخطاء . العاملية يف السنوات األخرية االقتصاديةاألحداث 
  .اليةالليب تكبة من جراء تطبيق الوصفات املر 
 .01،  ص 5330، ترمجة ميشال كرم، دار الفرايب، بريوت، خيبات العولمةستيغلتز، جوزيف  1

 الدول الدائنة وبنوكها
 والتجارية املركزية

 التجاريةومصاريفه

 إجراءات ليبالية يف املدى القصري

 البنك الدويل جمموعة

 طلب التمويل

برنامج التعديل 
 اهليكلي

صالحات روط  بضرورة االلتزام ببنامج اإلالتمويل املش
 الليبالية

برنامج التكييف 
 واالستقرار

 املنظمة العاملية للتجارة صندوق النقد الدويل

 إجراءات ليبالية يف املدى الطويل

 تطبيق العولمة: االصالحات المحلية في الدول النامية المدينة
 إنسياب التمويل

hgjl;dg التمو
 يل

 املدينةالدول النامية 



 إصالحات صندوق النقد الدولي في الدول النامية                                                                الفصل الثاني     

77 
 

 : النيوليبراليةآثار العوملة : املطلب الثالث

، االقتصادية على املستوى العاملي، وعلى كافة األصعدة تطورات خطريةاجلديدة  الليبالية ةلقد أفرزت ظاهرة العومل
فتوافر املصاحل . وىبدال من توازن القوأصبح النظام احلايل يقوم على مبدأ توازن املصاحل  ،وحىت السياسية االجتماعية

الذي لن تستطيع ، وهو امليدان االقتصادييقتضى نقل كل جماالت التنافس والصراعات إىل امليدان البحث عنها  أو
 .التحوالت اليت نشهدهاتستفرد به يف ظل أي قوة أن 

 :الهوة بين الدول واتساعتمركز الثروة : أوال
  مرة سنة 99، 9353سنة  مرات 30األفقر  9/2األغىن وسكان العامل  9/2حيث كانت الفجوة بني

 1. 5333مرة سنة 32و 9113مرة  23، 9193مرة  03، 9190
  من الدخل  %32على ون حيصلو  ،املرتفع يف الدول ذات الدخل يعيشون ملمن سكان العا %53أغىن

 %53ــــوال يبقى لمن الدخل العاملي،  %90الذين يف الوسط على  %23، يف حني حيصل العاملياإلمجايل 
 . %9الذين يف القاع سوى 

  ار األجنيب مستثمن اال %23من التجارة العاملية، وما نسبته  %35من سكان العامل على  %53يسيطر 
 2.املباشر

  كما أن . بليون نسمة 5.0سكان العامل، أي  من إمجايل %42دخول  أغىن أفراد العامل 032يعادل دخل
  % 05للدول الصناعية، منها منه    %90ر دوال تريليون 09حوايل  5335لغ بإمجايل الدخل العاملي 

 للدول املتقدمة نسبيا %2 منها الباقية %59و لليابان، %92، حتاد األورويبلإل %52، ولواليات املتحدة
 3 .الكويتمثل  للدول النامية اليت تظم بعض الدول البرتولية %59،  .....(يلندا، نيوز اجلنوبية ، كورياتايوان)

ففي ، بل بني هذه األخرية كذلك، فقط املتقدمةإن التفاوت يف الدخل ال يقتصر ينب الدول النامية و           
نظريه يف الواليات دوالر عن  3111يقل بـــ تج احمللي يف فرنسا إمجايل النانصيب الفرد من كان  3773سنة 

 31وبعد . دوالر 1111دوالر، وبريطانيا أقل بـــ  2111أقل بـــ  كل من أملانيا وإيطالياكانت  ، و األمريكية املتحدة

 ، ويف أملانيا أقل 31111دوالر يف فرنسا أقل بــ  إمجايل الناتج احملليكان نصيب الفرد من  2113سنوات يف 
 33111.4أقل بـــ بريطانيا  ويف ،دوالر 32111، ويف إيطاليا أقل بــــ دوالر 32111بــ 

                                       
 .953، ص 5339، 35، العدد 50 ، اجمللدجملة جامعة دمشق، العولمة بين التكييف والممانعةأسعد ملي،  1
 .39، ص 5334، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية، العولمة وأثارها على البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالثعباس صالح،  2
 .92، صمرجع سابق ليسرت ثورو، 3

4
  Health and Living Standards: Http: // www.euromonitor.com, 01/06/2011. 

http://www.euromonitor.com/
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 :والبطالة الفقر انتشار: ثانيا   
عدد الناس الذين يعيشون على دوالر  ازداد، فقد أصبح مسة حمددة لكل الدول الناميةإن الفقر املتفشي  -

 بليون 5.0، و9113سنة بليون نسمة  9.91إىل  9139 سنة بليون نسمة يف 9.99منأقل  أوواحد 
 األورويبيوجد يف اإلحتاد حىت الدول الصناعية ذاهتا تعاين من مشاكل الفقر؛ حيث  1 .5333 نسمة سنة

  سكان هذه األخرية من %9ميلك يف حني مليون فقري،  23املتحدة  مليون فقري، و يف الواليات 23قرابة 
  2.من الثروة 01%

بسبب  سنة من احلروب العاملية99ما يعادل ما قتل خالل خالل كل سنتني ميوت من سكان األرض  -
 3.الفقر ونقص الرعاية الصحية

حيث قارب عدد  ؛تزايد معدالت البطالةمعدالت الفقر يعود إىل  ارتفاعأن  ،5332 تقرير العمل العامليوحسب 
  5393سنة  ارتفعتكما ،  4، وحتديدا يف الدول الناميةعاطل غالبيتهم من الشبابمليون  533يف العامل العاطلون 

     5.عاطل مليون 532إىل 

     :تساع الهوة التكنولوجيةا :ثالثا   
حيث يبلغ متوسط مالدى الدول  ؛للبحث العلمي ف الدول النامية كذلك من حيث املوارد املخصصةتتخل  

 3.4وز مل تتجا ، يف حني أن هذه النسبة يف الدول الناميةمن عدد السكانباأللف  4.9الصناعية من علماء 
 .فباألل

 
 

 
 
 
 

                                       
 .949، ص  مرجع سابق ، أسعد ملي 1
 . 932، ص مرجع سابق ، رضا عبد السالم  2
 .909، ص  مرجع سابق ،أسعد ملي 3
  .22ص  ،5332تقرير العمل العالمي، منظمة العمل الدولية،  4

5
 Bureau international du travail, Tendances mondiales de L’emploi," Le défit d’une reprise de l’emploi", 

Bureau  international du travail (BIT), 2011, p .09 
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 :خالصة الفصل 

 
 الصندوق يف الدول النامية، واليت تقوم على تقليص دور الدولةحول إصالحات  إليه من خالل ما مت التطرق       

 امنطقيفليس . بالتنميةشأهنا إحلاق الضرر  ، منيف كافة اجملاالت األسواقفتح حترير التجارة و أمام القطاع اخلاص، و 
جيعلها قادرة  االقتصادية وبنيتها املؤسسية بصورةهياكلها ما مل تتمكن بعد من تطوير حترير التجارة يف الدول النامية 

 .املنافسةعلى 
، دون إعطاء فرصة حقيقية للتنافس نتجات الدول املتقدمةأمام م سواقاألهذا التحرير السابق ألوانه بفتح     

قتصاد وإلغاء رد فتح االعلى جميقتصر ، فالتحرير املطلوب ال بني املنتجات احمللية واملنتجات األجنبية املتكافئ
 .وتشويه القطاعات الوطنية ليةأي دعم للصناعات احملاحلماية، بل ميتد إىل إلغاء 

على أساس السياسات واملؤسسات اليت جاء إن احلقائق التارخيية، تشري أن التنمية يف الدول املتقدمة مل حتدث     
، ومل تكف عن احلماية احلمايةيفرضوهنا عليها، بل قامت التنمية وجرى التصنيع من خالل  أو اجلدد الليباليونهبا 

دخول تقوم بعرقلة وقتنا هذا تزال إىل و  ،والتكنولوجي قتصادياال حىت بعد أن أحرزت درجة عالية من التقدم
 .ألسواقها الداخليةاملنافسة الدول النامية نتجات م

هو  اهلدفكان  حيث ؛ى حتقيق التنمية فيهاأثرت عل فإن برامج اإلصالح اليت طبقت يف الدول النامية ،وعليه    
 .على حساب األهداف األولية للتنميةو قتصاد الكلي تحقيق التوازنات على صعيد االإعطاء األولوية ل

      
 
 
 
 
 
 
 
                             
 



 

 الفصــل الثالث

إصالحات  التنمية المستدامة و 
 صندوق النقد الدولي  
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

من جمرد استغالل  ،قتصاديةدي إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصاإدخال البعد البيئي يف اجملال االدى لقد أ       
بالعالقة ، واليت هتتم املتعددة واملتجددة إىل مفهوم التنمية املستدامةإلشباع احلاجيات اإلنسانية قتصادية املوارد اال

بالرفاهية رتقاء تبار أن إشباع حاجيات احلاضر واالع، مع ايعيش فيهالذي بني اإلنسان وحميطه الطبيعي 
 .لتزاماهتاالوفاء باعلى قدرة األجيال املستقبلية كون على حساب ال ميكن أن ي ،جتماعيةاال

، السيما يف ظل خاصة النامية منها احلاضرة مية املستدامة من أهم التحديات اليت تواجه اجملتمعاتعد التنوت         
 تفرضها قتصادية اليتبسبب السياسات اال ،قتصاديات املتقدمةالقتصاديات واالتساع الفجوة بني هذه اتنامي وا

 ،ستغاللرد الطبيعية للدول النامية أقصى استغالل املواا هتدف إىل اليت السياساتهذه  ،عليها املؤسسات الدولية
قتصادية االتابعة يف جمال العالقات هتدف إلبقاء هذه الدول  جتماعية وسياسية ثار أخرى اقتصادية، اإضافة إىل آ

 (.واملساواةندماج، الفعالية اال) التنمية املستدامة   مبادئمع وهو ما يتناىف الدولية، 
 :إىلهذا الفصل سيتم التطرق  ويف

 التنمية املستدامة، تطورها،مفهومها ومبادئها؛ 
 ؛يف الدول النامية ستدامةقتصادي على حتقيق التنمية املإلصالح االآثار برامج ا 
 مستداملتحقيق نظام نقدي عادل و  إصالحات الكفيلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التنمية المستدامة وإصالحات صندوق النقد الدولي                                          الفصل الثالث                      

82 
 

 املستدامةمدخل نظري للتنمية : ألاول  املبحث

، لكن بعد األخذ قتصادي ومبدى فاعلية الربامج واخلطط التنمويةبط أساسا بالنمو االتكان مفهوم التنمية مر       
اسية تقوم على حتوالت أس عتبار أن هذه األخرية، على امر يتعدى ذلكتنمية الشاملة املستدامة أصبح األمبفهوم ال

لتلبية من خالل احملافظة على املوارد الطبيعية  البيئية وحىت السياسية،جتماعية، يف اجملاالت االقتصادية، اال
   .ية على أساس العدل واملساواةحتياجات األجيال احلالية واملستقبلا
إىل تطور الفكر التنموي لربوز هذا ، من خالل التطرق ة املستدامةيلتنمفهوم امل ار النظريطاإل يتناول هذا املبحثو 

 .ومؤشرات قياسهمبادئه و ، وخمتلف أبعاده املفهوم

 :التطور التاريخي للتنمية املستدامة :املطلب ألاول 

  .إىل التنمية مث إىل التنمية املستدامة سيتم التطرق يف هذا املطلب للتطور التارخيي للتنمية املستدامة، بداية من النمو
 :ستدامةالتنمية من النمو إلى لا  :الفرع ألاول 

 :وهيالنموذج التنموي بأربعة مراحل أساسية  مر  لقد 
إىل منتصف  اية احلرب العاملية الاانيةن هنمتدت ما) قتصاديكمرادف للنمو االالتنمية  : المرحلة األولى   

التصنيع كوسيلة لزيادة على إسرتاتيجية عتماد  هذه املرحلة هو االيز التوجه التنموي يف، وأهم ما مي(الستينات
 .قتصاديللنمو االوحتقيق معدالت مرتفعة مستويات الدخل الوطين 

زيادة يف متوسط نصيب ق يقيكفل حتمبا يف إمجايل الناتج احمللي الزيادة  أن يشري إىلقتصادي فإن النمو اال ،وعليه
 2:وهي جيب أن تتوفر بعض الشروط أنه افةضاإلب  1من الدخل احلقيقي،الفرد 

 أي الزيادة يف النمو أكرب وليست نقدية إن الزيادة اليت تتحقق يف دخل الفرد جيب أن تكون زيادة حقيقية ،
  ؛من الزيادة يف عدد السكان

 إن الزيادة اليت تتحقق يف دخل الفرد جيب أن تكون على املدى الطويل وليست زيادة عرضية.  
السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها الكمية اليت حيصل عليها الفرد من  زيادةال يف ن النمو يتمإ ذلك، إضافة إىل

 .اجملتمع تفئا، كما أنه ال يهتم بتوزيع الدخل بني وليس بنوعيتها
 3:وهي" والت روستو"دها حمددة ومتتابعة حد  إن النمو يف أي جمتمع مير خبمسة مراحل 

                                       
 .81 ، ص0222الطبعة األوىل، ،  القاهرة، دار الشروقالتنمية في عالم متغير، إبراهيم العيسوي،   1
 .45 ص ، 0222قتصاد، اإلسكندرية، قسم اال، "دراسات نظرية وتطبيقية"قتصادية التنمية االحممد عبد العزيز عجيمة وآخرون،   2
 .23-20، ص 0228، الطبعة األوىل، األردن، دار املناهج للنشر، التنمية إدارةحلمي شحادة حممد يوسف،   3
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سيادة ، قتصاديةالزراعي البدائي على احلياة االغلب فيه الطابع والذي ي :مرحلة المجتمع التقليدي .8
 .وسيطرة الطبقة اإلقطاعية، كما أن تطور هذا اجملتمع يكون ببطء شديدجتماعية األعراف التقاليد اال

مع توفر  نتقالية يستعد فيها اجملتمع للتخلص من مرحلته التقليديةتعترب مرحلة ا: لالنطالقمرحلة التهيؤ  .0
 ف إىلتصادي زراعي متخل  قمعينة، فيتحول اجملتمع من نظام اجتماعية وسياسية شروط اقتصادية، ا

وظهور طبقة واعية تعمل املواليد خنفاض معدل ضرورة ا "وروست"كما يشرتط  .قتصاد السوقمعامالت ا
 .حديث مستعد ملواجهة التطورات الكبرية جمتمعوبناء  ،ريعلى ضرورة التغي  

 تعبئة طاقات اجملتمعو  عرتض عملية النموالقضاء على القوى اليت ت املرحلةيتم يف هذه : نطالقاالمرحلة  .2
من صايف  %84-%82أن يكون من  "روستو"حيت يشرتط ؛عند األفراد ستاماراالدخار واال وزيادة

قتصادي، وتستمر هذه تايل زيادة النمو االالوبيتم تنمية بعض القطاعات الصناعية  الدخل القومي، حىت
 .سنة 22إىل  02من املرحلة 

حبيث  ؛من الدخل القومي %02-%82ستامار من رحلة بزيادة معدل االهذه املتتميز : مرحلة النضج .5
زدهار يف جمال ، كما يبدأ االقتصاد بااليف معدل اإلنتاج تفوق نسبة الزيادة يف السكانتصبح الزيادة 

 .سنة تقريبا 52، وتستمر هذه املرحلة التجارة اخلارجية
قتصادي إىل قطاع اخلدمات وإنتاج السلع املعمرة  نتقال النشاط االهنا يتم ا: هالك الوفيرتسمرحلة اال .4

الصناعي د العاملة يف القطاعني الزراعي و وتقل نسبة الي، وصناعة التكنولوجيا املتقدمةكاألجهزة الكهربائية 
    .والرتفيهجتماعية اال اخلدمات ريالفرد وتوف دخلرتفاع كبري يف متوسط كما يكون هناك االتقليدي،  

على  من تركيزه مفهوم التنمية تغري   (من هناية الستينات إىل بداية السبعينات) التنمية وفكرة التوزيع :المرحلة الثانية
مساواة يف البطالة والال  مكافحة مشاكل الفقر، جتماعي من خالل اهتمامه باجلانب اال إىل فقط قتصادياجلانب اال

جتماعية والاقافية، قتصادية واالجمموعة اإلجراءات والتدابري اال : هناة على أالتنمية يف هذه املرحلعرف وت  ، التوزيع
الناتج  يفزيادة حقيقية  قتصادية ذاتية تضمن حتقيقالبناء آلية  يقتصادالكيـان اال يف يحتقيق تغيري هيكلهتدف إىل 

ت املختلفة طبقاال، كمـا هتدف إىل توزيع عادل هلذا الناتج بني يلدخل الفرد احلقيق مستمر ترافقها زيادة ،اإلمجايل
 .حتقيقه تساهم يف اليت

يف  ،(منتصف الامانينات عينات إىلمن منتصف السب) جتماعية الشاملةالتنمية االقتصادية واال :المرحلة الثالثة
يف  قايففع مستوى الاالاقافية اليت تسعى لر جتماعية و اال ط بالعديد من اجملاالتاملرحلة تطور مفهوم التنمية لريتبهذه 

وحتسني تم بدعم قدرات الفرد داث مفهوم التنمية البشرية الذي هتستحباإلضافة إىل ا ،اجملتمع وترقية اإلنسان
 :هناة على أوتعرف التنمية يف هذه املرحل .مستوى معيشته
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تؤدي إىل تكوين قاعدة وإطالق طاقة إنتاجية ذاتية،  اليت يكليةاهلتحوالت العملية جمتمعية واعية وموجهة إلجياد   
 ديؤك  و  ،جتماعيةالعالقات االمتوسط إنتاجية الفرد وقدرات اجملتمع ضمن إطار من  مبوجبها تزايد منتظم يف يتحقق

لضمان األمن حتياجات األساسية، طلبات املشاركة مستهدفا توفري االيعمق متكما االرتباط بني املكافأة واجلهد،  
 .يجتماعواال يالفرد

يتم إضافة السابقة  افة إىل اجلوانبإض( من هناية الامانينات إىل يومنا هذا) املستدامة التنمية: المرحلة الرابعة
 .واملخاطر البيئية اليت هتدد أشكال احلياة على سطح الكرة األرضية بسبب مشاكل تغري املناخ اجلانب البيئي 

 
 :تطور مفهوم التنمية املستدامة : انيثالالفرع 

بداية من جمرد جدال طويل  كنموذج تنموي جديد، بل كان نتاج  مة وليد ساعتهمل يكن مفهوم التنمية املستدا
هناك مؤشرات تدل  ت، فمنذ السبعينات من القرن املاضي كانواجبة التطبيق ومبادئإىل أهداف أفكار ومفاهيم 

ت اإلنسان وتطلعاته، وكذلك حميط البيئة حاجاري يف منهج التنمية بالشكل الذي يتماشى مع على أنه جيب التغي  
   1.الذي حوله

الذي عرفته الكرة  لتدهور البيئيلونتيجة  ،السابقة م التنميةاهيقصور يف مفلا نتيجة ليوالتنمية املستدامة تطورت تارخي
عقدت الكاري من تايل الستعمال املفرط للموارد الطبيعية، وبواال سؤولةاملغري سبب النشاطات اإلنسانية األرضية ب
متطلبات بشكل يتماشى مع قتصادية النشاطات االنيت بالبيئة وبكيفية حتسني اليت ع  والندوات املؤمترات 

 .ستدامةاال
 :وفيما يلي يتم عرض أهم احملطات التارخيية للتنمية املستدامة 

 
 

 
 
 
 
 

                                       
قتصادي للتنمية املنظور االامس لإلدارة البيئية، ، مداخلة ضمن مؤمتر العريب اخلكيز خاص على اإلدارة البيئيةتر التنمية المستدامة مع سحر قدور الرفاعي،  1

 . 00 ، ص0222 ، جامعة الدول العربية، سبتمرب" التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"املستدامة 
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 .التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة حسب أهم التواريخ المفتاحية(: 1-3 ) رقم الشكل
 

 قمة كوبن هاغن حول المناخ: 0202                                                                                                                  

 مؤتمر بالي: 0222                                                                             

    KYOTO  0كول وتوبر :0222                                                                                                          

 تحدة حول التنمية المستدامةممؤتمر األمم ال: 0220                                                            

 KYOTOبروتوكول : 0992                                                           

 قمة األرض حول البيئة والتنمية: 0990                                                          

 (CMED) تقرير مستقبلنا المشترك من طرف: 0992                                                               

 ألمم المتحدة للبيئة حول حالة البيئة العالميةتقرير برنامج ا: 0990                                                                

 ةقمة األمم المتحدة حول البيئة والتنمي: 0920                          

 تقرير نادي روما حول حدود النمو: 0920               

 إنشاء نادي روما: 0999                                                          

 أول تقرير حول حالة البيئة( UICN)نشر  :1950

 :باالعتماد على: المصدر
1) Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Le Développement Durable Enjeux Politiques     

Économiques et Sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45 

2) Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 

2004, p. 13 

 

 : 0992-0922الفترة من  .1
 :كما يلي  للتنمية املستدامة أملفاهيميتبلور الفكر بداية و   يةهتمام باملسائل البيئاال يف هذه الفرتة مت 

 0922 :حتاد العاملي للحفاظ على الطبيعةاإل نشر  UICN"l'Union internationale pour la 

conservation de la nature"  أول تقرير حول    ومقرها بسويسرا 0999سنة  نشئتأ   عامليةمنظمة  وهي
خالل  عترب هذا التقرير الرائدأ  وقد ، دراسة وضعية البيئة يف العامل إىل التقرير، وهدف هذا حالة البيئة العاملية

 1.يف ذلك الوقت والبيئة قتصادااليف جمال املقاربات املتعلقة باملصاحلة بني  تلك الفرتة،
 0999 :جماالت التطور العلمي لتحديد  إىل ضرورة إجراء أحباث ختص   األخريهذا  ونادى نادي روما اءنشمت إ

 2.حدود النمو يف الدول املتقدمة

                                       
1
  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p. 45 

 .095 ، ص0222مصر، ، دار األمني للنشر والتوزيع، قتصاد حماية البيئةاحممد عبد البديع،  2

 تطور فكر التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها والقوانين
 الملزمة بتطبيقها

 نقطة تحول

بداية تطور المفاهيم البيئية 
 والتنمية المستدامة
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 0920 : بعنوان مفصال نشر تقريرا ينادي روما"The First Global Revolution" حول تطور اجملتمع اإلنساين 
 .0022وعالقة ذلك باستغالل املوارد الطبيعية، وتوقعات ذلك حىت سنة 

بسبب التلوث  00أنه سوف حيدث خلل كبري خالل القرن  :هذا التقرير من هو اخرج هب اليتنتائج الومن أهم 
كما مت نشر دراسة  1املستقبلية، األجيالخيدم مصاحل  واستنزاف املوارد الطبيعية بشكل غري عقالين ال ،البيئي

استنزاف  :بارزة وهي أساسيةمتغريات  (50) لدراسة مخسة ارياضي اواليت تضمنت منوذج ،"حدود النمو"بعنوان 
جتاهات هذه اهذه الدراسة  أبرزتحيث  ؛تدهور البيئةو  و السكاين، التصنيع، سوء التغذيةاملوارد الطبيعية، النم

ستمرار اإىل أنه مع  توصلتو  ،قادمةالدة ثالثني سنة وذلك مل األرضوأثرها على كوكب  املتغريات اخلمس
كامل   ستنزاف شبها ذلك سيؤدي خالل قرن من الزمن إىلن إف ،سائدةيف العامل بنفس األمناط ال التنموي الوضع

 .للموارد الطبيعية
 من  مت فيها عرض جمموعة ،األمم املتحدة حول البيئة يف ستوكهومل ةد قمانعقا مت نفس السنة من 0920 جويلية

نتهاء من قتصادية، وقد مت خالهلا االالرتابط بني البيئة والتنمية اال قتصادية، وضرورةالقرارات اخلاصة بالتنمية اال
وحضر هذا  ،(PNUD)املكمل لربنامج األمم املتحدة للتنمية  ( PNUE)إنشاء برنامج األمم  املتحدة للبيئة  

 .هتمام هباخطار اليت هتدد البيئة وضرورة االوالتنبيه لأل دولة، وتناول شؤون األرض 001املؤمتر 
 0992:   حتاد العاملي للحفاظ على الطبيعةاإلة املستدامة من طرف يالتنمستعمل ألول مرة مصطلح أ (UICN) ،

 2.حول اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة تقريرهوهذا من خالل 
 0990  : بين على وثائق علمية وبيانات م حالة البيئة العاملية حولاملتحدة للبيئة تقريرا  األممبرنامج يضع

تية واحليوانية ألف من األنواع النبا 02وأشار هذا التقرير إىل أن أكار من  ،احمليط بالعاملدت اخلطر أك   إحصائية
نقراض، وأن هناك الكاري من الكائنات قد اختفت هنائيا نتيجة للتدهور البيئي والتلوث العاملي يف طريقها إىل اال

يف  0990الذي صاحب الاورة الصناعية، كما أشار التقرير إىل أن األنشطة البشرية قد أطلقت خالل سنة 
مليون   022ووجني، مليون طن من أكسيد النرت  99 ومليون طن من أكسيد الكربيت،  992اهلواء ما يقارب 

 .طن من أكسيد الكربون من عدة مصادر صناعية
 0991  :  اللجنة العاملية للبيئة والتنمية إنشاءت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أقر (CMED) 

" pour L’environnement et le Développement  Commission Mondiale "،  تتكون هذه 

                                       
1
 J. Ernult et A. Ashta, Développement Durable, Responsabilité Sociétale de L'Entreprise, Théorie     

Des Parties Prenantes : Évolution et Perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon 

Bourgogne, France, 2007, p. 6 
2 Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p .45 
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 رئيسة وزراء  تيناملتحدة، وع   األمميف  األعضاءاللجنة من جمموعة من الشخصيات السياسية ملختلف الدول 
 1.رئيسة هلذه اللجنة "Harlem Brundtland"النرويج 

 02 اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  قدمت : 0992 أفريل (CMED)  مستقبلنا "املتحدة تقريرا بعنوان  لألممالتابعة

د التقرير حيث تطرق إىل التنمية املستدامة بشكل مفصل، ومت خالله بلورة أول تعريف دقيق هلا، وأك   ؛"المشترك
ستمرار من دون ضرر بيئي، ما مل تكن هذه التنمية قابلة لال ستمرار يف التنمية بالشكل احلايلميكن االأنه ال 

 رئيسة وزراء النرويجأشارت لذلك اجة ماسة لتغيري مفهوم التنمية، أن هناك حهذه اللجنة وأدركت 
"Brundtland "  شاكل البيئة العاملية املتفاقمة من مباعتبارها رئيسة للجنة العاملية للبيئة والتنمية، إىل خماطر

لعامل ا يف فقرعام آلخر نتيجة للنشاطات البشرية غري املسؤولة، وكذلك نبهت إىل ضرورة حماربة كافة أشكال ال
 " Brundtland"وهلذا يعد تقرير  ستهالك، جماالت التنمية من اإلنتاج واالاملشاكل األخرى املتعلقة بشىتو 

 2.نقطة التحول األساسية لبلورة املفهوم احملدد والدقيق للتنمية املستدامة
 

  :0992 بعد ما الفترة .2
وبروز التنمية بشأن العالقة املتبادلة بني البيئة والتنمية وجت حمصلة العمل الدويل خالل السبعينات والامانينات ت   

وبدأت  قد العديد من املؤمترات والندوات احمللية والدوليةع   كمفهوم ومنوذج مؤسس وصريح، بعد ذلكاملستدامة  
 .جتاهات التنمية احلاليةيف اإىل ضرورة إعادة النظر  قتصادية تدعواراف السياسية واالاألطخمتلف 

 01-09  نعقاد قمة األرض األوىل برعاية األمم املتحدة حول البيئة والتنميةا : 0990 جوان (CNUED)    
  "Nations Unies sur l’environnement et le Développement La Conférence des  " انريو دجيبريو

 .دولة من معظم أحناء العامل 070رئيس دولة، وشاركت فيه  021وشخص،  0222أكار من  اوحضره 3بالربازيل،
 4.مالئمة بيئياستمرار و لال إسرتاتيجيات وتدابري للحد من أثار التدهور البيئي يف إطار تنمية قابلةومت فيه صياغة 

حيث مت وضع معاهدات للحد من التغري املناخي واحلفاظ على  ؛ر مبجموعة نتائج مهمةخرج هذا املؤمتوقد      
ادئ اليت جيب على شعوب الذي حيدد املب" بميثاق األرض"التنوع البيولوجي، وكذلك مت اإلعالن عن ميالد ما مسي

يعرف ة العاملية من جهة أخرى، كما مت صياغة ما ات فيما بينها من جهة، ومع البيئلتزام هبا يف العالقالعامل اال
توصية، ترسم  0122تتكون من أربعني فصال وحتتوي على أكار من  وهي وثيقة" 21األجندة "ال القرن جبدول أعم

                                       
1
  Ibid, p. 30 

2
  Farid Badache, le Développement Durable Tout Simplement, Edition Eyrolles, Paris, 2008, p. 09 

3
  Octave Gélinier et d’autres, Développement Durable Pour une entreprise compétitive et   

responsable, 3
ème

 édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, P.31 
4   Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, P.31 
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من  ة كافة أشكال الفقر، واحلد  ، وهدفها إرشاد احلكومات والدول إىل حمارب00برناجما للعمل البيئي يف القرن 
ستدامة من خمتلف جوانبها، والوثيقة بيئية تفي مبتطلبات االضع سياسات ستغالل الالعقالين للموارد الطبيعية، وو اال

، "بمعاهدة المناخ" مت إعداد ميااق حول التغري املناخي ومسي اكم  .ل التلوث وسياسة الطاقة والتنميةتغطي مسائ
حتباس احلراري، سياسات هتدف إىل تابيت غازات اال وتدعو هذه املعاهدة الدول املوقعة عليها إىل ضرورة وضع

، ودعت الدول الصناعية املتقدمة أن تأخذ 0222حبلول سنة  0992خاصة ثاين أكسيد الكربون على معدل سنة 
اء تطبيق بزمام املبادرة، وأن تقدم للدول النامية تعويضات مالية عن التكلفة اإلضافية اليت ميكن أن تتحملها من جر  

 .ذه املعاهدةدولة على ه 010هذه املعاهدة، وقد وقعت 
 0992 :توصل هذا املؤمتر إىل  حيث ؛يف برلني ناخامل معاهدةاملوقعة على  األطرافد أول دورة ملؤمتر انعقا

وأنه يف غياب  حا على تغري مناخ الكرة األرضية،التأكيد على أن كل الدالئل تشري إىل أن لإلنسان تأثريا واض
رتفع حبوايل درجتني تفإن معدل درجة حرارة األرض سوف  ،سياسات حمددة ملعاجلة ظاهرة التغري املناخي

 .0022وذلك حبلول سنة  0992ويتني مقارنة بعام ئم
  ازات امللوثة للبيئة نبعاث الغامن  إىل احلد   هدف والذي ،باليابان "بروتوكول كيوتو" إقرار : 0992ديسمبر

 هاما فيما خيص احلماية الدولية للبيئة بصفة خاصةحتباس احلراري، ويعترب عقد هذه الندوة منعطفا واملسببة لال
دولة عليه، ماعدا الصني والواليات املتحدة  02وصادقت أكار من  ،ستدامة بصفة عامةلتزام مببادئ االواال

قتصادي وتقليص بوهلما سيؤدي إىل تراجع النمو االاألمريكية اليت تعترب من أكرب ملوثي العامل بدعوى أن ق
سرتاليا أ، ورفضت التوقيع كذلك كل من خرىقتصادية األزيادة البطالة واملشاكل اال وبالتايل أرباح الشركات،

من نشر الغازات  أهدافا كمية صارمة للحد   ية ألول مرة يف تاريخ املؤمتراتتفاقوإيران وتضمنت هذه اال
أقل،  جزء من املليون أو 112إىل تابيت تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون كحد أعلى بـ  دعىحيث  ؛الدفيئة

-0221الدفيئة خالل الفرتة نبعاثات الغازات اجمتمعة بتخفيض جمموع  فردة أووأن تتكفل الدول الصناعية من
د الربوتوكول كذلك على ضرورة محاية الدول النامية ، وأك  0992عن مستويات سنة % 1.0بنسبة  0200

 1.تفاقية تطبيق هذه اال جر اء اليت تتعرض اقتصادياهتا لآلثار الضارة من
 02 حيث  ؛أ.م.دولة وغابت عنه الو 007حضرته  ،د مؤمتر مراكش باململكة املغربيةانعقا : 0220 نوفمبر

 االنسحاببسبب  لغاءمن اإل إنقاذه، وبالتايل مت "كيوتوبروتوكول   " على باملصادقةالدول  أغلبيةوعدت 

                                       
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة 2002إلى مؤتمر بالي  1992جانييرو ة المبادئ والتنفيذ من مؤتمر ريوديالتنمية المستدامخبابة عبد اهلل،  1

اء األورومغاريب، دار اهلدى والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستامار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفض
 .24، ص 0221للطباعة والنشر، سطيف، 
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نبعاثات إمن جمموع   0/0 إىلالعامل بنسبة تصل  يف تعترب أكرب ملوث األخريةهذه  أن خاصة، األمريكي
 .سيد الكربون يف العاملأك

تزامات كيوتو ستكون عالية جدا ال تطبيق تكلفة أنوحسب دراسات أجرهتا الوكالة الدولية للطاقة، مفادها 
 إذاخفض كاريا لتزاماهتا مبفردها، لكن هذه التكلفة ستناقامت كل دولة منها بتنفيذ  إذاعلى الدول الصناعية 

 1.عمل مشرتك إسرتاتيجيةمت التنفيذ عن طريق 
 املتحدة حول التنمية املستدامة األممد قمة األرض الاانية حتت عنوان مؤمتر اعقنا : 0220 سبتمبر 

 "Sommet Mondial du Développement Durable" مراجعة حصيلة  اومتت فيه ،جبوهانزبورغ
من خالل تقرير مصرينا املشرتك  ،بشكل رمسي ومؤسس طالقهاإستجابة العامل لفكرة التنمية املستدامة منذ ا

 2 :بالعديد من النتائج أمهها القمة ههذ تخرجكما .السابق الذكر 0917سنة 
كما مت التأكيد على ضرورة توفري الشروط  ،0990سنة  "ريو"بضعف التقدم احملرز منذ مؤمتر  اإلقرار -

 ؛لدول الفقريةا لشعوب للحياة األساسية
 ؛ةوحتسني مستويات الرعاية الصحيحماربة الفقر   -
 ؛اية التنوع البيئي من التدهورمح  -
 .ستخدام الطاقات النظيفة واملتجددةاستخدام الطاقة و ازيادة كفاءة   -

 21 - 09 ومتحورت نقاشات  باندونيسيانعقاد املؤمتر الدويل ملواجهة التغريات املناخية مبدينة بايل ا: 0222 ديسمبر
بشكل كبري بسبب  أمهها ارتفاع درجة حرارة األرض ،هذا املؤمتر حول العديد من املشاكل البيئية اخلطرية

 .حتباس احلرارياال
 9 -02 ناقشت قمة املناخ  "كوبن هاغن"مم املتحدة بشأن تغري املناخ مؤمتر قمة األ انعقاد: 0202 ديسمبر

وكذلك سبل حتقيق تنمية عاملية مستدامة  ،التغريات املناخية األخرية، وكيفية مواجهة ظاهرة االحتباس احلراري
زمة كاليت لاسرتاتيجياهتا الكلية واجلزئية، لكن هذه القمة مل خترج باتفاقيات م   تراعي اجلوانب البيئية يف خمتلف
اربة التغري جل حمكون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أاألعضاء املشار  ىخرج هبا بروتوكول كيوتو، واكتف

 .حتباس احلرارياملناخي ومكافحة اال

ميكن و  يسوده الكاري من الغموض، ، إال أنه إىل غاية يومنا هذا8912 منذرغم أن هذا املصطلح ظهر فعليا 
توفري ورقة عمل  غري قادرة على إحضار أو بأهنا وما يعاب على التنمية املستدامة ،حبتمعياري مبدأ  هبأنعتباره ا

، ويقتضي األمر إن أردنا حصرها وفهمها جيدا وضعها يف مفتاحية وواضحة، وهذا يرجع باألساس إىل خصوصيتها

                                       
1
. Le Protocole De Kyoto, sur  : www.tf1.fr/news/sciences/0.840263.00htm,45k, 08/08/2011. 

 .29، ص مرجع سابقخبابة عبد اهلل،  2
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واملسيطر يف وقتنا مبعزل اإلطار الليربايل كون توال يكمن أن  الذي ترتكز عليه، قتصادياإليديولوجي واال هاطار إ
        .بعض البدائل اليت تسهم يف حتقيقهاومانع ل هلا يف جمال معني ددعتباره حم  احلايل، با

 
 :تعريف التنمية املستدامة وأهم ألاطراف الفاعلة فيها: الفرع الثالث

ووصوال إىل التنمية املستدامة، ستكون هناك قتصادي هوم التنمية انطالقا من النمو االبعد التطرق إىل تطور مف
 .، وأهم األطراف الفاعلة فيهاحماولة يف هذا الفرع إلعطاء أهم التعريفات اليت وردت يف هذا املضمون

 

 :ةتعريف التنمية المستدام: أوال   
 ؛للتنمية املستدامةصريح ومؤسس أول تعريف ، "مصيرنا المشترك"يعترب التعريف الذي ورد يف تقرير برندتالند 

التنمية اليت تفي باحتياجات احلاضر دون اجملازفة واملساس بقدرة األجيال ": على أهنا األخريحيث عرفها هذا 
 1."حتياجاهتاا تلبيةاملستقبلية على 

 2:من خالل هذا التعريف نالحظ أنه يتضمن مبدأين أساسني مها 
  جتماعية ع بالشكل الذي يضمن حتقيق عدالة اأطراف اجملتماحلاجات األساسية اليت جيب تلبيتها جلميع

 متواصلة عرب الزمن؛
 ستغالل العقالين للموارد املتاحة، وترك اجملال لألجيال الالحقة للوفاء باحتياجاهتاحتديد اال. 

 
دون املساس  تليب احتياجات اجملتمعات يف الوقت احلايل اليت تنميةالالتنمية املستدامة هي : "ك الدويلنالبتعريف  -

تقدم  إلحرازاحلالية  لألجيال أفضل، مبا يسمح بتوفري فرص أهدافهااملستقبلية على حتقيق  األجيالبقدرة 
قصرية  األهدافوالتنمية املستدامة تعترب حلقة الوصل اليت ال غىن عنها بني  جتماعي وبشري،ا ،قتصاديا

 ؛"األجلطويلة  واألهداف األجل
 ستمرار والتواصل من منظور استخدامها ستقرار واالاحلقيقة اليت هلا القدرة على اال التنمية" هيالتنمية املستدامة  -

 3."واليت ميكن أن حتدث من خالل إسرتاتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي هلا ،الطبيعية للموارد

                                       
  ، 0919، سلسلة كتب عامل املعرفة، اجمللس الوطين للاقافة والفنون واآلداب، الكويت، كامل عارف  ، ترمجة حممدمستقبلنا المشتركاللجنة العاملية للتنمية والبيئة،  1

  .09ص
2
 Afnor, Guide Pratique Du Développement Durable Un Savoir-faire à l’Usage De Tous, Afnor, France, 2005, 

p.29 
التجارة "قتصادي للتنمية املستدامة امس لإلدارة البيئية، املنظور االمداخلة ضمن مؤمتر العريب اخل، المستدامةتأثير التجارة الدولية على التنمية سالمة سامل سلمان،  3

 .42ص ، 0222 جامعة الدول العربية، سبتمرب، "ة وأثرها على التنمية املستدامةالدولي
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أكرب قدر إىل  جتماعيةاالبالرفاهية  رتقاءاالذلك النشاط الذي يؤدي إىل "بأهنا  "Edoird Barbie"فها كما يعر    -
 1؛ "لبيئةلقدر ممكن من األضرار واإلساءة مع احلرص واحلفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل  ،ممكن

 ،قتصاديةستدامة االمنوذج تنموي حيقق اال إطارعملية تغيري شاملة يف " على أهناالتنمية املستدامة كذلك عرفت  -
 جنازية يفيد املقدرة االوتز ستخدامية للموارد ئية، اليت تضمن ترقية الكفاءة االالسياسية والبي، الاقافية، جتماعيةاال

 2؛"حتياجات احلالية واملستقبليةاالتلبية 

 3؛ ستمراريةاالندماج واالو  املسؤوليةهنا التنمية اليت تقوم على تعرف التنمية املستدامة على أ -
ية ، املختص بدراسة موضوع التنم0990ن التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية الذي نشر سنة وقد تضم  

دية، قتصاموعات رئيسية، اللتنمية املستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات إىل أربع جماملستدامة، عشرين تعريفا 
 4:جتماعية وتكنولوجيةبيئية، ا

إجراء خفض يف مستويات استهالك  ،تعين التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة" :قتصاديالتعريف اال -
قتصاد والبيئة واجملتمع، أما بالنسبة للدول املتخلفة فهي تعين رد وترشيدها بالشكل الذي خيدم االالطاقة واملوا

شة واحلد من الفقر وحتسني قتصاد ورفع مستويات املعيال من أجل حتسني االتوظيف الطاقة واملوارد بشكل فع  
 ".البيئة

ستقرار النمو السكاين ورفع مستوى عي من أجل االتنمية املستدامة الس  تعين " :جتماعي واإلنسانيالتعريف اال -
 ".اخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف املناطق النائية

خاصة ستخدام األمال هلا محاية املوارد الطبيعية واال ،ظورنتعين التنمية املستدامة من هذا امل" :التعريف البيئي -
قتصادية من التلوث الناتج عن النشاطات االاألرض واملاء، لزيادة اإلنتاج العاملي من الغذاء، وكذلك محاية البيئة 

 ".املختلفة
بالبيئة واحمليط يف  التنمية املستدامة هي اليت تعتمد على التقنيات النظيفة وغري املضرة" :التعريف التكنولوجي -

نبعاث غازي ملوث وضار بطبقة قل إوتنتج أ ،ةالصناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعي
 ".األوزون

                                       
1
 Gabriel Wakeran, Le Développement Durable, édition ellipses, France, 2008, p. 31. 

التنمية املستدامة والكفاءة  العلمي الدويل لتقىداخلة ضمن املم، التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرصاحل صاحلي،  2
دى للطباعة الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهل، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستامار يف املؤسسات االستخدامية للموارد املتاحة

 .172 ص، 8552والنشر، سطيف، 
3
 Louis Guay et d’autres, les enjeux et les défit du développement durable "connaitre, décider, 

agir", les presses de l’université LAVAL, Canada, 2004, p.06  

 .001 ، ص0220 ،اإلسكندرية اإلشعاع، مطبعة الطبعة األوىل، ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث والمالية االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد  4 
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  :"Développement durable comme  projet humain"ي   إنسانالتنمية المستدامة كمشروع 
على املستوى  احلرية والقانون إضافة إىل ،القيم من دميقراطية قوم على نظاميهي مشروع إنساين  املستدامة التنمية 

لكن ال يوجد منوذج إلدارة . حلقوق اإلنسانمتداد ا ،بيئة ، وكمشروع سياسي عاميتجاوب مع ال بشكلالدويل 
 1 .قتصاد السوقا مبادئخاصة يف ظل تطور تطبيق  ،قتصاداال
 2:عن طريقوهذا يقتضي تغيري تسيري السوق والسياسات العامة    

أقصى منفعة القرارات على مستوى واسع من الشركاء، مع إدماج مبدأ احلذر من أجل حتقيق ختاذ تركيز ا -
 جتماعية؛ا
 قتصادي يف األسعار؛للنشاط االثار السلبية دماج اآلليات إلاآلو  يكانيزماتاملإعادة تنظيم  -
  . تجددة وإعادة تسعريهااملغري احلفاظ على املوارد  -

تم من خالل رب الزمن، تهي عملية مستمرة ع التنمية املستدامة"ن ، ميكن القول أوكخالصة للتعاريف السابقة
مراعاة ، مع جتماعية بني الشعوبلتحقيق الفعالية االقتصادية والعدالة االستغالل املوارد الطبيعية والبشرية  انيسحت  

 ،اإلنتاجية ستهالكية واألمناطاال متطلبات اجلوانب البيئية، وما يرتتب عن ذلك من تغيريات جوهرية يف األساليب
شراك إبإال عن طريق إصالح احلوكمة احلالية على الصعيدين احمللي والدويل، كل ذلك لن يتحقق   روة؛ونظم توزيع الا

  ".حرتام حقوق اإلنساناو  الشعوب يف تقرير مصريها ومحاية مواردها،

التنمية  ن مفهومأعلى  إمجاعإال أنه هناك  يف التفاصيل والتعابري املختلفة؛ وبالرغم من تعد د التعريفات وتباينها
 :التالية األساسيةاملستدامة يتضمن العناصر 

 املستقبلية على الوفاء باحتياجاهتا؛ األجيالمن قدرة  احلاضر دون احلد   باحتياجاتالوفاء  -
 قتصادية متوازنة، والعمل على التوزيع العادل للموارد والاروة؛حتقيق تنمية ا -
ادة تأهيل البيئة اليت تعرضت للتدهور وسوء عالواعية للموارد املتاحة، والقدرات البيئية، وإ اإلدارة -
 ؛ستخداماال
األخذ بسياسة التوقعات للتعامل مع القضايا البيئية الراهنة ب ايتها،العمل من أجل احملافظة على البيئة ومح -

 ؛، وهذا لفعالية ذلك من ناحية التكلفة والكفاءةوحمتملة الظهور
 ؛ملختلف فئات اجملتمع جتماعيةالعدالة االجتماعية من خالل حتقيق تنمية ا -

                                       
1 Patrick D’humières, le Développement Durable va-t-il tuer le Capitalisme ? Édition Maxima, paris, 

2010, p .63-64 
2
 Ibid, p. 64 
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 .والتنوع الاقايف يف اجملتمعحرتام اخلصوصيات ا -

 :الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة افاألطر تطور  :ثانيا
يف بلورة هذه   يكن ليتم لوال وجود جهات فاعلة سامهت،ملإن التطور التارخيي للتنمية املستدامة ومفاهيمها     

وحتقيق العديد من األهداف املتعلقة هبا، وميكن حصر هذه األطراف الفاعلة يف أربع  هاأبعاداملفاهيم وصياغة 
 : جمموعات رئيسية هي

  ؛املفكرون واملنظمات غري احلكوميةالعلماء و  -
  الدول واحلكومات؛ -
 ؤسسات؛امل -
 .املستهلكني -

 :والشكل املوايل يبني تطور دور اجلهات الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 1990 2000 

1972 
 حول البيئة ةقمة األمم المتحد

 في ستوكهولم

0917 

 لجنة برنتدالند

 (تقرير مستقبلنا المشترك)

0990 

قمة األرض بريو دي 

 جانييرو

0220 

قمة التنمية المستدامة 

 جوهانزبورغ

1970 

8992 
 بروتوكول كيوتو

 التركيز على النمو االقتصادي وبداية االهتمام بحماية البيئةمرحلة 
مرحلة ظهور مفهوم التنمية المستدامة واالهتمام به بشكل صريح 

 رسمي ومؤسس

 التركيز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسة

RSE  التركيز على األداء االقتصادي

 واالجتماعي والبيئي

تطور 

المبادئ 

 والمفاهيم

دور تطور 

 الجهات

 الفاعلة

 

 العلماء والمفكرين والمنظمات غير الحكومية

 الدول والحكومات

 المؤسسات

 المستهلكين
 (األفراد)

Source : Alain Jounot, Op.cit, p.16 

 

 

 

 

 

 تطور دور األطراف الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة (: 2-3)شكل رقم 
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حتقيق تسعى إىل ت معظم الدول كانويف الوقت الذي  مر يتبني أنه يف بداية األ ،(2-3) الشكلمن خالل       
ضرورة ب تدعو كوميةاحلهر بعض املفكرين وعلماء البيئة وبعض املنظمات غري ظ ،قتصاديدر من النمو االقأكرب 

 حيث ؛0917سنة  املؤمترات حىتالعديد من الندوات و ، وعقدت على اجلانب البيئيقتصادية ثار االهتمام باآلاال

والذي  ،"مستقبلنا المشترك"املتحدة تقريرا بعنوان  لألممالتابعة  (CMED) اللجنة العاملية للبيئة والتنمية أصدرت
كومية إىل الدول احلاملفكرين واملنظمات غري من جتماعية واالهتمام بالقضايا البيئية اال نتقاليف ا بشكل كبري ساهم

 بأن مسرية التنمية هبذار هذا التقرير كافة الدول واألطراف الفاعلة فيها حيث حذ   ؛شكل صريحبواحلكومات 
ة لزمم  تفرض تشريعات وقوانني  واحلكوماتايل أصبحت معظم الدول تالوب .للارواتستنزف دد للبيئة وم  م ه الشكل

طرفا فاعال سسات كذلك فأصبحت املؤ  ،ار السلبية لنشاطها اإلنتاجي والصناعي على البيئةثاآلأن شسسات بللمؤ 
من خالل العمليات التسويقية املسؤولية اجملتمعية وتوعية املستهلكني ب لتزامعن طريق اال ةيف حتقيق التنمية املستدام

 .واملنتجات اخلضراء
أطراف هي فهل حقا طراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة األ دائرةتوسع رغم وكخالصة، ميكن القول        

، "كيوتو"روتوكول صادقة على بامل تحدة والصني أكرب دولتني ملوثتنيرفضت كل من الواليات املعندما ف ؟فاعلة
يف جمال املتخلفة واليت تعاين من ثغرات تشريعية تزال الشركات املتعددة اجلنسية تنقل نشاطاهتا امللوثة إىل الدول و 

 .بصفة مطلقةوليست أطراف فاعلة ( سلبيا أو إجيابيا)مشاركة  وعليه فهي أطراف. محاية البيئة
 

 :خصائصها وأهدافهامة التنمية املستدا مبادئ: املطلب الثاني

 .، خصائصها وأهدافهاتقوم عليها التنمية املستدامة اليت املبادئأهم سنتناول يف هذا املطلب 

 :التنمية املستدامة مبادئ: الفرع ألاول 

 ، 0990 ريو سنةاننباقة عن قمة األرض بريو دجي، امل"00 باألجندة"ما يعرف  د جدول أعمال القرن  أوحد      
ه املبادئ املنباقة عن هذا عتربت هذيق التنمية املستدامة، وبالتايل أ  لتوجيه خمتلف اجلهات الفاعلة حنو حتق مبدأ 02

ولكن مع مرور الوقت وتطور الفكر التنموي، طرأت تغريات نوعية . هي املبادئ األساسية للتنمية املستدامة املؤمتر
، لتتكيف مع الظروف جديدة من طرف بعض اخلرباء واملتخصصني ورت مبادئ أخرىعلى بعض املبادئ، وط  

 1:ما يليمت حصرها يف الراهنة و 

                                       
1   Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28   
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رسم  من التلوث والتدهور عن طريق يعين محاية البيئة العاملية :"cautionéPr"مبدأ الحيطة والحذر -
وتطبيقها بشكل واسع من طرف خمتلف الدول واحلكومات  ،حرتازيةالاإلجراءات ااختاذ  سياسات

 ؛واملؤسسات
سرتاتيجي يف خمتلف النشاطات إ بإدماج البيئة من البداية كعنصر وذلك": Prévention" مبدأ الوقاية -

إلغائها  بعاثات املواد الضارة للبيئة، أوقتصادية والبشرية، يهدف أساسا هذا املبدأ إىل حماولة تقليص اناال
كل مالئم بيئيا، وترقية النشاطات صدورها إن كان ذلك ممكنا، وكذلك تطوير املنتجات بش قبل

 املختلفة بشكل ال يلوث البيئة من البداية؛ االقتصادية
 ،هذا املبدأ يفرض على السلطات احلكومية ملختلف الدول :"Pollueur/Payeur"مبدأ الملوث الدافع  -

وعلى املؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءات وتدابري من أجل إلزام املتسببني يف التلوث البيئي بتحمل 
 1؛دول مؤسسات أو اجتاه ذلك سواء كانو امسؤولياهتم 

ويكون بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة، حمليا  :"Solidarité"مبدأ التضامن -
 ؛وبني األجيال احلالية واملستقبلية ووطنيا، دوليا ومؤسساتيا،

الشعوب، املؤسسات )  خمتلف األطراف ذات املصلحةالشراكة بني: "Participation"مبدأ المشاركة -
ب هذه األطراف ية وعدم تغي، وضمان إشراكهم يف صياغة خمتلف السياسات التنموي...(.كومات احلو 

 الزمن؛ستدامة التنمية وتواصلها عرب لضمان اخر آل لسبب أو

أي أن يتحمل صانعوا القرار املسؤولية الكاملة عن خمتلف  " :Responsabilité" مبدأ المسؤولية -
ساءلتهم القرارات اإلسرتاتيجية املصريية اليت يقومون بصياغتها، وأن يضمنوا لألطراف ذات املصلحة حق م  

 2؛بيئية جتماعية أو، اةقتصاديكانت سياسية، ا  األخطاء اليت يرتكبوهنا سواءعن مجيع 

موارد الطبيعية وعدم تبذيرها ستغالل الرشيد للأي اال :"Gestion économe"عقالنيلاتسيير ال -
 3؛ن املوارد الطبيعية حمدودةذلك ألستفادة منها قدر اإلمكان واال

يمة ق جل خلقأ من": l’amélioration continue et l’innovation"تكار والتطوير المستمرباال -
 .النشاطات املستدامةمتول إضافية 

 

                                       
1  Alain Jounot, op.cit, p. 04 
2 Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le Développement, sur   :  

   http:// www.un.org French/event/rio92/acof15126.htm.   
3 Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28 

http://www.un.org/
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 :املستدامة التنمية خصائص: الفرع الثاني

 يف املستدامة خصائص التنمية نستنتج أن ميكن ،اخلاصة بالتنمية املستدامة السابقة التعاريف مجلة خالل من   
 1: التالية النقاط

 تنصب فهي تنمية هلا، أساسا الزمين البعد من تتخذ إذ مميزاهتا، أهم من وهذا املدى طويلة تنمية هي -

 القادمة؛ األجيال ومستقبل مصري على

 من احلاضرة والالحقة األجيال حق وفروت   تراعي تنمية فهي الالحقة، األجيال وحقوق املساواة مراعاة -

 اجليل بني والااين احلايل، بني أفراد اجليل يكون األول نوعان، السياق هذا يف اإلنصاف وإن   الطبيعية، املوارد

 والالحق؛ احلايل

 قتصاديةالتنمية اال خطط بني والتنسيق التخطيط أساس على تقوم ،األبعاد ومرتابطة متعددة عملية هي -
 أخرى؛ جهة من البيئية والتنمية جهة، من جتماعيةواال
  2أهنا تتميز بالتداخل والتعقيد، خاصة فيما يتعلق مبا هو طبيعي واجتماعي يف التنمية؛  -

أن عناصر التنمية املستدامة ال ميكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل األبعاد  -
 والعناصر الكمية والنوعية هلذه التنمية؛ 

 حاجاته ومتطلباته تلبية األول املقام يف وتضع ،وتنميته البشري للجانب اكبري  عتباراا ويلت   تنمية هي -

 أهدافها؛ أوىل وتعتربه األساسية

 ل تنمية وتطوير اجلوانب الروحية والاقافية واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية لكل جمتمع؛حتاو  -

 . الت الفقر على املستوى العامليتسعى إىل حتقيق متطلبات أكار شرائح اجملتمع فقرا والتقليل من معد  -

 :املستدامة التنمية أهداف: الفرع الثالث

 3 :حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منهاىل إعى التنمية من خالل آلياهتا تس
يئيا من خالل عمليات التخطيط جتماعيا، وبا قتصاديا،ا للسكان أفضل حياة نوعية حتقيقهتدف إىل  -
 اإلسرتاتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكار توازنا وعدالة؛ فيذنتو 

وضع السياسات والربامج التنموية،  سي الذي يتطلبهتدف إىل إحداث التغيري الفكري والسلوكي واملؤس   -
 وتنفيذها بكفاءة وفعالية؛

هتدف إىل توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهداف والربامج اليت تساهم يف تلبية  -
 حاجات األجيال احلالية واملستقبلية؛

                                       
  .010 -012،  ص 0221 احلديث، اإلسكندرية، اجلامعي املكتب ،والطبيعية البشرية الموارد وتنمية إدارة طاحون، أبو علي عديل   1

 . 822، ص0222اجلزائر،  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،تقييميةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة زرنوخ يامسينة،  2
، ص 0222، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، التنمية المستديمة وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعامان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط،  3

00  . 
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والبيئية برؤية مشولية وتكاملية، السياسية، جتماعية، االقتصادية، تنطلق من أمهية حتليل األوضاع االهنا إ -
 وارد والطاقات املتاحة؛       وجتنب األنانية يف التعامل مع امل

 يف املشاركة هم علىوحا   إزاءها باملسؤولية إحساسهم وتنمية ،القائمة البيئية باملشكالت دافر األ وعي تعزيز -
 هلا؛ املناسبة احللول إجياد

 وتدمريها؛ ستنزافهاا ومنع مواردلل العقالين ستخدامواال ستغاللاال حتقيق وضمان -

 وكيفية اجملال التنموي، يف التقنيات بأمهيةاألفراد  بتوعية ،اجملتمع بأهداف احلدياة التكنولوجيا ربط -

 البيئة؛ حساب على يكون ذلك أن دون أهدافهم وحتقيق البشر حياة نوعية حتسني يف ستخدامهاا
 بتحقيق تتالءم وإمكاناته وتسمح بطريقة اجملتمع وأولويات حاجات يف ومناسبة مستمرة تغريات إحداث -

 التوازن؛

وترقيتها لتصبح عالقة قتصادية والبيئية بني النشاطات االمن خالل الرتكيز على العالقة ، حرتام البيئة الطبيعيةا -
  .بالشكل الذي ال يهدد حياة اإلنساننسجام تكامل وا

 
 :أبعاد التنمية املستدامة ومؤشرات قياسها :املطلب الثالث

فاعلة فيها، ، وكذلك أهم األطراف الهاص، أهم مبادئها وخصائتطور التارخيي للتنمية املستدامةللبعد التطرق      
ضافة ألهم تها مع بعضها البعض، إتناول أهم األبعاد املكونة للتنمية املستدامة وعالق سنحاول يف هذا املطلب

 .املستعملة يف قياسهااملؤشرات 

 :أبعاد التنمية املستدامة: الفرع ألاول  

 متداخلة ،مرتابطة أبعاد باالثة تنمية هي املستدامة األحباث والتقارير تؤكد على أن التنميةو إن معظم الدراسات     

 البعد البعد االقتصادي، يف هذه األبعاد تمالت، و بط والتنظيم والرتشيد للمواردومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم بالض  

لكن معظم الدراسات أمهلت  واألمهية، املستوى بنفس مجيعها عليها الرتكيز جيب واليت البيئي، والبعد جتماعياال
 .ىطار العام لتنمية خمتلف األبعاد األخر واملؤسسايت الذي يعترب هو اإلالبعد السياسي 

 :وميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
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 .أبعاد التنمية المستدامة(: 3-3)الشكل 
     
 
 
 

  
 :عتماد علىباال: المصدر

 .278، مرجع سابق، ص االستخدامية للثروة البتروليةالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة صاحل صاحلي،  (1
2) Louis Guay et d’autres, Op.cit, p.16 

 
 :املستدامة للتنمية الاالثة ألبعادا عرض يلي وفيما
 : قتصادي للتنمية المستدامةاال البعد: أوال
 إذ البيئة، على قتصادلال واملستقبلية الراهنة االنعكاسات حول ،املستدامة للتنمية قتصادياال البعد يتمحور    

قتصاديا فالنظام املستدام ا ،الطبيعية املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل اختيار مسألة يطرح
فظ على مستوى معني من التوازن شكل مستمر وأن حيايتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بهو النظام الذي 

 1.ةقتصادياجتة عن السياسات االجتماعية ناين، وأن مينع حدوث إختالالت العام والد   اتجمابني الن  قتصادي اال
 التوازنات باحلسبان األخذ مع قتصاديةاال التنمية تطوير على املستدامة التنمية تعمل ،قتصادياال للبعد ووفقا

 البعد حمور اآلتية العناصر البشرية، ومتال للحياة والقاعدة األساس هي البيئة البعيد، باعتبار املدى على البيئية

 :االقتصادي

من خالل هذا اجلانب يالحظ أن سكان الدول : ستهالك الفردي من الموارد الطبيعيةاالحصة  -
ملتقدمة يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سكان ا

أعلى منه يف اهلند   أ.م.ستهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز يف الواملاال الدان النامية، فعلى سبيل الب
 .مرة11ـــــب

املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات  فالتنمية: إيقاف تبديد الموارد الطبيعية -
ستهلك يوميا من املوارد الطبيعية حتتاج ، فما ي  ستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعيةاال متواصلة من مستويات

                                       
   .819، ص0222األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، دار "مخاطر العولمة على التنمية المستدامة"العالم ليس للبيع بارتر حممد علي وردم،  1

البعد 
 قتصادياال

البعد 
 جتماعياال

 البعد
 البيئي

 عادل

 قابل
 ستمرارلال قابل للعيش

 التنمية
 المستدامة

 السياسي البعد
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أمناط يف  تغيري جذري حتسني مستوى الكفاءة وإحداثجيب ذلك ل 1سنة إلعادة تكوينه، 022األرض تقريبا 
 .البيئية إىل البلدان النامية د من عدم تصدير الضغوطالتأك  و  ،ل هذه املواردالغستا

وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف : معالجتهو  مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث -
وبالتايل إسهامها ) املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مال احملروقات قيادة التنمية

هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد  إىل إضافة. ان كبريا بدرجة غري متناسبةك  ،(يف مشكالت التلوث العاملي
الصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكاافة  تلالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن حتامل

إىل حتقيق  ترمياليت سباب األا، ويف هتيئة هبو محاية النظم الطبيعية والعمل بتحويل اقتصادياهتا حن أقل، والقيام
والصدارة  ،جتماعية داخل جمتمعاهتااال قتصادية واخلدماتللوصول إىل الفرص اال شاركةنوع من املساواة وامل

 .لتنمية املستدامة يف البلدان األخرىالتعزيز  تعين أيضا توفري املوارد التقنية واملالية
من   %02فليس من املعقول أن يستحوذ  :المساواة في توزيع الموارد والمداخيل بين الشعوب  -

 ستامارات األجنبية،االمن  %01 و من أسواق التصدير %10و ،من اإلنتاج العاملي %10األغنياء على 
 022رتفعت ثروة فقد ا.  أن يزيد الغين غنا والفقري فقرا على قتصاد احلايل يعملمنوذج االفإن إسرتاجتيات  ،وعليه

  2؛0991- 0990مليار دوالر من  0200إىل  002شخص األغىن يف العامل من 
 املوارد الطبيعية استهالك من املتقدمة الدول تقليل إن :الصناعية للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص  -

 يقوم تنمويا منطا تتبىن األخرية أن هذه على تنبغي وهكذا .إيراداهتا مصادر أهم من النامية الدول حيرم سوف

 التعاون يف بالتوسع يسمح مما كتفاء الذايت،اال  وتأمني احمللية القدرات لتنمية الذات على عتماداال على

  .النامية للبلدان البينية التجارةتشجيع و  اإلقليمي
األموال من  كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتويل: اإلنفاق العسكري تقليص  -

إعادة  هشأن األمر الذي منالتنمية،  اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات
   .سراع بالتنمية بشكل ملحوظلألغراض العسكرية لإل جزء صغري من املوارد املخصصةولو  ختصيص

 : جتماعي والثقافي للتنمية المستدامةاال البعد: ثانيا
 جتماعية دفها النهائي، ويهتم بالعدالة االجتماعي بشكل مباشر على اإلنسان فهو جوهر التنمية وهيركز البعد اال

ال هتمام باجلوانب الاقافية أساسا عد االكما ي  ،  على قدر من املساواة يف الكم والنوع ومكافحة الفقر وتوزيع املوارد

                                       
1
 Paul Houée, Repères pour un développement humain et solidaire, les éditions de l’Atelier, France, 

2009, p .35 
2
  Ibid. p. 29-30 
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تؤدي إىل حتديث تأصيلي عملية تغيري جوهرية يف احلياة الاقافية طلب تتخرية فهذه األ ،عملية التنميةيف ميكن إمهاله 
عل معها دون أن تفقد فاللمستجدات اجلديدة والت ستيعاهبامكوناهتا واتواصل بشكل يضمن  ،مةلاقافة األ

 :جتماعي والاقايفاالالبعد  عناصر أهم يلي وفيما  .صوصيتها احلضاريةخ
مليار نسمة، ويتوقع أن  20حوايل  0222سنة  وصل تعداد سكان العامل: نيالسكاتوزيع الو النمو ضبط  -

وهذا ما يسبب  1،يف دول العامل الاالثمن هذه الزيادة  %11و ،مليار نسمة 9.0إىل  0212يصل حبلول 
 .لتزامات مجيع السكانباوعلى إمكانيات الدول وقدرهتا على الوفاء  ضغوط حادة على املوارد الطبيعية احملدودة

حنو توزيع املناطق احلضرية، جتاهات احلالية فاال ،كما يلعب توزيع السكان دورا مهما يف التنمية املستدامة

من تعداد  %10نتقال ا 0201فمن املتوقع حبلول  ،ثار بيئية خطريةآ له مناملدن الكربى وما  اظظاكتوالسيما 
 2.اء فيهالفقر اد تعداد السكان يزداد عدد ايزد، ومع اللعيش يف املدنالدول النامية  السكان يف

الصحة والتعليم، وأمهها حتقيق بعض األهداف اخلاصة ب "00 جندةاأل"لقد وضعت : الصحة والتعليم والفقر -
 :حيث ه التعليم حنو التنمية املستدامة؛حتياجات الصحية وإعادة توجياال

   3؛(يف اليوم حريره 0022أقل من ) سوء التغذية مليون نسمة يعانون من 912يوجد حويل  

    سنة من احلروب العاملية بسبب 00تل خالل ق   خالل كل سنتني ميوت من سكان األرض ما يعادل ما 

4.الفقر ونقص الرعاية الصحية
 

هذه  أمام منتجات وصادراتفتح األسواق  ،وأهم السياسات اليت جيب إتباعها لتقليص الفقر يف الدول النامية
حسب الدول ا، تتمبزيد من املعونة وبفتح األسواق أمام منتجاهت ة، ففي الوقت الذي تطالب الدول الفقري الدول

، وتطالب باإلصالحات يف الدول النامية محاية كاملة ملنتجاهتا ومؤسساهتاوتقدم قتصادياهتا الغنية آلثار ذلك على ا
 .قبل تقدمي املساعدات

 : البيئي للتنمية المستدامة البعد: ثالثا
من خالل  الطبيعية، ومحاية التنوع احليوي قاعدة ثابتة من املواردالنظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على 

 :ما يليفي تتمال العناصر من جمموعة حول البيئي البعد ويتمحور. ستخدام األمال هلااال
من القضايا التنموية الرئيسية املرتبطة بالتنوع   :ستخدام األمثل للموارد البيولوجيةاالحماية التنوع الحيوي و  -

جيب أن توزع قتصادية املستخدمة ألغراض تنموية وا، وذلك أن املوارد البيولوجية التوزيعاحليوي مسألة العدالة يف 
                                       

1
 OCDE, Développement Durable "Les grandes questions", 2001, p.22 

 . 82، ص 0222، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، في ظل التطورات الدولية المعاصرة اإلفريقيةالمتحدة في تنمية الشعوب  األممدور إبراهيم أمحد خليفة،  2
3
 Paul Houée, Op.cit, p.22  

 .822، ص مرجع سابق، أسعد ملي 4
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، قتصاديةأمهية أخرى تفوق األمهية االلتنوع احليوي لإال أن  اليت قامت بتطويرها؛بالتساوي وبعدالة على اجلهات 
ت عرب مر  هذه الكائنات هي نتيجة سلسلة طويلة من التطورات العضوية فكل  فهي األمهية العلمية والتارخيية

ي بسبب سياساته التنموية يئبوالتوازن الماليني السنني، ويقوم اإلنسان اآلن بالقضاء على التنوع الطبيعي 
  1.اخلاطئة

العامل وخاصة ت شاسعة يف أصبحت ظاهرة التصحر هتدد مساحا: حماية التربة واألراضي ومكافحة التصحر -
وحتوهلا إىل صحاري بسبب السياسات املتبعة وهي تعين ضعف وتدهور إنتاجية األراضي  ،النامية يف الدول

فقد مت ، يف معظم الدول الناميةتسبب يف تدمري القاعدة اإلنتاجية للمجتمعات الريفية هذا ما ي ،والتغري املناخي
مليون هكتار يف كل   82ط  مبتوس ،ستوائيةخاصة الغابات اال من املساحات اخلضراء %22نزع حىت اليوم 

  2.سياآيف  %80الالتينية و أمريكايف % 9فريقيا، يف إ%1  سنة يف دول اجلنوب،

 وهذا ما جيعل ،من مساحة الكرة األرضية %22تشغل البحار واحمليطات ما نسبته : البحار والمحيطات والمياه -
وذلك راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات، كما أن النظام البيئي  ،إدارة هذه املناطق من املهام الصعبة

البحرية ملصائد  البحري يعاين العديد من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع اإلنتاجية
تضاعف  0922 سنة حيث منذ ؛ستخدامهاسني اوحت كما جيب صيانة املياه،  ستغالل املفرطاألمساك بسبب اال
فراد من املياه املتاحة ألن نصيب اكما أ،  مرات 0ستهالك املاء تضاعف بـــ مرات يف حني ا 1عدد السكان بــ 

0222سنة  3م 7222 إىل 0972سنة   سنويا  3م 00922بعد أن كان  ،خنفاضهو يف ا
، ويتوقع أن يصل إىل  

  3. 0201سنة   3م 1022

الناتج  الكربون اتللفحم احلجري والنفط وإنبعاثف ستخدام املكا  اال إن :حتباس الحراريحماية المناخ من اال -
 4 :عن النشاط اإلنساين تسبب يف

 ؛ضيةارتفاع درجة حرارة الكرة األر   -
 زيادة مستوى سطح البحر؛  -
 ؛اء النبايتتغيري أمناط سقوط األمطار والغط  -
 .البنفسجيةزيادة األشعة فوق   -

قليل من إنبعاث تخاصة الو الطاقة ستخدام اوتقنيات طلب تغيري هيكلي وجذري يف سياسات الشيء الذي يت 
                                       

 .022، ص مرجع سابقبارتر حممد علي وردم،  1
2 Paul Houée, Op.cit, p. 37 
3 Ibid. p. 36 
4 Beat Burgenmeier, politiques économiques du développement durable, 1

er
 Édition, de Boeck Université, 

Paris, 2008, p. 180    
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برتول،  %24) تجددةاملاملستهلكة هي غري من الطاقة  %12حيث  ؛الطاقات املتجددة الكربون وتطوير
ا أن نظام الطاقة العاملي يف مسار تتزايد فيه كم   1.ةمتجدد فقط الباقية %02و( غاز  %04و  كربون52%

ع إىل عدم  والسياسات اليت تدفعن أفاق الطاقة العاملية الدولية ، وفقا ملا أوردته وكالة الطاقة ستدامةعدم القابلية لال
الطاقة ستهالك، فإن الطلب العاملي على بالعمل على تغيري أمناط االمامل تقم احلكومات  ،ستخدام الطاقةاكفاءة 

أنواع الوقود  ستخدامادة يف رب زيا، مع حدوث أك0222-0224  خالل الفرتة %34بــــ  ي نتظر أن ينمو
 :ما يوضحه الشكل التايل وهو  -والنفط والغاز الطبيعي الفحم - حفورياال
 

 

 
 .01، ص 0221، جملة التمويل والتنمية، مارس إدارة تغير المناخصندوق النقد الدويل، : المصدر

 
 : البعد السياسي للتنمية المستدامة :ارابع
احلكم  يف تجسديوالذي  ،باألمهية يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة تناولالبعد احملوري الذي مل ي   هوو    

دارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ الدويل، هذه اإل سواء على الصعيد الوطين أوالراشد وإدارة احلياة السياسية 
ساهم ستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة، فهذا البعد يوتوايل السيادة واال ،ة واملصداقيةوتنامي الاق اتالقرار 

 2.الاقايف والبيئي، جتماعيبفعالية يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، اال
 
 
 
 

                                       
1 Paul Houée, Op.cit, p. 35 

 .170، ص  مرجع سابق، البترولية في الجزائرالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة صاحلي صاحل،  2

12 
11 
11  
18 

 15  
2 
1 
1 
8 
5 
 

 

 .2030-1990للفترة نمو الطلب العالمي على الطاقة (: 4-3) الشكل
 (ما يعادل مليار طن  متري من النفط: الوحدة) 

 
 

8505         8585        8515         8555          1995           1925  
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 :تنمية املستدامةمؤشرات قياس ال: الثاني الفرع

ة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جمال حتقيق التنمية املستدام ،املستدامةتساهم مؤشرات قياس التنمية  
قتصادية، قطرية والدولية، حول السياسات االختاذ العديد من القرارات الوطنية، البشكل فعلي، وهذا ما يرتتب عنه ا

 .جتماعية، البيئية والسياسيةاال
 هدافهاالعامة وحتقيق أالسياسات ومراقبة فعالية بتقييم إن مؤشرات التنمية املستدامة ال جيب أن تكون مرتبطة 

وضع تغذي  اليت عتبار األدوات واملعلومات القاعديةعلى أساس اجملتمع وتأخذ بعني اال ، لكن جيب أن توضعفقط
 1. تلك السياسات وتطورها بصفة غري مباشرة

)مكون من قام فريق عملف
OCDE, 


UNECE, Eurostat)

 املستدامة بتطوير مؤشرات التنمية 

 2:الذي تناول هذه املؤشرات يف القضايا التاليةه تقرير  0221 يف رصدحيث أ ؛( 194 ، ص02:الملحق رقم)

 : يةجتماعالتنمية االقتصادية واال .0
 ستامار يف للفرد، ونسبة االدل الدخل الوطين واليت تقاس من خالل مع: قتصاديةالتنمية اال

 ؛دخار اخلام لألفراداالالدخل الوطين، 
 نفقات ، إنتاجية اليد العاملة: من خالل املؤشرات التاليةـ :ستامار، املنافسة وفعالية النظم البيئيةاال

 ؛ير على فعالية املوارد والطاقةأثر التطو ، البحث والتطوير
  ى التعليم معدل التوظيف اإلمجايل، معدل التوظيف حسب اجلنس ومستو  من خالل: التشغيل

 .والتكوين
 :ستهالك واإلنتاج المستداماال .0

 ثار، اآلالطبيعية، إنتاج البقايا واملخلفاتوتقاس عن طريق إنتاجية املوارد : ستعمال املوارد والبقاياا 
   معاجلة املخلفات؛و  الضارةنسبة إنتاج املخلفات ستهالك املوارد، االبيئية الناجتة عن 

 د والقطاعات، معدل املكننة؛ستهالك الطاقة لكل من األفراويقاس من خالل ا: منط االستهالك 
 باإلدارة البيئية، عدد املؤسسات اليت تعمل من خالل إنتاجية املوارد: نتاجمنط اإل. 
  

                                       
1 Bernard Perret, Développement Durable une perspective pour XXIe siècle, presse universitaire de rennes, 

Leroy, 2005, p. 341  


  OCDE : Organisation de coopération de développement Economique. 


 UNECE:  United Nations Economic Commission for Europe. 
2 Joseph Stieglitz et d’autres, Performances économiques et progrès sociale "Verse nouveaux systèmes de 

mesure", édition Odile Jacob, paris, 2009, p. 383-391 
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 :جتماعيالمحتوى اال .1
 اة يف توزيع الدخل؛املساو  من خالل معدل الفقر،: الفقر وشروط احلياة 
  نوعية التعليمو  من خالل معدل التسرب املدرسي: التعليم. 

 .معدل منو السكان، وتوزيع السكان حسب املناطقمن خالل : النمو الديموغرافي .0
ومتوسط  ،معدل الوفيات ،الصحة واملساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية من خالل: الصحة العامة .1

 .العمر املتوقع
 من خالل: ستدامةاال .0

  درجة و  تجددةستهالك املوارد املانبعاث الغازات الدفيئة، ا من خالل مؤشرات: التغري املناخي
 حرارة األرض؛

 ويةاقيا الطوالبقا ستهالك الطاقةمن خالل ا: الطاقة. 
  :املؤشرات التالية من خالل: ستداممالنقل ال .7

 ستهالك الطاقة يف النقل؛ا 
 ؛نبعاثاتتسعري اال من خالل تسعري النقل 
 البيئية للنقلو جتماعية اآلثار اال. 

 .افظة على النظام البحري والاروة املائيةواحمل جيلتنوع البيولو مؤشرات ا :من خالل: الموارد الطبيعية .1
 .ةقتصاديياسات العامة واألدوات االمن خالل فعالية الس: الحكم الراشد .9

 
 :(المعوقات والتحديات) إشكاالت التنمية المستدامة: المطلب الرابع

املنظمات الدولية الدولية، اإلقليمية واحمللية، و  رغم اجلهود املبذولة من قبل دول العامل املتقدمة والنامية واهليآت    
اليت  والتحديات أن هناك بعض العراقيل إال   ؛ىل حتقيق ودعم التنمية املستدامةالرامية إاحلكومية وغري احلكومية 

  .جلهوداتعرتض سبيل هذه 

أعقبت  على الرغم من التقدم الكبري الذي حصل خالل الفرتة اليت  :التنمية المستدامة عوقاتم: الفرع األول
ن هناك بعض املعوقات اليت إال أيف جمال العمل البيئي ومسرية التنمية املستدامة،  0990 انريو عامريودجيإعالن 

 1:وبرامج التنمية املستدامة، كان من أمهها ما يلي يف تبين  خططواجهت العديد من الدول 

                                       
  .000-009، ص 0220 حسم حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،، ترمجة حممود التنمية االقتصاديةميشيل تودارو،   1
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أن تضع  الوطنية والدولية جتماعية، وعلى اجملتمعاتحية واالاملعضالت الص   الفقر الذي هو أساس لكاري من -
والتنمية  بإجياد فرص العمل، ،على هذه املشاكل ما يقضي قتصاديسياسات التنموية وخطط اإلصالح االمن ال

   ؛والتعليمية للمناطق األكار فقراً، واألشد  ختلفاً، والعمل على مكافحة األمية قتصاديةالطبيعية والبشرية واال
 قراراتالعلى البيئة وسالمتها، وضرورة تنفيذ  أيضا حتالل األجنيب اليت تؤثرواال احلروب واملنازعات املسلحة -

، ومراعاة الكرامة وجتر م تلويث البيئة األجنيب ووضع تشريعات والتزامات حتر محتالل الداعية إىل إهناء االدولية ال
 ؛طبقاً للقوانني الدوليةاإلنسانية 

النامية وتدهور األحوال املعيشية يف املناطق العشوائية وتزايد  وخاصة يف الدول ،التضخم السكاين غري الرشيد -
 ؛ةجتماعيواخلدمات الصحية واال الطلب على املوارد

مما يزيد يف نضوب  ،ستهالك احلاليةستنزافها لدعم أمناط اإلنتاج واالا تدهور قاعدة املوارد الطبيعية واستمرار -
 ؛الطبيعية وإعاقة حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية قاعدة املوارد

 .؛اوخططه املستدامةالتقنيات احلدياة واخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية  عدم توفر -
 ومشاركة ،حيال قضايا البيئة العاملية التزاماهتاب لتتمكن من اإليفاء الناميةنقص اخلربات الالزمة لدى الدول  -

 ؛لوضع احللول هلذه القضايا اجملتمع الدويل يف اجلهود الرامية
ر الداخلي ستاماوضعف اال ،ل أساسا يف هدر املدخراتماتجتماعي واإلداري واملالفساد االقتصادي، اال - 

التمويل وتدفق و عوملة التجارة ، يف ظل رتفاع أعباء الديون اخلارجية والفجوة الكبرية بني الدول املتقدمة والناميةوا
1؛ة كذلك تدهور مستويات املعيش  املعلومات،

 

 أمام عائق ذلك حيث يشكل ؛النامية الدول معظم يف موجود هو كما ،السياسي ستقراراال توافر عدم -

 رتفاعالبطالة، ا، هلذه الدول، الفقر والطبيعية البيئية الاروات ستنزافا املديونية، وكذا إىل إضافة التنمية عملية

 .السياسي للتوتر عرضة جيعله مما النامية، الدول سكان عدد

 :التنمية المستدامة تحديات: الفرع الثاني 

اليت تواجه معظم دول العامل على  00من أكرب حتديات القرن  ،لقد أصبحت محاية البيئة والقضاء على الفقر       
التنمية  عيق مسريةاختالف درجة تطورها حنو حتقيق التنمية املستدامة املنشودة، باإلضافة إىل وجود عدة حتديات ت  

 : ونذكر منها ما يلي ،املستدامة يف هذه الدول

                                       
مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ، البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامةسنوسي زوليخة، بوزيان الرمحاين هاجر،   1

 ، دار اهلدى للطباعة والنشر،منشورات خمرب الشراكة واالستامار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب جامعة فرحات عباس، ،تاحةللموارد امل
 .007، ص 0221سطيف، 
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 والتزام الدول الصناعية بزيادة الدعم ،لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية ةمصادر التمويل الالزمإجياد  -

  1؛األخريةبتمويل التنمية يف هذه  باإلضافة إىل التزام املنظمات واهليآت الدولية ،املقدم منها للدول النامية
ليمية والوطنية واإلق واجملتمعات احمللية األقل منواً، فالدول مية للشعوبالتنموية والصحية والتعلي إعداد الربامج -

وضع اخلطط والسياسات الفاعلة يف يف ختصاص تشرتك يف املسؤولية، وهي مطالبة باملسامهة واملنظمات ذات اال
 ؛لتحقيق التنمية املستدامة هذا اجملال

إجياد شراكة حقيقية بني الدول الصناعية من خالل  ،ستامار الداخلي واألجنيبحتقيق التكامل وتشجيع اال -
 منظمة التجارةبواسطة   األسواق احمللية والعامليةللمنافسة يف ،ملنتجاهتا والدول النامية وحتقيق فرص أفضل

 ؛العاملية
 2؛ستامارات األجنبية املباشرةمال تشجيع اال ،لدول الناميةايف إجياد وسائل متويل جديدة لدعم جهود التنمية  -
طوير تالالعمل العلمي باعتباره من أسباب  ، وتوفري إمكانياتلتقنيات احلدياة املالئمة للبيئةا رنقل وتطوي -

 يف جماالت التنمية املستدامة، وتطوير وسائلالعلمي نشر الوعي بأمهية البحث ب ذلكالتنموي واستمراره، ويرتبط 

وبتكلفة  ممكن وقتأسرع إىل مراحل متقدمة من الرقي والتنمية يف نقل اجملتمع بذلك و العمل يف هذا اجملال، 
 ؛أقل

اتية لكونه يسهم يف تأكيد الذ   ،التنمية املستدامةعملية يف  يدور أساس الذي له محاية الرتاث احلضاري -
دفعة  ومينح العمل التنموي ،عملمجتشخصية املستقلة لويساعد على بناء ال وحيافظ على خصوصياهتا، ،الاقافية

  ؛ذاتية أقوى يف الدفاع عن الشخصية الوطنية
وتعزيز  ،قتصادية الدوليةواملؤسسات اال الة للدول النامية داخل مراكز اختاذ القرارتأمني مشاركة كاملة وفع   -

ن ميك  العاملي أكار شفافية وإنصافاً واحرتاماً للقوانني املعمول هبا على حنو  قتصاداالاجلهود اليت هتدف إىل جعل 
 .ةالنامية من رفع التحديات اليت تواجهها بسبب العومل الدول

 

 

 

                                       
 .091-091، ص 0221، دار املعرفة اجلامعية، التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقيةحممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف،  1
 .011، ص مرجع سابقميشيل تودارو، .  2
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  على التنمية املستدامة في الدول النامية لاقتصاديبرامج إلاصالح  انعكاسات: املبحث الثاني

دث          الغالبيف  ولكنها األحيان، يف بعض واجيابية سلبية آثارا قتصادي يف الدول الناميةبرامج اإلصالح اال حت 

دث جتماعي والبيئي يف البلدان اليت شرعت يف تطبيق هذه اللتدهور ااو  قتصادياال بالنمو ضارة نكماشيةا آثارا حت 
عة وأرقام ة تسرع دائما يف تقدمي حصيلة مشج  الربامج، هذا على الرغم من أن املؤسسات املالية والنقدية الدولي

  وتعتمد يف دراستها على أدوات إحصائية ومتغريات كمية، ،عن نتائج تطبيق هذه الربامج يف البلدان النامية متفائلة
من حمتواها بلدان اليت تعتربها منوذجية، لتقدم لنا أرقاما مفرغة الز على كما تعتمد على فرتات حمددة وترك

جتماعية سواء داخل البلدان النامية قتصادية واالاال ، كما ختفي الفوارق النوعية يف البنياتقتصاديجتماعي واالاال
 . ما بينها أو

قتصادية إحصائية مال معدل النمو، ومعدل النمو للفرد، معدل التضخم، معدالت اوغالبا ما تستعمل مقاييس 
هذه اإلصالحات  لدان النامية اليت طبقت أن الب، لتبني  اخل.....الفائدة، ميزان املدفوعات، امليزان التجاري

مؤشر اإلنتاج الصناعي والفالحي، أخرى مال  بينما جندها تتجاهل مقاييس ؛سرتجعت عافيتها وعادت إىل النموا
. خلا....جتماعيةقيقية، مؤشر التغطية الصحية واالستخدام الطاقات اإلنتاجية، القدرة الشرائية واألجور احلامعدل 

، ه البلدانجتماعي هلذقتصادي واالة عن مستوى التطور االوموضوعي وهي املقاييس اليت تعطي مؤشرات حقيقية
باإلضافة إىل ضعف وختلف أجهزة اإلحصاء يف البلدان النامية نفسها، وكذا التالعب الكبري يف األرقام  هذا

إىل التخصيص األمال للموارد والتوزيع  رميأن هذه اإلصالحات ت كما.سلطاتالواإلحصائيات الذي تقوم به 
فهو  جتماعيةقتصادية واالاحلر، وختلي الدولة عن مهامها االالعقالين هلا، وهذا لن يتم إال ضمن آليات السوق 

ميكن أن تتحقق إال على  قتصادية الآخر فإن هذه الفعالية االمبعىن . قتصاديةحتطيم حقيقي للدولة يف احلياة اال
العرض، وللوصول إىل ذلك البد من إجراءات  يف لاروة وزيادةاخلق القادر على  اخلاص، الوحيد   مستوى القطاع

إذن فالفعالية (. غط على الطلبالض)ستهالك من اإلنفاق العمومي وختفيض اال حد  لتقشفية على املستوى الكلي ل
 .قتصادية على املستوى الكلياالقتصادية على املستوى اجلزئي ال ميكن أن تنجح إال بتحقق الفعالية اال

تساءل عن الفائدة وهنا ن. جتماعيةقتصادية واالصالحات اليت تفصل بني األهداف االهذا هو جوهر هذه اإل    
نعدام القدرة الشرائية وتدهور معيشة ا، يف ظل (لعرضأي ا)قتصادية اليت تزيد الاروة وترفع من اإلنتاج من الفعالية اال

  .وتدهور القدرة الشرائية اد الفقر والتهميشزدياة السكان و أغلبي
نعكاسها اسياسية والبيئية هلذه الربامج، و جتماعية، القتصادية، االق سنحاول أن نقدم أهم النتائج االنطالقا مما سبا

 .البلدان الناميةعلى 
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 :لاقتصاديبرامج إلاصالح على الجانب  انعكاسات: ألاول املطلب 

البلدان النامية  اقتصاديات انكماشت إىل أد   االقتصاديإن جمموع اإلجراءات املتضمنة يف برامج اإلصالح        
أفق بناء  انسدادالزراعي، وهذا أدى إىل  جهازها اإلنتاجي الوطين، سواء على مستوى القطاع الصناعي أو واهنيار

 ءه البلدان، كما أدى إىل زيادة عبقتصادية يف هذى الذات، وتوقف عملية التنمية االعتمد علقتصاد وطين م  ا
 .ستحالة تسديدهااالديون و 

ست هذه الربامج البلدان النامية كبلدان تابعة للنظام الرأمسايل الدويل، حمافظة على ر بل أكار من ذلك، فقد ك
ت حيث أد   ؛األولية الرخيصةالعاملة واملواد لليد  مصدرقسيم الرأمسايل الدويل للعمل كموقعها التقليدي يف الت

من اإلجراءات، إىل إعادة تشكيل  إجراءات اخلوصصة والضغط على النفقات العامة وامليزانية العمومية وغريها
خنفاض األجور احلقيقية اخنفاض الطلب الناتج عن كل حيطم جهازها اإلنتاجي، نظرا القتصاديات هذه البلدان بشا

رتفاع ات إىل فة إىل إجراءات حترير األسعار وختفيض قيمة العملة احمللية اليت أدوتراجع القدرة الشرائية، باإلضا
التنافسية للمنتجات احمللية  رةضعف القد يتبعهملنتجة حمليا، وهو األمر الذي رتفاع أسعار السلع ااالتكاليف وبالتايل 

جه للسوق احمللية، بينما يفتح اجملال لتطوير بعض القطاعات املرتبطة اج احمللي الصناعي والزراعي املو وحتطيم اإلنت
 . جه للتصديرو قوية، وقطاع املواد الزراعية املستخراج املواد األولية والطاااخلارجية والتصدير، خاصة قطاعات بالتجارة 

كان من املفروض أن تؤدي هذه اإلجراءات يف البلدان النامية، إىل إعادة هيكلة   ،وحسب املؤسسات الدولية     
كنها من خيلها من العملة الصعبة، وهذا ما مي  وفري أموال إضافية والرفع من مدابشكل جيعلها  قادرة على ت اقتصادها

يتحسن وضع  هذه املدة مل هاءانتمتاما، فبعد لكن واقع األمور جرت عكس ذلك . تسديد ديوهنا والعودة إىل النمو
رتفعت، كما وصل مؤشر العالقة بني الناتج الداخلي اخلام اه البلدان، بل جند أن ديوهنا قد ميزان مدفوعات هذ
 .%91.9وخدمة الديون إىل 

أمهها أن القروض اجلديدة اليت منحت هلذه البلدان يف أغلبها كانت  ه الديون يعود لعدة أسباب، منرتفاع هذا
مل يعد اجلهاز اإلنتاجي الوطين  ستهالكية اليتالسلع اال الستريادو فخصصت لتسديد الديون القدمية  ،قصرية املدى

 .املديونية فيهاال يف هذه البلدان بل يفاقم من مشكلة ر الذي ال يساهم يف تكوين رأمسقادرا على إنتاجها، األم

 مشروع لبحث بصياغة SAPRIN"  "اهليكلي التكيف لربامج التشاركية للمراجعة الشبكة الدولية قامت وقد      

 اليت التقشف وسياسات اخلوصصة اإلدارية والضوابط القيود وتفكيك التحرير لربامج جتماعيةواال قتصاديةاال اآلثار

 هذا تنفيذ يف باملشاركة الدويلالبنك  إقناع "سابرين"واستطاعت .قتصادياإلصالح اال برامج مكونات أهم تشكل

                                       

 SAPRIN: The Structural Adjustment Participatory Review International Network. 
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األرجنتني،بنجالديش، السلفادور، اإلكوادور، الفلبني، )نامية  دول (29)  تسعةيف مت تنفيذه حيث ؛معه املشروع
 استغرقت حتضريية أعمال بعد ، وذلك(0220-0997)سنوات  مخس وملدة ( املكسيكو  وغاندا، غانا، زمبابويأ

 لألمم اإلمنائي والربنامج األورويب االحتاد أمهها جهات عدة من الالزم التمويل للمشروع كما توفر ، سنتني حنو

 .كوميةاحلغري  املنظمات وعدد من املتحدة
والذي  ،ربامجالب ذات العالقة لألطراف نطاقال واسعة شاركةم على تقوم اليت منهجيته املشروع هذا مييز ما أهم ومن

 .0220نشر حىت سنة لكنه مل ي   0220صدر سنة 
  1:فيما يلي االقتصادييف اجلانب  املشروع إليها توصل اليت النتائج أهم وتتلخص

 الدخل والتطور مستوى حيث حمل الدراسة من الدول تنوع من بالرغم أنه ،التجارة بتحرير يتعلق فيما الحظ 

 واجهت الدول هذه بالصادرات، وهلذا فإن باملقارنة الواردات يف أكرب امنو  شهدت ايعمج أهنا إال   ،االقتصادي

 مستوى من زاد مما، ميزان املدفوعات يف ياجلار  واحلساب  ريالتجا امليزان من كل عجز يف زيادات

 من الكاري رتعا   إىل الرخيصة بالواردات احمللية وإغراق السوق الواردات حترير أدى وقد .ةاخلارجي تهامديوني

 واملتوسطة الصغرية الصناعية املنشآت من الكاري خبروج الوطنية الطاقة اإلنتاجية تدمري وإىل احمللية، املنشآت

القدرة  ختفيض وبالتايل البطالة، معدالت ارتفاع إىل ىد  أ الذي لإلفالس، األمر وتعرضها اإلنتاج جمال من
 يف النمو يتحول مل أخرى، جهة ومن. للمستهلكني املفرتضة املنافع يفوق بشكل يف اجملتمع الشرائية

 شرائح يأيد يف بنمو الصادرات املرتبطة املكاسب تركزت بل ،االقتصاديات دافعة هلذه قوة إىل الصادرات

 ؛الدخل توزيع يف التفاوتات من حدة زاد الذي األمر ،األنشطة من قليل عدد ويف السكان من حمدودة
 ؛املصريف القطاع يف قتصاديةاال الكفاءة زيادة إىل يؤد مل أنه التقرير يوضح ،املايل القطاع بتحرير يتعلق وفيما 

 الفساد وصور الرشوة انتشرت كما .دخاراال فائدة وسعر اإلقراض فائدة سعر بني اهلامش اتسع حيث

 القطاع أم العام القطاع إىل ينتمون كانوا سواء سطاء املالينيالو   كل وطالت التحرير أعقاب يف األخرى

 اإلنتاجية، غري األنشطة يف ستامارواال األجل قصرية املضاربات املايل القطاع حترير شجع كما.اخلاص

 من مما زاد ،اللرأمس شديدة سيولة احلدود عرب األموال انتقال وحترير الفائدة أسعار حترير أحدث وكذلك

  .اخلارجية حمل الدراسة للصدمات اتيقتصاداال تعرض
 وإىل جهة، من هذا املايل القطاع حركة وضبط توجيه ىف الدولة دور بإضعاف املايل التحرير اقرتن ،اوعموم

 املمارسات على للنمو يقوم منط وتعزيز يفاملصر  التمويل من وافر بقسط استأثرت اليت مجاعات املصاحل تقوية

                                       
1
 SAPRIN, Structural Adjustment, The policy roots of Economic crisis, Poverty and Inequality, 

Zed books, London, 2004, p. 17  
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 عدد يأيد يف أكرب بدرجة املاليةاألصول  تركز أدى وقد ،خرىأ جهة من حتكاريةاال يأ ،التنافسية غري

  ل؛توزيع الدخ يف الفوارق اتساع إىل اخلاص القطاع أفراد من قليل
قتصادي الناتج الداخلي اخلام ونصيب الفرد منه، وهذا ما ميكن الوأهم املؤشرات املستخدمة يف قياس النمو ا

 .توضيحه يف بعض الدول العربية
 معدل نمو الناتج الداخلي الخام لعدد من البلدانلسنوي المتوسط ال(: 0-1)الجدول رقم 

 .0222 -0992للفترة  ناميةال
 الدول             

 السنوات
 مصر الجزائر

 
 اليمن موريتانيا تونس المغرب  األردن

1990-1991 0.4 3.0 2.3 2.5 5.2 3.3 2.8 
1991-1990  
1991-1991  
1996- 2000    

2.8 
2.2 
2.0 

5.5 
8.0 
0.5 

-2.9 
8.2 
0.3 

5.4 
8.3 
0.8 

2.2 
5.2 
2.2 

2.2 
2.3 
5.2 

2.4 
2.2 
5.2 

 :باالعتماد على:المصدر
 . 01،ص 0991، قتصاد العالميتقرير آفاق االصندوق النقد الدويل،  (0

 .70 ،ص0222، قتصاد العالميتقرير آفاق االصندوق النقد الدويل،  (0

 0910خنفض بشكل كبري بني سنوات اداخلي اخلام للبلدان العربية قد يب ني أن الناتج ال ،إن هذا اجلدول      

رتفاع يف الفرتة اليت م هذه البلدان، وحىت وإن عاود االقتصادية يف معظ، وهي فرتة  تطبيق اإلصالحات اال0991و
 .0911و 0912، إال أن مستواها مل يعادل مستوى الفرتة ما بني 0222و 0990متتد من 
ملذكورة يف الداخلي اخلام للبلدان ا ناتجال نتناول منو نصيب الفرد من يكون أكار وضوحا حينماخنفاض هذا اال

 0990 الفرتة املمتدة بني حيث ينخفض ليصبح سلبيا يف أغلبية البلدان، خاصة يف ؛(0-1)اجلدول السابق 
 .0991و

 الخامسنوي لنمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الالمتوسط (: 0-1)الجدول رقم 
 .0222 -0992في عدد من البلدان النامية للفترة 

      الدول                        
 تالسنوا

 الجزائر
 

 مصر
 

 اليمن موريتانيا تونس المغرب األردن

1990-1991 -2.9 2.0 2.8 2,1 0.8 2.2 5.8 
1991-1990  -0.2 0.2 -4.0 0.8 8.8 -2.8 8.2 
1991-1991 

 
 
 

-8.2 -2.8 2.9 -2.4 2.0 2.2 -8.5 
1991-2000 2.5 2.2 8.8 2.5 2.8 8.0 2.9 
 .نفس املرجع: المصدر
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 :جتماعيلا  على الجانب برامج إلاصالح انعكاسات:املطلب الثاني

 إىل راجع وذلك ،املرضية يف الدول املطبقة هلا غري جتماعيةاال قتصادية نتائجهاحات االلقد كانت لإلصال    

 والعدالة النمو أهداف وبني ،ناحية من قتصادلال الكلية التوازنات إعادة هدافأ بني وصراع تناقض حدوث
 السلبية اجلانبية املؤسسات الدولية باآلثار قبل من متزايدا عرتافاا هناك نأو  ،أخرىناحية  من التوزيعية االجتماعية

 الضرورية جتماعيةاال من التكلفة كنوع ربتعت اخل، واليت .... الدخل، الفقر،وسوء توزيع البطالة، جمال الناجتة يف

 :  لتطبيق تلك اإلصالحات، ويتم عرضها كما يلي

  :المعيشة والفقر تكاليف اإلصالح على برامج انعكاسات .0

 تكاليف مستوى رفع يف متفاوتة بدرجات سياساهتا  أسهمت النامية البلدان بعض يف املطبقة إن اإلصالحات     

العملة، الشيء الذي  قيمة الضرائب وختفيض ر، زيادةاسعاأل نظام تصحيح الدعم، رفعطريق  عن سواء املعيشة،
 .الدخل وحمدودي تدين مستوى املعيشة لألفراد خاصة على الفقراءو  احمللية بالعملة الواردات أسعار رفع ى إىلأد  

 1:اإلصالح على البطالة والتشغيل برامج انعكاسات .0
  إىل التخلص من عدد من العمال يف القطاع العمومي، خاصة يف الوظيف ختفيض النفقات العامة سيؤدي إن

وتسريح العمال، كما  مة، كاإلحالة على التقاعد املسبقالعمومي ويف قطاعات الصحة والتعليم واخلدمات العا
دي إىل تسريح أعداد كبرية من أية جتماعقتصادية واالالتحتية اال البىنالدولة يف  استاماراتأنه يوجد تراجع يف 

 ؛فرص العملالعمال، وتقلص 
  أما اإلجراءات املتعلقة بتخفيض قيمة العملة احمللية والرفع من أسعار الفائدة، فإهنا تسبب خسائر كبرية

خاصة اليت تعتمد يف إنتاجها على املواد األولية والنصف مصنعة املستوردة من اخلارج،  و  ،للمؤسسات العمومية
ترفع من تكاليف إنتاجها، األمر الذي جيعلها غري قادرة على منافسة املنتجات األجنبية، ويؤدي إىل كما 

ترك  يتبعهرتفاع أسعار الفائدة فاأما  .حتطيم الصناعات احمللية وإىل تسريح العمال وتقلص مناصب الشغل
ستامار يف األنشطة غري االاه إىل جتاالللشغل، خاصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و  ستامارات املنتجةاال

، أنه يف الفرتة 0222يف العامل لسنة منظمة العمل الدولية عن العمالة فحسب تقرير  .املوازية الرمسية أو
أغلبية مناصب الشغل اجلديدة يف البلدان النامية إمنا يتم خلقها يف القطاع غري الرمسي الذي  0991-0999

 2؛مليون عامل 122يشغ ل قرابة 

                                       
مقاربة جديدة لصياغة السياسات "حول الدويل، امللتقى نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطن وإمكانية تطبيقه في زمن العولمةإبراهيم العسوي،  1

 . 92، ص 0223، املعهد العريب للتخطيط، بريوت، مارس "التنموية
  .12، ص 0222، تقرير العمل العالمي ،منظمة العمل الدولية 2
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  إن إجراء حترير التجارة اخلارجية، وتزامنه بإجراءات ختفيض سعر العملة احمللية ونتائجها، ومع ظروف التبادل
الذي متارسه على منتجاهتا،  غري املتكافئ والسياسات احلمائية اليت تطبقها البلدان الرأمسالية املتطورة والدعم

ض منتجات البلدان النامية إىل منافسة شديدة جيا، سيعر  حتكار التكنولو انتيجة  متياز الذي تتمتع بهاالومع 
 ؛ض العمال لفقدان مناصبهم وغري شرعية، األمر الذي سيحطم جهازها اإلنتاجي يف الصناعة والزراعة ويعر  

   ت إىل فقدان مناصب شغل، وإىل تسريح كما أن عملية اخلوصصة اليت متت يف العديد من البلدان، أد
ل عليه أكار من ذلك فالقطاع اخلاص املعو   .وتقلص فرص العمل ؤسسات املخوصصةامل أعداد كبرية من عمال

جته لألنشطة املضاربة املرتبطة اقتصاد وال خلق مناصب شغل، فقد مل يعمل على دفع حركة االيف هذه البلدان،
 .بالتجارة اخلارجية، ومل يهتم  باألنشطة املنتجة واليت توفر مناصب الشغل

 

 :التعليمية والصحية الخدمات على اإلصالح برامج نعكاساتا .1
قتطاعات كبرية يف ميزانية التجهيز والتسيري، وهذا يؤدي إىل توقف ايث يعرف قطاع اخلدمات التعليمية ح     

 حنو السائد جتاهاال عن ، نقص التجهيزات البيداغوجية والعلمية، فضالروظيف يف هذا القطاع وجتميد األجو الت

 عن املرتتبة جتماعيةاال للمجتمع والتكلفة بالنسبة اخلدمات هذه تكلفة ارتفاعوبالتايل   ،التعليمية اخلدمات صةوصخ

 .والتخلف، وتراجع عام يف مستوى التعليم األمية ةظاهر  وتفشي املدرسي التسرب معدالت ارتفاع هي ذلك
تكاليفها  رتفاع يفاو  خمصصات اإلنفاقليص يف تق س جل فقد ،الصحية للخدمات بالنسبة الشأن هو كما    

ففي  .كل هذا أدى إىل تراجع كبري يف التغطية الصحية الوقائية والعالجية بسبب فسح اجملال للقطاع اخلاص،
كما أن خدمة . ، تزيد عن نفقاهتا فيما يتعلق بالتعليمدول نامية يف جمال خدمة الدين 02كانت نفقة  0220

  1.ميزانية الصحة العامة بلد يتجاوز 10الدين يف 
2:يلي مايف جتماعي يف اجلانب اال" سابرين"  املشروع إليها توصل اليت النتائج أهم وتتلخص

 

 اختالف درجات على  حمل الدراسة الدول شهدت التشغيل، على آثارهاو  العمل سوق إصالحات خيص فيما 

 سهمت   ومل .البطالة معدالت حمسوسة يف وزيادة فيالتوظ مستويات يف املحوظ اتدهور  تنفيذها هلذه اإلصالحات

 هذه صلة وأن خاصة العمل، فرص زيادة يف احلرة الصناعية املناطق يف قيمتأ   اليت (الرتكيب) التجميع صناعات

 من أعلى بدرجة يتصف الدخل توزيع وأصبح احلقيقية تدهورت األجور كما ضعيفة، احمللى قتصادالبا املناطق

 من أكرب نسبة وأصبحت ر األجو  معدل اخنفض إذ .اإلصالح برامج يف البدءقبل  عليه احلال كان عما التفاوت

                                       
 .82، ص 0221املتحدة،  األممتقرير  1

2
 SAPRIN,Op.cit,  p. 09-01  
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 لتعويض وذلك السن، وكبار األطفال عمالة نسبة الوظيفي، كما زادت األمان إىل تفتقر ظروف يف العمال تعمل

 ؛دخل األسرة مستوى على طرأ يالذ خنفاضاال

 حيث زادت ؛اإلنتاجية الشركات يف خمتلطة نتائج حمل الدراسة الدول يف صةوصاخل آثار حتليل أظهر وقد 

 الذي اإلنتاج يف فالزيادة وعموما اخلسارة، يف اآلخر البعض استمر بينما صة،صو املخ الشركات بعض أرباح

 وظروف أسباب عن ناجتة كانت ما بقدر امللكية شكل عالقة بتغيري له تكن مل اإلنتاجية الشركات بعض حققته

 ىف كبرية قدرات ذات اجلنسيةدة متعد شركات إىل امللكية انتقال رؤوس األموال، حركات حترير مال أخرى،
املرافق  خدمات وخاصة ،تاخلدما شركات صةصو خب يتعلق فيما أما .لعملياهتا الالزم على التمويل احلصول
 نوعية يف يذكر حتسن دون وذلك ،صتهاصو خ زادت بعد قد اخلدمات هذه أسعار أن التقرير فيسجل هذا العامة،

 على احلصول صعوبة من زادي الذ األمر املختلفة، للمناطق السكانية اخلدمات تغطية نطاق يفو أ اخلدمة

 يقلل كان فهو وإن، صتهاصو خ قبل املرافق هلذه يوجه كان يالذ الدعم بإلغاء اسوء األمور وازدادت ،دماتاخل

 هذه على احلصول من املناطق النائية وسكان الفقراء حرمان إىل ىأد   أنه إال   للدولة، العامة املوازنة عجز من

 ؛اخلدمات
 يف دول( 27)سبع  يف احلالة دراسات أظهرت فقد والصحة، التعليم برامج اإلصالح على بآثار يتعلق وفيما 
  منتظم اخنفاضإىل  تأد   قد والصحة التعليم ظمن   على دخلتأ   اليت اإلصالحات أن ،الالتينية وأمريكا فريقياإ

 جعل يالذ األمر السكان، العظمى من للغالبية العامة اخلدمات توفري على قدرهتا ويف الدولة دور يف وملموس

 الدخل ذات الفئات وأصبحت ه،السوق وآليات لقواعد متزايد بشكل خيضع اخلدمات هذه على احلصول

 يف املشاركة ظمن   وتطبيق جتماعياال اإلنفاق الدعم، نقص اء خفضجر   من ةبري ك أعباء بتحمل طالبةم   املنخفض
 فااستهد يأ الدعم، تصويب أساليب أن كما. والصحية التعليمية املؤسسات يف النفقات واسرتداد التكاليف

 أن املالحظ الدخل، ومن توزيع يف القائمة التفاوتات استمرار على وعملت الفقر معاجلة يف فشلت قد الفقراء،

برامج  جتاهلت اخلدمات، وهكذا مستوى نوعية يف بارتفاع يقرتن مل االجتماعيةاخلدمات  تكاليف ارتفاع
 أنه على معه وتعاملت ، العنصر البشرى يف لالستاماراملوجه  والدعم والصحة التعليم على اإلصالح اإلنفاق

 .املوازنة عجز لتصحيح منه فيالتخف ميكن إنفاق

منها  يستفيد واليت ة العام للخدمات املوجه الدعم تقلص بينما أنه ، "نيسابر "تقرير سجلها اليت ومن املفارقات
 وتقدمي القروض دعم اخلاصة، مال الشركات إىل الوصول يف الدعم من أخرى أنواع استمرت غريهم، من أكار الفقراء

 أثر كان فقد ولذا رة،املتعا والبنوك إلنقاذ الشركات املوجهة اإلنقاذ زموح   بل الضريبية، واحلوافز لالئتمان ضمانات

   .يف البلدان حمل الدراسة االجتماعيتدهور املستوى و الدخل  توزيع على اسلب السياسات هذه
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 :البيئيبرامج إلاصالح على الجانب  انعكاسات: الثالثاملطلب 

غري املستدام للموارد الطبيعية  واالستخدام برامج اإلصالح انعكاساتتحديد الدقيق للعالقة بني الإن         
 قيدا شديدا وتردي البيئة ي عترب مهمة صعبة، فتنويع الصادرات خللق املزيد من الصرف األجنيب خلدمة الديون يعد  

نفس البلدان اليت يسجل فيها  فأكرب البلدان املدينة هي أيضا .على قاعدة املوارد الطبيعية للعديد من البلدان النامية
شركة عاملة مرخص هلا يف جمال   150املوارد الطبيعية، مااًل يف الكامريون تقوم استغاللسبق له مايل يف معدل مل ي

وخاصة  وشهدت أغلبية البلدان النامية. طشركة حملية فق 23اخلشب وقطع األشجار ألغراض تصديرية من بينها 
حيث  ؛ذية للفرد يف إطار برامج اإلصالحيف إنتاج األغ لباس ة جنوب الصحراء، معدل منو سنوياإلفريقية الواقع

ويف  ،%02الذايت، ففي مالوي هبط إنتاج الذرة بنسبة  االكتفاءختلى املزارعون تدرجييا عن احملاصيل اليت حتقق 
 . نفس الوقت تضاعف إنتاج التبغ بسبب الضغوط لتوليد الصرف األجنيب خلدمة الديون

لدعم الزراعة التصديرية يف  ،على امليزانيات احلكومية املخصصة خلدمات دعم الزراعة االستحواذكما جيري حاليا 
مزارعي الكفاف يف جماالت األمن الغذائي وحفظ الرتبة وإعادة تشجري  احتياجاتالوقت الذي يتم فيه جتاهل 

وبالتايل على حدوث انعدام  ،عيةوهلذه القرارات يف جمال السياسات العامة تأثري مباشر على اإلنتاجية الزرا  الغابات،
على ذلك فإن أهداف برامج  اوبناء .غري املستدام للموارد الطبيعية االستخدامن الغذائي وسوء التغذية، وعلى األم

، ال تتفق مع احتياجات اإلصالح املصممة لتحسني صادرات السلع األساسية خللق الصرف األجنيب خلدمة الديون
 .طويلة األجلالتنمية 

لتأمني  ،يف الدول النامية ي ضطرون إىل استغالل قاعدة املوارد بطرق غري مستدامة ة أن السكان أشد فقراإضاف      
ستخدام املكاف لألراضي الزراعية ية، والتعدين على نطاق صغري، واالستوائستيطان التلقائي يف الغابات االالالبقاء ا

حفظ والنظم اإليكولوجية البحرية، والتخفيض العشوائي يف الربامج احلكومية احليوية اليت متول محاية البيئة، مال 
 1.، كلها أمور تزيد من سرعة تدهور املوارد البيئيةالرتبة وإعادة تشجري الغابات

البيئة والتنمية قاعدة املوارد البيئية املتدهورة، ومبا أن مصلحيت فإن التنمية ال ميكن أن تستمر يف ظل  ،عليهو  
ألضرار يطرح التصدي  كما .، فهناك حاجة إىل مناشدة األهداف البيئية واإلمنائية يف آن واحدمرتابطتان حتماً 

فإن درجات احلرارة الغازات الدفيئة نبعاثات آثاره، ذلك حىت ولو توقفت اعتماد السياسات الالزمة لتخفيف ملناخ اا
 .د تراكمت فعالقنبعاثات ستظل ترتفع لعدة عقود بسبب أن اال

                                       
1
 World Watch Institute, Vision for Sustainable world, sur: www.world wotch.org/doc, 05/09/2011. 
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فقام صندوق النقد الدويل بإجراء دراسة ملقارنة  ،فعال حدثتمع آثارها اليت  والتكيفاألضرار ينبغي ختفيف  ،وعليه
وسياسات  االنبعاثتداول تراخيص نبعاثات الغازات الدفيئة، مال الضرائب على ا اعتمادهااملمكن  السياسات

ه دون اإلضرار مبستوى االستقرار يف النمو تغري املناخ ميكن التصدي ل بانوتوصل . هجينة تضم السياستني معا
يف  وكما أنه جيب أن تتوفر بعض الشروط 1،تكاليفها يف متناول الدول اليت تطبقها الكلي، وأن تكون قتصادياال

 2:وهي نبعاثاتالسياسات تسعري ا
 ؛أن تكون طويلة األجل وذات مصداقية -

وأي إطار للسياسات ال تتضمن  نبعاثات اخلاصة هبا،وتبدأ يف تسعري اال ،إشراك كل فئات البلدان -
سيكون غري  قتصاديات الكربى سريعة النمو كالصني، واهلند،خاصة اال قتصاديات النامية والناشئةاال

 ؛قتصادياتتأيت من هذه االسنة القادمة  12نبعاثات خالل االمن   %72نظرا ألن  جمدي وباهظ التكلفة

، ففي قتصادية الدوريةيعاب التذبذبات االستتكون مرنة بدرجة كافية النبعاثات، عاملي لالوضع سعر  -
 .خنفاض الطلبا نبعاثات مرتفعة والعكس يف حاالتلب املرتفع تكون تكاليف ختفيض االفرتات الط

مليارات  022يبلغ حجمه ، الذي " خضراأل صندوقال"قرتاحات بشأن إنشاء احاليا  سالصندوق يدر  أن اكم
 الدولحتياجات خالهلا الدول املتقدمة من تلبية ا، واهلدف منه هو إقامة آلية تساهم من 0202 حبلول دوالر
 .املناخي من ظاهرة التغري متويل املشاريع اليت حترتم البيئة وتعمل على احلد  و  من متويل ملواجهة تغري املناخ، النامية

نبعاثات اال تفاقية عاملة م لزمة حول احلد منعد يف التقدم حنو اميكن أن يسايرى خرباء الصندوق، أن إطالقه و 
أما . بالتكيف مع اإلجراءات الالزمة ملواجهة تغري املناخ البدءاحلراري، والسماح للبلدان النامية يف  لالحتباساملسببة 

بالتناسب مع  عتوز توهي أن يكون باملسامهة باحلصص،  لصندوقخرباء ا اقرتحفيما خيص متويل هذا الصندوق، 
 3.صندوق النقد الدويل حصة كل عضو يف

 
 :نعكاسات برامج إلاصالح على الجانب السياس يا: الرابع املطلب

ونتائجها  قتصادياإلصالح اال نتفاضات ضد برامجاضطرابات و اد من البلدان النامية لقد شهدت العدي      
رتفاع األسعار وإلغاء الدعم على أسعار املواد األساسية، وكذا اامت أساسا ضد ق حيث ؛جتماعيةقتصادية واالاال

 . من أجل توفري العمل وحتسني اخلدمات الصحية وظروف املعيشة بصفة عامة
قتصاديني، مث هذه البلدان، وكذا الباحاني واال ، بردود فعل النقابات والتنظيمات الدميقراطية يفاألخرية هذه ت بعت

                                       
 .02مرجع سابق، ص  ويل والتنمية،م، جملة التإدارة تغير المناخصندوق النقد الدويل،  1
 .05نفس املرجع، ص  2
 .2-0، ص 0282مارس  04 ،حترار العالميمكافحة اال نشرة صندوق النقد الدويل، 3
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تعديل بوجه " اليت طالبت بــــــ UNICEF""سيف يالدولية كمنظمة اليون جاءت ردود فعل املنظمات
قتصادي وآثارها على اإلصالح االبرامج يف جتماعية واإلنسانية به أخذ بعني االعتبار األبعاد االويقصد  ،"إنساني

البشرية، كما تضعف رد هي تقضي على املوا صحة والتعليمالياسات اليت تقضي على ، ألن الس  التنميةستمرار ا
 1.قتصادية يف املستقبلالطاقات اال

 إىل العامة املرافق قطاع يف مأ اإلنتاج قطاع سواء يف ،العامة الشركات من كارية نتقال أصولاأن  إىل وبالنظر       

 اهتديد يشكل يالذ األمر ؛الوطين قتصاداال يف تأثريهم وزاد ملكية األجانب نسبة زادت فقد األجنبية، الشركات
 ال قد ما وهو الربح، تعظيم عتباراتال الشركات هذه سياسات خضوع مع خاصة قتصادية الوطنية،اال للسيادة

  .احمللية حتياجاتاال مع يتوافق
حيث ختضع حكوماهتا لضغوط خارجية  ؛بني الدولة واجملتمع الدول النامية تزايد اتساع اهلوةكما شهدت       

 .قتصادملتضررة من عملية إعادة تشكيل االجتماعية اة، وضغوط داخلية تفرضها القوى االتفرضها قوى العوملة اخلفي
فهذا ، تقلص بشكل خطري قد كاملة يف تأطري سياسة التنمية الوطنيةالفحق املواطنني يف املشاركة  ،وكذلك

ضعف اآلفاق املرتقبة كما ي  ضعف إمكانيات تعزيز الدميقراطية واملشاركة الشعبية،  التضارب بني الدولة واجملتمع ي  
 2.لتمتني محاية حقوق اإلنسان

 
 :إصالح صندوق النقد الدولي لتحقيق نظام نقدي عادل ومستدام :املبحث الثالث

دارة قواعد قوية إل واد التأسيسية لصندوق النقد الدويل الدور األساسي له، واملتمال يف إرساءاملحددت        
قابلية حتويل  غري أن إهناء ات أسعار الصرف؛عن طريق احملافظة على تقلب سالمتهالنظام النقدي الدويل وضمان 

جعل صندوق يفقد دوره األساسي الذي أ نشأ ألجله، كما أن أزمة  ،عتماد نظام التعومي احلرالدوالر إىل ذهب وا
ه إىل مؤسسة نقدية وظهور فوائض يف العديد منها، جدد له دور  ةديونية اليت تفجرت يف معظم الدول الناميامل

دة تشرف على إدارة أزمة املديونية عن طريق ضبط برامج اإلقراض وإعادة اجلدولة، وأضحى له دورا جوهريا يف إعا
 .قتصاديات الدول النامية أمام رأمسال الدويلفتح ا
بدور ستطاع الصندوق بفضل اإلصالحات اليت أدخلها على دوره أن حيتفظ بوضعه كمؤسسة تسهم فقد ا     

حيث ظهرت  كبرية؛شهد النظام النقدي الدويل تطورات  أكار من نصف قرن قتصاد العاملي، فعلى مر هم يف االم
قتصاديات الناشئة واليت ستواصل منوها ورمبا سيزيد عددها، كما أنه مل تعد بعض الدول يف حاجة االمن العديد 

                                       

  UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund .  

 .22، ص 0222لدورة السابعة ومخسون، ، اجلنة حقوق اإلنسان، آثار سياسات التكيف الهيكلي على التمتع الكامل بحقوق اإلنسانفانتو شريو،  1
2  Patrick D’humières, Op.cit, p. 167 



 التنمية المستدامة وإصالحات صندوق النقد الدولي                                          الفصل الثالث                      

117 
 

ذه التطورات فإن توزيع ففي ظل ه. يف حني قد حتتاج دول أخرى إىل متويالت إضافية منه ،قرتاض من الصندوقلال
لصندوق على قتصاد العاملي، وأن اإلشراف احلايل ل الصندوق ختلف كاريا عن تطور االختاذ القرارات يفاألصوات وا

لى املوارد الطبيعية الناضبة، ة عال احملافظما وخاصة مع ظهور حتديات جديدة ممل يعد مالئالنظام النقدي الدويل 
 .مهية دورها موضع التساؤلوأصبحت شرعية هذه املؤسسة ومدى أحتباس احلراري والتلوث البيئي، اال

سواء كانت  ،إن هذا الوضع يتطلب مراجعة جذرية وإصالحات ضرورية على مستوى صندوق النقد الدويل      
ليته هذا من جهة، وخارجيا يف عالقته مع الدول األعضاء يف ما داخليا على مستوى اهليكل التنظيمي ومدى فاع

 .األزمات واملشروطية والتمويل احتواءخيص سياسات  
 

 على مستوى الهيكل التنظيميإصالحات : املطلب ألاول 

 .احلصص والتصويت وكل ما تعلق باملهام واألهداف ونظام احلوكمةضوية، عإن هذه اإلصالحات تتعلق بال
 :الحصص والتصويت ،العضوية: ألاول الفرع 

، فعملية اإلصالح إن النظام احلايل لصندوق النقد الدويل يقوم على مبدأ عدم املساواة بني الدول األعضاء           
والسياسية للدولة والذي يقوم على األمهية التارخيية  ،شكال اهليمنة وجتسيد مبدأ العدل واملساواةأتقتضي إزالة كافة 

 .قتصاديةألمهية االإضافة ل العضو
، فمن جهة جند بأن حجم املسامهة ملسامهة املالية ليس له ما يربرهكما أن توزيع األصوات على أساس حجم ا      

قتصاد الدويل، ومن جهة أخرى فإن املؤشرات شيء الذي قد ال يعكس وضعها يف االال ،املالية ترتبط حبصة الدولة
د على أساسها احلصة عادة ال تكون مرتبطة مبستجدات العالقات الدولية يف امليدان املايل والتجاري، اليت حتد  

فمنذ إنشاء . قتصادية اخلاصة بالامانيناتكان خاضعا للتغريات يف مؤشرات االفتحديد احلصة يف بداية التسعينات  
من األصوات موزعة  %01بعد أن كانت نسبة كانت دائما يف صاحل الدول املتقدمة، ف الصندوق القوة التصويتية

 1.دولة 010من األصوات تتقامسها  %19، جند اليوم بأن 0911دولة نامية يف سنة  00على 
 سواء يف حجمه ،جملس تنفيذي أكار فاعلية ومشروعية استحداثوتقتضي عملية إصالح الصندوق إىل     

قتصاد والصني واليت منت أمهيتها يف اال الناشئة مال الربازيل، اهلندتكوينه القطري عن طريق زيادة حصص الدول  أو 
فعلى سبيل املاال فإن ومازالت حصصها أقل من أصوات الكاري من الدول الصناعية،  ،العاملي خالل العقود األخرية

                                       
قتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، األزمة املالية واال الدويل، مداخلة ضمن امللتقى إصالح وتطوير دور المؤسسات النقدية والمالية الدوليةصاحل صاحلي،   1

ستامار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عباس، منشورات خمرب الشراكة واال ، جامعة فرحاتصاديةتقديلة لعالج األزمة املالية واالواإلسرتاتيجيات البالسياسات 
 . 25، ص 0229الفضاء األورومغاريب، سطيف، 
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هات وتتمال أحد التشو  1،من حصة بلجيكا 8/2وحصة الربازيل مل تبلغ  ،قل من حصة إيطالياحصة الصني أ
األعضاء يف اإلحتاد  (01)نة للبلدان األوروبية اخلمسة وعشريالرئيسية احلالية يف احلقيقة أن جمموع القوة التصويتي

تصاديات قعندما كان تكامل اال ،، وقد مت حتديدها يف السنوات األوىل للصندوق%10حاليا  األورويب بلغ
ستبعاد التجارة يف ما وا. ض من الصندوققرتاحباجة لال وروبيةاألكانت العديد من الدول و  األوروبية مازال يف البداية

خفض جمموع حصة اإلحتاد قتصادي، وهو ما سي  هو الشيء الذي يالئم قيام إحتاد ابينها من حسابات احلصص، 
  2.األخرى عضاءكن توزيعها بعد ذلك على الدول األ، واليت مي%9وقوة التصويت اخلاصة به بنحو  األورويب

وبنفس القدر ل مل ترتجم لنفوذ مماثدان األعضاء يف اإلحتاد األورويب وما جتدر اإلشارة إليه، أن قوة التصويت للبل 
ضاء اجمللس املمالني لبلدان اإلحتاد ما يقارب ضعف قوة ع، إذ تبلغ قوة التصويت اإلمجالية ألعلى جملس اإلدارة

الصندوق يقل كاريا عن ختاذ القرار يف إلحتاد األورويب يف عملية انفوذ اومع ذلك، فإن . التصويت للواليات املتحدة
 .ختاذ املواقف املوحدةفعاال يف ا  يكن، نظرا ألن اإلحتاد األورويب مليات املتحدةنفوذ الوال

مقاعد فقط رغم أن حصة أوروبا وآسيا  1مقاعد يف اجمللس التنفيذي وباملقابل آلسيا  82 ألوروباباإلضافة، أن  
 .% 10و   %09 الناتج احمللي اإلمجايل العاملي هي على التوايلمن 

 3:وتوجد طريقتني لزيادة قوة التصويت للدول الضعيفة
 عن طريق زيادة حصص هذه الدول؛ 
 عن طريق زيادة األصوات املستحقة أو "Vois de base"،  0900فمنذ نشأة صندوق النقد الدويل يف  

مستحق لكل دولة عضو، وهو ما يعادل  أساسيصوت  012صوات املستحقة مابتة عند كانت األ
عضو، أما اآلن فيبلغ عدد األعضاء  55عضاء  حقوق التصويت عندما كان عدد األمن إمجايل 00.1%
  4.من حقوق التصويت %0.0عضو لكل عضو  017

ل يف الصندوق، وتتمااحلصص والتصويت يف نطالقا مما سبق، نقرتح بعض الشروط الضرورية إلصالح العضوية و وا
 :يلي ما

 سنة أو سنتني ملواكبة نتقال من املراجعة الدورية للحصص اليت مدهتا مخس سنوات إىل مراجعة كل اال
 قتصادية؛التحوالت اال

                                       
1
 Leo Van Houtven, Repenser la gouvernance du FMI, Revue Finance et développement, septembre 

2004, p.19 
2
 Ibid. 

3
 Joseph E. Stiglitz, Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, traduit 

de l’anglais par Paul Chemla, Les Liens Que Libèrent, France, 2010, p. 208 
4 Leo Van Houtven, Op.cit, p. 20 
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  ختفيض حجم اجمللس التنفيذي حىت يكتسب الصندوق الفاعلية، وميال توحيد دول اإلحتاد األورويب يف
مقعد واحد خطوة كربى اجتاه اإلصالح، األمر الذي سيخفض اجمللس مبقدار ستة مقاعد ليصبح اجمللس 

دان ستحداث جملس تنفيذي مصغر ومتجانس تكون فيه للبلمقعد، واهلدف هنا هو ا 81مكون من 
   1النامية أغلبية املقاعد بينما حتتفظ الدول الصناعية بأغلبية قوة التصويت مع ختفيضها؛

   الة أكار، تتضمن إصالح الطريقة اليت يتم هبا حساب احلصص ووضع صيغة جديدة أكار شفافية ومم
وأحد . قوة املاليةجية والر قتصادي، درجة التعرض للصدمات اخلالي اإلمجايل، درجة االنفتاح االالناتج احمل

ستخدام بيانات الناتج احمللي اإلمجايل بعد  زيادة حصص البلدان النامية هو االتغيريات اليت ستؤدي إىل
  2.حتويلها على أساس تعادل القوة الشرائية بدال من أسعار الصرف السوقية

 
 :املهام وألاهدافعلى مستوى إصالحات : الفرع الثاني

يف وضع  ، وأصبح له دور أساسيالاالثة األخرية شهد الصندوق حتول كبري يف مهامه وأهدافهخالل العقود       
ى حساب التوازنات وتطبيقها يف الدول النامية عل ،قتصاديد السياسات االقتصادية للتحول االالربامج وإعدا

مسايل بطبيعته املذهب الرأ جوهري يتمال يف جتسيدديولوجي يوأصبح له دور إ .جتماعية والبيئيةاالقتصادية، اال
النقدي واملايل الدويل وحتقيق ستقرار وهي تعزيز اال ،ألجلها أنشئكما ختلي عن أهدافه األساسية اليت    3.الليربالية

الاقة بني الدول  طراف وقائم على تدعيمصرف يف ظل نظام مدفوعات متعدد األستقرار يف تقلبات أسعار الاال
 صرييريد يف املدى القالذي الصندوق خلدمة الرأمسال الدويل  ة املديونية حتول دورنفجار أزماألعضاء، فبعد ا

 قتصاديةاالفهو الهتمه النتائج  وتطبيق اإلصالحات اليت تقتضي ذلك، سرتجاع األموال اليت أقرضها للبلدان الناميةا
 حقوق اإلنسان،، واليت تؤثر على أغلبية شعوب هذه البلدان وحترمها من عنهااليت تنجم البيئية  جتماعية وحىتاالو 

لمتطلبات اجلديدة اليت يعرفها أما على املدى البعيد فهو يريد تعميق التقسيم الرأمسايل الدويل للعمل وإخضاعه ل
 .قتصاد العاملياال

وجعله يف صاحل  ،يف دوره وأهدافه نطالقا مما سبق، جند أن عملية إصالح الصندوق تقتضي إعادة النظرا      
تأدية الوظائف اليت تساعد على االستقرار اجملتمع الدويل مبعزل عن التحيز اإليديولوجي، وينحصر دوره يف 

مع إصالح لدول األعضاء لوتوفري التمويالت الضرورية  ،ر الصرفاقتصادي، احملافظة على هوامش معينة يف أسعاال
 . عتبار آثارها على التنمية الشاملة املستدامةاملشروطية وأخذ بعني اال

                                       
1
 Ibid. 

2
 Ibid. p. 21 

3
 James M. Boughton et Colin L.Bradford, Gouvernance : nouveaux acteurs nouvelles règles, 

Finance et développement, décembre 2007, p. 11  
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 نظام الحوكمة في الصندوق على مستوى إصالحات : الفرع الثالث

اليت تؤثر على  رمسيةالباهليكل التنظيمي والعالقات الرمسية وغري  يتعلق ،ينة نظام احلوكمة يف الصندوقاإن مع    
 ،املختلفة فيه، الشيء الذي يدل على حمدودية نظام احلوكمة بالصندوقختاذ القرار وآلية مشاركة األطراف عمليات ا
دويل، ختاذ إصالحات إجرائية وجوهرية لتعزيز شرعية الصندوق وفاعليته على مستوى النظام النقدي الوضرورة ا

 .ى مستوى اهليكل التنظيمي للصندوقعل القرار ختاذوالشكل املوايل يبني آلية ا

 .الرئيسية لنظام الحوكمة في الصندوق الهياكل(: 1 -3)الشكل

 
 .29، ص 0221، ماي تقييم الحوكمة في صندوق النقد الدوليتقرير مكتب التقييم املستقل، : المصدر

 .الفعالية، الكفاءة، املساءلة واملشاركة: يف الصندوق ضمن األبعاد التالية وميكن مناقشة نظام احلوكمة
جها ئديد األهداف واإلسرتاتيجيات، تنفيذها ومتابعة نتاحتوتشري إىل قدرة الصندوق على : الفعالية .8

 :يلي والوضوح يف حتديد املسؤوليات، وميكن حتديد مواضع ضعف الفعالية يف الصندوق يف ما
  سياسية عالية املستوى تأيت من خارج اإلطار الرمسي للحوكمة يف الصندوقإرشادات  -
 ؛(G-20) واجملموعة العشرين( G-7) موعة السبعجممال  (199 ، ص03الملحق رقم )
ذي، ويف بعض احلاالت بني هذا عدم الوضوح يف توزيع املسؤوليات بني إدارة الصندوق واجمللس التنفي -

 خري واللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية؛ األ
نظام  من حيث الوقت، ويقتضيأو  سواء كانت مالية  الصندوق،تشري إىل تكاليف احلوكمة يف :الكفاءة  .0

يف اجلهد والوقت الذي  االزدواجيةتقييم العمل بني أجهزة الصندوق، وجتنب احلوكمة الكفء الوضوح يف 
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والشكل املوايل يبني حجم  1القضايا وحجم الوثائق املطلوبة هلذا الغرض، يستغرقه الصندوق ملناقشة
 .تكاليف املديرين التنفيذيني كنسبة مئوية من صايف امليزانية اإلدارية للصندوق

 تكاليف المديرين التنفيذيين كنسبة مئوية من صافي الميزانية اإلدارية(:  9-1) الشكل
 .2002-1999للفترة  للصندوق

 
 .09 ، صمرجع سابقتقرير مكتب التقييم املستقل، : المصدر

 
مليون دوالر، وتراوحت تكاليف تسيري شؤون اجمللس  19بلغت ميزانية املديرين التنفيذيني  0227 فيف        

من صايف امليزانية اإلدارية للصندوق، وقد شهدت هذه القرتة  %0.0و %1.9بني  0220و 0991التنفيذي بني 
مرتفعة تكاليف مع املؤسسات األخرى جندها الومقارنة . زيادة عدد اخلرباء املعينني يف مكاتب املديرين التنفيذيني

 2.%1 ويف البنك الدويل،  5%مريكية ، ويف بنك التنمية للبلدان األ%2بلغ ت األورويبنسبيا، ففي البنك 
حجم املوظفني إال أن عضو،   017إىل 00باإلضافة أن العضوية يف الصندوق زادت أكار من أربعة أضعاف، من 

 .موظف، مما جيعل تكاليف تسري الصندوق مرتفعة  0122إىل  122أضعاف من  تضاعف بأكار من مثانية

وسالمة آليات املراقبة ووضوح تشري إىل توفر جمموعة من القواعد املعيارية لقياس جودة األداء  :المساءلة .2
ستناد عليها لتقييم أداء آليات كافية ومتفق عليها ميكن اال، فال توجد يف الصندوق حدود السلطة

 3.أجهزته عضاء أو لألطراف املعنية مساءلةالصندوق، وتسمح لأل
عتبار ا بعني االعلى إمساع صوهتا وأخذهألعضاء واألطراف املعنية األخرى تشري إىل عدم قدرة ا :المشاركة .5

                                       
1 Joseph E. Stiglitz, Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, 

Op.cit, p.207 
 . نفس املرجع  2
 . 82نفس املرجع، ص   3
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 1 .يف عملية صنع القرار، وإشراك األعضاء وأطراف اجملتمع املدين ومنظماته يف ذلك
 :ومما سبق نستنتج أنه

 األدوار خصوصا بني اجمللس التنفيذي وإدارة الصندوق؛ ال يوجد وضوح كاف يف -
من فاعليته، وهو ما يقتضي إعادة توجيه أنشطته  ز اجمللس على الوظائف التنفيذية وليس الرقابية مما حيد  يرك   -

 للقيام بدور رقايب يتيح له قدرا أكرب من املشاركة يف صياغة إسرتاتيجياته؛ 
ستشاري، تفتقر للشؤون النقدية واملالية باعتبارها جهاز احيتاج الصندوق ملزيد من املشاركة، فاللجنة الدولية  -

 تيجية؛لصالحية حتديد توجهات الصندوق اإلسرتا
يتعني حتسني وضع إطار ملساءلة إدارة الصندوق عند إدارهتا، وحتديد املعايري الالزمة والعملية املعتمدة  -

 .إلجراء تقييمات منتظمة هبذا اخلصوص
 

 :النظام النقدي الدوليمستوى إصالحات على : املطلب الثاني 

فرضها عليها وكل ما والربامج اليت ي عضاءاألمستوى عالقة الصندوق مع الدول وهذه اإلصالحات تكون على      
الدويل، نظام املساعدات  االئتمانحقوق السحب اخلاصة، نظام أسعار الصرف، السيولة الدولية وآليات بتعلق بــــ

 .واإلقراض وحجم التمويل واملشروطية

 :حقوق السحب الخاصة: الفرع ألاول 

إال أهنا تواكب مع السنوات األوىل ملباشرة الصندوق لنشاطه، ( 0999) حقوق السحب اخلاصةرغم أن إنشاء      
ملة دولية وهذا حتياطات الدولية يف النظام النقدي الدويل، كما أهنا مل تتحول بعد إىل ع  مل تصبح أداة رئيسية لال

املي، وهو ما قتصاد العاألمريكي يؤثر على صحة وسالمة االقتصاد ظاهرة الدولرة، وأي اختالل يف االبسبب تنامي 
مما ، حتياط يف النظام النقدي الدويلإىل أداة رئيسية لالوحتويلها  قوق السحب اخلاصةوتطوير ح يقتضي إصالح 

النقدية يف نعكاسات السياسات ال ، والتخفيف التدرجييعتماد على الدوالري إىل التقليل بصورة فعالة من االيؤد
 ،حتياطات الدوليةيف جمال اال السحب اخلاصةعتبار لوحدة حقوق فإعادة اال .قتصاد العامليعلى اال الدول الكربى

 .فتقل تبعا لذلك املخاطر املرتبطة بأسعار صرفها ،ل من الطلب على العمالت الرئيسيةيقل

 

 
                                       

 .00-08مرجع سابق، ص إصالح وتطوير دور المؤسسات النقدية والمالية الدولية، صاحل صاحلي،   1
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 :وألاسواق املالية نظام أسعار الصرفإصالح  :الفرع الثاني

 قتصاديات الدول األعضاءابة على احنصر دوره يف الرقا ،عتماد أسعار الصرف العائمةاب بعد قيام الصندوق     
كما أن الصندوق مل يقم بأي مراجعة . رقابته عليها ازدادتحيث  أزمة املديونية يف الدول النامية؛خاصة بعد تطور 

مهمة لنظام الصرف لتقييم ما إذا كانت نظم الصرف ومستويات األسعار املطبقة يف الدول األعضاء تعمل على 
 .النظام النقدي الدويل تقراراس

يف نظام  تنطلق من إعادة النظر ،العاملية ومستجداهتا تستدعي جمموعة من التعديالت االقتصاديةإن التحوالت      
ربط عمالت ، بواسطة نتقال إىل نظام أسعار الصرف املرنة يف جمال حمدد ومستقر نسبياأسعار الصرف عن طريق اال
ة دولية بديلة للدوالر ل إىل عمل، اليت تتحو  قوق السحب اخلاصةشبه مستقر بوحدة ح الدول األعضاء بسعر صرف

املالية والنقدية وزيادة حجم االئتمان املخصص  والعمالت املنافسة له، مما سيقلل من حجم املضاربات
 .ستامارات الفعليةلال

ت املناخ وتعزيز إسرتاتيجيات ختفيض تغري ستجابة لتغريااملالية أن تقوم بدور مهم يف اال ألسواقكما ميكن ل    
نبعاثات والتحوط من املخاطر املتصلة هبا، من خالل حتديد سطة حتسني كفاءة خمططات تسعري االاملناخ بوا

نبعاثات والتكيف مع تغري املناخ، وهذه األدوات تكاليف ختفيض االكن من تقليل األدوات املالية الصحيحة اليت مت  
 1:تتمال فيما يلي

الصناديق اليت تستامر فيها، واثر ذلك القابلة للتداول والعقود اآلجلة وعقود اخليارات و  نبعاثاتتصاريح اال -
 نبعاثات؛دين حد معني من ختفيض االعلى تقليل التكاليف أل

ستجابة عادة ختصيص رؤوس األموال لالتكنولوجيا النظيفة، واهلدف منها إستامار يف الطاقة والصناديق اال -
 لذلك؛ ةلتغري املناخ وتوفري رؤوس أموال جديد

اهلدف منها املناخ، و  خماطرمشتقات التحوط ضد اطر الكوارث والتأمني ضد الطقس و أدوات نقل خم -
 . الطبيعية املرتبطة بتغري املناختقاسم خماطر الكوارث 

   
 :إلاقراض والتمويل واملشروطية ،إصالح نظام املساعدات: الفرع الثالث 

إصالح املساعدات التقليل من التعقيدات والصعوبات اليت تالزم طلب التمويل ضمن أشكال يتطلب نظام       
 ،حجمه وتكاليفه احلصول التمويل أو إجراءات، من خالل املزيد من املرونة فيما خيص املساعدات بالصندوق

ستعادة معدالت منو ار وخملفات األزمات واء لتجاوز آثويعترب الصندوق أن توفري السيولة الكافية للدول األعضا

                                       
 .25، ص 0221، جملة التمويل والتنمية، مارس تخضير األسواقبول ميلز،   1
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، وزيادة تقوم على قراضية وإقرار عملية إصالح شاملة آللية إقراض مواردهلالستمرار، يتطلب تعزيز طاقته االقابلة 
وتوجه خلدمة األهداف اجلوهرية للتنمية،  1حجم اإلقراض وأدواته بشروط م يسرة لصاحل الدول النامية، التوسع يف
 :عن طريق

 ؛ئتمان مرناستحداث خط ا -
 ستحقاق؛آجال االو تبسيط هيكل التكلفة  -
 .تبسيط األدوات املستخدمة يف اإلقراض وجعلها مرنة حسب وضع كل دولة عضو -

الدول  أما فيما خيص املشروطية والربامج املرتبطة هبا، فيفرض الصندوق شروط اهليكلة على القروض املمنوحة على
دية نقدية قتصاتنمية، وما يرتبط هبا من سياسات امها مرتبطة باألهداف األساسية للاألعضاء، واليت مل تكن معظ

صياغة اخلطط التنموية، كما حتد من  من حرية احلكومة يف قتصادية للبلدان، فهي حتد  ومالية متس السيادة اال
االهتا، بالرتكيز على األمر الذي يتطلب تقليص برامج املشروطية وحتديد جم 2.خضوعها للمساءلة أمام مواطنيها

 ةالسياسي، جتماعيةوأثر ذلك على األبعاد االقتصادي، يف اجملال االئتمان داء املتعلقة باستخدام االجوانب األ
 :والبيئية، من خالل

 ؛ جتماعية وما تقتضيه من تطوير للموارد البشريةعتبار متطلبات التنمية االخذ بعني االاأل -
 واحلق يف حتقيق التنمية وتقرير املصري؛حرتام السيادة الوطنية ا -
االستغالل املفرط  البيئية وما تقتضيه من احملافظة على املوارد الطبيعية من تطلباتامل عتبارخذ بعني االاأل -

 تغريات املناخية؛ستجابة للواال
 ل وهدفه، كما اخلضوع للمساءلة املتبادلة، أي إخضاع اجلهات املاحنة أمام الدول النامية عن كيفية التموي -
  3.ستخدامات التمويللنامية للمساءلة أمام شعوهبا عن اا ينبغي إخضاع الدول -

 

 

 

 

 

 

                                       
 .25، ص 0229 مارس 05، شامال لنظام اإلقراض االصندوق يجري إصالحنشرة صندوق النقد الدويل،   1
  .22، ص 0224، جملة التمويل والتنمية، سبتمرب إعادة النظر في المشروطيةسام شارب وآخرون،   2
 .21نفس املرجع، ص   3
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 :خالصة الفصل

 

على قتصادي وتطورها، وآثار برامج اإلصالح االحول مفهوم التنمية املستدامة  من خالل ما مت التطرق إليه       
، إال  أنه مت فرض للتنمية املستدامة أملفاهيميهذه الربامج مع تبلور الفكر تزامن من فربغم . حتقيق هذه األخرية

 .مية املستدامة وحيول دون حتقيقهاها التنعن األبعاد األساسية اليت تقوم عليمبعزل وتطبيق هذه الربامج 

يريد يف املدى القريب  الدوليةؤسسات املالية والنقدية خلف امل ة واضحة متاما، فالرأمسال الدويلالواقع أن املسأل      
جتماعية وحىت البيئية اليت قتصادية، االمية، هلذا فهو الهتمه النتائج االسرتجاع األموال اليت أقرضها للبلدان الناا

 .هاالبلدان وحترمها من حقوق تنجم عن تطبيق هذه اإلصالحات، واليت تؤثر على أغلبية شعوب هذه

لمتطلبات اجلديدة اليت يعرفها فهو يريد تعميق التقسيم الرأمسايل الدويل للعمل وإخضاعه ل ،أما على املدى البعيد
قتصاديات وطنية مستقلة ومعتمدة على الذات، وحىت اال يريد أن تكون للدول النامية  قتصاد العاملي، هلذا فهواال

غل مواردها ، بل يريد دوال وحكومات تستمندجمة ومتكاملة فيما بينها، وتكون هلا قوة تفاوضية على املستوى الدويل
، وعليه فإن تطبيق هذه اإلصالحات قد أدت إىل تعديل هيكلي شامل لالقتصاد الدول القوية خلدمة إسرتاتيجيات

كولوجية يستدامة النظم اإلاعلى  وملا هلا من آثار ؛وفق آلية السوق العامليةالعاملي والشركات العاملي لصاحل الرأمسال 
إضافة إىل التمتع الكامل بالسيادة الوطنية يف رسم السياسات التنموية اليت  ،احلقوق اإلنسان وضمان كرامتهومحاية 

   .ماشى مع املوارد املتاحة للمجتمعتت



 

 الفصــل الرابع

برامج اإلصالح    انعكاسات
 على تحقيق التنمية  ادياالقتص

  المستدامة في الجزائر  
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      

رتسمت مالحمها منذ االيت و  ،ةيالعامل قتصاديةامية من األزمة االلقد تضررت اجلزائر مثلها مثل بقية الدول الن          
بداية من وكذا ميزان املدفوعات ، ختالالت اليت أصابت ميزانية الدولةذلك من خالل االبداية الثمانينات، وجتسد 

الشيء الذي  هور قيمة الدوالر يف أسواق الصرف،هنيار سعر البرتول يف األسواق العاملية، وتدمباشرة بعد ا 6891
وحماربة التضخم؛  قتصادية الكليةجاع التوازنات االسرت إجراءات نقدية ومالية قصد ااختاذ دفع السلطات العمومية إىل 

األزمة  تاإلجراءات، فاشتد  قتصاد اجلزائري كان يعاين من إختالالت هيكلية حالت دون جناح تلك إال أن واقع اال
دولية نينات، وصعوبة احلصول على قروض حتياجاهتا األساسية يف أواخر الثمااد استي تستطع اجلزائر تأمني ا عندما مل

د الدويل من خالل لتوجه لصندوق النقابسبب عدم قدرهتا على التسديد، هذه األسباب وغيها دفعت اجلزائر إىل 
 . سنوات( 8)متدت لفرتة قاربت مثاين إبرام خمتلق االتفاقيات، ا

ح ودفع وتية التنمية بشد ة، وهذا من خالل العديد طرح يف اجلزائر يف السنوات األخية قضية اإلصالكما مت           
 ،رتبط مبسألة التنمية الشاملة واملستدامة، وخاصة ما ا......السياسيةجتماعية و االاالقتصادية، من الربامج يف اجملاالت 

 البرتول،رتفاع عائدات معتربة لتمويلها قصد اإلنعاش االقتصادي، وما ساعد على ذلك ا من خالل ختصيص مبالغ
قتصادي يف فتها برامج اإلصالح االجتماعية اليت خل  هبدف حتقيق معدالت منو مقبولة وامتصاص التكاليف اال

  .موال العامة يف البنية التتتيةستثمار األات عن طريق تعزيز الطلب الكلي  واالتسعين

اإلقليمية منها والدولية،  االقتصادية لتتوالتمبسايرة خمتلف ا دول مطالبة اليومفاجلزائر كغيها من ال ،وعليه         
 .   ستغالل اإلمكانيات والفرص املتاحة اآلن لتتقيق نتائج تالمس النوعية لضمان تنمية متوازنة ومستدامةوا
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 قتصادي في الجزائربرامج إلاصالح الا :املبحث ألاول 

غت بتفاقم أزمة املديونية يف اجلزائر، فقد تطورت ديوهنا اخلارجية فبلة من عقد الثمانينات زت السنوات األخي متي      
 %98ستمر التزايد اخلطي يف معدالت خدمة الدين واليت أصبتت تلتهم أكثر من مليار دوالر، كما ا 43أكثر من 

  ليار دوالر سنةم 80إىل  6898ليار دوالر سنة م 8.4حيث تطورت خدمة الدين من  من حصيلة الصادرات؛
  1. 6898مليار دوالر سنة  89لرتتفع إىل  6899
قطاع احملروقات، ضخامة اجلهود أسباب تفاقم املديونية يف اجلزائر إىل عدة أسباب منها تقلبات األسعار يف وترجع 

 ستثماراتاالقطاع الصناعي الذي تطلب واليت تقوم على  ،عتمدهتا اجلزائر يف سياساهتا التنمويةاستثمارية اليت اال
ستثمارات عن طريق القروض اخلارجية جعل من أن متويل هذه االكما   احملليـة، ضخمـة فاقت إمكانيـات التمويل

عملية تشغيله تتوقف إىل حد كبي على واردات السلع األولية والسلع  ننتاجي جهازا تابعا للخار،، إذ أاجلهاز اإل
رتفاع حصة القروض قصية األجل من إمجايل القروض اقرتاض بسبب إضافة إىل غياب سياسة سليمة لال .الوسيطة

حيث  ؛عدم املصداقية يف تسيي القروضو  اهب رتفاع أسعار الفائدةاخاصة من حيث  ،وما تبعها من شروط قاسية
إذ أن معظم النتائج  ،عدم فعالية اجلهاز اإلنتاجيو  متويل الواردات من السلع الكمالية، عملت نسبة كبية منها يفاست  

هذه كل ،  انت ضعيفة ما عدا قطاع احملروقاتولت بالقروض كخمتلف القطاعات اإلنتاجية اليت م   يت حققتهاال
 . قروض للتصول علىفرضت على اجلزائر اللجوء إىل صندوق النقد الدويل الظروف 

 

 :في الجزائرقتصادي برنامج إلاصالح الامحتوى  :ول طلب ألا امل

التوزيـع، أما  وعملية لـدولـة علـى العمـلية اإلنتاجيةيتمـيز مبراقبة كـلية ل الثمانينات  فرتة يفقتصاد اجلزائري لقـد كـان اال
كان وملدة طويلة حمددا دون النظر  كما أن سعر الصرف.مؤسسات عمومية االقات التجارية مع اخلار، فتتتكرهالع

 2:املرحلة ذهصورة واضتة عن هقام اليت تقدم أهم األر هذه و  .إىل املعطيات اليت تؤثر عليه مباشرة
  مليار  8.04إىل  6890مليار دوالر سنة  64البالد من صادرات السلع واخلدمات من  لخيمداتقلص

 ؛6898دوالر سنة 
 8.93إىل  6890مليون دوالر سنويا سنة  1.96خنفاض احتياطات اجلزائر من العملة األجنبية من ا 

 ؛6898سنة  مليون دوالر
  ؛ العمومية جبملة من اإلصالحات على املؤسسات العموميةكما قامت السلطات 

 .صندوق النقد الدويلمن الاجلزائر إىل طلب دعم  تجلأستقرة، استمرار الوضعية االقتصادية غي املمع و 

                                                           
1 Benissad  H , L’ajustement structurel et expérience, Edition Alain, Algérie 1994, p. 44 
2 Ibid, p. 45 – 49. 
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 : 9191 ئتماني ماي ستعداد الا اتفاق الا  : الفرع ألاول 

، 6898اي م 48يف قساط يف إطار برنامج التثبيت للتصول على األ اجلزائر إىل صندوق النقد الدويل جلأت     
يا كشرحية مليون وحدة حقوق ستب خاصة، وقد استخدم املبلغ كل 600.9دوق على تقدمي نوبالفعل وافق الص

 لى اجلزائر مقابل تقدمي الدعميشرتط ع  -اتفاق التثبيت-كان حمتوى االتفاق  6898،1ماي  48واحدة يف 
 2:يليما

 ؛دايتقيسياسة نقدية أكثر حذرا و  إتباع 
 ؛قليص العجز امليزاينت 
 ؛عديل سعر الصرفت 
 زالة التنظيم اإلداري لألسعارإ.  

التوقيع  من شهرين فقطبعد وذلك  ،واملتعلق باألسعار 98/61اجلزائر إىل إصدار القانون تفاق عمدت الذا اتنفيذا هل
أيضا  ،ملصريفإلحداث حتوالت يف اجلهاز ا القرض و  النقدب واملتعلق 88/68 كما مت إصدار القانون.على االتفاق

هتدف حسب خرباء الصندوق  ه األخيةذهو سسات القطاع العام، املؤسسات العمومية بعملية التطهي املايل ملؤ قيام 
 .قتصاد السوقاتقال حنو ن ميكانيزمات داخلية للمؤسسات لالإىل توفي

ان مليون دوالر واستمرار عجز ميز  910إىل  6888العملة الصعبة سنة حتياطي من ستمرار تدهور االالكن 
مليون دوالر، دفع باجلزائر إىل تطبيق أحد البنود الرئيسية يف برنامج صندوق النقد  68ـــ املدفوعات للسنة نفسها بـ

 6888هناية  أشهر بني 84عا لذلك عرفت قيمة الدينار خالل تبف .الدويل، وهي عملية ختفيض العملة الوطنية
 دون أن تعلن السلطـات عنها رمسيا، لينتقل سـعر الصرف % 01من بينها  %98ختفيضا قدره  6886ومارس 

 4.د، 69.9د، إىل  68.391الدوالر من  مقابل
 

 :9119ئتماني جوان ستعداد الا تفاق الا ا :الفرع الثاني

مت و  ،6886جوان  84بتاريخ  النقد الدويل واجلزائر صندوق بني على االستعداد االئتماين الثاين مت االتفاق     
مليون وحدة حقوق ستب  488تفاق تقدمي مت مبوجب هذا االحيث  3 ؛6886أفريل  19ير رسالة النية يف حتر 

 :، كما يليمليون وحدة حقوق ستب خاصة 90لغ خاصة، مقسمة إىل أربعة شرائح كل شرحية مبب
 ؛6886الشرحية األوىل يف جوان  -

                                                           
 .  151، ص 1122، الطبعة األوىل، دار بلقيس، اجلزائر، البعد الدولي لنظام النقدي الدولي برعاية صندوق النقد الدولينعمان سعيدي،  1
 .222.، صسابقمرجع اهلادي خالدي،  2

 .153، ص مرجع سابق، نعمان سعيدي 3
3 Ben Bitour Ahmed, L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités, Edition marinoor, Alger 1998, 

 p 77-78. 
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 ؛6886الشرحية الثانية يف سبتمرب  -
 ؛6886الشرحية الثالثة يف ديسمرب  -
 .6881الشرحية الرابعة يف مارس  -

 1:ئتماين إىلستعداد االتفاق االايهدف و 
 قتصادية العمومية وترقية النمو عن طريق تفعيل املؤسسات اال ،قتصادمن حجم تدخل الدولة يف اال التقليص

 ؛اليت تعمل على تنويع الصادرات منها واخلاصة
 ؛الدينارقابلية لتتويل المن حتقيق ى القصي ن يف املداليت متك   رير التجارة اخلارجية والداخليةحت 
  داري ألسـعار السـلع، عن الضـبط اإل الناجتة دخارستهالك واالاال يعرفهاالقضاء على التشوهات اليت

 ؛أسعار الصرف ذاكواخلدمات و 
 2: يلي امل عملية جلأت السلطات العموميةوكإجراءات 

  حيث أنه مت حتويل عدد هائل من  ؛عيشةتكلفة امل اتمؤشر يف  املتضمنةلداخلة من األسعار ا  %38حترير
خرى األسلع الولت أسعار القصوى، وح  راقبة إىل نظام األسعار ذات اهلوامش ــ ـــمن نظام األسعار املاملنتجات 

سعرا خيضع لنظام  08سوى  قـومل يب .إىل نظام األسعار املصرح هبانظام األسعار ذات اهلوامش القصوى من 
 ؛من األسعار ختضع للنظام احلر %90سعرا مدعما، وعليه أصبتت  11و قصوىامش الو اهل اتر ذاسعاأل

 متناسقة مع مثيلتها يف خية لتصبح ، عن طريق ختفيض هذه األإدخال إصالحات على التعريفة اجلمركية
 ؛6886واملراقبات الكمية يف فيفري ستياد هذا بعد إلغاء نظام رخص اال ، ويأيتتونس واملغرب

   ؛مليار دينار 36من منو الكتلة النقدية جبعلها يف حدود  العمل على احلد 
  بني سعر   %10كما عملت السلطات املالية على ختفيض قيمة الدينار اجلزائري للوصول إىل فارق قيمته

 ؛لصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي ا
 واملتعلق برتقية 6884أكتوبر  0املؤرخ يف  84/61ستثمار، مت إصدار املرسوم رقم ومن أجل تشجيع اال ،

 ستثمارفهذا القانون ينشئ حرية اال 3.االستثمارات، والذي سجل القطيعة مع القوانني السابقة لالستثمار
ضريبية، ومينح امتيازات تشجيعية مالية،  ستثمارات،اال وإخضاعه ملبدأ التصريح فقط، كما يلغي التفرقة بني 

 .ومجركية 

                                                           
 .152، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1
 .نفس املرجع  2

3 Ben Bitour Ahmed, Op. cit , p .78 
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ة مع صندوق ة آنذاك حملتوى االتفاقية املربمالشرحية الرابعة مل يتم ستبها لعدم احرتام احلكوموجتدر اإلشارة، أن  
 1:منها جتماعيت حملاولة امتصاص الغضب االإجراءاالنقد الدويل، إذ قامت احلكومة ب

 د،؛ 9888األدىن لألجر إىل  رفع احلد   -
 جتماعية للعائالت؛االدفع الرواتب يف إطار الشبكة  -
 .اد بعض املوادي ستاملوافقة على ا -

يف كانت جتماعي، يف حني أهنا  قتصادي واالمن التدهور اال وضعار تعيش الفرتة كانت اجلزائهذه  يفعلى العموم، 
غي أنه للتصول على هذه التمويالت، جيب املرور عرب  ؛لى متويالت جديدة بالعملة الصعبةأمس احلاجة للتصول ع

قصية، كانت تفاق  الفرتة اليت يغطيها االإىل أن إضافة  .ع صندوق النقد الدويل يف شكل برنامج إصالحيماتفاق 
كما أن التسرع يف حل نظام التجارة اخلارجية مل يواكبه فعالية   ،بتقييم شامل وجاد عما أ جنزالشيء الذي مل يسمح 

  .وال تنافسية اجلهاز اإلنتاجي الوطين

 : 4991االستعداد االئتماني أفريل  اتفاق:  لثالثاع ر الف
 2:يتسجيل ما يل 6883عرفت أهم املؤشرات خالل السداسي األول من سنة 

 ؛ %16القيمة احلقيقية ملوارد صادرات احملروقات تنخفض بنسبة تواصل اخنفاض أسعار البرتول، مما جعل  -
 ؛حاد يف األصول اخلارجية الصافية ارتفاع معدل خدمة الدين، ونقص -
صاحبها ارتفاع  6884، مقارنة بنهاية سنة %68.9 ــــــــــبـ 6883ارتفاع مستوى أسعار االستهالك هناية مارس  -

 .% 9.9 ــــالتضخم النقدي بـ
مدته سنة كاملة،  6883يف أفريل تفاق ثالث مع صندوق النقد الدويل إىل عقد ادفع السلطات اجلزائرية هذا ما 

 . يسمح بإعادة جدولة الديون اخلارجية
 3:ىلإ 6883 يهدف اتفاق االستعداد االئتماين لسنة

 ؛%  1و  %4حتقيق معدل منو بني قتصادي و استعادة وتية النمو اال -
 ؛%63وكبح منو الكتلة النقدية يف حدود تقليص معدل التضخم  -
 ؛إلغاء دعمهاصلة حترير األسعار و موا -
 ؛تعديل قيمة الدينار -
 ؛التسيي العقالين للطلب الداخلي دعم -

                                                           
 . 256 ، صمرجع سابقنعمان سعيدي،  1
 .33، ص  2998واشنطن،  ،، صندوق النقد الدويل اقتصاد السوق إلىتحقيق االستقرار والتحول  الجزائروآخرون،  يمي النشاشيكر  2
 .211 ، صمرجع سابقاهلادي خالدي،  3
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 ؛املؤسساتء واألشغال العمومية و ترقية قطاع البناهتمام بالقطاع الزراعي و اال -
 ؛هيكلة املصارف إلعادةوفي موارد تقليص عجز امليزانية وت -
واحلقوق اجلمركية وإجراء تعديل  ،يف جمـال اجلباية، تقليص اإلعفاءات مـن الرسـم عـلى القيمـة املضافة -

 ؛الضريبة على األرباح غي املوزعةتصاعدي ملعدل 
 .رفع أسعار الفائدة املطبقة يف إعادة متويل البنوك -

 1:املسطرة ما يليمن أجل حتقيق األهداف املتخذة يف هذا الربنامج  أما أهم اإلجراءات
فيما خيص ، وهذا يعين أن الدينار أصبح قابل للتتويل إىل عمالت أجنبية الصرفونظام حترير التجارة اخلارجية  -

 مجيع املعامالت التجارية؛
، باإلضافة إىل اللجوء إىل حبد أدىن من املوارد بالعملة الصعبة عن طريق إعادة جدولة الديونحتفاظ ضرورة اال -

 الدولية؛ املاليةاألسواق 
 بني املوارد والنفقات العامة؛الضغط على عجز اخلزينة من خالل البتث عن طريقة مثلى للمواءمة  -
 ؛هليكلة اتطهي البنوك واملؤسسات العمومية ومواصلة إجراءات إعادة  -
اخلاصة ختيار عمليات إعادة التمويل والرفع من معدالت الفائدة عن طريق ا تقليص وتية التوسع النقدي -

بالنسبة للودائع الدفرتية حتت  %63 إىل % 68من ) دخار، واال(يف السنة كأقصى حد  %14.0) بالقروض
  (.بالنسبة للودائع ألجل  %18إىل %   61الطلب، ومن 

 :قراره لإلجراءات التاليةبإجتاه دعم هذا اال 6883ة التكميلي لسنة ، فإن قانون املاليإضافة ملا سبق
 ستهالك واإلنتا، الزراعي؛رجيي من دعم امليزانية ألسعار االالتخلص التد -
 من الرسوم على القيمة املضافة واحلقوق اجلمركية؛تقليص اإلعفاءات  -
 .وزعةاملل الضريبة على األرباح غي التعديل التصاعدي ملعد -

لتزام باإلجراءات الواردة خالل االمن قتصادي رار االستقفلقد مكن برنامج اال النتائج اليت مت التوصل إليها،أما أهم 
 2 : فيه بتتقيق النتائج التالية

 فاهلاتقل و ومت رفع أسعار الن ،كمن السلع املدرجة يف مؤشر أسعار االستهال  %90بلغت نسبة األسعار احملررة  -
 ؛  %48إىل  %18 اخلدمات الربيدية بنسب ترتاوح من و 

                                                           
 .158، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1

2   Ben Bitour Ahmed
  
, Op. cit, p. 95 
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،  %49يف حدود  الربنامجيف حني كان املعدل املتوقع حسب   % 18.80معدل التضخم يف حدود  وصل -
 1؛ %61يف قيمة الدينار لسجل التضخم معدل عملية التخفيض  ولوال

من السلع واخلدمات هر من الواردات ش 1.91يعادل  مليار دوالر، أي ما 1.1حتياطات الصرف قدرها توفي ا -
 الواردات؛شهر من  6.94مليار دوالر وهو ما ميثل  6.0مقابل 

زت ميزان املدفوعات خالل ستثنائية الضخمة اليت عز   لسوق الصرف، بفضل التمويالت االحتقيق التوازن النسيب -
 ؛فرتة الربنامج

 ؛(من الناتج الداخلي اخلام  %3.4) مليار 6.93خنفاض حجم العجز على مستوى احلساب اجلاري، إذ بلغ ا -
 ؛6883سنة  % 3.3-إىل  6884سنة  %8-من  نتقال عجز امليزانيةا -
يف حدود  كان املعدل املقدر يف الربنامجيف حني  ،  % 8.3 -سجل الناتج الداخلي اخلام منوا سلبيا قدر بـــ  -

 ؛ 4%+
عام  %14.60مقابل   %13.3رتفاع يف معدالت البطالة، إذ وصل إىل أما على الصعيد االجتماعي، لوحظ ا -

6884.    
دولة تفاق على إعادة جحيث مت اال ؛ بإعطاء مؤشرا إجيابيا للدائننيالنقد الدويل لقد مسح هذا االتفاق مع صندوق

تفاقيات االتمكن اجلزائر بعد ذلك من إبرام لتار دوالر يف إطـار نادي باريس، و ملـي 63.0 الديون الرمسية املقدرة بـ
 2.ثنائيةال

ديد ، واملتعلق بتت6883نوفمرب  18املؤرخ يف  93/83عرف القطاع البنكي صدور األمر رقم  ،من جانب آخر
املتعلقة بنظام  6883نوفمرب  19 يف 94/83واملؤسسات املالية، وكذا التعليمة رقم  قواعد احلذر يف تسيي البنوك

 3 .حتياطي اإلجبارياال
تفاق، مستت بالشروع يف تطبيق برنامج جديد املتضمنة يف هذا االيق اإلجراءات عند تطبإن هذه النتائج املسجلة 

  . 6889-6880للفرتة  متوسط املدى

 :9119 – 9111للفترة  تفاق القرض املوسعا :الرابعالفرع 

، 6889ميتد إىل غاية مارس  6880أفريل  86نطالقا من اجلزائر تطبيقه ا وهو برنامج متوسط املدى، بدأت     
من حصة  %619.8ما يعادل ، وهو مليون وحدة حقوق ستب خاصة 6.618حتصلت مبوجبه على قرض قدره 

 .املتضمنة برنامج التصتيح اهليكلي "يةرسالة الن  "يتم حترير هذا املبلغ وفق أقساط مبجرد املوافقة على اجلزائر، 
                                                           

 .131، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1
2 Ammar Belhimer, La dette extérieure de l’Algérie, Marinoor, Alger, 1998, p. 112 -  222  
3  Ibid, p. 116 
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 1:اجلزائر والصندوق فيما يليتفاق املربم بني ومتتورت أهداف اال
 إىل حبيث تسعى يف اليد العاملة وختفيض البطالة؛ متصاص الزيادةن من امتك  حتقيق نسبة عالية من النمو،  -

 خالل فرتة الربنامج؛ %0حقيقي متوسط لناتج الداخلي اخلام خار، احملروقات بنسبة  الوصول إىل معدل منو
 ؛يف نفس املستوى الذي تعرفه البلدان الصناعية التضخم جعل -
من الناتج  %1.9من ميزان املدفوعات من خالل الرتكيز على التخفيض التدرجيي للعجز ضبط سلوك  -

 ؛6889/6889 سنة  % 1.1 إىل 6883/6880الداخلي اخلام لسنة 
 يف مستوى الدول اجملاورة؛اجلمركية املفروضة وجعلها العمل على حترير التجارة اخلارجية، برفع القيود  -
 .من الناتج احمللي اخلام % 0.0دخار الوطين بــترقية اال -

 
 :الاقتصادي في الجزائر صالحإلا رامج سياسات ب: املطلب الثاني

سطرت احلكومة ؛ حيث عمقاوجب املواصلة يف تطبيق إجراءات أكثر  املسطرةومن أجل حتقيق األهداف      
تسيي مايل صارم  ي، واليت ركزت على حتقيقاهليكلقتصادي الكلي و اسقة يف شقيها االجمموعة من سياسات متن

 :هيهذه السياسات  ومن بني ظر يف دور الدولة،عادة النإو 

 :سياسات الميزانية: أوال
من اليت حتدد أسعارها  احملروقاتاخيل الناجتة عن تصدير رتباطها بصفة أساسية باملدانظرا حملدودية موارد الدولة، و 

تباع سياسة ميزانية حمكمة وصارمة، ال تعمل على إنه يتعني على احلكومة إئداهتا، فخار، اجلزائر، وبالتايل تذبذب عا
تداء من السنة بالربنامج ضرورة بروز هذه الفوائض ، وحيدد اعلى إنشاء فوائض ماليةتقليص العجز املسجل، بل تعمل 

 2:عن طريق ، 6889-6881املالية 
 ؛فاضات الدورية يف أسعار البرتولهامش حترك مالئم لتفادي اآلثار السلبية النامجة عن االخن توفي -
 .ني مداخيل الدولة وتقليص نفقاهتاحتس -

، بغرض توسيع الوعاء الضرييب الفع  امليزانية، فيمـكن حتسينها عـن طريق ترقـية نظام ضرييب مـرن و  لمواردلبـالنسبة 
ت النفقا توقعات أما ،6889حىت من الناتج احمللي اخلام  % 6.0 يف هذا الـمجال بـ ارتفـاعاحتقيق ويتوقع الربنامج 

ومن أساليب ترشيد اإلنفاق  .من الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة نفسها  %6.9بـ  اختفيض قد سجلتكانت 
عتمد على حتسني يتباع أسلوب جديد إرائح اجملتمع و الدعم اليت تستفيد منها مجيع شاحلكومي، إلغاء طريقة 

                                                           
 .132، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1

2 Ammar Belhimmer, Op. Cit, p. 139 
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حىت تكون هلا آثار أفضل، وتسمح حبماية الفئات  عادة هيكلة النفقات العموميةإ، و االستهداف يف التتويالت
ساهم يف ختفيض ي البـنوك واملـؤسسات العـمومية تطهي اإللغاء التدرجيي لنفقات صندوقاألكثر حرمانا، كما أن 

 .من الناتج الداخلي اخلام   %6.3 العجز بـ
 

 :سياسة سعر الصرفالسياسة النقدية و  :ثانيا
قتصادية تضخم وحتفيز األعوان االالمن أجل مواصلة الضغط على هو إتباع سياسة نقدية صارمة الرمسي دف اهلكان 

 1:خاللعلى الرفع من مدخراهتم من 
  بإدخال عمليات السوق املفتوحة؛ النقديتطوير السوق 
  ؛حتياطنوك والصندوق الوطين للتوفي واالوتعزيز إعادة هيكلة الب ،رؤوس األموالسوق إنشاء 
  مبجال السكن؛اخلاصة تطبيق أسعار فائدة موجبة ماعدا تلك 
  الودائع يف معامالهتا هبدف محاية بنوك الودائعوضع نظام تأمني. 

عن قتصاد، دون أن تغفل ضمان القدر الكايف من القروض لال لسعي إىل إلغاء التمويل النقدي للدولة، معباإلضافة ل
يكون ذلك عن طريق عدة وسائل أمهها جلوء البنك و  .وضبط صارم للسيولة احمللية منو متباطئ يف الكتلة النقدية

ى هوامش سعر توفي أذنات اخلزينة، باإلضافة إىل إلغاء القيود عل املركزي إىل املزايدة يف إعادة متويل البنوك، وكذا يف
 2.إىل توفي املناخ املناسب كي تتجدد آليات السوق بالنسبة لسعر الفائدة ائدة، واليت هتدففال

ين، يعكس الوضعية احلقيقية فائدة تواز ف إىل التوصل إىل سعر أما فيما خيص سياسة سعر الصرف، فتهد      
للوصول إىل هذا املستوى التوازين هو فـرط تقديـر سعر الصرف، و  ويلغي فائض الطـلب الناتج عـن ،لعرضوا للطلب

نظام سعر الصرف املرن، يبدأ بالتخلي عن حصص التسعي لصاحل إنشاء سوق صرف ما بني البنوك، متهيدا  إتباع
 .3لتتقيق قابلية حتويل الدينار

 :اإلصالحات الهيكلية  :ثالثا
كما .واألسعار الداخلية الصرف نظامر التجارة واملدفوعات اخلارجية، حتري اهليكلية ور األساسي لإلصالحاتاحمليعترب 

 :يلي ى مامبا يف ذلك البنوك وتشتمل عل وخصصتهاتدعيم استقاللية املؤسسات العمومية  تعين هذه اإلجراءات أيضا

 

                                                           
 .131، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1

 .641ص ، سابق مرجعاهلادي خالدي،  2
 .641، ص 6881اجلامعية، اجلزائر،  ، ديوان املطبوعاتمدخل للتحليل النقديمحيدات حممود،   3
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 :ير التجارة الخارجية ونظام الصرفتحر  (4
حترير جتارهتا اخلارجية،  جمال ببذل جهود معتربة يف 6883 إطار برنامج التثبيت لسنة اجلزائر خاصة يفلقد قامت 

حيث مت  ؛قتصاد العامليندما، يف االلالوقطعت أشواطا عدة يف حترير سعر الصرف أيضا، كل هذا يعترب استجابة 
ر حترير ويف إطا ،مت إلغائها تدرجييا واليت واسعستهالك المل يتبق إال بعضها املدعوم ذو االو  ستياد معظم املوادار ير حت

  .وكذا عددها ألقصى للتعريفات اجلمركيةمت العمل على ختفيض احلد او التجارة اخلارجية أيضا، 

 :الداخليةتحرير األسعار  (2
العودة إىل و ، احلقيقي هامش الربح التكاليف احلقيقية أووختفي تشكل القيود على األسعار مصدر تثبيط للمنتجني، 

طوات اخلإجناز  حيث مت يف هذا اجملال ؛السوق يف حتديده حلقيقة األسعار سرتجاع مكانةاحقيقة األوضاع تقتضي 
 :التالية
 ؛(والفرينة سميد املمتازوال حليب) املواد الضروريةأسعار  وكذلك ،مت إلـغاء الدعـم الكلية للمواد الطاقوية بالنسب -
 ؛ 6880سنة  حليب األطفال خـالللفرينة املوجهة لصناعة اخلبز، و إلغاء الدعم متاما عن ا -
ن م  %6 قيق اقتصاد يف ميزانية الدولة بـمما سيسمح بتت إلغاء الدعم عن احلليب املبسرت، والسميد العادي -

 ؛6881الناتج احمللي اخلام لسنة 
 .6880واحلبوب، ابتداء من منتصف  مش الربح عن السكر، وزيت املائدةإلغاء سقف هوا -

 :العموميةتسيير النفقات إصالح النظام الضريبي و  (3
التقدير أو إىل ضعف يف ط افر اإلحتتوي على  ربرة، أواملكومية غي احلنفقات ال إىل تعود بعض أسباب العجز امليزاين

وهترب دافعي الضرائب، وعلى ذلك يعتمد عمل احلكومة  إىل تساهل يف ضبط الوعاء الضرييبالعائد مر األ ،املوارد
 1:على

 ؛اعتماد نظام ضرييب شفاف ومرن -
 ؛ة على العديد من املواد الغذائيةإلغاء اإلعفاء على الرسم على القيمة املضاف -
 ظورة؛احملفالحية الواردات الإلغاء اإلعفاء اجلمركي على واردات األدوية وفرض تعريفة مجركية على  -
 وتوسيع وعائها الضرييب؛ عدد الرسوم على القيمة املضافةض ختفي -
 اعتماد نظام ضرييب مرن على املنتجات البرتولية؛ -

خالل مدة الربنامج، أما من  من الناتج احمللي اخلام % 6.0 اجلباية الضريبية بـ من رفع تمكنالتدابي  كل هذه
 .جانب النفقات، فالشغل الشاغل للتكومة هو التتكم يف نفقات الدولة وضمان فعاليتها

                                                           
 . 91، ص مرجع سابقوآخرون،  يكرمي النشاشي 1
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 :المالي إصالح النظام البنكي و  (1
لقد مت اختاذ جمموعة من التدابي يف جمال اإلصالح البنكي، الذي يهدف إىل حتسني دور الوساطة املالية 

م تكلفة الفرصة البديلة ذا تقييكنتباه لدرجـة املخاطر و قتصـادية، واالاال ةودياملردإىل اعتـماد دراسة  ودفع البنوك
 1:تتمتور هذه اإلصالحات يف ، للمشاريع

املايل، وكذا دراسة ت اهليكلية يف امليدان البنـكي و إجراء دراسات مع خرباء البنك العاملي، حول اإلصـالحا -
فزة على أيضا للبتث عن العوامل احمل إجراء دراسة رفقة خرباء البنك العامليمت كما   ،حول سوق رؤوس األموال

طاع اخلاص للدخول اليت تسمح باختاذ التدابي الالزمة لتشجيع القإنشاء البنوك واملؤسسات املالية و تأسيس و 
 ؛يف هذا امليدان

 ؛6888مع هناية ديسمرب   %9و 6880ابتداء من جوان   %3 بـ  ةءة رمسلة البنوك لتتقيق مالإعاد -
 ،، وإدماجه ضمن النظام البنكي6881إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفي واالحتياط انطالقا من سنة  -

كن االجتماعي تعرقل دخارات واحليلولة دون اللجوء إىل متويالت للسهو حتفيز مجع االاهلدف من ذلك و 
 ؛عملية التتول

طويل األجل وتوجيهه إىل االستثمارات األكثر  االدخارمالية فعالة قادرة على تعبئة  العمل على تطوير سوق -
إصدار وكذا ، والرتاخيص ادية الكبية بإصدار سندات توظيفمردودية، عن طريق تشجيع املؤسسات االقتص

 .شهادات اإليداع 
 :إصالح المؤسسات العمومية وخوصصتها  (5

 2:؛ حيث متاملايل تطهيالعمومية والعمل على املؤسسات الستقاللية ادعم  الربنامج صخي
تمويل املؤسسات والتصتيح لي مؤسسة عمومية غي مستقلة يف إطار قرض من البنك العامل 14عادة هيكلة إ -

 ؛عمومية مؤسسة 99 وتصفية ،اهليكلي
، أو فتح رأس ماهلا أمام ستقالليةلية املتبقية بغرض مرورها حنو االاستكمال التطهي املايل للمؤسسات احمل -

 ؛اجلمهور
 ؛اخلوصصةمصادقة احلكومة على مشروع قانون يسمح ب -
 .تأسيس  هيئة لضمان القروض عند التصدير -

 

                                                           
 ،1111-1112اجلزائر،، مذكرة ماجستي غي منشورة، دراسة تحليلية 0111-0991قتصاد الجزائري لراهنة في االاإلصالحات ازكرياء دمدوم،  1
 .12-13ص   
 .15نفس املرجع، ص   2



 إنعكاسات برامج االصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر                                     الفصل الرابع  
 

138 

 

 :إصالح نظام الحماية االجتماعية (6
من  جتماعيةرومة مت تدعيم نظام احلماية االملواجهة اآلثار السلبية لربنامج التصتيح اهليكلي، خاصة على الفئات احمل

 :خالل
 ؛ى حتقيق األهداف املسطرةإجراء تقرير عن مدى تنفيذ برنامج اخلدمة العمومية لبتث مد -
وق وحتديث صندوق تشغيل الشباب بالتنسيق مع مصاحل صند ،مراجعة إطار ورشات العمل للمصلتة العامة -

 ؛النقد الدويل والبنك العاملي
 تسريح العمال والتقاعد املبكر؛عتباره حال لعملية با تأمني البطالة وضع نظام -
 .الة حول احلماية االجتماعية، فيما خيص ضمان الدخل والتغطية االجتماعيةفع  إجراء دراسة شاملة و  -
 

 :9119 -9111للفترة  قتصادي في الجزائر ح الاتقييم برامج إلاصال : الثاملطلب الث

 منموجهة لصندوق النقد الدويل، وبراجمه يف كونه أنه يف الكثي بيق الربنامج، ظهرت االنتقادات بعد مرور مدة تط  
 ،ستقرار األسعارواإلغاء اختالل ميزان املدفوعات تتمثل يف واليت  ،املسطرة هدافاألتستطيع حىت حتقيق  حيان الاأل

 من النتائج اإلجيابيةأنه مت تسجيل مجلة حيث  ؛املديونية بنظرة غي واقعية ةمشكلنتقد الصندوق يف كونه يعاجل أ  كما 
األهداف املسطرة يف جمال قتصادية الكلية، إال أن هذه النتائج مل تسمح بتتقيق على مستوى استعادة التوازنات اال

 .ة البطالةالشغل مما زاد من حد  النمو و 
 .والسياسي جتماعياال ،قتصاديمدى تأثيه على اجلانب االاولة تقييم للربنامج و حمل ملطلبيف هذا ا تطرقهلذا سن

 ات االقتصادية الكليةدراسة املؤشر ل من خال : قتصاديعلى الجانب الا  :الفرع ألاول 

 .ليكن اجلدول أدناه املتعلق مبعدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر : القطاع الحقيقي: أوال

 .4991-4993 للفترة معدل النمو الناتج المحلي الخام( : 4-1)الجدول رقم
 (ئويةنسبة م: الوحدة)

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 3.1 6.1 4.4 4.9 8.8- 1.6- 1.1- النمو االقتصادي

81- النمو االقتصادي خارج المحروقات  -1.0 -8.3 4.9 1.1 -8.8 0.6 
Source : Abelmajid BOUZIDI, Les années 90 de l’économie algérienne, les limite des politique 

conjoncturelles, ENGA édition, Alger, 1999, p.41 
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املمتدة من فرتة بعد مرحلة النمو السليب يف ال قتصادي، إذجتاه العام للنمو االانعكاس اال ،يوضح اجلدول السابق        
 ،%4.9وبلغ  6880، عرف الناتج الداخلي اخلام احلقيقي منوا إجيابيا ألول مرة مع سنة 6883 – 6884

 .6889سنة أحسن ويواصل منوه لكن مبعدل أدىن، ليعود بشكل 
ة ومها قطاعان متجهان حنو اخلار،، والفالحا إذ يرتكز على احملروقات هش   هذا النمو كان أن، إليه ر اإلشارةجتد ما و

 .مع العلم أن النمو احلاصل يف قطاع الفالحة راجع إىل العوامل الطبيعية

 .4991-4993للفترة  النمو القطاعيةمعدالت (: 2-1)الجدول رقم 
 (نسبة مئوية: الوحدة)

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 السنوات
 3.1 - 4.8 -9.8 - 6.3 - 3.3 -6.4 الصناعة
 66.3 - 63.8 68.0 60.8 -8.8 -4.9 الفالحة

 1.3 1.8 3.0 1.9 8.8 - 3.8 البناء و األشغال العمومية
 4.0 0.1 9.8 6.8 -1.0 - 8.9 المحروقات

  Source : Abelmajid BOUZIDI, Op. Cit, p .21 

هذا اجلدول يرسم بوضوح العالقة القائمة بني النتائج احلسنة ملعدل النمو الكلي، ومعدل النمو يف قطاعي         
تبدأ آثار اإلصالحات يف إعطاء مثارها  ؛ حيث الاجلدول تأخر القطاع الصناعيكما يبني هذا ،  الفالحة واحملروقات

 .، وهي السنة الوحيدة اليت سجلت فيها مجيع القطاعات معدال منوا إجيابيا 6889إال مع سنة 
، قد أدت إىل تسجيل حسب األرقام اإلصالح االقتصاديت املستغرقة يف تطبيق برنامج سنواكل ال،  على العموم

 : يلي ما عدالتيؤخذ على هذه املكن معدالت منو موجبة ل
 ناخيةبالنسبة للمتروقات، وم سعرية التذبذب احلاصل يف املعدل الكلي للنمو، بسبب ارتباطه بعوامل خارجية -

 ؛بالنسبة للقطاع الفالحي
 4818، وقد كان من املنتظر حتقيق 6889لسنة  % 1 جة النظرية املسطرة، واملقدرة بـقرتاب من النتيعدم اال -

 ؛% 81.4 مليار د،، أي حتقيق اهلدف بـ 1988ومل حيقق إال مليار د، ناتج خام، 
 .قتصادي ودفعهالنمو اال يف استقرار معدل صناعي بعيدا عن املسامهة الفعليةبقاء معدل منو القطاع ال -

وباقي العامل، وحيدد   املقيمني يف اجلزائريسجل ميزان املدفوعات املعامالت التجارية ما بني :ميزان المدفوعات: ثانيا 
 .هشاشتهما يعكس مثل وضعيتها إزائهم، كما يعكس مدى صتة االقتصاد الوطين
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 .4991-4992تطور وضعية ميزان المدفوعات للفترة (: 3-1)رقم الجدول
 (مليار دوالر: الوحدة)

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 68.63 63.63 64.69 68.19 9.98 68.61 66.34 الصادرات

 8.9 64.13 61.13 8.94 9.16 8.91 68.88 صادرات المحروقات
 8.498 8.088 8.188 8.388 8.184 8.308 8.318 الصادرات خارج المحروقات

 8.89 9.04 9.83 68.38 8.60 9.18 68.38 الواردات
 6.89 0.60 3.61 88.03 -8.11 6.81 8.838 الميزان التجاري

 - 8.918 4.16 6.91 - 6.90 -6.91 8.418 6.81 الحساب الجاري
 - 1.84 - 1.86 - 4.608 8.818 6.83 - 8.818 - 6.89 حساب رأس المال

 - 6.19 6.08 - 6.98 - 6.649 8.618 8.481 8.819 رصيد ميزان المدفوعات
        Source: Ben Bitour Ahmed, op.cit. p. 145 

حقق فائضا  حيث ؛6883إىل  6881متذبذبة من ميزان املدفوعات نتائج أن  نالحظ حسب اجلدول،             
أين حقق فائضا  6889ا عدا سنة مث عرف عجزا بعد ذلك، م ،مليون دوالر 481 ـب 6884سنة  قدر يفطفيفا 

 .مليار دوالر 6.0بـ
إعادة جدولة ، بسبب 6880و 6883سنيت ماعدا أس املال الذي مل يعرف فائضا ، لتأثي حساب ر يعود هذا 

 يف سنةو لوطين للمدخالت اإلنتاجية، حلاجة الكبية لالقتصاد اا باألساس إىل يرجعرتفاع حجم الواردات اأما  الديون،
يف حجم الصادرات أدى بطبيعة  احاد اخنفاضا ، سجلخية يف برنامج التصتيح اهليكليالسنة األ وهي 6889

 6.89مليار دوالر إىل  3.6بـ 6889ق أعلى مستوى له سنة الذي حقو احلال إىل اخنفاض فائض امليزان التجاري 
 . 6889سنة  مليار دوالر

 .4991-4992للفترة  تغيرات االحتياطي وسعر البترول(: 1-1)الجدول رقم 
 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 الوحدة السنوات

 1.99 9.09 3.14 1.66 1.13 6.06 1.8 مليار دوالر االحتياطي الخام
 9.88 8.83 3.01 1.89 1.91 6.96 1.16 شهر االحتياطي

 64.43 68.18 16.18 69.09 61.46 69.90 18.88 بالدوالر سعر البترول
      Source: Ibid 

حتسن جية املساعدة ، فإعادة اجلدولة و ذلك نظرا للعوامل اخلار حتسنا غي مسبوق و حتياطات لقد عرفت اال     
 ،89و 81سنيت  دوالر خالل 68أكثر من حيث جتاوز متوسط سعر الربميل  ؛ق الدوليةيف السو أسعار احملروقات 

املدفوعات مما مسح للجزائر برفع األمر الذي أثر بشكل إجيايب على ميزان  ،مما مسح بتتقيق فائض يف امليزان التجاري
مث  6881مليار دوالر سنة  3 .14 إىل 6883مليار دوالر سنة  1.13حيث انتقلت من  ؛حتياطاهتا الدوليةا

ذلك بسبب مليار دوالر و  1.99 إىل 6889خالل سنة رتاجع تل ،مليار دوالر 9.09 ــــب 6889لتبلغ الذروة سنة 
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دمات الدين ارتفاع خدوالر من جهة و  64يل خالل السنة حيث بلغ متوسط سعر الربم ؛تراجع أسعار احملروقات
مليار دوالر  66.8و  3.3حتياطات فقد كانت اال 1888 و 6888سنيت الل أما خ .اخلارجي من جهة ثانية

 1.شهر من الصادرات على التوايل 61.4و 3.9، أي ما يعادل على التوايل
قتصاد الوطين بقيمة صادرات احملروقات املرتبطة بدورها لال قويةبوضوح إىل درجة االرتباط ال فيمكن اإلشارة، وعليه

كن القول أن حسن أداء االقتصاد كمجموعة واحدة مرهون ببساطة ميفإذا سلمنا بتعدي العالقة  .بأسعار النفط
 .بسعر النفط وتقلباته يف السوق الدولية

 : الميزانية: ثالثا 
حتليل ما تعتربه احلكومة مسؤولة عنه مسؤولية مباشرة، وال تتتكم فيه عوامل خارجية، بل هو نتا، هنا يعين     

 :احلكومية يف جمال حتديد ميزانيتها، وهذا ما سنتاول توضيته يف اجلدول التايلالسياسة 

 .4991- 4992ة للفتر  وضعية الخزينة العمومية(: 5-1)رقم  الجدول
 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 الوحدة السنوات
 991.8 861.8 910.1 188.9 343.1 418.6 466.8 مليار د، اإليرادات
 6811.9 930.9 913.1 098.6 316.8 488.0 318.6 مليار د، النفقات

 - 638.9 19.6 688.1 66.9 -19.9 - 98.3 - 689.1 مليار د، رصيد اخلزينة
 - 688.1 13.6 90.4 - 19.1 - 10.3 - 688.1 - 61.1 مليار د، رصيد اخلزينة الكلي

 -PIB % 6.4 - 9.0- -3.3 6.3- 4.6 1.3 4.1 الرصيد الكلي
 .194، ص مرجع سابقنعمان سعيدي، : رالمصد

 :يلي نالحظ مامن خالل اجلدول 
 مقارنة بالسنة 6889سنة   %4.49 تسجيل اخنفاض قدره مث ،6889إليرادات الدولة إىل غاية  تطور مطرد -

 ؛االيت قبله
مبا لديها  متويل نفقاهتا يففقت ، وهو ما يعين أن احلكومة قد و  6880رصيد امليزانية عرف فائضا ابتداء من سنة  -

وهو ما يشي إىل حساسية خزينة الدولة  ،6889عودة إىل سابق عهده مع سنة  ، لكن األمر عرفتمن إيرادا
طرح إشكالية متويل النمو، فبعد يإذن العودة إىل العجز امليزاين  ،اصلة يف موارد اجلباية النفطيةاملفرطة للتغيات احل

 .نتقال حنو النموة، ال بد من االستقرار االنكماشيمرحلة اال

                                                           
 .184ص  ،1886، األول، العدد إفريقياجملة مشال ، االقتصادي في الجزائر واإلصالحسياسات التحرير بطاهر على،  1
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ال وإن كان يف احلدود املقبولة، إ من الناتج    %4.1والبالغ  6889أن العجز املسجل سنة  ،األمر األهم من هذا
 من الناتج  %1.3 واليت أفضت إىل حتقيق فائض قدره ،6889احملققة سنة  ائجأنه يشكك يف مدى صالبة النت

 1.% 6.0 مقابل هدف مسطر بـ
 .4991-4992 تطور مكونات الميزانية :(6-1)الجدول رقم

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 الوحدة النوع السنوات
 318.8 009.8 381.8 441.6 111.1 698.1 684.9 مليار د، برتولية اإليرادات

% 11.6 00.8 06.6 00.8 18.6 16.8 01.6 
 408.8 480.8 188.1 149.9 614.1 616.0 689.8 مليار د، ضريبية

% 43.8 49.88 49.0 48.9 40.1 44.3 48.1 
 التسيي النفقات

 
 918.4 130.4 008.1 333.1 433.9 199.8 191.6 مليار د،

% 10.9 94.8 93.1 90.3 90.8 91.1 93.4 
 111.3 188.0 693.8 633.9 669.1 686.1 633.8 مليار د، جتهيز

% 43.1 11.8 10.4 13.0 13.8 14.9 10.1 
 .49، ص مرجع سابقزكرياء دمدوم، : صدرالم

هذه األخية مل تنزل عن مستوى نسبة فأن التفوق كان دائما للجباية البرتولية،  الحظن ،من خالل اجلدول       
 .البرتوليةحىت بلوغه ولو يف حالة اخنفاض اجلباية  أو  %38، بينما مل تستطع اجلباية الضريبية جتاوز حاجز 06%

  % 16تسلك سلوكا معاكسا، األوىل تزداد حصتها ال تتجاوز حد  حصيلتها ملا ترتفع أسعار البرتوليف حني أن 
 .%43 و %44د  حــدو  إىل، بينما تنخفض حــصة الثانية 6889 و 6881كما يف سنيت  ، %11و

صول و ن قـمع الغش والتهرب الضرييب، للهذا الوضع يطرح بشدة مشكلة التتصيل الضرييب، الذي لـم ميـكن حلد اآل
 .ة اجلبايتني يف موارد الدولةيلموازنة حصإىل على األقل 

 خيةهذه األ، فسييعلى حساب نفقات الت تجهيزكفة نفقات ال  عجار تدول يوضح أما يف جانب النفقات، فاجل
، فنموها املطرد إمجايل النفقات من % 93 و %11مابني كونة أساسا من أجور املوظفني حتوز على حصة كبية توامل

من جهة و  ،جهةهذا من  .من النفقات الكلية % 6.8- ، أين سجل تراجعا طفيفا بـ6889ة يف سن إالمل يتوقف 
 ما يقدر بـ 6889 و 6881فقدت بني  حيث ؛واخنفاضا متواليا اسجلت نفقات التجهيز تقييدا كبي أخرى 
 .6889إال مـع حـلول سنة  رتفاعاشهد امن حصتها، ولـم ت 68.0%
ل قيدا على نشاطـات املؤسسـات االقتصادية، ولكن من منظور إن كبح االستثمارات احلكومية هبذه القوة شك         

 6889 مليار د، يف سنة 118 امتصتاحلكومة جيد تربيره يف الضغط الكبي الذي متارسه املديونية العمومية واليت 
 

                                                           
 .194، ص مرجع سابقنعمان سعيدي،  1
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 1888.1د، سنة  118و 6888ر د، سنة مليا 111و 

 :الوضعية النقدية: رابعـا 
يقابل اجلانب احلقيقي لكل اقتصاد جانبه النقدي، وملا كانت السياسة النقدية يف صميم اإلصالحات لربامج  

 .رات النقدية خالل فرتة الربنامجسنتناول تطور املؤش ،صندوق النقد الدويل

 .4991-4992  تطور المؤشرات النقدية (:1-1)رقم  الجدول
 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 الوحدة سنواتال

 الكتلة النقدية
 6484 6890.9 860.6 989.31 941.0 119.3 014.69 مليار د،

% 10.8 16.1 61.90 88.88 63.1 69.1 18.8 
 483.90 430.0 189.1 118.4 101.9 140.1 638.93 مليار د، الودائع الجارية
 301.41 498.4 411.8 198.0 139.9 698.0 631.69 مليار د، الودائع ألجل

 االعتمادات الداخلية
 6111.88 6663.0 6803.4 819.6 939.9 939.8 141.89 مليار د،

% 48 69.0 88.8 18.4 8.8 80.9 68.88 
 018.19 431.4 191.1 386.0 319.0 019.9 488.0 مليار د، اعتماد الدولة

 909.46 919.1 991.6 010.1 480.9 118.1 440.0 د، مليار اعتماد لالقتصاد
 31.9 48.4 40.1 38.9 39.9 09.4 04.8 % السيولة

    Source : Z. OUFRIHA, Ajustement structurel, Stabilisation et politique monétaire en Algérie, les     

cahiers du CREAD, Alger, N 46/47, 1999 , p. 117  

حىت سنة  2991متتاليا من سنة  خنفاضااعرف معدل منو الكتلة النقدية أن  الحظن ،اجلدول خاللمن 
 وذلك سنة  %18، مث اجتاها معاكسا فيما بعد، دون أن يتجاوز حدود %88إىل  %10.8، أي من 6880
 .، وهو معدل مرتفع يف حقيقة األمر6889

و الكتلة النقدية حنو تطور الكتلة النقدية يف حد ذاته ليس عامل تضخم، لكنه يصبح كذلك إذا اختلف اجتاه من إن 
عملت السلطات النقدية على رفع معدل إعادة اخلصم لبنك اجلزائر حيث ؛ خنفاضقتصادي حنو االالنمو االالتزايد و 

خية تواصل هذه األو ،  %16املدينة لتصل للسنة نفسها ئدة ، وحترير أسعار الفا %60 إىل 6883ابتداء من سنة 
 .6889سنة   % 64خنفاض االارتفاعها لتبدأ من جديد يف 

كما يعود منو الكتلة النقدية إىل النمو املتزايد لالعتمادات الداخلية، وذلك يف ظل تبادل األدوار بني االعتمادات 
 بـــــ   6889 و 6884،6889إال يف سنة  مل ينمو األول إذ، املوجهة لالقتصاد واالعتمادات ةاملوجهة للدول

من سنة ابتداءرتفاعا فتسجل اأما االعتمادات املوجهة لالقتصاد   على التوايل،  % 13.0و   %11.9  ،% 90.1  

                                                           
1 Benyahhia Farid, Macheri Ilhem, L’économie Algérienne « Enjeux et condition à sonadhésion à L’OMC »,   
Dar El-Houda, Alger, 2009, p. 55  
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هذا التداول يف لعب . من إمجايل االعتمادات  %18  %08متثل  6889و  6880، لتصبح سنة 6883
ا عدا سنة م % 68مبعدل مل يتجاوز حدود  و معتدل لالعتمادات الداخلية ككلعلى مناألدوار، مسح باحلفاظ 

 .6883عقب الرتاجع الطفيف سنة  % 18.4 ، أين سجل منوا بـ6880
قتصاد عن طريق البنوك يبدو واضـتا، فاخلزينة العمومية ختلـت عن القيام بدور املمول جتاه السليم لتمويل االاال

قتصاد، درجة سيولة اال أما .قتصاديولة التدرجيي عن متويل النشاط االإشارة واضتة لتخلي الدويف ذلك  ،الرئيسي
 . %31.9إىل  %09.0، لتنتقل من 6889و 6884جلت اخنفاضا شديدا ما بني واليت س

 .4991-4992للفترة  المضاعف النقديسرعة تداول النقود و : (1-1)الجدول رقم 
 2991 2991 2991 2991 2991 2991 2991 السنوات

 5.082 50.02 50.15 50.20 50.50 58.10 58.10 سرعة التداول
 50.12 50.20 50.20 50.18 50.21 50.00 50.25 املضاعف النقدي

 . 10 ، صمرجع سابقوآخرون، ي النشاشيكرمي : المصدر    

ع املؤشر يظهر ميال لالرتفا سرعة تداول النقود مؤشر يربط بني االقتصاد النقدي واالقتصاد احلقيقي، هذا إن 
الناتج احمللي اخلام، بينما سريعا لصاحل  اسجلنا منو  املرحلةهذه  ، هذا يعين أنه يف 6881إىل غاية  6881من سنة 

ألنه يعترب  فيه هذا السلوك األخي غي مرغوب، عة أكرب من الناتج احمللي اخلاممنو الكتلة النقدية بسر كان   6889 يف
املضاعف  فبالنظر إىل .بظـهور العالمـات األوىل للتضخم، لكن هذا الشيء مل حيصل بل حدث العكس نذرام

مدى تسرب األموال خار، النظام البنكي، وباملقابل قدرة البنوك على إدما، النقود يف  املؤشر يعكس النقدي، هذا
 وهو ما ميكن تفسيه بتفعيل لدور البنوك يف ،%1.9حول املعدل  اهذا املؤشر سجل ارتفاعا مطردا واستقرار  ،هادوائر 

لذي تعرت آثاره على زيادة دورها يف متويل االقتصاد، او  ا الرتفاع أسعار الفائدة املدينةنظر  ،امتصاص السيولة النقدية
 :حسب اجلدول املوايل التمويل امليزاين من حدة التضخم أقل

 .4991-4992للفترة  تطور معدالت التضخم (:9-1)الجدول رقم
 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 الوحدة السنوات

 80 80.94 69.81 18.99 18.80 18.03 46.18 % معدل التضخم المتوسط
Source : Abelmajid BOUZIDI, Op. Cit, p40        

 ،6884 سنة الذي حصل خنفاض، وبعد اال% 46.18 ـب 6881لقد بلغ التضخم أعلى معدل له سنة 
دل فبعد املع ،، لتبدأ بعد ذلك عملية التتكم الفعلي يف التضخم%18يف حدود  ع خالل السنتني التاليتنيتفلي 
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سنة  %0و ،6889سنة  % 0.94 إىل ينخفض هذا املعدل، ل% 69.81 ، واملقدر بـ6881املرتفع سنة 
 . %8.0التمويل املوسع سطرت ت اتفاق ، فتقديرا6889كانت مبهرة باخلصوص سنة هذه النتيجة  ، 6889

 :المديونية: خامسا
خالل السداسي األول، ومل تعد موارد   %688حامسة بالنسبة مللف املديونية، فلقد بلغت  6883كانت سنة 

 ،بإعادة جدولة ديوهنا أن تقبل الصادرات قادرة على تسديد مستتقات خدمة الدين، ومل يعد أمام اجلزائر إال 
 :وسنتاول مراقبة تطور املديونية من خالل اجلدول التايل

 .4991-4992 تطور المديونية الخارجية ومؤشراتها( 41-1)الجدول رقم
 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992     الوحدة السنوات
 48.11 46.81 44.14 46.46 19.90 10.81 10.99 دوالرمليار  جلويلة األطالمديونية 

 8.16 8.61 8.31 8.10 8.14 8.98 8.98 دوالرمليار  جلصيرة األق  ديونيةم
 48.39 46.11 44.10 46.09 18.39 10.91 11.19 دوالرمليار  مجموع المديونية الخارجية

 1.38- 9.61- 1.31+ 9.89+ 63.11+ 4.01- . % نسبة التغير
 6999.90 6986.06 6938.49 6083.91 6844.90 188.019 103.18 مليار دينار مجموع المديونية الخارجية

4.89+ . % نسبة التغير  +91.63 +30.09 +11.18 -1.66 -8.96 
 13.9 11.3 94.0 91.68 18.1 01.68 11.9 % امخحلي ماتج ن /المجموع

 1.98 1.61 1.34 1.90 4.89 1.43 1.18 % ادراتصال/ المجموع 
 39.0 48.4 48.8 49.9 39.6 91.1 91.0 % ادراتصال /خدمة الدين

 .30-33، ص مرجع سابقزكرياء دمدوم، : المصدر

 : ما يلي نالحظمن خالل اجلدول التايل 
، بينما  %69بالدوالر هي  6881لسنة بالنسبة   6889نسبة زيادة املديونية اخلارجية املسجلة يف سنة  إن -

العملة احمللية، وحتمل الدولة ختفيض قيمة ، وهذا راجع إىل   %189وصلت هذه النسبة بداللة الدينار إىل 
قيمة التخفيض يف لنسبة الزيادة يف هذه األعباء هي مساوية تقريبا  أن ؛ حبيثاجلزائرية أعباء جديدة خلدمة ديوهنا

شيء الذي يثقل  ، الوالدولة مضطرة لدفع مبالغ أكرب بداللة الدينار للتصول على العملة األجنبية ،الدينار
 ؛هاكاهل

 وكذاإىل آثار إعادة اجلدولة  6889وبدرجة أقل يف سنة  6889حجم املديونية يف سنة  اخنفاضيعود سبب  -
 4.1توسطة لتسديد الديون من تقال املدة املنحيث مستت عملية إعادة اجلدولة با حتسن إيرادات الصادرات؛

  1888و 6888أفضل يف سنيت ، كما شهدت حتسن 6880سنوات سنة  9إىل  6884/6883 سنة يف
 1؛مليار دوالر على التوايل 10.4و 19.4حبوايل 

                                                           
 .181، ص مرجع سابق، بطاهر على 1
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لكن االضطراب احلاصل يف السوق البرتويل، واخنفاض أسعار البرتول، قد أضر مبؤشرات املديونية، فنسبة املديونية  -
 ؛6889سنة   %198إىل  6889 سنة %161إىل الصادرات ارتفعت من 

املؤشر الذي حقق أدىن ، إن هذا %48إىل الصادرات الذي جيب أن ال يتجاوز بالنسبة ملؤشر خدمة الدين  -
نسبة  6889بلغ سنة ، و 6883رعة كبية تفوق نسبة سنة ، ارتفع وبس6889سنة   % 48.4 نسبة له بـ

 ؛ 39.0%
حاالته ، فقد سجل يف أحسن %08والذي ال جيب أن يتجاوز لناتج احمللي اخلام بالنسبة ملؤشر املديونية إىل ا -

 .6884سنة  %01 نسبة
 

 : جتماعيعلى الجانب الا : الفرع الثاني

يتضمن تدابي متعلقة مبيزانية  إلصالح االقتصاديبرنامج اأن  حيث ؛جتماعيةدراسة املؤشرات االخالل  من       
فرض   لزيادة املداخيل،واد الطاقوية لجوء إىل حترير أسعار امللوا رض زيادهتااردها اليت يفالدولة، سواء يف جانب مو 

 التعليم املخصصة للرتبية،النفقات تقليص  عن طريقاليت يفرض اخنفاضها  يف جانب نفقاهتاضرائب جديدة، أو 
كما تضمن ،  عن إنشاء مناصب التشغيل اجلديدةستثمارية املسؤولة بالربامج اال بطةتر ميزانية التجهيز امل أو، …الصتةو 

إن هذه األمثلة اليت  .ن بينها تقليص فائض اليد العاملةاملؤسسات العمومية، واليت مأيضا تدابي ختص إعادة هيكلة 
 .مل االقتصادي وانعكاسه على اجلانب االجتماعياربط بني العلأوردناها، إمنا ل

الذي يبني تطور النفقات ميكن تقدمي اجلدول التايل و  :تقليص نفقات الدولة في مجال الخدمات العمومية: أوال 
 :الكلية للدولة

 .4991- 4992رة  للفتالكلية نفقات التطور مؤشر (:44-1)الجدول رقم
 (4992=سنة األساس )

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 86.1 98.0 91.80 18.0 98.9 99.6 688.88 المؤشر

 .31 ، صمرجع سابق زكرياء دمدوم،: المصدر             

 48.0مقدرا بـ 6880و 6881دا بني سنة فقد شهدت نفقات الدولة اخنفاضا حا كما هو مبني أعاله،
، ولقد مس 6881ن مستوى إنفاق سنة عنقاط  9من أقل  6889سنة نقطة، مث ارتفاعا متتاليا، لكن يبقى إنفاق 

 .االستثمارات العمومية املسؤولة عن إنشاء التشغيلو  فاض بشكل كبي نفقات التجهيزهذا االخن
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 .4991-4992 للفترة  تطور مؤشر نفقات التجهيز(: 42-1)الجدول رقم 
 (4992=سنة األساس )

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 19.1 00.6 08.3 38.9 01.4 09.0 688.88 املؤشر

 .نفس املرجع: المصدر

  %08اخنفضت بأكثر من  التجهيز اليتالضغط الكبي املمارس على نفقات من خالل اجلدول نالحظ،  
 ، وهو يعين أن6880و 6889بني  % 69تبع بعد ذلك بارتفاع قدره ، ت  6880و 6881بالقيم احلقيقية بني 

 .نقطة 46بأكثر من  6881منخفض عن مستوى  6889مستوى 
 :ختفيض نفقات الدولة على نشاطها االجتماعي يف اجلدول التايل بنيوميكن أن ن

 .4991- 4992ة للفتر  تطور مؤشر الحصص المتعلقة بالنشاط االجتماعي للدولة(: 43-1)الجدول رقم 
(4992=سنة األساس)  

 4991 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 681.0 88.8 686.60 89.99 614.68 641.4 688 التربية الوطنية
 681.64 93.1 86.6 84.4 680.8-  688 التعليم العالي

 86.4 86.9 89.1 90.3 84.4 664.8 688 الصحة
 .39 نفس املرجع، ص: المصدر

 6889و 6881ارتفاعا بني سنيت  رغم أن نفقات الدولة املخصصة للرتبية الوطنية والتعليم العايل، قد عرفتا        
فقد  أما نفقات الصتة، عليم العايلة يف قطاع التأكثر حد   تذبذبيوجد إال أنه  ،على التوايل  % 1.4و  %1.0 بـ

 رتفاع احلاصل يف مبالغ النفقاتوجتدر اإلشارة أن اال . % 9.9 بلغ 6889و 6881راجعا معتربا بني ت تسجل
 .خنفاض الكبي يف قيمة الدينار الثابتلالراجع 

إضافة إىل  ،،العـالخدمات حصول املواطنني على  عام يف ظروف بتدهور مرفقارنامج التصتيح كان ن بوعليه، فإ
 :يف جمال اخلدمات العمومية حسب الشكل التايلوميكن توضيح تطور النفقات  .أسـعار األدويةيف الزيادة 

 ,4991-4992تطور نفقات الخدمات العمومية للفترة : (4-1) الشكل

 
 .(43-1) ،(42-1): باالعتماد على معطيات اجلدول: المصدر

100 77.1 70.7 69.5 72.05 79.5 91.6 
100 

58.5 52.3 49.8 50.4 55.1 68.6 

100 132.3 123.19 97.87 101.15 99.9 106.5 

100 105 93.3 91.1 84.2 102.13 
100 

113 
93.3 85.4 98.6 91.7 91.3 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

الكلية النفقات التجهيز نفقات  الوطنية التربية  العالي التعليم   الصحة 
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 :تدهور القدرة الشرائية واالستهالك العائلي: ثانيا
 .4991-4992تطور القدرة الشرائية خالل الفترة (: 41-1) الجدول

 (4992=سنة األساس)
 2991 2991 2991 2991 2991 2991 2991 السنوات

 02.2 00.08 02.51 03.20 11.81 00.82 855.5 القدرة الشرائية
     Source : CNES, Le Rapport Préliminaire sur Les Effets Économiques et Sociaux  

     du Programme d’Ajustement Structurel, 2999, p. 87 

 

 بـــ 6883خاصة يف سنة  خنفاضات متتاليةالحظ أن القدرة الشرائية تعرضت ال، نل اجلدولخالمن       
 :التايليوضته اجلدول  كما  هالك األسراستعلى ثر مما أ ،6880من  ابتداء، لتشهد حتسنا  66.91%

 .4991-4992ي ائلستهالك العاالتطور مؤشرات (: 45-1)م الجدول رق
 (4992=األساسسنة )

 2991 2991 2991 2991 2991 2991 2991 السنوات
 850.2 00.8 00.2 00.88 02.2 03.0 855.5 ع. إ. م

              Source   : Ibid. 

مث أخذ  ،% 1.86ـب 6884دا سـنة عرف اخنفـاضـا حـا ئلياستهالك العاالأن  يتبني لنا،  ل اجلدولخالمن          
وميكن توضيح  .%1.9بـ إال 6881يتجاوز استهالك سنة مل  يائلستهالك العاال 6889، ومع سنة يسرتد تدرجييا

 :واالستهالك العائلي من خالل الشكل املوايلتدهور القدرة الشرائية 

 .4991-4992 تطور مؤشر القدرة الشرائية واالستهالك العائلي للفترة (: 2-1) الشكل

 
 (.45-1) ،(41-1): باالعتماد على اجلدول: المصدر

  
 
 

100 96.17 88.18 93.76 94.08 95.21 97.4 

100 93.9 94.4 96.11 99.4 99.1 102.7 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

الشرائية القدرة العائلي االسهالك مؤشر   



 إنعكاسات برامج االصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر                                     الفصل الرابع  
 

149 

 

 :تدهور معدالت البطالة والشغل: ثالثا
 .4991-4992للقترة  تطور معدل البطالة(: 46-1) الجدول رقم

 4991 4996 4995 4991 4993 4992 السنوات
 

4991 
 14.1 23.8 ( %) معدل البطالة

 
13.3 

 
19.6 

 
19.4 

 
18.0 44.8 

ويل حول برامج التصتيح اهليكلي امللتقى الد ،أثر إعادة الهيكلة على سوق العمل في الجزائر علي مهال، روابح عبد الباقي، :المصدر 
 .619، ص 1888ماي  48/ ـ18 ،جامعة قسنطينةجتماعية، املسألة االو 

      

د البطالني يف تزايد مطردة، وأن عدشغيل تدهورت بصفة يوضح أن أوضاع الت اجلدول أعاله، من خالل        
 .6889سنة    %44.8إىل  6881سنة   % 14.9  ما جعل معدل البطالة ينتقل منو مستمر، وه

 .4991-4991تطور تسريح العمال خالل الفترة (: 41 -1)الجدول 
 المجموع

 
9749 

 
9649 

 
9549 

 
9449 

 
 السنوات  

 عدد المؤسسات التي تم حلها  20 300 162 503 985 
 عدد العمال المسرحين  20908 236300 100498 162175 519881

 .619، ص نفس املرجع: المصدر          
 

 .4991-4991خالل قتصادي ل المفقودة حسب مؤسسات النشاط االمناصب العم(:  41-1) الجدول
 (نسبة مئوية: الوحدة)

 قتصادي قطاعات النشاط اال الزراعة الصناعة عمومية .أ.ب الخدمات المجموع
 مؤسسات عمومية  1.42 21.5 59.89 17.55 ٪ 100
 مؤسسات محلية  1.62 8.15 64.04 26.13 ٪ 100
 المجموع  1.52 15.81 61.59 21.07 100٪

 .نفس املرجع: المصدر     

وهو عدد  ،ألف طالب لعمل جديد سنويا 488ألف إىل  108 عدد املتوافدين على سوق العمل بـوملا كان      
 :التالية فرتة لألسباباليفوق بكثي عرض العمل، فان األمر ازداد سوءا خالل 

هذا ما و  ،سنويا %1.9يف املتوسط  تحيث جتاوز  ؛اليت عرفتها اجلزائر ارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف -
ن  ع إىل ما يزيد 6888مليون سنة  0.90تسارع يف حجم القوة العاملة اليت ارتفعت من إىل تزايد و  أدى
 1؛6889مليون سنة  9.10مث ما يقارب ، 6881مليون سنة  9.9

 

                                                           
1 CNES, Rapport sur les systèmes des relations de travail dans le contente de l’ajustement 

structurel, Alger, Avril 2000, P. 67  
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االقتصادية  عن النجاعة املؤسسات العمومية حبثخوصصة العديد من التسريح الكبي للعمال نتيجة حل و ا  -
حيث تؤكد املعطيات الكمية املتاحة أن عدد العمال  ؛املرحلة اجلديدةوتقليص دور الدولة مبا ينسجم و 

مؤسسة حملية  144خوصصة حوايل ية و نتيجة تصف 89-83ألف خالل الفرتة  088قد جتاوز  املسرحني
مقدمة ذلك من ناحية  تأيت يف  ،مؤسسة 890مؤسسة خاصة، أي مبجموع  93مؤسسة عمومية و 119و

 ــــتليها مؤسسات القطاع اخلدمي ب %16.08 بــــاألشغال العمومية سات البناء و سمؤ  ،قتصاديةالقطاعات اال
أما القطاع الزراعي فهو القطاع األقل تضررا من ناحية  %60.96 ـــــمث املؤسسات الصناعية ب 16.89%
اجلزائر لسنة  البيانات اإلحصائية للديوان الوطين لإلحصاء تربز أن عدد البطالني يفف ، %6.01 ــــالتشغيل ب

 1.مليون 1.3إىل  1888ليصل سنة  ،مليون بطال 1.4قد جتاوز  6889
 

 :الجانب السياس ي : الفرع الثالث

 زادت فقد العامة، املرافق قطاع يف مأ اإلنتا، قطاع سواء يف ،العامة الشركات من العديدخوصصة  إىل بالنظر      

ادها عن تسيي بتععدم تدخل الدولة وا دفع إىل الذي األمر ؛الوطين قتصاداال على اتأثيه وزاد اصةلكية اخلامل نسبة
دور  جعل من السوق اقتصاد إىلاالنتقال  أنكما  .هتاسيادويقلص من  هامن دور وهو ما يضعف  ،قتصاديةاحلياة اال

وإمكانيات اإلنتا، إىل دولة لوسائل من دولة مالكة  نتقاهلابا ،االقتصاد املوجه إطارالدولة خمتلفا عما كان عليه يف 
 . مراقبة

وفق أولويات سابقا ثر على مسية التنمية واإلسرتاتيجيات اليت كانت وضعتها الدولة إن هذا التتول يف دور الدولة أ
على حساب  لصناعات معينة أو ،خرىأعلى حساب قطاعات  معينة قطاعاتبهتمام المما أدى هبا ل ،معينة

 مع يتوافق ال قد ما وهو، عتبارات تعظيم الربحكل السياسات ختضع ال  تصبتوبالتايل أ، صناعات أخرى

  .قتصاد الوطينوالوضع احلقيقي لال احمللية حتياجاتاال
كانت نتاجا  عن ختليها عن قواعد صلبةقتصادي يف اجلزائر االاإلصالح ساعد الوضع الذي نتج عن  ،وعموما

جتماعية، بل حددت على املكتسبات االقتصادية واالاملنتهجة مل توفق يف احملافظة  اإلصالحاتوأن . لسنوات عديدة
منها املؤسسات ، وخاصة قتصاد الوطينأجزاء معتربة يف اجلهاز اإلنتاجي لال، كانت على حساب جديدة أهدافا

                                                         .اليت تضررت بعملية اخلوصصة الشاملة العمومية
 
 

 

                                                           
1
  Ibid. 
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 الاستدامةنحو  الجزائري  الاقتصادتأهيل : املبحث الثاني

بفضل االنتعاش الذي عرفته  األخيةكبية يف السنوات   احققت أرباح رغم أن اجلزائر وكغيها من الدول النفطية      
يسمح بتتريك عجلة التنمية االقتصادية إال أن هذه العوائد النفطية مل توظف بالشكل اجليد الذي  ؛السوق النفطية

عتبار توقعات الستغالل هذه العوائد، وإذا أخذنا يف االواضتة املعامل الشاملة، وذلك بسبب غياب إسرتاتيجية 
تنمية شاملة من املناسبة خللق اإلسرتاتيجية ل القريب، فإن عملية البتث عن البدائنضوب الثروة النفطية يف املستقبل 

 .خالل توظيف هذه العوائد أمر أكثر من ضروري
قرتاح إسرتاتيجية بديلة لتتقيق ، وايف اجلزائرللتنمية احلالية  اإلسرتاتيجية سنتطرق يف هذا املبتث إىل تقييم ،لذلك
 .الشاملة املستدامة  التنمية

 :الحالية للتنمية في الجزائر يجيةإلاستراتتقييم  :املطلب ألاول 

قتصادية ميدان التوازنات اال وبالرغم من حتقيق بعض النتائج يف ،بعد مرور سنوات من تطبيق اإلصالحات       
  .حتسني ظروف املعيشة وخلق مناصب عمل واملتمثلة يف تمعب لطموحات اجملييستج ، إال أن ذلك الكليةال
وبدون جتنيد االدخار  ،احمللية لإلنتا، وبدون تعزيز اإلمكانيات ،املناخ املالئمن السلطات تدرك انه بدون حتضي إ

إسرتاتيجية إنعاش اقتصادي ترتكز على إصالحات هامة هلياكل االقتصاد  فان وضع ،احمللي وخلق قدرة شرائية معتربة
 ة ودائمة للنموالقتصاد، ومن أجل ضمان انطالقة فع  يصعب تطبيقها وستزيد من تفكيك اال الوطين سوف

النمو يف مناطق واسعة  جتماعية البد من الدولة أن ختصص مبادرات وحوافز من اجل بعثقتصادي والتنمية االاال
الفالحي النشاط تدعيم واملتوسطة، الصغية  تنمية املؤسسات ،د، كتشجيع االستثمارات اخلاصة احملليةمن البال

ذا السياق قررت احلكومة تطبيق مستويات التعليم واملعيشة للسكان، ويف ه والصيد وكل نشاط إنتاجي حملي وحتسني
بغية هتيئة األرضية الالزمة إلعادة انطالق النشاطات االقتصادية والنمو وتعزيز إمكانيات  لإلنعاش االقتصادي  امجبر 

 .املستدامةو  الشاملة التنمية

 :1002-1009برنامج إلانعاش الاقتصادي : ألاول الفرع 

حول األنشطة املوجهة لدعم  يتمتور 1883إىل غاية  1886إن برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي ميتد من      
وذلك من اجل حتقيق التنمية  حتسني املستوى املعيشي وتنمية املوارد البشريةو  ات واألنشطة اإلنتاجية الفالحية،املؤسس
عترب هذا الربنامج كأداة مرافقة لإلصالحات ي  كما    1.رمليار دوال 89ص هلذا الربنامج حوايل حيث خص   ؛احمللية

                                                           
1
 Présidence de la République, sur : www.el-mouradia.dz, le 1122/21/23  
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 بإنعاش مكثف تحيث متيز  ؛يف االقتصاد العاملي الندماجهإنشاء حميط مالئم  قصداجلزائر اهليكلية اليت التزمت هبا 
 :وجتسد ذلك يف اجنازات عديدة نذكر منها ما يلي  ،قتصاديةاال للتنمية ودفع قوي

 1:اإلنتاجيةدعم النشاطات : أوال
 :الفالحة (4

 (PNDA)  يندر، هذا الربنامج يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية 
 "Plan National de Développement Agricole"، يلي ماويتمتور حول: 

 ؛املنتجات الفالحية تكثيف اإلنتا، الفالحي خاصة املواد واسعة االستهالك وترقية الصادرات من -
 ؛محاية النظام البيئي الرعوي و  أحسن بظاهرة اجلفافإعادة حتويل أنظمة اإلنتا، للتكفل  -
 شغل الريفي؛المحاية األحواض املنتدرة واملصبات وتوسيع مناصب  -
وقد قدرت ، ومعاجلة ديون الفالحني مكافتة الفقر والتهميش، السيما عن طريق مشاريع جتريبية للتنمية اجلماعية -
 .مليار د، 10ذا الربنامج ب كلفة هت

 :الصيد والموارد المائية (2
، كما الساحل اجلزائري نظرا لطول ستغل بكفايةمل ي  و  بالعناية املستتقة ىطاع ال حيضبالرغم من طاقته، فإن هذا الق

 :بــــيتعلق األمر هنا على وجه اخلصوص و ، ج يتطلب إجراءات تأسيسية وهيكليةاز هذا الربنامإجن أن
 ؛ البتري ختصيص املوارد للصندوق الوطين املساعد يف الصيد التقليدي والصيد -
 ؛إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد وتربية املائيات -

 .ة رامية إىل دعم نشاط املتعاملنيمجركيو  ت جبائية، شبه جبائيةإدخال إجراءا -
 .مليار د، 8,0املبلغ اإلمجايل لتمويل هذا الربنامج يقدر ب و 

 :التنمية المحلية والبشرية :ثانيا
مستويات،  إن الربنامج املقرتح حيدد نشاط الدولة يف التكفل باالنشغاالت احمللية على عدة :التنمية المحلية (4

حيث مليار د،؛  664واملقدر بـــ  التدخل فيما خيص التتسني النوعي واملستدام لإلطار املعيشي للمواطننيو 
 2 :يتضمن الربنامج

  موجهة أغلبيتها لتشجيع التنمية والتوزيع التوازين للتجهيزات واألنشطة على كل الرتاب  خمططات بلديةاجناز
 ؛الوطين

                                                           
 .698، ص مرجع سابقزرنوخ يسمينة،  1

2 Le plan de la relance économique 2001-2004, mai 2001, p. 07  
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 إجناز باملشاريع املرتبطة  طريق عن لمناطق اليت مسها اإلرهابلتشجع استقرار ورجوع السكان  العمل على
 ؛وكذلك تطهي املاء واحمليط ،التتتية لالتصال يةالبن

  مستدامة على صعيد اجملموعات  هذا الربنامج حلاجات ملموسة، معرب عنها مبشاريع رامية إىل تنميةيستجيب
 .اإلقليمية

 إن الربنامج املقرتح بالنسبة هلذه الفرتة يف ميدان الشغل واحلماية االجتماعية :التشغيل والحماية االجتماعية (1
 . د، مليار 61 بـــــتطلب غالف مايل يقدر والذي 

يتعلق األمر فجتماعي دائمني، أما عن النشاط اال منصب شغل 98.888ضمان  ميكن من امج نالرب  اإن هذ
  .مدرسي للبلديات احملرومة حافلة نقل 088واكتساب  ،السكان بنشاطات التضامن اجتاه

 1:طار المعيشياإلتعزيز الخدمات العامة وتحسين  (4
شكل تهذا الربنامج ي.مليار د،  168.0بــــــئة العمرانية قدر الغالف املايل يف إطار األشغال الكربى للتجهيز والتهي

إعادة إحياء الفضاءات الريفية يف اجلبال، اهلضاب العليا والواحات والسكن  التجهيزات اهليكلية للعمران، :جانبني من
 .والعمران

حيث يتمركز  ؛ربىاملراكز احلضرية الك هتدف إىل حتسني إطار معيشة حياة سكان :التجهيزات الهيكلية للعمران -أ
 : يتوزع على الشكل التايل. ليار د،م631.8 ـــهذا الربنامج ب رقدو الفقر والعزلة  

 مليار د،؛ 46.4 :املائية للمواردالتتتية  يةالبن 
 مليار د،؛ 03.1 :التتتية للسكك احلديدية يةالبن 
  مليار د،؛ 30.4 : العموميةاألشغال 
 نقاط دخول املوانئ واملطارات والطرقات بواسطة  دف تعزيز األمن عربهبني املوانئ واملطارات والطرقات تأم

 6.9 ــاالقتصاد الوطين من الغش بكل أنواعه حيث قدرت تكلفته ب قصد محاية ،وسائل الكشف واملراقبة
 مليار د،؛

  ر د،ليام 68ـــــاملشروع تقدر ب وتكلفة هذا ،تكنولوجية للمدينة اجلديدةمشروع حظية  :االتصاالت. 
ينص على محاية الفضاءات  إن هذا الربنامج: إحياء الفضاءات الريفية بالجبال، الهضاب العليا والواحات-ب

جديد  مناطق اهلضاب العليا واجلنوب، وإعطاء نفس الساحلية على طول اخلط الساحلي واحملافظة على مستوى
 :هذا الربنامج يتوزع على الشكل التايل. مليار د، 19.1بقيمة  املراكز احلضرية لألحياء احملرومة على مستوى

 مليار د،؛ 1.6 : احمليط 
 مليار د،؛ 61.9 الطاقة 

                                                           
1
  Le plan de la relance économique 2001-2004, Op.cit, p. 08 
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 مليار د،؛ 8.6 (:محاية األحواض املنتدرة )الفالحة 
 مليار د، 40.1: السكن. 
 1:تنمية الموارد البشرية (1

املباشر على حاجيات السكان،  مت اختيار املشاريع وفقا النعكاسها، و مليار د، 88.4 ـــــالربنامج ب تقدر تكلفة
كما احتفظ أيضا بالربامج اليت تقدر   ،(والرتبية منشآت الصتة)وكذلك لتقييم اإلمكانيات والقدرات املوجودة 

يتوزع هذا الربنامج على . الدخول اجلامعيضغط تدفق الطلبة عند  اإلمكانيات العلمية والتقنية واليت تقلص من
  :الشكل التايل

 مليار د،؛ 19 :الرتبية الوطنية 
 مليار د،؛  8.0: التكوين املهين 
 مليار د،؛  69.8 :التعليم العايل 
 مليار د،؛  61.49 :البتث العلمي 
 مليار د،؛  63.9 :الصتة والسكان 
 ر د،؛ يامل 83 :رياضةالو  شبابال 
 مليار د،؛ 1.4 :الثقافة واالتصال 
  مليار د، 6,0 :الشؤون الدينية. 

إجنازه وبأقل تكلفة واحلصول على  جلأومن إن تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي قد يتطلب جتنيد موارد هامة، 
املؤسسية واهليكلية اليت سوف تسمح بإنشاء حميط يسهل تطبيق  نتائج مرضية، وجب تطبيق جمموعة من التعديالت

تلخيصها  ويف هذا اإلطار مت اختاذ جمموعة من التدابي اجلبائية واألحكام املالية واليت ميكن .الةبصفة فع  قوى السوق 
 :يف اجلدول التايل

 2111-2114قتصادي سات المصاحبة لبرنامج اإلنعاش االالسيا(: 49-1) الجدول
 )مليار دج: الوحدة(

 المجموع 2111 2113 2112 2114 السنوات 
 18 8.9 9.0 1.0 8.1 الضرائب عصرنة إدارة

 11.0 0 0 9 0.0 صندوق المساهمة والشراكة
 81 8.3 8.0 8.9 8.4 تهيئة المناطق الصناعية

 8.4 صندوق ترقية المنافسة الصناعية
 
 
 

86 8.9 . 81 
 31.08 60.1 64.9 66.48 1.48 المجموع

 جوان ،89 ، العددقتصادية وإداريةجملة أحباث ا، قتصاديخالل برنامج اإلنعاش االجزائر من التنمية المستدامة في ال، زرمان كرمي: المصدر  
 . 183، ص 1868

                                                           
1
  Ibid. 
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طرق مثة عدة تغيات وجب الت يتبني لنا من اجلدول أعاله، من اجل الوصول إىل األهداف املسطرة يف الربنامج،       
اجل ذلك قامت احلكومة بتبين جمموعة من السياسات من  ليها جلعل احمليط االقتصادي يتالءم مع االقتصاد العاملي،إ

 أي ختصيص موارد مالية اليت ترمي إىل تشجيع االستثمار وحتسني عمل ،االقتصادي املصاحبة لربنامج دعم اإلنعاش
للمنظمة العاملية للتجارة  نضماملالس املال، باإلضافة إىل التتضي املؤسسة واإلسراع يف إجراءات الشراكة وفتح رأ

 .والشراكة مع االحتاد األورويب

 : 1883-1886 نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي
كافة   األمن عرب ستعادةاذاك رافق كما  ،مكثف للتنمية االقتصادية بإنعاش2001-2004 السنواتمتيزت لقد     

 :الكلية حسب ما يوضته اجلدول املوايل االقتصاديةبعض املؤشرات  وجتسد هذا اإلنعاش من خالل. بالدال مناطق

 .2111-2111: قتصادية خالل الفترةشرات االؤ متطور بعض ال: (20-1)الجدول 
 

 المؤشرات
 

 
 لالتشغي

 
 البطالة

 

 
 الفقر

 

 
 التضخم

 

الرقم 
القياسي 
 لألسعار

ميزان 
 المدفوعات

الديون 
 يةالخارج

 الناتج
 الداخلي
 الخام

 نصيب الفرد من 
 الناتج

 امخال اخلي د
 1888 % % % نسمةألف  الوحدة

=688 
 مليار
 دوالر

 مليار مليار دوالر
 دوالر

 دوالر

2111 11.125 18.8 21.2 1.32 1.3 9.9 15.2 52.9 2812 

2111 929.111 29.9 3.8 3.3 3.3 9.3 12.2 82.3 1311 

 :باالعتماد على: المصدر
 .14، ص 1880، قتصادي العربي الموحداال التقريرصندوق النقد العريب،  (2

2) L’Algérie en quelques chiffres, sur : www. ons.dz /index, 29/12/2011. 

3) Banque d’Algérie, Evolution économique et Monétaire en Algérie, rapport 2000, 

       p.105-107. 

 

جاع التوازنات سرت امت  حتسنا ملتوظا و  شهدت املؤشرات السابقةأن  السابق، نالحظمن خالل اجلدول         
، وتقليص نسبة شغل منصبألف  969ستتداث حيث مستت معدالت النمو االقتصادي با الكلية؛قتصادية ا

املديونية حوايل  اخنفضت، كما  %1.9الفقر حيث أصبح عدد السكان الذين يعيشون بدوالر واحد يف اليوم 
60%. 

 ارتفعمؤشر التضخم فقد و .  %30ونصيب الفرد منه فازداد بنسبة   %00فازداد بنسبة  أما الناتج الداخلي اخلام 
 .وهذا راجع للضخ اهلائل للنفقات العمومية من أجل التنمية والزيادات يف األجور، %4.1إىل 

 
 
 



 إنعكاسات برامج االصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر                                     الفصل الرابع  
 

156 

 

 .2111-2111تطور معدل النمو الوطني للفترة (: 24-1) الجدول
  السنوات                         

 المؤشرات
2000 2001 2002 2003 2004 

 1.1 ) )% الوطني معدل النمو
 

1.2 2.9 3.8 5.1 

 (مليار دوالر) المحروقات إيرادات
 
 
 

22.9 29.93 13.22 31.91 23.22 

 38.33 19.13 15.12 12.85 18.5 (دوالر)سعر البرميل 

 :باالعتماد على: المصدر            
- Banque d’Algérie, Evolution économique et Monétaire en Algérie, rapport 2005, p.177-178. 

 

سنويا،  %3.1واملقدر باملتوسط ملتوظا قتصادي شهد حتسنا معدل النمو اال من خالل اجلدول، نالحظ أن       
 .سعارإيرادات احملروقات ارتفاعا بسبب ارتفاع األكما شهدت .  %1.9بــ  1884وكان أعلى معدل سنة 

 
 :1001- 1001 الاقتصاديالبرنامج التكميلي لدعم إلانعاش : الفرع الثاني

ومرافقة أداة  ،قطاعات النشاط جهود إنعاش النمو وتكثيفه يف مجيععلى مواصلة  يف هذه الفرتة  زت احلكومةرك       
رت تكلفة هذا حيث قد   ؛العامليلالنفتاح على االقتصاد  اإلنتا، الوطنية املوجودة يف حتوهلا احلتمي لتكون مستعدة

 1:يلي ويكمن عرضه كما .(مليار دينار جزائري 3188)مليار دوالر  00 بـــــ الربنامج

 %30مليار د،، أي بنسبة  6889.0تقدر تكلفة هذا الربنامج : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان: أوال
 :من إمجايل التمويل، ويتمتور على ما يلي

حيث تقدر اإلعتمادات  سكن؛مليون  6.86الربنامج على إجناز  بالنسبة هلذا القطاع ينص: السكن والعمران (4
  2:من خالل مليار د،، 008املقررة لتمويله بــــ

 ؛يف دفع وتية االقتصادأكثر  إشراك املؤسسات املالية 
 ؛الرفع من املسامهة احلامسة للسلطات احمللية لتطوير صيغة عرض املساكن 
   ؛احملرومةاملتوسطة و دعم السياسة املنتهجة يف جمال السكن االجتماعي لصاحل الفئات 
 ؛لتابع للممتلكات االجتماعيةحتسني نوعية السكن ا  
  ؛إنعاش األجهزة املكلفة مبنح املساكن االجتماعية 
    فة بالتوزيع على اعتماد الشفافيةحتفيز اجلهات املكل. 

 
                                                           

1  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Avril 2005, P. 18 -19 
 .118، ص مرجع سابقكرمي أرزمان،   2
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 1:يلي وتوزع كما
الدولة ليت متنتها إن احلكومة بادرت مبراجعة اإلعانات ا وحدة، 190888: الريفيالسكن   -

وستتم هذه العملية  ،منتها تسييو ة هذه املسامهتبسيط إجراءات خالل  منسكن الريفي لل
 ؛السكن االجتماعي بالتعاون الوثيق بني خمتلف الدوائر الوزارية املعنية يف جمال

 ؛وحدة 160888:ةالتسامهي ةاالجتماعي اتالسكن -
 ؛.وحدة 618888: السكنات االجتماعية اإلجارية -
 وحدة ؛ 98888: سكنات البيع باإلجيار -
 ؛وحدة 690888 :الرتقية العقارية -
 .وحدة 630888: البناء الذايت -

 امليار د،، ويتوزع كم 636تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع  :التعليم العالي والبحث العلمي (2
 2:يلي

 ؛ 146888:املقاعد البيداغوجية  -
 ؛690888 :اإليواء -
 ؛11 :اجلامعيةاملطاعم  -
 ؛48: جتماعيةمديريات اخلدمات اال -
 ؛86: املراكز اجلامعية -

 .ه، أنه يف جمال املخابر ومراكز البتث ال يوجد أي إجنازيلإجتدر اإلشارة  وما
إعادة تأهيل ليار د،، من خالل م  188تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع  :التربية الوطنية (3

 3:ويتوزع  الربنامج كما يلي، وجتديد التجهيزات التعليمية اقتناء، املؤسسات الرتبوية
 ؛818األساسية  املدارس -
 ؛343 نوياتاالث -
 ؛6889 املطاعم -
 ؛140مرافق النظام النصف الداخلي  -
 ؛610الداخلي مرافق النظام  -
 .088املنشآت الرياضية  -

مليار د،، يتعلق بإجناز  09.0تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع  :التكوين والتعليم المهني (1
 .وجتهيز مراكز التكوين وهتيئتها

                                                           
1 Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, P. 21-22 
2 Ibid.  
3 Ibid, p. 23 
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 :يلي مليار د،، ويتوزع كما 90تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع : الصحة والسكان (5
 ؛664: الصتة والوالدةمراكز  -
 ؛00: العيادات املتعددة اخلدمات -
 ؛69: املستشفيات -
 ؛80: مراكز العجزة -
 .81: دودحمراكز املراقبة الصتية يف  -

إن املوارد  حيث ؛مليار د، 619تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع و : الموارد المائيةعمليات  (6
أيضا، مسألة ينبغي للبالد أن ترصد هلا  واالجتماعية وحبكم ندرهتااملائية تشكل بسبب أمهيتها االقتصادية 

لتسيي والتوزيع ، و املورد واسرتجاعه وإنتاجه هذا حشدمن أجل ية الوطنية، وسائلها اخلاصة و من باب األول
 :ا من خاللهل الرشيد

 مدينة؛ 69بـــ  للشرب الصاحل إعادة تأهيل شبكات التزويد باملاء -
 كربى لصرف املياه؛  عمليات 68إجناز  -

  1:يلي ، وتتوزع كمامليار د، 18تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع و : الشباب والرياضة (1
 ؛28:  القدم لكرة مالعب -
 ؛95 : للشباب ودور خميمات -
 ؛29   العلمية للتسلية مراكز -
 ؛89: اخلدمات ومتعددة الرياضات متعددة قاعات -
 ؛614 :مركبات رياضية جوارية -
 ؛89مراكز ثقافية  -
 ؛408أرضيات جوارية ومساحات للعب   -
 .113مسابح وأحواض للسباحة   -

 دراسةب تتعلق عمليات على الربنامج ينصمليار د،، حيث  61إمجايل اإلعتمادات املقررة حوايل : الثقافة (1
 ،التجهيزات وجتديد اقتناء ،الثقافية املنشآت وترميم إلجناز دراسة، ريةاألث املواقع محاية خمططات وإجناز
 2. التارخيية املواقع ترميمو ثقافية  مباين إنشاء

 3:يلي ، من خالل مامليار د، 10.0تقدر اإلعتمادات املقررة لتمويل هذا القطاع و  :الطاقة (9
 بيت؛ 489.988 هو  ربطها بالشبكةاليت مت عدد البيوت : التزويد بالكهرباء  -

                                                           
1 Ibid, p. 13 
2 Ibid, p. 27 
3 Ibid, p. 28-29 
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 .بيت 813.888هو  بالشبكة ربطهااليت مت عدد البيوت  :العمومي للغازالتوزيع  -
 1:مليار د،، وتتوزع كما يلي 80إمجايل اإلعتمادات املقررة حوايل  :التشغيل والتضامن الوطني (41

 ؛مؤسسة متخصصة 38إعادة تأهيل وجتهيز  -
 ؛دراسة وإجناز منشآت اجتماعية جديدة -
 .حمل يف كل بلدية 688متويل برنامج إجناز  -

 .ليار د،م  68.6إمجايل اإلعتمادات املقررة هنا حوايل  :والتلفزيونتطوير اإلذاعة  (44
إجناز املراكز الثقافية مليار د،، وتتعلق  68إمجايل اإلعتمادات املقررة هنا حوايل  :الشؤون الدينية (42

 .اجناز مقر املركز الثقايف اإلسالمي للعاصمةو  اإلسالمية الوالئية
 2:يلي مليار د،، وتتوزع كما 41.0لربنامج امن طرف تقدر اإلعتمادات املقررة و : يمالبيئة وتهيئة اإلقل (43

 ؛للطمر التقين للفضالت املنزلية مركز 44إجناز وجتهيز  -
 ؛أعمال محاية الساحل والوسط البتري -
 ؛أعمال حلماية التنوع البيولوجي واملناطق الطبيعية -
 ؛أعمال مرتبطة بإزالة التلوث الصناعي -
 ؛دراسة وإجناز خمرب جهوي، وحمطات للمراقبة  -
 .دراسة خاصة للبيئة وهتيئة اإلقليم -

 :يلي مليار د،، وتتوزع كما 188إمجايل اإلعتمادات املقررة هنا حوايل  :البرامج البلدية للتنمية (41
 ؛(سالكاملطرقات و الإجناز )عمليات فك العزلة  -
 ؛عمليات حتسني احمليط احلضري -
 .العموميةعمليات اإلنارة  -

 %38.0 مليار د،، أي بنسبة 6984.6تقدر تكلفة هذا الربنامج : األساسيةبرنامج تطوير المنشآت : ثانيا
 3 :من إمجايل التمويل، ويتمتور على ما يلي

  :، وتتوزع كما يليمليار د، 988تقدر تكلفة متويل هذا القطاع  :قطاع النقل (6
 :من خالل :السكك الحديدية .أ 

 ؛كلم 6188( احلدود املغربية، وهران، اجلزائر، عنابه )حلديدية للشمالالعرضي للسكة احتديث اخلط  -

                                                           
1 Ibid, p. 30 
2 Ibid, p. 33 
3 Ibid, p.  32 -37 
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 ؛كلم 1888 احلديدية للشمال كهربة السكك احلديدة املوجودة مبا يف ذلك اخلط العرضي للسكة -
  ؛كلم 348ديث خطوط السكة احلديدية حت -
  ؛مكل 486إجناز خطوط سكة حديدية جديدة  -
 .كلم 6688 صها احلديدية ور جتديد السكك  -

 .ميطرو اجلزائر وإجناز دراسات لتوسيعه جتهيز: ميطرو الجزائر .ب 

 :يلي من خالل ما :الحضري النقل .ج 
 ؛الوطنمدن عرب  (Tramway) دراسة وإجناز خطوط للتافالت الكهربائية -
 ؛عرب الواليات" تلفريك"إجناز عربات  -
 .مؤسسات للنقل احلضري  68إنشاء  -

 :، وتتوزع كما يليمليار د، 188تقدر تكلفة متويل هذا القطاع  :العموميةاألشغال  (1
 ؛كلم 868إجناز جممل مقاطع الطريق السريع املتبقية  -
 ؛كلم 1.888 (املسالك الوالئيةالطرق الوطنية و )برنامج إعادة تأهيل و تطوير شبكة الطرقات  -
 ؛طرق عرضية لتجنب التجمع السكاين ملدينة اجلزائر 84إجناز  -
 ؛630عددها إجناز منشآت فنية  -
 ؛66عددها عمليات تعزيز املنشآت املينائية  -
 ؛ومالجئ للصيد البتري موانئ 68عمليات هتيئة وتوسيع القدرات املينائية املوجودة منها  -
 ؛61عددها عمليات تتعلق حبماية الشواطئ  -
 ؛إعادة تأهيل منشآت اإلشارة البترية -
 .العابر للصتراءاستكمال وإعادة تأهيل الطريق  -

 :، وتتوزع كما يليد،مليار  484تقدر تكلفة متويل هذا القطاع : قطاع الماء (4
  ؛السدود 89 إجناز  -

 ؛حمطات للتصفية 88إجناز  -
 ؛لتصفيةل ةحمط 66إعادة تأهيل  -
 ؛عمليات صيانة السدود اجلاري استغالهلا -

من إمجايل  % 89 مليار د،، أي بنسبة 449,1 الربنامجتقدر تكلفة هذا  :قتصاديةم التنمية االبرنامج دع: ثالثا
 1:التمويل، ويتمتور على ما يلي

                                                           
1 Ibid, p. 38-42 
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 : يلي ، ويتمثل يف ما مليار د، 300 بقيمة:  الفالحة والتنمية الريفية (4
 ؛املستثمرات الفالحية  تطوير -
 ؛اإلنتا،التشجيع على تطوير النشاطات االقتصادية الريفية وإنشاء مستثمرات فالحية جديدة و  -
 ؛تر ومحاية تربية املواشيمشاريع جوارية حملاربة التصإقامة  -
 ؛محاية األحواض املنتدرة وتوسيع الرتاث الغايب -
 .تأطي عمليات محاية السهوب وتنميتها  -

، وتشمل كل ما يتعلق بأعمال مليار د، 21 تقدر تكلفة هذا الربنامج: ةيالصيدالصيد البحري والموارد  (2
أعمال مرتبطة باملنشآت و  (تربية املائيات، الصيانة وحدات للصيد البتري، ورشات) لدعم الصيد البتري 

 .اإلدارية والتجهيزات املعلوماتية
 :، وتتوزع كما يليمليار د، 23.5 تقدر تكلفة هذا الربنامج:  :قطاع الصناعة (3

 ؛والتقييس  وير امللكية الصناعيةتثمني وحتسني أدوات ضبط وتط -
 ؛وضع نظام للمعلومات الصناعية -
 .أعمال لتتسني التنافسية بني املؤسسات الصناعية -

 :الربنامج يتعلق بـــ مليار د،، وهذا 84.1 املبلغ املخصص هلا القطاع :قطاع السياحة (1
 ؛منطقة للتوسع السياحي 31دعم هتيئة  -
 .أعمال خاصة باملرافق اإلدارية والتجهيزات املعلوماتية -

مليار د،،  83 ا القطاعذاملخصص هل املبلغ: التقليدية والمتوسطة والصناعة الصغيرة المؤسسات (5
 :يلي وتشمل ما

 ؛طوير املؤسسات الصغية واملتوسطةإجناز وجتهيز مركز لت -
  ؛للصناعة التقليدية وحدة 44دراسة وإجناز  -
 ؛متاحف للصناعة احلرفية التقليدية 80دراسة وإجناز  -
  ؛نتا، الصناعة التقليديةإلوحدات  84إعادة تأهيل  -
 ؛(غرف للصناعة التقليدية واحلرف)دراسة وإجناز هيئات للدعم  -
 .تطوير نشاطات الصناعة التقليدية يف الوسط الريفيو دعم  -

من  % 3.9 مليار د،، أي بنسبة 184.8 تقدر تكلفة هذا الربنامج :تطوير الخدمة العمومية وتحديثها :رابعا
 1 :إمجايل التمويل، ويتمتور على ما يلي

                                                           
1 Ibid, p. 43-45 
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 :يلي ، ويتمثل يف مامليار د، 23.3 تقدر تكلفة هذا الربنامج :اإلعالم واالتصال البريد وتكنولوجيات (6
 ؛حمطة أرضية 61استكمال رقمنة  -
أجل الشراكة اجلديدة من  املسجل يف إطار أبوجا -إجناز اجلزء اجلزائري لربط األلياف البصرية اجلزائر -

 ؛(نيباد)تنمية أفريقيا 
   ؛(دخال موزعات هاتفية وخدمات جديدةإ" )  INMARSAT" ة تأهيل حمطة الراديو البتري -
 ؛الوطنية للرتددات إقامة نظام ملراقبة استعمال ترددات الراديو كهربائية حلاجات الوكالة -
 .اقتناء جتهيزات معلوماتية وبرجميات للوكالة الوطنية للمالحة البترية -

 :يلي مليار د،، وتتوزع على ما 43إمجايل اإلعتمادات املقررة هنا حوايل : العدالة (1
 ؛لس قضائيجم 63إجناز   -
  ؛احملاكممقر من  43إجناز   -
  .عقابية ةمؤسس 06 استتداث -

 :يلي مليار د،، وتتوزع على ما 81إمجايل اإلعتمادات املقررة هنا حوايل : التجارة (4
 ؛النوعيةإجناز خمابر ملراقبة  -
 ؛إجناز وجتهيز مقرات املصاحل اخلارجية -
 ؛اقتناء جتهيزات ملراقبة النوعية -
 .إجناز مقرات لتفتيش النوعية يف احلدود -

 .مليار د، 13خصص هلا : وزارة الداخلية (3
 .مليار د، 10خصص هلل  :وزارة المالية (0
 .مليار د، 11 :قطاعات الدولة األخرى  (1

 مليار د،، أي بنسبة 08 تقدر تكلفة هذا الربنامج: تصالالتكنولوجيات الجديدة لالر برنامج تطوي: خامسا
  1.من إمجايل التمويل 6.6%

 :لغ املخصصة كما يليحسب املبا التكميلي توزيع الربنامجتوضيح  وميكن

 

 

                                                           
1 Ibid, p. 47 
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 .خصصةمحسب المبالغ ال 2119-2115 التكميلي نامجر بالتوزيع  (:3 -1) الشكل

 
Source: Ibid, p. 69 

 :1888-1880 عاش االقتصاديلإلن التكميلي نتائج برنامج
 .2119-2115بعض المؤشرات االقتصادية الكلية للفترة (: 22-1) الجدول

  السنوات                
 المؤشرات

 2119 2111 2111 2116 2115 2111-2114 الوحدة

 0.6 3.1 ))%  معدل النمو الوطني 
 

1.8 4.8 1.3 1.0 

 الناتج الداخلي الخام
 

 684.6 98.6 مليار دوالر
 

669,18 
 

643.61 698.19 648.01 

 نصيب الفرد من  الناتج 
 المحلي االجمالي

 
 

 

 4808 3860 4838 4084 4644 1888 دوالر

 :باالعتماد على: المصدر            
 .11، 16، ص 1868 ،العربي الموحد تقريرال ،صندوق النقد العريب (6
 . 61،  ص 1868حصائية للدول العربية، النشرة اإلصندوق النقد العريب،  (1

 
بـــ   مقارنة % 84حويل  1888-1880باملتوسط من قدر معدل النمو  من خالل اجلدول، نالحظ أن      

مليار دوالر خالل  619يف املتوسط بـــ  ، وقدرفقد سجل حتسنا أما الناتج الداخلي اخلام، للفرتة السابقة  3.1%
مليار دوالر للفرتة السابقة، يف حني أن نصيب الفرد من الناتج شهد كذلك حتسنا من  98 بـــ الفرتة  مقارنة 

للفرتة  2009دوالر خالل الفرتة  مقارنة بـــــ  4988ر باملتوسط دويق 1888لينخفض سنة  1880-1889
 .السابقة

على  %0.6و %4.0؛ حيث قدر بـــــ فقد سجل معدل النمو الوطين حتسنا 1866و 1868 أما بالنسبة لسنيت
 1.التوايل

                                                           
1  IMF staff country report, statistical appendix 2011, sur: www.imf.org , 16/02/2012. 

 ظروف تحسيت
 المعيشة
45% 

 المنشآت تطوير
 االساسية
41% 

 التنمية دعم
 االقتصادية

8% 

 الخدمات تطوير
 العمومية
5% 

  تطوير
االتصال تكنولوجيا  

1% 
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رغم اجلهود الكبية اليت ف 1 ،% 4.1من جمموع السكان بزيادة سنوية  % 21 العاملة يف اجلزائر متثلكما أن، القوة 
البطالة إال أن مشكل  ، 1888-1883مليون منصب عمل خالل اخلماسي  81 ثتتداباسبذلت أو امللتزم هبا 

 يفبلغ معدل البطالة  حيث ؛مازال يشكل أهم مؤشرات الفقر وهذا بالنظر إىل اخلصائص اليت متيز البطالة يف اجلزائر
 .%68.0  فقد قد ر 1888، أما يف 1880 يف%  60.1و %69.9  1883 سنة

آالف  25د، إىل  2111حبيث انتقل من  ؛2991منذ سنة  ةمر  25احلد األدىن لألجر الوطين املضمون تضاعف بـ 
ألدىن لألجر الوطين املضمون اجلزائر اليت تعد بلدا برتوليا، ال يتعدى احلد ايف لكن ما حقيقة هذا األجر األدىن  .،د 

حيث يصل احلد  ؛مقارنة بالدول املغاربية األخرى ، هو األضعف(أورو 251) دينار، أي ما يعادل  فأل 25 فيها
احلد األدىن لألجر الوطين املضمون يف نظر اخلرباء هو  كما أن .أورو 151 ويف املغرب ،أورو 111األدىن يف تونس 

ائية احملدد ملستوى املعيشة وللقدرة الشرائية، وهو ما يعين أن تونس واملغرب أفضل من حيث مستوى القدرة الشر 
، آالف دوالر 3 أكثر من يف اجلزائر واملقدر بـ من الناتج  توى الدخل الفرديمسرغم أن  ،للمواطنني منها يف اجلزائر

 .دوالر 1111 ومن املغرب  دوالر 1311هو أكثر من تونس  
 وهو أقل على ما هو عليه % 3.8نسبة اإلنفاق الصتي إىل الناتج احمللي اإلمجايل فلم يتجاوز ف ،الصتة مؤشرأما 

 2.% 61 أنه يف الدول املتقدمة يفوقحني ، يف % 15 يف تونس واملغرب
 

 :1092-1090 برنامج التنمية الخماس ي: الفرع الثالث

ية إعادة اإلعمار الوطين اليت انطلقت بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي يكيندر، هذا الربنامج ضمن دينام      
اجلزائر خالل السنوات اخلمس  تخصص .آنذاك انت متاحةكعلى قدر املوارد اليت   1886متت مباشرته سنة 

 مليار دوالر 191املقدر حبوايل و  اآلنن خصصه حىت أالنمو  غالفا ماليا مل يسبق لبلد سائر يف طريق 1868/1863
 3والذي يساوي حوايل نصف ما خصصته دول االحتاد األورويب إلنقاذ اليونان من أزمتها، ،(مليار د، 16.163)

 . بلداالجتماعية للدعم التنمية االقتصادية و  فيها منذ عشر سنوات يف اجلهود اليت شرعنه تعزيز أمن ش األمر الذي
الظروف احلالية  أنحيث  ؛تنموي خصصت مثل هذا الغالف املايل لربنامج أنن اجلزائر مل يسبق هلا إ ،واقعاليف 

، وذلك اقتصادية مهيكلةتماعية و مشاريع اج مالئمة هلذا االلتزام املتميز للسلطات العمومية من اجل تسريع اجناز
تتكم يف التضخم الو  ،مليار دوالر سنويا 00حدود  بتوفر تسيي جيد ملداخيل احملروقات اليت ترتاوح منذ سنوات يف

 .سنويا %0-3 نمو بنيالنسبة  سنويا، أما % 3-4 بني

                                                           
  .418، ص مرجع سابقتقرير صندوق النقد العريب،  1

2
 Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur la santé dans le monde, OMS, Genève, 2009, p. 200 

 .81، ص 1868ماي  13، 2141-2141برنامج التنمية الخماسي جملس الوزراء،  اجتماع 3
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 1:شقني اثنني مها الربنامج ويشمل 
 واملياه مببلغ على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرقاستكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها  -

 ؛مليار د، 8.988ل  ما يعاد أي مليار دوالر 648
 .مليار د، 66.043أي ما يعادل حوايل  مليار دوالر 601 وإطالق مشاريع جديدة مببلغ -

لتنمية و املوارد واملدخالت واألنشطة اإلنتاجية اليت تولد الثروة واإلنتا،،  باستثمارومبا أن التنمية البشرية عملية تتصل 
مبختلف قدرات  واالنتفاعبتطوير اهلياكل والبىن املؤسسية، اليت تتيح املشاركة  االهتمامالقدرات البشرية عن طريق 

هبدف  تماعيةاالج حنو حتسني الظروفمليار د،  68888أكثر من  1863-1868خيصص برنامج  2.األفراد
 3:اخلصوص من خالل وذلك على من قيمة الربنامج، %38أي أكثر من   ،التنمية البشرية تعزيز
 :لـــــ مليار دينار موجهة خصوصا 901بقيمة : لتربية الوطنيةا (4

ذا أزيد من كو  ،ثانوية 908مالية وحوايل كإ 6888من  وأكثرمدرسة ابتدائية  4888إجناز أزيد من  -
 .مطاعمو داخلي ونصف داخلي نظام وحدة بني  1888

 سرير 388.888مقعدا بيداغوجيا و  188.888من اجل توفي  مليار دينار 919بقيمة : لتعليم العاليا (2
 .مطعما جامعيا 33و

 .للتكوين زاكمر  91معهدا و  118مليار دينار موجهة إلجناز  699 بقيمة: لتكوين والتعليم المهنيينا (3
 ،صتي متخصص بكمر  30 ،مستشفى 691 :موجه إلجناز مليار دينار 168بقيمة :  قطاع الصحة (1

مؤسسة  98و مدرسة للتكوين شبه الطيب 69 ،قاعة للعال، 6888 ،عيادة متعددة االختصاصات 499
 .متخصصة لفائدة املعاقني

مليون مسكن  81وإجناز  ،تأهيل النسيج احلضري إعادة ر هبدفمليار دينا 4988  ةبقيم: قطاع السكن (5
  :منها

 ؛سكن ريفي 988.888 -
 ؛ إجياريسكن  088.888 -
 ؛ترقوي سكن 088.888 -
  .المتصاص السكن اهلش 488.888 -

 .1869و 1860على أن يستكمل العدد الباقي بني  ،ليون سكن خالل اخلماسيم  6.1وسيتم تسليم 

                                                           
 .نفس املرجع 1
،   1866، جوان جتماعية واإلنسانيةجملة األكادميية للدراسات اال، 2141 -2141التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية نصية قوريش،  2

 .48 ص
 . 66-68 ، صسابق مرجع، 1863-1868جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي  اجتماعبيان  3
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 :من اجل ،مليار دينار 408أزيد من خصص له : قطاع الطاقة (6
 ؛الطبيعي بشبكة الغازمليون بيت  86ربط حوايل  -
 .بيت ريفي بشبكة الكهرباء 118.888ربط  -

 :، هبدفمليار دينار 1888املبلغ املخصص له : قطاع المياه (1
 ؛للتصفية حمطة 43عملية حتويل للمياه و 10و سد 40اجناز  -
 ؛الفيضاناتومحاية بعض املدن من  تطهيالالشروب و  عملية تزويد باملاء 4888وأزيد من   -
 .حمطات جديدة لتتلية مياه البتر 9اجناز  -

 :، من أجلمليار دينار 38 املبلغ املخصص له :قطاع التضامن الوطني (1
 ؛متخصصة يف فائدة املعوقني مؤسسة 98من  أكثراجناز  -
 .يف شدة باألشخاصمنشأة خاصة  38وحوايل  -

 :، هبدف مليار دينار 6648خصص له : الرياضةو قطاع الشباب (9
 ؛القدمملعب لكرة  98اجناز  -
 ؛للرياضة اجلوارية بكمر  908 -
 ؛قاعة متعددة الرياضات 618  -
 ؛مسبح 388من  أكثر -
 ؛فضاء لأللعاب 4088أزيد من  -
 ؛را للشباباد  148 -
 .زا للتسلية العلمية للشبابكمر  608 -

 .مليار دينار 68خصص له :  قطاع المجاهدين (41
 :مليار دينار من اجل 618أزيد من خصص له : قطاع الشؤون الدينية (44

 ؛مسجدا آخر 98و  لكبياجناز مسجد اجلزائر ا -
 .مسجدا تارخييا 69ذا ترميم كمدرسة قرآنية و  69و إسالميةز ثقافية كمرا  -

 :، هبدفمليار دينار 638خصص له مبلغ :  قطاع الثقافة (42
موسيقي ومدارس للفنون  معهد 61، مسرح 33 ،مكتبة 438 ،ثقايف بكمر  38اجناز  -

 .للتسلية العلميةزا كمر  601ذا كاجلميلة و 
والتلفزيونية  اإلذاعيةمن اجل حتسني التجهيزات  ،ر ديناراملي 681املبلغ املخصص له : االتصالقطاع  (43

 .شبكات بثهاسني وحت
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 :تقييم التنمية البشرية في الجزائر
التنمية تنتمي إىل الدول ذات  أصبتتوبالتايل  ،93جاءت اجلزائر يف املرتبة  1868البشرية  التنميةحسب دليل  

 ، لكن رغم هذا683 الرتبةيف  1888كانت يف   أننقطة بعد  18حمققة تقدما بـــ  (8.990-8.190) املرتفعة
، (96) ، تونس(04) بني الدول العربية ذات التنمية البشرية املرتفعة بعد كل من ليبيا التقدم تبقى يف املركز األخي

 .1868-6888املوايل يبني تطور دليل التنمية البشرية من واجلدول ، ( 91)األردن
 

 .2141-4991تطور دليل التنمية البشرية في الجزائر (: 23-1) الجدول
 2141 2119 2115 2111 4995 4991 السنوات

 8.199 8.196 8.106 8.181 8.013 8.094 دليل التنمية البشرية

 :باالعتماد على: المصدر                 
1) Human Devlopment Report 2010, p. 148, sur : http://hdr .undp.org/statistics/hdi, 10/01/2012. 

2) Human  Devlopment Report  2010, p. 178, sur : http://hdr .undp.org/statistics/hdi , 10/01/2012. 

 
            

 اخنفاضويعود  ،1868 و 1888وجود حتسن يف مؤشر دليل التنمية البشرية بني  ،من خالل اجلدول نالحظ       
سلبا  انعكستاملؤشر خالل فرتة التسعينات إىل الظروف املالية، االقتصادية واالجتماعية اليت سادت اجلزائر واليت 

االقتصادي وبرنامج  اإلنعاشعلى مسار التنمية بصفة عامة، ولكن بفضل اجملهودات اليت بذلت من خالل برنامج 
ية البشرية حتسنا سنة بعد يعرف مؤشر دليل التنم تة، التعليم والسكن بدأدعم النمو من استثمارات يف جمال الص

ووفقا  1866.1سنة  8.189، مث إىل 1868سنة  8.199إىل  1888سنة  8.181نتقل من حيث ا؛ األخرى
للبتث، ويبقى  %8.6من الناتج الداخلي اخلام للرتبية والتعليم وما نسبته  %3.4فإن اجلزائر ختصص  ،للتقرير نفسه

 فقط من املتمدرسني %14معدالت التسرب املدرسي، حيث أن  ارتفاعبسبب  اجتماعيقطاع الرتبية مصدر قلق 
 .املتمدرسني إمجايل من  6/3يصلون إىل التعليم العايل، أي 

حوايل ؛ حيث 1866سنة  %68.6 و 1868سنة  %68.1مازالت يف حدود  باإلضافة إىل البطالة اليت
 2(.غي مستقرة) من املناصب املستتدثة غي دائمة % 41و ،سنة 48تقل أعمارهم عن  من العاطلني 98%

حقيقة األوضاع ذلك أن الربنامج  عن وما جتدر اإلشارة إليه، أن التقييم السابق اخلاص بالتنمية البشرية ال يعرب      
مل ينطلق بعد، كما أن القيمة املالية لعمليات إعادة تقييم املشاريع االستثمارية املدرجة  1863 -1868اخلماسي 

وهذا راجع لغياب خمططات ، 1861 – 1886مليار دوالر ما بني  08 بلغت النمويف إطار برنامج دعم 

                                                           
1 Human  Devlopment  Report  2011, p. 148, sur : http://hdr .undp.org/statistics/hdi,  08/03/201.   
2 Human  Devlopment  Report  2012, p. 188  sur : http://hdr .undp.org/statistics/hdi, 10/01/2012  
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أضعاف قيمة الغالف املايل الذي ( 89)وهو ما يساوي سبعة ونقص املتابعة، األعمال والتخطيط الدقيق للمشاريع 
. مليار دوالر 648من الناتج احمللي اخلام واملقدر بــ  %  48رصد لربنامج اإلنعاش االقتصادي األول، وما يعادل 

سارية حىت هناية الربنامج ، كما أن عمليات إعادة التقييم ال تزال وهو ما يعترب استنزافا حقيقيا للموارد املالية
   1.، دون الشروع يف الربنامج اجلديد بصورة فعلية1864التكميلي الثاين سنة 

 
 :ة املستدامة في الجزائريمالبديلة لتحقيق التن ستراتيجيةإلا : املطلب الثاني

ر التنمية عرب الزمن، وجيب أن تتصف تلك األهنا حتدد مس ،لة هامةأي دولة مسالعامة أل اإلسرتاتيجيةإن حتديد  
تغطي كافة القطاعات االقتصادية على أساس حتليل كامل للقوانني املوضوعية  أنبالشمولية، مبعىن جيب  اإلسرتاتيجية

 .ن تكون عليه التنمية يف املستقبلأاليت حتكم منو االقتصاد، مث وضع تصور ملا جيب 
تطلب أخذ ي هامتغيا أساسيا واحدا، ومن مث فإن استتداث ليس عامال أوالتنمية الشاملة ن ما يقف وراء فإ ،وعليه 
 . االعتبار الكثي من املتغيات اإلسرتاتيجية يفب

ون إ براز مكانة د ،لتتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر اإلسرتاتيجيةوال نستطيع أن نعاجل موضوع البدائل      
املبذولة مل يتترر االقتصاد من  اإلصالحيةرغم من اجلهود الفب وأمهيتها يف االقتصاد الوطين؛ اإلسرتاتيجيةالقطاعات 

بالنظر إىل الضعف املسجل يف  لالقتصاد األساسياحملرك  األخيهيمنة قطاع احملروقات عليه؛ حبيث يعترب هذا 
 .  األخرىمستويات منو القطاعات 

  :في الاقتصاد الجزائري  ستراتيجيةإلا  اتقطاعالمكانة : ألاول لفرع ا

ميثل أهم  باعتباره موقعا أساسيا يف االقتصاد حيتل هذا األخييقوم االقتصاد الوطين على قطاع احملروقات؛ حيث 
من خالل ميكن توضيح ذلك و .األجنبيةيرادات املالية للموازنة العامة للدولة واالحتياطات الرمسية من العمالت اإل
 :يليما

 

 

 

 

                                                           
 .19ص ، 1121أفريل  15، 3393العدد  ،جريدة اخلرب ،لم ينطلق بعد 0102 -0101برنامج دعم النمو  حمجوب بدة، 1
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 :إلاجماليوقات ضمن الناتج املحلي مكانة قطاع املحر : أوال

 .2141-2116للفترة  اإلجماليتطور حصة قطاع المحروقات من الناتج المحلي (: 21-1) الجدول
 2141 2119 2111 2111 2116 الوحدة  السنوات

 بالدوالر الناتج الداخلي الخام 
 

 669,18 مليار دوالر
 

643.61 698.19 648.01 619.40 
 بالدينارالناتج الداخلي الخام 

 
 61838.0 68843.4 66888 8411.1 9063.9 مليار دج

 3698.3 4688.6 3889.1 3898.4 4991.1 مليار دج حصة قطاع المحروقات 
 43.9 46.8 30.6 34.9 30.1 % نسبة حصة قطاع المحروقات

 :باالعتماد على: المصدر
 (.22-1) معطيات اجلدول (6

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", 
        juillet 2011, p.  231  

 

لناتج احمللي، ويف نفس الوقت إذا نظرنا اقطاع احملروقات حيتل أمهية كبية يف  أن نالحظ ،من خالل اجلدول       
  %38أي تأثيات سلبية على هذا القطاع ستؤثر على حوايل إن فإىل عمره املرتبط حبجم االحتياطات املؤكدة، 

مليار  696.1قدر  1866الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر سنة وجتدر اإلشارة، أن  .لالقتصادمن الناتج احمللي 
 .%49دوالر، وأن نصيب حصة قطاع احملروقات منه 

 .الصادرات مكانة قطاع املحروقات: ثانيا

 .2141-2114تطور الصادرات الجزائرية وحصة المحروقات منها للفترة (: 25-1) الجدول
 (مليار دوالر: الوحدة)

 2141 2119 2111 2111 2116 2115 2111-2114 السنوات

الصادرات                                                                إجمالي
 االلصادرات

14.1 31 03.1 18 98.4 30.9 09.88 

 01.61 33.31 99.1 09.19 04.30 30.6 14.88 صادرات المحروقات

 8.89 6,89 6,9 6.44 6.60 8.8 8.38 الصادرات خارج المحروقات

 89 89 89.90 89.9 89.8 89 89.80 صادرات المحروقات %

 :باالعتماد على: المصدر         
1) Ministère du Commerce, Le Commerce extérieur un miroir économique, ALGEX Algérie, 

 décembre 2009, p. 21 

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", Op. cit, 

 p. 174  

سوى أن قيمة الصادرات خار، احملروقات ال تزال هامشية إىل درجة كبية وال متثل ، نالحظ من خالل اجلدول     
وذلك يف أحسن احلاالت، وهذا ما يؤكد هيمنة قطاع احملروقات على االقتصاد  اإلمجاليةمن الصادرات  84%

 .اجلزائري
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 .العامة اإليراداتمكانة قطاع المحروقات ضمن : ثالثا
 .2141-2114الجزائرية وقيمة الجباية البترولية منها للفترة  اإليراداتتطور (: 26-1)  الجدول

 (مليار دج: الوحدة)
 2141 2119 2111 2111 2116 2115 2111 2113 2112 2114 السنوات

   العامة اإليرادات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 

 االلصادرات

6080.3 6184.1 6893.3 1118.9 4816.9 4148,9 4199.9 0688.0 4191 3498.1 
 1880 1361.9 3899.1 1981.9 1988 1401.9 6098.9 6408 6889,8 6886.3 الجباية البترولية

 11.4 10.1 99.9 90.9 91.8 91,9 98,3 19.3 11.8 11,0 (%)الجباية البترولية 

 :باالعتماد على: المصدر
1) Banque d’Alger, le Rapport sur " Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2005",Juin 2006, 

p.35  
2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, p. 66 

مر الذي يعكس ضعف اجلباية العادية ، األاإليراداتمن جمموع  %99لقد وصلت اجلباية البرتولية إىل مستوى     
 :يرجع إىلضمن إيرادات الدولة، وهذا 

 امليل حنو التهرب الضرييب، ومن مث ضعف التتصيل الضرييب؛ وارتفاعالضريبية  اإلدارةعدم كفاءة  -
ذلك أن الضرائب  الضريبية ضعيفة، اإليراداتتها يف ضعف أداء املؤسسات االقتصادية، مما جيعل مسامه -

 %3.1، واإليراداتمن إمجايل  %61.9مليار د، ، وهو ما ميثل  008.9كانت   واألرباحعلى املداخيل 
 .هذا جيعلنا نقف على حتليل هيكل اجلباية العادية 6.من الناتج احمللي اخلام

 .2141 -2116هيكل الجباية خارج المحروقات للفترة (: 21-1) الجدول
 2141 2119 2111 2111 2116 الوحدة السنوات

 الجباية خارج المحروقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4111.2 4262.1 4414.5 113,1 111.5 مليار دج
 559.1 162.4 334,5 251.4 212.2 مليار دج ضرائب على المداخيل واالرباح

 الرسم على القيمة المضافة على الواردات
 

 139.0 143.0 114.4 696.8 638.8 مليار دج
 146.8 144.8 681.9 619.9 630.9 مليار دج الرسم على القيمة المضافة على النشاط المحلي 

الرسم على القيمة المضافة على المعامالت 
 المحلية

 689.9 688.9 610.4 641.1 663.1 مليار دج
 8.1 8.1 8.6 8.6 3.3 مليار دج الرسم على القيمة المضافة على المواد البترولية

 مجموع الرسم على القيمة المضافة
 619.3 661.3 515.5 111.1 115.2 مليار دج

% 39.1 03.8 04.60 01.8 31.1 
 234.2 432 411.5 411.5 493.4 مليار دج  يرادات أخرىا

 : باالعتماد على: المصدر       
- Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit,  

p. 239 

                                                           
2   Ibid. 
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مجايل من إ  %03و %31أن جمموع الرسم على القيمة املضافة يشكل مابني  ، نالحظمن خالل اجلدول       
من قيمة اجلباية  %48يف حدود  واألرباحالضرائب على املداخيل  أنخار، قطاع احملروقات، يف حني  اإليرادات

ضعف مسامهة الذي يرتمجه  االقتصادي النشاطضعف يدل  هذا ما .اإلمجاليةمن قيمة اجلباية  %8و خار، احملروقات
 . االقتصاد جباية الضرائب على املداخيل واألرباح يف

 .ضمن االحتياطاتمكانة قطاع المحروقات : رابعا
 .2141 -2114للفترة  األجنبيةتطور االحتياطات من العمالت (:  21-1) الجدول

 2141 2119 2111 2111 2116 2115 2111 2113 2112 2114 الوحدة السنوات

 611.1 639.1 634.6 668.1 99.9 01.1 34.6 41.8 14.6 69 مليار دوالر االحتياطات
 49.4 41 43.8 48.9 41.1 19.4 14.9 13.4 68.6 64  أشهر الواردات

 :باالعتماد على: المصدر
1) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2005", op.cit, p. 67 

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, p.174 

       
نتيجة االرتفاع املتوايل يف  األجنبيةمستمر يف االحتياطات من العمالت  ارتفاع ، نالحظاجلدول من خالل      

رغم من مستواها الذي يتعزز يوم بعد يوم فهي يف النهاية وليدة قطاع احملروقات، الأسعار البرتول وزيادة اإلنتا،، فب
 ،األجنبيةى االحتياطي من العمالت له على مستو  انعكاساعلى مستوى السوق النفطية جيد  اختاللوهذا يعين أي 

،  األخرىالدينار أمام العمالت  ةيت جتعل السلطات غي قادرة على االعتماد عليها يف دعم قيموهذا أحد العوامل ال
   . كوهنا ال تستند على عوامل مستقرة

 1866.1 فيفري يف مليار دوالر 694بالعملة الصعبة بلغت  االحتياطاتوجتدر اإلشارة، أن 

املسامهة  املعتربة لقطاع احملروقات يف الناتج احمللي بالرغم من : في التشغيلقطاع المحروقات  مساهمة :خامسا
وهذا راجع ألن هذا القطاع يعتمد يف . من إمجايل القوة العاملة  %4اخلام وإيرادات الدولة؛ إال  أنه ال يوظف سوى 

 2.أمسالر كثيفة  على تكنولوجيا األساس
، فبالقدر الذي تزداد فيه أمهية هذا القطاع يف ىاألخر أن زيادة منو القطاع النفطي أدى إىل تدهور القطاعات  إضافة

 :وظهور جمموعة من االختالالت يف هيكل االقتصاد نذكر منها ،األخرىالناتج احمللي اخلام يرتاجع وزن القطاعات 
 

                                                           
1 IMF staff country report, statistical appendix 2011, sur: www.imf.org , 16/02/2012. 

جامعة  ،التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة حول الدويل لتقيمداخلة ضمن امل ،فرص أم تهديدات: ، االقتصاد الجزائري والنفطقدي عبد اجمليد 2
 .907، ص1118سطيف،  ، دار اهلدى للطباعة والنشر،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب فرحات عباس،
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 1؛% 49 حوايل 1868-1880، حيث تراوح بني تواضع نسبة االستثمار اخلام إىل الناتج الداخلي اخلام (6
الصناعات التتويلية يف الناتج احمللي اخلام، حيث تراوحت نسبة القيمة املضافة للصناعات تواضع نصيب  (1

لصناعات ، مقارنة بالقيمة املضافة ل%4.1حوايل  1868-1880التتويلية بالنسبة للناتج الداخلي اخلام بني 
 ؛ % 38لنفس الفرتة واليت بلغت  االستخراجية

  :، حسب ما يوضته الشكل املوايلالرأمساليةامة على حساب النفقات النفقات اجلارية يف امليزانية الع ارتفاع (4
 .2141-2116للفترة  والرأسماليةتطور النفقات الجارية (: 29-1) الجدول             

 (مليار دج: الوحدة)
 السنوات

 
2116 2111 2111 2119 2141 

 1194.9 1488 1169,9 6194.8 6349.8 النفقات الجارية 
 6918.8 6831.4 6894.8 6343.1 6860.6 النفقات الراسمالية

Source: Ibid, P. 168 

مليار د، سنة  3061.9 اإلمجاليةمطرد يف النفقات، فقد بلغت النفقات  ارتفاعمن خالل اجلدول، نالحظ       
، فلقد تراوحت الرأمساليةمن الناتج الداخلي اخلام، كما أن النفقات اجلارية تفوق النفقات  %49أي بنسبة  1868

للنفقات الرأمسالية، وهذا   %34من إمجايل امليزانية مقابل  % 00 حوايل 1868-1880النفقات اجلارية يف الفرتة 
 :ما ميكن توضيته حسب الشكل التايل

 .2141 -2116للفترة  والرأسماليةتطور نسبة النفقات الجارية (: 1-1) الشكل

 
 .(29-1)باالعتماد على معطيات اجلدول: المصدر                                              

 

بشكل متناسب مع العملة اليت يتم هبا تسعي البرتول؛ حيث أن هذا األخي  داالستياأسواق  اختيارعدم  (3
ما جتدر اإلشارة إليه ورو، و واليت تتعامل باال األوروبية األسواقفيتم أساسا من  داالستيايسعر بالدوالر، أما 

عين كلما ورو الواحد، هذا يدوالر لال 6.0دوالر حيث وصلت إىل أخذت تتعزز أمام ال االوروأن قيمة 
                                                           

1 Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, p.159 
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للمتافظة على  حتسنت قيمة االورو أمام الدوالر كلما كان االقتصاد الوطين يف حاجة إىل دوالرات أكرب
  1.نفس املستوى من الواردات
 .2119المعامالت الخارجية حسب العمالت لسنة (: 5-1) الشكل

 
Source : Banque d’Alger, le Rapport sur 

" Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2009",Juin 2010, p. 80 

 

من إمجايل املعامالت اخلارجية تتم باالورو، أما حصة الدوالر فهي   %06حسب الشكل السابق، نالحظ أن        
 . %38يف حدود 

معتربة  احتياطاتيف االقتصاد الوطين ملا يوفره من  ةكبي   أمهيةقطاع احملروقات له  أن ما سبق، جند كل من خالل       
من العملة الصعبة، وملسامهته يف الناتج احمللي وموقعه يف هيكل الصادرات، لكن بالنظر إىل العمر املتوقع للبرتول 

 4مليار م 0088مليار طن للبرتول و 6.1سنة يف ظل االحتياطات احلالية املؤكدة بـــ  18سنة وللغاز  48حوايل 

 ،بالغة األمهية يف اجلزائرالبرتولية يعد من األمور  سياسة رشيدة الستخدام الثروةرسم إن وعليه ف 1868،2سنة  للغاز
ال شك انه بقدر ما حتقق هذه السياسة من جناح فان و  ،ول والغازالبرت د على اقتصاديات باعتبارها دولة تعتم

بصورة  ،ار العائدات النفطيةثمترشيد عملية  است املتوقعة من خالل تزول معه  املخاطر، و االستقالل االقتصادي يتعزز
ضمن ياحتياجات اجليل احلايل و بشكل يؤمن و املؤهلة لتوليد موارد بديلة  األخرىتطوير القطاعات الوطنية يف  تساهم

  .حقوق األجيال الالحقة
 

 :ترقية القطاعات البديلة لتحقيق التنمية املستدامة: الفرع الثاني

متوازن يقتضي وضع خطط والربامج التنموية اليت تقوم على التتسني والتنويع يف خلق  اقتصاد استتداثإن       
 ير على مستوى االقتصاد الوطين يفوالتصد اإلنتا،البىن االقتصادية، االجتماعية والثقافية، فالتخصيص املفرط يف 

جني، وقطاع اخلدمات يرتكز على منتو، معني؛ حيث أن قطاع الزراعة يقتصر على منتو، أو منتو  قطاع معني، أو

                                                           
 .864، ص سابقمرجع  ،قدي عبد اجمليد 1

2
  Opec, World Oil Outlook, 2010, p. 48 

 االورو
 الدوالر 51%
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قتصاد الذي نتج عن هذا التخصيص املفرط تشوه على مستوى البنية القطاعية لال األمرعلى اإلدارة العامة، 
 . املختلفة واخللفي بني فروعه األماميرتباط ختالهلا، وهو ما يضعف درجة االوا

وارد العوائد احلالية لألنشطة احمللية اليت وجيه مستخدام وتيقتضي ا روقاتن ترقية القطاعات خار، قطاع احملإ      
اليت ميكن أن تضمن حتقيق التكامل االقتصادي الوطين وتسهم يف حتقيق القيمة املضافة، هبدف االحتياط من املخاطر 

 :ما يلي ، من خالليتعرض هلا هذا قطاع
 ؛األجنبيةترقية قطاع السياحة هبدف توفي االحتياطات  -
 قطاع الزراعة هبدف حتقيق االكتفاء الغذائي والتخفيض من الواردات؛ واستتداثتطوير  -
 ؛ةالبيرتوكيماويالصناعات  استتداثث القطاع الصناعي عن طريق بع -
 .الت وتكنولوجيا املعلومات هبدف حتقيق الرتابط والفعالية بني القطاعات األخرىاتطوير قطاع االتص -

 :ترقية القطاع السياحي: أوال

الكثي من الدول هذا  استغلتملا جيلبه من عوائد مالية، قد دورا كبيا يف الكثي من الدول  ةالسياحيلعب قطاع 
 ويغنيها من االعتماد عن استدامتهاالقطاع وجعلت منه بديال إسرتاتيجيا عن باقي القطاعات األخرى بشكل يضمن 

حيث قدر   عاملي يتزايد سنويا ومبعدالت مرتفعة؛القطاعات الناضبة، وخاصة أن عدد السياح الوافدين على املستوى ال
، مث إىل 1889مليون سنة  809ليتفع  إىل  1889مليون نسمة سنة  888حسب املنظمة العالية للسياحة بــــ 

من إمجايل السياح يف حني أن حصة  %08ثر من كروبا تستقطب أ، إضافة أن أو 1888مليار نسمة سنة  6.866
 . الدول اقتصادياتالدور الكبي الذي ميكن أن تلعبه السياحة يف  األرقاموتربز هذه  1.طفق %0إفريقيا يف حدود 

قارنة حصة اجلزائر مازالت جد ضئيلة م أنورغم هذا التزايد الكبي يف عدد السياح الوافدين على املستوى العاملي، إال 
 .مبا وصلت إليه دول اجلوار

الكبية اليت تتوفر عليها اجلزائر يف جمال السياحة، تتيح هلا توفي أنواع عديدة  اإلمكانياتأن  ،إليه اإلشارةوما جيدر 
وموقع  اقتصاديةإمكانيات و ملا تتمتع به اجلزائر من قدرات  اعتبارا. ساحلية، صتراوية، جبلية وعالجية: من السياحة

يف تنمية قطاع  األخيةخالل الفرتة  عوائد النفط احملققة استغاللأن تصبح قطبا سياحيا، عن طريق  هانك  جغرايف مي
وخطر  النضوبده خطر من دائرة االعتماد شبه الكامل على قطاع احملروقات، والذي يتهد   هاجالسياحة بشكل خير 

 .، وما ميكن أن يتبعه من خماطر متس االقتصاداألسعار استقرارعدم 
 2:كما يليوتعمل تنمية القطاع السياحي وتطويره على خلق تنمية مستدامة     

                                                           
1
  www.unwto.org/infoshop, 12/12/2011. 

2 Anil Markandya and ahters, Economics of Sustainable Tourism, Routledge, UK, 2011, p. 76   



 إنعكاسات برامج االصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر                                     الفصل الرابع  
 

175 

 

من خالل ما جتلبه من عوائد مالية وحتسني مستوى املدفوعات، ، كما أن قطاع : على املستوى االقتصادي -
على السلع واخلدمات  اإلنفاقالعملية االقتصادية من خالل التوسع يف  على السياحة يؤثر بشكل مباشر

        االقتصادي وإنتا، القيمة املضافة؛ومن مث  توسع الطلب الكلي، وبذلك توفر دفعا قويا لقطاعات النشاط 
عتبارها صناعة كثيفة ع السياحي على خلق فرص العمل بامن خالل قدرة القطا : على املستوى االجتماعي -

لتبادل ة االجتماعية إضافة إىل خلق فرص لحتسني منط احليااليد العاملة، وتعمل على رفع مستوى املعيشة و 
 الثقايف واحلضاري؛

أن عناصر البيئة الطبيعية جزء من  باعتبار ،من خالل االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها: على املستوى البيئي -
 .وصيانته السياحي مما يتطلب احملافظة عليه العرض

 
 :واقع القطاع السياحي في الجزائر

، والذي 1810السياحية يف اجلزائر على املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق  تطوير والتنميةالترتكز عملية     
، وتسعى اجلزائر من خالل هذا املخطط إىل تثمني املوارد الطبيعية، اإلقليميعترب جزء من املخطط الوطين لتهيئة 

 .ا من خالل رفع مستوى جودة خدماهتاهودعم ،متياز السياحيةاال أقطابالثقافية والتارخيية إضافة إىل إطالق 
 6.0بعوائد تقدر بني  1860مليون سائح يف أفاق  1.0ستقبال اوتسعى احلكومة من خالل هذا املخطط إىل 

 1.من الناتج الداخلي للجزائر %84مليار دوالر أي ما يعادل  81و
 احلكومة شرعت يف وضع التدابي الرامية إىل ترقية القدرات السياحية الوطنية،  أن اإلشارةهذا املنظور، جتدر  وضمن

 2:وتتمثل فيما يلي
اخلاصة بدعم  األخرىوكل النفقات  ،يتكفل صندوق دعم االستثمارات بالنفقات املرتبطة بالرتقية السياحية -

 ؛(1889من قانون املالية  98املادة )سياحية  استثماريةوإجناز مشاريع 
خرى بنسبة ، يف حني ختضع النشاطات األ% 68رباح بنسبة ت السياحية لضريبة على األضع النشاطاخت -

 ؛(1889من قانون املالية التكميلي  80املادة ) من هذه الضريبة 10%

                                                           
   غرب، -ياز مشال متوسط، القطب السياحي لال-تياز مشالمالقطب السياحي لالشرق، -تياز مشالمحي لالالقطب السيا: أقطاب سياحية عبر الوطن 10تشمل

متياز كبي التاسيلي، القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الغرب، القطب السياحي لال–متياز جنوب شرق، القطب السياحي لال–متياز جنوب القطب السياحي لال
 اجلنوب الكبي االهقار 

1
 www.elayem-dz.com/index.php?option=com, le 28/12/2011. 

 :على املوقع. 21-22، ص 1121، ديسمرب التدابير المتخذة لفائدة التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي  2
  09/01/2011 www.premier-ministre.gov.dz 
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سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية اليت ينشئها  68من الضريبة على أرباح الشركات ملدة  اإلعفاء -
 ؛ واألسفاروكاالت السياحة  باستثناءمقاولون وطنيون أو أجانب، 

 %3و % 4تستفيد االستثمارات يف املشاريع السياحية على مستوى واليات الشمال واجلنوب بتخفيض  -
 ؛(1888 قانون املالية التكميلي)املطبقة على القروض البنكية  ئدةاعلى التوايل من نسبة الف

قانون املالية )فاء الدائم من الرسم على النشاط املهين بالنسبة للنشاطات السياحية والفندقية عاإل -
 ؛(1888التكميلي

تبطة فيما خيص اخلدمات املر  1868ى القيمة املضافة إىل غاية لمن الرسم ع %9تطبيق نسبة خمفضة بــــ  -
 ؛(1888 قانون املالية التكميلي) نفةوكذا نشاط املطاعم السياحية املص بالنشاطات السياحية والفندقية،

قانون )، وكذا تأسيس شركات يف قطاع السياحةرأمسالمن رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع من  اإلعفاء -
 ؛(1888املالية التكميلي 

 جتهيزات تدخل يف إطار تأهيل املؤسسات السياحية اقتناءخيص  تطبيق نسبة منخفضة للرسوم اجلمركية فيما -
 ؛(1888 قانون املالية التكميلي)

تستفيد عمليات منح اجلنوب و اهلضاب العليا من أجل حتفيز على تطوير قطاع السياحة على مستوى  -
على  % 98و % 08الالزمة إلجناز املشاريع االستثمارية من ختفيض بـــــ   األرضيةاالمتيازات على القطع 

 (.1888نون امللية التكميلي قا)التوايل 

فبتسب بعض الدراسات انه لو مت االهتمام بالقطاع السياحي  ،أصبتت ضرورة حتمية فالسياحة اليوم يف اجلزائر
مرات ما حتققه تونس وتغطي اإلنفاق العمومي  68وجه وبصورة اقتصادية فعالة حلققت عوائد تساوى  أكملعلى 
 1.كبية يف امتصاص اليد العاملة العاطلة  أمهيةملا له من  إضافة، %30 و   %40من 

 :ترقية القطاع الزراعي: ثانيا 

فهي القطاع  ،اإلنسانمرتبط بشكل أساسي حبياة  أنه اعتبارزراعي أمهية بالغة يف بناء االقتصاد على إن للقطاع ال
الذي ينتج الغذاء، والذي يعترب ليس فقط عامال وليد للتنمية بل ميكن أن يكون خيارا تنمويا بالنظر أنه مصدر 
لتتقيق االكتفاء الذايت وتوفي فرص عمل، كما ميكن أن يكون عامل رئيسي يف تكوين رأمسال الضروري للنمو 

 .   االقتصادي

                                                           
 . 688،ص  1888البليدة   ،38العدد ، نسانيةاإلعلوم الجملة  ،جزائريالقتصاد مساهمة السياحة في االبلقاسم عيساوي،    1



 إنعكاسات برامج االصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر                                     الفصل الرابع  
 

177 

 

 أدىمستوردة ملعظم احتياجاهتا االقتصادية، مما  الدرجة أضتت معه القطاع الزراعي أما بالنسبة للجزائر فقد أمهلت
 1:الزراعية األراضيتدهور  إىل

مليون  9.0 املستغلةتشكل املساحة الصاحلة للزراعة  1مليون كم 1.4ففي ظل مساحة اجلزائر املقدرة  (6
 ؛% 3ي بنسبة أهكتار 

 يف حالة تصتر تام؛  % 68مليون هكتار منها  9التصتر الذي مس  (1
جمال  من الفالحني غيوا  %34 إىل إضافة 6888-6899مليون نسمة ما بني  80 النزوح الريفي املقدر (4

 ؛عملهم
  ،1889استقالل اجلزائر إىل غاية  أي منذ 6811وذلك منذ سنة  %4نسبة األراضي املسقية ال تتجاوز  (3

تبقى مشكلة األمن الغذائي قائمة ، سالزراعية على ماهي عليه مستقبال الوضعية احلالية الستغالل املوارد إذا استمرت
 :ويظهر ذلك جليا من خالل مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اخلام، حسب اجلدول التايل .حبدة

 .2141-2112مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الخام للفترة (:  31-1) الجدول
 (مليار دج: الوحدة)

 السنوات
 

2112 2113 2111 2115 2116 2111 2111 2119 2141 

 6860.1 846.4 919.3 989.6 136.4 098.9 099.8 060.4 369.1 الناتج  الزراعي 
 (%)   المحلي الخاملناتج ا من نسبة

 
PIB 

8.1 8.9 8.3 9.9 9.9 9.1 1.1 8.4 9.3 

 :باالعتماد على: المصدر
1) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2006", Juin 2009, 

p. 159 

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, p.160 

مليار 6860حوايل  1868متواليا فقد بلغت سنة  ارتفاعامن خالل اجلدول، نالحظ أن الناتج الزراعي شهد      
 ، وتبقى مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اخلام ضعيفة مقارنة 1881مقارنة بـــــ   %634د، بإرتفاع 

 ـ   %9.0املتاحة؛ حيث تقدر باملتوسط حوايل  باإلمكانيات
ا الوضع  يتطلب األمر توجيه قدرا من االستثمارات  ليصبح القطاع الزراعي قادرا على تأمني اجلزء  ذلتصتيح هو 

وخاصة ، مهما كبديل  هام يف املستقبل حتقيق االكتفاء الذايت،  والذي يلعب دورا ذائية  و اهلام من  االحتياجات الغ
 :يوضته اجلدول املوايلكما .ان اجلزائر تعاين من عجز يف امليزان الغذائي

                                                           
 .09 ص ، 1888 البليدة ،38العدد  ، نسانيةاإلعلوم الجملة  ،القطاع الزراعي في الجزائر ،عمر صخري  1
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 2141-2111للفترة  في الجزائر الزراعيةتطور الصادرات والواردات (: 34-4) الجدول
 (مليار دوالر: الوحدة)

 السنوات
 

2111 2115 2116 2111 2111 2009 2141 
 0.306 0.113 8.688 8.696 8.610 8.613 8.666 الصادرات

 5.726 5.512 9.846 1.899 3.199 3.048 1.991 الواردات

 :باالعتماد على :المصدر           
 .443، ص مرجع سابق، 2141التقرير االقتصادي الموحد صندوق النقد العريب،  (6

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, 

 P. 176 

 
 %96بـــ  1889واملقدر سنة  رات الزراعيةرغم االرتفاع الطفيف يف الصاد همن خالل اجلدول، نالحظ أن     

من االحتياجات  %4،  إال أهنا التغطي باملتوسط إال %690بــــ   1868، ويف سنة 1888مقارنة بـــ سنة 
 :وميكن توضيح الفجوة امليزان الزراعي من خالل الشكل املوايل  .الزراعية

 .2141-2111فجوة الميزان الزراعي للفترة (: 6-1) الشكل

 
 (.34-1)باالعتماد على معطيات اجلدول : المصدر

 فالحيةرامية إىل ترقية القدرات الاحلكومة شرعت يف وضع التدابي ال أن اإلشارةمن هذا املنظور، جتدر ضو 
 1:الوطنية، وتتمثل فيما يلي

 ئد لفائدة املستثمرات الفالحية؛قروض بدون فوا استتداث -
 ؛ %18بنسبة  األمسدةإقرار دعم تكاليف االقتناء وإعادة إنتا، البذور، وكذا دعم أسعار  -
إىل  %10دعم عمومي ألسعار العتاد الفالحي ومعدات الري املقتصدة للماء بنسبة ترتاوح من  إقرار -

 ؛ 30%

                                                           
 .88، ص مرجع سابقالتدابي املتخذة لفائدة التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي،  1

0.111 0.164 0.165 0.181 0.19 0.113 0.306 

2.782 

4.539 4.677 

6.077 

7.031 

5.512 5.726 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 الفجوة

 الواردات الصادرات
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من  30املادة )  دتيااالستعفي البذور املخصصة إلنتا، املواد الزراعية الغذائية من الرسوم اجلمركية عند  -
 (. 1889قانون املالية 

مت إعطاء بعض االهتمام هلذا القطاع؛ حيث مت تعزيزه عن طريق تدعيم  األخيةوما جتدر بالذكر، انه يف العشرية 
 :، من خالل1888املخطط الوطين للتنمية الريفية الذي انطلق عام 

 ؛هكتار  من األراضيألف  901ري أكثر من و  إجياد أكثر من مليون  وظيفة -
 ؛الكروم ليون هكتار من األشجار املثمرة و تطوير  م -
 .ألف هكتار 964أدت إىل االستفادة  من حوايل  كما أن عملية استصالح األراضي -

 .يف التنمية احملليةكن تبقى هذه اجلهود ضئيلة مقارنة ملا يستطيع هذا القطاع من لعب دور هام ل 

 :الصناعيترقية القطاع : الثاث
عائدات احملروقات على مستوى القطاع الصناعي يقتضي توظيفها  يف الفروع املرتبطة بالسوق إن توجيه         

؛ حيث أن هذه  الصناعات ال حتظى باالهتمام الالزم يف ةاألمسدالصناعة البيرتوكيماوية وصناعة  احمللية مثل
 .اإلمجايليبني مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي واجلدول املوايل   سرتاتيجيات الثروة البرتولية،إ

 .2141-2114مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للفترة (: 32-1)الجدول
 السنوات

 
 2141 2009 2111 2111 2116 2115-2114 الوحدة

 089.8 094.6 068.0 398.9 338,0 438.8 مليار د، (التصنيع) الناتج الصناعي
 0.8 0.9 3.9 0.6 0.4 1,1 % )%(نسبة من الناتج المحلي الخام 

 :باالعتماد على: المصدر          
1) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2005", op.cit,  

p.  295   

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", op.cit, 

p.131 

  ،% 0.0من خالل اجلدول، نالحظ أن مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي ال يتعدى باملتوسط          
ة  يضرور  يفه ،خاصة البيرتوكيماويات الفروع اهلامة للصناعة البرتوليةيف  حنو زيادة االستثمار ب  االجتاهلذا جي

دوالر  68 اخلام عند  سعرإذ أن الربميل من البرتول . لغازمن البرتول وا من القيمة املضافة القدر األكرب الستعادة
 بإنتا، دوالر 608مث إىل ، والربوبلنياألثلني  مثل بيرتوكيماويات إىل بتتويله دوالر 00 إىل قيمته ترتفع

دوالر بعد مرحلة الصناعات التكميلية، مما  4888و  1988مابني إىل وأخيا ترتفع قيمته  ،النهائية البيرتوكيماويات
املستثمرة يف القطاع البرتويل  لااألمو التصنيع البرتوكيماوي بالنسبة للدول النفطية، وهبذا تزداد عائدية  يوضح أمهية

األولية نتيجة لتصديرها يف حالتها  الوطين، ويقل تبديد وهدر الثروة البرتولية قطاعات االقتصاد تلفويزداد ارتباطه مبخ
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من مصدر مايل وقطاع منعزل مرتبطا بالسوق العاملية  ويتتول هذا القطاع ،طبيعي مميع غاز يف صورة برتول خام أو
 .إىل مصدر أساسي للثروة االقتصادية للبالد مرتبطا باحتياجات السوق احمللية

 : ل التايلللبرتول من خالل اجلدو ميكن توضيح طاقة التكرير و  

 2141-2115البترول في الجزائر للفترة  وإنتاج طاقة تكرير(: 33-1)الجدول
 (ألف برميل يوميا: الوحدة)

 السنوات

 

 

2115 2116 2111 2111 2009 2141 

 16.3 16.3 16.3 16.3 15 15 طاقة التكرير
 4146.1 4251.6 4162,1 4325,9 4146.1 4352.1 اإلنتاجطاقة 

 :باالعتماد على :المصدر                    
 .439 ، صمرجع سابق، 2141التقرير االقتصادي الموحد صندوق النقد العريب،  (6

2) Banque d’Alger, le Rapport sur "Evaluation Economique et monétaire en Algérie 2010", 

op.cit, p. 177 

ألف برميل  30.8من خالل اجلدول، نالحظ أن طاقة التكرير يف اجلزائر ثابتة نسبيا، وتقدر باملتوسط               
مليون برميل يوميا، وهذا يعين أن طاقة  6.499واملقدرة باملتوسط  اإلنتا،يوميا، وهي جد ضئيلة مقارنة بطاقة 

يوجه للتصدير  اإلنتا،من  %81.4قي واملقدر بــ إلنتا، البرتول، والبا اإلمجاليةمن الطاقة  %4.4التكرير تساوي 
   .قطاع احملروقات بالصناعات التكريرية ارتباطيف شكله اخلام، وهذا ما يدل على ضعف 

 2119-2111والتحويلية للفترة  ستخراجيةااللمضافة للصناعات االقيمة (: 31-1)الجدول
 (دوالر مليار: الوحدة)

 السنوات
 

2111 2115 2116 2111 2111 2009 
 36.983 38.941 18.341 03.331 31.083 11.663 صناعة إستخراجية

 0.963 0.111 3.068 3.649 4.818 1.964 صناعة تحويلية

 :باالعتماد على: المصدر                       
 .431-436، ص مرجع سابق، 2141التقرير االقتصادي الموحد صندوق النقد العريب،  -

 1888توظا سنة للصناعة التتويلية سجلت حتسنا مل اجلدول نالحظ، رغم أن القيمة املضافةخالل من       
، لكن مبقارنتها بالقيمة املضافة احملققة يف الصناعة االستخراجية تقدر  %681.1واملقدرة بــــ  1888مقارنة بسنة 

للصناعة االستخراجية والتتويلية  اإلمجايلأما نسبة القيمة املضافة إىل الناتج احمللي . خالل الفرتة %8.1باملتوسط 
 هذا ما يدل على ضعف مسامهة الصناعة التتويلية يف 1على التوايل، %3.1و % 48قدرت بـــــ  1888سنة 

                                                           
 .434ص مرجع سابق، ، 2141التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب،  1
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مما تساهم به الصناعة التتويلية يف  أضعاف 89الناتج احمللي؛ حيث تساهم الصناعة االستخراجية بقيمة أكثر من 
 .الناتج

 .2119الصناعات االستخراجية في الجزائر لسنة إنتاج (: 35-1)الجدول
الحديد  الغاز الطبيعي النفط الخام الصناعات االستخراجية

 الخام 
 الفحم النحاس  الرصاص الزنك الفوسفات

 ألف طن ألف طن ألف طن ألف طن ألف طن مليون طن  3مليار م مليار برميل دةـــــــــــــــــــــــالوح
 60 6.8 1.8 3.3 6989 3.038 91.0 6.13  اإلنتـــــــــــــــــــــــــــــاج

 .433نفس املرجع، ص : المصدر    

يبني مدى ضعف القاعدة  االستخراجيةلصاحل الصناعات أن ضعف قطاع الصناعات التتويلية  مما سبق، نستنتج 
 . لالقتصاد الوطين اإلنتاجية، وكذا ضعف تشابك العالقات اإلنتاجية

 
 :وتكنولوجيا المعلومات تاالتصاالتطوير قطاع : رابعا

 تأثي مدى تقييم إىل يهدف هوو   "(NRI)مؤشر جاهزية البنية الرقمية" االقتصادي العاملي املنتدى صدري  
 متسارعاو   مركزيا دورا التكنولوجيا هذه فيه تلعب وقت يف ،الدول تنافسية  منو يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 الفرص من لالستفادةاجملتمع  ميل أو جاهزية مدى املؤشر يقيسو   واندماجا، تكامال يزداد الذي العاملي االقتصاد يف
 :هي مؤشرات فرعية 84حيث يتكون هذا املؤشر من  1؛املعلومات تكنولوجيا جمال يف املعروضة

يقيس هذا املؤشر مدى درجة متيز البيئة اليت توفرها الدولة لتطوير واستخدام و  :مؤشر البيئة التكنولوجية: أوال 
 :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل فعال، كما ويعتمد هذا املؤشر يف احتسابه على ثالثة مؤشرات فرعية هي

 ومؤسسات األعمال املساندة البشريةالقدرات و ءات يقيس مدى توفر املوارد والكفا :مؤشر بيئة السوق ،
، امل الفرعية كمدى توفر رأس املالويندر، حتت هذا املؤشر العديد من العو  .لدعم بناء اقتصاد معريف

وحجم الدعم املقدم للشركات يف جمال البتث والتطوير، ونوعية مؤسسات البتث العلمي، وهجرة العقول، 
تكنولوجيا املعلومات  واملهندسني، وحجم الصادرات الصناعية واخلدمية لقطاعومدى توفر العلماء 

 ؛واالتصاالت
 يقيس مدى األثر الذي ميكن أن حتدثه القوانني واألنظمة املطبقة على : ؤشر البيئة التشريعية والتنظيميةم

لعديد من العوامل ويندر، حتت هذا املؤشر ا. تطوير وتسهيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ت العالقة بالتجارة تطور القوانني ذا الفرعية كعبء األنظمة اإلدارية، ونوعية النظام القانوين، ومدى وجود أو

ت بشكل يضمن تقدمي ي، ومدى وجود منافسة فاعلة بني مزودي خدمات االتصال عرب االنرتنااللكرتونية

                                                           

 NRI: Networked Readiness Index . 

 .618، ص 1889، 80، جملة الباحث، عدد واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائرآخرون، بوشول فائزة و  1
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ة ياملستثمر األجنيب يف عدد من القطاعات الرئيس خدمات ذات جودة عالية، ومدى وجود قيود على ملكية
 ؛ة النظام الضرييب، وحرية الصتافةيف االقتصاد، وفعالي

  ر بنية حتتية متطورة على انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات يقيس مدى توف:مؤشر بيئة البنية التتتية
نوعية البنية التتتية، والوقت الالزم ويندر، حتت هذا املؤشر العديد من العوامل الفرعية ك. واالتصاالت

 .خطوط اهلاتف لكل ألف نسمة دصول على خطوط هواتف جديدة، وعدللت
حيث يقيس هذا املؤشر مدى قدرة األفراد ومؤسسات األعمال واحلكومة على : مؤشر الجاهزية التكنولوجية: اثاني

واالتصاالت، كما ويعتمد هذا املؤشر يف احتسابه على حتسني وتطوير اإلمكانات الواعدة لتكنولوجيا املعلومات 
 :ثالثة مؤشرات فرعية هي

يقيس مدى قدرة أو جاهزية األفراد لالستفادة من التطبيقات املختلفة لتكنولوجيا : مؤشر جاهزية األفراد -
نفاق ويندر، حتت هذا املؤشر العديد من العوامل الفرعية كمستوى اإل. املعلومات واالتصاالت وتطويرها

  ؛ة تعليم ماديت الرياضيات والعلومونوعي األمية، ةعلى التعليم، ونسب
املتوسطة  ،الصغية -و قدرة مؤسسات األعماليقيس مدى جاهزية أ: مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال -

 ويندر، حتت هذا ،ا املعلومات واالتصاالت وتطويرهالتكنولوجي لالستفادة من التطبيقات املختلفة -والكبية
املؤشر العديد من العوامل الفرعية كسهولة احلصول على خطوط اهلاتف، ومدى ارتفاع تكلفة االشرتاك 

البتث يف د العلماء واملهندسني العاملني مار يف تدريب املوارد البشرية، وعد، ومدى االستثلهالشهرية 
 ؛والتطوير لكل ألف نسمة

يقيس مستوى جاهزية احلكومة يف تقدمي خدماهتا من خالل االستخدامات : هزية احلكومةمؤشر جا -
ويندر، حتت هذا املؤشر العديد من العوامل الفرعية كمدى ، لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملختلفة 

أولوية تكنولوجيا املعلومات بالنسبة للتكومة، واملعايي اليت تعتمدها احلكومة ملشرتياهتا من منتجات 
 .تكنولوجيا املتقدمةال

حيث يعكس هذا املؤشر درجة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا من  :مؤشر االستخدام: ثالثا
 :على ثالثة مؤشرات فرعية هي حتسابهاكومة، كما ويعتمد هذا املؤشر يف قبل األفراد ومؤسسات األعمال واحل

لومات واالتصاالت من قبل مدى تبين واستخدام تكنولوجيا املعوالذي يشي إىل : مؤشر استخدام األفراد -
ويندر، حتت هذا املؤشر العديد من العوامل الفرعية كعدد أجهزة الكمبيوتر لكل ألف نسمة، وعدد  ،األفراد

 ؛ألف نسمةت لكل يمستخدمي شبكة اإلنرتن
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واالتصاالت بني يقيس مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات : مؤشر استخدام مؤسسات األعمال -
. تيالتسويق، ومستوى األعمال املنجزة عرب االنرتن مؤسسات األعمال يف الدولة إلجناز أعماهلا كأنشطة

يندر، حتت هذا املؤشر العديد من العوامل الفرعية كقدرة الشركات على استيعاب التكنولوجيا، ومدى 
 ؛وجيا للتصول على تكنولوجيا جديدةانتشار ترخيص التكنول

ملؤسسات ويعكس مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل ا: ر استخدام احلكومةمؤش -
ملؤشر العديد من العوامل الفرعية كمدى جناح الربامج احلكومية ا ويندر، حتت هذا ،احلكومية لتقدمي خدماهتا

مة خلدماهتا عرب شبكة يف ترويج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومدى تطور تقدمي احلكو 
 : تكنولوجيا املعلومات واالتصال استخدامواجلدول املوايل يبني وضعية اجلزائر يف  .تياإلنرتن

 . 2144-2119 مؤشر الجاهزية الرقميةترتيب الجزائر حسب (: 36 -1)الجدول

 عام  حسب تقريرالترتيب  المؤشرات االقتصادية المحاور و 
2119-2141 

 

عام حسب تقرير الترتيب 
2141-2144 

 ستفادة من أحد  التطورات التكنولوجيةلالمؤشر جاهزية الدول  
(Networked Readiness Index (NRI)) 

443 441 

 120 425 (Environment) البيئة التكنولوجية: المحور األول
  128 646 (Market Environment) بيئة السوق( 6 

 البيئة التشريعية والتنظيمية (1
 (Political and Regulatory Environment) 

121 614 

 86 686 ( Infrastructure Environment) البنية التتتيةبيئة ( 4
 93 16 (Readiness) الجاهزية التكنولوجية: المحور الثاني

 66 91 (Individual Readiness) جاهزية األفراد( 6 
 102 91 (Business Readiness)جاهزية مؤسسات األعمال( 1
 121 661 (Government Readiness)جاهزية احلكومة ( 4

 125 429 (Usage) االستخدام التكنولوجي: المحور الثالث
 93 681 (Individual Usage)مؤشر استخدام األفراد  (6 

 133 649 (Business Usage)مؤشر استخدام مؤسسات األعمال  (1

 128 648 (Government Usage)مؤشر استخدام احلكومة ( 4

 : باالعتماد على: المصدر
1) World Economic Forum, The Global Information Technology Report   2009-2010, p. 183 

sur : www.weforum.org, 12/01/2012. 

2) World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2010–2011, p. 161 

sur : www.weforum.org, 12/01/2012 . 

 
، (15،11)الملحق رقم) 669إىل  664نقاط من  83بـــ  اجلزائر تراجعت أناجلدول، نالحظ من خالل         

، ومؤشر االستخدام  610إىل  618، وهذا يعود إىل الرتاجع يف مؤشر البيئة التكنولوجية من   (211،214ص
 :نقاط وهذا راجع إىل 89مؤشر اجلاهزية التكنولوجية فشهد حتسنا  بــ ، أما 618إىل  610التكنولوجي من 
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 ؛91 إىل 681نقطة  من  18بـــ األعمالحتسن يف جاهزية مؤسسات  -
         .661 إىل 616نقاط من  80حتسن يف جاهزية احلكومة بــــ  -

 .2144-2111ترتيب الجزائر حسب مؤشر الجاهزية الرقمية (: 31 -1)الجدول
 الترتيب حسب تقرير عام السنوات

 2111-2111 
 

الترتيب حسب تقرير 
 2119-2111عام 

 عامحسب تقرير الترتيب 
 2119-2141 
 

 عامحسب تقرير الترتيب 
 2141-2144 
 669 664 689 99 الترتيب 

        Source : Ibid, p.161 

، ووفقا لتقرير 669إىل املرتبة  99ت من املرتبة من خالل اجلدول نالحظ، أن اجلزائر تراجع         
دول اليت شهدت تراجعا يف مؤشر اجلاهزية الرقمية، وهذه الدول  68صنفت اجلزائر من بني  1868/1866

، السلفادور، تايالندا، سلوفاكيا، األرجنتني، فنزويال، بوليفيا، موريتانيااجلزائر، : (212، ص 16 الملحق رقم)هي
  1مجايكا واملكسيك

فالفجوة الرقمية يف التنموية،   هتاالرقمية، مما ال خيدم مسي اجملاالت ختلفها يف  إىلإن واقع حال اجلزائر يشي        
اليت ليست ( 213، 11الملحق رقم )الدول العربية  تبعدها ليس فقط عن الدول املتقدمة بل وحىت عن بعض اجلزائر

، (93)، مصر(40) الواضتة بني اجلزائر ودول عربية مثل تونسفالفجوة الرقمية  هلا مؤهالت االقتصاد اجلزائري،
 لبناء االتصالو  اإلعالم لتكنولوجيات القصوى لألمهية تفطنت األخية هذه أن إىل ترجع حيث  2،(94)املغرب
 ،نفسها االقتصادية للفجوة سريع تقليص يف سيساهم املتقدمة الدول مع الرقمية الفجوة فتقليص املستقبل، اقتصاد

 .األنشطة كل يف املعرفية التكنولوجيا ستلعبه الذي األساسي للدور نظرا
تتوفر على  أمر يكاد يكون غي معقول يف بلد 1889مقارنة بسنة  1866أن تراجع اجلزائر سنة  واحلقيقة 

األمر الذي وهو  تونس اليت عرفت كيف توجه اقتصادها حنو التنمية مقارنة مع دولة مثل ،إمكانيات اقتصادية ممتازة
 .بالتأكيد يف السنوات القادمة سيعطي مثاره

دات اجملهو يالحظ أن  ،إىل حد اآلن لتشخيص واقع االقتصاد املعريف يف اجلزائر من خالل ما حتقق ويف حماولتنا 
 حصائيات حسب اإل تكون شبه منعدمة، فالتجارة اإللكرتونية معدومة، فإن كانأن  زالت ضعيفة وتكادالاملبذولة 

 3.غالبيتها يف جمال الصيدلة ال غي فهي يف احلقيقة مواقع إعالنية تعريفية ،جزائرية على الويب مؤسسة 41جود و 
 
 

                                                           
1
  Ibid, p. 22   

2   Ibid, p. 13 
 ,648، ص مرجع سابق، آخرونبوشول فائزة و  3
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        خاتمة الفصل

االقتصادي اليت فرضها صندوق  اإلصالحمن خالل  ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل، خنلص أن برامج         
يت  ، والوسياسية جتماعيةاال، قتصاديةاال على كافة املستويات النقد الدويل على اجلزائر وما كان هلا من آثار سلبية

نفتاح االقتصادي يف إطار العوملة االقتصادية، وبالن ظر إىل ضعف تنافسية االقتصاد كان اهلدف الرئيسي منها هو اال
الذي أصبتت  األمر، األخرىالوطين، جعلته يعتمد على قطاع احملروقات بصورة شبه مطلقة ويهمل باقي القطاعات 

 .   احتياجاهتامعه مستوردة لكافة 

بسبب  ،القتصادية تعود إىل عوامل خارجية يف جزء كبي منهاأن أسباب التغي يف الظروف ا ،نالحظ كذلكو      
ميكن القول  وبالتايل ،الوقت القريب حتضى باألولوية يفأن اإلنعاش مل يظهر يف القطاعات احملركة اليت كانت تعترب 

وتبين  يةختفيف الضغوط املالأن مت وبعد حىت  وتشوه قطاعي، بأن وضعية االقتصاد الوطين وصلت إىل انسداد هيكلي
 : يلي ، وهذا من خالل ماالسابقةفإن االقتصاد اجلزائري يبقى يتميز بنفس اخلصائص   االقتصادي، اإلنعاشبرامج 

 ؛من موارد البالد ناجتة من اجلباية البرتولية  1/4 -
 ؛من اجلباية اإلمجالية %8ضريبة أرباح الشركات ال تساهم إال بنسبة  -
 ؛تأيت من قطاع واحد و هو احملروقات من اإليرادات بالعملة الصعبة% 80 -
يعود لقطاع احملروقات، يف حني أن قطاعي الزراعة والصناعة  اإلمجايلاتج احمللي من الن %08حوايل  -

 على التوايل؛ 0.0و 9.0بــــ فقط تسامهان
برامج التعديل  هي أقل من نسبة النمو احملقق يف النهاية، % 3 حوايليزال مستوى النمو احملقق غي كايف  ال -

 ؛%3.1املقدر و  6889اهليكلي سنة 
 اخلام؛ حالتهمن البرتول يصدر يف  % 89، والباقي اإلنتا،طاقة  من %4طاقة التكرير تقدر بـــــ  -
 مكانيات مثل تونس؛مقارنة بدول ال متلك نفس اإليف الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة  األخيةاملرتبة  -
 .  1868/1866دول اليت شهدت تراجع يف مؤشر البنية الرقمية لسنة  68من بني  -

بعث مل تستغل، و اليت قدرات الحلوال بواسطة استعمال  قتضييتميز هبا االقتصادي الوطين تإن الوضعية احلالية اليت 
رة إعداد سياسة ضرو و  .اإلنفاقوليس من خالل توسيع  ،حقيقي واستثمارالطلب عن طريق املشاريع الكربى 

 اتقطاعال طنشاودفع إنعاش ب تسمح اليتاألولويات احملاور اخلاصة بالتنمية و تتضمن اقتصادية شاملة ومتكاملة 
احلالية، وتوفر  األجيالختدم  اقتصادية، وضمان وعوائد متوازنةوصول إىل تنمية اقتصادية دائمة و هبدف ال األخرى

 .جيال املستقبليةنفس الفرص وظروف املعيشة لأل األقلعلى 



 انعكاسات برامج اإلصالح االقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر               :           الفصل الرابع  
                                                                                                     

186 

 

إىل  االقتصاديةأنه من الضروري أن تستند التصورات يف جمال السياسة  مستوى اإلطار العام للتتليلعلى و  ،وأخيا
تقييم خمتلف اتفاقات و الوطين،  االقتصادثارها املتوقعة على آل التطورات االقتصادية الدولية، و رؤية واضتة حو 

 .الشراكة اليت أقامتها اجلزائر



 

 

 خاتمة عــــامة
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 :خاتمة عامة

، ليس احملافظة على البيئة كفكرة نظرية وممارسة عملية مبختلف أبعادها  إن الفهم الصحيح للتنمية الشاملة املستدامة
 ،االقتصاديةمكانيات احلالية اإل بكل األخذيتحقق من خالهلا اليت  رتاتيجيةسإبدائل البحث عن جيب وحسب، بل 

املعيشة  ظروفنفس الفرص و  األقل، وتوفر على مستقبلية مستمرةوتطويرها، بطريقة تضمن عوائد  الطبيعية والبشرية
 .واالقتصادية االجتماعية ،على مكتسبات الدولة واجملتمع احلضارية، مع احملافظة احلالية لألجيال املستقبلية

 :دراسة خنلص إىل النتائج التاليةهذه المن هذا املنطلق، ومن خالل 

     :نتائج الدراسة .1

عن األسئلة إجابة  تعتربواليت  ،التاليةخنلص إىل النتائج  ،ة للموضوعالتطبيقيبعد معاجلتنا ملختلف اجلوانب النظرية و  
 :كما يلي لفرضياهتا واختبارالية الدراسة يف إشكا املطروحة

 :الدراسة النظريةنتائج 

  مدى كفاءة املؤسسات القائمة عليه، واليت تتمثل يف صندوق أن شرعية النظام النقدي الدويل تتوقف على
السياسية عالية املستوى تأيت من  اإلرشادات؛ حيث أن الذي حتكمه الدول القوية األخري، هذا النقد الدويل

، وهي اليت تشمل القوى االقتصادية الكربى اجملموعة اخلمسةواملتمثلة يف  ،الرمسي للحوكمة اإلطارخارج 

هي أساس اجملموعة  األخريةتصنيعا يف العامل، وهذه  األكثراملتمثلة يف الدول ( 1+7) أساس اجملموعة

نظام احلوكمة يف  وهو ما يدل على ضعف .واليت متثل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (11+1)
دي الدويل ومصاحل على النظام النق شاركة، الشيء الذي ينعكساملساءلة و املفعالية، ال ناحية منالصندوق 

  ؛األعضاءالدول 
  وهو ما يتناىف مع مبدأ العدل واملساواة للدول األعضاء االقتصاديةللقوة  القرار يف الصندوق يتم وفقا اختاذ ،

   ومواردها؛ مصاحلها صناعة القرارات الدولية ومحايةويهمش دور الدول الضعيفة يف 
  حل أهداف ألجلها لصا أشيءاليت  األساسيةواملهام  األهدافعن  احنازأن صندوق النقد الدويل

سياسات االنفتاح االقتصادي على حساب التوازنات االجتماعية، وتطبيق ى رسم إيديولوجية، تقوم عل
الدول املطبقة هلذه  تنافسية انعداميف ظل  االقتصادية ياكلمر الذي أدى إىل تشويه اهل؛ األالسياسية والبيئية

  ؛السياسات
  مع  واليت يطبقها يف الدول النامية ،الليربايل اإليديولوجييات صندوق النقد الدويل يف إطارها توصتعارض

  .املطبق اإليديولوجيالنموذج التنمية املستدامة؛ وعليه فهناك إشكال على مستوى  مبادئ
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 :التطبيقية نتائج الدراسة

 ددان أساسيان ألي حماولة هشاشة االقتصاد اجلزائري وتأثره العميق بالعوامل اخلارجية، فالتبعية والنمو حم
حيث أن هناك ارتباط كبري لالقتصاد اجلزائري بالعوامل اخلارجية منذ االستقالل، واستجابته  ؛تنموية

الصناعة اجلزائرية باخلارج من حيث  ارتباطوتبعية غذائية، زيادة على ( وقاتسوق احملر )للصدمات اخلارجية 
تراجع معدل التزود مبدخالت اإلنتاج، مما جيعل أي حماولة لتخفيض الواردات تقود إىل ركود اقتصادي و 

  ؛زيادة البطالةو النمو 

 حجم من خالل دفع ن اآلثار نستنتج بأن السياسات اإلنفاقية التوسعية املنتهجة باجلزائر متارس نوعا م
املصاحبة بارتفاع عام يف ، مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية (الستهالكع اارتفا )الطلب الكلي 

 ؛األسعار
  مت إعدادها من  ،شاريعاملقوائم من تزيد عن أهنا  االقتصادي املطبقة يف اجلزائر ال واإلنعاشبرامج النمو أن

الذي جعل الطابع القطاعي يطغى عليها على  األمرجتميعها يف شكل برنامج،  مث متم طرف وزارات خمتلفة، 
، دون ركز على تكثيف اهلياكل والبىن التحتيةفدراسة الربنامج توحي على انه ي  . حساب املنظور الشمويل

وهي قطاعات حتتاج ملعاجلة عميقة، ، ت التعليم، الصحة، السكنوأهداف نوعية يف جماالالتطرق لسياسات 
 زات كمية؛اإىل إجنال 

  ودعم النمو االقتصادي واملقدر بــــ  اإلنعاشرغم الزيادة احلاصلة يف الناتج احمللي اخلام خالل برنامج
قدمة هذا يعين أن االعتمادات امل. االقتصادي، إال أن هذه النتائج مل تنعكس على معدل النمو  651%

  ؛اإلنتاجيةمل توجه لألنشطة 
 إذ أن االرتباط ، متارس نوعا من اآلثار يف اإليرادات العمومية (ارتفاع أسعر النفط) إن زيادة إيرادات البرتولية

هذه  تغرياتجيعله يستجيب بشكل مباشر ل( اجلباية البرتولية)الوثيق لإلنفاق احلكومي باإليرادات العمومية 
النشاط أثري إجيايب على حجم االستهالك و ت كون لهزيادة يف اإلنفاق احلكومي سيغري أن ال ؛األخرية

ينعكس إجيابيا مرة أخرى يف املدى املتوسط على اإليرادات العمومية من خالل ارتفاع ، وهذا ما االقتصادي
 ؛الضرائب على االستهالكب الدخل و خاصة ضرائ ،اجلباية العادية

 مسامهته يف االقتصاد ككل ضعيفة، أن  تطور مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد اجلزائري؛ إال بالرغم من
تل أكرب حصة من الناتج احمللي اخلام، ويعترب حيذلك قطاع احملروقات هو املهيمن على االقتصاد، وهو بألن 
 .تتسم بعدم التوازن احلالية للتنمية اإلسرتاتيجيةن فإ وعليه. يف القطاع العمومياملؤسسات العاملة  أهممن 



 ةـــــــــــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــــــــــــــة عام

 

190 
 

 السوق،  اقتصاداالقتصاد يف ظل لدفع  والتخطيطشروط ال ن املشكل يف اجلزائر اليوم يكمن يف كيفية خلقإ
بكيفية توجيه هذه ليس من أجل تكديس الثروة، فاملشكل متعلق  فيمكن أن تستثمر بقدر الوسائل املتاحة

تقوم على املستدامة الشاملة و حتقيق عملية التنمية  أن ، ذلكطابع قطاعيالثروة يف إطار مشويل عادل ال يف 
 .من خالل كافة القطاعات املكونة له اقتصاديإقالع 

 
 :التوصيات .2

 االت اليت تشجع ومو هذا من خالل االهتمام باجمل، و هب إعادة توجيهفيما خيص سياسة اإلنفاق العام جي
يتعلق األمر باستغالل الراحة من الطاقة اإلنتاجية املوجودة، و  االنتفاعمتكن من حتسني كفاءة اإلنتاجية و 

 ،حتفيز العرض الكلييه السياسة املالية إىل تنشيط و يف توج ،املالية اليت يرتمجها ارتفاع احتياطي الصرف
شجيع االستثمار احلكومي املنتج وذلك من خالل رفع قدرات اإلنتاج الوطنية يف خمتلف القطاعات، وت

جيب توجيه االستثمارات حنو القطاعات غري النفطية،  كما،ملردودية االقتصاديةإخضاع املشاريع ملعايري او 
باإلضافة  .مسامهتها يف الناتج احمللي اخلاموتشجيع تكوين املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل يزيد من 

تفادي اخنفاض مستويات الفعالية صيانة االستثمارات من أجل بعمليات تشغيل و  االهتمامجيب  إىل ذلك،
 ؛وتدهور رأس املال املادي

  وذلك بتوسيع  ،ة العادية ضمن جمموع اإليراداتللجباي االعتبارأما فيما يتعلق بالسياسة الضريبية فيجب رد
التهرب الستثمار وتقليص حماوالت الغش و حتفيز او مبا يعمل على زيادة املردودية املالية، األوعية الضريبية 

ارجي عن طريق تنويع الصادرات، كما جيب خلق الشروط اجلبائية املالئمة لتحقيق التوازن اخل  ،ضرييبال
العمل على محاية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة بشكل عادل، و  خلتوزيع املدا توجيه الضريبة إلعادةو 

 ؛عامال من عوامل التحكم يف التضخملكي تكون 
 وهذا  ؛يف سياستها االئتمانية تعزيز دور الوساطة املالية لتسهيل ومو القطاع احلقيقي على السلطات جيب

مع تعزيز قدرة احلكومة والبنك املركزي يف اإلشراف على القطاع  ،راع يف تطبيق اإلصالحات املاليةباإلس
 االستثماراتنوك متخصصة يف متويل كما جيب عليها أيضا تشجيع إنشاء ب.املايل جتنبا لألزمات البنكية

البنوك العامة واخلاصة يف هذا اجملال، باإلضافة إىل  التزامعومض ضعف ، ت  والقروض املصغرة طويلة األجل
 ؛احلقيقي تراكم املوارد القابلة لالستثمارحىت تساهم بدرجة كبرية يف  االدخارتطوير مؤسسات 
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 ات اليت بإمكاهنا توفري املوارد البديلة عن النفط ال ميكن أن يتحقق إال بتنمية القطاع العامة املالية استقرارن إ
ات املؤهلة أكثر ملعرفة القطاع اجلزائري لالقتصاديتطلب تشخيصا دقيقا  وهو ما العمومية، خلزينةصاحل ال

 املداخيل؛هذه لتوليد 
 ط أوضاع املالية العامة بإصالح النظام املايل، من اجملاالت الواجب االهتمام هبا يف ظل توافر املوارد، ضب

املالية العامة يف املدى الطويل، كما يسمح يف نفس الوقت  استمراريةبشكل جيعله قادر على ضمان 
النوعية   األهدافالعام وتوجيه مستوى النشاط احلكومي يف اجتاه خدمة  اإلنفاقمبمارسة الرقابة على 

 للمجتمع؛
  احمللية ووفق االحتياجات  االستثماريةللمشاريع املطلقة يف توظيف عوائد قطاع احملروقات  األولويةإعطاء

 ؛اد املواد االستهالكيةري ستال الباهظة، مع تقليص النفقات واإلقليميةالوطنية 
  كز على املعرفة تسياسات نوعية تر االقتصادي،  واإلنعاشمع برامج النمو  أن يرتافقمن الضروري كان

يف تنمية املوارد  األساسيةاملدرسي، ألن سياسات التعليم اجليدة هي الركيزة  التعليم وظاهرة التسربونوعية 
 .واالتصال اإلعالمتكنولوجيا  استحداثاخلدمات الصحية والوقائية، إضافة إىل وحتسني نوعية  بشريةال
 

 :راسةأفاق الد .3

املقدمة على ضوء النتائج املستخلصة من البحث، قد حتتاج إىل  االقرتاحاتأن  ىلبقي أن نشري إ ،ويف األخري
 اقرتاحولذلك ميكن  ،باملوضوع بسبب عدم متكنمنا من معاجلة كافة اجلوانب اليت حتيط واالستكمالالتفصيل 

 ،أوالتطبيقيأكثر يف إحدى اجلانبني النظري ص ختصم  ، أواليت قد تكون مكملة هلذه الدراسةالعديد من املواضيع 
 :وتتمثل هذه املواضيع فيما يلي

 :التالية اإلشكاليةحيث يتم درس  ؛حدود العوملة لتحقيق التنمية املستدامة .1
 عوملة لتحقيق التنمية املستدامة ؟أين جيب أن تقف حدود ال 

 :التالية اإلشكاليةحيث يتم درس  ؛2111/2112 اجلزائر خالل الفرتة التنمية يف إسرتاتيجيةتقييم  .2
 االقتصادية واالجتماعية؟ األهدافإىل حتقيق ألي مدي وصلت إسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر 

 :التالية اإلشكاليةحيث يتم درس  رها على حتقيق التنمية املستدامة؛السياسة االقتصادية واملالية يف اجلزائر وأث .3
 التنمية املستدامة؟يف اجلزائر على حتقيق واملالية السياسة االقتصادية  انعكاساتماهي 

 



 
 

 المالحـــــــــــق
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SOURCE : www.imf.org/ publication, 13/04/2011.  

 

 

 تحديد الحصة المبدئية للدول األعضاء في صندوق النقد الدولي صيغ(: 10)الملحق رقم

 

http://www.imf.org/
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 .UNECE /OCDE/ EUROSTATمؤشرات قياس التنمية المستدامة حسب : (02) الملحق رقم
Annexe (02 ) : L’INDICATEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE PROPOSES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL UNECE /OCDE/EUROSTAT. 

Niveau 3 

 

Niveau 2 Niveau 1 

Thème  1: Développement socio-économique 

Sous-Thème: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

1. Taux de  

croissance du 

PIB réel par habitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dispersion du PIB régional par habitant 2. Investissements bruts, par secteur 

institutionnel 

 
4. Revenu national net 

5. Épargne brute des ménages 

Sous-Thème : INVESTISSEMENT, COMPETITIVE ET ECO-EFFICACITE 

6. Dépense totale pour Recherche et Développement 6. Productivité de la main d ouvre par heure 

 de travail 8. Taux de change effectif réel  

9 .Chiffre d affaires imputable aux produits innovants, par secteur économique 

10. Effet de l innovation sur l efficacité matérielle et énergétique 

11. Intensité énergétique                                                       

Sous-Thème :  EMPLOI 

13. Taux d emploi par sexe et par plus haut niveau d’enseignement ou de 

formation atteint 

12. Taux d’emploi total 

14. Dispersion des taux d’emploi régionaux 

15. Taux de chômage par sexe et par groupe d’âge 

 

  

 

Thème 2 : Consommation et production durable 

Sous –Thème : UTILISATION DES RESSOURCES ET DECHETS  

 

 

 

 

1. Productivité des 

ressources 

 

3. Composants de la consommation intérieure de matières 2. Production de l’ensemble des déchets, par   

 activité économique et par PIB (approximation : Déchets 

municipaux générés par habitant) 
4. Impact environnemental de la consommation de matières 

approximation : consommation intérieure de matières, par matière 

5. traitement des déchets municipaux, par type de méthode de 

traitement  

 

 

 

 

 

6. production de déchets dangereux, par activité économique 

7.Émissions de substances acidifiantes agrégées, de précurseurs 

d’ozone et des particules par secteur source et par PIB  

Sous –Thème : MODES DE CONSOMMATION 
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9. consommation finale d’énergie, par secteur 8. Consommation électrique par ménage 

10. consommation de certains aliments, par habitant 

11. Taux de motorisation 

 
 

Sous –Thème : MODES DE PRODUCTION  

13. Attribution de label écologique 12  .Entreprise disposant d’un système enregistré de 

« management environnemental »  14. Z one bénéficient d’un soutien agro-environnemental 

15. Surface agricole sous agriculture biologique 

 

 

Thème 3 : INCLUSION SOCIALE 

Sous –Thème : PAUVRETE MONETAIRE ET CONDITIONS SE VIE   

 

1. Taux de risque 

de pauvreté, après      

transferts    sociaux 

3. Taux de risque de pauvreté, par sexe, par groupe d’âge et par type 

de ménage 

2. Taux de risque de persistance de la pauvreté 

1. Écart relatif médian au seuil de pauvreté 

2. Inégalité de répartition des revenus 

Sous –Thème : ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL 

7. Taux de risque de pauvreté, pour les personnes qui travaillent 3. Personnes vivant dans les ménages sans Emploi, par 

groupe d’âge  8. Taux de chômage total de longue durée 

9. Écart des rémunérations entre hommes et femmes  

Sous –Thème : EDUCATION 

11. taux de risque de pauvreté, par plus haut niveau d’éducation 10. Jeunes ayant quitté prématurément l’école 

12. personnes avec un faible niveau d’éduction, par groupe d’âge 

13. Formation permanente  

 

 

 

12. Faible performance en lecteur sec élèves 
Thème 4 : Changements démographiques 

Sous –Thème : DEMOGRAPHIE  

 

 

 

 

 

 

1. Taux d’emploi 

des travailleurs 

âgés 

3. Taux de fécondité total 1. Espérance de vie à 65 ans, par sexe 

4. Solde migratoire, par groupe d’âge 

 

Sous –Thème : ADEQUATION DES REVENUS DES PERSONNES 

6. Age moyen de risque de pauvreté pour les   

Personnes âgées de 65 ans et plus 

5. Taux de remplacement agrégé 
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8. Age moyen de sortie du marché du travail 

 

Sous –Thème : DURABILITE DES FINANCE PUBLIQUE 

7. Dette publique brut consolidée 

Thème 5 : Santé publique 

3. Nombre d’années de vie en bonne santé et espérance de vie à 65 

ans, par sexe  

2. Taux de décès dus à des maladies chroniques, par groupe 

d’âge  
 

 

1. nombre d’années 

de vie en bonne 

santé et espérance 

de vie à la 

naissance, par 

sexe  

Sous –Thème : FACTEURS Influençant la Santé 

6. Personnes en surpoids, par groupe d’âge  4. Taux d’incidence de la salmonellose chez les humains 

5. Indice de production de produits chimiques, par classe de 

toxicité 

7. Fumeurs actuels, par sexe et par groupe d’âge  

 

 

 

8. Exposition de la population urbaine à la pollution  

De l’air par les particules 

9. Exposition de la population urbaine à la pollution de l’air par 

l’zone 

Thème 6 : Développement durable 

Sous –Thème : CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

1. Émissions totales 

de gaz à effet de serre  

 

2. Consommation 

d’énergies renouvelables 

4. Intensité d’émissions de gaz à effet de serre par consommation 

d’énergie 

3.Émissions de gaz à effet de serre, par secteur 

5. projections des émissions de gaz à effet  

6 .Température moyenne à la surface de la terre 

Sous –Thème : ENERGIE 

8. Consommation brute d’énergie intérieure, par type de 

combustible 
7. Dépendance énergétique 

 

 

 

 

9. Consommation de biocarburants par mode de transport 

10. Taux d’imposition implicite de l’énergie 

Thème 7 : Transport durable 

Sous –Thème : CROISSANCE DU TRANSPORT 1.   Consommation 

énergétique Des 

transports 

 

 

 

 

 

4. Volume du transport de fret par rapport au PIB 2. Répartition modale du transport de fret 

3. Répartition modale du transport de voyageurs 

5. Volume du transport de voyageurs par rapport au PIB  

 6 .Consommation énergétique, par mode de transport 

Sous –Thème : PRIX DES TRANSPORTS 

 

 

 

 

7. Prix du carburant routier 
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Sous –Thème : IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DU TRANSPORT 

10. Moyenne des émissions de co2 par km aux véhicules 

particuliers neufs 

8. Émissions de gaz à effet de serre, par mode de transport 

9 . Personnes tuées dans les accidents de la route, par groupe 

d’âge 

 
11. Émission des précurseurs d’ozone par le transport 

12. Émission de particules par le transport  

Thème 8 : Ressources naturelles 

Sous –Thème : BIODIVERSITÉ  

 

1. Indice des oiseaux 

communs 

  

2.   sur les prises de 

poisson de sur les 

stocks des limites 

biologiques sécurité 

 

 

3. Suffisance des sites désignés sous la directive habitats 

 Sous –Thème : RESSOURCE EN EAU DOUCE 

5. Population raccordée à des systèmes de traitement secondaire 

des eaux usées 
4. Prélèvement en eau de surface et souterraine 

6. Demande biochimique en oxygène dans les rivières  

Sous –Thème : ECOSYSTEME MARINE 

8. taille de flotte de pêche 7. Concentration en mercure dans les poissons et les coquillages 

 

 
Sous –Thème : UTILISATION DES SOLS 

11. Arbres forestiers touchés par la défoliation 9. Changement dabs l’utilisation des soles 

10. Forêt : accroissement et abattages 

12. Excès important de la charge en azote  

 

 

 

Thème 9 : Partenariat global 

Sous –Thème : GLOBALISATION DES ECHANGE COMMERCIAUX 1.  Aide publique au 

développement (ABD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Importations communautaires en provenance des pays en 

développement, par groupe de produits 

2. Importations communautaires en provenance des pays en 

développement, par groupe de revenu 

4. Importations communautaires en provenance des pays les 

moins avancés, par groupe de produits 

 

5. Mesure agrégée de soutien 

 

Sous –Thème : FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

2. Investissements directs étrangers pour les pays en 

développement par groupe de revenu    

6. Financement total pour le développement 
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3. Aide publique au développement par groupe de revenu  

 

 

 

 

 

 

 

9. Aide publique au développement non liée 

10. Aide publique au développement bilatérale destinée aux 

services et aux infrastructures sociales 

11. Aide publique au développement bilatérale destinée à la dette 

 

Sous –Thème : GESTION DES RESSOURCE GLOBALES 

 13. Aide publique au développement bilatérale destinée à 

l’approvisionnement en eau et l’hygiène 

 

12. 12. Émissions en CO2 par habitant dans l’UE et pays en 

développement 

 

 

 

 

 

 

Thème 10 : Bonne gouvernance 

Sous –Thème : COHERENCE ET EFFICACITE DES POLITIQUES  
2. Transposition de la législation communautaire, par domaine 

politique 
1. Cas d’infractions nouveaux, par domaine politique 

Sous- thème   : OUVERTURE ET PARTICIPATION 

4. Disponibilité de l’administration en ligne 3. participation aux élections parlementaires nationales et de l’UE 

5. Utilisation de l’administration en ligne par les citoyens  

Sous- thème   : INSTRUMENTS ECONOMIQUE 

 

 

6 .Part des taxes environnementales et des taxes sur le travail dans les 

rentrées fiscales   

Source : Joseph Stieglitz et autre, Performances économiques et progrès social "Verse nouveaux systèmes de mesure", 

 édition Odile Jacob, paris, 2009, p. 383-391 
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SOURCE : James M. Boughton et Colin L.Bradford, Gouvernance : nouveaux acteurs nouvelles règles, 

Finance et développement, décembre 2007, p. 14 

 .المختلفة كمشرف غير رسمي على االقتصاد العالميتجمعات البلدان (: 30)الملحق رقم 
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 .9404 -9442ترتيب الجزائر حسب مؤشر الجاهزية الرقمية (: 40)الملحق رقم
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 .0500- 0505 ترتيب الجزائر حسب مؤشر الجاهزية الرقمية (: 50)الملحق رقم
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 .6622-6660للفترة  NRIتراجعا حسب مؤشر  التي شهدتأهم عشرة دول (: 60)الملحق رقم

 

 

SOURCE: The Global Information Technology Report 2010–2011, World Economic Forum, p. 22 

sur: www.weforum.org, 25/11/2011 
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  8707-8772 ، 8772-8772 للسنوات (NRI) الجاهزية الرقميةمؤشر ترتيب بعض دول حسب : ( 70) لملحق  رقما
 .8700-8707و

 8002-8002الترتيب حسب تقرير عام  الدولة
 دولة( 431)من أصل 

 8040-8002عام حسب تقرير الترتيب 
 دولة( 433)من أصل 

 8044-8040عام حسب تقرير الترتيب 
 دولة( 433)من أصل 

 72  72 72 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 77  72 72 إسرائيل
 23  72 22 البحرين
 72  23 72 قطر

 22  22 23 المملكة العربية السعودية
 22  22 22 تونس
 23  22 22 األردن

 24  23 23 سلطنة ُعمان
 24  12 14 تركيا
 22  23 21 مصر
 22  21 22 الكويت
 22  22 21 المغرب
 423  437 432 موريتانيا

 471  432 434 ليبيا
 472  432 22 سوريا
 442  442 432 الجزائر

Source: The Global Information Technology Report 2010–2011, World Economic Forum, 

sur: www.weforum.org, 25/11/2011. 

 



 

 

ق ائمة المختصرات   
 



 ق ائمة المختصرات          
 

205 
 

 ق ائمة المختصرات
 

CMED: Commission Mondiale pour L’environnement et le Développement.   
CNUED: La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le Développement.     
I.B.M: International Business Machines.  
NRI: Networked Readiness Index   .  
OCDE: Organisation de coopération de dévloppement Economique. 
PNDA : Plan National de Développement Agricole. 
PNUD: Programme des nations unies pour le développement. 
PNUE: Programme des nations unies pour l’ environnement. 
SAPRIN: The Structural Adjustment Participatory Review International Network. 
UICN : l'Union internationale pour la conservation de la nature. 
UNECE : United Nations Economc Commission for Euroupe. 
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund .  

 



 

 

 ق ائمة المراجع
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 راجعـــــــــــــــــــالمائمة  ــــــــــــــق
 

 املراجع بالغة العربية: أوال

 :الكتب .أ 

 .8002، دار أسامة، الطبعة االوىل، األردن اإلقتصاد الدولي، عثمان أبو حرب .1
 . 8002الرياض،  ، دار املريخ،"نظريات وسياسات"الدولي  االقتصاد، علي عبد الفتاح أبو شرارة .8
 احلديث، اإلسكندرية، اجلامعي املكتب ،والطبيعية البشرية الموارد وتنمية إدارة ، علي عديل طاحون أبو .3

8003. 
 ، مؤسسة شبابالسياسات النقدية والبعد الدولي لليوروأمحد فريد ومصطفى سهري حممد السيد حسني،  .4

 .8000 اجلامعة،
، األردنإثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، "النظرية والتطبيق"قتصاد الدولي اال، عدنان زكيو هجري  أمني .5

8010. 
، مركز اإلسكندرية للكتاب، والمالي االقتصاديصندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح ، مسرية إبراهيم أيوب .6

8000. 
، دار األهلية للنشر والتوزيع، "مخاطر العولمة على التنمية المستدامة"العالم ليس للبيع بارتر حممد علي وردم،  .2

 .  8003الطبعة األوىل، عمان، 
، بريوت، األوىلحسني حيدر، منشورات عويدات، الطبعة  ، ترمجةديون العالم الثالث، جان كلود برتيليمي .2

1996. 
للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، دار احلامد قتصادي وسياسة التشغيلاإلصالح اال ،مدين بن شهرة .9

8009. 
، ترمجة حممود حسم حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة التنمية االقتصادية، ميشيل تودارو .10

 .8006العربية السعودية، 
عة االوىل، دار النفاس، طب ،"مقاربة اقتصادية للراسمالية وما بعدها"إقتصاد العولمة توفيق سامل النجفي،  .11

 .8010بريوت، 
، دار الصفاء للطباعة والنشر والتعامل بالعمالت األجنبية المالية الدوليةتوفيق عبد الرحيم يوسف حسن،  .18

 .8010 ،األردن، األوىلوالتوزيع، الطبعة 
، ترمجة فايزة احلكيم، أمحد "الجرأة والمخاطرة طريق إلى الثروة " قتصادي الجديدالنظام اال، ليسرت ثورو .13

 .8006الثقافية، مصر،  لالستثماراتمنيب، الدار الدولية 



 ة المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائم
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، الدار العربية معرفة من أجل التنمية املستدامةبية للر ، املوسوعة العسياسات التكييف الهيكليجودة عبد اخلالق،  .14
 .8002للعلوم، الطبعة األوىل، بريوت، 

 .8009، عماد الدين للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، في الرفاهيةآثار العولمة  ، أمحد حممد اجليوسي .15
الطبعة األوىل، بريوت،  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،العالقات االقتصادية الدولية، بسام احلجار .16

8003. 
اجلامعة اجلديدة، ، دار "صادية والنقدية الدوليةتقالعالقات اال"قتصاد الدولياالحسن عوض اهلل زينب،  .12

8004، 
 .8000، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، العالقات اإلقتصادية الدولية، عادل أمحد حشيش .12
 .8001األهايل، دمشق ،دار  مسيرة اإلقتصاد العالمي في القرن العشرين،، منري احلمش .19
 .1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل للتحليل النقديمحيدات حممود،   .80
 .1996 ،، دار هومة، اجلزئرالمرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، اهلادي خالدي .81
، دور االمم المتحدة في تنمية الشعوب االفريقية في ظل التطورات الدولية المعاصرة، إبراهيم أمحد خليفة .88

 .8002دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 
 8002مصر، ، املكتبة العصرية، إنهيار العولمةرضا عبد السالم ،  .83
 .، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة السابعة، بدون سنةالتاريخ النقدي للتخلفرمزي زكي،  .84
 .8008قتصاديةـ، الكويت، ادراسة قانونية و ، قتصاد العالميمثلث قيادة االزغلول خالد سعد حلمي،  .85
 .8003، ترمجة ميشال كرم، دار الفرايب، بريوت، خيبات العولمة، جوزيف ستيغلتز .86
، الطبعة األوىل، دار بلقيس، البعد الدولي لنظام النقدي الدولي برعاية صندوق النقد الدولي، نعمان سعيدي .82

 .8011اجلزائر، 
 .8001، دار املناهج للنشر، االردن، الطبعة األوىل، التنمية إدارةشحادة حلمي حممد يوسف،  .82
بدون  ،، الدار اإلسكندرية اجلامعيةيون الخارجيةاإلتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الد، جمدي حممود شهاب .89

 .سنة
، دار "اإلشكاليات واآلثار المحتملة على المنطقة العربية"الوحدة النقدية األوروبية  ،جمدي حممود شهاب .30

 .1992 ،اجلامعة اجلديدة، مصر
 مطبعة الطبعة األوىل، ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث والمالية االقتصادية اآلثار صاحل، حممد الشيخ   .31

 .8008اإلسكندرية،  اإلشعاع،
 ،األوىل، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي، مدحت صادق .38

1992. 
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 ، دار الوفاء، الطبعة األوىل، قتصادية العالميةت الدولية في إدارة التحوالت االدور المنضما، صاحل صاحلي .33
8004 . 

، مؤسسة شباب اجلامعة ،العولمة وأثارها على البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالث، عباس صالح .34
 .8004اإلسكندرية، 

 ، 8010، دار عامل الكتاب احلديث، األردن، إدارة العولمة وأنواعها، نعيم إبراهيم الظاهر .35
 .8001 ،الفنية، اإلسكندرية ، مكتبة ومطبعة اإلشعاعالتجارة الدولية، حممد سيد عابد .36
 .8000، دار األمني للنشر والتوزيع، مصر، إقتصاد حماية البيئة، حممد عبد البديع .32
، اإلسرتاتيجية، املركز األكادميي للدراسات تقييم سياسات صندوق النقد الدوليعبد الستار عبد احلميد سلمى،  .32

 .8001، الطبعة األوىل، القاهرة
، دار املعرفة اجلامعية، التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، إميان عطية ناصف ،حممد عبد العزيز عجمية .39

8005. 
 .8000الطبعة األوىل، ،  القاهرة، دار الشروقالتنمية في عالم متغير، إبراهيم ،  العيسوي .40
، القاهرة الشروق،مكتبة  اجمللس األعلى للثقافة، الفجر الكاذب، أوهام الرأسمالية العالمية،، جون رايغ .41

8000. 
، الطبعة التنمية المستديمة وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، ماجدة أمحد أبو زنطو غنيم عثمان حممد  .48

 .8002األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
  .8001، مؤسسة الوراق، االردن، العالقات االقتصادية الدوليةفيلح حسن خلف،  .43
 .8005، اجلزائر، دار هومة، "اآلليات والسياسات"صندوق النقد الدولي قادري عبد العزيز،  .44
الكويت،  ،302العدد  ة عدنان عباس علي، عامل املعرفة،، ترمجنهاية عصر البترولكامبيل كولن وآخرون،  .45

8004. 
املعرفة، اجمللس ، ترمجة حممد كامل عارف، سلسلة كتب عامل مستقبلنا المشتركاللجنة العاملية للتنمية والبيئة،  .46

 .1929الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
قتصاد، اإلسكندرية، ، قسم اال "دراسات نظرية وتطبيقية"قتصادية التنمية االحممد عبد العزيز عجيمة وآخرون،  .42

8000. 
مؤسسة شباب اجلامعة للنشر،  اإلسكندرية، ،"المؤسسات النقدية"االقتصاد النقدي ، ضياء جميد املوسوي .42

1992. 
 . 1996، املؤسسة اجلزائرية للطباعة،اجلزائر،النظام النقدي الدولياملوسوي ضياء جميد،  .49
، املوسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية الستدامة، المديونية الخارجية قياسها وأثارها الخارجية، عماد موسى .50

 .8002بريوت،  الدار العربية للعلوم، الطبعة األوىل،
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 ، صندوق النقد الدويل،اقتصاد السوق إلىتحقيق االستقرار والتحول  الجزائركرمي وآخرون، ي  النشاشي .51
 .1992واشنطن، 

، ترمجة حممد حسن حسين، دار املريخ، اململكة النقود والتمويل الدولي، رونالد هالوود سي بول و ماكدونالد .58
 .8002العربية السعودية،

  8006دار اجلرير، الطبعة األوىل، األردن،  ، قتصاد الدوليتحليل االمعروف ،  هوشيار .53
ترمجة فاحل عبد اجلبار، " اإلقتصاد العالمي وإمكانيات التحكم"وجراهام طومبسون، مابعد العوملة  بول هريست .54

 .8001، الكويت، 823عامل املعرفة، العدد 
 

ـــــاملج .ب   :والجرائد التــــــــــــــــ

 .8018أفريل  05،  6626 ، جريدة اخلرب، العدد لم ينطلق بعد 0202 -0202برنامج دعم النمو بدة حمجوب ،  .55
 .8001، 01، العدد إفريقيا، جملة مشال صالح االقتصادي في الجزائرسياسات التحرير واإل، يبطاهر عل .56
 .8002، 05جملة الباحث، عدد ، واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائربوشول فائزة وآخرون،  .52
قتصادية ا، جملة أحباث قتصادياالالمستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش  التنمية، كرمي  زرمان .52

 .8010 ، جوان02 دارية، العدداو 
 .8005، جملة التمويل والتنمية، سبتمرب إعادة النظر في المشروطيةسام وآخرون،  شارب  .59
دراسات قتصادية، مركز البحوث وال، جملة الدراسات االعن صندوق النقد الدولي؟ماذا تعرف  ،صاحل صاحلي .60

 .1999اإلنسانية، اجلزائر، 
 .8002، مارس جملة التمويل والتنميةإدارة تغير المناخ، صندوق النقد الدويل،  .61
، 30، العدد العربيةسلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار إدارة الديون الخارجية، ، عيسى حممد لغزايلا .68

 .8004جوان 
، 03، جملة إقتصاديات مشال إيفريقيا، العدد أسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول النامية، آمال قحايرية .63

 .8005ديسمرب 
، جملة األكادميية 0202 -0202التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية ، صريةن قوريش .64

 .8011اإلجتماعية واإلنسانية، جوان للدراسات 
، قتصاديةاال جملة الدراسات، الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربية، طاهر أمحد كنعان .65

 .8010الطبعة األوىل، بريوت،  مركز الدراسات الوحدة العربية،
 .8001، عمان، 12، اجمللد 08 ، جملة أحباث الريموك، العددالخصخصة وثقافة العاملينحممد حبيب اهلل،  .66
 .8002، 08، العدد 83 ، جملة جامعة دمشق، اجمللدالعولمة بين التكييف والممانعة، أسعد ملي .62
 .8002، جملة التمويل والتنمية، مارس تخضير األسواق، بول ميلز .62
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 :رسائل واملذكراتال .ج 

، ماجستري غري منشورة، اجلزائر، مذكرة قتصادية وآثارها على البطالة والتشغيلاإلصالحات االأمحني شفري،  .69
8000 /8001. 

 .8010، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، العراق ،قتصادالخصخصة وتأثيرها على االعباس ،  لفياضا .20
، مذكرة دكتوراه قتصاديةسوق ومدى إنجاز أهداف السياسة االنتقال من الخطة إلى الاالبالوناس عبد اهلل،  .21

 .8005/8004اجلزائر، غري منشورة، جامعة 
 ،قتصادية، حالة بعض الدول المدينةالخارجية وآثارها على التنمية االإشكالية المديونية جنوحات فضليلة،  .28

 .8006/8005اجلزائر،  مذكرة دكتوراه غري منشورة،
ر في البلدان النامية بين متطلبات التنمية ودوافع اإلستثما الخوصصة، داود سلوم عبد احلسني اخلزرجي .23

  .8010، ، أطروحة دكتوراه، الكوفةاألجنبي المباشر
، مذكرة ماجستري دراسة تحليلية 0222-0992قتصاد الجزائري اإلصالحات الراهنة في اال، كرياءز  دمدوم .24

 .8001/8008ري منشورة، اجلزائر،غ
مقارنة، أطروحة ، دراسة حتليلية قتصادي في الجزائرالمديونية الخارجية واإلصالح االروابح عبد الناصر،  .25

 .8005/8006دكتوراه غري منشورة، اجلزائر، 
، اجلزائر، ، رسالة ماجستري غري منشورةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة تقييميةزرنوخ يامسينة،  .26

8002. 
 
 :والدراسات امللتقيات .د 

إلى مؤتمر بالي  0990جانييرو التنمية المستدامة المبادئ والتنفيذ من مؤتمر ريو دي خبابة عبد اهلل،  .22
، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم 0222

االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية 
 .8002األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، واملتوسطة يف الفضاء 

، مداخلة ضمن مؤمتر العريب اخلامس لإلدارة تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامةسالمة سامل سلمان،  .22
ول العربية، ، جامعة الد"التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"البيئية، املنظور اإلقتصادي للتنمية املستدامة 

 .8002سبتمرب
، مداخلة ضمن املؤمتر البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامةسنوسي زوليخة، بوزيان الرمحاين هاجر،  .29

العلمي التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 
لشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار فرحات عباس، منشورات خمرب ا

 .8002اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 
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، مداخلة ضمن التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرصاحل صاحلي،  .20
ة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم والكفاء املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة

التسيري، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء 
 .8002األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 

األزمة  الدويل، مداخلة ضمن امللتقى والمالية الدولية إصالح وتطوير دور المؤسسات النقدية، صاحل صاحلي .21
 قتصادية،لبديلة لعالج األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، السياسات واإلسرتاتيجيات ااملالية واال

ستثمار يف املؤسسات عباس، منشورات خمرب الشراكة واال كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات
 . 8009الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، سطيف، 

، امللتقى نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطن وإمكانية تطبيقه في زمن العولمة، إبراهيم العسوي .28
 .8006ارس ، املعهد العريب للتخطيط، بريوت، م"مقاربة جديدة لصياغة السياسات التنموية"الدوىل حول

، مداخلة ضمن مؤمتر العريب التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية، سحر قدور الرفاعي .23
، " التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"اخلامس لإلدارة البيئية، املنظور اإلقتصادي للتنمية املستدامة 

 .8002جامعة الدول العربية، سبتمرب
، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية فرص أم تهديدات: ، االقتصاد الجزائري والنفطاجمليدقدي عبد  .24

املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف 
 .8002ة والنشر، سطيف، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباع

 
 :التقارير واملحاضرات .ه 

 

 .8010ماي 84، 0202-0202برنامج التنمية الخماسي إجتماع جملس الوزراء،  .25
 .8002، التقرير العالمياالمم املتحدة،  .26
 .8010 سطيف، ، جامعة فرحات عباس، محاضرات في االقتصاد الدوليبن بوزيان حممد،  .22
 .8005، العمل العالميتقرير منظمة العمل الدولية،  .22
،  0222الظرف اإلقتصادي واإلجتماعي للسداسي الثاني سنة تقرير اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي،  .29

 .8005. اجلزائر،
 .8002، ماي تقييم الحوكمة في صندوق النقد الدوليتقرير مكتب التقييم املستقل،  .90
 .8001، جانفيأفاق اإلقتصاد العالميصندوق النقد الدويل،  .91
 .1992، تقرير آفاق اإلقتصاد العالميصندوق النقد الدويل،  .98
 .26،ص 8000، ، تقرير آفاق اإلقتصاد العالميصندوق النقد الدويل .93
 .8005 التقرير العربي الموحدصندوق النقد العريب،  .94
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 . 8010 النشرة االحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب،  .95
 .8010 لموحدالتقرير العربي اصندوق النقد العريب، .96
، جلنة حقوق اإلنسان، آثار سياسات التكيف الهيكلي على التمتع الكامل بحقوق اإلنسانفانتو شريو،  .92

 .8000الدورة السابعة ومخسون، 
 .8000، تقرير العمل العالميمنظمة العمل الدولية،  .92
 .8009مارس84، الصندوق يجري إصالح شامال لنظام اإلقراضنشرة صندوق النقد الدويل،  .99

 .8010مارس  85، مكافحة اإلحترار العالمينشرة صندوق النقد الدويل،  .100
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 ملخص الدراسة

 

كاساهتا على حتقيق التنمية عنيف الدول النامية وا لقد تطرقنا يف هذه الدراسة إىل إصالحات صندوق النقد الدويل       
هذه نعدام تنافسية ويه القطاعات االقتصادية، يف ظل اأدت إىل تش صالحاتتدامة؛ حيث توصلنا إىل أن هذه اإلاملس

وبالنظر إىل أن ، ويف الغالب قطاع املوارد الطبيعية، قتصادها على قطاع واحديف ا الذي جعلها تعتمد األمراالقتصاديات، 
الشيء الذي أدى إىل . التنمية املستدامة مبادئمر الذي يتناىف مع يتهدده خطر االستنزاف والنضوب، وهو األ هذا القطاع
 .الوطين االقتصاد يفعلى مستوى املسامهة االقتصادية للقطاعات  عدم التوازن

 من خالل اإلنفاقالضغوط املالية وزيادة االحتياطات، وتوسيع  توصلنا أنه رغم ختفيض ودراسة للجزائر كدولة نامية،     
 .؛ إال أن النتائج احملققة مل تكن يف مستوى االعتمادات املالية املقدمةاالقتصادي واإلنعاشبرامج النمو 

شاملة  اقتصاديةمن خالل إعداد سياسة  حقيقي استثمار ستحداثاتقتضي  الوطين لالقتصادن الوضعية احلالية إ      
يف شكل  االقتصاديدفع النشاط ل وليس الكمية، هتدف إىل الوصول، تتضمن حماور خاصة بالتنمية النوعية، ومتكاملة

 .طابع قطاعي شكل ذو يف مشويل ومتكامل، ال

 . التنمية املستدامة  الدول النامية، النقد الدويل،إصالحات صندوق : الكلمات المفتاحية

 

 
Résumé 

 

       Nous avons parlé dans cette étude aux réformes de FMI dans des pays en 
voie de développement, et leurs réflexions sur l'accomplissement de 
développement durable, ou nous sommes venus à ces réformes a mené à 
l'altération de secteurs économiques en absence de compétition entre eux et 
par conséquence le secteur de ressources naturelles a fait face au risque de 
l'attrition et l'épuisement qu'est l'incompatible avec les principes de 
développement. 
        L'Algérie comme un pays en voie de développement et malgré les 
pressions financières ; l'augmentation des dépenses par les programmes de 
croissance et le rétablissement économique, les résultats n'étaient pas dans le 
niveau d'appropriations fournies. 
        L’actuelle situation de l’économie algérienne exige une rénovation de 
l’investissement réel, qui devrait être menée par une politique globale. Cette 
dernière doit opter pour un développement économique global. 
 
Les mots clés : les réformes du FMI, pays sous développés, développement durable  
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