
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعــة فرحــات عبــاس سطيف
 كليــة العلوم االقتصاديــة والعلوم التجارية وعلــوم التسيير

 
في  في إطار مدرسة الدكتوراه كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير مذكرة مقدمة

 رـة وعلوم التسييـديالعلوم االقتصا
 ةـة المستدامـي والتنميـالدول دااالقتصتخصص:  

 :وانـتحت عن
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الطالب :                                      تحت إشراف الدكتور:

 خبابة صهيب                                                سعيدي يحي 
 لجنة المناقشة
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 مدعوا - جامعة سطيف -تاذ محاضر "ب"  أس  ى      فبودرامة مصط.  د-5
 

 2111/2112السنة الجامعية : 
 

دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة في 
 المنطقة األورو مغاربية 

 ة مقارنة بين فرنسا و الجزائر سدرا



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 احلمد والشكر هلل تعاىل على توفيقه إن

 .هذا  العمل إلمتاملنــا 

الذي مل  "سعيدي حيي" الدكتور الفاضل األستاذ إىلتقدم بالشكر اجلزيل أ

 جزاه اهلل ألف خري. .ونصـائــحه القيمـة ,هوارشادات بتوجيهاته, يبخل علي

لدكتور "صاحل صاحلي" و الشكر املوصول كذلك ملسؤول مدرسة الدكتوراه األستاذ ا

 عرفانا له على اجملهودات اليت يبذهلا من أجل إجناح مشروع املدرسة.

 الشكر لألعضاء جلنة املناقشة 

كما ال ننسى أن أشكر مجيع األصدقاء والزمالء الذين أعانوني على إجناز هذا العمل ولو 

 بالكلمة الطبية والدعاء، وأخص بالذكر طلبة مدرسة الدكتوراه

 إىل كل عمال الكلية  الشكر

 
 
 

 

 

 

 



 

 ـــــرسفهـــ

 وياتــــــالمحت 

 

 



 الصفحة فهرس المحتويات

 ط-أ المقدمة العامة

 01 مناطق الصناعية لل الفصل األول اإلطار النظري

 00 تمهيد الفصل األول
 01 المبحث األول : ماهية الصناعة والتوطين الصناعي

 01 المطلب األول : مفهوم وتطور الصناعة  
 01 الصناعة تعريف الفرع األول:    
 01 تطور الصناعة الفرع الثاني:   
 01 المطلب الثاني : مفهوم التوطين الصناعي   
 01 الفرع األول : تعريف التوطين    
 01 الفرع الثاني : العوامل األساسية لتوطين الصناعة   
 01 الفرع الثالث: أهداف التوطين الصناعي   
 01 التوطين لصناعي اتجاهاتالمطلب الثالث: تطور   
 01 _ عند فيبر_ فرانسوابيرواألول:التوطين في الفكر االقتصاديالفرع    
 01 الفرع الثاني :االتجاهات الحديثة للتوطين الصناعي   
 11  الفرع الثالث: عوامل تطور اتجاهات التوطين الصناعي   

 11 المبحث الثاني : المناطق الصناعية
 11 المطلب األول: ماهية  المناطق الصناعية  
 11 الفرع األول :نشأة المناطق الصناعية   
 12 الفرع الثالث:تعريف المناطق الصناعية   
 11 المطلب الثاني : مقومات و مراحل إنشاء المناطق الصناعية  
 11 الفرع األول: مقومات إنشاء المناطق الصناعية   
 11 الفرع الثاني : مراحل إنشاء المناطق الصناعية   
 10 الثالث : أهداف و أهمية إقامة  المناطق الصناعيةالمطلب  

 10 الفرع األول: أهداف إقامة المناطق الصناعية    
 11 الفرع الثاني:دور المناطق الصناعية في التنمية    



 11 المبحث الثالث : أنواع المناطق الصناعية
 11 المطلب األول: النظرة التقليدية للمناطق الصناعية   

 11 (العناقيد الصناعية) الفرع األول:العقد الصناعية المتكاملة
 11 الفرع الثاني:التكتل الصناعي الحضري   
 11 الفرع الثالث:مجمعات االستقطاب   
 11 )المدارة ذاتيا( للصناعات الصغيرة ةلفرع الرابع:المجمعات التعاونيا   
 11 : المجمعات الصناعية الريفيةالخامس الفرع   
 11 المطلب الثاني : االتجاهات الحديثة للمناطق الصناعية   
 11 الفرع األول:المناطق الصناعية التقنية   
 11 الفرع الثاني: المناطق الصناعية المؤهلة    
 10 الفرع الثالث: المناطق الصناعية الحرة للتصدير   
 11 أهم المناطق الصناعية في العالمالمطلب الثالث :   
 11 المنطقة األولى الواليات المتحدةالفرع األول:    
 11 المنطقة الثانية غرب أورباالفرع الثاني:    
 11 المنطقة الثالثة اليابانالفرع الثالث:    
 11 المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانياالفرع الرابع:    

 12 خالصة الفصل

-11 تحقيق التنمية المستدامةدور المناطق الصناعية في :الفصل الثاني
010 

 11 تمهيد الفصل الثاني

 11 المبحث األول : ماهية التنمية المستدامة
 11 المطلب األول : النمو و التنمية   
 11 تعريف النمو االقتصاديالفرع األول:   
 11 التنمية االقتصاديةالفرع الثاني:    
 11 الفرع الثالث: التفريق بين النمو والتنمية    
 11 الفرع الرابع : مراحل تطور التنمية االقتصادية   
 11 ومفهومها المطلب الثاني : ظهور فكرة التنمية المستدامة  



 11 الفرع األول:ظهور التنمية المستدامة   
 11 لفرع الثاني: مفهوم التنمية المستدامة ا   
 11 مبادئ وأبعاد التنمية المستدامةالمطلب الثالث :   
 11 الفرع األول : مبادئ التنمية المستدامة    
 11 الفرع الثاني: أبعاد التنمية المستدامة   
 20 المطلب الرابع: مؤشرات وخصائص وأهداف التنمية المستدامة  
 20              أول :مؤشرات التنمية املستدامة الفرع ال   
 21 الفرع الثاني :خصائص التنمية المستدامة   
 21 لفرع الثالث: أهداف التنمية المستدامة ا   

 11 المبحث الثاني : المسؤولية االجتماعية للمناطق الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة 
 11  المطلب األول : مفهوم المسؤولية اإلجتماعية  
 11 الفرع األول : تطور مفهوم المسؤولية اإلجتماعية    
 11 الفرع الثاني : تعريف المسؤولية االجتماعية    
 11 المطلب الثاني : أنماط المسؤولية اإلجتماعية   
 11  الفرع األول : النمط االجتماعي    
 11 الفرع الثاني : النمط اإلقتصادي    
 11 االجتماعي  -الفرع الثالث : النمط االقتصادي   
 12 المطلب الثالث: أهمية المسؤولية االجتماعية   
 12 الفرع األول : بالنسبة للمؤسسات   
 12 الفرع الثاني: بالنسبة للمجتمع    
 11 الفرع الثالث : بالنسبة للدولة    
 11 المطلب الرابع: مساهمات المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة   
 11 الفرع األول: الجانب الثقافي   
 11 الفرع الثاني : الجانب االجتماعي   
 11 الفرع الثالث: الجانب البيئي   
 11 الفرع الرابع: الجانب االقتصادي   
 11 الفرع الخامس : الجانب القانوني   

 11 المبحث الثالث: اإلدارة البيئية للمناطق الصناعية  لتحقيق التنمية المستدامة 



 11 المطلب األول : مفهوم اإلدارة البيئية  
 11 الفرع األول:تعريف اإلدارة البيئية   
 11 الفرع الثاني: كيفية تنفيذ اإلدارة البيئية   
 10 لإلدارة البيئية للمناطق الصناعيةالمطلب الثاني: التحديات األساسية   
 10 الفرع األول : التحديات  االقتصادية    
 10 الفرع الثاني: التحديات  البيئية   
 11 الفرع الثالث: التحديات  االجتماعية   
 11 المطلب الثالث: مجاالت الجودة البيئية للمناطق الصناعية   
 11  التنشيط والحياة للمنطقة الصناعية الفرع األول :   
 11 الفرع الثاني:  المنظر وإطار المعيشة.   
 12 الفرع الثالث: وسائل النقل و البنى التحتية   
 11 الفرع الرابع: المخاطر الصناعية والطبيعية   
 11 الفرع الخامس: النفايات   
 11 الفرع السادس : المياه   
 12 الهواءالفرع السابع:    
 11 الفرع التاسع:  األتربة والتخزين   
 11 الفرع العاشر: الطاقة   
 11 الفرع الحادي عشر: ورشات العمل   

 11 الفرع  الثاني عشر :النوعية البيئية للمباني
 010 خالصة الفصل
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 011 المبحث األول : سياسة المناطق الصناعية في فرنسا  لتحقيق التنمية المستدامة
 011 المطلب األول : خصوصيات االقتصاد الفرنسي

 011   الظروف الطبيعية الفرع األول:

 011  :الظروف البشريةالفرع الثاني
 011 .القطاع الفالحيالفرع الثالث:



 011 القطاع الصناعي الفرع الرابع:
 011 قطاع التجارة الفرع الخامس:

 011 المطلب الثاني: المناطق الصناعية في فرنسا

 011 سياسة التوطين الصناعيالفرع األول:

 011 .توزيع المناطق الصناعيةالفرع الثاني:
 Zone) اكس اون بروفانس(-)روسات  الصناعية  المنطقة دراسة حالةالمطلب الثالث:

industriel de Rousset-france) 
011 

- Zone industrielle de Rousset-تاالبطاقة التقنية للمنطقة الصناعية روسالفرع األول:

FRANCE 
011 

 001 االستراتيجية التنموية للمنطقة الصناعيةالفرع الثاني:
 000 تسيير المنطقة الصناعيةالفرع الثالث:
 000 تنشيط المنطقة الصناعيةالفرع الرابع:

 001 جمع النفايات ومعالجتهاالفرع الخامس :
 001 :التسيير المستدام للمناطق الصناعية في فرنسا الرابع المطلب 

 001 الفرع األول :محاور التسيير المستدام 
 001 فوائد التسيير المستدام على مختلف المتعاملينالفرع الثاني:

التنمية المستدامة  إستراتيجية: مكانة المناطق الصناعية ضمن  الخامس المطلب 
 0202-0202للفترة 

002 

 001 االستهالك واإلنتاج المستدام الفرع األول:
 001 مجتمع المعرفةالفرع الثاني:
 011 الحـوكـمةالفرع الثالث:
 011 الطاقوية التغيرات المناخية والفرع الرابع:

 011 النقل المستدامالخامس:الفرع 
 011 المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعيةالفرع السادس:

 011 الصحة العمومية والوقاية من األخطارالفرع السابع:
 012 الديمغرافيا والهجرةالفرع الثامن:
 011 التحديات الدولية في مجال التنمية المستدامة والفقر في العالم الفرع التاسع:

 011 في الجزائر المبحث الثاني : إستراتيجية المناطق الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة



 011    طلب األول : خصوصيات االقتصاد الجزائريالم ا
 011 المحيط الداخليالفرع األول:
 010 المحيط الخارجي الفرع الثاني:

 011 المطلب الثاني :المناطق الصناعية في الجزائر
 011 ظهور المناطق الصناعية بالجزائراألول :الفرع 

 011 أهم المناطق الصناعية في الجزائرالفرع الثاني:
 011 ةامدور المنطقة الصناعية برج بوعريريج في التنمية المستد المطلب الثالث:

 011 الصناعة بوالية برج بوعريريجالفرع األول:
 011 التعريف بالمنطقة الصناعية برج بوعريريجالفرع الثاني:
 011 مةاصناعية في التنمية المستددور المنطقة الالفرع الثالث:
 011 المعوقات التسييرية للمنطقة الصناعيةالفرع الرابع:

 011 في مجال التنمية المستدامة يةتجربة الجزائر ال المطلب الرابع :

 011 الفرع األول :مجاالت التدخل
 011 الفرع الثاني: آفاق التنمية المستدامة في الجزائر 

 011 الدولة في مجال  التنمية  المستدامة إستراتيجيةالفرع الثالث:

 المبحث الثالث: تقييم اإلستراتيجيتين الجزائرية والفرنسية في مجال المناطق الصناعية 
 كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

011 

 021 المطلب األول :المحور االقتصادي
 021 المطلب الثاني : المحور البيئي

 021 االجتماعي: المحور المطلب الثالث  
 021 خالصة الفصل 
-021 الخاتمة العامة 

011 
 



 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول 
 10 مراحل تطور مفهوم التنمية منذ الحرب العالمية الثانية  10
 20 أهداف و مؤشرات لتحقيق المساواة االجتماعية   10
 20 أهداف و مؤشرات لتحقيق الصحة العامة 10
 011 روسات لمنطقة الصناعيةلبطاقة تقنية  10
 011 للمنطقة الصناعية روسات التنمية إستراتيجية 11
 001 تسيير مختلف النشاطات 12
الخطوات األساسية لتحقيق التسيير المستدام   على مستوى  10

 المناطق الصناعية
000 

 000 معايير اختيار المنطقة الصناعية 10
 000 المواقع الجغرافي للمناطق الصناعية الجديدة 90
 000 للبرنامجالمعطيات اإلجمالية  01
 000 التقديرات المالية للبرنامج 00
 001 مدة اإلنجاز 21
 001 جرد المؤسسات بالمنطقة الصناعية برج بوعريريج 00
عدد المؤسسات النشطة بالمنطقة الصناعية حسب النشاط  00

 عدد العمال
001 

 011 توزيع المؤسسات قيد اإلنشاء في المنطقة الصناعية 01
 



 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 10 المراحل الرئيسية إلنشاء المناطق الصناعية 10
 10 أبعاد التنمية المستدامة 10
 20 التحديات الثالثة إلدارة البيئية للمناطق الصناعية  11
 000 المخطط الجغرافي للمنطقة الصناعية روسات  10
الجديدة على الموقع الجغرافي للمناطق الصناعية  10

 الخريطة
001 

 001 تمركز الصناعة في أنحاء الوالية 11
 002 برج بوعريريج ةالمخطط الجغرافي للمنطقة الصناعي 11
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 ب

 

ة يف اختيار املواقع اجلغرافية يحر ، و حركة رأس املال الصناعي إن ظاهرة العوملة نتج عنها تزايد تمهيد :
 وااللتزامات ،االقتصادية للمؤسسة املتطلباتلالستثمار الصناعي، بل أصبحت ختضع ملعايري التوفيق بني 

، الدويل توازن  ي واالجتماعي والعمراين منتجا حالة من الالالسيما بعد أن تعمق اخللل االقتصاد .االجتماعية
 . ت  وغريهااالقتصادية العاملية من تكتالوهي احلالة اليت مل يغيبها الطموح التنموي يف اجلزائر يف ظل التحوالت 

بالنسبة احلكومات نظرا ألمهيتها الصناعية بأمهية من قبل الدول و  كما حتظى قضية إنشاء و تطوير املناطق   
وتراعي مجيع اجلوانب االقتصادية ، ة عرب كل املناطقنمتواز ودورها يف حتقيق تنمية مستقرة و  لعملية التنمية الصناعية

 يعرف بالتنمية املستدامة . ما يف إطارمستمرة و االجتماعية و البيئية للعمل على أن تكون هذه التنمية املنشودة 

و توسيع نطاق تأسيس  ،االستثمار وترقية غىن عنها لتشجيع فعالة ال تشكل أداة املناطق الصناعية  إن   
حىت تكون  املتوسطةالالزم لدعم املشروعات الصغرية و يهيئ املناخ ا يليب حاجيات االقتصاد الوطين و الصناعات مب

 . وسيلة فعالة لتحقيق األهداف التنموية على املستويني احمللي و الوطين 

خلق جوا ا ستحيث أهن ،واملدن الكربى له أمهية كربى بالنسبة للتنميةاألقاليم صناعية يف كافة وجود املناطق الف     
هذه  يف استقطابلتوافرها على املزايا املساعدة  ،األجنبيةو  جذب االستثمارات الوطنيةو الصناعة  الستقرارمالئما 

 .و اإلقليميي حتقيق نوع من التوازن اجلهو  مما يؤدي يف النهاية إىل االستثمارات 

إىل طرح النفايات جبميع  الصناعات املوجودة بداخلها جراء عملية التصنيع تؤدياملناطق الصناعية و لكن 
 تلويث الوسط احليوي الذي نعيش فيه.، فهذه النفايات تؤدي إىل أنواعها

مواقع  تياراخالتدابري من طرف احلكومات عند و  اإلجراءاتمجلة من  اختاذ إىل وضع الحيث أدى  هذا  
التوطني للمسامهة يف احملافظة على البيئة اليت  املعايري البيئية بشكل أساسي عند تراعيإذ  ،توطني املناطق الصناعية

 هي مطلب رئيسي من مطالب التنمية املستدامة.

أن فشددلت وحلددد  بعددد، مددؤخرا للعددودة لتطبيددق املفدداهيم املرتبطددة بالتنميددة  ملعاجلددة هددذا اخللددل حيتدددم النقددا           
السداعة مفداهيم العوملددة والشدراكة يف حتقيدق ذلق.انطالقددا مدن كدون التنميددة عمليدة متكاملدة عددن طريدق جعدل  املندداطق 

تمددد سياسددات بديلددة مثددل ، وإمنددا تععددن طريددق املبددادرة املركزيددة وحسددب ميكددن أن حتددد  احملليددة مندداطق أكثددر تطددورا ال
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كل اجلهود  واإلمكانات من سدلطات، مؤسسدات اقتصدادية،   تضافرد على ، االعتمانمو، إقامة أقطاب الالالمركزية
 ، مكونات اجملتمع املدين وغريها.مؤسسات تربوية وتكوينية

على الرغم من أن املناطق الصناعية  كأقطاب منو يعول عليها يف جتسيد هذا الطموح  حسبما أثبتته جتارب عديددة ،  
 .اإلقليميو  مباشرة يف عالقات عضوية مع جمتمعها احمللي كوهنا مناطق هلا قدرة عالية على الدخول

العديدد يف السنوات األخرية زاد الوعي بددور هدذه املنداطق يف جمدال تطدوير وتنميدة املؤسسدات عدرب العدامل ممدا دفدع ب   
. ويف هددذا احملليددة األقدل مندوا مدن الددول إىل دعددم إنشداء وحتدديث املندداطق الصدناعية وتوجيههدا اددو املنداطق الداخليدة و 

االستشرايف للمنداطق الربنامج وتبعه  ،0202-0202السياق قامت الدولة اجلزائرية يف إطار املخطط اخلماسي اجلديد 
تطددوير املندداطق الصددناعية مليددار دينددار جزائددري إلنشدداء و  022بتخصدديم مددا يقددارب 0202-0200 الصددناعية اجلديدددة

  للتطورات العاملية . املتوسطة لتصبح مواكبةو لرتقية املؤسسات الصغرية 

 اإلشكالية:-1

 ما سبق سنحاول اإلجابة على التساؤل اآلتي :م

 "؟الدور التنموي الذي تلعبه المناطق الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة ما هو "

 انطالقا من التساؤل األساسي نتدرج يف مجلة من التساؤالت الفرعية : 

 يير قيامها  وفقا لمبادئ التنمية المستدامة؟هي معا ماو  طق الصناعية ؟المنا يه *ما

 والمناطق الصناعية؟المستدامة ما هي االتجاهات الفكرية والنظرية للتنمية  *

 ؟اإلقليميهي األهداف هذه المناطق على المستوى  *ما

  هو  دور المناطق الصناعية في الجزائر على المستوى المحلي لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة؟ *  ما

 ؟في المنطقة األورو مغاربية هو واقع وآفاق هذه المناطق  ما*

 ؟ ساهو واقع وآفاق هذه المناطق في الجزائر مقارنة مع نظيراتها بفرن * ما
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  فرضيات البحث : -2

  :الفرضيات اآلتية نسعى من خالل حبثنا اختبار الذكر  نفةاآلالتساؤالت   انطالقا من 

   الفرضية الرئيسية:- 1     

 ."مستدامال قليمياإل التوازن و لمناطق الصناعية تحقق التنمية المستدامةا"                      

بناء على الفرضية الرئيسية  وهبدف اختبارها وأمال يف حتقيقها ميدانيا سوف نطرح  الفرضيات الفرعية : -2   
على   وإسقاطهاالتنمية املستدامة  ا يف حتقيقجمموعة من الفرضيات الفرعية واملتعلقة باملناطق الصناعية ودوره

 ، واملتمثلة فدي:املنطقة األورو مغاربية 

 واملالئمةة االجتماعية والنمو االقتصادي *املناطق الصناعية تراعي أبعاد التنمية املستدامة اليت تتمثل يف العدال 
 البيئية .

 بيئية .اقتصادية و اجتماعية و  العتباراتما تستجيب ك  اإلقليميةالتهيئة  العتباراتاملناطق الصناعية تستجيب *

 كل البعد عن مبادئ التنمية املستدامة .  ة بعيداملنطقة األورو مغاربية *املناطق الصناعية يف 

 أسباب اختيار الموضوع: -3

 يرجع اختيارنا هلدا املوضوع نتيجة لألسباب  التالية:

ملواضيع اليت لقيت اهتماما بالغا يف ميدان االقتصاد والسياسة من أكثر ا  يعترب موضوع املناطق الصناعية -0
واإلعالم  على املستوى الدويل، خاصة  بعد اهنيار النظام االشرتاكي وانفراد العامل بقطب واحد تقوده الدول 

 الصناعية الكربى وعلى رأسها أملانيا وأمريكا .

ميقة ومنه حتسني قدرهتا التنافسية، أمام الشركات سعي الكثري من املؤسسات اجلزائرية إدخال إصالحات ع -0
 املتعددة اجلنسيات.

حترير تدرجيي زمين ونوعي سعي الدولة اجلزائرية لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة, وما سينجر عنه من  -2
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قتصادية اجلزائرية السلع واخلدمات, وإلغاء إجراءات الدعم للمؤسسات احمللية؛ وبالتايل ستجد املؤسسة اال لتجارة
 نفسها أمام منافسة أجنبية شرسة متتاز بثقافة عاملية وبأساليب إدارية جد متطورة .

ميكن أن يكون البحث دراسة حتليلية للوضعية االقتصادية يستفيد منه املعنيون لالستشراف املستقبلي  -2
 لالقتصاد اجلزائري .     

لني  على إعداد السياسة االقتصادية اجلزائرية إىل ضرورة إجراء قد يسفر البحث على توجيه أنظار املسئو  -5
 دراسات وحبو  على تطبيق أنظمة التسيري العاملية  اليت من شأهنا حتسني أداء االقتصاد الوطين.

 توقيع اجلزائر على اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب وما ينجر عنه من حتديات تأهيل االقتصاد اجلزائري.-6

 ور الكبري الذي تلعبه املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة.الد-2

 .عية يف حتقيق التنمية املستدامة ندرة الدراسات يف جمال دور املناطق الصنا-8

 لدراسة:أهداف ا -4

بناء على حتديد إشكالية البحث  فإن الغرض األساسي ال خيرج يف احلقيقة عن كونه حماولة لتحقيق مجلة من  
 األهداف التالية:

اء االنتشار اجلغرايف للمناطق الصناعية يهدف إىل توزيع التوطن الصناعي ليشمل الرقعة اجلغرافية وذلق سعيا ور -0
طق او املنا باالجتاهالقضاء تدرجييا على التناقضات الكبرية بني مناطق البالد حتقيق أهداف التوازن اجلهوي و 
 ما يتوافق مع مبادئ التنمية املستدامة .هذا الداخلية املتخلفة باخلصوص و 

أو ما يعرف بالصناعات الصغرية  تطوير الصناعات احملليةناطق الصناعية يؤدي إىل تنمية و امل وانتشارإن توسع  -0
الكفاح وزيع أحسن للعمل و تة و تثمني الطاقات احملليىل توسيع قدرات اإلجناز الوطين و اليت هتدف إو  ،املتوسطةو 

 االندماج فيما بني الصناعات .اجلهوية وتكثيف الشبكة الصناعية و الفوارق  ضد

 املناطق إنشاء أجل من للموارد الطبيعية  األمثل االستخدام حتديد كيفية معرفة يف الدراسة هذه تساعد -2
 يف دائما وإبرازها والعامة اخلاصة الثروات على احلفاظ أجل من ،واجملتمع البيئة على بعد فيما وأثرها الصناعية
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وافق مع مبادئ التنمية الدراسة الذي جيب أن يت هذه خالل من حتقيقه إىل نسعى الذي احلضاري املظهر
 .املستدامة

 مثار توزيع يف االجتماعي والتكافؤ املوارد توزيع يف االقتصادية الكفاءة اعتبارات يراعي متوازن منو حتقيق -2
 .التنمية
 الفجوة ولتضييق احلضرية املناطق إىل اهلجرة من واحلد الطرد عوامل على للقضاء الريفية املناطق على الرتكيز -5

 .واحلضر الريف بني الداخلية
 
 :حدود الدراسة-5

 مها : اثننيلكي تكون هذه الدراسة أكثر دقة وموضوعية فإن جماهلا تابع ملتغريين   

 : يف املنطقة األورو مغاربية صناعيةحيث حددت الفرتة الزمنية بالنسبة للمناطق ال متغير الزمن :-1  

وهذا  راجع إىل أن األوىل تعرب عن بداية  0200 الثالثي األول من إىل  0660يف اجلزائر من بداية االستقالل -
، أما الثانية فتتحكم فيها االستقالل من االستعمار الفرنسي(الدولة اجلزائرية املعاصرة   ) تاريخ احلصول على 

ى اإلحصائيات من اهليئات املختصة ) الديوان الوطين لإلحصائيات، واجمللس الوطين مصادر احلصول عل
 (.، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثماراالقتصادي واالجتماعي

ارشال أي مع تنفيذ مشروع م فكانت مع هناية احلرب العاملية الثانية يف فرنسا أما موضوع املناطق الصناعية    
  .إىل بداية العقد األول للقرن الواحد والعشرين إلعادة بناء ما هدمته احلرب 

 متغير المكان ) الفضاء(: -2 

 :إن دراستنا ملوضوع املناطق الصناعية  يرتكز على 

ناطق من خالل سياسة التوطني الصناعي مرورا بتوزيع املبريطانيا وفرنسا   ميالدها يف الدول األوروبية وبالتحديد
 . 0202-0202الصناعية االستشرافية  اإلسرتاتيجيةالصناعية إقليميا  إىل 

، يف اجلزائرالتنموية االقتصاد اجلزائري خصوصا مرورا مبختلف املراحل لدور املناطق الصناعية يف أما دراستنا  
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 .جلديدةيف ظل إسرتاتيجية املناطق الصناعية ا وآفاقها املستقبلية يف القرن الواحد والعشرين

 المنهجية المتبعة في البحث : -6

حمموم  فدول العامل اآلن يف سباق، إن احلاجة للمعرفة والبحث العلمي اليوم أكثر من أي وقت مضى   
، وهذه املعرفة  تقود إىل التقدم والرفاهية وتضمن عرفة الدقيقة املستمدة من العلومالكتساب أكرب قدر ممكن من امل

وقد تأكد مبا ال يدع جماال للشق أن املعرفة العلمية هي مفتاح النجاح لإلنسان  غريه. لإلنسان التفوق على
إال خري مثال على ذلق.إذ ، حصلت يف كل من أملانيا واليابان وما الثورة العلمية التكنولوجية اليت،والدولة العصرية

ونتيجة هلذه املعرفة املتطورة ، االتفجرت ينابيع العلم واملعرفة وخلقت هنضة اقتصادية متكاملة يف خمتلف اجمل
في  دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة )، وعليه فإن طبيعة  دراستنا  الصناعةانتشرت ظاهرة 

 (. فرنسا و الجزائر مقارنة بين دراسة  المنطقة األورومغاربية 

 استعماهلا يف موضوع حبثنا: تفرض علينا االعتماد على عدة مناهج للبحث العلمي متسلسلة حسب 

 .للمناطق الصناعية والتنمية املستدامةاملنهج الوصفي التحليلي: من خالل حتليل األساس النظري  -0
 للمناطق الصناعيةاملنهج التارخيي:حيث جلأ الباحث هلذا املنهج من خالل الرجوع إىل اجلذور التارخيية  -0

 وتقييمها.  احدعرب تاريخ البشرية مع استقراء كل مرحلة على 
 االقتصاد اجلزائريعلى املنطقة األورو مغاربية و على دور املناطق الصناعية : إلسقاط  حالة  منهج دراسة     -2

حالة مع دراسة  املنطقة األورو مغاربية   هو متوفر من إحصائيات حول م الباحث كل ماااستخدب بصورة خاصة 
 من املناطق الصناعية  عامليا وحمليا.

 نهج املقارن :دراسة مقارنة بني املناطق الصناعية بفرنسا واملناطق الصناعية باجلزائر.امل-2

 : الدراسات السابقة  -7

 :على سبيل املثال و تتمثل فيما يليمن الدراسات  القليل جدا على مستوى الدراسات السابقة هناك 

 البيئة على وانعكاساهتا نابلس حمافظة يف الصناعية واملناطق املدن إنشاء حمددات ،البظ  رضا وجيه وائل .1

 .، غزة فلسطنيالوطنيةرسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح  ،الصناعي والتعليم واجملتمع



ـــدمة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــةالمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ح

 

يوسف حممد ياسر يوسف الساعد،دور املناطق الصناعية يف حل مشكالت القطاع الصناعي حالة  .2
غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية ،  دراسية حول صناعة احلجر يف حمافظة جنني ،رسالة ماجستري

    4002فلسطني، 

 العمراىن قليمى وإلا التخطيط كلية .الصناعية بالتنمية عالقته و التفصيلي التخطيط . جاد حممود عابد .3
 . 0220  دكتوراه رسالة . رةھالقا جامعة
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  مع ندرهتا يف جمال التنمية املستدامة و املناطق الصناعية ، اجع املتخصصة صعوبة احلصول على املر
لشكل الذي كلفنا ا يف هذا اجملال، –حسب إطالعنا  –، فلم نكد جند مرجعا واحدا باللغة العربية

 من مراجع فرنسية وإجنليزية؛ للرتمجة جهدا ووقتا كبريين
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هبدف اإلملام باملوضوع مبختلف جوانبه العلمية والعملية ، وحىت تكون الدراسة  أكثر مشولية القتصاد العاملي عامة  
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 :تمهيد 

نشاطا ، لكوهنا وحضري يف أي وحدة مكانية اجتماعيو  اقتصاديتعد الصناعة حجر الزاوية ألي تقدم 
لتطوير كافة القطاعات تعد العمود الفقري  أهناعالية من التشابك االقتصادي.إذا بدرجة اقتصاديا يتسم 

تغيري بيئات  ، كما تساهم أيضا يفلوطينخل ا، فضال عن التأثري املباشر يف زيادة القيمة املضافة للداالقتصادية
خر فإن آوبتعبري  .رتكيب االجتماعيالتزرعه من قيم و مفاهيم تؤثر يف  فعاال حبكم ما إسهاماتوطنها جغرافيا 

 تقل أمهية عن حجم الوفورات االقتصادية . حجم الوفورات اجملتمعية النامجة عنها ال

حتديد عوامل توطنها ليل املكاين لألنشطة الصناعية و تعد جزاء مهما من التحإن اختيار املواقع الصناعية املناسبة 
اعية هيزا مناسبا للمناطق الصنتوطينها جتو  يتطلب تطور الصناعة كما لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وكاملة. 

 .سكنية جمهزة بأسس حياة مشرتكة هامةبطرق مواصالت ذات قوة كبرية، وجممعات 

احلايل إن األساسية للتوطني الصناعي احلديث، ففي الوقت من اخلصائص ق الصناعية هو إن أسلوب املناط
، فإنه من الشروط اليت يبحثون عنها هو اهتمأصحاب الصناعة عندما يبحثون عن األماكن املناسبة لتوطني صناع

 توفر منطقة صناعية مناسبة و جمهزة .

 :ة من خالل معاجلة النقاط التاليةالنظري للمناطق الصناعييف هذا الفصل تسليط الضوء على اإلطار  حاول سن 

 .ماهية الصناعة و التوطني الصناعي  -1

 .املناطق الصناعية -2

  .أنواع املناطق الصناعية -3
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 المبحث األول : ماهية الصناعة والتوطين الصناعي

تطوير صناعاهتا املختلفة ان يف يعترب التوطني الصناعي جتسيد للسياسة الصناعية اليت تنتهجها البلد
االستفادة من التكنولوجيات ع النشاطات الصناعية يف البالد و ا مواردها الطبيعية باالعتماد على توزيستثمار او 

 أماكن تسويق منتجاهتا. خذة يف االعتبار أماكن تواجدها و املختلفة يف استغالل تلك املوارد آ

 المطلب األول : مفهوم وتطور الصناعة.

 . الصناعة تعريفالفرع األول:          

 ، فالصناعة عملية معقدةضارية يف كل بلد من بلدان العاملحناعة ظاهرة اقتصادية واجتماعية و تعد الص
،ويف ي مبا يؤدي إىل تطوره اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيااملادمتتد جذورها إىل بنية اجملتمع وتؤثر يف تركيبه احلضاري و 

السياسية لذلك اجملتمع .وإذا أريد للصناعة أن ة واالجتماعية و أثر الصناعة بالعوامل االقتصاديالوقت نفسه تت
األكفء نيع على أساس االستغالل األمثل و ، فأنه يفرتض أن يتبىن خطة التصتسهم بفعالية يف تطوير اجملتمع ومنوه
 . 1للموارد واإلمكانيات املتاحة يف الدولة

 ملستمر و بكميات كبرية للمواد األولية إىل منتجات يسهل نفلها،و املقصود من كلمةتعترب الصناعة التحويل ا
 االقتصاديمفتاح التطور عمليات البناء  استبعادهل نقلها ستعبري يالنشاط احلريف واليدوي، و  استبعاد مستمر

الصناعي يؤمن إنتاج السلع  نشاطفال على املستوى القومي. االقتصاديةجزاءا أساسيا من مفردات التنمية لألقاليم و 
ات اجملتمع ضمن جماالت اإلنتاج واالستهالك البشرية إلشباع حاجالثروات املادية و  استغاللواخلدمات و 
 .2خاصة يف البلدان الناميةصناعة قطاع حمركا خلطط التنمية و ، ويعترب قطاع الوالتشغيل

اج أو إحداث تعديل على األشياء واملواد هبدف تالصناعة هي النشاط اإلنساين غري الفالحي الذي يسعى إىل إن
 ،ث تشمل مجيع الفنون واملهن والقدرات وتطبيقات العلوم املختلفةي، ححتقيق غاية حمدودة. بل أوسع من ذلك
 . 3فهي مجيعها تدخل يف مفهوم الصناعة

خمتصرة هي فن  وبكلمة ،ألعمال يف أنشطة احلياة املختلفةمما سبق ميكن القول أن الصناعة هي فنيات أحكام ا
 ترقيته.ه يف ميادينه املختلفة واملتنوعة، أي هي صناعة الوجود اإلنساين و حتسني نوعيتالوجود اإلنساين و 

                                                            
1
 .11،ص 2002الكناني، الموقع الصناعي و سياسات التنمية المكانية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان،كامل كاظم بشير  - 
2
 .5،ص 1792بهيج شعبان، جغرافية العالم الصناعية ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ،  - 
3
 . 121،بدون سنة نشر ، صدمشق  ،مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،دار الفكر - 
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 . الفرع الثاني: تطور الصناعة 

يعود نشوء الصناعة إىل اجملتمع البدائي، وبقيت تتطور إىل أن وصلت إىل مستويات عالية يف املرحلة 
 :1مرت باملراحل  التاليةاملعاصرة، وقد 

: حيث بدأت الصناعة يف األول بشكل أنشطة منزلية ضمن نطاق القطاع  مرحلة الصناعة المنزلية-1   
الزراعي الريفي، إذ كانت املرأة تقوم بصنع وحياكة املالبس والغزل والنسيج، بينما كان الرجل يقوم بصناعة أدوات 

رية للمنزل واإلنتاج، إضافة إىل العمل يف الزراعة، وقد كان هذا العمل العمل والطبخ وغريها من األدوات الضرو 
يدويا يهدف إىل إشباع احتياجات العائلة من املنتجات الضرورية دون أن خيصص منه شيئا للسوق، واستمر هذا 

أصبح هذا النمط إىل مرحلة متقدمة يف تطور اجملتمع البدائي، وهذا بسبب ضآلة حجم اإلنتاج، ومع مرور الزمن 
اإلنتاج موردا رئيسيا لدخل بعض العائالت، وذلك عندما أصبح جزءا منه خمصص للتبادل يف السوق، أو على 

 شكل خدمات صناعية للغري.

ظهر هذا النوع من النشاط الصناعي بصورة تدرجيية خالل السياق التارخيي لتطور المرحلة الحرفية:  -2  
زليني إىل أفراد متخصصني يف نشاط معني يف القرية كحرفيني أو صناع  العمل، حيث حتول بعض املنتجني املن

كاحلدادين والنجارين والصاغة واخلزفيني...اخل، وأصبح نشاطهم خمصص أساسا للسوق، وذلك بإنتاج سلع 
ع يف السوق دون طلب من املستهلك، صناعية بطلب من املستهلك، وبعد ذلك أصبح إنتاج السلع وعرضها للبي

احلرفية مرحلة مهمة يف تطوير الصناعة وتطور قوى اإلنتاج املرحلة صبح احلريف صناعي صغري، وتعترب وهبذا أ
 وحتسني أدواته.

حيث ظهر ما يسمى باملشغل الصغري، وفيه يقوم رب العمل واملنتج  الرأسمالية البسيطة: ةالمرحلة التعاوني-3  
باستخدام العمال احلرفيني اآلخرين مقابل أجور حمددة لصنع املنتجات باستخدام تقنية يدوية، وحتت سقف 
واحد، وقد ساعدت هذه الوسيلة على الرقابة داخل املؤسسة التعاونية اإلنتاجية مما يؤدي إىل وجود نوع من 

 نافسة بني العاملني، إىل جانب االقتصاد يف نفقات اإلنتاج ووسائل النقل، غري أن هذا النمط اإلنتاجي التعاوينامل
 بقي حمدود الفائدة نظرا لعدم استخدامه أسلوب تقييم العمل، واالستفادة من فوائد تقسيم العمل.

 

                                                            
1
 .11-13، ص 2000،مدحت كاظم القريشي، االقتصاد الصناعي، دار و ائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن - 
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فيها عدد كبري من العمال حتت وهو عبارة عن ورشة عمل أو أكثر يعمل مرحلة المشغل الرأسمالي: -4 
إشراف رب العمل، باستخدام أدوات عمل  يدوية مع وجود تقسيم يف العمل، وقد انتشرت  املشاغل يف الدول 

.ويرتبط 17استمر يف بلدان أخرى حىت القرنحىت الثورة الصناعية يف اجنلرتا، و  11ابتداء من أواسط القرن  ةاألوربي
عملية اإلنتاج يصاحبها ختصص يف أدوات العمل املستخدمة، مما نتج عنه زيادة   العمل يف هذه املرحلة بتجزئة

 كبرية يف اإلنتاجية مقارنة باملرحلة السابقة.

إذ أن التطبيق العملي ملنجزات العلم والتكنولوجيا يف الصناعة أدى إىل إدخال أنواع مرحلة الصناعة اآللية: - 5
والطاقة الكهربائية، وقد تكونت هذه  ةموجودة سابقا كاملكائن البخاريجديدة من اآلالت والتكنولوجيا مل تكن 

الصناعة بعد عملية بناء اقتصادية وفنية طويلة ملصانع آلية بدأت من الصناعة اخلفيفة وانتقلت بعدها إىل 
 الصناعات الثقيلة.

 .الثاني : مفهوم التوطين الصناعي المطلب 

 .الصناعيع األول : تعريف التوطين الفر     

إلقامة صناعة أو صناعات معينة، أي إختيار املواقع  التوطني الصناعي يعين اختيار وسط أو بيئة معينة
عها على الرقعة توزييا  إلقامة املشروعات الصناعية و حىت سياساقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا و  ةالبيئات املناسبو 

لتحقيق و   ذي غايات وطنية واضحة وحمددة مسبقا،اعي وطين، بغرض احلصول على نسيج صناجلغرافية للبالد
أصحاب املشاريع الصناعية املناطق اليت ترغب يف تنميتها، و ني يذلك فإن الدولة من خالل أجهزهتا املتخصصة تع
 .1خيتارون املواقع اليت يقدرون أهنا مناسبة ملشاريعهم

خيضع التوطني الصناعي عملية إرادية و  إنفمن حيث املعىن ف ،توطني الصناعي عن التوطن الصناعيخيتلف الو 
ندرج ضمن برامج ، تسعى إىل حتقيق أهداف مضبوطة تية شاملةيتم وفق خطة وطنية صناعوجيه مركزي مباشر و لت

 . 2خطط التنمية للبالدالدولة للتصنيع و 

 

                                                            
1
 .25،ص2000محمد بومخلوف، التوطين الصناعي في الفكر و الممارسة، شركة األمة للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 
2
 .21نفس المرجع ، ص- 
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ه ال خيضع إىل توجيه تعين أنإمنا لتلقائية هنا ال تنعى الفوضوية و ا، و ن الصناعي فهو عملية تلقائية حرةأما التوط
مقيدة تتمشى ولة من خالل آليات معينة مشجعة و ، وهو خيضع بصفة غري مباشرة إىل توجهات الدمركزي مباشر

 البلدان يف درجة حتكمها يف هذه اآلليات. اختالف، مع ألهداف العامة للتنمية يف البالدمع ا

 ،اآلثار هي من أهداف التوطني، بل قد تكون هذه ها مسبقاىل أن التوطني ميكن توقع آثاره ومعرفتمع اإلشارة إ
أما التوطن الصناعي قد تكون له آثار معينة ليست من أهدافه ألن هدفه الرئيسي ينحصر يف حتقيق النجاح 

 للمشروع الصناعي. االقتصادي

 الفرع الثاني : العوامل األساسية لتوطين الصناعة .

تعترب مشكلة اختيار املوقع الصناعي املناسب من املشكالت  مشكلة اختيار أفضل موقع مناسب : -1
، ألن العشوائية يف مثل هذه مهما كانت طبيعة صاحب املشروع ،ليت تواجه عملية التوطني الصناعياألساسية ا

ئة العمليات الصناعية اهلامة قد تؤدي إىل إخفاق املشروع و فشله يف حتقيق أهدافه كما قد ترتك أثر سلبيا على البي
عامة. وهلذا فإن العشوائية إذا قدر هلا أن حتدث يف مثل هذه العمليات الصناعية اهلامة فذلك يرجع إىل التقليل 

  . 1من أمهية االستقصاءات املتخصصة اليت جيب أن تسبق عملية التوطني

ني املنشأة الصناعية ليت تربط بلة تكمن يف متانة العالقة ايإن مربرات حسن االختيار و حتري الدقة يف هذه العم
، كما أن املنشأة الصناعية اليت جتسد قدرات س فيه نشاطها، فالبيئة هي اجملال احليوي للصناعة الذي متار والبيئة

ث تبعالعالقات النشيطة اليت حتركها و  ، فتشكل معها نسيجا منة تصبح  عنصرا هاما مضافا للبيئةاقتصادية معين
 خاصة فيما يتعلق باإلنتاج والعمل والعمران . ،فيها احليوية على أصعدة خمتلفة

، فإن إشكالية اختيار الوسط تطرح دوما بصيغة ما كانت طبيعة املشروع الصناعي ومهما كانت طبيعة صاحبهومه
انشغاله منصبا على الوصول إنه من الطبيعي أن يكون تفكريه و أين ؟ فإذا كان صاحب املشروع فردا أو مجاعة ف

 .دقيقة، بناءا على حتريات واسعة و روعه اقتصاديا، أوال وقبل كل شيءاملناسب لضمان جناح مش إىل حتديد الوسط
، إىل جانب حرصها على املشروع ممثلة يف اجلهات املكلفةيتعني على الدولة القيام به إذا كانت صاحبة ما وهو

 مصاحل الوسط  واحمليط بصفتها الطرف املعين .

                                                            
1
، مي للبحوث االجتماعية و الجنانيةالعمليات و العالقات االجتماعية ، المجلة االجتماعية القومية ،للمركز القومحمد خيري ، توطين الصناعة و  - 

 . 15، ص 1725،ماي ،مصرالعدد الثاني
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اعد رياضية ال أقل بسبب عدم وجود قو اولة احتمالية ال أكثر و  الواقع إال حمالبحث عن أفضل موقع ما هو يفو 
بسيطا كما مبجرد ما نبدأ نفكر يف احلل املثايل ملشكل التوطني يظهر لنا جليا أن احلل ليس حلل هذا املشكل ... و 

ليس احتمالية وتقديرية و  يف الواقع إال مواقع أفضل املواقع للمنشآت الصناعية ما هييتصوره اإلنسان العادي. و 
هنالك أي دليل قاطع على أن هذه املواقع هي أحسن مواقع يف الوسط توصل إليها اإلنسان وقد تكون هناك 

. وهذه املواقع اجملهولة يطلق عليها أحيانا ل من منها تستطيع أن توفر جهود وتكاليف من هذه املواقعمواقع أفض
 .1صل إليها اإلنسان عند البحث على أفضل موقعاليت ميكن أن يتو  االحتماليةاملواقع 

ف ، بصفتها الطر والسياسي االجتماعيو  االقتصادي، ومهما كانت طبيعة نظامها مجيع األحوال فإن الدولةيف    
شروط توطني املنشآت الصناعية الذي يسهر على مصاحل اجملتمع وميثل إرادة الشعب، فإهنا مطالبة بوضع معايري و 

ن املشاريع الصناعية توطن وهكذا فإ .يات موجهة، األمر الذي يقيد حرية صاحب املشروع بآلختلفةيف البيئات امل
اليت ، و أي اجملتمع بصفة عامة ، أصحاب املشاريع مع مصاحل الوسطعادة يف األوساط اليت تلتقي فيها مصاحل

 .2حتددها األجهزة املعنية للدولة

مبا أن الصناعة يف العصر احلديث أصبحت فرعا رئيسيا من  :التوطين الصناعي بين التوجيه و الحرية  -2
الرأمسايل أو يف النظام  االقتصادي، سواء يف النظام حتضى باهتمامات من حيث التوطنو  الوطين االقتصادفروع 

 .3املخطط )النظام االشرتاكي ( االقتصادي
، اجلماعات دورا أساسيااألفراد و  الصناعية يلعب فيهااملشاريع ريايل، مبا أن الصناعة و ففي النظام االقتصادي اللب

، فإهنا الذي يبقى مرتوكا لصاحب املشروع قرار التوطني اختاذيف  دور يعطي للدولة نظرا لطبيعة النظام الذي الو 
يف القرار يتم بطرق غري ، أي أن تدخلها اجملتمع ازدهارالصناعة و  ازدهارتسعى لوضع آليات موجهة مبا يضمن 

 دون الدخول يف تعارض مع أصحاب املشاريع الصناعية.مباشرة و 
معنويا عن قانونيا و  املسئولةصاحبة القرار و  ، فإن األجهزة املركزية للدولة هيأما يف النظام االقتصادي املخطط

قيق جل حتأ ن، وذلك وفق السياسة العامة اليت تضعها بنفسها مت الصناعية التابعة للقطاع العامتوطني املنشآ
 .كلفة مبصاحل الوسط يف نفس الوقت املالة فهي صاحبة املشروع الصناعي و ، ويف هذه احلالتنمية الشاملة للبالد

السلطة على شروع الصناعي و : السلطة على امللنظام تتمتع باجلمع بني السلطتنين الدولة يف هذا اإوبذلك ف
مادامت جتمع بني  ،املشاريع التابعة للقطاع العام ، فتجد نفسها يف غىن عن وضع آليات توجيه توطنيالوسط

                                                            
1
 .111،ص 1729بشير محمد التجاني، مفاهيم وآراءحول تنظيم اإلقليم و توطين الصناعة ، ديوان المطبوعات الجامعية،- 
2
 .22،ص2000مخلوف، التوطين الصناعي في الفكر و الممارسة، شركة األمة للنشر و التوزيع، الجزائر،محمد بو - 
3

 .207،ص2001اإلقليم و التخطيط اإلقليمي،دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان  محمد جاسم محمد علي شعبان العاني،  -
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االقتصادي اعي منسجم مع الواقع االجتماعي و ، وهذا ميكنها نظريا من حتقيق نسيج وطين صنالصالحيتني
 للبالد .

، أن التوطني الصناعي خيضع من حيث التوجيه إىل نوعني من املعايري : ا سبق يالح  من الناحية النظريةمم
اها األجهزة املعنية يف الدولة واهليئات  املشروع و يرعاها صاحبه، ومعايري مصاحل الوسط و ترعمعايري مصاحل

 اجلمعيات الغري حكومية.املختلفة وبعض املنظمات و 

 الفرع الثالث: أهداف التوطين الصناعي.

 :1زها فيما يليإجيالتحقيق عدة أهداف ميكن  يسعى إن توجيه التوطني الصناعي

  ملختلف الفئات؛ االقتصاديةو  االجتماعيةحتسني الوضعية 

  تنمية األقاليم املختلفة للبالد يف أسرع وقت ممكن؛ 

 الوصول إىل توزيع وتشتيت األنشطة االقتصادية على خمتلف جهات القطر ؛ 

  بني املدن واألرياف؛  واالقتصادية االجتماعيةالقضاء على الفوارق 

  ؛استخراجهايعها قرب مراكز تصنحتويل املواد األولية و 

 ؛ إلقليمي يف جمال اإلنتاج الصناعيالوصول إىل التخصص ا 

  ؛الذايت يف جمال اإلنتاج الصناعي االكتفاءالوصول إىل 

 تقسيم و توزيع الصناعات بني األقاليم على أساس ختصص اليد العاملة ؛ 

 جل أ، من اإلسرتاتيجيةلصناعات حتقيق األهداف السياسية للبلد وذلك إذا كان األمر يتعلق ببعض ا
 توطينها يف مواقع آمنة تتمتع بقدر من احلماية ؛

  االستقرار السكاين ؛حتقيق التوازن اإلقليمي و 

 إمكانياهتا اليت تفيد يف التقليل من التلوث خاصة بالنسبة للصناعات دة من املزايا البيئية للمنطقة و االستفا
 للبيئة. ذات الطبيعة امللوثة

 

 

                                                            
1

 .29ص  ،بشير محمد التجاني، مرجع سابق -
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 المطلب الثالث: تطور اتجاهات التوطين لصناعي.

 .ألول:التوطين في الفكر االقتصاديالفرع ا

 : 1يلي نتعرض إىل أمهها تعددت نظريات التوطني الصناعي يف الفكر االقتصادي فمن خالل ما

، وتقوم على مبدأ ريات الكالسيكية للتوطني الصناعيتعترب نظرية "فيرب" من أشهر النظ :عند فيبر -1
أساسي هو حساب التكاليف االقتصادية حبثا عن أفضل موقع يف جمال التوطني الصناعي، وأن خمتلف األعمال 
اليت تلتها لباحثني آخرين فهي إما ناقدة أو مضيفة لعناصر جديدة هلذه النظرية ، وهلذا بقيت هذه النظرية أهم 

 مرجع عملي يرجع إليه إىل حد اآلن يف هذا امليدان .

 أن العامل الرئيسي للتوطني الصناعي بالنسبة لصاحب املشروع هو ضمان جناح مشروعه، وهي  يعترب فيرب
 يف التوطني الصناعي .  االقتصاديةالقاعدة األساسية اليت بىن عليها نظريته 

 . ،و مفهوم عامل التجميعل التوطنيتتجلي يف مفهومني رئيسيني مها :مفهوم عامفإن نظريته  فيربلفبالنسبة 

:يعرف عامل التوطني بأنه امليزة اليت تسمح لصناعة ما من حتقيق إنتاج ما يف  مل التوطينعا -1-1
نقطة ما بتكاليف أقل من أي نقطة يف جهة أخرى، ومن أجل حتديد أفضل نقطة يف جمال التوطني  استعان 

ب ذلك املوقع املناس. مث يعني بعد ية واهلندسية، وذلك قصد تدقيق خمتلف التكاليففيرب  باحلسابات الرياض
 ، كل حسب خصوصياهتا .الذي جيب أن تتوطن فيه الشركات

يعرف هذا العامل بأنه عبارة عن إجيابيات سعر التكلفة لعملية اإلنتاج أو عامل التجميع:  -1-2
عملية التوزيع بسبب كون اإلنتاج مركز بصفة معتربة يف نقطة معينة، يف حني أن عامل عدم التجميع هو عبارة 

وهو هنا يتكلم عن  .أي أن اإلنتاج يتم يف عدة أماكن ،ابيات سعر التكلفة الناتج عن ال مركزية اإلنتاجعن إجي
 هبا مركز معني من حيث سعر التكلفة بالنسبة لصناعة معينة.  عوامل اجلذب  اليت يتميزعوامل الطرد و 

ملراكز اإلنتاج الصناعي املعروفة بنظرية يرى فرانسوا بريو من خالل نظرية االقتصادية  عند فرانسوا بيرو : -2
، ال ميكن حتقيقها إال عن طريق التهيئة الواعية للوسط سكانيةلتنمية جملموعة إقليمية و أقطاب التنمية أن النمو وا
ات اليت تسهر على ، وهذه املهمة هي من مهام  اهليئقطب التنمية ليؤدي دوره اإلجيايبمن أجل تسهيل مهمة 

                                                            
1
 .57ني ، مرجع سابق ،ص بشر محمد التجا -- 
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، وحتول التنمية الفوضوية إىل ناعة ما أو نشاط ما إىل منو أمةاليت بإمكاهنا أن حتول منو ص، و العامةاملصلحة 
 التهيئة اإلقليمية. اسيا يف ميدان التوطني الصناعي و أسالدولة ميكن أن تلعب دورا مهما و تنمية منظمة مبعىن أن 

جزاء من أرباحها يف لكربى عليها أن تستثمر املؤسسات اكن ليست الدولة وحدها معنية هبذا، بل الشركات و ل
ذ األرباح صافية ومهملة اجملال واحمليط أن ال تكتفي بأخنفس املكان وتساهم يف التنمية التقنية واإلنسانية، و 

  السكان على الطريقة االستعمارية .و 

 الفرع الثاني :االتجاهات الحديثة للتوطين الصناعي .

 الحديثة للتوطين الصناعي :المالمح العامة لالتجاهات -1

واليت تعكس بدورها التطورات احلاصلة يف النظرة ، من املمارسات املالحظة يف هذا امليدانتستمد هذه املالمح 
اه خاصة بعد وبرز هذا االجتاجتماعية عامة ذلك ألهداف مل تعد اقتصادية نفعية بل تعدت  للصناعة واليت

 والذي خلص الصناعة من الكثري من العقبات.لتطور التكنولوجي لاالجنازات الكبرية 

ية والتنشئة ، ودورها يف الرتبتشار املعرفة العلمية والتطبيقيةفهذه االجتاهات تؤكد على أمهية الصناعة وتوطينها يف ان
التهيئة قيق خالل إعادة توزيع الدخل الوطين، وحت منالعدالة االجتماعية ومنه حتقيق االجتماعية الصناعية، 

، وحتقيق التوازن اجلهوي (  وهي  اليت تتبناها الدول النامية لتحقيق صورة أكثر فعالية  )ريفيا وحضريااإلقليمية ب
 أهداف التنمية  والقضاء  على الفقر والتخلف.

 :1أما الدول الصناعية الكربى ففي الوقت الراهن تعمل على حمورين أساسيني

: يتعلق بالصناعات األكثر اليت ال تتطلب تأهيال عاليا  لليد العاملة من أجل توجيهها  المحور األول-1-1
 حنو املناطق األقل تصنيعا من البالد وهذا لتحقيق هدفني أساسيني :

  مثل وفرة األرض بأسعار ، ةخيص الصناعة نفسها يتمثل يف استفادهتا من بعض املزايا االقتصادي
 ، واليد العاملة .منخفضة

 . يتمثل يف تطوير املناطق الريفية اليت تعاين من التخلف االقتصادي 

                                                            
1
 .51،ص2000محمد بومخلوف، التوطين الصناعي في الفكر و الممارسة، شركة األمة للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 
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كما يوجه هذا النوع من الصناعات  يف البلدان النامية يف إطار العالقة بني احمليط  واملركز وخاصة يف الدول املتبعة 
 األجنبية . ستثماراتلالسياسة االنفتاح  وفتح اجملال 

، واليت تتطلب كفاءات عالية والتواجد صناعات ذات التكنولوجيا املتطورةيتعلق بال: المحور الثاني-1-2
بالقرب من اجلامعات واملخابر ومراكز البحث، وفق هذا االجتاه فإن هذه الدول تتجه حنو إنشاء األقطاب 

 .أو املناطق الصناعية التقنية  التكنولوجية أو املدن العلمية

يعود  الفضل يف تطوير  هذه النظرة إىل أعمال كل من : النظرة العلمية الجديدة للتوطين الصناعي :  -2
عنصرا  ه.ذلك ألن املصنع أصبح ينظر إلي 7791و"ماجان"سنة ، 7717و"ماسي " سنة 7711"دينفورد" سنة

االقتصادية واالجتماعية  ، لذا من الضروري أن خيضع للتقسيماتوجزاءا من اجملال احليوي للمجتمعمكمال 
التقسيم االقتصادي مرتبط وأن يكون مندجما بصفة كلية معه وال يتعارض مع خصوصياته .ف، للمجال الوطين

 ، أما التقسيم االجتماعي فيتعلق باملستوى التقين وما يتطلبه من كفاءات وخمابر للبحث والتطوير.بالنشاط

الكثري من  قضى التكنولوجي نفسه الذي يرجع إىل التطور وأن العامل األساسي الذي حقق مجيع هذه األهداف 
 العقبات الطبيعية اليت كانت تواجه التوطني يف عهد الثورة الصناعية.

 .الفرع الثالث: عوامل تطور اتجاهات التوطين الصناعي 

 :1إن تطور  اجتاهات التوطني الصناعي  احلديث كان نتيجة لعدة عوامل  منها على وجه اخلصوص 

لعبت التكنولوجيا دورا حامسا ورئيسيا يف التأثري على التوطني الصناعي، وميكن حصر :العامل التكنولوجي-1
 دوره يف مستويني أساسيني مها : 

النظام الذي يعتمد على العمل املعياري ، أي اإلنتاج  ،اإلنتاج من نظم:  يوجد نوعان  تطور نظم اإلنتاج-1-1
كن توطينها يف أي مكان تتوفر فيه ممالصناعات املرتبطة هبذا النظام  وأن ،الذي ال حيتاج إىل كفاءات عالية اآليل

عاملة مؤهلة تأهيال  لب يد، والصناعة املرتبطة به تتطجي غري اآليل ذو التقنية العاليةالنظام اإلنتاو  اليد العاملة.
 ، كما جتد نفسها مقيدة بعنصر البحث والتطوير الذي توفره املخابر واجلامعات.عاليا

                                                            
1
 . 51،ص مرجع سابقمحمد بومخلوف ،- 
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النظام  القائم على اجملموعات اإلنتاجية الضخمة إىل النظام القائم على إضافة إىل ذلك  فإهنا تنتقل من 
هاما يف صاحل حتقيق الالمركزية الصناعية اليت  . وهذا يعترب تطوراة التجديداجملموعات الصغرية لإلنتاج والسريع

 ختدم التنمية االقتصادية  واالجتماعية املتوازنة للبالد.

لقد سامهت العوامل التكنولوجية مسامهة يف التحرر من الحتميات الطبيعية لممارسة العملية اإلنتاجية: -1-2
النقل اهلائلة ميكن نقل املادة األولية واملنتوج مهما  بفضل وسائل  ،من احلتميات الطبيعيةير التوطن الصناعي ر حت

ت ( ميكن تسيري املركبات  وزنه ومكان تواجده.كما أنه بفضل وسائل االتصال احلديثة  )هاتف، انرتنكان نوعه و 
 .الصناعية عن بعد

من نوع ميات هذه العوامل خلصت التوطني الصناعي من احلتميات الطبيعية إال أهنا  أدخلته يف حتوعليه فإن 
من حيث اليد العاملة النوعية، الشروط واملطالب اليت تفرضها االجتماعية والثقافية واملتمثلة ، أمهها احلتميات آخر

 توفري حميط اجتماعي وثقايف جذاب ، والتواجد بالقرب من مراكز العلم واملعرفة .ضرورة 

احلارسة إىل الدولة االقتصادية واالجتماعية.فالدولة  نعين هبا تغري دور الدولة من الدولة تطور دور الدولة: -2 
يف الصناعة وتوطينها أداة أساسية لتطوير اجملتمع مبا خيدم  فإهنا وجدت، ودون أن تقلل إرادة اخلواص املعاصرة

 املصاحل العليا للبلد.

وحتقيق العدالة  ضرية، وفك اخلناق عن املراكز احلالتوازن اجلهوي هكذا  أصبح  التوطني وسيلة أساسية لتحقيق
 ، مع احملافظة على البيئة الطبيعية من التلوث الصناعي.ا يوفر من مناصب الشغل الصناعيةاالجتماعية مل

يف انتظام األفراد واجلماعات يف مجعيات مدنية للدفاع عن مصاحلهم  يتمثلالتطور العام للمجتمع : -3
عي اليت حيركها منطق رأس املال ومنوه، وهذا لنمو الوعي املشرتكة ملواجهة اإلرادة الفردية للتوطني الصنا

، نتيجة انتشار املفاهيم واألفكار والفلسفات واحلريات املتعلقة اعي اجلماعي للعمال والسكان عامةاالجتم
والعامل يفرض شروطه على ما جيب املدنية تدافع عن رفاهية السكان،  باإلنسان والبيئة . أصبحت  اجلمعيات

 .قوة عمله تبعية الصناعة ملادته الرمادية و أصبح واعيا بخاصة عندما أدرك و  ،عليه حميطه أن يتوفر

ثري علذذذذذى التذذذذذوطني الصذذذذذناعي وهكذذذذذذا فذذذذذإن تظذذذذذافر الذذذذذوعي واالنتظذذذذذام أصذذذذذبحا يشذذذذذكالن عذذذذذاملني رئيسذذذذذيني يف التذذذذذأ
 بيئة وحميطا وسكانا(.احلديث)
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 المبحث الثاني : المناطق الصناعية .

وهو من اخلصائص املناطق الصناعية تعترب األسلوب املتبع يف خمتلف البلدان يف توطني الصناعة  أسلوبإن 
للتنمية على املستويني  وهذا راجع للدور الذي تلعبه هذه املناطق كأقطاب، األساسية للتوطني الصناعي احلديث

 الوطين . احمللي و 

 . المطلب األول: ماهية  المناطق الصناعية 

 الفرع األول :نشأة المناطق الصناعية . 

تعود نشأة املناطق الصناعية إىل عهد اإلمرباطورية الرومانية حيث متركزت على موانئ البحر األبيض 
لكن ية، و أهداف اإلمرباطورية الرومانجاري و االقتصادي لتحقيق مصاحل و املتوسط و ذلك هبدف زيادة النشاط الت

ية بدأ عمليا منذ أواخر القرن التاسع عشر عندما أقيمت أول منطقة صناعية بالقرب تطبيق فكرة املناطق الصناع
، وحلقت منطقة أخرى قرب شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية يف م1271من مانشسرت باململكة املتحدة عام 

أخذ هذه الظاهرة يف م، ومل ت1701، مث أقيمت منطقة صناعية ثالثة حول نابويل بإيطاليا يف العام م1277العام 
االنتشار إال منذ منتصف القرن العشرين حيث أخذت كل من الدول املتقدمة و الدول النامية يف إدخال املناطق 

 .1الصناعية ضمن خصصها التنموية 

 .الفرع الثاني :تجارب بعض الدول في إنشاءها

الدول اليت مارست الفكرة عمليا ، حيث كانت بريطانيا أوىل الدول يف إنشاء املناطق الصناعيةتفاوتت 
لألمهية البالغة هلذه بقية الدول مبا فيها النامية واملتقدمة على حد سواء وحلقتها كل من أمريكا، إيطاليا واليابان و 

االجتماعية لتحقيق االقتصادية و قبل الدول املختلفة كوسيلة لتحقيق أهداف السياسات املناطق واستخدامها من 
إىل  إمنا تعدى ذلك التعاونتاريخ إنشاء املناطق الصناعية و  ، ومل يقتصر هذا التعاون علىالشامل االتنمية مبفهومه

عليه سيتم تلخيص جتارب ج املناطق الصناعية اخلاصة هبا و اليت اتبعتها إلجناح برامالسياسات اخلاصة لكل دولة و 
 : 2على سبيل املثال  بعض الدول يف إنشاء املناطق الصناعية

 

                                                            
1

 .211،ص1725صالح حسن ،مدخل إلى جغرافية الصناعة ،الطبعة األولى، عمان،دار الشروق للنشر و التوزيع ن-
2
حول صناعة الحجر في محافظة  يوسف محمد ياسر يوسف الساعد،دور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطاع الصناعي حالة دراسية- 

 .11، ص2001رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين،  ،جنين
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 المملكة المتحدة:-1

، و تواىل بعد ذلك إنشاء املناطق يف بداية القرن العشرين م1271ام لقد أنشى جممع صناعي يف مانشسرت ع
 حتصل على دخلهاملتحدة بدون مساعدة من احلكومة و الصناعية يف بريطانيا يف كل مكان مثل شركات األسهم ا

سية اخلفيفة يف كل كما أنشئت الصناعات اهلندع واخلدمات.من خالل تأجري األماكن والبنايات ومن تقدمي املناف
لندن لكن يف الثالثينيات لعبت انت موجودة يف املدن الكبرية مثل: ليفربول، مانشسرت، و اليت كهذه املناطق و 

 احلكومة دورا خاصا يف ترويج و بناء هذه املناطق.

، فقد صمم ذلك من أجل مساعدة كسادم يف وقت أزمة ال1731إن أول تشريع أقر يف هذا املضمار عام 
، حتت هذا التصرف روجت بطالة للمسامهة يف تشجيع العمالةصناعات إقليمية بعينها أخذة بعني االعتبار ال

، كما إن املناطق الصناعية ليس هدفها الربح أسست يف ست طق خاصة أو معينة متلكها احلكومةالصناعة يف منا
 واحدة يف اسكتلندا .لز و طق قد أنشئت يف بريطانيا وويمنا

ناعية من أجل جذب الصناعات إليها، فقد مت بناء مصانع كما قدمت حوافز متعددة من خالل املناطق الص
 قروض قدمت بفوائد قليلة .من األسعار احمللية ، وضمانات و  توفري خدمات بسعر قريبو 

م   1715صناعية يف مجيع أحناء البالد و يف عام بعد احلرب العاملية الثانية سيطرت احلكومة مباشرة على املواقع ال
(، ة املباشرة على املواقع الصناعيةكان توزيع مراسيم الصناعات قد أعطى نتيجة هلذه السياسات )سياسات السيطر 

تأمني  فاهلدف من هذا املرسوم تطوير مناطق معينة من أجل التحكم يف واردات املنشآت الصناعية من خالل
ها حتت هذا املرسوم فإن املناطق اخلاصة املقصودة بالتطوير الصناعي أعيدت تسميت، و للصناعات التوزيع املناسب

إن هيئة التجارة سيطرت على قوى السماسرة لبناء مصانع يف هذه املناطق حيث أصبح امسها مناطق التطوير، و 
 املال من خالل القنوات تأمني املنح ملشاريع غري قادرة علىكان هلا السلطة أن تعطي القروض و بينما اخلزينة  

املنح أصبحت متوفرة للمناطق اليت كانت ، فإن القروض و م 1752، وحتت مرسوم املال الصناعي من عام العادية
حتت مرسوم التوظيف احمللي من عام ر و تعاين من معدل عال من البطالة حيث أصبحت مشمولة يف مناطق التطوي

ندما توجد نسبة عالية من البطالة، لتساعد يف إجياد أماكن عمل يف بريطانيا ع، فإن اهليئة التجارة خولت م1710
اطق الصناعية يف مناطق يف نفس هذا املرسوم فإن احلكومة مولت شركات املناطق الصناعية حيث أدارت هذه املنو 

هذه ثالثة لويلز، و لها ثالث مناطق إدارية وصناعية إحداها يف إجنلرتا والثانية السكتلندا والحل حمالتطوير و 
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منطقة 37أسست حتت هذا املرسوم  م 1710، ويف منتصف عام توجه ومتول من قبل هيئة التجارة املؤسسات
 .1صناعية تشمل أكثر من ألف مصنع

 الواليات المتحدة األمريكية :-2

يف العقد  االقتصاديلكن النمو لصناعية كانت موجودة يف شيكاغو و إن أقدم املناطق الصناعية أو املتنزهات ا
، ولكن بعد م1701ثة وثالثني مشروعا حىت عام مل يكن أكثر من ثال ، إذألول من القرن العشرين كان بطيئاا

مهما يف  احلرب العاملية الثانية فقد كان النمو االقتصادي سريعا جدا وأن شركات السكة احلديدية قد لعبت دورا
، ولذلك ناجتة عن مدخالت الشحن املتزايدةمهتمة باملنافع غري املباشرة ال، ألهنا كانت تطوير املناطق الصناعية

، شكل أسعار مشرتيات ملناطق صناعية، وضمانة شحن قليلة إىل الصناعاتفإهنا قدمت دوافع خاصة على 
حتتوى على مؤسسات تطوير صناعية ومساسرة جممعات حقيقية فردية اليت ق الصناعية وممولني آخرين للمناط

، ة قد طورت املناطق الصناعية كذلكاولني ومهندسني معماريني وآخرين ، و العديد من املؤسسات الغري رحبيمقو 
جملتمع على شكل اليت جلبها التصنيع إىل ادف إىل حتقيق فوائد غري مباشرة و وأن اجملتمع قد مول مناطق صناعية هت

  .....إخلاإليرادات الضريبية .توظيف أيدي عاملة، جتارة، اخلدمات، و 

بنفس الوقت لتخفيض ضرائب اجملمعات الصناعية ء التوظيف إىل السكان احملليني و وقد بذلت حماولة إعطا
ناسبة يف تكاليف اخلدمات أن النمو الصناعي سوف يزيد من الربح احمللي بدون زيادة مت افرتاضاحلقيقية على 

 .البلدية

يف الوقت احلاضر فإن صناعة م  و 1750انت قد حدثت يف عام املناطق الصناعية ك استخدامإن أكرب زيادة يف   
كما ساهم إنشاء الطرق يف أوائل منتزهات صناعية خمططة. تتمثل يفالواليات املتحدة هلا نظرة جديدة 

صناعية املمولة بالتمويل اخلمسينيات كممر حلركة السري السريع حول بوسطن بإحداث تطور كبري يف املنتزهات ال
، وهذا الزخم احلايل يف تطور املنتزهات الصناعية يف الواليات املتحدة يعود أو تخصصة بااللكرتونياتاخلاص وامل

يف اعة اجلديدة على أن تبقى اليت أجربت الصناملدن أصبحت مثينة وبشكل متزايد و يف يرجع إىل أن األرض 
طي نقطة حمورية لتخطيط اجملتمع واليت ، وأن املتنزهات الصناعية املخططة تعواحي املناطق القريبة من العاصمةض

وعلى هذا احلال فإن احلكومة  .بدون أي تدخل للحكومة الفدرالية طورت أساسا بوكاالت خاصةروجت و 

                                                            
1
 .15يوسف محمد ياسر يوسف الساعد،مرجع سابق ، ص  - 
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قيق متنامي ، وكان هناك حتشكل فعال توزيع الصناعات اجلديدةاحلكومات احمللية قد شجعت بالقومية و 
  .آلية قوية لتطوير قطاع الصناعة اليت شكلتللمتنزهات الصناعية و 

 إيطاليا :-3

م يف نابويل وكانت 1701األوىل يف سنة  ةقد أسست املنطقو  ،املناطق الصناعية لتطوير الصناعةيف إيطاليا أنشئت 
، اقتصادياقد وجدت يف اجلزء الشمايل من البالد األقل تطورا م و 1750معظم املناطق الصناعية قد أسست قبل 

للرتويج للمناطق الصناعية األقل تطورا من خالل املناطق الصناعية املخططة ويف  االهتماموقد بذل القليل من 
ية سردينيا قد سنت قوانني تسمح بتأسيس مناطق صناعمات اإلقليمية كما يف صقليا و م فإن احلكو 1753سنة

املياه والكهرباء ، وتوفري مبعدالت منخفضة مثل اإلعفاءات الضريبية والقروض ،حيث أن عددا كبريا من الدوافع
جلنوب إيطاليا الذي  اقتصاديبعد احلرب العاملية الثانية فإن حكومة إيطاليا بدأت بربنامج تطوير أصبحت متوفرة و 

لتطوير االقتصادي م ليمول ا 1750، وقد أوجد صندوق جلنوب إيطاليا سنة نه املنطقة األقل تطورا يف أورباأعترب بأ
األراضي وإعادة تشتيل  عام يف الري و استصالح استثماريمول برنامج لتطور هذا الصندوق املنطقة و هلذه 

من النفقات اليت  %20، وإن هذا الصندوق مسموح له أيضا أن مينح حىت هيالت أخرىتسالغابات وبناء الطرق و 
تبيع  فع األخرى، كما أن البلديات ميكن أنهلا عالقة ببناء املعامل و تركيب األألت و بناء الطرق و اجملارى و املنا

 .1تنمح إعفاءات من الضرائب احمللية أو تؤجر املواقع الفردية والبنايات و 

د من املناطق الصناعية يف إيطاليا موجودة يف اجلنوب وإن العديد من املناطق ق %10 أما اليوم فإن أكثر منو 
 : التالية االعتباراتطت حسب هذه املناطق قد خطحددت كمناطق للتطوير الصناعي و 

 االعتبار األول: مناطق تفرض نفسها لتطور آخر حتيط باملناطق احلضرية .-   

الرأمسايل قد  االستثماراالعتبار الثاين: مناطق تطوير كاملة حيث توجد هبا املوارد الطبيعية الكبرية و حيث  -   
 .ت اليت هلا عالقة بالبىن التحتيةجهز يف التسهيال

باإلضافة إىل ذلك  فقد أوصى يف ارد حمدودة فيما يتعلق بالسكان و الثالث: مناطق التحسني حيث املو  االعتبار -
متجانسة على شكل جممعات صناعية ميكن أن تنشأ كما يف ر الصناعي اليت هي كبرية نسبيا و مناطق التطوي
 بريطانيا .

                                                            
1
 .19ياسر يوسف الساعد،مرجع سابق ، ص يوسف محمد  - 
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 اليابان : -4

لرئيسي لرتويج املناطق اعية منذ الستينيات يف اليابان وأن اهلدف اهنالك اهتمام كبري يف تأسيس املناطق الصن
ملصانع بعيدا عن هو مساعدة رجال األعمال الصغار لالنتقال كمجموعة إىل مواقع مناسبة لتأسيس االصناعية 

ة قد كومأن احليابان قد أسست على مبدأ تعاوين و إن معظم املؤسسات الصناعية اليت بنيت يف المناطق املدينة و 
املبادرة يف تأسيس املناطق الصناعية عن طريق تقدمي القروض بدون  الختاذتشكيل هذه اجملمعات شجعت يف 

ن املنطقة الصناعية جيب إفوائد و املنح هبدف إعطاء تسهيالت اخلدمات العامة و من أجل احلصول على الدعم ف
ميع املعامل جتمبكان املوقع وعدد وحدات التعاون و  علقةاملتالشروط اليت أوصت هبا احلكومة و  عليها اإليفاء هبذه

ناعية تسهيالت اإلنتاج العامة و قدم الفوائد واملنافع تؤسس املناطق الص حبيث ،ونوع املشاريع اليت سوف تبىن
معفية من الضرائب على األرض أيضا فإن يت تبىن على املناطق الصناعية هي إن الوحدات الو  إنشاء املباين،و 

أن حت متوفرة عن طريق صندوق السكن ومشروع التقاعد اخلريي و طويلة األجل للسكن والرفاه أصبالقروض 
يف  االزدحامبشكل رئيسي كأداة لتقليل املناطق الصناعية إىل حد كبري و  برنامج استعملتاحلكومة اليابانية قد 

 . 1املتوسطةو ملساعدة املشاريع الصغرية املناطق القريبة من العاصمة و 

 رع الثالث:تعريف المناطق الصناعية .الف

، وعادة ما يطلق عليها التسميات التالية: كل املستوياتتعد املناطق الصناعية ظاهرة حضارية على  
النطاق الصناعي، املستوطنة الصناعية، امليدان الصناعي، املنطقة الصناعية، ومهما اختلفت التسميات فهي تشري 

تضم جمموعة من املصانع مزودة باخلدمات واملرافق الالزمة، وتوزع  هذه املساحة  إىل تلك املساحة من األرض اليت
إىل أقسام صغرية خيصص كل منها إلنشاء مصنع معني. وذلك مبا يوافق أنواع الصناعات املراد إنشاءها 

 .2وخصائصها واألرض اليت تستخدمها واحتياجاهتا من املرافق واخلدمات

جتاور أكثر من منشأة صناعية بغض النظر عن سعة إنتاجها )صغرية أو كبري( يف منطقة  : كما تعرف أيضا
جغرافية واحدة، وهي تتسم إما بتكامل عمودي ملراحل إنتاج متجانس معني من املواد اخلام إىل املنتجات النهائية 

                                                            
1
 .23يوسف محمد ياسر يوسف الساعد،مرجع سابق ، ص  - 
 
2
التحليل الموقعي للمناطق الصناعية في الجزائر موسى بن منصور ، البعد البيئي في اختيار مواقع المناطق الصناعية، اليومين الدراسيين حول - 

،معهد العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي البشير 2010ماي 12-19،بوعريريجدراسة حالة المنطقة الصناعية برج  –

 .برج بوعريريجاإلبراهيمي 
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ا مبدخالت أو خمرجات تكميلية، أو أو بتكامل أفقي للنشاطات املرتابطة يف نفس املرحلة أو املقابلة أو القريبة منه
 .1بتكامل خطي من خالل السلع واخلدمات اليت متد جمموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج قطع الغيار

من زاوية االقتصاد اجلغرايف تعرف بأهنا منطقة واسعة داخل املدن أو املناطق احمليطة هبا خمصصة للحصول على ف   
بيد أن التوجه  ،هذا التعريف الكالسيكي يدرج املناطق الصناعية داخل املدينة تصاريح االستخدام الصناعي.

السائد منذ مثانينيات القرن املاضي هو أن متوقع املناطق الصناعية ينبغي أن يكون نسبيا خارج اجملال احلضري 
ميكن القول إذن أن املنطقة الصناعية هي تسمية عامة يراد هبا و  ،املأهول للتقليص من أضرار املخلفات الصناعية

املصانع )خمصصة إلقامة وحدات خمصصة لالستخدام الصناعي  (خاضعة للتخطيط والتطوير)منطقة جغرافية 
 2.، تتموقع خارج جمال السكن احلضري وميكن أن تستفيد من امتيازات وإعفاءات ضريبية…(واملستودعات

 مقومات و مراحل إنشاء المناطق الصناعية.المطلب الثاني : 

 .الفرع األول: مقومات إنشاء المناطق الصناعية.

 جبملة من املقومات  أمهها على سبيل املثال : لالسرتشادإلنشاء املناطق الصناعية نسعى 

 الموقع:-1
 النظام يف تغري أو معينةصوصيات خان فقد إىل الصناعية املنطقة ملوقع املناسب غري االختيار يؤدى قد 

كاألراضي – بيئيا القيمة املناطق يف األراضي استصالح يؤدى قد املثال، سبيل فعلى .االيكولوجي الطبيعي
 ويستلزم.واحليوان النبات من كثرية ألنواع الطبيعية املوائل تدمري إىل -صناعية إنشاء مناطق هبدف رطبةال

 مع احملددات املتوافقة املواقع وحتديد املتغريات دراسة خالهلا يتم شامل، ختطيط عملية األمثل املوقع اختيار
 القرار ويتطلب اختاذ املوقع بتعيني اإلدارة تقوم وأخريا واالجتماعية البيئية التأثريات االعتبار يف واألخذ احلاكمة
 3:يلي ما املوقع الختيار

 وغريه؛ والغابات الرطبة كاألراضي احلساسة البيئية املناطق عن البعد -
 ؛السليمة واإلدارة التخطيط خالل من عليها، البيئية التأثريات ختفيف ميكن اليت املناطق حتديد -
 ؛اخلصوبة واملنخفضة الفقرية الرتبة ذات االحندار، قليلة األراضي اختيار -

                                                            
1
 .313،ص2001هويشارمعروف، تحليل اإلقتصاد اإلقليمي و الحضري،الطبعة األولى، عمان،دار صفاء للنشر و التوزيع ،- 
2
 -www.moroccokhabar.com -ختيار مواقع المناطق الصناعية: امقال للدكتور إبراهيم المراكشي بعنوان  201201/12عليه بتاريخ  أطلع

 .اآلثار والمشاكل والحلول… بطنجة” المغوغة“مثال موقع المنطقة الصناعية 
 .82،ص 2005 البريطانية، الدولية التنمية وإدارة سيم برنامج ،الصناعية للمناطق البيئة إلدارة اإلرشادي الدليل وآخرون، جيجو، فيليب- 3

 

http://www.moroccokhabar.com-أطلع
http://www.moroccokhabar.com-أطلع
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 مناسبة بيئيا. وغري اقتصادية غري للزالزل فهي املعرضة أو الطينية الرتبة ذات أو للسيول املعرضة املناطق جتنب -
 لزراعية األراضي على التعدي ولتجنب العمراين الزحف الحتواء سابقا تطويرها جرى مناطق استخدام إعادة -

 ؛القيمة ذات الطبيعية واملوارد والغابات والرطبة
وامللوثات  األرضية واخلزانات السامة املخلفات من خلوها من للتأكد استخدامها، السابق األراضي فحص -

 .واملياه والرتبة للهواء املختلفة
 األيدي العاملة: - 2

 هبذا كثريا يتأثر اإلنتاج فان العادة ويف إلنشاء املناطق الصناعية األساسية املقومات من العاملة األيدي تعترب 

 عدد من يزيد مما السكانية الكثافة على املوقع يعتمد لذلك ،املتنوعة الكفاءات أو الكم حيث من سواء العنصر

 املؤهالت أصحاب من يكونوا وقد ومهرة ةخرب  ذوي فنيني عمال إىل حتتاج فإهنا الكفاءة أما ،العاملة الطبقة

 العاملة العناصر تلك وتدريب تأهيل يف والتدريب التأهيل مراكز وجود أمهية نالح  هنا من .والفنية العلمية

 الصناعية واملعاهد واملدارس التدريب مراكز وجود فإن لذلك ومتطلباهتا الصناعة احتياجات حسب وتطويرها

 .1والكفاءة باخلربة متتاز واليت العاملة الفئة تلك من املناطق تلك احتياجات إمداد يف تساهم

 الخام: المواد -3

 ، وإن هذه املؤسسات تقوم علىاملؤسسات الصناعية اليت بداخلها على تقوم عام إن املناطق الصناعية وبشكل
 وحتقيق رغباهتم وإشباع البشر منفعة خلدمة مادة جديدة وصناعة تكوين هبدف التحويلية الصناعات أساس

 يعترب حيث التكاليف وبأقل الغاية تلك حتقيق اجل ومن اخلام، توفر املواد أمهية نالح  هنا من. احتياجاهتم

اخلام  للمواد كبرية أمهية يربز الصناعة واقع بان نرى لذلك الصناعة يف عادة النفقات من أعلى اخلام املادة عنصر
 .2 عليها احلصول وطرق
 
 رأس المال:  -4

و إن قيام أي نشط اقتصادي حيتاج إىل رأس املال سواء لشراء املواد األولية اليت يعتمد عليها يف العملية اإلنتاجية أ
بذلك يكون رأس املال اإلنتاجية الصناعية و از العملية اآلالت الالزمة الجنللحصول على املكائن واملعدات و 
 . أحدى أهم مستويات الصناعة احلديثة

                                                            
1
 .70،ص1772محمد أزهر سعيد السماك،اقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات ودراسة الجدوى،عمان ،دار زهران،- 
2
 ،الصناعي والتعليم والمجتمع البيئة على وانعكاساتها نابلس محافظة في الصناعية والمناطق المدن إنشاء محددات،البظ  رضا وجيه وائل - 

 .82،ص2001غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين،  ماجستيررسالة 
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ينبغي توفرها إلجراء العملية إن أمهية رأس املال باعتباره أحدى مقومات الصناعة ال يرجع إىل أمهية النقود اليت 
عدات ووسائل النقل واملواد املري احتياجات الصناعة من اآلالت و ، بل ترجع بالدرجة األساس إىل ضرورة توففقط

ا من املواد اخلام و دفع فالصناعة حباجة إىل رأس مال متغري لتأمني احتياجاهت اخلام والنصف مصنعة ...اخل.
، ت لتأمني احتياجاهتا من اآلالت واملكائن وإقامة اإلنشاءات واملباين، وهي حباجة كذلك إىل رأس مال ثاباألجور

، فاالحتياجات من رأس املال الالزمة لتنفيذ املشروع ازدادت احلاجة إىل رأس املال لماوكلما كرب حجم املشروع ك
 . 1مدى تطور األسلوب التقين فيهادرجة األساس على طبيعة الصناعة و الصناعي تتوقف بال

 لطاقة:ا-5
، تاجية داخل املؤسساتللعملية اإلنتعترب الطاقة من العوامل املهمة يف إنشاء املناطق الصناعية ألهنا العصب احملرك 

ولكن  .تقدمها يف بدا األمرة التصنيع و دائر  انتشاركبرية الدور املهم يف   اقتصاديةبكميات ولقد كان لتوافر الطاقة و 
مع التقدم التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبري يف تقليل من األمهية النسبية للطاقة بوصفها عامال حمدودا يف 

وذلك من خالل أمكانية إحالل بني مصادر الطاقة املختلفة و  .الصناعية إىل حد بعيدقع املنطقة عملية حتديد مو 
 . 2بالتايل اخنفاض األمهية النسبية لكل مصدر على حدا 

 النقل:-6
تطور الصناعة ال بالنسبة إلنشاء املناطق الصناعية، وإن قيام و يعترب عامل النقل و املواصالت من العوامل املهمة 

ع سكناها إىل ، بل نقل القوى العاملة من مواقفقط أو توفري خدمة النقل اجليدة ملواد اخلام أو الطاقةيستلزم نقل ا
يا أهم مقومات الصناعة احلديثة الرخيصة نسبمن خدمة النقل اجليدة و .كل ذلك جيعل املناطق الصناعية وبالعكس

 . 3اختيار مواقع املناطق الصناعية و 
 

 . إنشاء المناطق الصناعيةالفرع الثاني : مراحل 

 الالزمة باملقاييس لنهوضا أجل من واالجتماعية الطبيعية البيئة يف تغريات إحداث يف الصناعية املناطق تساهم
 املستدام والتشغيل التخطيط يتطلب جيدة، بيئية اشرتاطات ذات صناعية منطقة إنشاءو  ،واالقتصاد للمعيشة
 .املقرتحة بالتنمية املتعلقة املختلفة واالجتماعية البيئية اجلوانب االعتبار يف يأخذ الذي

 والتعرف التخطيط مرحلة يف الصناعية املنطقة بإنشاء املرتبطة الرئيسية البيئية القضايا مع التعامل من والبد
 :4يلي كما بالتفصيل وهى، البيئي األثر تقييم مرحلة عليها خالل

                                                            
1
 .25محمد أزهر سعيد السماك،مرجع سابق ،ص  - 
2
 .71نفس المرجع،ص - 
3
 .111،ص 1779النعيمي، أساسيات التنظيم الصناعي ، عمان، دار زهران للنشر، خالد عبد الرحيم الهيتي ،أكرم أحدم الطويل، جمال محمد - 
4
 .27فليب جيجو وآخرون، مرجع سابق،ص - 
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 البيئية والتأثريات إقامتها املمكن الصناعات حتديد األمثل، املوقع اختيار تشمل : التخطيط مرحلة 
 .البيئي األثر لتقييم اإلسرتاتيجية الدراسة وحتضري املتوقعة واالقتصادية واالجتماعية

 فعالة بطريقة املناطق وتقسيم الداخلي املخطط تصميم باالعتبار األخذ يتم وفيها : التصميم مرحلة 
 .املتوقعة الرتاكمية التأثريات وتقييم املركزية التحتية للبنية والتخطيط

 عن املعلومات وحتديث وحتديد للمنشآت البيئي األثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن : التشغيل مرحلة 
  .البيئي االلتزام إىل للوصول املنشآت وتقييم للمنطقة البيئة نوعية

 
 

 : المراحل الرئيسية إلنشاء المناطق الصناعية(1)الشكل
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 المطلب الثالث : أهداف و أهمية إقامة  المناطق الصناعية.

 الفرع األول: أهداف إقامة المناطق الصناعية .

 :1إن األهداف األساسية من إقامة املناطق الصناعية بشكل عام ميكن اختصارها فيما يلي

  فادة من املختلفة واالست تنمية قطاع الصناعة من خالل تشجيع إقامة الصناعات ذات األحجامتطوير و
 ؛اخلدمات العامة املتوفرة فيهامزايا تسهيالت اإلنتاج و 

  من تركز ملناطق من تطوير البىن التحتية و تنمية املناطق احمليطة هبا حيث تستفيد هذه اتطوير و
 ؛نتج عنها زيادة النشاط االقتصادياالستثمارات املالية اليت ت

 الل قطع األرض املناسبة لالستعمال الصناعي أو األبنية  أو الوحدات توفر إقامة املناطق الصناعية من خ
نسب املواقع الصناعية املال على أصحاب الصناعة يف البحث على أناعية اجلاهزة الكثري من اجلهد و الص

 ؛ملشروعاهتم

 أصحاب رؤوس األموال و جذب اخلربات لي من خالل استقطاب املستثمرين و رفع مستوى االقتصاد احمل
 العلمية والفنية؛

  ؛ 2اخلارجيةاملالئمة لطلب األسواق احمللية و الوصول مبستوى اإلنتاج كما ونوعا إىل املستويات 

  الذايت؛ االكتفاءتبادل املستلزمات اإلنتاجية مبا حيقق 

 ؛ جذب املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو املناطق الصناعية ومساعدهتا على التطور 

 توسيع القاعدة اإلنتاجية ؛و  توفري املواقع الصناعية 

  املشروعات اإلنتاجية؛ وعات خملق التكامل بني املصانع و جتميع املشر 

 ؛عايري الدولية املتعلقة بالبيئةتطبيق املواصفات و امل 

  وإذا كانت املصانع تتفاوت من حيث مقدار الوفورات اخلارجية للمصانع اليت تنشأ فيهاحتقيق الوفورات ،
ية اليت حتققها خارج املنطقة الصناعية منفردة فإنه من الطبيعي أهنا تتشابه من حيث اخلارجية والداخل

من جودها داخل منطقة صناعية واحدة و مقدار الوفورات )اخلارجية والداخلية( اليت حتققها بفعل و 
ية سب مجاعحتقيق ملكاتدعيم هلذه املؤسسات الصناعية و  الطبيعي أن يرافق تركز الصناعات يف مكان ما

ومن هذه الوفورات اليت حتققها  . مواقعها خارج املنطقة الصناعيةهي منفردة يفما كان هلا أن تتحقق و 
                                                            

1
 .21يوسف محمد ياسر يوسف الساعد،مرجع سابق،ص، - 
2
 .223هويشار معروف، مرجع سابق ،ص - 
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املصانع داخل املناطق الصناعية وفورات النقل النامجة عن الوفورات يف تكاليف النقل لتجميع املؤسسات 
هذه الصناعات إىل مدينة صناعية ل الصناعية يف موقع واحد و الوفورات الداخلية الكبرية النامجة عن حتو 

، وكذلك الوفرات ويره داخل املنطقةالوفرات اخلارجية الثابتة النامجة عن إمكانية توسع املصنع وتطو 
اخلارجية النامجة عن ختفيض تكاليف اإلنتاج الصناعي بفعل منو صناعات متنوعة يف مكان واحد هو 

 .1املنطقة الصناعية

 دولة. حسب كل  ال تنفي وجود أهداف خاصة إلقامة املناطق الصناعية السابقة الذكر إن األهداف

 الفرع الثاني:دور المناطق الصناعية في التنمية .

تنمية القطاع الصناعي بصفة عم العملية التنموية بصفة عامة و إن إقامة املناطق الصناعية يساهم يف د
 : 2خاصة، وميكن أن جنيز دورها فيما يلي

  االقتصادية بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة ؛الدفع بعجلة التنمية 

  االستخدام يف املناطق الريفية جبذب الصناعة إليها؛ توفري فرص العمل و 

 ما ينتج عنه من تنمية إقليمية متوازنة. ق توزيع متوازن لكل من العمالة واإلنتاج حتقي 

 تنويع مصادر الدخل؛الزراعي و من العمالة يف القطاع  استيعاب الفائض 

 بدن تأخري؛ى العقار الصناعي بأسعار مغرية و هتيئة الفرصة أمام أصحاب املؤسسات للحصول عل 

  العمل على تنوعهما؛ تغيريات جذرية يف هيكل اإلنتاج والعمالة و إجراء 

 ؛ لمسامهة يف تنمية القطاع الصناعيجذب االستثمار اخلاص ل 

  الغري مباشر بتوفري بعض االمتيازات اخلاصة هبذه املناطق ؛املباشر و جذب االستثمار األجنيب 

  خاصة حول العاصمة ؛متركز الصناعات يف بعض املناطق و احلد من حتقيق الالمركزية الصناعية و 

 تزداد أرباحها؛ات الصناعية حبيث تقل تكاليفها و تقدمي اخلدمات واملنافع للمشروع 

 ؛3ال الصناعي مما يساعد على التهيئة العمرانية اجليدةختصيص األراضي املناسبة لالستعم 

  ؛4ترشيد اختيار مواقع املشروعات الصناعية داخل أقاليم املدن الكبريةالتوسع الصناعي و تنظيم 

 ؛ 1توفري مواقع جديدة للصناعات املضطرة لنقل مواقعها بسبب املشروعات الكربى لتطوير املدن 
                                                            

1
 .213صالح حسن ،مرجع سابق،ص - 
2
 - UNIDO, Industrial Estates  Principles and practices.Vienna.1997.   
3
 . 172،ص2002صبحي فارس الهيتي ، التخطيط الحضري، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،األردن، - 
4
 .172،ص  سابق مرجعصبحي فارس الهيتي ،  - 
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 الصناعية.المبحث الثالث : أنواع المناطق 

التوجهات واملفاهيم  إىل تعدد  عشر والعشرين أديارنني التاسع قإن التطور الصناعي الذي حصل يف ال
 :أصبحت تقسم إىل أنواع عديدة و لصناعية احول املناطق 

 المطلب األول: النظرة التقليدية للمناطق الصناعية: 

 .(الصناعيةالعناقيد ) الفرع األول:العقد الصناعية المتكاملة

ومؤسساهتا التابعة  املتقاربة جغرافيا  املؤسسات إقليمية أو عاملية( لعدد من -حملية-هي جتمعات ) جغرافية 
البعض  بعضهابواملؤسسات املرتبطة واملتصلة  وتربطها عالقات تكاملية ومصاحل مشرتكة ؛واملنتمية جملال عمل معني

    .2لالزمة لتشجيع ودعم التنافسيةاألنشطة ا يف جمال معني مبا ميثل منظومة من

 .الفرع الثاني:التكتل الصناعي الحضري    

 طوال يشرت تلفة تقع يف منطقة حضرية واحدة، وهو عبارة عن تشكيالت صناعية جتمع عددا من املنشآت املخ 
 جتانسها يف اإلنتاج أو ترابطها مبدخالت أو خمرجات تكنولوجية.

 .االستقطاب الصناعيةالفرع الثالث:مجمعات        

هي تشكيالت صناعية تضم عددا من املصانع الكبرية ذات القدرة القيادية املتميزة يف االبتكار واالندفاع، وهي  
تعمل يف بيئة حضرية متقدمة ميكن هلا أن تصبح مركزا جلذب العمل ورؤوس األموال واملصانع واألسواق بفعل قوى 

مع إىل قطب يتوسع مع توجهات األسواق الديناميكية واستطالعات اجلذب املركزية، فيتحول بذلك اجمل
 .3التكنولوجية احلديثة

 .)المدارة ذاتيا( للصناعات الصغيرة ة:المجمعات التعاونيالرابعالفرع         

هي تنظيمات صناعية صغرية أو متوسطة احلجم توجه ملنتجات متجانسة أو متكاملة أو تستخدم نفس املوارد أو 
جممعا ملنشآت كبرية على أن تضم اجملمعات خمتربات ومراكز املصنعة، أو ختدم عقدة صناعية أو شبه  السلع

                                                                                                                                                                                          
1
 .172نفس المرجع ،ص - 
2
 .313هويشار معروف ،مرجع سابق ،ص- 
3
 .313نفس المرجع،ص - 
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ومكتبات ومتاحف، ختدم البحث والتدريب واالختبار والتحليل والتقييس والتطوير، وأن تنسق بعض مهامها 
طاقة ومياه ونقل ومواصالت التسويقية واملالية مكاتب مركزية، إضافة إىل وحدات سكنية ودوائر خدماتية و 

وخزن...وغريها من العوامل اليت تساعد على حتقيق وفرات السعة الكبرية للصناعات الصغرية من جهة، واحملافظة 
 على اإلدارة الذاتية املستقلة لكل وحدة من الصناعات املعنية من جهة أخرى.

 .: المجمعات الصناعية الريفيةالخامس الفرع     

تنظيمات إنتاجية وتسويقية متكاملة تؤسسها عادة التعاونيات الريفية املتخصصة )أو املتنوعة (،  وهي تتكون من 
 : 1وهي تتبىن السعات الكبرية لإلنتاج، وتتخذ هذه اجملمعات أشكاال عديدة لذتكويناهتا النشاطية والتنظيمية منها

 تبدأ بإعداد وجتميع وتصنيف املواد صناعة كبرية متخصصة تقوم جبميع مراحل اإلنتاج والتسويق، واليت* 
 اخلام، وتنتهي بتطوير املنافذ احمللية واخلارجية للمنتجات النهائية مثل صناعة األلبان اللحوم واألعالف.

صناعة كبرية متنوعة األهداف تشكل جممعات صناعية، وتتوطن يف مواقع متالصقة أو متقاربة، وهي * 
 سهمها أعضاء التعاونيات من سكان املنطقة الريفية.ترتبط عادة بإدارة واحدة وميتلك أ

صناعات كبرية ترتبط هبا منشآت صغرية، تعمل وفق أسس التعاقد الثانوي، وتكون هذه الصناعات * 
 متخصصة وجمال ختصصها أوسع من الصناعات يف النوع األول.

 حمددة. تجمموعة املنشآت الصغرية متنوعة األهداف، وتعمل يف اختصاصا* 

 . المطلب الثاني : االتجاهات الحديثة للمناطق الصناعية

 الفرع األول:المناطق الصناعية التقنية :

( منطقة التقنية  International Association of Science Parksلقد عرَّفت الرابطة العاملية جملمعات العلوم )
والعلوم مبنظومة يديرها متخصصون أكفاء غايتهم الرئيسة هي زيادة ثروة اجملتمع من خالل تعزيز ثقافة االبتكار 

                                                            
1
المنطقة الصناعية ببرج بوعريريج نموذجا، الملتقى –عيسات العربي ، براهيمي حياة ،دور المناطق الصناعية في تفعيل التنمية المحلية  - 

،معهد العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير المركز 2002أفريل 15-11الوطني األول حول التنمية المحلية في الجزائر :الواقع واألفاق

 لجامعي برج بوعريريج .ا
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والتنافسية ملنشآت األعمال املبنية على املعرفة والتقنية. ومن أجل حتقيق الغايات املنشودة تعمل املنطقة )اجملمع( 
 : 1على

 ؛املعرفة والتقنية بني اجلامعات ومعاهد البحوث والشركات واألسواقحتفيز وإدارة تدفق  -1

لتحضني واالنبثاق من الشركة تيسري تكوين ومنو املنشآت االقتصادية املبنية على االبتكار من خالل آليات ا -2
  ؛األم

 توفري مساحات وجتهيزات عالية اجلودة باإلضافة إىل خدمات ذات قيمة مضافة. -3

جممعات   التقنية والعلوم ومنها: حدائق التقنية، العامل أمناط ومسميات خمتلفة ملناطق وجممعاتويوجد حول 
وقرى املعرفة وتوجد يف مجيع   التكتالت التقنية،  واحات املعرفة،  مراكز االبتكار،  جممعات األحباث،  العلوم،

وحاضنات األعمال والعديد من احلوافز مناطق التقنية مراكز أحباث ومعامل ومنشآت تعليمية وخدمات مركزية 
  االقتصادية والتسهيالت وقنوات الدعم.

ينطبق بالتحديد على املناطق  التقنية اليت تكون مهيأة الستقطاب ” مناطق الصناعات التقنية“فإن هلذا الغرض و 
كون مربوطة ضمن وعادة ما حتفز مناطق الصناعات التقنية تكتل صناعات وأنشطة تقنية ت  الصناعات التقنية.
ويتمثل االختالف اجلوهري بني مناطق الصناعات التقنية واألمناط   ،عاملية للمنتجات التقنية سلسة إمدادات

املختلفة من مناطق )جممعات( التقنية )والعلوم( يف تركيزها على اإلنتاج والصناعة وليس فقط على البحث والتطوير 
للمنشآت اليت تنتج منتجات  اطق الصناعات التقنية مناطق خمصصةواألعمال والتعليم. مبعىن آخر تعترب من

وميكن القول بصفة عامة أن مناطق الصناعات التقنية هي  ،)متوسطة أو عالية( التقنية أو تقدم خدمات مبتكرة
 :2تلك اليت متتلك املقومات التالية

 ؛هبا الستقطاب املصانع )املتوسطة أو العالية( التقنية واجتذاب االستثمارات احمللية واألجنبية املرتبطة مهيأة 

 شبه  معدَّة لتشجيع إنشاء وتنمية صناعات وتقدمي خدمات مبنية على املعرفة والتقنية )بدال من االعتماد
 ؛الكلي على املوارد الطبيعية(

                                                            
1
 .10،ص 2005نوفمبرمنتدى الرياض اإلقتصادي   ،مجلةمناطق الصناعات التقنية أداة فعالة في التنمية اإلقتصادية المستدامة - 

 
2
رب العالمية ، مقاربة سوسيو اقتصادية  على ضوء التجا–بوزيان راضية ، دور المناطق الصناعية التقنية في التنمية اإلقتصادية المستدامة  - 

معهد  ،2010افريل 12اليوم الدراسي حول : التحليل الموقعي للمناطق الصناعية بالجزائر دراسة حالة المناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج 

 العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير المركز الجامعي برج بوعريريج .
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 املوارد  مة مضافة عالية )مقارنة بالصناعات التقليدية املعتمدة علىتنتج منتجات وتقدم خدمات ذات قي
 ؛الطبيعية بصفة أساسية(

 ؛حتفز التواصل العلمي مع اجلامعات و مراكز البحث و املعاهد التعليمية العالية األخرى 

 يف  املقيمة مدارة بفريق إداري متمكن يشارك بفاعلية يف نقل التقنية ومهارات العمل إىل املؤسسات
 املنطقة.

تركز على ما  -خصوصا  دراسات االقتصادي مايكل بورتر –ويالح  أن العديد من الدراسات االقتصادية 
( OECDوتعرف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي ) ،الصناعية التقنية يسمى بالتكتالت أو التجمعات

منشآت صناعية وعلمية وحبثية وخدمية التكتالت أو التجمعات التقنية باآليت: التجمعات هي روابط بني 
واستشارية تعتمد على بعضها البعض وموصولة بالسوق وتكون مربوطة حبلقات إمداد ختلق قيمة مضافة. وال 
يوجد اختالف بني جممعات الصناعات التقنية وبني مناطق الصناعات التقنية من حيث الغرض وميكن اعتبار 

 جممعات الصناعات التقنية وبني مناطق الصناعات التقنية يف أن ويكمن الفرق بني ،أن هلما الغرض نفسه
وعادة ما تتطور طبيعيا إذا ما وجدت البيئة املناسبة هلا، أما  جممعات الصناعات التقنية ليست حماطة حبدود

   .1مناطق الصناعات التقنية فهي حماطة حبدود

غلبها يف الواليات املتحدة األمريكية ومشال أوروبا أنشئ أ  منطقة صناعات تقنية، 1211عامليا  هناك أكثر من 
يف بويل   م 1591واليابان. وقد نبعت فكرة مناطق الصناعات التقنية يف العقد األول من مخسينات القرن املاضي 

مية ( عندما تبني ملدير جامعة ستانفورد ضرورة وجود املرافق الصناعية واخلدSilicon Valleyآلتو بوالية كاليفورنيا )
والتجارية بالقرب من مراكز األحباث باجلامعة لربط خمرجات البحث والتطوير اجلامعية بالنشاطات االقتصادية 
ولتسريع عملية نقل املعرفة والتقنية. وقامت يف الستينات والسبعينات امليالدية عدة مناطق صناعية تقنية أخرى 

 Researchبحثية الكربى مثل: جممع األحباث الثالثي )أنشئت )بنفس هذا املفهوم( يف أماكن بني اجلامعات ال

Triangle Park .الذي يقع بني اكرب ثالث جامعات يف والية كارولينا الشمالية بالواليات املتحدة األمريكية )
ويف أوروبا  ،( فهو جممع صناعي تقين يقع بني أكرب جامعتني يف والية ماستيوستسRoot 128) 128أما طريق 
   ( الصناعي التقين يف جنوب فرنسا.Sophia Antipolis Science Parkانتبليز ) وفياصجند جممع 

                                                            
1
 . نفس المرجع - 
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ومنذ ذلك الوقت تبلورت فكرة مناطق الصناعات التقنية وبدأت تستحوذ على اهتمام املشرعني واحلكومات   
على املعرفة  ألهنا أثبتت جناحها كمشاريع تنموية ختدم تكوين تكتالت صناعية تقنية )علمية( حديثة مبنية

وتعترب مناطق الصناعات التقنية  ،واالبتكار، وتساهم يف تنمية اقتصاد اإلقليم الذي توجد فيه بصفة مستدامة
الصناعة( وتقوم الشراكة -اجلامعات-حاليا من أجنح وسائل التنمية اليت تُذَفعِّل تكاتف املثلث املعروف بذ )احلكومة

سس التعاون يف كل ما خيدم إجناح هذه البيئة احملفزة للصناعات التقنية بني احلكومة واجلامعات والصناعة على أ
  سواء يف جمال التخطيط االسرتاتيجي أو التسهيالت والدعم أو االلتزامات.

، إذ أن العديد من الدول شبه الصناعية التقنية على الدول الصناعية فقط وال يقتصر إنشاء مناطق الصناعات
ناجحة فيما يتعلق مبستويات التقنية اليت  إسرتاتيجيةوالدول النامية املتميزة بنجاحها االقتصادي قامت بتنفيذ نقلة 

تركيا، ايرلندا، وسنغافورة   ختص صناعاهتا. وقامت العديد من هذه الدول مثل الصني، ماليزيا، اهلند، الربازيل،
ماد على ميزاهتا النسبية )املوارد واإلمكانيات( لصياغة رؤية واضحة تبني خطة لالنتقال االسرتاتيجي من باالعت

اقتصاد يعتمد على املوارد الطبيعية أو الزراعة إىل االقتصاد املعريف عن طريق إنتاج منتجات وتقدمي خدمات تقنية 
لقيمة املضافة املتدنية، وقد أجنزت تلك الدول ذلك ذات قيمة مضافة عالية بدال  من املنتجات واخلدمات ذات ا

من خالل تنفيذ نظام علمي وتقين قومي متكامل يشمل مناطق صناعات تقنية مدعومة من هذه الدولة وتوفُّر 
 حوافز اقتصادية عديدة للمنشآت اليت تقطنها.

 :1لرئيسة املنشئة هلا واليت منهاغالبا ما ختدم أهداف مناطق الصناعات التقنية أغراضا  معينة حتددها اجلهة ا

  املساعدة يف إنشاء مشاريع إنتاجية صغرية ومتوسطة ذات تقنية )متوسطة أو عالية( متهيدا ألن يصبح
 ؛بعضها مشاريع كبرية

 )؛املساعدة يف إعادة اهليكلة االقتصادية يف اإلقليم )باعتمادها على املعرفة بدال من املواد الطبيعية 

  نسبية  الوطين لتبين صناعات وتقنيات معينة ذات أمهية إسرتاتيجية أو ميزات تنافسية أوتوجيه االقتصاد 
 ؛االقتصادي النمو يف تساهم

 الكرمي، توجيه النمو احلضري والعمراين )والسكاين( إىل مناطق حضرية جديدة توفر العمل والعيش 
 ؛واالستفادة منها كأداة لتخفيف الضغط عن املدن الكربى القائمة 

                                                            
1
 . جع سابقمربوزيان راضية ،  - 
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 من مركز البحث إىل املؤسسة ؛نقل التقنية 

 )؛استحداث وظائف )ذات رواتب وخمصصات عالية 

  استقطاب مشاريع صناعية ذات تقنية )متوسطة أو عالية( لشركات عاملية كربى )مع اجتذاب ما يرتبط
 بذلك من استثمارات حملية وأجنبية(.

نية من اجلامعة واستغالل خمرجات أحباثها جتاريا  باإلضافة عادة ما هتتم بنقل التق -على سبيل املثال-فاجلامعات   
إىل توظيف وتدريب الطلبة واالستفادة من أساتذة اجلامعة يف مشاريع األحباث والتطوير يف املنطقة، وهذه 
األهداف ختتلف عن أهداف حكومة منطقة معينة واليت قد تتمثل يف تنمية اقتصاد املنطقة وجذب االستثمارات 

ئف إليها، ولذلك فإنه من الضروري أن تقوم كل جهة تدرس إنشاء منطقة صناعات تقنية بتحديد الغرض والوظا
منها قبل اخلوض يف تفاصيل إنشائها حيث أن الغرض من إنشاء املنطقة الصناعية التقنية يؤثر بطريقة مباشرة يف 

   .1 حقاتصميمها وحجمها وطريقة إدارهتا ويف أسلوب متويل تطويرها وتشغيلها ال

ومن خالل التجارب العاملية واخلربة املرتاكمة يف هذا اجملال سعت العديد من الدول شبه الصناعية والدول النامية 
املتميزة بنجاحها االقتصادي اليت دخلت يف هذا اجملال حديثا  مثل الصني واهلند وسنغافورة إىل إنشاء مناطق 

البنية التحتية وما يلزم من خدمات للصناعات التقنية، وتعترب مناطق والغرض منها هو توفري   صناعات تقنية،
الصناعات التقنية من أفضل األمناط اليت تستخدم عندما تكون اجلهة املسئولة عن إنشائها هي الدولة، أو جهة 

ندما كما يعترب هذا النمط مناسبا  ع   وليس على مستوى إقليم أو جامعة،  عامة تعمل على املستوى الوطين،
  .2يكون هناك توجه قومي قوي للتحول إىل الصناعات التقنية ذات القيمة املضافة العالية

  .الفرع الثاني: المناطق الصناعية المؤهلة

م . 1551ظهرت املناطق الصناعية املؤهلة يف اتفاقية خاصة هبا  من قبل جملس النواب األمريكي عام 
، املناطق الصناعية املؤهلة بدخول السوق األمريكي دون أي رسوم مجركيةومبوجبها يسمح للمنتجات الصادرة من 

 . 3يف البداية كانت هذه املناطق يف كل من إسرائيل و مصر و األردن و مناطق احلكم الذايت يف فلسطنيو 

                                                            
1
 -http://www.modon.gov.sa/Arabic 12/03/2012عليه بتاريخ  أطلع. 
2
 -http://www.modon.gov.sa/Arabic12/03/2012عليه بتاريخ  أطلع. 
3
المناطق الصناعية المؤهلة األردنية األداء واآلثار االقتصادية و األفاق المستقبلية.مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و  طالب عوض وراد ،- 

 .01،ص2010، 01العلوم التجارية ،جامعة المسيلة، عدد

http://www.modon.gov.sa/Arabicأطلع
http://www.modon.gov.sa/Arabicأطلع
http://www.modon.gov.sa/Arabicأطلع
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شاء إن بل بات من املمكن ،مل تعد حمصورة بإسرائيل وجرياهنا، حيث  توسيع تلك املناطقمت م1551و يف العام 
، التجارة األمريكية مستشاريهوبإشراف  ،إسرائيلي أردين باتفاقشريطة أن يتم ذلك  ،مناطق الكويز يف أي منطقة

 على أن يتم اإلعالن عنها يف اجلريدة الرمسية الفدرالية األمريكية .

مجركي، واإلعفاء من اء املصدرة إىل الواليات املتحدة األمريكية بإعفنتجات الصادرة من مناطق الكويز و و تتمتع امل
، وال ميكن أي منتج أن مريكي أكرب سوق مستهلك يف العاملاملعلوم يف هذا أن السوق األنظام احلصص و 

، بقيود التعامل مع النقد األجنيب غري حمددةجتماعية و التأمينات االكما أهنا معفاة من ضرائب الدخل و يتجاهلها  
، وبعبارة موجزة أن هذه لنقل واسعة لنقل رؤوس األموال واألرباح  وغري مقيدة بنظام األجور وتتمتع حبرية واسعة

 من مكونات املنتج . %39املناطق غري حمددة بشروط أو قيود سوى أن تكون إسرائيل شريكة بنسبة 

 كما تعمل هذه املناطق على حتقيق األهداف التالية : 

 الم الشرق أوسطية ؛املساعدة يف دعم و تشجيع عملية الس 

  ملموسة للدول املشاركة ؛ اقتصاديةحتقيق مكاسب 

  توفرا حضا وافرا للمنافسة يف األسواق املنطقة ، و  إىلتعمل على جلب التكنولوجيا املتطورة 

 العاملية ؛

الرخيصة يف ومن خالل هذه االتفاقية ستعمل الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل على االستفادة من اليد العاملة 
، بينما ينخفض يف الدول العربية إىل دوالر شهريا1311البلدان العربية حيث يبلغ متوسط أجر العامل اإلسرائيلي 

 دوالر شهريا.191مادون 

 .الفرع الثالث: المناطق الصناعية الحرة للتصدير

متبعة من طرف البلدان  تإن ظهور املناطق احلرة الصناعية للتصدير كان نتيجة لعدة إسرتاتيجيا  
املستقبلة، وتعرف حسب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية " املنطقة احلرة الصناعية للتصدير هي جمال حمدد 

املنتجات األخرى بغرض إنتاج ة استرياد التجهيزات و خيضع إىل نظام مجركي يسمح حبري .أحيانا جغرافيا وإداريا 
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م يرافقه عادة إطار تشريعي تفضيلي خاصة يف امليدان اجلبائي الذي يهدف إىل هذا النظا سلع موجهة للتصدير.
 . 1جلب املستثمرين األجانب

هو أكثر مشولية من التعريف ألمم املتحدة للتنمية الصناعية و كما أن هناك تعريف أخر قدم من طرف منظمة ا
رية حديثة داخل املنطقة مصانع مانفاكتو السابق " إن فكرة املناطق احلرة الصناعية للتصدير تتضمن إنشاء 

، ني احملليني و املقاولني األجانب، املقاولشماراتمن االقرتاحات موجهة لتشجيع اإلست. ترافقها جمموعة الصناعية
، كاإلعفاء من الضريبة ملدة معينة  وألجل جلب االستثمارات هناك تشريع جيب تبنيه حيث يقدم للمستثمرين مزايا

صلي عند معدل تفضيلي متفق حرية ترحيل األرباح إىل الوطن األ ،يزات املوجه لإلنتاج بكل حريةتجهاسترياد ال
 .  2تسهيالت أخرىعليه و 

موجهة إىل  إداريا خارج احلدود اجلمركية وهيير تتواجد كمنطقة صناعية ماديا و إن املناطق الصناعية احلرة للتصد
وعموما ، رضها تعمل على جلب املستثمرين مع سهولة إقامتهمإن التسهيالت اليت تع .اإلنتاج هبدف التصدير

 هذه التسهيالت تكون مصحوبة بتحفيزات أخرى.

تنمية املناطق الصناعية للتصدير حيث قامت الصناعية دورا هاما يف انتشار و  لعبت منظمة األمم املتحدة للتنمية
يجية التصنيع بغرض تنمية الصادرات الصناعية كما بتوحيد كثري من الدول النامية منذ السبعينيات النتهاج إسرتات

ساعدت تلك الدول على عمل دراسات اجلدوى الالزمة إلقامة تلك املناطق هبا كأحد أدوات تنفيذ السياسة 
النامية خاصة بالنواحي  وقامت املنظمة أيضا بالرتويج هلذه املناطق يف اخلارج ووضع برامج إرشادية للدول. اجلديدة
القانونية ملناطق التصدير الصناعية باإلضافة إىل ذلك قامت املنظمة بتأسيس رابطة مناطق لتنظيمية و الفنية وا

اإلدارية ملناطق التصدير احلرة نظمة بتقدمي اإلرشادات الفنية و التصدير الصناعية بالعامل . وتعمل حتت إشراف امل
 بالدول األعضاء.

                                                            
1
تونس وجزر موريس وأفاق إنشائها في  زوينة لاير، المناطق الحرة و التنمية حالة المناطق الحرة الصناعية للتصدير مع دراسة تجربتي - 

 .21،ص1779الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم اإلقتصادية، معهد العلوم اإلقتصادية ، جامعة الجزائر ،
2
 .23نفس المرجع ،ص- 
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هبياكل قاعدية للتجارة  للتصدير هي عبارة عن جممع صناعي مرتبطمما سبق نستخلص أن املناطق الصناعية احلرة 
وهي تضع  ، بنظام للتبادالت واملراقبة هبدف جلب االستثمارات ، وهي وسيلة للسياسة االقتصادية مزودةاخلارجية

 : 1االمتيازات ألجل حتفيز إنشاء النشاطات االقتصادية املتعددة منهاكل التسهيالت الضرورية و 

  املواد األولية  ؛اجلمركية على استرياد التجهيزات، الرتكيبات و  من احلقوقاإلعفاء 

 ؛اجلزئي أو الكلي يف بعض األحيان التخفيف اجلبائي 

  ختفيفات على مستوى القواعد اإلدارية ألجل إقامة وسري هذه املناطق ؛ 

 هتيئة مناسبة للهيكل الصناعية و اخلدمية ؛ 

 حالة خروج هذه املنتجات إىل اإلقليم الوطين احملمي؛ احلقوق اجلمركية تكون مفروضة يف 

  حرية ترحيل األرباح عند معدل تفضيلي متفق عليه. 

 : 2إن أمهية املناطق الصناعية احلرة للتصدير تكمن يف أهنا ظهرت كحل مثايل لتحقيق ما يلي

 تساهم يف خلق مناصب الشغل ؛ 

  تساهم يف التنمية الصناعية للبلدان املستقبلة ؛ 

  تشجيع الصادرات للبلدان املستقبلة و االندماج يف االقتصاد العاملي ؛ 

  نقل التكنولوجية احلديثة يف جمال التصنيعات األجنبية و االستفادة من اخلرب. 

 أهم المناطق الصناعية في العالم.:  المطلب الثالث

سابقا  )روسيا وأوكرانيا( من أهم املناطق تعد الواليات املتحدة، وغرب أوربا، واليابان، وغرب االحتاد السوفييت 
 : الصناعية يف العامل

 المنطقة األولى الواليات المتحدة.الفرع األول: 

تعد الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة دول العامل الصناعية حيث تنتشر الصناعات الثقيلة يف مناطق متفرقة 
 :1منها، ومن أهم هذه املناطق

                                                            
1
إلمارات و مصر و الجزائر ، رسالة جايز كريم ، دور المناطق الحرة في تنشيط التجارة الخارجية في البلدان العربية دراسة مقارنة بين ا- 

 .25-21،ص 2012ماجستير غير منشورة ،جامعة المسيلة،
2
 .25نفس المرجع ،ص،- 
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 : وهذه املنطقة أهم املناطق الصناعية يف الواليات املتحدة لألسباب اآلتية:يمنطقة الساحل الشرق -1

 كون الساحل الشرقي أول املراكز العمرانية اليت حل هبا املهاجرون إىل هذه القارة.•

 وفرة اخلامات املختلفة والقوى احملركة يف هذه املنطقة.•

 من سكان الواليات املتحدة. %70وفرة األيدي العاملة حيث يرتكز يف هذه املنطقة •

 سهولة املواصالت الداخلية وتطورها.•

 سهولة االتصال بالعامل اخلارجي لوقوعها على احمليط األطلسي مما يسهل عملية النقل منها وإليها.•

 (، )ونيويورك، وبوسطن(.اومن أهم املراكز الصناعية على الساحل الشرقي: )بلتيمور، وفيالدلفي

 : وأهم املراكز الصناعية هبا: )بتسربج، وشيكاغو، ووترويت(.العظمىمنطقة البحيرات  -2
 ، ولوس أجنلوس(.ووأهم املراكز الصناعية فيه: )سان فرانسيسك إقليم غرب الواليات المتحدة:  -3

 .المنطقة الثانية غرب أورباالفرع الثاني: 

حنو الصناعات احلديثة خاصة الشمال تعد أوربا يف مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها يف االجتاه 
 :2الغريب من هذه القارة. ويرجع ذلك إىل عدة عوامل أمهها

 .وفرة اخلامات املختلفة 

  وفرة القوى احملركة،وخاصة الفحم والقوى املائية، باإِلضافة إىل استرياد النفط من دول الشرق
 وفرنسا الوقود الذري.األوسط وأفريقيا، وتستخدم بعض الدولة األوربية مثل بريطانيا 

 .وفرة األيدي العاملة املدربة اليت تعد أساسا  لقيام الكثري من الصناعات 

 .وفرة رؤوس األموال وارتفاع مستوى املعيشة 

  .سهولة املواصالت ووقوع أوربا على احمليط األطلسي، وهو أهم احمليطات من الناحية التجارية
يف نصف الكرة الشمايل، على سهولة إجياد أسواق  ولقد ساعد توسط موقعها بني قارات العامل

ملنتجاهتا الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول األوربية يف بداية عهدها بالصناعة على 
                                                                                                                                                                                          

1
بتاريخ  عليه،أطلع  .sy.com-thawrawwwمازن جالل خير بك ، العناقيد الصناعية و دورها في تنمية االقتصاديات الناشئة ، - 

2/30/8323. 
2
 عيسات العربي ،براهيمي حياة،  مرجع سابق. - 

mailto:admin@thawra-sy.com
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املستعمرات اليت تعترب من أحسن األسواق لتصريف املصنوعات، كما أهنا يف الوقت نفسه كانت 
 من أهم موارد املواد اخلام.

 :1بني ثالثة أنواع من املناطق الصناعية يف أوربا وهيوميكن التمييز 

: وهي مناطق واسعة االنتشار متتد بامتداد حقول الفحم من اجلزر مناطق صناعية ترتبط بالفحم•  
الربيطانية حىت شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه املناطق: اجلزر الربيطانية، وجنوب بلجيكا، ومشال فرنسا، وإقليم 

 ( )ولكسمبورج( )وسيليز يا(.)الرور(، )والسار

وتوجد يف األجزاء الشمالية واجلنوبية من أوربا، وتعتمد على  مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية:•  
توليد القوى احملركة من اندفاع املياه لتعويض النقص يف الفحم. ومن أهم هذه املناطق: جنوب السويد، والنرويج، 

 نطقة )الربانس(، )واأللب( الفرنسية وكذلك سويسرا ومشال إيطاليا.والنمسا، ومشال غرب أسبانيا، وم

: وهي املدن الرئيسة والعواصم، كما هو مناطق صناعية ال ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية •  
احلال يف لندن، وباريس، واملوانئ األوربية على البحر املتوسط. وأكثر اعتماد هذه املناطق على القوى احملركة 

 املستوردة كالنفط،  وتعد املناطق الصناعية املرتبطة حبقول الفحم أهم املناطق الصناعية مجيعها وأكثرها إنتاجا .

وعلى الرغم من انتشار الصناعة احلديثة يف أوربا عموما ، إال أن فرنسا، وأملانيا، وبريطانيا أكثر تقدما  من   
وتطورها يف دول أوربا إال أن هناك أصنافا  معينة تشتهر هبا  غريها يف القارة. هذا وإىل جانب تنوع الصناعات

بعض األقطار األوربية أكثر من غريها،  فعلى سبيل املثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا 
 باملنسوجات الصوفية، وأملانيا بالصناعات املعدنية، وفرنسا بالعطور وأدوات الزينة.

 .الثة اليابانالمنطقة الثالفرع الثالث: 

تتكون اليابان من مئات اجلزر املنتشرة يف احمليط اهلادي، وأهم هذه اجلزر: )هنشو، وهوكايدو، وكيوشو،  
وشيكوكو(، وقد ساعد اليابان على تقدمها الصناعي وفرة األيدي العاملة الرخيصة املدربة، إضافة إىل وجود 

 األسواق الواسعة خاصة يف شرق آسيا.

                                                            
1
 عيسات العربي ،براهيمي حياة،  مرجع سابق ذكره . -- 
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الصناعية يف اليابان: منطقة )طوكيو، وأوزكا، وناجوبا(، ومشال )كيوشو(، وغرب )هنشو(، وجنوب أهم املراكز 
 )هوكايدو(.

وأهم الصناعات اليابانية: صناعة املنسوجات املختلفة، مث صناعة احلديد، والصلب، وما يرتبط هبا من صناعات 
على مستوى العامل، مث تأيت بعد ذلك الصناعات هندسية كثرية كصناعة بناء السفن اليت تعد األوىل يف صناعتها 

 الكيماوية، والكهربائية، وااللكرتونية.

 .المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانياالفرع الرابع: 

حيث ورث هاتان الدولتان املكانة الصناعية لالحتاد السوفييت السابق، وكانت ترتكز هبما األقاليم  
 .يننغراد(، ومنطقة جبال )أورال(الصناعية الكربى كمنطقيت: )موسكو( )ول
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 الفصل: خالصة 

لصناعة فا وعليه ، اإلطار النظري للتوطني الصناعي واملناطق الصناعيةلقد تعرضنا يف هذا الفصل إىل 
ي بذالك تطورت مع ، فهليت تراوده لتحسني حياته اليوميةهي عبارة عن جتسيد أفكار اإلنسان اعملية معقدة و 

، حضاريةو  اجتماعيةو  اقتصاديةظاهرة  على هذا أصبحت الصناعةو  ،البشرية وزيادة متطلباهتا األساسيةتطور 
 تالتجمعابالقرب من من هنا عمل اإلنسان على توطني الصناعة  .تلبية احلاجيات الضرورية لإلنساتعمل على 
أن تطور الوعي خبطورة املخلفات اليت تنتجها املؤسسات داخل املناطق مما أدى إىل  يت يقيم فيها إالاحلضرية ال

 إعادة النظر يف توطني هذه املناطق وفق أسس و معايري حمددة .

عبارة عن رقعة جغرافية حمدودة  ومن السمات احلديثة للتوطني الصناعي ظهرت ما يسمى باملناطق الصناعية اليت 
 ، حيث تتسم هذه املناطق مبتطلبات أساسية لقيام املصانع .مؤسسة صناعية تتجاور فيها أكثر من

مواقع هذه املناطق أصبح خيضع إىل عدة معايري للتوفيق بني املتطلبات االقتصادية و االجتماعية و  اختيارن إ
 . اليت أصبحت ضرورية للحفاظ على الوسط الذي نعيش فيه املسؤولية البيئيةمراعاة 

ومع ا التطور الصناعي احلاصل  ،ألهم املراحل األساسية إلنشاء وتطوير املناطق الصناعية استعراضناومن خالل 
 ومتخصصة فظهر ما أصبحت تقسم إىل أنواع عديدةالتوجهات واملفاهيم حول املناطق الصناعية و إىل تعدد  أديا

 . اخل.يعرف باملناطق الصناعية التقنية و املناطق الصناعية احلرة للتصدير...

 

 

   

 



 

 الفصل الثاني

دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية 

 المستدامة
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 مهيد :ت  

التنموية من طرف  االستدامةالسريع ملفهوم التنمية املستدامة، واإلقبال الكبري واملتزايد حنو تبين فكرة  االنتشارإن  
حيث  ،من قبلالذي كان سائدا  االعتقادهيئات شعبية ورمسية، ويف خمتلف أحناء املعمورة سرع بدوره يف تصحيح 

على وجهة نظر أكثر عمقا تصف التنمية بأهنا ذات أبعاد مرتابطة، بل إن ظهرت يف األفق نظريات تنموية تنطوي 
 .االجتماعيةأي نشاط اقتصادي جيب أن يرتبط باملسؤولية البيئية و 

التاسع عشر والقرن التكنولوجي الذي شهده العامل يف القرنني نموية مع بداية التطور الصناعي و العملية التكما أن 
األراضي يف بناء املدن واملصانع  استغاللاملوارد الطبيعية و  استنزاف، أدت إىل وامل عدةع نتيجة لتداخلو العشرين 

، جنم عنه أثار سلبية كبرية مما أدى حبكومات الدول إىل سن مجلة من القوانني تنظم العملية التنموية وشق الطرق
   املستقبل.    بني احلاضر و التوافق  البيئية لكي حتققتكون وفق املتطلبات االقتصادية واالجتماعية و ل

سنتطرق يف هذا الفصل إىل الدور الذي تلعبه املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة وتأثري متطلبات عليه و 
 ، وذلك من خالل مناقشتها يف املباحث التالية :ذه األخرية على املناطق الصناعيةه

 *ماهية التنمية املستدامة .

 اعية للمناطق الصناعية لتحقيق التنمية املستدامة .* املسؤولية االجتم

 .اإلدارة البيئية للمناطق الصناعية  لتحقيق التنمية املستدامة* 
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 المبحث األول : ماهية التنمية المستدامة.

تنمية صوال إىل  مفهوم الاالقتصادية وتطورها التارخيي و  هذا املبحث إبراز مفهوم التنمية يفسنحاول 
 ، أهدافها ومبادئها، وحناول كذلك إبراز مؤشرات القياس.ها، باإلضافة إىل التعرف على أبعاددامةاملست

 .االقتصاديةالمطلب األول : النمو والتنمية 

 تعريف النمو االقتصادي. الفرع األول :
ملعىن اإلمجايل للنمو االقتصادي تعاريف عديدة، لكن املالحظ هلذه التعاريف جيد أهنا تشرتك وتتفق عادة يف ا 

بأنه تلك الزيادة املستمرة  االقتصاديرغم أهنا تلتقي يف نقاط وختتلف يف أخرى. ففي بعض األحيان يعرف النمو 
، كما أن هناك من يرى أن" النمو 1يف كمية السلع واخلدمات املنتجة من طرف الفرد يف حميط اقتصادي معني

، وبالتايل تربز هنا 2مرور الزمن" مع احلقيقي الفردي خليف متوسط الد مستمرة زيادة حدوث هو االقتصادي
 العمالة، الوطين، احلاجة والضرورة لتحقيق معدالت مرتفعة يف املتغريات الكلية كالدخل الوطين، الناتج

لألفراد. وهناك أيضا من يعرف النمو االقتصادي بالزيادة  الرفاهية املال مبا حيقق رأس وتكوين االدخار ،االستهالك
أخرى فالنمو االقتصادي يشري إىل الزيادة املضطردة يف ، وبصفة 3الكمية لكل من الدخل القومي والناتج القومي

الناتج القومي اإلمجايل لفرتة طويلة من الزمن دون حدوث تغريات مهمة وملموسة يف اجلوانب االقتصادية و 
 . 4االجتماعية و السياسية و الثقافية 

 .: التنمية االقتصادية الفرع الثاني         
 شرتك يف تها ولكن ،باختالف املذاهب االقتصادية الكتابالتنمية فيما بني االقتصاديني و  اختلفت تعريفات  
تتجاوز بذلك مفهوم النمو االقتصادي الذي غلب و ،"التنمية االقتصادية تشمل مجيع جوانب احلياة يف اجملتمع "

من حالة العملية اليت مبقتضاها جيري االنتقال  :" فقد عرفها البعض بأهنا. ةعلى الكتابات األوىل يف جمال التنمي
 . "5اجلوهرية يف البنيان االقتصاديلك العديد من التغريات اجلذرية و التخلف إىل حالة التقدم، ويصاحب ذ

 حنو موجهة واعية جمتمعية عملية":بأهنا على فتعرف االقتصادية للتنمية املختلفة التعاريف سرد  ميكن تقدم مما

 إىل تؤدي ذاتيا مدعمة إنتاجية طاقات تنمية على قادرة تكون االجتماعي االقتصادي البناء يف حتوالت إجياد

                                                            
1 ARROUS Jean. Les théories de la croissance .Paris : éditions du seuil, 1999, P.9. 

2
 .11ص  ، اإلسكندرية ،3002 الجامعية، الدار. التنمية في حديثة اتجاهات .عطية القادر عبد محمد القادر عبد 
. مصر: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصاديةوعبد الظاهر أحمد سهير. مدحت مصطفى محمد  3

 .91، ص 9111
 .471-477،ص7004مدحت القريشي،التنمية االقتصادية :نظريات و سياسات وموضوعات،دار وائل للنشر، عمان ،- 4
 .477نفس المرجع ،ص - 5
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 حنو موجهة تكون نفسه الوقت ويف القصري املدى على للفرد احلقيقي الدخل متوسط يف منتظمة زيادة حتقيق

 تستهدف كما واإلنتاجية اجلهد من كل وبني املكافأة بني اطاالرتب زيادة تكفل سياسية اجتماعية عالقات تنمية

"الطويل املدى يف واستقراره متطلباته وتعميق املشاركة، يف حقه وضمان للفرد األساسية احلاجات توفري
1. 

 : التفريق بين النمو و التنمية .الثالثالفرع      

يث يشري النمو االقتصادي إىل جمرد الزيادة الكمية يف حب ،االقتصاديةالتنمية ب التمييز بني النمو االقتصادي و جي 
املفهوم العكسي للنمو االقتصادي هو الركود االقتصادي، بينما . و 2متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي 

وث تغري يف تعترب التنمية االقتصادية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد عناصرها املهمة، بإضافة إىل حد
ملفهوم العكسي للتنمية هو التخلف. وهلذا فإن التنمية ا، و 3الثقافيةاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية و اهلي

 أمشل من النمو، إذ أهنا تعين النمو باإلضافة إىل إحداث التغيري .

 تطور مفهوم التنمية . مراحل:الرابع الفرع      

 التايل : مراحل تطور مفهوم التنمية يف اجلدول إجياز ميكن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .89،ص1892لتخلف والتنمية في العالم الثالث،دار الطليعة، بيروت،طالل البابا،قضايا ا 1
 . 81،ص3002محمد عبد العزيز عجمية و إيمان عطية ناصف، التنمية اإلقتصادية : دراسات نظرية و تطبيقية، الدار الجامعية،مصر، - 2
 .19-18، ص3002إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، دار الشروق، القاهرة، - 3
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 مراحل تطور مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةرقم :  (3)اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .93،ص7002،عمان،صفاءللنشر والتوزيع ،دارالمصدر : عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستديمة: فلسفنها وأساليب تخطيطها و أدوات قياسها 
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 . مفهومها و المطلب الثاني : ظهور التنمية المستدامة

 .ظهور فكرة التنمية المستدامةالفرع األول:      

 يف احلق" إعالن عّرف وقد وتطبيقاهتا، اإلنسانية العلوم ملعظم مشرتكا حمورا اليوم أمست التنمية مقولة لعل
 اقتصادية أبعاد متكاملة ذات عملية" بأهنا لتنميةا عملية 1986 عام يف املتحدة األمم أقرته الذي "التنمية

 نتج ولقد ". األفراد وكل كل السكان لرفاهية املتواصل التحسن حتقيق إىل هتدف وسياسية، وثقافية واجتماعية

 املوارد لكل واستخدامه األفضل، وتطويرها حنو حياته لتحسني اإلنسان هبا يقوم اليت التنمية مشروعات عن

 وأحدث والسياسية والثقافية االقتصادية يف اجلوانب للتنمية خططا نفذ أن املتاحة، واملعرفة دواتواأل والوسائل

1منها نذكر والنجاحات اإلجنازات من كثريا
: 

 االستهالك؛ يف وزيادة والصناعي الزراعي اإلنتاج معدالت زيادة  

 اإلمجايل؛ القومي الناتج مع نسبيا الفرد نصيب وارتفاع عام بشكل العامل يف املعيشة مستويات يف حتسني 

 لإلنسان؛ املتوقع العمر معدالت زيادة  

 واألطفال؛ الرضع وفيات معدالت يف نقص 

  األوبئة؛ عدد من العامل ختلص 

 الصحي؛ الصرف ووسائل الشرب مبياه يتمتعون الذين السكان نسبة زيادة  

 التعليم؛ مراحل يف املتعلمني نسبة زيادة  

 اخل...املنزلني و السيارتني ذات األسر عدد زيادة.  

 املعاادن، األرض،اساتنزاف تادهور الغاباات، كقطاع احلياوي، بااييط إضارارا اآلخار اجلاناب علاى نشاهد ولكنناا

 البيئية واملخاطر املشكالت هذه وإزاء. اخل...البيولوجي التنوع لفقد اخلطرية واملعدالت املياه استهالك يف اإلسراف

 احلقاائق وأماام ،هداماة ومضار مكاسب من املتبعة التنمية سياسات حققته ما ملقارنة والتأمل الوقوف من البد فإنه

                                                            
 حول المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية. التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية إشارة خاصة للعراق .سحر قدوري الرفاعي - 1

المنظمة  بالقاهرة: ربيةجامعة الدول العتونس، ، 3002سبتمبر  المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة "التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة"،
 .33، ص 3008العربية للتنمية اإلدارية، 
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 أسالوب األقال علاى أو الرأمساايل الصاناعي النماوذج عان  باديل تنماوي مناوذج إجيااد مان الباد كاان ذكارت الايت

.للتنمية جديد مسار تدامةاملس التنمية كانت هنا ومن ة.البيئ مع وعالقته النموذج هذا وتعثرات أخطاء إلصالح
1 

 ثالثة عقد املتحدة األمم استكملت 2002 وعام 1972 عام بني بل ساعته وليد املستدامة التنمية مفهوم يكن ومل 

 املتحدة األمم مؤمتر اسم حتت 1972 عام ( السويد ) ستوكهومل يف عقد خاصة،األول أمهية ذات دولية مؤمترات

 حول املتحدة األمم مؤمتر اسم حتت 1992 عام ) الربازيل) جانريو دي ريو يف عقد والثاين اإلنسان، بيئة حول

 املتحدة األمم مؤمتر إسم حتت 2002 سبتمرب يف ( إفريقيا جنوب )جوهانسبورغ يف إنعقد والثالث والتنمية، البيئة

 اييط و اإلنسان بني لعالقةا بواستيعا العامل مفاهيم تطور عن يعرب املؤمترات أمساء تغري املستدامة، التنمية حول

2فيه احلياة نشاطات ميارس و فيه يعيش الذي احليوي
. 

 تزايد رإذا استم وأنه الطبيعية، املوارد حمدودية فكرة شرح الذي "النمو حدود" تقرير صدر 1972 عام ويف   

 البيئية واردامل استنزاف وأن املستقبل، باحتياجات تفي لن الطبيعية املوارد فإن االستهالك معدالت

 والغاز النفط حقول املعادن، املتجددة،رواسب غري املواردو   ) األمساك مصايد الغابات، املراعي، املزارع،(املتجددة

 . املستقبل يهدد الفحم طبقات الطبيعي،
 يقةوث صدرت 1980 عام يف أما احلجم، حمدودة املوارد أن إىل نبهت و العامل البرتول أزمة هزت 1973 عام يف و

 موارد من اإلنسان حيصده ما بني التوازن حتقيق أمهية إىل األذهان الوثيقة هذه نبهت للصيانة، العاملية اإلسرتاتيجية

 تقريرامستقبلنا والبيئة للتنمية العاملية اللجنة أصدرت 1987 عام ويف العطاء، على البيئية النظم وقدرة البيئة

 حاضرهم يف للناس املشروعة احلاجات تلبية البيئية املوارد تنمية تراعي أن إىل الدعوة التقرير هذا رسالة املشرتك،كانت

 األمم مؤمتر انعقد وملا املستقبلية، األجيال حاجات لتلبية املوصول العطاء على البيئية النظم بقدرة اإلخالل دون من

 الوطين العمل قواعد من كواحدة تواصلةامل أو املستدامة التنمية فكرة برزت ، 1992 عام والتنمية البيئة عن املتحدة

 ما تناولت فصال أربعني تضمنت( والعشرين احلادي القرن يف العمل برنامج )مفصلة وثيقة املؤمتر ووضع والعاملي،
 ( االجتماعية والتنمية ) الطبيعية املوارد ،الصناعة، الزراعة ) االقتصادية التنمية جماالت يف به االسرتشاد ينبغي

3مثارها من عادل نصيب على احلصول ويف التنمية مساعي يف اجملتمع قطاعات مشاركة ويف ،)التعليم الصحة،
. 

                                                            
الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة  اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة، حرفوش سهام ،صحراوي إيمان،بوباية ذهبية، - 1

وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس بسطيف، منشورات مخبر ش إ م  اديةاالقتص، كلية العلوم 3009أفريل  08/09اإلستخدامية للموارد المتاحة، 
 .88ص،، 3009، عين مليلة : دار الهدى للطباعة والنشرف أ م، 

 .77سحر قدوري الرفاعي ،مرجع سابق، ص،- 2

، 3009أفريل  08/09خدامية للموارد المتاحة، الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة اإلست التنمية :من النمو إلى التنمية، نبيلة فالي، 3-
، عين مليلة : دار الهدى للطباعة والنشروعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس بسطيف، منشورات مخبر ش إ م ف أ م،  االقتصاديةكلية العلوم 

 .321ص،، 3009
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 التنمية لفكرة العامل إستجابة حصيلة لرياجع املستدامة، التنمية حول املتحدة األمم مؤمتر انعقد 2002 ويف

 املتواصلة التنمية فكرة إىل 1992 لتنميةوا البيئة فكرة إىل 1972 اإلنسان بيئة فكرة من فالتطور إذا املتواصلة

 صحة على البيئة حالة أثار على تقتصر ال والبيئة اإلنسان بني العالقة أن ذلك ناضج، تقدم على ينطوي ،2002

 اإلنسان حيوهلا اليت املوارد خزانة هي البيئة أن هو آخر وجه للعالقة إمنا ، 1972 يف يعتقد كان كما اإلنسان

 .1التنمية جوهر هو ثروات إىل املوارد فتحويل ثروات، إىل التقنية والوسائل العلمية املعارف من هحصل ومبا جبهده
 .المستدامةالتنميةمفهومالفرع الثاني :      

 ملاليت  والتنمية االقتصادي للنمو السابقة النماذج يف امللحوظ النقص نتيجة  املستدامة التنمية مفهوم نشأ لقد
 السياسات، خمتلف ومنافع تكاليف عن املتوازنة األحكام إصدار يف إليها يستند كافية بصورة ضةعري قاعدة توفر

 .البعيد املدى يف الطموحات حساب على األجل قصرية املكاسب على الرتكيز إىل ذلك من بدال واجتهت

 :المستدامة للتنمية المادي التعريف -1

 على ينصب هلا ضيقا تعريفا وضعوا التحديد، إىل أقرب املستدامة التنمية مفهوم جعل يف املؤلفني بعض من رغبة

 ال بطريقة املتجددة الطبيعية املوارد استخدام ضرورة على املؤلفني هؤالء ويؤكد املستدامة، للتنمية املادية اجلوانب
 مع وذلك ،املقبلة لألجيال بالنسبة "املتجددة" جدواها تناقص إىل تؤدي أو تدهورها، أو فنائها إىل تؤدي

 والكتلة اجلوفية واملياه الرتبة مثل الطبيعية املوارد من متناقص غري أو فعالة بطريقة ثابت رصيد على ايافظة

2البيولوجية
. 

 :االقتصادية التعريفات – 7

 التنمية" هي املستدامة التنمية بأن أشارت اليت برنتالند جلنة قبل من 1987 عام شيوعا األكثر التعريف وضع مت

 اللجنة حددت وقد ،"حاجاهتا حتقيق على القادمة األجيال بقدرة املساس دون احلاضرة األجيال حاجة حتقق اليت

 أيضا املعروفة) الثالثة والعناصر املستدامة،  التنمية لضمان بينها املوازنة الواجب من أنه قالت عناصر ثالثة أيضا

 الرخاء حتقيق حنو الدافع فإن آخر ومبعىن .والربح كوكب،الناس،ال: هي(املستدامة للتنمية الثالث بالركائز

 الذين )الناس( اجملتمع أعضاء حساب على أو )الكوكب)للبيئة الفاعلة اإلدارة على يطغى أال جيب االقتصادي

 .نفسه الوقت يف احلسبان يف الثالثة العناصر هذه مجيع تؤخذ أن فيجب ايلية، واجملتمعات املوظفني يشملون

 على بالرتكيز وذلك الطبيعية، للموارد املثلى اإلدارة على املستدامة للتنمية االقتصادية التعريفات بعض وتركز

 .ونوعيتها الطبيعية املوارد خدمات على ايافظة بشرط االقتصادية، التنمية منافع من األقصى احلد على احلصول

                                                            
http://islamfin.go-forum.net-1   41/07/7047اطلع عليه بتاريخ 

 757ص مرجع سابق. نبيلة فالي، - 2
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 من يقلل أال ينبغي اليوم املوارد استخدام بأن ائلةالق العريضة الفكرة على أخرى اقتصادية تعريفات انصبت كما

 بإمكانيات تضر أال ينبغي احلالية القرارات بأن القائلة الفكرة املفهوم هذا وراء وتقف، املستقبل يف احلقيقي الدخل

 حبيث تدار أن ينبغي االقتصادية نظمنا أن يعين ما وهو .حتسينها أو املستقبل يف املعيشة مستويات على ايافظة

 .وحنسنها املادية األصول بقاعدة وحنتفظ مواردنا أرباح على نعيش
 يتم حيث ،االقتصادي والنمو االقتصادية التنمية بني ال تفرق بشكل صريح  االقتصادية التعريفات هذه لكن

 دون للحيلولة تايلوبال للتنمية الالزمة املوارد وتوليد الفقر على للقضاء ضروري أنه على االقتصادي النمو إىل النظر

 توسع عملية جمرد وليس منافعه توزيع وكيفية النمو نوعية قضية هي القضية لكن البيئة، يف التدهور من مزيد

 شاملة وبيئية بشرية تنمية تتضمن أن جيب فالتنمية الرأمساليني، املالكني من أقلية سوى منه تستفيد ال اقتصادي

 .الثروة وزيعت إعادة عرب الفقر حماربة على والعمل

 إنتاج من التقليص على تعمل أو الطبيعية للموارد البيئية املعايري تراعي كانت وإن االقتصادية التنمية أن كما

 البشري السلوك تكبل اليت فالقيود الطويل، األجل يف البيئة اهنيار دون للحيلولة كافية تكون ال فإهنا النفايات،

 .هناية بال سكاهنا ينمو أن ميكن ال حمدودة أرضية كرة على أيضا تسري

 واملؤسسية التكنولوجية التغريات وتوجيه وصيانتها، الطبيعية املوارد قاعدة إدارة بأهنا املستدامة التنمية تعرف كما

 اليت املستدامة التنمية فهذه .مستمرة بصورة واملقبلة احلالية لألجيال البشرية االحتياجات تلبية تضمن بطريقة

 الناحية من ومالئمة البيئة يف تدهورا حتدث ال احليوانية الوراثية واملوارد والنبات واملياه األراضي على حتافظ

 اجملتمع موارد استخدامبأهنا  وتعرف،االجتماعية الناحية من ومقبولة االقتصادية الناحية من وسليمة التكنولوجية

 النهوض ميكن وحىت احلياة عليها تعتمد اليت لوجيةااليكو  العمليات على ايافظة ميكن حىت وتعزيزها وصيانتها

 .املستقبل ويف اآلن الشاملة احلياة بنوعية

 تلبية على املستقبل  يف األجيال لقدرة التعرض دون احلاضر حاجات تليب اليت تلك هي املستدامة التنمية أن كما

 استغالل يكون خالهلا من اليتو  تغري يةعمل ولكنها ثابتة حالة ليست املستدامة التنميةو  .هبا اخلاصة احلاجات

 فيها تتوافق بطريقة يتم املؤسسية، والتغريات اإليكولوجية والتنمية االقتصادية والتنمية االستثمارات وتوجيه املوارد

 ىف وتتمثل املستدامة التنمية حمتوى يف أساسية عناصر ثالثة هناك فان هنا ومن .املستقبل مع احلاضر متطلبات
 :1اآليت

 القرار؛ صنع ىف واالقتصادية البيئية األطر إدماج-

                                                            
لى مصطفى طلبة ، إلياس بيضون، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ، المجلد األول ،الدار العربية للعلوم ،الطبعة األو- 1

 .741،ص7002بيروت ،
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 البيئى؛ النظام إدارة ىف االجتماعية املشاركة توسيع-

 .الدويل الصعيد على البيئية السياسات صنع تعميم-

 من الدخول البيئية لألبعاد ميكن اليت املتعددة األوجه به فيقصد اإلدماج عنصر وهو األول، بالعنصر يتعلق فيما

 البيئية األخطاء تقييم أيًضا ويتضمن .املستويات كافة على باجملتمع اخلاص القرار صنع مع والتفاعل اخالهل

 مسئوليات داخل البيئي اإلطار إدماج وأخريًا .والرتبة واملاء اهلواء مثل الطبيعية بالعناصر يتعلق فيما وإدارهتا

 إىل أكثر مييل فهو العامة املشاركة وهو الثاين للعنصر بالنسبة أما األصعدة، كافة على العامة األجهزة واهتمامات

 دولية نظم صياغة يف احلكومات اشرتاك فهو الثالث، العنصر خيص وفيما البيئي النظام يف املعقول التحكم

 .العامل مستوى على البيئية واألعباء املخاطر يف التحكم بغرض تفاوضية وعمليات

 المستدامة للتنمية العالمية اللجنة تعريف –9

 طريق للتنمية، جديد طريق إىل حاجة هناك أن إىل "املشرتك مبستقبلنا" املعنون تقريرها يف اللجنة انتهت لقد

 املستقبل إىل وصوال بأسرها األرضية للكرة بل قليلة، سنني لبضع أو قليلة أماكن جمرد يف ال البشري التقدم يستدمي

 دون احلاضر احتياجات تلبية على تعمل 1987 سنة اللجنة هذه ضعتهو  تعريف حسب املستدامة والتنمية، البعيد

1اخلاصة احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال قدرة تدمري إىل تؤدي أن
. 

 الوظائف على ايافظة على تعتمد البشر رفاهية حتقق اليت النشاطات استدامة بأن التعاريف هذه مجيع وتعرتف

 العمليات قدرة إىل ذلك ويشري، البشر رفاهية حتقيق يف مباشرة غري أو مباشرة بطرق ذاهتا، هي تسهم اليت البيئية

 .البشر احتياجات تليب اليت واخلدمات السلع توفري على وعناصرها الطبيعية

 النظام ومرونة استقرار على ايافظة على املستدامة التنمية جتاه االيكولوجية النظم على هذه النظر وجهة وتركز

 علمي فهم إىل احلاجة وتربز بيئتها، مع البشرية االقتصاديات بتكافل املستدامة التنمية وتعرتف، كولوجياالي

  .تغيري من له يتعرض وما االيكولوجي النظام عمل لطريقة
 
 
 
 
 

                                                            
 .727،ص4440،محمد كامل عارف، مستقبلنا المشترك إعداد اللجنة العالمية للبيئة و التنمية ، عالم المعرفة - 1
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 .المستدامة التنمية وأبعاد مبادئالمطلب الثالث: 
 الفرع األول: مبادئ التنمية المستدامة.     

 عشر على تقوم والتعمري لإلنشاء العاملي البنك تبناها شاملة بيئية عقيدة تتبلور بدأت العشرين لقرنا هناية فمع

:أساسية مبادئ
1

 

 وضع يف التشدد املالية املوارد وندرة البيئة مشكالت خطورة اقتضت :بعناية األولويات تحديد :األول المبدأ

 أعدها اليت(سابقا)الشرقية ألوروبا البيئي العمل خطة نتفكا. مراحل على العالج إجراءات وتنفيذ األولويات،

 وهذه الصدد، هذا يف ومؤثرا رائدا جهدا متثل املنطقة يف األعضاء البلدان وكل األورويب، واالحتاد العاملي البنك

 التاملشك وحتديد. البيئة ملشكالت واإليكولوجية واإلنتاجية الصحية لآلثار التقين التحليل على قائمة اخلطة

 البلد مشكالت أهم من بالرصاص التلوث أن تبني 1992 سنة جرت دراسة ففي. بفعالية إليها التصدي الواجب

 دولة 50 حوايل واآلن الرصاص، مادة على ايتوي البنزين استخدام عن التوقف وأمكن ،األمينات مشكالت مث

 .ايلي اجملتمع مبشاركة األولويات حتديد على جديا تعمل

 مكلفة الناجحة السياسات فيها مبا البيئية السياسات معظم كانت :دوالر كل من االستفادة :الثاني المبدأ
 البلدان يف تقليديا تستخدم اليت التكاليف مرتفعة األساليب استخدام النامية البلدان تستطيع وال مربر، بدون

 التشيك،(مثل عديدة بلدان اجملال هذا يف اجلهود وأفادت التكلفة، فعالية على التأكيد بدأت مث ومن الصناعية،

 متعدد هنجا يتطلب وهو حمدودة، مبوارد كثرية اجنازات بتحقيق يسمح التأكيد هذا إن. )املكسيك الشيلي،

 للتصدي تكلفة األقل السبل حتديد على سويا العمل البيئة جمال يف واالقتصاديني املختصني ويناشد الفروع،

 .ةالرئيسي البيئية للمشكالت

 تتضمن سوف البيئة جمال يف املكاسب بعض :األطراف لكل الربح تحقيق فرص اغتنام :الثالث المبدأ

 واحلد الكفاءة، لتحسني صممت لسياسات فرعية كمنتجات حتقيقه ميكن اآلخر والبعض ومفاضالت، تكاليف

 املوارد الستخدام على الدعم خفض منها البيئة، مشكالت حلل تكريسها مت اليت املوارد لندرة ونظرا الفقر، من

 يف للطاقة النصف مبقدار الدعم اخنفض املثال سبيل فعلى. للجميع الربح لتحقيق سياسة أوضح هو الطبيعية
 بعض إجراء ، املستخدمة املياه كل من  80 %من أكثر تبلغ اليت الري مياه على الدعم اخنفض ،النامية البلدان

 عن ويتم السوق قواعد على وتستند تعتمد زراعية إصالحات.(كولومبيا،  نيالفيليب، إفريقيا جنوب) مثل الدول

 .البيئة على مفيدة آثار له تكون أن ويتوقع التفاوض، طريق

                                                            
 . 2-1،ص4442أندروسيتر ،المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة ،مجلة تمويل التنمية ،ديسمبر - 1
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 خفض إىل والرامية السوق على القائمة احلوافر إن :ممكنا يكون حيثما السوق أدوات استخدام :الرابع المبدأ

 رسوم بفرض النامية الدول بعض تقوم املثال سبيل فعلى والتطبيق، بدأامل حيث من األفضل هي الضربيبة األضرار

 رسوما الصني تفرض. االستخراج لعمليات بالنسبة السوق قواعد على قائمة رسوم النفايات، وتدفق اإلنبعاثات

 .النفايات على رسوم نفس بفرض وماليزيا تايلندا وتقوم الكربون، أكسيد ثاين انبعاثات على

 أكثر سياسات تنفيذ على العمل جيب :والتنظيمية اإلدارية القدرات استخدام في االقتصاد :خامسال المبدأ

 مبدأ إدخال احلشرية، املبيدات من معينة ألنواع االسترياد قيود أو الوقود، على ضرائب فرض : مثل وقدرة تنظيما

 سنة اندونيسيا املثال سبيل فعلى بيئيةال األخطار من التقليل إىل تسعى اليت الصناعية املؤسسات على احلوافز

 الرأي إطالع إىل الرامية احلمالت هذه ومثل البيئي، داءاأل لتقييم جنوم مخس من يتكون نظاما أدخلت 1996

1تقليدية األكثر النهج من أقوى تأثري غالبا هلا يكون العام الوعي ونشر العام
. 

 اخلاص، القطاع مع وموضوعية جبدية التعامل الدولة على جيب :الخاص القطاع مع العمل : السادس المبدأ

 وإنشاء للمؤسسات البيئية التحسينات تشجيع خالل من وذلك االستثمارية، العملية يف أساسيا عنصرا باعتباره

 صوب اخلاص التمويل توجيه،والبيئة لإلدارة سليمة أنظمة لديها الشركات بأن يشهد الذي 14000 اإليزو نظام

 .الطاقة كفاءة وحتسني النفايات، معاجلة مرافق مثل البيئة حتسني أنشطة

 قوية النجاح فرص تكون ما لبلد البيئية للمشكالت التصدي عند: للمواطنين الكامل اإلشراك : السابع المبدأ

 :اآلتية لألسباب ضرورية املشاركة هذه ومثل ايليون املواطنون شارك إذا ، كبرية بدرجة

 ؛األولويات حتديد على ايلي املستوى على املواطنني قدرة 

 ؛ايلي املستوى على ممكنة حلوال يعرفون ايلية اجملتمعات أعضاء 

 ؛البيئة مشاريع مراقبة على غالبا يعملون ايلية اجملتمعات أعضاء 

 التغيري تؤيد مجاهريية قواعد بناء على تساعد أن ميكن املواطنني مشاركة إن. 

 الثالثية االرتباطات على االعتماد احلكومات على جيب :نجاحا تحقق التي الشراكة توظيف : الثامن المبدأ

 لبعض للتصدي متضافرة تدابري وتنفيذ (وغريها املدين، اجملتمع منظمات ،اخلاص القطاع ،احلكومة : (تشمل اليت

 .البيئة قضايا

 إجناز البارعني املديرين فبوسع : والفعالية الكفاءة على المبني اإلداري األداء تحسين : التاسع المبدأ
 مصانع أصحاب متكن سابقا الشرقية أوروبا دول ففي أمثلتها ومن التكاليف، بأدىن البيئة يف كبرية حتسينات

                                                            
. 4،صمرجع سابق أندروسيتر ، -    

1  
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 من املنشآت تنظيم حتسني بفضل %20 إىل%90 من والغبار للهواء التلوث نسبة خفض من الرصاص صهر

 أدائها حتويل إىل الصلب مصانع ءأدا حتسني إىل الفنية املساعدات تأد مصر ويف قليلة،  اتاستثمار  مع الداخل

 .النامي العامل يف متارس اليت األداء أنواع أفضل إىل أسوأ من

 وأكثر كثريا أرخص تكون الوقاية فإن البيئة، حبماية األمر يتعلق عندما :البداية من البيئة إدماج : العاشر المبدأ

 البنية يف اجلديدة االستثمارات من ايتمل الضرر وختفيف تقييم إىل اآلن البلدان ممعظ وتسعى العالج من فعالية

 املتعلقة إسرتاتيجيتها تصميم عند النسبية واملنافع التكاليف احلسبان يف تضع الدول معظم وأصبحت التحتية،

 والتجارية واالجتماعية واملالية يةاالقتصاد السياسات إطار يف فعاال عنصرا البيئي العامل من جتعل أهنا كما. بالطاقة

1والبيئية
. 

 والعقيدة العامل، يف البيئية السياسة صانعي من جديد جيل اآلن هبا يسرتشد العشرة املبادئ أن نستنتج سبق مما   

 السكان من جيعلو  السياسة تقرير يف البيئة ومنافع تكاليف إدماج يف التشدد من مبزيد تتميز اليت اجلديدة البيئية

 .بالبيئة لإلضرار السلوكية البواعث ويعاجل ويشخص البيئية، االسرتاتيجيات يف الصدارة مكان

 واملسئولني العلم رجال وكل االقتصاديني من يتطلب حتد وهو للغاية، عاجال حتديا تعترب املبادئ هذه أن كما

جماهبته يف كامل حنو على املشاركة
 مستدامة .الفرع الثاني :أبعاد التنمية ال     

عد االجتماعي بالو التقارير تؤكد على أربع  أبعاد وتشمل البعد االقتصادي، و  إن معظم التقارير و الدراسات
 :2ميكن تلخيصها على النحو التايلوالبعد السياسي و  والبعد البيئي

  : ي بداء االقتصاد إعادة النظر يف كافة مراحل النشاط يستدعيالبعد االقتصادي للتنمية المستدامة
ار مرحلة االستثمعا يراعي حقوق األجيال اجملتمعية، و ، توزيحلة توزيع واستخدام مصادر الثروةمن مر 

، عايري اجلديدة للتنمية املستدامةيراعي يف جوانب دراسات اجلدوى املالذي خيضع لقواعد االستدامة و 
 ختضع ملعايري االستدامة وتظهر ة اليتخالته األساسي. ومدتاج مبكوناته الفنية االقتصاديةومرحلة اإلن

، ومرحلة االستهالك اليت تتطلب تغيري السلوك احلايل لينسجم مع املسؤولية املؤسسية يف مراعاهتا
عي جوانب عوائد عوامل اإلنتاج اليت تراومرحل توزيع الدخول و  ،لبات السلوك االستهالكي املستداممتط

 الوصول إىل النشاط االقتصادي املستدام يف السوق . وهذا يعيناالستدامة االقتصادية واالجتماعية
                                                            

4،صمرجع سابق  أندروسيتر ، -  . 1  
الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد الملتقى  و الكفاءة االستخدامية للموارد،نمية الشاملة المستدامة تال صالحي الصالح، - 2

عين مليلة : وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس بسطيف، منشورات مخبر ش إ م ف أ م،  االقتصادية، كلية العلوم 3009أفريل  08/09المتاحة، 
 .983ص،، 3009، دار الهدى للطباعة والنشر
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زيع املستدام للموارد التو يحقق السلوك االستثماري املستدام، والنشاط اإلنتاجي املستدام و املوجهة ف
النموذج االستهالكي املستدام وما يرتبط به من نشاط تسويقي مستدام يف تكامل مع األبعاد والثروات و 

 .امة األخرى للتنمية املستد

  ألن عملية التغيري التنموية املستدامة وسيلتها األساسية وهدفها ايوري هو  الثقافي:البعد االجتماعي و
العدالة وتكافؤ  استمرارية  احلياة اإلنسانية مبكوناهتا االجتماعية والثقافية اليت يف إطارها تتجسد ميادين

حرمان ومرض وجهل وأمية وفساد ،ومتييز الفرص واإلنصاف واحلد التفاوت وما يرتبط به من فقر و 
، ليتمكن اإلنسان من حتصيل االحتياجات عنصري وجنسي داخل الدولة الواحدة وعلى املستوى العاملي

ت االجتماعية والثقافية محاية اخلصوصياالكفاية وحد الكرامة اإلنسانية و اليت تضمن له مستوى 
 .وتطويرها

 :املناخي ، ومحاية اييط ى املوارد االقتصادية و النظام البيئي الذي يتطلب احلفاظ عل البعد البيئي
واالستغالل العقالين لإلمكانيات املتاحة يف إطار أولويات حمددة تضمن تأمني  احتياجات احلاضر دون 
التأثري على قدرات األجيال الالحقة يف حتقيق إحتياجاهتا و تندرج هنا التغريات الالزمة يف األساليب 

من أراضي و مياه وغابات و أهنار و  دية و املمارسات االجتماعية للحفاظ على مصادر الثروةاالقتصا
 حبار ونظم بيئية .....و غريها.

و ال أعتقد أن هذه األبعاد األساسية للتنمية املستدامة ميكن أن تتجسد دون البعد ايوري الذي مل 
ة و هو البعد السياسي الوطين و اإلقليمي والدويل وما حيض باألمهية يف التحليل التكاملي للتنمية املستدام
 يرتبط به من مهام و مسؤليات و تعاون و تضامن .

 :يؤدي إىل حتقيق التنمية السياسية املستدامة اليت جتسد مبادئ احلكم الراشد و إدارة البعد السياسي
امي الثقة و املصداقية و توايل احلياة السياسية إدارة تضمن الشفافية و املشاركة يف إختاذ القرار و تن

السيادة و االستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة . فهذا البعد يساهم بفعالية يف جتسيد معايري 
االستدامة على مستوى البعد االقتصادي ، واالجتماعي و الثقايف و البيئي و ميكن التأكيد على تلك 

 :األبعاد يف الشكل التايل 
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 التنمية المستدامةأبعاد  07الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية  التنمية الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد، صالحي الصالح، المصدر:
عين عباس بسطيف، منشورات مخبر ش إ م ف أ م، وعلوم التسيير، جامعة فرحات  االقتصادية، كلية العلوم 3009أفريل  08/09للموارد المتاحة، 

 983ص، 3009، مليلة : دار الهدى للطباعة والنشر

 
 و خصائص وأهداف التنمية المستدامة . مؤشراتالمطلب الرابع : 

 الفرع األول: مؤشرات التنمية المستدامة.     

 خمتلفة، معايري على باالعتماد مؤشرات عدة على االقتصاديون اعتمد املستدمية التنمية لقياس

 :يلي فيما يتمثل أمهها ولعل

  :االجتماعية المؤشرات -1

 :التالية العناصر املستدامة للتنمية االجتماعية املؤشرات تشمل

 العدالة تطبيق ملستويات انعكاس وهي املشرتكة، العملة احلياة ومستوى نوعية متثل :االجتماعية المساواة 1-1

 لألجيال العدالة وحتقيق والعمل، والتعليم الصحة من فرد لكل الفرص على واحلصول املوارد توزيع عند ومشوهلا

 

 

 

 دائرة البعد السياسي

 

 

 

 

 دائرة البعد السياسي 

 دائرة البعد اإلقتصادي 

 

 

 دائرة البعد البيئي 

 

 دائرة البعد االجتماعي              
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 وتتمثل .وغريها والشباب والطفولة املرأة الفقروشؤون مشكلة معاجلة حتت النطاق هذا صنف . واحلالية املستقبلية

:يلي فيما السياق هذا يف املستدامة التنمية ومؤشرات أهداف
1 

 .االجتماعية المساواة لتحقيق ومؤشرات افأهد (02)  رقم الجدول
 املؤشر اهلدف

  :املدقع الفقر على القضاء*
 بنسبة اليوم يف واحد دوالر عن دخلهم يقل الذي السكان نسبة ختفيض -

 2015 .إىل 1980 الفرتة يف النصف

 من الفرتة يف النصف إىل اجلوع من يعانون الذين السكان نسبة ختفيض -

 .2015 إىل 1990
 

 .واحد دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة -

 (.الوطين الفقر خط دون املئوية النسبة)الفقراء السكان نسبة -

 (.إلمداده الفقر انتشار)الفقر فجوة معدل -

 يف االستهالك الوطين . 1/5حصيلة أفقر  -
 .العمر من اخلامسة دون الوزن ناقصي األطفال عدد -

 
 :املرأة متكني و اجلنسني بني املساواة تعزيز*

 يتجاوز ال موعد يف والثانوي، االبتدائي التعليم يف اجلنسني بني التفاوت إزالة -

2015 

 

 .والثانوي والعايل االبتدائي التعليم مراحل يف البنني إىل اإلناث نسبة -

 24 و 15 سن بني والكتابة بالقراءة يلمون ممن الذكور إىل اإلناث نسبة -

 .سنة

 .غريالزراعي القطاع يف األجل مدفوعة الوظائف من النساء حصة -
 .الوطنية الربملانات يف النساء تشغلها اليت قاعدامل نسبة -

 

 

 

 15/13/3011 أطلع عليه بتاريخ www.surf-as.org .5-  4 ص وملاذا؟ كيف االمنائية، األلفية أهداف نعمة، أديب :المصدر

     
 من العامل يف الفقراء عدد ارتفع حيث املوارد، توزيع يف جيدة مستويات إىل تصل مل الدول أغلب أن يالحظ

 .مستمر ازدياد يف العدد هذا وإن 1992 عام نسمة مليون 1000 إىل 1980 عام نسمة مليون 800
 أن حيث :املستدامة التنمية وحتقيق العامة الصحة بني وثيق ارتباط هناك :العامة الصحة 1-7

 املستدامة التنمية خطط فشل أو جناح يف تأثري له والبيئية الصحية اخلدمات تطور
2. 

 :يلي فيما ومؤشراهتا الصحية األهداف وتتمثل
 
 
 
 

                                                            
1 -www.surf-as.org    41/47/7044أطلع عليه بتاريخ. 
2 -www.alnoor.se/article.asp 2008 . بتاريخ 02 22. 
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 .العامة الصحة لتحقيق ومؤشرات أهداف :  (09)رقم دولجال
 املؤشر اهلدف

 
 .ةساخلام دون األطفال وفيات معدل - األطفال وفيات معدل ختفيض -

 .ضعالر  وفيات معدل -

 واحدة، سنة العمر من البالغني األطفال نسبة -

 .احلصبة ضد وامللقحني
 .األمهات وفيات نسبة - .األمهات صحة حتسني -

 موظفي بإشراف جتري اليت الوالدات نسبة-

 .االختصاص ذوي من صحة

 
 15/13/3011 لع عليه بتاريخأط www.surf-as.org .5-  4 ص وملاذا؟ كيف االمنائية، األلفية أهداف نعمة، أديباملصدر:

 التقدماالجتماعي مع التعليم مستويات الرتباط املستدامة للتنمية األساسية املطالب من يعد :التعليم1-9

 قياسه ويتم االبتدائي، التعليم تعميم حتقيق يف التعليم مؤشر هدف ويتمثل جمتمع، أي يف املتحقق واالقتصادي

 :التالية باملؤشرات
 .االبتدائي التعليم يف لقيدا نسبة صايف -

 .سنة 24 إىل 25 من أعمارهم ترتاوح الذين السكان لدى الكتابة و القراءة يف اإلملام معدل -

 .املسلمني من نسمة مليون 1000 منهم نسمة مليون 2000 حدود 1992 عام األميني عدد بلغ فقد

 املتزايدة احلاجات الستيعاب خطط عيوواض للمواطنني، الالئق السكن توفر ضرورة يف يتمثل :السكن 1-4

 مليون 500حدود 1992 عام يف الئقة غري بيوت أو أكواخ يف يعيشون الذين األفراد عدد ويبلغ للسكن،

 . املبنية املربعة األمتار من الفرد حصة مبؤشر السكن ويقاس .نسمة

 السكاين النمو مؤشرات بني التوازن من حالة إجياد خالل من ذلك يكون :السكاني النمو1-5

 التنمية خطط وقصور السكاين االنفجار خطر النامية الدول وتواجه املستدامة، التنمية ومعدالت

 .1السكان لنمو املئوية النسبة يف للقياس املستخدم املؤشر ويتمثل السكانية، الزيادة استيعاب على املستدامة

 املوارد توجيه مدى عن يعرب حيث جتماعية،اال املؤشرات أهم أحد يعد :HDI البشرية التنمية دليل 1-6

 القصور أو احلرمان مبعدل يسمى ما بداللة الدليل هذا حساب ويتم .البشرية التنمية باجتاه الدولة أو للبلد املالية

  .2الدخل ،، التحصيل العلميامليالد عند املتوقع العمر ،يف واملتمثلة للتنمية الثالثة املكونات من كل يف

                                                            
 .1-7فالح حسن شفيع،التنمية المستدامة،مرجع سابق ،ص 1
2 - 2007 130 
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 :االقتصادية المؤشرات -7

 هذه وتتلخص معينة، زمنية فرتة يف ما لدولة االقتصادية احلالة تصف كمية وإحصائيات معطيات عن عبارة هي

1مها أساسيني مؤشرين يف املؤشرات
: 

 أفراد بني الثروات توزيع وكيفية االقتصادي، النمو معدل قياس خالهلا من يتم اليت :االقتصادية البنية7-1

 عدم املؤشرات من النوع هذا على ويعاب ،  الطبيعية املوارد استثمار على االقتصادية السياسات وتأثري اجملتمع،

 يف الباحثون حياول لذا ما، دولة يف احلادث االقتصادي التطور عن الناتج والبيئي االجتماعي البعد إظهار إمكانية
 واالجتماعي البيئي اجلانب على وانعكاساته هة،ج من االقتصادي التطور تأثري مدى دراسة املستدامة التنمية جمال

:كالتايل هي ما لدولة االقتصادية البنية حتديد يف املستخدمة الفرعية املؤشرات أهم ولعل أخرى، جهة من
2

 

 معدل يف االستثمار ونسبة للفرد، الوطين الدخل معدل خالل من قياسه وميكن :االقتصادي األداء -
 الوطين؛ الدخل

 واخلدمات؛ السلع بني ما التجاري بامليزان سقاتو  :التجارة -

 نسبة وكذلك اإلمجايل، الوطين الناتج مقابل الدين قيمة طريق عن وتقاس :المالية الحالة -

 .اإلمجايل الوطين بالناتج مقارنة عليها احلصول أو تقدميها يتم اليت اخلارجية التنموية املساعدات

 النزعات بسيادة يتميز العامل أن إذ املستدامة، التنمية يف العوامل أهم من يعد :واالستهالك اإلنتاج أنماط7-7

 أو الشمال دول يف سواء الطبيعية املوارد تستنزف واليت املستدامة غري اإلنتاج وأمناط الشمال دول يف االستهالكية

 األمناط هذه تمراراس تدعم أن ميكن ال األرضية لكرة ملوارد الطبيعية القدرة أن البيئة خمتصوا ويرى .اجلنوب

 لكل متاحة وجعلها املوارد، تلك على ايافظة هبدف األمناط هذه تغيري من بد فال واالستهالكية، اإلنتاجية

 املسؤولية من األكرب اجلزء ويقع .القادمة لألجيال بقائها وضمان متساو، بشكل املوارد على للحفاظ العامل سكان

 اإلنتاج خالل من)الطبيعية املوارد تستنزف اليت املتقدمة الصناعية الدول على الطبيعية املوارد على احلفاظ يف

 .لسكاهنا األساسية االحتياجات لتأمني تسعى كانت اجلنوب دول أن حني يف ،(االستهالكية والعادات املكثف،

 :يف املستدامة التنمية يف واالستهالكية اإلنتاجية األمناط مؤشرات أهم وتتمثل

 الطبيعية؛ اخلام املواد كل هنا باملادة واملقصود اإلنتاج، يف املادة استخدام كثافة مبدى وتقاس :دةالما استهالك -

                                                            
1 - 12 2006 

ivewww.arabenvironment.net/arabic/arch   4ص 70/47/7044بتاريخ 
 5صرجع.م،نفس ال -- 2
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 االستهالك من املتجددة الطاقة نسبة فرد، لكل للطاقة السنوي باالستهالك قياسها يتم :الطاقة استخدام -
 الطاقة؛ استخدام وكثافة السنوي،

 النفايات اخلطرة،وإنتاج النفايات وإنتاج واملنزلية، الصناعية النفايات إنتاج ميةبك وتقاس :النفايات وإدارة إنتاج -

 النفايات، تدوير وإعادة املشعة

 خاصة، سيارة) املواصالت بنوع مقارنة فرد لكل سنويا قطعها يتم اليت باملسافة تقاس :والمواصالت النقل -

 (.اخل...هوائية، دراجة عامة، مواصالت طائرة،

 :البيئية ؤشراتالم-9  
 وعلى الطبيعية املوارد على االقتصادي النمو تأثري مدى قياس املؤشرات هذه خالل من يتم

 ESI  البيئية االستدامة مبؤشر يسمى أساسي مؤشر على البيئية االستدامة قياس جوانبها،ويعتمد كل من البيئة
 مؤشرات 8 إىل  2من حيتوي منها كل رمؤش 20 إىل بدوره يستند والذي دولة، 142 لصاحل اجنازه مت الذي

 االجنازات االعتبار بعني البيئية االستدامة مؤشر ويأخذ .مؤشر 68 الفرعية املؤشرات جمموع يكون حبيث فرعية،

 ىعل يرتكز املستدامة البيئية التنمية اجناز أن ،إذ االقتصادية القدرة إىل باإلضافة ،1املؤسساتية والبنية للدول البيئية
 لالستدامة رئيسية مكونات مخس وهناك ،  التنمية هذه حتقيق هلا تتيح اقتصادية قدرات من الدول هذه لكهمت ما

2هي البيئية
 : 

 يف الطبيعية أنظمتها على احلفاظ من فيه تتمكن الذي باملدى بيئية استدامة ذات الدولة تعترب :البيئية األنظمة -
 .التدهور ال التحسن حنو تتجه املستويات ههذ فيه تكون الذي املدى صحية،وإىل مستويات

 على البشرية الضغوطات فيه تكون الذي باملدى بيئية استدامة ذات دولة تكون :البيئية الضغوطات تقليل -

 .الطبيعية األنظمة على كبرية بيئية تأثريات وجود عدم درجة إىل قليلة البيئة

 االجتماعية أنظمتها فيه تكون الذي باملدى بيئية امةاستد ذات الدولة تكون :اإلنسانية الهشاشة تقليل -
 كلما البيئية للتأثريات اجملتمع تعرض مستوى تراجع وكلما البيئي للتدهور مباشر بشكل معرضني غري وسكاهنا

 .استدامة أكثر النظام كان

 إنشاء على قادرة فيه تكون الذي باملدى بيئية استدامة ذات الدولة تكون :والمؤسسية االجتماعية القدرة -

 .البيئية للتحديات االستجابة على قادرة واجتماعية مؤسسية أنظمة

 حتقيق يف دوليا متعاونة فيه تكون الذي باملدى بيئية استدامة ذات الدولة تكون :الدولية القيادة -

                                                            
1 -www.4eco.com/  2002  74/47/7044بتاريخ 
 . 7،ص،سابقباتر محمد على وردم ، مرجع - 2
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 .للحدود العابرة البيئية التأثريات وختفيض العاملية البيئة محاية يف املشرتكة األهداف

:مايلي البيئية املؤشرات وتشمل   
1
  

 

 على ذلك وتأثري.اهلواء ونوعية األوزون وثقب املناخي التغري منها نقاط عدة ضمنه تندرج :الجوي الغالف-1

 استخدام هي اجلوي الغالف مشاكل وراء الرئيسية والعوامل البيئي، النظام وتوازن واستقرار اإلنسان صحة

 امللوثة واملواد املركبات من والعديد الكربون أكسيد ثاين وانبعاثات امللوثة لطاقةا ومصادر احلجري للفحم اإلنسان

 بالغالف تتعلق رئيسية مؤشرات ثالثة وهناك .األخرى البشرية والنشاطات النقل ووسائل املصانع من األخرى

 :هي اجلوي

 الكربون؛ أكسيد ثاين انبعاثات حتديد خالل من قياسه يتم :المناخي التغير *

 لألوزون؛ املستنزفة املواد استهالك خالل من قياسه يتم :األوزون طبقة ترقق* 

 احلضرية؛ املناطق يف اييط اهلواء يف اهلواء ملوثات تركيز خالل من قياسها يتم :الهواء نوعية *

 فيها، املوجودة الطبيعية املوارد إىل باإلضافة السطح، وطبوغرافية الفيزيائية البنية من تتكون إذ :األراضي - 7

 بشكل حتدد اليت هي األراضي استخدام فطريقة وبالتايل .عليها تعيش اليت احلية والكائنات حتتويها اليت املياه وحىت

 التلوث من ومحايتها استنزافها وعدم عليها ايافظة فيجب إذن .املستدامة بالتنمية الدول التزام مدى رئيسي

 :يف تتمثل األراضي باستخدامات املتعلقة املؤشرات وأهم والتصحر، والتدهور

 املبيدات واستخدام الكلية، باملساحة مقارنة املزروعة األراضي مبساحة قياسها يتم :الزراعة *

 الزراعية؛ واملخصبات

 الغابات؛ قطع ومعدالت لألرض، الكلية باملساحة مقارنة الغابات مبساحة قياسها يتم :الغابات *

 الكلية؛ األرض مبساحة مقارنة بالتصحر املتأثرة األرض نسبة حساب خالل نم قياسه يتم :التصحر *

 مؤقتة؛ أو دائمة بشرية كمستوطنات املستخدمة األراضي مبساحة قياسها يتم :الحضرنة *
 الكرة مساحة من % 70 نسبة متثل واييطات البحار أن حيث :الساحلية والمناطق والمحيطات البحار -9

 وأوضاعهم معيشتهم تتأثر وبالتايل الساحلية املناطق يف يعيشون األرضية الكرة سكان ثلث من وأكثر األرضية

 يشكل البحري البيئي النظام أن فيها،خاصة تعيش اليت والكائنات البحار حبالة واالجتماعية واالقتصادية البيئية

 املشاكل من العديد البحرية نظمةواأل اييطات وتواجه .الساحلية املناطق لسكان العيش كسب وسائل أهم عادة

                                                            
 .4-5،صباتر محمد على وردم ، مرجع سبق ذكره، - 1
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 البحر مياه نوعية وتلوث األمساك، ملصائد البحرية اإلنتاجية وتراجع السواحل، عن الصادر التلوث منها البيئية

 :هي مؤشراهتا أهم .املشاكل من وغريها

 ملناطقا يف يعيشون الذين السكان ونسبة الساحلية، املياه يف الطحالب برتكيز وتقاس :الساحلية المناطق *

 الساحلية؛

 الرئيسية؛ التجارية لألنواع السنوي الصيد وزن :األسماك مصائد*

 البيئية األنظمة أكثر ومن للتنمية، أمهية العناصر أكثر ومن الرئيسي، احلياة عصب هي املياه :العذبة المياه-4

 قياس عادة ويتم املستدامة، التنمية يف ةواالقتصادي البيئية األولويات من تعد إذ السلبية، للتأثريات وتعرضا هشاشة

 :مها رئيسيني مبؤشرين العذبة املياه جمال يف املستدامة التنمية

 املياه؛ يف املعوية البكترييا ونسبة عضويا املذاب األكسجني برتكيز تقاس :المياه نوعية *

 سنويا واستنزافها ضخها يتم اليت واجلوفية السطحية املياه كمية نسبة حساب خالل من تقاس :المياه كمية *

 الكلية؛ املياه بكمية مقارنة

 املستدامة، التنمية لتأمني ايميات وإنشاء الربية والنباتات احليوانات محاية خالله من يتم :الحيوي التنوع-5

 ومركبة نوعةمص العامل يف تداوهلا يتم اليت األدوية من % 75 املثال سبيل فعلى .البيئة جبودة مرتبط التنمية فتوسع

 وتوازهنا البيئية األنظمة بقاء يضمن التنوع ضمان أن كما متميزة، وعالجية طبية خصائص ذات برية نباتات من

 :مها رئيسيني مؤشرين خالل من احليوي التنوع قياس ويتم املناخ، واستقرار

 األنظمة مساحة الكلية، احةباملس مقارنة ايمية املناطق مساحة نسبة حبساب قياسها يتم :البيئية األنظمة *

 احلساسة؛ البيئية

 .باالنقراض املهددة احلية الكائنات نسب حبساب قياسها يتم :األنواع *
 

  :المؤسسية المؤشرات -4
 اإلدارة وتطوير تطبيق يف املؤسسايت اجلانب تطور مدى تصف رقمية معطيات عن عبارة

 املستدامة، التنمية حتكم اليت املؤسسية واألطر والتشريعات اننيالقو  اجملال هذا يف املؤشرات هذه وتتضمن البيئية،

1يلي فيما املؤسسية املؤشرات أهم وتتمثل
:  

 على صادقت اليت الدول عدد معرفة خالله من يتم :المبرمة الدولية االتفاقات تنفيذ -1

                                                            
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 4، طالتنمية المستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، ماجدة احمد ابو زنط،  - 1

 .74-72 ،7004األردن، 
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 السالمة على التصديق و ،السالمة بشأن قرطاج بروتوكول على كالتصديق بالبيئة اخلاصة الدولية االتفاقيات

 .املناخ تبدل بشأن اإلطارية االتفاقية عن املنبثق كيوتو وبروتوكول املناخ، تبدل بشأن اإلطارية االتفاقية

 واستغالل والتطوير البحث على الدول اتفاق مدى معرفة خالله من يتم :والتطوير البحث -3

 البحث على اإلنفاق نسبة معرفة خالل من سهاقيا ويتم املستدامة، التنمية خيدم فيما األحباث هذه

 اإلمجايل؛ ايلي الناتج من والتطوير

 :خالل من قياسها ويتم العلمية للتقنيات األفراد استخدام مدى عن يعرب الذي :التقني االستخدام-2

 شخص؛ 1000 لكل االنرتنت ومستخدمو شخص، 1000 لكل التلفاز أو الراديو أجهزة عدد -

 القياس طرق من وغريها شخص 1000 لكل النقالة اخللوية هلواتفا استخدام -

 : خصائص التنمية المستدامة . الفرع الثاني      

  : 1املستدامة خصائص عدة تتمثل فيما يلي  لتنميةلإن 

  : حبيث يتطلب توليد دخل مرتفع ميكن من إعادة استثمار جزء منه،حىت يسمح بإجراء االستمرارية
 ديد والصيانة للموارد .اإلحالل والتج

  الغري متجددة مبا دام املوارد الطبيعية املتجددة و :حبيث يتطلب تنظيم إستختنظيم إستخدام الموارد
 .يضمن مصلحة األجيال القادمة 

  : البيئة مبا يضمن حياة طبيعية سليمة، و إنتاج وذلك من خالل ايافظة على تحقيق التوازن البيئي
  عدم استنزاف الثروات الغري متجددة . الثروات املتجددة، مع

، فإن التنمية املستدامة هي التنمية ذات القدرة على االستمرار و االستقرار من حيث إستخدامها بناءا على ماسبق
للموارد الطبيعية ، اليت تتخذ من التوازن البيئي حمورا ضابطا هلا، هبدف رفع املستوى املعيشي من مجيع جوانبه، مع 

ملوارد الطبيعية والعمل على تنميتها.لذلك مثة عالقة وطيدة بني التنمية املستدامة و البيئة ،حبيث تشكل تنظيم ا
عنصرا أساسيا ضمن أي نشاط تنموي وتؤثر يف توجهات التنمية و إختيار أنشطتها و مواقع مشاريعها مبا البيئة 

 يهدف إىل ايافظة على سالمة البيئة .

                                                            
 ،442ص ، 7004مارس  72حوث اقتصادية عربية العدد مجلة ب ،التنمية المستدامة وتحدياتها  في الجزائر ، ناصر مراد- 1
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انب إجيابية، وبعض اجلوانب السلبية. أما اجلوانب اإلجيابية، فهي تتضمن التقدم املادي للتنمية املستدامة جو و 
باإلضافة إىل زيادة الكبري، والتحسن يف مستويات املعيشة، وحدوث تقدم تكنولوجي خيفف من معاناة اإلنسان، 

بية للتنمية املستدامة ، فهي تتضمن . أما اجلوانب السل االتصاالتالرتابط بني أحناء العامل بفضل ثورة املعلومات و 
كسر حاجز الرغبات،فالتقدم السريع وما يصاحبه من تطور مادي كبري يف وسائل إشباع احلاجات أديا إىل عدم 
االستقرار عند مستوى معني إلشباع احلاجات .ونظرا إىل التقدم التكنولوجي السريع يف الدول املتقدمة ، تبقى 

و مائي وصويت، دائما، أضف إىل ذلك تدمري البيئة مبا يصاحب التنمية من تلوث هوائي الدول النامية تابعة هلا 
  .  1باإلضافة إىل القضاء على الروابط االجتماعية و إحداث تفكك أسري

 المستدامة التنمية : أهدافالثالثالفرع      

2يلي مبا ميكن تلخيصها ألهدافا من جمموعة حتقيق إىل وحمتواها آلياهتا خالل من املستدامة التنمية تسعى
: 

 السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات طريق عن املستدامة التنمية حتاول :للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق -1

 على اجلوانب الرتكيز خالل من وروحياً  ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  اجملتمع يف السكان حياة حتسني نوعية التنموية

 .ومقبولة عادلة وبصورة ميةالك ال للنمو، النوعية
 النظم مع وتتعامل والبيئة السكان نشاطات بني العالقة على املستدامة التنمية :الطبيعية البيئة احترام -7

 البيئة الطبيعية بني احلساسة العالقة تستوعب تنمية ببساطة إهنا اإلنسانية، احلياة أساس أهنا على الطبيعية وحمتواها

 .وانسجام تكامل عالقة تكون كي العالقة هذه تطوير على عملوت املبنية، والبيئة

 جتاه باملسؤولية األفراد إحساس تنمية خالل من ذلك ويتم :البيئية بالمشكالت السكان وعي تعزيز -9

 برامج إعداد يف مشاركتهم طريق عن هلا املناسبة احللول خلق يف الفاعلة على املشاركة وحثهم البيئية، املشكالت

 .وتقييمها ومتابعتها وتنفيذها املستدامة عات التنميةومشرو 

 موارد أهنا على الطبيعية املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل :الطبيعية للموارد الرشيد االستغالل تحقيق -4

 .عقالنية بصورة وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمريها، أو دون استنزافها حتول لذلك حمدودة،

 بأمهية السكان توعية طريق عن ذلك ويتحقق :المجتمع أهداف يخدم بما الحديثة لوجياالتكنو  ربط -5

 وحتقيق اجملتمع حياة نوعية حتسني يف منها واجلديد املتاح وكيفية استخدام التنمية، لعملية املختلفة التكنولوجيات

                                                            
1

 .54-50،ص مرجع سابقعبد القادر محمد عبد القادر عطية،-
 .70-44، ص  ماجدة أحمد أبوزنط ،عثمان محمد غنيم ،مرجع سابق - 2
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 واآلثار املخاطر هذه تكون أن قلاأل على أو سالبة، بيئية وآثار خماطر ذلك ينجم عن أن دون املنشودة، أهدافه

 .هلا مناسبة حلول وجود عليها مبعىن مسيطراً 

 إمكانيات تالءم بطريقة ذلك ويتم :المجتمع وأولويات حاجات في ومستمر مناسب تغيير إحداث -6

 لبيئيةا املشكالت على والسيطرة االقتصادية، التنمية ميكن تفعيل خالله من الذي التوازن بتحقيق وتسمح اجملتمع

 .هلا املالئمة احللول ووضع كافة،
 

 المبحث الثاني : المسؤولية االجتماعية للمناطق الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة .
صناعية من خالل التطرق إليها على سنحاول يف هذا املبحث التعرف على املسؤولية االجتماعية للمناطق ال

 .التنمية املستدامة أهدافلتحقيق  االجتماعيةلتطبيق معايري املسؤولية مستوى املؤسسات اليت تعترب املسؤول األول 
 المطلب األول : مفهوم المسؤولية االجتماعية 

 الفرع األول:مفهوم المسؤولية االجتماعية.       
يط به ل حياقبل الثورة الصناعية إىل أنه ماز  رغم أن مفهوم املسؤولية االجتماعية له جذور تارخيية تعود إىل ما 

. ولكن مع تزايد النقد انت تسعى جاهدة لتعظيم أرباحها وبشىت الوسائلحيث أن املؤسسات ك الغموض،
، ويف هذا تماعيةاالج ةاملستمر احلاصل ملفهوم تعظيم األرباح فقد ظهرت بوادر ألن تتبىن املؤسسات املسؤولي

 :1اإلطار سنوجز مراحل التطور الفكري ملفهوم املسؤولية االجتماعية
الصناعية أثناء  ارتبطت فكرة نشوء املسؤولية االجتماعية مبرحلتها األوىل مع قيام املشاريعالثورة الصناعية : -1

 استخدام، فالثورة الصناعية كانت متثل احلدث البارز يف احلياة اإلنسانية حيث كانت بداية الثورة الصناعية
ولتها لكسب أكرب كمية حماعلى حتسني أدائها االقتصادي و دها املخرتعات العلمية يف املؤسسات اليت تركز جهو 

غري  استغالليف هذه املرحلة كان هناك من األرباح، ليشغل جزء منها يف التوسع أو إنشاء مصانع جديدة. و 
ف عمل قاسية النساء وعموم العاملني لساعات يف ظرو ملوارد البشرية، وتشغيل األطفال و اعقالين جلهود العاملني و 

ح على حساب مجيع املعايري األربا يف هذه الفرتة مبعايري العوائد و ، وكان االهتمام متدنية وغريها وأجور
وفرة املوارد الطبيعية مع  مل يكن هناك أي وعي باجلوانب البيئية ألن الثورة الصناعية كانت يف بداياهتا األخرى،كما

املوارد خصوصا القوى العاملة اندفع البعض من رجال  اللاستغبدافع زيادة كفاءة للخطر البيئي ايتمل . و  تنتبه مل
احلركة وطريقة إجناز العاملني عن طريق دراسة الوقت و  األعمال واملالكني للمصانع لدراسة كيفية حتسني إنتاجية

                                                            
1
 .17 ص ، 3005،األردن ، عمان األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ، العامري محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر - 
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ني سني األجور املدفوعة للعاملذلك من خالل حتفيز العاملني بالوسائل املادية و العمل األفضل مع الرتكيز على حت
، وهنا نستطيع القول أن غدارات املؤسسات قد أدركت جانبا كبري يبذلونه إلعطاء إنتاج أكرب  لكن مقابل جهدو 

 تتجسد يف حتسني أجور العاملني. االجتماعيةبسيطا من املسؤولية 
حيااث  ،بالعاااملني للوضااع املأساااوي للعماااليف هااذه املرحلااة كااان االهتمااام أكثاار مرحلةةة العالقةةات اإلنسةةانية :-3

تقلاايص ساااعات العماال أي ضاارورة إعااادة ز تيااارات تطالااب بتااأمني السااالمة واألمااان يف العماال و أدى هااذا إىل باارو 
النظاار يف ظااروف العماال ماان أجاال تااوفر ظااروف عماال ماديااة أفضاال للعاااملني لغاارض زيااادة اإلنتاااج أي زيااادة الرحبيااة 

 الربح املالئم الذي حيقق املصلحة الذاتية. للمالكني ومن هنا جند أن املسؤولية األساسية للمؤسسة هو حتقيق
:و متيزت هذه املرحلة بزيادة عدد العاملني ضاعيفي مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج و تضخم حجم المؤسسات-9

مبجملهااا علااى  انعكسااتالاايت اتج عاان جااراء العمليااات التصاانيعية ، فضااال عاان التلااوث البيئااي الناااإلنتاجيااةاملهااارات 
هااذا يعااين عاادم لفعلااي املوسااع للمااوارد الطبيعيااة و ننسااى بدايااة االسااتنزاف ا ، كااذلك المااعصااحة وسااالمة أفااراد اجملت

 مراعاة املسؤولية االجتماعية من قبل املؤسسات .
 إال هاي ماا االشارتاكية أفكاار كاون يف يتمثال املرحلاة هاذه يف املهام التطاور : االشةتراكية أفكةار تةثيير مرحلة -4

 مان األفكاار هاذه حياث املاالكني، إىل باإلضاافة أخارى أطاراف مساؤولية ملحت بضرورة اخلاصة للمؤسسات حتدي

 أبارز مان كانات حياث املساؤولية، عناصار مان الكثاري تباين إىل الغارب يف املؤسساات دفعات الايت الباارزة العالماات

 .يالوظيف واالستقرار العمل وإصابات االجتماعي والضمان والتقاعد العمل بظروف يتعلق ما العاملني مطالب
 املؤسساات ياارهنوا الكباري العااملي الكسااد حصاول : يةةنز الكي والنظريةة الكبيةر االقتصةادي الكسةاد مرحلة-5 

 وإجياد العاملني مصاحل حلماية الدولة تدخل تطلب مما كثرية اضطرابات إىل أدى العاملني آالف وتسريح الصناعية

 التاوازن إلعاادة معقاول حباد الدولاة تادخل إىل دعوتا الايت الشاهرية كيرت نظرية ظهرت حيث هلم، بديلة عمل فرص

 جتاه اهتمسؤوليا لبعض منها الصناعية خاصة االقتصادية املؤسسات إدارة إمهال إىل أساسا ذلك ويرجع االقتصادي

 مان كمياة أكرب تسويق كان هدفها أن حبيث هؤالء مصاحل مع تضارب يف جعلها املستفيدين من متعددة أطراف

 .املتعددة ومصاحله املستهلك االعتبار يف خذاأل دون املنتجات

 األوىل للتوجهاات أرضاية بنااء إىل أدى تنتشار بادأت الايت االشارتاكية أفكاار تاأثري علاى عاالوة ذكاره سابق ماا كال

 .االجتماعية املسؤولية عناصر وحتديد أفكار لتأصيل

 والضاغط النقاباات دور املرحلاة ههاذ يف تعازز : الصةناعي والتوسةع الثانيةة العالميةة الحةرب بعةد مةا مرحلةة-6

 يف تعازز كما اإلدارة جملس يف مشاركتهم وتعزز العاملني حتمي اليت القوانني وسن العمل ظروف بتحسني باملطالبة
 حتدياد مت حياث املؤسساات علاى كباري بشاكل انعكست األحداث هذه إن . االشرتاكي النظام أيضا املرحلة هذه
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 العمال حاوادث معاجلاة وقاوانني والصاحي االجتمااعي التاأمني ونظام بااإلدارة العااملني وإشاراك لألجاور أدىن حاد

 االجتماعياة املساؤولية تباين يف نوعية نقلة يفسر ما وهذا الغربية، الدول يف خاصة املستهلك محاية مجعيات وظهور

1فقط نظريا طرحا وليس املؤسسات قبل من
. 

 حياث الضاغط، مجاعاات باروز إىل الساابقة راحالامل يف االحتجاجاات جتسادت : الضةغط جماعةات مرحلةة-2

 الضغط مجاعات متثل حيث املؤسسات، قرارات يف تأثريها حيث من اهب يستهان ال قوة األخرية الفرتة يف أصبحت

 األخضار الساالم مجعياات البيئة، محاية مجعيات املستهلك، محاية كجمعيات املستفيدين من واسعة شرحية مصاحل

 أو مباشرة املؤسسات قبل من االعتبار بعني تأخذ لكي هتاخيارا فرض يف يتمثل اجلماعات ذهه تأثري إن ،..خلا..

 يف االجتماعياة املساؤولية أصابحت مباشار، غاري بشاكل على املؤسسات ينعكس احلكومات على ضغط شكل يف
 الدولية ملنظماتا من كثري تطلبها كمية قياس ومؤشرات واضحة معايري تطوير مت حيث جتسيدا أكثر املرحلة هذه

 .املستدامة بالتنمية تتعلق اليت تلك خصوصا

 مثال ظاواهر وباروز االقتصااد طبيعاة بتغاري املرحلاة هاذه تتسام : المعلوماتيةة وعصةر المعرفةة اقتصةاد مرحلةة-8

 حياث املعلوماات، شابكات وانتشاار املعلوماات تكنولوجياا وازدهاار اخلادمات قطاع منو واتساع واخلصخصة العوملة

 تارتبط الايت والتجااوزات االنتهاكاات مان وأنواعاا جديادة وجارائم قيماا االنرتنات وشابكة املعلوماتياة صاناعة ولادت

 . اجلديد لالقتصاد الرقمية بالطبيعة

 املؤسساات بعاض ياارهنا وأن خصوصاا االجتماعياة اهتامبادرا تطاوير باجتااه االقتصاادية باملؤسساات أدى هاذا كال

 موقفها عن اياسيب اإلفصاح حيث من االجتماعية باملسؤولية التزامها عدم نتيجة األمريكي االقتصاد يف العمالقة

 باملالكني أضرارا أحلق الذي األمر صحيح غري بشكل السهم قيمة تعظيم دفهب وتضخيمها حقيقية وأصول املايل

. سواء حد على تمعجملوا واملستهلكني
2 

  تعريف المسؤولية االجتماعيةالفرع الثاني :       
 قوة مبوجبه يكتسب وقاطع حمدد بشكل االجتماعية املسؤولية مفهوم تعريف يتم مل الراهن، وقتنا حىت

 وقبوهلاا قوهتاا تساتمد إهناا أي ومعنوياة، أدبياة جوهرهاا يف املساؤولية هاذه تازال وال دولياة، أو وطنياة قانونياة إلازام

 البيئة حبسب طبيعة والفعاليات املبادرات صور دتتعد فقد هنا ومن . االختيارية الطوعية طبيعتها من وانتشارها

 بطبيعتها وهذه املسؤولية ة،وبشري مالية قدرة من شركة كل به تتمتع وما وأشكاله، الشركة نشاط ونطاق اييطة،

                                                            
 12 ص ، 2005 عمان األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ، العامري محسن مهدي وصالح الغالبي صورمن محسن طاهر -   1
 .14 ص ،مرجعنفس ال - 2
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 مصااحلها وفاق بسارعة تتاواءم كاي املساتمر باالتطور وتتصاف والواقعياة الديناميكياة الصافة هلاا بال جامادة، ليسات

 .1واالجتماعية والسياسية االقتصادية غرياتاملت وحبسب
هذه  شكل حتديد يف النظر وجهات باختالف ختتلف ،االجتماعية املؤسسات للمسؤولية تعريفات عدة هناك

 بينما يرى إليه، تنتسب الذي جمتمعها إزاء وواجباهتا مبسؤولياهتا للمؤسسات تذكري مبثابة يراها فالبعض، املسؤولية

 صاحبة الشأن املؤسسات هبا تقوم اختيارية مبادرات جمرد يتجاوز ال املسؤولية هذه قتضىم أن اآلخر البعض

 أن إال، على الشركات الواجبة االجتماعية املالءمة صور من صورة أهنا آخرون ويرى. اجملتمع جتاه املنفردة بإرادهتا

 املستدامة عاملي للتنميةال األعمال جملس عرف وقد املفهوم هذا مضمون حيث من تتفق اآلراء هذه كل

 حتقيق يف أخالقيًا واملسامهة بالتصرف األعمال شركات قبل من املستمر االلتزام" أهنا على االجتماعية املسؤولية

 ايلي واجملتمع العاملة وعائالهتم، للقوى املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل املستدامةاالقتصادية  التنمية

2واحد آن يف التنمية خيدم و التجارة خيدم بأسلوب معيشة الناس مستوى لتحسني ككل واجملتمع
. 

 تتطوع يف تساهم اليت اياوالت مجيع اهنأ على االجتماعية املسؤولية العاملية التجارية الغرفة عرفت كما 

 على تعتمد االجتماعية املسؤولية فإن وبالتايل واجتماعية، أخالقية اعتبارات بسبب تنمية املؤسسات لتحقيق

 خالل من تتحقق االجتماعية املسؤولية فإن ولذلك قانونيا، ملزمة إجراءات دون وجود األعمال رجال مبادرات

3والتعليم اإلقناع
 . 

 
 االجتماعية المسؤولية المطلب الثاني: أنماط

 هذه على مثال وأوضح فيها، تعمل اليت البيئة يف املؤسسات تأثري زيادة يف عديدة متغريات أسهمت لقد

 نفوذهاا زياادة وبالتاايل اإلنتااج تكنولوجياا وتعقاد فيها، العاملني عدد وزيادة املؤسسات حجم ضخامة هو املتغريات
 ثاريةك انتقاادات النطاالق قاعادة انكا وغاريه األمار هاذا إن . خمتلفاة بأشاكال احلكومياة القارارات يف وتأثريهاا

مباا  فياه احليااة نوعياة وحتساني طاويرهت يف يساهم ماا علاى جملتماعا منهاا حيصل مل اليت الضخمة وأرباحهاللمؤسسات  
 وضاع بتحساني االنتقاادات هاذه علاى فعال رداملؤسساات كا باادرت لقاد . يتوافاق ماع مقتضايات التنمياة املساتدامة

 األداء هلاذا األخارى الصاور ومان الاداخلي، االجتمااعي األداء اآلن علياه نطلاق أن ميكان مباا واالهتماام العااملني

 التقادم فارص وإتاحاة الوظيفياة لعدالاة ا وتوفري العمل بيئة ظروف وتطوير العاملني حياة نوعية حتسني هي اخليالد

                                                            
1
 70ص ،2004 مارس بيروت ، 49 العدد العمل، عالم مجلة للمؤسسات، االجتماعية المسؤولية دحالن، صادق هللا عبد - 
2
 .07/44/7044بتاريخ : http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p50.htm عمال،األ لرجال االجتماعية المسؤولية - 
3 -http://www.nefdev.org/phil/ar/page   02/11/3011بتاريخ 
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 فاإن االساتجابة هاذه مان باالرغم لكان، مباا يتوافاق ماع متطلباات التنمياة املساتدامة األماور مان وغريهاا للعااملني
 يازكالرت  أي التنافساي وموقعهاا أرباحهاا حسانيلت الداخلياة االجتماعياة املباادرات هاذه تساتخدماملؤسساات كانات 

 بتبين املؤسسات بادرت فقد االنتقادات  تزايد وبعد القرن هذا من الستينات بداية ويف  .االقتصادي اجلانب على

 التحتياة الباين ودعام االجتماعياة األنشاطة يف باإلساهام بادأت حياث خارجياا، اجتماعياا أداء نساميه أن ميكان ماا

 .وراألم من وغريها

 االجتمااعي للادور املنظماة إدارة إدراك يف متناقضاني منطاني شاكلتا متعارضاتني نظار وجهايت أن نالحاظ أن وميكان

:متارسه أن جيب الذي
1 

 

 (.االقتصادية المسؤولية ) األول النمط الفرع األول :        

 اجتماعية، مسامهة أي عن النظر بغض الربح تعظيم هدف على زكتر  أن جيب هو  أن هو النمط هذا جوهر إن

 هذا أنصار  أن  أبرز وأن ح.الرب لتعظيم ثانوية نواتج أو حاصل حتصيل إال هي ما االجتماعية املسامهات وأن

 هم املدراءحيث يشري إىل أن  ،Milton Friedman نوبل جائزة على احلاصل األمريكي االقتصادي هو النمط

 مهمتهم فإن األساس هذا وعلى املالكني مصاحل ميثلون فهم لذلك يديروهنا اليت لألعمال مالكني وليس حمرتفون

 على األموال إنفاق قرروا ما وإذا .للمالكني األرباح أعظم لتحقيق ممكنة طريقة بأحسن أعماهلم إجناز هي
 الصرف هذا نتيجة األرباح تنخفض سوف وبالتايل السوق ديناميكية يضعفون سوف فإهنم االجتماعية األهداف

 اجلانب على ينفق ما على للتعويض األسعار رفع مت ولو باملالكني، خسارة يلحق وهذا االجتماعية وانباجل على
 وبالتايل ستنخفض املبيعات فإن املنتجات هذه شراء عن امتنعوا وإذا أيضا سيخسرون املستهلكني فإن االجتماعي

 .تتدهور املنشأة
 

 (.االجتماعي )الثاني الفرع الثاني :النمط     

  بدرجاة اجتماعياة وحاداتك املؤسساات يعارض أن وحيااول األول الانمط مان متاماا النقايض على يقع النمط هذا إن
 أو) األخضار الساالم )مجاعاة مجاعاات ولعال، اقراراهتا مجياع يف أعينهاا نصاب ومتطلباتاه اجملتماع تضاع كبارية

 . تبنياه علاىاملؤسساات  وحتاث طالانم هاذا متثال صارفة اجتماعياة أحزابكا نفساها تقادم الايت األخارى اجلماعاات

                                                            
1
لمنظمات األعمال و شفافية نظام المعلومات :دراسة  جتماعيةاال المسؤولية ، العامري محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر - 

 312،ص22،3005لعددامجلة العلوم االجتماعية ،عمان ، ،تطبيقية لعينة منى المصارف التجارية األردنية
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 االجتااه هاذا يف االلتزاماات مان ومزياد االقتصاادي أدائهاا متطلباات موازناة يف صاعوبةاملؤسساات  جتاد وباملقابال

 .اخلارجي األداء صعيد على أو الداخلي الصعيد على سواء االجتماعي
 (.االجتماعي-االقتصادي ) الثالث النمط :الفرع الثالث       
- واحاده جهاة مصااحل متثال الاملؤسساات  إدارات وأن تغاري قاد الوقات أن يارى حياث توازناا ثاركاأل الانمط وهاو

 أهام ومان ،معيناة بالتزاماات معهاا تارتبط واجملتماع احلكوماة مثال أخارى عديادة جهاات هنااك وإمناا فقاط - املاالكني
 إىل اجملتمعاات تطلاع إىل أدى اخلصخصاة عملياات اتسااع باأن القائلاة تلاك االجتااه هاذا تادعم الايت األفكاار

 .والبيئة اجملتمعات جتاه احلكومات به تضطلع انتك ما تقدمي يف مسؤوليتها تتحمل لكيمؤسسات 

 يف بريةك  مشكلة ميثل فإنه وإداراهتا املؤسسات لنضج وذلك طبيعية حالة املتقدم للعامل بالنسبة ميثل األمر انك وإذا
 له هم ال اليت اخلاص القطاع مؤسسات ميثل األول النموذج بكون املوضوع عرض مت حيث .النامية العامل دول

 لذلك. مابينه إشكالية يثري مما األطراف باقي مصلحة حساب على انك لو حىت األرباح حتقيق من مزيد سوى

 حيث الثالث، العامل يف الرئيسي املسيطر وهي الدولة قبل من فعل ردة ميثل باعتباره الثاين النموذج إىل النظر ميكن
 ذلك انك لو حىت اجملتمع إىل  اخلدمات من مزيد تقدمي إىل هتدف اجتماعية خاليا أهنا على مؤسساهتا قدمت

 ضعفا متثل انتك لو حىت اجتماعية متطلبات متثل بكوهنا بررت خسائر وحتملها االقتصادي أدائها حساب على

 .مستشريا إداريا فسادا ختفي أهنا أو األداء يف

 باعتباره (املتوازن) الثالث النموذج خالل من ظهر النظر وجهات يف تقاربا هناك أن يظهر لنموذجا هذا ضوء ويف

يراعي مجيع جوانب التنمية و  واالجتماعي االقتصادي املستويني على األداء بشأن واقعية ثركأ حلالة ممثال
 .املستدامة

 .المطلب الثالث: أهمية المسؤولية االجتماعية 

، ومن شأن الوفاء باملسؤولية مزيد من الدور التنموي االجتماعيات حول تبين املؤسسة للعدة اختالف هناك
  : 1ما يلي أمههاسة و املؤسقق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة و االجتماعية حت

 . للمؤسسة الفرع األول: بالنسبة      

 مبادرات متثل املسؤولية أن اعتربنا إذا صةوخا والعمال العمالء لدى وخاصةاجملتمع  يف املؤسسة صورة حتسني -

 املؤسسة؛ وجود من مباشرة غري أو مباشرة أطراف اجتاه طوعية للمؤسسة

                                                            
1
 52 ص ، 2005 عمان األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ، العامري محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر  - 
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 والرتابط التعاون روح بعث إىل تؤدي العمل،كما مناخ حتسني للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية االلتزام شأن من -

 خمتلف األطراف؛ بني

 ؛جملتمعا حاجات يف احلاصلة التغريات مع فعاال اوباجت االجتماعية املسؤولية متثل -

 . املسؤولية هذه تبين جراء من املتطور واألداء املادي املردود يف تتمثل أخرى فوائد هناك أن كما -
 .للمجتمع الفرع الثاني:بالنسبة     

 االجتماعية املسؤولية جوهر وهو الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار -

 ؛للمؤسسة

 للمجتمع؛ املقدمة اخلدمات نوعية حتسني -
 املصاحل؛ ذات الفئات وخمتلف املؤسسات بني التام االندماج بأمهية الوعي ازدياد -
 باالستقرار يساهم وهذا األفراد مستوى على االجتماعي والوعي تثقيف زيادة من انطالقا بالتنمية االرتقاء -

 .االجتماعية بالعدالة سي والشعورالسيا
 . للدولة الفرع الثالث :بالنسبة      

 واالجتماعية والثقافية والتعليمية الصحية اهتوخدما اهتمهما أداء سبيل يف الدولة تتحملها اليت األعباء ختفيف -

 األخرى؛

 العادلة املسامهة بأمهية اتاملؤسس وعي بسبب الدولة عوائد تعظيم إىل البيئية باملسؤولية االلتزام يؤدي -

 االجتماعية؛ حتمل التكاليف يف والصحيحة

 غري نفسها احلديثة الدولة جتد اليت من اجملاالت وغريها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور يف املسامهة -

 . اإلطار هذا يف دورها اخلاصة االقتصادية املؤسسات حتمل عن بعيدا مجيعا القيام بأعبائها على قادرة

  الدور من ملزيد املؤسسات تبين خبصوص جدال هناك أنه إال للمؤسسة االجتماعية املسؤولية أمهية من الرغم على

 : أمهها الرئيسية األسئلة من عدد حول هنائي اتفاق إىل التوصل يتم أن دون االجتماعي،

 ية؛االجتماع املشاكل حل يف يساعد بشكل املؤسسة موارد توزيع ميكن كيف -

 خاص؛ بشكل اهبتعىن  أن املؤسسة على جيب اليت املشاكل هي ما -

 اعتبارها؛ يتوجب اليت األولويات هي ما -

 بالنشاطات أيضا تتعلق اهنأ أم للقوانني واستجابتها املؤسسة نشاطات على تقتصر االجتماعية املسؤولية هل -

 ية؛القانون املتطلبات من أبعد هو ما إىل متتد التطوعية اليت
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 مالئمة؛ أو كافية اعتبارها ميكن اليت واملعايري األهداف هي ما -

 .اجتماعيا مسؤولة غري أو مسؤولة املؤسسة كانت إذا ما لتقرير استخدامها جيب اليت واملقاييس املعايري هي ما -

1التالية الرئيسية القضايا حول مناقشتهم االجتماعية للمسؤولية املؤيدون ركز وقد
 : 

 املاضي، يف كان كما القصري األجل مبنظور وليس الطويل األجل مبنظور إليها ينظر أن جيب األرباح حتقيق -

 خلق شأنه من القصري األجل يف األرباح خفض إىل يؤدي والذي االجتماعية املشاكل حلل إنفاق املؤسسة حيث

 ل؛الطوي األجل يف أرباحها تدفق واستمرار لبقائها ومنوها مالئمة بيئية ظروف

 للمؤسسة؛ جيدة صورة كسب -

 احلكومية؛ والقوانني التشريعات وطأة تتجنب ما عادة االجتماعية مسؤوليتها تتحمل اليت املؤسسة -

 للمؤسسة؛ مرحبة فرص إىل االجتماعية املشاكل حتويل -

 .صحية غري عمل وأماكن البيئة تلوث مشكلة ختلق حيث االجتماعية املشاكل مصدر املؤسسة -

 طلب الرابع : مساهمات المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة .الم  

تساهم املؤسسات يف تفعيل املسؤولية االجتماعية لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة من خالل جوانب       
 : 2عدة منها 

  .الفرع األول: الجانب الثقافي     

 ؛الجتماعية على أن تدعم و حترتم حقوق اإلنسان املعلنة عاملياتعمل املؤسسات الراعية ملبدء املسؤولية ا -

 ؛احلضاري دعم التطور الثقايف و  -

 ؛القوانني يف اجملتمع نشر ثقافة االلتزام باألنظمة و  -

 ؛تعزيز الثقافة الوطنية والتارخيية -

 .التواصل الثقايف العاملي  -

 

 الفرع الثاني : الجانب االجتماعي .     

                                                            
،رسالة " سوناطراك حالة "المستدامة التنمية تحقيق في االقتصادية لمساهمةالمؤسسة مدخل واالجتماعية البيئية الطاهر خامرة ، المسؤولية- 1

 .68،ص7002ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،
2
لخاص في التنمية :حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية ، صالح السيحيباني،المسؤولية االجتماعية و دورها في مشاركة القطاع ا - 

 .7001مارس-71-75المؤتمر الدولي حول ))القطاع الخاص في التنمية : تقييم واستشراف(( بيروت، 
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 ؛القوانني الثقافات املختلفة األنظمة و  احرتام -

 ؛التكافل االجتماعيتعزيز القيم األخالقية و  -

 ؛مواجهة الكوارث واألزمات  -

 .دعم األنشطة الرياضية و الصحية -

 .الفرع الثالث: الجانب البيئي      

 ؛املسامهات البيئية الصحيحة يف العملية االنتاجية -

 ؛تطوير بيئة العمل -

 ايلي والدويل . االلتزام البيئي على املستوى -

 .الفرع الرابع: الجانب االقتصادي   

 ؛دعم األنشطة االقتصادية االجتماعية  -

 ؛-اجلانب األخالقي–االلتزام باألنظمة و القوانني يف ممارسة العملية اإلقتصادية  -

االهتمام باملوظفني من خالل تدريبهم و تطويرهم و التعامل معهم من خالل مبدأ تكاىفء الفرص و  -
 ساواة .امل

 .الفرع الخامس : الجانب القانوني    

 ؛االلتزام بالقوانني ايلية والوطنية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي  -

 ؛مراعاة القوانني العاملية و الدولية  -

اجلهات ع عليها من قبل مجيع املوظفني و القوانني العاملية والدولية لإلطالالشفافية يف نشر األنظمة و  -
 ألخرى .القانونية ا
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 .المبحث الثالث: اإلدارة البيئية للمناطق الصناعية  لتحقيق التنمية المستدامة

تعتااارب اإلدارة البيئياااة للمنااااطق الصاااناعية مااان أهااام املتطلباااات لتحقياااق التنمياااة املساااتدامة لكاااون هاااذه األخااارية حتتاااوي 
أهام العناصار بحاث علاى مباادئ اإلدارة البيئياة و ، و هلذا سنعمل يف هاذا املاليت تعترب امللوث األول للبيئة املؤسسات

   .الضرورية املعنية هبا هذه اإلدارة على مستوى املناطق الصناعية لتحقيق التنمية املستدامة

 المطلب األول:مفهوم اإلدارة البيئية . 

 . الفرع األول : تعريف اإلدارة البيئية     

البشرية من أجل بأهنا :إدارة املوارد الطبيعية و ، فقد عرفت ة البيئةب يف إعطاء تعريف لإلدار الكتااختلف الباحثون و 
مبا يضمن جودة حتسني حياته وحياة األجيال ة املستدامة املتواصلة لإلنسان وجمتمعه يف أي مكان و حتقيق التنمي

ذلك مع البيئة و مة لتبقى واعية لتفاعالت سلعها وأنشطتها عرفت كذلك بأهنا إدارة للمنظو  املستقبلية يف جمتمعه.
مل بني أنظمة اإلدارة املختلفة . يؤكد هذا املفهوم على إدراك التكا املستمر ملستوى األداء املرغوبلغرض التحسني

 .1االستفادة من األنظمة احلالية و 

ة يقوم ، إن مفهوم اإلدارة البيئية يف إطار املنشآت الصناعيمم املتحدة حول الربامج البيئيةجاء يف تقرير منظمة األ
، على أن تشمل اآلثار البيئية للمنشأة الصناعيةأساسا على وضع اخلطط والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم 

لية ووصوال إىل املنتج النهائي واجلوانب البيئية املتعلقة به. املراحل اإلنتاجية كافة انطالقا من احلصول على املواد األو 
ألثر البيئي هلذه اإلجراءات األخذ يف احلسبان جانب التكاليف و ، مع الرقابيةضا على تنفيذ اإلجراءات اتقوم أيو 

لالستخدام الرشيد د من توضيح األدوات والطرق املتبعة ملنع التلوث و البافة إىل كيفية استخدام املوارد و إض ،أيضا
 .2للموارد 

 املنطقة الصناعية وأنشطة املؤسسات على تعرب اإلدارة البيئية عن طرق إدارة املؤسسة وتنظيمها هبدف مراعاة تأثري
البيئة بشكل منهجي ومنتظم، وتقييم هذا التأثري واحلد منه. ميكن القيام مبسعى لإلدارة البيئية على مستويات 

هداف تراعي املتطلبات أيسمح بصياغة سياسة و (S.M.Eخمتلفة، والذي يوصل إىل وضع نظام لإلدارة البيئية )

                                                            
 .470ص 7004.عمان  أألردن –اليازوري  دار –انظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية –الطائي  وآخرون  جحيميوسف -  1
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء والتميز للمنظمات والحكومات  - كمدخل حديث  اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية  – عبد ا لصمدنجوى  -  2

      457ص  .7001مارس  04-04كلية الحقوق والعلوم االقتصادية  جامعة ورقلة 



 ق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامةدور المناط                                                 : الفصل الثاني

 

44 
 

 لقائم على إدارة املنطقةميكن اهذا املسعى املنهجي بالتايل فإن و ، البيئية التأثرياتأهم بت املتعلقة القانونية واملعلوما
 هذا النظام. ضمنتنظيم أعماله الصناعية من 

 الفرع الثاني :كيفية تنفيذ اإلدارة البيئية:        

 :1مير اعتماد نظام لإلدارة البيئية باخلطوات التالية

 القيام جبرد للقوانني السارية واجلوانب والتأثريات البيئية للمنطقة الصناعية ئي ابتدائي: القيام بتشخيص بي
 واليت ميكن التحكم فيها. مث انتقاء التأثريات املهمة

 :األهداف ووسائل حتقيقها. حتديد خمتلفوضع إستراتيجية بيئية 

 :تقنية واملالية اليت تسمح ببلوغها الو  مكانيات البشريةاإلو  وضع األهدافوضع برنامج لألعمال البيئية
 واجلدول الزمين لتحقيقها.

  :تنظيم اهلياكل الالزمة لضمان عمل اإلدارة وفعاليتها.تنفيذ األعمال وتفعيل النظام 

  :لتدقيق الداخلية أو اخلارجية هبدف اعمليات  ةجمبر متابعة النتائج وتقييمها عن طريق عمليات التدقيق
 التحقق من النتائج.

 لضمان مالءمته الدائمة  من خالل مراجعة نظام اإلدارةعة األهداف من أجل التحسين المستمر:مراج
 وفعاليته ومن مث حتديد أهداف جديدة لتحسينه.

 .التحديات األساسية لإلدارة البيئية للمناطق الصناعية المطلب الثاني:

 الفرع األول:التحديات االقتصادية.    

هنا تسمح خبلق مناصب الشغل وضمان الثروة عد وسيلة للتنمية االقتصادية ألي الصناعيةطق انامل إن خلق
تطور املؤسسات املوجودة. ومن أجل حتقيق واألولوية ليست لعدد املؤسسات املنشأة وإمنا لدميومة و  ،املستدامة

بالنسبة للمنطقة ذلك، تتطلب التنمية االقتصادية القيام باستثمارات تؤدي إىل حتقيق فوائد خالل فرتة معينة. 
ال، أجور العمتكون مباشرة )بيع قطع أرضية، ضريبة احرتافية( أو غري مباشرة ) أنالصناعية ميكن هلذه الفوائد 

مدى جاذبيتها و  نوعيتهااألنشطة امللحقة(. وعليه فإن األمر بالنسبة للمنطقة الصناعية يتعلق باحلفاظ على 
دارة البيئية عند إنشاء املنطقة الصناعية، يسمح بتفادي إمكانية ومضاعفتها مع الزمن، ولذلك فإن اعتماد اإل

                                                            
من طرف المؤسسات الصناعية ،رسالة ماجستيرغير منشورة ، جامعة الحاج لخضر باتنة  رة البيئيةعز الدين دعاس ، آثار تطبيق نظام االدا - 1

 .71،ص 7040،
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االستثمار مستقبال يف إعادة التأهيل، وبالنسبة للمؤسسات الراغبة يف خلق نشاطاهتا على مستوى املنطقة ال 
ثرين مها: ينبغي الستثمارها العقاري أن يقابل خبسائر مالية عند إعادة البيع، حيث ترتبط قيمة السلع بعاملني مؤ 

 .1نوعية اإلقليم الذي أنشأت فيه ونوعية السلعة يف حد ذاهتا

 الفرع الثاني:التحديات البيئية.    

أوال من خالل إنشائها واالستحواذ على  املساحات مث من : مزدوجا على البيئةهلا تأثريا املناطق الصناعية  إن
الحظة الفرق الكبري بني وسط املدينة واملنطقة خالل تركيز األنشطة على مستوى نفس اإلقليم، حيث ميكن م

يتم بذل اجلهود لتحسني نوعية احلياة باألماكن الواقع على مستوى مراكز املدن بينما تتعرض  إذالصناعية، 
البيئية هو مراعاة التأثريات البيئية بشكل شامل أي  اإلدارةاجلهات اييطة هبا إىل التدهور بشكل عام. اهلدف من 

 اإلدارةاالقتصار على حدود اقليم معني وبشكل خاص حيث تكون املخاطر كبرية. وبالتايل فإن تطبيق من دون 
 البيئية يسمح بإعطاء نظرة عن السياسة البيئية اجليدة لإلقليم.

يؤدي إىل نتائج وخيمة: تدهور مداخل املدن، التلوث الناجم  إنهذه الفضاءات ميكن  إدارةوباملقابل فإن عدم 
 اخل.شطة الصناعية، رحيل املؤسسات...عن الن

وبالتايل فاهلدف يتمثل يف الوعي هبذه التحديات البيئية من أحل احلد من تأثريات األنشطة على البيئة والتحكم 
اجليدة للجانب البيئي مزايا اقتصادية، على سبيل املثال لو نتخذ جمموعة  اإلدارةوتنتج عن  ،يف املخاطر وتبيعاهتا

تستفيد من فوائد كثرية عند  أن، لكل واحدة منها مصدر خمتلف للتخلص من نفاياهتا، ميكن من املؤسسات
: ميكن اختيار مصدر وحيد من ختفيض التكاليف املدفوعة، كما ميكن اعتبار أخرىجتمعها مع مؤسسات 

 التحديات االقتصادية التالية:

 (؛ك من املواد األولية واملياه...االستهال التحكم يف التكاليف )ختفيض كميات النفايات املعاجلة، ترشيد 

 االقتصاد يف استهالك الطاقة؛ 

 التخفيض من الضرائب والرسوم؛ إمكانية 

 تفادي الغرامات املالية؛ 

 ضمان قيمة الذمة املالية للمؤسسة؛ 

                                                            
1 - Alexandra Robasto, Guide de GestionEnvironnementaled’une Zoned’Activités, Centre Tecnologique Ti Tech, 

Union Européenne;2007.p23 
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 .احلصول على أسواق جديدة 

 الفرع الثالث: التحديات االجتماعية.    

 نا علىاعتبار أن يقتصر جحاف من اإل، ومع ذلك فألول خبلق مناصب الشغليسمح تطوير املنطقة يف املقام ا
 مكانا إلقامة األنشطة املتنوعة )ورشة جتميع، مركز حبث...(، فإن بكوهنا ملنطقة الصناعيةفا ،هذه النقطة فحسب

ا هبذه فالنسيج االجتماعي للمنطقة يرتبط كثري  خمتلفة، صائص احرتافيةذوي خشخاصا أف توظاملؤسسات  جتعل
على مستوى املنطقة الصناعية )غسل السيارات، غسل املالبس،  جديدة خدماتإجياد ن أاألنشطة، كما 

البيئية للمناطق  اإلدارةي للحياة، وبالتايل فإن احلضانة، النشاطات الرياضية والثقافية... ( يسمح خبلق فضاء حقيق
 جلمعيات، السلطات واجملتمع.الصناعية تسمح بتحسني السمعة لدى السكان اجملاورين، ا

 

       

 

 

 

 Alexandra Robasto, Guide de Gestion Environnementale d’une Zone المصدر:

d’Activités, Centre Tecnologique Ti Tech, Union Européenne2007, p 6 

 (: التحديات الثالية لإلدارة البيئية للمنطقة الصناعية 3الشكل رقم )
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 المطلب الثالث:  مجاالت الجودة البيئية للمناطق الصناعية 

 موضوعا: أثىن عشرا ميكن تصنيف خمتلف املسائل اليت ميكن معاجلتها يف املناطق الصناعية  إىل 

ار املعيشي، وسائل النقل و البىن التحتية، املخاطر الصناعية التنشيط واحلياة للمنطقة الصناعية، املنظر واإلط
 والطبيعية، النفايات، املياه، اهلواء، الضوضاء، الرتبة، التخزين، الطاقة، الورشات.

  .1التنشيط والحياة للمنطقة الصناعية: الفرع األول   

آلجال ايددة للمشروع، : ينبغي حتديد املسري بوضوح من اجل ضمان تسيري يف االهيكلة التسييرية -1
ولكي يلعب دور اياور بني املؤسسات، وينبغي أن ميتلك اإلمكانيات الفنية واملالية من أجل القيام مبهامه 

 املختلفة؛
: ميكن تشكيل جلنة االستقبال واملتابعة، وتتكون من املسؤول عن استقبال المؤسسات ومرافقتها -2

س معماري عند إنشاء مؤسسة جديدة باملنطقة الصناعية، ومن الضروري التهيئة، ممثلي اجلماعات ايلية، مهند
التحسب واالحتياط بشأن دمج املتطلبات البيئية يف الوثائق القانونية والتعاقدية املقرتحة على املؤسسات اجلديدة 

 )عقد البيع، دفرت شروط التنازل(،
نشطة املؤسسات والتحديد اجليد ملا حتتاجه عند مرحلة االستقبال ينبغي السعي من أجل املعرفة اجليدة أل

 والتأسيس حلوار بناء يساعد االستقبال واملرافقة على االندماج البيئي واالقتصادي داخل املنطقة.

 استقبال املؤسسات اجلديدة: 

 : تسهيل انشاء املؤسسات: ميكن وضع مايلي -
 سة باملعلومات اليت ميكن أن دفرت استقبال، وهتدف هذه الوثيقة إىل مساعدة تزويد رئيس املؤس

حيتاجها: املسري، خمتلف الفاعلني االداريني أو االقتصاديني والبيئيني، خطوات اإلدارة البيئية، 
املعايري النوعية الواجب اقرتاحها، اخلدمات املتوفرة يف املنظقة، التعريف باملؤسسات املوجودة يف 

 املنطقة وعناوينها وخمتلف الشبكات،...
 ستقبال وتتضمن األطراف الفاعلة األساسية: املسري، املستشار املعماري، خبري باملناظر جلنة اال

 الطبيعية،...اخل
                                                            

1 - Alexandra Robasto, Guide de GestionEnvironnementaled’une Zoned’Activités, Centre Tecnologique Ti Tech, 

Union Européenne2007.p25. 
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 ،إقامة تظاهرة لالندماج مع املؤسسات األخرى 
 ...،تقدمي عرض استقبال مالئم: املباين االجيارية، املشاتل، اياضن 

ميزة حقيقية بالنسبة للمستعملني  عروض اخلدمة: تشكل اخلدمات املقرتحة على مستوى املنطقة -
واملؤسسات، ميكن تنظيم هذه اخلدمات على  مستوى املنطقة يف حد ذاهتا، كما ميكن تطويرها مع 
االقليم الذي تتواجد فيه املنطقة، ويسمح تسيري هذه اخلدمات بتوحيد املؤسسات وتطوير اشكال 

 وار فيما بينها؛التكامل بينها وتسهيل اندماجها من خالل تسهيل اشكال احل
 

: جيب أن تكون املنطقة مكانا للحياة وليس جمرد منطقة عبور، لذلك فإن التنشيط، اإلعالم واالتصال-3
تنشيط املنطقة يعد مسعى مهما لصاحل حياة املؤسسات، ومن الضروري التأكيد على اإلعالم واالتصال، ولكن  

يتوجب على املسري أن يضمن التحسيس باألعمال كذلك اعتبار املنطقة الصناعية كمحرك اقتصادي حملي، 
ميكن داخل املنطقة تنظيم عملية تنشيط البيئية من أجل ضمان جناح املشروع وتسهيل اللقاءات بني املؤسسات.ول

 القيام مبايلي:
 توفري مكان للقاء والتبادل لتنظيم االجتماعات، احلفالت، التظاهرات،...اخل؛ -
 تنظيم التظاهرات واألحداث؛ -
 إلعالم واالتصال بشأن احلياة داخل املنطقة وأنشطتها؛ا -
 أدوات اإلعالم، دفرت االستقبال، ملصقات تروجيية، موقع على االنرتنت،...اخل. -

 الفرع الثاني:  المنظر وإطار المعيشة:    

 االندماج يف املنظر وتسيري الفضاءات اخلضراء:

كملة للتهيئة ميكن القيام باا: وضع احلواجز واملوانع : من أجل االستجابة للمتطلبات املالتهيئة الحضرية -1
 املضادة للضوضاء، والغبار والتلوث البصري،...

 األسقف اخلضراء، الفضاءات اخلضراء على الطرقات )موقف السيارات، الشوارع، مفرتقات الطرق،,,,( -2

 ضاءات اخلضراء املتعلقة بالتهيئة؛أما املمارسة املتعلقة بالتهيئة احلضرية فيمكن أن تكون: املروج، حواشي، الف
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وحدات نشاطية يكون هلا انعكاسات مهمة على املنظر الطبيعي، ولذلك فإن تبين الفضاءات اخلضراء  إنشاءإن 
من حيث املظهر البصري، حيث خيلص من رتابة املظهر ويساهم  ميكن أن يكون مبثابة عمل تلطيف وترويح فعال

 :1ية على البيئةبالتايل يف إنتاج تأثريات إجياب

  تعديل املناخ ايلي(Microclimat.للمنطقة، وال سيما درجات احلرارة القصوى يف فصل الصيف ) 

 .محاية الرتبة واملياه اجلوفية 

  تصفية وتطهري اهلواء من الغبار وامللوثات مثل أكسيد النحاس واآلزوت وأول أكسيد الكربون، الشوائب
 (HAP: Hydrocarbure Aromatiques Polycycliquesواملواد الكيميائية مثل )

 .)التخفيف من التلوث السمعي )الضجيج 

 .خلق فضاء لالسرتاحة النفسية 

 .)محاية البيئة وصون املناطق املتدهورة أو احلساسة بشكل خاص )اجلرف، املندحر، املناطق املنزلقة 

 ألرصفة، وتشجري الشوارع للمساعدة تقدمي اخلدمات الرتفيهية واالجتماعية بإجياد احلدائق العمومية، ا
 على راحة العمال والزوار.

مهمة معقدة ومكلفة، خاصة فيما يتعلق بالصيانة، مامل  الصناعيةقد تكون إدارة املساحات اخلضراء يف املنطقة 
 منذ البداية. يراعي املشروع الوسائل املناسبة لتقدمي الدعم االقتصادي يف هذا الشأن

للمساحات اخلضراء وبرجمتها مع مراعاة اخلصائص املادية )الطبيعية( واملناخية للموقع، ولذلك جيب التخطيط 
نوعية الرتبة، أنواع النباتات املستعملة ووظيفة املساحة اخلضراء، حيث يسمح دمج كل اإلمكانيات املتوفرة 

 أكثر اقتصادا. باحلصول على إدارة

ملياه لصيانتها، وحيث هذا اجلانب املهم على وضع أنظمة تتطلب املساحات اخلضراء كميات مناسبة من اكما 
يتطلب استعمال األنواع النباتية القليل من الرعاية، وكذلك  منذ بداية املشروع.  لالقتصاد يف استهالك املياه

ياه ويسمح زرع األرصفة بالنباتات ذات اجلذور خمتلفة األعماق والقدرات املتباينة على تغطية الرتبة باستعمال امل
 بأكثر كفاءة، والختيار النباتات ينبغي مراعاة ما يلي:

 .سرعة النمو 

 .املساحة املغطاة وأغصان النبات وامتدادها 

                                                            
1
Olanrewaju B. Smith et Als ,Développement durable de l'agriculture urbaines Afrique francophone, Centre de 

coopération internationales  recherche agronomique pour le développement, Paris, France, p 67 
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 .مقاومة التلوث 

 .الفعالية يف التخفيض من التلوث 

 .الصيانة ايدودة 
تات األجنبية التزينية إذا  كما يُفضل دائما اختيار األنواع األصلية بالنسبة للمنطقة، ومع ذلك ميكن استخدام النبا

كانت تضمن إدارة غري مكلفة اقتصاديا، كما يسمح استعمال عدد كبري من النباتات املختلفة بضمان تنوع يف 
 املنظر الطبيعي للموقع وحتقيق توازن أمثل للبيئة.

صح بغرس إن البحث عن التوافق واالنسجام أمر مطلوب على الدوام, ولذلك ينانسجام المنظر الطبيعي: -9
 النباتات اخلضراء، غري أن ذلك يتطلب القيام بعمليات الصيانة بشكل دوري.

بالنسبة للزبائن، الزوار  املرئية تعد مداخل املناطق الصناعية أول العناصر  تهيئة مداخل المناطق الصناعية:-4
 نتها لكي تعطي صورة إجيابية.  واملستعملني واليت تستقبلهم لدى ووصلهم إىل املنطقة، وعليه ينبغي تصميمها وصيا

 .الفرع الثالث: وسائل النقل و البنى التحتية

يف ضغط كبري على البيئة، حيث تعد أهم مصدر  -السيما الربية منها-تتسبب وسائل النقل للسلع واألشخاص  
ا السكان ايليون،  ، وهي أكرب العوامل اليت يالحظه1للتأثريات املتمثلة يف انبعاث امللوثات يف اهلواء والضوضاء

كون شبكة املواصالت متر جبانب املدن وتضاعف من الزحام يف حركة النقل ايلية، كما ينجم عن وسائل النقل 
يف غياب طرق الربط بالسكك احلديدية،  تأثري غري مباشر، يتمثل يف تضاؤل الفضاءات إلنشاء الطرقات، كما أنه

نقل ذات تأثريات أقل، فإنه من الصعب وضع االسرتاتيجيات الفعالة للحد البحرية أو النهرية، واليت تعترب وسائل 
، يفرز  الصناعية  ناطقاملمن التأثريات النامجة عن وسائل النقل. ومع ذلك فإن تنسيق النشاطات على مستوى 

تساهم يف البداية على عدد حمدود من املؤسسات، كم أهنا  تأثريات ميكن مالحظتها بشكل مباشر، وإن اقتصرت
 بشكل كبري يف حتسني صورة اإلدارة بشكل عام، ومتس جماالت العمل ما يلي:  -من جانب آخر-

 إنشاء البىن التحتية؛ 

 تنظيم حركة النقل؛ 

 استخدام وسائل النقل البديلة؛ 

 وضع نظام فعال إلشارات املرور؛ 

 .إدارة فضاءات االسرتاحة 

                                                            
1
Yvette Lazzerl, Le développement durable Du concept à la mesure, L'harmattan, France 2008, p 106 
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اسية واملطلوبة من طرف املؤسسات عند اختيارها ملوقع يعد وجود شبكة فعالة للمواصالت،أحد الشروط األس
إنشائها، وذلك ملا متثله من حيوية فعالة وحقيقية، من خالل الربط املباشر بالطرق السريعة والنقاط املفصلية من 

ق حيث التموين واإلمداد اليت تعد شرطا ال غىن عنه للمناطق الصناعية،وزيادة عن ذلك فإن التنظيم الفّعال للطر 
باملنطقة الصناعية يف حد ذاهتا، ميكن أن يساهم كثريا يف اإلدارة اجليدة للبيئة، حيث توجد العديد من وسائل 
التنقل داخل املنطقة )املشي، السيارات اخلفيفة، نقل األوزان الثقيلة(. إن تنظيم حركة النقل الربية باملوازاة مع 

ى مرونة حركة املرور وختفيض املخاطر، تعد أهدافا أساسية الصيانة الفعالة ونظام اإلشارات الذي يساعد عل
للمشروع، كما يُفضل دائما استعمال وسائل النقل البديلة للنقل الربي، وإن كان ذلك يبقي مقتصرا على املناطق 

 -بالتعاون مع املؤسسات-ينبغي على املسري أن يقوم بحرية، كما املتوفرة على منافذ للسكك احلديدية أو ال
راسة حول وسائل نقل السلع والعمال، وحتديد مسؤول عن العمل إلدارة حركة التنقل، وميكن هلذه األعمال أن بد

متس حتسني السري وإشارات املرور، تنفيذ خمططات املرور اليت تسهل الوصول إىل املؤسسات، تنسيق سياسية 
مثال، أو التفاوض اجلماعي مع جهة  مشرتكة بني املؤسسات للتموين، من خالل حتديد مواقيت موحدة للدخول

واحدة بشأن خدمات النقل واالتفاق على أسعار مناسبة. إن حتديد خمططات فعالة للمواصالت باستعمال 
وسائل النقل العمومي، استخدام برامج مشرتكة مع اهليئات العمومية لتحسني ظروف النقل، وإنشاء بىن حتتية 

ل البديلة مثل )موقف للدراجات، مواقف للنقل العمومي، عربات فعالة، تشجع على استعمال وسائل النق
 القطارات، حمطات عمومية للتموين بالوقود( اليت تعد إجراءات تساعد على حتسني نظام النقل.

 التنقالت والتوقف: -1

ة متس حركة النقل وسائل خمتلفة، كما تتعلق بتسهيل الوصول إىل املنطقة واملؤسسات داخلها، وتوفري السالم
وذلك باحرتام البيئة، حيث تساعد صيانة الطرقات على مرونة حركة املرور، واحلد من احلوادث وتقدمي صورة 

 السيارات ومساحات التسليم عناصر أساسية. توقفإجيابية عن املنطقة، وتعترب األماكن املخصصة ل

ميكن  ثريات على البيئةلحد من خماطر احلوادث والتألتثمين وسائل النقل الخاصة بالمواد الخطيرة:  -7
 :1باألعمال التالية القيام 
 .وضع خمطط ومواقيت لدخول وسائل نقل املواد اخلطرية مع املؤسسات املعنية 

 .وضع قواعد صارمة حلركة تنقلها 

                                                            
1
Bernard Barthélemy Philippe Courrèges, Gestion des risques, 2e édition, Éditions d’Organisation, 2004,p 218 
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 .حتسني أو وضع نظام السرتجاع التسربات 

 .حتسني اآلجال الضرورية النقطاع خمتلف الشبكات 

  وإشارات املرور وملصقات وسائل النقل الربية.السهر على احرتام القوانني 

 .تدوين اإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة وقوع حادث 

 .تنظيم التمارين والتكوين داخل املؤسسات 

 وسائل النقل البديلة:      -9

بديلة، لتخفيض االنبعاثات اجلوية النامجة عن وسائل النقل الربية، يفضل التحفيز على استعمال وسائل النقل ال
حتسني وسائل ، ولذلك جيب  وعليه ينبغي أن نرتقب إجراء هتيئة لتسهيل حركة النقل  على اختالف أشكاهلا

 ميكن القيام مبا يلي: و هبدف تنويع وسائل النقل واحلد من التأثريات البيئية النقل داخل املنطقة الصناعية

 راجة، السيارات الكهربائية، االشرتاك يف اعتماد وسائل النقل البديلة: وسائل النقل اجلماعية، الد
 السيارات...

 .حتسني شبكات الطرق الداخلية لتحسني استعمال خمتلف وسائل النقل 

 ...أشغال التهيئة اخلاصة:  أرصفة إلعادة الشحن للسيارات الكهربائية، حظائر الدراجات 

 .إقامة تظاهرات للتحسيس وإعالم املستعملني 

 التشارك يف السيارات. وضع صندوق للنقل من أجل 

 .اإلدارة اجلماعية لوسائل نقل السلع والعمال 

 اإلشارات:   -4

جيب أن تكون إشارات املرور واضحة، دقيقة ومتجددة، كما ينبغي أن تتكون من لوحات استقبال على مستوى 
 املداخل، اللوحات لتعيني احلدود باملداخل الثانوية...
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 طر الصناعية والطبيعية:الفرع الرابع: المخا      

جيب على املنطقة الصناعية أن تكون بالقرب من مركز للتدخل واألمن من اإلغاية )اإلسعاف(:  -1
، وإال فيمكن إنشاء هذا املركز بداخل املنطقة يف حد ذاهتا، كما ميكن 1االنفجاريات واحلرائق واالنبعاثات امللوثة

 .وضع"خمطط تدخل خاص"
 الحماية من الحرائق: -7

املهم توفري اإلمداد باملياه بشكل كاف يف املنطقة الصناعية، كما جيب إجراء اختبارات سنوية على التجهيزات  من
املوردة للمياه إلمخاد احلرائق، وبناء حوض "للكوارث" حيوي مياه إطفاء احلرائق أو الفضالت النامجة عن تلوث 

 عرضي مفاجئ. 

 المخاطر المتعلقة بالتركيز الصناعي: -9

ميكن لرتكيز املؤسسات أن  معرفة النشاطات بشكل جيد، كما جل تفادي انتقال احلوادث وانتشارها  ينبغيمن أ
من أجل حتديدها  جيب  إدارة املخاطر النامجة عن الرتكيز الصناعيوهلذا جد كارثية على البيئة. تبعاتيكون له 

 واحلد منها ميكن القيام مبا يلي:

 هذه املخاطر. تبعاتطر صناعية وحتديد طبيعة و حتديد املؤسسات اليت تشكل خما 

 .تقييم أفعال التحسني اليت ميكن اعتمادها من طرف املؤسسات 

 .تدوين اإلجراءات املتبعة يف حالة وجود خطر 

 .حتسني نوعية اإلغاثة 

  إجياد املوانع املادية للتصدي النتشار اخلطر وانتشاره. 

  سسات.تنظيم التمارين ودورات التكوين داخل املؤ 

 .حتسيس املستعملني، السكان اجملاورين واملؤسسات     

 الفرع الخامس: النفايات.

، وتستلزم خمتلف األنواع 1تعترب محاية املوارد والقدرة على استغالل النفايات من عوامل حتقيق التنمية املستدامة
(، DISفايات الصناعية اخلاصة )(، النDIBلبقايا املنتجات )النفايات الساكنة، النفايات الصناعية العامة )

 ( إجياد فروع مناسبة للتخلص منها أو إعادة استغالهلا.DTQDالنفايات السامة بكميات مشتتة)

                                                            
1
J.L. Bobin et als, L'énergie de demain, EDP Sciences,techniques - environnement – économie,France 2005,p 

255. 
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ميكن لإلدارة اجلماعية للنفايات، اليت يتم تنظميها على مستوى املنطقة الصناعية،أن تقدم مزايا واضحة سواء 
ا التكامل يف حتسني هذه الفعاليات، كما أن هناك ميزة ميكن للهيئات العمومية أو للمؤسسات،حيث يساهم هذ

أن تنشأ عن تبين األنظمة اجلماعية لتسليم االنبعاثات الصناعية، النفايات املهضومة والنفايات احلضرية إىل فرع 
اليت تطبق إعادة التدوير، وتتمثل يف الرفع من مؤشرات الفعالية للخدمة ايلية، مع التخفيض من خماطر العقوبات 

 على املؤسسات اليت ال حترتم اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني.

من جانب آخر، ميكن لتخزين الفضالت الصناعية بشكل مراقب يف "مفارغ مجاعية مؤقتة"  أن تضمن مستوى 
يل ممتاز من األمن، مقارنة بالتخزين على مستوى كل مؤسسة على حدا: ومن خالل هذه الطريقة، ميكن تفع

 إجراءات الوقاية من التفريغ التلقائي أو مظاهر التلوث، من خالل استثمارات أقل.

وتتمثل صعوبات حتقيق هذه األفعال أساسا يف ما يوجبه القانون الذي مينع تفريغ أو ختزين النفايات على أرض 
لكنه أكثر حزما بشأن ليست ملكا للمؤسسة املنتجة للنفايات، كما أن التفريغ املؤقت ال يتطلب أي ترخيص، 

أحجام النفايات والتخلص منها. ومن أجل املساعدة على حتقيق العمل اجلماعي ومراعاة الغموض القانوين هبذا 
الشأن، من املناسب أن تكون إدارة العمليات من مهمة مؤسسة أو هيئة عمومية، متلك الرتاخيص الضرورية،كما 

إمكانية إعادة تدوير النفايات، ألنه حىت اليوم ال يوجد أي مرسوم  عائقا آخر )يتعلق باملعايري( وهو أن هناك
 يشرع لتنظيم األنشطة بشأن "التخلص الذايت" من النفايات،وإلدارة النفايات ميكن القيام مبا يلي:

  إجناز هياكل التجميع اجلماعي للنفايات وتسليمها ألنظمة التخلص منها إجباريا )املنتجات املشتقة من
 ز، املواد البالستيكية، اخلشب، الزيوت( أو فروع )ُشَعب( أخرى )التسميد لألرض(؛السيليلو 

 اسرتجاع الطاقة يف عني املكان، خاصة بإحراق النفايات غري املعاجلة لصناعة اخلشب؛ 

 إمضاء اتفاقات بني املؤسسات وموفر خدمات واحد إلدارة النفايات الصناعية اليت ال ميكن إعادة تدويرها؛ 

 خمططات اإليكولوجيا الصناعية وإجناز  سوق لا"املواد األولية املعاد استعماهلا". تنفيذ 

 ميكن متثيل عملية تنفيذ "نظام إدارة النفايات" يف املنطقة الصناعية من خالل املراحل التالية:

 دراسة "طبيعة النفايات" من أجل حتديد حجم النفايات املنتجة وفقا لتصنيفها؛ 

 دارة املنطقة الصناعية، املؤسسات واهليئات العمومية تشارك كل منها إمصلحة مشرتكة بني  إنشاء جمموعة ذات
 يف املبادرة وتنشطها؛

 إنشاء فروع إعادة التدوير، سواء يف املنطقة أو بضواحيها بدل التخلص من النفايات باملفرغات؛ 

                                                                                                                                                                                          
1
Jean-Claude Van Duysen Et Stephanie Jumel,Le Développement Durable, L'harmattan,  France 2008, p 17 
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 اختيار خدمات من اجلهة ذات الكفاءة التقنية والرتاخيص الضرورية؛ 

  النفايات املنتجة داخل املنطقة الصناعية؛ اقبة كميات وطبيعةمر 

 .مباشرة أعمال التكوين واإلعالم حول اإلمكانيات التقنية وإدارة التموين 

 

  :إدارة النفايات بالمساحات المشتركة 

نفايات أن تكون ، حيث ينبغي على سياسة إدارة ال1تعترب إدارة النفايات من أهم القضايا البيئية للتنمية املستدامة
يف صاحل فروع التثمني )إعادة التدوير، إعادة االستعمال، خلق الطاقة...( وختفيض النفايات من األصل، ميكن 
لوحدة لا"تسميد الرتبة" أن تستقبل النفايات الناجتة عن صيانة املساحات اخلضراء، وميكن لإلدارة أن يتبىن 

 مثل أكياس القمامة... جتهيزات خاصة

 لنفايات داخل المؤسسات: إدارة ا 

إن اإلدارة العقالنية للنفايات داخل املؤسسات،تساعد على القيام بعملية االنتقاء،اليت تقوم على خمتلف الفئات: 
DIB، DIS، DTQD والنفايات الساكنة. فيما خيصDIS ،DTQD ينبغي اختاذ عدد من االحتياطات اخلاصة من

ز املختصة بعمليات الفرز واملعاجلة، كما جيب أن تكون مساحات ختزين أجل التخزين والنقل، حيث تتكفل املراك
سائل مراعاة امل التخلص من النفايات،جيبفرع النفايات نظيفة ويف مأمن من الريح والتقلبات اجلوية، وعند اختيار 

 املتعلقة بإعادة التدوير، إعادة االستعمال، تسميد الرتبة، األكسدة، اسرتجاع الطاقة...

 ارة الجماعية للنفايات على مستوى المنطقة الصناعية:اإلد 

تسمح هذه العملية املقرتنة إلدارة النفايات املنتجة من طرف العديد من املؤسسات باالقتصاد يف التكاليف، من 
خالل حتسني تكاليف االستثمار واالستغالل، بفضل التفاوض بشأن األسعار املمكنة مع الشركاء موفري اخلدمة، 

أن نتصور حلوال تقنية خمتلفة: ما قبل الفرز االنتقائي داخل املؤسسة، متبوعا بعمليات جتميع انتقائية على  وميكن
مستوى مجيع املؤسسات، التجميع يف مفرغ خمصص للنفايات، وإنشاء مركز للفرز جيمع بني املؤسسات، وعلى  

احلقيقي ملنظومة اإلنتاج كل حال ال ميكن معاجلة مسألة النفايات بشكل جذري، إال بالتغيري 
وتنظيم عملية اإلدارة اجلماعية للنفايات الصناعية لتحسني عمليات املعاجلة، ميكن القيام باألعمال .2واالستهالك

 التالية: 
                                                            

1
Jacques Fialaire, Les stratégies du développement durable, L'Harmattan,  Paris 2008, p 65 

2
Hassan Zaoual, Développement Durable Des Territoires Économie Sociale, Environnement & Innovations, 

L'harmattan, France 2008, p 26  
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 ؛التحسني يف وضع جتهيزات التجميع وضمان صيانتها 

 إلدارة اجلماعية من طرف املؤسسات؛تنظيم ا 

 ؛ات )أنواع وكميات النفايات(إجناز دراسات للنفايات مع املؤسس 

 بيانات والبحث عن احللول التقنية؛تعميم ال 

 )؛تطوير أشكال التكامل بني املؤسسات )جعل نفايات البعض منتجات أو مواد أولية ألخرى 

 ؛وضع السيناريوهات املرتقبة واقرتاح التوصيات 

 ؛االنتقاء اجلماعي للحلول التقنية 

  :؛اتفاقية، ميثاقاختيار منط التعهد مع الشركاء 

 ؛تدوين دفرت الشروط 

 ؛اختيار اجلهات املوفرة للخدمات 

 .حتسيس وتكوين عمال املؤسسات بشأن املمارسات اجليدة 

 الفرع السادس : المياه.    

يعد استعمال املياه يف املواقع اإلنتاجية أحد العوامل املؤثرة على البيئة،  لكن القليل فقط من هذه املواقع يتمتع 
ات متوين باملياه املخصصة للعمليات الصناعية، وغالبا ما تستمد املؤسسات حاجتها بشكل مباشر من املياه بشبك

اجلوفية والسطحية باستعمال املياه الشروب للقنوات احلضرية، وباإلضافة إىل تبديد هذه املوارد القيمة، فإن هذه 
باملواقع اإلنتاجية، حيث ال يتم حتديد الكميات الظروف ال تسمح باملعرفة الدقيقة لكميات استهالك املياه 

حيدث استعمال املياه  هلذا املورد، حيث املعقولاملستهلكة يف أغلب احلاالت، مما يشجع على االستعمال غري 
السطحية أو اجلوفية تأثريات بيئية على مستوى إقليمي واسع، مثل التخفيض من مدى جملاري املائية إىل مستويات 

 فل التوازن احليوي لألهنار أو التخفيض من مستويات املياه اجلوفية.أقل مما يك
تلك اليت تقوم بشكل كبري على املياه، مثل  قد ينافس االستعمال الصناعي للمياه استخدامات أخرى، السيما

الزراعة اليت متثل أهم أشكال استهالك املياه، حيث بينت إحدى الدراسات أنه من املرتقب أن يعرف حوض 
ملتوسط أزمة للمياه؛ فالطلب الكبري عليها من شأنه أن يؤدي إىل حاالت من نقص التموين ومظاهر التنافس، ا

 ولكن أيضا إىل االرتفاع ايسوس يف األسعار.
، إحدى نقاط القوة لتحقيق املناطق الصناعية من الناحية البيئية، تشكل اإلدارة الفعالة للمياه على مستوى 

اجلهوية إىل تشجيع االستعمال املستدام  حيث هتدف أحدث التوجيهات التشريعية الوطنية و أهداف االستدامة،
للموارد املائية. إن األولوية يف استهالك املياه باملناطق الصناعية تعطي للعمليات اإلنتاجية، لكن مع ذلك هناك 
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د للحرائق، تنظيف اهلياكل والطرقات، نقاط استهالك معتربة مثل "مياه اخلدمة" أي تلك املوجهة لالستعمال املضا
وسقي املساحات اخلضراء. أما استهالك مياه الشرب واملياه الصحية )املرحاض واحلّمام...( فعادة ما تكون أقل 

 ووفقا لصنف املؤسسة. حجما، لكن نتائج االستعمال النسيب قد تتغري بني خمتلف املواقع
قع اإلنتاجية وفقا لصنف املؤسسة، فهناك قطاعات تتطلب املوارد املائية تتغري كميات وأصناف املياه الضرورية للموا

بشكل خاص، مثل قطاعات الكيمياء أو الصناعات الغذائية، وباملقابل ال يتطلب قطاع اخلشب سوى كميات 
كبري، حمدودة مقارنة هبما، ومع ذلك فمن املهم مالحظة أنه من بني القطاعات اليت تتطلب املوارد املائية بشكل  

فإن قطاع الصناعات الغذائية يتطلب مياه مبعايري ممتازة من حيث صالحيتها للشرب، بينما حيتاج قطاع الكيمياء 
إىل مياه جبودة أقل. وعليه، فإن هناك فروقات كبرية من حيث جودة املياه الضرورية، مما يقود إىل تصور 

،لضمان التموين الضروري للمؤسسات مع مراعاة سيناريوهات خمتلفة لإلدارة على مستوى املناطق الصناعية
 اجلانب البيئي. 

استعمال مياه ذات نوعية أقل، وهناك بعض املناطق  -غالبا–فيما يتعلق باملياه املوجهة لا "اخلدمة" من املمكن 
ل، حيث مت الصناعية اليت تتمتع مبوارد متوين بديلة هلذه االستعماالت، مثل اسرتجاع مياه األمطار أو مياه الغسي

يف إيطاليا مؤخرا تعزيز أنظمة التموين مبياه املعاجلة، اليت تقوم على إعادة استخدام املياه، واليت تعد طريقة فّعالة، 
جزء من الدورات اإلنتاجية  لتصبحتتم معاجلة املياه عرب أنظمة التصفية بدل تبديدها، بعد حتسني نوعيتها  حيث

هداف أخرى، ولكن هذه التقنية ال ميكن تطبيقها دائما، ألن املياه "املسرتجعة" واالحتفاظ باملوارد واستعماهلا أل
 تتطلب معاجلات للتصفية لكي ميكن إعادة دجمها يف اإلنتاج وأنظمة التوزيع.

قد تكون هذه األنظمة أقل نفعا بالنسبة للمناطق الصناعية اليت ال تتطلب كميات كبرية من املياه، وبالنظر لتشجع 
ني السارية على إعادة استعمال املياه، إىل جانب االعتبارات التكنولوجية واملعيارية ، فإن إدارة املياه الصناعية القوان

املراعية للبيئة، جيب أن تضطلع بدوٍر فاعٍل يف حتديد متطلبات املؤسسات باملنطقة الصناعية، وأحد األهداف 
كة، من خالل وضع أنظمة قياس قادرة على مراقبة كميات املياه األوىل هلذه اإلدارة هو حتديد كمية املياه املستهل

وبوضع إطار مرجعي جيب تقييم فعالية أنظمة التوزيع اليت ميكن  املستعملة، ووفقا للمؤشرات االقتصادية األساسية.
التسربات، ولذلك فمن شأن اإلدارة أن أن تتسبب يف إضاعة كميات كبرية من املياه بسبب االنقطاعات أو 

ملياه اخلدمة، مث جعل املؤسسات تتعهد بتحديد نقاط  تستمر من خالل زيادة فعالية االستعماالت املختلفة
الضعف يف عمليات اإلنتاج، وميكن التدخل على هذا املستوى للحصول على ختفيض كميات املياه املستخدمة، 

 وهو اهلدف األول من اإلدارة الفعالة احرتاما للبيئة.
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 الك المياه:التحكم في استه -1

يساهم حتسني استهالك املياه يف محاية البيئة، كما ميكن من االقتصاد يف املوارد املالية، واملشكلة األساسية ال 
 ذلك ميكن القيام بتشخيص للشبكات و ، ولتفادي1تكمن يف ندرة هذه املوارد بقدر ما هي يف سوء إدارهتا

سرتجاع، املخصصة إلعادة استعمال مياه األمطار، كما متكن جتهيزات اال التسربات الضائعة وإعداد دراسة حول
عملية التقييم الدقيق من حتديد احلاجات الكمية للمؤسسات، وتفادي استعمال مياه الشرب عند عدم احلاجة 

بطريقة  ولترشيد استهالك المياه.لذلك، كما ميكن تركيب أجهزة متابعة ومراقبة املياه اجلوفية باملنطقة الصناعية
 القيام مبا يلي: مثلى ميكن

 ؛اقرتاح شبكة للمياه الصناعية واملياه الشروب باملنطقة الصناعية 

 مع املؤسسات حول استهالك املياه؛ إجناز دراسات بالشراكة 

 ... ،تقييم إمكانيات حتسني االستهالك بفضل جتهيزات مقتِصدة: حنفيات مقتِصدة 

 هزة قياس لكشف التسربات والتبذير؛اعتماد أج 

 نتظمة للتسربات يف شبكات التموين؛املراقبة امل 

 )...؛تنويع مصادر التموين )مياه األمطار املسرتجعة( واعتماد إدارة عقالنية )مواقيت، كميات، تقنية 

 .تكوين وحتسيس العمال واملؤسسات 

 السائلة: االنبعايات إدارة -7

لكمية والنوعية، ومن املهم التمييز بني السائلة للمؤسسات خبصائص جد متنوعة من حيث ااالنبعاثات تتميز 
أمناط معاجلة النفايات وفقا لطبيعتها، من خالل اعتماد شبكات فاصلة على سبيل املثال، ولكون النفايات 
الصناعية ذات طبيعة خاصة، فإهنا توجه حنو حمطات تصفية مناسبة ميكن إدارهتا بشكل مجاعي من طرف 

 مؤسسات املنطقة الصناعية.

 معاجلة االنبعاثات السائلة من أجل املعاجلة وإعادة االستعمال لالنبعاثات السائلة، ميكن القيام مبا يلي:لرتشيد 

 ؛حتليل انبعاثات املؤسسات وحالة نظام التجميع واملعاجلة 

  تقييم القدرات الداخلية للمؤسسات على ختفيض كمية االنبعاثات وضررها:  ترشيد االستهالك، جعل
 ل حلقات مغلقة، اعتماد التكنولوجيا النظيفة، التكامل مع مؤسسات أخرى...العمليات يف شك

                                                            
1Racey Strange et Anne Bayley, Le développement durable À la croisée de l’économie, de la société et de 

l’environnement, OCDE 2008, p 14 
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  من أجل جتميع املياه املستعملة: القنوات، الشبكات الفاصلة )مياه املطر/املياه املعاجلة(، الطرقات )طرق
 ذات هيكل خبزان(، جتميع مياه املطار إلعادة االستعمال.

  املؤسسات يف تركيب جتهيزات املعاجلة.من أجل معاجلة املياه: االشرتاك بني 

 .تقييم إمكانية إعادة استعمال املياه املعاجلة يف االستخدامات الصناعية أو سقي املساحات اخلضراء 

 .إمضاء معاهدات لالنبعاثات مع املؤسسات واعتماد الوسائل البشرية والتقنية ملراقبة االنبعاثات داخليا 

 تتكوين وحتسيس العمال يف املؤسسا. 

 إدارة مياه األمطار: -9

تساهم مياه اجملاري مسامهة كبرية يف التخفيض من التلوث،وهلذا ينبغي ترشيد أبعاد املنشآت املخصصة 
السرتجاعها من أجل ختفيض تكاليف االستثمار، الصيانة وتفادي خماطر الفيضانات، بتهيئة عدد من القنوات 

ت اليت ال تستدعي مياه الشرب: سقي املساحات اخلضراء، تنظيف ،واستعماهلا يف اجملاال1الستقبال مياه األمطار
 السيارات...

 الفرع السابع: الهواء    

ختلف املركبات ملتشكل السيارات، الرتكيبات املختلفة مثل )املدفأة، ايارق...( والطرائق الصناعية اخلاصة،مصدرا 
 حلد منها.اليت ينبغي اNOx ،COV و CO2،CO  ،SO2اخلطرية يف اجلو مثل 

 إدارة االنبعايات الجوية:  -1

ينبغي التأكيد على املعلومات التالية: معرفة إن كانت انبعاثات انتشارية أو عرب القنوات، طبيعة االنبعاثات 
ومداها، الكميات املنبعثة ووترية تكررها،وللحد من انتشار التلوث اجلوي والتسبب يف مضايقة السكان اجملاورين 

ميكن إنشاء املؤسسات ذات االنبعاثات اجلوية اخلاصة يف مواقع تناسب املوقع اجلغرايف واجتاه الرياح  واملستعملني،
يف املنطقة الصناعية، حبيث جتعل التلوث ايتمل بعيدا عن مضايقة اجلوار، كما ميكن اعتماد نظام للمراقبة يسهر 

ل النقل انعكاسات إجيابية يف احلد من التلوث يكون ملمارسات ترشيد وسائ على احرتام حدود االنبعاثات، كما
 اجلوي.

 

                                                            
1
Patrick Widloecher et Isabelle Querne, Le guide du développement durable  en entreprise,Groupe Eyrolles, 

France 2009, p 121 
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 التحسيس للحد من االنبعايات الجوية:   -7

ميكن للمسري أن يؤدي دور إعالميا وحتسيسيا لدى املؤسسات بشأن املمارسات املمكنة للخفض من االنبعاثات 
االنبعاثات والتحكم فيها ميكن  اجلوية.ولتحسيس املؤسسات باحلد من االنبعاثات يف اجلو من أجل ختفيض هذه

 القيام مبا يلي:

 .تعيني احلدود القصوى يف خمطط التهيئة والقانون احلضري وفقا للقانون املعمول به 

 .اعتماد مراصد للقياس 

 .التقليل من استعماالت املواد امللّوثة 

 .استعمال الطاقات األقل تلويثا 

 .استعمال وسائل النقل اجلماعية و البديلة 

 من مصدر انبعاثات الغبار. احلد 

 .اعتماد أجهزة للمعاجلة، التصفية والتوزيع 

 .توفري دورات تكوينية للوقاية من األضرار وحتسني نوعية اهلواء 

 

 الفرع الثامن: الضوضاء.       

الضوضاء إىل نوعني أساسيني ينبغي مراعاهتما: أشكال الضوضاء املنبعثة من املؤسسات باملنطقة  ميكن تقسيم
 الصناعية، والضوضاء املنبعثة من املنطقة الصناعية يف حد ذاهتا.

 التخفيض من األضرار الصوتية:   -1

عية النامجة عن خمتلف النشاطات، ميكن إجياد عدد من احللول من حيث جل احلد من تأثري األضرار السممن أ
مستويات قصوى للضوضاء  حتديدالتموقع والرتكيب، التهيئة وختفيض هذه األضرار من األصل، كما ميكن 

 عية كشرط إلنشاء أي مؤسسة جديدة.السم
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 تهيئة المنطقة الصناعية:   -7

من املمكن أن نتصور إنشاء املؤسسات ايدثة ألكرب قدر من الضوضاء يف مواقع خاصة، يف مركز املنطقة 
النبعاثات السماعية لألنشطة الصناعية مثال، أّما املؤسسات األقل صخًبا،فيمكن أن تكون مبثابة حواجز أمام ا

 املضّجة، كما ميكن لبعض أعمال التهيئة أن ختفف من األضرار السماعية: جدران ومواد كامتة للصوت...

 الفرع التاسع:  األتربة والتخزين.     

ميكن لتلوث األتربة أن ينجم عن األنشطة الصناعية، فقد تنجم أشكال التلوث هذه عن التخزين السيء، 
 .1ات، أو التفريغ الَعَرِضي بسبب حادث مثال، أو حىت جراء أمناط معينة لوسائل النقلالتسرب

 تقييم أخطار التلوث:    -1

 ميكن للمسري أن جيري دراسة وثائقية حول هذا املوضوع باملنطقة كاملة، وميكن هلذا البحث أن يركز على:

 .تاريخ األنشطة املمارسة على كل قطعة يف املنطقة 

 حلوادث واألحداث اليت كان هلا تأثري على البيئة.تاريخ ا 

 ...حساسية البيئة: عمق املياه اجلوفية، املناطق ايمية 

 .درجة املخاطر عند شحن وتفريغ املواد اخلطرية 

 .خماطر التسربات من الصهاريج والرباميل وغريها 
 

ن أساسيني حلث املؤسسات على يعترب اإلعالم و التحسيس لعنصري الوقاية من أخطار تلوث األتربة:  -7
 اعتماد التدابري الوقائية.

 الوقاية من تلوث األتربة: للحفاظ على جودة األقبية ميكن القيام مبا يلي:

  ،تقييم إمكانيات التخفيض الداخلي ملخاطر التلوث بالشراكة مع املؤسسات: ترشيد عملية التخزين
 طة؛إلحاالبحث عن حلول املعاجلة، اعتماد أحواض احلفظ وا

 قبة املؤسسات ذات األخطار اخلاصة؛مرا 

 ارغ الفوضوية والوقاية من ظهورها؛إزالة كل املف 

 ؛معاجلة الرتبة على مستوى املساحات العمومية 

                                                            
1
Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord, Les effets environnementaux du libre-

échange, Canada2002, p 340 
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 ؛تأمني نقل املواد اخلطرية 

 التحسيس لفائدة املؤسسات. التكوين و 
 الفرع العاشر: الطاقة.    

حم، البرتول، الغاز( وكذا احلد وارد الطبيعية غري املتجددة )الفظ على امليسمح التحكم يف استهالك الطاقة باحلفا
 من التأثريات على البيئة باحلد من االنبعاثات اجلوية.

ميكن إجراء عملية تقييم على مستوى املنطقة الصناعية بأكملها لتحديد أنواع  استهالكات الطاقة: -1
الطاقوية وبالتايل ختفيض التكاليف، وميكن ترشيد اإلنارة وكميات الطاقات املستهلكة،ولرتشيد االستهالكات 

باستعمال املصابيح األقل استهالكا أو جعل اإلضاءة الليلية ملباين تعمل بشكل آيل، ومن املمكن ان نشهد يف 
 .1تالسنوات املقبلة تطورات كبرية يف هذه التقنيا

ددة، وهلذا ميكن للمنطقة الصناعية أن من األفضل استعمال الطاقات املتج تنويع المصادر الطاقوية: -3
 تقرتح تركيبات من أجل: الغاز احليوي، الطاقة احليوية، الطاقة الشمسية، الكهرباء املنتجة من قوة املياه أو الرياح.

 .الفرع الحادي عشر: ورشات العمل         

لبناء، إلعادة التأهيل، للهدم، للتجديد تفرز كل ورشة للعمل أخطارا على البيئة، سواء تعلق األمر بورشة للتهيئة، ل
أو التدمري، ولذلك فإن اإلدارة البيئية على مستوى ورشات العمل هتدف إىل الوقاية من املخاطر عرب تنظيم أنشطة 
إدارة الورشة، الذي يضمن تطورا ملموسا ومنتظما لألعمال مع خفض التأثريات السلبية على البيئة، ومن هذا 

 داف املراد بلوغها هي:املنطلق فإن األه

 املراقبة الدائمة والتحقق املستمر من التأثريات البيئية، وخاصة يف مراحل اإلجناز احلرجة؛ 

 ضمان جودة األعمال واحرتام اآلجال وفقا لإلجراءات والتوجيهات اخلاصة؛ 

 حتسيس املؤسسات جتاه القضايا البيئية؛ 

  اعد السلوك السليم؛إعالم العمال وتكوينهم بغية تأهيلهم لتطبيق قو 

 .وضع تنظيم قادر على إدارة الورشة باالنسجام مع البيئة 

 
 

                                                            
1
Bernard Wiesenfeld, L’énergie en 2050Nouveaux défis et faux espoirs, EDP Sciences, France 2005,  p 176 
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 الورشات المقامة بالمساحات العمومية: -1

جيب التنسيق يف كل ورشات العمل بني صاحب املشروع، منفذ املشروع، املؤسسات ورمبا "املنّسق البيئي" إن 
ضرار النامجة عن الورشة، وكذا القوانني لتقرير احلدود وجد، حيث تسمح مرحلة الدراسة بتحديد التأثريات واأل

 املقبولة، بينما يقوم صاحب املشروع والفاعلني املعنيني بتحديد أهداف اجلودة البيئية إلجناز الورشة.

 إجناز ورشة عمل بأضرار حمدودة: من أجل السماح بقبول جيد لورشات العمل ميكن القيام مبا يلي:

  ر ونظام إشارات خاص بورشة العمل.وضع خمطط حلركة املرو 

 .فرز النفايات وتثمينها 

 انبعاثات الغبار: وضع سياج )حاجز( حول الورشة مثال. التحكم يف األضرار السماعية، البصرية و 

 .ختزين املواد اخلطرية واستعماهلا بشكل مناسب 

 ...اللجوء إىل أنشطة بديلة: أعمال بدون حفر 

 ون بإجناز الورشةتكوين وحتسيس األشخاص القائم. 

 ورشات العمل على المساحات الخاصة:   -7

جيب على املسرّي أن يقوم بإعالم، حتسيس ومرافقة املؤسسات بشأن الورشات املقامة على املساحات التابعة هلا،  
 كما ميكن أن يستعلم عن الفروع املوجودة املخصصة للتخلص من البقايا وحول احللول التقنية واملمارسات اجليدة

 للحد من األضرار.

 الفرع  الثاني عشر :النوعية البيئية للمباني.     

عند إضافة منشأة صناعية، من غري املناسب االقتصار على مراعاة اجلوانب التشغيلية التكنولوجية لإلنتاج، وإمنا  
من التأثريات البيئية، الوقائي للبيئة، مما ميّكن االقتصاد يف استهالك الطاقة بفعل التخفيض  اعتبار اجلانب كذلك

  وميكن تلخيص األهداف من وراء إجناز مشروع مستدام بيئيا يف أربعة نقاط:

 ضمان فعاليات طاقوية جيدة؛ 

 عية جيدة؛ضمان فعاليات مس 

 ضمان الظروف اجليدة للرفاهية الداخلية؛ 

 .ضمان رؤية جيدة للبيئة 
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دد انطالقا من املشروع ووفقا للمبادئ إن اإلدارة السليمة للطاقة حت ضمان فعاليات طاقوية جيدة: -1
 البيولوجية واملناخية واملتعلقة باالقتصاد يف الطاقة، ومن بني اجلوانب األساسية، جند ما يلي:

 ؛اختيار اجتاه املنشآت من أجل االستغالل األمثل للخصائص املناخية للموقع 

 اقة، مع الرتكيز بشكل خاص على العزل انتقاء مواد وتقنيات البناء اليت تضمن اقتصادا يف استهالك الط
 ؛احلراري

 ؛اعتماد أنظمة فعالة لتوزيع احلرارة  

  احلصول على أكرب قدر من اإلنارة الطبيعية، مبضاعفة املساحات الزجاجية وربطها بتشغيل أنظمة اإلنارة
 الفعالة اليت تعدل الضوء بشكل آيل ومتاشيا مع اإلنارة الطبيعية.
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 الفصل:خالصة 

كانت يف بداياهتا تراعي فقط جانب   االقتصاديةالتنمية  نما تطرقنا إليه يف هذا الفصل خالصنا إىل أ لمن خال
مما أدى إىل تدهور الكوكب  غري عقالين للموارد الطبيعة لتحقيق أكرب ربح .املردود االقتصادي و االستغالل 

ت اجملتمع املدين تطالب مبراجعة العملية التنموية ووضع الذي نعيش فيه ، وأصبحت املنظمات احلقوقية و مجعيا
البيئية ، أي املطالبة بتطبيق ما يعرف مببادئ التنمية جلوانب االقتصادية واالجتماعية و أسس هلا تراعي مجيع ا

 .املستدامة

 نوعية املعيشة ،و العمل على حتسنييق التنمية االقتصادية املستدامةاملسؤولية االجتماعية تعمل على حتقكما أن  
 للقوى العاملة و عائالهتم ، بأسلوب خيدم كل األطراف املشاركة يف العملية التنموية .

داخل  وتواجه حتديات لتحقيق التنمية املستدامة، تلعب دورا بارزا اإلدارة البيئية للمناطق الصناعية  إضافة إىل أن  
  مببادئ التنمية املستدامة .ى حتقيقها و فق ما يعرف علالبيئية  ، و اليت تعمل اإلدارة املناطق الصناعية
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  تمهيد :

أصبحت ضرورة ملواجهة املنافسة العاملية  االقتصاديةإن التوجهات العاملية املعاصرة حنو الرتكيز والتكتالت  
فقد ظهرت التكتالت اإلقليمية والدولية يف هذا العصر من أجل  ،واكتساب مقومات التنافس والبقاء يف األسواق

ميلكها  صاد الدول وذلك من خالل االستفادة من املزايا اليتواكتساب مزايا تنافسية تدعم اقت تدعيم املنافسة
أو أكثر من أجل تعظيم  أعضاء التكتل وتظهر تلك التكتالت يف شكل احتادات أو عقد شراكات بني دولتني

 . املشرتكة واحلصول على مزايا جديدة االقتصاديةاملكاسب 

منطقة  إنشاءبشكل دائم وذلك من خالل  قرة ناميةمتوسطية مستورو أليف هذا السياق تندرج اتفاقية الشراكة ا
املتوسط واليت تتطلب مساعدات مالية وتقنية حتقق خالهلا  هيكلة اقتصاد دول جنوب إعادةللتجارة احلرة عرب 

 .. األوريباملتوسط يف هذا الفضاء اجلديد مع االحتاد  اندماج دول جنوب وشرق

 اجلزائر للمنظمة انضمامحماولة  , إىل جانب يف اقتصاد السوق والعوملةسريعة و  فالعامل اليوم يشهد حتوالت عميقة 

تساعا املستجدات يف فضاء أكثر ا االقتصاد اجلزائري حتديات كبرية للتأقلم مع هذه العاملية للتجارة يفرضون على
الفضاء من  وعليه أضحت حتمية يف ظل الفضاء األورومغاريب ملا يتمتع به هذا ،لزيادة املبادالت والتكامل

  . خصوصيات اقتصادية واجتماعية وطبيعية متماثلة

دراسة املناطق الصناعية ودورها يف حتقيق التنمية لالفصل التعرض بالدراسة والتحليل وعليه سنحاول يف هذا 
رنسا  مع التطرق لدولتني  مها ) اجلزائر كبلد نامي يقع يف الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط، وف املستدامة 

 للبحر األبيض املتوسط(.يف الضفة الشمالية  كبلد صناعي متقدم يقع

 ومنه نقسم هذا الفصل إىل  ثالث مباحث:

 املبحث األول : سياسة املناطق الصناعية يف فرنسا  لتحقيق التنمية املستدامة. 

 مة.املناطق الصناعية يف اجلزائر لتحقيق التنمية املستدا إسرتاتيجيةاملبحث الثاين : 

 كآلية لتحقيق التنمية املستدامة.الصناعية  اجلزائرية والفرنسية يف جمال املناطق  اإلسرتاتيجيتنياملبحث الثالث: تقييم 
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 المبحث األول : سياسة المناطق الصناعية في فرنسا  لتحقيق التنمية المستدامة.

ئني:  مشال متقدم وجنوب متأخر أو يف شك أّن الفضاء األورو مغاريب هي عالقة بني طرفني غري متكافال مما 
طريق النمو. إذ توجد فجوة كبرية بينهما: فجوة اقتصادية واجتماعية يف دخل الفرد ) معدل دخل الفرد األورويب 

ضعف دخل الفرد يف الدول العربية املتوسطية (، وعمره، وتعليمه، وما يُنفق عليه يف اجملاالت الصحية  21يساوي 
% من  59% من الشركاء األوروبيني ميلكون  63. وكذلك يف اإلنتاج، النات  القومي اإلاما ي ) والثقافية ... اخل

 . 1النات  احمللي اإلاما ي للمنطقتني (، درجة االنكشاف االقتصادي، نسبة الصادرات إىل الواردات
 المطلب األول : خصوصيات االقتصاد الفرنسي

االقتصةاد، الةذي  ثانية، نتيجةة تةدخل الدولةة لتوجيةهد احلرب العاملية العرف االقتصاد الفرنسي تطورا ملحوظا بع 
م.ن. وتتميةةةز  39وعةةةدد سةةةكا ا  1كلةةةم549192يرتكةةةز علةةةى فالحةةةة وصةةةناعة قويةةةة اإلنتةةةاج. تبلةةة  مسةةةاحة فرنسةةةا 

  :2يبظروف طبيعية وبشرية مالئمة للنشاط االقتصاد

   .الظروف الطبيعية الفرع األول:   

لفرنسية بطابع االنبساط؛ يف الشرق توجد السالسل اجلبلية: اجلورا، األلب، الربانس. ويف تتميز التضاريس ا
الشمال الشرقي متتد كتل قدمية هبا جبال متوسطة االرتفاع) الفوج، األردين(. ويف الوسط والشمال والغرب متتد 

واسعة: الكتلة سهول واسعة حيث يوجد حوض باريس يف الشمال وحوض األكيتان يف اجلنوب. وهضاب 
 الوسطى والكتلة األرموريكية.

ويتميز املناخ باالعتدال والتنوع نظرا ملوقع البالد بني املؤثرات احمليطية واملتوسطية: ففي اجلنوب الشرقي املناخ 
ويف اجلبال واهلضاب الوسطى املناخ  ،متوسطي. ويف الواجهة الغربية املناخ حميطي، يتدرج حنو الشرق ليصبح قاريا

 بلي وينعكس هذا التنوع على الغطاء النبايت وجريان األ ار.ج

  .:الظروف البشريةالفرع الثاني

وبعد احلرب العاملية  ،أدت سياسة حتديد النسل وخسائر احلربني العامليتني إىل شيخوخة السكان وقلة اليد العاملة
سنة  م.ن39    حوا ي إىل 2531سنة .نم44لسكان منالثانية شجعت الدولة على الزيادة السكانية فارتفع عدد ا

 الفرنسيني. 9/2، ويتوزعون بشكل غري منتظم حيث تضم باريس وحدها %01. وأغلب السكان باملدن1122

                                                            
1
 .12/00/1021بتاريخ  www.mokarabat.comموقع :-العرب والشراكة األورمتوسطية –تركماني عبدهللا - 

2
 - www.madariss.fr  12/00/1021اطلع عليه بتاريخ. 
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  .القطاع الفالحيالفرع الثالث:  

 :دور الدولة -2 

 واملتوسطة حيث متثل االستغاللياتقطاع الفالحة من انتشار االستغالليات الصغرى  يعاين    
من األراضي املزروعة وتقدم أزيد  %49جمموع االستغالليات. وحتتل أزيد من 6/2هكتار( حوا ي 91ى)+الكرب 
ويسبب اختالف االستغالليات يف املساحة يف اختالف أساليب اإلنتاج واملردودية  ،من اإلنتاج الوطين %41من

تحديث البنية العقارية للزيادة يف اإلنتاج وتكاليف اإلنتاج، وبالتا ي تفاوت مداخيل الفالحني وتدخلت الدولة ل
وساعدت على توسيع االستغالليات بضم االستغالليات الصغرى  ،الذي يواجه املنافسة داخل االحتاد األوريب

(. cumaكوما و   saferوشجعت بعض الشركات على تكوين ضيعات واسعة مثل) سافري ،وتشكيل تعاونيات
جمال الفالحة، وجتهيز البادية بالكهرباء واستصالح األراضي وتوفري وسائل وعملت الدولة على تكوين األطر يف 

 السقي، مما أدى إىل ارتفاع اإلنتاج الفالحي.

  اإلنتاج الفالحي:  -1

 وتعترب احلبوب والكروم أهم املزروعات يف فرنسا ،حتتل الفالحة الفرنسية املرتبة األوىل داخل االحتاد األوريب   
طن. يوجد يف اميع املناطق وخاصة يف حوض باريس والشمال، ويتميز بارتفاع املردودية.  م61ومنها القمح 

اطق إىل مزروعات أخرى كاألرز واخلرطال وتنتشر زراعة الكروم يف املن ةباإلضافم.طن، 8الشعري طن، م26الذرة
يف  4/6تنت  منه  ن طم.15. ويعترب الشمندر أهم املزروعات الصناعية: حوا ياملتوسطية وعلى ضفاف األ ار

 حوض باريس، باإلضافة إىل اخلضر والفواكه املرتبطة باملدن وعلى طول األ ار وطرق املواصالت.

م.رأس مث األغنام 11من مداخيل الفالحة، وتأيت األبقار يف الصف األول ب %40وتساهم تربية املواشي بنسبة
  اجن والثروة السمكية.إىل تربية الدو  باإلضافةم.رأس،26م.رأس و اخلنازير2214

 .1القطاع الصناعي الفرع الرابع:

استفادت من  ،يف النات  الوطين اإلاما ي %15من السكان العاملني وتساهم ب %18تشغل الصناعة حوا ي
 تسد حاجياهتا. تدخل الدولة فأصبح إنتاجها يتطور باستمرار، رغم أن املواد األولية ومصادر الطاقة ال

 

 
                                                            

1
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  دور الدولة: -2 

ميس جبوهر النظام الرأمسا ي، حيث يتم بطرق غري مباشرة رغم وضع خمططات  إن تدخل الدولة يف االقتصاد ال  
جهوية أو إقليمية توجيهية بالنسبة للقطاع اخلاص وإلزامية بالنسبة للقطاع العمومي. وقامت الدولة بتأميم عدة 

ى مثل و وشركة فحم فرنسا. ومتلك أسهما يف شركات كرب شركات صناعية بعد احلرب العاملية الثانية مثل شركة رون
الشركات اليت تصنع السفن والطائرات واألسلحة وغريها. وقامت خبوصصة بعض شركات الشركة الفرنسية للبرتول و 

واملتوسطة، شجعت الدولة عل إدماجها  ةري القطاع العام يف السنوات األخرية. ونظرا النتشار املؤسسات الصغ
يف جمال صناعة  USINORيف جمال صناعة الصلب و أوزينور SACILORسات كربى مثل ساسيلورلتشكيل مؤس

وبلغت الشركات الفرنسية درجة هامة من حيث الرتكيز الرأمسا ي، لكنها مل تصل بعد مستوى املؤسسات  ،األملنيوم
 األمريكية واليابانية.

 بيعية.يتطور باستمرار رغم قلة الثروات الط اإلنتاج الصناعي: -1

م.طن، يوجد يف 014مصادر الطاقة الفحم احلجري بل  إنتاجه  أهم المواد األولية ومصادر الطاقة: -1-2
م.طن نتيجة ضعف 26تستورد فرنسا منه ،الشمال والشمال الشرقي، باإلضافة إىل مناجم ثانوية بالكتلة الوسطى

حوض باريس واجلنوب الغريب حيث يوجد الغاز م.طن يوجد يف 110البرتول ،جودة الفحم احمللي وارتفاع تكاليفه
م.طن من البرتول من الشرق األوسط ومشال افريقيا. وبل  إنتاج الكهرباء  03وتستورد فرنسا ،6مليار مرت619الطبيعي

ويعترب احلديد والبوكسيت أهم املعادن بفرنسا. يوجد احلديد باللورين والكتلة  ،منها نووية %00مليار كوس 409
كما تستورد باقي املواد األولية ،ألف طن وتستورده خاصة من السويد وموريطانيا014ية، بل  إنتاجهاألرموريك
 األخرى.

وأهم  ،تشهد خمتلف الصناعات تطورا مستمرا، لكن بعضها تعرتضه بعض املشاكل اإلنتاج الصناعي: -1-1
 حوض باريس واملوان  واملدن وتنتشر يف ،بيشيينشركات كربى مثل أوجني و  ترتكز بيد الكيماويةالصناعات 

وأمهها صناعة  امليكانيكيةالكربى، ومنها تكرير البرتول واملطاط والبالستيك واألدوية واألمسنت مث الصناعة 
سيمكا. وحتتل فرنسا املرتبة األوىل يف أوربا يف صناعة ترتكز بيد رونو، بوجو، سرتوين و  م.وحدة(4السيارات)

اليت استفادت من البحث العلمي وأمهها اإللكرتونية  املتطورةمث الصناعات  ،الطائرات والدراجات النارية
 والكهربائية والفضائية والصناعات احلربية.

فرغم حتديث جتهيزاهتا فإ ا تعاين  ،م.طن(28أما الصناعات اليت تعاين من بعض املشاكل، فأمهها صناعة الصلب)
 .ناعة النسي  الطبيعي اليت ينافسها النسي  االصطناعيمن املنافسة األجنبية وقلة احلديد والفحم مث ص
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 قطاع التجارة . الفرع الخامس:

  التجارة الداخلية:-2

كلم، توجد يف الشمال والشمال الشرقي.   8111تعتمد على شبكة هامة من طرق املواصالت: الطرق النهرية
ألف   569الطرق املعبدة  ،ديدية الفرنسيةألف كلم، هتيمن عليها الشركة الوطنية للسكك احل68السكك احلديدية +

أما الطريان فيستعمل أساسا يف التجارة اخلارجية إىل جانب املالحة البحرية. وسامهت هذه  ،أغلبها مزدوج كلم
 فرنسا من تطوير جتارهتا الداخلية نتيجة دور الشركات نيمتكمن ،  الشبكة من الطرق وشبكة وسائل االتصال

 لسكان املرتفع.ومستوى عيش ا البنوكو 

 التجارة الخارجية: -1

اإلنتاج الفالحي والصناعي، تدفعها إىل التعامل التجاري من  من افوائضهاجة فرنسا إىل املعادن والنفط، و ح
يف املبادالت الدولية. وميزا ا  4وحتتل املرتبة  ، %39اخلارج. واغلب املبادالت تتم مع دول االحتاد األوريب 

مرسيليا و لوهافر :طوط اجلوية واملوان  الكربى مثلوتتم املبادالت اخلارجية عرب اخل ،2551ذ التجاري إجيايب من
 دانكرك.و 

 .المطلب الثاني: المناطق الصناعية في فرنسا 

 .سياسة التوطين الصناعيالفرع األول:

 ن القرن املاضيمطلع اخلمسينات م اجل التوزيع اجلغرايف للصناعات الفرنسية منذ تواصل فرنسا جهودها من 
وطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية وكان ، وقد اتبع بإنشاء صندوق م2594فأول منشور صدر يف هذا اجملال سنة 

 :1الغرض منه حتقيق هدفني رئيسيني

حتتاج إىل البقاء يف باريس من الناحية التقنية إىل  اهلدف األول : حماولة إخراج النشاطات الصناعية اليت ال 
 من النشاطات الصناعية الوطنية. %91تستحوذ على  2591إىل غاية  ، حيث كانت مدينة باريسأخرى جهات

ووضع حد لتفري  باقي اجلهات من السكان بسبب  ،اهلدف الثاين :الرغبة يف بعث التنمية الريفية واجلهوية 
 النزوح الريفي.

 :2لة من اإلجراءاتالذكر اختذت  ام لفي : لتجسيد اهلدفني السااإلجراءات المشددة -2
                                                            

1
 .77،ص1000الجزائر ،–دار األمة -التوطن الصناعي في الفكر والممارسة-محمد بومخلوف- 

2
 .77محمد بومجلوف ،مرجع سابق ،ص- 
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، حيث ال متنح املوافقة على على توطني أية صناعة قي هذه توسع الصناعي باملنطقة الباريسيةاحلد من ال -2-2
عدد -املساحة املطلوبة-من طرف جلان متخصصة ووفق معايري حمددة) التكنولوجيا املنطقة إال بعد دراسة الطلب

 (.الوظائف

املطبق على املدن  اإلجراءعلى كافة الرتاب الوطين مبعىن توسيع قبة إىل املراإخضاع التوطينات الصناعية  -2-1
 الكربى مثل مدينة باريس وليون.

 :1:وتنقسم بدورها إىل نوعني المشجعة اإلجراءات-1

: يتمثل يف املساعدات املالية اليت تقدم للصناعيني يف صور خمتلفة من أجل توجيه التوطني  النوع األول 1-2
تقدمي ، و املراد تطويرها وذلك مثل : تقدمي القروض طويلة األجل ونسب فائدة منخفضةالصناعي حنو اجلهات 

تقدمي تعويضات عن نفقات االستثمارات اليت تساهم يف توفري فرص عمل جديدة يف املناطق اليت حتظى باألولوية. 
ل وإعادة تركيب من نفقات تفكيك ونق%31تعويضات عند اخلروج من املنطقة الباريسية وميكن أن تصل إىل 

مساعدة احلصول على األرض الصناعية املزودة بالكهرباء والغاز والتسهيالت ، و  1م911الورشة اإلنتاجية شريطة حترير
   الضرورية األخرى.

مثل االستفادة من  ختفيضات ، يتمثل يف املساعدات اجلبائية اليت يستفيد منها الصناعيون :النوع الثاني  1-1
 .تحقة عن خمتلف أنواع العقار، اإلعفاء من بعض الضرائبيف قيمة احلقوق املس

، وتتمثل خاصة فيما تتميز به اليد وزيع الصناعات على الرتاب الوطيندورا هاما يف توقد لعبت هذه السياسة 
، وهذا إىل جانب التشجيعات اليت لقبول بأجور أقل مع قلة مطالبها: مثل االستقرار وامن خصائصالعاملة الريفية 

 فرها الدولة هلم.تو 

 الصناعة اإلجراءات تدل على األمهية اليت توليها الدولة الفرنسية لتوطنهذه فإن خالصة ملا سبق ذكره    
، وفك ية الريفية واجلهوية من جهةالتنم ا وذلك من أجل بعث وللمناطق الصناعية، وتوزيعها بدال من تركيزه
 من جهة أخرى.اخلناق عن املراكز احلضرية والصناعات الكربى 

 .توزيع المناطق الصناعيةالفرع الثاني:

 :  منها مناطقالصناعة الفرنسية يف عدة  تتوزع

عالية التكنولوجيا   متركز الصناعات األساسية والصناعات التجهيزية واملتطورة تعترب منطقة: منطقة باريس -2
                                                            

1
 .77نفس المرجع،ص- 
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  املنزلية واألثاث سي  وصناعة السيارات الن وصناعة االستهالكيةوالصناعة  , اتيةالطائرات واملعلوم كصناعة
شبكة  وكثافةالبحت العلمي  وتوفر مراكز واالقتصاديمستفيدة من موقعها السياسي  ,والصناعات الكيماوية

  .رولوهافباريس,روان  هامة ومن أهم مد ا استهالكيةاملواصالت ووجود سوق 

ناعة السيارات وصناعة التغذية وتكرير صو  نسي : تتوفر على صناعة ال منطقة الشمال و الشمال الشرقي -1
االعتماد على ة من التحديث الذي عرفته املنطقة، و ، مستفيدالتكنولوجيا كذلك صناعة عاليةالبرتول و املطاط، و 

و احلديد ( وتطور شبكة  ووية ووجود بعض الثروات الطبيعية )الفحمنالصناعة الكهربائية ال إنتاجالرأمسا ي، و  الرتكيز
 .سرتانسبوغ واصالت، ومن أهم مد ا دانكرك، ليل، نانسي، امل

الصناعة العالية الكيماوية كاملطاط والبالستيك و  الصناعة: تتوفر على صناعة النسي  و  منطقة الرون و االلب -6
عاملة وصناعة السيارات ،مستفيدة من سهولة املواصالت ووجود اليد ال  اتياتاملعلوم و كاإللكرتونيكالتكنولوجيا  

 .كلريمون  فرانرونوبل، و غ، ربائية مهمة ومن أهم مد ا ليونطاقة كه و

متنوعة كمنطقة  هذه املناطق الرئيسية تتوفر فرنسا على مناطق أخرى تتوفر فيها صناعات متطورة و إىل جانب
 ... ريبغاجلنوب )مرسيليا ( و منطقة الغرب و اجلنوب ال

يف املائة من النات  الداخلي  29 داخل االحتاد األوريب حيث تساهم بأكثر منالصناعة الفرنسية حاضرة بقوة  تبقى 
 . يف املائة من اليد العاملة 28 اخلام و تشغل أزيد من
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  اكس اون بروفانس(-الصناعية )روسات المنطقة دراسة حالةالمطلب الثالث:
(Zone industriel de Rousset-france) 

واحدة من جمموع املناطق الصناعية يف  منطقة  املناطق الصناعية فإننا نسلط الضوء على وع إن طبيعة الدراسة وتن
 لتكون أساسا للمقارنة مع عينة من املناطق الصناعية يف اجلزائر. الفرنسي االقتصاد 

 
 (Zone industrielle de Rousset –FRANCE-)تاروسالبطاقة التقنية للمنطقة الصناعية الفرع األول: 

 ن املنطقة الصناعية حمل الدراسة متتاز جبملة من اخلصوصيات  كما يوضحها اجلدول املوا ي:إ
 لمنطقة الصناعيةل( بطاقة تقنية 14جدول رقم )

 ة والمناطق المجاورةيبعث النشاطات للمنطقة الصناع مجاالت نشاطها
 مدينة اكس اون برفنس-كم شرقا  20 الموقع الجغرافي

 هكتار201 المساحة اإلجمالية
 وخدمات مرتبطة بالصناعةاإلنتاج  نوعية النشاطات

 59 عدد المؤسسات المتواجدة

 3911 عدد العمال

 حجم المؤسسات 
 

 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 البالستيك ومشتقاته-التموين-الصيدالنية-الصناعة الزراعية الغذائية-ميكرو الكترونيك نوعية النشاطات
source  : MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition chambre  de 

commerce  et industrie  -Marseille2011.p211  

 .ية للمنطقة الصناعيةو التنم اإلستراتيجيةالفرع الثاني:
 :ميكن تلخيصها يف اجلدول اآليت  

 (: استراتيجية التنمية19رقم )جدول 
 تطوير النشاطات الصناعية األهداف

 2532 تاريخ اإلنشاء

) حتديد -إعادة تأهيل املناطق الصناعية جلعل التنقل أكثر أمنا التجارية اإلسرتاتيجية
 ...أإلنارة(-مفرتق الطرق-رجال الدرك-السرعة

 اويار  املنطقة  إنشاءعن  املسئولةاإلدارة 
source  : MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition chambre  

de commerce  et industrie  -Marseille2011.p212  
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 .تسيير المنطقة الصناعيةالفرع الثالث:
 فاجلدول املوا ي يبني :    

 النشاطات (: تسيير مختلف13جدول رقم )
 AIXأيكساجمللس احلضري ملنطقة  اهليئات املكلفة بالتسيري

، إضافة  احلضريةختضع لقوانني بلديات ومابني البلديات  ملنطقة  القوانني
 بيين-للجمعية النقابية ملالك الصناعيني

 اجمللس العام ملنطقة بوش دي رون ستفيدةاجلهات امل
 نساجلالية احلضرية ملنطقة ايكس أون برف

 كوت داتري–اجمللس اجلهوي ملنطقة ألب 
 غرفة التجارة والصناعة ملدينة مارسيليا.

source  : MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition chambre  

de commerce  et industrie  -Marseille2011.p213 

 
 .تنشيط المنطقة الصناعيةالرابع: الفرع

مؤسسة 31وتضم 2554اليت أنشئت سنة "أوت فا ي  "ملنطقة يتم تنشيط املنطقة  من قبل امعية الصناعيني   
 سعى إىل حتقيق املة من األهداف :ا تإضافة إىل أ ،اقتصادية  تقدم خدمات ومنتجات خمتلفة

  ؛"أوت فالي "جتميع املؤسسات الواقعة يف منطقة -
 ؛اإلعالم واالستماع لالنشغاالت واالقرتاحات املقدمة من قبل اجلماعات احمللية -
 ؛املساعدة والتطوير لشروط العمل ملختلف مستعملي املنطقة الصناعية -
 ؛خمتلف املناطق الصناعية يف فرنساالتنسيق والتعاون مع   -
، اإلطةةةالع علةةةى  بأمهيةةةة نوعيةةةة البيئةةةةسةةةيس ، حتتتمحةةةور حةةةول عةةةامل الشةةةغل والتكةةةوين تنظةةةيم اجتماعةةةات دوريةةةة  -

 ؛املستجدات اجلديدة يف عامل التكنولوجيا
املعاهد  نسيق بنيذلك بالتو للمؤسسات املتواجدة يف املنطقة  للمعارف مع حتسني نوعية التكوينمنح األولوية -

 مؤسسة(. -)مدرسةخاصة يف إطار العالقة  تزياراوالثانويات من جهة  واملؤسسات من جهة أخرى، وتنظيم 
 تقدم خدمات  متنوعة للمؤسسات املتواجدة على مستوى املنطقة الصناعية:إىل ذلك فإن هذه  اجلمعية  إضافة
 ؛النظافة بالتعاون مع صناديق الضمان االجتماعي والتقاعد ،األمن،اخلدمات الصحية-     
 ؛ISO 14001 و ISO9001تكوين املؤطرين للحصول على شهادة اجلودة الشاملة :-      
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 .1جتميع نفايات املؤسسات املتواجدة باملنطقة -    
مؤسسة متواجدة على مستوى املنطقة الصناعية  20على ميثاق بني امعية الصناعيني و عمت التوقي 1115ففي سنة 

 والتحسيس باملشاركة يف تنشيط املنطقة الصناعية. ،يتمحور حول التشغيل
 

 روسات ةلجغرافي للمنطقة الصناعيالمخطط ا ( :14الشكل رقم ) 
 

 

 
source  : MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition chambre  

de commerce  et industrie  -Marseille2011.p218 

 
 

                                                            
1  MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition 

chambre  de commerce  et industrie  -Marseille2011.p215 
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  .جمع النفايات ومعالجتهاالفرع الخامس :
املتواجدة على بالتنسيق مع خمتلف الوحدات االقتصادية "(GIHVA)ملنطقة" أوت فا ي ة الصناعيني امعيإن   

 مستوى املنطقة الصناعية تعمل على جتميع  النفايات  الناجتة عن العمليات اإلنتاجية ومعاجلتها.
ع تكاليف امع يعلى أن تأخذ يف احلسبان ام عملية التجميع هذه تشمل اميع املؤسسات االقتصادية إن 

 .على أن تستفيد امعها متماثلة يف األرباح.، حتسب  على حجم  اجملموع الكلي ومعاجلة النفايات
بكل املستجدات على املستويني احمللي  ئدة عمال املؤسساتالفتنظم نشاطات إعالمية وحتسيسية  ا كما أ 
 .1والدو ي

املنخرطة يف  املؤسساتمن  من النفاياتطن  349يقارب بتجميع ما  1113سنة  اجلمعية فعلى سبيل املثال قامت
 ، مما مسح هلذه املؤسسات بتخفيض تكاليف إنتاجها.وإعادة تقييمهاالتجمع 

 :التسيير المستدام للمناطق الصناعية في فرنسا الرابع المطلب 
جلميع املناطق على  إحداث تنمية مستدامة متكاملةإىل  يهدف التسيري املستدام  للمناطق الصناعية يف فرنسا

  .مستوى االقتصاد الفرنسي
 الفرع األول :محاور التسيير المستدام 

 :2بيئية(–اجتماعية –ويف هذا اإلطار فان التسيري املستدام هلذه املناطق يرتكز على ثالث حماور رئيسية) اقتصادية 
صناعية   من الناحيتني االقتصادية يهدف إىل تأمني النجاح الدائم واملستمر للمناطق ال:المحور االقتصادي-2 

 والتجارية ، مع إعطاء األولوية لتطوير وترقية خمتلف نشاطات املؤسسات املتواجدة على مستوى املنطقة.
التأثريات السلبية لنشاطات املؤسسات من  ختفيضيسعى إىل احملافظة على البيئة الطبيعية، و المحور البيئي : -1

سيري نشاطات املنطقة الصناعية من جهة ، ومساعدة املؤسسات االقتصادية للقيام خالل إعداد خمطط لتهيئة وت
 مبهامها يف إطار بيئة طبيعية خضراء من جهة أخرى.

العمل على امتصاص البطالة وتسهيل دخول عامل الشغل للقوى العاملة النشيطة  :المحور االجتماعي -6
 الوطين. اجلديدة ،مع حتسني شروط العمل على مستوى الرتاب

                                                            
1
MED Zone pour une performance durable des Zones d'activités en Méditerranée Etude N° 19 Juin2010 –Edition 

chambre  de commerce  et industrie  -Marseille2011.p217.
2
 -OLIVIER WELSER ET CHERLYNE VOELKEL-LAGESTON DURABLE DES ZONES D'ACTIVITES-

GUIDE PRATIQUE-WALLONNE-2010 .P8. 
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لضمان جناح التسيري املستدام يتوجب التنسيق بني خمتلف املتعاملني  املتواجدين على مستوى املنطقة الصناعية    
واالقتصاد الوطين من) مؤسسات وعمال ونقابات (. مع القيام جبملة من اخلطوات الرئيسية  كما موضح يف 

 :اجلدول اآليت
 تحقيق التسيير المستدام   على مستوى المناطق الصناعية.الخطوات األساسية ل(: 10جدول رقم ) 

 األهداف ) الحلول( المشاكل
 المحور االقتصادي:-2
 صورة سلبية للمنطقة الصناعية.     -
 صعوبات احلركة والنشاط داخل املنطقة.  -
 صعوبات  مرتبطة بإنشاء املؤسسات وتوطينها.  -
املتعاملني      عدم تلبية احلاجات األساسية ملختلف    -

 على مستوى املنطقة :  من مؤسسات وعمال وغريهم.
 خدمات حمدودة على مستوى املنطقة. -

 
 حتسني صورة املنطقة. -
سات واحملافظة على املؤس جديدة مؤسساتجذب   -

 القائمة وحتسينها.
 تسهيل العمل اليومي للمؤسسات.-
العمل على تلبية ومضاعفة احلاجات مع ختفيض  -

 اليف، وحتسني شروط التنافسية.التك
خلق واحملافظة على مناصب الشغل على مستوى  -

 الرتاب الوطين
 : البيئيالمحور -1
التأثري على البيئة النات  عن هتيئة ونشاطات املناطق -

 الصناعي)رمي النفايات، النقل ...غريها(.
الدخان عدم التكامل بني أنشطة املؤسسات  اجملاورة )-

 الروائح ...وغريها(.، الضجي  ، 
غياب حلول جذرية  ومثلى على مستوى الوحدات -

اإلنتاجية )غياب املعاجلة اجليدة للنفايات، غياب 
 املسؤولية البيئية(.

 

إعطاء األولوية للتكامل بني املنطقة الصناعية  -
 وحميطها مع ختفيض  حاالت التلوث وغريها.

نية وتد ني مبا فيها املؤسساتستعملاملمساعدة  -
 تأثراهتا السلبية على البيئة.

 
 حتسني شروط العمل-
 

 :المحور االجتماعي--6
 صعوبات الدخول .-

 تسهيل عمليات الدخول ملختلف العاملني.-
ونوعية احلياة آخذين يف  حتسني شروط العمل -
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 غياب اخلدمات الضرورية-
 غياب فضاء حيوية يف املنطقة-

 مشكل أمن األفراد واملمتلكات.
 غياب التنسيق بني املتعاملني

 احلسبان احلاجات املتنامية للمتعاملني والعمال.
 إعطاء األولوية خللق مناصب شغل جديدة. -
حتديث الطاقات يف جمال التكوين وخلق مناصب  -

 الشغل.
source  : OLIVIER WELSER ET CHERLYNE VOELKEL-LAGESTON DURABLE DES ZONES D'ACTIVITES-GUIDE 

PRATIQUE-WALLONNE-2010 .P8 

 .فوائد التسيير المستدام على مختلف المتعاملينالفرع الثاني:
 : يتجسد من خالل :المنطقة الصناعية مسيرو-2 

 ؛حتسني صورة املنطقة-
 ؛تسهيل خمتلف النشاطات التجارية والصناعية-
 ؛احملافظة على املؤسسات املتواجدة-
 ؛نطقةتدنية تكاليف الصيانة وإعادة تأهيل امل-
 ؛مثل اإلجيار وخمتلف الرسوم للمحافظة على تواجد املؤسسات  تاإليراداحتصيل خمتلف – 
 تنمية عالقات جيدة بني خمتلف املتعاملني. -
 تتمثل يف :  البلدية :-1
 ؛التأثريات السلبية على البيئة ونشاطات املنطقة الصناعية ختفيض-
قائمة  ومنه خلق مناصب شغل افظة على املؤسسات الإعطاء األولوية لتوطني مؤسسات جديدة مع احمل-

 ؛جديدة
زيادة االندماج والتكامل بني خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية املتواجدة على تراب البلدية إلحداث -

 ؛اقتصاديةتنمية 

 حتسني العالقات بني مكونات تراب البلدية.-

 يظهر من خالل : المؤسسات:-6
 ؛ة نوعية من خالل مكان تواجدهااالستفادة من صور -
 ؛حتسني شروط العمل للعمال وغريهم-
 ؛وإجياد حلول مثلى ملختلف املشاكل العالقة االستفادة من ختفيض التكاليف  -
 .االستفادة من اخلدمات النوعية-
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 :  يلي ما :  يظهر من خاللالعمال-4
 ؛العمال يف إطار نوعي -
 ؛ضةمنخفاالنضمام  للعمل وبتكاليف  سهولة -
 ؛االستفادة من حتسني اخلدمات اليومية) إطعام ، نقل ...غريها(-
 ؛ضمان مناصب العمل الدائم-
 ؛االستفادة من مناصب شغل جديدة – 
 .1بعث  احلوار بني املؤسسات والعمال -

 .1126-1121التنمية المستدامة للفترة  إستراتيجيةمكانة المناطق الصناعية ضمن :  الخامس المطلب 
يبني ،10/10/1121بتاريخ  ق عليهمن أجل اقتصاد أخضر وعادل (املصاد)للتنمية املستدامة الفرنسية  اإلسرتاتيجية نإ

لكل املتعاملني  ها وأسندت مهام تنفيذ. 1126-1121 بوضوح اإلسرتاتيجية  يف جمال التنمية املستدامة للفرتة
اليت أسندت هلا   لصناعية املنتشرة عرب الرتاب الفرنسيوعلى وجه اخلصوص املناطق ا ،االقتصاديني واالجتماعيني

 ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات احمللية.أدوارا حمورية، 
، وتعريف التوجهات على املدى املتوسطواآلفاق تسمح برؤية واضحة ومشرتكة للتحديات اإلسرتاتيجية إن هذه 

وعليه فإ ا تقرتح املة من  املواضيع التحليلية  منسجمة  .للقطاعني العام واخلاص األولوية ذات  اإلسرتاتيجية
خذة بعني االعتبار خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية آ من طرف اجلميع،وقابلة للتطبيق 

 والتنظيمية واملؤسساتية .
يف أفقدت الثقة الية امل فاألزمة ،عدة هزات اقتصادية ومالية وتكنولوجية 1122سنة شهدت الساحة الدولية 

جعلت التموين باملواد األولية عرضة للتقلبات يف ، ومؤسساهتا أكثر هشاشةوجعلت اقتصاديات الدول  املستثمرين
مع حمدودية املوارد الطبيعية ، ية، والتحوالت اجليو سرتاتيجية للدول واملؤسسات االقتصادية الكربىالدول األسعار

 .2اإلسرتاتيجيةاملعمق إلعداد هذه  لة الفرنسية التفكريالغري النقاش مما فرض على الدو 
 : 3حتديات أساسية نوجزها فيما يلي 5وعليه فإن  اإلسرتاجتية الفرنسية  ترتكز على 

                                                            
1
 OLIVIER WELSER ET CHERLYNE VOELKEL-LAGESTON DURABLE DES ZONES D'ACTIVITES-GUIDE 

PRATIQUE-WALLONNE-2010 .P11 

2
 - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1

er 
Rapport au parlement 

Octobre2011 .p3
 

3
 - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011 .p5 
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 النقل واملواصالت.-9التغريات املناخية.-4احلوكمة.-6جمتمع املعرفة. -1االستهالك واإلنتاج املستدام . -2
 الدميغرافيا واهلجرة.-8الصحة العمومية والوقاية من األخطار.-0ولوجي.احملافظة على التنوع البي-3
 .يف جمال التنمية واملستدامة والفقر يف العامل.التحديات الدولية -5
 باختصار. هاوسنحاول شرح 

 .االستهالك واإلنتاج المستدام الفرع األول:
باالستهالك الواسع و  الل املفرط للموارد الطبيعية.إن أمناط اإلنتاج واالستهالك ترامت يف الفرتة األخرية باالستغ

 على املوارد الطبيعية.  ابل، مما يؤثر على سبطة أساسا باإلنتاج القصري األمداملرتللسلع 
السكاين املرتفع يف الدول  أما على املستوى العاملي فإن  الضغوطات على البيئة تزداد من يوم آلخر نتيجة للنمو

 ويف الصدد فإن التحدي األكرب الذي يواجه االقتصاد ردي.الفحتما إىل ارتفاع االستهالك يؤدي والذي النامية 
والذي حيد من التأثري على البيئة وحتسني  ،استدامة أكثرلى اقتصاد عواالستهالك  اإلنتاجتوجيه طرق الفرنسي 
لنمو األخضر لبعض القطاعات با ما يعرف ضراء أوطفرة تنموية معتمدة على التكنولوجيا اخلوإحداث  التنافسية

 .1االقتصادية
وموزعني، ، اطنني ومستهلكني ومؤسسات إنتاجيةحتسيس كل املتعاملني من : مو لرفع هذا التحدي يتوجب 

وسلطات عمومية، مع حتديد دور كل واحد منهم بأمهية التغيري العميق الذي ميس إعادة تنظيم  واماعات حملية
 منط احلياة.

واللذان يؤديان إىل التوسع يف إنتاج السلع  اج يتجسد يف التأثري املباشر على عاملي العرض والطلبفتغيري منط اإلنت
 ية وجعل العرض أكثر تنافسيا يف ظل اقتصاد مفتوح ومندم  مع االقتصاديات األوروبية .ر الضرو 

 واإلنتاج لالستهالك عمل بإعداد خمطط  األوروبيةقامت  اللجنة  1118أما على املستوى األورويب ففي سنة  
 املستدام من أجل سياسة صناعية مستدامة.

 وعلية فأن هذا التحدي يرتكز على :   
 األهداف باألرقام: -2       

العمل على ختفيض املهمالت والنفايات  1126حبلول -. مضاعفة اإلنتاج األنظف  م1121مع بداية سنة          
 ؛لفرتة اخلماسيةك   ل  19للفرد أي   % 0املنزلية إىل 

                                                            
1
-op-cit.p06.  
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 ،1129سنة    % 49لتصل إىل  من جمموع النفايات املنزلية   %69تدوير النفايات املنزلية بنسبة 1121حبلول سنة -
 ؛للنفايات الصناعية %09و

 ؛%11إىل  1111مساحة الزراعة  الضرورية لتصل سنة  من %3توسيع الزراعة البيولوجية ب-

1128حبلول %91ية الطبية بالعمل على ختفيض النفايات الصناع-
1. 

 يلي : ميكن إجيازها فيما:  الخيارات اإلستراتيجية -1
 ؛التأثري على العرض و الطلب والتحسيس  بأمهية نوعية املنتجات البيولوجية 
 ؛ويع املنتجات واخلدمات املستدامةتن 

 ؛يف املؤسسات االقتصادية واإلبداعتدعني اإلنتاج األخضر  

 ؛ئية املستدامةطوير الصناعة الغذات 

 ؛جيا اخلضراءلو تدعيم االقتصاد األخضر والتكنو  

 ؛تأمني بصورة دائمة  سريورة املعلومات  على املدى البعيد  

 ؛2باملسؤولية البيئية واالجتماعية تشجيع املؤسسات االقتصادية  على االهتمام 

 ؛الصناعية اإليكولوجية اإلمكانياتتثمني  

 ؛حتافظ على الصحة العمومية اليت اإلنتاجتدعيم طرق قطاعات  

 ؛تدعيم املؤسسات  االقتصادية السرتجاع وتثمني النفايات 

 ؛ستخدام املواد األولية املتجددةتثمني ا 

 تسخري كل اإلمكانيات للمؤسسات االقتصادية للحصول على شهادة اإليزو. 

 .مجتمع المعرفةالفرع الثاني:
 يرتكز هذا التحدي على ركيزتني أساسيتني:

                                                            
1

 - loi grenelle1 n° 2009-967 du03/06/2009. 

2
  - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011 .p09. 
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يوفر من وسائل ا يف اميع مراحل احلياة للفرد، ملإن االهتمام بالتكوين يعترب من األولويات تربية والتكوين :ال-2 
األوروبية  اإلسرتاجتيةاالندماج االجتماعي واملشاركة يف جمتمع املعرفة املتبناة من طرف االحتاد األورويب  يف إطار 

 .1لشبونة وإسرتاتيجية للتنمية املستدامة
وحتديات التنمية  مسؤولياتلى حتمل ين مواطن احلاضر واملستقبل قادر عبية والتكوين يسمحان بتكو فالرت 

 متماشية مع التطور على املستويني العاملي واجملتمعي.الضرورية  املستدامة واكتساب املعارف
 : 2الوصول إىل1111 على املستوى األورويب وآفاق األهداف باألرقام : -2-2 
 ؛ نشاطات التكوين يفمن املواطنني   % 29مشاركة -

 ؛.%21إىل أقل من  يختفيض نسبة التسرب املدرس-

 الوطين : أما على املستوى 
 ؛من  الشباب  من التكوين والثقافة% 19إىل 11استفادة مابني  -
 ..%19نسبة األمية إىل أقل من ض ختفي -

 تتمحور حول ::  اإلستراتيجيةالخيارات -2-1
 ؛املفتاح لتحقيق التنمية املستدامة باعتبارهاالرتبية والتكوين تدعيم وسائل -

 ؛تسهيل االلتحاق بالتكوين حتسينه-

 ؛لرتبية والتكوين يف عامل التشغيلإعطاء األولوية ل 

 ؛ورة االهتمام بالتنمية املستدامةتوسيع التكوين جلميع شرائح اجملتمع   بضر  

 ؛صحتسيس متخذي القرار العموميني واخلوا 

 ؛حديات التنمية املستدامةبت  

 .3ختفيض نسبة التسرب املدرسي إىل مستويات دنيا 

                                                            
1
 - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011.p09 

2
 -op-cit.p09. 

3-op-cit.p11 
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، فع التحدي ماضيا وحاضرا ومستقباللر يعتربان من الروافد األساسية  نشاطات البحث واالبتكار:  -1
 ي واالجتماعي املنشودين.ادرورية لتحقيق التوازن االقتصضويسمحان لفرنسا بتنمية التنافسية  ال

دخل ضمن الفضاء األورويب (ت1161-1121هات الفرنسية يف جمال العلم واملعرفة  للعقدين القادمني )فالتوج
 .1118ديسمرب  األوريباملصادق  من قبل اجمللس للبحث 

 : األهداف باألرقام-1-2
 ؛1من النات  الداخلي اإلاما ي لنشاطات البحث  %6تسخري نسبة 1121من  ابتداء -
 ؛ت البحث للمؤسسات االقتصاديةمن نشاطا 1/6توجيه -

، البحث التكنولوجي حلماية البيئة ) نفقات بالتنمية املستدامةار أورو إضايف للبحوث املرتبطة  ختصيص ملي-
 نفقات البحث حول الطاقة النووية لألغراض السلمية(.

 

 :  تتمحور حول : اإلستراتيجيةلخيارات ا-1-1
 ؛ؤسسات االقتصاديةالبتكار على مستوى املواتأمني البحث  

فظة على التنوع ااحمل،االقتصاد النظيف( ىوالتحديات اجملتمعية الكرب  عيم البحث حول التنمية املستدامةتد 
 (؛التغريات املناخية والطاقات البديلة،األمن الغذائي املستدام ،تسيري املخاطر، البيولوجي

 ؛ام  األورويب للبحثيف إطار الربنتوسيع االنفتاح الدو ي على نشاطات  البحث   

 ؛عيم  البحث حول التنوع البيولوجيتد 

 ؛تطوير وتشجيع استقبال الطلبة والباحثني األجانب 

 تكامل أوسع للتنمية املستدامة يف إطار التوجهات الكربى للبحث. 

 .مةــــوكـــــــــالحالفرع الثالث:
، وعليه تقوم املتعاملني االقتصاديني واالجتماعينيترتكز احلوكمة على الشراكة بني خمتلف منظمات اجملتمع املدين و 

 :  2مبادئ رئيسية  9على
 ؛املشاركة الفعالة جلميع املتعاملني  واميع املراحل -2

 ؛مراعاة مصاحل اهليئات املستفيدة -1

                                                            
1

 - stratégie de Lisbonne  

2
 - circulaire du 13 juillet2006du ministre de l'écologie et du développement durable .cadre de référence des 

projets territoriaux du développement durable  et agenda 21locaux.     
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 ؛الشفافية  يف تنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية املوارد البيئية واملناخية -6

، التحديات الدولية واحملليةكل من ي يسمح بعدالة وفعالية السياسات املنتهجة اجتاه  التقدير املشرتك الذ -4
 طموحات السكان  وفعالية اإلمكانيات واألجهزة املسخرة لذلك. مبادئ التنمية املستدامة،

 التحسني املستمر يسمح بتلبية احلاجات املتنامية للسكان وحتقيق طموحات أغلب شرائح اجملتمع.-9   
 19املوقعة يف  Aarhusدوليا فإ ا تنبثق من اتفاقية  اريس وكمة  تتطلب  الشفافية يف اميع اجملاالت  حمليا، أما فاحل

 :1واليت هتدف إىل 2558جوان 
 ؛االنتشار الواسع للمعومات واملعارف-

 ؛إعطاء األولوية للمشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات املصريية-

 يضمن تشريعا بيئيا  جيدا.حتسني قطاع العدالة مبا -

 : األهداف باألرقام-2
 ؛تطبيق االتفاقيات املوقعة  يف جمال  الدميقراطية البيئية -
 ؛إعطاء األولوية  لإلنتاج واملعلومات  اليت ختدم التنمية املستدامة-

 ؛تطبيق الشفافية يف اميع جماالت القرار-

 من النات  الداخلي اإلاما ي. %6من الوصول  إىل ختفيض العجز يف امليزانية إىل أقل  -

 :  تتمحور حول: الخيارات اإلستراتيجية-1
 ؛إعطاء األولوية للتنمية املستدامة -
 ؛تطوير احلوكمة  وتوسيعها خدمة لتحديات التنمية املستدامة -

 ؛االستفادة من التجارب احمللية والدولية   يف جمال احلوكمة -

 ؛جمال عمله يفالقطاع العمومي كل  مسئو ي التجسيد الفعلي للحكمة من قبل -

مع إعطاء األولوية  ،بني املوظفني والنقابات العمالية، بني املؤسسات االقتصاديةتفعيل احلوار يف عامل الشغل -
 ؛ل، التضامن، املسؤولية البيئيةللمشاريع اهلادفة خللق مناصب شغ

 .2ري فعال ملختلف اهليئات العموميةاحملافظة على املصاحل العامة املستقبلية يف إطار تسي-

 

                                                            
1

 - convention internationale signée le 25/06/1998 par 39 états. 

2
  - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011 p19.  
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 الطاقوية. التغيرات المناخية والفرع الرابع:

رتة من ففإن ال  1110(حول التغريات املناخية يف سنة GIECجمموعة اخلرباء بني  احلكومات ) حسب تقرير   
اليت شهدت بداية وهي السنة  2891اعتربت من أكثر السنوات ارتفاعا يف درجات احلرارة منذ  1113إىل  2559

 ،2556منذ مم 6.2و ،2532من  ءامم سنويا ابتدا2.8سطح البحر إىل التغريات املناخية. إضافة الرتفاع مستوى 
 .اإلنسانحدة االنبعاثات الغازية  املرتبطة بنشاطات زيادة 

تغريات املناخية  اخلاص بال املتحدةلألمم  ويف هذا اإلطار فإن اجلمهورية تعمل على تطبيق االتفاق اإلطار   
للفرتة  %9.1، وعليه تسعى إىل ختفيض االنبعاثات احلرارية إىل 1119كيوتو منذ  بروتوكول  ، التوقيع على2554منذ
، وعليه فإن احلكومة الفرنسية تتوجه إلنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية واملياه وختفيض نسبة  (1118-1121)

املة من  1118ن فرنسا عضو فعال يف االحتاد األورويب فإ ا قدمت سنة على اعتبار أ .% 1.5الكربون إىل
، وزيادة استخدام  %11االقرتاحات للمصادقة  على الدول األعضاء منها ختفيض االنبعاثات الغازية  لتصل إىل 

 الطاقة املتجددة يف إطار االستهالك األورويب.
وخاصة قطاعي  القطاعية األهدافه من قبل الربملان حدد بدقة أما على املستوى الوطين فإن الربنام  املصادق علي

 .1لى التغريات املناخيةعالبناء والنقل للتأثري 
 : األهداف باألرقام-2
وعليه يقع على عاتق  1111كتخفيض االنبغاثات احلرارية  حبلول سنة   %11هدف أوروبا الوصول إىل نسبة  -

 ؛1111و 1119مابني   % 12فرنسا الوصول إىل نسبة 
أما  خارج ،1111حبلول   %16التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة  يف االستهالك النهائي للطاقة لتصل إىل  -

 .1111حبلول % 91الرتاب الفرنسي فتصل إىل  
 :2:  تتمحور حول الخيارات اإلستراتيجية-1
 ؛إعطاء األولوية لطرق اإلنتاج األنظف-

 ؛، تأثريات استهالك الطاقة على املناخومكانيزماته املختلفةية املناخ اعال م واسع حول أمه-

 ؛واستعمال عقالين ملصادر الطاقةمن أجل منو اقتصادي متوازن تدعيم اإلبداع واالبتكار  

 ؛مع التغريات املناخية انسجام خمتلف النشاطات 

                                                            
1

 -  loi grenelle1 n° 2009-967 du03/06/2009  article2. 

2
 -Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011-p21 
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 ؛االجتماعيةاحلياة األخذ بعني االعتبار آثار السياسة الطاقوية على  

 ؛ع ختفيض املصادر الضارة بالطبيعةدر الطاقة متنويع مصا 

 حتسيس وإعالم اميع املتعاملني على مستوى الرتاب الوطين بأمهية الطاقة املتجددة. 
 .النقل المستدامالفرع الخامس:  

ملا له من تأثري على النشاطات  ،ولة حركة األشخاص والسلع من بني اهتمامات اجملتمعات املعاصرةهتعترب س
ت(، انطالقا من موقع املواد األولية إىل أماكن تصنيعها وتوزيعها يف املناطق السلع واخلدما إنتاج) ديةاالقتصا

 .احلضرية أو بني املدن 
وعليه يعترب النقل الربي   ، على استهالك املواد  البرتولية امللوثة للطبيعة % 50 بيف فرنسا  يعتمد قطاع النقل  

 األزوت وغريه(. أكسيداجلوي)واجلوي من أهم قطاعات التلوث 
 : األهداف باألرقام-2 
 ؛%19زيادة نصيب القطاع  غري الربية وغري اجلوية بنسبة   1121حبلول سنة -

 ؛مضاعفة النشاطات عرب املوان  1129حبلول  

 .يف جمال النقل %21الوصول إىل استهالك الطاقة املتجددة بنسبة 1111حبلول  

 :1تمحور حول :  تالخيارات اإلستراتيجية-1
 ؛مبا يسمح حبركة  مستدامة للسلع واخلدماتإعادة هتيئة األقاليم  

 ؛تدعيم وتطوير النقل الربي واجلوي 

 ؛تطوير الفعالية الطاقاوية للمركبات من أجل ختفيض االنبعاث واستخدام الطاقات البديلة 

 ؛األحياءتوسيع النقل ليشمل اميع املناطق احلضرية وشبه احلضرية  ومراكز املدن و  

 ؛اجات األفراد واملتعاملني  بدقة ومعرفة ح ختفيض التنقالت غري املربرة 

 ؛2مالئمة اهلياكل القاعدية  مع حاجات النقل املستدام 

 .ة اجملهودات يف جمال أمن الطرقاتمواصل 

 .والموارد الطبيعية المحافظة على التنوع البيولوجيالفرع السادس:
 ،املواد البطانية املعدنية والنباتية والوسط الطبيعي والتنوع البيولوجي  وغريهاالطبيعية املوارد  مصادر تشمل

                                                            
1
 -Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 

Octobre2011-p21 

2
- op-cit.p27. 
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 األخرية، ولكن يف العقود  ماليري سنة والتنوع البيولوجي أساسا حلياة  اميع الكائنات على الكرة األرضية 4فمنذ  
ون التفكري يف األجيال د هذه اإلمكانيات من خالل االستخدام املفرطعلى أثر اإلنسان  من القرن العشرين

 ...وغريها.، ارتفاع درجة احلرارةى سبيل املثال التغريات املناخيةاملة من السلبيات منها عل فرزتومنه القادمة 
،  ومنها اتفاقية ريدي جانريو اختاذ املة من االجراءات العمليةأمام هذه الوضعية املستعجلة كان البد من     
احملافظة على التنوع (إذ تركزت على ثالث حماور أساسية . حتول يف  القانون الدو ي كل نقطةواليت تش 2551سنة 

 .(من املوارد الطبيعيةاالستفادة  املتكافئة والعادلة  ،استخدام املستدام األوساط الطبيعية بصورة عقالنية ،البيولوجي
 هتدف إىل :  1118يف هذا اجملال املصادق عليها يف ديسمرب  ةاألوروبي  إلسرتاتيجيةفا 

 ؛توسيع البحث يف جمال املوارد الطبيعية 

 ؛حتسني املؤشرات الطبيعية 

من االستخدام  اجليد والعقالين للموارد الطبيعية وإعادة تدوريها مع تقليل االعتماد  %1رفع اإلنتاجية بنسبة  -
 ؛على املواد األولية

 إيقاف النمو االقتصادي املضر بالطبيعة.  

 :  رقاماألهداف باأل-2
 ؛1ختفيض النشاطات املؤثرة سلبا على التنوع البيولوجي -

 ؛مائة موقع مهدد بالتلوث الصناعي احملافظة على مخسة 

متماشيا مع االتفاقيات الدولية يف جمال النوع 1111حبلول سنة   %11شبكة حلماية املوارد املائية بنسبة  إنشاء 
 ؛البيولوجي

 ؛1129حبلول وارد املائية الوصول إىل االستخدام األمثل للم 

 ؛هكتار من األراضي الرطبة 11111تأمني    

 .1161-1111احملافظة على الثرة احليوانية والسمكية للفرتة  

 : 2:  تتمحور حولالخيارات اإلستراتيجية-1
 ؛توسيع املعارف حول فوائد  التنوع البيولوجي -

                                                            
1

 -  loi grenelle1 n° 2009-967 du03/06/2009  article23. 

2
 - Mise en œuvre  de la stratégie national du développement durable-2010-2013,1er Rapport au parlement 
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 ؛كلفة للمحافظة على خدمات الطبيعةتقدير العائد والت -
 ؛م اإليكولوجية واملوارد الطبيعيةختفيض الضغط النظ-
 ؛وغريها حماربة كل النشاطات املضرة باألراضي الزراعية -
 ؛ال التكوين ) ختصص تنوع بيولوجي(تدعيم اخلربة يف جم -
 ؛الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي اإلسرتاتيجيةمتابعة تنفيذ  -
 ؛ستعمال املوارد غري املتجددةوختفيض  ا تأهيل الزراعة  املستدامة -
 ؛إعادة تأهيل سياسة التهيئة اإلقليمية -
 متابعة  سياسة التوعية بأمهية البيئة على مستوى املنظومة  الرتبوية  من خالل جتنيد منظمات اجملتمع املدين. -

 الصحة العمومية والوقاية من األخطار.الفرع السابع:    
من النات    %5ويشكل اإلنفاق على الصحة العمومية حياة مرتفع يف العامل  ذات معدل تعترب فرنسا من الدول 

يشكالن عامال ضروريا لتحقيق املساواة والعدالة  تأمني العالج  والتغطية الصحية للجميع   ؛1احمللي اإلاما ي
خالل مبعادلة التساوي االجتماعية.لكن التلوث البيئي يف السنوات األخرية أثرا سلبا على الصحة العمومية ومنه اإل

 .ة وعليه يطلب منا احليطة واحلذر يف اخلدمات الصحي
 : األهداف باألرقام-2

 ؛1129ميكرو غرام للمرت مكعب يف اجلو حبلول 29ختفيض التلوث اهلوائي إىل  

 ؛واخلطرية على الصحةالقضاء على امللوثات الضجيجية  

 ؛1121ة حبلول خمطط جديد للوقاية من األخطار الطبيعي1911إدراج   

 ... وغريها.، الديوكسني: الزئبق ، الزنك االنبعاثات السامة يف اجلو  ختفيض 
 :2:  تتمحور حولالخيارات اإلستراتيجية-1
 ؛تأمني اخلدمات الصحية اجليدة للسكان-

 ؛ة جيدةاحملافظة على العالج بنوعي-

 ؛االنفلوانزا ...وغريها( )األمراض املزمنة، األمراض املعدية،ختفيض األخطار الصحية مثل -

 ؛ة األخطار الطبيعية والتكنولوجيةتدني-
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 ؛فظة على الثروة املائية وجتديدهااحملا-

 ؛ة من األخطار الطبيعية والصناعيةالوقاي-

 .ختفيض النفايات الصحية وغريها -

 .الديمغرافيا والهجرةالفرع الثامن:
يصل عدد السكان ألكرب  1129شيخوخة اجملتمع  فبحلول  ،كبريا  يف القارة األوروبية حتديا يشكل النمو الدميغرايف 

مليون سنويا 2.9للهجرة لتصل إىل النمو السكاين العاملي يشكل عنصرا أن مالييني نسمة.كما 3سنة إىل 09من 
ذلك ،إضافة إىل شكل عائقا كبريا إلعادة إدماجهم اقتصاديا، مما يالصناعية منهاإىل الدول األوروبية اخلمسة عشر 

داخل  من خالل زيادة معدالت الفقر والفوارق الطبقية قت بظالهلا على هذه االقتصاديات فإن األزمة املالية أل
 فاجملتمع الفرنسي ميتاز خبصوصيات معينة منها : وغريها.  هذه اجملتمعات 

 ؛لكل امرأة( 1وبا ) معدلور أعلى  معدل اخلصوبة  يف أ 

 ؛سكانارتفاع نسبة الشباب إىل جمموع ال 

من تأثري على  إيرادات  وما له ،1161سنة إىل الثلث حبلول 31يصل عدد السكان الذي يتجاوز عمرهم  
 ؛ونفقات التقاعداجلباية 

 ، املسنني البطالني( متمركزة يف األوساط احلضرية.ون نسمة حتت عتبة الفقر) الشبابملي 0.5يعيش  

 األهداف باألرقام:-2
 ؛من جمموع العمال  %3 املؤسسات إىل أقل من ختفيض نسبة  إعاقة العمل  يف 

 ؛1121ختفيض نسبة الفقر إىل الثلث حبلول  

 .1111مسكن حبلول 811111جتديد وبناء  

 :1:  تتمحور حولالخيارات اإلستراتيجية -1
استمرار النمو االقتصادي من خالل احملافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة يف إطار التكامل  

 ؛االجتماعي

 ؛مع احرتام خصوصيات التنوع بني خمتلف املناطقالعمل على حتقيق التوازن اجلهوي،  

 ؛م التضامن الوطين، وتدعيالدراسة االستشرافية لنتائ  النمو الدميغرايف 
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، غرس القيم  خالل توسيع تعليم اللغة الوطنية املهاجرة ثقافيا من العائالتإعطاء األولوية إلدماج   
 ؛االجتماعية

 ؛مناصب الشغل خلق-
 ؛ة يف األوساط العماليةبرام  وطنية للقضاء على األميإعداد  

 ؛لعنصري  وتدعيم التنوع الثقايفحماربة التمييز ا 

 .1استهالك الطاقة، مع توعية الشباب بأمهية التنمية املستدامةختفيض  

 .التحديات الدولية في مجال التنمية المستدامة والفقر في العالم الفرع التاسع:
، عدم التكافؤ بني الدول ) علم متقدم وعامل ومتخلف(، جمال التنمية املستدامة  : الفقر، اجملاعةتتمثل الدولية يف  

 عدم االستقرار، كلها عوامل هتدد السلم العاملي.
 الفقرحددت  مثانية أهداف رئيسية للقضاء على  1111للجمعية العامة لألمم املتحدة  املنعقدة سنة  99إن الدورة  

، املساواة بني اجلنسني، تأمني التعليم االبتدائي للجميع، حماربة التهميش والفقر واجملاعة :2  1129سنة  حبدود العاملي
دمات الصحية لألمومة و حتسني اخل يدا(، معدل الوفيات للمواليد،سومرض فقدان املناعة )الحماربة األمراض املعدية 

 ن أجل التنمية.جتسيد شراكة العلمية م، املواليد
مليار نسمة إىل 1سجل حتسن على عدة مستويات : اخنفاض اجملاعة إىل النصف ) من  إىل يومنا 1111 من سنة    
 عرتفا إ، مليار نسمة2.4مليار نسمة إىل 2.8دوالر /يوميا  من  2.19ين يعيشون ذنسمة(، وعدد السكان ال مليار 2

مليون 5إىل  2551مليون سنة 21.3من  سنوات9ت لألطفال أقل من ، اخنفاض نسبة الوفيا%29إىل نسبة التمدرس 
 .1110سنة 
تصاديات أما معدالت النمو فكانت منخفضة نتيجة العتبارات منها األزمة املالية العاملية اليت مست اميع اق   

 ض واملياه وغريها.، إضافة للتغريات املناخية وما هلا من تأثريات سلبية على األر العامل، وأزمة الغذاء العاملي
أما احلوكمة الدولية يف جمال التنمية املستدامة فإ ا ترتكز على املة من اهلياكل : برنام  األمم املتحدة من أجل 

(الصندوق العاملي FAO، منظمة الزراعة والتغذية)لألمم املتحدة (CDDجلنة التنمية املستدامة) (،PNUEالبيئة)
 (.FEMللبيئة)

                                                            
1

 - Conseil européen du16 octobre2008.  

2
 .1002المعطيات اإلحصائية لتقرير األمم المتحدة حول التنمية سنة - 
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، املياه، الرتبية:1جماالت رئيسية 10مشتملة على  االقتصاد الفرنسي فإن االسرتاتيجية متنوعةما على مستوى أ   
تطوير القطاع اخلاص للمسامهة  ، ل القاعدية، تطوير اهلياكالنقل ،وحماربة مرض السيدا، محاية البيئةالعمومية الصحة 

 .، املساواة بني اجلنسنيأكثر فعالية يف التنمية االقتصادية
 ألهداف باألرقام:ا-2
 ؛من الدخل الوطين % 1.0بلوغ اإلعانات من أجل التنمية نسبة -

 ؛ختفيض انبعاث الغاز  

 ؛سنوات19إلفريقيا على مدار ر أورو للزراعة واألمن الغذائي مليا 19تسخري  

 ؛فريقيةمليار أورو لتمويل وإعادة تأهيل القطاع اخلاص يف القارة اإل 1.9تسخري على مدار مخس سنوات مبل   

 مليون أورو  ) اهلياكل اإلنتاجية والنقل، واملساعدة التقنية(.191تدعيم اهلياكل القاعدية التجارية  بتسخري  
 :2تتمحور حول:  الخيارات اإلستراتيجية -1

 ؛، البيئيةثالثة : االجتماعية، االقتصاديةملية يف جمال التنمية املستدامة بأبعادها التدعيم احلوكمة العا 

  ؛حتقيق أهداف األلفيةو  معدل الفقر خالل ختفيضغذائي والطاقوي، من يف األمنني الدوليا سامهة الفعالة امل 

متابعة الشراكة العاملية من الغذاء والزراعة من خالل اتفاقية الشراكة  االقتصادية لتنمية مناطق التبادل احلر بني   
 ؛) افريقيا، الكراييب،  احمليط اهلادي( وتثمينها

 ؛عيم السياسة الدولية  الطاقوية  الصديقة للبيئةتد 

 ؛تدعيم اجملهودات الدولية للتضامن من أجل التنمية املستدامة 

( من خالل تسخري اميع اإلمكانيات  الفيضانات) اجلفاف ، على اإلنسان حماربة تأثريات التغريات املناخية  
 ؛املتاحة

  ا الشرط األول واألساسي لتحقيق التنمية املستدامة.يف محاية  حقوق اإلنسان، أل املسامهة الفعالة  
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 في الجزائرالمبحث الثاني : إستراتيجية المناطق الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.

توجهت معظم الدول النامية خالل العقدين املاضيني إىل تبين سياسات وبرام  صناعية تنبثق من اسرتاجتيات   
واالجتماعية وتراوحت تلك السياسات من كو ا مزودة خبطط وبرام  تدار وتنفذ بشكل  شاملة للتنمية االقتصادية

إىل كو ا جمرد توجيه لطموحات املؤسسات العامة  ذات النظام االقتصادي املركزي،مباشر ومركزي من قبل الدولة 
رصد امليزانيات الالزمة واخلاصة لتتالءم مع جمموعة أهداف تنموية شاملة مع جتميع هذه الطموحات وتبويبها و 

للمؤسسات العامة واقرتاح ووضع حوافز مناسبة بالنسبة للمؤسسات اخلاصة وذلك يف الدول ذات االقتصاد احلر 
،وجبانب السياسة االقتصادية فان منهجية التنمية الصناعية يف كل دولة تتأثر بدرجة كبرية بطبيعة منط التصنيع 

 وتوافرها وبدرجة النمو االقتصادي.واملوارد املتاحة وبواقع العمالة 

اجلزائر حبكم انتمائها جملموعة البلدان النامية تتميز باخلصائص العامة هلذه البلدان وحماولة منها للقضاء على   
عوامل التخلف االقتصادي واالجتماعي ،انتهجت بعد حصوهلا على االستقالل السياسي خطط تنموية طموحة 

التنمية االقتصادية  قطاع عام قوي وعلى أداة التخطيط الشامل للقيام بعمليةتعتمد باألساس على إجياد 
حيث أتسمت املرحلة األوىل منها بالرتكيز على اهلياكل األساسية والتنظيمية واستصدار التشريعات  ،واالجتماعية

عت أول خطة للتنمية ويف املرحلة الثانية وض ،ئة مدخل عقالين للتنمية الصناعيةواإلجراءات اليت استهدفت هتي
االقتصادية واستهدفت تنمية القطاعات الصناعية األساسية.كما اتبعت بعد ذلك يف مراحل أخرى بإصالحات 
هيكلية ومالية مست املؤسسات العمومية بشكل خاص واالقتصاد الوطين بشكل عام متهيدا لالنتقال إىل اقتصاد 

 السوق.

اجلزائر يف سبيل التنمية الصناعية ،يتأكد أن القطاع الصناعي اعتمد يف منوه  إن املتتبع للجهود التنموية اليت بدلتها
على العديد من السياسات واليت أسفرت عن بناء هيكل ضعيف لإلنتاج الصناعي ،صناعات معتمدة يف الغالب 

اآلمر الذي زاد من على العامل اخلارجي يف تلبية طلبها على املدخالت اإلنتاجية واملعدات واخلربات األجنبية أيضا 
 االرتباط ومن تبعية القطاع الصناعي للعامل اخلارجي.
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 األول : خصوصيات االقتصاد الجزائري المطلب  
 تتواجد اجلزائر اليوم ضمن حميط وطين ودو ي يتميز بتغري وآليات جديدة حتتم عليها التكيف واملواكبة وليس

 رجي(.فاجلزائر تعيش يف حميطني )داخلي وخا، االنعزال
 .المحيط الداخليالفرع األول:

 :1مماال شك فيه أن االقتصاد اجلزائري يعترب من أهم االقتصاديات اإلفريقية حبكم املة من العوامل  
 ؛طبيعة املوارد والثروات املادية اليت يتميز )مواد طاقوية  و منجمية ومواد أولية هامة( -  
 ؛رية اليت يتمتع هبا لكفاءات البشحجم الطاقات اإلنسانية وا -  
 ؛ال يستهان هبا رغم ضرورة التطويرقطاعات صناعية  -  
 ؛والربية و املطارية املنائيةتوفر بنية شاملة وهامة : البنية  -  
 توفر مساحات زراعية هامة. -  

اقتصادية جعلت أفرزت أوضاعا  ،ومع هذا فإن توا ي االختيارات االقتصادية املتناقضة أحيانا واآلثار السلبية هلا
االقتصاد اجلزائري يتميز خبصائص سلبية تساهم يف إضعاف كفاءته االندماجية يف االقتصاد العاملي حبيث حتول 

 :2االقتصاد اجلزائري إىل  
استنزافية للثروة البرتولية والغازية ال تراعي حمدودية االحتياطات وضرورة  يقوم على اسرتاتيجية اقتصاد ريعي :  -2

 ،محاية حقوق األجيال الالحقة فيها، والعدالة يف توزيع منافعها و والكفاءة يف ختصيص  عائداهتافها استخال
ية التصنيع املتنامي وإن هذا الوضع الذي يقوم على سياسة التوسع يف التسويق األو ي على حساب اسرتاتيج

، وانعكاسات سياساهتا سواق الدولية عية احملققة يف األ، جعل االقتصاد اجلزائري رهني اإليرادات الريهلذه الثروة
  .يع الداخلي وآثاره السلبيةياالنفاقية يف تنامي آليات الرت 

أضحت تؤثر على حركية النشاط    اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد ) انتشار السوق الموازية(: -1
والتشريعية فازدادت االقتصادي وجماالته وحتد من كفاءة السياسة االقتصادية وتعطيل املنظومة القانونية 

                                                            
 .200،  ص 2227كامل عبد المقصود بكري ،االقتصاد الدولي، مطبعة دارالجامعات ،مصر ،  - 1

مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس ، ية للتجارةاآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالم ،صالح صالحي  - 2

 00ص،1001سنة02الجزائر، عدد،سطيف 
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شبكات السوق املوازي وتنامت أحجام الثروات ، يساهم االقتصاد غري الرمسي يف تشكيل النات  الداخلي 
 .1% حسب وزارة التجارة69% )حسب منتدى رؤساء املؤسسات ( و21اإلاما ي عدا احملروقات 

 .المحيط الخارجي الفرع الثاني:
 : 2جد فيها اجلزائر واليت ميكن إيضاحها يف العناصر اآلتيةنعين به البيئة العاملية اليت تتوا 

 ؛ظاهرة العوملة وما أفرزهتا من سلبيات على اقتصاديات الدول النامية -     
 ؛مع التكتالت االقتصادية الدولية التعامل-     
 ؛االقتصادية الدولية سيطرة قواعد العالقات -     
 وغريها ..…قتصادي بعوامل األمن والدميقراطية والعدالة الشرطية اليت تربط التعامل اال-     

 الفرع الثالث: خصوصيات القطاع الصناعي. 

يتسم التصنيع يف اجلزائر جبملة من اخلصائص تتعلق بصلب العملية التصنيعية ،ومنها بعض الصفات اليت رافقت 
ز هبا الصناعة يف اجلزائر وتتجلى هذه عملية التصنيع منذ بدايتها فأصبحت وكأ ا من ضمن اخلصائص اليت تتمي

 اخلصائص يف النقاط التالية :

 ضعف اإلنتاج الصناعي :  -2

%26تتعدى  ال تزال مسامهة الصناعة التحويلية متواضعة يف اإلنتاج احمللي اإلاما ي ال   
وتأيت يف املرتبة الثالثة  ،3

إضافة إىل هذا الضعف الكمي مل  . والتجارة أو الرابعة بعد الزراعة والصناعات االستخراجية وقطاع اخلدمات
حىت يف تلك الصناعات  ،تل مركزا خاصا يف السوق الدوليةتستطع أن تصنع سلعا إسرتاتيجية تسمح هلا بأن حت

إذ مل تستطيع التخصص هبا وإنتاجها بكميات كبرية  ،ة بداية انطالق العملية التنمويةاليت زاولتها منذ فرتة طويل
بل احنصر تطور هذه الصناعات بتطور االستهالك السائد يف السوق احمللية،أي  ،تميزةوجودة م وأذواق متطورة
دة ألن تكون سجينة السوق الذي تعمل له وحمدو  ،اضطرت الصناعة التحويلية احملليةوهكذا  ،التوجه للداخل

،حىت متع هباليت تت، حماولة فرض نفسها على املستهلك يف ظل الدعاية احسب الطلب املتيسر داخل حدوده
                                                            

-210-211ص ) 1001المجلس  الوطني االقتصادي واالجتماعي لجنة التقويم ، الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول من سنة  - 1

210.) 

2
 . 221ص1002 ،مصر،دارالثقافة الجامعية ،ة في إطار العولمة االقتصاديةالسياسة السعري،عبد هللا خبابه - 

3
 1007سنة 1000بوزيدي  عبدالمجيد ،أزمة التصنيع في الجزائر "جريدة الشروق اليومية" عدد  - 
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ا بقيت تنت  للطلب ألجل بقائها أل  ،ة السوق الذي تعمل له وتصارع فيهبعض الصناعات التصديرية بقيت رهين
ية أو الدخول إىل ، غري متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك مستفيدة غالبا من بعض االتفاقيات الثنائفيه  املتوفر

 يها احلافز لزيادة إنتاجها وتطويره كما ونوعا .وبالتا ي مل يتكون لد ،األسواق السهلة

 : ضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية الصناعية   -1

الربح ..(.  ،ياس نتائ  األداء )كميات اإلنتاج، القيمة املضافةتتجلى أمهية قياس اإلنتاجية كو ا دعامة أساسية لق
وهي تعرب عن النسبة  ،صاد الوطين ككلقتوأداة هامة لرتشيد القرارات على مستوى املؤسسة أو على مستوى اال

 استخدمت يف حتقيق هذه بني كمية املخرجات اليت أنتجت خالل فرتة زمنية معينة وكمية املدخالت اليت
 .1،سواء كانت كمية اإلنتاج أم القيمة املضافة املتأتية عن هذا اإلنتاجاملخرجات

ري من البلدان النامية بضعف األداء واخنفاض اإلنتاجية عموما شأ ا يف ذلك شأن كث ،وتتصف الصناعة اجلزائرية
 جلميع عناصر اإلنتاج أي بضعف اإلنتاجية الكلية .

 : الحماية وضعف القدرة على المنافسة  -6

لقد نشأت الصناعة اجلزائرية ضمن أسوار من احلماية املطلقة أو شبه املطلقة ،واحنصر عملها بشكل أساسي  
السياسات الصناعية السابقة ،وعملها يف ظل هذه الظروف لفرتة طويلة نسبة جعلها لتلبية الطلب احمللي ضمن 

تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية اإلنتاج وأذواق املستهلكني ،باإلضافة إىل االطمئنان إىل عدم 
وحتسني نوعيته ، منافستها من أي منتوج آخر داخل السوق ، مما دفعها الحقا إىل عدم االهتمام بتطوير املنتوج 

وفقدت القدرة على التعامل مع األسواق اخلارجية والتعرف على طبيعتها ، لذلك ليس من السهل إعطاء تقومي 
دقيق للقدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية اجلزائرية يف السوق احمللية ،بسبب املستوى املرتفع من احلماية 

بادهلا من خالل اتفاقيات حكومية ، يفرض عليها يف الغالب رسوم امركية وحىت السلع اليت يتم استريادها يتم ت
مرتفعة أو ضرائب أخرى حتد من قدرهتا على منافسة املنتوج احمللي ،حبيث يصعب يف مناخ كهذا تقومي القدرة 

حتقق اهلدف  احلقيقية للمنتوج احمللي على منافستها .إن أسوار احلماية اليت متتع هبا القطاع العام الصناعي مل

                                                            
1
ير منشورة ،كلية االقتصاد االستثمار الحكومي في قطاع الصناعة ودور ه في تنمية الصادرات في سوريا ،رسالة ماجستير غ، العلي إبراهيم - 
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والغاية اليت وجدت من أجلها ، بل كانت النتائ  عكس ما أريد وكانت نتائجها السلبية أكرب على القطاع 
 الصناعي العمومي حبيث وصل إىل مرحلة يعاين من مشاكل عديدة أبرزها :

 تدين مواصفات السلعة املنتجة .-

 االرتفاع يف كلفة اإلنتاج . -

 ي مستها األساسية البريوقراطية آلية عمل اقتصادي وإدار  -

 تدين مستوى الكفاءة واخلربة يف التعامل مع السوق بقوانينها ومتغرياهتا-

، واخنفاض حجم صادراته،إال أن د مستوردات القطاع العام الصناعييعكس هذه املشاكل وغريها تزاي وخري ما
دى إىل كسر احتكار القطاع العمومي للسوق بدأت الدولة بتشجيع القطاع الصناعي اخلاص وإعطائه دورا كبريا أ

حياول حتسني  وبدأ ،مما فاقم من مشاكله يف البداية ،هيئا هلا مع القطاع اخلاص احملليوأدخله يف منافسة مل يكن م
لكن هذا ال خيفي حقيقة أن  ،يتناسب وظروف املنافسة املستجدة وتطوير آليات عمله مبا ،قدرته على املنافسة

الصناعي مازال يعاين من املشاكل السابقة ، كما أن الوضع خيتلف من قطاع إىل آخر ومن مؤسسة  القطاع العام
إىل أخرى ، إال أن وجود هذه املشاكل وتراكمها مازال واقعا يدل عليه ،ورمبا كانت بعض مؤشرات األداء 

يادة حدة املنافسة يف السوق االقتصادي للقطاع اخلاص أفضل نسبيا من مؤشرات القطاع العام املشاهبة إال أن ز 
 احمللية والعاملية أظهر بعض السلبيات غري املشجعة مثل :

 توقف بعض املؤسسات عن اإلنتاج وإجراء ختفيض إرادي ملستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة .  -

  .املطالبة باستمرار احلماية لإلنتاج احمللي من قبل بعض املنتجني -

القدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية اجلزائرية وعدم قدرهتا على الصمود واالستمرار كل ذلك يؤكد ضعف 
 يف مواجهة املنافسة اخلارجية .
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 العالقة مع السوق الخارجية :-4

إن التوسع يف السياسة الصناعية اليت تبنتها اجلزائر منذ انطالقا العملية التنموية وخباصة ما يتعلق منها   
اعات املقامة ،قد زاد من حجم املستوردات ،كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العاملية لتأمني بالصن

مستلزماهتا من مواد أولية والتجهيزات واملساعدة األجنبية، وكذلك يف جمال جتديد وتطوير تكنولوجيا اإلنتاج 
 .وطها اجملحفة يف كثري من األحيانأسعارها وشر اخلاصة هبا ،مما فاقم من مشاكل التعامل مع هذه السوق بتقلبات 

 : ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام بالنوعية  -9

تتميز الصناعة اجلزائرية بشكل عام بارتفاع كلفة منتجاهتا عن مثيالهتا يف السوق العاملية وحىت املنتجات املشاهبة هلا 
ل عقبة صعبة أمام وصوهلا إىل األسواق اخلارجية ،بل وحىت يف الدول النامية ،ومنها الدول العربية ، وهذا ما يشك

 املنافسة يف سوقها الداخلية ، وتعود التكلفة املرتفعة للمنتجات الصناعية اجلزائرية إىل عدة أسباب أمهها :

عدم التمكن من استخدام كامل الطاقات اإلنتاجية املتاحة ، حيث تصل نسبة االستخدام إىل اقل من  -   
 النصف يف بعض املؤسسات الصناعية .

 اختيار أحجام غري مالئمة للمؤسسات الصناعية خباصة يف القطاع العام  -   

 اإلنتاجية الضعيفة للعمالة . -   

 سعار بعض املواد األولية الداخلة يف العملية الصناعية نتيجة السياسة السعرية االرتفاع املصطنع يف أ -   

إضافة لذلك تعترب العملية الصناعية عملية كمية ،وليست عملية نوعية ،أي أ ا تركز اهتمامها على اإلنتاج 
تفق مع تطور أذواق الكمي مع إمهال النوعية أو إىل اهتمام ضعيف بنوعية املنتوج ، والعمل على تطويره مبا ي

متسارعا يف تطوير اإلنتاج ومواصفاته ،وال تزال مسألة التكلفة والنوعية  املستهلكني ، فالعامل يشهد تغيريا هائال و
 قائمة وتشكل أحد أهم التحديات اليت تقف أمامها الصناعة اجلزائرية .

 

 



 ن فرنسا و الجزائر دراسة مقارنة بي ةاألورومغاربي المنطقةالمناطق الصناعية في           الفصل الثالث 
 

210 
 

 االعتماد على التكنولوجيا المستوردة :-3

فأدخلت عليها أساليب حديثة يف عملية اإلنتاج  ،ية تغيريا جذريا يف عامل الصناعةلوجلقد أجرت الثورة التكنو  
واإلدارة والتسويق ،وخباصة يف خلق سلع وخدمات جديدة ،وال يقتصر أثر التكنولوجيا يف إحداث تغريات بنيوية 

وما يهمنا هو ما أحدثته واجتماعية فحسب ، بل تغريات أخرى متس األفراد وعالقاهتم اإلنسانية وأسلوب عملهم 
 :1وحتدثه التكنولوجيا يف عامل الصناعة من تغريات جذرية عديدة تتعلق بة 

 اآلالت واملعدات والتجهيزات املسامهة يف عملية اإلنتاج . -

 طرق العمل وأساليب اإلنتاج ، وغرضها حتسني اإلنتاج من حيث الكلفة والنوعية - 

 ورأس املال . العالقات العمالية املنظمة للعمل-

 خلق صناعات جديدة تنت  سلعا وخدمات عديدة مل تعرف من قبل.-

 ، كما أ اما يرتبط هبا من معرفة وحبث علمي، و رتبط بل مرهون بتقدم التكنولوجياوبذلك فإن تقدم الصناعة م 
فة التكنولوجيا املكتشإىل عملية نقل   ، لكن الصناعة يف البلدان النامية مدينةمدينة هلا بكل ما حققته وستحققه

اليت أخضعت عمليات نقلها إىل قنوات خمتلفة تستطيع عن طريقها استغالل هذه  ،واملطبقة يف البلدان الصناعية
التكنولوجيا للحصول على عوائد ومكاسب عديدة مكلفة جدا للبلدان املستوردة اليت تنقل التكنولوجيا عن طريق 

مات التجارية والنماذج ،أو وثائق براءة االخرتاع والعالات احلديثةوالتجهيز  ت واملعداتاحلصول على اآلال
،ال تقتصر على إقتناء هذه اآلالت لفنية لكن عملية نقل التكنولوجيا، إضافة إىل املساعدات والدراسات االصناعية

ومبا ينسجم مع  والوثائق بل تتطلب تطويع هذه التكنولوجيا وتفهمها واستيعاهبا وتطويرها لتستثمر بكامل طاقاهتا
 .2البيئة اليت تعمل هبا

، ومل يتم يف أغلب ل التكنولوجيا شكل عملية التقليد، حيث أخذت عملية نقإال أن الواقع يشري إىل عكس ذلك
، بل مت اللجوء إىل جهات خارجية لدراسة املشروعات التكنولوجيا حسب متطلبات البيئة األحيان اختيار

وبالتا ي مل يتم استيعاب وتطويع هذه  ،التجهيزات وطرق التشغيل والصيانةت و الصناعية وحتديد أنواع اآلال
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وبذلك بقيت الصناعة  ،ويرها أو إعادة إنتاجها بشكل آخر، والعمل على تطيناسب البيئة احمللية التكنولوجيا مبا
 مرهونة بكل تطور جتريه أو حىت عملية االستبدال والصيانة للتكنولوجيات املستوردة .

 مرونة الجهاز اإلنتاجي:  عدم -0

، ادة اإلنتاج يف حالة زيادة الطلبجيب أن يتمتع اجلهاز اإلنتاجي باملرونة الكافية اليت تكسبه القدرة على زي
على بنية ونوعية ، سواء على أسلوب اإلنتاج أو ف مع التغريات والتطورات احلاصلةوكذلك القدرة على التكي

، وهذا يتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة يطة وغري مكلفة يف عملية اإلنتاجوذلك بإجراء تعديالت بس ،املنتوج
نة يف طريقة من خالل تعديالت معي ،من منتوج وبنوعيات ومناذج خمتلفةومرنة ميكن استخدامها يف إنتاج أكثر 

يئة ال تتوفر دمة بطوهذا ما ال جنده يف الصناعة اجلزائرية حيث تستخدم تكنولوجيا متقا ،عمل هذه التكنولوجيا
، كبرية ومكلفة حدث وحصل ذلك فإنه يتطلب تغيرياتوإن  ،رء أية تعديالت يف عملية اإلنتاجالج ،فيها املرونة

،ألن هذا روهذا ما يشكل عقبة كبرية أمام الصناعة احمللية يف حتوهلا إىل اإلسرتاتيجية الصناعية من اجل التصدي
، وتوفري متطلباته قادر على التعامل مع هذا التحول هاز إنتاجي مرنالتحول يف اإلسرتاتيجية الصناعية يتطلب ج
 من حيث طبيعة املنتجات ونوعيتها وجودهتا .

 العملية الصناعية المتجزئة :   -8

  :1عتها عملية متكاملة متشبعة تشمل على جوانب عدةيإن العملية الصناعية بطب

 ض تكاليفه واألخذ بعني االعتبار الدور الذي يلعبه يففيها من زيادة اإلنتاج وخف عملية اإلنتاج نفسها مبا  
    .وكذلك الدور التنموي )الرتاكم الرأمسا ي( ،الدورة االقتصادية )االستهالك (

 .وجودة اإلنتاج وتطويره باستمرار نوعية عملية نوعية تستوجب حتسني  
ة األساسية فتضع هلا خمرجات تدعم العملي ،أخرى تكون مشتقة منها ومكملة هلاعملية حمرضة لعمليات   

، ومتكنها من لعب دور رئيسيا يف مضاعفة وخلق صناعات جديدة فة وتزودها مبدخالت صناعية عديدةخمتل
. 

                                                            
1
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، ملية اإلنتاج نفسهاحىت أ ا فاقت ع ،ويق اليت أصبحت من األمهية مبكانعملية مرتبطة بعملية اإلعالم والتس -
 تصريف اإلنتاج وبيعه . ألن املهمة األساسية والشاقة أصبحت

مهها حتقيق كمية معينة  ،هلا على أ ا عملية إنتاجية فقط بينما نرى أن العملية الصناعية يف اجلزائر مازال ينظر  
باإلضافة إىل كو ا  ،املتبع يف تصريفه من اإلنتاج دون االهتمام بنوعية اإلنتاج وتكاليفه أو حىت الكيفية واألسلوب

حوهلا حيث نالحظ ضعف الرتابط والتكامل بني الصناعات القائمة ومنفصلة أيضا عن عملية  عملية منفصلة عما
 اإلعالم والتسويق اليت أصبحت إجنازا متمما ومالزما لعملية اإلنتاج .

 المطلب الثاني :المناطق الصناعية في الجزائر

 .ظهور المناطق الصناعية بالجزائراألول :الفرع     

 18/11/2506املؤرخ يف  49/06ما تسمى باملناطق الصناعية، وذلك بصدور القانون رقم  ظهرت 2506يف عام  
منطقة صناعية على مستوى  00املتعلق بإنشاء جلنة استشارية لتهيئة املناطق الصناعية، حيث حدد شروط إجياد 

املؤرخ  99/84يق املرسوم رقم إقليم الواليات والبلديات، وعرب كامل الرتاب الوطين، ومت حتديد شروط إدارهتا عن طر 
6/16/2584يف 

1. 

هتيئتها كمرحلة أوىل، مث القيام بإدارهتا كمرحلة  99/84يقصد هبا حسب املرسوم إدارة المناطق الصناعية: -2
 ثانية، وقانونيا فإن إدارهتا تعين هتيئتها وتسيريها معا.

طريق هيئات ومؤسسات خمتلفة نذكرها حسب تتم هتيئة املناطق الصناعية عن  تهيئة المنطقة الصناعية: -1 
 الرتتيب التا ي: 

، وهذا عندما تكون  5/16/2586املؤرخ يف  11/81هيئات عمومية اقتصادية منشأة مبوجب املرسوم رقم *    
املنطقة الصناعية حتتوي على نشاطات ذات منفعة حملية، أو نشاطات ذات منفعة وطنية ومتنوعة تابعة لوزارات 

 خمتلفة.
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مؤسسات اقتصادية حسب الكيفيات اليت ستحدد مبرسوم عندما تكون املنطقة الصناعية حتتوي على *  
 نشاطات ذات منفعة وطنية خاصة وتابعة لسلطة رئاسة واحدة.

عن طريق وحدة متخصصة تنشأ مبوجب القانون ويف التنظيمات املعمول هبا، عندما تكون املنطقة *  
 ذات منفعة وطنية تابعة ملؤسسة واحدة.الصناعية حتتوي على نشاطات 

إلدارة املناطق الصناعية ضرورة احملافظة على مبدأين  املهيأةوجتدر اإلشارة هنا أنه تقع على عاتق األجهزة 
أساسيني مها: احلصول على العقارات والتنازل عليها إذا كان ذلك ضروريا إلجناز مشاريع داخل املنطقة الصناعية 

يف حالة حدوث إشكاالت يف برنام  املنطقة مبا يتناسب مع حجم الصناعة املقامة يف  من جهة، والتعديل
املنطقة، وهذا يف إطار هتيئات إضافية، كما يقع على عاتقها هتيئة شبكات املنشآت القاعدية داخل املنطقة 

 وضمان االستغالل احلسن للعقار.

قد أسندت مهمة تسيري املناطق الصناعية إىل ف 84/93حسب املرسوم رقم  تسيير المنطقة الصناعية: -6 
مؤسسات اقتصادية، تنشأ وفق كيفيات حمددة مبرسوم، ويف هذا اإلطار ظهرت مؤسسات التسيري بصفة مؤقتة إىل 
حني حتديد املعيار القانوين املطبق لتحديد هذه املؤسسات، وقد عهدت مهمة تسيريها إىل العديد من األجهزة 

 :1املتخصصة نذكر منها

 C.N.E.R.Uاملركز الوطين للدراسات واألحباث العمرانية *  

 .E.G.Z.Iمؤسسة تسيري املناطق الصناعية *  

 .SGI* مؤسسة التسيري العقاري          

تتمثل املهمة األساسية هلذه األجهزة واملؤسسات يف تلقي العقارات واكتساب امللكية بصفة قانونية لألراضي  
اعية، واليت قد تكون ضمن أمالك الدولة أو تابعة للخواص، حيث تقوم هذه األجهزة بإعادة املكونة للمناطق الصن

التنازل على هذه األراضي بواسطة عقود توثيقية ومشهرة لصاحل املستثمرين يف إطار املعامالت التجارية احملضة، أو 
جزئة للعقارات والتهييئات، كما تقوم يف إطار التجهيزات االستثمارية بعد أن تقوم األجهزة املهيئة بأعمال الت
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املؤسسات املسرية بأعمال الرتميم للهياكل اخلارجية وشبكات الربط املنشآت امللحقة هبا عندما تكون املنطقة 
حباجة إىل ذلك، أما األعمال اليت جتعل املنطقة الصناعية كعقار خمدوم كاالرتفاقات اإلدارية )مترير السكك 

على عاتق املؤسسة املرتفقة للقيام هبذه األشغال، وبالنسبة ألشغال التموين والكهرباء والغاز  احلديدية  مثال( فيقع
 فإنه يقع على عاتق املؤسسة املتخصصة واملعنية بالتنسيق مع املؤسسة املسرية للمنطقة الصناعية.

 .أهم المناطق الصناعية في الجزائرالفرع الثاني:     

وواد سلي ،صناعية موزعة عرب كامل الرتاب الوطين أمهها: املنطقة الصناعية أدرار  منطقة 00تتكون اجلزائر من  
جرمة بباتنة، وأقبو ببجايةوسيدي خالد بالبويرة، وواد السمار ةاحلراش  بالشلف، وعني ميلة بأم البواقي وأريس و

شهدت ركودا مما أثرا سلبا على  ، إال أن هذه املناطقالصناعية بربج بوعريري ...اخل باجلزائر العاصمة واملنطقة 
 :األداء االقتصادي ، وعلية إختذت السلطات املة من االجراءات إلعادة تنشيطها من جديد

 يعترب إعادة تأهيل املناطق الصناعية مشروع وطين يدخل يف إطار تنفيذإعادة تأهيل المناطق الصناعية: -2
، وخصصت الدولة له 1119يف تنفيذه ابتداء من أوت  الربنام  اخلماسي لدعم النمو االقتصادي، والذي شرع

مليار دج للمناطق الصناعية ومناطق النشاط االقتصادي عرب عدة واليات، وذلك هبدف 0.1غالفا ماليا قدر بة 
، قامت 1999منذ انطالق هذا الربنام  سنة ف حتديث اهلياكل القاعدية وتطوير منط التسيري للمؤسسات الصناعية.

مليون اورو من ميزانيتها للقيام بعمليات إعادة التأهيل على  280ما يعادل  مليار دينار 28قدره   ويل ماالدولة بتم
 .عملية هي  يف طور االنتهاء 40-. عملية  130مت االنتهاء من  -:1النحو  التا ي

 :محتوى برنامج إعادة التأهيل  -2-2

لشبكة الوطنية للكهرباء، الغاز ربط مع ا-. الصناعيةتوصيل شبكة املياه -. الطرقات و اإلنارة اخلارجية -
  مراكز مراقبة و حراسة.إنشاء جدار و -. اهلاتفو 

 

 المناطق المدمجة-1

                                                            
دراسة  –التحليل الموقعي للمناطق الصناعية في الجزائر ، اليومين الدراسيين حول سياسة إعادة بعث و تنمية الصناعةمجوبي خيرالدين ، - 1

 ،معهد العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي البشير0272ماي 71-71حالةالمنطقة الصناعية برج بوعريريج،

 .اإلبراهيمي برج بوعريريج
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منطقة من هذا الصنف بعد تقييم التنافسية الصناعية للفروع يف الواليات اجلزائرية مع اخذ  بعني   29مت حتديد 
 و لتوزيعها جغرافيا مت االعتماد على املة من املؤشرات أمهها :ر االجناز.يف طو  أواالعتبار البنية التحتية املنجزة 

 . النشاط االقتصادي و الصناعي للفروع و متركزه -

 .القدرة على التصدير -

 . مستوى تأهيل البنية التحتية و مدى استفادهتا من املشاريع الكربى  -

 التغطية اجلامعية و مؤسسات البحث العلمي -

 . املكاين للشركات التمركز -

 . تنافسية املنتوج و كثافة التكنولوجية -

 .توفر اخلدمات العامة والتغطية  املؤسساتية )بنوك( -

 .األسواقاملوقع االسرتاتيجي, سهولة النقل, القرب من   - 

 (.2102-2102البرنامج الوطني االستشرافي  للمناطق الصناعية  للفترة)  -6

ت ، فإن الدولة اجلزائرية غري بعد اجناز الطريق السيار شرق غربستوى الوطين وخاصة نظرا للمستجدات  على امل
من املناطق املدجمة إىل املناطق الصناعية اجلديدة ويف إطار التعاون وتبادل التجارب بني نظرهتا  للمناطق الصناعية 

وعليه سنحاول إعطاء نظرة  ،1121يل . والذي مت اعتماده شهر أفر 1دول البحر األبيض املتوسط ومن بينها أملانيا
  وجيزة حول هذا الربنام  :

 إن الربنام  اجلزائري اجلديد للمناطق الصناعية  الذي  متت املصادقة عليه   يتمحور حول املة من النقاط :

 : 2إن الربنام  كانت نتيجة لعد أسباب  منها خلفية إعداد   البرنامج   : -3-0

                                                            
1

 - Ministere  de l'industrie ,de la PME et de la promotion de l'investissement— programme  développement 

Economique durable  des zones industrielles  -juin 2011. 

2
 -  LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONESINDUSTRIELLES – ministère de l'industrie ,de la petite 

et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement. avril2012 .p03. 



 ن فرنسا و الجزائر دراسة مقارنة بي ةاألورومغاربي المنطقةالمناطق الصناعية في           الفصل الثالث 
 

200 
 

( للمواقع الوطنية لتوطني املناطق الصناعية  ANIREFالعقاري) الضبطو ساطة للو  إحصائيات الوكالة الوطنية 
 (.0277بناءا على طلبات الوالة ) بداية 

 .00/20/0277مقررات جملس الوزراء بتاريخ   

واملتضمن إنشاء جلنة وزارية مشرتكة  20/20/0277 قرارات اللجنة الوطنية للصناعة يف دورهتا اخلمسني بتاريخ 
 رتاحات  قوائم املناطق الصناعية اجلديدة  )إزالة أو إضافة مناطق جديدة(.لدراسة اق

 منطقة صناعية جديدة.00القرار الوزاري املشرتك واملتضمن إنشاء  

 .71/20/0277مصادقة اللجنة الوطنية للصناعة يف دورهتا الواحدة واخلمسون بتاريخ  

 النظر يف الوسائل املادية واملالية.منطقة صناعية جديدة مع إعادة  01توسيع الربنام  إىل  

 منطقة صناعية. 00مناطق جديدة بناء على أمر حكومي واملتضمنة  إنشاء 20إدماج  

 : 1يهدف إىل  حتقيق املة من الغايات : األهداف اإلستراتيجية-3-2

   ؛تدعيم االستثمار والنمو الصناعي 

 ؛احلواجز العقارية يف القطاع الصناعي إلغاء 

 وفق مبادئ التنمية املستدامة؛ جديد لتهيئة اإلقليم وضع برنام  

 اهلياكل القاعدية.  ةرفع مر دودي   

حددت  املة من القواعد الختيار املنطقة الصناعية   :  المبادئ األساسية الختيار المناطق الصناعية-3-3
 نوجزها يف اجلدول التا ي :

 

 

                                                            
1

 -  LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONESINDUSTRIELLES – ministère de l'industrie ,de la petite et 

moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement. avril2012 .p05. 
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 ة(  :  معايير اختيار المنطقة الصناعي 18جدول رقم)

 المعــــــــــــــــــايير المنطقة المثلى

 المؤشرات النسبة القيود ) الشروط( الرقم 

 متوسط             ضعيف           قوي   

 الترتيب

     %72 النظام العمراين 7

املوقع والقرب من املناطق  0
احلضرية : البعد ب/كم  عن 
-ثالث مواقع حضرية :املدينة

 البلدية-األحياء 

71%     

     %71 املساحة 0

     %02 املالحق 0

     %71 اهلياكل والطرقات 1

     %1 اخلدمات والنشاطات امللحقة 0

     %1 التأثريات البيئية 1

     %1 اقتصاد املعرفة 1

     %72 النسي  الصناعي 1

     %722  اجملموع

source  : LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONESINDUSTRIELLES – ministère de 
l'industrie ,de la petite et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement- avril2012. p07. 
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 المواقع الجغرافي للمناطق الصناعية الجديدة(19)الجدول رقم 

 المساحة عدد المناطق الواليات  الموقع اإلقليمي الجهــــــــــــــــة

 هكتار

 -(0مدية )-(0بويرة)-(0بومرداس ) شمال وسط الشمال 

عين دفلة -(2الشلف)-(2بجاية )-(2تيزي وزو)
 (0البليدة، الجزائر ، تيبازة)-(0)

01 0239 

جيجل -(2سكيكدة) -(2قسنطينة ) -(0عنابة ) شمال شرق
-(0الطارف) -(0سوق هراس ) -(0ميلة )-(0)

 (.0قالمة)

9 2392 

عين  -(0مستغانم )-(0تلمسان ) -(0وهران ) غرب شمال
-(2سيدي بلعباس) -(0غليزان ) -(0تموشنت )

 (0معسكر )

8 0102 

22 1511 

 228 2 (0األغواط، المسيلة ) -(0الجلفة ) الهضاب العليا الوسطى الهضاب العليا

خنشلة  -(2برج بوعريريج) -(0باتنة ) -(0سطيف ) الهضاب العليا الشرقية
(0)- 

 (0أم البواقي، تبسة ) 

2 0325 

مسيلت ، البيض ، النعامة تس-(0سعيدة ) -(2تيارت) الهضاب العليا الغربية
(0) 

2 895 

01 2221 

 212 2 (0تندوف ، أدرار)-(0بشار ) الجنوب الغربي الجنوب

 811 3 (0الوادي ، ورقلة ) -(0بسكرة )-(0غرداية ) الجنوب الشرقي

  11 نراست ، إليزيتم الجنوب الكبير

11 0212 

 9122 22المجموع      

source  :   LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONES INDUSTRIELLES – ministère de 

l'industrie de la petite et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement- avril2012 p09 
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 الجغرافي للمناطق الصناعية الجديدة على الخريطة الموقع:11الشكل رقم 

 

 source  :   LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONES INDUSTRIELLES – ministère de l'industrie de 

la petite et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement- avril2012 p09 
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 ميكن إجيازها يف اجلدول اآليت ::   تمويل البرنامج-3-2

 ( : المعطيات اإلجمالية للبرنامج01الجدول رقم ) 

 منطقة صناعية 00 عدد املناطق الصناعية

 مليار دينار جزائري 11 التكلفة اإلامالية للمشروع

 والية00 عدد الواليات املعنية

 1110 منطقة صناعية 00املساحة اإلامالية ل

 1711 املساحة الصافية

Source: LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONESINDUSTRIELLES – ministère de 
l'industrie ,de la petite et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement- avril2012.p12. 

 التدفقات المالية المرتبطة بالمشروعتحليل   -3-1

 ديرات المالية للبرنامجالتق (: 00جدول رقم )

 مصدر الموارد المالية اآلنجاز 

 مرحلة االستثمار

 منطقة صناعية( 22)إنجاز 

 قروض طويلة األجل تهيئة المناطق الصناعية

 

 مرحلة االستغالل

 )تسيير المناطق الصناعية(

 نفقات التسيير

 أمن(–صيانة -)إدارة

 تسديد القرض

طرق الحصول على المداخيل من طرف 
 وكالةال

 .50/50/0500بتاريخ WWW.ANIREF.DZاملصدر:
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 مدة اإلنجاز : -3-6

 :مدة اإلنجاز 12جدول رقم 

 القرتة اإلامالية )باألشهر(  اية األشغال بداية األشغال

 شهر36 0502السداسي األول  0500السداسي األول 

 

 بداية ا ألشغال السنة

 عدد املناطق

 ا إلجناز 

 عدد املناطق

 االنتهاء  من الدراسة واإلجراءات اإلدارية                                    0500

0500 00  

0506 60  

0502  2 

0500  01 

0503  01 

0502  0 

 20  اجملموع

Source: LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES  ZONESINDUSTRIELLES – ministère de 
l'industrie ,de la petite et moyenne Entreprise  et de la promotion de l'investissement- avril2012. p16. 
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  :مراحل االنجاز-3-7

 الجانب التشريعي-3-7-1

اصدار خمتلف النصوص والقرارات التنظمية  اليت  -وضع اإلطار القانوين والتنظيمي لإلنشاء املناطق الصناعية.
 ناعية. تتبني الضرورة العامة للمناطق الص

 :الجانب المالي  -3-7-2
 الدراسة املالية للربنام .  -
 التخطيط التقديري للربنام .  -
 روض  الطويلة األجل.قتوقيع االتفاق مع الصندوق الوطين لدعم االستثمار يف إطار ال -
 يف طور اإلجناز. الكل منطقة على حد ضة القرو اتفاقي -

 الجانب التنقيذي :-3-7-3

 يار املواقع.االنتهاء من اخت -
 الوثائق الضرورية  ) اخلرائط، املخططات ، الدراسات ...إخل (. عام- -
 مراسلة السلطات احمللية لتخصيص املواقع. -
 اختيار مكاتب الدراسات  واالنطالق يف خمتلف مراجل الدراسة  -
 االتصاالت األولية مع املؤسسات العمومية لإلجناز. -

 ةامة برج بوعريريج في التنمية المستددور المنطقة الصناعي المطلب الثالث: 

 .الصناعة بوالية برج بوعريريجالفرع األول:      

مقر نشاط صناعي، وتعترب املنطقة الصناعية ملقر الوالية أهم قطب  21تتمركز الصناعة بوالية برج بوعريري  يف  
اعية صغرية خاصة، وهذه صناعي بالوالية، أين يالحظ وجود مصانع ذات بعد قاري وجهوي، وكذا وحدات صن

املنطقة تشهد اكتضاضا يف مساحتها مما يتطلب توسعتها وذلك بإنشاء منطقة صناعية أخرى مبشتة فاطمة ترتبع 
هكتار، أما باقي النشاطات الصناعية األخرى فتمارس يف مناطق نشاطات عرب الوالية، 911على مساحة قدرها 

 هكتار. 131عة حتت تصرف املستثمرين بة واملوضو  واملهيأةوتقدر املساحة اإلامالية 
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 : تمركز الصناعة في أنحاء الوالية13الشكل رقم 

 

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية ب ب ع.: مصاحل المصدر

 .التعريف بالمنطقة الصناعية برج بوعريريجالفرع الثاني:   

 :1البطاقة التقنية للمنطقة الصناعية -2

 .206بناء رقم الو ة . بقرار وزاري صادر عن وزارة األشغال العمومي10/12/2503:  نشاءتاريخ اإل         

 . 50 عدد المؤسساتقطعة. 236:  .   عدد القطعهكتار281:  المساحة اإلجمالية           

 وجتدر اإلشارة أن املنطقة الصناعية مزودة باملرافق والشبكات الضرورية التالية:

 .هكتار 29ا حوا ي شبكة طرقات مساحته- 

  .مرت طو ي21489شبكة تصريف املياه املستعملة - 

                                                            
1

  - fiche technique –zone industrielle BBa. Janvier 2012 p01 
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 .مرت طو ي 0.860شبكة التزويد باملياه الصاحلة للشرب - 

 .عمود معدين لإلنارة 139شبكة اإلنارة العمومية: - 

 .خمرج 48شبكة مضادة للحرائق: - 

 .6م911الري: خزان ماء صاحل للشرب سعته - 

 ةلمخطط الجغرافي للمنطقة الصناعيا ( :10الشكل رقم ) 

 

تقوم بتسيري املنطقة  E.G.Z.Iكانت مؤسسة تسيري املنطقة الصناعية   :BBAتسيير المنطقة الصناعية  -1
لقرار رقم ا  مبوجب، SGIحتولت هذه املؤسسة إىل مؤسسة التسيري العقاريو الصناعية برج بوعريري  عند إنشائها 

 ، واليت من مهامها أيضا توفري األمن وأعمال الصيانة الالزمة للمنطقة الصناعية. 1116جويلية  19املؤرخ يف  19
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 مؤسسة،  وهي ممثلة يف اجلدول التا ي: 50حتتوي املنطقة الصناعية على 

 جرد املؤسسات باملنطقة الصناعية برج بوعريري  : 26جدول رقم

عدد  نوع المؤسسات
 المؤسسات

 النسبة

 %30 39 املؤسسات النشطة

 %12 12 املؤسسات قيد اإلنشاء

 %21 22 املؤسسات املتوقفة عن النشاط

 211 50 اجملموع

 13ص  1121جانفي   برج بوعريريج SGIمؤسسة التسيير العقاري وثائق داخلية خاصة ب :المصدر                           

من مؤسسات    BBAلصناعية : تتكون املنطقة اتوزيع  المؤسسات بالمنطقة الصناعية برج بوعريريج  -6
 خاصة وأخرى عمومية، تعمل يف صناعات متنوعة  وميكن تصنيفها كالتا ي: 

 حسب النشاط/ عدد العمال بالمنطقة الصناعيةالنشطة : عدد المؤسسات 24جدول رقم

 عدد المؤسسات النشطة  عدد العمال  مجال النشاط

 15 1631 ة اإللكترونيةالصناع

 15 682 الصناعة الغذائية 

 14 201 صناعة التعدين

 13 241 صناعة النسيج والجلود

 16 311 صناعة الورق

 25 511 بناء ومواد البناء
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 18 269 صناعة البالستيك والكيمياء

 10 221 *خدمات

 30 4828 المجموع

 .10ص  1121جانفي  برج بوعريري  SGIؤسسة التسيري العقاري مبوثائق داخلية خاصة  املصدر:

 :وزيع المؤسسات قيد اإلنشاء في المنطقة الصناعيةت  -4
 توزيع المؤسسات قيد اإلنشاء في المنطقة الصناعية 29جدول 

 

  عدد العمال

 

  العدد 

 قطاع النشاط

 

 الصناعة اإللكرتونية والكهربائية 06 101

 الصناعة الغذائية 02 81

 صناعة احلديد 03 249

 صناعة النسي  واجللود 01 89

 صناعة الورق 01 41

 التعمري ومواد البناء 04 361

 البالستيك والكيمياء صناعة 04 489

 المجموع 21 2069

 .18ص  1121برج بوعريري  جانفي  SGIؤسسة التسيري العقاري مبوثائق داخلية خاصة  املصدر:     

الصناعية استفادت  يف إطار برام  إعادة تأهيل املناطقإعادة تأهيل المنطقة الصناعية برج بوعريرج: -9
 هبدف: 1114، 1112املنطقة الصناعية ب.ب.ج من دعم ما ي سنة 

دج، وذلك 236.661.11:  حيث استفادت املنطقة من مبل  ما ي قدره 1112الدعم المقدم في سنة -9-2
 وترميم شبكات اإلنارة وقنوات صرف مياه األمطار. ،هبدف إعادة شبكة الطرقات

 دج هبدف القيام بالعمليات التالية:01,299.886.925حيث خصص مبل  : 1114سنة الدعم المقدم في -9-1   

 كلم2.9وضع سياج طوله - 
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 مع وضع أرصفة وخلق شبكة طرقات جديدة. 14و 16إعادة الطرقات الرئيسية املخربة رقم - 

 إعادة شبكة الصرف للمياه املستعملة. - 

 الطرقات اجلديدة.توسيع شبكة اإلنارة العمومية على طول شبكة  - 

 توسيع شبكة التزويد باملياه الصاحلة للشرب. - 

 .6م 911إنشاء خزان ماء سعته  - 

  .مةاصناعية في التنمية المستددور المنطقة الالفرع الثالث:

: حيث سامهت املنطقة الصناعية يف خفض نسبة البطالة بالوالية بشكل كبري من القضاء على البطالة -2
%،  25.05بة  1119كبري من  اليد العاملة، إذ قدرت نسبة البطالة يف سنة خالل استيعاب عدد  

 . 21%21.63وأصبحت تقدر بة  1110واخنفضت يف سنة 

: والذي يعترب اهلدف الرئيسي من عمليات التنمية السيما احمللية منها، إذ أن توفري القضاء على الفقر -1
 يؤدي إىل حتسني مستوى معيشتهم.مناصب الشغل يؤدي إىل حصول األفراد على دخول مما 

 رفع القيمة املضافة لإلنتاج احمللي واالستفادة من الطاقات الكامنة احمللية. -6

املسامهة يف رفع إنتاجية القطاعات األخرى: وذلك عن طريق العالقات التشابكية بني الصناعة وهذه  -4
نطقة وكذلك هو احلال القطاعات، فوجود مطاحن  مثال أدى إىل تشجيع زيادة زراعة القمح بامل

 بالنسبة للمحاصيل  الزراعية الصناعية، مما يؤدي يف النهاية إىل الرفع من النات  الوطين.

 التنويع يف املنتجات وتقدمي منتجات حملية تليب حاجات السكان احملليني. -9

 زيادة درجة التكامل بني الصناعة والقطاعات األخرى. -3

املوارد الطبيعية القابلة للتجديد، حبيث ال يتم إمهاهلا أو اإلضرار الل املستدامة يف استغالتنمية  تتمثل   -0
هبا أو احلد من قابليتها للتجديد وذلك من أجل األجيال القادمة من خالل احملافظة على املخزون 

، ورغم التطور الصناعي الكبري الذي تعرفه الوالية ال سيما  يف ميدان الثابت من املوارد الطبيعية
ونيك والصناعة الغذائية ومواد البناء إال أن البيئة هبا تعرف تراجعا يتجسد أساسا يف تلوث اإللكرت 
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األراضي واألودية بسبب النفايات الصناعية واملنزلية، إضافة إىل تلوث اهلواء النات  عن حرق النفايات 
بالوالية إال أنه وللحد من  والغازات املنبعثة من السيارات، ويعترب مادة األميونت أهم  امللوثات البيئية

اآلثار السلبية هلذه املادة فقد مت كإجراء أو ي توقيف نشاط املؤسسة املتسببة يف ذلك، إال أن هذا 
 اإلجراء ظريف وتبقى عملية معاجلة هذه النفايات هي التحدي الرئيسي أمام السلطات احمللية.

 : 1يلي ميكن تلخيصها فيما :المعوقات التسييرية للمنطقة الصناعيةالفرع الرابع:   

غري كاف لتزويد  وهو  6م911: يتواجد باملنطقة الصناعية خزان بالتزود باملياه الصاحلة للشرب -2 
 املؤسسات.

مركبة منها  6911الطرق داخل املنطقة الصناعية إذ أ ا تشهد حركة  لة الطرقات :  تعاين من نقص هتيئةحا-1
 سلبا على الطرقات.من احلجم الكبري مما أثر   99%

حمطة التنقل : منذ افتتاح نقطة بيع االمسنت  ملصنع اإلمسنت عني الكبرية  على مستوى املنطقة الصناعية  -6
 فحجم املركبات تضاعف وما نت  عن من اختناقات مرورية داخل املنطقة الصناعية.

متعامل مل حيصلوا على عقود 11، متعامل موجودين على مستوى املنطقة الصناعية  53عقود امللكية : من -6
 .االستثماريةامللكية مما أثر سلبا على النشاطات 

 في مجال التنمية المستدامة. يةتجربة الجزائر ال المطلب الرابع :

بالرغم من وجود تدخالت جريئة للسلطات اجلزائرية يف جمال التنمية املستدامة ، إال أنه جيب الذكر بأ ا غري 

 .ة لتقييم النتائ  احملرزةمنتظمة وغري خاضع

 

 

                                                            
1

 -  fiche technique –zone industrielle BBB. Janvier 2012. p04. 
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 :1سنحاول ذكر أغلب جماالت التدخل :الفرع األول :مجاالت التدخل 

تتعلق األعمال اجلارية بإعادة تأهيل الشبكات التمويل باملاء الصاحل للشرب  :في مجا ل التلوث المائي-1
و إعادة تأهيل  مليون نسمة،50مدن يفوق عدد سكا ا 05وشبكات التطهري، بإعادة تأهيل شبكات 

حمطة للتصفية دون أن ننسى مبادرات الشراكة مع الدول األوربية لتحسني تسيري املوارد املائية، مع توسيع 02
التنازل عن اخلدمة العمومية للماء لصاحل القطاع اخلاص و إعادة النظام التعريفي للماء،وتأسيس ضرائب خاصة 

  الذي شرعت يف تنفيذه وزارة املوارد املائية و املتعلق بتجديد وتوسيع بنوعية املاء واالقتصاد فيه، ويقدر الربنام
 باملائة.05مليون دينار أجنزت منه 025منشآت التموين باملاء مببل  

إن املصادر الرئيسية للتلوث اجلوي يف اجلزائر هي السيارات والصناعة وترميد في مجال التلوث الجوي :-2
هي وخملفاهتا من   خالية  ال عدة إجراءات أمهها اختيار أنواع من الوقود تكونالنفايات،وقد اختذت يف هذا اجمل

امللوثات والتحول إىل مصادر جديدة للطاقة كالكهرباء أو الطاقة الشمسية حيث بدأت بتعميم استعمال غاز 
 ي البرتول املميع كغاز وقودي وإدخال البنزين اخلا ي من الرصاص حيث نسجل يف الوقت احلا ي حوا

وإن كان هناك –حمطة منتشرة عرب كافة اإلقليم 035سيارة حولت إىل غاز البرتول املميع، وإجناز 25.555
 مصنع تكرير وحيد إلنتاج البنزين اخلا ي من الرصاص بسكيكدة.

اإلمسنت استثمارات جديدة لتجديد أو إلقامة -ويف املدة األخرية، خصصت مصانع اإلمسنت ووحدات االمينت
مليون دوالر أمريكي للتقليل من تلوث الغازات احملروقة 020مضادة للتلوث فقد استثمرت سوناطراك جتهيزات 

والحرتام التزاماهتا ال سيما الناجتة عن معاهدة األمم املتحدة املتعلقة بالتغريات املناخية وباتفاقية مونريال املتعلقة 
اسعا خمصصا حلماية اجلو كإعداد برنام  وطين حلماية طبقة باملواد املضعفة لطبقة األوزون،تنفذ اجلزائر برناجما و 

                                                            
1-.Environnement –Enjeux et Défis, revue de collectivités locale, publication périodique,  

n02,Juin1997.  
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مشروع خمصصة إلزالة املواد اليت تسهم يف إضعاف طبقة األوزون،وتشجيع االقتصاد 65األوزون،وإجناز حوا ي 
 يف الطاقة ومكافحة التبذير

زائر تتم يف ظروف إن عملية امع وإخالء النفايات احلضرية يف اجل:في مجال النفايات الحضرية والصناعية-3
مقبولة نوعا ما، غري أن هذه اإلزالة ال زالت جتري يف ظروف ال تؤمن أية محاية للبيئة، خاصة تفريغها يف مزابل 
فوضوية على الرغم من حماوالت إقامة مزابل مراقبة،كون املوارد املالية ال تسمح سوى جبمع ونقل النفايات وإن  

تثمارات معتربة بغرض التقليل من آثار النفايات على البيئة وسيشرع يف كانت كربيات املدن قد خصصت هلا اس
مليون دوالر  03وقت قريب يف تنفيذ برنام  خاص بتحديث نظام امع وإخالء النفايات بفضل قرض قيمته

أمريكي منحه البنك اإلسالمي لوالية اجلزائر.كما أن وضعية النفايات الصناعية هي األخرى باعثة على 
باملائة من الوحدات الصناعية قد جهزت بأنظمة مضادة للتلوث إال أن معظمها 05إن كانت حوا ي القلق،و 

وحدة صناعية مبحطات تصفية غري أن تشغيلها يبقى اتفاقيا، ومن جهة  00معطلة حاليا لذلك جهزت مؤخرا 
وهذا حتقيقا  أخرى تعكف سوناطراك على دراسات حول املعاجلة الكيماوية ألوحال البرتول عوض طمرها

املتعلق 0556يوليو 01املوافقل0202امادى األول عام 01مؤرخ يف 05-56من القانون رقم 05-56للمواد
 حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.

: إن إقامة جل مشاريع وبرام  التنمية الثقيلة وامللوثة على في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئية-4 
بعد متويل صندوق البيئة العاملية  0110اد من تدهور الوضعية وبالتا ي سعت الدولة سنةالشريط الساحلية ز 

للربنام  املغاريب ملكافحة التلوث الناجم عن احملروقات بشراء معدات الكفيلة مبكافحة التلوث البرتو ي وجتهيزات 
املختصة وتنظيم املرور يف ومواد املخابر ، وإعادة تشغيل حمطات تفري  زيوت البواخر وتكوين االطارات 

املوان ،ومن جهة أخرى وعلى غرار بلدان احلوض املتوسطي، بادرت اجلزائر مبساعدة برنام  عمل البحر األبيض 
وقد انتهت دراسته األولية اخلاصة باملساحة احلاضراتية للجزائر   املتوسط بإعداد خمطط للتهيئة الشاطئية

نتائ  حسنة،يتم توسيعه إىل مناطق ساحلية أخرى،وقد قدرت كلفة إزالة  العاصمة، ويف حالة بلوغ هذا املشروع
 .6.355أوحال املوان  الرئيسية مببل  مليون دينار 

:ترمي االسرتاتيجية احلالية إىل تفضيل االختيارات التقنية املقبولة من في مجال الغابات وحماية السهوب- 5 
ماليني 56من جهة أخرى والعمل على قدم وساق إلعادة هتيئة طرف الفالحني من جهة ومراعاة احرتام البيئة 

هكتار من السهوب وإعطاء أولوية أكرب لألراضي املعنية باالجنراف، ولكن العمل اجلبار الذي جتدر اإلشارة إليه 
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هكتار من األراضي املوبوءة بريقات اجلراد 0255هو عملية مكافحة اجلراد الصحراوي حيث مت رش أكثر من 
اوي يف سياق جتربة املبيدات البيولوجية املشرتكة بني اجلهات املعنية بوقاية املزروعات اجلزائرية ومنظمة الصحر 

األغذية والزراعة )الفاو( اليت أكدت بأن هذا املضاد احليوي )العضلة اخلضراء( املتكون من بذور الفطر ومزي  
ة كونه غري سام لبين البشر وال توجد له تأثريات جانبية من الزيوت النباتية واملعدنية أفضل من املبيدات التقليدي

 مليار دينار00بيئية أخرى، وقد قدر الربنام  اخلماسي حلماية األراضي وتوسيع الغابات مببل  

:ميثل الرتاث الثقايف األثري خاصة سندا للذاكرة اجلماعية، وعلى الرغم في مجال حماية التراث الثقافي -6
ة والثقافية إال أنه يعاين مشاكل أمهها: السلب املنتظم للمنحوتات واألواين ملا قبل التاريخ من أمهيته التارخيي

املارة إلبراز الرسوم اللتقاط الصور،و ب الصخور   وبيعها يف اخلارج،و سلوكات التخريب واخلربشات اليت يرتكها
ورشات تعمل حاليا على ترميم الرتاث  املنحوتة لتستعمل كمواد للبناء بشرشال واميلة..هلذا الغرض فتحت عدة

واليةمنها اجلزائر العاصمة 01التارخيي،وإعادة االعتبار للمكتسبات التارخيية وختص العملية 
موقع،االغواط، قسنطينة، وهران،غرداية...،وقد خصص الغالف املا ي حلماية الرتاث التارخيي والثقايف 00ب
 دينارجزائري0.002.555ب

إن السياسة البيئية الناجعة هي تلك اليت متهد الطريق أمام نشوء وعي  :ة والتحسيس البيئيفي مجال التربي- 7
وثقافة بيئية،وهي اليت تربط النظام االيكولوجي بالنظام التعليمي حيث مت إدراج دروس حول البيئة يف الطور 

أسست برام  إذاعية وتلفزيونية حول التعليمي األول،وطبع كتاب مدرسي ملقياس الرتبية البيئية للطور الثاين، كما 
 البيئة تشاركها الصحافة املكتوبة العمومية واخلاصة يف معاجلة ونشر مواضيع ايكولوجية.

  آفاق التنمية المستدامة في الجزائر الفرع الثاني :    
م و هتيئة األقاليم الدولة اجلزائرية يف إطار براجمها التنموية املوجهة إىل دعم النمو االقتصادي املستدابادرت 

 : لدعم التنمية املستدامة من خالل إجناز املشاريع التاليةبتخصيص قدر كايف من املوارد املالية و البشرية  
  .مشروع محاية الساحل-1
  .مشروع محاية التنوع البيولوجي-2
 . إجناز مشروع خاص بالبيئة-3
 .خاصة بالبيئة وهتيئة اإلقليم وضع دراسة-4
  .اصة بتوفري املاء الشروبمشاريع خ-5
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  .حتسني احمليط احلضري عمليات-6
 . مشروع إلعادة تصريف الفضالت املنزلية -7

  : إضافة إىل هذا هناك أعمال هي قيد اإلجناز نذكر منها
 . تشخيص الوحدات امللوثة قصد حتويلها من أماكنها -
 . وضع جهاز مراقبة للهواء -
اجلزائر العاصمة و املدينة  هكتار بني055ة " دنيا " واليت متتد على مساحة تفوق مشروع إجناز احلظرية الطبيعي -

 .اجلديدة سيدي عبد اهلل
و الذي يهدف إىل " PAM" يف إطار خمطط عمل هتيئة البحر األبيض املتوسط إعداد خمطط هتيئة الشاطىء -

  .زائر العاصمةواإلستعمال العقالين و الدائم ملوارد الشواط  يف منطقة اجل احلماية
 م . 0565ي يتطلع إىل أفاق ذإعداد املخطط الوطين لتهيئة األقاليم ال -

تشكل العناصر  املسعى التنموي يرتكز على مبادئ التضامن و التنسيق ، احلكم الراشد ، واملشاركة اليت إن هذا
 مستوى تطلعات السكان ، مسعى جتديدي يف قصد دم  العامل الريفي يف .األساسية لسياسة التنمية املستدامة

كما مت إجناز الكثري و باملشاريع اجلوارية للتنمية الريفية أو ما يعرف املستدامة  فإنه مت إعداد إسرتاتيجية للتنمية الريفية
، ترقية اإلقتصاد الريفي مع اف، تطوير زراعة األشجار املثمرةاإلجنر  من العمليات يف خمتلف املناطق الريفية حملاربة

الرتاب  موزعة بالتساوي عربمرافقة و  اقتصاديةهذه اإلسرتاتيجية هتدف إىل تنمية . للشغل فرص جديدة إنشاء
األنشطة املنشئة للشغل و  ، و ترامتها تتم عرب سلسلة من العمليات هتدف على اخلصوص إىل  دعمالوطين

باء و غاز وكذا متابعة برام  األساسية من ماء و كهر  املداخيل و تقوية إمكانية وصول سكان الريف للخدمات
  .السكن الريفي

 

 الدولة في مجال  التنمية  المستدامة إستراتيجيةالفرع الثالث:    

 : 1ترتكز حول حتقيق األهداف التالية  0500-0550للعشرية من  إسرتاتيجيةوضعت 

                                                            
1

 - .Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement : Plan National d’Action pour 

l’Environnement et le Développement Durable.1001. 
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تم تشكيل األعمدة : حيث يإدماج االستمرارية البيئية في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية  -1
القاعدية الكفيلة بضمان تنفيذ الربام  املسطرة اليت يكون فيها استعمال املوارد الطبيعية وتقدمي خدمات بيئية 

 سليمة متوافقة مع متطلبات صالحية البيئة والتنمية املستدامة.

بالتهيئة والتنمية  : من خالل القانون املتعلقالفقر حدةتقليص  و تحقيق النمو المستدامالعمل على  -2
املستدامة، موضوعه عقلنة اإلعمار والتطور البشري الذي تقوم عليه التنمية املستدامة واليت أصبح االستثمار فيها 

 أمرا ضروريا حيث تسمح باإلسهام يف بناء جمتمع متضامن والتخفيف من ظاهرة الفقر. 

س البيئي حلث املواطنني على احرتام القواعد : من خالل الرتبية والتحسيحماية الصحة العمومية للسكان-3
الشخصيات  واملربني أو اجلمعيات الفاعلة أوالبيئية فيغريوا سلوكاهتم بصفة إرادية جتاه البيئة سواء بواسطة املعلمني 

 . احمللية ...لنصل لتحقيق املثل القائل "درهم وقاية خري من قنطار عالج"

بعة ركائز أساسية تعمل الدولة اجلزائرية على تطويرها ومتابعتها وهي الركيزة إن التنمية املستدامة  تقوم على أر *

  البشرية، الركيزة املؤسساتية، الركيزة القانونية، والركيزة املالية.

 المبحث الثالث: تقييم اإلستراتيجيتين الجزائرية والفرنسية في مجال المناطق الصناعية 

 كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

قيقها ملبادئ التنمية من خالل حتليلنا لإلسرتاتيجيتني اجلزائرية والفرنسية يف جمال املناطق الصناعية  ومدى حت       
 أكثر داللة وهذا لعدة اعتبارات منها :، يصعب علينا إجراء  مقارنة املستدامة

 وجود فجوة كبرية بينهما يف جمال التقدم االقتصادي .-0

 . اقتصادها تابع  اخلامسة عامليا  بينما اجلزائرحتتل فرنسا املرتبة -0

يف حني توالت األنظمة االقتصادية خالل فرتة وجيزة يف اجلزائر ،استقرار النظام االقتصادي الفرنسي -6
 تتعدى مخسون سنة . ال

 رين.لالستقرار يف اجلزائر وخاصة يف العقد األخري من القرن العش، بينما ااالستقرار السياسي يف فرنسا-2
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 سنة.060الدولة الفرنسية استعمارية بينما اجلزائر مستعمرة وملدة -0

على سبيل املثال لتكون أساسا للمقارنة التسيري املستدام  ؤشرات مميكننا الرتكيز على جمموعة من ومع ذلك 
 . والتقييم

 المطلب األول :المحور االقتصادي

 .ي فرنسا فالفرع األول :     
وخمتلف اجلماعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين،  من قبل امعية الصناعينيالصناعية  املناطقيتم تنشيط 

 املة من األهداف :  سعيا لتحقيق  ،واملؤسسات االقتصادية
  ؛يف منطقة واحدةجتميع املؤسسات الواقعة  -
  اإلعالم واالستماع لالنشغاالت واالقرتاحات املقدمة من قبل اجلماعات احمللية؛ -
  املساعدة والتطوير لشروط العمل ملختلف مستعملي املنطقة الصناعية؛ -
 التنسيق والتعاون مع خمتلف املناطق الصناعية يف فرنسا؛  -
، حتسيس بأمهية نوعية البيئة ، اإلطالع على  تتمحور حول عامل الشغل والتكوين تنظيم اجتماعات دورية  -

 ؛املستجدات اجلديدة يف عامل التكنولوجيا
 نطقة وذلك بالتنسيق بني املعاهدمنح األولوية  للمعارف مع حتسني نوعية التكوين للمؤسسات املتواجدة يف امل-

 مؤسسة(.،عالقة )مدرسةوتنظيم زيارات خاصة يف إطار ال والثانويات من جهة واملؤسسات من جهة أخرى،
الناحيتني االقتصادية  منق الصناعية  ائم واملستمر للمناطإىل تأمني النجاح الد فاجلانب االقتصادي يهدف 

 ، مع إعطاء األولوية لتطوير وترقية خمتلف نشاطات املؤسسات املتواجدة على مستوى املنطقة.والتجارية
املسريين على مستوى املنطقة الصناعية يعملون على تشخيص املشاكل االقتصادية املتواجدة على مستوى  كما أن 

  لول فمنها مثال :وإجياد احل اكل منطقة  على حد
 ؛صورة سلبية للمنطقة الصناعية -
  ؛بات احلركة والنشاط داخل املنطقةصعو   -
 ؛مرتبطة بإنشاء املؤسسات وتوطينهاصعوبات    -
 ؛على مستوى املنطقة :  من مؤسسات وعمال وغريهماألساسية ملختلف املتعاملني عدم تلبية احلاجات    -
 .نطقةخدمات حمدودة على مستوى امل -
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  :و تتمثل فيها يلي ويقرتحون املة من احللول يعملون على تنفيذها  
 ؛حتسني صورة املنطقة -
 ؛جذب مؤسسات جديدة واحملافظة على املؤسسات القائمة وحتسينها  -
 ؛تسهيل العمل اليومي للمؤسسات-
 ؛ةالعمل على تلبية ومضاعفة احلاجات مع ختفيض التكاليف، وحتسني شروط التنافسي -
 ؛الفرنسي خلق واحملافظة على مناصب الشغل على مستوى الرتاب -
 ؛التكامل مع خمتلف املناطق الصناعية على مستوى الرتاب الفرنسي -
 تكامل العامل االقتصادي مع اإلسرتاتيجيتني الفرنسية واألوروبية للتنمية املستدامة.-

 .في الجزائر الفرع الثاني:     

، تنشأ وفق كيفيات حمددة مبرسوم، ويف هذا اإلطار عمومية صناعية إىل مؤسسات اقتصاديةتسيري املناطق الاسند 
ظهرت مؤسسات التسيري بصفة مؤقتة إىل حني حتديد املعيار القانوين املطبق لتحديد هذه املؤسسات، وقد 

 عهدت مهمة تسيريها إىل العديد من األجهزة املتخصصة نذكر منها:

 C.N.E.R.Uسات واألحباث العمرانية املركز الوطين للدرا*  

 .E.G.Z.Iمؤسسة تسيري املناطق الصناعية *  

 .SGI* مؤسسة التسيري العقاري           

وتتمثل املهمة األساسية هلذه األجهزة واملؤسسات يف تلقي العقارات واكتساب امللكية بصفة قانونية لألراضي 
أمالك الدولة أو تابعة للخواص، حيث تقوم هذه األجهزة بإعادة  املكونة للمناطق الصناعية، واليت قد تكون ضمن

التنازل على هذه األراضي بواسطة عقود توثيقية ومشهرة لصاحل املستثمرين يف إطار املعامالت التجارية احملضة، أو 
كما تقوم .تيف إطار التجهيزات االستثمارية بعد أن تقوم األجهزة املهيئة بأعمال التجزئة للعقارات والتهييئا

لمنشآت امللحقة هبا عندما تكون املنطقة لاملؤسسات املسرية بأعمال الرتميم للهياكل اخلارجية وشبكات الربط 
أما األعمال اليت جتعل املنطقة الصناعية كعقار خمدوم كاالرتفاقات اإلدارية )مترير السكك  .حباجة إىل ذلك

قة للقيام هبذه األشغال، وبالنسبة ألشغال التموين والكهرباء والغاز احلديدية  مثال( فيقع على عاتق املؤسسة املرتف
 فإنه يقع على عاتق املؤسسة املتخصصة واملعنية بالتنسيق مع املؤسسة املسرية للمنطقة الصناعية.
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، ففي ظل النظام لدور االقتصادي للمناطق الصناعيةتغري االجتاهات االقتصادية الكربى للدولة أثر سلبا على ا -
االشرتاكي  كل املؤسسات املتواجدة عمومية وتعمل وفق التخطيط االقتصادي املركزي ، وبعد التحول إىل 

إىل إعادة بعث نشاطاهتا من جديد  من خالل ركودا كبريا، مما دفع بالسلطات  االقتصاد الرأمسا ي شهدت
 مناطق مدجمة( ...إخل.–برام   مبسميات خمتلفة  ) تأهيل  املناطق 

 .فقط توفري األمن وأعمال الصيانة الالزمة للمنطقة الصناعية ملؤسسة املسرية للمنطقة الصناعيةمهام ا -

 واالقتصادي: اجملال التسيريي *مما سبق ميكن القول أن هناك فروقات  شاسعة بني املنطقيتني الفرنسية واجلزائرية يف

ه يف اجلزائر تسري مبؤسسة مستقلة وغري ففي فرنسا تسيري تكاملي بني عدة مؤسسات ومستقرة، يف حني أن - 
 متكاملة مع مؤسسات اجملتمع املدين مما أثر سلبا على مردوديتها االقتصادية.

مركزيا بالتعاون مع خمتلف اهليئات واملؤسسات املوجودة على  ففي فرنسا تشخيص املشاكل وإجياد احللول ال-
كل مؤسسة تعمل مبفردها دون التنسيق   ،لصناعية فضاء معزول مستوى املنطقة الصناعية ،أما يف اجلزائر فاملنطقة ا

 مع املؤسسات األخرى وبطريقة مركزية ومنه  تضخم املشاكل وتنوعها وبتا ي اخنفاض  دورها االقتصادي.
التكامل مع اإلسرتاتيجية األوروبية والفرنسية للتنمية املستدامة  وجمسدة ميدانيا ،بينما يف اجلزائر :يف فرنسا  -

 تيجية الوطنية للتنمية املستدامة من الناحية القانونية فقط  ويكاد أثرها التنفيذي معدوما.ااإلسرت   تساير
 

 المطلب الثاني : المحور البيئي.
لتحقيق  أهداف التنمية املستدامة وختتلف على مستوى املناطق الصناعية بني  حتتل البيئة الطبيعية مكانة أساسية

 اجلزائر وفرنسا.
 .فرنساالفرع األول :     

فظة على البيئة يسعى إىل احملا:تشكل السياسة البيئية  حمور اهتمام  القائمني على تسيري املناطق الصناعية -
التأثريات السلبية لنشاطات املؤسسات من خالل إعداد خمطط لتهيئة وتسيري نشاطات املنطقة  ضالطبيعية، و ختفي

 سات االقتصادية للقيام مبهامها يف إطار بيئة طبيعية خضراء من جهة أخرى.الصناعية من جهة ، ومساعدة املؤس
التأثري على البيئة النات  عن هتيئة ونشاطات املناطق الصناعي)رمي النفايات،  تشخيص التأثريات البيئية  مثل : -

 النقل ...غريها(. 
  روائح ...وغريها(.عدم التكامل بني أنشطة املؤسسات  اجملاورة )الدخان ، الضجي  ، ال-
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غياب حلول جذرية  ومثلى على مستوى الوحدات اإلنتاجية )غياب املعاجلة اجليدة للنفايات، غياب املسؤولية -
إعطاء األولوية للتكامل بني املنطقة الصناعية  وحميطها مع ختفيض   ومنه يقدمون املة من احللول : البيئية(.

  حاالت التلوث وغريها.
 عملني مبا فيها املؤسسات وتدنية تأثراهتا السلبية على البيئة.مساعدة املست -
 .حتسني شروط العمل -
 إعطاء األولوية لطرق اإلنتاج األنظف. -
 اعال م واسع حول أمهية املناخ ومكانيزماته املختلفة، تأثريات استهالك الطاقة على املناخ . -
 زن  واستعمال عقالين ملصادر الطاقة.تدعيم اإلبداع واالبتكار من أجل منو اقتصادي متوا -
  انسجام خمتلف النشاطات  مع التغريات املناخية. -
 األخذ بعني االعتبار آثار السياسة الطاقوية على احلياة االجتماعية.  -
 تنويع مصادر الطاقة مع ختفيض املصادر الضارة بالطبيعة. -
 .بأمهية الطاقة املتجددة الصناعيةاملناطق حتسيس وإعالم اميع املتعاملني على مستوى  - 

 .على كافة الرتاب الوطين البيئية  إىل املراقبة بعد احلرب العاملية الثانية  إخضاع التوطينات الصناعية  -
هبدف توسيع النشاطات على الرتاب الوطين ومنه محاية   املناطق املكتظة سكانيا احلد من التوسع الصناعي  -

 لوث.البيئة الطبيعية من الت
مع خمتلف الوحدات االقتصادية املتواجدة على مستوى املنطقة الصناعية تعمل  بالتنسيق  امعية الصناعيني  -

 على جتميع  النفايات  الناجتة عن العمليات اإلنتاجية ومعاجلتها.
ع يع تكاليف امإن عملية التجميع هذه تشمل اميع املؤسسات االقتصادية  على أن تأخذ يف احلسبان ام -

 ، حتسب  على حجم  اجملموع الكلي .على أن تستفيد امعها متماثلة يف األرباح.ومعاجلة النفايات
كما أ ا  تنظم نشاطات إعالمية وحتسيسية لفائدة عمال املؤسسات بكل املستجدات على املستويني احمللي  -

 والدو ي.
 وروبية يف جمال البيئة.تكامل السياسة البيئية  مع سياسة األمم املتحدة والسياسة األ-

 .الجزائرالفرع الثاني:     
طق امبعزل عن املن ، اإلسرتاتيجيةيفأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ة البيئية تشكل السياس-

 .الصناعية
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مة واليت السا تمل  يؤخذ بعني االعتبار اجلانب البيئي عن توطني املناطق الصناعية مما نت  الكثري من اإلفرازا-
 ، واملنطقة الصناعية عنابة  وغريها.ة املنطقة الصناعية برج بوعريري بيناها  سابقا وخاص

اخلاصة بالسياسة البيئية على املستوى الكلي وعدم التنسيق مع املناطق املراسيم والقوانني واملؤسسات  تعدد-
 الصناعية، وتنفيذها حمدودا على أرض الواقع.

يدانية  للمنطقة الصناعية لربج بوعريري  فإن اهليئة املسرية للمنطقة الصناعية صالحياهتا فمن خالل الدراسة امل-
 وال تشمل اجلانب البيئي. حمدودة 

 السياسة البيئية على مستوى املؤسسات الصناعية معزولة عن بعضها البعض  وال يوجد تنسيق بينها.-
 املناطق الصناعية .غياب كلي لإلدارة البيئية على مستوى املؤسسات و  -
 عدم وجود إسرتاتيجية بيئية  على مستوى املناطق الصناعية.-

 وعليه ميكن استنتاج املة من الفروقات اجلوهرية بني السياستني  : *     
ففي فرنسا  إدماج السياسة البيئية يف املنطقة الصناعية  بينما يف اجلزائر تكون على املستوى الكلي للسياسة   - 

 ة الوطنية.البيئي
يف فرنسا مشاركة متكاملة بني العناصر املكونة للمنطقة الصناعية  بينما يف اجلزائر كل مؤسسة صناعية تعمل   -

 منعزلة عن األخرى لإلعداد سياستها البيئية.
 تواجد اإلدارة البيئية على مستوى املنطقة الصناعية بينما  يف اجلزائر غياب كلي. -
صناعية تراعى الشروط البيئية أما يف اجلزائر فلم يراع هذا اجلانب إال يف إطار الربنام  عند توطني املناطق ال-

 .0502-0500اجلديد 
متركز معظم املناطق الصناعية على كامل الرتاب الفرنسي بينما يف اجلزائر على الشريط الداخلي والساحلي وعلى -

 الزراعي. واإلنتاجلسكان  ا على التوزيع اجلغرايف لباملناطق الزراعة مما أثر سل
تكامل بني خمتلف املتعاملني مع التطبيق الصارم للقوانني  بينما يف اجلزائر تعدد القوانني واهلياكل وعدم تكاملها  -

 وانسجامها.
حتسيسية بالبيئة بينما يف اجلزائر نادرا ما تنظم هذه األيام إال يف مناسبات حمدودة سنويا  م إعالمية و تنظيم أيا-
 يوم العاملي للبيئة فقط.كال
 عدم التنسيق بني السياستني البيئية اجلزائرية والفرنسية. -
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 االجتماعي: المحور المطلب الثالث 
وخيتلف  على مستوى املناطق  ورا  أساسيا  لتحقيق  أهداف التنمية املستدامةل اجلانب االجتماعي  حمحيت

 الصناعية بني اجلزائر وفرنسا.
 .فرنساالفرع األول:    

بالتوافق مع خمتلف املتعاملني ،  إن املنطقة الصناعية تعترب أداة أساسية  حلل خمتلف املشاكل االجتماعية
، وعليه فإن إسرتاجتيتها االجتماعية من تشخيص املشاكل املتواجدة على  ومنظمات اجملتمع املدين االقتصاديني

 : مستوى املنطقة االجتماعية مثل
 صعوبات الدخول .-
  .غياب اخلدمات الضرورية- 
 .حيوية يف املنطقة اتغياب فضاء-
  مشكل أمن األفراد واملمتلكات. - 
 .غياب التنسيق بني املتعاملني -

 تسهيل عمليات الدخول ملختلف العاملني.األوروبية والفرنسية:  االسرتاتيجينيمركزيا يف إطار  ويتم إجياد احللول ال
  ياة آخذين يف احلسبان احلاجات املتنامية للمتعاملني والعمال.حتسني شروط العمل ونوعية احل -
  إعطاء األولوية خللق مناصب شغل جديدة. -
 حتديث الطاقات يف جمال التكوين وخلق مناصب الشغل. -

  .الجزائرالفرع الثاني:       
سسات  املتواجدة داخلها بل أن تراعي اجلانب االجتماعي وال تنسيق مع املؤ  إن املناطق الصناعية يف اجلزائر ال 

وظيفتها حمدودة  كما بينا سابقا.يف  حني أن اجلانب االجتماعي  للمؤسسات االقتصادية يساير اخلطة 
املرافق الضرورية االجتماعية داخل هذه املناطق  .إضافة إىل انعدام  انعداماإلسرتاتيجية للدولة  مركزيا ومنه 
 واملؤسسات مما إدى ارتفاع نسبة البطالة  بني خرجيي معاهد التكوين واجلامعات.التنسيق بني اهليئات التكوينية  

 انعدام كلي للخدمات االجتماعية على مستوى املناطق الصناعية املرافقة للمؤسسات االقتصادية.              
 وعليه ميكن استنتاج املة من الفروقات اجلوهرية بني السياستني  :*
مركزيا   الصناعية نواة أساسية للتكفل مبختلف الظوا هر االجتماعية وإجياد احللول هلا ال ففي فرنسا املنطقة-

 وتعود بالفائدة على خمتلف املتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني .
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بينما  يف اجلزائر غياب كلي ملنطقة الصناعية يف فرنسا ، تواجد خمتلف اخلدمات  االجتماعية  على مستوى ا -
 ل على ذلك املنطقة الصناعية لربج بوعريري  .وخري دلي

ففي فرنسا تطبق القوانني الصارمة من طرق املؤسسات و الوعي باملسؤولية االجتماعية ، بينما يف اجلزائر  -
تراعي اجلوانب االجتماعية يف خططها  ه األخرية الدمما جعل هغياب القوانني و الوعي باملسؤولية االجتماعية 

 التنموية . 
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 خالصة الفصل:
متكافئة بني اقتصاد صناعي قوي حيتل املرتبة  غريوفرنسا   الفضاء األورومغاريب بني اجلزائريفطبيعة العالقة إن 

يعتمد أساسا على نسبة عالية يف متويله على قطاع صاد ضعيف يف طور إعادة اهليكلة  اخلامسة عامليا  واقت
اهم بنسبة عالية يف وصناعية وزراعية تسالقتصاد الفرنسي خصوصيات  طبيعية وبشرية ومنه فإن ل احملروقات .

.كما فة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسطدول الض ة املعامالت التجارية العالية مع، إضافة إىل نسبالدخل الوطين
تسمت  بنوع من الدراسة أن املناطق الصناعية الفرنسية  قدمية النشأة إذ تعود خلمسينيات القرن املاضي  وا

ة األوىل لإلسرتاتيجية ، كما أ ا تشكل النوامتوازن جغرافيا من الشمال إىل اجلنوب فتوزيعها العلمية  املستمرة.
، وتعمل بالتعاون مع اميع  جمال التنمية املستدامة من جهةمن جهة وتعكس توجهات الدولة يفالصناعية 
األوربية  يف جمال التنمية  اإلسرتاجتية ، إضافة إىل التكامل مع ة أخرىإىل حتقيق مؤشراهتا من جه املتعاملني
 .املستدامة

الصناعي ضعيف  القطاع حيث  ) ريعي وتنتشر يف آليات الفساد( ،االقتصاد اجلزائري فإن نما على النقيض بي
االقتصاديني    تعاملنياملناطق الصناعية تعمل مبعزل عن امل ، ومنه فإن يث نسبة مسامهته يف الدخل الوطينمن ح

مركزيا وتسري المركزيا اليت تعد الوطنية للتنمية املستدامة  مع اإلسرتاتيجيةفال ينسجم تسيريها  ،ودورها حمدود جدا
حتقيق  مؤشرات التنمية مهام   هلا  مل تسندو ، يتعدى عمرها أربعون سنة وغري مستقر عقب حقبة زمنية قصرية ال

 املستدامة.
 



 

 ــــة ـــــمــــة الــــعــــامـالخــــات
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 ـةــــــــــــالخاتمـ

دراسىة مقارةىة  ها على  املنققىة ارورو مرارةيىة وإسقاط املناطق الصناعية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة إن دراستنا ملوضوع 

 :أعقت مجلة من النتائج اهلامة  ةني اجلزائر وفرةسا 

 .احلديثة للتوطن الصناعي  األساليبتعترب املناطق الصناعية  من -1

 منققة صناعية يتوجب  األخذ جبملة من العوامل األساسية لتكون أكثر فعالة لتحقيق التنمية االقتصادية.إةشاء  عند-2

 اعة يف مجيع أحناء العامل  وخاصة ةريقاةيا ، أمريكا، الياةان.صنلعبت املناطق الصناعية دورا كبريا  يف تقور ال -3

 ا اقتصادية اجتماعية ثقافية .إن إقامة املناطق الصناعية  حيقق أهداف -4

 تقور مفهوم املناطق الصناعية ةشكل كبري خالل فرتة وجيزة من الزمن .-5

 .) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية(يف إةشاء املناطق الصناعية  لعبت اهليئات الدولية دورا كبريا -6

واالجتماعية واستدامة التنمية إال مع عقىد السىبعينات ل البيئية  لعوامإن توطني املناطق الصناعية مل يأخذ ةعني االعتبار ا  -7

 االقتصادية وزيادة النمو االقتصادي فقط. ةدفها ةالدرجة األوىل رفع املر دوديهمن القرن العشرين ةل كان 

للمنىاطق الصىناعية   تىأثريات السىلبية ترري مفهوم التنميىة االقتصىادية  مىع ةدايىة عقىد السىبعينات مىن القىرن العشىرين ةتي ىة ل-8

 عل  البيئة القبيعية واستنزاف الثروات وغريها.

 االقتصادية  تبنت األمم املتحدة  عقيدة  ةيئية ترتكز عل  عشر مبادئ رئيسية .  ة لآلثار السلبية للتنمية ةتي-11

 عد ةيئي ، ةعد سياسي(.إن التنمية املستدامة تستند عل  أرةعة أةعاد رئيسية  ) ةعد اجتماعي ، ةعد اقتصادي، ة -11

 . وخاصة املناطق الصناعية أسندت مهام حتقيق هذه األةعاد ملختلف املتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني  -12

 .مرارةية  غري متكافئة   مشال متقدم وجنوب متخلف اقتصاديات منققة  األورو -13

 اقتصاد فرةسا  صناعي قوي حيتل املرتبة اخلامسة عامليا. -14
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سياسة التوطني الصناعي يف فرةسا مستقرة  وتسع  إىل حتقيق أهداف واضحة منها توزيع النشاطات  االقتصادية على   -15

 جممل الرتاب الفرةسي.

    - إن تعىىدد املنىىاطق الصىىناعية يف فرةسىىا ركزةىىا علىى  دراسىىة منققىىة صىىناعية  قريبىىة مىىن سىىا ل البحىىر األةىىي  املتوسىىط   -16

 . فاةس(اكس اون ةرو -روسات)

املتعىىىىىاملني االقتصىىىىىاديني تعمىىىىىل علىىىىى  حتقيىىىىىق التسىىىىىيري املسىىىىىتدام ةالتعىىىىىاون ةىىىىىني  تلىىىىىف  الفرةسىىىىىية إن املنققىىىىىة  الصىىىىىناعية -17

 واالجتماعيني.

 إىل حتقيق   تلف أةعاد التنمية املستدامة. الفرةسية  تسع  املناطق الصناعية -18

مىن أجىل  .2113-2111الصىناعية املسىتدامة للفىرتة    اإلسىرتاتي يةيىق لتحق األساسيةتعترب املناطق الصناعية النواة   -11

 اقتصاد أخضر وعادل.

واسىىىرتايية األمىىىىم  ةسىىىى ام ةىىىني االسىىىرتايية األوروةيىىىىة للتنميىىىة املسىىىىتدامة إن االسىىىرتاتي ية التنمويىىىة املسىىىىتدامة تعمىىىل ةاال -21

 املتحدة للتنمية املستدامة.

صوصىىيات سىىلبية أثىىرت علىى  هىىو وتقىىوره منهىىا : اقتصىىاد ريعىىي ، اقتصىىاد تنتشىىر فيىى   ليىىات إن االقتصىىاد اجلزائىىري  تىىاز خ-21

 الفساد.، عدم التكامل ةني الققاعات االقتصادية، ختلف الققاع الصناعي.

  .النشأة  ، وامتازت ةعدم االستقرار ةظرا لتعدد التوجهات االقتصاديةإن سياسة املناطق الصناعية  ديثة  -22

مىىن منىىاطق صىىناعية  تسىىري وفىىق ةظىىام امىىرتاكي وختقىىيط مركىىزي إىل  ود اسىىتقرار علىى  تنظىىيم املنىىاطق الصىىناعية عىىدم وجىى -23

 .2117-2111مناطق مدجمة إىل مناطق جديدة استشرايف للفرتة 

 أةعاد التنمية املستدامة  عند توطينها مما ةتج تلوث البيئة وغريها من األمراض .  مل تراع -24

 ية املستدامة واملناطق الصناعية.الوطنية للتنم ني اإلسرتاييةعدم التكامل ة-25
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ةىىالرغم مىىن التوقيىىع علىى  االتفىىاا الشىىراكة األورومتوسىىقية إال أن التكامىىل ةىىني السياسىىتني اجلزائريىىة والفرةسىىة فيمىىا تىىوطني  -26

 املناطق الصناعية  والتنمية املستدامة يكاد يكون منعدم.

 

املناطق الصناعية ودورها يف حتقيىق التنميىة املسىتدامة  وإسىقاطها هم النتائج اليت توصلنا من خالل ةعد أن  استعرضنا أ        

سىوف ةتقىرا إىل مىدق حتقيىق الفرضىيات الىيت اةقلقىت منهىا ،عل  املنققة ارورو مرارةية   دراسة مقارةة ةىني اجلزائىر وفرةسىا  

 :ري الفرضية الرئيسيةالفرعية ويف األخ ةالفرضياتالدراسة ، وةبدأ 

المناطق الصناعية تراعي أبعاد التنمية المستدامة التي تتمثل في العدالة االجتماعية والنمو  "الفرضية الفرعية األولـى :

 يث أظهرت ةتائج الدراسة أة  مل .ولكن أثرها  مل يكن إجياةيا  لقد حتققت هذه الفرضية ، ."االقتصادي والمالئمة البيئية

استفحال ظاهرة إال ةعد  من قبل السلقات العليا يف املرا ل األوىل للتنمية ةأةعاد التنمية املستدامة  ام كبرييكن اهتم

  من القرن العشرين. ينيات بعالس مر لة استنزاف الثروات وتأثرياهتا السلبية مع ةداية 

هيئــة القميميــة تمــا تســتتيا العتبــا ا  المنــاطق الصــناعية تســتتيا العتبــا ا  الت ": الفرضــية الفرعيــة الثا يــة -2   

،ولكىىن مل يكىىن هلىىا أثىىر فعىىال يف االقتصىىاد الوط . يىىث أظهىىرت حتققىىت هىىذه الفرضىىية إن  ." اقتصــاد ة و اجتماعيــة و بيئيــة

 تىاز ةى   ةتائج  الدراسة أن املناطق الصناعية  مل تستقع حتقيق التوازن اجلهوي يف اجلزائر ةينما حتققت يف االقتصاد الفرةسي  ملىا

 .وتوزيعها عرب كامل الرتاب الفرةسي  املسسساتيفمن استقرار 

المنـــاطق الصـــناعية فـــي المن مـــة األو و م ا بيـــة بعيـــدد  تـــل البعـــد عـــ  مبـــاد  التنميـــة " الفرضـــية الفرعيـــة الثالثـــة:-3

، ةظىرا الشىمايقىق يف اجلاةىب للمنققىة و مل تتحاجلنىو  فعال لقد حتققت هذه الفرضية ةنسىبة معينىة يف اجلاةىب ." المستدامة

  الختالف خصوصيات املناطق الصناعية ةني الشمال واجلنوب .

 الفرضية الرئيســية

 المناطق الصناعية تحمق التنمية المستدامة و التوازن القميمي المستدام"." :إن دراستنا اةقلقت من فرضية رئيسية    
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يف النصىف األول مىن  مل يكىن هلىا أثىر فعىال يف االقتصىاد الىوط إذ  ،رخىرق ةنسب متفاوتة مىن فىرتةلقد حتققت هذه الفرضية    

القىىرن العشىىرين تبنىىت العقىىد األخىىري يف املنىىاطق الصىىناعية   إسىىرتاتي يات   يىىث أظهىىرت ةتىىائج  الدراسىىة أنالقىىرن العشىىرين ةينمىىا 

  أةعاد التنمية املستدامة و التوازن اإلقليمي املستدام .

 

 مىن مجلىة تقىدم  علينىا يتوجىب فإةى  ، الدراسىة فرضىيات حتقىق مىدق واختبىار الدراسىة إليهىا توصىلت الىيت ئجالنتىا أهم عرض ةعد*

 .األورةية االقتصاديات مع والتكامل العاملية للتقورات اجلزائري االقتصاد ملواكبة مفيدة ةراها اليت القرتا اتا

 :عامة الوط  االقتصاد منها يعاين اليت واملشاكل ةالدراس ةتائج عل  ةناء املقرت ات هذه تقدم يف اعتمدةا لقد

 الصناعية. املناطق تسيري يف املتعاملني مجيع مشاركة   -1

 الىنظم و التسىيري جمال يف اخلربة من الستفادة فعالة مراكة تب  و ، األورو  اإلحتاد مع الشراكة اتفاقيات يف النظر إعادة -2

 . املتقورة اإلدارية

 . الصناعية املناطق مواقع اختيار عند املتخصصة جلهاتا  تلف ةني التكامل -3

  .واالجتماعية االقتصادية املسسسات مستوق عل  البيئية اإلدارة تفعيل -4

  . األخرية هذه خربة من لالستفادة الفرةسية و اجلزائرية الصناعية املناطق ةني متخصصة مراكة اتفاقيات عل  التوقيع -5

 الالمركزية.  حنو التوج  أي ، املناطق هلذه سيريالت مركزية عل  التدرجيي القضاء -6

 .الضرورية اخلدمات ةكافة الصناعية املناطق تزويد -7
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 آفاق الد اسة :

مرارةيىة  لتحقيىق التنميىة نىاطق الصىناعية يف املنققىة االورو دور امللبنة إضافية لتحديد  ة ملذكر يف األخري ةتمىن أن تكون هذه ا      

 ،وعلي  ةقرتح  جمموعة من املواضيع للبحث والدراسة:  اهلل مستقبلية إن ماءقالا ألحباث وةققة اةاملستدامة ،

 املناطق الصناعية  لية لتحقيق التكامل االقتصادي املرار  املستدام. -1

 دور املناطق الصناعية لتفعيل السوا العرةية املشرتكة. - 2

 قيق التكامل  االقتصادي العر .التفاعل ةني املنققة الصناعية واملنققة احلرة لتح -  3
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حممد كامل عارف، مستقبلنا املشرتك إعداد اللجنة العاملية للبيئة و التنمية ، عامل املعرفة  -38
،3880 

 .2006، اجلزائر، 2وف بوجردة، العقار الصناعي، دار هومة، طخمل -20

مدحت كاضم القريشي،التنمية االقتصادية :نظريات و سياسات وموضوعات،دار وائل  -23
 .2007للنشر، عمان ،

مدحت كاظم القريشي ، اإلقتصاد الصناعي ، دار و ائل للنشر و التوزيع ، عمان ،  -22
 .2000األدرن ،

الظاهر أمحد سهري. النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية مدحت مصطفى حممد وعبد  -21

 ،9111االقتصادية. مصر: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، 

هويشار معروف، حتليل اإلقتصاد اإلقليمي و احلضري،الطبعة األوىل، عمان،دار صفاء  -24
 2006للنشر و التوزيع

إلنتاجية واخلدمية  نظم إدارة اجلودة يف املنظمات ا–يوسف جحيم الطائي  وآخرون  -25
 .،دار اليازوري ،عمان  األردن

 األطروحات والرسائل العلمية: - ب

جايز كرمي ، دور املناطق احلرة يف تنشيط التجارة اخلارجية يف البلدان العربية دراسة مقارنة بني  -1
 ،2032اإلمارات و مصر و اجلزائر ، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة املسيلة،
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منشورة،ماجستريرسالةتقييميه،دراسةاجلزائريفاملستدامةالتنميةإشكاليةيامسينة،زرنوح  -2
3002. 

زوينة لاير، املناطق احلرة و التنمية حالة املناطق احلرة الصناعية للتصدير مع دراسة جتربيت تونس  -3
قتصادية، معهد وجزر موريس وأفاق إنشائها يف اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة يف العلوم اإل

 .3887العلوم اإلقتصادية ، جامعة اجلزائر ،

 حتقيق يف االقتصادية ملسامهةاملؤسسة مدخل واالجتماعية البيئية الطاهر خامرة ، املسؤولية -4

،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة " سوناطراك حالة "املستدامة التنمية
،7002. 

تطبيق نظام االدارة البيئية من طرف املؤسسات الصناعية ،رسالة عز الدين دعاس ، آثار  -5
 .2030ماجستريغري منشورة ، جامعة احلاج خلضر باتنة ،

 وانعكاساهتا نابلس حمافظة يف الصناعية واملناطق املدن إنشاء حمددات،البظ  رضا وجيه وائل -6

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية ،الصناعي والتعليم واجملتمع البيئة على

يوسف حممد ياسر يوسف الساعد،دور املناطق الصناعية يف حل مشكالت القطاع الصناعي  -7
حالة دراسية حول صناعة احلجر يف حمافظة جنني ،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح 

    2004الوطنية ، فلسطني، 

االستثمار احلكومي يف قطاع الصناعة ودور ه يف تنمية الصادرات يف سوريا ،العلي إبراهيم   -8
 .2002كلية االقتصاد جامعة دمشق ،،رسالة ماجستري غري منشورة،

 األبحاث والدراسات و المقاالت: -ج

مقاربة سوسيو –بوزيان راضية ، دور املناطق الصناعية التقنية يف التنمية اإلقتصادية املستدامة  -1
ة  على ضوء التجارب العاملية ، اليوم الدراسي حول : التحليل املوقعي للمناطق الصناعية اقتصادي

، معهد العلوم 2030افريل 39باجلزائر دراسة حالة املناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج 
 اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري املركز اجلامعي برج بوعريريج .

امللتقى  اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة، ،بوباية ذهبية،حرفوش سهام ،صحراوي إميان -2
،  3009أفريل  02/09الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، 
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 .،معهد العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري املركز اجلامعي برج بوعريريج2009أفريل 35

 وإدارة سيم برنامج ،الصناعية للمناطق البيئة إلدارة اإلرشادي الدليل وآخرون، جيجو، فيليب -7

 .5002 الربيطانية، الدولية التنمية

التحليل املوقعي ، اليومني الدراسيني حول سياسة إعادة بعث و تنمية الصناعةجمويب خريالدين ، -8
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مواقع املناطق الصناعية، اليومني الدراسيني  موسى ابن منصور ، البعد البيئي يف اختيار -11
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وعلوم التسيري،  االقتصادية، كلية العلوم 3009أفريل  02/09اإلستخدامية للموارد املتاحة، 
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 2008المعطيات اإلحصائية لتقرير األمم المتحدة حول التنمية سنة   -13

 : دوريات المجالت و ال -د
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 .2003003العلوم االجتماعية ،عمان ،لعدد

 ، 49 العدد العمل، عامل جملة للمؤسسات، االجتماعية املسؤولية دحالن، صادق اهلل عبد -6
 .2004مارس بريوت
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 صـــــــــــــملخ                                         
 

في تحقيق التنمية المستدامة  الضوء على  دور المناطق الصناعية الدراسة إلى تسليط  تهدف هذه         
وذلك من خالل إبراز المناطق الصناعية وأهم المؤشرات عند توطينها، ولهذا  مغاربية. األوروفي المنطقة 

تعرضنا لمفهوم المناطق الصناعية والدور التنموي الذي تؤديه، و األهداف والغايات المنشودة من هذه 
اجتماعيا -االمناطق وما توفره من مناخ وبيئة  استثمارية مناسبتين  لتحقيق أبعدا التنمية المستدامة : اقتصادي

 سياسيا. -بيئيا–

 مغاربية مع مقارنة بين المناطق األورو المنطقة ولهذا ارتأينا إلى إجراء دراسة لهذه المناطق في
 التنموية  ةستراتيجيإلا وعلى حدى  وفرنسا، بدراسة منطقة واحدة في كل بلد الجزائر في كل من الصناعية

 االستشرافية المستدامة.

الجزائرية والفرنسية قي هذا  فات جوهرية بين السياستين الدراسة أن هناك اختالخلصنا في نهاية 
في حدود ضيقة جدا ، رغم التوقيع على اتفاقية الشراكة األورمتوسطية من  إالالمجال  وعدم التنسيق بينهما  

وعليه نقترح التنسيق والتكامل االقتصادي بين دول منطقة األورمغاربية  ىجهة والقرب الجغرافي من جهة أخر 
 خدمة لمصلحة اقتصاديات وشعوب المنطقة. 

 –التسيير المستدام  -التنمية المستدامة–المنطقة الصناعية  –توطين الصناعي ال: الكلمات المفتاحیة
 .يئيةاإلدارة الب –المسؤولية االجتماعية –مغاربية و المنطقة األور 

Abstract 

This study aims to highlight the role of industrial districts in achieving sustainable 

development in the Euro-Maghreb region, through emphasizing on the industrial zones and the 

main indicators when resettling it. For this reason we have addressed the concept of industrial 

zones and their role in development, and the goals and objectives of these areas, and the 

provision of appropriate investment climate in order to achieve the dimensions of sustainable 

development: socio-economic-political-environmental. Therefore we decided to undertake a 

study of these regions in the Euro-Maghreb zone with a comparison between industrial zones in 

both Algeria and France, through the study of one area of in each country individually and the 

sustainable business development strategy. 

The study concluded that there are substantial differences between the Algerian and 

French policies in this area, and a lack of coordination between them only in very narrow limits, 

despite the signing of the partnership agreement, and the geographical proximity. This we 

propose coordination and economic integration between the States of the Euro-Maghreb zone in 

the interests of the economies and peoples of the region. 

Keywords: Industrial settlement – Industrial zone – Sustainable development - Sustainable 

management – Euro-Maghreb zone – Social responsibility - Environmental management. 
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