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هذه  نجازإلى كل من قدم لي الدعم المعنوي إل
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إلى كل أساتذتي في جامعة بسكرة وجامعة 

سطيف الذي يعود إليهم الفضل في وصولي إلى 

 هذا المنبر العلمي
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  دقمة امل

 كلوبدرجات متفاوتة، منها  عاينت،  اقتصادية واجتماعية وسياسية يعترب االقتصاد غري الرمسي ظاهرة    
أنه من  ساد االعتقاد القرن العشرين ثالثيناتلسنوات عديدة بدأت من و .يف العامل االقتصادياتأنواع 

الةلدان املتخلفة إىل  اقتصادياتاسات واملوارد سوف تتحول بني السي ناسةةخالل إجياد التوليفة امل
الذي مييز  ويف إطار هذه العملية سيختفي االقتصاد غري الرمسي وديناميكيةحديثة  اقتصاديات

مل  لكن خالفا للتوقعات ويستوعب عمالة أكثر ولرمسي ينمدام االقتصاد اما ،االقتصاديات املتخلفة
تطوير اقتصاد قادر على توفري فرص عمل كافية لسكاهنا الذين ينمون  تتمكن العديد من الةلدان من

  .انتشارا بل زادتاالقتصاد غري الرمسي  مظاهر فومل ختت  .بسرعة

وتزداد أمهية االقتصاد غري الرمسي من خالل ما ميثله حجمه كقيمة مضافة وكنسةة مئوية من الناتج      
 ـلالقتصاد غري الرمسي كنسةة من الناتج اإلمجايل لاملضافة  متوسط القيمة بلغحبيث  الوطين اإلمجايل

 ويف أمريكا الالتينية  %44.4بلغ يف دول إفريقيا  و  (4004/4001)يف وذلك  %3...دولة يف العامل  541
واملالحظ . وذلك لنفس السنة % 54.4ويف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي %  44.4

 حبيثيف إفريقيا  إال أن النسةة بلغت أقصاها ، ول العامل مبختلف أنظمتها االقتصاديةنه ميس كل دأ
ناحية  ، أما من(1) نفس الفترةيف وذلك من إمجايل الناتج احمللي  %44 فقطدولة إفريقية  3. وصلت يف

 4002قتصادي سنة وطةقا لدراسة حديثة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال " هالعمالة غري الرمسية فإن
مليار شخص يف  5.4 أي  فمن بني ثالثة  مليارات عامل يف العامل ، جيري توظيف حوايل الثلثني

 (2).االقتصاد غري الرمسي

عامل اإلنسانيات كيث هارت جديد إىل  ومكمفهل يف اكتشاف االقتصاد غري الرمسي ويرجع الفض     
(K.Hart  )ر حول الةطالة يف املناط  اضحضرية يف إفريقيا والذي بطرح ورقة عمل خالل مؤمت قام الذي

ليسوا عاطلني عن  اء املناط  اضحضرية بالقول بأهنمحبيث ناقش من خالهلا قضية فقر 5235انعقد عام 
                                                           
(1) Freidrich SCHNEIDER, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham, UK, 2011, pp, 40-44.                   

(2)
 Organisation De Coopération Et De Développement Économique, l’Emploi Informel dans les pays en 

développement, Centre de Développement de l’OCDE, 2009, LABORSTAT, OIT ; Global Employment 
Trends, OIT, janvier2009. www.oecd.org/dev/pauvrete/emploi/42529344.pdf consulté le:19/04/2011 à 
14 :00. 
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 .خمفية عن التنظيم اإلداريوالعمل، حيث أهنم غالةا ما كانوا يعملون مقابل عوائد متدنية وغري منتظمة 
والذي أقرت 5234قريرها عن الدخل والتوظيف يف كينيا عام تمل الدولية الع منظمةأصدرت  وبعدها

ودخوال للفقراء،  وظائففيه بوجود قطاع هامشي وغري منظم من االقتصاد اضحضري، ينتج سلعا وخيل  
 . 5234ظهر املصطلح ألول مرة سنة  وهكذا غري الرمسي عليه االقتصادأطلقت 

، ساءنطفال، وأ)من ع فيه العمالة تتنوو مصدرا هاما لفرص العمل الرمسيويشكل االقتصاد غري     
بضرورة  ،واضعي السياسة على عات  ةامللقاعةاء يزيد من حجم األما  وهذا ،(مسنني ومعاقنيو شةابو

وتوفري العمل ش الكرمي عل  به من توفري سةل العيتما عند وضع اخلطط و املهملاألخذ هبذا االقتصاد 
اب املؤسسات حوأص حيرم املةادرونوكما . األخرى املنافع االجتماعيةو التأمنيولصحة الالئ  وشروط ا

الضمان  و، والتدريب الرمسي أسواق االئتمانالوصول إىل من  والصغرية يف االقتصاد غري الرمسياملصغرة 
يئة وبالعمالة غري الرمسية ،  األعمال و الضوء على طةيعة اخلصائص تسلط كل هذه و ،االجتماعي

  .الرمسيةواملؤسسات القانونية  اهلياكل واليت توجد خارجباملخاطر األعمال احملفوفة 

حبيث أنه يف ظل بأنشطة االقتصاد الرمسي بشكل وثي  األنشطة يف االقتصاد غري الرمسي  وترتةط       
لفة يتزايد اقتصاد معومل حتتدم فيه املنافسة بني الشركات وتسعى فيها للةحث عن الكفاءة بأقل تك

، والعملقليلة التكلفة وهذا ما يتيحه االقتصاد غري الرمسي كالتعاقد من الةاطن االعتماد على العمالة 
توليد فرص  يفيف ظل حمدودية االقتصاد الرمسي  -وعلى نطاق أوسع-من أنواع العمل والعمالة وغريها 

 .العمل 
أزمة اقتصادية  بظهوركما متيزت  ،الرمسي االقتصاد غري تنامي ظاهرةفترة الثمانينات  وشهدت    

يف معظمها  كل الدول النامية وراف  هذه األزمة جمموعة إصالحات هيكلية  أتت اقتصادياتعانت منها 
  ،اهليكلية يف زيادة حجم االقتصاد غري الرمسي اإلصالحاتوسامهت نتائج ، سلةا على خطط التنمية

قدر حجم االقتصاد يف حبيث  .ملتأثرة باألزمة وهذه الظاهرةوكانت اجلزائر ومصر من بني هذه الدول ا
دولة سنة  515من أصل  33من حجم الناتج االمجايل الوطين واحتلت املرتةة   %5.4.بـ   مثال  اجلزائر
من إمجايل الناتج الوطين و احتلت  %5...ـأما مصر فقد قدر حجم االقتصاد غري الرمسي فيها ب 4003
 .دولة لنفس السنة 515من أصل  43املرتةة 
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 البحثإشكالي   -2

يكون أحد وقد التنمية املستدامة  النمو و حتديات كةرية يف جمال حتقي  تواجه أغلب الدول النامية    
ما . مجلة اإلصالحات اهليكلية اليت قامت هبا الدول النامية منذ سنوات الثمانيناتإىل  األسةاب راجع

اجع إىل القيود اهليكلية وعدم كفاية اإلصالحات وكذا ضعف املؤسسات الر ، التعثر يف النموأدى إىل
باإلضافة إىل هشاشة بيئة األعمال وارتفاع  االجتماعيةو  عملية إدارة التنمية االقتصادية املناط هبا

 .تكاليف ممارسة أنشطة األعمال االقتصادية

القيود على التجارة واالستثمار، وتراجع  ،فتاحاملتسمة باالنيات الةيئة االقتصادية العاملية ويف ظل حتد    
الوطنية على التعايش يف هذه الةيئة وحتقي  النمو املستدام   لالقتصادياتصةح تعزيز القدرة التنافسية ي

وضمن متطلةات دمج استراتيجيات التنمية املستدامة ضمن اخلطط  .أكثر من ضرورة اإلنساين  والرفاه
اء ار إستراتيجية حتسني األسواق وبناء املؤسسات واحدة من عناصر بنالتنموية لالقتصاد، وباعتة
هذا األخري الذي تتأثر حقيقة  ،عي اإلملام جبميع أرقام اإلقتصادفهذا يستد. إستراتيجية التنمية املستدامة

طط وبرامج وسياسات  مسار اخلما يؤثر على . أرقامه يف ظل تطور حجم ظاهرة االقتصاد غري الرمسي
، بيئية  شاملة اجتماعية، اقتصاديةمن توافر بيانات  وضع اخلطط التنمويةفرضه يية خصوصا مع ما التنم

على قاعدة صلةة يتحق  على إثرها حتقي  األهداف التنموية الشاملة يف إطار بيئة  هذهصحيحة كي تةىن 
  .التنموية الالزمة لتنفيذ اخلطط  عكس توفر املؤسسات القوية نة تكَِّمقانونية وسياسية ُم

سواء كان ذلك التخطيط التنموي من أبرز مقومات فعالية والدقيقة اضحديثة  لذا أصةحت الةيانات    
 أو املساءلة،لتقييم ومتابعة اخلطط وكذا  القرارات أوعلى مستوى اضحكومات لوضع السياسات وصنع 

االقتصاد غري  كرب حجم اف يضو  .األعمال واختاذ القرارات حميطسة على مستوى القطاع اخلاص لدرا
إىل مجلة التأثريات السلةية اليت  يسةةها نقص الةيانات الذي تشكو منه والقيمة املضافة املتأتية منه رمسي 

األمر الذي يزيد من ضةابية  ونقص الةيانات يف ما تعل  هبذا اجلزء من االقتصاد ،كل الدول النامية
ويف ظل كرب جحم االقتصاد  .سات سليمة للمشاكل املطروحة وبالتايل عدم اختاذ سيا القياس والتحليل

يتركز جهدنا لإلجابة على ، التخطيط التنموي املستدام غري الرمسي ونظرا ملا يسةةه من تأثريات على 
 :السؤال التايل
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 ؟ هي إستراتيجيات إدارته ةا و ؟يؤثر االقتصاد غري الرمسي على التخطيط للتنمي  املستماة  كيف

 :هذا السؤال نطرح الفرضيات التالية ىبة علولإلجا

على التخطيط للتنمية املستدامة من خالل الثروة يؤثر االقتصاد غري الرمسي : الفرضي  األوىل -
 . كل دولةخصوصية  املوجودة فيه واليت ختتلف حسب  اهبري املصرح الكامنة غ

تةسيط اتيجية تنموية تقوم على تةين إستر يدار االقتصاد غري الرمسي من خالل: الفرضي  الثاني  -
 .اليت ختتلف على حسب أنظمة وقوانني كل دولة ض تكاليف ممارسة األعمالوخفإجراءات 

اضحماية الصحة ويدار االقتصاد غري الرمسي من خالل حتسني شروط :  لفرضي  الثالثا -
 .  هفياالجتماعية للعاملني 

 أمهي  البحث -3

وضوع الذي يتناوله فقد أصةح االقتصاد غري الرمسي من القضايا أمهية املتظهر أمهية الةحث من     
االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ذات االهتمام الدويل خصوصًا مع  ما يفرضه التوجه اضحايل حنو 

حبثه يف كيفية تأثري االقتصاد غري الرمسي على التخطيط لتنمية املستدامة من إىل جانب  التنمية املستدامة،
اإلجيابية على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والةيئية واملؤسسية وحتليل ملختلف اآلثار السلةية خالل 

 .للتنمية املستدامة

االقتصاد غري الرمسي واجلهود  استراتيجيات إدارة علىتظهر أمهية الةحث كذلك يف أنه يلقي الضوء و   
  .ميكن االستفادة منها ته واليتلناجحة يف إداربعض التجارب امع ذكر  ،واإلقليمية للنهوض به الدولية
اختارتا تةين   ي وألهنمامن ظاهرة تفشي االقتصاد غري الرمسعانت اليت  مصر من بني الدولور واجلزائ

إستراتيجية وطنية للتنمية املستدامة فهذا يقتضي منهما مزيدًا من الةحث للكشف عن أبعاد التأثريات 
 .ومعاجلتها بالشكل العلمي املناسب د غري الرمسيعة لكرب حجم االقتصااملتوق
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 ةربرات البحث  -4

دوافع اختيار معاجلة هذا املوضوع دون غريه من املواضيع العلمية كمحور حبث، له عدة  إن       
فإن هناك أسةابا ذاتية هلذا االختيار وأخرى موضوعية،  اليت سةقت اإلشارة إليها أسةاب فضال عن أمهيته

 :فيما يلي نوردها

 :األسباب الذاتي -أ

 .باالهتمامأكثر باملوضوع خاصة وأنه ال حيظى كثريا  الةحثالرغةة امللحة يف  -

 . كونه ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد ومظهر من مظاهر اضحياة اليومية -

 :جوانب ةوضوعي  -ب

هي اآلثار  وما  يءالشتستدعي الضرورة أحيانا الةحث يف نقيض الشيء ملعرفة كيف يعمل أصل   -  
اليت ينتجها، ولةحث أسةاب فشل األسواق وفشل املؤسسات الرمسية يف االقتصاد الرمسي رمبا من خالل 

ملعاجلة أسةاب هذا  االقتصاد غري الرمسي سنحصل على إجابة وفهم أفضليف أسةاب وخصائص الةحث 
من األيسر اكتشاف ما يعنيه شيء قد يكون "  ميشيل فوكو"فمثلما أكد الفيلسوف الفرنسي  الفشل ،

للتوصل إىل ما يعنيه جمتمعنا بسالمة العقل، " ما بالنظر إليه من جانب اجلسر املقابل، وقد كتب يقول
مبا حيدث يف جمال  ، وأن ندرك ما نعنيه باملشروعيةأن ندرس ما حيدث يف ميدان اجلنونرمبا يتعني علينا 
 ."عدم املشروعية

تنمية املستدامة على املستوى الكلي أو اجلزئي جيب االنطالق من حتليل دقي  لوضع إستراتيجية لل -
 .للمحيط االقتصادي الذي ميثل فيه االقتصاد غري الرمسي نسةة كةرية

إطالعي قلة األحباث يف هذا اجلانب خاصة ما تعل  بربط هذه الظاهرة بيئة  حدود على حسب -
 .ةممارسة األعمال يف إطار التنمية املستدام
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 أهماف البحث   -5

 :يسعى الةحث إىل حتقي  األهداف التالية

 أبعاد التخطيطلالقتصاد غري الرمسي على واملؤسسي األثر االقتصادي واالجتماعي والةيئي  إبراز -
 .للتنمية املستدامة

 التعرف على استراتيجيات إدارة اإلقتصاد غري الرمسي من خالل بعض التجارب الدولية الناجحة يف -
 . الدول النامية 

وكيف أن إمهال شرحية كةرية وحساسة يف اجملتمع  االقتصاد غري الرمسي خصائص تسليط الضوء على  -
التنموي املستدام جبميع أبعاده  قصور الرؤية يف التخطيطيؤدي إىل  ،بعادها عن قضايا صنع السياساتإو

 ، ، واالجتماعية، والةيئية، واملؤسسيةاالقتصادية

باالستعانة قتصاد غري الرمسي وغري املستغلة وذلك مدى الثروة الكامنة املادية املوجودة يف اال برازإ -
 .هريناندو دي سوتوالةريويف  اخلةري االقتصاديبدراسة 

تراجع دورها يف حتسني و. أمهية حتسني بيئة األعمال بالنسةة للمؤسسات املصغرة والصغرية إبراز -
  .حجم االقتصاد غري الرمسي

حقوق امللكية بالنسةة للفقراء وما ميكن أن تساهم فيه من ناحية حتسني الةيئة واضحد من  مهيةأإبراز   -
 .الفقر

أي أسةاب اليت دفعت إىل تفشي االقتصاد  اآلثارأمهية تركيز السياسيات على األسةاب وليس على  -
 .غري الرمسي واليت نتجت عن فشل السياسات يف االقتصاد الرمسي

تعامالمها مع االقتصاد غري الرمسي اجلزائر ومصر من ناحية  راز اجلهود املةذولة من طرف كل منإب -
 .من خالل خطط التنموية املسطرة من طرف كل منهما باالعتماد على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال
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 وأسلوب البحث ةنهج -6

تعترب أحد معايري تصنيف مناهج حسب معيار اإلجراءات واألساليب املعتمدة لدى الةاحث واليت     
الذي وصفنا فيه ظاهرة االقتصاد غري استخدمت الةاحثة  يف هذا الةحث املنهج الوصفي الةحث العلمي 

املنهج التارخيي إضافة إىل   ،املرتةط هبماما العالقة واألثر الرمسي والتخطيط للتنمية وحللنا على أساسه
كما اد غري الرمسي و التخطيط التنموي وكذا التنمية املستدامة  لالقتصعرضنا فيه املسار التارخيي الذي 

بني أوجه االختالف والتشابه يف به أساليب املنهج الوصفي لنقارن  أحداملقارنة كاعتمدنا على أسلوب 
كل من اجلزائر ومصر من ناحية مؤشر ممارسة أنشطة األعمال الذي يعكس خطط كل من الدولتني يف 

 .يالقتصاد غري الرمسجمال التعامل مع ا

 البحث أدوات  -7

 :وامليدانية ومصادرمها مايلي على املادة العلمية النظريةمت االعتماد  جلمع املعلومات يف الةحث

ع املعلومات عن االقتصاد غري الرمسي، إىل جانب لكترونية بشكل أساسي خاصة يف مجاال املصادر-
رات وتقارير مؤمت نظمات دولية حكومية وغري حكوميةاملراجع املتعلقة بالتخطيط وكذا تقارير عن م

  .حصص وثائقية وإخةاريةوودولية متخصصة،  إقليميةوجلان 

والتقارير الرمسية  واإلحصاءاتفقد اعتمدنا على الوثائ  ، أما مصادر مجع املادة العلمية امليدانية    
خاصة الةنك عدة بيانات التقارير الدولية نب قااالناجتة عن املسوحات امليدانية املتعلقة بالدراسة إىل ج

 ولقد متت االستعانة بالدراسة اليت قام هبا اخلةري االقتصادي العاملي .ومنظمة العمل الدولية الدويل
هريناندو دي سوتو رئيس معهد اضحرية والدميقراطية يف ليما عاصمة الةريو ومؤلف كتايب الدرب اآلخر 

؟ صاحب نظرية "ح الرأمسالية يف الغرب وتفشل يف كل مكان آخرملاذا تنج"  املال وكتاب سر رأس
الثالث لديها ثروة وأرصدة العامل واليت تقوم نظريته على أساس أن دول . االقتصاد غري الرمسي للفقراء

طائلة لكنها غري موثقة أو رمسية بشكل حيوهلا إىل أرصدة حية يف يد الفقراء اضحائزين على تلك األصول 
حبيث قام معهد اضحرية والدميقراطية، مبساندة مالية وفكرية ومعنوية من اهليئة األمريكية  واضحيازات،

، بغرض إضفاء (Business forme)تسجيل األعمال للشركات )للتنمية الدولية، بتنفيذ مشروع 
الطابع الرمسي، على نطاق واسع، على املشروعات اليت تعمل خارج نطاق القانون، وإجياد مشروعات 
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ديدة رمسية مل تكن لتنشأ يف غري وجود هذا النظام ونتائج الدراسة اليت توصل إليها يف مصر يف هذا ج
 .اجملال

 الزةاين واملكاين للبحث اجملال -8

 :كي تظهر أمهية ووزن موضوع الةحث مت أخذ اضحدود الزمانية واملكانية التالية

 الزةاين اجملال . أ

الفترة املمتدة من هناية الثمانينات إىل هناية التسعينات  :منيتني مهامتت معاجلة املوضوع يف فترتني ز     
ترة مع التركيز على الف 4002العشرين إىل الواحد والقرن عشرين والفترة الثانية من بداية من القرن ال

 :لألسةاب التاليةالثانية يف الدراسة املقارنة، ومت أخذ  الفترتني 

بتنامي حجم  الثمانينات إىل هناية التسعينات من القرن العشرينالفترة املمتدة من هناية  متيزت -
 االقتصاد غري الرمسي يف الدول النامية واإلفريقية على وجه التحديد؛

تلتها إصالحات هيكلية مست كل دول دول النامية الشهدت الثمانينات أزمة أثرت على  -
 .منها اجلزائر ومصر و النامية املتأثرة هبذه األزمة

أخذت الةاحثة فترة أزمة وفترة إصالحات هبدف معرفة االقتصاد غري الرمسي أثناء األزمات  -
وبعدها كيف يكون وهل له تأثري بطريقة ما هبذه األزمات واالصالحات اليت متس االقتصاد 

 .الرمسي

يف  دي سوتو دونصادفت نشر نتائج الدراسة اليت قام هبا االقتصادي هرنا 5243هناية الثمانينات  -
خر صاحب نظرية االقتصاد غري الرمسي للفقراء والذي يطرح فيها  الريادة كتابه الدرب اآل

املوجود لدى الفقراء من خالل مسح  ةوقدر فيها حجم الثرو. كةديل للفقراء عن الثورة
 .للعقارات

ياس حجم االقتصاد غري قاجتهادات وحماوالت ل 4003-5242املمتدة من يف الفترة  صاحةت -
الذي مجع نتائج  واالقتصادي النماسوي فريديرك شنايدر خصوصا تلك اليت قام هبا ي الرمس

 .4003إىل غاية  5242القياس من 
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للجنة الةيئة والتنمية املعروف بتقرير  إعالن التقرير الشهريمت ( 5243)يف أثناء هذه الفترة  -
 . مستقةلنا املشترك وظهور تعريف التنمية املستدامة 

 .إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية 5220 شهدت سنة  ةيف هذه الفتر -

 :ظهر الةعد الةيئي  للتنمية املستدامة لكل من مصر واجلزائر من خالل اخلطط التنموية التالية  -

االستدامة  يف اخلطط أهداف التنمية املستدامة وحتديدا ما تعل  هبدف  جبداية إدما: بالنسةة للجزائر
  .4002-4001والربنامج التكميلي 4004-4005االنعاش االقتصادي  خالل برنامج التنموية من

 4044-4004طويلة املدى متتد من  بإستراتيجيةبالنسةة ملصر فقد دخلت مصر القرن الواحد والعشرين 

  .4003-4004تةدأ باخلطة اخلماسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

خاصة حسب مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال نظرا لصغر السلسلة الزمنية يف بعض املقارنات  -
 .حىت يظهر اجتاه املؤشر بشكل واضح.4002مت متديد اجملال الزمين إىل مابعد سنة 

 اجملال املكاين للمراس   . ب

دي "كانت من بني املختربات اليت انطل  منها اخلةري العاملي االقتصادي  ألهنامت اختيار دولة مصر      
من خالل يمة رأس املال غري املنتج يف االقتصاد غري الرمسي املوجود يف مصر ق حبيث حاول تقدير" سوتو

فريقه الةحثي يف معهد اضحرية والدميقراطية يف الةريو بالتنسي  مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة بدأت 
ل ما ويف هذا الصدد ستتم اإلشارة إىل الةريو من خال.الدراسة بأربع عواصم من بينها القاهرة وليما

وحدات غري حول أمهية حقوق امللكية الرمسية وإدماج ال معهد اضحرية من نتائجخلصت إليه دراسة 
كما جرت االستعانة بدول مقارنة مشلت الشيلي والواليات املتحدة  .الرمسية يف االقتصاد الرمسي

 وكذا مراكزها األمريكية وإيرلندا وذلك راجع لكوهنم دول ذات أقل حجم اقتصاد غري رمسي يف العامل
 . لوجه املقارنة بني اجلزائر ومصر وزن وداللة وحىت يكون .بيئة األعمال متقدمة جدا حسب مؤشر

 : على أساس التشابه من حيث أهنما ومصر  اجلزائر  بنيجرت املقارنة 

 .الدخل املتوسط  تنتميان إىل شرحية الفئة -



 : =========================================المقدمة العامة

 

 ي

 .الةشريةتقعان على نفس الشرحية املتوسطة  حسب مؤشر التنمية  -

 .التنموي ولديهما خطط وطنية للتنمية املستدامةكالمها لديهما جتارب يف التخطيط -

 .االقتصادية يف الثمانينات وإجرائهما إلصالحات هيكلية بنفس األزمة مها تأثر -

 :من ناحية االختالفعلى أساس 

  ؛االقتصاد غري الرمسيتعامالمها مع  -

 ؛بدعم بيئة ممارسة أنشطة األعمالمن ناحية االستراتيجيات املتعلقة  -

 المراسات السابدق  -9   

 :مت تناول موضوع االقتصاد غري الرمسي من خالل الدراسات التالية   

 بودالل علي. دحالة اجلزائر دراسة قياسية ، :االقتصاد اخلفي والنمو يف البلمان الناةي  -5

 4003-بلقايد جامعة تلمسان أيب بكر  جامعة -يةعلوم التسيري والعلوم التجار.كلية العلوم االقتصادية 

هي أن االقتصاد اخلفي هوا لسبب املباشر وغري املباشر يف فرضية أساسية  عاجل( 4004-5230 )من
، والفرضيات الفرعية متثلت يف الترابط بني االقتصاد إضعاف ةعمالت النمو االقتصادي والتخلف

ياسات الوطنية املناسةة ملكافحة الةطالة هو املدخل اضحقيقي اخلفي والةطالة، وافترض أيضًا أن رسم الس
قام بتقدير .اعتمد يف حبثه على املنهج القياسي و الوصفي التحليلي.إلدماج القطاع اخلفي وحتقي  التنمية

مكافحة االقتصاد اخلفي  أنتوصل إىل  (4004 -5230) حجم اإلقتصاد اخلفي يف اجلزائر خالل الفترة 
مسها مجيع الةلدان، وإتةاع إستراتيجية حمددة ملكافحة االقتصاد اخلفي أحد الشروط مسؤولية تتقا

واإلستراتيجية الفعالة ملعاجلة مشاكل االقتصاد اخلفي والتنمية والةيئة . األساسية لضمان التنمية املستدامة
 .مطرد ومستدام يف وقت واحد تةدأ بالتركيز على املوارد واإلنتاج ، وتعزيز النمو االقتصادي بشكٍل

الرمسي إىل قطاع رمسي قراءة يف اخلربات المولي  وتطبيدقها  اإلطار التنظيمي لتحويل الدقطاع غري-2
 .مجهورية مصر العربية –مساعد أول وزير املالية  ،منال حسني عةد الرازق املرسى.د" املصري  يف احلال 

القطاع الرمسى سواء من ناحية الةيئة  عن معوقات التحول من القطاع غري الرمسى إىل قامت بالةحث
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العامة املتةعة ىف هذا الشأن وذلك من وجهة نظر أصحاب  التنظيمية أو القانونية أو من ناحية السياسات
 التركيز على العوامل الىت متنع هؤالء من التحول اختيارًيا أو طوعيًا اىل القطاع املنشآت غري الرمسية مع

ماهى العالقة  : خالل مشكلتها الةحثية جمموعة  من التساؤالت تتمثل ىف وأثارت الةاحثة  من. الرمسي
عملية حتويل القطاع غري الرمسى اىل قطاع رمسى؟ما  بني القطاع الرمسى وغري الرمسى؟ كيف تتم إدارة

ملاذا يفضل أصحاب  و وضع القطاع غري الرمسى ىف اقتصاديات الدول املختلفة خاصة مصر؟ هو
السياسات العامة املتةعة  ما هى طةيعة و ىف القطاع الرمسى؟ مسية الةقاء بعيدًا عن العملاألعمال غري الر

لةعض التجارب الدولية ىف هذا  مع دراسة مقارنة)لتحويل القطاع غري الرمسى إىل قطاع رمسى 
 1.؟(الشأن

دية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصاحممد كنفوش، :االقتصاد اخلفي وآثاره على التنمي  املستممي  -3
كانت الدراسة نظرية  4001ختصص  إدارة األعمال ،جامعـة سعد دحلب  الةليدة،رسالة ماجيستري
إىل أي ةمى ميكن لالقتصاد  :استعمل فيها املنهج الوصفي والتحليلي، تعرض فيها إىل اإلشكالية التالية

أهم تساؤالته  إىل أي مدى   ن بني؟ وكانت ماخلفي أن يثّبط سياس  التنمي  املستممي  يف اجلزائر 
ميكن للتنمية املستدمية كمفهوم جديد أن حيق  قيمة مضافة للمجتمع ميدانيا ؟ وما مكانة هذا املفهوم يف 

تعشيش االقتصاد اخلفي يقوم على  :العملية التنموية يف اجلزائر ؟ وكانت الفرضية العامة تتمثل يف
ألخرية تقوم على ُأسس وقواعد تراعي كل جوانب اضحياة، اذه تقويض أركان التنمية املستدمية، ألن ه

حيث تكون متكاملة فيما بينها، أما االقتصاد اخلفي فهو ُيةىن على الريع والةحث عن الربح السريع على 
االقتصاد اخلفي وما خيلفه من اختالالت على املستوى أهم نتائج حبثه  أن .عامةحساب حتقي  املصلحة ال

شوهات على املستوى االقتصادي وتقهقر على املستوى الثقايف، يعترب العدو األول للتنمية االجتماعي وت
 .أن وجود أحدمها ُيلغي اآلخر واملستدمية، 

 إطار البحث هيكل و. 01

هبدف اإلجابة على إشكالية الةحث املتمثلة يف تأثري االقتصاد غري الرمسي على التخطيط للتنمية      
وإلثةات الفروض قسم الةحث باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة إىل استراتيجيات إدارته  وما هي  املستدامة
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 مخس فصول

من ناحية التنظري له وخمتلف املدارس لالقتصاد غري الرمسي اإلطار النظري  الفصل األولسنتناول يف   
ف املنظمات الدولية ، كما سيتم تناول تعريفه من خمتلاليت تناولته وخمتلف وجهات النظر واالنتقادات

وين نظرة عن حجم االقتصاد رق قياسه املختلفة واليت مسحت بتكطوخصائصه ومكوناته  ةوكذا معرف
غري الرمسي إىل جانب معرفة األسةاب املرتةطة بنمو حجمه إىل جانب ما يشكله من مؤسسات مصغرة 

ةادرات موجود داخل ن يلعةه كمخزن للمأوالدور الذي ميكن  ،عليهكةري وصغرية تعتمد بشكل 
إبراز كرب حجم العمالة املوجودة فيه إىل جانب  هكما سيتم في .املؤسسات املصغرة والصغرية غري الرمسية

 .رأس املال غري املنتج

مراحل التخطيط التنموي كمفهوم  سيتم عرض فيتناول التخطيط للتنمية املستدامة إذا  الفصل الثاينأما 
تطور الفكر التنموي يف ظل فشل السياسات التنموية السابقة واليت أفضت إىل التنمية  مث نابع من إدارة 

والدة مفهوم التنمية املستدامة  مت حتديد خمتلف مراحل عملية التخطيط التنموي والتفصيل يف كل مرحلة  
 إىل .للتنمية املستدامة التخطيط ذا خصائصوكمن وضع اخلطط إىل تنفيذها عن طري  مؤسسات 

اد غري صقة بني االقتالسيتم التطرق إىل أثر العمث شارة إىل أمهية التفاعل بني خمتلف األصول جانب اإل
الرمسي واالقتصاد الرمسي يف ظل حتليل عائد والتكلفة كأحد أدوات التخطيط مث نربز فيه تكاليف 

 .فيه رمسي والةقاءل يف االقتصاد الإىل جانب تكاليف الدخو ل يف االقتصاد غري الرمسيالدخو

اإلجيابية والسلةية لالقتصاد غري الرمسي على أبعاد التنمية  اآلثاروفيه سيتم التطرق إىل  الفصل الثالث 
الةيئية وآثار  واآلثاراملستدامة االقتصادية واالجتماعية يف جانب الصحة والتعليم والضمان االجتماعي 

 .و املؤسسات غياب القانون واضحكم الراشد

من اليت من شأهنا اضحد  االستراتيجياتوانطالقا منها مت التعرض إىل  اآلثارة هلذه نتيج الفصل الرابع
فسيتم التطرق إىل كيفية حتسني االنتاجية يف االقتصاد غري الرمسي ثار اإلجيابية اآلثار السلةية وتدعيم اآل

ا االستراتيجيات يف ودعم املةادرين وتوفري اضحماية االجتماعية لعمال االقتصاد غري الرمسي وأسرهم وكذ
ظل التحديات الةيئية واملؤسسية اليت مشلت مشاركة الفقراء يف إدارة املوارد الطةيعية وكذا مكافحة 

 .الفساد 

 على مع التركيزيف اجلزائر ومصر  فيه إىل مسار اخلطط التنموية  نتطرقسف الفصل اخلاةسأما 
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نب املؤسسات املصغرة والصغرية وعالقتها وما تعل  منها جبا  4002-4000 بني اليت متت اتخططامل
بداية حسب اجتاه منو وحجم  بني الدولتني تتم املقارنةسومية املستدامة، التنباالقتصاد غري الرمسي يف ظل 

االقتصاد غري الرمسي مث على حسب مؤشر التنمية الةشرية وكذا درجة توافر نوعية املعلومات حول 
ممارسة أنشطة األعمال  اتشرالتركيز بشكل كةري يف املقارنة على مؤمؤشرات التنمية املستدامة وسيتم 

اخلاصة بالوقت واضحركة وكذا مؤشر الترتيب التصنيفي القانوين لعالقته الوثيقة باالقتصاد غري الرمسي 
بيئة املؤسسات  ومالحظة أوجه االختالف والتشابه وكيفية تعامل كل من اجلزائر ومصر لتحسني

 .حد مظاهر اضحد من تفشي االقتصاد غري الرمسيأة باعتةاره املصغرة والصغري

توفري هم ما توصلنا إليه من نتائج  وهي أمهية حتسني  بيئة مناخ األعمال أ  فسيتم إبرازأما يف اخلامتة     
وتشريع حقوق وتشجيع الريادة اضحماية االجتماعية والقانونية لعمال االقتصاد غري الرمسي ومنظماهتم 

تائج كما تعترب بعض منها من هذه الن مستنةطةللفقراء ومت اقتراح جمموعة توصيات  وإتاحتهاة امللكي
 .منظمة االحتاد اإلفريقيية ملنظمات دولية مثل منظمة العمل الدول توصيات

   املفاهيماملصطلحات وحتميم  -00

ريفي  و جتاري أو خدميأي نشاط اقتصادي إنتاجي أ ا الةحثغري الرمسي يف هذ االقتصاديقصد ب      
ميارسه شخص طةيعي أو معنوي ويدر دخال لكنه ال يلتزم كليا باإلجراءات  ،مشروعأو حضري 

تتعامل مع سلع وخدمات يسمح باستخدامها، لكن جمال  تنتج و اليت وأ. الرمسية اليت حددهتا الدولة
عة متجولون، معامل غري دكاكني وورش غري مسجلة، أعمال األجرة، با) ممارسة عملها ممنوع مثل 

 . مرخصة، دروس خصوصية، عقود من الةاطن غري موثقة

وما يف  املخدراتو وغسيل األموال األنشطة غري املشروعة، املرتةطة باملخدراتويستةعد الةحث    
اخلاصة بالطةقة العليا، باعتةارها أنشطة   (التربح ) ، على كافة املستويات الطةقية، وأيضا أنشطةسياقها

  (.دينية، املؤسسات غري الرحبيةاملؤسسات ال) كما تستةعد الدراسة  .غري مشروعة أيضا

 ةالةحث بالوحدات االقتصادية غري الرمسية ذات العالقة بالوحدات االقتصادية الرمسي ويهتم كذلك    
 اسع هلا  أي ما يشمل كل أنشطة  إنتاج السلع واخلدمات اليت ال تستثين األنشطة الزراعية باملعىن الوك
كما تشمل األنشطة ( الزراعة، الرعي، إنتاج املنتجات الزراعية ذات األصل اضحيواين، الصيد بأشكاله)
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وأصحاب ( مثل الرمال، املعادن) األرض، أو باطنها ة األخرى مثل استخراج موارد سطح الريفي
 .اضحرف

لوحدة السكنية املخصص ملزاولة نشاط لك اجلزء من اغري رمسية ذيعترب وحدة اقتصادية  ويف الةحث     
رصيف، الالطري ، أو على  علىة اقتصادي معني بصفة مستمرة، وكذلك العربة، وما يف حكمها، املثةت

والةاعة املتجولني،  ،داخل سوق، وأيضا الةاعة الذين يعرضون بضائعهم على األرض وباألسواق أو
 .ون ضحساهبم اخلاصوالعامل اخلدمات املتجولني، ومن يف حكمهمومقدمي 

العاملون يف االقتصاد ختص فئتني الفقراء ددت يف ظل االقتصاد غري الرمسي االستراتيجيات اليت حت     
 .يكونوا فقراء أنأصحاب املؤسسات غري الرمسية الذين ليس بشرط ، وغري الرمسي

شمل التخطيط بكل ال يقصد يف الةحث بالتخطيط للتنمية املستدامة التخطيط اضحضري فقط بل ي    
أبعاد التنمية املستدامة أي التخطيط االقتصادي والتخطيط االجتماعي والتخطيط الةيئي يف إطار وجود 

 .مؤسسات للتخطيط وتنفيذ اخلطط

ئة بياالستراتيجيات، املستدامة،  التخطيط للتنمية ،االقتصاد غري الرمسي:الكلمات املفتاحي  -02
 .األعمال، اضحماية االجتماعية

 صعوبات البحث -03

 صعوبات فني  . أ

 صعوبة ضةط مفهوم االقتصاد غري الرمسي واختالف تعاريفه ما شكل مشكل يف املقارنة   -5
املتعلقة مبتغريات الدراسة مبا فيها االقتصاد غري الرمسي اليت تكاد قلة املراجع خاصة الكتب  -2

 .و التخطيط للتنميةتكون منعدمة باللغة العربية واملراجع املتعلقة بإدارة التنمية 
 صعوبات ذاتي . ج 
 .من الةاحثة خاصة يف الفصل األول والثاين طويال ااملصادر والذي أخذ وقتترمجة  صعوبة -5
صعوبة عملية املقارنة اليت ال تتوفر بنفس التسلسل الزمين يف كل من اجلزائر ومصر وال بنفس  -2

 .اد مؤشرات مشتركة للمقارنةالتوفي  من خالل إجير املقارنة الذي دفع إىل حماولة معيا
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الئم يف توزيع املادة العلمية يف بعض فصول ومةاحث الةحث وهذا صعوبة إجياد التوازن امل -3
يف بعض العناصر وتوافرها يف الةعض اآلخر اضافة إىل  جع إىل قلة مراجع املادة العلميةرا

  .املادة العلمية بدال من املراجع االعتماد على مصادر

 

 



 النظري لالقتصاد غير الرسمياإلطار =======================:الفصل األول

1 

 

 دـتمهي

أن كل  تبنيحبيث  عقود األخرية أربعةحىت مام االقتصاديني مل يكن االقتصاد غري الرمسي حمط اهت     
االقتصاد  و، السبعينات يف أوائلكمفهوم  اكتشافهمنذ ، والبلدان متقدمة ومتخلفة معنية هبذه الظاهرة

مصدر لكسب العيش من جهة يعترب كبريين، حبيث غري الرمسي ودوره يف التنمية االقتصادية حمل نقاش 
األزمات اصة يف خ تتميز بصمودها  ومرونتهاشاريع ممن للكثري من الفقراء، كما ميثل جمموعة 

من خالل التجنب العمدي ، واالجتماعية ومن جهة ثانية فهو يهدد سلطة وإيرادات الدولة االقتصادية
وبالتايل يؤثر على اإلنفاق على البنية . ولةوالضرائب ما يقلص من إيرادات الد نظيماتالت للقوانني و

  .التحتية

كقيمة مضافة وكنسبة مئوية من  همن خالل ما ميثله حجم أمهية االقتصاد غري الرمسيوتزداد        
يف العامل دولة  541 ـمن إمجايل الناتج احمللي ل  %3...نسبته  إمجايل الناتج الوطين اإلمجايل إذ بلغت 

ويف   42.2%     ويف أمريكا الالتينية %45.4نسبة أقصاها يف دول إفريقيا لغت الوب 5001وذلك سنة 
خاصة االقتصاد غري الرمسي ومع زيادة حجم  .% 14.8دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

أسباب  سريبتفسمح ي يساعد وما  بتحليله وفهم أسبابه وآثارهزاد االهتمام  واإلفريقيةيف الدول النامية 
 .يف االقتصاد الرمسي خطط وسياسات التنمية فشل 

ذلك عرب حتليل العناصر و ،النظري لالقتصاد غري الرمسي اإلطارويهدف هذا الفصل إىل حتديد      
 :االسترشادية األساسية اآلتية

.I الرمسي  نشأة وماهية وخصائص ومكونات االقتصاد غري 

.IIرمسي ومؤشرات ونتائج قياسهطرق تقدير حجم االقتصاد غري ال 

.III أسباب منو حجم االقتصاد غري الرمسي 

.IV رأس املال غري املنتج وواقع املؤسسات يف االقتصاد غري الرمسي  
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I . االقتصاد غري الرمسي وخصائص ومكونات ماهيةنشأة و 

ور االقتصاد غري ظهقبل التطرق إىل ماهية وخصائص ومكونات االقتصاد غري الرمسي نشري إىل أن     
سبق نشأة الدول واالقتصاد الرمسي املرتبط هبا، فمن الناحية التارخيية عندما كان األفراد يعيشون الرمسي 

صغرية ال ترقى ملرتبة الدولة، كان على األفراد أن يقوموا بأنشطة اقتصادية  وجتارية من  يف جمموعات
ى ترخيص من أي جهة للقيام مبثل هذه زراعة ورعي ومقايضة، ومل تكن هناك حاجة للحصول عل

  (5).األنشطة

1.I لالقتصاد غري الرمسي التارخيي والتطور  النشأة 

فهناك من يربطه بظهور  ،االقتصاد غري الرمسي وظهور حتديد نشأة والنظريات حول راءاآلتباينت      
توجهاهتا لتربط ختالف امث أتت املدارس الفكرية على  التجاريالضرائب، وهناك من يربطه باملذهب 

دور االقتصاد غري الرمسي بالتنمية وعالقته باالقتصاد غري الرمسي، إضافة إىل النماذج املفسرة لالقتصاد 
 . غري الرمسي كنموذج ختصيص الوقت والتهرب الضرييب

1.1.I  الضرائببظهور األنظمة االقتصادية القائمة على  ظهور االقتصاد غري الرمسي 

بداية ظهور األنظمة االقتصادية القائمة مع  غري الرمسياالقتصادي  ظهور تبطيرالتوجه حسب هذا     
فحول النشاط إىل طريقني  ،على وجود الضرائب، فوجود الضرائب فرق بني أنواع االقتصاد القائم

وال  طريق يصب يف مصب شرعي فيدخل يف حسابات الدولة وطريق يصب يف مصب غري شرعي
من أفضل النظم الضريبية النظام الضرييب يف مصر قدميا  يعتربيف هذا السياق و، حساباهتايدخل بالتايل يف 

حيث كان اجلند ميرون طوال اليوم يف الشوارع لريقبوا ما حيدث من أعمال  ،على اإلطالق وأقدمها
  (5).وجيمعون عليها الضرائب اقتصاديةوأنشطة 

                                                 

، متاح على 5002 مركز المشروعات لدولية الخاصة ، ،اض ظهور الدولة الموازيةاالقتصاد غير الرسمي كأحد أعر :وائل نوارة  (1)

 .10:00على الساعة   .5011-00-55شوهد بتاريخ  < www.cipe-arabia.org/files/art1401.pdf >الموقع 
 .10 .، ص5002إلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى، ااإلقتصاد الخفي: نسرين عبد الحميد نبيه  (5)
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2.1.I  (املريكانتيلىي) املذهب التجاريواالقتصاد غري الرمسي 

بإعادة قراءة تاريخ  (Hernando De Soto)قام االقتصادي البريويف هريناند دي سوتو      
الرمسي وغري يف االقتصاد كانت قد شهدت قبل تطورها شبها بني االنقسام  ما إذاملتقدمة لريى الدول ا
أن املؤرخني ال م من نه بالرغأوخلص إىل  ،الدول املتخلفة اقتصادياتالذي وجده يف والرمسي 

، فإن وصفهم للحياة االقتصادية يف أوربا بني يف تلك الفترة "غري رمسي"و" رمسي"يستخدمون مصطلحي
مبا  كبريايتضمن شبها املذهب التجاري، ، وهي الفترة اليت ساد فيها القرنني اخلامس عشر والتاسع عشر

ه كما هو احلال يف البلدان املتخلفة، توجد يف وجده يف خمتلف أرجاء العامل الثالث، ومن مث فهو يرى أن
البلدان املركانتيلية جمموعة صغرية من التجار والنبالء ذات امتيازات تعمل مبباركة السلطات، وطبقة 

 (5)"كبرية من فقراء احلضر وفالحي الريف كانوا يقومون بأنشطتهم االقتصادية خارج التيار الرئيسي

. القطاع غري الرمسي يف بريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا وأملانيا" يسمىوكان شائعا فيما        
متنحها الدولة وقواعد  واحتكاراتواتسمت أوربا يف هذه الفترة بوجود نقابات تقييدية للتجار والصناع 

تعسفية حتكم كل جوانب احلياة االقتصادية وكان التأثري اإلمجايل لذلك منع الغالبية من املشاركة يف 
فرضت واقعها على "القطاع غري الرمسي "مؤسسات الغالبية وكانت النتيجة أن ، ياة االقتصاديةاحل
هذا االنتشار حىت أصل أمريكا الشمالية  "سوتو دي"وتتبع  .الكبري انون الرمسي من خالل انتشارهاالق

وراء يف اليابان ويف سنة لل400سنة على األقل يف أوربا الغربية وحنو   400إىل األجنلوساكسونية نفسها، و
 54املؤسسات غري الرمسية مل تصل كتلتها احلرجة املؤثرة إال يف القرن  أنإال . أماكن أخرى يف آسيا

 .(5) "51و
 

 

                                                 

* Hernando De Soto  اعتبرته مجلة االيكونومست واحدا من بين أكبر ثالثة مفكرين وخبراء   1401إقتصادي عالمي بيروفي ولد

د الحرية في العالم،واعتبرته مجلة التايمزاألمريكية احد أهم خمس مبتكرين من أمريكا الالتينية منذ بداية القرن العشرين، وهو رئيس معه

الذين ( سر رأس المال)و( الدرب اآلخر)والديمقراطية في ليما، بيرو، عمل كخبير اقتصادي لدى منظمة التجارة العالمية ، صاحب كتاب 

لغة وهما من أكثر الكتب مبيعا في العالم، طور نظاما كفئا إلدماج الملكية والمشاريع غير الرسميين في السوق 50ترجما إلى أكثر من 

 .  وال يزال على قيد الحياة.رئيس دولة من بينها الجزائر ومصر00مية ،استعان بخبرته أكثر من الرس
(1)

والنشر، الطبعة شوقي جالل، مركز األهرام للترجمة : ، ترجمة"الثورة الخفية في العالم الثالث" الدرب اآلخر: هرناندو دي سوتو 

 .12. ، ص1441 األولى، القاهرة،

 
(5)

 .11،12.  المرجع السابق، ص، ص ،سوتوهرناندو دي   
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.3.1.I مفهوم االقتصاد غري الرمسياكتشاف بداية 

يف منذ بداية اكتشاف املفهوم يف بداية السبعينات  االقتصاد غري الرمسي ازداد احلوار حول"    
هو  مفهوما جديدا * (Keith.Hart)كيث هارت عامل اإلنسانيات حينما ابتكر ، (5)"إفريقيا

بطرح ورقة عمل خالل مؤمتر حول البطالة يف  حيث قام ،له جذب اهتمام الدارسني، "رمسيةالال"
به يف مد على العمل امليداين الذي قام حبيث اعت 5195املناطق احلضرية يف إفريقيا والذي انعقد عام 

" عشوائيات مدينة آكرا عاصمة غانا،  وناقش من خالهلا قضية فقراء املناطق احلضرية بالقول بأهنم 
، حيث أهنم غالبا ما كانوا يعملون مقابل عوائد متدنية وغري منتظمة كما مل "عاطلني عن العملليسوا 

من خالل و (5).التنظيم اإلداري يتم تنظيم األجور بطريقة قانونية باإلضافة إىل أهنا قد كانت خمفية عن
 The journal of modern"يف جملة دراسات إفريقيا احلديثة  .519مقاله الذي نشره سنة 

African studies "   احلضرية  الةعمبعنوان مزايا الدخل غري الرمسي والاليت تصدرها جامعة كامربدج
"Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana يف غانا

 (.) 
قدم أمال جديدا لوكاالت دولية تصارع دون جناح لتنمية العامل الثالث، ويرتبط هذا األمل باكتشاف "

ساعد الفقري على العيش دون أي هتديد للغين، عالوة عن تتولد دخال  ،الوزن احلقيقي ألنشطة جديدة
ديد مجاعة حتر فقرا، األمر الذي يتطلب ألكثاقتناعها بأن أثر سياسات التنمية مل ينفذ إىل الفئات ا

، نظرا ملا حيققه هذا اإلجراء من (As Target Group)القطاع غري الرمسي كجماعة مستهدفة 
، حتقيق نوع من املساواة والتوزيع املالئم اإلنتاجحتوالت كبرية يف احلياة كترقية العمالة، تطوير 

يف تقريرها عن  "ةالالرمسي"انت أول من نقح مصطلح غري أن، منظمة العمل الدولية ك   (4)".للموارد
، والذي أّقر بوجود قطاع هامشي وغري منظم من االقتصاد (1972)الدخل والتوظيف يف كينيا عام 

بالقطاع غري الرمسي أو القطاع  مسي منذ ذلك احلنياحلضري، ينتج سلعا وخيلق وظائفا ودخوال للفقراء، 
                                                 

(1  Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About the informal economy definition 

and theories ] en line   [ http://www.wiego.org/about_ie/definitions seen 22/06/2011  at 20:00.. 

أدخل إلى االقتصاد مصطلح االقتصاد غير الرسمي، قاد فريق مركز ( علم االنسان)م إثروبولوجيعال Keith.Hartكايث هارت * 

وكان ذلك في  1411في سبتمبر  1410صدر مقاله قبل . الدراسات االفريقية وأجرى أبحاثا في غانا وفي الكراييب وفي جنوب إفريقيا

 1412-1412مؤتمر حول العمالة الحضرية في افريقيا  إمتدت دراسته من

 
(5)

 .11. ، برنامج المم المتحدة للمستوطنات البشرية، عمان، ص5001، يونيو1حوار الموئل، العدد ،"التطور والتقدم: "كيث هارت 
(0)  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2494648&fulltext 

consulté le : 20-06-2011 à 09.45 
(0)

، مخبر االنسان والمدينة، جامعة منتوري، العولمة واالقتصاد غير الرسمي: ابراهيم توهامي، اسماعيل قيرة، عبد الحميد دليمي  

 .42. ، ص5000قسنطينة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 
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مستقل ذاتيًا، وقد مت تعريفه مبقارنته بالقطاع الرمسي من خالل هو قطاع منفصل و، و غري املنظم
من طرف واضعي السياسة، بعد مام بظاهرة االقتصاد غري الرمسي االهتزاد قد و  .خصائص متيزه عنه

حول اهتمام  5199عام  Financial analysts journal نانشل أناليسنشر مقال يف جريدة الفاي
 Peter)بيتر قومتان عينات هبذا املوضوع والذي جاء نتيجة اجلهد الذي بذله الصحافة األمريكية يف السب

Gutmann )هذه احملاولة هي الشرارة  حبيث تعد غري الرمسي حجم االقتصاد يف حماولة للوصول إىل
       االقتصاد حجم ر دُِّق 5199السياسي واألكادميي ملناقشة هذا املوضوع ويف هذه الفترة  لالهتماماألوىل 

دراسة ن أميكن القول  و.من الناتج القومي اإلمجايل  10%بيف الواليات املتحدة األمريكية  غري الرمسي 
 انطلقمريكية ومنها الظاهرة من حيث احلجم والنمو واألسباب واآلثار قد بدأ يف الواليات املتحدة األ

 (5).العامل أحناءإىل كافة 

.1.I4 ي ودور   ي التنميةبداية التنظري لالقتصاد غري الرمس 

االقتصاد غري الرمسي ودوره يف التنمية االقتصادية حمل نقاش  و، السبعينات يف أوائل اكتشافهمنذ      
شاريع ممن وأنه ميثل جمموعة  دورا إجيابيا، االقتصاد غري الرمسييف  رأي بعض املراقبني كبري، حبيث 

وحجتهم ، ميثل بالنسبة آلخرين مصدر ملشكل كبري و .خالل األزمات االقتصاديةصامدة ومتاحة ومرنة 
يقلص من  ايتجنبون عمدا التنظيمات والضرائب م أن أصحاب املشاريع غري الرمسيةيف ذلك هي 
لكسب ا مصدرخر ويعتربه البعض اآل.البنية التحتيةوبالتايل يؤثر على اإلنفاق على . إيرادات الدولة

من زاوية واحدة ومل يتم نظر إىل االقتصاد غري الرمسي  اآلراءه وكل من هذ (5) .العيش للفقراء العاملني
من ناحية التنظري لالقتصاد غري الرمسي يف أربعة مدارس لنقاشات يف إطار مشويل ومتحورت ا النظر إليها

وهذا  املدرسة غري الشرعية، ملدرسة الشرعية، ااهليكلية املدرسة، املدرسة الثنائية: مسيطرة للتفكري وهي
 (.) تيتم التطرق إليهما 

                                                 

(1)
 .1. ، ص5001 الجديدة، بدون طبعة، اإلسكندرية،جامعة ، دار الالتهرب الضريبي واالقتصاد األسود: الشرقاوي عبد الحكيم مصطفى 

 
(5)  Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre : Liberalisation commerciale, économie informel et 

capitale  vers un regard critique et application au pays de Magreb, voire 
www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf.p.04 Consulté le : 5011/00/50  à 13 :20. 

(0)
 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing; Op., Cit. p.1. 
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 (Dualism school) ي فترة السبعينات  املدرسة الثنائية . أ

السبعينات، وتقوم على فكرة أن القطاع  بأعمال منظمة العمل الدولية يفاملدرسة الثنائية اشتهرت      
وتبعا  .(5)غري الرمسي يضم أنشطة هامشية توفر دخال للفقراء و تشكل شبكة أمان يف أوقات األزمات

يعود إىل حد كبري إىل عدم وجود القدر الكايف من استمرار األنشطة غري الرمسية فإن هلذه املدرسة 
ة اليت متتص فائض العمالة، وهذا راجع إىل بطء نسبة النمو االقتصادي و اجلديد مناصب العمل املناسبة

الذي رّكز على " رثكيث ها"وبعكس ما جاء به " (5).أو سرعة تزايد معدالت النمو السكاين/و
الوحدات كان بؤرة اهتمامه، ركزت منظمة العمل الدولية بشكل خاص على الذي  الفردالتأكيد على 

للقطاع غري الرمسي وخاصة يف الدول أكثر تفسريًا  ة بذلك قاعدةَس، مؤِس(املشروعات) اإلنتاجية
لالتينية التابع ملنظمة العمل الدولية تفسريًا والحقًا، قّدم برنامج العمالة العاملية يف أمريكا ا. (.)."النامية

غري حممي من االقتصاد نه قطاع هامشي أنظر الربنامج فيه للقطاع غري الرمسي على حيث ثنائيًا بدياًل، 
والذي يبحث فيه الناس عن البقاء، وبالرغم من ذلك وعلى عكس برنامج العمالة يف جنيف والذي 

وقد . الدخل والتوظيفعلى  يكا الالتينيةمج العمالة العاملية يف أمر، فقد ركز برنااملشروعاتركز على 
معيار وضعية  ستندي حيث.معيار مستوى األجور، معيار وضعية العمل متثال يف معيارين مت استخدام

، والعمالة املؤقتة، واملهن ضمن الوظائف املنزليةذلك الذي يتالقطاع غري الرمسي  اعتبار علىالعمل 
قلة باملتميز )يعترب أن األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسي  فهو مستوى األجورعيار مأما .احلرة

 .األدىن لألجورهم عادة الذين حيصلون على احلد ، (اإلنتاجية

قطاع غري حممي،  على أنه ،تعاملت مع القطاع غري الرمسي نظرية يف املدرسة الثنائية آخر         
، وهي الرمسية وال إىل مؤسسات االئتمان ،الدخول إىل النظام الرمسيمتكون من وحدات ال تستطيع 

 (4).يا القطاع الرمسياتستفيد من مزأن وال تستطيع بالقوانني  أو كليا جزئياوحدات غري حممية 
 .التايل يوضح منوذج لالقتصاد الثنائي 5-5والشكل

                                                 

(1)  Women In Informal Employment: Globalizing and organizing; Op., Cit. p. 15.  
 

(5) Ibidem. 
 

الرسمي إلى قطاع رسمي قراءة في الخبرات الدولية وتطبيقها في  يل القطاع غيراإلطار التنظيمي لتحو، عبد الرزاق منال حسين  (0)

على  50/01/5011 /: تاريخ زياة الموقعhttp://www.ulum.nl 5010أفريل  ،45 نسانية، العدداإل مجلة العلوم" ، المصرية الحالة

 10:00:الساعة
(0)

 Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre , Op. Cit, p .5.  

http://www.ulum.nl/
http://www.ulum.nl/
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الرمسي واالقتصاد الرمسي غري مها االقتصاد  اقتصادينضم ن االقتصاد الكلي يأ 5-5نالحظ من الشكل 
) الذي يشمل  يضم بدوره القطاع العام واجملسد يف أنشطة الدولة إضافة إىل القطاع اخلاصوهذا األخري 

ة، ومسجلة منتجات وخدمات املؤسسات اخلاصة واملنشآت اليت تنتج  وتباع عرب أسواق منظمة وقانوني
أما اجلزء اخلفي من االقتصاد الوطين، فهو يضم كل األنشطة اخلاصة والغري   .(بةإداريا، وخاضعة للضري

 .الكلي مدرجة يف حسابات الناتج الوطين اإلمجايل، لكنها تساهم يف القيمة املضافة لالقتصاد

 (أواخر السبعينات والثمانينات) لبنيويةاملدرسة ا. ب
 5141و أليكسندرو بورتس1978( Carolin Moser) كارولني موزر بأعمال اشتهرت      

(Alexandro Portes) 1989،  كقطاع تابع يتكون من ينبغي النظر إىل القطاع غري الرمسي يرون أنه
، وبالتايل وعمال، حيد من تكاليف املدخالت وتكاليف العمل (صغريةمشروعات ) اقتصادية  وحدات

يف تناقض و .(القطاع الرمسي)الرأمسالية  ريةالكبلعدد كبري من املؤسسات القدرة التنافسية فهو يزيد 
 اإلنتاجمن أمناط وطرق خمتلفة ل اأنه توجد أشكإىل وية الثنائي، تنظر املدرسة البنيملحوظ مع النموذج 

ة اتصاهلما من ناحي ولكن أيضا من ناحية تعايشهماليس فقط لوحظت يف العالقة بني القطاعني 
أن معدالت النمو البطيئة يف القطاع الرمسي ميكن أن حيث . لقابلة لالنفصا وترابطهما بطريقة غري

وحسب هذه املدرسة ميكن أن منيز بني ثالثة أنواع  ،(1) تسرعها معدالت النمو يف القطاع غري الرمسي
أنشطة مرتبطة بالقطاع الرمسي عن طريق املقاولة من  األنشطة املعاشية؛ :من األنشطة غري الرمسية وهي

 (2).غري رمسية تعتمد على تكنولوجيا حديثة ولديها قدرة على تراكم رأس املال مؤسسات الباطن؛

متدادا ألفكار املدرسة البنوية يعترب ا الذي منوذج االعتماد املستمر املتبادلتظم املدرسة البنيوية كما      
ن خالل أن ممن قبل املاركسيني النموذج الثنائي فقد مت انتقاده  على أنقاذ جاء هو اآلخر الذيو

أجزاء من نظام  باعتبار أهنما ميثالناالستقاللية التامة بني القطاع الرمسي وغري الرمسي أمر غري مقبول، 
املاركسيون يرفض و، (.) رأمسايل، تكون فيه األنشطة غري الرمسية ملحقة ومعتمدة على القطاع الرمسي

عند اإلشارة إىل هذه " اج السلع البسيطةقطاع إنت"مفهوم  ونمفهوم القطاع غري الرمسي بأكمله، ويفضل

                                                 

(1)
 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing, Op. Cit, p. 1. 

(2)
 Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre, Op. Cit., P.4. 

(0)  Ibid., p. 5. 
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أن هناك  حيث. (5)األنشطة اليت توجد على هامش منط اإلنتاج الرأمسايل وتكون متكاملة معه وملحقة به
هذا القطاع . فالقطاع غري الرمسي ما هو إال امتداد لشبكة إنتاج الشركات الكبرية عالقة تبادلية هامة،

      .فضةيوفر يد عاملة مرنة وبأجور منخ

القرن  قتصاديني منذ سبعينات وامانيناتأثارت طبيعة العالقة بني القطاعني جداًل كبرًيا بني االو    
ثالن املاضى، فهناك من دعموا نظرية الثنائية وأّقروا بوجود حالتني اقتصاديتني حضريتني واضحتني تتم

أى آخرون أن ، بينما ر(الرمسي قتصادمل يف االمسي مقابل الغين العاغري الر قتصادالفقري العاطل يف اال)يف 
هي عالقة اعتماد متبادل مستمر باعتبار أن حالة القطاعني تعد مسة من مسات  قتصادينالعالقة بني اال

  (5).االقتصاد الرأمسايل

 (الثمانينات والتسعينات) القانونية املدرسة . ج
القتصاد ادراسة التكلفة والعائد يف كل من  من خاللظهر تيار جديد أعطى بعدا جديدا للتحليل      

االقتصادي شتهرت بأعمال اة اليت وهذا ما ستتم مناقشته وذلك يف املدرسة الثالث.  الرمسي وغري الرمسي
القطاع غري  نأعلى فكرة هذه املدرسة وتقوم  ،تفترة الثمانينات والتسعينايف  "هريناندو دي سوتو"

من أجل  ،لعمل بشكل غري رمسياالذين خيتارون " الريادية"ع الصغرية من أصحاب املشاري يتكون الرمسي
باألنشطة " دي سوتو ويعين (3)الرمسييف القطاع  التسجيل املستغرق يفوقت واجلهد الو جتنب التكاليف

اليت تتم إما يف انتهاك تقين للقانون مثل تشغيل  اإلجراميةصادية غري تاالقتصادية غري الرمسية املهن االق
سيستمرون يف أصحاب املشاريع الصغرية أن و، (4)"تتم يف ظل قانون متييزي أوشروع دون تصريح، م

ألصحاب  إجراءات مرهقة ومكلفة تفرضدامت احلكومة ما أطول فترة ممكنة، غري رمسيةبصورة  اإلنتاج
تكاليف باهظة ويفرض النشاط االقتصادي الرمسي  .خنق القطاع اخلاصفيها من شأهنا  املبالغ و املشاريع

حقوق امللكية  عن "دي سوتو"دافع  كما ،كما يفرض النشاط االقتصادي غري الرمسي تكاليفه كذلك
 .إىل رمسية حىت ميكن االستفادة منها كأصول رأمسالية كوسيلة لتحويل املمتلكات غري رمسي

                                                 

 .بدون صفحة. منال حسين عبد الرزاق، المرجع سابق  (1)
(5)

 .المرجع نفسه  
(3)

 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About The Informal Economy Definition 
And theories ]en line[, Op, Cit., p. 1. 

 
(4)

 .10 .، ص"الثورة الخفية في العالم الثالث" الدرب اآلخر": هرناندو دي سوتو  
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 (Il-iligalist School )ة  ي األلفيةغري الشرعياملدرسة . د

، حبيث اعتربوا أن أصحاب املشاريع ليربال-الكالسيك والنيو-النيو ل االقتصادينياشتهرت بأعما      
غري الرمسية يسعون عمدا لتجنب اللوائح والضرائب، ويف بعض احلاالت، للتعامل بالسلع واخلدمات غري 

 ويرتبط هذا املنظور مع فكرة أن االقتصاد غري الرمسي هو اقتصاد حتت األرض أو اقتصاد. املشروعة
أو حىت –بصورة غري قانونية  وفقا هلذه املدرسة فإن أصحاب املشاريع غري الرمسية خيتارون العمل. أسود

الكهرباء ورسوم اإلجيار ،  مصاريف التجارية، اللوائح، القواننيمن أجل جتنب الضرائب،  -إجرامية
 (5) .وغريها من تكاليف التشغيل الرمسية

.4.1.I التهرب الضرييبالوقت ومنوذج  ختصيص نظرية  

منوذجني أساسيني مفسرين قدما لشرح أسباب النظرية االقتصادية اجلزئية اليت تدور حول ظهر       
ملاذا ينشط األفراد يف االقتصاد غري الرمسي؟ هذين النموذجني مها على التوايل نظرية : السؤال التايل

 the model of tax)لضرييبومنوذج التهرب ا  (theory of time allocation)ختصيص الوقت

evasion).(5) 

  )Gary Becker5691)قاري بيكرلالوقت  ظرية ختصيصن( أوال 

هذه نشرت  و ملاذا ينخرط األفراد يف االقتصاد غري الرمسي؟: جتيب هذه النظرية على السؤال التايل   
 (Garyقاري بيكر يطرف االقتصادي األمريك من 5131يف جريدة اإليكونومك األمريكية عام النظرية 

Becker ) *وأن الفرد يتخذ قرار بشأن التوزيع الفعال لوقته بني العمل  .حبيث اعترب الوقت سلعة نادرة
الرمسي ليست جذابة، بالنسبة للفرد فيمكن له أن يضيع وقت  قتصادمزايا العمل يف اال أن و مبا .والراحة

وإذا كان الفرد غري . قتصادقلة مزايا هذا اال النقود بسب أطول يف الراحة وأن يتخلى عن احلصول عن
مستعد للتخلي عن دخل أعلى، فسيشرع يف العمل يف اخلفاء وكنتيجة هلذا العمل فسيتخلى الفرد عن 

كما وميكن أن نستنتج أن العمال مع قصر مدى وقت العمل، لديهم .وقت راحته مقابل دخل أكرب
                                                 

 (1)
  Women In Informal Employment Globalizing and organizing, Op. Cit., p, 1. 

لمزيد من اإلطالع حول هذه المدارس الفكرية يرجى االطالع على المصادر التالية المتاحة على الموقع المذكور .5000نقال عن مالوني  

 أعاله
(5) Dennis Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan, Op.cit, P.40. 

 *Gary Stanley Becker  عرف بأعماله التي تهدف إلى توسيع حقل التحليل في مجال االقتصاد الجزئي ( 1400)اقتصادي أمريكي

حصل على جائزة نوبل في االقتصاد من األوائل الذين وضعوا مفهوم رأس المال  1445في ’ فيما يخص الكثير من السلوكات البشرية

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker#Allocation_du_temps أنظر le capitale humainالبشري
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وذلك  أكثر من أولئك الذين يعملون لوقت أطول لرمسياالقتصاد غري اينشطوا يف  ألناستعداد أكرب 
 .الذي يوضح منوذج نظرية ختصيص الوقت و .5.5سبما هو موضح يف الشكلح

 منوذج ختصيص الوقت: 2.1.شكل

 

 

 

 

 

 

  

 

Source: Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark  KAN, The Shadow Economy" a critical analysis, GRIN 
Verlag, Germany, 2008, p. 5. 

وقت العمل ووقت الراحة، يتوزع وقت العمل على  ينقسم الوقت املتاح إىل .(5.5)حسب الشكل  
 .العمل الرمسي والعمل غري الرمسي الذي بدوره ميكن يستغرق يف العمل الذايت أو لغرض غري قانوين

 (Model of tax evasion) منوذج التهرب الضرييب( ثانيا

هذه  هي نظرية التهرب الضرييب، تفترض رمسيةين الذي يفسر وجود األنشطة غري الالنموذج الثا     
أن قرارات األفراد فيما إذا كانوا سيتجنبون دفع الضرائب أم ال، تستند على التفكري مليا بشأن  النظرية

فقرار . النظرية فللتهرب الضرييب عوائد وتكاليف حمتملة على أساس هذهو .تكلفة-عائدالعالقة 
االحتفاظ بالنقود من خالل التملص من دفع الضرائب يعترب مبثابة عائد حمتمل، ومن جهة ثانية هناك 

من املفترض أن و مشبوها و عرضة للعقاب أو التوقيفتكاليف حمتملة كخطر أن يصبح هذا الفرد 
إن . الضرائبن جيدا تكاليف التهرب الضرييب وهذا ما مينعهم من االحتفاظ بنقود والضرائب يعو ادافعو

 الوقت الرسمي للعمل

 

 

( 

 

) 

 العمل الذاتي

 الوقت المستهلك

 وقت العمل

 

 عمل غير قانوني

 وقت الصفقات 

 الوقت المتاح

ت غير الرسمي الوق

 للعمل

 

 

( 

 

) 

الوقت الصافي 

للراحة

consumption 

time 

 

 

( 

 

) 



 النظري لالقتصاد غير الرسمياإلطار =======================:الفصل األول

12 

 

أعلى االحتماالت هي العوائد املتوقعة وأدناها خطر االنكشاف، واألكثر ترجيحا هي أن دافع الضرائب 
 .(1)هاسيحاول التهرب من

 .2.Iتعريف االقتصاد غري الرمسي 

كاالقتصاد اخلفي، اقتصاد صادفت الباحثة يف أدبيات االقتصاد عدة مسميات لالقتصاد غري الرمسي      
القتصاد املوازي، االقتصاد غري املنظم، االقتصاد األسود، االقتصاد األرضي، االقتصاد حتت ضوء ا الظل،

تزال إشكالية املصطلح قائمة حلد حيث ال.القمر، كلها مسميات حتاول إجياد وصف شامل هلذه الظاهرة
جاءت من تعاريف  وسيتم التطرق إىل مجلة ، حمدد هلذه الظاهرةعام  يصعب إجياد تعريفالساعة حبيث 

ومع ذلك فمن الصعب جدا " .هبا بعض املنظمات الدولية وكذلك لقت إمجاعا يف امللتقيات الدولية
التوصل إىل تعريف دقيق القتصاد الظل ألنه يتطور باستمرار حسب التغريات اليت تطرأ على النظام 

 (5)"الضرييب واللوائح التنظيمية

.1.2.Iتعريف صندوق النقد الدويل: 

يسمى اقتصاد الظل باالقتصاد "تعرف أدبيات صندوق النقد الدويل االقتصاد غري الرمسي كاآليت      
االقتصاد غري الرمسي، أو االقتصاد املوازي، وهو ال يشمل األنشطة غري املشروعة فقط بل  اخلفي، أو

املشروعة، سواء من السلع واخلدمات  إنتاجاملتحصلة من  و عنهايشمل أيضا أشكال الدخل اليت ال يبلغ 
يشمل مجيع  االقتصاد غري الرمسيومن مث فإن . املعامالت النقدية أو املعامالت اليت تتم بنظام املقايضة

 (.)"…األنشطة االقتصادية اليت ختضع للضريبة إذا ما أبلغت هبا السلطات الضريبية

يشمل مجيع  ري مشروعة وهوطة مشروعة وأنشطة غقسم االقتصاد غري الرمسي إىل أنشيف هذا التعريف ي
 . إذا كانت رمسية فهي ختضع للضرائب األنشطة اليت يف حال ما

                                                 

(1)
 Dennis Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan, OP.cit, P.5. 

 
، 2112، مارس 31، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد "نمو االقتصاد الخفي" االختباء وراء الظالل،: فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي  (2)

 :الموقع متاح على( نسخة إلكترونية. )2 .صندوق النقد الدولي ، واشنطن، ، ص

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf  > على .  23/14/2111: شوهد بتاريخ

  .19:15الساعة 

 .المرجع السابق، نفس الصفحة  (3)
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.2.2.I تعريف مفوضية االحتاد اإلفريقي 

رقم  مفوضية االحتاد اإلفريقي يتم تعريف االقتصاد غري الرمسي باإلشارة إىل وثيقة     
LSC/EXP4(IV)  ادة وهلا مستوى منخفض من التنظيم يشمل املنشآت اليت ال يتم تسجيلها ع"على أنه

كما أن هلا وصوال حمدودا إىل األسواق والتسهيالت االئتمانية والتدريب الرمسي  واملردوديةواإلنتاجية 
وهلا مبان صغرية أو غري ثابتة وأخريا ال حتظى باالعتراف والدعم أو التنظيم من قبل . واخلدمات العامة

ح احلماية االجتماعية والتشريعات اخلاصة بالعمالة أو أحكام السالمة السلطات العامة وال تتقيد باللوائ
وُيعترب هذا التعريف واسعا حبيث يشمل اجملالني الريفي واحلضري على حد سواء ويشري أيضا . الصحية

 .(5)"إىل العمل غري متضمن يف نظام التنظيم العادي

 وخصائص معينة كالتنظيم و اإلنتاجية ناحية  متيز هذا التعريف كونه عرف االقتصاد غري الرمسي من    
ل إىل األسواق االئتمانية كما مشل التعريف االقتصاد غري الرمسي و، وصعوبة الوصاملردودية احملدودين
 .احلضري والريفي

.3.2.I االقتصاديوالتنمية  ي امليدان منظمة التعاون تعريف  

 l’économie non)طلح االقتصاد غري املالحظ ستعمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مصت     

observé) القطاع،  نتاج غري املشروعحتت األرض، اال النتاجا :نواع هي والذي يتشكل من أربع أ 
 .لالستهالك النهائي القطاع العائلي املوجهةمؤسسات  غري الرمسي ،

عمدا ختتفي عن أنشطة منتجة ومشروعة لكنها (: production souterraine)اخلفي اإلنتاج -
 .أنظار السلطات العامة لتجنب دفع الضرائب أو لتجنب تطبيق بعض اللوائح التنظيمية

عبارة عن أنشطة منتجة تولد خدمات (: production illégale) غري املشروع اإلنتاج -
ومنتجات ممنوعة من طرف القانون أو أهنا غري قانونية عندما متارس من قبل منتجني ليس لديهم 

 .صترخي
                                                 

(1)
متابعة توصيات ، ألزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقياتأثير ا: لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي  

البرنامج حول االقتصاد غير :الدورة السادسة للجنة العمل والشؤون االجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا

 .3 .، ص2119برأكتو12-سبتمبر28أديس أبابا ، إثيوبيا، LSAC-EXP-5-SA1553الرسمي، وثيقة رقم 
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أنشطة منتجة متارس من :(production du secteur informel) نتاج القطاع غري الرمسيا -
اد تهو مع اأو حجمها أقل مم/قبل مؤسسات غري نظامية تابعة للقطاع األسري، ليست مسجلة و

 .فيما يتعلق بعدد العاملني ولديها منتج قابل للتسويق

 production des ménages)ئي اخلاصإنتاج القطاع األسري املوجه لالستعمال النها -

pour leur propre usage final :) عبارة عن أنشطة إنتاجية تترجم يف صورة استهالك أو
 (5) .تراكم للسلع واخلدمات عن طريق األسر اليت تنتجها وتستهلكها هي

.4.2.I تعريف املكتب الدويل للعمل 

يا ينطبق متاما على االقتصاد غري الرمسي ومع قبول عامليوجد تعريف م حسب مكتب العمل الدويل ال  
أصحاب ) ن هذا املصطلح يشمل عدد معترب من العمال واملؤسسات واملقاولنيأفمن املتفق عليه ذلك 

 (5): تتمثل يف يتميزون خبصائص ميكن حتديدها( املشاريع

 على موارد حملية؛ االعتماد سهولة الدخول يف النشاط؛ -

 ؛ساتالعائلية للمؤسلكية امل -
 حمدودية مستويات األنشطة؛ -
 تقنيات كثيفة العمل ومكيفة وفقا للموارد احملصل عليها؛استخدام  -
 من خارج النظام الرمسي؛ كتساب املهاراتا -
 ؛انفتاح أسواقها على املنافسة وهترهبا من كل التنظيمات والقوانني -
 .على أساس العمل واملبادرات الفردية األنشطةممارسة  -

مشاكل وصعوبات ختتلف حدهتا من بلد إىل أخر  ن يف االقتصاد غري الرمسييواجه العاملو -
  .وختتلف بني املناطق الريفية واحلضرية

                                                 

(1)  Organisation De Coopération Et De Développement Économique: Manuel sur la mesure de 

l’économie non observée, Service des Publications de l’OCDE, Paris, France, 2003, P.13 (en line) 

http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/32016147.pdf  consulté le :08/08/2011  

(2)
 Bureau Internationale Du  Travail, Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel en 

Afrique Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004, p.6 consulté le site : 04/05/2011. 
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ليميز فيه كل األنشطة االقتصادية وكل مصطلح اقتصاد غري رمسي  مكتب العمل الدويلواستعمل      
هذه ترتيبات رمسية،  -ون أو املمارسةنيف إطار القا–العاملني وكذا الوحدات االقتصادية اليت ال تغطيها  

نشطة غري حممية من األنشطة ال تدخل يف حقل تطبيق القانون، ما يعين أن هؤالء العمال وهذه األ
لكونه يرهق كاهلهم ويفرض عليهم  يعترفون به أو ، وينشطون خارج القانون، ألهنم الالناحية العملية
القطاع غري "بدال من" اقتصاد غري رمسي"صطلح م واقترح املكتب أن يستعمل" (5).تكاليف باهظة

ألن العمال واملؤسسات يف هذا االقتصاد ينشطون يف عدة قطاعات وليس قطاع وحيد من " الرمسي
 .(5)"النشاط االقتصادي

صفة عدم االعتراف اليت يضعها أصحاب االقتصاد غري الرمسي يف  نالحظ أن هذا التعريف قد أضاف   
ض عليهم تكاليف مرهقة، كما ميز التعريف بني االقتصاد غري الرمسي والقطاع  غري القانون لكونه يفر

 .الرمسي

.5.2.I 5661املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلحصاءات العمل  تعريف 

ينص على وصف تعريف اتفق على وضع  .511يف املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلحصاءات العمل      
مستوى بسيط و بأنه يضم وحدات اإلنتاج اليت تعمل على نطاق صغريالقطاع غري الرمسي بشكل عام " 

من التنظيم ، مع عدم وجود تقسيم يذكر بني العمالة ورأس املال كعوامل إنتاج، وهدفه األساسي هو 
توليد الدخل والعمالة لألشخاص املهتمني؛ ومن الناحية التشغيلية يعرف القطاع على حساب البلد 

غري ذات الشخصية االعتبارية اليت متلكها األسر املعيشية وتنتج بعض املنتجات  شاريعباعتباره جمموعة امل
جب التشريع الوطين يعمل فيها سوى عدد حمدود من العاملني، وليست مسجلة مبو للسوق ولكنها ال

                                                 

(1)
 Bureau Internationale Du  Travail : Résolution et conclusions concernant le travail décent et 

l’économie informelle, adoptées le 19 juin 2002, Conférence internationale du Travail, 90e session, 

Genève, 2002, disponibles à l’adresse: http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-

25.pdf (p. 58). Consulté le 19-06-2011 à 10 :00. 

(2)
 Bureau Internationale Du  Travail : l’économie informelle ,Op.Cit., Genève, 2007, 

//www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb298/pdf/esp-4.pdf consultée le 04/05/2011 
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أنظر ) (1)."الضمان االجتماعي أو القوانني التنظيمية التزاماتسبيل املثال، الضرائب أو فيما يتعلق على 
 (05:امللحق رقم

وحدات اإلنتاج غري الرمسية املتمثل يف توليد الدخول والعمال، كما حدد التعريف هدف هذا أضاف  
 .لكها األسر املعيشيةنوعية املؤسسات املتمثلة يف املؤسسات ذات الشخصية االعتبارية اليت مت

تشري إىل مجيع األنشطة االقتصادية اليت  أحد التعريفات املستخدمة بشكل واسع لالقتصاد غري الرمسي    
املظلة لكل األنشطة االقتصادية ويعترب  .تسهم يف إمجايل الناتج القومي املقدر رمسيا ولكنها غري مسجلة

اليت مل تسجل يف احلسابات القومية لعدة أسباب، واليت كان من املفروض أن تتضمنها وحتتسب يف 
 (2) .الناتج احمللي اإلمجايل

غري  اإلنتاجاالقتصاد غري الرمسي يضم وحدات :تعاريف السابقة ميكن أن نستنتج التعريف التايل ومن ال
خبصائص متيزه  يزيتماحل الضريبية ويتكون من شقني شرعي وغري شرعي صلدى املالرمسية وغري املسجلة 

األسواق االئتمانية  ل إىلوواملردودية احملدودة، وصعوبة الوص واإلنتاجيةعن االقتصاد الرمسي كالتنظيم 
   .وتسهم أنشطته يف الناتج احمللي اإلمجايل .يثقون بقوة القانون الوأصحابه  يشمل احلضر والريفو

  3.I واملؤسسات غري الرمسية خصائص االقتصاد غري الرمسي 

من التعاريف السابقة ميكن أن حندد وحنلل أهم خصائص االقتصاد غري الرمسي من جانبني جانب      
 .لي واآلخر جزئيك

1.3.I خصائص االقتصاد غري الرمسي 

  (.):اخلصائص الرئيسية لالقتصاد غري الرمسي هي فوفقا ملنظمة العمل الدولية ، 

                                                 

(1)
،منشورات األمم المتحدة، 1440تحديثات وتعديالت نظام الحسابات القومية: االقتصادية واإلجتماعية الشعبة اإلحصائيةإدارة الشؤون   

متاح على الموقع . 111. ، صST/ESA/STAT/SERF/2/REV4/Add.1  ،5002،وثيقة 5002نيويورك، [ على الخط]

http://unstats.un.org/unsd/publication/series  10:00على الساعة  10/01/5011يخ شوهد بتار                                                          . 
(2)

 " Umbrella for all economic activities that are not recorded in the national account for certain reasons 

but normaly should be a part of them end be accounted for in GDP)Gross Domestic Product  (Dennis 

Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan : The shadow economy: A Critical Analysis, GRIN Verlag, Germany 2008, 
p. 3. 

(0)  Socialalert: the informal economy ] en line[ on site www.socialalert.org/pdf/1808brochENGred.pdf  
p12. Consulted   25/06/2011 à 21:20. 
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بسبب قلة العوائد املتأتية من أنشطة االقتصاد غري الرمسي ال تفرض عليها : الدخل املنخفض -   
 .ضرائب

 تعرض للطرد يف أي وقت؛احتمال ال: عدم توفر اآلمان الوظيفي - 
 .بني األطفال و النساء والشباب: التمييز -   

 ؛، بسبب الدخل املنخفض واالعتماد على األعمال كثيفة اليد العاملة طول ساعات العمل -
فالعاملون ال يتمتعون بالتأمني الصحي، وال  :أو عدمه قلة االنضمام إىل الضمان االجتماعي -

 ؛أو التأمني على األمراض أو البطالة  يستفيدون من منح التقاعد
  ؛يتم التدريب على يد صاحب العمل واملالك : اخنفاض مستوى التدريب -
   .العملوشروط بسبب تردي ظروف : انعدام السالمة املهنية- 

  .( النقابات العمالية)العمايل  قلة التمثيلو أانعدام  -

 2.3.I خصائص الوحدات االقتصادية غري الرمسية 

 : باخلصائص التالية االقتصاد غري الرمسي من ناحية الوحدات االقتصادية غري الرمسية  يتميز 

 عدم االعتراف باألطر القانونية والتنظيمية؛ -
 . وجود عالقة عمل خاصة  وعدم االنتظام يف الدفع أو عدم سداد األجور -
 ؛عدم وجود تنظيمات عمالية، وبالتايل، استحالة جعل أصواهتم مسموعة -
 استبعاد العمال من نظام الضمان االجتماعي؛ -
استحالة التمتع باحلصول على املنافع العامة، واخلدمات، مثل القروض، املعلومات التجارية،  -

 التدريب؛ 
العمال معرضون لتدخل السلطات وللمضايقات من قبل الشرطة، ألهنم يعتربون عادة كعمال  -

 غري قانونيني؛
االقتصادية  ات من اإلحصاءات الرمسية، حىت لو كانت مسامهتهم ه املؤسساستبعاد مبيعات هذ -

  .أعلى من مؤسسات الرمسية
الطابع غري الرمسي لألنشطة جيعل من تكاليفها مرتفعة جدا أو ألن عملية إضفاء الطابع الرمسي  -

 .وتأخذ وقتا طويالكبري، حد  إىل معقدةعليها 
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 (1) :التالية التنظيمية  وميكن إضافة اخلصائص
 ؛معقدة  سهولة العمل فيه فال حيتاج إىل إجراءات ومعامالت -
 النمط العائلي يف عمل كما يعتمد صاحب العمل هو املدير وال يوجد فصل بني اإلدارة وامللكية -

 ؛الوحدات غري الرمسية
جتاه الدولة سواء من خالل تسديد الضرائب أو الرسوم وال ختضع للضمان  التزامال يوجد أي -

 ماية القانونية وغري مسجلة لدى الدولة ويف نفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية؛واحل
 أكثر مدخالته مواد أولية حملية؛و يعتمد على االستخدام الكثيف للعمل بدال من رأس املال -
 نافسةف أسواقه بقلة التنظيم واملتتصو أغلب منتجاته تتوجه حنو السوق الداخلية لكن بدون رقابة-    

 الشديدة؛
 .تتصف أغلب الوحدات بصغرها ويف حاالت كثرية يتم استخدام املنازل كأماكن لتصنيع السلع -
  ؛املمارسةمهارات العاملني به يتم اكتساهبا باخلربة و -
  .يصعب تصنيفه ومتنوع بطبيعة عمله  -

.3.3.Iخصائص املؤسسات غري الرمسية حسب دراسة مسحية للبنك الدويل 

كل من يف  مؤسسة صغرية رمسية وغري رمسية مت مسحها 300أجراه البنك الدويل مشل يف استطالع      
و اليت متثل جمموعة متنوعة من األنشطة التجارية، مبا يف ذلك  الكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس،

ارة التجزئة إنتاج األغذية واملالبس اجلاهزة و صناعة املنسوجات والصناعات التحويلية األخرى، وجت
الرمسي وغري  قتصاديناال يفكل األنشطة التجارية حيث مت متثيل . وجتارة اجلملة، وخدمات أخرى

 (2) :ليةىل النتائج التاوخلصت الدراسة إ الرمسي

 

 
                                                 

(1)
 [بتصرف.]05،00. نسرين عبد الحميد، المرجع السابق، ص  

 
(2) Jessica Leino, Formal and Informal Microenterprises, Enterprise Surveys N °5, 2009, World Bank 

Group, http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspx  

consulté le 21/05/2011 à 17:00. 
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 :املستوى التعليمي. أ 
يع املشار أصحابالرمسي ، لديهم مستوى تعليمي و خربة أكرب من  قتصاديف االأصحاب املشاريع      
قتصاد ن مجيع أصحاب املشاريع يف االمممن مشلهم االستطالع  % .9، حيث أن غري الرمسي قتصاديف اال

األرقام . غري الرمسي قتصاديف اال املقاولني من % 14مقابلو، رمسي لديهم مستوى ثانوي أو جامعيال
، سنة 5..5سط خربة يف املتو الرمسي لديهم قتصادأصحاب املشاريع يف اال، ختتلف قليال حسب البلد

 .سنتنيبينما أصحاب املشاريع غري الرمسية لديهم خربة أقل من 

   العنصر النسوي ليت يشغلهاانوع القطاعات . ب 
كل من الرمسي يف قتصاد ه يف االمعدالت ملكية اإلناث أعلى يف القطاع غري الرمسي مما هي علي               

دائما أقل من نصف  نمتثل صاحبات املشاريع أن لى الرغم من، عالكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس
غري الرمسي وهذا ينطبق على كل  قتصاديف اال ط املشاركة يف ملكية اإلناث أعلىكما أن من .العينة

مشاركة  تحيث بلغ)األعمال فئة النشاط ، مع استثناء من املواد الكيميائية واملعادن وااللكترونيات 
، األنشطة التجاريةغري الرمسي يفضلن التركيز على  قتصادكما أن النساء يف اال(. ريةفيها نسبا صغ املرأة

 .ملكية النساء حسب القطاع الذي يوضح 5...أنظر شكل. سواملالبوجتارة التجزئة وإنتاج الغذاء 

   

 والرسمي حسب القطاع   غير الرسمي االقتصادنسبة ملكية النساء في  :3-1.شكل

 بلدال األعمال قطاعات
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 نسبة ملكية النساء في االقتصاد الرسمي 

 

 يفوارالقطاعات األخرى   خدمات أخرى    تجارة التجزئة   الكيماويات   إنتاج الغذاء  األلبسة والنسيج    موريشيوس     مدغشقر       كوت د

 والمعادن وااللكترونيات                                                         

 نسبة ملكية النساء   ي االقتصاد غري الرمسي                 

 نسبة ملكية النساء  ي االقتصاد الرمسي

Source: LEINO Jessica, Formal and Informal Microenterprises,]en line[Enterprise Surveys N °5, 2009, World Bank Group, 

available in  http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspx  consulted le 

19/04/2011  at 17:00. 
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ميكن أن  وجمال النشاط بني املقاولني من الرجال والنساء، قتصادجوهر االختالفات يف اختيار االو  
الرمسي  قتصاداب املشاريع من الدخول إىل االيعيق قدرة بعض أصح لىل أن احلصول على التموييرجع إ

أو تغري قراراهتم عن أي قطاع سيدخلون ورمبا توجه أكثر النساء إىل العمل يف األنشطة اليت تتطلب رأس 
رمسية أعلى منها يف ت غري الأن ملكية العنصر النسوي يف القطاعايتضح من خالل البيان  .مال أقل

وقطاع جتارة التجزئة والقطاعات  األغذية إنتاجالرمسية ويالحظ ذلك خاصة يف قطاع  القطاعات
 .األخرى
وميكن أن نالحظ بأن نسبة القطاع املنتج يف االقتصاد غري الرمسي هي األعلى ما يقود إىل الدور           

ي من خالل حتوله من قطاع غري منتج يعتمد سابقا على الذي ميكن أن يأخذه يف البناء االقتصاد
اخلدمات والتجارة والتعامالت التقليدية يف التجارة كاملقايضة إىل قطاع منتج ميكن أن يساهم يف خلق 

 .قيمة مضافة يف االقتصاد
مؤسسة غري رمسية شاركت يف استقصاءات البنك  44." ويف دراسة أخرى للبنك الدويل مشلت       

كل من الكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس، أفادت  5004سنةلويل املعنية مبؤسسات األعمال الد
حتسن القدرة على بأن  % 34، ونسبة  حتسن القدرة على احلصول على التمويلبأن  % 41نسبة 

 .(5)"مها السببان الرئيسيان للتسجيل يف االقتصاد الرمسي الوصول إىل األسواق

 .ة رأس املالعدم كفايالتقليد و -ج

إىل جانب اخلصائص اليت متيز االقتصاد غري الرمسي واليت توصل إليها دراسات البنك الدويل فإنه       
كل يف القطاعات اليت تشكو من عدم كفاية رأس املال  تنتشر يتميز كذلك بعدم كفاية رأس املال،

تصنع كل شيء من املالبس لرمسي يف االقتصاد غري االصناعات الصغرية املنتشرة و البلدان النامية،
واألحذية إىل تقليد الساعات واحلقائب ذات العالمة العاملية، وهناك ورش تصنع وتعيد تصنيع اآلالت 

واملياه،  بأكملها تعمل على وصالت سرية للكهرباء، كما توجد صناعات والسيارات، بل احلافالت، 
 ،وهذه صورة من صور خدمة الفقراء للفقراء ن أعماهلم من دون ترخيص،هناك أطباء ميارسو ل حىتب

                                                 

(1)
 10.ص.5011، مؤسسة التمويل الدولية، جمموعة البنك الدويل، 0202تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك الدويل،   

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual- 
reports/Foreign/DB10-FullReport-Arabic.pdf< 14:02على الساعة  55/00/5011:تاريخ التحميل. 
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 فمثال. االقتصاد الرمسي أيضااملوجودة يف املشروعات اجلدد هؤالء يسدون الثغرات يف  منظموكما أن 
تشكل احلافالت واحلافالت الصغرية وسيارات األجرة غري املرخصة معظم النقل العام يف كثري من 

الباعة القادمون من مدن األكواخ معظم األغذية املعروضة يف البلدان النامية، ويف أجزاء أخرى يوفر 
 . القائمة يف البنايات اليت يشيدوهنا النصبو أالسوق من العربات أو األكشاك 

املكسيكي لإلحصاء حلساب عدد مشروعات  لت حماولة قام هبا املعهد الوطينتوص 5114يف عام و
بلدان كروسيا شوهد يف كما مشروع ،  5310 00ىاألعمال الصغرية جدا غري الرمسية يف البالد إل

 (5) أنشطة أكثر تطورا من قبيل إنتاج معدات الكمبيوتر والربجميات

 .4.I مكونات االقتصاد غري الرمسي 

من بني تعقيدات  االقتصاد غري الرمسي أنه يتألف من تركيبة معقدة من الشرائح ختتلف باختالف      
 .بطريقة مناسبة أمرا ضروريا من يعمل فيه  فهمل من حتليل مكوناته لما جيع ،السنواملكان والنوع 

غري  يف االقتصادظروفه  و وقبل معرفة من يعمل يف االقتصاد غري الرمسي سيتم التطرق بداية إىل العمل
 .مث متثيل النساء والشباب فعمالة األطفال اليت متيز االقتصاد غري الرمسي الرمسي

 1.4.I  لرمسي اتصاد غري العمل  ي االق 

 بأجر منخفض و من. لبلدان الناميةغري الرمسي  أكثر من نصف العمالة  يف ا قتصادميثل عمال اال     
الزيادة  إن. كثر ديناميكية يف االقتصاددون عقود توظيف أو منافع اجتماعية ، لكنهم ميثلون القطاع األ

 إحلاحا وضرورة لوضع سياسات عامة حمددة هبدف الكبرية يف عدد العمالة غري الرمسية جيعل األمر أكثر
حتسني رفاه املاليني من هؤالء العمال وخلق وظائف أفضل للجميع  بل ولضمان التنمية  ليس فقط
لعمل غري الرمسي هو فا .(5)ألهنا تعتمد يف املقام األول على القضاء على الفقر وحتسني الرفاهية  املستدامة

بل هو من األمهية يف بعض االقتصادات ذات . املنخفض واملتوسط ت الدخلالشكل السائد يف البلدان ذا
الرمسية ( املؤسسات)ويف كثري من احلاالت ، فإن حصة الوظائف املمارسة خارج اهلياكل. الدخل املرتفع

. اذا مشلت العمالة الزراعية % 10  لبلد ما قد متثل أكثر من نصف العمالة غري الزراعية، وتصل اىل
 . ميثل العمل غري  الرمسي والرمسي يف العامل 4-5 والشكل

                                                 

(1)
 .54. سر رأس المال ، مرجع سابق، ص: هرناندو دي سوتو  

(5)  OCDE , l’Emploi Informel dans les pays en développement, Op, Cit, p. 2. 
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5)  
 5001وطبقا لدراسة حديثة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي سنة  4 -5وانطالقا من الشكل 

مليار  5.4)مليارات شخص يف العامل لديهم عمل، جيري توظيف حوايل الثلثني ( .)فمن بني ثالث
 .%40مليار عامل أي بنسبة   5.5مقابل  %30ري الرمسي يف العامل، أي بنسية يف  االقتصاد غ( شخص

.2.4.I  ظروف العمل  ي االقتصاد غري الرمسي 

بشكل عام ، العمال يف االقتصاد غري الرمسي حيصلون على دخل أقل وحقوقهم األساسية هي       
 ارئيسي اتكون سبب أن ميكن (L'informalité)والالرمسية . األكثر عرضة للخطر ويصعب الدفاع عنها

من املشاكل الصحية، وتعمل يف ظروف الرمسية ليست لديها محاية كافية فمعظم العمالة غري  ،للفقر
واألشخاص األكثر فقرا، هم األكثر عرضة هلذه . أكثر خطورة، وهي معرضة للفصل دون تعويض

 كما أن ارتفاع نسبة . حيد للدخلالظروف، ألن هذا النوع من العمل غالبا ما يكون مصدرها الو
العمال غري الرمسيني، يؤدي بدوره إىل  نقص يف العائدات الضريبية وختفض من قدرة الدولة على تطوير 

 . أنظمة الضمان االجتماعي

مليون عامل يف االقتصاد غري الرمسي يعيشون يف ظروف الفقر  900جتدر اإلشارة إىل أن أكثر من و        
أن هذه األخرية تفتقر إىل شبكات احلماية االجتماعية حيث  ،(1) دوالر لليوم 5.51ل من املدقع وبأق

ة نتيجة كما أن نسبة العمالة غري الرمسية تتجه حنو  الزيادة خالل الفترات االقتصادي الصعب. الفعالة

                                                 

(1)
 Ibidem. 

  ي العامل والرمسي  العمل غري الرمسي: 4-5شكل 

 العمل الرمسي      

 العمل غري رمسي

Source: OCDE, l’Emploi Informel dans les pays en développement, Centre de  Développement de 

l’OCDE, 2009, LABORSTAT, OIT ; Global Employment Trends, OIT, janvier2009. 

www.oecd.org/dev/pauvrete/emploi/42529344.pdf consulté le:08/08/2011 à 9 :30. 
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مع األكثر الرمسي، فضال عن اخنفاض األجور واملداخيل يف طبقات اجملتاالقتصاد  فقدان الوظائف يف
من  % 10 جتدر اإلشارة إىل أنكما  .ضعفا وعليه فإن لفترات األزمات ّتأثريا على العمل غري الرمسي

الذي يوضح نسبة (  1-5) أنظر الشكل.غري الرمسي قتصاد واملهين يف أفريقيا حيدث يف االالتدريب التقين
يتضح مدى الدور احليوي  طق، وهناالتوظيف غري الرمسي غري الزراعي يف البلدان النامية حسب املنا

 .إفريقيا جنوب الصحراءكاالقتصاد غري الرمسي يف مناطق   الذي يلعبه

 
Source: OCDE:

 
l’Emploi Informel dans les pays en développement, Centre de 

Développement de l’OCDE, 2009, LABORSTAT, OIT, janvier2009 (en site) 

www.oecd.org/dev/pauvrete/emploi/42529344.pdf consulté le:19/04/2011 à 15 :30. 

أن أكرب نسبة توظيف للعمالة غري الرمسية غري الزراعية هي يف إفريقيا  نالحظ(  1-5)الشكل ومن   
 فأمريكا%  90ـتليها بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا ب %40جنوب الصحراء بنسبة تصل إىل

وضعيفة الدخل وفقرية وتشكو من ن نفسر هذا بكوهنا بلدان متخلفة أ وميكن .% 15ـالالتينية ب
الدميقراطية، وهي عوامل تشكل أرضية خصبة لنمو  املمارسةمشاكل يف التنمية ومن تعقد التنظيمات و

  ؟غري الرمسي االقتصادلكن من يعمل يف  .االقتصاد غري الرمسي والعمل فيه

   3.4.I قتصاد غري الرمسي ي اال الشبابومتثيل النساء 

من الفئة الشبانية يف  % 41، ويعيش سنة نصف سكان العامل 54تشكل الفئة الشبانية دون سن          
يف جنوب آسيا وإفريقيا، أين تتوجه فرص العمل فيها إىل االقتصاد غري العامل يف الدول النامية خاصة 

يف توفري فرص العمل املناسبة للفئات الشابة الرمسي، يف الوقت الذي يواجه فيه االقتصاد الرمسي فشال 

البلدان النامية نسبة التوظيف غري الرمسي غري الزراعي  ي :  1-5شكل 
 حسب املناطق

                                            %                        
                      

بلدان التحول     أسيا الوسطى     شمال إفريقيا   أمريكا الالتينية  جنوب وجنوب شرق آسيا   إفريقيا جنوب          

 الصحراء
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من فرص العمل اجلديدة  %41منظمة العمل الدولية، فهناك حوايل اء على مؤشرات بنو  .كما للبالغني
حول العامل يتم إجيادها ضمن القطاع احلضري غري الرمسي ، وجتدر اإلشارة إىل أن غالبية الشباب 

 (5).مسي هم من سكان العشوائياتالعاملني يف االقتصاد احلضري غري الر

يث حب ال سيما بالنسبة للشباب والنساء أهم موفر للوظائف االقتصاد غري الرمسي يعترب يف إفريقيا و      
بوجود مزيد من األزمات االقتصادية ُتهدد  كما .با يف العاملُتسّجل التزايد األسرع للسكان واألكثر شبا

إجياد وظائف قابلة للبقاء وعليه ف ،يف املستقبل ائفالوظ قليلة منتوقعات  أسواق العمل و الضغط على
النساء بشكل  تشغيليتم كما  .وحتقيق التنمية املستدامة ط مسبق الستئصال الفقرلصاحل الشباب شر

% 95مقابل ) من إمجايل فرص العمل خارج الزراعة% 15غري الرمسي حيث ُيشكلن قتصاد مفرط يف اال
من هذه الوظائف على أيدي عمال ذوي مهن حرة ، بينما تعمل % 11ام بُقرابة ، ويتم القي(للرجال

 (5).وهذا يف إفريقيا جنوب الصحراء فقط كُمستخَدمني مقابل أجر% 1بة نس

 ،من النساء امُلسَتخدمات بشكل غري رمسي، مقارنة لبقية أحناء العامل فرواألن إلفريقيا النصيب كما أ
أنظر  .صاد غري الرمسي والفقر هي أقوى بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجالالصلة بني العمل يف االقتف

النسبة املئوية لإلناث والذكور الشباب العاملني يف االقتصاد غري الرمسي يف ميثل الذي  3-5:الشكل رقم
 .دول إفريقية معينة

                                                 

(1)
، الطبعة  1، حوار الموئل، العدد  أعداد متزايدة  من الشباب في القطاع غير الرسمي: ية ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر 

 .4. ، عمان،  ص 5001العربية ، يونيو، 
(2)

متابعة توصيات ، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي 

البرنامج حول االقتصاد غير :رة السادسة للجنة العمل والشؤون االجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غير الرسمي في إفريقياالدو

  متا ح على الموقع،2119أكتوبر12-سبتمبر28أديس أبابا ، إثيوبيا، LSAC-EXP-5-SA1553الرسمي، وثيقة رقم 

http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-SA1553  21:11على الساعة  14/16/2111شوهد بتاريخ )

  5. ، ص
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برنامج األمم املتحدة ، لشباب  ي القطاع غري الرمسيأعداد متزايدة من ابرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، : املصدر

 .4ص، ، الطبعة العربية، عمان (1)العدد حوار املوئل،للمستوطنات البشرية، 

مهية مشاركة النساء يف االقتصاد غري الرمسي يف الدول املوضحة يف أ 3-5من الشكل ويتضح جليا      
ونالحظ أن  .اف مث يف عشوائيات املناطق احلضريةاملدرج ويتركز عملهن بشكل كبري  يف مناطق األري

  .أعلى نسبة مشاركة للنساء هي يف ريف بوركينافاسو 

4.4.I لاطفالة األعم 

خطورة دون  ن أكثر أشكال العملضم تعملغالبا ما ويف االقتصاد غري الرمسي تنتشر عمالة األطفال     
سالمة اجلسمية أو النفسية للطفل اليضر ب كل عملكما أن  .متتع بأي نوع من احلماية االجتماعية

مثل استخدام األطفال يف النزاعات املسلحة  )يدخل يف إطار التعريف بأسوء أشكال عمل الطفل 
والعمل املنزيل واالجتار هبم واستغالهلم جنسيا وممارستهم األعمال اخلطرية يف القطاعات الزراعية 

 559.9قدرت منظمة العمل الدولية أن و .(يغري الرمس تصادوالتجارية غري الرمسية وقطاع اخلدمات لالق
وقد ُوِجد . سنة يشاركون يف عمل الطفل عرب العامل 59سنوات و 1مليون طفل تتراوح أعمارهم بني 

 .املئوية لإلناث والذكور الشباب العاملني  ي االقتصاد غري الرمسي  ي دول إفريقية معينةالنسبة  9-5:الشكل
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مليون طفل يف إفريقيا  ..41 كما يعترب. أشكال عمل الطفل أسوءمليون من هؤالء ميارسون ..535 نأ
 (5) .قتصاديا انيشطانمن الجنوب الصحراء 

ال وعليه  ، مشكلة النوع والعمالة يف االقتصاد غري الرمسيوال تزال ُتوجد ثغرات معرفية فيما خيص 
االقتصاد غري حجم بصورة أوسع ملدى و حلل هذه املشاكل إال يف حال معرفة ميكن اختاذ قرارات فاعلة 

 .تكرار هذه النشاطاتالرمسي ومن هم األشخاص املرتبطني بالنشاطات غري الرمسية ومدى 

.II طرق تقدير حجم االقتصاد غري الرمسي ومؤشراته ونتائج قياسه 

رق قياس االقتصاد غري الرمسي وكذا االنتقادات املوجهة لكل طتبيان أهم سيتم يف هذا اجلزء       
 .يف بعض الدول اليت مت التوصل إليها  طريقة وأحدث نتائج قياسه

II.5. صاد غري الرمسيطرق تقدير حجم االقت 

كيف ميكن أن جنعل  قياس االقتصاد غري الرمسي هي لصعوبات والتحديات اليت تواجهإن أكرب ا       
 know the"عروفمغري ة أمر عرفنتمكن من مكميا؟ أو أن  يتم يف اخلفاء شيئا قابل للقياس من شيء

unknown"، قدمي معلومات عن نشاطه فال ميكن لشخص يعمل يف االقتصاد غري الرمسي أن يتطوع لت
 فهذه الفئة حتاول إخفاء أنشطتها وبالتايل للعقوبة بسهولة، هتعرضيقع يف احتمال  أن وري املشروع غ

نه فقط أ، والرمسي االقتصادهذه األنشطة تترك أثارا يف بعض النواحي من  لكن. ألشكالا بأي شكل من
تتباين و .لتقدير حجم االقتصاد غري الرمسيليلية من خالل هذه اآلثار، أمكن تطوير مناذج وطرق حت

وليست هناك طريقة مثلى ميكن تقديرات االقتصاد غري الرمسي حسب الطريقة املتبعة يف التقدير، 
فكل منهج يتسم جبوانب ، حول االقتصاد غري الرمسي الكافيةاملعلومات إىل  بسبب االفتقار، اختيارها

املناهج املباشرة، املناهج غري املباشرة،  :موما يف ثالث مناهجع املتفق عليها الطرقوتتحدد  قوة وضعف،
 .منوذج النماذج

                                                 

(1)
مرجع ، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي  

 .50، 14.سابق،ص، ص
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1.1.II المباشرة المناهج 

احلصول على معلومات عن االقتصاد غري الرمسي مباشرة من طرف العاملني  يفاملناهج املباشرة تعتمد   
طريقة تدقيق و سح بالعينة،هي طريقة امل:  تنيطرق ورها إىلدباملباشرة  تنقسم هذه املناهجفيه و

 (1) .احلسابات الضريبية

 بالعينات المسح طريقة( أوال

من واقع بيانات املسح، حبيث تكون العينات خمتارة ومصممة  م تقدير حجم االقتصاد غري الرمسييت   
بشكل جيد، وتقوم على أساس إجابات تطوعية للمبحوثني، الذين يكونون يف الغالب مترددين وغري 

ومن َثمَّ فاإلجابات املعتمدة  .دين للتزويد باملعلومات املطلوبة من خالل تقدميهم للحد األدىن منهامستع
على املعلومات التطوعية جيب أن تنتقد وتدرس وتعاجل ألهنا سريعة التقلب بطبيعتها، وكما هو احلال يف 

اوب املبحوثني معها ة ومدى جتفإن دقة النتائج تتوقف على مدى دقة األسئل ستبيانيةاالمجيع الدراسات 
الطريقة هي املعلومات التفصيلية اليت ميكن احلصول عليها ميزة يف هذه أهم   .سرية اإلجابات إضافة إىل

 .(5) العمالة فيه وطبيعةيف االقتصاد غري الرمسي عن هيكل األنشطة 

 : تدقيق احلسابات الضريبيةطريقة  (ثانيا

ت الضريبية أن تكشف عن أنشطة االقتصاد غري الرمسي من خالل حتليل حتاول طريقة تدقيق احلسابا     
ولكشف التهرب  .صرح به للسلطات الضريبية والدخل احلقيقيالتناقضات املوجود بني الدخل امل

 باإلقرارالضرييب، ختتار السلطات املالية عينة من أشخاص وجتربهم حتت ضغط العقوبات اجلزائية 
من "وومن خالل االختالفات بني الدخول املبلغ عنها والدخول احلقيقية  .ةبدخوهلم اخلاضعة للضريب

من َثمَّ إىل حجم االقتصاد غري و ،يتم التوصل إىل نسبة التهرب الضرييبخالل الفحص الدقيق واملراجعة 
تكون دقيقة إىل حد ما تكاد يف قياس حجم االقتصاد غري الرمسي نتائج وقد أعطى هذا املدخل  ،الرمسي

 .من قبل املمولني اكمية الدخول اليت يتم إخفاؤهل

، واليت من دافعي الضرائب فرد 10000من ويف دراسة أجريت يف الواليات املتحدة على عينة مكونة  
تبني أن عملية إخفاء املستوى احلقيقي للدخل ترتفع لبعض األفراد إىل  ،متت مراجعة وتدقيق حساباهتم

                                                 

(1)  Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN: The Shadow Economy- A critical Analysis, p. 16. 
(5)  Ibid, p18. 
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املشكلة يف هذه الطريقة هي أن أفراد العينة مل يتم  و (5)"%30مستويات خطرية، رمبا تصل إىل 
يتهربوا  غريهم ألنمن  احتماالمن هم األكثر  ولكن مت االختيار عل أساس عشوائية،اختيارهم بطريقة 

 (5)وبناء عليه فالنتائج احملصل عليها غري ممثلة للمجتمع. من الضرائب

2.1.II املناهج غري املباشرة 

وتستخدم مؤشرات  االقتصاد الكلي، يف وهي يف الغالب مداخل"املؤشرات"يضا مبناهج تسمى أ     
تترك آثارا على  اقتصادية عديدة عن تطور االقتصاد غري الرمسي مبرور الوقت وتتضمن مخس مؤشرات 

لطلب ،ااملعامالت، إحصاءات القوى العاملة، إحصاءات احلسابات القومية :(.)هياالقتصاد غري الرمسي 
 (.استهالك الكهرباء)  املدخالت املادية، على النقود

 احلسابات القومية إحصاءات( أوال

يتم تقدير النمو يف االقتصاد غري الرمسي على أساس االختالف املوجود بني إحصاءات الدخل       
در أن األفراد حيصلون عل دخول من مصاواإلنفاق يف احلسابات الوطنية ويقوم هذا املدخل على فرض 

خمتلفة، وأن جانبا من هذه الدخول ال يتم اإلفصاح عنها، أو على األقل يتم إخفاء جانبا منها، لكن 
هذه الدخول سوف تتحول إن عاجال أم آجال إىل إنفاق وعليه فتعامالت االقتصاد غري الرمسي لن تظهر 

صاد غري الرمسي على وفقا هلذا املؤشر ميكن تقدير حجم االقتو (4)يف صورة دخل بل يف صورة إنفاق
) مستويني مقارنة الدخل واإلنفاق على املستوى الكلي، ومقارنة الدخل واإلنفاق على املستوى الفردي 

ويف جمال احملاسبة الوطنية جيب أن يتعادل مقياس دخل الناتج الوطين مع مقياس إنفاق الناتج  .(األسر
ن استخدامها كمؤشر على حجم االقتصاد غري الوطين، وبالتايل فإن الفجوة بني الدخل واإلنفاق ميك

وإذا ما مت قياس كل عناصر اإلنفاق دون حدوث أخطاء فإن هذا املؤشر يعطي تقديرا جيدا  .الرمسي
 (1) .على االقتصاد غري الرمسي

                                                 

 .21.مرجع سابق، ص: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي  (1)
(5)

  Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN, Op., cit, p18 
(0)  Freidrich Schneider  : shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries, july 2007 http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 
seen 04/06/2011.at 14: 40.  P. 39. 

 .24. مرجع سابق، ص: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي  (0)
 .10. المرجع نفسه، ص  (2)
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ُتسبب  أن كل األخطاء املتخفية وراء حسابات الناتج الوطينفهي  االنتقادات املوجهة هلذا املنهجأما 
 (5)".اإلحصاءات وبالتايل عدم دقة تقديرات االقتصاد غري الرمسي خطأ يف

 (القوى العاملة الرمسية والفعلية التباين بني )إحصاءات القوى العاملة ( ثانيا

كمؤشر على زيادة أنشطة االقتصاد  اركة العمالة يف االقتصاد الرمسياخنفاض مشميكن النظر إىل       
، وبالتايل فإن اخنفاض حجم لقوى العاملة تشارك بنسبة ثابتة عمومااأن  افتراضغري الرمسي، وذلك مع 

أحد و. يف االقتصاد الرمسي ميكن اعتباره مؤشر على تزايد األنشطة يف االقتصاد غري الرمسي املشاركة 
كة ميكن أن يرجع إىل أسباب أخرى االختالفات يف نسب املشارتكمن يف أن  نقاط ضعف هذا املنهج 

 يف االقتصاد غري الرمسي و شاركواصاد غري الرمسي، إضافة إىل كون األشخاص ميكن أن يغري االقت
 .يف نفس الوقت ميلكون وظائف يف االقتصاد الرمسي

 املعامــالتمنهج  (ثالثا

عرب الزمن يقوم هذا املنهج على افتراض أن هناك عالقة ثابتة  و( *Feige)فييغ  بلر هذا املنهج من قوَط
: التالية  **(Fisher )فيشر  عامالت والناتج اإلمجايل الوطين كما تلخصه معادلةحجم املبني 

M*V=P*T 

 (الرصيد النقدي املتاح) كمية النقود :   M :حيث

: V          (.تداول املعامالت سرعة) النقودسرعة دوران 

P         :  املستوى العام لألسعار. 

T         :  (.حجم املعامالت احلقيقية) املبادالتإمجايل حجم املعامالت أو 

                                                 

(1)  Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN, op, cit, p18. 
*

 Edgar.feige  أستاذ فخري لالقتصاد في جامعة ويسكون سون مادي سون في الواليا ت المتحدة األمريكية، له أزيد من ثمانيين منشورا

، بسبب  the father of Underground Economy analysisمن كتب ومجالت العلمية سمي بأب التحليل في االقتصاد الخفي 

التهرب الضريبي وتشوه المعلومات : من بين مؤلفاته االقتصاد الخفي .خفي لمدة ثالثين سنةأبحاثه حول العالم حول االقتصاد ال

. متفرغ حاليا في البحث عن االقتصاد الخفي في بلدان التحول االقتصادي ، واإلصالحات الضريبية في القرن الحادي العشرين.1424

 http://wisc.academia.edu/EdgarFeige.:أنظر الموقع
 
**

، دار البعث للطباعة والنشر، "النظريات النقدية"وضيحات أكثر حول معادلة التبادل لفيشر أنظر مروان عطون، مقاييس اقتصاديةلت  

 .44-40. ص -، ص1424بدون  طبعة،  قسنطينة،  



 النظري لالقتصاد غير الرسمياإلطار =======================:الفصل األول

31 

 

فتعرب عن ( M*V)العالقة  أماأو الطلب على النقود  حجم املعامالت الكلي عن ( P*T)تعرب العالقة 
 .أو عرض النقود (غري رمسي + رمسيال) االمسي اإلمجايلالناتج الوطين 

مجايل الناتج الوطين الرمسي من وبناء على هذه العالقة يتم تقدير حجم االقتصاد غري الرمسي بطرح إ   
رمسي غري  دقتصاج وجود سنة أساس ال يوجد فيها ااملنه كما ويفترض هذا. تج الوطين االمسيإمجايل النا
إىل الناتج الوطين االمسي والذي يساوي يف سنة األساس  P*Tالقيمة النقدية للمعامالت  فنسبةوبالتايل 
كما ويفترض هذا املنهج أن مجيع املعامالت اليت تتم يف ،(1) الزمنالوطين الرمسي تكون ثابتة عرب  الناتج 

االقتصاد الرمسي وغري الرمسي ال بد وأن تكون معامالت نقدية وبالتايل تستبعد املعامالت اليت تتم يف 
 .صورة مقايضة

أين كسنة أساس يف الواليات املتحدة األمريكية  51.1أنه قد اختار سنة  (Feige) فييغ ويشري     
يكون االقتصاد غري الرمسي فيها مساويا للصفر وافترض أن نسبة قيمة املعامالت إىل قيمة الناتج الوطين 

واستطاع أن يصل إىل نسبة لالقتصاد غري الرمسي  ..50اإلمجايل خالل سنة األساس هي ثابتة وتقدر ب
للناتج الوطين سنة  من القيمة املسجلة %5...و 51.1وبني  5193عام  %55.9إىل 5..5%يف حدود 

حجم االقتصاد  أنسنة أساس وتوصل إىل  5134سنة  اختاذمع  5140، وقام بتكرار التجربة عام 5199
  (5) .5141سنة  اإلمجايل من الناتج القومي % 54يصل إىل أمريكاغري الرمسي يف 

إال من الناحية النظرية  ةالرغم من جاذبية هذه الطريقب  هي أنه االنتقادات املوجهة هلذا املنهجأهم      
فيها اقتصاد  و حتمل العديد من نقاط الضعف مثال ذلك افتراض سنة أساس ال يوجد ،أهنا صعبة التطبيق

عالوة على  .ثبات نسبة املعامالت على الناتج الوطين الرمسي خالل فترة حمددة افتراض غري رمسي، و
ري الرمسي ، جيب أن تكون األرقام الدالة ذلك للحصول على تقديرات موثوق فيها حول االقتصاد غ

على إمجايل حجم املعامالت دقيقة ومتاحة، وهذه املسألة من الصعب حتقيقها يف املعامالت النقدية، ألهنا 
والسبب الذي صكت إىل نوعية أوراق البنكنوت اليت مت طبعها  -إضافة إىل عوامل أخرى –ترجع 
رض أن االختالف بني إمجايل قيمة املعامالت والناتج القومي إىل أن هذا املنهج يفت إضافة (.)ألجله

                                                 

(1)
 Friedrich SCHNEIDER and Dominik ENSTE: Op., Cit. pp. 40-41. 

 .15-12.  سابق، ص ص مرجع: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي (5)
(0)  Freidrich SCHNEIDER  : Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op, Cit. p. 41. 
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 البيانات جيب أن يتوفرمن االقتصاد غري الرمسي، وهذا يعين أن قدر كبري إىل اإلمجايل الرمسي ترجع 
 .شروعة ليس هلا عالقة باالقتصاد غري الرمسيالستبعاد معامالت مالية م

 منهج الطلب على النقود (رابعا

 Philip) فيليب كاغانمن طرف  5114مل منهج الطلب على النقود ألول مرة سنة عسُتِا      

Cagan) كأحد أسباب ) الضرائب ِثَقلحيث قام حبساب مدى االرتباط بني الطلب على النقود و
 ، بعدها بعشرين سنة قام5111-5151الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة  يف (الرمسياالقتصاد غري 

 .ستعمال نفس املنهج لكن بدون إجراءات إحصائيةبا 5199يف (   Gutmann)قومتان

قدر دالة  حبيث .514-5140 بنيوذلك ( Cagan)كاغان منهج  (Vito Tanzi )فيتو تانزي وقد طور
وذلك هبدف حساب  5140-5151الطلب على النقود السائلة يف الواليات املتحدة األمريكية للفترة 

تتم يف شكل مدفوعات ( اخلفي) صفقات االقتصاد غري الرمسييفترض منهجه أن و. االقتصاد غري الرمسي
وبالتايل فالزيادة يف حجم االقتصاد . الضريبية نقدية، حىت ال تترك أي آثار ملحوظة من طرف السلطات

 (5) :ويتم ذلك وفق للمعادلة التالية، غري الرمسي سوف تتبعها زيادة يف الطلب على النقود

ln (C / M2)t = βO + β1 ln (1 + TW)t + β2 ln (WS / Y)t + β3 ln Rt + β4 ln (Y / N)t + ut 

β1 > 0, β2 > 0, β3 < 0, β4 > 0 

 .إىل اللوغاريتم الطبيعي: Inحيث تشري 

C / M2 : نسبة املدخرات النقدية إىل احلسابات اجلارية وحسابات الودائع. 

TW  : (ت يف حجم االقتصاد غري الرمسيلتعويض التغريا)وزن معدل متوسط الضريبة 

 WS / Y: (حلصر تغريات الدفع وأشكال النقود املدخرة) بة للدخل الوطيننسبة املرتبات واألجور بالنس 

R  :(حلصر تكلفة املدخرات النقدية .) الفائدة املدفوعة على ودائع االدخار 

 Y / N :دخل كل فرد. 

                                                 

(1)  Ibid, pp. 41-49 .
 
 

 .20-15. ص -أنظر عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص
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ومت تطبيقه على كثري من دول منظمة . مة بشكل كبريأحد الطرق املستخدويعترب الطلب على النقود 
ال الواسع هلذا املنهج إال أن على الرغم من االستعم، و(OCDE)التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي

 (5):أكثر االنتقادات املوجهة إليه متثلت يف

 ؛قات يف االقتصاد غري الرمسي نقداا تتم كل الصف -

واحد فقط وهو عبء الضريبة كسبب يف وجود االقتصاد  أغلب الدراسات تركز على عامل -
 ؛كثرة اللوائح واإلجراءاتغري الرمسي، لكن هناك عوامل أخرى مثل 

مل تؤخذ بعني االعتبار، ألن  (tax morality)الضريبة  و  اجتاه سياسة الدولةنيسلوك املكلف -
العوامل تؤثر بنسبة أكرب من ورمبا تكون هذه . البيانات املوثوق فيها يف أغلب الدول غري متاحة

 .تأثري العامل الذي تناولته أغلب الدراسات

 خنفاض وتباطؤ الطلب على الودائع قد ُأثبت بأن الزيادة يف الطلب على النقود ترجع بشكل كبري إىل او
وليس إىل الزيادة يف النقود الناجتة عن أنشطة االقتصاد غري الرمسي وكان ذلك يف الواليات املتحدة 

 .ألمريكيةا

  (استهالك الكهرباء)  هج املدخالت املاديةمن( خامسا

النقدية السابقة وحسب هذا  ظل االنتقادات املوجهة إىل املناهججاء منهج املدخالت املادية يف       
  .، طريقة كوفمان وكاليربدا وطريقة ماريا الكواملنهج يوجد طريقتني لقياس االقتصاد غري الرمسي

 (The Kaufmann- Kaliberda Méthode) مان وكاليبريداطريقة كوف (أ

حيث  (Kaufmann- Kaliberda)كوفمان وكاليبريدا من قبل  5113قدمت هذه الطريقة سنة      
هو  استهالك الكهرباء أنعلى افتراض  يتم قياس االقتصاد غري الرمسي من واقع استهالك الكهرباء،

وقد لوحظ بالتجربة أن كل  (الرمسي وغري الرمسي)للنشاط االقتصادي ككل مؤشر مادي أفضل 
األنشطة االقتصادية واستهالك الكهرباء يتحركان ببطء مبرونة بالنسبة ملرونة الناتج الوطين االمجايل 

                                                 

(1)
  Freidrich SCHNEIDER : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 
Countries. Op., Cit, p-p. 42-43 see also Friedrich Schneider and Dominik Enste: The shadow economy an 

 international survey Op.Cit. pp. 40-45 
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الكلي للكهرباء هو مؤشر لنمو الناتج الوطين  االستهالكالنمو يف تقترب من الواحد، وهذا يعين أن 
طرحه من تقديرات الناتج الوطين الرمسي ووبقياس االقتصاد الكلي  .(مسيالرمسي وغري الر)اإلمجايل 

ميكن استنتاج الناتج الوطين غري الرمسي ويصبح الفرق بني منو الناتج الرمسي ومنو استهالك الكهرباء يعرب 
وهذه الطريقة على الرغم من  بساطتها، لكنها انتقدت من عدة جوانب  .عن منو االقتصاد غري الرمسي

 (5):هيو

مثال اخلدمات )ال حتتاج كل أنشطة االقتصاد غري الرمسي إىل مقدار كبري من الكهرباء  -
، أي أن جزء ( الغاز، البترول، الفحم)  ،  كما ميكن استخدام مصادر أخرى للطاقة(الشخصية

 .فقط من االقتصاد غري الرمسي ميكن التحكم فيه والسيطرة عليه
هي عترب، وهكذا فعالقة كل من اإلنتاج واستعمال الكهرباء مبرور الوقت، لوحظ تقدم تقين م -

 .أكثر فعالية من السابق، وهذا يطبق يف ِكال االستعماالت الرمسية وغري الرمسية 
كن أن تكون هناك تغريات معتربة يف مرونة الكهرباء على الناتج اإلمجايل الوطين من دولة مي -

 .إىل أخرى ومبرور الزمن

 (The Lackó) الكوطريقة ماريا  ( ب

جاءت بنموذج آخر يقوم (The Lackó)ماريا الكو  على ضوء االنتقادات السابقة  اليت قدمتها     
 :على االفتراضات التالية

هذا اجلزء يضم ما . اعتربت أن جزء من االقتصاد غري الرمسي مرتبط باالستهالك املنزيل للكهرباء -
الذاتية اليت يقوم هبا األفراد،  واإلنتاج واخلدمات األخرى غري يسمى بإنتاج القطاع األسري، واألنشطة 

 .املسجلة

أنه يف الدول اليت تكون فيها نسبة االقتصاد غري الرمسي املرتبط باالستهالك املنزيل للكهرباء  - 
 .مرتفعة، فإن بقية االقتصاد غري الرمسي سوف ترتفع أيضا

 . ي للكهرباء يستعمل يف االقتصاد غري الرمسييف كل دولة جزء من استهالك القطاع األسر  -

                                                 

(1)
  Freidrich SCHNEIDER : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 
Countries. Op., Cit, pp , 44-46. 
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(5):يف املعادلتني التاليتني  Maria Lackóميكن تلخيص منوذج و
 

ln Ei = α1 ln Ci + α2 ln PRi + α3 Gi + α4 Qi + α5 Hi + ui    (1) 

α1 > 0, α2 < 0, α3 > 0, α4 < 0, α5 > 0                 

Hi = β1 Ti + β2 (Si – Ti) + β3 Di     (2) 

β1 > 0, β2 < 0, β3 > 0                                    

i :الرقم املخصص للدولة، 

Ei :؛االستهالك املنزيل من الكهرباء حصة 

Ci : ؛ألمريكيابالدوالر بدون حصة استهالك الدولة من الكهرباء  حصة االستهالك احلقيقي لألسر 

PRi :؛ي من الكهرباء بالدوالر األمريكيالسعر احلقيقي الستهالك كيلوواط ساع 

Gi : التكرار النسيب لشهور  االستهالك مع احلاجة إىل التدفئة بالنسبة للدولةi؛ 

Qi :؛لية يف االستهالك املنزيل للطاقةنسبة مصادر الطاقة األخرى خبالف الكهرباء إىل مصادر الطاقة الك 

Hi :؛ة املنتج يف االقتصاد غري الرمسينصيب أو حص 

Ti: اخلدمات نسبة إمجايل حجم الدخل الشخصي املدفوع، واألرباح احملققة والضرائب على السلع و
 .؛إىل إمجايل الناتج الوطن

Si: نسبة نفقات الرعاية االجتماعية العامة إىل إمجايل الناتج االمجايل الوطين. * 

قومي املنتج بوحدة وحلساب احلجم الفعلي لالقتصاد غري الرمسي كان جيب معرفة حجم الناتج ال 
واحدة من الكهرباء يف االقتصاد غري الرمسي، ولعدم توفر بيانات حول هذا املتغري، استعانت حبجم 

مث قامت  % 50.1االقتصاد غري الرمسي املقدر يف بداية التسعينات يف الواليات املتحدة األمريكية ب 

                                                 

Ibid, p46-47.(1)
  

*
 Di : the sum of dependants over 14 years and of inactive earners, both per 100 active earners. 
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طريقة ه الطريقة تفادت عيوب م من أن هذعلى الرغو .حبساب االقتصاد غري الرمسي مرة أخرى
 (5):أنتقد يف النقاط التاليةكوفمان إال أنه 

ميكن استعمال  ال تستدعي كل أنشطة االقتصاد غري الرمسي مقدار كبري من الكهرباء كما -
 .أشكال أخرى للطاقة

 .أنشطة االقتصاد غري الرمسي ال تأخذ مكاهنا يف القطاع املنزيل فقط -
ماعي ميكن أن يكون مشكوكا فيه عند استخدامه كعامل نكشف معدل نفقات الرعاية االجت -

 . من خالله عن االقتصاد غري الرمسي خاصة يف الدول االنتقالية والدول النامية

3.1.II اذجــــالنمطريقة 
تأخذ بعني االعتبار وغري الرمسي لتقدير حجم ومنو االقتصاد  كل الطرق املوصوفة سابقا صممت     

من ناحية ثانية، من الواضح أن . الذي جيب أن حييط بكل آثار االقتصاد غري الرمسيمؤشر واحد فقط و
وأيضا أهم انتقاد هو أن . آثار االقتصاد غري الرمسي تتجلى يف وقت واحد اإلنتاج، العمل، سوق النقد

 األسباب اليت حتدد حجم االقتصاد غري الرمسي أخذت يف احلسبان فقط يف بعض مناهج النقدية اليت
 . احد فقط، هو عبء الضرائبأخذت يف االعتبار مسبب و

أخذ بعني االعتبار أسباب متعددة أدت إىل وجود ومنو االقتصاد غري الرمسي إضافة إىل يمنهج النماذج و
. وهذه الطريقة خمتلفة متاما عن الطرق املذكورة سابقا .اآلثار املتعددة لالقتصاد غري الرمسي عرب الزمن

رية اإلحصائية للمتغريات غري املالحظة، اليت تدرس عدة أسباب وعدة مؤشرات للظاهرة وتقوم على النظ
 الزمن، والعوامل غري رباد غري الرمسي متغري غري مالحظ عحبيث يعترب االقتص. حمل الدراسة واملراد قياسها

 .باشرةريقة مغري املالحظ بط ميكن قياس املتغري أين ال ،يف معادالت تتضمنهاوتدرس املعروفة تقاس 

 The DYMIMIC :أو ما يسمى الديناميكي متعدد املؤشرات واملتعدد األسباب ويتألف النموذج     

dynamic multiple-indicators multiple causes)  )متغريات غري ، يتألف عموما من قسمني
، غري الرمسيد احد غري مالحظ هو االقتصاويف هذه احلالة يوجد متغري و. و مؤشرات مالحظةمالحظة 

 وهكذا يتحكم يف البناء املتعلق  غري الرمسي االقتصادباملؤشرات املتعلقة ويفترض أن يتأثر جبملة من 
                                                 

(1) Friedrich Schneider and Dominik Enste: Op.Cit. pp. 48. 
. 20-15. ص-الشرقاوي ، مرجع سابق، ص إلى عبد الحكيم مصطفىأرجع   
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إن التفاعل . حبركته وحجمه يف املستقبل التنبؤباالقتصاد غري الرمسي متغريات ممكن أن تكون مفيدة يف 
 tيف الزمن  xtقتصاد غري الرمسي وحجم اال Zit (i = 1, 2, …, k)  عرب الزمن بني األسباب

نموذج الديناميكي متعدد الذي يوضح ال: 9-5الشكل  أنظر Yjt (j = 1, 2, …, p)  واملؤشرات
 املؤشرات ومتعدد األسباب لقياس االقتصاد غري الرمسي

 لقياس االقتصاد غري الرمسي نموذج الديناميكي متعدد املؤشرات ومتعدد األسبابال: 7-5الشكل 

 
Source: Freidrich SCHNEIDER:Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation 

for 145 Countries (en line)  on site: 

http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf visited 

14/16/2111.  , p. 45. 

االقتصاد غري الرمسي كمتغري كامن ويستخدم العديد من  خمرجات DYMIMICويعاجل منوذج      
معدل الضريبة فاملتغريات السببية تتضمن قياس املتغريات السببية واليت ميكن قياسها ومتغريات املؤشرات 

الدخل احلقيقي، ودرجة التنظيم يف االقتصاد، أما متغريات املؤشرات والتضخم ، واملتوسطة واحلدية، 
خدمت  التغري يف نسبة مشاركة القوى العاملة و نسبة النقود السائلة على عرض النقود، واست فتتضمن

ويل على للحصول على متوسط قيمة املنتج غري الرمسي يف املدى الط معادالت الطلب على النقود
ميكن  DYMIMIC، وبالتايل فمؤشر هذه النسبة الذي يتنبأ به منوذج املخرجات اليت مت قياسها

 المؤشرات األسباب

تطور االقتصاد غير الرسمي  عبر 

 الزمن
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أسباب االقتصاد حتدد  (1)وأغلب األدبيات .تعماله لقياس حجم و نسبة وحدات االقتصاد غري الرمسياس
 :نواعأيف ثالث  (DIMIMIC) غري الرمسي حسب مؤشر الدمييمك

 .عبء الضرائب املباشرة وغري املباشرة توفر باعث قوي للعمل يف االقتصاد غري الرمسي -

 .عبء التنظيمات  -

ولو جزئيا على  –والذي يصف استعداد األفراد  الضرائب ومن الدولة،من  موقف املواطنني -   
ويفترض أن اخنفاض يف الضريبة : لترك أعماهلم الرمسية والدخول يف االقتصاد غري الرمسي -األقل

  .األخالقية يؤدي إىل زيادة يف االقتصاد غري الرمسي

 :مسي ميكن أن يظهر يف املؤشرات التاليةالتغري يف حجم االقتصاد غري الرف  حسب مؤشر الدمييمكو

 .املعامالت النقدية فستزدادفإذا زادت أنشطة االقتصاد غري الرمسي، . تطور املؤشرات النقدية/ 5

الزيادة يف مشاركة العمال يف االقتصاد غري الرمسي يترتب عليها اخنفاض يف . تطور سوق العمل/ 5
ل زيادة أنشطة االقتصاد غري الرمسي من املتوقع أن تنعكس يف وبشكل مماث. املشاركة يف االقتصاد الرمسي

 .شكل ساعات عمل أقل يف االقتصاد الرمسي

تتحرك ( وخاصة العمل)  د غري الرمسي تعين أن املدخالت فالزيادة يف االقتصا. اإلنتاجتطور أسواق / .
نسبة منو  ر سلبية علىأثا، وهذا التنحي  ميكن أن يلحق (على األقل جزئيا) خارج االقتصاد الرمسي 

  .االقتصاد الرمسي

.4.1.II منوذج الدمييمك  و منوذج الطلب على النقود(DYMIMIC) املعدل 

أوضح أن هناك تقدم تقين  (DYMIMIC)إن اجلمع  بني منوذج الطلب على النقود و منوذج     
نع من وجود عدد من  ميلكن هذا ال. ملموس يف جمال قياس االقتصاد غري الرمسي قد مت التوصل إليه

  :وهي هلذا املنهج ةاملوجه االنتقادات

 ؛يتعلق بتغري حجم العينةعدم ثبات املعامالت املقدرة فيما  -

                                                 

(1)
 ibid, p. 48. 



 النظري لالقتصاد غير الرسمياإلطار =======================:الفصل األول

38 

 

 ؛درة فما يتعلق باخليارات املخصصةعدم ثبات املعامالت املق -
دى تفسريها لالقتصاد غري مدى فاعلية جمموعة املتغريات األسباب واملؤشرات فما يتعلق مب -

 :التايل5-5ميكن تلخيص هذه  املناهج يف اجلدول  و (5)؛مسيالر

 طرق قياس االقتصاد غري الرمسي:  5-5 اجلدول

 أهم االنتقادات  أهم السمات الطريقة

املسح 
 بالعينة

من واقع بيانات  االقتصاد غري الرمسيتقدير حجم 
 بالعينة املسح

دقة النتائج تتوقف على مدى دقة األسئلة ومدى 
 ملبحوثني معها إضافة إىل سرية اإلجاباتجتاوب ا

تدقـيق 
احلسابات 

 الضريبية

من واقع قياس  االقتصاد غري الرمسيتقدير حجم 
 .الدخل غري املبلغ عنه اخلاضع للضريبة

أن أفراد العينة مل يتم اختيارهم بطريقة عشوائية، 
ولكن مت االختيار عل أساس من هم األكثر 

. وا من الضرائباحتماال من غريهم ألن يتهرب
وبناء عليه فالنتائج احملصل عليها غري ممثلة 

 للمجتمع

إحصـاءات 
احلسابات 

 القومية

تقدير النمو يف اقتصاد الظل على أساس التفاوت 
بني إحصاءات الدخل واإلنفاق يف احلسابات 

 القومية أو يف البيانات الفردية

األخطاء املتخفية وراء حسابات الناتج الوطين كل 
بب خطأ يف اإلحصاءات وبالتايل عدم دقة ُتس

 تقديرات االقتصاد غري الرمسي

 اءاتإحص
القوى 
 العاملة

 

على  االقتصاد غري الرمسييف  منو العمالة تقدير
أساس االخنفاض يف مشاركة العمالة يف االقتصاد 

على افتراض أن القوى العاملة تشارك . الرمسي
 .بنسبة ثابتة يف االقتصاد عموما

الفات يف نسب املشاركة ميكن أن يرجع إىل االخت
 كما أنأسباب أخرى غري االقتصاد غري الرمسي،

يف االقتصاد غري  يعملوااألشخاص ميكن أن 
 .معاالرمسي و ميلكون وظائف يف االقتصاد الرمسي 

 املعامـالت

 

استخدام البيانات اخلاصة باحلجم الكلي 
ب للمعامالت النقدية يف االقتصاد من أجل حسا

غري الرمسي )إمجايل الناتج احمللي االمسي الكلي
بطرح إمجايل الناتج احمللي  همث تقدير(. والرمسي

 .الكلي الرمسي من إمجايل الناتج

افتراض سنة  من الناحية اإلحصائية، صعبة التطبيق
،  وجوب أساس ال يوجد فيها اقتصاد غري رمسي

الستبعاد معامالت  من البياناتقدر كبري توفر 
لية مشروعة ليس هلا عالقة باالقتصاد غري ما

 .الرمسي

                                                 

(1)
 Ibid, p-p. 48-49. 
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الطلب على 
 النقود

من واقع الطلب  االقتصاد غري الرمسيتقدير حجم 
تتم نقدا  املعامالتعلى السيولة، على افتراض أن 

سوف تزيد  غري الرمسي قتصاداالو أن الزيادة يف 
 .من الطلب على السيولة

الرمسي ال تتم كل الصفقات يف االقتصاد غري 
عبء الضريبة ؛ هناك عوامل أخرى غري نقدا

كسبب يف وجود االقتصاد غري الرمسي، لكن 
كثرة اللوائح هناك عوامل أخرى مثل 

 . اجتاه سياسة الدولةنيسلوك املكلف؛ واإلجراءات

استهالك 
 الكهرباء

من واقع االقتصاد غري الرمسي تقدير النمو يف 
إمجايل  استهالك الكهرباء، مث طرح معدل منو

الناتج احمللي الرمسي من معدل استهالك الكهرباء 
االقتصاد الفرق بينهما إىل منو الكلي، وإرجاع 

 .غري الرمسي 

الرمسي  ال تستدعي كل أنشطة االقتصاد غري
مقدار كبري من الكهرباء كما ميكن استعمال 

 .أشكال أخرى للطاقة

 

النماذج 
النموذج  )

الديناميكي 
متعدد 

املؤشرات 
املتعدد و

 (األسباب

كدالة  االقتصاد غري الرمسيتقدير حجم 
-يهيت يفترض تأثريها علللمتغريات املشاهدة ال

كالعبء الضرييب، وعبء القواعد التنظيمية 
احلكومية،واملتغريات اليت تتأثر بأنشطة اقتصاد 
الظل، كالسيولة وساعات العمل الرمسية، 

وهنا والبطالة، وتتميز هذه الطريقة عن غريها ك
 . تنظر يف العديد من األسباب واآلثار يف آن واحد

مدى فاعلية جمموعة املتغريات األسباب 
واملؤشرات فما يتعلق مبدى تفسريها لالقتصاد غري 

 الرمسي

 ملخص الطرق السابقةمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر

.2.II   االقتصاد غري الرمسيقياس مؤشرات 

اثنان منها متعلق بإمجايل النشاط غري  ،كبري من الدولمت تطبيقها يف عدد رات مؤشتوجد أربع     
تعلقان بشكل خاص بالعمل غري الرمسي، كل منها له موطن فيالرمسي يف الدولة  وأما االثنان اآلخران  
ا كثرياالقتراب معا، فيمكن  رمسية، أما إذا أخذت كل املؤشراتضعف باعتباره ميثل جانب فقط من الال

مرياث لألسواق مؤشر مؤسسة ، مؤشر شنايدر: وهذه املؤشرات هي. د غري الرمسيمن تقدير االقتصا
 (5)وبياهتا يف اآليت مؤشر عدم املشاركة يف خمطط املنح، مؤشر العمل لذايت، غري الرمسية

                                                 

 (1)
  ELBADAWI Ibrahim & Norman Loayza: Informality, " Employment and Economic Development in the Arab 

World", Journal of Development  and Economic Policies, Volume 10, No.2, July 2008, Arab Planning Institut, 

Kuwait, p35-36. on site: http://www.arab-api.org/jodep/products/mag/v10-2.pdf  consulted  25/04/2011 à23:20. 
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.1.2.II لالقتصاد غري الرمسي مؤشر شنايدر (The Schneider index of the shadow 

economy)  

، طريقة املدخالت املادية، وطريقة  (DYMIMIC)  الدمييمك يضم مؤشر شنايدر كل من طريقة   
وهو يقيس . الطلب على النقود وذلك لتقدير حصة اإلنتاج غري املصرح به لدى السلطات الضريبية

  .االقتصاد غري الرمسي كنسبة من الناتج الوطين اإلمجايل

.2.2.IIغري الرمسيةمرياث لألسواق مؤسسة  مؤشر (The Heritage Foundation index 

of informal markets 

أساسا على  الفهم أو اإلدراك الذايت واإلذعان الكلي للقانون وبشكل مؤشر األسواق غري الرمسية  يقوم
كلما اجته املؤشر حنو القيمة ( 1-5)يقسم هذا املؤشر من  خاص التوكيد على  الدور الذي يلعبه الفساد

 .ن حجم االقتصاد غري الرمسي كبري والفساد كبري كذلك أل نقو 1

.3.2.IIمؤشر العمل لذايت (Self- employment ) 

انتشار العمل الذايت واالفتقار إىل تغطية  تتمثليت تركز على العمل غري الرمسي املؤشرات ال إن   
الكلية كما قدمها مكتب  املعاشات، فاملؤشر األول تتحدد من خالل نسبة العمل الذايت من العمالة

 .العمل الدويل

.4.2.IIمؤشر عدم املشاركة  ي خمطط املنح (Non-contributor to pension scheme) 

يف صل قسمة قوى العمل غري املسامهة من خالل حا يتحدد مؤشر عدم املشاركة يف خمطط املنح      
 5أنظر امللحق ) (1).الدويل للتنميةاملعاشات على عدد املستفيدين منها كما قدمته مؤشرات البنك 

ياس خمتلف هذه املنحنيات التالية توضح نتائج ق و (لتفاصيل أكثر حول هذه املؤشرات وخصائصها
 .املوايل 4-5كما يلخصه الشكل املؤشرات 

 

 

 

                                                 

(1)
 Ibid, p. 35.  
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 حجم االقتصاد غري الرمسي حسب املؤشرات األربعة املختلفة: 8-5كل ش

 

 

 

 

 
Source: ELBADAWI Ibrahim & Norman Loayza: Informality, " Employment and Economic Development in the Arab 

World", Journal of Development  and Economic Policies, Volume 10, No.2, July 2008, Arab Planning Institut, 

Kuwait, pp35-36. on site: http://www.arab-api.org/jodep/products/mag/v10-2.pdf  consulted  25/04/2011 

حجم االقتصاد غري الرمسي كنسبة من العمالة الكلية حسب  :ج-8-5شكل 
من مجموع  % مؤشر العمل الذايت

 التوظيف

 شر عدم املشاركة  ي خمطط املنحمؤحجم االقتصاد غري الرمسي  :د-8-5شكل 

 دول عربية                                                   

 دول المقارنة                                                  

 قوة العمل من  %

 أ .م.الشيلي        و                  سوريا          يمن            الجزائر       مصر                         مغرب         تونس        عمان             قطر        

 أ .م.األردن   مصر     تونس     تركيا        ليبيا            الشيلي        و موريطانيا   سودان  اليمن   العراق    المغرب    لبنان  الجزائر 

مؤشر حجم االقتصاد غري الرمسي حسب : ب-8-5شكل 
 مؤسسة مرياث لألسواق غري الرمسية

 ال رسمية كبيرة          

 دول عربية                     دول  المقارنة

 أ .م.ان اإلمارات الشيلي  والعراق  اليمن   لبنان  ليبيا  سوريا  موريطانيا جيبوتي مصرالمغرب األردن الجزائر تونس السعودي قطر كويت البحرين عم         

 أ .م.و موريطانيا المغرب  مصر    لبنان   الجزائر   اليمن      اإلمارات  الكويت    األردن   سوريا    عمان    السعودية    الشيلي         تونس   

حجم االقتصاد غري الرمسي حسب مؤشر شنايدر : أ -8-5شكل 
 من الناتج اإلمجايل الوطين كنسبة

من الناتج اإلمجايل       
%      

 دول املقارنة                  دول عربية
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(  دولة نامية)قارنة بعض الدول العربية بكل من الشيلي ومب املركب )4-5(حسب الشكل      
نالحظ أن حجم   *صاحبتا أقل اقتصاد غري رمسي يف العامل ( دولة متقدمة) والواليات املتحدة األمريكية 

 وخيتلف معه ترتيب الدول فمثال حسب مؤشر شنايدر االقتصاد غري الرمسي خيتلف حسب كل مؤشر
نالحظ تونس هي صاحبة أكرب نسبة من االقتصاد غري الرمسي كنسبة من الناتج احمللي الوطين أما حسب 

وتبلغ فيها عربية نسبة مرتفعة من الالرمسية مؤشر األسواق غري الرمسية فنجد أن العراق هي أكرب دولة 
ي كنسبة من جمموع حجم االقتصاد غري الرمسأما . 1قيمة املؤشر حدوده القصوى املوافقة للرقم 

التوظيف فنجد أن سوريا هي اليت متلك اكرب نسبة من العمل الذايت من جمموع العمالة الكلية بنسبة 
، وحتتل موريتانيا املرتبة األوىل يف مؤشر عدم املشاركة يف خمطط املنح بنسبة تقترب إىل %1.تقدر بـ 

 .من جمموع قوة العمل 11%

3.II  الرمسي  االقتصاد غرياجتاهات منو 

( Freidrich Schneider)قام فريديريك شنايدر    
دولة  541يف  غري الرمسي قتصاد االحبساب حجم  *

-04+50/.500-.5005/500-5005/5005-5111/5000فترات مخس وكان ذلك على عرب العامل

دولة من  55دولة آسيوية  54دولة إفريقية  9. :سبعة جمموعات إىل 541وقسمت الدول  .5004/5001
 دولة 55و الوسطى والشرقية ودول االحتاد السوفيايت سابقا ادولة من أورب 25 أمريكا الوسطى واجلنوبية

دول جزر جنوب  غرب احمليط اهلادي، وثالث 50ة إىل منظمة التعاون االقتصادي يف ميدان التنميةاملنظّم
الذي يوضح اجتاه منو حجم االقتصاد غري  .2.1.أنظر اجلدول  (يتنام،  الوسالصني، الف) دول اشتراكية

 5500-5000و  5144/5000الرمسي 

 

 

                                                 

*
 .سيتم توضيح ذلك في الجداول الالحقة  
*

اقتصادي نمساوي من االقتصاديين القالئل  الذين دخلوا مجال قياس االقتصاد غير  : (Freidrich Schneider)فريديريك شنايدر 

 . و النظم الضريبية و االقتصاد البيئي( غير الرسمي)الرسمي ولديه كتابات عديدة في موضوعات اقتصاد الظل 
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 2001-2000و  5688/2000اجتا  منو حجم االقتصاد غري الرمسي  . 2-5جدول

 

Source: Freidrich SCHNEIDER, Shadow Economies and Corruption all over the world: New  Estimation 
for 145 Countries, P. 34. http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 

,visited  :04/06/2011. 0.صمرجع سابق، : دومينيك إنسيت فريديريك شنايدر،(1)و 

االقتصاد غري  السنوات/ لدول ا
كنسبة  الرمسي

من الناتج احمللي 
 اإلمجايل

القيمة املضافة بالنسبة املئوية من إمجايل الناتج الوطين  –معدل االقتصاد غري الرمسي 
 .(عدد الدول) باستعمال منهج دمييميك  ي القياس ومنهج الطلب على النقود الرمسي

5688/2000 غالبية الدول النامية
(5) 

5666/2000 2005/
2002 

2002/
2001 

2001/
2004 

2004/
2001 

 11-44 

 41.3 - إفريقيا
(17) 

42.1 
(17) 

41.2 
(17) 

41.2 
(17) 

42.8 
(17) 

 45.5-  وسط وجنوب أمريكا
(25) 

42.5 
(25) 

41.4 
(25) 

41.0 
(25) 

42.2 
(25) 

 28.5 - أسيا
(28) 

29.5 
(28) 

30.4 
(28) 

10.1 
(28) 

26.8 
(28) 

الدول اليت متر مبراحل 
 انتقالية

25-10  38.1 
(25) 
 

16.5 
(21) 

40.5 
(21) 

16.1 
(21) 

18.8 
(21) 

 OCDEدول منظمة 
 األكثر تقدما

54-59  16.8 
(25)  

 

59.7 
(25) 

59.1 
(25) 

51.9 
(25) 

54.8 
(25) 

 31.7 - جزر جنوب الباسيفيك
(10) 

 

12.9 
(50) 

11.4 
(50) 

 

12.8 
(50) 

12.5 
(50) 

 56.8-  الدول االشتراكية 
(1) 

25.5 
(1) 

22.1 
(1) 

22.1 
(1) 

22.0 
(1) 

 11.9 14.1 11.2 14.6 14.1  دولة 541املتوسط ل 
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كرب حجم االقتصاد غري الرمسي يف الدول النامية عموما نالحظ  5-5وفيما خيص قيم اجلدول     
الدول اليت متر مبراحل إنتقالية وأقلها ها دول أمريكا الالتينية عموما فمث تلي( 9.)وخاصة يف دول إفريقيا 

وهي تقابل أعلى النسب واليت   %..53 %40.5 %0.4. %4..4 %5..4وذلك ب OCDEدول 
وبعد هذه السنة يالحظ أن حجم االقتصاد غري الرمسي تراجع يف كل  .5005/500لوحظت يف 

مت التوصل من خالل هذه األحباث إىل أربع نتائج  .اجملموعات السبع اليت مت دراستها من قبل شنايدر 
 (5):رئيسية وهي

ري الرمسي يف الدول اليت متت دراستها فقد زاد بطريقة ملحوظة، كما النمو اهلائل حلجم االقتصاد غ :أوال
هو موضح يف اجلدول كما يالحظ ان متوسط  حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجملموعات السبع سجل 

وبعدها سجل تراجع  .5005/500من الناتج الوطين اإلمجايل يف سنة   %1.5.زيادة ملحوظة  تقدر ب 
كما سجل تراجع يف كل الدول حمل  5004/5001سنة  %..4.حىت وصل إىل يف السنوات الالحقة 

 ..500الدراسة 

 االقتصادياتظاهرة معقدة وواضحة إىل درجة كبرية يف كافة أنواع   االقتصاد غري الرمسي أصبح :ثانيا
  :وايلسباب سنوردها يف املبحث املوهذا راجع لعدة أ( النامية، االنتقالية، االشتراكية، املتقدمة) 

بالنسبة للدول املتقدمة جدا فاحلكومات يف هذه الدول قد ال تكون مهتمة إىل حد كبري بتقليص  :ثالثا
 :حجم االقتصاد غري الرمسي وذلك لألسباب الثالثة التالية

قد تكون اخلسائر الضريبية معتدلة، حيث يتم إنفاق ثلثي عوائد االقتصاد غري الرمسي ضمن  -
 ؛اشراالقتصاد الرمسي املب

إن األجر املكتسب يف االقتصاد غري الرمسي يعمل على رفع املستوى املعيشي لثلث السكان العاملني  -
 ؛على أقل تقدير

بنشاطات أخرى قد ال ميتلك األفراد العاملون يف االقتصاد غري الرمسي الوقت الكايف للقيام  -
 .كاخلروج يف مظاهرات

 تطور حجم االقتصاد غري الرمسي .-5اجلدول أما على صعيد الدول فيمكن مالحظة من أرقام 

                                                 

(1)
   Ibid, p-p. 34-35.  
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 خمتارةدول نتائج قياس االقتصاد غري الرمسي كنسبة من الناتج اإلمجايل الوطين  ي :  3.1.جدول 

(1.2) :من إعداد الباحثة باإلعتماد على املصادر التالية: املصدر 
 Friedrich Schneider, Dominik Enste: The shadow 

economy an international survey, Op. Cit.P. 31. 

 (3) Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries, july 2007 http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 
seen 04/06/2011p-p. 22-25. 

 (0) Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, UK, 2011, p-p, 40-44. 

منهج  (3)والطلب على النقود( DYMIMC)منهج النماذج (4)
 النماذج

متوسط 
10-
1.(2)  

منهج 
استهالك 
 الكهرباء

41/10(5

) 

الترتيب  الدولة
 515من

2117 2116 2114

/

2115 

2113/

2114 

2112/

1320 

2111/

1220 

1999

-11 

 - -  نيجرييا 76.1 - 57.9 58.6 59.4 59.6 59.5 -

 89 مصر 68.1 - 35.1 36.1 36.9 36.3 35.4 34.1 33.1

 97 تونس  45.1 - 38.4 39.1 39.9 39.4 38.3 35.9 35.4

 91 املغرب  39.1 - 36.4 37.1 37.1 37.3 36.7 33.1 33.1

 76 اجلزائر - - 34.1 35.1 35.6 34.8 33.9 31.1 31.2

 55 جنوب إفريقيا - - 28.4 29.1 29.5 29.1 28.2 26.1 25.2

 151 بوليفيا - 65.6 67.1 68.1 68.3 68.0 67.2 62.8 63.5

 147 البريو 44.1 57.4 59.9 60.3 60.9 59.1 58.2 55.7 53.7

 35 الشيلي 37.1 18.2 19.8 20.3 20.9 20.3 19.4 18.7 18.5

 143 تايلندا 71.1 - 52.6 53.4 54.1 54.3 53.6 48.5 48.2

 65 ماليزيا 39.1 - 31.1 31.6 32.2 32.1 31.4 31.1 29.6

 24 السعودية 38.1 - 18.4 19.1 19.7 19.3 18.4 17.4 16.8

 39 اهلند - - 23.1 24.2 25.6 25.9 25.1 21.2 21.7

 19 هونك كونغ 13.1 - 16.6 17.1 17.2 16.4 15.6 15.1 14.7

 11 ورةسنغف 13.1 - 13.1 13.4 13.7 13.1 12.1 12.4 12.2
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 .تعرب خانة الرقم على ترتيب الدول بالنسيبة حلجم االقتصاد غري الرمسي كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام
( 5..)تائج املدونة يف اجلدولحسب الن و  (0)رقم  والترتيب مأخوذ من املصدر دولة  121بني  من

نالحظ أن االقتصاد غري الرمسي بلغ أعلى مستوياته بالنسبة للدول اإلفريقية يف نيجرييا قدرت ب 
وتبقى نيجرييا هي األعلى   5141وذلك سنة  %34من الناتج الوطين اإلمجايل مث يف مصر   93.0%

ا هي األقل نسبة إذ تبلغ حصة االقتصاد حمل الدراسة ويالحظ أن جنوب إفريقي(  9.)نسبة يف الدول 
 .5004/5001سنة ,%54.5غري الرمسي فيها 

أما أمريكا الالتينية فتتصدر بوليفيا املرتبة األوىل حيث وصل حجم االقتصاد غري الرمسي  حسب طرق 
والبريو بنسبة تليها بنما  %..34بنسبة تقدر ب  .5005/500القياس املختلفة أعلى  مستوياته سنة 

وذلك لنفس السنة ، وتتمتع الشيلي بأقل حصة من االقتصاد غري الرمسي إذ تبلغ   %30.1و %..31
 .5005/2003سنة  50.1%

ويف  41/10سنة   %95.0أما الدول اآلسيوية فيالحظ أن تايلندا حتتل املرتبة األوىل بنسبة وصلت 
كما تبلغ أعلى  .5004/5001سنة %3..1وصلت ( حسب ما حتصل عليه الباحث)أحدث تقدير 

لوحظ أن هونك كونك وسنغفورة  %44.4و  %..44مستوياته كذلك يف الفيليبني وسريي النكا 
على التوايل يف أعلى مستوى هلما وذلك سنة  %9..5و %59.5تتمتعان بأقل نسبة تقدر ب 

 .يف اجلزائر ومصر على التوايل 5...و  %5.5.عند  5009لتستقر يف سنة  .5005/500

التعاون والتنمية يف دول منظمة بعض االقتصاد غري الرمسي يف  سنتائج قيا 4.5جدول  كما يوضح
ل تفصيل أكثر حولو .من أحدث اإلحصاءات ةه الباحثتوفقا ملا وجد (OCDE)امليدان االقتصادي 

 .حول قيمة االقتصاد غري الرمسي (04و .0:أنظر امللحق رقم) املنظمة  كل دول

 

 

 

 

 



 النظري لالقتصاد غير الرسمياإلطار =======================:الفصل األول

47 

 

 :التالية صادراجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على امل: املصدر

(1.2.3.4) Friedrich Schneider, Dominik Enste: The Shadow Economy: An International Survey, Op. 

Cit.pp.35-36. 

(5) Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries,Op.Cit. p.27. 

(1)  Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook On The Shadow economy, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, UK, 2011, pp, 40-44. 

منظمة التعاون يف امليدان االقتصادي فأول ما متت مالحظته هو  واملعين بدول 4-5 من خالل اجلدول
توافر البيانات عرب السنوات باملقارنة مع الدول النامية وهذا راجع إىل أن أوىل القياسات متت بشكل 

 .بتكوين هذه السلسلة الزمنيةأساسي يف دول املنظمة ومت جتريب كل الطرق على دول املنظمة ما مسح 

من  التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصاديدول منظمة بعض االقتصاد غري الرمسي  ي  سنتائج قيا 4.5جدول 
5686-2007 

والطلب على ( DYMIMC)منهج النماذج (3) 
 (5)النقود

منهج الطلب على 
 النقود

منهج الطلب على 
النقود حسابات  

 (شنايدر)

املنهج 
 املادي

89/9
0 (1) 

OCDE الترتيب 

5009 5003 5004/
01 

200
3/04 

5005/
0. 

5005
/05 

511
1/00 

متوسط 
13/19

(4)  

متوسط 
14/
11(3) 

10/
1. 

41/
10(2) 

  السنوات

26.5 26.4 26.3 27.4 28.2 28.5 28.7 - 29.6 -  -  13 اليونان 21.2

 05 أ.م.و 11.5 6.7 8.2 9.2 8.8 8.7 8.7 8.4 8.2 7.9 8.4 8.4

 59 إيرلندا 21.7 11.0 14.2 15.4 16.0 15.9 15.7 15.3 14.8 14.1 15.5 15.4

 04 بريطانيا 13.6 9.6 11.2 12.5 13.0 12.7 12.5 12.2 11.7 10.3 12.3 12.2

 05 سويسرا 11.2 6.7 6.9 6.7 7.8 8.6 9.4 9.4 9.0 8.5 8.3 8.1

 0. النرويج 9.1 14.8 16.7 18.2 19.4 19.1 19.0 18.4 17.6 16.8 18.2 18.1

 04 النمسا 15.1 5.1 6.1 7.0 8.6 9.8 10.6 10.9 10.1 9.3 9.6 9.5

 55 فلندا 13.3  - - - 18.1 18.0 17.4 16.4 15.8 15.1 15.1
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 %..53أما بالنسبة حلصة الدول فتصدرت كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا املراتب األوىل بنسب تقدر 
وكانت أقل نسبة لالقتصاد غري الرمسي .من الناتج الوطين اإلمجايل وذلك على التوايل 50.1% 5%..5

على التوايل وذلك سنة  %4.1و %9.1نسبة تقدر ب يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وسويسرا ب
 .يف أمريكا %3على التوايل حيث لوحظ ارتفاع مبعدل  5009يف   %4.5و  %4.4وبلغت   .5004/01

 .دولة 515وتصدرت املرتبة الثانية من أصل 

III أسباب منو حجم االقتصاد غري الرمسي 

 احمللي ركته يف القيمة املضافة بالنسبة للناتجمشا ن اجتاه تطور حجم االقتصاد غري الرمسي وإ      
ألن و، األسباب الكامنة وراء هذا النمو ن األمهية مبكان تسليط الضوء علىجتعل م جماحل اذهباإلمجايل 

الظاهرة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية فمن املتوقع أن تكون أسباهبا اجتماعية وسياسية 
 .واقتصادية

ككل متكامل، إذ ال جيب النظر إليها باعتبارها أسباب  نظر إليهااألسباب جيب السة وعند درا       
خبصائص هيكلية متيز االقتصاد  ارتبطتجمردة أدت إىل نتائج حمددة، بل ينظر إليها باعتبارها نتائج 

بء عسيتم التطرق إىل  وانطالقا من هذا التصور (1).الوطين، أسهمت يف تكوين االقتصاد غري الرمسي
خدمات القطاع العام ،اللوائح واإلجراءات احلكوميةكثافة  الضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي؛

 .، كأسباب رئيسية لالقتصاد غري الرمسيدوالفسا

 1.III  والضرائب األخرى عبء الضريبة واملسامهة  ي الضمان االجتماعي 

قائمة على بيانات عدة بلدان أن القوة الدافعة تشري دراسات النماذج االقتصادية الكلية واجلزئية ال     
الرئيسية وراء حجم االقتصاد غري الرمسي ومنوه هي تزايد أعباء املدفوعات الضريبية ومدفوعات الضمان 
االجتماعي مع خضوع سوق العمل الرمسية إىل قيود متزايدة، كما وتقوم معدالت األجور يف االقتصاد 

  (5).الرمسي بدور يف هذا الصدد

 

                                                 

(1)
 . 00 .عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص 

 .1. ص ،مرجع سابق،"نمو االقتصاد الخفي" االختباء وراء الظالل،: ك شنايدر، دومينيك إنستيفريديري  (5)
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.1.1.IIIعبء الضرائب 

ويتزايد احلافز  ،(5)أمهية عامل الضرائب يف تكوين االقتصاد غري الرمسيتؤكد كثري من الدراسات      
حنو التحول إىل العمل يف االقتصاد غري الرمسي إذا كانت األنشطة يف االقتصاد الرمسي تتعرض للمزيد من 

يف تشكيل االقتصاد غري  اع معينة من الضرائبنوأكما وتربز أمهية  ،من وقت آلخر ييبالضرالعبء 
إن دراسة العوامل اليت ، (5)، إال أن أمهية ودرجة نوع معني من الضرائب خيتلف من بلد آلخرالرمسي
 تشكل سلوك الفرد للتهرب الضرييب ، هي ذاهتا دراسة للعوامل اليتغري الرمسييف منو االقتصاد  تسهم

مدخل تعظيم ، مدخل تعظيم املنفعة املتوقعةمها  يل التهرب الضرييبأساسيان لتحلحيث يوجد مدخالن 
 .الدخل املتوقع

 تعظيم املنفعة املتوقعة( أ

عن دخله الفعلي رَِّقالفرد له أن خيتار بني بديلني األول أن ُي أنمن  هذا املدخل انطلق أصحاب     
البديل األول فيتعني عليه أن يتحمل لف فإذا اختار املك، بكامله، والثاين أن يقر بأقل من دخله الفعلي

يتعني  لكنالكلي للضريبة، وإذا اختار البديل الثاين، فيمكنه أن يدفع أقل من املبلغ الكلي للضريبة، املبلغ 
املشكلة هنا هي وتكون ، ءات اليت يقررها القانون الضرييبعليه مواجهة احتمال ضبطه ومعاقبته باجلزا

كما .ن دخله بعد الضريبة والعقوبة أو الغرامة املفروضة عليه فيما لو مت ضبطهتعظيم املنفعة املتوقعة م
 .ويفترض املدخل أن الفرد كاره للخطر ومييل لتجنبه

 قعتعظيم الدخل املتو( ب

ون يفترض هذا املدخل أن املكلف يهدف إىل تعظيم دخله املتوقع بعد الضريبة والغرامة، وبالتايل تك     
 (.) .ليم دالة الدخمشكلة املكلف تعظ

1.1.1.III املتغريات الضريبية اخلارجية املؤثرة على االقتصاد غري الرمسي 

، معدل الغرامة،  سعر الضريبة: يتأثر االقتصاد غري الرمسي بثالث متغريات ضريبية خارجية هي      
 .ا اجلزء التركيز على سعر الضريبةوسيتم يف هذ .احتمال كشف عملية التهرب

                                                 

 .01. عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  (1)
 .00. نسرين عبد الحميد، االقتصاد الخفي، ص  (5)
(0)

 .02.  عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص  
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 ضريبةسعر ال ( أ

نتائج دراسات تطبيقية لتوضيح أثر سعر الضريبة على التوجه إىل االقتصاد غري الرمسي نورد       
  :كان من أهم ما توصلت إليه ما يليو أجريت

تآكل القواعد الضريبية يف  عن أسباب .514 سنة ( Vito Tanzi ) فيتو تانزيأوضحت دراسة  -
غري الرمسي أنشطة االقتصاد  وفعة ختلق احلافز لتدفق املوارد حنالنامية، أن معدالت الضرائب املرت الدول
 (5) "لذي يؤدي إىل تفاقم مشكلة التهرباألمر ا

إذا جتاوز سعر الضريبة حدا معينا، يصبح اجلزء املعلن من الدخل مرن مع سعر الضريبة، إذ أن هناك  -
 .عالقة طردية بني الدخل غري املعلن وسعر الضريبة

فئات الضريبية األعلى، مييلون إىل عدم اإلقرار عن دخوهلم مقارنة بأولئك املنتمني التمني إىل املكلفني املن  -
 . إىل فئات ضريبية أدىن

تؤدي إىل ختفيض حجم احلصيلة الضريبية املتوقعة، إذ أن بعد حد معني  أي زيادة يف سعر الضريبة  -
ن الضريبة بالعمل يف االقتصاد غري الرمسي، املعدل املرتفع للضريبة من شأنه دفع األفراد إىل التهرب م

بني املدى املالئم للضريبة واملدى احملرم هلا، إذ يعكس األول املدى الذي ميكن أن ونفرق هذه الدراسة 
ترتفع فيه معدالت الضريبة، يف حني يبني املدى احملرم إىل أن زيادة يف معدل الضريبة بعد املعدل األمثل، 

صيلة الضرائب، ويرجع ذلك إىل تفضيل األفراد العمل يف االقتصاد غري سوف يؤدي إىل تناقص ح
وحينما يصل معدل الضريبة إىل . الرمسي أو االستمتاع بوقت الفراغ، على العمل يف االقتصاد الرمسي

 (5).تصبح حصيلة الضريبة مساوية للصفر 500%
ما ارتفع املعدل احلدي لضريبة الدخل أنه كل األمريكية أن يف الواليات املتحدةتشري الدراسات "و     

نقطة مئوية يف  5.4، أدى ذلك إىل منو اقتصاد الظل بنسبة فيدرالية بنسبة نقطة مئوية واحدةالفردي ال
أن اإلبقاء على املعدل احلدي األقصى لضريبة الدخل عند مستوى  كما. حالة ثبات العوامل األخرى

واالقتصاد غري  بني االقتصاد الرمسين السكان سريعو التنقل كما أ، حمدد قد حيول دون منو اقتصاد الظل
 .(.)االقتصاد غري الرمسي ، أنه كلما ارتفع صايف األجور يف االقتصاد الرمسي قل عملهم يف الرمسي

                                                 

(1)
 .01. المرجع السابق، ص  

(5)
 . 05. جع السابق،صالمر  

 .1. ، مرجع  سابق، ص"نمو االقتصاد الخفي" فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي، االختباء وراء الظالل  (0)
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 معدل الغرامة( ب
 ت التهرب الضرييب، وبالتايل يرفعإن وجود نظام متشدد للعقوبات، يرفع من تكاليف عمليا      

 (5).غري الرمسيتصاد قأنشطة اإليف العمل  اد غري الرمسي، ومن شأن ذلك أن يضعف حوافزاالقتص
 كشف عملية التهرب( ج

يتوقف كشف عملية التهرب على مدى كفاءة اإلدارة الضريبية، وبالتايل تزيد عمليات التهرب      
لتهرب، وتنخفض مع الضرييب والتوجه إىل االقتصاد غري الرمسي مع اخنفاض احتمال كشف عملية ا

  على تكون ومنو االقتصاد غري الرمسي الضرائبتؤثر نوع كما و كشف عملية التهرب احتمال ارتفاع
، األمر الذي خلق حوافز قوية  %91ففي السويد مثال تصل املعدالت احلدية لضرائب الدخل 

ذلك، تقلص القاعدة  لتخصيص املوارد حنو األنشطة اليت ال ترصدها السلطات الرمسية وقد ترتب على
الضريبية، وتشوه منط ختصيص املوارد، وإىل اتساع رقعة االقتصاد غري الرمسي على حساب تقلص حجم 

ويف إيطاليا متارس الضريبة على القيمة املضافة تأثريا بالغا يف منو االقتصاد غري الرمسي . االقتصاد الرمسي
 (5).من إمجايل حصيلتها 40%مبقدار إىل درجة  أن البعض قّدر التهرب من هذه الضريبة 

.2.1.1.III  عبء ضريبة الدخل 

إن آثار ارتفاع معدالت الضريبة وبصفة خاصة على الدخول احلدية، تنعكس يف صورة ازدهار      
كما أن العامل الذي يعمل يف االقتصاد  ،دوافع حنو املخاطرة والتحول حنوهتوفر لالقتصاد غري الرمسي، و

سيحصل على عائد صايف  ،عة إضافية بنصف األجر الذي يعمل به يف االقتصاد الرمسيغري الرمسي سا
يساوي ضعف إيراده من تلك الساعة إذا ما عمل يف االقتصاد الرمسي ودفع الضريبة املفروضة يف 

  (.) .اإلضافيةاالقتصاد الرمسي عن هذه الساعة 

 دات العملأثر زيادة الفرق بني التكلفة الكلية للعمل وصا ي إيرا ( أ

وكلما ازداد الفرق بني التكلفة الكلية للعمالة يف االقتصاد الرمسي وصايف إيرادات العمل بعد خصم "  
االقتصاد  الضرائب، قويت الدوافع لدى أصحاب العمل والعاملني على جتنب هذا الفرق واملشاركة يف

                                                 

(1)
 .00. عاطف وليم أندراوس،  مرجع سابق،  ص  

 .01. مرجع سابق، صال (5)
 . 01.نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (0)
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مدفوعات الضرائب والضمان  ، وميكن أن يكون هذا الفرق كبريا جدا؛ ففي أملانيا تصلغري الرمسي
االجتماعي اليت تتحملها املؤسسات والعاملون إىل مستوى مساوي لألجور اليت حيصل عليها العاملون 

يعد الضمان ف.وملا كان هذا الفرق يعتمد على نظام الضمان االجتماعي والنظام الضرييب. فعليا
   (5) "غري الرمسيقتصاد االاالجتماعي والضرائب من أهم حمددات 

 مستوى االقتصاد غري الرمسي  فاع مستويات الضريبة على الدخل والتضخم على ارت أثر ( ب

عامال يؤدي ازدهار  متثل العالقة التبادلية بني التضخم وارتفاع مستويات الضريبة على الدخل      
نتقل دافعوا أنشطة االقتصاد غري الرمسي، فعندما تزداد الدخول االمسية مع ارتفاع معدالت التضخم، ي

الضرائب إىل شرائح أعلى من الدخل، ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت الضرائب بالرغم من أن الدخل  
لذا يعمد بعض األفراد إىل التهرب . بعد فرض الضريبة قد ينخفض من الناحية احلقيقية بفعل التضخم

قد مييلون إىل تفضيل املعاملة أو  الضريبية، متقدمي إقراراهتوء جانب من دخوهلم الضرييب من خالل إخفا
 (5) .باملقايضة لتجنب اخنفاض مستويات املعيشة

 .2.1.IIIاملسامهة  ي الضمان االجتماعي والضرائب األخرى 

يبة املبيعات، والضرائب تسهم االقتطاعات الكبرية يف الضمان االجتماعي والضرائب األخرى كضر      
زيادة حجم االقتصاد غري  ريبة على أرباح الشركات إىل، والضريبة على الصادرات، والضاجلمركية

 .الرمسي

 ضريبة الضمان االجتماعي . أ

يف خلق سوق موازية للعمالة، فإذا أمكن استئجار العمال دون دفع  الضمان االجتماعيهم ضريبة تس   
 ائب الدخل والضمان االجتماعي فإنه من املمكن دفع أجور أدىن هلم، ويستفيد كل من صاحبضر

لعمل والعمال من تلك العملية، فيستفيد العامل ألن األجر الذي حيصل عليه لن خيضع لضريبة الدخل، ا
ولن ختصم منه اشتراك الضمان االجتماعي، ويستفيد صاحب العمل من اخنفاض تكلفة عنصر العمل 

 .لعدم سداده لنصيبه من ضريبة الضمان االجتماعي

                                                 

 .1. ستي، مرجع سابق، صفريديريك شنايدر، دومينك إن  (1)
(5)

 .05.المرجع سابق، ص 
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 ضريبة القيمة املضافة . ب

كاثر إىل ت املبيعات يف منو أنشطة االقتصاد غري الرمسي، فتؤدي ضريبة القيمة املضافة تسهم ضرائب     
منتجاهتا متكنها من التهرب  املنشآت الصغرية اليت تنتج سلعا وخدمات، وتستخدم أساليب تصريف

عاد عن إطار باستخدام املقايضة أو إمتام املعامالت نقدا بعيدا عن األساليب البنكية، بصورة تتيح هلا االبت
( ايطاليا واألرجنتني)بعض البلدان وتصل تقديرات التهرب من ضريبة القيمة املضافة يف" (5).رقابة الدولة

 (5)." %10إىل

 الضرائب اجلمركية. ج

و أنشطة االقتصاد غري مندورا كبريا يف وتلعب الضرائب اجلمركية باألخص يف الدول النامية       
وسهولة نقلها وارتفاع قيمتها، يزداد  غر حجم السلعةئب على الواردات وصارتفاع الضرافمع الرمسي، 

احلافز للتهرب داخل البلد، ونتيجة لذلك حيقق املهربون مكاسب كبرية جدا ومع تضخم هذه 
 .املكاسب، تتسع شبكة التهريب ويزداد عدد املتورطني فيها، ما يؤثر على الصناعات الوطنية

 الضرائب على الصادرات. د

تسهم الضرائب على الصادرات من ناحية ثانية يف منو أنشطة االقتصاد غري الرمسي، فمنتجو النب  و    
ويستفيد . وأصحاب مناجم املاس وغريها من السلع اليت تنخفض فيها األسعار احمللية عن األسعار العاملية

احمللي وبالتايل نشوء  يف السوقما يؤدي إىل خلق فائض يف الطلب . بذلك املهربون من فارق السعر
(.).أسواق موازية لتلك السلع

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 .02. مرجع سابق، ص: عاطف وليم اندراوس  

(5)
 .01. مرجع سابق، ص: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي  

(0)
 Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 
Economy An Internal Perspective, Ashgat Publishing, Ltd, 2005, p. 69. 
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 الضرائب على أرباح رأس املال. ـه

غري صاد يف منو أنشطة االقت ،رأس املال، وعلى حتويل رأس املال أرباح ما وتسهم الضرائب علىك
ذلك أصحاب رأس املال إىل التقليل من قيمة ممتلكاهتم وتنشأ ب تدفع هذه الضرائب، فقد الرمسي 

ن ختفيض معدالت الضريبة ال يعين بالضرورة القضاء على االقتصاد غري أ (5).مسارات غري رمسية للتوزيع
املتعاملني يف االقتصاد غري الرمسي يتمتعون مبعدل ضريبة فعلي يساوي الصفر، وبالتايل  أنالرمسي، ذلك 

. فراد يف كشف دخوهلم احلقيقيةفتخفيض معدل الضريبة من احملتمل أنه لن يؤثر على رغبة  هؤالء األ
غري أنه على أحسن الفروض سوف يقلل من احلافز حنو دخول مزيد من األفراد إىل االقتصاد غري 

 .(5)أما املتعاملون فعال مع االقتصاد غري الرمسي فيصعب تأثر أعدادهم بتخفيض معدل الضريبة. الرمسي
قتصاد غري الرمسي سيستمر بسبب القيود إذا مل يكن هناك ضرائب فإن اال هوبالرغم من هذا فإن

 (.).احلكومية األخرى املفروضة على االقتصاد

2.III اللوائح واإلجراءات احلكومية 

أنه يف ظل اقتصاد سوقي َحَسن السري دون وجود ضوابط حكومية على  vito tanziيرى "  
ادة ضوابط االقتصاد، إذ أن حوافز تلك األنشطة تنشط مع زي. لن تتواجد أنشطة سرية ،األسواق

وتشمل فيما حسب األسواق لف اللوائح واإلجراءات احلكومية وختت (4)".وارتفاع مستوى الضرائب
، وأسواق البضائع، وأسواق رأس املال، وأسواق الصرف سوق العملعلى تشمله اللوائح والضوابط 

 .األجنيب

 .1.2.III الضوابط والقيود احلكومية على سوق العمل  

التدخل احلكومي يف األسواق املختلفة قيودا على النشاط االقتصادي، ما يؤدي إىل خلق حالة  فرضي   
يولد التدخل  و ، من فائض الطلب أو العرض يف األسواق، ومن َثمَّ ينتهي األمر بنشوء األسواق املوازية

ية اليت يفرضها ذلك السعر حوافز لدى املتعاملني يف تلك األسواق للتهرب من القيود الكمية و حلكوميا
 .التدخل

                                                 

(1)
 .01،01. مرجع سابق، ص، ص: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي  

(5)
 .42. فريديريك شنايدر، دومينك إنستي، مرجع سابق، ص  

(0)
 .00. مرجع سابق، ص: نسرين عبد الحميد  

 .00.عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  (0)
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1.1.2.III القيود احلكومية وط الضواب 

كلما زادت الضوابط والقيود احلكومية، زادت دوافع بعض األفراد لاللتفاف حول اللوائح، وخالل      
واللوائح  (5).تلك العملية تنشأ أنشطة خمتلفة يصعب مراقبتها متثل عنصرا هاما من االقتصاد غري الرمسي

. إىل زيادة كبرية يف تكلفة العمالة اليت تتحملها املؤسسات يف االقتصاد الرمسيمية ميكن أن تؤدي احلكو
القيود املفروضة على ومن بني اللوائح اشتراطات الترخيص، لوائح سوق العمل، واحلواجز التجارية، و

ذات  اإلضافيةيف وحني تقوم جهات العمل يف االقتصاد الرمسي بنقل عبء معظم التكال .عمل األجانب
  . قتصاد غري الرمسياللالنتقال إىل ا تدفعهم دفعاالصلة إىل العاملني فيها، فهي بذلك 

وضح العديد من الدراسات أن البلدان اليت تكثر فيها اللوائح املنظمة لشؤوهنا االقتصادية يكون تو      
بلدا من البلدان النامية  44ضمت  وعلى سبيل املثال، يف عينة. فيها كبريااالقتصاد غري الرمسي حجم 

) التنظيم نقطة واحدة على مؤشر بزيادة  أي  وبلدان التحول االقتصادي والبلدان املتقدمة، تبني أن
كما ويتأتى التدخل . (5) %50نسبتها  االقتصاد غري الرمسيتقترن بزيادة يف ( درجاتمخس الذي يظم 

 .ة أنشطة معينة، منح دعم أو إعانات إجتماعيةمنح تراخيص ملزاول: احلكومي يف صور شىت منها

2.1.2.III اللوائح املنظمة لسوق العمل 

على وجه اخلصوص، هلا تأثري كبري على التكاليف اليت تتحملها   اللوائح املنظمة لسوق العمل     
ع جهات العمل وعلى حوافز العاملني، كما أن إرتفاع تكلفة العمل الكلية متثل سببا مهما الرتفا

 القتصاد غري الرمسيمستوى البطالة يف االقتصاد الرمسي، كما ميثل يف نفس الوقت سببا مهما لتوسع ا
وقد جلأت بعض احلكومات  .ل يف االقتصاد الرمسيالذي تعمل فيه أعداد كبرية من العاطلني عن العم

سموح هبا يف االقتصاد مثل فرنسا وبعض نقابات العمال كما يف أملانيا إىل تقييد عدد ساعات العمل امل
والغرض من ذلك هو إعادة توزيع كمية العمل . الرمسي، وذلك يف حماولة لتخفيض مستوى البطالة

االقتصاد الرمسي قد احملدودة مبزيد من االنصاف، ولكن التخفيضات املفروضة على ساعات العمل يف 
 (.).االقتصاد غري الرمسي األفراد إىل تدفع 

                                                 

(1)
 .01. بق، صالمرجع السا  

(5)
 . 8,7 .مرجع سابق، ص،ص: فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي 

(0)
 . 2. المرجع السابق، ص 
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، واحلد األقصى لساعات لوائح سوق العمل القوانني املتعلقة باحلد األدىن لألجور وميكن أن تشمل      
والعمل االضايف  وبعض االشتراطات الصحية والبيئية للعمال أوحتديد أومنع بعض الفئات  العمل اليومية

ني أو ويتم جتاهل كثري من هذه القوان . واألجانب واملتقاعدين من دخول السوق الرمسية مثل األطفال
وخالل هذه العملية ينتج الناتج، ويتولد الدخل ويستخدم العمل بطرق غري . يتم االلتفاف حوهلا

 كثري من احلاالت تنمو سوق موازية مرغوب فيها، أو حىت مل يسبق للحكومة التفكري فيها، ويف
    .(5)للعمل

حول تأثري  mono polkomission 5114 دراسة متت يف أملانيا قامت هبا وكالة"وحسب      
اللوائح احلكومية ، َتَبني منها أن غري الرمسيللشؤون االقتصادية على االقتصاد اللوائح والقواعد املنظمة 

نتيجة  -الرمسيواخنفاضها يف االقتصاد غري  .(5)" تؤدي إىل زيادة تكاليف العمل يف االقتصاد الرمسي
يف زيادة رحبية رأس املال،  -وق الرمسية للعمالةيف الس إلخنفاض األجور واهلروب من القيود املفروضة

إذا أدى إىل  اإجيابي ئاشي ديعنه أن أمن شوهذا . بداخلهاألمر الذي يسهم يف استيعاب املزيد من العمالة 
االقتصاد ة من استغالل لطاقات عاطلة، إال أن األمر خيتلف إذا ترتب على ذلك حتويل املوارد البشري

الشروط الالزمة حلماية العاملني، رقعة القطاع غري الرمسي الذي ال تتوفر فيه الرمسي، اذ ان اتساع 
وتنخفض فيه حجم الوحدات االنتاجية، وتتدىن األساليب االنتاجية، تتجزأ فيه العمالة طبقا للعمر، و 

يف اجملاالت االقتصادية، كل ذلك من شأنه أن يقوض من سلطة العمل الرمسي . النوع، واجلنسية
 (.) .تماعية، والسياسيةواالج

.2.2.IIIكثرة اللوائح والقوانني املنظمة ملمارسة األنشطة وتعقدها 

إىل تضخم األطر احلكومية خاصة يف الدول النامية دى التضخم التنظيمي والبريوقراطي لإلدارة أ    
ء احلكومي وحجم ئحية الالزمة لتسيري هذا اجلهاز، األمر الذي انعكس على مستوى اآلداالتشريعية والال

 تتزايداحلكومي  الالزمة لتسيري هذا اجلهازمن ناحية األطر التشريعية ، وله التكاليف املالية الالزمة
يواجه ترسانة  أصبح املتعاملحىت  ،أعداد القوانني واللوائح اليت تنظم عمل هذا القطاع االداري الضخم

                                                 

(1)
 .01. مرجع سابق، ص: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي  

(5)
 .04.ص:المرجع السابق  

(0)
 .10.مرجع سابق، ص: عاطف وليم أندراوس  
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جتماعية واالدارية لألفراد واملؤسسات االقتصادية واالجراءات أربكت احلياة االقتصادية واالمن اللوائح 
 (5).على وجه اخلصوص

وع جديد وقد انعكس ما تقدم ذكره على االجراءات الالزمة لبدء أنشطة اقتصادية جديدة أو مشر 
االدارية املطلوبة إلقامة ورشة صغرية للثياب تضم عامل واحد فقط يف  االجراءاتاستغرقت "فقد

ساعات يوميا، لتسجيل املشروع، وبلغت تكلفة التسجيل 3يوما، بالعمل  541و ضواحي ليما يف البري
مرة ، ولبناء بيت يتعني على صاحبه  5.دوالر ما يعادل احلد األدىن لألجر الشهري  55.5القانوين 
 509شهرا، لإلمتثال للخطوات االدارية املطلوبة وعددها 55سنوات و3ساعات يوميا ملدة 4إمضاء 

وتتضمن تكاليف حصول سائق حافلة على  مكتبا حكوميا خمتلفا، 15ينبغي اختاذها يف  خطوة واليت
 (50و 01و 04و 09:حق رقمالاملأنظر ).(5)"شهرا من البريوقراطية 53 اعتراف خبط سريه، مواجهة

 3.III خدمات القطاع العام والفساد 

الدولة واليت بدورها تؤثر على كمية يؤدي النمو يف حجم االقتصاد غري الرمسي إىل اخنفاض عائدات     
وقد أظهرت بعض ، (.) اليت يقدمها القطاع احلكومي -البنية التحتية–وجودة السلع واخلدمات العامة 

االقتصاد  السبب وراء زيادة حجمالدراسات بالفعل أن ارتفاع املعدالت الضريبية يف حد ذاته ليس هو 
واستخدام السلطة التقديرية يف تطبيق احلكومات للنظام ، بل السبب هو انعدام الكفاءة غري الرمسي

كما  وهي ظروف تعترب مبثابة أرض خصبة لنمو وانتشار األنشطة غري الرمسية ،الضرييب واللوائح التنظيمة
توجد إال بضع دراسات جتريبية تبحث يف العالقة بني  حيث ال.الظروف اليت ينتعش فيها الفساد أهنا

يكون كبريا نسبيا يف  االقتصاد غري الرمسي، ولكنها تفيد مجيعها بأن حجم الرمسي االقتصاد غريالفساد و
 والفساد يف جوهره هو استغالل السلطة العامة يف حتقيق مآرب خاصة. البلدان اليت ينتشر فيها الفساد

أن   5005-5114وقد لوحظ بناء على دراسة جتريبية لفريديريك شنايدر وأخرون خالل الفترة   (4)

                                                 

(1)
، مكتبة بستان المعرفة، بدون طبعة، وال العامة في مواجهة األنشطة غير المشروعةالرقابة المالية على األم:علي أنور العسكري 

 .20،22. ص-، ص،5002اإلسكندرية،  
(5)

 .10.مرجع سابق، ص: هيرناندو دي سوتو 
(0)

 .00. عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، المرجع السابق، ص 
(0)

 .4. ص االختباء وراء الظالم،: فريدريك شنايدر، دومينيك إنستي  
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من الفساد يف الدول ذات  االقتصاد غري الرمسي يقلل من الفساد يف الدول ذات الدخل املرتفع، ويزيد
 .(5) الدخل املنخفض

الذي يعرب  1-5.سباب يف اجلدولاأل هذهنوجز  من خالل ما تقدم حول أسباب االقتصاد غري الرمسي
نة جرت يف أملانيا يف الفترة مابني حسب دراسة متت عن طريق املسح بالعي ،عن الوزن النسيب لكل سبب

5113-500.. 

 2001-1996حسب دراسة قام هبا فريديريك شنايدر  ي أملانيا  االقتصاد غري الرمسيأسباب منو : 1-5جدول
 .حسب طريقة املسح بالعينة

 (%)نسبة التأثري على اقتصاد الظل العوامل املؤثرة يف اقتصاد الظل

(5) (5) 

ائب واشتراكات الضمان زيادة منو حصص الضر
 االجتماعي بشكل مرهق

.1-.4% 45-52% 

 %15-10 %50-4 كثرة اللوائح احلكومية

 %8-5 %9-1 التحويالت االجتماعية

 %8-5 %9-1 لوائح خاصة بسوق العمل

 %8-5 %9-1 خدمات القطاع العام

 - %51-55 موقف األفراد اجتاه الضريبة 

 %90-70 %14-93 جمموع التأثريات

 دراسة 51ـمتوسط القيم ل (5)

 دراسة54 ـمتوسط القيم ل (5)

  

Source: Fridrich Schneider: Shadow Economies and corruption all over the world: New Estimated 

for 145 countries , Op, Cit., p.14. 

                                                 

(1) Fridrich Schneider: Shadow Economies and corruption all over the world: New Estimated for 145 

countries,Op, Cit., p-p. 31- 35  
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ها خمتلف العوامل حملة عامة عن عدد من الدراسات التجريبية اليت تلخص يف جممل 1-5اجلدول يقدم      
املؤثرة على االقتصاد غري الرمسي، ويف اجلدول عمودان ميثالن العوامل املختلفة املؤثرة على االقتصاد غري 

أن  موقف األفراد اجتاه الضريبة، كما يوضح اجلدول الرمسي مع وبدون ادخال املتغري املستقل املتمثل يف
اعي مها األكثر أمهية ووزنا من ناحية زيادة منو حجم زيادة الضرائب وزيادة اشتراكات الضمان االجتم

من املتغريات املؤثرة على االقتصاد غري الرمسي  %15-41أو  %4.-1.االقتصاد غري الرمسي إذ يفسران 
ويؤثر هذا املتغري املستقل بنسبة  *"مدى قبول املواطن للنظام الضرييب"وهذا بإدخال وعدم إدخال متغري 

 كثرة اللوائح والتنظيماتهو ريات االقتصاد غري الرمسي، والعامل الثالث املؤثر  من جممل متغ 55-51%
أعاله أن الضرائب واشتراكات  1-5اجلدول تربز قيموعلى العموم  ،(خاصة املتعلقة بسوق العمل)

العوامل األساسية واحملركة  امثلالضمان االجتماعي، متبوعا بالضرائب وكثافة اللوائح احلكومية 
 .القتصاد غري الرمسيالنمو

IV . ي االقتصاد غري الرمسي وواقع املؤسسات  الفقرورأس املال غري املنتج  

مورد اضايف للثروة   منتج إذا مامت استغالله فسيضيفيتمتع االقتصاد غري الرمسي بوجود رأس مال غري
وإىل  سيتم التطرق إىل الفقروسيتم ابراز مقدار رأس املال غري املنتج املوجود يف االقتصاد غري الرمسي مث 

  .الريادية املؤسسات غري الرمسية

  .1.IV   مقدار رأس املال غري املنتج  ي االقتصاد غري الرمسي 

قتصادي البريويف هرناندو المت تقدير رأس املال غري املنتج يف االقتصاد غري الرمسي من خالل دراسة ل     
الدول النامية متلك أصول كامنة من فكرة  أن نطلق فيها  بعض عواصم الدول النامية ا ى، علدي سوتو

 فقام جاهزة لوضعها موضع االستغالل فقط إذا أمكن التوصل إىل كيفية حتويلها إىل رأس مال يدر عائدا
يف مخس من مدن  مسحيف معهد احلرية والدميقراطية يف البريو بإجراء مع باحثيه ومعاونيه " دي سوتو " 

ومكسيكو، وبورت، يف حماولة لتقدير قيمة ممتلكات  ،القاهرة وليما، ومانيال العامل الثالث هي
، وركز فريق البحث على األصول املادية اليت ميكن اكتشافها بسهولة يف االقتصاد غري الرمسياألشخاص 

وهي العقارات على خالف األغذية واألحذية وإصالح السيارات وهي أنشطة يصعب حصرها وتقدير 
                                                 

*
 .موقف املواطنني من الضريبة :( tax moral) الضريبة املعنوية 
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املباين ال ميكن إخفاؤها ويكن أن حتدد قيمتها مبجرد حساب تكاليف مواد البناء، ومالحظة قيمتها، ف
لعقارية سيتم حول القوانني ا لاللتفافخالل الدراسة طرق كثرية  وأكتشفأسعار بيع املباين املماثلة، 

 .ذكرها أوال مث سيتم التطرق إىل قيمة رأس املال غري املنتج يف االقتصاد غري الرمسي

.1.1.IV طرق اإللتفاف حول القانون  ي االقتصاد غري الرمسي حسب دراسة معهد احلرية 

  ي البريو والقاهرةوالدميقراطية 

تعاونيات زراعية لشراء  شكل الناسحسب دراسة معهد احلرية والدميقراطية يف البريو فقد      
ونظرا لعدم وجود طرق صناعية، ىل مستوطنات سكنية وإاملمتلكات من مالكها القدامى، وحتويلها 

لتغيري حيازة األرض قام املزارعون يف التعاونيات اململوكة للدولة بطريقة غري قانونية  قانونية سهلة
 .بتقسيم األرض من الباطن إىل قطع أصغر ذات حيازة خاصة

ناء ثالث أدوار بأربعة أدوار بمشروعات اإلسكان العام املكونة من  قاطنوقام فقد  القاهرةأما يف      
غريهم، كما قام املستأجرون القانونيون  وى عماراهتم وباعوا الشقق لألقارب بصورة غري قانونية أعل

اراهتا يف مطلع اخلمسينات عند مبالغ تقل قيمتها عن دوالر سنويا بتقسيم هذه جيللشقق اليت مجدت إ
صكوك امللكية أو نوع من  وقد يظل نوع من، أجروها بسعر السوق ،املمتلكات إىل شقق أصغر

، لكن الوضع القانوين للملكية احلقيقية هلذه األصول ابتعد كثريا عن نظام القلةسجالت يف أيدي 
أن معظم موارد الناس غري مرئية من الناحية التجارية واملالية فال وكانت النتيجة  .(5)التسجيل الرمسي 

وبالتايل . ؟ومن هو املسؤول عن اخلسائر ؟ساءلتهومن ميكن م ؟أو أين؟ أحد يعرف حقا من ميلك ماذا 
تخدامها للحصول فمعظم األصول احملتملة يف هذه البلدان مل يتم حتديدها وجتسيدها، وبالتايل ال ميكن اس

من خالل الصفقات واملعامالت املتعددة وبالتايل فهي رأس مال غري منتج ال يدر  على فائض القيمة 
ري رمسية أو كما من سكان املدن يف مساكن غ% .1يعيش  مثال يف البريو وأكتشف املعهد أنه.  عائدا

من سكان الريف، أما يف مصر   %45أن يسميها خارج نطاق القانون مقابل " دي سوتو"يفضل ل 
وكثري من هذه املساكن ال تساوي الكثري باملقاييس الغربية . %.4ويف الريف  %15جند النسبة يف املدن 

 (5)."ها تزيد قيمتها يف جمموعها عن إمجايل ثروة األغنياءلكن كثرة انتشار

                                                 

(1)
 .05سر رأس المال ، مرجع سابق، ص : هرناندو دي سوتو  

(5)
 .00المرجع السابق، ص 
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.2.1.IV (1997)ة معهد احلرية والدميقراطية غري املنتج  حسب دراسقيمة رأس املال  

واليت اعتربت  مثال البريو يف قيمة العقارات احلضرية والريفية اخلارجة عن نطاق القانون  بلغت     
القيمة مخس أضعاف  مثلتو ،مليار دوالر 94حبوايل ( 5145)ستةة منه الدراس املخترب الذي إنطلقت

مرة عن قيمة املشروعات واملرافق  55ويزيد . 5114 أزمة القيمة اإلمجالية املتداولة يف بورصة ليما قبل 
خوصصة، وأربع عشر مرة قيمة كل االستثمار األجنيب املباشر للبالد خالل تارخيها للاحلكومية القابلة 

 .املوثق

مليار دوالر وميثل هذا قيمة كل األسهم املسجلة يف 540ويف مصر تبلغ قيمة رأس املال غري املنتج     
على كل  إسقاطيف  و . مرة قيمة كل االستثمار األجنيب يف مصر 11بورصة القاهرة  بثالثني مرة ويبلغ 

راضي يف الريف، من قطع األ %40..1ومن قطع األراضي يف احلضر  %41الدول النامية فقد قدرت 
تريليون  ..1تتم حيازهتا بطريقة ال ميكن معها استخدامها خللق رأس املال، وتبلغ قيمتها على األقل 

 .(5119)دولة نامية  591املال غري املنتج يف العقارات على مستوى الذي ميثل رأس  3-5أنظر اجلدول  دوالر
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 (5667)دولة نامية  576ارات على مستوى رأس املال غري املنتج  ي العق 1-6دولج

 (مليون دوالر،   %:الوحدة)

 احلضـــــري
 إمجايل السكان 

 (املليون)
سكان احلضر 

(%) 
 سكان احلضر

 (املليون)
 املساكن احلضرية

 (املليون)
املساكن احلضرية 

غري الرمسية 
 (املليون)(5)

قيمة املساكن 
احلضرية غري 

 الرمسية 
تريليون )

 (دوالر

 5.91 91 505 .10 51 1747 سياآ
 0.19 54 .. 539 5. 525 إفريقيا

 0.94 3. 45 555 19 371 الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 0.41 44 15 531 94 328 أمريكا اجلنوبية

 3..0 54 55 .50 34 161 املكسيك، أمريكا الوسطى، والكارييب
 5.53 501 554 351 4. 1611 الصني، البلدان حديثة التصنيع، وشرقي أوربا

 3.44 53. 95. 5411  4743 االمجايل الفرعي
 0.53 .5 51 91 1. 515 بلدان نامية أخرى

 9.74 26 187 5614  4614 اإلمجايل
 الريفيـــــــــة

 املساحة الريفية 
 (ألف هكتار)

انعدام الطابع الرمسي 
  ي املساحة الريفية

(%) 

املساحة الريفية غري 
 (كتارألف ه)الرمسية 

املساحة الريفية غري 
الرمسية أراضي 

 (ألف هكتار)حماصيل

مساحة ريفية غري 
رمسية أراضي رعوية 

 (ألف هكتار) 

قيمة املساحة 
الريفية غري 

 (2)الرمسية
تريليون )

 (دوالر

 0.11 39.31 549914 551534 44 441143 آسيا
 1..0 540353 44533 34915. 10 9.43.1 إفريقيا

 0.51 554503 11330 599433 40 444331 ومشال إفريقياالشرق األوسط 
 0.54 543441 15003 519411 41 309409 أمريكا اجلنوبية

 0.01 10555 .5045 95051 .1 5.4145 املكسيك، أمريكا الوسطى، والكارييب
 0.40 15455. 544955 140545 49 5515540 الصني، البلدان حديثة التصنيع، وشرقي أوربا

 3..5 5554951 113534 531531  133554. يل الفرعياالمجا
 0.54 555419 13.04 5440041 49 11153. بلدان نامية أخرى

 5.30 5227179 952472   1629044 اإلمجايل
 6.14 اإلمجـايل غري الرمســـي

مل متتثل إلجراءات احلصول  بنيت يف انتهاك صريح للقانون أو -:من املناطق احلضرية غري الرمسية وهي إما   %41يقدر أن  (5)
 .بنتها احلكومة دون التزام باالشتراطات القانونية, على األراضي، أو كانت أصال رمسيا وأصبحت غري رمسية، أ

 .دوالر للهكتار ألراض الرعي 5.4للهكتار من أراضي احملاصيل و  .19.استخدمت قيمة  (5)

 .9..سر رأس املال، مرجع سابق، ص: هرناندو دي سوتو: املصدر
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 ارتفاعنالحظ  حبيثرأمسال غري املنتج يف الدول نالحظ  احلجم الكبري ل 3-5من أرقام اجلدول رقم      
قيمته يف املناطق احلضرية يف كل املناطق اليت أجرى فيها املعهد الدراسة وتبلغ يف جمموعها كما سبقت 

وزنه الكبريين إذ ميثل ضعف عرض وهذا الرقم له قيمته و 5119مليار دوالر أمريكي سنة  4..1اإلشارة 
األجنبية املباشرة يف كل  االستثماراتمرة عن إمجايل 50النقود املتداولة يف الواليات املتحدة، ويزيد 

مرة كافة قروض البنك الدويل  43و 5141 سنة بلدان العامل الثالث والشيوعية يف السنوات العشر بعد
مرة مساعدات التنمية املقدمة لكافة  .1، و(انينات القرن املاضيابتداء من ام)يف العقود الثالثة األخرية 

 (5).دول العامل الثالث يف نفس الفترة

.3.1.IVي رأس املال املوجود  ي االقتصاد غري رمسيلطاقة الكامنة ا   

ذلك حتديد وتثبيت ة وغري مستخدمة ويتطلب فهم إن رأس ملال مثله مثل الطاقة، له قيمة راكد       
وخري   .كانيات االقتصادية الكامنة يف أصل ما يف شكل ميكن استخدامه الستهالك إنتاج إضايفاإلم

مثال لفهم ذلك مثال البحرية اجلبلية اليت تستخدم لصيد األمساك و ميكن أن تستخدم لتوليد الطاقة اليت 
اليت حنصل عليها من  ميكن من خالهلا انتاج الكهرباء  واستخدامها خللق فائض القيمة، فالقيمة املضافة

البحرية ليست قيمة البحرية نفسها بل هي عملية من صنع االنسان، وهذه العملية هي اليت تتيح لنا 
 (5) .حتويل البحرية من مكان خاص بالتجديف وصيد األمساك إىل مكان منتج للطاقة

إىل كهرباء معروفة، فإننا  ويتساءل دي سوتو أن إذا كانت الطريقة اليت حتول الطاقة الكامنة يف املياه  
ويرجع هذا ألن العملية . ال نعرف أين جند عملية حتويل اإلمكانية االقتصادية لبيت ما إىل رأس مال

قيت عملية خلق رأس املال وإمنا حلماية امللكية العقارية وباألساسية مل توضع أساسا خللق رأس املال 
 .(.)لملكيةعملية ضمنية خمبأة يف تعقيدات النظم الرمسية ل

                                                 

(1)
كمال السيد، مركز األهرام للترمجة والنشر، الطبعة : ، ترمجة"ملاذا تنتصر الرأمسالية  ي الغرب وتفشل  ي كل مكان آخر" سر رأس املال: دي سوتو هرناندو  

 .02-00. ، ص، ص.5005األوىل، اإلسكندرية ،
(5)

 .00، مرجع سابق، صالدرب اآلخرهرناندو دي سوتو،   
(0)

 01-01. هرناندو دي سوتو، الدرب الآلخر،  المرجع السابق، ص،ص  
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 4.1.IV  حتويل رأس املال املنتج إىل رأس مال غري منتج من خالل امللكية الرمسية 

إن امللكية الرمسية هي اليت حتدد وتثبت األصول يف وضع يتيح لنا إدراكها باعتبارها رأس مال منتج،      
جوانب األصول األكثر  ويف الغرب بدأ نظام امللكية الرمسي حيول األصول إىل رأس مال، بوصف وتنظيم

، وأصبحت  (5)فائدة من الناحية االقتصادية واالجتماعية واالحتفاظ هبذه املعلومات يف أنظمة للتسجيل
أنظمة امللكية الرمسية تشكل املعىن االقتصادي ألي أصل، أين يتولد رأس املال، وأي أصل مل حتدد 

 .يصعب حتركه يف السوقجوانبه األقتصادية واالجتماعية يف نظام رمسي للملكية 

حىت ميكن استخدامها إلنتاج . هو  سهولة الوصول إىل آليات امللكية عموما ما يفتقر إليه الفقراء و     
وكل زيادة يف ( أرض، بيت ملك منقول)وضمان تأمني قيمة أعلى يف السوق، ففي الغرب كل أصل 

فمثلما حتتاج البحرية إىل حمطة . " ثبتةاإلنتاج، وكل منتج وكل مبىن جديد له قيمة جتارية حمددة وم
كهرومائية إلنتاج الطاقة، فإن األصول حتتاج إىل نظام رمسي للملكية إلنتاج فائض القيمة، وبدوهنا 

 .غري مستغلةاجلبال أي أهنا بحرية يف أعايل اليف الراكدة تشبه املياه  لنامية ستصبح أصول البلدان ا

  .2 IV واملؤسسات الريادية غري الرمسية قتصاد غري الرمسياال  ي فقرلل الوجه اآلخر 

خيص القدرات اليت  للفقر صور عدة و تأخذ وجه آخر عندما يتعلق األمر باالقتصاد غري الرمسي     
 .كما سيتم توضيحه فيما سيأيت ميلكها الفقراء

  .1.2. IV  الوجه األخر للفقر  ي االقتصاد غري الرمسي 

ليت تصور األشخاص املتسولني واملعدمني الذين ينامون فوق األرصفة واألطفال عبارة الفقر اإن      
، لكنها ليست الصورة األكثر دقة  تعكس فعال مشاهد حقيقية ألولئك الذين جيب مساعدهتم ،اجلوعى

عن الفقر ألهنا تصرف اإلهتمام عن إجنازات الصعبة ألصحاب املشاريع الذين هم جزء من الثروة يف 
وصفهم بأهنم " دي سوتو"يتخيل أحد إمكان قيامها ويرفض  والذين غامروا بإنشاء مشاريع ملجمتمعهم 

 (5).مسامهون يف مشكلة الفقر يف العامل حبيث أهنم ليسوا املشكلة ولكنهم احلل

                                                 

(1)
 01-01. هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، مرجع سابق، ص،ص  

(5)
 .01.سر رأس المال، مرجع سابق، ص: هرناندو دي سوتو 
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فقط باخنفاض الدخل أو اإلنفاق وال بعدم التمكن من تلبية االحتياجات األساسية بل  الفقر اليتعلق و   
يعين العجز يف ، كما أساسا احلرمان من القدرات البشرية والالزمة لضمان أحقيات الرفاه اإلنساينيعين 

كما تقيَّد النوعية املتدنية للرعاية . لبشري خاصة من حيث نوعية التعليمالتوصل لرأس املال املادي وا
حلصول على رأس املال العجز يف ا، هذا الصحية إمكانية الوصول إىل وسائل بناء القدرات اإلنسانية

و هامشية متثيلها يف املؤسسات  الفقراء،ا ؤالءقدرات ه بناء املادي والبشري معا، يؤدي إىل ضعف
ومن مظاهر ذلك عدم وجود دعم فعال . االقتصادية واإلجتماعية والسياسية ما يزيد من حدة عجزها

صعوبات اليت تواجهها أثبتت جناحا ومتكامل للمشروعات الصغرية واملصغرة  هذه األخرية اليت برغم ال
 (5).نسبيا يف خلق فرص عمل حىت يف ظروف الركود

.2.2.IV  يةغري الرمسالصغرية  ؤسساتالريادة وامل 

إن البدء يف إقامة مشروع يتطلب جرأة حىت يف أحسن األوقات جرأة لتحمل املخاطر من حيث        
افسة، وجرأة من حيث رأة للخوض يف املنختصيص املال اخلاص وترمجة الفكرة إىل مشروع، وج

ة عند ابتكارهم ملشاريعهم وأعماهلم اخلاصة، أوُيظِهر الريادييون هذه اجلر .غري معلوم الدخول ملستقبل
يف االقتصاد  مناخ املؤسسات التطرق إىلقبل  و هذه االبتكارات تعد مبثابة ركيزة قطاع األعمال اخلاص

 .الريادة  نعرج أوال على تعريف غري الرمسي

 الريادة مفهوم   ( أ
تعترب الريادة من احلقول الواعدة واهلامة يف مجيع اقتصادات الدول وتعترب عملية يستخدم من       

خالهلا فرد أو جمموعة أفراد جهدا منظما، ووسائل للسعي وراء الفرص لتأمني قيمة، والنمو للمشروع 
ها مقترن دائما باملخاطرة ومفهوم (5).التفردبالتجاوب مع الرغبات واحلاجات من خالل اإلبداع و

فروح املخاطرة لسيقة بسلوك الريادي ، ويساهم الريادي يف تطور التنمية بل هو حجر الزاوية يف التنمية 
الشخص "الريادي  أي  فهو يعترب (Joseph Schumpeter)االقتصادية مثلما قاله جوزيف شومبيتر 

جي ، وحسب شومبيتر فللريادة أبعاد كثرية فكل خمترع أو جمدد أو املبتكر وخاصة يف امليدان التكنولو

                                                 

(1)
، إيقونات للخدمات المطبعية، بدون طبعة، عمان، "جيالخلق فرص لأل" تقرير التنمية اإلنسانية العربية: برنامج األمم المتحدة األنمائي  

 .41، 40. ، ص، ص5005
(5)

الطبعة األولى،  ، ، دار الحامد للنشر والتوزيع،الريادة وإدارة األعمال الصغيرة: النجار فايز جمعة صالح ، مجد العلي عبد ىالستار  

 .2،1. ، ص،ص5001عمان،
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 ،  (5)"منظم هو ريادي، واألهم هو أن دور الريادي يتمثل يف إحداث حتول أو تغيري يف سري التنمية
والريادي هو الذي تتوفر فيه مهارة اإلدارة وروح القيادة، وقادر على إختاذ قرارات يف ظروف غامضة 

           (5).سبة املخاطرة ، والريادي ذو سلوك اقتصادي ولديه دافعية قوية لبلوغ اهلدفوترتفع فيها ن

يشكل مالذا ملن بقوا ألسباب  ذا للفقراء يف كسب عيشهم  كما يشكل االقتصاد غري الرمسي مالو   
هتم اخلاصة طار مؤسساإوحيصلون على دخول يف تتعلق باليت متت اإلشارة إليها يف االقتصاد غري الرمسي 

املترتبة عن ذلك ال وبل ميكن  يف منازهلم أو يف أماكن بعيدة عن أعني الدولة ويتحملون بذلك املخاطر
يكون هلم السبق يف توليد أشياء جديدة فيتحولون بذلك حسب هذا الطرح إىل رياديني أصحاب  أن

 .مؤسسات مصغرة يف االقتصاد غري الرمسي

 املؤسسات الريادية غري الرمسية ( ب

الصغرية احلجم تشكل عوامل رئيسية دافعة للمنافسة والنمو ون مؤسسات األعمال املصغرة إ       
من النشاط االقتصادي يف  % 40إال أن ما يصل إىل . وخلق فرص العمل وخباصة يف البلدان النامية

ألعمال يبدأ الكثري من أصحاب منشآت ا" غري الرمسي من االقتصاد و  االقتصاد تلك البلدان حيدث يف
ويرى الفقراء يف كثري من البلدان . أنشطة أعماهلم بسبب احلاجة وليس هبدف الوصول إىل العاملية

املنخفضة الدخل والشرحية الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل أن بدء النشاط التجاري أو احلصول على 
 .(.)"فرصة عمل هو أكثر الطرق فعالية  للخروج من براثن الفقر

اجلمود بواملوظفني يواجهون قواعد متسمة أصحاب املشاريع  العديد من البلدان النامية مازال يفو     
والصرامة املفرطة لتنظيم أسواق العمل، وأمام هذه القيود خيتار الكثري من الشركات االبتعاد  عن 

 حىت". غري الرمسي ادقتصالرمسي اخلاضع للقوانني واللوائح، والعمل أو توظيف العمالة يف اال قتصاداال

                                                 

(1)
، 5002دون طبعة،  عمان،  ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،دارة المشروعاتالريادة وإ: أحمد مروة، برهم نسيم  

 .2،4. ص،ص
(5)

 .10.المرجع السابق، ص  
 .10، 2. ،مرجع سابق، ص، ص 0202تقرير ممارسة أنشطة األعمال:البنك الدولي  (0)
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إال يف إطار دائرة ضيقة ممن  جتسيد أفكارهم من يتمكنوا مل الريادية ُتراودهم األفكار الذين أولئك 
 .(5)"يعرفوهنم ويثقون هبم 

إذن فلمواجهة أو التخفيف من  الفقر على حنو مستدام من خالل خلق فرص عمل منتجة ومرحبة 
مها  اجلدد إىل سوق العمل، البد من توفر عاملي حتفيز رئيسينيللعاطلني على العمل كليا والداخلني 

توظيف ، و حشد جهود القطاع اخلاص يف نطاق بيئة استثمارية وتنظيمية حمفزة ومسؤولة إجتماعيا
وهي عناصر أساسية لبناء اقتصادات ، كامل القدرات االنتاجية ورأس املال البشري جلميع املواطنني

ية جيب إيالء إهتمام للمشاريع املصغرة والصغرية غري الرمسو (5).حملية وعاملية منافسة تولد قيمة مضافة
 ليس فقط للحد من الفقر بل ولضمان وإدراجهم ضمن اخلطط التنمويةوكذا أصحاب املشاريع الريادية 

 .الرفاه املستدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1)
 >:متاح على الموقع(على الخط) 2،صالبيروجعل غير القانوني قانونيا القطاع غير الرسمي في : نفيس االسالم 

http://www.transparency-lebanon.org/publications/peruvenzuelaar.pdf > >على ( 11/14/2111:) شوهد بتاريخ

 .21:31: الساعة

(5)
 . 40،41. ص مرجع سابق، ص(: 5005)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
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 خالصة الفصل 

 :التالية النتائجن خنلص إىل أمما تقدم طرحه يف الفصل األول ميكن 

 تعريف االقتصاد غري الرمسي واختالف وجهات النظر يف تفسري عالقته باالقتصاد الرمسي عوبة ص
النسوي وفئة الشباب واألطفال  يعترب العنصركما  .له زاد من صعوبة ضبط تعريف موحد ما

 .العاملني يف االقتصاد غري الرمسيخصائص أهم ما مييز من 

 من   30%مسي يف كرب حجم العمالة اليت يوظفها فهي تبلغ  تكتس أمهية االقتصاد غري الر
كقيمة مضافة  هن خالل ما ميثله حجمم تهأمهيتزداد كما ، إمجايل القوى العاملة يف العامل

منو حجم االقتصاد غري تعدد أسباب كما ت.وكنسبة مئوية من إمجايل الناتج الوطين اإلمجايل
كثرة اللوائح والقوانني املنظمة و ان االجتماعيعبء الضرائب والضم لكن أمهها هوالرمسي 

تدين كفاءة وجودة و  لفةسواق املختملمارسة األنشطة وتعقدها يفرض التدخل احلكومي يف األ
والعاملني فيه وهي ظروف تعترب مبثابة أرض خصبة لنمو وانتشار األنشطة خدمات القطاع العام 

 . وانتشار الفساد غري الرمسية

  كمخزن للمبادرات  و يعترب اإلبداععلى  اإلنتاجيةغري الرمسي للتنمية القدرة يوفر االقتصاد
هذه واملتخصصة مستقلة لبناء القدرات واملهارات وكديناميكية  املؤسسات املصغرة،القائم على 

  الرمسي رأس مال غري منتج  جاهزيوجد يف االقتصاد غريكما   القدرات هي  غري مستغلة
 . ل إذا أمكن التوصل إىل كيفية حتويله إىل رأس مال منتجلوضعه موضع االستعما

  عن  االهتماممظاهر الفقر يف االقتصاد غري الرمسي ال متثل  الصورة األكثر دقة له ألهنا تصرف
الذين ميثلون جزءا من ثروة االقتصاد غري الرمسي والذين جنازات أصحاب املشاريع الريادية إ

جيب  و عليه .روف صعبة ساهم يف تكوينها االقتصاد الرمسيخياطرون  بإنشاء مشاريعهم يف ظ
إيالء إهتمام للمشاريع املصغرة والصغرية غري الرمسية وكذا أصحاب املشاريع الريادية 

 .الرفاه املستدام وإدراجهم ضمن اخلطط التنموية ليس فقط للحد من الفقر بل ولضمان
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 دـمتهي

على تنمية حبيث تعمل وتسيري جمتمعاهتا،  اقتصادياهتاتستخدم معظم الدول أسلوب التخطيط إلدارة     
جمتمعاهتا من خالل حتقيق أهداف تنموية تشمل مجيع قطاعات احلياة تترجم هذه األهداف إىل خطط 

، طريق ممارسة اإلدارة تنموية تنفذ على أرض الواقع من خالل تنظيمات متفاوتة احلجم و التعقيد عن
لكن ختتلف األدوات من دولة ألخرى حسب مرحلة النمو السائدة يف اجملتمع، ومن مث فإن اإلمجاع 

 .مازال قائما على أن أسلوب التخطيط مازال األسلوب األمثل إلدارة االقتصاد وحتقيق التنمية يف اجملتمع
يف  يكشروتعددت اجلهات الداخلة كفيها،  نوعية املشاركنيالتنموية كما استجدت يف إعداد اخلطط 

عليها خمتلف  تاتفقاليت العامة للتنمية  األهدافيف العملية التخطيطية بدءا من وضع  كطرفوالتنمية 
  .إىل عملية إعداد اخلطة وتنفيذها، ومتابعتها ومراقبتها وتقييمها األطراف ذات املصلحة

 هبذهثرت اخلطط والربامج بدورها تأالتلوث، شاكل وم الطبيعيةاملوارد ويف ظل مشاكل ندرة      
وبرزت إىل  البيئية خاصة،وصياغتها وفقا ملا فرضته القضايا االقتصادية االجتماعية عامة  وأعيد املشاكل

مسريهتا التنموية تتعلق السطح قضية تتعلق بأهم التحديات اليت تواجه معظم الدول النامية، وتؤثر على 
  األساليب اإلدارية املنتهجة، يف هبدور غري ما ،ملستدامةا الشاملة فاهيمهامب للتنمية بالتخطيط

فشل األسواق  مرد ذلكو تنفيذ السياسات و الربامج، وو بقي اإلشكال يف عدم القدرة على حتقيق 
، األمر الذي حيتم إجياد آليات  اوضعف املؤسسات اليت يعترب االقتصاد غري الرمسي كأحد شواهده

وسنهدف يف هذا الفصل إىل إبراز أهم آليات التصدي لفشل السوق وضعف . ذا الفشلللتصدي هل
 :املؤسسات وهذا عرب التطرق للتخطيط للتنمية املستدامة من خالل العناصر التالية

.I مدخل مفاهيمي للتخطيط للتنمية املستدامة 

.II واإلطار التنظيمي هلا عناصر التخطيط للتنمية املستدامة 

.IIIاألصول وخصائصها يف العملية التخطيطية فاعل بنيالت 

.IV أدوات تطبيق إستراتيجية التنمية املستدامة 

.V قرار البقاء يف االقتصاد غري الرمسيحتليل األداة ل عائد و/داة تكلفة دور التنمية املستدامة يف تطوير أ 
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.I. مدخل مفاهيمي للتخطيط للتنمية املستدامة 

لتنمية املستدامة وللوصول إىل حتديد مفهوم التخطيط لجبملة مراحل مية املستدامة مر التخطيط للتن     
 .إدارة التنمية مث التخطيط للتنموي كأحد مراحل إدارة التنميةمث التنمية اإلشارة إىل تطور مفهوم ستتم 

.1.Iفشل السياسات التنموية السابقة وتغري االجتاه يف التفكري التنموي  

لوال فشل السياسات التنموية اليت سبقت هذا  ظهرالتنمية املستدامة مل يكن ليمفهوم ل إىل إن االنتقا    
 .التنمية قبل الثمانينات والتنمية بعد الثمانيناتني مها تمرحليف هذا التطور  ن ندرجأوميكن  املفهوم

.1.1.Iقبل الثمانينات التنمية 
 . من النمو إىل التنمية :يف الثالثيناتالتنمية  (أ
كز االهتمام على َرفي ظل النظرية الكالسيكية للتنمية َتلقد تطور مفهوم التنمية عرب عقود سابقة ف      

هذه  وترتبطيف املدى الطويل، ت االقتصادية إىل حتقيق التوازن تفاعالت املتغرياهبا  تؤدي الكيفية اليت
 ميف حالة توسع مستمر نتيجة لتراك اإلنتاجبقدرة االقتصاد على إضافة رأمسال جديد جيعل التفاعالت 
من إىل منو بدافع  اإلنتاجيتعرض تدفق سف اإلنتاجأنه يف ظل ثبات عوامل  "شومبيتر"وأوضح  .رأس املال

مت استخدام مؤشر وحيد لقياس مستوى التنمية هو  و(1) منو السكان وما يتبعه من تراكم لرأس املال
 .(2)نصيب الفرد من إمجايل الدخل الوطين

 النمو االقتصادي السريع: التنمية يف اخلمسينات( ب

على إثر الدمار الذي خلفته احلرب العاملية الثانية، وعجز الدول املتخلفة عن استيعاب التزايد يف     
، وأدت ترمجة تنمية الدول املتخلفة إىل حتديث ، زاد االهتمام بتوفري فرص العملحجم العمالة 

للفرد بالنسبة  يقياحلقف التخلف  بأنه اخنفاض الدخل رِّالتصنيع ، وُع والدخول يف طور اقتصادياهتا
عرفت التنمية بأهنا الزيادة السريعة واملستمرة يف مستوى الدخل الفردي  و.(3)لنظريه يف الدول املتقدمة

 فعرفت"، اإلمجايلنه أعطي حتديد كمي للزيادة السنوية املطلوبة من الناتج القومي أحىت . عرب الزمن

                                                           
(1)

الدار  ، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة"التطور التاريخي" السكان والموارد والبيئة والتنمة:محمد محمود اإلمام  

 .743. ، الطبعة األولى، بيروت، ص العربية للعلوم
(2)

 .51. ، ص3007تبة األكاديمية، القاهرة، ، دراسات مستقبلية، المكالتعليم العربي وثقافة االستدامة: ضياء الدين زاهر  
(3)

 .743المرجع السابق، ص :محمد محمود اإلمام  
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التنمية بأهنا احلالة اليت يصبح فيها االقتصاد القومي قادرا على توليد زيادات متواصلة يف الناتج القومي 
 يسنويا، وهو ما يعين زيادة يف مستوى الدخل الفردي احلقيق %7و  %5مبعدل يتراوح بني  اإلمجايل

 (1)("%3على افتراض أن معدل منو السكان هو ) %4و  %2مبعدل يتراوح بني 

مل مينع من  ذلك ال أن، إآن ذاكاليت طغت على التفكري التنموي وبالرغم من النظرة االقتصادية     
 كما متيزت هذه الفترة .القضاء على األمراض ونشر التعليمتحقيق أمور أخرى مثل حمو األمية ول ةشاراإل

، والذي 9151نة يف س"وال روستو  "بصدور كتاب مراحل النمو االقتصادي لالقتصادي األمريكي
تضمن عددا من املراحل املتتابعة اليت يتعني على الدول النامية أن متر هبا، وهي نفس املراحل اليت مرت 

كل مرحلة يلعب قطاع قائد الدور األساسي وأدى ويف   (2)يف رحلتها إىل التقدم،  هبا الدول املتقدمة
 . التصنيع كمدخل للتنمية إىل عدم االهتمام بالزراعة

 النمو مع التغيري :التنمية يف الستينات( ج

 حيث طالب" مريدال"هوم التخلف من الوجهة االقتصادية من قبل مفيف " روستو"نتقد منوذج ا    
بتحليل شامل جلميع العالقات االجتماعية واالقتصادية وأدى هذا إىل حتول  التنمية  إىل النمو مع 

وتعمل القطاع الزراعي ووضع خطط  وطنية، التنويع والنهوض بتركز االهتمام على التصنيع و و ،التغيري
ويف هذا  من مصادر متعددة األطراف،مالية كل دولة على تعبئة مواردها الداخلية واستخدام موارد 

اإلسراع يف الوصول بتدفقات املعونة وتيسري شروط باإلطار طالبت األمم املتحدة الدول املتقدمة 
 هذا املطلب بفضل عزز توللتدفقات اليت تقدم بشروط ميسرة،   %7.7اإلقراض وحددت نسبة 

م مدرسة التبعية اليت أرجعت التخلف إىل حالة عدأنشئوا مسامهات اقتصاديي أمريكا الالتينية الذين 
  .الدول النامية اقتصادياتالتكافؤ اليت فرضتها دول املتقدمة على 

ع ى النمو فقد فشل مفهوم التنمية مبأثبتت تينات ت والسجتارب الدول النامية يف اخلمسينا لكن   
إال أن  %6حققت بعض البلدان النامية معدالت قريبة من املعدل احملدد من طرف األمم املتحدة و هو 

                                                           
(1)

، القاهرة، دار الشروق للنشر، الطبعة الثانية، "دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها"التنمية في عالم متغير : ابراهيم العيسوي  

 .54، ص3005

.54.المرجع السابق، ص 
 (2) 
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حول االهتمام من النمو االقتصادي إىل قضايا التفاوت فت ،ويات املعيشة فيها بقيت بال حتسنمست
 .(1)والعدالة 

 مراجعة التنمية يف ضوء األزمات واملستجدات  :بعيناتالتنمية يف الس( د

العقد الثاين  إستراتيجية إصدارأواخر الستينات ة ملفاهيم التنمية اليت بدأت يف نتج عن عملية املراجع     
اعترب أن منط  حبيث ، (2) 25/2626مبوجب قرار  9177يف املتحدة العمومية لألمم  أصدرهتا اجلمعيةاليت 

  .ئد يهدد بنفاذ املوارد غري املتجددةالنمو السا

 نظرية حدود النمو ( أوال

من خالل نتائج الدراسة اليت قام هبا املتعلقة بفشل منوذج النمو الذي ساد سابقا تدعمت النظرة        
فيه قدم حيث  (3)عن احملددات اإليكولوجية للنمو  9172تقرير يف ل همن خالل إصدارف نادي روما

السكان،  :بغرض التنبؤ مبستقبل التنمية باستخدام مخس متغريات عاملية وهي منوذجا جديدًا
وكانت التنبؤات اليت توصل إليها التقرير مفرطة يف  ،الغذاء، التصنيع، املوارد الناضبة، والتلوث

يع سوف معدالت منو سكان العامل، واإلنتاج الغذائي، ودرجة التصنأشار إىل أن التشاؤم حيث 
وسوف حيدث هذا االهنيار بسبب يف القرن العشرين،  لكنها ستنهار، بداية بشكل أسىتنمو يف ال

وصول االقتصاد العاملي إىل احلدود الطبيعية له يف استخدام املوارد الناضبة، واإلنتاج الزراعي، 
وكان  العشرين القرن حنو إحدى عشر معدن قبل هناية  نضوبوأشار التقرير إىل  والتلوث املفرط

 ،(الزنك، والقصديروالفضة، والرصاص، والذهب، والنحاس، والغاز الطبيعي، والبترول،  :منها
تائجه، نباحتياجات التقدم واستيعاب  درة البيئة على الوفاءيحدث نقص تدرجيي يف قسنه أو

 ، لكن ميكن جتنب"يوم القيامة" وبالتايل اهنيار كل مقومات التقدم، وهو ما عرف باسم مدرسة
حالة من التوازن البيئي واالستقرار االقتصادي إذا ما مت البدء على الفور يف التخطيط  دبإجيا هذا

                                                           
.710إلمام ، مرجع سابق، ص محمد محمود ا

(1)
  

(2)
 .717. المرجع السابق، ص 

(3) Laurent CAMELIAU, Nathalie HOLEC, Jean-Pierre PIECHAUD :Repère pour l’agenda 21 local, 4d, 

paris, p, 15. 
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دف التوازن يف هبالنمو  هدف الدولويتم ذلك باستبدال  .حلالة توازن عاملي يف أسرع وقت ممكن
 (1).حدود للنمواستخدام املوارد الطبيعية وخاصة الناضبة منها، ولن يتأتى ذلك إال بوضع 

 االهتمام الدويل بقضايا البيئة يف ضوء األزمات( اثاني

بتزايد االهتمام بقضايا البيئة يف  إطار عالقتها مع االقتصاد والذي كان من السبعينات  متيزت فترة      
مؤمتر  وعقد الكثري من املؤمترات من (2)أشكاله ظهور منظمات غري حكومية كمنظمة السالم األخضر 

كاتفاقية الدولية  االتفاقياتاألصل يف صياغة العديد من  الذي كان 9172توكهومل سيف واإلنسان البيئة 
بال حول حركة النفايات  اتفاقيةو ،وتوكول مونتريال حول طبقة األزونبرو ،محاية املياه اإلقليمية

 9174يف "بوخارست"مؤمتر السكان يف و (3).التصحرو ،تغري املناخو ،يالتنوع البيولوج اتفاقيةالسامة 

يف  مؤمتر املرأة العامليإىل  .والذي أقر خطة عمل تأخذ يف االعتبار املتغريات السكانية يف اخلطط التنموية
مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات  ،  إىلأثار االنتباه لدور كل من املرأة والزراعة يف التنمية الذي 9175

اف األثار السلبية للحضرنة، وأنشىء على هبدف وضع استراتيجيات إليق يف فانكوفر 9176البشرية يف 
ليتوىل مهمة تنمية املستوطنات البشرية يف نطاق األمم  9171إثره مركز األمم املتحدة للموئل عام 

إىل زيادة الوعي مبشكل الغذاء ومكافحة  9171وأعلنت منظمة األغذية العاملية يف مؤمترها يف  (4).املتحدة
 .(5)اجلوع وسوء التغذية

 

 

 

                                                           
(1)

 ، بدون طبعة، القاهرة،رااد القوميسهام الشريف ،منشورات وزارة الثقافة واإلترجمة ، التنمية صفرريموند ريشنجباخ، سيلقن أوخر ، 

 51، 54، ص 5731
(2)

 Sylvan ALLEMAND, Les paradoxes du Développement Durable,  cavalier bleu , 5
ere

 éditions, paris, , 
p.134. 

(3)
، األمم المتحدة للتنمية المستدامةمساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في العملية التحضيرية لمؤتمر : "برنامج األمم المتحدة للبيئة  

اوهد بتاريخ  www.unep.org/gc26/17متاح على  UNEP .GC26/17منشورات األمم المتحدة رقم ) 1122نيروبي 

 .23:10: على الساعة 21/10/1122
(4)

 .711محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   

 
(5)

 714..المرجع السابق، ص 
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.2.1.I التنمية بعد الثمانينات 

 يف الثمانيناتأزمة التنمية  ( أ

و االهنيار الذي حدث يف صادرات وأسعار املواد األولية، وتصاعد على إثر ارتفاع أسعار البترول      
السياسات احلمائية يف وجه صادرات الدول النامية واخنفاض املعونات ، وتزايدت أعباء خدمة الدين، 

 . (1)  %3معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول النامية يقدر بـنتج عنه تراجع يف 

العقد الثالث املتمحورة حول هدف التحسني املستمر لرفاه مجيع  إستراتيجيةوأعلنت األمم املتحدة    
كما نصت على وجوب  ،الشعوب على أساس إشراكهم يف عملية التنمية والتوزيع العادل ملنافعها

التحتية يف ، حتول البنك الدويل من متويل الب ى 9112مع تفجر أزمة املديونية يف و ،(2) لى اجلوعالقضاء ع
معاجلة مشكلة املديونية من خالل برامج التكييف اهليكلي وإصالح اإلدارة االقتصادية البلدان النامية إىل 

 . وجة اخلوصصةوانتشرت م النقد الدويل من آليات،الكلية، مع ما صاحبها من فرض صندوق 

جديدة لدول العامل النامي، وما ميكن أن توفرمها من فرص  مام بالثورة العلمية والتكنولوجيةاالهتزاد    
االندفاع لزيادة النمو االقتصادي التكنولوجيا املستوردة و الصناعات املختلفة اليت أقيمت يف ظل  لكن

 .مشاكل البيئية تطفو إىل السطحجعلت 

 يئة والتنمية املستدامة احلفاظ على الب( ب

صدرت ثالث وثائق يف الثمانينات اعتربت مداخل أساسية انتهت إىل بلورة مفهوم التنمية     
وتعد مبثابة ( UICN)املستدامة،  الوثيقة األوىل صادرة عن االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 

قة الثانية صادرة عن اللجنة العاملية والوثي 9117إستراتيجية عاملية للحفاظ على الطبيعة  صدرت سنة 
مث  9117سنة " مستقبلنا املشترك"نتالند والذي حيمل عنوان لتنمية التقرير املشهور بتقرير برللبيئة وا

ويف   (3)"العناية باألرض" أصدرت الوثيقة الثالثة عن االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة حتت عنوان 
األوىل احلقيقية لتعريف التنمية يف االستراتيجية العاملية للحفاظ على البيئة التقرير األول وضعت احملاولة 

                                                           
(1)

 .70. بق، صالعيسوي ابراهيم، مرجع سا  
(2)

 Laurent Coméliau, Nathalie Holec, Jean-Pierre Piéchaud, Op.cit., p.16. 
(3)

، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،  الدارالعربية للعلوم "نقاش نظري"التنمية والبيئة :مصطفى كامل السيد  

 .715. ، ص3002وآخرون، الطبعة األولى، بيروت، 
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ارت إىل أنه حىت تصبح واليت أوضحت ضرورة التكامل بني قيم احلفاظ على البيئة وعملية التنمية، وأش
املوارد ، وقاعدة البيئية واالجتماعية واالقتصاديةستدامة، البد أن تأخذ يف اعتبارها العوامل التنمية م

العاملية للتنمية املستدامة كوهنا تركز باستمرار على االستدامة  اإلستراتيجيةوانتقدت . الناضبة واملتجددة
 (1) .البيئية وليس التنمية املستدامة

زراء اللجنة العاملية للبيئة والتنمية رأستها رئيسة و" أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  9113ويف       
إىل أن التنمية   9116يف حماضرة هلا ألقيت يف أكتوبر واليت أشارت  ،غرو هارمل برنتالندالنرويج 

احلفاظ على قاعدة املوارد : مكافحة الفقر واحلرمان، وثانيا: املستدامة هلا أبعاد متعددة وتتطلب أوال
ع مفهوم التنمية توسي: وحتسينها ، واليت يتأكد من خالهلا استمرار خفض معدالت الفقر، وتتطلب ثالثا

ليشمل إىل جانب النمو االقتصادي التنمية االجتماعية والثقافية، ورابعا تتطلب تضمني االعتبارات البيئية 
أما الوثيقة الثالثة املشار إليها سابقا والصادرة  .واالقتصادية يف عملية صنع القرار على كافة املستويات

ادر الص" العناية باألرض" فقد عرف التنمية املستدامة يف تقريره   عن االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة
" حياة البشر مع العيش يف حدود قدرة النظم اإليكولوجية على إعالة البشرحتسني نوعية "بأهنا  9119يف 

 (2) .ودخلت بذلك التنمية مرحلة جديدة يف التفكري وهي التنمية البشرية

 تنمية البشرية إىل التنمية البشرية املستدامةالمن : التنمية يف التسعينات(  ج

 التنمية البشرية( أوال

بع لألمم املتحدة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعقد الرال إستراتيجيةوثيقة انطالقا من      
عقد على إثرها مؤمتر األمم اليت و (3)911/45بقرارها رقم  2777إىل هناية  9119واملمتدة من أول 

دي جانريو والذي تضمن جدول أعمال  بريو 9112يف  "قمة األرض"املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 
 بني قضايا البيئة والتنمية والذي يوضح جبالء أنه ال ميكن بأي حال من األحوال الفصل (4)،29القرن 

                                                           
(1)

، الطبعة  الدار العربية للعلوم، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، العولمة والتنمية المستدامة: الخواجة عال محمد   

 .451. ، ص3002األولى، بيروت، 
(2)

 .711. مرجع سابق، ص: اإلمام محمد محمود  
(3)

 . 720. المرجع السابق، ص  
(4) 

 ، األمم المتحدة،(E/CN.17/1117/8)وثيقة رقم  ،"التطبيق والتنفيذ" إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية: مستدامةلجنة التنمية ال تقرير
 .10:11: على الساعة .03/05/3050: اوهد بتاريخ  2ص< www.un.org/Arabic/rio>، متاح على [لى الخط]  5773
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" مبادئ ريو"واملسماة مبدأ  27إعالن ويف املؤمتر مت  (1)ومن ذلك احلني شاع مفهوم التنمية املستدامة
تأكيد  إعالن مؤمتر  استهدفت توجيه اجملتمع الدويل يف جهوده لتحقيق التنمية املستدامة وواليت 

يقع البشر يف صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية املستدامة، وحيق " على أنهوركز املبدأ األول استكهومل، 
 املبدأوأن البشر هم جوهر البيئة والتنمية ويعكس " عةهلم أن حييوا حياة صحية منتجة يف وئام مع الطبي

األول احلق اإلنساين يف احلياة الكرمية وجيري تفسري مجيع مبادئ إعالن ريو األخرى من أجل وضع هذا 
املبدأ موضع التنفيذ، كما يركز على الصحة اإلنسانية أيضا كجزء ال يتجزأ من حتقيق أهداف التنمية 

ترصد لة معنية بالتنمية املستدامة يف منظومة األمم املتحدوأنشأت جلنة  (2)لبيئية األوليةاملستدامة والرعاية ا
 .(3)29القرن أعمالجوانب التقدم احملرز يف تنفيذ جدول 

باجتاه التنمية البشرية، وهذه النظريات شكلت وحتولت نظريات النمو االقتصادي  مث توالت      
ة املستدامة اليت تضع البشر هدفا ووسيلة لعملية التنمية، مث اختذت مقدمات غري مكتملة لنظرية التنمي

من طرف  9117تقارير التنمية البشرية منذ  إصدارنظرية التنمية البشرية املستدامة شكال مؤسسيا مع 
يف التنمية تضع النمو االقتصادي " عقيدة جديدة"مم املتحدة اإلمنائي، حيث باتت تشكل  برنامج األ

مث توالت القمم واملؤمترات لبلورة مفهوم مالئم للتنمية وفقا للمستجدات  ،(4) جديدضمن سياق 
 9115إىل جانب قمة األرض عقدت القمة العاملية للتنمية االجتماعية بكوبنهاجن مارس ف ،احلاصلة

ات املعين بالسكان والتنمية  الذي أصدر برنامج لتوجيه  السياس 9114وسبقه مؤمتر القاهرة يف سبتمرب 
ان بالنسبة خلطط خاصة مع خطورة وأمهية قضايا السك. عاما 27الوطنية للسكان والتنمية على مدى 

ملعاجلة مشكلة اجلوع وسوء التغذية ، وعلى إثر  9116ومؤمتر الغذاء العاملي يف روما وبرامج التنمية 
قمة املوئل الثانية يف  مبعاجلة التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية عقدت 9112مطالبة مؤمتر ريو 

تقرير العاملي الثالث حول حالة البيئة يف النشر  2772وهانسربغ جعلى خلفية مؤمتر و .(5)9116اسطنبول
 GLOBAL ENVIRONMENTA"و اإلحصاءات احملكمة حتت عنوان  العامل و املوثق بأحدث املعلومات

OUTLOOK GEO3 "قلقونشر حقائق مثرية لل ،شطاءوكان مبثابة جرس إنذار ملتخذي القرار و الن 
                                                           

55. ، ص3003طبعة، القاهرة،  ، دار المعارف، بدونالبيئة والتنميةإبراهيم عبد الجليل،  
 (1)

  
(2)

 
 

 .  2ص ،مرجع سابق: لجنة التنمية المستدامة تقرير
(3)

    A/CONF/199/20 73-75ص  3003سبتمبر4أوت إلى32،جوهانسبرغ،جنوب إفريقيا مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامةتقرير  
)(4)

، أبحاث الملتقى الدولي حول التنمية المحلية، مستدامة العقيدة التنموية الجديدةالتنمية المحلية ال: كمال منصوري و عيسى خليفي  

 .5، ص3002جوان  33-35جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 
(5)

 .721اإلمام محمد محمود، مرجع سابق، ص 
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ليتجاوز  لقد تطور مفهوم التنمية تدرجييا،  (1) مبستقبل التنمية يف العامل و بالذات إىل نوعية اآلراضي
املفهوم  االقتصادي املرتكز على الزيادة الكمية يف الدخل إىل مفهوم دويل جمتمعي شامل وديناميكي 

التمتع مبستوى معيشي معني وصوال إىل مفهوم تنموي بشري  يرتكز على البشر وتوسيع خياراهتم يف
 .ة يف صنع القرارمؤسسات ترتبط مبضامني حجم اجلماعحيوي 

2.I مدخل إلدارة التنمية والتخطيط التنموي 

قطاعات الدولة وإليها يعود اإلدارة الركيزة األساسية يف توجيه وتنظيم عملية التنمية يف كافة تعترب      
احلكم على فشل التنمية أو جناحها واإلدارة دعامة أساسية تعتمد عليها األنشطة االقتصادية يف  األمر

ستثمار ألهنا تضع النظام السليم ال واخلاصة والعامةالسياسية و العسكرية  واالجتماعية و التعليمية و
لتحقيق   أداةعتبارها هتمام بدور اإلدارة بالذا كان اال حاجيات أفراد اجملتمعاملوارد املتاحة لتلبية 

 .(2)التنمية

.1.2.I      تعريف إدارة التنمية  

 يف الدول النامية تعريف إدارة التنمية (أ

األساليب اإلدارية املالئمة لتشغيل اجلهاز اإلداري يف الدول النامية "تعرف إدارة التنمية بأهنا      
و إدارة التنمية هبذا  .[..]ي ينمي موارد الدولة ملواجهة مشكالته مبا حيقق اإلمناء االقتصادي الفعال الذ

 االقتصاديةدراسة واقتراح احللول للمشكالت االجتماعية و السياسية و  :املع ى تعين البحث يف منطقتني
هتتم بوضع " كما تعرف بأهنا اإلدارة اليت (3) "العامة مبع ى اجلهاز اإلداري يف البلدان النامية واإلدارة

لنظريات و النماذج وحتديد نظام األسبقيات أو األولويات وتصميم اإلطار العام ا اراألهداف و اختي
 [...]للتنمية مبشتقاهتا املختلفة سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية وحتديد وتعميق فلسفة التنمية وإيديولوجيتها

 .(4)"وإدارة التنمية مفهوم قيمي معياري يرتبط بقضايا اإلنسان وحاجاته

                                                           
(1)

  .337. ، ص3007،عمان،  ،دار األهلية للنشر، بدون طبعة العالم ليس للبيع :باتر محمد علي وردم  
(2)

مجموعة النيل العربية ، الطبعة األولى،القاهرة،  ،"اإلتجاهات المعاصرة"إدارة وتنمية الموارد البشرية : مدحت محمد أبو النصر  

45-40ص-، ص3003
 

. 
(3)

 .52، ص 5773، مكتبة مدبولي، بدون طبعة، القاهرة، "تجارب عربية "إدارة التنمية : أحمد رايد 
(4)

 .32، ص 3005دار المناهج للنشر و التوزيع،  بدون طبعة، عمان ، ،(العلم و العمل)إدارة التنمية ": محمد يوسف حلمي اهادة 
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 ارة التنميةمراحل إد (ب

 تشغيل نظم إدارة، و مرحلة ختطيط نظم إدارة التنمية مرحلة :هي متر إدارة التنمية بأربعة مراحل      
 .يتطوير اإلدارال، ومرحلة توجيه نظم إدارة التنمية، ومرحلة التنمية

 التنميةختطيط نظم إدارة  مرحلة( أوال
يف ظل  األهداف والغاياتو حتديد ،للتنميةعامة البدء يف تكوين وحتديد السياسة ال فيها يكون     

 .ؤسساتأو امل املتغريات الدولية و املتغريات الداخلية على مستوى الدولة
 نظام إدارة التنمية (تنفيذ)تشغيل  مرحلة( ثانيا

تواجه يف هذه املرحلة النظم اإلدارية املع ى احلقيقي إلدارة التنمية حيث بدء تنفيذ التصميم و    
وتعرب عن املواجهة  .ططات التنموية وتتأثر مبجموعة كبرية من املتغريات ال تظهر إال أثناء التشغيلاملخ

وتلعب فيها وظيفة التنظيم دورا  ، القدرة على حتقيق  األهداف اإلمنائية إىل واقع ملموس الختبار الفعلية
لسلطات، االتصاالت تفويض رئيسا من خالل تنظيم األعمال وحتديد نطاق اإلشراف و املسؤوليات و ا

 (1)."مرحلة املشاكل"كما ويطلق عليها .السلطة بني خمتلف األجهزة اإلدارية 

 ترشيد وتطوير نظم إدارة التنمية مرحلة( ثالثا

تظهر مشاكل جيب التغلب إليها من خالل تطويرها وإدخال إصالح عليها باستمرار  التنفيذثناء أ     
 .وما تفرضه ضرورة وحتمية التغيري العاملية اإلداريةتبعا للتطورات يف األساليب 

 التطوير اإلداري مرحلة ( رابعا

 العمليات اليت ميارسها رجل اإلدارة يف أي منظمة ويف أي مستوى عن مرحلة التطوير اإلداري عربت     
ملية تغيري ع" وهو (2)بأسلوب علمي يؤدي إىل التحسني املستمر وهو مسة أساسية يف العملية  اإلدارية

إجيايب مقصود خمطط وهادف لالرتقاء باألجهزة و املنظمات على خمتلف ألواهنا ويأيت متسقا مع قيم 
 (3)." وأهداف متت صياغتها وبلورهتا بشكل واع

                                                           
(1)

 .1-1. ص-أحمد رايد، مرجع سابق، ص 
(2)

 .42. المرجع السابق، ص 
(3)

 .20.أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، مرجع سابق، ص 



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

79 

 

جل حتقيق التحوالت النوعية و أهبا من  االحتفاظوخلق آلية للتنمية  يف يكمنلتنمية ا جوهر إدارةو     
السلوكية  لألفراد و  هي احملصلةوهذه اآللية  اليت تتطلبها عملية التنمية بشكل دائم كميةالتغيريات ال

القيام بعملية التنمية ب يسمحطاقاته مبا  و اليت تسمح للمجتمع بتعبئة كل موارده و إطالق ؤسساتامل
 ..املنشودة

 .2.2.Iدعائم إدارة التنمية  

مؤسسات جيب توافر عدد من اخلصائص املشتركة يف ية اليت تسمح خبلق آلية التنمإلجياد اآللية     
  (1) :وهيلدعم إدارة التنمية الدولة وهيئاهتا وكذا املؤسسات االقتصادية 

هذه عمل على خلق حالة ذهنية تسمح باستيعاب حيث تثقافة تسمح باستيعاب فلسفة التنمية  -
أو يؤثر  هبايتأثر عملهم  نمية أو اليتمن قبل أفراد اجملتمع اليت تقع عليهم مهمة إدارة الت سفة فلال

 ؛عليها
إطارات قيادية كفؤة خمتارة بعناية والتأكد على ضرورة إجياد أسلوب موضوعي يتم مبوجبه  -

  ؛ل لديهااختيارها وتدرجها ومكافأهتا وإعدادها وحتفيزها ودفع احلس املهين املسؤو
القطاع  منت من الدولة وأجهزهتا وجود إستراتيجية تنموية واضحة وشاملة متس كافة املستويا -

   والفئات اهلشة؛ و اجملتمع املدين العام إىل القطاع اخلاص
املعرفة  باستيعابتسمح بتنمية القدرة الذاتية دة وطنية للعلم و التقنية تسمح وجود قاع -

 .الالزمة لتنفيذ إستراتيجية التنمية النظم و األساليب و التقنياتواستنباط 
 .التنمية يف االقتصاد الوطين جيب البدء بالتخطيط التنموي كمرحلة أوىل يف إدارة التنميةوإلدارة عملية 

3.I التخطيط التنموي كخيار استراتيجي للدول النامية 
أساسية لبدء مسريهتا التنموية،  انطالقنقطة ويعد التخطيط التنموي خيارا استراتيجيا للدول النامية      

لنشأة التارخيية القوى البشرية، وسنقوم بعرض موجز لاالقتصادية وتنمية وترشيد استغالل املوارد 
 .قضية التنمية بني التخطيط واقتصاد السوقوقبله سيتم التطرق إىل  .للتخطيط التنموي

 
                                                           

(1)
المالمح العامة إلستراتيجية التنمية في إطار إتحاد أقطار مجلس التعاون "ديلة للتنمية الشاملة نحو إستراتيجية ب. علي خليفة الكواري 

  . 21-27. ص-، ص5712، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، "وتكاملها مع بقية األقطار العربية
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.1.3.Iالتنمية بني التخطيط واقتصاد السوق 

لسبعينيات سوف يلحظ إن املتتبع لتطور الفكر التنموي و السياسات التنموية منذ أواخر ا       
. حدوث تراجع عن مقولة أن التنمية لن تتحقق يف الدول النامية بشكل تلقائي من خالل آليات السوق

آليات  و أن على الدولة أن تتدخل يف إدارة االقتصاد، سواء بالتأثري يف عمل األسواق أو احللول حمل
خالل رشيدا، فإنه جيب أن ميارس من  أنه لكي يكون هذا التدخل منظما و، والسوق يف بعض األحيان

و ذلك من حيث إن التنمية تتطلب إحداث تغيريات جذرية يف اهلياكل  نوع أو آخر من التخطيط
 .االقتصادية و االجتماعية ليس من املمكن إجنازها بقوى السوق

 عوامل تراجع الفكرة عن التخطيط ( أ

منها ظهور ما يعرف بالثورة احملافظة أو  ،لن تراجع الفكرة عن التخطيط كان وراءه عدة عوامإ      
الليربالية اجلديدة يف الدول الرأمسالية املتقدمة اليت اعتربت أن املشكالت اليت واجهت اقتصاداهتا إمنا ترجع 

ة من ما نزل بالكثري من الدول النامي منهاو .إىل إفراط الدولة يف التدخل وعدم كفاءة القطاع العام
، سعت للخروج منها بالتماس العون من الدول الرأمسالية الكربى و التنمويةكوارث يف مساراهتا 

قوة   ،املؤسسات املالية الدولية اليت تشترط التحول إىل اقتصاد السوق كثمن لتقدم العون و منها أيضا
جذب منوذج التنمية اآلسيوية الذي فسر البعض جناحه باعتماده على قوى السوق و االنفتاح على 

مناخ األزمات الذي تعيشه الدول النامية و الدول االشتراكية  دكما ساع (1) .االقتصادي العاملي النظام
يغري بالتحول من الفكرة إىل نقيضها و يدفع بالكثريين إىل تبين أفكار اقتصادية أمال يف أن يأيت الطريق 

 . باهلدف املنشود أو املفقود -مع خطورته -اجلديد

 يتطور التخطيط االقتصاد ( ب

كوسيلة إلدارة دفة احلرب أملانيا أسلوب التخطيط االقتصادي يف احلرب العاملية األوىل تبنت      
 .احلرب انتهاءواملوائمة بني االقتصاد الوطين ومقتنيات اجملهود احلريب، لكن توقف هذا األسلوب بعد 

ما  وكساد عنيف أبرزتركود اقتصادي  الدول الغربية إىلاقتصاديات الثينات تعرضت وخالل فترة الث

                                                           
(1)

 .27-17ص،  -مرجع سابق، ص: ابراهيم العيسوي  
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وعزز هذه فكرة التخطيط التصحيحي التقوميي،  يف داخل اجملتمع الرأمسايل من تناقضات، أدت إىل تبين
عن فكرة البطالة املزمنة كنتيجة مترتبة عن اإلفراط يف االدخار  "ماينرد كينزجون " الرؤى ما جاء به

حتية، ع بالقيام باالستثمارات يف الب ى الت، وضرورة تدخل الدولة لتصحيح األوضااالستثماروتضاؤل 
 .ذا الفكر األثر يف تبين بعض الدول للتخطيط االقتصادي خالل تلك الفترةن هلاوك

حلشد الطاقات الالزمة بأعلى أستعمل أسلوب التخطيط االقتصادي ويف أثناء احلرب العاملية الثانية      
عمار الدول اليت إتصادي بشكل أكثر وضوحا إلعادة يف احلرب ويف أعقاهبا  ظهر التخطيط االق كفاءة

الواليات  أناألوريب حىت  دمرهتا احلرب وظهر ذلك من خالل مشروع مارشال لإلنعاش االقتصادي
لتقدمي املعونة قيام الدول األوربية بإجراء ختطيط شامل لعملية اإلنعاش حبيث  اشترطتاملتحدة األمريكية 

جلنة التخطيط العام يف )مثل هيئات خاصة لتنظيم االقتصاد وأنشأت  .تغطي كل القطاعات املستهدفة
 (1) .(فرنسا، مكتب التخطيط املركزي يف هولندا

   التخطيط التنموي كخيار استراتيجي للدول النامية( ج   

كأسلوب علمي لتحقيق و اقتصادية كأدوات لوضع التقديرات الطويلة املدىاستخدمت مناذج       
لى الفقر وحتسني املستوى املعيشي، ويف هذا عدالت سريعة، للتغلب عقتصادية واالجتماعية مبالتنمية اال

أساسية لبدء مسريهتا  انطالقاإلطار يعد التخطيط التنموي خيارا استراتيجيا للدول النامية كنقطة 
قتصادية وتضييق الفجوة اال التنموية، وترشيد استغالل املوارد االقتصادية وتنمية القوى البشرية

وزيادة معدالت النمو االقتصادي وإجياد سياسات توزيع مكانية  بينها وبني الدول املتقدمة، واالجتماعية
  .عادلة للتخفيف من الفوارق بني األقاليم

ع كلما كانت هناك للتنمية ترتفكفاءة التخطيط  بأنمعظم الدول النامية  ساد االعتقاد يفكما     
خلمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين كانت تتجه هذه هيكلية، ففي اإصالحات 
الزراعي وبرامج للتأميم لتوسيع دور احلكومة يف النشاط االقتصادي،  اإلصالحىل برامج إ اإلصالحات

                                                           
(1)

، 3001،  مكتبة الملك فهد،  بدون طبعة، الرياض، "اإلطار النظري والمنهج التطبيقي" التخطيط التنموي:  بن علي المروانيعبد هللا  

 .33، 35. ص، ص
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حنو برامج  اإلصالحات هلكن مع هناية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين، اجتهت هذ
 (1)سوقكومي وتفعيل قوى الور القطاع اخلاص وتقليص الدور احلدي هبدف توسيع دالتحرير االقتصا

ألسباب اليت أدت بدول أوربا وأمريكا  إىل األخذ بالتخطيط التنموي رغم تعارضه مع لوبالنسبة      
مثل فهو يرجع باألساس إىل فشل النظام االقتصادي احلر يف حتقيق التوزيع العادل واأل مبادئ الرأمسالية 

للثروة واملشاكل األزمات االقتصادية خاصة اليت متخضت عنه ما دفع حكومات العديد من البلدان إىل 
التدخل بشكل مباشر يف ختطيط ليس فقط اجلوانب االقتصادية ولكن أيضا اجلوانب االجتماعية والبيئية 

مل يضم كل جوانب احلياة والثقافية  والسكانية ما أدى إىل بروز مفهوم التخطيط التنموي كمفهوم شا
 .(2)املختلفة

2.3.I. التصورات اخلاطئة حول التخطيط كآلية إلدارة موارد االقتصاد 

 الفصل بني التخطيط والسوق كآليتني لتحقيق التنمية . أ

الواقع  وال ميكن اجلمع بينهما  وضدين التخطيط و السوق البد و أن يكونا ساد االعتقاد بأن    
الشركات  وعدم استغناء ،من درجات التخطيط و تدخل الدولة رأمسايلالنظام ال خلو يبني عدم يالعمل

، ال التخطيطف ،اقتصاد اشتراكي من األسواق يف املقابل عدم خلو عن التخطيط لعملياهتا و ةلرأمساليا
طيط فالتخ. يعين دائما احللول حمل األسواق و التدخل باألوامر من أجل حتقيق األهداف املرغوب فيها

طريق  و هذا التحكم قد يأيت عن ،حماولة للتحكم يف املسار االقتصادي و االجتماعي للدولة هيف جوهر
لها ، كما قد يتم من خالل اإلبقاء على بعض األسواق و التأثري يف عماحللول حمل األسواق أحيانا

رض للخطأ أو الفشل و كال من التخطيط و السوق معكما أن  .والتشريعيةبالوسائل النقدية و املالية 
لذلك ال ميكن االعتماد على أي منهما بشكل كامل كآلية وحيدة إلدارة املوارد يف مجيع جماالت العمل 

ليست آلية ذات قابلية عامة ية ذات قابلية حمدودة للتطبيق، وبل أن كال منهما ميثل آل. االقتصادي
  (1).لالستخدام يف كل الظروف

 
                                                           

(1)
 .35.، ص3003، مكتبة القدس، الطبعة الثانية، مصر، التخطيط االقتصادي في إطار آليات السوق: إبراهيم طلعت الدمرداش  

(2)
 .43. ، ص5777، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، التخطيط أسس ومبادئ: عثمان عثمان محمد  

(1)
 27-17مرجع سابق، ص، : ابراهيم العيسوي  
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 التنمية  تحقيقل يكفيتخطيط و إقامتها لعدد من األجهزة لة لأن تبين الدولالتصور  .ب 

وتبنيها للتخطيط  لعدد من األجهزة التخطيطية ة الدولة إقام من األمور الضرورية بالنسبة للتخطيط    
اءة و تشغيل نظام ختطيطي بكفو ، لتخطيط يف حتقيق التنمية السريعةلنجاح الكنها أمور غري كافية 

 لتنسيق بني القرارات االقتصادية،ا فين من ناحية استعمال األساليب الفنية وله جانب  فالتخطيط ،جناح
عملية فنية و عملية ، لذلك هو تعمل يف سياق اجتماعي و سياسي حمدد اجتماعية أداة  إىل جانب كونه

مصاحل  و ما اخلطة يف هناية املطاف سوى تعبري عن كيفية حسم التناقضات بني، اجتماعية يف آن واحد
 .املختلفة يف اجملتمع األطراف والفئات

 و أنه يؤدي عمليا إىل حلول مثالية االعتقاد بأن التخطيط دائما عمل تقدمي .ج

أن التخطيط ميكن أن يوظف خلدمة التقدم، مثلما أنه ميكن أن يسخر للمحافظة على  أثبت الواقع   
الرشيدة نسبيا، مثلما أنه ميكن أن يتحول إىل  و ميكن أن يكون التخطيط أداة للتصرفات. الوضع القائم

 :ويعين ذلك عدة أمور من بينها. لالعقالنيةأداة لتكريس التصرفات ا

 و يؤيت بنتائج مؤكدةالتخطيط نوع من اهلندسة االقتصادية و االجتماعية الدقيقة  االعتقاد بأن (أوال

ظم لتطبيق أفضل الوسائل املعرفية من طريقة تفكري وأسلوب عمل من"يعد التخطيط قبل كل شيء       
 رشادةو  (2)"أجل توجيه وضبط عملية التغيري الراهنة بقصد حتقيق أهداف واضحة وحمددة ومتفق عليها

إىل العقل و العلم يف التعامل مع ظواهر  داجتهاد بشرى و ممارسة إنسانية تستن "ألنهالتخطيط أمر نسيب 
. وانني عملها، من أجل التوصل إىل نتائج يرغب اجملتمع يف حتقيقهاال ميكن االدعاء بتوافر فهم كامل لق

قد يكرب أو يقل، و لكنه  الذي  طأاخلهامش يف حدود  و كل اجتهاد بشرى قد خيطئ و قد يصيب
حاالت لفشل ت لفشل السوق، هناك أيضا أخطاء وهناك أخطاء و حاال ومثلما .موجود دائمايبقى 

لقرارات يف نظام السوق ينطوي على قدر من هدر املوارد، فإن اصحيح  و إذا كانت ت ،التخطيط
قد ( لى أساس التنسيق املسبق للقراراتالذي يفترض قيامه ع) القرارات اخلاطئة يف نظام التخطيط 

 . تؤدي كذلك إىل إهدار للموارد، و خباصة إذا مل تتوافر آليات جيدة و سريعة لتصحيح هذه القرارات

                                                           
(2)

 . 33ص، . مرجع سابق عثمان محمد عثمان،   
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، وهو أن أخطاء التخطيط ممكنة العالج كما سنرى، بينما فشل السوق ليس له و لكن مثة فارق مهم
  .(1)معروف غري تدخل الدولة و التخطيطعالج 

  وحتديد نطاقهمنوذج مثايل للتخطيط  االعتقاد بوجود (نياثا

مسألة كيف أيضا و زيادة كم التخطيط، بتوسيع نطاقه  فقط، بل هو  التخطيط ليس مسألة كمإن      
إن حتديد نطاق . ته للتنفيذيقابلوعيته أو الرتفاع درجة فعاليته وليس بالضرورة ضمانا للتحسن يف ن

التخطيط جيب أن يتم يف ضوء حقيقة هامة، و هي أن قطاعات و جماالت االقتصاد املختلفة تتمتع 
البتعاد عن بدرجات خمتلفة من القابلية للتخطيط، و كلما قلت درجة القابلية للتخطيط كلما وجب ا

عن أمور أهم و أوىل باهتمامهم مثل النظرة اإلستراتيجية لتطور  ألهنا تشغل التفاصيل اخلوض يف
 .(2)االقتصاد و اجملتمع على املدى الطويل

 .3.3.Iالتخطيط التنموي اهيةم 

وفق حتديد جملموعة من األهداف املتناسقة اليت يراد حتقيقها " يعرف التخطيط التنموي على أنه     
أولويات معينة، وخالل فترة زمنية حمددة، مع اختيار جملموعة الوسائل واإلجراءات الالزمة لتحويل هذه 

 .(3)"األهداف إىل واقع

إىل الدولة على املستوى الوطين، وإجراءات تدخلها،  إستراتيجيةبرنامج يظهر "كما يعرف بأنه      
  .(4)"تماعيجانب قوى السوق من أجل دفع وتطوير النظام االج

ولكنه وسيلة لتحقيق األهداف التنموية احملددة خالل فترة زمنية  التخطيط ليس هدفا يف حد ذاته و     
با أو منهجا علميا تتبعه اجملتمعات يعد أسلوكما .ما يعكس تسميته بالتخطيط التنمويمعينة وهذا 

وذلك عن . تمع االقتصادية واالجتماعيةاجمل لتسيري عملية التنمية وإدارة االقتصاد الوطين لتحقيق أهداف

                                                           
(1)

 .22، 21. إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص، ص  
(2)

 .23المرجع السابق، ص،   
(3)

 .33ص، . مرجع سابق محمد عثمان، عثمان  
(4)

 31المرجع السابق، ص،   
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طريق االستخدام األمثل واألكثر كفاءة لكافة موارد اجملتمع املادية واملالية والبشرية املتاحة مبا يضمن 
 (1).حتسني نوعية حياة األفراد

 4.3.I  وأنواع اخلطط التنموية التخطيط التنمويمقومات 

 .قومات كما تتعدد أنواعه حسب املعيار املعتمديقوم التخطيط التنموي على مجلة من امل    
.1.4.3.I  مقومات التخطيط التنموي 

 (2):ميكن تلخيص أهم مقومات التخطيط التنموي يف النقاط التالية 
واألولويات يف حدود املوارد واإلمكانات املتاحة  اإلستراتيجيةحتديد األهداف العامة واألسس  -

 مراعاة و هداف وملدى إمكانية حتقيقهاع مراعاة البعد الزمين لألم( فترة اخلطة  خالل واملتوقعة)
والتنبؤ باجتاهات الظروف املرحلية واملتغريات واملستجدات من خالل الدراسات املساندة للخطة 

 الكلي واجلزئي؛ ستوينيمسارات النمو املتوقعة على امل
، مع دعمها التنموية اف اخلطةهدأإعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تكفل حتقيق  -

 باألدوات واآلليات واإلجراءات التنظيمية واملبادرات املنتظرة من القطاع العام واخلاص؛
حتقيق وحتقيق التنسيق بني الربامج التنموية مبا يضمن جتنب التعارض أو االزدواجية يف العمل،  -

 الكفاءة؛
النفقات املتوقعة، مع حتديد وسائل متويل العجز إعداد املوازنات التقديرية للخطة بشأن اإليرادات و -

 ؛املستهدفة اتاالعتمادتقدير وإن وجد 
هتيئة املناخ االستثماري والتنظيمي واملؤسسي املالئم لتنفيذ التوجهات التنموية للخطة وتشجيع  -

 االستثمارات اخلاصة، هبدف مسامهتها يف متويل اخلطط التنموية؛
ات املختلفة لى الصعيدين الكلي والقطاعي للتحقق من كفاءة آداء اجلهمتابعة وتقومي تنفيذ اخلطة ع -

إىل  إضافة، وتصحيحها أو تعديل السياسات، االحنرافات، والتعرف على وفق األهداف الواردة
 .تسجيل االجنازات احملققة

 

                                                           
(1)

 .3.، ص3007، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة ، التخطيط مع حرية السوق: سعد طه عالم 
(2)

 .34. مرجع سابق، ص: عبد هللا بن علي المرواني 
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  .2.4.3.I التنموي أنواع التخطيط  
املستخدم يف  وفقا للمعياروتتعدد يف جمموعات، ميكن تصنيفها التنموي هناك عدة أنواع للتخطيط     

 (1) :إىل درجة الشمول معيار وفقينقسم  التفرقة والذي
 التخطيط على املستوى احمللي.أ

يتم على مستوى اجملتمعات احمللية  بغرض النهوض هبا، ويرتبط بالتنظيمات القائمة يف اجملتمع       
احلسبان  ومن أهم االعتبارات اليت تأخذها يفالبلدية،  لس املدينة وجملساحمللي كمجلس القرية وجم

لي مراعاته الحتياجات البيئة احمللية، واعتماده على املوارد املتاحة بالنسبة هلذه لتخطيط احملبالنسبة ل
البيئة، وتستمد خططها بالنسبة للخطة العامة للدولة، ويساهم التخطيط على املستوى احمللي مبعاجلة 

احمللية ويساعد على اكتشاف العناصر القيادية يف اجملتمع ويعترب تدريبا للمجتمعات بعض املشكالت 
 :ومن خصائصهاملشكالت يف ضوء املوارد املتاحة احمللية على االعتماد على الذات وحل 

ما يصعب األخذ به يف اخلطط  ة الثقافية للمجتمعات احمللية وهووصييأخذ باالعتبار اخلص -
 .الوطنية

 ل األمثل للموارد واإلمكانيات املادية والفنية والبشرية القائمة يف اجملتمع احمللي؛االستغال  -
 ؛من الطاقات البشرية االستفادة  فعاليةعلى تنمية الشعور باملسؤولية االجتماعية، و املساعدة -
 .ةمن أهم وسائل تدريب اجملتمعات الصغرية على احلكم الذايت، فهو تأكيد على مبدأ الدميقراطي  -

 التخطيط على املستوى اإلقليمي. ب
إجياد التوازن بني  ومن خالله ميكنأسلوب فعال يف التخطيط للتنمية،  التخطيط اإلقليمييعترب      

جمموعة ضوئه إجناز  يفيتم وأقاليم الدولة املختلفة وتوجيه املوارد وفقا لالحتياجات احمللية لكل إقليم، 
وهو حماولة لدراسة املشكالت االقتصادية . اإلقليميةاع بعجلة التنمية اإلسرمتكاملة من القرارات هبدف 

يسهل تنظيم وتنمية  كما أنه .والعمل على حلهاضمن اهليكل الشامل للمجتمع  واإلقليميةواالجتماعية 
 ويسهل ؛يتفق مع طبيعة اإلقليم وإمكاناته وثرواته احمللية وخمتلف القطاعات داخل إطار أكثر جتانسا، 

                                                           
(1)

: و لمزيد من اإلطالع حول معايير التصنيف،  أنظر عثمان محمد غنيم 71-75 .مرجع سابق، ص،ص: عبد هللا بن علي المرواني  

 13 -37. ص -مرجع سابق، ص: إبراهيم طلعت الدمرداش و 44-40.مرجع سابق ذكره، ص،ص
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تعطي أنسب إطار ميكن يف حدوده حتقيق أعلى "  ألنهيه اخلطة والتحكم يف تنفيذها ومتابعتها، توج
 .املوارد وحتديد االحتياجات االستثمارية بدقة وواقعية أكثر للتحكم يف (1)"معدالت التنمية

 التخطيط الوطين. ج
بيانات ومعلومات مع اإلدراك  تتوىل الدولة النظر إىل اجملتمع نظرة شاملة على أساس ما لديها من    

التام لالحتياجات، ويتطلب التخطيط على املستوى الوطين نوعا من املركزية أي إجياد هيئة ختطيطية 
، وإصدار التشريعات والقوانني والقرارات واخلطط املختلفة له تتطلب وضع السياسة العامة للمجتمع

هداف العامة، ويوفر أفضل استخدام ممكن اليت تضمن أفضل استخدام ملوارد اجملتمع لتحقيق األ
 .لإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة يف اجملتمع

 التخطيط على املستوى العاملي. د
حتولت النظرة إىل التعامل مع بعض املشاكل الوطنية إىل مستوى عاملي نظرا لصعوبة بعض الدول     

 .ؤسسات العاملية اليت هتتم بالتنمية والتخطيطعلى مواجهة  املشكالت الوطنية وبدأت فكرة ازدهار امل
طريقه تبادل  ويتم عنللدول  ى العاملي يهتم بتحقيق حياة أفضلالتخطيط التنموي على املستو أي أن

األخرى  األنواعوميكن عرض  .املعارف واخلربات والتعاون فيما بني الدول لتحقيق أهداف اخلطة العاملية
الذي يبني معايري تصنيف التخطيط  املوايل 9-2يف اجلدول ري املختلفة حسب املعايللتخطيط التنموي 

 .التنموي وأنواعه وخصائصه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .70. مرجع سابق،ص: ابراهيم عبد الهادي المليجي، محمد محمود مهدلي  
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 وخصائصه  وأنواعه معايري تصنيف التخطيط التنموي :1-2جدول
صــاخلصائ  املعيار نوع التخطيط 

.خطة ملزمة بالنسبة للقطاع العام بكل ما تتضمنه من برامج وسياسات التخطيط  
لتوجيهيا  

مدى 
التزام 

اجلهات 
 بالتنفيذ

(9)  

بتنفيذها، ويهدف إىل إعداد وهتيئة الظروف  اإلنتاجيةيقوم على اقتراح أهداف معينة والعمل على إقناع الوحدات 
 اإلجيابية لتسهيل منو وتطور القطاع اخلاص  من خالل حوافز تشجيعية 

التخطيط 
 التأشريي

قبلية ويتضمن رؤى متسقة مع سياسات اقتصادية ومالية على املدى البعيد لتكون يعترب دليل ملسارات النمو املست
 دليال مرجعيا تستند عليه قرارات االستثمار يف القطاعات االقتصادية، مما يتطلب توفري بيئة لتحقيق استدامة التنمية 

التخطيط 
 االستراتيجي

داث تغيريات هيكلية يف االقتصاد مثل تنويع القاعدة متتد إىل عشر سنوات أو أكثر، مثل األهداف املتعلقة بإح
.االقتصادية أو التحول من اقتصاد نفطي إىل اقتصاد صناعي أو زراعي  

التخطيط طويل 
 األجل

 الزمن

. تتراوح فيه األهداف بني ثالث سنوات وسبع سنوات وتأخذ بعض الدول مثل مصر واجلزائر خطط مخاسية 
.إحدى احللقات املوصلة للخطة طويلة األجل األجل فهيإطار اخلطة طويلة  وترسم اخلطة متوسطة األجل يف  

التخطيط متوسط 
 األجل

ية أو خارجية ال تسمح للدولة وجود ظروف داخل: إليه لنوعني من االعتبارات ُيلجأمن ستة أشهر إىل سنتني، 
.إىل خطة سنوية سهلة التنفيذ احلاجة إىل جتزئة اخلطة متوسطة األجل أو، املدى القصريتشخص الوضع  ببأن  

التخطيط القصري 
 األجل

إصدار القرارات األساسية وحدها وهذا ال ( ممثلة يف جهاز التخطيط أو وزارة التخطيط) تتويل فيه سلطة عامة
.يعين أهنا التستطلع رأي القطاعات األخرى فيما يتعلق هبا من قرارات  

التخطيط 
 املركزي 

درجة 
 املركزية 

از التخطيط باختاذ بعض القرارات،  تاركا للمشروعات القائمة اختاذ البعض اآلخر تشترك يف العملية يقوم جه
.التخطيطية اهليئات اإلقليمية واحمللية  

التخطيط 
 الالمركزي

زيادة معدالت النمو يف الناتج ،و مستويات املعيشة ، واستغالل القوى املنتجة عن طريق توفري االستقرار ليهدف 
.والتوزيع العادل للدخول.توسيع األسواق وزيادة االستثمار واالدخاروائم للعمالة الد  

التخطيط 
 االقتصادي

 امليدان 

(3) 

يهدف إىل حتسني النواحي االجتماعية للمجتمع ، حتقيق تكافؤ يف الفرص تعليم األفراد، واالهتمام بالصحة، زيادة 
،(االعتماد على الذات)الثقة بالنفس   ، املشاركة واملساءلة و استعمال تكنولوجيا مالئمةاإلنسانيةحلاجات تلبية ا   

التخطيط 
 االجتماعي

.الثروات الطبيعية واحملافظة عليها املخزون منتنمية ويع ى باحملافظة على املوارد الطبيعية املتاحة يف كما يهدف  بيئيالتخطيط ال   

 

 

 .71-75. ، ص،صمرجع سابق: عبد هللا بن علي المرواني( 5: )باالعتماد على  :المصدر

 13.، ص3004، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  التخطيط للتنمية: ابراهيم عبد الهادي المليجي، محمد محمود مهدلي (3)
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 I.4مية املستدامةيف ظل مفهوم التن  حتديات التخطيط التنموي   

وقبل على إدارة التنمية وبالتايل التخطيط التنموي كثرية فرض مفهوم التنمية املستدامة حتديات       
 .اخلوض يف هذه التحديات جيب التطرق إىل تعريف التنمية املستدامة

1.4.I تعريف التنمية املستدامة 

 منها بعض اللجان واملنظمات الدوليةاعتمدته انب التعريفي للتنمية املستدامة حسب ما اجلسنتناول     

 تعريف اللجنة الدولية للبيئة ولتنمية  (أ

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون "عرفت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التنمية املستدامة بأهنا     
اضر دون التقليل من قدرة أى الوفاء باحتياجات احل" مساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا

عدالة : هذه العدالة  ريف اللجنة على نوعني من أنطوى تع و(1) أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاهتا
لألجيال البشرية اليت مل تأيت بعد ، واليت تتجاهل مصاحلها التحليالت االقتصادية، وقوى السوق اليت ال 

والذين ال جيدون فرصا متساوية   ،عدالة ملن يعيشون اليومتراعي املستقبل، والعدالة الثانية هي ال
املساواة بني إضافة إىل التأكيد على للحصول على املوارد الطبيعية أو العوائد االجتماعية واالقتصادية 

والطريق إىل ذلك ال يكون فقط باالستخدام  ،األجيال ،مشاركة الرفاه بني شعوب اليوم وشعوب الغد
حلالية واحملافظة عليها من أخطار التلوث والتبديد، ولكن أخذ حق األجيال املقبلة يف  الرشيد للموارد ا

كما أن أي خطط لتحسني البيئة جيب أن تتضمن . احلسبان، بالعمل على تلبية قاعدة املوارد احلالية
البيئة برامج للحد من الفقر يف البلدان النامية، باعتبارهم يعانون أكثر من غريهم من آثار تدمري 

 .(2)املستقبل قاعدة النمو يف احلاضر و مري وبالتايل يفويسامهون بفقرهم يف هذا التد

إال أنه ال أول تعريف صريح ومؤسس للتنمية املستدامة الشهري يعترب  تعريفوبالرغم من أن هذا ال    
( املنفعة)ند أن الرفاه أو تداعياهتا فعلى سبيل املثال، هل يعين تعريف برانتال" االحتياجات"يعرف مفهوم 

ينبغي أن ال يقل عن حد أدىن ما بالنسبة ألي جيل قادم؟ وهل يعين ضمنا أن كل جيل ينبغي أن يتمتع 

                                                           
(1)

 .54ص مرجع سابق،. 3007تقرير التنمية في العالم  
(2)

 .515. ،  مرجع سابق، صنقاش نظري" التنمية والبيئة: مصطفى كامل السيد  
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 "]... [ وهل ينبغي للرفاه أال يتعرض لالخنفاض بالنسبة لكل جيل مقبل؟...مبستوى ثابت من الرفاه؟
 (2).أي أنه يثري أسئلة صعبة من حيث التطبيق عمليا (1)

 تعريف البنك الدويل  (ب

باإلطار  مسي األول يتحدد يف إطار ما ،د منهجنيويف حد تعريفا قابال للتطبيق عملياك الدويل ضع البنو 
 .الثالثي للتنمية املستدامة، والثاين ما أطلق عليه االستدامة كفرصة ساحنة

 للتنمية املستدامة اإلطار الثالثي( أوال

األبعاد، فالبنك  أوىل عن طريق استخدام إطار ثالثي ةاملستدامة بيئيا كخطويعرف البنك الدويل التنمية 
املشروع يوافق على متويل املشروع املقترح بشرط أن يكون مستداما اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، فيكون 
، وكفاءة مستداما اقتصاديا وماليا من حيث قدرته على النمو واحملافظة على مستويات رأس املال

ام املوارد، واالستثمار، ومستداما أيكولوجيا، أي وحدة األنظمة البيئية احليوية، والقدرة على استخد
واحلفاظ على املوارد الطبيعية شاملة التنوع البيولوجي احليوي، واجلانب  التحمل واالستيعاب،

ية احلضارية ، واهلو(التمكني)االجتماعي يعين العدالة والتماسك االجتماعي واملشاركة ومنح السلطة 
 (3).تلبية احتياجات اجملتمع وإمهال البعد االجتماعي يعين عجز املؤسسات عن  .والتنمية املؤسسية

مثة هنج ملموس للتفكري يف االستدامة والرفاه بني األجيال وهو ضمان أال يقل تدفق االستهالك مع      
ولن  ري يف رصيد األصول أو الثروةتتوقف على التغي( املنفعة)مرور الوقت، واستدامة تدفق االستهالك  

 (4)." يرتفع الرفاه بني األجيال إال إذا ازدادت الثروة مع مرور الوقت

 

 

                                                           
(1)

التنمية المستدامة في عالم دائم التغير التحول في المؤسسات والنمو ونوعية "3002تقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي 

 .23مرجع سابق، ص. 1111رير التنمية في العالم تق1111، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، "الحياة
(2)

، 3004لمياء صالح الدين األيوبي، دار المعارف، القاهرة،  ،ترجمة، التنمية المستدامة وثروات الشعوب: إسماعيل سراج الدين 

 .50ص
(3)

 .54-55. ص-ص، مرجع سابق إسماعيل سراج الدين، 
(4)

 .54مرجع سابق، ص،. 3007 تقرير التنمية في العالم:  البنك الدولي 
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 باعتبارها فرصة ساحنة االستدامة( ثانيا

لألجيال القادمة من فرص ما  أن تترك "  :ف االستدامة على النحو التايلانطالقا من هذا املفهوم تعر    
مها الوسيلتان حيث يكون رأس املال ومنوه " أكثرأتيحت جليلنا، إن مل يكن يوازي تلك الفرص اليت 

على أن يتحدد رأس املال على أساس نصيب الفرد وذلك للوفاء ، خللق فرص لألجيال الوحيدتان
 (1).باحتياجات الزيادة السكانية العاملية

 أنفسنااجتاه  ، مسؤوليةن مسؤوليةاألمر ع بادئميكن القول أن التنمية املستدامة تعرب يف مما سبق     
هذه املسؤولية تعين حتمل األعباء املشتركة البيئية واالقتصادية  ،واجتاه غرينا يف احلاضر واملستقبل

واالجتماعية حيال بعضنا وحيال األجيال القادمة مبا يضمن حتقيق األمن االقتصادي واالجتماعية والبيئي 
يف ظل مؤسسات قوية لتنفيذ  هذه لفرصة للعمل واإلنتاج إتاحة اووتوسيع اخليارات والسياسي 
 .املسؤوليات

 2.4.I حتديات التخطيط التنموي 

كان أكثرها تفاقما مشكل  يف ظل مفهوم التنمية املستدامةحتديات كبرية إدارة التنمية  اجهتو       
كوارث الطبيعية بفعل ظاهرة والتلوث البيئي، وكثرة ال ،الطبيعية املتجددة وغري املتجددةندرة املوارد 

. إضافة إىل قصور يف تنفيذ خطط التنمية وعدم حتقيق أهدافها وتزايد أعداد الفقراء. االحتباس احلراري
دعت احلاجة إىل تطبيق إستراتيجية متوافقة  حيثهذه التحديات كانت سببا يف تغيري أساليب اإلدارة 

سان هي إىل أهداف اإلن كما ثبت أن"ت التنمية البشرية وزيادة مستويائة ألجل استدامة املوارد يمع الب
البشر هم يف قلب االهتمامات املتعلقة  بالتنمية املستدامة، وحيق هلم "وأن  (2)"حد بعيد أهداف حضارية

 . (3)"أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة 

فإن دور ، (4) إلحداث تغيريات هيكلية ل الناميةو ألن التخطيط التنموي هو خيار استراتيجي للدو    
في ظل انفتاح األسواق تغريت كثري من األمور ،ف الطرف الوحيد فيهايست إال أهنا ل هفي الدولة كبري

                                                           
(1)

 .51. إسماعيل فرج الدين، مرجع سابق، ص  
(2)

 .35مرجع سابق، ص . أحمد رايد  
(3)

 .2. مرجع سابق، ص ،"التطبيق والتنفيذ" إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية: لجنة التنمية المستدامة  
(4)

 . 73مرجع سابق، ص، : عبد هللا بن علي المرواني   
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ا يكن ال ميكن للسوق وحده أن حيقق النمو العادل و التوازن ملصاحل القطاع اخلاص لكن مه
فالدول  البيئة واملشاركة الفعالة يف التجارة الدولية،االجتماعي و املساواة بني اجلنسني و احلفاظ على 

؛ خلق بيئة مستقرة لالقتصاد الكلي :تستطيع أن تشجع تنمية القطاع اخلاص بصورة مستدامة من خالل
جنيب املباشر ونقل األ االستثماراملساعدة يف جذب و  ؛كرب قدر من الوظائفأرعاية املشاريع اليت تولد و

؛ محاية البيئة و املوارد الطبيعية؛ ونمية املوارد البشريةتقدمي حوافز لت؛ ادة القانونفرض سي؛ التكنولوجيا
األدوار مقسمة من خالل عملية التنظيم و اإلشراف اليت تظهر ف، (1) توفري قاعدة املعلومات للجميع

أن  كما ،اصاج و التسويق اليت يتوالها القطاع اخلنتالعام و عملية االستثمار و اإل يتوالها القطاع
تواجه التنمية املستدامة عدة حتديات وكما .مشاكل البيئية تقع على عاتق القطاعني معا وعلى اجلميع

 .املوايل 9-2ميكن متثيلها يف الشكل

 حتديات التنمية املستدامة. 1.2.شكل 

 

 

 

 

 

 

Source: THE INTERNATINAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEL): The Local 

Agenda 21 planning Guide “An introduction to sustainable Development planning”, ICLEI, TIDRC, 

PNUD, Toronto, Canada, 1996, p. 02. 

والتنمية التنمية االقتصادية بني ملتقي تقاطع  هي مبثابةن التنمية املستدامة أيتضح  9-2 من الشكل
حتديا  تشكل وهي .عية والتنمية البيئية يف إطار عدالة اجتماعية وحميط قابل للعيش وقابل للدواماالجتما

                                                           
(1)

 .57. ص. 5773 .، برنامج األمم المتحدة، جنيفإدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة(: 5773)ج األمم المتحدة اإلنمائيبرنام 

 

 

 

 

 

 

    تنمية اجتماعية اقتصادية

   (عادل)

 تنمية اقتصادية

 تنمية مستدامة

 تنمية بيئية
 تنمية اجتماعية

 :األولويات

 استدامة النمو االقتصادي -

 تعظيم األرباح الخاصة  -

 توسيع األسواق -

 أخرجة التكاليف -

 قابل للدوام

 ( consrvationism)المحافظين 

  :األولويات

 احترام الموارد والطاقات الحالية والمكتسبة -

 حماية وإعادة تدوير الموارد  -

  (الفاقد)خفض النفايات -

 :األولويات

  (.العتماد على الذاتا)زيادة  الثقة بالنفس  -

 تلبية الحاجات االنسانية   -

 زيادة العدالة  -

 ضمان المشاركة والمساءلة  -

 .استعمال تكنولوجيا مالئمة -

 قابل للعيش
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لديها أهدافها وأولوياهتا واليت تتعارض يف كثري من  ويةالتنم األبعاد من هذه اليف نفس الوقت ألن ك
كل أولوية من املشتركة لخمتلف أهداف  توفق بنيالتنمية املستدامة أن  ستراتيجية، حيث البد إلاألحيان

األساسية للتخطيط التنموي يف البلدان  والتحديات إحدى املعوقاتكما يظهر  .األولويات التنموية
هي ادية وإن توفرت فلوضع اخلطة االقتصهو عدم توفر البيانات اإلحصائية الالزمة  ،خصوصا النامية 

وعليه فإن جناح  (1).اإلحصائيةطارات دية واإلعدم توفر الكفاءات االقتصاأو غري دقيقة، إضافة إىل قلة 
عملية التخطيط للتنمية البد أن يراعى فيه أمهية تطوير البيانات االحصائية وضمان توافر البيانات 

، إىل جانب التنموي  التخطيط اليت حتتاج إليها عملياتاألساسية واألحباث العلمية وامليدانية الكفأة 
بني األفراد واملواطنني التخطيطي للمسؤولني عن التخطيط، ونشر الوعي  أمهية توافر عمليات التدريب

 (2).حىت يساعد ذلك على حتقيق األهداف املنشودة

3.4.I لتخطيط للتنمية املستدامةا تعريف 

التعرف يقتضي التخطيط للتنمية املستدامة تحديات اليت تفرضها التنمية املستدامة فإن الانطالقا من     
تكون  ويف هذه احلالة، ال تقييم التقدم احملقق ومعايريإليها  يراد الوصولاليت  احملددةألهداف بدقة على ا

ُمسطرة ومعلن عنها، و من  التنمية مؤهلة ألن تكون مستدامة من دون أن تكون أهدافها ومعايري تقييمها
 .دون أن يكون التقدم احملقق سيتم قياسه بصورة منتظمة

  "  La planification du développement durable suppose une définition précise 

des objectifs visés et des critères dévaluation des progrès réalisés. Or, le 

développement est très souvent qualifié de « durable » sans que ses objectifs ni 

ses critères dévaluation aient été énoncés, et  sans que les progrès réalises 

soient mesurés d’une manière systématique ".
(3) 

ية إجيابية تضم احلكومات احمللية وشركائها لدعم و وجتنيد تشارك تعرف بأهنا عمليةكما 
  .لرسم طريق باجتاه مستقبل مرغوب .واملوارد االقتصادية للسكان املوادو  ،األفراد

 
                                                           

(1)
 .35. مرجع سابق، ص: عبد هللا بن علي المرواني  

(2)
 .575. مرجع سابق، ص: إبراهيم عبد الهادي المليجي، محمد محمود المهدلي   

(3)
 Joseph.H  HULSE, Développement durable: un avenir incertain : avons-nous oublié les leçons du 

passé? Centre de recherches pour le développement international CRDI.L’Harmatten , Canada, 2008, 

p.24. 
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    "Sustainable development planning is a proactive  process that allows 

the local government end its partners to support and engage the 

intellectual, physical, and economic resources resident. To chart  a 

course toward desired future."(1)  

ط للمستقبل ندرج على سبيل املثال ال احلصر ما النتائج اليت تترتب عن عدم التخطيوإلبراز مدى    
القمة العاملي للتنمية  كويف عنان يف مؤمترلألمم املتحدة تاحية لألمني العام السابق جاء يف الكلمة االفت

 تتهددهم شخص مليون 93 هناك ،...بعيدة ليست مناطق يف"أنه  2772جوهانزبرغ يف  املستدامة 
 ملستقبل التخطيط عن نتخاذل عندما حيدث مبا يذكِّرنا شيء إىل حاجة مثة من كان فإذا . اجملاعات

 الثالثة من املاليني القادمة االستغاثة صرخات إىل نصغي أن فبإمكاننا البعيد، املدى على ومحايته وكبناك
 .(2)"هؤالء عشر

II  له التنظيميعناصر التخطيط للتنمية املستدامة واإلطار 

عن الوضع   الرضىضع القائم أو عدم تبدأ عملية التخطيط عادة من حالة عدم الرضى عن الو     
 تأيت . ستقبلي املتوقع، وبالتايل تأخذ عملية التخطيط شكل قرار بإحداث نوع من التغيري املرغوبامل

 كما  أنه من الضروري .البداية من توافر إرادة التغيري من طرف كل املشاركني يف العملية التخطيطية
ساحنة  يف التعريف فرصة التنمية  املستدامة كما سبق، ألن حتديد أو إدراك الفرص املتاحة يف املستقبل

تشكل جوهر عملية التخطيط، أهدافه وطرقه التخطيط  معرفة ماهيةف .للوصول إىل مستقبل مرغوب
رق ميكن من خالهلا يسعى ليصف الظواهر كما هي، بل يقترح ويعرض أساليب وط فاملخطط ال وعليه

  .تغيري الظواهر
 
 
 

                                                           
(1)

 THE INTERNATINAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEL): The Local Agenda 21 
planning Guide “An introduction to sustainable Development planning”, ICLEI, TIDRC, PNUD, Toronto, 

Canada, 1996, p. 02. 
(2)

، 3003سبتمبر  04/آأغسطس 32،  جوهانسبرغ، جنوب افريقيا،[على الخط( ]3003)تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  

، اوهد بتاريخ <www.un.org/jhohansberg>، متاح على (A/CONF/199.20)منشورات األمم المتحدة رقم 

 .53:40على الساعة . 303. ص(.03/05/3055)
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1.II عناصر التخطيط للتنمية املستدامة  
أساس التخطيط للتنمية املستدامة ميكن عرضها  مجلة عناصر تعترب منطيط للتنمية املستدامة يتكون التخ

 .كالتايل

.1.1.II األطراف ذات املصلحة    

حتددها البينة السياسية  ، واليتمهل احةلف األطراف حبرية اخليار املتاألعمال اليت تقوم هبا خمت تتأثر     
بالتايل فإن حتديد التصورات الالزمة لفهم ها، واألطراف وتعمل ضمنعيش فيها هذه واملؤسسية اليت ت

الوضع الناشئ الذي سيحكم اجملتمع واالقتصاد بكل قطاعاته، يعتمد على هوية األطراف اليت تتحكم 
وميكن حتديد هذه  .وإدارهتا، ودرجة تأثريها على حرية اختيار خمتلف األطراف األخرى فعال باملوارد

من هم األطراف  ف جيداجيب أن نعرأي من؟ ماذا؟ ماهي؟ : ألسئلة التاليةل ااألطراف من خال
 يريد أفراد اماذو، ؟يف التخطيطشاركة ميكنهم امل كيفو؟ التخطيط للتنمية عملية يف  املشتركون

  هذه األنظمة؟ ميكن ضمان استدامة هلو  ؟حلالية ملنظومة اخلدمات املوجودةا اتالقدر هيماو  اجملتمع؟

وذلك بعد إقامة هيكل  من خالل هذه األسئلة واإلجابة عليها ميكن بناء رؤية اجتماعية مشتركة    
 .املشتركةرؤية تنظيمي يتوىل عملية التخطيط وتتحدد يف ظله هذه ال

2.1.II .ملختلف األطراف للقضايا األساسيةمجاعية  إقامة حتليالت  

يقام حتليل مجاعي  ،ت عليها خمتلف األطراف ذات املصلحةاليت اتفق شتركةاملرؤية البعد بناء       
حتديد القضايا و املسائل اليت تنصب يف  :وذلك يف خطوتني مها واملشاكل األساسية االنشغاالتملختلف 
وبعدها ميكن وضع  املشاكل والقضايا ذات األولوية احملددة واملتفق عليها تقييم و الرؤية املشتركةصميم 

 (1) ةاخلطة املالئم

3.1.II. خطة العمل 

االتفاق على وضع األهداف، وحتديد الغايات، واملسارات واألحداث، يتم يف هذه املرحلة    
تأثري منظومة ويتم فيها البحث عن كيفية  .واالستراتيجيات للبلوغ إىل الغايات املصاغة يف خطة العمل

                                                           
(1)

 THE INTERNATINAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEL): Op., Cit, pp. 21-30. 
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يف ومىت ميكن إقامة أنظمة مستدامة على األنظمة االجتماعية واالقتصادية والبيئية وك اخلدمات
 ،األداءتقومي وتترجم األهداف إىل مقادير رقمية قابلة للتطبيق واملتابعة و (1)للخدمات املوجهة للمجتمع

واليت  (2) مصحوبة بسياسات وخطوات إجرائية وكذلك توفري الوسائل الضرورية لتحقيق هذه األهداف
 (3).هداف واقعيةجيب أن تكون األرد أي ينبغي أن تتوافق مع ماهو متاح من موا

4.1.II .مرحلة التنفيذ واملراقبة  

موضع هداف واألة املقصود بتنفيذ اخلطة جمموعة األدوات والوسائل اليت من شأهنا وضع اخلط    
، ويتطلب التنفيذ اجليد خارجية للرقابةوهيئات لتنفيذ اخلطط و أنظمة إدارة داخلية  إنشاءتتم التطبيق و

والرقابة تتطلب متابعة . خطة يف هذه املرحلة التنسيق واالتصال فيما بني اهليئات واألجهزة واألقساملل
 (4)مستمرة جلميع اجلهات املسؤولة عن التنفيذ

5.1.II .التقييم والتغذية العكسية 

ة يتم هذا من خالل إقام ؟ وكيف ميكن للخطط أن تراقب وتقيميف هذه املرحلة يتم البحث عن      
كما تتم يف هذه . تقييم دوري لألداء باستعمال مؤشرات لكل غاية، وتزويد خمتلف الشركاء بالنتائج

يف حتسني أو خطط العمل وتعديل االجتاهات، مبا يساهم /املرحلة إعادة حتليل القضايا أو الظواهر و
ويف هذه املرحلة يتحدد (5) اليت قد تربز بني املخطط واحملقق وكيفية عالجها اخلطط وتصحيح االحنرافات
وبالتايل ، تلف األطراف يف التنفيذ والتقييميف اخلطط وكيف سيشارك خم مكان تصحيح االحنرافات

وميكن عرض اجلانب ، (6) ةعملية مستمر اأي أهن ،املرحلة األوىل من العملية التخطيطيةنكون يف 
يف سات اليت تقوم بعملية التخطيط األجهزة واملؤسواليت تعكس للعملية التخطيطية ملراحل  التنظيمي

 .اإلطار التنظيمي ملراحل عملية التخطيط للتنمية املستدامةالذي يعكس   2-2شكلال

 

                                                           
(1)

 THE INTERNATINAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEL): Op., Cit, pp. 21-30  
(2)

 .32. بن علي المرواني، مرجع سابق، ص عبد هللا 
(3)

 .32. علم التخطيط االقتصادي، دار الكتاب الحديث، بدون طبعة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص: حسين عمر   
(4)

 .33. المرجع السابق، ص  
(5)

 THE INTERNATINAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEL): Op., Cit, p-p. 21-22. 
(6)

 Ibid. .p  .1.  
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 لتنظيمي ملراحل عملية التخطيط للتنمية املستدامةاإلطار ا: 2.2كلش                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بتصرف) 11-14ص.، ص3007بدون طبعة، القاهرة، ،  ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،التخطيط مع حرية السوق: سعد طه عالم: ملصدرا

 مجلس شركاء التنمية والتخطيط

حوار حول القضايا واألهداف والسياسات والوسائل المعوقات 
لعامة الخلق رأي عام وقناعة مجتمعية في ضوء اإلستراتيجية 
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 وزارة التخطيط

تحديد األهداف والمؤشرات للخطة ووضع التصور والرؤية 

 ليةاألو

 دائرة حوار األهداف العامة 

 دائرة حوار األهداف

  القطاعية

دائرة حوار السياسات 

 والحوافز

 تحديد البرامج والمشروعات وتوزيع االستثمارات ومصادر وأسس التمويل

مراكز معلومات 
وهيئات 
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 في البيانات
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نالحظ أنه على مستوى جملس شركاء التنمية أو جلنة تنسيق احلوار الوطين يتم  2-2ومن الشكل     
جيات املتفق عليها من طرف خمتلف الشركاء يف التنمية مث وضع الرؤية األولية اليت اتفق حتديد االستراتي

وبناء  مث تتحدد الربامج املشاريع اخلاصة مبختلف الوزارات  عليه  من طرف جهاز أو وزارة التخطيط
ترفع ما  رقابة شعبية اليتب متابعة ورقابة من طرف الدولة وعليها يشرع يف تنفيذ اخلطط واليت تتطل

اليت تعيق حتقيق وأثناء التنفيذ واالحنرافات اليت ميكن ان حتدث  ستوى تنفيذ اخلطةور على محيدث من تط
 .األهداف

.2.II أهداف التنمية املستدامة  

األهداف العاملية للتنمية املستدامة  القرن الواحد والعشرون أجندة وتعترب األهداف اإلمنائية لأللفية و     
والوطنية  اإلقليميةفق عليها دوليا، واليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند إعداد االستراتيجيات واليت ات

لألهداف التنموية األخرى لالستراتيجيات التنموية لكل إقليم وبلد  مراعاةمع للتنمية املستدامة 
 اإلستراتيجيةاألطر  ثابةأهداف التنمية املستدامة مب تعتربكما  .وخصوصياته ضمن البيئة الثقافية والسياسية

على املستوى العاملي واإلقليمي وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية معا  ملكافحة الفقر
  .والوطين

.1.2.II(2112-1991)ألهداف التنموية لأللفية ا 

من خالل  للجميع األساسية حلياة أفضل اجملتمع الدويلتطلعات  هداف التنموية لأللفية،تعكس األ    
األهداف التنموية  و( 2795و9117 )سلسلة خمتارة من األهداف احملددة باألرقام واألطر الزمنية الواضحة

، وهي مؤشر لقياس التقدم حنو حتقيق هذه األهداف 24غاية و 91من مثانية أهداف و الأللفية متثل إطار
 لفيةالذي يبني األهداف والغايات اإلمنائية لأل 2-2موضحة يف اجلدول 
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 2112-1991املتوقع حتقيقها بني  األهداف والغايات اإلمنائية لأللفية 2-2اجلدول 

 الغاية اهلدف

القضاء على الفقر واجلوع -1
 الشديدين

 .خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميا، إىل النصف: 9الغاية

 2795و9117النصف بني عامي  خفض نسبة الذين يعانون من اجلوع إىل: 2الغاية

ضمان متكني األطفال يف كل مكان، فتيانا وفتياتا على حد سواء، من إكمال املقرر  :3الغاية حتقيق التعليم االبتدائي  -2
 .2795مع حلول عام  الدراسي الكامل للمرحلة االبتدائية

النوع / تعزيز املساواة بني اجلنسني -3
 االجتماعي ومتكني املرأة

على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يتم مع إزالة التفرقة بني اجلنسني : 4يةاالغ
 كحد أقصى 2795ويف مجيع مراحل التعليم مع حلول العام 2775حلول عام 

 .خفض نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلثني: 5الغاية  خفض نسبة وفيات األطفال -4

  .خفض نسبة الوفيات بني األمهات مبعدل الثالثة أرباع: 6الغاية  لألمهاتاإلجنابية حتسني الصحة  -2

مكافحة فريوس نقص املناعة -6
املناعة املكتسب متالزمة نقص /البشرية

 .واملالريا واألمراض األخرى

( اإليدز)متالزمة نقص املناعة املكتسب/إيقاف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية : 7الغاية
 .واملباشرة يف عكس انتشاره 2795لول عام حب

 .وعكس انتشاره 2795لرئيسية حبلول عام اواألمراض  املال رياحدوث إيقاف :1الغاية

 ضمان االستدامة البيئية -7

 

 

 

 دمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلد وعكس االجتاه يف خسارة املوارد: 1الغاية

غري املتمتعني الشرب اآلمنة  عاجزين عن التأمني املستدام ملياهخفض نسبة السكان ال: 97الغية
 .2795خبدمات الصرف الصحي املستدام إىل النصف، حبلول العام 

حتقيق حتسن ملحوظ يف حياة ما ال يقل عن مائة مليون من القاطنني يف املناطق : 99الغاية
 .2727، حبلول العام (احلياء الفقرية واملكتظة)العشوائية 

 تطوير شراكة عاملية للتنمية -1

 

نظام جتاري ومايل متفتح وغري متييزي، يشمل االلتزام باحلكم الصاحل تطوير : 92الغاية
 .والتنمية وختفيض الفقر على املستوى الوطين والدويل

 معاجلة االحتياجات اخلاصة للدول األقل منوا، : 93الغاية

ول احملاطة باليابسة والدول املكونة من اجلزر التعامل مع االحتياجات اخلاصة للد: 94الغاية
 الصغرية من البلدان النامية 

التعامل على حنو شامل مع مشكالت ديون البلدان النامية من خالل تدابري قطرية : 95الغاية
 ودولية جلعل املديونية قابلة للتحمل على األمد الطويل

، برنامج األمم اإلنجازات والتطلعات: 3002لتنموية لأللفية في البلدان العربية نحو األهداف ا: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المصدر

 . 12، 10ص، -، ص1111المتحدة اإلنمائي، نيويورك، 
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.2.3.II  21جدول أعمال القرن 

كما   9112 عام يف مؤمتر البيئة والتنمية  املستدامةكل ما اتفق عليه  29 جدول أعمال القرنشمل ي     
 . 3-2اجلدول يعكسه 

 21أعمال القرن  جدول :3-2جدول

 البنود البعد
 األبعاد

 االجتماعية

 واالقتصادية

التعاون الدويل للتعجيل بالتنمية املستدامة يف البلدان النامية والسياسات احمللية املرتيطة هبا ،  مكافحة 
محاية صحة اإلنسان وتعزيزها،  ،الفقر، أمناط االستهالك املتغرية، الديناميات الدميغرافية واالستدامة

 .تعزيز التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية ،  إدماج البيئة والتنمية يف صنع القرار 

 
صون 
وإدارة 
 املوارد

من 
أجل 
 التنمية

إدارة النظم ،مكافحة إزالة الغابات ، محاية الغالف اجلوي، هنج متكامل لتخطيط موارد املياه وإدارهتا
التنمية املستدامة : مكافحة التصحر واجلفاف، إدارة النظم اإليكولوجية اهلشة: اهلشةاإليكولوجية 

اإلدارة السليمة بيئيا ، حفظ التنوع البيولوجيللجبال، النهوض بالزراعة والتنمية الريفية املستدامة، 
وشبه املغلقة للتكنولوجيا احليوية ، محاية احمليطات وكل أنواع البحار، مبا يف ذلك البحار املغلقة 

تطبيق : ، محاية نوعية موارد املياه العذبة وإمداداهتا.واملناطق الساحلية، ومحاية مواردها احلية وتنميتها
، اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية .هنج متكامل على تنمية موارد املياه وإدارهتا واستخدامها

روع باملنتجات السمية واخلطرة، اإلدارة السليمة بيئيا  السمية، مبا يف ذلك منع االجتار الدويل غري املش
اإلدارة السليمة بيئيا ، للنفايات اخلطرة مبا يف ذلك منع االجتار الدويل غري املشروع بالنفايات اخلطرة

 .اإلدارة املأمونة والسليمة بيئيا للنفايات املشعة، صلبة  واملسائل املتصلة باجملاريللنفايات ال
 تعزيز دور

 فئاتل

 الرئيسية

 .دور األطفال والشباب يف التنمية، الدور العاملي للمرأة يف حتقيق تنمية مستدامة ومنصفة
: تعزيز دور املنظمات غري احلكومية، االعتراف بدور السكان األصليني وجمتمعاهتم وتعزيز هذا الدور

تعزيز دور ، ول أعمال القرنمبادرات السلطات احمللية يف جمال دعم جد، شركاء يف التنمية املستدامة
األوساط العلمية والتكنولوجية وتعزيز التعليم والوعي و، ودور التجارة والصناعة. العمال ونقاباهتم

 .تعزيز دور املزارعني، والتدريب

وسائل 
 التنفيذ

يم والوعي تعزيز التعل، نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والتعاون وبناء القدرات، املوارد واآلليات املالية
الترتيبات املؤسسية ، اآلليات الوطنية والتعاون الدويل لبناء القدرات يف البلدان النامية، العام والتدريب

 .املعلومات الالزمة لعملية صنع القرارات، الصكوك واآلليات والقانونية الدولية، الدولية
الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية .  (بة نظرية تطبيقيةمقار)استراتيجيات التنمية المستدامة . محمد سمير مصطفى :املصدر

 .423، ص 3002بيروت،  ،األولى الطبعة، الدار العربية للعلوم، المستدامة 
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لتنمية املستدامة على املستوى العاملي وتوجيه خطط وأهداف ا 29ويعكس جدول أعمال القرن        
 أدائهاحمللية يف كل دولة كل فيما خيصه واملستهدف من هذه اخلطط إىل احلكومات والسلطات كل من 

وهذا يعكس  (1)2772دولة من دول العامل عام  993خطة حملية يف  6577وتطبيقه، وقد مت وضع حوايل 
 .مدى اهتمام احلكومات والسلطات احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة جملتمعاهتا

3.II ةمعايري تقييم أهداف التنمية املستدام 

لتنمية إلدارة مجيع جوانب ا مهمةقاعدة إىل تشكيل  هتدف معايري تقييم أهداف التنمية املستدامة    
تسهم يف حتويل املعلومات املتاحة إىل صيغ أكثر قابلية لالستخدام هبدف اختاذ القرار وموجهة  املستدامة

معلومات والبيئية إىل  ةالقتصاديلمية واالجتماعية واحنو مجاعات املستفيدين، أي حتويل التقييمات الع
  (2) .ة لالستخدام يف التخطيطقابل

1.3.II برنامج األمم املتحدة ملؤشرات التنمية املستدامة 

 االجتماعيةتنمية الإجياد ذلك التوازن بني التنمية االقتصادية و إىل باإلضافةتواجه التنمية املستدامة      
قياسها خاصة وأهنا تضم أشياء يصعب قياسها مثل الشفافية والثقة يئية، مشكل إجياد مؤشر لوالتنمية الب

يأيت وضع واستخدام مؤشرات التنمية املستدامة ردا كما  (3)وما تعلق بالبعد االجتماعي للتنمية املستدامة
على هاجس كبري، هو احلرص على أن تكون القرارات املتعلقة بالتنمية املستدامة مرتكزة على معلومات 

وافقت جلنة التنمية املستدامة إلدارة الشؤون ، 9115سنة ويف . ومتاحة يف اللحظة املناسبة صحيحة
االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، على برنامج عمل بشأن مؤشرات التنمية املستدامة يغطي 

 شطةزيز األنوإضافة إىل تع ية، واملؤسسية للتنمية املستدامةاجلوانب االجتماعية، واالقتصادية، والبيئ
 إبالء على وجه اخلصوصالنامية فقد طلب من البلدان اخلاصة جبمع البيانات املتعلقة بالتنمية املستدامة، 

اهتمام خاص مليادين مثل العوامل الدميوغرافية، وختطيط املدن، والفقر، والصحة، وحق احلصول على 
والعالقة القائمة بني هذه امليادين ومشكلة املعاقني، والنساء، والشباب، واألطفال  فئاتاملوارد وكذلك 

                                                           
(1)

 .33، ص3050، مؤسسة اباب الجامعة، بدون طبعة، اإلسكندرية، التنمية المستدامة في الوطن العربي: صالح عباس  
(2)

وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية تقريراألمم المتحدة للجنة االقتصادية ألفريقيا،   

، 1112الدولية، طنجة، مارسللجنة الخبراء الحكومية  المركز االنمائي دون اإلقليمي، االجتماع السادس عشر ة،المستدام

 .12:10على الساعة  .11/12/1121اوهد يوم  http//www.un.org/aec: متاح على الموقع (. بتصرف)0ص

.المرجع السابق، نفس الصفحة 
(3)
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إىل قائمة مبؤشرات للتنمية املستدامة مكيفة على املستوى الوطين،  التوصلهو ربنامج الالغاية من و .البيئة
وتتسم باملرونة الكافية حبيث ميكن قياسها واستخدامها يف بلدان ذات مستويات تنموية خمتلفة ومتناسقة 

ء املقارنات ووضع هذه املؤشرات حتت تصرف صانعي القرار على املستوى على حنو ميكن من إجرا
صايف املدخرات بني هذه املؤشرات من و (1).ستدامةمؤشر للتنمية امل 934، حيث مت بلوت الوطين

 .املصحح

2.3.II صايف املدخرات املصححة مؤشر 

دم سوى صورة جزئية للتغريات يف الرفاه  بأهنا ال تق اإلمجايلأثبتت القياسات التقليدية للناتج احمللي      
كما ويتم فيها استبعاد كثري من األصول البيئية حبكم عدم تأديتها ألي وظيفة يف األسواق رغم تليقها 

 حيددحبيث كمؤشر لالستدامة  للتلوث والنفايات مثل اهلواء لذلك، ظهر صايف املدخرات املصحح
 (2) :عادلة التاليةوهو معرب عنه يف امل ،التغريات يف الثروة

 +استفاذ الطاقة  +استهالك رأس املال الثابت) –إمجايل املدخرات احمللية  =صايف املدخرات املصحح
 ( مصروفات التعليم) +( أضرار ثاين أكسيد الكربون+استنفاذ صايف الغابات + استنفاذ املعادن 

اه ألنه يدل على مدى قدرة بلد ما على لرفمقياسا جيدا آلفاق ا صايف املدخرات املصحح يعتربو        
الناتج احمللي اإلمجال أو الناتج  هيقيس مثلمارد تدفقه يف وقت معني وليس جم دعم مسار االستهالك

وحسب هذا املؤشر لن يرتفع الرفاه بني األجيال إال إذا زادت الثروة مبرور الوقت، أي فقط   ،األخضر
ويفترض أن يراعي هذا املؤشر رأس املال البشري واألصول  ،كان صايف املدخرات املصحح موجبا إذا

استنزاف ) يفسر بعض العناصر الرئيسية ألرصدة البيئة  حيث ،الطبيعية، واملعرفة، واألصول االجتماعية
يشمل اإلنفاق على  ؛ و(الطاقة، استنزاف املعادن، استنزاف صايف الغابات، انبعاث ثاين أكسيد الكربون

وحسب هذا املؤشر نقول أن بلد يسري يف طريق غري   .ديل لتراكم األصول البشريةكمقياس بالتعليم 
أقل من ( صايف املدخرات كحصة يف الثروة الكلية)مستدام إذا كانت النسبة املئوية للتغري يف الثروة 

                                                           
وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية قتصادية ألفريقيا، تقريراألمم المتحدة للجنة اال   (1)

 .(بتصرف)22-21، ص ص،مرجع سابق المستدامة،
(2)

 .51،52ص، -،  صمرجع سابق:3007تقرير التنمية في العالم :  البنك الدولي  
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أو يقلل من أصوله عل أساس نصيب الفرد  "يصفي رأس ماله" معدل منو السكان، وهنا نقول أن البلد 
ي أنه يسري حنو هبوط حمتمل يف نصيب الفرد من الرفاه، والعكس صحيح فحني يأخذ سكان بلد ما يف أ

النمو فإن ذلك سيتم على طريق مستدام على أساس نصيب الفرد إذا كان النسبة املئوية للتغري يف الثروة 
ح نتائج والذي يوض 4-2ذلك حسب ما هو موضح يف اجلدول رقم  و .أكرب من معدل منو السكان

 .كنسبة مئوية من الناتج اإلمجايل 9111قياس صايف املدخرات املصحح لسنة 

 كنسبة مئوية من الناتج االمجايل 1999صايف املدخرات املصحح لسنة  4-2جلدول رقم ا

 (%: الوحدة)

إمجايل  الدخل واملنطقة
املدخرات 

 احمللية

إستهالك 
رأس املال 

 الثابت

استنفاذ 
 الطاقة

استنفاذ 
 ادناملع

استنفاذ 
صايف 

 الغابات

أضرار ثاين 
أكسيد 
 الكربون

مصروفات 
 التعليم

صايف 
املدخرات 

 املصحح
  حسب الدخل
 7.1 2.1 9.4 9.5 7.3 3.1 1.7 27.3 دخل منخفض
 94.3 3.5 9.9 7.9 7.3 4.2 1.6 26.9 دخل متوسط
 93.5 4.1 7.3 صفر صفر 7.5 93.9 22.7 دخل مرتفع

  حسب املنطقة
الالتينية أمريكا 

 والكارييب
 9.6 4.1 1.4 صفر 1.4 1..2 11.1 91.2

الشرق األوسط 
 ومشال إفريقيا

 9.3- 4.7 9.9 صفر 7.9 أ91.7 1.3 24.2

من  %9سنوي يبلغ  ستنفاذ الطاقة أدرج يف اجلدول حسب مقاييس الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا يترجم إىل معدل استنفاذارقم : أ
 .املؤكدة االحتياطات

التحول في  المؤسسات  والنمو ونوعية " التنمية المستدامة في عالم دائم التغير :  3007تقرير التنمية في العالم : املصدر

 (بتصرف) 53مركز األهرام للترجمة والنشر،  ص : ،  القاهرة"التقدم

 هذاجمموعات الدول من خالل إتاحة أنه ميكن إجراء مقارنات بني  يتضح 4-2وبفحص اجلدول    
من االقتصاد والبيئة، كما يعرض اجلدول مقارنة حسب نصيب الفرد من  املؤشر وجتميعه لعناصر متباينة

مشال إفريقيا مؤشر صايف املدخرات منطقة الشرق األوسط وتج احمللي اإلمجايل ويالحظ أن يف النا
     .أصوهلاأن املنطقة تصفي هذا يعين املصحح سليب 
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وإىل املعلومات ذات املصداقية اضافة إىل شبكات ترابط بني  إىل البيانات ؤشرافتقار هذا امل لكن      
التغريات يف رصيد املعرفة امُلوثقة أو أن عدم اشتماله على  كما اجملتمع املدين وصانعي القرار واخلرباء،

  .(1)تزيد من صعوبة قياس هذا املؤشر األصول االجتماعية

4.II املستدامة بادئ تنفيذ أهداف التنمية م 

 (2):تتمثل يف اإلرشادية املبادئ من جمموعة إىل املستدامة التنمية أهداف حتقيق حيتاج    
 االستراتيجي التخطيط مبدأ  ( أ
 اليت االحتياجات لتليب بعناية تصمم ومؤسسية سياسية تغيريات إجياد املستدامة التنمية حتقيق يتطلب     

 نظم تطبيق ذلك ويستلزم ،"االستراتيجي التخطيط"دأ مب تطبيق خالل من ذلك ويتحقق حتديدها مت
 لكل البيئى األثر تقييم مث األهداف، حتديد عند التراكمى البيئى التقييم مث اإلستراتيجى البيئى مـالتقيي

 ذوي املنتفعني جلميع الواسعة املشاركة على يعتمد أن جيب االستراتيجي التخطيط تطبيقو .مشروع
  .اجلميع منها يستفيد نتائج أفضل لتحقيق الصلة

  اجليد الفين التحليل على اإلستراتيجية إعداد عملية بناء مبدأ( ب
 واالجتاهات الراهن للوضع الدقيق التحليل على املستدامة للتنمية وطنية ستراتيجيةإ يعتمد وضع    

 واستخدام والعاملية يةوالوطن احمللية التحديات بني الروابط حتديد مع املتوقعة، واملخاطر املستقبلية
 نظر وجهة أيضا التحليل سيعكس كما التحليل إلجراء كامل بشكل املتاحة واملعلومات احمللية القدرات

 .الشركاء كافة
 واقعية ومرونة األهداف مبدأ ( ج

ا، فيه املرغوب األوضاع أو املتوقعة املخرجات وجودة كمية حتديد يف للمساعدة األهداف توضع     
 .اليت ميكن أن حتدث مع التغريات ن تكون واقعية ومرنةشريطة أ

 
 

                                                           
(1)

 57-52ص -ع السابق، ص، مرج3007تقرير التنمية في العالم : البنك الدولي  
-، ص، مصر[على الخط]  نحو استراتيجيه وطنية للتنمية المستدامة(: بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة  (2)

أطلع عليه في )< http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/NSDSF.pdf >:متاح على: 12-11ص،
 .20:30على الساعة  (.13/12/1121
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  مبدأ الترابط بني امليزانية وأولويات اإلستراتيجية( د
 حىت اإلستراتيجية ملكونات املالية املوارد توفري لضمان امليزانية ختطيط ليةمع يف اإلستراتيجية إدراج      
 .أهدافها حتقق

  املختلفة طاعاتالق بني املتكاملة السياسة مبدأ (ه
 مجيع يف االجتماعي والترابط البيئة محاية إدراج علىواحمللية  ملركزية ا السلطات تعمل أن جيب      

 دمج على العمل و القطاعية والربامج واخلطط اإلستراتيجيات بني التنسيق و القطاعية السياسات
 واالجتماعية والصناعية الزراعية ياسةالس مثل القطاعية السياسات يف االجتماعية البيئية االعتبارات

 حتديد ميكن حىت الدولة لسياسة الكلي اإلطار حتليل طريق عن لكذ يتم والنقل، و الطاقة وسياسة
 من قدر أكرب ولتحقيق السياسات بني التام التكامل حتقيق يصعب املختلفة والربامج واخلطط السياسات

 بني التوازن حتقيق ميكن وبالتايل وتأثرياهتا املتضاربة اتالسياس حتديد يف البدء جيب ، وعليهالتكامل
 بشكل يعتمد سوف السياسة تكامل بأن علًما هذا و املناسبة املنهجية األدوات باستخدام السياسات

 .املنتفعني بني اجلماعي الرأي وبناء التفاوض على أساسي
 اشدالر احلكم مبدأ (و

 الشفافية على واحمللية الوطنية املستويات ىف احلكم مايق أن جيب املستدامة التنمية لتحقيق     
 .التنفيذ ىف واحملاسبة واملساءلة واملسئولية املدين واجملتمع املواطنني ومشاركة القرار صنع يفوالدميقراطية 

 وخفض العامة األموال واستخدام املوارد بتخصيص يتعلق فيما واضحة أسس إضافة إىل أمهية وجود
 .اإلنفاق يدوترش التكلفة

  الوعي رفع مبدأ( ز
 الشعب فئات كل واستيعاب الوعي رفع يف القدرات وبناء التعليم أمهية على املبدأ هذا يؤكد      
 التعاون دون املستدامة التنمية تتحقق لن و ياالقضا هبذه العام االهتمام وزيادة املستدامة التنمية لقضايا
 .اجملتمع فئات كافة بني الفعال

 . األجيال بني العدالة بدأم( ح
 تلك احلالية األجيال به تسلمت الذي القدر بنفس القادمة لألجيال الطبيعية الثروات تترك أن أي    

 .احلايل اجليل مثل احتياجاهتا لتلبية أفضل فرص أو الفرص نفس القادمة لألجيال يتوفر حىت الثروات،
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  احلايل اجليل أفراد بني العدالة حتقيق مبدأ( ط
 فئات لكل األساسية البشرية االحتياجات تأمني مع للدخل العادل التوزيع إىل املبدأ هذا يدعو       

 االجتماعي اإلحباط إىل يؤدي أن ميكن اجليل هذا داخل االجتماعي اإلنصاف عدم بأن علًما اجملتمع
 .وتدمريها املوارد الطبيعية استخدام وسوء

  بيعيةالط املوارد على احلفاظ مبدأ( ي
 تضمن بطريقةذلك و التنمية استدامة لضمان الطبيعية املوارد استخدام ترشيد إىل املبدأ هذا يدعو       
 ال مبا املتجددة املوارد تستخدم وحبيث الطبيعية واملناظر القيم ومحاية البيولوجي التنوع على احلفاظ
 على استخدامها استمرار تضمن ريقةبط  املتجددة غري دار وامل وتستخدم .التجدد على قدرهتا يتجاوز
 مثل نعةصامل املواد أو املتاحة األخرى باملوارد عنها االستعاضة طريق عن وذلك بفاعلية الطويل املدى

 من الناجتة الطاقة واستعادة املتجددة الطاقة مبصادر املتجددة غري الطاقة ومصادر احلجري الوقود استبدال
 (1).املخلفات

 فع امللوث الدا( ك
 إذا أو ، البيئة على ضغوط إحداث ىف نشاطها يتسبب الىت اجلهة تقوم أن إىل املبدأ هذا يدعو     

 على حتتوي اليت اتجاملنت أو النهائية شبه املنتجات أو اخلام املواد يف تاجرت أو استخدمت أو أنتجت
 التكلفة تتحمل كما . التدهور اهذ ىف تسببها مقابل رسوم بدفع اجلهات هذه تقوم بالبيئة، املضرة املواد

 التلوث تكاليف فرض يساعد و هذا . وقعت اليت ضرارألا وعالج البيئية املخاطر تلك لدرء بالكامل
 له استثمار التلوث من احلد تكلفة أن ذلك التلوث من احلد أو لإلقالل للصناعة قوي حافز توفري على
 (2).جمزى عائد

 املشتركة املسئولية مبدأ( ل
 التنمية ضغوط من احلد جتاه املشتركة مبسئوليتهم املنتفعني شعور إىل املستدامة التنمية حتقيق تاجحي   

 (3).واجملتمع الطبيعية واملوارد البيئة على

                                                           
(1)

 .34المرجع السابق، ص،   
 .0-1ص، -، مرجع سابق، ص2001 ،ريو دي جانيروتقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،  (2)

(3)
، الملتقى الدولي حول آداء وفعالية حتمية بيئية أم واقع اقتصادي: تفعيل التنمية المستدامة في الجزائر: عنابي بن عيسى وكلثوم البز  

. ص. 3007نوفمبر-55-50مة في ظل التنمية المستدامة، مخبر السياسات واالستراتيجيات االقتصادية في الجزائر جامعة المسيلة، المنظ

34. 
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 الوقائية مبدأ( م
 نبجت جيب األساس هذا وعلى حدوثه بعد التلوث معاجلة من فاعلية أكثر التلوث من يةاالوق تعترب      

 إىل تؤدى بصورة منها كل وختطيط تنفيذ يتم أن على اإلنسان وصحة للبيئة اهتديد متثل ليتا األنشطة
 البيئة على الضغوط من احلد و اإلنسان وصحة للبيئة خطورة أقل و للبيئة ممكن تغيري أقل إحداث

 التأثريات من لاإلقالو واالستخدام والتوزيع واإلنتاج البناء يف والطاقة اخلام للمواد الرشيد واالستخدام
 أفضل واستخدام البيئي األثر تقييم تنفيذ خالل من املبدأ هذا يطبق. التلوث مصدر عند البيئة على

 (1).املتاحة التكنولوجية الوسائل
 األراضي واستخدامات العمرانية والتنمية التخطيط مبدأ( ن

 والريفية احلضرية التنمية لتحقيق رئيسية أداه األراضي استخدام وختطيط العمراين التخطيط يعترب      
 الفاعلية تأمني االعتبار يف األخذ مع املوارد وختصيص اضيألرل املستدام املستدامة، واالستخدام

 (2).واحلضرية الريفية اجملتمعات ورفاهية وصحة واالجتماعية االقتصادية

.III  يف العملية التخطيطيةودورمها  األصول وخصائصها  التفاعل بني 

أو البدء يف التخطيط يتطلب توافر معطيات عن املوارد املتاحة واملتوفرة يف اجملتمع وهذه املوارد      
  .قيق الرفاه البشريحتيف هبا  همتتفاعل فيما بينها بطريقة تساألصول، 

1.III . التفاعل بني األصول 

من األمور غري  جمتمعةية والبشرية التفاعل بني األصول الطبيعية واالجتماعية واملادية واملعرف يعترب      
فإذا كانت إدارة كل أصل حتدي يف حد  حدا، إذا أخذ كل أصل وأدير على  ابعكس م ،املعروفة جيدا

تعمل مجيعا على حتسني الرفاه  وأهناذاته فكيف بإدارة كل هذه األصول يف حافظة واحدة خاصة 
، (رأس املال)من األصول  خمتلفة هناك أنواعوجتدر اإلشارة إىل أن  (3)اإلنساين وتكمل بعضها بعضا

 (4):بياهنا يف اآليت

                                                           
(1)

أرجع إلى تقرير مؤتمر ريو، مبادئ التنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره، . ، نفس الصفحة ، مرجع سابقعنابي بن عيسى وكلثوم البز  

 .37-33. ص-ص
(2)

 .32. تنمية المستدامة، مرجع سابق، صتقريرا لجنة  الوطنية ال 
(3)

 .57، مرجع السابق، 3007تقرير التنمية في العالم   
(4)

 .57-51. ص-اسماعيل سراج الدين، مرجع سابق، ص  
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 .تقدير إمجايل الناتج وهو ما يدرج عندتتمثل يف املنشآت الصناعية والقاعدية : ةأصول مصنوع -

يتمثل أساسا يف املوارد الطبيعية أو خمزون األصول اليت تنتجها البيئة مثل التربة : أصول طبيعية -
على إعادة تصنيع ابات واملياه واألراضي، كما يشمل قدرة األنظمة البيئية والغالف اجلوي والغ

النفايات، والوعي بقيمة رأس املال الطبيعي وهشاشته يف نفس الوقت هو شرط ضروري 
 (1).لتصميم سياسات مالئمة للبيئة

 .حيةوحالتهم الص مييتمثل يف املورد البشري كقيمة اقتصادية و حتصيلهم التعلت: أصول بشرية -

تشمل القاعدة املؤسسية واحلضارية الالزمة لقيام اجملتمع بوظائفه واليت جتعل : أصول اجتماعية -
أصول اجملتمع  بنييوضح التفاعل 3-2والشكل  .تمع أكثر من جمرد حاصل مجع أفراداجمل

 .تعزيز الرفاه البشريوالذي  ميكِّن من 

 البشريالتفاعل بني أصول اجملتمع لتعزيز الرفاه  3-2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

، ترجمة ، إيهاب عبد الرحيم، المجلس الوطني "مسؤولية مؤسسات األعمال نحو الطبيعة"نحو شركات خضراء نيوتن، . ليزا هـ  

 .574، ص3002ة والفنون واآلداب، الكويت، للثقاف

 ر                تأثير متبادلتأثير مباشر                تأثير غير مباش                      

، مركز "التحول في  المؤسسات  والنمو ونوعية التقدم" التنمية المستدامة في عالم دائم التغير :  3007تقرير التنمية في العالم : المصدر

 (بتصرف.) 57. األهرام للترجمة والنشر،  القاهرة ،  ص

 

    

 استهالك السلع المادية

أسباب الراحة 

والوظائف 

 اإليكولوجية

مدخالت مباشرة 

 ووظائف إيكولوجية

مباني، وشبكات مادية 

 يةوأصول مال

الشبكات والقيم 

 والمشاطرة، والثقة

 الشبكات والثقة

معرفة ضمنية، مهارات، 

 مؤهالت، قدرات

 الرفاه

االجتماعيةاألصول  األصول الطبيعية  

 الناتـــــج

 أصول من صنع اإلنسان أصول بشرية معرفة مصنفة
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بطريقة مباشرة وغري  اإلنتاجرفع  نالحظ كيف تساهم كل األصول جمتمعة يف 3-2ومن الشكل         
ي أن يعزز تراكم رأس املال الرفاه فيمكن لرأس املال االجتماع تحقيقلبعضا فتكمل بعضها مباشرة 
ألصول البيئية، و رأس املال البيئي ا إنتاجيةحتسني من كما ميكنه الشبكات والثقة  خاللمن  البشري

رأس املال البشري من خالل اهلواء واملياه النظيفة وينطبق هذا  إنتاجيةصحة و يزيد الميكنه أن يعزز 
 .مع مجيع األصول األخرىالتكامل 

إىل األصول السابقة فباإلضافة  ا يتضمنه االقتصاد غري الرمسي من أصول أمهية مجتدر اإلشارة إىل    
 هو يضبط العالقات ألنرأس املال اجملتمعي املوجود يف االقتصاد غري الرمسي أمهية بالغة ف كر يشكل الذ

على أساس املعتقدات واألعراف  ممتثل توافق لآلراء قا ،قوانني خاصة بهمن ال خيلو  االقتصاد غري الرمسي
إال أفراد اجملموعة الواحدة أو وال يعرفها  أوساط اجملتمعات احمللية والقواعد االجتماعية انتشرت بني

ذلك أن العالقات  وهذه القواعد االجتماعية جمدية وملزمة وأقوى من قوة القانون الرمسي،. األهل
 ،ل العادات إىل أعرافاالجتماعية واالقتصادية فيما بني اجملموعات اكتسبت طابعا سلوكيا معياريا حوَّ

غري الرمسية اليت تتخذ القرارات وحتصل على عات ووتشكلت يف إطاره املشر ،واألعراف إىل قانون
هلا دفاتر حماسبية، حىت أهنا ترغب يف التكامل  وتحتية، وتتابع إجراءات إدارية أاالستثمارات يف البنية ال

ويالحظ انه يف املناطق الريفية أو النائية فالتقاليد الشفوية هي اليت حتكم العالقات . مع املؤسسات الرمسية
ناطق احلضرية أوجدت أشكال مكتوبة للملكية ختضع لقواعد اجلماعة واليت تضطر امل يف حني يف

 .(06:انظر امللحق رقم) (1)احلكومة أحيانا لقبوهلا 

..2.III  خصائص األصول 

ض عاألصول بعدة خصائص من ناحية تعرض بعضها للتناقص وحدود إحالل بعضها ببتتصف      
 .اخلارجية اآلثاروكذا 

 

                                                           
(1) Hernando DE SOTO Hernando:The maystery of capital “whey capitalism triumphs in the west and 

fails everywhere else”,basic books.california, 3000.p.58. 
)
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1.2.III ألصول والعائدات املتناقصة وحدود اإلحالل ا 

وألهنا تكمل بعضها البعض فهذا يعين أن معدل اإلحالل  ،جممل األصول لتناقص عوائدها تتعرض       
" سياسة  إتباعوألن األصول االجتماعية والبيئية تؤثر على الرفاه بصورة مباشرة وألن  ،بينها سيقل

بطريقة غري مباشرة على فقراء  أعباؤها، وتقع ليفها على اجليل احلايلهلا تكا" اآلن ونظف فيما بعد أزرع
يفرض إعطاء  ، هذايتطلب األمر خلفض أعدادهم منوا اقتصاديا مستداما الء الفقراء الذيهؤ.  اليوم

عدم قابلية بعض  خاصة مع االهتمام باملسائل االجتماعية والبيئية حىت ال يتعرض النمو املستدام لالنقطاع
 .قد تكون مهمة لرفاه أجيال املستقبل كوهنا لإلصالحاألصول 

وبالنسبة إلستراتيجية التنمية يف أي بلد تطرح إشكالية كيفية املوازنة بني النمو االقتصادي        
راكم خاصة وأن استراتيجيات التنمية يف البلدان النامية تركز على ت والتصدي للمشكالت البيئية

 (1).صول البيئية إىل حد كبرياأل

2.2.III  وأمهيتهاحقوق امللكية 

بسلطة قانونية لفرد أو هيئة أو مجاعة على املوارد املتاحة حبيث يكون  لالعترافهناك حاجة     
بالسيطرة والتصرف يف  االستئثارفامللكية هي نوع من  ،لصاحب احلق احلق يف التصرف باستغالل املورد

من ناحية كفاءة اصة امللكية اخل تتركز أمهية و  .شر الفوضىتنتمبلكية املورد س عترافاملوارد وبدون اال
  :(2) فمن حيث  ورشادة القرار و محاية احلقوق واحلريات

إن حجم املعلومات الكبري واملفصل املوجود لدى أصحاب امللكية : القرارات اختاذالكفاءة يف   - 
أكرب قدر من  كمن يف اعتمادهاتمة القرار إذا كانت سالوكفاءة، جتعل من قراراهتم االقتصادية أكثر 

على زيادة رشادة القرار االقتصادي من املورد،  فإن نظام السوق سيساعد املعلومات الصحيحة  حول 
وهي عادة معلومات تفصيلية وقليلة التكلفة،  ،القرار اختاذخالل إتاحته لقدر كبري من املعلومات عند 

القرار عنصر رشادة  وف إىل كفاءة ايض .ا يستجد من ظروفالقرار أكثر مرونة مع م اختاذجتعل من 

                                                           
(1)

 .34-37. ، مرجع سابق، ص ص3007تقرير التنمية في العالم   
(2)

في الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الطبعة األولى، إيلوس ناارون واليونسكو . عن الليبراليةحازم الببالوي،   

 13-37.  ص–، ص 3002واألكاديمية العربية للعلوم ، بيروت، 
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احلوافز الشخصية واملصلحة الذاتية وأثر ذلك على كفاءة اإلنتاج ففي ظل املنافسة تتجه الرغبة إىل 
 . اإلنتاجوتطوير أساليب اإلنتاج ما يزيد من كفاءة  واالبتكارخفض التكاليف 

احلريات الشخصية فتتركز يف توسيع جمال و وبالنسبة حلماية احلقوق :  حلرياتاحلقوق وامحاية  -
 .أو ثروة االختيار فلدى صاحب امللكية احلق يف االحتفاظ بعوائد عمله يف شكل مدخرات

.3.2.III البيئية يف األصول ثار اخلارجية السلع العامة واآل 

استخدامها يولد العديد من املنافع  أنأو العامة السلع  صائصتتجه بعض األصول إىل أن تكون هلا خ    
أرصدة  أنيف احلسبان، ولذلك يتم توفريها بشكل ناقص كما  اأو التكاليف ألشخاص آخرين مل يؤخذو

 .(1)ىل فشل األسواقإويرجع ذلك  هذه األصول صغرية يف نظر اجملتمع على الرغم من أمهية األصل
ناك بعض احلاجات األساسية ال ميكن توفريها من خالل إلشباع كل احلاجات فهال يكفي  السوقف

الدفاع واألمن والعدالة، إقامة وصيانة ، خدمات (ماء، هواء)بيئية السوق حبكم طبيعتها كاألصول ال
و . ار وعدم املزامحة يف التكاليفخباصيتني مها عدم االستئثالعامة  تتميز هذه السلع .مشروعات عامة

اليت مىت توافرت فإن اجلميع يستطيع اإلفادة منها وال ميكن  ،السلع واخلدمات تلك االستئثاريقصد بعدم 
أن  فيقصد به عدم املزامحة يف التكاليفإال إذا فرضت عليه تكاليف عالية، أما  حرمان أحد منها

هذه السلعة أو اخلدمة من طرف البعض ال حيول دون إفادة اآلخرين منها بدون أن تترتب عن  استهالك
ترتبط فكرة التكلفة االجتماعية بفكرة ، أو تكون هذه التكلفة ضئيلة جدا، كما وكلفة إضافيةذلك ت

اجلميع يريد السلع العامة لكنهم ال يظهرون الرغبة يف دفع مثنها فمن جهة الطلب و ، (2)اآلثار اخلارجية
عدم والبد من جهة  أي أهنم يريدوهنا جمانا وبدون تكلفة يف حني أن هذه السلع واخلدمات مل تنشأ من

  (3).تتحمل أعباءها

 

 

                                                           
(1)

 .33. مرجع سابق، ص.  3007تقرير التنمية في العالم   
(2)

 .542. مرجع سابق، ص:حاربعبد العزيز قاسم م  
(3)

 .11-14ص -حازم الببالوي، مرجع سابق، ص  
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.4.2.IIIالقيمة السوقية والقيمة االجتماعية 

تفشل يف إنتاج السلع واخلدمات العامة، فإن هناك العديد من السلع واخلدمات  إذا كانت السوق     
فورات تستطيع توفريها لكن بكميات أو نوعيات غري مناسبة نظرا ملا يترتب عنها من آثار خارجية من و

أو تكاليف لغري املتعاملني مباشرة يف إنتاج و استهالك هذه السلع واخلدمات وبالتايل فهؤالء ال يبالون 
اإلجيابية أو السلبية اليت تؤثر يف الغري وبالتايل فثمن السلعة أو اخلدمة هنا يعرب عن القيمة  اآلثارهبذه 

تماعية للعملية اإلنتاجية ما يتحمله املنتج ويكون تتجاوز التكلفة االجو السوقية وليس القيمة االجتماعية
ومراعاة هلذه اآلثار  (1).مثن السوق أعلى من الثمن االجتماعي ألن اآلثار اخلارجية مل تؤخذ يف احلسبان

عفاءات لتشجيع اإل ودعم كال لتقليل اآلثار السلبية ميكن أن تتدخل الدولة مثل فرض ضرائب إضافية
 . يتطلب توافر مؤسسات قوية اآلثار اإلجيابية وهذا

.3.III التنمية املستدامة إستراتيجيةحتسني األسواق وبناء املؤسسات كأحد عناصر 

تطرح إستراتيجية التنمية املستدامة التزام القائمني عليها بإدارة أفضل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،     
ن خالل إتاحة حكم القانون والتنظيم وليتمكنوا من إدارة مواردهم حيتاجون إىل تقوية مؤسساهتم م

واإلدارة اجليدان، وتوسيع فرص احلصول على األصول مبا فيها البيئية منها، وزيادة الشفافية من خالل 
واملساءلة  -لتحسني قدرات الرأي العام واجملموعات املدنية-إتاحة تدفق املعلومات االجتماعية والبيئية 

واختيار طرق سياسية مستدمية تتطلب مراعاة أبعاد السياسة  ، (2)يف القطاع العام واخلاص واخلضوع
وطنية، إقليمية، )البيئية واالقتصادية  و االجتماعية على جداول األعمال نفسها ويف نفس املؤسسات 

إستراتيجية التنمية املستدامة مجلة من اإلستراتيجيات اليت تترجم إىل برامج عناصر تشمل ، و(دولية
 :(3) وهي ومشاريع

 ، تعزيز الرفاه اإلنساين عرب األجيال -

 ؛ثبات عدد السكان  -

                                                           
(1)

 12الببالوي ، مرحع سابق، ص حازم  
(2)

 .-5419، ص مرجع سابق:  3007تقرير التنمية في العالم : البنك الدولي 
(3)

ارات الثقافية، الطبعة األولى، القاهرة، ، ترجمة، بهاء ااهين، الدار الدولية لالستثممبادئ التنمية المستدامة: دوجالس موسشيت  

 . 57. ، ص3000
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 التقانة؛ل قأشكال جديدة من التقنية أو ن  -

 ؛األمثل للموارد الطبيعية االستخدام -

 ؛التلوثومنع تقليل النفايات   -

 ؛اإلدارة املتكاملة للنظم البيئية  -

 ؛حتديد طاقة استيعاب النظم البيئية -

 ا؛حتسني األسواق وبناء مؤسساهت -
 التعليم والتربية البيئية وتغيري االجتاهات -

 .1.3.III التفاعل بني األصول للتنسيق داةأك األسواق 

إذا كانت  زيادة الثروةيف وتلعب دورا  ها،القوى الفاعلة فيللتنسيق بني خمتلف  أداةتعترب األسواق       
مركزي بني عدد كبري من لى حنو ال القرارات املتعلقة باستخدام مورد عفيه  توزعيف ظل نظام و  ةأكف

تتكون العديد من القرارات املتفرقة واملوزعة، وهذا يتطلب جهاز لتنسيق هذه القرارات  ،الوحدات
يعترب نظام السوق أكثر كفاءة يف زيادة  ثروة اجملتمعات وال تؤدي  و"نظام السوق" يتمثل يفاملتفرقة 

 إطار سياسي وقانوين قوي وفعال يضمن توفري اإلطار األسواق وظائفها على حنو أمثل ما مل تعمل يف
 (1).قواعد السوق وعدم اخلروج عنها احترام و ،الالزم للسياسات االقتصادية املناسبة

طاليب ) وتوفر آلية األسعار معلومات هامة عن التنسيق بني األفراد ،تتيح األسواق ختصص املواردو     
ثما تكون املؤسسات ضعيفة فإن األنشطة تستقر يف االقتصاد غري ، وحي(عارضيها)واملؤسسات ( اخلدمة 

من دعم حمتمل للمنتجات على حساب الشركات األنشطة من الرمسي ما يعين حرمان نسبة كبرية 
   (2).الكبرية، وختدم األسواق بذلك مصاحل فئة ضيقة

الضرورة إىل بناء مؤسسات تدعو ، وباختالل األسواق وضعف املؤسساتتتميز البلدان النامية و       
غري الرمسي خمتلف ق هذه األسواق، ففي الوقت الذي يضم فيه السو ختاللاجل تصحيح أ من

                                                           
(1)

 .57، مرجع سابق، ص3007تقرير التنمية في العالم   
(2)

 .37-33المرجع السابق، ص   
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أنشطة بعائدات حمدودة، يضم  السوق الرمسي شركات كبرية  املؤسسات غري الرمسية اليت تنتج ومتارس
إىل األسواق احمللية والعاملية، ففي ظل  ذات قدرة تنافسية عالية وتنتج أكثر بتقانة عالية متكنها من النفاذ

هذا االختالل جيب حتسني األسواق وتدعيم املؤسسات الفاعلة يف القطاع اخلاص وغري الرمسية لضمان 
 .عدم تعرض مصاحل األغلبية للمخاطر

.2.3.III ملؤسسات كآلية لتنفيذ إستراتيجية التنمية املستدامةا 

 خطط إىل جمرد من تتطور بأن للسياسات وتتيحالسياسات،  مةاستداملؤسسات هي اليت تضمن ا" إن   
 اجملتمعي واملستوى ةالشعبي األوساط مستوى على املؤسسات تنميةف ،اإلمنائية العملية حتكم أفعال

 اليت البيئة أو النظم، أو البشرية، املوارد بشأن قاعدة ذلك أكان اإلمنائي، التحديجوهر  هي والوطين
  (1)"ضمنها تعمل أن جيب
املشكالت ليست  ه، والكثري من هذاجتماعيةاملشكالت البيئية هي يف جذورها مشكالت  كما أن   

نامجة عن اجلهل بالسياسات اليت ينبغي األخذ هبا، والواقع أن كثري من خيارات  السياسات واليت 
 ميكن تنفيذها ال كانت متاحة واليت 9112يكسب منها اجلميع و الذي خلص إليه تقرير البيئة والتنمية 

لكن الكثري منها مل يتم تنفيذه أو األخذ به إال "، تزال صاحلة للتنفيذ حىت بعد مرور عقدين من الزمن
  (2) دتنشأ بعراجع إىل  أن املؤسسات املالئمة مل  جزئيا وهذا

مل اإلنساين االجتماعية اليت تيسر تنسيق الع املؤسسات هي القواعد، واملنظمات، واألعراف ومبا أن     
 أشكال رأس املال االجتماعي واليت تشمل األعراف املتجذرة غري الرمسي، من تتراوح على اجلانبو

، اآلليات والشبكات غري الرمسية  املتعلقة بالتنسيقجانب اليت حتكم السلوك االجتماعي إىل  والثقة والقيم
ة واملنظمة للبلد، اإلجراءات والتنظيمات ، القواعد والقوانني املصنفتشمل اجلانب الرمسيومن على وأما 

وألن املؤسسات حتكم السلوك فهي تعترب  ،الالزمة لتصميم، وتعديل، وتفسري، وتنفيذ القواعد والقوانني
 (3) ماعية أو خصوما عندما تكون رديئةجتاأصوال 

                                                           
(1)

رك، ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، نيويو"تمكين الناس والمؤسسات" تنمية القدرات ، 3001تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 54. ، ص3001
(2)

 .74المرجع السابق، ص،   
(3)

ارجع إلى الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة ، مرجع سابق، . 73. مرجع سابق، ص:  3007تقرير التنمية في العالم   

 .417.ص
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السائدة،  كما ترتكز فعالية املؤسسات غري الرمسية اليت حتكمها قواعد الثقة واألعراف والقيم 
واملؤسسات الرمسية اليت حتكمها القوانني واللوائح احلكومية ترتكز على مدى احلوافز االجيابية والسلبية 

، (املصاحل)املقدمة هلا حىت ميكنها تأديتها وظائفها كحامية لألصول؛ التقاط اإلشارات، موازنة البدائل 
ويتضح ذلك من خالل  .ن وجود البناء املؤسسيوعليه كان البد م (1)تنفيذ القرارات، التغذية املرتدة

 .املؤسسات كأعراف وقواعد وتنظيمات اجتماعية تنسق عمل األفرادالذي يبني  4-2الشكل 

 عمل األفرادتنسق  اجتماعيةاملؤسسات كأعراف وقواعد وتنظيمات : 2-4 شكل
 مؤسسات رأس املال االجتماعي

 منظمات قواعــــــد
 رمسية غري رمسية

 الثقة
 

 قيم مشتركة
 

 الدين

 قواعد
 
 
 

 تقاليد

 تنظيمات
 

 قوانني
 

 الدساتري

 هيئات حكومية
 شركات

 منظمات اجملتمع املدين
 الشرطة
 احملاكم

عصري                                تقليدي غري رمسي                                                
 رمسي
: ،  القاهرة"في  المؤسسات  والنمو ونوعية الحياة التحول يف"التنمية املستدامة يف عامل دائم التغري : 2773امل تقرير التنمية يف الع: املصدر

 .73مركز األهرام للترجمة والنشر،  ص 

 

تعلقت بأمور تتعلق بالثقة  واهليئات وكلما  إذاأن هناك قواعد يسهل تغيريها  4-2ويالحظ من الشكل 
عراف والتقاليد من اجلانب غري الرمسي و الدساتري و اهليئات احلكومية شتركة واألتعلق األمر بالقيم وامل

 .كان التغيري صعبا
 
 
 

                                                           
(1)

ويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، ، مجلة التمالمؤسسات المطلوبة لتحقيق ما هو أكثر من النمو: زوكي وآخرون -كريستيان ايجن  

 .47-43. ص-، ص3007يونيه 

 

يسهل 

 تغييرها

يصعب 

 تغييرها

 شبكات

 أعراف
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4.III  أمهية البناء املؤسسي يف حتقيق التنمية املستدامة 
وحتدي ضمن استراتيجيات أنظمة إدارهتا،  إدراجهاالتنمية املستدامة على املؤسسات  فرضت    

مع مراعاة اءة هنا هو يف مدى قدرهتا على حتسني طرق إنتاجها واستهالكها بكف املؤسسة االقتصادية
 .يوضح مسار التنمية املستدامة يف نظم إدارة املؤسسة 5.2والشكل  واجملتمع بيئةلل

 مسار التنمية املستدامة يف نظم إدارة املؤسسة :5.2شكل

 
 
 
 
 
 

 
 
Source: AFNOR : Développement durable et entreprise « un défi pour les maneger », Afnor , 2 édition, 

France, 2008. p 15.  

نظم املؤسسة االقتصادية أن تكون يتضح أن هنج التنمية املستدامة يفرض على   5.2من الشكل     
   .هتا واستراتيجياهتا تتجه إىل أن تكون مستدامةإدار

  بناء املؤسسةإعادة تعريف  . أ
بني الدمج سني ميكن من خالله عادة بناء املؤسسة عن منهج معني للتطوير والتحيعرب مفهوم إ     

املعلومات والعمليات املتعلقة مبجال أعمال معينة مبا يؤدي إىل إعادة تصميم العمليات بشكل تكنولوجيا 
ل وإعادة تصميم العمليات يف جما إعادة بناء التفكري بشكل جذري"يعرف إعادة البناء بأنه و .جذري

اجلودة، وذرية يف املقاييس احليوية واهلامة لألداء مثل التكلفة، أعمال معينة بغرض إحداث حتسينات ج
 (1) وسرعة اخلدمة

 
                                                           

(1)
، دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة "دراسة التطورات االقتصادية في الدول العربية"التخطيط والتطوير االقتصاديبشار يزيد الوليد،   

 .543، ص 3001اآلولى، عمان ، 

 

استراتيجيات 

وسياسات 

 المؤسسة

 نظام إدارة المؤسسة
 مسؤولية اقتصادية

مسؤولية 

 مجتمعية/اجنماعية

 مسؤولية بيئية

 مستدام

 قابل للدوام
 عادل

 قابل للعيش

 نهج إدخال البعد المستدام في المؤسسة 
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 لربنامج إعادة البناءاحملاور الرئيسة ( أوال
هذه احملاور العمليات املتعلقة مبجال العمل، واألنشطة احملققة للقيمة املضافة، والعمليات تشمل    

 (1) :وتوضيحها فيما يأيت واإلنتاجيةالتنظيمية واملثالية يف تدفق العمل  والنظم واهلياكل راتيجيةاإلست
ؤسسة وذات تعرب على العمليات الرئيسة ذات االهتمام يف امل: العمليات املتعلقة مبجال عمل معني -

دات والتوزيع والنقل، ، اإلمدااإلنتاجتطوير : من وجهة نظر املستهلك ومن أمثلتهاالتأثري على القيمة 
 .التسويق واملبيعات، تنفيذ أوامر الشراء، التصنيع، خدمة املستهلك

وتتكون كل عملية من جمموعة من األنشطة اليت يفترض أن تضيف شيئا : األنشطة احملققة للقيمة املضافة -
إىل أنشطة  ، وتقسم األنشطة(2)ذو أمهية للمستهلك وجتعله راغبا ومستعدا لدفع قيمة أكرب مقابلها

الذي يوضح  6-2 كما هو موضح يف الشكل .داعمة ، وأنشطة  باإلنتاجأساسية ذات عالقة مباشر 
 .حسب مايكل بوتر سلسلة القيمة

 سلسلة القيمة  : 6-2شكل 
 
 
 
 
 
 
 

، 2772/2773عة، الدار اجلامعية، االسكندرية، ، بدون طب العارف نادية، التخطيط االستراتيجي والعوملة، الدار اجلامعية : املصدر
 .M.Porter :Competitive Advantage,The Free Press, New York, 1985, 37نقال عن  12.ص

حتقق املؤسسة إما ميزة على أساس التكلفة أو ميزة على أساس التمايز، وهنج التنمية هذا األساس وعلى 
 .التمييزءة أو حتقيق املستدامة جيب أن يسمح إما بتحقيق الكفا

                                                           
(1)

 WOLFF Dominique, MAULEON Fabrice, Le management durable « l’essentiel du développement 
durable appliqué au entreprises », LA VOISIER et HERMES SCIENCE , Paris , 2008, p-p 119-124. 

(2)
 .541بشار يزيد الوليد ، مرجع سابق، ص  

 

 البنية األساسية للمؤسسة

 إدارة الموارد البشرية

 لبحث والتطويرا

الشراء/التموين  
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الذي ينشأ بواسطة التنمية املستدامة ميكن أن يقود إىل خلق قيمة يف نظر  التمايز: السيناريو األول -
ناطق خلق القيمة بالنسبة للزبون مقارنة جيب حتديد م اإلستراتيجيةهلذه  املستهلكني كمرحلة أوىل

دماج املؤسسة يف هنج التنمية املستدامة مبواصفات شرائه، فإذا كان الزبون يويل اهتمام بدرجة ان
 . فستكون هناك خلق قيمة من خالل التمايز

يوضح إىل أي مدى ميكن لنهج التنمية املستدامة أن يتحكم يف التكاليف، إذ ميكن ذلك : السيناريو الثاين -
ية من خالل اإلنتاجمن خالل ختفيض كميات املواد األولية والطاقة اليت تستعملها املؤسسة يف العملية 

بتقليل الفاقد أو إعادة  اإلنتاجيةغالل من خالل حتسني العمليات تاستغالل السليم للمادة األولية، أو اس
إن أنشطة الدعم معنية بسياسة التنمية .استعماهلا يف العملية اإلنتاجية للمؤسسة أو ملؤسسات أخرى

لتنمية املستدامة االهتمام باملورد البشري وبالبحث عن الفعالية، كما أن اجلانب االجتماعي ل املستدامة
 .االستفادة منه بشكل مالئم

 يف التنمية أمهية البناء املؤسسي( ثانيا
حتقيق هي اليت جنحت يف السليمة السياسات، فاملؤسسات  استدامةسالمة املؤسسات تضمن  إن     

رة ممتدة حتسني نوعي ونقلة عرب فتيتحقق من تراكم نتائجها  واملؤسسات السليمة هي اليتالتنمية، 
واستدامته التنموي  األداءة هلا دور هام يف العوامل املؤسسي و. جوهرية يف خمتلف جوانب حياة اجملتمع

واحلكم الراشد أحد مقومات التنمية ، فالربامج والسياسات نتاج ملنظومة إدارة احلكم يف اجملتمع
ع السلطة وممارستها يف اجملتمع وعالقة األطراف توزي املستدامة، وتعين منظومة إدارة احلكم هيكل 

من اجملتمع، والدولة، واملنتجني، والعاملني، وأدوارهم، والقواعد  واملتألفةالرئيسية يف هذه املنظومة 
 (1) .والضوابط احلاكمة لتعامالهتم وعالقاهتم

 مؤشرات الضعف املؤسسياالقتصاد غري الرمسي كأحد  ( ب
ملؤسسية يف الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص يف شواهد األزمة اتتركز      

الرمسية، ت منها تزايد حجم التعامالت االقتصادية اليت تتم خارج األطر املؤسسية العديد من املؤشرا
كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام يف اجلزائر مثال  2777سنة  حجم االقتصاد غري الرمسيبلغ حيث 

                                                           
(1)

، دار الجامعة الجديدة، دار الجامعة العربية، ظور إسالميالتنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من من: عبد العزيز قاسم محارب  

 .334. ، ص3055اإلسكندرية 



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

119 

 

، األفراد عن التعامل حتت منظومة املؤسسات الرمسية ، وعزوف(1)"يف مصر  %33.9و  39.2%
زيادة فجوة الثقة بني  ،(2)"صناعة التشريع"وضعف الشفافية واملساءلة يف املؤسسات الرمسية يضعف 

املؤسسات القائمة عن واقع  وانعزالالتنمية  استدامةإعاقة وتؤدي هذه العوامل إىل . مؤسسات اجملتمع
 .تكلفة املبادالت وارتفاعع، اجملتم

 IV  مةاملستدا للتنمية وطنية ستراتيجيةإ تطبيقأدوات 
بيئي  هو وطنية للتنمية املستدامة فمنها ما إستراتيجيةهبا لتحقيق  االستعانةختتلف األدوات اليت ميكن     

 (3) .برفع الوعي ما تعلقومنها ما تعلق بأدوات السوق ومنها الوقائي واالقتصادي ومنها 
1.IV األدوات التنظيمية 

الستينات  يف وضعت اليت البيئية السياسة ألدوات األول األدوات التنظيمية النتاج تعترب       
 األكثر التنظيمية األدوات وتضم "والتحكم السيطرة" بسياسات أحياًنا إليها ويشار والسبعينات،

 وأدوات البيئية، العقوبات والغرامات التصاريح، نتجات،وامل اإلنبعاثات كمعايري البيئية املعايري استخداًما
 .الرصد

1.1.IV البيئية املعايري 
 اتفاق إىل اجةحب البيئية املعايري حتديدو ،التنظيمية األدوات ملعظم الزاوية حجر املعايري البيئية متثل      

 هذه لتحقيق حتملها عاجملتم يقبل اليت والتكاليف فيها، املرغوب البيئة نوعية أهداف حول واضح
عند وضع هذه  االجتماعية والقضايا االقتصادية القطاعات على تأثري، كما جيب أن يؤخذ الاألهداف

 النهاية وىف الصناعة تتحملها أن جيب اليت التكاليف ارتفاع إىل املرتفعة البيئية املعايري تؤدي املعايري، فقد
 البطالة، إىل تؤدى بالتايلو الصناعات بعض يف التنافس فقدان إىل التكاليف هذه مثل وتؤدي ،املستهلك

 :وتشمل املعايري البيئية ما يلي .االجتماعية واملشكالت
 للوسط التلوث محل أو امللوثات تركيز من به املسموح األقصى احلد حتدد: تاإلنبعاثا معايري •

 (.اهلواء جودة معايري) اإلنسان حلماية احمليطة البيئة معايري كما توضع.البيئي

                                                           
(1)

 .41. في الفصل األول ص 7-5أنظر الجدول رقم   
(2)

 .331. مرجع سابق، ص: عبد العزيز قاسم محارب  
(3)

-13. ، ص ص ، مرجع سابق، تنمية المستدامةنحو استراتيجية وطنية لل(: بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة   

31. 
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 يف املنتج اإلنسان صحة أو بالبيئة تضر اليت املواد بعض لتركيز األقصى احلدحتدد :  جاملنت معايري •
 .الوقود يف والكربيت الرصاص تركيز املواد هذه أمثلة ومن

 اليت و املستخدمة التقليدية األدواتتعترب من : امللوثات وصرف البيئية املوارد استخدام تصاريح  •
 التنمية،  أنشطة بعض على القيود فرض خالل من الطبيعية واملوارد البيئة نوعية محايةإىل  هتدف
 البيئة جودة معايري وأ ،(التكنولوجيا اإلنبعاثات، ) البيئة نوعية عايريمعلى  التصاريح تعتمد
 البيئي الوسط استخدام يف اإلداري للتحكم من الوقت لفترة حمدودة التراخيص تستخرج احمليطة

 .ملواردوا
 هو منها واهلدف البيئية، والتراخيص التصاريح نظام لتطبيق كإجراء تفرض :البيئية الغرامات •

اإللزام  حتقيق أجل من دور بالغ الغرامات مستوى يلعبو ،حمددة بيئية أهداف حتقيق ضمان
 بينما ق،التواف لضمان كافية غري تعترب التكلفة املنخفضة الغرامات كما أن ني،املقبول وااللتزام

 .التطبيق ىف صعوبة الغرامات املرتفعة تواجه
 كاتفاق تعريفها ميكن حيث التنظيمية لألدوات اجلديد االجتاه متثل (:املواثيق) التطوعي االتفاق •

 معني ويف زمين إطار يف حمدد بيئي هدف إىل للوصول والصناعة (املختصة)التنظيمية اجلهة بني
املواثيق  وتتميز األخرى، اإللزام إجراءات فرض التنظيمية هةللج ميكن اهلدف، حتقيق عدم حالة

يف  املتسببة اجلهة التفاوض ومتنح على األخرى مبرونتها فهي تعتمد التنظيمية باألدوات مقارنة
  .املوضوعة البيئية األهداف لتحقيق عمل خطة وضع أو للتعديل الالزم الوقت التلوث

 املنتظمة املتابعة األوضاع، فبدون بتوفيق لإللزام هلامةا العناصر من تقاريرال وإصدار الرصد 
 جيب واملتابعة الرصد من نوعني وهناك ،هدفه األدوات من أي حتقق لن املمنهجة و (1)والدقيقة
األوساط  مجيع يف احمليطة البيئة متابعة:ومها البيئية التشريعات مع من التوافق للتأكد إتباعهم

 به تقوم الذى الذايت الرصدو اجلودة البيئية معايري مع توافقها من لتأكدل (التربة املياه، اهلواء،)
 .البيئية التصاريح مع توافقها ومدى البيئية تأثرياهتا لتقييم الصناعة

 

                                                           
(1)

 .31-13. ص-ص ،المرجع السابق  
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2.1.IV التحفيزيةدوات األ 
 وإعماهلا اصياغته مت اليت البيئية السياسات ألدوات الثاين اجليل، احلوافز على املبنية األدوات تعترب        

 اعتبارها املمكن ومن .األورويب واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات يف والتسعينات يف الثمانينات
 احلوافز أن هي التحفيز على املبنية األدوات وراء الفكرة وتعترب، واللوائح النظم بديلة لعيوب استجابة

 وذاتية باملرونة يتسم تطبيقها أن كما لبيئيا اهلدف املصممة لتحقيق العملية تشجع أن ميكن االقتصادية
 التحفيز على املبنية األدوات أهداف أهم ومن .واللوائح البيئية النظم من أكثر التشجيع يف ويساهم الدفع
 بوجود وتسمح االقتصادية حوافزهم تغيري من خالل البيئة على تأثريهم خبفض والشركات األفراد إقناع
 من أقل أهنا كما سريعة نتائج التحفيز املبنية على األدوات حتقق أن مكنامل ومن .االختيار من حالة

 املبنية األدوات أكثر ومن .والقدرة املؤسسية اليت تتطلبها للتنفيذ التكلفة حيث من التنظيمية األدوات
 إىل الرهونات وأدوات التعويض وبياهنا يف إضافة والدعم والرسوم، الضرائب، استخداًما على التحفيز

 : الفقرات التالية
 اإلنبعاثات على ورسوم ضرائب إىل البيئية والرسوم الضرائب تنقسم :البيئية والرسوم الضرائب( أ

 احملتوى الوقود على وضريبة الكربون، ضريبة األمثلة تضم .املنتجات على ورسوم وضرائب للبيئة امللوثة
الفعال  التطبيق ويستلزم .الصحية املدافن على أو ضريبة احلشرية املبيدات على على الرصاص، وضريبة

إيرادات  ختصيص وميكن هذا .فعال رصد ونظام قوية لإللزام مؤسسة وجود البيئية والرسوم للضرائب
يف  نحمأو ميسرة كقروض املالية املوارد تستثمر اليت البيئة صناديق أو البيئية لألغراض البيئية الرسوم

 (1) .ديدة املصغرة لصاحل أصحاب املشاريع الصغريةاجل أوالبيئية القائمة  املشروعات
 والصرف الشرب مياه خدمات توفري على املستهلك رسوم تفرض : املستهلك البيئية رسوم( ب

 املعادن ذلك يف مبا الطبيعية للموارد املستدام االستخدام على املخلفات والتشجيع ومجع الصحي
 .الطبيعية احملميات مناطق دخول رسوم ىلإ هذا باإلضافة .املياه واستخراج والبترول

 كمية حسب الرسوم هذه تفرض أن املهم ومن البيئية احمللية لإلدارة اهلامة األدوات من األداة هذه وتعترب
 .الشرب املستخدمة أو املخلفات املتولدة همثال ميا.أو حجم املورد املستغل

                                                           
(1)

 .31-13. ص ص مرجع سابق، : بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة   
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 واخلدمات املنتجات استهالك مثل بمرغو سلوك تشجيع إىل ويهدف الرسوم عكس فهو :الدعم( ج
 من الطاقة توليد دعم :الدعم أوجه أمثلة الضرييب ، تضم اإلعفاء أو امليسرة القروض أو املنح خالل من

 البيئة على قليل التأثري الوقود استخدام دعم( ، الشمس ، املاءالرياح) التقليدية غري املصادر
 اليت املخلفات/املنتجات من اآلمن التخلص على املنتج أو املستهلك تشجع :التأمني – الرهونات( د

 إعادهتا عند تسترد املنتج، سعر على إضافية رسوم إضافة خالل من التلوث، وتعمل يف تتسبب أن ميكن
 واألواين وعلب الصفيح الزجاجات مع الطريقة هذه استخدام شروينتآمنة،  بطريقة التخلص منها أو

يف فرز  املؤسسات املصغرة والصغرية اريات وهنا ميكن أن نلمس دور والبط من البالستيك املصنوعة
 . النفايات وإعادهتا للشركات

 البيئية القيود نتيجة دخال يفقدون الذين اجلهات أو األفراد على تنطبق :التعويض أدوات (هـ
 احملميات مناطق يف األراضي استخدام قيود عن املزارعني تعويض ميكن املثال، سبيل على .فروضامل

 أخرى، ناحية من .العضوية أو الكيماوية األمسدة استخدم مينع حيث امتداد جمرى املياه على أو الطبيعية،
 اليت باألشجار معينة منطقة زراعة مثل البيئي، التلوث ملعادلة الصناعة على التعويض أن يستحق ميكن

 .ءالكهربا حمطات عن املتولد الكربون أكسيد ثاين متتص انبعاثات
2.IV االقتصادية دوات السياسةأ 

 مثل االقتصادية للسياسات وميكن .البيئية السياسات بأدوات سابًقا املذكورة األدوات ترتبط     
 وحترير امللكية، وحقوق السوق تصحيح على للتشجيع احلوافز على املبنية األدوات املالية، السياسة
 سياسات يف تساعد أن التعليمي والنظام الزراعي، الدعم وأوجه الطاقة، وتسعري والتجارة، السوق
 تحريرك ،للبيئة سريعة فوائد حتقق أن االقتصادية السياسات أدوات وميكن لبعض .املستدامة التنمية
 هذه ظهرت املنافع البيئية حتقيق وبالتايل اخلام واملواد الطاقة توفري إىل يؤدي مما اخلام واملواد الطاقة أسعار
 يف الزيادة حيث حققت .السوق اقتصاد إىل املوجه االقتصاد من حتولت اليت الدول يف بوضوح الصلة
  والفوائد( املوارد الطبيعية واستخراج االنبعاثات اخنفاض) البيئية الفوائد والوقود املدعمة الطاقة أسعار

 .الطاقة استخدام كفاءة حيث من االقتصادية
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–وبالتايل إمكانية وجود سياسة مكسب  ).(1)للجميعلبيئية وا االقتصادية الفوائد تتحقق وبالتايل .
أي حتديد العمليات اليت حتقق أكثر من هدف يف نفس   (Win-Win )مكسب أو ما يعرف بـ

 (2)الوقت
 من متكن آلية يقدم البيئة بضرائب العمل كسب ضرائب أو الدخل ضرائب استبدالإن      

 متكن ناحية فمن .البيئية اخلدمات على الضرائب إىل ادواألفر الشركات على الضرائب من االنتقال
 باألنشطة القيام من حتد أخرى، ناحية ومن البيئية، العناصر إدخال خالل من السوق تصحيح من

 مقارنًتا البيئة على السليب التأثري ذات واخلدمات املنتجات استهالك من وحتد املرغوبة غري البيئية
شكال اليت ميكن من خالهلا محاية احلقوق إلقامة آلية السوق فنجد منها وتتعدد األ .األخرى بالبدائل

 .اهنما فيما يلييحقوق امللكية وتراخيص التجارة القابلة للتداول وب
1.2.IV حقوق امللكية 

كثري من األصول البيئية ليس هلا حقوق ملكية حمددة  ومبا أن جزءا من هذه  أن إىلسبقت اإلشارة      
فعلى سبيل املثال على الرغم  ،ذ يف األسواق فإنه ميكن إصالحه من خالل أدوات اقتصاديةاألصول يستف

من أن حقوق امللكية اخلاصة يف اهلواء النظيف غري قابلة للتحديد فإنه ال يزال ممكنا التعامل مع جوانب 
وهذا ميكن أن  التدهور دخل األسواق إذ ميكن فرض ضريبة على اإلنبعاثات أو الوقود أو على املركبات

يدخل يف إطار إستراتيجية هتدف إىل التعامل مع تغري املناخ ، وميكن للتكنولوجيا أن جتعل حقوق امللكية 
 .(3)( فالعددات ميكنها أن تدعم أسواق املياه مثال)ألصل ما حمددة جيدا 

2.2.IV للتداولالقابلة  تراخيص التجارة 
 آلية إدخال خالل من املوارد الطبيعية استنزاف معدل وأ البيئة نوعية يف التحكم هبدف تصمم     

 يف املتسببة اجلهة قامت فإذا، االنبعاث حصص وبيع بشراء التلوث يف املتسببة للجهة خالهلا من يسمح
 من احلد رصيد على فإهنا حتصل التنظيمي اجلهاز يقرها اليت من أكرب بنسبة نبعاثاال من باحلد التلوث
 التكنولوجيا تستخدم شركة مثل التلوث يف متسببة أخرى جهة إىل الرصيد هذا اعيب أن وميكن التلوث
 .الكايف بالقدر التلوث من احلد تستطيع وال القدمية

                                                           
(1)

 .31. ، ص مرجع سابق: (بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة   

(2)
 47-43.ص-دوجالس موسشيت، مرجع سابق، ص  

(3)
 77. ، مرجع سابق، ص3007م تقرير التنمية في العال  
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السيطرة والتحكم لتنظيم كل مستويات التلوث املسموح هبا، إىل جانب  آليات استخدامإن "      
التلوث، وجعل التراخيص قابلة للتداول يعطي  التراخيص القابلة للتبادل جتاريا ينشئ سوقا لتخفيف

للتكاليف لتخفيف التلوث، والشركة اليت تقلل  وديةمردالشركات حافزا للبحث عن أكثر احللول 
وتواجه الشركات حينئذ تكلفة الفرصة البديلة للتلوث، اليت .التلوث بأكثر كفاءة تبيع الفائض لديها

وقد أنعشت أيسلندا ونيوزيلندا أرصدة األمساك " لتلوثإلجياد طرق أرخص لتخفيف اختلق احلوافز 
 . (1)حبرية يف حصصهم  باالجتاربتحديد حقوق للصيد على مستوى مستدام والسماح للصيادين 

األدوات إمكانية أكرب فيما يتعلق بالكفاءة ومرونة أكرب يف حتقيق األهداف كما أهنا تزود  هوتتيح هذ
 (أو اقتصادية/اجتماعية و)شاكل أخرى احلكومة مبورد للعائدات يعاجل م

3.IV  أدوات وقائية 
 ال واملنتجات والربامج املشروعات أن من للتأكد التنمية عملية فحص إىل الوقائية األدوات هتدف     

 اجليد الفهم حتقيق ضمان األدوات هذه من واهلدف ،اجملتمع أو البيئة على سلبية يف تأثريات تتسبب
 يف القرار صناع يأخذها حىت العامة والصحة البيئة على املنتجات أو ة للمشروعاتاجلانبي للتأثريات

 .(2) واالجتماعية البيئية اآلثار وختفيف وتقييم لتحديد توقعية االعتبار وهي أداة
 عملية تيسري هو البيئي األثر تقييم من األساسي اهلدف :البيئي املرتبط باملشروعات األثر تقييم •

 .بوضوح البيئية يضم االعتبارات ومتكامل يمسل قرار اختاذ
 واخلطط للسياسات البيئية والعواقب االعتبارات لتناول أداة يعترب :االستراتيجي البيئي التقييم •

 ويأخذ السياسات مستوى على لكن البيئي األثر تقييم منهجية مع يتشابه و املقترحة والربامج
 .ملقترحةا للمشروعات التراكمية اآلثار االعتبار يف

 املرغوب وغري فيها املرغوب االجتماعية اآلثار ومتابعة بتحليل يقوم :االجتماعي األثر تقييم •
 واملؤسسية، والثقافية، األخالقية، التأثريات: ويتناول التنمية،  لعملية والسلبية اإلجيابية فيها،

 واجلهات املستهدفة تللمجموعا القوية املشاركة على وتعتمد .والفقر والترفيهية، والسياحية،
 .املعنية

                                                           
(1)

 .74-77. المرجع السابق، ص  
(2)

 .32. ص مرجع سابق،(: بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة   
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 والربامج واخلطط السياسات استدامة مدى لتقييم نسبًيا جديدة أداة :االستدامة تقييم •
 على االستدامة تقييم حاز وقد .البيئي األثر تقييم من املكتسبة اخلربة على معتمدة واملشروعات

 .كأداة إجبارية يطبق مل أنه إال العاملي االهتمام
 الكلية البيئية اآلثار وختترب .اخلدمة أو باملنتج املرتبطة البيئية اآلثار لتقييم أداة : احلياة دورة تقييم •

 تصنيعه اخلام إىل املواد على احلصول من ابتداء :حياته مراحل من مرحلة كل خالل من للمنتج
 .منه والتخلص املنزل يف واستخدامه السوق يف وبيعه

4.IV دوات رفع الوعي أ 
 الطبيعية املوارد استهالك يف اإلنسان سلوك تغيري هو املستدامة التنمية أمام األكرب التحدي إن      

 واستهالك الكمي باجلانب مقارنة اإلنسان حياة من الكيفي اجلانب على التأكيد البيئة، مع ومحاية
ت فيضغط على ويف وسع اجملتمع املدين أن يكفل ويرصد تطبيق الشركات للتنظيمات والتشريعا" .السلع

 . *الشركات ذات السجل السيئ و يكافئ الشركات اليت تراعي تطبيق املعايري املقررة
 الصناعة مثل املستهدفة اجلهات مجيع حنو توجه أن جيب املستدامة بالتنمية الوعي رفع أنشطة إن    

 الوعي رفع مفهوم جإدرا جيب كما .اخل...والسياسيني األهلية واجلمعيات احمللية واألعمال واحلكومات
 األدوات من متنوعة جمموعة خالل من ذلك حتقيق وميكن .املستدامة بالتنمية املرتبطة مجيع السياسات يف

 :مثل
البيئة  على حمدود تأثري هلا الىت واخلدمات السلع استخدام على تشجع اليت االقتصادية ألدواتا -

 .البيئية تكلفتها ترتفع اليت تلك من بدال الطبيعية واملوارد
 واملستوى االجتماعي السن حيث من املختلفة االستهالكية اجملموعات حنو املوجهة التعليمية الربامج -
 السائد منط التنمية يتغري مل إذا اإلنسان تواجه اليت والتهديدات املستدام، االستهالك مفهوم شرح مع

 .حالًيا
 ذات اخلدمات أو املنتجات على للمستهلك تمعلوما تتيح الىت البيئي التوافق عالمات و شهادات -

                                                           
*
وضعته إندونيسيا لإلفصاح للجمهور عن الشركات الملوثة غير الممتثلة للتنظيمات وتشجيع المجتمعات المحلية " PROPER"برنامج   

على الشركات المسيئة، وركز البرنامج في بدايته على تلوث الماء، وصنف الشركات وفق االنبعاثات ، واعترف بالشركات ذات  للضغط

اهرا أصبحت هذه الشركات تراعي تطبيق  51اآلداء الجيد، وأعطى الشركات غير الممتثلة مهلة ستة أاهر للتنظيف، وخالل 

 .74،  مرجع سابق، ص3007لتنمية في العالمأنظر تقرير ا. المعاييرالمقررة قانونا
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 آلياتالذي يوضح خمتلف  7-2كللشكن تلخيص هذه السياسات يف اومي (1).املرتفع البيئى األداء
 .التصدي لفشل السوق وفشل السياسة يف إطار تطبيق إستراتيجية التنمية املستدامة 

 التنمية املستدامة إطاريف ليات التصدي لفشل السوق وفشل السياسة آ :7-2شكل        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مركز األهرام "التنمية املستدامة يف عامل دائم التغري التحول يف املؤسسات والنمو ونوعية احلياة"2002تقرير عن التنمية يف العامل : البنك الدويل: المصدر
  .77. ص 3007للترمجة والنشر، القاهرة، مصر، 

االستراتيجيات اليت تقوم عليها عملية  ص يف جمملها أساليبهذه اآلليات تلخ 7-2وحسب الشكل  
السوق  إخفاقاتتقوية املؤسسات وجناح السياسات حبيث جند منها ما يساعد الدولة على تصحيح 

 .ومنها ما يساعد القطاع اخلاص على تصحيح إخفاقات السياسات

 

 

 

                                                           
(1)

 43-71.، مرجع سابق، ص صتقرير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة    

 :أليات وقائية

 تقييم األثر البيئي-

تقييم األثر -

 اإلجتماعي

 تقييم دورة الحياة -

 

ت السيطرة والتحكم أليا

والتي تؤثر على 

 :الكميات

 المعايير-

 المحظورات-

 التراخيص والحصص-

 

 

اآلليات المستندة إلى 

السوق التي تؤثر على 

 :األسعار

 الضرائب  -

 الرسوم المنتفعين -

 دعم، التعويض،  -

 تامين -

 التعويض -

 إنشاء األسواق

 حقوق الملكية-

التراخيص القابلة -

 للتداول تجاريا

 

رفع الوعي وإشراك 

 الجمهور

 مشاركة الجمهور-

اإلفصاح عن -

 المعلومات

 إلغاء السياسات السيئة

 مساعدة الحكومة لتصحيح إخفاقات السوق

 تساعد القطاع الخاص والمجتمع المدني في تصحيح إخفاقات ىالسياسة
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.Vاالقتصاد غري قرار البقاء يف ل ألداة حتليل اوعائد /تكلفة لتنمية املستدامة يف تطوير أداة دور ا
 الرمسي

عائد، كما أن هذه األداة /مسح مفهوم التنمية املستدامة بتطوير أساليب التخطيط منها أسلوب تكلفة    
تستعمل الختاذ قرار الدخول يف االقتصاد غري الرمسي من عدمه كونه يتحمل تكاليف تتم على أساسها 

 .ي أو الدخول يف االقتصاد الرمسيالبقاء يف االقتصاد غري الرمس

1.V عائد/دور التنمية املستدامة يف تطوير أداة تكلفة 

طورت التنمية املستدامة أساليب التخطيط االقتصادي يف اجتاه يعمل على التوفيق بني قدر من      
يعتمد على اإللزام لربامج التخطيط االقتصادي حلماية البيئة من جهة و بني مقومات نظام السوق الذي 

املبادرات الفردية وال خيضع إال لقانون السوق، ومن أهم التطورات اليت مست املفاهيم االقتصادية 
 (1) التكلفة و العائدالتقليدية  لتتالءم مع متطلبات التنمية املستدامة مفهوم 

ت هذه األداة ، ووجدالعائد أحد الطرق اليت تستخدم بصورة واسعة يف التخطيط -تعد أداة التكلفة     
عائد ميكن االختيار  واملفاضلة من بني عدة -هبدف املساعدة يف صنع القرارات، ومن خالل حتليل تكلفة

بدائل على أساس من كل قرار أو خطة، و حتسب التكلفة والعائد يف النظرية االقتصادية على أساس 
لتكلفة األسعار االجتماعية للموارد أسعار السوق، أما يف جمال التنمية املستدمية فإنه يدخل يف حساب ا

الطبيعية وليس أسعار السوق، والعائد هو العائد االجتماعي باإلضافة إىل العائد من العملية اإلنتاجية، 
ألن تكلفة اإلنتاج ال تعكس األمثان االجتماعية هلذه املوارد، ويطلق على حتليل  النفقات واملنافع بالنسبة 

عات وبالنسبة للمجتمع يسمى حتليل النفقات واملنافع االجتماعية، ويطلق للمشروع اسم تقييم املشرو
 . على الدراسة اليت حتتوي على هذا التحليل دراسة القابلية للتنفيذ

وتعتمد هذه األداة يف التحليل على فكرة املفاضلة بني جمموعات مشاريع أو جمموعة أصول بعد      
نسبة املنافع على  )ينها على أساس املشروع الذي حيقق أكرب عائد حصر كل نفقاته ومنافعه مث املفاضلة ب

                                                           
(1)

 543-542ص، .مرجع سابق، ص: عبد العزيز قاسم محارب  
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يف حال املشروع الفردي فإن معدل زيادة املنافع على النفقات اليت يتحملها اجملتمع يسمى ، و(النفقات
 .  معدل العائد االجتماعي

2.V .لرمسيالبقاء يف االقتصاد او الدخول  عائد لقرار/ليل تكلفة حت 

بتقدمي حتليل " دي سوتو"الرمسي وغري الرمسي يف االقتصاد قام االقتصادي  االقتصادكلفة لفهم ت      
إجراءات )لرمسية من خالل عامل الحيوي تكاليف مرتفعة للدخول الرمسي يوضح فيه أن هذا االقتصاد 

باهضة يضم تكاليف االقتصاد غري الرمسي ف وباملقابل، (، والتراخيص املختلفة، لوائح السوقالتسجيل
فاهلروب من اللوائح والتنظيمات تعرض أصحاب األنشطة غري الرمسية إىل العقوبات املالية ، وإىل احلجز 

االئتمان أو من  منليس باستطاعتهم احلصول على مزايا االقتصاد الرمسي كاالستفادة  نهكما أ.واملصادرة
رتبطة برأس املال أو كلية حلقوقهم امل، أو املمارسة الالوصول إىل برامج التدريببعض اخلدمات العامة ك

  .باإلنتاج

ومن خالل موازنة بسيطة بني العوائد والتكاليف تقرر الوحدات االقتصادية أن تكون جزئيا أو كليا    
 . غري رمسية

1.2. V حتليل تكلفة عائد لقرار الدخول يف االقتصاد الرمسي 

 الرمسي قتصادااليف  الدخول تكاليف (أ

 (1) :وذلك من خاللرية والدميقراطية تكاليف الوضع الرمسي احل درس معهد 
أقام فريق البحث مصنعا صغريا للمالبس يف إحدى املناطق الصناعية على حدود  9113يف صيف  -

 .وجهز بالتجهيزات الضروريةمب ى مصنع قائم  استأجروا العاصمة ليما و

حتت إشراف حمام ءات البريوقراطية املختلفة باإلجرا لالضطالعأربعة من طالب اجلامعة  وظف الفريق -
 .وبرييف ال االنتشارواسع إقامته وكان نوع املشروع املزمع متمرس يف القانون اإلداري، 

                                                           
(1)

 .577.، مرجع سابق، ص"الثورة الخفية في العالم الثالث"دي سوتو، الدرب األخر وهرناند   



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

129 

 

وأال يدفعوا الرشاوي إال إذا كان هذا  هو الطريق  قرر الفريق الدخول يف كل اإلجراءات الروتينية -
 واضطروا مقابل التعجيل بالتنفيذ وي يف عشر مناسباتُطِلب من فريق البحث دفع رشالكنه الوحيد، 

 .منها اثننيإىل دفع الرشاوي يف 

يف تنفيذ إجراءات  يوما 211أوضحت النتائج أن شخصا موارده متواضعة البد وأن يقضي      
اشتراطا إلقامة مصنع صغري، وقدر املعهد تكاليف االمتثال لإلجراء ( 99)بريوقراطية الستيفاء أحد عشر

العشرة أشهر الالزمة لبدء املشروع، تؤدي إىل خسارة يف صايف األرباح دوالر، وأن  914.4 ـالواحد ب
دوالر، وهكذا يبلغ إمجايل تكاليف الدخول إىل جمال الصناعة بصورة رمسية  9736.6ـ تقدر ب
 ساعات يف فلوريدا و 4إىل  3ولوحظ أن نفس إجراءات التسجيل تتطلب فقط من . دوالر92339

اعة خاصة ألصحاب الدخول أوضحت النتائج مدى القيود الشديدة املفروضة للدخول يف جمال الصن
 (1) .املنخفضة

 تكاليف الدخول إىل جمال اإلسكان( أوال
     تستغرقالمتالك قطعة أرض يف املدينة بصورة قانونية ، أنه  حظ فريق معهد احلرية والدميقراطية ال     

ن أشاستصدار حكم قضائي ب مدةحبيث . شهرا 99شهرا أي ست سنوات و 13يف املتوسط العملية 
مكتبا  41خطوة بريوقراطية يشترك فيها  277هي نتاج وشهرا 43مدة يستغرق رض بور مملوكة للدولة أ

قدر املعهد تكلفة هذه  و (77:أنظر امللحق رقم) حكوميا وكل خطوة تستغرق أسبوع عمل تقريبا
ملدة أربع سنوات ( احلد األدىن من األجر الشهري يف تلك الفترة)ل دخل الفرد العملية مبا يعادل دفع ك

رض وتتعلق بتغيري استعمال أما املرحلة الثانية املتعلقة بالتصديق على التنمية العمرانية لأل  .ومثانية أشهر
دراسات شهرا بدءا باملوافقة على ال 21حسب اللوائح واملعايري املسموح هبا فقد استغرقت  األرض

أما املرحلة الثالثة  .عمالاألولية للمشروع مث املوافقة على املشروع مث دفع رسوم التفتيش على األ
حسب معهد احلرية فاستغرقت  وشهادة مطابقة البناء للخطة املتفق عليها تراخيص البناء قبل التشييد

 ياعترب املعهد أن القيد الرئيسوقد  ، شهرا للحصول عليها من جملس مدينة ليما 92والدميقراطية حوايل 

                                                           
(1) Hernando DE SOTO: The other path “the economic enswer to terrorisme”, Basic books,3003.pp. 95. 

 



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

130 

 

الذي جيعل احلصول على الوضع الرمسي أمر مكلف جدا هو مرحلة احلصول على األرض ما يدفع 
 (1) غري رمسيةااللتجاء إىل الطرق البعض إىل 

  تكاليف الدخول جمال التجارة( ثانيا
متجر وبناء سوق أو مركز  درس املعهد يف جمال الدخول إىل قطاع التجارة الرمسية من ناحية فتح    

ميتثل إىل  أنالدراسة إىل أنه من يريد فتح متجر صغري بطريقة رمسية جيب عليه  توتوصل. تسويق
 .(71:رقم أنظر امللحق ) (2)دوالر 517.65يوما بتكلفة  43إجراءات ويستغرق هذا 

األسواق الرمسية من ناحية أما ما تعلق ببناء سوق رمسية فقد أوضح املعهد أن تكاليف الوصول إىل       
هذه هد وفسر املع. (71:أنظر امللحق) سنة ابتداء من إنشاء سوق صغرية 97الوقت تبلغ يف املتوسط 

الكثري منهم يقررون هي السبب يف أن بأهنا إلقامة أسواق خاصة هبم، الصعوبات اليت تواجه األفراد 
 .أنفسهمدما ينظم الباعة ن األسواق تنزع إىل الظهور عنالعمل كباعة متجولني، أل

 يف جمال النقل( ثالثا
 خاص حبافلة نقل صغرية، خبط مواصالت اعترافتبني لدى املعهد أن إجراءات احلصول على       

تشغيل خط  امتيازشهرا، وأن احلصول على  36بواسطة جمموعة من وسائل النقل يستغرق تقريبا
ن التكاليف جاءت نتيجة أوميكن الوصول إىل   ،(97أنظر امللحق رقم )شهرا  27يستغرق  مواصالت

ت اللوائح احلكومية اليت تتباين طبيعتها وأمهيتها، واحلكومة فرضتها رغبة منها يف تصحيح أوجه إختالال
السوق لوضع خطة أفضل ولترشيد النشاط اخلاص، وحسب املعهد فالنتائج أتت عكس املتوقع وتسببت 

  (3).يف املزيد من التكاليف اإلضافية

 الرمسي  االقتصادتكاليف البقاء يف  (ب

يف قطاع الصناعة معتمدا على تصريح العائد الذي يصرح به   ركز املعهد على التكاليف املباشرة     
. قراطيةوريرائب، التنظيمات، واإلجراءات البهي الض وقسمها إىل ثالث فئاترجال األعمال أنفسهم 

صغرية تستخدم كل منها مابني عامل وأربعة عمال تعمل يف  وحدة إنتاجيةاختريت عينة من مخسني و
أنشطة يرتفع فيها الوضع غري الرمسي كاملخابز، صناعة املالبس، صناعة األحذية، صناعة األثاث وأشغال 

                                                           
(1)

 Hernando DE SOTO: The other path “the economic enswer to terrorisme”, OP, cit, p. 99   
(2)

 540هرناندو دي سوتو، الدرب األخر، ص  
(3)

 .541-545. ص-المرجع السابق،ص 
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  %347.7وبعد حتليل العينة تبني أن البقاء يف وضع رمسي يكلف الشركة الصناعية الصغرية . اخلشب
مدخرات   تأي إمكانية مضاعفة مدخرا تاج املباشرةمن تكاليف اإلن  %99.3من صايف أرباحها و

دوالر  977كل وأنه يف  .تكاليف البقاء يف الوضع الرمسي مل توجد االستثمار أكثر من أربع مرات لو
دوالر  73دوالر للضرائب و 22تذهب رمسية للبقاء يف الوضع القانوين تدفعها املؤسسة الصغرية ال

 :مايليوأوضحت الدراسة  دوالرات للمرافق العامة 5 ت بريوقراطية أخرى وتكاليف إجراءا

تكاليف كذا أمهية الضرائب و أختارها املعهد واملتمثلة يف األمهية النسبية للتكاليف املباشرة اليت -
مؤسسة رمسية أن هذه الوحدات كانت  37إذ وجد يف دراسة قام هبا على اإلجراءات البريوقراطية 

 من ساعات عمل موظفيها اإلداريني من أجل اإلذعان لإلجراءات البريوقراطية %47با ختصص تقري
، وهو  حبيث اتضح أن كل عامل خيصص يف املتوسط يومني ونصف كل أسبوع إلجناز هذه املهمة

 .(1)تبديد هائل للموارد

تهلك  واملساعدة ة يف محاية البيئة واملساملتمثلة خاص واللوائح التنظيمية  مدى حجم تكاليف تطبيق -
االجتماعية للعمال، قوانني العمل املساعدة على حتسني ظروف عمل ومعيشة العامل كضمان احلد 

والفصل، واحلق النقايب   األدىن من األجر، التعويضات، التكفل الصحي، التنظيمات املتعلقة بالتوظيف
بقاء يف الوضع الرمسي أو غري وتأثري هذه التكاليف على قرار ال. واملسامهة يف الضمان االجتماعي

 الرمسي؛
ُحول تكاليف البقاء يف الوضع الرمسي دون التوزيع احلر للفوائض املتولدة عن النشاط وبالتايل تؤثر َت -

 23.3دوالر ال تستطيع  املؤسسة الصغرية االستفادة إال من   977فمن كل . على األرباح احملتملة

 د الرمسي؛دوالر والباقي يصرف للبقاء يف االقتصا
على  تكاليف العمل يف االقتصاد الرمسي يف الدول النامية  جتعل من مؤسساته تعتمد ارتفاع -

االستخدام املكثف لرأس املال والتكنولوجيا بدال من العمل، ومبا أن عنصر العمل هو املتوفر يف 
 .ردالبريو كما يف غريها من الدول النامية فالنتيجة هي االستخدام غري الكفء للموا

وعلى عمليات  عملهاطريقة وعلى املؤسسة الصغرية  أداءتكاليف االقتصاد الرمسي تؤثر على   -
التشغيل واإلنتاج و الناتج، فتغيري ختصيص املوارد جيعل اإلنتاج أكثر تكلفة ومرونة عناصر اإلنتاج 

                                                           
(1)

 .541.المرجع السابق، ص  
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تغطية تكاليف يؤثر على رحبية املؤسسة، وتنشغل املؤسسة ب أقل، مع زيادة يف تكلفة املعامالت ما
 .أو حتسني تنافسيتها اإلنتاجتطبيق القوانني واإلجراءات واللوائح بدال من حتقيق مزايا يف 

ينشغل صاحب املؤسسة واملالك مبعاجلة تكاليف االقتصاد الرمسي يف حماولة منه الستغالل عالقة  -
 (1).بتحسني وضعية املؤسسة يف السوق اهتمامهاملؤسسة بالدولة بدال من 

.3. V  غري الرمسي  االقتصادتكاليف 

البعض حتملها ويفضل البعض يفضل وأن لالقتصاد الرمسي تكاليفه اخلاصة به  متت مالحظة سبق مما    
يتضمن تكاليف  أنه" دي سوتو"جتناهبا وبالتايل الدخول يف االقتصاد غري الرمسي الذي أثبت اآلخر  ا

املوارد كما أن  بكل أنواع الطرق؛ يض هذه التكاليفيحاولون تعوس فيهاألفراد العاملون وأن  باهضة
ما هي إال حماولة يائسة  هؤالءاليت يقوم هبا  واملمارسات األراضيعمليات التعدي على يف املهدورة 

  .ي الذي ينكر عليهم محاية حقوقهملوضع نظام بديل للنظام الرمس" سوتو دي"منهم حسب 

انطالقا من افتراضه أن  ف البقاء يف االقتصاد غري الرمسيويف دراسته حاول فريق البحث قياس تكالي
إما رمسية بالكامل أو غري رمسية بالكامل وهذا ليس هو احلال يف الواقع ، ومتثلت هذه األنشطة هي 

 :(2)التكاليف يف

1.3.Vتكاليف جتنب العقوبات  

ر الكبري الذي يتعني ب مشروع غري رمسي وأخر رمسي يف االستثمااحص بنيتظهر أوىل الفوارق      
، فهو خياطر دائما باحتمال توقيع عقوبات اكتشافهعلى صاحب املشرع غري الرمسي القيام به لتجنب 

ولة النشاط أو عد دفع الضرائب،  وتبني أن هذا هو املصدر مزاعليه بسبب عدم احلصول على تراخيص 
 .أصحاب املشاريع غري الرمسية لقلق الرئيسي

كأن  معينة غري الرمسي إىل أساليب قتصادفهم وتفادي العقوبات يلجأ أصحاب االولتجنب اكتشا     
والعمل على نطاق صغري جدا ، ما حيد من حتقيقهم توزيع العاملني على أماكن عمل أصغر؛ يقوموا ب

لوسيلة  بسبب افتقادهمعمال غري الرمسية قليل ليس فقط رأس مال األو  يف اإلنتاج فءةمستويات ُك
                                                           

(1)
 .547.المرجع السابق، ص  

(2)
 .54.الدرب األخر، مرجع سابق،  ص  هرناندو دي سوتو،  



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

133 

 

ولكن أيضا بسبب سهولة  ( الفصل األوليفكما أشرنا إليه ) االئتمانعلى القروض أو احلصول 
 .اكتشافهم إذا ما استعملوا سلعا رأمسالية

جذب العمالء على طرق تكاد تقتصر  يفصعوبة تسويق خدماهتم ومنتجاهتم واإلعالن عنها واعتمادهم  -
، وهذا حيول دون تعزيز (ة، اجلريان ، األصدقاء،األسر) على شهرهتم املنتشرة يف األوساط اليت يعرفوهنم 

إدارة مشروعات األعمال الصغرية يف الواليات املتحدة أن ثلثي الزبائن " وتفيد . مشروعاهتم ومنوها 
اعد على يف اإلعالن تس ةعن طريق الفتات معروضة خارج الورش أو املصانع، وهذه الطريق يفدون

ما ُيعوَّض هذا األخري باالتصاالت الفعالة، وهذين امليزتني غري موازنة عيوب املكان غري املناسب، ك
 .(1).تني ألصحاب املشاريع غري الرمسيةمتاح

وهناك تكلفة أخرى لتجنب العقوبات تتمثل يف دفع رشاوي ملوظفي السلطات العمومية إذ دفع   
الية كرشاوي من دخوهلم اإلمج %95إىل  %97أصحاب الوحدات االقتصادية غري الرمسية ما بني 

 "الرشاوي هي بديل الضرائب"مبكن القول أن . دفعها أصحاب املشاريع الرمسية  %9وعموالت مقابل 
،  كما اهنا تؤدي وظيفة قريبة اليت ال يدفعها أصاحب الوضع غري الرمسي للحصول على نفس النتائج

ء اخلسائر اليت ميكن أن يتحملوها يقني هؤالء إزا، من حيث أهنا حتاول إلغاء عدم جدا إىل وظيفة التأمني 
لكنها ظاهرة غري  "يشترون األمان من االضطهاد"ذلك فهم ب و تعرضوا للعقوبات من طرف السلطة، ل

وليس هلا أي جانب من  الدميقراطي الذي يركز على العدالةمة وخطرية وهلا آثارها على احلكم  سلي
 (2).الكفاءة

2.3.V    . تكاليف صايف التحويالت 

والقول  ، ن التحويالت إىل االقتصاد الرمسيُيجري أصحاب الوحدات االقتصادية غري الرمسية عددا م   
 بأن النشاط االقتصادي غري الرمسي يدخل يف منافسة شديدة مع النشاط االقتصادي الرمسي قائمة على

ما يدفع هبذه األخرية للدولة من خالل عدم دفع الضرائب واالستفادة من املرافق العامة  )أساس التكلفة 
  "دي سوتو"استدالل خاطئ حسب  هو( إىل حتميل عبء متويل جزء من امليزانية إىل األعمال الرمسية

                                                           
(1)

 513-515. هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، ص   
(2)

 .517-513. ص-المرجع السابق، ص  
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هناك ثالث قنوات رئيسية حيوِّل ذلك أن الشواهد اليت جتمعت لدى معهد احلرية والدميقراطية تشري إىل 
الضرائب غري املباشرة، والتضخم، : ولة وهيإىل الد من خالهلا أصحاب األعمال غري الرمسية املوارد 

 .والفروق يف أسعار الفائدة

بلغت حتويالت األنشطة االقتصادية غري الرمسية إىل احلكومة من  9115عام  :  الضرائب غري املباشرة-
ورسوم ( البنزين بالنسبة لسيارات األجرة) خالل دفع الضرائب غري املباشرة و وضرائب املبيعات 

 9115من الناتج احمللي اإلمجايل خالل  %5.7مليون دوالر، وهو ما ميثل  796 " البريواسترياد يف
 .(1)"من إمجايل عائد الضرائب على املداخيل %49.4و

هناك تكلفة أخرى تتمثل يف حتمل تكلفة التضخم، فكون معامالت املشاريع : تكلفة التضخم -
سيتم التنازل عن جزء من األصول  *يف فترت التضخم ، فهذا يعين أنهصادية غري الرمسية تتم نقدااالقت

ومتثل القوة الشرائية اليت يفقدها أصحاب الوضع غري الرمسي  بسبب احتفاظهم "  النقدية لصاحل الدولة
بنقودهم حاضرة ، حتويال للموارد إىل النشاط الرمسي الذي يذهب جزء منه إىل احلكومة، ويف تقدير 

مليون دوالر  554ما قدره  9115ت بلغ عام إن إمجايل هذا النوع من التحويالمعهد احلرية والدميقراطية 
 ."(2)من الناتج احمللي اإلمجايل يف تلك السنة  %3.1أي 

إىل املشاريع الرمسية بسب  جتري حتويالت من أصحاب املشاريع غري الرمسية: فوارق أسعار الفائدة -
ويفيد معهد احلرية والدميقراطية أن أسعار  االئتمانيةفوارق يف أسعار الفائدة املدفوعة عن القروض 

يف الشهر يف العاصمة ليما،    %22،  9115 جوانبلغت يف   لالئتمانالفائدة يف السوق غري الرمسية 
غري  يف سوق االئتمان الرمسية، ويرجع ذلك إىل أنه بسبب حرمان املشاريع %4.1مقابل أقصى سعر هو 

 ائتمانتضطر إىل قبول وساطة غري رمسية من أفراد يستطيعون احلصول على ي، الرمس االئتمانالرمسية من 
رمسي حيولونه إىل أصحاب املشاريع غري الرمسية بسعر أعلى، ويرجع الفارق الضخم يف أسعار الفائدة 

فإن السوق  وأيضا، إىل املخاطر املتوقعة من جراء إبرام معامالت مالية  مع مؤسسات عمل غري رمسية
تعكس  أنالنسبة للصفقات الرأمسالية غري الرمسية هي سوق تنافسية وأسعار الفائدة املقررة متيل إىل هي ب

                                                           
(1)

 .514.المرجع السابق، ص  
*
ا ذهب الكثير من االقتصاديين إلى تعريف التضخم على انه ضريبة على النقود تجبيها الحكومة من القطاع الخاص لتمويل إنفاقه  

 اإلضافي أو تمويل عجز الموازنة
(2)

 .514.هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، ص   
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هلا وصل الفرق يف أسعار الفائدة اليت حو و، بدقة أكرب تكلفة الفرصة البديلة الستخدام املورد املايل
من  %3.5دوالر أي  مليون 579إىل  9115قية النشاط الرمسي عام أصحاب الوضع غري الرمسي إىل ب
وعليه يتضح أن أصحاب املشاريع غري الرمسية يعتمدون على مبدأ  .الناتج احمللي اإلمجايل لنفس السنة

ذلك أن قرار دخوهلم يف النشاط ما هو إال عبارة عن موازنة بني تكاليف هذا  الرشادة االقتصادية
من الواضح أن مشروعات و. لفة عائدت قائم على الثنائية تكالدخول ومنافعه أي حتليل اقتصادي حب

من جانب السلطات،  كما أن املشاريع غري الرمسي جتري  األعمال تكرس جهدا لتجنب العقوبات
األعمال غري  وحتويالت حنو األنشطة الرمسية دون حدوث حتويالت مقابلة من الطرف اآلخر الرمسي، 

 .(1) .العملعواقب هترهبا من بعض الضرائب وقوانني الرمسي تعاين من 

3.3.V . تكاليف البريوقراطية 

 حافلةحيصل سائق  ولكي. خطوة 726رض اقتضى األمر للحصول على سند ملكية بشأن قطعة األ     
ستة  على اعتراف رمسي مبساره، فإنه يواجه خطوات روتينية تستغرق سيارة أجرةخاص أو سائق 

البريو بل مما هي عليه يف  ومل تكن العقبات أقلوقرر فريق البحث إجراء جتارب مماثلة . وعشرين شهرا
يف احلصول على قطعة مثال يتعني على الشخص الذي يرغب ، ففي مصر أكثر تعقيداكانت عادت 

قل يف إجراء بريوقراطيا على األ 77 ـأن مير بملوكة للدولة ، ويسجلها قانونا أرض من الصحراء امل
  قةاء سكن قانوين على أرض زراعية سابما بنأ، ( 7:أنظر امللحق رقم)واحد وثالثني هيئة عامة 

، ويفسر هذا السبب  أكثرغرق ستة سنوات إىل إحدى عشر سنة من املشاحنات البريوقراطية ورمبا تفيس
ء مساكنهم بصورة غري رمسية ، وإذا قرر املواطن بعد بناء بيته أن ا بنامليون مصري اختارو 4.7يف أن 

تري احلقوق اخلاصة مبسكنه ، فإنه خياطر هبدمه ودفع غرامة باهظة ، وأن يكون ملتزما بالقانون ويش
 .(2)ميضي يف السجن ما يصل إىل عشر سنوات

. بقاء االقتصاد رمسيا مياثل يف صعوبته اكتساب صفة الرمسية أن ووجد الفريق يف كل بلد تقصاها"   
هجر هؤالء ومبجرد أن ي ]...[،لقانونالقانون بقدر ما حيطمهم ا ومن املؤكد أن املهاجرون ال حيطمون

الوافدون إىل املدن ، يصبحون خارجني عنه، والبديل الوحيد أمامهم  هو أن يعيشوا ويعملوا خارج 
                                                           

(1)
 .511-514. المرجع السابق،ص،ص   

(2)
 .30هرناندو دي سوتو، سر رأس المال، ص  
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وتنجم هذه . بصورة غري رمسية حلماية وتعبئة أصوهلمي ، ويستخدموا ترتيباهتم امللزمة القانون الرمس
حسب  واالرجتالبصورة انتقائية من النظام القانوين الرمسي   الترتيبات من توليفة من القواعد املستعارة

ها بعقد عاملستنبطة حمليا، وهؤالء الناس يرتبطون م راف اجمللوبة من مواطنهم الرمسيةعحوال، واألاأل
يدعم اجملتمع بأسره وتنفذه السلطات اليت انتخبها اجملتمع، وقد خلقت هذه العقود االجتماعية  اجتماعي

 خلصو (1)".ا باحلياة، وإن كان يشكو من عدم كفاية رأس املال، وهو مركز عامل الفقراءقطاعا نابض
أن  وجوبهو  الختاذ قرار البقاء يف االقتصاد غري الرمسي من عدمه  إىل أن كل ما يتعني عمله املعهد 

 .لرمسييف االقتصاد غري ا تكون تكاليف العمل يف االقتصاد الرمسي تقل عن تكاليف العمل البقاء

انطالقا من الفصل األول الذي حددنا فيه اإلطار النظري لالقتصاد غري الرمسي والفصل الثاين الذي       
من  متت مصادفتهما  5-2حاولنا تسليط الضوء فيه على التخطيط للتنمية واملستدامة نوضح يف اجلدول 

تمام بكل من االقتصاد غري الرمسي األحداث اليت تطور فيها االه يف حماولة لفهم وللتقريب بنيحمطات 
  .والتنمية واملستدامة

                                                           
(1)

 .31-35. ص-المرجع السابق، ص   



التخطيط للتنمية المستدامة==============================:الفصل الثاني  

137 

 

 حمطات يف تاريخ االقتصاد غري الرمسي والتنمية املستدامة 5-2:جدول

ثاحلد  الفترة 
  االقتصاد غري الرمسي التنمية املستدامة

انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة  واالنسان يف 
نتج عنه إنشاء  9172   إىل 96إىل 5ستوكهومل من 

 .برنامج البيئة لألمم املتحدة

منظمة العمل الدولية تطلق ألول مرة مصطلح االقتصاد غري الرمسي يف 
 .تقريرها عن العمالة يف كينيا

1972 

نشر تقرير مستقبلنا املشترك، الصادر عن اللجنة العاملية 
 رانتالند بللبيئة والتنمية واملشارإليه باسم جلنة 

 19.7 

ريو دي جانريو )ر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية مؤمت
نتج  عنه إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية  ( الربازيل

وبيان بشأن إدارة مجيع أنواع  29وجدول أعمال القرن 
وُفتح أيضًا خالل . الغابات وحفظها وتنميتها املستدامة

طارية املؤمتر باب التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة اإل
 (1).بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي

 1992 

 الدويل املؤمتر عن املنبثق الرمسي غري للقطاع الدويل التعريفاعتماد   
القومية،  احلسابات لنظام ،لعام العمل عشر إلحصاءات اخلامس

 استقصاءات يف وموازنتها العينات اختيار مسأليت معاجلة واستراتيجيات
 للقيمة دقيقة مقاييس على احلصول ومنهجيات الرمسي؛ غري القطاع
 .(2)الرمسي غري القطاع من املتأتية املضافة

1993 

اجتمعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دورهتا االستثنائية 
، 29التاسعة عشرة، الستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 
 (3)واعتمدت برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 

 جمال يف اخلربات لتبادل دوليا منتدى بوصفه الفريق نشئ فريق دهلي أ
 ذلك يف مبا البيانات، مجع ممارسات وتوثيق الرمسي؛ غري القطاع قياس

 وإجراء التعاريف وضع يف األعضاء البلدان تتبعها اليت املنهجيات
 جودة حتسني إىل الرامية التدابري باعتماد والتوصية االستقصاءات؛

 .(4)مقارنتها وإمكانية الرمسي غري القطاع تإحصاءا

1997 

إنشاء فريق دهلي املعين بإحصاءات العمل يف القطاع غري الرمسي هبدف  
  .(5)حتسني جودة اإلحصاءات املتعلقة باالقنصاد غري الرمسي

199. 

انعقاد االجتماع الرابع لفريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
 للقيمة دقة أكثر مقاييس لوضع منهجية استحداث شة متت مناق أين

2111 

                                                           
(1)

 .مرجع سابق، 5773 تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو   
(2)

 ، مرجع سابق،1992احلسابات القوميةحتديثات وتعديالت نظام : إدارة الشؤون االقتصادية واإلجتماعية الشعبة اإلحصائية  
(3)

 .2التطبيق والتنفيذ، مرجع سابق، ص" إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. جلنة التنمية املستدامة  
(4)

 ، متاح على املوقع [على اخلط]، تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي، األمم املتحدة 3004 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/2004-18a.pdf  2-5.ص ص. 33/04/3055شوهد بتاريخ. 

(5)
 .املرجع السابق، نفس الصفحات  
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 الناتج إمجايل يف مسامهته وتقدير الرمسي غري القطاع من املتأتية املضافة
 (1)احمللي؛

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة االستعراض العشري 
على مستوى القمة للتقدم احملرز  يف تنفيذ نتائج مؤمتر ريو 

 (2)االلتزام العاملي بالتنمية املستدامة هبدف توطيد 

ة تمؤمتر دويل  للعمل حول العمل الالئق واالقتصاد غري الرمسي نظم
   (3) منظمة العمل الدولية

2112 

طرق وأليات تفعيل  "ر مكتب العمل الدويل وثيقته الشهرية حولاأصد 
ج ترقية االقتصاد غري الرمسي يف دول إفريقيا الفرنكفونية يف إطار برنام

 فيفري72/74من  دهلي فريق عقد ،"العمل وتطوير املؤسسات
 مستوى قياسه؛ حتسني وطرائق الرمسي غري العمل تعريف:مشل:2774

 عرب الرمسي غري قياس االقتصاد ؛ الرمسيا غري بالقطاع املتعلقة اإلحصاءات
 (4).والنفقات اإليرادات استقصاء

2114 

شؤن االجتماعية لالحتاد االفريقي يف الدورة السابعة للجنة العمل وال 
حتسني القطاع  حول 21أكتوبر2سبتمرب إىل  21إثيوبيا  -أديس أبابا  

غري الرمسي الطريق إىل حل مشكلة احلد من الفقر وآثار األزمة العاملية 
سة واعتماد برنامج تعزيز اعلى العمالة وسوق العمل يف إفريقيا ، ودر

 (5)(2796-2797)القطاع غري الرمسي 

2119 

اجتماع جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالحتاد اإلفريقي ب  
تعزيز العمالة من  حول 2799ل أبري 95-99الكامريون -ياوندي

 أجل التماسك االجتماعي النمو الشامل

2111 

ومن تقرير تنظيم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
السياسي بالتنمية املستدامة، تأمني جتديد االلتزام  :هدافهأ

وتقييم التقدم احملرز والثغرات املتبقية يف تنفيذ نتائج 
 سريكز. مؤمترات القمة الرئيسية املتعلقة بالتنمية املستدامة،

املؤمتر على االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة 
ومت  والقضاء على الفقر واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة

العرض املقدم من حكومة الربازيل الستضافة  قبول 
 (6).املؤمتر

 2112 

 من إعداد الباحثة: املصدر

                                                           
(1)

، متاح على املوقع [على اخلط]، تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي، األمم املتحدة 3004اجمللس االقتصادي واالجتماعي   
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/2004-18a.pdf  2-5.ص ص. 33/04/3055شوهد بتاريخ. 

(2)
 .، مرجع سابق، نفس الصفحةيقياتقرير مؤمتر القمة العاملي حول التنمية املستدامة، جوهانسربغ،جنوب إفر  

(3)
 BIT: Travail décent et économie informelle, Op.Cit., p. 2.  

 
(4)

 BIT : "Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel en Afrique francophone, Op.Cit., p. 3. 
(5)

 .54. ص ،تأثري األزمة العاملية على العمالة وسوق العمل يف إفريقيا: جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلحتاد اإلفريقي 
(6)

مساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في العملية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، "برنامج األمم المتحدة للبيئة ،    

: اوهد بتاريخ< /http://www.unep.org >على الموقع متاح(  UNEP .GC26/17منشورات األمم المتحدة رقم ) 3055نيروبي 

 .50:70:على الساعة 53/50/3055
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 خالصة الفصل

 :خنلص من خالل هذا الفصل إىل النتائج التالية

 االستخدام األمثل واألكثر كفاءة لكافة موارد  تمع التنموية تستدعي احلاجة إىللتحقيق أهداف اجمل
القيام بالتخطيط للتنمية الذي  يضمن حتسني نوعية حياة األفراد  ة والبشرية املتاحة مبااجملتمع املادية واملالي
 ااستراتيجي اختطيطالذي يعد التخطيط للتنمية املستدامة حىت وصل إىل مفهوم  ،شهد عدة مراحل

 .وقابلة للتنفيذلبناء استراتيجية تنموية مشتركة  شاركة كل األطراف ذات املصلحة ، مباتشاركي

 واليت صول الطبيعية والبشرية واملادية لألصول دور رئيسي يف العملية التخطيطية والتفاعل بني خمتلف األ
قيمة خلق يسهم يف  االقتصاد غري الرمسي، رأس املال اجملتمعي الذي مييز احلياة يف ومن صنع اإلنسان 

 .زيادة الناتج و حتقيق الرفاهمضافة و 

 قق أهداف حتهي اليت واملؤسسات القوية . خطط التنمية املستدامة يف تنفيذ يللمؤسسات دور رئيس
األسواق حتسني بناء املؤسسات وتبين استراتيجيات مشلت ، ما استدعى ضرورة ةاخلطط التنموية بكفاء

من جديد لتتالءم مع وترافقت مع وجوب تطبيق أدوات تنظيمية اقتصادية وقائية وأدوات لرفع الوعي 
 . تها التنمية املستدامة مبجمل أبعادهاالتحديات اليت فرض

  غريت التنمية املستدامة من مفاهيم اإلدارة التقليدية املستخدمة يف التخطيط ومنها أداة عائد تكلفة اليت
أصحاب املشاريع غري الرمسية على مبدأ الرشادة  يعتمدكما . أصبحت تراعي التكلفة االجتماعية لألصل

ما هو إال عبارة عن موازنة بني تكاليف هذا الدخول م يف النشاط لك أن قرار دخوهلاالقتصادية ذ
 أي موازن بني تكاليف االقتصاد الرسم، ت قائم على الثنائية تكلفة عائدومنافعه أي حتليل اقتصادي حب

ال تقل تكاليف االقتصاد غري الرمسي بدوره وتكاليف  ،(، لوائح السوقت التسجيل، والتراخيصإجراءا)
 .واملصادرة ، واحلجزعقوبات املاليةكالة باهضأمهية 

وفيما هناك اقتصاد رمسي تب ى على أساسه اخلطط والربامج واقتصاد غري رمسي غائب عن قرارات املخططني 
سيتم هذا ما  ،يتجلى أثر غياب االقتصاد غري الرمسي على التخطيط التنموي الشامل ليظهر مدى األثر والتأثر

  .الفصل املوايلتوضيحه يف 
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 متهيد 

قتصاد غري الرمسي كغريه من الظواهر آثار سلبية وأخرى إجيابية، وألنه متعدد لال     
هذا يهدف و ،بشكل بالغ التعقيد كذلك  اآلثارمتعدد  هاد بشكل بالغ التعقيد فإناألبع

االقتصاد غري الرمسي على السياسات االقتصادية واالجتماعية كيفية تأثري الفصل  إىل تبيان 
للتنمية املستدامة مبختلف  سياساتللتنمية املستدامة وبالتايل تأثري ذلك على وضح ئية والبي
، ونظرا ملا هلذا اهلدف من اإلمنائية لأللفية األهدافكما سيتم فيه تبيان تأثريه على  أبعادها
البعد االقتصادي اإلجيابية يف كل من ثار اآل جانب إىل السلبية اآلثارسيتم تناول أمهية 
 .نبيه الكلي واجلزئي والبعد االجتماعي والبعد البيئي والبعد املؤسسيجبا

سيتم التطرق  املستدامةثار االقتصاد غري الرمسي على التخطيط للتنمية آ حتليلومن خالل 
 :إىل خمتلف اآلثار عرب حتليل العناصر االسترشادية التالية

.Iاملستدامةية االقتصاد غري الرمسي على البعد االقتصادي للتنمثار آ. 

.IIآثار االقتصاد غري الرمسي على البعد االجتماعي للتنمية املستدامة. 

. IIIآثار االقتصاد غري الرمسي على البعد البيئي للتنمية املستدامة. 

.IVتنمية املستدامةلآثار االقتصاد غري الرمسي على البعد املؤسسي ل. 
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.I القتصادي للتنمية املستدامةآثار االقتصاد غري الرمسي على البعد ا 

 تني، ناحيةمن ناحي على البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يظهر تأثري االقتصاد غري الرمسي      
أما ، ختصيص املواردسوء التوزيع غري العادل للدخول، ويتجلى هذا األثر يف صورة  ،االقتصاد اجلزئي

فشل سياسات االقتصاد اهلادفة إىل و  حصيلة الضرائب فقدانيف هر األثر من ناحية االقتصاد الكلي فيظ
تشوه معدل البطالة، ومنو األسعار ، واألثر على النمو  تشوه األسعار وو حتقيق االستقرار االقتصادي

بية وسيتم بيان االقتصادي ، والسياسات النقدية وكلها آثار سلبية لكن هذا ال ينفي وجود أثار إجيا
 .ذلك يف اآليت

1. I على قضايا االقتصاد اجلزئيالسلبية  االقتصاد غري الرمسي رآثا 

تتجلى أثار االقتصاد غري الرمسي بصورة أساسية من ناحية االقتصاد اجلزئي يف التوزيع غري العادل    
 .للدخول وختصيص املوارد وأثر ذلك على الكفاءة االقتصادية

1.1.I دخوللل العادل توزيعاإلخالل بال 

ري االقتصاد غري الرمسي على توزيع الدخول من خالل التهرب الضرييب، فهذا األخري يظهر تأث      
ألنه يؤدي إىل اإلضرار باملكلفني الذين يتحملون فعال  ،يعيد توزيع الدخول بطريقة عشوائية متاما

خلدمات العبء الضرييب، مما خيل بفكرة العدالة واملساواة أمام األعباء العامة مقابل احلصول على نفس ا
وقد يدفع هذا التهرب بالدولة إىل مزيد من عدم مراعاة العدالة يف توزيع األعباء بني كافة  .العامة

مزيدا  األفراد ذوي القدرة واالستطاعة على دفع الضرائب والذين ال يفكرون يف التهرب، بتحميلهم
زيادة التضخم سعر الضرائب أو فرض ضرائب جديدة؛ ما يؤدي إىل من الضرائب من خالل رفع 

أن االقتصاد غري الرمسي يؤدي إىل إضعاف النسيج كما  .واخنفاض مستويات املعيشة للغالبية
غري صاحل املواطنني دافعي الضرائب وإضعاف املوقف ل ولتوزيع الدخ إعادةاالجتماعي بسبب 

ن خالل حرماهنا والتشريعات احلكومية والضريبية م مسية اليت تلتزم بالقواننيالتنافسي للمؤسسات الر
  .(1)يتم التهرب من سدادها ،من دخول شرعية

                                                           
(1)

 181.181. عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص،ص  
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اليت حيصل عليها  إن منو االقتصاد غري الرمسي يترتب عليه زيادة كبرية يف الدخول غري املشروعة     
، ويف نفس الوقت ال حيصل أصحاب الدخول املشروعة على زيادة غري الرمسي االقتصاد العاملون يف

قة يف االقتصاد غري الرمسي ويؤدي كل هذا إىل اإلخالل بقاعدة التوزيع العادل مماثلة للدخول احملق
 .للدخول

2.1.I ةتأثري االقتصاد غري الرمسي على ختصيص املوارد وبالتايل على الكفاءة االقتصادي 

إن عدم خضوع الدخول اجملمعة يف االقتصاد غري الرمسي للضرائب يؤدي إىل حدوث حتول يف      
وارد، يحي  تتجه تلك املوارد إىل أنشطة االقتصاد غري الرمسي وتبتعد عن أنشطة االقتصاد ختصيص امل

حيدث اختالف بني العائد يف االقتصاديني ويستمر ذلك إىل أن الرمسي من أجل التهرب من الضرائب، 
 فإذا حدث منو يف، االجتماعيةما ينطوي على سوء ختصيص للموارد من الناحيتني االقتصادية و

االقتصاد ككل فسوف تزداد احلاجة إىل مزيد من اخلدمات العامة، ويف املقابل يزداد مستوى الضرائب 
ما قد يدفع باألنشطة إىل التحول إىل االقتصاد غري الرمسي، وبذلك تصبح املنافسة غري عادلة بني 

من املوارد  ممكنر كرب قدألاالقتصاديني على النحو الذي يصبح فيه االقتصاد غري الرمسي مستقطبا 
وسيستمر هذا االستقطاب طاملا أن العائد يف االقتصاد غري الرمسي أكرب من االقتصاد الرمسي، وكل 
هذا سوف يؤدي إىل تعديل أسلوب استخدام العمل وعناصر اإلنتاج، ألن نفقات عناصر اإلنتاج 

فقات عناصر اإلنتاج بالنسبة ألنشطة االقتصاد غري الرمسي سوف تكون لديها ميزة تنافسية عن ن
بالنسبة ألنشطة االقتصاد الرمسي بسبب عدم خضوعها للضرائب، ونتيجة ذلك إعادة توزيع املوارد 
بني األنشطة األكثر كفاءة واخلاضعة للضريبة واألقل كفاءة واليت ال تدفع الضريبة، ما خيفض مستوى 

   (1).الكفاءة يف االقتصاد عموما

 تالفاقد يف الرفاهية الناتج عن الفروق يف التحصيل الضرييب يف الواليا مت تقدير 0891يف سنة       
  .اإلمجايلمن الناتج احمللي  %8من إمجايل الضرائب، أو حوايل  %89املتحدة األمريكية يحوايل 

ويالحظ أن معظم التحليل  يف أدبيات االقتصاد غري الرمسي يقوم على افتراض أن كفاءة استخدام 
قل من االقتصاد الرمسي، وهو افتراض قد ال يكون صحيحا يف بعض األحيان، حي  ميكن املوارد فيه أ

                                                           
(1)

د الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، و عب.6. االختباء وراء الظالل، مرجع سابق،  ص: فريديريك شنايدر، دومينيك انستي  

 181- 181. ص-ص
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أفضل مما وضع االقتصاد يف مستوى التوازن  أن يترتب على حتويل املوارد حنو االقتصاد غري الرمسي إىل
 (1) .لو مت توجيه املوارد حنو االقتصاد الرمسي

2.I  الكليقضايا االقتصاد  علىالسلبية  آثار االقتصاد غري الرمسي 

السلبية اليت حيدثها وجود االقتصاد غري الرمسي على املتغريات الكلية لالقتصاد ومنها  اآلثار تتعدد     
 .ما سيأيت ذكره 

1.2.I  فقدان حصيلة الضرائب 

ده وجود االقتصاد غري الرمسي هو الدخل الذي يتم تولي عنإن أول وأهم اآلثار السلبية املترتبة       
وال يكشف عنه يف داخل االقتصاد غري الرمسي، كذلك فإن بعض أشكال الضرائب مثل الضريبة على 

وعندما يكون حجم االقتصاد  ،القيمة املضافة وضريبة املبيعات ال يتم حتصيلها نتيجة التهرب الضرييب
 اإليرادات الفقدان يفغري الرمسي معتربا فإنه يؤدي إىل فقدان معترب يف اإليرادات العامة، ويترتب عن 

يه وعل ،عن التهرب الضرييب زيادة مستويات الضرائب على األنشطة اليت تتم يف االقتصاد الرمسي الناتج
ويزيد عجز املوازنة العامة للدولة،  وهبذا يصبح النظام الضرييب القائم فإن اإليرادات احلكومية ستقل 

األمر الذي يولد  ،قتصاد غري الرمسي غري عادلعلى الضرائب على الدخل يف ظل وجود حجم كبري لال
قدرت خسارة الضريبة على الدخل الناجتة عن وجود  قدو ضغوطا أكرب حنو نظم الضرائب غري املباشرة

مليار دوالر، ما ميثل  81و 98يف الواليات املتحدة األمريكية مابني  0890 سنةيف غري الرمسياالقتصاد 
 (2) .لضرائب على الدخلتقريبا من إمجايل حصيلة ا  01%

2.2.I األثر على سياسات االستقرار االقتصادي 

إن النمو السريع لالقتصاد غري الرمسي قد يؤدي إىل فشل سياسات االقتصاد اهلادفة إىل حتقيق     
االستقرار االقتصادي، ويعود السبب يف ذلك إىل حصول صناع القرار على معلومات خاطئة عن 

معدالت النمو : تصادية اليت ميكن االعتماد عليها عند وضع هذه السياسات مثلمعظم املتغريات االق
االقتصادي، معدالت البطالة، معدالت التضخم، ميزان املدفوعات، اإلنفاق العام، توزيع الدخل 

                                                           
(1)

 .31-31. ص-نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  
(2)
 .81-81.ص-المرجع السابق، ص 
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هذا اخلطأ يؤدي إىل الوقوع يف خطر وصف طرق عالجية غري  ،القومي، السياسة النقدية الضريبية
االقتصادية نظرا للتحديد غري السليم لطبيعة املشكل بسبب االعتماد على معلومات  صحيحة للمشاكل

 (1) .غري صحيحة ناجتة عن وجود االقتصاد غري الرمسي

3.2.I  التأثري على مصداقية البيانات واإلحصاءات الرمسية 

واإلحصاءات  االقتصاد غري الرمسي كبريا، فستنخفض درجة مصداقية البياناتحجم عندما يكون      
الرمسية ألن إغفال األثر والدور الذي يلعبه االقتصاد غري الرمسي يف احلياة االقتصادية واالجتماعية 

ألن ، سيؤثر على فعالية السياسات املرسومة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة املستدامة اليت تسعى إليها
يف احلسبان االقتصاد غري الرمسي ما يشكك  القرارات تقوم أساسا على املؤشرات الرمسية واليت ال تأخذ

فقد تؤدي املعلومات غري الكاملة إىل اختاذ  إجراءات مكثفة أكثر من الالزم أو العكس، من كفاءهتا، 
قد تشري إحصاءات الناتج احمللي : أو اختاذ سياسات كلية خمتلفة متاما عن اليت جيب تنفيذها مثال ذلك

مستوى التشغيل منخفض، لكن  أنن االقتصاد يف حالة انكماش واإلمجايل ومستوى التشغيل إىل أ
الواقع يشري إىل أن مستوى الناتج أكثر بكثري من املستوى املسجل ومستوى البطالة أقل، ويترتب عن 

ألن جانبا من العمال الذين ُيعَتقد أهنم بطالون يشتغلون يف -ذلك إجراءات توسعية أكثر من الالزم 
تؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع مستوى األسعار وليس مستوى  -ياالقتصاد غري الرمس

إىل تركزه يف االقتصاد راجع عدم النمو يف االقتصاد الرمسي  كما أن،  (2).الناتج أو مستوى التشغيل
إىل افتراض أن هناك عالقة عكسية بني دورات االقتصاد الرمسي ودورات  يدفعغري الرمسي، ما 
أن الكساد الذي ساد يف منتصف السبعينات مع االرتفاع يف "   E.Feigeويقول  .الرمسياالقتصاد غري 

مستوى األسعار ليس إال نوع من الوهم اإلحصائي املترتب على منو االقتصاد غري الرمسي وأنه حىت لو 
 عليهكانت احلالة االقتصادية قوية فالتحول من االقتصاد الرمسي إىل االقتصاد غري الرمسي سيترتب 

، ارتفاع مستوى البطالة واخنفاض مستويات اإلنتاجية وارتفاع اخنفاض يف الدخل احلقيقي املسجل
 . (3)"مستويات األسعار

                                                           
(1)

 .161-161عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص  
(2)

 .88-81. ص-نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  
(3)

 .88. المرجع السابق، ص  
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إذا كان االقتصاد غري الرمسي ينمو مبعدل أسرع من االقتصاد الرمسي، فإن "أنه  Feigeيرى كما 
 (1)"قيقي لالقتصاد الكلياإلحصاءات الرمسية عن الدخل قد ال تبالغ يف معدل النمو احل

.4.2.I البطالةمعدالت األثر على 

يؤدي عدم احتساب بعض الفئات اليت حتصل على دخول يف نطاق االقتصاد غري الرمسي ضمن 
وهذا إذا علمنا الفئات العاملة يف اجملتمع واعتبارهم عاطلني عن العمل إىل إعالن معدل مرتفع للبطالة 

مليار  0.9أي من جمموع القوى العاملة يف العامل  %81تبلغ اد غري الرمسي العاملني يف االقتص نسبةأن 
يف   OCDEوهذا حسب دراسة حديثة ملنظمة يف االقتصاد الرمسيعامل  مليار 0.8عامل مقابل 

على وهنا تظهر أمهية االقتصاد غري الرمسي يف توفري دخول للذين مل يتمكنوا من احلصول  . 8118
 (2).تة أو ال تكفيهم الدخول احملصل عليها يف االقتصاد الرمسيوظائف أو أعمال ثاب

االستقرار االقتصادي على معدل البطالة الرمسية طاملا ات سياس تتضح أمهية تركيزويف هذا السياق    
البطالة هي اليت "كما أن ، نتاج البطالة يف االقتصاد الرمسيكانت اهلجرة إىل االقتصاد غري الرمسي هي 

عمال للعمل يف االقتصاد غري الرمسي وليس االقتصاد غري الرمسي هو الذي يقودهم إىل تسجيل تدفع ال
د ها يف الفصل األول عن سبب منو االقتصاناوتبقى األسباب اليت ذكر (3)"أنفسهم على أهنم عاطلني
 . إىل توجه األفراد أو العمال إىل العمل يف االقتصاد غري الرمسيغري الرمسي هي الدافعة 

.5.2.I األثر على العرض والطلب  

دي ، دراسة األثر على يتطلب قياس األثر الذي حيدثه االقتصاد غري الرمسي على النمو االقتصا     
والطلب يف االقتصاد غري الرمسي والناتج عن التغري يف أداء االقتصاد الرمسي، فاخنفاض  ظروف العرض

زيادة الضغوط على األفراد للبح  عن دخول إضافية  معدالت الزيادة يف الدخول احلقيقة يؤدي إىل
وتزداد هذه الضغوط يف  .أو زيادة مصادر الدخول اليت حيققوهنا للحفاظ على مستوى معيشتهم

ظروف الكساد  ما يؤدي إىل زيادة عرض العمل القابل للتوظف يف االقتصاد غري الرمسي إما لبعض 

                                                           
(1)

 .168. عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص  
(2) OCDE , l’Emploi Informel dans les pays en développement, Op, Cit.p.1. 

(3)
 .171-168. ص-عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق،  ص  
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قتصاد غري الرمسي إذا كان األفراد حيصلون على معاشات كما يزداد التحول إىل اال.الوقت أو لكامله
 .إعانات بطالة أو تقاعدأو 

تدفع ظروف الركود يف االقتصاد الرمسي إىل زيادة املقدرة التنافسية للموردين يف االقتصاد غري و     
الرمسي، ألن  الرمسي وبالتايل زيادة كمية السلع واخلدمات املعروضة اليت يتم إنتاجها يف االقتصاد غري

ارتفاع معدالت التضخم يؤدي باملستهلكني إىل إعادة تقييم قوهتم الشرائية سواء كانت دخوهلم 
احلقيقية تتناقص أم ال، وألن املستهلك رشيد ويبح  عن تعظيم منفعته بأقل التكاليف، فستدفع 

شرائها حىت ولو كان  التكاليف املنخفضة السلع واخلدمات يف االقتصاد غري الرمسي باملستهلكني إىل
 (1).ذلك على حساب اجلودة واليت عادة ماال تتوافر يف منتجات االقتصاد غري الرمسي

I.2.6. تشوه األسعار 

، يحي  متيل األسعار فيه إىل الزيادة مبعدالت إىل تشوه األسعار احمللية رمسياالقتصاد غري ال يؤدي     
ة عندما يكون منافسا له يف تقدمي نفس أنواع السلع أقل من تلك السائدة يف االقتصاد الرمسي خاص
وإدارية  أعباء ضريبية  ه األسعار يف االقتصاد الرمسي منواخلدمات وبأسعار منخفضة نظرا ملا تتحمل

وبالنسبة للدول النامية تكون معظم السلع مدعمة أو ختضع للتسعري اجلربي أو تكون حصص  وإجرائية
 (2) .ة مع وجود فائض كبري يف الطلباالسترياد من بعض السلع حمدد

I.2.6األثر على السياسة النقدية 

وجود االقتصاد غري الرمسي زيادة الدوافع لالحتفاظ بالنقود السائلة ألغراض إجراء  نيترتب ع     
املعامالت اليت تتم يف االقتصاد غري الرمسي نظرا لصعوبة احلصول على التمويل يف هذا االقتصاد وعدم 

والطلب على النقود يف االقتصاد غري الرمسي ال يكون  ،على التداول باألشكال األخرى للنقود القدرة
حساسا للتغريات اليت حتدث يف معدالت الفائدة، ما يتسبب يف قلة مرونة الطلب على النقود بالنسبة 

 (3).على أنشطتهمملعدل الفائدة يف االقتصاد ككل، ألن رغبة املتعاملني يف هذا االقتصاد قوية للتستر 

                                                           
(1)

 Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 
Economy An Internal Perspective, Op, Cit.,  p. 69. 

(2)
 .177-176عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، ص  

(3)
 .8-1ص، -، ص"نمو االقتصاد الخفي" اإلختباء وراء الظالل: فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي 
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كما ويلعب حجم الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد غري الرمسي دورا كبريا يف التأثري على السياسة 
النقدية، أين ال تكون لسياسات البنك املركزي أي تأثري على هذه الكتلة، ما جيعل السياسة النقدية 

  (1).املتداولة يف االقتصاد الرمسي حتلل يف ضوء ما هو موجود من احتياط لدى البنوك والنقود
3.I   على البعد االقتصادي للتنمية املستدامةاآلثار اإلجيابية لالقتصاد غري الرمسي 
تركز معظم الدراسات اليت متت على االقتصاد غري الرمسي على اجلوانب السلبية فيه سواء على       

منها قدرته على  توجد آثار إجيابية هلذا االقتصاد املستوى اجلزئي أو الكلي، إال أن ذلك ال يعين أنه ال
يف  ، ومسامهايف خلق الوظائف مسامها يعتربو االجتماعييلعب دور املهدئ يحي   جتنب األزمات
أهم ، كما يعترب لألسر املعيشيةواالستقرار االجتماعي يف توليد الدخل ، ومسامها رئيسيا توليد الثروات

 .سنيموفر للوظائف للشباب من اجلن
1.3.I  االجتماعيهد  لعب دور املو جتنب األزمات االقتصادية 

صّماما لألمن االجتماعي يف فترات االنكماش واألزمات االقتصادية االقتصاد غري الرمسي  شكلُي    
بعض آثار اإلجراءات  على جتنب ةقدرالكما أن له  (2).أين ينخفض حجم العمل يف القطاع العام

جتعل هذا االقتصاد أكثر ديناميكية ومن مث أكثر واليت  ،األدىن لألجور والضرائب مثل احلدالتنظيمية 
 اثارآقدرة على االستجابة للتغريات اليت حتدث يف السوق مقارنة باالقتصاد الرمسي وبالتايل حيقق 

توزيعية موجبة من خالل مساعدة حمدودي الدخل، ما قد يؤدي إىل ختفيض الفروق يف توزيع 
  .(3)الدخل

ومنتج وديناميكي يعد جود اقتصاد غري رمسي كبري احلجم إذا كان وويطرح التساؤل حول ما       
ضرورة لالستقرار االقتصادي يف االقتصاديات احلديثة، خاصة مع تزايد درجات اجلمود وعدم املرونة 

معدالت  عرتفاواحلاالت إىل إفالس بعض املؤسسات يف االقتصاد الرمسي واليت قد تؤدي يف بعض ا
البطالة وقد تتوقف سياسات مكافحة التضخم بسبب الضغوط النامجة عن الرأي العام ما يدفع  إىل 
. اختاذ سياسة أكثر تكلفة من خالل السماح بالتضخم يف االستمرار يف سبيل هدف التوظف الكامل

ء كان األمر هو وسوا ،ت قد يلعب االقتصاد غري الرمسي دور املهدئ االجتماعيويف مثل هذه احلاال
                                                           

(1)
 .177عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي،  مرجع سابق، ص  

(2)
متابعة ، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي 

البرنامج حول :توصيات الدورة السادسة للجنة العمل والشؤون االجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا

  ،متا ح على الموقع1113أكتوبر11-سبتمبر18أديس أبابا ، إثيوبيا، LSAC-EXP-5-SA1553ثيقة رقم االقتصاد غير الرسمي، و
http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-SA1553  1. ، ص11:11، على الساعة (11/16/1111شوهد بتاريخ. 

(3)
 Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER, Op, Cit., p100. 
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منتج ومرن أصبح أساسا  فإن وجود اقتصاد غري رمسياستعادة أو احملافظة على االستقرار االقتصادي، 
 .(1) مهما لنجاح عملية االستقرار االقتصادي

2.3.I وتوليد الثروة املساهم الرئيسي يف خلق الوظائف 
ُيتيح أكثر من نصف الوظائف  حي بصورة كبرية يف خلق الوظائف، االقتصاد غري الرمسي  يساهم

ويتسبب يف وجود   .من القوة العاملة يف اهلند % 81أكثر من ، وميثل اجلديدة يف أمريكا الالتينية
رة، ح ميثلون أصحاب مهنمنهم % 01ن نسبة كما أ. من الوظائف اجلديدة يف إفريقيا % 91حوايل 

لبنك الدويل أن االقتصاد غري الرمسي ُيّولد ر اُيقدِّ، ووبصورة أساسية البائعون والتجار يف الشوارع
من إمجايل الناتج الوطين للشعوب % 00من إمجايل الناتج الوطين للشعوب املنخفضة الدخل و% 01

أما يف إفريقيا فيساهم االقتصاد غري الرمسي بدرجة كبرية يف إمجايل الناتج الوطين . املرتفعة الّدخل
من إمجايل الناتج احمللي وهذا  %58.5يف نيجرييا مثال يبلغ حي  . (2)وتوليد الّدخل لغالبية املواطنني

نطاق الطبقة  يف توسيعبشكل كبري ويساهم (3) 8110يف جنوب إفريقيا سنة  %85.8و  8115سنة 
  .اإلفريقية املتوسطة يف القارة

 3.3.Iيف توليد الدخل لألسر املعيشية  يساهم 
أكثر من نصف العمالة غري الزراعية،  اد غري الرمسييف االقتصحصة الوظائف املمارسة متثل  
جيري توظيف  يف العامل عامل من بني ثالث مليارو .اذا مشلت العمالة الزراعية % 81إىل وتصل 

مليار عامل   0.8مقابل  %81يف  االقتصاد غري الرمسي ، أي بنسية ( مليار شخص 0.9)حوايل الثلثني 
وظيف للعمالة غري الرمسية غري الزراعية هي يف إفريقيا جنوب أن أكرب نسبة تكما  %01أي بنسبة 

فأمريكا الالتينية %  01ـتليها بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا ب %91الصحراء بنسبة تصل إىل
 (4).% 58ـب

ية يف املناطق وظيفعمال غري مهرة وخيفف التوترات اليعمل االقتصاد غري الرمسي على خلق وظائف ل
من فرص العمل اجلديدة  %95ى مؤشرات منظمة العمل الدولية، فهناك حوايل وبناء عل .احلضرية

                                                           
(1)

 .38-31عبد الحميد، مرجع سابق، ص صنسرين   
(2)

االقتصاد (: 1111)نقال عن بيكر كريستينا فولدمان. 1.، مرجع سابق، صلجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي  

 .دراسة لتقصي الحقائق أعدت للوكالة السويدية للتنمية الدولية، استكهولم"غير الرسمي
(3)

 .18. الفصل األول ، ص -1 أنظر الجدول رقم  
(4)

 OCDE, l’Emploi Informel dans les pays en développement, Op.Cit., p.2. 
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، وجتدر اإلشارة إىل أن غالبية الشباب يحول العامل يتم إجيادها ضمن القطاع احلضري غري الرمس
 (0).العاملني يف االقتصاد احلضري غري الرمسي هم من سكان العشوائيات

 الرمسية يف أفقر أجزاء املناطق احلضرية وكذلك يف املناطق غالبا ما تعمل املنشآت الصغرية غريو   
املولدة للّدخل هي األشكال الغالبة وتشكل مصدرا هاما غري الرمسية الريفية حي  تكون األنشطة 

 ُتوجد صلة بني العمل يف االقتصاد غري الرمسي وو  .لدخل األسر املعيشية املكملة للدخول الزراعية
وكنتيجة لذلك  الرمسي قتصادالقتصاد غري الرمسي منه يف االلدخول هو أدىن يف امعدل ا حي  أن الفقر

الرمسي هم من العمال  قتصادقتصاد غري الرمسي مقارنة باالفإن أعلى نسبة مئوية من العمال يف اال
 (2).الفقراء

4.3.I. أهم موفر للوظائف  للشباب من اجلنسني 
 سيما بالنسبة للشباب والنساء يف إفريقيا الخاصة للوظائف  إن االقتصاد غري الرمسي هو أهم موفر    

يف % 81يف بينني وأكثر من % 85من القوى العاملة يف جنوب إفريقيا و% 00ويستخدم ما يصل إىل 
حي   بشكل مفرط يف القطاع غري الرمسي يف إفريقيا جنوب الصحراء يتم متثيل النساء و ،الكامريون
فريقيا وعموما إل. (للرجال% 00مقابل ) العمل خارج الزراعةمن إمجايل فرص % 88ُيشكلن 

ن الصلة بني كما أ. النصيب األعلى من النساء امُلسَتخدمات بشكل غري رمسي، مقارنة لبقية أحناء العامل
(3)العمل يف االقتصاد غري الرمسي والفقر هي أقوى بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال

 0-0 والشكل  ، 
 .ة لالقتصاد غري الرمسياإلجيابية والسلبياالقتصادية أهم اآلثار  املوايل يلخص

                                                           
(1)

.3. برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، مرجع سابق، ص   
(2)
 .8.، مرجع سابق، صلجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي 
(3)

 .7. ، صالمرجع السابق  
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 االقتصادية لالقتصاد غري الرمسي   اآلثار. 3.1الشكل 
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Source :Friedrich Schneider, Dominik Enste, Op., Cit, p157. 

 -راجع إلى الكثافة القليلة للقطاع  الرسمي

 بسبب االرتفاع الكبير لعبء الضرائب

 بسبب القواعد والتنظيماتو        

 

 راجع إلى الدخول غير المالئم ألسواق االئتمان

 خطورة أن يكتشف  بسبب

 بسبب عدم العدالة

 

 

 

 

 

 

منافسة شديدة -1  

استعمال قليل للموارد -1  

ابتكارات اضافية محتملة                 -8  

خلق للطلب وللدخل -6  

عرض اضافي للسلع والخدمات -7  صعوبة في تمويل السلع العامة     -1 

 ب التهرب الضريبي         تشوه المنافسة بسب -1

 رأس مال قليل الكثافة -1

 

ضياع للثروات االقتصادية-1  

 األثار السلبية

 األسعار هي مؤشر للندرة -1

تقسيم للعمل مشجع -1  

 اآلثار اإليجابية
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.II آثار االقتصاد غري الرمسي على البعد االجتماعي للتنمية املستدامة 
على البعد االجتماعي للتنمية املستدامة وتتجلى صور  يت حيدثها االقتصاد غري الرمسيتتعدد اآلثار ال     

املنعدمة يف االقتصاد غري هذا التأثري من ناحية الضمان االجتماعي، و ظروف الصحة والسالمة 
د لأللفية ذات الصلة بالصحة واليت ترتبط إىل ح اإلمنائية اجلزء على األهدافهذا يشمل الرمسي، كما 
 .لباحثة باالقتصاد غري الرمسيكبري حسب ا

.1.II  الضمان االجتماعي    

حق أساسي لإلنسان وأداة أساسية لتحقيق التماسك واالندماج الضمان االجتماعي  يعترب     
كعضو رد،أن لكل  ف" (88الفقرة) 0809اإلنسان الصادر سنة ينص امليثاق العاملي حلقوق و االجتماعيني
منه أن لكل الفرد احلق يف احلصول على قدر  85التأمني االجتماعي، وتنص الفقرة  حلق يفيف اجملتمع، ا

( 00 :أنظر امللحق رقم) (1) ."الكرمي( ها)، وعيشه (ها)صحته  (ها) من احلياة املالئمة اليت تضمن له
تشجيع يلعب دورا يف منع ومكافحة الفقر من خالل و االجتماعية،للسياسة  اأساسي امكونكما يعد 

يعزز اإلنتاجية من والتضامن الوطين ، وهو ضروري ملشاركة املواطنني يف التنمية والضمان االجتماعي 
كما يعترب أداة للتنمية االقتصادية ،خالل توفري الرعاية الصحية وضمان الدخل واخلدمات االجتماعية

 (2) هداعم ل و اإلنسانتكلفة على املؤسسة فهو استثمار يف  كان وإذاملستدامة؛ اواالجتماعية 

1.1.II يف االقتصاد غري الرمسي العجز يف الضمان االجتماعي 

 % 91من سكان العامل يعيشون من دون محاية الضمان االجتماعي بينما يعيش   %51 يقدر أن"  
الضمان االجتماعي صفة أساسية يف يعترب غياب التغطية االجتماعية وو ،(3) "من دون محاية مناسبة

ومنو حجم االقتصاد غري الرمسي يف  ،ما من االستبعاد االجتماعيوميثل جانبا ها صاد غري الرمسيالقتا

                                                           
(1)

 SOCIAL Alert 2004: Towards A Social Protection For Informal Economy Workers, Conference on 
social rights in the Informal Economy , Brussels, from 29 Nov to 2 Dec 2004. 
P.6.http://www.socialalert.org/pdf/20031959e.pdf  seen 27/06/2011 à 21:30. 
(2)

 Bureau Internationale Du  Travail : Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence 
internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, p.  61  

(3)
، 67، يناير، العدد 1111.  [على الخط] مجلة العمل الالئق". االستجابة لألزمة بناء أرضية اجتماعية. " منظمة العمل الدولية  

>  متاح على  11. ص

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_67.pdf>   ( تاريخ

 .16:18: على الساعة( 1111ماي 11التحميل



لتنمية المستدامةل التخطيط آثار االقتصاد غير الرسمي على أبعاد:=الفصل الثالث  

 

152 
 

العامل ويف الدول النامية يعين أن املاليني من الناس إما أهنم مل يتسن هلم الوصول إىل آليات رمسية 
شركة اليت يعملون فيها من طرف الون أشكال احلماية اليت يتلقوهنا ، أو أهنم يفقداالجتماعيةللرعاية  

من يعمل يف االقتصاد غري الرمسي هم  هكما أن. أو من طرف الدولة، أو كليهما يف نفس الوقت
للحماية االجتماعية، ليس فقط بسبب انعدام األمن يف عملهم و إمنا لتعرضهم إىل خماطر األكثر حاجة 

 (1) .اأيض ألسرهموإمنا ني للعاملفعلية ختص الصحة والسالمة ليس فقط 

ذاك ، ويف املقابل غياب احلماية االجتماعية يف االقتصاد غري الرمسي له آثاره على االقتصاد الرمسي    
جمال احلماية االجتماعية هو من بني األسباب اليت تدفع العمال إىل العمل يف الشركات الرمسية أن 
ذي ميكن أن يعيقها عن وباملقابل هذه التغطية تشكل عبء جيب على الشركات أن تتحمله وال"

التنافس مع الشركات األخرى مما يدفعها للجوء  إىل سوق العمل غري الرمسية اليت ال تتطلب تكاليف 
  .(2)"مرتفعة
، سواء تحمل عبء متويل الضمان االجتماعيويف االقتصاد الرمسي يضطر العمال وأرباب العمل ل    
يف حني أن العاملني يف االقتصاد غري الرمسي ال  ائبطريق اقتطاعات التأمني االجتماعي، أو الضرعن 

يدفعون هذه األعباء ، وخصوصا إذا كانوا قد اختاروا عمدا النشاط غري الرمسي يف حماولة للتهرب من 
 . املدفوعات

من   %81يوجد فقط بأنه يتم إدراك عندما ة ى صعوبة توفري احلماية االجتماعيمد تصورميكن و    
وأن أكثر من نصف العمالة  مستبعدون من  ،  يستفيدون من محاية اجتماعية حقيقيةالعمال يف العامل

معدل احلماية االجتماعية للعمال يف أفريقيا يبلغ و، (3) أي شكل رمسي من أشكال احلماية االجتماعية
ففي اهلند مثال كانت  ،راجعوهذه النسب يف ت %01إىل  %5 منجنوب الصحراء وجنوب آسيا 

يف سنوات 10%الثمانينات من القرن املاضي وتراجعت إىل أقل من  يف %00اية االجتماعية نسبة احلم
وهو مستقر منذ سنوات  %91إىل  %01ويف أمريكا الالتينية يتراوح هذا املعدل من . التسعينات

بالنسبة لبلد مثل ) % 01جنوب شرق آسيا وشرق آسيا فهذا املعدل يتراوح بني التسعينات، أما يف 

                                                           
(1) Bureau Internationale Du  Travail: Sécurité sociale: questions, défis et perspectives, rapport VI, 
Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, pp. 3 et 4. 
(2) Ibidem. 
(3)

 Bureau Internationale Du  Travail: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p.  61 . 
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 وبالنسبة (على األقل بالنسبة للتأمني الصحي*(يف مجهورية كوريا %011  إىل ما يقرب من( ودياكمب
على الرغم من تراجع نسب احترام  قوانني  %011فإن هذه النسبة تقترب إىل ملعظم البلدان املتقدمة 

 .(1)احلماية االجتماعية يف بعض من بلدان التحول االقتصادي 

2.1.II  مني االجتماعية يف االقتصاد غري الرمسي أعوبة حتقيق الترتباطه بصوامشكلة النوع 

من صعوبات توفري عمل الئق يف  زيدي إن مشكل النوع الذي مت التطرق إليه يف الفصل األول     
ترتبط صعوبات العمل  كثري من الدول النامية اعي، ففياالقتصاد غري الرمسي وتوفري التأمني االجتم

أن غالبية العاملني يف حي  ، مبشكل النوعاحلماية االجتماعية  وصاد غري الرمسي، يف االقتالالئق 
، كما يعمل من املسنني اجند عددا متزايدإىل جانب النساء . االقتصاد غري الرمسي هم من النساء

إىل جانب حرماهنم وجسدية ، ويتعرضون إىل خماطر مادية ومعنوية خطرةمعظمها ألطفال يف ظروف ا
 ،من أهداف األلفية املتعلق بضمان تعليم ابتدائي شاملالثاين التعليم ما يعيق حتقيق اهلدف  من فرص
نسب كبرية، وهذه يف مؤسسات االقتصاد الرمسي وتشكل فئة املعاقني أو ضحايا األمراض املهنية كما 

ة املهاجرين الذين فئ إىل جانبي، هذا االجتماع امية ال تستفيد من نظم التأمنيالفئة يف معظم الدول الن
 .الذين يلجأون غالبا إىل االقتصاد غري الرمسي لتوفري دخوهلموانتقلوا من األرياف إىل املدن 

اعتمد مؤمتر العمل الدويل اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الضمان االجتماعي  0858ويف عام"    
 (8)حدا أدىن من املعايري لتسع ع تضواليت 018املعنونة باتفاقية أدىن معايري الضمان االجتماعي رقم 

ية الطبية، وإعانة املرض، وإعانة البطالة، وإعانة الشيخوخة، االرع: فروع يف الضمان االجتماعي وهي 
ويضم التأمني ."العمل، واإلعانة العائلية ، وإعانة األمومة، وإعانة اإلعاقة، وإعانة الورثة حوادثوإعانة 

اقتطاعات الضمان االجتماعي اليت ينص عليها )جتماعي اإلجبارية االجتماعي أنظمة الضمان  اال
كل هذه الفروع جندها ال تطال شرائح االقتصاد غري الرمسي ما . ةاالجتماعي، واإلعانات ( القانون

تزايد حجم االقتصاد غري مع و (2) .يزيد صعوبة توحيد وحتديد املخاطر اليت تتعرض إليها كل شرحية
مفهوم احلماية حي  يقترن  (3)كيفية إدارة املخاطر االجتماعية املوجودة فيه الرمسي طرحت مشكلة

                                                           
*
 .اليةقبل أن تنفصل إلى كوريا الجنوبية وكوريا الشم  

(1)
 Bureau Internationale Du  Travail: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p.63 

(2)
 .3.، مرجع سابق ،ص 1111منظمة العمل الدولية، مجلة العمل الالئق  

(3)
 SOCIAL Alert (2004), Op.cit.,p. 17. 
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االجتماعية مبفهوم إدارة املخاطر فكل فرد عليه أن يواجه سلسلة من املخاطر اليت جيب أن تدار أو 
   .(1) تسري بشكل فردي وعليه ال يوجد مفهوم مجاعي للحماية االجتماعية

3.1.II يف نظم التأمني االجتماعي غري الرمسي ون مشاركة عمال االقتصادالعوائق اليت حتول د 

النظم الرمسية للتأمينات  إىلغري الرمسي  قتصادعوامل حتد من وصول العاملني يف اال هناك     
توفري )لديهم نظرة للمستقبل  معظم العاملني يف االقتصاد الرمسي ففي الوقت الذي يكون االجتماعية  

قدرة على املسامهة بشكل منتظم يف الضمان االجتماعي وضمان دخل ، ولديهم (عددخل يف سن التقا
النظرة املستقبلية وبالتايل فهم ال يولون أمهية ال يهمهم  عمال االقتصاد غري الرمسي فإنعند تقاعدهم  

 لكن إمكانيةعلى قيد احلياة، اليت تبقيهم يعطون األولوية للحاجات األساسية  بقدر ما  لالدخار
لنظم التعرض حلوادث أو كوارث طبيعية مثال ميكن أن تلقي هبم يف دائرة الديون ، حىت أنه ال ميكن 

 (2).توفري تغطية هلم من هذه اإلخطار الجتماعيالضمان ا

وغالبا ما يستبعد  حسب الفئات املهنية  ،أنظمة الضمان االجتماعيتتحدد يف معظم البلدان النامية و  
طار مؤسسي يتم إعدم وجود  كما أن (عمال املنازل،  العمال املومسيني، اخلاصالعاملون حلساهبم )

، واحلقوق ، وجتميع جتماعي ،وحتديد احلاالت الطارئةمن خالله تنظيم املشاركة يف نظام الضمان اال
ادة من لالستف متيز العديد من البلدان الناميةإضافة إىل كثرة اإلجراءات اإلدارية اليت  .الفوائد واألقساط

املزيد من االلتزامات اجلديدة على حتمل قدرة السلطات العمومية وعدم  نظام تأمني االجتماعي
،كلها عوامل سامهت وأثرت على عدم انضمام عمال االقتصاد غري الرمسي يف نظم التأمني واملكلفة

  (3).االجتماعي

 4.1.II.الصحة والسالمة املهنية يف االقتصاد غري الرمسي                  .  
متدنية  مواقعويف   يئةبيئات عمل ردل األوقات يف أغلبيتعرض العمال يف االقتصاد غري الرمسي        

إىل جانب   إنتاجيتهمهم وعلى ت، وهذه الظروف تؤثر على صحال حتترم شروط الصحة والسالمة
ر املهنية اليت يتعرضون إليها، يبالون باملخاط ، اليف كثري من األحيانو ،نوعية حياهتم وحياة عائالهتم

املستوى املنخفض للتقنية كما أن  .كيفية جتنبها ال يعرفونوإذا كانوا مدركني هلذه األخطار فهم 
                                                           

(1)
 SOCIAL Alert (2004), Op.cit.,p..19. 

(2)
 Bureau Internationale Du  Travail: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p. 64. 

(3)
 Ibidem. 
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تصاد غري الرمسي تعرض العمال يف االقيزيد من  األحيانيف أغلب  املستخدمة يف االقتصاد غري الرمسي
تؤدي سوء احلالة الصحية إىل اخنفاض يف االنتاجية  وميكن أن " واألمراض املهنية، إىل حوادث العمل
ويلجأ العديد من العاملني يف القطاع غري الرمسي إىل جعل منازهلم أماكن ،  (1)"%59ميكن أن يبلغ 

، تفاقم املخاطر وانتشار األمراض يف وسط العائلة خاصة مع طول ساعات العملما يزيد من للعمل 
أماكن مفتوحة أو يف أماكن غري معروفة ال ميلكون حقوق ملكية عليها وإذا كانوا ميارسون أعماهلم يف 

، والوصول إىل الكهرباء، للشرب ياه الصاحلةالتزويد بامل ، ويظهر إىل السطح مشكل الصرف الصحيف
والتقدمي السابق جيعلنا نربط بني االقتصاد غري . وصرف النفايات اليت تزيد من تدين وسوء بيئة العمل

 لأللفية  اإلمنائيةى تأثريه على املؤشرات الصحية اليت ختص األهداف الرمسي ومد

.2.IIتأثري االقتصاد غري الرمسي على األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة 
قتصاد تعلقة باالاملعلومات ملبا مسية غري متاحة بشكل جيد فكيفالر ةإذا كانت املعلومات الصحي   

على األهداف اإلمنائية لأللفية  و تأثري ذلك على اخلطط والربامج الصحيةتصور  ميكنغري الرمسي، و
 .0و 8 و 5و  0هداف خاصة ما تعلق منها باجلانب الصحي ويظهر ذلك يف األ

1.2.II مشكلة عدم وفرة املعلومات الصحية وسوء التقدير 
مبشاكل الصحة والسالمة  السلطات احمللية ما يكفي من املعلومات حول األوضاع املتعلقة ال متلك    

، األنظمة الوطنية إلعداد التقاريرومبا أن االقتصاد غري الرمسي غري مدرج يف  ،يف االقتصاد غري الرمسي
ميكن أن تستخدم لتحديد اجملاالت ذات األولوية  فهذا جيعل املعلومات اليتالتعويض، وتسجيل، وال

ويزيد شح هذه املعلومات العمل املنزيل يف . ا وشحيحةوتسطري برامج الصحة غري موثوق هب للوقاية
ما يعيق   ،االقتصاد غري الرمسي الذي يعيق على مفتشي العمل عملهم واالتصال هبم والوصول إليهم
حسب و ،وضع اخلطط والربامج الالزمة لتحسني توفري شروط الصحة والسالمة وتقليل املخاطر

 البلدان من بالنسبة للعديد كبريًا تفاوتًا التقديرات يف الشك درجات تفاوتت"... الصحة العامليةمنظمة 
 التقديرية املعدالت يف الشك درجات وتتراوح .وآنيتها نوعيتها، وتدين املتاحة البيانات قلة بسبب
 يف الواقعة للبلدان ٪ 20 - 15 ±و املرتفع الدخل ذات للبلدان ٪ 1 ± بني 2008 عام يف تللوفيا

                                                           
(1)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op.Cit., p.74 
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 درجات بأن علمًا .كبريًا تفاوتًا البيانات توافر تفاوت إىل يشري ربى، مماالك الصحراء جنوب أفريقيا
  (1)" ٪ ±05قد تصل إىل و حمددة أسباب عن النامجة للوفيات بالنسبة عمومًا أكرب هي الشك
 2.3.II خفض نسبة وفيات األطفالالرابع لأللفية دف تأثري االقتصاد غري الرمسي على اهل 
 أن وُيقدر الوالدة، حديثي وفيات معاجلة على متزايدًا اعتمادًا يعتمد ألطفالا خفض وفيات إن      
 عمرهم، من األول الشهر يف تقع العامل صعيد على اخلامسة دون األطفال وفيات من ٪ 40 حنو

ط أكرب نسب وتشهد إفريقيا وشرق آسيا والشرق األوس ،(2)عمرال من األول األسبوع يف ومعظمها
نسب النتشار االقتصاد غري الرمسي وانتشار عمالة األطفال أنظر  وكذا أكربلوفيات األطفال 

 8119و 0881حسب األقاليم يف  الذي يبني معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة 8-0الشكل
                   

 

> الموقع، جنيف، متاح على (1111)إحصاءات الصحة العالمية (: 1111) منظمة الصحة العالمية: املصدر

http//www.who.org>11. ص.11:11: على الساعة 11/11/1111: ، تاريخ التحميل. 

لرغم من االخنفاض يتضح أن إلفريقيا النصيب األكرب لوفيات األطفال حي  با 8-0من الشكل     
باخنفاض  8119وفاة سنة  001إىل  0881مولود حي سنة 0111وفاة لكل  091من  املالحظ للوفيات

                                                           
(1)

، <http//www.who.org> ، جنيف، متاح على الموقع(1111)إحصاءات الصحة العالمية (: 1111)منظمة الصحة العالمية  

 .83.ص.11:11: على الساعة 11/11/1111: تاريخ التحميل
(2)

 .11.المرجع السابق، ص  

 6112و 3991طفال دون سن اخلامسة حسب األقاليم يف معدل وفيات األ: 6-1شكل 
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 85 ـمولود حي إال أهنا تبقى بعيدة عن املعدل العاملي للوفيات والذي يقدر ب0111فاة لكل و 01 ـب
 .حي مولود 0111وفاة لكل 

 التغطية فإن ،األطفال  تمن حتقيق بعض املكاسب فيما يتعلق خبفض معدل وفيا  الرغم وعلى  
 باستعمال احلادة التنفسية لألمراض ةجيالعال برياوالتد اإلسهال تحاال يف املعاجلة مثل ،الالزمة بالتدابري
 سنويًا ديانؤي الرئوي اإلسهال وااللتهاب يزال ال لذلك، ونتيجة كافية غري التزال احليوية املضادات
 .(1)املنخفض الدخل ذات البلدان يف السيما اخلامسة، دون طفل ماليني 3 يقارب ما يحياة

3.1.II  (اإلجنابيةحتسني الصحة  )اخلامس لأللفية  دفاهلتأثري االقتصاد غري الرمسي على 
ري الرمسي وهذا ينعكس  على ن النساء ميثلن نسبة كبرية يف االقتصاد غكما سبقت اإلشارة إليه فإ     

 أو احلمل خالل امرأة مليون نصف سنويًا وتمت 2005 لعام ُأعدت اليت للتقديرات ووفقًا .صحتهن
 لكل األمومة وفيات من وفاة 900 وقعت حي  األفريقي، إلقليما يف أعاله الوفاة خطر وبلغ .الوالدة
 وفيات مجيع نصف بأن علمًا.األورويب اإلقليميف  فقط وفاة  27 بنحو مقارنة حي؛ مولود 011111
ة بني الفتر يف ، آسيا شرق جنوب إقليم يف آخر ثل  ووقع ،فريقياإل اإلقليم يف وقعت قد األمومة
 5.5 مبقدار سنويًا األمومة وفيات خفض يف املتمثل اهلدف األقاليم من إقليم أي حيقق مل 2005 و0881

 وفيات نسبة تقليصب السادسة املتعلقة  الغاية و هدف األلفية اخلامس لبلوغ ضروري خفض ٪، وهو
من إفريقيا  كل يف الوضع أنكما لوحظ ،  8105إىل  0881 من الفترة يف رباعأ ثالثة مبقدار األمومة
 الذي الصحي املؤشر األمومة هي وفيات بأن علمًا تدهورا رمبا أو ركودًا شهد قد املتوسط شرقوال
 (2).داخلها أو البلدان بني فيما سواًء والفقراء، األغنياء بني الفجوات أوسع ُيظهر
 خدمات على احلوامل مجيع حصول ضمان، األمومة وفيات مستويات خفض تدابري وتشمل     
 على زادت وقد.الوالدة وبعد والوالدة، احلمل، خالل رعاية من يلزمهن ما ىوعل األسرة تنظيم
 حتسنات حتقق مع ،متمرسون صحيون عاملون عليها يشرف اليت الوالدات نسبة العاملي الصعيد
 بإشراف الوالداتالذي يوضح نسبة  :0-0أنظر الشكل املتوسط شرق إقليم يف خاص بشكل ملحوظة
  .القطري الدخل فئةو *ليماقحسب األ تمرسنيصحيني م متمرسني عاملني

 

                                                           
(1)

 .11. ، مرجع سابق، ص(1111)العالمية منظمة الصحة   
(2)

 .18.المرجع السابق، ص   
*
 .مقسمة حسب منظمة الصحة العالمية وفقا للدول المنظّمة إليها: األقاليم   
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 القطري  الدخل وفئة ليماقحسب األ صحيني متمرسني عاملني بإشراف الوالدات :1- 1الشكل 

 
> ، جنيف، متاح على الموقع(1111)إحصاءات الصحة العالمية (: 1111)منظمة الصحة العالمية: املصدرا

http//www.who.org>18.ص ،11:11: على الساعة 11/11/1111: ، تاريخ التحميل . 
على اخلصوص بل زاد  فريقياال يف اإلقليم حتسن أي  يتحقق مل أنه 0-0يتضح جليا من الشكل    

 من ٪ 50 أين تتلقى أقل من املنخفضدول ذات الدخل التراجعا، ومل يتحقق عموما أي حتسن يف 
إىل جانب حاالت فقر الدم اليت  لعامليةة و هذا حسب منظمة الصحة االوالد أثناء تامة رعاية النساء
 .املتوسط الدخل وذات املنخفض الدخل ذات البلدان يفتشيع 

 3.3.II  مكافحة فريوس نقص املناعة السادس لأللفية دف اهلتأثري االقتصاد غري الرمسي على
 واملالريا واألمراض األخرى( سيدا/ األيدز)مة نقص املناعة املكتسب زمتال/ البشرية
وأكثر من ثلثي  هذا ( 8118إحصائية )مليون مصاب  00.8 اإليدزريوس فيبلغ عدد املصابني ب     

هي األكثر انتاجية يف  املرحلة العمريةسنة وتعترب هذه 08و 05العدد هم من الفئة العمرية اليت تقع بني 
، والنمو املستدام والعمل الالئق وفرص حتقيق النمو االنتاجيةما يشكل هتديدا بالنسبة  اإلنسانعمر 

وحىت أولئك الذين  (1)قتصاد غري الرمسييف أنشطة االويف البلدان النامية تعمل معظم  هذه الفئة 
للمعاملة اخلاصة يف أوساط عملهم حىت  ن يف االقتصاد الرمسي يتعرضونحيملون فريوس االيدز ويعملو

، فإما يتوجهون إىل أماكن عملهم ليها جيربون على تركأهنم نتيجة لبعض التصرفات اليت يتعرضون إ

                                                           
(1)

 BIT: VIH/SIDA: Une menace pour le travail décent, la productivité et le développement, document 
soumis pour discussion à la Réunion spéciale de haut niveau sur le VIH/SIDA et le monde du travail, 
Genève, 8 juin 2000, p. 30 disponible sur <http://www.ilo.org/VIH/SIDA> consultée le :05/02/2012 à 
22 :00. 
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وفقدان املؤسسات الصغرية أو . البح  عن عمل آخر أو يتجهون إىل العمل يف االقتصاد غري الرمسي
ذا هخاصة إذا كان  لوجودها ايشكل خسارة وهتديدعمال نتيجة هذا املرض لعدة أو املصغرة لعامل 

 مناطق الريفيةبة للمناطق احلضرية أما بالنسبة للهذا بالنس املورد الوحيد املعول عليه يف إنتاج الدخل
على األمن ذلك على انتاجية احملاصيل الزراعية ويؤثر فريوس السيدا،  اخلسائر البشرية النامجة عنفتؤثر 

يف هذا القطاع  ر الفئة العاملةَبحق بقطاع الصناعات الغذائية إذ ُتجالغذائي اضافة إىل التأثري الذي يل
 (1).على الطرد أو ختفيض ساعات العمل الوضعتراكم حال  من الصناعة  يف

 افريقيا  وتضم  ،اإليدز فريوس بعدوى أصيبوا إضايف شخص مليون 2.7 أن قدر ، 2008 عام يفو     
 إصابةحالة  1311111 إذ بلغ عددها حاالت االصابة بالعدوى اجلديدة بفريوس اإليدزأكرب عدد من 

إفريقيا جنوب  ، ومعظم احلاالت تقع يف 1118يف سنة  عمريةوهذا على مستوى كل الفئات ال
 اجلهود اليت هتدف إىل خفض نسب االصابة بالفريوسكل أمام  اوعائقا كبري اهتديد يشكل ما الصحراء

 ذات البلدان يف مليون 9.5 بنحو عددهم ُيقدر الذين األشخاص من ماليني 5 من وال يزال أكثر
 على حيصلون ال الفريوسات مبضادات احملتاجني للمعاجلة توسطامل الدخل وذات املنخفض الدخل

 عليها حيصل ال أين)  املتوسط شرق يف أدناها املعاجلة هبذه التغطية بلغت املضادات الكافية حي 
 ألمريكي إقليم يف أعالها وتبلغ (املعاجلة هلذه حمتاجني أشخاص عشرة أصل من واحد شخص سوى

    .(2) ( اثننيمن أصل  شخص ةاملعاجل هذه على حيصل حي (
 :أنظر الشكل )االقتصاد غري الرمسي  العمالة يف بإحصاءاتذا حاولنا اسقاط هذه اإلحصاءات إو    
هو نفس اجتاه  أو األمراض األخرى املعدية انتشار الفريوس  جند أن اجتاه (80.ص الفصل األول 0-5

 .ل بالنسبة لألمراض األخرى  كاملالريا  والسلالعمالة يف االقتصاد غري الرمسي وكذلك  احلاتوزع 
   5.1.II  استخدام مصادر املياه احملسنة واملرافق )اهلدف السابع لأللفية  القتصاد غري الرمسي وا

 (الصحية
 البلد دخل على شديدا والصرف الصحي اعتمادا احملسنة الشرب ماء مصادر استخدام يعتمد    

 ماء مصادر على حصوهلم يرجح ال املنخفض الدخل ذات البلدان يف افاألري فقاطنو -اإلقامة ومكان
 الصرف الصحي، كما أن استخدام مرافق الصرف الصحي يقل بوجه عام ومرافق احملسنة الشرب

                                                           
(1) BIT: VIH/SIDA: Une menace pour le travail décent, la productivité et le développement,  

Op, Cit, p. 30. 
(2)

 .17. ، مرجع سابق،  ص(1111)المنظمة العالمية للصحة   
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 املرافق استخدام يتفاوتواحلضر،  أو يف الريف يف سواء احملسنة الشرب ماء مصادر استخدام عن كثريًا
 استخدام تتراوح معدالت حي  البلدان شىت يف واسعًا تفاوتا الصرف الصحي و الشرب هايمل احملسنة
 ٪ 9 بني املتوسط الدخل من الدنيا الشرحية ذات البلدان يف األرياف يف احملسنة صرف الصحيال مرافق
 والنظافة الصحة مستويات ونقص املأمون غري املاء إمدادات أن"  جتدر اإلشارة إىل و  ٪ 100 إىل
ما يؤثر على  (1)".الكبد والتهاب ؛)الكولريا مبا فيها( اإلسهال أمراض تشارنا معدالت من زيدت العامة

األوضاع الصحية للسكان وجند معظم املتضررين يف املناطق الريفية أو عشوائيات املناطق احلضرية اليت 
 مصادر دمونيستخ الذين السكانالذي يوضح   0-0: أنظر الشكليكثر فيها االقتصاد غري الرمسي، 

  الدخل وفئة اإلقليم يحسب الشرب ملياه حمسنة

> ، جنيف، متاح على الموقع(1111)إحصاءات الصحة العالمية (: 1111)منظمة الصحة العالمية : املصدر  

http//www.who.org>09. ص، 11:11: على الساعة 11/11/1111: ، تاريخ التحميل. 
الذي يقدر ب  يقيا ال تزال بعيدة على املتوسط العاملينالحظ ان إفر 0 -0من خالل الشكل      
على  تقريباللشرب مصادر مياه حمسنة  على من السكان   %81 حي  حيصل فقط ، 8119عام  81%

لكن ظلت النسبة دون املستوى املطلوب  حتقيقه  0881الرغم من االرتفاع الذي شهدته مقارنة بـ 
دف السابع لأللفية خلفض نسبة السكان الذين ال لبلوغ اهل  %89واملقدر بـ  8119يف سنة 

 .8105يستفيدون من مصادر حمسنة إىل النصف يحلول 
                                                           

(1)
 .33، المرجع السابق، ص 1111منظمة الصحة العالمية   
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للصرف  مرافق يستخدمون ال شخص مليون 260 كان 8119أما ما تعلق بالصرف الصحي ففي عام 
 ثالتلو مستويات ارتفاع إىل أدى مما ال يستخدموهنا على اإلطالق منهم مليون 001  كانوالصحي 
افريقيا يف الوضع جد سيء  وكان وااللتهابات ملكروباتوا بالديدان العدوى ملخاطر والتعرض البيئي

ة حمسنة، حسب الذي يوضح النسب املئوية السكان الذين يستخدمون مرافق صحي 5-0أنظر الشكل 
 .اإلقليم وفئة الدخل

 .نة، حسب اإلقليم وفئة الدخلسكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسللالنسب املئوية  :5-1الشكل 
 

 
، جنيف، متاح على الموقع (1111)إحصاءات الصحة العالمية (: 1111)منظمة الصحة العالمية : املصدر

http//www.who.org>>13.، ص11:11على الساعة  11/11/1111: ، تاريخ التحميل. 
 للصرف الصحي   حمسنة مرافق يستخدمون الذين السكان نسبةنالحظ أن  5-0من الشكل     

وال  8119-0881سنة وذلك من  09فقط يف  %0يف إفريقيا حي  بلغت   جدًا بطيئة زيادةزادت 
من التغطية باملرافق الصحية احملسنة   %011تزال فئة الدخل املنخفض واملتوسط بعيدة عن حتقيق نسبة 

 . مثلما هو احلال يف الدول ذات الدخل املرتفع
 الفجوة لتضييق منسقة جهود بذل األمر يستلزم 8101الصحة العاملية لعام وحسب تقرير منظمة      
 متوسط يبلغ املنخفض الدخل ذات البلدان ففي .ف على وجه التحديدوالري احلضر بني التغطية يف

 الصرف ملرافق بالنسبة فقط ٪ 28 بـ ٪ مقارنة 56 األرياف يف احملسنة الشرب ماء مصادر استخدام
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األمراض املعدية خاصة إذا علمنا أن  .التوايل على ٪ 50 و  ٪ 85 النسبة فتبلغ ضر،احل يف أما الصحي
   عام يف وفاة مليون 33 ما يقرب حدوث يف قد تسببت النامجة عن عدم وجود مرافق صحية حمسنة

ومعظمها يقع يف البلدان  املستقبل يف الوفيات إمجايل من متزايدة نسب يف تسببت يتوقع  أن و  2004
مية ذات الدخل املنخفض واملتوسط واليت تتميز بوجود نسب مرتفعة من االقتصاد غري الرمسي النا

وال يقتصر األمر على اخلسائر البشرية يف األرواح فقط فهناك خسائر . وتنتشر فيه كل هذه املظاهر
 . * ميةالنا مالية معتربة تتحملها احلكومات بسبب هشاشة وضعف البيئة الصحية يف كثري من البلدان

.3.II للتنمية  (الصحة والتعليم)اآلثار اإلجيابية لالقتصاد غري الرمسي على البعد االجتماعي
 املستدامة
ممارسات يف  فهناكغري الرمسي وجد آثار إجيابية يف االقتصاد ه ال تما ذكر سابقا ال يعين أن       

منها يف االقتصاد الرمسي بكل  على معارف جوهرية ميكن االستفادةتنطوي االقتصاد غري الرمسي 
مثال ذلك قطاع التداوي باألعشاب أو الطب البديل أو املعارف املكتسبة يف املهن التقليدية ته اقطاع
   .احلرفو األشجار قطع  الصيد ومثال 
 1.3.II املوجود يف االقتصاد غري الرمسي ودورمها يف  الطب التقليدي وسوق العمل الثقايف

 التنمية 
نية و أمريكا الالتيإفريقيا أماكن كفي فالطب التقليدي جانبا هاما من االقتصاد غري الرمسي  كل يش    

يستخدمه " ثروات نباتية وحيوانية ووأدغال وغابات وأحواض تزخر ب اللتني تتمتعان بغطاء نبايت 
فيه طلب  لينشأ بذلك سوق عمل ثقايف، (1)"ازي غالبا مع الطب احلدي  وبالتو  األفارقةمن  91%
لى هذه االدوية الطبيعية التقليدية وعرض من جانب ذوي املعارف بأسرار األعشاب الطبية ع

  .وفوائدها
 :األنشطة املوفرة للوظائف والدخل للعديد من العمال املتنوعني منويوفر الطب التقليدي عددا        
وميكن  اصدين، املعاجلني التقليديني حلاملمارسني الصحيني التقليديني، املزارعني، الفالحني، ا ،التجار

                                                           
*
لمزيد من االطالع حول مختلف الجداول الخاصة بكل دولة واقليم بالتفصيل، انظر التقرير المفصل حول إحصاءات  الصحة العالمية   

: ععلى الموق 1113الخاص بمنظمة الصحة العالمية أو إلى تقرير األهداف  اإلنمائية لأللفية  1111

www.un.org/milleniumgoals/pdf. 
 

(1)
مرجع "، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا 1113لجنة العمل والشؤون االجتماعية االتحاد اإلفريقي   

 .11. سابق، ص
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 (1)هلذا الطب احمللي أن يساهم بدرجة كبرية يف دعم أنشطة البح  ألغراض التنمية خبصوص الطب
اختراع وميكن أن خيفض من فاتورة الدواء ملثل هذه البلدان ، كما ميكنها أن تزود هذه املهارت برباءة 

 . ما يزيد يف إيرادات الدولة
.2.3.II (التدريب الذايت والتلمذة الصناعية)يف التنمية التعليم غري الرمسي ر دو  
والتلمذة الصناعية غري  الذايتتدريب لل اموفرو مصدرا لتنمية املهارات االقتصاد غري الرمسييعترب      
هارات امل ألفراد العاملني فيه الذين يكتسبونعظم املالوسيلة الرئيسية لتوفري املهارات  فهو يعتربالرمسية 
 . من خالل التدريبات التقليديةالضرورية 
الطريقة املفضلة الكتساب املهارات ألي شخص ، نظام التلمذة الصناعية التقليديةويعترب      
، يحي  يشمل املالحظة واخلربة العملية داخل اجملتمع احمللي "مدمج يف العادات الشعائرية واحمللية"ألنه

. التعليم الرمسي نظمة أيف  املتوفرة هارات الفنية والسلوكية والتنظيمية غري الذي يستهدفه، وتعليم امل
األول لتدريب التعليمي واملهين، وبالتايل فهو يتصدر اهلدفني ة متكاملة مع اويتعني تنظيمه كمسألة ثقافي

  (2).من األهداف اإلمنائية لأللفية والثاين
سيزيد يف االقتصاد غري الرمسي  ية املهارات للقوى العاملةإن املزيد من التدريب على التعليم وتنم     
، وبالتايل يساهم بدرجة قتصاداإلنتاجية واإليرادات وُيهيئ مناخا لالستثمار أنسب للمنشآت يف اال من
كرب يف احلّد من الفقر وزيادة إمكانية توسيع فرص الوصول إىل خدمات احلماية االجتماعية مع إتاحة أ

 . االقتصادإىل حتسني رفاهية العمال غري الرمسيني وإضفاء الطابع الرمسي على الطرق املؤدية 
وتوفر تدريبا . الفقرية ت ميسورة التكلفة لألسر ُتتيح التلمذة الصناعية التقليدية اكتساب مهاراكما 

 (3)يف مكان العمل  عمل حريفعمليا للشباب على يد رئيس 
III . ئي للتنمية املستدامةالبيبعد الآثار االقتصاد غري الرمسي على  
من خالل تأثري  ذلك عن  تتعدد اآلثار اليت يسببها االقتصاد غري الرمسي على البيئة وسيتم البح     

تتخذ ثالث صور تنمية املستدامة واليت على إستراتيجيات اإلدارة البيئية ألجل ال االقتصاد غري الرمسي
األخطار )البيئية من منظور زمين وسنأخذ على املدى املتوسط  تأثري االقتصاد غري الرمسي على اإلدارة

                                                           
(1)
 .11. المرجع السابق، ص 
(2)

 .المرجع السابق، نفس الصفحة  
(3)
تنمية المهارات في القطاع غير الرسمي في إفريقيا جنوب : 1118تقرير البنك الدولي لسنة  نقال عن. 11.المرجع سابق،ص  

 .الصحراء
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تأثري االقتصاد غري الرمسي و( الغابات واألراضي) وعلى املدى الطويل ( البيئية املتعلقة مبصايد األمساك
   .على اإلدارة البيئية من منظور مكاين ويشمل إدارة احلضر وإدارة املناطق الريفية والزراعية

.1.III االقتصاد غري الرمسي على اإلدارة البيئية من منظور زماين  تأثري 
يف شقني ،يف األخطار البيئية   يظهر تأثري االقتصاد غري الرمسي على اإلدارة البيئية من منظور زماين     

املتعلقة مبصايد األمساك اليت تظهر يف املدى املتوسط واألخطار البيئية اليت تظهر وتؤثر على الغابات 
 . راضي واليت تظهر تبعاهتا يف املدى الطويلواأل

1.1.III األخطار البيئية املتعلقة مبصايد األمساك 
فاألمساك  أخذت مصايد األمساك يف العامل بالتراجع وهذا يشكل هتديدا كبريا على األمن الغذائي،    

لدخل املنخفض تشكل مصدرا أساسيا للربوتني احليواين يف العامل خاصة بالنسبة للبلدان ذات ا
زقهم واملتوسط اليت حيتل فيها  االقتصاد غري الرمسي حجما كبريا ويؤمن املاليني من الناس مصادر ر

ويهدد االستغالل املفرط لألمساك  الكثري من الثروة السمكية بوصفها . من نشاطات الصيد غري الرمسي
اهنارت بسبب الصيد املكثف واجلائر  قد *موردا اقتصاديا، فالعديد من أكرب مصايد األمساك يف العامل

 .وأعقبت أعمال الصيد املكثف تغريات ملحوظة يف تركيب األنواع احلية

 خطر الصيد غري الرمسي على تراجع الرصيد السمكي ( أ

مليون منهم يعيشون بأقل من  09الصيد على يف العامل مليون شخص  811تقوم حياة أكثر من      
لنسبة للفقراء الصيادين املصدر الوحيد للربوتني احليواين بالنسبة هلم و دوالر واحد، ويعترب الصيد با

أي أكثر من  8110مليار دوالر يف سنة  80جتدر اإلشارة إىل أن قيمة جتارة األمساك يف العامل تبلغ 
والشاي ونصف جتارة  جمموع قيمة التجارة العاملية من صايف صادرات األرز، والقهوة، والسكر،

-0888يف الفترة بني  %80لعامل تأيت من الدول النامية وقد زاد االستهالك العاملي ب السمك يف ا

مليون شخص يف  051األمساك حوايل  يعمل يف قطاع الصيد وتربية األحياء املائية وإنتاج و  (1).8118
 املياومةكبرية و متعددة اجلنسيات تقوم باستقدام عمال  شركات رمسية كما توجد عدة .البلدان النامية

، حي  تعمل القوى العاملة غري رمسية لساعات طويلة مقابل "SWEAT SHOPS" أو ما يعرف بـ 
                                                           

*
 .مثل آنشوفة في البيرو، والعديد من مخزونات الرنجة في شمال األطلسي، وسردين كاليفورنيا: مثلأكبر مصايد األسماك في العالم   

(1)
 The World Bank,  Agriculture and Rural Development Fisheries and Aquaculture, seen on site 

www.worldbank.org. 1111/11/11   at 09:00. 
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ألدىن لألجر ويف ظروف غري مالئمة يف ورشات صيد غري أجور منخفضة ال تعادل املستوى ا
ي إال أن ن غالبية التأثريات على مصايد األمساك تأيت من  ضغوط االقتصاد الرمسأوبالرغم من  (1).رمسية

 . (2) ضغوط الصيد والصيد غري الرمسي هلا تأثريها 

فالدراسات اليت مت . ن على شفا أزمة اآلنحن" يقول وارين إيفانز مدير إدارة البيئة بالبنك الدويلو 
، وإذا مل نتحرك ونفعل .... شدة االستغالل املفرط بالفعل ملصائد األمساك البحرية تظهر...إصدارها 
فلن نستطيع احلصول على مصيدة أمساك واحدة مستدامة ألي  هذه املعضلة اإليكولوجيةشيئًا حيال 

إننا نقوم يف وقتنا الراهن بإخراج األمساك من البحر بشكل يفوق يف …غنية من البلدان فقرية كانت أو
ن وهو ما يعين أننا نفقد إمكانية االستفادة م …موارد األرصدة السمكية أنفسها سرعته سرعة جتدد

عليها من  فهذه األرصدة السمكية ال تستطيع استعادة عافيتها بسبب الضغوط اليت متارس. املصائد هذه
يعتمدون  فالعامل يعج بالفقراء الذين…إن األمر يفوق بكثري جمرد اخلسارة اإليكولوجية.. .بين البشر

يعتمدون عليها  معلى مصائد األمساك للحصول على الدخل، بل ما يتعدى ذلك يف األمهية هو أهن
نضوب خمزونات األمساك خطرًا حقيقيًا على صحة األسر  ُيعد .... كمصدر رئيسي ميدهم بالربوتني
 بالتايل، فإن هذه قضية تنمية و. ى الساحل أو داخل البالدعل تعيش الفقرية سواء يف اجملتمعات اليت

 (3)".قضية منو من أجل الفقراء و اقتصادية

 األمن الغذائي الرمسية على تأثري طرق الصيد غري  ( ب

بعض الصيادين على معدات صيد شديدة  مدؤثر طريقة الصيد عادة على املصايد فقد يعتت
منة اليت البحرية وتعرض احلياة البحرية للخطر، إضافة اليت الظروف غري اآل التخريب حي  تدمر املوائل

سعار أعلى املنافسة وعلى  الرمسيونكما يؤثر الصيادون غري . هلل هؤالء الصيادون يف البحر  ضيتعر
  .األمساك يف األسواق ما يهدد حياة الصياديني القانونيني اآلخرين

                                                           
(1)

لبنى حامد عامر، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة األولى، بيروت، : ، ترجمةاالقتصاد العالمي الخفي: لوريتا نابوليوني 

 .111-111، ص0202
(2)
، البنك الدولي 0202حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام (: 1111)غذية والزراعةالبنك الدولي ومنظمة األ 

 .3:11على الساعة  .18/02/2012شوهد بتاريخ www.fao/org/pdr. fisheries،متاح على الموقع 181، ص، 
(3)

: صفحة متاح على   ، بدوننهج من أجل الحفاظ على الثروة السمكية(: 1118)البنك الدولي 

 .11:11، على الساعة ، 18/11/1111: شوهد بتاريخ< www.worldbank.org/news>الموقع
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 رئيسية يف املصائد الصغرية يف البلدان ال يزال منو فرص العمل يف قطاع مصائد األمساك بصفةو  
 مهم حمليا، وهو الداخلية األمساك مصايد إنتاج من األكرب اجلانب ُيستهلك ما وعادة ...".النامية
 أمان شبكة و ،املعيشة وسبل ؛ والدخل ؛غذائيال واألمن الغذاء أجل من الريفيني للسكان بالنسبة
 (1) ".للفقراء

 ولالتدا ممارسات تكون حي  احلجم، متوسطة أو صغرية وحدات يف التجهيز معظم ويتم..."كما 
 البنية بنقص الداخلية ومنتجاهتا باألمساك التجارة وتصطدم .األحوال أغلب يف كافية غري والنظافة
 ويؤدي ،الشرب ومياه الكهربائية، الطاقة وإمدادات والطرق، الصحي، اإلنزال مراكز مثل) األساسية
 من% 01 إىل صلت أن ميكن اجلودة، يف خسائر خاصة احلصد، بعد عالية خسائر إىل الغالب يف هذا

 (2).اإلنزال
 على األمساك يف الكبرية والوفرة املعزولة وطبيعتها الداخلية املصايد يف الصيد جمتمعات لبعد ونظرا     
 األمساك مصايد يف نسبيا احملدودة احلصد بعد ما وصناعات احمللي الطلب لطبيعة ونظرا، مومسي أساس

 متوسط، أو صغري نطاق على تتم العمليات معظم فإن البحرية، األمساك مبصايد مقارنة الداخلية،
 .(3)".حلساهبم العاملني من هم احلصد بعد ما مشغلي ومعظم
 ألن ازدياد يف يظل أن ميكن املصيد إمجايل ولكن منخفضا، للصياد الفردي املصيد يكون وقد"    

 ال للمصيد اإلمجايل نتاجاإل يف الزيادة فإن وهلذا، .عام بشكل تزايد قد للصيادين العدد اإلمجايل
 .(4)"الفردي املصيد مع اخنفاض صيتناق

2.1.III  وتناقص األراضي الغابات األخطار البيئية املتعلقة بإزالة 

الغابات واألشجار لكسب قوهتم وحتقيق األمن  يعتمد مئات املاليني من سكان الريف على      
وَيعد القطاع، يف . غابات حمسنة وأكثر إنصافا نظم إدارة ويأملون باالستفادة من الغذائي ألسرهم

 المتصاص الكربون واحلد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الوقت نفسه، بامكانيات كبرية
 .احلراري

                                                           
(1)

 .181.  مرجع سابق ، ص(: 1111)البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة  
(2)

 .187. المرجع السابق، ص  
(3)

، البنك الدولي 0202سمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام حالة الموارد ال(: 1111)البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة  

 . 187ص ،
(4)

 .183ص  المرجع السابق،  
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 قطع األخشاب  ( أ

غازات املسببة لالحتباس احلراري، ال من انبعاثات % 81تشكل ظاهرة إزالة الغابات وتدهورها       
   (1)."النامية االنبعاثات تطرأ يف البلدان م هذهمعظ علما بأن

مليون هكتار من السهول والغابات  081ويف الواليات املتحدة األمريكية مت حتويل ما مساحته "    
وهذا يقود إىل الكثري من (2)" 0880-0888واألراضي املفتوحة إىل مناطق حضرية يف الفترة بني 

  .ى الطاقة واملياه ما ينعكس على التنوعاملشاكل البيئية وزيادة الطلب عل

 النامية يف البلدان يقع األكرب التحدي فإن عاملي نطاق على التدمري هذا وقوع الرغم من وعلى     
إال  األرضية الكرة من سطح % 8 سوى الغابات تغطيال  الرطبة اليت االستوائية الغابات يف وخصوصا

ماليني هكتار كل  01 يتم القضاء علىلكن األرض  احلية يف نواعاأل نصف عن يقل ال ما تضم أهنا
وإذا استمرت إزالة الغابات االستوائية يف حوض األمازن ويف غابات إفريقيا وآسيا فإن  منها سنة

 (3) .ن يبلغ مئات اآلالفأاخلسائر يف األنواع النباتية ميكن 

 وفالحو الكفاف والرعاة   حراجاألإزالة   ( ب

 وتنامي الزراعي التوسع ولكن .الزراعية األرض وحتسني إنتاجية إدامة يف حامسة ةأمهي لألحراج     
  .األحراج غطاء من كبري جزء تدمري إىل تؤدي اخلشيب الوقود على والطلب ألخشاب،ل العاملية التجارة

 (الكفاف فالحو) الفالحني الفقراء يدفعان للزراعة الصاحلة األرض وتناقص السكان تناميو     
خارجة إرادهتم يحصرهم  عندما تضطرهم عمليات البيئية املوارد قاعدة إىل هتديد الرحل والبدو الرعاةو
لزراعة  األحراج يف جديدة يضاأر عن البح  إىلفيضطرون  .مناطق و أراضي ال تكفي إلعالتهم يف
ملائية ا واملسارب  بليةاجل باملناطق بالغة أضرارا تلحق األحراج وإزالةوللرعي، الغذائية  وادامل من مزيد

 وحالة ، الترسب يف املرتفعة تؤثر فاألراضي .عليها تعتمد اليت البيئية واألنظمة املرتفعة يف األراضي
 وإىل واألهنار اجلداول إىل الترسب هذا هبا اليت ينطلق الكيفية يف تؤثر فيها والنبات التربة أنظمة

                                                           
(1)
 شوهد  <http://www.fao.org/news>:، األمم المتحدة، متاح على الموقعالحوكمة الجيدة للغابات: منظمة األغذية والزراعة 

 .11:11: على الساعة 11/11/1111: بتاريخ
(2)

 .111.مرجع سابق، ص: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة   
(3)

، 1378، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكويت، يناير، مستقبلنا المشترك: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  

 . 131-131. ص-ص
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 وطأهتا ومواسم واشتداد الفيضانات تزايد ارتبط وقد .أسفلها الواقعة يف السهول الزراعية األراضي
  .(1).املائية يف األراضي املرتفعة املسارب أحراج بإزالة العامل من عديدة أحناء يف اجلفاف
وميارس فيها الفالحون الزراعة األفقية، وهي الفقر يف املناطق الريفية على أوسع نطاق  يتفشي     

 عندما ف. يف كل األراضي الربية االستزراع ما يؤدي انتشار قل دائم، زراعة غري مستقرة وتؤدي إىل تن
 عمالت على واحلصول الربية حياهتا حلماية كمتنزهات ومواطن أراضيها من % 8 كينيا خصصت
 جترى ي يح املتنزهاتجهت ضغطا كبريا من طرف سكاهنا الختراق هذه اوخالل السياحة  من أجنبية
وهتدد ضغوط مماثلة املتنزهات يف إثيوبيا وأوغندا . الفالحني زحف نتيجة يةاحملم األرض خسارة باطراد

وكذلك الربازيل والبريو وكولومبيا وساحل العاج وبلدان أخرى ذات وفرة غري اعتيادية يف األنواع 
 ين تضطر أعداد الفالحني املتزايدة واليت تصارع الفقر إىل االعتماد على قاعدة موارد طبيعيةأ النباتية
  (2).وجيري اعتبارها كمورد متاح لالستيطان دون عواقب. متناقصة
2.III  دارة البيئية من منظور مكاينتأثري االقتصاد غري الرمسي على اإل 
كل ما تعلق بالضغط السكاين على املنظور املكاين لإلدارة البيئية بتأثري االقتصاد غري الرمسي على يقصد 

ثري االقتصاد غري الرمسي أأي ت البىن التحتية للمدينةلعشوائيات وضعف ا وانتشاراملدن وحالة املساكن 
 .على اإلدارة احلضرية للمدن

1.2.III ط السكاين على املدن الضغ 
 حي  .على جهود احملافظة على البيئة يف كل البلدان النامية اكبريا منو السكان خطريشكل      

رداءة وترهل قاعدة ، ما يسب وعلى البنية التحتية يتزايدون بشكل كبري ويضغطون بذلك على املدن 
 .يطرح مشكل احلصول على مياه حمسنة يحدة وسيتم بيان هذا التأثري يف اآليتمرافق الصرف الصحي و

 ي وتأثري البناء غري الرمسياحلضر التحدي ( أ
اهلجرة  الذي مرده السكن واخلدمات على الشديد الضغط تسببالبلدان النامية  مدن أغلبية يف     

 يستخدمها الفقراء اليت من املساكن فالكثري .ياحلضر النسيج ترهل يف  املتزايدة من األرياف حنو املدن
، وتشكو التصدع، ويتداعى النقل بسبب االزدحام من حالة يف املباين تكون ما وغالبا ةمتداعي مساكن

طها مبياه اجملاري، ناهيك عن واختالونقص يف املياه الصاحلة للشرب  املرافق العامة من الترهل،

                                                           
(1)

 .161. المرجع السابق، ص  
(2)

 .168. السابق، صالمرجع   
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توسعا ماديا غري منضبط مدلوالته اخلطرية وكان لتوسع املدن . ألمراض اليت تصيب اجلهاز التنفسيا
على البيئة واالقتصاد، فالنمو غري املدروس جيعل توفري السكن والطرق وإمداد املاء واجملاري واخلدمات 

وغالبا ما تبىن املدن على أكثر األراضي الزراعية . هاالعامة باهظة التكلفة إىل حد يتعذر معه توفري
إنتاجية، والنمو غري املخطط هلذه املدن يسفر عن خسارة هذه األراضي بال مربر، وتكون هذه 

مصر، ويلتهم التطور العشوائي  اخلسائر فادحة بالنسبة للمدن ذات األراضي الزراعية احملدودة مثل
وترتبط املشاكل يف أماكن عديدة باألمناط غري املناسبة للتنمية .ماألرض واحلدائق ومناطق االستجما

  (1).الصناعية، وبانعدام الترابط بني استراتيجية التنمية الزراعية واستراتيجية التنمية احلضرية
 يدالعد وإلغاء البطالة املداخيل وازدياد اخنفاض إىل تؤد مل الثمانينات يف العاملية االقتصادية فاألزمة      
للمشكالت  تعطى اليت أصال املنخفضة األولوية  تراجع تسببت يف ، بلبفحس االجتماعية الربامج من

 (2)هتاإدار املناطق احلضرية وإدامتها و إلقامةمما أدى إىل تفاقم  النقص يف املوارد املوجه   احلضرية 
2.2.III  من سكان  مليون 311غاية حتسني حياة على اإلجباري  مشكالت الطردتأثري

 العشوائيات 

التابع لربنامج " عمليات الطرد القسري حنو إجياد احللول" ل عنوان يف التقرير الذي مح     
متت االشارة إىل أن هذه العمليات قد أصبحت ممارسة معتادة  8110ملستوطنات البشرية الصادر عام ا

وبناء على التوجهات السائدة . "والسياسات االجتماعية الشاملة تترافق مع عملية التخطيط احلضري 
 8181إىل  8111مليون فرد عمليات الطرد القسري خالل الفترة  01إىل  81فمن املتوقع أن يواجه 

 .(3) .شخص 011111قامت حكومة دولة زمبابوي بعمليات إخالء مشلت  8115يف عام  فمثال 

منه 00علق بضمان االستدامة البيئية الغاية وباألخذ بعني االعتبار هدف األلفية االمنائي السابع واملت     
مليون من القاطنني يف املناطق العشوائية  011حتسن ملحوظ يف حياة ما ال يقل عن واملتعلقة بتحقيق 

وهذه الغاية حتديدا مددت خبمس سنوات مقارنة  8181، يحلول العام  (األحياء الفقرية واملكتظة)
وهذا يدل على مدى الصعوبة الكبرية يف حتقيق هذه الغاية  8105 بالغايات األخرى اليت تنتهي إىل غاية

 . خاصة مع تزايد عمليات الطرد القسري

                                                           
(1)

 .111.المرجع السابق، ص   
(2)

 .118-111.ص-اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مرجع سابق، ص  
(3)

 .7. ، مرجع سابق، ص(1117)حوار الموئل   
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وختلف هذه العمليات آثارا شديدة على كل من األسر واجملتمعات وخباصة الفقراء حي  عادة ما    
ما تتدمر كل يتم ختريب األمالك وضياع األصول االنتاجية  تتحول إىل أصول عدمية اجلدوى ، ك

. الشبكات االجتماعية والعمليات التجارية غري الرمسية إىل جانب ضياع اخلدمات اليت كانت متوفرة
إىل جانب مظاهر العنف اليت ميكن أن تصاحب هذه العملية وما ميكن أن يفعله الفقراء أحيانا يف 

ردين وأفقر من قبل كما يتم أنفسهم من جراء حالة اليأس  اليت هم فيها ، اضافة إىل أهنم يصبحون مش
قد يلجأ و  ،(1)"طرد هذه اجملتمعات باإلكراه دون توفري أي تعويض أو سكن بديل يف غالب األحيان

، أو تالل الفيضانات، سهول تغمرها  اإلنسانأراضي غري صاحلة لبيئة  بناء مساكنهم يفإىل   الفقراء 
ات امللوثة ويهم خيتارون هذه املواقع ألن القيمة األرضية، أو قريبا من الصناع لالهنياراتتكون عرضة 

  .(2)أوفر نوكلتجارية لألرض فيها منخفضة وهذا يعين أن حظهم يف عدم إخالئها يا

ويف ظل هذه الظروف ال  .وتعترب هذه العمليات معاكسة وبصورة جوهرية هلدف التنمية البشرية
 .االستقرار هذا تنمية مستدامة يف ظل عدم ناكيكون هأن تتصور الباحثة 

  .3.IIIاالقتصاد غري الرمسي على البيئة تودورها يف زيادة تأثريا الفاشلةالبيئية  السياسات 

كان للسياسات البيئية املنتهجة من طرف البلدان النامية دورا هاما يف زيادة التأثريات البيئية     
ومنو  باتباع هنج تقدم البلدان النامية  قامتسعيا للحاق مبصاف الدول املتقدمة ف ،لالقتصاد غري الرمسي

وهذا من خالل زيادة اإلنتاج من الصناعات كثيفة االستهالك "الثورة الصناعية من ابتداء  هذه البلدان 
 لكن النتائج  ،لصناعات التجارية إىل حفز النموأن يؤدي نقل املوارد إىل الى أمل ع .للموارد الطبيعية

وللصناعات لذلك كان لطبيعة اإلصالحات الزراعية  (3)"لفقركانت منوا أبطأ ومزيدا من ا
 .نشطة غري الرمسياالستخراجية وأنظمة الدعم والتراخيص  تأثرياهتا على البيئة وزيادة األ

 
 
 

                                                           
(1)

 ..المرجع سابق، نفس الصفحة   
(2)

 .118. اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مرجع سابق، ص  
(3)

حسني تمام، سلسلة وورلد واتش لمراقبة : ، ترجمة"تطويع السوق الحتياجات البيئة"الثروة الطبيعية لألمم : دماندافيد مالين رو  

  .11 .ص  ،1333، القاهر البيئة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة اآلولى،
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1.3.III  امُلعتمدة االصالحات الزراعية آثار  
 على يف الواقع شجعت أناليت يراد هبا محاية قاعدة املوارد لبعض السياسات واإلصالحات كن مي     
 على قدرة األكثر املزارع الكبرية أصحاب وخدمة املوارد مناملزارعني  فقراء يحرمان املساواة عدم

 يحي   ، خيارات مئات املاليني دون وبإبقاء .ةوخدمات حمدود قروض من متاح هو ما على احلصول
ما يزيد من االنتهاك   منها، ودةاملنش للنتيجة معاكسة نتيجة عن أن تسفر التغيريات ميكن ملثل هذه

 (1) .لبيئيةملوارد ا املستمر
2.3.III  ئيةيعلى البستخراجية إللصناعات ااآثار 

 كثريا ما تكون لى املدى الطويل، وعميتد على البيئة  بليغاالصناعات االستخراجية ضررا  لحقت    
، أدى إنتاج البترول إىل تسمم مثال رييااإلكوادور ونيج، ففي لبلدان الناميةل هذه اآلثار مدمرة بالنسبة

أدى استخراج فقد يف غينيا راضي الزراعية للسكان احملليني و إىل تشريدهم بالكامل، أما املياه واأل
ألراضي املعادن إىل إمتالء األهنار بالطمي وتلويثها باملعادن الثقيلة ما أدى إىل قتل األمساك، وتلوي  ا

 (2) .الزراعية على جانيب النهر
 3.3.IIIدعم  الصيدامتيازات  و تراخيص قطع األخشاب  

احلكومات بقطع األشجار، وتقدمي حوافز ملريب املاشية واملزارعني لتنظيف الغابات  تراخيص أدت      
، وتفكك ثقافات السكان إن مل نقول كثري من األجناس إىل اإلسراع باجتثاث الغابات، وفقدان بعض

دعم صيد األمساك وامتيازات حقوق أدى  ما،كر عيش الكثري من السكانديد مصادوهت. األصليني
داهم من جراء امتيازات حقوق الصيد لبعض األنواع ك خلطر امسصغار صيادي األالصيد إىل تعرض 

فاالتفاقيات جتفف " صيادون الصغار يعتمدون عليها لعيشهم،الالكفاف و صيادوكان اليت من األمساك 
ا إىل طول ملعب لكرة القدم ، وسفن الصيد العمالقة اليت يصل طوهل]...[ ليديني منابع الصيادين التق

 .(3)"تؤدي إىل القضاء على مدن الصيد األمساك بأسرها
.4.3.III  لمعايري البيئيةعلى االستجابة ل الصغرية واملتوسطةالرمسية  املؤسسات عدم قدرة 

 موارد من يف حوزهتا ما مع عاجزة نفسها توسطةوامل املصغرة والصغرية الصناعات جتد ما غالبا     
 وأنظمة بالبيئة تعلقةملا واملعايري الضوابط لالستجابة إىل الالزمة التغيريات تكاليف حتمل عن حمدودة

                                                           
(1)

 .181.مرجع سابق، ص :اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  
(2)

 .17.، صمرجع سابق: دافيد مالين رودمان   
(3)

 86. ص، المرجع السابق  



لتنمية المستدامةل التخطيط آثار االقتصاد غير الرسمي على أبعاد:=الفصل الثالث  

 

172 
 

 املاكينات  والطباعة املعادن وأدوات أعمال مثل صغرية صناعات وأن "، خاصة املنتجات على الرقابة
أي  يف بالبيئة املتعلقة الفة للضوابطلمخاالنشاطات   أسوأ من كثرية حيانأ يف والصباغة هي والدباغة
 زهيدة وسائل الصغرية للصناعات تتيح الدقيقة  اإللكترونيات خصوصا اجلديدة والتكنولوجيات ."بلد

خفض التكلفة تلجأ مؤسسات رمسية إىل إعادة تدوير ويف إطار  (1) .االنتاج بعمليات للتحكم الكلفة
هناك اهتمام خاص بإعادة كما أن من خالل التعامل مع جامعي القمامة يف االقتصاد غري الرمسي املواد 

لكن إعادة تدوير النفايات  والنحاسبسبب ما حتتويه من معادن كالذهب  اإللكترونيةتدوير النفايات 
لى جمموعة متنوعة االلكترونية ال خيلو من املخاطر ألن اجزاء خمتلفة من األجهزة االلكترونية حتتوي ع

خاصة إذا علمنا  واإلنسانالزئبق، ما يسبب أضرارا خطرية على البيئة من املواد السامة مثل الرصاص و
بكل ما  تزدهر  صناعة إعادة التدوير غري الرمسيةجيعل كثرية التكلفة ما منة هي إعادة التدوير اآل أن

 لعوامل اليت جعلت الصني تتفوق علىمن بني اوهذا رمبا  اإلنسانخطار على البيئة وصحة أحتتويه من 
 . (2)كثري من البلدان املتقدمة على حنو فعال، من خالل االستخدام املكثف للمواد

5.3.III تأثري نقص املعلومات البيئية 
 تقدير إلجراء كثرية حاالت يفوالسكن والسكان  املوارد البيئية نع املتاحة املعلومات تكفي ال     

 الالزم الوعي وإلجياد .الالزمة واالستراتيجيات السياسات وصياغة املستقبل التنمية يف إلمكانيات
 وغريهم من لصيادون اء وعمال البناء غري الرمسيني واوالصيادين الفقر والرعاةفالحي الكفاف  لوضع

 ندع جاد بشكل االعتبار يف صحاب املهن واحلرف يف االقتصاد غري الرمسي أ السكان األصلييون و
  .وعدد ونوع ومكان هؤالء حجم عن أفضل بيانات وجود يلزم فإنه التخطيط،

 وكيف ،(غابات، األحراج، مصايد األمساكال األيكولوجية النظم هبا تعمل اليت الطريقة فهم وعدم   
 أحناء مجيع يفهذه املوارد البيئية اهلامة  على كبرية بدرجة أّثر قد عليها، السكان من الكثري يعتمد
 حلالة تقديراهتا أساسها على تضع ببيانات املناسبة اإلدارة تسترشد أن، وتستدعي الضرورة العامل

 وحتليلها املعلومات جلمع جديدة هنج اتباعكما يستدعي األمر ، خمزون هذه املوارد البيئية واجتاهات
 االستقصاءات إىل ضافةوباإل .األمساك مصايد غلة احمللية، وقياس واجملتمعات واألسر، الصيادين، تشمل
 االستهالك عن ودراسات الزراعة، عن استقصاءات، كانكن وللسللس ،تعدادات املصيد عن التقليدية

                                                           
(1)

 .181 .مرجع سابق، ص: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية   
(2)

 www.mountada_elkoun.comمنتدى الكون، كيف أصبحت الصين مركز تفريغ النفايات االلكترونية في العالم،، ---------  

 .13:81على الساعة . 18/11/111شوهد بتاريخ 
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هات املعنية اجل وإشراك األسواق، عن واستقصاءات املعيشية راألس عن استقصاءات ذلك يف مبا
  (1)"علوماتامل مجع يف لمساعدةلبكل فئاهتم وقطاعاهتم  واجملتمع احمللي وعمال االقتصاد غري الرمسي

4.III البيئة  إلجيابية  لالقتصاد غري الرمسي علىاآلثار ا 
سيتم أخذ اآلثار اإلجيابية لالقتصاد غري الرمسي على البعد البيئي للتنمية املستدامة من خالل املدينة   

ا من طرف مؤسسات غالبيتهاليت متارس  ةاالقتصادي للنشاطات حقيقية حاضناتتعترب املدن  "فألن 
 هذه املساكن ومنو وبناء األحذية إىل تصليح اخلفيفة املأكوالت بيع من يءش كل تزاول صغرية

وغالبية هذه املؤسسات الصغرية غري  .(2)"احمللي االقتصاد عليه الذي ينهض األساس هو النشاطات
دورا هاما يف احلد من التلوث موفر رئيسي للخدمات اليت حتتاجها املدينة، ويلعب  لذا فهو يعتربرمسية،

 .القمامة يف االقتصاد غري الرمسي الذي يقوم هبا جامعو من خالل إعادة تدوير النفايات
1.4.III موفر رئيسي للخدمات اليت حتتاجها املدينة 
يوفر االقتصاد غري الرمسي للمدن الكثري من اخلدمات والسلع الرخيصة الضرورية القتصاديات       

أغلبيتهم،  ولكن مستخدمني رمسيا الفقراء من الكثري يكون ال قد وهكذا. ارهتا ومستهلكيهااملدن  وجت
 خييطون أو الطريق، على قارعة البضائع يبيعون أو مسجلة غري إنشائية وشركات معامل يف يعملون
 يسمون من أغلبية فإن وهكذا الطبقات الغنية أحياء حراسا يف أو خدما يعملون ، أو بيوهتم يف األلبسة

 يف أيام سبعة إىل ستة من و يوميا ساعة 05 إىل 01 من يف الواقع العاطلني عن العمل يعملون
 (3).املنخفضة األجور هي ما بقدر البطالة ليست ومشكلتهم.األسبوع
يقة غري رمسية ربط معظم البناء يف املدنيشيد  إذ ،دورا هاما يف املدينة غري الرمسيويلعب البناء      
 مدن التحدي  يف أو الصيانة أعمال أو ساكنامل حي  يتم بناءاحلضرية،  ج اخلطط الرمسيةوخار
 بتعبئة العملية هذه وتقوم .عادة غري قانونية مستوطنات ويف الرمسية اخلطة إطار خارج النامية البلدان
الرمسي  غري اعالقط بناة ميثل.و العمالة وحتفيز املال رأس تكوين مستثمرة، واملسامهة يف غري موارد
 يتسم ما لديهم ليس وهم .العمل املتدين وغري املاهر يف املدن خصوصا  للعمالة هاما مصدرا هؤالء
 .األجنبية العمالت يستنزف عبئا موعهميف جم وال يشكلون الطاقة أو التكنولوجيا أو املال رأس بكثافة

يتمتعون  ذلك أهنم إىل يضاف لكربىا التنموية البالد أهداف يف بقسطهم اخلاصة يسامهون وبطريقتهم
                                                           

(1)
، مرجع سابق ، 1111حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام (: 1111)البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة  

 .111.ص
(2)

 .117. المرجع سابق، ص: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  
(3)

 .111.، صسابقالرجع مال  
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 السكوت يف احلكمة ترى عديدة حكومات بدأت وقد احمللية و  والطلبات احلاجات تلبية يف مبرونة
  (1)."سحقه بدال من عملهم عن

2.4.III وبالتايل خفض انبعاثات الغازالنفايات  إعادة تدوير مساهم رئيسي يف 
ا يف تدوير وإعادة استخدام النفايات وهي إحدى أكثر يلعب عمال مجع القمامة دورا أساسي     

 فمن خالل فرز وإعادة تدوير  الطرق فعالية يف التقليل من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري،
إذا ما احرقت يحكم انبعاثاهتا اليت تشمل الديوكسني )املواد الصلبة اليت تشكل مصدرا خطريا للتلوث

  (1).ختف حدة الغازات املنبعثة يف اجلو(  الذي يسبب السرطان وتشوه األجنةوالفوران هذا األخري
فجامعوا القمامة ليسوا السكان األكثر فقرا كما  ويوفر التدوير مصدر دخل مربح آلالف من العمال 

دوالر يف اليوم كما ميكنه أن يفوق   0دخل الفرد منهم يفوق خط الفقر البالغ ظروف عملهم فيعكسه 
ورو يف الشهر ي 011إىل  085ر األدىن للبلد ففي بلد كرومانيا مثال يكسب مراهق يف املتوسط بني األج

دوالر يف الشهر  55دوالر ، ويف دار السالم حيصل شاب عل  01يف الوقت الذي يبلغ فيه األجر الدىن 
 (2).دوالر 05يف الوقت الذي يبلغ فيه األجر األدىن 

تعمل  حي  هنا تقع على عاتق القطاع غري الرمسييني الدوالرات ألكما يوفر على احلكومة مال   
مت إال أنه إحصاء عددهم  صعوبةمن على الرغم أغلبية جامعي القمامة يف االقتصاد غري الرمسي و

حسب ما يوضحه  العامل  مدنبعض كربى  من طرف مكتب العمل الدويل يفإحصاء لعددهم 
 حسب ادة التدوير غري الرمسي للنفايات يف بعض مدن العاملالعاملون يف إعينب الذي  0-0اجلدول 
 .8110لسنة  ير مكتب العمل الدويلتقر
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، نفس الصفحة  
(1)

: ، بتاريخ6611، مجلة االقتصادية، العدد مشروعات صديقة للبيئة تعرض حياة عمال جمع القمامة الهنود للخطر: هارثا كومار  

 19:30:على الساعة . 18/11/1111: شوهد بتاريخ< www.eleqt.com>: متاح على الموقع  18/11/1111
(2)

 www.Wikipidia.com/la récupération informelle des déchets, consulté le 30/04/2011/à 11 :15. 
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 (6112)يف بعض مدن العامل  غري الرمسي للنفاياتإعادة التدوير العاملون يف  3-1جدول 
عددة سكان العاصمة  املدينة  البلد

 (مليون)
    غري الرمسي  العاملون يف إعادة التدوير 

 للنفايات 
 (‰)النسبة  اجملموع 

 0.0 011111 00 دهلي اهلند

 5.5 011111 09.0 بومباي 

 0.8 00111 مليون 9.9 جاكرتا أندونيسيا

 0.98 01111 مليون 09 القاهرة مصر

 0.0 05111 00.0 جمموع البلد كينيا

 8.05 91111 08.0 بيونيس أيرس األرجنتني

 www.wikipidia.com/la récupération informelle des déchets consultéيكيبيديا متاح على املوقع املوسوعة احلرة و: املصدر

le 30/04/2011/à 11 :15. 

عدد جامعي النفايات يف االقتصاد غري الرمسي يبلغ مثال يف  أننالحظ  0-0حسب أرقام اجلدول     
ع النفايات يشتغلون يف مج 0مواطن هناك   0111غري رمسي أي  لكل  امل ع 011111مدينة دهلي 

 .بطريقة غري رمسية
مليون عامل غري رمسي من  05وحسب الرابطة العاملية جلامعي القمامة فقد يصل العدد إىل      

القائمني على إعادة تدوير القمامة، وتطالب هذه الرابطة أن ينفق جزء من األموال اليت تدبرها األمم 
الفقرية يف التعامل مع تداعيات التغري املناخي على هذه الفئة وحجتهم يف ذلك  املتحدة ملساعدة الدول

اليت تتوىل ختفيف آثار التغري املناخي وبديال هاما لتقنيات حتويل " القوة البشرية احلقيقية"أهنم ميثلون 
 (.05أنظر امللحق ) (1)حياناملكلفة يف كثري من األوالنفايات إىل طاقة 

خاص جبمع النفايات االلكترونية ما جيعل أمثاهنا مرتفعة بسبب ما حتتويه من مواد  اماهتموهناك      
وجتدر اإلشارة إىل أن النفايات االلكترونية هي األكثر  منوا يف البلدان  .ذهب والنحاسمثينة كال

تستقبل املتقدمة كون دورات حياهتا أقصر وتنزع الدول املتقدمة إىل تصديرها  إىل الدول النامية، و 

                                                           
(1)

 . 1.هارثا كومار، مرجع سابق، ص  
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ما جعلها تنشئ أنظمة جلمع النفايات غري الرمسية يف نقاط . من هذه النفايات 81%الصني ما يقرب 
 (1). جتميع حمددة

.IV للتنمية املستدامة أثر االقتصاد غري الرمسي على البعد املؤسسي 

غياب  من دون مؤسسات قوية ال ميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ولعل من أهم آثار      
وسنهدف من خالل  ظهور االقتصاد غري كأحد شواهد هذا الضعفاملؤسسات والضعف املؤسسي 

هذا املبح  حتديد آثار نقص االعتراف بعمال االقتصاد غري الرمسي ومؤسساهتم من خالل تسليط 
حة وما ينجر عنه من عدم إتاالضوء على العراقيل اليت تقف يف وجه املؤسسات املهنية غري الرمسية 

مساع مطالبهم عرب هذه املنظمات وبالتايل غياهبم عن اخلطط التنموية، إىل جانب تأثري غياب احلكم 
 .بكل مظاهره وصوره انتشار الفسادوبالتايل الراشد 

 .1.IV آثار استبعاد عمال االقتصاد غري الرمسي ومؤسساهتم من عمليات احلوار االجتماعي 

سيتم  مال االقتصاد غري الرمسي من عمليات احلوار االجتماعي قبل احلدي  عن أثار استبعاد ع    
  .العراقيل اليت تواجه التنظيمات املهنية غري الرمسية إىلالتطرق بداية 

   1.1.IV  مثيل النقايب يف صعوبات الت)العراقيل اليت تواجه التنظيمات املهنية غري الرمسية
 (رمسياالقتصاد غري ال

بالطبيعة غري املستقرة  متصلةاملنظمات املهنية غري الرمسية املوجودة  مامتقف عدة عراقيل أ      
إىل جانب ما متثله نسبة النساء العامالت يف االقتصاد غري الرمسي هذه غري الرمسي  االقتصاد يف لألعمال

نية للمنظمات امله اإلطار التشريعي والتنظيمياضافة إىل ضعف  تزيد من صعوبة التمثيلاليت اخلصوصية 
. وقدراهتا الفنية احملدودة و قصورها املايل وضعف هياكل إدارهتا وعدم توفر املوارد البشرية ةغري الرمسي

 واخلوف من االنضمام إىل النقابات لألعمالالطبيعة غري املستقرة ( أ
 ، فإنه قد حيدث أن العاملني يفألعمال يف االقتصاد غري الرمسينظرا للطبيعة غري املستقرة ل     

املضادة  ما يستدعي توفر محاية فعالة ضد التمييز ،باتإىل نقا ينظمونغري الرمسي ال  االقتصاد
اهلدف النهائي  ودف لتعزيز االعتراف هبذا احلق إجراءات وقائية هت كما يستدعي األمر توفري. اتللنقاب

                                                           
(1)

 .على نفس الصفحة. مرجع سبق ذكره كيف أصبحت الصين مركز تفريغ النفايات االلكترونية في العالم،، -----------   
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لتعبري والتأثري دون هو خلق و هتيئة مناخ يفضي إىل حرية تكوين اجلمعيات اليت تتيح للناس حرية ا
توفر احلق النقايب، فإن  العمال و أصحاب العمل يف االقتصاد غري الرمسي نادرا ما يلكن حىت .  خوف

لدى عمال االقتصاد غري الرمسي احلاجات األساسية اليت ال يستطيعون و (1) يلتفون حول تنظيم معني
و يف مجيع أحناء العامل ، تستبعد هذه *لعاملي املطالبة هبا وهناك توجد األغلبية الصامتة من االقتصاد ا

ولضمان ممارسة نقابية . الفئة من مؤسسات وعمليات احلوار االجتماعي أو جندها  ممثلة متثيال منقوصا
حاب األعمال إىل متثيل أصالعمال و حيتاج   دهلذه الفئة املهمة يف االقتصا صوت مسموع ومستقلو
عمل يف تأسيس منظمات من من حرية العمال وأصحاب ال وهذا اآلمان يف العمل مستمد. آمن

 ، واحلقوق، وحرية تكوين اجلمعياتانتقام أو هتديددون خوف من  واالنضمام إليها من اختيارهم
فإن  ة باحلقوق العمالية األخرى ولذلكومن خالله يتسىن املطالب ،النقابية حق أساسي من حقوق البشر
 (2).حيمي ويضمن هذا احلق هو أمر حيوياإلطار التشريعي واإلداري الذي 

 رمسيلالكبري من النساء والشباب املشتغلني باالقتصاد غري ا العدد( ج

 حمرومون من، إن النساء والشباب الذين يتألف منهم معظم العمال يف االقتصاد غري الرمسي     
وصول إىل خدمات يف اليحقهم يف العمل أو باملطالبة  التمثيل بشكل خاص، سواء تعلق هذا التمثيل

وهذه العراقيل التنظيمية تكون أكثر تعقيدا إذا . التأمني االجتماعي، وحقوق امللكيةأو  ،البنية التحتية
  (3).تعلقت بالنساء بسبب أدوارها ومسؤولياهتا املتعددة

 وتنوعه حجم االقتصاد غري الرمسي صعوبة التمثيل اجلماعي بسبب كرب (د
 العشرين بسببسنوات التسعينات من القرن ل النقايب تراجعه يف التمثيلوحظ على معدل       

اليت واجهته واملتمثلة يف كرب حجم االقتصاد غري الرمسي باعتباره ظاهرة معقدة كبرية التحديات ال
أين تصبح  اجتماعيا والتطور الكبري الذي شهده عدد املؤسسات الصغرية واملصغرة غري الرمسية ،

، وأرباب دولةفمن األمهية مبكان، بالنسبة جلميع األطراف املعنية ، غري واضحة جلماعيالتمثيل ا حدود

                                                           
(1)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op.Cit, p.80 
* la majorité silencieuse de l’économie mondiale. 
(2)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op, Cit. p.81. 
(3)

 Ibidem. 
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بالتمثيل التغلب  على  الصعوبات  املتعلقة عمل، وعمال ، وجمتمع مدين ، ومنظمات غري حكومية، 
(1).ن يعملون يف االقتصاد غري الرمسيبالنسبة ألولئك الذي

 

.2.1.IV  اركة عمال االقتصاد غري الرمسي يف تنظيمات مهنيةاالعتراف وعدم مشنقص آثار 

احلماية القانونية للعمال غري الرمسيني مبوجب األطر نقص إن نقص االعتراف أو عدم كفايته و     
. ويشجع على انتشار الظواهر االجتماعية اخلطرية الفقريدعم ارتفاع مستوى  ،القانونية والتنظيمية

العمال غري الرمسيني والريفيني تأثريا سلبيا على وصوهلم بالفعل إىل  وتؤثر الفجوة املتعلقة بتمثيل
األصول اإلنتاجية ورأس املال وأسواق املنتجات واألنظمة التدريبية والصحية والبنية التحتية واخلدمات 

يف وضع السياسات ومؤسسات غري الرمسيني كما يستبعد العمال  .العامة، كما تعوقهم عن ذلك
 (2).غري القانوين ضعف تنظيمهم املهين ومتثيلهم ووضعهم القانوينبسبب مسية وذلك واللوائح الر

يف احلوار االجتماعي سيخل جبانب تلبية متطلبات اجملتمع  كةشاراملوعدم فنقص االعتراف  ه وعلي
وتوجد هناك  احلوار السياسي واالجتماعيمن تها ما دامت أهم فئة مستبعدة  عبطريقة ال تثبت جنا

يف الشراكة الثالثية بني الدولة واألطراف املعنية ذات املصلحة خاصة املمثلني والناطقني باسم هوة 
غري الرمسي والسلطات احمللية ال سيما حضور اهتمامات املرأة العاملة يف االقتصاد غري الرمسي  القتصادا

إىل ضعف األطر التشريعية وقد يعزى ضعف هذا التمثيل يف املقام األول ، كوهنا متثل نسبة مرتفعة منه 
 .والتنظيمية اليت حتمي هذه النقابات

.2.IVعالقة االقتصاد غري الرمسي بالفساد وتكلفته 

 أمام العقبات ويضع الرمسي، غري االقتصادإىل  للهروب باألعمال( االقتصادي) لفساديدفع ا     
 العمل فرص تقليل يؤدى إىل امم باألعمال، القيام تكلفة ويرفع السوق، إىل الشركات اجلديدة دخول
 ذلك بشكل من الصغرية األعمال وتعاىن .النمو يف فرص الشركات ويقلل ،قتصاد الرمسياال يف

 .وسيتم إبراز العالقة بني االقتصاد غري الرمسي والفساد مث تكاليف هذا األخري .خاص
 
 

                                                           
(1)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op, Cit. pp. 82-83 
(2)

 Ibidem. 
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1.2.IV عالقة االقتصاد غري الرمسي بالفساد 
كالتوأم حيتاج "هنما وجهان لعملة واحدة أو أاالقتصاد غري الرمسي والفساد على غالبا ما ينظر إىل      

حدامها باألخر، وهذه العالقة أما دفع إىل البح  يف عالقة  حيارب بعضهما بعضا أو احدمها إىل األخر
 .فقد تكون تكاملية وقد حيل أحدمها مكان اآلخر ميكن أن ختتلف

" Quite often shadow economy and corruption are seen as "twins", who need each  

other or fight against each other. This means for a social scientist that, theoretically, 

corruption and the shadow economy can be either complements or substitutes"
(1)

 

خل، ففي الدول ذات الدخل املرتفع وذات و منخفضة الدأيحسب الدول مرتفعة الدخل  
تتسم بالعدالة وحكم القانون يتجه فيها االقتصاد غري الرمسي إىل التضاؤل اليت الدميقراطيات الكبرية و

، أما يف الدول ذات الدخل حمل الفساد إذ حيل احلكم الراشد  نه ال ينمو يف ظل وجود حكم راشد،أل
تصاد غري الرمسي عالقة تكاملية أي كلما زاد الفساد زاد االقتصاد املنخفض فالعالقة بني الفساد واالق

 . غري الرمسي

ينتشر االقتصاد غري الرمسي يف الدول اليت ال متارس فيها احلريات الدميقراطية واليت ال يطبق فيها    
حقيق حكم القانون بالرغم من وجود القوانني وبالتايل تنتشر املعامالت الفاسدة يف سعي كل فرد لت

مصلحته اخلاصة إذا مل حيققها له القانون فإنه يوجد قانونه اخلاص به و بدال من حكم قانون واحد 
 .تكثر القوانني املتعارضة وتعم الفوضى ويتفشى الفساد بكل مظاهره وصوره

2.2.IV تكاليف الفساد 
أن التعامل معه على الفساد مترّسخا مؤسساتيًا ويبدو  يف العديد من االقتصادات، يكون طابع      

لكن اعتبار الفساد مشكلة اقتصادية فيعين أن الفساد هو أكثر . مكافحته أساس يومي أكثر سهولة من
 فهو يعين أن الفساد، ولو أفاد عددًا قلياًل من األفراد، ُمكلف للمجتمع. خاطئ من ُمّجرد سلوك

 .وللقطاع اخلاص، وللحكومات على املدى الطويل
  شىت صور يف تظهر الفساد وكلفة تكلفة، الفساد، بأسره واجملتمع واألعمال تاملشروعا تتحمل 

 (1) :املثال سبيل على منها نعرض

                                                           
 
(1)

  Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world, Op., Cit. p.31. 
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 نفقات نشاطات شركات األعمال  ةدازيو املوارد ختصيص سوء  • 

 املال الشركات وتفقد للفساد، توجيهها يتم منتجة توجيهها الستخدامات ميكن اليت املوارد إن     
 قرارات يتخذون املسئولني أن كما .الرشوة على املسئولني واإلنفاق مع عالقات إقامة يف والوقت
 .القرارات هذه تكلفة حتمل دافعي الضرائب على وتفرض العام الصاحل ختدم ال منحازة استثمار

 .عمالبالتأثري على مناخ األ تاالستثمارا اخنفاض  •
 املستثمرين أن كما .هبا التنبؤ ميكن ال اليت التكاليف نم األجانب واحملليون املستثمرون يتخوف    

 فإن وبالتايل حيترم، وال ينتهك القانون أن للفساد االنتشار الواسع هلذا مشاهدهتم من يدركون احملتملني
 البلد هذا مثل يف االستثمار جيعل األمر الذي مضمون، غري أمًرا يصبح امللكية حقوق على احلفاظ
 .معدالت النمو اخنفاض مث ومن االستثمار اخنفاض إىل يؤدى ، مماباملخاطر حماًطا
 .االبتكار و الكفاءة وقلة املنافسة ضعف  • 

 وهى .تستحقها ال واقتصادية مالية ميزات على الشركات حصول يعىن طريق الرشوة عن التربح     
 دخول دون لحتو أيًضا وهى  بوالطل العرض أى  قالسو أساس قواعد على تتنافس ال بذلك

 للبضائع، أعلى ألسعار املستهلكني حتمل إىل األمر يف هناية يؤدى بدورة وهذا .إليه اجلديدة الشركات
وزيادة التوجه إىل السلع  .املنتجات املعروضة تنوع قلة على عالوة جودة، أقل بنوعيه وقبوهلم

 .املعروضة لدى أصحاب االقتصاد غري الرمسي
 لرقابة على اخلدمة واملنتج  لية االفساد  يثبط من فعا 

يؤثر الفساد على السري احلسن وظيفة الرقابة بكل مراحلها فمىت دخل الفساد يف أي مرحلة من مراحل 
الرقابة فإن ذلك سيؤثر على فعالية اخلطة كما يؤدي إىل التأثري يف جودة اخلدمة  املنتج وبالتايل التأثري 

  (1)على املنافسة
 
 
 

                                                                                                                                                                       
(1)

: متاح على الموقع 1118، مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن،"تكاليف الفساد"جون سوليفان، أليكسندر شكولينكوف،   

<www.cipe.org>  09:30على الساعة . 11/11/1111:تاريخ االطالع. 
(1) Daniel DOMMEL : Face à la corruption .Edition Dis. Ibn Khaldoun, 2004. PP. 50-51. 
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 يات النموالفساد ُيخفض مستو  

أشد ( ملالالوقت وا)املرتفعة  ّمل تكاليف الفسادتحت ااملشاريع الصغرية ألهن ؤثر سلبا علىالفساد ي    
فالشركات الصغرى متلك، بوجه عام، . منه على الشركات الكربى لمؤسسات الصغريةبالنسبة ل

وبالتايل فهي ال تستطيع . بيئات عالية التنافسية سلطات أقل لتجنب الفساد، وهي متيل إىل العمل يف
وهكذا، تواجه الشركات الصغرى يف البيئات الفاسدة ظروفًا . حتميل املستهلكني تكاليف الفساد

معدل النمو االقتصادي ألن الشركات الصغرى تشكل ُمّحرك النمو يف  ؤثر علىأصعب للبقاء، وهذا ي
 .(1)االقتصادات معظم

 اع اخلاصالفساد ُيخّفض مستويات التوظيف يف القط 

األعمال على االنتقال إىل  ُيخّفض الفساد التوظيف يف القطاع اخلاص عن طريق إجبار شركات    
وزيادة نفقات القيام باألعمال، ألن  القطاع غري الرمسي، وعن طريق إقامة احلواجز أمام دخوهلا،

 (2).الشركات لن تكون قادرة على النمو والتوّسع

  وعدم املساواة وى االنفاق العام د مستيديف حتالفساد ُيساهم 

على خدمات القطاع العام يعزز عدم املساواة، أي ُيحّدد جمال  إن الفساد بتحديده مستوى اإلنفاق   
ما يزيد من تفاقم مشكل الفقر وعدم  األساسية مثل العناية الصحية والتعليم الوصول إىل تلك املوارد

 .اتاحة وصول اخلدمات إليهم

 وتنتقل عرب األجيال قافة تترسخ مبرور الوقتلق الفساد ثخي 

 عن أعماهلم مسؤولنيأصحاب السلطة حي  ال يكون  تترسخ مبرور الوقت خيلق الفساد ثقافة    
 سيادة القانون بل تفرض سيادة ال  لذلك. بصورة دائمة ونزيهة القانون تطبيق ال يفرضوحي  

                                                           
(1)

 Daniel DOMMEL : Face à la corruption .Edition Dis. Ibn Khaldoun, 2004. PP. 50-51..  
(2)
 

(3)
متاح على  1.، واشنطن، ص"التوجه إلى القطاع الخاص"مكافحة الفساد (: 1118)مركز المشروعات الدولية الخاصة  

<www.cipe.org>  09:30على الساعة . 11/11/1111:تاريخ االطالع. 
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 ظل هذا املناخ الفاسد ويرثون هذه الثقافة واليت وتترعر األجيال يف بيده تطبيق القانونالشخص الذي 
 .تنتقل عرب األجيال

 وزيادة مستويات اجلرمية الفساد يزيد عدم االستقرار السياسي 

، كما أن عدم االستقرار يعمل على  يساهم الفساد على نطاق واسع يف عدم االستقرار السياسي     
وجود عالقة بني  أثبت"قتصاد غري الرمسي واجلرمية فقد ويف عالقة الفساد باال ارتفاع مستويات اجلرمية

املهن يحي  ظهر أن اجلرمية تصل ذروهتا بني املهن الزراعية واحلرف اليدوية حىت تكاد اجلرمية ونوعية 
  (1)"نصل أدناها بني أصحاب املهن الفكرية

ل مكافحة الفساد وحكم وهذه اآلثار رمبا هي اليت جعلت مناطق كشمال إفريقيا متعثرة كثريا يف جما
 .املتعلق بالتنظيم واإلدارة 8-0القانون  مثلما يوضحه مؤشر التنظيم واإلدارة أنظر الشكل 

 

                                                           
(1)

، مؤسسة شباب الجامعة، بدون طبعة، االسكندرية، "دراسة في علم االجتماع"ر والمجتمع الفق: حسين عبد الحميد أحمد رشوان  

 .111. ، ص1117

 م واإلدارةمؤشر التنظي: 3.6شكل 

، مجلة " لم يتحقق..وعد " لما تخلفت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في النمو والعولمة : جورج عابد: المصدر

 .11. ص 1111التمويل والتنمية ، البنك الدولي ، مارس، 
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أن منطقة الشرق األوسط وإفريقيا متخلفة كثريا عن باقي املناطق  8-0 يتضح جليا من الشكل     
أو من ناحية اخلضوع للمساءلة أو فيما خيص مؤشر التنظيم واإلدارة من ناحية االستقرار السياسي 

وهذا ينعكس على منو حجم  أو من ناحية اخلضوع للمساءلة حكم القانون وفاعلية احلكومات
بعكس دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت  ،االقتصاد غري الرمسي يف هذه املناطق

 .* % 011تقترب يف مجيعا إىل نسبة يبلغ فيها املؤشرات الفرعية هلذا املؤشر درجات كبرية 

نظمة رمبا حنو األحسن وقد سببا يف تغيري األيكون  أن االقتصاد غري الرمسي والفساد ميكنأن كما 
كما شهده بداية الربيع  تغيري األنظمة الفاسدةلعاملون يف االقتصاد غري الرمسي قدرهتم على أثبت ا
 .التغيري من عربة متجولة للخضرفيها أول رياح  تمن تونس اليت إنطلقالعريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من الفصل األول 54. ص 5-0والجدول  54ص  3-0أنظر الجدول   *
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 الصة الفصل خ

وعلى الرغم ية وأخرى إجيابية ثار سلبآالقتصاد غري الرمسي لإىل أن  هذا الفصل خلصنامن خالل      
  وجنمل ال ميكن إمهاهلا أو االستهانة هبا، آثاره االجيابيةإال أن  ثار السلبيةمن أن النصيب األوفر كان لآل

 :يف النقاط الرئيسية التاليةعلى اختالفها آلثار هذه ا أهم
 التهرب  بسببلدخول ل العادل التوزيع على القتصادية من خالل التأثري آلثار السلبية اتظهر ا

إعادة توزيع املوارد  ولصاحل االقتصاد غري الرمسي حدوث حتول يف ختصيص املوارد  وبالتايل الضرييب
يلعب دور املهدئ يحي   قدرته على جتنب األزماتاملقابل تظهر  يف و .األقل كفاءةلصاحل األنشطة 
 .واالستقرار االجتماعيتوليد الدخل  من خالل مسامهته يف خلق وظائف واالجتماعي 

  على البعد االجتماعي يف صعوبة توفري التغطية االجتماعية والضمان  اآلثار السلبية تظهر
واألخطار اليت والعمل الالئق للعاملني بسبب المة تايل تأمني شروط الصحة والساالجتماعي وبال

قنوات التعليم غري الرمسية اليت تتيح فرصا للتدريب  أما اآلثار اإلجيابية فتظهر يفيتعرض هلا هؤالء، 
 .الذايت والتلمذة الصناعية  من خالل ما  يتيحه من مالحظة وخربة عملية داخل اجملتمع احمللي

 من خالل التهديد الذي ميارسه الصيادون الفقراء  بعد البيئيآلثار السلبية على الا تظهر
كما يشكل  ،يف عيشهم على املوارد الطبيعية  بسبب اعتمادهمعلى البيئية وفالحو الكفاف والرعاة 

 ارئيسي اموفر ملقابل يعتربويف ا ،وبنيتها التحتيةالتخطيط للمدينة هتديدا على ضغط املهاجرين 
إعادة تدوير  أنشطة من خاللملدينة، ويلعب دورا هاما يف احلد من التلوث للخدمات اليت حتتاجها ا

 .االقتصاد غري الرمسي اليت تتم معظمها يفالنفايات 
 نقص االعتراف بعمال االقتصاد غري الرمسي ظهر األثر السليب على البعد املؤسسي من خالل ي

تنموية، إىل جانب تأثري غياب احلكم اخلطط الم يف متثيل مصاحلغياب ومؤسساهتم وما ينجر عنها من 
 .الراشد وبالتايل انتشار الفساد بكل مظاهره وصوره

 فئاته عمال االقتصاد غري الرمسي بكل  تشمل وحتليلها املعلومات جلمع جديدة هنج اتباع أمهية
 ات واقعي وصحيح من البيانحىت تبىن اخلطط اليت حتقق أهداف التنمية املستدامة على أساس  وقطاعاته

التشخيص الدقيق لبيئة االقتصاد غري الرمسي من خالل حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف لوضع  عرب
  .استراتيجيات مالئمة إلدارته
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 متهيد

يتمثل أحد التحديات الرئيسية خبصوص االقتصاد غري الرمسي يف حتسني إدارته عن طريق وضع      
 املوجودة يف للمؤسساتسياسات قطاعية متعددة وشاملة من شأهنا هتيئة مناخ لالستثمار أكثر مالئمة 

أو ال تغطيه بالقدر  إطالقاغري الرمسي  قتصادلنظم القائمة إما أال تغطي االالسياسات واف. دذا االقتصاه
عدة حتديات مبختلف أبعادها االقتصادية واالجتماعية ُيواجه املتعاملون يف االقتصاد غري الرمسي و الكايف

انعدام أو ضعف مستوى الوصول إىل املعلومات اخلاصة بالسوق، كتنظيمية الووالبيئية واملؤسسية 
 الفوائد املوجودة يف االقتصاد عن االستفادة من هم والتدريب اليت ُتبعد والتمويلواخلدمات العامة، 

لكية وحول دون توليد رأ  مال منت  ضرور  لتنمية املغياب نظام مالئم حلقوق  كما أن. الرمسي
 .واألنشطة األعمال
اليت يتم من جماالت عمل مبثابة   االقتصاد غري الرمسي ختص اجملاالت الرئيسية التالية اليتُتعترب و     
 :تشمل االتا العمل عل  حتسني وضع أولئ  العاملني يف االقتصاد غري الرمسي وهذ  اجملخالهل

، وسياسات البنية التحتية واخلدمات، والنظم احلضرية، سياسات العملالسياسات االقتصادية الكلية، و
 .يب، وإجراءات احلماية االجتماعيةوالسياسات املالية وكذل  سياسات التعليم والتدر

إدارة االقتصاد غري الرمسي  اتتوضيح استراتيجيمن خالل هذا الفصل سوف هندف إىل و     
واملؤسسية كذل  سيتم ذكر استراتيجيات عاملية وإقليمية ودولية رائدة  االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 :اصر التاليةيف جمال إدارة االقتصاد غري الرمسي وحتسينه، وسيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل حتليل العن
  . Iإستراتيجيات إدارة االقتصاد غري الرمسي يف ظل التحديات االقتصادية.  

.II  االجتماعيةيف الظل التحديات إستراتيجيات إدرة االقتصاد غري الرمسي. 
.III إستراتيجيات إدارة االقتصاد غري الرمسي يف ظل التحديات البيئية. 
.IV  الرمسي يف ظل التحديات املؤسسية والفساداستراتيجيات إدارة االقتصاد غري. 
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  . I قتصاديةيف ظل التحديات االإستراتيجيات إدارة االقتصاد غري الرمسي  
يدخل يف إطار ترقية وتطوير اد غري الرمسي أمر بالغ األمهية إدارة اجلانب االقتصاد  لالقتص تعترب     

  وختلق قيمة جيب االستفادة منها خاصة يف ة تنتالقطاع اخلاص باعتبار  يتكون من وحدات اقتصادي
تطوير عالقات عمل مع و، جمال حتسني االنتاجية، وتشجيع التمويل املصغر، وحتسني سوق العمل

 . الشركات الكبرية
.1.Iحتسني اإلنتاجية 
ارة إىل يف إطار اهلدف االستراتيجي املتعلق بتعزيز التنمية االقتصادية املستدامة من األمهية اإلش    

قطاع اخلاص  وتنمية االنتاجية وكذا استراتيجية ن تطوير الأاستراتيجية مفوضية االحتاد االفريقي بش
  .مكتب العمل الدويل بشأن حتسني االنتاجية يف االقتصاد غري الرمسي

1.1.I  تطوير القطاع اخلاص واالقتصاد غري الرمسي 
لتعزيز تطوير القطاع اخلاص واالقتصاد  9009-9002يقي ستراتيجية مفوضية االحتاد اإلفرإطار إيف      

مواءمة البيئة القانونية : حتسني االقتصاد غري الرمسي من خاللهدف الربنام  إىل  غري الرمسي يف إفريقيا
متابعة وصول اجلميع إىل خدمات احلماية و، القطاعية و مية والسياسات االقتصادية الكليةوالتنظي

حتسني مستوى اإلنتاجية والقدرة و التعليمية والتدريبية املواتية؛وسات املالية السيا و االجتماعية؛
 (1).االعتراف بصوته ودور  االجتماعي واالقتصاد و  التنافسية؛

استراتيجيات ركزت تنمية القدرات اإلنتاجية للمشاريع املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر ول     
عل  حتسني اإلنتاجية يف القطاع اخلاص مع إعطاء األولوية  9002-9000ة أجندة اإلنتاجية إلفريقيا للفتر

لإلدارات العامة اليت تؤثر فاعليتها وكفاءهتا بشكل مباشر عل  تنافسية القطاع اخلاص وقطاع 
تويل دورات تدريبية لبناء القدرات والتخطيط عل  صعيد و سسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة،املؤ

  (2) .صغر وإعداد مشروع حول الوعي باالنتاجية عل  مستوى املدار لية ااملشروعات متناه

                                                           
 

(1)
لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد اإلفريقي، تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو، االتحاد اإلفريقي،   

، أطلع عليه  www.africa-union.org: متاح على الموقع  .LSC/MIN/3VIII: وثيقة رقم . 1111أفريل 11-11ياوندي، 
 .1، ص 10:11على الساعة / 10/10/1111:بتاريخ

 
متابعة ، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلتحاد اإلفريقي  (2)

البرنامج حول :حول الدراسة بشأن االقتصاد غير الرسمي في إفريقياالعمل والشؤون االجتماعية  توصيات الدورة السادسة للجنة
 . 10، مرجع سابق، ص، االقتصاد غير الرسمي
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.2.1.Iيف جمال حتسني القدرات االنتاجية استراتيجيات مكتب العمل الدويل 

أربع أهداف  االقتصاد غري الرمسي وضع مكتب العمل الدويل  عل  مر سنوات من الدراسة يف جمال
ة تسمح باملتعاملني يف االقتصاد غري الرمسي بزيادة إنتاجيتهم أساسية تعترب مبثابة إستراتيجيات عام

  : (1)يف  ثل وحتسني ظروف عملهم ومت
  موارد للزيادة إنتاجية رأ  املال البشر  ورأ  املال املاد  املستعمل وذل  بإعطاء األمهية

 البشرية،  والوصول السهل إىل التمويل، وإىل أسواق اإلستهالك، وخدمات املؤسسات؛
  تبين تدرجييا  عل  املستوى القانوين لشروط ممارسة األنشطة ومرونة تطبيق املعايري القانونية

 واملالية؛
  حتسني القدرة التفاوضية للعمال عن طريق تدريب اجلماعات اهلشة ومتثيلهم عل  املستوى

 املؤسسي؛
 بوضع هياكل غري الرمسي وذل ملني يف االقتصاداع  االجتماعي للمتالرفع من مستوى الرفا  

 .إجتماعية مناسبة
حسب مكتب العمل الدويل جيب أن يتابع حتقيق هذ  األهداف يف وق  واحد ألنه من دون وجود  و

إطار تنظيمي مناسب، ال حتقق مقاييس حتسني القدرة االنتاجية ورفع دخول العاملني يف القطاع غري 
ىل حتسني  وضعية اجملموعات األكثر فقرا  ال ن املعايري اليت هتدف إأكما . رجوةالرمسي لنتائجها امل

ميكنها أن تكون مستدامة ما مل تكون مدجمة يف جهد أكثر مشولية لتعزيز االنتاجية وحتسني القدرة عل  
غري الرمسي  األهداف ما مل يكن متعاملو االقتصادخلق الوظائف، كما ال ميكن الوصول إىل حتقيق هذ  

 .منظمني للدفاع عن مصاحلهم
واملرتبط بضعف انتاجيتها (  األسواق)تعاين الوحدات االقتصادية غري الرمسية من قلة املنافذكما و     

تركزاالستراتيجية وللتخفيف من ذل  . وأيضا من عدم قدرهتا عل  تقدمي معروض أكثر تنوعا وذا نوعية
 : (2)خالل ما يلي ذل  من .حتسني الشروط اليت تستغل فيها رؤو  األموال و املوارد البشرية عل 
 اتاحة األسواق لصغار املنتجني -
 ؛حتسني اخلدمات والبىن التحتية -

                                                           
(1)  Carlos Maldonado,Cheikh Badiane,Anne-Lise Miélot .Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur 

Informel en Afrique Francophone.Genève, Bureau international du Travail, 2004.pp 92-92  
(2)

 ibidem. 
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 املوجود يف االقتصاد غري الرمسي؛ إعادة االعتبار للمورد البشر  -
 ؛فيف الضغوطات اإلدارية وجعلها أكثر مرونةخت -

 .القواعد واألنظمة الضريبية إعادة النظر يف -

 ؛ةالوصول إىل اخلدمات املالياتاحة  -

.2.I تسهيل الوصول إىل رأس املال و اخلدمات املالية 

االقتصاد غري  حتسنيأمام  اكبري اعائقاملالية أو الوصول إىل االعتمادات /عدم توفر األموال و يعترب      
يف تلبية احتياجات منظمي املشروعات الصغرية أو البالغة الصغر وتسهيل الكبري وميثل التحد   لرمسيا

 . رأ  املال ىلوصوهلم إ

1.2.I أمهية التمويل املصغر 

ُيعترب الوصول إىل اخلدمات املالية سندا لقدرة الفقراء عل  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بطريقة      
آثار مباشرة عل   ملصغرلقطاع التمويل اذل  أن   ة مهاراهتم واحلد من مواطن ضعفهممستدامة وإدار

ظيم املشاريع وأنشطة توليد الدخل وتنمية املهارات وبناء األصول وختفيف تنمية العمالة الذاتية وتن
صغر بالنسبة لتمويل املاأمهية يسلط الضوء عل   وهذا. وحتسني ظروف املعيشة املخاطر ومتكني املرأة

نية إضفاء الصبغة الرمسية عل  عل  إمكا املصغرينطو  التمويل  .(1)واملصغرةالصغرية للمؤسسات 
 االستفادةو من املشاركة يف االقتصاد الرمسي ومتكني منظمي املشروعات الصغرية لرمسياغري  قتصاداال

منه، برفع نسبة إنشاء القطاع اخلاص ملنظمي املشاريع الذين يعملون يف االقتصاد غري الرمسي، بينما ميكن 
إىل  ملصغرالتمويل امن املستفيدة لدفع املنشآت  ة حافزاملصغرشبكات بني التمويالت اأن توفر إقامة ال
 (2)االقتصاد الرمسي 

الصغرية والبالغة الصغر اليت متلكها النساء  ؤسساتهي أن املاملصغر ومّثة ميزة بارزة أخرى للتمويل      
، وبالتايل فهي جمربة عل  االستمرار يف العمل عل  حد املصغرةليس  متلقية رئيسية للتمويالت 

عل  املعرفة والقيم التقليدية ميكن أن يضمن استدامتها املصغر مويل ن بناء خطط التأ كما  .الكفاف
                                                           

(1)
، تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو ، مرجع سابق، (1122)لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد اإلفريقي 

  .21ص 
(2)
  .21، مرجع سابق، ص ( 1112)لجنة العمل والشؤون االجتماعية لالتحاد االفريقي  
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وملكية ومسؤولية السكان خبصوص تنميتها، والعمليات القائمة عل  املشاركة الفعلية، والشرعية، 
 . واملساءلة والتعزيز الذايت

 .2.2.I   الصغرية واملتوسطة للمؤسساتالتمويل غري الرمسي 
 الرمسي أسبق إىل الوجود من التمويل الرمسي ويعترب أكثر األشكال شيوعا يف يعترب التمويل غري     

ومن مصادر  متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويقدم معظم اخلدمات املالية إىل املؤسسات الصغرية
ت ، مدينو الرهونات، إقراض التجار لزبائنهم ، مجعيا*األسر واألصدقاء، املرابني: التمويل غري الرمسي

تناوب اإلدخار، هذ  األخرية اليت تعترب شكل شائع من أشكال التمويل غري الرمسي يف مصر  وتسم  
" كو"يف النيجر " توتني"يف نيجرييا " إيسوسو"،  يف تونس" الصندوق"ويف مصر " مجعية"بأمساء متباينة 
 يف اليابان 
(  شهر يف الغالب)ا يقوم بصفة دورية وتقوم عل  تشكيل جمموعة من األفراد خيتار من بينهم رئيس      

بتحصيل مبلغ من املال من كل عضو مث يعطي إمجايل املبلغ احملصل من مجيع األعضاء إىل كل عضو 
بالتناوب، وتسمح هذ  الطريقة بتحصيل مبلغ من املال َيمَكن من سد حاجة، فاملقرضون هم املدخرون 

دخار واالئتمان إلند والكامريون تطورت مجعيات تناوب ايف هذ  احلالة وبدون فائدة، ويف بلدان مثل اهل
 (1) .إىل بنوك رمسية

وهناك ثالث أنواع من مجعيات تناوب االدخار موجودة يف كثري من البلدان، الشكل الشائع يقوم      
خالف إمكانية حصوله عل  الصندوق ) عل  مبدأ عدم استفادة رئيس الصندوق عل  أ  مبلغ خاص 

مجعيات تناوب االدخارات و االئتمان بالعمولة فهي تدفع لرؤسائها الذين قد يتحملون يف أما ( األول
و االئتمان التروجيية وهذ  يلجأ  االدخاروهناك مجعيات تناوب   ،مقابل ذل  املسؤولية عن التقصري

 (2) .إليها التجار لبيع سلعهم  وبصورة خاصة السلع االستهالكية املعمرة

                                                           
*

الممولين غير الرسميين الذين يقدمون القروض بفائدة مرتفعة جدا، وتكون القروض قصيرة االجل حتى ولوليوم واحد وال : المرابين 

 .من ناحية التعامل. يقرض إال لعمالء قدامى
(1)

مداخلة ضمن الملتقي الدولي ، حول تمويل ،  التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسميةمحمد عبد الحليم عمر،   

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات 

، دار الهدى للطباعة والنشر 1112ماي  12-11الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 .  221-233.، ص1112والتوزيع،عين المليلة، 
(2)
 .  221. المرجع السابق، ص  
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وهي " وْمَيفلسفة "دم جمموعة املبادرة املشتركة للنساء املزارعات يف بوكسوففي كامريون تستخ
ويكمن . ممارسات مجاعية تقليدية لتمكني أعضاء اجملموعة وتقوية التضامن بينهم وتعزيز جمتمع القرية

 (1).يومهذ  يف املمارسات اجلماعية التقليدية املتضمنة يف  صغرةجناح برام  التمويالت امل

 3 .I سني إدارة سو  العمل حت 

 منها ما تعلق بتحسني قدرات سوق العمل االستراتيجيات إلدارة سوق العمل قدم  مجلة من    
 .وتنسيق نظم معلومات سوق العمل

1.3.I سني قدرات سو  العمل حت 
 :(2)يتم حتسني قدرات سوق العمل من خالل

ل من خالل البحث عن الكيفية تعزيز وحتديث قدرات هيئات التوظيف العامة و إدارات العم -
اليت من خالهلا تقوم مؤسسات سوق العمل بتحسني خدماهتا يف جمال املشروعات الصغرية  

 .من قوة العملواملتناهية الصغر أين يتركز اجلزء األكرب 
   .الصغرية واملتناهية الصغرييم احتياجات وتوقعات املشروعات تق -

 .دة لدى هيئات التوظيف العامة وإدارات العملالتنظيم اإلدار  وإدارة اجلو  -     

احلاجة إىل توفري اتفاق بشأن توفري احلماية اإلجتماعية للعمال املهاجرين و مراجعة العقود  -     
 .اخلاصة هبم وبالتايل املسامهة يف إعداد إطار قانوين وتنظيمي هلجرة األيد  العاملة

داخل البلد  تسهيل هجرة العمالة االجتماعية من أجلموائمة األطر القانونية للعمل واحلماية  -
 .وخارجه

2.3.I مواءمة تنسيق نظم معلومات سو  العمل 

وما ينطو  عليه  ل الدول النامية مبا فيها إفريقياإن القصور يف نظم معلومات العمل مسة غالبة يف ك    
عمل بالنسبة جلميع أصحاب هذا الوضع من مشاكل ختطيط ومتابعة وتقييم السياسات ذات الصلة بال

عين  مفوضية االحتاد اإلفريقي فريق اخلرباء املعين باالقتصاد غري  لذل و  .املصلحة يف سوق العمل
                                                           

(1)
 1لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد اإلفريقي، تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو، مرجع سبق ذكره، ص 
(2)

 .1المرجع السابق، ص  
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االقتصاد غري الرمسي يف  الرمسي، وكلف  مثان دول أعضاء  بالتركيز عل  اجملاالت الرئيسية لتعزيز
، سياسات التمويل (ناميبيا)  رمسي والعمال الريفيني، توفري احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الإفريقيا

، سياسات االقتصاد الكلي والتنمية القطاعية (مصر)، األطر القانونية والتنظيمية (السنغال) صغرامل
، الشراكة العامة واخلاصة وإحصاءات العمالة غري (جنوب إفريقيا)، املهنية والتعلم مدى احلياة (كينيا)

الرابطة اإلفريقية )  واإلنتاجية، (نيجرييا)، التمكني واحلوار االجتماعي (اجلزائر)اب الرمسية وعمالة الشب
 (1) :ومت يف خضم ذل   (."لإلنتاجية

 عقدا لالقتصاد غري الرمسي؛ 9099 -9009إعداد الفترة  -

 اعتبار شهر ما  شهرا إفريقيا لالقتصاد غري الرمسي، عل  أن يتم تنظيم اجتماع مرة كل سنتني  -
 .قتصاد غري الرمسي خالل هذا الشهرحول اال

 .تكليف رئيس دولة سابق ألحدى الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي سفريا لالقتصاد غري الرمسي -

ة ذات الصلة توسيع حيز املوقع االلكتروين املخصص لالقتصاد غري الرمسي وزيادة الرسائل االخباري -
 .للتوعية هبذا االقتصاد

.4.I سياسات االقتصاد غري الرمسي  وتطوير املعرفة بتمويلاالقتصاد الرمسي ميزانية  حتليل 

 السياسات االقتصادية ُتؤثر عل  عملية توزيع الثروات بني االقتصادين الرمسي وغري الرمسي مبا أن   
جيين ومن الضرور  أن وحدد حتليل السياسات ما إذا كان االقتصاد غري الرمسي ، تعني تقييمهاي لذل  

املعرفة خبصوص متويل يتعني تطوير كما أم ال،  اسات اإلنفاق احلكومي واملشترياتفوائد من سي
 .السياسات يف االقتصاد غري الرمسي

1.4.I االقتصاد الرمسي ميزانية  حتليل 

رمسي، الفقراء واالقتصاد غري ال لتقييم ومعاجلة كيفية تأثري السياسات الكلية واالقتصادية عل  العمال     
حتليل فإن يف سياسات وبيئة األعمال ويف هذا الصدد  واالحنياز داخل الثغراتمن املهم حتليل كيفية ت
باعتبار ذل  تعبريا عن ُنُه   يث ينظر يف صخصصات امليزانيةحبيصبح أمرا ملحا ميزانية االقتصاد الرمسي 

                                                           
(1)

، "تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو الشامل"، (1122)التابعة لالتحاد األفريقي لجنة العمل والشؤون االجتماعية    

 .1. مرجع سابق، ص
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 القطاعاتزانية عرب مجيع وهي ذات صلة بتحليل صخصصات املي. السياسات لالقتصاد غري الرمسي
ة عل  عمال االقتصاد غري وتبحث امليزانيات مث حتلل اإلنفاق العام بسبب تأثرياهتما املمكن احلكومية
 (1) :وتنطو  هذ  املقاربة عل  ثالث مزايا يالرمس

 أهنا ُتمكن من حبث مدى إبداء ميزانية الدولة وعيا بوجود وضع املتعاملني غري الرمسيني: األوىل -
 .ومنشآهتم

أهنا توفر مقاييس لتحديد دعم الدولة بشكل مباشر وغري مباشر، وبالتايل فهي تنطو  عل  : الثانية -
 إمكانية رفع مستوى وجود املتعاملني غري الرمسيني ومنشآهتم وُتشجع الدعوة لتقدمي مزيد من الدعم؛

 .صصات امليزانية وتنفيذ السياساتأهنا ميكن استخدامها لتقييم الفجوة بني السياسات، وصخ: الثالثة -

2.4.I والتمييز بني الفئات املعنية باالستراتيجيات متويل سياسات االقتصاد غري الرمسي 

فمعظم برام  الدعم املايل اليت  . ال يزال متويل سياسات االقتصاد غري الرمسي يشكل حتديا كبريا     
ألجل وبالتايل فهي تنتهي بآثار حمدودة وغري ُيقدمها شركاء دوليون هي ذات منح  قصري ومتوسط ا
و ُيوجد ، إن ُوجد، قليل من تنسيق ومواءمة . دائمة يف رفع مستوى الوحدات غري الرمسية أو العمال

. دعم املاحنني من أجل ضمان التماس  والفعالية واجلدوى للمساعدة املوجهة حنو االقتصاد غري الرمسي
باعتبار  أكرب مساهم يف إمجايل النات  احمللي يف البلدان ري الرمسي، وعالوة عل  ذل ، فإن االقتصاد غ

، يتلق  جزءا صغريا جدا من ة من القطاع اخلاصكياإلفريقية وبوصفه اجلزء األكثر أمهية ودينامي
ومن الضرور  عكس هذ  االجتاهات إذا ما أريد النجاح لربنام  . االستثمار يف القطاعني العام واخلاص

 (2).القتصاد غري الرمسي عل  املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والقاريةالنهوض با

3.4.I االقتصاد غري الرمسي  سبابأاالهتمام مبعاجلة 

   (3):وبالتايل يتعني  االقتصاد غري الرمسي سبابمبعاجلة أاالهتمام     

                                                           
(1)

 21.مرجع سبق ذكره،  ص،تأثري األزمة العاملية على العمالة وسو  العمل يف إفريقيا: جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلحتاد اإلفريقي  
(2)

 .22. لسابق، صالمرجع ا 
(3)

 Dennis DUCKE., Gabor Ivany, Mark kan, The shadow Economy, Op., Cit. p.182. 
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قيام بإصالحات الل من خال إعادة النظر يف أنظمة الضرائب واقتطاعات الضمان االجتماعي   -
الضمان االجتماعي من خالل إصالح  اشتراكاتمن خفض التهرب و  .يف النظام الضرييب

 .أنظمة الضمان اإلجتماعي
  ؛خفض كثافة اإلجراءات واللوائح التنظيمية مثل اللوائح املنظمة لسوق العمل -

 ؛ريةساعات اإلجباالخلق مرونة أكثر يف ساعات العمل من خالل خفضها  بدال من  -
 .وتعزيز احلكم الراشد تعزيز فعالية اإلدارة العامة -

  . IIيف ظل التحديات االجتماعية إدارة االقتصاد غري الرمسي  استراتيجيات 

تحسني ظروف احلماية االجتماعية بستراتيجيات االجتماعية إلدارة االقتصاد غري الرمسي االتتعلق     
وأسرهم يف االقتصاد غري  ن االجتماعي لتشمل العاملنيتوسيع تغطية الضماخالل  للعاملني فيه من

 .الرمسي

..1.II  توفري احلماية االجتماعية لعمال االقتصاد غري الرمسي 

إحدى  لعجز يف احلماية االجتماعية وظروف العمل الضعيفة يف االقتصاد غري الرمسييعترب ا     
ُيفترض أن إدخال حتسينات متواضعة يف و. قتصاد هذا االاليت جيب توفريها يفاألولويات القصوى 

ميكن أن ُتعجل  التعاونية  واختاذ اإلجراءات األساسية للسالمة وإدارة العالقات اإلنسانية  ظروف العمل
من  بتحقيق نتائ  ملموسة من حيث اإلنتاجية واألرباح وُتساعد عل  التحرك حنو االقتصاد الرمسي

 . (1)ئات االقتصاد غري الرمسي يف الضمان االجتماعيخالل ضمان تدابري ملساعدة دم  صختلف ف

.1.1.II وضع خطة للحماية اإلجتماعية لالقتصاد غري الرمسي والعمال الريفيني. 

إن نقص احلماية االجتماعية لعمال االقتصاد غري الرمسي يفرض حتسني وتقوية خطط احلماية          
وأسرهم املستبعدين حاليا، إىل جانب السالمة املهنية االجتماعية القائمة ومتديدها كي تشمل العمال 

عل  يتضمن إطار السياسات االجتماعية  ، و والصحة والنظافة العامة ضمن إطار السياسات االجتماعية
                                                           

(1)
متابعة توصيات لجنة العمل والشؤون اإلجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا، : مفوضية االتحاد اإلفريقي   

 .6، ص LSC/EXP/5/ (VII) :اإلتحاد اإلفريقي، وثيقة رقم 
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تغطية األمن االجتماعي واحلماية االجتماعية كي تشمل كل العمال غري الرمسييني " حنو أكثر حتديدا 
 (09: ظر امللحق رقمأن).%000بنسبة " وأسرهم 

 مزايا وجود خطة لتوفري محاية اجتماعية لعمال االقتصاد غري الرمسي( أ

من شأن إعتماد خطة توفري احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي والعمال الريفيني وتنفيذها أن     
عل  الفقر واجلوع  دف القضاءواملتعلقة  هب (1)لأللفية بشكل ملحوظ 6 و 2 و 4 و 3و  0حتقق األهداف 

النوع االجتماعي ومتكني املرأة ، وهدف خفض نسبة / الشديدين، ، وهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني
، وهدف مكافحة فريو  نقص (صحة األمهات)وفيات األطفال، وهدف حتسني الصحة اإلجنانبية 

اضافة إىل .ريا واألمراض األخرىو املال( السيدا/ اإليدز)متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية
 ".ورقة منه  حول احلماية االجتماعية" مبادرة البن  اإلفريقي للتنمية بإعداد 

خطة توفري احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي  والعمال الريفيني "وعليه تستدعي الضرورة  وضع 
 (2).ت وخباصة الوطنيةعل  كل املستويا التنفيذ الفعال هلاو التوعية هبذ  اخلطة  و

 اعتماد وتوسيع محاية اجتماعية عادلة( ب

ها واليت ع التأمني االجتماعي  بسبب كرب حجم املشاكل اليت تواجتوسمل معظم البلدان النامية      
العاملني وأصحاب املشاريع يف االقتصاد غري  ومتابعة وإقناع  توعية تحديد وتسجيل وب غالباتتعلق 

وحىت لو امتدت نظم التأمينات االجتماعية . ان التزامها بنظام  التأمني االجتماعيالرمسي هبدف ضم
 هيكلمل يكن  ، فإهنا قد تفشل إذا نيلعمال غري الرمسيا شملتولتشمل أصحاب االقتصاد غري الرمسي 

لتوسيع  وقد وجدت بعض البلدان سبل. االقتصادالعاملني يف هذا  ملختلف فئات امناسب االقتطاعات
)  واليابان مثل كوريا غري الرمسي االقتصادمن  ناصر معينة من التأمني االجتماعي القانوين لفئات معينةع

                                                      ،(01:انظر امللحق رقم

ات األصغر من خالل دم  الشركمراحل، عل   اإلجبارية االجتماعية وعادة ما يتم توسيع نطاق التغطية
اليت يطبق عليها إىل عدد املؤسسات املؤمن عليهم ، يتم زيادة  عدد العمال يف كل خطوة ، و. حجما

                                                           
(1)

، "تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو الشامل"، (1122)لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقي   

 .2. مرج سابق، ص
(2)

 نفس الصفحة. المرجع السابق  
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، عل  النحو رى لتوسيع نطاق الضمان االجتماعيوقد اقترح  تدابري أخ.نظام الضمان االجتماعي
  (1):التايل
زل والعمال الزراعيني وأولئ  الذين م املناادخل مراجعة النظم القانونية لتسهيل االنتساب اجلزئي -

  ؛من األنشطة غري العادية وحصلون عل  دخل

  ؛لتطبيق هذ  النظم فيما يتعلق باالمتثال تعزيز القدرات اإلدارية لنظم الضمان االجتماعي ، وخصوصا-

 ؛يظام الضمان االجتماعنصورة  إطالق التثقيف والتوعية العامة لتحسني -

.2.IIلعمال االقتصاد غري الرمسي الصحة املهنيتنيتوسيع السالمة و 

لقوى العاملة يعملون يف االقتصاد غري امن  %60ما زال أكثر من مليار نسمة، أ  أكثر من       
مع محاية اجتماعية بسيطة أو بدوهنا، وتبني التجربة أن املؤسسات الصغرية والعمال يف ( يف آسيا)الرمسي 

السالمة من خالل مبادرات خاصة، لكنهم ال يزالون حباجة للدعم  اقتصاد غري الرمسي وحسنون ظروف
ويشمل االقتصاد غري الرمسي مجيع القطاعات االقتصادية والزراعية واخلدمية، وحتتاج هذ   (2) .العملي

القطاعات مجيعها إىل تدابري الدعم العملي من أجل معاجلة مشاكل السالمة والصحة اليت تواجهها، 
لون حلساهبم اخلاص يعملون يف كثري من احلاالت يف ظروف ال حتترم املعايري املتعارف فالعمال والعام

عليها مما يعرضهم لشىت املخاطر يف مكان العمل، خصوصا وأهنم مل وحصلوا عل  التدريب واملعلومات 
  (3)"الالزمة حول السالمة والصحة ، أما قوانني العمل فهي ال تغطي دائما االقتصاد غري الرمسي 

.1.2.IIإقامة ورش تدريب حول السالمة والصحة 

إىل تدابري عملية وسهلة التطبيق عل  املستوى احمللي تكون منخفضة االجتماعية حتتاج احلماية      
قوائم التكلفة وتوصل بشكل بسيط املمارسات اجليدة من هذ  التدابري الكفأة تل  املتعلقة باستخدام 

ما  السالمة والصحة املهنيتني مثل الصور اليت تظهر املمارسات اجليدة حولو اإلجراءات العملية للسالمة

                                                           
(1) BIT: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p.71 

(2)
 Ibid., p.67 

(3)
مارس، [ . على الخط] مجلة العمل الالئق". السالمة والصحة المهنية في العمل" العمل اآلمن = العمل الالئق. منظمة العمل الدولية 

 ، مناح على 32، العدد 1112

  <http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_63.pdf> ( تاريخ

 .22:21: على الساعة.12و ص 21ص( 1122ماي 12التحميل
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عامل  3000جنح  كمبوديا  يف تدريب أكثر من ورش التدريب فمن خالل  كمبوديا هو معمول به يف
عقد أربع ورش تدريبية تشاركية يف أربع مدن صختلفة لتغطية كل املناطق وأدت بيف االقتصاد غري الرمسي، 

. التدريبية التشاركية حول السالمة والصحة املهنيتني إىل زيادة التغطية عل  الصعيد الوطين ورشلهذ  ا
 .(9009-9001)وشكل  هذ  الورش جزء من خطة توجيهية أوىل حول السالمة والصحة ممتدة من 

ضع آليات إىل و(  011رقم )9006يدعو اإلطار التروجيي التفاقية السالمة والصحة املهنيتني للعام كما 
 (1) لدعم التحسن التدرجيي لظروف السالمة والصحة املهنيتني يف االقتصاد غري الرمسي

..2.2.IIوأمهية برامج الوقاية يف االقتصاد غري الرمسي تعزيز االستثمار يف صحة العمال 

امته يعترب االستثمار يف صحة العمال يف صلب مهمة الضمان االجتماعي وعامال مهما لتحقيق استد    
والذ  ميثل أنشطة تتجه حنو  "للضمان االجتماعي الديناميكي"املفهوم االستراتيجي ويعد . املستقبلية

تأمني أنظمة محاية اجتماعية مستدامة يف متناول اجلميع، وهذ  األنشطة ال تقدم  احلماية فحسب بل 
اء جمتمعات أكثر انتاجية عل  تعتمد عل  مقاربات وقائية، وتدعم إعادة التأهيل والدم  ، وتساهم يف بن

 .املستوى االقتصاد  وتدعم بذل  النمو املستدام إىل جانب حتقيق اندماج عل  املستوى االجتماعي

كما أنه من الضرور  منح كل العمال حق االستفادة من التدابري املتخذة حلماية صحتهم يف      
تغطية العاملني حلساهبم اخلاص ومتكينهم من االقتصاد غري الرمسي و يف املشاريع املصغرة،  كما جتب 

االستثمار )واعتبار صحة العمال ميزة استراتيجية للشركات واجملتمع  (2).االستفادة من برام  الوقاية 
من الضرور  متكني عمال االقتصاد غري الرمسي املتنامي و املشاريع الصغرية  كما أنه (يف صحة العمال

خلاص  من االستفادة من برام  الوقاية ، حبيث جيب اعتبار صحة العمال والصغرى والعاملني حلساهبم ا
  .مهمة للرأمسال البشر  ودعم التنافسية والقدرات االبتكارية

.3.2.II  عمل الطفلعلى تصميم برامج للقضاء 

إن عمل الطفل أمر سائد يف االقتصاد غري الرمسي ومبا أن أصحاب العمل يف هذا االقتصاد ال      
طفال ضمن أكثر أشكال عون للمساءلة خبصوص االمتثال لتدابري السالمة املهنية، فغالبا ما يعمل األخيض

                                                           
(1)
 .12و ص  21.المرجع السابق، ص 
(2)

 .المرجع السابق، نفس الصفحات  
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يتم و  .وخطورة مع كوهنم ُعرضة خلطر اإلصابة دون متتع بأ  نوع من احلماية االجتماعية قسوةالعمل 
و معنوياهتم مثل أشكال عمل الطفل كعمل ُيرجَّح أن يضر بصحة األطفال وسالمتهم أأ التعريف بأسو

استخدام األطفال يف النزاعات املسلحة والعمل املنزيل واالجتار هبم واستغالهلم جنسيا وممارستهم 
 . األعمال اخلطرية يف القطاعات الزراعية والتجارية غري الرمسية وقطاع اخلدمات لالقتصاد

  الربامج الدولية للقضاء على عمل األطفال ( أ

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الطفل والقضاء الفور   019عمل الدولية رقم اتفاقية منظمة الجاءت     
الدويل للقضاء  منظمة العمل  األدىن لعمل الطفل وكذل  برنام بشأن السن  031عليه واتفاقيتها رقم 
حتمي األطفال واليت ن حقوق الطفل أبش 0212 سنةاتفاقية األمم املتحدة ل، إىل جانب عل  عمل الطفل

ووسائل  ومجعيات حقوقية حت  الضغوط اليت ميارسها املستهلكونو .ال اخلطرية واالستغالليةمن األعم
  (1).اعتمدت شركات عديدة مدونات سلوك للشركات فيما خيص عمل الطفل ، اإلعالم

 الربامج اإلقليمية للقضاء على عمل األطفال  ( ب

طفل من خالل مشروع إقليمي حول ملكافحة عمل القارة افريقيا لقد ُوضع  إستراتيجية يف        
لصناعية ووحتو  ميثاق االحتاد اإلفريقي ا والتدريب املهين والتلمذة تدريب املهارات والتعليم املهين

  (2).حلقوق الطفل ورفاهيته عل  أحكام صختلفة بشأن وضع األطفال يف سوق العمل

.4.2.IIاالقتصاد غري الرمسيحول  تطوير معلومات و احصائيات 

مثة حاجة إىل حتسني القاعدة املعرفية املتعلقة باالقتصاد غري الرمسي بغية دعم كل من أنشطة ُصنع      
السياسات ومن شأن حتسني اإلحصائيات املتعلقة باالقتصاد غري الرمسي زيادة وجود  وكذل  فهم 

ٌتعترب البنية   .ته بالفقرمبا يف ذل  مسامهته يف النمو االقتصاد  وصل يله والعمليات الكامنة وراء منو تشك
قتصاد غري اللتتطلب حتسينا إذا أريد ألية سياسة ترقية مكرسة وضعيفة لالقتصاد غري الرمسي  اإلحصائية
 .العاملني فيهأن تكون ناجحة وأن تؤد  إىل حتسني رفاهية  الرمسي

                                                           
(1)

 .11. المرجع السابق، ص  
(2)

 و الشامل،تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنم"، (1122)لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقي     

 .2.المرجع سابق، ص 
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.3.II  املصغر  تشجيع التأمني(la micro-assurance) 

االجتماعية مبوجب القانون أو من املخاطر عندما ال توفر احلماية  ،الناميةيف كثري من البلدان       
عل  السلوك  اهام اتأثري  األعراف االجتماعية تؤثرحيث . وفريها من قبل األسرة أو اجملتمعت يتمالدولة 

 .االجتماعي

.1.3.II  (نظام التأمني التعاوين)اآلليات غري الرمسية للتأمينات االجتماعية 

املعاملة  و أ التضامن لتأمينات االجتماعية عل  أسا  مبدأ ل أمثلة عل  اآلليات غري الرمسية ناك عدةه    
برنام  التأمني اجلزئي يف سيوا يف اهلند ويف تانزانيا و نظام التعاونيات الصحية يف بوليفيا و كذا  باملثل

 .(02رقم : ظر امللحقنأ)  برنام  الصحة الريفية التابع بن  غريامني كاليان يف اهلند

يوفر النظام التعاوين طرقا ووسائل كفيلة بإزالة العراقيل املرتبطة هبذ  اخلاصية وحتسني مستوى     
الطابع احملدود ملعظم العمال غري الرمسيني ومنشآهتم وحّد بدرجة كبرية من  كما أن االقتصاد غري الرمسي 

 (1).والتنظيم الرمسيني زيد من اإلدارةإمكانيات منوهم وارتقائهم حنو م

حتسني وتقوية خطط احلماية االجتماعية القائمة وتوسيعها لتشمل العمال وأسرهم يتعني كما      
، والرعاية الصحية للمسنني ومحاية "فضال عن السالمة املهنية والصحة والنظافة لإلقصاء،املعّرضني 

  (2):من خالل نشاط املعينية وذل  طبقا لفرع الاألمهات واألطفال من األخطار املهن

توفري الرعاية الصحية امليسورة التكلفة من خالل خطط التأمني الصحي اجملتمعي وتقوية صالحية  -
 .اخلطط القائمة

 .توفري السالمة املهنية والتغطية الصحية للعمال الّضعفاء ال سيما يف الزراعة واالقتصاد غري الرمسي -

والمركزية للضمان االجتماعي بغية توفري  ةمبتكرتشجيع ودعم وضع خطط للتأمني اجلزئي  -
 .عم اجملتمعات احمللية واجلماعاتاحلماية االجتماعية عن طريق د

 

                                                           
(1)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op., Cit., pp 66-62  
(2)

 Ibidem. 



لتنمية المستدامةتحديات ااستراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل :   الفصل الرابع  

199 

2.3.II االستفادة من التجارب الدولية الناجحة 

سيع نطاق الضمان كتو: ميكن أن تستلهم بعض اخلطط الدولية الناجحة للحماية االجتماعية     
 اتخطة املعاش ،(مجهورية كوريا)تصاد غري الرمسيرجييا ليشمل االقاالجتماعي اإلجبار  تد

، غرامني كاليان لبن  (الربتغال وجنوب إفريقيا)، الضمان االجتماعي للعمال املنزليني(اليابان)الوطنية
لتحالف العاملي لألعمال حول فريو  نقص املناعة البشرية واإليدز الذ  يدعمه ا و (بنغالديش) غرامني
 .(1)كة دولية لتعزيز برام  أفضل ممارسة الشركة ضد اإليدز يف مكان العملشر 010

.4.II توفري الفرص مرة ) القتصاد غري الرمسيالتنمية املهارات يف السياسات التعليمية والتدريبية
 (.أخرى للتعليم

طور األفراد مسألة ذات صبغة عاجلة ليس فقط لت لقد أصبح  تنمية املهارات لالقتصاد غري الرمسي     
، وميكن أن تكون أمرا مو االقتصاد  وختفيف حدة الفقروقابليتهم للتوظيف ولكن أيضا لتشجيع الن

ويتعني إدماجها ضمن خطط تنموية اقتصادية . أساسيا يف النهوض باملنشآت املتناهية الصغر والصغرية
وُتعترب املستويات التعليمية  .نيأوسع مثل سياسات التسويق واالئتمان وتكامل التعليم والتدريب املالئم

للعمال غري الرمسيني بالغة التدين مما وحد من قابليتهم لتلقي التدريب ويؤد  إىل مستويات متواضعة من 
 (2) .وُتعَط  األولوية التعليمية حملو األمية الوظيفي .املهارات

1.4.II  التدريب الذايت والتلمذة الصناعية غري الرمسية 

والتلمذة الصناعية غري الرمسية هي الوسيلة  الذايتقتصاد غري الرمسي هو موفر التدريب إن اال       
الرئيسية لتوفري املهارات باعتبار أن معظم األشخاص املوجودين فيها يتطلبون مهارات من خالل 

يب العام إدماج التدريب غري الرمسي يف نظام التدر إن التدريبات التقليدية للتمويل والتنظيم الذاتيني،
بإمكانه أن يسهم  (3)كما حدث يف السينغال ومايليف املدار   غري الرمسية  وإدخال مهارات املؤسسات

غري وُتتخذ مبادرات مبتكرة تستهدف حتويل التلمذة الصناعية  يف زيادة املهارت والقدرات التدريبية
يف قطاع الصناعة غري  أنظمة التدريبإىل تدريبات مهنية مزدوجة، مما ُيجرب البلدان إىل حتويل  الرمسية 

                                                           
(1)

 تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي والنمو الشامل،"، (1122)لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقي   

 .2.المرجع سابق، ص 
(2)
  .21. ، مرجع سبق ذكره،  ص(1112)جنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد االفريقيل 
(3)
.22المرجع السابق ، ص  
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ُتتيح التلمذة وسوق العمل، يف  ووضع خطط حمددة لالستجابة لالحتياجات القائمة عل  الطلبالرمسي 
وتوفر تدريبا عمليا للشباب عل  يد . الصناعية التقليدية اكتساب مهارات ميسورة التكلفة لألسر الفقرية

وضع  بلدان مثل فرنسا وجنوب إفريقيا واململكة املتحدة ا كم .رئيس عمال حرفيني يف مكان العمل
آليات وُأطرا وطنية مهّمة للمؤهالت من أجل تقييم املهارات واخلربات املكتسبة من خالل العمل 

ويقوم البن  اإلفريقي للتنمية بإدماج برنام  التلمذة الصناعية يف  ، واالعتراف هبا والتصديق عليها
  (1).رملص إستراتيجية التعليم

2.4.II تنمية املهارت يف االقتصاد غري الرمسيزيادة االنتاجية ب  

إن املزيد من التدريب عل  التعليم وتنمية املهارات للقوى العاملة سيزيد من اإلنتاجية واإليرادات يف     
جة اكرب ، وبالتايل يساهم بدرقتصاداالقتصاد غري الرمسي وُيهيئ مناخا لالستثمار أنسب للمنشآت يف اال

يف احلّد من الفقر وزيادة إمكانية توسيع فرص الوصول إىل خدمات احلماية االجتماعية مع إتاحة الطرق 
وميكن رفع اإليرادات . املؤدية إىل حتسني رفاهية العمال غري الرمسيني وإضفاء الطابع الرمسي عل  القطاع

        من الزيادة يف القيمة املضافة % 22غاية املخصصة للتدريب بشأن املنشآت البالغة الصغر والصغرية إىل 
بغية هتيئة مزيد من فرص الوصول، واجلودة والنتائ  لعدد كبري من الشباب الداخلني يف أسواق و

 .(2)العمل

3.4.II  االعتراف بالتعليم غري الرمسي 

يف الُنُه  املتبعة يف أمريكا  رالنظيتعني يف حماولة الوفاء بااللتزام املتمثل يف توفري التعليم للجميع،       
لبلوغ أولئ  للكبار الالتينية بإدخال برام  تعادل التعليم املعروف بالفرصة الثانية للتعليم واملخصص 

وهذا األمر من شأنه رفع معدل تعليم الكبار وحمو األمية،  .الذين هم خارج التعليم الكالسيكي الرمسي
تعليم غري الرمسي ولكنه معترف به كمعادل للتعليم و متكني الشباب والكبار من اكتساب ال

 (3).األساسي

                                                           
(1)
، 1112، 2نقال عن التدريب المهني في االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا، تقرير عن العمالة رقم. المرجع السابق، نفس الصفحة 

 .1113مايو2-2جنيف،
(2)
.22، مرجع سابق، ص، (1122)ية االتحاد اإلفريقيمفوض 

 
 

(3)
 .22. المرجع السابق، ص 
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ينبغي االعتراف بكون االقتصاد غري الرمسي مصدرا لتنمية املهارات مع التزام احلكومات والسلطات 
احمللية بوضع سياسات فّعالة وبرام  ومتويل مناسب ملعاجلة احتياجات القطاع عن طريق اجلمع بني 

 .ليم والتدريب و بني خطط التلمذة الصناعية وتدريب املهارات التقليديةاخلطط الرمسية للتع

.III  البيئيةإدارة االقتصاد غري الرمسي يف ظل التحديات استراتيجيات 

وسيتم التطرق لالستراتيجيات  عديدة مشاكل تطرح قضية البيئة بالنسبة لالقتصاد غري الرمسي      
كما  ةالرمسيحلضرية يات ااالستراتيجوة وكذا مصايد األمساك اطق احملمياملتعلقة باحلفاظ عل  البيئة واملن

 . دارة االقتصاد غري الرمسيإلاجح نج ذسيتم التطرق إىل منو

.1.IIIمصايد األمساكوإدارة ملناطق احملمية و االستراتيجيات البيئة املتعلقة بإزالة الغابات 

تشمل وعل  التنوع احليو  من خالل نشاطات لبيئة عل  اسلبية نظرا ملا يسببه الفقراء من آثار     
للمحافظة  تستدعي احلاجة إىل وضع استراتيجياتقطع األخشاب، النشاطات الرعي والصيد و الزراعة و

سيتم وعل  البيئة مبكوناهتا من جهة إىل جانب وضع استراتيجيات لتأمني سبل معيشة هؤالء الفقراء 
إىل احلفاظ عل  الغابات وإدارهتا واستدامتها وكذا العمل مع عرض ذل  من خالل الربام  اهلادفة 

 .اجملتمعات احمللية إلدارة املناطق احملمية وكذا حفظ التنوع البيولوجي

1.1.III احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة 

عرب مبادرة غابات إزالة ال ةشكلمعنية بالتغريات املناخية اإلطارية امل تناول  إتفاقية األمم املتحدة      
 أو" انطالق العوادم من أنشطة إزالة الغابات وتدهورها لدى البلدان النامية تقليص"تعرف باسم 
"REDD+"  حمفزات من أجل خفض  نح البلدان الناميةللمبادرة مب حيث تكمن الفكرة الرئيسية

عة غابات جديدة، واحلفاظ طريق زرا االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وزيادة امتصاص الكربون عن
من خالل تقدمي  تعزيز صخزونات الكربون يف الغابات عل  الغابات، واإلدارة املستدامة للغابات فضال عن

 .(1)و جتديد الغطاء الغايب/لمحافظة عل  للفقراء ل دول البلدان النامية متنحها    امتيازات

                                                           
(1)

شوهد < http://www.fao.org/news>:، متاح على الموقعالحوكمة الجيدة للغابات، األمم المتحدة: منظمة األغذية والزراعة  

 .22:11على الساعة . 11/11/1121:بتاريخ
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.2.1.IIIتوعيتهم بأمهية التنوع واملناطق احملمية  يف إنشاء وإدارةاجملتمعات احمللية  العمل مع
 البيولوجي

تركزت االستراتيجيات املتعلقة بالفقراء الذين ال جيدون غري املناطق احملمية أو مصايد األمساك       
 .عليها يف  العمل معهم من خالل ما سيتم بيانه  اليقتاتو

 طق احملميةاملناوتطوير  يف إنشاء وإدارةاجملتمعات احمللية  العمل مع . أ

غالبا ما تكون املناطق احملمية يف أماكن نائية حيث تكون اجملتمعات اليت تعيش فيها فقرية نسبيا،         
  وقف تلو، لذل  من أجل تنظيم هذ  العمليات عل  مدى توفر املصادر الطبيعية وتعتمد يف بقائها 

اجملتمعات احمللية يف انشاء هذ  املناطق  النشاطات اليت تستنزف املصادر الطبيعية، ال بد من العمل مع
احملمية وإدارهتا، ويف الوق  نفسه توفر املناطق احملمية فرص عمل ألفراد هذ  اجملتمعات وتساهم يف 

 .تطوير املرافق والبىن التحتية وحتسينها وتوفري خدمات املرافق الصحية والتعليمية وحتسني الطرقات

 لضمان استدامته بدور التنوع البييولوجي حملليةاجملتمعات اإجياد وعي أكرب لدى  . ب

 لرفا  استدامة وبالتايل األيكولوجي النظام خلدمات استدامة هي واملوائل البيولوجي استدامة التنوعإن    
الفقراء  صاحل غري يف عادة وهي – خطرية بصورة متباينة نتائ  له البيولوجي التنوع وفقدان .اإلنساين

  .من غريهم هبد  النتائ  اخلطرية الذين يتأثرون أكثر

جتا   "األيكولوجي النظام خبدمات" خاص هن  اعتماد يلزم ومستدامة، متوازنة تنمية لتحقيقو      
 تقدمي يف تفاوتات إىل تؤد  واليت القطاعات، عل  قائمة هن  اختاذ من بدال القرار، وصنع السياسات

 إىل البيولوجي التنوع بدور أكرب وعي إجياد يلزم ذل ، يتحقق ولكي .املنافع يف تكافؤ اخلدمات وعدم
 الذين الريفيون السكان فيها يشارك القرار صنع يف وحيادا واستنارة أكثر شفافية عمليات جانب

 (1)."مباشر البيولوجي بشكل التنوع موارد عل  يعتمدون
 

                                                           
(1)

، البنك الدولي ، 1121عام حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم (: 1121)والزراعة البنك الدولي ومنظمة األغذية  

 .223-223ص ص،
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.3.1.IIIإلغاء الدعم الضار يف سياسات االقتصاد الرمسي 
الشرعي لسياسات االقتصاد الرمسي الفاشلة فإنه جيب العمل  االبناالقتصاد غري الرمسي هو مبا أن       

كان يتم الدفاع عن دعم فقد  .عل  إلغاء السياسات الضارة بالبيئة  اليت تدعم الفقر وتوسع من فجوتة
تنمية وكان يزيد املوارد باعتبار  يعزز التنمية االقتصادية، لكنه كان يفعل العكس متاما، فقد أعاق ال

واحلل يكمن يف إعادة النظر يف سياسات الدعم حبيث أنه نت  عنه بطء يف النمو، واإلضرار   الفقراء فقرا
 .من خالل فرض رسوم عل  املوارد العامة (1) .بالبيئة، وإشاعة الفقر، وانتهاك حلقوق السكان األصليني

 فرض رسوم على املوارد العامة (أ
عل  املوارد العامة أن تولد مئات املليارات من الدوالرات دون أن تبطئ التنمية ،  ميكن للرسوم       

أو أصحاب إمتيازات  ع عاتقها عل  األغنياء سواء كانوا من أصحاب املصلحة وهذ  الرسوم سيق
، وسواء وجه هذا اإليراد اجلديد إىل برام  الصحة والتعليم أو إىل و مستثمرين يف التعدين األخشاب

فيض الضرائب التقليدية، فإن االقتصاد سوف يستفيد إذا ما استخدم  الثروة الطبيعية كأسا  خت
ويف املنظور االقتصاد  هناك اختالف جذر  بني األرض واملباين، لكن من يقيمون الضريبة . للضريبة

ضريبة من ، واألرض هي أكثر استحقاقا لل"العقارات" يضعون األرض واملباين يف شروحة واحدة يسموهنا
 .(2)املباين
 إعادة النظر خمصصات الدعم  ( ت
سوف يلقيان خدمة أفضل لو منح السكان االقتصادية املستدامة املنصفة،  إن العدالة والتنمية    

األصليون مزيدا من السيطرة عل  أرضهم، ولو خصص الدعم للتعليم، والرعاية الصحية ،والبنية 
االقتصادية املستدامة املنصفة، والبد إلدارة املوارد الطبيعية أن  التحتية، وكلها مكونات حيوية للتنمية

 .ستخراجيةترتكز عل  قطاعات  اخلدمات والتصنيع وليس عل  قطاع  الصناعات اإل
2.III توسيع حقو  امللكية الرمسية 

وأ  ملال، أصبح  أنظمة امللكية الرمسية تشكل املعىن االقتصاد  أل  أصل، أين يتولد رأ  ا       
قتصادية واالجتماعية يف نظام رمسي للملكية يصعب حتركه يف السوق كما أن أصل مل حتدد جوانبه اال

 . استدامةتوسيع مشولية احلصول عل  األصول ميكن أن يساعد عل  جعل التنمية أكثر 

                                                           
(1)

 22.، مرجع سابق، صتطويع السوق الحتياجات البيئة"الثروة الطبيعية لألمم : دافيد مالين رودمان  
(2)

 .21. ص، المرجع السابق  
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1.2.III امللكية الرمسية  من بني أسباب التحول إىل االقتصاد الرمسي 

ية هي اليت حتدد وتثب  األصول يف وضع يتيح إدراكها باعتبارها رأ  مال منت ، إن امللكية الرمس     
، بوصف وتنظيم جوانب األصول منت   ويف الغرب بدأ نظام امللكية الرمسي وحول األصول إىل رأ  مال

ما ك (1)األكثر فائدة من الناحية االقتصادية واالجتماعية واالحتفاظ هبذ  املعلومات يف أنظمة للتسجيل
ووحترم القانون وحقوق ملكية  الشخص الذ  ميل  منزال أو أرضا يرجح أن يدعم مؤسسات الدولة أن 

 احتراممنزل أو أرض أ   امتالكو ليس لديه أمل يف أبأكثر مما يفعل شخص ليس لديه منزل الآلخرين 
 (2).مؤسسات الدولة وبالتايل تنفيذ القانون

 2.2.III اد الرمسي والغري موجودة يف االقتصاد غري الرمسي مزايا  امللكية  يف االقتص 

  :وهي    نظم امللكية الناجحة ستة أثار مل تنجح الدول النامية يف االستفادة منهاتنُت      

 ديد وتثبي  اإلمكانات املوجودة يف األصل وإنتا  فائ  القيمة  حت ( أ

هلا إمكانية كامنة إلنتاج ة لألصل واليت يسمح التمثيل الرمسي للملكية بتحديد اخلصائص غري املرئي     
، وهي اخلصائص ذات املعىن من الناحية االجتماعية واالقتصادية مثل استخدام ملكية منزل القيمة

ومن الناحية االجتماعية ميثل التمثيل الرمسي للملكية  ضمان . للحصول عل  قرض أو رهن عقار  
ويستخدم . ة بتوفري كل املعلومات حول األصلملصاحل األطراف األخرى، وخلق اخلضوع للمساءل

لالستثمار يف شكل أسهم تضمن بذل  حقوق محلتها، وتعترب عنوان لتحصيل الضرائب والديون 
 والرسوم، وكموقع لتحديد األفراد ألغراض جتارية، وهكذا توفر امللكية أدوات لتحديد صختلف املوارد 

 . (3) رفة اخلصائص اإلنتاجية الكامنة ملواردهاأو األصول إلنتاج فائض القيمة إضافة إىل مع

 متكامل للملكية إدما  املعلومات املتناثرة يف نظام  ( ب

 خالل سجالت امللكية مكَّنإن حتديد وتثبي  اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ألصل من      
خالل أين ينت  رأ  املال حيث أهنم من معرفة اجلوانب األكثر إنتاجية ملمتلكاهتم ومعرفة  الدول املتقدمة

                                                           
(1)

 .23. المرجع السابق، ص  
(2)

 .11.مرجع سابق، ص(: 1112)البنك الدولي،  تقرير التنمية في العالم 
(3)

 11. هرناندو دي سوتو،  سر رأس المال، مرجع سبق ذكره، ص  
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واملباين  القرن التاسع عشر مت جتميع احلقائق والقواعد املتناثرة اليت حكم  امللكية يف كل املدن والقرى
نظام واحد ،  وبذل  أصبح لدى الدول املتقدمة كل املعلومات والقواعد اليت حتكم  واملزارع لتعمل يف

اطنيها يف قاعدة تشمل كل البيانات املتفرقة يف إطار ما يسم  بنظم الثروة واألصول املتراكمة لدى مو
رمسي الوكان أصل التعامل قبلها يتم يف إطار امللكية غري .  امللكية املتكامل الذ  ظهر منذ حنو مئة عام

 أنظر امللحق) واستغرق دم  امللكيات الواسعة يف نظام واحد فترة طويلة من الزمن ما جيعلها عملية صعبة
احلصول عل  وصف للخصائص االقتصادية واالجتماعية أل   اتاحةونت  عن هذا الدم   .(01: رقم

أصل دون ضرورة لرؤية األصل نفسه، وبالتايل معرفة األصول املتاحة والفرص القائمة من ورائها خللق 
 (1) .لهمن خالل االستفادة منه وتوليد األرباح من خال فائض القيمة الشيء الذ  عزز رأ  املال

 للمساءلة اخلضوع ( ت

مكن  امللكية إخضاع أصحاهبا للمساءلة،  ومن خالهلا ميكن حتديد األشخاص الذين ال يدفعون    
مقابل احلصول عل  اخلدمات واليت يستهلكوهنا، وتغرميهم، وخفض مراتبهم االئتمانية، وتستطيع 

وبالتايل فإن جزءا االمتيازات  الدولة عل  إثر ذل  توقيف تقدمي اخلدمات أو احلظر أو سحب بعض
كبريا من قوة امللكية الرمسية مستمد من إمكانية اخلضوع للمساءلة الذ  ختلقه وما يترتب عنه من 

من هنا يتضح أن الناشطون يف االقتصاد غري الرمسي ال  .(2) االلتزام فرض  قيود وعقوبات وبالتايل
طرف أجنيب  إال مع أسرهم أو جرياهنم املباشرين ميكن أن وحصلوا عل  االئتمان أو إبرام عقود مع 

 . ألنه ليس  لديهم ملكية ملزمون عل  أساسها أ  أنه ليس لديهم ما يفقدونه

 جعل األصول منقولة وقابلة لالستبدال ( ث

احلصول عليه إىل حالة تكثر فيها هذ   ةهذ  امليزة عل  حتويل األصل من حالة تقل فيها فرص تقوم     
واستخدامها لعقد الصفقات  (امللكية) ، كما ميكن تعبئتهاون تقسيم األصل أو املسا  بهالفرصة، من د

كن أصحاب املشاريع من حماكاة أوضاع افتراضية بغية يف جمال األعمال، والتمثيل الرمسي للملكية مّي
كما .االستراتيجيات املالئمة ملشاريعهم ة ألصوهلم األخرى ويبين عل  أسا معرفة االستخدامات املرحب

                                                           
(1)

 12-12هرناندو دي سوتو، سر رأس المال، المرجع السابق،   
(2)

 .11المرجع سابق، ص  
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تكلفة من خالل تيسريها خلصائص األصل ما يساعد عل  املقارنة املعيارية التساعد عل  خفض 
 .  باألصول األخرى

  تكوين الشبكات  (  

متكن نظم امللكية من حتويل األفراد إىل شبكة من قوى األعمال القادرة عل  حتويل األصول ونقلها      
ذ  الشبكة وبالتايل ربط املالك باألصول واألصول بالعناوين وامللكية باإللزام وتوافرت بذل  داخل ه

 . بنية أساسية من أدوات الربط اليت تتيح تدفق املعلومات واالتصاالت بشأن األصول و إمكاناهتا الكامنة

أو عملية تسجيل رد بني امللكية الرمسية ونظم اجل ويفرق د  سوتو هنا بالقول انه ال ينبغي اخللط
احلقائب يف مطار دويل إنه نظام يسمح خبلق شبكة يستطيع األفراد من خالهلا جتميع أصوهلم يف 

ويوفر نظام امللكية الرمسي قاعدة بيانات لقرارات االستثمار يف . (1)توافيق وجمموعات أكثر قيمة
 .(2)الرعاية الصحية  والتعليم وتقدير الضرائب والتخطيط البيئي

 اية املعامالتمح ( ح

بتعقبها بصورة مستمرة وهي تنقل  وذل متكن امللكية الرمسية من محاية املعامالت من صخاطر معينة 
ل من املعامالت، فالتجار يف ل مقادير ضخمة من األصول بعدد قليعرب الزمان ومكان، ويتيح ذل  نق

ومات تفصيلية عل  السلع  بورصة شيكاغو للسلع مثال ومن خالل التعامل بالسندات اليت حتو  معل
  (3).يربمون الصفقات دون قلق يذكر عل  ضمان املعامالت

ن امللكية ليس  جمرد ورقة وإمنا وسيلة وساطة تعكس معظم مادة األصل جلعله يعمل يف أكما    
السوق، وعل  أساسها تتاح املساءلة ونقل واستبدال األصول وتنفيذ املعامالت وبالتايل توفري اآلليات 

 موجودة يف وهذ  اآلثار الستة غري. املطلوبة للنظام املصريف والنقد  خللق االئتمان وتوليد االستثمار
وحىت حتول امللكية غري الرمسية إىل ملكية رمسية كما فعل  الدول املتقدمة يستلزم  االقتصاد غري الرمسي
 .األمر عقودا من الزمن

                                                           
(1)

 .32.هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر ، مرجع سابق،  ص  
(2)

 .221. هرناندو دي سوتو، سر رأس المال، مرجع سابق، ص  
(3)

 .31هرناندو دي سوتو،الدرب اآلخر، ص  
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 3. IIIاحلضرية االستراتيجيات 
 منحسهل  بعض احلكومات  وقد .احلضرية التنمية يفدورا حيويا   الرمسي غري قتصاداليلعب ا      
يف إطار عملية حتسني ظروف السكن للفئات األكثر  الصغرية املشاريع ألصحاب والقروض السلف
 مستوطنات غري يف يعيشون نمل التمل  حق وتوفري .األحياء نيحتس ومجعيات البناء وتعاونيات .حرمانا
 .والسكن بالبناء املتعلقةبط الضوا بعض ختفيف وكذل  العملية هذ  يف أساسي عامل نيةقانو

.1.3.III إعادة النظر يف حقو  امللكية وحتسني ظروف السكن للفقراء 
 بطيئة برام  النتظار متسع يف الوق  ليس النامية البلدان أغلبية يف السائدة التحضر اجتاهات إزاء     

 يف قصوى بفاعلية احملدودة ارداملو تستخدم حبيث تدخل احلكومات توجيه يعاد أن جيب إذ .ومبهمة
 (1):للفقراء من خالل  السكن حتسني ظروف 

 وخدمات مضمونة حقوق ملكية مع قانونية غري مستوطنات يف يعيشون قانونية ملن إقامة توفري  -
 العامة؛ السلطات تقدمها أساسية

 حتسينها؛ مساكنهم أو لبناء النا  وحتاجها اليت خرىاأل املوارد األرض توفري ضمان  -
 واخلدمات؛ االرتكازية باهلياكل واجلديدة القائمة السكنية املناطق تزويد  -
 أفضل حنو عل  املساكن طرق بناء حول التقنية األحياء لتقدمي املشورة واملعونة يف مكاتب إقامة -

 حتسني الصحة والنظافة؛ كيفية وحول أقل وبكلفة
 واألراضي اجلديدة املطلوبة للمساكن األراضي وضم لتقدير ماديا املدينة توسع وتوجيه ختطيط - 

 .دون إحلاق ضرر باألراضي الصاحلة للزراعة.األطفال ومالعب واحلدائق الزراعية
 .احمللية موعاتلمجاملنخفض وا الدخل لذو  زهيدة سلف لتوفري اإلسكان أنظمة متويل  تغيري -

2.3.III أراضي قانونية قليلة التكلفة بتأمني  يام احلكوماتق  
 وحقوق لألرض اخلاصة امللكية إىل نظرهتا يف كبريا اختالفا ختتلف متعاتلمجاعل  الرغم من أن     

 تقليل أو الضريبية اإلعفاءات أو املنح املباشرة مثل تلفةلمخا لألدوات استخدامها طرائق ويف استخدامها،
 لكل بالنسبة خصوصية الوسائل من الرغم وعل  باألراضي للمضاربة ويف معاجلتها نالرهو عل  الفائدة
 أفضل خدمات ذات أرخص قانونية بدائل بتأمني  قيام احلكوماتهي لكل بلد و واحدة النتيجة فإن بلد

                                                           
(1)

 .121-123. مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص،ص( : 2223)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية    
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البناء  مواد و األرض جانب إىل األخرى الكبرية التكاليف ومن .القانونية غري األرض أحسن من وموقع
(1)  :وينت  عن هذ  العملية ،بيوته يقومون بإنشاء ملن

 

حتسني مشاركة املواطنني واليت ال حتدث من دون أن تبذل احلكومات احمللية جهودها إلدماج   -
 لعمليات االنتاجية ملشاركة فعالة؛مواطنيها وخلق ا

  .توفري الفرص االقتصادية بالعمل عل  توزيع املنافع االجتماعية بشكل عادل  -
البيئية الضارة ومحاية األراضي الزراعية من سوء  اآلثاراحلكم الراشد الستخدام األرض لتقليل  -

  االستغالل؛
التعرف عل  حدود منو املدينة وطاقة احتمال نظمها هبدف التخطيط السليم هلا واستخدام  -

 (.*املؤشرات بشكل جيد انطالقا من توفر املعلومات خاصة لتحديد مؤشر املدينة املركب
3.3.III (الفافيال)لتنمية احلضرية املستدامة يف الربازيل ا جتربة 

التزم  حكومة الربازيل عل  املستوى الوطين واحمللي بتطوير العشوائيات وتنظيمها مبا يسم       
املستدامة حيث صدرت الئحة ولقد كان هلذا االلتزام األثر الكبري يف اإلرتقاء باحلياة احلضرية ( الفافيال)
وفرت أساسا قانونيا لقيام البلديات بتنظيم الفافيال باعتبار ذل  جزءا من خطط  9000ة دنية يف سنم

 .تكاملية ملكافحة التمييز املكاين وعدم العدالة االجتماعية وتوفري إدارة حضرية أكثر مشوال ودميقراطية
 ضمن اجلهاز الرمسي للتخطيط للتنمية  إدما  األحياء العشوائية ( أ
يف  العشوائية  زم  البلديات احمللية بتأييد من جملس الوالية واحلكومة الوطنية بإدماج األحياءالت    

تطبيق أدوات ووسائل ختطيطية عل  املستوى و . السياسي واالقتصاد  للمدينةالتركيب االجتماعي و
ؤسسي للمرة وإضفاء الطابع امل اجتماعيةالوطين تسمح هذ  املناطق كمناطق سكنية خاصة هلا أمهية 

مشاركة اجملتمع احمللي؛  : األوىل عل  عملية إدماجها ضمن اجلهاز الرمسي لتخطيط التنمية من خالل
السماح بتوفري اخلدمات والبنية األساسية للحد من الفوارق مع املناطق األخرى؛ إقامة جلنة لتقنني حيازة 

ع امليزانيات وختطيط أولويات األراضي وحتديد املشكالت القائمة يف كل منطقة وعاجلتها؛ وض
 20لألراضي اليت ميلكها القطاع العام ملدة" حق اإلستعمال"اإلستثمار يف املناطق العشوائية؛ منح إمتياز 

                                                           
(1)

 .213المرجع السابق، ص  
*
البنية التحتية المتمثلة في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف و : يتألف مؤشر المدينة المركب من خمس عناصر   

 معالجة المياه والمخلفات الصلبة، والعمر المتوقع عند الوالدة ووفيات األطفال، ومستوى المعرفة ونسب اإللتحاق بمراحل التعليم، وناتج
 .المدينة
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سنة لألفراد أو للمجموعات مما يشجع عل  التكامل االجتماعي واالقتصاد  للمدينة وتشجيع 
 .تحتية ومواجهة صور الفقرلبنية الاالستثمارات العامة واخلاصة يف اإلسكان وا

 نتائج التجربة  ( ب
حيا فرعيا غري رمسي ما  90حيا عشوائيا و  60يف املرحلة األوىل من التجربة مت حتسني ما يقرب و     

ترك أثر إجيايب لنحو ربع مليون نسمة وذل  بقرض مايل من طرف بن  التنمية للدول األمريكية قدم 
قدم القرض الثاين لتحسني وضع عدد من املستفيدين  900لثانية عام ويف املرحلة ا ،0222هلذا الغرض سنة

يف املرحلة األوىل، ومبقتض  قوانني احليازة املعدلة فإن حق االنتفاع ميكن تسجيله، ويسمح مبقتض  ذل  
، عل  القروضنقل امللكية إىل الورثة وبيع األراضي وتأجريها ، وأيضا استخدامها كضمان للحصول 

ستخدام هذا احلق فرديا أو مجاعيا، وأعطي  املرأة معاملة تفضيلية عند منح حقوق كذل  ميكن ا
 .االمتياز
وأدى حتسن األحوال احلضرية  يف مدن الربازيل وأحيائها إىل تقدم ترتيب البالد حسب مؤشر      

 (1).تنمية املدينة املركب لتصبح ضمن أفضل دول العامل آداء
 .IVتصاد غري الرمسي يف ظل التحديات املؤسسية والفسادإستراتيجيات إدارة االق 

الفاسدة ميكن أن ندعم املشاركة اإلجيابية احلكم الراشد وحماربة املمارسات يف ظل املشاركة و     
احلوار  هنية وإتاحة املشاركة يفمن خالل تسهيل إنشاء منظمات مألصحاب االقتصاد غري الرمسي 

 .وضع السياساتواالجتماعي 
.1.IV  يف وضع السياسات املشاركةتسهيل إنشاء منظمات مهنية و إتاحة  

تؤثر الفجوة املتعلقة بتمثيل العمال غري الرمسيني تأثريا سلبيا عل  وصوهلم بالفعل إىل األصول       
 .العامةدمات اإلنتاجية ورأ  املال وأسواق املنتجات واألنظمة التدريبية والصحية والبنية التحتية واخل

تدعيم املنظمات التمثيلية والدميقراطية والوظيفية يف االقتصاد  ظل نقص املشاركة واالعتراف يتعني ويف
وُتعترب احلكومات الوطنية واحمللية ذات أدوار أساسية يف حتسني البيئة املواتية لالقتصاد غري . غري الرمسي

 . قتصادالرمسي، وال سيما التمثيل الفّعال للعمال يف هذا اال

                                                           
، الموسوعة العربية للتنمية المستدامة، األكاديمية "مقاربة نظرية وتطبيقية" تدامةاستراتيجيات التنمية المس: محمد سمير مصطفى  (1)

 .004-001.، ص، ص1110العربية للعلوم ، أيلوس وآخرون، المجلد األول،بيروت، 
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1.1.IV  مهنية منظمات تسهيل إنشاء 

ال يتم يف الغالب إشراك العمال غري الرمسيني واملنشآت يف وضع السياسات واللوائح الرمسية،       
ولضمان صوغ السياسات املالئمة، ، لضعف تنظيمهم املهين ومتثيلهم ووضعهم القانوين نتيجةوذل  

وضع عوا صوهتم يف عملية اع القرار وأن ُيْسِميتعّين أن يكون العمال غري الرمسيني حاضرين مع صّن
تسهيل إنشاء منظمات مهنية عاملة يف االقتصاد غري  من املهمو  .التنمية يفبدورهم  قومواالسياسة وي
وتعزيز احلوار االجتماعي الشامل جلميع أصحاب   ونيات واحتادات شبابية ونسائيةإنشاء تعاوالرمسي 
يف عمليات صوغ السياسات واملعايري عل  كافة مستويات ُصنع القرار  ييف االقتصاد غري الرمساملصلحة 

غري أنه . وتبذل النقابات العمالية جهودا لتنظيم العمال غري الرمسيني. احمللية والوطنية واإلقليمية والقارية
  (1).كمجموعات مهنية هلا احتياجاهتا ومصاحلها اخلاصةراف هبؤالء العمال غري الرمسيني يتعني االعت

 تقوية هياكل الشبكات لألطراف والتعاونيات واالحتادات الفاعلة غري الرمسية( أ

يرتكز النه  اهلادف إىل تعزيز صوت العمال غري الرمسيني ومشاركتهم الفعلية يف عمليات وضع      
طراف سياسات وُصنع القرارات، عل  تقوية صختلف أمناط االحتادات وهياكل الشبكة املهنية القائمة لأل

وميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم شبكة الفاعلني يف . الفاعلة غري الرمسية
االقتصاد غري الرمسي عل  املستويات الوطنية واإلقليمية والقارية كما هو احلال بالنسبة لستة بلدان من 

تمثل تالذ   ( http://www. sipromicro.com) موقعها االلكتروينأمريكا الوسط  عن طريق إنشاء 
حتسني وصوهلا إىل املعلومات وتعميم الُنُه  و  ؛غري الرمسية الصغرية املؤسساتتقوية مجعيات  أهدافه يف
 .(2) خالل منتدياهتا الوطنية هاحتسني أداء  و ؛لديها ةاملبتكر

 ها توفري اتفاقيات حتمي املنظمات غري الرمسية وتعزيز ( ب

واتفاقية العمل ( 040 رقم)0212 العمال الريفيني ملنظمة العمل الدولية اتفاقية تنظيم توفر      
خطوطا إرشادية للمساعدة يف إنشاء وتعزيز احتادات مهنية للعمال غري ( 011رقم )0226املنزيل،
وسيكون هناك مصلحة يف تطوير التعاون مع املنظمات الدولية ملنظمي املشاريع غري الرمسيني (3) .الرمسيني

                                                           
(1)

 Carlos Maldonado, Cheikh Badiane, Anne-Lise Miélot :Méthodes et instrument d’apuis qu secteur 
informel En Afrique Francophone. Op, Cit. PP-63-65. 
(2)

 BIT: Travail décent et économie informelle, Op.,Cit. p. 71. 
(3)

  /www. Streenet.org,/ www. Homenet.org/ www.sewa.org: يمكن اإلطالع على هذه التحالفات في المواقع التالي  
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( Home Net) وهو حتالف دويل للبائعني يف الشوارع (Street Net)أة يف بلدان أخرى مثل واملنش
والتحالف الوطين  (SEWA)، واحتاد النساء العامالت حلساهبن اخلاص(وهو حتالف دويل للعمال املنزليني

الرمسية  ُتعاق املنظمات املهنية غريجيب أن ال كما  (Street Vendores).للبائعني يف الشوارع باهلند
قدراهتا الفنية احملدودة وأوجه دعم املوجودة مبختلف القيود املتصلة باإلطار التشريعي والتنظيمي و

املؤلة لتمثيل مصاحل عمال االقتصاد  املوارد البشريةتوفري ضعف هياكل إدارهتا وتقوية قصورها املالية و
 .غري الرمسي متثيال مالئما

2.IV  العمل بالتخطيط التشاركي 

أصبح مفهوم املشاركة وسيلة هامة لتحقيق منو اقتصاد  دائم وتقدم اجتماعي وعدالة اجتماعية        
إسهام التخطيط التشاركي  ويعين"تقوم عل  أسا  احلد من الفوارق الطبقية واإلقليمية عل  حد سواء، 

مشاركة ومسامهة قطاع  كما تعيناملختلفة  أو ممثليها ومبواقف فردية أمجاعية يف صنع القرارات  الفئات
ومتابعة وإعداد وتنفيذ  اختيارعريض من السكان وخصوصا األقل حظا أو اجملموعات املستهدفة يف 

 .(1)"سياسات وبرام  ومشاريع التنمية

 1.2.IVمتطلبات التخطيط التشاركي الفعال      

الشرائح ويف حالتنا هم يتمثل املبدأ األساسي الذ  تقوم عليه  املشاركة يف مدى قدرة هذ        
غري الرمسي من عمال وأصحاب مشاريع اقتصادية غري رمسية يف التأثري عل   قتصادأصحاب اال

حاجات ومصاحل هذ  اجملموعات ووحسن من  عملية صنع القرار وتوجيها وصياغتها مبا خيدم
ات  صختلف أوضاعهم ، وهذا بدور  وحقق تنمية متوازنة وعادلة تأخذ  وتليب انشغاالت وحاجي

ومكاين عادل لعوائد النمو  ويقود يف النهاية إىل توزيع طبقي"الشرائح  خاصة الضعيفة منها، 
 (2) :ولضمان فعالية التخطيط جيب أن" ومكاسب التنمية

  تتجمع هذ  الفئات يف مؤسسات وهيئات تعمل عل  تسهيل وتيسري مشاركة هذ  اجملموعات
املنظمات النسائية، والشبابية، ) اهتا ورغباهتا من امثلتهايف عملية صنع القرار ومبا خيدم حاج

 (.مجعيات التجار واحلرفيني ، النقابات املهنية

                                                           
(1)

 .222. عامة، مرجع سابق، ص، التخطيط أسس ومبادئ عثمان محمد غني  
(2)

 .221-مرجع سابق، ص  
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 مركز  لصنع القرار وتوفري املوارد الالزمة له عل  املستوى التخطيطي احمللي، مع  إجياد نظام ال
دام أمثل وكفء إرتباطه بوجود هيئات وقيادات شعبية واعية ومؤهلة تعمل عل  ضمان استخ

 .للموارد احمللية من جهة ، وتوعية السكان باملشاكل اليت يعانون منه
  تعزيز وتعميق االعتماد عل  النفس ما يزيد من وعي األفراد واملؤسسات بقدراهتم ما يدفعهم

تشجيع األفراد )املوارد احمللية بشكل أمثل خلدمة مصاحلهم  الستخدامإىل املزيد من املبادرات 
 (.لقيام مبشاريع تنموية صغريةعل  ا

  ضرورة التنسيق الرأسي الفاعل بني مؤسسات وهيئات التخطيط احمللي واإلقليمي والوطين
  .وإجياد توافق حول املصاحل املتعارضة اليت ميكن أن حتدث بني هذ  املستويات

2.2.IV أساليب املشاركة الشعبية 

 (1) :أمهها ة وغري مباشرة مباشر ميكن ان حتدث املشاركة الشعبية بعدة طرق

 املشاركة املباشرة ( أ
تعين مشاركة اجملموعات املستهدفة للسلطات احلكومية يف كل ما يتعلق بالعملية التنموية أو يف     

 :مراحل منها، ويأخذ هذا النوع أشكاال عدة
 .االجتماعات، املقابالت واملؤمترات العامة: استشارة األهايل واجملموعات من خالل •
 .مركزية اإلدارية ممثلة يف إجياد مؤسسات وهيئات ختطيط عل  املستوى اإلدار  احملليالال •
 .برام  تنمية اجملتمع احمللي خاصة ما تعلق منها باالعتماد عل  النفس •
 .اهليئات التطوعية وموظفي اإلرشاد •
 .حلقات االستيعاب والدراسات املختلفة •
 .االستفتاء العام حول قضية أو قضايا معينة •

 ةاملشاركة غري املباشر ( ب
 بواسطة ممثلني عن الشعب يتم اختيارهم أو انتخاهبم من خاللاملشاركة غري املباشرة حتدث        

يعرف التخطيط التشاركي أو ما يعرف بالتخطيط من أسفل هيئات أو منظمات مهنية أو شعبية و
  .إىل أعل 

                                                           
(1)

 .221. المرجع السابق، ص  
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     3.IV احلكم الراشدوإقامة الرمسي  خلق بيئة أعمال ممكنة ملؤسسات االقتصاد غري  

للحكومات دور أساسي يف إجياد بيئة ممكنة ومعززة لالستثمار اخلاص من خالل توفري فرص مناسبة 
 .كافحة الفسادمو ملبادرات القطاع اخلاص وتوفري عناصر احلكم الراشد

1.3.IV خلق بيئة أعمال ممكنة ملؤسسات االقتصاد غري الرمسي 

قطاع اخلاص أن لل يدإذا ما أرجوهر  وأمر بالغ  مناخ وحفز ويعترف باملبادرين ترسيخ وتوفري إن      
وانتشار املناخ املناسب هلذ  املشاريع والذ  ختتلف طبيعته من بلد آلخر لكن هناك مبادئ  .يزدهر

هتيئة مناخ قائم عل  سياسة السوق وعل  :أساسية ختدم اإلطار العام وتتمثل يف ثالث نقاط أساسية هي
هيكل تنظيمي قانوين صحيح؛ توافر التدريب عل  املبادرة وتوافر برام  التنمية والتطوير؛ توفري دعم 

(1)احلكومات وبرام  املساعدات ملواجهة صخاطر رأ  املال يف املشروعات اجلديدة الصغرية
 

 هتيئة مناخ قائم على سياسة السو  وعلى هيكل تنظيمي قانوين صحيح ( أ

نها العمل يف فراغ، تعمل احلكومات عل  وضع الضوابط اليت حتكم األنشطة ألن املشروعات ال ميك
األساسية للسوق وال بد هلذ  الضوابط أن تكون واحدة جلميع األفراد، لضمان العدالة اليت تعد من 

هذا الدور ال يطبق عادة بشكل صحيح حيث يبالغ واضعو السياسة يف . األسس الفاعلة القتصاد السوق
تمرار الرياديني م السوق أو الرقابة عليه، هذ  املبالغة تؤد  إىل ظهور سوق غري رمسية، واسعملية إحكا

ملا تتضمنه السوق الرمسية من تكاليف باهظة ناجتة من كثرة الضوابط التنظيمية،  يف اهلروب إليها
اءة، وحد والسوق غري الرمسية تعد أرضية خصبة لظهور الفساد الذ  يؤد  ضياع املوارد وخفض الكف

 .من قدرة املبادرين عل  إدارة أعماهلم

 وافر التدريب على املبادرة وتوافر برامج التنمية والتطويرت ( ب

 البدء يف مشروع يتطلب أكثر من جمرد توفر الفكرة واالستعداد ملواجهة املخاطر إنه يتطلب توافر    
وتزداد الضرورة إىل توفري التدريب  كيفية التعامل املايل والقدرة عل  التواصلمهارات املبادرة مثل 

الفعال عل  املبادرة يف الدول اليت يتسم نظام تعليمها بالتقليدية والذ  من صفاته عدم توفري التدريب 
                                                           

(1)
، مجلة اإلصالح االقتصادي، مركز المشروعات الدولية الخاصة " دعم ومساندة المبادرين في الدول النامية. "  جون  سوليفان  

 11أطلع عليه  في )< http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1411.pdf> : متاح على. 22، العدد 1111. .على الخط]

 .23:21: على الساعة . 31-12ص -، ص( 1122أفريل 
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ويف ظل هذا املناخ هناك ضرورة لالهتمام بثقافة املبادرة والتعريف مببادئ  .حىت يف شكله األساسي
 .ولكن أيضا عل  املستوى احلكومي ليس فقط عل  املستوى الشعيب.املبادرة

 مواجهة خماطر رأس املال يف املشروعات اجلديدة الصغرية(  .

عادة ما خياطر الرياد  جبميع مدخراته، وغياب تعزيز احلكومة ملساعدة ودعم الرياديني ميكن أن       
ءا من مهام احلكومة يبعدهم عن الفرص املتاحة هلم، لذا مساعدة املبادرين املتحمسني جيب أن يصبح جز

وجيب توافر األسس الثالث  .خللق قطاع خاص قو  وحتجيم وتقليص املخاطر اليت يتعرضون إليها
حيث يتعني للمبادرين التعامل  فقطو املساعدات املتخصصة أالسابقة الذكر مجيعا فال يكفي التدريب، 

 (1).مع القوانني والضوابط واليت أصبح  كثرية التعقيد

 2.3.IVومكافحة الفساد احلكم الراشدمة إقا 

للحكومات دور أساسي يف إجياد بيئة ممكنة ومعززة لالستثمار اخلاص من خالل توفري فرص مناسبة     
ملبادرات القطاع اخلاص وتوفري عناصر احلكم الراشد مثل زيادة الكفاءة احلكومية وختفيف اإلجراءات 

ومن شروط البيئة املواتية . بثقة املواطنني وموافقتهم وإقامة حكم القانون الذ  وحظ .البريوقراطية 
وجود نظام قضائي فعال وعادل، واإللتزام القو  باملساءلة العامة، وإقامة نظام رقايب ولالستثمار 

كما يتعني مكافحة و خاصا، أاربة اإلحتكار عاما وتنظيمي يتسم بالعدالة والشفافية والفعالية ويضمن حم
 (2):اآلليات التالية  الفساد من خالل

استراتيجية عامة ملكافحة الفساد تشمل وضع أنظمة وقوانني صارمة ملعاقبة  وضع وتنفيذ -
 .املتورطني يف قضايا الفساد، وإنشاء جلنة عليا للتحقيق يف املالبسات وقضايا الفساد

وبالتايل مبواقع حدوث الفساد إشراك اجلمهور يف تشخيص الظواهر الفاسدة فهو األكثر معرفة   -
آلية اإلخطار ).التمكن من اإلخطار مَبَواطن اليت حتدث فيها شبهات حول ممارسة الفساد

 (بالشبهة

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، نفس الصفحة  
(2)

، مخبرا التغيير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر و الفساد وآليات معالجتهأوراق اليوم الثاني من الملتقى الوطني الثاني حول   

جامعة محمد .1111أفريل  1و  0االجتهاد القضائي على حركة التشريع، بالتعاون مع القيادة الحهوية الرابعة للدرك الوطني، يومي  اثر
 .1111خيضر بسكرة، 
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العام ما يفرض التزام من طرف املوظف العام بالعمل الرقابة اإلدارية عل  العمل وعل  املال   -
 (ألية الرقابة اإلدارية) وفق ملا مت حتديد  الوظيفة

اد وآثار  يف كل الوسائل االعالمية وكذا يف أوساط املؤسسات نشر الوعي مبخاطر الفس -
 .آلية اإلعالم(لفساد يف كل أوساط وفئات اجملتمع التربوية حىت تنتشر ثقافة مكافحة ا

إعادة النظر يف مرتبات وأجور موظفي القطاع العام صالح النظام املايل والضرييب و كما كان إل
دير يعترب قدوة يف ممارسة الوظيفة نسب كبرية يف ساءلة ووجود مسؤول أو مماخلضوع لل

 ( 90أنظر امللحق رقم )(2)االستقصاء الذ  حول طرق مواجهة الفساد 

مركز املشروعات  اخلاصة باقتراح مجلة من النقاط تعترب مبثابة استراتيجيات تتمحور وتشترك  كما 
 (3) :ومتثل  يف  يغري الرمس قتصاداال دم احلواجز اليت حتول دون من لتقليل احول 

   تشجيع املشاركة يف صنع السياسات وإعداد القوانني؛ -
 سن وتنفيذ قوانني حرية املعلومات؛ -
 إصالح وتقوية أنظمة حقوق امللكية؛ -
 ؛اإلشراف عل  القطاع املايل -
 ؛حماربة الفسادوتأسيس حوكمة الشركات  -
 ؛إصالح اهليئات احلكومية -
 ؛درين عل  اإللتزامتوافق القوانني واللوائح مع قدرة املبا -
 ؛زيادة دور الشركات يف اجملتمع تقوية القدرات اإلدارية والتنفيذية للهيئات احلكومية -
تبسيط شروط احلصول عل  تراخيص العمل  إصالح قوانني العملو إصالح األنظمة الضريبية -

 ؛وختفيض تكلفتها
 .وحتسني البنية التحتيةتوفري املعلومات األساسية والتدريب لألعمال  -

 
                                                           

(2)
 Daniel Kaufman : corruption et développement, finances&Développement, Mars, 1998.p.10 

(3)
مجلة اإلصالح االقتصادي، مركز ". واجز مشاركة القطاع غير الرسمي في الديمقراطيات الناشئةح. "كاثرين كوتشا هلبلينج  

-http://www.cipe> : متاح على. 22، العدد 1111[ .على الخط]المشروعات الدولية الخاصة 
arabia.org/files/pdf/art1408.pdf >( 1122أفريل  11أطلع عليه  في  ) 45 ، ص.23:21على الساعة. 
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4.IV رصد سياسات االقتصاد غري الرمسي ةاجلماعات املستهدفة والتهديدات احملتملة وأمهي 
التمييز بوضوح بني  يستلزم األمر هن  مالئم للسياسات خبصوص االقتصاد غري الرمسي عند وضع     

هذ  السياسات أو األهداف املوجهة لفئات االقتصاد غري الرمسي وكذا معرفة ما ميكن أن ينجر عن 
 .السياسات من صخاطر وهتديدات للتمكن من مراقبتها وتقييمها

.1.4.V االقتصاد غري الرمسي وضع استراتيجيات إلدارة  عند اجلماعات املستهدفة 

التمييز بوضوح بني  يستلزم األمر هن  مالئم للسياسات خبصوص االقتصاد غري الرمسي عند وضع    
العمال  أو إىل أنشطتهم االقتصادية ومؤسساهتم و  املهن احلرة ذوالسياسات أو األهداف املوجهة إىل 

تنظيمات أو  والعمال غري الرمسيني ككل أو  غري الرمسيني الذين يعملون بأجور وأصحاب عملهم،
عي يتعني أيضا عل  واض عند استهداف أ  فئة من هذ  الفئات،و واحتادات العمال غري الرمسيني
إعادة توجيه السياسات القائمة لدعم ومحاية العمال غري  ن باإلمكانالسياسات النظر فيما إذا كا

الرمسيني أو يتعني عليهم إصالح السياسات املوجودة من أجل القيام بذل  أو يتعني وضع سياسات 
 .جديدة

2.4.IV التهديدات احملتملة وأمهية رصد سياسات االقتصاد غري الرمسي 

هناك احتمال مواجهة مجلة من فف معني أو حتسني وضع قائم  استراتيجية هتدف إىل  بلوغ هدأ  ك   
جراءات  هناك مجلة إ املخاطر أو التهديدات عند وضع برنام  إلدارة االقتصاد غري الرمسي ونتيجة لذل  

 املوايل 0-4ميكن شرحها يف اجلدول 
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 أوجه التخفيفو االقتصاد غري الرمسيوضع استراتيجية إلدارة  املتوقعة من  املخاطر: 4-1جدول 
 أوجه التخفيف املخاطر الرقم

للعملية  غري الرمسي  مقاومة املتعاملني يف االقتصاد 0
 االقتصاد الرمسي  إىل لالتحو

زيادة التعاون واملساعدة، ظروف عمل )مزايا الصبغة الرمسية 
 (.أفضل والتغطية االجتماعية للعمال وأعضاء أسرهم

للمنظمات  ضعيفظيمية والتمثيل الالقدرة التن  9
 .والريفياحلضر  لالقتصاد غري الرمسي  املهنية يف 

 نظيم والتدريب واحلوار االجتماعيالتمكني من خالل الت
واملشاركة من خالل اجتماعات ومنتديات وحلقات، وسن قوانني 

 تعترف هبم وبنشاطاهتم
اليت ال  القدرات الضعيفةو مقاومة اإلدارات العامة، 3

نفيذ ومتابعة السياسات ختطيط وتتستطيع 
االقتصاد غري  حبسن إدارةواإلستراتيجيات الكفيلة 

 .الرمسي

الرمسي، التدريب مزايا حتليل ميزانية االقتصاد غري احلكم الراشد ،
اآلفاق املستقبلية للحياة املهنية مع التخصص  لتقوية القدرات 

 (.اخل

أديس أبابا ، أثيوبيا     9002أكتوبر  9-سبتمرب  -91مـل والشؤون االجتماعية التابعة لالحتاد األفريق الدورة العادية السابعة للجنة الع:   املصدر :المصدر
الربنامج حول االقتصاد غري الرمسي : متابعة توصيات الدورة السادسة للجنة العمل والشؤون االجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غري الرمسي يف إفريقيا

 ، 80:55على الساعة .81/50/1588     :شوهد بتاريخ www.africa-union.org/root/ar/LSAC-EXP5: متاح عل  املوقع
 (بتصرف) .22ص

 

مة من جهة املتعاملني يف االقتصاد غري وقد يواجه واضعوا السياسة نوعني من املقا 0-4 من اجلدول   
استراتيجيات إدارة االقتصاد غري  الرمسي كطرف واإلدارة العامة اليت توكل إليها مهمة تنفيذ  ومتابعة

الرمسي من جهة ثانية وميكن التخفيف من أثر هذ  املقاومة  إذا وضع  االستراتيجيات ضمن مناخ 
سليم  حتكمه مبادئ احلكم الراشد والعادلة واملساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما يفرض أمهية التخطيط 

  .ات املصلحة يف العملية التنمويةالتشاركي ووضع رؤية مشتركة تقبل هبا كل األطراف ذ
 

 3.4.IVاالقتصاد غري الرمسيات تابعة وتقييم استراتيجياإلطار التنظيمي مل  
نظرا ألمهية املتابعة والتقييم عند وضع أ  استراتيجية سوف تتم االستعانة جبانب الرصد والتقييم املتعلق   

إلستراتيجية إقليمية مث نتناول عل  مستوى  مثاالمسي للنهوض باالقتصاد غري الراالحتاد اإلفريقي بربنام  
 .الدول جتربة دولة جنوب إفريقيا باعتبارها جتربة رائدة يف إدارة االقتصاد غري الرمسي
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 اإلطار التنظيمي ملتابعة وتقييم استراتيجيات االقتصاد غري الرمسي( أ
املمتدة من  ية النهوض باالقتصاد غري الرمسياستراتيج فيما يتعلق باجلانب التنظيمي ملتابعة وتقييم      

تابعة ملتنسيق الوحدة مسئولة عن تعيني مت ، فقد  9-4اليت سيتم اختصارها يف اجلدول  (9000-9002)
مبثابة جهة صختصة إلدارة الشؤون   اليت ستكونويف افريقيا  النهوض باالقتصاد غري الرمسي برنام نشر و

العمالة   و تقريرا سنويا إىل مؤمتر الوزراء املسئولني عن العمل تقدموتوجيه ، للاالجتماعية وجلنة 
التجارة والصناعة، والزراعة، التعليم، والصحة، من أجل و ،الصناعات الريفية االقتصادية غري الرمسيو

 .رفع التوصيات والقيام باإلجراءات الضرورية
يف والتخطيط كما ستقوم دول األعضاء  خببري وميزانية الزمة للتجهيز وهذ  الوحدة مدعومة       

بإنشاء وحدة مشتركة بني القطاعات لتسهيل التعاون الضرور  بني صختلف املؤسسات اإلحتاد الفريقي 
  .العامة واملؤسسات غري احلكومية املعنية لتنفيذ سياساهتا حنو االقتصاد غري الرمسي

م  استراتيجية النهوض باالقتصاد غري سيق و رصد برانمفوضية االحتاد االفريقي لضمان تكلف   
االقتصاد غري الرمسي يف  مثان دول أعضاء  بالتركيز عل  اجملاالت الرئيسية لتعزيزالرمسي يف إفريقيا، 

، سياسات التمويل (ناميبيا)  ، توفري احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي والعمال الريفينيإفريقيا
، سياسات االقتصاد الكلي والتنمية القطاعية (مصر)انونية والتنظيمية ، األطر الق(السنغال) صغرامل
، الشراكة العامة واخلاصة وإحصاءات العمالة غري (جنوب إفريقيا)، املهنية والتعلم مدى احلياة (كينيا)

ريقية الرابطة اإلف) ، واإلنتاجية (نيجرييا)، التمكني واحلوار االجتماعي (اجلزائر)الرمسية وعمالة الشباب 
 (.لإلنتاجية

 ميزانية استراتيجية النهوض باالقتصاد غري الرمسي  يف منظمة االحتاد اإلفريقي( ب

النهوض ربنام  ل امليزانية اإلمجالية ألمهية اجلانب املايل عند وضع أ  استراتيجية سوف يتم توضيح 
أعوام وفقا  6ى مليون دوالر أمريكي عل  مد 00240مببلغ  واملقدرة  باالقتصاد غري الرمسي

ميزانية استراتيجية النهوض باالقتصاد غري الرمسي  يف منظمة االحتاد   9.4ول يف اجلد للتفصيل الوارد
 .أدنا   (9002-9000)اإلفريقي 
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يف منظمة االحتاد اإلفريقي ميزانية استراتيجية النهوض باالقتصاد غري الرمسي : ..1دول ج  
 (1585-1580)  

                                                  (أمريكي مليون دوالر: الوحدة) 
 املبلغ النتائج اإلستراتيجيات

كسب التأييد : 0إلستراتيجيةا
لالعتراف بوجود االقتصاد غري 
 .الرمسي األفريقي
 

إنشاء وتعزيز قدرات الدول األعضاء ، اجملموعات االقتصادية  0:النتيجة
فريقي يف مواءمة السياسات التنموية والقوانني اإلقليمية ومفوضية االحتاد اإل

 .والنظم مع االحتياجات وتوقعات وخصائص االقتصاد غري الرمسي
0300 

رفع الوعي والوجود البارز خبصوص دور ومسامهات االقتصاد : 9لنتيجةا
 .غري الرمسي يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان اإلفريقية

0010 

بناء قدرات  :9 إلستراتيجيةا
 .ومتكني االقتصاد غري الرمسي

 

إنشاء وتعزيز الشراكة مع واضعي السياسة الرئيسيني و القطاع : 0النتيجة
 .اخلاص

0140 

إنشاء وتسخري هيكل الدعم املؤسسي للنهوض باالقتصاد غري : 9لنتيجةا
 .الرمسي

120 

اإلنتاجية : 3 إلستراتيجيةا
والقدرة التنافسية لعمال 

 .القتصاد غري الرمسيومنشآت ا
 

زيادة التغطية وفرص وصول العمال واملنتجني غري الرمسيني : 0لنتيجةا
 .والريفيني وأسرهم إىل الصحة والسالمة املهنيني يف العمل بتكلفة ميسورة

9010 

االستمرار يف حتسني مهارات وكفاءة العمال واملنتجني يف : 9لنتيجةا
 .االقتصاد غري الرمسي

640 

حتسني إستراتيجيات وآليات التمويل املالئمة للنهوض باالقتصاد : 3جةلنتيا
 .غري الرمسي

210 

زيادة فرص الوصول إىل األسواق من أجل مكافأة أفضل للعمال : 4النتجية
 .واملنتجني الريفيني

260 

إمكانيات الطب :4االستراتيجية 
التقليد  األفريقي وسوق العمل 

 .الثقايف

 300 .قليد  اإلفريقي وسوق العمل الثقايفإمكانيات الطب الت

 440 .سوق عمل إفريقي تدعم تعليم مهارات األطفال والشباب

املساعدة الفنية 2إلستراتيجية ا
وبناء القدرات لدعم مفوضية 
االحتاد األفريقي ودول األعضاء 
 .واجملموعات االقتصادية اإلقليمية

ء واجملموعات االقتصادية دعم القدرات يف مفوضية االحتاد ودول األعضا
 .اإلقليمية

9490 

 00240 يـايل الكلـاإلمج
متابعة توصيات أديس أبابا ، أثيوبيا     9002أكتوبر  9-سبتمرب  -91الدورة العادية السابعة للجنة العمـل والشؤون االجتماعية التابعة لالحتاد األفريق :   املصدر

: متاح عل  املوقعالربنامج حول االقتصاد غري الرمسي : جتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد غري الرمسي يف إفريقياالدورة السادسة للجنة العمل والشؤون اال
www.africa-union.org/root/ar/LSAC-EXP5 41،41. ص،ص 80:55: على الساعة.81/50/1588     :شوهد بتاريخ. 
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ات ميزانية النهوض باالقتصاد غري نالحظ أن النصيب األكرب ملخصص 9-4من معطيات اجلدول    
الرمسي يف إفريقيا موجه إىل املورد البشر  من حيث املساعدة الفنية يف بناء القدرات البشرية اليت من 

 .خالهلا ميكن تنفيذ الربنام 
4.4.IV  إلدارة االقتصاد غري الرمسي  يف جنوب إفريقيا االستراتيجية املتكاملة 

ذ  يقع يف منطقة دربان يف دولة جنوب إفريقيا اليت تعترب صاحبة أقل نسبة يعترب جتمع وايروي  ال 
قتصاد غري الرمسي يف خطط التنمية دم  االإدارة وإقتصاد غري رمسي يف قارة إفريقيا جتربة ناجحة يف 
 :سيتم بيانه يف اآليت لة إلدارة االقتصاد غري الرمسيووصف هذ  التجربة اليت تصلح كاستراتيجية متكام

(1) 

السالمة، قام جملس املدينة بإطالق مبادرة هتدف إىل دراسة كال من جوانب  0221يف سنة      
آالف بائع  1، والتجارة باعتبار املنطقة نقطة رئيسية يف جمال النقل و تضم والنظافة، وفرص التشغيل

وكان  . والفسادمتجول ما جعلها تصبح سوقا طبيعيا للباعة املتجولني وحتول  إىل مرتع للجرمية 
وكان  أوىل  النفقات الرئيسية جمللس . املنطقة مركزا لتجار األعشاب الطبية الطبيعية لعدة سنوات

املدينة  هي يف إقامة سوق لتجار العطارة واألعشاب مع تأمني مأوى هلم، باالضافة لتأمني املرافق 
  :السوق مت حتقيق مايليتاجر وخالل العام األول لعمل 0000الصحية هلم وبات  تضم قرابة 

 يف اجملال االقتصادي . أ

 مليون دوالر؛ 93.6تسجيل حتول لرأ  املال بلغ  -
 عامل معظمهم يقومون بتركيب املنتجات الدوائية؛ 04000بلغ معدل التوظيف املتراكم  -
 أنفق اجمللس أقل من نصف مليون دوالر عل  البنية التحتية، -
يف املسامهة يف اقتصاد املدينة و توليد فرص عمل أسهم الفرق بني ما أنفق وما حتصل عليه  -

 .جديدة
 
 

                                                           
(1)

 .22. ، ص1113، العدد األول، حوار الموئل، عمان،دمج االقتصاد غير الرسمي ضمن الخطط الحضرية. كارولين سكينر  
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 يف جمال محاية البيئة . ب

كان  النساء يقمن جبمع الورق املقوى داخل املدينة وكن عرضة لكل أنواع املخاطر،  وملساعدة     
هؤالء النسوة قام املشروع بإنشاء مركز بيع داخل املدينة ضمن جتمع واروي  والذ  ميكن من خالله 
بيع الورق املقوى مباشرة إىل شركة إلعادة التدوير، وبالرغم من بقاء أجر تل  السيدات منخفضا إال 

مت االتفاق مع التجار العاملني يف املنطقة بتنظيفها   %300أنه لوحظ زيادة يف معدالت كسبهن بنسبة 
 .مرتني يف الشهر وميكن ملستخدميها العمل عل  تنظيفها يوميا

 ركةيف جمال املشا . ت

منح جملس املدينة الفرصة للتجار للمشاركة املنتظمة واملتواصلة يف التفاوض عل  متطلباهتم    
 .وأولوياهتم

وجود حتول يف التفكري وذل  باعتبار االقتصاد غري الرمسي  يشكل  "واروي "أظهر مشروع جتمع لقد 
دارة االقتصاد غري الرمسي يف ومدى النجاح الذ  ميكن أن وحققه اعتماد  إ.رصيد اضايف يف االقتصاد

 .املنطقة
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 خالصة الفصل
احلماية االجتماعية لعمال مشل  فيما مشلته  تناك عدة استراتيجياأن هإىل  خنلص عل  ضوء ما تقدم   

 وبرام  القضاء عل  عمل الطفل وتشجيع التأمني املصغراملهنية و الصحة والسالمة االقتصاد غري الرمسي 
وهذ  االستراتيجيات عل  اختالفها اجلهات  قوق امللكية وهتيئة بيئة ممكنة لالستثمار واملبادرة وتوسيع ح

استراتيجية النهوض  ةقليميإو أالدولية  العملكمبادرة العمل الالئق ملنظمة الواضعة هلا سواء كان  دولية 
  :تتفق مجيعها يف النقاط التاليةباالقتصاد غري الرمسي يف إفريقيا 

 ني احلصول عل  امللكية الرمسية واستفادة الفقراء وعمال االقتصاد غري الرمسي منهاحتس. 
  إقامة منتديات حول العمالة والعمل واحلماية االجتماعية تفعيل آليات احلوار االجتماعي

وهجرة األيد  العاملة مما يسمح من تنظيم املشاورات وفتح باب احلوار حول وحتديد 
 .ام املشتركالسياسات ذات االهتم

 ة، إىل اخلدمات احلصول عل  التمويل من خالل حتسني وصول الفئات األكثر فقرا واحملروم
دعم قطاع التمويل املصغر وتشجيع حصول املشاريع املتوسطة والصغرية املالية من خالل 

 .واملتناهية الصغر عل  التمويل الطويل األجل
 املشاريع تها وكفاءهتا بشكل مباشر عل  تنافسية هذ  ضمان فعالية اإلدارة العامة اليت تؤثر فعالي

 .احلكم الراشد بادئمبوالقطاع اخلاص بشكل عام من خالل العمل 
  تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات والتخطيط عل  صعيد املشروعات متناهية الصغر و نشر

 .الوعي بأمهية احلفاظ عل  املوارد الطبيعية ومحاية البيئة

 خفض كثافة اإلجراءات واللوائح التنظيمية مثل واملايل و    يبحات يف النظام الضريقيام بإصالال
 .اللوائح املنظمة لسوق العمل 

االقتصاد القوى العاملة يف ات معاجلة احتياجات العمالة وقيود ومواطن الضعف جملموع دون وعليه من
ملستدامة و احلد من الفقر إىل جناح حمدود غري الرمسي ستنتهي اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية ا

 .اجلزائر ومصر كل منجهود ود اجله هذ   ومن بني

 



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

224 
 

   متهيد

يف بداية  لإلصالحاتتعهدت عديد من البلدان النامية ومنها اجلزائر ومصر على تنفيذ برنامج 
كانت نتيجة طبيعية جلملة والتسعينات كان هلا تأثريها على احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
اليت ومن بني ما ترتب عنها املخططات التنموية اليت مل حتقق يف كثري من حاالهتا ألهدافها املسطرة و

تدفق األنشطة ، وبالتايل  من مث معدل منو الناتجوالتأثري على حجم االستثمارات زيادة ملعدالت البطالة 
، ما فرض حتمية إجياد استراتيجيات  الريم  األمر الذ  زاد من حجم والعمال حنو االقتصاد غري

 .م عن هذا االقتصادوحلول مالئمة للتخفيف من اآلثار السلبية ليت تنج

إىل إبراز  اجلهود املبذولة من قبل اجلزائر ومصر يف جمال إدارة من هدف يف هذا الفصل وسن
وطنية للبيئة والتنمية املستدامة  حبيث سيتم  إلستراتيجيةاالقتصاد غري الريم  يف ظل تبين كل منهما 

ت املصغرة والصغرية وعالقتها باالقتصاد في  إىل مسار اخلطط التنموية  وما تعلق جبانب املؤسسا تطرقال
ستتم املقارنة بني الدولتني على أساس مؤشر ومصر كما  غري الريم  يف ظل التنمية املستدامة يف اجلزائر

ممارسة أنشطة األعمال ومالحظة أوج  االختالف والتشاب  وكيفية تعامل كل من اجلزائر ومصر 
وسيتم ذلك  .االقتصاد غري الريم إدارة حد مظاهرأ اباعتبارهلتحسني بيئة املؤسسات املصغرة والصغرية 

 :التاليةمن خالل حتليل العناصر االسترشادية 

.I   يف اجلزائر واالقتصاد غري الرمسي  التنمويمسار التخطيط 

.II  مسار التخطيط للتنمية املستدامة يف مصر واالقتصاد غري الرمسي  

. III ومصراجلزائر رمسي يف ملقارنة بني االقتصاد غري الا 

.IV  االستراتيجيات املتخذة من قبل اجلزائر ومصر يف جمال حتسني بيئية األعمال واحلد من البطالة
 وإدماج االقتصاد غري الرمسي

  

 
 



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

225 
 

.I مسار التخطيط التنموي يف اجلزائر واالقتصاد غري الرمسي 
ومكانة املؤسسات   اهليكلية وبعدها االصالحاتخالل فترة تنفيذ عن خمططات التنمية قبل احلديث    

خمططات التنموية   عن( ولو باختصار) بد من التوقف الصغرية واملتوسطة يف هذه السياسة التنموية، ال
 .واالنتقال من مرحلة التخطيط إىل مرحلة اقتصاد السوق يف اجلزائر

.1.I حملة عامة صاد السوق من مرحلة التخطيط إىل مرحلة اقتيف اجلزائر التنموي جتربة التخطيط
 0991ما بعد وتركيز على املخططات التنموية 

عدة خمططات للتنمية وعلى فترات خمتلفة من خمططات ثالثية  إىل رباعية  0991شهدت اجلزائر قبل فترة 
بداية جديدة يف تنظيم االقتصاد الوطين بعد االستقالل بالنسبة للجزائر   0991تعترب سنة  إىل مخاسية و

 .على فترات سنة البدء يف التخطيط، واختيار اجلزائر العمل باملخططاتألهنا 

 1.1.I.  (0999-0991من  )0991ما قبل  مرحلة التخطيط 

 (0991)إىل خطة التنمية األوىل ( 0991)االستقالل  من .أ  

بعدم ر يف اجلزائ (0991)إىل خطة التنمية األوىل ( 0991)االستقالل  مناتسم الوضع االقتصاد        
وضوح الرؤية فيما تعلق بالسياسة التنموية الواجب إتباعها يف املستقبل ومن جهة أخرى بتدهور احلالة 

 :(1)فقد متيزت هذه الفترة بـالل هذه املرحلة، االقتصادية خ
ما حتم التوج  حنو االحتفاظ باملوروث االقتصاد   املعامل،اقتصادية مستقبلية واضحة  انعدام رؤية -

أو من ( إداريةمسريين، وقوانني ومراسيم و ممارسات )ار  سواء من الناحية التنظيمية االستعم
  *؛ناحية االستمرار يف تنفيذ املشاريع املربجمة قبل االستقالل

لتوج  حنو آليات التخطيط الشروع يف تنفيذ جمموعة من التدابري املنظمة للنشاط االقتصاد  تعكس ا -
 مها جماال حيويا ملمارسة السلطة االقتصادية؛ريت املالية والتخطيط باعتباردائة مع التركيز على املركزي

                                                           
(1)

ات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوجه، امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية املؤسس: براق حممد،  
، كلية علوم التسيري والعلوم 3511أوت80سكيكدة، جامعة  8002أفريل 31-31، واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر

 .3.ص االقتصادية،
*

 .8591-8591في إطار مشروع قسنطينة  
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نظامان يف إدارة الوحدات االقتصادية مها التسيري الذايت لألمالك دون مالك يف هذه الفترة ظهر  -
الك األم وتأميموين وشركات وطنية اخاصة املزارع والوحدات اليت تركها املعمرون وإنشاء دو

اعتمدت الدولة على إستراتيجية و( 0991)، البنوك (0999)، املناجم (0991)األراض  )االستعمارية 
للتحكم يف استخدام املوارد الوطنية وتدابري حتقق محاية االقتصاد وعلى إستراتيجية تنموية تكمن يف 

  (1) .إنشاء شركات عمومية تكون بديل لعجز رأس املال اخلاص

األدوات اليت متكنها من القيام بتخطيط  أبدأت الدولة تنش 0991سية بعد استقرار األوضاع السيا مع      
ذات املـدى   جمموعة من اخلطط وقد باشرت ذلك فعاًل بتطبيق االقتصاد وخلق الشروط املالئمة لذلك

ـ الرباع ةط، اخل(0999-0991) ةالثالثي اخلطة: كما يل  الزمين املتدرج   اخلطـة  (0911-0911) األوىل ةي
ـ  ةاخلماسـي  اخلطـة مث ، (0991-0991) األوىل ةاخلماسياخلطة و، (0911-0911)الثانية  الرباعية  ةالثاني

(0991-0999) . 

 احتكار الدولة للنشاط االقتصادي: (0999-0991) املخطط الثالثي .ب

دة لتنمية بعيل يةستراجتبإ خططامل وانطلق هذا مبثابة خمطط جترييب 0999-0991يعترب املخطط الثالث        
على احتكار الدولة ملعظم النشاط االقتصاد  مع التركيز على الصناعات املصنعة وخفـ    قائمةاملدى 

ويقوم هذا النموذج أساسا على التخطيط املركز  . وتقومي احملروقات  االعتماد على االستثمار األجنيب
 (2) .والتدخل املتزايد للدولة وانطالق ختطيط يطمح إىل اإلجباريةلالقتصاد 

                       االستثمار يف الصناعة الثقيلة: 0911-0911املخطط الرباعي األول  .ج

يهدف إىل إنشاء صناعة قاعدية تسهل فيما بعد إنشاء  (0911-0911 ) األولكان املخطط الرباع      
اعة الثقيلة وتقومي لصنوتشييد قواعد هيكلية للتنمية االقتصادية بترجيح االستثمار يف ا  صناعات خفيفة،

هنا هدفت إىل إعادة التنظيم الزراع  إال أواليت بالرغم من  0910، وانطلقت الثورة الزراعية يف احملروقات
تستوعب اليد العاملة اليت  جلبتها املدينـة  تحرير اليد العاملة حنو الصناعات الناشئة اليت مل يمحت ب أهنا

أين تضـاعفت أسـعار    0911لريف  عبئا ملحوظا السيما يف وقت الثورة الزراعية ، ومل يكن النزوح ا
البترول بأربع مرات ما أدى إىل تكوين رؤية متفائلة يف املستقبل، لكن الضغط املتزايد على املدن ولـد  

                                                           
 .11-11. ، ص ،ص0991 بن عكنون، بدون طبعة، ، ديوان  املطبوعات اجلامعية ،  اقتصاد اجلزائر املستقلةهين أمحد،   (1)
 .11-11. ص-، صاملرجع السابق  (2)



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

227 
 

أسـعار   ارتفاعومل تسمح الرؤية املستقبلية املتفائلة اليت سببها   .غرايفأزمة سكن واليت عززها النمو الدمي
 .قياس حجم املشكل الذ  بدأ يتعاظم فأتت اخلطة الرباعية الثانية  البترول من

 مواصلة تشجيع الصناعة الثقيلة )0911-0911(اخلطة الرباعية الثانية . د.

لتواصل ما قامت علي  اخلطة الرباعية األوىل يف تـرجيح   0911-0911خلطة الرباعية الثانية اجاءت       
 (1) :دى االمتياز للتنمية لصاحل قطاع احملروقات إىل ظهور عدة إختالالتوأ . االستثمار للصناعة الثقيلة

 ؛(احلبوب، األلبان املواد الديمة)زراعة منكمشة وندرة يف املواد الغذائية  -

ظهور صناعات خفيفة جد قليلة وظهور ندرة يف املنتجات الصناعية ذات االستهالك العري  و  -
 .اقتصاد حتكم  السوق السوداء

2.1.I وظهةور   كانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية واخلاصةة يف مرحلةة التخطةيط   م
  االقتصاد غري الرمسي 

ل يف َثمَت ، مكمل للمؤسسات الكبرية التصنيع طورت اجلزائر مسار ثاين يف أثناء مسارها حنو     
اليت عجزت الصناعات  واليت تستطيع حتقيق األهدافاملؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية العمومية، 

تثمني و، وخارج قطاع الفالحة ناطق الريفيةشغل خصوصا يف املإنشاء مناصب ك حتقيقها املصنعة عن
توجي  من خالل و ،تهيئة العمرانيةالتعزيز الالمركزية وو ،احملليةوتلبية خمتلف االحتياجات املوارد 

االستثمارات اخلاصة حنو النشاطات وة اإلستراتيجيو لقطاعات احليويةاالستثمارات العمومية حنو ا
 (2): رية واملتوسطة يف هذه املرحلة همكانة املؤسسات الصغوكان أهم ما مييز  .االقتصادية الثانوية

واالجتماعية  وهذا بغية تعزيز التنمية االقتصادية، حتت إشراف اجلماعات احمللية مركز الالتسيري ال  -
 ؛على املستوى احملل 

ذه املؤسسات بربامج االستثمارات املنفذة على املستوى احملل  والذ  وج  ارتباط تنمية ه -
) بشكل كبري حنو القطاع الصناع ، حيث مت وضع ثالثة برامج موجهة لتنمية املؤسسات احمللية 

الثاين وكان خاص بالنشاط احلريف، ( 0999-0999)األول ( مؤسسات صغرية ومتوسطة يف جمملها

                                                           
(1)

 .69،62. ص-هني أحمد،  مرجع سابق،  ص  
(2)

 .2. براق  محمد، مرجع سابق، ص  
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وهذا يف   ضمن املخطط الرباع  األول كان موج  لتنمية الصناعة احمللية والذ  كان( 0911-0911)
 .فتعلق بتنفيذ برنامج الصناعات احمللية (0911-0911) الثالث أما  برامج التجهيز احمللية إطار
 199منحت  0911-0991سنيت بني فإن  الصغرية واملتوسطة اخلاصة  تمؤسساللبالنسبة  أما       

واليت مل ينجز منها  لالستثمارات 0999ن خمتلف االمتيازات اليت منحها قانون استفادت مرخصة 
منصب شغل، يف حني أن بقية املؤسسات  9191مشروع استثمار  مع خلق  191بصورة فعلية إال 

األخرى وه  الغالبية فإهنا قد أنشئت وتطورت خارج هذا القانون مبعين أهنا منت يف االقتصاد غري 
 0911اخلاصة سنة   ؤسسات البناء واألشغال العموميةقدر عدد املؤسسات الصناعية وموقد .الريم   
) شخص  011111تشغل ( مؤسسة بناء 1111مؤسسة صناعية و  9111) مؤسسة  01011حبوايل 
عامل لكل  19عامل لكل مؤسسة صناعية  و  11يف البناء، مبعدل  011901يف الصناعة و 99191

يف الوقت الذ  جند  1مؤسسات مصغرة عدد عماهلا أقل من  املؤسسات، نصف هذه (مؤسسة بناء 
مؤسسة يتجاوز  1111مؤسسة بناء من أصل  1199و  9111مؤسسة صناعية فقط من أصل  1110في  

 (1).عمال 1عدد أفرادها 

 سلبيا يف هذه الفترة والتركيز املكثف على الصناعات املصنعة  املنتهجة مركزية التخطيط أثرت و    
كما كشفت املرحلة عن بداية . على املؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما واخلاصة بوج  التحديد

واالجتماع  وعزى سبب اخللل  يف مسار التنمية يف السبعينات من خالل تدهور للوضع االقتصاد  
غلب  طلق علي  أزمة التخطيط الذ أإىل نظام التخطيط أو ما  (0919-0991)ملسارها يف عام  تقييم 

وهو ما أثر  للشؤون االقتصادية (بريوقراط   )فق  من تسيري إدار  اوما رللقرار علي  الطابع املركز  
 .املخطط اخلماس  األولجاء على إثر ذلك و، (2).ؤسسات االقتصاديةعلى سري عمل امل

 
 

                                                           
(1)

 Djillali LIABES, Etude sur l’industrie privée -actualité du secteurنقال عن .  2.براق محمد، مرجع سابق، ص 
privé industriel – : essai d’actualisation 69-79,Institut National d’Etude et d’Analyse pour la Planification 
–INEAP- , Alger, 1980,pp 55-60. 
(2)

 ADLI Zouheir , Le processus des réformes économiques en Algérie : Impact sur les performances 

économique  des entreprises publiques de transformation de la filière « blés » : Cas de l’ERIAD d’Alger 

(1983-2000), Thèse de doctorat d’état  en sciences économiques, faculté des sciences économiques et 

de gestion, Université d’Alger,   Alger,8008, p.17. 
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3.1.I والتوجه حنو اقتصاد السوق( 0991) مرحلة بداية اإلصالحات  

نظرا لكون االقتصاد اجلزائر  بدأ  ،معلنة عن بداية إصالحات جذريةلثمانينات ا عشريةجاءت      
 ،بفعل عدم  التوازن يف االستثمارات الوطنية  يكشف عن عالمات من الضعف عرقلت مسار التنمية

احملروقات وجتسد ذلك من  خارجتنموية جديدة تعط  األولوية للقطاعات  إستراتيجيةالشروع يف ومت 
 .ةالثاني ةاخلماسي  واخلطةاألوىل ةاخلماسي ةخالل اخلط

 0991-0991 األوىل ةاخلماسي اخلطة( أ

من خالل إعادة النظر  إىل تصفية  االختالالت يف االستثمارات الوطنية وىلاأل ةاخلماسي ةطت اخلفده   
  38,6صحيث مت ختصي(1).يف التوزيع القطاع  لالستثمارات لفائدة القطاعات األخرى خارج احملروقات

يف املخططات  %11من إمجايل االستثمارات لقطاع الصناعة بعدما كانت هذه النسبة تتجاوز عتبة %
بدايتها بإعادة اهليكلة العضوية  مت تنفيذ مجلة من اإلصالحات االقتصادية اليت كانت كما،(2)السابقة

-0991 )يمتهابني عام  ق مؤسسة قدرت 191إعادة اهليكلة املالية اليت مست وللمؤسسات االقتصادية 

 0999 سنة أدت أزمة البترول و ،مليار دوالر أمريك  9مليار دج وهو ما يعادل  61,2حبواىل  (0999
تأثري بالغ األمهية على االقتصاد الوطين حيث أصبحت مظاهر اجلمود و الّضعف يف نظام إىل إحداث 

 على موارد الصادرات من ن  يعتمد بشكل شب  كل أالتخطيط املركز  أكثر وضوحا خصوصا و
، (3) 1986 ماليري دوالر سنة 7إىل 1985مليار دوالر أمريك  سنة 01احملروقات اليت اخنفضت من  

 .الش ء الذ  أّدى باجلزائر إىل الدخول يف موجة جديدة من اإلصالحات االقتصادية

 0999-0991اخلطة اخلماسية الثانية  (ب
االقتصاد  الكل  مبوجة إصالحات على مستوى  (0999-0991)أتت اخلطة اخلماسية الثانية     

  .والذ  لوحظ علي  تدعيم لسياسات الصناعة للصناعات الصغرية واملتوسطة واجلزئ 

 

                                                           
(1)

 .65هني أحمد، مرجع سابق، ص 
 AMAROUCHE Ahcène, Libéralisation économique et problème deنقال عن .2براق محمد، مرجع سابق، ص (2)

la transition en Algérie, thèse de Doctorat d’Etat en Economie, Institut National  de Planification et de 

Statistique INPS , Alger, 2004. 
 

(3)
 BOUZIDI Abdelmadjid, Les année 90 de l’économie .لمزيد من اإلطالع أنظر  5براق محمد، مرجع سابق، ص 

Algérienne :les limites des politiques conjoncturelles, ENAG,  Editions, Alger,1999, p 24-25 
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   على املستوى االقتصادي الكلي( أوال
وإبداهلا مبجلس أعلى   0991مت إلغاء وزارة التخطيط يف" حيث، صياغة منظومة جديدة للتخطيط،    

، حيث قام (2)املتعلق بالتخطيط 0999جانف  01املؤرخ يف  11-99إصدار القانون رقم  ، مث(1)طللتخطي
بتحديد اإلطار العام لتوجي  املنظومة الوطنية للتخطيط االقتصاد  واالجتماع  والذ  مت تعديل  فيما 

رب كمعرقل ألن نظام التخطيط السابق أعت. (3)0999ديسمرب10املؤرخ يف  11-99بعد بالقانون رقم 
التحول من املركزية املباشرة إىل املركزية الغري مباشرة  للمؤسسات وكان اهلدف من هذا التحول،

إعطاء وبتوسيع فضاء القرار يف املؤسسة خصوصا مع إصدار القانون اخلاص باستقاللية املؤسسات 
مسؤوليات املركز يف  النظام اجلديد للتخطيط حياول التوفيق بنيو، "خمطط املؤسسة" ـمكانة كبرية ل

توجي  االقتصاد الوطين وضمان حد أدىن من االنسجام وهذا يف إطار املخطط الوطين الطويل األجل، 
خططات القصرية واملتوسطة وبني نشاطات املؤسسة اخلاصة باالستثمار واإلنتاج والتوزيع وفق امل

قواعد أكثر مرونة وأكثر رح قواعد جديدة لضبط وتعديل النشاط االقتصاد  وه  ومت ط .األجل
 (4):التالية األلياتالقواعد    هذهمشلتوكان من بني ما المركزية 

مشلت  0999ية استعجالي  يف إطار قانون املالية لسنة باعتماد تدابري ضريبمن خالل : السياسة اجلبائية -
مع  % 11إىل %11ختفي  معدل الضريبة على الربح الصناع  والتجار  من ، هذه التدابري فيما مشلت 

متكني املؤسسات من نقل وحتميل و وحداهتا، وإخضاعها ملعدل واحد، متكني املؤسسات من جتميع نتائج
ختفيف إىل دف هت، وكانت هذه التدابري سنوات 1إىل  1حقة لفترة متتد من اخلسائر على السنوات الال

  .ااألعباء على املؤسسات ومتكينها من التمويل الذايت وتوسيع نشاطه
اختذت السلطات مجلة من اإلصالحات املتعلقة بالنظام املايل إذ مت إصدار القانون  : التمويل والقرض -

على مستوى تسيري قام بإدخال تعديالت واملتعلق بنظام البنك والقرض حيث  0999لسنة  01-99رقم 
االقتصاد  مقارنة بفترة  ونشاط اهليئات املالية أو على مستوى التمويل أو منح القروض لتمويل النشاط

 . السبعينات وهذا يف إطار املخطط الوطين للقرض

                                                           
(1)

  .18. هني أحمد، مرجع سابق، ص  
(2)

 .املتعلق بالتخطيط 3522جانف  38املؤرخ يف  01-22القانون رقم ، القانون الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية  
(3)

 .8515ديسمبر  18المؤرخ في   69-15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون المعدل  رقم   
(4)

 بتصرف. 81سابق، صبراق محمد، مرجع  
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فتم . اإلمهال يف املخططات التنموية الّسابقةمن   هذا القطاععاىن :عادة هيكلة القطاع الفالحيإ -
املتعلق بإعادة هيكلة القطاع الفالح ، حيث مت توزيع  87-19 املتعلق  09-91إصدار القانون رقم 

شكل مستثمرات فالحية مجاعية وفردية، وكان اهلدف من ذلك هو  ىالقطاع احلكوم  علأراض  
القيام باالستغالل الكامل لألراض  الفالحية؛ إعطاء احلرية الكاملة للوحدات اإلنتاجية و املنتجني يف 

حل الدولة لصاختلت و. لذ  يتلقاه املنتج و نتائج إنتاجالعمل؛ ووضع عالقة مباشرة بني األجر ا
كل وسائل اإلنتاج، ما عدا األرض اليت تبقى ملكا عموميا ينتفع هبا املستثمرون انتفاعا املستثمرين على 

كما مت ضبط املبادالت اخلارجية بتقييد  .دائما، على أن تقدم هلم الدولة عقود إدارية تثبت حق االنتفاع
 (1) .بع  واردات السلع ، وحتديد قواعد التمويل اخلارج 

 على املستوى االقتصادي اجلزئي (ثانيا

يرتكز على فرضية أن  مسار اإلصالحات الذ  مت على مستوى املؤسسة االقتصادية العموميةكان      
استقاللية التسيري متكن املؤسسات من التحرر من العراقيل اإلدارية والسياسية اليت كانت موجودة يف 

يسية يف املشاكل اليت كانت تعاين منها هذه السابق واليت اعتربت يف نظر السلطات كأسباب رئ
املؤرخ يف  10-99)القانون التوجيه  للمؤسسات العمومية االقتصاديةومن هذا املنطلق جاء .املؤسسات

يف اجتاه واحد وهو السماح للمؤسسة بلعب دورها ككيان والذ  كان يذهب  (0999جانف 01
لقانوين هلا إذ بالرغم من بقاء الدولة املالك الوحيد  الشكل امبوجب  تغري و اقتصاد  مهمت  خلق الثروة

إال أن  يتعني عليها أن تأخذ أحد األشكال القضائية املسموح هبا مع  للمؤسسات العمومية االقتصادية،
إعطائها االستقاللية من حيث التسيري وخضوعها إىل للقانون التجار  وهو ما يعين إمكانية وقوعها 

  (2).أوضح كيفيات احلل والتصفية س حيثحتت طائلة اإلفال
عليها  تركزت قة الذكر على ثالث قطاعات أساسيةانصب اهتمام املخططات اخلمسة األخرية الساب   

 .املوايل 0.1االستثمارات نوضحها يف اجلدول 
 
 
 

                                                           
(1)

 .16هني أحمد، مرجع سابق، ص 
(2)

الخاص بالمؤسسات العمومية  8511جانفي  86المؤرخ في  18-11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،القانون التوجيهي رقم  

 .االقتصادية
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 ( 0999-0991)توزيع استثمارات املخططات الوطنية ( 1.5)جدول 
 (ج.الوحدة مليار د)

 اخلماسي الثايناملخطط  اخلماسي األولاملخطط  الرباعي الثايناملخطط  املخطط الرباعي املخطط الثالثي البيان

 % املبلغ  % املبلغ  % املبلغ  % املبلغ  % املبلغ   

القطةةاع 
املنةةةت  
 مباشرة

12.16 22.1 82.11 16.11 21.26 91.28 686.62 19.68 691.66 19.11 

قطةةاع 
البنيةةةة 
 التحتية  

18.91 82.11 11.91 11.22 16.62 65.69 811.12 18.11 612.19 11.1 

قطةةاع 
 اخلدمات

1.19 19.12 12.12 19.21 81.91 15.96 12.16 11.61 621.19 12.15 

 266 226 266 722.97 266 226.99 100 97.72 100 62.90 موع اجمل

: شوهد بتاريخ< www.ulum.nl> ، متاح على املوقع 8005، شتاء 10جملة العلوم اإلنسانية ، العدد جتربة التنمية احمللية يف اجلزائر ، ، أمحد شريف : املصدر

  .تقارير إجناز املخططات: ة التخطيط سابقًاوزارنقال عن   بتصرف .9.ص.10:11: على الساعة .31/08/8038

نالحظ أن املخططات اخلمسة اهتمت بتوجي  النصيب األكرب من . 0.1اجلدولقراءة معطيات  فمن    
االستثمارات إىل القطاع املنتج مباشرة والذ  يشمل احملروقات والصناعات التحويلية األساسية والطاقة 

اء  الزراعة والر  والصيد البحر  والغابات، باعتباره يشكل القاعدة واملناجم واألشغال العمومية والبن
خلطتني اخلماسية األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ويالحظ تراجع نصيب هذا القطاع يف ا

يف فترة   %11املخططات السابقة إىل أقل من من استثمارات  %11األوىل والثانية من أكثر من 
واالهتمام بقطاعات البىن التحتية  واليت تندرج صالحات اليت متت يف هذه  فترة هذه الثمانينات بسبب إ

شبكة النقل واملناطق الصناعية والسكن والتهيئة العمرانية والتربية والتكوين والصحة والثقافة ضمنها 
  .مية احملليةواحلماية االجتماعية وذلك بسبب ما يلعب  هذا القطاع من دور أساس  خاصة فيما تعلق بالتن

مل تتعدى  إذأن املخططات اخلمس أعطت عناية أقل بقطاع اخلدمات  0.1ويالحظ أيضا من اجلدول
 .يف كل املخططات %9نسبة االستثمارات املوجهة هلذا القطاع 

 تدعيم السياسات الصناعية للصناعات الصغرية واملتوسطة ( ثالثا     

 واندفعت ،سطةانينيات مدعمة للصناعات الصغرية واملتوالسياسة الصناعية ملرحلة الثمجاءت      
أن  أ التوجهات العامة يف إطار هذه السياسة وراء الصناعة اخلفيفة، مع إعطاء األولوية للقطاع الزراع  

تها العمل على ترقيو االستثمارات تذهب إىل فروع الصناعة اليت تنشطها املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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عن طريق إعادة ) ا إضافة إىل األهداف األخرى املتمثلة يف تدعيم اجلهاز اإلنتاج وهذ، هبا والنهوض
من  اهليكلة العضوية للمؤسسات بتجزئة املؤسسات الوطنية الكبرية إىل مؤسسات متوسطة و صغرية

بتوجيـ  ، وكذا التأكيد على ضرورة تطوير الصناعة وتنويعها (حيث احلجم وتطهريها ماليا
و الصناعات التحويلية، وخاصة الصناعات االستهالكية بينما ينتظر من حصة لصناعية حناالستثمارات ا

تتم عملية ترقية و. الصناعة القاعدية أن تتراجع نسبيا مقارنة بباق  النشاطات الصناعية األخرى
 (1):املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذه بواسطة

لصناعية من خالل التوزيع اجلغرايف لالستثمارات عطاء دور إضايف للجماعات احمللية يف التنمية اا -
 املنتظر حتقيق  يف إطار الالمركزية؛

هبدف تكثيف عن   بالعمل على رفع القيود لالستثماروفسح اجملال أمام   إدماج القطاع اخلاص -
 ؛النسيج الصناع  الش ء الذ  يسمح بالتحكم أكثر يف اجلهاز اإلنتاج 

4.1.I  واخلاصة احمللية  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة العموميةأثر اإلصالحات على ا 
 .اخلاصة و احمللية  الصغرية واملتوسطة العموميةاالصالحات االقتصادية على املؤسسات  تأثر    
 ات على املؤسسات الصغرية واملتوسطة العموميةأثر اإلصالح( أ

خالل فمن لجماعات احمللية ادية للصالحيات االقتصمت توسيع ا تعزيز المركزية التسيريهبدف      
 111 جنازإبترقية الصناعات الصغرية واملتوسطة احمللية وهذا مت  (0991-0991)املخطط اخلماس  األول 

ومع ذلك فقد كانت حصيلة اجناز هذه  ،لبناء منها موجهة لصناعة مواد ا النصيب األكرب مشروع كان
 .0991-0991ل الفترة خال % 01نسبة االجناز  عتبة امح بعيدة عن مستوى األهداف إذ مل تتعدى ربال

مؤسسة صناعية صغرية ومتوسطة  111أما بالنسبة للحصيلة خالل عشرية كاملة فلم يتم إنشاء إال 
عمومية وهو عدد حمدود مقارنة حبجم الربامج االستثمارية اليت مت إقرارها وهذا بفعل الوضعية 

اجلزائر  يعاين منها منتصف الثمانينات بفعل األزمة البترولية االقتصادية الصعبة اليت بدأ االقتصاد 
وهو ما اثر سلبا على خمتلف النشاط االقتصاد  بصفة عامة واجناز خمتلف املشاريع  0999املعاكسة سنة 

املربجمة خصوصا يف املخطط اخلماس  الثاين بصفة خاصة مما أدى إىل إلغاء العديد منها وتوقف أشغال 
                                                           

أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ، ، جلزائردراسة حالة ا: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ،خللف عثمان (1)
 .311. ، ص8001ية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر ، كلية العلوم االقتصاد
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مؤسسة  مث  0111بـ  0991كان عددها يقدر هناية سنة و.يف اجنازها يف مراحل سابقة تلك اليت شرع
، حيث مت إحصاء % 11مؤسسة متثل فيها املؤسسات الصناعية نسبة 0119يف هناية الثمانينيات أصبحت 

من عدد املؤسسات الصناعة متخصصة   56% :مؤسسة صناعية  موزعة حسب نشاطها كما يل  111
النسيج  % 4,5الصناعة املعدنية واحلديدية؛  %  00النجارة واخلشب؛  % 11اد البناء؛ يف إنتاج مو

 .(1).خدمات صناعية % 1الصناعات الكيماوية؛  2,5%واجللود 
 أثر اإلصالحات على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة (ب

لية تأطريه بق  القطاع اخلاص عرضة للتهميش مع عدم وجود سياسة واضحة خبصوص عم     
وإدماج  يف مسار السياسة التنموية املتبعة خالل السبعينيات، وهو ما انعكس سلبا على مسامهت  يف 
االقتصاد ككل، حيث ظل جمهوده االستثمار  ضعيفا مقارنة باالستثمارات العمومية اليت قامت هبا 

منصب 01111ها منصب شغل من بين 19999سوى 0919-0999مل خيلق خالل الفترة  حيث الدولة،
كانت ( مؤسسات صغرية ومتوسطة يف جمملها)كما أن أغلب وحدات  .لوحدها 0911شغل يف سنة 

تشتغل يف نشاطات ثانوية ذات أعمال صغرية غري كثيفة التكنولوجيا والرأيمال وال تتطلب يد عاملة 
الوحدات الصناعية عدد  قدرت 0991فف  هناية (  بع  الصناعات الغذائية، األحذية واجللود) مؤهلة 
 0911عامل و 11ها تشغل أقل من من % 91 ،عامال 11911مؤسسة تشغل قرابة  1111بـ  اخلاصة 

 (2) .عمال 1مؤسسة تشغل أقل من 

وقد ترمجت اهتمامات، السلطات العمومية بالقطاع اخلاص منذ بداية الثمانينات بوضع إجراءات 
لق باالستثمارات اخلاصة الوطنية، الذ  تضمن العديد من املتع 0991قانونية تنظيمية، تتمثل يف قانون 

اليت ميكن تطوير أنشطة القطاع اخلاص  ، كما أوضح امليادينصاحل املؤسساتليعية اإلجراءات التـشج
 :(3)الوطين فيها كما يل 

 .نشاطات خدمات التوزيع الصناع ، وصيانة التجهيزات الصغرية، وماكينات صنع األدوات -

                                                           
 31.براق محمد، مرجع سابق، ص  (1)

(2)
 HADJSEYD Maherz, L’Industrie Algérienne : Crise et tentatives  d’ajustement, éditions l’Harmattan, 

Paris, 1996,pp.58.-59 . 
(3)

 . المتعلق بباالستثمارات الخاصة الوطنية -28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،قانون رقم   
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املكملة إلنتاج القطاع العام، وخاصة املنتجات املوجهة الستهالك  غرية واملتوسطة،الصناعات الص -
 و العمومية، والسياحة اء، واألشغالالصيد البحر ، والبنو .العائالت، وحتويل املواد األولية الزراعية
 .الفندقة، والنقل الرب  للبضائع واملسافرين
بإنشاء الديوان الوطين لتوجي   8511ى، أمهها القيام سنة وقد تدعم هذا القانون بإجراءات تنظيمية أخر

سب نشاطها كما هو موضح يف حاخلاصة وتوزعت هذه املشاريع . االستثمار اخلاص ومتابعت  وتنسيق 
 .املوايل 6-9اجلدول

يف  توزيع املشاريع اخلاصة املعتمدة من اللجان الوالئية و الوطنية لالستثمار حسب نشاطها : 1.1اجلدول رقم
 0991 ديسمرب– 0991مايترة  من الف
                                                     

وج ، امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد امل: براق حممد، :المصدر
، كلية علوم التسيري والعلوم 3511أوت80جامعة سكيكدة، 8002أفريل 31-31واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر، 

 .31.االقتصادية،ص
، مت 0991و هناية سنة  0991ما بني ما أن  خالل الفترة املمتدة  نالحظ5-2من معطيات اجلدول      

في   دج احتلت  مليار 18,260مشروعا خاص مببلغ استثمار  امجايل قدر بـ  1099اعتماد حوايل 
ملعتمدة، أما مبلغ من جمموع املشاريع ا% 91ما ميثل قرابة  والفروع الصناعية حصة معتربة، وه

دمايت مشروع ذو طابع خ 0911دج يف الوقت الذ  مت في  اعتماد  مليار 13أكثر من بر استثمارها فقد
 .مشروع يف قطاع البناء واألشغال العمومية 111مشروع يف قطاع السياحة و  911من بينها 

 

(مليون دج)مبلغ االستثمار عدد املشاريع املعتمدة النشاط   
 1628,1 686 الصناعة النسيجية

 1779,3 111 الصناعة البالستيكية والكمياوية واملطاط
 ISMME  612 2548,6الصناعة امليكانيكية والكهربائية

 3929,5 451 مواد البناء
 1515,6 469 غذائيةالصناعة ال

 834 191 املناجم واملقالع
 688,8 203 اخلشب، الفلني والورق

 351 90 اجللود واألحذية
 305,8 88 الصناعات األخرى

 1347,1 111 البناء واإلشغال العمومية 
 318 103 النقل
 26,2 19 الصيد

 4037,3 911 السياحة
 551,1 109 خدمات أخرى

 18260,4 1099 ملعتمدةجمموع االستثمارات ا
 13291,8 (%65 )       1190 جمموع االستثمارات الصناعية
 4968,6 1805(11%) جمموع االستثمارات اخلدماتية
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 5.1.I   الثمانينات أهم إصالحات عشرية 
اليت مست املؤسسات العمومية واخلاصة املتوسطة إصالحات عشرية الثمانينات  من أهمكان      

 :ما يل والصغرية 

 ة الصغرية واملتوسطةبالنسبة للمؤسسات العمومي. أ.

إعادة من خالل إعطاءها الستقاللية أكثر ورافق  (1)دية العموميةإعطاء دور جديد للمؤسسات االقتصا
اهليكلة العضوية إعادة هيكلة مالية أو تطهري مايل بغية تصحيح الوضعية املالية للمؤسسات الوطنية مما 

 .الليتها املالية يف املستقبلستقيسمح هلا بالرفع من قدراهتا اإلنتاجية وتدعيم ال

مستقل من حيث التسيري وخاضع للقانون  كيان اقتصاد االقتصادية العمومية  املؤسسة كما أصبحت
وهذا حتت  التجار  بعد اخذ األشكال القضائية املسموح هبا وهذا بالرغم من بقاء الدولة مالكة هلا

  .(2)إشراف صناديق املسامهة

  توسطة والصغرية اخلاصةاملؤسسات امل بالنسبة . ب

  على صعيد اإلجراءات التحفيزية( أوال

 :(3)ما يل من أهم اإلجراءات التحفيزية املمنوحة للمستثمرين اخلواص جند  

إعفاء كامل من الضريبة على األرباح ) للمسثمرين اخلواص خاصة يف املناطق احملرومة جبائية حوافز -
سنوات اعتبارا من البدء يف االستغالل ،  إعفاء كامل من  1تجاوز الصناعية والتجارية، خالل فترة ال ت
، (TUGP)سنوات،  إعفاء من الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج  01الضريبة العقارية لفترة ال تتجاوز 

القتناء مواد التجهيز الالزمة لالستثمار، إعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناع  والتجار ، وإعفاء 
 ؛(اعتبارا من البدء يف االستغالل ملدة مخس سنوات( VF)لدفع اجلزايف من ا

                                                           
(1)

بتوجيه المؤسسات العمومية والمتعلق  8511جانفي 86المؤرخ في  11/18رقم  قانونالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   
 .61/11/8558الصادرة بتاريخ  11م رق .االقتصادية

 
(2)

بتوجيه المؤسسات العمومية والمتعلق  8511جانفي 86المؤرخ في  11/11رقم  قانونالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   
 .61/11/8558الصادرة بتاريخ  11رقم .االقتصادية

(3)
au secteur privé en Algériee nouveHAMMAM.A, L ,نقال عن . 81براق محمد ،نرجع سبق ذكره،  ص  

Centre National d’études et  Juin -, la revue du  CENEAP, N°2l’Industrie privé en  Algérie

d’Analyses pour le  Développement, Alger, 1985.pp,108-109. 
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حوافز مالية متمثلة يف تقدمي القروض طويلة ومتوسطة املدى للمستثمرين، شرط أن ال تتجاوز هذه  - 
  ؛ ، ما عدا اجملاهدين وذو  احلقوقمن مبلغ االستثمار املرخص ب % 11القروض املصرفية نسبة 

اليت ، الوطين لتوجي  االستثمار اخلاص حتت وصاية وزارة التخطيط و التهيئة العمرانيةوضع الديوان  -
حددت مهام  يف توجي  االستثمارات اخلاصة الوطنية حنو النشاطات و املناطق القادرة على توفري 

مع ضمان تكامل أحسن . حاجيات التنمية، و تساهم يف نفس الوقت يف تدعيم القطاع العموم 
 .طارات اخلاصة يف عملية التخطيستثملال

 اإلجراءات التحفزيةآخذ م( ثانيا

أدت التدابري و احلوافز اليت جاء  حققت  التحفيزات املمنوحة للمستثمرين اخلواص حبيثعلى الرغم مما    
 إىل رفع عدد املشاريع اخلاصة اليت جاءت لتدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة (0991)هبا القانون

 :إال أهنا أتت بنتائج سلبية   القائمة

األنشطة التقليدية اليت ال تتطلب تركز على توزيع هذه املشاريع على النشاطات االقتصادية  •
ن مت تسجيل إو مهارات عالية، وال أموال باهظة، كفروع النسيج، والصناعات الغذائية حىت
ستثمار يف فروع استثمارات يف قطاعات اقتصادية جديدة أو مت إمهاهلا يف السابق كاال

        .كالسياحة يةتثمار يف خمتلف األنشطة اخلدمالصناعات امليكانيكية وحتويل املعادن وكذا االس

املدن وحول   اطق الشماليةناستمرار متركز القطاع اخلاص خصوصا الصناعة اخلاصة يف امل •
رغم من االمتيازات الكبرية م التوازن يف التوزيع اجلغرايف هلذه املشاريع وهذا بالووجود عد ،الكربى

املمنوحة لالستثمار يف املناطق احملرومة مع العلم بأن عدم التوازن هذا مل يقتصر على الشمال و اجلنوب، 
من إجراءات وتدابري تعترب مبثابة قانون منح االمتيازات مل خيلو و، ل حىت ما بني مناطق الشمال نفسهاب

 : (1)ولعل أمهها اخلاصة    تطور هذه املؤسساتعراقيل تقف يف وج

مليون دج من قبل األفراد الطبيعيني 01حتديد احلد األقصى للمبالغ املستثمرة يف مشروع ما بـ  -
مليون دج من قبل األشخاص املعنويني أو الشركات ذات املسؤولية  11والشركات الفردية و 

                                                           
(1) BRAHIMI Samir Riadh , Investissement économique privé national et mesures d’incitations fiscales : 

Description  et analyse 1962-3551,Mémoire de fin d’études supérieures en finances, Institut National 

des Finances   –INF-, Koléa,  1993, pp141.-145. 
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 0991مار يف جانف  سنة مت رفع احلد األقصى لالستث)  (SPA)وشركات املسامهة (SARL)احملدودة 
 ؛(مليون دج لألشخاص املعنويني 11مليون دج بالنسبة لالستثمار األشخاص الطبيعيني و 01إىل 

ثقل اإلجراءات اإلدارية اخلاصة باحلصول على االعتماد الذ  يعد شرطا رئيسيا يف القيام بأ   -
 ؛ملستثمراستثمار مع عدم السماح مبمارسة أكثر من نشاط اقتصاد  من قبل نفس ا

 .من مبلغ حجم االستثمار املعتمد فقط%  11التحويل البنك  احملدود بـ  -

النقائص املسجلة يف القانون واملعرقلة لالستثمار إضافة إىل عدم االستعداد لتقبل فكرة حرية مزاولة ف     
، أو البنوك ة العموميةالقطاع اخلاص لدوره يف النشاط االقتصاد  يف تلك الفترة سواء من قبل اإلدار

للنشاطات أدت كلها إىل استمرار القطاع اخلاص يف تطبيق سياسة احلذر يف استثمارات  وذلك بتوجيهها 
إىل هناية  0991فعدد املشاريع احملققة خالل الفترة من ما . غري املنتجة واليت يغلب عليها طابع املضاربة

 01مشروع مع العلم بأن  0111ملقدر بـ من إمجايل املشاريع املعتمدة وا % 19مل يتعدى  0991سنة 
.  التخل  عنها يف بداية انطالقت منها مت % 1من تلك املشاريع مل تعرف االنطالق أصال يف حني أن  %

الديوان الوطين لتوجي  االستثمار اخلاص و ويعود سبب ضعف حتقيق هذه املشاريع حسب حتقيق أجراه 
 (1) : املؤسسات اخلاصة إىل ثالث عراقيل متعلقة بـمست عينة من  0999سنة   متابعت  وتنسيق 

 ن املستثمرين ال ميلكون كل م % 10حيث توصل التحقيق اىل نتيجة مفادها أن : التمويل
 . كما أهنم مل يتمكنوا من تعبئة القروض البنكية .األموال الالزمة إلجناز مشاريعهم

 املستثمرين الذين قدموا طلبات  من % 11فمن أصل  : احليازة على العقار أو أراض البناء
 .تلقوا رد سليب لطلبهم % 38,2للحصول على أراض الجناز استثماراهتم  

 من نصف املستثمرين الذين حتصلوا على االعتماد،  حيث أكثر : احليازة على جتهيزات اإلنتاج
مل ينجزوا مشاريعهم بسبب صعوبة احلصول على جتهيزات اإلنتاج، نظرا لغياب رخص 

من إمجايل  % 10ترياد، وعدم توفر املوارد املالية بالعملة الصعبة، يف حني مل يتحصل إال االس
 .املستثمرين املعتمدين خالل الفترة املذكورة على كامل جتهيزاهتم

ومتاشيا مع اإلصالحات اليت حاولت تنفيذها اجلزائر خصوصا  0991وقصد تغطية نقائص قانون سنة     
املتعلق بتوجي   0999جويلية سنة 01املؤرخ يف  11-99اء القانون رقم ج 0999بعد  أزمة سنة 

ألزم املستثمرين على  واالستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية حمررا القيد املتعلق مببلغ االستثمار 
                                                           

(1)
  Ibidem, p.145. 
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االستثمار يف قطاعات ذات األولوية بغية االستفادة من االمتيازات اجلبائية واملالية ومن دون املساس 
 .النشاطات االقتصادية واليت تعترب إستراتيجيةب

بصورة  نولكن مع تدهور الظروف االقتصادية والسياسة اليت عرفتها البالد مل يتم تنفيذ هذا القانو    
 .فعالة حيث مل يبدأ االهتمام بالقطاع اخلاص إال مطلع التسعينات يف سياق التحول إىل اقتصاد السوق

6.1.I 0991بعد  ما مرحلة اقتصاد السوق 

وما زاد الوضع املعتمد على التخطيط يف ظل االقتصاد املوج  التنمية املتبعة فشلها  إستراتيجيةأثبتت     
دوالر  01حبيث وصل سعر الربميل من البترول  0999األزمة النفطية يف " اليت سببتها نعكاساتاالتفاقما 
على االقتصاد وانعكس ذلك  إليرادات النفطيةما سبب تراجعا حادا ل (1)"0991ر يف دوال 11.1مقابل 
عامة إىل الحبيث أدى العجز الكبري الذ  مس اخلزينة ". وارتفاع حجم الديون وارتفاع التضخم عامة

أكد ضعف النظام املصريف، ومع قلة لتمويل عجز امليزانية، وهو ما  إصدار كتلة كبرية من النقود 
يف مراقبة الصرف ونظام االسترياد، أدى إىل نشوء واتساع  اإلدخارات وعدم حتكم النظام املصريف 

من عدة مشاكل وهذا على كافة  تعايناملؤسسات احمللية  بقيتكما . (2)"سوق موازية للعملة الصعبة
كما هو  ىل حل وتصفية العديد منهاإاألصعدة، فمعظمها أصبح غري قادر على االستمرارية مما أدى 

مطلع تفاقم األزمة الوضع السياس  واالقتصاد  الذ  ساد يف  ، وزاد من5-3سيوضح  اجلدول 
 .التسعينات

  0999-0991توزيع املؤسسات احمللية املنحلة حسب نشاطها االقتصادي خالل الفترة  .1:3. اجلدول رقم

 اجملموع اخلدمات البناء واألشغال الصناعة الزراعة القطاع

العمومية  عدد املؤسسات 
 EPL)) االقتصادية املنحلة

09 191 091 91 919 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوج ، امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية : براق حممد،: املصدر
، كلية علوم التسيري والعلوم 3511أوت80جامعة سكيكدة، 8002أفريل 31-31واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر، 

                                                                                            .31.القتصادية،صا

                                                           
(1)

التنمية المستدامة والكفاءة : مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي، التحديات التي تواجه مستقبل النفط في الجزائرودرامة مصطفى، ب 

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، منشورات مخبر 6111أفريل12/11اإلستخدامية للموارد المتاحة أيا 

 .8191. الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، ص الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، دار
(2)

، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير،  في العلوم االقتصادية، ، "دراسة تقييمية"إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرزرنوح ياسمينة،  

 .826. ،  ص6119زروني مصطفى ،فرع التخطيط، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،: تحت إشراف
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مؤسسة عمومية كان  919نالحظ أن  بلغ  عدد املؤسسات العمومية احمللية املنحلة  1.1.من اجلدول   
ورمبا   %19بنسبة تقاربالعمومية قطاع البناء واألشغال  %19.11أكثر من نصفها ينشط يف الصناعة 

 .0.1.حجم االقتصاد غري الريم  يف هذه الفترة أنظر الشكلوكرب  تزايد هذه األوضاع تفسر 

 
 KACEM anis, BENSALAH Mohamed, et autre : Liberalisationإعداد الباحثة باالعتماد على جدول من : املصدر

commerciale, économie informel et capitale social  vers un regard critique et application au pays de 

Magreb, disponible sur le site  www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf, consulté le : 24/04/2011, p.18.  

من إمجايل الناتج احملل    %11من أن تطور حجم االقتصاد غري الريم   0.1.يالحظ من الشكل 
ويرجع ذلك إىل عدم سلسلة الربامج اهليكلية اليت فرضت على اجلزائر  0991يف   %91إىل  0991سنة 

من قبل صندوق النقد الدويل والبنك يف إطار إعادة جدولة الديون وإعادة اهليكلة  إضافة إىل عمليات 
نة سخوصصة القطاع العام وما صاحبها من تسريح للعمال إىل جانب عدم التمكن من تطبيق قانون 

تدهور الظروف االقتصادية بسبب   ةبفعاليثمارات االقتصادية اخلاصة املتعلق بتوجي  االست 0999
أطر تنظيمية وتشريعية  ومت وضع والسياسة اليت عرفتها البالد مل يتم تنفيذ هذا القانون بصورة فعالة

 لق بالنقداملتع0991افريل 01ر يف الصاد 01-91جديدة على غرار قانون النقد والقرض رقم 
وهدفت التعديالت اهليكلية  املفروضة من طرف صندوق النقد الدويل إىل ختفي  عجز .والقرض
وإعادة التوازن الكل  من خالل تقليص النفقات و إدخال إصالحات جبائية وإعادة النظر يف امليزانية 

وق ورفع سياسة القروض، وتشجيع الصادرات خارج احملروقات  وخضوع األسعار إىل منطق الس
  (1).القيود عن القطاع اخلاص

                                                           
(1)

،  دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عّمان، (التجربة الجزائرية)اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل : مدني بن شهرة 

 .313-310ص، -، ص8005

تطور حجم االقتصاد غري الرمسي يف احلزائر باستعمال طريقة الطلب على : 0.1شكل 
 (0991-0991)الكهرباء 
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7.1.I يف اجلزائر التخطيط للتنمية املستدامة 

اجلزائر  خصصت جتماعية اال والتنمية للنمو االقتصاد  ودائمة فعالة انطالقة ضمان أجل من    
 احمللية اخلاصة االستثمارات كتشجيع البلد، من واسعة مناطق يف بعث النمو أجل من وحوافز مبادرات
وحتسني  حمل  إنتاج  نشاط وكل والصيد الفالح  االنطالق إعادة وتدعيم املؤسسات الصغرية وتنمية

 هتيئة بغيةاستثمار  برنامج  تطبيق احلكومة قررت السياق هذا ويف للسكان، واملعيشة التعليم مستويات
ج التكميل  لإلنعاش تاله الربنام مث1111-1110ة الفتر خالل االقتصاد  لإلنعاش - الالزمة األرضية

 .املستدامة التنمية إمكانيات وتعزيز والنمو االقتصادية النشاطات انطالق إلعادة1119-1111االقتصاد  
 (.الذ  صاحبت  برامج خاصة بتنمية اجلنوب واهلضاب العليا 

 مكانة البيئة ضمن التخطيط االقتصادي ( أ

فقد مت التركيز على البعد التنمو  وأمهل اجلانب  فيما تعلق مبكانة البيئة يف املخططات التنموية الوطنية
-0911)واملخطط الرباع  الثاين (0911-0911)البيئ ، وبرز ذلك يف املخطط الوطين الرباع  األول 

املتعلق حبماية البيئة الذ   11-91، حىت صدور قانون (0991-0991)واملخطط اخلماس  األول( 0911
خططات التنموية مل يصاحب  أ  تغيري يف املوقف التقليد  من نص صراحة على إدراج البيئة ضمن امل

والذ  مل يراع املوازنة بني حتقيق التنمية ومتطلبات محاية ( 0999-0991)خالل املخطط اخلماس  الثاين
 .البيئة

وجاء التحول إىل إقحام البيئة ضمن املخططات التنموية بناء على نص امليثاق املغاريب الذ  أعتمد      
، الذ  نص على إدراج احملافظة على البيئة ضمن التخطيط الوطين كما 0991نواقشط يف نوفمرب  يف

، وبناء علي  ظهرت اإلشارات 0991يعود سبب التحول إىل مفهوم التنمية املستدامة الذ  ظهر يف 
 ملخطط األنشطةحبيث حدد هذا ا0991-0991األوىل حلماية البيئة ضمن األهداف املسطرة للفترة 

واستكماال هلذا التحول مبختلف أنواعها، النفايات  أعادة تدويريف معاجلة وتصفية و املصرح بأولويتها 
  (1) .اجلذر  استحدث اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة لدعم التخطيط االقتصاد  البيئ 

                                                           
(1)

كلية العلوم " تنمية المستدامةاقتصاد البيئة و ال"، بحوث الملتقى الوطني الخامس حول واقع التخطيط البيئي في الجزائر:عدمان مريزق  

 611-611. ، ص،ص6181، الطبعة األولى، 6111أكتوبر 66-68سكيكدة،  8599ـوت 61االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة 
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يئة غابت متاما عن ومن خالل دراسة املخططات الوطنية التنموية اتضح أن مسألة محاية الب      
التخطيط االقتصاد  يف مراحل  األوىل، ويرجع ذلك إىل صعوبة تقدير بع  التأثريات السلبية على البيئة 

إذ أن  مل يتم إجناز التقييم طردة املر إىل معلومات موثوق هبا ومثل خسائر التنوع البيولوج  واالفتقا
ضري املخطط الوطين للتنفيذ من أجل البيئة والتنمية االقتصاد  للمشاكل البيئية يف اجلزائر إال بصدد حت

 املستدامة 

 االستراتيجية الوطنية للبيئة  ( ب

 إدراج البعد البيئ  يف مسار التخطيط بأمهية سعيا لتحقيق هدف ضمان اإلستدامة البيئية ووعيا     
االستراتيجية الوطنية ئر التنمو  واالستعمال املستدام للموارد، يف إطار التنمية املستدامة، وضعت اجلزا

 (2):من منظور يدوم لعشر سنوات يتركز حول احملاور الثالث التالية (SNE)للبيئة 

 إنعاش النمو االقتصاد  على قاعدة صلبة واحلد من الفقر وإتاحة فرص العمل؛ -

 ؛(املياه، الغابات، األراض ، التنوع البيولوح ) محاية الثروات الطبيعية اهلشة وغري املتجددة -

 .حتسني الصحة العمومية من خالل التسيري اجليد للنفايات -

تقوية اإلطار القانوين والتنظيم  وكذلك : الوطنية للبيئة متعددة األبعاد فه  تتضمن واإلستراتيجية   
القدرات املؤسسية؛ حتسيس وتوعية املواطنني من خالل املشاركة؛ محاية وصون األرض واملوارد املائية 

 ولوج ،والتنوع البي

 أدوات اإلستراتيجية الوطنية للبيئة ( ت

تتمثل أدوات هذه اإلستراتيجية يف القانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة واملخطط الوطين 
الثة باعتماد كما قامت اجلزائر يف مطلع األلفية الث( PNAE-DD)للتنفيذ للبيئة والتنمية املستدامة

                                                           
(2)

 CNES, 2 
éme 

Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Septembre 2010.p.99. consultée le www.cnes.dz/pdf. Rapport consultée le 
23/02/2012 à  15 :00 
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للتنفيذ حول البيئة والتنمية  يتمحور الربنامج الوطين و .(SNAT)  االقليم لتهيئة اإلستراتيجية الوطنية
  (1):أربعة أهداف أساسية املستدامة حول

 نوعية حياهتم؛وحتسني صحة األفراد  -

 حتسني انتاجيت ؛و محاية رأس املال الطبيع  -

 تقليل اخلسائر االقتصادية وحتسني التنافسية؛ -

 .محاية البيئة الكلية -

سائل وو (PNAE-DD)أهداف الربنامج الوطين للتنفيذ يف جمال البيئة والتنمية املستدامة 1-1جلدولوا
 .حتقيق كل هدف وكذلك النتائج املنتظرة يف املدى املتوسط والطويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1 CNES, 2 

éme 
Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement,Op, Cit, p.100. 
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 (PNAE-DD)ال البيئة والتنمية املستدامةأهداف الربنام  الوطين للتنفيذ يف جم 1-1جدول 

 النتائ  املنتظرة وسائل  اهلدف
حتسني صحة 
ونوعية حياة 

 املواطنني

التسيري اجليد للفضالت  يتحقق من خالل
احلضرية بتصفية املياه غري الصاحلة للشرب، 

ومبراقبة الغازات اليت تصرفها الوحدات الصناعية  
اليت تقع على مقربة من الوحدات السكنية مبعىن  

منهم محاية حياة  املواطنني وخصوصا الفقراء 
ويتظر يف . ألهنم هم األكثر عرضة هلذه املخاطر

إطار هذا اهلدف حتقيق النتائج التالية على املدى 
 املتوسط

ني الوصول إىل خدمات املياه الصاحلة للشرب وحتسني حتس
حتسني نوعية اهلواء يف املدن الكبرية  خدمات الصرف الصح ؛

ن الذ  عدم استعمال البنزي وعلى حميط املناطق الصناعية؛
حتسني اإلطار  حيتو  على مادة الرصاص وحتسني نوعية الديزل؛

 .القانوين واملؤسس  لتسيري البيئة
 

محاية رأس املال 
الطبيعي وحتسني 

 اإلنتاجية

مكافحة تدهور األراض  والغابات والسهوب 
وترقية الزراعة املستدامة  أ   تلك الزراعة اليت 

وارد مع تعتمد على االستعمال العقالين للم
 إشراك مواطين الريف يف تسيري أقاليمهم؛

 

 :النتائج املنتظرة على املدى البعيد
التسيري  وضوح اهليكل العقار  لألراض  الزراعية والسهبية؛

تقنيات قليلة االستهالك للمياه وبعائد )العقالين للموارد املائية 
 ية؛زيادة الغطاء الغايب وعدد املناطق احملم ؛(ومردودية مماثلة

اجلبال، املناطق الساحلية، )محاية املناطق اإليكولوجية اهلشة
ضمان تنمية حملية وريفية تقوم على املشاركة  ؛(الواحات

 وزيادة مناصب العمل واالنتاج
تقليل اخلسائر 
االقتصادية 
وحتسني 
 التنافسية

التقليل من اإلعانات املالية للمؤسسات يف جمال 
مبعىن ( سعار احلقيقيةاأل)الطاقة واملياه  واألرض 

 إلغاء الدعم الضار؛
 تطبيق مبدأ امللوث الدافع؛

 

وينتظر من خالل العمل على هذا اهلدف حتقيق مايل  على 
 املائية و عقالنية إستعمال املوارد- املدى املتوسط والطويل؛

 الطاقوية وكذا املوارد األولية يف الصناعة؛
ل مكافحة حتسني التحكم يف تكاليف االنتاج من خال

حتسني صورة املؤسسة والقدرة على التحكم  اإلسراف؛
حتويل أو غلق املؤسسات  يف تكاليف النقل والشحن،

الكبرية  امللوثة وغري القادرة على االستمرار بسبب 
 مشاكل مالية

محاية البيئة 
 الكلية

 
 
 

فيمكن حتقيق  من ناحيتني أوالمها حتسيس وتوعية 
لبيئة وتنمية روح املسؤولية املواطنني بأمهية محاية ا

وتطوير أنشطة وبرامج ملكافحة ، واملواطنة
الغازات ) الغازات املسببة لالحتباس احلرار 

 .تغيري التكنولوجيا املستعملة يف املؤسسة ؛(الدفيئة

وينتظر يف هذا اإلطار حتقيق النتائج التالية على املدى املتوسط 
زيادة  كثافة والتنوع؛زيادة الغطاء الغايب من حيث ال:والطويل

عدد الفضاءات احملمية؛ ومحاية املناطق اهلشة، ومحاية الواحات 
من الفضالت املنزلية، وإشراك املواطنني املوجودين بالقرب من 

 .وختفي  إنبعاثات الغازات الدفيئة هذه املناطق وتوعيتهم،

  :على من إعداد الباحثة باالعتماد  :املصدر
DJENANE Abdelmadjid, La Question Environnementale Et Le Développement Durable en Algérie, 

Cours de Développement  Locale et de développement durable,  1ere année écoles doctorale management 

et développement durable, université FARHAT Abbas, Setif, 04/01/2010, pp4-6. 
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نالحظ أن أهداف التنمية املستدامة واعدة ووسائل حتقيقها ستساعد يف زيادة  1-1 دولمن اجل
 .أمهية احلفاظ على املوارد وحتقيق مستوى معيش  أفضل يف املدى املتوسط والطويلإشراك املواطن ب

 جماالت التدخل واملعايري املؤسسية  .ج.

لة من القوانني لتحسني نوعية احلياة طورت اجلزائر مج 1110ومنذ سنة من الناحية التشريعية  -
 :هذه القوانني يفأهم  وصحة املواطن ومتثلت 

املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها وأنشأ مبوجب   1110ديسمرب 01املؤرخ يف  09-10قانون • 
 (1)شاهبها لتسيري النفايات املنزلية وما بلد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة وخمطط 

(PROGDEM)* 

املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميت  املستدامة حبيث وضعت بناء  1110ديسمرب  01املؤرخ يف  11-10قانون • 
: وتتضمن هذه السياسة األدوات التالية(SNAT)علي  سياسة وطنية لتهيئة اإلقليم وتنميت  املستدامة 

السواحل، املخطط التوجيه  حلماية األراض  املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، املخطط التوجيه  لتهيئة 
د بالتوافق مع املخطط الوطين داليت حت(SRAT)اجلهوية لتهيئة اإلقليم  ومكافحة التصحر، املخططات

 .  (2)لتهيئة اإلقليم، خمططات هتيئة اإلقليم الوالئية

ة املستدامة إطاره أعدت املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمي 1111جويلية 09املؤرخ يف  01-11قانون • 
 (3)الوزارة املكلفة بالبيئة خمططا وطنيا للنشاط البيئ  والتنمية املستدامة

فيتسىن هذا من خالل متابعة تقوية قدرات الوزارات املعنية  من ناحية تدعيم القدرات املؤسسية -
اس واملتابعة من إىل جانب تعزيز وسائل القي.بالتنمية وإعداد سياسات بيئية ومتابعة حالة البيئة

خالل وضع شبكات لليقظة  ومراقبة نوعية اهلواء وتطوير وإعادة تنظيم  املخابر اجلهوية 
 .(وهران، اجلزائر، قسنطينة)

                                                           
(1)

، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 6118يسمبر د 86المؤرخ في  85-18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،القانون رقم   

 .81،ص86على التوالي ص. منه متعلقة بالمخطط تسيير النفايات الخاصة والبلدية 65والمادة  86المادة . 5، ص 22وإزالتها، العدد 
*
  PROGDEM : Programme National De Gestion Intégrée Des déchets municipaux. 

(2)
، المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، 6118ديسمبر  86المؤرخ في  61-18مية للجمهورية الجزائرية،القانون رقم الجريدة الرس 

 .61ص.81، ص 22العدد 

 
(3)

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  6111يوليو  85المؤرخ في  81-11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون رقم  

 .9، ص11امة، العددالمستد
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تكوين إطارات متخصصة يف البيئة ويف : االستثمار يف املوارد البشرية ويف هذا اإلطار حتدد القيام بـ  -
 .ين مفتشني للبيئة وحتسيس وتوعية املواطنني باملسائل البيئيةيف جمال العمران ومحاية اآلثار، وتكو

  (1)واستهداف االستثمارات ذات األولوية مثل حتسني توزيع املياه وتسيري النفايات احلضرية الصلبة، 

اليت بارتفاع أسعار البترول،  0999تدعمت عملية االنعاش يف جمال امليزانية اليت انطلقت عام كما       
 %1.9مقابل  %9.1وزيادة خارج قطاع احملروقات تقدر ب. 1111سنة 3%تسجيل منو بلغ يمحت ب

  (2).1119مسجلة لسنة 

وكانت الستراتيجية التنمية املنتهجة يف اجلزائر منذ االستقالل خاصة ما تعلق بالسياسات االقتصادية 
 . الريم املتعلقة بالقطاع اخلاص والعام آثاره اليت كان منها تفش  االقتصاد غري

 2.I (1111-0991)االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر 

 احلجم يبلغحيث الريم ،  غري االقتصاد تنام  بظاهرة الثمانينات حقبة خالل اجلزائر  االقتصاد متيز  
من حجم الناتج  %10.1 متاحة خر إحصائية آغري الريم  يف اجلزائر حسب  االقتصاد ألنشطة الكل 

 مليار 9 حوايلتبلغ ف قتصاداال هذا داخل املتداولة األموال إمجايل ، وأن(3)1111نةس احملل  اإلمجايل
 .أسباب  وسيتم يف هذا اجلزء حتديد .(4) الوطين الدخل أمجايل من يورو

. 1.2.Iاالقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر أسباب 

 كاالختالل اهليكلية اإلختالالت من جمموعة من الثمانينات حقبة خالل اجلزائر  عاىن االقتصاد           
 تدين جراء من التضخم ومعدالت الفائدة وأسعار واألجور واألسعار الكليني العرض والطلب بني

 أدتكما .الريم  غري اإلقتصادتفش   يف األثر هلا كان اليت اإلختالالت وغريها من النفط أسعار
 أسواق نشوء إىل األجنيب الصرفو اإلنتاج وعوامل السلع أسواق يف احلكوم  التدخل سياسات

                                                           
(1)

 
)
 DJENANE Abdelmadjid, Op.cit. pp. 7-8, (بتصرف)  

(2)
، نقطة االرتكاز الوطنية يف اجلزائر/ تقريرحول تنفيذ برنام  العمل الوطين يف جمال احلكامة األلية  االفريقية  للتقييم من قبل النظراء اجلمهورية اجلزائرية،  

 .387، ص8002نوفمرب، 
(3)

 .في الفصل األول 19.ص 1-8دول أنظر الج 
(4) Algérie, Le marché informel avoisin les 6 milliard d’Euro,   ] en line[ disponible sue site : 

>http://www.algerie360.com/economie/algerie-le-marche-informel-avoisine-les-6-milliards-

d%E2%80%99euros/< consultée le :02/03/2011 88310. à  
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 واألسعار والعرض الطلب هيكل على مارستها اليت التأثريات لخال من وذلك الريمية لألسواق موازية
 .الريمية األسواق يف

 وارتفاع معدالت االستقطاع الضرييب الضرييب النظام مجود . أ 

 االستقطاع معدالت وارتفاع ناحية من واالجتماعية االقتصادية التطورات مواجهة عنالنظام  عجز    
 وتواضع العقوبات، ضعف ظل يفو ثانية، ناحية من الدخل لضرائب احلدية واألسعار الضرييب،
 غري األنشطة إىل ممارسة باللجوء الضرييب والغش للتهرب قوية حوافز ولدت املنفذة اإلدارة إمكانيات
  .املستويات خمتلف على املنظمة

 ام بإصالحات هيكلية فتح األسواق والقي.ب

التطور امللحوظ يف استرياد  و مدى اإلرتباط بني محاية السوق كشفت اإلصالحات اهليكلية عن  
إىل  %09.1كان متوسط الرسوم اجلمركية املرتبطة بالواردات قد تراجع من  1119-1110فبني . السلع
عدل منو  سنو  قدر مب)  1111-1111، وسجل استرياد السلع زيادة ملحوظة يف الفترة 9.9%
الزيادة احلاصلة يف   %11، واستمرت وترية النمو لتفوق (مع األخذ باالعتبار ألثر السعر %01ـب

،  كما خسرت الصناعة حصة كبرية يف السوق ويرجع السبب بدرجة كبرية إىل ملنافسة غري 1111
كنها من إشباع الطلب، املشروعة، زيادة إسترياد السلع املعروضة من طرف السوق غري الريمية ومت

: يف القطاع الريم   توحسب ما جاء يف منتدى رؤساء املؤسسات فإن ممارسات غري الريمية قد انتشر
كالبيع بدون فاتورة ، البيع بدون ضمان، البيع بدون خدمات ما بعد البيع وبدون تصرحيات ضريبية، 

ن دول اجلوار واليت من خالهلا يصعب ويضيف املنتدى بأن خطر حجم الواردت من السلع  اليت تأيت م
أن  استمرار بقاء سعر الصرف يف السوق كما .التحكم يف التهريب ه  مؤشر آخر لكرب حجم الظاهرة

املوازية مرتفعا عن سعر صرف السوق الريمية يف البنوك يفسر بكرب حجم التحويالت إىل االقتصاد غري 
 (1)  فساد الذ  زاد منهاعراقيل إنشاء املؤسسات ، وانتشار الو، الريم 

                                                           
(1) Ibidem. 
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، زيادة سنوية بلغت 1111و 1111يف الفترة بني  سجلت الواردات اجلزائرية: ارتفاع حجم الواردات.ج
من ناحية السعر، وأوضحت الدراسة أن نسب منو الواردات فاقت  % 01من حيث احلجم، و % 1.9

وتشري  .نفس الفترة خالل % 1.1الناتج الداخل  اخلام خارج قطاع احملروقات، الذ  سجل  معدل منو
يف حجم الواردات سنة  من االرتفاع اخلطري املسجل ،"منتدى رؤساء املؤسسات"الدراسة اليت أعدها 

  مشلت املواد الغذائية، واملوادوه  الزيادة اليت ،1111مقارنة بواردات سنة  % 11، والبالغ 1119
                                     (1).كية، واملواد الصناعيةاملصنعة، والسلع االستهال األولية، واملنتجات نصف

   

 واالجتماعي  سياسة االنفتاح والغش اجلبائي.د
العامل  األخرية السنوات خالل البالد عرفتها اليت واالجتماعية االقتصادية التحوالت شكلت    

 :يل  ام احلصر سبيل على منها نذكر اليت و اجلبائ  الغش لتطور األساس 

 السجل على للحصول والبطء لصعوبات، ااألسعار وحترير اخلارجية التجارة على االحتكار إزالة -
 إدارات تواجهها اليت والصعوبات التباطؤ،  االقتصادية اإلدارات رقابة لنشاط هام تراجع، التجار 
ولد شعور بعدم عدالة تاضافة إىل  للتسيري احلديثة األمناط مع للتكيف والتجارة واجلمارك الضرائب

ممارسات  إىل ءللجووا االقتصاديني املتعاملني النظام الضرييب واجلبائ  ما يدفع باالبتعاد عن املنافسة بني
 (2) .نشاطات  على للحفاظ احتيالية

  على املستوى املؤسسي (أوال

 مستوى على جلةالنقائص املس وميكن أ  يرجع هذا إىل  اجلبائية والضريبيةاملنظومة  أداء ضعف   
 الكبري امليل، التنظيم والعصرنة من حايمة مرحلة األخرية هذه عرفت حيث واجلمركية اجلبائية اإلدارة
  .العاملية السوق إىل واالنضمام اخلارجية والتجارة النشاطات حترير ظل يف اجلبائيني والتهرب الغش إىل
 استثنائية واملقدرة نصوص خالل من والشغل، راتاالستثما لترقية املمنوحة واإلعفاءات التحفيزات أمهية
 املسطرة مع األهداف احلاالت من العديد يف تتطابق ال املزايا هذه بأن علما كإيرادات دج مليار 50 ب
 .املرتقبة الفعالية مع وال

                                                           
(1)

مجلة الرؤية االقتصادية، الرؤية االقتصادية، عوائد القطاع الموازي في الجزائر، متاح على الموقع     

http://www.alrroya.com/node/15415  دراسة منتدى رؤساء نقال عن  81:11: على الساعة  16/16/6186شوهد بتاريخ

 .المؤسسات في الجزائر
(2)

-fseg.univ: ،  متاح على الموقعتقييم دور القطاع غير المنظم في تعديل مشكلة البطالة في الجزائر، بودالل علي  
tlemcen.dz/comminication.html .89:11: على الساعة 66/11/6188شوهد بتاريخ، . 28.ص. 

http://www.alrroya.com/node/15415
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 الغش اجلمركي( ثانيا

 بالتهريب األول ملظهرا يتعلق :والتهريب الغش من أساسني مظهرين اجلمارك تواج  السياق هذا يف     
 أو التقليد  الغش بتيار الثاين املظهر يتعلق و .املنظمة غري للنشاطات املوازية الشبكات يزود الذ 
 (1).البضائع ومصدر والقيمة النوع حول املزورة بالتصرحيات اخلاص العامل 

 الغش االجتماعي( ثالثا

على  املشكل يوجد وال حقيقيا خطرا غري الريم  االقتصاد  يعترب االجتماع  الضمان لقطاع بالنسبة    
واملؤسسات  واملتوسطة الصغرية املؤسسات مستوى على خاصة ولكن الصغرية، " املهن " مستوى

 للضمان الوطين الصندوق قام التهربات هذه ضخامة أمام  .اخلدمات وشركات التجارية والشركات
  9199 ـب تعلقت واليات 05 مستوى على 2001 لسنة األول االجتماع  بإجراء حتقيق يف السداس 

 إزاء املخالفات من كبري عدد إحصاء  (2) التحقيق هذا من املستخلصة عمل وتوضح املعلومات رب
  ثثل ، نشاطاهتم فيها ميارسون اليت احملالت ميتلكون ال العمل أرباب نصف حوايل، االجتماع  الضمان
 للضمان الوطين الصندوق معايناتو .املضمون الوطين جراأل دون متدنية أجور يدفعون العمل أرباب

 .غري الريمية السوق يف العمل ممارسةأمهية التهرب من دفع االشتراكات وتؤكد النتائج بينت  االجتماع 

2.2.I  االقتصاد غري الرمسيوالبطالة 

التنموية حسب اخلطط الريم   غري االقتصاد ظاهرة تنام  أسباب أهم أحد لبطالةامشكل  تعترب
 1119-0991معدالت البطالة من ب  1-1و. أ 1-1ويوضح اجلدول 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .88، مرجع سابق،  ص،"دراسة قياسية"لقطاع غير المنظم في تعديل مشكلة البطالة في الجزائرتقييم دور ا: بودالل على   
(2)

 .5.المرجع السابق، ص  
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 (%)  1111-0991معدالت البطالة من  . أ 1-1جدول 

 اجليل األول من االصالحات 

 2000 1999 1997 1992 1991 1990 السنوات

 19.1 19.1 19.9 11.9 11.1 09.9 معدل البطالة

 8000-3550بالنسبة للسنوات . 72بودالل عل ، مرجع سابق، ص ماد على من أعداد الباحثة باالعتا: املصدر

 1119-1110معدالت البطالة من . ب.5-5جدول 

 إصالحات اجليل الثاين  

 1119-1111الربنام  التكميلي لدعم االنعاش االقتصادي   1110/1111برنام  دعم االنعاش االقتصادي  السنوات

1110 1111 1111 1111 1111 1119 1111 1119 1119 

معدل 
 البطالة

11.1 11.9 11.1 01.1 01.1 01.1 00.9 00.1 01.1 

و فارس فوضيل، حممد طاليب، أثر االستثمار األجنيب  8001-3550بالنسبة للسنوات . 72بودالل عل ، مرجع سابق، ص: املصدر
اجلزائر وأليات حتسين ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  املباشر على التشغيل يف اجلزائر، ملتقى وطين الثاين حول واقع التشغيل يف

 .8005-8001بالنسبة للسنوات من . 310، ص8002جوان 81-81جامعة اجلزائر، 

البطالة زادت يف فترة اجليل األول من  معدالت منوأن نالحط املركب  1-1 اجلدول أرقام من 
يرجع إىل عدم إيالء  رمبا وهذا %19.1إىل  %09.9اإلصالحات بسبب إعادة اهليكلة حبيث زاد من  

 إصدارالذ  يصادف  1110بعد  و إهتمام بالقطاع اخلاص وتسريح العمال يف املؤسسات العمومية
وباملقارنة مع    القانون املتعلق بترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة نالحظ تناقص يف معدالت البطالة

 املوايل 1-1كل أنظر الش حجم االقتصاد غري الريم 
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الفصل األول 11.ص 1.0املصدر من أعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول: املصدر  

اليت شهدت أكرب  2003تراجع ملحوظ حلجم االقتصاد غري الريم  بعد سنة   1-1من الشكل  انطالقا 
 %11.9نسبة تقدربـ 

 املصادر خمتلف تقدمها حصائل من انطالقا نظمامل ، والشغلاملعطيات الدميغرافية  طالقا مننكما أن ا
  %01غريالريم   يف اجلزائر بـ فقد قدرت مصاحل التخطيط نسبة التشغيل  البطالة نسبة وكذا اإلدارية
 تطورا 1999 بسنة مقارنة 2003 لسنة املعطيات هذه وتظهر  (1)الفالحة وهذا خارج قطاع 0999سنة 
 .الذ  يبني تطور التشغيل غري الريم  9-1:ضح  اجلدولالريم  كما يو غري للتشغيل إجيابيا

 .(باآلالف :الوحدة) الرمسي وغري الرمسي  التشغيل تطور: 6-1 جدول

 
 .72. مرجع سابق، ص،تقييم دور القطاع غري املنظم يف تعديل مشكلة البطالة يف اجلزائر ،بودالل عل : املصدر

                                                           
(1)

 56-18، مرجع سبق ذكره،ص،ص(6111)تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي   

  اجلمايل حسب طريقة تطور حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر كنسبة من النات: 1-1شكل 
 (1111-1111)الدمييمك 

 

 

1 
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  0991سنة  %01.9إمجايل التشغيل حيث ارتفع من  تزايد حصة التشغيل من 5-6ويالحظ من اجلدول  
إىل   %01.1كما انتقلت نسبة التشغيل غري الريم  يف قطاع الفالحة من  1111سنة   %01.1إىل 
 .(1)خالل نفس الفترة 09.9%

زيادة يف التشغيل يف االقتصاد غري الريم  أ    وهذا يفسر أن تزايد معدالت البطالة الريمية يصاحب    
 .االقتصاد غري الريم مرونت  يف خلق الوظائف مقارنة ب يستوعب الداخلني اجلدد ما يعكسأن  

 3.I يف اجلزائرغري الرمسي سوق العمل 
للعمل، أين تتزايد في  حركية العمل حبيث ال  ميثل سوق العمل غري الريم  السوق الرئيس  الثاين     

بطالة يف سوق العمل الريم  البطالة، حبيث تزداد يضبط  أ  تشريع أو تنظيم قانوين وحيدد مستوى ال
حركية السوق غري الريمية إذا قلت حركيتها يف السوق الريمية، كما أن منو العمل يف االقتصاد غري 
الريم  يتحدد حسب الدورة االقتصادية  حيث ينمو عندا تتج  الدورة االقتصادية حنو اهلبوط والعكس 

 . (2)صحيح
 الريم  بشكل ملفت لالنتباه يف اجلزائر حبيث ارتفعت نسبة العاملني يف االقتصاد وتطور العمل غري    

 %09.11من جمموع الوظائف كما ارتفع العمل الفالح  من  0991سنة   %01.11غري الريم  إىل 
، كما يتمحور العمل غري الريم  يف القطاع الفالح  وقطاع البناء 0991لسنة  %01.01إىل  0991سنة 

كما تنتشر يف سوق العمل اجلزائر  ظاهرة التداخل بني  .ال العمومية والتجارية غري الريميةواألشغ
السوق الريمية وغري الريمية حبيث جند يف الكثري من الوظائف أن العاملني يف اإلدارات العمومية 

ظائفهم كما يف وظائف يف السوق غري الريم  باملوازاة مع وواملؤسسات االقتصادية العمومية يزاولون 
يالحظ التداخل بني العمل غري الريم  حبيث جند أن الفرد لدي  جمموعة وظائف يف القطاع الفالح  ويف 

 (3).قطاع التجارة
فتطور  1111إىل1111هذا بالنسبة للتشغيل يف االقتصاد غري الريم  يف سنوات التسعينات أما الفترة من 

تطور فرص العمل  من أ وب  1-1شكل  هر يف الفرص العمل اليت ولدها القطاع غري الريم  تظ
1111-1111  

                                                           
(1)

 .25. مرجع سابق، صبودالل علي،  
(2)

 Philipe HUGON, Naima PAGES, Ajustement structurel Emploi Et Role des partenaire sociaux en 

afrique froncophone, Les cahiers de l’emploi et de la formation N°28,  CERDE/forum.Office 

internationale du travail, 1998,  p.44. .  
(3)

  .611، 616ص، -مرجع سبق ذكره، ص :مدني بن شهرة  
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 .877. آلية التقييم من قبل النظراء، ص: تقرير حول حالة تنفيذ برنامج احلكامة يف اجلزائر  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر(

 
 119املصدر إعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج احلكامة ،ص 

طور فرص العمل حسب اقطاعات النشاط نالحظ ان القطاع غري ب نالحظ ت 3-1أ و 3-1 الشكلمن 
الريم  هو الذ  يتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والتجارة حبيث أن  يوفر أكرب عدد من فرص 

فرصة عمل  111111حيث بلغ عدد األعمال املوفرة   1111العمل يف كل القطاعات  خاصة يف سنة 
البناء واألشغال مث التجارة وقطاع  .يلي  قطاع الزراعة مث  فرصة عمل 9111ب  1111دناها يف أت غوب

 .العمومية

 1111إىل  1111تطور فرص توفري العمل حسب قطاعات النشاط من : أ 1-1شكل 

 1111 إىل 1111منتطور فرص توفري العمل حسب قطاعات النشاط : ب 1-1شكل 

ا
ف 

ألل
(

0
1

1
1

)
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من   %11لبطالة حيث أن عرضة لسنة هم األكثر  11فئة الشباب األقل من  وجتدر اإلشارة إىل أن 
رجع هذا إىل غياب وي   %11سنة بنسبة  11و 11مث تأيت الفئة بني سنة بطالني  11الشباب اإلقل من 

من   %20التأهيل لدى هذه الفئة من الشباب ، كما تصيب البطالة فئة حامل  الشهادات الذين ميثلون 
نسب املوايل يعط   1-1 واجلدول (1).1119وهذا سنة   %09ـب سنة 19 و 11البطالني مث الفئة بني 

  .التشغيل والبطالة حسب املستوى التعليم 

 ل والبطالة حسب املستوى التعليمينسب التشغي: 7-1 جدول

 %النسبة البطالة  %النسبة الشغيلة  املستوى التعليم 
 2.3 01.1 بدون مستوى

 60.4 11.1 متوسط/ ابتدائ 

 25.3 10.9 ثانو  

 12.0 01.1 عايل 

 100 011 اجملموع

Source : CNES : Rapport national sur le développement humain en Algérie. conseil 

national  économique et social et PNUD,2008. P.34. 

أكرب نسبة بطالة منتشرة ند أصحاب املستوى االبتدائ   املتوسط تليها اصحاب  7-1ول من نسب اجلد
لتشغيل أما األفراد بدون املستوى التعليمىي الثانو  ويالحظ على التعليم العايل تقارب نسب البطالة وا

   %1.1البطالة لديهم منخف  إذ يقدر ب  ستوىممستوى ف
 111111حبيث حيصى سنويا  يف اجلزائر مع تفاقم ظاهرة التسرب املدرس   مشكل البطالةيتفاقم حدة و 

ويالحظ  النظام التعليم  يغذ   سوق العمل، وهذا العدد كبري خاصة وأن  يف السنة  متسرب مدرس 
ر هم األكثر عرضة للهذه والذكو. أقصاهالديهم  طالة سنة تبلغ نسبة الب11الفئات األقل من بأن 

 (2)الظاهرة

                                                           
(1) 

CNES : Rapport national sur le développement humain en Algérie. conseil national  

économique et social et PNUD,2008. P.34 www.cnes.dz consultée le 23/02/2012  à  16:00.  
(2) 

Ibid. P.58.  
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.4.I آثار االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر. 

فقد احنسرت حصة الشركات  على االقتصاد اجلزائر  انعكاسات  يسبب االقتصاد غري الريم  عدة
ارتفاع ظاهرة املنتجات  تجارية غري الريمية وكذااحمللية يف السوق، من جراء النشاطات الصناعية وال

املقلدة وما رافقها من عمليات تزوير للفواتري وخسارة اخلزينة العامة ملداخيل من جراء التهرب الضرييب 
 .نذكر منها وكذا خسائر يف حيلة الضمان االجتماع  

1.4.I  التجارية و الصناعية احمللية الشركاتاألثر على حصة              .     
يف احنصار حصة الشركات احمللية يف السوق، وسجل القطاع  فاع إمجايل الواردات ارت تسبب     

املنافسة غري القانونية، وعدم  نتيجة %1.1، مسجاًل نسبة منو سلبية قدرت بـتراجعاحملل  أكرب  الصناع 
ات للقطاع املواز  ليغط  الطلب املتنام  على املنتج تنافسية القطاع الصناع ، وهو ما فتح الباب

اجلمركية،  أسعارها يف السوق املوازية، مستفيدة من رداءة نوعيتها وإلغاء الرسوم الصناعية اليت تراجعت
التجار ، املوسوم مبظاهر غياب  وه  املمارسات اليت امتدت خالل السنوات املاضية لتشمل القطاع

 .                         بعد البيع والتصريح اجلبائ املضافة، والضمان وخدمة ما  ، وبالتايل عدم وجود ضريبة القيمة«الفوترة»
وباألخذ بعني اإلعتبار العمل املويم  والعمل غري الريم  يف القطاع الريم  ، فإن العمل غري الريم   

من العمالة غري الزراعية غري مصرح هبا يف الضمان   %11كما أن ما نسبة . من قوة العمل %11ميثل 
 (1). من العمالة الريمية غري مصرح هبا( %01)ىل نسبة مهمة االجتماع ، إضافة إ

             .     القطاع التجاري                                           ( ثانيا
يشتغلون  مليون شخص 0.01، فمن بني غري الريميةالقطاع التجار  أكرب نسبة من النشاطات يعرف     

يشتغلون بطريقة غري قانونية، أو  ألف 191ألف بصفة قانونية، مقابل  119يف القطاع التجار ، يشتغل 
ألف غري  011من بني الذين يشتغلون بطريقة قانونية  ينشطون من دون وجود قانوين لنشاطهم، ويوجد

 الضمان االجتماع ، وبإضافة الرقم نفس  إىل الذين يشتغلون بصفة قانونية، مصرح هبم لدى مصاحل
  العاملني يف القطاع التجار  باملئة من 91ألف وظيفة غري قانونية، وهو ما يعادل  111 يرتفع العدد إىل

من القيمة املضافة خارج  % 01ما قيمت   1111الناتج الداخل  سنة  وبلغت مسامهة القطاع التجار  يف

                                                           
(1)

 : ى الموقع ، مجلة الرؤية االقتصادية، متاح علعوائد القطاع الموازي في الجزائربد الوهاب بوكروح، ع 

http://www.alrroya.com/node/15415     16/16/6186شوهد بتاريخ. 

 

http://www.alrroya.com/node/15415
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لعدد بالنظر إىل ا وهو مستوى متواضع القطاعمن فائ  االستغالل خارج  % 11 و احملروقات قطاع
ألف مؤسسة تنشط يف  119موزعة على  ألف مؤسسة 111القليل للمؤسسات التجارية البالغة عددها 

 (1).ألف شركة استرياد 11و يف نشاط اجلملة مؤسسة ألف 11قطاع التجزئة و

 استرياد املنتجات املقلدة وضعف أساليب الرقابة( ثالثا
زيل ومصر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، سجلت واهلند والربا واردات اجلزائر من الصني سجلت     

دول  كون هذه الدول تصعب فيها عملية مراقبة نوعية املنتجات الصناعية، وه  عادة نسب منو هائلة،
بلدان االحتاد األورويب مبوجب  ورغم تفكيك التعريفة اجلمركية على السلع املقبلة من. معروفة بالتقليد

، إال أن السلع 1111حيز التنفيذ يف األول من سبتمرب  ورويب الذ  دخلاتفاق الشراكة مع االحتاد األ
 (2) .1119و 1111واصلت ارتفاعها بني  املقبلة من بلدان آسيا

 املنتجات املقلدة، ارتفعت حدة ظاهرة تزوير فواتري املواد املقلدة وإىل جانب تفاقم ظاهرة استرياد      
الغيار، واملنتجات  النسيج واجللود وقطع: املنتجات، ومنهااملستوردة، واليت مشلت تقريبًا مجيع 

ويعود  .والصناعات الغذائية، واألدوية، والسجائر والعطور، اخلردوات و اإللكترونية والكهرومنزلية
ضعف  تسويق هذه املواد املقلدة اجملهولة املنشأ يف غالب األحيان، إىل غياب أو السبب الرئيس يف

مراقبة العمليات التجارية على  مستويات عدة من وزارة التجارة املختصة قانونًا يفأساليب الرقابة على 
والسكان اليت مل تعد قادرة على لعب دورها الصح  يف  مستوى خمتلف مراحلها، إىل وزارة الصحة

العمل  وصواًل إىل وزارة العمل واحلماية االجتماعية املطلوب منها مراقبة سوق محاية الصحة العامة،
إضافة إىل كل هذا خسارة اخلزينة  ومحاية العمال ضد التجاوزات احلاصلة يف جمال احلماية االجتماعية،

 (3).الضرييب العامة ملداخيل هائلة؛ بسبب التهرب
وأصبحت احلكومة مع الوضع نفس ، ال تنزعج من . احمللية أصبحت السلع اجلزائرية غريبة يف السوق و

 ، كما أهنا% 11، وهو ما يعادل «السوق السوداء»يف ما يعرف بـ يشتغل ماليني جزائر  1وجود 
بإمكاهنا تغطية  احملروقات أصبحت ال تنزعج من اخلسائر اليت تتكبدها اخلزينة سنويًا ما دامت عائدات

اجلباية البترولية، واألخطر من ذلك كل  هو الضغط  العجز السنو  يف املوازنة العامة اليت تعتمد على
  .العامة اجملتمع الذ  مل جيد من حيمي  ضد هجمة منتجات خطرية جدًا على الصحة ذ  يتحمل الكبري ال

                                                           
(1)

 .المرجع السابق 
(2

 .عبد الوهاب بوكروح، عوائد القطاع الموازي في الجزائر، مرجع سابق 
(3)

، المجلس 6111لتقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني ، ، مشروع ا(6111)المجلس االقتصادي واالجتماعيي 

 .12-19ص  6111االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الجزائر، 
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 اخلسائر يف حصيلة الضرائب والضمان االجتماعي  (ثالثا 
غري مسجلني يف السجل التجار   حسب دراسة قام هبا الديوان  املستقلني وصل عدد أرباب العمل    

، وفيما يتعلق بالضمان االجتماع   1.919.111من أصل  %91.1  1119الوطين لإلحصائيات عام 
يف قطاع  0.110.111منها  1.111.111وصل عدد األشخاص غري املنخرطني يف الضمان االجتماع  إىل 

فقد بلغت نسبة  أرباب  التهرب الضرييبأما يف جمال . من التشغيل الكل  %19.1الزراعة ما ميثل  
، وعدم السداد خيص بشكل أصحاب األعمال األحرار بنسبة %99.1ليا العمل املتهربني من الضريبة ك

(1) %91.9صل إىلوتزداد نسبة الذين يتهربون بشكل جزئ  وكل  من الضرائب لت.  11%
. 

 :تقدر خسارة امليزانية العامة بالنسبة الضمان االجتماع  بـ    
 مليار دينار جزائر  بالنسبة للضريبة على الدخل؛ 11  -
 ر دينار جزائر  بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة؛مليا 11  -
 .مليار بالنسبة القتطاعات الضمان االجتماع  011  -

اجلوانب املادية، من على االقتصاد اجلزائر ،  االقتصاد غري الريم وتعدت االنعكاسات السلبية التساع 
ونات  ينظر إىل السوق املوازية أصبح اجملتمع اجلزائر  مبختلف مك إىل مظاهر نفسية خطرية جدًا، حيث

، أن عوائد القطاع املواز  «منتدى رؤساء املؤسسات»دراسة لـ أظهرت ، كما ش ء طبيع على أهنا
 01وما يعادل  من عوائد األسر اجلزائرية املنتجة، % 01مليار دوالر، وتشكل  9.1بـ يف اجلزائر تقدر

الثالث من سنة  وكشفت دراسة أجريت يف الثلث ،من الناتج الداخل  اخلام خارج قطاع احملروقات %
مليون  9.11ماليني شخص من إمجايل  1، أن عدد العاملني يف القطاع املواز  يف اجلزائر بلغ 1111

 .(2) يف اجلزائر من القوة العاملة % 11شخص، بنسبة 

 

 

                                                           
(1) 

Youghourta BELLACHE, L’économie informelle en Algérie, une approche par enquete auprès des 

ménages- le cas de Béjaia, Thèse de doctorat En Co-tutelle, Université de Béjaia et Université Paris-

Créteil(France),Faculté des Sciences Economiques, des Science de Gestion et des Science Commerciales, 

Béjaiapp,76-78. les.archives- ouverts.fr/doc/0059/38/12/Bellache2010 .pdf..consultée le23/02/2012 

à15 :00 
(2)

 .مرجع سابقعبد الوهاب بوكروح ، عوائد القطاع الموازي في الجزائر،  
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  العمل غري الرمسي بني املهن املختلفةتفشي ( رابعا
 

مقتصرًا على املهن الثانوية البسيطة، بل امتد إىل التخصصات  املوازية مل يعدالعمل يف السوق  إن       
من املهندسني  % 09و من أطباء األسنان يف السوق املوازية، % 09تكوينًا عاليًا، ويشتغل  اليت تتطلب
سبني، من اخلرباء احملا % 9من احملامني، و % 01اآليل، و من املهندسني يف اإلعالم % 01املعماريني، و

األرقام نفسها أن عددًا كبريًا من عمال  وتؤكد  من املختصني يف الصحة % 1من األساتذة، و % 1و
منهم غري مصرح هبم لدى الضمان االجتماع ، أ  أهنم جمرد  % 49 القطاع املواز  والعمال املؤقتني،

املاد  الذ  ال  دهافقراء؛ بسبب هشاشة الوظائف اليت يشغلوهنا، وعدم دميومتها وتواضع عائ عمال
التجارة، : العمال يف القطاعات القانونية على ويتوزع. ا دوالرًا شهري 011 يتعدى يف أحسن احلاالت

 باملئة، 01.1العموميةواألشغال باملئة، والبناء  09.0باملئة، الزراعة 53.4 واإلدارة العمومية واخلدمات
التجارة واإلدارة العمومية، كما  أعلى، فه  قطاعات باملئة، أما القطاعات اليت توفر فرص01.1والصناعة 

يومًا يف السنة، ويعرف قطاع البناء واألشغال  91إىل  11أن عمال القطاع الفالح  ال يشتغلون سوى 
العمال،  بفضل اإلنفاق العموم  للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عددًا أقل من العمومية ديناميكية

  (1).1119و 1111عت بني وحصتها يف التشغيل تراج

.II مسار التخطيط للتنمية املستدامة يف مصر واالقتصاد غري الرمسي 
اختارت مصر ملسريهتا التنموية استراتيجية اتسم التخطيط هلا بعدة فترات ، كما استعملت فيها      
 دة أساليب وتغريت عربها األهداف وفق خلصوصية كل مرحلة تنمويةع

1.II  يف مصر التنموي  التخطيطجتربة 

بعدة مراحل ميكن تقسيمها إىل التخطيط  التنمو  قبل  يف مصر التنمو   جتربة التخطيطمرت     
اإلصالحات اهليكلية وجتربة التخطيط  التنمو  بعد اإلصالحات اهليكلية واليت تبنت يف أثنائها 

 .استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة كما سيتم بيان 

 

 

                                                           
(1)

 .عبد الوهاب بوكروح، عوائد القطاع الموازي في الجزائر،  مجلة الرؤية االقتصادية، مرجع سابق 
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1.1.II اهليكلية  قبل اإلصالحات يف مصرالتنموي ة التخطيط جترب 

 (0919-0911)قبل الثورة التمهيد للتخطيط االقتصادي .أ

املوافقة ب 11/11/0911ر جملس الوزراء بتاريخ ايف األخذ مبفهوم التخطيط إال عند قرمل تبدأ مصر     
أول مشروع  مت تنفيذ ،يها الدولةعلى تشكيل جلنة لوضع برنامج عام للمشروعات احليوية اليت تفتقر إل

أول هذه ، وتعترب  (0911/0910-0919/0911) وهو مشروع السنوات اخلمس األوىل  تنمو  يف مصر
  .حماولة للتخطيط االقتصاد  يف مصر

اجمللس الدائم لتنمية "توى الوطين يف مصر بإنشاء على املسبدأ التمهيد للتخطيط االقتصاد  و     
لتنظيم و إعداد السياسات االقتصادية 0911سنة  "اجمللس الدائم لتنمية اخلدمات"و 0911سنة  "اإلنتاج

وختتص بوضع  0911سنة "جلنة التخطيط القوم  "، مث واخلدمية اإلنتاجيةوالتنسيق يف ما بني املشاريع 
اخلاص  مرحلة إقتصاد القطاعة، وختللت هذه املرحلة واالجتماعي ةاالقتصاديخطة قومية شاملة للتنمية 

اتسمت هذه املرحلة بسيطرة القطاع اخلاص الذ  كان يدير القطاعات األساسية و 0919إىل 0911من 
مشروعات واقتصر التدخل احلكوم  على (  الزراعة ، الصناعة، البنوك، التجارة اخلارجية)يف الدولة 

الشركات الصناعية  كومة يف إنشاءو إسهام احل ةتدخل الدول مث زاد البنية األساسية خاصة الر ، 
هامة يف سياسات االقتصاد  السويس نقطة حتول وتأميم املصاحل الربيطانية والفرنسية ، وكان لتأميم قناة

 (1) .املصر 

 (0911-0991)التنمية بالتخطيط  مرحلة. ب 

هذه الفترة مضاعفة الدخل القوم  خالل خطة التنمية بالتخطيط املمتدة لعشر سنوات كان هدف      
 .عدها مت تقسيم هذه اخلطة إىل خطتني مخاسيتنيوب

  (0991-0991)اخلطة اخلماسية األوىل( أوال

دخل الوطين مبعدل منو سنو   إطار حتقيق هدف خطة العشر سنوات املتمثل يف مضاعفة اليف     
وكان من أهداف هذه اخلطة  زيادة  (2) %1.1باملقارنة مع معدل منو يف السكان يقدر بـ  1.1%

                                                           
(1)

 .81-81. ، ص،ص6111وزيع، بدون طبعة، القاهرة ،، دار طيبة للنشر والتالتخطيط مع حرية السوق: سعد طه عالم 
(2)

 .691، ص، 6111، مكتبة القدس، الطبعة الثانية ، الزقازيق، التخطيط في إطار آليات السوق: طلعت الدمرداش إبراهيم 
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بـ وزيادة القيمة املضافة  (0919/0991)عن سنة األساس %11.1ايل االنتاج احملل  بزيادة تقدر ب إمج
وبالرغم مما حققت  من إجنازات حيث ،  %11وزيادة متوسط الدخل الفرد  بزيادة تقدر ب    11%

ل الفرد  بة املستهدفة للزيادة  ورفع نصيب الدخمن النس %91.1حقق اإلنتاج الوطين زيادة تقدر ب 
 (2):واجهت بع  الصعوبات أمهها أهناإال  (1)يف هناية اخلطة اخلماسية األوىل %99وزيادت  بنسبة 

ثال معدالت منو السكان حبيث تزايد معدالت اإلستهالك مبعدالت مرتفعة جدا تفوق ثالث أم -
 . %001زادت لتصل إىل 

 .ات االنتاج الصناع ردات من مستلزمنتيجة زيادة الوا لعجز يف ميزان املدفوعاتا -
 (0911-0999) فترة توقف التخطيط( ثانيا
حيث استبدلت اخلطة اخلماسية  0991مل أعاقت تنفيذ خطط التنمية منذ بداية حدثت يف مصر عوا     

نتيجة للظروف  (0911-0999)خطة السبع سنوات خبطة متتد سبع سنوات  0911-0999الثانية 
وضع اخلطة السباعية موضع التنفيذ،  منمل يتمكن  ،0991برحب القتصادية والسياسية اليت انتهتا

  يتم تنفيذ هذه اخلطة كذلكومل" خطة اإلجناز"يميت  0999/0911واستقر الرأ  على وضع خطة ثالثية 
 .(3)، واستمرت الدولة بالعمل باخلطط السنوية 

 .    (0991-0911)فترة االنفتاح االقتصادي .ج

صدر  0911كتوبرأاالقتصاد الوطين املصر  يف مجيع القطاعات وبعد حرب نتيجة ملؤشرات تدين     
الذ  يعترب مبثابة بداية حقيقة لسياسة االنفتاح االقتصاد  يساهم في  القطاع  0911لسنة  11قانون رقم 
مرتفعة  يف النشاط االقتصاد  واالجتماع ، وأسهم االنفتاح يف حتقيق معدالت بدرجة كبريةاخلاص 
يل أجنبية أدت إىل زيادة املديونية ك السياسة االعتماد على مصادر متور والنمو لكن عاب تللالستثما
وزاد كما مع  خدمة الدين،  وتزايد 0919مليار دوالر يف  01إىل  0911مليار دوالر يف 0.9من اخلارجية 

صف قيمة من قيمة الناتج احملل  بينما مل تبلغ قيمة الصادرات ن %11حجم الواردات ليصل إىل 
 .(4)الواردات

 

                                                           
(1)

 .69سعد طه عالم، مرجع سابق، ص،  
(2)

 .699ابراهيم طلعت الدمرداش، مرجع سابق، ص  
(3)

 619-695. داشم، مرجع سابق، ص،صطلعت الدمر ابراهيم 
(4)

  .62. سعد طه عالم، مرجع سابق، ص 
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..2.1.II1111-0991وبداية اإلصالح مرحلة رجوع اخلطط اخلماسية 

ميكن القول أن مسار التخطيط يف مصر يف فترة الستينات والسبعينات مل يكن منتظما، حبيث     
ا ـجمموعة من اخلطط املؤقتة ترتب عنها عدم تنفيذ خطة مخاسية بأكمله شهدت فترة السبعينات

، كما أن تعدد إصدار اخلطط يف تلك الفترة يعكس عدم وضوح االستراتيجية طويلة (0991-0911)
بعد توقف مثل  0991ولذلك بدأ التنفيذ الفعل  للخطة اخلماسية يف  .األجل اليت حتكم االقتصاد املصر 

نمية تتسع هذا النوع من اخلطط لفترة طويلة، وانتهى األمر بوضع خطة طويلة األجل لرؤية مستقبلية للت
 (1) .1111تنته  متوسطة األجل ألربع خطط مخاسية 

 (0991-0991)اخلطة اخلماسية األوىل والثانية  .أ

وزيادة %9 بنسبةمعدالت االنتاج والنمو  رفع 0991-0991األوىلاخلماسية استهدفت اخلطة      
التنمية واالهتمام بالبعد االعتماد على الذات، وتأكيد دور القطاع اخلاص الوطين واألجنيب يف عملية 

اإلقليم  وإعادة توزيع الدخل بني الفئات االجتماعية لصاحل الفئات غري القادرة وتصحيح العالقات 
 .السعرية وترشيد دعم أسعار السلع واخلدمات

األخذ مببدأ دعم القدرة الذاتية لالقتصاد املصر   أمهية 0991-0999واستهدفت اخلطة اخلماسية الثانية 
ليصل إىل منط للتوطن السكاين خيدم  التوازن السكاين واملكاينين  من متويل عملية التنمية، وحتقيق ومتك

التنمية، وتدعيم القطاع اخلاص وتوسيع نشاط  واستهدفت اخلطة حتقيق معدل منوسنو  لإلنتاج يبلغ 
 (2) .ثماراتمن إمجايل االست %11ليساهم في  القطاع اخلاص بنسبة ومضاعفة االستثمار    1.1%

                                                           
(1)

 .691. ابراهيم طلعت الدمرداش، مرجع سابق، ص 
(2)

 .11-18. ص-المرجع السابق، ص 
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 (0991-0991)بداية اإلصالح اخلطة اخلماسية الثالثة( ب

ومعدل منو  %1.9زيادة املوارد الوطنية مبعدل  ،(0991-0991)استهدفت اخلطة اخلماسية الثالثة    
ىل جانب زيادة مسامهة القطاع اخلاص وإعادة هيكلة القطاع إللناتج احملل  اإلمجايل   %1.1سنو  بـ
حظ أن اخلطة اخلماسية متوسطة األجل قد سايرت مرحلة سياسة اإلصالح االقتصاد  اليت العام، ويال

عن طريق تطبيق جمموعة سياسات اقتصادية تعط  لقوى السوق والقطاع اخلاص  0991بدأت من عام  
 (1):و تضمن برنامج اإلصالح االقتصاد  .األسبقية يف حتريك االقتصاد

د على آليات السوق يف إدارة النشاط االقتصاد  وزيادة مسامهة حترير االقتصاد وزيادة االعتما -
 القطاع اخلاص الوطين واألجنيب في ؛

 .هيكلة قطاع األعمال العام وحتويل  إىل القطاع اخلاصإعادة  -

 .خف  معدالت التضخم و عجز املوازنة وحتقيق االستقرار يف سعر الصرف  -

أسلوب التخطيط من التخطيط املركز  إىل أسلوب  تطورفمتاشيا مع برنامج االصالح االقتصاد ،  
املالية والنقدية، و سياسات االستثمار، وسياسات )الذ  يعتمد على السياسات  التخطيط التأشري 
 ( التجارة اخلارجية

 (1111-0999)اخلطة اخلماسية الرابعة( ج

: 1111-0991 من ى املمتدة ة املداحللقة األخرية من االستراتيجية طويلاخلماسية الرابعة  اخلطة  تعترب   
 يف خضم قدر من التحوالت االجتماعية الناجتة عن متغريات العوملة االقتصادية وأتت هذه اخلطة

مما استلزم حتديد وتنظيم آليات التخطيط حىت جتنب سلبيات ( اخلوصصة، انفتاح السوق،التجارة العاملية)
التكنولوجيا وثورة )واالستفادة من إجيابياهتا( لضعيفة،البطالة، هتميش الفئات ا) العوملة االقتصادية
وكان من أهداف هذه اخلطة االستمرار يف دعم السلع األساسية للمستحقني ،  (2)(االتصاالت واملعرفة

من حمدود  الدخل، وتوازن التنمية االقليمية واخلروج بالعمران من حيز واد  النيل إىل الصحراء 
عن طريق الربط يرة سيناء،كما أعطت اخلطة أمهية خاصة ملعاحلة البطالة وشرق وغرب الواد  وشب  جز

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، نفس الصفحات 
(2)

 .16سعد طه عالم، مرجع سابق،  
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ومن خالل تدعيم إقامة مشاريع صغرية .بني احتياجات األنشطة االقتصادية وأجهزة التعليم والتدريب
صناعية وريفية وبيئية ألصحاب املدخرات الصغرية و العمل على جتميعهم يف جمتمعات صناعية وزراعية 

كات أو تعاونيات تقدم خمتلف اخلدمات ويراعى التكامل فيما بني املشاريع ومع الشركات تدعمها شر
كما يلعب التوسع يف استصالح األراض  وإقامة جمتمعات جديدة دورا يف توفري فرص . الكبرية
 .(1)العمل

3.1.IIستراتيجية التنمية املستدامة يف مصرا 

ة طويلة األجل لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية  تدخل مصر القرن الواحد والعشرين باستراتيجي
إىل أربع خطط مخاسية  اإلستراتيجيةوقسمت هذه  1111-1111على مدى يقدر بعشرون سنة من 

 .1111-1111للتنمية تبدأ باخلطة اخلماسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  التنمية املستدامة يف مصر ( أ

برئاسة  1119لسنة  11الوزراء رقم  رئيس جملس/ ة للتنمية املستدامة الوطني مت إنشاء اللجنة    
 الوزارات واهليئات املعنية بقضايا التنمية يف مصر تتويل اعتماد وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كافة

 التنمية املستدامة يف مصر السياسات واخلطط واملنهجيات واإلصالحات التشريعية الالزمة إلرساء قواعد
املمثلة  للجنة الوطنية للتنمية املستدامة واليت ضمت ممثل  الوزارات واجلهات مت تشكيل األمانة الفنية و 

 جرى 1119لسنة  11البيئة بقرار رقم  وزير الدولة لشئون/ يف اللجنة الوطنية بقرار من السيد املهندس
املشاركة ويف هذا  الوزارات واهليئاتالوطنية للتنمية املستدامة وذلك بالتعاون مع  إعداد اإلستراتيجية
  (2) :الصدد مت ما يل 

للتنمية املستدامة يف مصر وتطبيقاهتا  عقد اجتماعات وورش عمل لوضع مفهوم مشترك -
اجملاالت املتعلقة باالستدامة البيئية عل  املستو  الوطين مثل  ومناقشة الرؤية املصرية يف كافة

 .نموية لأللفيةاهلدف السابع من األهداف الت متصري

                                                           
(1)

 .111-118. ابراهيم طلعت الدمرداش ، مرجع سابق، ص، ص  
(2)

 .15:19: على الساعة  61/16/6186: تاريخ اإلطالع www.egypt.govوزارة الدولة لشؤون البيئة ،   
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بالتعاون مع كافة  الرؤية املصرية لإلطار العام لإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة وضع -
 .اجلهات املعنية

 املمكنة مع العديد من اجلهات األجنبية لدعم اللجنة الوطنية للتنمية حبث فرص التعاون  -
التابع  واملتوسطة املدى يات البيئيةاملستدامة يف تنفيذ املهام املكلفة هبا مثل برنامج األولو

 .املتحدة اإلمنائ  وخطة عمل البحر املتوسط لالحتاد األورويب وبرنامج األمم

.2.II مصراالقتصاد غري الرمسي يف 

ماليني مواطن، ويزدهر وقت الكساد  9يف مصر يساهم االقتصاد غري الريم  يف توفري فرص عمل لنحو 
اك خالفات حول تقديرات هذا االقتصاد فاحلكومة تقدره حبوايل وهن .حيث تضعف القوة الشرائية

مليار جني ، 91أن حجم هذا االقتصاد يصل لنحو  ومتت اإلشارة مليار جني ، يف حني،  91إىل 91
مليار جني ، إذا أضيف إليها حجم األنشطة غري 111وهناك من يرى أن  يزيد على ذلك ليصل لنحو 

  وميكن أن نتخيل وزن هذا االقتصاد يف االقتصاد املصر(1).ريها ،املشروعة كتجارة املخدرات وغ
سيتم يف هذا اجلزء حتديد خصائص االقتصاد غري الريم  يف مصر واآلثار  والدور الذ  ميكن أن يلعب  في 

 املترتبة عن  

.1.2.IIيف مصر غري الرمسي االقتصاد خصائص 
التوزيع  أو ،درجة التنظيم ء من ناحية خصائص سوا يتصف االقتصاد غري الريم  يف مصر بعدة

 (2) .نذكرها فيما يل  رأس املال والعمالة وعدد ساعات التشغيلأو  ،العمرى

 درجة التنظيم . أ

 قتصادمن منشآت اال% 91فرد ، حيث إن غري الريمى ىف مصر بغلبة املشروع ال االقتصاد يتسم      
و  القطاع اخلاص املصر  كل   لتها على مستوىمشروعات فردية، وهذه النسبة تفوق مثي غري الريم  

  .املنشآت العاملة يف القطاع اخلاص من% 91اليت بلغت نسبة املشروعات الفردية في  

                                                           
(1)

 .91نسرين عبد الحميد، االقتصاد الخفي، ص  
(2)

قها في الرسمي إلى قطاع رسمي قراءة في الخبرات الدولية وتطبي اإلطار التنظيمي لتحويل القطاع غير، منال حسين عبد الرزاق   

 81/03/8033 /: تاريخ زياة الموقعhttp://www.ulum.nl 8030أفريل  ،45 نسانية، العدداإل مجلة العلوم" ، المصرية الحالة

 .88:61: على الساعة

http://www.ulum.nl/
http://www.ulum.nl/
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ـ ومجيعها غري مسجل ـ ال حيتاج النشاط الذ  االقتصاد غري الريم  من منشآت % 09ما يالحظ أن 
يس بالضرورة من وجهة نظر السلطات ول)وجهة نظر أصحاهبا  متارس  إىل تسجيل أو ترخيص من

 املنشآت قد يكونوا غري مدركني للقواعد واإلجراءات الريمية اليت يتطلبها فبع  أصحاب(. املختصة
لالنتماء للقطاع غري  النشاط الذ  ميارسون ، ومن هنا، فإن عدم الوفاء باملتطلبات الريمية ليس شرطًا

واضح، وذلك إذا مت األخذ يف االعتبار تعدد  ملصرية بشكلالريم ، األمر الذ  يظهر هنا يف احلالة ا
 البريوقراطية حبيث يصعب اإلملام بكافة اخلطوات املطلوبة الكتساب السمة القوانني وتعقد اإلجراءات

 ..                          للمشروع الريمية
غرايف عن العاصمة، ويعد ذلك املسجلة يف مصر تزداد كلما زاد البعد اجل نسبة املنشآت غريأن  لوحظو 

ذلك إىل أن  غري الريم  يف كل دول العامل وخاصة يف إفريقيا، ويرجعقتصاد لال السمات املشتركة من
عرضة للتفتيش واملتابعة والرقابة  املنشآت اليت تعمل يف مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة تكون أقل

 .قابية والتفتيشية بشكل أكثر انتشارًا الر بعكس مثيالهتا يف العاصمة حيث توجد األجهزة

 .                         عدد ساعات التشغيل .ب
ساعة يف  11غري الريم  حوايل  قتصادساعات التشغيل األسبوع  يف منشآت اال بلغ متوسط عدد   

ردية نسبة املنشآت اليت تعمل أكثر من و ساعة يف القطاع الريم ، كما أن 19مقارنة بنحو  األسبوع
 يف القطاع الريم % 01يف القطاع غري الريم  مقارنة بنحو  %1بلغت 

 .                                   الصغرية متويل املشروعات .ج
نتائج ال مت التوصل إىلالريمية مبنطقة القاهرة  عينة من املشروعات الصغرية الريمية وغريعلى  يف دراسة 

 :أمهها
يل سابق يف مصر حوا الصغرية الريمية وغري الريمية من مدخرات من عمل بلغ متويل املشروعات -
، أو عن طريق استعمال مدخرات (27.45) أومن مرياث، %(1.1)، أو عمل يف البلدان العربية %(11.9)

الرئيسية يف متويل  ، وتعد تلك ه  املصادر(%5.5) مجعيات أو عن طريق االنضمام إىل%( 1.1)الزوج 
 .               (1)صغريةال املشروعات

 دور مهم كمصدر من مصادر التمويل خاصة يف حالة املشروعات الريمية واليت ميلكها للمرياث -
                                                           

(1)
، متاح على املوقع صريانعكاسات القطاع غري الرمسي على االقتصاد امل: حسني عبد املطلب األسرج  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com/01/4/02011 

 .37:11: على الساعة 03/01/8033:شوهد بتاريخ

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com/01/4/02011
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غري  ويف حالة املشروعات( من املشروعات الريمية استعملت رأس مال موروث% 11.9)ذكور ال
مصادر التمويل غري  على ، وتعتمد املشروعات الصغرية بشكل عام%(10.1)الريمية اململوكة إلناث 

 .                                  .%11.1بنسبة  الريمية
الغالب من  يف( 09.0)تم استكمال املدخرات الشخصية عن طريق مصادر االستدانة األخرى ي  -

 .حمدودة األصدقاء، كما كان هناك تواجد ملؤسسات مالية ريمية ولكن يف حاالت
التمويل اليت يعتمد علي  أصحاب األعمال من اإلناث، حيث  ة يف مصادرميثل املرياث أعلى نسب -

 ، بينما جاء االعتماد على األزواج يف املرتبة الثانية من مصادر%10.1علي   وصلت نسبة االعتماد
 .                        .%19.1التمويل بنسبة 

على جهات التمويل الريمية على ( ريميني وغري ريميني)من اإلناث  ال يعتمد أصحاب األعمال -
 .الذكور يعتمد عليها عدد حمدود من أصحاب األعمال الريميني وغري الريميني من اإلطالق، بينما

املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر يعملون بدون شركاء، أما الباق  ممن  من أصحاب% 90.1أن  -
األسرة،  منهم من أفراد% 11.9لعمل، ومن هؤالء الشركاء أقارب لصاحب ا% 11شركاء فإن  لديهم

بع  أصحاب املشروعات إىل بيع بع  من أصوهلا االدخارية  يلجأ .من األصدقاء% 09باإلضافة إىل 
 املال الالزم للتشغيل، ويلجأ البع  إىل للحصول على رأس( واملمتلكات العقارية كاحللى الذهبية)

 .(1)االستعانة ببع  اجلمعيات الدينية أو اخلريية

 :                       قيمة رأس املال املستثمر .د
املستثمر يف القطاع غري املنظم يف مصر أن منشآت هذا القطاع تتقارب  ويالحظ من دراسة رأس املال

اخلدم   رأس املال املستثمر، كذلك يظهر تفّوق النشاط اإلنتاج  على كل من النشاط يف قيمة
بلغت نسبة رأس املال    من خالل تركز رأس املال املستثمر، حيثوالتجار  يف القطاع غري الريم

% 10للنشاط التجار  و% 11مقابل  %36 املستثمر يف النشاط اإلنتاج  يف القطاع غري الريم  حنو
 (2).للخدم 

 عمر املنشأة .ه
 وع يفسنوات، وهو أقصر مقارنة بعمر املشر 1الريم  يف مصر  وصل متوسط عمر املنشأة بالقطاع غري 

                                                           
(1)

 المرجع السابق،   
(2)

  .منال حسين عبد الرزاق، مرجع سابق  
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حسب سنة اإلنشاء أن ما  الريم   ، وتبني ذلك من توزيع منشآت القطاع غري(سنة 01حنو )الريم  
منها يتراوح عمره ما بني ثالث أو % 01أن  يقرب من نصفها يقل عمره عن ثالث سنوات، يف حني

ه جتاوز عمر% 11يتراوح ما بني مخس وتسع سنوات، وحنو  منها% 01أربع سنوات، وأن حوايل 
من منشآت  قد جتاوز % 10القطاع شب  الريم  فقد اتضح أن أكثر من  العشر سنوات، أما يف حالة

يف درجة  سنوات، وقد ترجع احلداثة النسبية ملنشآت القطاع غري الريم  لالخنفاض النسيب عمره العشر
و بدء النشاط فرصة عمل أ استقرار األعمال مقارنة بالقطاعني اآلخرين، وتزايد صعوبة احلصول على

 .غري الريم خارج القطاع 

 مع القطاع الرمسيالقوى احملركة والروابط  نوعية .و  
منها يعتمد على % 11تستخدم آالت ومعدات يف القطاع غري الريم  أن  أظهر حتليل املنشآت اليت   

اعتمدت حنو  اعلى الغاز، بينم% 9منها على الطاقة الكهربائية و% 11اليدو ، يف حني يعتمد  التشغيل
كما  على الطاقة الكهربائ  منها% 11من منشآت القطاع شب  املنظم على التشغيل اليدو ، و% 19

والتجارة مع القطاع  أنشطة القطاع غري الريم  بروابط مباشرة وغري مباشرة باإلنتاج واخلدمات ترتبط
 .الريم 

 الريمية وغري الريمية نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1-1 يوضح الشكل املوايلو

 0999وسنة  0999سنة   نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 4-1شكل         

: انعكاسات القطاع غري الريم  على االقتصاد املصر : حسني عبد املطلب األسرج : املصدر 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com 

 .37300على الساعة  01/4/02011/

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com/01/4/02011
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com/01/4/02011
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بق  نسبة املؤسسات غري  0999إىل  0999نالحظ أن  يف عشرة سنوات من  4-1ومن الشكل     
  % 09.1إىل  0999سنة   %01.0ؤسسات الريمية تراجعت من الريمية  ه  احملتكرة هلذا القطاع وأن امل

يف االقتصاد نسبة كبرية   % 91.9إال أن نسبة   %1.1ورغم هذا التراجع الطفيف والبالغ  0999سنة 
 .عمال 1من املؤسسات غري الريمية هبا أقل من   %99ويشار إىل أن . جدا

من حجم الناتج احملل  ولقد شهد تراجعا  يشكل االقتصاد غري الريم  يف مصر نسبة معتربةوكما 
 .املوايل 5-1 كما هو مبني يف الشكل 1111ملحوظا منذ سنة 

                          

                      
  الفصل األول 11.ص 1.0ثة باالعتماد على معطيات اجلدولاملصدر من أعداد الباح

مث  1111إىل  0999ريم  شهد تطورا متزايدا من نالحظ أن حجم االقتصاد غري ال 5-1من الشكل 
سنة  %11بعدما كان يقارب نسبة  1111سنة  %11.0ه السنة ليصل إىل شهد تراجعا ملحوظا بعد هذ

1111. 

 

 

 

  حجم االقتصاد غري الرمسي يف مصر حسب طريقة الدمييميك: 5-1شكل 

1 111-1111 
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.2.2.IIاالقتصاد غري الرمسي  سوق العمل املصري و 

 :اآلتية االختالل مصر  االقتصاد غري الريم  يف تعاظمومنو  من أسباب       

املاضيني تغريات كبرية من  العمل خالل العقدين سوق العمل شهد االختالل اهليكل  يف سوق      
من  خالل النصف األول% 1.9سوق العمل مبتوسط سنو  من   يف أمهها ارتفاع عدد الداخلني اجلدد

وقد متكن سوق العمل الريم  من . التسعينات خالل النصف األخري من % 1.9 إىل نيات الثماني
العاملة، األمر  ما يربو قلياًل عل  نصف الزيادة يف األيد  أ فقط من هذه الزيادة  % 0.91ستيعاب ا

 0.1 إىل  ارتفاع عدد املتعطلني إىلوتشري البيانات . السافرة البطالةإىل يعين انضمام اجلزء الباق   الذ  
من قوة % 01حنو أ  ل،متعطمليون  0.9م مصادر أخر  حبوايل تقدره 1999-98 مليون متعطل عام

 . العمالة االقتصاد القوم  مبا ينضم إلية من هذه  الريم  يف معين هذا اتساع القطاع غري. العمل الكلية
البطالة املقنعة وارتفاع نسبة البطالة  ويالحظ تغري طبيعة البطالة يف مصر وذلك باخنفاض نسبة   

وان البطالة تتركز  سنة، 11-11الها يف الفئة العمريةأعمعدالت البطالة تبلغ   يالحظ أيضًا ان. السافرة
  ، يلي0991ن مجلة املتعطلني عام م% 11ميثلون حوايل  الشهادات املتوسطة الذين يف فئة محلة 

  (1) .الشهادات العليا واحلاصلون عل  الشهادات فوق املتوسطة مث حامل 
  3.II(الفاقد يف حصيلة الضرائب)االقتصاد املصري  آثار االقتصاد غري الرمسي على  

-0990على امليزانية العامة ملصر يف الفترة  ميثل هذا اجلزء التأثري الذ  مارس  االقتصاد غري الريم      

وميثل الفرق بني  احلصيلة املمكنة لضرائب الدخل واحلصيلة الفعلية هلا الفاقد الضرييب الناجم عن  .0990
اس ذلك على عجز املوازنة يف ظل افتراض أساس  هو أن السعر وجود االقتصاد غري الريم ، وانعك

املوايل يوضح هذا  9-1املتوسط للضريبة على الدخل املعلن هو نفس  بالنسبة للدخل غري املعلن املنحىن 
 (2) .األثر

                                                           
(1)

 .سعيد عبد الخالق، ظاهرة االقتصاد غير الرسمي أسبابها وآثارها، مرجع سابق  
(2)
 .813.ص، االقتصاد الظل : عاطف وليم أندراوس 
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 (0991-0990) غري الرمسيالفاقد يف حصيلة الضرائب على الدخل الناشئ عن وجود االقتصاد  : 9 .1شكل 
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االقتصاد الظل ، املفاهيم ،املكونات، األثر على املوازنة العامة، : عاطف وليم أندراوس:لـ   (1.1)جدول رقم  باالعتماد على: املصدر

 813.، ص8001بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 

 111حيث ارتفع من أكثر من حصيلة الضرائب  يفالفاقد  قيمة التطور يف 9-1نالحظ من املنحىن     

وهذا يدل على  0990مليون جني  مصر  يف  1099إىل  0991مليون جني  مصر  باألسعار اجلارية يف 
 .مدى األثر السليب الذ  يسبب  االقتصاد غري الريم  على حصيلة الضرائب وبالتايل على عجز املوازنة

.III ر ومصر ي يف اجلزائاملقارنة بني االقتصاد غري الرمس 

مث املقارنة على أساس توفر  حجم االقتصاد غري الريم  يف اجلزائر ومصر  بنياملقارنة يف البداية سيتم     
جانب اإلطار املؤسس  للتنمية املستدامة مث   مثاملعلومات يف كل منهما حول مؤشرات التنمية املستدامة 

ممارسة   بدليل مؤشر التنمية البشرية وكذا املقارنة مؤشر منو االقتصاد غري الريم على أساس املقارنة
 .أنشطة األعمال

1.III  ونوعية توفر املعلومات حول مؤشرات التنمية حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر ومصر
 املستدامة

  .البشريةمث مؤشر التنمية ستتم بداية املقارنة بني اجلزائر ومصر من ناحية حجم االقتصاد غري الريم  
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1.1.III االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر ومصر مقارنة بني حجم 

 حسب طريقة الدمييمك املشار إليها يف الفصل األول بلغ حجم االقتصاد غري الريم  يف اجلزائر ومصر 
  . 1-1نسب تراوحت بني الزيادة والنقصان كما يوضح  الشكل 

 
 الفصل األول 11ص 1-0دول باالعتماد معطيات ج: ة من إعداد الباحث

منو االقتصاد غري الريم  يف مصر واجلزائر هو نفس  وأن  تنالحظ أن اجتاها 1-1  الشكلمن     
أين بلغ  1111حبيث بلغ أقصاه يف كال البلدين سنة . يم  يف مصر أكرب من  يف اجلزائراالقتصاد غري الر

لتراجع يف حجم االقتصاد غري الريم  يف مصر يف مصر واجلزائر على التوايل ونسبة ا %11.9و   19.9%
 .1111و  1111يف اجلزائر بني   %1.1مقابل  %1.9بلغت 

2.1.IIIاملقارنة على أساس مؤشر التنمية البشرية 

التنمية البشرية نالحظ أن مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر  أعلى من   يف    من خالل املقارنة على أساس
 1100-0991الذ  يوضح اجتاه التنمية البشرية من  9-1الشكل  مصر كما هو موضح يف

5-7  
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االستدامة واإلنصاف مستقبل "1122التنمية البشرية رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير  من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

 .231ص . 8122، منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "أفضل للجميع

على مدار السنوات نالحظ أن اجتاه التنمية البشرية يف اجلزائر أعلى من  يف مصر  9-1شكل من ال   
 الثالثة الفرعية املؤشرات قيمف التنمية البشرية مؤشر يف مستمًرا حتسًنا هناك كما أن،  1100من  0991
حبيث يعكس شرية، الب التنمية مؤشر يف مهًما دوًرا تلعب والدخل، احلياة، وتوقع بالتعليم، املتعلقة

 .الفرعية  املؤشرات هذه من كل يف املستمر التحسن التحسن املتزايد هلذا املؤشر

      .3.1.III  يف اجلزائر ومصرمؤشرات التنمية املستدامة نوعية توفر املعلومات حول 

ت التنمية عن مؤشرا البيانات واملعلومات املتوفرةبنوعية خيتلف الوضع حسب البلدان فيما يتعلق      
ويبني اجلدول التايل نوعية وتوفر املعلومات حول  وكذلك هو احلال بالنسبة للجزائر ومصر  املستدامة

 . 10كما ه  معروضة يف جدول أعمال القرن  التنمية املستدامة على املستوى الوطين

 

 

 

 

 

8 
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  صرمستوى اجلزائر ومالتنمية املستدامة على  مؤشرات ولتوفر املعلومات ح :8 -1 جدول
 البلد جيدة بعض البيانات اجليدة ولكنها ناقصة هزيلة

 التعاون و التجارة الدوليان ▪
احلفاظ على  ▪

 لبيولوج  ،التنوع
 املزارعون ▪
 الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
 
 
 
 
 
 

إدماج اإلشكالية البيئية و التنمية يف  ▪
 ▪، محاية اجلو ▪، عملية اختاذ القرار 

 ▪، لبيولوج احلفاظ على التنوع ا
املواد الكيماوية  ▪، املوارد املائية

املوارد و  ▪، املزارعون ▪، السامة 
التكنولوجيا  ▪، اآلليات املالية

العلم يف  ▪، والتعاون وبناء القدرات 
التعاون  ▪، خدمة التنمية املستدامة

 ▪، الدويل من أجل بناء القدرات
اإلعالم  ▪، الصكوك القانونية الدولية

 اختاذ القراراتمن أجل 

 ▪، تغيري أمناط االستهالك ▪، حماربة الفقر ▪
 مستوطنات بشرية

، التخطيط واإلدارة املتكاملة للموارد األرضية ▪
حماربة التصحر  ▪، حماربة إزالة الغابات ▪

 اإلستغالل املستدام للجبال ▪، واجلفاف
 دعم التنمية الزراعية والريفية املستدامة  ▪
احمليطات، البحار، املناطق  ▪ ،البيوتكنولوجيا ▪

 نفايات خطرة ▪، الساحلية ومواردها البيولوجية
 .بالتربية والتوعية العامة والتدري ▪

 اجلزائر

إدماج اإلشكالية البيئية  ▪
 والتنمية يف عملية اختاذ القرار

االستغالل  ▪، محاية اجلو ▪
 ▪ املستدام للجبال
النفايات  ▪، البيوتكنولوجيا

 .اخلطرة
 
 
 
 

 تغيري أمناط االستهالك ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  ▪

املواد  ▪، ومواردها البيولوجية
، النفايات املشعة ▪، الكيماوية السامة

 ▪، دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪
السكان  ▪،األطفال والشباب

، املوارد واآلليات املالية ▪، األصليون
بناء التكنولوجيا، والتعاون، و ▪

الترتيبات املؤسسية   ▪، القدرات
اإلعالم من أجل اختاذ  ▪،،الدولية
 القرار

 ▪، حماربة الفقر ▪، التعاون و التجارة الدوليان ▪
التخطيط  ▪، املستوطنات البشرية ▪، الصحة

حماربة  ▪، واإلدارة املتكامالن للموارد األرضية
 ▪، حماربة التصحر و اجلفاف ▪،إزالة الغابات

 ▪، تنمية الزراعية والريفية املستدامة دعم ال
 ▪،املوارد املائية ▪، احلفاظ على التنوع البيولوج 

 ▪، املنظمات غري احلكومية ▪، النفايات الصلبة
التجارة  ▪، العمال ونقاباهتم ▪، السلطات احمللية

 ▪، الدوائر العلمية والتكنولوجية، والصناعة
التعاون  ▪، التربية، والتوعية العامة والتدريب

 .الدويل وبناء القدرات

 مصر 

فيما يتعلق باألمن الغذائ  والتنمية املستدامة،  ، وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيقتقريراألمم املتحدة للجنة االقتصادية ألفريقيا :املصدر
(. بتصرف)00-01، ص ص،1110طنجة، مارساملركز االمنائ  دون اإلقليم ، االجتماع السادس عشرللجنة اخلرباء احلكومية الدولية، 

 .11/10/1101شوهد يوم 

اجلزائر لديها مشكلة يف توفر املعلومات حول التنوع البيولوج   8-1من معلومات اجلدول      
واملزارعني حيث أن املعلومات حوهلا ضعيفة إىل جانب الترتيبات املؤسسية الدولية وكذا التعاون 

لديها ضعف يف ادملج مؤشرات البيئة يف عملية اختاذ القرار، ونقص والتجارة الدولية أما مصر ف
   .املعلومات حول محاية اجلو، واالستغالل املستدام للجبال واملعلومات حول النفايات اخلطرة
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2.III املقارنة على أساس مؤشر ممارسة أنشطة األعمال  

سيتم بداية التعريف عمال رسة أنشطة األإلجراء املقارنة بني اجلزائر ومصر على أساس مؤشر مما     
 . هبذا املؤشر من ناحية املكونات وعالقت  باالقتصاد غري الريم 

 1.2.III ممارسة أنشطة األعمال وأسباب استخدامه  ومكوناته مفهوم مؤشر 

 الصلة البريوقراطية ذات واإلجراءات احلكومية مؤشر ممارسة أنشطة األعمال اإلجراءات يقيس     
 .احلجم واملتوسطة احمللية الصغرية األعمال منشآت حياة ورةبد

 املؤشر ممارسة أنشطة األعمالمكونات   ( أ
 اإلجراءات ومقارنة بقياس تقوم مؤشرات ةجمموع إىل األعمال أنشطة ممارسة سهولةينقسم مؤشر       

 التجار ، اطالنش بدء :وه  األعمال منشأة حياة يف جماالت (19)تسعة  على املؤثرة احلكومية
 ودفع املستثمرين، ومحاية االئتمان، على واحلصول امللكية، وتسجيل البناء، تراخيص واستخراج
وميكن تقسيم هذا املؤشر إىل  .التجار  النشاط وتصفية العقود، وإنفاذ احلدود، عرب والتجارة الضرائب،

  (1) القانوين الترتيب التصنيف  مؤشرين فرعيني مها مؤشرات الوقت واحلركة ومؤشرات
 مؤشرات الوقت واحلركة (والأ

وه  املؤشرات اخلاصة ببدء النشاط التجار ، وتسجيل امللكية  استخراج تراخيص البناء تقيس         
درجة الكفاءة  والتعقد يف حتقيق اهلدف اإلجرائ  عن طريق تسجيل اإلجراءات والوقت والتكلفة 

 .كافة اإلجراءات احلكومية ذات الصلةالالزمة إلجناز إحدى املعامالت وفقا ل

 القانونية التصنيفي الترتيب مؤشرات( ثانيا
 ألحكاموا  واملقرضني، للمقترضني القانونية واحلقوق املستثمرين حبماية اخلاصة املؤشرات تضم    
  .امُلدونة احلكومية واإلجراءات القوانني يف الواردة القانونية،
 
 

                                                           
(1)

، مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن، "اب األعمالمن أجل مساندة أصح" 1122تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك الدولي،  
متاح على الموقع .2، ص  8121

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual- 

reports/Foreign/DB11-FullReport-Arabic.pdf< 88:11على الساعة  88/10/8122:تاريخ التحميل. 
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 افتراضات املؤشر ( ب
دراية  على املشاريع أصحاب أن مؤشرات ، سياق بناء يف األعمال، أنشطة ممارسة تقرير ضيفتر     
 وقتًا ميضون فإهنم قد العملية، الناحية من لكن هبا وأهنم يتقيدون السارية، احلكومية اإلجراءات جبميع
 يتفادون قد هنمأ أو استيفاؤها وتقدميها الالزم واملستندات املختصة ملعرفة اجلهات سعيهم يف طوياًل

 (1).تام بشكل قانونًا اإلجراءات املطلوبة
 من كل املستثمرين حبماية أو النشاط التجار  ببدء اخلاصة ملؤشراتاغط  كافة يال كما أن      

 جوانب كافة بتوظيف العاملني اخلاصة املؤشرات تغط  وال .التجارية بالتشريعات املتعلقة اجلوانب
 تتناول السالمة اليت احلكومية باإلجراءات فاملقاييس اخلاصة .والعمال للعمل مةاحلكومية املنظ اجملاالت

 املؤشرات جمموعة يف مدرجة غري املثال، سبيل على اجلماع ، يف التفاوض احلق أو العمل أماكن يف
.احلالية

(2)
 

 عالقة املؤشر باالقتصاد غري الرمسي(ج
 البريوقراطية ذات واإلجراءات احلكومية إلجراءاتايقيس مؤشر ممارسة أنشطة األعمال مبا أن      

 اإلجراءات تصبح عندمان  وأ ،احلجم واملتوسطة احمللية الصغرية األعمال منشآت حياة بدورة الصلة
 ممارسة مؤشر ويقيس ،كمايم الر االقتصاد  غري النشاط مستويات ترتفع أكثر صعوبة، احلكومية
 ريم ، وتتيح غري اقتصاد  نشاط ظهور تفسري أسباب يف ساعدت اليت العوامل األعمال جمموعة أنشطة
 بيئة أبعاد خمتلف ذلك فهم  ويتطلب احملتملة اإلصالح جماالت متبصرة عن رؤى السياسات لواضع 
 (3).السياسات تواج  للتحديات اليت وشامل متكامل منظور األعمال الشاملة، وتكوين أنشطة
 حكومية إجراءات إتاحة هوواهلدف  قواعد رشيدة توافر تطلبي االقتصاد  النشاط ارسة مم نذلك أ

يرغب يف ممارسة  من لكل متاحة تكون وأن التطبيق، يف والبساطة بالكفاءة، تتسم مصممة حبيث
 .النشاط االقتصاد 

2.2.III الوقت واحلركة اتاملقارنة على أساس مؤشر. 
( الوقت والتكلفة)بدء يف النشاط من ناحية سيتم أخذ فقط من هذه املؤشرات تلك املتعلقة إجراءات ال

 .وكذا تسجيل حقوق امللكية
                                                           

(1)
 .38، ص  8030، مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن،  0101تقرير ممارسة أنشطة األعمال ، البنك الدويل  
(2)

 .1ص . ، مرجع سبق ذكره8033، تقرير ممارسة األعمال البنك الدولي 
(3)

 .1. المرجع السابق، ص 
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 :البدء يف النشاط( أ
ول فإن إلي  يف الفصل األ املشار" أصوات الفقراء "حسب االستقصاء الذ  قام ب  البنك الدويل    

وإذا   النشاطإجراءات البدء يفإىل معظم املستجوبني قالوا أن سبب بقائهم يف الوضع غري الريم  يرجع 
 املوايل   9-1حجم االقتصاد غري الريم  بعدد إجراءات البدء يف النشاط التجار  جند الشكل ما قارنا 

 

 
 من الفصل األول 1.0ممارسة أنشطة األعمال و اجلدول تقارير حول  عتماد على قاعدة بيانات البنك الدويلمن إعداد الباحثة باال:املصدر

نالحظ أن اخنفاض عدد اجراءات بدء النشاط االقتصاد  مع بقاء العوامل  9-1 من نتائج املنحىن    
على التوايل  %11.0إىل   %11.0األخرى ثابتة أدت إىل اخنفاض يف حجم االقتصاد غري الريم   من 

 .1111-1111من 
لعدد إذ مع ثبات هذا ا 1111ن عدد إجراءات البدء يف النشاط يف اجلزائر بق  نفس  منذ أويالحظ 

 وكأن  ال توجد عالقة بينهما يف حني 1111نالحظ تراجع يف حجم االقتصاد غري الريم  يف اجلزائر منذ 
يف حجم االقتصاد غري ن مصر نالحظ تراجع عدد إجراءات البدء يف النشاط صاحبت  زيادة متتالية أ

-1الشكل و قة طردية لتصبح العالمث تراجع  بعد هذه السنة  1111إىل غاية الريم  أ  عالقة عكسية 

 .منفردة حسب سنوات صدور تقارير ممارسة أنشطة األعمال البدء يف النشاط جراءاتيوضح عدد إ 01

 حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر ومصر مقارنة بعدد إجراءات البدء يف النشاط: 9-1شكل 
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أطلع  www.doingbusiness.org/data: متاح على املوقعقاعدة بيانات سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة األعمال أنشطة األعمال: املصدر

 .30331: على الساعة 88/08/8038علي  بتاريخ 

إجراءات البدء يف نشاط األعمال يف اجلزائر  بقيت ثابتة ومتمثلة يف   نالحظ أن 01-1حسب الشكل    
بعكس مصر اليت شهدت تقدما يف جمال عدد إجراءات البدء يف  1100غاية إىل   1111 منإجراء  01

من فارق إجراء واحد بينها وبني اجلزائر إىل فإجراءات أ   9إجراء لتصل إىل  01حبيث بدأ ب النشاط 
 . إجراءات 9فارق 
الشيل  والبريو و الواليات املتحدة ك ىاملقارنة مع دول أخرجرت وإلعطاء عمق ووزن للمقارنة     

املقارنة بني مصر واجلزائر ال يكف  ملعرفة صورة واضحة عن وضع ذالك أن وإيرلندا ( أ.م.و)األمريكية 
الشيل   صاحبة  أقل اقتصاد غري ريم  يف العامل بدولة  املقارنة وعلي  جرت األعمال ممارسة أنشطة 

، وكذلك أ  نفس فئة الدخل مع اجلزائر وتنتم  إىل الدول ذات الشرحية العليا من الدخل املتوسط
 نسب منلبأقل امة يف جمال ممارسة أنشطة األعمال وتتمتعان دول متقدفه   أمريكا  البريو أما إيرلندا  و

  .املوايلالذ   يوضح حجم  00-1أنظر الشكل . االقتصاد غري الريم من حجم 

عدد إجراءات البدء يف النشاط يف مصر واجلزائر حسب سنوات صدور  :01-1شكل 
 عمالأنشطة األ ةتقرير ممارس
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أطلع  www.doingbusiness.org/data: متاح على املوقعقاعدة بيانات سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة األعمال أنشطة األعمال: املصدر

 .30331: على الساعة 88/08/8038علي  بتاريخ 

وبق  د إجراءات البدء يف النشاط اجلزائر ه  األكثر عددا يف جمال عد أن 01 -1كل من الشنالحظ  
زادت هذا  مثإجراء لبدء النشاط التجار   01 ثابتا أما مصر فنالحظ أهنا بدأت بـ عدد اإلجراءات

مصر إىل نفس عدد إجراءات إيرلندا  إجراءات كفارق عن اجلزائر لتصل ب  9الفارق لك  يصل إىل 
إجراءات مث تبعتها  الشيل  والبريو لتصال إىل  9إجراءات فقط لبدء النشاط تليها أمريكا  بـ  1غ والبال

 . 1101إجراءات حسب تقرير ممارسة األعمال لسنة  9
 الوقت الالزم لبدء النشاط  (أوال
 أحد اءالستيف الشركات ضرورهتا تأسيس حمامو يرى اليت الزمنية املدة متوسط هذا املقياس حيسب      

 أن وُيفترض .إضافية تكاليف أية ودون احلكومية، اهليئات واملصاحل مع املتابعة من قدر بأقل اإلجراءات
 الوقت يف من إجراء بأكثر القيام إمكانية من وبالرغم .واحد يوم هو إجراء كل وقت الستيفاء أقل

 يف تبدأ املتزامنة اإلجراءات أن ىنمبع) اليوم نفس  يف اإلجراءات هذه بدء املمكن غري من أن  إال نفس ،
كشهادة  الصلة، ذ  النهائ  املستند على الشركة حصول جردمب اإلجراء مكتماًل وُيعترب .(متتالية أيام

 يتم إضافية، تكلفة مقابل إكمال إجراء تسريع املمكن من كان وإذا .الضرييب الرقم أو الشركة تسجيل
 (1).األسرع اإلجراء اختيار

 
                                                           

(1)
 .9. ، مرجع سبق ذكره، ص6188البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال   

 وبعض دول املقارنةر عدد إجراءات البدء يف النشاط يف مصر واجلزائ :00-1شكل 
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أطلع  .www.doingbusiness.org/dataمن إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال على املوقع : املصدر

 .30331: على الساعة 88/08/8038علي  بتاريخ 
أن الوقت الالزم  لبدء النشاط يف اجلزائر بق  نفس  منذ بداية صدور  01-1من الشكل  نالحظ     

يوم يف حني تسجل مصر تناقصا مستمرا وملفتا لالنتباه  11نشطة ممارسة األعمال واملقدر بـ تقارير أ
يوما، وكانت تفوق  11أيام فقط بفارق  1 الستيفاء إجراءات بدء النشاط إىليوم  11حبيث انتقلت من 

 .يوم 09الفارق لصاحلها بفارق  تناقصمث  1111يوم يف تقرير  01اجلزائر بـ 
 الفقرية البلدان أيام يف عشرة بواقع التجار  النشاط لبدء الوقت الالزم ختفي  أناسة َوجدت در   
 يف مئوية نقطة 0.27 و معدل النمو يف مئوية نقطة 0.4 بنسبة زيادة بتحقيق يرتبط اجليدة احلوكمة ذات
 أمام املعوقاتو احلواجز ارتفاع ارتباط بني عالقة هناك أن املقابل يف أيضًا ووجدت7 .االستثمار معدل
 جهة من الريم  غري القطاع حجم الفساد وزيادة معدالت وارتفاع جهة من النشاط التجار  بدء

 الشباب مثل للمعاناة، عرضة األكثر على الفئات خاصة بصورة والعوائق احلواجز هذه وتؤثر .أخرى
 (1).الريم  غري االقتصاد يف يعملون معظمهم ألن نظرًا والنساء

 البدء يف النشاط تكلفة(ثانيا

اجلدول ن الوقت وحده ال يكف  للحكم على اإلجراءات سوف تالحظ التكلفة كما هو موضح أل     
 .دفوعالذ  يوضح  التكلفة الالزمة الستفاء كل إجراء و احلد األدىن لرأس املال امل 9. 1

                                                           
(1)

 88. ، مرجع سابق، ص(6181)لدولي ، تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك ا  

 الوقت الالزم لبدء نشاط األعمال يف مصر واجلزائر حسب تقارير: 01-1شكل 
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 فوعالتكلفة الالزمة الستفاء كل إجراء و احلد األدىن لرأس املال الد 9-1:جدول 
 (مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد %: الوحدة)

سنوات تقارير 
 ممارسة األعمال

مئوية  %)احلد األدىن لرأس املال املدفوع  التكلفة
 (من متوسط الدخل القومي للفرد

 مصر  اجلزائر  مصر اجلزائر  
1111 16.3 65.6 73.2 855.4 

1111 14.6 63.0 65.5 815.6 

1119 12.4 104.9 55.1 739.8 

1111 13.4 68.8 46.0 694.7 

1119 13.2 28.6 45.2 12.9 

1119 10.8 18.3 36.6 2.0 

1101 12.1 16.1 31.0 0.0 

1100 12.9 6.3 34.4 0.0 

: متاح على املوقع أنشطة األعمالممارسة انشطة األعمال سنوات صدور تقرير قاعدة بيانات : املصدر
www.doingbusiness.org/data 30331: على الساعة 88/08/8038طلع علي  بتاريخ أ. 

كل إجراء من اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس  الستيفاءأن التكلفة الالزمة  9-1من اجلدول  نالحظ
يف اجلزائر متضمنة بذلك مجيع الرسوم للفرد  وطينمن متوسط الدخل ال %09.1مؤسسة األعمال بلغت 

لكن مصر تكلفتها أكرب لكنها سبقت اجلزائر يف  وهذه النسبة يف تراجع   املتعلقة باخلدمات القانونية
للحد األدىن ما بالنسبة أ 1100يف تقرير  %9.1لتصل إىل  91.9جمال ختفي  التكلفة حبيث بلغت من 

 على يتعنيمن متوسط دخل الفرد اجلزائر  وه  النسبة اليت    %11.1لرأس املال املدفوع فيبلغ 
 إجراءات قبل والتوثيق، العقار  الشهر مصلحة أو البنك لدى ايودعه ألعمال أنا منشأة صاحب

 .مقابل عدم دفع أ  حد ادىن لرأس املال يف مصر التأسيس، بعد أشهر 3 إىل تصل وملدة التسجيل،
 استخراج تراخيص البناء عدد اجراءات (ب

 ها التساملبلدان النامية نظرا يع االبناء أو العقار مشكل يف مج تراخيص عدد إجراءات استخراجتعترب 
هذه اإلجراءات باحلصول على كافة املوافقات الضرورية للبناء  لصعوبة وتتعلق بالتعقد والطول 

 .01-1كما هو موضح يف الشكل وتوصيل  خبدمات الكهرباء واملاء والصرف الصح  واالتصاالت 
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: متاح على املوقع ت سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة األعمال أنشطة األعمالقاعدة بيانامن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

www.doingbusiness.org/data  30331: على الساعة 88/08/8038أطلع علي  بتاريخ. 

وتراجع  إجراءا   11يبلغ يف مصر راءات استخراج تراخيص البناء أن عدد إج 01-1الشكل نالحظ من ا
، وهذا نظرا لوجود  إيرلنداإجراءات فقط يف  9 يف اجلزائر  ات إجراء 09و  مقابل يف إجراء  11إىل 

 .قواعد مسجلة عن كل األراض  و العقارات يف الدول املتقدمة

من مشاريع البناء يف البلدان النامية ه  بدون تراخيص بناء ألن  %91إىل  91وتتم اإلشارة إىل أن  من 
لشدة التقصري يف اإلشراف والرقابة، كما وجد أن مؤسسات يف التعقيد أو عملية املوافقة مفرطة 

األعمال تواج  عددا كبريا من قضايا الفساد يف البلدان اليت يعترب استخراج تراخيص البناء فيها أمرا 
 (1)صعبا

 عدد إجراءات تسجيل امللكية (ج

سند امللكية تسجل األنشطة الالزمة  لقيام مؤسسة األعمال بشراء عقار من مؤسسة أخرى ونقل 
لتمكني املؤسسة املشترية من استخدام  بطريقة آمنة يف توسعها أو بيع  أو كضمان للحصول على قرض 

 .يوضح عدد إجراءات تسجيل امللكية يف مصر واجلزائر 01-1والشكل  (2).بنك 

                                                           
(1)

 .82. ، مرجع سابق، ص6181البنك الدولي ، تقرير ممارسة أنشطة األعمال   
(2)

 .1مرجع سابق، ص ( 6188)البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة األعمال   

عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حسب : 01-1 شكل
1101-1111تقارير صدور ممارسة أنشطة األعمال   
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: متاح على املوقعاألعمال أنشطة األعمالقاعدة بيانات سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة من إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

www.doingbusiness.org/data  30331: على الساعة 88/08/8038أطلع علي  بتاريخ. 

حسب إجراء  01إجراءات تسجيل امللكية اجلزائر بلغ عدد يف نالحظ أن   01-1حسب الشكل     
و  .أ.م.وإجراءات فقط يف  1إجراءات يف مصر و  1مقابل إجراءات  01إىل  مث تراجع  1119تقرير 
من بني  كثرها عددا من ناحية اإلجراءاتو اجلزائر ه  أكثر الدول تأخرا يف تسجيل امللكية وأ ايرلندا

 .دول املقارنة

عملية تسجيل امللكية وتسريع وتريهتا واخنفاض تكلفتها إىل متكني أصحاب  يؤد  تبسيط 
كلما  زادت سهولة عملية تسجيل امللكية وكلما هممؤسسات األعمال من التركيز على مزاولة أنشطت

لكن سوء إدارة نظم امللكية  امللكية طبقا لإلجراءات الريميةزادت املعامالت اجلديدة لتسجيل سندات 
 . رأس مال منتجأن مينع حتويل األراض  إىل

3.2.II  القانونية التصنيفي الترتيب مؤشراتاملقارنة على أساسا 

 .دفع الضرائب  مؤشرئتمان واالاحلصول على  مؤشر اسيتم أخذ مؤشرين مه

 

 

واجلزائر ودول املقارنة حسب عدد إجراءات تسجيل امللكية يف مصر : 14-1شكل 
 1101-1111تقارير ممارسة أنشطة األعمال من 
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 االئتماناحلصول على ( أ

ق القانونية وعمق قوة احلقو: أربع مؤشرات فرعيني ه ئتمان ل على االمؤشر احلصو يقيس    
 .و تغطية السجالت العامة واملراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية تمانيةاملعلومات االئ

 وق القانونية مؤشر قوة احلق( أوال

 ملوايل 01-1نلخصها يف الشكل  ن اجلزائر ومصر وبع  دول املقارنةنتائج هذا املؤشر على كل م     

 
: متاح على املوقع قاعدة بيانات سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة األعمال أنشطة األعمالمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

www.doingbusiness.org/data  30331: على الساعة 88/08/8038أطلع علي  بتاريخ. 

نقاط مبعىن اهنما  1قيمة هذا املؤشر نفسها يف البلدين وتقدر ب نالحظ أن  01-1حسب الشكل  
يف إذا ما متت املقارنة بالدول نالحظ أن و (01-1 )ودرجات هذا املؤشر منيتمتعان بقوة قانون ضعيفة 

 العينية الضمانات قوانني هبا اليت حتم  الدرجة وهذا معناه أن 9ه   أ قوة هذا املؤشر.م. و و ايرلندا
ضعيفة يف كل من مصر  - اإلقراض عملية تسهيل إىل يؤد  امب املقرضني و املقترضني واإلفالس حقوق

 الضمانات قوانني أن على تدل األعلى النقاط أن مالحظة معئر وقوية يف دول املقارنة األخرى ، واجلزا
 .االئتمان على احلصول على القدرة نطاق لتوسيع أفضل بشكل مصممة واإلفالس العينية

 
 

مؤشر قوة احلقوق القانونية  يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حسب تقارير  :15-1شكل 
 1101-1111ممارسة أنشطة األعمال من 
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  االئتمانيةمؤشر عمق املعلومات ( ثانيا

 ونطاق، التغطية، مدى على تؤثر اليت واملمارسات القواعد االئتمانية املعلومات عمق مؤشر يقيس     
 للمعلومات خاص مركز أو عام سجل قطري عن املتاحة االئتمانية املعلومات ونوعية توافر، ومدى

 09-1وبيان  يف كل من اجلزائر ومصر يف الشكل  االئتمانية

 
: متاح على املوقع قاعدة بيانات سنوات صدور تقرير ممارسة انشطة األعمال أنشطة األعمالمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

www.doingbusiness.org/data  30331: على الساعة 88/08/8038أطلع علي  بتاريخ. 

 ملحوظةن مصر خطت خطوات أ 09-1من الشكل  نالحظ االئتمانيةفيما يتعلق بعمق املعلومات      
مث انتقل ، 9إىل  1والذ  تتراوح نقاط  من  من هذا املؤشر  1ت بدرجة  أتبعكس اجلزائر حيث بد

لكل طالبي  عن االئتمان متاحة  ليدل على وجود معلومات 9املؤشر إىل حدوده القصوى وه  رقم 
تغطية املعلومات ضعف  وهو مؤشر يدل على 1بعكس اجلزائر اليت  استقرت قوة معلوماهتا عند النقطة 

 .االئتمانية ونطاقها ونوعيتها

 

 

ب مؤشر عمق املعلومات االئتمانية   يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حس :16-1شكل 
 1100-1111تقارير ممارسة أنشطة األعمال من 
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 *مؤشر تغطية السجل العام واملراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (ثالثا

يف  املسجلة والشركات األفراد عدد مات االئتمانية يوضحتغطية السجل العام للمعلو يوضح مؤشر   
 غري السداد، والديون تاريخ عن معلومات على حتتو  االئتمانية اليت للمعلومات العامة السجالت أحد

 من مئوية كنسبة الرقم هذا وُيحسب .املاضية اخلمس السنوات يف غري املسدد االئتمان أو املدفوعة،
 وأرقام هذين املؤشرين موضحة يف اجلدول (1).(سنة 15 أكثرمن) اشدينالر السكان إمجايل عدد

 .أدناه 1-01 

تغطية السجالت العامة و املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية حسب تقرير ممارسة أنشطة  :01-1جدول 
 يف اجلزائر ومصر ودول املقارنة 1101األعمال لسنة 

) تمانية االئالسجالت العامة للمعلومات  تغطية البلدان
 (من عدد السكان الراشدين  %

تغطية املراكز اخلاصة باملعلومات اإلئتمانية 
 (من عدد السكان الراشدين  %) 

 11 1.1 (1101)اجلزائر
 9.1 1.1 (1101)مصر

 10.9 11.9 الشيلي
 10.1 11.1 البريو
 011 11 إيرلندا

 011 11 أ.م.و
أطلع علي  بتاريخ  www.doingbusiness.org/dataشطة األعمال املتاحة على املوقع قاعدة بيانات تقرير ممارسة أن: املصدر

 .30331: على الساعة 88/08/8038

 للمعلوماتأو خاص  عام سجل فإن  ال يوجد 01-1ومن معطيات اجلدول حسب هذا املؤشر      
واعد البيانات غري موجودة و ق أ  أن قيمة التغطية تساو  صفرا واجلزائر  يف أعمال  ميارس االئتمانية

د والشركات وجدارهتم وبالتايل ال توجد قاعدة بيانات عن األفرا يف مراكز املعلومات اخلاصة
من السكان الراشدين تعرف بياناهتم االئتمانية من  % 9.1أما مصر فيالحظ أن نسبة  ،االستحقاقية

بعكس ما يالحظ على  العامسجالت القطاع  موجودين يفيف  %1.1طرف املراكز اخلاصة مقابل 
 .األفراد والشركاتمن لكل  %011بنسبة  ائتمانيةاليت هبا تغطية  وايرلنداالواليات املتحدة األمريكية 

                                                           
*

 جبمع ويقوم البنوك، على الرقابة هيئة أو املركز  بواسطة البنك عادة العام، القطاع يديرها اناتبي قاعدة أن  على االئتمانية للمعلومات السجل العام عرفيُ 
ونفس الش ء يقال بالنسبة ملؤشر التغطية اخلاصة للمعلومات  املالية للمؤسسات املايل ويتيحها النظام يف( شركات أم كانوا أفرادًا) املقترضني جدارة حول معلومات
 .انظر تقارير ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدويل لتفاصيل أكثر حول هذاه املؤشرات. قوم هبا  شركة خاصة أو منظمة ال تستهدف الربحلكن ب االئتماين

(1)
 .62. ، مرجع سبق ذكره، ص6188)تقرير ممارسة أنشطة األعمال: البنك الدولي  



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

286 
 

 مؤشر دفع الضرائب  (ب
 أو دفعها احلجم متوسطة شركة على يتعني اإلجبارية اليت واالشتراكات الضرائب ميثل هذا املؤشر   

ويضم  واالشتراكات الضرائب دفع يف إداريًا عبئًا متثل اليت اإلجراءات لكوكذ ما، سنة يف استقطاعها
مؤشرات فرعية سنقتصر على ذكر مؤشرين مها عدد مدفوعات الضرائب وعدد   1هذا املؤشر 

 .الساعات الالزمة إلعداد اإلقرارات الضريبية
 عدد مدفوعات الضرائب  (أوال
 ووترية الدفع، وطريقة واالشتراكات الضرائب دفع مرات عدد إمجايلميثل عدد مدفوعات الضرائب     

املوايل يبني  01-1الشكل   ،و التشغيل من الثانية السنة أثناء ، الضريبية اإلقرارات تقدمي ووترية الدفع،
 مدفوعات الضرائب لشركة صناعية يف مصر واجلزائر وبع  دول املقارنةعدد 

 
: املتاحة على املوقع  على قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمالمن إعداد الباحثة باالعتماد : املصدر

ww.doingbusiness.org/data  30331: على الساعة 88/08/8038أطلع علي  بتاريخ 

تشغيل أ  فع الضرائب يف السنة الثانية من نالحظ بأن إمجايل عدد مرات د 01-1الشكل من      
ضريبة  10 إىلاجلزائر  هذا املؤشر يصل يفحمدودة حسب  شركة صناعية أو جتارية ذات مسؤولية

ضريبة  19مث تراجع ليصل إىل  1111واشتراك يف السنة حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة 
مع مصر لكن باملقارنة  الضرائب يتقاربدفع مرات  ونالحظ عدد 1100واشتراك يف السنة حسب تقرير

لشركة صناعية يف مصر واجلزائر سنويا مدفوعات الضرائب  عدد 01-1الشكل 
 .1100-1111حسب تقارير ممارسة أنشطة األعمال  وبعض دول املقارنة
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ضرائب  01فقط يف السنة مقابل نوع من الضرائب  9و 01دفع بني حظ أن  يتم مع الشيل  والبريو فنال
 .يف الواليات املتحدة األمريكية

 الوقت الالزم لتقدمي اإلقرارات الضريبية( ثانيا

أنواع لثالث  لالمتثالعداد اإلقرارات اما الوقت الالزم إل( على أساس عدد الساعات سنويا)الوقت     
 اخلاصة والضرائب املبيعات، وضريبة الشركات، أرباح على بةالضريوه  )ضرائب رئيسية من ال

فقد تراجعت .( االجتماع  الضمان واشتراكات والرواتب، األجور على الضرائب ذلك يف مبا بالعمالة،
مع  1100ساعة حسب قاعدة بيانات تقرير ممارسة األنشطة لسنة  111ساعة  111 يف مصر من  بـ 
ساعة، أما اجلزائر فقد ابقيت على نفس وقت إعداد اإلقرارات 100 ليقدر ب 1119بلوغ  أقصاه يف 

ساعة يف السنة  109ساعة يف السنة فقط يف إيرلندا، و 19ساعة يف السنة ، مقارنة ب  110بواملقدرة 
كن الوقت يالحظ أن عدد مرات دفع الضرائب قليل يف دول املقارنة ل، لإلمتثال للضرائب يف الشيل 

 .يقترب إىل الوقت املستغرق يف اجلزائر ومصر على الرغم من الفارق ، وا كبرياملستغرق إلعداده
 الضريبة سعر إمجايل (ثالثا
 السنة يف منشأة األعمال تتحملها اليت اإللزامية الضرائب واالشتراكات مبلغ الضريبة سعر إمجايل يقيس
املوايل  01-1واجلدول  * ."لتجار ا الربح" من مئوية كنسبة عنها يتم التعبري واليت للتشغيل، الثانية

إمجايل سعر الضريبة املستحقة الدفع على مؤسسة األعمال كنسبة مئوية من األرباح وحجم االقتصاد غري يوضح 
 .الريم 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .الضريبية األعباء كافة حتمل قبل األرباح أساسية صايف بصورة التجارية األرباح متثل *
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 الرمسي وحجم االقتصاد غري (من األرباح%)ال إمجايل سعر الضريبة املستحقة الدفع على مؤسسة األعم 00-1 جدول 

 .األولالفصل  1-0وجدول .قاعدة بيانات ممارسة أنشطة األعمال من إعداد الباحثة: املصدر 

طة يف السنة نالحظ أن إمجايل الضرائب مستحقة الدفع على املؤسسة الصغرية واملتوس 01-1 من اجلدول
مرتفع جدا يف اجلزائر مقارنة مبصر يف كل . الثانية من التشغيل  كنسبة مئوية من األرباح التجارية

سنوات التقرير على الرغم من  اجتاه  حنو التناقص ملن ببطء مقارنة باجتاه تناقص هذا املؤشر يف مصر 
األرباح التجارية وهذا ما  وفر قدرة من   %11وإذا قارهنا بالشيل  جند أن الضرائب املستحقة تقدر ب

على إنشار املؤسسات و رمبا يفسر أهنا صاحبة أقل اقتصاد غري يف دول العامل النام ، هنا ميكن أن 
 .الحظ العالقة بني حجم الضرائب وكرب حجم االقتصاد غري الريم ن

. IV عمال واحلد من البطالة االستراتيجيات املتخذة من قبل اجلزائر ومصر يف جمال حتسني بيئية األ
 وإدماج االقتصاد غري الرمسي

 إلدارةكحلول غري مباشرة  كل من اجلزائر ومصر متخذة ميكن اعتبارهاهناك جهود على مستوى      
جبانب اقتصاد  أو  ثر يتعلقفلكون  متعدد األبعاد واآلثار فكل ما يصب يف حل أ ،القتصاد غري الريم ا

املتخذة يف  اتاالستراتيجيعلى  لذا سيتم التركيز ،من اآلثار السلبية ل اجتماع  يساهم يف التخفيف 

سنوات 
 التقرير

1111 1111 1119 1111 1119 1119 1101 1100 

 11.1 11.1 11.1 11.1 19.9 19.9   اجلزائر 

 11.9 11.1 11.1 11.0 19.1 11.1   مصر

 11.1 11.1 11.9 11.1 11.9 11.1   الشيلي

 19.9 19.1 19.9 19.1 11.9 19.1   أ.م.و

 حجم االقتصاد غري الرمسي 

     10.1 10.1 11.9 11.9 اجلزائر

     11.0 11.0 11.1 19.1 مصر

     09.1 09.1 09.1 11.1 الشيلي

     9.1 9.1 1.9 9.1 أ.م.و
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وذلك  وحتسني بيئة األعمال وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلد من البطالة ومكافحة الفقر جمال
 .يف كل من اجلزائر ومصر 1119-1110يف الفترة 

1.IV حلد من البطالة وحتسني بيئة أعمال االستراتيجيات املتخذة من قبل اجلزائر يف جمال ا
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة

االجتاهات الكربى اليت طبعت عمليات االصالح يف اجلزائر واليت طبعت الفترة سيتم يف هذا اجلزء طرح 
واملتعلقة بتقليص حجم السوق املواز  وتطوير املنافسة ومكافحة الغش واستراتيجيات  1110-1119

ملرأة مث التطرق إىل استراتيجيات الداعمة لترقية بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ترقية التشغيل وا
 .اجلزائر

1.1.IVواملتعلقة  1119-1110الفترة  يف اجلزائر ى اليت طبعت عمليات االصالحاالجتاهات الكرب
 باالقتصاد غري الرمسي والتنمية املستدامة

جتماعية وإجراء الدراسات االستشرافية  اخلاصة بالتنمية االقتصادية واالبغية تقييم السياسات      
و  1119أنشئت احملافظة السامية للتخطيط والدراسات االستشرافية يف جويلية املستدامة يف اجلزائر 

 (1) :إىليف جمال اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر  السياسة العامة  تهدف

 النمو املستدام ودعموتطوير املنافسة  تقليص السوق املوازية ( أ

هبدف تأطري األسواق املوازية تقوم السلطات العمومية بالتعاون مع السلطات احمللية على إدراج       
لكن بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا . هذه الفضاءات يف إطار منظم يتوافق مع التشريعات السارية
فيما خيص تطوير املنافسة  و و غري املستقرة الصدد ال زالت النتائج غري كافية بالنظر إىل سعة األنشطة

متنح جملس املنافسة صالحيات واسعة يف  1119ما 11فإن التشريعات اجلديدة اليت مت املصادقة عليها يف 
السوق من  وه  تكرس منع كل أشكال التفرد لتفاد  احتكار. جمال الصفقات العمومية وضبط السوق

حتدد العالقات الوظيفية بني جملس املنافسة وخمتلف سلطات كما اهنا . طرف متعامل اقتصاد  واحد
 .الضبط

                                                           
(1)

وثيقة مقدمة من .) 66، الجمهورية الجزائرية، ص  6111تقرير عن الحكامة في الجزائراآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء،   

 (6181ه، دفعة في إطار مقرر الحكم الراشد والتنمية المستدامة، لطلبة السنة األولى مدرس الدكتورا. طرف األستاذ بن فرحات عبد هللا
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اتسم النشاط االقتصاد  بنمو  1111 و 0999مدى الفترة  وعلىويف إطار دعم النمو املستدام      
، لكن هذا النمو يظل هشا ألن  يرتبط %1ملحوظ إذ تطور حجم الناتج احملل  اإلمجايل مبقدار 

من املداخيل  %91من الصادرات وما يقارب  %91من الناتج احملل  اإلمجايل و %11باحملروقات اليت متثل 
 (2) %10.1يف املقابل شكل حجم االقتصاد غري الريم  يف اجلزائر ما نسبت  " (1)اجلبائية،
 استراتيجية ترقية التشغيلو حماربة البطالة ( ث

 (3) :مبا يل  2007-1111متيز سوق العمل خالل الفترة 
 ألف وظيفة يف السنة،111ألف و111مل مبعدل صايف يتراوح بني خلق فرص ع -
من إمجايل سوق العمل  %11استقرار نسبة التشغيل من طرف أرباب العمل واملهن احلرة عند  -

 .1111-1110طوال الفترة املتدة من 
، أ  بنمو يقدر ب 1111مليون عام  9.1إىل  0999مليون عام  9رتفاع عدد العاملني من ا -

ويبني اجلدول رقم تطور عدد العاملني حسب قطاع النشاط . خالل نفس الفترة  91.1%
0999-1111. 

 هبدف احلفاظ على املكتسبات احملصلة يف جمال التشغيل وتعزيزها، السيما املتعلقة بتلبية طلبات و
 .طالةستراتيجية ترقية والتشغيل وحماربة البا 1119يف أفريل  اعتمدتلداخلني اجلدد إىل سوق العمل 

 وطنية يف جمال مكافحة الفسادالستراتيجية اال ( ج
، املتعلق بالوقاية 1119فيفر  11املؤرخ يف  19-10تطبيق القانون رقم  متيف إطار مكافحة الفساد      

وتعزيز  إىل الوقاية من الفساد ومكافحت والذ  يهدف إىل دعم التدابري الرامية من والفساد ومكافحت  
كما أنشأت هيئة وطنية للوقاية من  ؛والشفافية يف تسيري القطاعني العام واخلاص النزاهة واملسؤولية
 (4)الفساد ومكافحت 

 :املمثلة يف لفساد مت حتديد وتعريف املخالفاتاملكافحة والتنظيم  إىل اجلانب التشريع   باإلضافة
عوان عموميني أجانب أاستغالل النفوذ، الرشوة يف الصفقات العمومية، االبتزاز، رشوة  ،االختالس

 (5) .روع، عرقلة السري احلسن للعدالةمنصب، اإلثراء غري املش استغاللوموظفني يف اهليئات العامة، 

                                                           
(1)

 .621المرجع السابق، ص 
(2)

 .1-8أنظر الجدول رقم ،  
(3)

 .625-622.  تقرير حول حالة تنفيذ برنامج الحكامة في الجزائر، مرجع سابق، ص،ص  
(4)

ديوان الوطني ، الاد ومكافحتهيتعلق بالوقاية من الفس 62-60رقم قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة العدل،  

 .5. وص 1. ، ص6119لألشغال التربوية ، الطبعة األولى، 
(5)

 89-81ص، -المرجع السابق، ص 
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 إدماجهاترقية املرأة وراتيجية تسا ( ح

 (1) :مايل يف إطار حتقيق هدف ترقية املرأة وحقوقها مت 

النسو  التابع إىل وزارة  وضع برنامج خللق مراصد التشغيل النسو  قطاع  على غرار املرصد -
 الطاقة واملناجم الذ  يندرج ضمن املسعى اجلديد لتسيري املوارد البشرية؛

 ؛1111من النساء من هذا النظام وذلك سنة %99استفادة نظام القرض املصغر الذ  يمح ب -
نمية ، لتإعداد استراتيجية وطنية لترقية املرأة وإدماجها  هبدف متكينها من االستفادة من برامج ا  -

 . 1119ومتت املصادقة عليها من قبل جملس احلكومة يف  األعمال املسامهة يف ترقية بيئة
2.1.IV االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقيتها 

ولت أيعترب القطاع اخلاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ركيزة حتقيق النمو والتنمية املستدامة لذا     
 .هبذا اجلانب تشريعيا وتنظيميا وماليااجلزائر اهتماما 

 اإلطار القانوين والتنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  ( أ
بالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالرغم من األمهية اليت حظ  هبا منذ بداية التسعينات     

يدخل حيز وين هلا مل إال أن اإلطار القان 0991واليت كانت بإنشاء أول وزارة خاصة بالقطاع سنة 
املتضمن  1110ديسمرب سنة  01املؤرخ يف  09-10وهذا مبقتضى القانون رقم  1110إال سنة  التنفيذ

 يويل أمهية واضحة هلذه املؤسسات توجي  وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذ  يعد األول الذ 
إىل إرساء تدابري كفيلة  وهدفايري مبعلبس اخلاص الهلذه املؤسسات ورفع  احمدد حيث أعطى تعريفا

 (2).ي بتطوير وتوسيع نسيج هذه املؤسسات مع العمل على حتسني مناخ األعمال الذ  تنشط ف
املادة الرابعة من  تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها  09-10وحسب القانون       

مليار دينار أو ال يتجاوز  1تجاوز رقم أعماهلا شخصا ، وال ي 111إىل  10القانونية بأهنا تشغل ممن 
ويندرج ضمنها املؤسسات . مليون دينار، وتستويف معايري االستقاللية 111جمموع حصيلتها السنوية 
 مليون دينار، أما 111شخص ور يتجاوز رقم أعماهلا السنو   19إىل  01الصغرية واليت تشغل من 

                                                           
(1)

 .811. تقرير حول حالة تنفيذ برنامج الحكامة في الجزائر، المرجع السابق، ص 
(2)

من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات المتض 6118ديسمبر86المؤرخ في  81-18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  قانون رقم  

 .1.، ص22الصغيرة والمتوسطة، العدد
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مليون دينار أو  11 ستعة عمال وحتقق رقم أعمال أقل من املؤسسات املصغرة فه  تشغل من عامل إىل
 (1)ماليني دينار 01يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

 تدابري املساعدة والدعم لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.ب

 (2):هتدف تدابري املساعدة والدعم لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل 

راج تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن حركية التطور إنعاش النمو االقتصاد  وإد -
 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها؛ و والتكيف التكنولوج 

ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناع  والتجار  واالقتصاد  واملهين والتكنولوج  املتعلقة  -
 باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

 سسات الصغرية واملتوسطة وحتسني آدائها؛تشجيع تنافسية املؤ -

 احلث على وضع أنظمة جبائية قارة ومكيفة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -

ترقية إطار تشريع  وتنظيم  مالئم لتكريس روح التقاول وتنمية املؤسسات الصغرية  -
 واملتوسطة؛

 ول؛تبين سياسات تكوين وتسيري املوارد البشرية تشجع اإلبداع وثقافة التقا -

تسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األدوات واخلدمات املالية املالئمة  -
 إلحتياجاهتا، وحتسني األداءات البنكية يف معاجلة ملفات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

تشجيع بروز حميط اقتصاد  وتقين وعلم  وقانوين يضمن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
 الضروريني لترقيتها وتطويرها؛الدعم والدفع 

ويف إطار حتسني اخلدمة العمومية نص القانون على وجوب تشجيع تطوير الشراكة بني القطاعني     
العام واخلاص وتوسيع جمال منح اإلمتياز عن اخلدمات العمومية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

السهر على ختصيص حصة من هذه الصفقات كما جيب يف جمال إبرام العقود والصفقات العمومية 
                                                           

(1)
 .9-9. المرجع السابق، ص، ص 
(2)

 ، نفس الصفحة 6118ديسمبر86المؤرخ في  81-18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  قانون رقم  
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للمنافسة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق شروط حتدد عن طريق التنظيم، كما وتقوم الوزارة 
املكلفة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار تأهيل هذه األخرية بوضع برامج تأهيل مناسبة بغرض 

 (1).املية وتطوير تنافسية املؤسساتترقية املنتوج الوطين ليستجيب للمقاييس الع

 ترقية املناولة.ج

األداة املفضلة لتكثيف نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحتظى املناولة بسياسة ترقية تعترب املناولة 
وتطوير هبدف تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين، ولذلك مت تأسيس جملس وطين مكلف بترقية املناولة 

ف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يقوم باقتراح كل ما من شأن  أن حيقق اندماج يرأس  الوزير املكل
أحسن لالقتصاد الوطين، وتشجيع التحاق املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتيار العامل  للمناولة، وترقية 

 (2).عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل أجانب كانوا أو حمليني

ة اإلعالم االقتصاد  حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبختلف وفيما تعلق بتزويد منظوم    
املعلومات ، كلف املركز الوطين للسجل التجار ، والصندوق الوطين للضمان االجتماع ، والصندوق 
الوطين للتأمني لغري األجراء، واإلدارة اجلبائية، والديوان الوطين لإلحصائيات، وإدارة اجلمارك و 

وحتو  هذه املعطيات كل التفاصيل حول املؤسسة الصغرية . واملتوسطةاملؤسسات الصغرية 
   (3).إىل جانب إنشاء بنك معطيات خاص.واملتوسطة

3.1.IVوالتمويل املصغر سياسة التشغيل 
من  1119-1111بلغ عدد املناصب اليت مت إنشاءها يف إطار املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف الفترة   

وخاصة يف جمال  1119يف  0.199.191لتصل إىل  1111يف  0.111.199 ىلإ 1111يف  0.011.919
 (4)األنشطة احلرفية

مستفيدا أما على  11901أما على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ  عدد املستفيدين 
لة وبالنسبة للوكا 1119يف  01911مستوى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة فبلغ عدد املناصب 

منها موج   %19مشروع ، كان  011901مت متويل  10/01/1119الوطنية لتيسيري القرض املصغر  فف  

                                                           
(1)

 .2.، ص6118، 22،العدد 81-18من القانون  81 ،89،82، 89، 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المواد  
(2)

 2.، ص61المرجع السابق،  المادة   
(3)

 .1.ص. 61،61،66المرجع السابق، المواد   
(4)

  CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Septembre 2010, p30. 
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توزيع املشاريع  حسب قطاع النشاط وحسب اجلنس املمولة املوايل يوضح  01-1والشكل  .(1) للنساء 
 .10/01/1119من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

طرف الوكالة الوطنية قطاع احلرف أكرب عدد من املشاريع املمولة من  حتلاوعلى أساس النشاطات 
ة بـ مشروع مث تاله قطاع الصناع 10119حيث وصل عدد املشاريع إىل  (ANGEM)رللقرض املصغ

أكثر املستفيدات من املشاريع إال يف قطاع الفالحة واخلدمات  نمشروع وكانت النساء ه 11119
 .املوايل 09-1شكل يف ال ح موض والبناء كما هو

 

 

Source: CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, 

gouvernement Algérien, Septembre 2010, p36 

نسبة العمال الذين مت توظيف  من طرف الدولة وفق ملختلف املبادرات اليت كانت أمهها يف إطار أما بال و
يف إطار حتسني شروط معيشة السكان وفيما تعلق  (TUP-HIMO)نفعة العامة كثيفة العمل أعمال امل

 11919مت إدماج "  اجلزائر البيضاء"ويف إطار مشروع  1119-1111هبذا الربنامج فف  خالل الفترة 
   %19.19  يف إلطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وبلغت النسبة الوظائف  (2)عاطل عن العمل

 011919للرجال، كما زادت نسبة النساء املسجالت يف السجل التجار  من  %10.11مقابل  للنساء
 019911إىل  1119يف  011119ومن  1119يف  001.101إىل  1119إمرأة يف 

                                                           
(1) 

Ibid, pp-33-34.  
(2)

 CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Septembre 2010, p.36 

توزيع املشاريع  حسب قطاع النشاط وحسب اجلنس املمولة من طرف : 18—1شكل 
 10/01/1119لتسيري القرض املصغر الوكالة الوطنية 

 فالحةحرف                    خدمات                     البناء               الصناعة                       ال

 جمموع املشاريع     عدد املشاريع املنشاة من طرف النساء                           عدد املشاريع املنشأة من طرف الرجال               
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املوايل يوضح نسبة النساء املسجالت يف السجل  09-1الشكلو (1) ميارسن أنشطة فردية 1119يف  
 .التجار  

 نسبة النساء املسجالت يف السجل التجاري  :09-1م شكل رق

96,7

3,3

        

         

 
Source : CNES, 2 éme Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, 

gouvernement Algérien, Septembre 2010, p .15  

 من النساء املسجالت يف السجل التجار  ميثلن مشاريع عبارة %99.1نسبة ن أيتضح  09-1من الشكل 
 .فقط مؤسسات معنوية  %1.1بل افردية مق

مشروع يف  1119و  مستفيد من املشاريع  9119  1119ويف قطاع ترقية املناطق اجلبلية سجلت سنة 
مشروع بتكلفة  191مت إجناز ، ويف قطاع الصيد (PPDRI)إطار املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة 

 1119-1111والربنامج التكميل   1111-1110مليار دينار يف إطار برنامج االنعاش االقتصاد   19.199
 .وظيفة 99111وظيفة إىل  11090يف عشر سنوات انتقل التوظيف يف هذا القطاع من و

4.1.V ية احلقوق االقتصادية واالجتماعيةمحا 

فقد مت  1119حسب تقرير احلكامة يف اجلزائر لسنة ف  ادية واالجتماعيةية احلقوق االقتصحبما فيما يتعلق
، وفيما يتعلق مبكافحة العمل غري "امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"تنفيذ 

 (2)مت  فقدومكافحة التقليد  الشرع  وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنني

 ع  للعمال؛توسيع الضمان االجتما -

                                                           
(1

 CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Op, cit, p69. 
(2)

  21-.91األلية االفريقية للتقييم من قبل النظراء، مرجع سابق، ص، 



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

296 
 

تنفيذ أحكام القانون املتعلق مبراقبة وتوظيف العمال، والذ  يلزم صاحب العمل على إيداع  -
 ؛(ANEM)عروض العمل  اخلاصة  ب  لدى شبكة مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل 

 9901من خالل إخضاع ما ال يقل عن  1111تعزيز التنسيق بني القطاعات الذ  انعكس عام  -
 .عامل أجري 99190ف عمل وتيش، ما يمح بالتحقق من ظرصاحب عمل للتف

 مكافحة الغش و التقليد يف جمال  ( أ

يف إطار إصالح منظومة اجلمارك وحتسني كفاءة آداء اخلدمة العمومية اجلمركية فقد اختذت عدة 
 :إجراءات يف جمال مكافحة الغش منها

 الفورية والالحقة؛ إنشاء خلية متخصصة يف حتليل املخاطر ويف التدخل يف الرقابة -
املصاحل األخرى املختصة من خالل إبرام اتفاقيات مع إدارة الضرائب، واألمن  تعزيز التنسيق مع -

 ؛(الوطين، والدرك الوطين

فقد أنشأت املديرية العامة للجمارك على مستوى إداراهتا املركزية هيئة  جمال مكافحة التقليدأما يف 
مت تكثيف إبرام االتفاقيات مع عدة عالمات جتارية على غرار  خاصة مسؤولة مبكافحة التقليد كما

NESTLE. (1) 

 إقامة سوق للعقار ( ب

بغرض حل مشكل العقار الذ  يعترب أهم عقبة تعترض طريق االستثمار مت إنشاء الوكالة الوطنية 
 (2).ارللوساطة والضبط العقار  هبدف إقامة سوق للعقار وترقية وتسيري املمتلكات املوجهة لالستثم

إصالح املنظومة التشريعية اليت ختضع هلا شروط وترتيبات احلصول على االمتيازات واألراض  كما مت 
 .التابعة ألمالك الدولة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية 

 

 

                                                           
(1)

 .891. المرجع السابق، ص  
(2)

 811جع السابق، ص، المر  
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 حتسني مناخ األعمال  وعوامل جذب االستثمار (ج

 (1):يل  ذ مامت اختا عوامل جذب االستثمار وحتسني مناخ األعمال  ضمن مسعى

  بغية التخفيف من اإلجراءات اإلدارية مت تعديل النصوص القانونية املنظمة للوكالة الوطنية
 :لتطوير االستثمار حبيث مت إدخال الترتيبات التالية

  إعادة إدخال إمتيازات اإلستغالل، اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، اإلعفاء من
 ضريبة النشاط املهين،

 11يوم إىل  11جال إصدار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  لقرار منح االمتياز  من خف   آ 
 .ساعة

  إقامة الشباك الوحيط املركز  على مستوى أغلب واليات الوطن. 

ولقد يمحت عملية إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من تسجيل حتسن تنظيم        
ويف إطار حتسني مناخ االستثمار تعهدت . لق بتعزبز فعالية الشباك الوحيدونوع  كبري خاصة فيما تع

وزارة الصناعة وترقية االستثمار بالتعاون مع البنك الدويل بتسهيل إجراءات  إنشاء املؤسسات، وبدأ 
ين وعلى إثرها مت تكو. عن طريق الشبابيك الوحيدة الالمركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

فريق ممارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر هبدف احلفاظ على ديناميكية حتسني الشروط اليت تسمح بالتقييم 
 . على مستوى تصنيف مؤشر ممارسة األعمال

 تعزيز البيئة االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة( أوال

 :ة قوانني ترم  إىلتعززت البيئة االقتصادية هلذه املؤسسات من خالل املصادقة على مجل 
تسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التمويالت عن طريق صندوق ضمان  -

 .القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وصندوق ضمان قروض االستثمار
تطوير االنشطة املرافقة وتسهيل خلق مؤسسات صغرية ومتوسطة وجتسد ذلك من خالل إنشاء  -

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وخيص األمر تنصيب شبكة من هياكل دعم ومرافقة إنشاء ا
مراكز التسهيل ومشاتل عرب التراب الوطين بغية مرافقة أصحاب املشاريع  خالل مرحلة جتسيد 

                                                           
(1)

 821-822. ص المرجع السابق، ص  
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األفكار و تقدمي خدمات املشورة الفنية والتدريب أثناء السنوات األوىل لتطوير مؤسساهتم قبل 
مركز  11مشتلة للمؤسسات  01 ـد القطاع بهبدف تزوي (1119-1111)هناية اخلماس 

 للتسهيل موزعة عرب التراب الوطين؛
تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  نظرا ملا تعاين من  هده املؤسسات من هشاشة وتنافس يف  -

سياق اقتصاد السوق، ومت االسترشاد بربنامج ميدا األول لوضع  أول برنامج للتأهيل ورفع 
مؤسسة صغرية ومتوسطة يف عملية  109بعد أن شرعت  1111ق  يف ما  املستوى الذ  مت إغال
 التأهيل ورفع املستوى؛

ِهَد إىل الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  برنامج تأهيل يرم  إىل حتسني ُع -
مؤسسة؛ ورفع مستوى هذه املؤسسات  يف مسار التعلم، كما  1111القدرة التنافسية لـ 

 (1)مؤسسة صغرية ومتوسطة ضمن عملية التأهيل املستدامة 9111لربنامج إىل إدراج يهدف ا
تنظيم منتديات بني املؤسسات واجلامعة بغية تطوير البحث واإلبداع ضمن املؤسسات الصغرية  -

بغية تشجيع  1119واملتوسطة، وتنظيم مسابقة وطنية للمؤسسات املبدعة اعتبارا من سنة 
 .تاملنافسة بني املؤسسا

 وترقية االستثمار والتشغيل أجهزة دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة( ثانيا

يف اجلزائر  وترقية االستثماراستحدثت عدة أجهزة لدعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة       
 )11،11،10 : كما ميكن الرجوع للمالحق رقم(.أدناه 01-1 نوضحها يف اجلدول

 

                                                           
(1)

 611-611. تقرير الحكامة في الجزائر، ص ،ص  
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 وترقية االستثمار والتشغيل زة دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةأجه: 01-1جدول 
 ةةالوظيف ازةاجله

 القيام بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضمان متابعتها الوكالة الوطنية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
اجمللس الوطين االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية 

 (CNCPME)واملتوسطة 
عياهتم  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ومجترقية احلوار والتشاور بني

املهنية من جهة والسلطات العمومية، ومجع املعلومات االقتصادية من 
 .خمتلف اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل

 صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية 
  (FGAR)املتوسطة

ليت حتقق االستثمارات يف إنشاء مينح الصندوق ضمانات للمشاريع ا
 .مؤسسات جديدة، وجتديد جتهيزات االنتاج

يهدف الصندوق إىل ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها  (CGCI)صندوق ضمان قروض االستثمارات
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعنوان متويل االستثمارات املنتجة للسلع 

 .هيزات املؤسسة وتوسيعها وجتديدهاواخلدمات املتعلقة بإنشاء جت
ترقية االستثمار وتطويره ومتابعت ، وإعالم ومساعدة ومرافقة  (ANDI)الوكالة الوطنية  لتطوير االستثمار

 .املستثمرين يف إطار اجناز مشاريعهم،  ومنح املزايا اخلاصة باالستثمار
البنوك واملؤسسات املالية من حتصيل الديون املستحقة من أجل متكني  (FGMMC)صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة

على املقاولني يف حال عجز هم من تسديد القروض املمنوحة يف إطار 
 .وهو ضمان للمقاول والبنك. برنامج القرض املصغر

صندوق ضمان قروض الشباب ذوي املشاريع 
(FGCJP ) 

ولة يف ضمان القروض املمنوحة من البنوك للمؤسسات املصغرة املم 
إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يتدخل الصندوق 

 .من مبلغ الدين %11بتعوي  البنك  يف حدود 
من دون فوائد قصد شراء املواد األولية إلنشاء نشاطات  منح سلف (ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

لذين ميارسون بطالني أو ادج لل011111صغرة ال تتجاوز كلفتها م
عمال  مؤقتا أو غري مضمون ويرغبون يف خلق نشاط خاص هبم أو 
. العمل يف البيت وميلكون عتادا صغريا لكن تنقصهم املادة األولية

 .شهرا لتسديد القرض 19و 11 ستفادة من مدة واال
وزارة ) (CNAC) الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 
 (.عيالعمل والتشغيل والضمان االجتما

متويل مشاريع حامل  شهادات التكوين املهين وحامل  شهادة التعليم 
ورشات )إلنشاء مؤسساهتم  سنة 11إىل  11لبالغني من العمر العايل ا
 بدون فوائد لكراء  نشاء مكاتب مجاعية أو تقدمي قروضأو إ( متنقلة

وتسيري جهاز . دج111111تصل إىل )حمل  إليواء النشاطات املستقر
 لبطالني لوسيع نشاطات االنتاج واخلدمات دعم وت

نح عقود إدماج على مستوى مب لشباب على اإلدماج املهينمساعدة ا (ANEM)الوكالة الوطنية للتشغيل
 العمومية وخمتلف اإلدارات مؤسسات القطاع االقتصاد  والشركات 

إجراءات دعم االستثمار يف واليات "من إعداد الباحثة باالعتماد على  مستندات مقدمة من طرف خمتلف األجهزة املذكورة يف إطار اليوم اإلعالم  حول : املصدر جمال ترقية تسيري األموال العمومية  يف ( خ
، مركز البحث العلم  والتقين يف املناطق اجلافة، 1101مارس  10، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، "اجلنوب واهلضاب العليا

 .جامعة حممد خيضر بسكرة
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 :(1)ة اتضحت آثار اإلصالحات يف م لألموال العمومييف سياق ترقية  التسيري السلي
 من كشف األجور  %9 ختفيف العبء الضرييب سيما  من خالل إلغاء الدفع اجلزايف الذ  بلغ نسبة

من خالل خف  الضريبة  على فوائد الشركات  1119واخنف  إىل أن ألغ  متاما عام  1111عام 
املنتجة للسلع واألنشطة املتعلقة بالبناء واألشغال بالنسبة للنشاطات  1119سنة  %09إىل  %11من 

  .العمومية والسياحة
 كوسيلة لتمويل االستثمار عرب   منح مزايا ضريبية من خالل تشجيع اللجوء إىل القرض اإلجيار

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة لفائدة عمليات احليازة اليت جتريها البنوك واملؤسسات املالية 
 ،ار القرض اإلجيار  وكذا اإلعفاء من ضريبة الدخل العام يف إط

  من بني مهامها إنشاء قواعد  1119إنشاء وحدة مركزية لترقيم ومعاجلة املعلومة اجلبائية  يف
البيانات الضرورية للوقاية من الغش والتهرب الضرييب ومكافحتهما إضافة إىل مكافحة هترب 

غري القانوين وتبيي  األموال والفساد واجلرائم املالية ، إذ  غري الريم موال واالقتصاد رؤوس األ
منذ إنشاء وحدة مركزية لترقيم ومعاجلة املعلومة اجلبائية، تولت منح األشخاص املاديني واملعنويني 
وكذا الكيانات اإلدارية رقم التعريف الضرييب الذ  يعترب احملور الرئيس  للسجل الوطين للشرائح 

 .ة والسجل اجلبائ اخلاضعة للجباي

منها كبري يتم اعتبار أن االستراتيجيات املوجهة إلدارة االقتصاد غري الريم  ماه  إال عبارة يف شق     
 مالئم مناخ تصور يمكن الودعمها و ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةعلى استراتيجيات موجهة ل

 النفقات تتج  أن البد" وبالتايل .الراشد كماحل بناء أسس ترس  اليت بالعوامل االهتمام دون لألعمال
 وإخضاعها شفافيتها اجتاه تسيريها يف أساليب وحتسني العمومية اإلدارات هيكلة إعادة حنو العمومية
 واالستثمار األعمال بسالمة ممارسة املتعلقة التصنيفات يف متأخرة اجلزائر يجعل ما وهذا ".(2)للمساءلة
نشطة أملمارسة  1100و  1101يف تقرير  والضفة الغربية  لت قطاع غزةالبريوقراطية، حيث ت نتيجة
االقتصاد  يف مسامهت  أن إال اجلزائر ؛ االقتصاد يف اخلاص القطاع مسامهة تطور من بالرغم" عمالاأل

 . ال تزال ضعيفة الكل 

                                                           
(1)

 .895-892. ، مرجع سابق، ص،ص6111تقرير الحكامة في الجزائر   
(2)

ة المستدامة والكفاءة التنمي: ، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدوليفرص أم تهديدات"االقتصاد الجزائري والنفطقدي عبد المجيد،  

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، منشورات مخبر 6111أفريل12/11اإلستخدامية للموارد المتاحة أيا 

. الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، ص،ص

581 ،589  . 
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2.IV  توسطة لتحسني بيئة أعمال املؤسسات الصغرية واملستراتيجيات املتخذة من قبل مصر اإل
 وإدماج القطاع غري الرمسي

 العمل، فرص من جديدة جمموعة يعين جديًدا مشروًعا أن فرصة حبيث يعترب جديد مشروع كل إن    
 وتقدم . االقتصاد ىف الىت تساهم والتنمية لإلبداع كبرية وإمكانيات ىف السوق، جديًدا استثماًرا

 املؤسسات  تضطر الذى السوق اقتصاد تمشكال من حلواًل لكثري واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 . والعمالة اإلنفاق خبصوص صارمة سياسات انتهاج إىل  مثاًل  الكبرية في 
1.2.IV  الشباب يف مصرومتكني  إستراتيجية إقامة جمتمع رواد األعمال 

ة إىل قبل التطرق إىل استراتيجية إقامة جمتمع رواد العمال ومتكني الشباب يف مصر نتشري بداي     
 تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة يف املصر 

 املصرية املشروعات الصغرية واملتوسطة( أ 
 جني  مليون 5 عن رأيماهلا يقل الىت املنشآت بأهنا" مصر ىف واملتوسطة الصغرية املشروعات تعّرف     

 قوة وتكون )رىمص جني  500.000 و 50.000 بني ما رأيماهلا يتراوح املشروعات الصغرية( مصرى
 املشروعات تضم   1101لسنة  ملصر التنمية البشرية لتقرير وطبًقا مستخدًما 50 من أقل هبا العمل

 وعالوة.مصر ىف اإلمجاىل احمللى الناتج من % 80 حبواىل وتساهم العمالة، من  75%واملتوسطة  الصغرية
 للعمالة، رئيسى كرصيد بابالش تعتمد على واملتوسطة الصغرية املشروعات تلك فإن ذلك، على

  (1)."بإنشائ  الشباب األعمال رواد قام واملتوسطة الصغرية من املشروعات كبرًيا عدًدا أن إىل باإلضافة
 فرص أنشطة وراء السعى ىف الشباب اخنراط  إىل الشباب عند األعمال ريادة اصطالح يشريو     

 .آخرين تقوم بتشغيل مبشروعات القيام أو احلرة باألعمال االشتغال خالل من إما السوق، ىف األعمال
 فرص عن والبحث على املخاطرة الشباب قدرة عن وتعبري انعكاس هى املعىن هبذا األعمال وريادة
 فإن املعىن وهبذا. واعد عامل على دخول واجلسارة التفاؤل، بروح والتحلى التقليدية، القنوات خارج
 (2) .اجلدارة على بناًء النجاح إمكانية حتقيق ىف والثقة املخاطرةب الولع بوجود تتعلق املبادرة  روح

                                                           
(1)

 "شباب مصر بناة المستقبل"  9626مصر تقرير التنمية البشرية : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و معهد التخطيط القومي بمصر  

 .815. ، ص6181برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومعهد التخطيط القومي، مصر، 

 
(2)

 .815.المرجع  السابق، ص  



 ر ومصر في ظل التخطيط للتنمية المستدامةئصاد غير الرسمي في الجزادراسة مقارنة بين جهود إدارة االقت  :الخامسالفصل 

302 
 

 الشباب ومتكينهم يف مصر املقترحة إلقامة جمتمع رواد األعمال اإلستراتيجية (ب
 :(1) ما يأيت على يف مصر الشباب ومتكينهم  املقترحة إلقامة جمتمع رواد األعمال اإلستراتيجيةمشلت     
 من واحلد عند الشباب، األعمال ريادة مفهوم لنشر عامة عالقات محلة طالقإو شاملةال توعيةال •

 على والتعرف حالة، دراسات باستخدام اجملتمع، األعمال لدى رواد قيمة فهم وتعزيز الفشل، خماوف
 األعمال رجال من اخلربة واستغالل ذوى الناجحني، األعمال رواد والشباب، التجارب املتميزة بني

 رفيعة املستوى جوائز ومنح .الشباب بني للعمل حقيقى كاختيار العمل احلر لفكرة للترويج املتمرسني
 اجلهود من احلملة تستفيد أن وميكن .منهم عن املتميزين واإلعالن هبم، احتفاًء الناجحني األعمال لرواد
 الدولية عملال ملنظمة "األعمال عن تعرف ماذا" برنامج :مثل  أخرى مؤسسات الىت تبذهلا القائمة

 بشأن التدريب وتقدم واملستمرة، الفنية امليسرة املشورة تقدم الىت املساندة واألجهزه املشروعات إقامة •
 وتقييم واللوائح، والقوانني البشرية، واحملاسبة، واملوارد واملبيعات، الضريىب، والنظام التسويق،مواضيع ك
 املهارات؛ على والتدريب املهىن التدريب و. االئتمانية  مع املؤسسات والتعامل املشروعات

 ىف واملشاركة ميسورة على خدمات احلصول الشباب ملشروعات ميكن أين حاضنات أعمال، توفري •
 ىف املنتجني صغار اشتراك على العملو جديدة أخرى مشروعات املتبادل من الدعم جتد وأن املكاسب،
 .لبع  املنتجات القيمة سالسل

 وغرف ومؤسسات اجتماعية، شبكات إقامةا و عليه واحلصول املعلومات إىل الوصول سهولة •
 .للشباب

 التمويلى التأجري استخدام ذلك إمكانية ىف مبا للتمويل، جديدة قنوات وخلق االئتمان، إىل الوصول•
 .لتمويل املشروعات كأداة

 .2.2.IV   وق االئتمان احمللي ربة صندجت)  الصغرية واملتوسطة للمؤسساتالتمويل غري الرمسي
 (جبمعية التحرر االقتصادي حبي السيدة زينب بالقاهرة

من املشاريع الرائدة اليت هتدف إىل متكني أفراد اجملتمع من إدارة " صندوق االئتمان احملل "يعترب       
أنشطة دعم وتوليد الدخل،ويصف املشروع باالستمرارية واملشاركة، كما تعتمد فكرة املشروع على 

يام اجملتمع بنفس  بإدارة عملية اإلقراض واختيار السياسة االئتمانية املناسبة  واليت تراع  ظروف العمالء ق

                                                           
(1)

 .812. المرجع السابق، ص   
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االقتصادية واالجتماعية كما تتضمن بع  اإلجراءات الالزمة للحفاظ على األموال من التبديد ويقوم 
 (1) :املشروع على مبادئ ثالث

تنفيذ واختيار السياسات االئتمانية املالئمة واملتابعة مشاركة اجملتمع احملل  يف التخطيط وال -
 والتقييم؛

 املساعدة بتقدمي احلد األدىن من التمويل للمستفيد صاحب املشروع؛ -
االستمرارية يف عمل الصندوق واحلفاظ على أموال  وخدمة عدد أكرب من العمالء، ويقوم  -

 .نظام املراحبة اإلسالم املستفيد بدفع رسوم  اخلدمة من أرباح مشروع  على غرار 
ازدحاما سكانيا واخنفاضا كبريا يف  يت تعاينومت اختيار منطقة السيدة زينب بالقاهرة ألهنا أكثر املناطق ال
وخلقت هذه املشاكل مشكالت معقدة . مستوى الدخل بسبب انتشار البطالة بني الفئات املختلفة

ملستوى الصح  يف املناطق العشوائية اليت ميتلئ هبا كانتشار املخدرات وارتفاع معدل اجلرمية واخنفاض ا
سامهة يف حل مشكلة البطالة وتنمية ودعم قدرات ومهارات يهدف املشروع إىل املو .ح  السيدة زينب

 .اجملتمع يف إدارة املشاريع االقتصادية مبا يعود باألثر اإلجيايب على االقتصاد
ملواجهة االحتياجات التمويلية للمشاريع الصغرية، كما أن إال أن  غري كاف  أمهية هذا املشروعورغم    

 الكثري من صيغ التمويل ربوية لذا جيب تشجيع األساليب غري الربوية مثل مجعيات تناوب االدخار و
   .األساليب اإلسالميةل شب  الريم  والتعامل يف إطاره إىل جانب التموي االئتمان

3.2.IVللفقر يف مصر  رايفاجلغ لالستهداف القومي املشروع 
يف إطار      .فقًرا األكثر قرية األلف يف الفقر ختفي  إىل هتدف تنمية خطة على وضع مصر عملت         

 " للفقر لالستهداف اجلغرايف القوم  املشروع"  
 األطراف املشاركة يف املشروع ( أ

 ماعية االجت ارية للتنميةوز جمموعة ُشكلتو 1111 عام مصر يف  الفقر تقييم تقرير بعد أن مت إعداد
 االجتماع ، والتعليم، والتضامن البيئة، وشؤون العمرانية، والتنمية اإلسكان واملرافق وزراءتتكون من 

 هذه وهتدف  .ة للتنمي االجتماع  الصندوق و احمللية، والتنمية والنقل، والصحة، العايل، والتعليم
 عملية تقدمي بتطوير املختصة الوزارات خمتلف بني وعاملشر وتنفيذ تصميم عملية تنسيق إىل اجملموعة
 مثل 2009 عام اجملموعة هلذه آخرين شركاء ضم، كما مت املشروع يغطيها اليت القرى يف اخلدمات

                                                           
(1)

 .  111. محمد عبد الحليم عمر، مرجع السابق، ص  
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 األمية حملو العامة للرياضة، واهليئة القوم  واجمللس للشباب، القوم  واجمللس األسرة والسكان، وزارة
 (1) .للربيد لقوميةا واهليئة الكبار، وتعليم
 أهداف املشروع القومي لالستهداف اجلغرايف( ب

 خالل من املواطنني معيشة مستوى نوعية يف طفرة تحقيقل اجلغرايف االستهداف مشروع سعىي      
ونظًرا ، املستهدفة القرى يف ومتكاملة شاملة بصورة العامة تطوير اخلدمات طريق عن الدولة تدخل
 على القضاء طريق عن للفقر احلد منهو املتبع النهج فإن والفقر، العامة اخلدمات بني القوية للعالقة

 .الفقر استمرار إىل تؤد  أن شأهنا من اليت للبنية األساسية السيئة األوضاع
 1141 فقًرا األكثر القرى عدد بلغ ، ةالتنمية االقتصادي وزارة أصدرهتا اليت "الفقر خريطة"لـ  ووفًقا
 1.1 أكثر من وهناك .نسمة مليون 11.8 القرى هذه سكان عدد ويبلغ .حمافظات عشرعرب  تنتشر قرية

 ومت  .اكهن السكان من % 45 نفقري، وميثلو مليون 5.3 وتضم القرى هذه يف تعيش فقرية أسرة مليون
 اجاتاحتي حتديدو االجتماعية؛ للرعاية احتياًجا األشد األسر حتديدومت ، 1119عام املشروع هذا إطالق
هبذه  للوفاء الدولة تقدمها اليت اخلدمات مالءمة مدى رصدو والدعم؛ للرعاية املستحقة األسر

 سياسات وضعو، االجتماعية للرعاية احتياًجا األشد األسر عن بيانات قاعدة بناءو الفعلية؛ االحتياجات
  .األسر واحتياجات تتالءم بطريقة االجتماعية الرعاية وبرامج
 الفريدة احملاولة هذه أن املأمول من فإن  منها، كبري جانب أو األهداف، هذه كل تنفيذ متا م إذاو      

 .الفقر ضد املعركة يف كنموذج مثارها وتعترب تؤيت سوف مصر يف الفقر لتخفي 
4.2.IVيف مصرتحسني مناخ االعمال ل األساسية والعقبات املعوقات 

 الىت األساسية املعوقات من عدد هناك مازال أن  إال األعمال، مناخ يف التحسن من الرغم على   
 ما غالًبا الىت الصغرية املشروعات على خاصة بصفة ويصدق ذلك عامة، بصفة االستثمار مناخ تكتنف
 بعد يتأصل مل الشباب، عند األعمال ريادة جهود رعاية ومفهوم .غريها من أكثر الشباب يفضلها
 بيئة ىف الشباب مشاركة ضآلة موضوع نوقش قد وكان مية،احلكو االستراتيجيات ىف جيد بشكل

 أن لوحظ حيث ، GEM جيم باسم واملعروف "األعمال ريادة ملتابعة العاملى املسح" ىف األعمال،
 أقدام ذوى مشروعات كأصحاب أعلى مشاركتهم كانت )سنة 54 - 45 ( سًنا األكرب اجملموعات

                                                           
 (1)

 .18-11. مرجع سابق، ص،ص(: 6181)برنامج المم المتحدة اإلنمائي ومعهد التخطيط القومي المصري  
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 األوىل املراحل ىف عالية مشاركتهم كانت سنًا األصغر بالشبا جمموعات وإن اجملال، هذا ىف راسخة
 . (1) أعمال ناشئني كرواد املشروعات، إلنشاء
 مصر، ىف االستثمار مناخ تقييم بغية ، 2006 عام الدوىل البنك أجراه الذى املسح لنتائج وطبًقا       
 غري واملنافسة العشوائية، ارساتواملم الكلى، االقتصاد استقرار عدم :ىف تتمثل الرئيسية العقبات كانت

 التمويل، وتكلفة الضريبة، ومعدالت التنظيمية، للسياسات بالنسبة اليقني وعدم والفساد، املشروعة،
 على احلصول أما .العمل وقوانني جيًدا، تعليًما واملتعلمة املاهرة العمالة توفر وعدم الضرائب، وإدارة

 قائمة ذيل ىف جاءت فقد واالتصاالت والكهرباء، واملياه، ل،والنق والتصاريح، التراخيص،  األراضى،
 .البحث موضوع للشركات بالنسبة األولويات

لكن عموما وعلى اختالف الدراسات اليت قامت هبا املؤسسات الدولية أو املصرية املتخصصة و      
 :اط التاليةاليت تناولت معوقات بيئة األعمال يف مصر إال أن مجيعها تكاد جتمع  على النق

 ؛عليها واحلفاظ باملشروعات القيام لبدء املطلوب املالئم التدريب توفر وعدم الوعى، قصور -
 أصحاب من الفئة هذه باحتياجات الالزم االهتمام وغياب احلكومى، الدعم قصور  -

 ات؛املشروع
  يزال وال املصرية، الثقافة ىف كاملة معرفة معروًفا ليس الشباب بني األعمال ريادة مفهوم -

 لدى األعمال ريادة بأمهية التوعية أساليب بعد تترسخ ومل الشباب، توظيف مفهوم هو السائد املفهوم
  .الشباب
 مسألة أمهية، ذلك عن يقل وال هلم، الفرص توفري أو الشباب، بتوجي  احلكومة قيام عدم -

 املشروعات حرمان مث ومن املطلوبة، الضمانات وجود عدم وكذلك التمويل، إىل الوصول
 السوق، دخول من املرتقبة

 .األعمال ريادة من للشباب املالية املساندة تقدمي ىف ترغب مؤسسات قيام إىل حاجة مثة   -
 عملية إىل الوصول تيسر الىت احلكومية غري املنظمات من حمدود عدد اآلن، الدور هبذا ويقوم

 من الشباب يستطيع املؤسسية، احيةالن من تنظيما أكثر إطاًرا يتطلب األمر كان وإن التمويل،
 .األعمال جمال لدخول الالزم املاىل الدعم على واحلصول األعمال، ريادة خالل 

                                                           
(1)

 .816، مرجع سابق، ص(6181)المعهد القومي للتخطيط  
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 املبتدئة، اجلديدة املشرعات أمام األسواق يغلق أن ميكن فعال غري للمنافسة قانون أ   -
 هلا سلي مشروعات وإقامة .احمللية املشروعات شبكة خارج الشباب، مشروعات وخصوًصا
 .كربى مشكلة مازالت  الريمية الصبغة
 املؤشرات يف بعضيوضح أوجه االختالف والتشابه بني اجلزائر ومصر  :01-1جدول

 اجلزائر      مصر

 املؤشرات

 (1101)عدد السكان باملاليني  11.199.119 90.010.111
احلالية بالدوالر  القيمة)إمجايل الناتج احملل   019.111.111.191 109.991.191.911

 (1101( )األمريك 
 شرحية الدخل  الشرحية العليا من الدخل املتوسط الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط

نصيب الفرد من إمجايل الدخل القوم   1111 1111
طريقة األطلس باألسعار اجلارية  بالدوالر )

 (1101( )األمريك 
( يل بالسنواتاإلمجا)العمر املتوقع عند امليالد  11 11

(1119) 
الترتيب حسب مؤشر التنمية  99 001

 (091( )1100)البشرية
ذكور بالغون )معدل اإلملام بالقراءة والكتابة  11% 66%

 (1119( )سنة 01أكثر من 
تقرير ممارسة أنشطة األعمال الترتيب لعام  019 019

 دولة 091من بني( 1101)
حسب منظمة فية ومعدل الشفا ترتيب  (1.1)91 (1.9)001

من بني  1119الشفافية العاملية لسنة 
 دولة091

نسبة من الناتج ) حجم االقتصاد غري الريم  10.1 11.0
 1111سنة (  احملل  االمجايل

على  08/01/8038شوهد بتاريخ  /http://data.albankdawli.org/topic/environment باالعتماد على من إعداد الباحثة: املصدر
 10:11 :الساعة
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 بني التجربة اجلزائرية والتجربة املصرية ملقارنةا 01-1: جدول

 يةصرالتجربة امل يةاجلزائرالتجربة  جوانب التباين
متيز باالستمرارية وتنوع اخلطط  التنموي مسار التخطيط

التنموية بدأ باالهتمام 
 بالصناعات املصنعة

ذ نفتمل بالتقطع حيث متيز  مسار متذبذ
وبدأ باالهتمام اسية بأكملهاخطة مخ

 .بالقطاع اخلاص
يف  تتحسن وملجدا  متأخرة  مؤشر ممارسة أنشطة ألعمال 

ما جعلها تل  املؤشرات معظم 
قطاع غزة يف التصنيف لعام 

1101 

متقدمة على اجلزائر يف كافة املؤشرات 
ف  عامل الوقت و اتسمت خبالفرعية 

 لكن عامل التكلفة ما زال مرتفعا 

القة بني االقتصاد غري الرمسي الع
وتراجع إجراءات البدء يف 

 النشاط

يم  تراجع االقتصاد غري الر
 بتراجع عدد إجراءات البدء يف

 النشاط التجار  

تراجع االقتصاد غري الريم  مع ثبات 
 عدد إجراءات البدء يف النشاط التجار 

التنموية االستراتيجيات 
 والقطاعية

طالة ، استراتيجيات مكافحة الب
ترقية املرأة وإدماجها، 

استراتيجية وطنية ملكافحة 
الفساد، استراتيجية ترقية 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
 تنمية املناطق الريفية والزراعية، 

استراتيجية اقامة جمتمع رواد االعمال 
ومتكني الشباب، مشروع االستهداف 

 .للفقر اجلغرايف

ممولة مؤسسات وهياكل داعمة و التمويل 
 للمؤسسات الصغرية

 (مجعية)التمويل غري الريم  

   عناصر التشابه
 

 استراتيجية للتنمية املستدامة

هتيئة  11-10مبوجب قانون 
االقليم والتنمية املستدامة يف سنة 

اجمللس األعلى للتنمية " 1110
 "املستدامة

اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة  1119
 تابعة لوزارة البيئة 

سباب منو حجم االقتصاد غري أ
 الرمسي 

برامج التعديل اهليكل ، ضعف 
املؤسسات انفتاح األسواق، 
واهلجرة ، كثرة الضوابط 
 واإلجراءات، الفساد،  

باالضافة إىل األسباب السابقة تعاين من 
مشكل النمو السكاىن واهلجرة بصورة 

 .أكثر حدة

 ونشر حقوق امللكية الريميةية العقارات إضفاء الطابع الريم  على ملك أولويات اإلصالح
 مؤسسية ،  مالية، البريوقراطية والفساد معوقات بيئة األعمال
 تقع يف فئة التنميةالبشرية املتوسطة مؤشر التنمية البشرية

 (حوصلة)من إعداد الباحثة : املصدر 
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 خالصة الفصل
القتصاد الكل  ويف اإلصالحات كل من اجلزائر ومصر قدما يف إجراء إصالحات يف ا مضت     

اإلصالحات مبعدالت منو معتربة، لكن ما يزال  ، ومتتعتاهليكلية أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات
الصغرية واملتوسطة يعتر  هذه اإلصالحات الكثري من النقص خاصة فيما تعلق إصالح قطاع املؤسسات 

 .م االقتصاد غري الريم  نسبة كبريةفيه الذين يشكل .وتدعيم روح املقاولة واملبادرين
  هناك الكثري إال أن  ال يزال  .النشاط اخلاصاحلد من قوة الروتني واملعوقات التنظيمية اليت تعرقل

 لتحسني مناخ االستثمار واألعمال؛
  البيئة الصديقة ألنشطة األعمال تقض  بعدم التمييز يف الضرائب وتطبيق أنظمة مجركية تسهل

واخلدمات، وقواعد تنظيمية جتعل سوق العمل أكثر مرونة مع محاية حقوق حركة البضائع 
 .العمال

 وعلي  فإن  أهم املعوقات ملارسة األعمال ه  النوعية الرديئة ملقومات البنية األساسية خاصة أحد
 .حتسني البنية األساسية

  ني مجيع أصحاب ومعاملة  متساوية بضمان نزاهة املنافسة بني املشاريع وتوفري فرص متكافئة
يف املشاريع واملستثمرين ما من شأن  توفري احلوكمة السليمة وضمان املزيد من الكفاءة 

 .استخدام املوارد 
 جل إىل جانب استراتيجيات تكيفية البد من البحث عن استراتيجية ذات اجتاه تنمو  طويل األ

كل مؤسسات اجملتمع هتدف إىل ختفيف وطأة االقتصاد غري الريم  ضمن  إطار يشارك في  
، وأن تلقى هذه القياد  لتحقيق هذه االستراتيجيةوملؤسسات القطاع اخلاص الدور 

لعمل على مساعدة االستراتيجية التحفيز من قبل الدولة من خالل اإلدارة السليمة لألسواق وا
 .وتشجيع القطاع اخلاص املؤسس  ناءبال املؤسسات يف عملية
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 خـامتة عامـة

، صحيح كثري من الفئات الفقريةهاما يف حتسني ظروف معيشة  ايلعب االقتصاد غري الرمسي دور     
 ،أنشطة االقتصاد غري الرمسي دون إال أنه من  والبطالة  لخروج من الفقريقدم حلوال جذرية لأنه  ال 

غري  ينظر لالقتصادو. مستحيلة  ال وبل أكثر صعوبةسبل توفري احلد األدىن من العيش الكرمي تصبح 
وكديناميكية مستقلة لبناء القدرات  املؤسسات املصغرة، مسي كمخزن للمبادرات القائم علىالر

ما استوجب إعطاء اهتمام بفئات هذا  .مستغلة القدرات غري هذه ، لكن املتخصصة واملهارات
ؤدية له بدال من االنشغال باإلنفاق عاةجة األسبا  املمباالقتصاد والبحث عن سبل إدارته باالهتمام 

املترتبة عنه وتدعيم السبل املؤدية إىل وعلى اآلثار السلبية اليت برزت بأشكال متعددة يف هذا البحث 
فانتشاره يف كل املناطق دون التقيد باملكان ومرونته العالية يف التكيف مع  تقوية آثاره االجيابية

 املعاةجة اةجزئية ملشكل البطالة التأثر باألزمات ومسامهته يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية دون
االقتصاد  خمتلف آثارإىل إبراز  البحث، وبناء عليه هدف  جعلت من االهتمام به شكل أكثر من مهم

 غري الرمسي على التخطيط للتنمية املستدامة و تسليط الضوء على استراتيجيات إدارته من خالل العمل
 :ات البحث التاليةفرضياختبار  على

يؤثر االقتصاد غري الرمسي على التخطيط للتنمية املستدامة من خالل الثروة  :الفرضية األوىل -
 واليت ختتلف حسب خصوصية كل بلد وأثبتت هذه الفرضية املوجودة فيه الكامنة غري املصرح هبا 

حتدد يف  غري منتج   يف أس املالمادية تتمثل ه الثروة أخذت عدة أشكال هي ذحبيث أن هصحتها 
ترليون  9.9بـ  7991البحث من خالل دراسة االقتصادي هريناندو دي سوتو والذي قدره سنة 

القيمة إىل جانب  (.مل جترى الدراسة يف اةجزائر) مليار دوالر  042دوالر و وتقدر قيمته ويف مصر 
وغري احملتسبة والثروة  احمللي ناتج كنسبة مئوية من إمجايل الاملضافة املتأتية من االقتصاد غري الرمسي 

 7.1بـ  تقدر  يف حجم القوة البشرية اليت يوظفها االقتصاد غري الرمسي واليت تمتثلاليت  البشرية

 يف تتمثل طاقات كامنة بشرية ما ميكن أن حتويه منو ماليري عامل يف العامل 9مليار عامل من أصل 
من مهارات وتلمذة مثل ما ينتجه  االستفادة منهان ميك اليت عارفاملهارات واملؤهالت وتلك امل

مليون مصري أما يف اةجزائر يف توفري  6ـويف مصر يساهم يف توفري الفرص ل .صناعية ومعارف
إضافة إىل رأس املال اجملتمعي  مليون جزائري ويتوقع أن تكون النسب األرقام أعلى،  9فيساهم  
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االقتصاد غري الذي يعد ميثابة عقد ميكن االستعانة به يف املوجود يف ( قيم -عادات تقاليد -أعراف)
 .تكوين القوانني الرمسية

خفض عدد إجراءات وتكاليف ممارسة يدار االقتصاد غري الرمسي من خالل  : الفرضية الثانية-
أدى خفض إجراءات وتكاليف ممارسة اليت ختتلف على حسب أنظمة وقوانني كل دولة، و األعمال
نشاط إىل خفض نسبة االقتصاد غري الرمسي يف مصر وبالتايل الفرضية صحيحة يف مصر اليف األعمال 

حبيث لوحظ أن التغري يف حجم االقتصاد غري الرمسي ال يتأثر  حمققةأما يف اةجزائر فهذه الفرضية غري 
ري بعدد إجراءات البدء يف ممارسة النشاط أو تكاليفه  إذ بالرغم من ثباهتا يتجه حجم االقتصاد غ
الرمسي إىل الزيادة والنقصان ما يدل على خصوصية االقتصاد اةجزائري وكذا  تأثر حجم االقتصاد غري 

  .الرمسي يف اةجزائر مبتغريات أخرى

كما أن تراجع االقتصاد غري الرمسي بتراجع إجراءات البدء يف النشاط مع ثبات العوامل األخر حمققة 
اةجزائر متأخرة ومل تتقدم يف بعض  تيب ممارسة األعمال يفترلكن غري حمقق يف اةجزائر و. يف مصر

املؤشرات الفرعية اخلاصة مبمارسة األعمال على عكس مصر اليت احتلت املرتبة األوىل يف قائمة 
 .0221اإلصالحات يف تقارير ممارسة أنشطة األعمال 

ي يفر  حتسني وتقوية إن نقص احلماية االجتماعية لعمال االقتصاد غري الرمس :الفرضية الثالثة -
خطط احلماية االجتماعية القائمة ومتديدها كي تشمل العمال وأسرهم املستبعدين حاليا، إىل جانب 

تغطية األمن الذي يتضمن . السالمة املهنية والصحة والنظافة العامة ضمن إطار السياسات االجتماعية
شأن اعتماد خطة توفري من و نيرمسياالجتماعي واحلماية االجتماعية كي تشمل كل العمال غري ال

حتسن ظروف حياة العاملني يف وتنفيذها أن لعمال الريفيني احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي وا
إثر هذه  علىتحقق االقتصاد غري الرمسي وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة  ليس فقط هذا بل ي

 . حوظأللفية بشكل ملا أهداف احلماية تقدم يف جممل

ويف اةجزائر ومصر ال توجد خطط متعلقة باحلماية االجتماعية  للعمال يف االقتصاد غري الرمسي، بل 
 .هناك نقائص يف محاية العمال الذين هم ضمن خطط الضمان االجتماعي أصال
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 النتائج . أ

  :النتائج التالية إىلتقدم من طرح خنلص ما جاء به البحث ومما من خالل 

 منذ وصفه  اتعقيد شكلاملوالذي زاد د ومشترك لالقتصاد غري الرمسي غيا  تعريف موح
، وما رافق ذلك من خواص 7910  كييا سنة ن العمل يف ة العمل الدولية عظألول مرة يف تقرير ملن

 .خمتلفة تؤدي إىل استراتيجيات خمتلفة تعاريفمتغايرة لطبيعة األنشطة االقتصادية غري الرمسية، وبالتايل 
زاد من صعوبة ضبط  كذا اختالف وجهات النظر يف تفسري عالقته باالقتصاد الرمسي ماو عوبةص

 .تعريف موحد له

  خصائص العاملني يف االقتصاد يعترب العنصر النسوي وفئة الشبا  واألطفال من أهم ما مييز
سبة مئوية كقيمة مضافة وكن هن خالل ما ميثله حجمم أمهية االقتصاد غري الرمسي تزداد .غري الرمسي 

 .من إمجايل الناتج الوطين اإلمجايل

   عبء الضرائب والضمان  لكن أمهها هومنو حجم االقتصاد غري الرمسي تتعدد أسبا
كثرة اللوائح والقوانني املنظمة ملمارسة األنشطة وتعقدها يفر  التدخل احلكومي يف  و االجتماعي
والعاملني فيه وهي ظروف تعترب مبثابة العام لفة و تدين كفاءة وجودة خدمات القطاع األسواق املخت

 . وانتشار الفساد أر  خصبة لنمو وانتشار األنشطة غري الرمسية

  كمخزن للمبادرات  و يعترب اإلبداععلى  اإلنتاجيةيوفر االقتصاد غري الرمسي للتنمية القدرة
هذه ورات  املتخصصة وكديناميكية مستقلة لبناء القدرات واملها القائم على  املؤسسات املصغرة،

  .القدرات هي  غري مستغلة
  احلد من ظاهرة الفقر لن يكون ممكنا من دون دعم الفقراء  العاملني يف االقتصاد غري الرمسي

 .من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة وتدعيم القائم منها
 وإتاحة ؛ القضائي والنظام املالية، واألسواق العقود، قانون طريق عن؛ املؤسسات تنمية أمهية

 فرص وتوفري اإلدارية، وتبسيط اإلجراءات لألراضي، ملكية صكوك وإصدار على قرو ، احلصول
 ؛العامة على املعلومات احلصول
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  أصحا  املشاريع غري الرمسية يعتمدون على مبدأ الرشادة االقتصادية ذلك أن قرار دخوهلم
ل ومنافعه أي حتليل اقتصادي يف النشاط ما هو إال عبارة عن موازنة بني تكاليف هذا الدخو

 .حبت قائم على الثنائية تكلفة عائد

  قة بني الدولة و حالة غري طبيعية يف العالأوجود االقتصاد غري الرمسي يعرب من جهة على وضع
من  الدولةمن قبل دافعي الضرائب عن ما تقدمه  الرضىتولد شعور بعدم واملواطن، ولذلك ي
بل  قطاعا إشكاليا ينبغي السعي للقضاء عليهال يعترب الرمسي  قتصاد غريلذا فال خدمات عامة؛

 .جيب السعي إىل فهم أسبابه فهو ابن شرعي للسياسات الفاشلة يف االقتصاد الرمسي
  ُيعترب معظم العمال غري الرمسيني فئات مستضعفة تعمل يف ظروف حمفوفة باملخاطر، وبالتايل

ل انتهاج سياسات اجتماعية وقانونية خاصة فهي تستحق اختاذ تدابري ملساعدهتا من خال
 ؛بالعمل

  إن االقتصاد غري الرمسي هو ميدان ملنظمي مشاريع نشطني حيتاجون إىل التخلص من اللوائح
 .املرهقة احلائلة دون إضفاء الصبغة الرمسية على أعماهلم 

  إلقليم جذابا و اأسياسات جتعل الريف  إتباعجيب التأكيد على إدارة االقتصاد غري الرمسي و
ودعم املشاريع املتناهية الصغر والصغرية خاصة يف املناطق الريفية  ملا توفره من فرص عمل و 

إىل حتويلها إىل مشاريع رمسية  إضافةودخل للعاملني هبا وتساعد على تقليل النزوح الريفي 
 تساهم يف الضريبة؛

  االهتماماألكثر دقة له ألهنا تصرف إن مظاهر الفقر يف االقتصاد غري الرمسي ال متثل  الصورة 
عن اإلجنازات أصحا  املشاريع الريادية  الذين ميثلون جزءا من ثروة االقتصاد غري الرمسي 

 . والذين خياطرون  بإنشاء مشاريعهم يف ظروف صعبة ساهم يف تكوينها االقتصاد الرمسي

 املستدام للخدمات األساسية سيع تولل عترب النهو  باالقتصاد غري الرمسي وسيلة بالغة األمهيةُي
وهبذا املعىن، فهو يشكل األداة األساسية لنهج ختفيف حدة الفقر وتقوية ، ية االجتماعيةللحما

 .الوئام االجتماعي عن طريق حتقيق احلماية االجتماعية للجميع
 مراحلعترب حتديث االقتصاد غري الرمسي وإضفاء الصبغة الرمسية عليه هنجا تدرجييا يتم على ُي. 
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 استراتيجي تشاركي حبيث أن التوصل إىل رؤية  التخطيط للتنمية املستدامة هو ختطيط
وحتديد أصحا  املصاحل  كل فئات اجملتمع شتركة بني للتنمية مستدامة تكون م إستراتيجية
هبدف حتديد األهداف املشتركة واملتفقة مع مصاحل اةجميع والغري   استثناءدون  بدقة و

املسؤولني إدراك بأن  لى املخططني وعجيب .ة طرف على حسا  طرف آخرمنحازة ملصلح
القوى العاملة يف االقتصاد غري الرمسي موجودة وستبقى، وهي تساهم يف اقتصاد ا من خالل 

 .لفرص العمل وإنتاج وتوزيع السلع واخلدمات بأسعار مناسبةوتوفريها للوظائف 
 وجود بيئة أعمال مناسبة عامال مهما يف تدعيم القدرة التنافسية للدول عام يشكل شكل ب

على الرغم من تشابك العناصر املكونة هلذه البيئة واملؤثرة فيها، والعبء الرئيسي يقع على 
عاتق الدولة يف جتاوز هذه املعوقات اليت ترجع أساسا إىل إختالالت هيكلية  على مستوى 

التشريع،سوق العمل، البريوقراطية  ور يف التشريع والتنظيماالقتصاد الكلي أو إىل قص
 .(والفساد

 احلكم بناء أسس ترسي اليت بالعوامل االهتمام دون لألعمال مالئم مناخ تصور كنمي ال 
 وحتسني العمومية اإلدارات هيكلة إعادة حنو العمومية النفقات تتجه أن البد وبالتايل الراشد
 يف متأخرة اةجزائر يجعل ما وهذا .للمساءلة وإخضاعها فافيتهاش اجتاه يف تسيريها أساليب
 من عدي مل إذا البريوقراطية نتيجة واالستثمار األعمال ممارسة بسالمة املتعلقة التصنيفات

 املالئم املناخ حتسني على اإلنفاق وظائفها من فإن باالستثمار القيام اليوم وظائف الدولة
 .أمامه وإزالة العراقيل اخلاص للقطاع

  اإلصالحات التنظيمية لبيئة العمل يف مصر يف جماالت معينة قد أتت بثمارها وخباصة بدء
النشاط االقتصادي  وقد تأكد ذلك على كل املستويات فقد احتلت مصر املركز األول 

 . 0221يف تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة (0226/0221)

 ارة االقتصاد غري الرمسي حمددة  بل هناك إجراءات  ال توجد استراتيجة  واضحة يف اةجزائر إلد
 .املوازية، األسواق تأطري هبدف تقليص السوق املوازية وحتسني املنافسةتعمل على تنظيم و 

كافية بالنظر إىل حجم  غري النتائج زالت ال الصدد هذا يف املبذولة اةجهود من بالرغم لكن
يجيات حمددة يف مصر هناك جهود للحد من كما ال توجد استرات. األنشطة غري املستقرة
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الفقر واستراتيجيات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لدعمها وترقيتها ومرافقتها اعتربت مبثابة 
استراتيجية إلدارة اةجانب املشروع لالقتصاد غري الرمسي للحد من البطالة والتخفيف من الفقر 

ادة القطاع اخلاص واملؤسسات الصغرية وتشجيع املبادرين، وحتقيق التنمية املستدامة بقي
 .واملتوسطة

  اإلمكانات التنموية تعد من خصوصيات كل دولة وجيب تقييمها يف سياق منطقتها اخلاصة
فما يكون ناجحا يف دولة أو مدينة أو إقليم قد ال يكون ناجحا يف يف دولة أو مدينة أو إقليم 

 .آخر
 التوصيات . ب

 :من خالل النتائج نوصي باآليت
 كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، وضرورة توفر رمسي القرار بدور االقتصاد غري اإل

سياسات تستهدف تنمية هذا االقتصاد لدعم توفري فرص العمل وضمان حتوله إىل مشروعات 
 .تتمتع باالعتراف القانوين السليم ويكون لديها كافة احلقوق واملسؤوليات

  توفري احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي  خطة"إطالق محلة واسعة النطاق حول
طة توفري احلماية االجتماعية  على كل املستويات الفعال خلالتنفيذ وكذا  الريفينيوالعمال 

توسيع حيز املوقع االلكتروين املخصص لالقتصاد غري الرمسي إىل جانب  وخباصة الوطنية
ا اجملال وحشد التأييد خلطة توفري احلماية لتوعية هبذدة الرسائل االخبارية ذات الصلة لوزيا

 .عمال الريفيني كما أوصت به مفوضية االحتاد اإلفريقياالجتماعية لالقتصاد غري الرمسي وال

   راء كثري من نظم سوق العمل من خالل اليت تكمن و االجتماعية االعتباراتمعاةجة جيب
ن االقتصادي ، األمن ألما، وملللعاطلني على الع االجتماعيمان شبكة أكثر فعالية  لأل

 .اإلجتماعي األمن البيئي، األمن السياسي
  اةجزائر ومصرجيب أن يكون اإلصالح املؤسسايت على رأس التحديات اليت تواجه اقتصاد 

 .املستدامة وبيئة مواتية لألعمال التنميةواليت تعترب عامل حاسم يف حتقيق 
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 مصر واةجزائر  دوليت لدول العربية على وجه عام وتتطلب املنظومة العامة إلدارة احلكم يف ا
، يف مقابل التحول  حنو تطبيق احلكم الراشد على وجه خاص ،حتوال جوهريا  يف دور الدولة

  يف  دور الفاعلني واألطراف أصحا  املصلحة يف التنمية،

 عمال غري تنظيم ال توسيع تغطية احلماية االجتماعية النظامية لتشمل العمال غري الرمسيني؛
حقوقهم، السيما حق التمتع باحلماية االجتماعية على أن تلعب  ضمانالرمسيني من أجل 

إلقاء الضوء على خصائص العاملني يف االقتصاد غري و ت دورا قياديا يف هذا اجملال ، النقابا
 .بعد النوع االجتماعي يف قضايا االستبعاد االجتماعيلبلورة الرمسي 

 يجيات الالزمة إلدارة  القتصاد غري الرمسي إزالة العقبات اإلدارية، يتضمن إطار االسترات
والقانونية، والضريبية وأمثاهلا من العقبات اليت تعوق منوه، وتسهيل وظيفته يف خلق فرص 
العمل مع الوصول إىل التدريب املهين، وتسهيل االئتمان، واخلدمات االستشارية، التشريعات 

 اجية، الرعاية االجتماعية، التكنولوجيا احملسنة،املالئمة، املدخالت االنت
  تتضمن االستراتيجيات اليت حتسن يف ظروف الفقراء يف االقتصاد غري الرمسي إعطاء حقوق

صحا  املؤسسات غري امللكية الرمسية وتوفري احلماية االجتماعية للعاملني فيه أما بالنسبة أل
ا يسمح من إدماجها يف االقتصاد الرمسي ورعاية الرمسية فيتطلب األمر حتسني بيئة االعمال مب

التنمية مشاريع األفكار الريادية واملبدعة اليت تنشر فيه واليت ميكن أن تساهم يف حتقيق 
 .املستدامة من خالل مبادارات تربط بني العمل الالئق واملالئم للبيئة أو توفري وظائف خضراء

و اللجنة االقتصادية إلفريقيا لوزراء املالية واالقتصاد  فريقياإلفوضية االحتاد و خرج املؤمتر الوزاري مل
يف إطار تعزيز النمو املستدام الرفيع املستوى للحد من البطالة ( 0272مارس،)والتخطيط االقتصادي 

 :يف إفريقيا جبملة التوصيات التالية
سية ملؤسسات سوق درات املؤسإدارة سوق العمل وبناء القدرات من خالل تقوية الق -           
ة تنسيق نظم معلومات سوق العمل وموائمة ومالئم( هيئات التوظيف العامة وإدارات العمل)العمل 

وحتسني فرص العمل والتوظيف تعزيز . ورسم اخلرائط للمهارات املطلوبة، وحتديد الفجوات املوجودة
 صعيد سوق العمل؛نظام منسق ملعلومات سوق العمل؛ إجراء إصالحات مؤسسية وقانونية على 
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الشبا ، املرأة، )موائمة النظم التعليمية املعنية بالعمالة اليت تستهدف اجملموعات املستضعفة  -         
 ،(ذوي االحتياجات اخلاصة

 ؛اعتماد تنفيذ خطط خاصة بتدابري العمالة واحلماية االجتماعية للمجموعات املستضعفة -      
ماعية بوجه خاص لالقتصاد غري الرمسي من خالل إطالق مبادرات مد غطاء احلماية االجت -      

 .مبادرة العمل الالئق:  حول العمالة واحلماية االجتماعية مثل
امة قإ سات يف جمال االقتصاد غري الرمسي وتنمية السياو وتوفري الدعم للحوار متعدد املستويات  -    

ة وهجرة األيدي العاملة مما يسمح من تنظيم منتديات حول العمالة والعمل واحلماية االجتماعي
 .املشاورات وفتح با  احلوار حول وحتديد السياسات ذات االهتمام املشترك

احلصول على التمويل من خالل حتسني وصول الفئات األكثر فقرا واحملرومة، إىل اخلدمات املالية  -   
ملتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر من خالل دعم قطاع التمويل املصغر وتشجيع حصول املشاريع ا

تنمية القدرات اإلنتاجية للمشاريع املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر  و .على التمويل الطويل األجل
 .وتشجيع املبادرين املبتكرين

تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات والتخطيط على صعيد املشروعات متناهية الصغر و نشر الوعي  -
 .حلفاظ على املوارد الطبيعية ومحاية البيئةبأمهية ا
  أخرىجيب أخذ إصالحات كل دولة حبذر فالذي يصلح لدولة ليس بالضرورة تصلح لدولة 

ألن لكل دولة مستوى خمتلف من التنمية ومن اإلصالحات ومن اخلصوصيات االجتماعية 
 .والثقافية واالقتصادية واحلضارية

 ألهنم هم الذين يواجهون حتديات  وأرائهميبة من املبادرين جيب إجراء دراسة حملية معمقة وقر
 .اإلجراءات واألنظمة بصورة يومية وأرائهم هي اليت حتدد جناح أو فشل اإلصالحات

 (، بيئيةاجتماعيةاقتصادية،)بكافة أشكاهلا  ضرورة نشر الوعي وإتاحة تدفق حر املعلومات 
ة املتعلقة بكل أنواع رأس املال وكذا تدفقاهتا واقتران العمل بتحسني قواعد البيانات املستخدم

 .وتفاعالهتا
  إدارة األعمال واألنشطة يف االقتصاد غري الرمسي وتقنينها أفضل من حماولة إحداث تغيريات

هو احلفاظ على قدرته على خلق  واملهم، يف حماولة إدارته اقد تسبب إهنياره اجذرية فيه
م من احلماية االجتماعية للعاملني فيه مع مراعاة أن فرص عمل جديدة مع توفري احلد املالئ
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هذا الشق من االقتصاد ال يتحمل أي تكاليف اضافية حتمله مزيدا من األعباء إذن فاألساس 
هو ليس دمج  االقتصاد غري الرمسي بل تشجيع القطاع اخلاص بكل صوره مع توفري احلماية 

 .ري الرمسيالقانونية واالجتماعية للعاملني يف االقتصاد غ

 آفاق الدراسة .ج

من خالل النتائج والتوصيات اليت خلص  إليها هذا البحث ونظرا للطبيعة املعقدة واملتعددة األبعاد      
 سيتم طرح  االقتصاد غري الرمسي إدارةونظرا ألمهية استراتيجيات  ري الرمسي،ملوضوع االقتصاد غ
 : تتمثلللدراسة  فاقاملواضيع التالية كآ

جنو   املستدامة دراسة حالة اهلند والصني ت التنميةمتطلبا االقتصاد غري الرمسي يف ظل دياتحت -
 .إفريقيا

 دراسة حالة اةجزائر  اإلدارة غري الرمسية للنفايات الصلبة وتأثريها على البعد البيئي للتنمية املستدامة - 

أثريها على البعد االقتصادي للتنمية وت االقتصاد غري الرمسيدمج دور حقوق امللكية الرمسية يف   -
 .املستدامة
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consulted  25/04/2011.at 18:00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم  الدول النامية   
 النماذج (3)والطلب على النقود( DYMIMC)منهج النماذج (4)

0991/
0991(2)  

استهالك 
 الكهرباء
0999-
0991(0) 

2110 2112 2114/10 2111/14 2112/11 2110/12 0999/11 

 إفريقيـــــــــــــــا
 -   نيجرييا 597. - .5.9 5.95 5.95 5.95 5.95 -

 .. مصر 5.97 - 593. 597. .59. .59. 595. 593. 93..
 .. تونس  5597 - 95.. 93.. .9.. 95.. .9.. .59. 5953

 7. املغرب  97.. - 595. 93.. 93.. 37.3 36.7 93.. 93..
 355 تانزانيا 395. - .5.9 5.95 5796 59.1 58.2 .559 .5.9
 5. اجلزائر - - 593. 597. 595. .59. .9.. 397. 396.
 353 البينني - - .5.9 5.96 5.93 .5.9 .5.9 5.95 5.93
 55 جنوب إفريقيا - - 6.95 6.93 6.95 6.97 6.96 6597 6596

  أمريكا الالتينية 
 353 بوليفيا - 65.6 67.1 68.1 68.3 68.0 67.2 .569 5.95
 .35 البريو 5597 57.4 59.9 60.3 60.9 59.1 58.2 .559 .5.9
 375 الربازيل 6.97 37.8 39.8 40.9 42.3 42.6 41.8 .9.. 595.
 5. فانزويال 797. 30.8 33.6 35.1 36.7 36.1 35.4 697. .79.
 56 مكسيكو 5.97 27.1 30.1 31.8 33.2 32.6 31.7 6.96 .6.9
 5. الشيلي 97.. 18.2 19.8 20.3 20.9 20.3 19.4 .3.9 3.95

  آسيا
 .35 تايلندا 397. - 52.6 5.95 5593 .559 5.95 5.95 5.96
 335 الفلبني 5797 - 43.4 5595 5595 5593 .559 95.. 95..
 55 ماليزيا 97.. - 31.1 395. 696. 697. 395. 797. 6.95
 65 العربية السعودية 97.. - 3.95 3.93 .3.9 .3.9 3.95 3.95 .359
 .. إسرائيل 6.97 - 21.9 .669 .6.9 6.96 6695 6396 .679
 .. اهلند - - 6.93 6596 6595 .659 6593 6396 .679
 .3 هونك كونغ 3.97 - 16.6 3.93 3.96 3595 3595 3597 .359
 37 سنغفورة 3.97 - 13.1 3.95 .3.9 3.97 3693 3695 3696
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 :باالعتماد على: المصدر 

Friedrich Schneider, Dominik Enste: The shadow economy: an international survey, Op. Cit.P.35-36 
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 :من إعداد الباحثة وفق لما أتيح من احصاءات باالعتماد على المصادر التالية: المصدر                                                                         

(1.2.3.4) Friedrich Schneider, Dominik Enste: The shadow economy: an international survey, Op. Cit.P.35-36. 

(5) Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 Countries, ,Op.Cit. p.27. 

(6)  Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2011, p-p, 40-44 

منهج الطلب على النقود  منهج الطلب على النقود (5)والطلب على النقود( DYMIMC)منهج النماذج (6)

 (شنايدر)حسابات  

المنهج 

 المادي

9191/

9111(1) 

ترتيب  OCDEدول 

من بين 

959 

 دولة

7112 7112 7112/15 10/12 7117/10 7119/17 9111/ 12/12(4)  12/15(3) 11/10 91/11(2)   

7265 7262 26.3 27.4 28.2 28.5 28.7 - 29.6 -  -  52 اليونان 7967

 59 إيطاليا 9162 22.8 7261 26.0 27.2 27.1 27.0 25.7 24.8 23.2 7261 7269

 21 اسبانيا 7061 16.1 9260 22.4 23.0 22.7 22.5 22.0 21.2 20.5 7762 7767

 27 البرتغال 9269 19.3 - 22.1 - 22.7 22.5 21.9 21.1 20.4 7067 7061

 02 بلجيكا 7761 19.3 7169 21.5 22.2 22.2 22.0 21.0 20.4 19.6 7962 7960

 17 أ6م6و 9165 6.7 967 9.2 8.8 8.7 8.7 8.4 8.2 7.9 962 962

 97 أستراليا 9560 10.1 9061 13.0 - 14.3 14.1 13.5 13.1 12.8 9062 9065

 99 هولندا 9065 11.9 9762 13.7 13.8 13.1 13.0 12.6 12.0 11.1 9067 9061

 09 ويدالس 9169 15.8 9261 18.6 19.5 19.2 19.1 18.3 17.2 16.3 9967 9261

 99 ألمانيا 9567 11.8 9765 13.5 14.75 16.0 16.3 16.8 16.1 15.3 9562 9560

 90 فرنسا 9765 9.0 9069 14.5 14.8 15.2 15.0 14.5 13.8 13.2 9269 9262

 92 كندا 9962 12.8 9065 14.8 14.9 16.0 15.8 15.2 14.8 14.1 9560 9560

 77 الدانمارك 9269 10.8 9561 17.8 18.2 18.0 17.9 17.3 16.7 16.1 9261 9261

9761 9769 10.9 11.6 12.3 12.6 12.8 - - 161 9.2  -  2 نيوزلندا

 5 اليابان 9062 - - 10.6 - 11.2 11.1 10.8 9.4 8.8 9162 9160

 92 إيرلندا 7162 11.0 14.2 15.4 16.0 15.9 15.7 15.3 14.8 14.1 9565 9562

 19 بريطانيا العظمى 9062 9.6 11.2 12.5 13.0 12.7 12.5 12.2 11.7 10.3 9760 9767

 19 سويسرا 9167 6.7 6.9 6.7 7.8 8.6 9.4 9.4 9.0 8.5 960 969

 01 النرويج 161 14.8 16.7 18.2 19.4 19.1 19.0 18.4 17.6 16.8 9967 9961

 12 النمسا 9561 5.1 6.1 7.0 8.6 9.8 10.6 10.9 10.1 9.3 162 165

 79 فلندا 9060  - - - 18.1 18.0 17.4 16.4 15.8 9561 9561

امللحق  
1-

 :ب
نتائج قياس االقتصاد غري الرمسي يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

(
O

CD
E

) 
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 (تريليون دوالر)قيمة االقتصاد غري رمسي  :4امللحق رقم 

 

 

 

 

 

http://images.businessweek.com/mz/10/32/1032_econtaxes16.pdf 23/04/2011 
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 خطوة بريوقراطية للحصول على سند ملكية قانوين لبيت يف ليما 867: 5 امللحق رقم

 . 291. هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، ص: المصدر
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 481. هرناندو دي سوتو، مرجع سابق، ص: المصدر

 إثباتات امللكية اليت يستخدمها املالك غري الرمسيون: 6امللحق رقم 



322233 
 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

 إجراءات احلصول على أرض :  7 امللحق رقم

 .821-821. ص-هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، ص: المصدر

225 
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 إجراءات إنشاء متجر جتاري 8: امللحق رقم        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 241.  هرناندو دي سوتو، ص: املصدر
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 .244.  صالدرب اآلخر، هرناندو دي سوتو، : املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط الوقت الالزم إلقامة سوق غري رمسية 9: امللحق رقم
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 إجراءات احلصول على ترخيص خلط نقل   01: امللحق رقم

 

 .741هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر ص، : المصدر
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  يف أندونيسيا" من ميلك ماذا  :11 امللحق

" الدرب اآلخر"القتصادي هريناندو دي سوتو أندونيسيا حلضور إحتفال بإصدار طبعة من كتابه ا زار       
للحكومات بلغة البهاسا األندونيسية وجه إليه مخس أعضاء من الوزارة سؤال حول الكيفية اليت ميكن هبا 

 اليت ميكن من خالهلا التعرف على امللكيات اليت ال تتمتع بالرمسية أو حبامية القانون التوصل إىل ما هية السبل
االندونيسيني الذين يعيشون يف االقتصاد غري من  % 09يف ظل " من ميلك ماذا " وكيف ميكنهم حتديد 
وبينما هو يتجول يف حقول األرز أين مل تكن له أي فكرة أين " بايل" لـ" دي سوتو"الرمسي، ويف زيارة ل 

تقع حدود امللكية،  كان كلب خمتلف ينبح  يف كل مرة كان يعرب فيها من مزرعة ألخرى، واتضح ل دي 
وأخرب احلكومة أن لدى الكالب األندونيسية . ليت ميلكها أصحاهباسوت وان الكالب تعرف األصول ا

 . املعلومات األساسية اليت حيتاجوهنا إلقامة نظام رمسي للملكية

 161-161هرناندو دي سوتو، سر رأس املال، مرجع سابق، ص: املصدر
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 التطور الزمين للضمان االجتماعي: 21: امللحق رقم

ص -ص. 0202مجلة العمل الالئق ، جانفي، ". االستجابة لألزمة بناء أرضية اجتماعية. " منظمة العمل الدولية: المصدر

.4،00 . 
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(3491)امليثاق العاملي حلقوق االنسان :  31 امللحق رقم  
 

 

 

 Source : SOCIAL Alert 2004: Towards a social protection for informal economy workers, Conference on social 

rights in the Infomal Economy , Brussels, from 29 Nov to 2 Dec 2004.p6 
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 محاية الشباب يف االقتصاد غري الرمسي يف آكرا 41: ملحق رقم

 

 

 

، مارس 36، مجلة عالم العمل ، العدد (الصحة والسالمة المهنية في العمل)العمل اآلمن = العمل الالئق: "9002منظمة العمل الدولية 

 .61-63ص، –، ص 9002
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 (محاة البيئة)   صور لبعض جامعي القمامة   51: ملحق رقم 
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 عالقة االقتصاد غري الرمسي بالفساد: 61: امللحق رقم

 
Source : Freidrich SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over 
the world: New Estimation for 145 Countries, july 2007 
http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf, p. 32.seen 
04/06/2011at 18:00. P. 32. 
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 (حتويل رأس املال غري املنتج إىل رأس مال منتج)الرمسلة عملية  17 :امللحق رقم

 

 261. الدرب اآلخر، صالمصدر، هرناندو دي سوتو، 
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   يف كوريا واليابان غري رمسي متديد الضمان االجتماعي اإللزامي لالقتصاد: 81امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le régime national des retraites au Japon: 

 au début des années soixante, le Japon, qui était encore un pays à revenu moyen, a réussi à 

faire bénéficier plus de 90 pour cent de sa population de l’assurance maladie et de l’assurance 

retraite. L’assuré accédait à des niveaux différents du système de protection sociale en 

fonction de sa situation d’emploi. Dans le cas de l’assurance retraite, les salariés des grandes 

sociétés étaient 

assurés par le système de retraite des salariés, qui bénéficie d’un subventionnement limité de 

l’Etat, tandis que les salariés des petites entreprises, les agriculteurs, les indépendants et les 

retraités relèvent du nouveau système national des retraites, financé par l’Etat à hauteur de 33 

pour cent pour les retraites générales, et jusqu’à 100 pour cent pour certains types de retraites. 

Bien que certains problèmes financiers apparaissent aujourd’hui, aggravés encore par le 

vieillissement démographique, le système national des retraites a réussi à étendre rapidement 

la protection de l’assurance retraite à plus de 18 millions de Japonais non assurés 

précédemment, dont la plupart sont des femmes. 

 

Source: BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence internationale  

 du Travail, 90e session, Genève, 2002, p. 68. 

 

 يف كوريا غري رمسي متديد الضمان االجتماعي اإللزامي لالقتصاد
  لصحيا لة للتأمنيالشامهدفها يف حتقيق التغطية *حققت مجهورية كوريا  

عمل النظام يف البداية . 9111إعالن إلزامية الرعاية الطبية  عام   اثين عشر عاما بعد بعد 9191يف سنة 
يف عام على محاية العمال األجراء يف الشركات الكبرية، مث املسؤولني، فالعمال يف املؤسسات الصغرية ، و

ريفية وتلتها رائدة يف ثالثة مناطق  اجماذت احلكومة برنوهبدف توسيع هذا النظام إىل األشخاص، نف9199
برنامج  يف املناطق الريفية إىل حلساهبم اخلاصأنظم العمال العاملون ، 9199ويف سنة . املناطق احلضرية

العوامل كان العمال يف املناطق احلضرية غري احملمية هم آخر فئة متت تغطيتها  9191، ويف التأمني الصحي
وقد حتسن االقتصاد يف أواخر  .اهم يف التوسع السريع للتأمني الصحي إىل الذاتس والسياسية  االقتصادية 

لدولة لكانت  و. قدرة الناس على املسامهة يف التأمينات االجتماعيةوزاد من   الثمانينات إىل حد كبري
 .التأمني الصحي القدرة الالزمة لدعم امليزانية

Source: BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence internationale  

 du Travail, 90e session, Genève, 2002, p. 68. 
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 التأمني املصغر يف االقتصاد غري الرمسي : 81ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence internationale  

 du Travail, 90e session, Genève, 2002, p. 17. 

La micro-assurance dans l’économie informelle 

 

Le système UMASIDA en République-Unie de Tanzanie: en 1995, un projet du BIT 

a facilité la mise en place d’une organisation faîtière des associations du secteur 

informel, sous le nom d’UMASIDA (Société mutuelle d’assurance maladie du secteur 

informel). UMASIDA dispose désormais d’un statut écrit et est dirigée par un comité 

exécutif. Au début de 1999, elle comptait 1 800 affiliés cotisants appartenant à une 

dizaine d’associations différentes. Les affiliés versent entre 1 000 et 2 000 shillings par 

mois (moins de 2 dollars des Etats-Unis). Les fonds sont déposés sur un compte 

central de l’UMASIDA. Le montant exact des cotisations varie d’un groupe à l’autre, 

en fonction des personnes à charge prises en compte (conjoints, enfants et parents) et 

des prestations de soins de santé prévues. D’une façon générale, l’UMASIDA finance 

les frais afférents aux soins de santé primaires, les analyses de laboratoire et les 

traitements. Le système a le grand avantage de permettre l’accès à des soins de qualité 

à un prix abordable. Pour différents groupes, l’intervention de l’UMASIDA a 

également permis de promouvoir des activités de protection de la santé au travail et à 

domicile, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies 

évitables. Un problème général réside dans le fait que les cotisations dépendent de 

l’activité saisonnière ou commerciale et qu’elles sont souvent acquittées de façon 

irrégulière, en particulier par les petits groupes. 

 

Le système de mutualité de santé en Bolivie 

 l’Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK), une organisation non gouvernementale, a 

mis en place en 1996 un système de mutualité de santé qui couvre les services de 

soins de santé de base, notamment les soins préventifs et la promotion de la santé, les 

soins ambulatoires, les médicaments et d’autres services, pour ses membres et le public 

en général. Plus de la moitié de ses membres, notamment les travailleurs à domicile et 

les autres travailleurs du secteur informel, sont des personnes exclues d’autres systèmes 

de sécurité sociale ou dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. L’IPTK 

comptait 2 000 membres en 1998 et traite quelque 35 000 consultations par an. Le 

système est financé essentiellement par les cotisations de membres mais bénéficie aussi 

d’aides des organismes de développement. 

 

Grameen Kalyan, Bangladesh: c’est une société sans but lucratif qui, en 1997, a 

repris le programme de santé rurale (Rural Health Programme – RHP) créé par la 

banque Grameen. Le RHP fait fonction à la fois d’assureur et de prestataire de soins, 

par le biais de centres de santé rattachés à des filiales de la banque Grameen. Dans sa 

fonction d’assureur, RHP perçoit les primes annuelles (d’environ 5 dollars par famille) 

des membres associés à un centre de santé. Les membres qui ne font pas partie de la 

banque Grameen peuvent également utiliser les infrastructures du centre de santé 

à un tarif correspondant au tarif du marché pour le service concerné. Quelque 

75 000 familles bénéficient du système. 
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 سياسات مواجهة الفساد حسب دانيال كوفمان: 02رقم ملحق 

 

 

 

Source : Daniel Kaufman
*
 : corruption et développement, finances&Développement, Mars, 

1998.p.10 

 

                                                           
*
اقتصادي من جنسية شيلية من بين أكبر االقتصاديين في مجموعة البنك الدولي للبحث (: Daniel Kaufman)دانيال كوفمان   

 .والتطوير
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 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر :12امللحق رقم  
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 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :11امللحق رقم 
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 البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق :13امللحق رقم 



 =================================: و المالحق األشكال قائمة الجداول و
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 قائمة اجلداول
 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول

 83 طرق قياس االقتصاد غري الرمسي 1-1
 48 0222-0222و  8833/0222منو حجم االقتصاد غري الرمسي من  اجتاه 1-2
 42 نتائج قياس االقتصاد غري الرمسي كنسبة من الناتج اإلمجايل يف دول نامية خمتارة 1-3
د غري الرمسي يف بعض دول منظمة التنمية والتعاون يف امليدان نتائج قياس االقتصا 1-4

 االقتصادي
47 

أسباب منو االقتصاد غري الرمسي حسب دراسة قام هبا فريديريك شنايدر يف أملانيا  1-5
 حسب طريقة املسح بالعينة 1996-0228

58 

 62 (8887) دولة نامية 878على مستوى مقدار رأس املال غري املنتج يف العقارات  1-6
 33 وخصائصه معايري تصنيف التخطيط التنموي وأنواعه 2-1
 88 0282-8882املتوقع حتقيقها بني  والغايات اإلمنائية لأللفية األهداف 2-2
 822 08جدول أعمال القرن  2-3
 828 اإلمجايلكنسبة مئوية من الناتج  8888صايف املدخرات املصحح لسنة  2-4

 881 االقتصاد غري الرمسي والتنمية املستدامة حمطات يف تاريخ 5-2
 872 مدن العامل يف بعض  العاملون يف إعادة التدوير غري الرمسي للنفايات  1-3
 087 املخاطر املتوقعة من االقتصاد غري الرمسي وأوجه التخفيف 1.4
-0282)ريقي ميزانية استراتيجية النهوض باالقتصاد غري الرمسي  يف منظمة االحتاد اإلف 2.4

0282) 
088 

 080 (8838-8817)توزيع استثمارات املخططات الوطنية  5-1
توزيع املشاريع اخلاصة املعتمدة من اللجان الوالئية و الوطنية لالستثمار حسب نشاطها يف  5-2

 8837ديسمرب  8838الفترة ماي 
082 

 042 8883-8884 االقتصادي توزيع املؤسسات  احمللية املنحلة حسب نشاطها 5-3
 044 (PNAE-DD)أهداف الربنامج الوطين للتنفيذ يف حمال البيئة والتنمية املستدامة 5-4
 022 0222-8882معدالت البطالة من  أ5-5

 022 0228-0228معدالت البطالة من   ب 5-5
 028 0228-8888من ( باآلالف)تطور التشغيل املنظم وغري املنظم  5-6
 254 التعليمي بطالة بني الفئات حسب املستوىل والنسب التشغي 5-7
 078 توفر املعلومات حول التنمية املستدامة على املستوى اجلزائر ومصر  5-8
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تقرير ممارسة أنشطة  تغطية السجالت العامة و املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية حسب 5-11
 .يف اجلزائر ومصر ودول املقارنة 0282األعمال لسنة 

032 

 033 وحجم االقتصاد غري الرمسي( من األرباح%)إمجايل سعر الضريبة املستحقة الدفع على مؤسسة األعمال  5-11
 088 وترقية االستثمار والتشغيل أجهزة دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 5-13
 821 املقارنة بني مؤشرات اجلزائر ومصر  5-14
 827 املقارنة بيت جتربة اجلزائرية والتجربة املصرية 5-15
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 الصفحة عنوان الشكل

 7 االقتصاد الثنائي 1-1
 88 منوذج ختصيص الوقت 2-1

 88 ب القطاعاتنسبة ملكية العنصر النسوي يف االقتصاد غري الرمسي والرمسي حس 1-3
 00 العمل غري الرمسي والرمسي يف العامل  1-4
 08 نسبة االتوظيف غري الرمسي غري الزراعية حسب املناطق 1-5
 02 النسبة املئوية لإلناث والذكور الشباب العاملني يف االقتصاد غري الرمسي يف دول إفريقية  معينة 1-6
 81 .تعدد األسباب لقياس االقتصاد غري الرمسيالديناميكي متعدد املؤشرات وم نموذجال 1-7

 48 حجم االقتصاد غري الرمسي حسب املؤشرات املختلفة 8-1
 80 حتديات التنمية املستدامة 2-1
 87 اإلطار التنظيمي ملراحل عملية التخطيط  للتنمية املستدامة 2-2
 823 التفاعل بني أصول اجملتمع لتعزيز الرفاه البشري 2-3

 115 تنسق عمل األفراد اجتماعيةؤسسات كععراف وقواعد وتنظيمات امل 4-2
 116 مسار التنمية املستدامة يف نظم إدارة املؤسسة 2-5
 117 سلسلة القيمة يف املؤسسة 2-6
 801 التنمية املستدامة استراتيجيهآليات التصدي لفشل السوق وفشل السياسة يف إطار تطبيق  2-7
 822 قتصاد غري الرمسي ة لالاالقتصاديثار اآل 3-1
 156 0223-8882معدل وفيات األطفال دون اخلامسة حبسب اإلقليم  3-2
 823 وفئة الدخل القطري اإلقليمب الوالدات بإشراف عاملني صحيني متمرسيني حس 3-3
 812 السكان الذين يستخدمون مصادر حمسنة ملياه الشرب حبسب اإلقليم املنطقة وفئة الدخل  3-4
 818 النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة حسب اإلقليم وفئة الدخل 3-5
 830 مؤشر التنظيم واإلدارة 3-6
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 تطور حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر باستعمال طريقة الطلب على الكهرباء 5-1
(8882-8887) 

042 

كنسبة من الناتج اجلمايل حسب طريقة الدمييمك تطور حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر  5-2
(0222-0227 

028 

 028 2003إىل  0222تطور فرص توفري العمل حسب قطاعات النشاط من  أ5-3

 028 2007إىل  2004تطور فرص توفري العمل حسب قطاعات النشاط من  ب3-5

 017 8883وسنة  8833ة نس الرمسية وغري الرمسية يف مصر نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 5-4

 013 (0227-0222) حجم االقتصاد غري الرمسي يف مصر حسب طريقة الدمييمك 5-5

-8838)الفاقد يف حصيلة الضرائب على الدخل الناشئ عن وجود االقتصاد غري الرمسي  5-6
8882) 

072 

 078 0227-0222حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر ومصر  5-7

 070 يف اجلزائر ومصر 0288-8832لتنمية البشرية من احتاهات ا 5-8

 071 حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر ومصر مقارنة بعدد إجراءات البدء يف النشاط 5-9

أنشطة  ةعدد إجراءات البدء يف النشاط يف مصر واجلزائر حسب سنوات صدور تقرير ممارس 5-11
 عمالاأل

077 

 073 .وبعض دول املقارنة النشاط يف مصر واجلزائرعدد إجراءات البدء يف  5-11

 078 نشاط االعمال يف مصر واجلزائرالوقت الالزم لبدء  5-12

عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حسب تقارير صدور  5-13
 0280-0224ممارسة أنشطة األعمال 

038 

يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حسب تقارير ممارسة أنشطة عدد إجراءات تسجيل امللكية  5-14
 0280-0224األعمال من 

030 

 038مؤشر قوة احلقوق القانونية  يف مصر واجلزائر ودول املقارنة حسب تقارير ممارسة أنشطة  5-15
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 0280-0224األعمال من 

رنة حسب تقارير ممارسة أنشطة مؤشر عمق املعلومات االئتمانية   يف مصر واجلزائر ودول املقا  5-16
 0288-0224األعمال من 

034 

عدد مدفوعات الضرائب سنويا لشركة صناعية يف مصر واجلزائر وبعض دول املقارنة حسب  5-17
 .0288-0224تقارير ممارسة أنشطة األعمال 

031 

ية لتسيري توزيع املشاريع  حسب قطاع النشاط وحسب اجلنس املمولة من طرف الوكالة الوطن 5-18
 88/80/0228القرض املصغر 

084 

 082 نسبة النساء املسجالت يف السجل التجاري 5-19

 

 ائمة املالحقق

 الصفحة عنوان املرجع الرقم
 883 مصفوفـــة االقتصاد غري الرمسي 1
 888 مؤشرات االقتصاد غري الرمسي 2
 802 نتائج قياس االقتصاد غري الرمسي يف دول خمتارة  أ-3
 808 تاائج قياس االقتصاد غري الرمسي يف دول منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ب-3
 800 قيمة االقتصاد غري الرمسي 4
 808 المتالك بيت رمسي  اإلجراءات البريوقراطية  5
 804 إثباتات امللكية غري الرمسية  6
 802 إجراءات احلصول على أرض  7
 801 جر جتاريإجراءات إنشاء مت 8
 807 متوسط الوقت إلقامة سوق غري رمسية   9

 803 إجراءات احلصول على  ترخيص باستغالل خط نقل 11
 808 امللكية يف أندنيسيا 11
 882 اجلدول الزمين للضمان االجتماعي 12
 888 امليثاق العاملي حلقوق االنسان 13
 880 يف مدينة آكرا محاية العمال الشباب يف االقتصاد غري الرمسي 14
 888 صور جلامعي القمامة  15
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 884 عالقة االقتصاد غري الرمسي بالفساد 16
 882 (حتويل رأس املال غري املنتج إىل رأس مال منتج)عملية الرمسلة  17
 881  واليابان  يف كوريا غري رمسي متديد الضمان االجتماعي اإللزامي لالقتصاد 18
 887  االقتصاد غري الرمسييف ملصغر االتعمني  19
 883 سياسات مواجهة الفساد حسب دانيال كوفمان 21
 888 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 21
 842 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 22
 848 الصندوق الوطين للتعمني عن البطالة 23
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 قائمة املصطلحات
 A  

 Agence nationale de développement de الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار
l’investissement 

ANDI 

 C  

 Centrale latino-américaine des travailleurs CLAT) الالتيين للعمال–املركز األمريكي 

 D  

النموذج  الديناميكي متعدد املؤشرات واملتعدد 
 باباألس

dynamic multiple-indicators multiple 
causes (dynamic multiple-indicators 

multiple causes) 

DYMIMIC  

 E  

 Economie Informel EI االقتصاد غري الرمسي 

 F  

 Fonds d’initiatives locales FLI صندوق املبادرات احمللية 

 fédération وفيدرالية عمال االقتصاد غري الرمسي يف البري
des travailleurs de l’économie informelle 

au Pérou 

FENTRIAAP 

 Le Forum des chefs d’entreprise FCE منتدى رؤساء املؤسسات 

 G  

 Grameen Kalyan, Bangladesh GKB (بانغالداش)بنك جرامني كاليان 

 H  

 Home Net (www.homenetww.org.uk) Home Net عمال املنازل بريطانيا

 I  

 l’Instituto Politécnico Tomas Katari نظام التعاوين للصحة يف بوليفيا
système de mutualité de santé en Bolivie: 

IPTK 

 N  

 National Association of Street Vendors of .اجلمعية الوطنية للباعة اجلائلني يف اهلند
India 

NASVI 

 P  

 Programme de lutte contre la pauvreté à الفقر يف ليما برنامج مكافحة
Lima 

PROPOLI 

 Programme de soutien et de la relance برنامج دعم النشاط االقتصادي
economic 

PSRE 

 PCSE  (5002-5002)الربنامج التكميلي لدعم النمو

 priorités politiques de travail décent PPTD PPTD األولويات السياسية للعمل الالئق

 R  

 Rural Health Programme créé par la برنامج الصحة الريفية 
banque Grameen 

RHP 
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 S  

 ’l’institution de micro-financement à l  ري يف اهلندتمعهد التمويل املصغر شاك
Inde. 

Shaktri 

 SOCIAL ALERT SOCIAL انقاض اجملتمع مجعية غري حكومية 

ALERT 

مجعية جتار الشوارع يف مدينة دربان يف جنوب 
  افريقيا

StreetNet Association in Durban south 

Africa  (www.streetnet.org.za) 
StreetNet  

 L’Association des femmes travaillant pour مقرها اهلند  مجعية النساء العامالت حلساهبن
leur propre compte  (Self-Employed 

Women’s  Association www.sewa.org 

SEWA 

 

 

 L’Association des femmes travaillant pour اليمن مجعية النساء العامالت حلساهبن
leur propre compte  Yémen 

SEWA 

Yémen  

 

 L’Association des femmes travaillant pour تركيا مجعية النساء العامالت حلساهبن
leur propre compte Turquie  

SEWA 

Turquie 

 Self-Employed Women’s Union in احتاد النساء العامالت حلساهبن
Durban 

SEWU 

 T  

 Totine مجعية تناوب االدخار 

 U  

 Unité de l’économie  informelle UEI وحدة إنتاجية غري رمسية

التعاونية لتأمني عن املرض يف االقتصاد  املؤسسة
 غري الرمسي 

Société mutuelle 
d’assurance maladie du secteur informel 

UMASIDA 

 W  

منظمة غري حكومية مقرها الواليات املتحدة 
  األمريكية

Women In Informal Employment 
Globalizing And Organizing 

)www.weigo.org( 

WIEGO 
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 املراجع بالعربية ( أوال

 الكتب/ 1

، مؤسسة األثر على املوازنة العامة"األسباب-املكونات-املفاهيم" االقتصاد الظلي: أندراوس عاطف وليم .1
 .5002شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 

، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، دون الريادة وإدارة املشروعات: أمحد مروة، برهم نسيم .2
 .5002عة،  عمان، طب

، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، مستقبلنا املشترك: اللجنة العاملية للبيئة والتنمية .3
 .1792الكويت، يناير، 

، معهد اإلدارة العامة، "اإلطار النظري واملنهج التطبيقي"التخطيط التنموي: املرواين عبد اهلل بن علي .4
 .5002الرياض، 

، دار اجلامعة اجلديدة، بدون طبعة، التهرب الضرييب واالقتصاد األسود: اوي عبد احلكيم مصطفىالشرق .2
 .5002اإلسكندرية، 

االسكندرية، بدون طبعة، ، الدار اجلامعية،  ، الدار اجلامعية التخطيط االستراتيجي والعوملةالعارف نادية،  .2
5005/5003. 

، الطبعة الثانية، دار الشروق "دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشراهتا"التنمية يف عامل متغري : العيسوي ابراهيم .9
 5001للنشر، مصر، 

املالمح العامة إلستراتيجية التنمية يف إطار "حنو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة . الكواري علي خليفة .2
الطبعة دة العربية ، ، مركز دراسات الوح"إحتاد أقطار جملس التعاون وتكاملها مع بقية األقطار العربية

 .1722: الثانية ، بريوت

يتعلق بالوقاية من الفساد  60-60قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة العدل،  .7
 .5002 اجلزائر، ،الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية ، ومكافحته

، مكتبة بستان العامة يف مواجهة األنشطة غري املشروعة الرقابة املالية على األموال:العسكري علي أنور .10
 5002املعرفة، بدون طبعة، اإلسكندرية،  

 بدون طبعة،  ، املكتب اجلامعي احلديث،التخطيط للتنمية: املليجي ابراهيم عبد اهلادي ، حممد حممود مهديل .11
 5004االسكندرية، 

، ، دار احلامد للنشر يادة وإدارة األعمال الصغريةالر: النجار فايز مجعة صاحل ، جمد العلي عبد ىالستار .15
 5002والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،

  .1775، مكتبة مدبويل ،بدون طبعة، مصر،  "جتارب عربية "إدارة التنمية . أمحد رشيد .13
 .5003،دار األهلية للنشر، بدون طبعة ،عمان،  العامل ليس للبيع: باتر حممد علي وردم .14
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،  دار احلامد للنشر والتوزيع، (التجربة اجلزائرية)اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل : بن شهرة مدين .12
 .5007الطبعة األوىل، عّمان، 

، خمرب االنسان واملدينة، العوملة واالقتصاد غري الرمسي: توهامي ابراهيم ، قرية امساعيل ، عبد احلميد دليمي .12
 .5004لنشر والتوزيع، عني مليلة، جامعة منتوري، قسنطينة، دار اهلدى للطباعة وا

، ترمجة، هباء شاهني، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مبادئ التنمية املستدامة: دوجالس موسشيت .19
 5000الطبعة األوىل، القاهرة، 

، دار الكتاب احلديث، بدون ذكر دار الطبع، بدون ذكر مدينة علم التخطيط االقتصادي: حسني عمر .12
 .ذكر سنة النشرالطبع ، بدون 

، مؤسسة شباب اجلامعة، بدون "دراسة يف علم االجتماع"الفقر واجملتمع : حسني عبد احلميد أمحد رشوان .17
 ،5009طبعة، االسكندرية، 

، عمان ، 1، دار املناهج للنشر والتوزيع، ط"العلم والعمل"إدارة التنمية : حلمي شحادة حممد يوسف .50
 .5001ا
شوقي جالل، مركز األهرام : ، ترمجة"الثورة اخلفية يف العامل الثالث" خرالدرب اآل: دي سوتو هرناندو  .51

 .1779للترمجة والنشر، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،

: ، ترمجة"ملاذا تنتصر الرأمسالية يف الغرب وتفشل يف كل مكان آخر" سر رأس املال: دي سوتو هرناندو .55
 .5005، بعة األوىل، اإلسكندريةكمال السيد، مركز األهرام للترمجة والنشر، الط

لسلة حسين متام، س: ، ترمجة"تطويع السوق الحتياجات البيئة"الثروة الطبيعية لألمم : رودمان دافيد مالني .53
 .،1777القاهر،  الطبعة اآلوىل، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، وورلد واتش ملراقبة البيئة،

، سهام الشريف ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي التنمية صفرأوخر ، ريشنجباخ رميوند ، سيلقن .54
1792. 

، مؤسسة شباب اجلامعة، بدون "دراسة يف علم االجتماع"الفقر واجملتمع : رشوان حسني عبد احلميد أمحد .52
 .5009طبعة، االسكندرية، 

ياء صالح الدين األيويب، دار املعارف، مل ،ترمجةالتنمية املستدامة وثروات الشعوب، : إمساعيل سراج الدين .52
 5004القاهرة، 

، مؤسسة شباب اجلامعة، بدون طبعة، اإلسكندرية، التنمية املستدامة يف الوطن العريب: صالح عباس .59
5010 

 5003، دراسات مستقبلية، املكتبة األكادميية، القاهرة، التعليم العريب وثقافة االستدامة: ضياء الدين زاهر .52
الطبعة الثانية، مكتبة القدس، ، التخطيط االقتصادي يف إطار آليات السوق: داش إبراهيمطلعت الدمر .57

 .5005،مصر، 
، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة ، مصر، التخطيط مع حرية السوق .سعد طهعالم  .30

5003. 
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عة والنشر، بدون  طبعة،  قسنطينة،  ، دار البعث للطبا"النظريات النقدية"مقاييس اقتصادية: عطون مروان .31
1727. 

 .5009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، : التنمية املستدمية: غنيم عثمان حممد ،ماجدة أبو زنط .35

جمموعة : ، الطبعة األوىل، مصر"اإلجتاهات املعاصرة"إدارة وتنمية املوارد البشرية . مدحت حممد أبو النصر .33
 .5009النيل العربية، 

املوسوعة العربية للمعرفة من .  (مقربة نظرية تطبيقية)استراتيجيات التنمية املستدامة  .مد مسري مصطفىحم .34
 .5002الدار العربية للعلوم، : بريوت. الطبعة األوىل. أجل التنمية املستدامة 

جلامعة ، دار االتنمية املستدامة يف ظل حتديات الواقع من منظور إسالميعبد العزيز قاسم ، حمارب  .32
 .5011اجلديدة، بدون طبعة، االسكندرية،

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، اإلقتصاد اخلفي: نبيه نسرين عبد احلميد .32
 .5002مصر، 

لبىن حامد عامر، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة : ، ترمجةاالقتصاد العاملي اخلفي: نابوليوين لوريتا .39
 .5010ألوىل، بريوت، ا
 .1773، ديوان  املطبوعات اجلامعية ، بدون طبعة، بن عكنون،   اقتصاد اجلزائر املستقلة :هين أمحد .83

.II التقارير 

 حامل ورقي ( أ

التنمية املستدامة يف عامل دائم التغري التحول يف "3668تقرير عن التنمية يف العامل : البنك الدويل .83
 .5003، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة، مصر، "اةاملؤسسات والنمو ونوعية احلي

، برنامج األمم إدارة احلكم خلدمة التنمية البشرية املستدامة(: 1779)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .40
 .1779. املتحدة، جنيف

نات للخدمات ، إيقو"خلق فرص لألجيال" تقرير التنمية اإلنسانية العربية: برنامج األمم املتحدة األمنائي .41
 5005املطبعية، بدون طبعة، عمان، 

، نيويورك، "متكني الناس واملؤسسات" تنمية القدرات ، 5002تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .23
5002 . 

 (التقارير) حامل إلكتروين   (ب   

ل أفضل مستقب واإلنصافاالستدامة "3600التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير  .28
على  .5011، منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، "للجميع
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. 19/05/5015شوهد يوم  .www.pnud.org/pdf.rqpport.hemen dev2011املوقع
 .11:30على الساعة 

، مؤسسة من اجل مساندة أصحاب األعمال"، 3600تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك الدويل،  .44
اح على  مت 5010التمويل الدولية،

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/
Annual- reports/Foreign/DB11-FullReport-Arabic.pdf< 55/04/5011:تاريخ التحميل 
 .55:00على الساعة 

نك الدويل، ، مؤسسة التمويل الدولية، جمموعة الب3606تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنك الدويل،  .24
5011. 

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/
Annual- reports/Foreign/DB10-FullReport-Arabic.pdf< 55/04/5011:تاريخ التحميل 
 .17:42على الساعة 

ية، جمموعة البنك ، مؤسسة التمويل الدول3663تقرير ممارسة أنشطة العمال يف مصرالدويل،  البنك .20
 .5002الدويل،

حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل عام (: 5010)البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة .49
شوهد  www.fao/org/pdr. fisheries،متاح على املوقع 120، البنك الدويل ، ص، 3606
 .7:30على الساعة  .18/02/2012بتاريخ

اآللية  اإلفريقية  للتقييم من  حول تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامةزائرية، تقرير  اجلمهورية اجل .42
 .5002نقطة االرتكاز الوطنية يف اجلزائر، ، نوفمرب، / قبل النظراء 

، اإلصدار الثالث، املعهد العريب للتخطيط الكويت، 3663تقرير التنافسية العربية"املعهد العريب للتخطيط،  .23
5007. 

وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن الغذائي " 5001اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  .46
، املركز االمنائي دون اإلقليمي، االجتماع السادس عشرللجنة اخلرباء احلكومية الدولية، "والتنمية املستدامة

 55/01/5015شوهد يوم  5001طنجة، مارس
، األمم تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي، 5004واالجتماعي اجمللس االقتصادي  .40

 ، متاح على املوقع [على اخلط]املتحدة 
ttp://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/2004-18a.pdf  شوهد بتاريخ

55/04/5011. 
على ]  يه وطنية للتنمية املستدامةحنو استراتيج(: بدون سنة نشر)تقرير اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة   .43

أطلع ) <http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/NSDSF.pdf >:متاح على ، مص[اخلط
 .12:42على الساعة (. 04/01/5015عليه يف 
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 5005سبتمرب4أوت إىل52جوهانسربغ،جنوب إفريقيا  ،ة العاملي حول التنمية املستدامةقرير مؤمتر القمت .48
A/CONF/199/20  متاح على<www.un.org/Arabic/johans>  شوهد بتاريخ :

  07:00: على الساعة. 05/01/5010
وثيقة رقم  ،"التطبيق والتنفيذ" إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :تقرير جلنة التنمية املستدامة .42

(E/CN.17/1117/8)،متاح على [ىل اخلط]  1779 ، األمم املتحدة ،
<www.un.org/Arabic/rio >07:06: على الساعة. 05/01/5010: شوهد بتاريخ  2ص. 

وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن تقريراألمم املتحدة للجنة االقتصادية ألفريقيا،  .44
املركز االمنائي دون اإلقليمي، االجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية  الغذائي والتنمية املستدامة،

: متاح على املوقع (. بتصرف)11-10، ص ص،5001ة، طنجة، مارسالدولي
http//www.un.org/aec  51:32على الساعة . 55/01/5015شوهد يوم 

 
احلسابات حتديثات وتعديالت نظام : إدارة الشؤون االقتصادية واإلجتماعية الشعبة اإلحصائية .40

 نيويورك، [ على اخلط]، منشورات األمم املتحدة، 0338القومية
 .ST/ESA/STAT/SERF/2/REV4/Add.15002،وثيقة،5002

http://unstats.un.org/unsd/publication/series consulteé le:10/06/2011. 
تأثري األزمة العاملية على العمالة وسوق العمل يف : جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لإلحتاد اإلفريقي .45

دسة للجنة العمل والشؤون االجتماعية حول الدراسة بشأن االقتصاد متابعة توصيات الدورة السا، إفريقيا
-LSAC-EXP-5الربنامج حول االقتصاد غري الرمسي، وثيقة رقم :غري الرمسي يف إفريقيا

SA1553 ،متا ح على املوقع5007أكتوبر05-سبتمرب52أديس أبابا ، إثيوبيا،  
http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-SA1553 د بتاريخ شوه

 .50:00على الساعة (04/02/5011

تعزيز العمالة من أجل التماسك االجتماعي جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالحتاد اإلفريقي،  .22
متاح  .LSC/MIN/3VIII: وثيقة رقم . 5011أفريل 12-11، االحتاد اإلفريقي، ياوندي، والنمو

 .02/02/5011: عليه بتاريخ ، أطلع www.africa-union.org: على املوقع 
وثيقة رقم  ،"التطبيق والتنفيذ" إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. جلنة التنمية املستدامة .43

(E/CN.17/1117/8)،متاح على [ىل اخلط]  1779 ، األمم املتحدة ،
<www.un.org/Arabic/rio >05/01/5010: شوهد بتاريخ. 2. ص. 
 
 
 

 تاأعمال امللتقيات والندو/ 8 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوجه، امللتقى الوطين : براق حممد،. .06
سكيكدة،  5002أفريل 14-13، حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر

 .5002، كلية علوم التسيري والعلوم االقتصادية،1722أوت50جامعة 

: ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلالتحديات اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائربودرامة مصطفى،  .21
، كلية العلوم االقتصادية 5002أفريل09/02التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة أيا 

صغرية واملتوسطة وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات ال
 .5002. يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة

، ملتقى وطين الثاين أثر االستثمار األجنيب املباشر على التشغيل يف اجلزائرفارس فوضيل، حممد طاليب،  .03
-52ري، جامعة اجلزائر، حول واقع التشغيل يف اجلزائر وأليات حتسينه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي

 .5002جوان 52

: ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلفرص أم هتديدات"االقتصاد اجلزائري والنفطقدي عبد اجمليد، .  .08
، كلية العلوم االقتصادية 5002أفريل09/02التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة أيا 

س، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعلوم التسيري، جامعة فرحات عبا
 .5002 .يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة

، أحباث امللتقى الدويل التنمية احمللية املستدامة العقيدة التنموية اجلديدة: عيسى خليفيوكمال منصوري  .02
 .5002جوان  55-51عبد الرمحان مرية، جباية، أيام  حول التنمية احمللية، جامعة

،  مداخلة ضمن امللتقي الدويل ، التمويل عن طريق القنوات التمويلية غري الرمسيةحممد عبد احلليم عمر،  .04
حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، منشورات خمرب الشراكة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف،  واالستثمار يف
 .5004، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني املليلة، 5003ماي  52-52

، وزارة الصناعة "إجراءات دعم االستثمار يف واليات اجلنوب واهلضاب العليا"يوم إعالمي حول  .22
، مركز البحث العلمي والتقين يف 5015مارس  51سطة وترقية االستثمار، واملؤسسات الصغرية واملتو

 .5015، بسكرة ،املناطق اجلافة، جامعة حممد خيضر

، حبوث وأوراق عمل امللتقيات والندوات اليت أخالقيات الوظيفة العامة والفساد اإلداري: صبحي منصور .05
،  "فحة الفساد اإلداري واملايل يف الوطن العريبسبل مكا"عقدهتا املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حول 

 .5002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
اقتصاد البيئة و التنمية "، حبوث امللتقى الوطين اخلامس حول واقع التخطيط البيئي يف اجلزائر:عدمان مريزق .03

 55-51سكيكدة،  1722ت أو 50كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة " املستدامة
 .5010، الطبعة األوىل، 5002أكتوبر
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، أحباث حتمية بيئية أم واقع اقتصادي"تفعيل التنمية املستدامة يف اجلزائر : عنايب بن عيسى، البز كلثوم  .03
امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، اجلزء األول، خمرب السياسات 

 .5007نوفمرب-11-10يات االقتصادية يف اجلزائر، جامعة املسيلة، واالستراتيج
التغيري االجتماعي والعالقات  ا، خمربالفساد وآليات معاجلتهامللتقى الوطين الثاين حول أوراق اليوم الثاين من  .56

بعة للدرك هوية الرايف اجلزائر و اثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، بالتعاون مع القيادة اجل العامة
 .5015جامعة حممد خيضر بسكرة، .5015أفريل  2و  4الوطين، يومي 

 األطروحات الرسائل و /2

أطروحة دكتوراه " لالقتصاد اخلفي يف اجلزائر نقدية مقاربة"اجلزائر يف الرمسي غري االقتصاد :بودالل علي. .91
 .5009زائر،نويوة شعيب، قسم العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، اجل/د.حتت إشراف أ

، مذكرة لنيل شهادة ماجيستري،  يف "دراسة تقييمية"إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائرزرنوح يامسينة،  .95
زروين مصطفى ،فرع التخطيط، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، : العلوم االقتصادية، ، حتت إشراف

 .5002جامعة اجلزائر،

أطروحة ، دراسة حالة اجلزائر: غرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتهاواقع املؤسسات الص خللف عثمان، .93
، ، جامعة اجلزائر، اجلزائردكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

5004. 

  العلمية املقاالت  واجملالت/ 4.

 حامل ورقي ( أ

 .5003ويل والتنمية، البنك الدويل ، مارس ، ، جملة التممطلوب مزيد من الوظائفإدوارد جاردنز،  .94

 .5003، جملة التمويل والتنمية، مارس، الشرق األوسط على عتبة التغيري: صندوق النقد الدويل .92

،  "مل يتحقق..وعد " ملاذا ختلفت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف النمو والعوملة : جورج عابد .92
 .5003، مارس،  د الدويلصندوق النقجملة التمويل والتنمية ، 

 حامل إلكتروين ( ب

فرصة لإلقالع أم استمرار التبذير، اقتصادات الشرق األوسط، القدس العريب، : احلسن عاشي، الربنامج اخلماسي اجلزائري .99
 .02/05/5011شوهد بتاريخ   <http://www.carnegie-mec.org/expert>متاح على 

: ظم في تعديل مشكلة البطالة في الجزائر،  متاح على الموقعبودالل علي،   تقييم دور القطاع غير المن .92
fseg.univ-tlemcen.dz/comminication.html .. ،20:44: على الساعة 22/40/2422شوهد بتاريخ 
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، حوار  متزايدة  من الشباب يف القطاع غري الرمسي أعداد: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية .97
 .5009عة العربية ، يونيو، ، الطب 1املوئل، العدد 

مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف العملية التحضريية ملؤمتر األمم : "برنامج األمم املتحدة للبيئة  .20
متاح  UNEP .GC26/17منشورات األمم املتحدة رقم ) 5011، نريويب املتحدة للتنمية املستدامة

 .14:32: على الساعة 13/02/5011شوهد بتاريخ  www.unep.org/gc26/17على 

، سلسلة قضايا اقتصادية، "منو االقتصاد اخلفي" االختباء وراء الظالل،: فريديريك شنايدر، دومينيك إنسيت .21
 > :، صندوق النقد الدويل ، واشنطن، متاح على املوقع5005، مارس 30العدد 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf  >
 .07:12على الساعة  53/04/5011: شوهد بتاريخ 

[ . على اخلط] جملة العمل الالئق". االستجابة لألزمة بناء أرضية اجتماعية" . منظمة العمل الدولية .25
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 :امللخص

 كل، عانت منها وبدرجات متفاوتة إىل درجة كبرية يعترب االقتصاد غري الرمسي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة    
واشتد النقاش حول هذه الظاهرة وأمهيتها وآثارها منذ فترة الثمانينات، نظرا ملا يلعبه هذا  ،االقتصاديات يف العاملأنواع 

 األزمات مع التعامليف  تهمرونإىل جانب والتقليل من الفقر يف الريف واحلضر  ن ناحية توفري فرص العملاالقتصاد من أمهية م
االقتصادية واالجتماعية  االقتصاد الرمسي فشل سياسات زاد االهتمام به أكثر يف اآلونة األخرية خاصة مع ثبوتو .االقتصادية

، كامنةو ما يستوعبه من موارد  من الناتج احمللي اإلمجايلنسبته دة زياومع . فاهوحتقيق الراملتزايدة  على استيعاب اليد العاملة
أمهها كثرة اللوائح من ومعاجلة أسبابه اليت تعترب وخمزن للمبادرات، به كظاهرة وكمصدر للثروة  ة إىل االهتمامدعت الضرور

 .االجتماعية والبيئية واملؤسسيةعاد االقتصادية واليت متس كل األبآثاره وواإلجراءات التنظيمية وعبء الضرائب والفساد، 

وأمهية دمج أرقامه حتاول الدراسة تسليط الضوء على كيفية تأثري االقتصاد غري الرمسي على التخطيط للتنمية املستدامة     
يئة ممارسة أنشطة اليت تركز على حتسني ب إدارتهخمتلف إستراتيجيات أصوله وموارده عند إعداد اخلطط التنموية إىل جانب و

مع و توفري العمل الالئق وحتسني احلماية االجتماعية  وإتاحتها للفقراءالرمسية وتشجيع الريادة وتشريع حقوق امللكية األعمال 
غري الرمسي ميكن  مناذج ناجحة يف إدارة االقتصادإىل اإلشارة كطرف يف التنمية، مع فئاته يف عملية التخطيط  أمهية إشراك

 .جهود كل من اجلزائر ومصر يف إدارة االقتصاد غري الرمسي يفة منها االستفاد

حقوق  ،، احلماية االجتماعيةبيئة األعمال استراتيجيات، ،املستدامة التخطيط للتنمية الرمسي، االقتصادغري: الكلمات املفتاحية
  .امللكية

Abstract: 

     The informal economy is a complex phenomenon present to an important extent in all 

type of economies. In the eighties, causes, effects, and problems generated by increasing 

informal economy activities were extensively and controversially discussed in countries 

belonging to different organizations. Now, once again, attention is being drawn to the 

informal economy because of  dramatically unemployment end the problems of financing 

public expenditure as well as rising disappointment about  economic and social policies  .    

    The informal economy is important not only as a source of employment opportunities in 

both rural and urban settings but also in production of goods and services and play a key 

role in poverty reduction. In addition to its  latent resources and capacities which are not 

declared and accounted, Due to this importance, policies must treat it’s reasons government 

actions, taxation corruption and regulations are most notably. 

   We tried through this study to clarify  the effects of the informal economy on sustainable 

development planning  and  the  deferent strategies to ameliorate and promote it specially 

in development countries, with specific reference to Algeria end Egypt, After reviewing 

some  concrete issues. 

Key words: informal economy, sustainable development planning, strategies,business 

environment,  social protection,  property  right .   


